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صرافیشــریف

Bureau de Change

Sharif

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.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com

PAIVAND: Biweekly Newspaper for PERSIAN Community in Canada: Vol. 25, No. 1362, Mar. 15, 2018

از مونترال به تهران از

950

دارالترجمه رسمی یکتا
ترجمه رمسی  -دعوتــنامه رمسی

Tel.: 514-439-8501

الیت
صرافی

فارکس

(خضر)

célébrons
le Norouz

بدان امید
که امسال سال
آزادی ایران باشد...

www.raminmahjouri.com

www.ParsPlumbing.ca

RESTAURANT ONYX INC

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

Tel.: 514.426.7200

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

RESTAURANT ONYX INC
RESTAURANT ONYX INC

Agence Immobilière

حمیدصدیقکاغذچی

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

بدونکارمزد

 ص2 :

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

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

Profusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

GUY

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

با 25سال سابقه کاری در کانادا

6600 Trans-Canada, Suite 750

RESTAURANT
ONYX
مشاور INC
مسکونی و جتاری
امالک:

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

مشاور امالک در مونتریال

www.sutton.com

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

RESTAURANT ONYX INCسرعت،دقت ،اعتماد

و South shore

Cell: (514) 827-6364

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

GUY

صرافی نِت

Tel: (514) 290-2959

فیروزهمتیان

و با تضمین بهترین نرخ روز

RESTAURANT ONYX INC

Pars Plumbing
& Heating Inc.

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

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

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

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

صــرافی  5ستاره

Montreal Qc. H3G 1S6

انتقال فوری ارز به ایران و برعکس

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

نرم نرمک می رسد اینک بهار  -مشیری
کار رامین مهجوری (پیوند ونکوور )

تغییر شوفاژ گازوئیلی به برقی
باز کردن لوله های فاضالب
ارائه کلیه خدمات لوله کشی
آب سرد و گرم
تعویض مخزن آب گرم

انتقـال ارز

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
• خدمات  ٪ ۱۰۰رایگان برای
خریداران تا پایان پروسه خرید
(حتی هزینه محضر)
• اخذ وام بانکی با بهترین نرخ
و کمترین پیش پرداخت
حتی برای تازه واردین

Arezou Gatmiri

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

Cell.: (514) 561-3-561

Soleil dental clinic
)Dr. Sharif Naeini (DDS-DMD

HAQUE

CONSULTANTS
• 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
__________________________







• دکتر بهروز شریف نایینی
دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا
دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه تهران
با بیش از  43سال سابقه
----------------• دکتر علی شریف نایینی

دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا
با بیش از  20سال سابقه
---------------• دکتر الکساندرا دومون
• دکتر آنتوان کایایان
• دکتر سیمون اون

544, Beaubien St East
Montreal QC H2S 1S5
)(Metro: Beaubien

Tel.: 514-277-1157

5450, de la Côte-des-Neiges
Office 308
Montreal QC H3T 1Y6
)(Metro: C.D.Neiges

Tel.: 514-731-1443

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

ter
Fas nd
u
Ref ugh
o
thr ile
EF

_________________
Haque Consultants
4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
)(Metro: De L'eglise
haqueconsultants.com
info@haqueconsultants.com

Phone: (514) 362-0382

3
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مشاور فروشاتومبیلهاینوودوستدوم

هومن شب بویی

Cell.: 514-467-0737
Homan Shab Booei
Conseiller en vente
véhicules d’occasions & neuf
2000 Boul. Chomedey,
Laval, Québec, H7T 2W3

T 450.686.2710 Ext.: 3217
homan.booei@lexuslaval.ca

Collège INSA

Développement des compétences et vous-même

»کالـج بین املللی «اینسا
.با ما پیشرفت خود را تضمین کنید

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


Starting a business in French: in class or online/ 1 day per week
Saturday, March 10 or Sunday, March 11 or Saturday, March 24
 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

4
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Ramin Abbasi

Tel :1 877 361-2047 ︱ Tel : 514 453-2510
Cel: 514 865-2594
rabbasi@ileperrot.toyota.ca
ILE PERROT TOYOTA

2100, boulevard du Traversier
Pincourt QC J7W 0K8
www.ileperrottoyota.com

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

آژانسمسافرتییونیگلوب
نسرین پارسا

• 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

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

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

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

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

Tel.: 514-660-7135

shadim.sky@gmail.com

5
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سال نو...
به بهاری که می رسد از راه

از همین روزن گشوده به دود

به پرستو به گل به سبزه درود

به شکوفه به صبحدم به نسیم
به بهاری که می رسد از راه

چند روز دگر به ساز و سرود

ما که دل هایمان زمستان است
ما که خورشیدمان نمی خندد

ما که باغ و بهارمان پژمرد

ما که پای امیدمان فرسود

ما که در پیش چشم مان رقصید

این همه دود زیر چرخ کبود
سر راه شکوفه های بهار

گریه سر می دهیم با دل شاد
گریه شوق با تمام وجود

سال ها می رودکه از این دشت

بوی گل یا پرنده ای نگذشت
ماه دیگر دریچه ای نگشود

مهر دیگر تبسمی ننمود

به پرستو به گل به سبزه درود...

با همین دیدگان اشک آلود

PAIVAND: Vol. 25  no.1362  Mar. 15, 2018

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

1362

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

514-996-9692
اسپشیال روزانه ما:

PAIVAND
Published: since1993

دوشنبه :زرشک پلو مرغ

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

(سه شنبه :تعطیل است)

چهارشنبه:سبزیپلوباماهی
 +قلیــه ماهــی
پنجشنبه:فسنجان
جمعه :خورش بادمجان و قیمه
شنبه:قورمهسبزی
یکشنبه:باقالیپلو باماهیچه

Mailing Address:
2178 Ste-Catherine W.

MONTRÉAL Qc H3H 1M7



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

www.paivand.ca
FACEBOOK:
paivand.montreal

نیز به هول و مرگ و وحشت بود

رقص شمشیر های خون آلود

اژدها میگذشت و نعره زنان

خشم و قهر و عتاب می فرمود
وز نفس های تند زهرآگین

باد همرنگ شعله برمی خاست
دود بر روی دود می افزود

no.

Vol. 25, Mar. 15, 2018

اهرمن می گذشت و هر قدمش

بانگ مهمیزهای آتش ریز
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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

هرگز از یاد دشتبان نرود

آنچه را اژدها فکند و ربود

•
•
•
•
•
•

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

اشک در چشم برگ ها نگذاشت

آخــــرین مهلت!

دشمنی کرد با جهان پیوند

■ توضیــح مهم 2

مرگ نیلوفران ساحل رود

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

دوستی گفت با زمین بدرود

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

شاید ای خستگان وحشت دشت

شاید ای ماندگان ظلمت شب

در بهاری که می رسد از راه
گل خورشید آرزوهامان

سر زد از الی ابرهای حسود
شایدکنون کبوتران امید
بال در بال آمدند فرود

پیش پای سحر بیفشان گل
سر راه صبا بسوزان عود

به پرستو به گل به سبزه درود...
فریدون مشیری



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...

عـیداهن فراوان شد...

معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا
کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا
ملکی که پریشان شد از شومی شیطان شد
باز آن سلیمان شد تا باد چنین بادا
یاری که دلم خستی در بر رخ ما بستی
غمخواره یاران شد تا باد چنین بادا
هم باده جدا خوردی هم عیش جدا کردی
نک سرده مهمان شد تا باد چنین بادا
زان طلعت شاهانه زان مشعله خانه
هر گوشه چو میدان شد تا باد چنین بادا
زان خشم دروغینش زان شیوه شیرینش
عالم شکرستان شد تا باد چنین بادا
شب رفت صبوح آمد غم رفت فتوح آمد
خورشید درخشان شد تا باد چنین بادا
از دولت محزونان وز همت مجنونان
آن سلسله جنبان شد تا باد چنین بادا
عید آمد و عید آمد یاری که رمید آمد
عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا

ای مطرب صاحب دل در زیر مکن منزل
کان زهره به میزان شد تا باد چنین بادا
درویش فریدون شد هم کیسه قارون شد
همکاسه سلطان شد تا باد چنین بادا
آن باد هوا را بین ز افسون لب شیرین
با نای در افغان شد تا باد چنین بادا
فرعون بدان سختی با آن همه بدبختی
نک موسی عمران شد تا باد چنین بادا
آن گرگ بدان زشتی با جهل و فرامشتی
نک یوسف کنعان شد تا باد چنین بادا
شمس الحق تبریزی از بس که درآمیزی
تبریز خراسان شد تا باد چنین بادا
قهرش همه رحمت شد زهرش همه شربت شد
ابرش شکرافشان شد تا باد چنین بادا
از کاخ چه رنگستش وز شاخ چه تنگستش
این گاو چو قربان شد تا باد چنین بادا
ارضی چو سمایی شد مقصود سنایی شد
این بود همه آن شد تا باد چنین بادا
خاموش که سرمستم بربست کسیدستم
اندیشه پریشان شد تا باد چنین بادا
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حتویل سال

آخوندانگلیسی،
آخوند روسی!

 ۱۳۹۷در ایـــران
سه شنبه  ۲۹اسفند  ۱۳۹۶هجری شمسی
مطابق با  ۲۰مارس  ۲۰۱۸میالدی
ساعت  ۷و  ۴۵دقیقه و  ۲۸ثانیه بعدازظهر
------------------

شهباز خنعی

Norooz 2018 / 1397
Time in Montreal
Tuesday, March 20th 2018
12:15:19 pm

Shahbaznakhai8@gmail.
com

 23اسفند -وابستگی آخوندها به
بیگانگان مانند «عشــق سعدی»،
«نه حدیثی است که پنهان ماند – داستانی است که
بر هر سر بازاری هست»! این داستان که همگان کم
وبیــش از آن آگاهی دارنــد ،هنگام بروز اختالف بین
سرکرده های آخوندها داغ می شود و هرطرف دیگری
را به وابستگی به این یا آن بیگانه متهم می کند.
شــواهد تاریخی هم برای اثبات این وابستگی ها کم
نیست .به عنوان نمونه ،وقتی صحبت از وابستگی به
انگلستان پیش می آید ،ماجرای «پول هند» مطرح
می شود .خالصه ماجرا چنین است که از نزدیک به
دو قرن پیش «ظاهرا» موقوفه ای در هند وقف ترویج
تشــیع شــده و درآمد آن زیرنظرکنسول انگلیس در
بغداد – که در آن زمان جزء امپراتوری عثمانی بوده –
به آخوند های حوزه های علمیه کربال و نجف پرداخت
می شده است .اسماعیل رایین در صفحه  103کتاب
«حقــوق بگیران انگلیس در ایران» می نویســد« :از
سال  1850میالدی تاکنون ( )1967به موجب اسناد
رسمی حکومت هندوستان و وزارت خارجه انگلیس
حــدود  600نفر از علمــا و روحانیون از وجوه موقوفه
سفارت فخیمه انگلستان در تهران وکنسولگری بغداد
استفاده کرده اند و حتی عده ای از اینان رسید کتبی
نیز داده اند»!
محمود محمود هم در کتاب «تاریخ روابط سیاســی
انگلیس در قرن  »19در شــرح تاریخچه این موضوع
می نویسد« :در ابتدای امر تقسیم درآمد موقوفه یا به
اصطالح عامه "پول هند" از طرف قنســول انگلیس
به این طریق عمل می شد که چون در وقفنامه کلمه
مجتهدان مقیم کربال و نجف به معنی تثنیه ذکر شده،
پس باید درآمد موقوفه نصف به مجتهد مرجع تقلید

شیعه مقیم کربال و نصف به مرجع
تقلید مقیم نجف داده شود ...پول
هند تا ســال  1318قمری هر سه
ماه به سه ماه یعنی  15هزار روپیه
سهم نجف و  15هزار روپیه سهم
کربال توسط قنسول انگلیس مقیم
کربال تقسیم می گردید ...در سال
 1318قمری ترتیب پرداخت پول
هنــد به کلی به هم خــورد و مقرر
شدکه پول به جای یک مجتهد در
کربال و یــک مجتهد در نجف ،به
 10مجتهد در کربال و  10مجتهد

در نجف پرداخت شــود» .به این
ترتیب ،در نزدیک به دو قرن «پول
هنــد» ابزاری در دســت حکومت
انگلســتان برای دردســت داشتن
سرنخ آخوندهای بلند مرتبه بود.
ازســوی دیگــر ،پــس از پیــروزی
متفقیــن در جنگ جهانــی دوم،
اتحــاد جماهیــر شــوروی تحــت
رهبــری اســتالین کــه ســودای
صــدور کمونیســم را درســر مــی
پــرورد ،به فکر ســاختن کالهی از
نمد آخوندی بــرای خود افتاد و با

تمهیداتی درصدد جذب بخشــی
از آخوندهــا برآمــد .امیــر عباس
فخرآور در کتابی با عنوان «رفیق
آیت الله»  -نقش سازمان امنیت
شــوروی در انقالب اســامی و به
قدرت رسیدن سید علی خامنه ای
در ایران – صفحه  72می نویســد:
«در سال  1960میالدی ،سازمان
امنیت شوروی دانشــگاه پاتریس
لومومبا را بــرای تربیت نیروهای
وفادار به شــوروی از دیگرکشورها
تأســیس کــرد و در ســال 1964
میالدی نخســتین گــروه از طلبه
های شــیعه علوم دینــی از ایران و
خاورمیانه به مسکو جهت تحصیل
در دانشگاه پاتریس لومومبا اعزام
شــدند .ســید علــی خامنــه ای،
سید محمد موســوی خویینی ها
و محمــد محمدی ری شــهری از
نخستین فارغ التحصیالن ایرانی
این دانشگاه بودند».

{>> ادامه در صفحه}28 :

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

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

کبک :دسترسی به پزشـــک خانواده؛

دور شدن از
هدف!

کبــک به جــای نزدیک شــدن به
هــدف تعیین شــده توســط وزیر
ســامت و بهداشــت مبنــی بــر
دسترســی  85درصــد از کبکی ها
به پزشــک خانــواده ،از این هدف
دورتر شــده اســت .آخریــن ارقام
منتشرشده توسط «سازمان بیمه
درمانی کبک» ( )RAMQنشان
مــی دهد کــه در  31ژانویه 78.99
درصــد از کبکــی هــا بــه پزشــک
خانــواده دسترســی داشــته انــد.
ایــن رقم نســبت به ماه دســامبر
یــک عقــب گرد نشــان مــی دهد
زیــرا در آن مــاه  79.44درصــد از
مردم به پزشک خانواده دسترسی
داشــتند .لویــی گــودن ،رییس
«فدراســیون پزشــکان عمومــی
کبــک» ( )FMOQمــی گویــد:
«من به راســتی نگران نیســتم».

به گفته این سازمان هدف تعیین
شــده برای طول سال  2018بوده
اســت» .وزیر سالمت و بهداشت
در پایــان دســامبر اعــام کرد که
رسیدن به هدف تعیین شده او در
ســال  2017تحقق نخواهد یافت
و این امر در ســه ماهه اول ســال
 2018انجام می شود .این هدف
در ژوئن سال  2015در توافقی که
بین وزارت ســامت و بهداشــت
و «فدراســیون پزشــکان عمومی
کبــک» انجام شــد تعیین گردید
و قرار شــد تــا پایان ســال 2017
عملی شود و پزشکان عمومی ای
که آن را رعایت نکنند 30 ،درصد
از حقوقشــان کسر شــود .با این
حال ،در اکتبرگذشته اوضاع تغییر
کرد ،وزارت ســامت و بهداشت
قانون مربــوط به ایــن موضوع را

تعلیق کرد و مقررات تعیین شده
برهم خورد .تغییر این مقررات به
پزشکان امکان داد که بدون دیدار
با بیماران آنها را نامنویسی کنند.
با آن که دستیابی به هدف تعیین
شده میسر نگردیده ،شمار بیماران
از  6291347در مــاه دســامبر بــه
 6306303در پایان ژانویه افزایش
یافــت .دلیــل این افزایــش تعداد
بیمــاران و درعیــن حــال کاهش
درصد این اســت که اوال پزشــکان
در دو موعد از ســال یعنی ژانویه و
ماه های ژوئن -ژوییه بازنشســته
می شــوند و به ایــن ترتیب در ماه
ژانویــه عــده زیــادی از بیمــاران
پزشک خانواده خود را از دست می
دهند و ناگزیرنــد برای یافتن یک
پزشــک خانواده دیگر در فهرست
انتظــار قرارگیرنــد .دلیل دگر این
اســت که شمارکبکی هایی که در
ســال  2018باید پزشــک خانواده
داشــته باشند  66هزار تن افزایش
یافته اســت( .تلخیــص از الپرس
مونتریال 10 ،مارس .) 2018

زیان و خسارت ترامپ برای اقتصاد کانادا

 14مــاه اســت که دونالــد ترامپ
رییــس جمهــوری آمریــکا اســت
و بایــد پذیرفــت کــه کارهایــش
اقتصاد کانادا را تضعیف می کند.
اصالحــات مالیاتــی ،تهدیــد
در مورد وضــع تعرفه های
گمرکــی و چانــه زنــی
هایش درمورد توافق
مبادلــه آزاد بازرگانــی
( ALENA/
 )NAFTAتعــادل
اقتصــاد کانــادا را بــر
هــم مــی زنــد و عدم
ثبــات غیرســازنده به
وجود می آورد .بانک
کانادا روز چهار شنبه
 7مــارس درمــورد
سیاســت پولــی خود
نوشــت« :تحــول
وضعیــت درمــورد
سیاست بازرگانی یک

عامل عدم اطمینان مهم و رشــد
یابنده برای چشــم انــداز اقتصاد
جهانی وکانادا است» و مهم ترین
عامل این عدم اطمینان گسترش
یابنــده دونالــد ترامــپ رییــس
جمهوری آمریکا اســت.
بــه عــاوه ،سباســتین
الووآ ،رییــس اقتصاد
دان هــای بانــک
لورانســین در برنامه
ای در شــبکه خبــر
رادیــو کانــادا توضیح
داد کــه رشــد تولیــد
ناخالص داخلی کانادا
در اثر سیاســت های
دونالــد ترامپ کمتر
شــده اســت .آهنگ
پیشرفت درنیمه دوم
ســال  2017کندتــر
شــده و اقتصاددانان
پیش بینی می کنند

که امســال افزایش تولید ناخالص
داخلــی کمتــر خواهد بــود و این
درحالــی اســت کــه این رشــد در
ایاالت متحده بیشــتر شده است.
برنامــه کاهــش مالیــات توســط
جمهوری خواهان سرمایه گذاری
بیشتری را به ایاالت متحده جذب
می کند .سرمایه گذاری مستقیم
کانادایــی هــا در ایــاالت متحــده
افزایش می یابد درحالی که سرمایه
گذاری های مســتقیم خارجی در
کانادا کندتر می شــود .به عالوه،
چنــان کــه اقتصــاد دان الووآ می
گفت عدم اطمینان درمورد تعرفه
هــای گمرکی و توافــق مبادله آزاد
بازرگانــی موجــب مــی شــود که
موسسات درمورد سرمایه گذاری
مــواد و تجهیزات ،بــا آن که وضع
اقتصادی خوب است ،تردیدکنند.
(تلخیص از تارنمای رادیوکانادا9 ،
مارس .)2017

همايون شجريان  19ماه می در مونتريال
>> جزئیات در شماره آینده <<

برای نخستین بار یک زن رییس پلیس
کانـــادا می شود
جاســتین تــرودو روز
جمعه  9مــارس تأیید
کــرد کــه برنــدا لوکی
 Brenda Luckiبــه
ریاســت پلیــس کانادا
( )GRCمنصــوب
شــده اســت .او از
ســال  2016فرمانــده
مرکــز آمــوزش پلیــس فــدرال در
رجینا بوده اســت .خانم لوکی که
 33ســال سابقه و تجربه در پلیس
دارد ،پیشتر در یوگوسالوی سابق
و پلیس غیرنظامی ســازمان ملل
در هاییتی نیز خدمت کرده است.
پیش از این در ســال  2007بورلی
بوسون به مدت  6ماه کفیل پلیس

بوده اما این نخستین بار است که
یــک زن به صورت دائمــی به این
سمت منصوب شده است .آقای
ترودو با اعالم انتصاب خانم لوکی
به ریاست پلیس کانادا تصریح کرد
که او ســعی خواهد کــرد به ارتقاء
برابــری زن و مرد تحقق بخشــد.
درســال هــای گذشــته دســتگاه

پلیس با شکایت های
متعــددی در زمینــه
تبعیــض جنســیتی و
ارعــاب در محیط کار
روبــرو بــوده اســت.
یــک ســال پیــش،
بــاب ولســون ،رییس
پیشــین پلیس کانادا
به خاطر ِاعمال تبعیض نسبت به
زنــان عذرخواهی کــرد و پذیرفت
که با اختصاص  100میلیون دالر
بودجه ،شــکایت هــا دراین زمینه
حــل و فصــل شــود( .تلخیــص
از ژورنــال دو متــرو 10 ،مــارس
.)2018

مای ساخت بمباردیه
واپی

سقوط دو ه

ی ســاخت شــرکت
یــک هواپیما
ناطق کوهســتانی
بمباردیه در م
کرد و موجب مرگ
ایران ســقوط
ایــن هواپیما که از
 11تن شــد.
ده عربــی به مقصد
امــارات متح
یه حرکت کرده بود،
استانبول ترک
زاگــرس در نزدیکی
در کــوه های
کیلومتری جنوب
شهرکرد370 ،

آتش ســوزی شــد.
ط نپــال دچــار
ط کرد .علت سقو
یــن هواپیما که 71
تهران ،سقو
ی آتش گرفتن ا
ول
ده
ش
ن
ص
هواپیما هنوز مشخ
شــت ســبب کشته
ما سرنشــین دا
ینی گفته که هواپی
یک شاهد ع
دستکم  50تن شد.
کــوه آتش شدن
ش از برخــورد بــه
پرس مونتریال12 ،
پیــ
در (تلخیص از ال
اســت .همزمان،
مارس .)2018
گرفته بوده
یگر ،یک هواپیمای
ســانحه ای د
یه نیــز درحال فرود
دیگــر بمبارد
کاتمانــدو پایتخــت
در فــرودگاه

نرمش دونالد ترامپ درباره تعرفه گمرکی
جدید آهن وآلمینیوم

رییس جمهوری آمریکا ،یک هفته
پــس از اعالم تعرفه گمرکی جدید
برای واردات آهن و آلومینیوم ،در
یک توییــت اعالم کــرد« :ما باید
صنایــع آهن و آلومینیــوم خود را
بازســازی و از آنها حمایت کنیم و
درعین حال با کسانی که دوستان
واقعــی مــان هســتند و در زمینه
های بازرگانــی و دفاعی با ما رفتار
منصفانه دارند بیشــترین انعطاف
را داشــته باشــیم» .او همچنین
تصریــح کرد کــه بعد از ظهــر روز
پنجشــنبه  8مارس با مســئوالن
این بخش ها در کاخ ســفید دیدار
خواهــد کرد .او یک هفته پیش از

آن اعالم کرده بود که قصد دارد 25
درصد عوارض گمرکی برای واردات
آهــن و فــوالد و  10درصــد برای
آلومینیــوم وضع کنــد و با این کار
جنگی بازرگانی بین ایاالت متحده
و شماری از متحدان خود از جمله
کانادا ،که نخستین شریک تجاری
و اولیــن صادر کننده آهن و فوالد
بــه آمریکا اســت ،بــه راه انداخت.
بنابر اعالم رسانه های آمریکایی،
اعالم رســمی تعرفــه های گمرکی
جدید روز پنجشنبه  8مارس انجام
می شود .سخنگوی کاخ سفید د
ربرابــر واکنــش های ایجاد شــده
درایــن مورد اعالم کرد که کانادا و

مکزیک – شرکای آمریکا در توافق
مبادله آزاد بازرگانی (ALENA/
 – )NAFTAمــی توانند از ارفاق
هایی برخوردار شوند .بنابر نوشته
روزنامه واشــنگتن پست به نقل از
مقامات آمریکایی ،کانادا و مکزیک
به مدت  30روز از پرداخت عوارض
گمرکی جدید معاف خواهند بود.
ایــن معافیت درصورت پیشــرفت
مذاکرات مربــوط به توافق مبادله
آزاد بازرگانی می تواند تمدید شود.
(تلخیــص از الپــرس مونتریال8 ،
مارس .)2018
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

فشار برای تغییر قوانین مربوط به روسپیگری

«اتحادیه کانادایی اصالح قوانین
مربوط به جنســیت» شــامل 26
انجمن از سراســرکشــور خواهان
جرم زدایی از روسپیگری در کانادا
اســت .شــیوه رایج در کشورهای

اســکاندیناوی که دولت پیشــین
محافظه کار از آن پیروی کرده ،به
نظر این اتحادیه برخالف منشــور
حقــوق و آزادی های کانــادا بوده
و حتــی از قوانین پیــش از آن هم
زیانبارتر است.

درحــال حاضــر بخــش تولید در
کبــک بــه  150هزار نیــروی کار
بیشــتر نیــاز دارد .ایــن کمبود
نیروی انسانی تا حدی جدی است
که مــی تواند بر رشــد اقتصادی
کبک اثر بگذارد .ورونیک پرول،
رییس انجمن «تولیدکنندگان و
صادرکننــدگان کبک» ()MEQ
می گوید« :این دغدغه شماره یک
در همه بخش ها است .وضعیت

کامــا وخیم اســت .بســیاری از
موسســات ،حتــی تــا  95درصد،

دولت هارپر پس از شکست دربرابر
دادگاه عالــی در ســال ،2013
پیروی از شــیوه اســکاندیناوی را
برای قوانین مربوط به روسپیگری
برگزیــد .در ایــن شــیوه بــه جای
عرضــه کننــده خدمات جنســی،
این خریدار یا مشــتری اســت که
مجــازات می شــود .کار واســطه
ها و تبلیغات خدمات جنســی نیز
ممنوع اســت .اکنون گروه های
مدافع حقوق روسپیان می گویند
که این قانون خالف قانون اساسی
است و خواهان اصالح آن هستند.
(تلخیص از تارنمای رادیوکانادا،
 11مارس .)2018

کمبود نیروی کار در موسسات تولیدی

برای اســتخدام نیــروی کار
مشــکل دارنــد» .کمبــود
نیــروی کار چنان اســت که
بسیاری از موسساتی که می
خواهند رشــد داشته باشند
درایــن کار توفیق نمی یابند
و ایــن امر در مناطــق دور از
شهرهای بزرگ بیشتر است.
(تلخیص از ژورنال دو مونتریال،
 10مارس .)2018

ایجاد شاخص جدید برابری زن و مرد توسط
کبک و فرانسه
فیلیــپ کوییــار و ادوارد فیلیــپ
نخســت وزیران کبک و فرانسه در
سفر نخست وزیرکبک به فرانسه با
بهــره گیری از «روز جهانی حقوق
زنان» اعالم کردند که قصد دارند
شــاخص جدیدی برای برابری زن
و مــرد ایجاد کنند .نخســت وزیر
فرانسه در یک نشست مطبوعاتی
همراه با نخست وزیر کبک گفت:
«ما بــا همــکاری کبــک درصدد
ایجاد یک شاخص برابری هستیم
که ابــزاری برای کمک به تصمیم
گیری و مقایسه ،هم در عرصه ملی
و هــم در زمینه بیــن المللی برای

برابــری زن و مــرد خواهــد بود».
پیــش از ایــن نیــز شــاخص های
دیگری دراین مورد وجود داشــته
که عرصه های آموزش ،مشــارکت
در زندگی سیاسی یا دستمزد زنان
و مردان را دربر می گرفته اســت.
با این حال ،فیلیــپ کوییار اعالم
کــرد کــه شــاخص هــای موجود
پیشــین جنبه «طــرح اولیــه» را
داشــته که «رغبتی برای پیوستن
به آن»ایجاد نمی کرده اســت .به
نظر او ،شــاخصی که با مشــارکت
فرانسه ایجاد می شود ،می تواند در
سطح بین المللی نفوذ یابد «وزن

و اندازه فرانســه ،که با ما در ایجاد
این شــاخص مشــارکت می کند،
ایــن بخت کــه از این شــاخص در
سطح بین المللی استفاده شود را
افزایش می دهد» .به نظر نخست
وزیر فرانسه این شاخص ضروری
است زیرا« :امکان بررسی مسیری
کــه باید درپیش گرفته شــود را به
وجــود مــی آورد و برای دولت یک
«ابزار تصمیم گیری خواهد بود».
(ژورنــال دو مونتریــال 8 ،مارس
.)2018

فیلم کبکی ،برنده دو جایزه سینمایی کانادا
در یک جشــنواره سینمایی که
روز  11مارس توســط «آکادمی
ســینما و تلویزیــون کانــادا»
در تورنتــو برگــزار شــد ،فیلــم
«اوشالگا ،سرزمین ارواح» ،که
بیشترین بخت را برای نامزدی
دریافت جایزه اسکار داشت ولی
به فهرســت نامزدها راه نیافت،
موفــق بــه دریافت  2جایــزه در
این جشنواره شد .این فیلم که
توسط نویسنده و کارگردان کبکی
فرانسوا ژیرار ساخته شده ،درامی

به زبان فرانســه اســت کــه تاریخ
مونتریــال در جریــان یک حفاری

باستان شناسی که به حفره ای
در زیر یک اســتادیوم ورزشــی
منتهــی می شــود را به تصویر
می کشــد .دراین جشنواره در
مجموع  132جایــزه در طبقه
بندی های مختلف اعطاء می
شــود .مراســم اعطای بیشتر
ایــن جوایــز در تــاالر هنرهای
نمایشی ســونی متعلق به سی
بی ســی در تورنتو برگزار شد.
(تلخیص از گازت مونتریال12 ،
مارس )2018
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 20نفر صد ساله در یک خانه سالمندان
یک خانه ســالمندان در مونتریال
بــه زودی دارای  20صــد ســاله
درمیان ساکنان خود خواهد بود.
امســال  9تن در خانه ســالمندان
والدورف واقع در ناحیه کوت سن
لوک به ســن صد سالگی خواهند
رسید و این امر شمار ساکنان صد
ساله این مرکز را به  20تن خواهد

رساند .این امری معمولی نیست
زیرا تنهــا  0.02درصد از جمعیت
کبک صد ســالگی را پشت سر می
گذارنــد .این  7مــرد و  13زن که
یک زن  106ســاله نیز دربین آنان
اســت ،روز یکشــنبه  11مــارس
در مراســمی کــه ازســوی مالــک
خانه ســالمندان برگزارشد شرکت

کردند .شماری از مقامات از جمله
فرانســیس شــاربونو وزیر مسئول
امــور ســالمندان در این مراســم
شرکت کردند .این سالمندان نامه
ای رسمی به امضای فیلیپ کوییار
نخست وزیرکبک دریافت کردند.
(الپرس مونتریال 11 ،مارس
.)2018

«همایش جهانــی اقتصاد» برپایه
تحقیقی که اخیرا در  144کشــور
انجام شــده به ایــن نتیجه گیری
رســیده که برای کاهش نابرابری
هــا در ســطوح باالی نیــروی کار
باید زنان بیشــتری بــه کار گرفته
شــوند .دراین گزارش گفته شده:
«حضــور زنــان در رهبری نشــان
دهنده بــه کارگیری آنهــا در همه
ســطوح اســت .این کار بــه زنان
امکان بروز استعدادهایشان را می
دهد و زمینه پیشرفت و ترقی آنها
را مهیا می سازد» .در این گزارش
همچنین گفته شــده که بــا روند
کنونی تغییرات ،برابری جنسیتی
 217ســال زمان خواهد برد .روز
جهانی زن فرصتی دیگر پدیدآورده
تا بار دیگــر به نقش زنان در اینجا
و در ســطح جهانــی توجه شــود.
درسال گذشته مونتریال نخستین

شــهردار زن را در تاریخ  375ساله
خود انتخاب کرد .انتخاب والری
پالنــت منجر بــه انتصاب شــمار
برابری زن و مرد در کمیته اجرایی
شــهرداری شــد .نخســت وزیــر
جاســتین ترودو هم طرفدار دادن
فرصــت برابر به زنان اســت و این
امر را در هیئت دولت خود ِاعمال
کرده اســت .بودجــه اخیر فدرال
هم به ترتیبی تنظیم شــده که به
زنان فرصت بیشــتری می دهد تا
خود را از سنگینی کارهای خانه و
بچه داری برهانند .اما ،خانم آن-
ماری اســاتر ،دانشگاهی تحلیل
گر سیاســت خارجی و کارشــناس
مســایل کاری زنــان در مصاحبــه
اخیر خود با نشــریه «اتالنتیک»
مــی گوید که بحث دربــاره برابری
دو جنــس غالبا بر میــزان حضور
زنان در سطوح باال متمرکز است:

«وقتی درباره برابری جنسیتی فکر
می کنیم ،توجهمان متمرکز براین
است که چه تعداد زن در فهرست
 500ثروتمند بــزرگ قراردارند».
این امر به خاطر ارزشــی است که
جامعه سنتی به عنوان «نان آور»
بــرای مــردان قائل اســت .نقش
سنتی زنان همچنان نقشی کمک
کننده است .پیشرفت زنان غالبا
با این معیار سنجیده می شود که
تا چه حــد در «نان آوری» توفیق
یافتــه اند .اما ،اســاتر تأکید می
کندکه مسئله واقعی ارج گذاری بر
نقش کمک کننده زنان وگسترش
روش هایــی اســت کــه ارزش را
برای کار قائل شــود اعــم از آن که
توسط زن یا مرد انجام شده باشد.
(تلخیــص از گازت مونتریــال8 ،
مارس .)2018

مقامــات حکومــت اســامی کــه
پیشــتر مــرگ کاوس ســید امامی
اســتاد دانشــگاه امــام صــادق و
فعــال حفاظت از محیط زیســت
را خودکشــی اعالم کــرده بودند،
به همســر او برای خروج از کشور
اجــازه نــداده انــد .مهران ســید
امامی فرزند آقای ســید امامی 16
اسفند به نیویورک تایمز گفت ،به

او و بــرادرش رامین اجــازه خروج
داده شــده اما به مــادر آنها ،مریم
ممبینــی اجازه خروج داده نشــد.
خانواده سید امامی عالوه بر ایران
تابعیــت کانادا را دارنــد و به گفته
مهران آنها قصد بازگشت به ونکوور
کانادا را داشتند .ممانعت از سفر
خانم سید امامی به کانادا واکنش
کریستیا فریلند وزیر خارجه کانادا

به مناسبت روز جهانی زن

ممانعت حکومت اسالمی از خروجهمسر سیدامامی
را درپی داشــت که در توییتر خود
نوشــت :مایــه انزجار اســت که به
مریم ممبینی همســرکاوس سید
امامی اجــازه خروج از ایــران داده
نشده است.
(تلخیص از تارنمای بخش فارسی
صدای آمریکا 9 ،مارس .)2018
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یک کلمه ساختهشده در اینترنت،
"لغت سال" دیکشنری آکسفورد

10

 سال  25شماره 24  1362

سیاسی...

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

4, 12 et 18 novembre 2013 de 9:00 à 11:00
Session: le 2 décembre au 21 mars 2014

نوروز پـیروز

Inscriptions pour le soir:

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

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

مایک پمپئو و آینده برجام

پمپئو
حکومت
ایران را یک
«رژیم پلیسی
تبهکار»
نامید.

 13مارس -مایک پمپئو،
گزینه دونالد ترامپ برای
تصدی ســمت وزیر امور
خارجه آمریکا فردی است
که جمهوری اسالمی را به
داعش تشــبیه کرده و در
زمان مذاکرات هسته ای خواهان
بمباران تاسیســات اتمی ایران به
جای گفت وگو شده بود.
آقــای پمپئــو در حالــی جایگزین
رکس تیلرسون می شود که دونالد
ترامــپ ،رییس جمهــوری آمریکا
از آینــده برجــام به عنــوان یکی از
اختالف نظرهای عمده اش با وزیر
خارجه برکنار شده نام برده است.
آقای پمپئو که در  ۱۴ماه گذشــته
ریاست ســازمان اطالعات مرکزی
آمریکا را بر عهده داشته ،عالوه بر
ایران ،درباره دیگــر موضوع های
اصلی مربوط به سیاســت خارجی
آمریکا اشــتراک فکــری نزدیکی با
آقای ترامــپ دارد و از او به عنوان
یکی از معتمدان دونالد ترامپ در
کابینه نام برده می شود.
مایــک پمپئــو ،دانــش آموختــه
دانشگاه نظامی وست پوینت است
و در دانشــگاه هــاروارد نیز حقوق
خوانده است.
او بــا درجــه ســروانی خدمــت در
ارتــش را تــرک کــرده و پیــش از
رســیدن به ریاست ســیا با شروع
ریاســت جمهوری دونالد ترامپ،
به مدت شش سال به عنوان یکی
از نماینــدگان جمهوریخواه ایالت
کانــزاس در مجلــس نماینــدگان
آمریکا حضور داشته است.

فرجام برجام
مایک پمپئو زمانی به عنوان گزینه
وزارت خارجه آقای ترامپ معرفی
شــده ،که تــا موعد تعیین شــده
آقــای ترامپ به متحــدان اروپایی
اش برای "رفع نقص های" توافق

هســته ای با ایران که
 ۱۲مــه اســت ،کمتر
از دو مــاه باقــی مانده
است.
رکــس
برکنــاری
تیلرسون و جایگزینی
مایــک پمپئــو مــی توانــد بــرای
مخالفــان برجام یــک خبر خوب
باشــد ولــی منتقــدان سیاســت
خارجــی آقای ترامپ ایــن اقدام را
"تســهیل کننده برخورد آمریکا با
ایران" ارزیابی کرده اند.
ســناتور لینــدزی گراهــام ،از
جمهوری خواهان مجلس ســنا،
در بیانیه ای از انتخاب مایک پمپئو
برای هدایت دســتگاه دیپلماســی
آمریکا استقبال کرده است.
به گفته سناتور گراهام ،هیچ کس
بــه انــدازه مایک پمپئــو "متوجه
تهدیدهــای کــره شــمالی و ایران
نیست".
ایــن در حالــی اســت که ســناتور
دموکرات بن کاردین ،از این اقدام
آقــای ترامــپ انتقاد کــرده و گفته
رکس تیلرسون در رابطه با ایران و
کره شمالی واقعیت ها را به رییس
جمهــوری منعکس می کــرد و بر
اهمیت دیپلماسی تاکید داشت.
آقای پمپئوکه پیش از این حکومت
ایران را یک "رژیم پلیسی تبهکار"
نامیده ،در زمان حضور در مجلس
نماینــدگان آمریــکا از مخالفــان
سرســخت مذاکــرات هســته ای
دولت باراک اوباما با ایران بود.
او برجــام را توافقنامــه ای فاجعه
بار نامید و هنگامی که به ریاســت
سیا رسید ،وعده داد آمریکا از این
توافق خارج شود چرا که او بر این
باور بود که برجام مانع از دستیابی
ایران به سالح هسته ای نمی شود
و همچنان تهدیدی برای اسراییل
خواهد بود.
حال در صورت کسب رای اعتماد

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی
شانه به زیر یک چرخ...

ســنا ،آینده توافق هســته ای
با ایران از مهم ترین مســایلی
است که پیش روی آقای پمپئو
قرار می گیرد.
ســخنان آقــای ترامــپ درباره
اختالف نظر با رکس تیلرسون
بر ســر برجــام هم نشــان می
دهــد ،چگونگــی برخــورد بــا
توافــق هســته ای از ماموریت
های اصلی آقای پمپئو خواهد
بود.
عالوه بر مخالفت با برجام ،مایک
پمپئو خواســتار شدت عمل علیه
ایران در همه حوزه هاست.
آقــای پمپئو در یک ســخنرانی در
سال گذشته خواهان توقف سرمایه
گذاری خارجی در ایران شد.
به گفته آقای پمپئو سازمان های
اطالعاتــی آمریکا با کمــک وزارت
دارایــی این کشــور مــی توانند با
بســتن دست شرکت های وابسته
به نیروهــای نظامی ایران ،مانع از
گســترش نفوذ جمهوری اسالمی
در خاورمیانه شوند.

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

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

PAIVAND: Vol. 25  no.1362  Mar. 15, 2018

آماده شوید!

ا برای ادامه تحصیل و بازار کار

انگلیسی  /فرانسوی بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی و فرانسوی

روزانه و شبانه :متام وقت یــا نیمه وقت

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

à l’intégration du marché du travail
COURS EN ANGLAIS DE JOUR ET DE SOIR
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL
COURS EN FRANÇAIS DISPONIBLE LE SOIR
______________________________
)• alphabétisation • présecondaire • secondaire (DES
• pour l’admission au cegep • pour les programmes
d’études professionnels

نامنویسیکالسهایروزانه:

Inscriptions pour le jour:
le 27 février 2018
Les 13, 20, 27 mars et le 5 avril 2018
De: 9:00 à 11:30
Session: le 26 mars au 29 juin 2018

نامنویسیکالسهایشبـانه:

Inscriptions pour le soir:
les 1, 14, 19 et 27 mars et le 4 avril 2018
De 17:00 à 19:30
Session: le 26 mars au 14 juin 2018

نامنویسیکالسهایانگلیسیدبیــرستان:

Inscriptions pour le secondaire anglais:
les 15, 19 et 28 mars 2018
De 9:00 à 11:30
Session : le 26 mars au 29 juin 2018

514-337-3856

RENSEIGNEMENTS:
CEA St. Laurent Adult Centre | www.slaec.ca
950 Fraser
Pour le secondaire
Ville St. Laurent, Quebec
2405 Place Lafortune O.
H4M 1Z6
Ville St. Laurent,Quebec
Metro
Cote-Vertu
H4M 1A7
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سیاست خارجی پمپئو
برخالف رکس تیلرسون که همانند









برجام خواهان رویکرد مالیم تری
نسبت به پیونگ یانگ بود ،مایک
پمپئــو همچنین یکــی از حامیان
شــدت عمــل آمریــکا علیــه کره
شمالی است.
آقــای پمپئو پیش از این گفته بود
آن چه که زرادخانه هسته ای کره
شــمالی را خطرناک تــر می کند،
شــ
مار
ی
از
ف
عــ
اال
ن
برج
شخصیت رهبر این کشور است.
ســته وکانادا به
سیاســی،
دنبال اعمال فشار
هن
ــر
هر
ی
و
ع
ا
نــ
جت
وا
ما
ن
شــ
هــر چند ،پــس از اعــام پذیرش
عــی چه بیشتر
د :ایــن مســئله ای
علیه دولت نیکالس
جهان در نامــه ا
ی
پن
به
هان
دو
ی
لت
نی
ها
س
ی
ت
دعوت رهبرکره شمالی برای گفت
که ونزوئال هدف
مادورو رئیس ج
آ
مریــکا و کانــادا ضم
مهوری ونزوئال ط
ن
ــر
م
ح
ت
حک
غی
وم
یر
حک
ه
وم
وگو با آقای ترامپ ،آقای پمپئو در
ســتند.
ت از ســوی
کردن تحریم
در حالیکــه منتقدا
ها
ن
ی
ای
آم
ن
ری
دو
کا
ک
ق
ش
رار
ور
مصاحبه تلویزیونی از عملکرد آقای
داشــته است؛ چون
دولــت مــادورو م
علیه ونزوئال؛ از آن
ها
عتقدند هدف ر
خ
هب
وا
ــر
س
ی
ــت
ا
ند
یــ
ن
ک
ای
ترامپ در این باره حمایت کرد.
شــور آمریکای
تا
ن تحریم ها دولت
در این اقدام خود ت
فعلی است التی
ج
ن
دی
دن
در
ظر
برا
بر
ا
ه
ما
ژم
م
ون
قا
دربــاره روســیه آقــای پمپئــو از
ی آمریکا و
کنند.
مات ونزوئال تاکید
دارند اعمــال د
وبا
ره
ال
که
گو
ای
ی
ن
ن
ت
ئو
لی
حر
برال
عملکرد این کشــور در اوکراین به
به گــزارش
یم ها بخشی از
یک در آمریکای
خبرگــزاری رویترز،
ط
ــر
ح
کل
ی
برا
التین مقاومت می
ی
از
بد
شدت انتقادکرده ولی معتقد است
جملــه این فعاال
ســت گیری کند.
ن شــناخته مناب
ع
طب
یع
ی
ای
ن
ش
ک
ده
ش
م
کــه دخالــت احتمالی روســیه در
ور است.
ی توان به نوام چام
نامه این مش
سکی در بخشی از
ای
ن
اهیر بین المللی در
ف
نا
یل
مه
سو
آم
ف
ده
و
ا
ن
س
انتخابات  ۲۰۱۶آمریکا نقشــی در
ظریه پرداز آمریکایی
ت :حالی به دولت
های آمریکا وکانادا
و
مــا به شــدت نگـ
ـرا
هم
ن
ا
چن
س
یــ
ــت
ن
فا
د
ده
نــ
پیروزی آقای ترامپ نداشته است.
یگ
ارسال شــده
لــور یــک از تح
ریـ
ـم
ه
ــا
است که مخالفان
ی
ه
غ
نر
پی
یر
قان
شه
ونی
بعضی از شخصیت های دموکرات
شناخته شده هال
که دولــت ک
یوود تاثیرش بی
شــ
اراکاس معتقدنــد
تر
ا
بر
شا
ف
ره
قی
کر
رت
د.
ری
ن
خواهــان ایــن هســتند کــه آقای
ها مشــاهیر غ
و بخش هــای
ــرب در حمایــت
ای
حا
ن
ف
شــ
عــ
یه
اال
ج
ن
ام
ت
عه
صر
یــ
پمپئو در سمت جدید شدت عمل
از دولــت چــ
ح کردند که ونزو
پ گــرای ونزوئــا
ئــا خواهد بود ،ه
تحریــم
ها
ســ
ی
تی
آ
م.
مر
یــ
کا
کو
و
ک
رک
ورانــه
بیشتری نسبت به کرملین داشته
انادا به اعمــال ت
عمــل مــی کنند و
شــهروندان
حریــم هــا ،تالش
فق
ها
یر
و
نز
س
وئ
یا
ال
س
آ
ــت
سی
ها
ب
ی
باشد.
از ســوی وات
دولت کاراکاس را
یــکان ،جمهــوری
وارد مــی کنــد و
رو
که
ند
من
سـ
ج
ـاز
ــر
ش
به
ای
د
ج
اد چالش های
• سیا
ومینیکن و دیگر با
ســی در این کشور
زیگران بین مخ
را
تل
از
ف
بی
از
ن
جم
له
ال
ک
لم
مب
لــ
ی
ود شــدید
می برد.
میانجی گر بــرای
حل مــواد غذای
ی
و
و
دا
ف
رو
و
صــ
ل
هم
تن
چ
نین
ش هــا در ونزوئ
 154نفــر ای
ن نامــه را در حالی
ال را سوءتغذیه و
مهاجرت گسترده
پیچیده می کند.
امضا
شده
کردند که دولتهای
آم
ری
کا
در
ب
خــ
است را نمی بینند.
شد
یگــری از ایــن نامه

فعاال
ن
ب
ی
ن
ال
م
ل
ل
ی:
آ
م
ری
علیه ونزوئ کا و کانادا تحریم ها
ال را لغو کنند

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

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

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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سیاسی...

ﮐﻠﯿﮫ اﻣﻮر ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ

فساد فساد فساد فساد فساد فساد فساد فساد فساد فساد فساد فساد فساد فساد

نادیدهگرفتن و رفع و رجوع فساد
در ساختــار حکومت ایران

•

بدون نظارت
پرســش های بســیار متنوعی در
مورد چرایی و ماهیت فعالیتهای
اقتصادی سپاه وجود دارد .اما غیر
از آن پرســشها که هنوز پاســخی
از سوی مقامات دریافت نکردهاند
می تــوان در مورد امــور صوری و
تکنیکی فعالیتهای شــرکتهای
اقتصادی پرســشهایی را مطرح
کرد.
یکی از پرســشها درمورد نظارت

All aspects of Immigration
Provincial

ﻓﺪرال  -ﮐﺒﮏ  -اﺳﺘﺎﻧﯽ

فساد فساد فساد فساد فساد فساد فساد فساد فساد فساد فساد فساد فساد فساد

مجیدمحمدی
/۱۶اسفند-فساددرایراننهادینه
و ساختاری اســت .علل ایجاد آن
امتیازات قانونی و فراقانونی قشــر
حاکم ،عــدم پاســخگویی آنان به
نهادهای نظارتــی ،منع نهادهای
نظارتی از نظارت بر نهادهای تحت
نظر رهبر ،و فقــدان آزادی بیان و
رسانههاســت؛ اما علل تــداوم آن
روشهای تعبیه شــده در ساختار
حکومت برای پنهان سازی و توجیه
آن اســت .همچنین بی تفاوتی و
سیاســی کردن این موضوعات به
شفاف سازی و مسئولیت خواهی
آسیب زده است.
مقامــات عالیرتبــه نیــز عالقهی
چندانــی به پرداختن رســانهها به
موضوع فساد ندارند.
جملــهی معروف علــی خامنهای،
رهبر جمهوری اسالمی ،در مورد
پرونــده  ۳۰۰۰میلیــارد تومانی را
همه به یاد دارندکه گفت:
«نباید این قضیه را کش دهند».
هنگامی که اصالحطلبان در برابر
اتهــام خرید یک کارخانه توســط
چهار همسر اصالح طلبان (رشت
الکترونیک) عکس العملی نشــان
نمی دهند طبعا این گونه رفتارها
کــه در هــر دو جناح جــاری بوده
تداوم می یابد.
در این نوشــته به چند مورد از رفع
و رجوع فساد اعضای درون کاست
حکومتی و نزدیکانشــان اشاره می
کنم :ســه پرونــدهی قابــل توجه
هستند:
 )۱فعالیتهای اقتصادی سپاه ،
 )۲ورشکستگی موسسات اعتباری
اسالمی و
 )۳شهرداری تهران
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بر بودجهی شرکت هایی است که
به نهادهای نظامی ازجمله ســپاه
وابسته هســتند؛ آیا این شرکتها
اصوال تحت نظارت قرار می گیرند؟
در این رابطه مجتبی ذوالنوری می
گوید« :این شــرکت هــا هم خالی
از سیســتم نظارتی نیستند به این
معنا که سیستم نظارتی بر دریافتی
و درآمد شــرکتهای مذبور کامال
نظارت دارد و اساســا دریافتی آنها
به حســاب خاصی که دولتی است
ریختــه می شــود کــه هــم دیوان
محاسبات و هم مجموعه سلسله
مراتب دســتگاه های ذیربطی که
ذکر شــد بر آنها نظــارت دارند اما
هزینه کرد آن با دولت نیســت...
دولت اساسا از درآمد شرکت های
وابسته به سپاه مطلع است چرا که
در بسیاری موارد خود دولت طرف
قرارداد است که می داند چقدر پول
داده و جــای کتمان ندارد مثال در
خیلی از موارد وزارت نفت با قرارگاه
سازندگی طرف قرارداد است و می
داند چقدر پول داده است ...تفاوت
بودجــه نظامــی در این اســت که
بودجه نیروهای مسلح استطالعی
اســت یعنــی درآمدهایشــان را به
تشخیص خود هزینه می کنند اما
در بودجه های دولت جز مواردی
کــه تصویــب شــده حــق تعیین
ندارنــد و در غیر این صورت دیوان
محاسبات می تواند برخوردکند».
(تابناک  ۲۴آذر )۱۳۹۶
بدین ترتیب نهادهای نظارتی تنها
میداننــد چقدر بودجه به ســپاه و
سازمانهای تابعه دادهاند (این غیر
از درآمدهای پنهان سپاه از طریق
قاچاق است) اما نمی توانند بدانند
اینها چگونه هزینه شده است.
همچنیــن اگــر ایــن نهادهــای
درامدی داشته باشند این درآمدها
بــه خزانه باز نمی گــردد و هرطور
بخواهند هزینه می کنند.
اینها الفبــای به جریــان انداختن
فساد اســت که همه ی نهادهای
دیوانســاالری دینی و نظامی آن را
به عمل گذاشتهاند .وقتی نظارتی
نباشد فسادی کشف نمی شود تا
با آن مقابله شــود .پاکدستترین
نهادها در ایرانف روحانیت شیعه و
سپاه و دستگاه رهبری و نهادهای

امنیتی هستند چون نظارتی بر آنها
صورت نمیگیرد و گزارشی هم به
کسینمیدهند.

•

با منابع دولتی
حســن روحانی به هنــگام تحویل
الیحه بودجه ســال  ۹۷به مجلس
گفــت« :شــش تعاونــی متخلف
که  ۲۵درصد بازار پولی کشــور در
اختیار آنها بود .آخر دولت یازدهم
و اول دولــت دوازدهم همه تالش
خود را به کارگرفتیم تا خسارتی که
از طــرف این چند تعاونی اعتباری
در کشــور بــه وجود آمــد و زندگی
مردم را دچار مشــکل کــرده بود،
جبران شود .این تعاونی ها نه تنها
راجع به ســود تســهیالت هر روز
تصمیم می گرفتند و این حوزه را به
هم می ریختند بلکه بازار ارز ،سکه
و امالک را هر طور می خواســتند
بــه هم مــی زدند ،دولــت یازدهم
از مقــام معظم رهبری اســتمداد
طلبیــد چــون  ۴-۳میلیــون تن
تمــام زندگیشــان تلف می شــد.
ایــن صندوق ها چه کســانی بود.
چقدر سخت بود با این صندوق ها
برخورد کــردن .اینها رفتند بودند
همــه جا را دیــده بودنــد ،از تمام
ارگان هــا به من نامه می نوشــتند
که این آدم خوبی است ،چرا دارید
حســابش را مــی بندیــد آدم های
عجیب غریب می آمدند و سفارش
می کردند .با کمک رهبری ،ســه
قوه و شــورای عالــی امنیت ملی،
بانک مرکزی اختیــار یافت به این
مسأله ورود کند و کار بزرگی انجام
شــد ۹۸ .درصد ســپرده گذاران یا
پولشان را گرفتند یا تا آخر این ماه
می گیرند ۲ .درصد دیگر هم تالش
داریــم امــوال شــان را شناســایی
و مشکلشــان را حــل کنیــم .حل
مشکل  ۹۸درصد ســپرده گذاران
بــه یک معجــزه شــبیه بــود .کار
بزرگی انجام شد رهبری ،تمام قوا
و شــورای عالی امنیت ملی کمک
کردند .نباید بگذاریم این حادثه در
کشور ما تکرار شود .بانک مرکزی
هر اختیاری بخواهد شورای عالی
امنیــت ملی به او مــی دهد تا این

{>> ادامه در صفحه}12 :

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

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

مرکز آموزشی بزرگساالن هایاسکول مونتریال
انگلیسی

بیاموزید  :نامنویسی ترم بهاری

کالس های انگلیسی مقدماتی :
ENGLISH LITERACY COURSES
REGISTRATION: March 19, 20, 21, 22., 2018
9:00 A.M. - 11:00 A.M. / 5:00 P.M. - 7:00 P.M.

نامنویسی:
اطالعات
		

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

اطالعات کالس ها:

Course information:

8:45 A.M. - 12:45 P.M.
)Spring Session 2018 (March 26-June 29
5:30 P.M. - 9:30 P.M.
)Spring Session 2018 (March 26-June 21

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

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

مدارک ضروری:

If you were born out of the country, your PASSPORT IS REQUIRED.
+ ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS (ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
 Canadian / Quebec Immigration Documents
 Residency Card  Canadian Citizenship Card
ADDITIONALLY, ONE OF THE FOLLOWING PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
(ORIGINAL ONLY) IS REQUIRED::
)Medicare Card | Driver's Licence | Hydro bill | Other proof (ask staff

11

12

نوروز پـیروز

 سال  25شماره  24  1362اسفند 1396

PAIVAND: Vol. 25  no.1362  Mar. 15, 2018

سنگ های گرانیت

یادواره...

م پزشکی ایران و جهان
بایاد نابغه چش 

پروفســور علیاصغر خدادوســت،
چهــره مانــدگار علمی و پزشــکی
ایــران ،فوقتخصــص و جــراح
چیرهدســت چشمپزشکی و پیوند
قرنیــه ،بــر اثــر عارضه قلبــی در
بیمارستان پریســپترین نیویورک
در ۸۲ســالگی دیــده از جهــان
فروبست .او پیش از این بهدفعات
از ســوی مجامــع چشمپزشــکی
جهان و شــخصیتهای برجسته
در چشمپزشــکی بهعنوان بهترین
جراح پیوند قرنیــه در دنیا معرفی
شــد ه بــود .شــهرت پروفســور
علیاصغــر خدادوســت عــاوه بر
مقاالت علمی متعدد و تحقیقات
گســترده در زمینههای مختلف و
کیفیت درمــان و تجربه در درمان
جراحی ،به خاطر تحقیقات پایهای
بر ناراحتیهای سطح قرنی ه است؛
تــا آنجا که پیوندهــای قرنیه روی
مکانیســم دفع پیوند به افتخار او
 Khodadoust lineنامگــذاری
شدهاست.
همچنیــن کوفی عنــان ،دبیرکل
ســابق ســازمان ملــل متحد یکی
ازشخصیتهایسیاسیبینالمللی
اســت که بــا دســتان توانمند این
طبیب ایرانی معالجه و درمان شد.
پروفســورعلیاصغــر خدادوســت

ســال 1314در شــیراز متولد شد.
او مدتی بهعنوان اســتاد در بخش
چشمدانشگاهجانزهاپکینزمشغول
به کار بود و بهعنوان نخســتین و
تنهــا دســتیار خارجــی در بخش
چشمپز شــکی
د ا نشــگا ه
جانــز هاپکینــز
( Johns
)H o p k i n s
در ســال۱۳۴۱
پذیرفته شــد و
دوران  3ســاله
دســتیاری را
بهعنوانبهترین
دســتیار مرکــز
چشمپز شــکی
ســر
پشت
گذاشت.
او در این دوران عالوه بر تحصیل
در دانشهــای بالینی بهطور فعال
مشــغول پژوهــش در دانشهای
پایــه بود و مقالههای بســیاری در
مجلههای گوناگون علمی به چاپ
رســاند .او همچنین چند ســالی
بهعنوان اســتاد در بخش چشــم
دانشگاه جانز هاپکینز تدریس کرد.
ســپس در ســال ۱۳۶۱بهعنــوان
اســتاد و رئیــس بخــش چشــم

دانشــگاه سیســیل انتخاب شد و
در ســال ۱۳۷۱مرکز چشمپزشکی
کنتیتکــت در شــهر نیوهیــون
را بنیــان گذاشــت و بهعنــوان
سرپرســت آن مشغول به کار شد.
پروفســور علیاصغر
از
خدادوســت،
ســال ۱۳۵۹بهطــور
پیاپــی ســالی دوبار
بــه ایــران بازگشــته
و در فعالیتهــای
بالینــی و آموزشــی
در بیمارســتانهای
گوناگــون تهــران و
شیراز شرکت داشت.
در ضمن بیمارستان
فوقتخصصی چشم
دکتــر خدادوســت
در شــیراز و ســاخت
بیمارستان چشمپزشکی سرعین
در اســتان اردبیــل از فعالیتهای
او درکشــورمان است .سال1393
ســازمان علمــی ،فرهنگــی و
تربیتی ملل متحد (یونســکو) در
آییــن ویژهای از خدمــات علمی و
اجتماعی پروفســور خدادوســت،
دانشــمند و چشمپزشک شناخته
شده ایرانی تجلیل کرد.

همايون شجريان  19ماه می در مونتريال
>> جزئیات در شماره آینده <<

فساد در ساختار حکومت ایران...
مشکل برطرف و دیگر تکرار نشود.
ایــن ها اقتصــاد و زندگی مــردم را
نابــود کــرده بــود .این مســأله به
همراه کاهش نرخ سودتسهیالت،
ارتبــاط با بانــک هــای خارجی و
افزایش ســرمایه بانکها چهار قدم
بزرگی بود که برداشــته شد .امروز
به اصالح نظام بانکــی نیاز داریم.
سه میلیارد دالر برای اصالح امور
بانکی مــی خواهیم( ».تابناک ۱۹
آذر )۱۳۹۶
روحانی در این توضیح کوتاه نمی
گوید:
 )۱چگونــه ایــن شــش تعاونــی
۲۵درصــد بازار پولــی را در اختیار
گرفتند،
 )۲چرا برای برخورد با آنها یا رفع و
رجوع کارهایشان به دخالت رهبر
جمهوری اسالمی نیاز بودهاست؟
 )۳ادارهکنندگان این شش تعاونی
چه کسانی بودند و تا چه حد با بیت
و سپاه و روحانیت نزدیک بودند؟
 )۴چرا برخورد بــا این صندوقها
سخت بوده است؟
 )۵چرا هزینهی تاراج آنها را بانک

>> ادامه از صفحه11 :

مرکزی پرداخته است؟
 )۶معجــزه چه بــوده :چاپ پول،
گران کــردن ارز ،یا کســب منابع
بــا گروگانگیــری خارجیــان و دو
تابعیتیهــا و باجگیــری از دول
غربی؟
 )۷ســه میلیارد دالری که ایشــان
بــرای اصــاح نظــام بانکــی مــی
خواهند برای چــه کارهایی دقیقا
صرف خواهد شد؟
ثامنالحجــج ،افضــل تــوس،
فرشــتگان ،البرز ایرانیــان و آرمان
پنج موسسه بزرگی بودندکه در دو
سال گذشته منحل شده و فعالیت
آنها به پایان رسید.
در نتیجه فعالیت این چند موسسه
حــدود  ۲۵هــزار میلیــارد تومان
از حــدود دو میلیــون و  ۲۸۰هزار
سپردهگذار جذب شد و در هنگام
انحالل در صورتهــای مالی آنها
وجود داشــت .با وجود جذب این
ارقام در نهایت برای پاسخگویی به
سپردهگذاران آنها بانک مرکزی ۲۰
هزار میلیارد تومان هزینه کرد.

•

«همه چیز روشنه!»
شــهرداری تهــران در دوران ۱۲
ســالهی قالیباف به حیات خلوت
نزدیــکان بیــت و ســپاه در تــاراج
منابع شهر تهران تبدیل شد.
مجید فراهانی در جلســه  ۲۵دی
 ۱۳۹۶شــورای شــهر تهران گفت
کــه میــان درآمدهــا و هزینههای
شــهرداری در طــول شــهرداری
محمــد باقــر قالیبــاف  ۲۰هــزار
میلیارد تومان اختالف وجود دارد:
«هر چند کــه برخی میگویند این
پول بــرای پرداخــت بدهی صرف
شــده ،اما جای ســئوال است که
مگر حســاب و کتاب نداریم که در
هیچ کجا قید نشــده است که این
 ۲۰هــزار میلیارد تومان کجا رفته
است؟( ».ایسنا ۲۵دی )۱۳۹۶
محمدعلینجفیشهردارتهرانمی
گوید« :اواخر سال  ۹۵شهرداری با
یکی از شرکتهای نیروی انتظامی
قــراردادی را در خصــوص تدوین
شــاخصهای ارزیابــی عملکرد به
مبلغ یک میلیارد تومان به امضاء
رسانده است که شاید ارزش واقعی

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

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish

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

دا هم به ایران هواپیما می فروشد
کانا

ین موضوع به مســاله ای برای
یی شدن برجام ایران برای ا
هوایــی ایــران کــه این اجرا
ستیضاح وزیر راه و شهرسازی
نــاوگان
ســازی ناوگان هوایی خود با ا
به دردســری بــرای وزیر نو
در مجلــس شــورای اســامی
روزها
بوئینــگ ،ایــر فرانــس و ای تی
راه و شهرسازی تبدیل شده در
تبدیل شد و قرار است این هفته
آر قراردادهایــی امضــا کــرد و
ادامه نوسازی دست همکاری را
در ایــن مورد «آخونــدی» را به
توانسته تا کنون  ۹هواپیما را به
به سمت کانادا دراز کرده است.
هفته صحن علنی بکشانند.
نادا کشور وارد کند .همچنین
المانیتور اعــام کرده که کا
دولت هم از سویی دیگر معتقد
گذشــته هم وزیر انرژی روسیه
 10هواپیمای مسافربری CRJ
ست این هایی که استیضاح می
داده بود که سوپر جت های ا
خبر
ری
یفروشد و خزانهدا
کنند در طول مــدت خریداری
به ایران م 
خود را به ایران فروخته است.
مان
ز
در
ــار
آمریکا برای اولین ب
هواپیمــا از کشــورهای خارجی
مــا با وجود همه این ها باز هم
امــپ ،احتما ًال مجــوز فروش ا
همواره به وزیر راه و شهرسازی
تر
سه هفته گذشــته یک هواپیما
رده
ک
ادر
ص
را
ران
ایــ
به
یما
هواپ
تا خانواده معترض بوده اند.
در کشور سقوط کرد
(خبرگزاریشبستان)
ت.
اس
های بســیاری داغدار شــوند و
ایــن در حالی اســت کــه پس از

آن حتــی  ۱۰میلیــون تومــان هم
نبــوده اســت ...آخریــن پرداختی
به ایــن شــرکت اول مــرداد ماه و
پــس از انتخابات انجام شــده و در
بررسیهای بعدی مشخص شدکه
دوم مــرداد نیز یک قــرار داد دیگر
به همین شــرکت به امضاء رسیده
و ارزش دو قــرارداد روی هــم یک
میلیــارد و  ۴۳۰میلیــون تومــان
بوده اســت ...مبلغ دو قــرارداد به
حســاب شــرکت وابســته به ناجا
ریخته شده اما یک میلیارد و ۲۵۷
میلیون تومان آن را به یک حساب
بانکی متعلق به رئیس دفتر یکی از
معاونان شهردار قبلی واریز کردند
و این پول نیــز «خرج انتخابات»
شده است( ».شورا آنالین  ۲۵دی
)۱۳۹۶
او مــی گویــد ۵۴« :درصــد
داراییهای مندرج در صورتهای
مالی زیر مجموعههای شهرداری
تهران حسابرسی نشده است...
 ۶۷۴ملــک شــهرداری غالبــا بــه
صــورت ســلیقهای در اختیــار
اشــخاص و نهادهــا قــرار گرفتــه
است( ».همانجا)

او همچنیــن بــه اســتخدامهای
بیرویــه ،از جملــه جــذب حدود
 ۱۳هزار نفر در شهرداری در چند
ماه منتهی به انتخابات اشــاره می
کنــدکــه باعث شــده بــه ازای هر
 ۱۰۰پست ۴۲۶ ،نفر در استخدام
شهرداری پایتخت باشند.
در گــزارش صــد روزهی شــهردار
تهــران بــه مــوارد زیادی از ســوء
مدیریــت ،ناکارآمــدی و تخلــف
اشاره شــده که حفر  ۳۲حلقه چاه
برای تامین آب شرب که از عوامل
نشست زمین در تهران محسوب
میشــود و واگــذاری بخشــی از
زمینهای منطقه عباسآباد به یک
نهاد نظامی از نمونههای آنند.
مهدی چمران رئیس شورای شهر
در دوران شــهرداری قالیبــاف در
پاسخ به گزارش نجفی می گوید:
«همه چیز روشن و شفاف است».
(فردا  ۲۵دی )۱۳۹۶
در دوســالی کــه از گــزارش ایــن
تخلفات می گــذرد قوه ی قضاییه
تنها  ۳۰نفر را احضارکرده و پس از
این اقدام پرونده فعال بایگانی شده
است .در بررسی موضوع واگذاری

امالک نجومی دولت در مصوبهای
وزارت کشور را مکلف به رسیدگی
به این موضوع و ارائه گزارش کرد؛
وزارت کشــور در هیئتــی که برای
بررســی این موضوع تعیین شــد،
فــردی را قــرار داد کــه در لیســت
ســازمان بازرســی کل کشــور از
افــرادی بود که از این امالک به او
زمین واگذار شده بود و با شخص
وزیرکشــور نسبت فامیلی داشت.
(محمود صلدقــی عضو مجلس،
تابناک  ۱۳اسفند )۱۳۹۶
پــس از ایــن گونــه گزارشهــا یــا
افشاگریهاکهبهدنبالتغییراتدر
شوراها یا کابینه یا بحران اقتصادی
و اجتماعی رخ میدهد یا جنبهی
پاســخگویی بــه ســواالت (بدون
پاســخگویی) دارنــد ،هیچگونــه
پیگیــریای در نهادهای نظارتی و
قضایی انجام نمی شود و موضوع
به فراموشی سپرده می شود .سوء
استفادههایی که از قدرت در ایران
انجام می گیرد نهایی است و سوء
اســتفاده کنندگان و اخالف آنها تا
ابد از آن بهره مند می شوند.
•
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آژانس مسافرتی

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

فرنازمعتمدی

اینک با6
 2سال جتربه کاری!

نشـــانی:

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

نگاهی به قدرتمندترین زنان جهان در عرصه سیاست
مقــارن با روز جهانــی زن ،نگاهی
داریم به فهرستی از قدرتمندترین و
تاثیرگذارترین زنان جهان در عرصه
سیاســت که توانســتند معادالت
مردانه قــدرت را در یک دهه اخیر
تا اندازه زیادی تغییر دهند.

•

آنگال مرکل
او در ابتدای آغــاز چهارمین دوره
صدراعظمی خــود در بزرگترین
اقتصاد جهان است.
از «آنــگال مــرکل» بــه عنــوان
قدرتمندتریــن زن جهــان نیز یاد
میشود؛ کسی که این روزها نقش
یــک رهبــر اعتدالــی و میانجی را
میان اروپا و آمریکای دونالد ترامپ
ایفا میکنــد .ادامه کاهش میزان
بیکاری در آلمان و رشد قدرتمندانه
اقتصاد در این کشــور از یک سو و
از ســوی دیگر ،حفظ ائتالف اروپا
از جمله موارد محبوبیت مرکل در
اروپا و آلمان است.

•

کیم یو جونگ
خواهــر رهبــر کرهشــمالی ،عضو
علــی البــدل کمیته حــزب اصلی
کمونیســت و پیامرســان میــان
رهبرکرهشمالی و رئیسجمهوری
کرهجنوبــی« .کیم یــو جونگ»
از جمله زنانی اســت کــه در چند
ماه اخیــر نامش بارها برده شــده
اســت و از وی به عنوان زن مرموز
کرهشمالی یاد می شود .وی اخیرا
ریاست هیات عالیرتبه مقامهای
کرهشــمالی در ســفر به بازیهای
المپیک زمســتانه کــره جنوبی را
برعهده داشت و در این سفر آغازگر
صفحــه جدیــدی در روابط میان
دو کــره بــود و پیام بــرادرش را به
رئیسجمهوری کرهجنوبی تقدیم
کرد.

•

ایوانکا ترامپ
از مدت ها پیش از انتخاب «دونالد
ترامپ» به عنوان رئیسجمهوری
آمریکا ،نام «ایوانکا ترامپ» دختر
بزرگ ترامپ نیز درکنار نام پدرش
برده و شنیده می شد ،گاهی از وی
به عنوان مشــاور پــدرش نام برده
میشــود و گاهی برخی از رسانهها
ایوانــکا را در مقام تصمیمگیرنده
اصلــی کاخ ســفید مــی خواندند.
حواشــی پیرامــون دختــر دونالد
ترامــپ تــا جایــی گســترش پیدا
کرد که پس از ریاســت جمهوری

ترامپ وی در حالی به کاخ ســفید
نقل مکان کرد که خبری از حضور
«مالنیــا ترامپ» همســر ترامپ
نبــود و منتقــدان از وی به عنوان
بانوی اول کاخ سفید نام میبردند.
در بســیاری از نشســتهای کاخ
سفید با حضور مقامهای خارجی،
این ایوانکا بــود که در کنار پدرش
به استقبال بانوی نخست میهمان
میرفــت و حتی گفته می شــد که
ترامپ تحت تاثیر دخترش دستور
حمله به سوریه را صادر کرده بود.

•

کریستینالگارد
حقوقدان فرانســوی ،وزیر اقتصاد
و دارایی پیشــین فرانسه و رئیس
صندوق بینالمللــی پول از جمله
دیگــر قدرتمندترین زنــان جهان
است که یکی از مهمترین سمتها
را در اختیار دارد.
«کریســتین الگارد» اولیــن وزیر
اقتصــاد زن در دولتهای جی ۸و
نخستین زنی اســت که به عنوان
رئیس صنــدوق بینالمللــی پول
انتخاب شــده اســت .کریســتین
الگارد در ســال  ۲۰۱۱در رده نهم
فهرست قدرتمندترین زنان جهان
نشریه فوربس قرارگرفت.

•

ترزا می
او رهبــری بریتانیــا را در دوران
دشــوار جدایــی در اختیــار گرفت
تا به عنوان یکــی از قدرتمندترین
زنان جهان از سوی مجله فوربس
شناخته شود.
«تــرزا مــی»  ٦٢ســاله دومیــن
نخســتوزیر زن بریتانیــا پــس از
مــارگارت تاچر اســت .تــرزا می را
فردی سرسخت ،محکم و غیرقابل
انعطافمیخوانند.
وی در بــاره خــودش اینگونــه
میگوید« :من سیاســتمدار اهل
خودنمایــی نیســتم ،دائــم از یک
استودیو خبری به استودیوی دیگر
نمــیروم ،ســر ناهار بــا همکارانم
غیبت بقیــه را نمیکنم اما کارم را
بلدم».

•

رئیسجمهوریتایوان
اینــگ-ون»
«تســای
سیاســتمدار ،وکیــل و اســتاد
دانشگاه اهل تایوان است .وی در
تاریــخ  ۲۶ماه می  ۲۰۱۶به عنوان
نخســتین رئیسجمهــوری زن
تایوان انتخاب شد .وی از اعضای

T: (514) 842-8000 Ext.296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

حزب پیشروی دموکرات است.
تســای اینــگ-ون در ســخنرانی
پیــروزی خــود در انتخــاب
ریاســتجمهوری وعــده داد که از
مناســبات موجــود بین تایــوان و
چین پاســداری کند .او تأکیدکرد
که پکن نیز باید نظام دموکراسی در
تایوان را محترم بشمارد.

•

میشلباشله
سوسیالیســت،
سیاســتمدار
رئیسجمهوری چپگرای ســابق
شــیلی تا ســال  ٢٠١٤بــود .او به
عنوان نخســتین رئیسجمهوری
زن شــیلی و دومیــن زنــی بود که
در یک کشــور آمریــکای التین به
قدرت میرسید .باشــله در دوران
دیکتاتوری ژنرال آگوستو پینوشه
در سالهای  ۱۹۷۳تا  ۱۹۹۰مورد
شکنجه قرارگرفت.

www.paivand.ca

•

فدریکاموگرینی
فلســفه سیاســی خوانده اســت و
اکنون سمت مسئول عالی اتحادیه
اروپا در سیاست خارجی را برعهده
دارد .وزیر امور خارجه سابق ایتالیا
در مذاکرات پرونده هستهای ایران
و گــروه  ٥+١توانســت عملکــرد
قابــل توجهی را از خــود به عنوان
هماهنگکننده گروه ٥+١ایفا کند
تا در کنار ایران ،آمریکا ،فرانســه،
انگلیــس ،آلمان ،چین و روســیه
برجام را امضا کند.

•

شیخ حسینه ،خنست وزیر
بنگالدش
«شــیخ حســینه» سیاســتمدار
بنگالدشی و نخستوزیرکنونی این
کشور است .وی فرزند بنیانگذار
کشور بنگالدش است .حسینه از
ســال  ٢٠٠٩تاکنون در این سمت
حضور دارد.

•

آنگ سان سوچی
ســوچی در ســالهای گذشــته به
دلیــل حصرخانگــی اش بــر ســر
زبانها بود و به همین خاطر جایزه
صلــح نوبــل را دریافت کــرد .این
روزها اما ســوچی که سمت رهبر
میانمار را یدک میکشد ،به دلیل
کشتار و تبعیض های خشونت بار
قومیتی علیه اقلیت روهینگایی در
این کشور و سکوتی که در برابر این
ماجراها داشــت ،از ســوی جامعه
بین المللی به شدت مورد انتقاد و

یکم و پانزدهم ماه

فشار قرار دارد.

•

خنست وزیر نیوزلند
نخســتوزیر جــوان نیوزیلنــد در
میانتاثیرگذارترینوقدرتمندترین
زنان جهــان قــرار دارد .وی که به
تازگــی با اعــام خبر بــارداریاش
مــورد توجه رســانه ها قــرارگرفته
بــود ،از اکتبر گذشــته تاکنون در
سمت نخست وزیری نیوزلند قرار
دارد« .جاســیندا اردرن» جــوان
ترین نخستوزیر نیوزیلند است.

•

رئیسجمهوریکرواسی
«کولینداگیتاروویچ»سیاستمدار
و دیپلمــات اهل کرواســی اســت
که از فوریه ســال  ۲۰۱۵به سمت
ریاستجمهوری کرواسی انتخاب
شــد .او اولیــن زن و جوانتریــن
کســی اســت کــه پــس از اولیــن
انتخابات چندحزبی به این مقام در
کراوسی دست پیدا میکند.

•

نیکیهیلی
نماینده سابق مجلس نمایندگان
آمریــکا و فرمانــدار ســابق ایالــت
کارولینــای جنوبی کــه اکنون در
سمت نمایندگی آمریکا در سازمان
ملل متحد حضــور دارد .وی پس

را بر روی سایت بخوانید

از ریاست جمهوری ترامپ به این
ســمت انتخاب شد و نقش زیادی
در اجــرای سیاســتهای دولــت
جدید آمریکا در شورای امنیت ایفا
می کند.

•

هیالریکلینتون
کمتر کســی اســت که «هیالری
کلینتون» را نشناســد ،کسی که
توانســت به مقام نامزدی ریاست
جمهــوری حــزب دموکــرات در
انتخابات سال  ٢٠١٦آمریکا برسد
و با رقیب جمهوریخواهش رقابت
کند ،جایگاهی که تاکنون یک زن
در آمریکا نتوانسته بود به ان دست
پیدا کند و عنــوان نامزدی یکی از
دو حزب اصلی در این کشــور را در
اختیــار بگیرد .کلینتــون که یکی
از افراد موثــر در حمایت از حقوق
زنــان در آمریــکا به شــمار میآید
کارنامه بلندباالیی از پســت های
عالی سیاســی در آمریکا از حضور
در ســمت وزیــر خارجــه امریکا تا
فرمانــداری را در اختیــار دارد و
بــه عنــوان یکــی از قدرتمندترین
و تاثیرگذاراتریــن زنــان در جهان
شناختهمیشود.

•

رئیسجمهوریاستونی

«کرســتی کالیوالیــد» رئیــس
جمهوری اســتونی اســت کــه در
ســال  ٢٠١٦بــرای یــک دوره پنج
ســاله به این ســمت انتخاب شد.
ریاستجمهوری در استونی مقامی
تشریفاتیاست.

•

رئیسجمهوریلیتوانی
گریباوســکایته»
«دالیــا
رئیسجمهوری لیتوانی اســت که
از ســال  ٢٠٠٩میــادی تاکنــون
در ایــن ســمت حضــور دارد ،وی
تاکنون دو دوره پنج ساله به سمت
ریاستجمهوری لیتوانی انتخاب
شده است.

•

خنست وزیر نروژ
«ارنا سولبرگ» رهبر محافظهکار
و نخســتوزیر نروژ اســت .وی از
ســال  ٢٠١٣در این سمت حضور
دارد و دومیــن زنــی اســت که در
نروژ بــه این مقام دســت پیدا می
کند .ســولبرگ از حامیان تشدید
سیاســتهای مهاجرتی است و از
جمله سیاستمداران با نفوذ در این
کشور به شمار میرود.
•

14

نوروز پـیروز

 سال  25شماره  24  1362اسفند 1396

M NTREAL
مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

اجنمندفاعازحقوقبشر

)(Dialogue
514-484-8748
-------------------------

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

5180 Queen Mary #400
438-386-6111

ایران-مونترال
www.addhi.net

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

مدرسه فرزانگان

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

کالس های فارسی کودکان:

تلفن)514( 626-5520 :

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

)2900 Lake (DDO

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

کتابخانهنیما

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

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

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

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

بنیاد نیکوکاری ایرانیان  :نیکو
514-624-4579

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

کتابخـانهنوروززمین

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

نان سنگک

IBNG

همبستگیبازرگانی
www.ibng.ca

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز
>> ساعات کار:

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

Tel.: 514-894-8372
www.shaterabbas.ca

اوکازیون عالی برای سرمایه گذاری در آمریکا
كافه رستوران در بهترين نقطه  Newport Beachكاليفرنيا
داخل ساختمان مديكال بزرگترين بيمارستان Hoag Hospital Newport Beach
با درآمد خوب بفروش مى رسد.
در ضمن با خريد اين بيزينس مى توانيد براى ويزاى  E2اقدام كنيد .تلفن متاس:

949-344-5897

www.cje-ndg.com

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:

او بدون بیان جزئیات بیشتر
گفت:
برخــی از دستفروشــان به
دلیل بیکاری و از سر اجبار
بــه ایــن شــغل کاذب روی
آوردهاند.
بیگدلــی بخش دیگــری از
دستفروشــان را کارمندانی
دانســت کــه «بــه دلیــل
اقتصــادی
مشــکالت
دستفروشــی را بــه عنوان
شــغل دوم انتخــاب
کردهاند».
تــا به حــال آمــار دقیقی از شــمار
دستفروشان اعالم نشده اما منابع
غیردولتی از شاغالن دستفروشی
را بیــش از  ۲میلیــون تــن برآورد
کردهاند.
برپایه نتایج یک بررسی میدانی که
دو ســال پیش منتشر شد ،حدود
 ۵۸درصــد دستفروشــان تهــران
پیش از دستفروشی در حوزه تولید
اشتغالداشتند.
 ۴۳.۱درصد دستفروشانی که قبال
در جای دیگری شــاغل بودند ،بر
اثر سیاســتهای تعدیــل از محل
کار قبلی خود اخراج شــدهاند۳۶ .
درصــد این گزوه به عنــوان کارگر
ماهــر در بخــش تولیــد اشــتغال
داشتند و  ۲۱درصد نیزکارگر ساده
بودند.
رشــد چشــمگیر دستفروشــی
طی ســالهای گذشــته خشونت
نهادهای دولتی علیه دستفروشان
را افزایــش داده اســت .در حالیکه
برخــی از مقامهــای دولتــی
ســاماندهی دستفروشــان را
وعــده میدهنــد ،شــهرداریها
محدودیتهای بیشــتری را برای
مقابلــه بــا دستفروشــی اعمــال
میکنند.
دستفروشــی در برخی از شــهرها
بــا دســتور شــهرداری ممنــوع و
در برخــی دیگر از شــهرها تنها به
مکانهــای تعیین شــده محدود
شده است.
•

زهرا نژادبهرام عضو شــورای شهر
تهران گفته اســت که شــهرداری
تهران ساعت فعالیت دستفروشان
در برخــی از مناطــق را محــدود
خواهــد کرد تــا خواســته بازاریان
معتــرض بــه دستفروشــان هــم
برآورده شــود .شمار دستفروشان
همزمان با از دست رفتن مشاغل
موجود افزایش یافته است.
شــهرداری تهــران فعالیــت
دستفروشــان در برخی مناطق را
ممنوع و یا محدود کرده است.
نرخ بیکاری رسمی در ایران ۱۱.۹
درصــد و جمعیــت بیــکاران ســه
میلیون و  ۲۲۶هزار تن اعالم شده
است .نتایج یک بررسی بیانگر آن
اســت که بیش از نیمی از بیکاران
پیشتر شاغل بودهاند.
عالءالدین زوجی پژوهشگر مسائل
اقتصــادی ایران به خبرگزاری مهر
گفته است ۵۴.۳ :درصد از جمعیت
بیکاران قبال شاغل بودهاند.
اوجی گفته اســت که حــدود ۸۰۰
هــزار تن از شــاغالن بنــا به یکی
از دالیــل «تعدیــل»« ،تعطیلــی
کارگاه»« ،فصلی بودن مشاغل» و
یا «قرارداد موقت» بیکار شدهاند.
به گفته او  ۳۶۱هزار تن از جمعیت
بیکاران ســال گذشــته بــه دلیل
«تعطیلی واحدهــای تولیدی و یا
تعدیل نیروی انسانی» شغل خود
را از دست دادهاند.
زوجی شمار افرادی که سال ۱۳۹۴
به دلیل تعطیلی واحدهای تولیدی

و یا تعدیل نیرو بیکار شــدهاند ،را
حدود  ۲۷۴هزار تن اعالم کرد.
شمار بیکاران قبال شاغل در سال
گذشته یک میلیون و  ۷۴۰هزار تن
اعالم شده است.
بــه گفته زوجــی  ۴۴۶هــزار تن از
بیکارانی که پیشتر شاغل بودهاند،
به دلیل موقتی بودن قرارداد شغل
خود را از دست دادهاند.
معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه
جمهوری اسالمی گفته است:
 ۹۰درصد کارگران با قرارداد موقت
اشتغالدارند.
مرکز آمار جمعیت شاغالن در پایان
 ۹ماه نخست امسال را  ۲۳میلیون
و  ۳۳۱هزار نفر اعالم کرده است.
کاهش مشاغل «رسمی» ،افزایش
مشاغل «کاذب»
همزمــان بــا افزایــش جمعیــت
بیکارانی که سابقه اشتغال دارند،
شــمار شــاغالن آنچه که مشاغل
کاذب و یــا غیررســمی خوانــده
میشود ،افزایش یافته است.
ابوالقاســم چیــذری مدیرعامــل
شرکت شهربان شــهرداری تهران
آبان امسال از افزایش  ۵۰درصدی
دستفروشــان تهران طی دو سال
گذشته خبر داد.
احمــد بیگدلــی عضوکمیســیون
اجتماعی مجلس شورای اسالمی
 ۱۷بهمــن «بیکاری و مشــکالت
اقتصــادی» را علــت روی آوردن
۸۰درصــد افــراد به دستفروشــی
دانست.

وبســایت Henley Passport
 Indexفهرست رده بندی بدترین
و بهتریــن گذرنامه های جهان را
اخیرا منتشــرکرد که نام پاکستان
در میــان بدترین روادید دنیا برای
گردشگران دیده می شود .
رتبه پاکستان از میان  105کشور
جهــان  102بــوده و دارنــدگان
گذرنامه پاکستانی تنها می توانند
به  30کشــور جهان بــدون روادید
سفرکنند.
بدترین گذرنامــه های دنیا از نظر
سفر بدون روادید افغانستان است
که شهروندان این کشور تنها قادر
به ســفر به  24کشور جهان بدون
اخذ روادید هستند .
کشورهای عراق و سوریه نیز پس

از افغانستان در جایگاه پایین تر
شده است.
رتبه
از پاکستان قرار دارند.
کــره جنوبی بــه همراه
کانادا:
بر اســاس این رده بنــدی ،دو
کشــورهای اروپایــی
کشــور ســنگاپور و ژاپن دارای
دانمارک فنالند فرانســه
5
بهترین دارندگان پاسپورت دنیا ایران :ایتالیا اسپانیا و سوئد در
جایگاه ســوم قرار گرفت
شناخته شده اند و شهروندان 95
این دو کشــور آسیایی مجازند
و دارندگان این کشورها
بدون اخذ روادید به  180کشور
قــادر به ســفر بــه 178
دنیا سفرکنند .
کشور جهان هستند .
کشــور آلمــان که پیــش از این در در میــان کشــورهای اســیایی،
جایگاه نخســت دنیا قرار داشت با مالــزی با کســب  169امتیــاز در
کســب  179امتیاز در جایگاه دوم جایگاه یازدهم دنیا قرارگرفت و بر
قرارگرفت .
اساس این رده بندی آمریکا وکانادا
این رده بندی  ،بر اساس دارندگان در جایگاه پنجــم و امارات متحده
گذرنامه های کشــورهای دنیا که عربــی در جایــگاه  27جای گرفته
می توانند بدون اخذ رواید به دیگر اند( .خبرگزاری آریا )
کشــورهای دنیا سفرکنند تنظیم

ایرانوپاکستاندرمیان 5کشوردارندهبدترینگذرنامهجهان

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

شاغالن بیکار میشوند ،بیکاران دستفروش

مرکز فارسی زبانان

بنیاد سخن آزاد

هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

اقتصاد...

بنیاد آموزشی و فرهنگی آپتین

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

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

دوستداران موسیقی کالسیک
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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
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اقتصاد...

نوروز پـیروز

سیاستهای بانک مرکزی ایران و فرار سرمایه
احمد علوی انجــام میشــود .زمینــه داللی در ناآرامیهــا و تنــش داخلی دی ماه
/۲۱اسفند -بر پایه شرایط جدید بــازار ارز چند نرخی بودن این بازار سال جاری است که ثبات سیاسی
فــروش ارز در بــازار ،خریــداران و اعمال نرخهای تبعیضی در این کشــور را زیر سوال برده است .اما
ارز بایــد بــه هنگام خریــد مدارکی بازار اســت .در صورتــی که دولت در کنار این تنش داخلی ،تشــدید
همچــون اصــل گذرنامــه و کارت زمینه تکنرخی شــدن و شناوری بگومگو میان سران حکومت ایران
ملی ،اصــل عوارض خــروج اصل نرخ ارز را فراهم کند ،سوداگری در و همچنین کاخ سفید هم ،آرامش
بلیت و روادید خود را همراه داشته این بازار به شــدت محدود شده و پسا-برجام را به هم زده و برخی از
باشــند .بنا به شرایط جدید ،برای دلیلی برای هجوم دالالن و سرمایه نتایج مثبت آنرا از بین برده است.
کشــورهایی که مســافرت به آنها سرگردان به این بازار وجود نخواهد ترکیب تنش داخلــی و خارجی دو
دلیلی است که فرار سرمایه از ایران
نیازی به ویزا ندارد به هر نفر  ۵۰۰داشت.
را توضیح میدهد.
دالر و کشــورهای بــا ویزا هزار
مسکن
بازار
سرمایه
فرار
مقصد
سیاستهای کوتاه مدت بانک
دالر ارز فروخته میشود.
است.
ترکیه
و
کانادا،بریتانیا
مرکزینمیتواندمشکالتبلند
در ماههــای اخیر بانک مرکزی
مدت را حل کند.
کوشــش کــرده تــا معامالت
بازار ارز را به صورتهای گوناگون افزون بر عواملی که از آن یاد شد ،اقدامات بانک مرکزی در خصوص
مختــل کند .هــدف بانک مرکزی دو دلیــل دیگــر هــم در افزایــش محدودیت عرضه ارز و کنترل بازار
از ایــن اقدامــات کاهــش تقاضــا تقاضای ارز موثربوده اســت .یکی بوســیله نیروی انتظامی سرکوب
بــرای ارز و در نتیجه تعادل کوتاه کاهــش نرخ بهــره ســپردهها که کوتــاه مــدت بــازار ارز اســت و
مــدت بــازار ارز اســت تــا بــه این موجب شــده تا ســپردههای راکد جلوگیری از بیاعتبار شــدن ریال
وســیله بتواند ،از نوسان و افزایش به نقدینگی سرگردان تبدیل شود و دولت اســت که هدفی سیاســی
قیمت ارز جلوگیری کند .همزمان و بــه بازار ارز و مســکن بیاید .چه است .اجرای چنین سیاستهایی
بانک مرکزی تــاش میکند که با بــا کاهش بهــره و کاهــش اعتبار البته هزینههــای کالن اقتصادی
بکارگیــری نیــروی انتظامی مانع نظــام بانکــی ایران برخــی ترجیح را در پــی خواهــد داشــت اما این
خرید و فروش و سوداگری در بازار میدهند ســرمایه خود را به شکل بــه معنای تعــادل پایدار بــازار ارز
بر اســاس بهبودهــای متغیرهای
ارز شــود و این نوعی پنهان کردن دالر درآورند.
بحران بازار ارز است .چرا که بانک همچنیــن بــه گــزارش برخــی از بنیــادی کالن ماننــد کاهش نرخ
مرکــزی و دولت در تعــادل پایدار خبرگزارهای اقتصادی بین المللی تورم نسبت به میانگین بینالمللی
بــازار ارز موفق نبودنــد و با اجرای در چند مــاه اخیر فرار ســرمایه از یــا افزایــش ورودی ارز یــا کاهش
واقعــی تقاضــا بــرای آن نیســت.
سیاستهای جدید تالش میکند ایران شدت یافته است.
کــه تعادل کوتاه مــدت و هر چند به عنوان مثال بنا به گزارش سایت بنابراین بازار ارز دیر یاز زود مجددا
ناپایداری را در بازار ارز ایجاد کند و خبــری اقتصــادی ( )Tranioبه ملتهــب خواهد شــد .کمــا اینکه
مانع کاهش اعتبار بانک مرکزی و دنبــال اعتراضات ضــد دولتی در تجربه گذشــته هم همین را تایید
ایــران که در دی ماه رخ داد ،کوچ میکند.
مجموعه حاکمیت شود.
نکته پنهانی نیست که نرخ تورم در سرمایه از ایران شدت گرفته است .تعــادل بلنــد مــدت و پایــدار بازار
ایران ،متغیر اساسی کاهش ارزش مقصد این ســرمایه به گزارش این ارز ایــران مشــروط بــه اصالحات
ریال در مقابل ارزهای بینالمللی منبع خبری بازار مسکن و ملک در ســاختاری اقتصادی اســت که از
کشورهای بریتانیا ،کانادا و ترکیه دایره مدیریت دولت خارج است و
است.
از جنس مدیریتی نیست و سیاسی
نــرخ تورم نیز به نوبــه خود از نرخ مقصد این سرمایه است.
کســر بودجــه دولــت ،کارآمــدی بازار ارز بازار بســیار حساسی است است؛ برای مثال تنش بینالمللی
اقتصــادی و برخــی دیگــر از و از متغیرهای سیاسی و اقتصادی و داخلــی ایــران باید کاهــش پیدا
متغیرهــای کالن اقتصادی تاثیر هرکشور تاثیر میپذیرد .با توجه به کرده و یا اقتصــاد ایران به اقتصاد
میپذیرد .کسر بودجه و ناکارآمدی اینکه متغیرهــای اقتصادی کالن بین المللی گشــایش پیــدا کند و
اقتصــادی ،امری طبیعــی در یک کشــور ،در ماههای اخیر دگرگونی بودجــه دولــت رانتزدائی شــود.
چارچوب یک اقتصاد رانتی است .اساســی و شــگرفی نداشته است ،چنینتصمیماتیمستلزمدگرگونی
قاعدتــا دالیــل سیاســی -یعنــی ســاختار اقتصــاد ایــران و نقش و
چرا تقاضا برای ارز در ماهای
تنشهای داخلی و خارجی -باید اقتدار ولیفقیه و نهادهای وابسته
اخیر به شدت باال رفته است؟
بخشــی از افزایــش تقاضــا عادی نوسان شــدید بازار ارز در ماههای بــه آن اعــم از نظامی یــا مذهبی
است.
و معمولــی اســت و بخشــی هــم اخیر را توضیح دهد.
ســوداگرانه است و بوسیله دالالن مهمتریــن دلیــل در این خصوص
•

PAIVAND: Vol. 25  no.1362  Mar. 15, 2018

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین
ترم بهاری2018 :

ظرفیتمحدود
Snowdon

( 3آوریل تا  17ژوئن)

Tel.: 514-737-3642

Spring session
)(April 3rd – June 17

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

محل ثبت نام

اوکازیون عالی برای سرمایه گذاری در آمریکا
كافه رستوران در بهترين نقطه  Newport Beachكاليفرنيا
داخل ساختمان مديكال بزرگترين بيمارستان Hoag Hospital Newport Beach
با درآمد خوب بفروش مى رسد.
در ضمن با خريد اين بيزينس مى توانيد براى ويزاى  E2اقدام كنيد .تلفن متاس:

949-344-5897

Courtier Immobilier Agréé

¶¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT

(514) 571-6592

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

اجنام کلیه امور ساختمانی

T
M
N

Renovations

خدمات نوسازی و بازسازی

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

با مدیریت مجید توسلیان

با بیش از  25سال پیشینه
در خدمت جامعه
ایرانیانمونتریال

)

Tel.:514-835-6243

ه
دف ما
خ
شنودی
ش
ماست!

15

16

نوروز پـیروز

 سال  25شماره  24  1362اسفند 1396

مدیریت زندگی ...
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کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

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

ance Church:
220 Hyman,
DDO

 ۱۶روش موثر و عملی برای تعامل
با افراد «سمـی»!
برخــورد بــا افراد ســمی همیشــه
موضوع بسیار مهمی در مراودات
روزمره ما است .زیرا حتی اگر یک
عالمــت خطر بزرگ روی پوســت
افراد ســمی وجود داشته باشد باز
هم دوری کردن و قطع رابطه با آنها
کار سختی خواهد بود .ما همیشه
میتوانیم انتخاب کنیم که به چه
کســی اجازه بدهیم بــه ما نزدیک
شــود اما همیشه هم حذف کردن
افــراد ســمی از دیگــر بخشهای
زندگی ما کار سادهای نیست .شاید
این افراد همکار ،والدین ،خانواده
همسر ،پدر یا مادر همسر یا یکی از
اعضای خانواده شما باشند.

برخورد با افراد مسی
مــا در زندگــی خــود بــا گروههای
متعــددی در تعامــل هســتیم و
باید مســیر زندگی خــود را همراه
با اعضای این گروهها پشــت ســر
بگذاریم؛ مگر اینکــه بخواهیم در
این مسیر به تنهایی گام برداریم-
تنهــا کارکنیم ،تنها زندگی کنیم،
و تنهــا بمانیم (کــه اگرچه برخی
اوقات وسوسه انگیز است اما بهای

یکتحقیق:
پدران مجرد
عمرکوتاهی
دارند!

یــک تحقیق نشــان میدهد
پدرانی که مجرد هستند عمر
کوتاهی خواهندداشت.
به گزارش خبرگزاری فرانســه،
تحقیق محققان دانشگاه تورنتو
در کانــادا نشــان میدهد که
شانس مرگ برای پدران مجرد
بیش از مادران تنها و یا زوجها
است .نتایج این تحقیقدر مجله
معتبر علمی و پزشکی ِ
«لنست»
نیز منتشر شده است.
این تحقیــق به کشــورهای
توســعهیافته در مورد افزایش
تعداد پــدران و مادران مجرد و
خطر مرگ زودرس آنها هشدار
داده است.

خودش را هم دربردارد).
در هــر مبحــث و موضوعــی کــه
مرتبط با افراد ســمی و برخورد با
افراد سمی اســت باید این نکته را
درک کنیــدکه ما نمیتوانیم هیچ
فردی را تغییر دهیم پس بهتر است
که هرگز برای چنین کاری تالش
نکنیم .انرژی خــود را برای انجام
کار ساده تری مثل صلح جهانی یا
سفر به کرهای دیگر ذخیره کنید.
قسمت سخت این ماجرا اینجاست
که وقتی شــما کاری را به شــکلی
متفاوت انجام میدهید ،اوضاع به
شما کمک نمیکند بلکه برای شما
تغییر میکند .اگر تنها هســتید و
شــکل تعامل خود با افراد را تغییر
نمیدهیــد ،تاثیــر آنها روی شــما
تغییر خواهدکرد.
قدرت شخصی به معنای انجام هر
کاری با نیروی باور و ایمان شما و
انجــام هیچ کاری مطابق با فکر و
خواست دیگران است.
برخــورد با افراد ســمی و بودن در
کنار آنان یعنی برای تعیین قوانین
خودتــان دیگــران را در کنار خود
در نظر بگیرید ســپس بپذیرید که
شــما نیازی ندارید تا برای ادعای
قدرتتــان دیگران به قوانین شــما
احترام بگذارند.
در ادامه روش هایی عملی و موثر
برای برخورد با افراد سمی را با هم
میخوانیم.

•

 .۱از محرکها و انگیزههای
خودتان برای شروع حرکت و
برانگیختگی خود استفاده کنید
برخــی اوقات افراد ســمی شــما را
مثل یک طعمه گرفتار میکنند-
شــما میدانیدکه به کسی بدهکار
نیســتید اما ایــن را هــم میدانید
که اگر دلخــواه آنها رفتار نکنید با
عواقب دیگری روبهرو خواهید شد.
راز این معما این است که از موضع
قــدرت انتخــاب کنیــد و تصمیم
بگیریــد نــه از موضعی کــه گویی
تحت کنترل قرارگرفته اید.
همانطور که آنها از شــما خواسته
هایــی دارند ،شــما هم همیشــه
درخواست هایی از آنها دارید (حتی

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ

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

) 514-999-5168

اگر این درخواست دوری کردن از
مسمومیتهای بیشتر آنها باشد).
انتخاب کنیدکه شما کاری را انجام
میدهیدکه برای کنترل کردن آنها
و رفتارشان باید انجام بدهید -نه
به این دلیل که شما قربانی رفتار و
برخورد آنها هستید .قدرت فردی
به این معناســت که هر کاری را با
نیروی باور و ایمان خودتان انجام
دهید و هیچ کاری را مطابق با فکر
و خواست دیگران انجام ندهید.
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•

 :۲بفهمید که چرا آنها چیزی را
در شما اینگونه میبینند
افــراد ســمی همیشــه آن چیزی
را در دیگــران میبیننــد کــه
نمیخواهنــد آن را در مــورد خود
بپذیرنــد .شــما میتوانید مهربان
تریــن ،بخشــندهترین و ســخت
کوشتریــن آدم روی ایــن ســیاره
باشــید درحالیکه افراد ســمی هر
کاری میکننــد تا شــما را متقاعد
کنند که شما دروغگو ،بیانصاف،
زشت یا تنبل هستید .همه چیز را
همانگونه که هست ببینید .شما
حقیقــت را میدانید حتی اگر آنها
هرگز متوجه حقیقت نباشند.

•

 .۳افراد مسی پیش از آنکه
شما را ترک کنند ،بدترین
حالت خود را نشان میدهند
بیایید به ایــن موضوع از این زاویه
نگاه کنیم .فردی را در نظر بگیرید
که به شما کج خلقی و اوقات تلخی
میکنــد .وقتــی شــما در برابــر او
قوی میایستید و به او اجازه نفوذ
نمیدهیــد ،او بــرای مدتی تالش
خــود را بیشــتر میکند و شــدت
رفتارش را افزایش میدهد.
چنیــن حالتــی در همه مــا وجود
دارد -وقتــی در حال انجام کاری
هستیم و ناگهان متوقف میشود،
قبل از آنکه دست از آن کار برداریم
و آن را رهــا کنیــم تــاش خود را
بیشتر میکنیم .افراد سمی هم از
این قاعده مستثنا نیستند.
اگــر آنهــا راهــی را بــرای کنترل و
اعمــال نفوذ در شــما پیــدا کرده
باشــند و پس از مدتــی این روش

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی

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

مکمـل یکدیگریم!
در فعالیت های اجتماعی :ما رقیب هم نیستیم؛ ما
ّ
مبتکر و صبور باشیم و سخاومتند! بکوشیم کامیونیتی را بــر بکشیم!

دیگر موثر و کارآمد نباشد -پیش از
آنکه به شما پشت کرده و به دنبال
طعمه دیگری برای خود بگردند-
تمــام کارهایی را که پیــش از این
انجام میدادند با شــدت بیشتری
تکرار میکنند .این شدت کارهای
آنهــا را عالمت توقف ندانید .آن را
نشــانهای در نظر بگیرید مبنی بر
اینکه کاری که شما انجام میدهید
به آنها این درس را میدهدکه رفتار
قدیمی آنها دیگر تاثیرگذار نخواهد
بود .به کار خــود ادامه دهید و به
آنها زمان بدهید تا متقاعد شــوند
که شما برای سرکوب کردن و خفه
کــردن آنها بر انجــام این تصمیم
پافشارینمیکنید.

•

 :۴حد و مرزهای خود را
مشخصکنید
شــما نمیتوانید همه را راضی نگه
دارید اما افراد ســمی شــما را وادار

میکنند تا باور داشــته باشــید که
میتوانیــد همــه را از خــود راضی
نگه دارید .باین ترتیب شما سخت
تر تــاش میکنیــد و بیشــتر کار
میکنید و بیشتر سازش میکنید.
این کار واقعا خســتهکننده است.
افراد ســمی پیــش از آنکــه بدانید
حد و مرزی داشــته اید ،تمام حد
و مرزهــای شــما را پــاره و دفــن
میکنند.
وقتی دقیقا بدانید که چه چیزی را
تحمل خواهید کــرد و چه چیزی
را تحمــل نخواهید کرد -و چرا-
میتوانید پیش از اینکه دیر شــود
تصمیم بگیرید کــه میخواهید به
یک نفر اجــازه بدهید تا چه اندازه
به مرزها و حریمهای شــما دست
درازی یا تجاوز کند.
آمــاده باشــید تا به صــدای درونی
خود گوش دهید -همان صدایی
کــه وقتی اوضاع روبراه نیســت به

شما هشــدار میدهد .این صدای
درونــی پرقدرت و به ندرت پیغامی
نادرست است( و معموال همیشه
دقیق و درســت است) .قضاوت یا
نگرش دیگری هیچ اهمیتی ندارد.
آنچه که مهم اســت این اســت که
ایــن موضوع برای شــما درســت
اســت یا نادرســت .اجازه دهید تا
این ندای درونی پاسخ شما و اینکه
چه کســی را وارد و چه کســی را از
حریم خود خــارج کنید را برایتان
روشن کند.

•

 .۵شما مجبور نیستید که در
متام بحرانها به آنها کمک
کنید
افــراد ســمی در خلق و ســاختن
بحرانهــا مهــارت بســیار زیادی
دارنــد و بــه همیــن دلیــل اغلب

{>> ادامه در صفحه}20 :
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در یک هشدار جدید درباره چاقی،
مســئوالن ســامت عمومــی در
بریتانیا انواع پیتزا ،غذاهای آماده،
گوشتهای فراوری شده را هدف
قرار داده و خواهان کوچک شــدن
اندازه هر پرس این غذاها شدند.
ایــن مقامات همچنیــن از صنایع
غذایی خواستندکه در محصوالت
خود از مواد سالمتر استفاده کنند
و افراد جامعه را به خوردن غذاهای
کم کالریتر تشویق کنند.
این بخشی از برنامهایست که هدف
آن کاهــش  ۲۰درصــدی مصرف
کالــری تــا ســال  ۲۰۲۴میالدی
است.
طرح کاهش مصرف شکر از سال
گذشته در بریتانیا به اجرا گذاشته
شده است و  ۹گروه غذایی مختلف
را هدف قرار داده است .مالیات بر
نوشــیدنیهای شــیرین هــم قرار
است از ماه آینده در بریتانیا به اجرا
گذاشته شود.
همه این کارها نشــان میدهد که
مسئوالن ســامت قصد دارند به
طور مســتقیم وارد عمل شــوند و
بــر مصرف خوراکیهایی که نیمی
از کالریهای مصرفــی کودکان را
تشکیل میدهد ،نظارت کنند.
اما "دانکن ســلبی" ،مدیر اجرایی
سازمان سالمت عمومی انگلستان
( ،)PHEمیگوید که این اقدامات
همچنین قصد تاثیر گذاشــتن بر
رژیم غذایی بزرگساالن را هم دارد.
او میگویــد" :الزم اســت کــه
بریتانیاییها رژیم بگیرند .کودکان
و بزرگساالن به طور معمول بیش
از حد کالری مصرف میکنند و به
همین دلیل است که خیلی از آنها
دچار چاقی مفرط هستند".

مواد غذایی پرطرفداری که
باید کنترل شود:
به همه تولیدکنندگان مواد غذایی،
و
سوپرمارکتها،رســتورانها
فســتفودها گفته شده که میزان
کالــری غذاهــای زیــر را کاهــش
دهند:
• انواع بیسکویتهای طعمدار و
کراکرها
• نانهای خــاص مانند چاباتا با
زیتون
س و چاشنی
• انواع س 
• انواع چیپس
• محصــوالت تهیه شــده از تخم
مرغ
• محصوالت تهیه شــده از سیب

زمینی
• محصوالت تهیه شده از گوشت
مانند انواع پای ،پیراشکی گوشتی،
سوسیس وکالباس و انواع همبرگر
انواع ماکارانی ،برنج و رشته
• غذاهای آماده مصرف و فســت
فود
• انواع مزهها مانند هوموس
• ساندویچهای آماده
• انواع سوپ
سازمان سالمت عمومی انگلستان
میگوید کــه اگر توصیه آنها درباره
کم کردن کالــری این محصوالت
اجرا نشود از دولت میخواهدکه از
طریق قانونی اقدام کند.
این ســازمان اعالم کرده است که
اجــرای ایــن طــرح و محصوالتی
کــه مردم میخرند را بــه دقت زیر
نظــر دارد و آمــاده اســت کــه نام
شــرکتهایی کــه میــزان کالــری
محصوالت خود را کاهش ندادند،
اعالم کنند.

•

برنامه صبحانه ،ناهار و شام
بــه نظــر میرســدکــه رعایت یک
برنامــه غذایی ســختگیرانه برای
افرادی که بیشــتر اوقــات خارج از
خانه غذا میخورند ،سخت باشد.
یــک چهــارم غذاهــای مصرفی از
کافهها،رســتورانها و ســاندویچ
فروشــی هاســت .ایــن ســازمان
همچنین کارزاری بــه راه انداخته
که بزرگســاالن را تشویق میکند
که برای صبحانه فقط  ۴۰۰کالری
و ناهار و شــام هــرکدام فقط ۶۰۰
کالری مصرف کنند.
سازمان سالمت عمومی انگلستان
میگویــدکــه اغذیه فروشــیهایی
مانند مکدونالد ،سابوی و گرگز
آماده هستندکه غذاهایی متناسب
با این میزان کالری تولید و عرضه
کنند.
در حال حاضر بزرگســاالن به طور
متوسط  ۲۰۰تا  ۳۰۰کالری بیش
از حد مجاز مصرف میکنند.
دکتر آلیســون تداســتون ،رئیس
بخــش تغذیه ســازمان ســامت
عمومــی انگلســتان ،میگوید که
الگوی تغذیــه ۶۰۰-۶۰۰ -۴۰۰
میتوانــد راهنمــای خوبی باشــد
کــه افــراد بتوانند برای هــر وعده
غذای خود "مواد غذایی سالمتری
انتخابکنند"
او میگوید" :برای دستیابی به این
میــزان کالری ،حجــم غذاها باید
عوض شود".

"قــرار دادن چنــد مــورد غــذای
ســالم در پاییــن فهرســت غذای
رستورانها نمیتواند چاقی مفرط
را که یک مشــکل ملــی حل کند.
مــا احتیاج داریــم محصوالتی که
روزمــره اســتفاده میشــود مرتب
عوض شود".

•

هر شخص چه مقدار کالری در
روز باید مصرف کند؟
توصیه شــده اســت که زنان نباید
بیشــتر از  ۲هــزار کالــری در روز
مصرف کنند ،اما مردان میتوانند
تا  ۲۵۰۰کالری در روز هم استفاده
کنند.
میزان کالــری الزم بــرای بچه ها
متفاوت است و به سن آنها بستگی
دارد.
مثــا یک بچــه چهار ســاله نباید
بیشــتر از  ۱۳۰۰کالــری مصــرف
کند اما پســرهای  ۱۸و  ۱۹ســاله
میتوانند تا حدود سه هزار کالری
خوراکی بخورند.
کودکانــی که اضافــه وزن و چاقی
مفرط دارند معمــوال  ۵۰۰کالری
بیشــتر از حد تعیین شــده کالری
مصرفمیکنند.
کمپین مبــارزه با چاقــی مفرط و
کم کــردن کالری غذاها بوســیله
کارشناسان حمایت میشود.
پروفســور راســل وینــر ،از کالــج
ســلطنتی ســامت کــودکان و
نوجوانــان میگویــد که ایــن "یک
اقدام مهم و ضروری" است.
او میگویــد که در طول  ۴۰ســال
گذشــته به طور مســتمر شــاهد
بزرگ شدن ســایز انواع پیتزاها و
همبرگرهاهستیم.
به گفته پروفسور وینر ،در دسترس
بــودن "فســتفودها" و اینکــه
کــودکان و نوجوانــان بــا پــول تو
جیبی خــود میتوانند بــه راحتی
اینجور غذاها را بخرند و همچنین
تبلیغــات غذاها و نوشــیدنیهای
ناسالم مشکل را بیشترکرده است.
ایان رایت ،رئیس فدراســیون غذا
و نوشــیدنی ( )FDFمیگویــد که
برخوردها با این کارزار بسیار مثبت
بوده و تولید کنندگان مواد غذایی
از این کارزارکامال حمایت کردند.
او میگویــد" :فدراســیون غــذا
و نوشــیدنی و همــه اعضــای آن
مســئولیت خــود را بــرای مبارزه
جدی با چاقی به عهده میگیرند".
نیکتریگل:خبرنگار
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فیلمی با یک میلیارد دالر فروش در کمتر از یک ماه

فناوری...

توصیهبرایحفظامنیتدراینترنت
اینترنــت
فضایــی شــگفتانگیز بــرای
خالقیت ،گپ با دوستان ،و یافتن
چیزهــای ســرگرمکننده اســت.
شــما زمان زیــادی را در اینترنت
میگذرانیــد ،بــرای همیــن مهم
است که در فضایی امن از آن زمان
لذت ببرید ،و شاد باشید.

•

دوستیهایاینترنتی
کار درســت این اســت که دنیای
مجازی را چون امتدادی از دنیای
واقعی در نظر بگیرید .دوستانتان
را در کارهــا شــریک کنید .بیرون
مانــدن از بازیهــا وگفتوگوهای
اینترنتیهماناندازهناراحتکننده
اســت که بیرون ماندن از بازیها
و گفتوگوهــای حضــوری.
کلمههایتــان را بــا دقــت انتخاب
کنیــد ،چــون دیگــران ممکــن
اســت نوشتههای شــما را اشتباه
تعبیرکنند .شــاید بهتر باشــد که
بعضی گفتوگوهــای مهم ،مانند
حلوفصل اختالفــات ،را بگذارید
برای مالقات رو در رو.

•

رعایت احترام
در شــبکههای اجتماعــی بــه
دوســتانتان احتــرام بگذارید .اگر
عکســی از آنها هســت که شــاید
مایه خجالتشــان بشــود ،پیش از
انتشــارش در فضــای مجــازی از
آنها اجازه بگیرید  -و اگر کســی
از شــما خواســت عکســی را پاک
بکنیــد ،بالفاصله به خواستشــان
عمــل کنیــد .پیــش از اینکــه
چیزی بنویســید همیشه به تاثیر
آن بــر دیگــران فکرکنیــد .اینکه
دیگران چه چیزهایی درباره شــما
مینویســند قطعا برایتان اهمیت
دارد  -برای همین احترام دیگران
را رعایت کنید.

•

حواس تان به رد پایتان در
اینترنتباشد
هــر بــار کــه وارد فضــای مجازی
میشوید ،رد پای دیجیتالی از شما
به جا میماند که به دیگران نشان
میدهدکجا بودهاید و چه کارهایی

PAIVAND: Vol. 25  no.1362  Mar. 15, 2018

18

کردهاید .با اینکه گذاشتن عکس
و ویدیــو در اینترنت میتواند برای
دوســتان جذاب باشد و خالقیت
شما را نشان بدهد ،هرگز فراموش
نکنید که انتشــار عکس و فایل در
اینترنــت بــه این معنی اســت که
احتماال برای همیشه آنجا خواهد
مانــد .خالصه اینکــه اگر ترجیح
میدهیــد مادربزرگتــان چیــزی
را نبینــد ،بهتر اســت در اینترنت
نگذارید.

از هویت خود محافظت کنید
هنــگام اســتفاده از اینترنت هرگز
اطالعات شخصی خود مثل شماره
تلفن ،نشانی منزل یا مدرسه محل
تحصیل را به دیگران ندهید.
این مســاله خیلی مهم است .اگر
از شــبکههای اجتماعی اســتفاده
میکنیــد ،تنظیمــات مربــوط به
حریم خصوصی را بررســی کنید و
مطمئن شویدکه فقط دوستانتان
به محتوای شما دسترسی دارند.

به مطالبی که منتشر میکنید
فکر کنید
شــبکههای اجتماعــی و برخــی
وبســایتها محل مناســبی برای
ابــراز عقیده اند .اما همیشــه این
خطر هســت کــه شــما در لحظه
حرفی بزنید یا چیزی بنویسید که
بعدا باعث پشیمانی شود.
ســعی کنید نظرتــان را به صورت
مثبت یا خنثی بیان کنید.
این شیوه ابراز نظر تاثیر بیشتری
میگــذارد و قاعدتــا نبایــد باعث
ناراحتی کســی بشود .وقتی پاسخ
صحبتهــای کســی را میدهید،
همیشــه یادتان باشد که در طرف
دیگر هم انســانی نشسته که مثل
خودتان احساس دارد.

زندگی واقعی همیشه این
شکلینیست
عکس و نوشــته میتوانــد تصویر
نادقیقــی از زندگــی واقعی نشــان
دهــد .اندکــی تامــل کنیــد  -ما
معمــوال قشــنگترین و شــادترین
عکسهایمان را انتخاب میکنیم
(کمتر میشــود از کمــک به مادر
در خریــد خانه یا یک جوش گنده
عکســی ببینید) .تصاویــر زندگی
(با دقت دستچینشده) بینقص
دیگران میتواند شــما را افســرده
کنــد ،اما کلیت داســتان معموال
چیز دیگری است.

•

•

طرف تان را بشناسید
خیلیها فقط با کسانی در اینترنت
بــازی میکننــد و گــپ میزننــد
که شــخصا میشناســند .این کار
عاقالنهای است .اما اگر با غریبهها
برخورد کردید ،بهتر اســت مانند
دنیای واقعی احتیاط پیشه کنید.
مردم ممکن اســت دربــاره هویت
خــود دروغ بگوینــد ،برای همین
حواســتان بــه اطالعاتــی کــه از
خودتان به آنها میدهید باشد.
وارد جزئیات نشوید و اگر احساس
میکنید که کسی دنبال اطالعات
شخصی است ،تماس را قطع کنید
و بــه بزرگترهای مــورد اطمینان
خبر بدهید .هیچ وقت با کسی که
صرفا در دنیای مجازی میشناسید
قرار مالقات نگذارید.

•

•

•

تـوازن را حفظ کنید
اینترنت فضایــی عالی برای بازی،
یادگیــری و به اشــتراک گــذاردن
است .اما اگر بیش از اندازه برایش
وقت میگذارید ،یا به جای اینکه
کارهای جذاب واقعی انجام دهید
به اینترنــت فکر میکنید ،شــاید
وقتــش باشــد کــه اندکــی فاصله
بگیرید .کلی کار دیگر میشود کرد.
عمل درست حفظ توازن است.
•

استخدام

«پلنــگ ســیاه» فیلــم
ابرقهرمانــی رایان کوگلر
محصولــی جدیــد از
همکاری کمپانــی والت
دیزنــی و اســتودیوی
مــارول اســت .فــروش
این فیلم بــا ابرقهرمانان
رنگینپوست پس از چهار
هفتــه اکــران بــه رقمی
باالتر از یک میلیارد دالر
رسیده است.
به ایــن ترتیب «پلنگ ســیاه» به
شانزدهمین فیلم محصول دیزنی
و سیوسومین فیلم تاریخ سینما
با فروش باالتر از یک میلیارد دالر
تبدیل شــد« .پلنگ ســیاه» این
هفته در بیســت و ششــمین روز
اکران از مرز یک میلیارد دالر عبور
کرد.
این فیلم هفتمین اثر ابرقهرمانی با

فروش باالتر از یک میلیارد دالر در
جهان و پنجمین فیلم استودیوی
مارول اســت که این مرز فروش را
رد میکند.
هزینه ســاخت این اثر ســینمایی
 ۲۰۰میلیــون دالر اســت و حتــی
بــا اضافه کــردن هزینــه تبلیغات
کمپانــی دیزنی تا اینجــای کار به
سود قابل توجهی دست پیدا کرده
است.

«پلنگ سیاه» نخستین
اثــر ســینمایی در ایــن
ابعاد اســت که بازیگران
اصلــی آن همــه ســیاه
پوست هستند .از جمله
بازیگرانایناثر سینمایی
میتــوان بــه چادویــک
بوزمن ،لوپیتــا نیونگو،
مایکل بیجوردن و دنیل
کالویا اشــاره کرد .اندی
ســرکیس و فارســت ویتاکر نیز در
این فیلم جلوی دوربین رفتهاند.
در ایــن فیلــم داســتان پادشــاه
ســرزمینی خیالــی به نــام واکاندا
روایــت میشــود کــه در آن قومی
آفریقایی مجهز به تکنولوژیهای
بسیار پیشــرفته زندگی میکنند.
این مکان منبع فلــزی گرانبها به
نام ویبرانیوم اســت که به «پلنگ
سیاه» قدرت میبخشد.

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح

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

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

خانه تکــــواندو مونترال

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

شروع کالس ها:

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

15748 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, QC H9H 3P6

Tel.: 438-239-8899
taekwondomontreal2016@gmail.com

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC

gardiniers de l'ile
Help Wanted

به چند نفر برای انجام
کارهایباغبانی
در ناحیه نانزآیلند
(تمام وقت یا نیمه وقت)
نیازمندیم.
-------------تلفنتماس:
Tel.: 514-668-8666

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

info@loadextransport.com

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
و
ه ایی
م
ا
ف
س ران
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سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

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

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

آ ژ انس
مسافرتی

T.A.M Travel

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

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

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

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

Email: maryagency@gmail.com
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 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
 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

همــــــايون شجريان
 19ماه می در مونتريال >> جزئیات در شماره آینده <<

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

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

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

T: 514-341-2235
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic

دکترریموندرضایی

Centre-Ville

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :اورژانس

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

ختنه ک

Bourque

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...

بدون وقت قبلی
Family Physician

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

•

Montreal, Qc. H3H 2K5

 :۶نیازی ندارید که توضیح
بدهید
” نــه” یــک جمله کامل اســت و
یکــی از پرقدرتتریــن کلمــات در
هــر زبان اســت .نیــازی نداریدکه
توضیح بدهیــد ،توجیــه کنید یا
بهانــه بیاوریــد ” .نــه” محافظ و
نگهبانی اســت که در کنــار دروازه

 :۷قضاوت نکنید
فهمیده ،مهربان ،دلسوز و مودب
باشــید اما قبل از همه با خودتان
اینگونه رفتارکنید .شما میتوانید
رفتارها ،درخواســتها و افــراد را
رد کنید بــدون اینکــه خودتان را
به فــردی تبدیل کنید که خودتان
هــم نمیخواهیــد بــا او در ارتباط
باشید .قدرت و دلسوزی میتوانند
بــه زیبایی در کنــار یکدیگر در لبه
حریمهــا و مرزهــای شــما وجود
داشته باشند .اگر در جریان تعیین
مرزهــای خود به دیگری آســیبی
نزنید ،تجربه احســاس خوشایند
درونی برای شــما راحت تر خواهد
بود.

•

 .۸به نقاط قوت و ضعف
خودتـــان آگاه باشید
همه ما یک شاهکار درخشان ،زیبا
و شــلوغ پلوغ هستیم که در حال
شــکل گرفتن اســت .هنگامی که
شما از نقصها یا نقاط ضعف خود
آگاه باشید ،هیچ کس نمیتواند از
آنها علیه شما استفاده کند .افراد
ســمی ســخت تــاش میکنند تا
نقاط ضعف شما را به بازی بگیرند






















 

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

1253 Rue Guy

•

Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.
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>> ادامه از صفحه16 :

در بحــران قــرار دارنــد .کاری که
آنها انجام میدهند این اســت که
نفس میکشــند و ماجرایــی را به
وجود میآورنــد .به محض آنکه با
نخستین نشــانه از بحران روبهرو
میشــوند برای دریافــت حمایت،
توجــه و همدلــی بــا شــما تماس
میگیرند اما شما مجبور نیستید
که به طرف آنها بشــتابید .در این
مواقع احساســی عمــل نکنید؛ به
بحــران پیــش آمــده بیتوجهی و
بیاعتنایی کنیــد و به این ترتیب
به آنها یاد بدهیدکه شــما مسئول
نشــان دادن ترحم و دلســوزی به
آنهانیستید.
در مواقــع بحران ســوال نپرســید
و کمکی هــم به آنهــا ندهید .این
راهکار معمول و همیشــگی شما
نیســت و به این ترتیب احســاس
بدی را در شــما بهوجــود میآورد
اما به یاد داشــته باشید که شما با
یک فرد عادی و معمولی سر و کار
ندارید.

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















ورود به حریم شما قرارگرفته است
و به شما اطمینان میدهدکه راهی
برای ورود آلودگیهای فرد ســمی
به درون شما وجود ندارد.

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
افراد مسی...

louis

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
-

Dr Jean

پزشک خانــواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

پزشکان متخصص:

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

ودکان0 :
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و نقاط قوت شما را بیارزش نشان
بدهنــد و به همین شــیوه قدرت
خــود را بهدســت میآورنــد .اگــر
شما قادر باشــید که به نقاط قوت
و ضعــف خــود آگاه باشــید ،دیگر
برایتان فرقــی نمیکند که آنها چه
فکری میکنند -زیرا در این حالت
شــما میدانید که نقاط قوت شما
آنقدر زیاد هستندکه نقاط ضعفتان
اهمیتــی در برابــر آنهــا نخواهــد
داشت.

Guy

•

 :۹انتظار تغییر نداشته باشید
شما به هیچ وجه نمیتوانید افراد
ســمی را بــا دلیــل و منطــق قانع
کنید .این یکی از همان چیزهایی
است که آنها را به افرادی مسموم
تبدیل کرده است .تصمیم بگیرید
که میخواهید در کجا قرار بگیرید
و با قدرت تمام در آنجا بایســتید.
نیازی نیســت که کاری بیشــتر از
این انجام بدهید.
افراد ســمی تالش میکننــد تا در
هر شــکاف و رخنهای شــما را خم
کرده و در نهایت شــما را خواهند
شکســت .شــما قلبی بــاز و پذیرا
داریــد و به همین دلیــل این فکر
کــه ” دیگری در مورد شــما دچار
سوءتفاهم شده است ،شما را تایید
نمیکند یا شــما را دوست ندارد”
شما را آزار میدهد اما به یاد داشته
باشید که شــما با فردی در ارتباط

New

بر آنها متمرکز شــوید و این روش
هیــچ فایــدهای بــرای شــما هــم
نخواهد داشت.

هســتید کــه خوبیهای شــما یا حتــی اگــر اینهــا تصمیــم هایی
امتیازهای شما یا رابطه شما او را هســتند که ترجیــح میدهید آنها
تحریک کرده اســت .همیشه آنها را نادیده بگیریــد ،بپذیرید که این
هستندکه دیده میشوند و همیشه حرکتــی اســت در جهت رســیدن •
هم همینطور خواهد بود .تصمیم بــه آنچــه میخواهید نــه اینکه در  .۱۳خود را در بین افرادی
H3H
Quebecدیگران ســر
خواســت و اراده
 1M1برابر
بگیریــد که برخی اوقات شــما هم
Montreal,قرار دهید که همانقدر که به
)(514تعظیــم
933-2861شــما
بایــد دیده شــوید .این حق
فــرود آورید .شــما فردی آنها کمک میکنید به شما کمک
, Fax:
است و شما سزاوار آن هستید.
شــگفتانگیز ،محکــم و پرقدرت میکنند
هستید و به همین دلیل هم شما شــاید در بخشهای مشخصی از
•
قربانی دیگری نیستید؛ هیچ کس! زندگی خــود آزادی کافی نداشــته
 .۱۰نبــردهای خود را
باشــید تــا انتخــاب کنیــد که چه
هوشمنــدانهانتخابکنید
•
افــرادی را بایــد در آن بخــش نگه
تعامل با افراد مسموم انرژی زیادی  .۱۲بجـای مسائل و مشکالت
دارید یا از آن بخش حذف کنید .اما
را از شما میگیرد .مجبور نیستید بر راهحلها متمرکز شوید
که وارد هر مبارزهای شــوید که به افراد سمی شــما را وادار میکنند زمانیکه نوبت به افرادی میرسدکه
آن فراخوانده میشوید .برای بیشتر تا در گذشــته خــود باقــی بمانید شــما دریچه قلب خود را به سوی
افراد ســمی مبارزه و دعوا تنها راه و گویــی شــما را بــا تکهای ســیم آنها باز میکنید ،قطعا و مشخصا
برقــراری ارتباط اســت .روش آنها خاردار در آنجا بسته نگه میدارند .شــما حق انتخاب دارید .در اینجا
به این شکل است که زنده بودن ،آنچه که شــما را چســبیده به این با هوشمندی انتخاب کنید و هرگز
مــورد توجه بــودن و مهم بودن را وضعیت نگه میدارد این است که نترســید از اینکه آنها نظر شــما را
تجربه میکنند .انرژی خود را برای در سر خودبارها و بارها گستردگی درباره خودشان بدانند.
افــرادی ذخیــره کنیدکــه برایتان و پیچیدگــی رفتارهای آنها را مرور •
مهم و ارزشمند هستند.
میکنیــد .این کار باعث میشــود  :۱۴ببخشید اما فراموش نکنید
که شما عصبانی ،غمگین و ناتوان بخشــیدن در مورد این اســت که
•
باقــی بمانید .اگر مجبور هســتید انتظــارات خود از متفــاوت بودن
 :۱۱قربانی نباشید
همــه میتوانند در موقعیت هایی تصمیمــی بگیرید کــه خودتان آن چیــزی را رهــا کنیم .شــما هرگز
قربانی باشــند اما شما یکی از این را ترجیح نمیدهیــد و در اولویت قادر نیســتیدکه گذشته را کنترل
قربانیها نباشید .تصمیم بگیرید شما قرار ندارد ،دقت کنید که این کنید اما میتوانید کنترل کنید که
تصمیم چه آشفتگیها و نابسامانی گذشــته تا چه اندازه بر آینده شما
که قربانی هیچ کسی نباشید.
در عــوض ،فــردی باشــید کــه هایــی را با خود از بین میبرد و بر تاثیرگذار باشد .بخشش به معنای
حریمهــا و مرزهــای شــخصی ،فردی که زندگی شــما را به جهنم پذیرفتــن یــک رفتــار یــا تایید آن
نقاط قوت ،هوشــمندی و قدرت تبدیل کرده است متمرکز نشوید.
نیست .بخشش به معنای آن
تصمیم گیری خودش را دارد و با بــر رفتارهــای منفی افراد ســمی است که شما دیگر توسط

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

www.clinique-arya.com
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For All Real Estate and Mortgage Needs

مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

)(Residential, Commercial, Financing

مشاور رمسی امالک

و اخذ هرگونه وام مورد نیاز (مسکونی ،جتاری)
حتی با پیشینه نامطلوب | با بهترین نرخ بهره
هزینه رایگان محضر در صورت خرید خانه

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد

Courtier Broker Nick Stamiris

Tel.:438-931-6999

بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

مشاور فارسی زبان :علیرضا حمزه دوست

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

 5اتاق خواب بزرگ 3 ،سرویس دستشویی،
توالت ،آشپزخانه بزرگ و دلباز،
مساحت زمین  710متر مربع
قیمت  975000دالر

مشاوره و ارزیابی رایگان

NEW BORDEAUX: SPLIT LEVEL BONGALOW
Nouveau Bordeaux, Split level bungalow,
5 spacious bedrooms, Open concept kitchen,
3 bathrooms, Huge lot, Double Fire-place
Asking price: 975,000$

مسعودهاشمی

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

موقعیت عالی  3طبقه مجزا
با قابلیت اجاره دهی آسان و درآمدزایی
قیمت جدید 415000 :دالر

INVESTMENT PROPERTY, VILLERAY
PARK EXTENSION
Investment Property, Villeray Park Ex, Triplex
Electric Heating, Presently Owner Occupied
Potential Gross Revenue: 28,200$
NEW price 415000$

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI

بــرایاجاره

Residential Real Estate Broker

ملک تجاری  2طبقه مناسب برای رستوران
کافی شاپ ،گالری با موقعیت عالی ،در قلب وست مونت

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

FOR RENT: Commercial Space in Westmount
Ideal for restaurants,
…Coffee shops, Galleries

www.cbnsrealestate.com

Cell.: 514-298-4567

massood.hashemi@century21.ca

برای مشاوره در فرصت های سرمایه گذاری از جمله رستوران ،فرانشیز
(همراه ساختمان یا بدون ساختمان) با ما متاس بگیرید.
Also Numerous business opportunities including restaurants with-without buildings included, franchise-non franchise, and different loans

همایش ایرانیان مونتریال به هـدف
یاری رسانی به بنياد خیریه مهر
به همت خامن فریبا پیدا (ملکی) روز یکشــنبه  11ماه مارس از ساعت
خیـر در محل رستوران
 11عصر ،گروهی نزدیک به  90نفر از ایرانیان ّ
کارتیه پرس گردهم آمدند ،تا در آستانه ی این نوروز ،به سهم خود به
گروهی از بچه های ایران یاری رسان باشند.
خانم فریبا پیدا در بخشی از سخنان کوتاه خود خاطرنشان کرد:
بنياد مهر  ١٢ســال پيش توســط بانوى خيرخواه ،خانم ارشاقى ،در
ايران بنيانگذاری شد.
در حــال حاضر  ١٧خانواده و  ٢٦كودك و جوان دانشــجو در تهران و
چند شهر ديگر تحت پوشش اين كانون هستند.
اين چهارمين نوروزی است كه ما با يارى شما دوستان مهربان توانسته
ایم ،از راهى دور پشت گرمى براى این بنیاد و اين كودكان باشيم.
از مديريــت رســتوران كارتيــه پرس مهيــن خانم عزيز ،كه هميشــه

آن رفتــار کنترل نخواهید
شــد .بخشــش چیــزی
اســت که با قدرت و عشق فراوان
به خودتان انجام میشــود .نحوه
رفتــار -بهتر یا بدتــر – دیگران با
خودتان را فراموش نکنید و از آنها
استفاده کنید تا به خودتان کمک
کــرده و بتوانید شــفاف و مصمم
زندگی کنید.

•

 :۱۵این چرخه را یاد بگیرید
بســیاری از افراد سمی از یک الگو
پیروی میکنند .در ابتدا آنها فریبا
و جــذاب بــه نظــر میرســند و به
همین ترتیب شــما به سمت آنها
جذب میشوید .سپس متوجه ،با
محبت و تاثیرگذار دیده میشوند-

اما همه این کارها برای این اســت
که شما را در موقعیتی خاص قرار
دهند .پس از آن -وقتی که اعتماد
شــما را بهدســت آوردنــد -شــما
کم کم شــاهد فاصلهها میشوید.
درخواستهای آنها زیاد میشود و
کشش آنها به منابع احساسی شما
افزایش پیدا میکند .سپس بحران
بهوجود میآید -بحران آزمایشی.
شــما احســاس میکنید کــه گیر
افتــاده اید .فرقی نمیکند که آنچه
را کــه میخواهند به آنها بدهید یا
ندهید ،در این شــرایط احســاس
میکنید که در معــرض خطر قرار
داریــد .در نهایــت ،شــما کاری را
انجــام میدهیــدکــه آنها از شــما
میخواهند چــون نمیخواهید که

پشــتيبان همه ما ،چه در روزهاى شادى عروسى فرزندانمان و چه در
غم از دســت دادن عزيزانمان يار و ياور ما بوده اند ،سپاسگزاری ویژه
دارم.
من مطمئن هســتم شــما عزيزان مهربان كمك هاى فراوانی از طرق

ديگر به نیازمندان مي كنيد؛ اميد و خواهش من از شما اين است كه
بيايیم با هم اين رســم زيباى عيدى دادن به كودكان نيازمند را حفظ
كنيم و هر سال با اين امر خير به پيشواز سال نو برويم.
عکس گوشه ای از همایش را نشان می دهد.

شــوید ،آگاه باشید که ماندن شما
به معنای گول زدن خودتان یا کور
بودن و ندیدن مسائل نیست بلکه
به این دلیل اســت که چشــمانداز
شــما بزرگتر از چیزی است که به
آن نیاز دارید.

کــه دالیل کافی برای انجام آن کار
را دارید.
دنیــا لبریــز از آدم هایــی اســت
کــه رفتــار آنها بطــور نفس گیری
تخریبکننده است .این به معنای
آن نیست که ما باید خود را پذیرای
آسیبها و صدمات نگه داریم.
راز خوب زیستن داشتن یک زندگی
هدفمند است .آگاهی از نشانههای
رفتاری افراد سمی و پاسخ آگاهانه
و شــفاف بــه آنهــا دادن تاثیر آنها
را کاهــش داده و بــه شــما کمک
میکنــد تا خودتــان را قدرتمند و
کامل نگه دارید .شما سزاوار قدرت
هستید.
منبعheysigmund :

فــردی ” غیرمنطقــی” باشــید یا
نمیخواهیدکهماجراهایبیشتری
را بهوجود آورید .سپس آنها دوباره
به ســمت شــما میآیند تا شما را
فریب بدهند و به شما تنها همان
چیزی را بدهندکه به آن نیاز دارید
تــا شــما را در ایــن موقعیــت نگه
دارند.
مشــکل اینجاســت که این چرخه
برای مدتــی طوالنی موثر نخواهد
بود و همیشــه هم هزینهای به بار
میآورد.
مکانیزم اثر این چرخه را بشناسید
و از آن بــرای ســاختن حریمهــا و
مرزهای خود – حتی بر پایه هایی
سفت و سخت تر -استفاده کنید.
اگــر نمیتوانید از رابطــهای خارج

•

 .۱۶شما به تایید آنها نیازی
ندارید و واقعا در برابر این
تایید بینیاز هستید
به دنبال تایید یا تحسین افراد سمی
نباشید -شما تنها تایید مشروط
آنها را دریافت خواهید کرد که این
نوع تاییــد هم موجب افســردگی
در شــما خواهد شــد .افراد سمی
به قلب شما ،بخشندگی احساسی
شــما ،عقالنیت شــما ،دلسوزی

شــما و انســانیت شــما نزدیــک
میشــوند و آنها را تخلیه میکنند
و در مقابــل همه اینها هیچ چیز
به شما نمیدهند .به همین دلیل
اســت که شما احساس تهی بودن
و خالــی بــودن را تجربه میکنید.
چیــزی که نیاز دارید ببخشــید را
بــه آنها بدهید اما بخشــش بیش
از انــدازه بــه امید اینکــه چیزی را
از آنهــا دریافــت میکنیــد ،انجام
ندهید .درواقع شما همواره چیزی
بیشتر از حداقلها را از آنها دریافت
نمیکنیــد -آن هــم حداقلهای
مشروط!
هرکاری که انجــام میدهید ،آگاه
باشــیدکه چرا و چه کاری را انجام
میدهید و اطمینان داشته باشید
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www.Dehkhodaschool.com

www.Dehkhodaschool.com
www.Dehkhodaschool.com

آدرس4976 Rue Notre-DameO,Montréal, QC H 4 C 1 S 8 :

)ﺳﺎﻋﺖ(10-19

درﻓﻀﺎﯾﻰﺷﺎدﺑﺎرﻗﺺوﭘﺎﯾﮑﻮﺑﻰ ﻣﺮاﺳﻢﭘﺮﯾﺪنازروىآﺗﺶ
رزرو ﻣﯿﺰ و ﻏﺮﻓﻪ 5142588186 :و 5148873535

آدرس4976 Rue Notre-DameO,Montréal, QC H 4 C 1 S 8 :
آدرس)777 Boulevard Robert-Bourassa, Montréal, QC H 3 C 3 Z 7 :ﺳﺎﻋﺖ(10-19

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

www.Dehkhodaschool.com
www.Dehkhodaschool.com

رزرو ﻣﯿﺰ و ﻏﺮﻓﻪ 5142588186 :و 5148873535

درﻓﻀﺎﯾﻰﺷﺎدﺑﺎرﻗﺺوﭘﺎﯾﮑﻮﺑﻰ ﻣﺮاﺳﻢﭘﺮﯾﺪنازروىآﺗﺶ

ﺟﺸﻦ ﻧﻮروز دﻫﺨﺪا در ﻫﺘﻞ ﺑﺎﺷﮑﻮه

آدرس777 Boulevard Robert-Bourassa, Montréal, QC H 3 C 3 Z 7 :

ﺳﺎﻧﺪوﯾﺞﻫﺎىﮔﺮماﯾﺮاﻧﻰدرﻣﺤﻞﺟﺸﻦﺑﻪﻓﺮوشﻣﻰرﺳﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ
ﻣﺎرس ) 2018ﺳﺎﻋﺖ(18-24
42013
آﺗﺶSherbrooke St W, Montreal,
روى QC
ﭘﺮﯾﺪن1ازH 3A
آدرسB 4 :

 24ﻣﺎرس ) 2018ﺳﺎﻋﺖ(18-24

ﺟﺸﻦ ﻧﻮروز دﻫﺨﺪا در ﻫﺘﻞ ﺑﺎﺷﮑﻮه

ﺗﻠﻔﻦﻫﺎىﺗﻤﺎس 514-258-8186, 514-887-3535 :
و ﻃﭙﺶ دﯾﺠﯿﺘﺎل

ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﻂ :ﻣﺪرﺳﻪ و وب ﺳﺎﯾﺖ دﻫﺨﺪا

آدرس420 Sherbrooke St W, Montreal, QC H 3A1 B 4 :

 24ﻣﺎرس ) 2018ﺳﺎﻋﺖ(18-24

موردی که افـراد شاد هیچوقت به آنها اهمیتی منی دهند
 .۴آنها اهمیتی به تعصبات آدم ها منیدهند.
 .۵آنها اهمیتی به تایید و ارزشگذاری دیگران
منیدهند.
 .۶آنها اهمیتی به همیشه حق با آنها بودن
منیدهند.
 .۷آنها اهمیتی به محیطهای نامساعد

منیدهند.
 .۸آنها اهمیتی به مقایسههای اجتماعی
منیدهند.
 .۹آنها اهمیتی به دخالت در کار دیگران
منیدهند.
 .۱۰آنها اهمیتی به غیبت کردن پشت سر دیگران

 .۲آنها اهمیتی به پس گرفنت بخششهای خود ﺗﻠﻔﻦﻫﺎىﺗﻤﺎس 514-258-8186, 514-887-3535 :
 .۱آنها به داراییهای مادی اهمیتی منیدهند.
منیدهند.
 .۳آنها اهمیتی به برآورد ه کردن انتظارات
جامعهمنیدهند.

ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﻂ :ﻣﺪرﺳﻪ و وب ﺳﺎﯾﺖ دﻫﺨﺪا

منیدهند.
 .۱۱آنها اهمیتی به روابط مسموم منیدهند.
 .۱۲آنها اهمیتی به کینهورزی منیدهند.
 .۱۳آنها اهمیتی به دروغگویی منیدهند.
 .۱۴آنها اهمیتی به شکایت کردن منیدهند.
 .۱۵آنها اهمیتی به انتقامجویی منیدهند.

و ﻃﭙﺶ دﯾﺠﯿﺘﺎل
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استیون هاوکینگ ،فیزیکدان و کیهانشناس
برجسته،درگذشت

/۲۳اســفند -استیون
ویلیــام هاوکینــگ،
فیزیــکدان نظــری و
کیهانشــناس برجسته
بریتانیایــی ،نویســنده
شماری از پرفروشترین
کتابهــا و رســالههای
نظری ،که در عین حال
در میان عموم مردم نیز چهرهای
شناختهشــده بود ،در  ۷۶سالگی
درگذشت.
در بیانیــهای کــه خانــواده آقــای
هاوکینــگ  ۲۳اســفند منتشــر
کردهانــد ،آمدهاســت «با اندوهی
عمیــق ،بــه اطــاع میرســانیم
که پدر دوستداشــتنی مــا امروز
درگذشت».
در بخشــی دیگــر از ایــن بیانیــه
آمدهاســت «او پژوهشگری بزرگ
و مــردی فوقالعاده بــود که آثار و
میراثش برای ســالیان سال زنده
خواهد ماند».
خانواده کیهانشناس بریتانیایی با
یادآوری خلقوخوی پــرآوازه آقای
هاوکینگ نوشــتهاند «شــجاعت
و مقاومــت او در کنــار زیرکــی و
شوخطبعیاش ،الهامبخش مردم
بسیاری در سراسر جهان بود».
بســیاری از رســانهها و
خبرگزاریهایی که خبر درگذشت
اســتیون هاوکینــگ را منتشــر
کردهانــد ،یــادآوری کر دهانــد کــه
او احتمــاال اگــر نه مشــهورترین،
دســتکم یکــی از مشــهورترین
دانشــمندان و پژوهشــگران عصر
ما بود.
او نــه تنها با نظریــات ،کتابها و
پژوهشهایش شــناخته میشود،
بلکه بــا محبوبیتــش در فرهنگ
عامهپسند ،از فیلمها و سریالها و

علمی عامهفهم به شمار
میروندکه مردم عادی و
فاقد دانش عمیق نظری
نیز آنهــا را خواندهاند.
کتاب او با نام «تاریخچه
زمــان :از مهبانــگ تــا
ســیاهچالهها» از جمله
آثــار علمــی عامهفهــم
در دنیایی که حماقت و جهل و اســت کــه بیــش از  ۱۰میلیــون
عصیان بر آن حکمرانی می کند نسخه آن به فروش رفته و طی ۲۰
از دست دادن سرمایه بزرگی ســال تجدید چاپ و به زبانهای
همچون استیون هاوکینز ضایعه مختلف ترجمه شدهاست.
جبران ناپذیری ست
«طرح بزرگ» ،کتاب دیگر او ،که
همراه لئونارد ملودینف ،دانشمند
حتی انیمیشنهای معروف تا زبان آمریکایی ،نوشــت ،در روز انتشار
طنزی که داشــت؛ آنهم با وجود دومین کتــاب پرفروش آمازون در
بیماری ســخت و «خواب اندام» بریتانیا شــد و اندکی بعد در صدر
که سالهای سال به آن مبتال بود .فهرست پرفروشترین کتابهای
غیرداســتانی نیویورکتایمــز قرار
هاوکینگ زاده ژانویه  ۱۹۴۲بود.
او نه تنها صاحب کرســی ارشدی گرفت.
در دانشــگاه کمبریــج بــود ،بلکه با وجود شوخطبعی و خلقوخویی
عضــو افتحاری جامعه ســلطنتی که از هاوکینگ چهرهای محبوب
هنر یا برنــده مــدال آزادی آمریکا ســاخته بــود ،او در واپســین
باالترین مــدال دولت آمریکا به ماههــای زندگی ،چنــدان به آیندهبشــر خوشبین نبــود .هاوکینگ
غیرنظامیان -نیز بود.
در ســال  ۲۰۰۲میالدی ،شــبکه ســال گذشــته در گفتوگویــی با
بیبیسی ،بر پایه یک نظرسنجی لری کینگ گفته بــود «از طمع و
از مردم ،او را ُ ۲۵امین «بریتانیایی حماقت ما کاسته نشده است».
بریتانیایــی
بزرگ» در سراسر تاریخ آن کشور ،کیهانشــناس
نگرانیهــای خــود از اســتفاده از
نامیده بود.
از دیگــر جوایــزی کــه در زمــان هوش مصنوعی در تولید ســاح،
زندگی به استیون هاوکینگ رسید آلودگی هوا و روند لجامگســیخته
میتــوان بــه «جایزه پیشــگامان افزایــش جمعیــت ،را پنهــان
علــم در فیزیک بنیادی»« ،مدال نمیکرد.
جامعه ســلطنتی هنــر»« ،جایزه در آبــان مــاه  ۱۳۹۵در جریان یک
شاهدخت آســتوریاس» اسپانیا و سخنرانی در دانشــگاه آکسفورد،
یا جایزه آلبرت اینشتین در فیزیک گفته بود «یادتان باشد که سرتان
را بــاال بگیرید و به ســتارهها نگاه
نظری ،اشاره کرد.
از میــان کتابهایی که نوشــت ،کنید نه به پایین و پاهایتان».
برخــی از پرآوازهتریــن کتابهای

اعتراض پزشکان کبکی به افزایش دستمزدهایشان

Q
بیــش از  ۵۰۰پزشــک و رزیدنــت
کانادایــی نامــهای را امضــاء و به
افزایش دستمزدهایشان اعتراض
کردند.
در این نامه آمده است:
مــا پزشــکان کبکــی کــه معتقد
بــه سیســتم اجتماعــی نیرومند
هســتیم بــا افزایش اخیــر حقوق
هایمان که حاصل نتیجه مذاکرات
فدراســیونهای پزشــکی اســت

مخالفیــم .گــروه امضاکننــدگان
اعالم کردند تا زمانی که پرستاران
و بیمــاران بــا مشــکالتی به دلیل
مســائل مالــی دســت بــه گریبان
هستند ،افزایش دریافتیهای خود
را رد میکنند.
در پایان نامه آمده است:
این افزایشها بیشتر به این خاطر
شــوکهکننده اســت که پرستاران،
کارکنان و سایر متخصصان درمانی

با شــرایط کاری بســیار دشــواری
مواجهند و بیماران به دلیل کمبود
منابع و متمرکزســازی قــدرت در
وزارت بهداشت ،با دسترسی کمی
به خدمات مورد نیاز خود دارند.
به نظر میرســد تنها چیزی که از
این مســاله در امان مانده اســت،
پاداشهای ماست.
بــه گفته انجمــن دانشــکدههای
پزشــکی کانادا ،بخشــی از هزینه
تحصیــل در دانشــکدههای
پزشــکی کانادا توســط یارانههای
پرداختی دولتهای محلی تامین
میشود .هزینه تحصیل در رشته
پزشــکی بســته به وضعیت اقامت
فــرد متفــاوت خواهد بــود ،برای
شهروندان و دارندگان اقامت دائم،
شــهریه ســال اول بیــن  ۲۵۶۷تا
 ۲۰۰۶۴دالر آمریکا متغیر است.

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

فتوشاپ
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نگــاه...

دکتر کورش عرفانی

نـوروز :پیام نوزایش انسان و جامعه
را براســاس نظــم حاکم
بر هســتی ،یعنــی نظم
طبیعی ،بنا کرده بودند،
دریافتند که تغییر فصل
در واقع یک تحول است.
از حالــی به حالــی دیگر
رفتن اســت .از ســرما و
نخــوت و تنبلی و کندی
به گرما و تــاش و کار و
حرکت .و چه واژه ای می
توانست گویاتر ازکلمه ی
«نوروز» این پیام را منتقل سازد.

در حالی که به سال نو نزدیک می
شویم ،مثل همیشــه این سئوال
مطرح اســت که چه پیامی در این
رویداد نهفته است؟
آیــا بایــد در این رخــداد طبیعی-
فرهنگی ،کــه گذر از زمســتان به
بهار و آغاز یک سال نو است ،پیامی
جستجوکرد؟
پاسخ این پرسش ها امری از پیش
تعیین شده نیست .مثل بسیاری
از امــور دیگر ،این جا هم بحث بر
سر ساختن یک پیام ،حول محور
رویدادی است که می توان از کنار
آن گذشــت و یــا برعکــس ،مکث معنای نوروز:
و توقفی کــرد ،قدری اندیشــید و واژه ی ترکیبی «نوروز» هم «نو»
تالش کرد کــه در دل آن معنایی بودن را در خود دارد و هم «روز»
را یافت.
را .در حــال کــه «نــو» حکایت از
پدیــده ای تــازه دارد
پیامطبیعت:
در
دیگر
بهاری
که مســبوق به سابقه
وجــه نخســت نــوروز
در
بشر
تاریخ
نیست وبوی آفرینش و
مــا ،گذر فصل اســت
است.
انتظار
خالقیت و تولید دارد،
از زمســتان به بهار .از
«روز» نیز بیانگر پایان
فصل سرما و یخ زدگی
به فصل سبزی و شکوفایی .این امر «شــب» اســت ،در مقابل شب و
یک یادآوری است از جانب طبیعت تاریکی و خواب وسکوت است .روز
به انســان ها که با خبرباشــند در حامل روشنایی و بیداری و تحرک
زندگی جوامــع و افراد نیز ،انجماد اســت .و هنگامی که ایــن دو واژه
و ســرما در نهایت جای خود را به را بــا هم ترکیب مــی کنیم به یک
یــک دوران نو خواهد ســپرد .این تاکید مطلق بر سازندگی ،آفریدن،
جبر طبیعت است که خبر از پایان زندگی ،پویاسازی و دگرگون گرایی
اجباری یــک دوره و آغاز غیر قابل داریــم .ایــن دو واژه در هم ادغام
می شــوند و به پدیده ای تولد می
پرهیز دوره ای تازه می دهد.
این همان اتفاقی است که در تاریخ بخشند که در هیچ یک از روزهای
دیگر ســال مصداق نــدارد ،فقط
بشر نیز روی داده است:
ســرمای دوران بــرده داری جــای یک روز است که می تواند نو باشد
خود را به بهار پایان آن دوره و آغاز و اگر قرار باشــد «نو» باشــد باید
آزاد زیستن نســبی انسان ها داد .حاوی پیام و شکلی تازه باشد.
زمســتان برده داری ســرانجام به پس ،فرهنگ غنی ایرانی ،هر سال
پایان رســید .به همین ترتیب که یک بار ،فرصتی به وجود می آورد
انجماد قرون وســطی و یخ زدگی
فکرها و اندیشــه هــا در نهایت در
مقابل بهــار اندیشــه ورزی دوران
نوزایــش یا همان رنســانس عقب
نشینیکردند.
امروز هم کم نیســتندکســانی که
فکــر می کنند که ســرمای جامعه
ی ســرمایه داری ابدی اســت و تا
جهان جهان است فقر و نابرابری و
استثمار و غارت و جنگ بر زندگی
آدمیان حاکم خواهد بود.
اما به طور دقیق پیام طبیعت به ما
همین است:
این گونه فکر نکنید ،این گونه باور
نکنید .بهاری دیگر در تاریخ بشــر
در انتظار اســت .زمســتان سرد و
طوالنــی ســرمایه داری هم پایانی
دارد.

پیامفرهنگی:
در کنار این پیام ساخته و پرداخته
ی طبیعت ،تاریخ درخشان ایران
زمین نیز این رویداد طبیعی را در
قالب واژه ی «نوروز» به یک منبع
تولید معنا تبدیل ساخته است.
پیشــینیان ما که زندگــی خویش
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مـراه
ه

ی زنده
ق

موسی

جشن نوروزی امسال کتابخانه نیما

که انســان هــا بتوانند بــه زندگی
خویش ،بارقــه ی تازه گی و جلوه
ای نوســاز بدهنــد .این یک تمایز
آشــکار فرهنگ ماست با بسیاری
دیگر از جوامع که در آن رویدادهای
دارای بار مذهبــی ،پیام بردگی و
تسلیم در مقابل موجودی موهوم
بــه نام خدا و فرزند و فرســتاده ی
او را تشــویق و ترغیــب می کنند.
فرهنگ ایرانی پیــام نوزایش دارد،
پیــام دگرگونه شــدن و وارد زمانی
شدن که دیگرشــب نیست ،بلکه
مثل روز روشــن و شکوفاســت و
عالوه بر آن ،شــباهتی به گذشته
های تکراری ندارد و «نو» است.

گرامیداشت نوروز
بــه واســطه ی این پیــام عمیق و
دقیق منــدرج در نوروز اســت که
الزم اســت بــه گرامیداشــت آن
بپردازیم.
دیگر نه به واسطه ی عادت و سنت
و آداب ،بلکه به خاطر معنای درون
آن و کارکردهای مثبت مندرج در
ایــن رویداد .پاسداشــت ایــن روز
و برگزاری جشــن هــا و آیین های
نــوروزی فقــط بازتــاب دهنده ی

یکشنبه  25مارس از ساعت شش
عصــر با پذیرایی پیش غذا ,شــام,
دســر و به همــراه موســیقی زنده
و رقــص و پایکوبــی در رســتوران

کازا -گریــک واقــع در الســال -
مونتریال خواهد بود.
ی ۵۱۴۵۷۵۹۳۶۰ :
تلفن آگاه 

Casa Grecque Restaurant
Address :
7218 Newman Blvd,
Lasalle, QC, H8N 1X2

اوکازیون عالی برای سرمایه گذاری در آمریکا
كافه رستوران در بهترين نقطه  Newport Beachكاليفرنيا
داخل ساختمان مديكال بزرگترين بيمارستان Hoag Hospital Newport Beach
با درآمد خوب بفروش مى رسد.
در ضمن با خريد اين بيزينس مى توانيد براى ويزاى  E2اقدام كنيد .تلفن متاس:

949-344-5897

www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

پیروی ما ازگذشتگان نیست ،بلکه
نماد تالش ما برای انتقال پیام زیبا
و انسانی نوروز به آیندگان است.
به همین خاطر اســت که شــاهد
دشمنی بارز تمام بداندیشان و کج
اندیشــان با این رخــداد پرمعنای
طبیعی-فرهنگیهستیم.دشمنی
با نوروز ایرانی از جانب کسانی است
که مذهبشــان بوی خون و شــب

اندیشــی و تاریــک نگــری و عقب
افتادگی دارد.
پاسخ هر ایرانی به این تالش های
رژیــم ضــد ایرانــی حاکــم در این
راســتا باید در بزرگداشــت هر چه
باشکوهتر نوروز باشد ،نوروزی که
انســان ها را هر سال و به بهانه ی
پایان زمستان و آغاز بهار به تولدی
دوباره دعوت می کند.

__________
دکترکورش عرفانی جامعه شناس
و عضو حزب ایران آباد است .برای
دیدن برنامه های تلویزیونی وی از
وبسایت  www.didgah.tvدیدن
کنید .آدرس ایمیل برای تماس:
korosherfani@yahoo.com

نوروز پـیروز
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CHAIR
FREE*

1396  اسفند24  1362  شماره 25 سال

LEATHER & PVC

ST TROPEZ

SOFA

*with the purchase of the sofa and loveseat or

1,599 LOVESEAT $1,499

$

33.13 /month

$

FREE

CHAIR

$

or $31.04 /month

1,099

LIVIA SECTIONAL

$

1,899

or $39.33 /month

GALEN SECTIONAL RECLINER
Available in gray or white

$

1,899

$

JITTERBUG SECTIONAL

999

or $20.69 /month

or $39.33 /month

SUPER PROMO $999

TRUMP

$

Dresser mirror chest 2 nightstand queen bed

4,499

or $93.17/month

LORRAINE

$

Dresser mirror chest 2 nightstands queen bed

$
or

2,399

49.69 /month

$

CHAIR
FREE*

POWER RECLINER SECTIONAL

* Free with the purchase
of the sofa and loveseat

1,799

1,769

$
$
CHAIR*
SOFA
LOVESEAT
$
or $37.26 /month
or $36.64 /month

1,199

$

ELSA TABLE AND 6 CHAIRS

FREE

899

or $18.62 /month

2,599

or $53.83 /month

LIQUIDATION
PRILLO.CA

FABIANO

$

ZOOLANDER

6
MILLION
FURNITURE

$
ZENA POWER RECLINER SECTIONAL

1,599

or $33.12 /month

65

%

UP
TO
OFF
FURNITURE
LIQUIDATION SALE

ZAIDA SECTIONAL
Available in white, black, gray, red or beige

$

1,899

999

$

2,599

or $53.83 /month

SECTIONAL RECLINER ELECTRIC

BENEDICT POWER

CANAPÉ $

MODULAIRE, Sectional Recliner Electric

2,599

or $53.83 /60 months

الکترونیکی اســتفاده می کنند و فکر می

کننــد دود این ســیگار برخالف ســیگار
.عادی سالم است و سرطان زا نیست

$
KANSAS POWER
RECLINER 1,599
SOFA

or $3312/month

POWER
RECLINER
LOVESEAT

$

1,499

or $3104/month

POWER
RECLINER
CHAIR

$

1,299

or $2690/month

CHAIR
FREE*

or

TO PAY!

2,571

53.25 / month

$

 در سیگارهای الکترونیکی هم،وجود دارد
.هست

 نفــر مــورد آزمایش قرار۱۴۰ نمونــه ادرار
ROCKPORT

1,499

1,399

$
$
CHAIR* FREE
SOFA
LOVESEAT
$
or $31.04 /month or $28.97 /month

*with the purchase of the
sofa and loveseat

999

POWER HEADREST

در این پژوهش مشخص شدکه در استفاده
$
$
$
SOFA 1,899 LOVESEAT 1,799 CHAIR 1,299
HAZEL power
recliner with power headrest or $39.33 /month or $37.26 /month or $26.90 /month

dresser mirror chest 2 nightstands queen bed

or $20.69 / months

.نمیکشند

مــارک روبینســتاین سرپرســت گــروه

• VAUDREUIL-DORION 501, boul. Harwood I 450 455-9299

THIS WEEKEND AT ALL 5 STORES

درکسانیاستکهتنهاسیگارالکترونیکی

برابرکسانی اســت که هیچ نوع سیگاری

• BROSSARD 8505 Blvd. Taschereau I 450 678-0555

999

 برابر میزان این مواد۳ شیمیائی سرطان زا
می کشند و میزان مواد در دسته اخیر سه

• PIERREFONDS 15757, boul. Gouin Ouest I 514 620-1890

$

 نفر از۱۷ ،ســیگار الکترونیکی می کشند

.نفر سیگار نمی کشند

• ST-LÉONARD 6025, rue Jean-Talon Est I 514 259-1890

LOREN

 نفر از آنها تنها۶۷ ،گرفــت که از این گروه
۲۰ هر دو نوع ســیگار استفاده می کنند و

• LAVAL 1877, boul. Curé-Labelle I 450 688-1891

PRILLO.CA

 می نویسد همان مواد،دانشگاه کالیفرنیا

کنندگان از هر دو نوع سیگار میزان مواد

TAKE 60 MONTHS
$

فورچون با اشــاره بــه تازه ترین بررســی
شیمیائیعاملسرطانکهدرسیگارعادی

SALE
ENDS SOON
SO HURRY AND COME SEE US NOW!
LAVERNE TABLE AND 6 CHAIRS

نشریه «فورچون» خبر بدی برای کسانی
 از ســیگار،دارد که به جای ســیگار عادی

MUST GO!

ROSEMERE TABLE AND 6 CHAIRS

سیگارالکترونیکی
هم مانند سیگار
عادی عامل
سرطان است

or $20.69/month

ZEKE

EVERYTHING
BEDROOM SETS, DINING ROOM, FABRIC SOFAS,
LEATHER SOFAS, LEATHER SECTIONALS,
LEATHER RECLINING SOFAS, CONSOLES, DESKS,
CURIOS, WALL UNITS, ETC ETC.

$

25

ARMANDO

CHAISE $
$
$
SOFA
LOVESEAT
LOUNGE
or $18.62 /month or $18.21 /month or $18.00 /month

899

879

869

پژوهشی دانشــگاه می گوید بخار برآمده
 بخار آب نیســت، از ســیگار الکترونیکی

که بی ضرر باشد؛ دربردارنده همان مواد
زیانباری است که در سیگار سنتی معمولی
.یافت می شود

 مواد مسموم کننده،به گفته روبینستاین
LEILA COMPLETE 7 PIECE SET

$

Queen bed, 2 nightstands, dresser, mirror, chest

2,999

or $62.11 /month

$

LASARRE TABLE AND 6 CHAIRS

3,401

or $70.43 /60 months

LAMBERT TABLE AND 6 CHAIRS

$

2,399

or $49.69 /60 months

CELTIC COMPLETE 7 PIECE SET

$

Queen bed, 2 nightstands, dresser, mirror, chest

2,199

or $45.55 /month

دود ســیگار الکترونیکی ناشی از پروپیلن

گلیکول وگلیسرینی ست که برای خوش

طعم کــردن این ســیگار به کار بــرده می

SUPER PROMO

.شود

ســازندگان ســیگار الکترونیکی تضمین

کــرده بودندکــه دود این ســیگارها هیچ
ABINGTON

699

SOFA $
or $14.48 /month

679

LOVESEAT $
or $14.02 /month

SUPER PROMO

MARLA TABLE AND 6 CHAIRS

$

خطری ندارد اما پژوهش یاد شــده با آنکه

5,299

حرف آخــر را درباره زیانبار بودن ســیگار

or $109.74 / month

الکترونیــک حــرف آخر را نمی زنــد اما بر

CHAIR
FREE*

 با این حال این.مضر بودن آن تاکید دارد
پژوهش می گوید ســیگار الکترونیکی به

ZELDA
Brown

899

879

$
$
RECLINER CHAIR* FREE*
RECLINER SOFA
RECLINER LOVESEAT
$
or $18.62 /60 months or $18.20 /60 months

*with the purchase of the sofa and loveseat

699

LAWRENCE

dresser, mirror, chest, 2 nightstands, queen storage bed

$

1,899

ZURI POWER ELECTRIC
RECLINER SECTIONAL

$
or

$

1,999

41.40 /60 month

سیگاریهای سنتی کمک کرده تا اعتیاد

•

.به سیگار را در کل ترک کنند

26
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ی ام اس را بشناسید
دار زود هنگام بیمار
ش

سالمت و زندگی...

۵ه

در
ای
االت متحده ،تقریبا
 ۲۰۰فــرد مبتــا بــه
ام ا
س در هــر هفتــه
تشــ
خیص داده مــی
شوند.
ایــن
در حالی اســت که
هم ا
کنــون  ۲,۵میلیون
نفر
در سراســر جهان با
این بی
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نشانههایآشکاروپنهاناختالالتکبدی
اگرکبد انسان آسیب ببیند ،سبب
باقــی ماندن آب اضافــی در بدن و
اختــال در دفع آب خواهد شــد و
نفخ شکم و معده ،و تورم بازوان و
پاها را در پی خواهد آورد.
آســیب کبــدی بــر جریــان خون
طبیعی موجود در کبد اثر میگذارد
و فشــار خون در رگهایــی افزایش
مییابد که خون را به روده ،طحال
و کبــد حمل می کننــد .این روند
ســبب بزرگ شــدن کبد می شود
که به صورت تورم شکم نمود پیدا
خواهد کرد .همچنین کبد آسیب
دیده می تواند گاهی اوقات ســبب
عدم دفع ادرار و باقی ماندن آب در
بدن شود که نتیجه آن تورم بازوان

و پاها خواهد بود.
نشانه های پنهان
همه افراد مبتال به بیماری کبدی
لزومــا تمامــی عالئم ذکر شــده را
تجربــه نخواهنــد کــرد و ممکــن
است در تعدادی از مبتالیان هیچ

عالئمی که نشــانگر بیمــاری آنها
باشد ،مشاهده نشود.
طبــق تحقیقــات انجام شــده در
دانشگاه پزشکی لووا ،بیش از نیمی
ازکسانی که دارای کبد آسیب دیده
هســتند در مراحــل اولیه بیماری

خــود هیچ عالئمی را نشــان نمی
دهند.
در برخی موارد با وجود مشــاهده
عالئم ،بیماری مبتالیان ،با عالئم
خســتگی مفــرط ،کمبود شــور و
حال روحی و افسردگی ،خارشهای
گهــگاه ،حساســیت و آلرژی های
غذایی ،خواب آلودگی و...اشتباه
گرفته شده و به آن اهمیت چندانی
داده نمی شود و تصور می شود که
ناشــی از کار و فعالیــت روزانه و یا
سایر بیماری ها باشند.
عــدم وجــود عالئم بیمــاری و در
پی آن ،عدم تشــخیص و درمان،
بسیار تهدید کننده زندگی خواهد
بود و خطر مرگ احتمالی ناشی از
بیماری را بیشتر خواهدکرد.
بیماری کبدی نیز از جمله بیماری

هایــی اســت کــه اگــر در مراحل
اولیه تشخیص داده نشده و بدون
درمــان رها شــود ،اثرات جانبی و
تــاوان آن بســیار ناراحت کننده و
جبران ناپذیر خواهد بود.
بــر اســاس هشــدار موسســه
پیشــگیری از بیماری های کبدی
امریکا ،بیماری کبدی مشــکالت
زیر را در پی خواهد داشت:
• حالت تهوع و دل بهم خوردگی
• اختــال در سیســتم گوارش،
مشکل در دفع مدفوع ،یبوست
و یا اسهال
• تشــکیل مجراهــای خونی در
کبدکه می تواند سبب ازهمپاشی
کبد شود
• افزایش سموم در مغز و تخریب
عملکرد ذهنی آن

طبق یافته هــا ،هنگامی که از کار
افتادگــی کبد پیشــرفت می کند و
بیماری گســترش می یابد ،عالئم
جــدی تر و وخیم تر خواهند شــد
و بیماران ممکن اســت احســاس
گیجی ،منگی ،سردرگمی و خواب
آلودگی داشته باشند.
در نمونه های حادتر خطر رفتن به
کما و مرگ وجود خواهد داشت.
بنابرایــن به منظور پیشــگیری از
خطرات مرگبار بیماری ،تشخیص
هر چه ســریعتر و در مراحل اولیه
بیماری کبــدی از اهمیت خاصی
برخــوردار اســت و اگــر بیمــاری
تشــخیص داده نشــده و پیشرفت
کند ،ممکن است پیوند کبد تنها
راه برای حفظ زندگی بیمار باشد.

زهای محبوب دوره ساسانی بود که در نقش برجسته تاق بستان هم به خوبی دیده میشود
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كاهنان
۳
تايي،
4۰
سيم
ست
يك
قيمت
حاضر
درحال
عباس��ي،
گفته
كنند.به
تشكيل ميدهند كه اين موضوع حكايت از وجهه
كنند.بهگفته عباس��ي ،درحالحاضر قيمت يك ست سيم  4۰تايي۳ ،
يا افرادي با رداي بلند تشكيل ميدهند كه اين موضوع حكايت از وجهه
هزينه
بايد
تومان
هزار
5۰۰
صفحه
يك
تهيه
براي
و
شود
مي
تمام
ميليون
يان افراد بلندمرتبه جامعه دارد .اين درحالي است
ميليون تمام ميشود و براي تهيه يك صفحه  5۰۰هزار تومان بايد هزينه
و پايگاه موسيقي در ميان افراد بلندمرتبه جامعه دارد .اين درحالي است
بسيارشده كه قيمت اين ساز افزايش پيدا كند و توان
عواملآنسبب
جنبهاين
كه اين ساز صرفاً جنبه شادي و طرب نداشته و كرد.
ه شادي و طرب نداشته و جنبه حماسي آن بسيار
كرد .اين عوامل سبب شده كه قيمت اين ساز افزايش پيدا كند و توان
حماسي
خريد از مردم عادي گرفته شود .آنطور كه اين سازنده چنگ ميگويد:
گرفت.
خريد از مردم عادي گرفته شود .آنطور كه اين سازنده چنگ ميگويد:
مورد استفاده قرار ميگرفت.
نشناسي اينطور ميتوان دريافت كه ساز چنگ
 ۴۷سيم هستند از استاندارد واقعي برخوردارند اما
داراي
از يافتههاي باستانشناسي اينطور ميتوانچنگ
چنگ
هاييكهكهساز
دريافت
چنگهايي كه داراي  ۴۷سيم هستند از استاندارد واقعي برخوردارند اما
این که برای بقا به دیگران نیازمند باشیم،
براي تهييج جنگها همانند مارشهاي نظامي
نظاميكشورها چنگ از  ۲۰تا  4۷سيم توليد ميشود.
بسياري از
همانند هم در
در بسياري از موارد و براي تهييج جنگها هنوز
مارشهاي
هنوز هم در بسياري از كشورها چنگ از  ۲۰تا  4۷سيم توليد ميشود.
نگذارند ،حمايت نميخواهيم
كسالي
چوب
ا با تمام اين تفاسير هنوز هيچكس روي اين ساز
کارهای ما را به
دیگران
داشته
انتظار
نميخواهيم
باشیمحمايت
نگذارند،
الي چرخ
چوب
چرخ ساز
روي اين
امروز كاربرد داشت .اما با تمام اين تفاسير هنوز هيچ
پژوهشيحمايتهايي كه نهادهاي متولي از اين صنعت
شناسي رابطه با
عباسي در
ي و براس��اس يافتههاي باستانشناسي پژوهشي
برسانند،حمايتهايي كه نهادهاي متولي از اين صنعت
انجام در رابطه با
عباسي
كهن بهطور تخصصي و براس��اس يافتههاي باستان
دانشــگاه
پژوهشگران
گويد :وتاكنون هيچ حمايتي از سوي خانه موسيقي،
باستانمي
هنر دارند،
واشینگتن اعالم کردهاند که نداشته اس��ت .گزواني معتقد اس��ت ،عدم �
شناسان و
فعاليت باستان
ي معتقد اس��ت ،عدم
� هنر دارند ،ميگويد :تاكنون هيچ حمايتي از سوي خانه موسيقي،
شناسان
فعاليت
ه

آیین
ببینیم،
دیگران
در
را
خود
تصویر
ومعرفي
ساخت
براي
دستي
صنايع
معاونت
و
ارشاد
و
فرهنگ
وزارت
سبب
كهن
سازهاي
بويژه
ه ابزار و آالت موسيقي
وزارت فرهنگ و ارشاد و معاونت صنايعدستي براي ساخت ومعرفي
بیماری ســندرم قلب شکســته ،عالئمی شــبیه به پژوهشگران در زمينه ابزار و آالت موسيقي بويژه سازهاي كهن سبب
صورت نگرفته ،درحالحاضر اگر چوب الي چرخ
شده كه كارشناسان نتوانند در رابطه با عواملياينكهساز
نتوانند در رابطه با عواملي كه باعث از بين رفتن
نگرفته،جای
بخواهیم به
دیگران
بگیرندچرخ
تصمیمچوب الي
ماحاضر اگر
درحال
ايراني صورت
اينازساز كهن
ايرانيرفتن
كهن بين
باعث از
چراکه
موزهشود،
گرفته
دارد که
قلبی
حمله
وحدت
مختلفتاالر
ديگري در
نگهداريسازميدرشود
هنرهاي
دهند .باید جدی انبار
نگهداريبارها
سنتيميگويد:
نداريم .او
موزهآنها
حمايت
س��ازندگان
قطعي
شده نظر
مختلف تاريخي
ميازشود و ديگري در تاالر وحدت
هنرهاي
دهند.نگذارند نياز به انبار
شوند.بارها از
دارميگويد:
نداريم .او
مادینياز به
نظرنگذارند
س��ازندگان
شده نظر قطعي
تاريخي
دورهوهاي
سنتي اين
حمايتماآنراهاعهده
مخارج
و از
اما
رفته،
امريكا
به
چنگ
سومين
است.
گرفته
قرار
نمايش
معرض
در
فراهم
شرايطي
كه
ايم
كرده
تقاضا
گمركات
و
متولي
نهادهاي
دولت،
داتي است! میتواند عواقبی مرگبار داشته باشد.
در معرض نمايش قرار گرفته است .سومين چنگ به امريكا رفته ،اما دولت ،نهادهاي متولي و گمركات تقاضا كردهايم كه شرايطي فراهم
دانش چنگ وارداتي است!
وابسته
واردایم،
عاطفی
نيست.
ش��اهين»دست
قنبريمهر در
يكي از معدود نوازندههاي چنگ در ايران است خبري از سرنوشت چهارمين چنگ
چنگچنگ
مكانيزم
ايران شود.
س��هولت وارد
كنند كه
قنبريمهر در دست نيست.
چهارمين
سرنوشت
س��از به خبري از
اوليهاست
موادايران
چنگ در
معدود نوازندههاي
يكي از
«فتانه
ايران شود .مكانيزم چنگ
س��هولت
نظرس��از به
از اوليه
وقتیمواد
كنند كه
مــردن
ها و
در افســان
روزنامهكهايران
ش��اهينه به
قلب تنهــافتانه
شکســتن اين
اثر است .بهگفته
مهجوربــرمانده
گ در ايران بشدت
ش��اهين وبهبراي
تش��كيل ميشود
۱۵۰۰
ماندهدار از
كاربردمهجورپدال
قالبايران
روزنامه
قطعه فلز فتانه
گفته اين
است .به
ايرانبشدت
چن��گدردرايران
گويد :چنگ
مي است
معتقد
سازي در
مفهوم ميشود و براي
خویش ،تش��كيل
 ۱۵۰۰قطعه فلز
سازيميدرگويد :چن��گ در ايران كاربرد پدال دار از
قالبحال
"خود"مان و
شادمانی
ما
شــود،
رد
بیماران
گونه
ن
ای
در
قلبی
حمله
گزینه
است.
استرس
هورمون
افزایش
شبیه
بسیار
در
را
آن
تــوان
ی
م
بلکه
افتد؛
ی
نم
اتفاق
ها
ن
ز قديميترينداســتا
ترينكه ما
قديميشود
س��بب مي
ضعف
نوازنده،اين
س��ازها و متعلق به حدود  1200موزهاي دارد اما يك موزه هم ندارد.
كه
هايي
پيگيري
يك اما
بودجهاماداريم
تومان
ميليارد
حدود يك
درازمدتبهنياز به
ما
كه
شود
مي
س��بب
ضعف
اين
ندارد.
هم
موزه
دارد
اي
موزه
1200
متعلق
و
س��ازها
از
يكي
چنگ
اما پيگيريهايي كه
داريم
بودجه
تومان
ميليارد
يك
به
نياز
درازمدت
خوبمان را از دیگران انتظار داریم.
اطالعات
باشيم و
نداشته
مشاهدهملل
ايرانيها و ديگر
مصريها،
ت و نخستين بار
نتيجه
تاكنون بي
ايم
داش��ته
اوليه
تهيه مواد
مــدتبراي
اينومدت
بیمــاریتمام
مربوطمصري در
تمامي
باشيم و
نداشته
كهن ايراني
بهاين ساز
تصوري از
ديگر
ها
ايراني
ها،
بار
نخستين
تماميو
است
ميالد
قبل از
سال
اطالعات مربوط در تمام اين مدت براي تهيه مواد اوليه داش��تهايم تاكنون بينتيجه
شکســته
قلب
ســندرم
عالئم
بررســی
توانیم
ملل می
کوتاه
ایــن
اثــرات
طورمعمــول،
کرد .تصوري از اين ساز كهن ايرانيبه
واقعی نیز
زندگی
و
شــدن
ترک
شــدن،
طرد
ترس
از
ما
بدترين
موضوع
اين
شود.
خالصه
ها
حجاري
و
ها
نبشته
سنگ
در
ساز
به
نواختن
بعدها
اما
اند
داده
قرار
استفاده
آن را مورد
شاهين
فتانه
كه
است
درحالي
اس��ت.اين
نبرده
جايي
به
راه
و
مانده
بدترين
موضوع
اين
شود.
خالصه
ها
حجاري
و
ها
نبشته
سنگ
در
ساز
به
متمدن دنيا بودند كه آن را مورد استفاده قرار دادهاند اما بعدها نواختن
مانده و راه به جايي نبرده اس��ت.اين درحالي است كه فتانه شاهين
کاردیومیوپاتی
استرس
است.بهبهآن
پزشکی
اصالح
که در
اثرات
که
شــده
دیده
دوره هم
مواردی
اگرچه
هســتند،
معروف
شکسته»
«سندرم قلب
حدودکه به
ســندرم
حتي تا دوره این
ً
هستند.
مواجه
آن
با
ايراني
هنرمندان
حاضر
درحال
كه
اس��ت
اتفاقي
پيش،
سال
۴۰۰
در
و
صفوي
دليل
همين
نفسگير
ا
واقع
چنگ
ساز
ساخت
است
معتقد
نيز
هستند.
مواجه
آن
با
ايراني
هنرمندان
حاضر
درحال
كه
اس��ت
اتفاقي
پيش،
سال
۴۰۰
حدود
در
و
صفوي
تا
حتي
شد.
متوقف
ساز
اين
چشمدليل
نیازهایمانبههمين
واقعواً نفسگير است.
چنگ
ساز
ساخت
است
معتقد
نيز
رویارویی ،از خواستهها
چنگي
نيستسازكه
نوازندگان مطرح
طوريكه،
درد به
همچوناين
صفويه تاكنون
اســت،از دوره
ن ساز بلند ميشد اما
پيش
سال
گران است.
به دنيا
همه جاي
صفويهس��از
قيمت اين
شــود،نيست كه
باورپذير
نوازندگانسهمطرح
بسياربراي
طوريكه،
دراين
تاكنون
ناماما از دوره
ميباشد
بلند
اين
هرازگاهي نوايي
چنگي با نام قيمت اين س��از در همه جاي دنيا بسيار گران است .سه سال پيش
دنيای
گفته م
بپردازیم.
()cardiomyopathy
اند.
باورپذيرازنیز
مدت
داشته
دنيای
طوالن
برايضعیف
سینه و
قفسه
عالئمی
پوشیمیکنیم.
ايتاليا
ايرانمشهور
كارخانههاي
يكي
ران منسوخ شده است.شاهين كه تحصيالت خود ايران وجود داشته باشد.هماكنون
اكنونمي
باشد.همتمام
براي خريدار
پدالدار
قيم��ت چنگ
يكي از
تومانداشته
۲۰ميليونوجود
خود ايران
تحصيالت
است.شاهين كه
منسوخدرشده
طورازكامل در
ساز به
ش��دكارخانههاي مشهور در ايتاليا قيم��ت چنگ پدالدار ۲۰ميليون تومان براي خريدار تمام ميش��د
تومانیهای قلبی در شما
ميليوننارسای
س��ازمرایشوید،
مسنتر
زنان هر
بیماری،
چنديکــه در این
پردازد.یدهد
تحقیقات
نشــان م
شــبیه به
چنگیا درتنگی
شــدن
ايرانمي
چنگ
حملهساخترا و توليد
گستردهاي به
ابتداسطح
دارد،رادر در
نفساروپايي
كشورهاي
ذرانده ،شروع ساز
چههمان
كشورهايبهدليل
ام��ا اكنون
عاطفیارزما را
وابستگی
 ۶۰به ساخت و
سطح گستردهاي
افزايش ارزدر
اروپايي را
پيشچنگ در
گذرانده ،شروع ساز
درخارج از
هایبايد
ترستومان
خدمتميليون
هماندرس��از را ۶۰
دليل افزايش
توليدبايدچنگ ميپردازد .چندي پيش ام��ا اكنون به
نوازندگان
از
بسياري
تصور
كرد.
توليد
«آريانا»
نام
با
سازي
كارخانه،
اين
نوازنده،
اين
گفته
به
داند.
مي
آلمان
 ۱۶ميالدي در
كرد.
خريداري
تر
ی
جد
را
مســئله
تواند
ی
م
که
کند
ی
م
پیدا
افزایش
بینند.
مردان
از
بیشتر
سال
ی
م
آسیب
ن
میا
خواهد
مشکل
آن
تشخیص
و
شــود
ی
م
ظاهر
قلبی
نوازندگان
از
بسياري
تصور
كرد.
توليد
«آريانا»
نام
با
سازي
كارخانه،
اين
نوازنده،
اين
گفته
به
داند.
مي
آلمان
در
ميالدي
۱۶
و
۱۵
قرن
به
مربوط
كرد.
خريداري
خود و امیال دیگران قرار داده و به شــدت
مشخصات
و
س��اختار
كه
بود
گونه
اين
س��از
اين
مش��خصات
و
نام
از
چنگ را
دهد ».طلسم
درحالي
كشورهاي
از
بسياري
كه
طوري
به
هستند
اندك
بسيار
ايران
شكنند،بود كه س��اختار و مشخصات
س��ازمياينگونه
مش��خصات اين
اروپايينام و
از
بسياري از كشورهاي اروپايي درحالي طلسم چنگ را ميشكنند،
كه
طوري
به
هستند
اندك
بسيار
ايران
در
ساز
اين
مدرسان
حاضر
درحال
«زاکری گلدبرگر» ( )Zachary Goldbergerاز نشان
ن اين ساز در بود.
محدود می
آهنگمان
بودن
خود
اينكه
فرديهايي
پيگيري
اما نهپس
اس��ت
ساز ايراني
كهازكهن
ميزنند
چنگ
كنند و
زنده مي
افسانه
ترينايراني
چنگ
برگرفته
س��از
علومآهنگاين
کند.ساز ايراني
كهنترين
چنگراميزنند كه
كنند و
آزادیمي
اس��ت اما پس از پيگيريهايي كه افسانه زنده
بلکه از
شناخت
ساز را نمي
تنهاازهيچ
پيش
ايرانيسال
ا هيچ فردي اين ساز را نميشناخت بلکه از علوم اين س��از برگرفته از چنگ تا ۳
گرفتکه بیشتر
دهد
نشــان می
تحقیقات
سپردهاین
نتایج
بیماری
واشینگتن،
پژوهشگران
شــدید
عالئمی ازچون تنش
اس��تاین
عــاوه بــر
كه نام و
دانشگاهش��د
مش��خص
گرفت
كارخانه انجام
توليدكنندگان اين
كارشناسان
ايناز سوي
حتي
ميشود.
زادگاهش به
درحالي در
مــوارد،باش��د
كه اگر قرار
طالع بود.اين درحالي
مش��خص ش��د
انجام
كارخانه
توليدكنندگان
فراموشي از
وابسته
شود.ایم
عاطفی
زادگاهشازبهنظر
مردمكه نام و در وقتی
حتي از سوي كارشناسان
سپرده مي
فراموشي
باش��د
قرار
ایناگر
عالئمكه
اس��ت
بود.اين
اطالع
هم بي
مربوط به آن
ضربهآن
استفاده
توليد و
سرعت
ايرانبهو
ناگزيردر
چنگ
انزواي
خاموشي و
است.
يوناني
تاريخ
های از
برگرفته
مشخصات ساز
اتفاق
تاريخاين
اثراتو
شود
نمي
سازديده
چنگ
یداشتن
نگاه
زنده
موردبررســیبهبراي
تالشي
ايراني
خارج از
اس��ت
ببيند
آموزش
مهارت و
است.
يوناني
از
برگرفته
مشخصات
آرامش وماايندراتفاق
ديده نميشود
چنگ
داشتن
نگاه
زنده
براي
تالشي
ايراني
از
خارج
اس��ت
ناگزير
ببيند
آموزش
و
مهارت
رش��ته
اين
در
فردي
را
شکسته
قلب
ســندرم
ســرعت
ه
ب
توانند
م
قرار
بیماران
در
هفته
یک
مدت
بــه
را
از
ناشی
حوادث
آســم،
حمالت
فیزیکی،
باورمان این است که کلید
سازندگان
آموزشنوازندگان
برخي از
تنها شده
سبب
كشورها
كند.ديگر
در
چراكهدردرايران
پدالي كه
پدال
تعداد چنگهاي
در وحالحاضر
هايي كه
براي
براي است
فرصت
بهترين
مركزيكهبراي
ايران نه
چراكه در
جهانيهاي پدال
ثبت چنگ
حاضربهتعداد
سرزمينحال
در
سازهايدار و بدون پدالي كه در ايران بهترين فرصت است براي سرزمينهايي كه به ثبت جهاني سازهاي
آموزش
مركزي
ايران نهتنها
بدونكند.
دار وس��فر
ايران
مرزهاي
وجود
نیز
نادری
موارد
البتــه
کنند؛
ترمیم
خود
در
است:
معتقد
و
داده
بسیار
فرد
یا
دوســت
یک
درگذشــت
مانند
عاطفی
ت
دس
است
دیگران
های
از
ها
ايراني
تصور
كه
شوند
مدعي
(هارپ)
چنگ
س�از
روپايي
محدود
تعداد
اين
كه
رسد
مي
عدد
۱۰۰
به
گيرد
مي
قرار
استفاده
مورد
جنوبي
امريكاي
حتي
و
اروپايي
كشورهاي
نيست
بعيد
روند.
مي
بومي
چنگ
موزه
يك
حتي
كه
ندارد
وجود
آكادميك
و
اين ساز بهطور اصولي و آكادميك وجود ندارد كه حتي يك موزه چنگ مورد استفاده قرار ميگيرد به  ۱۰۰عدد ميرسد كه اين تعداد محدود بومي ميروند .بعيد نيست كشورهاي اروپايي و حتي امريكاي جنوبي
24.
Sep
2013
Part
A
Skill:
است،
انگارانه
س�اده
بس�يار
كشورش�ان
به
آن
تعلق
و
چنگ
شود.
مي
وارد
ايتاليا
هاي
كارخانه
از
يكي
از
كنند.
اقدام
جهاني
آثار
فهرست
در
بومي
ساز
عنوان
به
چنگ
ثبت
به
پيش
است.هرچند
نشده
گرفته
نظر
در
رشته
اين
بیماری
این
عوارض
باشد.
مرگبار
تواند
ی
م
که
دارد
ای
زنان
طورمعمول،
ه
۷۰سال
تا
۶۰
ســال
ن
میا
ه
«ب
خانگی
و
داخلــی
بد
رفتارهــای
یا
وقایــع
نزدیــک،
شود.
مي
وارد
ايتاليا
هاي
كارخانه
از
يكي
از
كنند.
اقدام
جهاني
آثار
فهرست
در
بومي
ساز
عنوان
به
چنگ
ثبت
به
پيش
است.هرچند
نشده
گرفته
نظر
در
رشته
اين
مندان
عالقه
براي
هم
و آنان بهتــر از خودمان خیر و صالح ما را
مش�اهده
كرد.چنگ ايراني
دار از
كامل
يك نمونه
تاكنونبه حتي
چراكه
شومينه هم
ايراني،
چنگهاي
بوميان
دردساز
عنوان
ديجيريدو
عزیزانبه
ايراني
پدال
ساخت ۴
مهر»
ري
هم نمي
شومينه
ايراني،به به
آذربايجان،هاي
چنگ
هماكنون تار ايراني به نام تار آذربايجان ،ديجيريدو بهعنوان ساز بوميان
چنگتارپدالدار
دادن ۴
دســتساخت
مهر» اقدام به
انقالب
خورد!هها
مایع در ری
تجمع
قلبی،
نارسایی
شامل
كرد.ناممتاریتواند
اكنوناز
همیکی
خورد!از
«قنبرياثر
نميدر
استادکه
بینیم
قلببه دردازرا می
سندرم
عالئم
دیگر
تواند از
چنگمی
معرفينیز
طالق
ديگراقداممانند
ی
م
کسب
برای
که
شــده
باورمان
یا
دانند
ادعاهاي
بر
دليل�ي
بتواند
تا
نش�ده
كش�ورها
و به
برخي از
اين كه
شاهين از وضعيت ساز چنگ
عنوان ساز
انگكلونگ به
ارمنستان،
پيداساز قديمي
دودوك
استراليا،
فيت و نوع ساخت هماكنون كاربرد موزهاي پيدا
چنگ كه
وضعيت ساز
شاهين از
توسط برخي از سازسازان ساخته شمال استراليا ،دودوك ساز قديمي ارمنستان ،انگكلونگ بهعنوان ساز
موزهاي
شمالكاربرد
ساختههماكنون
سازسازانساخت
كيفيت و نوع
توسطدليل
سازها به
كاربرد و
بيش�ترين
معتقدند ازكه
افراد
اي�ن
باش�د.
دراش
اريخي
درباشد.
نیز
ضربان
پيگيري از یا
های
خود،
نزدیــک
احساســی
ساختهتنش
اســترس و
کند.
ی
گلهم
دشوار
بیماری
تشخیص
قرارکه
باشد
شکسته
خودمان
دیگران باید
گويد«:چنگهايي كه در ايران ساخته كهنمحبت
ايران
كه در
هايي
گويد«:چنگ
اس��ت .او مي
مند
ميراش��ود
فهرست
غيره...
موزامبيك و
ش��ودبه
متعلق
چوپي
اندونزي و
مناسبيكهن
ندارند .پيگيري
مناسبي
وضعيت
ها نيز
مي
قلباو
اس��ت.
اختالالتگلهمند
تيمبيالمي
فهرست
موزامبيك وازغيره ...در
عشــقمتعلق به
اندونزي ووچوپي تيمبيال
قرار ندارند.
وضعيت
نيز در
چنگبهها
همين
كرده اما
رسد.
مي
مصرف
به
اروپايي
كشورهاي
در
چنگ
وليد
خورد.
نمي
هم
شومينه
درد
به
حتي
و
آورد
مي
در
را
نوازنده
اشك
شود
مي
اند.
رسيده
ثبت
به
جهاني
آثار
در
سازها
اين
از
يكي
كه
دهد
مي
نشان
مهر
قنبري
هم
شومينه
درد
به
حتي
و
آورد
مي
در
را
نوازنده
اشك
شود
مي
نميخورد .آثار جهاني بهثبت رسيدهاند.
در
سازها
اين
از
يكي
كه
دهد
مي
نشان
مهر
قنبري
هاي
چنگ
سرنوشت
عالئم ناشــی از این ســندرم ،اختالل موقت پمپاژ یــا فیزیکی دچار شــدهاند .آنها معمــوال دچار درد
(منبع:خبرآنالین)

سالمت..

وابستگیعاطفی
چیست؟

از سندرم قلب
شکسته چه میدانید؟

تاني ایران ميشكند؟

6

999
جایی
jهنوز
ارهها ندارد
$

1399$

Sectionnel

Sectionnel

طبیعی خون را در بخشی از قلب را نشان میدهدکه

یک جـــدول با دو شـــرح

2

قفسه سینه و تنگی نفس میشوند .تنها پسازاینکه

6 2
یک جـــدول با دو شـــرح

4

5535

1

5535

وي�ژه»حل
ع�ادیباو م�داد
ویژهها را
ش�رح
يک�یواز
ش�رح ابتدا
حل دو
هایوي�ژه» اس�ت .در ص�ورت تماي�ل به
ع�ادی و
«ش�رح
ج�دول روزنام�ه دارای دو
صفحهاز34
____________________دو>>
____________________
جدول
روزنام�ه
ج�دول
ش�رحها را با م�داد حل کرده
در يک�ی
حلابتدا
ش�رح
کردهدر ص�ورت تماي�ل به حل
اس�ت.
«ش�رح
عادیدو
دارای
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.

2

جدول عادي

1

2

3

4

5

افقي:
حيثيت
و
حرمت
هتك
–
 -1الغر
2
كس��ي كه به حكم قانون دستگير
3
شده ...است
 -2خ��واب خوش – ش��هري در
4
استان لرستان – فديه
5
 -3حوم��ه كاش��ان – پارلم��ان
6
روسيه – بيشمار
 -4رتبه كارمندي – مفرد حواس
7
– بيست و چهارمين حرف التين
8
– خداي من
9
 -5ضمي��ر وزني – گذران زندگي
– محل روضهخواني
10
 -6انداخت��ن – غ��روب كردن –
11
بردگي
12
 -7واحد بوكس – ديرين ،گذشته
– وقت
13
 -8پيوسته و پشت سر هم – گود
14
– وسيله توزين
mcx
15
 -9جوش��ن – بزرگ��راه – از
هفتسينها
 -10حرف عطف – آتشگير – كهنه ،كهن
 -11راه يافتن – متابعت – بله روسي
 -12حرف عصا! – بصير – گرما ،بخار – قطار
 -13عالمتي كه پاي نامه يا سند گذارند – واضح – وادار كردن
 -14وسطي – جهان – بليغ
 -15گياهي از تيره آالله – اثر عاشقانه عصار تبريزي

6

7

8

1

1699

STORES

Pierrefonds
15757Pierref
Gouin B
15757, G
514 620-1890
514 620
* All purchases must b
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*Avec tou

عادي15 14 13 12
جدول 11
10 9

7 1

4
افقي:

ويژه
جدول 2
1

3

4

5

6

 1افقي:
 -1 2لقب خواجه حافظ شيرازي –
 -1الغر – هتك حرمت و حيثيت
فعاليتهايتسهيالتي
كس��ي كه به حكم قانون دستگير
 -2 3سوم ش��خص جمع  -جاي
شده ...است
 4روشنايي – هواپيما
 -2خ��واب خوش – ش��هري در
 -3خدش��هدار – كرانهه��ا –
استان لرستان – فديه
5
واحدي براي ليتر
 -3حوم��ه كاش��ان – پارلم��ان
 -4 6ام��ر ب��ه آم��دن – داي��ره –
روسيه – بيشمار
 7بيپروايي – خونبها
 -4رتبه كارمندي – مفرد حواس
 -5اثر ساموئل بكت – گوشواره
– بيست و چهارمين حرف التين
 8هندوستان – مستولي
– خداي من
 -6 9مايع زردرن��گ كبد – آبزي
 -5ضمي��ر وزني – گذران زندگي
10متنوع – بزرگ
– محل روضهخواني
 -7اش��عهاي در فضا – روشندل
 -6انداخت��ن – غ��روب كردن –
 –11محصول
بردگي
 -7واحد بوكس – ديرين ،گذشته  -812نوع��ي ياق��وت – گ��ردش
كودكان – تباهيها
– وقت
13
 -9ق��وت اليم��وت – نوع��ي
 -8پيوسته و پشت سر هم – گود
14تصويربرداري پزشكي – گرداب
– وسيله توزين
 -9جوش��ن – بزرگ��راه – از 15هولناك
 -10پ��ول رايج در ژاپن – تازه و
هفتسينها
نو – پيل
الكتريكيعطف – آتشگير – كهنه ،كهن
 -10حرف
حرارت
و
بخار
–
باد
نوعي
–
نو
و
جديد
 -11 -11راه يافتن – متابعت – بله روسي
بنوسياه
رقمي –
عدد دو
توان –
حديد –
گرما ،بخار – قطار
بصير –
عصا! –
حرف
-12 -12
ناخوشايند
وضع
تحمل
–
اسپانيا
خودمختار
هاي
بخش
از
يكي
–
واجب
 -13 -13عالمتي كه پاي نامه يا سند گذارند – واضح – وادار كردن
محفوظ و مصون
مقروض
هماهنگ –
جهان– – بليغ
وسطي –
-14 -14
()1391
سبحاني
رضا
از
فيلمي
–
كاتب
 -15 -15گياهي از تيره آالله – اثر عاشقانه عصار تبريزي

8

9

جدول
ويژه 9 8
افقي1:

15 14 13 12 11 10

 -1لقب خواجه حافظ شيرازي –
فعاليتهايتسهيالتي
 -2سوم ش��خص جمع  -جاي
روشنايي – هواپيما
 -3خدش��هدار – كرانهه��ا –
واحدي براي ليتر
 -4ام��ر ب��ه آم��دن – داي��ره –
بيپروايي – خونبها
 -5اثر ساموئل بكت – گوشواره
هندوستان – مستولي
 -6مايع زردرن��گ كبد – آبزي
متنوع – بزرگ
 -7اش��عهاي در فضا – روشندل
– محصول
 -8نوع��ي ياق��وت – گ��ردش
كودكان – تباهيها
 -9ق��وت اليم��وت – نوع��ي
تصويربرداري پزشكي – گرداب
هولناك
 -10پ��ول رايج در ژاپن – تازه و

5

9 8 5

8 9

8 2 6

7

1

5

6 7

2

HARD

1

3

www.printablesudoku99.com

Sudoku
Puzzle

5
1

5

1

4

6

Sudoku
Puzzle

5 2

8 3 6

15

ف

ر

ا

1

6

7

5

ف

ك

ن

ي

9

2 3

4

ا

2

د

م

9 1

ا

ه

ن

ي

3 4

1

7

نو – پيل الكتريكي
 -11جديد و نو – نوعي باد – بخار و حرارت
 -12حديد – توان – عدد دو رقمي – بنوسياه
 -13واجب – يكي از بخشهاي خودمختار اسپانيا – تحمل وضع ناخوشايند
 -14هماهنگ – مقروض – محفوظ و مصون
 -15كاتب – فيلمي از رضا سبحاني ()1391
عمودي:

 -1 8شركتي ايتاليايي سازنده خودروهاي اسپرت – دردآور8 9 3

Easy Sudoku Puzzles 1

7

6

9

عمودي:
عمودي:
دردآور
–
اسپرت
خودروهاي
سازنده
ايتاليايي
شركتيتعيين راه براي رسيدن به هدف – شتر بيكوهان
– 1 -1
ها
ورزش
از
–
آرامش
و
آسايش
–
تناسب
 -2 -2گياهي طبي از تيره نعناعيان – هتلي در استانبول – بي آن نتوان زيست
متنفر
چهارم –
پولفرستادن
تحفه
هديه و
1 4 2
9
ماه روزه
اليافي –5
خودمان––بعدگياه
واحد
-3 -3
1
شخصي پيوسته – 4بنان 7
8 9
ضماير
از
–
بزرگان
–
جنگي
كشتي
 -4 -4گل نوميدي – كشوري در
درنگ8
خاورميانه – 2پايه – بي5
 -5سخت و محكم – سرمربي فجر سپاسي  –4الهه خورشيد
ششم
سوره سي و
2
 -5شفقت و مهرباني – رود طوالني اروپا –4 8
استان هرمزگان
 -6فوت و فن – شخص غير معلوم –
در 2
شهري 6
فرآيند 1تبديل مايع 3به گاز
 -6ضمير چند نفره – تشنه فريب –
–شهري 7در استان 8كرمان
 -7ساحل طال – شهري در استان
خوزستان 2 9 4
1
س��رپوش اس��ت – از اعداد
داراي
 -7اس��تان كوي��ري – نوعي چراغ برق كه
5
2
6
 -8پيداكردن – ماه كامل – مشت مال
ترتيبي
8
9 4 1
تعداد 27است
مربوط به
 -9به علت – خطيب انقالبي معروف فرانسوي–3
1
روي5آن8
حركت9ميكند
 -8روشناييها – فلز سنگين – در بر
 -10شهري در استان خراسان رضوي – رسم مغولي – دريا
سراسرنوراني
نشده –
پيش–بيني
صورت
– به
دستنوشته –
 -9 -11معروف
همگي،
شعري
صنعت
بس��ندگي
بودن،
 -10كافي
 -12ظرف 1
9 4 7
پذيرايي
بزرگ
5534
شماره
عادی
جدول
جدولويويژه شماره 5 5534حل
–
كميابي
– حل
2
5
7
3
1
2
– شهر برج طغرل -سريع
15 14 13 12 11 10 9 48 7 6 5 5 3 4 1 3 28 1
جايگزيني
15 14 13 12 11
س��رخ 10 9 8 –7
فلز 6 5
4 -11
3 2 1
– عقاب سياه
ن
ا
غ ن د
و
 1پ ا  4ف  3ش 7ا  6ر  5ي 8 1ر
ا
م
ر
ك ا
ف ك ن
ا
 1ن و– ر
ي ه
فوتبال
اتحاديه
تع��اون ه – ا س ا
ل
س��وره م
ل
س 8ا
اروپا ي و  2ن ر ا7ف ن ا ه -131
و
ز
ب ر
ه
و
ا
 2ي
–
پهل��وان
–
س��رحد
-12
م
ا
ي م
 4ب 6ا 5و
لوئ��يي پانزدهم
 3و ك ا ل ت م و ك ت م  3ي ت ب2ك د ي د  9همعش��وقه
4
و
ن س ي
ر
ه 6ز 4ا
ا 9و
مقررات –ر
و س
برابر ب��ا ا
ج��دي وك ا
 4ش ن ل
س و ي
باس��تاني ژ در
م– لتمدن��ي
ه
س و
ن د  1ي 9م ه3
ا ي ن  5ه د 6ر 7
5
ب و گ ل
جاذبه ا
ا ش
امريكاي
6
س ق
ل
د
مركزي و
ق ل 4ي ت
ا
ر
د9
ك و ش ش
م ت ر ن م
 6ض
ي ك
–
نتيج��ه
فرزن��د
-13
پاشنهدارپ ي ل
كفشج ه
ل
نوعي ا
 7م ت ص ل -14م ع
ن ي ت
ا
گ ر
 7ي ت ي م
س ر ب
ع
ا
ن ع ن
و
ر
ا
چهارچرخه – انان
ه ك
ي م
ا
 8غ ن
نرده
دهنده –
گسترش
آبگوشتي ر س  89ا ان ن وق ا هل ي م–
ا س ه
م
ا ت
د
ل
س ا
ب
ا
گياه ك ت
– ن
بخشنده و
و
بسيار ت ه
ب
 9م ي ن
-14
چوبي
 10ي
ي
ه
پ ي ك ر
ن ي
ب ا
ا
ن
ا
و ب
ر
د ي
ت
 10ي س
ت
پيچنده ه– كمد
ز
ا
ه
كردنن – د
ي آمادهب س
عملي
كشويي ي ا ن 11م ا م د ع-15
11
د
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طنـــــز...

ر
و
ش
م
ح
ا
س
ب
ه
ع
ی
د
ی
 ۹۷شمسی!

 اگــر شــما
 اگر شــما
کارگری هســتید که
و
ع
ید
کارگرکارخانه باشید،
ی
تپ
ل
م
کار
ی
گ
خان
ه
رف
تا
ن
ت.
ب
اال
ســ
ن
گ
ته
باید کلــی ن
ویا از
شده و حقوقتان
ذرونیاز کنید که کار
خا
نه
را
هـ
این خبرها نیست.
ـم
خوردهاند ،ب هجای این
شما هم مثل باق
ی کارخان هها بسته
که فکر  اگرکا
رم
ند
کن
ید
دو
ره
چق
رو
در
ع
حان
ی
نشــود.
و نجفی
یدیتان م 
پــس توقع عیدی ن
یشــود ،به ه
دا
ســ
شــ
تی
ته
د،
ا
ن
گر
ظر
«ا
یــ
ما

بروید دنبال ســ
نکاره» و «بلد»
باشــید! چون
ند که شــب باشی
پــول عیدی بــا پو
د،
ل
ع
ید
ع
ی
تا
ید
ن
ی
را
بـ
ـه
در
د
همین دوره
لیل اعتــراض به ا
گوسفند نذری در م 
یشود!
ینکه هم تپل م 
ی
ح
گی
ری
قو
د.
قت
ــا
خ
ن
یال
را
تا
ن
خو
را
 اگر ش
رد هانـ
حت.
ـد و کارفرمــا 
ما کارگر روزمزد هس
تی
اگ
د،
ــر
ا
«ژ
ن
زتا
ن
خـ
ـو
شــ
ب» داریــد کــه
همیــن کــه م 
ی
کایت کرده ،از بازدا
روید ســرکار و آخر
شتگاه عیدیتان
ه
ب
می
یای
ن
ید
بی
اال
رو
ن
و
ن.
هم
پرداخت
قــت (برخالف ای 
نهمــه
کار
گر
شده.
که
(
کار
دنیــا برعکــس ا
چندما هچندم
ســت دیگــر! 
اه حقوق طلب دارن
اگ
د)
ــر
رو
زن
حر
ام
ه
ن
ص
ن
گا
خ
ریـ
ور
ید).
ـدکــه عیدی
حقوقتــان را ج
یرینگــی و نقــدی
الزم نداری
د،
ق

ــر
اگ
ص
ــر
آرا
م
کار
ب
م
خ
منـ
یگیرید،
ش الزم
ـد هســتید ،باید به
باید صدهزارمرتبه
خ
دا
را
ش
دارید و خالص.
ما
ت
ســلیت
شکرکنید! ع
بگویم ،چون کارمند
یدی که پیشکشتان.
دو
(پوریاعالمی/شرق)
ره
ا
ح
مد

ی
نژ
اد و قالیباف حقوق

بازجویی از کودک رقصنده برج میالد!
دختربچه:نمیدونم .فقط به
بازجو :نام؟
دختربچههایــی که در بــرج میالد
ما گفتن این یه ضربه س!
دختربچه:پریسا
رقصیده بودند را احضار کرده بودند.
بازجــو :کل عملیات همین
بازجو :شهرت؟
شناسنامهشــان را بررسی کردند تا
ببینند  ۹سالهشان شده است یا خیر .بود؟
دختربچه :پری جنگ نرم!
یکی از دختر بچهها را روز پنجشنبه از دختربچــه :نــه .قرار بــود با
بازجو :سن؟
یک ظهر تا  ۱۰شب در وزرا نگهداشته و رقــص ما مســئولین کشــور
دختربچه 7 :سال و نیم
گیج بشــن و نیم ساعت بعد
بازجــو :از کجا رقص ترکی رو بازجویی کرده بودند.
دختر بچه میگفت طــوری برخورد هلیکوپترهــای آمریکایــی
یادگرفتی؟
آدم
میالد
بــرج
در
ما
انگار
کردنــد
دوبــاره تــوی طبــس فــرود
دختربچــه :پایــگاه نظامــی
مارگارت تاچر در والیت ُقندوز کشتیم.
بیان و ســربازان آمریکایی از
پایانه اتوبوسرانی طبس سوار
افغانستان!
بازجــو :ایــن برنامــه رقــص از کی تهران در پوشش دختران معصوم اتوبــوس بشــن و بیان به ســمت
ایرانی وارد کشــور شــدیم .مراسم تهران...
طراحی شده بود؟
ســاعت پنــج شــروع میشــد .ما بازجو :پس چرا نیومدن؟
دختربچه :از آگوست ۲۰۱۰
ســاعت دوازده از فــرودگاه کابــل دختربچه :چون دو ساعت قبل از
بازجو :کامل توضیح بده!
دختربچه :برای برنامهای که توی پروازکرد ساعت چهار رسیدیم برج عملیات ســازمان سیا متوجه شد
اون روز از طبــس بــه تهران بلیط
برج میالد برگزار شــد حــدود  ۱۰میالد.
ســال برنامه ریزی شــده بــود .ما بازجو :رابط تون توی شــهرداری نیســت و هیچ اتوبوسی به سمت
تهران حرکت نداره!
چندتــا دختر رو بــه خاطر همین کی بود؟
برنامــه متولــد شــدیم .از همون دختربچه :خانــوم فاطمه راکعی .بازجو :پس چرا شــما عملیات رو
دوران جنینی روی ما کار میشد .مشاور امور بانوان شهردار تهران .ادامه دادین؟
مادران مون به سبک فراماسونرها ایشون هم یه فراماسونر اومانیسته دختربچه:چــون رییس ســازمان
غــذا میخــوردن تــا مــا از همون که به ماکیاول و اکسپرسیونیسم ســیا معتقد بود رقص آذری خیلی
قشنگه .بچهها هفت ساله تمرین
جنینــی آداب فراماســون رو یــاد خیلی عالقه داره.
بگیریــم .اما چــون هــدف دولت بازجــو :گرایــش فلســفی خودت کردن .حیفه کنسل بشه!
بازجو :الگوت توی زندگی کیه؟
انگلســتان اجرای رقــص ترکی در چیه؟
بــرج میالد بــود ،از لحظه به دنیا دختربچه :گفتم که...من از بچگی دختربچــه :الگــوی قلبــی خودم
اومــدن مون بــه دســتور تونی بلر تحت تعالیم فراماسونها بودم ولی الهام چرخنده س ،ولی بهم دستور
توی گوش مون هدفون گذاشتن اگه به خودم بود مکتب فرانکفورت دادن که الگوم سوفیالورن باشه!
و آهنگ «پنجره دَن داش گلیر ...رو انتخاب میکردم ...با چاشــنی بازجو :بــرای امروز کافیه .میتونی
آی بــری باخ بری بــاخ» رو پخش اندیشههای اسپینوزا و دکارت!
بری توی بند...
بازجو :هــدف از این عملیات چی
کردن.
محمدرضاستوده
بود؟
بازجو :از کی وارد کشور شدین؟
روزنامه جهان صنعت
دختربچــه :همون روز مراســم .از دختربچه :ضربه زدن!
طریق رابطه مون توی شــهرداری بازجو :ضربه زدن به چی؟

همــــــايون شجريان
 19ماه می در مونتريال >> جزئیات در شماره آینده <<
شهباز :آخوند انگلیسی و ...
در این کتاب نویسنده توضیح می
دهدکه نفس فارغ التحصیل شدن
از یک دانشــگاه روســی به خودی
خــود امر حیرت انگیزی نیســت،
اما «موضوع وقتی حیرت انگیز می
شود که از زبان بسیاری از افسران
ارشد سازمان امنیت اتحاد جماهیر
شوروی که به غرب پناهنده شدند،
در خاطرات ،کتاب ها و مقاالتشان
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>> ادامه از صفحه7 :

آمده باشــد کــه دانشــگاه پاتریس
لومومبا ارگان رســمی تربیت کادر
و پــرورش جاســوس بــرای اتحاد
جماهیر شوروی بوده است»!
هفته گذشــته ،گماشــتگان ولی
مطلقــه فقیه بــه آیت اللــه صادق
شــیرازی و فرزنــدش حســین
شیرازی ،که او نیز معمم و مدرس
فقه و اصول اســت حمله کردند و

حسین شیرازی را با ضرب و شتم
دســتگیر نمودند .دلیــل این امر
ایــن بود که حســین شــیرازی در
ســخنانی خامنــه ای را به فرعون
تشبیه نموده بود .آیت الله صادق
شیرازی مخالف والیت فقیه بوده
و معتقد اســت که در زمان غیبت
امام زمان حکومت باید در دســت

نامه سوفیا لورن به علم الهدی
آقای آیت الله
روح مرا نجات دادید.
آقای علم الهدی عزیز عشقم
در نهمین دهه زندگی ،كسی دیگر
در غرب ،مرا بیاد ندارد و تحسین
نمی كند .به مراسم دعوت و با
من مصاحبه نمی شود.
اخیرا یك مسابقه عمومی ضمن
تســت اطالعــات عمومــی ،از
نوجوانان دبیرستانی
پرســیده بــود از "
سوفیا لورن" چه می
دانیــد ٪٥٧ .گزینه
"نوعــی شــوینده"
و ٪٣٩گزینــه یــك
"شركت كفن و دفن
معــروف" را انتخاب
كــرده بودند.مدتهاســت كــه بــه
خودكشی فكر می كنم.
دیشب وقتی پرستارم برایم خواند

كه یك رهبر مذهبی شرقی گواهی
می كنــد كه من الگوی یك جامعه
اســامی  -حداقــل بخشــی از
جامعــه -هســتم ،جــان گرفتم.
امروز صبح پرســتارم می گفت نام

مــن بعــد از " خانــه
تكانی"« ،ترند» دوم
جستجوی اینترنتی
در كشــور شماســت.
راســتی چرا خانه را باید بتكانند؟
خراب نمی شود؟
خاك بر سرایتالیا ،فرانسه و هالیوود

كه خوابند و شما باید مرا تجلیل و
احیاءكنید.
از تصور آنكه یك مرد شرقی جذاب
و محترمــی مثــل شــما بازیهای
شصت ســال قبل مرا دیده و بعد
از اینهمه ســال وقتی ســخن
از رقــص و جاذبــه مــی شــود
فــورا نام مرا بیاد مــی آورد ،در
پوســت نمی گنجم .احساس
می كنــم زیبایی بــی نظیرم،
هنوز در قلب های قدرشناس
هوادارانم ،زنده است.
اگر روحانیــت ،احیــای ارواح
بشری است ،گواهی می كنم شما
منجــی روح و روحانــی محبــوب
منید.
در دعاهایتان مرا یادكنید.
دوستدار شما
سوفیای قدر شناس شما

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

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی
شــورایی از فقهــا یا مرجــع تقلید
باشد.
همین اختالف نظر باعث درگیری
بین دو دارودســته شد و عصر روز
جمعه  18اسفند  4تن وارد سفارت
جمهوری اسالمی در لندن شدند و
با پایین کشیدن پرچم آن ،پرچمی
با عنوان «خــدام المهدی» را باال
بردند .چند ســاعت بعد این افراد
توســط پلیس انگلیس بازداشــت
شــدند ولی رســانه های وابســته

به ولــی مطلقــه فقیه از آیــت الله
صادق شــیرازی به عنوان «آخوند
انگلیسی» نام بردند.
معمــوال آخونــد هــا حتی اگــر به
دالیلی خیلــی هم مخالف یکدیگر
باشند ،به قول خوشــان «احترام
امامزاده را متولی باید رعایت کند»
را محترم می شــمارند .ولی ،پس
از خیــزش دیماه  ،1396آب چنان
برای دســتگاه والیت فقیه سرباال
مــی رود که جایی برای رعایت این

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

اصــل باقــی نگذاشــته و کار از حد
دســت به یقه شدن هم فراتر رفته
است.
به هرحــال ،این از معدود مواردی
اســت کــه هیــچ یــک از دوطرف
دروغ نمی گوید و چه بهترکه برای
روشن تر شدن مردم هرچه بیشتر
پته یکدیگــر را روی آب بیاندازند و
یکدیگر را آخوند انگلیسی و آخوند
روسی بخوانند!
•
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جامعـــه...

ویژگی
یک شهروند
مسئولیتشناس

ازکسانی که برای مدیریت کشور انتخاب کرده در برابر قدرت
و اختیاراتی که دارند ،مسئولیت مطالبه میکند /.زندگی خود
را مانند لوگوی المپیک در پنج دایره متداخل طراحی میکند.
رشــد فردی ،توجه به خانواده ،حرفه ،افزایش ســطح دانش
تخصصی و خدمات مدنی...

•

محمودسريعالقلم

 -۱آینده خود را تابع تالش و
خالقیت خود میداند.

•

 -۲هرکاری را با مشورتهای
تخصصی انجام میدهد.

را تجربه کند.

•

 -۳ازکسانی که برای مدیریت
کشــور انتخاب کرده در برابر
قدرت و اختیاراتــی که دارند،
مسئولیتمطالبهمیکند.

•

 -۴بر اساس نظریه سیستمها
و نــگاه درازمــدت بــه زندگی،
راستگوست.

•

 -۵مانع رشد دیگران نمیشود
بلکه با آنها رقابت میکند.

•

 -۶حداقل یک ســاعت در روز
کتاب میخواند.

•

 -۷از شــخصی که زیــاد دروغ
میگوید ،فاصله میگیرد.

•

 -۸در انجــام کارهــا ،از تــوان
عقلی خود ،چندین برابرِ هوش
خود بهره میگیرد.

•

 -۹به دالیل حقوقی ،به شدت
مراقب سخنان خود است.

•

 -۱۰تــا از قضاوتــی مطمئــن
نباشد ،مطرح نمیکند.

•

 -۱۱منتظــر نمینشــیند تــا
دیگــران ،گرههــای زندگــی او

•

را بــاز کننــد :بلکه بــا ابتکار و
سختکوشــی ،زندگی خــود را
مدیریتمیکند.

 -۱۹آن قدر  Searchمیکند
تــا  Factرا از Propaganda
تفکیککند.

 -۲۶آن قــدر حوصلــه به خرج
میدهــد تا موضوعــی را دقیق
بفهمد بعد واکنش نشان دهد.

 -۲۰کولهپشــتی خــود را در
اتوبــوس و متــرو در دســت
میگیــرد تــا مزاحمتــی بــرای
دیگران ایجاد نکند.

 -۲۷دفترچه کوچکی دارد که
صفحــه اول آن نوشــته شــده:
ضعفهــای مــن و روشهــای
اصالح.

 -۲۱به دیگران القاب منتسب
نمیکند بلکــه انگیزهها و افکار
آنان را تحلیل میکند.

 -۲۸خمیرمایــه ذهنــی او این
گونه شــکل گرفتــه ۲۰ :درصد
اظهــار نظرکــردن و  ۸۰درصد
سوال کردن.

•

 -۱۳حداقل یک متر با فاصله
از شخصی که در حال استفاده
از خودپــرداز بانــک اســت،
میایستد.

•

 -۱۴وقتی قرار اســت ســاعت
 ۸جایی باشــد ،ســاعت ۷:۵۰
دَم دَر ایستاده است.
دقیقه ِ

•

•

•

 -۱۶حتی ســه نصف شــب و
بــدون آن که دوربینی باشــد،
پشت چراغ قرمز میایستد.

•

 -۱۷بســیار ســفر میکنــد تا
بیاموزد و بلوغ فکری و رفتاری

 -۲۲از شــخصی کــه بــا رانت
ثروتمنــد شــده اســت ،فاصله
میگیرد.

•

 -۲۳زندگــی خــود را ماننــد
لوگــوی المپیک در پنــج دایره
متداخل طراحی میکند .رشد
فردی ،توجه به خانواده ،حرفه،
افزایش سطح دانش تخصصی
و خدمات مدنی.

•

 -۲۴فقــط یک شــغل دارد و

•

•

•

•

 -۲۹بــرای جلــب اعتمــاد
دیگران ،سیگنالهای متناقض
نمیفرستد.

•

 -۳۰چون خودشناسی مقدمه
توســعهیافتگی مدنی است ،آن
قدر از خود شناخت دارد که ۵۰
صفحه در مورد افکار و روحیات
خود میتواند بنویسد.
منبع :وبسایت نویسنده
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در خاورمیانه است!

پرزیدنت دونا
لد ترامپ سه شنبه
 ۲۲اســفندم
اه برای نخســتین
بار از زمان ریا
ســت جمهوری به
ایالت کالیفرن
یا سفر کرد .رئیس
جمهــوری آم
ریکا در یــک پایگاه
هوایی در سن
دیگو ضمن انتقاد
از توافق هسته
ای با ایران ،گفت:
هــم اینــک در
حــال همــکاری با
همپیمانان و ش
رکای مان هستیم تا
ما
نع دســتیابی ایران
به سالح هستهای
شویم و با حمایت ای
ن کشور از تروریسم
در سرتاسر
جهان مقابله کنیم.
پ
رزیدنــت ترامپ افــ
زود :هرجایی که در
خ
اورمیانه می رویم ،ا
یران ،ایران ،ایران.
ای
ن
ا
یران اســت که پ
شــت هر مشــکلی
ا
ست .ما با آن به شی
وه ای جدی برخورد

آموزش جنسی به کودکان
چند یادآوری ساده و مهم

•

 -۲۵بســیار میگویــد :مــن
نمیدانــم یا این موضــوع را به
درستینمیفهمم.

•

ــمت بیش
 -۱۵در قدرت و ِس َ
از  ۸ســال نمیماند زیرا  ۸سال
برای نــوآوری حداکثری ،کافی
است.

وظایــف آن را بــه بهترین نحو
انجام میدهد.

 -۱۸وقتــی از یــک خیابــان
فرعــی بــه اصلــی میرســد،
اتومبیل خود را متوقف و پس
از ایمنی کامل ،حرکت میکند.

 -۱۲رعایــت حقوق مــردم در
جامعه را وظیفه خود میداند.

•
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برجام از طریق آزمای
ش موشــکی متهم

•

 _1بهترین سن شروع آموزش به
کودکان وقتی است که بچه ها را از
پوشکمیگیرید.
هرگز جلــوی جمع شلوارشــان را
پاییننکشید.
بهشــان یاد دهید که زیر پوشــک
حریم خصوصی بچه هاست.
هرگز بچه ها را مجبور نکنیدکسی
را ببوسند.
"مادر برو یه بوس به عمو بده"
یا
"برو بغل دایی جان"
و حرفهایی از این دست.

•

 _2بگذاریــد یاد بگیرنــد که برای
بوسیدن و در آغوش کشیده شدن
اجازه بچه ها شرط است.

•

 _3بچــه هــا را در ســن پاییــن با
هیچ مردی حتــی «محارم» تنها
نگذارید.
بیشتر تجاوزها از طرف دایی ها و
عموها بوده و مسلما به عقل هیچ
پدر و مادری هم نرسیده که ممکن
است خطر درکمین بچه باشد.
فکر نکنید پســربچه هــا در خطر
نیســتند اتفاقا آمــار تجــاوز و آزار
جنسی پســربچه ها رو به افزایش
است.

•

 _4مهارت «نه»گفتن را به بچه ها
بیاموزید.

•

 _5ســعی کنیــد راننده ســرویس
بچه هــا مــرد نباشــد .مخصوصا
مراقب آخرین نفــری که با راننده
تنهاستباشید.

•

 _6هرگــز وقتــی بیــرون از منزل
هستید ،سفارش چیزی را ندهید
کــه بچه ها مجبور شــوند تحویل
بگیرند.

•

 _7اســم اعضــای تناســلی را بــه
بچه ها درست آموزش دهید.
استفاده از اســامی متفرقه را کنار

بگذاریــد .بــه بچــه ها یــاد دهید
صحبــت در این مــوارد خــارج از
عرف اســت و هرکسی خواست در
ایــن موارد با ایشــان صحبت کند
سریع شما را درجریان بگذارند.
بگوییــد ایــن حــرف ها فقــط در
چارچوب خانه مطرح می شوند.

•

 _8بیشتر متجاوزین بچه ها را می
ترسانند.
به بچه ها بگویید هرکاری که کرده
باشند دوستشان دارید.
هرگز حتی برای تنبیه های معمولی
هم این جمله رو به کار نبرید:
"ایــن کارو کــردی دیگه دوســت
ندارم".
بچــه هــا بایــد بداننــد تحــت هر
شــرایطی خانواده پذیرای ایشــان
است.

•

 _9اگــر پرســتار کــودک داریــد
غیرمستقیم به او بفهمانیدکه خانه
توسط دوربین کنترل می شود.

•

 _10هرگز در ســنین  ۲تا  ۵ســال
شوخی جنسی با همسرتان نکنید
به این امیدکه بچه ها نمی فهمند.
به بچه ها در مورد مسایل جنسی
دروغ نگویید.
اگــر در مــورد نحوه باردار شــدن
ســوال کردنــد بهتــر اســت بــا
جفت گیری حیوانات شروع کنید.

•

 _11حریم خصوصی را به بچه ها
آموزش دهید.
مثال از بچه ها اجازه بگیرید و بعد
ببوسیدشان یا قلقلک شان دهید.
بگذاریدگاهی نه بگویند.

•

 _12فضایی فراهم کنید که حرف
هایشــان را برای شما بگویند .اگر
فیلم های پورنــو را جائی دیدند یا
از جائی شنیدند ،و از شما توضیح
خواستند بگوییدکه این مخصوص
زن و شوهرهاست و بهشان تذکر
دهید هیچ کس اجازه ندارد کس
دیگری را این گونه ببوسد.
(منبع :مرکز مشاوره شکوفای گنج درون)
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سیـاسی...

ف .م .سخن

جناب خاتمی! اگر از امام
حسین یاد نگرفتید الاقل از
میرحسینیادبگیرید!

جناب ســید محمد خاتمی تــازه از خواب
بیدار شده اند و فرموده اند:
«نارضایتی عمیقی در جامعه وجود دارد».
واقعا لطف فرموده اند این را فرموده اند! ما
نمی دانستیم که چنین است! چهل سال
تمام است این نارضایتی ابراز می شود اما
فرکانس این ابراز نارضایتی در حدی نبوده
که به گوش جناب خاتمی برسد.
البته این فرکانس عاقبت به گوش همگان
از جملــه عوامل نارضایتی و ســردمداران
ظلم می رســد .دیر و زود دارد ســوخت و
سوز ندارد .برخی از سردمداران زود صدای
ابراز نارضایتی را می شنوند و در صدد پیدا
کردن راه چاره بر می آیند .برخی دیگر دم
دم وقــوع انقالب صدای انقــاب مردم را
می شنوند که کار از کارگذشته و کشور در
مسیر نابودی افتاده است .برخی هم مثل
چائوشسکو ،وقتی پای دیوار تیرباران قرار
گرفتند این صدا را می شــنوند و تا لحظه
ای کــه گلوله پوســت و گوشــت شــان را
نشکافد این صدا را نمی شنوند.
االن هم وضعیت خامنه ای و سردمداران
جمهوری اســامی به همین شکل است.
نماینــده ی وقیح والیــت مطلقه ی فقیه
در روزنامه ی کیهان چنان عربده سر می
دهــد و پر رو بازی در مــی آورد که صدای
نارضایتی مردم تحت الشعاع عربده های او
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ی! شما نادان به معنای
آقای خامنه ا
واقعیکلمههستید!
که در

چون تنها جایی بودتوریستی شان دیده
اخیرا «رهبر معظم
سفر
د -و زنان غربی را هم
ام
انقــاب» و «مق
بودن
یه به زنانی که در این
عظمای والیت» بر
شــب
ن ها به کار مشغول
صغار و مجانیندرباره
خیابا
در مخیله شان می
ی زنان غربی اظهار
بودند
پروردند.
نظر فرموده اند:
خامنه ای از غرب هم
در مقابــل الگــوی
قرار می گیرد .اما این عربده
تصور
ن تصوری ست .او خبر
ی
راف
اسالمی،الگویانح
هــر قدر هم بلند باشــد ،به
چنی
که امروز برخی از زنان
ن غربی وجود دارد که
ندارد
فرکانس صدای میلیون ها
ز
ی خود ما ،در کشور
جایهمهخصوصیات
شهر
جمعیــت ایران نمی رســد
ب ه
ی یی که خامنه ای
رجســته و ممتاز زن
اسالم
که خاتمی درباره شــان می
ب
وان و انصــارش برای
المی ،شاخص ههایی
و اع
اس
گوید:
ن ســاخته اند موقع
چون برهنگی ،جلب
ایرانیا
هم
به بقالی هم انگار به
نخبــگان،
«جوانــان،
خامتی از
ظر و التذاذ مردان را در
رفتن
ن
ــی می روند و زنان
ود دارد .امروز زن غربی
روشنفکران ،اندیشمندان ،گفت و گو با
عروس
خ
در مقابل زنان ایرانی
حصــر اســت .آن ســه
متخصصــان ،کارگــران ،زنان
هر مصــرف ،آرایش،
ای از غرب و غربی
مظ
شمر
لشکر
ن و تصور خامنــه
اشی های کامل نشده
تن الاقل حرف شــان را
همگی ناراضی هستند .بخش
لوهگــری مقابل مردا
ور پیرمردهای به نق
ج
است .زنان غربی تص
انند! خامنــه ای که
حــرف
ی
زدند و به قــدر امکان به وسیله هیجان جنس
هفتادهشتاد می م
قابل توجهی از روحانیت سنتی
مای خشکهمقدس
می کند از همه چیز
دهن یاوه گوی جنایتکار به نظر می رسد مقام عظ
ت که تصور تصور
و اصیــل و همچنیــن اقــوام
زند!
می
ش سال پیش اس
بر است و زیر و بم دنیا
ا
ت
او
قض
سرشان وقتی پا با خ
ناراضیاند».
کوبیدند .خاتمی اما هم والیت ،مبنای ی ست می کردند پ
داند ،مطلقا تصوری
حصــر را تحمــل می کند فیلم های سکســ
به زمین می را می
در ایام قدیم که داستان سرایی
و از در کشور غربی
ریــت زنان و دختران
که به او نشــان داده اند
ن بزک کرده از اکث
ها بر ذهن مردم اثر داشــت وکسانی خود هم در موضع ضعــف ،حرف از گفت
حد گــذارد دخترا
در محــل زندگی و
ن غربی تصــوری در
تا او را از راه غربی
ز
گونه ردیف شده اند
را در نقش قهرمانان ضد ظلم می دیدند ،وگو با لشکر شمر به میان می آورد.
تحصیل ندارد و ذهن
هنرپیشــه های این
کار و
ســان به در کنند!
ارش دائما به ســمت
داســتانی گفته می شد در باره ی شخصی آقاجــان! در کشــوری کــه «جوانان ،فیلم ها دارد .کدام ان
که سفرکی بیمــمی برخی از مردان
انات جنســی کشیده
به نــام امام حســین علیه الســام که در نخبگان ،روشنفکران ،اندیشمندان،
هان دیــده و آگاهی
کشــورهای هیج
ج
توریســتی به
شورهای می شود.
دوران ماضــی در مقابل ظلــم حاکمی به متخصصــان ،کارگران ،زنــان همگی تواند بگوید که:
غربی داشتند -ک
هر
ظ
م
ی
نام یزید ایستاد و هر چند در اقلیت بود در ناراضی هســتند و بخش قابل توجهی
زن غربــ
را شــبیه به مناطقی
امــروز ش ،جلوهگری غربی
مقابل اش سکوت نکرد و مبارزه کرد و به از روحانیت سنتی و اصیل و همچنین مصرف ،آرای
احشــه خانه ها در آن
ن و وســیله که ف
مقابل مــردا
رار دارند می پنداشتند
اقوام هم ناراضیاند»،
شهادت رسید...
جا ق
امــا در همیــن دوران ،دو مــرد و یک زن در کشوری که به فنا رفته و بعد از این هم هیجان جنسی است؟!
هســتند که به خاطــر تن نــدادن به بازی
حکومت به حبس افتادند و االن چند سالی
ست که در حبس به سر می برند.
ِ
خود خاتمی هم به شــکل غیر رســمی در

ســرعت به فنا رفتن اش شتاب بیشتری
خواهــد گرفــت ،چــه جــای الس زدن و
«حرف آکادمیک» زدن است؟!
اگر مثل امام حسین نمی توانید در مقابل

ظلم قیام کنید الاقل از میرحسین وکروبی
و رهنورد یاد بگیرید که چطور حرف شان
را زدند و نماد ظلم را به مردم نشان دادند

امثال فاطمه اردشیر الریجانی ها چطور به امریکا می روند؟!
اخیرا عکس و مشخصات فاطمه
اردشــیر الریجانــی ،دختــر علــی
الریجانی در مرکز پزشکی دانشگاه
کلیولند آمریکا منتشر شد.
کشــور بزرگ آزادی که باید مقدم
آزادی خواهــان ایرانــی را گرامــی
بــدارد ،نه تنهــا مانع ســفر حتی
کوتاه مدت آن ها می شــود ،بلکه
شده است محل استقرار و زندگی
فرزندان ســران ضــد آزادی و ضد
امریکاییجمهوریاسالمی.اتخاذ
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دهند و از سفر به امریکا منصرف
می شوند.
آن گاه ما شاهد سفر «آقاها و خانم
ها»ی «آقازاده» به امریکا هستیم
که نه به عنوان توریست ،بلکه به
عنوان کسانی که از امکانات کاری
و تحصیلــی امریــکا برخوردارند،
اجــازه ی اقامت و زندگــی در این
کشور پیدا می کنند.
کاش الاقــل این آقازاده ها ،برائت
خــود را از ایدئولوژی تروریســتی

چنین سیاستی جای تاسف بسیار
دارد.
کسانی که اقدام به دریافت ویزای
توریستی و تحصیلی از امریکا کرده
اند ،می دانندکه مسووالن سفارت
خانــه هــا و مراکز صــدور ویزا ،به
طــرز تحقیر آمیزی موی ســوابق
شــخص درخواســت کننــده را از
ماست بیرون می کشند ،به گونه
ای که بسیاری از آزادی خواهان با
پرنسیپ ،تن به این تحقیر ها نمی

صرافی  5ستاره

جهان ستیز
و وابســتگی به افکار
ْ
جمهــوری اســامی اعــام مــی
کردنــد ،ولی حداقل یــک نگاه به
تصاویر این موجودات کافی ســت
به شــخص بی طرف نشــان دهد
کــه این هــا تا خرخــره در کثافت
جمهوری اسالمی غرق هستند و
با افتخار هم از توبره می خورند و
هم از آخور.
اگــر از اپوزیســیون بدلی ارســالی
جمهوری اسالمی به امریکا هم یاد

بعــد به حبــس و حصر افتادنــد و از
حرف شان هم کوتاه نیامدند .امام حسین
اگر در دســترس نیســت ،میر حسین که
هست •

کنیــم ،دفتر قطور نام هایی که از
سفارت خانه های امریکا اجازه ی
اقامت در امریکا گرفته اند بیش از
پیش قطور خواهد شد.
جالب اینجاست که غیر از فرزندان
سران آزادی ستیز و تروریست پرور
جمهوری اسالمی فرزندان کسی
که اشغال گر سفارت امریکا بوده
و حتی تهدید به کشتن امریکایی
هــا کرده در امریکا بــه زندگی زالو
وار شان ادامه می دهند؛ زالوهایی
که از خون مردم آزادی خواه ایران
تغذیه می کنند.

ضربــه ی مهلک حضور کســانی
مثل دختر علی الریجانی در امریکا
به خود امریکا خواهد خورد.
آزادی خواهان ایــران که انتظار و
توقع عملکرد صحیح از کشور آزاد
و طرفدار آزادی امریکا دارند ،نمی
تواننــد باور کنند کــه اعطای این
گونه اجازه ی سفرها بدون آگاهی
مسووالن بلند مرتبه ی امریکایی
ست.

2178 Ste-Catherine W.

(514) 846-0221

Tel.: (514) 585-2345

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.
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

جلسه اجنمن زنان

برنامه روز زن در مونترال در تاریخ سوم
مارس در دانشــگاه کنکوردیا با شرکت
جمع کثیری از همشهری هایمان برگزار
شد.
دراین نشست ،دکتر هما هودفر و دکتر
شــهال طالبی ،تحت عنوان :مشــارکت
اجتماعی  -سیاسی زناندر ایران سخنانی
ایراد کردند.
(متن سخنرانی خانم هما هودفر و خانم
شهال طالبی در شــماره آینده به اطالع
شما خواهد رسید).
این برنامــه با رقص هــای زیبای گروه
سیمرغ ادامه یافت.
پرده جالبــی (عکس باال) که توســط
گــروه بر گزاری روز زن تهیه شــده بود
مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفته
بــود .روی این پرده به بزرگی  2متر زنی
خوابیده کهدر پیله های بسیاری پیچیده
شده ،که هریک نشان گر تبعیضات اعمال
شده بر زنان ایران ست که با زنجیری بر
بدن او آویزان است و با قطع هر زنجیر از
درون ان پیله پروانه ای به پرواز در میاید.
در روز  8مارس هم با در دســت داشتن
پرچم های ســفید شرکت در تظاهرات
زنان دیگرتبار ،درباره سرکوب تظاهرات
این روز و دستگیری بیش از  59نفر زن
و  25مرد اطالع رســانی شد و در پایان
توضیحاتی در زمینه دختــران خیابان
انقالب وبر افراشــتن روسریهای خود در
اعتراض به حجاب اجباری داده شد

علــت مرحلــه دوم ایــن کمپیــن
به نــام وحــاال and now -پی
ریــزی شــد.هدف ایــن کمپیــن
برنامه تغییر بود ،و بدین منظور،
برنامــه آمــوزش های جنســی و
هشــدار دهنده به کودکان و زنان
در مــدارس و محیط های کاری،
تدارک و اجرای ساز و کار مشخص
قانونــی در مقابلــه بــا آزار و تجاوز
جنسی در دستور کار قرار میگیرد.
در گوشــه دیگــری از جهــان در
ســرزمین مــادری موجی بــه نام
دختران خیابان انقالب راه می افتد
و این حرکت اعتراضی در تاریخ به
ثبت خواهد رسید.
این دختران در ســکوت کامل در
گوشه و حاشیه خیابان بر بلندای
ســکویی ،جعبهتقســیم برقــی،
نیمکتی ،ســنگی میایســتند .و
روســری خود را از ســر برکنده به
چوبی مــی آویزنــد .از آن پرچمی
میســازند و در ســکوت فریــاد

روز نو را هب شما تـبریک گفته،

م
سالی ملو از شادی و سالمتی ربایـتان آرزو می کنیم

>>

متن پیام انجمن زنان به مناسبت حقوق برابر از شغل خود استعفا
میدهد،در مناطقی دیگر زنان
روز زن:
روز زن بر همه زنـان حتــی از حقــوق اولیه انســانی
هم برخوردار نیســتند ،تجاوز
و مردان آزاده
گروهی بــه زنــان در اتوبوس و
خجسته باد
خیابانهای شــهر های هند،
از روز  8مــارس ســال  1858کــه تجاوز قانونی جمعی مردان به
زنــان کارگر یک کارخانه نســاجی یک زن بنا به حکم قاضی برای
در اعتــراض بــه شــرائط دشــوار مجازات طایفه ای در پاکستان،
کار در شــهر نیویــورک دســت به  ،زنــان آواره شــده جنگهای
اعتصــاب زدند و اعتــراض آنان به داخلی سوریه ،و همانند آن در
خشــونت گرائیــد ،بیــش از  160برمــه ،زنان و مــادران قحطی
ســال میگذرد .از زمانی که زنان زده یمنــی کــه فرزنــدان بــی
کارگر همان کارخانه برای داشتن جانشــان روی دستشان مانده
شــرایط بهتر و زنده نگاهداشــتن انــد زنان و دختــران ایزدی که
خاطــره مبارزات قبلــی مجددا در بــه عنــوان غنیمتی جنگــی از
سال  1908دســت از کار کشیدند آن مــردان داعشــی میشــوند
و کارفرمــا آنهــا را در محــل کار و همچــون بردگان بــه فروش
محبوس کرد  ،و کارخانه را به آتش میرسند و زنان کرد کوبانی که
کشــید و زنان همــراه با نگهبانان حماســه میآفریند و به همین
کارخانه یکجا ســوختند ،بیش از دلیــل مورد نفرت مــردان زر و
یک قرن میگذرد ،سافرجت ها در زورمدار قــرار میگیرند  ،زنانی
انگلیس پس از  45سال مبارزه به که در راه یافتن شــغل ،در آمد
حــق رای زنان دســت یافتند طی و فرصت هــای مالی و کاری با
این مدت زنان همــواره برای رفع آنها معامله جنســی میشود،
خشونت های جنسی -جنسیتی و نمــود هایــی گوناگــون از این
دسترسی به شرایط برابر با مردان ،ستم غیرانسانی اند .همه اینها
مبارزه کرده اند ،هر چند توانسته به اضافه  ،نداشتن حق بر بدن
اندکه در گوشــههایی از جهان به خود ،نداشــتن حــق انتخاب
فرهنگ مرد ســاالرانه ضربه هایی شــغل ،آموزش ،همسر ،محل
اساســی وارد آورنــد امــا همچنان سکونت ،حضانت فرزندان و به
در چنبره فرهنگ مرد ســاالرانه یک معنا حق زندگی آنطور که
اســیرند چرا که این ســتم عمری خودشان می خواهند نه آنطور
به درازای تاریخ بشــریت و ریشــه کــه بــرای آنها رقــم زده اند،
در ســنت ،باور ،مذهب و اقتصاد گســتره وســیع حقوق تضییع
دارد و مبــارزه با آن جز با آگاهی شــده زنــان رادر پهنــه هــای
و دانــش فمنیســتی،مداومت ،گوناگون جهان نشان میدهد.
ممارســت وهمراهــی و همکاری رویداد های ســال گذشــته در
زنان و مردان آگاه به این دانش به مورد زنان برتنوع این حقوق و
خواستهها داللت دارد:
ثمر نمی نشیند.
خانــم
وقتــی
اکنــون در برخــی کشــور هــا،
زنان خود را تنها متعلق به عرصه «الیسامیالنو»سکوت خود را
خصوصی نمــی داننــد ،در عرصه شکســت و اظهار داشت که مورد
عمومی حضــوری فعال دارند ،در تجــاوز آقای «هاروی انشــتاین»
فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی ،تولیــد کننده پرقــدرت و ثروتمند
فرهنگی جامعه مشارکت میکنند ،هالیــودی قرارگرفته اســت و طی
از حــق انتخاب کــردن و انتخاب فراخوانــی از زنانی کــه همچون او
شــدن در عرصــه هــای مدیریتی مورد تجاوز قرارگرفتهاند میخواهد
میانــی وکالن برخوردار شــدهاند .که به کمپین
من هم  me –tooدر شــبکه
امــا در همیــن جوامــع همچنان
نشانههایی از نابرابریهای اساسی هــای مجازی بپیوندند ،تنها طی
بین مردان و زنان موجود است ان چنــد روز ده هــا هزارنفــر بــه این
چنان که دوماه پیش روزنامه نگار کمپین پیوستند ،این کمپین ادعا
مشــهور انگلیســی بعلت نداشتن نداشت که بیک راه حل دست یافته
اســت بلکه هدفش آن
بــود که زنان شــهامت
پیــدا کننــد و نســبت
به ظلمــی کــه برآنها
زمان :یکشنبه  1آوریل 2018
میرود ســکوت نکنند
از ساعت  ۱۱صبح تا 13:30
و از این طریق گفتمان
در محلدفتر انجمن
قــدرت مــرد ســاالرانه
به همــه زنان عالقمند
را بــه چالــش بکشــند
خوش آمد می گوئیم
و اجتمــاع را نســبت
8043 St Hubert
به این تظلم حســاس
Montréal, QC H2R 2P4
)(Metro: Jarry
کننــد ،بــه همیــن
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کــه
میزننــد
حجــاب اجبــاری
را نمیخواهنــد.
روزگار چــه تمثیل
شگفتی دارد ،این
دختــران بدیــن
شکل ،عملکرد 40
ساله نظام اسالمی
در مورد زنان را در
خیابان انقالب به
چالش میکشند و
خواهــان رهایی از
پیله ای هستندکه
در راستای تحکیم
تفکر مــرد مدار به
دور آنهــا تنیــده
شده است .کنش
دختــران انقــاب
ســان قهرمان
بــه
ِ
ِ
(دختر الل) در ننه
دالور نمایشــنامه
برتولد برشت است
کــه باکوبیــدن بر
طبل در پشــتبام
خانــه ،صــدای
فروخفتــهاش را

بــه صــورت نمادین فریــاد میزند
و گــوش َکــر جهانیــان را وادار به
شنیدنمیکند
در ایــران همانند اکثرکشــورهای

خــاور میانــه سرنوشــت زنــان
برســاخته از دو عامــل جداگانــه
است،که معموال در تثبیت رویکرد
قــدرت مردســاالرانه همداســتان
میشوند.
یکی ســنتهای قومی–مذهبی
و نظام قبیلهای کــه زنان را تحت
ســلطه و انقیاد مردان در می اورد
وآن دیگری داســتان حکومتهای
اقتدارگرا ،قوانین اساسی و قوانین
خانــواده و اشــتغال کــه هر چند
با اختالفاتــی به ایــن زمینه رنگ
قانونی میزنند .نمونه آن در ایران
قانــون اجبــاری حجــاب نمــاد
تبعیض سیســتماتیکی است که
در نهایت هدف آن تحکیم قدرت
سیاســی است .زیرا که ایدئولوژی

تبعیض آمیز در سطوح
رفــاه،
(تحصیــل،
اشتغال ،درآمد ،پست
و مقــام…) بــرای دو
جنس زن و مرد را قوام
میبخشــد.و تعریفی از
جنســیت مادون برای
زنان ارائه میدهد.
زنــان پیشــرو چــه در
حرکتهــای فــردی
همچــون قرهالعیــن
و همــا دارابیهــا چــه
درحرکتهــای جمعی
از اولین تجمعات زنان
در اعتراض بــه قرارداد
رژی ،تحصــن زنان در
بلوای نــان آذربایجان،
تا کمپیــن یکمیلیون
امضــا  ،کارزار منــع
خشــونت از زنــان تــا
مخالفــت بــا حجــاب
این پاشــنه آشیل نظام
اسالمی همواره تالش
کردهانــد تا کــه قدرت
حاکــم را برای تغییر به
دختران
چالش کشند.
ِ
خیابــان انقــاب بــر
ِ
اســاس همین گــزاره بــه خیابان
آمدنــد ،آنان حجــاب را نمادی از
جایگاه فرودســت خود و پوششی
بر همــه بیعدالتی هــا در اجتماع
میدانند بدون شک این حرکت با
تشدید خشم و خشونت علیه زنان
روبرو خواهد شد ،ولی چه باک که
زنان چیزی برای از دســت دادن
ندارند .آن هاخــوب می دانند که
تغییر و بهبود وضعیت آنها تغییر
و بهبود جامعــه را معنا میکند و
در این راه چشــم انتظار همراهی
و همســویی مــردان آگاه و فعال
جامعــه برای رفع تبعیض و تغییر
هستند.

•

مشاور امالک در مونتریال

و South shore

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

فیروزهمتیان

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

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

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

fhemmatiyan@sutton.com
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دوست ارجمند
جناب آقای محمد شکیب نیا

عزیزان و خانواده های محترم سوگوار

شنیدن خبر درگذشت غم انگیز خواهر دلبند شما

زنده یاد بانو بهجت شکیب نیا (ثقفی)

 ١٨٠هزار ایرانی در تلگرام شاغل اند

بیــش از ١٨٠هزار خانــواده ایرانی
از تلگرام کســب درآمد مستقیم با
گردش مالی چند ده تومانی دارند.
این آماری است که سعید مهدیون
فرمانــده بســیج وزارت ارتباطات
اعــام کــرده وگفتــه اســت :باید
اپلیکیشــنهای داخلــی را تقویت
کنیم....
اگر قبول کنیــم ١٨٠هزار خانواده
ایرانــی از راه تلگــرام زندگی خود را
میگذرانند ،با توجه به وجود بیش
از ٢٤میلیون خانــوار٠,٧٥ ،درصد
خانوادههای ایرانی از تلگرام ارتزاق
میکننــدکــه ایــن رقم با توســعه
بســتر فضــای مجــازی در ایران و
با توجــه به کمهزینهبــودن ایجاد
مدل شغلهای آی.تی میتواند به
سرعت توسعه پیدا کند.

چرا منونههای بومی موفق
نیستند؟
فرمانــده بســیج وزارت ارتباطات
گفته است که باید اپلیکیشنهای
داخلی را بــرای روزی که مدیریت
تلگرام بــه ایــران ســرویس نداد،
تقویت کنیم .فرض کنید مدیریت
این اپلیکیشــن به دلیلی نخواهد
بــه ایرانیان ســرویس دهــد ،پس
بایــد در جهت تقویت و حمایت از
اپلیکیشنهای داخلی با تمام توان
اقدام شود.
امــا آیا واقعــا جایگزینی تلگــرام با
نمونه بومی آن مقدور است؟
چــرا تاکنــون بــا وجــود تمــام
حمایتهــا ،هیــچ پیامرســانی از
داخــل در عضوگیــری و توســعه
موفق نبوده است؟
افشــین کالهــی نایبرئیــس اول

نزدیک به 760هزار کانال
در تلگرام وجود دارد که
روزانه ٢,٥میلیارد بار
بازدید می شوند.
کمیسیون کســبوکارهای نوین
میگویــد :در کشــور مــا توانایــی
ایجاد و جایگزینی نمونههای بومی
بــا نمونههای خارجی وجــود دارد
اما روش اجرا و جایگزینی درســت
انتخاب نمیشــود .باید بدانیم که
راه جایگزینی تلگرام نه فیلترینگ
اســت ،نــه اســتفاده دســتوری از
نمونه بومی و نه محدودسازیهای
دیگر .بارها این روشها را انتخاب
کرده و منابع مالی را تلف کردیم.
او ادامــه میدهد :بــازار باید ،بازار
رقابتی باشد .اگر استراتژی درستی
برای طراحی و جایگزینی انتخاب
کنیــم ،نمونــه داخلی به ســرعت
بازار خود را پیدا میکند .محصول
خــوب ،یعنی محصولــی که همه
چیز را دیده باشــد ،جــای خود را
میان مردم پیدا خواهدکرد.

استراتژی درست دولت حمایت
است
کالهــی دولتهــا را دعــوت بــه
حمایت بــه جای دخالــت کرده و
میگوید :حمایت دولت میتواند در
قالب فراه م کردن فضای مناسب
ب وکار ،کاهش مالیات،
برای کس 
پشــتیبانی از ایدههــای خــاق و
فراه م کردن زیرساخت در یک بازار
رقابتی باشــد .امروز ما تا حدودی
توانستهایم اکوسیستم استارتآپی
فراهــم کــرده و در
محیط نسبتا مناسبی
برای اســتارتآپهای
توییت فریلند درباره
داخلــی فراهــم کنیم.
ممانعت از خروج همسر
گفتنــی اســت قطــع
سید امامی از ایران
تلگرام بــه خاطر وجود
نداشتن نمون ه درست
Chrystia Freeland: Canada
Minister of Foreign Affairs
بومی موجب میشــود
کریستینا فریلند ،وزیر امور خارجه کانادا ،با که بسیاری از صاحبان
انتشار توییتی نسبت به ممانعت از خروج کســبوکارها ســعی
مریم ممبینی ،همسر کاووس سید امامی از
کننــد از طریــق دیگر
ایران اعتراض کرد.
شــبکههای موجــود و
این مقام کانادایی در توییتی نوشت:
ممکــن بــا مشــتریان
"بــرای من مایــه انزجار اســت که مریم
ممبینی ،همسر کاووس سیدامامی ،اجازه خــود ارتباطشــان را
خروج از ایران را نیافته .ما می خواهیم که حفظ کننــد .واتساپ
او به عنوان یک کانادایی آزادی بازگشت به و اینســتاگرام ازجمله
کشورش را داشته باشد".
همینشبکههاست.

کسبوکارها سخت جابهجا
میشوند
رئیس مرکــز فنــاوری اطالعات و
رســانههای دیجیتال پیشــتر و به
هنگامفیلترینگکوتاهمدتتلگرام
در اینباره گفته بود:
«تمامــی پیامرســانهای بومــی
تعداد دنبالکنندگانشــان رشــد
چشمگیری داشــته و این افزایش
مخاطب درباره پیامرسان سروش
بــه ٣برابــر هم رســیده اســت اما
همین افراد نیز اغلب برای داشتن
یک گروه چت خانوادگی یا دریافت
خدمــات آموزشــی به ســمت این
پیامرســانها کشــیده شــدهاند و
صاحبــان کســبوکارها تاکنــون
تصمیم جدی برای مراجعه به این
شبکهها از خود نشان ندادهاند».
این در حالی است که نباید فراموش
کنیم یک فروشگاه مجازی گاهی
٣سال برای جذب فالوور و تثبیت
در بازار زحمت کشــیده .صاحبان
کسبوکارهای مجازی معتقدند؛
جابهجایی به شبکههای دیگر مثل
واتساپ کسبوکارهای اینترنتی را
زمین زده و موجب میشود برخی
از آنها متضرر و ورشکســته کامل
شــوند .ب ه خصوص که کسبوکار
آنها مشمول زمان نیز خواهد شد و
برای همین استقبال کسبوکارها
از جابهجایی چندان باال نیست.
چرا تلگرام محبوب است؟
قابلیتهایی که تلگرام برای تبادل
اطالعات و آسانسازی دستهبندی
آنها برای کاربرانش ایجاد میکند،
یکــی از دالیــل محبوبیــت آن
محسوب میشود.
تولیــد «بات»هــای ویــژه فروش
محصــوالت در فضــای تلگرام نیز
مهم است.
آخرین آمارهای رمسی از
تلگرام
پژوهشــگاه ملــی فضــای مجازی
وابسته به مرکز ملی فضای مجازی
بخشــی به نام «رصد شــبکههای
اجتماعی» دارد که البته فعال تنها
آمارهای مربوط به شبکه پیامرسان
تلگــرام را در بــاز ه زمانی گوناگون
منتشــر میکنــد .رصــد فعالیــت
کاربران ایرانی در تلگرام نشــان از
افزایش روزانه و اســتقبال بیشــتر
مردم نســبت به ایــن برنامه دارد،

سخت و دشوار بود.
در این غم بزرگ ما نیز خود را با شما صمیمانه شریک می دانیم.
برایتان روزهای روشن و آرامش آرزو می کنیم.

خجسته قامسلو ،نگار ندیمی
(سانفرانسیسکو)

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

با 25سال سابقه کاری در کانادا

6600 Trans-Canada, Suite 750

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

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

تبدی
ل
ف
ی
س
ب
و
ک
ب
ه
ی
ک سایت کاریابی

شــبکه
اجتماعــی
فیسبــوک م 
یخواهــد
در اق
دامــی جدید به یک
وبــگ
اه کاریابــی تبدیــل
شــود
تــا بــه کاربــران و
جوانا
ن در سراسر جهان
این ا
مــکان را بدهد تا از
طریــ
ق تعامل مســتقیم
با صا
حبان کســب و کار
بتوان
ند مشــاغل مرتبط
با رش
ته تحصیلی یا حرفه
خود
را بیابند و در شــهر
ش
و ک ورها
ی مورد نظرشان به
کار مشغول شوند.
شــرکت فی 
سبوک اعالم کرده
هم
ــان قابلیــت و پل 
تفرمــی
را کــه حــد
ود یک ســال پیش
در کشــور
های ایاالت متحده
آمریکا و کان
ــادا راهاندازی کرده
بود ،حاال م 
یخواهد در بیش از

بــ ه طــوری کــه تنهــا در دو هفته
اخیر بیش از ١٠هزارکانال تلگرامی
جدید ساخته شده است.
طبق آمار این پژوهشــگاه ،ب ه طور
دقیــق ٧٥٤هــزار و  ٥١٦کانال در
تلگرام وجود دارد که روزانه ب ه طور
میانگین ٢,٥میلیــارد بار بازدید از
این کانالها صورت میگیرد.
ن طور که پیداســت ،بخش
البته آ 
اعظمــی از ایــن آمــار متعلــق به
کانالهــای غیر فعــال یا ک م فعال
اســت؛ چرا که بنا به آمــار فوق در
ایــن بین۲۶۴ ،هــزار و  ۳۴۷کانال

مشــاغل مورد نیاز
و تبلیغات کاریابی
مربوطه را مشاهده
کننــد و در صورت
عالقمنــد بودن به
آن ،برایــش اقــدام
کرده و درخواست
دهند.
فیس بوک بــا این
کار رسما به رقابت
تنگاتنگــی بــا وب
 ۴۰کشور
جهان به راه بیندازد
ســایت و شــبکه
و موجــب اســتخدام جوانــان اجتماعــی
لینکدیــن پرداخته
جویــا
تها و اســت .مـ
ی کار در شــرک 
ـارک زوکربــرگ –
سازما 
ن
مدیــر عام
های مختلف شود.
ل فیسبــوک  -در
سبوکــی بدیــن گفتوگویــ
کاربــران فی 
ی بــا گزارشــگران
ت
وســیله قــا
اکیدکرده
در خواهند بــود از
اســت کــه کاربران
طریق حســاب کاربری خود با جویــای
کار هیــچ نیــازی بــه
رایانه یا گوشــی هوشمندشان پرداخــت پـ
ـول به این شــبکه
اجتماعیندارند.

بهروزرسانیمیشوند.
بررســیها نشــان میدهد کــه در
طول شبانهروز (٢٤ساعت) ب ه طور
متوسط بیش از ۳میلیون و ۷۵هزار
و  ۲۲۷مطلــب در بین کانالهای
تلگرامیمنتشریابهاصطالحفنیتر
پست میشوند.
جالــب اســت بدانیــد که ســاعت
١٠شب بیشــترین زمانی است که
پستها منتشر میشوند و بازدید
میخورنــد (بیــش از ٢٨٥هــزار
مطلب) و همچنین کمترین زمانی
که مطالب به اشــتراک گذاشــته

میشوند ،مربوط به ساعت  ٤صبح
با آمار ۱۴هزار و  ۹۵۷مطلب است.
متوســط تعداد مطلب برکانال در
یــک روز  ۱۱.۶۳مطلــب اســت و
این به این معنی اســت که ب ه طور
متوســط روزانه در هرکانال حدود
 ۱۱.۵مطلب منتشر میشود.
ســایت تلگرام با رتبه  ١٩در الکسا
یکی از پربازدیدترین وبسایتهای
ایرانی است که امروزه با بسیاری از
مسائل اقتصادی ،اجتماعی و حتی
سیاسی کشور گره خورده است.
(منبع :روزنامه شهروند)
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گنج
گن
م چو گـهر رد دل جینه شکست

ره

شـع

له آرزو هک از جان ربخاست

رازم همه رد سینه بی کینه شکست

بگ
چون پارۀ آ یـنه رد سینه شکست
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خاکسپاری و یادبود

درگذشت مادر و همسری ارجمند،
خواهری مهربان برومند

زنده یاد بانو بهجت شکیب نیا
در سحرگاه  14مارس 2018
در مونتریال ما را داغدار کرد.
بدینوسیله به آگاهی یاران و بستگان می رساند که
مراسم خاکسپاری آن شادروان

روز جمعه  23مارس 2018
از ساعت  1تا  2و نیم بعدازظهر
و مجلس یادبــود ایشان

از ساعت  3تا  5بعدازظهر
در محل:
Rideau Funeral Home
4239, boul. des Sources
DDO, QC H9B 2A6
514-685-3344
|
514-297-5965

برگزار خواهد شد.
-----------------------حضور شما عزیزان تسال بخش خاطر حزین بازماندگان ا وست.

خانواده های شکیب نیا،
ثقفــی  ،باستانی

هـم

انهگ شنوی خـبر هک آن جام شکست ...

دردی

دوست دیرین و ارجمند
جناب آقای محمد شکیب نیا و خانواده محترم
سروران و عزیزان سوگوار

درگذشت غم انگیز خواهر گرامی و عزیز دلبندتان در مونتریال

زنده یاد بانو بهجت شکیب نیا

ما را بسیار متاثر کرد.
ما را در غم سنگین از دست رفتن این عزیز شریک بدانید.
آرامش ،بهروزی و طول عمر برای جنابعالی
و فرد فرد اعضای خانواده عزیزتان آرزومندیم.

کتی فاضل ،یوسف تیزهوش ،عبداله خیامی ،کاظم اسدی ،حمید چوپانی ،دکتر محمد
استعالمی ،دکتر علی شرقی ،دکتر ناصر صفائی نائینی ،دکتر فریدون مودت ،طهمورث طوسی،
مجید کفائی ،اکبر جعفرپور ،دکترجوادمعین درباری ،هوشنگ رحیمی ،بهمن ناصری ،حسین
ناصری ،رضا ناظم ،دکتر منصورجباری ،نادر نادرپور ،وحید خلجی ،گودرز ایلخانی ،مهدی
غفوری،مسعودعلیزاده ،کاظم ناظر ،دکترمحمد ملکی ،سیاوش خیامی،امیر خیامی،قاسم
بهبهانی ،محمد خیامی،صادق امین شریعتی ،دکتر محمودمقدم ،حمید کاوه ،اسعد صاحلی،
حسین صمیمی ،دکتر منوچهر بهامین ،دکترجاوید موسوی ،پرویزعلوی ،علی مهبد ،محمدتقی
حجازی ،رضا نژاد ،داریوش افشار ،مسعود جهانگیری ،محمدرحیمیان و دیگر دوستان شما
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• نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد آلفامدیک ،ارزخضر ،المیزان ،نور ،پاســیفیک،
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و
ز
ا
ت ر
ر ف
ژ
 8ي ك ب ن د
ا س د
م ف
ر
د
د
ن ي
ا
 8ي م
متروپولیس ،کبابسرا و...
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افغان ،مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی
11
ا
د
ي
و
ر
ي
پ
خ
و
س
ر
11
ف
ت
ي
م
س
و
م
ن
ر
د
م
ك
نرخ مناسب
اصطالح��ي در
م ا ش -15
12
ن
ر
ت
ف
ت
ا
ن
ي
ب
م
ا
ل
12
ا
ا
ا
ر
ا
ي
ن
ه
ا
و...
514-298-1393
ن
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514-265-0973
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(هنرمند و نقاش معاصر)
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استخـــدام

استخدام استخدام استخدام

کامیونیتی

استخـــدام

PAIVAND

azfeb15

abedi free

ساختمان

azmar1 hiedigarden@gmail.com

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

صابرجلیل زاده549-4697 ............................
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................................ .
آناهیتابروجردی 978-9962 .........................
آرزوگتمیری561-3-561................................
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 ..............................

الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

خشکشویی

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

بیمه اتومبیل

داروخــانه

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

دندانپزشک

بیمه و مشاور مالی

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

پزشــکی

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

تاکـسی

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

تبلیغات

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

تدریس خصوصی

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

ترجمه

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

چاپ و تابلوسازی

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

فـرش

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

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

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

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

رستــوران

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

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

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

گرافیک و طراحی

سوپر و فروشگاه

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

انجیلیفارسیزبان999-5168......................
249-4684 ............................ .UNI-TECK
پیوند996-9692.................................................
گرانیت آیل 952-7400 ................................ .

وبسایت

گرانیت

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

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

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

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

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

عینک سازی

www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط
جهانبیایید!
موسیقی (جشن ها)

ماهیسنلوران369-3474.............................
کوه نور450-676-9550 ............................... .
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا))613( 594-3636...........................

شیرینی پزی و قنادی

گان پیوند )

کامپیــوتر

گاراژ (درب)

روانشناسی  /روانکاوی

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

فـال

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

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

حمل و نقل

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

شماره شما در
این لیست نیست؟

گلفروشی

لوله کشی
مهاجرت
محضر

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

تپش دیجیتال223-3336 ........................ .
گــودرزی (922-9023 ........... )d-expert
649-9366 ................................... EvolWeb

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

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

ویدیو

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

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

699

Meubles
Meubles
prilloprillo

Mega
Mega

vente
vente

6565

999$ jusqu’à
999$
Sectionnel

2dec01P

خدمت
$ مالکی در$تیم دکتـر
2299
:دانشگاهی2299
متخصصینباتحصیالت

la qualitéla
auqualité
plus bas
au prix
plus bas prix

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

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

،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

514-441-4295

>6007343

azjan15U

دارالترجمه رسمی فرهنگ

رضانوشادجمال

>6007343












 




































مترجم رمسی
شهــریاربخشی

514 585 - 2345

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
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کبک و
¦


½



ایران
رسمی
،رسمی اسناد و مدارک
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¢






¢

£















¢






©



¸




½



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









¦









 223-6408
¦



½



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





¢






©



¸




½




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

514-889-8765

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!

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

____________________
5655 Sherbrooke W.

7 mcx

999

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

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
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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
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ایرانیان مونتریال
 آبونه مان گسترده
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خطبه

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

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

نوروز پـیروز

111

تصویربرداری آماتور از مواد غذایی
در رستــوران ها

یکــی از تفریحــات هفتگی یا
ماهیانــه بســیاری افــراد در
مونترآل «رستوران گردی»
میباشــد .مونتــرآل هــم
شهریســت چند فرهنگی که
میتــوان در آن غذاهای اکثر
ملل و فرهنگهای مختلف را
در بیشتر ساعات روز و شب
میل کرد و لذت برد.
یکــی از جلــوه هــای
«رستورانگردی» لذت بردن
از انــواع مختلف غــذا و نوع
چیدمان و ارائه آن در ظروف
مختلــف میباشــد کــه خود
هنریستمستقل.
بــه عبــارت دیگــر ،برخــی غذاها
آنچنــان زیبــا و شــکیل در مقابل
مشتری قرار میگیرندکه بی اختیار
دســت بــه دوربین (و یــا موبایل)
شــده و قبل از تخریــب اثر هنری
سرآشــپز با کارد و چنــگال ،چند
عکس زیبا از آن به ثبت میرسانیم
تــا خاطره این لحظات حســاس،

جاودانه گردد! این مقاله قصد دارد
روشــهایی را معرفی کنــدکه افراد
عادی بتوانند از بشقاب غذایشان
زیباترین عکســها را با اســتفاده از
تلفن همراه به ثبت برسانند.
لذا ،اصال قصد تشــریح روشــهای
تصویربــرداری حرفــه ای از مــواد
غذایی در اســتودیو یا آشــپزخانه
های صنعتــی نداریم و
تلفناستودیوفوتوبوک:
مخاطــب ایــن مقالــه،
فقــط افــراد عــادی
(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
میباشند.
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
قبــل از هــر چیــز بهتر
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
است به این نکته توجه
STUDIO
تلگرامPHOTOBOOK :
داشــته باشــیم که اگر
گروه ما در فیسبوک« :همه چیز در مورد مونترآل»
تلویزیون آنالین مونترآل پالس  MTL PLUS TVمیخواهیم از محتویات
بشــقاب غذایمــان در
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
رستوران تصویربرداری
کنیــم ،بهتــر اســت که
ایــن کار را خیلی ســریع
جلسهرفعاشکالوتمرینتنظیمات
و فقــط در عــرض چنــد
دستیدوربینشمادر«استودیو
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر ثانیــه به انجام برســانیم
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب و پــس از آن دوربیــن
و یــا تلفــن همــراه را به
وعکسهایخانوادگی

اسپشیال این شماره:

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

اصطالح «ســایلنت» کرده
و از خوردن غذا با دوســت و
شخص مقابلمان لذت ببریم.
افــراط در تصویربــرداری در
رســتورانها ،باعــث ناراحتی
طرف مقابل ،کادر رستوران
و یا سایر مشتریان میگردد.
• اگر میخواهــد از غذاهای
رستورانها عکس بگیرید ،در
همان اولین ثانیه های سرو
غــذا و قبــل از ناخنک زدن،
تصویربرداریکنید!
• از آنجایی که تصویربرداری
از مواد غذایی با فاصله نسبتا
کمی از سوژه انجام میشود،
جزئیات بســیار مهم بوده و برخی
موارد ناخواسته مثل لکه ،آشغال
غذا ،جای اثر انگشــت یا رژ لب بر
روی ظروف نیز در تصویر مشاهده
خواهنــد شــد .پــس بــه جزئیات
بیشتر توجه کنیم.
• سعی شود در زمان تصویربرداری
از مواد غذایی ،از فالش اســتفاده
نشــود تا سایه  -روشنهای تند بر
روی ســوژه بوجود نیاید .بهترین
منبع نور در چنین شــرایطی ،نور
محیط و یا نور شمع میباشد.
• برخی غذاها نیز با شعله کوچکی
برای گرم نگهداشتن سرو میشوند
که باید فورا دســت بکار شــد و در
همان ثانیه های نخست سرو غذا،
تصویر هنری را با استفاده از همان
نور به ثبت رساند!
• در صــورت امکان ســعی شــود
عکس در وضعیتی به ثبت برســد
که سایر وســایل روی میز در کادر
مشاهده نشود .هر چه کادر خلوت
تر باشــد ،توجــه به ســوژه اصلی
بیشتر بوده و عکس زیباتر خواهد
شد .برعکس ،در عکاسی حرفه ای
از مواد غذایــی ،عناصر دیگری را
نیز درکادر اضافه میکنیم تا تصویر
زیباترگردد.
• اگــر دوربین موبایل مــا امکان
تنظیــم عمــق میــدان را دارد،
تصاویری با عمق میدان کم تهیه
کنیــم تا زمینــه تصویــر «محو»
شود .با این تکنیک ،تصاویر ظاهر
خیلی حرفه ای و زیبایی به خود
گرفته و متفــاوت دیده خواهند
شــد .در این وضعیت بهتر است
دوربین در وضعیت افقی و نسبتا
مایل به سوژه باشد.
• چنانچه نمیتوانیم عمق میدان
دوربین و یا موبایلمان را تنظیم
کنیــم ،بهتریــن کار این اســت
که بصورت کامال عمــود بر غذا
عکس گرفته تا سایر اشیاء مزاحم
در تصویر مشاهده نگردند.
• اگر از غذا تصاویر ویدئویی تهیه
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میکنیم ،ترجیحا لحظه بریدن غذا
با کارد ثبت گردد.
• بــرای متفــاوت کــردن تصویر،
میتــوان تکــه زیبایــی از آن را بــا
چنــگال برداشــت و از همان تکه
عکس گرفت.
• برای آنکه عکســها «شارپنس»
باالیی داشــته باشند ،سعی کنیم
لرزه دســت را به حداقل رسانده و
دو آرنــج خــود را بر روی میز تکیه
کنیــم تا تصویر بدون لرزه به ثبت
برسد.
• برای تهیه چنــد عکس عالی از
مواد غذایی بهتر اســت در همان
ثانیه های اول و در حالی که بخار
از آن بــه هــوا بر میخیــزد تصویر
تهیه کرده تا کامال حرفه ای بنظر
برسند.
• بــرای زیباتــر شــدن تصویــر،
چنانچه نوشیدنی درست و حسابی
و گیالس تمیــز و بدون لکه ای بر
روی میــز موجود اســت ،آن را به
کادر تصویــر اضافه کرده تا مکمل
غذای اصلی باشد.

• معموال بیشــتر این عکســها در
شــبکه مجازی «اینستاگرام» و با
کادر مربعی منتشــر میشوند .لذا
تــا حد امکان ســعی شــود عکس
متقارن و سوژه در مرکزکادر باشد.
طبق یک عرف نانوشــته« ،قانون
یــک ســوم» را نمیتــوان در مورد
همه عکســهای مــواد غذایی ،آن
هم با کادر مربعی اجرا نمود!
• اگــر امــکان رتــوش عکســها را
داریــد ،بعــدا در منزل عکســها را
رتــوش کرده و بــه زیبایی های آن
بیفزاییــد .تنظیمات رنــگ ،نور و
کنتراست را فراموش نکنید.
• اگــر میتوانیــد گوشــی تلفــن
همراهتان را در جای ثابتی و بطور
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ایســتاده قرار دهید و با استفاده از
کابــل «هد ســت» گوشــی ،مثل
دســتگاه کنتــرل از راه دور بــا آن
عکس بگیرید .با فشار دادن دکمه
 +روی کابل «هد ست» میتوانید
بدون دســت زدن به تلفن همراه،
تصویربرداریکنید.
• ســعی کنید تنظیمات دوربین
در وضعیــت  Manualباشــد و
حتــی المقــدور از عکــس گرفتن
در وضعیت اتوماتیــک خودداری
کنید.
• اگــر از غذای ســرو شــده لذت
بردیــم ،نــام رســتوران را در
«اینســتاگرام» ذکــرکــرده و بقیه
را به رفتــن به آنجا ترغیب نماییم
تا حمایتی باشــد از پرسنل آنجا و
بتواننــد خدمات خوب خــود را به
بهترین نحو ادامه دهند.
همانطور که در باال ذکر شــد ،این
تکنیکهابرایعکاسیباتلفنهمراه
بــوده و تکنیکهای عکســبرداری
حرفه ای از مواد غذایی با آنچه که
ذکر شد بسیار متفاوت میباشد.
! Bon Appétit

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید
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Immigration
Recognizing Fraud Prevention
Month 2018

T

he Government of
Canada is committed
to protecting Canadians
and newcomers from
falling victim to fraud.
The IRCC is pleased to
note that this month marks
the 14th anniversary of
Fraud Prevention Month,
the annual education and
awareness campaign,
which was launched by the
federal government in 2004
to encourage Canadians to
recognize and report fraud.
During the month of
March, Immigration, Refugees and Citizenship Canada will undertake a number
of activities to help inform
the public of how to recognize scams and fraudulent
websites, how to properly
choose an immigration or
citizenship consultant and
how to report fraud when it
happens. As this important
month of awareness kicks
off, it’s an opportune time
for all of us to keep in mind
the many ways we can

protect ourselves
against immigration and citizenship
fraud and scams.
For example:
•
It’s important to
remember that Canada’s immigration
system is based on
fairness. Applications are processed
on a case-by-case
basis. No one has
special connections
and no one can
promise your application
will be given special treatment or guarantee that it
will be approved.
•
You are not required to hire
a representative to help
you with your immigration
or citizenship application.
However, if you decide
to hire a representative,
choose carefully and make
sure that your representative is authorized.
•

The Government of Canada announces
new Visa Application Centres

V

Don’t be tempted into
using false documents. It is
a serious crime to misrepresent yourself by making
false statements or submitting false documents when
dealing with the Government of Canada and doing
so can jeopardize your
application or immigration
status.
Remember: if it sounds
too good to be true, it
probably is. Stay safe and
be aware!

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح

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

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

 الی8 مرتب روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت
6710  واقع درEggsfrutti  صبح در رســتوران9
 با اعضاء، تشــکیل میشودSaint Jacques خیابان
.این گروه آشنا شده و نیازهای خود را تامین نمائید
:قابل توجه جامعه ایرانی مونتریال

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

 (همبستگی بازرگانی ایرانیان) متشکل ازIBNG
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
IBNG  هدف مــا در.بــزرگ بوجود آمده اســت
 گسترش بازاریابی برای،گســترش همکاری اعضاء
 افزایش آگاهی اعضــاء از قوانین و اقتصاد،اعضــاء
موجود جامعه و گسترش اثرات مفید گروه بر جامعه
 از شما دعوت می.مهاجر ایرانی مونترال می باشد
 که بطورIBNG شود با حضور در جلسات هفتگی

isa Application
Centres (VAC) are
a very cost-effective
way for the Government
of Canada to provide
services to Immigration,
Refugees and Citizenship Canada (IRCC)
applicants around the
world.
Canada uses a network of
Visa Application Centres
around the world, where
each year, hundreds of
thousands of people submit
their applications and, if required, provide biometrics
(fingerprints and a photo)
to come to Canada.
Since 2000, VACs have
helped provide administrative support to visa
applicants before, during
and after their application
is assessed at a Canadian
visa office.

Canada is expanding the
network of Visa Application Centres over the next
two years. By November
2019, there will be at least
149 VAC locations in 99
countries.
VACs are managed by
third-party service providers. These companies
are authorized to provide
specific services to visa
applicants under the terms
of a formal contract with
the Department of Immigration, Refugees and
Citizenship Canada.
VACs allow for a higher
level of points of service
in countries where there
are few or no visa offices.
VACs also ensure that visa
applications are completed
properly, reducing the number of incomplete applications that must be returned

to the applicant.
Canada has one of the most
extensive VAC networks in
the world—more than 96%
of applicants will be able to
access a Visa Application
Centre in their country of
residence by November
2019.
----------For more information on
any aspects of immigration,
please do not hesitate to
contact our office.
Keep safe, stay healthy, and
make sure laughter is in
your everyday life.
ترجمه فارسی مقاالت را در
وبسایت ما بخوانید
Maria Cottone
Regulated Canadian Immigration Consultant
Registered with Quebec
Immigration
www.immigrationcmc.com
info@immigrationcmc.com

» ممکن است به یک پروتئین.اس.درمان «ام
مشکلساز بستگی داشته باشد
) استاد دانشگاهMichalak
 بــه نظــر:آلبرتــا میگویــد
میرســد که کالنکســین به
نحــوی در کنتــرل عملکرد
blood-(""سدخونیمغزی
) دخیــلbrain barrier
 این ساختار معموال همانند.است
یــک دیــوار عمل میکنــد و عبور
ســلولها و مــواد را از خــون بــه
 وقتی که.مغــز محــدود میکنــد
، این دیواره،کالنکسین زیاد باشد
 را بــه مغزTســلولهای عصبــی
متصل میکند کــه در آنجا غالف
.میلین را از بین میبرند
Luis( ""لوییــس آگلــون
دانشــگاه
)اســتادAgellon
 اکنون چالش ما:مکگیل افــزود
این است که بدانیم دقیقا عملکرد
ایــن پروتئیــن در ســلولهایی
کــه در ایجــاد ســد خونــی مغزی
 اگــر. چیســت،دخالــت دارنــد
دقیقــا میدانســتیم کــه پروتئین
کالنکســین در این فرایند چه کار
 میتوانســتیم راهی برای،میکند
دســتکاری در عملکــرد آن بــرای
ارتقای مقاومــت در برابر بیماری
. ایجادکنیمMS
JCI" ایــن تحقیــق در مجلــه
. " منتشر شدInsight

)( به نقل از گیزمگ

 مــورد آزمایش قرار، انســانیMS
.دهند
بر خالف گروه کنترل شــده که در
بدن آنها پروتئین کالنکسین وجود
 این موشها کامال به آن،داشــت
.مقاوم بودند
 شــما بایــد بدانید که،اول از همه
 رخMS چگونــه آســیب ناشــی از
 این اتفاق زمانی میافتد.میدهــد
که گلبولهای ســفید خــون بنام
) واردT cells( ""ســلولهای تی
"مغز میشوند و به "غالف میلین
) کــه یــک بافت چربیmyelin(
اســت و الیــاف بیــن ســلولهای
 حملــه،عصبــی را میپوشــاند
.میکنند
غالف میلین همانند نوعی از عایق
،ســیم کشــی برق عمــل میکند
بنابراین وقتی درمعرض خطر قرار
 این ســلولهای عصبی،میگیرد
به سختی ارتباط برقرار میکنند و
در نتیجه مشکالت عصبی حاصل
.میشود
Marek( ""مــارک میچــاالک

د ا نشــمند ا ن
"دانشــگاه "آلبرتــا
University (
)وof
Alberta
"دانشــگاه "مکگیل
) کانــادا بــرMcGill(
روی یک پروتئین که میتواند یک
اس.هدف برای درمان بیماری ام
. متمرکز شدهاند،باشد
» (تصلب.اس.بنیاد بیماری «ام
بافــت چندگانه) تخمیــن میزند
 میلیــون نفــر در2.5 کــه حــدود
سراسر جهان به این بیماری مبتال
.هستند
محققان آزمایش را با بررسی بافت
،مغزی اهداء شده شــروع کردند
که برخی از این بافتها متعلق به
 و برخیMS افراد مبتال به بیماری
متعلق به افراد فاقــد این بیماری
.بود
آنچه کــه محققان کشــف کردند
"این بود که سلولهای "اندوتلیال
)مغــز افراد مبتالendothelial(
 سطوح باالتری از پروتئینMS به
)را داراcalnexin( ""کالنکسین
.بودند
ایــن باعث شــد کــه دانشــمندان
حساســیت موشهایــی را کــه
ژنتیکی فاقد پروتئین کالنکســین
شــده بودند را نســبت به بیماری
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بازخواست اپل توسط دولت کانادا به دلیل
کند کردن عمدی آیفونهای کاربران خود

اپل پیــش از این اعالم کــرده بود
کــه برای جلوگیری از تمام شــدن
سریع باتری در مدلهای قدیمیتر
خــود مجبــور به کاهش ســرعت
پردازندهی آنها بوده است اما این
موضــوع باعث عصبانیت شــدید
کاربران شده بود .اکنون اپل به این
دلیل توسط دولت کانادا به دادگاه
فراخوانده شده است.
در دســامبر ماه گذشــته بــود که
مشــخص شــد برخــی مدلهای
آیفون به صورت عمدی توسط اپل
کند شده اند .این شرکت در اینباره
توضیح دادکه باتری این مدلها در
حال ضعیفتر شدن بوده و توانایی
روشن نگهداشتن گوشی در حین
انجام برخی عملکردهای سنگین
را نداشــتهاند .این شــرکت عنوان
کرده است که این کاهش عمدی
سرعت آیفونها برای مجبور کردن
کاربران به خرید مدلهای جدیدتر
نبوده است.
اما در این میان چیزی که کاربران
را بیشــتر عصبانی کــرده بود این
حقیقت بود که اپل با بروزرسانی به
 10.2.1 iOSدر نرمافزار سیســتم
آیفونها امکانی بــرای خود فراهم
کرده اســت که بتواند بــه صورت

عمدی عملکرد گوشــیهای خود
را کند نماید .گوشــیهای شــامل
این کاهش عمدی سرعت شامل
مدلهای آیفون 6 ،6اس ،و آیفون
 SEبودند.
در این راســتا اپل امــروز در دادگاه
مــورد بازخواســت کمیتــهی
صنعت،علوم و تکنولــوژی کانادا
قــرارگرفته اســت .در ایــن دادگاه
اپل بــرای دفاع از خود موضوعاتی
را عنــوان کرد .بیانیهی مســئول
امور حقوقی و دولتی اپل در کانادا
اشاره داشت که شرکت اپل کاهش
ســرعت پردازنــدهی مدلهــای
نامبرده را الزامی میدانسته است تا
گوشی کاربران در حین یک تماس
اضطــراری یا گرفتــن یک عکس
خاطرهانگیز یــا فعالیتهای دیگر
خاموش نشــود .این بیانیه تاکید
کرده است که تنها هدف اپل از این
کار دوام بیشــتر باتــری مدلهای
قدیمیتــر خود و خاموشنشــدن
آنهــا بــوده و نــه مجبــور کردن
کاربــران بــه خریــد آیفونهــای
جدیدتر.
در این بیانیه این گونه عنوان شده
است:
ما نمیخواستیم که کاربرانمان در

حین اســتفاده از گوشیهای خود
برای مثال یک تماس اضطراری،
گرفتن یک عکس ،اشتراک گذاری
یک پست در شبکههای اجتماعی
یــا تماشــای لحظــات آخــر یــک
فیلم دچار خاموشــی غیرمنتظره
شــوند .برای رســیدگی به مشکل
خاموشــیهای ناگهانــی مــا ایــن
بروزرســانی نرمافــزاری را طراحی
کردیم که فقط و فقط زمانیکه یک
آیفون در معرض خاموشی ناگهانی
به دلیل ضعیفشــدن باتری خود
باشد عملکرد آن را کند میکند.
بــا وجــود اینکــه در حــال حاضر
نســخههای بتــا از 11.3 iOS
عرضهشدهاند ،نسخهی نهایی این
بروزرســانی دارای ویژگــی نمایش
وضعیت باتری برای کاربران آیفون
خواهــد بــود که بــه آنهــا امکان
اطــاع از میــزان قــدرت باتــری
گوشی خود را میدهد .همچنین
ایــن بروزرســانی بــه کاربرانــی که
دستگاهشــان به صــورت عمدی
کند شــده اســت امکان غیرفعال
ســازی این موضوع را خواهد داد.
البته اپل توصیه کرده است که بهتر
است کاربران این کار را نکنند.

مرکزکاریابیجوانان
www.cje-ndg.com

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

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

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

The CJE NDG offers:

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

Tel.: 514-482-6665
6370, rue Sherbrooke O.
Montréal, Qc H4B 1M9
info@cje-ndg.com
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NDG، H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

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

انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ
 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

بدون کارمزد

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

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

UNION MONDIALE

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

مشاور رمسی وام مسکن

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

514.803.5240

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






Tel.: (514) 933- 8383

طراﺣﯽ داﺧﻠﯽ  -ﭘﯾﮕﯾری اﻣور ﺷﮭرداری

info@asgari.ca

باباخانی

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

اسپشیالتابستان

ازتهران به مونترال از

$898

از مونترال به تهران از

$950

از مونترال به دبـی از

$1030

ویزای دبی
بیمه مسافرتی
و دانشجویی

E
X
C
H
A
N
G
E

____________________

1855 Ste-Catherine W.
)St- Marc
GUY

H3H 1M2 (Corner:

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

