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Bureau de Change
صرافیشــریف

توجه :انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم.

Sharif

خدمات ارزی

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu

 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.

St-Laurent, QC H4N 1C8

Cote vertu, Bus 121 E

EXCHANGE

Tel.:514-844-4492

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

$

جنب دانشگاه کنکوردیا

www.sharifexchange.ca

H3G 1M6
info@expertfx.ca

GUY
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از مونترال به تهران از

1060

دارالترجمه رسمی یکتا
ترجمه رمسی  -دعوتــنامه رمسی

Tel.: 514-439-8501

الیت
صرافی

فارکس

(خضر)

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

GUY

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

www.ParsPlumbing.ca

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

Tel.: 514.426.7200

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

آرزوگتمیری:مشاورامالک

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس
Pars Plumbing
& Heating Inc.

Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île

Tel: (514) 290-2959

صــرافی  5ستاره

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

2178 Ste-Catherine W.

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

RESTAURANT ONYX INC

ناهیدپاکروان

محضردارومشاور
حقوقی RESTAURANT
ONYX INC

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

www.sutton.com

pg. 5ONYX INC
RESTAURANT

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

Cell: (514) 827-6364

RESTAURANT ONYX INC

وحیدخلـجی

مشاور امالک در مونتریال

فیروزهمتیان

(514) 561-3-561

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

fhemmatiyan@sutton.com

مشاور امالک در مونتریال

NOTAIRE-NOTARY

صرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

RESTAURANT ONYX INC

Residential Real Estate Broker

Cell.: 514-298-4567

سفر به ایران

حمیدرضا

RESTAURANT ONYX INC
خلیفی
RESTAURANT ONYX INCمشاور امالک در سراسر مونتریال

Tel.: 514-839-7318

1970 Ste-Catherine O,

مسکونی و جتاری

21 :

MASSOOD HASHEMI

3 :

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

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

و South shore

مسعود هاشمی

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

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

ی کش ن س شم
خ
ل
ک
ش
هب ا ن ور یاید هن پاه د ن ،هن سا ی و هن ردوغ...
تغییر شوفاژ گازوئیلی به برقی
باز کردن لوله های فاضالب
ارائه کلیه خدمات لوله کشی
آب سرد و گرم
تعویض مخزن آب گرم

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

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

Cell.: 514-967-5743
RESTAURANT ONYX INC
RESTAURANT ONYX INC

مینو اسالمی

Minoo Eslami

Real State Broker
9515 Lasalle Boul. Lasalle
office: 514-364-3315
meslami@sutton.com
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وامﻣﺴﮑﻦ
وامﻣﺴﮑﻦ
ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻐﻠﻰ و اﻗﺎﻣﺘﻰ
ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻐﻠﻰ و اﻗﺎﻣﺘﻰ

وامﻣﺴﮑﻦ
ﺗﺴﻬﯿﻼت وﯾﮋه ﺟﻬﺖ :
وﯾﮋهوﺟﻬﺖ :
ﺗﺴﻬﯿﻼت
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
واردﯾﻦ
ﺗﺎزه
اﻗﺎﻣﺘﻰ
ﺷﻐﻠﻰ و
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
و
واردﯾﻦ
ﺗﺎزه
اﻓﺮاد ﮐﻢ داراﻣﺪ و ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل)داراى ﺑﯿﺰﻧﺲ ﺷﺨﺼﻰ(
ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل)داراى ﺑﯿﺰﻧﺲ ﺷﺨﺼﻰ(
داراﻣﺪ و
ﮐﻢ
اﻓﺮاد
ﺟﻬﺖ :
ﺗﺴﻬﯿﻼت وﯾﮋه
ﮐﺎﻧﺎدا
ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﻢ
اﻓﺮاد
ﮐﺎﻧﺎدا
ﻣﻘﯿﻢ
ﺗﻤﺪﯾﺪﻏﯿﺮ
اﻓﺮاد
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺗﺎزه واردﯾﻦ و
وام اول ،دوم و ﺳﻮم
ﻣﺴﮑﻦ،
وام
ﺷﺨﺼﻰ(
ﺑﯿﺰﻧﺲ
اﻓﺮاد ﮐﻢ داراﻣﺪ
دوم و ﺳﻮم
اول،
ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل)داراىوام
ﺗﻤﺪﯾﺪ ووام ﻣﺴﮑﻦ،
اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺎﻧﺎدا
ﺗﻤﺪﯾﺪ وام ﻣﺴﮑﻦ ،وام اول ،دوم و ﺳﻮم

اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﻪ:
ﺑﯿﻤﻪ:
اﻧﻮاع
وامﻣﺴﮑﻦ
ﺑﯿﻤﻪ
ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ و
ﺑﯿﻤﻪ:
ﻣﺴﮑﻦ
وام
ﺑﯿﻤﻪ
ﻋﻤﺮ و
ﺑﯿﻤﻪ
ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﻮدرو
اﻧﻮاعﺑﯿﻤﻪ
ﻣﺴﮑﻦ
ﺑﯿﻤﻪﺑﺎﻋﻤﺮ و ﺑﯿﻤﻪ
ﺧﻮدرو
ﺧﺎﻧﻪ و
در ﺑﺎزار
ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﯿﻤﻪوامﻧﺮخ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺧﻮدرو
ﺑﺎﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪ و
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار

ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺮزﺑﺎﻧﭙﻮر

ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺮزﺑﺎﻧﭙﻮر
ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺮزﺑﺎﻧﭙﻮر
ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ و ﺑﯿﻤﻪ
ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ و ﺑﯿﻤﻪ

ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار
آﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﺮان داراى درآﻣﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و در ﮐﺎﻧﺎدا ﺧﯿﺮ؟
روزﺧﯿﺮ؟
ﮐﺎﻧﺎدا
ﻫﺴﺘﯿﺪ و
داراى
در
ﻫﻤﭽﻨﺎن
آﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن درآﯾﺎ
ﺟﻬﺖﮐﺎﻧﺎدا
اﯾﺮاندر
ﻫﺴﺘﯿﺪ و
درآﻣﺪ
داراى
در90
ﮐﻤﺘﺮ از
درآﻣﺪﺷﻤﺎ
ﺧﯿﺮ؟ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺮﯾﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ
اﯾﺮانﭘﯿﺶ
آﯾﺎ
ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ و ﺑﯿﻤﻪ

ﺟﻬﺖ 90روز
ﮐﻤﺘﺮﯾﺎاز
ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ
آﯾﺎﺟﻬﺖ
آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ
از  90روز
اﯾﺮانﮐﻤﺘﺮ
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ
ﺧﺮﯾﺪ
ﭘﯿﺶ
اﺳﺖ؟!
ﻫﻤﭽﻨﺎن در
ﭘﺮداﺧﺖ و
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﮐﺎﻧﺎدا
در
ﻫﻤﭽﻨﺎن در
درو ﯾﺎ
در ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
اﺳﺖ؟!ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﺮان اﺳﺖ؟!
اﯾﺮان و ﯾﺎ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﮐﺎﻧﺎدا

WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM
WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM
INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COM
WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM
INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COM
INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COMﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ اى ﻣﺎ
اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ
اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ اى ﻣﺎ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ اى ﻣﺎ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
514 813 3633

514 813 3633

4030 BOULEVARD DE LA CÔTE-VERTU
111DE LA CÔTE-VERTU SUITE 111
4030SUITE
BOULEVARD
VILLE
ST-LAURENT
,
H4R
1V4
VILLE
ST-LAURENT
4030 BOULEVARD DE LA CÔTE-VERTU SUITE 111, H4R 1V4

514 647
813 1601
3633
514 647 1601
1 800 240EXT6119
01 EXT 01
1514
800647
240 1601
6119
1 800 240 6119 EXT 01

VILLE ST-LAURENT , H4R 1V4

RAV4 LE FWD 2018

Starting at $ 28,500 + Taxes

CAMRY L 2018

Starting at $ 28,804 + Taxes

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

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

514 376-9191
www.alixtoyota.com

%
0
for certain
cars only

بامدیریت الکس پورقناد

وام با نرخ بهره

Financing

Contact Alex Pourghannad
for additional rebates

برترین سرویس و ارزان ترین بها

EARN AEROPLAN MILES WITH ALIXTOYOTA.COM

برای هموطنان گرامی

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.
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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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از من در باره ختفیف هایی بپرسید که به کاهش
هزینه هایتان کمک می کند

4

مشاور فروشاتومبیلهاینوودوستدوم

هومن شب بویی

Mercedes-Benz West Island

Groupe Dilawri et Compagnies

برای دریافت رایگان استعالم قیمت و

اطالع از انواع پوشش های متناسب شما
Mehrdad Malekjamshidi
Ahunstic- BC 317
9256 Boul. De L’acadie

438-793-9168

Mehrdad Malekjamshidi

mmalekjamshidi@allstate.ca

Ahunstic- BC 317
9256 Boul. De L’acadie

Cell.: 514-467-0737

Homan Shab Booei
438-793-9168
Sales Consultant

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

182155 04/18

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




Starting a business in English: online/ 9 hours per week

Sales and consulting: 2 days per week, one month internship,
French__________________________________
course given by Université du Québec (all levels)



Loans and bursaries available for all the programs
(around 900 $ per month)*

*The amout of loans and bursary once you qualified is determined by Financial Aid of Quebec

__________________________________
for more information Call us at

514-207-9999
Metro McGILL or Sq. Victoria/Bonaventure
460 St. Catherine West, Suite 302,
Montreal QC H3B 1A7
----------------------------------------------

www.insacollege.com

182155 04/18

5
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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
برا ن قیمت ها
یپ
آمر کیج های
یکا
(کوب ی جنوبی
 د،ا
،م ومینکن
کزی
)...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
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ایران :در آستانه...

«جمهوری اسالمی آن چیزی نیست
که مردم ایران میخواهند!»

۰۴مــرداد -وزیــر خارجــه ایاالت
متحــده روز چهارشــنبه ،ســوم
مــرداد گفــت که مــردم ایــران به
تدریج متوجه شدهاند که حکومت
«دزدســاالر» جمهوری اســامی
آن حکومتی نیست که میخواهند
و همیــن آنهــا را به ســمت یک
تصمیمگیری اساسی سوق خواهد
داد.
مایــک پومپئــو ،وزیــر خارجــه
آمریکا که برای تشــریح سیاســت
خارجــی دولــت آمریکا در جلســه
کمیتــه روابــط خارجــی حاضــر
شــده بود ،گفت که ایران در حال
حاضر با چالــش بزرگی اقتصادی
مواجه اســت که ناشــی از حمایت
پرهزینــهاش از حزباللــه لبنان،
شــیعیان عراق و دولت ســوریه و
همچنیــن فعالیتهایش در یمن
است.
وی افــزود همین باعث شــده که
مــردم ایران متوجه شــوندکه این
حکومت و توسعهطلبیهایش آن
چیزی نیست که آنها میخواهند.
آقای پومپئو ادامه داد که مجموعه
وضعیــت اقتصــادی در ایــران و
«دزدساالری» حکومت جمهوری
اســامی مردم ایران را به ســمت
یک تصمیمگیری اساســی سوق
خواهد داد.
وزیــر خارجــه ایاالت متحــده روز
یکشــنبه ۳۱ ،تیرماه نیز در جمع
گروهــی از آمریکاییــان ایرانیتبار
حکومــت ایــران را بــه «مافیــا»
تشبیه کرده و گفته بود جمهوری
اســامی در راه «صدور انقالب»،
رونق اقتصادی ،آزادیها و منافع
شــهروندان ایرانــی را هزینه کرده
است.
وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه
همچنیــن بــار دیگــر از توافــق
هســتهای «برجام» انتقاد و تکرار
کــرد کــه به بــاور دونالــد ترامپ،

رئيــس جمهــور ایــاالت متحده،
این توافق یکی بدترین توافقهای
تاریخ بود.
آقــای پومپئــو اظهــار کــرد کــه
اعالمیــهای که دولت باراک اوباما
در خصــوص برجام منتشــر کرد،
حاوی اطالعات نادرستی در مورد
تســلیحات ایران بــود .وی دولت
قبلی را متهم کرد که از نادرســتی
این اظهارات آگاه بود.
آمریکا  ۱۸اردیبهشت ماه از برجام
خارج شد .در پی آن وزارت خارجه
آمریکا اعــام کرد کــه دور جدید
تحریمهای شدید علیه ایران از ۱۳
مــرداد ،و بخش بعــدی آن از ۱۳
آبان اجرا میشود.
خروج آمریــکا از برجام با اعتراض
ایران و دیگر طرفین توافق همراه
بــود ،اما مایک پومپئو تاکید دارد
که آمریکا در این مسیر تنها نیست.
آقــای پومپئــو در جلســه ســنا با
تاکیــد بر ایــن که ایــاالت متحده
جزئی از یک ائتالف اســت ،گفت
که اســرائیل ،عربستان سعودی،
امــارات ،بحریــن و برخــی از
کشــورهای کوچک اروپایی نیز با
آمریــکا در خصوص ایــران همراه
هستند.
مایــک پومپئــو افــزود کــه دولت
ترامپ قصد دارد در ارتباط با ایران
فقط روی مسئله هستهای تمرکز
نداشته باشد ،بلکه برنامه موشکی
ایــران و رفتارهای زیــانآورش در
دنیا را نیز مد نظر قرار دهد.
دونالد ترامپ دوم مردادماه مذاکره
بــرای توافقــی واقعــی در موضوع
غیر اتمی کردن ایران را همچنان
ممکن دانسته وگفته بود:
«خواهیم دید چه میشود ،اما ما
آمادهایــم که به یــک توافق واقعی
برســیم .نــه آنچــه در دولت قبلی
شکل گرفت و یک فاجعه بود».

•

هر شنبه و یكشنبه
دل و جگـر
تازهگوسفندی
موجود می باشد

بستن
یسنتیوفالوده
وكلو
چهفومندركلبه
ع
موجانخاطرات
خوش ایران را
زندهمیكند

حتــی اگرکمــک از ســوی دونالد
ترامپ باشد.
ایرانی ها دو دهه امید به اصالحات
داشتند و بسیاری از پژوهشگران
در غــرب بــا شــور و شــوق از آن
دفــاع کردند .اما اعتراضــات تازه
در ایران نشــان از شکست کامل و
رد دستور کار اصالح طلبان دارد.
مردم شعار دادند« :اصالح طلب،
اصولگرا ،دیگه تمومه ماجرا».
مــردم ایران پس از ســال ها وعده
اصالحات با کشــوری در آســتانه
سقوط اقتصادی و محیط زیستی
روبرو هســتند .اصالح طلبان در
تحقق هیچ یک از خواســته های
مردم موفق نبودند ،ولی در عوض
در ادامه بقای جمهوری اســامی
همدستی کرده اند.
ریاســت جمهــوری قالبی محمد
خاتمــی و حســن روحانی نشــان
مــی دهد کــه دوره اصالحــات در
جمهوری اسالمی به پایان رسیده
است.
•

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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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

پولیتیکو :اصالحات در ایران مرده است
یادداشــتی در نشــریه پولیتیکو از
علیرضا نادر ،تحلیلگر ارشــد امور
ایران
اگر چه بعضــی ایرانی آمریکایی ها
و کارشناسان امور ایران سخنرانی
یکشــنبه شــب مایک پمپئو وزیر
خارجه آمریکا را بخشی از سیاست
«تغییر رژیــم» توصیف کرده اند،
امــا بســیاری دیگــر آن را فرصتی
مناســب برای حمایت از ایرانیانی
مــی دانندکه برای دموکراســی در
کشورشان مبازره می کنند.
در واقع ،آمریکا در آن چه این روزها
در ایــران رخ مــی دهــد ،کمترین
نقشــی نداشته اســت .معترضان
مردم شــجاع ایران هســتند که از
دی ماه ســال پیش در اعتراضاتی
سراســری با نافرمانی مدنی علیه
جمهوری اسالمی به پا خاسته اند.
ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه
واشنگتن باید دســت روی دست
بگــذارد .ایرانی ها از وعده های تو
خالی خسته شده اند و بیش از هر
زمانی به کمک خارجی نیاز دارند،
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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...

تنگههایپرمخاطرهجمهوریاسالمیدربرابرتهاجمآمریکا

علــی افشــاری ۰۴ -مــرداد -جنــگ
کالمی بین مقامهای جمهوری اسالمی
و دولت امریکا به شدیدترین سطح خود
رســیده اســت .اگرچه ایــن وضعیت با
توجه به افزایش پتانســیلهای برخورد
نگرانیهــا را افزایــش داده اســت ،امــا
بررســی رفتار جمهوری اسالمی نشان
میدهــدکــه لزوم ًا تشــدید تهدیدهای
کالمی با عمل متناســب همراه نشده
و حتی در مســیری معکوس زمینهساز
تمهید مقدمات برای مصالحه در پشت
پرده بوده است.
در واقع درشتگوییها و مبارزهطلبیها
پوششــی برای مدیریت فضا در جامعه
مخاطــب ،حفظ انســجام درونی بلوک
قــدرت و حفظ عزت و اقتــدار ظاهری
بوده است.
بــه عنــوان مثــال در اوج دوران
موضعگیریهای تند آیتالله خامنهای
در ماجراجویــی هســتهای ،مذاکــرات
مخفــی بــا نماینــدگان دولــت آمریــکا
برای پیدا کــردن راهی جهت مصالحه
هســتهای بــا نماینــدگان دولــت وقت
آمریــکا بــه میانجیگری دولــت عمان
انجام شد .آیتالله خمینی نیز در بحران
گروگانگیــری بــه مــوازات اظهــارات
آتشین علیه آمریکا و تهدید به محاکمه
دیپلماتهای آمریکایی ،مجوز مذاکره با
دولت وقت آمریکا در سه مسیر مخفی را
صادر کرده بود.
امــا حال فرض را بر این بگذاریم آنگونه
که حســن روحانی و فرماندهان ســپاه
مدعی هســتند جمهوری اســامی در
صورت اراده دولت آمریکا در فلجسازی
اقتصادی ایران ،تنگههای زیادی برای
مهــار و ضربه زدن بــه آمریکا در اختیار
دارد.
در ادامــه مطلب بررســی میشــود این
تنگهها کدام هســتند و میــزان اعتبار
تواناییهــای ادعایــی حکومــت چقدر
است؟
• مراد اصلی از تنگه ،تنگه هرمز است
کــه جایگاهــی اســتراتژیک در ترانزیت
انرژی در خاورمیانه دارد.
در یک بررســی اجمالــی میتوان گفت
که نیروهای نظامی ایران توانایی بستن
این آبراه بینالمللی را دارند ،اما ســؤال
اصلی اینجا اســت جمهوری اسالمی تا
چه مدت میتواند این تنگه را بسته نگاه
دارد و آیا توانایی پرداخت هزینههای آن
را دارد؟
تقریب ًا با ضریب اطمینــان باال میتوان
گفت توانایی حکومت در مسدود کردن
مســیر انتقــال نفت بعید اســت از یک
هفتــه فراتر بــرود .این اقــدام که اعالم
جنگ به نظام بینالمللی است ،خیلی
سریع منجر به تشــکیل ائتالف بزرگ
جهانــی نظامــی بــرای باز شــدن تنگه
هرمز میشــود .ناوهــای آمریکا و دیگر

کشورهای غربی همین االن در خلیج
فارس حضور دارند کــه با بهرهگیری از
امکانات کشورهای عربستان سعودی،
امارات متحده عربــی ،بحرین و کویت
میتواننــد نیــروی قوی ایجــاد کند که
جمهوری اســامی توان ایســتادگی در
برابر آن را ندارد.
احتمال پیوســتن قطر بــه این ائتالف
هــم به دلیل روابط راهبــردی با آمریکا
باالست.
عــاوه بــر ایــن نیــروی چندملیتی که
تجربــه برخــورد با عراق بعد از اشــغال
کویــت را دارد ،اتحادیــه اروپــا ،چین و
روســیه نیز حداقل به لحاظ سیاسی در
مقابل جمهوری اسالمی قرار میگیرند.
چین در واکنش بــه تهدیدهای ایران،
موضــع مخالفش را خیلــی صریح بیان
کرده است.
از سوی دیگر موفقیت حکومت نیاز به
همراهی باالیــی در جامعه ایــران دارد
که با توجه به شکاف عمیق حکومت-
مردم و اختــاف نظر در جناحها بعید
است تحقق یابد.
اما پیامد منفی اصلی این برخورد احتمال
گسترش ســطح منازعه به داخل ایران
و هدف قرار گرفتــن پایگاههای نظامی
کشور است .ممکن است تصمیمگیران
بلوک قدرت بر روی افزایش بهای نفت
و تأثیــر مخرب آن بــر چرخه اقتصادی
جهانی حساب کرده اند تا دولت آمریکا
مجبور به عقبنشــینی شــود .اما این
اتفــاق حتــی اگــر رخ بدهد ،ناپایــدار و
کوتاه مدت خواهد بود و ائتالف جهانی
توانایی برقراری دوباره تراتزیت انرژی از
خلیج فارس را خواهد داشت و بر عکس
ممکن است توانایی تولید و صدور نفت
ایران به دلیل حمله به تأسیسات نفتی
و پاالیشــگاهها به میزان چشــمگیری
ً
عمــا خواســت دولت
کاهــش یابد و
امریکا برای به صفر رساندن فروش نفت
ایران از این طریق حاصل شود.
بستن تنگه هرمز بهانه الزم را به آمریکا و
متحدانش خواهد دادکه مترصد شروع
درگیری هســتند .هر جرقهای با توجه
بــه روحیه ماجراجــوی ترامپ میتواند
وضعیت خطرناک و پیشبینی نشدهای
را رقــم بزندکه تا رویارویی نظامی تمام
عیارگسترش یابد.
تجربه درگیری با آمریکا در اواخر جنگ
با عراق که منجر به نابودی سکویهای
نفتی و ناوچههای ایران شد و در پذیرش
قطعنامه  ۵۹۸اثرگذار بود ،روشنکننده
است.
بنابراین هزینه گزافی که ایران میدهد
بسیار بیشتر از منافع احتمالی است.
• ممکــن اســت منظــور از تنگــه
آســیبپذیری نیروهــای نظامــی و
مستشــاری آمریــکا در مرزهــای ایران
باشد.

در ایــن حوزه توانایــی حکومت به طور
نسبی بیشتر است ،اما انجام عملیات
ایذایی باعــث ناخرســندی دولتهای
ملک الشعرا بهار
کشــورهای هــدف میشــود .شــروع
وطن امروز اسير دو سه تن بی وطن است
درگیــری بیــن نیروهای نظامــی ایران
انهدام وطن از نکبت اين چند تن است
و امریــکا در عــراق ،ســوریه ،بحرین و
اين يکی الشخور و آن دگری جغد سياه
یمــن از طریق جنگ نیابتــی بیثباتی
اين يکی مرده خور و آن دگری گورکن است
در خاورمیانــه را تشــدید میکند و این
وضعیت باعــث اعتراض جامعه جهانی
آن شده پيشنماز چمن دانشگاه
میشود.
واقع ًا ،قصه او قصه خر در چمن است
برخورد غیرمستقیم و احتراز از پذیرش
عطش قاضی اسالم بنازم که چنين
ِ
مسئولیت حمله به اهداف آمریکایی با
تشنه خون جوان و بچه و مرد و زن است
توجــه به تهدیدها و موضع بســیار تند
حاکم شرع به حيوان عجيبی مانَد:
هیئت حاکمه کنونــی آمریکا نمیتواند
که دُمش گاو و تنش خوک و سرش کرگدن است
ســپری برای محافظت حکومت باشد
و همین برخوردها بهانهای برای دولت
ِ
هيأت حاکم ما هيئت خيرات خور است
آمریکا و متحدانش برای هدف قرار دادن
هيأت دولت ما ،دسته زنجيرزن است
نیروهای ایرانی در منطقه میشود.
روزگاری که وطن دست کفن دزدان است
نتیجــه این برخوردها گســترش تنش
عجبی نيست اگر مرده ما بی کفن است
در عراق و ســوریه خواهد بود که پیکار
ملک الشعرا بهار مدت کوتاهی
با تروریسم را تحتالشــعاع قرار داده و
نماینده مردم بجنورد در مجلس بود.
ً
با مالحظه ناشــکیبایی اسرائیل
عمال
موقعیــت دولتهای ســوریه و عراق را
ضعیف میکند .فرجام این
برخورد پــر مخاطره نیز در
میانمدت بعید است به نفع
جمهوری اسالمی شود.
• اســتفاده از قایقهــای
تندروی ســپاه دیگر امکان
جمهوری اسالمی است.
مهــار این تاکتیــک نظامی
بــرای ناوهــای هواپیمــا
بــر آمریــکا دشــوار اســت
امــا غیرممکــن نیســت و
_________________________
برخی از خدمات ما شامل:
برخــورد تدافعــی هم فقط
Nazgol Fallah Toussi,
شــامل آنها نمیشود ،بلکه
½ ½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
LL.L., LL.B., D.D.N.
بــه احتمال زیــاد نیروهای
½ ½ ثبت شرکت ها
Notaire et Conseillère Juridique
نظامــی آمریکا همــه مراکز
½ ½ تهیه وصیت نامه
Notary & Title Attorney
ویزا
برای
نامه
دعوت
تهیه
½
½
نظامــی ایــران و بخصوص
6600 route Transcanadienne
ها
نامه
وکالت
تهیه
½
½
Office/Bureau 115
پایگاههای موشکی را هدف
½ ½ ازدواج ،عقد رسمی
Pointe-Claire, Québec, H9R 4S2
قــرار میدهد .از آنجایی که
Fax 514-697-6461
½ ½ تغییر نام
بعیــد اســت ارتــش آمریکا
nazgol.fallah@notarius.net
½ ½ تایید امضا
و متحدانــش وارد حملــه
و بسیاری دیگر
زمینی بشوند ،برتری آنها در
هوا نهایت ًا بازدارندگی را برای
جمهوری اســامی ممتنع
میسازد.
راهاندازیاقداماتنامتعارف
و غیرمتقــارن از جملــه
هــدف قــرار دادن پنهانــی
نیروهــای امریکایی در دنیا
و ناآرامســازی کشــورهای
هدف دیگر راهبردی است
که برای جمهوری اسالمی
مزیــت دارد .اما با توجه به
________________________________
جریان تندرویی که کنترل
1455 PEEL, local 148
Les Cours Mont Royal
دولت آمریکا را در دست دارد
• سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
Montreal, QC H3A 1T5
و دیدگاههای سختگیرانه و
• مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal
و بهای عالی به سراسر دنیا
محاســبهناپذیر آنها هزینه
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
• سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
www.uniglobevoyageslexus.com
• فروش بلیت کلیه شرکت های
هواپیمائی و کشتیرانی (کروز)
• بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
ایــن اقدامــات هم باالســت و میتواند
منجر به برخورد نظامی محدود با ایران
شــود که بــا توجه بــه وضعیت فالکت
بار اقتصــادی و ابر چالشهای فزاینده
متعدد حکومت را در بنبست بیشتری
قــرار داده و آســیبپذیری داخلی آن را
افزایش دهد.
در مجموع مســائل پیشگفته نشــان
میدهــد در فراســوی تهدیــدات و
رجزخوانیهــای کنونــی جمهــوری
اســامی کارتهای بازی مؤثری برای
بازدارندگی در برابر تهاجم دولت آمریکا
در دست ندارد و توسل به این تهیدات
میتواند تأثیر متفی در مقاومت اتحادیه
اروپــا و چیــن و روســیه بگــذارد که در
مناســبات کنونی حول و حوش حفظ
برجــام بــه طور نســبی تکیــهگاه قابل
اتکاتری برای جمهوری اسالمی است.
اگرچــه آن هم توانایی جلوگیری کامل
را ندارد و حداکثر میتواند آســیبها را
حداقل سازد.
•

سجده بر خاک وطن

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

Tel.: (514) 697-0225

Voyages Lexus

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

Cel.: 514-942-4178

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

خدمات حسابداری و دفترداری

فتوشاپ

سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish

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

مونتریال؛ بهشت مالیاتی؟!
یک روزنامه در ســوئیس
– کشــوری که در دنیا به
عنــوان بهشــت مالیاتی
شــناخته شــده – اخیــرا
کبک را به عنــوان «یک
بهشــت مالیاتــی دیگر»
نامیــده ،زیــرا مونتریــال
پذیرای شــمار زیــادی از
شــرکت هــای صــوری و
کاغذی است.
ژیل البارت ،نویسنده این گزارش
به بررسی «وجه مخفی» این کالن
شــهرکبــک پرداخته و مــی گوید
که در آن «شــمار زیادی از شرکت
های غیرواقعی» وجود دارد که با
هدف فرار مالیاتی ثبت شــده اند.

این شرکت های صوری ،که غالبا
چیزی جز یک «صندوق پســتی»
نیســتند درمــوارد زیــادی نقــش
تسهیل فرارمالیاتی در سوئیس یا
پاناما را ایفا می کنند.
نویســنده درگــزارش خــود مــی

جورجیو دامیانی به  18ماه حبس
تعلیقــی محکــوم شــده وبــرای
پرداخــت جریمــه مالیاتــی بــه او

دوســال فرصت داده شده
اســت .اداره مالیات کبک
ایــن جریمه ســنگین را به
خاطر عدم اظهــار مالیات
هــای دریافتــی تعییــن
کــرده اســت .دامیانی و 4
رســتوران دار دیگــر درســال
2016توســط اداره مالیــات کبک
به پرداخت  4میلیون دالر مالیات

فیلیــپ کوییــار ،نخســت وزیر
کبــک بدون آن کــه در ضرورت
وجــود «شــرکت الــکل کبک»
( )SAQتردید نشــان دهد می
گوید که درمــورد وجود «نوعی
رقابــت» بــا این شــرکت دولتی
نظر مســاعد دارد .آقای کوییار
درجریان یک نشست مطبوعاتی
در حاشــیه مراســمی در سنت
آنــدرو ،نوو برانزویــک تاییدکرد
که نسبت به نمونه فرانسوی ،که
در آن موسسات کوچک خصوصی
نیز مشــروبات الکلی می فروشند
عالقمنــد اســت .به نظــر او این

نوع کســب و کارها تهدیدی برای
شرکت الکل کبک به شمار نمی آید
و وجود آنها به خصوصی سازی این

نویســد که درپی یــک دیدار
از مونتریال متوجه شــده که
فرار مالیاتــی موجب نگرانی
کارکنان وزارت دارایی است و
این موضوع به قدری اســت
که «تا حدی موجب وحشت
شده است».
نویسنده گزارش درماه ژوئن
در نشــریه فرانســوی زبــان
«اللیبرته» نوشته است:
«در محل ،سازمان های غیردولتی
و حــزب های اپوزیســیون از خود
می پرسند آیا کبک به صورت یک
بهشت مالیاتی در نیامده است».
(ژورنــال دو مونتریــال 25 ،ژوییه
.)2018

جریمه  650هزار دالری یک رستوران به
خاطرتقلبمالیاتی

و جریمــه به خاطــر تقلب مالیاتی
محکوم شــدند .جریمه و مالیات
تعیین شده برای جورجیو دامیانی
مربوط به عملکرد او در فاصله اول
نوامبــر  2008و  28فوریــه 2014
بــوده که به محکومیــت او در ماه
مه  2016انجامیده است( .گازت
مونتریال 24 ،ژوییه .)2018

پذیرش رقیب برای «شرکت الکل کبک» ()SAQ

شــرکت دولتی منجر نمی شود.
جذابیت این رقابت دراین اســت
که مصرف کنندگان حق انتخاب
خواهند داشت .درماه مه دولت
کبک دســتوری درمورد مطالعه
درباره «شیوه بازرگانی کارآمدتر»
شرکت الکل کبک صادر کرد .به
گفته وزیر دارایی ،همه گزینه ها
ازجمله خصوصی ســازی مدنظر
اســت .با این حال ،نخست وزیر
کبک از کاربرد عبارت «خصوصی
سازی» پرهیز کرد( .تلخیص
از تارنمــای رادیو کانــادا21 ،
ژوییه .)2018

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

رأی دادگاه عالی:

کبک نمی تواند مانع از دسترسی کاربران به تارنماهای
بازی های رایانه ای خصوصی شود
دادگاه عالــی تصمیــم دولت
لیبــرال کبــک مبنــی بــر
ممنوعیت کاربــران کبکی از
دسترسی به تارنماهای بازی
هــای رایانــه ای که توســط
لوتوکبــک غیرمجــاز اعــام
شده را نقض کرد.
در حکمی که اخیرا قاضی پی یر نوله
صــادر کرده آمده اســت که قانون
مصوب دولت کبک خالف قانون
اساســی اســت زیــرا در تخطی به
حــوزه صالحیت دولت فــدرال در

زمینه مخابرات و نیز قانون جنایی
کانادا است.
قانــون مصــوب ســال  2016در
کبــک ،در کانــادا بی ســابقه بود
زیــرا بــه توزیع کننــدگان اینترنت

اجازه می داد مانع دسترسی
کاربران کبک به تارنماهای
بازی های رایانه ای غیرمجاز
اعالم شده توسط لوتو کبک
شوند .در حکم قاضی دادگاه
عالی آمده اســت کــه قانون
کبــک به جــای حمایــت از
مصرف کنندگان مانع دسترســی
آنهــا بــه این بــازی ها می شــود.
(تلخیص از الپرس مونتریال24 ،
ژوییه).

پذیرش  50امدادگر داوطلب «کاله سفید»

Syria white helmets

بنابــر اعالم وزارت امــور خارجه،
کانــادا تــا  50کاله ســفید –
امدادگــران داوطلــب – ســوری
را همــراه بــا خانــواده هایشــان
مــی پذیرد .شــمار مجمــوع این
داوطلبان امدادگــر که در مناطق
تحت کنترل شورشــیان ســوری
کار می کردند و همراه با خانواده
هایشــان پــس از تخلیــه مناطق
دراختیــار شورشــیان و ســپردن
آنها به دســت نیروهای بشار اسد
توســط اســراییل روانه اردن شده

اند درمجموع  400تن است .این
افراد درجریان حمله نیروهای بشار
اسد در جنوب سوریه گرفتار شده

بودند .الیزابت راید ،ســخنگوی
وزارت امــور خارجــه می گویدکه
تعــدادی از کشــورها «متعهد به
پذیرش و دادن پناه به برخی از این
امدادگــران داوطلب شــده اند».
بنابرگزارش شبکه تلویزیونی سی
بی سی ،تعداد کل کسانی که در
کانادا پذیرفته می شوند – شامل
اعضــای خانواده – ممکن اســت
بــه  250تن برســد( .تلخیص از
ژورنــال دو مونتریــال 22 ،ژوییــه
.)2018

نخستین فروشگاه ماری جوآنا در پالزای سن هوبر مونتریال
در اکتبــر آینــده نخســتین
فروشــگاه ماری جوآنا توســط
«شــرکت کبکــی کانابیــس»
( )SQDCدر پالزای سن هوبر
واقع در ناحیــه رزمون -پتیت
پاتــری گشــایش خواهد یافت.
ایــن خبر روز  19ژوییه توســط
«شــرکت الکل کبــک» ()SAQ
کــه «شــرکت کبکــی کانابیس»

وابســته به آن اســت منتشر شد.
طبــق قــرارداد اجاره امضاء شــده

محــل ایــن فروشــگاه شــماره
 6872خیابان سن هوبر خواهد
بــود .حــدود  20کارمنــد ،از
جمله یک مسئول احراز هویت
مشتریان در این محل مشغول
به کار خواهند شــد( .تلخیص
از ژورنــال دو متــرو 20 ،ژوییه
.)2018

کشته شدن نوجوان  17ساله توسط پلیس

گروه  8نفره ای از بازرســان برای
یــک نوجوان  17ســاله بــا گلوله فریاد زدن است.
های پلیس در ناحیه «الک بروم» پلیس به محض رسیدن به محل درک شــرایطی کــه در آن پلیس
کشته شد .تحقیق در این مورد می کوشد با بلندگو با فرد مظنون تیراندازی کرده مشــغول کار می
توسط «دفتر تحقیقات مستقل» گفتگو کند اما فرد مزبور حرکاتی شــوند .یکــی از فــرض هایی که
تهدید آمیز می کند و پلیس ها با توســط پلیــس مطرح شــده این
( )BEIآغاز شده است.
اســت کــه نوجــوان مزبــور قصد
بنابــر اطالعــات به دســت آمده ،تیراندازی او را ازپادرمی آورند.
جــوان بــه قتل رســیده بــه روی مرد نوجوان به بیمارستان منتقل خودکشی داشته است.
پلیــس تیرانــدازی نکرده اســت .می شود و در آنجا متوجه مرگ او (تلخیص از تارنمای رادیو کانادا،
دخالت پلیــس درپی تماس یک می شوند .دو تن از پلیس ها نیز  25ژوییه .)2018
زن بــا  911رخ داده کــه گفتــه به خاطر شوک زدگی تحت درمان
مردی مســلح در خیابان درحال قرارگرفتند.
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای

باز هم کشتار در خیابان های تورونتو

Pièces d'Autos N.D.G.

عامل تیراندازی در تورنتو شناسایی شد.
Faisal Hussain

هویت عامــل تیرانــدازی خونین
روز یکشنبه  22ژوییه در تورنتو که
دو کشــته برجای گذاشت فیصل
حســین 29 ،ســاله اعــام شــده
است .به گفته خانواده مظنون این
حمله ،فیصل حســین از بیماری
روانی رنج می برده است .درجریان
تیرانــدازی درســاعت  10شــب
یکشــنبه  22-ژوییه -در خیابان
«دانفــورث» در منطقــه «گریک
تــاون» تورنتو دو دختــر  10و 18
ساله کشته و دستکم  13تن دیگر
زخمی شدند .مقام های پلیس می
گویند جســد فیصل حسین کمی
بعد از تیراندازی پیدا شــد .پلیس
تورنتو می گوید تحقیقات درمورد
انگیزه های عامــل این تیراندازی

ادامــه دارد .مــارک
ســاندرز رییس پلیس
تورنتــو روز دو شــنبه
 23ژوییه -گفت:«ما نمی دانیم چرا این
حادثه روی داده است
و نمی توان درخصوص
انگیزه هــای مظنون
گمانه زنی کرد .خیلی
زود است که بخواهیم دراین مورد
ابراز نظرکنیم».
در همیــن حال ،خانــواده فیصل
حســین در بیانیه ای ضمــن ابراز
همدردی عمیق بــا خانواده های
قربانیــان این حادثه گفتــه اند که
وی در طــول عمر خود از بیماری
های روانی متعددی رنج می برد و
دچار افســردگی بود .بنابر نوشته

خبرگزاری فرانســه،
در ســال جــاری
تورنتــو  ،بــزرگ
ترین شــهر کانــادا،
بیش از  200حادثه
تیرانــدازی داشــته
که چندین مورد آن
مرگبار بوده اســت.
دو هفتــه پیــش،
پلیس تورنتو «طرح
کاهش خشــونت مسلحانه» را به
اجرا درآورد.
ســه ماه پیــش نیــز یک خــودرو
در تورنتــو مــردم را زیــرگرفت که
در آن  10تــن کــه بیشــتر آنها زن
بودند جان خود را از دست دادند.
(تلخیص از تارنمای صدای آمریکا،
 24ژوییه .)2018

عوارض زیانبار جنگ تجاری ترامپ با کانادا

روابط بین کانادا و ایاالت متحده
که زمانی استحکام بسیار داشت،
درحــال بــه وخامــت گراییــدن
است.
دونالد ترامپ ،رییس جمهوری
آمریکا چــوب الی چرخ اقتصاد
کانادا می گذارد ،با مردم
کانــادا رفتاری آمیخته با آمریکا،
تفرعن دارد و جاســتین کانادا را
ترودو نخست وزیر کانادا تهدیدی
را استهزاء می کند.
زیانبارتریــن عــوارض
امنیت
برای
ایــن رفتــار نــه تنهــا بر
این جنــگ بازرگانی که
سیاســت دو کشــور اثر ملی خود برخی از آنها از هم اکنون
منفی گذاشــته ،بلکه در می داند! مشــهود اســت و برخی
زمینــه فرهنگی نیز بین
دیگــر در آینــده پدیــدار
دوکشــور فاصلــه ایجاد
خواهــد شــد و عوارضی
کرده است .آنچه که بیش از همه نیز هســت که می بایــد به عنوان
بر مباحــث عمومی در کانادا غلبه بدترین حالت ممکن درنظرگرفت
دارد جنگ بازرگانــی خودخوانده در زیر فهرســت وار شرح داده می
ترامپ است .این اختالف در کانادا شود .با دولت غیرقابل پیش بینی
موج هایی از همبستگی برانگیخته آمریکا گمانه زنی درباره زمان ظهور
ولی همچنان خطر اثرگذاری منفی این عوارض دشوار است:
بر چشم انداز اقتصادی و اجتماعی ایــاالت متحده کانــادا را تهدیدی
کانادا را دارد.
بــرای امنیت ملی خــود می داند،

بــر بهای مــواد غذایــی در کانادا
اثر می گذارد ،شــغل های زیادی
ازدســت مــی رود ،ســبب بــروز
رکود اقتصادی می شــود ،توافق
«فرماندهــی دفاع هــوا -فضای
آمریکای شمالی» ()NORAD
را بــه خطر مــی انــدازد ،موجب
افزایــش جرایمــی ماننــد دزدی
خــودرو مــی شــود ،صــادرات
اورانیوم کانادا به آمریکا را مختل
می کنــد ،بهای بــرق مصرفی در
کانــادا را افزایــش می دهــد ،رفتا
خشن آمریکایی ها در مرز را بیشتر
می کند ،حاکمیت ملی کانادا را زیر
فشار آمریکا قرار می دهد و «پیمان
دفاعی اتالنتیک شمالی» (ناتو) را
تهدید می کند .اگر جنگ تجاری
ترامپ موجب بدترشدن وضعیت
همکاری دو کشور در زمینه های
نظامــی و اطالعاتــی شــود ،برای
کانــادا دردسرســاز خواهــد بــود.
«تلخیــص از تارنمــای مونتریال
بالگ 20 ،ژوییه )2018

شکایت آمریکا از کانادا به سازمان تجارت جهانی
واشــنگتن – دولــت آمریــکا  5المللی را موجه اعــام کرد ،اما بــر روی واردات آلمینیــوم و
شــکایت جداگانــه را
فوالد به ترتیــب  11و 25
برعلیه کانادا ،مکزیک،
درصد تعرفه تعیین کرد.
ترکیه ،چیــن و اتحادیه
کشــورهایی که با چنین
اروپا نزد سازمان تجارت
تعرفــه هــای ســنگینی
جهانــی ( )WTOبــه
روبرو شــدند ،به نشــانه
جریــان انداخته اســت.
مقابلــه به مثــل بر روی
ایــن شــکایت هــا در
دههــا کاالی آمریکایــی
واکنــش به مقابله بــه مثل این مقابله به مثل کشــورهای دیگر تعرفــه گمرکــی وضــع کردنــد.
کشــورها و تعییــن تعرفه های را نادرســت خواند .در بخشی از دولــت آمریــکا در هفتــه هــای
گمرکی برروی کاالهای ساخت بیانیه رایتهایزر آمده است:
گذشته بر روی کاالهای ساخت
آمریکا تنظیم شــده اند .رابرت برخــی از شــریک هــای تجاری چین به ارزش  200میلیارد دالر
رایتهایــزر ،نماینــده آمریــکا در مــا ،به جای همــکاری و تالش عــوارض گمرکــی تعییــن کرد.
سازمان تجارت جهانی با انتشار برای حل مشــکالت مشــترک ،دولت چیــن در اعتراض به این
بیانیه ای ضمن تایید این خبر ،برای تنبیه کارگران ،کشــاورزان اقــدام آمریکا شــکایتی علیه آن
تعرفه های تعیین شده از سوی و شــرکت هــای آمریکایــی بــه ارائــه کرده اســت( .تلخیص از
آمریکا بر روی فوالد و آلمینیوم اقدامات تالفی جویانه دست زده تارنمای ایــران جوان 22 ،ژوییه
براســاس توفقنامــه هــای بین انــد .آمریکا اوایل ســال جاری .)2018

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

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

ورود بیش از پیش مهاجران غیرقانونی از مرز
کانادا به آمریکا

درحالی که همه نگاه ها به
ســوی مرز جنوبــی آمریکا
بــا مکزیــک دوخته شــده
که مقامــات آمریکایی می
خواهند بــرای جلوگیری از
ورود مهاجــران غیرقانونی
دیــوار بســازند ،شــمار
فزاینــده ای از مهاجــران
غیرقانونی با هواپیما به کانادا آمده
و – درمواردی با کمک قاچاقچیان
انســان – از مرز کانــادا وارد خاک
آمریکا می شوند.
بنابر اطالعات تأئید شــده توسط
ژاندارمری سلطنتی کانادا وگشت
مرزی ایاالت متحــده (،)USBP

در ناحیــه ای در ایالــت نیویورک،
ورمونــت و نیوهمپشــایر ،در ماه
ژوئن دستکم  121تن پس از عبور
غیرقانونی از مرز توسط واحدهای
حفاظت مرزی دستگیر شده اند.
این تعــداد بیــش از دوبرابر موارد
مشابه در سال های  2016و 2017

باستان شناســان در زیر یکی
از خیابان های پر رفت و آمد
مونتریال کشف بزرگی کرده
انــد .در زیــر زمیــن ،تقاطع
خیابــان هــای شــربروک و
پیل هزاران شــیئی مختلف
کشــف شــده که نشــان می
دهــد بومیان از ســال 1400
میــادی ،قدیــم تــر از آنچه
پیشتر تصور می شد ،در مونتریال
یک دهکده ساخته بودند.
روالن ترامبلــه ،باســتان شــناس
موسسه «اتنوسکوپ» می گوید:
«این کشــفی مهم اســت .پیشتر
در اینجــا و آنجــا آثــاری از قبایــل
بومی ســن لوران کشف شده بود.

امــا ایــن تنهــا محوطه ای اســت
که حاکی از ســاخت یــک دهکده
دراین محل است» .در سال های
 2016و  2017شهرداری مونتریال
درجریان ساخت گردشگاه «فلوو
مونتایــن» موسســات باســتان
شناسی را مامور کاوش کرده بود.

است .ژاندارمری کانادا می
گوید با آن کــه حفاظت از
مرزها جزء اولویت هایشان
است ،اما نمی تواند مانع از
آن شود که مکزیکی هایی
که به صــورت قانونی وارد
کانادا می شوند این کشور
را تــرک کنند .ایــن امر از
ســال  2016رخ می دهدکه دولت
ترودو اخذ ویزا برای مکزیکی ها را
لغوکرده است.
(تلخیص از تارنمای رادیوکانادا،
 25ژوییه .)2018

کشف یک دهکده بومی در زیر مرکز شهر مونتریال

این تصمیم به خاطر نزدیکی
این محل با محوطه باستان
شناســی داوســون ،نزدیک
دانشگاه مک گیل که در سال
های دهه  1980در آن اشیاء
زیادی کشف شده بود گرفته
شــد .ماری -کلــود مورن،
باســتان شناس شــهرداری
مونتریال می گوید« :حدس
زده می شــد که چیزهایی باشد و
درپــی یافتن آنها بودیم .هنگامی
که به این محوطــه برخوردیم ،به
راستی موجب شگفت زدگی شد».
(تلخیص از الپرس مونتریال20 ،
ژوییه .)2018

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
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آماده شوید!

 ۳۰سال بحث
درباره آب و هوا

ا برای ادامه تحصیل و بازار کار

انگلیسی  /فرانسوی بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی و فرانسوی

روزانه و شبانه :متام وقت یــا نیمه وقت

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

را
س

ت
ه
ا
د
ش
م
ن
ا
ن
آ
ب و هوا
« ۳۰سال پیش پای بحث تغییرات
آب و هوایــی بــه عرصه سیاســت
کشیده شد .پس از آن یک اشتباه
سرنوشت ساز روی داد .گرمایش
زمین به موضوعی برای گرایشات
دســت چپی بدل شد ،و راستها
در عرصه سیاست ترجیح دادند از
چیز دیگری بترسند ».ـ
از کتاب «جادوگر و پیامبر»
-------------وقتی کــه جیمز هانســن ،یکی از
محققان ناســا در  ۲۳ژوئن ســال
 ۱۹۸۸در واشــنگتن در برابــر
نماینــدگان مجلس ســنا ســخن
میگفــت ،همه حاضــران در حال
عــرق ریختــن بودنــد .نماینــده
دموکرات تیم ویرت ،که خود برای
این جلســه درخواســت داده بود،
تعمد ًا یکــی از گرم تریــن روزهای
سال را انتخاب کرده بود ،و طبق
گزارش موجود سیستمهای تهویه
مطبوع را نیز خاموش کرده بود.
در آن دمای باال نامطبوع هانسن
اکثر سیاستمداران حاضر در جلسه
را با خبری مبهوت کرد:
مــی توان بــا اطمینــان  ۹۹درصد
گفــت ،که هــوای جــو زمین گرم
شده است .ســال  ۱۹۸۸گرمترین
ســالی بود که در تاریخ ثبت شــده
بود .گاز دی اکســید کربن CO2
داشــت هوای زمیــن را تغییر می
داد.
از نگاه امروزی مدل هانسن مدلی
دقیــق نبــود ،امــا به شــکل قابل
توجهی خوب بود .پروپاگانداهایی
که علیه تغییــرات آب و هوایی به
راه افتــاد تا امروز تــاش کردهاند
تا مدل هانســن را از طریق نشان
دادن کــذب پیشبینیهای او بی
اعتبار سازند.
برای دهها سال بود که دانشمندان
بــه مطالعه بــر روی ایــن موضوع
مشغول بودندکه چرا ظاهر ًا دمای
هوای جو زمین در حال باال رفتن
است و دی اکسیدکربن چه نقشی
در این گرم شــدن مــی تواند بازی
کند ،بــا این همه بیــش از ظهور
هانســن ایــن موضــوع در آگاهی
عمومی جایی پیدا نکرده بود.
اندکی بیش از آن تصوراتی متضاد
با تصور هانســن درباره آینده آب و
هوایی زمین در میان بود.
در دهــه هفتــاد میــادی اقلیتی
کوچــک از دانشــمندان وجــود
داشــت که عصر یخی ()Eiszeit

جدیــدی را پیشبینــی می کردند
که بــه دلیــل آلودگی هــوا پدیدار
میشــود .برای مثال روزنامه تایم
در سال  ۱۹۷۴مقالهای منتشرکرد
و نسبت به گسترش یخبندانهای
قطبی هشدار داد.
منکــران تغییــرات آب و هوایــی
از چنیــن مقالههایــی اســتفاده
میکردنــد تــا نشــان دهنــد کــه
پیشبینیهای دانشمندان قائل به
تغییرات آب و هوایی قابل اعتماد
نیستند.
•
همهی تعصبات پس از هانسن
شیوهای که مردم امروزه دربارهی
مشــکل ســاخته دســت بشر
این
ِ
یعنی تغییرات آب و هوایی صحبت
میکنند ،ملهم از حضور هانســن
اســت .ایــن امــر را میتــوان در
کتاب «جادوگــر و پیامبر» چارلز
مانز درباره شــروع جنبش محیط
زیستی مشاهده کرد:
مشــکل تغییــرات آب و هوایــی
ســاخته شــده به دســت بشــر در
ســالهای پــس از هانســن بــه
موضوعی سیاســی بــدل گردید و
ایــن امر را که بایــد افزایش دمای
کره زمیــن را به عنوان یک تهدید
تلقی کنیــم ،به موضوعی دســت
چپی بدل شد و از دل آن این ایده
عجیــب بیرون آمد کــه طبیعت از
انسانها اهمیت بیشتری دارد.
خوشبختانه در این کشور [آلمان]
و در بخش هــای دیگر جهان این
تصور عجیب محیط زیستی دست
باال را دارد.
اما در آمریکا تا امروز هیچ چیزی
تغییر پیدا نکرده و حتی بدتر شده
است:
اکثریت نماینــدگان جمهوریخواه
کنگره در آمریکا هنوز نمی خواهند
باور کنند ،که ما انسان ها به سبب
انتشــار گازهای گلخانهای در این
فرآیندگرم شدن کره زمین تقصیر
کار هســتیم -.برخی از آنها حتی
انکار می کنندکه چیزی به نام گرم
ً
اصال وجود دارد.
شدن کره زمین
•
ُ
 ۲۶۹میلیارد تن یخ در سال
بــه کمک ایــن واقعیت اســت که
میتوان فهمید که یخهای قطبی
با چه سرعتی در حال ناپدید شدن
هستند .تنها در گرینلند ساالنه به
طور متوسط  ۲۶۹میلیارد ُتن یخ
ناپدید می شود .ظاهر ًا باید اتفاقی
روی دهــد ،امــا همیــن االن هم

à l’intégration du marché du travail
COURS EN ANGLAIS DE JOUR ET DE SOIR
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL
COURS EN FRANÇAIS DISPONIBLE LE SOIR
______________________________
)• alphabétisation • présecondaire • secondaire (DES
• pour l’admission au cegep • pour les programmes
d’études professionnels
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خیلی دیر شده است.
چنین رویدادهایی هیــچ اثری بر
فضای سیاسی آمریکا نمیگذارند،
فضــای سیاســی آمریــکا برعکس
متأثر اســت از سیاســتمداران ابر
نامنویسیکالسهایشبـانه:
ثروتمندی مثــل بــرادران کوخ و
Inscriptions pour le soir:
les 8, 15, 20 et 30 août 2018
Les 6, 12 et 19 septembre 2018
شــرکت های نفتی تا اتفاقات آب و
De 17:00 à 19:30
Session: le 27 août au 29 novembre 2018
هوایی.
نامنویسیکالسهایانگلیسیدبیــرستان:
•
Inscriptions pour le secondaire anglais:
دیگری
از
هـراس
les 9, 16, 21 et 29 août 2018
De 9:00 à 11:30
بــرای سیاســتمداران راحتتــر
Session: le 27 août au 29 novembre 2018
اســت تا از مشــکالتی همیشــگی
RENSEIGNEMENTS:
مثل مهاجــرت و رشــد جمعیتی
CEA St. Laurent Adult Centre | www.slaec.ca
بهرهبــرداری کننــد تا مشــکالت
950 Fraser
Pour le secondaire
محیط زیســتی .حجمــی که این








 Ville St. Laurent, Quebec
2405 Place Lafortune O.
روزها رسانهها به چنین موضوعاتی
H4M 1Z6
Ville St. Laurent,Quebec
Metro
Cote-Vertu
H4M 1A7
اختصاص می دهند ،هیچ نسبتی
بــا میزان اهمیت آنهــا در واقعیت
ندارد.
با این همه ظاهر ًا آسانتر است که
مردم را با تصویــری از یک بیگانه
شروربترسانند،بیگانهایکهمیآید
و میخواهــد کار ،فضای حیاتی و
فرهنگ آنها را بگیرد ،تا یک تهدید
متاسفانه واقعی ،تهدیدی که بنا بر
آن بخشــی از نواحی مسکونی کره
زمین زیر آب می رود.
 ۵۵۰میلیــون نفــر از مــردم کــره
زمین در  ۱۳۶شهر ساحلی زندگی
میکنند.
اگر سطح آب دریا تنها به اندازه ۳
متر باال بیاید ،جنوب هامبورگ،
بانکــوک و شــانگهای زیــر آب می
رونــد و بــه مجمعالجزایر بدل می
شــوند .ایــن تهدیــد درکنار
ســایر تهدیداتی قرار دارد که
تغییــرات آب و هوایــی برکره
شرکت کانادایی
نزدیک به میزان ساالنه
زمین تحمیل کرده است:
خشکســالی ،بیابانــی شــدن Tilray ،کــه به
 %60افزایــش یافتــه و
آتشســوزی در جنگلهــا ،کشــت مــاری
بــه  31.4میلیــارد دالر
جوانــا اشــتغال
برسد.
مهاجرت های بزرگ.
دارد ،برای اولین
یادآور می شود مجلس
تــرس از دیگــری بیگانــه خیلــی
بــار از زمــان آغاز
ســنای کانــادا روز 20
آســانتر بــه ابــزاری در دســت
تجــارت قانونــی
ژوئن با  ۵۲رای موافق
سیاســتمداران بــدل میشــود تا
ِ
این مــاده مخدر،
و  ۲۹رای مخالــف
تــرس از
تهدیــد گازی بیبــو و
ســهام خــود را بطورعلنی در سال  2013تاسیس شده و به مصرف تفریحی ماری جوانا در
بیرنگ [گازهــای گلخانهای] .در
بــورس  NASDAQعرضه کشــت ،تبدیل و توزیع ماری این کشــور را آزاد اعالم کرد.
نتیجه سیاستمداران دست راستی
کرد.
جوانا اشتغال دارد.این شرکت مصوبــه جدید کشــت ،توزیع
و پوپولیستی که شــعار اصلی آنها
گــزارش
بــه
نشــریه دارای مجوز فعالیت در آمریکا و فروش مــاری جوانا را برای
ترس از بیگانه اســت در دو سمت
،MarketWatch
ایــن نیز اســت و همچنیــن بطور شــهروندان این کشور امکان
اقیانوس اطلــس وانمود میکنند
شــرکت  9میلیــون ســهم به قانونی مارجوانای پزشــکی به پذیر می نماید.
که آن مشکل واقعی جهانی وجود
قیمــت هــرکــدام  17دالر در اتحادیه اروپا صادر می کند.
گفته می شــود این امرکنترل
ندارد .این امر یک بار دیگر نشــان
بورس عرضــه کرد توانســت در حــال حاضــر حجم بــازار بر توزیع و مصرف ماری جوانا
میدهد که چرا نباید به این آدمها
ً
تقریبــا  153میلیــون دالر مــاری جوانا مجــاز در جهان را آســانتر می کند و فشــار بر
اعتمادکرد.
سرمایه جلب کند.
 7.7میلیارد دالر است و پیش پلیس و سیستم قضایی کانادا
(منبع:اشپیگل)
شــرکت کانادایی  Tilrayدر بینی می شــود طی ســالهای را کمتر می سازد.
Inscriptions pour le jour:
le 8, 14, 20, 28 août 2018
Les 5, 13 et 20 septembre 2018
De: 9:00 à 11:30
Session: le 27 août au 29 novembre 2018

514-337-3856

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

کانادا :ماری جوانا وارد بورس شد
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اقتصاد...

بانکهایاسالمیچگونهاقتصادایرانرابلعیدهاند؟

یکــی از مهمتریــن ایرادهایــی که
منتقدان روحانــی از او میگیرند،
این اســت که در زمان او نقدینگی
رشد بسیار زیادی داشته است.
او زمانی کــه انتخابات  ۹۲را برنده
شــد ،در ایران کمتــر از  ۴۶۱هزار
میلیارد تومــان پول نقد و غیرنقد
در گــردش بــود ۵ .ســال بعــد در
آغاز دومین ســال دوره دوم او ،در
فروردین  ،۱۳۹۷این عدد تقریبا ۳
برابر شد و به بیش از  1/5تریلیارد
تومان رسید.
قاعدتا این میــزان افزایش پول در
هر کشــوری یک فاجعه تمام عیار
اقتصادی است.
ســایت بانــک مرکــزی ،یــک
محاسبهگر هوشمند تورم دارد که
به شما نشان میدهد ارزش پول به
دلیل تورم طی سالهای مختلف
چه تغییرکرده است.
اگــر  ۴۶۱هــزار میلیــارد تومــان
متناسب با نرخ تورم رشد میکرد،
حجم نقدینگــی در ســال ،۱۳۹۶
نبایــد بیشــتر  ۹۶۰هــزار میلیارد
تومان میشــد .این نشان میدهد
رشــد کل نقدینگی در این  ۵سال،
حدود  1/5برابر تورم بوده است.
این اختــاف  ۶۰۰هــزار میلیارد
تومانی ،خیلی ترسناک است؟
چون نشــان میدهد اقتصاد ایران
یک تورم بســیار بزرگ -به اندازه
تورمــی کــه طی  ۵ســال گذشــته
داشته -بدهکار است.

اما چرا این اتفاق افتاده است؟
جــواب ایــن ســوال را بایــد در
بانکهای ایران جستوجوکرد.
•

بانک یا شهر فرنگ
طی ۵سال گذشته ،مسابقه ویرانگر
میان بانکهای رسمی و غیررسمی
ایران جریان داشــت که کدام یک
با وعده سود بیشــتر سرمایههای
بیشتر جمع کنند .نرخ سود رسمی
در  ۱۰ســال گذشــته بیــن  ۱۵تا
 ۲۲درصــد بوده ،اما آنچه عمال در
جریان بــوده ،بیش از این حرفها
بوده است.
ســرنخ هرج و مرج اقتصاد ایران
در همین نرخ سود باال است.
طی  ۵سال گذشته اگر کسی پولی
داخل بانک سرمایهگذاری میکرد
و هر سال سود سرمایهگذاریاش
را روی پول قبلی میگذاشت ،حتی
با احتساب نرخ سود رسمی بانک
مرکزی ،پولش  2/5برابر شده بود.
این میزان رشد پول به مراتب بیش
از ســودی بود که کسب و کارهای
آبرومنــد ،بــا احتســاب مالیــات
و هزینههــای مالــی و غیرمالــی
میتوانســتند بــه همــراه داشــته
باشند.
بگذاریــد یــک مثــال ســاده طرح
کنیم.
بــر اســاس اطالعــات مرکــز آمار،

قیمــت متوســط یــک متــر مربع
آپارتمــان در تهران در بهار ،۱۳۹۲
بیــش از  ۴میلیــون و  ۲۳۵هــزار
تومــان و در بهــار  ،۹۶حــدود ۴
میلیون و  ۵۳۰هزار تومان و پس از
افزایش نسبی قیمتها در زمستان
 ،۹۶بــه بیــش از  ۵میلیون و ۷۵۰
هزار تومان بوده است.
اگرکســی  ۵سال پیش ،درست در
زمان پیروزی روحانی در انتخابات
 ،۱۳۹۲یــک آپارتمان  ۱۰۰متری
در تهران خریده بود ،در پایان سال
 ،۹۶حــدود  ۱۵۰میلیــون تومان
سود کرده بود،
اگــر ایــن پــول را در یک کســب و
کار سر به ســر (معادل نرخ تورم)
ســرمایهگذاری میکــرد ،ارزش
سرمایهاش در سال  ،۱۳۹۶بیش از
 ۶۵۰میلیون تومان شده بود.
امــا اگــر  ۴۲۳میلیــون تومــان را
همــان موقع در یــک بانک دولتی
گذاشــته بود و به نرخ سود رسمی
قناعت میکرد ،در پایان سال ،۹۶
سرمایهاش به بیش از یک میلیارد
تومان رســیده بــوده و بدون هیچ
گونه فعالیت و هزینهای ۵ ،ســاله
 ۶۰۰میلیون تومان سود میکرد!
•
وقتی بانکها همه چیز را در
خودفرومیبلعند
پیشتر در گزارشــی توضیــح داده
بودیــم نقدینگی شــامل دو بخش
پول نقد (اســکناس و حسابهای
جاری) و پول غیر نقد یا شــبهپول
(ســپردههای کوتاهمــدت و
بلندمدت) است.
آمارهای رســمی نشــان میدهند
حجــم پول نقد در ســال  ۱۳۹۶به
نسبت  ۵سال قبل حدود  ۶۰درصد
افزایش داشــته است .یعنی میزان
اســکناس و حسابهای جاری که
خرج امور روزمره و چرخیدن چرخ
کارگاهها و مراکز تولیدی و خدماتی
میشود 1/6 ،برابر شده ،در حالی
که حجم سپردههای بانکی نزدیک
به  ۴برابر شده است.
جدول زیر نشان میدهد که حجم
پــول نقــد و غیر نقــد در  ۵ســال
گذشته چقدر زیاد شده است.
جدول هم زمان چند نکته را نشان
میدهد:
نکته اول اینکه ،چرا طی این همه
ســال ،افزایــش نقدینگی منجر به
تولید نشــده ،چــون در واقع پول
جــاری و درگــردش بــا احتســاب
تغییــر ارزش تورمــی پــول ،تغییر
چندانــی نکرده اســت .ارزش ۱۱۳
هــزار میلیــارد تومان پــول نقد و
جاری ســال  ،۱۳۹۱معــادل ۱۷۵
هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶
است.
نکته دوم ،جدول نشان میدهدکه
آنچه باعث شد تا پیش از امسال به
رغم افزایش چشــمگیر نقدینگی،
تــورم افزایش پیدا نکنــد ،ترکیب

نقدینگــی بــود .آنچه اضافه شــد،
بیشــتر محصول حســاب و کتاب
بانکی و ســودی اســت که سال به
ســال روی سپردههای بانکی آمده
و میآید .در واقع ســودی که خود
تبدیل به ســپرده جدید میشود یا
به عکس ،ســپردههایی که منبع
پرداخت سود به سپردههای قبلی
میشوند.
در واقــع بانکهــای ایرانــی چنــد
ســالی اســت ،همــان کاری را
انچــام میدهند که جردن بلفورت
(گــــرگ والاســتریت) ،دالل
ُ
معــروف آمریکایــی در دهــه ۸۰
در آمریــکا ،بــا هــزار کلــک انجام
مــیداد .از ســرمایهگذارهای
جدیــد پــول میگرفــت تــا ســود
سرمایهگذاریهای قبلی را بدهد.
نکته ســوم ،این جــدول نشــان
میدهــد چرا دولت جرات دســت
زدن به ســود بانکی و کاهش آن را
نداشته و ندارد.
ایــن کار حتــی بــرای دولتهــای
آینــده هــم بســیار دشــوار و بلکه
نشــدنی اســت .بــه همیــن دلیل
اســت که اقتصاددانان بــه بحران
بانکــی در ایــران را بزرگتریــن
ابرچالــش اقتصــادی میدانند که
شــانس موفقیت بهترین دولتها
در بهتریــن و پایدارترین وضعیت
ممکن ،برای حــل و فصل آن کم
است ،چه برسد به دولت فعلی که
در حال حاضر یکی از متزلزلترین،
ناپایدارتریــن و مســالهدارترین
دولتهای تاریخ ایران است.
کافــی اســت کــه ســرمایهگذاران
احســاس کننــد ،ســود یکــی از
بازارهــای رســمی و غیررســمی
(بــورس ،ارز و طــا یــا مســکن)
بیشــتر از ســود بانکی است ،کما
اینکه در ماههای اخیر این اتفاق در
بــازار ارز و طال رخ داده اســت ،آن
سد نقدینگی میشکند و سیل
وقت ّ
پول زیاد همه چیز را با خود میبرد.
این در حالی است که به دلیل رکود
انباشــته و ضعف بــازار ،امیدی به
بورس نیســت ،مســکن هــم بعد
از رونــق ویرانگــر  ۹۰و  ،۹۱کامال
اشــباع شــده ،آنچه باقی میماند
سفتهبازی با طال و دالرهای داشته
و نداشــته است که باعث عمیقتر
شدن بحران در بازار میشود.
•
آیا این وضعیت دوام خواهد
داشت؟
ایــن وضــع حتــی روی کاغــذ هم
نمیتواند ادامه داشته باشد .تشت
موسسات مالی و اعتباری پارسال
روی بــام افتاد ،احتمــاال بانکها
هم -اول بانکهــای خصوصی و
بعد بانکهای رسمی -به همین
وضعیت دچار خواهند شد.
در ایــن صورت چــه اتفاقی خواهد
افتاد؟
آیــا بانکهــا هــم دچار فروپاشــی
خواهند شد؟
در این صــورت چه کاری
از عهــده دولت برمیآید؟
(منبع :ایران وایر)

•

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

Fall semester / Session d’automne :
)Du 24 septembre 2018 au 09 decembre 2018 (11 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
Weekend:10h00 à 13h00 /14h00 à 17h00
PLACES ARE LIMITED
!!! PLEASE REGISTER BEFORE AUG. 17
!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

11

12

 سال  25شماره  10  1382مرداد 1397

PAIVAND: Vol. 25  no.1382  Aug. 01, 2018

تحلیل...

سه( +یک)سناریوبرای سقوط جمهوری اسالمی

مجیدمحمدی
اگــر تحریمهــای دولــت ترامپ را
در کنار فســاد همهگیر مقامات و
اعضای خانوادهشان و اتالف منابع
عمومــی و ناکارآمدی قــرار دهیم
(وضعیت حکومــت) و نگاهی نیز
به دیگ جوشــان جامعــه به علت
بحرانهــای آب ،فقــر ،بیــکاری،
اعتیاد ،حاشیهنشینی ،فرار مغزها
و نیروهــای ماهر و خــروج منابع
ارزی و طال بیندازیم این پرســش
بــرای همگان مطرح میشــود که
ایــران با این شــکاف عمیق میان
دولــت و ملــت دارد به کدام ســو
میرود .در این نکته شــکی نیست
که ایران دارد به ســوی فروپاشــی
اجتماعی ،ورشکستگی اقتصادی
و ســقوط رژیــم پیــش مــیرود.
نگرانیهــای مشــروع نه ســقوط
رژیم بلکه فروپاشــی دولت مرکزی
به علت طوالنی شــدن این فرایند
در کنار کاهش شــدید ســرمایهی
اجتماعی (اعتماد) اســت .در این
نوشــته به ســه ســناریو و عوامل
افزایــش و کاهش احتمال آنها می
پردازم.
گـــذار مساملتآمیز به
دمکراسی در باال
اگــر بــا نگاهی خــوش بینانــه به
تحوالت ایران نگاه کنیم شــرایط
ممکــن اســت بــه ســمت گــذار
بیخشونت یا با خشونت اندک به
دمکراسی برود .به علت پراکندگی
و کوچک بودن شبکهی نیروهای
برانــداز مســتقر در خــارج ،تنهــا
نیــروی موجــود بــرای ایــن گذار
از نــگاه بخشــی از واقعگرایــان در
آستانهی سقوط رژیم آن نیروهای
اصالحطلبی هســتندکــه آنها نیز
هم دیگــر بــه نظــام و ایدئولوژی
آن بــاور ندارند و هــم با ریاکاری و
عملگرایــی تــام و تمــام در درون
کاســت قــدرت باقــی ماندهانــد
(نمونــهی عالی آن غالمحســین
کرباســچی اســت) .ایــن گــروه از
واقعگرایان نه تنهــا اصالحطلبان
بلکــه اصولگرایــان (مثــل ناطــق
نــوری) را ایدئولوژیزدایی شــده
و آمادهی روابط حســنه با غرب و
اسرائیلمیبینند.
•

عوامل افزایش احتمال
سناریوی گذار به دمکراسی
در باال

•
.۱قدرتهــای غربــی بــه ویــژه
اروپاییان و اکثر رســانههای غربی
ســه دهــه اســت کــه (درســت یا
نادرست) تخم مرغهای خود را در
ســبد اصالحطلبان قرار دادهاند و
امید دارند که با شروع جدی فشار
از پایین ،اصالحطلبان که به گمان
آنها باوری به حکومت دینی ندارند
به عنــوان نیروی مدیریــت دوران
گذار به سکوالریسم و عادیسازی
مناســبات عمــل کننــد .تنها به
جهتگی ریهای رسانههای دولتی
غربی مثل رادیو فردا ،بیبیســی

فارســی ،دویچــه ولــه ،و صــدای
آمریکا (در دوران اوباما) نگاه کنید:
ایــن صــدای اصالحطلبان اســت
کــه عمدتا از ســوی آنهــا پخش و
نشــر می شــود (صــدای امریکا با
فرصتطلبی مدیرانــش در دوران
حجم دادن تریبون
ترامپ اندکی از
ِ
بــه البــی جمهــوری اســامی و
اصالحطلبان کاسته است).
تاجزاده اگــر آروغ بزند خبرش از
رادیو فردا و بیبیسی فارسی در
چند دقیقه منتشــر میشود ،اما
هزاران ایرانی مخالــف در داخل و
خارج کشور صدایی در این رسانهها
ندارنــد .مدیــران ایــن رســانهها
منتقدان جــدی خــود را بایکوت
میکننــد .ظاهــرا اصالحطلبــان
مذهبی از رانت رسانهای سابقهی
حضور در حکومت تمامیت خواه و
اقتدارگرا همچنان برخوردارند.
•
.۲به گمان این دسته از واقعگرایان،
اصالحطلبان تنها جریانی در داخل
کشــور هســتند که دارای شبکه و
منابع مالــی و تجربــهی مدیریت
در جمهوری اســامی هســتند و
آنهایندکه می توانند انسجام نسبی
حکومــت مرکــزی را نــگاه دارند.
محمد خاتمی از نگاه آنها به تنهایی
میتواند در شرایط فروپاشی دولت
مرکــزی از مــرگ هــزاران نفــر در
خشــونتها علیه نهادهــای دینی
جلوگیریکند.

عوامل کاهش احتمال سناریوی
گذار به دمکراسی در باال
•

.۱اصالح طلبان در باورها و مبانی
فکــری فاصلــهی بســیار اندکی با
اصولگرایان دارند و از همین جهت
قــادر بودهاند ســه دهــه در دوران
خامنــهای با وجود سیاســتهای
ضد اصالحــی رژیــم در چارچوب
نظــام بماننــد و عمــل کننــد.
تعــداد اصالحطلبانی کــه از جمع
باورمنــدان به مبانی نظــام خارج
شدهاند بسیار اندک بوده است.
•
.۲هم مواضع میر حسین موسوی
در مــورد برنامــهی اتمــی و هــم
مواضــع روحانــی و ظریــف علیــه
اســرائیل کــه مســتدام و ســازگار
بــوده نشــان میدهنــد کــه حتی
دولتهــای اروپایی نیز نمیتوانند
به این جماعت برای عادیســازی
مناسبات اعتمادکنند.
•
.۳حتی اگر بعد از فروپاشی حکومت
والیــت فقیــه ،اصالحطلبــان در
دوران گــذار قــدرت را بــه دســت
بگیرند اصوال روشن نیست که آنها
مایل باشند قدرت را به نمایندگان
واقعی مــردم در یک انتخابات آزاد
واگذارکنند .مشکل اصالحطلبان
با نظارت اســتصوابی همــواره رد
صالحیت خودشــان بوده و نه رد
صالحیت منتقدان و مخالفانشان!
•
.۴نیروهایــی کــه امــروز حاضرند

ریســک کرده و علیــه حکومت به
خیابــان بیاینــد و پایههــای رژیم
را سســت کنند اصالحطلبــان را
بــه عنــوان حاکمــان دوران گذار
نخواهند پذیرفت .حنای خاتمی و
حســن خمینی برای جوانان نسل
امروز بســیارکمرنگ شــده است.
اصالحطلبانچناندرسرکوبهای
دههی شصت و فســادهای چهار
دههی گذشــته آغشتهاند که هیچ
ماشــن لباسشــویی صنعتــی نیز
نمیتوانــد دامان پر از لکهی آنها را
پاک کند.
در این سناریو ،این سپاه است که
نقش اصلی را در شــرایط فروپاشی
سیاسی نظام بازی میکند.
ســپاه در ایــن ســناریو اعتراضات
را متوجــه فســاد روحانیــت و
آقازادههایشــان خواهــد کــرد و به
عنوان منجــی قدرت کامــل را به
دســت خواهدگرفت .طبعا والیت
فقیــه ،شــورای نگهبــان ،مجمع
تشــخیص مصلحــت و مجلــس
خبرگان در این شرایط باید منحل
اعالم شــوند تــا مــردم بتوانند به
استقالل نظامیان از روحانیت باور
کنند .هم بخشی از البی جمهوری
اســامی در ایاالت متحده ،و هم
بخشی از نیروهای نزدیک به سپاه،
از ایــن ســناریو در شــرایط پس از
خیزش دی ماه  ۹۶و افزایش فشار
تحریمها دفاع می کنند.

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

برترین و
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،
کوارتز
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

خدمات حسابداری و دفترداری
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

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

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

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

•

عوامل کاهش احتمال سناریوی
حکومت نظامی محض
•

{>> ادامه در صفحه}30 :

5263 boul Cavendish

مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری

عوامل افزایش احتمال
سناریوی حکومت نظامی محض
.۱در دوران خامنهای قدرت نظامی
و امنیتــی و اقتصــادی و سیاســی
سپاه مدام افزایش یافته و این نهاد
امروز یکی از ســه امپراتوری مالی
کشور را در دست دارد .این قدرت
اقتصــادی به ســپاه این امــکان را
میدهدکه بتواند خود را به صورت
قدرت انحصاری کشور تصور کند.
•
.۲روحانیــت شــیعه آنقــدر بدنام
هســت که بســیاری از شهروندان
بتواننــد خالصــی از حکومــت
روحانیــون را در اولویــت قرار داده
و حکومــت نظامیــان باورمند به
اسالم را تحمل کنند .نظامیان با
ادعای حفظ امنیت نیز میتوانند
برای خود مشروعیت کسب کنند.
تجربهی دوران احمدی نژاد به آنها
برای مدیریت آشفتهی کشور یاری
خواهدکرد.
•
.۳سپاه در چهار دههی گذشته از
روی الگوی مافیا به برخی طبقات
فقیــر در مــواردی یــاری رســانده
(دادن جهیزیه به زوجهای نیازمند
یا کمک در شرایط بالیای طبیعی)
و همین امر میتواند زمینهای برای
پذیــرش آن به عنــوان نهاد حاکم
باشد.
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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

 78زن کانادایی قربانی جنایت در  6ماه گذشته!
اتاوا -دســت اندرکاران موسســه
تحقیقاتــی مســتقر در اتــاوا بــه
نــام Canadian Femicide
Observatory for Justice
 and Accountabilityگزارشی
در مــورد  78زن قربانــی جنایت از
ابتــدای ســال جاری به این ســو،
منتشرکرده اند.
بــر اســاس گــزارش مورد اشــاره،
اکثرا زنان و دختران در خشــونت

هــای خانگی قربانی شــده اند .در
این گزارش به سن قربانیان ،محل
زندگــی و نام بســیاری از قربانیان
اشاره شده است.
از ایــن  78نفــر 12 ،قربانــی از
اقوام نخســتین مــی باشــند .اما
کارشناســان احتمــال مــی دهند
که تعداد قربانیان اقوام نخســتین
به مراتب باالتر از آمار تایید شــده
باشد.

موسسه تحقیقاتی مورد اشاره سال
گذشته توسط دانشگاه گوئلف و با
هــدف مطالعه در مورد خشــونت
بر علیــه زنان و دختران تاســیس
شــد .الزم بــه ذکر اســت که طی
ماه جون ،چندین گزارش درمورد
مرگ مشکوک یا مفقود شدن زنان
و دختران دریافت شده ،اما آمار آن
در فهرست منتشر شده گنجانده
نشده است.

ت جدیدناتو درعراق
آمادگی کانادابرای رهبری ماموری 
نخســت وزیــرکانادا اعــام کرد:
کشــورش پیشــنهاد رهبــری
ماموریت آموزشــی جدید ناتو در
افغانســتان برای سال اول را داده
است و این آمادگی را دارد که ۲۵۰
ســرباز به عالوه هلیکوپتر اعزام
کند.
نخســت وزیــرکانادا اعــام کرد:
کشــورش پیشــنهاد رهبــری

ماموریت آموزشــی جدید ناتو در
افغانســتان برای سال اول را داده
است و این آمادگی را دارد که ۲۵۰
ســرباز به عالوه هلیکوپتر اعزام
کند.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از
خبرگــزاری آسوشــیتدپرس،
جاســتین تــرودو ،نخســت وزیر
کانادا اعالم کرد :مهم اســت که
به ساخت ظرفیتهای مبارزه این

کشور علیه داعش کمک کرد.
وی گفــت :ما باید دموکراســی را
تاسیس کرده و آن را تقویت کنیم
و کاری انجام دهیم که به شــدت
به آن اعتقاد داریم.
انتظار می رود رهبران در اجالس
ناتو درباره ماموریت جدید آموزش
در عراق تصمیمگیری کنند.
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کانادا...

افزایش کمک هزینه فرزند به خانواده ها از
سوی دولت فدرال

اگر شما بخاطر فرزندتان مشمول
دریافت کمک هزینه فرزند از سوی
دولت فــدرال هســتید از این ماه
مبلغ بیشتری را دریافت خواهید
کرد.
از روز جمعه گذشــته مقرر شــد
افزایش این کمک هزینه که برای
دو ســال بعد در نظرگرفته شده
بود  ،اجرایی شــود و با توجه به
باال رفتــن هزینه زندگی شــاهد
افزایش انــدک این کمک هزینه
هستیم.
بنا به اعالم دولت فدرال حداکثر
مبلــغ پرداختی بابــت هرکودک
زیر شش ساله که در سال 6400
دالر بــود بــه  6496دالر افزایش
می یابد.

همچنین حداکثــر مبلغ پرداختی
بابــت هرکودک بین شــش تا 17
ســال که  5400دالر بود به 5481

دالر می رسد .میزان دقیق دریافتی
والدین بر اســاس درآمد ســالیانه
خواهد بود و خانوارهای کم درآمد
تقریبا این مبلــغ را به طور کامل
دریافت می کنند.
در حــال حاضــر خانوارهایــی با
درآمــد ســالیانه  30450دالر
در ســال ایــن مبلــغ را بــه طور
حداکثــری دریافــت مــی کنندو
دومیــن حدنصــاب درآمــدی
 65975دالر درنظر گرفته شــده
است.برای محاسبه دقیق میزان
دریافتی بر اســاس دستورالعمل
جدید به این لینک مراجعه کنید:

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

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/child-family-benefits-calculator.html

کاهــــشطولعمرکاناداییها
بهدلیـــــــلبحراناوردزموادمخــــدر

مسوولین آژانس بهداشت عمومی
کانــادا به زودی تحقیــق در مورد
تاثیــر احتمالــی بحــران مــرگ و
میر ناشــی از مصــرف بیش از حد
مــواد مخــدر برکاهــش میانگین
طول عمر یــا life expectancy
کانادایی ها را آغاز خواهدکرد.
محاسبه میانگین طول عمر ،یکی
از روش های اندازه گیری ســطح
ســامت عمومی کشــور اســت،
امــا مــی تواند تحت تاثیــر عوامل
مختلــف ،از جمله شــیوه زندگی،
رژیم غذایی ،دسترسی به مراقبت
های بهداشتی ،تحصیالت ،درآمد
و نــرخ ابتال بــه بیماری هــا ،قرار
بگیرد.
ربــکا پــوردی ،ســخنگوی آژانس
مورد اشــاره ،گفت :با توجه به در

دسترس بودن اطالعات بیشتر و
دقیق تر در مورد مرگ و میر ناشی
از مصــرف مواد مخدر در ســطح
کشــور ،آژانس بهداشــت عمومی
کانــادا ( )PHACقصد دارد طی
مــاه های آینــده تحلیــل جامع را
انجام بدهد.
طــول عمر کانادایی هــا طی چند
سال گذشــته به طور چشمگیری
افزایش یافت.
بر اســاس آخرین داده هــای اداره
آمارکانادا ،یک کودک متولد سال
 ،2017احتمــاال  82ســال عمــر
خواهد کرد .این در حالیســت که
میانگین طول عمر مردان و زنان
کانادایی در ســال  ،1990تنها 77
ســال بود .اما کســانی که اپیدمی
اوردز مــواد مخــدر را دنبــال مــی

کنند ،نگــران متوقف شــدن این
رونــد و کاهش امید بــه زندگی در
کشور می باشند.
بــر طبق گزارشــات اخیــر ،حدود
 4هــزارکانادایی طی ســال 2017
به دلیــل مصرف بیش از حد مواد
مخدر جان خود را از دست دادند.
در حالــی کــه نرخ مــرگ و میر در
سال  2016حدود  3هزار نفر بود.
بیشترین قربانیان را مردان تشکیل
داده و فنتانیــل عامل اکثر مرگ و
میرهای ناشــی از مواد مخدر بود.
نــرخ مرگ و میر ناشــی از مصرف
مواد مخدر نزد بزرگســاالن  30تا
 39ســال در ســال  ،2017بیــش
از تعــداد کل مــرگ و میرهای این
گروه سنی به دالیل دیگر ،در سال
 2015بود.

سلین دیون ،یکی از پنجاه زن ثرومتند آمریکا
خواننــده کبکــی ،در فهرســت
امســال  50زن ثروتمنــد آمریکا،
رتبــه چهــل و ششــم را بــه خود
اختصــاص داده اســتForbes .
ثروت دیــون را  430میلیون دالر
آمریکا (برابر با  565میلیون دالر
کانادا) برآورد کرده است.
هنرمنــد متولــد کبــک ،دارای
تابعیت دوگانه آمریکا و کانادا می
باشــد و در حــال حاضــر در نوادا
زندگی می کند.
ســلین  50ســاله ،بیــش از 200
آلبوم موســیقی در سراسر جهان

فروختــه و بخــش اعظم
ثــروت اش را از محــل
اجــرای برنامــه در الس
وگاس بــه دســت آورده
اســت .ســلین با اجرای
ساالنه  70برنامه در الس
وگاس 400 ،میلیون دالر
درآمد کســب کرده اســت.
این موفقیت برای فردی که حتی
دبیرستان را ناتمام گذاشته ،فوق
العاده محسوب می شود.
در فهرســت امســال ،بیانســه با
 355میلیون دالر در مکان پنجاه

و سوم ،مدونا و باربارا
استرایسند به ترتیب با
 590میلیــون و 400
میلیــون دالر مــکان
هــای ســی و ششــم
و چهــل و هشــتم را
اشغال کردند.
بــد نیســت بدانیــد کــه
صدر جدول بــا  4.9میلیارد دالر
درآمــد به دایــان هندریکز (تاجر
آمریکایی) تعلق گرفت.

از گرما در کبک تا طوفان در تایوان

در کبــک  71نفر براثــرگرمای بی
ســابقه جــان باخته انــد .نیمی از
این مرگ ها در مونترال روی داده
است.
کانادا هفته پیش با گرمای شدید
مواجــه بود .دمای هــوا در کبک،
تورنتــو و برخــی ایالت هــای این
کشــور به رکورد بی ســابقه باالی
 ۴۰درجه رســیده اســت اما به جز

در کبــک آمــاری از قربانیان گرما
در این کشــور اعالم نشــده است.
در ســال  2010موج گرما موجب
مرگ حــدود یکصد نفر در منطقه
مونترال شد.
خبر دیگــر اینکه طوفــان ماریا در
تایوان با سرعت  190کیلومتر ،ده
ها پرواز را لغو و مدارس و بسیاری
از ادارات را تعطیل کرد.

با نزدیک شــدن این طوفان ،روند
تخلیه ساکنان مناطق کوهستانی
در تایوان هم شــدت گرفته است.
ســال گذشــته هم طوفان نسات،
بیش از  100زخمی در این کشــور
برجــای گذاشــت و موجب جاری
شدن سیل و قطع برق شد.

مرکز آموزشی بزرگساالن هایاسکول مونتریال
انگلیسی

بیاموزید  :نامنویسی ترم پائیزی

کالس های انگلیسی مقدماتی :
ENGLISH LITERACY COURSES
FRENCH SECOND LANGUAGE COURSES CCBE
REGISTRATION: August 8,9,13,14,15,16, 2018
9:00 A.M. - 11:00 A.M. / 5:00 P.M. - 7:00 P.M.

نامنویسی:
اطالعات
		

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

اطالعات کالس هاCourse information: :
8:45 A.M. - 12:45 P.M.
)Fall Session 2018 (August 27 - Nov. 29
5:30 P.M. - 9:30 P.M.
)Fall Session 2018 (August 27 - Nov. 29

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

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

مدارک ضروری:

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال
www.addhi.net

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

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

مدرسه فرزانگان

گروهرقصخورشیدخانوم

Tel: 514-775-6508

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

facebook: Farzanegan Montreal

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

اجنمندوستدارانزرتشت

اجنمنایرانیانوستآیلند

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

مرکز فارسی زبانان

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

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

IBNG

(514) 731-1443

کالس های فارسی کودکان:

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

تلفن)514( 626-5520 :

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

M EK IC

514-624-4579

بنیاد سخن آزاد

هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

)2900 Lake (DDO
------------------

بنیاد نیکوکاری ایرانیان  :نیکو

کانون فرهنگی خانهما

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

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

کتابخـانه نوروززمین

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

کتابخانهنیما

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

همبستگیبازرگانی
www.ibng.ca

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

دوستداران موسیقی کالسیک
)(Dialogue
514-484-8748

ن سیاسی
ار زندانیا
دمان کشت
ر
ص
ی یا
ع
ساعت ۷
اره آینده
برگزار  ۸سپتامبر
شتر در شم
شنبه
جزئیات بی
ک غربی:
 ۷۱شربرو
در ۴۱

کمیته یادمان برگزار میکند

«بحث آزاد اوضاع سیاسی ایران و چشم انداز»

بانک  TDدر پروندۀ بسنت حساب حسین
پورشفیعی ،صراف مونترالی محکوم شناخته شد
حکم دادگاه حســین پورشفیعی،
چهره ی نام آشنا و قدیمی جامعه
ی ایرانیــان و صــراف مونترالــی
کــه علیه بانــک تیدی شــکایت
کــرده بــود صادر و قاضــی به نفع
پورشفیعی رای داد.
ماجــرا به بســته شــدن حســاب
تعدادی از ایرانیان ســاکن کانادا
توسط بانک تیدی برمیگردد.
بــه گــزارش مــداد ،حســین
پورشفیعی که حسابهای بانکی
و عملیات مالی او در بانک تیدی
در ســال  ۲۰۱۲بدون هیچ دلیلی
بســته شــده بود ،از همان زمان
از ایــن بانک شــکایت کــرد و در
نهایت قاضــی پرونــده در آخرین
ســاعات کاری هفته پیش به نفع
پورشفیعی حکم داد.
-----------حسینپورشفیعی:
خوشحالم که قانون در نهایت ثابت
کرد که حق بــا من بوده و جامعه
ایرانی قربانی یک تصمیم اشــتباه
شده بود.
-----------ماجرای بسته شدن حساب بانکی
پورشــفیعی و ســایر ایرانیان دیگر
در ســال  ۲۰۱۲همزمان با تحریم
دولــت محافظــهکار کانــادا علیه
دولت ایــران صورت گرفت .در آن
سال بانک تیدی حساب بسیاری
از ایرانیان ساکن کانادا را مسدود
کرد .حسین پورشفیعی که با این
عمل ،تجارتش را از دســت رفته
میدید ،علیرغم توصیه دوستان
و نزدیــکان و عدم همراهی ســایر

ایرانیــان درگیر در ماجرا ،تصمیم
گرفــت به تنهایی بــه جنگ بانک
 TDبرود.
حســین پورشــفیعی گفت :وکیل
بانک در اولین جلســات دادگاه به
قراردادهای بین بانک و مشــتری
اشــاره کرد که در آن نوشــته شده
بانــک میتواند هر زمان که صالح
دانســت ،قرارداد را فسخ کند و ما
در مقابــل اعــام کردیــم این نوع
قرارداد براســاس اصل حسننیت
بنا شــده ،بــه این معنی کــه برای
فسخ قرارداد به شکل یکطرفه باید
دلیلی منطقی وجود داشته باشد و
بانک نمیتواند صرفا براساس میل
و خواســت یــک مدیــر قــرارداد با
مشتریان را فسخ کند.
پورشــفیعی که هنــگام صحبت از
مرارتهایــی کــه در جریــان این

مبارزه دادگاهی کشیده به وضوح
احساساتی میشود ،افزود:
مــن در جریان رودررو شــدن با
سیســتم بانکی کانادا ،زندگی و
خانوادهام را در موقعیت سختی
قــرار دادم اما هیچــگاه اعتقادم
بــه حاکمیــت قانــون در کانادا
را از دســت نــدادم و همیشــه
میدانســتم کــه در این کشــور
قانون حــرف اول و آخر می زند.
خوشــحالم که قانون در نهایت
ثابت کــرد که حق با من بوده و
جامعه ایرانی قربانی یک تصمیم
اشتباه شده بود.
پورشــفیعی در انتهــای
صحبتهایــش بار دیگــر تاکید
میکندکه کانادا سرزمین قانون
اســت و همــه دربرابر ایــن قانون
مساویند .حتی اگر طرف مقابلت
سیستم بانکی باشد .نباید ترسید و
برای احقاق حق باید به قانون پناه
برد .طــرف مقابلتان هرچقدر هم
که بزرگ باشــد ،وقتی قانون کنار
شما میایستد ،شما هم به همان
اندازه بزرگ و قدرتمند میشوید.
اعالم محکومیت بانک تیدی در
ماجرای بســتن حســابهای این
صراف مونترالی قطعــا راه را برای
قربانی کردن دستهجمعی افراد یک
کامیونیتی توسط سایر بانکهای
کانادایی با مشــکل مواجه خواهد
ســاخت و از این پس این حکم به
عنــوان یک مثــال غیرقابل نقض
در ســایر دادگاههای کانــادا علیه
بانکها استفاده خواهد شد.
منبع« :مداد»www.medad.ca

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

شنبه  ۱۸آگوست ساعت  ۷بعد از ظهر

---------------م
کان :کتابخانه نیما  ۵۲۰۶بلوار دکری شماره ۳

Address: 5206 Boul. Decarie Suite #3
Tel.: 514-485-3652

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.

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

«مداد» ،مجله آنالین فارسیزبانان مونترال438-738-8068 :
3285 Cavendish Blvd, Apt 355 Montréal, QC

نان سنگک

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز

>> ساعات کار:

6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

کامیونیتی

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

آموزشگاه هنری ر  -مــی
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته
آموزش موسیقی برای کودکان از  2تا  8سال
----------با مدیریت:

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

را بر روی سایت بخوانید

14

علیـرضا فخـاریان

Re-Mi 514-996-1620
Re-Mi
3333 Cavendish, #285
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ﮐﻼس ﻫﺎی راﯾﮕﺎن زﺑﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮان

< آﻧﻼﯾﻦ < متﺎم وﻗﺖ
< ﺗﺨﺼﺼﯽ < ﭘﺎره وﻗﺖ

ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ

< 514 864-9191

www.LeSuccesParleFrancais.gouv.qc.ca

Courtier Immobilier Agréé

¶¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT

ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

بهروزباباخانی

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

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:

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

T
M
N

Renovations

www.cje-ndg.com

Hampstead, Montreal-West

behrooz@babakhani.ca

اجنام کلیه امور ساختمانی

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

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

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

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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کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

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

ance Church:
220 Hyman,
DDO

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ

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

) 514-999-5168

آیا می دانستید...

کشی
ش
ج
ال
ل
ع
ا
د
ل

بت است

داوند مح

خ

فیض خ
د
ا
و
ن
د
م
ا
ن ،عی
با شما باش سى مسیح
د.
انواع

Lester B. Pearson
Continuing Education

مرکز آموزش بزرگساالن لستر بی پیرسون

Lester B. Pearson Continuing Education offers:

business class is 1 day a week for 5 months
Professional Sales 3 days a week for 10 months
) Professional Waiter (7 months
Upon completion:
you will receive: Diploma from the Quebec Ministry of Education
----------------------Loans
and
Bursaries
up to 900$ per month
__________________________________




For registration please call: Chantal

514-516-7737
chantaldaysab@gmail.com
----------------------------------------------

www.lbpce.ca

صرافی  5ستاره
2178 Ste-Catherine W.

(514) 846-0221

16

Tel.: (514) 585-2345

آیــا زیــر بــار
استرس شغلی هستید؟
اگر این چنین است باید بدانید که
شما تنها نیستید .طبق تحقیقات
و نظرسنجیهای انجام در رابطه با
استرس شغلی ،تقریبا  ۴۰درصد از
بزرگساالن اینگونه مطرح کردهاند
کــه اســترس باعث شــده اســت
شبها تا دیروقت بیدار بمانند.
از آنجاییکه هیچکس یک شغل
کامال عاری از استرس ندارد ،پس
اجتناب از اســترس شــغلی امری
دشوار است.
اگر زیر بار استرس شغلی زیادی در
محل کارتان هستید ،میتوانید از
برخــی راهها برای مقابله با آنها و
بهرهورتر شدنتان استفاده کنید.
اگــر بتوانید نوع استرســی که زیر
بــار آن قــرار داریــد و منبــع آن را
شناســایی کنیــد ،میتوانیــد در
مسیر از میان برداشتن فشار روانی
بر خودتان گام بردارید.
در ادامــه  ۱۰رایــج تریــن انــواع
اســترس شــغلی را به شما معرفی
میکنیم .همچنین پس از مطرح
کــردن انــواع اســترس شــغلی،
پیشنهاداتی نیز برای کنترل کردن
استرس و راه های مقابله با تنش و
اضطراب و استرس در محل کار در
اختیارتان قرار میدهیم.
•
 .۱فرسودگی شغلی
نسبت به این قضیه آگاه هستیدکه
وقتی از لحاظ فیزیکی و عاطفی در
محل کار دچار کالفگی میشوید،
و مرتــب احســاس میکنیــد
عملکردتــان به میزان اســتاندارد
مشــخص شــده نمیرســد ،از
فرسودگی شغلی رنج میبرید.
یکــی از منابع فرســودگی شــغلی
زمانی اســت که رئیس کار زیادی
به شــما محول کند ولی ،علیرغم
عملکرد یــا تالش شــما ،مرتبا از
شما انتقاد کند .فرقی نمیکند چه
کاری انجام میدهید ،هرگزکارتان
خوب نیست.
همچنیــن یکــی دیگــر از منابــع
فرسودگی شــغلی زمانی است که
بــرای انجــام کار محول شــده به
شــما منابــع کافــی در اختیارتان
قرار نگرفته باشد .فقدان تشویق،

مهم ترین انواع استرس شغلی و
راه های مقابله با آن
منابع یا هر دو ممکن است باعث
کالفگی شــود .به استناد کلینیک
مایو ،برخی نشــانههای خســتگی
عبارتند از:
بی اعتماد و بدبین شدن به دیگران
یا انتقادکردن در محل کار ،کمبود
انرژی برای بهرهور بودن ،و زودرنج
یا بیطاقــت شــدن در مواجهه با
همکاران و مراجعه کنندگان.
•
برای بهبود این نوع از استرس
شغلی چه باید کرد؟
شــما میتوانیــد از طریق صحبت
کــردن بــا سرپرســتتان حــس
فرســودگی شــغلی را بکاهیــد .در
مــورد اینکه چرا حــس میکنید
ناعادالنه مورد انتقاد قرار میگیرید
صحبــت کنید ،یــا اینکــه منابع
مضاعف مورد نیازتان را برای انجام
وظیفه شــغلیتان عنــوان کنید.
موضوع هرچه که باشــد ،تا زمانی
که لب نگشــایید و صحبت نکنید
هیچ چیز درست نمیشود.
همچنین میتوانید با بخش منابع
انسانی سازمانتان صحبت کنید و
بررسی کنید آیا برنامه کمکی برای
کارکنان وجود دارد که در مدیریت
مؤثرتر استرس به شما کمک کند.
•
 .۲استرس حاد
بســیاری از شاغلین در برهههایی
از زمان به این نوع اســترس دچار
ميشــوند .ایــن اســترس زودگذر
اســت و در نتیجــهی شــرایط
نامساعد مختلف ایجاد میشود.
زمانیکه شــرایط نامســاعد پشت
سرگذاشــته شوند ،استرس ناشی
از آن نیــز از بین میرود .به عنوان
مثــال ،ممکــن اســت در روزها یا
ســاعات پایانی مهلت زمانی انجام
یک کار بزرگ دچار اســترس حاد
شوید ،ولی وقتی کارتان را به موقع
تحویل میدهید ،احساس راحتی
میکنید.
•
برای بهبود این نوع از استرس
شغلی چه باید کرد؟
بــه اســتناد انجمــن روانشناســی
امریــکا ،اگر از انقبــاض عضالنی،
ســوء هاضمه ،یا تپــش قلب رنج
میبرید ،احتماال به اســترس حاد

دچار شدهاید .ناامید نشوید.
شــما میتوانید با انجام تمرینات
آرامشبخــش ،مانند نفس عمیق
و مراقبه ،پیــادهروی ،گوش دادن
بــه موســیقی ،یــا یک اســتراحت
کوتاه برای صرف یک میان وعده،
نشانههای استرس حاد را مدیریت
کنید .پیشــنهاد ما این اســت که
از جایتان بلند شــوید و به مکان
دیگری بروید تــا بهصورت موقتی
هم که شده ،از منبع استرس دور
شوید و بر چیز دیگری تمرکزکنید.
•
 .۳استرس مبتنی بر ترس
ممکن اســت به دلیــل وجود یک
رئیس «سمی» ،در محل کار دچار
استرس شوید .یا حتی ممکن است
از ترس از دســت دادن شــغلتان
دچار استرس شوید.
وقتی رئیستان از شــما خوشــش
نیاید ،کار کردن بســیار دشــوار و
ناخوشایند میشود .با بررسی یک
به یــک ترسهای مبتنی بر محل
کارتــان بــا سرپرســت واحدتان،
ایــن ترسها را ازبین ببرید .شــما
میتوانید از این زمان برای صحبت
کردن درباره انتظارات شــغلیتان
استفاده کنید و عملکرد گذشتهتان
را بررســی کنیــد .ارتباطات کلید
موفقیت است.
اگر نگران از دست دادن شغلتان
هستید ،هرچه در توان دارید انجام
دهید تا ســطح مهارتهایتان را
آنقدر ارتقا دهید تا در صورت لزوم
برای جستجوی شغل جدید آماده
باشید.
•
برای بهبود این نوع از استرس
شغلی چه باید کرد؟
برخی نشــانههای استرس مرتبط
با تــرس عبارتنــد از اضطــراب یا
آشــفتگی .به گزارش متخصصان
مرکز اضطراب ،این مورد را میتوان
مستقیما به خطر یا احتمال خطر،
عصبی بودن ،یا حس وحشــت یا
دلهــره مرتبط دانســت .هر چه از
رخ دادن چیزی بیشــتر بترسید،
استرستان بیشتر خواهد شد.
فعال باشــید و درباره نگرانیهای

{>> ادامه در صفحه}24 :
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خواندنی..

رئیسجمهورکروواسیوهویتملیما

رس��توران آنیک��س

-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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یوسف مصدقی
س جمهوری کروواسی کولیندا
تیــم ملــی ایتالیــا در آن دهــه ،نه رئی 
جــام جهانی  ۲۰۱۸روســیه هم به پیراهنهای زیبای الجوردی ،که کیتاروویچ(KolindaGrabar-
پایــان رســید و اعضــای تیم ملی پیراهنهای سیاه (نماد فاشیسم)  )Kitarovićبود که نشان داد:
فوتبال فرانسه با برتری قاطع برابر به تن میکردند و پیش از شروع هر سیاســت ،هنــر اســتفاده از
بالکان
نشــینان کــرووات جــام را بازی رو به تماشــاگران با افراشتن فرصتهاست.
ِ
باالی سر بردند .تا چهار سال دیگر دستهایشــان ســام مشــهور کیتاروویــچ کــه سیاســتمداری
کارکشــت ه و تحصیلکرد ه اســت،
که صحاری کشــور رو  به پیشرفت فاشیستیمیدادند.
قطــر میزبــان جام جهانی شــود ،نمونــهی نزدیکتــر بــه دوران ما ،پیش از کســب ریاســتجمهوری
فرانســوی جماعــت کیفــورِ ایــن نظامیــان کودتاچــی حاکــم بــر کروواســی چنــد ســالی ســفیر
کشــورش در ایاالت
پیروزی و صاحب عنوان قهرمانی آرژانتین
بودنــددرکهاوجدر در فقدان
جهان خواهند ماند.
متحــده و ســپس
ســال ۱۹۷۸و
ملی،
هویت
مدتــی هم دســتیار
تیم ملی فوتبــال ایران هم در جام ســرکوبهای داخلــی
دبیــرکل ناتو بــوده و
کــردن بیش
جهانــی روســیه عملکــردی قابل و ناپدیــد
ِ
عاقبتی
در سیاســت جهانی
قبــول داشــت و نقــش تاریخــی از ســی هــزار نفــر از
همیشگیاش به عنوان «بازندهی مخالفانشــان ،بــرای هولناکی در
چهرهایشناختهشده
ســربلند در بــازی بــزرگان» را به انحــراف افکار عمومی انتظار ماست .است .او با بهرهگیری
از موفقیــت تیــم
خوبــی بــازی کــرد و ســرافراز و بــا کمــک گرفتــن از
ملــی کشــورش در
سبکبار در افق تاریخ فوتبال محو مربی بزرگشان سزار
شد.
منوتی ( )César Luis Menottiمسابقات جام جهانی ،با پوشیدن
آنچنــان کــه مشــهور و مقبــول جام جهانــی را با انواع ترفندها در پیراهــن تیــم ملــی کروواســی در
بیشــتر مردم عا َلم اســت ،فوتبال خانه نگه داشتند و تا چند سال از مراســم اختتامیهی جام جهانی و
سیاســیترین ورزش جهان و جام ثم رهی این پیروزی متنفع شدند و در آغوش کشیدن یکایک بازیکنان
و مربیان دو تیم ،بدون صرف حتی
جهانی سیاســتزدهترین واقعهی سقوطشان را عقب انداختند.
ورزشــی دنیاســت .از همان سال این جام جهانی اخیر هم از سیاست یــک دالر هزینه ،تصویــری زیبا و
صمیمی از کشــور جوانش به دنیا
 ۱۹۳۰میــادی کــه ژول ریمــه بینصیبنبود.
( )Jules Rimetرئیــس وقــت هرچنــد مثــل جامهــای جهانــی مخابره کرد که تا ســالها منشــأ
فیفا ،برخالف میل بریتانیاییهای برگزارشــده در قرن بیســتم شاهد ســود و احتــرام برای کروواســی و
متفرعــن نخســتین جــام جهانی حضور مســتقیم سیاســت در آن خود او خواهد بود.
را در اروگوئــه برگــزار کــرد ،تــا نبودیــم امــا بــه هر حال میشــد هنر یک سیاستمدار وطندوست
همیــن چند روز پیــش که جیانی رگههایی از حسابگریهای سیاسی اســتفاده از هویت ملی برای ایجاد
س جمهور اتحــاد در کشــورش و همزمــان
اینفانتینو( )Gianni Infantinoرا در آن دیــد .بجز رئی 
رئیــس فعلــی فیفا جــام جهانی را فرانسه امانوئل ماکرون ،که همراه نمایــش تصویری زیبــا و اثرگذار از
در مســکو به
فرانسویان سرخوش تیم ملی فرانسه با جام قهرمانی به این هویت برای نفوذ در دل مردم
ِ
تقدیم کرد ،سیاست همواره نقشی خانه برگشــت ،جام جهانی روسیه دنیاست.
پررنگ در برگزاری مســابقات جام برندگان دیگری هم داشــت که از اینجاســت کــه تفــاوت یــک
جهانی فوتبال داشته است.
این آوردگاه دست پر بیرون آمدند .سیاســتمدار دانــا و وطندوســت
طی این هشــتاد و هشــت سال ،مهمترین برن دهی سیاسی این جام بــا اوباشــی از قبیــل گرداننــدگان
در هــر دورهای اربــاب قــدرت و بیشک والدیمیر پوتین است که با «شــرکت ســهامی جمهــوری
بازیگران عرصهی سیاست بنا به برگــزاری بیحــرف و حدیــث این اسالمی» روشن میشود.
حال و هوای زمانــه ،از هیجان و رویداد مهم ،به دنیا نشــان داد که در ایام مســابقات ســهگانهی تیم
قــدرت فوتبال بهره
هنوز ابتــکار عمل در ایران بــا رقبای گروهیاش در جام
منت
که
اباطیلی
بردهاند.
ســرزمین پهنــاورش جهانی روسیه ،بحث و جدلهای
سرود جمهوری
نمونــه،
بــرای
را در دســت دارد و فراوانی در فضــای مجازی در باب
تشکیل
را
اسالمی
فاشیستهای دههی
میتوانــد تــا ســالیان ماجرای همیشگی و اعصابخراش
هیچ
دهد،
ی
م
 ۱۹۳۰در ایتالیــا بــه
ســال ،هوشــمندانه سرود ملی و پرچم ایران به راه افتاد
شــدن
مدد پــول خانوا دهی نشانهای از ایران و بــه شــرارتهای بــا و طبــق معمــول با قطبی
ِ
آنیلــی ( )Agnelliایرانیبودن را در برنامــهاش در جهان ،ماجرا ،اصل سخن لوث شد.
خود ندارند.
ادامه دهد.
مالکین کمپانی فیات
فــارغ از اینکــه ارزش حضــور در
و باشــگاه یوونتــوس
ایــن جــام جهانــی مرحلــهی نهایــی رقابتهای جام
و مربــی افســانهای تیــم ملــی تصویــری مطلــوب از روســیهی جهانی چقدر اســت ،کمتر انسان
ایتالیا ویتوریــو پــوزو ( Vittorioپوتین بــه دنیا مخابره کرد که چه هوشــیاری در این موضوع شــک
 ،)Pozzoفوتبــال را وســیلهای خوشمان بیاید و چه نیاید ،موجب دارد کــه این عرصــه ،جایی برای
برای ترویــج ایدئولوژی خود کرده افزایش اعتبار این مستبد هوشمند معرفــی ملتهــا و محلــی بــرای
شد.
بودند.
{>> ادامه در صفحه}29 :
شاید کمترکسی بداند که بازیکنان دیگر برن دهی جام جهانی روسیه،
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هنر سیاسی

مشاور امالک مسکونی در سراسر کبک

خطرناک ترین رقصها در تاریخ

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

«تنها وقتی میرقصم ،احساس آزادی
میکنم!»
در نگاه نخست ،این که
مائده هژبری ویدیوهای
رقصش را در اینستاگرام
بــه اشــتراک گذاشــت،
کاری کامــا بیخطــر
بــه نظــر میرســید .در
ایــن ویدیوهــا ،مائــده
دختــر نوجــوان ایرانی با
آهنگهــای پــاپ ایرانی
و غربــی در اتاقــش
میرقصــد .با ایــن حال
کلیپهای سرخوشــانه
او تبعاتــی بســیار جدی
برایــش در پی داشــت.
هژبــری به ســبب نقض
قوانین حکومــت ایران،
کــه زنــان را از رقص در
برابر دیگران و نیز حضور
بدون حجــاب در اماکن
و مجامــع عمومــی منع
میکند ،دســتگیر شد .او
در تلویزیون دولتی ایران حاضر شد شورشــگرانه واجد اهمیتــی بوده
و در اعترافی نمایشی گفت" :هدفم است.
جلب توجه نبوده"؛ و افزود" :اصال مسیح علینژاد،روزنامهنگار ایرانی
قصــد نداشــتم دیگــران را به این ساکن آمریکا ،درباره ویدیوهایی که
کار تشــویق کنم ".این برخورد با در حمایت از مائده هژبری منتشر
هژبری به صورت گسترده از سوی شــده ،میگوید" :این فقط رقصی
صاحبنظران محکوم شد.
ساده نیست ،بلکه حرکتی اعتراضی
این که رقــص خطرناک و ویرانگر است".رقص در مبارزات در گوشه
اســت ،در واقــع بــاوری عمیقــا و کنار جهان نقشــی حیاتی داشته
ریشــهدار و بس گسترده است .در اســت .در دوره آپارتاید در آفریقای
طول تاریخ ،رق 
ص خشــم شــدید جنوبی ،معترضان تظاهرات رقص
و انتقــاد تند خشــکهمقدسها را برگــزار میکردنــد و در واکنش به
برانگیختهاســت .در قــرن  ،۱۷سرکوب نژادی میرقصیدند .آنها
نویســنده و حقوقدان بریتانیایی ،رقــص پرتحــرک و گروهی تویی-
ویلیــام پریــن ،رقــص را زشــت تویی را،که آزادیخواهان زیمبابوه
میشــمرد زیــرا آن را "آزادی برای پیشــگام آن بودند ،گرفتنــد و در
هرزگــی ،دوســتداری شــرارت ،تظاهرات علیه آپارتاید به شیوهای
و تحریــک شــهوت جنســی… و موثر بــه کار بردند .ایــن رقص به
سرگرمی ناشایســتی در نظر همه مثابه روشــی برای بیــان اعتراض
پرهیزگارانمیدانست".
همچنان در آفریقای جنوبی رواج
شــور و هیجانی که
دارد.
رقص در میان مردم عنصری در حرکات تند رقص تویی-
برمیانگیخــت ،بــه
تویی ،با پرســش و پاسخ
نهفته
رقص
هیســتری اخالقــی
و بانــگ دســته جمعــی
دامــن
مــیزد .است که تنش رقصندگان همراه میشد،
نشــانههایی از ایــن را به نیرویی از جملــه شــعار"آماندا!
آوهتــو!" (در زبان زولویی
برآشــفتگیدرهاآثــاریرا برای تغییر
میتــوان
یعنی"زنده باد مردم").
کند.
ی
م
بدل
همچــون 'از اتــاق
در مقالهای با عنوان"هر
رقــص تــا جهنــم'
چیزی را هم که بگیرید،
( )۱۸۴۹و 'میــراث
نمــی توانیــد رقــص را
دوزخ' ( )۱۹۴۲دید.
از آفریقــای جنوبــی بگیریــد"،
در اثر دوم ،دن گیلبرت ،نویسنده منتشرشــده در مجلــهای در
امریکایــی ،از رقــص جیتربــاگ کیپتاون ،لیزا نویت ،روزنامهنگار،
("کــه در جهنــم نطفــه بســته و توضیح میدهــد" :رقص تویی-
در روســپیخانه بالیــده و ســلطه تویــی بســیار تماشــایی اســت؛
غیراخالقــیاش اســتیال یافتــه") انبــوه جمعیــت کمــر و باســن را
خونش بــه جوش می آیــد .رقص میجنبانند ،به جلو هجوم میآورند
در هر جــای جهان و هــر برهه از و شــعارهای سیاســی آهنگین را
زمان و با هر ضرباهنگ ،به هرحال بانگ میزنند.
خطرنــاک قلمــداد میشــود ،که چنیــن نیرویــی در دل مامــوران
آزادی جنســی به همــراه میآورد مســلح که میکوشــیدند مردم را
و یــا موانــع اجتماعــی را در هــم محاصره کنند و بــه عقب برانند،
میشــکند .از همیــن روســت که تــرس میافکنــد .افزون بــر این،
رقص در سراسر دنیا همواره کنش تویی-تویی تــرس را از مردم ،که

مــی دانســتند پــس از
پراکنده شدن جمعیت
پلیس برای آزار و اذیت
سر وقت تک تک شان
خواهــد رفــت ،به طور
موقت دور میکرد".
•
گام من و راه من
میراث رقــص به مثابه
حرکتــی اعتراضــی در
آمریکا،تغییرمسیرهای
غیرمنتظرهای داشــته
اســت .از چهرههــای
برجســته آن ایــدث
سیگال ،یهودی ساکن
نیویــورک ،اســت کــه
زیر نظر مارتــا گراهام،
پیشــگام رقص مدرن،
آمــوزش دید .ســیگال
که از کمونیسم شوروی
تاثیــر پذیرفــت ،گــروه
رقصنــدگان ســرخ را در ۱۹۲۸
بنیــان نهــاد و آثاری بــا موضوع
همبســتگی بیــن نژادهــا خلق
کرد .در همین دوره با آغاز رکود
بزرگ ،گروه "نیودنس" نیویورک
اعــام کــرد که "رقص ســاحی
در نبــرد طبقاتــی اســت ".دکتر
استیسی پریکت ،استاد دانشگاه،
در مقالــهای شــرح میدهــد که
رقص چگونه "در افشای واقعیات
ناخوشایند جامعه در دهه ۱۹۳۰
و آشــکار کردن عواقب اجتماعی
ویــران کننــده ســقوط بــازار در
 "۱۹۲۹نقشــی انقالبی ایفا کرده
است.
چنین رقصهای رادیکالی بویژه
در دوران جنــگ ســرد بســیار
مخاطرهانگیز بودند ،زیرا کمیته
فعالیتهــای ضــد امریکایــی و
کمیتــه عملیات دولتی ســناتور
جوزف مک کارتی هر فردی را که
به نظر میرسید با کمونیستها
همدلی دارد دستگیر میکردند.
بــا این همه ،رقص هیــچ گاه آن
روح مخالفخــوان و معترضش
را در آمریکا از دست نداده است.
در آمریکای مدرن رقص به مثابه
اعتراض ،بخشی از جنبش 'جان
ســیاه پوســتان مهــم اســت' به
شــمار میآید .این نتیجه تالش
هنرمندانی اســت از جمله شمل
بل ،طراح رقص و رابط فرهنگی
و هنــری در لــس آنجلــس ،که
میگوید" :رقص خیابانی شیوهای
اســت برای نزدیکی انســانهابه
یکدیگر… بــه رغم همه اتفاقات
ناخوشــایند...هدف ما دوســت
داشتن یکدیگر است".
فعــاالن ال جــی بی تــی کیو در
آمریــکا ،از رقــص بــرای مقابله
با تعصــب و نیــز فقدان مــدارا
استفادهمیکنند.

شهره شهریان
Cell.: 514-290-2210

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

{>> ادامه در صفحه}30 :

info@loadextransport.com

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
و
ا
ی
ه ی
م
سافران
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سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

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

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

T.A.M Travel

آ ژ انس
مسافرتی

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

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

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

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

Email: maryagency@gmail.com

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

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

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

www.paivand.ca

را بر روی سایت بخوانید

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

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

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

T: 514-341-2235

ـاو
هر چهارش ره رایگان

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

>> ت

ـو
ج
ه
ت
و
ج
ـه

ه

ر روز هفته

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

پی
ش
خ
ر
ی
د

در بهت
ر
ی
ن
م
ن
طقه

wn
o
t
n
w
o
d
به قیم

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

ت
مناسب!

یه ما به خریداران:
• هد
دالر هزینه محضر
1200

Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

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

Tel.: 514-683-8686
nader.khaksar@gmail.com

مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری

یکم و پانزدهم ماه

مها
 مشجران عزیز
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
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جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا










 حیدری


مهری







دندانپزشک
جراح
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جراح
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طباطبائی


زهرا







 

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

 سالگی6
-

DR JEA
N

0 :ودکان
ختنه ک
LOUIS
B

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






















 

دکترریموندرضایی

OURQU
E

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

Invisalign
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه
 ENDOCRINOLGUE:
Dr. Jack Elstein

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل
New

UROLOGUE:
 دندان اطفال
Dr. Jean-Louis Bourque
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics








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

Implant
 CARDIOLOGUE:
CEREC
AC Bluecam 























 
















 













1834 Ste Catherine W. Suite 200
Root Canal 






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






















کلیه
قبول
Tel : (514) 933-3337 


















مدیکال
های
بیمه
روز7









و
www.clinique-arya.com بیمه های دانشجوئی
هفته



















































































 





Lumineers
Veneer














خوشمزه
پیتزاهای
•
دلنشین
و
زیبا
• با محیطی





 ،گوشت

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

 اورژانس:پزشک خانواده

:پزشکان خانواده

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

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

هم اكنون
بوتاك
س و فیلر
تو



Dr. Raymond Rezaie

:پزشکان متخصص

، قلب،گوش و حلق و بینی،روانپزشک،جراح ارتوپدی
،انکولوژیست،جهاز هاضمه،متخصص زنان،جراح عمومی
... بیماری های عفونی و،جراح کلیه و مجاری ادرار

 ONCOLOGIE:
Dr. George Wakil
 ORL:
Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE:
Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Théodore Kass
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Naji Wakil (spécialité
CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

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

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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For All Real Estate and Mortgage Needs

مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

(Residential, Commercial, Financing)

مشاور رمسی امالک

Courtier Broker Nick Stamiris

21

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

Tel.:438-931-6999

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

 علیرضا حمزه دوست:مشاور فارسی زبان
، سرویس دستشویی3 ، اتاق خواب بزرگ5
، آشپزخانه بزرگ و دلباز،توالت
 متر مربع710 مساحت زمین
 دالر975000 قیمت

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

 خرید و فروش،همراه با شما در انتخاب

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مشاوره و ارزیابی رایگان

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

 طبقه مجزا3 موقعیت عالی
با قابلیت اجاره دهی آسان و درآمدزایی
 دالر415000 :قیمت جدید

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

بــرایاجاره

 طبقه مناسب برای رستوران2 ملک تجاری
 در قلب وست مونت، گالری با موقعیت عالی،کافی شاپ
FOR RENT: Commercial Space in Westmount
Ideal for restaurants,
Coffee shops, Galleries…

www.cbnsrealestate.com

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

Immo-Plus

مسعودهاشمی

مهندس راه و ساختمان
از پلی تکنیک تهران
 سال سابقه30 با بیش از
در سرمایه گذاری
و ساخت مسکن

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

07/05/2018

Soheil-Golpour-HQP.jpg

Commercial Insurance Broker
بیمــه برای
• کلیه ساختمان های تجاری و بازرگانی
• فروشگاه مواد غذایی
)...• کلیه سرویس های حمل و نقل (کامیون و
• رستوران ها
»• سیستم های «آی تی
و بسیاری دیگر

ماکانسلیمی
MAKAN SALIMI,
Courtier en assurance
de dommages

www.paivand.ca

را بر روی سایت بخوانید

مشاورامالک:آرزوگتمیری

Cel.: 514-946-7838
514-253-8960, ext. 245
m.salimi@ciccarello.ca
www.ciccarello.ca
5993 rue Jean-Talon E, # 202
Montréal, Québec, H1S 1M5

Tel.: 514-253-8960
ext. 245

یکم و پانزدهم ماه

Arezou Gatmiri

Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île

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

3 :

(514) 561-3-561

1/1
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خانواده...

22

مشاور فروش
اتومبیلهای
نو و دوست دوم

رضانوربخش

دعوای والدین بر سالمت روان و رشد
کودکان تأثیر میگذارد
رابطــه پــدر و مــادر در رفــاه و
خوشــبختی کــودک نقش مهمی
بــازی میکند و بر تمام جنبههای
زندگی او از سالمت روان و موفقیت
تحصیلــی گرفتــه تــا روابطش در
آینده تاثیر میگذارد.
مشــاجره گهگاهــی پــدرو مادرها
پدیدهای عادی اســت اما تاثیر آن
برکودکان به اشکال متفاوتی خود
را آشکار میکند.
در اکثر مــوارد کودکان زیاد تحت
تاثیــر مشــاجره معمولــی پــدر و
مادرقرار نمیگیرند اما اگر این جر
و بحثها با داد و فریاد و عصبانیت
شــدید باشــد یا باعث قهر والدین
با هم بشــود ،کودکان در معرض
آسیب جدی قرارمیگیرند.
تحقیقاتی که دهها ســال است در
بریتانیا و سایر کشورهای جهان با
مشــاهده دراز مدت رابطه والدین
در خان ه انجام شده نشان میدهد
کــه کودکان حتی در ســن شــش
ماهگی اگر در معرض مشــاجره و
دعوای مــداوم و طوالنــی والدین
خــود قــرار بگیرند ،ممکن اســت
ضربــان قلــب و هورمونهــای
استرس آنها افزایش پیداکند.
نــوزادان ،کــودکان و افــراد بالغ با
زندگی در محیطی که بین والدین
درگیــری و مشــاجره طوالنــی
وجود دارد احتماال نشــانههایی از
اختالل در رشــد اولیه مغز ،بر هم
خوردن خواب ،اضطراب ،نگرانی،
افســردگی و رفتارهــای ناهنجــار
نشان خواهند داد.
گفته میشــود کــه طــاق و جدا
زندگــی کــردن والدین بیشــترین
آســیب را برکودکان میگــذارد اما
در بعضی مــوارد بحث و منازعات
والدین در دوران قبل از طالق ،در
جریان آن و بعد از طالق ،احتماال

زیانبارتریــن تاثیر مشاجره والدین در نوجوانی و بزرگسالی
را بــر کــودکان احساس ناامنی بعضــی از آنهــا ممکن
اســت گرفتار مشکالت
میگذارد.
در کودکان ایجاد
نظیــر
جدیتــری
همین طور اغلب
کند
می
خودآزاری شوند.
تصور میشــود که
خشــونت
آســیب
عوامــل ژنتیکــی
ممکن است در واکنش کودکان به خانوادگی و آزار بر ســامت و رشد
مشاجره والدین نقش داشته باشد .کودکان مدتها است که شناخته
درســت اســت کــه ایــن عوامــل شده اما فقط مشاجره خشن نیست
نقش اساسی در مشــکالت روانی که به کودکان آسیب وارد میکند؛
کودک ،ازجمله اضطراب ،نگرانی بیمهری ،بیتوجهی و سردی نیز
و افســردگی دارند اما تاثیر محیط میتواند به رشد عاطفی ،رفتاری و
خانوادگی و پرورشــی کودک هم ،اجتماعی کودکان لطمه بزند.
در رشد و سالمت روانی او اهمیت •
مشکل به اینجا ختم منیشود
بسیار دارد.
از این گذشــته نتیجــه تحقیقات تحقیقات نشــان میدهد که تاثیر
نشــان میدهــد که خطــر عوامل زیانبار رابطه بد والدین درمحیط
ژنتیکــی در بروز مشــکالت روانی خانواده میتواند از نســلی به نسل
میتوانــد تحــت تاثیــر محیــط دیگر منتقل شود.
خانوادگی و پرورشی کودک ،بیشتر برای تضمین خوشبختی و زندگی
خوب کــودکان امروز کــه والدین
یا کمتر شود.
در هر حــال کیفیت رابطه والدین فردا و خانوادههای آینده هستند،
چــه در زندگی مشــترک چه بعد از باید این رشته پاره شود.
جدایــی نقــش اساســی در زندگی •
عواملی که باعث کاهش
کودک دارد.
آسیبهای وارد برکودکان
•
میشود
دعوا برسرکودکان
اختــاف نظر بیــن پدر و مــادر یا تحقیقــات نشــان میدهــد کــه
حتی مشاجره ،اغلب امری عادی کــودکان حتــی قبــل از ســن دو
است اما اگر این مشاجرات مداوم و ســالگی رفتار پــدر و مادرخــود را
الینحل باقی بمانند باعث ناراحتی کامال زیر نظر میگیرند.
کودکان متوجه بحث و مشــاجره
کودکان میشود.
اگر مشاجره بر ســر کودکان باشد والدین خود هســتند حتی اگر در
آنهــا از ایــن که باعــث دعوا بین خلوت دعوا کنند .آن چه اهمیت
والدین خود شدهاند ،احساس گناه دارد ایــن اســت که کــودکان چه
برداشــتی از دلیل این مشــاجره و
م یکنند.
اثرات منفی آن بر کودکان شــامل نتیجه آن خواهند داشت.
بدخوابی ،نگرانی و رفتار ناهنجار کــودکان براســاس تجربیــات
در مدرسه می شود .همچنین این گذشته از دعوای والدین میتوانند
کودکان از افســردگی رنج میبرند پیشبینی کنند که سرانجام دعوا
و در تحصیــل موفق نمیشــوند و چه خواهد بود و آیا امنیت خانواده

هند،خطرناکترینکشورجهانبرایزنان
هند -بر اساس نتایج به دست آمده
از نظرســنجی اخیــر Thomson
 ،Reuters Foundationهنــد
به دلیــل باال بــودن نرخ تجــاوز و
خشــونت جنســی بر علیــه زنان،
خطرناک ترین کشــور جهان برای
دختران و زنان می باشد .افغانستان
و ســوریه ،پس از هند به ترتیب در
جایــگاه دوم و ســوم قــرارگرفتند.

رتبه چهــارم و پنجم را ســومالی و
عربستان سعودی کسب کردند.
تنها کشــور غربی که در جمع 10
کشور خطرناک جهان قرارگرفت،
ایاالت متحده آمریکا بود.
این نظرســنجی بــا شــرکت 550
کارشناس مسایل زنان ،انجام شد.
نظرســنجی ســال جاری ،مشابه
نظرسنجی سال  2011بود .با این

تفاوت که در ســال  ،2011عنوان
خطرناک ترین کشور جهان برای
زنــان به افغانســتان تعلق گرفت.
پــس از افغانســتان ،جمهــوری
دموکراتیک کنگو ،پاکستان ،هند
و سومالی قرارگرفتند.
علت قــرارگرفتن هنــد در صدر
جــدول ،کوتاهــی و ناکارآمــدی
دولت دهلی نــو از مبارزه با موج

Cell.: 438-402-0429
RAY NOOR
Sales Consultant

Représentant Des Ventes

Hyundai Gabriel St-Jacques

6435 St Jacques St,
Montreal, QC H4B 1V1
Tél: (514) 252-7777
rnoor@gabriel.ca

را بــه خطرخواهد انداخــت یا نه.
بعضی ازکودکان در چنین شرایطی
احساس ناامنی زیادی میکنند.
آنها از احتمال تاثیر این مشاجره
بررابطــه خــود با والدینشــان هم
نگران می شوند.
تحقیقــات همچنیــن نشــان می
دهدکه دختران و پســران واکنش
متفاوتــی در مقابــل اختالف پدرو
مادر خود نشان می دهند .دختران
بیشتر مستعد مشکالت عاطفی و
پســرها بیشتر مســتعد مشکالت

رفتاریهستند.
•
نگرانی والدین از تاثیر دعوای
خودبرفرزندانشان
طبیعی است که والدین نگران تاثیر
دعوای خود برکودکانشان باشند.
دعوا یا اختالف نظر بین پدرو مادر
گهگاه پیــش میآید امــا اگر آنها
بتوانند دلیل اختالف نظرشان را با
فرزندان خود در میان بگذارند و به
نحوی مناسب به آن خاتمه دهند
کــودکان هم واکنش بدی نشــان

نمیدهند.
در واقع اگر والدین بتوانند دعوای
خــود را با رفع اختالف نظر و با در
میان گذاشتن آن با فرزندان پایان
دهند ،درس خوبی هم به فرزندان
خــود میآموزنــد کــه بــه روابــط
احساسی آینده آنها کمک میکند.
آگاه کــردن والدیــن از تاثیر رابطه
آنها برفرزندانشان سالمت کودکان
امروز را که والدین فردا خواهند بود
تضمینمیکند.
•

خشــونت جنســی و تجــاوز در
کشور می باشد.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی
دولت هند ،در فاصله سال های
 2007تــا  ،2016میــزان جرائم
جنســی بر علیه زنــان  84درصد
افزایش پیدا کرده است.
هر  4ساعت یک بار ،یک مورد
تجاوز در هندگزارش می شود.
نظرســنجی اخیر از کارشناسان
بین المللی ،به صــورت آنالین،

تلفنــی و حضــوری در فاصلــه 26
مارچ تا  4ماه مــه در اروپا ،آفریقا،

آمریکا ،جنوب شرق آسیا ،جنوب
آسیا و اقیانوسیه انجام شد.
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Travel Support

1(855) 606 0606
50021557

آژانس مسافرتی تراول ساپورت

(به مدیریت ویکتور فرجامی)

WWW.TRAVELSUPPORT.COM

کشف «دریاچه آب»
در مریخ
 25ژوئیه  -دانشمندان میگویند به شواهدی مبنی
بــر وجود حجم بزرگــی از آب مایع در ســیاره مریخ
دست پیدا کردهاند.
آنهــا میگویند ایــن دریاچه تازه کشفشــده در الیه
زیرین یخهای قطب جنوب مریخ واقع شده و طول
آن حدود  ۲۰کیلومتر است.
تحقیقات قبلی حاکی از نشانههایی مبنی بر احتمال
وجود آبهای پراکنده در ســطح مریــخ بود اما این
اولین بار است که شواهدی برای وجود حجم بزرگی
از آب در این سیاره به دست آمده است.
بســتر دریاچههایــی کــه پیــش از ایــن کاوشــگر
کیوریوسیتی ناسا کشــف کرده بود نشان میداد که
در گذشته آب روی سطح مریخ وجود داشته است.
با وجود این از آن زمانها تا کنون اقلیم این ســیاره
به دلیل نازک بودن جو آن سردتر شده و بیشتر این
آبها زیر یخ محصور شدهاند.
کشف جدید با استفاده از مارسیس صورت گرفته که
تجهیزاتی راداری اســت که روی مدارپیمای مارس
اکسپرس نصب شده است.
رادارهایی مثل مارسیس ،سطح سیاره و الیه زیرین
ل و بررســی
چســبیده به آن را با فرســتادن ســیگنا 
بازتاب آن بررسی میکنند.
مارســیس قادر به تشــخیص عمق آب این دریاچه
نبوده اما پژوهشــگران بــرآورد میکنند که عمق آن
دست کم یک متر باشد.
پروفسور روبرتو اوروزی ،از موسسه ملی اخترفیزیک
ایتالیــا میگوید" :میتوان این حجم آب را به عنوان
دریاچه به حساب آورد .یک دریاچه ،نه حجمی از یخ
ذوبشده که مثل بعضی از یخچالهای روی زمین
فضای بین صخره و یخ را پر میکند".
•
آیا این به معنای وجود حیات در مریخ است؟
هنوز پاسخی قطعی به این سوال نمیتوان داد.
دکتر مانیش پتل از بریتانیا میگوید" :ما مدتهاست
که فهمیدهایم سطح مریخ نمیتواند میزبان حیات -
آن طور که ما میشناسیم  -باشد .به همین دلیل
جســتوجو برای حیات در مریخ به زیر ســطح این
سیاره رفته است".
"آنجاست که حفاظت کافی از اشعههای مضر وجود
دارد و فشار و دما به سطح قابل زیستتری افزایش
پیدا میکند .از همه مهمتر احتمال وجود آب هست
که عنصر حیاتی است".
دنبــال کــردن آب در واقــع از محورهــای اصلــی
اخترزیستشناسی است که علم مطالعه حیات بالقوه
در خارج از سیاره زمین است.
•

www.

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت
بخوانیJJد

مونترال به:

تهران

$1419

اصفهان

$1590

شیراز

$1415

مشهد

$1675

تهـران به:

مونترال
اتاوا

$1325

تورنتو
ونکوور

$1499
$1399
$1645

تورهای زمینی آمریکا

مونترال به:

لندن

$1160

پاریس

$1095

آمستردام

$1043

بارسلونا
رم

واشنگنت
نيويورك

سنفرانسیسکو
لس آجنلس

$1215
$1319

فرانکفورت

$1414

استکهلم

الس وگاس

ونکوور

استانبول

$1399

دبی

$1550

تور چین

$299
$555
$590
$615
$595

تورنتو
وینی پگ
کبک

$1459

$455

$315
$480
$455

All Inclusive Packages

تور  ۱۰روزه چین $1440 + $480 Tax ...
تور سه روزه نیویورک و منهنت $199 .....
تور سه روزه نیویورک و آتالنتیک $229 ..

تور چهار روزه بوستون ،نیویورک سیتی و
واشنگنت دی-سی $271 ....................

Beijing, Xian, Shanghai, Suzhou, Wuxi
* نرخ تورهای چین شامل:
هر نفر در اتاق دبل در هتل  ۵ستاره با صبحانه 4 ،نهار و
 2شام می شود.

کروز  7روزه دبی

Holguin: .................... $478 + $380 Tax
**Cuba - Hotel Don Lino 2

Cancun:...................... $799 + $430 Tax
***Cancun -All Ritmo Cancun Resort and Waterpark 3
Santo Domingo: ........ $800 + 470 Tax
***Dominican -Whala Bocachica 3

Liberia: ...................... $750 + $360 Tax

تور پنج روزه بوستون ،نیویورک سیتی و
واشنگنت دی-سی $328 ....................

*****Costa Rica - Riu Guanacaste 5

Montego Bay: ............. $819+ 500 Tax
***Jamaica - Deja Resort 3

* نرخها بر اساس هر نفر در اتاق چهار ختته می باشند.

Nassau: ................... $1311+ $430 Tax

تورهای داخلی کانادا

January, February and March

$999 Tax Included

***Bahamas - Breezes Bahamas 3.5

*نرخها بر اساس هر نفر در اتاق دبل می باشند.

دیگر نگران هزینه های سفر خود نباشید.
شما می توانید هزینه های بلیت ویا تورهای
تور یک روزه آبشار نیاگارا $66 ............

تور سه روزه کانادا $175 ...................

تور نه روزه کانادا $834 ....................

تور هفت روزه پرنس ادوارد آیلند $554 ..

تور یک روزه بلومانتین $66 ..............
*نرخ تور  ۳روزه و  9روزه بر اساس هر نفر در اتاق چهار
ختته در هتل  ۳ستاره می باشد.
*نرخ تور  9روزه شامل بلیت پرواز منی باشد.
*نرخ تور  7روزه بر اساس هر نفر در اتاق چهار ختته در
هتل  4ستاره می باشد.

اخذ ويزا

ويزاى كانادا
ويزاى آمریکا
ويزاى شینگن
ويزاى انگلیس
ويزاى دبی
ويزاى چین

تفریحی خود را به صورت قسطی پرداخت کنید.
برای اطالع بیشتر با تیم تراول ساپورت متاس بگیرید.

!BOOK NOW, PAY LATER
تورهای اروپا

تور  ۱۲روزه اروپا $1650 + $610 Tax .......................................................
France, Switzerland, Italy & Monaco

تور  ۱۰روزه اروپا $1720 + $610 Tax ........................................................
France, Luxumburg, Germany, Netherland & Belgium

تور  ۱۰روزه اروپا $1664 + $610 Tax .......................................................
Germany, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Austria & Switzerland

تور  ۸روزه اروپا $1550 + $610 Tax ........................................................
London, Cambridge, York, Edinburgh, Glasgow, Gretna Green, Lake District, Manchester

* کلیه نرخها به همراه بلیت رفت و برگشت به تورنتو می باشند * .نرخها بر اساس هر نفر در اتاق دبل در هتل ۳
ستاره با صبحانه می باشند * .نرخها شامل کلیه ترانسفرهای فرودگاهی و بین شهری می باشد.

جهت اطالع بیشتر از تورهای این شرکت و تاریخهای حرکت تورها با مشاورین این شرکت متاس حاصل فرمایید.
* كليه نرخ ها به همراه تكس و پرداخت بصورت نقد و اقساط امكان پذير مى باشد* .مدت اقساط حداكثر  ٣ماه و تسويه كامل مبلغ قبل از سفر الزاميست* .تغيير تاريخ بر اساس قوانين ايرالين در
هر دو حالت خريد نقد و يا قسطى ،امكان پذير مى باشد* .نرخ هاى ارائه شده بر اساس زمان رزرو ،كالس پرواز و تاريخ پکيج قابل تغيير مى باشد .براى اطالع بيشتر از نرخ ها و يا مسيرهاى
ديگر با مشاورين اين دفتر تماس حاصل فرماييد.

متاس رایگان از ایران8531.2004 :

info@travelsupport.com

Designed by GETWAY

paivand.ca
-----

مونترال به:

BOOK YOUR TICKET ONLINE:

Tel: 514.600.3114
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برای اولی
قتدر به نام نتفلیکس
ن بار شبکه نتفلیک
س نیز خود به

ترین رادیوتلسکوپ
گ
هرهبرداری از بزر 
ب
جهان آغاز شد

دیوتلکســوپ امواج
ایــن را
یگیرد
یویــی را از فضا م 
راد
گتریــن
هبــرداری از بزر 
س کامپیوترهــا این
بهر
و ســپ
ن رادیوتلســکوپ
ری
و قویت
لها را بــه تصاویــر
ســیگنا 
در آفریقــای جنوبی
جهــان
تبدیلمیکنند.
غاز شد .پژوهشگران
رسما آ
وتلکسوپهمچنین
اینرادی
بااینرادیوتلسکوپ
ند
وان
ت از مرکز کهکشان
میت
قادر اس
بیشتری ازکهکشان
جزئیات
ی کــه  ۲۵هــزار
راه شــیر
شیری را رصدکنند.
«این تاسیسات گام
زمیــن فاصله دارد
راه
معتقد است:
ســال نوری از
این رادیوتلسکوپ
ی پژوهش کیهان
تأسیسات
ی کنــد .دســتیابی
 MeerKAغولآسایی برا
تصویربــردار
"میرکــت" T
چنین نقطــهای در
را
تصویــری به
اند .با آن میتوان است».
ه
رد
ک
ت
ی
دق
ذار
پهای دیگر
یــن تأسیســات بــه
نامگ
ــا بــرای تلکســو 
ح از اجرامــی به محــل ا
ی فض
تصاویــری واضــ
ده اســت .در صحرا
ت ،زیرا در آن ناحیه
ن سال نوری انتخاب ش
ممکن نیســ
دست آورد که هزارا
اندکی ساکن است
ی گاز و غبار وجود
کارو جمعیت
همواره ابرهــا
د.
از زمین فاصله دارن
لکنند هی زمینی
 ۲۰۱۲و پرتوهای مخت 
دارد.
یاد شــده در سال
پروژ هی
برداری از "مرکات"
یــورو بسیار ناچیز است.
تا پیش از بهر ه
ـد و  ۲۸۰میلیــون
ها
شـ
ن
"مرکات" از میلیو 
پهای
آغــاز
یــن رادیوتلســکو 
"مرکات" از  ۶۴قرار اســت
گتر
بزر 
هزینه برداشــت.
سبــرداری کند و
ورتوریکــو و چیــن
کیل شده کهکشــان عک
جهــان در پ
بمانند تش
آنتن بشــقا 
شــاید کــه تا کنون
متر اســت .رازهایی را بگ
بودند.
۱۳
که قطــر آنها / ۵
به نظر میرسیدند.
•
مدیر فنی این حلناشــدنی
جاستین یوناس،
پروژه

۱۴نشانهای که از
ابتال به افسردگی
خبرم 
یدهند

در بین
اختالالت و بیمار 
یهای
روانپزشک
ی،افسردگیبیشترین
شــیوع را
دارد .اگــر عالئــم
و نشــان هها
ی افســردگی را در
خود مشــاه
ده میکنیــد باید به
روان
شناس مراجعه کنید.
افســردگی ع
الئــم و نشــان ههای
س
ادهای دارد همانند:

اضطراب
و تشــویش،
وســواس فکری و
رفتاری مثل
شسشــت و شوی
مداوم دســ 
تها و وارسی کردن
مکرر لوازم،
طوالنی شدن مدت
زمان حمــام
و توالت ،بیقراری،

عینک فرهت

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

جواد ایراخنواه

مهم ترین انواع استرس شغلی و ...
کاریتــان بــا رئیستــان صحبت
کنید ،همچنین ،خودتان را برای
جســتجوی شــغلی آمــاده کنید،
بــه ایــن ترتیــب میتوانیــد برخی
ترسهایتان را کم کنید .با عوامل
اســترسزایتان مقابلــه کنیــد تا
کنترل شــرایط را مجددا بهدست
بگیرید.
•
 .۴بیش از حد کار کردن
بیش از حدکارکردن ممکن اســت
بهخاطر تمایالت اعتیاد به پرکاری در
فردبهصورتخودتحمیلیایجادشود.
همچنین ممکن است در کارمندی
ایجادشودکهانبوهیازوظایفشغلی
را با انتظارات و  /یا مهلتهای زمانی
غیرواقعبینانه برعهده میگیرد .اگر
خودتا دلیل بیش از حدکارکردنتان
هستید ،مهم اســت زمان مناسب
برای اســتراحت و بازیابی توانتان را
بشناسید.

نداشــتن
حس شــادی و لذت
از زندگی،
غمگین بودن ،تغییر
تدریجی رف
تــار فرد نســبت به
ما ههای قب
ل ،نداشتن رضایت از
زندگی ،اخت
الل در خواب ،گریه
کــردن ب 
یدل
یــل ،بهانهگیری،
میل به تنها
یــی و فرار از جمع،
فکرکردن به
مرگ ،کندی رفتار
و واکنش به
موضوعات مختلف
وکاه
ش عملکرد روزانه.
• نکتــه م
هم اینکه این عالئم و
نشانهها ،با
گذشت زمان و خود
به خود برطرف نم 
یشوند.

•

Tel.: 514-481-0671
>> ادامه از صفحه16 :

برای بهبود این نوع از استرس
شغلی چه باید کرد؟
آخرین باری که به تعطیالت رفتید
کی بود؟ اگر در استفاده از فرصت
تعطیالتتان تردید میکنید ،تنها
نیستید .طبق گزارش نظرسنجی
انجام شده توسط مؤسسه تعاملی
هریس وگلســدور ،تنها  ۲۵درصد
از امریکاییهــا از تمــام زمــان
تعطیالتشان استفاده میکنند.
متأســفانه ،در میــان کســانی که
تصمیم میگیرند از تعطیالتشان
استفاده کنند ۶۱ ،درصد زمانیکه
در تعطیالت بهســر میبرند نیز به
کار مشغول هستند.
بــه خودتــان و بدنتــان لطــف
کنیــد و چند روز تعطیــل کنیدو
مطالعات نشان دادهاندکه استفاده
از تعطیــات بــه کاهــش نــرخ
بیماریهای قلبی کمک میکند.

همچنیــن بــرای بهبود اســترس
ناشــی از کار زیــاد میتوانیــد بــا
سرپرستتان صحبت کنید.
ببینید آیــا امکان تعدیــل وظایف
روزانهتــان وجود دارد .شــاید یک
کارمند دیگر بتواند در انجام حجم
اضافی کارهایتان به شــما کمک
کند.
•
 .۵استرس جستجوی شغلی
جستجوی یک شغل جدید ،یکی از
پراسترسترین رویدادها است.
اعصــاب خردکنتریــن بخــش
ایــن فرآینــد ،زمانــی اســت که به
مصاحبه فراخوانده میشوید .حتی
اگر مشــکل چندانی بااســترس و
اضطراب نداشته باشید باز هم این
شــرایط عرق شــما را درمیآورد و
نگران نتیجهی مصاحبه خواهید
شد.
•
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برای بهبود این نوع از استرس
شغلی چه باید کرد؟
جیمز پن ،روانشــناس ،در بالگ
خود ،برخی نشــانههای اســترس
جســتجوی شــغلی و اضطــراب
ناشــی از آن را حس عصبی بودن،
تپش قلب شدید ،و تعریق عنوان
میکند .غلبه بر استرس مرتبط با
جستجوی شغلی با تحقیق و یافتن
پرســشهای مصاحبــهی شــغلی
امکانپذیــر اســت .بــه اینترتیب
اعتماد بهنفستان باالتر میرود.
•

 .۶استرس شغل جدید
تازه وارد بودن در محل کار ممکن
است باعث شود هر شخصی روی
اعصابتــان راه بــرود .باید مراقب
حــرف زدنتــان ،کارکردنتــان ،و
حتــی نحوه لبــاس پوشــیدنتان
باشید.
•

برای بهبود این نوع از استرس
شغلی چه باید کرد؟
شــما میتوانیــد بــا تــاش برای
شناختن سرپرست و همکارانتان
این اســترس را بهبود ببخشــید.
همیشــه تالش کنید بــه دیگران
کمک کنید .نتایج تحقیقات حاکی
از آن اســت که محبــوب بودن در
میان همکاران میتواند به موفقیت
شغلی کمک کند.
•

 .۷استرس مناقشات در محل
کار
قلدری و شایعه از جمله مناقشات
محل کار هستند که ممکن است
با آنها مواجه شــوید .اگر بهخاطر
وجود یــک همــکار دردسرســاز،

خســته وکالفه شدهاید ،مسائل را
ابتدا با او مطرح کنید .بااینحال،
پــس از تالشهای ناموفــق برای
مدیریت موضوعــات ،بهترین کار
این اســت که بــه رئیستان ،مدیر
منابع انســانی ،یا هــردو ،مراجعه
کنید و مســائل را با آنها درمیان
بگذاریــد .دلیلی ندارد در ســکوت
رنج ببرید.
•
 .۸استرس زمانی
دکترکارل آلبرشت ،مشاور مدیریت
و سخنران کنفرانسها ،فهرستی از
عوامل استرسزای محیط کار را در
کتاب خود “استرس و مدیر” تهیه
کرده اســت .استرس زمانی نیز در
میان عوامل اســترسزای موجود
در این کتاب وجود دارد .استرس
زمانــی موقعی ایجاد میشــود که
احســاس میکنیــد زمان بــه نفع
شما نیســت .اگر در محیطی کار
میکنید که هرگز زمان کافی برای
انجــام کارهــا و به اتمام رســاندن
وظایفتــان در اختیــار نداریــد ،و
نگران برآوردن انتظاراتی هســتید
که از شــما مــی رود ،میتوانید با
اســتفاده از مهارتهــای مدیریت
زمان ،این استرس را کنترل کنید.
همچنینمیتوانیدامکانواگذاری
برخــی مســئولیتهایتان را بــه
همکاران بررسی کنید.
•
 .۹استرس پیشبینی
در کتــاب آلبرشــت به ایــن نوع از
استرس نیز پرداخته شده است.
استرس پیشبینی به نگرانی نسبت
بــه آینده مرتبط اســت .اســترس
پیش بینی ممکن اســت بهخاطر

یک رویداد خــاص ،مانند بازبینی
عملکــرد یا ارائهی شــرکت ،ایجاد
شــده باشــد .با آماده شــدن برای
بازبینیها یــا ارائهها پیش از زمان
تعییــن شــده میتوانید ایــن نوع
استرس را کنترل و مدیریت کنید.
اسنادتان را گردآوری کنید ،آن چه
قرار اســت عنوان کنیــد را تمرین
کنیــد ،و تصویر موفقی از خودتان
بسازید.
•
 .۱۰استرس مواجه شدن با
دیگران
آلبرشــت دربــارهی ایــن نــوع از
استرس نیز صحبت کرده است.
اســترس مواجه شــدن با دیگران
زمانی ایجاد میشود که نسبت به
تعامل با یک فرد یا گروه خاصی از
افراد احســاس نگرانی و اضظراب
داشــته باشــید .بهعنــوان مثال،
ممکن اســت در مالقــات با مدیر
عامــل اجرایــی شــرکتتان دچار
اســترس شــوید زیــرا میخواهید
تأثیــر خوبــی روی او بگذاریــد .یا
حتی ممکن اســت مواجه شدن با
همکاری که معموال تندخو است
برای شــما دشــوار باشد و در شما
استرس ایجادکند.
•
برای بهبود این نوع از استرس
شغلی چه باید کرد؟
بــا قــرار دادن خودتان در شــرایط
نامطلــوب تــاش کنیــد میــزان
استرستان را کاهش دهید .هرچه
بیشــتر در این موقعیتها تمرین
کنیــد ،راحتتــر و بــا اعتمــاد به
نفستر میشوید( .بازده)
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...سالمت

CHAIR
FREE*

LEATHER & PVC

ST TROPEZ
*with the purchase of the sofa and loveseat

SOFA

1,599 LOVESEAT $1,499

$

FREE

CHAIR

$

$

1,099 AMANDO SECTIONAL SOFA BED

1,699

GALEN SECTIONAL RECLINER
Available in gray, white or black

$

1,899

$

JITTERBUG SECTIONAL

999

SUPER PROMO $999

TRUMP

$

Dresser mirror chest 2 nightstand queen bed

4,499

LORRAINE

Dresser mirror chest 2 nightstands queen bed

$

1,599

ZOOLANDER

POWER RECLINER SECTIONAL

$

2,599

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

$

999

CLOSING

$

ZENA POWER RECLINER SECTIONAL

2,399

CHAIR
FREE*

SALE
%
65

 با وجود این گمان،علت اماس نامشخص است

مــیرود این بیمــاری بر اثر ترکیبــی از عوامل
محیطــی مانند عوامل آلودهکننــده و ژنتیک

.اتفاقمیافتد

ZEKE

$

SECTIONAL RECLINER ELECTRIC

2,599

* Free with the purchase
of the sofa and loveseat

SOFA

$

1,799

LOVESEAT

$

1,769

CHAIR*

$

$

LAVERNE TABLE AND 6 CHAIRS

FREE

1,199

2,571

UP
TO
OFF
FURNITURE
LIQUIDATION SALE

که مســئول ارتباط هســتند میتواند اختالل
آمدن عالئم
ایجــاد میکنــد و باعث به وجــود
ِ
BENEDICT POWER

CANAPÉ $

MODULAIRE, Sectional Recliner Electric

2,599

CHAIR
FREE*

SOFA

$

2,199

LOVESEAT

$

2,099

LACOLLE TABLE AND 6 CHAIRS

CHAIR

$

$

FREE

1,399

2,399

*with the purchase of the
sofa and loveseat

SOFA

1,499 LOVESEAT 1,399

$

$

$

999

بدن به میلین اســت که منجر بــه اختالل در

ارتباط بین مغز و ســایر بخش هــای بدن می

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

SUPER
PROMO

ZOLA

.و اختالالت شناختی ایجاد می شود

میلیــن ماده چربی اســت کــه امــکان انتقال

 در این باره می،دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا

:گوید

*Free with the purchase of the love
seat and sofa

«وجود این عالئم هشداردهنده به خوبی در

مورد بیمــاری آلزایمر و پارکینســون به اثبات

 اما تاکنون بررسی های کمی در،رسیده است
مورد وجود عالئم مشــابه در مورد بیماری ام

».اس وجود داشته است

• BROSSARD 8505 Blvd. Taschereau I 450 678-0555
dresser mirror chest 2 nightstands queen bed

 مشکل در حفظ تعادل و هماهنگی،ماهیچه ها

 سرپرســت تیــم تحقیق از،»«هلــن ترملت

899$
$
LOVE SEAT 879
$
CHAIR 699 FREE
SOFA

CHAIR
FREE*

 ضعف،شــود و در نتیجــه مشــکالت بینایی

.سیگنال های الکتریکی را فراهم می کند

RECLINER

TO PAY!

PRILLO.CA

ارتباط بیماری ام اس و اختالالت خواب

بیماری ام اس ناشــی از حمله سیســتم ایمنی

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

1,499

.اس پی برده اندکه در ادامه می خوانیم

CHAIR* FREE

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

$

اصلی
مکانیزم
بیماری مشــخص نیســت اما
ِ
ِ
آن آســیب زدن توســط سیســتم ایمنی بدن
ِ
غالف
یا اختالل در ســلولهای تولیدکننــده
بــه ارتباط میان اختالالت خــواب و بیماری ام

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

LOREN

 اگرچه علت.و نشــانههای زیاد جسمی شــود

 در تحقیقات جدید دانشمندان.میلین است

MUST GO!
BAHAMAS

غالفهای میلین ســلولهای عصبی در مغز
در توانایــی بخشهایــی از سیســتم عصبی

ROCKPORT

EVERYTHING

ام اس یــک بیماری التهابی اســت کــه در آن

 این آســیب دیدگی.و نخــاع آســیب میبینند

PRILLO.CA

FABIANO

اختالل خواب
زنگ اخطار
بیماری ام اس

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

SOFA

899

$

LOVESEAT

879

$

CHAISE $
LOUNGE

869

۱۴  تیم تحقیق گزارش سالمت،در این مطالعه

هــزار فرد مبتال به بیمــاری ام اس را با گزارش

 هزار فرد فاقد این بیماری مقایسه۶۷ سالمت
.کرد

عضالنی-فیبرومیالژیاکهمشکلدرداسکلتی

اســت در افــرادی که بعدها مبتال بــه بیماری
LEILA COMPLETE 7 PIECE SET

Queen bed, 2 nightstands, dresser, mirror, chest

$

2,999

LASARRE TABLE AND 6 CHAIRS

$

3,401

LAMBERT TABLE AND 6 CHAIRS

$

2,399

SUPER PROMO $

CELTIC COMPLETE 7 PIECE SET

Queen bed, 2 nightstands, dresser, mirror, chest

$

2,199

4,499

ام اس شــدند ســه برابر بیش از دیگر شــرکت
.کنندگانمشاهدهشد

همچنین مشخص شد سندرم روده تحریک
پذیر در افــراد مبتال به این اختــال حدود دو

.برابر بیشتر است

سردردهای میگرنی و هر نوع اختالل در خلق
SOFA $

ABINGTON

699

LOVESEAT $

679

MARLA TABLE AND 6 CHAIRS

$

،و خو یا اختالل اضطراب که شامل افسردگی

 و اختالل دوقطبی است هم با میزان،اضطراب

5,299

.باال در این گروه از شرکت کنندگان یافت شد

SUPER PROMO

ZELDA
Brown

RECLINER SOFA

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

$

این یافته ها می تواند به پزشکان در تشخیص

$

1,899

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

زودهنگام بیماری و شروع درمان کمک کرده
و بدین ترتیب روند آسیب به مغز و نخاع ُکند

•

شود
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سالمت و زندگی...
چـــرا دچار
افسردگیصبحگاهی
میشویم؟
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اختالل افســردگی انــواع مختلفی دارد که برخــی از آنها با
عنوان تغییرات خلقی روزانه شــناخته میشوند و عالئم آن
در ساعات مشخصی از روز شدت پیدا میکند.
عالئم افسردگی میتواند شامل احساس ناامیدی ،ناراحتی
و درماندگی باشــد و این عالئم ممکن اســت هنگام صبح
تشدید شوند .اصطالح رایج برای این تغییرات خلقی روزانه
"افسردگی صبحگاهی" است.
تغییرات خلقی روزانه به این معنی است که عالئم آن هر روز
و در زمان مشــخصی شروع شــده یا تشدید میشود .برای
برخی از افراد این عالئم بعد از ظهر یا غروب اتفاق میافتد.

علت ابتال به افسردگی صبحگاهی
پزشــکان دلیل آشکاری را در ابتال به افسردگی صحبگاهی
تشخیص ندادهاند اما فاکتورهای بسیاری در بروز آن نقش
دارنــد .از آنجایی که افســردگی صبحگاهی حدود ســاعت
مشخصی از طول روز ظاهر میشود پزشکان اغلب آن را با
ناهماهنگی در ساعت زیستی بدن مرتبط میدانند .ساعت
زیستی فرآیندی است که چرخه خواب – بیداری را تنظیم
میکند .تغییرات هورمونی در طول روز میتواند بر ساعت
زیستی تاثیر بگذارد.
برخی تحقیقات نشان میدهد عالوه بر تغییرات ریتم طبیعی
بدن چندین فاکتور دیگر ممکن اســت در بروز افســردگی
صبحگاهی و اختالل افسردگی ماژور تاثیر داشته باشد.
این فاکتورها شامل موارد زیر است:
• سابقه خانوادگی ابتال به افسردگی
• مصرف مواد مخدر یا مواد الکلی
• ابتال به بیماریهایی که بر خلق و خو تاثیر میگذارد
• اضطراب و اختالل کم توجهی – بیش فعالی
• وقوع اتفاقات ناگوار در زندگی (ایسنا)

ج گرمای
مو
در حاشیه ی دا و جهان
قه در کانا
ک مساب

•

•

عالئم افسردگی صبحگاهی
عالئم افسردگی میتواند شامل بیرغبتی یا عدم لذت بردن
از فعالیتهــای روزمره و مشــکالت خواب باشــد .در فرد
مبتال به افسردگی صبحگاهی ممکن است عالئم اختالل
افســردگی ماژور (حاد) نیز دیده شود .این عالئم که اغلب
هنگام صبح تشدید میشــود در طول روز از بین رفته یا از
شدت آن کاسته میشود.
به گفته کارشناســان در صورتی که فرد پنج مورد یا تعداد
بیشتری از عالئم زیر را برای مدت زمان دو هفته یا بیشتر
تجربه کند میتوان افسردگی را در او تشخیص داد.
از عالئم این اختالل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• احســاس افسردگی که در بیشتر طول روز ادامه داشته
باشد
• عدم لذت بردن از انجام تمامی فعالیتهای روزمره
• کاهش شدید وزن بدون داشتن رژیم غذایی
• سخت به خواب رفتن یا خواب زیاد
• احساس بی قراری در بیشتر روزهای هفته
• احساس خستگی یا نداشتن انرژی کافی در طول هفته
• احساس بی ارزشمند بودن
• مشکل در تمرکز کردن یا تصمیم گیری

در دنیایــی بــی نقــص ،همــه ما به
میــزان کافــی در طــول روز آب می
نوشیم .اما در حقیقت ،برای بیشتر
مردم نوشیدن آبی جایی در فهرست
کارهای روزانه ندارد.
•
آشنایی با نشانههای کم آبی بدن
به گزارش "پریونشن" ،زمانی که به
میزان کافی آب مصرف نمی کنید و
ذخایــر مایع بدن پس از دفــع ادرار،
تعریــق و حتی تنفس دوباره پر نمی
شــوند ،بــه وضعیــت کم آبــی بدن
وارد مــی شــوید .کم آبــی بدن تنها
با احســاس تشــنگی همراه نیســت
و مــی تواند اثر قابــل توجهی بر کل
عملکردهای بدن داشته باشد.
•
روزانه چه میزان آب باید
بنوشید؟
احتماال قانون نوشیدن هشت لیوان
آب در روز را شنیده اید ،اما مشخص
شــده اســت میزان آب مورد نیاز هر
فرد می تواند متفاوت باشد.
کــودکان و ســالخوردگان بــه طــور
معمول نیازمند آب بیشــتری برای
هیدراتــه نگــه داشــتن بــدن خــود
هســتند .افرادی که برخی داروها را
مصرف می کنند ،از ســابقه بیماری
قلبــی عروقی برخوردار هســتند ،یا
اخیرا به یک بیماری ویروسی مبتال
بوده اند نیز باید بیشتر آب بنوشند.
اگر در آب هوایی گرم و مرطوب قرار
دارید یا ورزش می کنید ،به واســطه
تعریق هرچه بیشتر مستعد کم آبی
بدن هستید.
بهتریــن روش برای تامین آب مورد
نیاز بــدن توجــه به ســیگنال های
ارســالی از طرف آن و نوشــیدن آب
در زمان احســاس تشــنگی اســت.
همچنین ،شــما باید پیش ،حین و
پس از فعالیت جسمانی آب بنوشید.
افزون بــر مصرف آب کافــی ،دنبال

کــردن یک رژیــم غذایی سرشــار از
مواد غذایی آبرســان مانند میوه ها
و ســبزیجات نیز روشــی دیگر برای
جبــران مایعات از دســت رفته بدن
است.
•
نشانه های کم آبی بدن
زمانی که آب به میزان کافی در بدن
وجــود ندارد ،با شــرایطی به نام کم
آبــی یــا دهیدراتاســیون مواجه می
شــوید .تشــنگی یکی از نشانه های
آشــکار ایــن شــرایط اســت .اگر به
سیگنال های ارســالی از سوی بدن
توجه نداشــته باشــید ،این شــرایط
هرچه بیشــتر پیشــرفت مــی کند،
بــه ویژه اگر مشــغول انجام فعالیت
جسمانیباشید.
اما تشــنگی تنها نشانه کم آبی بدن
محسوب نمی شود و از دیگر عالئم
این شــرایط مــی توان به مــوارد زیر
اشاره کرد:
•
خشکی دهان
خشــکی دهان یکــی دیگــر از روش
هایی اســت که بدن برای اعالم نیاز
به آب بیشتر اســتفاده می کند .اگر
ســطوح مایعات کافی نباشــد ،بدن
نمی تواند به میزان کافی بزاق تولید
کنــد .همچنین ،به بــوی بد دهان
توجه داشته باشــید که می تواند در
نتیجه خشــکی دهان شــکل گرفته
باشــد .پیــش از اســتفاده از آدامس
برای بهبود این شــرایط ،یک لیوان
آب بنوشید زیرا به طور معمول مقصر
اصلی کم آبی خفیف بدن است.
•
ادرار تیره رنگ یا به رنگ چای
هرچه ســطوح آب بدن شــما بیشتر
باشــد ،ادرار شفافتر خواهد بود .اگر
رنگ ادرار تیره اســت ،این به معنای
غلظتبیشترآنبودهومیتواندنشانه
ای از نیاز به مصرف آب بیشتر باشد.

کاهش ادرار
آب بــه کلیــه ها در دفع مــواد زائد
خــون از طریــق ادرار کمــک مــی
کند .عدم دریافــت آب کافی برای
دفــع مواد زائــد از بدن موجب می
شــود تا دفع ادرار همانندگذشــته
صورت نگیرد .در عوض ،مواد زائد
در بــدن باقی می مانند و اگر با کم
آبی مزمن بدن مواجه باشید ،این
شــرایط می تواند با گذشــت زمان
به بروز مشکالت جدیتری منجر
شــود .زمانی کــه ادرار بیش از حد
غلیظ اســت ،مواد معدنی زائد به
یکدیگر چسبیده و موجب تشکیل
سنگ های کلیه می شوند.
به خاطر داشــته باشــید کــه تنها
سیستم کلیوی برای ارائه عملکرد
درست خود به آب وابسته نیست و
تقریبا تمام سیستم های اصلی بدن
از جملــه قلب ،مغــز ،و ریه ها این
گونههستند.
 85درصــد خــون 24 ،درصــد
اســتخوان ها 75 ،درصــد مغز90 ،
درصــد ریه ها 75 ،درصد عضالت و
 80درصد پوست از آب تشکیل شده
اند.
•

خشکی پوست
پوســت بزرگترین اندام بدن انسان
اســت و هماننــد انــدام هــای دیگر
نیازمند دریافت خون کافی برای ارائه
عملکرد درســت اســت .اگر پوست
شما خشکتر از حالت عادی به نظر
مــی رســد ،بالفاصله به ســراغ کرم
های مرطوب کننــده نروید زیرا این
شــرایط می تواند نشــانه از سطوح
ناکافی آب در بدن باشد و باید میزان
مصــرف ایــن مایع را هرچه بیشــتر
افزایش دهید.
•

فشار خون پایین
بیشــتر از نیمی از خــون موجود در
بــدن از پالســما تشــکیل شــده که
بخــش مایــع خــون محســوب می
شود .پالسما از آب ،پروتئین و نمک
تشکیل شــده است .بدون آب کافی
در پالسما ،خون هرچه بیشتر غلیظ
خواهد شــد و جریــان آن در بدن به
سمت اندام ها دشوارتر می شود.
•
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گرفتگی های عضالنی
زمانــی کــه با کــم آبی بــدن مواجه
هستید ،خون غلیظتر می شود و از
این رو حجم خون (حجم کلی خون
در بــدن) افــت می کنــد .بر همین
اساس ،عدم تامین آب کافیموجب
ورود بــدن به فرآیندی می شــود که
طی آن ارســال خون بــه اندام های
کلیدی با بیشترین نیاز به این مایع
آغاز می شــود .در این شرایط ،قلب
بر عضــات مقــدم اســت و جریان
خون ناکافی به عضالت موجب بروز
گرفتگی های عضالنی می شود.

•

یبـو ست
همانند سیســتم کلیوی ،سیســتم
گــوارش نیــز بــرای ارائــه عملکــرد
عملکرد بهینــه و روان خود نیازمند
آب فراوان اســت .آب امکان حرکت
روان غــذا در روده ها را فراهم کرده
و همچنیــن روده را ســالم و کارآمد
حفظ می کند .ابتال به یبوســت می
تواند نشانه ای از وجود مایع ناکافی
برای انتقال مواد زائد به خارج از بدن
باشد.
•

خستگی
آیــا همواره احســاس خســتگی می
کنید؟ خســتگی مــی توانــد یکی از
نشانه های کم آبی بدن باشد .زمانی
که آب به میزان کافی در بدن وجود
ندارد ،فشــار خــون افت مــی کند،
جریان خون به ســمت مغز کند می
شود ،و ضربان قلب افزایش می یابد
که همــه آنها می توانند موجب بروز
احساس خستگی در شما شوند.
سردرد
اگر مغز به میــزان کافی آب دریافت
نکند تا عملکرد درست و بهینه خود
را ارائــه کنــد ،طیف گســترده ای از
عالئم شکل خواهند گرفت .سردرد
یکی از شــایعترین نشــانه هاست و
کم آبی بدن نیز یکی از محرک های
شایع میگرن است .کسب و از دست
دادن هوشــیاری ،احســاس سبکی
ســر و سرگیجه ،و غش کردن برخی
از شدیدترین نشانه های نیاز بدن به
احیای ذخایر آبی خود هستند.
•
در زمان کم آبی بدن چه کاری
اجنام دهیم؟
درمــان کــم آبــی بــدن از خفیف تا
متوســط بــه جایگزینی مایعــات از
دســت رفته بدن بستگی دارد .برای
عالئم خفیف ،نوشیدن آب و مصرف
خوراکــی هــای حاوی ســدیم مفید
است .سدیم در حفظ مایعات به بدن
کمــک می کتــد .بهتر اســت آب به
صورت جرعــه های کوچک مصرف
شــود تا به یک باره مقدار زیادی آب
وارد بدن شــود زیــرا آب بیش از حد
مــی توانــد حجم کار معــده را بیش
از حد افزایــش داده و موجب حالت
تهوع شود.
اگر نوشیدن آب و تنقالت شور برای
بازگشت به شرایط عادی کفایت نمی
کند ،یا عالئمی با شدت متوسط را
تجربه می کنید باید یک نوشــیدنی
ورزشــی حــاوی الکترولیت مصرف
کنیــد .الکترولیت ها مــواد معدنی
در مایعــات بدن هســتند و اگر زیاد
عرق می کنید ،ممکن است نیازمند
احیای ذخایر آنهــا در کنار آب مورد
نیاز بدن باشید.
اگــر فردی در آبرســانی به بدن خود
با دشــواری مواجه اســت و عالئمی
مانند استفراغ شــدید ،تغییرات در
وضعیت ذهنی و غش کردن را تجربه
می کند باید بالفاصله کمک پزشکی
دریافت کند.
•
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مشــکالت خواب آنقــدر اپیدمی
شده که گفته میشود دوسوم افراد
بزرگسال طبق توصیه به  8ساعت
خواب شبانه عمل نمیکنند.
زندگی پرمشــغلهی دنیــای امروز
باعث شده بیشتر ما فراموش کنیم
یک خواب خوب شبانه چه فوایدی
دارد .با ما همراه باشید تا دربارهی
عــوارض کمبــود خــواب و فوایــد
خواب کافی بیشتر بدانید...

$

999

•

تأثیرات منفی کمبود خواب
* استرس بیشتر
* فشارخون باال
* دیرتر واکنش نشان دادن
* از دست دادن تمرکز
* کوتاهتر شدن طول مدت توجه
و تمرکز
* کاهش میل جنسی
* زودتر خشمگین یا اندوهگین
شدن
* پایین آمدن ســطح خالقیت و
کارایی و خستگی ذهنی
* عدم توانایی در قضاوت درست
* ضعف سیستم ایمنی
* فراموشکار شدن
* افزایش احتمال بیماری قلبی و
سکتهمغزی

افزایــش
*
احتمــال ابتال به
دیابت
* افزایش وزن

بیشــتری میتوانیــد
تمرکزتان را حفظ کنید و دقیقتر
خواهیــد بود .زمانــی که ذهنمان
ً
کامــا اســتراحت نکرده شــروع
میکند به ُکندکارکردن و به راحتی
تمرکز خــود را از دســت میدهد.
کمبود خــواب باعث میشــود به
طــور مؤثــر نتوانیم مســائل خود
را حــل و فصل کنیــم .بعد از یک
خــواب خــوب شــبانه میتوانیــم
ســریعتر واکنــش نشــان دهیم و
اطالعــات را با ســرعت بیشــتری
آنالیزکنیم.

فواید خواب کافی
•

شادتر خواهید بود
اگــرکمبود خواب داشــته باشــید
روزتان خــراب خواهد شــد چون
احســاس خوابآلودگی و کسالت
مغــزی میتوانــد
میکنیــد و مــه
Sectionnel
عملکردتان را مختل کند .یک آدم
خسته ،آدم شادی نیست ،ممکن
است قضاوتهای نادرست بکند،
تصمیمهــای نادرســت بگیــرد و
نسبت به کسی که  8ساعت کامل
خوابیده مطمئن ًا استرس بیشتری
دارد.
زمانــی که خوب وکافی میخوابید
انگیــزهی بیشــتری داریــد و
کارآمدترید .احساســتان مثبتتر
اســت و مشکالت به نظرتان قابل
Sectionnel
حل میآیند.

•

فقط نيم درصد از  15ميليون سفر
روزانه شهري با دوچرخه انجام ميشود

1399$

حافظهتان تقویت میشود
وقتی که میخوابیم مغز به سختی
کار میکند تا لحظات و تجربیاتی را
که در طول روز داشتهایم پردازش
کند .تکههــای اطالعات کنار هم
گذاشته میشوند تا ارتباطها ایجاد
شده و مسائل حل شوند و این به
ما کمک میکند روز بعد ،عملکرد
بهتری داشته باشــیم .آیا برایتان
پیش آمــده با ســؤالی در ذهن به
خــواب برویــد و روز بعــدکه بیدار
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شدید ،جواب آن را داشته باشید؟
حافظــه و مهارتهای ما وقتی که
خواب هستیم ،تقویت میشوند تا
کارایی و تأثیرشــان بیشتر شود و
عملکرد بهتری داشته باشیم.

میل جنسی را هم در زنان و هم در
مــردان تقویت میکند .اگرکمبود
خــواب داشــته باشــید احســاس
خســتگی میکنیــد و روابطتان با
همسرتان تحت تأثیر قرار میگیرد.

رابطهی جنسی بهتری خواهید
داشت
فرقی نمیکند توان جنســی شما
چقدر باشــد؛ به هر حــال کمبود
خــواب مطمئنــ ًا بــر عملکــرد
جنسیتان تأثیر منفی دارد .خواب،
انرژی بخش و ترمیم کننده است،
تستوســترون را افزایش میدهد و
صفحه 10

عضلهمیسازید
ورزشــکاران حرفــهای بیدلیل به
خــواب کافی اهمیــت نمیدهند.
اگــر خــوب نخوابیــد نمیتوانیــد
خوب هم عضله بسازید .وقتی که
در خــواب هســتیم بــدن وارد فاز
آنابولیک میشــود و از این فرصت
برای ترمیم آسیبهای رخ داده در

•

•
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سلولها و بافتها استفاده میکند.
بدن ما در خواب ،هورمون رشــد
ترشح میکندکه در تولید و تنظیم
سلولهای بدن نقش مهمی دارد.

•

وزن تان کنترل میشود
اگر قصدکاهش وزن داشته باشید
یکی از نکات مهمی که پزشــک یا
متخصص تغذیه به شــما یادآوری
میکند ،خواب کافی است .بعد از
یک خواب خوب شبانه ما نه تنها
انرژی بیشتری داریم بلکه بدنمان
کالری هم میســوزاند .اگر شــب
خوب نخوابیم ،تعادل هورمونها
صفحه 10

نميچرخد
يها با
دوچرخه نميچرخد
دوچرخهها با
امور تهراني
•

دقت و مترکزتان بیشتر میشود
وقتــی خــوب خوابیدهایــد ذهن و
فکرتان هم بهترکار میکند ،مدت
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يكي از اسيدهاي فلزي
3
3
ميگردد -شكست دشمن
دشمن
شكست
گردد-
مي
چشمه
زن-
همسر
مانده-
شب
نان
-2
 -2نان شب مانده -همسر زن -چشمه
 -2قلعه -مسلمان -اكسير
 -2قلعه -مسلمان -اكسير
4
 -34امتحان -واضح -بذر كتان
 -3امتحان -واضح -بذر كتان
 -3سرش��ت -اثر سوختگي بر پوست -از
 -3سرش��ت -اثر سوختگي بر پوست -از  -4درخ��ت هندي -ابريش��م خام -ش��هر
 -4درخ��ت هندي -ابريش��م خام -ش��هر
5
صفات باريتعالي
5
باريتعالي
صفات
آذربايجان غربي -شماره
آذربايجان غربي -شماره
 -4ح��رف ن��وروزي -ت��كان خ��وردن-
خ��وردن-
ت��كان
ن��وروزي-
ح��رف
-4
 -56علوف��هاي مخص��وص گاو -جني��ن-
6
 -5علوف��هاي مخص��وص گاو -جني��ن-
ملعون تاريخ -پسوند شباهت
ملعون تاريخ -پسوند شباهت
منكر وجود خدا
منكر وجود خدا
 -5نيم صداي االغ -محل كس��ب علم و
7
و
علم
كس��ب
محل
االغ-
صداي
نيم
-5
7
 -6س��وم ش��خص جمع -تازه كار -حرف
 -6س��وم ش��خص جمع -تازه كار -حرف
دانش -قرار گرفته
دانش -قرار گرفته
8هشتم
8
هشتم
 -6نامعلوم -تندرست -زوبين
 -6نامعلوم -تندرست -زوبين
 -7س��خن زش��ت -همس��ر اس��كندر-
 -7س��خن زش��ت -همس��ر اس��كندر-
 -7جم��ع ش��يء -پايتخت كوب��ا -ميوه
 -7جم��ع ش��يء -پايتخت كوب��ا -ميوه
9
9اندوهگين
اندوهگين
جاذبه!
جاذبه!
 -8س��فره ماهي -شيوه رفتار -طايفهاي  -8دوس��تان -درخ��ت مخروطي -عنصر
 -8دوس��تان -درخ��ت مخروطي -عنصر
 -8س��فره ماهي -شيوه رفتار -طايفهاي 10
10
فلزي شماره  75جدول تناوبي
در عصر هخامنش
فلزي شماره  75جدول تناوبي
در عصر هخامنش
 -9عقاي��د -م��اه يازده��م مي��ادي11 -
 -9پشت گردن -حامي -درختي با ميوه
 -9عقاي��د -م��اه يازده��م مي��ادي11 -
 -9پشت گردن -حامي -درختي با ميوه
مغزدار
خرگوش
مغزدار
خرگوش
12
12
 -10خ��رس فلك��ي -ظرف چه��ار و نيم
 -10بزرگ -همس��ر حض��رت ابراهيم -از
 -10خ��رس فلك��ي -ظرف چه��ار و نيم
 -10بزرگ -همس��ر حض��رت ابراهيم -از
ليتري -ارفاق ،پيش مزد
13
صفات خدا
ليتري -ارفاق ،پيش مزد
13
صفات خدا
تنب��ل-
ش��مال-
 -11نف��ت دري��اي
بي��ژن-
معش��وقه
م��اده-
از
حالت��ي
-11
تنب��ل-
ش��مال-
دري��اي
نف��ت
-11
 -11حالت��ي از م��اده -معش��وقه بي��ژن-
14
14
باريكتر از آن نيست
باريكتر از آن نيست
نويسنده كاغ
نويسنده كاغ
النقي
عل��ي
ام��ام
لق��ب
 -12نصيح��ت-
النقي
عل��ي
ام��ام
لق��ب
نصيح��ت-
-12
س��ليقه
بيه��وده-
پخت��ه-
چغن��در
-12
15
 -12چغن��در پخت��ه -بيه��وده -س��ليقه
15
(ع) -نت ششم -صدمه ،آسيب
(ع) -نت ششم -صدمه ،آسيب
و پس��ند جامع��ه -اث��ري از اوگوبت��ي،
و پس��ند جامع��ه -اث��ري از اوگوبت��ي،
 -13همان زيرا اس��ت -نامي دخترانه-
 -13همان زيرا اس��ت -نامي دخترانه -نمايشنامه نويس و شاعر ايتاليايي
نمايشنامه نويس و شاعر ايتاليايي
كنيه امام حسن (ع)
(ع)
حسن
امام
كنيه
 -13فدراسيون جهاني كشتي -خوابيده -شعر ژاپني
خوابيده -شعر
فدراسيون
ژاپني24.
Sep
Partجهاني كشتي2013-
B-13 Skill:
 -14رياست ،بزرگي -از نامهاي خانمها -اضافي و هرز
خانمها -اضافي و هرز
هاي
نام
از
بزرگي-
رياست،
-14
 -14فرمانروايي -قبر دزد -تفرجگاه ساحلي
 -14فرمانروايي -قبر دزد -تفرجگاه ساحلي
 -15مستبد -شايسته ،اليق
شايسته،
-15 -15
اليقيكي از گياهان دارويي -اتاق برگش��ت به حال عادي پس
نعناعيان و
مستبد-تيره
گياهي پايا از
 -15گياهي پايا از تيره نعناعيان و يكي از گياهان دارويي -اتاق برگش��ت به حال عادي پس
عمودی:
عمودی:
 -1از آثار بينظير و معروف اس��تان تهران كه در شماليترين و خوشآب و هواترين قسمت از عمل در بيمارستان
Easyآب و هواترين قسمت از عمل در بيمارستان
Sudoku
Puzzles
نظير و معروف اس��تان 1
www.printablesudoku99.comخوش
شماليترين و
تهران كه در
 -1از آثار بي
عمودی:
عمودی:
تهران و در مساحتي حدود  400هكتار واقع شده است -جواب
تهران و در مساحتي حدود  400هكتار واقع شده است -جواب
 -1از تيمهاي فوتبال ليگ برتر ايران -پارچه يا كاغذي كه براي بسته بندي استفاده شود
 -1از تيمهاي فوتبال ليگ برتر ايران -پارچه يا كاغذي كه براي بسته بندي استفاده شود
 -2پدر صنعت سينما -سبيل -قدرت و توان
 -2پدر صنعت سينما -سبيل -قدرت و توان
Sudoku
فاني-بي
فرنگي-
قهوه خانه
 -2بيشه
 -2بيشهزار ني -قهوه خانه فرنگي -بيشمار
1 4 2
خداحافظي 9
شمار 5
 -3بانگ جانور درنده -فاني -وداع ،خداحافظي
Puzzle
وداع،
درنده-
ني-جانور
-3زاربانگ
1
7
8 9
تاخت و تاز
زيرا-
زنانه-
پوششي
 -3پوششي زنانه -زيرا -تاخت و تاز
 -4سال پيش -جواب گرفته -چنين بزي گلهاي را بيمار كند -همان ارگ است
همان ارگ است
گلهاي را بيمار4كند-
گرفته -چنين بزي
جواب
پيش-
سال
-4 -3
8
يسنا -قدر و قيمت 5
2 4
نانمازني-
دورقمي-پسر
عدد كلفتي-
 -4حق-5گردن
 -4حق گردن كلفتي -پسر مازني -هر فصل يسنا -قدر و قيمت
 -5عدد دورقمي -نان كلفت -حرف انتخاب
فصلانتخاب
كلفت-هرحرف
2
4 8
خرام-آب
ها -وآهنگر-
 -5نقش
 -5نقشها -آهنگر -آب مرواريد
 -6ناز و خرام -موضعي در مناسك حج -مقدار فشار الكتريكي
فشار الكتريكي
مرواريد مناسك حج -مقدار
موضعي در
 -6ناز
3
1 2 6
چشم قواي باطني
آبسال-نفس و
مردآويج-
چشم -پدر
 -7وجود دارد -يار آبسال -چشم
 -6مخفف چشم -پدر مردآويج -نفس و قواي باطني
دارد -يار
مخففوجود
-7 -6
8
7 2 9 4 1
اصفهان
كليساي
شكستگي-
عالمتاب-
خورشيد
-7
 -8قشر و پوسته -نام ديگر بلدرچين -نوعي ماشين كشاورزي
 -7خورشيد عالمتاب -شكستگي -كليساي اصفهان
كشاورزي
ماشين
نوعي
بلدرچين-
ديگر
نام
پوسته-
و
قشر
-8
5
2
6
 -9تابستان -چتر ،آفتابگير -حيوان نجيب
ترسناك
نيست-
خوش اندام-
آفتابگير-
گرمچتر،
تابستان-
-9 -8
 -8خوش اندام -گرم نيست -ترسناك
2 8
حيوان نجيب9 4 1
 -10ظرف آبخوري -روش ،اسلوب -عدد ورزشي
بندري در 9 1
ورزشي8
معاصر5 -
اسلوب -عدد 3
آبخوري-
 -10ظرف
يونان7-مخفف آمار
روش ،معروف
نويسنده
محمدحجازي
 -9اثري از
 -9اثري از محمدحجازي نويسنده معروف معاصر -بندري در يونان -مخفف آمار
26K27در هند
ايالتي
محل ترور كندي-
 -11حرف پوست كنده -شهر
26K27در هند
ايالتي
محل ترور كندي-
كنده -شهر
پوست
حرف
-11 -10
چيز
جاهل-
چيز
 -10جاهل-
���
������ 10:39:12 :���� 1388/11/27 � ������:
مهربان26K27-
���jadval 4444 :
�����:���� 1388/11/27 � ������:
���
������ 10:39:12 :���� 1388/11/27 � ������:
مهربان26K27-
���jadval 4444 :
�����:���� 1388/11/27 � ������:
������������ � 10:39:12 1:
����� ���jadval 4444 :
����1 :
������������ � 10:39:12 1:
����� ���jadval 4444 :
����1 :
 -12كاه��گل -ن��ام ش��هر
 -12كاه��گل -ن��ام ش��هر
 -11داغ ك��ردن -ش��هر
 -11داغ ك��ردن -ش��هر
Sudoku
جدولشمالي1 -
شماره 54444حل9 4 7
جدول
���� حل
زيارت��ي اي��ران ك��ه مقب��ره ���� حل جدول عادی شماره 4444
ویژهمقب��ره
اي��ران ك��ه
زيارت��ي
���� حل جدول ویژه شماره 4444
4444
شماره
عادینامي Puzzle
دخترانه
شمالي -نامي دخترانه
����
2
5 7 3 1
2
حض��رت معصومه (ع) در آن
(ع) 8
معصومه 7
6
5
حض��رت4
3
2
1
درنگ-
ب��دون
ف��وري،
در آن-12 15 14 13 12 11 10 9
 -12 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ف��وري ،ب��دون درنگ-
15 14 13 12 11 10 9
8
7
6
5
4
3
2
1
15 14
13 12
11 10
9
48 7 65 53 14 3 8 2 1
واقع اس��ت -ابل��ه -از حاالت
حاالت
�
� ��
� ��
� �
اس��ت�-ابل��ه� -از � �
واقع� �
� � 1
1
� � � � � 1
1
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
ديد �و �
اي��ران� -
در � �
وزن�
مقي��اس �
�
�
�
�
� � � � � � � � � مقي��اس وزن در اي��ران -ديد و
8 1 5 6 7 3 4
دريا
�� �� 7
� � �� � 2
دريا � � � �
� � 2
� � �
� � � � � � 2
� � � �
� � �
� � � � � � 2
اتريش � � �
�
نظر� � � -
خبرگزاري
� � � � نظر -خبرگزاري اتريش
� 8 � ��1
 -13اس��تقرار هرگونه پايگاه
3
��� 2
هرگونه �
اس��تقرار � �
�
�-13
� � 3
� � � �
� � � �
� � �
پايگاه 3
�
� � � �
� � � �
� � � 3
ش��عر� -ماي��ه �
صنعت��ي�در� �
� �� �
5� -13
6 � 4 � ��9
�  -13صنعت��ي در ش��عر -ماي��ه
خارجي�در �كش��ور...
� � 9
� �� �� 4
نظام��ي � �
� � 4
� � � �
� � � �
� � 4
شير6 -
� �
� � � �
� � � �
نظام��ي خارجي در كش��ور� � 4 ...
� �
گندم � �
انبار�� 4
� �� � �
� � شير -انبار گندم
� � 7� 6
� ��
چين��ي� 5 -
بيم��اري � � �
�
اس��ت� -
� � � 5
� � � �
� � � �
� � � � 5
� � � �
� � � �
اس��ت -بيم��اري چين��ي� � � � 5 -
رش��ك� � �
ظ��رف� -
� 3� -14
� 9 �1
برن��ده-
 -14ظ��رف -رش��ك برن��ده-
4
دوست خاموش
خاموش
دوست � �
� � � 6
� � � � �
� � � � � 6
� � �
� � � � �
� � � � � 6
� � �
� � �� � 9
� � � � � �� �� � �� 6مبارزه
� � � مبارزه
ش��هري �در
� � � � -14 � 7
� �
روس��يه� � � �7 -
� �
� � �
� � � �
� � �
� � � �
� 7
� � �
� � � �
 -14ش��هري در روس��يه� 7 -
� � � �
� � �
� �
� �
 -15ب��ه گ��ردن گرفت��ن
 -15ب��ه گ��ردن گرفت��ن
وطن ،زادبوم -الك
�� �
الك� � � �� �� 8
زادبوم� -
وطن� � ،
� � 8
� �
� � � � � � � � �
� � 8
� �
� � � � � � � � �
� � 8
� �
� � � � � � � �
�
� ش��رط و پيمان��ي -يك��ي از
� ش��رط و پيمان��ي -يك��ي از
واح��د
� �
بوك��س� -
� �
� �-15
� � 9
� � � �
� � �
� � � � 9
�
� � � �
� � �
 -15واح��د بوك��س -يك��ي � � � � 9
�
� � � �
� � �
� �
� �
يك��ي � �9
هاي زيس��ت شناسي
ش��اخه
� � � � � ش��اخههاي زيس��ت شناسي
� � � � �  � 10از
� � � � �
� � � 10
ك��ه � �
ايران��ي �
غذاه��اي � �
� �
� � � � �
� � �� � � � �
انواع � � � 10
� � � � �
از غذاه��اي ايران��ي ك��ه انواع � � � 10
� � � � كه به بررس��ي ان��واع واكنش
بررس��ي ان��واع واكنش
� �� �� �� كه به
11
11
11
گوناگون��ي دارد و آن را 11
� � � �
� � � �
را �
آن �
گوناگون��ي �دارد و� �
� � �
� � � �
� � � �
�
� � � �
� � � �
� � � �
� � ايمن��ي جان��داران در براب��ر
جان��داران �در
گوش��ت
� � � �
� � � �
� � 12
� �
�
� �
� 12
هاي �
�
ب��ا � �
ميت��وان� �
� � 12
براب��ر �
�
ايمن��ي � � �
� � �
� �
� � � �
� � � �
ميت��وان ب��ا گوش��تهاي � � 12
� � � آنت��ي ژنه��اي بيگانه و روند
مانن��د
� � � �
� � � �
روند � � 13
بيگانه و � �
ه��اي �
� � آنت��ي�ژن� �
� �
�� �
�� 13
گوش��ت �
� �
مختل��ف� � �
�
� � � � 13
� � � �
� � � �
مختل��ف مانن��د گوش��ت � 13
� � � � � � ايج��اد مصوني��ت در براب��ر
مصوني��ت
ايج��اد
� � �
� � � � 14
براب��ر �
در � �
� �
�
� � � � �
� �
گوس��فند ،گاو،
� �
� �� 14
ماه��ي و�مرغ �
گوس��فند ،گاو� �،
� � � � 14
� � � � � �
� � �
ماه��ي*و مرغ � � � � 14
All purchases
� � � � � عوامل بيماريزا ميپردازد
� � � � � � � � � 15
پردازد� �
مي� �
بيماريزا�
عوامل �
� � � � �
� �
كرد � � � � � � � � 15
درست �
� � � 15
� � � � �
� � � � � � � � � 15
درست كرد

DÉC
$

1699

7 mcx

14

5

4

3

7

M

STORES

Pierrefonds
15757Pierre
Gouin
15757,
514 620-189
514must
62

with any other promo

*Avec to

2

1

4

1
7

1
8

6

9

3

1

www.
3 paivand
7
9 .ca

2

9

5
8

جدول اعداد سودوکو در صفحه 20

8

4

5

5

2

4

9

8

9

8

1

8

هر یکم و پانزدهم ماه
4

3

6

2

را بر روی سایت بخوانید

جدول اعداد سودوکو در صفحه 20

2

8

1

7

9

6

9
4

28

 سال  25شماره  10  1382مرداد 1397

PAIVAND: Vol. 25  no.1382  Aug. 01, 2018

آیامیدانستید؟!...

چند
و
ا
ق
ع
ی
ت
ج
ا
ل
ب
د
ر
مورد چاله هوایی
در پرو
ا
ز
ک
ه
من
ی
د
ا
ن
س
ت
ی
د..

ت جهانی را از دست میدهند؟
ایرالینهای ایرانی فرص 
اقامت چند میلیــون ایرانی در شرکتهای هواپیمایی خارجی عراق را در دستور کار خود قرار
دادهاند .همچنین مقاصدی در
کشورهایی مانند آمریکا ،کانادا به ایرانیها  4میلیارد دالر
و اســترالیا باعث شــده ساالنه
شــرق آســیا مانند تایلند ،کره
درسال بلیت میفروشند.
تعداد زیادی از مسافران میان
جنوبــی ،ژاپن و چیــن نیز در
این کشــورها و آســمان ایران
دستور کار شــرکتهای ایرانی
تردد کنند .تــرددی که با توجه به شــرکتهای ایرانــی پروازهــای قرار دارد.
عدم فعالیت شرکتهای ایرانی در برنامــهای مشــخصی را به مقصد این بــازار از دســت رفتــه در کنار
آن ،عمال یک بازار بکر را در اختیار کشــورهایی چون فرانسه ،ایتالیا ،هزینــهای کــه در نــگاه کالن بــه
ایرالینهای خارجی قرار میدهد.
آلمــان ،هلنــد و روســیه دارند که اقتصــاد ایرالینهــای ایرانــی وارد
بر اساس آمارهایی که وزارت راه و معموال با تقاضای باالی مسافران میکنــد ،بــرای مســافران نیــز
شهرسازی ارائه کرده ،شرکتهای با بیشــترین ضریب اشــغال انجام هزینهای بیشتر دارد.
هواپیمایی خارجی در طول ســال میشود.
بــرای مثال در مســیرهایی مانند
بــه ایرانیها  4میلیــارد دالر بلیت برای مثال شرکتهای هواپیمایی تهــران – پاریس یا تهران – رم که
میفروشند.
ایــران ایــر پروازهــای برنامــهای ایرالینهــای ایرانــی در آن فعالند
برای آنکه بزرگی این رقم مشخص مشــخصی را به مقصد شهرهایی مســافران میتوانند بــا خرید یک
شــود ،باید نگاهی به قراردادهای چــون اســتکهلم ،آمســتردام ،بلیت مستقیم با هزینهای کمتر به
خرید هواپیما از سوی ایران کرد.
پاریــس ،رم ،فرانکفــورت ،کلــن ،مقصدشانبرسند.
طبــق قــراردادی کــه ایرانایــر با لنــدن ،مســکو ،میــان ،ویــن و این در حالی اســت که برای ســفر
ایربــاس بســته بــود 100 ،فروند هامبورگ دارند .شرکت هواپیمایی به کشورهایی مانند کانادا ،ایاالت
هواپیمــای جدید بــا رقمی حدود ماهان نیــز در مســیرهایی مانند متحــده آمریکا و اســترالیا نیاز به
 10میلیارد دالر وارد ایران میشد پاریس ،میالن ،بارسلونا ،مونیخ ،استفاده از پروازهای خارجی است
و این به معنای آن اســت که تنها دوســلدورف ،ســن پترزبــورگ و کــه با تغییر ایرالیــن یا توقفهای
در صورتــی که این هواپیماها دو و مســکو مســافران خود را جابهجا چند ســاعته در کنار طاقتفرســا
نیم ســال در آسمان ایران فعالیت میکند و در برنامه فصلی به عنوان شــدن سفر ،هزینه پروازها را برای
کنند ،از محــل بازارهای خارجی ،تنهــا شــرکت ایرانی بــه مراکش و مسافران ایرانی چند برابر میکند.
تمام مبلغ خریدشــان را به دست کازابالنکا نیــز پروازهایی را انجام هرچنــد با توجــه بــه تحریمهای
خواهند آورد.
میدهد.
جدیــد آمریــکا امــکان ورود
شرکتهای ایرانی که حدود 4دهه شرکت آسمان نیز جز سوئد بخش هواپیماهای نو به کشور دشوارتر از
پیش توانسته بودند بخشی از بازار دیگر تمرکــز خود را بــه پروازهای هر زمان دیگری شــده اما شاید با
فــروش بلیت میــان آســیا و اروپا آسیایی اختصاص داده و در سایت در نظر گرفتن برخی سیاستهای
را به دســت آورنــد ،در حال حاضر شــرکت هواپیمایی تابــان نیز یک جدیــد بتــوان از نــاوگان فعلی نیز
نیز صرفا پروازهایشان را به همین مســیر برنامهای به مقصد اوکراین استفاده کرد تا الاقل برای بخشی
دو قاره محدود کردند تا جایی که در نظرگرفته شده است.
از مسیرهای پرمسافر ایرانی امکان
با توجه به وجود برخی مشــکالت با توجه به قراردادهای منعقد شده برقراری پروازهای مســتقیم را به
سیاسی ،نبود برنامه مناسب و البته میان سازمان هواپیمایی کشوری و وجــود آورد .پروازهایی که انتقال
نداشتن ناوگان کافی هیچ پروازی برخی از دیگرکشورها ،ایرالینهای آنهــا به ایــران در صورتی که تنها
میان ایران و قارههای آمریکا ،آفریقا ایرانی پروازهای منطقهای برابری بتوانند بخشــی از این بازار ساالنه
و اقیانوسیه برقرار نیست.
بــا ایرالینهــای دیگــر حاضــر در چهار میلیارد دالری را تغییر دهد،
بررســیها نشــان میدهــد کــه همســایگی ایران دارنــد .از این رو قطعا شرایط اقتصادی شرکتهای
بخش قابــل توجهــی از پروازهای تقریبا بسیاری از شرکتهای ایرانی ایرانــی را نســبت بــه گذشــته بــا
بینالمللــی ایــران از ســوی ســه در طــول هفته برنامههــای برای تغییــرات مثبــت جــدی مواجــه
شرکت هواپیمایی ایران ایر ،آسمان پــرواز به کشــورهای ترکیه ،قطر ،خواهدکرد(.منبع :افکارنیوز)
و ماهان انجام میشود.
امــارات ،ارمنســتان ،آذربایجان و

کمبود خواب میتواند شما را بکشد
در بدنمــان بــه هــم خــورده کــه
میتواند احساس گرسنگی بیشتر
و مکــرر به ما بدهد در حالی که در
واقع نیازی به خوردن نداریم.
اگر تمام وقت خسته وکسل باشیم
انگیزه و حوصلهی پیادهروی کردن
و باشــگاه رفتــن نداریــم و این بر
سالمتیمان تأثیر میگذارد.

•

استرس تان کم میشود
اســترس میتوانــد بــر ســامت
جسمی و هیجانیمان تأثیر منفی
بگذارد .اســترس زیــاد ،به خواب
رفتن را مشکل میکند و برعکس؛
خواب کافی از استرس کم میکند.
وقتی خسته هستیم صبر کمتری

تصــور کنیــد که بــا خیال راحــت در
هواپیما در کنار همســفرانتان نشسته اید که ناگهان
هواپیما انگار که در دســتانداز جادهای افتاده باشد،
تکان های شــدیدی مــی خورد تا جایی کــه از ترس
جرأت نمی کنید حرف بزنید .اما این اتفاق چیست؟
آیــا پروازتان از یــک چاله هوایی عبور کرده یا در حال
سقوط هستید؟ خب خیلی نیازی نیست که خودتان
را نگــران کنید چون به احتمال قوی هواپیما در یک
چاله هوایی افتاده است.

•

اطالعات کلی
چاله هوایی علیرغم ناراحتی و ترســی که از آن ناشی
می شود ،تنها چیزی شبیه یک زخم هوایی است که
توسط باد ،طوفان ،تند باد ،نزدیکی به کوه ها و دیگر
فاکتورهای اینچنینی اتفاق می افتد .برای شمایی که

در پرواز هســتید ،این اتفاق شبیه یک دست اندازی
است که اصال انتظار آن را نداریم اما به یکباره روبروی
ما در جاده سبز می شود .با این حال ،داستان هایی
مانند این که در ادامه می گوییم ،همیشــه باعث می
شود که ما نسبت به آن بدبین باشیم:
در اواخر ماه دســامبر ،پرواز هوایی کانادا از تورنتو به
شــانگهای با یک چاله هوایی مواجه شــد ،این اتفاق
آنقدر ناگهان و شــدید بود که ماســک های اکسیژن
پایین افتاد ،لوازم و پتوها پرت شده و  ۲۱نفر طی این
اتفاق مجروح شدند.
خــب با وجود چنین داســتان هایی ،مواجهه با چاله
هوایی می تواند خیلی ترســناک باشد ،اما بهتر است
تا این متن را نخواندید ،پرواز بعدی خود را به مقصد
دوست داشتنیتان کنسل نکنید.
در ادامــه این متن نکات جالبی در مورد چاله هوایی
آورده شــده اســت که همه آن ها توســط خلبانان با
تجربه و همچنین کادر پروازی که چندین سال است
در این صنعت مشغول به کارند ،گفته شده است.

•

>> ادامه از صفحه27 :

داریم ،به راحتی احســاس ناتوانی
میکنیم و آسیبپذیرتر و حساستر
میشویم که همهی اینها استرس
را تشدید میکنند.
ضمن ًا فشــارخون و کلسترول مان
هم باال میرود.

•

28

پوست تان شادابتر میشود
بد و ناکافی خوابیدن عوارضی روی
پوســت و زیبایــی دارد .زمانی که
کمبود خواب داریم بدنمان بیشتر
کورتیــزول (هورمــون اســترس)
ترشح میکند و کورتیزول زیاد هم
موجب اســترس و التهاب در بدن
میشــود که برکیفیت پوســتمان
تأثیر میگذارد .این التهاب میتواند

باعــث تجزیــهی کالژن و اســید
هیالورونیک شــود؛ مولکولهایی
کــه ســبب درخشــش و انعطاف
پوســتمان میشــوند .وقتی که در
خواب هستیم ،تعادل هیدراسیون
بدن تنظیم شده و رطوبت پوست
احیا شده و مایعات اضافی نیز دفع
میشود.
از اینها گذشــته ،کمبــود خواب
فراینــد پیــری را تســریع میکند.
وقتــی در خواب عمیق هســتیم،
افزایــش هورمــون رشــد اجــازه
میدهد تا ســلولهای آسیبدیده
ترمیم شوند.

•

سیستم ایمنیتان تقویت میشود

به طور کلی ،چاله های
هوایی بی خطر هستند
اگر به شما بگوییم که پروازهای زیادی هر روز با چاله
های هوایی مواجه می شوند شاید برایتان عجیب باشد
اما واقعیت این است که چاله هوایی به نسبت عادی
و بی خطر هســتند اما این بی آزاری باعث نمی شود
که هواپیما تکان نخورد و یا کمی آشفتگی پیش نیاید.
انواع و درجه های مختلفی از چاله های هوایی وجود
دارندکه به دلیل مسائل مختلف ایجاد می شوند:
جریــان های باال و پاییــن رونده رعد و بــرق ،جریان
هــای حرارتی یا چاله های هوایی هوای صاف ناشــی
از ســرعت یا تغییر سریع جهت باد و… هرکدام نوع
و زاویــه گوناگونی را به عنوان این پدیده به وجود می
آورند.

•

صدمات ناشی از چاله هوایی بوجود می آیند،
اما به ندرت
اداره هواپیمایــی فــدرال مــی گوید تقریبــا  ۵۸فروند
هواپیمای در حال پرواز در هر سال آسیب می بینند.
دو ســوم از این تعداد ،کادر پرواز یا مسافرانی هستند
که هنگام برخــورد هواپیما با چالــه هوایی ،صندلی
های کمربند ایمنی خود را نبســته اند ،به این معنی
که حدود  ۲۰مسافر از  ۸۰۰میلیون نفری که هر سال
پرواز می کنند ،به علت چاله هوایی مجروح شده اند.
این مورد هم قابل اشاره است که مواجه با چاله های
هوایــی معمــوال در ارتفاع  ۳۰هزار پایــی صورت می
گیرد.

•

خلبان ها می دانند که چه زمانی این اتفاق می
افتد
همیشه باید به کاپیتان پروازتان اعتماد کنید .در این
مورد نیز آنها اکثر مواقع می دانندکه با چه شرایط آب

•

کمبود خــواب میتوانــد تأثیرات
واقعــ ًا مخربی بر سیســتم ایمنی
بگــذارد و ما را مســتعد عفونتها
و آنفلوانــزا کنــد .سیســتم ایمنی
ما مســئول مبارزه با باکتریها و
ویروسها و سایر مهاجمانی است
که بیمارمان میکنند .وقتی خسته
هســتیم ،سیســتم ایمنی مجبور
اســت خیلی سختترکارکند تا به
طور مؤثر مهاجمان را نابود کند.
امــا زمانی که به بــدن این فرصت
را میدهیــم که اســتراحت کند و
شــارژ شــود ،شــرایط داخل بدن
در وضعیــت بهینه قرارگرفته و در
نتیجه جنگیدن با بیماریها برای
سیستم ایمنی آسانتر خواهد شد.

کمتر احتمال دارد تصادف کنید
اگر خســته باشــیم انرژی کمتری
داریــم و چابکــی ذهنیمان کمتر
اســت .این حالت باعث میشــود
مســتعد تصادف و آســیب شویم
چــون یــک بــدن خســته و ذهن
غیرمتمرکز ،تعادل و دقت و چابکی
نــدارد .بــا کمبــود خــواب ،دیرتر
واکنش نشــان خواهیــم داد و اگر
پشت فرمان باشیم واقع ًا خطرناک
است.

•

کمتر احتمال دارد دیابت
بگیرید
خــوب و کافــی نخوابیــدن،
ریســک ابتال به دیابــت را افزایش
میدهد مخصوصــ ًا در افرادی که

{>> ادامه در صفحه}30 :

ساعتهای طوالنی کار میکنند.
وقتی خســته هســتیم بیشتر غذا
میخوریــم چــون نیــاز بــه انرژی
بیشــتری داریــم .خیلــی از مــا به
جای اینکه خوردنیهای ســالم را
انتخاب کنیم ســراغ خوراکیهای
شــیرین میرویم که قنــد خون را
بــاال میبرنــد .دیابت زمانــی روی
میدهدکه بدن نمیتواند انسولین
کافی بسازد .کمبود خواب میتواند
موجب مقاومت به انسولین شود،
یعنی بدن سختتر میتواند قندها
را تجزیه کند و انسولین نمیتواند
به خوبــی کارش را انجام دهد در
نتیجــه قند خــون باال رفتــه و به
چشمها ،کلیهها ،عصبها و قلب
آسیب میزند.
•

29
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اقتصاد...
اعداد حیرتانگیز از اقتصاد ونزوئال
اقتصــاد ونزوئال بهشــدت در حال
کوچک شــدن اســت و پیشبینی
شــده تــورم در ایــن کشــور ،تــا
زمســتان بــه یکمیلیــون درصد
برسد.
به گزارش رویترز ،از شرایط بسیار
وخیم اقتصادی در ونزوئال بهعنوان
یکی از بدترین شرایط تاریخ معاصر
بشر نام برده میشود .تنها میتوان
شرایط وخیم اقتصادی آلمان بعد
از جنــگ جهانــی دوم و شــرایط
زیمبابوه در سالهای قرن گذشته
را بــا چیــزی که امــروز در ونزوئال
میگذرد ،مقایسه کرد.
الخانــدرو ورنر ،رئیــس دپارتمان
نیمکره غربی صندوق بینالمللی
پــول هشــدار داده کــه شــرایط
اقتصــادی ونزوئــا میتواند روی
وضعیت همســایگان این کشــور
هــم تأثیــر بگــذارد؛ «فروپاشــی
فعالیتهای اقتصادی ،تورم بسیار
بــاال و افزایــش زوال اقتصادی در
نهایــت تأثیــرات مخربــی بــرای
همســایگان ونزوئــا خواهــد
داشت».
همین حاال ،مردم ونزوئال ناامید
از شــرایط اقتصــادی و ناتــوان از

تأمین مایحتاج ضروری ،به امید
زندگی بهتر بهصورت انبوه از مرزها
رد میشــوند و بــه کلمبیا و برزیل
میروند .ونزوئال که زمانی بهخاطر
درآمــد نفــت یکــی از کشــورهای
ثروتمند آمریکای التین به شــمار
میرفت ،در پی سقوط آزاد قیمت
نفــت در ســال  ۲۰۱۴وارد بحرانی
عمیق شده اســت .سیاستهای
اقتصادی دولت چاوز در سالهای
 ۲۰۰۲تــا  ۳۱۰۲در کنــار تحریــم
آمریکا،از عوامل سقوط اقتصادی
کنونــی ونزوئالســت .قیمــت
مصرفکننده در این کشور امسال
 ۴۶هزار و  ۳۰۵درصد رشد داشته
است .کمبود برق ،آب لولهکشی
و حملونقــل عمومــی زندگــی
میلیونها نفر از مردم این کشور را
تحتتأثیر قرار داده است.
در همین حال ،نــرخ باالی جرم
هم به ســختیهای زندگــی مردم
افزوده اســت .نیکالس مــادورو،
رئیسجمهــور سوسیالیســت
ونزوئال ،آمریکا و اروپا را متهم کرده
که جنگ اقتصادی علیه کشورش
بــه راه انداختهانــد و باعــث ایجاد
شــرایط وخیم اقتصــادی ونزوئال

2178 Ste-Catherine W.

Tel.: (514) 585-2345

رئیسجمهور کروواسی و هویت ملی ما
کسب اعتبار برای مردم و رهبران
کشــورهای شــرکتکننده در آن
اصلی کسب اعتبار در
است .شرط
ِ
چنین موقعیتی ،نمایش وحدت و
همدلی میان صاحبان تابعیت یک
کشــور است .ســرود ملی و پرچم
یک کشور ،شاخصترین نمادها و
نشانههای این یکپارچگی هستند.
در میان تیمهای شرکتکننده در
جام جهانی امسال ،ایران و اسپانیا
از جملــه کشــورهایی بودنــد کــه
معضل عدم توافق بر سرود ملی و
پرچم واحد را داشتند.
ماجــرای اســپانیا و جداییطلبان
آن کشــور موضوع تازهای نیســت
و شــباهتی هــم بــه گرفتــاری ما
ایرانیان با سرود و پرچم جمهوری
اســامی ندارد .مختصر و ســاده
میشود چنین گفت که اختالفات
هویتی در اسپانیا ماجرای درگیری

>> ادامه از صفحه17 :

میــان هویتهای مختلــف مردم
اسپانیاســت یعنی اختالف مردم
است با مردم .داستان سرود ملی
و پرچــم جمهــوری اســامی اما،
ماجرای نابودی هویت ملی مردم
ایران توســط یک حکومت َب َدوی
و جبار اســت و تحمیل ســلیقهی
این حاکمیت عقبمانده بر عموم
مردم.
اباطیلی که متن ســرود جمهوری
اســامی را تشکیل میدهد ،هیچ
نشــانهای از ایــران و ایرانیبــودن
را در خــود ندارنــد .ســراین دهی
ایــن ســرود -ســاعد باقــری-
کــه از جاننثــاران درگاه والیــت
علی خامنــهای و پای ثابت شــب
شــعرهای مضحک اوست ،عامدا
هیچ عنصــری از وطندوســتی و
متــن الکن این
ایرانگرایــی را در
ِ
سرود نیاورده است.

ی
دل آسا ی

شدهاند .مادورو بهار همین امسال
با وجود مشکالت عمیق سیاسی
و اقتصــادی ،برای بــار دوم برنده
انتخابات ریاستجمهوری شد.
دولــت مــادورو بهصــورت
سیستماتیک آمارهای اعالم شده
از ســوی صندوق بینالمللی پول
را نادیــده میگیــرد چــون معتقد
اســت این ســازمان بهعنوان یکی
از ســازمانهای وابسته به آمریکا،
بــه جای توجــه به کشــورهای در
حال توســعه به منافع کشورهای
ثروتمند توجه میکند.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی
کــرده اســت کــه در ســالجاری
میالدی ،اقتصاد ونزوئال 18درصد
کوچــک شــود .این رقم در ســال
پیــش از آن 15درصــد بــود .ایــن
ســومین ســال متوالی اســت که
انقبــاض اقتصــادی ونزوئال ،یک
عدد دورقمی اســت .درصورتی که
پیشبینی صندوق بینالمللی پول
دربــاره نرخ تــورم ونزوئال در پایان
سال میالدی به واقعیت بپیوندد،
اقتصــاد ایــن کشــور در مجموع
5ســال اخیــر 50درصــد کوچــک
خواهد شد.

صرافی  5ستاره
(514) 846-0221

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

در ایــن ســرود ،هیچ اشــارهای به
تاریخ کهن ایــران ،هویت ایرانی و
ارزشهای ســازن دهی آن ،نشــده
است .هیچ نشانهای از تنوع قومی
و تکثر فرهنگی ایران در این سرود
نیست و برخالف بیشتر سرودهای
ملــی مشــهور دنیا کــه مضامینی
روشــن و وحدتبخــش دارنــد،
ســرود جمهوری اســامی بیشتر
یک مانیفست سیاسی -مذهبی
است.
پرچــم
مبتــذل
داســتان
ِ
عنکبوتنشان جمهوری اسالمی
هم که رسواتر از آن است که لزومی
به تکرار داشته باشــد .در این باره
به ذکر این نکته بسنده میکنم که
در چهار دههی اخیر هیچ نشانهای
بیرق رسوا موجب
به اندا زهی این
ِ
تفرقه در میان ایرانیان نشده است.
نگارنده همچون بسیاری از ایرانیان

هموند بسیار ارجمند

جنابمهندسصادقیان
ما را در اندوه از دست دادن برادر گرامی تان
شریکدانسته،
دل آسایی ما را بپذیرید

یاران شما در
اجنمن دوستداران زرتشت
گروههمبستگیایرانیان
گروهتشریفاتآریایی

همــدردی

دوست دیرین و ارجمند

جناب مهندس صادقیان  ،عزیزان و سروران سوگوار
شنیدن خبر درگذشت غم انگیز برادر ارجمندتان دشوار بود.
در این غم بزرگ ما نیز خود را با شما صمیمانه شریک می دانیم.

محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

وطندوســت داخل و برونمرز ،با
عالقه بازیهای تیم ملی ایران در
جــام جهانی روســیه را دنبال کرد
و از آبــروداری جوانان ایران در این
عرصه شــاد شد ،اما این شادی به
هیچ رو مانع از این نشــد که حتی
لحظهای از این مسئله غافل شود
که آنچه به نام سرود و پرچم ایران
در این پربینندهترین رقابت جهان
عرضــه میشــود ،هیچ نســبتی با
هویت ایرانی ندارد.
جمهوریاسالمیبزرگترینبازن دهی
این جام جهانی است.
برخــاف تبلیغــات حکومتــی و
آدرسهای غلط رسانههایی چون
بیبیسی فارســی ،تیم ملی ایران
نــه آنچنان که باید و شــاید در این
رقابتهــا گل کرد و نه هوادارانش
توانستند نماین دهی اتحاد و هویت
یک ملت کهن باشند .آنچه از خیل
ایرانیان شــرکتکننده در این جام
جهانی به دنیا مخابره شد ،تصاویر

جماعتی بینظم و بیهویت بوده
که با چنــد پرچم مختلف به وقت
ســرودی که ملی نبود ،رفتارهایی
ناهماهنــگ و پریشــان نشــان
میدادند.
اینکه سادهلوحانه شــادی گذرای
مردم پــس از پیروزی ،تســاوی و
حتــی باخــت آبرومند تیــم ملی را
دلیل بــر اتحــاد و همدلــی مردم
بدانیم ،نشان از این دارد که تمایلی
به دیدن شکافهای عظیم ایجاد
شــده در مفهــوم هویــت ملیمان
نداریــم .مردمــی که حتــی امکان
توافق بر پرچم کشورشان را ندارند
هر چندکه چند ســاعتی هم برای
پیروزی تیمشــان در جوار یکدیگر
شــادی کنند امــا در نهایت حکم
جزایــر ناپیوســتهای را دارند که به
وقت بحران امکان ارتباط و پیوند
نخواهند داشت.
فرقهی تبهکار حاکم بر ایران ،چهار
دهه تالش کرد تا ریشــهی هویت

ملــی را در خاک ایران بخشــکاند.
شــوربختانه ،این کوشش شریرانه
به بار نشســته و هویــت ایرانی در
ســالهای اخیر آنچنــان بیرمق
شده است که هیچ بخشی از کشور
را در همبستگی با بخشهای دیگر
نمیبینیم.
همچنانکــه بــه وقت مســابقهی
ِ
سرود
فوتبال رفتارمان نســبت به
در حال پخش یکدســت نیســت،
همدلیمان با دغدغههای متفاوت
مردم معتــرض در نواحی مختلف
کشور هم یکپارچه نیست.
گیرم که چند ساعتی هم در شادی
بعد از مســابقات فوتبــال ،همراه
و همدل شــویم؛ بعــد از این چند
ساعت چه خواهد شد؟ در فقدان
هویت ملی ،عاقبتــی هولناکی در
انتظار ماست.
•
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نوشــته هانــس کریســتین
«تنها وقتی میرقصم ،احساس آزادی  >> ...ادامه از صفحه18 :
اندرســن ،به رقص مرگ پرداخته
مثــا مــاه گذشــته در 'مهمانــی رقــص این است':انسانها را نباید خرید و فروش
شده است.
همجنسگراها' ،آنان با رقصی پرجنب و کرد').
ســیدنی پوالک در فیلم 'آنها به اسبها
جوش و تماشــایی به معــاون اول رئيس در یونان پاتریشــیا آپرگی ،طراح رقص ،از شلیک میکنند؟'( ،)۱۹۶۹ماراتن رقصی
جمهور مایک پنس ،که در حال بازدید از این طریق بــه بحران مهاجــرت واکنش کابوسوار را در زمان رکود بزرگ به تصویر
کلمبوس در اوهایو بود ،اعتراض کردند .نشان داد .او اســتدالل میکند که رقص میکشدکه رقصندگان آن اندازه با یکدیگر
جی اســمیت ،ترتیبدهنده این برنامه ،بــه صــورت طبیعــی مدیومــی مرتبط با رقابت میکنند تا بیفتند و بمیرند.
رقصکنانمیگوید:
مهاجــرت اســت ("زیــرا همــه در آن در در فیلــم 'قــوی ســیاه' ،ســاخته دارن
"ما میخواســتیم مثبتاندیشــانه با یک جنبــش و جابهجاییانــد ،پــس از طریق آرنوفســکی ،تالش ناتالــی پورتمن برای
مهمانی رقص بزرگ و دوستداشتنی به رقص میتوان به آسانی با حس نقل مکان رسیدن به کمال ،در نقش بالرین اصلی،
آنان که با ال جی بی تی کیو ضدیت دارند ،فیزیکی در مهاجرت همدلی کرد)".
به بهای جانش تمام میشود.
واکنش نشان دهیم".
رقــص مرگ ،یا جهانشــمولی مــرگ ،در در جهــان واقعــی نیــز رقــص ،نیرویــی
عنصری در رقص نهفته است که تنش را عرصــه هنر و فرهنگ جهــان ،موضوعی زندگیبخــش اســت -و شــبکههای
به نیرویی برای تغییر بدلمیکند.
همیشهبحثبرانگیزاست.
اجتماعی این بیان صمیمانه را تاثیرگذارتر
رقص فرمی است که معموال در مواقعی که در ایــن رقــص ،شــرکتکنندگان ممکن میکننــد .مثال نیروی وحــدت آور رقص
اصال انتظار نداریم ،دلیرانه درونمایهاش اســت تــا ســرحد مــرگ برقصنــد .در محلی دبکه را در نظر آوریم ،که فلسطینیان
را بیــان میکند .در ســال  ۲۰۱۲گروهی 'پرســتش بهار'( )۱۹۱۳ساخته جنجالی دست در دست یکدیگر در یک صف اجرا
از دختران رقصنده در ویترینهای محله استراوینســکی؛ باله 'میز ســبز' از کورت میکنند.
روسپیها در آمســتردام رقصیدند .آنها جوس ،طراح رقص آلمانی در دهه ۱۹۳۰؛ میتوانیم از رقص معترضان سیاســی در
بــا رقص توجه افکار عمومی را به کمپین یــا فیلم موزیکال 'کفشهــای قرمز' ،کار کارناوال ریو بگوییم  -که امسال گروهی
'تجارت انســان را متوقــف کنید' ،جلب فیلمســازان بریتانیایی پاول و پرسبرگر ،از مدرســه رقــص ســامبای 'پاراییــزو دو
کردند (شــعار این کارزار ضــد بردهداری اقتباســی از داســتان پریان سنگدالنهای تیوتــی' در آن قطعــهای را به نــام 'خدای

مــن ،خدای مــن ،آیا بــردهداری از میان
رفته است؟' اجرا کردند .شاید هم به گروه
تونسی 'شــهروندان رقصنده' ،متشکل از
زنان رقصنــده به رهبری طــراح رقص-
بحــری بن یحمــد -بنگریم ،کــه یکی از
آثارشان قطعهای است به نام 'به رغم همه
موانع خواهم رقصید'.
بــن یحمد توضیــح میدهد کــه" :رقص
قالب مبارزه ما علیه خشکاندیشی دینی
و اجتماعی است".
در آن چه به نظر بعضی سبکسرانه به نظر
میآید ،نیرویی عظیم نهفته است.
حــق بــا مدونا بــود کــه در قطعــه 'لذت
رقــص'( )۱۹۸۵خوانــد" :تنهــا وقتــی
میرقصم ،احساس آزادی میکنم ".رقص
جاری و ساری است و به دیگران نیز سرایت
میکند .به مثابه مصادیقی از شــیوع این
تب فراگیر میتوان به هنرمندان بریتانیایی
از اکرم خان تا بوی بلوی مشــهور اشــاره
کــرد .کنش رقــص طبیعتــی مهارناپذیر
دارد -و در دوران عســرت جنبشهایــی
سرکشانه از این دست ضروری است.
اروا حیدر (بیبیسی)

کاپیتان ها برای اینکــه از افتادن در چاله
هوایــی جلوگیــری کنند ،آمــوزش های
زیــادی در مورد الگوهای هوایی دیده اند
و به این ترتیب می توانند بهترین مسیر را
در هر پرواز انتخاب کنند .زمانی که افتادن
یک چاله هوایی غیر قابل اجتناب است،
کاپیتان هــا به خوبی می داننــد که آن را
چگونه مدیریت کنند تا نگرانی مسافران را
به حداقل برسانند.

در چالــه هــای هوایی آســیب می بینند،
کودکان هســتند که آن ها را بغل کرده یا
روی پایتــان می گذارید .زمانی که در یک
چالــه هوایی مــی افتید ،بســیار احتمال
دارد که کودک شــما پرت شــود و صدمه
ببیند .پس پیشــنهاد ما این است که اگر
نوزاد یا کودک خردسال دارید ،پروازهایی
را انتخاب کنید که اجازه می دهند شــما
از صندلــی کودک اســتفاده کنید .به این
صورت آن ها امن و آرام خواهند بود.

چاله هوایی در پرواز که  >> ...ادامه از صفحه28 :
و هوایی روبرو هســتند و قبل از رســیدن
به آن ،عالمت بســتن کمربنــد ایمنی را
روشن می کنند .کاپیتان ها از این موضوع
توســط گزارش هــای آب و هوایی قبل از
پرواز ،برج مراقبت و گزارش هایی از دیگر
هواپیماهــای در طــول مســیر مطلع می
شوند.

•

اما داستان چاله های هوایی هوای
صاف فرق می کند
با اینکه اســم این نوع چالــه هوایی گول
زننده است اما خطرناک ترین آن هاست،
زیــرا این نــوع در هوای صافــی اتفاق می
افتــد که خلبــان دید کامــل دارد پس می
تــوان گفت کــه رادارهــای آب و هوا نمی
تواننــد آن را تشــخیص داده و به کاپیتان
گزارش کنند .در نتیجه کمترین زمان را
برای خدمه پرواز مهیا کرده تا مسافران را
آگاه کنند .نکته جالب توجه این است که

بیشترین آســیب های ناشی از چاله های
هوایی نیز به خاطر این نوع است.

•

چاله های هوایی باعث سقوط هواپیما
منی شوند
با اینکه ممکن است شما احساس سقوط
داشته باشــید اما در واقع امنیت هواپیما
چیزی نیست که با یک چاله هوایی از بین
برود.
هواپیماها طوری طراحی شــده اند که در
موقعیت های متفاوت آب و هوایی بتوانند
دوام آورده و به پروازشان ادامه دهند .پس
بهتر اســت فکر نکنید که چــون در چاله
هوایی افتاده اید پس حتما هواپیمای شما
سقوط می کند!
آرام باشید!

•

کاپیتان ها آموزش دیده اند که در مواجهه
با این پدیده چطور برخورد کنند

سناریوبرای سقوط جمهوری اسالمی >> ادامه از صفحه12 :
.۱پاســداران پیــش از همه چیز پاســدار
روحانیــت و نظــام بودهانــد و اصــوال کار
و هویــت خــود را از همیــن پاســداری
گرفتهاند .به همین دلیل به همان اندازه
که روحانیون به سپاه نیاز دارند سپاهیان
برای مشــروعیت سیاســی بــه روحانیون
وابســتهاند .روحانیون امــروز هیچ مانعی
برای کسب قدرت بیشتر سپاهیان نیستند
مگر آنکه آنها قدرت مطلق را بخواهند.
•
.۲در جنایتــی از جنایات رژیم نیســت که
ســپاه مشــارکت نداشــته باشــد .اعتماد
عمومــی بــه ایــن نهــاد در شــرایطی که
حکومت در حال فروپاشــی باشد تا حدی
خیالبافانه به نظر میآید.
•
.۳بخش عمدهی دغدغههای دولتهای
غربی نســبت به برنامههای ســاحهای
کشــتار جمعــی ،تروریســم و مداخــات
منطقــهای متوجــه به ســپاه اســت .این
دولتها نمیتوانند در شرایط سقوط رژیم
به سمت سپاه تمایل داشته باشند.

دولت فروریخته ()failed state
ناکارکرد شــدن حکومت مرکــزی تنها در
صورتی اتفــاق خواهد افتــاد که حکومت
مرکزی بخواهد همچون حکومت بشــار

در ســوریه به هر قیمتی بر ســرکار بماند
در حالی که بخشهای زیادی از کشــور از
کنترل آن خارج شده باشد .ایران کشوری
بسیار بزرگ با احساسات ملی بسیار قویتر
از ســوریه اســت و مداخلهی روسیه (که
امــروز گفته می شــود چند هــزار نیروی
امنیتی در ایران دارد چون از فرو غلتیدن
این کشــور به سمت غرب هراسان است)
نمیتواند حکومت مرکزی را همانند دولت
بشار نجات دهد .همچنین رژیم جمهوری
اسالمی متحدی همانند خود برای بشار
ندارد تا روز مبادا به دادش برسد.
بدیــن ترتیــب تنهــا «مقاومــت» رژیــم
جمهوری اسالمی در برابر خواست مردم
اســت که باعــث فروریزی هر چه بیشــتر
نهادهای دولتی و تبدیل ایران به کشوری
بــا دولــت ناکارکرد شــود .البتــه این امر
بستگی بســیار زیادی به سرعت فروریزی
رژیــم دارد .اگر رژیم در عرض یکی دو ماه
سقوط کند نیروهای خارج از مرکز فرصت
کمتری بــرای فعال شــدن پیدا میکنند
امــا در صورتی که فرایند ناکارکرد شــدن
حکومت مرکزی دو یا سه سال طول بکشد
احتمــال ناکارکرد شــدن کامل حکومت
مرکزی باالتر میرود.
در صــورت از کنتــرل خــارج شــدن چند
اســتان ،احتمال حملهی ســپاه برای باز

•

عالمت بسنت کمربند ایمنی واقعا مهم
است
از آنجایــی کــه چالــه هــای هوایــی در
مســیرهای زیــادی وجود دارنــد ،یکی از
موفق تریــن روش ها بــرای جلوگیری از
صدمات ناشی از آن این است که کمربند
ایمنی خود را ببندید .ساده اما کاربردی!

•

صندلی ماشین کودکان برای هواپیما
هم به درد بخور است
یکــی از در معــرض تریــن مســافرانی که
پس گرفتن بسیار اندک است چون بعید
اســت فرماندهان وفادار ســپاه و بســیج
به والیت فقیــه بتوانند نیروی کافی برای
چنیــن ســرکوبها و جنگهایی بســیج
کننــد .در تظاهــرات دی  ۹۶و درکازرون
بــرای روزهــا کنتــرل منطقــه از دســت
نیروهای سپاه نیز خارج شد و این سناریو
بــودن اعتراضات
در صــورت گســتردهتر
ِ
دوباره تکرار خواهد شد و روزها و هفتهها
ممکن اســت ادامه پیدا کند .مزدورهای
شــیعهی جمهــوری اســامی در لبنان و
عراق و افغانستان و پاکستان در این جنگ
ها شرکت نخواهندکرد چون با تحریمهای
نفتی ،شیرهای نفت مثل گذشته به راحتی
در دست حاکمان نخواهد بود تا با دست
و دلبــازی آنها را با دالرهای نفتی تامین
کنند.

عـــوامل افزایش احتمال سناریوی
دولت فروریخته
•

.۱چهار دهه سرکوب مردم همهی مناطق
کشور موجب شکاف جدی میان دولت و
ملت در همهی مناطق کشور شده است.
بــرای بســیاری از ایرانیان دشــوار اســت
میــان رژیم و ســاختار دولــت (نهادهای
ادارهکنندهی کشــور) تفاوت قائل شــوند
چون چهار دهه است رژیم خود را مساوی
اسالم ،ایران و دولت -ملت معرفی کرده

•

به زودی همه می توانیم از چاله های
هوایی جلوگیری کنیم
شــرکت های هواپیمایی در حال مطالعه
روی تکنولوژی هایی هستند که بتواند از
چاله هوایی جلوگیری کندکه آن ها توسط
لیزرهای فرابنفش برای ارسال پالس هایی
در هوا این کار را انجام خواهند داد.
(اکوفارس)

اســت .امروز دیگــر فقط این شــکاف در
کردستان و بلوچســتان حس نمیشود.
در شرایط تضعیف دولت مرکزی احتماال
قزوین و لرســتان و خوزســتان و فارس و
اصفهان نیز به سرعت از وجود روحانیون
و سپاهیان پاک خواهد شد.
•
.۲نیــروی اصلــی در این ســناریو نیروی
گریز از حکومت مرکزی اســت .حکومت
مرکزی در چهل سال گذشته غیر از تاراج
منابع محلی و سرکوب و فریبکاری کاری
انجام نداده و نهادهای مدنی واقعی (مثل
ســندیکاهای کارگری) و فعــاالن قومی و
مذهبی نقش اصلی را در این شرایط بازی
خواهند کرد .این نهادها بیشــتر متمرکز
بر مشــکالت و مســائل محلی هستند تا
دغدغههای ملی.
•
.۳امروز غیــر از کوروش و شــاهزاده رضا
پهلوی در کنار تخت جمشید و شاهنامه
(و ســالی چند رور نوروز) کمتر نشانهای
از نمادهــای ملــی ایرانیــان درحوزههای
اجتماعی قابل مشاهده است .جمهوری
اســامی عزم جزمــی بر نابــودی عناصر
هویتــی ملی داشــته اســت .عوامل دیگر
ِ
همبستگی ملی مثل آیینها و نشانههایی
که مردم را در سطح ملی به هم پیوند دهد
بسیارکمرنگ هستند.

{>> ادامه در صفحه}38 :
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ریشه اصلی
مشکالت ما در
ناکارآمدی
است
محمود
سریعالقلم
اگــر مجموعــه
مشکالت کشور را
یکجا ببینیــم ،به
نظر میرسدکانون
ماهــوی ایــن مســایل در ناکارآمدی
اســت .از خرابشــدن آســفالت یک
هفته پس از تکمیــل گرفته تا تأخیر
پروازهــا ،از نرخ دو رقمی تورم گرفته
تــا اول بودن ایــران در فرار مغزها ،از
کشته شــدن  ۲۲هزار نفر در جادهها
گرفتــه تــا وضعیت دریاچــه ارومیه و
ســایر تاالبهــا و رودخانههــا از رتبه
بســیار پایین فضای کســب و کار در
ایــران گرفته تا بیــکاری  ۶۵درصد از
زنــان تحصیلکرده ،از ســقوط مکرر
هواپیماهــا گرفتــه تا تعــداد محدود
روزهای هوای پاک در شهرها.
مجدد ًا تکرار میکنم:
اتاق فکــر بررســی ماتریس مســایل
کشور کجاست؟
آیــا ما در مدیریت کشــور بــه تئوری
سیســتمها قائــل هســتیم؟ هــر
چنــد تمامــی خلقــت تابــع تئــوری
سیستمهاست.
بر اســاس همین منطق ،اگر ریشــه
مشــکالت را در ناکارآمــدی بدانیــم
کــه صدها مصــداق میتوانیــم برای
آن مطــرح کنیم ،پس باید بپرســیم
علتالعلل ناکارآمدی ایــران در کدام
عنصر و عامل قابل جستجوست؟
علمی و منطقی است که در اتاق فکر
کانونی کشور ،پاسخهای متعددی به
این ســئوال داده شود .طی  ۲۶سال
گذشته ،به یک پاسخ در رابطه با این
ســئوال ،پایبندی علمی و استداللی
داشتهام:

علتالعلل ناکارآمدی در ایران،
فقــدان ارتباطات بیناملللی
است.

اگــر ما در حد ترکیه بــا جهان ارتباط
داشتیم ،تخصص را گرامی میداشتیم
و به یک نفر ،بیش از ده حکم اجرایی
نمیدادیم.
اگــر ارتباطــات جــدی بینالمللــی
داشتیم ،آلودگی هوای تهران ،ایمنی
جادهها ،ترافیک شهری ،نظام اداری
و دهها مورد را مجبور میشدیم سریع
حل و فصل کنیم.
اگــر ارتباطــات وســیع بینالمللــی
داشتیم ،نمیتوانستیم نرخ دو رقمی
تورم را برای دههها حفظ کنیم.
اگر بینالمللی بودیم ،در دانشگاههای
ما ،از اســاتید کرهای و ژاپنی گرفته تا
محققــان مصــری و برزیلــی حضور
پیــدا میکردند ،تدریــس میکردند،
آموزش میدادند و میآموختند و افراد
دانشــگاهی در داخل کشــور ،خود را
محک میزدند.
اگربینالمللیبودیم،قبولنمیکردیم
درصــد قابل توجهی از مــردم ایران از
اتومبیل پراید استفاده کنند.
اگــر بینالمللــی عمــل میکردیــم،
روبــروی شــاخص ارزی ایــران در
صرافیهــای خارجــی ،معادلهــای
بسیار ضعیف را نمیدیدیم.
}30
صفحه:
{>> ادامه در
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

کالبد

[ ]6در ایــن کتــاب بــا تکیــه بــر
تجارب و مشــاهدههای گسترده،
کندوکاوهــای اجتماعــی و
روانشــناختی ،راهها و امکانهایی
برای کمک بــه کودکان قربانی ،و
پشــتیبانی و

ک کودک
تل ی

شکافی ق

سیماراستین لحظــهای ،میتوانی
•
بگویی ،با او احتماال
آگاهســازی بستگان
کاری
خطوط کلی اســتراتژی تبهکاران میتوانــی
>> بخش پایانی
و افــراد مورد اعتماد
انســانی
ماننــد
را
[]4
متمایل بــه آزارکودکان از این قرار بکنی».
از  2بخش
•
است:
قربانیــان ارائه شــده
کامل جدی میگیرد».
نکات
برخی
قربانی.
درباره
 جلب اعتماد کــودک ،از طریقاست.
[]5
محبت کردن ویژه ،هدیه دادن ،و مشترک درباره کودکان قربانی
همچنیــن کودکانــی کــه در مولــف کتــاب ،اورزوال انــدرز
تشویق و ستایش پرشور از کودک؛ کودکانــی کــه در خانــواد ه مــورد خانوادههایی بزرگ میشــوند که [ ،]7یکــی از فعاالن و موسســان
 ایجــاد رابطــه اعتمــاد آمیــز با کــم توجهــی ،بیاحترامــی و بی گفتوگو و آگاهســازی درباره امور نهــاد غیرانتفاعــی Zartbitterکــودک و تشــویق او بــرای حفظ مهری قــرار میگیرند ،مدام تنبیه جنسی و جنسیتی ممنوع است( ،شــکننده /تلخ و دردناک) است
اسرار و در صورت مقاومت کودک میشــوند ،از والدین و بزرگترها حساســیت کمتری در تشخیص کــه بــه عنــوان الگویــی معتبر و
با توسل به تهدید و اعمال فشار؛
وحشــت دارند ،بیشتر در معرض نشــانههای سوءاســتفاده جنسی شــناخته شــده در سراســر آلمان
 منزوی کــردن کودک از طریق خطر “شکار شدن” قرار دارند.دارند ،و به رفتارها ،ایما و اشارهها ،مطرح شده و الهامبخش نهادهای
اختالل و تخریب روابط کودک با ایــن کودکان نیاز وافری به احترام کلمــات و برخــی نوازشهایی که مشــابه پرشــماری در سراسر این
والدین ،دوســتان نزدیک ،و افراد و محبت دارند .آنان از کســانی که مرزهــای فردی آنها را خدشــهدار کشور بوده است.
مورد اعتماد او؛
در مقدمــه این کتاب که در ســال
به آنها توجه میکنند ،به آنها گوش میکنند،حساسنیستند.
 زیــر نفوذ قــراردادن کــودک و میدهند و تشویقشان میکنند ،اغلــب پژوهشهایی که درباره آزار  ۲۰۰۳تکمیــل و در ســال ۲۰۱۴بدبیــن کردن او نســبت به روابط خوششان میآید.
کودکان و سواستفاده جنسی از آنها برای پنجمیــن بــار تجدید چاپ
اصلیش؛ و
در گزارشی از زبان یک تبهکار آمده انجام شد ه است ،نشان میدهند شد ،آمده است:
 بی ضرر نشان دادن بهرهکشی و است:کــه کــودکان در محیطهایــی با «تا اوایــل دهــه  ۱۹۸۰در اروپا به
«آنها همه جور هدیــها 
سوءاستفاده از کودک.
ی دریافت شــیوه تربیت ســنتی که بــه آنان ســختی دربــاره آزار و بهرهکشــی
اغلب مجرمــان ،قربانی خود را در میکننــد ،پرهیجانترین چیزها ،اطاعت از بزرگساالن آموزش داده جنســی از کــودکان گفتوگــو
روابط خانوادگی ،دوستی و آشنایی گرانترین لباسها .اما در واقعیت ،میشود ،بحث و جدل و سرپیچی میشد .این موضوع حتی در مراکز
انتخاب میکننــد .مدتها کودک فقــط عروســکهایی نمایشــی از حکم آنان ،گســتاخی و بیادبی مشاوره ،کودکستانها و مدرسهها
مورد نظرشان را زیرنظر میگیرند .هســتند .آنهــا به یــک ذره تماس دانسته میشــود ،بیشتر در خطر هم گناه به شمار میآمد .گویا باور
به عالقهها ،ترســها ،نگرانیها ،و بدنی هم نیاز دارند .آنها هم دلشان افتادن بــه دام کــودکآزاران قرار عمومی بر این بود که بهرهکشی و
کنجکاویهــای او پــی میبرنــد .میخواهــد همصحبتــی داشــته دارند .در حالیکه کودکان تربیت سوءاستفاده جنسی گناه نیست،
ســپس بــر مبنــای ایــن آگاهی ،باشــند که بتواننــد با او بــی پرده شــد ه درخانوادههایــی کــه اجازه بلکــه حــرف زدن دربــاره آن گناه
کودک را زیر نفوذ خود میگیرند ،درباره همه چیزگفتوگوکنند .آدم پرســش کردن ،مخالفت کردن و اســت .از آنجایی کــه هیچگونه
بهرهجویی میکننــد و با ارعاب و بعضی وقتها با چنین کســانی هم “نه گفتن” را میدهند ،مستقل و طــرح و برنامــهای بــرای بررســی
تهدید ،او را به سکوت وامیدارند .برخورد میکند ،آنها خوشــحالند مقاوم هستند و بیشتر امکان دفاع و چارهجویــی این مســئله وجود
[]3
نداشــت ،پس درباره آن ســکوت
که بزرگسالی را پیدا کردهاندکه آنها از خودشان را دارند.
•
تبهکاران به ویژه در شناسایی
میشــد .هنــوز در دهــه ۱۹۸۰
گــزارشی از یک جتربه
آســیبدیده،
کــودکان
دختران نابالغی را که از پدران خود
موثر:
حســاس ،کنجکاو و ماجراجو
باردار شــده بودند ،بــه خانههای
تبحــر دارنــد .در چارچــوب
من ظریف و شکننده بودم… مخصوصی میفرســتادندکه برای
پژوهشهــای انجــام شــده
و چه تلــخ و دردنــاک بود آن نگهداری مادران جوان با کودکان
در زمینــه کــودکآزاری ،این
اتفاق در آلمــان در اوایل دهه (ناخواسته) بدون سرپرست تدارک
گفته ثبتشــده از یک تبهکار
 ۱۹۹۰نخســتین کتاب مهم دیده شده بود؛ و نوزادان ناخواسته
تأملبرانگیزاست:
پرتیــراژ راهنمــای مقابلــه با را به داوطلبان داشتن فرزندخوانده
« فورا متوجه میشوی؛ وقتی
سوءاســتفاده و بهــره کشــی میدادند .برخی زوجها ،فرزندی را
یکــی با تــو ســرصحبت را باز
جنســی از کودکان زیر عنوان که دخترشان زاییده بود ،همچون
میکنــد ،یا تو ســر صحبت را
“مــن ظریــف و شــکننده فرزند خودشــان بزرگ میکردند.
بــا او باز میکنــی و او به حرف
بودم… و چه تلــخ و دردناک نام پدر کودکان ناخواســتهای که
بود آن اتفاق” منتشر شد.
تو توجه میکند .تو در چنین
به هر تقدیر در نزد مادرشان بزرگ
میشــدند ،برخالف سنت دیرینه
که همواره کودکان را برای هویت
همبستگی جمهوری خواهان ایران
و شناســایی به پدرشــان منتسب
موانع تاریخی سکوالریسم و دموکراسی در ایران
میکردنــد ،همــواره ناشــناس
سخنران
میماند.

محمد امینی

همبستگی جمهوری خواهان ایران

موانع تاریخی سکوالریسم و دموکراسی در ایران
سخنران

محمد امینی
شنبه چهارم ماه اوت (اگوست)
ساعت  5پس از نیمروز
دانشگاه کبک – مونترآل – کانادا
Quebec University/ Université du Québec à Montréal
(اگوست)
شنبه چهارم ماه
اوت 315 Rue
Saint-Catherine
E
 DR-200نیمروز
ساعت  5پس از
Montréal, QC H2L 2C5
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نخســتین نهادهــای خودیــاری
زنان در آلمــان Wildwasser −
(ســیالب) و Zartbitter
(شــکننده/تلخ و دردنــاک)  −در
همین سالها تاسیس شدند.
این نهادها که توسط زنانی شکل
گرفتند که خود در کودکی قربانی
آزار و اذیت جنســی شــده بودند،
مسئله سواستفاده از کودکان را به
افکار عمومی کشاندند .آگاهسازی
در این باره که آزار و اذیت کودکان
تجربهای روزمره و مربوط به همه
گروههــای ســنی و همــه اقشــار
اجتماعی اســت ،نابــاوری و حس
درماندگی بخــش بزرگی از جامعه
را برانگیخــت .برخی محافل ،این
نهادهــا را دروغپــرداز ،ضدمرد و
هیســتریک نامیدند .سالیان دراز
نتایج تحقیقات درباره خشونت و

سوءاســتفاده از کودکان در شبکه
خانوادگــی و توســط افــراد مــورد
اطمینان ،با سیاســت ســکوت و
بــی اعتنایــی روبرو میشــد .این
سکوت نخست در سال  ۱۹۹۷که
تحقیقات دولتی به نتایج مشابهی
دست یافتند ،شکسته شد]8[ ».
در ســه دهــه گذشــته ،آمــوزش
کــودکان برای مقابله با خشــونت
و بهرهکشــی جنســی ،بخــش
جداییناپذیــر آمــوزش در همــه
سطوح اجتماعی و همه گروههای
سنی ،در کشــور آلمان را تشکیل
میدهد:
در کودکســتانها ،در مدارس ،در
مراکز تجمع کودکان و نوجوانان،
در دانشگاهها ،در میان آموزگاران
و مربیان ورزشی ،در کلینیکهای
کــودکان ،در هرجایــی کــه پــای
کــودک به آن میرســد و موضوع
سالمت و سعادت کودک اهمیت
دارد .همچنین در مراکز مشاوره،
ادارههــای مربــوط به کــودکان و
نوجوانان ،همــواره هزینهای برای
انتشار و بخش بروشورها و ادبیات
متنــوع آگاهگرانــه در ســطوح
مختلف اختصاص داده میشــود.
فعالیتهای پژوهشی در چارچوب
بررســی ریشــههای اجتماعــی و
جرمشناســی خشــونت نســبت
به کــودک ،تحلیل روانشناســانه
شــخصیت و بیوگرافی تبهکاران،
تأســیس و تأمیــن هزینــه مراکز
مشــاوره و معالجه بــرای کودکان
آســیب دیده ،تشکیل جلسههای
آگاهگرانــه بــا خانوادههــا ،ایجــاد
شبکههای مختلف شــهروندی و
تخصصی بــرای مطالعه و حمایت
از کودکان و خانوادههایشان ،همه
و همــه نتیجــه گســترش آگاهی
و حساســیت اجتماعی بــه پدیده
روزمره کودک آزاری است.
جالب این است که علیرغم کاهش
آشــکار و همه جانبه کودک آزاری
در کشــور آلمان ،به دلیل پیچیده
تر شــدن (دیجیتــال) روشهای
تبهکاران ،آمار ساالنه کودک آزاری

همچنان باالست .و حدود ده هزار
مــورد و بخش پنهان آن هشــتاد
تا ســیصد هزار مورد تخمین زده
میشود.
عواملــی که در چرخــش و تحول
افــکار عمومــی در آلمان نســبت
بــه کــودک آزاری نقــش تعییــن
کنندهای داشتهاند ،از این قرارند:
• بــاور بــه ایــن که کــودکآزاری
پدیدهای استثنایی و یگانه نیست،
بلکه پدیدهای عمومــی و روزمره،
متعلق به همه اقشــار اجتماعی و
همه گروههای سنی است.
• پذیرش این که بیشترین میزان
کودک آزاری در شبکه خانوادگی،
دوستی و آشنایی انجام میگیرد،
جایی که کودک احساس بیگانگی
نمیکند و رشتههای اعتماد برقرار
است.
• ایــن که قربانیان کــودکآزاری
و بهــره کشــی جنســی منحصــرا
دختربچهها نیســتند .پسربچهها
نیز در ابعاد فاجعهبــاری مورد آزار
و اذیت و سواســتفاده جنسی قرار
میگیرند.
• هضم این نکته که کودکآزاری
و بهرهکشی جنسی از کودکان مرز
جنســیتی وجــود نــدارد و کودک
آزاری را تبهــکاران زن نیــز انجام
میدهند.
• پذیــرش لزوم مبــارزه فرهنگی
علیــه فرهنــگ کتمان و ســکوت
درباره کودکآزاری.
شکســتن ســکوت یعنــی :آغــاز
گفتوگوهــای علنــی دربــاره این
اتقاقهــای روزمــره دردنــاک و
تخریب کننده ،ایجاد شــبکههای
ابتکارهــای مردمــی و نهادهــای
مســتقل غیردولتی برای حمایت
از قربانیــان و آگاهیبخشــی بــه
خانوادهها ،برای پیشگیری از تکرار
و گســترش کــودک آزاری ،فعال
کردن جامعه و حســاس کردن آن
از طریــق انعکاس بیوقفــه ابعاد
فاجعه ،نمونهها و زندگینامههای
واقعی کودکان قربانی.

{>> ادامه در صفحه}33 :
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نگــاه...

دکتر کورش عرفانی

«مرز پدافند هوایی ارتش به علت
قطعی برق خاموش است!»

کوتاه ترین پاسخ به رجزخوانی
های سردار قاسم سلیمانی!

جنگ یا «جمهوری دوم» در ایران ؟
تحریم های گســترده ای که از
ســوی آمریکا اقتصاد ایــران را
هدف قــرار داده اند می رود که
ســاختارهای نظــام جمهوری
اســامی را در بحــران هــای
شدید فروبرده و زمینه را برای
از هم پاشــی رژیم فراهم سازد.
اعتراضــات داخلی مــردم جان
بــه لب آمــده ســایه ی ترس و
وحشت را بر سر رهبران نظام
حاکم ســاخته اســت .نوعی از
فضای ترس و پریشانی از راس
تا ذیل رژیم را فرا گرفته است و
به همین دلیل در یک واکنش
عصبــی ،مقامــات حکومتــی
زبان تهدید و موضوعاتی مانند
بســتن تنگه ی هرمز را پیشه
کرده اند.
از آن ســوی ،مقامــات دولــت
آمریکا و به ویژه رئیس جمهور
ایــن کشــور دانلد ترامــپ ،در
پاســخ گویی به این تهدیدها،
وارد یک تنش زایی دیپلماتیک
تنــد شــده انــدکــه ،بــه گفته
ی بســیاری از کارشناســان و
ناظران ،می تواند منجر به آغاز
یک جنگ تمام عیار در منطقه
ی خلیج فارس شــود .جنگی
که به دلیــل نابرابــری نیروها
و لجســتیک آن بــدون شــک
بــا ویرانی کامل ایــران و آوارگی
میلیون ها و مرگ هزاران هزار
نفر توام خواهد شد.
در این میان فرصت کمی باقی
مانــده تا بتوان از ســناریوهای
ســیاهی مانند احتمال جنگ
جلوگیری کرد .اما همان طور
که معروف و آشناست« :جلوی
ضرر را هر موقع بگیریم منفعت
است».
پرسشی که در این میان مطرح
مــی شــود این اســت کــه راه
جلوگیری از ضرر چیست؟
چه راهکاری هست که می تواند
در یک بازه ی زمانی مناســب
کشور ما را از این وضعیت اسف
بار بیــرون آورد و امکانی تازه را
در پیش راه آن قرار دهد؟
•
در جستجوی راهکار:
در ایــن زمینــه تــاش هــای
زیــادی شــده و می شــود ،اما
تاکنون چنــدان نتیجه بخش
نبوده است.
بــه نظــر می رســد که یکــی از
دالیــل عــدم موفقیــت در این
بوده که اغلب تالش ها به طور
عمده در حد حرف و ایده باقی
مانده و فرصت تبدیل شدن به
یک طرح اجرایی را پیدا نکرده
است.
به همین خاطــر ،برای خروج
از بن بست کشــورمان باید به
ســمت یک راه حــل عمل گرا
برویم.
در ایــن راســتا نگارنده چندی
پیــش ایــده ی «جمهوری دوم

ایران» را ارائه داد.
ایــن ایــده با الهــام از مدلی که
در تاریــخ سیاســی فرانســه و
برخــی دیگــر از کشــورهای
دارای دمکراســی شکل گرفته
اســت ،پیشــنهاد می دهد که
در یــک حرکت ســازمان یافته
بتوانیــم از رژیــم کنونــی خلع
قــدرت کنیم ،پرونــده ی آن را
به عنوان «جمهوری اول» در
تاریخ سیاسی معاصرکشورمان
ببندیم و سپس ،در یک فرایند
برنامــه ریزی شــده و مدیریت
شــده ،به سوی یک جمهوری
دمکراتیــک و الئیک به عنوان
«جمهوری دوم ایران» حرکت
کنیم.
بدیهــی اســت کــه پیشــنهاد
«جمهوری دوم ایران» نیز در
نگاه نخست به طور صرف یک
ایده به نظر می رســد ،اما مهم
این اســت که ایــن یک ایده ی
تعریف شــده ،چارچوب بندی
شده و مسیرساز است.
به عبارت دیگــر ،با اتکاء به آن
مــی توانیم یــک نقشــه ی راه
استراتژیک را ترسیم کنیم و با
برنامه ریــزی عملی و مدیریت
تخصصی آن را متحقق سازیم.
از همین روی نیز شــانس این
پیشــنهاد این اســت کــه یک
دستورالعمل مشخص و قابل
اجرا را در مقابل ما می گذارد.
•
نقشه ی راه:
ایده ی «جمهوری دوم ایران»
بر این مبناســت کــه ما نیازی
به برهم زدن کل ساختارهای
جامعه نداریم ،که بخواهد بی
نظمی و تــرس و هراس ایجاد
کنــد ،بلکه نیاز بــه یک تغییر
سیاســی هدفمند داریم که آن
هم به طور مشخص یعنی کنار
زدن رژیــم کنونــی و مدیریــت
روندی که ،با برگزاری انتخابات
الزم ،سبب روی کار آمدن یک
رژیم دمکراتیک منتخب مردم
شود.
این که این ایده شــانس تحقق
و موفقیت داشته باشد بستگی
مســتقیم دارد به عقــل و اراده
ی ما ایرانیان .یعنی چهل سال
پــس از وارد شــدن یــک ضربه
ی تاریخــی بی مانند به اعتماد
ملی مــا بتوانیم خــود را از قید
و بند تــرس و بی باوری بیرون
بکشیم و این بار جدی ،مصمم
و قدرتمنــد بــه پــای این طرح
بیاییم .طرحــی که جزییات آن
در ایــن مختصر نمــی گنجد،
اما کار قابل توجهی روی جنبه
ی نظری آن انجام شــده است
و برای پیاده شــدن به ویژه نیاز
دارد به همت عمل گرای بخشی
از ما ایرانیان؛ این که بیاییم و در
اجرای این طرح مشارکت کنیم
تا آن را به سرانجام برسانیم.

هادی خرسندی

•

تبدیل ایده به پروژه:
یادآور می شویم که هر ایده ای
برای آن کــه واقعیت بیرونی را
تغییــر دهد باید به یــک پروژه
تبدیل شــود .پروژه ،بر اساس
تعریف علم مدیریت ،نقشه ی
مرحله به مرحله ی اجرای یک
طرح برنامه ریزی شده است.
«جمهــوری دوم ایــران» ایده
ای اســت که دارد به یک پروژه
تبدیل می شــود .یعنی مراحل
جزیی و خرد آن هر روز بیشتر
و بیشتر نوشته و در قالب طرح
در مــی آید .تــا این جــای کار
مشکل نیســت .بخش دشوار
کار از زمانی است که این پروژه
آماده است و باید که اجرا شود.
برای این منظورمثل هر پروژه
ی دیگری ،این جــا نیاز داریم
به نیروی انسانی ماهر و منابع
مالی و مــادی کافی .با ترکیب
ایــن دو عنصر نیرویی و مادی
اســت که هر پــروژه ی بزرگی
در بســتر مناســب خود پیاده
شــده و تولد می یابد .پروژه ی
«جمهــوری دوم ایــران» نیــز
از این امر مســتثنی نیست .به
عبــارت دیگر ،اگر مــا ایرانیان
عالقمند به یک تغییرسیاسی
دمکراتیــک بتوانیــم ایــن دو
ضــرورت را بــرای آن فراهــم
کنیــم ،بدون تردیــد طرح می
تواند اجرا شــود و کشورمان را
نجات دهد.
•

ایرانیانباورمند:
مــا در این مقطــع نیــاز داریم
بــه انســان هایــی باورمند ،به
ایرانیانــی کــه از یک ســو خود
بــاوری دارند و از ســوی دیگر
عاشق ایرانی آزاد و آباد هستند.
اگــر بتوانیم به انــدازه ی کافی
چنیــن هموطنانــی را گردهم
آوریم تردید نداشــته باشیم که
موفق وکامیاب خواهیم بود:
این رژیم استبدادی را از قدرت
پایین می کشیم ،دوران سخت
گذار را به خوبی مدیریت کرده
و شــرایط را برای استقرار یک
دمکراسی الئیک در ایران مهیا
خواهیم کرد.
نگارنده از همه ایرانیان خردگرا
و اهل عمل مــی خواهد که به
این پــروژه بپیوندند تا دســت
در دست هم بتوانیم گام های
ایــن راه را یکی بعــد از دیگری
طــی کنیم و ایرانمان را از شــر
اســتبداد ســیاه مذهبی فعلی
آزاد ساخته و به سوی بازسازی
کشور و ساختن یک دمکراسی
الئیک و پایــدار حرکت کنیم؛
یک ایران پیشرفته که مردمش
در رفاه و صلح و آزادی خواهند
زیست .این گوی و این میدان.
•
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شیر به روحانی چه گفت؟

خواند که برق رفت!
ی
حاج قاسم رجز م 

ف .م .سخن :سردار قاسم سلیمانی ملقب به «رمبوی آقا»
طی یک سخنرانی جالب و با نمک ،مسائلی در باره ی امریکا
و ارتش آن بیان کرده که شنیدنی ست .ایشان فرموده:
«ترامپ قمار باز! من خودم به تنهایی در مقابلت می ایستم!
سربازان شما پوشک بزرگساالن می بستند! امروز آمدید ما
را تهدید می کنید؟!»
جوانانی که امروز بیســت تا بیست و هفت هشت سال سن
دارنــد ،دوران ســرنگونی صــدام را به خاطر ندارنــد .در آن
دوران ،صــدام و دار و دســته اش ،با لبخندهای عاقل اندر
ســفیه دقیقا همین تهدیدات قاسم سلیمانی را بر زبان می
آوردند .وزیر اطالع رســانی صدام ،دلقکی بود به نام محمد
سعیدالصحاف.
این شــخص امریــکا را چنان تهدید می کــرد و دروغ هایی
چنان شاخدار می گفت ،که شنونده گاه شک می کرد به این
که نکند عراق واقعا چنین قدرتی دارد.
ارتش امریکا به دروازه های بغداد رسیده بود و مجسمه های
حلبی و توخالی صــدام در حال فرو افتادن بود ،و این آقای
صحاف ،که سردار سلیمانی ،مدل ایرانی اوست ،همچنان
با لبخند در مقابل دوربین خبرنگاران بین المللی می گفت:
امریکا؟! امریکا کجاســت؟! در عراق؟! اینها شایعه است .و
می خندید!
صحاف مدتی در جهان تبدیل به جوک شد ،بعد هم امریکایی
ها او را به حال خودش رها کردند که امارات او را به ابوظبی
برد و اکنون در همان جا به زندگی خود مشغول است.
صدام با آن وضع فضاحت بار سقوط کرد و به داخل النه ی
موش خزید و یکی دو سالی تروریست های اوکه در این جا و
آن جای عراق کاشته بود ،به واسطه ی دالرهای پنهان شده
در زیر خاک مدتی عراق را ناامن کردند و راست و چپ بمب
های کنار جاده ای ترکاندند.
این که سلیمانی امریکا را تهدید می کندکه ما بغل دست شما
افکن این عبارت است که تروریست
بیان وحشت
هستیمِ ،
ِ
های پنهان و اســلیپر خودمان را در جاهایی کاشته ایم که
مثــا در امریکا فاجعه به بار بیاورند که دیر یا زود این ارتش
ســری را به خیال خام پیروزی بــه کار خواهند گرفت و این
امتیاز را هم در طی چند هفته یا چند ماه از دست خواهند
داد و حرفی برای گفتن نخواهند داشــت .امریکا و اسراییل
هم که طی این ســال ها از تروریست های عرب درس های
بی شــمارگرفتــه اند ،به نحو مقتضی خدمت ارتش ســری
قدس سلیمانی خواهند رسید.
تمام این یاوه گویی ها و رجزخوانی های سلیمانی ،یک
اما ِ
جواب بســیار ســاده وکوتــاه دارد! در خبرها آمــده بود که:
«بیش از  ۲روز اســت که مــرز پدافند هوایی ارتش به علت
قطعی برق خاموش اســت! ایســتگاه راداری پدافند هوایی
جاســک (پایگاه شــهید کشــاورزی) از روز دوشــنبه هفته
جــاری بــه علت قطع برق و نبود گازوئیل خاموش اســت و
به نظر نمیرسد در روزهای آتی نیز این مشکل مرتفع شود.
فرماندهی پدافنــد هوایی خاتماالنبیاء با مســئوالن وزارت
نفت اختالف حســاب صدمیلیونی دارند و همین اختالف
حساب باعث شده تا وزارت نفت سوخت الزم را برای تأمین
ژنراتورهای تولید برق در اختیار این ایســتگاه اســتراتژیک
ارتش قرار ندهد .در روزهای گذشــته برق منطقه جاســک
مدام دچار نوسان و قطعی است ،در اینگونه مواقع ایستگاه
راداری جاسک از  ۲ژنراتور تأمین برق خود استفاده میکند
که آنهم این روزها قطع است».
جواب کوتاه به کرکری خواندن های صحاف وارِ ســلیمانی
ایــن اســت که برادر! تو بــرو اول وضع بــرق وگازوییل رادار
اســتراتژیک مرزی ات را درســت کن ،جواب دندان شــکن
دادن ات به ترامپ پیشکش! •

به حسن گفت شیر با هیبت
که مکن با ترامپ در گیرم
تو خودت هم حذر کن از دم من
کاین دم شیر و من ِ
خود شیرم
بچه ،این بازی خطرناکیست
گر بگیرد به ناگهان ویرم
کم خطرتر اگرکه می خواهی
خوش که بازی کنی با ک!....

شعارمحوریدولتیان:
به بهانه ی معاجله
فرار کنیم به خارجه

بگو برای واریس
باید برم به پاریس
بعدش واسه آپاندیس
میرم به ساحل نیس
بگو واسه بواسیرم
یک سری تا سوئیس میرم
برای عالج قندم
عازمتایلندم
بگو برای اعصاب
باید برم لب آب
بگو واسه قانقاریا
باهاس برم اسپانیا
برای ضعف تحریک
باید برم به بلژیک
میرم واسه پروستات
هانوفر و اشتوتگارت
(دوست قدیمی اونجاست

پرفسور سمیعی اونجاست!)

بگو منم غرق مرض
هی مقصدم میشه عوض
برادرا هوا پسه
هرچی که دزدیدیم بسه
به بهانه ی معالجه
فرارکنیم به خارجه!

مشاورامالکمسکونی

در سراسر کبک

شهره شهریان
Cell.: 514-290-2210

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
و مستاجران گرامی

Shohreh Shahrian
Real Estate Broker

Casabellaquebec.com
shahrianrealtor@gmail.com
office:450-934-9944
Fax: 866-867-8020
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پوتیــن رئیس
مــان پرســی
جمهوری منتخب
د :خراســانی چــرا
و
م
ح
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ک
شــور برادر روسیه آن
عالیجنــاب دانالــد
ترامپ رئیس قــ
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آ
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و
جمه
خوشــخدمالی
وری ایاالت ّ
متحده
شم
س
پو
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ن
ویش پناهی گزیده است
را
کرد و
هر کس برای خ
مجیز او را گفت و
آبــاد (آمریــکای
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!)
در
آب
ارث «الیوت ترودو» ایم!
روی آمریکا را برد؟
م
الق
ــا
ما در پناه و
ت اخیــر ب
ــا بــرادر گفتیم:
مشکل رنگ است!
pirekhoras

پیر خراسانی مونتریال!
طنـز
ani@yahoo.ca

حتــریم!
حزب الالغیها در نماز جمعه یک
بنرگذاشــته انــد که :مــا امریکا را
تحریم می کنیم! هرچی فکرکردیم
که این کالغ ها چطوری میخوان

امریــکا رو تحریــم کنند عقل
مــان به جایــی قد نــداد آخه
این هــا تکنولوژی پیشــرفته
فضایــی کــه ندارند فنــاوری
ساخت آی سی های پیشرفته
با ظرفیــت باال هم که ندارند
در ساخت و ساز هوا فضا هم
که عددی نیســتند پس چی چی
رو میگن تحریم می کنیم؟ امریکا
عراق و افغانســتان هم که نیست
بگن دمپایی وتاید نمی فروشــیم!
گفتم شــاید میخوان مثل امارات
بگــن دخترامونو با صــد دالر یک

عمر نمیفروشیم دیدم خود امریکا
معدن بچه خوشگل و دافه! به یکی
از دوســتان گفتیم ایــن ها چی رو
میخوان برای امریکا تحریم کنند؟
فکری کــرد و فرمود :اگر ژن های
خوب مانند گوســاله هــای عارف
و جوجه هــای نیلوفرابتــکار را به
امریکا نفرستند امریکا چه جوری
میتونه بچرخــه؟ از وقتی عارف از
امریکا رفته دولــت امریکا چارصد
نامه نوشته که بما رحم کن وبرگرد
امریکا داره از هم می پاشه!

ت و ریاست و حسادت!
رذال

به سادگی درمی یابیدکه
اگرکمــــی دقـت کنید
و مستضعفین جهان و
عظم مســلمین
رهبر م ّ
نداره ولی تا دلتون بخواد
حومه اگر چه سیاست
واد میتونه همه ایران را به
خباثت داره! و اگه بخ
بخواد ریاست داره یعنی
گند بکشــه ،و تا دلتون

حجاب برتر!

جناب ســید ابول مهدوی امام
جمعــه موقت اصفهــان گفته:
د
ــن
ختــران از کالس دوم به س ّ
تکلیف می رسندکه نه تنها باید
حجاب وعفــاف را رعابت کنند
بلکه باید قبــل از این مرحله به
حجاب وعفاف پابند باشند! ما
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پرسید :یعنی چی؟
گفتیــم :عالی
جنــاب ترامــپ در
رابطه با ماجـ
ـرای انتخاب اش به
ریاست جمه
وری به دلیل بعضی
از مســائلی که
به دالئل امنیتی از
ذکر آن ها مع
ذوریم ،پشت اش از
روی باســن م
بارک تا پس گردن
شــان زرد رن
گ است! آن هم چه
زرد خوش رنگی!؟

زد بنیاد ها و دزد وزارت
از پاسبان سرکوچه تا د
ها و امثالهــم را خودش
خانــه هــا و دزد گمرک
حد زیادی حســادت داره
میذاره وبرمیداره! و به ّ
ک نفر جمع بشن و بگن
یعنی کافیه صد نفر دور ی
ف رو مثل نورعلی تابنده
ما مطیع توایم فوری طر
ت خالی اش رو با تفنگ
می گیره و طرفداران دس
وتانک می کشه!

در تایید نظر ایشــان عرض می
کنیــم دختر بایــد از ابتدا که در
شکم مادر است حجاب داشته
باشــد خداونــد بــزرگ جفت را
برای همین گذاشــته که دختر
آ
نــرا بــه دور ســرخود بپیچــد
وضمن عمامه گذاری وعضویت
در جمــع ّ
رجالــه هــای آخونــد
رعایت حجاب را هم کرده باشد!

ماما هم م ّ
وظف است پس از باز
کردن این عمامــه طبیعی فور ًا
ســر او را بپوشاند! بدیهی است
در همه ســنین آخوند به دختر
محرم اســت تا بتواند درِ گوش
او شــهادتین و اذان و اقامــه
بگوید! و مراسم تفخیذکه سنت
ا
مام راحل (ج) اســت را هم به
سا
مان برساند!

مبارک امــام راحل
هر کننــدگان تمثال
تظا
آتش کشــیده اند!
رهبــر مع ّظم را به
و
ج)
(
ب ّچه بد!؟
ورهای خودشــان را
ی حضرات نــون خ
ی
یار
ســ
ب
و
ق
بر
رهبر مع ّظم ،آب و
یعنــ
تربیت کنند وای به
به فرمان
نتوانســته اند خوب
دم ما برای استفاده
هم
زومات مورد نیاز مر
از اوّل هم ب ّچه های
از مل
بچه های ایران که
هران و برادران عراقی شان به این کشور حال ّ
خوا
ند روزی اســت که
ف شنوئینبودند؟!
گرانــی را ما مردم می
تاده می شــود!؟ چ
حر
ف را هزینــه این
ســ
فر
ق نا آرام است و حتی
تکه پایین اف ا
هفته پیش هم ّ
برای هر ســنت که
عرا
ن
شی
ن
عه
ق دهیم یعنــی
شی
ود
ب
ب
که از ایران زنگ زده
جنو
دو هفته پیش صندو
دوســتی
مبــادا در بانک های
گفت :برده بودند
ماه تو برای روز
رد
مان درد دل می ک
ــینم را زدنــد! یک
می کنی ما ده برابر
و برای
توپی عقب ماش
ند غرب ذخیــره
دم
دی
وز صبح بیدار شدم
ضبط اتومبیلم را برد
شعبده بازی!؟
دهیم و در آخر هم تو
امر
وکاغــذ در گرمــای
ده اند! پیش هم
دوی
ســ
ت
وقت خسارت می
را
آن
هم
پارکینگ ما را دزدی
ــه
ها را هم که هرچند
داغ کنی وســی دی قفل در
خواهی شد و همه
نتانیاهو باز بســاط اش رو پهن درجه می ســوزه و تو
تم گفت :قالپــاق
ی فراری و دربدر
پز میدی هــا وکاغذ
ها
رف
ســا
ل
لم
ح
ب
ـان
م
مو
سـ
ی
نه!
ـاز
خرا
م
سـ
رد
م!
به قفل
کــرد که مــا این هــا رو از توی من ایـ
یــک بار نــو می کنی
هم خورده می شود!
ـن ها رو با شــعله 3600
مین نفری هستی
وم
رد
بر مع ّظم پول ها
ونه
ب
گو
یکـ
ـی
از
ب
امروز تو ششــ
ن از قول مــن به ره
چه های
گاو صنــدوق هــای بــزرگ بــا درجــه باز کــردم و
پیش آمده! جــا
ســالم برای ســپاه ا
ین
ها
رو
که این مشکل برایت
ت
که تو هر روز مواد را
حو
یل
ما
دا
ده
مشــعل  3600درجــه درآورده نمایــ
ودن بگو درســته
ش آوردم؟! مرد حســاب
ی
و
ب
ــه
ب
ی
جای
ج
ش
پ
رن
ب
ول
طر
و
روشــی ولی بدان که
فکر می کنم به خا
تامین جانی
ایم! ســی دی در دمای شصت هرکس
د! گران تر می ف
کمی از مسایل فنی سر
گرف
کــه آن را می دزدن
ته!
ســ
پاه
خی
لی
وق
توپی اســت
ته شرم
هفتاد درجه کج و معوج میشه دربیــاره می فهمه
این ها حرف و حیــا
رو از فرهنگ اش حذف
مفته! ن
میشه شما گاوصندوق
کر
ده
ا
صال
ن
گر
ان
ش
ون نباش!

امن ّیت در

د املپیک و اسکار!
ح

ماسیاسینیستیم!

عده سبو در حال شکستن و آن پیمانه
سالیانی اســت که بعضی از هــم برخوردارند! این افــراد ّ
خراسانی پس از صدور این فرمان ،آن هــا اعــام می کنم کــه از این
ایرانیــان زرنگ اعــم از زن و ای از ایرانیان آواره دلسوخته اکثر ًا در حال ریختن است و احتما ًال در
من بــه چند روزنامــه آگهی داده مانتو ها بخرید و آن ها را برعکس
مرد در خارج کشــور دانسته ســالخورده را هم می فریبند و به آینده ای نه چندان دور امدادهای
مانتــو جلوباز در تمام شــهرهای ام کــه تمــام این مانتو هــا را به بپوشــید بــرای آدم هــای عاقــل
یــا ندانســته شــده انــد د ّلال تله تزویر خودشان می اندازند
غیبــی خــارج و داخــل قطع می
ایران ممنوع شد آخوندها هشدار یک ســوم قیمت می خــرم! من وفهمیده که مهم نیست جماعت
مظلمه و در راســتای منویات کافی است کسی در جلسه انجمن شــود و ناچار خواهید شــد برای
داده انــد هرکس از ایــن مانتوها مطمئــن هســتم با ایــن معامله بســیجی و پاســدارکه جای خود
رژیــم نــا شــریف جمهــوری آن هــا کالمی درباره مشــکالت گذران زندگــی الکچری تان فکر
دارنــد و اص ً
ال شعورشــان به این
بپوشد شدید ًا مجازات خواهد شد میلیاردر خواهم شد!
اسالمی و ساکت کردن ایرانیان مردم و میهن بگوید و انتقادی از دیگری بکنید از آگاهی و خشــم
دیشب یکی از همشهری های ما پرســیدیم بــه چه درد مــی خورد چیز ها نمی رســد! به راحتی می
خارج نشــین و با بهانه عشق به رژیم بکند که ناگهان مورد خشم مردم هم غافل نباشید!؟
که کاسب زبر و زرنگی است تلفن کســی که نمــی توانــد آن هــا را تــوان آن ها را گول زد و َســرِ کار
مردم و میهن! و اعتالی فرهنگ و غضــب و طعن و لعــن خانم یا در ضمــن اجازه بدهیــد اعتراف
کرد وگفت:
بپوشد؟ گفت :پس از خرید تمام گذاشت؟!
ایرانــی و ســ ّنت های باســتانی! آقــای مدیر انجمن قرار می گیرد کنیم که ما هم به دلیل اشــتباه
اقدام به تاسیس تشکیالتی تحت که ساکت باش کار ما فرهنگی و محاســبه ای که در مورد بعضی
کانادا – مدینه منوّره مونرآل
عنــوان انجمن هــای فرهنگی و ادبی است و ما سیاسی نیستیم! از ایــن افــراد کرده ایــم ،یکی دو
اوّل ماه آگوست المبارک! سال  2018دربدری
ادبــی کــرده و می کننــدکه صد به این بــزرگان توصیه می کنیم بــار بر ســر ایــن ســفره بویناک
در مراسم اهـدای جام جهانی
برابر با دهم َامرداد ماه سال 1397
البتــه از کمک های خوشــمزّه و مواظب باشــند با اتفاقاتی که در نشستهایم!؟
رئیس جمهور کرواســی نه تنها با همه دســت داد
مهرورزی زنجیره ای شاد و آزاد و سربلند باشید.
چــرب و چیلی دولــت میزبان و این روز هــا در میهن مان افتاده که ای کاش کارد به شکم مان می
بلکه همه را بغل کرد  ...پخش شد مردم هم دیدند
گفتــه میشــود -زبان مــان الل و بوی الرحمن رژیم بلند شــده و خورد و این لقمه آلوده را به دهان
و اتفاقی هم نیفتاد!
امــداد های غیبــی از ام القراء کفگیر علما به ته دیگ خورده ،آن نمیگذاشتیم...محمدرضاعليدوستی(مونتریال)

ّ
حل مشکل!

اتفاقی نیافتاد؟ از کجا انقدر مطمئنید؟

آن بانوی خوشرو که ُرخش در خبر افتاد
دینها همه لرزید و به دلها شرر افتاد
عمامه تکان خورد ،عبا نیز به پا خاست
زان جنبش زیبا که ورا در کمر افتاد
او دست به مردان زد و شیخان همه بر سر
م ّلا به کما رفته و َلختی دمر افتاد!
این سخت بالیی است که در آخر دنیا
در مملکت کهنه ی عهد حجر افتاد
زن دست دهد؟ بوسه زند بر همه مردان؟
کی پوشیه از روی و حجابش ز سر افتاد؟
حکم است که فوتبال خودش دشمن دین است
کی دین ِدمده گشته و احکام ور افتاد؟
ای وای از این خیزش و زین جنبش و زین دست
اسالم عزیز است که اندر خطر افتاد

کالبد شکافی قتل یک کودک ...
• پذیــرش مســئولیت دولتــی بــرای
کنترل و قانونگذاری علیه خشونت و
کودکآزاری ،تصحیح و تکمیل حقوق
جزایی برای کنترل تبهکاران و حمایت
از کودکان.
• نقش و مسئولیت آموزش عمومی و
نهادهای آموزشی برای آموزش کودکان
و خانوادهها.
• ایجــاد مراکز مشــاوره رایــگان برای
کودکان آسیب دیده و خانوادههای آنها.
• ایجاد مراکز تخصصی روانشناختی
وکلینیکهای ویژه برای معالجه آسیب
دیدگان.
• نقش مسئوالنه و آگاهگرانه رسانهها

>> ادامه از صفحه31 :

و جامعه.
• تولیــد و انتشــار گســترده ادبیات و
بروشــورهای آموزشــی برای کودکان و
خانوادههای آنها به زبانهای مختلف.
[]9
اکنــون در افکار عمومی اروپایی نه آمار
و ابعاد کودک آزاری انکار میشــود و نه
آسیب دیدگان این خشونت ،تنها و بی
پناه میمانند .در نتیجه این اقدامات در
سه دهه گذشــته ،کودکآزاری کاهش
چشمگیری یافته است ،گرچه همچنان
بــه عنــوان یک معضــل اجتماعــی در
ابعاد پیچیدهتــری به حیات خود ادامه
میدهد.

----

---------[ ]1حسین اسد بیگی ،رئیس اورژانس
اجتماعــی ،روز شــنبه  ۲۴تیــر ۱۳۹۶
در مصاحبــهای بــا خبرگــزاری دولتی
ایرنــا اعالم کــرد که از حــدود  ۲۷هزار
گزارش آزارکودکان به این مرکز در سال
گذشته ،حدود دو در صد مربوط به آزار
جنسی بوده است.
[2] www.geschlechtergerechtejugendhilfe.de
[ ]3در این رابطه نگاه کنید به این کتاب
راهنمای پــرآوازه در این زمینه به زبان
آلمانی:
Zart war ich, bitter war’s,

Handbuch gegen sexuellen
Missbrauch, Herausgegeben
von Ursula Enders, Köln. 5.
Auflage 2014, S. 57.

[ ]4منبع پیشین ،ص.۶۳ .
[ ]5منبع پیشین ،ص.۶۵ .
[ ]6منبع پیشین.
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جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح
شرح
دو
4446
ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

استخـــدام
جدول ويژه

کالس های زبان فرانسه رایگان ویژه مهاجران
1

3

2

5

4

7

6

9

8

15باتجربه یا بی تجربه
14آقای
13به یک
افقي:
برای کار در قنادی ایتالیایی
العم��وم – فيلس��وف آلماني
مدعي
فورا نیازمندیم( .با -1
خوب)
شرایط
(ماریا):پديدارشناسي
بگیریددر زمينه
بيستم كه
سده
لطفا با شماره تلفن زیر تماس
Lookingاز او به عنوان
فعاليت ميكرد.
اخالقfor a
workerو male
معرف��ت ياد
شناس��ي
جامعه
بنيانگ��ذار
to work in an Italian confectionary
ميكنند
in East-Montreal St-Leonard/Anjou
pls contact
at the
چاپلوس��ي –
 Mariaهن��د –
ايالت��ي در
-2 no. below

12 11 10

FREE FRENCH CLASSES FOR IMMIGRANTS
1

دولتيكهمقراصلي

)Beginner level 3 (part time
Where: District Parc-Extension

س اس��ت– از درختان 2

كهدرونهستهميوه
ه و طعمدهنده غذا 3
For women only: Monday and Wednesday from 9am to 12pm
Mixed group: Monday and Wednesday from 6pm to 9pm4
دژخيم – تحس��ين
)Call NOW for registration or information: (places are limited

–با نشاط ،خرامان–

5

(514) 274-8117

6

استخــدام

خبرگزاري ايران
514-592-5660

8

پول فنالند – شيوه www.beyondbyaerus.com
به9چند نفر فروشنده و سرویس کار سیار
معتبراتومبیل) فورا نیازمندیم .تلفن اطالعات :رضائی
دن–كالم (با
خت آلباني – ميوه 10
(514)735-5329
Aerus company is looking for 2 persons
11
ك��ه روي جامههاي
on the road to give service and sale to our
ناميهرگزفراموش
12
clienteles. Car is must.
حلنامناسب
بزيهاي معطر كه در 13
ل
14
–دم و بازدم –جمع
15تولید پوشاک زنانه با  ۲۵سال سابقه درخشان
کمپانی
در عرصه های گوناگون با تجهیزات کامل،
ي–واحدتنيس
اژههاي پرسش��ي –شرایط عالی و نازل ترین قیمت بفروش می رسد.
برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل کنید.
سه
Tel.: 514-984-7200
فهان–نردهچوبي
– برادر مادر – سزاوار و شايسته
دورهسلجوقيانكهدرشرقآرامگاهابنبابويهدرشهرريواقعشدهاستوبه
اناينبناشبيهعقربههايساعتبودهوميتوانازرويتابشآفتاببرروي
خيصداد–عاقبت،پايان

اعظم  -تلفن تمــاس:

Tel.: 514-806-7870
azjune16free

فروش بیزنس تولید پوشاک

PARTICIPATE in our
CO

یک اوکازیون عالی!

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

ساختمان

نیازمنــدیها

MMUNITY

شانس اول را به آنها
بدهید!

PAIVAND

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

Published Since 1993
BIWEEKLY NEWSPAPER
FOR PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Toronto, Ottawa,
)Victoria, Calgary & Vancouver

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



Mailing Address:
2178 ste- Catherine W.

 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؟...

MONTRÉAL QC

انجام كلیه كارهاى
ساختمانى از قبیل
و
وپاركت
برآيدو رنگ
سرامیك
نهاد
آمــــوزش
آمــــوزش
زیرزمین به
است – از جهات اربعه – برابر – اول ،نخست
وتبدیلبه تعداد
غیرهمربوط
-12
خصوصی ریاضی
نوازندگی پیانو
مسكوونى
خيالي – شهر استان مركزي – نويسنده امريكايي دكلبان
 -13بيهوده
کالسیک ،پاپ و ایرانی در سطوح
(امید):
تماس
-14تلفن
كمعرض – مقابل دنيا – همنام
فرش

514-996-9692

Email:
info@paivand.ca
آمادگی برای آزمونهای
مبتدی تا پیشرفته
www.paivand.ca
كوهTel.:
514-812-5662
گويشسالبيگانه
دالليبا در
 3211متر – حق
استان خراسان به
 -15مهمترين
بلنديههاGRE، ،
مدارس ،دانشگا
بیش از ۲۰
علی صبری
پیونددرونکـــــوورهرهفته
 GMAT، CEGEPو …
عمودي:
سابقهدر نوازندگی پیانو
منتشرمیشود:
مهندسی
 -1اثري از لودوويكو آريوستو علی
ستارهاز متدهای قدرتمند و
بهرهگیری
ايتاليايي –
کارشناسنويس
صبریكمدي
شاعر و
برق و کارشناس ارشد ریاضی از
تخصصی برای کودکان ،نوجوانان
Vancouver:
مالیاتی
شمسي – اشاره – جنون
خدماتماه سال
 -2آخرين
دانشگاههای تهران و کوئین کانادا؛
و بزرگساالن؛ آموزش به زبانهای
Ramin Mahjouri
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ
عالم
–
بزرگان
–
ثروتمند
-3
آموزش به زبــانهای
انگلیسی و فارسی
Tel.: (604) 921-IRAN,
ﮐﻮﭼﮏ
سم – 
ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺍﺷﺨﺎص و
انگلیسی– ساز موالنا – سنگ سخت
كرمانشاه
آغشته به
-4
شهري در استانفارسی و

free

استخدام پرستــار

امید رایگان از فوریه15

CARWASH

شما،
نگهداری از عزیزان
تميمنجيازديدگاهشيعياناستكهبنابررواياتايننشانهدرماهرمضان
توسط خانم با تجربه،
به چند نفر کارگر
ر
در خانه -ما و شما -
وقت یا تمام وقت)
ينهپوش– (پاره
تكرارشده
یا بیمارستان ،همراه با
رفتنکار در کارواش
گاه–پلهپلهباالبرا ی
رفرنس 5،سال سابقه کار
نیازمندیم.
فورا
ميان
–
كنسروي
صوص–ماهي
دیپلمهدستیارپرستار
اطالعات( :احمد)
د– پيشواي تلفن
زرتشتي
(زویــا)
وشتي–بافيسآيد
Tel.: 514-651-2661
88/12/2
�����:
31L2jadval4445
����� ���:
����3 :
514-503-7391

Tel.:438-990-6529

دفترداری
-------------تشنگي
العمل – بيتابي از
شرکت–و عكس
ثبتباك
 -5بي
حسابها با نازل ترین قیمت
رایگان
اول
جلسه
ﺳﺎﻝشخص مفرد – بيخبر از پياده – خداي هندوان
دوم
متصل
ضمير
-6ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 
---------------------->>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ

کلبــه
عموجان

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

•
•
•
•
•

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

 -7روكار ساختمان – از غذاها – نام فرشتهاي
پیوند در ویرایش نوشته ها آزاد است.
514-242-6034
Tel.:438-990-6529
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
مادر آدميان – قصاب ،پوستكن
���� 1سخنچين –
�����-8
11:06:22دستمالكاغذي–شهريدراستانچهارمحالوبختياري
����:براي
–نامتجارتي
پیوندنیست.
ابريشم
از
نفيس
پارچه
–
مرتبه
و
رتبه
–
منزلت
پايگاه،
-9
����11:06:22 :
����� ���� 2
�����:
����� ���31L2jadval4445 :
����3 :
پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و
مي��ون
 -10درخ��ت چت��ري – نام نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
4445
شماره
ویژه
جدول
حل
4445
شماره
عادی
جدول
حل
����
����
كوچ��ك اولين فضان��ورد – نقل نوشته ها-با ذکر ماخذ -آزاد است.
جهت
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.
داخل
hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

abedi free

freeazmar

 حل جدولهای عادی

ف بزرگ

س��مت

ن نامي

– دو يار
ياميه–

مه��ا –

وري در
طلسم
يمهاي
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6107 Sherbooke W.

Tel.:ها –
بخش��ش
 -11همزاد –
514-484-8072
________________ کوتاه زیباتر است
ريزنمرات
و
عصاره
–
مهت��ر
و
آق��ا
برای ما بنویسید اما...
 -12خدمات
ساختمـانی – چاه پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
ش��يره – پل��كان زي��ن
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
آبده احمــد
خاقان��ي – از نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
 -13ش��هر
کلیهخدماتساختمانی
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
لوازمالتحري��ر – پيش��واي
بازسازی ،به سازی
هندي
-----------------------کیفیتعالی
حزب
رهبر
و
بنيانگ��ذار
®لوگوی پیوند®
 -14نرخ مناسب
كمونيس��ت – خطر كردن –
Tel.: 514-298-1393
کار استاد علی اصغر معصومی
كيشها ،آئين ها
Tel.: 514-265-0973
(هنرمند و نقاش معاصر)
 -15اتومبيلران��ي – از نقاط
----------------------------------ديدني استان مازندران

•
•

aznov-jan’17tpshP

جدول اعداد سودوکو در صفحه 20

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

ازدواج

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

ارز

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

امالک و مسکن

فیروزهمتیان 827-6364 ...........................
کاظم تهرانی971-7407................................ .
آناهیتابروجردی 978-9962 .........................
آرزوگتمیری561-3-561................................
نادرخاکسار969-2492....................................
مینواسالمی 967-5743............................... .
مریم خالقــی983-5415 ............................
حمیدکاغذچی928-5415 ......................... .
مسعودنصر 571-6592.................................. .

اجنمن ها و سازمانها

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

بیمه اتومبیل
اتو الگانس 482-4500 ...................................

بیمه و مشاور مالی

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

پزشــکی

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

تاکـسی

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

تبلیغات

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

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

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

رستــوران

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

روانشناسی  /روانکاوی

مراکز پخش پیوند

شماره شما در

کامپیــوتر

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

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

عینک سازی

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

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

فـال

قالیشوییکارگاهفرش739-4888...............
شادی678-6451 ............................................ .

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

گان پیوند )

کــــارواش

کلینیککایروپرکتیک

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

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

شیرینی پزی و قنادی

این لیست نیست؟

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

گرانیت

سوپر و فروشگاه

مرکزشهرمونتریال:

تپش،شاطرعباس،ماهیسن لوران،کافه پرشیا،
عموجان،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون،
 ،NDG autoفتوشاپ ،ارز آپادانا ،کلینیک آریا،
آلفامدیک ،ارزخضر ،المیزان ،نور ،پاســیفیک،
متروپولیس ،کبابسرا و...
ریوسود :کوه نور ،آدونیس ،دابل پیتزا ،مارشه
افغان ،مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی
و...
وست آیلند  :آدونیس ،شاتوکباب ،و...
سن لوران :آدونیس ،سمی فروت
الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

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

فـرش

دندانپزشک

info@paivand.ca

گرافیک و طراحی

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

خشکشویی

با ما تماس بگیرید.

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

نیـازمنـدی هـای پیوند
�

�

�

با م
د شارکت
خ
و
د
،
ر تقو
یت آن
ب
ک
و
ش
یم!

کامیونیتی ایرانیان

 -3دع��اي بد – فرص��ت – جنگ تن به
تن
 -4ورزش آب��ي – چ��ك ،س��يلي –
پيش��وا – بيدرنگ
اشتغالجاري
نامي مردانه
تشك موس
-5
همراه–با
کامیون
فروش
اتومبي��ل –
موت��ور
در
ه��وا
دريچ��ه
-6
)Truck + job (fix run Monday to Friday
رفوزگيyou make good
پاسخ –money.
رضا(ع) –
ام��ام
مادر
–
ضدپش��تك
Also there is extra job for-7
weekend to
ماه گرم make extra money.
روي! –
جنجال – زين��ت
dayجار و
غوغ��ا،
-8
International
2007
cab.
پژوهش
Low millage (340000 km).
تكواندو –
engine.اي در
خط��ر – ضرب��ه
-9
Cummins
condition.بيGood
شيرازي
برادر
برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:
 -10ب��وي ماندگ��ي – ناش��ناس –
514-655-6605
Ahmadفرومايگان
 -11ع��داوت – فرزن��د رس��تم – گاه از

پرستــار

نه –نشست –رنگ 7
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پیوند996-9692.................................................
گرانیت آیل 952-7400 ................................ .

گلفروشی

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

لوله کشی

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

مهاجرت

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

محضر

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

موسیقی (جشن ها)

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

وبسایت

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

دکترعطاانصاری

در کلینیک مدیکال
آلفامــدیک

درمــان کلیه
مشکالت ارتوپدی پا

• ساخت کفی های طبی
• انواعکفشهایطبی،
جوراب واریس
• مچ بند ،زانوبند ،کرست های طبی
• داروهای طبیعی برای درمان
بیماری های پا

1253 Rue Guy

Tel.: (418) 440-9494
وام مسکن

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

وکیل دعاوی

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

ویدیو

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

1397  مرداد10  1382  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

Hunt Auto Parts

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

Canapé

فـروش کلیه لوازم خودرو

Meubles
Meubles
prilloprillo

سفـــارشآنالین

Mega
Mega

www.huntparts.ca

vente
vente

یا تلفن

Tel.: 514-268-1212

ارسال رایگان برای ساکنین جزیره مونترال

Tel.:(514) 772-5787

6565

999$ jusqu’à
999$

Sectionnel

Sectionnel

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

2299$ 2299$

la qualitéla
auqualité
plus bas
au prix
plus bas prix

Sectionnel

Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

7 mcx

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

999$ 999$
Sectionnel

879
Sectionnel

$

879

514 659 4395

$

7 mcx

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

699$ 699$

Canapé

Canapé

،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

Tel.: 514-675-4405

اجنام امور ساختمانی

STORES

TAKE
12 MONTHS
TAKE
TO
12PAY..
MONTHS
NO INTEREST..
TO PAY.. NO
NOINTEREST..
DOWN PAYMENT..
NO DOWN PAYMENT..
Downtown
Montreal
STORES
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

com

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

514 585 - 2345

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

،دعوتنــــامهرسمی
ترجمـــهمدارک
514-624-5609

 



 


(514) 678-6451
aznov152104nikpour

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

Tel.: 514-933-0-933







 



zarbarg
paivand












































































رضانوشادجمال

514-441-4295

>6007343

azjan15U

دارالترجمه رسمی فرهنگ

مترجم رمسی
شهــریاربخشی

>6007343












 




































مترجم رمسی

توسط شادی

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

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

فال قهـوه
و ورق

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

(514) 675-0694 Centres de
Magasins
Magasins
Centres
liquidation
de liquidation
www.prillo.ca
www.prillo.ca
Location:
(438) 390-0694

صرافی
 ستاره5

قابلتوجهخامنها

514 585 - 2345

abaee:azsepfree






¢





©



¸




½




گیل-نزدیکمترومک

514-889-8765

صرافی
 ستاره5

تدریس فارسی

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

 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

p2j19

%%

jusqu’à
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 راهنمایمشاغل
www.paivand.ca
ایرانیان مونتریال
 آبونه مان گسترده
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W., Tel.: 369-3474(FISH)


¥


¸






«
¹



¥


¸




«
¹

 369-3474(FISH)




 

W., Tel.:

Iranian Business Directory

uv
uéb
nne
2
l, Q
aiso ntréa
28 3
o
0, M
53 1
83
165 2P3 - M 91 43 o21)-8
6
(
H
a
:
4
an
g.c
H3 +1-51
han
m ir
:
Tel ree fro di@far
f
u
5
Toll r.davo
p.35







l:
, Ap
Emi
blvd B 2L9
h
s
i
4
d













n
, H
a
Cav uebec 83
85
0
lQ
0
32







ته
trea 14 916
n
o
،ران
M
-5
کارگر








: +1
شمال
Tel
 تقا،ی
ط
ع
54
بلوار
کشاو
4 81
 نب،رز
پ
669
 ش کو172  الک511 /
a
چه گ
1
،1
c
یت
.




















































2
طب
g
ق
،ی
،2 ه
664 arhan
f
واحد
- 21
7































+98 voudi@

:



l

 Te h.da



l:
i

m
E







N

IRA

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca




























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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:با مدیریت







000  داتیس پناهی: توسط
000
استـادحسابداری
Lester B. Pearson کالج
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انگلیسی و فرانسه
Montreal,
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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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،نویسی
گزارش
 در،ذوق دارید
5780 Sherbrooke
W.,
Tel.:
369-3474(FISH)
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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
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 پخش وسیع
---www.paivand.ca
!با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید

نیماازاگوسترایگان



















 
















. پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد:توجه

5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH)
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نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و مدیر گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

معرفی میکــروفون بی سیم

36

Lester B. Pearson
Continuing Education

مرکز آموزش بزرگساالن لستر بی پیرسون

Saramonic TX9

یکــی از مراحــل مهــم
تهیه ویدئو ،صدابرداری
در زمــان ضبط تصویر
اســت .حتما تا به حال
دقت کرده ایدکه صدای
برخی ویدئوهای آماتور
به گونه اســت که انگار
گوینده در اتاق دیگری
و یــا تــه چــاه حضــور
داشــته و عالوه بر آن،
صداهای مزاحم فراوانی
در ســر صحنــه ضبط
شده است.
یکی از دالیــل بروز این
مشکل ،استفاده از میکروفونهای
سرخود دوربین بوده که محدودیت
ُبرد دارند و کیفیت آنها به گونه ای
اســت که فقط میتوانند صداهای
باکیفیت را در فاصله بسیارکمی از
سوژه ضبط نمایند.
طبیعتا همیشــه نمیتوانیم سوژه
را در  20ســانتی متــری دوربیــن
قرار دهیم و اال تصویر را از دســت
خواهیم داد!
پــس از انتشــار ایــن ویدئوهــا در
فضاهای مجازی ،مخاطب پس از
چند ثانیه تماشا متوجه این نقص

شــده و احتماال از مشــاهده ادامه
مطلب صرف نظر خواهدکرد.
به همین دلیل ،شایسته است که
صدا هم مثل تصویــر ،به بهترین
نحــو و با کیفیت باال ضبط و بعدا
با تصویر میکس شــود .با توجه به
موقعیتهــای مختلــف ،صداهای
ســرصحنه را بایــد بــه روشــهای
متفاوتی ضبط نمود.
اگر ویدئو بصورت مصاحبه باشد،
میتوان از یک میکروفون «شــات
گان» استفاده نمود.
امــا برخی اوقات ممکن اســت که
ســوژه از دوربین فاصله
تلفناستودیوفوتوبوک:
داشته و عمال نتوانیم از
(514) 984-8944
یک میکروفون «شــات
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
گان» و نــوع کابلــی آن
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
اســتفاده کنیم .یا مثال
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
در حــال ضبــط ســوژه
STUDIO
تلگرامPHOTOBOOK :
ای باشــیم که متحرک
گروه ما در فیسبوک« :همه چیز در مورد مونترآل»
بوده و امکان حمل یک
تلویزیون آنالین مونترآل پالس MTL PLUS TV
میکروفون بزرگ با کابل
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
را نداشته باشیم.
در برخــی جاها هم اصال
نبایــد میکروفــون در
جلسهرفعاشکالوتمرینتنظیمات
فریــم تصویر دیده شــود
دستیدوربینشمادر«استودیو
و مجبوریــم از یــک فرد
دالر
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ70
دیگری برای نگهداشتن
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب «بــوم» اســتفاده کنیم
وعکسهایخانوادگی
(مثل فیلمهــای کوتاه و

اسپشیال این شماره:

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

بلند سینمایی و برخی
مستندها).
گاهــی اوقــات ممکن
است تعداد هنرمندان
آنقــدر زیــاد باشــد که
نتوانیم بــرای هر کدام
از آنها یــک میکروفون
به دوربین وصل کنیم.
در چنیــن مواقعــی راه
حلهــای دیگــری برای
ضبط صدا وجود دارند.
مثال برای ضبط صدای
نوازندگان یک کنسرت
میتــوان با اســتفاده از
کابلهای مخصوص و یه دســتگاه
«ریکــوردر» ،از خروجی دســتگاه
«میکسر» سر صحنه ،سیگنال را
دریافت و ضبــط کرد .قاعدتا باید
تنظیــم ورودی صــدا به دســتگاه
ضبط را نیز انجام داد  .Levelاگر
تعداد گوینده ها یک یا دو نفر بوده
و در حال حرکت باشــند ،معموال
امــکان اســتفاده از میکروفــون
«شات گان» کابلی یا بدون کابل
را نداریم.
بنابرایــن مجبوریــم از میکروفون
بی سیم سبک «الوالیه» استفاده
کنیــم .این سیســتم ضبــط صدا
بســیار پیشــرفته و حســاس بوده
و نتایــج بســیار خوبی به مــا ارائه
میدهد.
ایــن مقاله بطور خــاص به معرفی
میکروفــون بــی ســیم مــارک
«ســارامونیک تــی ایکــس »9
میباشدکه یکی از بهترینها در بازار
الکترونیک این روزهاست .اجزای
این کیت عبارتند از:
• دو فرســتنده بی سیم برای دو
گوینده
• یک گیرنده برای نصب بر روی
دوربیــن فیلمبــرداری یــا ادوات
پشت صحنه (مثال در تئاتر)
• دو میکروفون کوچک گیره دار
برای نصب بر روی لباس گوینده
• پایــه نصب دســتگاه گیرنده بر
روی دوربین فیلمبرداری
• کابــل کوتــاه اتصــال دســتگاه
گیرنده بــه دوربین فیلمبرداری یا
ریکوردر
کارکــرد کیــت ضبــط صــدا بــه
زبان ســاده بــه این قرار اســت که
میکروفون کوچکی بر روی لباس
گوینــده متصل شــده و به کمک
کابل نازک وکوتاهی ،به دستگاه
فرستنده وصل میگردد .دستگاه
فرستنده نیز بر روی کمرگوینده
مخفی شده و تمامی سیگنالهای
ارســالی میکروفــون را دریافــت
مینماید .سپس این سیگنالها را
به کمک آنتن کوچکی به دستگاه
گیرنده میفرســتد .دستگاه دوم
یا همــان گیرنــده رادیویــی ،بر
روی دوربیــن فیلمبــرداری یــا
در پشــت صحنه مســتقر بوده و
امواج ارسالی را دریافت مینماید.
مکانیســم ارســال امواج بر روی

Lester B. Pearson Continuing Education offers:

business class is 1 day a week for 5 months
Professional Sales 3 days a week for 10 months
) Professional Waiter (7 months
Upon completion:
you will receive: Diploma from the Quebec Ministry of Education
----------------------Loans
and
Bursaries
up to 900$ per month
__________________________________




For registration please call: Chantal

514-516-7737
chantaldaysab@gmail.com
----------------------------------------------

www.lbpce.ca

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح

ابتدایی |||| مقدماتی |||| ردیف

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

این دستگاه نسبتا قوی بوده و در
شرایط ایده آل تا  100متر برد مفید
دارد.
یعنــی در جایی که گوینده بر روی
تپه ای با فاصله ای در حدود 100
متری دوربین قرار داشــته باشد،
آن واحــد بــه دوربیــن
صــدا را در ِ
فیلمبرداری ارســال نموده و صدا
و تصویــر بــا هم بخوبــی ضبط و
«سینکرونایز»میگردند.
اولیــن ویژگی جالب این دســتگاه
نســبت به نمونه های مشــابه این
اســت که در این کیت ،میتوان دو
فرســتنده را با یک گیرنده و از راه
دور متصــل نمود و در هزینه و نیز
حجــم و وزن ادوات صدابــرداری
صرفه جویی کــرد .در نمونه های
مشــابه ،برای هر فرســتنده ،یک
گیرنده وجــود دارد و نمیتوان دو
«مچ»
فرســتنده را با یک گیرنده َ
کرد.
یکــی دیگــر از ویژگیهــای ایــن
سیســتم ایــن اســت کــه میتوان
میــزان حساســیت ضبط صــدا را
بــه دقت تنظیــم کــرد .یعنی می
توان حساسیت را آنقدر باال برد تا

ضعیف ترین صداها ثبت گردند .بر
عکس میتوان در در جاهای شلوغ
و پر ســر و صدا ،دستگاه را طوری
تنظیم کرد که صدای زمینه تا حد
زیــادی فیلتر شــده و فقط صدای
گوینده را ثبت نماید.
ویژگی دیگر این سیستم این است
کــه هــرکــدام از فرســتنده ها 98
فرکانس مختلف برای ارسال صدا
را دارا بوده و احتمال تداخل امواج
در آن بسیار پایین است.
دستگاه بطور اتوماتیک بهترین و
قویترین فرکانس ارســال امواج را
پیدا کرده ولی چنانچه به هر دلیلی
با امواج وسیله دیگری تداخل کند،
میتوان بصورت دســتی ،فرکانس
کانــال را تغییــر داد تــا صداهای
مزاحم حذف گردند.
الزم بــه ذکــر اســت که بدنــه این
ادوات فرســتنده وگیرنــده و حتی
پایــه میکرفونهــای کوچــک روی
لباس ،فلزی بــوده و تا حد زیادی
در مقابــل ضربه مقاوم هســتند.
آنتهای روی دســتگاهها نیز قابل
انعطاف بوده و احتمال شکســتن
آنها پایین است.

باتــری مــورد اســتفاده در ایــن
دســتگاهها دو عــدد باتری قلمی
(برای هر دستگاه و با سایز )AA
بوده که براحتــی در همه جا قابل
دسترس است.
یک خوبی دیگر این سیســتم این
اســت که فیش کابلهای اتصال به
فرســتنده بصورت پیچی بــوده و
احتمال جدا شــدن آن در صورت
حرکتهای ناگهانی گوینده بســیار
کم است.
بــر روی دســتگاه گیرنــده ،یــک
خروجــی اضافــه بــرای نصــب
«هدســت» و مانیتورینــگ صــدا
وجود دارد که چنانچه تداخلی در
ارســال و ضبط صدا وجود داشته
باشــد ،میتوان آن را شــنید و فورا
اصالح کرد.
هزینه خرید این سیستم در حدود
 600دالر میباشد.
تجربه اینجانب از کار با این وسیله
بسیار رضایت بخش بوده و استفاده
از آن را به دوستان عالقمند توصیه
مینمایم.
•
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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.
----------------

ترجمه فارسی مقاالت را در
وبسایت ما بخوانید
-----------Immigration Canada Maria
Cottone
Represented by Jean Sébas)tien Boudreault (Lawyer
www.mariacottone.com
info@immigrtioncmc.com
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worker or for a business
that he or she owns, in
whole or in part, is not considered under this program.
The PEQ – does not involve a selection grid and
does not take into account
the spouse’s or de facto
spouse’s characteristics.
If you hold a post-graduation work permit, you can
submit your application
for a CSQ as a graduate or
skilled temporary foreign
worker based on the selection conditions that are the
most advantageous for you,
using the appropriate form.

the post-graduation work
permit program, a youth
exchange program (e.g.,
Working Holiday, Young
Professionals, International
Co-op) or an employment
internship that is not connected to a study program
in Quebec may be taken
into account if they meet
all the requirements of the
PEQ.
No part-time work period
can be taken into account
for eligibility under the
PEQ.
A job occupied by a candidate as a self-employed

مرکزکاریابیجوانان
www.cje-ndg.com

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

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

بیست و یکمین جام
جهانی فوتبال 2018
روسیه

در تابستان  2018چرخش
یک تــوپ چرمــی در زمین
چمن توانســت بیش از 3/2
میلیارد تماشاچی عالقمند
را پای تلویزیون ها
بکشــاند و شادی
و همبستگی صلح
آمیز را بین طرفداران این بازی ها
بودجود آورد.
رقابت های این دوره از مســابقات
جام جهانی فوتبال از شگفتی های
بســیار برخــوردار بــود و تیم های
صاحب نامی چون اسپانیا ،پرتغال
و برزیل نتوانستند به دوره چهارم
نهایی برســند  .گفتنی اســت که
ستاره هایی مطرح همچون لیونل
مســی موفق بــه زدن یــک گل به
نیجریه وکریســتیانو رونادو موفق
به زدن  3گل به اسپانیا گردید.
درآمــد فــروش بلیــط مســابقات
بالغ بــر  900میلیارد دالرکانادایی
بوده و بعالوه درآمدهای ناشــی از
تبلیغات و تماشاچیانی که از خارج
به روســیه آمده بودند از مرز دهها
میلیون دالرگذشت.
گفتنی است که درآمد آقای مسی

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

در ســال جــاری بیــش از 145
میلیون دالر و آقای رونالدو بیش
از  141میلیون دالر آمریکایی بوده
است.
در این مســابقات درخشــش تیم
فوتبال ایران که در گروه اســپانیا
و پرتغــال قــرار داشــت ،بســیار
چشمگیر بود و تیم ایران که برای
پنجمین بار در بازی های
جام جهانی شــرکت می
کــرد ،او یــک بــازی
پرهیجان تیم مراکش
رابــا نتیجــه یــک بــر
صفر شکســت داد و در
مقابل تیم های اسپانیا
و پرتغــال بــا
بازی تدافعی
زیبا توانســت
جلوی حمالت ســنگین
تیم مخالف را بگیرد و تا دوره یک
هشتم نهایی صعود نماید.
یکی از چهره های مطرح تیم ملی
ایران آقای علیرضا بیرانوند ،دروازه
بان این تیــم بود که موفق گردید
جلوی بسیاری از حمالت سنگین
تیم هــای مخالــف و حتی پنالتی
رونالدو را بگیرد.
از اتفاقات جالب جام جهانی فوتبال
حضــور زنان ایران برای تماشــای
مســابقات اســپانیا وایــران در
استادیوم فوتبال از طریق تلویزیون
های بزرگ استادیوم بود.
الزم به یادآوری است که در چهل
سال گذشته حکومت ایران حضور
زنان را در اســتادیم های ورزشــی
ممنوع کرده بود.

6370, rue Sherbrooke O.
Montréal, Qc H4B 1M9
info@cje-ndg.com

Quebec experience program for
Temporary worker (PEQ) Part 2
If you hold an eligible
Quebec diploma, you can
also submit your application under this program for
Quebec Graduate, if the selection conditions are more
advantageous for you.
Note: You are not eligible
)under this program (PEQ
as the principal applicant
if you obtained an open
work permit because you
are accompanying a foreign
student or temporary foreign worker in Québec.
Conditions and procedure
Types of jobs eligible under
)the (PEQ
Only paid full-time skilled
jobs practiced legally are
eligible under the PEQ.
A skilled job is a job at the
managerial, professional
or technical level (levels 0,
A or B, under the National
Occupational Classification).
A full-time job implies a
minimum of 30 hours of
paid work per week.
Full-time work experience
gained in the framework of

SKATE BOARD

ورزش خطرناک و
مورد عالقه جوانان

ورزش اسکیت بورد از حدود ده
ســال پیش بصورت فزاینده ای
در بیــن جوانان مورد اســتقبال
قرار گرفته و ورزشکاران بسیاری
غــم
علیر
خطــرات ایــن
بــه
ورزش
تمریــن هــا و
بدســت آوردن
رکورد ســرعت
در جــاده های
آســفالت مــی
پردازند.
دوشیزه نیکوال
دماره  37ساله
از کبــک که رکــورد ســرعت 135
کیلومتر در ســاعت را با اســکیت
بــورد در اختیــار دارد ،با ســرعت
متوســط  100کیلومتر در ساعت
مسیر مسابقه قهرمانی دنیا را بین
چکوسلواکی وایتالیا پیمود و موفق
گردید این مسیر را علیرغم شیب
ها و پیچ های خطرناک طی نماید.
دوشیزه دماره قبال قهرمان اسکی
در کــوه هــای بلنــد بــوده و در
حــال حاضــر CASSANDRA
 DUCHESNEباالتریــن رکورد
ســرعت در اســکیت بــورد را در
اختیار دارد.
وی اظهــار داشــته کــه آرزو دارد
مســابقه قهرمانی این رشــته را در
کبک برگذار نماید.
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پیشرفت رده بندی
اوژنی بوشارد

دوشــیزه اوژنی بوشارد تنیس
بــاز معــروف کانادایــی موفق
گردید  4مســابقه پی در پی را
در بازیهــای ویمبلدون به نفع
خــود به پایان برســاند و مورد
تحسین و تشویق عالقمندان
خود قرارگیرد.
وی کــه اخیــرا تحت نظــر مربی
باتجربه تنیس آقــای روبرت الس
دروپ  79ســاله آمریکایــی بــه
تمرینات خــود ادامه می دهد ،در
جمع  17نفر از خبرنگاران ورزشی
اظهار داشــت که در زمین تنیس
ســعی می کند بــا روحیــه قوی و
ظرفیت بیشتری بازی های خود را
انجام دهدواز تجربیات مربی خود
حداکثر استفاده را بنماید.
اوژنــی در پایــان هــر بــازی مورد
اســتقبال عالقمنــدان خــود قرار
گرفت و آنان با در دســت داشــتن
پرچــم های کوچک کانــادا از وی
تقاضای عکس و امضاء می کردند.
خبرنگاران ورزشــی خانم اوژنی را
بعنــوان یک تنیس بــاز معروف و
خانم زیبا مورد تحسین و تشویق
قــرار دادنــد و وی را در ردیــف

The PEQ – Quebec experience program is an accelerated
program for selecting skilled workers, which allows individuals to obtain a Quebec selection certificate (CSQ) with a
view to gaining permanent residence. This program is also
intended for Quebec temporary foreign workers who hold a
skilled job and who meet certain conditions, such as demonstrating advanced intermediate knowledge of spoken French.
Conditions to satisfy as a
level for at least 12 of the
temporary worker
24 months preceding the
You must satisfy all of the
submission of your appliconditions of this program
;cation
at the time of submission of occupy a full-time job at
your application for a PEQ: the management, profeshave the intention of
sional or technical level
settling in Quebec to hold
(levels O, A or B under
;a job
the National Occupational
have lived temporarily in
Classification) at the time
Quebec with the primary
of submission of your
goal of working and have
;application
respected the conditions of
demonstrate advanced
;your stay
intermediate knowledge of
be legally in Québec as a
;oral French
skilled temporary foreign
undertake to provide for
worker or under a youth
your needs and, where
exchange program (for exapplicable, those of your
ample, through a Working
spouse or de facto spouse
Holiday, Young Profession- and dependent children inals or International Co-op
cluded in your application
;)Internship permit
for a CSQ, for a minimum
have occupied a full-time
;period of 3 months
job at the management,
be at least 18 years old and
professional or technical
hold a valid passport.

قهر ما نــا ن
معر و فــی
چون شاراپووا ،فدرر ،رونالدو
و سوبان برشمردند.
او در مســابقات تنیــس
ســوئیس  25ژوئیــه موفــق
شــد خــود را به یــک چهارم
فینال برساند و دراثر درد مچ
پا نتوانســت به بازی خود ادامه
بدهد.

ورزشـــی...

یادداشتهای«شامپیون»!
ســف تی زهــوش ،از
یو
دیمیتریــن ایرانیان
ق
جامعه ایرانــی مونترال،
قهرمــان پیشــین تیم
ملــی پینگپنگ ،مربی
فدراســیون پینگپنگ
،1963
ران در یوگسالوی ،1965
قهرمان تیم ملی ای
خبرنگارکیهان ورزشی در
چکسولواکی1976؛
رکیهان ورزشی المپیک
کلکته 1976؛ خبرنگا
رپرست کمیته فنی داوران
مونتریال1976؛ س
یزمســابقات آسیایی
تنیس روی م

19؛ مشاور فنی مسابقات
درتهران74
جهانیدرانگلستان1977

ویمبلدون 2018
آقــای راجر فدرر ،قهرمان معروف
تنیس دنیا در یک ماراتن  4ساعت
و  14دقیقــه ای در مقابــل تنیس
بــاز آفریقــای جنوبی آقــای کوین
اندرسون شکست خورد.
فــدرر در دو ســت اول به راحتی و
با سرویس های محکم موفق شد
بــا امتیــاز  7/6و  6/2بــر حریف
آفریقایــی خود غلبه کند .اما آقای
اندرســون در ســت بعــد با نتیجه
 6/4و  7/5به نفع خود تمام کرد
و در پایان با بدســت آوردن امتیاز
 13/11موفــق گردید مســابقه را
با پیــروزی بر آقای فــدرر به پایان
برساند.
راجــر فــدرر  36ســاله تاکنون 20
عنــوان قهرمانی مســابقات مهم

تنیس را بدست آورده و رکورددار
 12آس پــی در پــی و  44عنوان
قهرمانی است.
درآمــد فــدرر از مســابقات تنیس
بیش از  147میلیون دالر آمریکایی
بوده و همچنین از طریق تبلیغات
ورزشــی نیز درآمدهای سرشــاری
داشته است.
در پایــان مســابقات آقــای فــدرر
اظهار داشت که قرار داد  10ساله
تبلیغات لبــاس  NIKEرا خاتمه
داده و اخیــرا با یک کمپانی ژاپنی
بنام  UNIGOبرای تبلیغ لباس
های ورزشــی قرارداد ده ســاله ای
منعقدکرده است.
درآمد ســالیانه وی از این کمپانی
 30میلیــون دالر آمریکایــی مــی
باشد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه شــرکت
 NIKEســالیانه  10میلیون دالر
برای تبلیغ لباس های خودبه آقای
فدررپرداختمیکرد.
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نکتــه...

غذا و روایت زندگی مردم معمولی

ایــن روزهــا و با گذشــت چند
دهه از سیاست "جهانیشدن"،
ملیگرایــی و دیگرهراســی بــه
دستاویز مناســبی برای برخی
سیاســتمداران جویای قدرت
بــدل شــده اســت .در اروپــا و
آمریــکا ،برخی سیاســتمداران
عمدتا راستگرا پیکان حمله را
به سوی "آن مردم دیگر" که به
زعم آنها مقصر تمامی مشکالت
این روزهای "مردم ما" هستند،
نشــانه رفتهانــد .نیــاز اولیهای
مانند غذا و اندازه سفره مردم،
یکی از موارد مهم این تنشها است که "ما
مردم" و "آن مردم دیگر" را رو در روی هم
قرار داده است.
شــاید جالب باشد بدانید که همین روزها
یکــی از چالشهــای پیــشروی برگزیــت
(خروج بریتانیا از اتحادیــه اروپا) ،عواقب
این خروج بر ساز و کار تامین مواد غذایی
مردم بریتانیا اســت .مثال کمبود منابع و
نیروی کارکه از قضای روزگار اغلب توسط
همــان "مردم دیگر" تامین میشــود ،در
نهایت موجــب افزایــش قیمتها خواهد
شد.
در میانــه جدالهــای سیاســتمداران
چپ و راســت ،کمتر کسی توانست ه است •
میانجیای باشــد میان مردمی که در این چه شد که بوردین چنین رویکردی را
پیش گرفت؟
میدان رو در روی هم قرار داده شدهاند.
آنتونی بوردین ،آشــپز معــروف نیویورکی ســال  ،۲۰۰۶آنتونــی بوردیــن برای تهیه
کــه همیــن چندی پیــش درگذشــت ،از یک قســمت از برنامهاش به لبنان ســفر
معدود صداهایی بود تالش میکرد با اتکا کرد .اما تنها یک روز پس از رسیدن او به
بــه قدرت رســانهای که در اختیار داشــت بیروت ،تنشها میان اسرائیل و حزبالله
شــدت گرفت و حمالت اسرائیل علیه
روایتگر موثر زندگی مردمی باشد
کــه بــه عنــوان "دیگــری" معرفی "آن
لبنان شــروع شد .بوردین و تیمش که
مردم نه میتوانستند لبنان را ترک کنند و نه
میشوند.
دیگر"
•
هتل محل اقامتشــان را ،تالش کردند
بوردین که بود؟
تا جایی که امکان داشت در طول آن ۹
آنتونــی بوردیــن ،آشــپز بــا ســابقه اهــل روز شــرایط بیروت را به تصویر بکشند ،از
نیویــورک بود که در ســال  ،۱۹۹۹پس از امید و شــادی و زیبایی و غذاهای بیروت
ســالها کار در آشــپزخان ه رســتوارنهای پیش از جنگ تا ویرانی و ناامیدی و خشم
نیویورک ،نوشتهای از پشت پرده اتفاقات و دلهرهی پــس از درگیریها .آن طور که
ایــن رســتورانها بــرای نشــریه نیویورکر بوردین بارها گفته است ،سفر بیروت برای
فرستاد .انتشــار آن نوشته همان و جلب او به نقطه عطفی بدل شد.
توجه ناشران و منتقدان به بوردین همان .در ســالهای پــس از آن ،بوردیــن بــرای
بوردیــن پس از انتشــار مقالــهاش کتابی تهیــه برنامهاش به شــهرها وکشــورهای
منتشــر کرد که در لیست پرخوانندهترین زیادی ،از جمله آنها که درگیر مناقشــات
کتابهــای نیویورکتایمــز قــرار گرفت و و ناآرامــی بودنــد ،ســفرکــرد .از زندگی و
پــس از آن پایش به تلویزیون باز شــد .در غذاها و صبحتهای ســر ســفرهی مردم
ســالهای نخســتین ،اغلــب برنامههای این کشــورها برنامه ساخت و تالش کرد
بوردین مانند سایر برنامههای این حوزه ،تا مخاطــب خود را بــا آن "مــردم دیگر"
بیشــتر جنبــه ســرگرمی داشــتند .اما در آشــنا کند .بوردین امیدوار بود کهبتواند
ســالهای اخیــر ،آنتونــی
بوردین ،راوی داستان زندگی
عادی مردمی شده بود که به
شهرهاشان سفر میکرد.
او در پشــت غذاهای متنوع
که گاه چندان هم چشیدنی
نبودنــد ،روایتگر فرهنگ،
سیاســت ،گذشــته ،شادی
و درد و رنــج مردمــی بــود
کــه میزبانش میشــدند .او
با به تصویر کشــیدن زندگی
روزانــه ،مشــترکات ،دردها
و شــادیهای مردمــی کــه
غذاهایشان را میچشید تالش میکرد تا
بیننده را به جای ترس و تشویش به لذت
بــردن ،ذوق و درک "آن دیگری" وا دارد.
او مخاطبش را با خود به بازارها ،خانهها،
آشپزخانهها و میز غذای خانوادهها میبرد
تــا چهــر ه مردمــی را به تصویر بکشــدکه
معمــوال دولتهایشــان تنهــا صداهــای
حاضر در رسانههای جریان اصلی در دنیا
هستند .در پس ســفرههای غذا ،بوردین
نشــان میداد که آن مردم ،آنی نیستندکه
در کشاکش جنگهای سیاسی و رسانهای
تصویر میشوند ،بلکه مردم عادی هستند
که فقط به شیوه دیگری زندگی میکنند.

RESIDENTIAL AND
COMMERCIAL DRAFTING

PROGRAMS
STARTING SOON AT

VERDUN ADULT
& CAREER CENTER

مرکز حرفه و فن
بزرگساالن «وردان»

نقشه کشی ساختمان های
جتاری و مسکونی

Are you a visual person
with an interest in design
?and construction
Become a Draer in
!16 months
1600 hour Program
Diplôme d'études
)professionnelles (DEP
Financial Assistance Available

!START YOUR DRAFTING CAREER TODAY

!DON’T DELAY, REGISTER TODAY

www.lbpce.ca/vacc
514.798.0405

6050 BOUL. CHAMPLAIN, VERDUN
با به تصویرکشیدن شباهتها ،شادیها،
ت انســانی آن مردم
دردهــا ،رنجها و کرام 
دیگر ،پلی میان آنها و مردمی بسازد که از
این مردم ناآشــنا هراس دارند ،تا شاید از
اشتقاق میان آنها کاسته شود.
کوبا ،اتیوپی ،ژاپن  ،ویتنام ،لبنان ،ایران،
لیبی ،فلســطین ،اســرائیل ،دیترویت و
محله التینتبارهای لسآنجلس از جمله
مکانهایی است که بوردین از آنها برنامه
ســاخت .برنامه او یکــی از پر بینندهترین
برنامههای تلویزیونی ایاالت متحده بود و

همین هفته اعالم شــد که امسال یک بار
دیگر نامزد دریافــت جایزه امی (Emmy
 - Awardsجوایــز بهترین برنامهها در
ساعات پر بیننده) شده است.
آنتونی بوردین در ســال  ۲۰۱۴به تهران و
اصفهان هم ســفر کرد و مستندی درباره
غذاهای ایرانی ساخت که به عنوان قسمتی
از مجموعــه "بخشهــای ناشــناخته" از
شبکه سی.ان.ان پخش شد.
بوردین به خوبــی دریافته بود که "در این
دنیا چیزی سیاســیتر از غذا نیست ".در

سناریوبرای سقوط جمهوری اسالمی >> ادامه از صفحه30 :
در کشــوری چند صد ســاله مثل
ایاالت متحــده این نمادهای ملی
اجتماعی (هالووین ،شــکرگزاری،
کریســمس ،فوتبــال امریکایــی،
بسکتبال و بیسبال) محکمتر به
نظر میآیند .اقتصاد مناطق ایران
نیــز چنان در هم تنیده نشــده که
مردم مناطق در یک چارجوب ملی
به دنبال حل مشــکالت معیشتی
خویش باشند .حکومت نیز دیگر
توان باج دادن به مناطق را ندارد تا
بر اساس رشوهدهی به «حکومت
مرکزی رفوزه» وفادار بمانند.

عوامل کاهش احتمال سناریوی

دولت فروریخته

•
.۱درســت اســت که نشــانههای
اجتماعی زیادی برای همبستگی
ملــی در ایــران به منصــهی ظهور
نمیرسند و نیروهای گریز از مرکز
بیشتر به چشم میآیند اما عوامل
زیــادی بــرای فروپاشــی ملــی به
چشم نمیخورد .ظرفیت بسیاری
در کشــور مثل روز کــوروش برای
همبســتگی ملــی دیده میشــود.
امروز اکثر جوانان ایرانی در مناطق
مختلف کشــور حداقل مطالبات
بســیار نزدیک به هــم دارند (کار،
آزادیهــای فــردی و کرامــت
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شــخصی) .مخالفــت بــا دولــت
مرکزی به مناطق خاصی از کشور
اختصاص ندارد و به همین لحاظ
ناکارکرد شدن آن ضرورتا به معنای
به حاشــیه رفتن نقــش نهادهای
ملی و انسجام ملی نیست.
•
.۲قدرتهــای منطقــهای مثــل
عربســیتان ســعودی و اســرائیل
خواهان کاهش مداخالت نظامی
جمهوری اســامی در منطقهاند.
در شرایط ســقوط رژیم سیاسی و
ورشکســتگی اقتصادی این هدف
محقق خواهد شد و نیازی به فرار
رفتــن از آن برای آنها وجود ندارد.

قدرتهــای جهانــی نیــز منافعی
در ناکارکــرد شــدن دولت مرکزی
ندارند .همچنین درســت اســت
که اســتانهای ۳۱گانه سهم قابل
توجهــی (کــم و بیــش) از منابع
ملــی دریافــت نمیکننــد (منابع
صرف فســاد و اتالف و ناکارآمدی
میشود) اما تبدیل این مناطق به
جزایــر دور از هم نیز چیــز زیادی
عاید آنها نخواهدکرد.
••••
بعالوه یک
ســه ســناریوی باال مبتنی اســت
بر تقــدم بخشــیدن بــه نهادها و
احــزاب و قدرتهــای منطقــهای

دنیــای پیچیده امروز ،غذا ملغمه ایســت
از تاریخ ،سیاســت ،فرهنگ و اقتصاد و به
همین سبب نیز او از قدرت رسانهای خود
استفاده کرد تا تصویر متفاوتی از "دیگری"
به تصویر بکشد تا بلکه بدین ترتیب بتواند
با به چالش کشیدن کلیشههای حاضر در
دنیای امروز ،قدری از شکافها و تفرقهها
بکاهد.اکنون ،با رفتن بوردین ،جای خالی
چنین صداهایی در دنیای پر جنجال امروز
بیش از گذشته به چشم میآید.
فرشته پزشک (کارشناس امور بینالملل)

و فرامنطقهای عمــا موجود .اما
قــدرت مردم کوچــه و خیابان گاه
فراتــر از ایــن ســاختارها و نهادها
مــیرود .در صورتی که میلیونها
ایرانــی بــا درک شــرایط خطیــر
کشــور برای حداقل یک هفته در
عرصهی خیابــان بدون هیچگونه
خشــونتی بمانند و خواهان تغییر
رژیم باشــند (گذار مســالمتآمیز
بــه دمکراســی از پاییــن) همهی
نهادهای نظامی و مذهبی در برابر
قدرت مردم تســلیم خواهند شد
و آن گاه مدیــران دوران گــذارکــه
ترکیبــی از اصالحطلبان مذهبی
حذفشده (مثل هاشم آغاجری)
و نیروهای سکوالر همچنان فعال
(مثل نسرین ستوده) خواهند بود

میتوانند همهپرسی و انتخابات آزاد
برگزارکرده و کشور را از گردابی که
در آن گرفتار اســت برهانند .گذار
مسالمتآمیز از جمهوری اسالمی
با حضور اقلیتی اصالحطلبان نیز
ممکــن خواهد بود و الزم نیســت
محمد خاتمــی به رهبر جمهوری
اســامی تبدیل شــود تا این گذار
هرگز انجام نشــود! اگر این فرایند
با ســرعت زیاد و حضور اجتماعی
قابــل توجــه مــردم و بــا کمــک
ایاالت متحده انجــام گیرد (مثل
لهســتان و چکســلواکی) کشور با
دشــواریهایی از نوع یوگسالوی
و اتحــاد جماهیر شــوروی مواجه
نخواهد شد.
•
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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
1 bedroom, 1 bathroom
1000 de la Montagne #515
downtown Montreal
$276,582
+GST & QST

CONDO FOR SALE
2 bedrooms, 1bathroom
1000 de la Montagne # 816
downtown Montreal
$398,347
+GST & QST

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

Cell.: (514) 971-7407 کاظم پرتو تهرانی
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با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

 خریدار ارزهای خارجی
بابهترین نرخ روز
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باباخانی

2178 Ste-Catherine W.
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)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

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

514.803.5240

تپـشدیجیتال

www.tapeshmontreal.com

تبدیل سیستم های
ویدیوئی

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

طراﺣﯽ داﺧﻠﯽ  -ﭘﯾﮕﯾری اﻣور ﺷﮭرداری

info@asgari.ca






مشاور رمسی وام مسکن
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با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی

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

کاست و کامپکت دیسک،
کتاب ،کارت تلفن

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-871-1119

Tel.: 514-223-3336

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671
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Tel.: 514-937-5192
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