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صرافیشــریف

توجه :انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم.

گـروه پـاسیفیـک

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

Cote vertu, Bus 121 E

Sharif

EXCHANGE

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

$

Tel.: (514) 289-9011

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

www.sharifexchange.ca

www.ic-pacific.com

www.ICPimmigration.com
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جامعه ایران به بحران جنسی
 ص 18 :مبتال شده است!

ترسی که پیشتر در دل مردم بود به حاکمیت منتقل شده

12

ترجمه رمسی  -دعوتــنامه رمسی

Tel.: 514-439-8501

الیت
صرافی
انتقـال ارز

RESTAURANT ONYX INC

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

با 25سال سابقه کاری در کانادا

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

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

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

Tel.: 514.426.7200

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

RESTAURANT ONYX INC

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

ﮔﺮوه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ وآﻣﻮزﺷﻰ و

ﺮوه ﻫﺎ وﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎى
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮔ
وزﮐﺎﻧﺎدا  ،ﮐﻪ درﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ ﺟﺸﻦ ر

2178 Ste-Catherine W.

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

اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه

ﺗﺎ

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

fhemmatiyan@sutton.com

ﺑﻪ ﯾﺎرى ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺮﻫ

 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
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صرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

مس اين همايش
Saint – Cat
To south on peel st herine st . w. & fort ,
will end at place du
Canada
فروتن 5143253012
ﺮاى ﺑﺮﮔﺰارى ﻫﺮ

ﻫﺎى ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮد را ﺑ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﭼﻪ ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺗﺮ

RESTAURANT ONYX INC

در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ

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

 ص2 :

ﻣﻰ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ازآن ﺗﻤﺎ

Tel.: 514-439-1444
_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

بدونکارمزد

ﻨﮓ ﺷﺎدى ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺘﺮ

ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ در
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﻣﺤﻠﻰ
ﻗﺮﻣﺰ وﯾﺎ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ داﻣﻦ وﯾﺎ
ﺗﻰ ﺷﺮت

مشاور امالک در مونتریال
 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INCسرعت،دقت ،اعتماد

و South shore

جنب دانشگاه کنکوردیا

GUY

صرافی نِت

Tel: (514) 290-2959

GUY

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

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

RESTAURANT ONYX INC

Pars Plumbing
& Heating Inc.

www.sutton.com

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

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

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

Cell: (514) 827-6364

Montreal Qc. H3G 1S6

و با تضمین بهترین نرخ روز

آیاآمادهاید؟

فیروزهمتیان

1449 St. Catherine W

انتقال فوری ارز به ایران و برعکس

11

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

فارکس

(خضر)

اریان دیگر
جایی ربای زندگی نیست ...

صــرافی  5ستاره

دارالترجمه رسمی یکتا

13

«قیصر،
کجایی که
داشت رو
کشنت!»

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

1100

6

جتاهل ،مغالطه و ارعاب:
 6مدعای بیاساس استمرارطلبان

www.ParsPlumbing.ca

از مونترال به تهران از

Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

2
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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

RAV4 LE FWD 2018

Starting at $ 28,500 + Taxes

CAMRY L 2018

Starting at $ 28,804 + Taxes

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

Contact Alex Pourghannad
for additional rebates

برترین سرویس و ارزان ترین بها

EARN AEROPLAN MILES WITH ALIXTOYOTA.COM

برای هموطنان گرامی

وام با نرخ بهره

Financing

%
0
for certain
cars only

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. 2018 until April 30, 2018 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 notlce.

6807, boul. De Lorimier
Montréal (Québec), H2G 2P8

514 376-9191
www.alixtoyota.com

2
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مشاور امالک مسکونی در مونترآل و حومه

آرزو گتمیری

• مشاوره تلفنی  -حضوری
و ارزیابی رایگان ملک شما
• خدمات  ٪ ۱۰۰رایگان برای
خریداران تا پایان پروسه خرید
(حتی هزینه محضر)
• همکاری با مشاورین بانک ها
جهت دریافت وام مسکن
• شرایط مناسب برای تازهواردین
بدون درآمد

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

• 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

3
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مشاور فروشاتومبیلهاینوودوستدوم

هومن شب بویی

Mercedes-Benz West Island

Groupe Dilawri et Compagnies

Cell.: 514-467-0737
Homan Shab Booei
Sales Consultant
Représentant Des Ventes

4525, boulevard St-Jean,
DDO., QC, H9H 2A7
www.westisland.mercedes-benz.ca
Tél: (514) 620-5900 Ex # 11118
4525, boulevard St-Jean,

hshab@mbwestisland.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, May 19 or Sunday, May 20 or Saturday, 26 May
 Starting a business in English: online/ 9 hours per week
15 May
 Sales and consulting: 2 days per week, one month internship, 7 June
 French course
given by Université du Québec (all levels) 18 May
__________________________________


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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کانادا...

آم
ریکا جنگ
جتاری
را آغاز کرد

واکنش شدید ترودو به تصمیم
آمریکا برای اعمال تعرفهها

جاســتین تــرودو ،در
کانــادا و اروپا بزرگترین
در
کانادا
واکنشی تند به تصمیم
صادرکننــدگان فوالد به
جدول
راس
دولت آمریکا برای اعمال
آمریکا هســتند و انتظار
افزایــش تعرفه فــوالد و صادرکنندگان میرود وضــع تعرفه ۲۵
درصدی بــرای صادرات
آلومینیم گفته حســاب
فوالد به
فــوالد و  ۱۰درصــدی
دوســتی و شراکت ۱۵۰
ســاله مــردم کانــادا و آمریکاست
برای صادرات آلومینیم
از این کشــور بــه آمریکا
آمریکا جداســت و خلل
به اقتصاد کانــادا لطمه
ناپذیــر اما آنچــه اکنون
دولت ایاالتمتحــده انجام میدهد جدی وارد کند.
بنابر گــزارش وزارت اقتصــاد آمریکا
کامال غیرقابل قبول است.
نخســت وزیــر کانــادا پــس از علنی کانــادا با بیــش از  ۴۵۰میلیون دالر
شدن تصمیم کاخسفید برای اعمال صــادرات فوالد بــه آمریــکا در صدر
تعرفههای جدید علیه کشورهایی که جدول قرار دارد و پس از این کشــور
به طور کالسیک "متحد استراتژیک اتحادیــه اروپا با رقمی مشــابه (۴۵۰
واشنگتن" محســوب میشوند ،به میلیون دالر) و کره جنوبی با حدود
ایــن تصمیم واکنــش نشــان داد و  ۲۷۰میلیون دارد در رتبههای دوم و
سوم قرار دارند .مکزیک ،برزیل ،ژاپن
گفت:
"اجــازه دهید رک بگویم .میان ما و و تایــوان هم که همگــی از متحدان
آمریکا  ۲میلیــارد دالر مازاد تجاری استراتژیک آمریکا محسوب میشوند
وجــود دارد که با هیچ محاســبهای در رتبههــای بعــدی صادرکنندگان
ما نمیتوانیم آن را تهدیدکانادا برای عمده فوالد به آمریکا هستند.
چین ،دومیــن اقتصاد بزرگ جهان
امنیت ملی آمریکا ارزیابی کنیم".
اشــاره تــرودو بــه علــت زمینهســاز که آقــای ترامپ بارها هــدف اصلی
تصمیــم آقــای ترامــپ بــرای وضع وضــع تعرفههای جدیــد را مقابله با
تعرفههای جدید علیه واردات فوالد تــراز منفی تجاری با آن اعالم کرده،
و آلومینیم است که کاخسفید آن را در رتبه هشتم جدول صادرکنندگان
مبتنی بر اختیارات رئیسجمهوری اصلی فوالد به آمریکا قرار دارد و پس
در حــوزه امنیــت ملی تعبیــر کرده از این کشور هم روسیه و ترکیه نهم و
است.
دهم هستند.
نخســتوزیر کانادا گفتــه" :تصمیم مکزیک دیگرکشــور همسایه آمریکا
امروز مــا برای مقابله با اقدام آمریکا و از شــرکای اصلــی اقتصــادی ایــن
مربوط به مردم این کشور نمیشود .کشــور در واکنش به اجرایی شــدن
دوستی میان ما و مردم آمریکا پابرجا این تعرفهها اعالم کرده در نظر دارد
و خلل ناپذیر است و باید باور داشته برای واردات فوالد ،گوشــت خوک،
باشیم که در نهایت عقل سلیم غالب پنیر ،سیب و بلوبری از آمریکا تعرفه
خواهد شــد اما فعال ،آنچه که امروز های مشابهی در نظر بگیرد.
در رفتــار دولت آمریــکا میبینیم با ویلبر راس ،وزیر بازرگانی آمریکا گفته
چنین چیزی همخوانی ندارد".
مذاکرات بــا کانــادا و مکزیک برای
نخســت وزیرکانــادا گفــت" :واضح احیای پیمان تجــارت آزاد آمریکای
اســت کــه ایــن تعرفههــا کامــا شــمالی معروف به نفتا "بیش از آن
غیرقابلقبولند .کانادا در  ۱۵۰سال چیــزی که امیــد میرفت بــه طول
گذشته متحد همیشگی آمریکا بوده .کشیده" و برای همین دولت آمریکا
مــا چه در دو جنــگ جهانی ،چه در تصمیــم گرفتــه تا معافیــت این دو
جنــگ کــره و چــه پــس از یازدهم کشــور همســایه را هم دیگر تمدید
ســپتامبر درکنار آمریکا ایستادهایم .نکند.
از ســواحل نرماندی تا افغانســتان .وزیر بازرگانی اتحادیه اروپا ،چیچیلیا
دوســتی میــان دو کشــور هیچ گاه مالمســتروم گفته "روز ســیاهی در
کمرنگ نشده و بلکه عمیقتر شده به تاریــخ تجارت جهانی رقــم خورد" و
طــوری که دولت کانادا اکنون بیش ژان کلود یونکر ،رئیس کمیســیون
از گذشــته باور دارد کــه ارزشهای اروپا هــم با "کامــا غیرقابلقبول"
مشــترک ما و اشــتراک جغرافیمان خواندن تصمیم آمریکا گفته اکنون
دســت آخــر بــر حمایتگرایــی این اتحادیه راهی جز شکایت رسمی
علیــه آمریــکا در ســازمان تجــارت
ملیگرایانه فائق خواهد آمد".
تــرودو در پایــان اظهــارات خود هم جهانی ندارد.
وعده داده که دولت کانادا با تمام قوا اتحادیه اروپا پیش تر هم تهدیدکرده
از صنایع وکارگران این کشور در برابر بود که در صورت عملی شدن تعرفه
تعرفههای جدید آمریکا دفاع کند.
های جدید محــدوده یورو هم برای
دولت کانادا اعالم کــرده در اقدامی ویکســی بربن آمریکا ،شــلوار جین
متقابــل بــرای بیــش از ۱۶میلیارد این کشــور و موتور ســیکلت هارلی
و  ۵۰۰میلیــون دالر از واردات دیویدســن تعرفه وضع خواهد کرد؛
محصوالت آمریکایی به این کشــور صادراتی کــه به اقتصــاد ایالتهای
کنتاکی و ویسکانسن آسیب خواهد
تعرفه وضع خواهدکرد.
بنابرگفته دولت کانادا این تعرفهها که رســاند .این دو ایالت به ترتیب میچ
قرار اســت از ابتدای مــاه ژوئیه آینده مک کانل ،رهبر جمهوری خواهان
وضع شود برابر میزان صادرات فوالد را در سنا و پل رایان ،رئیس مجلس
کانادا به آمریکا در ســال ( ۲۰۱۷سال نمایندگان را در کنگره آمریکا دارند
گذشــته) اســت که رقمی حــدود ۱۶
میلیارد و ۶۰۰میلیون دالر بوده است.
•
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موجانخاطرات
خوش ایران را
زندهمیكند

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 ّ
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

مشاور امالک مسکونی در سراسر مونتریال

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

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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

آناهیتابروجردی

Cell.: 514-978-9962
Anna Boroujerdi,

Residential Real Estate Broker
Royal Le Page Village
)514-978-9962 (cell
)514-481-0241(office
annab@royallepage.com

_________
 برای ما بنویسید ،اما...
کوتــاه ،زیباتر است

•

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا
سعی کنید نوشته ها از  500کلمه
بیشتر نشود .نوشتارهای خـود را با
 MSWORDفارسی تایپ ،سپس ایمیل
کنید.

•

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville
St-Laurent, South Shore,
Laval, West Island,
& all Surrounding suburbs...
& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

لوگوی پیوندو زربرگ ®
کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش فقید)

www.aliasgharmassoumi.net
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شعر و ترانه...

شیاد

رنج و عذاب از من

شنگی و شاب از تو
خون جگر از من

موی خضاب از تو

آی شیاد می خوای بمونی تو

اما صبر که بره می دهم جزای تو
کار و تالش از من

راحت و خواب از تو

کاسه خون از من
تنگ گالب از تو

آی شیاد می خوای بمونی تو

اما صبر که بره می دهم جزای تو

سوز و گداز از من
عمر دراز از تو

لطف و صفا از من

رنگ و ریا از تو

آی شیاد می خوای بمونی تو

اما صبر که بره می دهم جزای تو
(فریدون فروغی)
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گنداب تاریخ!
شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

 9خرداد  -حکومت آخوندی میراثی
دارد کــه تا چندی پیش از
آن با توجــه و دقت فراوان
محافظت کــرده بود .این
میــراث کــه بجا مانــده از
صدر اسالم و زمان تسخیر
سرزمین های دیگر توسط
اعــراب نیمــه وحشــی بود،
شــعاری دو کلمه ای است که معنای
آن پیروزی از راه ترس انداختن در دل
دشمن یا «النصر بالرعب» است.
در نزدیک به  40سال گذشته این شعار
کم و بیش کارآمدی خود را نشان داده
بود و در اعدام های پرشمار سال های
دهه  ،1360کشــتار زندانیان سیاسی
تابســتان  ،1367ســرکوب وحشــیانه
جنبش دانشجویی  18تیرماه ،1378
قتــل هــای موســوم بــه زنجیــره ای
نویســندگان و فعاالن سیاسی از جمله
زنده یــادان پروانه و داریــوش فروهر،
محمد مختاری ،محمد جعفر پوینده
و ،...ســرکوب اعتراضات موســوم به
جنبش سبز درســال  1388و ...هربار
مردم معترض اما غیرمتشکل را به زعم
خود به عقب رانــده و اعتماد به نفس
بیشتری یافته بود.
همین اعتمــاد به نفس کاذب موجب
و موجد یکی از خونین و پرتلفات ترین
جنگ های داخلی قرن حاضر شد ،که
شــمار تلفات آن از مــرز  500هزار تن
فراتر رفته و عالوه بر ویران کردن کامل
یک کشور ،بیش از  10میلیون آواره و
بی خانمان نیز بجا گذارده است.
بــه جرئت می تــوان ادعا کــرد که اگر
توفیق حکومت آخوندی در ســرکوب
معترضان جنبش سبز نبود ،بشار اسد

هرگز تــوان رودررویی با مردم
خود را نداشــت ،درهمان ماه
های نخســت اعتراضــات در
ســال  – 2011مانند بن علی،
مبــارک یــا قذافــی – برکنــار
می شــد ،مــی گریخت یــا به
قتل می رسید و به قول
دبیرکل پیشین سازمان
ملــل «جنایــت علیــه
بشــریت» در ابعــادی
چنیــن دهشــتناک رخ
نمی داد.
حتــی آنچه که به مــدت دو دهه با قرارداده است.
عنــوان فریبکارانه «انتخــاب بین بد و به عنوان نمونه و فهرست وار می توان
بدتر» انگیزه مردم برای حضور درپای از اعتصاب کسبه و کولبران شهرهای
صندوق های رأی شد
بانه ،ســقز ،مریوان و ...در
پیشتر
که
ترسی
– بدون آن که توضیح
کردستان،مطالباتسرکوب
مردم
دل
در
داده شــود کــدام بــد
شده معلمان ،خیزش جانانه
و کــدام بدتر اســت – بود به حاکمیت و دالورانــه مــردم کازرون،
همین شــعار بود که
اعتصاب فراگیر و سراسری
شده
منتقل
بــا انداختن تــرس در
کامیــون داران ،اعتراضات
دل ها از «بدتر» مردم
کارگــران نیشــکر هفت تپه
را وامی داشت که به «بد» راضی شوند! خوزســتان ،اعتصاب کارگران کارخانه
تظاهــرات و اعتراضــات خودجوش و هپکــو اراک و دههــا جنبش اعتراضی
فراگیــر دیمــاه  ،1396کــه در بیش از دیگــر نام بــرد کــه در اکثر مــوارد نیز
 100شــهر برگزار شد ،باطل السحری بــا عقب نشــینی حکومــت آخوندی و
بــود کــه نه تنهــا بــه رونــد حاکمیت پذیرش دســتکم بخشــی از مطالبات
«النصر  بالرعب» پایان داد ،بلکه حتی معترضان روبرو شده است.
می توان گفت آن را وارونه کرد .ترسی در این تغییر بنیادین در آرایش نیروها
که پیشتر در دل مردم بود به حاکمیت در میــدان نبــرد ،نکتــه مهمــی کــه
منتقل شــد و مردم از اعتماد به نفسی نیروهای معتــرض و مبارز قطعا به آن
که حکومت داشت برخوردار شدند.
توجه دارند وضعیت لرزان و شــکننده
از آن پس ،در موارد متعدد دیده شــده نیروهای ســرکوب اســت .این نیروها
کــه مردم رها شــده از قیــد ترس ،بی که افــراد آن ازمیان مردم به کار گرفته
پروا به طرح خواســت ها ،مطالبات و شــده اند ،ازســویی خود شاهد و ناظر
حقوق پایمال شده خود پرداخته اند و فشــار طاقت فرســایی که در اثرگرانی
حکومــت – با آن کــه از طول و عرض کمرشــکن ،بیکاری روزافزون ،فســاد
دستگاه سرکوبش کاســته نشده – در بی سابقه ،سوء مدیریت نهادینه شده
موضع دفاعی قرارگرفته و گام به گام به و تخریب وحشتناک محیط زیست که
عقب نشینی های مکرری پرداخته که بر مردم وارد می شود هستند و ناگزیر
آن را در لبه پرتگاه ســقوط و فروپاشی – هرقدر هم که شستشوی مغزی شده

باشند – حق را به جانب آنها می دهند
و از سوی دیگر خود و خانواده شان هم
به طور مستقیم اثر روزمره گرانی و بی
ارزش شــدن پول را بر ســفره و سطح
زندگی خود احساس می کنند.
ایــن احســاس به نوبه خود ســبب می
شــود که بدنه این نیروهــا هم تدریجا
با معترضان احســاس همدردی کنند
و حکومت برای راضی نگهداشتن آنها
ناگزیــر خواهد بود بخش بیشــتری از
منابع خود را صرف کند.
در ایــن میــان ،دســتگاه اطالعاتــی
– امنیتــی حکومــت بــا تمام قــوا می
کوشــدکه اعتراضات و اعتصــاب ها را
به صورت جزیــره هایی پراکنده و جدا
از هــم نگهدارد زیــرا به خوبی می داند
که هریک از این اعتصاب ها به تنهایی
حرکتی بی خطر و مانند نهر آبی است
که جریــان آن بــرای حکومت خطری
ایجاد نمی کند.
اما ،خطر واقعی برای حکومت آخوندی
زمانی آغاز می شــود کــه این نهرهای
کوچک و مجزا بهم بپیوندند ،نیرویی
عظیــم و بنیــان کن به وجــود آورند و
تبدیل به رودخانه خروشــانی شوند که
کثافــت و نکبــت نزدیک به  40ســاله
حکومــت پلید آخوندی را بشــوید و به
گنداب تاریخ بریزد!
•

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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نتیجه نظــرسنجی:

کبکی ها تشنه تغییر هستند.

کبکــی هــا از وضــع موجــود
ناراحتند و خواهــان تغییرات
اساسی هستند .این احساس
در میان هواداران حزب کبکی
هــا کمی بیشــتر از هــواداران
حــزب لیبــرال کبــک اســت.
سباســتین دالیــر ،معــاون
موسسه نظرسنجی ایپسوس
می گوید« :به طور کلی خواســت
تغییــر در کبــک وجــود دارد امــا
در میــان فرانســوی زبــان ها این
احساس شدیدتر است».
افرادی که از آنها نظرخواهی شده
تقریبــا متفق القولنــد .نارضایتی
آنها نسبت به سیاستمداران واقعی
اســت و درمورد مســائل مختلف
اختالف نظرهای چنــدان زیادی
ندارنــد .آنها کبکی را ترســیم می
کنند که ســه دهه اســت درحالت

انجماد بســرمی برد ،پس می رود
و بــرای چالــش های آینــده آماده
نیســت .این امر به ویژه در عرصه
های مربــوط به خدمات درمانی و
سالخوردگی جمعیت بیشتر دیده
می شود.
از میان پاسخگویان به نظر سنجی،
 63درصد براین باورندکه وضعیت
از زمــان انتخاب فیلیــپ کوییار –
نخســت وزیرکنونی – بدتر شده و
به نظرنمی آید مردم از درآمد خود

پیشواز انتخابات ماه اکتبر کبک:

راضی باشند زیرا نزدیک به نیمی از
کبکی ها تأکید می کنند که
حقوقشان چندســال است
که افزوده نشده است.
درمیان کبکی های شــاغل
در بــازار کار ،ایــن میزان به
 61درصد می رسد .اعتماد
کبکی ها به سیاســتمداران
در کمترین حد (18درصد)
اســت و  83درصــد از آنهــا
باور ندارند که کمیســیون تحقیق
شاربونو توانســته باشد مشکالت
مربوط به فســاد در مســائل مالی
حــزب های سیاســی را حل کند.
حدود  81درصداز افراد نظرسنجی
شــده هم فکر می کننــد زمان آن
فرارســیده که نظام موجود حزب
هــای سیاســی در کبــک کامــا
تغییــر یابد( .تلخیــص از الپرس
مونتریال 27 ،مه .)2018

کیفیت زندگی در مونتریال

مونتریال ازنظر سرزندگی فعالیت
هــای اقتصــادی در رده پایینتری
از دیگر شــهرهای بزرگ آمریکای
شمالی قراردارد ،اما بنابر رده بندی
«انستیتوکبک» از مزیت باالبودن
کیفیت زندگی برخوردار است .ژان
گی کوته ،شــریک و مدیر انستیتو
کبک می گوید:
«در مونتریال شما الزاما از حقوق
بــاالی ســیلیکون ولــی در حومه
سانفرانسیسکوبرخوردارنیستید،
اما کیفیــت زندگی بســیار خوبی
دارید».
بــه گفتــه او« :مطالعــات نشــان
می دهدکه نســل هــای جوان تر،

کسانی که اســتعداد فراوان دارند،
فقط دربند حقوق باال نیستند».
ایــن انســتیتو کــه بــا مشــارکت
«شــورای کنفرانــس کانــادا» و
موسسه«مطالعاتعالیبازرگانی»
مونتریال ایجاد شده ،مونتریال را
با دیگر شهرهای آمریکای شمالی
مقایسه کرده است .دراین بررسی
 5موضــوع ســرزندگی اقتصادی،
سرمایه انســانی ،نوآوری ،کیفیت
زندگــی و جذابیت مــورد مطالعه
قرارگرفتــه اســت .در ایــن طبقه
بنــدی مونتریــال ،از جملــه،
بــا شــهرهای تورنتــو ،ونکــوور،
بوســتون ،فیالدلفیا ،دنور و سان

فرانسیسکو مقایسه شده و آخرین
آمارهای کانادا که درسال  2016به
دست آمده مبنا قرارگرفته است.
بنابر نتایج این گزارش ،مونتریال
ازنظــر اقتصــادی نقــاط ضعــف
بســیاری دارد امــا ازنظرکیفیت
زندگی بــر دیگر شــهرها برتری
دارد.
قیمت خانه در مونتریال ارزان تر و
نرخ جنایت و تبهکاری در آن پایین
تر و حمل و نقل عمومی آن بهتر از
 14شهر دیگر مورد بررسی است.
(تلخیص از گازت مونتریال22 ،
مه )2018

احتمال ممنوعیت بطری پالستیکی آب در
شهرداریمونتریال
احتمــال دارد کــه شــهرداری
مونتریال خریــد و مصرف آب در
بطری هــای پالســتیکی را برای
بخش های مختلف شــهرداری
ممنــوع کنــد .اپوزیســیون
درنظردارد الیحه ای به شــورای
شهر بدهدکه به موجب آن خرید
همــه انــواع بطری هــای یک بار

مصــرف آب در تمــام بخش های
تابعــه شــهرداری ،به اســتثنای

موارد فوریتی یا ضروری ممنوع
شــود .ایــن ممنوعیت شــامل
همه رویدادهایی که شــهرداری
ســازماندهی مــی کنــد و نیــز
دســتگاه های فروش نوشابه می
شود.
(تلخیص از ژورنال دومونتریال،
 21مه .)2018

تأکید حزب «ائتالف آینده کبک» ( )CAQبر سیاست
اخراجپناهندگانیکهجذبجامعهنشوند

حــزب «ائتــاف آینده
کبک» که در نظرسنجی
هــا در صــدر گرایــش
آراء قــراردارد ،مجــددا
تأکید کرد که سیاســت
آزمــون پناهندگان برای
سنجش قابلیت تطبیق
بــا ارزش هــای جامعه
کبک را ِاعمــال خواهد
کــرد .بنابــرگفتــه ایــن حزب
کسانی که توان جذب شدن در
جامعه کبک را نداشته باشند،
با همکاری دولت فدرال اخراج
یا به استان های دیگر فرستاده
می شوند.
این درحالی اســت کــه به نظر
نمی آید دولت فدرال بخواهد از
این طرح پشتیبانی کند.
در انتخابــات آینــده کبــک که در
مــاه اکتبــر برگزار می شــود ،بنابر
نظرسنجی های انجام شده حزب
«ائتالف آینده کبک» با فاصله زیاد
از حزب حاکم کنونی لیبرال کبک
جلو افتاده است.
در کارزارهای انتخاباتی جاری ،از

آنجا که وضعیت افتصادی و مالی
روبراه و مناســب اســت و جدایی
طلبی نیز رونقی ندارد ،حزب های
اصلــی تأکید خود بــرای جلب آراء
بیشــتر را بر «ارزش های کبک»
گذاشته اند.
حزب دست راستی «ائتالف آینده
کبک» می کوشــد با پشتیبانی از

زبــان فرانســه و ارزش
هــای ســکوالر ،موضع
ســخت تــری از حــزب
هــای دیگــر درمــورد
مهاجرت بگیرد ...بنابر
توافق انجام شــده بین
دولــت هــای فــدرال و
کبــک ،دولــت کبــک
بیشــتر مهاجــران غیر
پناهنــده را برمــی گزینــد و
دولت فدرال مســئول گزینش
پناهندگاناست.
با آنچه که حزب «ائتالف آینده
کبــک» اعــام کــرده ،معلوم
نیســت که تکلیف این تقسیم
کار چه می شــود .مالحظات
عمده ای که دولت فدرال برای
پذیــرش مهاجر درنظــر می گیرد
رشد اقتصادی ،کمبود نیروی کار
و سالمند شدن جمعیت است که
با مالحظات اعالم شــده توســط
حزب «ائتالف آینده کبک» تفاوت
دارد.
(تلخیص از گلوب اند میل15 ،
مه .)2018

جبران کمبود جا در مهدکودک ها
فرانســوآ لگــو،
رییــس حــزب
«ائتــاف آینــده
کبــک» ()CAQ
اعــام کرد کــه با
ایجــاد کالس های
پیــش دبســتانی
بــرای کــودکان از
 4ســالگی ،مسئله
«کمبــود جــا در
مهــد کــودک
هــای کبــک»
حــل خواهد شــد .او
کــه روز شــنبه  26مه در مراســم
گشــایش کنگره ملی حــزب در له
وی سخن می گفت ،دیدگاه حزب

Q

خــود درمــورد مهد
کودک ها را بیان کرد.
درماه های اخیر ،برخی
از نماینــدگان این حزب از
کالس های پیش دبســتانی و نیز
مهدکــودک های خصوصی بدون

یارانه دفاع کرده اند.
آقای لگو می گوید« :من
نیز ماننــد دیگران نظرم
این است که کالس های
پیــش دبســتانی دارای
کیفیــت بهتــری اســت
و باید ارجحیت داشــته
باشد».
او می افزایــد که با ایجاد
این کالس هــا جا های
زیــادی بــرای کودکان کمتــر از 4
ســال باز و مسئله کمبود جا حل
می شود.
(الپرس مونتریال 26 ،مه .)2018

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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گرایش روزافزون پزشکان به خارج شدن از
نظام درمانی کبک

به گفته کارشناسان:
ممنوعیــت دریافــت
هزینــه هــای جانبی
موجــب ســوق داده
پزشــکان
شــدن
بــه ســوی درمــان
خصوصی شده است.
آمارهای اخیر نشــان
می دهد که یک سال
و نیــم پــس از آن که
کبک دریافت هزینه
های جانبی از طرف
پزشــکان را ممنــوع
کرد ،شمار روزافزونی
از پزشکان از نظام درمان عمومی
خارج می شوند.
تعداد پزشــکانی که از نظام درمان
عمومی بیــرون رفتــه و در بخش
خصوصــی به طبابت مــی پردازند
درمــاه آوریــل به  413تن رســیده
که نسبت به  377تن درماه مشابه

ســال قبــل نزدیک بــه  10درصد
افزایش یافته اســت .بنابر نوشته
نشریه ای که توسط «بیمه درمانی
کبــک» ( )RAMQمنتشــر می
شــود این تفــاوت از ســال 2008
تاکنون بالغ بر  159درصد است.
کارشناســان مــی گوینــد کــه

بیش از نیمی از افراد
سالمند بیشتر از حد
الزم دارومصرف می
کنند .ایــن نتیجه
پژوهشــی است که
توســط «انســتیتو
کانادایــی اطالعات
درمورد ســامت»
( )ICISانجام شــده
اســت .بــه ویژه ،مســئله مصرف
بیش از حد داروهای خواب آور در
کبک خیلی حاد است.
داروهای نامناسب غالبا برای افراد
کم درآمد تجویز می شــود .دکتر
کارا تاننباوم نویسنده اصلی گزارش
می نویسد:
«هنگامــی کــه مشــکلی درمورد

اضطراب یا افســردگی وجود دارد
مــی تــوان مصــرف دارو را تجویز
کــرد ،اما می باید بــه روان درمانی
نیزاندیشید.
مشــکل این اســت که هزینه دارو
توســط بیمه درمانــی بازپرداخت
مــی شــود درصورتی کــه درمورد
روان درمانــی یا حمایت اجتماعی

نشــانه هــا حاکــی از
آن اســت کــه حداقل
دســتمزد کارکنــان
شهرداری مونتریال به
ساعتی  15دالر افزایش
خواهد یافت و تنها آخرین
جزییــات آن بایــد تدویــن
شود.
والــری پالنــت شــهردار
مونتریــال ،در نامه ای که
روز جمعه  26مه به کمیته
شهروندان شورای شهر نوشته بر
«عزم قاطع» خود درمورد افزایش
حداقلدستمزدکارکنانشهرداری
بــه ســاعتی  15دالر تأکیــد کرده
است .او در این نامه ذکر کرده که

با کمیته های سندیکایی کارکنان
شــهرداری دیدار داشته و آنها نیز
از این اقدام پشــتیبانی کــرده اند.
او در ایــن نامه نوشــته می خواهد
اطمینان یابد کــه افزایش حداقل

به دلیل کســادی بــازار هتل ها و
کاهش شمار گردشگران سنتی به
خاطر افزایش اســتقبال از شــیوه

های «اقتصاد مشارکتی» و اقامت
در خانــه هــای خصوصی توســط
موسساتی مانند «ایر بی اند بی»،

ممنوعیــت دریافــت
هزینــه هــای جانبی
– که منبــع درآمدی
اضافی برای پزشــکان
اســت -مــی توانــد
عواقب ناخواســته ای
در سوق دادن بیشتر
پزشکان به سوی کار
در بخــش خصوصی
داشته باشد.
پزشکانی که از نظام
درمانــی عمومــی
بیــرون مــی رونــد،
مــی تواننــد بــرای
خدمات پزشــکی خــود از بیماران
پول دریافت کنند .میزان افزایش
امســال نســبت به ســال گذشته
بیش از سه برابر بوده است.
(تلخیص از گازت مونتریال17 ،
مه .)2018

مصرف بیش از حد دارو توسط سالمندان
چنین نیســت .درمورد
دردهای مزمن نیز وضع
به همین صورت است؛
داروهایی با منشأ مخدر
تجویز می شود زیرا بیمه
درمانیهزینهفیزیوتراپی
را نمی پردازد».
بــرای افــراد کــم درآمد
«گاه تأمیــن هزینه دارو
نیز دشــوار اســت و ناگزیــر باید از
ســهم میوه و سبزیجات در تغذیه
خود صرفنظرکنند».
مصــرف دارو در افــراد کــم درآمد
نسبت به افراد ثروتمند  50درصد
بیشتر است.
(تلخیص از الپرس مونتریال22 ،
مه .)2018

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
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ایجاد پارک طبیعی در جنگل آنژوی مونتریال
شــهرداری مونتریــال درنظر دارد
پارک طبیعی جنگل آنژو را درحدی
وسیع گسترش دهد .برای انجام
این کار کمیته اجرایی شــهرداری
مقرراتی را تصویب کرده که الحاق
 25قطعــه زمیــن به این پــارک را
محقــق می ســازد و  1.2کیلومتر
مربــع به مســاحت این پــارک می
افزاید .لوک فرناندز ،مسئول پارک
های بزرگ شهرداری مونتریال می
گوید:
«تصویب این مقــررات امکان می
دهد که فضای طبیعی گســترش
یابــد .ایــن مقــررات آنچــه انجام
خواهد شــد را تعییــن نمی کند و
سناریوهای متعددی مدنظر است.
می توانــد درمورد سراســر فضای
محوطــه یا حــق عبــور برمبنای

مذاکــره با صاحبان زمین ها برای
ایجــاد یــک راهرو ســبز باشــد».
زمیــن گلــف متروپولیتــن آنــژو
تقریبا نیمی از مســاحت موردنظر
شــهرداری را تشــکیل مــی دهد.
این درحالی اســت که در پایان ماه
مــارس ،شــورای ناحیه آنــژو رأی
بــه تغییرکاربری ایــن زمین برای
توسعه تجاری شامل ایجاد جایگاه
فروش بنزین داده است.
لویی میراندا ،شــهردار ناحیه آنژو
مخالــف طــرح گســترش پــارک
طبیعی است زیرا این پارک در قلب
یــک منطقه صنعتی قــراردارد .او
می گوید:
«این پارک در نزدیکی یک منطقه
صنعتــی قــراردارد که هــر روز 15
هزارکامیون و  2تا  3هزار اتوبوس

بــه گفتــه کارشناســان
سالمت عمومی ،وضعیت
عدم دسترســی همگانی به
خدمــات دندانپزشــکی به
ویــژه برای افراد کــم درآمد
نگران کننده است .خدمات
دندانپزشــکی جــز بــرای
کودکان کمتر از  10ســال و افراد
تحت پوشــش حمایــت اجتماعی
در کبک زیر پوشــش بیمه درمانی
نیســت .کلینیک «اســپات» که
در هفتــه چند ســاعت را بــه ارائه
خدمــات دندانپزشــکی بــه افــراد
کــم درآمد اختصاص داده شــاهد
افزایــش نیازهــا به ایــن خدمات

بوده اســت .ناتالی بوشار مسئول
این برنامه در کلینیک «اســپات»
می گوید« :من افــراد زیادی را در
فهرست انتظار خود دارم و افرادی
نیز هستندکه ناگزیرم به آنها بگویم
نمی توانم نامشــان را در فهرست
انتظار ثبت کنم».
ماکســیم روبــر کــه بــا حداقــل

پذیرایــی می کند .دراین هتل که
در مرکز شــهر ،بین بندر قدیمی و
چاینا تاون واقع شده ،مسافر از بدو

ورود توســط یک روبات استقبال
و پذیرایی می شــود .ایــن روبات
سفارشات شما را برایتان می آورد و
انواع اطالعات الزم درموردگردش
درشهر و دیدار از جاهای دیدنی را

از نزدیکــی آن می گــذرد و در این
ناحیــه کــودکان خردســالی نیــز
وجــود ندارنــد» .آقــای میراندا از
این که مورد مشــورت قرار نگرفته
ابراز تأسف می کند و معتقد است
که در شــرایط کنونی پول مالیات
دهندگان مــی توانــد در راه هایی
بهتر سرمایه گذاری شود» .آقای
فرنادز متقابال می گوید:
«هیــچ کاری بــدون مشــاوره بــا
مردم انجام نمی شود .ترجیح ما
این اســت که فضای سبز موجود
را حفظ کنیــم .آقای میراندا نظر
خــود را گفته ولی من یادآوری می
کنم کــه در آنژو ،خــارج از فضای
سبز  36میلیون فوت مربع زمین
وجــود دارد»( .تلخیص از ژورنال
دومترو 24مه )2018

افزایش حداقل دستمزد به ساعتی  15دالر در نگرانی کارشناسان از عدم دسترسی همگانی به
شهرداریمونتریال
خدماتدندانپزشکی
دستمزد موجب موجی
از افزایش حقوق سایر
کارکنــان شــهرداری
نخواهد شــد .گفتنی
اســت کــه کل تعــداد
افرادی که دستمزد کمتر از
ساعتی  15دالر دریافت می
کنند درحــال حاضر 270
تــن اســت که بیشــتر آنها
نیز کارگران فصلی هستند
و ایــن افزایــش فقــط 1.5
میلیون دالر به هزینه شــهرداری
می افزایدکه در قیاس با بودجه آن
رقم ناچیزی است.
(ژورنال دو مترو 29 ،مه )2018

پذیـــراییبا روباتدریکیازهتــــــلهایمونتـــریال
یکی از هتل هــای مونتریال برای
جلب مشــتری ابتــکاری به خرج
داده و از مهمانــان خــود با روبات

دســتمزد کار مــی کنــد،
قــادر به مراجعه ســاالنه به
دندانپزشــک نیســت .او
مــی گوید« :نمی روم چون
امکانــش را نــدارم» .بنابر
گزارش «انستیتو پژوهش
و اطالعــات اجتماعــی –
اقتصــادی» در ســال 27 ،2016
درصد از کبکی ها از دسترســی به
خدمات ندانپزشکی به خاطر هزینه
آن محــروم بوده انــد .این میزان
نســبت به ســال  2013حدود 10
درصد رشد کرده است( .تلخیص
از تارنمــای رادیــو کانــادا 25 ،مه
.)2018
در اختیارتان قرار می دهد.
(تلخیص از مونتریال
بالگ 25 ،مه .)2016
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تحلیل...

اروپا رودرروی ترامپ هنوز می تواند توافق
هسته ای با ایران «-برجام» -را نجات دهد...

تعهدات تهران مربوط است داشت بــه رعایت مفاد توافق ادامه داده و
و جلوی یک آتش
کار مــی کرد .درمورد مســئولیت (شایدکمی بیش از دو سال )...در
افروزی منطقه ای
انتظار بماند که جوواشــنگتن
تصمیم دونالد ترامپ درمورد
را بگیرد.
روشــن شــود و همراه بــا اروپا
خارج شدن از توافق هسته
بکوشــد به جای رودررویی به
 Robert Malleyای با ایران عواقبی فاجعه بار مخالفت آشــکار با واشــنگتن
ترجمه از فرانسه
بپردازد .این گزینه ای است که
در آینده خاور نزدیک دارد.
شهباز خنعی اروپا باید هرکار ممکن را برای رییس جمهوری حسن روحانی
و وزیــر امور خارجه اش محمد
جنات این توافق اجنام دهد.
از میــان همــه تصمیــم های
جواد ظریف هوادار آن هستند
خیــره ســرانه دونالــد ترامــپ
و کشــورهای قــاره کهــن می
برای از بین بردن میراث سیاســی های آمریکا وضع به گونه ای دیگر توانند بیشترین نقش را در تحقق
باراک اوباما ،خروج از توافق برنامه بــود و دســتگاه دولتــی آمریکا که این گزینه ایفا کنند.
هسته ای ایران تصمیمی است که مصمم به برهم زدن آن بود ،مدام
بی تردید ســنگین ترین عواقب را از مقررات توافق تخطی می کرد و حفظ گفتگو با تهران
برای منافع آمریکا ،روابط دوسوی در راه بازرگانی با ایران ســنگ می این کار آســان نخواهد بود .ازنظر
سیاســی ،و به رغم اراده ابراز شده
اتالنتیک و نیز سراسر خاور نزدیک انداخت.
رییس جمهــوری امانوئل ماکرون
خواهد داشت.
توانایی فوق العاده ای برای چشم سناریوهایخطرناک
برای ســعی در انجام گفتگو برای
بســتن بر واقعیت ها الزم است تا بنابراین ،تصمیم رییس جمهوری یک توافق جدید – این بار وســیع
کســی توافقی که عملکرد مناسب آمریــکا مبتنــی بر هیچ اســتدالل تر و دربرگیرنده مســایل موشــک
دارد را زیــر پا بگذارد و تن به خطر و منطقــی جز اکراه و انزجــار او از های بالیســتیک و سیاست های
باالگرفتن درگیری نظامی بدهد تا رییــس جمهوری پیشــین و خود منطقــه ای حکومــت ایــران ،-
جلوی حکومت ایران برای پیشبرد شیفتگی سیاسی بیمارگونه  ،و در اروپا می باید به روشــنی به ایاالت
برنامــه ای هســته ای را بگیرد که مورد برخی از مشاورانش قطع این متحده اعالم کند که بدون رعایت
مهار آن از راه دیپلوماســی میســر رشــته ارتباطی با تهــران با رویای توافق موجود ،یا دســتکم کاهش
شده بود ،یا خطر آتش افروزی در فروپاشی رژیم مالیان نیست .این قابل مالحظه تحریم های آمریکا،
منطقه ای را بپذیرد که هم اکنون تصمیم ،چنان که سرسری گرفته نمــی توان بــه توافقی تازه دســت
نیز دســتخوش تنش های شدید شــود ،عواقــب ســنگینی خواهد یافــت .بر همیــن روال ،اروپا (جز
داشت.
درصــورت تحریک از جانب ایران)
است.
خالصــه ،ازســرگیری تحریم های چندین سناریو امکان پذیر است .قبل از تشــدید تحریم های خود،
آمریکا علیه ایران غیرمســئوالنه ،خطرنــاک تریــن ایــن اســت که اعم از این که درمورد موشک ها یا
بیهوده و خطرناک اســت .اکنون رهبران ایران ،تحریک شــده براثر سیاست منطقه ای حکومت ایران
زمان آن اســت که اروپــا و ایران با خروج آمریکا از توافق ،به نوبه خود باشد ،باید دوبار فکر کند .این کار
هم کارکنند و «برنامه جامع اقدام از آن بیرون روند و برنامه هسته ای از هــراس رهبران ایــران که نگران
مشترک» (برجام) که در  ١٤ژوییه خود را ازســرگیرند .این گزینه ای پیوستن سریع اروپا به واشنگتن،
 ٢٠١٥امضاء شــده را نجات دهند غیرمحتاطانه و خطرناک است که ازیادبــردن عدم تبعیت از آمریکا و
و جلوی وخیم تر شــدن اوضاع را می توانــد موجب حمالت نظامی ســرفرود آوردن ســریع آن دربرابر
آمریکا یا اسراییل شود و بحرانی در فشارهای آمریکا هستند می کاهد.
بگیرند.
توافــق هســته ای هدفــی خیلی رابطه با اروپــا پدیدآورد که چندان در عرصه دیپلوماتیک ،قاره کهن
هــم بعید نیســت .بــرای برخی از – و به ویژه سه کشور امضاءکننده
روشن داشت:
جلوگیری از دست یابی حکومت مقامات رســمی ایران ،خطرناکتر توافق؛ فرانسه ،انگلستان و آلمان
از نادیــده گرفتــن ایــن دغدغه ها وظیفه دارند به گفتگویی فشــرده
ایران به سالح اتمی.
گــروه مذاکره کننــدگان آمریکایی بــه نمایــش گــذاردن آنها اســت .و مداوم با تهران درمورد مســایل
که من در آن نماینده کاخ ســفید برمبنای این نظر ،واکنش نشــان منطقــه ای بپردازنــد .ایــن امر با
بــودم نیــازی بــه افشــاگری های ندادن بــه خروج آمریــکا از برجام توجه بــه تحرکات کنونــی ،فرض
بنیامیــن نتانیاهو برای دانســتن نشــان دهنده ضعــف و دعوت به تنش فزاینده بین ایران و اسراییل
ماهیــت نظامی برنامه هســته ای واردکردن فشارهای بیشتر است .و درگیری نظامی در سوریه ،لبنان
حکومت ایران نداشت .تحریم ها و گزینه دیگر ،که احتمال آن بیشتر و یمن اهمیت بیشتری می یابد.
نفس مذاکرات آشکارا این واقعیت اســت این است که حکومت ایران و باالخره از جنبه اقتصادی ،هدف
را نشــان می داد و انــکار ایرانی ها با پاسخگویی غیرمستقیم حضور متقاعــد کــردن رهبران ایــران به
بخشــی از حال و هــوای مذاکرات آمریــکا در عــراق را مــورد تهدیــد این اســت که بهتر است مشارکتی
بود .به این دلیل اســت که هریک قراردهــد یا با باال بردن فشــار ضد هرچنــد محدود بــا اروپــا دربرابر
از واژه های توافق آغشــته به عدم اسراییلی در سوریه (که رویدادهای ایاالت متحده داشته باشند تا این
اعتمادی اســت کــه دوجانبه هم روزهــای اخیــر نمونــه ای از آنهــا کــه دربرابر آمریکا بــدون حمایت
بــود .به ایــن ترتیب بود که ســاز است) ،یا علیه عربستان سعودی اروپا تنها بماننــد .برای انجام این
و کار بازرســی هایــی بــی ســابقه در یمــن اقدام کنــد .این واکنش کار ،فرانســه و شــرکایش باید راه
تــدارک دیده شــد؛ ســخت ترین معمــول حکومــت ایــران اســت :هایی ،در دنیای جهانی شــده ای
نظام بازرسی هایی که تاکنون یک عملکرد نامتقارن وکشــاندن نبرد کــه همچنــان تحت ســلطه دالر
حکومت مستقل پذیرفته و مقرراتی به میدانی که تهــران در آن مزیت است ،بیابند که برای ایران به رغم
سفت وسخت درباره تعلیق و حتی نســبی دارد .در اینجا نیز ،به ویژه ِاعمــال مجدد تحریم ها از ســوی
عقب نشــینی از برنامه هســته ای در جوکنونی ،این گزینه ای خطیر آمریکا منافعی به قدر کافی مهم با
اســت کــه برخــی – در راس آنهــا اثر فراسرزمینی داشــته باشد ،راه
ایران پیش بینی شد.
«آژانس بین المللی انرژی اتمی» اسراییل – احتماال خواهندکوشید هایی که از موسســات اروپایی که
( )AEIAتــا بــه حال نتوانســته از آن برای تســویه حساب یک بار مــی خواهند به کارکــردن با ایران
برای همیشه با ایران بهره ببرند.
ادامــه دهند به قــدر کافی حمایت
ایرادی بگیرد:
ایران دقیقا به تعهداتش عمل کرده آخریــن و مطلوب ترین گزینه این کند و به آنها تامین بدهد.
است .توافق ،دستکم تا آنجا که به اســت که ایران بدون شتاب زدگی
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کالس های رایگـان فرانسوی
در قـلب NDG
مبتدی | متوسط | پیشرفته

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

Free French Courses /
Cours de français gratuits
in collaboration with the Ministry of Immigration, Diversity and Inclusion (MIDI) of Quebec

Summer semester / Session d’été :
)Du 9 juillet 2018 au 26 août 2018 (7 weeks / semaines
Levels: Beginner, Intermediate & Advanced
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé

Courses Schedule / Horaire des cours:
Morning / Matin: 9h00 à 12h00
Afternoon / Après-midi: 12h30 à 15h30
Evening / Soir: 18h00 à 21h00
Saturday & Sunday / Samedi et dimanche:
10h00 à 13h00 /14h00 à 17h00
PLACES ARE LIMITED
!!!PLEASE REGISTER BEFORE MARCH 16TH
!Sign-up today
!Inscrivez-vous maintenant
Document required:
Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card
or Working permit with CSQ or Proof of refugee status
______________________

ou (514) 755-3480

Tel.: (514) 484-8899

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

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

موسسات مردد
این چالشــی بزرگ و دشوار است.
درواقــع ،حتــی پیــش از اعــام
خــروج آمریــکا ،رهبــران ایــران
منافــع توافــق ســال  ٢٠١٥را زیر
سئوال برده بودند .عدم اطمینان
درمورد ازســرگرفته شــدن تحریم
هــا وکارزاری کــه دولــت ترامــپ
(باید تکرارکــرد در تخطی از مفاد
توافق) به راه انداخته بود ،شماری
از موسســات که در فکر ســرمایه
گــذاری در ایــران بودنــد را بدبین
کرده بــود .بنابر یک نظرســنجی
انجام شده توســط «گروه بحران
های بین المللی» در ژانویه ،٢٠١٨
 ٧٩درصــد از موسســاتی که مورد
پرســش قرارگرفتنــد برنامــه های
سرمایه گذاری خود دربازار ایران در
دوسال گذشته را به تعویق انداخته
بودند .برای اکثر این موسســات،
دلیل اصلی این تردید بیم از تحریم
های آمریکا بوده است .کسانی که
در ایران توصیه می کردندکه توافق
محترم شمرده شود ،دارند به سود
صداهای ستیزه جوتر اعتبار خود

را بر روی سایت بخوانید

را ازدست می دهند.
پس از پا پس کشیدن آمریکا ،حتی
اگر اروپا بهترین اراده و بیشــترین
حد هوشــمندی ممکن را نشــان
دهد ،منافع ایران به مقداری قابل
مالحظه کاهــش خوهد یافت .در
واقــع ،برای یک موسســه دشــوار
اســت که خطر از دست دادن بازار
پر رونق و سود آمریکا را برای بهره
مندی از بازار راکد و کوچک ایران
بپذیرد .امــا امکاناتی – که در یک
گزارش اخیر «گــروه بحران های
بین المللی» جزییات آن شرح داده
شــده – وجود دارد .بر عهده اروپا
وایران اســت که این امکانات را به
کارگیرند و آنها را گسترش دهند.
مسئله بزرگی است .خروج آمریکا
از توافق ،وعده تحریم های جدید
آمریکا علیه ایــران ،درگیری های
بیش از پیش آشــکار بیــن ایران و
اســراییل در قلمرو سوریه ،تمایل
عربســتان ســعودی به گسســتن
پیوندها با تهران ،سرشــاخ شدن
سیاســی بیــن عمــل گرایــان و
تندروهــا در ایــران و ورود جــان

بولتــون هــوادار تغییــر رژیــم بــه
کاخ ســفید؛ خطرهای باالگرفتن
درگیــری هــای منطقــه ای را در
نقطــه اوج و دیپلوماســی را تقریبا
درحد مشــرف بــه موت قــرارداده
اســت .برای اجتنــاب از وخیم تر
شــدن اوضاع و پرهیز از گسترش
درگیری به حد فرا منطقه ای الزم
اســت که حکومــت ایــران از خود
میانه روی و خویشتن داری نشان
دهد؛ اروپا پشــتکار ،یک پارچگی
و قاطعیت داشــته باشــد؛ روسیه
اراده میانجــی گری بین اســراییل
و ایران را داشــته باشــد و اسراییل
خویشــتن دار باشــد .شرط بندی
روی این موارد شهامت زیادی می
طلبد .آنچه می ماند این که بدترین
حالت یک فاجعه خواهد بود و عدم
انجام هرکاری که از دست برمی آید
نهایت بی مســئولیتی است .همه
چیز با کوشــش برای نجات آنچه
از توافق هســته ای مانده آغاز می
شود .نوبت بازی اروپا است.
•
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محیط زیست...
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ایران ایــن روزها دچار بحرانهای
فزاینــده سیاســی ،اقتصــادی،
اجتماعی و زیستمحیطی است.
مشــکالت زیادی گریبــان جامعه
ایرانــی را گرفتــه کــه بعضیشــان
غیرقابــل حــل به نظر میرســند.
ساختارهای سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی بیش از همیشه شکننده
بــه نظر میرســد .آســتانه تحمل
جامعــه ایرانــی پاییــن و عرصه بر
ایرانیان تنگ است.
صرف نظر از دالیل معمولی که در
اغلب تحلیلها میشــوند ،به نظر
میرسد ،بیش از هر چیز موقعیت
سرزمینی و زیستی ایران در معرض
خطر قرار دارد.
طــی  ۵۰ســال گذشــته جمعیت
ایران  ۷/۲برابر شده ،در حالی که
ظرفیتهای زیستی کمتر شدهاند.
جمعیــت ایــران در آســتانه ۸۲
میلیــون نفر اســت و روند افزایش
جمعیت حداقل تا  ۳۰ســال دیگر
ادامه دارد .این در حالی اســت که
بــرای جمعیت فعلی هم جا وجود
ندارد.
پیمانــه شــهرهای ایــران همه پر
شــدهاند .حتــی در حاشــیهها و
ســکونتگاههای غیررســمی هم
جای ســوزن انداختن نیســت.
آب کــم اســت یــا بــه تعبیــری
نیست .نشانههای دعوای آب و
غذا در ایران پدیدار شــده ،چرخ
کشــاورزی نه بــرای تامین غذا
که از سر تعارف میچرخد ،بلکه
ب بیندازد .اقتصاد
بحران را به عق 
ایــران بیــش از همیشــه وابســته
بــه نفت و تاثیر پــول نفت کمتر از
همیشه است.
از این منظــر میتوان گفت عالوه
بــر عوامل متداولی کــه تحلیلها
مطــرح میشــود ،عامــل اصلــی
اغلــب بحرانهــای بــزرگ ،لبریز
شــدن پیمانــه ســرزمین ایــران
اســت .ســرزمینی ایــدهآل بــرای
بــرای جمعیــت  ۳۰میلیونــی که
میتوانست الگوی توسعه پایدار در
یک جغرافیای نیمهخشک باشد،
اما در حال پیــشروی به مرزهای
 ۱۰۰میلیونی ،سابقه زیستی آن در
معرض تهدید قرارگرفته است.
این مقاله سعی در ترسیم وضعیت
جمعیتی ایــران در آینــده نزدیک
دارد .ایــن تصویــر میتوانــد درک
واقعیتهــای پیش رو را آســانتر
کند.
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All aspects of Immigration
Provincial

Québec

Federal

Regulated Canadian
Immigration Consultant
Membership No. R409295

Inscrit avec
Immigration Québec
Numéro 11322

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

اعــام کرد جمعیت ایــران باید به
•
 ۱۵۰میلیون نفر برسد.
۱۴۳۰
ایران
در آن زمــان جمعیت ایران حدود
 (۰۲۱) ۸۵۵۲ – ۱۴۸۳ﺑدون ھﯾﭻ ﭘﯾش ﺷﻣﺎره
مرکــز آمــار ایــران اخیــرا خالصه  ۷۷میلیون نفر بود.
دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ و از ﺳﺎﻋت  ۲۱ﺗﺎ  ۲۴ﺑﮫ وﻗت اﯾران
گزارش چشمانداز جمعیتی ایران را از آن روز جمعیــت ایــران حدود ۴
منتشر کرده است .در این گزارش میلیون نفر افزایش پیدا کرده ،اما
ﺧطوط واﯾﺑر ،واﺗزآپ ،اﯾﻣو و ﺗﻠﮕرام ۵۱۴ ۵۵۰ ۹۲۰۴
گفته شده تا سال  ،۱۴۳۰جمعیت روند کاهــش نرخ رشــد جمعیت
ایران بیــن  ۹۵تا  ۱۱۲میلیون نفر ادامــه داشــته اســت .این نشــان
Tel: 514-656-8178
خواهد بود.
میدهد دســتور رهبر ایــران برای
6621 Rue Sherbrooke Est, Suite 103, Montréal, Québec H1N 1C7
ایــن گزارش بر اســاس  ۴ســناریو دو برابر شــدن جمعیت ،به جایی
)(across metro Langelier
پیش رفته است.
نرسیده و نخواهد رسید.
By appointment only - Monday to Friday 10:00 to 18:00
سناریوی اول بر اساس نرخ باروری حتــی روی کاغــذ نیــز احتمــال
www.immigrationcmc.com = info@immigrationcmc.com
 2/6فرزنــد (۳۰درصد بیشــتر از تحقــق آن متصــور نیســت و
وضع فعلی) طراحی شده که در این گشادهدستترینفرضهایآماری
صورت جمعیت ایران در  ۱۴۳۰از هم با چشــمانداز ترســیم شــده،
 ۱۱۲میلیون نفر فراتر میرود.
فاصله زیادی دارد.
ایــن در حالــی اســت کــه در حال در  ۳سناریوی دیگر
حاضر نرخ باروری در ایران  2/01مرکز آمار شــیب نرخ
فرزند اســت .نرخ باروری متوسط رشــد جمعیــت در
تعداد فرزندانی است که زنان  ۱۵تا ایــران رو بــه کاهش
 ۴۹ساله در سال به دنیا میآورند .اســت .این بــه معنی
سناریوی دوم بــر اســاس افزایــش اســت که باالخــره در
شــور جهان اســت
ایران اولین ک
۵درصــدی نــرخ باروری شــده در آیندهای نهچندان دور،
توامان در حال پیر
که به صورت
حدود  2/11فرزند طراحی شــده رونــد افزایش جمعیت
و فقیر شدن است.
شدن
است.
ایــران متوقــف خواهد
رین عوامل فروپاشی
ی از مهمت
یک 
یتوجهی
در صــورت تحقــق ایــن ســناریو شــد .تفاوت ایــن چهار
جماهیرشورویب 
اتحاد
ی بازنشستگی بود.
جمعیــت ایــران  ۱۴۳۰بــه  ۱۰۴ســناریو در پیشبینــی
به صندوق ها
ســط آموز ههــای
میلیون نفر خواهد رسید.
زمانــی این آینده اســت
تو
شــوروی
ملتی جوان بودیم.
و
یه
وپای غربی ،روســ
یشد .آنها
کــه در نزدیکترین
نــوان یک ملت ،هم
سیالیستی اداره م 
 ،ژاپــن ،ار
سو
که در واقــع به ع
ن
رم
وا
ن
و محتملتری 
حالت
دستور خامنه ای برای
دا
ج
ن
تشان بسیار
یا .من حتی مشکلی
وانی را از بین بردیم.
یکه جمعی 
ایتال
زمان 
ست پول و هم ج
ستگی را پایین آوردند
ور نســبتا فقیری ا
حشیانهترین تجلی
دوبرابر شدن جمعیت ،به حوالــی ســال  ۱۴۳۰بود سن بازنش
ایران کشــ
شما بدترین و و
ی
ها
ور
ور
ط
خورشــیدی اتفــاق
ینکه دنیا پر از کشــ
ــا را بــاال بردند و به
پیری کشــور را در
بــرای ا
قه
و حقو 
توامــان فقــر و
جایی خنواهد رسید.
ت
س
ق
ا
دو
ن
جمعیت
میافتد.یعنی
صن
ای
ن
به آینده و سرنوشت
یر اســت .نگرانی م
زنشستگیمیتوانید
فق
کلی
قهایبا
ن است صندو 
یتوجهی
ایران حدود  ۳۰ســال
ن اولین کشور جها
مه و بازنشستگی ب 
تهــا بــه
د .همیشــه دول 
که ایرا
های بی
حال پیر ببینیــ
و
۱۹۸
رســد
فرض سناریوی سوم کاهش مالیم دیگر به اوج خود می
صورت توامــان در
در نتیجه در سال ۵
زنشستگی به چشم
که به
کردند.
قهای با
صندو 
به فروپاشی ،تعداد
و فقیر شدن است.
یتــوان منابع
نــرخ باروری در حــد  1/95فرزند و از آن زمــان نــرخ کاهش پنج سال مانده
ــات خلوتی که م 
شدن
تها به افراد حی
لو
از تعداد شاغالن ج
ــایرکشــورها مل 
ی در اختیار گرفت،
اســت که در این صورت جمعیت جمعیت ایران آغاز میشود .بازنشست هها
در س
آن را بــه آســان
یه
یر
ود
خ
حد
ایــران کمی بیــش از  ۱۰۰میلیون •
ی
ی
ها
حاد جماهیر شورو
ق
یر در قالب صندو 
د .این موضــوع به
زد و ات
فق
یکننــ
ملتی نــگاه م 
زنشسته داشت .در
یکنند اما زمانی که
ایران ۲۰۵۰
نفر خواهد شد.
ولت بر ساختارهای
 ۱۰۲میلیون با
توجــه م 
هم دلیل تسلط د
ی
و
تگ
شد
آمار
مرکــز
چهارم
ســناریوی
چهارم
سناریوی
دست آخر اگر
که بر
قهای بازنشســ
در حال پیر شــدن با
سی ناشی از فقدان
نتیجه صندو 
هم
اقتصادی و سیا
شدن ،مشکل ایجاد
اساس کاهش شدید نرخ باروری تا ایران ،بســیار نزدیک به فرض
ر ،ورشکسته شدند.
صــدی و دخالــت
در حال فقیر
این کشو
دموکراســی و ت
ساسا این نیست که
 1/5فرزند طراحی شده ،در عالم متوســط پیش بینی سازمان مشکل بنده ا
ت در اقتصاد است.
یشود.
م
هه گذشــته دول
ن
ـد
شـ
واقــع اتفاق بیفتد ،آنگاه  ۳۳ســال ملــل از چشــمانداز جمعیتــی
ت ایران در حال پیر
ت ایران در چهار د
(سعید لیالز)
جمعی
مل
ها برای پیشرفت و
بعد ،روند کاهــش جمعیت ،پس ایران تا سال  ۲۱۰۰است.
ت
اســت .پیر شــدن اتفاقی است که بهترین فرص 
نتیجه سپری کرد
عه
س
شوری در فرایند تو
از ثبــت رکورد  ۹۵میلیونی به طور بر اســاس برآوردهای جمعیتی
توسعه را بدون
برای هر ک
پول داشتیم و هم
ی
ها
ور
ســازمان
کارشناســان ایــن
آهسته آغاز میشود.
ش
میافتد .دنیا پر از ک
در حالی که هم
اتفاق
ند لهســتان ،آلمان
در ایــن میــان ســناریوی اول ،با جمعیت ایران ،در ســال  ۲۰۵۰پیر اســت مان
توجه به رفتارهای جمعیتی اخیر ،میالدی ( ۱۴۲۸-۹خورشیدی)
غیرواقعی به نظر میرسد و احتماال به نقطه اوج میرســد و بعد از رد
برای خوشــایند طرفداران افزایش کردن رکورد  ۵/۹۳میلیون نفری( ،حوالــی  ۱۴۳۰خورشــیدی)۱۴۲۰ ،خورشیدی) شروع میشود ،ســال به کلی متفاوت است .سیر
جمعیت جوان ایران دســتکم  ۸وقتی که جمعیت ایران نزدیک  ۹۲افزایش جمعیت این گروه ،دست
جمعیت در ایــن گزارش گنجانده سیر نزولی جمعیت آغاز میشود.
بــر اســاس دادههــای پیشبینــی میلیون نفر کمتــر از امروز خواهد میلیون نفر اســت که  ۵۴میلیون کم تــا ســال ( ۲۰۶۰تقریبا ۱۴۴۰
شده است.
نفرشــان بین  ۲۵تا  ۶۴سال سن خورشیدی) و بعد ادامه دارد.
نباید فرامــوش کرد که رهبر ایران سازمان ملل ،روندکاهش جمعیت بود.
جوان (صفر تا  ۲۴سال) از همین امــا رونــد کاهش جمعیــت  ۲۵تا دارند.
طرفدار افزایش جمعیت است.
{>> ادامه در صفحه}28 :
آیتاللــه خامنــهای  ۵ســال پیش حاال شروع شده و در حدود  ۶۴ ۲۰۵۰ســال ،تقریبا از ( ۲۰۴۰حدود اما وضعیت طیف ســنی باالی ۶۵
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برترین و
م
ر
غ
و
ب
ت
رین
سنگ ها
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

تجاهل ،مغالطه و ارعاب:
 6مدعای بیاساس استمرارطلبان
مجیدمحمدی
کســانی کــه خواهــان ادامــهی
جمهوری اســامیهســتند و به
شــدت با هرگونــه تضعیف نظام و
نهادهای سرکوب (سپاه و بسیج،
نیــروی انتظامــی ،قــو ه قضاییه و
نهادهــای  ۱۶گانــهی امنیتــی) و
تبلیغات (دیوانســاالری مذهبی،
رادیو و تلویزیون دولتی ،ســازمان
تبلیغــات اســامی ،حوزههــای
علمیــه ،ســازمان فرهنــگ و
ارتباطــات و هــزاران نشــریه و
وبسایت و خبرگزاری) آن مخالفت
میورزنــد ،در موضوعات مختلف
دچار دوگانگی و تناقضهای جدی
هستند.
آنها فراموش میکنندکه نمیتوانند
بــا منطقهــای متفــاوت رفتــار
کشورها را مورد داوری قرار دهند
یا واقعیــات را نادیــده بگیرند یا از
دیگر کشورها انتظار داشته باشند
که نسبت به ســه دسته نهادهای
سرکوب ،نهادهای جهانگشایی و
نهادهای تبلیغاتــی نظام همدلی
انقالبی نشان دهند.
جتاهل:
انکار نارضایی عمومی
اســتمرارطلبان به دلیل هراس از
سقوط رژیم جمهوری اسالمیو به
خطر افتادن منافع و برهم خوردن
چارچوبهــای ذهنــی و هویــت
ایدئولوژیکشان اصوال اعتراضات
عمومــیو نارضایــی گســترده را
نادیــده میگیرند .آنهــا به همین
دلیــل اعتراضــات دیمــاه  ۹۶با
بیش از پنج هزار بازداشت و حدود
سی کشــته را «یک شــوخی بد»
خواندنــد .یکی از اســتمرارطلبان
سرســخت پــس از یــک هفتــه از
شــروع اعتراضــات دیمــاه  ۹۶از
اظهار نظر در مــورد این رخدادها
خودداری میکرد با این توجیه که
اطالعــات کافی از این رویدادها به
دستش نرسیده است (فیسبوک
حمید دباشی) و احتماال هنوز آن
اطالعات را دریافت نکرده اســت.
همــهی طیــف البــی جمهــوری
اسالمیدر برابرکشتار دیماه  ۹۶و
بعد در خوزستان وکازرون سکوت
کردند اما همین طیف برای کشته
شدن اعضای حماس در حمله به
مرز اسرائیل اطالعیه صادر کردند
و بــه موگرینی برای حفــظ برجام

نامه نوشــتند .میخواهید ببینید
ایــن اســتمرارطلبان چه کســانی
هستند به فهرست امضاکنندگان
نــگاه کنید .تا پیش از خیزش دی
 ۹۶میگفتند نارضایی وجود دارد
اما نارضایی کجا و اعتراض خیابانی
کجا .وقتی اعتراضات خیابانی اوج
گرفت معترضان را اقلیتی کوچک
خواندنــد گویــی در ایــران آزادی
اعتــراض وجــود دارد و همــهی
معترضان جرات میکنند به وسط
خیابان آمده و اعتراض کنند.
در چنــد ســال اخیــر مهاجــرت
ایرانیان به خارج حتی به کشورهای
همسایه از جمله گرجستان و عراق
و ترکیه به اقشارکمدرآمد و خردهپا
بســط یافته اســت .چرا مردم یک
کشــور باید زادگاه وکشــور خود را
ترک کنند و دشواریهای زندگی در
جامعهای را پذیرا شوندکه میدانند
شرایط برای آنها در آنجا هم دشوار
خواهد بود (مثــل مهاجرت ۶۶۰
هزار ونزوئالیی به کلمبیا در حالی
کــه در ونزوئــا جنــگ داخلــی یا
خارجی وجود ندارد)؟
استمرارطلبان این واقعیات روشن
را نمیبینند یا آنهــا را عادی تلقی
میکنند .آنها همانند محمد سعید
الصحــاف وزیــر فرهنگ و ارشــاد
صــدام تا وقتــی کــه اعتراضات به
در دفتر خامنهای نرســد آن را باور
نمیکنند.
در اجتماعی در کشــور نیست که
شــعار «مــرگ بر دیکتاتــور» داده
نشــود (یک نمونه :تشییع جنازه
ناصر ملک مطیعی).

مغالطه:
پایگاه اجتماعی رژیم
اســتمرارطلبان از پراکنــده و
غیرمنســجم بــودن مخالفــان
جمهــوری اســامی مشــروعیت
سیاسی و انتخابی بودن و وسعت
پایــگاه اجتماعــی رژیــم را نتیجه
میگیرند .اینها دو موضوع کامال
متفــاوت هســتند .مخالفــان در
ســازماندهی و جمــعآوری منابع
مشــکل دارنــد امــا اینهــا دلیــل
محبوبیــت یــا پایــگاه پرقــدرت
اجتماعیحکومتنیست.حکومت
تنهــا بر یــک اقلیت ســازماندهی
شــده ،داری منابع قدرت و ثروت
و منزلــت و ماشــین تبلیغاتــی و
ســرکوب خــود متکی اســت .یک

جمعیت سه تا پنج میلیونی هوادار
این نظام و از شرایط راضی هستند
(روحانیون شــیعه ،اعضای سپاه
و کارگــزاران دولتــی و بخشــی از
اعضای خانوادههای آنها که سهمی
میبرنــد) .اینها پایــگاه اجتماعی
نیستند و با اندکی احساس سقوط
از دور حکومت پراکنده میشوند.
احمــد جنتــی در مــورد ســپاه
میگوید« :اگر سپاه نبود ،انقالب،
جمهوری اســامی ایران و اسالم
هم نبود( ».کیهان  ۸اردیبشهت
)۱۳۹۷
معنای این ســخن این اســت که
اســام و جمهوری اسالمی امروز
بر زور و سالح و سرکوب اتکا دارد
و این زور اگر برداشــته شــود چیز
زیادی از آنها باقی نخواهد ماند .با
همین زور است که شیرهای نفت
به دست آنهاست و با شیرهای نفت
است که به گروهی پاداش میدهند
تا در کنار آنها بمانند .جالب است
که دبیر شورای نگهبان با همهی
اتهاماتــی که از حیث نادانی به وی
میزنند متوجه این موضوع شــده
اما استمرارطلبان نمیخواهند آن
را متوجه شوند.

ارعاب:
ترساندن مردم
استمرارطلبان هرگونه وارد آوردن
فشــار بر جمهوری اسالمی (مثل
تحریم یــا اعتراضــات عمومی) را
مساوی جنگ و ســوریهای شدن
گرفته و مردم را از آنها میترسانند
تا به همین سیســتم والیی برای
امنیت خویش تمســک کنند .اما
آنها هیچــگاه مــردم را از اقدامات
ضد امنیتی حاکمان خود در ایران
و منطقه نترســاندهاند .مهمترین
مخاطره برای امنیــت مردم ایران
نه امریکا و اسرائیل بلکه جمهوری
اسالمی و رفتارهای آن است .آنها
تحریم را مساوی جنگ و اعتراضات
عمومی در کشور را مساوی جنگ
داخلی و تجزیه میگیرند تا مردم را
از تغییر رژیم منصرف ســازند .در
این مورد ارعابها مبتنی است بر
مغالطه.
جتاهل:
کبکهایخوشخوان
اســتمرارطلبان با تفکر آرزومندانه
همهی شواهد فروپاشی اجتماعی،

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

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

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

اقتصــادی و سیاســی در ایــران را
نادیده میگیرند ،گویی ندیدن به
معنای نبودن اســت .هر جا بحث
از بحران پیش بیاید آن را ســاخته
نئوکانها و مقامات امریکایی «پول
گرفتــه از مجاهدین خلــق» برای
جنگافروزی معرفی میکنند.
ایــن فروپاشــیها دیگــر ادعــای
«امپریالیســم جهانــی» یــا
«صهیونیــزم بینالملل» نیســت
بلکه مقامات دولتی در حد وزیر یا
حتی رهبر جمهوری اسالمی از آن
ســخن میگویند .وقتی خامنهای
میگوید «وضع اقتصادی کشــور
تعریفی نــدارد» (تابناک  ۲خرداد
 )۱۳۹۷آن هم از ســوی کســی که
سیاست ســفیدنمایی را سیاست
ی تبلیغاتــی نظام قــرار داده
رســم 
اوضــاع واقعــا باید بحرانی باشــد.

اگــر او هم نگفته بــود از وضعیت
تولیــد و ارز و خــروج ســرمایه
میتوان شــرایط را تشخیص داد.
تنها به آمارهــای جرائم و اعتیاد،
وضعیت محیط زیســت ،آمار فقر
و بیکاری کارشناســان مستقل (و
نه مراکز آمارســاز دولتــی) در یک
دههی گذشته نگاه کنید تا ببینید
جامعهی ایران به کدام سو میرود.

مغالطه:
نگـــرانیهای از جای خود
به در شده
اســتمرارطلبان نگــران مخدوش
شــدن اعتبــار بینالمللــی ایاالت
متحــده بــه واســطهی خــروج از
برجــام هســتند امــا تــا کنــون از
بــه حــراج گذاشــته شــدن اعتبار
بینالمللــی ایران بــه دلیل نقض

هــر روزهی مقــررات بینالمللی و
پیمانهایی که امضا کرده و حتی
قوانیــن داخلی کشــور نیســتند.
اگر بودند بایــد این نگرانی را بیان
میکردند .اگر جمهوری اســامی
صدها نفر را اعــدام کند یا هزاران
نفــر را بازداشــت ،صــدای آنها در
نمیآیــد .نگراننــد مبادا بــه تریج
قبای سرکوبگران بر بخورد .تفاوت
اســت میان نگرانی بــرای امنیت
عمومــی و نگرانــی بــرای امنیــت
مخدوشکنندگان امنیت عمومی،
موضوعــی کــه اســتمرارطلبان
نمیخواهند بدان توجه کنند.

ارعاب:
حتریمها و جناح سرکوبگر
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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

اینک با

فرنازمعتمدی

6
 2سال جتربه کاری!

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
یجدیدMaison de Voyages :
نشان
1175, Avenue Union
Montréal, Québec H3B 3C3

T: (514) 842-8000 Ext.296
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

سنت پهلوانی به رسم ناصر ملک مطیعی
آرمان ریاحی
در طول سی سال بازیگری بیش
از صــد فیلم بــازی کــرد .نامش
و چهــرهی خاصــش بــا ذهــن و
حافظــهی ایرانیــان عجین بود و
مهمــی از خاطرات بصری
بخش ّ
آنان را تشکیل میداد.
ناصــر ملــک مطیعــی از اوّلیــن
ســینمای
سوپراســتارهای
تماشاگرپســند ایــران بــود کــه
نامــش ،حتا پــس از چهل ســال
ســکوت هنری ،برای مردم ایران
مترادف خصلتهای پســندیدهی
فتوّت ،بخشــش ،قدرت مردانه و
ع ّیاری است.
چــه آنزمــان که لبــاس «قلندر»
(علی حاتمی  )۱۳۵۱را پوشــید یا
به کسوت «سرگروهبان» (سعید
مط ّلبــی  )۱۳۵۱درآمد و یا «غالم
ژانــدارم» (امان منطقی  )۱۳۵۰را
بازی کرد .بــرای او فرقی نمیکرد
کــه نامــش در فیلمهــا« ،مهدی
مشــکی» باشــد یــا «آقــا مهدی
پاشــنه طال»« ،فرمان» باشــد و
یــا «کاکــو» در فیلمی از «شــاپور
غریــب»« .آســید مصطفــی» در
«طوقــی» اثــر «علــی حاتمــی»
برایش با «پهلوان مفرد» ساختهی

سنتهای پهلوانی
میخواست ّ
فراموشی حتمیلی و سکوت
را چون گنجی گرانبها حفظ
محجوبانه مطیعی او را از
کند.
سنت
حافظهها پاک نکرد .منتقدان کهنالگوی «پهلوان» و ّ
او را جدّ ی منیگرفتند ،ولی ع ّیــاری در زمانهی نظم نوین
و در برابــر تحــوّالت شــگرفی
او با منایش بیواسطهی
کــه مدرنیزاســیون در جامعه
یک فرهنگ پاسخ خود را از
بهوجــود مــیآو ْرد ،به نمودی
مردمش گرفته بود.
عینــی نیــاز داشــت تا بــا آن
هر از چنــدی هو ّیت خــود را
«امان منطقی» تفاوتی نداشت .او بازیابی کند و بهرخ بکشــد .ناصر
همیشه «ناصرخان» باقی ماند.
ملک مطیعــی با اکتها ،میمیک
غرهها
هنوز نقش آفرینیاش در «سلطان صورت و گره ابروان و چشم ّ
صاحبقران» به نقش «امیرکبیر» ،و خوشذاتــی فطــریاش ،ایــن
هیچ بدیلــی را برنمیتابد .صالبت زمینه را از هر بازیگری بهتر فراهم
ابهت صدراعظم با کفایت شــاه کــرد .چه آنکــه میدانیم پیش از
و ّ
خوشگذران قاجار ،با آن قدمهای او مجید محســنی بــا فیلم «الت
شمرده و دستان پشت سرگرهکرده جوانمــرد» در ســال  ۱۳۳۷تیــپ
و نگاه پرنفوذ ،راه بازیگران بعدی را «کالهمخملــی» را در ســینمای
برای ایفای بهتر نقش این کاراکتر ایــران باب کرد ،ولی هیچکس جز
سدکرد.
ناصر ملک مطیعی نتوانســت این
هنرپیشــهای کــه بخــش تیــپ را با همــهی مو ّلفههایی که
مغفولماندهی ناخوداگاه ایرانیانی ذکرش گذشت ،متکامل کند .این
را نمایندگــی میکــرد کــه پس از بود که اقبال تماشــاگران ایرانی او
گذشــت چند دهه از مدرن شدن را تــا ســالها در صــدر هنرمندان
خیابانها،روابطاجتماعیوبدنهی پرفروش سینما نگه داشت.
دولت وگسترش نظم بوروکراتیک در ســینمای ایــران ،پرســونای
اداری و انتظامــی ،همچنــان الت جوانمرد نماینــدهی دیگری

آگهی تسلیت بی نام

مانند محمدعلی فردین داشــت.
شــخص ّیتی پر جــوش و خروش و
شاداب که َک َرم و غرور و دستگیری
از ضعفــا را با شــادابی یک کودک
پیونــد داده بــود .شــخص ّیت
«پهلوان-کــودک» بــا جهــان
خویشــی
مدرنشــدهی اطرافــش
ِ
نزدیکتر و جوانپسندتری داشت.
ولی ناصرخان بــرای مخاطبانش
جد ّیت،
ناصرخان بود؛ آمیزه ای از ّ
تعصــب در اصــول و شــجاعت
ّ
آمیخته به مآلاندیشی و احتیاطی
دوراندیشــانه .ناصر ملک مطیعی

جل نبود.
هرگز یک آسمان ُ
او همیشــه شــغل داشــت و کار
میکــرد و اغلب کارفرما بود .یا در
بازار مغازه داشــت و یا فروشگاهی
قصاب و معتمد
را اداره میکرد و یا ّ
محل بود .حتا وقتی لباس نظامی
میپوشــید ،افســر باالدســت او را
ّ
نمیدیدیم.
متحکم بــود و عادت
داشــت دســتور بدهــد .هیچگاه
ندیدیــم که روابط اطــراف خود را
به هــم بزند .شــخص ّیت محکمی
مثــل او آنقدر صالبت داشــت که
اطرافش را بــه هیئت خود بیاراید

و بــرای دیگران قابل ا ّتکا باشــد و
تردیــد در اعمالش راهی نداشــته
باشد.
او مانند « فردین» نمیخندید.
در جهــان ناصــر ملــک مطیعــی
کودکمآبانــه،
خوشــیهای
سرمستی و ولنگاری و بیغمی راه
نداشــت .او مانند اسالف خود در
قرنهای پیش فکر میکرد .همان
پهلوانــان و ع ّیــاران بیهیاهویی
کــه در شــهرها و مح ّلههایشــان،
حوزههــای قــدرت و قلمروهــا و

«قیصر،
پنجــره را پتــو زدیم و فیلم
کجایی که جاسازی شــده زیرپیراهن
را توی دســتگاه گذاشتیم
داشت رو
و هر نیم ســاعت یــک بار
کشنت!» مجبور بودیــم هد ویدئو را
با اسکناس هزار ریالی پاک
مرگ غول هاســت کنیم صرفا برای همین که بگوید:
و غــول هایــی که «قیصــر ،کجایــی کــه داشت رو
دهه چهل و پنجاه کشتن» و ما کیف کنیم از این که
در اوج ایســتاده دوره قهرمان ها تمام نمی شود.
بودنــد از فرهنــگ ناصــر ملــک مطیعی خزیــده بود
شــریف گرفتــه گوشه تنهایی خودش ،سال ها بود
تــا غالمحســین همان جا به خودش فشار می آورد
ســاعدی و حتــی آلزایمر بگیرد .اما امان از بچه های
سمندریان که یکی تخس که می پرسیدند:
یکــی دارند پاشــنه «آقا فرمون ،از جوونی هات بگو!»
کفش را می کشــند یک بارگفتند برگرد سینما و فرش
از پیــچ بازارچه می پیچند ســمت قرمز برایــت پهن کرده ایم اما بعد
غسال خانه و بعد برنمی گردند.
نگذاشتند و تکذیب شد و...
نســل مــن ،ناصر ملــک مطیعی یــک بــار دیگــر بــرای مصاحبــه
را روی پرده ســینما ندیــد ،ناچار تلویزیونی نزدیک بود کســی چاقو

بخورد و بعد اجازه پخش نگرفت.
پیرمرد داشــت شمعدانی ها را آب
مــی داد این ما بودیــم که وادارش
کردیم بیاید وسط بازارچه و یادش
بیفتد زخم های پشــت کتفش را
نبسته است.
زخــم های قایــم کرده وقتــی آدم
یادشــان می افتد ناسور می شوند
و وقتی ناســور شدند دیگر از کسی
کاری بر نمی آید.
زخــم ماجــرا ایــن جاســت دوره
غول ها داشت به اوج می رسید که
گفتند از قطار پیاده شــوید و هیچ
کس نگفت این همه تجربه روزی
به کار آید.
تــا دلت بخواهد اهل هــل دادن و
پایین انداختن هستیم و بچه های
بی صدا و تنبل و گوشــه نشین را
گذاشــته ایم بمانند چون نق نمی
زنند و دست و پا گیر نیستند.
حــذف راحت تــر از جذب اســت،

جــذب زحمــت دارد کــه مخالف
و متضــاد را بخواهــی تحمل کنی
بخواهــی هــم فکــرکنــی و هــزار
خواستن دیگر ،اما حذف یک کلمه
است و انگار وجود ندارد.
ما مسلط شده ایم به پیام تسلیت
فرستاد ،کاری ندارد فقط اسم اول
را عوض می کنی و چند واژه مثل
این ها را ردیف می کنی:
«بینظیر،درجهیک،وارسته،یگانه
دهر،بــا اخــاق و »...بعــد مــی
فرســتی تا در جلوی تابوت قرائت
شود.
از هیــچ پیرمردی کــه کز می کند
کنــج مهتابی خانه و عــادت دارد
شمعدانی ها را آب بدهد نپرسید«:
از جوانیت بگو!»
شــاید او هم دارد خودش را به آن
کوچه می زندکه آلزایمر بگیرد.
عصر ایران؛ روح الله صالحی

ناصر ملک مطیعی هم رفت...
انگار این دهه ،دهه مرگ غول هاست!
از جوانــی پــدر بزرگ
که می پرسیدیم ،یک
چشــمش اشــک می
شــد چشــم دیگرش،
خــودش می گفت آب
مروارید اســت بعد کز
می کرد کنج مهتابی
خانــه و هیــچ نمــی
گفت.
ایــن کــه «از جوانیت
بگو» انگار چند سی سی
داروی پیری زودرس داشــت .پدر
بزرگ را یاد جوانی اش می انداخت
که زیربازارچه به وقت کوفتن آهن
سپری شده بود و حاال کسی زخم

دست هایش را مرهم نمی گذاشت
و بگوید« :خدا قوت»
خبر رســید که ناصر ملک مطیعی
هم رفــت .انــگار این دهــه ،دهه
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کافه خاطرات
مهمان  :دکتر محمود مقدم

مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال
www.addhi.net

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

مدرسه فرزانگان
Tel: 514-775-6508

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

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

facebook: Farzanegan Montreal

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

اجنمندوستدارانزرتشت

کالس های فارسی کودکان:

تلفن)514( 626-5520 :

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

M EK IC

514-624-4579

)2900 Lake (DDO

کتابخانهنیما

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

مرکز فارسی زبانان

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

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

IBNG

بنیاد سخن آزاد

هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

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

5180 Queen Mary #400
438-386-6111
------------------

(514) 731-1443

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

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

بنیاد آموزشی و فرهنگی آپتین

بنیاد نیکوکاری ایرانیان  :نیکو

کانون فرهنگی خانهما
514-804-4579
4862.ST CHARLES
------------------

کتابخـانه نوروززمین

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

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

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

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 بهترین نقطه  Newport Beachكالیفرنیا
داخل ساختمان مدیكال بزرگترین بیمارستان Hoag Hospital Newport Beach
با درآمد خوب بفروش مى رسد.
در ضمن با خرید این بیزینس مى توانید براى ویزاى  E2اقدام كنید .تلفن متاس:

949-344-5897

مرکزکاریابیجوانان
www.cje-ndg.com

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:

Westmount Library 4574 Sherbrooke Street W. Westmount, QuébecوWestmount Room

برگزاری «کنسرت ارای زلزله زدیل کرماشان»

کیفیتعالی،
بهای مناسب

Hampstead, Montreal-West

سه شنبه 5جون  2018ساعت 18:30

گزارش مالی کمپین کرمانشاه

)(Dialogue
514-484-8748

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

شما را به شنیدن خاطرات این استاد و دانش پژوه خستگی ناپذیر از زبان خود وی در کافه
خاطرات دعوت مینماییم.

www.cafelitt.ca

دوستداران موسیقی کالسیک

نان سنگک

محمود مقدم ،زاده تهران ،با تخصص در ادبیات انگلیسی(تمرکز در ادبیات رنانس و مدرن)
از معدود ایرانیان آمریکای شمالی است که دارای  ۳۰سال سابقه تدریس ادبیات و آیین
نگارش انگلیسی در دانشگاه مک گیل و  ۳۴سال سابقه تدریس در دانشگاه کنکوردیا
میباشد .وی قبل از انقالب در ایران استاد زبان و ادبیات انگلیسی در مدرسه عالی ادبیات
به ریاست علی اصغر حکمت و استاد دانشگاه آریامهر(شریف کنونی) بوده است .تحصیالت
گسترده او شامل درجات فوق لیسانس در  ۴رشته مستقل زبان شناسی ،کتاب شناسی،
ادبیات انگلیسی و ایران شناسی است .و همچنین دارای درجه دکترا در ادبیات انگلیسی با
تخصص در دراما و شکسپیر وتحصیل دکترا در ایران شناسی میباشد.

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

شــنبه شــب  28آوریــل 2018
 ،تــاش همــه جانبــه کمپیــن
کرمانشــاه با برگزاری «کنســرت
ارای زلزلــه زدیــل کرماشــان» به
پایــان رســید .این کنســرت که با
شرکت داوطلبانه و سخاوتمندانه
گروههــای
موســیقیدانان
& Ensemble Kamaan
 ، Regard Persanگــروه رقص
ســیمرغ و گــروه رقص کــردی به
انجام رسید ،مورد استقبال مردم
دلســوزمان قرار گرفــت .در ادامه
مبلغ به دست آمده از این کنسرت
به شــرح زیر بــه اطالع هموطنان
محترم می رسد.
فروش بلیط 7385 :دالر
مبلــغ اهدائی اسپانســرها1500 :

دالر
(آقــای دکتر حســین لنگــرودی،
خانــم مینو اســامی ،آقــای علی
خاقانی ،آقای دکتر شهروز رضانیا)
مبلــغ به دســت آمــده از صندوق
کمک مالی در آن شب 693 :دالر
جمع درآمد ناخالص 9578 :دالر
بعد از کسر هزینه ها درآمد خالص
کنسرت 6405 :دالر
کمپیــن ایــن درآمــد را مدیــون
موســیقیدانان ،رقصنــده هــا،
اسپانسرها ،داوطلبان یاری دهنده
و مردم مهربانی که با خرید بلیط
و ریختــن پــول در صنــدوق ما را
تنها نگذاشتند ،بوده و بدینوسیله
مراتب ســپاس خــود را اعالم می
دارد و دست همه این عزیزان را به

گرمی می فشارد.
الزم بــه توضیح اســت کــه درآمد
حاصــل از مزایــده آثــار بــا ارزش
اهدائی هنرمندان شهرمان که آن
شــب در ســالن ورودی کنســرت
انجام شد ،در مبلغ اعالم شده باال
گنجانده نشده است.
همچنین بعد از حسابرسی نهایی
مبلغ کل به دســت آمده از ابتدا تا
انتها در شــماره های بعدی مجله
هفتــه و پیونــد بــه اطــاع عموم
خواهد رســید .بدیهی است که با
آن اعالم تالش دیگر و مسئولیت
مهم کمپیــن که تصمیــم گیری
جهــت نحــوه مصرف بهینــه پول
جمع آوری شــده در منطقه زلزله
زده است ،آغاز خواهد شد.

افزایش ورود«پناهجویان» نیجریه ای به کانادا
پس از گردش در آمریکا با ویزای معتبر !

با گرم تر شدن هوا انتظار می رود
تعداد پناهجوی بیشتری از آمریکا
وارد کانادا شــوند و گــذرگاه های
غیررســمی در اســتانهای کبک و
انتاریو بیش از ســایر استانها مورد
اســتفاده پناهجویان قــرار گرفته
است.
پس از عبور صدها پناهجوی اهل
هاییتی از مرز و ورودشان به کبک
در اوایل امسال  ،مدتی است تعداد
زیادی «پناهجوی» نیجریه ای در
آمریکا خود را با اتوبوس و یا تاکسی
به مرز رســانده و پس از عبور خود
را بــه مامورین مــرزی معرفی می
کنند.
این عــده عمدتــا سیاســت های
ضدمهاجــر دولــت ترامــپ را بــه
عنــوان دلیــل اصلــی پناهجویی

معرفی می کنند و مدعی هســتند
با این شــرایط زندگی برایشــان در
آمریکا دشوار است.
اما تحقیقات مســئولین کانادایی
نشــان داده اکثر این افراد نه تنها
در آمریکا زندگی منی کرده اند
 ،بلکه تنها چند هفته قبل با ویزای
معتبر وارد آمریکا شــده و پس از
گردش در مکانهای توریستی این
کشور  ،به کانادا وارد شده اند و به
عبارت دیگر از همان ابتدا با هدف
پناهندگی به کانادا ویزای توریستی
آمریــکا را در نیجریه دریافت کرده
اند !!
احمــد حســین وزیــر مهاجــرت
کانــادا ضمــن تایید ایــن گزارش
اعــام کــرد این عــده اصال عالقه
ای بــه گشــت و گــذار در آمریکا و

بازگشت به کشورشان نداشته اند
بلکه قصدشان پناهندگی در کانادا
بوده اســت و از ایــن رو او همراه با
هیاتی به نیجریه در ماه جاری سفر
خواهندکرد تا در مورد این مشکل
با مقامات نیجریه ای گفتگوکنند.
همچنیــن مســئولین کانادایــی
از مدتــی قبــل تالش کــرده اند با
ســفارت آمریکا در نیجریه تماس
گرفته ومانع سواستفادهمتقاضیان
ویزای توریستی شوند.
از ژانویه سال قبل تا مارس 2018
نزدیــک به  25هزار نفــر با عبور از
مرز تقاضای پناهندگی کرده اند و
این روند در ســه ماهه اول امسال
دو برابز زمان مشابه سال گذشته
بوده .
•
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محیط زیست

آیا این  ۵نوآوری میتوانند به حل بحران
جهانی آب یاری برسانند؟

پیشبینی میشود ســال  ۱۳۹۷خشکترین ســال آبی تاریخ ایران از ازکربن ساخته شده است) اختراع
زمان ثبت این آمار خواهد بود ۳۵ .میلیون تن در ایران در معرض تنش کرد که ادعا میشــود به کمک آن
آبی قرار دارند و از مجموع  ۱۲۴۰شهرکشور ۶۰۰ ،شهر با بحران آب انــرژی و هزینــه فرآینــد «اســمز
آشامیدنیمواجههستند.
معکــوس»* تــا حــد  ۲۰درصــد
اما این خشکســالی تنها مختص ایران نیســت و بیشــترکشورهای کاهش مییابــد ،و در همان حال
خاورمیانه را گرفتارکرده .بررسیها نشان میدهد منابع آبی سراسر نیز میتواند فشار و دمای باالتری
خاورمیانــه بــا  ۳۵۰میلیــون جمعیــت در  ۲۵ســال آینده رو بــه زوال را تحمل کند .ضخامت این فیلتر
میگذارنــد .در حال حاضر  ۱۴کشــور از  ۳۳کشــوری که در جهان با بسیار نازک است و از این رو میزان
تنشهای آبی مواجهاند ،از جمله ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار جریان آب عبــوری از این فیلترها
دارند.
در مقایســه با روش های معمول
بــه  ۵۰۰درصــد میرســد.
واحدهــای پاالیشــگاهی و
پتروشــیمی بیــش از همه از
این روش ســود خواهند برد
چرا کــه طبق دادههــای در
دســترس  ۱۸بیلیون گالون
فاضــاب در ســال تولیــد
میکننــد .در مرحلــه دوم
شرکتهای تولید مواد غذایی
و انــرژی از این روش منتفع
خواهند شد.
•
۱,۲
تولید آب از مه
توجهی صافی فیلتر
است ،به نحوی که میلیاردنفر ()fog catchers
 5راه حل برای مقابله با
بیآبی
نیاز خواننده کتابچه از مردم در صافیهــا و توریهای وســیع
برای جــذب رطوبت میتوانند
بحــران جهانــی آب علتهــای بــه آب آشــامیدنی نواحیای
رطوبت را از مه بگیرند و پس از
متعــددی دارد و هــرکــدام از این را برای چهار ســال
زندگی
مایع شدن قطرات آب آنها را به
علتهای متعدد نیازمند راه حلی تأمیــن میکنــد.
که
کنند
ی
م
سینیهای جم ع آوری هدایت
مختلــف اســت .از آنجــا کــه  ۱,۲ایــن کتابچــ ه ها در
میلیارد نفر از مــردم در نواحیای غنا ،کنیــا ،هایتی ،آب کافی کنند .در کشــور مراکش و در
زندگــی میکننــد کــه آب کافی در اتیوپــی ،هنــد و در دسترس دامنــه کوههــای بوتمزگوییدا
دســترس آنها قرار نــدارد ،این راه تانزانیاتوزیعشدهاند آنها نیست روزانــه  ۶۳۰۰لیتــر آب به این
روش جمــ ع آوری میشــود.
حلهــا زمانــی میتواننــد اثرگذار و نسخه فارسی این
آب بهدســت آمــده ســالم و در
شــوند که جنبههای تکنولوژیک ،کتابچه نیز در حال
همان زمان قابل اســتفاده است.
سیاســی و رفتاری موضــوع را در آمادهسازی است.
نظر بگیرند .برخی از نوآوریهای •
این روش نخستین بار در آمریکای
تکنولوژیک بحران را به شیوه های جمعکننده آب ()WaterSeer
جنوبی توســعه یافت و اکنون در
تازه مطرح میکنند.
این دســتگاه به چاه شــبیه است ،کشورهایی مثل چیلی ،پرو  ،غنا،
در مطلــب پیــش رو گاردین از دو ولــی در عوض جمع کــردن آب از آفریقــای جنوبی و نیــز کالیفرنیا
کارشــناس آب (وینســن کاسی و زیر زمین ،این دســتگاه از محیط استفاده میشود.
هانا ســافورد) درخواست کرده تا اطراف برای استخراج آب موجود •
محصوالتخورشیدی
درباره برخــی از این رهیافتهای در هوای جوکمک میگیرد.
دســتگاه جمــعآوری آب در عمق ()Solar crop
خالقانه صحبت کنند.
شش پایی سطح زمین کارگذاشته در شــرایط آب و هوایــی گــرم و
•
کتابچهآشامیدنی
میشــود ،و مخزن دستگاه در زیر خشک بسیاری از کشــاورزان آب
()Drinkable Book
زمیــن در احاطــه ســرمای خاک زیرزمینــی را به کمــک پمپ برای
محققان دانشگاه کارنگی ملون به است .در روی زمین باد توربینی را آبیــاری محصــوالت خــود بــکار
همراه بنیاد غیر انتفاعی آب زندگی به حرکت در میآورد و این توربین میگیرند .بدین منظور اســتفاده
اســت ( )water is lifeایــن ابزار نیز پره های خود دستگاه را حرکت از پمپهایــی کــه انرژی خــود را
آموزشــی و تصفیه و فیلتراســیون میدهد .این پره ها هوا را به درون از خورشــید میگیرند رشــد قابل
آن را اختــراع کردنــد .هــرکدام از مخزن دســتگاه میفرســتند و در مالحظــهای داشــته اســت .امــا
صفحات این کتابچه حاوی توصیه آنجــا گرمای هوا گرفته شــده و از مشــکل زمانی ظاهر میشــود که
های پایه برای بهداشت فاضالب و بخار آب موجود در هوا قطرات آب کشــاورزان انــرژی خورشــیدی را
آب آشــامیدنی است ،توصیههایی تشکیل میشود .آب تشکیل شده رایگان قلمداد کنند بنابراین بیش
همچــون اهمیــت ایــن موضوع ســپس به مخــزن پایینــی میرود از اندازه آن را بکارگیرند .در نتیجه
که بایــد آالینده هایی مثل زباله و و توســط یک پمپ ســاده انتقال محصوالت کشاورزی بیش از حد
فضوالت انسانی و حیوانی را از آب مییابــد .در شــرایط ایــدهآل این الزم آبیاری میشوند .بدین منظور
دور نگاه داشــت ،موضوعی که در دســتگاه میتواند  ۳۷لیتــر آب در کشاورزان را تشویق میکنندکه به
جای استفاده بیش از حد از انرژی
کشورهای در حال توسعه چندان روز تولیدکند.
•
به آن توجه نمیشود.
خورشیدی برق مازاد بر نیاز خود
این توصیه های بر روی کاغذهای فیلترهایگرافینی
را به شبکه سرتاسری بفروشند.
مثل کاغذ «فیلتر قهوه» قید شده نمکزدایی یــا فرآینــد تبدیل آب این برنامه چندین مزیت دارد:
و از هرکدام از این فیلترها میتوان شور به آب شیرین به لحاظ تاریخی او ًال کشــاورزان درآمد تا زهای پیدا
برای تصفیه آب آشامیدنی استفاده بسیار گران و انرژی بر بوده است ،میکنند ،ثانی ًا دولت به منابع تازه
کرد .این فیلترها میتوانند میزان از این رو نمیتوانست به عنوان راه برای تولید برق دست مییابد و در
باکتریهــای آب را تا میزان  ۹۹.۹حلی معمــول برای نمکزدایی در نهایــت در مصرف منابــع آبی نیز
درصــدکاهش دهند .هــرکدام از نظر گرفته شود .بااینهمه الکهد صرفه جویی میشود.
این کتابچهها حــاوی تعداد قابل مارتین فیلتر گرافینی (مادهای که
(منبع :گاردین)
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دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

ظرفیتمحدود

ترم تابستانی2018 :
( 9جوالی تا  26آگوست)

Tel.: 514-737-3642

Snowdon

Summer session 2018
)(July 9 – August 26

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

محل ثبت نام

مداد ،مجله آنالین مونتــرال
----------

مـداد را آبونه شوید:

www.medad.ca

از مطالعه «مداد» لذت ببرید و خواندن آن را به دوستانتان هم توصیه کنید.
«مداد» ،مجله آنالین فارسیزبانان مونترال438-738-8068 :
No. 3285 Cavendish Blvd, Apt 355 Montréal, QC

Courtier Immobilier Agréé

¶¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

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

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Cell : (514) 571-6592

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

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

اجنام کلیه امور ساختمانی

T
M
N

Renovations

خدمات نوسازی و بازسازی

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

با مدیریت مجید توسلیان

با بیش از  25سال پیشینه
در خدمت جامعه
ایرانیانمونتریال

)

Tel.:514-835-6243

ه
دف ما
خ
شنودی
ش
ماست!
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اجتمـــاعی...

کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال
ک
ش
ی
ش
ج
ال
ل
عادل

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

ance Church:
220 Hyman,
DDO

خ
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رفــت و آمد با اتوبوسهای بینشــهری را به تاکســی ترجیح میدهم
چون با مردم بیشــتری در ارتباط هستم .همیشه از دل صحبتها و
درد و دلهــای آنها بحثهایی مطرح میشــود که شــایدکمتر مورد
توجه قــرارگیرد .اما این بار صدای بلند دختری که فریاد میزد به چه
زل زدهای! توجهم را جلب کرد .از نگاه پســری که از قسمت مردانه و
پشت نردههای تفکیک براو سایه انداخته بود به تنگ آمده وکاری کرد
که راننده اتوبوس ،پسر را پیاده کند .نگاه کردن و متلک انداختن از
سوی پسران چیزی نبود که تازگی داشته باشد اما واکنش آن دختر،
تحسین و در مقابل سرزنش اطرافیان را به همراه داشت که چرا جلب
توجه کرده است.
دلنیامحمودی به سبب اینکه با او برخورد نکنم در
متلکهــای خیابانــی ،لمــس وجودم حس میکنم ،آن روز چقدر
بدنــی ،توهین به راننــدگان زن و مسیر برایم طوالنیتر بود .در طول
همچنیــن اذیــت و آزار زنــان در مسیر من فقط ســکوت کرده و از
وسایل حملونقل عمومی از جمله درون پر از آشوب و ترس! اآلن بعد
مشکالتی است که بیشتر زنان در از گذشت سالها هنوز هم حرص
طول روز با آن مواجه هستند و به میخورم که چرا آن روز به او نگفتم
یــک پدیده عــادی و مداوم تبدیل که درست بنشیند چرا من مجبور
شده است .هرکدام از این مشکالت بودم خودم را جمع کنم؟
هم بهنوعی آزاردهنده ،واکنشها و از چه میترســیدم؟ از تفکر راننده
نگرشهــای متفاوتــی را به همراه یا از سرنشینان؟ یا از اینکه او انکار
دارد امــا اذیت و آزارهای ناشــی از کند و من رســوا شــوم؟ هنوز هم
نشســتن در وســایل حملونقــل جواب ســکوت آن موقــع خودم را
عمومی بحثی اســت که به سبب نیافتم و این برایم بسیار آزار دهنده
دربرگیــری همه آحــاد جامعه باید است.
بیشتر مورد توجه قرارگیرد.
تجربه فراموشنشدنی برای روژین
روژین  ۲۸سال سن دارد ،وقتی از که هنــوز هم با آن ســروکار دارد،
اولین تجربه متفاوت خود هنگام تجربــه خیلــی از دختــران و زنان
ســوار شدن در تاکسی میگوید به دیگری اســت که با آنها صحبت
ســبب درک نکــردن این موضوع کــردم حتی گاهــی بدتــراز آنهم
در ســن کودکــی هنــوز هم حس پیــش آمــده بود .بیشــتر زنــان از
اســترس و ســرزنش در وجودش نشســتن نادرست سرنشــینان تا
نمایان است.
نگاه رانندگانــی که از داخل آینه بر
بیشتر اوقات برای رفتن به مدرسه روی آنها ســنگینی میکند ،رنج
پدرم خــودش من را میرســاند و میبرنــد و تنها کارشــان ســکوت
دنبالــم میآمــد اما گاهــی هم که و خودخــوری بعد از پیاده شــدن
وقت نمیکرد خودم سوار ماشین است ،گاهی هم اعتراض میکنند
میشــدم و به خانه بازمیگشــتم .و با رانندگان یا سرنشــینان درگیر
دیگــر این رفتوآمدها برایم عادی میشــوند امــا در نهایــت دردی از
شــده بود اما این بــار اولی بود که آنهــا دوا نشــده و همچنــان این
چنین چیزی را تجربه میکردم.
تنشها ادامه دارد.
من همیشــه عادت داشتم جلو یا •
کنار درب ماشین بشینم ،نشستن تفکیک جنسیتی در هیچ
ً
اصال دوست نداشتم .جامعهای وجود ندارد
در وســط را
این بــار جا برایم خیلــی تنگ بود حســین محمــد زاده دکتــرای
آنقــدر خودم را جمــع کرده بودم جامعهشناســی درباره اذیت و آزار
که گویی اآلن از درب ماشــین به زنان در مکانهای مختلف بر این
بیرون پرت میشوم .پسری که در باور است؛ این مســئله در جوامع
کنارم نشسته بود عمد ًا پاهایش را مختلف بســیار متفــاوت و بدون
به پاهای من نزدیک میکرد! برایم شــک در جوامع ابتدایی بسیارکم
قابل درک نبود که چرا او میخواهد اســت مگر در هنگام جنگ آنهم
تــا ایــن حد بــه من نزدیک شــود بهعنــوان نوعی برچســب و انتقام
هنوزهم حس جمع شدن بدنم را و بــه منظورآســیب رســاندن بــه

گروههای رقیب.
دکتر محمــد زاده بیان کرد :اذیت
و آزار زنــان حتــی در جوامع مدرن
هم وجود دارد بهطــوری که افراد
قدرتمنــد و مدیران با اســتفاده از
فاکتورهــای قدرت ،زنــان را مورد
آزار و اذیــت قــرار میدهنــد و بــر
اســاس آخرین گزارشهای اعالم
شــده حــدود  ۷۰درصد زنــان در
کنســرتها مورد اذیــت و آزار قرار
گرفتهاند.
وی ادامــه داد :امــا در حوزههــای
عمومــی مثــل بــازار این مســئله
کمرنــگ ،بهصــورت مشــخص و
تعریف شده است اما در جامعه ما
بسیار متنوع و آشفته بوده و تعریف
درستی برای آن وجود ندارد.
این اســتاد دانشــگاه با بیان اینکه
الیحه ســطحی جامعه ما مدرن یا
شــبه مدرن اســت اما الیه درونی
اکثر ًا سنتی و بســته است ،افزود:
آموزش در مدارس ،خانه ،رسانه و
در عین حال نظارتهای اجتماعی
و قانونی ضروری و این مسئله قابل
کنترل است اگر ارزشهای انسانی
بهدرستی آموزش داده شود.
دکتــر محمــد زاده همچنیــن بــا
اشــاره به اینکه برای تحلیل دقیق
جامعهشناســی باید حتم ًا دو بعد
مکان و زمان در نظرگرفته شــود،
اظهار داشــت :در رابطه با مطرح
کردن بحث تفکیک جنســیتی در
برخی مکانها باید گفت ،تفکیک
جنسیتی در حوزههای عمومی در
هیچ جامعهای وجود ندارد و هیچ
مبنای دینی و اخالقی هم برای آن
نیست.
•
ضرورت افزایش آگاهی و تربیت
جنسی در سنین پایین
لیــا اصالنــی کارشــناس ارشــد
روانشناســی نیــز در ایــن رابطــه
معتقد اســت؛ با توجه به تغییرات
چنــد دهه اخیر و حضــور زنان در
جامعه شــاهد مشــکالتی از قبیل
آزار زنــان در مکانهای عمومی و
وسایل نقلیه هستیم که این پدیده
فقط مختص به کشــور ما نیست
و در نقــاط مختلف با فراوانیهای
متفاوتی به چشم میخورد.
بــه گفته وی؛ رفتارهــای ناهنجار
از سوی مردان میتواند علتهای
مختلفی داشــته باشــد که ریشــه

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

درعوامل زیستی ،روانی و اجتماعی
دارد .بروز این رفتارها بسته به هر
فرد متفاوت اســت که میتواند در
زمــان کودکی ،محیــط خانواده،
نحوه الگوی فرزند پروری والدین،
نحــوه تربیــت جنســی ،روابــط و
تجارب جنســی فرد ریشــه داشته
باشد.
اصالنــی بر ایــن باوراســت؛ وقتی
فردی نیاز جنســی داشــته باشــد
بــرای ارضــای آن تــاش میکند
چه بهصورت هنجار و چه ناهنجار
کــه در این موارد مردان با انتخاب
راه دوم درصــدد رفــع نیــاز خــود
هستند که با توجه به نوع خواسته
و موقعیتهای مختلــف با انجام
ً
مثــا با لمس
کارهــای متفــاوت
نقاط مختلف بدن زن و یا با حرف
زدن و آزارهــای کالمی نیاز خود را
برآورده میکنند.
بــه گفته ایــن کارشــناس ارشــد
روانشناسی؛ پسازآنکه فرد هرگونه
واکنشــی را از خــود نشــان داد
بعدازآن مدام خودش را ســرزنش
میکنــد که حتمــ ًا لباس یــا رفتار
من مشکلی داشته که این مسئله
برایــم پیشآمده یا ایــن آزارگری از
طرف مرد را به تبعیض جنسیتی،
نبود قوانین برای حمایت از زنان،
امکانــات درونشــهری ضعیف و
مشــکالت روانــی مردان نســبت
میدهد و درنتیجه احساس خشم
و نفرت را در خود پرورش میدهد.
اصالنی تأکید کــرد؛ باوجود اینکه
دولتمردان و شهرداریها با توجه
به جنسیت ،تفکیک اتوبوسهای

بت است

داوند مح
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نگاههای سنگینی که روح را آزار میدهد
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درونشهری را اعمال کردهاند ،ما
همچنان شــاهد اینگونه رفتارها
هســتیم؛ بــاال بــردن آگاهــی در
حقوق شــهروندی ،حقوق فردی
و انســانی ،یادگیــری مهارتهای
اجتماعی مناسب و افزایش آگاهی
و تربیت جنســی در ســنین پایین
که متأســفانه با توجه به ســاختار
جامعه صحبت از مسائل جنسی و
مصادیق آن همچنان عرف نیست،
میتواند درکاهش اینگونه مسائل
تأثیرگذارباشد.
ژینــا مــدرس گرجــی از فعــاالن
حــوزه حقوق زنان نیــز براین باور
اســت؛ برای کم شــدن یــا از بین
رفتــن اینگونه مســائل در جامعه
بایــد آموزشهــای الزم همزمــان
در مدرســه و خانــواده داده شــو.
ازآنجاییکه بچهها از سنین پایین
با وسایل حمل و نقل عمومی رفت
و آمــد میکنند پســران و دختران
باید نحوه صحیح برخورد با یکدیگر
را یاد بگیرند.
به گفتــه مدرس گرجــی؛ در کنار
آموزشهای الزم ،شفافســازی و
روشنســازی ،ایجاد حساسیت از
طریق رســانهها و برجسته کردن
موضوع میتواند از راههای مناسب
در حل این مسئله باشد.
ایــن فعــال حــوزه حقوق زنــان با
بیان اینکه ایده چاپ پوســترهای
مخصــوص رعایــت حقــوق زنان
توسط شــهرداری تهران از جمله
اقدامات مثبتی اســت کــه باید در
کل کشور انجام شود ،افزود :برای
اینکه زنان در جامعه از امنیت کافی

برخوردار باشند باید قوانین مربوط
به این حوزه در مجلس به تصویب
برسد.
امنیــت در جامعــه از ضروریات و
حــق طبیعی هر انســانی اســت و
همــه آحاد جامعــه در برابر تأمین
آن مســئول هســتند .این امنیت
میتوانــد جانــی ،مالــی ،روحی و
روانی ،شغلی ،تحصیلی ،اجتماعی
و… باشــد .برخورداری از هرکدام
بهنوبــه خود الزم اســت و تفکیک
جنســیتی هم درآن نقشــی ندارد
اما متأسفانه در بسیاری موارد قشر
خاصــی از جامعه از چیــزی به نام
امنیت برخوردار نیســتند که زنان
بیشتر در معرض این ناامنیها قرار
میگیرند.
بیشــک زنان در همــه حوزههای
اجتماعــی ،سیاســی ،اقتصادی،
فرهنگــی و…نقــش پررنگــی ایفا
میکننــد بنابرایــن بایــد از حق و
حقــوق برابر و نگرش یکســانی با
مــردان برخــوردار باشــند .وجود
چنین اذیت و آزارهایی علیه زنان
در جامعــه نه تنها موجــب ایجاد
ناامنی میشــود بلکه مصداق بارز
خشونت علیه زنان است.
به همین سبب تصویب الیحههایی
همچون منع خشونت خانگی علیه
زنــان که همچنان پشــت درهای
بســته مانده و تصویب طرحهای
جامعتری که همه مشکالت حوزه
زنان را در برگیرد ،میتواند تأثیرات
مثبتی در کاهش مشــکالت زنان
داشته باشد.
(منبع :بیدار زنی)

صرافی  5ستاره
2178 Ste-Catherine W.

(514) 846-0221

Tel.: (514) 585-2345
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اجتمـــاعی...

بیانجنسیتیچیستوچرامهماست؟

-1چلوکب��اب کوبی��ده
-2چلوجوجه با استخوان
-3چلوجوجه بی استخوان
- 4چلو کب��ا ب ب��رگ
- 5چلوکب��ا ب چنج��ه
-6چلوکب��اب بلغ��اری
-7چلوکب��اب ش��اهی
-8چلوکب��اب س��لطانی
-9چلوکب��اب وزی��ری
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{>> ادامه در صفحه}30 :

رس��توران آنیک��س

6195 St-Jacques H4B 1T7

رامتین شهرزاد متولــد میشــود که
بــاری دیگــر در موضوع
بــه انتخــاب فــرد در پوشــش از در لحظــه تولــد به او
یــک گســتره صحبــت
لبــاس گرفتــه تــا گوشــواره و تتو نسبتمیدهند:
میکنیم که فرد میتواند
تــا مدل مــو تــا لحــن صحبت و زن ،مــرد ،میــان
درون آن در حرکت باشد
غیــره در معرفــی گرایش جنســی جنسی.
و در نقطههــای مختلف
و هویــت جنســیتیاش به جامعه هویــت جنســیاش
زندگــیاش و زمانهــای
بزرگتر،بیان جنسیتی (s e x u a l ( sexual
مختلــف ،گرایشهــای
)expression
میگوینــد؛  )identityولــی الزاما این هویتی یکســان یــا مختلف از هم نشــان
موضوعی که در کالم ساده است ،نیســت که بر کارت شناساییاش بدهد.
امــا در واقعیــت ترســیمش کمی نقش بسته است .بلکه این هویت ولــی هر دو مــورد هویت وگرایش
سخت میشود .ب ه خصوص از نگاه احســاس فردی شــخص نســبت جنسی در ابتدا ،درون فرد شکوفا
جامعهای مردســاالر که دنیا را به به آن چیزی اســت که می خواهد میشــوند .آدم در عمــق وجــود
دو بخش مرد و زن تقســیم کرده جنسیتشباشد:
خــودش در ابتدا درک میکند که
و برای هرکدام نقشهایی از پیش مرد ،زن ،یا جنس ســوم یا هویتی خــواه زن ،مــرد یا میانجنســی،
مقرر ســاخته ،متممی هم بر این دیگر.
هویتــی دیگر را حــس میکند و یا
فرمول قبول نمیکند.
در کنــارش ایــن هویــت ،گرایش دارد و اینکــه آیــا ایــن هویت برابر
بخشــی دیگــر از ســختی توضیح جنسی ( )sexual orientationنظام تحمیلی جامعهاش هست یا
بیان جنســیتی به این برمیگردد همانند قلبی بر بدن فرد اســت و نیست.
کــه این بیان برای هر فرد ،در یک احساسات او را در زمینه جنسیت ســپس بــه احساســاتش شــکل
گســتره ( )spectrumمعنا پیدا مدیریتمیکند.انگاربهخواستهها میدهد و پس از گذر از گســترهای
میکند و الزاما یک شکل و فرمول و امیال عاطفی یا جنسیاش خون از آزمــون و خطاهــا ،عاقبــت در
مشخص برایش ندارد .یعنی بسته بدهد و آنها را پرتوان کند.
مــورد گرایــش جنســیاش بنا به
به هر موقعیت و رویــداد یا زمان ،مجــدد ،گرایش فــرد قاعدتا برابر آنچه تجربه کرده و آموخته و حس
میتواند شکلی متفاوتی پیدا کند؛ کارتشناساییتحمیلیجامعهاش کرده تصمیم میگیرد .شــاید هم
همانطور که برای هر بخش
به قطعیتی نرســد و تا سالها،
روز و شــبمان ،لباس ،مدل بیان جنسیتی سنجشی از سطح یــا دههها و آخر عمــر به آزمون
و خطــا ادامه بدهد .شــاید هم
مو و رفتار مختلفی را انتخاب آزادی فردی ،خانوادگی و
میکنیم.
برای دورهای به گرایش جنسی و
اجتماعی هم هست.
همچنین این گســتره از یک
هویت جنسیتی خاصی قطعیت
فرد به دیگری ،مجدد شــکلهای نیست و فرد میتواند به همجنس ،داشته باشد ،ولی در گذر تغییرهای
گوناگونی پیدا میکند.
یا جنــس مخالف ،یا دو جنس ،یا زندگیاش ،به این نتیجه برسد که
چون همانطور که ما صورتهایی همــه جنسها ،یا هیچ جنســی ،باید قطعیتی دیگر را برگزیند.
به شکلهایی متفاوت از همدیگر احساس عاطفی و جنسی داشته یا تمامی اینها به خود فرد و درونش
داریــم ولی هنــوز همگی انســان نداشته باشد.
برمیگردنــد .جامعــه و هنجارها
هســتیم ،بیانهــای جنســیتی هر دو مورد هویت وگرایش جنسی هرچند در شکلگیری و برساخته
متفــاوت از همدیگــر هــم داریم .همراه فرد متولد میشوند ،ولی در شدن این گرایش میتوانند نقش
ولی بعضــا فرامــوش میکنیم که گذر سالهای زندگی او و رشدش ،بازی کند ،ولی تحمیل یک گرایش
انتخابهــا ریشهشــان بــه هویت شکلهای مختلف یا متفاوتی پیدا مشخص به یک نفر ،درنهایت او را
و گرایــش جنســ 
ی مــا از خودمان میکنند و درنهایت آدمی را تبدیل به شــورش وا میدارد تا آشــکارا یا
برمیگردد.
به انســان کنونــیاش میکنند که در خفــا ،به درون خودش بیشــتر
•
خود آن انســان و انواع هویتهای از خواستههای بقیه متعهد بماند.
هویت و گرایش چه؟
جنسی و جنسیتیاش هم کماکان این خواســتههای درونــی ،چه در
هر انســانی با جنسیتی بیولوژیک می توانند تغییرکنند.
جامعــهای آزاد و چه در جامعهای
بســته ،نشــانههای بیرونــی پیدا
میکند.
اینجاســت کــه موضــوع بیــان
جنسیتی مطرح میشود.
بیانجنسیتیمتعلقبهتمامیافراد
جامعه بشــری است و به یک فرد
همجنسخواه یــا دگرجنسخواه
محدود نمیشود.
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وزارت آمیزش (!)
و پرورش جمهوری
اسالمی:
گل بود به سبزه
آراسته شد!

مشاور امالک مسکونی در سراسر کبک
طراح ،ناظر پایه یک شهرداری
در ایران با بیش از  15سال سابقه
همراه با اکیپی مجرب برای بازرسی فنی
ساختمان و تعمیر و نوسازی آن
ارزیابی ملک و مشاوره رایگان
همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط
خدمات رایگان برای خریداران
Shohreh Shahrian
و مستاجران گرامی

جامعه ایران به بحران جنسی مبتال شده است! شهره شهریان
Cell.: 514-290-2210

خبــر آزار جنســی دانــش آموزان
یک مدرســه در غرب تهران ،افکار
عمومــی را به شــدت آزرده خاطر
کــرده و روح جامعــه را رنجانــده
است.
همیــن کــه شــخص رییــس قوۀ
قضاییه به موجب فرمانی کم سابقه
از جانب رهبری عالی نظام ،مأمور
بررســی و مجازات مرتکبــان این
«جنایت» شدهاند ،نشان میدهد
ابعاد حادثه تا چه حدگسترده بوده
است.
برخی گزارشها حکایت از آن دارد
که قضیه فراتر از «آزار جنســی» و
بحث «تجاوز» در میان است.
دربارۀ تعــداد دانش آموزان قربانی
نیــز تا  ۱۶نفر شــنیده شــده و اگر
درســت باشــد که مرتکــب ،ناظم
بــوده این پــازل نفــرت انگیزآنگاه
کامل میشود.
به ایــن بهانه چند نکته را میتوان
یــادآور شــدکه اگر هــم مرهم دل
پدر و مادرهای شوکه شده نباشد،
میتوانــد در جلوگیــری از تکــرار
چنین فجایعی مؤثر افتد:
•
 -۱آموزش و پرورش ما نیز مانند
دیگــر دســتگاههای اداری گرفتار
ظاهرگرایــی و شــعار زدگی اســت
و میتــوان حدس زد فــرد مذکور
بــا چهــرۀ حق بــه جانــب و ظاهر
الصالح ،اعتماد مدیریت مدرســه
را جلــب کرده بوده و گرنه این قدر
احســاس امنــی نمیکرده اســت.
مادام که در گزینش روابط ظاهری
و ابــراز وفــاداری بــر صالحیــت و
تخصص ذاتی بچربــد آش همین
اســت و کاســه همین ولو همواره
آش به این شوری نباشد.
•
 -۲یکی از اهداف تأسیس انجمن
اولیــا و مربیان یا انجمــن خانه و
مدرســه نظارت اولیا بــر عملکرد
مدیریت مدرســه بوده است اما در
عمل این انجمنها به وســیلهای
بــرای جلــب شــهریه و بودجــه و
توجیه هزینهها تبدیل شــدهاند و
مدیران و ناظمان به تذکرات کیفی
آنان توجه نمیکنند.
رییــس مدرســه معمــوال خــود را
رییس انجمن هــم تصور میکند
و نقــش رییــس انجمــن در عمل
تزیینی شده است.
این امر البته بیشتر از ناآگاهی اولیا
و این تصورکه مدیر و ناظم هر کار
بخواهند میتوانند انجام دهند یا
فرزندشان گروگان آنهاست نشأت
میگیرد.
ترس از حربهای به نام کاهش نمرۀ
انضباط یا ثبت نام نکردن در سال

بعــد پــدر و مادرها را به تســلیم و نکند.
اطاعت واداشته است.
شــاید گفتــه شــود در مدرســه
شگفت آور این که این وضعیت در غیرانتفاعی فــرد میتواندکارمند
مدارس هیأت امنایی
آموزش و پرورش نباشد ولی
پازل
این
هــم برقرار اســت .در
در ایــن فرض هم نمیتوان
انگیز
نفرت
حالــی که هیــأت امنا
نظارت را انکارکرد.
باید نظارت بیشــتری کی کامل •
داشته باشد اما ترکیب میشود؟!  -۴یکــی از دالیلی که پدر
و مادرهــا یا بچههــا جرأت
آنها بــه گونهای چیده
شــکایت از معلمین و کادر
میشود که دست باال
مدرسه را ندارند القای این گزاره
با مدیریت مدرسه است.
این در حالی است که در نظامهای است :معلم ،مقدس است.
آموزشــی مدرن که در کشورهای حال آن که هیچ شــغلی فینفسه
اسکاندیناوی اجرا میشود مدرسه مقدس نیســت .رفتگری که کار
جزئی از یک زنجیره است و مدرسه خــود را دقیق و درســت و مرتب
پادگان یا زندانی نیســت که بچه را انجام میدهد بر پزشک و جراحی
به آن بســپارند تا هرکار خواستند که زیر میزی میگیرد شرف دارد
اما هر دو در قبال خدمتی که ارایه
انجام دهند.
•
میدهند پول میگیرند و مقدس
 -۳در سیســتم اداری ایران کافی نیستند هر جا پول به میان بیاید
اســت فــرد وارد شــود .از آن پس قداست رخت برمیبندد .دوستی
روزشــماری میکند کی سی سال که مــا را بــا اتومبیل بــه مقصد
او پــر شــود و هیچ گاه خــود را در میرساند ،لطف میکند و ما از او
معــرض آزمونهــا و بررســیهای تشکر میکنیم ولی دلیلی ندارد از
دوباره احســاس نمیکند .دوستی رانندۀ اسنپ که از ما پول بگیرد
که به ژاپن سفر کرده بود میگفت به همان غلظت تشکر میکنیم.
از مشاهده آن همه کتاب خوان در روزنامهنــگار ،خدمــات اطــاع
مترو ابتدا تصور میکردم این مردم رســانی ارایه میدهد .پلیس هم
همه اهل رمان و شــعر یا فلسفه و خدمات امنیتی ،پزشک ،خدمات
ادبیات یا تشــنه آگاهی وکسب راز ســامت و معلــم هــم خدمات
و رمز هســتی یا معنای زندگیاند؛ آموزشی ارایه میدهد.
اما اندک زمانی بعد دریافتم بخش ایــن مقــدس مقــدس کردنها
قابــل توجهی از این جماعت مدام جسارت نظارت و پی گیری را از
خود را به روز میکنند تا شغل خود مردم گرفته و متخلفان را گستاخ
را از دست ندهند.
کرده است.
طــرف عاشــق ادبیــات نیســت .وقتــی اعالم میشــود  ۲۵درصد
سرآشــپزی اســت کــه میداند در افراد جامعه از مشــکالت روحی
پایان ســال از او میخواهند غذای و روانــی رنج میبرنــد یعنی از هر
جدیدی که یادگرفته را بپزد و گرنه چهار نفر یک نفــر و این یک نفر
در اولویت تعدیل نیروست.
هم میتواند روزنامهنگار باشــد و
درست است که حراست ادارات از هم پاسبان و هم معلم و ناظم.
جنبههای حجــاب و ایدیولوژی و •
مالی و اخالقی نظارتهایی دارند  -۵دوســتی میگفــت :چنــد
امــا بازهالــهای از امنیــت دورادور ســال پیش و در مدرسه فرزندم،
خود احســاس میکنند حــال آن احساس کردم خانم ناظم/معلم
که مانند بانکها ناگهان افراد باید از عقدههــای جدی رنج میبرد و
چون خودش بهرهای از شــادابی
تغییرکنند.
در یک بانک وقتی معاون یا رییس و زیبایی نبرده بود میکوشید این
اعتبارات به شعبهای دیگر منتقل حس را در بچهها ُ
بکشد.
شــوند  -چنانچه زنجیرۀ فسادی یکی دو بار به مدیر مدرســه تذکر
شــکل گرفته باشــد -بــه صورت دادم و وقتــی دیــدم پیگیــری
خــودکار لــو مــیرود .در بانکها نمیکند یا جدیــت ندارد در یکی
ناگهان به فرد مرخصی میدهند و از جلسات عمومی از روان پزشکی
جای او دیگری را مینشانند و اگر که دعوت شده بود خواستم از او
اصرار داشته باشد نرود یعنی ریگی سالمت روان بگیرد .خانم ناظم/
به کفــش دارد و نمیخواهد رازی معلم برافروخته شــد اما والدین
دیگر هم به صحنه آمدند و روشن
برمال شود.
در یک مدرســه هم اگر افراد جا به شد همه از او دل پری دارند و بیم
جا شوند زبان بچهها باز میشود و نمره یا همان امتیاز را داشتهاند.
میتوانند وضعیت را به فرد بعدی
{>> ادامه در صفحه}33 :
گــزارش دهند تا فاجعه عمق پیدا

Real Estate Broker

Casabellaquebec.com
shahrianrealtor@gmail.com
office:450-934-9944
Fax: 866-867-8020

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

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح

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

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

info@loadextransport.com

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
هوایی
م
ا
ف
س ران
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برترین
و
م
ر
غ
و
ب
ترین
سنگ ه
ا
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت ،کوارتز
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

T.A.M Travel

آ ژ انس
مسافرتی

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

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

مها
 مشجران عزیز

ـاو
هر چهارش ره رایگان

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

>> ت

ـو
ج
ه
ت
و
ج
ـه

ه

ر روز هفته

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

پی
ش
خ
ر
ی
د

در بهت
ر
ی
ن
م
ن
طقه

wn
o
t
n
w
o
d
به قیم

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

ت
مناسب!

یه ما به خریداران:
• هد
دالر هزینه محضر
1200

Cell.: 514-969-2492

با قیمت های رقابت ناپذیر

نادرخاکسار

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

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

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

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

Email: maryagency@gmail.com

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

فرو
ش
ب
ل
ی
ت
ک
ل
ی
ۀ
ب
رنام
ه ها و کنسرتها
همه رو
زه
در تپش دیجیتال

6
3
3
3
3
2
514-2

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

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

مژده به هموطنان ایرانی و افغانی
پکیجهای
بیش از 20
کانال GEM
«من و تو»
«ریویرا»
«بی بی سی»
صدایآمریکا
و...

و سایر اقلیت های فرهنگی
دیگر نیازی به نصب دیش نیست

اینک باخرید دستگاه IPTV
قادر خواهید بود کلیه ی کانال های فارسی زبان
داخل ایران و شبکه های استانی ایران ،اروپا
همچنین کانال های ورزشی،
فیلم های سینمایی ایران و آمریکا
با کیفیت «اچ دی» را مشاهد کنید.
برای آگاهی بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید:

بیش از
 30کانال
افغانی

رضاشریفی

Cell.: 514-571-6564
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جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا
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Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

 سالگی6
-

DR JEA
N

0 :ودکان
ختنه ک
LOUIS
B

OURQU
E

پزشک خانــواده

بدون وقت قبلی
Family Physician

(Without Appointment)

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D.

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

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

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس:پزشک خانواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

هم اكنون

:پزشکان خانواده

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

:پزشکان متخصص

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
بوتاك
، قلب،گوش و حلق و بینی،روانپزشک،جراح ارتوپدی
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
توسط س و فیلر
،انکولوژیست،جهاز هاضمه،متخصص زنان،جراح عمومی
جراح
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
پالستیک
... بیماری های عفونی و،جراح کلیه و مجاری ادرار
Implant  کاشتن دندان
Root Canal  درمان ریشه
 OPTHAMOLOGIST
 ONCOLOGIE:
 MALADIES INFECTIEUSES

Invisalign
Dr. Samir Antaki
Dr. George Wakil
Dr. A.-F. Doss
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه

ENDOCRINOLGUE:

ORL:

PSYCHOLOGUE:

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل
Dr. Jack Elstein
Dr. Samir Abboud
Dr. Mahnaz kazemi
New
 دندان اطفال
 UROLOGUE:
 GASTROENTÉROLOGUE:
 ACUPUNCTEUR & LASER:
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics








Dr. Jean-Louis Bourque
Dr Joseph Loutfi
Dr. Bahman Fashipour
 ALLERGIE:
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:  PODOLOGUE:
) پر کردن دندان ها (همرنگ دندان
Dr. Phil Gold
Dr. Théodore Kass
Dr. Ata Ansari

Implant
CEREC
AC Bluecam 
 CARDIOLOGUE:
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:  NUTRITIONISTE :






















 
























 
















 













1834 Ste Catherine W. Suite 200
Root Canal 






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






















کلیه
قبول
Tel : (514) 933-3337 
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روز7
و
www.clinique-arya.com بیمه های دانشجوئی
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Lumineers
Veneer



















 ،گوشت
خوشمزه
پیتزاهای
•
دلنشین
و
زیبا
• با محیطی

Dr. Abed G Kahwati
 GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue
 ORTHOPEDIE:
Dr. Faramarz Dehnade

• لطفا جمعه و شنبه شبها
:میز خودراازقبل رزرو بفرمایید

New  چهار فصل،اطلس

،• انواع ساندویچ های گرم
 انواع پوتین،همبرگر
مخصوص کبک

برای پذیرایی از شما عزیزان
 منونه30 • با بیش از
پیتزاهای متفاوت برای
ذائقه های ایرانی

514-524-0-524
1834
Ste-Catherine W., Suite 200
Montreal, Quebec H3H 1M1
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

www.clinique-arya.com

Ap

po

rtez vot

in!
v
re

Dr. Naji Wakil (spécialité
CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

Nasim Saberi, RD (Counseling
Diabetes, Obesity, Hypertension)
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514) 733-4683
(5589 CDN#2, H3T 1Y8)

Tel.: (514) 933-8383

1253 Rue Guy













Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

رستورانپیتزایی
اطلس

Guy

www.atlaspizza.ca

415-369-0505 • NDG: 6555 Somerled
514-524-0524 • Plateau Mont Royal: 4051 St-André / 514
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مشاوره و ارزیابی رایگان

د و فروش
خری
مسینار رایگان ویژه ر مونترآل
م سک ن د
م
عدازظهر
و اجاره و وا ز  3تا  5ب
 10جون ا
514-57
یکشنبه
4-547
رزرو2 :
تلفن

مسعودهاشمی

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

به ما بپیوندید!

Immo-Plus

فروشندهمجازالستیکدرمونتریالکانادا

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

Cell.: 514-298-4567

massood.hashemi@century21.ca

گام بزرگ پژوهشگران در مسیر درمان بیماری
نابود کننده اعصاب حرکتی
کاپیتــان ســابق تیــم بیســبال
بوســتون کالــج کــه بــه بیماری
مرگبــار و فلج کننــده ای.ال.اس
مبتال شد.
پژوهشگران علوم زیستی اعصاب
در کینگزکالج لندن گام بزرگی به
ســوی ترمیم ژنهای بیماری ای
ال اس  ALSو سایر بیماریهایی
که موجــب تخریب پیشــرونده و
غیرقابــل ترمیم اعصــاب حرکتی
میشوند،برداشتند.
ای-ال-اس  ALSیا آمیوتروفی
لترال اسکلروزیس ،همان بیماری
اســت کــه اســتیون هاوکینــگ،
کیهان شناس برجسته به آن مبتال
بود و به واســطه آن کنترل ارادی
کلیه عضالت حرکتی و راه رفتن و
بلعیدن و حرف زدن را تا آخر عمر
از دســت داده بــود .ایــن بیماری
معموال جــان افــراد را ظرف چند
ســال کوتاه می گیرد اما استیون
هاوکینــگ مدتــی طوالنــی به آن
مبتال بود.
دنی بی یرد ،نیز به فرم ارثی ای-
ال-اس  ALSیا بیماری لو  گریگ
مبتالســت و به خاطر می آورد که
خواهــر و بــرادرش در اثر عوارض
بیمــاری در جوانی جانشــان را از
دست دادند.
دنی بی یــرد درباره ایــن موضوع
گفت« :وحشت کرده بودم .چون
میدانســتم همین سرنوشــت در
انتظار من اســت .من بــه برادرم

Facebook.com/
paivand.montreal

خیلــی نزدیــک بــودم و شــاهد
پیشــرفت بیماری و مرگ دردناک
او بــودم ،اما هیچ وقــت دلم نمی
خواست به آن فکرکنم».
با اینهمه و به رغم تالش دنی در
فراموش کردن بیماری ،روزی که
پاهایــش ضعیف شــد و از حرکت
افتاد ،پزشک معالجش به او گفت
او نیز مانند خواهر و برادرش ،ژن
معیــوب  SOD1را دارد و بدنــش
نمیتوانــد پروتئیــن الزم بــرای
حفاظــت از رشــتههای عصبی را
بســازد و به جای آن یک پروتئین
سمی تولید میکند.
پزشــک ،بــه او توصیه کــرد که به
کینگز کالج لنــدن برود و در پروژه
تحقیقاتیدرمانباالیگو  نوکلئوتید،
بــرای بیماریهــای نورو ِد  ژنراتیو
شرکت کند.
پرفســور کریستوفر شــاو از کینگز
کالج لنــدن توضیح داد« :زنجیره
ژنها در داخل هســته سلول قرار
دارد و پروتئیــن در فضــای داخلی
ســلول ،بین غشاء و هســته قرار
میگیــرد .اما همــه پروتئینها بر
اساس دستورالعملی که در هسته
سلول است و توسط یک پروتئین

پیام رسان ساخته میشوند و نقش
همــه این عوامل ،در بروز بیماری
به یک اندازه مهم است».
در افــراد مبتــا بــه ای-ال-
اس  ALSو ســایر بیماریهــای
نــورو دژنراتیو کــه موجب تخریب
پیشرونده و غیرقابل ترمیم اعصاب
حرکتــی ،و فلج مرکزی و محیطی
میشــوند ،ژنهای هســته سلول
معیــوب اســت و دســتورالعمل
غلطی بــرای ســاخت پروتئین به
بیرونمیفرستد.
پرفســور کریســتوفر شــاو گفــت:
«مشــکل این اســت که پروتئین
تولید شده سمی است و دسترسی
به هسته سلول و زنجیره ژنی هم
بســیار مشــکل اســت .به همین
دلیل ما تحقیقات مان را روی آن
پروتئین پیام رسان متمرکزکردهایم
و با شــیوه اصالح ژنی که استفاده
میکنیــم ،واســطه پیام رســان را
از بیــن میبریم و جلوی ســاخت
پروتئین سمی را میگیریم».
 SOD1یــا ژن معیوبی که در این
تحقیق بــا اولگونوکلئوتیــد مهار
شــده است یکی از  ۱۳ژن شناخته

Tires and Mechanics

1/1

All types of cars
European | American | Japanese

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/16338955c90e1480?projector=1&messagePartId=0.1

This month
special

& Oil change
Filter $35.00
9.00
Brake job: $7
th
(Including e
) brake pads
---------4 Brand new
16 inches tires
& installed
balanced:
$360.00

حراج رقابت ناپذیر الستیک
We have all the
sizes from
13 to 24 inches

خشایارشادانلو

Inspection $30.00
Before buying a car, bring
it to us , we will check 101
points of the car for you
Our tires have full warranty
against any defects.

975 A Pacifique
Lachine , (QC) H8S 2R1
(Hwy.20 exit 62, Continue on service road
after 1st Avenue towards ville St. Pierre).

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
شــده در بــروز بیماری هــای نورو
دژنراتیو ،و از خطرناکترین آنهاست
کــه بصورت ارثی منتقل میشــود
و موجــب مــرگ ســریع مبتالیان
میشود.

را بر روی سایت بخوانید

تیم تحقیقــات کینگز کالج لندن،
امیدوار اســت پــس از پایان موفق
این مرحلــه ،پژوهش را با مطالعه
روی ســایر ژنهــای ایــن گــروه
تکمیل کنند .مرحله تکمیلی این

کار آزمایــی به منظور تایید داروی
ترمیم ژن معیوب ،تا پایان ســال
 ۲۰۱۸آغاز خواهد شد.
•
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مدیریت...

دشــواری
در زمانحال
بــودن
بســیاری از ما از مشکل عجیب و
غریبی رنج میکشیم:
ناتوانی از زیسنت در محدوده زمان
حال.
مثــا در یک روز آفتابــی ،در یک
ســاحل زیبا ،وقتی آســمان
صــاف اســت ،زیــر درختان تالش کنیم با جهان هماهنگ
بلند نخل ،بیشتر ما اصال در شویم و خود را برای مشکالتی
آن لحظــه حضور نداریم .در که قرار است در آینده اتفاق
محل کارمان در حال بحث
بیفتند،سرزنشنکنیم.
با رقیب کاریمان هستیم یا
برای یک طرح جدید نقشه
میکشیم.
داردکهبرخیبسیارنگرانکنندهاند
یــا مثال در یــک مهمانی تولد یک و مــا درباره آنها پیشزمینه داریم.
کــودک ،که بــرای خود او بســیار همه چیز به شکل تئوریک امکان
مهــم اســت و مــا هــم او را خیلی وقوع دارد ،زلزله ،اخراج ،بیماری
دوســت داریــم ،در واقــع در جای و همه اینها به اضطراب ما را مدام
دیگری حضور داریم ،ذهنمان در باال میبرد:
حــال حرکت بین گذشــته و آینده ندانســتن اینکه چه اتفاقی خواهد
است.
افتاد.
چه چیزی در زمان حال وجود دارد امــا در واقع ،تعداد کمی از اتفاقات
به ویــژه در بهترین لحظات زمان بد میافتند .ما اضطراب آن زمان
حال ،که آن را تبدیل به یک تجربه خــود را فراموش میکنیم یا اینکه
دشوار میکند؟
آن را به زمان حال منتقل میکنیم.
چرا اتفاقها وقتی تمام میشوند ،بنابراین ،وقتی رویــدادی را به یاد
ارزشمندتر و لذتبخشتر به نظر میآوریــم ،آنچه که اغلب فراموش
میرسند؟
میکنیم ،این است که چقدر از آن
یکی از مزایای گذشته این است که رویداد را صرف پیشبینی آیندهای
به شکل دراماتیکی ،ورژن ویرایش ناخوشایند کردهایم که هرگز اتفاق
شده وکوتاه شده زمان حال است ،نیفتاده است.
حتی بهتریــن روزهای زندگیما پر دوســتان ما هم در پریشان کردن
از لحظههای ناراحت و آزاردهنده حــواس مــا از زمان حــال ،نقش
اســت ،امــا حافظــه ،مثــل یــک دارنــد .آنها هم حال و نگرانیهای
ویراشگر حرفهای ،ساعتهای بد و خود را دارند ،ممکن است احساس
راشهای اضافه را حذف میکند و خستگی کنند .ممکن است وقتی
بهترین لحظات و معنادارترین آنها کنار ما هستند و ما به وجودشان و
را نگه میدارد .ساعتهای معمولی اعتماد به نفسی که به ما میدهند،
زندگی به شش تصویر عالی کاهش نیاز داریم ،بیحوصله باشــند .اما
پیــدا میکند .نوســتالژی ،همان
زمان حال ویرایش شده است.
آنچه بیــش از هرچیــز زمان حال
را ویران میکند ،اضطراب اســت.
زمان حال بیشمار امکان در خود

ناصر ملک مطیعی...
شهرت خود را داشتند .باجخور و
َت َلکهکننبودندو ّ
حقضعیفترهارا
از زورمندان و قلدران میستاندند.
امن ّیــت مح ّلــه را تأمین میکردند
و بــده بستانشــان در حــوزهی
نفوذشان  ،به خودتنظیمی روابط
اجتماعی کمک میکرد.
با ایــن حال هیچکس هــم مانند
ناصر ملک مطیعی نتوانست زوال
یک پهلوان را بــه نمایش بگذارد.
در یکی از کلیدیترین فیلمهایش
فقط بیســت دقیقــه بــازی کرد؛
فیلم پرآوازهی «قیصر» ساختهی
«مســعود کیمیایــی» در ســال
 ۱۳۴۸ایــن شکســت تراژیک را به

ایــن حالتهای آنها هــم در ذهن
ما ویرایش میشود .ما چشم انداز
اقیانوس را بیشــتر از چیزی که در
آن زمان ما را به خودمان مشغول
میکرد ،به یاد می آوریم.
ذهــن ما مثل یک غــار پر صدا و
انعکاس صداســت .این ذهن در
طول زندگی آموخته که کاری به
آنچه کــه در لحظه اتفاق میافتد
نداشته باشد .یکی برای ما چیزی
تعریف میکند و ما بدون نیت بد
و تنها از روی دشــواری مدیریت
«مــن» ،باعــث میشــویم کــه از
تعریف کردن پشیمان شود .در یک
مکان زیبا هســتیم اما نمیتوانیم
مناظر زیبا را ببینیم چون ذهنمان
مشــغول اتفاقاتی است که ممکن
است شش ماه دیگر بیفتند.
باید تالش کنیم با جهان هماهنگ
شویم و خود را به طور غیرمستقیم
برای مشــکالتی که قرار اســت در
آینده اتفاق بیفتند سرزنش نکنیم.
باید برای عدم حضور و بیتوجهی
دیگران هم آماده باشیم -آنها هم
ممکن اســت در مهمانیای که ما
ترتیــب دادهایــم ،ناگهــان به طرز
غریبی نگران شوند یا وقتی با آنها
حرف میزنیم به نظر نرســد که به
داستان ما گوش میدهند .یادمان
باشــد آنها هم ممکن اســت دچار
مشــکل ناتوانــی از بــودن در حال
حاضــر باشــند .آنها هــم مثل ما،
احتمــاال بعدها ،وقتــی زمان حال
تبدیل به خاطره شد ،از بودن کنار
ما بیشتر لذت میبرند.
(از مجموعه «کتاب زندگی»)

>> ادامه از صفحه13 :
شکلی تاثیرگذار نشان میدهد.
«فرمان» سالهاست که توبه کرده
و دست از عرقخوری و عربدهکشی
برداشته وکاسبی میکند و چاقوی
خــود را در صنــدوق پنهــان کرده
است .وقتی پای ناموسش ب ه میان
میآیــد و عزم میکند تا دســت به
چاقوی انتقام ببرد ،پیشکســوت
او« ،خــان دایــی» ،جلــوی او را
میگیرد با این استدالل که دورهی
این انتقامگیریها گذشــته است.
فرمان با دســت خالی میرود و به
دست ســه برادر کشــته میشود.
بــا این حــال حتا بــرادر کوچکش
«قیصر» حاضر نیســت به پلیس

شکایت کند و تا پایان فیلم انتقام
شــخصی میگیــرد و ســر آخــر به
دست پلیس از پا در میآید.
صحنــه ای که او قتل اوّل را انجام
داده و خان دایی در ایوان نشسته و
شاهنامه میخوا َند ،به ّ
رقتبارترین
شکلی مرگ ســلوک پهلوانی را در
جهــان معنایی تغییر شــکل داده
نشــان میدهد .جامعــهی دههی
چهل شمســی آنقــدر تغییرکرده
بــود که دیگر بهوجــود جاهلها و
لوطیها نیازی نداشته باشد.

ناصر ملک مطیعی و انگ
ابتذال

صرافی  5ستاره
2178 Ste-Catherine W.

(514) 846-0221

در فرهنــگ لغــات یــک کشــور
استبدادزده هیچ واژهای مبتذلتر
از خود کلمهی «ابتذال» نیست.
بهخصوص که پس از انقالب ،این
واژه را آنقــدر راجــع بــه هر آنچه
نشانهای از رژیم سابق داشت بهکار
بردندکه امروز حتا از بهیادآوری آن،
یاد سالهایی میافتیم که کلمهها
بــر اثر وفور اســتفاده ،معنایی جز
سیاســتزدگی بــه ذهــن متبادر
نمیکردنــد .فرقی هم نمیکرد که
روشــنفکر و تحصیلکرده باشــی
یــا جــز آن .انگ ابتــذال ب ه هر چه
در آرمانشــهرها جــا نداشــت،
میچســبید و آنرا بــه گوشــهی
فراموشخانههــای تاریــخ پــس
میرانْــد .در خیابانهای انقالب،

Tel.: (514) 585-2345

کوچههای فرعی به بنبستهایی
میرســیدند که در آنها بســیاری
از خردهفرهنگهــا راه بــه جایــی
نداشتند .حتا آن بخش از فرهنگ
عامهی تهرانیهای اصیل که یک
سنت و مذهب بود و پای
پایشان در ّ
دیگرشان در خوشباشیگریهای
متســاهالنهی ایرانیــان .همــان
ایرانیانــی کــه نــذورات میدادند،
به ضریحها دخیل میبســتند ،به
متوســل میشــدند و
امامزادههــا
ّ
در ماههــای حــرام ،از فعــل حرام
دوری میکردند و جز آن ،از میکده
و شــاهدبازی و طبیعــت غافــل
نمیشدند و همیشه دُمی به خمره
و سری به ُمهر داشتند.
ناصــر ملــک مطیعــی نمایشگر

صادق چنین فرهنگی بود.
چهــل ســال دوری از ســینما بــا
همــهی جفاهایــی که به او شــد،
خــودش حکایت وارونگــی و افول
ارزشها و سلوکی است که تا پیش
از این بخشی از حیات اجتماعی و
تاریخی ایرانیان بود .پیرمرد شمایل
خود را تا میانسالی ساخته بود و
کاری نبود که نکرده باشد ،با این
حال فراموشی تحمیلی و سکوت
محجوبانــهاش او را از حافظههــا
جدی
پاک نکــرد .منتقــدان او را ّ
نمیگرفتنــد ،ولــی او بــا نمایــش
بیواســطهی یک فرهنگ پاســخ
خود را از مردمش گرفته بود.
* پوستر از حسین ستاره
(منبع:خوابگرد)
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جام جهانی...
تاریخچه حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی

پنج مدعی قهرمانی جام جهانی  ۲۰۱۸کدامند؟
 .۲برزیل:
از زمانــی که برزیل در نیمه نهایی
جــام جهانی  ۲۰۱۴بــا نتیج ه  ۷بر
یــک مقابل آلمان شکســت خورد
زمــان زیــادی گذشــته اســت .از
آن زمان ترکیــب تیم برزیل تغییر
کــرده و بازیکنــان جــوان خوبــی
اضافــه شــدهاند .برزیــل تاکنــون
پنج بار قهرمان جام جهانی شــده
اســت و برای رقیبــان خود تهدید
به شمار میآید .برزیل در انتخابی
جــام جهانــی در گروه خــود با ۴۱
امتیــاز اول شــد و از تیــم دوم ۱۰
امتیاز فاصله داشت .نیمار یکی از
بازیکنــان کلیدی برزیل اســت که
میتواند به راحتــی به خط دفاعی
تیمهای حرفهای حمله کند .تیم
برزیل ،مارسلوی با تجربه و تیاگو
سیلوا را در خط دفاعی خود دارد.
فیرمینو و خســوس در خط حمله
نیمار را یاری خواهندکرد.

تنهــا کمتــر از دو هفته به شــروع
بازیهــای جــام جهانــی ۲۰۱۸
ی مانــده اســت .این
روســیه باقــ 
مسابقات تماشــاگران زیادی دارد
کــه هرکدام از تیــم محبوب خود
طرفــداری میکننــد .هــواداران
فوتبــال در سراســر جهــان برای
شروع این مســابقات هیجان زده
هستند.
حضــور در جــام جهانــی بــرای
تیمهای فوتبال جهان مایه افتخار
اســت .رقابتها در این جام بسیار
تنگاتنگ است و همه تمام تالش
خود را میکنند تا در این جام پیروز
شــوند .آلمان قهرمــان دوره قبل
جام جهانی بوده است .این تیم در
فینال جام جهانی  ۲۰۱۴آرژانتین
را بــا نتیج ه یک بر صفر شکســت
داد.
پنج تیمی که احتمال دارد امسال •
در جــام جهانــی  ۲۰۱۸روســیه .۳اسپانیا:
ل و خالقیت الزم
اسپانیا پتانســی 
قهرمان شوند عبارتند از:
•
را برای جام جهانــی دارد .فوتبال
 .۱آملان:
اسپانیا در سال  ۲۰۱۰به اوج خود
در ســال  ۲۰۱۴ماریوگوتزه با زدن رســید؛ زمانی که این تیم در جام
گل دردقایــقاضافــه بــازی قلب جهانی قهرمان شــد .ایــن تیم در
آرژانتینیهای زیادی را شکســت .ســالهای  ۲۰۰۸و  ۲۰۱۲نیــز در
تیــم آلمــان اســتعدادهای زیادی بازیهای یورو به قهرمانی رسید.
را دارد .جوانــان فوتبالیســت بــا بــا ایــن حــال در بازیهــای جام
اســتعدادی در باشــگاههای ایــن کنفدراســیونهای  ۲۰۱۳این تیم
کشــور بازی میکننــد .آلمانیها مقابل برزیل شکست خورد و رو به
قدرتمند هستند .تیم آنها ترکیبی افول گذاشت.
از جوانان و با تجربه است .جوانانی با این حالاســپانیا همچنان تیم
همچون جاشــوا کیمیــچ و تیمو قدرتمندی است و بازیکنان جوان با
وارنــر امیدهای این تیم هســتند .تجربه در ترکیب خود دارد .افرادی
بازیکنــان بــا تجربــهای همچون ماننــد ســرخیو رامــوس ،جــرارد
توماس مولــر ،مارکو رئوس ،تونی پیکه ،آندرس اینیستا ،بوسکتس
کــروس ،مســوت اوزیــل ،ژرومه و جــوردی آلبــا ،بازیکنان کلیدی
بوآتنگ و مانوئل نویر مســئولیت اسپانیا هستند .جوانانی همچون
رهبری تیم را بر عهده دارند.
ایســکو ،آسنســیو و واسکس نیز
•
میتوانند در نتیجهگیریاســپانیا

موثر باشند.

•

 .۴فرانسه:
در ســه ســال اخیر تیم فرانســه،
جدید شده اســت .تیم فرانسه در
فینــال بازیهــای یــورو  ۲۰۱۶به
پرتغال باخت .دیدیه دشان ،مربی
فرانسه برای انتخاب بازیکنان تیم
با چالش بــرای جام جهانی ۲۰۱۸
روســیه روبرو بــود زیــرا بازیکنان
بســیار خوب زیادی وجــود دارند.
آنتوان گریزمــان ،بازیکن کلیدی
فرانســه است .این بازیکن در کنار
کیلیان امباپه ،اولیویه ژیرو و نبیل
فکیر خط حمله فرانسه را تشکیل
میدهنــد .بازیکنانی همچون پل
پوگبا ،توماس الر ،انگلولو کانته و
بلز ماتوئیدی میتوانند به عملکرد
تیم فرانسه کمک کنند.

•

 .۵آرژانتین:
خط حمله آرژانتین یکی از بهترین
حملههــای جــام جهانــی خواهد
بود .آرژانتین از تیمهایی است که
شــانس قهرمانی امســال را دارد.
آرژانتیــن معمــوال در رقابتهــا تا
فینال پیش میرود.
بازیکنانی همچون لوکاس بیگلیا،
اور بانگا وکریستیان پاوون در خط
میانی تیم آرژانتین قرار دارند.
خط هافبک را بازیکنانی همچون
نیکــوالس اوتامنــدی ،خاویــر
ماسچرانو ،فدریکو فازیو و مارکوس
روخو تشکیل میدهند.
سرخیو آگوئرو ،گونسالو ایگواین،
لیونل مســی ،پائولو دیباال و آنخل
دی ماریــا در خط حملــه این تیم
هستند.
تیمهایی همچون بلژیک ،پرتغال،
شــیلی و انگلیس نیــز در این جام
قوی هستند اما احتمال قهرمانی
آنها کمتر است.
•

پزشکان بدون مرز :کمک کنید!

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

آزاده ملک زاده
•
جام جهانی  1978آرژانتین
اولین حضور تیم ملی فوتبال ایران
در جــام جهانــی در ســال 1978
میالدی به میزبانی آرژانتین بود که
با حضور چهره هــای بیاد ماندنی
فوتبــال همچــون زنده یــاد ناصر
حجازی بعنــوان دروازه بان و علی
پروین در پست هافبک در گروه D
و در مقابــل تیم های فوتبال پرو،
هلند و اسکاتلند قرارگرفت .در این
دوره جــام جهانی تیم ایران با یک
تســاوی و  2باخت 2 ،گل زده و 8
گل خــورده در انتهای جدول قرار
گرفت و در نهایت از دور بازی های
جام جهانی حذف شد.
•
دومین حضور :جام جهانی
 1998فرانسه
متاســفانه در پس از اولین حضور
ایــران در جام جهانی ،تیم ملی به
مدت  20ســال نتونســت در جام
جهانــی حضور پیدا کنــه .تا اینکه
بعد از  20سال این طلسم شکست
و همه چیز بــرای حضور تیم ملی
فوتبال ایران در جام جهانی 1998
فرانســه آماده شد .ایران در مبارزه

ای ســخت برای راهیابــی به جام
جهانــی  98در یــک بــازی خاطره
انگیز در مقابل استرالیا این تیم رو
 2بر  1شکست داد و فرش قرمزی
به سوی فرانسه برای خودش پهن
کرد .روزی کــه هرگز از خاطره ها
محو نمیشــه .این بازی سرنوشت
ســاز که با  1گل حمید اســتیلی و
یــک گل لحظه آخری که توســط
خداداد عزیزی به ثمر رسید موجی
از شــادی بی سابقه در ورزشگاه و
سراسرکشور رقم زد.
بعــد از حضــور تیــم ملــی فوتبال
ایران در جام جهانی  98فرانســه،
ایــران با قــرارگرفتــن در جدول F
در مقابــل تیم های قــدری چون
آلمان ،یوگســاوی و آمریکا ،بازی
های بســیار زیبایــی رو به نمایش
گذاشــت و علیرغم اینکه نتونست
به پله های باالتری صعود کنه اما با
دو باخت آبرومندانه از جام جهانی
خداحافظــی کرد .در ایــن دوره از
بازی ها ایران با نتیجه  1بر صفر در
مقابل یوگســاوی و  2بر  0مقابل
آلمان شکست خورد.
اما در یک بازی فوق العاده حیثیتی
و غــرور آفریــن تیــم ملــی فوتبال
آمریکا را با نتیجه  2بر  1شکســت

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

فتوشاپ

داد و اولین برد خودش رو در جام
جهانی تا سال  98رقم زد .تیم ملی
ایران با  3امتیاز در رده سوم جدول
قرارگرفت و با جام جهانی فرانســه
خداحافظی کرد.
•
سومین حضور :در جام جهانی
 2006آملان
تیم ملی فوتبال ایــران بعد از یک
دوره نافرجــام در مقدماتــی جــام
جهانــی ســال  2002موفــق بــه
حضــور در جام جهانی نشــد و در
دوره بعدی یعنی  2006به میزبانی
آلمان موفق شــد برای بار سوم در
تاریخ فوتبال ایران در جام جهانی
حضور پیدا کنه .ایران در سومین
حضــور خودش در جــام جهانی با
ســرمربیگری برانکــو ایوانکوویــچ
در گــروه  Dدر مقابــل تیــم های
پرتغــال  ،مکزیــک و آنگــوال قــرار
گرفت که با تســاوی  1-1مقابل
آنگوال و دو باخت با نتایج  1-3در
مقابــل مکزیــک و  0-2در مقابل
پرتغال شکســت خــورد و بــا این
دوره از بازیهــای جــام جهانی هم
خداحافظی کرد.

{>> ادامه در صفحه}30 :
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خواندنی...

حتمــا شــنیدهاید کــه میگوینــد
زعفــران یکــی از گرانتریــن مــواد
غذایــی دنیــا اســت و ارزش هــر
گرمش از طال هم بیشتر است.
امــا چه مــواد دیگری هســتندکه
میتوانند با این ادویه پرمشــتری
رقابت کنند؟
دلیــل گرانــی ایــن محصــوالت
چیست؟
آیا واقعا به قیمتشان میارزند؟
در اینجا نگاهی میکنیم به تعدادی
از گرانتریــن خوراکیهــای کــره
زمین.
•
 -۱زعفران
ایــن ادویه کــه به "طــای قرمز"
معروف اســت ،در واقع کاللههای
ل زعفران است و به عنوان
سرخ گ 
افزودنی مصرف غذایی دارد .ارزش
گرمی آن از طال هم بیشــتر است.
دلیلش هم مشــخص است ،گیاه
زعفــران تنها برای یکــی دو هفته
در پاییز گل میدهد ،برداشت این
ادویه نیــروی کار زیادی الزم دارد
(با دســت جمــعآوری و فــرآوری
میشــود) و هرگل تنها ســه عدد
کاللــه دارد؛ یعنی برای تولید یک
کیلوگــرم زعفران بــه مزرعهای به
وســعت تقریبی دو زمین فوتبال
نیاز هســت و حدود ســیصد هزار
گل.
•
 -۲خاویار
خاویار ترشی اشپل ماهی استروژن
اســت و یکی از لذیذترین غذاهای
دنیــا به شــمار میرود .فــرآوری و
بســتهبندی آن کار ســختی است
و از همــه مهمتــر اینکــه بســیار
نایاب اســت .معروفترین خاویار از
فیلماهــی گرفته میشــود که در
دریــای خزر و دریای ســیاه زندگی
میکند .این ماهــی رو به انقراض
است و برای همین فروش قانونی
خاویار بســیار محدود است .دوره
بلوغ فیلماهی حدود بیست سال
اســت .خاویــار فیلماهــی زال -
این گونه تقریبا بــه طور کامل در
زیستگاه طبیعی خود منقرض شده
 از آن هم کمیابتر اســت .آنطورکــه در رکوردهــای جهانی گینس
ثبت شده ،گرانترین خاویار تاریخ
متعلــق بــه فیلماهــی زال پیری
(احتماال صد ساله) بوده که خاویار
سفیدش کیلویی ۳۴٫۵۰۰دالر به
فروش رسید.
•
 -۳صدف
صــدف امــروزه غذایــی لوکــس
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خوراکی

محســوب میشــود اما همیشــه
غذای مرفهین بیدرد نبوده است.
صدف در اوایل قرن نوزدهم خیلی
ارزان بــود و منبــع غذایی مهمی
برای طبقه کارگر جوامع ســاحلی
محسوب میشــد و چنان به وفور
یافت میشدکه از آن برای انباشتن
پای گوشت استفاده میکردند.
اما صیــد بیــش از حــد و آلودگی
ضربه ســختی به منابع صدف زده
و کمبود این ماده غذایی قیمتش
را باال برده.
•
 -۴قارچ دنبالن سفید
()Truffle
این ماده غذایی باارزش در منطقه
پیدمونتــه در شــمال ایتالیــا پیدا
میشــود و تنهــا بین ریشــههای
بعضی درختــان خــاص میروید.
قــارچ دنبالن ســفید کمیابتــر از
گونههای دیگر قارچ دنبالن است
و بو و مزه قوی و خاصی دارد.
قارچ دنبالن ســفید قابل کشــت
نیســت  -عده زیادی تــا به امروز
ســعی کردهاند این ماده غذایی را
کشت کنند اما همچنان تنها منبع
آن طبیعت است .چیزی که باعث
گرانی آن میشود همین غیر قابل
پیشبینی بودن و مشقتی است که
مردم برای پیدا کردن و برداشــت
آن تحمل میکنند.
•
 -۵ژامبون ایبری
نوعی ژامبون فرآوریشــده که در
اســپانیا و پرتغال تولید میشــود.
بهترین ژامبون ایبری از خوکهایی
تهیه میشود که به شیوه دامپروری
آزاد نگهداری میشــوند و در دوره
پایانی زندگی تنها بلوط خوردهاند.
دســتهبندی ژامبون ایبری خیلی
ســختگیرانه اســت و ژامبــون
"سیاهنشان" بهترین نوع ژامبون
محســوب میشــود .ژامبــون
سیاهنشــان از خوک ایبری اصیلی
تهیــه میشــود کــه آزادانــه در
جنگلهای بلوط میگردد و بلوط
میخــورد .گوشــت ایــن خوکها
بــرای یک دوره  ۳۶ماهــه فرآوری
میشود.
بــا اینکه دوره پرورش خوکها
تنها سه سال است اما فرآوری
ژامبونها تا شــش سال طول
میکشد.
•
 -۶گوشت گاو واگیو
واگیــو بــه معنــی "گاو ژاپنی"
اســت ،و میتواند به هر یک از
چهار نــژاد مختلــف گاو ژاپنی
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گران دنیا

اطالق شــود .این گوشــت
مقدار زیادی رگههای چربی
دارد کــه هنــگام پخت آب
میشــود وگوشــت را ترد و
مرطــوب میکنــد و باعث
میشــود گوشــت در دهان
آب شود.
بعضی از عالقهمندان عقیده
دارند حسی که این گوشت
در دهــان ایجــاد میکنــد
ماننــد یک تکــه ماهی نرم
اســت .قیمت باالی این گوشــت
تنهــا بــه خاطــر فراینــد پــرورش
ایــن گاوهــا اســت ،نشــان واگیو
تنها بــه گاوهایی تعلــق میگیرد
که بــر اســاس دســتورعملهای
ســختگیرانهای پرورانده و تغذیه
شده باشند.
گوســالهها بایــد غــذای خاصــی
بخورند که رشد رگههای چربی را
تضمین کند .گوشت گاوکوبی که
یکــی از گرانترین نمونههای واگیو
است کیلویی حدودا  ۵۰۰پوند در
ژاپن قیمت دارد.
•
 -۷قهوه کوپی لواک
اگر بخواهیم ســختگیری بکنیم
بایــد بگوییــم که این غذا نیســت
و نوشــیدنی اســت امــا از آنجایی
که قیمت این نــوع قهوه کیلویی
 ۷۰۰دالر است ،قطعا باید در این
فهرســت گنجانــده شــود .کوپی
لواک ،یــا قهوه زبــاد ،از دانههای
قهــوهای تهیه میشــود کــه زباد
آســیایی خــورده ،ناقــص هضم و
سپس دفع شدهاند .خیلی اشتهاآور
نیست ،نه؟!
بعضیها عقیــده دارند که هضم و
تخمیــر ناقص این قهوه در اســید
معده ایــن حیوان باعــث افزایش
طعــم آن میشــود .منتقــدان
میگویند این کلکی بیش نیست و
قهوهای که با این دانه درست شده
باشد شدیدا بدمزه است.
متاســفانه در ســالهای اخیــر بر
تعداد مزارعی که به تعداد زیاد زباد
آســیایی پرورش میدهنــد افزوده
شــده اســت .زبادها در این مزارع
در قفسهــای تنگــی نگه داشــته
میشوند و دانههای قهوه به زور به
آنها خورانده میشود .بهتر است
پیــش از خرید راجع به آن تحقیق
کنید.
•
 -۸جگر چرب (فوآ گرا)
فوآ گرا نوعی پاته اســت که از جگر
اردک یــا غازی تهیه میشــود که
بعضا تا ده برابر اندازه عادیش پروار
شده باشــد .این پاته مزهای غنی،

مژده به هموطنان ایرانی و افغانی
پکیجهای
بیش از 20
کانال GEM
«من و تو»
«ریویرا»
«بی بی سی»
صدایآمریکا
و...

و سایر اقلیت های فرهنگی
دیگر نیازی به نصب دیش نیست

اینک باخرید دستگاه IPTV
قادر خواهید بود کلیه ی کانال های فارسی زبان
داخل ایران و شبکه های استانی ایران ،اروپا
همچنین کانال های ورزشی،
فیلم های سینمایی ایران و آمریکا
با کیفیت «اچ دی» را مشاهد کنید.
برای آگاهی بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید:

بیش از
 30کانال
افغانی

رضاشریفی

Cell.: 514-571-6564

Introduction to Drug-Impaired Driving

پلیس کانادا برای مقابله با رانندگی تحت تاثیر
مواد مخدر آموزش می بیند
اتاوا -دولت کانادا با تاکید بر
در اولویت قرار داشتن امنیت
مردم کانــادا ،برنامه آموزش
نیروهــای پلیس برای مقابله
بــا رانندگی تحــت تاثیر مواد
مخــدر را اعــام کــرد .رالف
گودل ،وزیــر امنیت عمومی
گفت :آموزش ماموران پلیس
و آژانــس خدمات مــرزی به
حفــظ امنیت جــاده های ما
از راننــدگان متخلــف کــه تحت
تاثیر مواد مخدر پشت فرمان می
نشینند ،کمک می کند .رانندگی
تحت تاثیر مواد مخدر غیرقانونی
است و تحمل نخواهد شد.
 RCMPبا همکاری ادارات پلیس
سراســرکشــور برنامــه آموزشــی
تحت عنوان Introduction to

Drug-Impaired Driving
را بــرای مجریــان قانــون تدوین
کــرده اســت تــا در کنــار دوره
آموزشــی Standard Field
 Sobriety Testingارائه شود.
مجریــان قانون با شــرکت در این
دوره بــا نحــوه شناســایی عالئم
مصرف مــواد و داروهای مخدر،

بخصــوص مــاری
جوانــا ،آشــنا مــی
شوند.
برندا الکــی فرمانده
 RCMPگفــت:
رانندگــی پــس از
داروی
مصــرف
حتــی
مخــدر،
داروهای تجویز شده
بــه انــدازه رانندگــی
پــس از صــرف مشــروبات الکلی
خطرنــاک اســت RCMP .در
حــال بروزکــردن و توســعه دوره
های آموزش برای افسران پلیس
بــرای تقویت توانایی تشــخیص
تخلف رانندگی تحت تاثیر مواد و
داروهای مخدر است.
•

عینکفرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

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
MTL_TILES@YAHOO.COM

(514) 652-7623 (514) 500-6186

کرهای و لذیــذ دارد و گران
است.
امــا فشــاری کــه بــه ایــن
پرندگان میآید بسیار بیشتر
از فشــاری اســت کــه بــه
جیب شــما خواهد آمد -
دانههای ذرت را زوری و از
طریق لوله به خورد غازها و
اردکها میدهند.

قدمــت ایــن شــیوه پرواربندی به
 ۲٫۵۰۰قبــل از میــاد میرســد،
هنگامی کــه مصریها یاد گرفتند
کــه خیلــی از پرنــدگان را میتوان
با تغذیــه زوری چــاق و چله کرد.
امــروزه ایــن شــیوه پرواربنــدی،
واردات و فروش فو گقا در بسیاری
از کشورها ممنوع شده است.
•
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گزارش سال ۲۰۱۸
«صندوق جنات کودکان»:
بهترین و بدترین کشورها

بنابــه اعالمیه جهانی حقوق بشــر ،کــه در مجمع عمومی
ســازمان ملل متحد در سال  ۱۹۴۸به تصویب رسید ،همه
کــودکان حــق این را دارندکه ســالم و امن باشــند و از آنها
حفاظت شود.
گــزارش « ۲۰۱۸پایــان دوران کودکــی» ۱۷۵ ،کشــور را بر
اساس یک سری شاخص ،از جمله امنیت ،سالمتی ،تغذیه،
آموزش و پرورش ،کار در دوران کودکی ،ازدواج در کودکی،
بارداری در کودکی ،و خشونت شدید رده بندی کرده است.
در  ۹۵کشــور ،شــرایط کلی کودکان از سال قبل بهتر شده
اســت .ولی این جدول نشــان میدهد این وضعیــت در ۴۰
کشــور دیگــر بدتر بوده و اخطار می دهــدکه «فقر ،جنگ،
و تبعیــض علیه دختران بیش از  ۱.۲میلیارد کودک ،یعنی
بیــش از نیمی از کــودکان جهان را در خطر پایــان زودرس
دوران کودکی گذاشته است».
در این فهرســت ده کشــوری که کودکان سالمت و امنیت
بیشتری در آن دارند ،به این ترتیب هستند:
ســنگاپور ،اســلوونی ،نروژ ،ســوئد ،فنالند ،ایرلند ،هلند،
ایسلند ،ایتالیا وکره جنوبی.
ده کشوری که بدترین و خطرناک ترین شرایط زندگی برای
کودکان را دارند هم عبارتند از:
نیجــر ،مالــی ،جمهــوری آفریقای مرکــزی ،چاد ،ســودان
جنوبی ،سومالی ،نیجریه ،گینه ،سیرالئون وکنگو.
در حالی  ۱۰کشور خطرناک برای کودکان همه در قاره آفریقا
واقع هستندکه برخی از آنها درگیر جنگ داخلی ،کشمکش،
و حضور گروه های تروریستی هستند .جنگ ،عالوه بر فقر
و تبعیض جنسی ،یکی از عوامل مهم این رده بندی بود.

حراج بی سابقه مبل پریلو به دلیل بسته شدن کلیه منایشگاه ها
CHAIR
*FREE

LEATHER & PVC

999

$

JITTERBUG SECTIONAL

999

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

$

$

1,099 AMANDO SECTIONAL SOFA BED

$

*with the purchase of the sofa and loveseat

2,599

$

ZOOLANDER

POWER RECLINER SECTIONAL

1,599

$

LORRAINE

Dresser mirror chest 2 nightstands queen bed

4,499

TRUMP

$

Dresser mirror chest 2 nightstand queen bed

CLOSING

2,599

ZEKE

$

SECTIONAL RECLINER ELECTRIC

SALE
%
65

2,399

$

ZENA POWER RECLINER SECTIONAL
CHAIR
*FREE

PRILLO.CA

2,599

CANAPÉ $

BENEDICT POWER

MODULAIRE, Sectional Recliner Electric

CHAIR
*FREE

CHAIR* FREE

اســتمرارطلبان میگوینــد تحریمهای بینالمللی یــا ایاالت
متحده موجب قدرت بیشــتر جناح ســرکوبگر میشود .این
ادعا را چگونه میتــوان آزمود؟ مگر در دورهی خاتمییا پس
از برجام از قدرت این جناح سرکوبگرکاسته شده یا سرکوبها
کاهش یافته که با آمدن احمدی نژاد یا پس از برجام سرکوبها
افزایش یافته باشــد؟ نهادهای سرکوب در جمهوری اسالمی
در هر دوره و دولتی با قوت مشــغول ســرکوب مردم بودهاند
و ایــن موضــوع با رفــت و آمد این رئیس قــوهی مجریه یا آن
یکی تغییر نیافته اســت .جمهوری اسالمی در سیاستهای
تمامیتخواهانهاش میانهرو و تندرو ندارد.
افراد معرفی شده به عنوان میانهرو فقط حرفهای بیحاصل
RECLINER
میزنند تا چپهای غربی و روشــنفکران چپ و اسالمگرای
$
SOFA 899
$
LOVE SEAT 879
ایرانــی را فریــب دهنــد .فقط به عنــوان یک نمونــه ،کانون
$
CHAIR 699 FREE
نویسندگان ایران در طی چهل سال گذشته و با حضور انواع
*Free with the purchase of the love
seat and sofa
اسالمگرایان در قدرت نتوانستهاندگردهمایی و مراسم داشته
باشند.
کســانی که از قدرت بیشــتر تندروها در شرایط پس از برجام
ســخن میگویند باید نشانههایی از کاهش سرکوب در دوران
اجرای برجام عرضه کنند .به شــهادت همهی ســازمانهای
بینالمللی حقوق بشــری و ناظــران آزادیهای چهارگانه ،در
CHAISE
دوران اجرای برجام و سیاست خشنودسازی اوباما سرکوبها
$
$
$
SOFA 899 LOVESEAT 879 LOUNGE 869
نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافت .بیشــترین اعدامها
متعلق به دوران اوباما بود که از در دوستی با ایران درآمده بود.
تعداد گروگانهای دوتابعیتی در دورهی برجام سیر صعودی
داشــت .ســرکوب بهاییان و دراویش و گروههــای عرفانی در
دورهی روحانی تشدید شد.

999

$

1,499 LOVESEAT $1,399

$

SOFA

2,199

LIQUIDATION SALE

*with the purchase of the
sofa and loveseat

EVERYTHING

FREE

*CHAIR

1,199

$

2,571

1,769

$

$

LOVESEAT

1,799

$

SOFA

FABIANO

* Free with the purchase
of the sofa and loveseat

LAVERNE TABLE AND 6 CHAIRS

!MUST GO

ZOLA

$

UP
TO
OFF
FURNITURE

ROCKPORT

SUPER
PROMO

آیــا تا بــه حال به این موضــوع فکرکردهاید که چــرا چپها و
اسالمگرایان داخل و خارج کشور برای عدم کاهش درآمدهای
بیت و ســپاه تــا این اندازه تــاش میکنند؟ فقــط باورهای
ایدئولوژیک است یا منافعی هم در این موضوع دارند؟
یا بالهت محض ایدئولوژیک و نفرت از ایاالت متحده و اسرائیل
است که آنها را بدین سو هل میدهد؟ اگر با تحریمهای نفتی
درآمد ارزی جمهوری اســامی نصف شــود و برای هزینهی
برنامههای ســاح های کشتار جمعی یا مداخلهی خارجی یا
تروریسم و بسط اسالمگرایی کم بیاورند (از هزینهی گندم و
روغن و تخم مرغ که به مردم فقط همانها میرسد نمیتوانند
بزنند) چه مشکلی پیش میآید؟ استمرارطلبان در برنامههای
سرکوب و تبلیغاتی و توسعهطلبی سپاه و روحانیت شیعه چه
سهمیدارند؟
•

1,899

$

GALEN SECTIONAL RECLINER
Available in gray, white or black

1,699

FREE

CHAIR

1,599 LOVESEAT $1,499

$

SOFA

ST TROPEZ

SUPER PROMO $999

شش مدعای بیاساس >> ادامه از صفحه12 :

چــرا؟

25

CHAIR
*FREE

!AFTER 40 YEARS IN BUSINESS, PRILLO FURNITURE IS CLOSING
THE OWNERS ARE RETIRING AND A TOTAL LIQUIDATION SALE
OF ALL PRILLO INVENTORY IS ON NOW! WE ARE LIQUIDATING
OUR ENTIRE STOCK OF QUALITY FURNITURE, INCLUDING
BEDROOM SETS, DININGROOM SETS, FABRIC LIVING ROOM
SETS, LEATHER SOFA SETS, RECLINERS, SECTIONALS AND
!MUCH, MUCH MORE. ABSOLUTELY EVERYTHING MUST GO
COME EARLY TO HAVE THE OPPORTUNITY TO SAVE ON
!EVERYTHING PRILLOS HAS TO OFFER

TAKE 60 MONTHS

!TO PAY

FREE

CHAIR

1,399

$

2,399

2,099

$

LOVESEAT

2,199

$

SOFA

BAHAMAS

LACOLLE TABLE AND 6 CHAIRS

$

• LAVAL 1877, boul. Curé-Labelle I 450 688-1891
• ST-LÉONARD 6025, rue Jean-Talon Est I 514 259-1890
• PIERREFONDS 15757, boul. Gouin Ouest I 514 620-1890
• BROSSARD 8505 Blvd. Taschereau I 450 678-0555
• VAUDREUIL-DORION 501, boul. Harwood I 450 455-9299 ARMANDO

CELTIC COMPLETE 7 PIECE SET
Queen bed, 2 nightstands, dresser, mirror, chest

2,399

4,499

$

LAMBERT TABLE AND 6 CHAIRS

3,401

$

PRILLO.CA

LASARRE TABLE AND 6 CHAIRS

1,499

$

LOREN

2,999

$

LEILA COMPLETE 7 PIECE SET

dresser mirror chest 2 nightstands queen bed

Queen bed, 2 nightstands, dresser, mirror, chest

SUPER PROMO $

5,299

$

MARLA TABLE AND 6 CHAIRS

679

LOVESEAT $

699

SOFA $

ABINGTON

SUPER PROMO
LEANDRA 7 PIECES
$
DRESSER, MIRROR, CHEST, 2 NIGHTSTANDS, QUEEN BED 4,499

1,899

$

899 RECLINER LOVESEAT $879 RECLINER CHAIR $699 LAWRENCE
dresser, mirror, chest, 2 nightstands, queen storage bed

$

RECLINER SOFA

ZELDA
Brown
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سالمت و زندگی...
تحقیقی که اخیر ًا در چین بر روی
بیــش از نیممیلیــون نفــر انجــام
گرفته نشــان میدهد کــه خوردن
روزی یــک تخممرغ خطر ســکته
و بیماریهــای قلبــی را کاهــش
میدهد.
متخصصــان تأکیــد میکننــد
کــه مصــرف تخممــرغ بــه دلیل
خاصیتهــای آن بایــد در تمــام
رژیمهــای غذایی ســالم گنجانده
شــود .به نظر میرسد ترس از این
که خوردن بیش از اندازه تخممرغ
بــرای ما ضرر دارد بایدکمکم کنار
گذاشته شود.
پروفســور نیتا فروهی از دانشــگاه
کمبریج ،در این زمینه میگوید:
"در تحقیقات موادغذایی میتوان
به محدودیتها و جنبهها و جوانب
گوناگونــی توجــه کرد امــا نتیجه
نهایی این تحقیق در این مقیاس
وســیع که در چین انجــام گرفته
است نشان میدهد حداقل مصرف
روزانــه یــک تخممرغ بــه افزایش
خطــر بیماریهای قلبی و عروقی
ارتباطــی ندارد و حتی فوایدی هم
برای سالمتی دارد" .
در تحقیقــی کــه در مجلــه قلــب
منتشر شده است به سالها اخبار
بــد در مــورد "تخممــرغ بیچاره"
اشاره شده است ،از ترس و نگرانی
از ســالمونال تا وحشت و هراس از
کلسترول.
•
پس چند تا؟
این روزها بیشتر پزشکان خوردن
تخممــرغ را بــه عنوان بخشــی از

تغذیه سالم توصیه میکنند.
تخممرغ سرشــار از مــواد مغذی
اســت ،مقــدار زیــادی پروتئین و
ویتامینهای آ ،د ،ب و ب  ۱۲دارد
و حاوی لوتئین و زئاگزانتین است
که جلوی آســیبهای چشم را در
سنین باال میگیرد.
دکتر فرانکی فیلیپــس ،از انجمن
رژیمغذاییبریتانیامیگوید:
"خــوردن یک یا حتی دو تخممرغ
در روز هیچ اشــکالی ندارد ،مردم
نباید از خوردن تخممرغ وحشــت
داشــته باشند .شــاید تنها نگرانی
این باشد که خوردن بیش از اندازه
هر نوع ماده غذایی ،بدن را از مواد
مغذی خوردنیهای دیگر محروم
میکند".
دکتــر فیلیپس البته بــه این نکته
اشــاره میکند کــه ما معمــو ًال در
تغذیــه روزانــه خود مقــدار زیادی
پروتئین مصرف میکنیم (توصیه
فعلــی حدود دو تا ســه بــار در روز
اســت) ،تخممــرغ هم سرشــار از
پروتئین اســت بنابرایــن افراط در
پروتیئن "ممکن است برای کلیهها
مضر باشد و به آنها فشار بیاورد".
بنیاد قلب بریتانیا در ســال ۲۰۰۷
در پرتــو شــواهد تــازه در مــورد
کلســترول توصیــه کرده بــود که
مصرف تخممرغ را به سه عدد در
هفته محدودکنیم.
بنــا بــه توصیــه جدیــد خدمــات
بهداشــت و درمــان ملــی بریتانیا
(ان اچ اس) ،درســت اســت کــه
تخممرغ مقداری کلســترول دارد
امــا چربیهای اشباعشــدهای که
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میخوریــم بیشــتر از کلســترول
تخممرغ بر کلســترول خون تاثیر
میگذارد.
بــه عبــارت دیگــر ،وقتــی پــای
کلســترول به میان بیاید ،مشکل
تخممــرغ نیســت ،چربیهــای
اشباعشده است.
از ایــن رو بســیار مهــم اســت که
تخممرغ را چطور بپزید.
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بــه گفته بنیاد قلــب بریتانیا ،یک
تخممرغ متوسط ( ۵۸گرم) حاوی
حــدود  ۴.۶گرم یعنــی حدود یک
قاشــق چایخــوری چربی اســت
امــا فقــط یــک چهــارم آن چربی
اشباعشــدهای اســت کــه باعــث
افزایش کلسترول خون میشود.
کــره یــا ســس و خامــه حکایــت
جداگانهای دارند.

چگونه ختممرغ را بپزیم؟
در مورد اینکه چطــور تخممرغ را
بپزیم ،بهترین و ســادهترین روش
کــه مواد غذایی آن هم باقی بماند
آبپز کردن آن است.
بیشــتر متخصصــان امــور تغذیه
ســرخکردن تخممرغ را در روغن
به دلیل افزایش کلسترول توصیه
نمیکنند.
اگــر دلواپس مســمومیت غذایی
ناشی از تخممرغ هستید بهترین
راه این است که تخممرغ را خوب
بپزید تا سفت شود.
•
چگونه ختممرغ را نگهداری
کنیم؟
تخممــرغ شکســته و ترکخورده
نخرید چون ممکن است آلوده به
ب و باکتریها شده باشند.
میکرو 
توصیه میشود که تخممرغها را در
جعبه خودشان یا در ظرف دربسته
جداگانــه دیگــری در یخچال نگه
دارید.
سفیده تخممرغ را میتوانید تا سه
هفته و زرده را تا ســه روز در ظرف
دربســته در یخچال نگه دارید .هر
دو باید با نایلون پوشانده شوند .هر
دو را میتوانید تا ســه ماه در فریزر
نگه دارید.
بسیاری از شما از ترفند قرار دادن
تخممــرغ در کاســهای آب ســرد
برای این که بدانیم تازه است یا نه
آگاهید .اگــر تخممرغ به ته ظرف
برود ،تازه است و اگر بر سطح آب

گهای
ورزش منظم ر 

بماندکهن ه است.
غ توجه
بــه تاریخ مصرف تخممــر 
کنید .بیشــتر تخممرغها از زمان
تولید  ۲۸روز زمان مصرف دارند.
همه اصول بهداشــت آشپزخانه را
برای تخممرغ هم رعایت کنید.
•
حساسیت به ختممرغ
بعضی افراد به تخممرغ حساسیت
دارند .این حساسیت در بسیاری از
کودکان زیر پنج ســال شایع است
اما در بزرگساالن بسیار نادر است.
اکثر عالئم این حساسیت خفیف
هستند:
 سرخی و تورم اطراف دهان دل درد تهوع اسهالبه نــدرت ممکــن اســت واکنش
خطرناکی بــروز کند اما در صورت
بروز نشــانههای شدیدتر حتم ًا به
مراکز پزشکی مراجعه کنید.
دکتر فیلیپس میگوید" :برای همه
کسانی که به تخممرغ حساسیت
ندارنــد بایــد بگوییــم کــه همــه
توصیههــا و شــواهد حاکــی از آن
است که تخممرغ را به هر صورت
که بخورید مفید اســت اما این که
آن را چطــور میپزید بســیار مهم
است".
راســتی حواستــان بــه نمک هم
باشد!
•
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استرس عمده در خانواده:

گذر از
ديگر سبب شده كه يلدا هم ديگر يلداي قديم نباشد.
است.
گذر از تاريكي
تاريكيقديم نباشد.
ديگر يلداي
شده كه يلدا هم
شدهسبب
گوشهگيري جامعه ايرانيديگر
گوشهگيري جامعه ايراني شده است.
ها
ايرانی
فرهن�گ
وارد
زمانی
چ�ه
از
يلدا
ش�ب
از
خبرنگار روزنامه ايران وقتي پاي صحبت بسیاري
بزرگتر
نشستن
جاي
اس�اس
بر
ديگر
ش�ب يلدا از چ�ه زمانی وارد فرهن�گ ايرانی ها
خبرنگار روزنامه ايران وقتي پاي صحبت بسیاري از
ديگر بر اس�اس جاي نشستن بزرگتر
شد؟
بلكه
گيرد
نمي
انجام
چيدمان
خانواده،
شناخت
جوانان و نوجوانان نسل جديد مينشیند و از
شد؟
خانواده ،چيدمان انجام نميگيرد بلكه
جوانان و نوجوانان نسل جديد مينشیند و از شناخت
س��ازمان
تفألمردمش��ناس
م��كاري»
و اجراي آئینهاي شب يلدا سؤال ميپرسد ،جز تفأل
«محم��د م��كاري» مردمش��ناس س��ازمان
كانون چيدمانها م�كان قرار
مرك�ز و
«محم��دپرسد ،جز
قرارهاي شب يلدا سؤال مي
م�كان آئین
مرك�ز و كانون چيدمانهاو اجراي
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مختلفبا تأكید بر اينكه
كش��ور اما
فرهنگي
حاف��ظ و دنبالمیراث
ماشيني،
به27
ديوان حاف��ظ و دنبال ك��ردن برنامههاي مختلف
PAIVAND:نميتوان
Vol.تأكید بر اينكه
 25اما با
كش��ور
میراثفرهنگي
تلويزيون است .زندگي ماشيني،
برنامههاي
ك��ردن
زندگيديوان
گرفتن تلويزيون است .به
گرفتاريهاي روزمره در كنار اعتياد
گذاري كرد به روزنامه
تاريخ
آئین شب
براي
تلويزيون��ي هی��چ اطالعات ديگري كس��ب نميكند.
ايران روزمره در كنار اعتياد به
گرفتاريهاي
براي آئین شب يلدا تاريخگذاري كرد به روزنامه ايران
كند.
يلدانمي
كس��ب
ديگري
تلويزيون��يبههی��چ اطالعات
س�ريالهاي ماهوارهاي س�بب
شب
خوانيهاو و مراسم ملي كه
درخصوص آئین
ش�دهقصهگوي��ي،ميگويد:
درحال��ي كه قصهگوي��ي ،ش��اهنامه و حافظخواني و
يلداماهوارهاي س�بب ش�ده
هاي
س�ريال
ميگويد :درخصوص آئینها و مراسم ملي كه شب يلدا
ش��اهنامه و حافظ
درحال��ي كه
باورهايي كه صدها سال دوام داشته و
تاريخگذاري كرد
توان
نمي
هاست
آن
از
يكي
اينصدها سال دوام داشته و
چراكهكه
باورهايي
ترين
بازيهاي س��نتي بخشي از مراسم يلدا و طوالني
يكي از آنهاست نميتوان تاريخگذاري كرد چراكه اين
بازيهاي س��نتي بخشي از مراسم يلدا و طوالنيترين
توسط بسياري از مردم محترم شمرده
وجود آمده
آئین از زمان شكلگیري فرهنگ ايراني به
بسياري از مردم محترم شمرده
توسط
شب سال محسوب ميشوند.
آئین از زمان شكلگیري فرهنگ ايراني به وجود آمده
محسوب ميشوند.
ميش�ده فقط به صورت شب سال
س�مبليك به
ش�دهاحترام
ميمورد
فرهنگ ايران زمین
رفتارشناسادوار تاريخ
دكتر«مجید ابهري» و در تمام
فقط به صورت س�مبليك به
دكتر«مجید ابهري» رفتارشناس اجتماعي در اين
و در تمام ادوار تاريخ فرهنگ ايران زمین مورد احترام
اجتماعي در اين
اج�را درآيد بهطوريكه ديگر از ش�ب
هايبهطوريكه ديگر از ش�ب
درآيد
اج�را
صورت
باورهايبا بیان اينكه
مردمشناس
است.دراين
رابط��ه به روزنامه اي��ران ميگويد :در می��ان باورهاي
بوده است .اين مردمشناس با بیان اينكه صورتهاي
می��ان
بودهگويد:
روزنامه اي��ران مي
رابط��ه به
اشتياق
يلداي گذشته هم با آن شور و
اشتياق
و
شور
آن
با
هم
گذشته
يلداي
ماهیت
اما
كرده
تغییر
فعلي
جامعه
در
يلدا
شب
برگزاري
فرهنگ��ي و اجتماع��ي هر جامع��ه آداب و رس��وم و
برگزاري شبيلدا در جامعه فعلي تغییر كرده اما ماهیت
فرهنگ��ي و اجتماع��ي هر جامع��ه آداب و رس��وم و
خبري نيست
روزانه اســت
وجودیک
ریزش مو
فلس��فه که
داش��تن با آن
نيستبنا
خبريمراسم
فلس��فه ميگويد« :اين
نرفته است،
هنوزبراز بین
رویدادعالوه بر
دارد كه
تش��ريفاتي
آن هنوز از بین نرفته است ،ميگويد« :اين مراسم بنا
داش��تن
تش��ريفاتي وجود دارد كهآنعالوه
در
امروز
تا
گذش��ته
از
مختلف
هاي
زمان
مقتضیات
به
احساس��ي
و
فكري
تحوالت
موجب
علمي
فرهنگي
به مقتضیات زمانهاي مختلف از گذش��ته تا امروز در
و
بهوطور عموم جای نگرانی ندارد .محققا ن
از ســرعت
فرهنگي و علمي موجب تحوالت فكري و احساس��ي
میان اقوام مختلف در شیوههاي مختلف اجرا ميشده
شود.
مي
ها
انسان
میان اقوام مختلف در شیوههاي مختلف اجرا ميشده
در انسانها ميشود.
در بــه طور میانگیــن روزانــه ممکن گفته ا نــد
ریزش مو میکاهد.
مختلفيبر اساس نوع طبیعت و آب
محصوالت آن
او ميگويد :در كش��ورومااستفاده از
او ميگويد :در كش��ور ما مناس��بتهاي مختلفي
و استفاده از محصوالت آن بر اساس نوع طبیعت و آب
مناس��بتهاي
 ۱۰۰تــار
اســتكهاز  ۵۰تــا
عــوو ا ر ض
داروهایی مثل مینوکســیدیل و
است».
وجود دارد كه مجموعهايوازهوا بوده
هر اسالمي
مویآداب
رس��وم و
مجموعهاي از
وجود دارد
و هوا بوده است».
آداب اسالمي و
رس��وم و
اين
شده
باعث
كه
داليلي
از
يكي
گويد:
مي
مكاري
و
مو
ریــزش
از
جلوگیــری
مو
ریزش
انواع
برخی
دارو
این
جانبی
برخی
ســوی
از
هم
فیناســتراید
امادهد .چنانچه اعیاد و مناسبتهايي
بریزد.مي
فردتشكیل
ايراني را
مكاري ميگويد :يكي از داليلي كه باعث شده اين
ايراني را تشكیل ميدهد .چنانچه اعیاد و مناسبتهايي
گذر از
باقيمیبماند،
پزشــکانبه نسل
سايرمردم نسل
اذهان
ش��ب
كشورهاي
اســت.ساير
دائمیمیان ما و
برخی و فطر
قربان ،غدير
مثل عید
ش��ب در اذهان مردم نسل به نسل باقي بماند ،گذر از
یک
مفید
طاسی
موقتی و
مراتب کمتر از
یکی به
کــه
شــود
تجویــز
كشورهاي
باشند.درما و
میان
فطر
غدير و
برایقربان،
حتیعید
مثل
روش��نايي بوده ،اين درحالي است
به
تاريكي
مس��لمان و نوروز در میانظلمت و
ايران مشترك
عمدههمسايگان
هــایمیان
نوروز در
مس��لمان و
ظلمت و تاريكي به روش��نايي بوده ،اين درحالي است
مشترك
ايران
همسايگان
غذایی
رژیم
داروهــای موجود بــرای ریزش مو مطالعه نشــان داد که
بســیاری از
نگرانی
از
مثل
عوارضوجانبی
دارای
البته
خداپرس��ت
مردمي موحد
ها
ايراني
كه
آنجايي
از
كه
به
اختصاص
يلدا
ش��ب
مثل
ها
آئین
از
برخي
ب��وده و
كه از آنجايي كه ايرانيها مردمي موحد و خداپرس��ت
ب��وده و برخي از آئینها مثل ش��ب يلدا اختصاص به
زمان
مرور
به
باال،
امگا۳
ترکیب
با
مو
دائمی
و
مداوم
ریزش
اما
مردان
مطمئن
برای
اما
اســت،
طاسی
و
جنسی
های
در
تغییرات
ن
هورمو
بودند يلدا يكي از شبهايي بوده كه مردم با برگزاري
بودند يلدا يكي از شبهايي بوده كه مردم با برگزاري
جامعه ايراني دارد.
جامعه ايراني دارد.
نعمات پروردگار شكرگزاري
است.از
رس��م
شباين
ترينبهتر
هرچه
هرچه بهتر •
مو را
شدن از بیخطر بودن این درمان ریزش
دهد.
کاهش می
 بیماریطاسی می
منجر به
اين رس��م از نعمات پروردگار شكرگزاري
شود.با باورهاي
شب سال
طوالنيترين
کهافزايد:
استمي
ابهري
باورهاي
سال با
طوالني
ميافزايد:
ابهري
شهرنشیني
زندگي
نوع
كه
اين
با
او
گفته
به
كردند.
مي
شهرنشیني
زندگي
نوع
كه
اين
با
او
گفته
به
كردند.
مي
هاي
مناسبت
براي
هدف
ترين
اصلي
دارد،
كه
مخصوصي
هاي
مناسبت
براي
هدف
ترين
اصلي
دارد،
كه
مخصوصي
آیا مردان طاس تستوسترون
در زیر پاسخ به چند پرسش را با نیاز به یک کارآزمایی بالینی است .امگا  ۳نوعی اســید چرب اشــباع کاشــت مو هــم میتواند بســیار  -استرس
ص��ورت ناخودآگاه س��بب تغییر
مدرنیته به
نف��وذ
و
و نف��وذ مدرنیته بهص��ورت ناخودآگاه س��بب تغییر
فرهنگي ،تقويت روابط عاطفي و گسترش كنشهاي
كنشهاي
گسترش
عاطفي و
دارند؟
بیشتری
هم بخوانیم:
ســاخته
روابط بدن
تقويتکه در
فرهنگي،اســت
بنابرایــن آزمایش انفــرادی آن در نشــده
سرطان
درست و  -درمان
کاشتی
باشد اما
موثر
تغییرکهآئینها و
موارد به
قابلاز
بعضي
در
حتي
و
ها
فرهنگ
فرهنگها و حتي در بعضي از موارد به تغییر آئینها و
اجتماعي بهشمار ميرود كه هريك در جاي خود قابل
اجتماعي بهشمار ميرود كه هريك در جاي خود
نجامعه سبب•
آن که
اســت .بــا
افســانه
این یک
مراسم و ساز
هستند.سوخت
برای
اما
نمی
کاهش
خوبیكه -
شود.
درحاليی
توصیه نم
هستند.كثیري به روزنامه ايرانحال
شود
حرفهای
اش��عار
شــودو
خواني
ش��اهنامه
اس��ت كه
حاضر اين
Sectionnel
نتیجهخاطر
اين ومردم به
انجاماكنون
شده و هم
فرهنگي منجر
خواني
ش��اهنامه
اس��ت
درحالي
خاطر
مردم به
هماكنون
منجر شده و
وزنو اش��عار مراسم فرهنگي
اثبات
كه تعداد
بررسي وشده
فرارسیدن
پیش از
هرس��ال
ميگويد:
اثبات
بررسي و
مثل
خانوادگي
ه��اي
بازي
كن��ار
در
حافظ
دلنش��ین
پاي
وقت خود را
جمعي
ارتباط
وسايل
وجود
بازيه��اي
در
حافظ
دلنش��ین
تلويزيون
خود را پاي
طاســیجمعي
خانوادگي مثل وجود وسايل ارتباط
زمستان
طوالني
هاي
شب
گذشته
در
ابهري،
اعتقاد
سه برگزاريبه
بالقوه
درمان
که
دارویی
نام
تستوســترون
وقت به
مــردان
روغنی
های
ی
ماه
اســت.
ضروری
کمبود آهن
كن��ار -
برای
اســت
نویــدی
کشــف
ایــن
تلويزيونو از
است
گران
معموال
باشد
داشته
كهن
رس��ومات
و
رس��م
ه
جلسه
برگزاري
با
بار
تره
و
میوه
میادين
سازمان
يلدا
شب
بهاعتقاد ابهري ،در گذشته شبهاي طوالني زمستان
بزرگترها،
اينپ��وچ
بازي گل يا
بچهراه��ا،
هايمتل براي
ات��ل
گفت
اما بايد
ش��وند
هايجمع
گردهم
شبكه
گذارندباتا اين
مي
بزرگترها،
پ��وچ
يا
گل
بازي
ه��ا،
بچه
براي
متل
ات��ل
گفت
بايد
اما
ش��وند
جمع
گردهم
كه
اين
تا
گذارند
مي
ف
هاي
نشیني
شب
با
مردم
تا
كرد
مي
فراهم
را
فرصت
اين
يلدا
كه
است
درحالي
اين
باش��ند.
تعريف
مش��خصي
قیمت
و
برنامه
گ��ذاري
نرخ
نشیني
مردم
تا
كرد
مي
فراهم
را
فرصت
طاسی خوانده شده چیست ،تا کسانی که از ریزش مو رنج میبرند شامل ماهی آزادِ ،اسقُ مری اطلس  ۱۴هزار تا  ۴۰هزار دالر در بریتانیا از دســت دادن دایمی مو بیشــتر ،مرتبط اســت اما طاسی به میزان
جانو ميگرفت.
رسیدن اين شب
ها در
نرخها
هنوزگويي
بیروناس��ت،قصه
كردهدراست.
حفظ
هنوزتناهمیت
كارمراسم
خستگياين
خانوادگي ،كه
گوييها
بیرونخود راقصه
انتظار رسیدن اين شب جان ميگرفت .كه اين مراسم هنوز اهمیت خود را حفظ كرده است.
كند.ازاوتن
روزانه را
دوستانه و
خانوادگي،همچنان
جايگاهاش را
مانهاي ايراني
انتظارنشده اما
تعیین
معتقد
خستگي كار مي
روزانه را از
دوستانه
کنیم؟
آزمایشش
تهیه و
تحكیمما
خود
میزان
بــه
بلکه
نــه
تستوســترون
ماهــی
(نوعــی
است.
ژنتیکی
این
تا
است
نیاز
بیشتری
امروززمان
اتفاقي كه اما
دارد.
هزینه
بود
زندگي
هاي
مهارت
آموزش
ها،
مادربزرگ
هاي
درباره
شناس��ي
باستان
ق��وم
مقوله
ب��ه
اما
م��كاري
بود
زندگي
هاي
مهارت
آموزش
ها،
مادربزرگ
هاي
قصه
م��كاري اما ب��ه مقوله ق��وم باستانشناس��ي درباره
ت.
بپردازن��د.
انس��اني
روابط
اي و
تواند
مو م
ریزش
وجود
است .با
كرده
ايرانيبهحفظ
يلدا افزايش
قطعاً براي ش��ب
امروز
ی كه
اتفاقي
بپردازن��د.
قصه قیمت را خواهیم داشت .و به تحكیم روابط انس��اني
ابهري
ندارد.
آن
افزايشآشنايي با
كوچكترين
امروز
نسل
كه
كند كه
اشاره مي
يلدا
شده
جدید آزمایباش
داروی
علمی
نام
كوچكترين •
اشارهبــه
یــکيلدافــرد
آال
قــزل
تــن)،
بگذرد
مختلف
های
ش
نرخآزمای
دارو از
هــم از
افــراد
برخــی
امروز
نسل
هستیم.شناخت آئینها و مراسمي چون كه
ایــنكه
ميكند
حساســیت چون
آشنايي با آن ندارد .ابهري شناخت آئینها و مراسمي
ش
هستیم.
شاهد
آن را
دي هنوزعكس
در
عوامل
مهمترين
از
يكي
را
هندوانه
قیمت
گذاري
گروه
اين
وج��ود
شاهد
را
آن
عكس
هم
هاي و
موقتی
معتقد اين هم
ابهري نهتنها
يلدا
خودهاييومثل
هرسالهآئین
فراموش��ي
طبقبا
گويد،
مجوز مي
گويد:
شود .بااو
مي
ندرت به
شبكهبه
درحالحاضر
صورتيلدا نهتنها
هايي مثل
فراموش��ي
کالهگويد،
پرداختهمي
گويد:
یک مي
شود .او
پرداخته مي
درحالحاضر بهندرت به
ود
مابقياي
ماهواره
هاي
درماناست،
برایدرمعتقد
ابهري
خانوادههاي
میان
ترين شب سال
محصوالت
شبكهدهد
گسترش نمي
آناي
ماهواره
است ،گسترش
مشاهدهاينموارد زیر
مویآئیندر
طــــــاسی
آنزیم،
است.
هورمونآنمرتبط
ماهــی از
شــاه
درمان
روالبرای
انبوه را
تولید
-WAYاما و
گیسميیــا
روابط
كاهش
كه
آيد
مي
در
اي
موزه
ش��كل
به
مراسم
ش��كلياده
اي��ن آئین
شناس��ي كمتر از
باستان
ه��اي
يافته
در
مراسم به
موزهاي در ميآيد كه كاهش روابط در يافتهه��اي باستانشناس��ي كمتر از اي��ن آئین ياده
ت
باشد
دائمی
تقويت
و
عاطفي
و
اجتماعي
روابط
شدن
كمرنگ
باعث
ود.
است
امیدوار
كه
كشوري
داشت.
خواهند
قیمت
افزايش
شدن روابط اجتماعي و عاطفي و تقويت
كمرنگ
 ۳۱۶۶۰۶اســت .این دارو بیشــتر طاســی و یا پیشگیری از ریزش مو باعث
اســتفاده باید به پزشک مراجعه شود:
تستوســترون را بــه ترکیبی به نام
سرشــار
منابــع
مصنوعــی
اتفاقات
ناش��ي
اجتماعي
داش��تهعاطفي
پژوهشهاي
ش��ايد به نبود
ش��دهاصلي آن
ايراني علت
بروز جامعهش��ده و
اجتماعي
عاطفي و
قومناش��ي از اي��ن اتفاقات باعث بروز ش��ده و علت اصلي آن ش��ايد به نبود پژوهشهاي قوم
ديگر
حداقلاس��ت.
فروشايراني ش��ده
مراكزجامعه
گیري
گوش��ه
يتخريد انزوا و
بازار و
تنقالت به
بازار و
باشیم وبه عرف
افزايش را
اس��ت .ديگر
باعثگیري
گوش��ه
قیمتاز اي��نانزوا و
ناگهانی مو
گس��ترشریزش
خانواده،تجویز
استخوان
پوکی
درمان
ايرانمویکند
تبدیل
هیدروتسترون
هستند.
گس��ترش امگا ۳
شود.
کنند.
اقوام می
اضطراب و
رواني و
ميهاي
بیماري
مناطق
ايران
مختل��ف
ش��ناختي در
افسردگي،
هايورواني و
بیماري
مناطق
مختل��ف
دی در بین اقوام
اضطراب و باستانش��ناختي
ع
چیدمان
بزرگتر
نشستن
برایجاي
براساس
ش��كايت
يلدا
ش��ب
میوه و تنقالت
تولید و توزيع
گوي��د:
استفادهكند .او
انجاممي
اش��اره
محصوالت
چیدمانبینانجام
باستانخانواده،
نشستن بزرگتر
افسردگي،جاي
براساس
شود.
مي
انزوا
در
نوروز
مث��ل
هايي
آئین
گردد.
برمي
شناس��ي
باستان
مكان قرار انزوا ميشود.
مســدوددر
مث��ل نوروز
ترکیــبهايي
گردد .آئین
کــهبرمي
باستانشناس��ي
محصوالتمكان•
چیدمانها •
 پیدا کردن لکههای طاسیشود.
افزايشمی
باعث
ایــن
کمبــود آهن
همچنین
طاســی
را
كان��ون چیدمانها
بلكه
گی��رد
دند با نمي
مركز ودر اين
كه بازار
قیمتي
مركزباو كان��ون
گی��رد بلكه
فصليقراراگر باال باش��د قطعاً كاهش قیمت را نمي
برگزاري
امريكايي با
داش��تهااماو هم
حتي
ش��ود و
مي
گرفتاريها
كتیبه
نگاره
س��نگ
امريكايي با
اكنون
مش��اهده هم
حتي
یو
ش��ود
مش��اهده
كتیبهها
مونگارهها و
س��نگ
گرفتاري
ماشیني،
زندگي
است.
نن خريدگرفتن
يلدا را با
تلويزيونشب
خوراكيهاي
دیگریاين
كشورهايبه
هایمتعلق
اكنونكه
محصولي
همراه
دانشگاه به
هاي
زندگي
تلويزيون
گرفتن
توصیه
هايراه
خواهدچه
موقتی
ریزش مو
نوعی از
ماشیني،ها و چه
برگزاريههایی از
دادن دست
اروپاييازو دست
كشورهاي -
منچستر
پژوهشگران
اما
شود.
هایميمو م
فولیکول
شــدن
است.
است.شده
دانسته
مرتبط
اروپايي وبدن
آزادي
جشن
شكرگزاري،
فاير،
بن
هاي
جشن
بهتر
اما در
داش��ته
رابطه با
در
كه
هايي
جش��ن
جشن
وجودبهتر
سببخرمنهرچه
هاي بنفاير ،شكرگزاري ،جشن آزادي جش��نهايي كه در رابطه با خرمن وجود داش��ته اما در
ت
نباشداي سبب
ماهواره
سريالهاي
مي به
اعتیاد
كنار
روزمره در
گويند،
آنها
برخي از
ه
هرچه حدي با افزايش قیمت
طبیعي است كه تا
فصل
اي
ماهواره
هاي
سريال
به
اعتیاد
كنار
در
روزمره
جلوگیری از
ارواح،مو و
س ميكند .بریتانیا دریافتنــد که ترکیبات این برای تقویت
است؟
سوزش
خارش
باستانبیشتر
ترکیب
برخی
مثل
ســبزیجاتی
خوردن
بنابراین
و
اعتبار
خود
هاي
رس��م
به
درحالي
و...
والنتاين
شناسي
هاي باستان
كه
شیئي
هنوز
يلدا
با
رابطه
اعتبار و
هايوخود
درحالي به-رس��م
والنتاين و...
توسطدر يافتهارواح،
شناسي
اینهاي
مرداندربهيافته
شیئي كه
سر رابطه با يلدا هنوز
توسط
و
داشته
دوام
س��ال
صدها
كه
باورهايي
ش��ده
یمت س��بب ميشود كه يلدا تفاوت
مواجه ميش��ود .اين درحالي اس��ت كه پیشتر رئیس ش��ده باورهايي كه صدها س��ال دوام داشته و
دارد؟
كشورمو
ریزش
ریزش
زیر،
دالیل
یکی از
ديدهبنا
اگر
ریزش
نگاه از
نگرانی
دهد
مي می
شمردهقرار
محترمهدف
پروتئینی را
حساس
باشد.
کم
تواند
اسفناجازمی
آداب و
داشتن
انواعدر زندهنگاه
س��عي
بخشند و
اسناد
رسد در
نظر
به و به
نشده
باش��د
شده
ک حك
آداب
داشتن
 زندهس��عي در
بخشند و
ميمي
قدرت
هستند.بهنظر ميرسد در اسناد
ديده نشده و
موو حك شده باش��د
اع
صورت
فقط به
شده
مردم،
دارواز
بسیاري
باشد.
نداشته
بهاي سال
آجیل و
وجودميكه نرخ
قدرتبود
گفته
خشكبار
اتحاديه
صورت
فقط به
شده
کنندهمي
شمرده
محترم
مردم،
بسیاري
24.
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Part
B
Skill:
زواياي
تمام
ارزچ��ون يلدا با
آئیني
Sectionnelكه
دارند
علتخود
رس��وم
احتمــالاين
گس��ترده از
اطالعات
بهدنبال
تاريخيازبايد
مكتوب
تمام زواياي
چ��ون يلدا با
كه
دارند
بــه خود
رس��وم
درستتاريخي بايد بهدنبال اطالعات گس��ترده از اين
نادرســت ومكتوب
رز
يلداي
ديگرواز
یكه
طوري
میادينبه
درآيد
سمبلیك به
بودن به
صادراتي
برخیتقاضا و به
شبعرضه و
خشكباردربه
سازمان
شناس رسانهاي
است
آن
نشاندهنده
شواهد
داشــتهاید،
مــو
برداشــت
زیادآئیني چند
شــود
میوهم
مــو
اجرارشــد
مانع
کــه
کنند
توصیهم
همچنین
محققان
يلداي
شب
ديگر
یكه
طوري
Sepبه
درآيد
اجرا
سمبلیك به
مي
تقاضاسال قبل
كمرنگتر از
هرسال
زيبايش
زيبايش هرسال كمرنگتر از سال قبل مي
باشیم.
ايراني
اشتیاقكهن
شود .آن شور و آئین
شود.ریزش مو آئین كهن ايراني باشیم.
ضا
نیست.
خبري
اشتیاق
و
شور
آن
با
هم
گذشته
میزان
و
ارز
نرخ
كاهش
وجود
با
اما
دارد،
بستگي
يلدا
تنقالت
و
میوه
قیمت
افزايش
با
نیست.
خبري
با
هم
گذشته
که برخی خوراکیها میتواند برای که ورزش کردن و کاهش استرس موقتی خواهد بود:
درباره طاسی و
طاسی نقش دارد.

طاسی؛
ان جدید صی هها
مو و تو
درم
ریزش
عوامل
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یک جـــدول با دو شـــرح 14

5
7

یک جـــدول با دو شـــرح

3

جدول عادي

9 1

4 8
1

1

6 8

2

3

4

5

7

6

افقي:
 -1گونهاي غ��ذاي محبوب -طبق
2
اص��ل صد و پنجاه و نهم تش��كیل
3
دادگاهه��ا و تعیین صالحیت آنها
4
منوط به حكم ...است
نس��نجیده-
كار
 -2س��مت چپ-
5
يكدنده
6
 -3دستگاهي در موسیقي خودمان-
نشسته -لقب هندو
7
آذربايجان
اس��تان
 -4ش��هري در
8
ش��رقي -درخت زبان گنجش��ك-
9
وسیله روشنايي -بام دنیا
 -5شهر برج طغرل -روش ،سامانه10 -
از رنگها
11
 -6رايانه همراه -عنق -صداي درد
12
 -7بیهوده -اتیكت -محفظه میز
 -8استاد قصیده سراي شعر پارسي13 -
خیزاب -كش��وري بود متش��كل از
14
روسیه و چند جمهوري متحد
 -9شهر خروس جنگي -موجودات15 -
7 mcx
حمله
 -10برابر -باشكوه -نام پسرانه
 -11خودرو سنگین -مو خشك كن -خودم!
 -12پیسي -ابزار نجاري -غنچه صورت -نیكبختي
 -13از سیستمهاي نمايش رنگي تلويزيون -نويسنده -محصولگون
 -14خود را با آن ميبینیم -فالني -مرطوب
 -15جمع مكتب -يكي از رشتههاي صنايع دستي كه طي سالیان اخیر در گیالن
رواج يافته است
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16

عمودي:
 -1نمايشنامه معروف مولیر فرانسوي -بسیار خندان
 -2روزنامه ژاپني -محصول ساوه -سخن زشت
 -3غالب ،چیره شونده -موزه پاريس -جمع وصیت
 -4يقه جدولي -آسمان -گل بتونه -به رخ كشیدن نیكي
 -5ديدن -هماهنگ -خمره بزرگ
 -6دست عرب -نسبشناس -كلبه چوبي
 -7فراخواندن مكرر كسي به وسیله بلندگو -اثر تاريخي شهرري -همیشه
 -8سرشار -معلق -نامسازي
 -9خانه يیالقي زيبا -ظرفیت -امر به رفتن
 -10ش��هری در اس��تان
حل جدول عادی شماره 5539
اصفه��ان -اثر س��وختگي بر
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افقي:
 -1گونهاي مراسم كه در گذشته
در ايام نوروز رواج داش��ته است-
نسل
 -2كم��ك -لش��گرگاه -دان��ه
خوراكي
 -3التهاب مغز سر همراه با تشنج
و پريشان حواسي -اثر امیل زوال-
هويج
 -4آخري��ن حرف قافیه -گرماي
غیرع��ادي ب��دن -عل��ت -كلمه
تصديق
 -5كلم��هاي به نش��انه حیرت-
ش��هري در اس��تان كهگیلويه و
بويراحمد -فلز قلیايي
 -6غذاي فرنگي -نظیر -مايه
 -7مقابل فرعی -كلمه افسوس-
كالم پرسش
 -8هزينهه��ا -مخف��ف لیك��ن-
يادآور
 -9ق��در و قیم��ت -كار زراعي-

7

7

افقي:
 -1گونهاي غ��ذاي محبوب -طبق
2
اص��ل صد و پنجاه و نهم تش��كیل
3
دادگاهه��ا و تعیین صالحیت آنها
4
منوط به حكم ...است
نس��نجیده-
كار
 -2س��مت چپ-
5
يكدنده
6
 -3دستگاهي در موسیقي خودمان-
نشسته -لقب هندو
7
آذربايجان
اس��تان
 -4ش��هري در
8
ش��رقي -درخت زبان گنجش��ك-
9
وسیله روشنايي -بام دنیا
 -5شهر برج طغرل -روش ،سامانه10 -
از رنگها
11
 -6رايانه همراه -عنق -صداي درد
12
 -7بیهوده -اتیكت -محفظه میز
پارسي-
 -8استاد قصیده سراي شعر
13
خیزاب -كش��وري بود متش��كل از
14
روسیه و چند جمهوري متحد
 -9شهر خروس جنگي -موجودات15 -
حمله
برابر -باشكوه -نام پسرانه
خطر-10
كردن
جیبيخودم!
خشك كن-
مو
سنگین-
خودرو
-11
 -10مقابل آري -ماهر -پخش صوت
صورت -نیكبختي
دودكش-غنچه
ابزار نجاري-
پیسي-
-12-11
شماره ويژه
حتمي-
مسلم،
نويسنده -محصولگون
تلويزيون-
رنگي
نمايش
سیستمدرهاي
 -13-12از
نساجي -حلق
شانه
نويسي-
برنامه
واضح -زباني
بینیم -فالني-
شهريمي
ها-را با آن
خود
مرطوبساعت
مركزي -كشور
در استان
-14رنگ
 -13از
دستي كه طي سالیان اخیر در گیالن
صنايع
در رشته
يكي از
-15-14
رئیس
هايجمع
شیمي-
مكتب-ذرهاي
جمعمنظوم-
سخنان
يافته است
-15رواج
شادي -فیلمي از رضا عطاران()1391
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عمودي:
عمودي:
آسايشمولیر فرانسوي -بسیار خندان
درهم-معروف
نمايشنامه
-1 -1
آشفته و
1 4 2
9
5
زشت
ساوه -سخن
محصول
ژاپني-
روزنامه
-2 -2
نشانه
يكپارچه-
بزرگ
سنگ
خون-
گردش
كاشف
1
7
4
8 9
وصیت
جمع
پاريس-
موزه
شونده-
چیره
غالب،
-3
قديم
دارايي
نازك-
ناني
پنجره-
نوعي
-3
8
5
2 4
كشیدن نیكي
اسببه رخ
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مويگل
آسمان-
جدولي-
-4 -4
گردن
خاشاك-
يقهآباد-
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2
4 8
3
1 2 6
خمره بزرگ
هماهنگ-
ديدن-
-5 -5
نقطه -آخر
نقطه به
مظنون-
8
7 2 9 4 1
چوبي
كلبه
شناس-
نسب
عرب-
دست
-6 -6
نشانه حركت به عقب -گنديده -مركز آلمان
5
2
6
شهرري -همیشه
تاريخي
اثر
بلندگو-
وسیله
به
كسي
مكرر
فراخواندن
-7
2 8
 -7فیلگوش -نجیبزاده قرون وسطي -وسیع 9 4 1
اتلتیكوسازي
معلق -نام
-8 -8
زدگي 7 9 1
برق 8
مادريد -درخشش و5 3
سرشار-گلزن
پشیماني-
رفتن
ظرفیت -امر
 -9خانه
پسبهگردن
زيبا-میلیمتر-
يیالقيهزارم
مردانه -يك
 -9نام
 -10ش��هری در اس��تان
بارندگ��ي-
موس��م
-10
1
حل 4 7
حل جدول ويژه شماره 5 5539
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جدول ويژه

افقي:
 -1گونهاي مراسم كه در گذشته
در ايام نوروز رواج داش��ته است-
نسل
 -2كم��ك -لش��گرگاه -دان��ه
خوراكي
 -3التهاب مغز سر همراه با تشنج
و پريشان حواسي -اثر امیل زوال-
هويج
 -4آخري��ن حرف قافیه -گرماي
غیرع��ادي ب��دن -عل��ت -كلمه
تصديق
 -5كلم��هاي به نش��انه حیرت-
ش��هري در اس��تان كهگیلويه و
بويراحمد -فلز قلیايي
 -6غذاي فرنگي -نظیر -مايه
 -7مقابل فرعی -كلمه افسوس-
كالم پرسش
 -8هزينهه��ا -مخف��ف لیك��ن-
يادآور
 -9ق��در و قیم��ت -كار زراعي-
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صفحهاز34
____________________دو>>
عادیدوو
____________________
جدول
وي�ژه» حل
را وبا م�داد
ویژهها
ش�رح
يک�ی از
ش�رح ابتدا
ج�دولحل دو
هایوي�ژه» اس�ت .در ص�ورت تماي�ل به
ع�ادی و
دو «ش�رح
روزنام�ه
ش�رحها را با م�داد حل کرده
در يک�ی
حلابتدا
ش�رح
کردهدر ص�ورت تماي�ل به حل
اس�ت.
ع�ادی
«ش�رح
دارای
ج�دول روزنام�ه 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.
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{>> ادامه در صفحه}33 :

خطر كردن
 -10مقابل آري -ماهر -پخش صوت جیبي
 -11مسلم ،حتمي -دودكش -شماره ويژه
 -12واضح -زباني در برنامهنويسي -شانه نساجي -حلق
 -13از رنگها -شهري در استان مركزي -كشور ساعت
 -14سخنان منظوم -ذرهاي در شیمي -جمع رئیس
 -15هیاهوي شادي -فیلمي از رضا عطاران()1391

عمودي:
 -1آشفته و درهم -آسايش
 -2كاشف گردش خون -سنگ بزرگ يكپارچه -نشانه
 -3نوعي پنجره -ناني نازك -دارايي قديم
 -4تزوير -آباد -خاشاك -موي گردن اسب
 -5مظنون -نقطه به نقطه -آخر
 -6نشانه حركت به عقب -گنديده -مركز آلمان
 -7فیلگوش -نجیبزاده قرون وسطي -وسیع
 -8پشیماني -گلزن اتلتیكو مادريد -درخشش و برقزدگي
 -9نام مردانه -يك هزارم میلیمتر -پس گردن
 -10موس��م بارندگ��ي-
حل جدول ويژه شماره 5539
بیهوده-رخشندگي
 -11 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1بري��دن رگ -بيآبرو-
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علمی...

چشم مرا ببند
ِ
بیداری در رودی بیزار می رود.

آخرین مقاله هاوکینگ

نظریه ای در توضیح جهان های متعدد

براساس آخرین مقاله حتقیقی پروفسور استفان هاوکینگ ،جهانی که ما در آن
زندگیمیکنیمممکناستفقطیکیازجهانهایمشابهوبسیارمتعددباشد.

این نظریه یک پارادوکس
کیهانی که این فیزیکدان
خود به آن رسیده بود را
حل می کند.
ایــن نتیجــه گیــری
همچنین راهی پیش پای
اخترشناسان برای یافتن
شواهد وجود جهان های
موازی می گذارد.
این مقالــه ده روز پیش از
درگذشت پروفسور هاوکینگ برای
نشریه «فیزیک انرژی باال» ارسال
شده بود.
این استاد دانشگاه کمبریج در دهه
 ۱۹۸۰در همکاری با جیمز هارتل
فیزیکــدان آمریکایی ایــده تازه ای
درباره شروع جهان مطرح کرد.
آن ایــده یــک مشــکل در نظریــه
اینشتین را حل می کرد :آن نظریه
نشــان مــی داد جهــان تقریبا ۱۴
میلیارد ســال پیش شــروع شده
اما چیزی در مــورد چگونگی این
شروع نمیگفت.
در عوض ایــده هارتل-هاوکینگ
از نظریــه متفــاوت «مکانیــک
کوانتوم» برای تشــریح چگونگی

پیدایــش کیهان از هیچ اســتفاده
می کرد.
ایــن ایــده یک جنبه معمــا را حل
کرد اما جنبه های حل نشده زیاد
دیگری به وجود آورد.
با تحلیل این ایده فیزیکدان ها به
این پیامد آن پی بردندکه رویدادی
مثل مه بانگ (بیگ بنگ) نه فقط
باعث ایجاد یک جهان بلکه جهان
های بینهایت زیادی خواهد شد.
براساس نظریه هارتل-هاوکینگ
بعضی از این جهان ها ،خیلی شبیه
جهــان ما خواهد بــود :احتماال با
سیاراتی مثل زمین ،جوامع و حتی
افرادی شبیه به ما.
جهــان هــای دیگرکمــی متفاوت

ایران دیگر جایی برای زندگی نیست ...
در واقــع رونــد افزایــش جمعیــت
بــاالی  ۶۵ســال تــا پایان شــوک
جمعیتــی متولدیــن دهــه ۱۳۶۰
ادامــه دارد .نســلی کــه محصول
سیاســتهای جمعیتی شتابزده
و غیرمسئوالنه جمهوری اسالمی
در ســالهای اولیه پس از انقالب
است .این نسل در تمام عمر خود
را در نــوک هرم جمعیتــی ایران و
در حــال رقابت برای بهرهمندی از
امکانات محدود و مسابقه و مبارزه
بقا گذرانده و خواهدگذراند.
•
پیمانه چو پر شود
چه بغداد و چه بلخ
سال  ۱۴۳۰نقطه عزیمت جمعیتی
در ایران است.
در ایــن ســال ســرزمین ایــران،
بیشترین جمعیت تاریخ را به چشم
میبینــد ۲۳ .درصد این جمعیت
باالی  ۶۵ســال سن دارند .همین
حــدود  ۲۴ســاله یــا جوانترنــد و
کمــی بیش از نیمی از جمعیت در
محدوده  ۲۵تا  ۶۴سال قرار دارند.
به تعبیری  ۳۲ســال بعــد از هر ۴
ایرانی یکی جوان و یکی سالخورده
است و  ۲نفر در محدوده سن فعال
است.
چنیــن ترکیــب جمعیتــی قاعدتا
برای کســانی که نگران پیر شــدن
جمعیت ایران هستند ،خوشایند
نیســت .ســادهانگارانه اســت اگر
بحــران جمعیتــی ایــران محدود
بــه ترکیــب جمعیتی انگار شــود.
شــواهدی وجــود دارندکه نشــان
میدهنــد ،پیــش و بیــش از آنکه
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خواهــد بــود  -مثــا شــاید بــا
سیاراتی که دایناسورهای آنها محو
و نابود نشده اند.
امــا جهــان های
دیگری هم وجود
خواهــد داشــت
کــه شــباهتی به
جهان ما نــدارد:
بــدون ســیارات،
یا حتی ســتارگان
و کهکشــان هــا
با قوانیــن متفاوت
فیزیکی.
ایــن بعیــد بــه نظــر می رســید،
امــا معــادالت این تئــوری چنین
ســناریوهایی را به لحــاظ نظری
ممکن می کرد.
این باعث یک بحران شد چون اگر
انواع بی نهایت مختلفی از جهان
ها با انــواع قوانین خاص فیزیکی
وجود داشــته باشــد در آن صورت
ایــن نظریه نمــی تواند پیش بینی
کنــدکه ما بایــد در چگونه جهانی
باشیم.
پروفسور هاوکینگ بعدا برای حل
این پارادوکس با دانشمند دیگری
همــکاری کرد :پروفســور توماس
هرتوگ در کی یو لوون بلژیک.

>> ادامه از صفحه11 :

پیر شدن جمعیت ایران ،خواب از
سر سیاســتمداران و برنامهریزان
بپرانــد ،نگرانیهــای بزرگتــری
وجود دارد که در مقیاسی بزرگتر
از اقتصاد و سیاست ،ظرفیتهای
زیستی سرزمین ایران را در معرض
خطر قرار میدهد.
منابــع طبیعی و فضایــی ایران بر
اساس برخی محاسبات ،جوابگوی
زندگی مرفه  ۳۰میلیون نفر خواهد
بــود .مــازاد بــر ایــن هزینههــای
فراوان ســرزمینی به دنبــال دارد.
چنانکه همیــن االن هم مدیریت
 ۸۰میلیــون ایرانــی تنهــا بــا اتکا
بــه دســتاندازی به منابــع نفتی
و دســتدرازی در ســرمایههای
طبیعی نســلهای بعــدی ممکن
شده است.

 -۱بحران فضایی
احتماال تا پایان سال  ،۹۷جمعیت
ایــران از مــرز  ۸۲میلیــون نفــر
خواهد گذشت .اگر این عدد را در
مساحت ایران تقسیم کنیم ،تراکم
جمعیتی ایران نزدیک به  ۵۰نفر در
هر کیلومتر مربع اســت .در سال
 ،۱۳۳۰اگر جمعیــت ایران به مرز
 ۹۵میلیون نفر نزدیک شده باشد،
تراکم جمعیت در ایران حدود ۵۸
نفــر در هرکیلومتــر مربع خواهد
رسید.
ایــن البتــه نقــل تراکــم جمعیت
اســت ،اما اگــر بخواهیــم تصویر
واقعتری داشته باشیم ،باید تراکم
زیستی را محاسبه کنیم و ببینیم
در هرکیلومتــر مربع ،زمین قابل

زیســت چند ایرانــی زندگی کرده و
میکنند.
مســاحت مناطق قابل زیســت در
ایران حدود  ۱۰درصدکل مساحت
ایران برآورد میشود .اطالعات فائو
(سازمان خواربار و کشاورزی ملل
متحــد) هم تاییدکننــده این ادعا
اســت ،چنانکه سطح قابل کشت
در ایــران در ســال  ،۲۰۰۵برابــر
 10/4درصــدکل مســاحت ایران
بوده است.
بــا ایــن حســاب ،اگــر بر اســاس
مســاحت مفید قابل زیست تراکم
زیســتی را حســاب کنیم آن وقت
بایــد تراکم واقعی جمعیــت را ۱۰
برابر بزرگتر محاسبه کنیم.
اگر فــرض کنیــم فضاهــای قابل
زیست ایران به نسبت سال ۲۰۰۵
میــادی تغییــری نکرده باشــد،
تراکم زیستی حال حاضر نزدیک به
 ۵۰۰نفر در هرکیومتر مربع است.
اگر جمعیت ایران تا  ۳۰سال دیگر
به  ۹۵میلیون نفر برســد ،آن وقت
بایــد جا بــرای  ۱۰۰نفــر دیگر باز
شود.
این به معنــی افزایش  ۲۰درصدی
جمعیت در هر واحد زیستی است.
بــر اســاس دادههــای آخریــن
سرشــماری ۲۴ ،میلیون خانواده
ایرانی با جمعیت متوسط  ۳/۳نفر
در هر خانواده در حدود  ۲۳میلیون
واحد مسکونی زندگی میکنند.
اگــر فرض کنیــم در ســال ۱۴۳۰
متوسط افراد خانوار اگر بین 2/5
تــا  ۳نفــر باشــد ،آن وقــت تعداد
خانوارهــای ایرانی بیــن  ۳۸تا ۳۲

و روز در غبارِ بی سرانجامی؛

فراخوان:
گروه تئاتری تازه تأسیس،
یک
ِ

خواهان همکاری همه ی دوستداران
تئاتر و هنرهای نمایشی است.

از عالقمندان در خواست می شود

با شماره تلفن زیر تماس برقرارکنند:

514 659 4395

هیچ حرفی برای شنیدن ندارد.

از بانک ها ،نامه ها،

از روزنامه ها،

از خویش وگام ها و خیابان ها،

سیمای آشنا؛
و از این همه
ِ
خسته ام،

همه شبیه هم ایم؛

سنگدل،غافل،سیاهدل
و خیره به ارقام و ازدحام.

سر می گذارم روی شانه ی شب:
مهربان سیاه.
غول
این ِ
ِ
قورباغه ای غمگین؛

حواس پرت،
میان برکه ای با
می پرد
ِ
ِ

برکه تکان می خورد!

او بــه بــی بــی ســی گفــت« :نه
استفان نه من از این سناریو راضی
نبودیم».
«این حکایت داشت که جهانهای
متعــدد (مالتــی ورس) بــه طــور
تصادفی ظاهر شد و ما نمی توانیم
چیــز زیادی دربــاره آن بگوییم .به
خودمان گفتیم :شــاید مجبوریم
بــا این نتیجــه کنــار بیاییــم .اما
نمیخواستیمتسلیمشویم».
مقالــه نهایی پروفســور هاوکینگ
محصول  ۲۰ســال همــکاری او با
پروفسور هرتوگ است.
این مقاله پارادوکس مزبور را با تکیه

بــر تکنیک هــای خاص
ریاضی که بــرای مطالعه و قطره ای شعر:
شــاخه عجیــب دیگری می نشیند روی گونه ی من.
از فیزیــک به نــام نظریه ( خسرو باقرپور)
ریســمان (اســترینگ)
فقــط امــکان وجود جهــان هایی
ایجاد شده حل می کند.
این تکنیک ها به محققان امکان هســت که قوانین فیزیک در همه
مــی دهد نظریه های فیزیکی را به آنها یکسان باشد.
صورت دیگری ببیننــد .و ارزیابی ایــن فرضیه بدان معنی اســت که
بدیع نظریه هارتل-هاوکینگ در جهان ما یک نمونه عادی است و
مقاله تازه باعث بازگشــت نظم به مشاهدات ما از این نقطه نظر می
جهان های متعدد هرج و مرج زده تواند پایه و اساس نظریاتی در مورد
چگونگی پیدایش ســایر جهان ها
شده است.
ارزیابی تــازه حکایت از آن دارد که باشد• .

میلیــون نفــر خواهد شــد .یعنی
دســت کم بایــد  ۱۰میلیون واحد
مســکونی دیگــر در ایران ســاخته
شود تا جمعیت  ۹۵میلیونی ایران
سقفی باالی سر داشته باشند.
این در حالی اســت که شــهرهای
ایران حتــی بر اســاس فرضهای
خوشــبینانه هم ظرفیت محیطی
و فیزیکی شــهرهای ایران تکمیل
است.
بــرای اینکــه بتــوان تصویــر
ملموستری به دست آورد ،فرض
کنیــد در یک آپارتمــان  ۷۰متری
در یــک ســاختمان  ۱۰طبقه ۶۰
واحدی زندگی میکنید .جمعیت
ساختمان شما اگر مطابق متوسط
ایران باشد ،نزدیک  ۲۰۰نفر است.
 ۳۰ســال دیگر همین ســاختمان
بایــد بــرای  ۲۴۰نفر و حــدود ۸۵
واحد جا داشــته باشــد .مساحت
خانه شما هم  ۲۰مترکمتر خواهد
شد به حدود  ۵۰متر خواهد رسید.

و امنیتــی احتمال ســقوط ایران،
چندان کم نیست.
از سوی دیگر شاخصهای داخلی
اقتصادی و اجتماعی نیز ،وضعیت
مناسبی ندارند .بحران بیکاری روز
به روز عمیقتر میشــود .برآوردها
نشــان میدهد ،تعداد بیکاران (با
احتساب شــغل ناقص) بیش از ۵
ن نفر است .حتی اگر فرض
میلیو 
کنیم کارنامه دولت در زمینه ایجاد
شــغل مثــل ســالهای  ۹۴و ۹۵
موفق باشــد (که بعید است) ،این
جمعیت تا سال  ۱۴۳۰بیش از ۱۰
میلیون نفر خواهد شد.
چنیــن وضعیتــی نهتنهــا تاثیــر
اقتصــادی بلکــه منشــاء تاثیرات
مخرب اجتماعی خواهد بود.

 -۲بحران اقتصادی
دادههــای بانــک جهانــی نشــان
میدهد ،سرانه تولید ناخالص ملی
ایران در ســال  ،)۱۳۹۵( ۲۰۱۶به
قیمت ثابت  ۳۰درصدکمتر از سال
 )۱۳۵۵( ۱۹۷۶اســت .ایــن یعنی
طی  ۴۰سال گذشته رشد جمعیت
بیش از رشد اقتصادی بوده است.
از ســوی دیگــر افتوخیزهــای
پرشمار اقتصاد ایران چه پیش و چه
پس از انقالب نشان میدهد ،حتی
در صــورت تــداوم رونــد موجود،
وضعیت اقتصادی ایرانیان در سال
 ۱۴۳۰بدتر از امروز خواهد بود.
ایــن در حالی اســت که با توجه به
باال گرفتــن بحرانهای سیاســی

 -۳بحران آب و محیط زیست
اگرچــه اغلب تحلیلهــا مدیریت
نادرست در حوزه سیاست ،اقتصاد
و محیــط زیســت را عامــل بــروز
بحرانهــا و تنشهــای سیاســی،
اقتصــادی و زیســتمحیطی
میدانند ،اما برخی مطالعات نشان
میدهند حتی اگر مدیریت ایدهآل
هم در ایران وجود داشــت ،باز هم
بروز بحرانهای زیستمحیطی به
دلیل افزایش جمعیت ناگزیر بود.
به گفته برخی مقامات در ایران این
عدد در ســال گذشــته (سال آبی
 )۹۵-۶به  ۱۴۰۰مترمکعب بوده.
این عدد حاصل تقسیم منابع آبی
تجدیدپذیر بر جمعیت اســت .اگر
فــرض کنیــم از حجــم منابع آبی
تجدیدپذیر تا  ۳۰ســال دیگر ثابت
بماند ،آن وقت در ایران  ۹۵میلیون
نفری سال  ،۱۴۳۰سهم هر ایرانی
از آب شــیرین تجدیدپذیر کمتر از

 ۱۲۰۰متر مکعب خواهد شد.
شــوربختانه وضــع از این هم بدتر
است .چنانکه بر اساس مطالعات
مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک ،با
احتساب کاهش روزافزون منابع،
ســرانه آبــی ایران تا ســال ،۲۰۵۰
کمتــر از هزار متــر مکعب خواهد
بــود ۳۰ .درصــد کمتــر از امروز و
 ۷۰۰مترمکعــب کمتــر از یکی از
تعریفهای استاندارد "تنش آبی".

 -۴بحرانهای سیاسی و
امنیتی
بــاال رفتــن تراکــم جمعیتــی در
شهرهای ایران روی کیفیت زیستی
زندگی ایرانیان اثر ملموســی دارد.
تشــدید بحرانهــای اقتصــادی،
اجتماعی و زیستمحیطی ،آستانه
تحمــل جامعــه ایرانــی را پاییــن
میآورد و در چنین شرایطی کشور
مســتعحد مواجهه با بحرانهای
سیاسی و امنیتی میشود.
کافی اســت بحرانهای سیاســی
و امنیتــی یــک ســال اخیــر را در
ذهــن مرور کنیــم و ببینیــم اکثر
ایــن بحرانهــا دالیــل زیســتی و
اقتصادی داشتهاند و سپس تبدیل
به مناقشههای سیاســی شدهاند.
نارضایتــی اصلی جامعــه ایرانی در
نتیجــه کمبود و نبــود امکانات از
یکسو و کالفگی از سختتر شدن
وضعیت زندگی است.
بــا ایــن حســاب این شــکنندگی
سیاســی -حتــی به فــرض تغییر
نظام سیاســی حاکم -مــادام که
حرکت منحنی جمعیتی ایران رو به
باال است ،همچنان تداوم خواهد
داشت.
علی رنجی پور (بی بی سی)
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هـم

دردی

دوستان دیرین و ارجمند
خانواده های محترم فاضل و زمانزاده
عزیــزانسوگوار
درگذشت غم انگیز

هشت گناه آموزش و پرورش ایران
نوشتهی حاضر ،به پروسهی جاری
در آمــوزش و پــرورش و به نتیجه
و بــرون داد ســاختار آمــوزش و
پرورش میپــردازد؛ تالش میکند
برخی کاستیها و ضعفهایی را در
ناحیهی فرایند و محصول آموزش
و پرورش یادآوری کند.
به نحو اجمــال برخی از ضعفها،
سســتیها و اشــکاالت وارده بــر
آموزش و پرورش به قرار زیر است:
•
 -۱آموزش حفظیات
بــه جــای تفکر ،بــه حفظیــات و
انباشــت اطالعات (کــه بعضا بی
فایده و بال اســتفاده است) ،تاکید
میگــردد .دانــش آمــوزان را به از
برکردن ماشــین وار محتوای نقل
وامــی دارد .از ایــن بدتــر ،آنان را
بــه ظرفهــا و مخزنهایی مبدل
میکند که باید به وســیلهی معلم
پر شــود .هــر قدر ایــن ظرفها با
فروتنی بیشــتری اجــازه دهند که
پرشان کنند ،دانش اموزان بهتری
خواهند بود.
•
 -۲آموزش سکوت
نقش دانش آمــوز ایرانی در فرایند
آموزش و پــرورش ،صرفا آموختن
و فــرا گرفتــن و ســکوت در برابر
معلــم اســت .جایــگاه و موقعیت
معلم ،چنان رفیع و دست نایافتنی
میشــود و چنان قدســیتی به آن
داده میشــود ،و از ســوی دیگــر،
رعب انگیــز و ترس آلود میشــود
که دانش آموز چارهای جز سکوت
در برابر آن نمییابد .نظام آموزش
و پروش غیر دموکراتیک ،میوهی
ترس و سکوت را در دهان فرهنگ
مینهد.
•
 -۳آموزش تقلید و پیروی
در آمــوزش مبتنــی بــر ســلطه،
معلم میگویــد و دانش آموز صرفا
مجاز اســت که سخنان مربیاش
را تکــرار و تصدیــق کنــد .در این
شیوهی آموزش ،معلم ،تماما زبان
اســت و دانش آموز ،تماما گوش.
معلم ،کارساز است و دانش آموز،

کارپذیــر .معلم ،بــه منزلهی مراد
اســت و دانــش آموز بــه منزلهی
مرید .در آموزش تقلیدی ،پرسش
و نقــد ممنــوع اســت .روحیــهی
پرسشــگری از آن آمــوزش آزاد
مبتنی بر تعامل است .در حالی که
در پیروی ،انفعال و خمودگی رشد
میکند.
•
 -۴آموزش عدم مدارا
یکی دیگــر از کارکردهای اساســی
آمــوزش و پرورش توســعه یافته،
پــرورش شــخصیتهای مداراگر
است.
اما نتیجهی آمــوزش و پرورش در
ایــران ،دامن زدن بــه کم تحملی
و عــدم مدارا با کســانی اســت که
اندیشهی دگر دارند .هر صبحگاه،
مدارس چونان پادگانهای نظامی،
از جلــو نظام میدهنــد و مرگ بر
این و بر آن بر زبان دانش آموزانش
جــاری شــده و کینــه توزیهــای
تاریخی دامن زده میشود ،چگونه
میتوانــد شــهروندانی مداراجــو و
صبور تربیت کند؟
•
 -۵جای خالی هنر
هنر ،صرفا گذران وقت و ســپری
کــردن ســاعاتی از روز نیســت.
هنر ،بیهوده زیستن نیست .هنر،
شیوهای موثر در تربیت احساسات
و توســعهی زیباییهــای درون و
پــرورش حس زیبــا دیــدن و زیبا
زندگی کردن اســت .تفســیر معنا
بخش به جهان و هســتی اســت.
هنر ،آدمی را به خویشــتن نزدیک
میکنــد و راههایــی بــرای تحمل
رنجها در اختیار آدمی مینهد.
جــای خالی هنر در روند آموزش و
پروش ،عمیقا احســاس میشود.
از میــان هنرهــای مختلف ،جای
خالــی موســیقی ،دل آزار اســت.
روحهای زمخت ،نشــان میدهد
کــه از ظرافتهای هنــر و زیبایی
موسیقی ،بی بهرهاند و در سرزمین
رازآلود هنرگام نزدهاند.
•
 -۶تربیت ،نه برای اکنون

نظــام آمــوزش و پــرورش،
شاگردانش را برای زندگی در جهان
کنونی پــرورش نمیدهــد .زندگی
“اکنونی و این جایی” .شاگردانش
را بــرای بنانهــادن ســاختار
دموکراتیــک پــرورش نمیدهــد.
ســاختار غیردموکراتیــک آموزش
و پــررورش در ایران ،ماحصلی جز
شــخصیتهای غیــر دموکراتیک
نیســت .رابطــهی دانش آمــوز با
معلم غیر دموکراتیک است .گفت
و گــو به منزلهی فضیلتی انســانی
و اخالقــی  ،چندان مجــال بروز و
ظهورنمییابد.
•
 -۷جای خالی شادکامی
تلخ زیستن و تلخ کامی بر آموزش و
پرورش ایران سایه گسترده است و
لذت زیستن را از شاگردان مضایقه
میکند .شادابی و شادخواری ،به
نحو ضمنــی و نانوشــته جایی در
مدارس ندارد .مناســک و شــعایر
تاریخی ســوگ و برخی برنامههای
حزین ،به آســانی و در طول سال،
در تمامی مقاطع و به انحا مختلف
به اجرا در میآید ،اما چندان خبری
از جشــنهای شــادی بخــش در
میان نیست.
•
 -۸ناکارآمدی
ناکارآمــدی آمــوزش و پــرروش،
ســبب شــده اســت کــه اهــداف
آموزشــی که بــرای وصــول به آن
برنامه ریزی میشود ،نافرجام باقی
بمانــد .از این رو اســت که حدود
شش سال (در مقطع راهنمایی و
دبیرستان) ،زبان انگلیسی تدریس
میشود ،اما فارغ التحصیالن این
نظام آموزشی حتی از بیان جملهی
ســاده انگلیســی عاجزاند .همین
گونــه اســت ریاضیــات ،فیزیک،
شــیمی و دیگر دروس .ناکارآمدی
آموزش و پرورش سبب شده است
که جریان غیر رســمی آموزش در
آموزشــگاهها و تجارت خانههایی
دیگر رشدکند.
علی زمانیان

صرافی  5ستاره
2178 Ste-Catherine W.

(514) 846-0221

Tel.: (514) 585-2345

بانو حشمت زمانزاده (فاضل)
را در مونتریال ،به شما دوستان
و همچنین به کلیه بستگان ارجمند تسلیت عرض نموده؛
برای فرد فرد شما آرامش و شکیبایی آرزومندیم.
ما را همراه و در کنار خود بدانید.
با آرزوی روزهای روشن.

خانواده یوسف تیزهوش ،عبداله خیامی،
خانوادهشکیبنیا،حسینصمیمی،
خانواده مهبد ،خانواده دکتر ملکی ،خانواده
دکتر معین درباری ،رضاناظم،
بنفشهخیامی،خانوادهسیاوشخیامی،
امیرخیامی،خانواده رحیمیان

رفاق یار هن آ م
نیکند هک بتوا ن گفت ...

گ
س
ا
سپا ز ری

از تمامی دوستان ،سروران ،یاران،
عزیزان و بستگانی که در ایام سخت
سوگواری از دست دادن
مادر ،مادر همسر و عزیز دلبندمان،

زنده یاد بانو صدیقه خامن رئیس زاده

با حضور چشمگیر و پرمهر خود ،و نیز با ارسال گل و
با درج پیام های همدردی در نشریات ،و همچنین از
طریق پیام های تلفنی ،ایمیل و فیسبوک و...
ما را همراهی نمودند،
صمیمانه سپاسگزاری نموده،
برای فرد فرد شما عزیزان،
بهروزی ،شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
----------------------اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری
از فردفردشما عزیزان دست نداد ،بر ما ببخشائید.

شیرین رئیس زاده و دکتر شریف نائینی
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ازنازی بپرس!...

الل که باشی،
ز
آمسان در تو
پیداست...

از فرصتهــای زندگی و منابع
انــرژی خــدادادی درســت
استفاده نماییم .

️سلف سرویس !!

️" ِامــت فاکــس" نویســنده و
فیلســوف معاصر ایرلندی در
اولیــن ســفر خود بــه آمریکا
برای صرف غذا به رســتورانی
رفت.
او درگوشه ای به انتظار پیش
خدمت نشست؛اما کسی به او
توجه نمــی کرد .از همه بدتر
افرادی که بعد از او وارد شده
بودند همگی مشغول خوردن
بودند .پــس از چند دقیقه با
ناراحتی از مردی که برسرمیز
مجاور نشســته بود پرســید:
من  ۲۰دقیقه است که اینجا
نشسته ام؛ چرا پیشخدمت به
من توجه نمی کند ،درحالی
کــه همه مشــغول خــوردن
هســتند و مــن درانتظــار
نشسته ام؟
مرد پاســخ داد:اینجا "سلف
سرویس"اســت! بــه انتهای
رســتوران برویــد هرچــه می

خواهیــد درســینی بگذارید،
پول آن را بپردازید و غذایتان
رامیل کنید.
"امت فاکس" بعدها دراین
خصوص نوشت:
️"احساس حماقت می کردم؛
وقتی غذا را روی میزگذاشتم
ناگهان بــه ذهنم رســید️که
زندگــی هــم در حکم ســلف
سرویس است.
همه نــوع رخــداد  ،فرصت،
موقعیت ،شادی و غم در برابر
ما قرار دارد .درحالی که اغلب
ما بــی حرکــت روی صندلی
خود چســبیده ایم و آنچنان
محو این هستیم که :دیگران
در بشــقاب خود چــه دارند.
دچار شــگفتی شده ایم که او
چرا سهم بیشتری دارد!
ولی به ذهنمان نمی رســد از
جای خود برخیزیم و ببینیم
چــه چیزهایی فراهم اســت
وبرداریم!
️نکته :مــا فقط یکبار فرصت
زندگی داریم؛ لحظات زندگی
را قدر بدانیم...

تاریخچه حضور تیم ملی در جام جهانی...
•

چهارمین حضور در جام جهانی
 2014برزیل
تیم ملــی فوتبــال ایران در ســال
 2014یکبار دیگه هم تونســت در
جام جهانی فوتبال شرکت کنه.
ایــن دوره از بــازی ها که در برزیل

بیان جنسیتی و...

•

اگر می خواهید تندرست بمانید

 .1احساسات تان را بیان
کنید.
ما
دربزرگم میگوید:
قل
ب
آد
م
هیجانــات و احساســاتی کــه
نب
اید خالی مباند ،ا
گر خالی سرکوب یا پنهان شده باشند به
مبان
د ،مثل گلدان خالی
بیماریهایی نظیــر ورم معده،
زشت ا
ست و آدم را اذیت
زخــم معــده ،کمــر درد و درد
م 
یکند.
( ..نادر ابراهیمی)
ستون فقرات منجر میشوند.
سرکوبی احساسات به مرور زمان
حتــی میتوانــد به ســرطان هم
یی به من
ابینا
بیانجامــد .در آن زمان اســت که
به یاد ندارم ن ا هر وقت
؛ ام
ما به ســراغ یک محرم میرویم و
تنه زده باشد دان خورد
جماعت نا
رازها و خطاهای خــود را با او در
!
؟
ی
تنم به  :مگه کور
میان میگذاریم! گفتگو ،صحبت
گفتند
کــردن ،کلمــات وســیله درمانی
قدرتمندیهستند.

هر موفقیت بزرگی نتیجه
هزاران تالش کوچک و عادی
است ،که مورد توجه و ستایش
دیگران قرار منیگرید.
(برایان تریسی)

مشک
ل اکثرکشورها
ی جهان سوم،
این است که
شعور ملت شان،
از
شعور دولت شان
تر
ا
بیش س
ت( ...کارل پوپر)

•

 .2تصمیمگیری کنید.
افــراد دو دل و مردد دچار دلهره
و اضطــراب هســتند .دو دلــی و
بیتصمیمــی باعث میشــود که
مشــکالت و نگرانیهــا روی هم
انباشــته شــوند .تاریــخ انســان
براساس تصمیمگیریها ساخته
شده اســت .تصمیمگیری دقیق ًا
بــه معنی چشمپوشــی آگاهانه از
بعضی مزایــا و ارزشهــا برای به
دست آوردن بعضی دیگر است.

افراد مردد در معرض بیماریهای
معــدی ،دردهــای عصبــی و
مشکالت پوستی قرار دارند.
•
.3به دنبال راه حلها باشید.
افــراد منفی ،مشــکالت را بزرگ
میکنند و راه حلها را نمییابند.
آنها غم و غصه ،شایعه و بدبینی
را ترجیح میدهند.
روشــن کردن یک کبریت بهتر از
تاسف خوردن از تاریکی است.
زنبور ،موجود کوچکی اســت اما
یکــی از شــیرینترین چیزهــای
جهان را تولید میکند .ما همانی
هســتیم که میاندیشــیم .افکار
منفــی باعث تولید انــرژی منفی
میشوند که آنها نیز به نوبه خود
تبدیل به بیماری میگردند.
•
 .4در زندگی اهل تظاهر
نباشید.
کســی که واقعیــت را پنهان نگاه
میدارد ،تظاهر میکند و همیشه
میخواهــد راحت و خوب وکامل
بــه نظر دیگــران برســد ،در واقع
بار ســنگینی را بر دوش خود قرار
میدهد .مثل یک مجسمه برنزی
با پایههای ِگلــی .هیچ چیز برای

ســامتی بدتر از نقــاب به چهره
داشــتن و زندگی کردن با تظاهر
نیست .این گونه افراد زرق و برق
زیاد و ریشــه و مایه اندکی دارند و
مقصد آنها داروخانه ،بیمارستان
و درد است.
•
 .5واقعیتها را بپذیرید.
ســرباز زدن از پذیرش واقعیتها
و عــدم اتــکاء بــه نفس ،مــا را از
خودمان بیگانه میســازد .هسته
اصلی یک زندگی سالم ،یکی بودن
و رو راســت بودن با خود اســت.
کســانی کــه ایــن را نمیپذیرند،
حســود ،مقلد ،مخــرب و رقابت
طلب میشوند.
پذیرفتن انتقادها ،کاری عاقالنه و
ابزار درمانی خوبی است.
•
 .6اعتماد کنید.
کســانی کــه بــه دیگــران اعتماد
ندارند نمیتوانند ارتباط خوبی با
دیگران برقــرار کنند و نمیتوانند
رابطه پایدار و عمیقی با دیگران به
وجودآورند!
---------منبع :هنر تندرست ماندن
دکتر_دراتسیو_وارال

در کمــد رو چطور بازکنی که جیرجیر
بلکهبهخاطرعیبو نقصهاشه.
دوســت داشــتن یک نفــر ،مثل نقل چیزبهتتعلقدارهحیرانی.
بعد بــه مرور زمــان دیوارها فرســوده تمــام ســوراخ ســنبههاش رو یــاد نکنه.
مکان کردن به یه خونهست.
اینا رازهای کوچیکی هستن که خونه
اولش عاشق همهی چیزهایی میشی میشن .چوبها از بعضی قسمتها میگیری.
پوسیدهمیشنومیفهمیکهعشقت یاد میگیری چطور کاری کنی که وقتی رو مال آدم میکنن.
که برات تازگی دارن.
هوا سرده ،کلید توی قفل گیر نکنه ،یا («مردی به نام ُاوه» فردریک بکمن)
هر روز صبح از اینکه میبینی این همه به اون خونه به خاطرکمالش نیست؛

>> ادامه از صفحه23 :

برگزار شــد دو رقیب سرسخت رو
پیش روی تیم ملــی فوتبال ایران
قــرار داد .ایران با حضــور در گروه
 Fآرژانتیــن  ،نیجریه و بوســنی و
هرزگوین رو در مقابل خودش دید
که متاسفانه با ارائه یک بازی بسیار
ضعیف در این دوره و تجربه تلخ دو

باخت یک تســاوی ،باز هم با قرار
گرفتن در انتهای جدول با ناکامی
به خونه برگشت .نتایج جام جهانی
 2014برزیل بــرای ایران  0-0در
مقابــل نیجریــه 0-1 ،در مقابــل
آرژانتین و  1-3در مقابل بوســنی
و هرزگوین رقم خورد.

•

پنجمین حضور :در جام جهانی
 2018روسیه
در بــازی هــای مقدماتــی جــام
جهانــی  2018ایــران در بین تیم
های آســیایی با درخششــی فوق
العــاده تمامی رقیبــان خودش رو

با شکست های ســنگینی مواجه
کرد و بــدون حتی یک گل خورده
به جــام جهانی  2018روســیه راه
پیدا کــرد .در ایــن دوره مقدماتی
ایران به عنوان اولین تیم در تاریخ
فوتبال آسیاست که بدون هیچ گل
خورده ای بــه جام جهانی راه پیدا
می کنه .همچنین تیم ملی فوتبال
ایران بعنوان دومیــن تیم در دنیا

>> ادامه از صفحه17 :

تــا بدانجــا که هــر انســانی بنا به
شــناختش از خویشتن ،دست به
انتخاب میزند تــا چطور خودش
و جنســیتش را در جامعه بزرگتر
نشــان بدهــد .انتخابهایش هم
در محلهــای امنتر – مثل پیش
دوستان یا خانواده بودن در مقابل
در کالس درس یــا ســر کار ظاهر
شدن – متفاوت رفتارهایش مثال
در صحن دادگاه میشوند.
ایــن انتخابهــا میتواننــد گاهی
آگاهانه برای شورش و اعتراض به
جامعه بزرگتر باشند.
به عنــوان مثــال ،در خانــوادهای
کــه ســنتی و مذهبی اســت ،فرد
لباسهایــی رنگارنگ و بدننما به
تن کند ،میتواند هم صرفا بیانگر
احساسات درونی فرد باشد .مثال با
انتخاب بیانی ایمو ( )emoیا گات
( )gothفــرد غمگینــی ،تنهایی،
عالقه به رنگ مشــکی یا متفاوت
بودنش را نشان بقیه بدهد.
نبایــد هــم فرامــوش کنیــم که تا
۸۵درصد ارتباطات ،نه با گفتههای
زبان یا نوشتار ،بلکه با زبان بدن و
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لحن فرد صورت میگیرد.
در این میانه ،بیان جنســیتی یک
فــرد از گرایش و هویت درونیاش،
تبدیل بــه رســانهای آشــکارا از او
میشود تا خودش باشد و خودش
را نشــان بقیه بدهد .برای همین
هــم رودرروی انتخابهــای فرد،
بقیــه جامعه در مقابل ســه گزینه
قرار میگیرند:
 یا اینکه بیتفاوت باشند ،چونبه آنها ربطــی نــدارد .بگذارند هر
فــرد هر جور که دلــش میخواهد
از گزینههای در دسترســش برای
بیان جنسیتیاش استفاده کند.
 یــا اینکه یــک گام جلوتر بروندو آشــکارا این انتخابهــا را قبول
کنند و پذیرا بودن خودشــان را به
شکلهای مختلف نشان بدهند.
این بخصوص در جامعهای بســته
همانند ایران اهمیت پیدا میکند،
چون یاری میدهد تا افراد بتوانند
بــه آزادیهــای بیشــتر اجتماعی
دست پیدا کنند.
 یا دست به سرکوب بزند.ســرکوب هماننــد نظــام تادیبــی

حکومــت ایران که به شــکلهای
مختلف ،از انواع گشتهای ارشاد
گرفتــه تا نظام حراســتی در محل
تحصیل ،کار یا حتی در مکانهای
عمومی مانند بیمارستان و پارک،
جلــوی هرگونــه بیــان جنســیتی
متضاد با هنجار تحمیل شده رژیم
سیاســی و جامعــه را بگیرد .حتی
بــرای بیان جنســیتی ،جــرم هم
مشخص کرده باشد.
همانند ایران که انواع جریمههای
نقدی یا شــاق یا حتی زنــدان را
برای بیان افراد از خودشان در قالب
پوشــش ،لحن یا آرایش و همانند
آن ،معین کــرده و این تنبیهها را
هم گسترده اجرا میکند.

•

بیان جنسیتی ،جوازی برای
جتاوز جنسی؟
در جامعهای همانند ایران که اجازه
آمــوزش و صحبــت از جنبههــای
مختلف جنسیت و آمیزش جنسی
نباشــد ،موضوع حق فــرد بر بدن
خــود و انتخــاب پوشــش و بیان
جنســیتی هم مطرح نیســت .در

نتیجهاش ،انتخابهــای افراد در
بیان جنســیتی را هنجارهایی که
این حق انتخاب را به رسمیت نمی
شناســند به جوازی بــرای تجاوز
جنسی تعبیر می کنند .لباس «بیا
منو بکن» که در زبان عامه مطرح
است همین به رسمیت نشناختن
حق بیان جنسیتی است.
درســت است که فرد ممکن است
بخواهــد از لباس یــا رفتار یا بیان
جنسیتیاش برای شروع آمیزشی
جنسی استفاده کند.
بــه عنــوان مثال ،لحــن صدایش
متفاوت بشــود ،لباس برهنهتری
بر تن کند یا آشکارا با زبان بدنش
فرد/افــراد مقابلــش را به آمیزش
دعــوت کنــد .ولــی هرگــز نبایــد
فراموش کرد که آمیزش جنســی،
انتخــاب دو (یــا چند فــرد) بالغ و
عاقل اســت که تصمیم میگیرند
تــا آزادانه و با رضایت کامل به هم
بیامیزند.
وقتی فقط انتخاب یک طرف ماجرا
باشــد ،این سوءاســتفاده و تجاوز
جنسی است.

در هــرکجای دنیا هــم یک جرم،
یک اشــتباه از طــرف متجاوز و در
کنارش ،یک عمل خانمانبرانداز
برای فردی اســت کــه در معرض
سوءاســتفاده یا تجاوز قرار بگیرد.
اینکــه یــک نفر چــه بر تــن دارد،
چطور صحبت میکند ،یا اینکه چه
مدل مویی برگزیده ،چه بر تن دارد
یا اینکه حتی چقدر برهنه اســت،
الزاما به این معنا نیســت که «بیا
منو بکن».
بلکه تمامی اینها نشانهای از رشد
و آزادیهــای فــردی ،خانوادگی و
اجتماعی یک جامعه اســت .تنها
هم وقتی میتوانند گشاینده راه به
آمیزشی جنسی باشندکه دو طرف
آمیزش این گزینه را رها از هرگونه
اجباری ،قبول کرده باشند.

•

آزادی ،خودت بودن و
شکوفایی
بیان جنسیتی ،نشــانهای از رشد
فرد و جواب او به این سوال است:
من که هستم؟

بعــد از تیم فوتبال برزیــل به جام
جهانی  2018راه پیــدا کرد .برای
فوتبالیست های غیور کشورمون
آرزوی موفقیت می کنیم و بهشون
خــدا قــوت مــی گیــم کــه باعث
سربلندی و افتخارکشور عزیزمون
شدند.
•

و از هویــت و گرایــش جنســی او
ریشه میگیرد و درنهایت در گذر از
گسترهای آزمون و خطا ،به تحکیم
شخصیت او منتهی میشود.
ولــی در کنار آن ،بیان جنســیتی
سنجشــی از ســطح آزادی فردی،
خانوادگی و اجتماعی هم هست.
چون آشکارا نشــان میدهد درون
یک خانــواده یا جامعــه ،چقدر به
فرد آزادی عمــل در مورد خودش
داده میشــود .همچنین در کنار
آن ،آزادی بیــان جنســیتی ،راه را
به شکوفایی فرد باز میکند.چون
اگــر آدمــی بتواند خودش باشــد،
همچنیــن بتواند بتوانــد خودش
را بــه بقیه آشــکارا نشــان بدهد،
میتواند مراحل رشــد را به کمال
برساند.
وقتی هم رشــد فرد کاملتر باشد،
شــهروند بهتری برای جامعهاش
خواهد بود .به این شکل است که
بیان جنسیتی از درون فرد شروع
میشــود ،به خودش مربوط است
ولی درنهایــت برای تمامی جامعه
بزرگتر ،اهمیت پیدا میکند.
منبع :زمانه
•
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ایــران خشــمگین
اســت ،خســته از
ســتم ،معتــرض بــه
بــی عدالتــی و نبود
اعتــراض
آزادی،
انباشــتهی چهــل
ســاله ،مدتهاست به
خیابان کشیده شده
وجســورانه بــه پیش
میرود.
کارگران ،کشاورزان،
زنــان ،معلمــان ،پرســتاران،
دانشــجویان ،بازنشســتگان،
مالباختــگان ،دستفروشــان،
معترضیــن قومــی ،نــژادی،
دینــی ،فعالیــن محیط زیســت،
دانشــگاهیان ،روزنامه نــگاران و
دگراندیشــان ،فعالیــن جنبــش
دادخواهــی و ....تمامــی آنانی که
سیســتم طبقاتــی – مردســاالر
اسالمی جانشان را به لب رسانده
و به خیابان ها کشانیده شدهاند.
جهــان در تالطم اســت .غرب بر
طبل جنگ میکوبــد ،خاورمیانه
میدان تاخت و تاز ســرمایه شده،
هر دم گوشهای از جهان طعمهی
نظامیگــری ســرمایه و بــرادران
بنیادگرایــش میشــود ،عــراق،
ســوریه ،یمــن ،افغانســتان و....
و امــا در ایران ،رژیم در آســتانهی
چهل سالگی به ورشکستگی آشکار
رســیده و تاروپــود پوســیدهی آن
در حــال فروپاشــی اســت .بحران
اقتصادی ،فقر ،بیکاری ،تورم ،بازار
داغ اختالس و فســاد مالی ،رشد
بی ســابقهی اعتیاد ،تن فروشی،
کارکــودکان ،کارتن خوابی ،زباله
گردی ،کولبــری ،فروش اعضای
بــدن بــرای لقمهای نــان و بلوای
اخیرِ هرج ومرج اقتصادی ،تالطم

بازار ارز که جیــب مردم را روزبروز
خالیتــرکــرده و بــه جیــب دولت
ســرازیر میکند .الیحهی افزایش
دســتمزدها ،طنز گزندهای که در
مناسبات سرمایه،افسانهای بیش
نیست :خط فقر حدود  ۵میلیون
و دستمزد حدود یک میلیون ،که
همیــن حداقل هم ماهها پرداخت
نمیشود.
و ناگفته نماند همین افزایش ناچیز
هم از جانب بعضی کارفرمایان قابل
قبــول نبوده و با طرح تعدیل نیرو
جبران میشود.
بحران سیاسی ،اختناق ،سرکوب
و کشــتار ،آمــار بــاالی زندانیــان
سیاســی و اعدام ،اعتصاب غذای
زندانیــان سیاســی در اعتراض به
ســتم آشــکاری که برآنــان اعمال
میشود ،خودکشی شدن زندانیان
سیاســی و ارتقــا مقــام ایــران از
نظرتعداداعدامهــا ،که امســال از
عربستان هم باالتر رفت ،سرکوب
وحشــیانه ی اعتراضــات مــردم
دردی مــاه  ، ۹۶ضــرب و شــتم
دختران انقالب ،دســتگیریهای
گسترده تجمع  ۸مارس در مقابل
وزارت کار ،شــاق زدن کارگــران
آق دره ،ضــرب و شــتم کارگــران
هپکو ،پرونده سازی علیه کارگران
فــوالد و هفــت تپــه،
برخورد خشونت آمیزبا
اعتراضــات کارگــران
نفــت و پتروشــیمی،
زمان :یکشنبه  3ژوئن 2018
خودروســازی ،شرکت
از ساعت  ۱۱صبح تا 13:30
واحــد ،راه آهــن،
در محلدفتر انجمن
ســرکوب کشــاورزان
در زمینه تاثیر تکنولوژیدر جنبش
اصفهــان ،دراویــش
زنان به گفتگو خواهیم نشست.
گنابادی ،دســتگیری
به همــه زنان عالقمند
دانشجویان ،معلمان،
خوش آمد می گوئیم
نادیده گرفتن مطالبات
8043 St Hubert
بــر حــق پرســتاران،
Montréal, QC H2R 2P4
با ز نشســتگا ن ،
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ســو د آ و ر ی
بیشترسیســتم اســت
کشــور را در معــرض
خطر خشکســالی قرار
داده ،آلودگــی هــوا و
ریزگردها سالمت مردم را به خطر
انداختــه ،فــروش آب و خــاک و
منابع طبیعی ،کشور را به ورطهی
نابودی کشانده است.
سیستم حاکم نه تنها عامل اصلی
به هم خوردن اکو سیستم طبیعی
است بلکه در مقابل فجایع ظاهرا
طبیعی از جمله زلزلهی کرمانشاه
نیزهیچ مسئولیتی به عهده نگرفته
و تنها به سود خود میاندیشد.
رونــد صعــودی فقــر زنانــه و بازار
جنســیتی کار ،زنــان را به نیروی
اصلــی کار در بخش غیر رســمی،
کارهــای موقــت ،فصلــی ،بدون
تخصــص ،در کارگاههــای کمتــر
از ده نفــرکه تحت پوشــش همان
قانــون حداقلــی کار هم نیســت،
تبدیــل نمــوده ،زنانی کــه بهرغم
کار برابر دستمزد کمتر میگیرند،
بیمــه ندارنــد ،مــورد تبعیــض و
خشــونتهای جنسیتی گوناگون
در محیــط کار ،خانــه و اجتمــاع
قرار میگیرند و عالوه بر مناسبات
بهــره کشــانهی کاری ،در حصار
کار خانگــی و مناســبات تبعیض
آمیز خانــواده و جامعه اســیرند و
در این کالف فرســاینده امکانی و
توانی برای متشکل شدن نداشته
یا بسیارکم دارند.
ایران در تالطم اســت و امواج این
تالطــم نقاط عطف درخشــانی را
در مبــارزات جنبشهــا دامن زده
است .فرودســتان به پا خاستهاند
و فریاد آنان هر روز در گوشــهای از
ایران به گوش میرسد :کردستان،
خوزســتان ،اصفهــان ،لرســتان،
آذربایجــان ،کازرون ،تهــران،
تمامی ایــران .این شــرایط باعث
همپوشانی و نزدیکی هر چه بیشتر
جنبشها گردیده و چشــماندازی
را پیشــاروی ما قــرار داده که این
نزدیکی را هر چه بیشــتر به پیش
ببریم .در این شرایط ما زنان چپ

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

دل نوشته ای در سوگ ناصرملک مطیعی

هزاران نفر نام کوچکش را در خیابان صدا میزدند؛
که پنداری نام یک پهلوان نیمهافسانهای را...
مریم ساخلرد
از همــان وقتــی کــه ناصــر
ملکمطیعــی ،آن «توبــه
نامــه»ی معــروف (در طی
همان طرح انوار و بهشــتی
و ابتذالزدایــی از ســینما)
را امضــاء نکــرد و بهخاطــر
سیســتم جدید ،گذشت ه را
منکر نشد ،از همان زمان،
دیگر تنها یک بازیگرِ ستاره
نبود.
از همانجــا ،در برابــر یــک نگاه
و منظرِ شــاید مهمتر ایســتاد تا
در قصههــای روتــوش شــدهی
ســینمای فارســی اینبــار بــا
کارگردانی فیلمسازان دهه شصت
ِ
و هفتــاد ..بزنــگاه و نقطهای که
شــاید همانقدر سیاســی بود که
هنرمندانــه و به همیــن خاطر،
او و فردیــن برای مردم ،بیشــتر
شــبیه قهرمانهای ملی شدند تا
اســتارهایی که یک روز میآیند و
دو دهه بعد بهخاطر کهولت سن
بازنشسته میشــوند و دستآخر
نکوداشتی و جایزه دستاورد عمر
و غیره..
شــاید حــاال کمــی عاطفــی و
ســمبلیک باشــد ،امــا انتخــاب
تعیینکننــدهی ملکمطیعی در
اوایل انقالب ،به مــوازات همان
کاراکترهایــش در ســینما پیش
رفت کــه مقابل هیچ قلدری خم
نمیشــدند و ســمج و تنهــا حق

ی و گاهــی یک
خــود و بغلدســت 
شهر را میگرفتند.
میشــود گفــت کــه یــک «نه»
تاریخی سرنوشــت ملکمطیعی
را جــور دیگری چید که به گمانم
از این اثباتیتر نمیشــد .حتی در
زمان ساخت «سربازهای جمعه»
وقتــی کــه خودخواســته از بازی
در فیلــم اجتنــاب کرد ،بــه دوام
این سرنوشــت و جاگیرشدناش
کمک رساند.
منبرخالفدوستانمازچهلسال
ســکوت او خوشحالم و این البته
ربطی به نوعی از گذشتهدوستی و
این حرفها ندارد( .که نوستالژی
ت فیلمهای
کاســ 
نســل ما را که ِ
او و دیگــران را پنهانی میدیدیم،
عناصــر زیادی شــکل دادهاند که
حاال با این بلبشــویی کــه در آن
هســتیم ،حوصله و انگیــزهی ور
رفتن و مغازله با خاطرهشان از ما
سلب شده و بیشتر نگران جنگ

نیز ،بزرگداشت روز کارگر و دوازده
اردیبهشــت روز معلــم راهمراه با
مــردم در خیابــان برگزارمیکنیم
ودرکنارآنان اعتراضات و مطالبات
زنان را اعالم میکنیم:
ماخواهان استقرار جامعهای عاری
از هــرگونــه تبعیــض جنســیتی،
طبقاتی ،عقیدتی ،نژادی ،قومی،
ملی هستیم ومیدانیم که جنبش
زنان همانند سایر جنبشها برای
رسیدن به این خواسته نهایی باید
برمحوریت مطالبات خاص خود به
سازمانیابی پرداخته واین سازمان
یابی را ابزاری برای تشکل مستقل
و پیشــبرد اهداف خود بنماید .بر
این اســاس جنبش زنان « تشکل
مســتقل زنــان کارگــر» را یکی از

ضروریتریــن نیازهــای کنونــی
مبارزات زنــان و کارگران دانســته
و در عیــن حال مطالبات حداقلی
خــود را نیزبــه شــرح زیــر اعــام
میدارد:
دســتمزد مســاوی بــرای زناندر مقابــل کار مســاوی ،ایجــاد
فرصتهــای شــغلی یکســان بــا
مردان ،ایجاد تسهیالت و امکانات
مناســب برای زنان بــاردارو دارای
فرزنــد ،تامیــن ســالخوردگان،
بازنشستگان ،معلولین ،زنان تنها
و....
رفــع بیــکاری و پرداخــت بیمهبیکاری به بیکاران .لغو قردادهای
موقــت ،ســاعتی ،ســفید امضــا،
تعیین حداقل دســتمزد بر اساس

آیندهایم تا صلح دیروز).
درواقــع کنارهگیــری
ملکمطیعی از سینما،
سینما را به او بازگرداند.
وقتــی فیلمهایــش را در
این سالها مرور میکنیم
ِ
محبوب ما باشــند
(چه
یا نه) میبینیم که اندک
فاصلهی او با نقشهایش
هم کمکم محو میشود
و خصلتــی صادقانــه و
کمی هم نوعدوستانه در اخمها و
فیگورهای او هست و دیگر تقریبا
ِ
جوانمرد
منطبق بر همان نقش
فروتن که همیشــه طــرف مردم
را میگیــرد نــه دســتگاه ..وقتی
سیاست تا دماغ مردم باال آمده،
فقط آرتیست نبودن ،گویی شبیه
یک جــور جوانمردی بهحســاب
میآید ..بگذریم از اینکه حاال که
او درگذشــته ،گفتن این حرفها
ســادهتر اســت ..ایــن در خــود
نماندن و وســعتی که میشود به
فکر و کار هنری داد ،همانیست
که ملکمطیعی و امثال او کردند
(آگاهانه یا نه) ..به همین خاطر
اســت که امروز در مشــایعت او،
هــزاران نفر ،نام کوچکــش را در
خیابان صدا میزدند؛ نه فقط نام
یــک بازیگر ،که پنــداری نام یک
پهلوان نیمهافسانهای را..
•
خط فقر واقعی و لغوکارکودک؛
آزادی بیــان ،اندیشــه ،رســانه،تشکل ،تجمع و تظاهرات ،آزادی
کلیهی زندانیان سیاسی؛
به رسمیت شناختن اختیار زنانبر بدنشان ،حق داشتن یا نداشتن
فرزنــد؛ حق پوشــش زنــان و لغو
حجاب اجباری و....؛
ریشــه کن کردن فقر ،فحشــا،اعتیاد؛
محاکمهآمرینوعاملینجنایاتچهار دهه؛
تامین بودجه و ســرمایه گذاریواقعی بــرای رفــع آلودگی محیط
زیســت ،کمبــود آب ،حمایــت از
حیات وحش و ....
•
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خوانـدنی ها...

آقای دولت آبادی! شام رییس جمهور نوش جان تان!

خورد .او باید تصمیم بگیرد که مــی ماننــد و
ف .م .سخن می َ
آقــای دولت آبــادی نویســنده ی یکی از دو جبهه را انتخاب کند:
میان ایــن و آن
خوبی ســت .در نگاه بسیاری هم جبهــه ی حکومــت یــا جبهه ی بــه امید اصالح
نویسنده ی بزرگی ست .نویسنده مخالفانحکومت.
تدریجی نوسان
ی خــوب معمــوال نویســنده ی مهم خوب و بد حکومت نیست.
می کنند.
بــزرگ خوانده نمی شــود مگر آن مهم انتخاب فرد هنری ست.
نویســنده ی
که مردمی باشــد .یعنــی اکثریت کسی که چیزی را انتخاب می کند «بــزرگ» اما،
مــردم فرهنگی جامعه ،چه آثارش حتما آن را «خوب» یا «بهتر» می سیا ســت با ز
را خوانده باشند چه نخوانده باشند شناسد که انتخاب می کند .هیچ نبایــد باشــد.
او را بزرگ بشمارند .این صفت
او کارش
معموال به نویســندگان مردمی حسن روحانی رییس جمهوری سیا ســت
بازی و بند
اطالق می شود نه نویسندگان دروغ گو و مکار و صاف کنندۀ
خوب.
بازی میان
است
ظلم
جادۀ
انسان دوره های مختلفی را در
حکو مــت
زندگی اش پشت سر می گذارد.
و مــردم
تغییرات بســیاری را پشت سر می دیوانــه ای چیز بد را با آگاهی از بد نیســت .خاصه حکومتــی بغایت
گذارد .انسان سیاسی به یک نوع؛ بودن اش انتخاب نمی کند.
ضد مردمی و مردمــی بغایت رنج
انسان فرهنگی به نوعی دیگر.
امــا انتخاب میان خــوب و بد ،به کشیده و آســیب دیده .حکومتی
بعضی وقت هــا آدم رو به جلو می همین سادگی و شفافیت نیست.
کــه هیچ جای ســالمی بر بدنه ی
رود .بعضــی وقــت هــا در جا می بعضــی وقت هــا آدمــی «در صدد اجتمــاع داخلی ،و حتــی اجتماع
زنــد .بعضی وقت ها هم عقب می تغییر از درون بد» بر می آید.
جهانی باقی نگذاشــته اســت .در
رود .به هر حال سیب زندگی ست کســانی که می گوینــد ما که نمی این حد نهایت ها ،ورود نویسنده
و هــزار چرخی که می خــورد تا به توانیــم «تغییر» دهیــم در عوض ی بزرگ به بازی های سیاســی و
زمین برسد.
«اصالح» کنیم ،در این گروه جای اصالحی ،مســاوی خواهــد بود با
در جایی ،زندگی سیاسی با زندگی می گیرند .اینان در حکومت های از دســت دادن اعتبار اجتماعی و
فرهنگی یک ِ
فرد هنری به هم گره ضد مردمی ،میان مردم و حکومت صفت بزرگ و مردمی اش.

کار مفید ٢٢دقیقه در روز!

همهچیز درباره کارمندان ایران
•

 .۱ایــران نزدیک بــه دومیلیون و
٣٢٨هزارکارمند دارد که تعداد آنها
در ١٥سال گذشته ثابت بوده.
٤١درصدشــان زن هستند و این
رقم نســبت به ١٥ســال گذشــته
حدود ١٠درصد بیشتر شده.
دولت به این همه کارمند ،ساالنه
حــدود ٨٢هــزارمیلیــارد تومــان
حقوق پرداخت میکند.
البتــه حقوقهــای پرداختــی بــه
همیــن خالصــه نمیشــود و اگر
بازنشستگان و مستمریبگیران،
کارمنــدان نهادهــای غیردولتــی
کــه از دولــت حقــوق میگیرنــد،
نظامیها و ...را به این جمع اضافه
کنیم ،دولت در مجموع به حدود
٨,٥میلیون نفر حقوق میدهد که
این تعداد حدود ٣٥درصد شاغالن
ایران هستند.
صنــدوق جهانــی پــول اعــام
کــرده ایــران حــدود یکچهــارم
هزینههایــش را صــرف پرداخــت
حقوق بــه کارمندانش میکند که
این رقم بیشتر از میانگین جهانی
وکشورهای پیشرفته است.
•

 .۲آموزش و پرورش باالترین
تعداد کارمند
د ر ســال ٤٣ ،١٣٩٥درصــد از
کارمنــدان دولــت در آمــوزش و
پــرورش و ١٨درصــد در وزارت
بهداشــت کار میکردنــد ،یعنــی
٦١درصد کارمنــدان دولت در این
دو وزارتخانه و ٣٩درصد در مابقی
دستگاههای دولتی مشغولاند.
د ر سال  ١٣٩٥از نظر تحصیالت؛
٥درصــد کارمنــدان دولــت زیــر
دیپلم١٧ ،درصد دیپلم١٥ ،درصد
فوقدیپلــم٥٠ ،درصد لیســانس،
حــدود ١٠درصد فوقلیســانس و
چهار درصد دکترا دارند.
•
 .۳کارمنــدان ایرانی چــه قدر کار
میکنند؟
مرکز پژوهشهــای مجلس اعالم

کــرده کار مفیدکارمندان ایرانی
(بهخصــوص در بخــش دولتی)
٢٢دقیقــه در روز اســت .البتــه
در بخــش خصوصــی احتمــاال
کارمندان در روز از یک ســاعت
در روز بیشترکار میکنند.
با یک حساب سرانگشتی معلوم
میشــود که هر کارمنــد ایرانی در
خوشــبینانهترین حالت ،در هفته
کمتر از شش ساعت کار میکند.
ژاپنیهــا  ٤٠تــا  ٦٠ســاعت و در
کرهجنوبیها هم  ٥٤تا  ٧٢ساعت
در هفته کار مفید میکنند.
اگر ســاعت کار مفید یک کارمند
در طولســال در کشور ما حدود
 ٨٠٠ساعت باشد ،در ژاپن ٢٤٢٠
ساعت ،کرهجنوبی  ١٩٠٠ساعت،
آلمان  ١٧٠٠ســاعت و افغانستان
 ٩٥٠ساعت است.
در میان کشــورهای جهان ســوم
که آماری از آنها در زمینه ســاعت
کار مفید ساالنه منتشر شده ،فقط
کویت با ٦٠٠ســاعت و عربســتان
بــا ٧٢٠ســاعت کار مفید کمتری
نسبت به کارمندان ایرانی دارند.
(در این گزارش از دادههای جدید
مرکز آمار ایران کمک گرفته شده)

حســن روحانــی ،یــک رییس جمهــور عادی
نیســت .یک رییس جمهور دروغ گو و مکار و
صاف کننده ی جاده ی ظلم است.
دروغ گــو و مکار بــودن او حتی زمان انتخاب
مشــخص بود اما انتخــاب او برای بر ســرکار
نیامدن موجودی قاتل ،آن هم نه قاتلی ســاده
که قاتل صدها زندانی سیاسی بود.
رای دادن بــه او ،با تاکید بر این بود
کــه او لنگ کفشــی در بیابان بیش
نیســت .اگر کســی این کفــش پاره
پوره را بخواهدکفشی شیک و بسیار
موثر درکاهش زخم ها و آالم انسان
معرفی کند دروغگو و متوهمی بیش
نیست .این که این کفش را کسی بر
پا کرده ،او را مدیون آن و وابسته ی
ابدی به آن نمی کندکه دولت آبادی
بخواهد بگوید ،چون من به روحانی
رای داده ام بنابراین در مهمانی شام
اش حضور می یابم .می توان گفت به
این دلیل و آن دلیل به این شــخص
رای دادم ،ولــی نه انتظار آباد کردن
کشور توســط او را داشتم ،و نه این
آدم مزور و دروغگو حتی به وعده های نیم بند
خود عمل کرد .انتظاری هم از او نداشــتم .او
هم امتحان اش را داد و چانه ی اصالح طلبی
حکومتی را در جایی که خامنه ای و دســتگاه
قضا و دســتگاه ســرکوب اش هســت کشید.
ماجرای روحانی هم مثل ماجرای خاتمی تمام
شد .تمام.
خامنه ای رهبر است.
روحانی تدارکاتچی او.
یعنی کســی که باید بــرای خــورد و خوراک و
پوشــاک و مســکن آدم ها برنامــه ریزی کند.
خامنــه ای تصمیــم هــای کالن مــی گیــرد،
روحانی تصمیم های خرد.
فقــط در یــک قلم از این تصمیــم گیری های
کالن ،میلیاردها دالر ثروت مملکت بر باد می
رود .روحانی که حداقل وظیفه اش تامین آب
و خــوراک ســالم برای مردم اســت ،در جایی
لبخنــد رضایت از کار خود بر لــب می آورد که
وزیرش ،گوشــت گربــه و کالغ خوردن بخش
عمده ای از مردم سیستان را انکار نمی کند و
تلویحا آن را تایید می کند.
مــن بعــد از خواندن این خبــر و دیدن عکس
خــوراک گربه ،چند روز اســت کــه لب به غذا
نتوانســته ام بزنم .هر چه می خواهم بخورم،
تصویرکودکی که ســر سفره نشسته و گوشت
گربه می خورد در ذهن ام نقش می بندد.
کار یک نویســنده ،حتی نویسنده ی سیاسی،
تصور کردن است .دولت آبادی هم قطعا از این
خصیصه بر خوردار است که نویسنده ی خوبی
شــده اســت .حال او می خواهــد در میهمانی
شام رییس جمهور شرکت کند .او قطعا برای
خوردن این شام سمبلیک نمی رود .می گوید
چون به او رای داده ،پس الزم است که حامی
رای خود باشــد .بماند که این استدالل چقدر
سســت بنیاد است ،ولی از او می خواهم وقتی
بر سر سفره رییس جمهور نشسته است ،یک
لحظه به خاطر بیاوردکه در چه مملکتی زندگی
می کند .آن میهمانی رفتنی نیســت .کنار آن
سفره جای خوبی برای نشستن نیست .گیرم
حتی یک لقمه از شــامی که بر ســرِ آن ســفره
گذاشته اند خورده نشود ،با حضورمان در جمع
نابودکنندگان کشور چه خواهیم کرد؟
•
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انگاربه تنگ آمده از صبر دماوند*

یکباره خودش در فوران آمده ملت

ن د ر ت ه چا ه ات
ی موعو د بما 
ی مهد 
ا 

ن عص ر  و زما 
ب ای 
خو د صاح 
ن آمد ه ملت
دماوند* اشاره به قصیدۀ معروف محمد تقی بهار

تغّ زلی در رمضان ،هادی خرسندی
یار آمده ،یار آمده ،هنگام افطار آمده

با پوشش اسالمی و پنهان ز اغیار آمده

آورده است از بهر من ،نوشیدنی و خوردنی
با دست خالی در زده ،اما چه پر بار آمده!

با طبع تند و آتشین ،لج کرده با احکام دین

سرمست و داغ وکامجو ،با جان تبدار آمده
از منکراتی برحذر ،از سختگیریها پکر
اکنون برای انتقام از گشت انصار آمده

سنت رسته او ،از عقد ،بیرون جسته او
از بند ّ
بر خطبه خوانده فاتحه ،از صیغه بیزار آمده

با طنز و شوخی یار من ،سر میکند آزار من

یعنی چه بنشستی طرف ،یار آمده یار آمده

گویدکه اسالم عزیز ،دندان میلم کرده تیز

گازت چنان گیرم که خود ،گوئی سگ هار آمده

گوید بشو درگیر من ،فرض است جنگ تن به تن
اسالم باشد در خطر ،هنگام پیکار آمده

مرد مسلمانی اگر ،برخیز و همچون شیر نر

بکش ،یک تن ز کفار آمده
شمشیر حضرت را ٍ
یا اینکه با من یار شو ،در حلقۀ کفار شو

اکنون که آزاده زنی ،از تو طلبکار آمده!

گیرد ز من حق سخن ،گویدکه برکن پیرهن

همراه با اکیپی مجرب برای بازرسی فنی ساختمان و تعمیر و نوسازی آن

بسپار خود را دست من« ،هند جگرخوار*» آمده

ارزیابی ملک و مشاوره رایگان

شهرهشهریان Cell.: 514-290-2210

ن آمد ه ملت
ب ا ا و مستیزی د بجا 

تو زانی و من زانیه ،از کف مده یک ثانیه

طراح ،ناظر پایه یک شهرداری در ایران با بیش از  15سال سابقه

خدمات رایگان برای خریداران و مستاجران گرامی

ن آمد ه ملت
ق پرا 
م شم ا بر 
ا ز چش 

حاال که بینی کافری ،مشتاق دیدار آمده

مشاور امالک مسکونی در سراسر کبک

همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط

ن آمد ه ملت!
بجا 

Shohreh Shahrian
Real Estate Broker

Casabellaquebec.com
shahrianrealtor@gmail.com
office:450-934-9944
Fax: 866-867-8020

گویدکه در ماه عزا ،بدجور میچسبد غذا

وین میهمان روزه دار ،از بهر افطار آمده!
*هند ،دختر عتبه  -زنی آزاده در صدر اسالم

که از او در زمرۀ زنان بدنام اسالم یاد میکنند!

لندن  ۷ -رمضان  -اول خرداد ۹۷
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دکتر کورش عرفانی

نگــاه...

تغییر در راهست ،آیا آماده ایم؟
گذر هــر جامعه از یــک مرحله ی
تاریخــی بــه دورانی جدیــد درگرو
فراهم آمدن دو ســری از شــرایط
است:
شرایط مادی و شرایط ذهنی.
در این راستا عالوه بر رویدادهایی
کــه یــک کشــور را به ســوی یک
موقعیــت جدیــد هُ ــل مــی دهد،
ضــرورت آمــاده شــدن شــرایط
روانــی جامعه نیز ،برای نیل به آن
موقعیت ،مطرح است.
در صورت نبــود همگرایی کافی،
میــان ضــرورت هــای مــادی و
ضــرورت های غیــر مــادی ،یک
جامعــه موفــق به تحــول تاریخی
کیفی نمی شــود .یعنی نمی تواند
یک عصر تاریخی مشخص را برای
ورود به یک دوره ی پیشرفته تر و
پویاتر طی کند.
این دو سری شرایط مادی و فکری
با همدیگر ارتباط متقابل و علت و
معلولی دارند؛ اما این امر به صورت
بسته و مکانیکی نیست .در جهان
امروز ،عوامل بیرونی ممکن است
که یکی از این دو سری شرط ها را
برای تغییر در جامعه فراهم آورند،
اما اگر دیگری مهیا نباشد ،تغییر یا
روی نخواهد داد یا توام با آشفتگی
و تخریب خواهد بود.
•
مورد ایران
اگر این دستگاه نظری را برای ایران
کنونی به کارگیریم در می یابیم که
شــوربختانه چنین موقعیتی پدید
آمده است.
یعنی از یکسو شرایط مادی جامعه

ریزش مو...

ضرورت یــک تغییر را بــه صورت
حتمی و اجتناب ناپذیر دیکته می
کند و
از ســوی دیگــر ،جامعه هنــوز ،از
حیث ذهنی ،برای این تغییر آماده
نیست.
دقت داشته باشیم که ،همان طور
که در بــاال آمد ،منظور ما هر نوع
تغییــری نیســت .اشــاره ی ما به
یک دگرگونی در مسیر بهتر شدن
اســت ،یک تحول تکامل بخش.
رفتن از یک دوره به دوره ای بهتر
و سازنده تر.
جامعــه ی ایرانــی در حــال حاضر
قربانی رژیمی است که با بی لیاقتی
و ســوء مدیریــت هر آن چــه را که
از ضرر و زیان و آســیب بوده است
نصیب کشــور کــرده ،تا حدی که
ایران دیگر قابل اداره نیست.
بیکاری گســترده و مزمــن ،تورم
افسارگسیخته ،رکودســاختاری و
ماندگار ،نقدینگــی در حد انفجار،
وابســتگی مطلق درآمــد ارزی به
صدور نفت ،عدم رشد تکنولوژیک،
ضعف شدید دانش های بنیادین،
نبــود ســرمایه گــذاری روی زیــر
ســاخت ها ،طرح های اقتصادی
بی مبنا و نیمه تمام ،فســاد مالی
نهادینــه شــده ،بی ارزش شــدن
پــول ،تولید زدایــی از فعالیت ها،

آیا پوشیدن کاله باعث طاسی
میشود؟
خیــر .پوشــیدن کاله باعــث
طاسی نمیشــود .اما شکل مو
ممکن است باعث ریزش بیشتر
مو شود .پدیدهآلوپسی کششی
زمانی اتفاق میافتد که فشاری
بیمورد بــه مو وارد شــود .بنا
براین بهتر اســت از بافتن زیاد،
اکستنشــن و دم اســبی کردن
صرف نظرکنیم.
آیا درست است که میگویند
طاسی از طرف مادر به ارث
میرسد؟
درست نیســت .با آن که ریزش
مو و طاســی به ژنتیک مرتبط
اســت اما میتواند هم از طرف
پدر و هم از طرف مادر و یا از هر

دو طرف باشد.
•
اگر موهایم را بیشتر کوتاه
کنم ،آیا بهتر و بیشتر رشد
خواهد کرد؟
این هم افســانه اســت .مو یک
فیبــر مرده اســت و هیــچ نوع
انتهای عصبــی و عروق خونی
ندارد که قطع کردن آن تاثیری
ایجادکند.
•
آیا شوکه شدن باعث ریزش
مو میشود؟
بله شوکه شــدن میتواند باعث
ریــزش مو شــود .وقتــی دچار
شوک میشــویم ،هورمونهای
اســترس در بدن آزاد میشــود.
این به نوبه خود مو را از مرحله
رشــد به مرحله ریزش میبرد و
باعث میشــود ،تندتــر بریزد.

ایــران با کمبــودی جــدی مواجه
اســت ،هم در عرصه ی اجتماعی
(شــهروندی) و هــم درعرصــه ی
سیاسی (تحزب) .این در حالیست
کــه هــر روز کــه جلوتر مــی رویم
اضطــرار و اجبــار مــادی دگرگونی
در کشــور تقویت و برجسته تر می
شــود .پس ،می ماند که از فرصت
باقیمانده اســتفاده کنیم و تالش
نماییــم که این عنصــر دوم را ،هر
چــه زودتر ،مــورد تقویت خویش
قرار دهیم .هم جامعه را تشــویق
به خودسازماندهی اجتماعی کنیم
و هــم ایرانیــان خارج از کشــور را
دعــوت کنیم کــه هر چه بیشــتر
بــه احــزاب موجود بپیوندنــد و با
توانمندســازی آنها ،به این تشکل
ها اجازه دهندکه بتوانند یک نقش
فعال و موثر در فرایند شکل گیری
تحول ضروری باال داشته باشند.
نگارنده به همه ی ایرانیان عالقمند
در خارج از کشــور توصیه می کند

بحران جنسی در ایران...

>> ادامه از صفحه27 :

•

•

ایران دیگر قابل اداره
نیست؛ اما سود تغییر
به جیب مردم ایران
منی رود.

خطــر تحریم ها و از هم پاشــیدن
ســاختارهای مدیریتــی برخــی از
بالهایی هســتند که در عرصه ی
اقتصاد بر سر ملت ما آمده است.
این شــرایط دیگــر قابــل حفظ و
تــداوم نیســت و دیر یــا زود ،این
بنای نیمه ویران ،روی وزن آسیب
های خویش فرو خواهد نشســت.
فشارهای بین المللی و تحریم ها
این روند را تشدید خواهدکرد.
در چنین شــرایطی بدیهی اســت
که صحبــت از تغییر و ضرورت آن
پیش می آید .اما ،چنان چه در باال
آمد ،از آن جا که عنصر ذهنی برای
تغییر آماده نیســت ،کسی قادر به
پیش بینی نــوع رویداد و دگرگونی
در راه نــدارد .عنصــر ذهنی یعنی
آمادگی فکری اعضای جامعه برای
همراهی کردن این تغییر و به طور
مشــخص هدایــت و مدیریت آن.
این چیزی است که در حال حاضر
نداریم و چه بسا به واسطه ی این
کمبــود ،نیروهای دیگــری که از
آمادگی بیشتری برخوردارند ،مثل
قدرت های بیگانه و بدخواه ایران،
هدایت تغییر اجبــاری در راه را بر
عهده گیرند .در این صورت آن ها
این تحول ضروری را به هر جهتی
که بخواهند می کشــانند و نتیجه
ای را کــه در راســتای منافعشــان
است تامین می کنند.
به عبارت ساده تر ،سود این تغییر
به جیب مردم ایران نخواهد رفت.
عــدم آمادگــی ذهنــی بــه طــور
مشــخص به معنــای حداقلــی از
«آگاهی ســازمان یافته» است که

از طریق آن ،جامعه می تواند سوار
بر موج رویدادها شود و این تحول
گریزناپذیر را به سوی مقصدی ببرد
که در آن ،منافع ملی حفظ شــده
باشد.
«آگاهی ســازمان یافته» دو قالب
مشخص دارد:
در شــکل اجتماعــی ،ایــن امر به
صــورت تشــکل های شــهروندی
مانند ســازمان های غیــر دولتی،
انجمن های شــهروندی ،اتحادیه
های دانشــجویی و ســندیکاهای
کارگری و یا شــوراهای محلی بروز
می کنــد .در حــال حاضــر از این
حیــث در ایران با ضعف شــدیدی
روبرو هســتیم .این امر به معنای
آنســت که جامعه بــرای مدیریت
کردن تغییر ضروری در راه آمادگی
عملــی و عملیاتــی نــدارد .پدیده
ای که ممکن اســت ســبب شود
نیروهای گســترده ی مردمی ،بر
اساس شور و احساسات ،به دنبال
جریانی بیافتند که حداقلی از توان
تاثیرگذاری تبلیغاتی سازمان یافته
بر آنها را دارد و می تواند ایشــان را
به هر سمت و سویی بکشاند.
•
ضروت حتـزّب
دیگرقالب «آگاهی سازمان یافته»
شــکل سیاسی آنســت که به طور
عمده در قالــب تحزب مطرح می
شــود .احزاب ابزار ســازمان یافته
شهروندی اســت برای دخالت در
سیاست .در این عرصه باید بدانیم
کــه فقط وجــود و حضــور احزاب
کافی نیســتند ،بلکه توانمندی و
قدرت آنهاست که مطرح است .هر
حزب به واسطه ی توانایی خویش
می تواند در صحنه ی سیاسی موثر
باشــد .احزابی ضعیــف و پراکنده
قــادر به ایفــای نقــش چندانی در
مدیریت تغییر اجباری یک جامعه
نخواهند بود.
به این ترتیب می بینیم که در حوزه
ی عنصــر ذهنی تغییر ،جامعه ی

ایــن از عــوارض جانبــی فوران
هورمونها است که معموال در
اثر شوکه شدید اتفاق میافتد.
•
آیا گرفنت رژیم غذایی باعث
ریزش مو میشود؟
رژیــم غذایــی میتوانــد باعث
ریزش مو شود .در هنگام رژیم
غذایــی وقتــی بــدن احســاس
گرســنگی شــدید کند ،شــروع
بــه اســتفاده مــواد مغــذی از
بخشهــای غیرضــروری بدن
میکنــد و مــو در بــدن غیــر
ضروری پنداشته میشود .رژیم
غذایی شدید به مو فشار میآورد
و باعث ریزش میشود.
(بی بی ســی :منبــع :خدمات
ملی بهداشت بریتانیا)

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

او میگفت مهمترین عباراتی که معلم
بــه کار میبرد این بــود که «معلم،
مقدس اســت» و «به کارمند دولت
توهین شــده و حق شکایت دارد».
دوســت مــا البته عقب ننشســت و
توانست ثابت کند آن خانم با بچهها
مشکالت جدی دارد.
•
 -۶یکــی دیگــر از موانــع بررســی
شکایتها برخورد قبیلهای است.
به این معنی که اگر از ناظم نزد مدیر
شکایت ببرند کادر مدرسه از همکار
خود حمایت میکنند .این رفتار اگر
از رانندگان مسافربر پذیرفته باشدکه
همیشه حق را به همکار بدهند مگر
رانندۀ جوان بخت برگشتهای که تازه
آمده و پا در کفش آنها کرده از دیگران
قابل قبول نیســت و باید بنشــینند
وشرح ماجرا را گوش سپارند.
•
 -۷در جامعــۀ پــولزده شــماری از
مــردم تصــور میکننــد هرکــه پول
بیشــتری میگیرد خدمــات بهتری
ارایــه میدهد .این مدرســه هم گویا
پــول کالنــی بابت شــهریه مدرســه
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که به احزاب مردمی و دمکراتیک
اپوزیســیون توجه نشان دهند و یا
بــه عضویت آنها در آمده و فعالیت
کننــد و یا به پشــتیبانی و حمایت
از آنهــا بپردازنــد .بایــد بدانیم که
بدون احزابی قوی ،روند دگرگونی
دمکراتیــک در ایران ،مثل حرکت
 ،1357بازهــم بــا اشــکال مواجه
خواهد شد و مردم ما ممکن است
ایــن بــار نیــز از چاله درآمــده و به
چاه بیافتند .که آزموده را آزمودن
خطاست# .
دکترکورش عرفانی جامعه شناس
و عضــو حــزب ایــران آباد اســت.
()www.iraneabad.org
برای دیدن برنامه های تلویزیونی
وی از وبسایت www.didgah.
 tvدیدن کنید .آدرس ایمیل برای
تماس:
korosherfani@yahoo.com

>> ادامه از صفحه18 :

میگرفته امــا در عمل به این فاجعه
منتج شــده اســت .چند سال پیش
که مــرگ در اثر داروهای بیهوشــی
در یکی از بیمارستانها خبرساز شد
معلوم شد آن بیمارستان ،خصوصی
بوده است .جا دارد جامعه انگارههای
ذهنی خود را درباره مســاوی بودن
کیفیــت بــا پــول اصــاح کنــد .نه
مدرسهای که شهریه گرانتر میگیرد
الزاما بهتر است نه کیفیت لباسی که
گران تر خریدهاید چون ممکن است
سرتان کاله رفته باشد.
•
 -۸وقت آن است که با صدای بلند
بگوییم جامعه ایران به بحران جنسی
مبتال شده است .برای جامعهای که
ادعا دارد قادر به حل تمام مشکالت
بشری است خیلی زشت است که به
چنین بحرانی مبتال باشد و انکار آن
هم مشکلی را حل نمیکند .این همه
محدودیت به اینجا کشــیده و تصور
اصالح جامعه با برخوردهای پلیسی
نتیجه بهتری در بر ندارد.
•
 -۹اگر این اتفاق در یک کشور غربی

رخ داده بود خبرنگاران محبوب صدا
وسیما در آن سرزمینها گزارشهای
متعدد و متنوع تولیــد میکردند تا
ثابت کنند مردمان آن جوامع در چه
انحطاطی به سر میبرند .صداوسیما
امــا اگر هم در این قضیــه ورود کند
از منظر جذابیتهای سیاسی است
وگرنه در ایــران ما که از این اتفاقها
رخ نمیدهد!
•
 -۱۰نکتــه آخــر اما یک دعاســت:
خداونــدا! همه ما را از این ســاختار
فرسوده آموزشی نجات ده .ساختاری
کــه مدیران و معلمان و ناظمان هم
قربانــی آناند .در همین ماه رمضان
فرصــت حضــور در جمع کثیــری از
فرهنگیــان دســت داد .نجابــت و
صداقت از سر روی فرهنگیان شریف
میبارید .اما آنها نیزگرفتار ساختاری
شــدهاند که تا قبل از این حادثه ُگل
بود و حاال با این اتفاق به ســبزه هم
آراسته شده است...
عصر ایران؛ مهرداد خدیر

•

افقي:
 -1رف��ع دلخ��وري و كدورت –
34
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خودروي كوچك فولكس واگن
 -2گفتوگ��وي درگوش��ي –
شايسته – مكنده خونآشام
یک شرکت تولیدی
مونترالخطا – حسد – كتاب
درجنوبباب –
-3
هندوان
مقدس
همکاری
نیازمند
آرايشساده
-4کارگر
تکنسین و
ناخن – بروز دادن
باشــد.
می -5ثقل – قد بلند – دلداري
ب
ا
لطفا با تلفن های زیر تماس بگیرید:
م
د شارکت
–
كرمان
مس
 -6سرمربي سابق
خ
و
د
،
رت
ق
514-606-9007
و
ی
ت
ایرانیان
کامیونیتی
آن
آبادي
ورزش رزمي -
ب
ک
و
ش
یم!
514-949-5335
 -7درن��ده – زينت جيب آقا! – PARTICIPATE in our
س��رمربي هرتابرلين – س��بزي
COMMUNITY
نیازمنــدیها
خوردني
 -8زينتدهن��ده مهمان��ي –
شانس اول را به آنها
همراه با اشتغال
فروش کامیون
آشفتگي
بدهید!
)Truck + job (fix run Monday to Friday
 youتبار
كمك –
 -9امر به آوردن –
make good money.
بسیاری از ایرانیان تازه وارد
– weekend to
آبكيAlso there is
غذايextra
job for
Published Since 1993
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
– make
extra
money.
درش��ت
 -10آواي
حب��اب – BIWEEKLY NEWSPAPER
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس،

1

راس��ان

34

دمتكار

2
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3

استخـــدام

کالس های زبان فرانسه رایگان ویژه مهاجران
4

س��ود

5
FREE FRENCH CLASSES FOR IMMIGRANTS

)Beginner level 3 (part time
6
Where: District Parc-Extension
7
When: From April 3rd to June 17th 2018
For women only: Monday and Wednesday from 9am to 12pm
8
Mixed group: Monday and Wednesday from 6pm to 9pm
)Call NOW for registration or information: (places are limited
9

رمزگان
شيد
– بمبي
ش��ود –

ردن –

10

ته پهن

11

(514) 274-8117

استخــدام

12
www.beyondbyaerus.com
 13به چند نفر فروشنده و سرویس کار سیار
اتومبیل) فورا نیازمندیم .تلفن اطالعات :رضائی
(با14
(514)735-5329
15
Aerus company is looking for 2 persons
on the road to give service and sale to our
clienteles. Car is must.

و صفت
پختك

كليه –

آرايش قديميها

ن – از بالياي طبيعي – حرف فقدان
ش ،بخشندگي – دوا
جویـای کار
ني
نگهداری از سالمندان
و یا آشپزی
در خانه شما (مهری)

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

Tel.: 514-696-1590
ها دخالت ميكند
514-284-6607خانم
ظامي – كسي كه در كار
Tel.:
514-814-6577

استخدام پرستــار

اس شنا
ر مرغان – ولخرجي
ر – يار پت!

free

CARWASH

پرستــار

نگهداری از مادر و نوزاد
دربیمارستانهنگامزایمان
-------------نگهداری از پدر و مادران
در منزل شما
ویاخانهسالمندان

PAIVAND

اعظم  -تلفن تمــاس:
International 2007 day cab.
ارتفاع
Low millage (340000 km).
Tel.:
514-806-7870
engine.سبز
Goodهر گياه
condition.كنيد –
 -11ورم عفوني – طبق دستور پزشك مصرف
Cummins
azjune16free

فروش فرش

Ptojan18

یک اوکازیون عالی!

ساختمان
 –Ahmadعدد يك رقمي
مستعار دهخدا – فاضالب
 -13متحير – نام
514-655-6605

انجام كلیه
كارهاى پژوهش – پهن ،فراخ
برگ –
 -14زين و
قبیل
ساختمانى از
فرانسه
نماد
–
وش
ماه
سينمايي
فيلم
خانم
بازيگران
 -15از
سرامیك و رنگ وپاركت و
آمــــوزش
آمــــوزش
غیره وتبدیل زیرزمین به
مسكونى
عمودي:
تماس (امید):
تلفن

خصوصی ریاضی

نوازندگی پیانو

کالسیک ،پاپ و ایرانی در سطوح
آمادگی برای
مبتدی تا پیشرفته
هایانبيا
همراهآزمو–ن از
گوگل براي تلفن
 -1سيستم
عامل Tel.:
514-812-5662
مدارس ،دانشگاههاGRE، ،
علی صبری با بیش از  ۲۰سال
دهنده
 -2درخت عرب – ميهن – شرح
 GMAT،و …
CEGEP
سابقهدر نوازندگی پیانو
مهندسی
کارشناس
صبری
متدهای قدرتمند و
 -3ضمير دوم شخص مفرد –علیفهرست غذا – فرتوت – بهره
گیری ازكردن
واجب
برق و کارشناس ارشد ریاضی از
تخصصی برای کودکان ،نوجوانان
غازسانان
پرندهاي
زدن –
شيوه – سرباز
 -4رسم مغولي –
تهران و کوئین
دانشگاههای
آموزش به زبانهای
کانادا؛از تيرهو بزرگساالن؛
ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
آموزش به زبــانهای
انگلیسی و فارسی
خانه عروسك
نويسنده
ﮐﻮﭼﮏ
نروژي 
ﻣﺸﺎﻏﻞ
-5ﺍﺷﺨﺎص و
فارسی و انگلیسی
Tel.:438-990-6529
دفترداری
و
شرکت
 -6ثبت
-------------دلشوره – مترسك – ظرف روغن
حسابها با نازل ترین قیمت
جلسه اول رایگان
----------------------يقه – ويرانكنندهﺳﺎﻝ– شيريني ازدواج – نوعي
ژرمن
تصديق
ها 
ﻃﻮﻝ
ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ
-7ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
امید رایگان از فوریه15

خدماتمالیاتی
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آرایشـــــگاه

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

آژانس مسافرتی

اسکای.الن 388-1588 ...................................
فرنازمعتمدی842-8000................................
ناهیدپاکروان844-873-7191................
سلطـــان484-4000 ....................................
کوتراوکــو594-344 .......................................
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.................................
تویوتا ایل پرو 376-9191 ................................
الگانسلیزینگ865-2595..............................
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MONTRÉAL QC

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

•
کلبــه •
•
از صفحه 27
عموجان •
فوتب��ال•
ه��اي6107
Sherbooke
W.
 -11از تيم

ویژه:

ر

پ

Mailing Address:
2178 ste- Catherine W.

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

پیوند در ویرایش نوشته ها آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
پیوندنیست.
 -9مابين پيچ و مهره – آزمايش – مطيع – ادات تشبيه
پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و
–
نوران��ي
–
س��رب
-10
نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
حل جدول ويژه شماره 5540
از ديگران نقل قول كردن نقل نوشته ها-با ذکر ماخذ -آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120
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Tel.: 514-484-8072
________________
فرانسه

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

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

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

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

کوتاه زیباتر است

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

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

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

فـال

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

شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
شریف نائینی731-1443............................... .
دندان سازی (کلینیک)
افخم هادی737-6363 ................................. .

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

آنیکــس 585-2029 .....................................
کبابسرا 933-0-933 .....................................
کلبهعموجان484-8072.................................
فاروس270-8437.............................................
یاس483-0303 ................................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولــی989-8580 ....................................
بیبلوس523-9596...........................................

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

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

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

بیمه و مشاور مالی
پزشــکی

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

تاکـسی
تبلیغات

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

تدریس خصوصی

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

ترجمه

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

چاپ و تابلوسازی

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

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

حمل و نقل

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

خشکشویی

info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند
مرکزشهرمونتریال:

aznov-jan’17tpshP

فـرش

بیمه اتومبیل

با ما تماس بگیرید.

تپش،شاطرعباس،ماهیسن لوران،کافه پرشیا،
برش��ته – كلمه
 -12دنبه
برای ما بنویسید
خدمات
اما...سعی کنید عموجان،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون،
وس��يلهاي در• پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا
تصدي��ق –
ساختمـانی
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود ،NDG auto .فتوشاپ ،ارز آپادانا ،کلینیک آریا،
منزل – ورزش
احمــدذهني • نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد آلفامدیک ،ارزخضر ،المیزان ،نور ،پاســیفیک،
ساختمانی
کلیهخدمات
جث��ه –فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
قض��اوت –
-13
متروپولیس ،کبابسرا و...
چيزبه سازی
بازسازی،
وصف –
ریوسود :کوه نور ،آدونیس ،دابل پیتزا ،مارشه
-----------------------کیفیتعالی
شب بلند
مناسب– باگذشت ®لوگوی پیوند®
افغان ،مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی
 -14نرخ
– بنبست بدن
و...
Tel.: 514-298-1393
کار استاد علی اصغر معصومی
Tel.:
514-265-0973
وست آیلند  :آدونیس ،شاتوکباب ،و...
روده
بخ��ش
 -15اولي��ن
(هنرمند و نقاش معاصر)
سن لوران :آدونیس ،سمی فروت
كوچك – عاشق
----------------------------------الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

نیـازمنـدی هـای پیوند

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

کارواش و...



اداري
 -12النه پرندگان – مسافرت
اطالعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:
برای

نگهداری از عزیزان شما،
توسط خانم با تجربه،
به چند نفر کارگر
در خانه -ما و شما -
ي – برابر با(پاره وقت یا تمام وقت)
ك – قوتاليموت – باشكوه ،ارزنده یا بیمارستان ،همراه با
برا ی کار در کارواش
رفرنس 5،سال سابقه کار
بي شبيه
زردچوبهنیازمندیم.
فورا
دیپلمهدستیارپرستار
اطالعات(– :احمد)
اس��انس
نوعي گياه كه از آن
تلفن گ�ن�گ
– درف��ش –
(زویــا)
گرفتاري – تذكر دادن
 -8همهمه،
514-242-6034
Tel.:438-990-6529
Tel.:
514-651-2661
514-503-7391
freeazmar

FOR PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Toronto, Ottawa,
)Victoria, Calgary & Vancouver

داروخــانه
دندانپزشک

رستــوران

روانشناسی  /روانکاوی

سوپر و فروشگاه

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

شیرینی پزی و قنادی

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

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

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

گرافیک و طراحی
گرانیت

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

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

گلفروشی

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

لوله کشی

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

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

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

گان پیوند )

کامپیــوتر

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

عینک سازی

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

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

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

شماره شما در
این لیست نیست؟

مهاجرت
محضر

وبسایت

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

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

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

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

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

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

موسیقی (جشن ها)

ویدیو

1397  خرداد11  1372  شماره 25 سال
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استخـــدام

Sam The Handyman

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

CLASSIFIEDS
سی
عکا
رز

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
،عکسپاسپورتی
since 1990
سیتیزنیکانادایی
 اندازه سرPR و کارت
وجزئیاتدیگربایستی
رعایتشود

50 X 70

______________
عکسبرایسوءپیشینه
)(واشنگتنیاایران

879

879 999

LASER SPA INSTITUT LEA

سوزاندن موهای بدن با لیزر

Estheticienne & Technicien LASER |
Diplome cidesco internations du paris

info@paivand.ca

) (نبش دکاری

SNOWDON

699$ 699$

Canapé

جوان کردن پوست و از بین بردن چین و
، گردن،چروک های صورت
و از بین بردن جوش ها و کک مک های
acne قهوه ای صورت
 برای هموطنان عزیز%15 با تخفیف

اطالعات آگهی
خود را به نشانی
:زیر ایمیل کنید

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

999

خدماتآرایشی

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

،گروه تئاتری تازه تأسیس
 یک:فراخوان
ِ
خواهان همکاری همه ی دوستداران تئاتر و
هنرهای نمایشی است از عالقمندان در خواست
:می شود با شماره تلفن زیر تماس برقرارکنند

Canapé

Meubles
Meubles
prilloprillo

Mega
Mega

vente
vente

514 659 4395

Tel.:(514) 772-5787

6565

999$ jusqu’à
999$

Sectionnel

Sectionnel

la qualitéla
auqualité
plus bas
au prix
plus bas prix

Sectionnel

7 mcx

7 mcx

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

____________________
5655 Sherbrooke W.

Tel.: 514-481-0671

879$ 879$
Sectionnel

699

Canapé

$

Canapé

699

com

Tel.: 514-675-4405

514 585 - 2345

اجنام امور ساختمانی

،دعوتنــــامهرسمی
ترجمـــهمدارک
514-624-5609

 



 


توسط شادی

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

استخدام

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

514-441-4295

>6007343

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

Tel.: 514-933-0-933
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paivand












































































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

دارالترجمه رسمی فرهنگ

رضانوشادجمال

فال قهـوه
و ورق

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

azjan15U












 




































مترجم رمسی
شهــریاربخشی

>6007343

قابلتوجهخامنها

514 585 - 2345

abaee:azsepfree

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

مترجم رمسی

صرافی
 ستاره5

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

$

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

Tel.: 514-518-4568

تدریس فارسی

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

صرافی
 ستاره5

:متخصصینباتحصیالتدانشگاهی
• عضویت در سازمان مهندسین
(و سایر سازمانهای حرفه ای) کبک
• تهیه رزومه موثر و نامه جذاب درخواست استخدام
 تغییر و پیشرفت شغل با بهره برداری،• مشاور در کاریابی
... مفید از بازار کار • آماده سازی جهت مصاحبه استخدامی و
...• ایجاد انگیزه کاریابی برای افراد در جستجوی کار
،• با کیفیت تضمینی توسط تیمی فعال مرکب از افراد ایرانی
. سال سابقه20 فرانسوی وانگلیسی زبان • با بیش از
017ازسپU

،عضورسمیانجمنمترجمانکبک
•عضوجامعهمترجمان
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º

»


¼


















½











¦








کبک و
¦


½



ایران
رسمی
،رسمی اسناد و مدارک





¶




¢






¢

£















¢






©



¸




½



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









¦









 223-6408
¦



½



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





¢






©



¸




½




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

514-889-8765

تیم دکتـر مالکی در خدمت

جواد ایراخنواه

999$ 999$

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

PrilloPrillo
liquideliquide

Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

مربی کاریابی

عینک
فرهت

2299$ 2299$

 انتاریو و ایران،رسمی کبک
جامعه
عضو
Setمترجمان
de chambre à partir
Set
de 1099$
de chambre
/ Ensemble
à•
partirsalle
de 1099$
à dîner/ àEnsemble
partir salle à dîner à partir
de 1599$ / Sofas en tissu
deàa
1599$
partir/ de
Sofas
499$
en/tissu
Sofasàaenpartir
cuir de
àa 499$ / Sofas en cuir àa
$
partir
de
699$
/
Sofas
sectionnels
partir
de
699$
en
cuir
/
Sofas
à partir
sectionnels
de 879$ en
/ Sofas
cuir à partir
de 879$ / Sofas
اسناد و مدارک
کلیه
رسمی
ترجمه
•
Sectionnel
rabatables en cuir à partir
rabatables
de 799$ en
/ Consoles
cuir à partir
à partir
de 799$
de 299$
/ Consoles à partir de 299$
de
de
/ Table
à café à partir de/ 299$
Table /àTable
café àdepartir
coin de
à partir
299$de
/ Table
199$de
/ coin à partir de 199$ /
 گواهی امضاء و کپی برابر اصل،رسمی
دعوتنامه
Miroirs
à partir de 99$تنظیم
/ Miroirs
Bureauxà partir
à•
partirdede99$
699$
/ Bureaux
/
à partir de 699$ /
rabais Curio
rabais
à partir de 699$ / Curio
Unitésàmurales
partir deà699$
partir/ de
Unités
499$murales
/ Matelas
à partir de 499$ / Matelas
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
Beaucoup de
Beaucoup
pièces
uniques,
de
pièces
etc.
uniques,
کانادا
ایران به
رسمی از
ترجمه
• etc.
021-85312009 :• تلفن مستقیم از ایران
Sectionnel

1399$ 1399

Sectionnel

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

%%

jusqu’à

35

























 راهنمایمشاغل
www.paivand.ca
ایرانیان مونتریال
 آبونه مان گسترده
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5780 Sherbrooke
W., Tel.: 369-3474(FISH)
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223-3336

Z

آموزش فشرده حسابداری
تدریس خصوصی و نیمه
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته



کانادا
خصوصی حسابداری






































 سال8  تا2 آموزش موسیقی برای کودکان از
مطابق با مطالب و سرفصلهای
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000  داتیس پناهی: توسط
000
استـادحسابداری
Lester B. Pearson کالج
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انگلیسی و فرانسه
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همکاریکنید
باپیوند
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روزنامه
،مترجمان
،نویسندگان
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، اگر عالقه مندید،اگر دستی به قلم دارید

Re-Mi
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فخـاریان
514-996-1620
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...و
ترجمه
،نویسی
گزارش
 در،ذوق دارید
5780 Sherbrooke
W.,
Tel.:
369-3474(FISH)
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-داوطلبـــانه
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210 St-Jacques (Lachine)



¡
:ساعــاتکار
.با ما همکاری کنید
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
 سنت ژاک غربی >>مترو210
به مست غرب،90  اتوبوس:واندوم

aznov’15U

Re-Mi

Tel.: 514-991-6819



































روزهایدوشنبه لغایت شنبه




،ها
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¥


¸








17 لغایت
11
ساعت
از





 




:شود
هماهنگی
تحریریه
 لطفا از پیش با
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،انجام اموردر روزهای دیگر
جهت
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.هماهنگی قبلی الزم است
 
Tel.: 514-996-9692































حسابـداری

 مــی- آموزشگاه هنری ر
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 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
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نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و مدیر گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

زندگینامه «آنتوان خان»

عکاسی که تاریخ معاصر ایران را مستند کرد

مقاله ای که مالحظه میفرمایید ،ارمنی ازدواج کرد .یکی
نتیجه تحقیقــی در مورد آثار آقای از فرزندان ایشان ،آندره
 -1830( Antoin Sevroguinســوروگین ملقــب بــه
 )1933عکاس مشــهور روس تبار «درویش خان» بود که
میباشد.
سبک نقاشیهای «قهوه
آنتــوان متولد تهــران و فرزند یک خانــه ای» او کامــا
دیپلمات روس در سفارت روسیه مشهور است.
در تهران بود .بــا فوت پدرش ،به «آنتوان خــان» به دربار
همراه مادر که از نژادگرجی بود ،به ناصرالدین شــاه و حتی
تفلیس رفت و به هنر نقاشی روی حرمســراها نیــز راه پیــدا کــرد و
آورد .پس از یاد گیری هنر عکاسی تصاویر بی نظیــری از آن روزها را
در نــزد  Dimitri Ermakovدر کتب تاریخ ایران به ثبت رساند.
عکاس چیره دست روس ،و اقامت آثــار آنتــوان ،بخشــهای مهمی از
کوتاهی در تبریز ،مجددا به تهران روزگار آن زمــان ایــران را از دوره
بازگشت.
قاجار تا رضاخان برای ما به تصویر
وی یک آتلیه عکاســی در تهران و کشــیده کــه دارای ارزش بســیار
در خیابانی که امروز «فردوســی» باالی تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی
مینامیــم ،تاســیس و بــه شــغل در طی یک دوره  50ساله میباشد.
عکاســی مشغول شــد .از آنجایی یکی از کارهــای مهم آنتوان خان،
ایران آن
کــه زبــان فارســی را هــم بخوبی ســفر به مناطق مختلف ِ
میدانست،بسرعتباافرادبسیاری زمان و تهیه تصویر از آثار و ابنیه ای
ارتباط برقرارکرد و کارهایش مورد بوده که بسیاری از آنها دیگر وجود
توجه برخی شاهان قاجار نیز قرار ندارنــد .از آنجایی کــه وی فردی
گرفت و به لقب «خانی» هم مزین ایراندوســت هم بود ،سعی نموده
گردید.
تمام جنبه های زندگی ایرانیان آن
بعدها آنتوان در تهران با یک خانم زمان را به تصویر بکشد.
نگــرش در آثــار ایــن
تلفناستودیوفوتوبوک:
هنرمند ،تصویر بســیار
(514) 984-8944
دقیــق و تیزبینانه ای از
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
زندگی عشایر ،دروایش،
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
پرتــره هــای مختلف از
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
اشــراف و مردم عادی،
STUDIO
تلگرامPHOTOBOOK :
نوع پوشــش و خوراک
گروه ما در فیسبوک« :همه چیز در مورد مونترآل»
ساکنان مناطق مختلف
تلویزیون آنالین مونترآل پالس MTL PLUS TV
ایران ،مراســم ســنتی،
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
معماری و ابنیه تاریخی
و نیــز ثبت مراســم مهم
دولتــی و دربــار آن زمان
جلسهرفعاشکالوتمرینتنظیمات
بــوده اســت .آشــنایی
دستیدوربینشمادر«استودیو
آنتوان با هنر نقاشــی نیز
دالر
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ70
باعث شــد آثار وی زیباتر
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب و خاص تر باشند.
وعکسهایخانوادگی
یکی دیگر از خصوصیات

اسپشیال این شماره:

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

عکسهای آنتوان،
هایــی
پرتــره
بــوده کــه از افراد
ســطوح مختلــف
جامعــه گرفتــه
اســت ؛ از خانواده
هــای اشــرافی
و توریســتهای
خارجــی تــا مردم
عادی کوچه و بازار .در تهیه برخی
پرتره ها ،از «مدل» هم اســتفاده
نموده.
همچنین نمونه هایی هم از سبک
«برهنه نگاری» یا  Nude Artاز
این بزرگوار به جا مانده است!
تهیــه ایــن ســبک پرتــره ،آن هم
در آن زمــان کــه چنین آثــاری را
«صوَ ر  قبیحه» میدانستند ،بسیار
حائــز اهمیت و پر مخاطــره بوده
است .با این حال زنان فراوانی این
مســئله را پذیرفته و مــدل برهنه
«آنتوان خان» شده اند.
روح پرفتوح جمیع شان شاد!
گذشــته از زیبایی هــای کارهای
ایــن هنرمند بزرگ ،خوب اســت
کــه کمــی مشــکالت عکاســی و
تصویربرداری در آن روزگار را مرور
کنیم:
فواصــل دور و جاده هــای طاقت
فرســا ،مســافرت بــا چارپایــان،
ســنگین و دســت و پاگیــر بودن
ادوات عکاســی آن روزگار ،ناامنی
و خطر راهزنان و دزدان سرگردنه،
شکننده بودن نگاتیوهای شیشه
ای و نیز تهیه مــواد اولیه ظهور و
چاپ عکــس در ســالهای ابتدای
پیدایش این هنر در ایران.
آنتوان بــه قــدری در کارش ماهر
بود که توجه ناصرالدین شاه قاجار
را به خود جلب کرد و باعث رونق
وگســترش ایــن هنر در ایــران آن
زمان شــد .خود ناصر الدین شــاه
هم عــکاس قابلی بود و تاســیس
«عکاسخانه مبارکه همایونی» کاخ
گلســتان در همــان دوران اتفــاق
افتاد.
همچنین آنتوان برخی از عکسهای
خود را بــه جهانگردان میفروخت
و از ایــن راه شــهرت آنتــوان و
عکســهای بینظرش به خــارج از
ایران هم سرایت کرد.
در آن روزها ،خیلی از جهانگردان
غربــی بــه فکــر ســفر بــه ایران
افتادند و کتابهای راهنمای سفر
متعــددی در خــارج از ایــران به
طبع رسید .قطعا برای پر کردن
صفحات این کتابها ،به عکسهای
آنتــوان نیزداشــتند .بــه همین
دلیل ،نویســندگان فراوانی به او
سفارش عکس میدادند .همین
باعث شــد تا وی توجه بیشتری
به آثــار تاریخــی ایران داشــته و
عکسهای باارزشی تهیه نماید.
ناگفته نمانــد کــه آن دوران هم
حقوق معنوی عکاســان رعایت

نمیشد و بسیاری از نویسندگان،
مرجع عکســها و نام وی را ذکر
نکردند!
وی دوبــار در نمایشــگاههای
عکاسی بروکسل و پاریس مدال
افتخــار دریافت کــرد ولی هرگز
آنچنان که بایــد ،به دنیا معرفی
نشد و تقریبا ناشناس باقی ماند.
وی در ســال  1933در تهــران
چشــم از دنیــا فــرو بســت و در
همانجا به خاک سپرده شد.
آنتــوان در زمــان حیاتــش یک
آرشیو بســیار باارزش با بیش از
 7000نگاتیــو شیشــه ای تهیه
و یــا جمــع آوری کــرد .در زمان
درگیریهــای مشــروطه و انفجار
بمبی در همسایگی استودیوی
عکاســی ایشــان 5000 ،قطعه
از ایــن نگاتیوهــا از بیــن رفت.
دو هــزار قطعــه باقیمانــده نیز
در زمــان حکومــت رضــا شــاه
مصــادره گردیــد .وقتــی دلیل
این امر را پرسید به او گفته شد
کــه نمیخواهند آثــاری از دوره
شاهان بی کفایت و فاسد دوره
قاجــار باقی بماند (چیزی شــبیه
تفکر حاج صادق خلخالی!) قطعا
فقــط یک عــکاس میتواند چنین
شوک و ضربه بزرگی را تصور کند.

باارزش تریــن دارایی یک عکاس،
آرشــیوی اســت که در طی سالها
زحمت و مســافرت ،تهیه کرده و
از دســت دادن آرشــیو ،بزرگترین
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ضربه ای است که تصورش هم
برای هر عکاسی ناراحت کننده
است.
ســالها بعــد ،یکــی از فرزنــدان
آنتوان ،با خاندان پهلوی رابطه
برقرار نمــود و نهایتا توانســت
بخشــی از ایــن نگاتیوهــا را بــه
دست آورد.
متاســفانه امــروزه فقط کمتر از
 1000قطعــه از آنها باقی مانده
ولــی با ایــن وجود ،ایــن تعداد
هم بسیار غنیمت بزرگی است!
بخش اعظم این مجموعه نگاتیو
شیشه ای در موزهThe Freer-
 Sacklerشــهر واشنگتن دی
ســی و تعــدادی نیــز در مــوزه
مردم شناســی شهر لیدن هلند
قرار دارد .همچنین بخشــی از
عکســهای چاپ شــده ایشــان
در موزه عکاســی کاخ گلستان
تهران موجود است .در سالهای
اخیــر ،چندکتاب در مــورد آثار
ایشان در داخل و خارج ایران به
چاپ رسیده است.
ﺍﻥشاء الله ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻋﺰﻭﺟﻞ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﺑﺎ "ﻣﺪل هاﯼ" ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﺤﺸﻮﺭ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ!

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح

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

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

ارزش سهام نتفلیکس به  ۱۶۰میلیارد دالر رسید
تفلیکس به عنــوان یک
کمپانی رسانهای مبتنی
بــر فناوریهــای نویــن
همچنان در مسیر رشد
پیــش مــیرود بطوریکه
ارزش بــازار نتفلیکس با
عبور از  ۱۶۰میلیارد دالر،
دیزنی را هم پشــت ســر گذاشــته
است.
نتفلیکس به عنــوان یک کمپانی
رسانهای که کار خود را از اشتراک
دیویدی فیلــ م آغاز کرده و پس
از تقویــت موج فنــاوری و با درک
تغییرات در اثر این تغییرات تبدیل
به یک کمپانی رسانهای مبتنی بر
استریم ویدیو شد روز به روز شتاب
رشــد بیشــتری را در پیش گرفته
و عــاوه بــر موفقیتهــای مالی
که شــامل افزایش ارزش ســهام و
سوددهی است ،موفق میشود تا
در جوایز متعــددی را نیز به دلیل
ل و فیلمهای سینمایی
تولید سریا 
مورد پسند دریافت کند.
حــال ارزش ســهام ایــن کمپانی
در رونــدی صعودی بــه  ۳۴۹دالر
رســیده و از ایــنرو ارزش بــازار

نتفلیکس به بیش از  ۱۶۰میلیارد
دالر رســیده اســت .نتفلیکــس با
ثبــت ایــن رکــورد موفق شــده تا
باالتــر از کمپانیهایی نظیر دیزنی
وکامکســت قرارگیرد کــه در واقع
رقبــای ایــن کمپانــی رســانهای
هســتند .ارزش بازار نتفلیکس در
حالی از مرز  ۱۶۰میلیارد دالر عبور
کرده که این کمپانی در ژانویه سال
جاری یعنی تنها  ۴ماه پیش موفق
شد تا به ارزش  ۱۰۰میلیارد دالری
برسد.
بــرای درک رشــد بــرق آســای
نتفلیکس کافی اســت تا نگاهی به
آخریــن گزارش مالــی این کمپانی
داشــته باشــیم کــه افزایــش ۴۳
درصــدی درآمد فصلی را برای این
کمپانــی به ارمغــان آورده اســت.
نتفلیکــس طی ســه ماهــهی اول

ســال  ۲۰۱۸میالدی
موفــق شــد تــا ۷.۴
میلیون نفــر دیگر به
تعداد مشترکان خود
اضافــه کنــد .آخرین
آمارهــای ارائه شــده
نشــان از ایــن دارد که
نتفلیکــس بیــش از  ۱۲۰میلیون
مشترک در سراسر جهان دارد که
روز به روز بر تعداد این مشــترکان
افزوده میشود.
نتفلیکس عالوه بر نمایش سریال
و انــواع فیلمهــا و برنامههــای
تلویزیونی در بستری نوین مبتنی
بر استریم از سایر روشهای نوین
نظیــر یادگیری ماشــین و هوش
مصنوعــی نیــز بــرای شناســایی
ســلیقهی مخاطبانــش اســتفاده
میکنــد که نتیجهی آن شــناخت
دقیقتــر از مخاطــب و در نتیجه
ســاخت محتوایــی منطبــق بــر
خواستههای مشتریان است .این
کمپانــی اعــام کرده که امســال
رقمــی  ۷.۵تا  ۸میلیــارد دالری را
برای تولید محتوای اختصاصی در
نظرگرفته است( .منبع :زومیت)
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Celebrating Francophone
immigration and the influence of diversity on official
languages
May 22, 2018 – Ottawa,
ON – Serge Cormier, Parliamentary Secretary to the
Minister of Immigration,
Refugees and Citizenship,
was joined today by Sean
Casey, Parliamentary
Secretary to the Minister
of Canadian Heritage,
Normand Charbonneau
of Library and Archives
Canada and Audrey
Labrie, Vice-president of
the Fédération des communautés francophones
et acadienne, to discuss
Francophone immigration
and the influence of diversity on Canada’s official
languages.
This event was organized
by Immigration, Refugees
and Citizenship Canada in
collaboration with Canadian Heritage, Library and
Archives Canada and the
Fédération des communautés francophones et
acadienne. The goal is to
increase public awareness
of the vitality of Franco-

phone
minority communities and
to generate a discussion
on the role and effect of
immigration on Canada’s
Francophonie, as well as on
the influence of diversity
on the future of official
languages.
Earlier this year, federal,
provincial and territorial ministers responsible
for immigration and the
Canadian Francophonie
announced a joint Action
Plan for Increasing Francophone Immigration, which
sets out how provinces
and territories can partner
on a range of immigration
issues.
The plan contains concrete
actions that can be implemented individually or
collaboratively to increase
francophone immigration
outside the province of
Quebec.
The event at Library
and Archives Canada
showcased an exhibition
developed by Immigration,
Refugees and Citizenship
Canada that has toured
federal institutions in the
National Capital Region
and Francophone minority

com-

munities across the
country. The exhibition
highlights the history of
Francophone immigration
to Canada and features
French-speaking newcomers living in Francophone
minority communities.
Promoting Francophone
immigration and supporting the vitality of our
Francophone communities
are top priorities for the
Government of Canada.
We are strongly committed
to increasing the proportion
of Francophone immigrants
in Francophone minority communities outside
Quebec.
Today’s event is a great opportunity to mobilize key
partners and collaborate
in gathering thoughts and
ideas to better understand
and succeed in determining
the best tools and solutions
to enrich official languages
and support francophone
minority communities.”
Our new Action Plan for
Official Languages will
better support the sustainability of official-language
minority communities
through concrete action, in-

cluding attracting and
retaining Francophone
newcomers to Canada.
This initiative is in perfect
harmony with the Plan by
recognizing immigration
as a key source of vitality
for Francophone minority
communities across the
country.”
Library and Archives
Canada plays a key role in
preserving the history of
the peoples who comprise
our Canadian family. It is
therefore natural for this
organization, which holds a
significant part of this rich
heritage, to embrace an
event that will highlight the
contributions of Francophone immigration over
the past 400 years.
For us, tomorrow’s Francophone community is a
community that unites people who can have French,
Creole, Arabic, Bambara
or English as their mother tongue, but who have
chosen French and who
build their community
around it. In all our efforts
to build a plural Francophone community with
immigrants, it is good to
remember where we come

from and to realize that
the history behind the
Francophone community in our country since
the founding of Acadia, is
also a story of people from
various backgrounds who
have settled here to build
something together.”
In March 2018, the Prime
Minister of Canada and
the Minister of Canadian Heritage unveiled the
Government’s Action Plan
for Official Languages
2018-2023: Investing in
Our Future. The plan offers
a vision for the future, new
financial support, and specific measures to support
the vitality of official-language minority communities and promote French
and English from coast to
coast to coast.
The Action Plan will
increase investments by
$40.8 million over 5 years
to support a consolidated
Francophone integration
pathway and coordinated
Francophone immigration
policies and programs.
In 2017, changes to the
Express Entry system
included additional points
for candidates with strong
proficiency in French.
This is one of the many
ways the Government is
increasing the proportion of
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French-speaking immigrants coming to Canada
through economic programs.
Library and Archives
Canada preserves the
documentary heritage of
Canada, facilitates cooperation among communities
involved in the acquisition,
preservation and diffusion
of knowledge, and serves
as the continuing memory
of the Government of Canada and its institutions.
The Fédération des communautés francophones et
acadienne is the national
and international spokesperson for 2.7 million
French-speaking Canadians
that reside in Francophone
minority communities
outside Quebec.
For more details on any
aspects of immigration,
please do not hesitate to
contact our office.
Keep safe, stay healthy, and
make sure laughter is in
your everyday life.

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

...ورزشـــی

!»یادداشتهای«شامپیون
 از،وســف تی زهــوش
ی
دیمیترینایرانیانجامعه
ق
 قهرمان،یرانی مونتــرال
ا
،یشینتیمملیپینگپنگ
پ
بیفدراسیونپینگپنگ
مر
،1963
رمان تیم ملــی ایران
قه
؛1976 چکســولواکی
،1965 در یوگسالوی
؛1976ورزشــی در کلکته
خبرنگارکیهــان
؛1976شیالمپیکمونتریال
خبرنگارکیهانورز
فنی داوران تنیس روی
سرپرســت کمیته
؛ مشاور1974 یی درتهران
میزمسابقات آسیا
1977جهانیدرانگلستان
فنیمسابقات

 دهم ثانیه نصیب خود58 ثانیه و
.نموده است
 و2011 آقای بولت در ســال های
2017  و2016  و2013  و2012
در دو صدمتر عنوان قهرمانی دنیا
 در2017 را بدست آورده و در سال
مسابقات دو میدانی لندن آخرین
.عنوان خود را کسب نموده است
 مــدال طال را9 وی کــه تاکنــون
 اظهار داشته است،دریافت داشته
که در سه مسابقه المپیک گذشته
 دقیقه دویده است لیکن3 کمتر از
برای رسیدن به این سرعت بیش
. سال تالش کرده است20 از
 از محــل تبلیغاتBOLT آقــای
 میلیون دالر119 ورزشی تاکنون
.بدست آورده است

.میسوری می باشد
یکی از مشکالت مهم آقای تراهان
مســاله کم خوابی است که سعی
مــی کنــد در مواقع اســتراحت با
گرفتــن دوش آب گرم و بدســت
آوردن قــدرت فیزیکــی خــود آنرا
 وی در طول مســیر.جبــران کند
خــود و هنــگام گــذر از مناطــق
مسکونی مورد تشویق ساکنان این
.مناطق قرار می گیرد

مترین قهرمان دو
 متر100 میدانی

 ورزشکارUSAIN BOLT آقای
جامائیکائی اولین ورزشکاری است
9 کــه رکورد دو صدمتر را به مدت

در این مسیر آقای تراهان ناگزیر از
عبور آب های پــر تالطم رودخانه
کوها و مسیرهای پر از سنگ ناحیه

 بســمت قلعه،حرکــت می کند
کــوه کلیمانجــارو آغــاز نموده
.است
او در نظر دارد علیرغم مشکالت
و خطراتــی کــه در این مســیر
کوهســتانی در پیش رو دارد تا
 متر بــا دوچرخه5895 ارتفــاع
.مخصوص خود باال برود
وی در دومیــن دور این حادثه
3700 جوئــی مدتــی درارتفــاع
متری به اســتراحت پرداخت و
.مجددا بسفر خود ادامه داد
آقای پلتیه امیدوار است با روحیه
قوی و استقامت فراوان این سفر
را به پایان برساند و به بلندی های
.کلیمانجارو دست یابد
وی اظهار داشته در این سفر حادثه
جویانه عالوه بر سختی های مسیر
بیشــتر نگران کمبود اکسیژن در
.ارتفاعات باال است

سفرماجراجــویانه
 روزه210

آقــای مارتن تراهان حادثه جوی
 ســاله کبکی ســفر خود را از37
 بســمتOREGON رودخانه
.فلوریدا آغاز نموده است
7650 وی امیدواراست این مسیر
کیلومتری را با اعتماد بنفس در
. روز به پایان برســاند210 مدت

2015 های بین المللی
 شــرکت داشته2016 و
اند و مدال نقره را نصیب
 در تاریخ،خود کرده اند
ورزشی کانادا افتخارآمیز
بــود و مربیــان آنــان از
طرف مقامات ورزشــی
کانادا مــورد تقدیر قرار
.گرفته اند

حادثه جوئی
دوچرخه سوار فلج

JIMMY PELLETIER آقــای
 ســاله کانادایی که از41 ورزشکار
 ماه می سفر15 دو پا فلج است در
حادثه جویانــه خود را با دوچرخه
مخصوص که تنها بوســیله دست

پاتیناژهنری

MEAGAN
دوشــیزه
ERIC  و آقــایDUHAMEL
 دو قهرمان پاتیناژRADFORD
 تاکنون2010 هنری کانادا از سال
هفت بار عنوان قهرمانی این رشته
از رقابت ها را در مسابقات المپیک
و قهرمانی دنیا نصیب خود کرده
.اند
ایــن زوج ورزشــکار در ســال
 در مســابقات المپیــک2018
PYEONGCHANG
 مــدال2 موفــق بــه دریافــت
قهرمانی شــدند و نیز در سال
SOTCH  در مسابقات2014
موفــق بــه دریافت مــدال نقره
.گردیدند
پیروزی های متعــدد این زوج
 سال8 که مانند زن و شوهر از
گذشــته درکنار هــم در رقابت
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آنچه هر پدر
و مادری باید
درباره آزار جنسی
کودکان بداند

خبــر آزار جنســی گروهــی از دانش آمــوزان در
مدرسهای در تهران مسئلهای بسیار شایعتر از
حد تصور را دوباره مطرح کرده است.
در تحقیقــی در میــان  ۱۲۰۰دانشآمــوز
دبیرستانی ،پانزده درصد رابطه جنسی به اجبار
(تجاوز) و سی درصد رابطه جنسی با میل خود
داشتهاندکه اگر این رابطه با فرد بزرگسال بوده
مشــمول تعریف آزار جنســی میشود .طبیعی
است که آمار واقعی در مسائلی اینچنینی بسیار
باالتر است.
در مــدارس به کــودکان آموزش جنســی داده
نمیشــود و رســانهها به پــدر و مادرها آموزش
نمیدهــد .ســال پیش هم گفته شــد که طرح
پیشگیری از آزارهای جنسی کودکان در استان
تهران تهیه شده و به زودی رونمایی خواهد شد
که البته چنین نشد .بهزیستی استان خراسان
شــمالی هــم اعالم کــرده بــود ،اجــرای طرح
پیشگیری از سوء استفاده جنسی از کودکان در
مدارس اســتان را در دستور کار خود قرار داده
اســت که آن هم مشخص نیســت آیا اجرا شده
است یا نه.
اما آنچه هر پدر و مادری باید بداند:
شناسایی عالئم کودک آزاری
اگر عالئــم زیر بدون وجود علت مشــخص در
کودک و نوجوان دیده شــود پدر و مادر یا اولیا
مدرسه باید در باره یافته دلیل آن کوشا باشند:
پرخاشگری و خشونت بدون دلیل
انزوا ،در خود رفتن ،سکوت و تلخی
از دست دادن دوستان
خودداری از مدرسه رفتن
همیشــه نگــران وگــوش بزنــگ اســت و بــا
کوچکترین صدا یا اتفاقی پریشان میشود
خودآزاری و آسیب زدن به خود
فرار
خودکشی
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پنج نکته اساسی برای آموزش
پیشگیری از آزار جنسی به
کودکان

پدر و مادرها میتوانند بدون بکاربردن لفظ آزار
جنسی پنج نکته اساسی برای پیشگیری از آزار
جنسی را به کودکان خود (پنج تا  ۱۱سال) یاد
بدهند .برای چنین آموزشــی پدر و مادرها نیاز
ندارند که وارد گفتگوهای دشــوار شوند یا فکر
کنند چطور میتوانند چنین موضوع حساسی
را به کودک خود یاد بدهند.
آنچــه الزم اســت تنهــا پنــج نکته اســت که با
گفتگوهای ســاده میتوان به کودک آموخت و
به آنها میتوان قانون لبــاس زیر نام داد .اینکه
چگونه ایــن را به فرزندتان یــاد بدهید به خود
شما بستگی دارد ،شما بهتر از هرکس دیگری
میدانید چگونه این کار را انجام دهید؛
اما چند توصیه ساده:
گفتگــو درباره ایمنی و امنیت کــودک را تکرار
کنید و فقط به یک بار بســنده نکنید .یادآوری
این نکات در گفنگوهای ســاده روزمره بســیار
مفیدند.
زمانــی کــه کــودک حاضر یــا مایل بــه چنین
گفتگویی نیست اصرار نکنید و آن را به موقعیت
مناسب دیگری موکول کنید.
این گفتگوها را در مکالمات و برنامههای روزمره
یا حتی بازی ادغام کنید؛ در این صورت چنین
گفتکوهایــی هم برای شــما هم بــرای کودک
راحتتر و طبیعیتر خواهد بود.
میتوانیــد بــرای ایــن آموزشهــا خود اســمی
انتخاب کنید،قانون لباس زیر یا هر اســمی که
خود مناســب میدانید یا بــرای کودک جالب
است
هــر چیزی که با لباس زیر (زیرپوش ،شــورت،
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زیرشلواری) پوشانده شود عضو
خصوصــی اســت .هیچکــس
حــق ندارد به آنها دســت بزند،
هیچکس حق ندارد که بخواهد
آن را ببیند ،هیچکس حق ندارد
درباره آن با شما حرف بزند .اگر
چنین اتفاقی افتادکودک باید نه
بگوید.
• بــه کودک یــاد بدهید موقع
حمام پدر و مادر و موقع درمان
پزشــک یا پرستار اجازه دارند به
بــدن او دســت بزنند به شــرط
اینکه قبال حتما از کودک اجازه
بگیرنــد .در غیــر ایــن صــورت
هیچکس مجاز به چنین کاری
نیست و کودک باید به هرکسی
در این باره نه بگوید.

• بــدن کــودک فقــط متعلق
بــه خــودش و اختیــار بدنــش
فقط دســت خودش اســت؛ نه
هیچکس دیگر
هیچکس اجازه نــدارد کاری با
بــدن او بکند مگــر در مواردی
مثل حمام رفتن با پدر و مادر یا
معاینه پزشک .اگر کسی چنین
درخواســتی کرد کــودک حتما
باید به فرد مورد اعتمادش این
موضوع را اطالع دهد.
• نه گفتن حق کودک است
نه گفتن را به کودک یاد بدهید.
کودک حق نه گفتن دارد و باید
به او یاد داد که این حق اوســت
و نبایــد از نــه گفتن احســاس
خجالت یــا ناراحتی کند .وقتی

کودک نه گفتن را یاد بگیرد و آن
را حــق خود بداند ،یاد میگیرد
کــه اختیار بدن و احساســاتش
دســت خودش اســت .بعنوان
پــدر و مادر گاهی شــما مجبور
میشــوید کــه بــر خــاف میل
کودک رفتارکنید اما اگرکودک
بتوانــد به اعضــای خانــواده نه
بگوید یاد میگیرد که به دیگران
هم نه بگوید .به کودک آموزش
دهید به هرکس بخواهد با بدن
او کاری کند نه بگوید و اصرار یا
تطمیع یا هر روش دیگری نباید
نه را عوض کند.
• رازهای بد نباید راز بمانند
کــودک باید یــاد بگیــرد درباره
رازهایی که او را نارحت میکنند

حــرف بزند .به کــودک باید یاد
داد که بین راز خوب و بد تفاوت
وجود دارد .رازهای خوب (مثال
خرید پنهانی هدیــه) را میتوان
مخفی نگه داشت اما رازهای بد
را باید به فرد مورد اعتمادگفت.
برای این کــودک بتواند چنین
کند باید اعتماد به نفس داشته
باشــد و این با زندگی در آسایش
و امنیــت حاصــل میشــود.
بزرگتریــن ابــزار کــودکآزار
مخفیکاری اســت؛ "این رازی
بیــن مــن و تو اســت" .کودک
باید بداند هر رازی که ناراحتش
میکند یا بر خالف میلش است
نباید راز باقی بماند.
• کمک بخواه؛ همیشه کسی

هست که کمک کند
اگر کودک احساس غم ،نگرانی
یــا تــرس میکنــد میتوانــد با
بزرگســالی که به او اعتماد دارد
ایــن را در میــان بگــذارد .بــه
کودک اطمینــان خاطر بدهید
که این احساسات منفی تقصیر
او نیســتند و بیــان آنهــا هــم
برایشــان دردسرســاز نخواهــد
بود .مطــرح کردن این ترسها
و نگرانیهــا الزامــا نبایــد فقط
بــا پدر و مــادر باشــند ،ممکن
اســت این موضوعات با خواهر
و برادر ،دوست خانوادگی ،معلم
یا پزشــک و روانشناس مطرح
شوند.

•
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www.CentraCondo.com
1000 de la Montagne
• Adjacent to Lucien-L’Allier Metro station
• One block from Concordia university
• Stylized kitchen cabinet up to ceiling
• Central A/C system
• 6 European sized appliances
• Over 30,000 sq.ft.
Five-Star Signature Club includes:
Indoor & outdoor swimming pool,
indoor & outdoor Jacuzzi,fitness center,
sauna, multi functional room,
entertainment room,BBQ area ,etc.
• Six elevators
• 24/7 concierge service and security
• ACQ warranty
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% 20 با پیش پرداخت فقط
صاحب واحدی در شیک ترین
 طبقه50 ساختمان
واقع در قلب مرکز شهر مونتریال شوید
مخارج محضر توسط ما
پرداخت خواهد شد

Kazem Partow Tehrani

Real Estate Broker

CONDO FOR SALE
2+1 bedrooms
2 bathrooms / 1 garage
$1,198,000
1210, Maisonneuve O., Apt. 16C,
Ville-Marie (Montréal)

CONDO FOR SALE
3 bedrooms
2 bathrooms / 1 garage
$549,000
1700, René-Lévesque O., apt. 1006,
Montréal

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

کاظم پرتو تهرانی
Cell.: (514) 971-7407

PAiVAND

جنب دانشگاه کنکوردیا

خدمات ارزی

)

Tel.: 514-996-9692

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver
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Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W. H3G 1M6
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 مطمئنترینوسریعترینروش انتقالارز
با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

 خریدار ارزهای خارجی
بابهترین نرخ روز
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info@expertfx.ca

 Mailing Address:

2178 Ste-Catherine W.

Montreal, QC H3H 1M7

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

ناهیدپاکروان

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

سفر به ایران

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده
)1253 Rue Guy (Metro: Guy

ASGARI

FARZIN

ARCHITECTE

ﻓرزﯾن ﻋﺳﮕری

آرﺷﯾﺗﮑت رﺳﻣﯽ ﮐﺑﮏ
ﻣدﯾرﯾت ﭘروژه  -طراﺣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن

بدون وقت قبلی

7روز
هفته

عینک
فرهت

جواد ایراخنواه
____________________
5655 Sherbrooke W.
NDG، H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671






مشاور رمسی وام مسکن

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

behrooz@babakhani.ca

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE
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

طراﺣﯽ داﺧﻠﯽ  -ﭘﯾﮕﯾری اﻣور ﺷﮭرداری

info@asgari.ca

باباخانی

514.803.5240

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

از مونترال به تهران از

$1100
از تهران به مونترال از

$850

تابستان:از مونترال به تهران از

$1298

تــــورهای
تفــریحی
بیمه مسافرتی
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____________________

1855 Ste-Catherine W.

GUY

)St- Marc

H3H 1M2 (Corner:

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

