خدمات ارزی

 مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز
با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
 خریدار ارزهای خارجی
بابهترین نرخ روز
1405 Maisonneuve W.

Tel.:514-844-4492
H3G 1M6
info@expertfx.ca

جنب دانشگاه کنکوردیا

GUY

Bureau de Change

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu
St-Laurent, QC H4N 1C8

صرافیشــریف

1390

. انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم:توجه

Cote vertu, Bus 121 E

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

$

www.sharifexchange.ca

Sharif

EXCHANGE
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از مونترال به تهران از

1060

دارالترجمه رسمی یکتا
 دعوتــنامه رمسی- ترجمه رمسی

،هراس،تشویش
... بالتکلیفی و،رنج
مهاجرانایرانی
در البالی چرخ دنده های
گرانی دالر
وتهدیدهای
پیداونهان احزاب کبک
در انتخابات پیش رو
)(یکماکتبر

Tel.: 514-439-8501

الیت
صرافی

فارکس

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

)(خضر

GUY

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

سال سابقه کاری در کانادا25 با

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

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

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

Tel.: 514.426.7200

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

www.ParsPlumbing.ca

مشاورامالک:آرزوگتمیری

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

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

3 :

Tel: (514) 290-2959

(514) 561-3-561
RESTAURANT ONYX INC

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

2178 Ste-Catherine W.

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

RESTAURANT ONYX INC

5 INC
RESTAURANTpg.
ONYX

RESTAURANT ONYX INC

صرافیآپادانا

RESTAURANT ONYX INC
RESTAURANT ONYX INC خلیفی
مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

1970 Ste-Catherine O,

APADANA
EXCHANGE

Tel.: 514-839-7318

Courtier Immobilier Agréé

 ارزیابی رایگان
¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶
 تهیه وام های مسکن و جتاری
ÁnHm¬
¾ÄI¶ow
n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj
 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

Courtier Immobilier Agréé
ÏHoTº¼¶nj
Â¬kºp ¾£MIw ÏIw 30 pH yÃM IM
Minoo Eslami Cell.: 514-967-5743
RESTAURANT ONYX
INC

مینو اسالمیCellRESTAURANT
: (514)ONYX
571-6592
INC

¥°¶H
x»oÎ »ÁHoM
kÄoi I¶
}~hT¶
k{ILÃ¶ ·I«ÄHn
·HnHkÄoi
RI¶ki
ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ
EmailI¿TºH
: masoudrealty@gmail.com

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

38 Place du Commerce #280,

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Tel.: 514-439-1444

NOTAIRE-NOTARY

حمیدرضا

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

مشاور امالک در مونتریال

South shore و

حقوقی
RESTAURANT ONYX
INCمحضردارومشاور

سفر به ایران

 ستاره5 صــرافی

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

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

وحیدخلـجی

ناهیدپاکروان

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

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

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364

fhemmatiyan@sutton.com

www.sutton.com

مشاور امالک در مونتریال
21 :

مسعود هاشمی

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

Cell.: 514-298-4567

2
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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

بامدیریت الکس پورقناد

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

514 376-9191
www.alixtoyota.com

%
0
for certain
cars only

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

1397  مهر9  1390  شماره 25 سال

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,

hshab@mbwestisland.ca

182155 04/18

آژانسمسافرتییونیگلوب
نسرین پارسا

• سفر شما به ایران
با بهترین نرخ های بازار
،• مسافرت های جتاری
182155 04/18
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

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

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

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

5
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www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
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.

Ramin Abbasi

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

1 bedroom corner unit with
second floor mezzanine in Nun’s
Island, 867 sqft
783 Ch. Marie-Le Ber
Asking price: $339,000

shadim.sky@gmail.com

4 bedroom apartment in
Ville-Marie, 2700 sqft
1522 Av. Summerhill, apt. 1
Asking price: 3500$/month

... بالتکلیفــی و، رنــج، هــراس،تشــویش
مهاجران ایرانی
در البالی چرخ دنده های گرانی دالر در ایران
و
 در،تهدیدهــای پیــدا ونهــان احــزاب کبــک
)انتخابات پیش رو (یکم اکتبر

Commercial space on two
floors in the heart of Griffintown, 2600 sqft
1646 Rue Notre-Dame O.
Asking price: $5500/month

ILE PERROT TOYOTA

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

Triplex in Montreal North,
$29,880 per year
11180-11184 Av. de London
Asking price: $449,000
Semi-detached
cottage with mezzanine in Montreal-Ouest, 2905 sqft
441 Av. Westminster N.
Asking price:
$449,000

Commercial space in the heart of
Griffintown, 2158 sqft
1384 Rue Notre-Dame O.
Asking price: $4500/month

Tel :1 877 361-2047 | Tel : 514 453-2510
Cel: 514 865-2594
rabbasi@ileperrot.toyota.ca

3 bedroom condo
in Nun’s Island,
1768 sqft
80 Rue Berlioz,
apt. 1504
Asking price:
$685,000

Semi-detached cottage in
NDG, 4275 sqft
5371 Av. St-Ignatius
Asking Price: $539,000

Courtier Immobilier Agréé

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

2 bedroom condo
in Nun’s Island, 924 sqft
760 Ch. Marie-Le Ber, apt. 313
Asking Price: $334,000

Detached bungalow
in Pierrefonds, 7864 sqft
Fully renovated,
15569 Rue Gaucher
Asking Price: $449,000

چلوکبابیباسابقه:توجه

NDG ایرانی در قلب
 مشتریان ثابت،با شهرت عالی
 دالر130000 :بفروش می رسد

2 bedroom condo with
private entrance
in Rosemont
5750 Rue St-Hubert
Asking price: $359,000

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

2 bedroom condo in Nun’s
Island, 1470 sqft
300 Av. des Sommets, apt.
1916
Asking price: $859,000

5
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محیط زیست...

زمین سریعتر از آنچه
پیشبینی میشد گرم میشود

پژوهشگران اقلیمی در تازهترین
تحقیقات خود متوجه شدهاندکه
کره زمین تا پایان قرن سه یا چهار
درجه سانتیگراد گرمتر میشود
و این ســریعتر از پیشبینیهای
انجامشده است .پیامدهای این
گرم شدن ،وقوع بیشتر سیلها،
طوفانها و آتشسوزی جنگلها
در سراســر جهان است .دبیرکل
ســازمان ملل نســبت به تالش
ناکافــی دولتهــا بــرای توقــف
گرمایــش زمیــن هشــدار داده
است.
تحقیقــات جدید درباره وضعیت
اقلیمــی جهــان در مؤسســه
پیامدهــای اقلیمی پوتســدام در
برلین انجام شــده اســت .کاتیا
فریلــر از اعضــای این مؤسســه
میگوید با گرم شــدن  ۱,۵درجه
ســانتیگرادی کره زمین ،امواج
گرما و خشکسالی منطقه دریای
مدیترانه را تهدید میکند .حتی
با حدود یک درجه گرمتر شــدن
کنونی عواقــب آن بیش از پیش
قابل مالحظه است.
بهگفته او با خشک شدن منطقه
دریای مدیترانــه ،انتظار میرود
بارش در شمال اروپا افزایش یابد.
در توافقنامه اقلیمی سال ۲۰۱۵
پاریــس تمــام کشــورها متعهد
شــدند تا در ســطح ملی خود به
هدف محدود ساختن گرمایش
کره زمین به کمتــر از  ۱,۵درجه
ســانتیگراد گام بردارنــد .با این
حــال توافقنامــه پاریــس کــه
موفقیتــی در زمینه پایــان دادن
به دوران سوخت فسیلی بهشمار
مــیرود هنــوز در جزئیات مبهم
است.
کاتیــا فریلر با توجــه به وضعیت
کنونــی جهان احتمــال میدهد
که «حتی هدف محدود ساختن
گرمایش زمین برآورده نشــود».
او میگویــد زمین با تمام عواقب
آن تا پایان قرن به ســوی گرمتر
شــدن ســه یا چهار درجه پیش
میرود.
هانــس یواخیم شــلنهوبر ،مدیر
قدیمیمؤسسهپیامدهایاقلیمی
پوتســدام میگویــد ایــن امکان
ً
کامــا انتشــار
وجــود دارد کــه
دیاکســیدکربن ،مهمترین گاز
گلخانهای طوالنیمــدت را کنار
گذاشــت .اما ســئوال این است
که آیا این اقــدام برای جلوگیری
از تغییرات اقلیمی به اندازه کافی
سریع رخ خواهد داد.
بهگفتــه فریلر از پنــج فاجعهی
مرگبار طبیعی دهه گذشــته در
اروپا چهار مــورد به امواج گرما
ل  ۲۰۰۳تا
مربوط بودند .از ســا 
 ۲۰۱۰در مجموع  ۱۲۵هزار نفر
بــه همین دلیل جان خــود را از
دست دادند.
او همچنیــن اشــاره کــرد کــه
بسیاری ازکشورهای مدیترانهای
بــرای کمبود آب – کــه روزبهروز

بیشتر میشــود -آمادگی الزم را
ندارند و این میتواند چالشهای
موجود را تشدیدکند.
پژوهشــگران اقلیمــی معتقدند
کــه عــاوه بــر امــواج گرمــا،
انتظــار مــیرود ســیل ،طوفان،
آتشســوزی جنگلها و تخریب
صخرههای مرجانی بیشتری در
سراســر جهــان رخ دهد .ســال
گذشــته ،حدود ۶۰درصد از کل
 ۳۰میلیــون آواره در جهــان بــه
دلیل بالیای طبیعی از خانههای
خودگریختند.
هفتــه پیــش آنتونیــوگوتــرش،
دبیرکل ســازمان ملل در مجمع
عمومی ایــن ســازمان از فقدان
رهبــری در پیشــبرد تدابیر الزم
بــرای توقــف گرمایــش زمیــن
انتقاد کرد و هشدار داد که هدف
کلیدی توافقنامه اقلیمی پاریس
در معرض خطر است.
گوترش در برابر ســران دولتها
گفت که اگر تا سال  ۲۰۲۰انتشار
گازهای گلخانهای کاهش نیابد
ممکن نیســت بتــوان گرمایش
زمین را زیر  ۱,۵درجه سانتیگراد
نگه داشت.
دبیــرکل ســازمان ملــل گفــت:
«چــرا تغییرات اقلیمی ســریعتر
از ما هســتند؟ (…) تنها پاسخ
احتمالی این اســت کــه ما هنوز
بــه تصمیمــات جســورانه نیــاز
داریم تا اقتصاد و جوامع ما را در
مســیرکاهش دیاکسیدکربن و
مقاومت آبوهوایی قرار دهند».
آنتونیــو گوترش هزینــه بالیای
طبیعی ســال گذشته در جهان
را  ۳۲۰میلیــارد دالر اعــام
کرد ،رقمی که احتما ًال با افزایش
گرمایش زمین بیشتر نیز خواهد
شد.
او بــه  ۲۰اقتصــاد پیشــرو و در
حال ظهــور جهان ،معــروف به
کشــورهای گروه  ۲۰اشــاره کرد
و گفــت این کشــورها  ۸۰درصد
گازهای گلخانهای جهان را تولید
میکنند.
همزمــان بــا ســخنرانی دبیرکل
سازمان ملل رهبران شرکتهای
بــزرگ و مقامــات دولتــی اعالم
کردنــد کــه طیــف وســیعی از
برنامههــا را بــرای پرداخــت
میلیاردهــا دالر در بودجه دولتی
و خصوصی بــه آنچــه بهعنوان
«اقتصاد سبز» نامیده میشود،
اختصاصمیدهند.
نشســت بعــدی تغییــرات
آبوهوایــی قــرار اســت در مــاه
دسامبر ســال جاری میالدی در
شهر کاتوویتس لهســتان برگزار
شــود .در ایــن نشســت وزیران
کشورها درباره اصول پیادهسازی
توافــق اقلیمــی  ۲۰۱۵در پاریس
گفتوگــو میکنند .بــا این حال
گفته میشود که دولتها آمادگی
شرکت در این اجالس را ندارند.
•
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

مشاور امالک مسکونی در سراسر مونتریال

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

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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


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

•

_________
برای ما بنویسید ،اما...

کوتــاه ،زیباتر است

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

•

Distributed Free

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

طرح روی جلد:
مهدی حسنی زاده :پیوند
لوگوی پیوند و زربرگ ®
کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش فقید)

www.aliasgharmassoumi.net
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علی
خامنهای
با ایران
چه کرد؟

شعر و ترانه...

پشت سر...

پشتسرجهنمه

روبرو ،روبرو ...
قتلگاه آدمه

روح جنگل سیاه با دست

شاخههاش داره

روحم رو از من میگیره
تا یه لحظه میمونم

جغدها توگوش هم میگن

پلنگزخمیمیمیره

راه رفتن دیگه نیست

حجله پوسیدن من جنگل پیره
پشت سر ،پشت سر جهنمه

روبرو ،روبرو قتلگاه آدمه
قلب ماه سر به زیر

به دار شاخهها اسیر

غروبش رو من میبینم
ترس رفتن تو تنم

وحشت موندن تو دلم

خواببرگشتنمیبینم
هر قدم به هر قدم

لحظه به لحظه

سایهدشمنمیبینم
پشت سر ،پشت سر جهنمه

روبرو ،روبرو قتلگاه آدمه

پشت سر ،پشت سر جهنمه

روبرو ،روبرو قتلگاه آدمه”
(ایرج جنتی عطایی)

www.paivand.ca since 1993

مجیــد محمــدی – هــزاران
جبههای که جمهوری اســامی
در چهل ســال گذشته علیه تک
تک شهروندان ایرانی باز کرده (از
جمله علیه مردگان با شکســتن
قبرها و تخریب قبرســتانها) از
زمســتان  ۹۶بدین سو به تدریج
دارد گریبان نظام را میگیرد.
در برخــی از بوقهــای تبلیغاتی
نظام نوعی استیصال در برخورد
با خیزشهای اقشــارکــم درآمد
و دختــران خیابــان انقــاب به
چشــم میخورد .خامنــهای که
همیشــه میخواســته چهرهای
مقتــدر از خــود نشــان دهــد و
در برابــر هر اعتراضی بــه باتوم،
گلولــه ،موتورســوار خیابانــی و
بازداشــتهای چند هــزار نفری
متوســل میشــده بــرای اولین
بار دســت بــه دعــا برداشــت و
از نماینــدهی خــود در آســمان
خواست به بســیج و سپاه یاری
برساند:
«پروردگارا!… دشــمنان اسالم
و مســلمین را مخــذول کــن؛
دشــمنان جمهوری اســامی را
مخــذول کن .آن کســانی که در
حال طراحی خصمانه نسبت به
جمهوری اســامی هستندــ که
نمونههای کوچکش را شما گاهی
در همین حوادث و اغتشاشــات
میبینیــد؛ اینهــا نمونههــای
کوچک توطئههای دشمن استــ
توطئهی آنها را خنثی کن» (الف
 ۴اسفند .)۱۳۹۶
ایــن ســخنان غیــر از آشــکار
ساختن حفرههای امنیتی رژیم و
استیصال آن برای سرکوب سریع
و موثر ،کارکرد مظلومنمایی نیز
برای حکومت نیز دارد.
اگر حکومت شکافی میان مردم

و خود نمیبیند چرا از اعتراضاتی
کــه خود میگوید چنــد صد نفر
یا چند هزار نفر هســتند -و در
عین حال تظاهرات حکومتی را
دهها میلیون نفری مینمایاند-
تــا ایــن حــد هــراس دارد؟
کــه
نظرســنجیهایی
دســتگاههای امنیتــی برای
خامنــهای میکننــد (کــه با
نظرسازیهایی که قرار است
بــه نــام دانشــگاه مریلند به
ی غربی فروخته
افکار عموم 
شــود تفاوت دارد) و گزارش
آنها به اطالع مردم نمیرسد
حکایــت دیگــری دارنــد که
خامنهای دست به دعا علیه
شــصت میلیون ناراضــی از
مسیر حرکت کشور (دشمن
و توطئهگر) برداشــته است
(نظر سنجی حکومتی ایسپا
در دی .)۹۶

قوی ترین رهبر جهان
محســن رضایــی در مــورد
خامنهای گفته است «رهبر
انقــاب… بــا تدبیر کشــور
را اداره میکنــد و قویتریــن
رهبر جهان در شرایط کنونی
اســت» (تابنــاک  ۳۰بهمن
 .)۱۳۹۶ایــن ســخن را باید
با عملکرد خامنهای در ســه
دهــهی گذشــته ســنجید.
البتــه باید دیــد قویترین در
قدرتمندســازی کشــور و
جامعــه مد نظر اســت یا در
ســرکوب و نقــض حقــوق
شهروندان.
سیاستهای خامنهای نقش
مســتقیم در فالکت و فقر و
ناامنی اجتماعی در جامعهی
ایران داشته است.

PAIVAND: Vol. 25  no.1390  Oct. 01, 2018

در دوران وی بــر تعداد فقرا
و بیــکاران و وابســتگان بــه
کمکهــای دولتــی بــرای
ادامهی حیات افزوده شــد.
اقتصاد مقاومتی ،مهندسی
فرهنگی ،مداخالت خارجی
در ســوریه و یمــن و عراق،
جــذب دههــا هــزار طلبه و
تامیــن هزینــهی زندگــی و
تبلیغات آنها در سراسر دنیا،
سرکوب گســترده در داخل
و تــرور در خــارج از کشــور
مایهی فروپاشــی اجتماعی،
ورشکســتگی اقتصــادی،
انسداد سیاسی و بیاعتباری
بینالمللی کشور شده است.
اگــر بخواهیم کارنامهی وی
را بــا دیگر رهبران کشــورها
مقایســه کنیــم اســتالین،
پولپــوت ،موگابــه ،قذافــی و
اسدها بهترین مثالها هستند.
او هنرهــای همهی ایــن افراد را
یکجا در خــود جمع کرده :تنفر

از تمدن غربــی ،نگاه به تودهها
به عنوان موشها یا مورچههای
قابل له شدن (میکرب) ،تبدیل
پول ملی به کاغذ پاره ،جســارت
در اقدامات تروریستی و قساوت
در سرکوب و کشتار مخالفان به
ترتیب با سیاستهای چند رهبر
گفته شده قابل مقایسه هستند.

دولت
خامنهای دولت در ایران را که در
ســال  ۱۳۶۸بسیار بزرگتر از وی
بــود به حد و اندازهای تقلیل داد
که تابع خودش باشد .نهادهای
دولتی در ایران امــروز به اجزای
دفتــر وی تقلیــل یافتهانــد .او
دیوانساالری دینی در کشور را به
تمامه دولتی و متورم ســاخت و
آن چنان نهادهای دولتی را عقیم
ســاخت که آنها بــه دوران قاجار
باز گشــت کردهاند .خامنهای و
وفادارانش برای اثبات مســاوی
بودن کشــور ایران با نهاد دولت

در ایران و با رژیم سیاسی ایران و
هیئت حاکمه (که چهار مقولهی
متفاوت هســتند) مشــغول به
نابودی دو مقولهی اول و انطباق
مقولهی ســوم با چشمانداز ولی
فقیه موجود بودهاند.

نظام حقوقی
خامنــهای به حاشــیهایترین و
دایناسوریترین بخش روحانیت
فرصــت داد سرنوشــت حقوقی
کشــور را در اختیار خود بگیرد.
او نظامی با رهبــری مادامالعمر
را چنان تحکیم کرده اســت که
رقیبی برای خود باقی نگذارد آن
هم در دنیایی که پاپ و امپراتور
ژاپن بر خالف ســنتهای چند
قرنه جــای خــود را بــه دیگران
میســپارند و دیکتاتور زیمبابوه
پس از  ۳۷ســال یکهتــازی کنار
مــیرود .حقــوق اساســی در

{>> ادامه در صفحه}16 :

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
½
½
½
½
½
½
½
½

برخی از خدمات ما شامل:

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

_________________________

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

Tel.: (514) 697-0225

نسرین پارسا

Voyages Lexus

آژانسمسافرتییونیگلوب

________________________________
1455 PEEL, local 148

•
•
•
•
•

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

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

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

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

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

فیلیپ کوییار :تغذیه خانواده 4نفره با هفته ای 75دالر
در جریان کارزار انتخاباتی ،نخست
وزیــرکبــک اذعــان کرد کــه تنها
بــا دویــدن درپــی اجنــاس ارزان
فروشگاه ها است که می توان یک
خانــواده  4نفره را بــا هفته ای 75
دالر تغذیه کرد .او که در این مورد
به پرسش گرفته شده بود ،بیش از
یک مورد تکرارکرد کســانی را می
شناسدکه درحال حاضر این کار را
می کنند« :این یک کار بی وقفه و
تقریبا یک شغل تمام وقت است».
او یــک روز پیش از آن در مصاحبه
ای دیگرگفته بود که می توان یک
خانواده  4نفره شامل دو کودک را

بــا  75دالر در هفته تغذیه کرد اما
پذیرفته بود که
برنامــه غذایی
مزبــور متنوع
نخواهــد بود.
روز بعد اوگفت
«دوســت دارد
بگوید کــه این
وضعیت وجود
ندارد» ولی این
واقعیت برخی
از خانــواده ها
در کبک اســت« :مــن مردمانی،
مردمانی واقعی را می شناســم که

متاسفانه به دلیل شــرایط زندگی
شــان ناگزیــر بــا ایــن بودجــه
زندگی می کنند .به نظر رهبر
حــزب لیبــرال کبــک ،وجود
این وضعیت نمایانگر ضرورت
تــدارک و اجــرای یــک برنامه
مبارزه با فقر است .بنابر آخرین
گزارش کانادایی درمورد بهای
مــواد غذایی مصرفــی ،هزینه
ســاالنه مواد غذایی الزم برای
یک خانــواده  4نفــره 11948
دالر اســت که نزدیک به 223
دالر در هفته می شــود( .الپرس
مونتریال 21 ،سپتامبر .)2018

کانادا :بدترین نظام خدمات درمانی در دنیا

جای تاســف است ،اما آنچه که
ما تصور می کردیــم به عنوان
نظام درمانی درجه یک در دنیا
داریــم بــا اســتانداردهای بین
المللی مطابقت ندارد .نتیجه
یک بررســی انجام شده توسط
نیویورک تایمز نشان می دهد
کــه در رویارویــی نظــام های
خدمــات درمانــی کشــورهای
مختلف با یکدیگر ،کانادا بازنده
بزرگ است .دراین بررسی ،نظام
هــای درمانی کانادا ،انگلســتان،
سنگاپور،آلمان،سوییس،فرانسه،
استرالیا و آمریکا رقابت کرده اند.
در نخســتین دور این مسابقه ،در
مقایســه بین نظام هــای درمانی
کانادا و انگلســتان پنج کارشناس
اظهارنظــر کــرده انــد .از ایــن 5
کارشــناس تنهــا یکــی کانــادا را
برگزیده و بقیه به نفع انگلستان رأی
داده اند .حتی آمریکا هم در مرحله
نیمه نهایی مسابقه از کانادا پیشی
گرفته اســت .خدمات پزشکی در
کانادا «رایگان» است ولی سطح و

کیفیت خدمات به شدت پایین تر
از کشــورهای دیگر است .ممکن
اســت ما تصور کنیــم که خدمات
درمانــی مــا بــی نهایــت از ایاالت
متحده بهتر اســت ،اما این تصور
می تواند مطابق با واقعیت نباشد.
یکی از کارشناســان شرکت کننده
در بررســی نیویــورک تایمز زمان
بسیار طوالنی انتظار برای دریافت
خدمات پزشکی را دلیل قرارگرفتن
کانادا در پایین ترین جای این رده
بندی مــی داند .این کارشــناس
پزشــکی مــی گویــد  43درصــد از
کانادایی ها در همان روز نیاز موفق

به دیدار با یک پزشــک
یــا متخصص پزشــکی
مــی شــوند و نیمــی از
کانادایــی هــا بیــش از
 2ســاعت در بخــش
فوریــت هــای پزشــکی
انتظار می کشند و زمان
انتظار برای دیدار با یک
پزشک متخصص  2تا 3
ماه است.
امساک در صرف هزینه دلیل اصلی
این انتظارهای طوالنی است و دیگر
کشورهای شرکت کننده در بررسی
نیویــورک تایمــز مبالغ بیشــتری
بــرای خدمات درمانــی هزینه می
کنند و احتماال به این دلیل سطح
خدمات آنان بســیار بهتر اســت.
درعین حال ،انگلســتان درحالی
که کم و بیش مبلغی مشابه کانادا
صــرف خدمات درمانــی می کند،
مــدت زمان انتظار بــرای دریافت
خدمــات پزشــکی در آن کمتــر از
کانادا است( .تلخیص از مونتریال
بالگ 17 ،سپتامبر .)2018

گردباد ویرانگر در اوتاوی و گاتینو
خانه های ویران ،ســقف
های کنده شده و ستون
هــای درهــم شکســته؛
برخی از ســاکنان درپی
وزش یک گردباد شدید
که منطقه گاتینو در اتاوا
را درنوردیــد ،همه چیز
خود را از دســت دادند.
درپی این گردباد کمبود
آپارتمان با قیمت مناسب
بــه وجــود آمد و صلیب ســرخ که
درصدد تأمین مسکن برای آسیب
دیدگان ازگردباد است را با دشواری
روبــرو کــرد .بنابر اعــام محیط

زیست کانادا در مجموع  6گردباد
در منطقــه اوتاوی و انتاریو فاجعه
به بارآورد .حدود  20پلیس منطقه
آسیب دیده از گردباد را تحت نظر
دارند .در شــهرگاتینو ،حدود 50

ســاختمان آسیب جدی
دیده و درمعرض تخریب
کامــل قــرار دارد 4 .روز
پس از نخستین گردباد،
به صدها تن از ســاکنان
منطقه  10دقیقه فرصت
داده شد تا لوازم شخصی
خود را از خانه هایشــان
بردارند .ایــن گردبادها
میلیــون ها دالر خســارت
بــه بــار آورده اســت( .تلخیــص
از تارنمــای «ت و آ» نیــوز26 ،
سپتامبر.)2018

مهاجران تازه خواستار کمک کبک در یافتن
کار در زمینه تخصص خود هستند.

عبدالواحد از سیاستمداران کبک
می خواهد که به جای کشــمکش
درباره تعــداد مهاجرانی که کبک
باید بپذیرد ،به مهاجران متخصص
کمک کننــد در زمینــه تخصص
خود شــغل بیابند و جذب جامعه
کبک شوند.
او که شــیمی دان اســت و درحال حاضر
 2فوق لیســانس دارد ،به کبک  90هزار
خاطــر مهاجــرت به کبک شغل بدون
گرفتــن دکتــرا در هنــگ تصدی دارد!
کنــگ را رها کرده و همراه
«به همه جا رجوع
با همســر و  3فرزندش به
کــرده و بــه مرحله
کبک آمده است.
نومیــدی رســیده ام» .او درحال
او تقریبا اطمینان داشت که موفق حاضــر با همســر و  3فرزندش در
به یافتن شــغل در زمینه تخصص یک آپارتمــان محقر یک خوابه در
خــود در صنایع دارویی ،غذایی یا محلــه ای فقیر نشــین زندگی می
نفتی خواهد شــد .تنها شغلی که کند و تلخکامی خود را چنین بیان
او توانســت بیابــدکار در یک مرکز می کند:
تماس تلفنی بود.
«احســاس مــی کنــم به ســختی
او که  2مدرک کارشناسی ارشد در شکســت خورده ام ،من برای این
شــیمی دارد ،ناگزیر شد با امید به شیوه زندگی به اینجا نیامدم».
یافتن شغل به کالج بازگردد.
درحــال حاضــر کبــک  90هــزار
او صدها درخواست کار برای همه شــغل بــدون تصــدی دارد و
مراجع کاریابی کبک فرستاد ،ولی مدیران شــهرداری ها ،بازرگانی و
موفق به یافتن کار بهتری نشد .او کارفرمایان از دولت کبک خواسته
که  39سال دارد می گوید:
انــد کــه تعــداد بیشــتری مهاجر

بپذیــرد .حــزب هــای «لیبرال»
و «کبــک همبســته» ( )QSمی
گوینــد ســهمیه کنونــی پذیرش
مهاجر –  53هزار درسال – تعداد
مناسبی است.
حــزب کبکی هــا ( )PQمی گوید
بایــد تعیین شــمار مهاجــران به
عهده بــازرس کل کبک گــذارده
شود و حزب «ائتالف آینده کبک»
( )CAQهم خواستار آن است که
از شمار مهاجران  20درصدکاسته
شــود تا زمینــه جــذب مهاجران
جدید فراهم گــردد( .تلخیص از
تارنمای سی بی سی 25 ،سپتامبر
.)2018

افزایش دستمزدها برای جذب نیروی کار
در مقایسه با شــهرهای نزدیک
مانند تورنتو و نیویورک ،شــهر
مونتریال و اســتان کبک هرگز تا
این حد مکانی مناسب برای یافتن
شغل نبوده است.
درحــال حاضــر چنــان کمبودی
درعرصــه نیــروی کار در کبــک
مشهود است که کارفرمایان برای
جــذب نیــروی کار حقــوق هــا را
افزایــش مــی دهند .بــا این حال
آمارهــای اخیر حاکی از آن اســت
که شاید این فرض درخور بازنگری
باشد .بنابرگزارش اخیر ژورنال دو
مونتریال ،کبک در صدر مناطقی
کــه کمبــود نیــروی کار دارنــد
قراردارد.
بــه عبارت دیگرکارهای بســیاری
است که برای آنها نیروی کار وجود
نــدارد .تنها در دومین ســه ماهه
ســال  ،2018بیــش از 109600
شــغل وجود داشــته که برای آنها
نیروی کار موجود نبوده است.
در واقع ،درســال های اخیر ،این
گرایــش وجود داشــته که نیروی
کار آموزش دیده ازکبک به استان
های دیگر عزیمت می کند.

Q

آیــا این گرایــش می توانــد مبنا و
علــت کمبود نیــروی کار درکبک
باشد؟ دلیل هرچه باشد اثرکمبود
نیروی کار کامال محسوس است.
بــه عنــوان نمونــه ،اخیرا شــبکه
«ت و آ» گــزارش داد کــه مدیران
رستوران ها برای جلب نیروی کار
مانند ظرفشو دستمزد را تا ساعتی
 16.50دالر باال برده اند.
با این حال یافتن افراد برای انجام
این نوع کارها به خاطر پایین بودن
شأن اجتماعی آنها دشوار است.
بــه این خاطــر ،کارفرماهــا ناگزیر
برای تأمین نیــروی کار مورد نیاز
خود حداقل دســتمزد بــرای این

شــغل ها را تا  37درصــد افزایش
داده انــد .ایــن درحالی اســت که
بیشترین کمبود نیروی کار درحال
حاضــر درخــارج از مونتریــال و
مناطق شمالی استان کبک است.
در چنین شــرایطی می توان گفت
کــه اگر درپی درآمــد نقد درکبک
هســتید ،یافتن آن کار دشــواری
نیست ،به شرط آن که آستین ها را
باال بزنید و حاضر باشید «کارهای
کثیــف»ی را که افــراد معدودی
حاضر به انجام آن هســتند انجام
دهیــد( .تلخیــص از مونتریــال
بالگ 25 ،سپتامبر .)2018
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا
جاستین ترودو :تسلیم تهدیدهای آمریکا نمی شویم!
آمریــکا بــا مکزیــک
قــراردادی امضاء کرده
کــه آن را «نفتــا» می
خوانــد ولی کانادا برای
پیوستن به آن خواهان
گنجانــدن بندهایی
اســت کــه منافــع
کانــادا را حفظ کند.
نخست وزیر ترودو در
رابطه بــا تهدیدهای
دانلد ترامپ درمورد
«نفتا» گفــت کانادا
تســلیم تاکتیــک فشــار ترامــپ
نمــی شــود .دانلــد ترامپ تهدید
کــرده درصورت نپیوســتن کانادا

به قــراردادی
کــه آمریــکا
بــا مکزیــک
ا مضــا ء
کــرده ،تعرفه
هــای ســنگینی بر
واردات اتومبیــل
از کانــادا خواهــد
بســت .صنعــت
اتومبیــل کانــادا از
بزرگ تریــن منابع
کار و درآمــد کشــور
اســت .نخســت وزیر ترودو گفت
کانادا تنها قــراردادی را امضاء می
کند که منافع کانــادا را به بهترین

کوشش کانادا برای عضویت
در شورای امنیت سازمان ملل
در مبــارزه ای کــه برای کســب
کرسی عضویت شــورای امنیت
سازمان ملل درگرفته کشورهای
ایرلنــد و نروژ با کانادا رقابت می
کنند .انتخاب اعضای غیردائمی
شــورای امنیت درســال 2021
انجام می شود ولی از هم اکنون
بــه مناســبت هفتاد و ســومین
نشست مجمع عمومی سازمان
ملــل ،کشــورهای مختلــف از
جمله کانادا برای کســب رأی در
بدســت آوردن کرســی در شورای
امنیت به البی گری پرداخته اند.
درایــن تــاش بــرای کســب رأی

کشورهای دیگر ،که بیشتر درپس
صحنه انجام می شــود ،نخســت
وزیر جاســتین ترودو و بسیاری از

شــکل تضمین کند.
جاستین ترودو هشدار
داد کــه تعرفــه هــای
تنبیهی که دانلد ترامپ
بــه آن تهدید کــرده نه
فقط بــرای صنعت اتومبیل کانادا
بلکه برای صنعت اتومبیل آمریکا
نیــز دارای عواقب مهلک اســت و
صنعت اتومبیل آمریکا نیز اگر این
تهدیدات به اجرا درآید آسیب های
مهلکــی می بینــد و اختالل های
عظیم و بیکاری های گسترده در
آن ایجاد خواهد شد( .تلخیص از
تارنمای سالم تورنتو 13 ،سپتامبر
.)2018
اعضــای دولــت او شــرکت دارند.
در نشست امسال مجمع عمومی
ســازمان ملــل جاســتین تــرودو
ســخنرانی نخواهــد کــرد .منابع
دولتی کانــادا اعالم کــرده اند که
کانادا از انجام کارزار عمومی پیش
از  8ژوئــن کــه رأی گیــری برای
انتخاب اعضای غیردائمی شورای
امنیــت برگــزار شــد خــودداری
کرده بــود .اکنون دیپلمات های
کانادایی درپی جلب نظر مساعد
مسئوالن دیپلماســی کشورهای
دیگر هســتند .برگزاری نشســت
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل
متحد فرصت مناســبی برای این
کار اســت( .تلخیــص از تارنمای
تلویزیون سی بی سی 24 ،سپتامبر
.)2018

پیوستن نماینده حزب لیبرال کانادا به حزب محافظه کار

لئونــا آلســلو ،نماینده
حزب لیبرال از ریچموند
هیــل در حومه تورنتو،
در اقدامــی غیرمنتظره
حزب لیبرال مجلــس را ترک کرد
و به حزب محافظه کار پیوســت.

او که عضو ســابق
نیــروی هوایــی
است ،نارضایتی از
چند مســئله مهم
از جملــه جایــگاه
تضعیــف شــده
کانــادا در جهان،
رونــد مذاکــرات
تجاری ،سیاســت
های اقتصادی ،خارجی و امنیتی را
دلیل تصمیم خود ذکرکرد و گفت

بــرای صحبــت کردن
دربــاره الســتیک
هــای زمســتانی در
کانادا هیــچ وقت زود
نیست .با پایان یافتم
ماه ســپتامبر و فصل
تابســتان ،در برخــی
از نقــاط کانادا از هــم اکنون برف
باریــده و در مــاه هــای آینده بقیه
نقــاط را نیز می پوشــاند .یکی از
انواع الســتیک های زمستانی که
محبوبیــت یافته و بیشــتر تولید

کنندگان آن را می سازند ،الستیک
های «چهار فصل» است که برای
هر آب و هوایی مناسب است و بد
نیست با انواع دیگر نیز آشنا شویم.
در این کشور الستیک خودروها به

_________
Ontario MP Leona
Alleslev crosses
floor from Liberals
to Conservatives...
___________

بــا تغییر حزب می تواند به صورت
علنی از سیاست های دولت انتقاد
کند .او در کنفرانس خبری اعالم
کرد« :من برای خدمت به کشورم
قسم خورده ام ،نه حزبم .احساس
مــی کنــم نمــی توانــم در حــزب
لیبرال به کشــورم خدمت کنم».
(تارنمای ایران جوان 19 ،سپتامبر
.)2018

الستیکزمستانیمناسب
 4طبقه بندی تقسیم می شود:
  4فصــل (کــه درواقع  3فصلاست)،
 الستیک های عادی زمستانی، یخ شکن و حاال 1الستیک های جدید مناسببرای هرنــوع آب و هــوا .از میان
این انــواع دو نــوع آخر طرفدار
بیشــتری دارد( .تلخیــص از
گازت مونتریــال 20 ،ســپتامبر
.)2018
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Pièces d'Autos N.D.G.

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

اقدامات جدید علیه استفاده از تلفن همراه
هنگامرانندگی
پلیــس و مأمــوران راهنمایــی
و رانندگــی در سراســر کبــک به
جریمه کردن کســانی که هنگام
رانندگی بــا تلفن همراه صحبت
می کنند یا پیامک می فرســتند
خواهنــد پرداخت .این عملیات
بــا همــکاری «شــرکت بیمــه
اتومبیــل کبــک» ( )SAAQدر
استان کبک اجرا خواهد شد .این
اقدام بخشی از کارزار تبلیغاتی این
شــرکت برای تفهیــم این مطلب
اســت که اســتفاده از تلفن همراه
در هنگام رانندگــی هم خطرناک

و هم غیرمسئوالنه است .در بهار
گذشــته قانــون امنیت جــاده ای
کبــک دراین مورد تغییــر یافت و
مقررات شدیدتری برای رانندگان
خاطی درنظرگرفته شــد .کسانی

کــه درحیــن رانندگــی از تلفن
همــراه یا دیگــر دســتگاه های
الکترونیکــی اســتفاده کننــد،
عالوه بر پرداخت جریمه  300تا
 600دالری 5 ،امتیاز گواهینامه
خــود را نیز ازدســت می دهند.
درصــورت تکــرار عمــل در یک
بــازه زمانی  2ســاله ،گواهینامه
بالفاصلــه به حالــت تعلیق درمی
آید( .تلخیص از ژورنال دو مترو،
 22سپتامبر .)2018

ماراتن در خیابان های مونتریال
_____________
Montreal marathon:
Mutai, Nyirarukundo set
record times.....
_____________

نزدیــک بــه  15هــزار دونــده از
ساعت  7:30صبح روز یکشنبه
 23ســپتامبر در ماراتــن بیــن
المللــی مونتریــال در تقاطــع
خیابــان هــای رنه له وک و ســن
اوربن شــرکت کردند .نخســتین
دونــده هــا ســاعت  8:40به نیمه
مسیر رســیدند و یک ساعت بعد
سراســر مسیر پیموده شــده بود.
برنده ماراتن فردی کنیایی به نام
ازکیــل موتای بود که کل مســیر

را در دوســاعت و  11دقیقــه و 6
ثانیه پیمود .دو کنیایی دیگر نیز
به مقام های دوم و ســوم دســت
یافتند .در میــان زنان نیز بانویی
روآندایی به نام سالومه نیراروکوندو
با پیمودن مسیر در دوساعت و 28

دقیقه  3ثانیه به مقام اول دست
یافت 3 .کبکی درمیان  10تن
اول ماراتــن بودند که فرانســوا
ژاری با دو ســاعت و  22دقیقه
و  4ثانیه به مقام ششــم دست
یافت .طول مسیرکامل ماراتن
 42کیلومتــر بود .پیشــتر ،در
روز شــنبه  22سپتامبر ماراتن
کوتــاه تــری بــا مســیرهای  5و
 10کیلومتــر و ماراتــن کوچک 1
کیلومتری بــرای کودکان  3تا 11
سال برگزار شده بود( .تلخیص از
تارنمای رادیو کانادا 23 ،سپتامبر
.)2018

برگزاری جشنواره بین المللی ادبیات در مونتریال

دربرگــزاری جشــنواره بیــن اوترمــون و لیــون دور به صحنه کتابخانه درشهری در انگلستان
المللی ادبیــات در مونتریال که مــی رود .از عالقمندان ادبیات می گیرد .این فیلم در سینمای
با اســتقبال بســیار روبرو شده ،دعوت شده که از فیلم «کتابخانه بوبین به نمایش درمی آید.
حدود  250هنرمند به عرضه هنر دوشــیزه گریــن» دیــدن کنند.
خود پرداختند .این جشنواره تا موضــوع این فیلم داســتان زنی
پایان ماه سپتامبر ادامه می یابد و است که درسال های پایانی دهه (تلخیص از ژورنال دو مونتریال،
برنامه های آن ســالن های تئاتر  1950تصمیم به گشــایش یک  22سپتامبر .)2018
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انتخابات کبک...
سیاست ترس در انتخابات کبک
امیرنعیمی  -مونتریال

قریب به چهار دهه است
کــه کرســی حکومــت
و قانونگــذاری در
کبــک مابیــن دو حزب
 Libéralبــا گرایشــی
فدرالیســت و Parti
Québécois -PQ
بــا گرایشــی جدایی طلب دســت
به دســت میگردد .اما ایــن بار در
انتخابات اکتبــر  2018به احتمال
قوی می رویم تا شــاهد آن باشیم
که حزب
Coalition Avenir Québec
 ،-QACبا گرایشی که در طیف
سیاســی مابیــن فدرالیســت ها و
جدایــی طلبــان قرار میگیــرد ،به
طور جدی در صحنه سیاسی کبک
نقشی پررنگ بازی کند.
حزب  CAQکه از ابتدای مبارزات
انتخاباتی توانست رقبای انتخاباتی
خــود را متحیــر ســازد ،موفقیت
خــود در کســب امتیــاز برتــر در
نظرســنجی پیش از انتخابــات را
مدیون تمرکز شعارهای انتخاباتی
خود بر موضوعاتــی مانند اقتصاد
و مهاجــرت بــوده اســت .لکــن
نظرســنجی هــای اخیــر در پایان
ماه ســپتامبر نشــان از آن داشته
اند که هیجان حاصل از شعارهای
انتخاباتی این حزب نتوانســته در
حدی باشــد کــه میــزان آراء الزم
برای تشــکیل دولتی حداکثری را
در این دوره از انتخابات در اختیار
نمایندگان این حزب قرار دهد.
حــزب  CAQدر ســال 2011
توسط آقای François Legault
(وزیر پیشــین کابینه حزب )PQ
تشکیل و با سپس با پیوستن حزب
Action Démocratique du
 Québecبــه آن در ســال 2012
جــای خــود را در میــان احــزاب
سیاســی مؤثر در صحنه سیاســی
کبــک بــاز کــرد .از همــان ابتدا و
به خصــوص در چند ســال اخیر،
کبــک مســتقل در برابر اندیشــه
جدایی طلبــی احزابی مانند PQ

و )Québec Solidaire (QS
همــواره وجــه تمایز این
حــزب بــوده اســت .در
کالبد سیاسی خود ،این
حــزب همــواره موضعی
منفی نســبت بــه امکان
برگــزاری رفراندم جدایی
خواهی در کبک داشته،
امــا بی پروا از اســتقالل روزافزون
بــرای کبک به عنــوان جامعه ای
متمایز از ســایر استان های کانادا
دفاع نموده است.
رهبر این حزب ،آقای فرانسوا لوگو،
در آغاز مبارزات انتخاباتی خود در
این دوره خود را "آقای اقتصاد" می
نامید .لکن محور اصلی شعارهای
انتخاباتــی اش بــر مهاجرت
و حقــوق اقلیــت هــا تمرکز
داشــت .حال بایــد دید کدام
یــک از مواضع انتخاباتی این
حزب نقشــی مؤثر در جذب
آراء رأی دهنــدگان فرانســه
زبان و همســو بــا این حزب
داشته است.
شــاید پاســخ ســوال فوق را
بتــوان بــه نوعــی در رشــد
گرایشــات راســت گرایانه در
کبــک و تمرکــز اســتراتژی
انتخاباتی این حزب در موضوعیت
بخشــیدن بــه هویت ملــی کبک
و تأثیــر مقولــه مهاجــرت بــر آن
جســتجوکــرد .در روند مبــارزات
انتخاباتــی شــاهد آن بودیــم کــه
موضوعاتی نظیر اقتصاد و تغییرات
آب و هوایی توسط احزاب دیگر به
خصوص کاندیداهــای Québec
 Solidaireبه میان آمد.
امــا اینکــه  CAQبــا گفتمــان
متفاوت خــود در باب مهاجرت و
حقوق شــهروندی توانسته سهم
قابل توجهی از آراء فرانسه زبان ها
را به خود اختصاص دهد حاکی از
اســتفاده مؤثر استراتژیست های
این حزب از ابزار سیاست وحشت
در اذهــان جامعــه فرانســه زبــان
کبکی آن هم به خصوص در نواحی
دورافتاده می باشد.

در دهــه گذشــته در فضــای
اجتماعی-سیاســی اروپــا دیــده
شده که احزاب راست گرا و اصو ًال
افراطــی با تکیه بــر آراء مردمی که
از روند ایجاد مشــکالت اجتماعی
و اقتصــادی و ربــط احتمالــی آن
بــه ســیل مهاجــران خارجــی به
کشورشان ناراضی بودند ،توانسته
انــد بــا پیــروزی در انتخابــات بر
کرسی قدرت تکیه زنند .همچنین
این امر در انتخابات اخیر ریاســت
جمهوری ایاالت متحده آمریکا نیز
دیده شده است .در این انتخابات
 Donald Trumpکه یک راست
گرای افراطی است ،علیرغم تمام
گمانه زنی های سیاسی ،با استفاده

از سیاســت ترس ،رأی عوام مردم
را به خود اختصــاص داد و پس از
ورود به کاخ ســفید سیاست های
خصمانه خود نسبت به مهاجران
غیرقانونــی اســپانیایی زبــان را
به حــدی رســاند که بــی رحمانه
کودکان را از خانواده هایشان پس
از ورود به خاک آمریکا و بازداشت
توســط گشــت های مــرزی جدا
کردند .و عملیات پرهزینه ساخت
دیوار حائــل را مابین مرز آمریکا و
مکزیک اجرایی کردند.
اینچنیــن اســت کــه در کبک نیز
شــاهد آنیم کــه حــزب  CAQبا
طرح مســائلی همچون لزوم منع
پوشش مذهبی در اماکن عمومی
و اخــراج مهاجران در صورت عدم
تسلط آنان به زبان فرانسوی پس از
سه سال حضور در کبک توانسته

چرایی سفرهای بیبازگشت به کانادا
رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط
زیست ،به تازگی اعالم کرده که ریشه
بسیاری از مشکالت زیست محیطی،
اشتباهات گذشته است؛ ً
مثال نیروگاه
شــهید رجایی نباید در غــرب تهران
ب آهن
راهاندازی میشده یا صنعت ذو 
ً
اصــا جایش در اصفهان نیســت و از

اول باید درکنار سواحل ایجاد میشده
و...
از آنجایی که حرفهای ایشان منطقی
به نظر میرسید ،ما هم نشستیم و فکر
کردیم ،دیدیم واقع ًا مسئوالن در خیلی
موارد مقصر نیســتند و مــا بیخودی
داریم آنها را متهم میکنیم .بلکه اصل
مشــکل ب ه گذشــته برمیگردد و االن
کاری از دست مسئوالنمان برنمیآید.

ً
مثال همین مشــکل اشتغال و ازدواج
را در نظر بگیرید؛ ریشــه این موضوع
ن همه کشور را با مشکل مواجه
که ای 
کرده ،برمیگردد به ســی ،چهل سال
پیش که دهه شصتیها متولد شدند.
اگر آنها اینقدر بدموقع و در حجم زیاد
ن همه
به دنیا نمیآمدند ،آیا ما امروز ای 
مشکل داشتیم؟ آیا الزم بود ای 
ن همه
از بودجه کشور را به اشتغال و ازدواج
آنها اختصاص بدهیم؟ تازه باز هم اسم
خودشان را بگذارند نسل سوخته!
یا وقتی خوب دقت میکنیم ،متوجه
میشویمکهاگرازهماناولدانشگاهها
و مراکز آموزش عالی در کشور تأسیس
نشــده بود تا جوانــان تحصیل کنند،
مــا دیگــر مشــکل مهاجــرت جوانان

 CAQبا گفتمان متفاوت
خود در باب مهاجرت
توانسته با اسفتاده از
ِ
سیاست هراس،سهم
ابزار
بزرگی از آراء فرانسه
زبان ها را بخصوص در
نواحی دورافتاده به خود
اختصاص دهد.

خود را به رقابتی نزدیک با احزاب
پیش کسوت کبکی برای پیروزی
در انتخابات اول اکتبر قرار دهد.
شــعارهای پرتب و تاب این حزب
توانسته در میان شعارهای دیگرکه
از سوی سایر احزاب جدایی طلب
طرح مــی گردد جذابیتی متفاوت
داشته باشد.
حــزب  QSبا کاندیداهایــی اکثراً
جــوان تمرکــز خــود را بــه دور از
شــعارهای تجزیه طلبانه بیشــتر
در طرح سیاســت های پیشرو در
زمینه تغییر ساختار سیاسی کبک،
حرکت به سوی تولید اقتصادی بر
مبنای انرژی سبز ،و ایجاد و بهبود
نظــام آموزشــی رایــگان در تمــام
سطوح متمرکز نموده است.
اما شــاهد آنیم که این حزب لزوم ًا
نتوانسته همچون  CAQاز میان

ن همه
تحصیلکرده را نداشتیم .االن ای 
هزینه تحصیلشان میکنیم ،بعد آنها
به کمک همان مدرک اپالی میکنند
و از مملکت میروند .اگر دانشــگاهها
ً
اصــا به
نبودنــد ،ایــن مشــکل هم
وجود نمیآمد که حاال بخواهیم برای
ً
اصال
حــل کردنش چاره بیندیشــیم.
فکر میکنید اختالسگرها چگونه به
ن همه اختالس
وجود آمدند؟ ریشه ای 
ن فسادهای
کجاست؟ ریشــه همه ای 
مالی ،مؤسسات و صندوقها هستند
کــه پول مــردم را میگیرنــد .اگر این
مؤسســات و بانکها نباشــندکه پول
بگیرند ،کسی هم نمیتواند اختالس
کند .اما حاال که شــده ،دیگر کاریش
نمیشــود کــرد ،بنابراین بایــد راهها
را باز بگذاریم کــه بروند کانادا تا دیگر
چشممان به چشمشان نیفتد .گرانی

فرانســه زبــان هــای کبک بخش
چشمگیری از آراء را به سمت خود
جذب کند .البته باید این را هم در
نظر داشت که این حزب بر اساس
نظرســنجی هــا موقعیــت برتری
نسبت به  PQکسب کرده است.
توجــه بــه این نکتــه الزم اســت
کــه رهبــر حــزب  ،CAQآقــای
 ،François Legaultبــا طرح
اخراج مهاجــران در صورت عدم
تســلط بــه زبان فرانســه پــس از
ً
عمال
سه ســال حضور در کبک،
سعی در القاء وعده ای غیرممکن
در افــکار طرفــداران حــزب خود
نموده است .این ایده هیچ پیش
زمینه قانونی و  judicialندارد و
هرگونه ســعی در نهادینه نمودن
آن از طریق طرح لوایح قانونی در
پارلمان کبک می تواند شــرایط را
برای آغاز اعتراضات عمومی و بروز
بحران و تنش در داینامیک قومی
موجود در کبک فراهم سازد .و لذا
طرح چنیــن شــعاری در واقعیت
صرف ًا مصرفی انتخاباتی داشته و از
هرگونه احتمال به وقوع پیوستن به
دور می باشد.
شاید به همین دلیل باشدکه آقای
 François Legaultدر آخریــن
مناظــره تلویزیونــی در برابر رقیب
لیبــرال خــود آقــای Couillard
ً
عمال به یــک تناقض گویی محرز
دچــار شــد و در دفــاع از مواضــع
خود در مــورد این موضوع خاص
بازماند.
حضــور روزافــزون مهاجــران از
قومیت هــای گوناگــون در کبک
حاصــل سیاســت هــای پیشــرو

و تورم و کاهــش ارزش پول هم دیگر
تکلیفش مشــخص اســت .ریشه این
مشــکل اساســ ًا وجود پول است .اگر
ً
اصال پولی وجود نداشت ،ارزشش هم

کم نمیشد و دیگر نگران قیمت دالر
و یورو نبودیم .البته این مشکل قابل
حل است ،اگر مثل گذشته مبادالت به
صورت کاال با کاال انجام شود ،کمکم
پول از چرخه حذف شــده و همه این
مشــکالت حل خواهند شد .بنابراین
بهتر اســت که بــه جای درخواســت
از مســئوالن بــرای حل مشــکالت،
کمی عمیقتر نگاه کنیم و ریشهها را
ن وقت میبینیم که
شناسایی کنیم ،آ 
آنها تقصیری ندارند و طفلکیها قربانی
اشتباهات دیگران شدهاند.
(آرزو درزی)

مهاجرتی -اقتصادی دولت فدرال
کانــادا و دولت اســتانی کبک می
باشد .این سیاست ها توانسته اند
چرخ اقتصاد را به خصوص در کبک
بــا تکیه بر ســرمایه هــا ،خالقیت
ها و توانمنــدی های مهاجران در
طول چند دهه گذشته به گردش
درآورند .ایده جامعه کبک متمایز
و تــاش بــرای حرکــت به ســوی
تجزیــه شــدن از کانادا ،ریشــه در
فرهنگ سیاســی نسلی داشت که
امــروز بیش از هر زمــان دیگر می
رود تــا واقعیت دنیای امــروز را به
رنــگ رنگین کمــان قومیت های
حاضــر در خــود ببیند .بی شــک
حرکت به سوی آینده برای آن قشر
از جامعه فرانسه زبان در کبک که
هنــوز درگیــر داالن هــای تنگ و
تاریک گفتمان تجزیه طلبی دیروز
هستند ،می تواند همراه با تشویش
و ترس باشــد ،چرا که به ســادگی
ریشــه مشــکالت و نارسایی های
اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعی و
فرهنگی خود را به دوش مهاجران
تازه وارد می نشانند .در این میان
فضا برای فرصت طلبان سیاســی
آماده است تا با استفاده از اینگونه
احساســات عوام گفتمان سیاسی
را در جهــت منافــع حزبــی خود،
بــه خصــوص در طــول مبــارزات
انتخاباتی ،به کار گیرند .حال باید
دید حزب  CAQتا چه اندازه قادر
بوده از این سیاست ترس استفاده
کرده وکرســی های پارلمان کبک
را پس از انتخابات یکم اکتبر از آن
کاندیداهای خود نماید.
•
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All aspects of Immigration

بیشتربدانید
آلزایمــر یــک عنــوان کلــی بــرای
بیمــاریای اســت که با از دســت
رفتن حافظــه و دیگر تواناییهای
شــناختی فــرد مرتبــط اســت به
طوری که زندگی روزمره فرد مبتال
را دچــار اختالل اساســی میکند.
حــدود  ۶۰تــا  ۸۰درصــد از موارد
زوال عقل مربوط به آلزایمر است.
اگرچه این که گفته میشود بیماری
آلزایمر در دوران پیری بیشتر اتفاق
میافتد تا اندازهای درســت است؛
شواهد نشان میدهندکه بسیاری
از بیمــاران مبتال باالی  ۶۵ســال
ســن دارند با این حــال نمیتوان
این بیمــاری را یک بیماری کامال
مرتبط با بیماریهای کهنســالی
دانست .به عنوان نمونه  ۲۰۰هزار
فرد مبتال بــه بیمــاری آلزایمر در
ایاالت متحده آمریکا زیر  ۶۵ســال
سن دارند.
•
عالئم اولیه را بشناسید
آلزایمــر و از دســت رفتــن حافظه
در طــول ســالیان پیــش مــیرود
اما همیشــه عالئم اولیهای وجود
دارنــد کــه زنگ خطــر را بــه صدا
در میآورنــد .بر اســاس اطالعات
مفیدی که مرکــز مایوکلینیک در
اختیــار قرار داده اســت این عالئم
خیلــی قبلتــر از اینکــه آلزایمر در
فرد تشــخیص داده شــود نمایان
میشوند .بنابراین خوب است که
این موارد را به خاطر داشته باشید:
•
ـ تکــرار چندیــن و چندبــاره یــک
جمله و یک سوال بدون اینکه فرد
تشــخیص بدهد قبال این سوال را
پرسیده و جوابش را گرفته
•
ـ فراموش کردن مکالمات ،قرارها،
رویدادهــا و یا به یاد نیاوردن آنچه
که گذشته است
•
ـ جــا گذاشــتن اشــیا یــا فراموش
کردن چیزهایی که مربوط به امور
روزمره هستند و یا جا گذاشتن آنها
در مکانهــای غیرمنطقی و کامال
نادرست
•
ـ گم شدن و گم کردن خود در یک
مکان آشنا
•
ـ فرامــوش کــردن نــام اعضــای
خانواده یا اشــیایی کــه مربوط به
زندگی روزمره هستند

is a student affairs manager and is a Canadian
immigration consultant student

Federal Québec Provincial

احمــد در  ۶۴ســالگی زمانــی که
هنوز کارمند بود ،دچار فراموشی
شد .مثل بســیاری از موارد دیگر
آلزایمر او با فراموش کردن کیسه
خرید ،جا گذاشــتن کلیدها و گم
کردن تلفن همراه آغازشــد .پس
از بازنشســتگی ،یک سکته مغزی
را از ســرگذراند و فراموشکاریها
به طــور غمانگیــزی افزایش پیدا
کردنــد .او حاال به ســختی چیزی
را بــه یاد مــیآورد و حتی اینکه آیا
االن غــذا خورده یا نــه نیز برای او
یک مساله است .احمد دچار زوال
عقل شده که بیماری آلزایمر یکی از
فرمهای آن است .اکنون زندگی نه
تنها برای او طاقتفرسا شده بلکه
برای مراقبانش هم تبدیل به یک
چالش اساسی شده است .همسر و
دختر احمد مراقبت از او را به عهده
دارنــد .کاری که به گفته دخترش
ستاره بسیار طاقتفرساست و او را
از پا درآورده است.
مانند احمد در دنیا بسیار هستند؛
در هر  ۶۸ثانیه یک نفر در دنیا به
آلزایمر دچار میشــود و پیشبینی
میشود در ســال  ۲۰۱۵۰فقط در
ایاالت متحــده آمریکا  ۱۶میلیون
نفر به آلزایمر مبتال باشند.
به گفته مدیرعامل انجمن آلزایمر
در ایــران بیــش از  ۷۰۰هزارنفــر
دچار آلزایمر هســتند کــه بیش از
 ۴هزارنفــر از آنها تحت پوشــش و
حمایت این انجمن قرار دارند.
 ۲۱ســپتامبر روز جهانــی آلزایمر
بــود که هدف از آن افزایش آگاهی
عمومی درباره آلزایمر و زوال عقل
اســت .از ســال  ۲۰۱۲تاکنــون،
از روز  ۲۱ســپتامبر ماهــی بــرای
آگاهی رســانی درباره این موضوع
اختصاص داده شده و سال ،۲۰۱۸
هفتمین سالی است که آلزایمر در
دستور کار قرارگرفته است.
آلزایمر یکــی از رایجترین اشــکال
زوال عقــل اســت کــه عملکــرد
مغزی فرد مبتــا را دچار اختالل
میکنــد .با ایــن حــال مطالعات
نشــان میدهنــدکه از هــر  ۳نفر،
 ۲نفر در جهان اطالعات اشــتباه
یا کمــی در مورد بیمــاری آلزایمر
دارند .اطالعات ناقص و اشتباه در
مورد آلزایمر یک مشکل جهانی و
گسترده است زیرا بسیاری گمان
میکننــد کــه آلزایمر فرآینــدی از
پیری و بیماری کهنســالی است و
درک درستی از هشدارها ،عالئم و
اهمیت این بیماری ندارند.

•

ـ مشــکل ذهنــی بــرای یافتــن
واژههای درســت بــرای توضیح و
تعریف اشیا ،بیان افکار یا مشارکت
در مکالمات
•
ـ تغییــرات شــخصیتی ماننــد
بیاعتمــادی شــدید بــه دیگران،
پرخاشــگری ،بیقراری شــدید و
همچنین تغییرات در عادتهای
خــواب ،ســرگردانی ،توهم ،مانند
توهــم اینکه چیزی دزدیده شــده
است ،افسردگی،تغییرات خلقی و
انزوای اجتماعی
•
چرا دچار آلزایمر میشویم؟
واقعیــت ایــن اســت کــه
نورولوژیستها به عامل یا عوامل
خاصــی که موجــب ایــن بیماری
میشوند اشارهای نمیکنند.
به عقیده پزشــکان ژنتیک ،سبک
زندگــی و محیــط و مــکان زندگی
میتوانــد در مــواردی بــه عنــوان
عوامل بیمــاری معرفی شــود اما
آنها میگویند که در مورد یک چیز
کامال مطمئن هستند؛ سلولهای
مغزی فرد بیمار در طی زمان دچار
آسیب میشود.
•
تشخیصبیماری
تشــخیص آلزایمــر کار ســادهای
نیســت .پزشــکان معموال قادر به
تشــخیص زوال عقل هســتند اما
اینکــه آیا فــرد قطعا دچــار آلزایمر
شــده اســت یا خیــر فقط بعــد از
آزمایشهــای میکروســکوپی مغز
فرد بعد از مرگ او امکانپذیر است.
همواره این احتمال وجود دارد که
بیماری به ویژه در کشورهایی که
امکانات تشخیصی کمی در اختیار
دارند به درســتی تشــخیص داده
نشود.
•
چه کسی در معرض خطر
است؟
همانطور که گفتیم آلزایمر ناشــی
از کهنســالی نیست اما افراد باالی
 ۶۵ســال بیشــتر در معرض خطر
قرار دارند.
بر اســاس اطالعات ارائه شــده در
مایوکلینیک ،کســانی که فعالیت
بدنی کافی ندارند یا دچار سوءتغذیه
یا تغذیه نامناسب هستند بیشتر در
معرض ابتال به بیماری هستند.
ژنتیک ،مصــرف ســیگار ،دیابت
کنترل نشــده ،فشــار خون باال و
کلســترول باال عواملی هستند که
میتواننــد امکان ابتــا را افزایش
دهند .همچنین برخی از مطالعات
نشــان دادهانــد که افــرادی که در
فعالیتهــای چالشــی ذهنــی در
طول عمر خود مشارکت داشتهاند،
مثال کسانی که مطالعه میکنند و
فعالیتهای مغزی بیشتری دارند
کمتــر در معرض خطــر ابتال قرار
دارند.
•
آیا آلزایمر درمان دارد؟
زمانــی که متوجــه شــوید یکی از

Michael Monfared

ﻣﺎﯾﮑــﻞ ﻣﻨﻔـﺮد ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
و داﻧﺸﺠﻮى رﺷﺘﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎﻧﺎدا

ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و راﯾﮕﺎن از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﻧﺘﺮال
ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻰ ﻣﻨﻔﺮد ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره

(021) 8552 – 1483

دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ و از ﺳﺎﻋﺖ  21ﺗﺎ  24ﺑﻪ وﻗﺖ اﯾﺮان
ﺧﻄﻮط واﯾﺒﺮ ،واﺗﺲ اپ ،اﯾﻤﻮ و ﺗﻠﮕﺮام 514 550 9204

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:
عزیزتریــن افــراد زندگیتــان دچار
آلزایمر شــده ،ســواالت زیادی به
سراغتان خواهد آمد .اولین سوال
این است که آیا او درمان میشود؟
در حال حاضر پزشــکان برای کند
شــدن روند از دست رفتن حافظه
داروهایی را تجویز میکنند .برخی
از داروهای ضد افسردگی میتوانند
تغییــرات رفتاری بیمــار را کنترل
کنند .امــا واقعیت این اســت که
کسی که دچار آلزایمر است درمان
نمیشــود و فقط میتوان کیفیت
زندگی را برای او بهترکرد.
•
من مراقب فرد مبتال به آلزایمر
هستم
به عنوان پرستار و مراقب کسی که
دچار آلزایمر اســت ،راه سختی در
پیش دارید .چیزهای زیادی هست
که بایــد دربــاره بیمــاری بدانید،

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

برنامههای زندگیتان کامال تغییر
میکند و البتــه نگرانیهایتان هم
بیشــمار اســت .به عهده گرفتن
مســئولیت مراقبــت از فرد مبتال
بــه آلزایمر به معنای پذیرفتن یک
شــغل پر استرس اســت .شما در
نقــش مراقــب بیمار احساســات
پیچیــدهای از عشــق ،امیــد،
خشــم ،گناه ،تنهایــی و ناامیدی
را تجربه میکنید .اینها مســائلی
اســت که زندگی شــما را به شدت
تغییــر میدهد .مراقبــت از بیمار
آلزایمری بســیار نگرانکنندهتر و
پر اســترستر از مراقبــت از فردی
است که دچار یک مشکل فیزیکی
است .مطالعات نشان میدهندکه
بسیاری از پرســتاران این بیماران
دچــار افســردگی میشــوند و از
اختــال خواب و پریشــانی روحی
رنج میبرند.

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

اگــر میخواهیــد مراقــب خوبــی
برای یک بیمار باشید به وضعیت
ســامت روحــی خودتــان توجــه
کنید .نشــانهها را دریابید و پیش
از آنکه آلزایمر شــما را هــم از پای
دربیاورد خود را بازیابی کنید.
اگر دائما دچار خشــم ،اســترس،
ترس از دســت دادن ،بیخوابی،
اضطراب غیرقابل کنترل ،ناامیدی
و اندوه هستید و اگر به واسطه این
بیماری روابط اجتماعی و سالمت
جســمیتان را از دســت دادهاید،
پیش از آنکه دیر شود به خود کمک
کنید .چیزی که شــما نیــاز دارید
بازیابی انرژی و توان از دست رفته
از طریق دریافت کمکهای عاطفی
و اجتماعی و همچنین مراقبت از
بدن خود با ورزش و تغذیه مناسب
است( .منبع :زمانه)
•
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خدمات حسابداری و دفترداری

سالگرد فتوا
پرونده سلمان رشدی؛ دفاع مهاجرانی از
فتوای قتل نویسنده
 30ســال از انتشار آیات شیطانی
میگــذرد ،اثر جنجالی ســلمان
رشــدی کــه بــا فتــوای آیتالله
خمینــی بــرای قتــل نویســنده
کتاب ،به یک موضوع دیپلماتیک
و حقوق بشری مهم تبدیل شد.
آیات شــیطانی ،چهارمین رمان
ســلمان رشــدی بود و ســرآغاز
دوران تــازهای در زندگــیاش .او
پس از صدور فتوای رهبر ســابق
جمهوری اسالمی در بهمن،۶۷
نــه ســال مخفیانه زندگــی کرد.
خــودش گفت ایــن تجربه باعث
نشــده کــه از نوشــتن کتــاب
پشیمان شــوند ،برخی
تحلیلگران هم عدم
پیگیری فتوا و اجرایی
نشــدنش را نشــانه
بیاهمیــت بــودن
فتــوا دانســتهاند ولی
مخالفــان کتــاب ،به
ویــژه حامیان آیتالله
خمینی بر این باورند
که صــدور فتوا ،چون
یک زنگ خطــر بزرگ ،به دیگران
هشــدار داد کــه در صــورت پــای
نهادن در این مسیر ،روزگار سخت
و پرهراســی در پیــش خواهنــد
داشت.
عطاءاللــه مهاجرانــی»  ۳۰ســال
پــس از نوشــتن کتــاب «توطئه
آیات شــیطانی» در دفاع از فتوای
روح اللــه خمینــی بــرای قتــل
«ســلمان رشــدی» ،در منطقــه
«هــرو»( )Haroowدر شــمال
غربــی لنــدن زندگــی میکنــد؛
حــدود  10مایــل در غرب خیابان
«بیشــاپ» ،جایــی که ســلمان
رشدی هشت سال در آن مخفیانه
زندگی میکرد.
مدتــی پیــش از خــروج ســلمان
رشدی از مخفیگاه ،مهاجرانی وزیر
ارشاد و فرهنگ اسالمی در دولت
«محمد خاتمی» شده بود .اینک
او عالق ه مند اســت مانند سلمان
رشدی نویسنده شود و به صورت
جدی تر نوشتن رمان را دنبال می
کند ،در شهری که نویسنده کتاب
«آیات شیطانی» سال ها در ترس
زندگی کرد.
دراین ســال ها ،ســلمان رشدی
رمانی نوشت که از جهتی شبیه به
زندگی خود او است و از جهاتی می
تواند شبیه به زندگی مهاجرانی هم
باشد؛ داستان مردی که در درون
قبری در اسپانیا ،اشتیاق خود به
سفرکردن از هند به اسپانیا را بیان
می کند .او با سرعت دو برابر مردم
عادی پیر می شــود .بخش هایی
از این رمــان ،توصیف ارتباط این
مرد با زن های مختلف اســت۳۰.
سال پیش ،وقتی مهاجرانی معاون
پارلمانــی دولــت اصالحــات بود،
در کتــاب توطئه آیات شــیطانی،
از فتــوای آیــت الله خمینــی برای
قتل سلمان رشدی دفاع کرد و با
دالیل متعددی« ،سب»(توهین)
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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

از عنــوان های اصلــی مهاجرانی
بــود؛ حتــی زمانی که بــه عنوان
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در
مشاور امالک در مونتریال:
دولت محمد خاتمی معرفی شد
و از«شــریعت ســمهه و سهله»
مسکونی و جتــاری
سخن گفت.
درجلسه
،1376
مهاجرانی
سال
 ارزیابی رایگان از خانه شما
معرفی وزرا گفت که پس از انتشار
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره
فتــوای آیت الله خمینــی ،فوری
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
تصمیــم گرفته اســت کتابی در
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر
نقد کتاب آیات شیطانی بنویسد
و درمــدت حــدود  ۴۰روزی کــه
این کتــاب را مینوشــته ،حدود
Kazem Partow Tehrani
نیم ساعت یا  ۴۰دقیقه در شبانه
Real Estate Broker
روز خوابیده اســت .او افزود پس
Groupe sutton Sur L’île inc.
38 Pl.Du Commerce #280
از پایــان کار ،از فرط خســتگی و
L’Île-des-Soeurs,QC H3E 1T8
بی خوابی به یک باره در دفترش
bur: (514) 769-7010
Fax: (514) 769-7030
افتاده و نمی توانســته است هیچ
kpartowtehrani@sutton.com
حرکتیبکند.
www.suttonquebec.com
عطااللــه مهاجرانــی درجلســه
استیضاح خود نیز گفت برای این
کــه بتوانــد در این کتــاب داوری
مناســبی درباره رشــدی داشــته
باشد ،همه کتابهای او را خوانده
است.
مهاجرانــی حتی پس از اســتعفا از
وزارت ارشــاد و اتفاقــات پــس از
آن نیــز همچنان بر روی ســلمان
رشــدی حســاس بود و در ســال
 1386از اعطای نشان «شوالیه»
از ســوی دولت فرانسه به او انتقاد
کرد .شوالیه باالترین نشان افتخار
ادب و فرهنگ کشور فرانسه است.
وزیر ســابق ارشــاد ایران نوشــت:
«از ايــن پس رشــدی شــد "ســر
ســلمان رشــدی"؛ همان کودک
"بچــه هــای نيمه شــب" کــه در
جستوجوی هويتش بود ،تثبيت
شد .به تعبیر يک نویسنده هندی:
»!Midnight's Knight
اوکنایه زد"« :اولگ بورديوسکی"،
جاسوس دوجانبه ای که هم
برای روسیه کار می کرد و هم
برای انگلســتان ،هم همين
پارلمــان کانــادا بــه اتفــاق آراء یاب سازمان ملل متحد پیشتر و گروهی از مسلمانان ایالت راخین
نشان را گرفته است».
دو سال پیش از آن ،مهاجرانی قطعنامهای را به تصویب رساندند در ســالگرد وقــوع جنایــت علیه واقع در غرب میانمار به چند ُپست
در مصاحبــه ای گفتــه بود که که بر اســاس آن اقدامات نظامی مســلمانان در میانمار با انتشــار بازرســی مرزی ،در سایه سکوت
نوشــتن «رمــان شــیطانی» دولــت میانمار علیه مســلمانان گزارشــی اعالم کرده بود فرمانده مدعیان حقوق بشــر و طرفداران
تصادفی نبود و نوشتن این رمان روهینگیــا «نسلکشــی» بــه کل ارتــش میانمــار به همــراه  ۵دروغین دموکراسی تعداد زیادی
به سلمان رشدی سفارش شده رسمیت شناخته میشود.
ژنرال وی «به قصد نسل کشی» از مســلمانان را به قتل رســانده،
بود .او در این مصاحبه ،کشیدن قانون گذاران کانادایی از شورای مســلمانان در غــرب این کشــور بــه زنان تعــرض کــرده ،منازل و
کاریکاتورجنجالیکاریکاتوریست امنیت ســازمان ملل خواستند تا مرتکــب قتــل و تجــاوز گروهــی مزارع آنها را به آتش کشــیدند و
دانمارکــی از پیامبر اســام را هم با ارجاع این پرونده به دیوان بین شدهاند.
به این ترتیب تعداد زیادی از این
المللــی کیفری زمینــه محاکمه شایان ذکر اســت ،از  ۲۵آگوست افراد را آواره کشور همسایه یعنی
توطئه خوانده بود.
مهاجرانــی امــا ســال  1389در مسببان و عوامل این نسلکشی ســال گذشــته میالدی نظامیان بنگالدش کرده اند.
را فراهم کند.
ارتــش میانمار به همراه بودائیان
ِفرست ُپست،
مصاحبــه ای با شــبکه «العربیه»
این درحالیست که کمیته حقیقت افراطــی بــه بهانــه واهــی حمله
گفت با کشتن نویسنده به خاطر
نوشتن اش مخالف است .او پس
از واکنش گســترده این ســخنان
در داخــل ایران ،نوشــت که قتل
سخنان آیت الله «علی خامنه ای» ایــن نظر البتــه در تضاد بــا دیگر رمان ســلمان رشدی ،در حال پیر
نویسنده را «موجه» نمی داند.
مهاجرانی در عین حال نوشت که در زمانــی که رییس جمهوری بود مواضــع رســمی دربــاره ســلمان شــدن اســت که هنــوز از تناقض
در کتــاب خــود ،فتــوای روح الله اســتناد کرد که گفته بود« :دولت رشــدی در دوره رهبــری آیت الله کتاب خــود در دفاع از فتوای آیت
خمینــی را از دید مکاتب مختلف ایــران برای قتل ســلمان رشــدی خمینــی بود کــه قتــل او ،موضع الله خمینی و مواضع بعدی آن رها
فقهی بررســی کرده و ایــن فتوا از کمانــدو اعزام نمی کنــد و فتوای رسمی دولت ایران اعالم شده بود .نشده است.
(احسان مهرابی  -ایران وایر)
موضع یک فقیه اعالم شده است .آیه الله خمینی یــک نظریه فقهی مهاجرانی اینک درحالی  ۶۳سالگی
را سپری می کند و مانند شخصیت
مهاجرانــی در توضیــح خــود بــه است».

Cell.: (514) 971-7407

کننــدگان
بــه پیامبر
اســام و
مســلمانان را محــق
قتــل دانســت .او در
ایــن کتــاب از «کعب
بن اشــرف» مثــال زد
و نوشــت کــه کعــب دربــاره زنان
مســلمانان شــعرهایی عشــقی و
جنسی می ســروده است و یکی از
مســلمانان از پیامبر اســام اجازه
می گیرد بــا دروغ او را فریب دهد
و بــه قتل برســاند .براســاس این
روایت ،پیامبر اســام هم به او می
گوید«:هر چه می خواهی ،بگو».
درنهایت این فرد مسلمان کعب را
فریب می دهد و می کشد.
مهاجرانی در این کتاب همچنین
نوشته بود که تقریبا همه مذاهب
اســامی هم نظرند که کســی که
پیامبر را ســب کرده ،باید به قتل
برسد و توبه او پذیرفته نیست».
او با اشاره به این که بحث «ارتداد»
و مجازات «مرتد» ظرفیت فراوانی
دارد ،تاکید کــرده بود«:امااجماال
آشــکار اســت که براســاس اسالم
و مذاهب اســامی و مســلما فقه
شیعه امامیه ،سلمان رشدی مرتد
و مجازات او اعدام است».
مهاجرانــی در کتــاب خــود رفتار
کشــورهای غربــی در قبال کتاب
ســلمان رشــدی را بــا اختاپــوس
مقایســه کرده بود که به گفته او،
به محض احســاس خطر ،از جلو
شکمش ماده ســیاهی بیرون می
ریزد تا بتواند بگریزد.
او نوشته بود«:آیات شیطانی ماده
ســیاهی است که غرب بر ارزشها
و مقدســات اســام و مســلمانان
پاشــیده اســت تا بتوانــد بماند و
ملتهای مسلمان را تحلیل برد».
مهاجرانــی این تحلیل که آیت الله
خمینی به دالیل سیاسی این فتوا
را صــادر کرده ،رد کرده و نوشــته
بــود که او پیش از آن که یک رهبر
سیاسی باشــد ،یک رهبر مذهبی
اســت و فتــوای او دالیل مذهبی
داشته است.
«نویســنده کتــاب توطئــه اصلی
ســلمان رشدی» تا ســال ها یکی

کاظم پرتو تهرانی

پارلمان کانادا «نسلکشی» مسلمانان در میانمار را به رسمیت شناخت
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آژانس مسافرتی

Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
• مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
• سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
• فروش بلیت کلیه شرکتهای
هواپیمایی و کشتیرانی (کروز)
• بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

اینک با

فرنازمعتمدی

6
 2سال جتربه کاری!

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

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

ضرورت یک بدیل فرا حزبی

عطا هودشتیان(مونترال)
گشایش
گســترده بحــران
داخلــی در ایــران به
ســطح غیــر قابــل
کنترلــی رســیده
اســت .مــا در دوران
انقــاب چهل ســال
پیــش عجوالنــه و
بــدون تــدارک در
میــدان قدم گذاشــتیم .زیرا برای
انقالب آماده نبودیم .نه استراتژی
روشنی در دســت داشتیم و نه به
طرح تاکتیک های موثر فکرکرده
بودیم .و همین امر باعث شــد که
مالیان تحجــر گرا تمامــی قدرت
را بــا حیله گــری از آن خود کنند.
برای ستیز واقعی با این نظام باید
استراتژی آنرا شناخت و ضد ضربۀ
کار سازی را تهیه نمود.

استراتژینظام
نخســت دریابیم طرح نظام چه
بود و امروز چیست؟
میتــوان دریافــت کــه اســتراتژی
کالن نظــام در طول دو دهه اخیر
بدل شدن به قدرت تعیین کننده
در منطقه بوده اســت .طرح رژیم
براین پایه شــکل گرفته اســت که
برای پایداری داخلی ،باید حضور
خارجی خــود را مســتحکم کند.
این طرح بر دو اصل شــکل گرفته
است:
 )1این تصور که ایجاد یک قدرت
بزرگ منطقه ای ،گویا کشورهای
غربی ،همچــون ایاالت متحده و
یارانش در منطقه را ترســانده و از
خــود دور میکند ،و از اینرو امکان
تداوم نظام تضمین می شود.
 )2ایــن اســتراتژی براین شــبهه
استوار است که تهدید اصلی تنها
از خارج اســت .زیرا رژیم در توهم
خــود قانع شــده اســت کــه هیچ
تهدیــدی جدی و غیرقابل کنترل
از داخل هرگز ســرنخواهد کشــید
و هرآنچــه پدیدارگردد قابل دفع و
سرکوب است.
یک هم زمانی استثنائی
اما در دوره جدید ،دو عامل وارد
میدانشدند:
 )1از شــکل گیــری اعتراضــات
مشروع دی ماه ،تقریبا همه چیز
در ایــران دگرگون شــد .مهمترین
دســتاورد این دوره اعتراضات دل

بریــدن از اصالح طلبــان و هدف سمبولیکفراحزبی
گرفتــن کل نظــام اســت .ما نباید ،بواســطه نفــرت از نظام
و ایــن را میبایســت بــی اسالمی ،بی محابا در دام هیجانات
تردید بزرگترین شکســت گرفتــار شــویم .بایــد از گذشــته
جمهوری اسالمی بحساب بیاموزیم .امــروز بیش از هر چیز،
آورد.
باید ســقوط جمهوری اسالمی را
 )2از ســوی دیگر ،حضور مدیریت کــرد .اگر نمــی خواهیم
یــک ریاســت جمهــوری قــدرت های جهانــی برای مــا راه
پریشــان خاطر در آمریکا ،یابی کنند ،تنها اپوزیسیون ،یعنی
دونالد ترامپ،
خودمــان ،باید هدایت
مفقود
حلقه
کــه بــه مفــاد
جنبش اعتراضــی را بر
دیپلماسی چندان پای در این میان کف بگیریــم .بنابراین
مشــکل ایــن دوره مــا
بند نیســت ،به حال و اپوزیسیون
روز ویــژه ایــران امروز
اپوزیسیون است.
است.
خــوش آمــد (البتــه
تاکنــون اپوزیســیون
اگــر کنشــگران از این
گرفتار تنوع بوده است
موقعیــت خوب بهــره ببرنــد) .از و چیزی به نام "هویت مستقل" از
ظواهــر امر چنین برمــی آید که او خود نشــان نداده است .اما ،حال
برعکــس اوباما ،در رابطه با ایران ،زمان آن رسیده است که به برپایی
به هیچ اصلی پای بند نیست مگر یک همبستگی ملی همت کنیم.
ستیز با جمهوری اسالمی.
از نــگاه من ،برای رســیدن به این
ترامــپ با حضــور نیروهــای رژیم همبســتگی ،باید برســر چند بند
اسالمی در سوریه و عراق مخالف توافق کنیم:
اســت و از ســرگیری تحریم های  )1بطــور قاطــع توافق کنیم که
ســفت و ســخت را نیز علیه ایران نظام اسالمی بطور یک دست باید
تصویــب کرده و می کند .انعکاس برود (به هرطریقی و با هر ابزاری)
ایــن سیاســت را در خــط مشــی و هیچ گرایش درونی ،مثال اصالح
جدید روســیه در تبادل با آمریکا و طلبان ،قابل مذاکره نیست.
علیه حضور ایران در ســوریه و نیز  )2بطــور قاطــع بپذیریــم کــه
اعتراضات علیه نفوذ ایران در عراق برســر حداقل ها گردهــم آییم نه
میتوان دید .عدم یقین در حمایت حداکثرهای خود .بخاطر ضرورت
روسیه از رژیم ایران نتیجه ای جز اوضاع از بسیاری از خواسته های
ضعف جمهوری اسالمی نخواهد شــوق انگیــز و ایدئولوژیــک باید
داشــت .در بده بستان های پشت گذشت .اگر امروز چنین نکنیم ،
پرده با آمریکا ،روسیه بدون تردید فردا موج شورش اجتماعی این را
منافع خود را نسبت به منافع ایران به ما تحمیل خواهدکرد.
ارجح میداند .اما همزمانی سیاست  )3بپذیریم که نتوانستیم در طول
جدید ایاالت متحده ،با حرکت دی چهل دهه ٬همبســتگی و یا حتی
ماه و ادامه اعتراضات داخلی مردم نزدیکی میان نیروهای اپوزیسیون
ایران نکته قابل توجهی است.
ایجاد کنیم .پس باید به سرعت از
از ایــن رو اکنــون دو جبهــه ،در این ناتوانی نتیجــه گرفت و پیش
داخل و در خارج ،در برابرگشــوده رفــت .از آنــرو کــه تاکنــون هیچ
است:
گروهی نتوانســته است به تنهایی
اگــر اعتراضــات پراکنــده امــروز به یک گزینه یا بدیل همگانی بدل
مــردم به موجی گســترده تر بدل شود،
و همزمــان ،نیروهــای جمهوری بنابراین برای پیشــروی ،دو اقدام
اسالمی در سوریه و عراق تضعیف مهم در برابر قرار میگیرد:
شــوند ،تســلط نظــام در ایــن دو  )1ایجــاد مجمعــی متشــکل از
جبهــه بطــور همزمان سســت و نماینــدگان همــه نیروهــا جهــت
شــرایط برای دگرگونی سیاسی در مدیریت سقوط جمهوری اسالمی
ایــران و احتماال ســرنگونی نظام ،و دوران پــس از آن .آنــرا میتــوان
بیشتر مهیا خواهد شد.
شــورای مدیریــت گــذار نامیــد.
امــا حلقــه مفقــود در ایــن میان این شــورا برپایه دو اصل متحقق
اپوزیسیون است.
میشود :یکی براندازی کل نظام .و
دیگری اعتقاد بی خدشه به نظامی
اســتراتژی مــا و ضــرورت بدیل با ویژگی سکوالر دمکراتیک.

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

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

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG,

Tel.: 514-481-0671

کانادا :افزایش مرگهای ناشی از «اوردوز»
طبق اعالم آژانس بهداشت
عمومی کانادا در ســه ماهه
اول ســال جــاری (۲۰۱۸
میــادی) بیــش از 1000
کانادایی بــه دلیل مصرف
بیش از حد مواد مخدر جان
خود را از دست دادند.
این سازمان با بیان این که
تعــداد کل قربانیــان اوردوز
مــواد مخــدر از ســال  ۲۰۱۶که
بحران سالمت عمومی در کانادا
آغاز شــد بــه  8000نفر رســیده
اعالم کــرد آخریــن اطالعات به
دست آمده نشان میدهد که این
بحــران در کانــادا رو بــه کاهش
نیست.
همچنیناگرچهبرخیجمعیتها
و مناطق خاصی از کانادا بیشتر از
دیگران تحت تاثیر این بحران قرار
دارند اما به طور کلی این موضوع
سراسر این کشــور را فرا گرفته و
تمامی گروه های ســنی و افراد با
همه انواع زمینههای اقتصادی و

اجتماعی را در برگرفته است.
در گذشته بیشتر مرگهای ناشی
از اوردوز مربــوط بــه معتادان به
مواد مخدر بوده است .اما اکنون
این بحران به افرادی رســیده که
به برخی مســکن های تجویزی
اعتیاد پیدا کرده یا برای نخستین
بار یک نوع ماده مخدر را به طور
تفریحی استعمال کردهاند.
مقامات کانادایی تالش کردهاند
با اقداماتی نظیر توزیع گســترده
کیت های ضد مخدر نالوکســان
جهت درمان اوردوز ،شمار مرگ
و میر های افیونی را محدودکنند.

 )2و اینکــه همراه با این مجمع یا
در بعدی وســیع تر ،باید به دنبال
یک بدیل سمبولیک باشیم.
از آنرو که هیچ گروهی
-3
تاکنون موفق نشده است که خود
را به یــک بدیل قابل قبول معرفی
نماید ،پس بدون اتالف وقت ،باید
به اقدامی سترگ دست زنیم:
باید از خود به عنوان بدیل بگذریم
و بدنبال یک بدیل خــارج از خود

باشیم.
بطور مشــخص باید بدنبال بدیلی
بــود کــه برگرفتــه از هیچ یــک از
نیروهایموجودنباشد،اماهمگان
برســر آن توافــق داشــته باشــند؛
بدیلی که سمبل مقاومت و مبارزه
علیــه نظام بــوده و بتواند جنبش
دگرگونــی طلــب مــا را نمایندگــی
نمایــد .این بدیل بایــد یک چهره
استثنایی (حقوق بشری و سکوالر

همچنین بر اساس تجزیه و
تحلیــل های رونــد تجویز
مــواد افیونــی که توســط
موسسهاطالعاتبهداشتی
کانــادا ( )CIHIمنتشــر
شــده ،دولت کانادا در نظر
دارد که توزیع مسکن رایج
ترامادول را پس از مشاهده
یــک افزایــش  ۳۰درصــدی
روند تجویزی بین سالهای ۲۰۱۲
تا  ۲۰۱۶میالدی ،تنظیم کند.اما
آخرین آمار منتشر شده از سوی
پزشــکان و متخصصــان قانونی
دولت کانادا نشــان میدهد این
اقدامــات چنــدان موفقیت آمیز
نبوده است.
بــه گــزارش خبرگزاری فرانســه،
تجویــز بیــش از حــد و فــروش
غیرقانونی مسکن های مختلف
بــه صورت گســترده ای به دلیل
بحــران مــواد مخدر در شــمال
آمریــکا مــورد انتقاد قــرار گرفته
است.

دمکرات ،اعم از زن و مرد) و مورد
احترام نیروهای حزبی و سازمانی
اپوزیسیون نظام باشد ،و بهتر آنکه
اســت که تعلق ســازمانی و حزبی
نداشته ،ولی انتخاب شدۀ شورای
مدیریت گذار باشــد .باید همگان
به گرد وی حلقه زنیم تا نیروهای
پراکنده بصورت یک مشت آهنین
در برابر نظام جلوه کنند

{>> ادامه در صفحه}33 :
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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

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

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

مدرسه فرزانگان

گروهرقصخورشیدخانوم

facebook: Farzanegan Montreal

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

Tel: 514-775-6508

اجنمندوستدارانزرتشت

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

(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
------------------

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

کتابخانهنیما

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

بنیاد آموزشی و فرهنگی آپتین

مرکز فارسی زبانان

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

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

IBNG

همبستگیبازرگانی
www.ibng.ca

بنیاد نیکوکاری ایرانیان  :نیکو

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

کتابخـانه نوروززمین

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

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

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

مونترال پنجمین بازار مسکن اجاره ای گران

نــرخ اجــاره در کانادا همچنــان در
حــال افزایش مــی باشــد .بر طبق
گــزارش  ،Padmapperطــی ماه
آگوست  13شهرکانادا شاهد افزایش
میانگین اجاره بها و  8شهر نیز شاهد
کاهش آن بودنــد .در حالی که نرخ
اجاره در  5شــهر دیگــر بدون تغییر
باقی ماند.
اجاره ماهانه یــک آپارتمان  1خوابه
در تورنتو با  2.9درصد افزایش به 2
هزار و  140دالر رسید.
اجــاره آپارتمان  2خوابــه  ،در حد 2
هزار و  800دالر ثابت ماند.

بیش از نیمی از مســتاجران ساکن
تورنتو خواســتار اقدام فوری دولت
بــرای کاهش حداقــل  10درصدی
اجــاره بها مــی باشــند .در غیر این
صــورت مجبــور بــه تــرک تورنتــو
خواهند شد.
ونکوور پــس از تورنتو ،دومین بازار
گران مسکن اجاره ای در کشور بود.
اجاره ماهانه آپارتمان یک و دو خوابه
در ایــن شــهر به ترتیب  2هــزار و 3
هزار و  200دالر بود.
پس از بری – انتاریوکه مکان چهارم
جــدول را اشــغال کــرد ،مونتــرال

پنجمین بازار مسکن اجاره ای گران
کانادا اعالم شد.
اجاره آپارتمان  1خوابه با  0.8درصد
افزایش به  1هزار و  320دالر و اجاره
آپارتمــان دو خوابــه بــا  4.9درصــد
افزایش  1هزار و  700دالر ثبت شد.
ارزان ترین بازارهای مســکن اجاره
ای در کانادا ،شــهرهای ســاگنی –
کبــک و وینــدزور – انتاریــو بودند.
باورنکردنی است ،ولی می توانستید
یک آپارتمان  1خوابه در این شهرها
را به بهــای ماهانــه  710دالر اجاره
کنید.

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

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
نان سنگک

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز

>> ساعات کار:

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

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

دلیـوری روزانه (تلفنی)
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گفتگوی این شماره ...

استادشهرامناظــری
• برنامه این تور چه تفاوتی

ی و حافظ
اظر
و با استاد شهرام ن گزاری تور
گفتگ
زه ی بر
ناظری ،به انگی در کانادا
«ناگفته»
بزرگ

دارد با برنامه های قبلی که
در کانادا برگزار شده بود؟
استاد شــهرام ناظری :این
برنامه ،خیلی تفــاوت دارد
با برنامه های گذشــته .در
ایــن برنامه ،یک برداشــت
کامــا جدید از بعضــی از قطعات
آلبوم ناگفته خواهیم داشت و قصد
معرفی یک سری سازهای کوبه ای
جدیــد را داریم که تــا بحال مردم
کانادا تجربه شنیداریش رو نداشته
اند .در این کنسرت ها همینطور
قطعاتی از آلبوم های گذشته خودم
که مردم خاطره های فراوانى با آنها
دارند را نیز اجرا خواهم کرد.
بعــاوه در ایــن برنامــه 3 ،تــا از
نوازنده های سازهای کالسیک که
از معتبرتریــن نوازنده های جهان
هستند به همراه ما حضور دارند.
و همینطــور دو خواننده اپرا خانم
که از خواننده های بسیار پرقدرت
و توانا هستند در این برنامه شرکت
خواهندکرد.
بــاز فکــر میکنم کــه در کنــار دو
خواننده صدای «تنــور» که بنده
به همراه حافظ ناظری هســتیم،
حضــور صــدای ایــن دو خواننده
خانــم ترکیب جــذاب و جالبی رو
از نظــر ترکیب صداها ،برای مردم
بوجود خواهد آورد.
کال ایــن اجراهــا از لحاظ تعداد و
حتی ارکستراسیون بسیار متفاوت
هســت و مطمئنا مــردم ،تجربه
موســیقیایی جدیدی رو از تلفیق
موســیقی ایرانی و جهان خواهند
داشت.
البته من مطمئن هســتم ،به جز
ایرانیهــا ،کانادایــی ها هــم از این
موسیقی جدید لذت خواهند برد و
میتوانند با آن ارتباط برقرارکنند،
تلفیقیازموسیقی
چرا که
جهانی

حافظناظرى:
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در کنــار موســیقی ایرانــی خواهد
بــود .امیدوارم بتوانیم شــب هاى
بیاد ماندنى را برای هموطنان هنر
شناس و فرهنگ دوست به ارمغان
بیاوریم.
• ایــن روز هــا کردســتان روزگار
تلخی را میگذراند ،وقتی به امروز
زادگاهتان مینگرید چه احساســی
پیدامیکنید؟
 همیشــه به کـُــرد بــودن خودافتخــارکــردم و طــی چهل ســال
گذشــته در معتبــر تریــن مراکــز
فرهنگــی دنیــا ســعی کــردم کــه
موســیقی و فرهنــگ کــرد را که
بــه ان افتخــار میکنم را بــه مردم
جهان معرفی کنم .و همانطور که
مستحضر هستید بنده ازگذشته تا
کنون نزدیک به ده اثرکامال کردی
منتشرکرده ام و امیدوار هستم که
کردهــا بــه آرزوهــا و آزادی ای که
همیشــه به دنبال آن بودند دست
پیدا کنند.
• دربــاره فردوســی و نقــش او
در حفــظ زبــان پارســی توضیــح
میفرمایید
 فردوســی هویــت و حیثیــتملی ما ایرانی هاســت .طبیعتا ما
ایرانی هــا ،همانطور کــه ایران رو
دوســت داریــم ،فردوســی را هــم
دوست داریم .در حقیقیت این دو
موضوع از هم جدانشدنی نیستند.
فردوســی حق بزرگی بــه گردن ما
ایرانیها دارد .چرا که زبان ارجمند
ما را پاسداری کرد .شاهنامه اقدام
بسیار عظیمی اســت که در تاریخ

بشــریت ،نادر اســت .و این
زبان زیبا و فاخر پارسی را اگر
ما ایرانیها حفــظ کردیم ،به
این خاطر است که فردوسی
این پایه را گذاشت.
به قول بــزرگان مصر؛ اگر ما
مصری هــا هــم در فرهنگ
مان فردوسی داشتیم ،ما هم
مثل ایرانیها ،االن به زبان خودمان
حرف می زدیم نه یک زبان دیگر.
• آیــا برنامــه هایــی کــه درباره
فردوسی انجام و اجرا شده را موفق
می دانید؟
 اگــر برنامــه ریــزی درســتی ازطــرف کشــورمان داشــتیم ،و از
طرف مراکز فرهنگی و ارگان هاى
بزرگ هنــری مورد حمایــت قرار
مــی گرفتیم و ارکســترهای بزرگ
بصورت اپرا و اپرد کارهاى مختلفى
ارائه مى دادنــد ،مطمئنا اتفاقات
بهترى رخ مى داد.
البتــه کاری که ما کردیم هر چند
با دست خالی بوده ،به هر حال بی
تاثیر هم نبوده و در اکثرکشورهاى
دنیا که فردوســی را اجــرا کردیم،
توانسته تأثیرگذار باشد.
از  30سال پیش که در روزنامه ها
مصاحبــه می کردم ،گفتــه ام که
آرزویم این است که بتوانم شاهنامه
فردوسی را اجرا کنم.
اجــرای شــاهنامه ،کار هر کســی
نیســت .کســی را میخــواد کــه با
ادبیات فارسی ،تاریخ ایران ،اصول
و متون شــاهنامه آشــنایی کامل
داشــته باشــد و بتواند همــه این
دانسته ها را به زبان موسیقى و آواز
تبدیل کند.
در پروژه هاى شــاهنامه فردوسی
به این موضوع که استفاده از لحن
و طرز بیان خالص ایرانی و فارسی
بدور از الحان عربى توجه بسیاری
کرده ایم و ســال ها برای رسیدن
به این لحن حماسى فکر و تالش
کرده ام.
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علی خامنهای با ایران چه کرد؟...
کشــور به یــک روحانی  ۹۱ســاله
(احمــد جنتــی) و حقــوق مدنی
کشــور به یک طلبــهی جاهطلب
کــه میخواهد رهبر بعدی باشــد
(صادق الریجانی) و برای این کار
از هر جنایتی دریغ نمیکند سپرده
شــده تا آنها را نابود سازند .رئیس
سابق مهمترین بوق تبلیغاتی رژیم
که چهار دهه است ادعای برگزاری
انتخابــات آزاد در ایران را داشــته
اکنون آن را مهندسی شده توسط
هر دو جناح میداند ،هم در دوران
اصالحطلبــان و هــم در دورهی
اصولگرایان(عزتاللهضرغامیالف
 ۵اسفند .)۱۳۹۶

دیوانساالری نظامی -امنیتی
خامنهای دســت ســپاهیان را باز
گذاشــت تا هــر آنچه را در کشــور
میخواهند بــه چنگ آورنــد .اگر
بــه نهادهایــی کــه امروز توســط
نظامیــان ســابق و الحــق اداره
میشــوند (از شــرکت های بزرگ
مالــی و اقتصادی تا شــرکتهای
صنعتــی و پیمانــکاری ،از ورزش
کشور تا شــرکتهای هواپیمایی)
نگاه کنیم گویی در کشور کودتای
نظامی رخ داده اســت .تازه پس از
سقوط هواپیمای آسمان در پرواز
تهــران -یاســوج مــردم متوجــه
شــدند که این هواپیمایی توســط
یک ســردار سپاه اداره میشود .به
او نیز توصیه کردند مصاحبه نکند
تا نظامیان مجبور به پاسخگویی
نشــوند .خامنــهای برای کســب
وفاداری ســپاهیان به خود بخش
قابل توجهی از منابع کشــور را به
آنها اختصاص داده است.
بخش فرهنگ
خامنــهای بخش فرهنگ کشــور
را بــه بخــش تبلیغــات دولتــی و
تبلیغات دستگاه رهبر تقلیل داد.
صنعت نشر ،سینما و تئاتر کشور
تولیدکننــد ه و مصرفکننــدهی
تولیدات سفارشی حکومتی است.
با سیاستهای وفاداران خامنهای
میزان بلیت فروخته شده از حدود
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>> ادامه از صفحه16 :

 ۸۰میلیون در ســال  ۱۳۶۸به ۶۵
میلیون بلیت در سال  ۱۳۷۲و بعد
به  ۱۶میلیون در ســال  ۱۳۸۵و به
 ۱۲میلیون در سال  ۱۳۸۹رسید.
این رقم در ســال  ۹۲به حدود ۸.۷
میلیون رســید (ایســنا  ۲۵اسفند
.)۱۳۹۲
این کاهش حــدود  ۹۰۰درصدی
در عین افزایش حدود  ۲۵میلیونی
جمعیــت کشــور از اواخــر دههی
شصت صورت گرفت .آخرین تیراژ
اعالم شــدهی روزنامهها (انصاف
نیــوز  ۲۰مــرداد  )۱۳۹۷نشــان
میدهــد روزنامه کیهانی که روزی
یک میلیون تیراژ داشت اکنون به
تیراژ ( ۴۷۰۰با  ۵۰درصد برگشتی)
رسیده است.
شــهرداری تهران که ساالنه دهها
میلیــارد تومــان خــرج مراســم
اربعیــن میکند فقــط ده درصد از
کتابخانههای شهرش فعال است،
در حالی که در بودجه  ۹۶قرار بود
 ۸میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومان در
اختیار سازمان فرهنگی و هنری در
بخش کتابخوانــی تخصیص پیدا
کندکه چنین کاری انجام نشد.
برای شش ســال ،بودجهای برای
کتابخانههایشهرتهرانتخصیص
داده نشــده اســت (محمدجــواد
حقشــناس عضو شــورای شهر،
تسنیم  ۳۰آبان .)۱۳۹۶

روابط خارجی
خامنهای با یک حرکت تدریجی و
با استفاده از اشتباه دولت بوش در
حمله به عراق به گسترش طلبی در
منطقه دامن زده و نیروهای ایرانی
و نیروهای شیعهی مورد حمایت و
استخدام شــده توسط سپاه امروز
در عــراق ،لبنان و ســوریه حضور
دارنــد .هــزاران شــیعهی بحرینی
و ســعودی و افغانی و پاکستانی و
عراقی توســط سپاه قدس آموزش
نظامی داده شده و در درگیریهای
منطقهای حضــور دارند .هزینهی
ایــن فعالیت ســاالنه بیــش از ده
میلیــارد دالر از جیب مــردم ایران
پرداخت میشود.

در نتیجــهی هزینــهی میلیاردها
دالری در جنگهای نیابتی ،تمام
شــاهراهها و راههــای تهران فقط
دارای  ۵۵ماشــین برفروب قابل
استفاده در فصل زمستان بودهاند
(گزارش وزیــر راه ،الف  ۱۵بهمن
 )۱۳۹۶و یک برف  ۳۰سانتیمتری
بــرای یــک هفته عبور و مــرور در
تهــران و اســتانهای همجــوار را
مختل کرد.
تصویر ایــران به دلیــل مداخالت
نظامــی چنــان نامقبــول اســت
کــه ایــران در میــان  ۱۰مقصــد
گردشــگری مســلمانان در ســال
 ۲۰۱۷قرار نگرفت (الف  ۲۸بهمن
.)۱۳۹۶
طرفــداران رژیــم میگویند پس از
فاصلــه گرفتن از غرب اســتقالل
کشــور تضمیــن شــده اســت در
حالی که روســیه در ایران از نوعی
کاپیتوالســیون حقوقی برخوردار
اســت؛ چین درآمد نفتــی ایران را
با کســب اجازه برای نوع هزینهها
در اختیار ایران میگذارد و کنترل
بخشــی از بنــدر چابهار بــه مدت
 ۱۸ماه به هند واگذار شــده است
(بــی بی ســی فارســی  ۲۸بهمن
 )۱۳۹۶ایــن کارهــا اگــر در برابــر
امریــکا و بریتانیــا و توســط رژیم
پهلوی انجام میشد خیانت میبود
و اســامگرایان (اصالحطلــب و
اصولگرا) و چپهای ضد آمریکایی
فریــاد وااســتقالل ســر میدادند.
ورزش کشــور در دنیــا بــه خاطر
سیاســت به رســمیت نشناختن
اسرائیل به متقلبترین ورزش دنیا
تبدیل شده است.

محیط زیست
مدیــرکل حفاظت محیط زیســت
استان لرســتان اعالم کرده است
کــه طــی چهــار دهــه گذشــته،
«۸۰درصــد گونههــای جانوری»
در ایــران از بین رفتهاند» (ایســنا
 ۱۸آبــان  .)۱۳۹۶دههــا دریاچه و
تاالب و رودخانهی کشــور خشک
شــده اســت و ســفرههای آب زیر
زمینی کشور مدام در حال کاهش

ایران ما..
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اطالعیه

DO
چیــزی بگو...
N'T
سکوت در برابر جمهوری اسالمی
جایزنیست!
هر زمان یک ایرانی می گوید:
«من سیاسی نیستم!» ،هر بار در
خط اول شناسنامه ی رسانه ای
می نویسند« :اینجا جای حرف
سیاسی نیست» ،این ،به معنای
پذیرفتن جنایات و ویرانگری
های جمهوری اسالمی است.
جمهوری اسالمی ،حکومتی در
خور ملت ما نیست؛ با سکوت،
بی اعتنایی،رویگردانی،بی
تفاوتی ،در بقاء و تداوم حکومت
اعدام ،جهل و جنایت و فساد
سهیمنباش.
سهم خود را -هرچند کوچک
ادا کن -چیزی بگو!

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

_____________
کمیته «یادمان»  -مونترال
comiteyadman@gmail.com

ـــــــــــ

اجنام کلیه امور ساختمانی
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Renovations

خدمات نوسازی و بازسازی

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

با مدیریت مجید توسلیان

با بیش از  25سال پیشینه
در خدمت جامعه
ایرانیانمونتریال

)

Tel.:514-835-6243
و خشکشــدن هســتند .به دلیل
فقدان مدیریــت زباله در کشــور،
طبیعت و شــهرهای ایران به یک
زبالهدانی بزرگ تبدیل شده است.
در کوه و دشت و کویر و رودخانه و
جنگل ،هر جا که پا بگذاری انبوه
زباله به چشــم میخورد .بهشــت
برین اسالمگرایی چیزی غیر از این
نمیتوانستباشد.

دیوانساالری اداری
در دوران خامنهای دیوانســاالری
دولتی فربه و فربهتر شــد به حدی
کــه تنها مدیران بخــش دولتی به
تعــداد حیرتانگیــز  ۱۵۰هزار نفر
رســیدند .این امر جــدا از مدیران
ی (شــهرداریها)،
بخش عمومــ 
یو
نهادهــای نظامــی و انتظامــ 
مدیــران دیوانســاالری حکومتــی
(تحت نظر دستگاه رهبری) است.
مدیــران دولتــی در ایــن دوره بــه
حدی از عدم شایستگی تحصیلی
و حرفهای رسیدندکه حاضر بودند
بــرای ارتقا به جادوگران متوســل
شــوند ۵۰ .درصد مــردم ایران در
دوران خامنهای به نانخور حکومت
تبدیل شدهاند و به آنها نان بخور و
نمیری داده میشود.
احنطاطاجتماعی
امــروز وزرای دولــت بــه زوال
اجتماعــی ایــران اقــرار دارنــد

(آخوندی ،ایسنا  ۵اسفند )۱۳۹۵
در این مــورد میتوان بــه افزایش
بیسابقهی جرائم ،تعداد زندانیان،
جمعیــت زیر خط فقــر ،بیکاری و
کاهش درآمد ســرانه اشــاره کرد.
پس از چهار دهه حکومت اسالمی
در ایــران «دو میلیون و  ۸۰۰هزار
معتــاد به مواد مخــدر ۵ ،میلیون
معتاد به مصرف مشروبات الکلی،
 ۲۰۰هزار ســقط جنین ۳۵ ،هزار
مبتال بــه ایدز ،ســه میلیــون زن
بیسرپرســت ۷۰۰ ،هــزار زن رها
شده ،چهار هزار و  ۵۰۰خودکشی
و سه هزار مورد فرار از خانه وجود
دارد» (معــاون اجرایــی مجلس،
تسنیم  ۹اسفند .)۱۳۹۶
شــهروندان ایرانــی در نظامــی به
صراحــت تمامیتخــواه زندگــی
میکننــد .خامنــهای آزادی را
اطاعت از ســبک زندگی مورد نظر
حکومت میداند:
«آزادی یعنی ایمان ،فکر ،فرهنگ
و الگوی اســامی خود را داشــته
باشید و دنبال کنید» ( ۱۷اسفند
 .)۱۳۹۶اســام را هــم ایشــان
میگویــد چیســت .او نوعی نظام
ریاکارانــه را ترویج میکند« :نظام
اســامی با فردی که در خانه خود
و در مقابل نامحرم حجاب ندارد،
کاری ندارد ،اما کاری که در خیابان
و در مــاء عام انجام میشــود در
ی اســت و
واقــع کار و تعلیم عموم 

ه
دف ما
خ
شنودی
ش
ماست!

برای نظام برآمده از اسالم ،تکلیف
ایجاد میکند».
(همان روز) او عدم امکان تحمیل
حجاب اجباری در خانهها را نوعی
لطف به مردم معرفی میکند.
در این شرایط ناامیدی و استیصال
هــرکس دســتش برســد از جمله
بخش قابل توجهــی از چهرههای
ورزشی و هنری فرزندان خود را در
خارج از کشــور به دنیا میآورند تا
بر بیارزشی گذرنامهی ایرانی غلبه
کنند .مهاجــرت نیروهای کارآمد
و ماهــر و تحصیلکــرده هیچگاه
متوقــف نشــده و خروج ســرمایه
نیــز بدانها افزوده شــده اســت.
بخشی از مدیران کشور دوتابعیتی
هســتند چون میدانند این نظام
ثبات سیاسی ندارد .نظام سرکوب
در ایــران بــه گونهای عمــل کرده
اســت که کارگران بــرای اعتراض
بــه حقوقهای معوق خود شــعار
میدهند «مــرگ برکارگر ،درود بر
ستمگر».
خامنهای از رئیس دولتی که بیش
از همــه به وی نزدیــک بود و ۷۰۰
میلیارد دالر ثروت کشــور را به باد
داد ،و همچنیــن از یــک روحانی
تدارکاتچی (عنــوان محترمانهای
بــرای پــادو) رهبران اپوزیســیون
ساخته است.
•
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اقتصاد...
«کاهش شدید ارزش ریال کارگران را زیر
فشار قرار داده»

ب رئیــس کانــون هماهنگی
نایــ 
شــوراهای اســامی کار اســتان
تهران میگوید در شرایط اقتصادی
کنونی وضعیت معیشتی کارگران
بهشدت بحرانی است و دولت نیز
بــرای افزایــش دســتمزد کارگران
کاری نمیکند.
نزدیک به دو ماه است که جلسات
عــادی ماهیانه شــورای عالی کار
تشکیل نشده است .هفته گذشته
سه عضو کارگری شورای عالی کار
در نامــهای به وزارت تعاون ،کار و
رفــاه اجتماعی خواســتار برگزاری
فوری جلســه شــورای عالــی کار
شــدند اما این جلســه هنوز برگزار
نشده است.
ب رئیس کانون
محسن باقری ،نای 
هماهنگی شــوراهای اسالمی کار
استان تهران این اقدام وزارت کار
را «زیر پا گذاشتن قانون» میداند
و میگویــد« :در دولــت و بدنــه
وزارت کار ،تاکنــون هیچ ارادهای
بــرای افزایش دســتمزدها وجود
نداشته است».
بر اساس مصوبه شورای عالی کار
حداقل دســتمزد کارگران در سال
جــاری یــک میلیــون و  ۱۱۶هزار
تومان تعیین شــد .رقمی معادل
کمتر از نصف خط فقر برآورد شده
توسط نهادهای غیردولتی.
اکنون محســن باقــری میگوید:
«طــی تقریبــ ًا هفتمــاه اخیر ،به
گــواه کارشناســان  ۴۳۰درصد از

ارزش پول ملی کشور کاسته شده
و کارگران هم بهشــدت در مضیقه
قرار دارند».
او میگویــد در پی نوســانات اخیر
اقتصادی «شکاف مزدی عمیقتر
و ســبد معیشــتی کارگــران دچار
بحران جدی شده است».
بهگفته محســن باقری با توجه به
کاهــش شــدید ارزش پــول ملی،
در بیــن مزدبگیــران توقــع بــرای
افزایش دستمزدها ایجاد شده اما
تعللهای وزارت کار در این زمینه
کارگران را دلسرد کرده است.
باقــری میگویــد« :قــدرت خرید
کارگران واقعا کاهش یافته و آن را
با وعده و وعید نمیتوان رفع نمود.
یکچنیــن مشــکالتی ،بههمــراه
شــایعاتی که در رابطه بــا افزایش
مجدد نرخ ارز وجود دارد ،کارگران
را به شدت نگران کرده ،و تولید را
هم با رکود و ورشکســتگی مواجه
میکند».
عصر روز گذشــته ،سهشــنبه ۳
ی دونالد
مهــر پــس از ســخنران 
ترامــپ ،رئیسجمهــور آمریــکا
در مجمع عمومی ســازمان ملل
قیمــت دالر در ایران بــه  ۱۷هزار
تومان رســید .قیمت هر یورو به
 ۲۰هزار تومان و هر پوند بریتانیا
نیــز به  ۲۲هــزار تومــان افزایش
یافت.
براســاس آمارهــای جدیــد بانک
مرکزی ایران ،شاخص بهای کاالها
و خدمــات مصرفــی در مناطــق

شــهری ایــران (شــاخص
تــورم) در مردادماه ۱۳۹۷
بــه عــدد  ۱۳۳,۸رســید
که نســبت به مــاه قبل از
آن  ۵,۵درصــد افزایــش و
نســبت به ماه مشابه سال
قبــل  ۲۴,۲درصد افزایش
داشته است.
بهرغــم اینکه آمــار بانک
مرکــزی ،آمــار رســمی در
ایــران اســت امــا افزایش
گرانی حتی بر اســاس این
آمار نیز شــدید بوده است .بر این
اساس ،خوراکیها و آشامیدنیها
 ۳۵,۹درصــد ،حملونقــل ۳۵,۹
درصــد ،پوشــاک و کفــش ۱۹,۵
درصــد ،اثــاث ،لــوازم و خدمات
خانه  ۳۷,۵درصد ،مســکن ،آب،
برق و گاز و ســایر سوختها ۱۱,۶
درصد ،کاالهــا و خدمات متفرقه
 ۳۲,۷درصــد ،بهداشــت و درمان
 ۱۵,۲درصد ،هزینه تحصیل ۱۴,۲
درصد ،تفریح خانوار  ۵۱,۶درصد،
و دخانیــات  ۱۱۴,۴درصد گرانتر
شده است.
فرامرز توفیقی ،عضو شورای عالی
کار و رئیــس کمیتــه مــزد کانون
عالی شوراها  ۲۱شهریور با توجه به
گرانیها ،از افزایش هزینه معیشت
ماهیانــه کارگــران از دو میلیون و
 ۶۷۰هزار تومان در اســفند  ۹۶به
 ۳میلیــون و  ۴۵۰هــزار تومان در
شهریور  ۹۷خبر داد.
وضعیت اقتصادی ایران با تغییرات
ناگهانی و جهشی قیمتها طوری
شــده که هر هفته ،سبد معیشت
را بایــد دوباره محاســبه کــرد اما
فعــاالن کارگــری میگوینــد حتی
آمارهای رسمی نشان میدهند که
یک خانوارکارگری در شــهریورماه
ســال جاری برای زنده ماندن باید
 ۷۲درصــد دســتمزدش را بــرای
تهیه مواد خوراکی ضروری صرف
میکــرد .بــرای باقــی هزینههای
ِ
درصد دســتمزد
زندگــی فقط ۲۸
کارگران باقی میماند.

behrooz@babakhani.ca

مشاور رمسی وام مسکن

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

(514)585-2029
(514)661-6345

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

-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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رژیم غذایی مدیترانهای میتواند به پیشگیری
از افسردگی کمک کند
گــزارش جدیــد
فوایــد
دربــاره
غذایــی
رژیــم
مدیترانــهای کــه
مملو از سبزیجات،
حبوبــات ،ماهی و
روغن زیتون است
و کمتــر گوشــت و
فرآوردههای لبنی را
شامل میشود در مجله مولیکوالر
سایکیاتری منتشر شده و بر اساس
بررســی  ۴۱تحقیق ظرف  ۸سال
گذشته تدوین شده است.
این گزارش نتیجه گرفته که رژیم
غذایی مدیترانــهای میتواند برای
بهداشت روانی و خوش خلقی هم
سودمند باشد.
دکتــرکمیل الســال کــه با کمک
همکارانش بررســی ایــن گزارش
تحلیلی را در دانشــگاه کالج لندن
انجام داده میگوید شــواهدی که
تاکنون به دســت آمده بیانگر این
ایده اســت که میان غذایی که ما
میخوریم و پایین آوردن شــانس
ابتــای ما به افســردگی رابطهای
وجــود دارد امــا هنوز هیچ نتیجه
کلینیکــی که آن را مســتقیما (در
قالــب علــت و معلولی) بــه اثبات
برساند به دست نیامده است.

غذاهای روانی
توضیــح دادن رابطــه میان خلق
و خــو و رژیم غذایی کار ســادهای
نیست چرا که متغیرهای بسیاری
در ایــن میــان وجــود دارنــد کــه
نتیجهگیری را دشوار میکنند.
• افســرده بــودن خــود موجــب
کم اشــتهایی میشــود وکسی که
احساس افسردگی میکند ممکن
اســت اشــتیاقی برای رســیدن به
خودش نداشته باشد.
• در برابر ،کســانی که احســاس
خوشــحالی میکنند ممکن است
بیشتر تمایل داشــته باشند که به

ســامتی اهمیت بدهنــد و مثال
کمتر الکل بنوشند که خود زمینه
ساز افسردگی است.
• در این میان رژیم غذایی پرشکر
و پر از غذاهای فرآوری شده ممکن
است زمینهساز بروز افسردگی شود
که نتیجــه آن توصیه به کم کردن
این نوع مواد غذایی از رژیم غذایی
روزانه است.
در همیــن زمینه ،پروفســور نوید
ســتار ،استاد پزشکی متابولیک از
دانشگاه گالســکو میگوید ضمن
ایــن که همه باید به داشــتن رژیم
غذایــی ســالمتر توجه کننــد باید
پیــش از آن کــه به شــواهد متقن
درباره رابطه میان سالمت روانی و
رژیم غذایی مملو از گیاهان دست
بیابیــم باید توصیــه در این رابطه
را بایــد "با احتیاط فــراوان" پیش
گرفت.
"تنهــا راه اثبات وجــود این رابطه
انجــام دادن بررســیهای بزرگ و
گســترده به روی شرکتکنندگانی
اســت کــه در معــرض افســردگی
هســتند و بــه صــورت تصادفــی
انتخــاب شــدهاند .چنین تحقیق
میدانی مســتلزم امکانات وسیع و
تالشهای قابل توجه است اما به
نظر میرســد که انجام آن باارزش
است".
اســتفن باکلی از موسســه خیریه
مایند (ذهن) که در زمینه بهداشت
روانی فعال است ،میگوید توصیه
خوب این اســت که "غذای سالم
بخوریم ،تحرک داشته باشیم و از

مصــرف محصوالتی
کــه خلــق و خــو را
پاییــن مــی آورنــد
بکاهیــم؛ مــوادی
چون شــکر ،الکل و
کافئین".
"ایــن موضــوع بــه
صورت گســتردهای
پذیرفته شده که آنچه
مــا میخوریــم بر حــس و حال ما
تاثیر دارد ،چرا که سطح قند خون
ما بر انرژی و خلق ما موثر است".
"اگر شــما مضطــرب یا افســرده
هســتید ،احتماال برایتان دشــوار
است که روی ســامتتان تمرکز
کنیــد و احتمــال دارد که ســراغ
روشهای ســازگاری غیرسودمند
بروید".
"در چنیــن وضعیتــی ممکــن
است شــما از دارو خوردن و دیگر
روشهــای درمانی بیشــتر ســود
ببرید".
تحقیقــات فراوانــی نشــان داده
کــه پیــش گرفتــن رژیــم غذایی
مدیترانــهای میتوانــد احتمــال
ابتال به برخی وضعیتهایی چون
دیابت نوع دوم ،فشــار خون باال،
کلســترول بــاال را کاهــش دهد؛
شرایطی که زمینهساز ناراحتیهای
قلبی اســت .تحقیقات همچنین
نشــان داده اند کســانی کــه رژیم
غذایــی مدیترانــهای را دنبــال
میکنندکمتر در معرض چاقی قرار
دارند و بیشتر عمر میکنند.
رژیم غذایی مدیترانهای به صورت
کالســیک شــامل مقــدار فراوانی
سبزیجات،میوه،دانههایروغنی،
حبوبــات و غــات اســت ماننــد
نانهــای ســبوسدار ،ماکارونی و
برنج قهوهای .این رژیم همچنین
توصیه به مصرف متعادل ماهی و
محصوالت لبنی میکند.
•

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

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

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

info@loadextransport.com

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح

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

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

www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع

هالووینامسال:
یک ماسک خفن!

بیزنس خود را به ما بسپارید! با پیوند دیده شوید...

انتخابات
کبک:
بی نیاز از
شرح!

سازمانملل:
سخنرانی کودکانه ای
که به خنده ی
حضارانجامید:

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

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

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

T: 514-341-2235
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www.paivand.ca since 1993

دالر در ایران...

« این بازار نیست ،قمارخانه است!»

خیلی ها کــه در کوچه پس کوچه
های چهارراه «استانبول» تهران
به دنبال خرید دالر یا یورو هستند،
نه قصد ســفر به خارج از کشــور را
دارند و نه به بازرگانی مشــغولند.
آن ها شــهروندانی عادی هستند
که می خواهند ارزش دارایی های
خود را حفظ کنند .افزایش تعداد
آن ها به معنای افزایش تقاضا برای
ارزهای خارجی است؛ تقاضایی که
افزایــش نرخ برابری ارز ها در برابر
ریال را به دنبال داشته است.
«آناهیتا»یکپزشکعمومیاست
که می خواهــد متخصص داخلی
شود .سرمایه او در حال حاضر یک
ماشــین پراید و ۱۵میلیون تومان
پول نقد است .او می گوید« :کاش
پولم را به چیز دیگری ،هر چیزی،
تبدیل کــرده بودم ولــی ریال نگه
نداشته بودم».
او هر لحظه قیمــت دالر را دنبال
مــی کند و فکر مــی کند اگر چهار
مــاه پیش یا پنــج ماه پیــش دالر
خریده بود ،االن به تومان چه قدر
سرمایه می داشت .آناهیتا پشیمان
اســت که دالر نخریده است«:فکر
نمــی کــردم اوضــاع این قــدر بد
باشد».
او حتی فکرکرده است که ماشینش
را بفروشد و با پولش دالر بخرد.
آناهیتــا تنهــا نیســت؛ هــزاران
ایرانی که در ســال های اخیر پس
اندازهای خــود را در بانک ها نگه
داشته اند ،حاال حساب ها و جیب
هایی پر از ریال دارند که می دانند
ارزش آن کاهش یافته است .آن ها
میخواهند به هر قیمتی ریال را به
دارایی دیگری تبدیل کنند .طال و
ارز انتخــاب اول خیلی از این افراد

است.
«مجید» لوله کش ساده ای است
کــه در اوج ســاخت و ســازهای
تهــران ،همیشــه ســرش شــلوغ
بــوده اســت ولی حاال بیــش تر به
تعمیرات لوله ها در آپارتمان های
مشــتریانش و مجتمــع هایی می
پردازد که ساختنشــان را شــاهد
بوده است.
او مــرداد مــاه پیــش حــدود ۵۰
میلیون تومان پس انــدازش را به
یــورو تبدیــل می کند تــا خیالش
راحت باشــد که دســترنجش به
هدر نخواهد رفــت ولی بازار حتی
بــرای او آرامش نگذاشــته اســت.
می گوید« :دالر شــده بود 10هزار
تومــان و در بــازار پیدا نمی شــد.
مــن معطل نکردم و یــورو خریدم
۱۱هزار و  ۸۰۰تومان».
هــر روز حاال او از بــازار قیمت می
گیــرد و اخبار اقتصــادی را دنبال
می کند .شــهریورماه وقتی یورو از
۱۶هزار تومــان پایین آمد ،مجید
سراســیمه یوروهایش را ۱۵هزار و
 ۵۰۰تومــان به داللــی در چهارراه
استانبول فروخت .او نمی دانست
که بازار در حال تجربه حباب است
یا نه .حاال با یورو ۱۹هزار تومانی،
خودش را سرزنش می کند که چرا
یوروهــا را فروخته اســت .البته او
انــکار نمی کند کــه در دو ماه۶۰ ،
میلیون تومانش شــده اســت ۷۸
میلیــون تومــان و او  ۱۸میلیــون
تومان سود کرده است ۱۸ .میلیون
تومانی که مجید با لوله کشی باید
حداقل شش ماه کار می کرد تا آن
را به دست می آورد.
«حامد»  ۲۹ساله این روزها بیش

تــر وقتش را به خرید و فروش
ارز می گذراند ولی او با مجید
و آناهیتا یک فرق عمده دارد؛
او یــک دالل ارز اســت کــه از
دی ماه گذشته وارد بازار شده
است.
این فارغ التحصیل مهندسی
عمران بعد از ماه ها بیکاری،
تصمیــم مــی گیرد بــا قرض
کردن پولــی از پدر و مادرش،
خــودش مشــغول بشــود .او
بــه مــی گوید«:این روزهــا نه می
شود گفت بخر ،نه می شود گفت
بفروش».
وقتی کســی مــی خواهــد از او ارز
بخــرد ،با چنــد دالل دیگر قیمت
را چک مــی کند و بعد قیمت می
دهد« :اسکناس نیســت .قبل از
عید بیش تر بود .یک سری برای
مخارج شــب عید می خواســتند
بفروشــند ،یک ســری برای سفر
عید می خواستند بخرند».
ولی حاال کســی دنبال مســافرت
نیســت .بیش تر مراجعــان او آدم
هایی هستندکه گاهی می خواهند
 200دالر بخرند تا پس اندازشــان
باشــد .این خریــداران از پرداختن
 100یــا  200تومان بیش تر ابایی
ندارند .آن ها مطمئن هستند که
دالرگران تر می شــود و نباید ســر
 100تومــان چانه زد .با این حال،
کار بــرای حامــد راحت نیســت:
«یــک روز ارز هســت ،یــک روز
نیست .دیدن آدم های بازنشسته
اعصابــم را داغان مــی کند .آن ها
همه هســت و نیستشــان را می
آورند تا شــاید هزار دالر بشــود یا
نشود».
او ســرش شــلوغ اســت ولــی می
گویــد هــر روز ســود نمــی کنــد.
گاهی شــده اســت که عصر حامد
یــا یکی از همکارانــش میلیون ها
تومان سر نوسانات روزانه ارز ضرر
مــی کنند« :قیمت وقتی هســت
۱۶هزارتومان ،یعنی پنج درصدش
می شود  800تومان .راحت در 10
هزار دالر یــک موقع می بینی 10
میلیون تومان ضرر می کنی».

{>> ادامه در صفحه}32 :

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

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

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

www.paivand.ca since 1993
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Clinique Medicale Alphamedic

دکترریموندرضایی

Centre-Ville
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پزشک خانــواده

(Without Appointment)

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






















 

هم اكنون
بوتاك
س و فیلر
تو

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
سط جر
اح پالستی
ک
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
Implant  کاشتن دندان
 OSTEOPATH
Root Canal  درمان ریشه
Dr. Lucien Dick

Invisalign
 OPTHAMOLOGIST
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه
Dr. Samir Antaki
  کشیدن و جراحی دندانهای عقل

ENDOCRINOLGUE:
New
 دندان اطفال
Dr. Jack Elstein
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics







 
UROLOGUE:
Dr. Jean-Louis Bourque
) پر کردن دندان ها (همرنگ دندان

ALLERGIE:
Implant
CEREC AC Bluecam 
Dr. Phil Gold

























 
















 













1834 Ste Catherine W. Suite 200
Root Canal 






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














خوشمزه
پیتزاهای
•
دلنشین
و
زیبا
• با محیطی





 ،گوشت
 CARDIOLOGUE:
Dr. Abed G Kahwati
 GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue

• لطفا جمعه و شنبه شبها
:میز خودراازقبل رزرو بفرمایید

New  چهار فصل،اطلس

،• انواع ساندویچ های گرم
 انواع پوتین،همبرگر
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موش مرده در سوپ ۱۹۰میلیون دالر به
رستوران ضرر زد!

1/1

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

یک رســتوران زنجیرهای چینی،
پــس از اینکه زنی باردار ،موشــی
مــرده در ســوپش یافــت ،حدود
 ۱۹۰میلیون دالر ضرر کرد.
پس از رســانهای شدن این اتفاق
و دست به دست شدن عکسی از
موشی مرده در بشقاب غذای زنی
باردار در فضــای مجازی ،فروش
رستوران زنجیرهای ژیبائو ژیبائو
بــه پایینترین حد در یک ســال
گذشته رسید.
در حــال حاضــر ایــن رســتوران
در شــهر شــاندونگ چین موقتا
تعطیل شده است.

گــزارش شــده اســت کــه ایــن
رستوران مبلغ  ۵۰۰۰یوان معادل
 ۷۲۹دالر برای جبران خسارت به
این زن باردار پیشنهاد داده است.
بنــا بــه گــزارش رســان ه محلــی
کانکان نیوز که با آقای ما ،همسر
زن حامله صحبت کــرده ،او این
پیشنهاد را رد کرده است.
آقای ما میگویــد که بعد از انجام
آزمایشهــای کامــل و بررســی
وضعیــت ســامتی همســرش و
جنین او برای مبلغ پیشــنهادی
جبران خسارت تصمیم خواهند
گرفت.

زن باردار قبل از اینکه موش مرده
را در ســوپ خود پیدا کند ،چند
قاشق از غذا را خورده بود.
آقای ما همچنیــن گفته که یکی
از کارکنان رستوران به همسرش
پیشــنهاد داده کــه اگــر او نگران
وضعیت ســامتی جنین است،
ســقط جنین کند و بابــت آن۲۰
هزار یوان از این رستوران بگیرد.
این رســتوران در روز شــنبه ابتدا
بیانیهای منتشرکرد که "احتمال
میدهند" عدم رعایت بهداشــت
باعــث این اتفاق شــده ،اما کمی
بعد آن را حذف کرد.
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مشاور فروش
اتومبیل های
نـو و دوست دوم

جامعه...

رضانوربخش

چگونه سنگاپور ،سنگاپور شد؟
درس هایی از خصوصی سازی یک غول
ســنگاپور ،غــول فناوری آســیا و
یکی از کشــور های فعال در عرصه
اقتصاد دانش بنیان است .کشوری
که اکنون  ۳دانشــگاه در فهرست
 ۱۰۰دانشــگاه برتــر جهــان دارد.
حتی جلوتر از ســوئد و سوییس و
کانــادا .حتــی جلوتر از فرانســه و
ژاپن .چه شدکه یک از داغان ترین
کشــورهای جنوب شــرق آسیا در
 ۶۰ســال گذشــته ،اکنون یکی از
غول های اقتصاد و فناوری جهان
است و دانشــجویان بین المللی،
آرزوی تحقیق و تحصیل در مراکز
آکادمیک و فناورانه آن را در سر می
پرورانند؟
سنگاپور را یکی از برندگان خصوصی
سازی واقعی در جهان می دانند.
خصوصی ســازی ،سیاســتی دراز
مدت اســت که مــی تواند با ایجاد
تحول در ســاختار اقتصاد کشور،
روی زندگــی مــردم عــادی تاثیر
زیادی بگذارد .یکی از کشــورهایی
کــه تجربه خصوصی ســازی را در
دهه اخیر با موفقیــت اجرا کرده،
سنگاپور است .کشوری که امروزه
بــه عنــوان یکی از پیشــرفته ترین
اقتصادهای بازار آزاد دنیا شناخته
می شود و از فضای اقتصادی عاری
از فساد و نیز تولد ناخالص داخلی
باال بهره می برد .داستان خالصه
خصوصی ســازی یک غــول را در
گزارش امــروز روزیاتو بخوانید .به
امید آنکه خصوصی ســازی در این
عصر  ۱۴۰۰با الهاماتی از غول های
خصوصی ســازی جهان ،تسریع و
تسهیل شود.
•
پیش زمینه خصوصی سازی در
سنگاپور
تمرکز اســتراتژیک و ملی سنگاپور

در دهه های مختلف ،دستخوش
تغییرات اساسی زیادی شده است.
در ســنگاپور دهه  ،۱۹۶۰ذهنیت
بقا وجود داشــت و در دهه ۱۹۷۰
ذهنیــت متمرکز بر بهــره روی در
دهــه  ،۱۹۸۰تمرکز روی توســعه
و بازدهــی مردمــی و نیز ســرمایه
گــذاری های بــا ارزش افزوده قرار
گرفته بود .در دهه  ۱۹۹۰میالدی
نیز انتظارات و استقبال از تغییرات
دائمــی مــورد توجه قرار داشــت.
اصوال ،استراتژی کلی سنگاپور این
بوده اســت که پوئــن های مثبت
ناشی از موقعیت استراتژیک خود
را با ایجاد تجهیزات کالس باالی
حمل و نقــل و تولد تقویت کند و
ســپس همین رویکرد را در عرصه
هــای مالی و خدماتی نیــز به کار
برد.
این کار با توسعه تجهیزات پیچیده
مخابراتــی و فنــاوری اطالعــات
صــورت گرفــت تــا مهــارت های
نیروی کار در این کشــور به شکل
دائمی توســعه یابد و سرمایه های
فنــاوری جهانی نیز جذب شــود.
در واقع ،ســنگاپور ســعی کرد که
فنــاوری هــای قبــا امتحان پس
داده را بــه کار بگیرد تا با ریســک
کمتــری مواجه شــود .ســنگاپور
توانست در فاصله سال های ۱۹۶۰
تــا اواســط دهــه  ۱۹۹۰میالدی،
بــه نــرخ متوســط  ۸درصد رشــد
اقتصادی دست یابد.
تجهیزات و زیر ســاخت های ملی
در ایــن راه ،نقــش مهمــی را ایفا
می کردنــد چون طبیعتا ،کیفیت
این زیر ســاخت هــا و تجهیزات،
یکــی از عوامل مهم تعیین کننده
توســعه اقتصــادی اســت .مثــا
توســعه تجهیزات مخابراتی ،یکی
از مهمتریــن عواملــی بــوده کــه

در تصمیــم گیــری های شــرکت
های چند ملیتی بــرای حضور در
کشورهای مختلف نقش ایفا کرده
است.
در اواســط دهــه  ۱۹۹۰میــادی
دولــت ســنگاپور ،به ایــن نتیجه
رسیده بود که اقتصاد این کشور،
آن قدر بلوغ یافته که بتواند بخش
خصوصی را به موتور اصلی محرک
خــود بدل کند .این آغاز راهی بود
که به واگذاری سهام شرکت های
مختلف وابسته به دولت سنگاپور
منتهــی شــد .دامنــه فعالیت این
شــرکت ها بســیار متنوع بــود .از
خطوط هوایــی گرفته تا شــرکت
های کوچــک تر .در عیــن حال،
قــرار بر این بود کــه دولت بیش از
نیمی از ارزش ســهام خود در این
شرکت ها را حفظ کند .مثال سهام
خطوط هوایی سنگاپور به معرض
فروش گذاشــته شــد .اما دولت،
کنترل نســبی خود را بر آن حفظ
کرد.
•
خصوصی سازی سنگاپور چگونه
آغاز شد؟
برنامه خصوصی ســازی سنگاپور
به صورت رســمی درمارس ۱۹۸۵
میــادی اعــام شــد .کمیتــه
واگذاری بخــش عمومی در ژانویه
 ۱۹۸۶تشکیل شد و اولین گزارش
خــود را در فوریه ســال بعــد ارائه
کرد .این کمیته ۹۹ ،شرکت دولتی
را بررسی و  ۱۵شرکت در فهرست
لیســتینگ قــرار داد ۵۲ .شــرکت
دولتی از ســوی این کمیته ،برای
خصوصی ســازی عرضه نشده اند
و علل مختلفی برای اتخاذ چنین
تصمیمی مطرح بود .مثل شرکت
های اجتماعی و شــرکت هایی که
سود ده نبودند.

Cell.: 438-402-0429
RAY NOOR
لیز سانتافه ۲۰۱۹
Sales
Consultant
(برای  ۶۰ماه)
Représentant Des Ventes
شروع از:
Hyundai Gabriel St-Jacques
 ۲۰۵دالر
6435 St Jacques St
هر  2هفته
Montreal, QC H4B 1V1
-----Tél: (514) 252-7777
شامل تکس و فی
rnoor@gabriel.ca
•

علل آغاز خصوصی سازی در
سنگاپور
دولــت ســنگاپور بــه ایــن نتیجه
رســیده بــود کــه الزم نیســت
همچنــان در همــه فعالیت های
تجاری حضور داشــته باشد و می
تواند آنهــا را به بخــش خصوصی
واگــذار کنــد .در عین حــال ،این
هدف مطرح بــود که روح تازهای
بــه بــازار ســهام ســنگاپور دمیده
شــود .از جنبــه ای ،خصوصــی
سازی برای سنگاپور به این معنی
بود که بار برخی از مسئولیت های
دردســر ســاز مــی توانــد از دوش
دولت این کشــور برداشــته شود.
رهبــران جــوان ســنگاپور ،ظاهرا
تمایلی به خصوصی ســازی نشان
می داندند و معتقد بودندکه میزان
وابستگی مردم سنگاپور به پول ،به
شــکلی غیر منطقی باالست و این
انتظــار پیش آمده کــه دولت باید
هر مشکلی را که به وجود می آورد
خودش حل کند.
رهبران جوان ســنگاپوری معتقد
بودنــد کــه این دیــدگاه بایــد فرق
کند و دولت از نقش فراهم آورنده
مستقیم امکانات اجتماعی وکسب
و کار خــارج شــود و به جــای آن،
نقش ناظر و اداره کننده را بر عهده
بگیرد.
•

شیوه های خصوصی سازی
مالکیت در سنگاپور
خصوصــی ســازی در ســنگاپور با
تدوین قوانین مناســب آغاز شــد.
در اکثــر موارد  ،خصوصی ســازی
به شکل کامل صورت نمی گرفت
و دولــت ســنگاپور همچنــان بــه

عنوان مالک ســهام بیشــتر باقی
می مانــد .اما برخی شــرکت های
دولتی کوچک تر به شــکل کامل
نیز خصوصی شدند.
نکته دیگــر این بود کــه تمایل به
نگهداری مالکیت برخی شرکت ها
در دست دولت سنگاپور نیز وجود
داشت و این مساله علل مختلفی
داشــت .یکــی از آنهــا ،نگرانی در
خصــوص نحــوه اداره شــرکت در
دوران پــس از خصوصی ســازی و
عدم تمایل به همکاری با شرکای
جدید بود.
اما این مســاله هم مطرح می شد
که امکان دارد در صورت واگذاری
سهام برخی شرکت های بزرگ به
بخش خصوصــی ،قابلیت جذب
سهام در بازار به مشکل بر بخورد.
بــا این حال ،خصوصی ســازی در
ســنگاپور در جنبه هــای مختلف
آغاز شــد و ادامه یافت .مهمترین
شــرکت هایــی کــه در ســنگاپور
خصوصی ســازی شــدند ،حمل و
نقل و مخابرات و اداره بند سنگاپور
و صنعت برق بود.
•
خصوصی سازی بندر سنگاپور
در مباحــث مربوط بــه خصوصی
ســازی اداره بنــادر جهــان ،از
خصوصی بندر سنگاپور به عنوان
یک نمونه موفق یاد می شود.
ســنگاپور ،حــاال یکــی از رفــت و
آمدتریــن بنــادر تجــاری جهــان
اســت .اما در دهه های گذشــته،
در خصوص ظرفیت پذیرش باز ،از
هنگ کنــگ عقب افتاد .این بندر
در سال  ۱۹۹۷میالدی خصوصی
شــد و از ان پس توانســت سرعت
و کیفیت خدمات خــود را افزایش

دهد.
بندر ســنگاپور امروز در مورد وزن
بــار جا به جا شــده  ،شــلوغ ترین
بندر جهان اســت .بندر سنگاپور،
در عیــن حــال ،در اشــتغال زایی
و درآمــد ملی ســنگاپور نیز نقش
مهمی ایفا می کند و در مواجهه با
بحران های اقتصادی مختلف نیز
موفق ظاهر شده است .خصوصی
ســازی این بنــدر یکــی از تجارب
موفق در جهان است.
•
خصوصی سازی مخابرات در
سنگاپور
از اواســط دهــه  ،۱۹۸۰دولــت
ســنگاپور به فکر خصوصی کردن
صنعت مخابرات افتاد و شرکت تله
کامز سنگاپور  ،در لیستینگ بازار
بورس قرار گرفت .در سال ،۱۹۸۹
تله کامز تحوالت ســاختار زیادی
را تجربه کرد و به نام آن به سینگ
تل (تله کام سنگاپور) تبدیل شد.
تحوالت ســاختار ســینگ تل در
این جهــت بود که جنبــه تجاری
و خدمات رســانی آن به مشتریان
تقویــت شــود و این گونه شــد که
ســینگتل  ،به یک شــرکت بسیار
ســود رسان ســنگاپوری بدل شد
و در نتیجه وقتی در ســال ۱۹۹۳
میــادی عرضــه عمومــی آن آغاز
شــد ،تقاضا برای خرید ســهامش
بسیار باال بود .سینگ تل ،در این
راه بــه یکی از بزرگ ترین شــرکت
هــای ســنگاپور تبدیــل شــد و به
ســرمایه گــذاری روی تجهیــزات
شــبکه ای و فناوری هــای جدید
روی آورد.

{>> ادامه در صفحه}32 :
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Travel Support

زمین...

1(855) 606 0606
50021557

کدام کشورها بیش
از حد معمول گرم
شدهاند؟

کشورهای سراسر جهان تابستان امسال با دمای
باالی هوا روبرو شدهاند.
انتظــار میرود که مــوج هوای گــرم ،در بریتانیا،
کشورهای اســکاندیناوی و ژاپن ،تا پایان این ماه
هم ادامه پیدا کند .ژاپن این وضعیت را فاجعهای
طبیعی اعالم کرده اســت ،چون دمای باالی هوا
هــزاران نفــر را بر اثرگرمازدگی راهی بیمارســتان
کرده است.
در بســیاری از نقاط جهان مثل جنوب کالیفرنیا،
شرق کانادا و الجزایر و نروژ رکورد دمای ثبت شده
در ماه ژوئیه به نســبت سالهای پیش باالتر بوده
است.
در عمــان ،خنکترین دمای ثبتشــده در هنگام
شب  ۴۲.۶درجه سانتیگراد است که در جای خود
باالترین دما در میان کمترین دماهای شبانهروزی
آن منطقه است.
در ســوئد بــه دلیــل گرمــا آتشســوزیهایی در
جنگلها رخ داده اســت که دامنه آنها از شمال تا
مدار قطبی هم کشیده است.
در یونان ،بر اثر آتشسوزی در مناطق اطراف آتن
بیش از  ۶۰نفرکشته شدهاند.

اما کدام کشورها گرمتر از میزان معمول خود
شدهاند؟
بســیاری از کشورها تا کنون دمای هوایی بیش از
حد متوسط و معمول خود در ماه ژوئیه داشتهاند.
کشــورهایی که در این دوره زمانی بسیار گرمتر از
حد متوسط بودهاند:
بریتانیا ،کشورهای اسکاندیناوی (بخصوص نروژ و
سوئد)،شرق کــانادا ،بخشهایی از شرق سیبری،
ژاپن و مناطق اطراف دریای خزر
و این کشورها خنکتر از حدمتوسط بودهاند:
بخشهایــی از جنــوب اروپــا شــامل اســپانیا و
پرتقال ،بخشهایی از شمال سیبری در روسیه و
جنوبیترین بخشهای آمریکای جنوبی
گرمترین ماه ژوئیه ثبتشده ،در سال  ۲۰۱۰بوده
است که دمای هوا دو درجه باالتر از دمای متوسط
ثبت شده است.
ً
ماه ژوئیــه  ۲۰۱۸احتماال یکــی از گرمترین ماهها
برای اروپا خواهد بود و شاید گرمترین ماه در اروپا
شود.
ط زیســتی
بنــا بر نظــر مرکز ملــی اطالعات محی 
ایاالت متحده ،در سراسر جهان این ماه ،پنجمین
گرمترین ژوئن از سال  ۱۸۸۰تا کنون است.
گرمترین ژوئن در سال  ۲۰۱۶بود که دمای جهانی
 ۰.۹۱درجه سانتیگراد باالتر از حد متوسط بود.

WWW.TRAVELSUPPORT.COM
مونترال به:

مونترال به:

تهران

$1099

اصفهان

$1535

شیراز

$1545

مشهد

$1455

تهـران به:

مونترال
اتاوا

BOOK YOUR TICKET ONLINE:

$1299

تورنتو
ونکوور

$1219
$1210
$1225

تورهای زمینی آمریکا

مونترال به:

لندن

$835

پاریس

$740

آمستردام

$950

بارسلونا
رم

واشنگنت
نيويورك

سنفرانسیسکو
لس آجنلس

$917
$989

فرانکفورت

$985

استکهلم

الس وگاس

ونکوور

استانبول

$1279

دبی

$1144

تور چین

$289
$455
$475
$445
$595

تورنتو
وینی پگ
کبک

$779

$326

$183
$480
$194

All Inclusive Packages

تور  ۱۰روزه چین $1050 + $480 Tax ...

تور سه روزه نیویورک و منهنت $144 .....
تور سه روزه نیویورک و آتالنتیک $194 ..

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 و یا تورهای
تفریحی خود را به صورت قسطی پرداخت کنید!
تور یک روزه آبشار نیاگارا $56 ............

تور سه روزه کانادا $147 ...................
تور سه روزه کانادا با قطار $244 .........

برای اطالع بیشتر با تیم تراول ساپورت متاس بگیرید.

!BOOK NOW, PAY LATER

تور هفت روزه پرنس ادوارد آیلند  $554 ..تورهای اروپا

تور یک روزه بلومانتین $66 ..............
*نرخ تور  ۳روزه بر اساس هر نفر در اتاق چهار ختته در
هتل  ۳ستاره می 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

تور  ۱۲روزه اروپا $1250 + $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

دلیل این گرما و دمای باال چیست؟
هیچوقت نمیتــوان فقط یک عامل را باعث موج
گرما در سراسر جهان دانست.
دیوید شوکمن ،سردبیر علمی بیبیسی ،میگوید:
" قابلتوجــه ایــن اســت کــه چندین مــوج گرما
همزمان اتفاق افتاده است".
"مساله اصلی تندبادها هستند .امسال تندبادهایی
به صورت حلقههای بزرگی داشتیم و بریتانیا هم از
بخشهای جنوبی بعضی از آنها بینصیب نماند.
بهعــاوه دمای دریاها هماننــد موجهای گرمای
بوهوایی و
گذشــته باال رفته اســت و تغییــرات آ 
همچنین گرمشــدن جــوّ زمین ،همــه از عواملی
است که احتمال موجهای گرما را باال میبرد".
بوهــوا نمیگوینــد کــه ما هر ســال
"محققــان آ 
موجهای گرما خواهیم داشت ،آنها فقط از خطرات
حد هر روز زمین میگویند".
گرم شدن بیشاز ّ

آژانس مسافرتی تراول ساپورت

(به مدیریت ویکتور فرجامی)

Tel: 514.600.3114
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استاد سابق دانشکده پزشکی دانشگاه
کیسانگانی،Kisanganiمقیمکبک.
ataansari@videotron.ca

>> بخش 1
از  2بخش

صدمات استخوانی ـ عضالنیزانوها
زانو بزرگترین مفصل بدن انسان و
مسئول حرکات و استواری بدن ما
اســت .در طی بعضی
حــرکات مثــل بــاال
رفتــن از پله ها زانوها
 4تــا  5برابر وزن بدن
را تحمــل مــی کننــد
بنابراین به راحتی می
تواننــد ضعیف شــده
و بر اثر حــرکات تکراری در بعضی
مشاغل و بعضی ورزش ها صدمه
دیــده و خــراب مــی شــوند و این
صدمات عضالنی استخوانی باعث
تولید درد و محدود شدن حرکات
زانو می شوند.
در این مقاله به دردهای زانو بر اثر
آرتروز زانو نمــی پردازیم و آن را به
بعد موکول می کنم.
بیشــترین صدمــات زانــو مربوط
می شود به ورزشکاران مخصوص ًا
ورزشکاران حرفه ای.
همچنین مشاغلی که شخص می
بایستی در حال چمباتمه نشسته و
یا بیشتر از نیم ساعت در روز زانوها
را بر روی زمین بگذارد و باال رفتن
مرتــب از پله ها و یا حمل اشــیاء
سنگین نیز باعث صدمه به زانو و
درد آن می شود.
صدمات اســتخوانی عضالنی وارد
شــده بــه زانوها مــی توانند تولید
مشکالت زیادی کنند مانند:
* پیچ خوردگی که بر اثرکشــیدگی
یک لیگامان تولید می شود.
* تاندنیوپاتی یا تاندینیت ،تاندون
هایی که عضالت را به اســتخوان
وصــل می کننــد در مفصــل زانو
صدمه می بینند و یا حتی پاره می
شوند.
* صدمات وارده به مینســک؛ دو
غضروف کوچک به شــکل هالل
که بین اســتخوان ران (محور) و
استخوان درشــت نی ساق پا (تی
بیا) در هر زانو وجود دارند.
* بورسیت یا هیگرومای زانو ،بر اثر
انفالماسیون بورس های سروز که
کیسه های کوچکی در زانو هستند
و باعث راحتی لغزش تاندون ها در
داخل زانوها هستند.
* فشار بر روی عصب که به طرف
ساق پا پائین می رود (سیاتیک).
•
انواع صدمات زانویی
در این مقاله به سه صدمه عضالنی
اســتخوانی که بیشتر از همه دیده
می شوند می پردازیم:
سندروم رانی ـ کشککی ،سندروم
ســائیدگی نــوار ایلئو تــی بیال که
بیشــتر در نــزد ورزشــکاران دیده
می شــود و بورسیت زانو که بر اثر

کــردن زانــو تولید می
نشستن روی زانو به طور
>> ب
خ
شوند و ورزشکارانی
تکراری و طوالنی و یا بر
از  2ب ش 1
کــه بیشــتر صدمــه
اثر ضربه مستقیم
خش
پذیرنــد عبارتنــد از
تولید می شود.
دوندگان ســریع که  4تا
ایــن ســه نــوع صدمه بــر اثر
استفاده بیش از حد زانوهاست  7درصدشــان مبتال می شــوند و
و بــه تدریج خود را نشــان می دوچرخــه ســواران و ورزشــکاران
دهند و به ندرت ممکن است رزمی .التهاب و انفالماســیون بر
بر اثــر یک صدمــه تصادفی یا اثــر مالش تکــراری در دو ســطح
ساختمانی زانو در قسمت خارجی
ضربه مستقیم تماسی زانو باشد.
•
آن تولید می شود.
سندروم رانی ـ کشککی:
علل اصلی تولید بیماری
بــه نظر می رســد که یــک چهارم ـ در بیشتر موارد مشکل قرارگرفتن
ورزشــکاران باالخــره روزی بــه محل کشکک در مفصل زانو.
ســندروم رانــی ـ کشــککی مبتال ـ عــدم نرمش حرکتی نوار ایلئو تی
خواهند شــد .این ســندروم بر اثر بیال و عضالتی کــه به آن مربوط
التهاب غضروف های مفصل زانو می شــوند تقریب ًا همیشه علت آن
بیــن اســتخوان ران و اســتخوان هستند.
کشــکک زانــو تولیــد می شــود و ـ ورزش هایــی کــه ورزشــکار باید
معموال ســیمپتوم هــای آن وقتی بطــور تکــراری زانوهــا را بــاز و
مشــخص می شــوند که از مفصل بســته کند مانند دویدن ســریع،
زانو بیش از حد کار کشیده شود و کوهنوردی و دوچرخه سواری.
یا فشار زیادی بر آن وارد شود مثل بورسیتزانو:
زیاد کردن ناگهانی یک ورزش و یا بورســیت بر اثر انفالماسیون و یا
این که یک مشکل محوری بین دو ضخیــم شــدن یک بورس ســروز
استخوان وجود داشته باشد.
تولید می شــود .این ها بالشــک
علل اصلی تولید بیماری
هایی حاوی مایع هستندکه باعث
ـ کمبــود در قوس کف پا که باعث می شوند استخوان ها ،تاندون ها
بدی محور زانو می شود (یعنی زانو و عضــات در زانو بهــم مالیده و
در جای درســت قــرار نمی گیرد) سائیدهنشوند.
و در نتیجه فاصله بین اســتخوان  11بــورس در داخل هر زانو وجود
کشــکک و ران میــزان نیســت و دارد ولی در بیشتر موارد بورسیت
این موضوع زیاد دیده می شــود و در جلوی استخوان کشکک تولید
علل ژنتیکی یا بیولوژیک باعث این می شود.
مشکل می شود.
علل اصلی تولید بیماری
ـ عدم تعادل فشــار عضالنی وارده ـ کارکــردن تکــراری در حالتی که
بر روی استخوان کشکک که باعث روی زانوها فشــار بیاید (در حالت
می شــود فاصله بین دو استخوان چهار دست و پا مثل نصب کردن
به هم بخورد.
موزائیــک روی زمیــن) عامــل
ـ تکــرار یــک حرکــت ماننــد بــاال اصلی تولید بورســیت اســت ،زیرا
و پائیــن رفتــن از پلــه ها بــه طور در درازمدت باعث ضخیم شــدن
مرتــب ،دویدن در ســرازیری ،راه بورس می شــود و بعضی وقت ها
رفتن بسیار طوالنی ،ورزش هایی به آن بورسیت زانوی زن خانه دار
کــه در آن پریدن وجــود دارد مثل می گویند (خانمی که شغلش تمیز
والیبال ،بسکتبال ،رقص و ورزش کردن هتل یا منازل مردم است)
های رزمــی که زانو زیاد اســتفاده ـ افتــادن روی زانــو بر اثــر ورزش
می شــود .ایــن ورزش ها بیشــتر هایی مثــل والیبال و کشــتی می
به کســانی صدمــه می زنــد که به تواننــد باعــث یک انفالماســیون
اصطالح خودشان را گرم نکرده اند ناگهانی بورس بشوند.
و یا آنهایی که مشکلی در وضع قرار ـ راه رفتن طوالنی می تواند باعث
گرفتن استخوان کشکک دارند.
انفالماســیون بورس انســرین در
ـ صدمــات وارده بــر زانــو بــر اثــر قسمت داخلی زانو بشود.
تصــادف اتوموبیل و یــا افتادن بر •
مشکـــالتی که ممکن است
روی کشکک زانوها.
تولید شوند
•
صدمه وارد شده به زانو اگر درمان
سندروم سائیدگی نوار ایلئو تی
بیال:
نشود می تواند باعث مزمن شدن
ایــن نوع صدمــات بر اثــر حرکات درد شود و مشکالت بیومکانیک
تکراری در دراز مدت از باز و بسته دیگــری در پایی که درد نمی کند
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 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

بــه وجــود آورد زیرا که بایــد وزن
بیشتری را تحمل کند.
صدمات عضالنی اســتخوانی زانو
بســیار زیاد دیــده می شــوند هم
در نــزد ورزشــکاران و هــم در نزد
کارگران دقیق ًا نمی توان گفت ولی
مطالعات نشان داده که  19درصد
افــراد فعــال در تمام مشــاغل در
 12ماه گذشــته دچار دردهایی در
زانویشان شده اند.
•
سیمپتوم های صدمات عضالنی
استخوانی زانو
ســندروم رانــی کشــککی :درد در
اطراف استخوان کشکک و جلوی
زانــو می تواند یک درد حاد باشــد
کــه گاهگاهــی تولید می شــود یا
دردهــای متوســط و مزمــن ،در
اوائــل دردها پــس از فعالیت دیده
می شــوند نــه در هنــگام فعالیت
ولی اگر درمان نشود سیمپتوم ها
شــدید شــده و هنگام فعالیت هم
وجود دارند .بعضی افراد صداهای
ضعیفی در زانو می شنوند و مالش
بین مفصلــی را حس می کنند که
ممکن اســت همراه درد باشــد یا

نباشد ،بعضی وقت ها صداها بلند
هستند.
ـ درد در ناحیه کشــکک در حالت
نشسته وقتی که جا به اندازه کافی
بــرای دراز کردن پاها نباشــد مثل
ســالن ســینما که بــه آن عالمت
سینما می گویند.
ـ مــواردی که زانو ناگهان جا خالی
می کند.
ـ درد در هنگام باال رفتن از پله ها و
یا دوال شدن زیاد می شود.
سندروم مالش نوار ایلئو تی بیال:
درد ناحیــه خارجی زانــو دیده می
شــود و به ندرت همراه بــا درد در
مفصل رانی ـ لگنی اســت .درد بر
اثر فعالیت بدنی خیلی شــدید می
شود مثل راه رفتن ،کوه نوردی یا
دوچرخه سواری .درد در سرازیری
بســیار مهم تر اســت (هنــگام راه
رفتــن یــا دویــدن) و شــدت آن
بســتگی بــه طوالنی بودن مســیر
دارد و شخص را مجبور می کندکه
فعالیت را قطع کند.
بورسیت:
در بورســیت اغلــب مــوارد یــک
بادکردگــی در قســمت جلوی زانو

بین پوســت و کشــکک احســاس
می شود .بورسیت به ندرت تولید
درد مــی کنــد و وقتــی که شــوک
ضربــه وارده برطــرف شــدگاهــی
ممکن است بر اثر بورسیت مزمن
احساس ناراحتی در حالت نشستن
روی زانو و ضخیم شــدن پوســت
دیده شود.
•
چه کسانی در خطر ابتال هستند
ورزشکاران؛ آنهایی که زانوهایشان
فعالیت زیــادی دارند و بیشــتر از
همه دوندگان ،دوچرخه ســواران
و فوتبالیســت هــا ،رقصنــده ها،
والیبالیست ها ،بسکتبالیست ها
که زیــاد می پرند و کســانی که به
علت شــغلی در حالت دوال شده و
زانو بر زمین کار می کنند و فشــار
زیــاد روی زانو وارد می کنند مثل
الکتریســین ها ،بناها ،لوله کش
ها ،کســانی که کاشــی یــا روکش
روی زمین نصب می کنند ،گل و
ســبزی کاران وکسانی که به علت
شــغلی مجبورنــد از پله هــا باال و
پائین بروند.
بخش دوم و پایانی شماره ی بعد
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زندگی...
در دلتنگی برای محبت مادرانه...

تصویری از یک
عشق
فوقالعاده

شــاید هرگــز چنین تصویــری در
زندگــی نداشــتهاید ،امــا بگذارید
لحظهای خیال کنیم که یک مادر
خوب چه شکلی میتواند باشد:
وقتــی نــوزاد بودید ،نیمهشــبها
به شــما شــیر میداد .ساعت سه
نیمه شب گریه میکردید .او بیدار
میشد و تا یک ساعت بعد ،وقتی
دوباره به خواب میرفتید ،آرامتان
میکــرد .ســرما کــه میخوریــد،
صبحانــ ه را برایتان بــه رختخواب
میآورد .به چیزهای خیلی ســاده
و کوچــک درباره شــما عالقهمند
بود؛ مثال نتیجه امتحان جغرافی
مدرســه یا زخــم روی زانویتان که
وقتی در مســابقه دو شرکت کرده
بودید ،ایجاد شــد .این روزها هم
تنها خواستهاش این است که شاد
باشید .موفقیت حرفهای شما مورد
نظرش نیســت ،فقط شــادیتان
برایــش مهم اســت .وقتــی بههم
میریزید ،مشکل شما ،مشکل او
هم میشود .نیازهای خودش را به
خاطر شما کنار میگذارد و انتظار
ندارد که مشکالت او را همانقدر
جدی بگیرید که او مشکالت شما
را جدی میگیرد.
مادر ،وقتی دستاوردهای نه چندان
مهمی داشتید ،تشویقتان کرد.
حــاال هم هیچکــدام از کارهایی را
که برایتان کرده یادآوری نمیکند
یا انتظــار ندارد بابتشــان قدردان
باشید .احتماال باالخره میفهمید
که او برایتان چه کرده؛ اما سالها
بعد و شــاید آنقــدر دیرکه فرصت
جبران آن باقی نمانده است.
این تصویر ،تصویری از یک عشق
فوقالعاده است .به عنوان یک آدم
بزرگ ،ما معموال چنین عشقی را
از همدیگــر توقع داریــم و احتماال
به کشــفیات تلخی درباره آن نائل
میشویم:
اینکــه مــا هرگــز عشــقی را که در
کودکــی دریافت کردیم ،نخواهیم
گرفت.
از این بابت خشمگین میشویم و
طرف مقابل را به خاطر ناتوانیاش
در تامین کامل نیازمان ســرزنش
میکنیم .ایــن وضعیت ادامه دارد
تــا زمانی که باالخره به بلوغ کامل
برســیم و بفهمیــم کــه تنهــا راه
دریافت چنین عشــقی ،این است
کــه از طلــب آن از دیگران دســت
بکشیم و یاد بگیریم که آن عشق را
به کس دیگری -مثال یک بچه-
بدهیم.
اما یکــی از جنبههــای فوقالعاده
مذاهــب این اســت که نیــاز ما به
«مادر» را تشخیص میدهند .در

ما نیاز به فرهنگی داریم
که نیازهای مشترک،
گسترده و عمیق ما را به
مهر مادرانه بفهمد...
کلیساهای کاتولیک سراسر دنیا،
غــم ،انــدوه و بیچارگــی در تصویر
مریم مقدس و شــمعهای روشن
هویداست .نیایشکنندگان اندوه
شخصی خود را با مادری در میان
میگذارندکه به طور نمادین ،مادر
تمام معتقدان است.
از دیدگاهــی کامال منطقی ،تعلق
خاطر به مریــم مقدس ،مذهب را
در ســادهترین و معصومانهتریــن
شکل خود نشان میدهد .چهطور
ممکن اســت که یــک آدم عاقل و
بالغ به زنی که چند هزار سال قبل
زندگــی میکرده (اگــر اصال وجود
داشته) باور داشته باشد؟
این پرســش را نمیتــوان رد کرد،
اما اساســا طرح این پرسش غلط
است .مساله این نیست که آیا مریم
وجود داشــته یا نه ،اما آنچه که او
دربــاره طبیعــت انســان میگوید
باعث شده میلیونها مسیحی نیاز
به خلق او را احساس کنند .توجه
ما هم باید بر این باشدکه مریم چه
چیزی درباره نیازهای عاطفیمان
میگوید.
به عبــارت دیگــر ،داســتان مریم
نشان میدهد که ما با وجود اینکه
بالغ هستیم و قدرت تعقل داریم،
با وجود تمام مسوولیتها و جایگاه
اجتماعیمــان ،نیــاز داریــم که به
کودک درونمان توجه کنیم.
میتوانیم سالها به بالغ بودنمان
ایمــان داشــته باشــیم ،امــا هرگز
موفــق نخواهیم شــد خــود را در
مقابل وقایع فاجعهبــاری که مانع
توانایــی مــا در تفکر ،شــجاعت و
مقابله با بحرانها میشوند و عامل
ن ما به عقب و آن حالت
بازگرداند 
بینظمی اولیه هستند ،محافظت
کنیم.
در چنین موقعیتهایی نیاز داریم
در امنیــت و آرامش قــرار بگیریم،
همانطور که دهههــا پیش ،یک
آدم بالغ و مهربان ،به احتمال زیاد
مادرمان ،ما را از نظر فیزیکی تحت
حمایت قــرار مــیداد ،موهایمان
را نــوازش میکــرد ،بــا مهربانی و
لطف نگاهمان میکرد و تاییدمان
میکرد.
نیازهای کودکانه ما ممکن اســت
باعــث شــود به عنــوان یــک آدم
بیعرضهموردتمسخرقراربگیریم،
امــا این نیازهــا واقعی هســتند و
مــا در صورت نادیده گرفتنشــان،
هزینه عاطفی میدهیم ،احساس

بیچارگــی و تنهایــی میکنیــم و
ممکن اســت به دیگران بپریم و از
اینکه ضعیف هســتیم ،احســاس
شرمندگیکنیم.
بوداییهــا هــم بــه همیــن دلیل
تصویر «گوانین» را خلق کردهاند.
او هم نگاهی مشــابه مریــم دارد و
میتواند فرد را آرام کند.
در معابــد بودایــی و مکانهــای
خارجــی بســیاری در شــرق،
آدمبزرگهــا در حضــور او به خود
اجازه میدهند ضعیف باشند .نگاه
او طوریســت کــه آدم را بــه گریه
وا مــیدارد .او هــم ماننــد مریم،
مشکالتی داشته که برای هدایت
زندگــی یــک آدم از راه دور کافــی
است .او البته برای حل مشکالت
مــا فعاالنــه کاری نمیکند .او
تنها شنونده اســت ،موضوع
هــم همین اســت :اینکه درد
کسی به رسمیت شناخته شود
و جدی گرفته شــود .این خود
بزرگتریــن کمک اســت .او با
مهربانی به ما توجه میکند:
درست در زمانی که کس دیگری
توجهی به ما ندارد و برای پذیرش
دشواریهای زندگی به ما قدرت
میدهد.
جامعه مدرن ،میکوشد تا چنین
تصویرهایــی را بــه روز کنــد و ما
درحــال حاضر تصویــری عمومی
از کســانی ماننــد مریــم و گوانین
نداریم.
آســان اســت که نیازهای افــراد را
که باید به عنوان نیازهای انســانی
مورد احترام قرار گیرند ،به عنوان
نیازهای کودکانه برچسب بزنیم،
امــا در واقــع هیــچ بلوغــی بدون
ارتباط کافی با کودک درون وجود
ندارد و هیچ بزرگسالی نیست که
مانند یــک کودک تمایل بــه آرام
شدن نداشته باشد.
مســیحیت ظرفیــت پذیــرش
طبیعت کودکانــه افــراد را دارد و
آن را نشــانهای از سالمت روحی و
اخالقی میدانــد .رواندرمانگران
هــم با این موضوع موافقند .فقط
افــراد شــکننده و مغــرور تــاش
میکنند نقاط ضعف خود را انکار
کنند.
در دوران ســیطره مذهــب در
اروپــا ،تصویر مــادران مهربان در
مکانهــای مذهبی ،کلیســاها و
معابد یا یک ســوی ســاختمانها
نصب میشــد و پیــام مهربانانه و
اطمینانبخش آن به مردم ،هرجا
که بودند ،میرسید.
امــروزه مــا بــا نصــب پیــام در
مکانهای عمومی هیچ مشــکلی

روزنامه آفتاب :حداقل بگذارید نان و پنیر و
گوجهفرنگی و خیار برای مردم بماند

گوجهفرنگــی بــه کیلویــی قیمت رب گوجه ۲.۵
تومان نیــز افزایش
هفتهزار تومان رســیده است برابر شد
یافتــه اســت.
و آفتاب یزد در صفحه «شبکه» قیمــت هــر قوطی
رئیس اتحادیه
که نظــرات کاربران اجتماعی را رب گوجهفرنگــی
فروشــندگان
بازتــاب میدهد ،به این افزایش ۸۰۰گرمــی در
میوه و ترهبار
قیمت شگفتانگیزگوجهفرنگی برندهای مختلف
در ایــن بــاره
بیــش از  ۲تا  ۳برابر
پرداخته و نوشته است که:
در گفتگــو بــا
انگارگوجهفرنگــی با دالر رقابت افزایــش یافتــه بهطوری
تســنیم گفت :قیمت
دارد؛ گوجه هفتهــزار تومانی که قیمت این محصــول که در هــر کیلوگــرم گوجــه فرنگــی
و دالر هفدههــزار تومانی .بنابر اسفند ماه ســال گذشته کمتر خردهفروشی  7هزار تومان تا 7
حســاب سرانگشــتی یکــی از از ۶هــزار تومــان بود امــروز به هــزار و  500تومان و در میدان
کاربــران ،نــان دوهــزار تومانی  ۱۳۸۰۰تــا  ۱۸۰۰۰هزار تومان مرکــزی حــدود  5هــزار و 500
بهعــاوه گوجــه و تخممــرغ رسیده است.
تومان بهفروش میرسد.
دههــزار تومانــی ،املت ســاده قیمت رب گوجهفرنگی بیش از گفتنی است ،کاهش ارزش پول
را بــه یــک غــذای الکچــری  2.5برابر افزایش یافت بهطوری ایران باعث شــده کــه صادرات
بیســتهزارتومانی تبدیل کرده کــه هرکیلوگــرم رب از حــدود محصــوالت مختلــف از جمله
اســت و معلوم نیست گوجهای 6هزار تومان ( 5800تومان یک رب گوجهفرنگــی و خــود میوه
که در خاک ایران و با کود و آب برند) امروز به  13800تا  18000گوجهفرنگی صرفه زیادی برای
همین مملکت بهعمــل آمده ،تومان رسیده است.
صادرات داشــته باشــد .وزارت
رب
قیمت
افزایش
چهطور با باال رفتــن نرخ دالر ،درباره دالیل
صنعت ،معــدن و تجارت برای
قیمت نجومی پیدا میکند .یکی گوجهفرنگی میتوان به باال رفتن کنتــرل قیمتهــا صــادرات
از کاربــران هــم گفته اســت که هزینههای بستهبندی و افزایش گوجهفرنگی را تــا اطالع ثانوی
برادرش بهجــای گوجهفرنگی ،قیمت گوجهفرنگی اشاره کرد.
ممنوع کرده است.
هندوانــه خریــده ،چــون هــم بنابرایــن گــزارش قیمــت
(ایران اینترنشنال )
هرکیلوگــرم گوجهفرنگــی در
بزرگتر است و هم ارزانتر.
روزهــای اخیر تا 7هــزار و 500
نداریــم ،فقط این پیامها به تبلیغ
نوع خاصی از کفش یا بیمه ماشین
تقلیل یافتهاند .ما بخش عمدهای
از فضــای عمومــی را بــه افــرادی
اختصاص دادهایم که میخواهند از
طریق ما پول دربیاورند.
ما نیاز به فرهنگی داریم که نیازهای
مشــترک ،گســترده و عمیق ما را
به مهــر مادرانــه بفهمــد و ارزش

باقیماندن چنین نیازی در انسان
را درک کند .این یک عمل سیاسی
اســت گرچه این مساله در دستور
کار هیچ حزب سیاســی دوران ما
نیست.
شــاید بــد نباشــد کــه طراحــان،
ن و هنرمندان ،آثاری خلق
معمارا 
کنندکه مضمون اصلی آنها محبت
مادرانه-پدرانه باشــد .فضاهایی

بــرای مهربانی که بتوانیم به عقب
برگردیم.
تصویر مادر را در یک محیط گرگ
و میش در نظر بگیرید ،در حالی که
روی بالشتکهای نرم ،زیر پتوهای
پشــمی ظریفــی کــه در روزهــای
اول زندگیمان ما را میپوشــانند،
خوابیدهایم و او آراممان میکند.
آلن دوباتن
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یافتههای تازه در مورد
بیماری «اماس»
در فصــل گرمــا ،بیمــاران
مبتال به اماس رنج بیشتری
میبرند ،دلیل این امر باید
کمبــود مالتونین باشــد.
مولتیپل اســکلروز یا اماس
یا تصلب بافت چندگانه یک
بیمــاری خودایمنی اســت
که در آن غالفهای ایمنی
میلیــن آســیب میبینند.
ســلولهای آســیبدیده
در مغــز و نخاع هســتند و
عواقــب ناشــی از بیمــاری
میتوانند بسیار متفاوت از
اختالل بینایی تا خستگی،
از فلج تا اختالالت حسی در
دست و پا باشند.
آسونتادالبیانکومتخصص
مغــز و اعصــاب دانشــکده
پزشــکی دانشــگاه ویــن
میگویــد :در مراحل اولیه
بیماری ،نمود آن به شکل
حمله است .بنابراین تعداد
و شــدت ایــن حمــات در
بیمــاران مختلــف ،تفاوت
میکند.
عوامل محیطی نیز بر روند
بیمــاری تأثیــر میگذارند.
مطالعات نشان داده است
کــه نــور تأثیرگذار اســت و
بیماران در بهار و تابســتان
رنــج بیشــتری به نســبت
پاییــز و زمســتان دارنــد.
لوتسز هارمس ،متخصص
مغز و اعصاب در دانشــگاه
شــریته برلیــن میگویدکه
دلیل این موضوع بایســتی
به دلیــل اختالل در میزان
مالتونین ،هورمونی که در
غده صنوبری تولید میشود
و به تنظیم چرخه خواب و
بیداری بدن کمک میکند،
باشــد .مقــدار مالتونیــن
تولید شــده به طــور عمده
بســتگی بــه میــزان نــور
دارد .اگر هوا روشــن باشد
و خورشــید بتابــد ،تولیــد
مالتونیــن کاهش مییابد.
بنابراین در تابستان میزان
مالتونین بــدن اکثر مردم
پایینتر از زمستان است.
در مبتالیان به اماس برخی
از سلولهای سیستم ایمنی
بدنیعنیلنفوسیتهایتی
به صورت نادرست هدایت
میشــوند .یعنی بــه جای
پشتیبانی از دستگاه ایمنی
در کار خود ،بافت بدن را به
عنوان یک موجود خارجی
بالقو ه بیماریزا شناسایی و
به آن حمله میکنند.
هارمــس میگویــد بــه نظر
میرسد که باال بودن سطح
مالتونیــن در بدن فعالیت
ایــن ســلولهای مضــر را
کاهش دهد .پژوهشــگران
همچنین نشان دادهاند که
تزریق روزانه پنج میلیگرم از
این هورمون به مدت  ۹۰روز
سبب شده است که بیماران
مبتال به اماس حال عمومی
بهتریداشتهباشند.

بــا این حــال برای بررســی
اثر ایمنی این هورمون نیاز
به پژوهشهای دقیقتری
بر روی انســان وجود دارد.
اســتفاده از ایــن هورمــون
برای بیماران مبتال به اماس
که از بیخوابی رنج میبرند
گزینــهای خوبیســت.
هارمس میگوید این روش
درمانی باید با پزشک معالج
مطرح شود.
در حــال حاضــر  ۱۶نــوع
دارو بــرای درمــان بیماری
اماس تجویــز میشــود .با
توجه به این که هیچ فاکتور
مشــخصی بــرای ابتــا به
این بیمــاری وجــود ندارد
بنابرایــن برنامــه درمانــی
ویژه بــرای هر بیمــار ارائه
نمیشــود .در واقــع تنهــا
تفاوت بین بیمــاران تعداد
و شدت حمالت است ،که
میتواند خفیف ،متوسط یا
شدید باشد.
دکتــر تومــاس برگــر،
متخصص مغز و اعصاب و
سرپرســت کلینیک اماس
شــهر اینســبروک اتریــش
میگویــد :مــا نمیتوانیــم
بیمــاری را درمــان کنیم.
هدفمــان ایــن اســت که
حمــات را متوقف کنیم.
داروهــای فعلــی بــه طــور
متوســط روی  ۸۰تــا ۹۰
درصــد بیمــاران درســت
عمــل میکننــد بنابرایــن
داروی جدیــد نیــاز نداریم.
آن چه کم داریم یک درمان
طبقهبندیشــده و منظــم
است که بر اساس آن بتوانیم
به هــر بیمار یــک نحوهی
درمــان پیشــنهاد کنیــم.
بــرای این کار ما احتیاج به
بیومارکر یا زیستنشانگری
قابل اعتماد داریم .نشانگر
زیســتی در حوزه پزشــکی
شاخصی قابل اندازهگیری
برای تشــخیص وجود یک
بیمــاری اســت کــه گاهی
شدت بیماری را نیز نشان
میدهد.
دکتــر برگر افزود کــه در ۲۵
ســال گذشــته حساسیت
بــر روی بیمــاری در افکار
عمومــی افزایــش یافتــه و
بنابراین تشخیص بیماری
در بیــن افــراد بیــن  ۲۰تا
 ۳۰ســال نیز بیشــتر شده
اســت .او تأکیــد کــرد کــه
افزایــش شــیوع بیمــاری
در کشــورهای خاورمیانه،
جهــان عــرب و نیــز
آمریــکای جنوبــی از
مواردیســت که باید
مورد توجه قرار بگیرد.
شــمار زنــان مبتــا
بــه بیمــاری اماس در
جهــان ،چهــار برابــر
مــردان مبتال بــه این
بیماری است.
•
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کلســترول یک ماده مومی شــکل
است که در خون و سلولهای شما
کلسترول
ِ
یافت میشــود .بیشــترِ
بــدن شــما را کبدتان میســازد و
ِ
مابقی آن از غذاهایی که میخورید
حاصل میشود .کلسترول در خون
همراه با ترکیباتی جابجا میشود که
لیپوپروتئیننامیدهمیشوند.
کلسترول به دو شکل وجود دارد:
 لیپوپروتئیــن بــا چگالــی کــم( )LDLکه کلســترول نــوع "بد"
نامیــده میشــود و نــوع ناســالم
کلسترول است LDL .کلسترول
میتواند در رگهای شما رسوبات
مومی و چربی شکلی به نام پالکها
را تشکیل دهد.
 لیپوپروتئیــن بــا چگالــیبــاال ( )HDLکــه کلســترول
"خــوب" نامیــده میشــود و نوع
ســالم کلســترول اســت .این نوع
کلســترول ،کلســترول اضافــی را
از رگهــای شــما به کبــد انتقال
میدهد کــه در واقع موجب خروج
آن از بدنتان میشود.
کلسترول به خودی خود بد نیست.
در واقــع بدن شــما برای ســاخت
هورمونها ،ویتامین  Dو مایعات
گوارشــی به آن نیاز دارد و عالوه بر
اینهــا به عملکــرد اندامهای بدن
شــما کمک میکند .با این وجود
داشتن کلســترول  LDLبیش از
حد میتواند یک مشکل باشد.
کلســترول  LDLبــاال در طــول
زمــان میتوانــد موجب آســیب به
رگهــا ،افزایش احتمــال ابتال به
بیماریهای قلبی و افزایش خطر
ابتال به سکته مغزی شود.
با چک کردن مرتب کلســترول در
مراجعات منظم به پزشک وکاهش
خطر ابتال به بیماری قلبی با رژیم
غذایی ،ورزش ،تغییر سبک زندگی

و دارو میتوانید به کاهش عوارض
ناشــی از بیمــاری قلبــی و بهبود
کیفیت زندگیتان کمک کنید.
•
تاثیر کلسترول بر دستگاه قلب
و عروق
هنگامــی کــه  LDLکلســترول
بیــش از حــد در بدن شــما وجود
داشــته باشــد ،میتواند در رگها
تجمــع کند ،آنها را مســدود کند
و در نتیجــه انعطافپذیری رگها
را کم کند .ســخت شــدن رگها،
آترواسکلروز نامیده میشود .وقتی
گرفتگی عروق ایجاد میشود خون
راحتی قبل نمیتواند درون آنها
به
ِ
جریــان یابــد؛ بنابراین قلب شــما
باید به ســختی کارکنــد تا خون را
بــه درون رگها هل دهــد .به این
ترتیب با گذشت زمان ،پالکهای
ایجاد شــده در رگها موجب بروز
بیماریهای قلبی میشوند.
پالک ایجاد شده در عروق کرونری
میتوانــد جریــان خــون غنــی از
اکســیژن را بــه عضله قلب شــما
متوقــف کنــد .این اتفــاق موجب
درد قفسه سینه میشود که آنژین
نــام دارد .آنژین یــک حمله قلبی
نیســت ،بلکه یک اختــال موقت
جریان خون است .این یک هشدار
اســت که شــما در معــرض حمله
قلبیهستید.
یــک تکــه از پــاک درون عــروق
خونی در نهایت میتواند شکســته
شــود و موجب تشکیل لخته شود
و یــا این که ممکن اســت موجب
تنگ شدن رگی که جریان خون را
به قلبتان میبرد شــود و در نهایت
حمله قلبی اتفاق بیفتــد .اگر این
روند در شــریانهایی که به سمت
مغز میروند یا درون مغز رخ دهد،
میتوانــد منجــر به ســکته مغزی
شود.

پــاک همچنین میتوانــد جریان
خونی کــه به ســمت رودهها ،پاها
و رانهــا میرونــد را مســدود کند
کــه این عارضــه بیماری شــریانی
محیطی ( )PADنامیده میشود.
•
تاثیر کلسترول بر غدد درونریز
غــدد تولیدکننــده هورمــون در
بدن شــما از کلسترول برای ایجاد
هورمونهایــی ماننــد اســتروژن،
تستوســترون وکورتیزول استفاده
میکنند.بهطورمتقابلهورمونها
هــم میتواننــد بــر روی ســطح
کلســترول بدن تأثیر بگذارند؛ در
ادامه به برخی از آنها اشــاره شده
است:
 تحقیقات نشــان داده است کهبــه دلیل افزایش میزان اســتروژن
در طی چرخه قاعدگی زنان ،سطح
 HDLکلســترول نیز بــاال میرود
و ســطح  LDLکلسترول کاهش
مییابد .این موضوع ممکن است
یکی از دالیل چرایی افزایش خطر
ابتــا به بیماری قلبی در زنان بعد
از دوران یائسگی ،زمانی که میزان
استروژن کاهش مییابد ،باشد.
 کاهش تولید هورمون تیروئید(کــمکاری تیروئیــد) منجــر بــه
افزایــش کلســترول  LDLو
کلســترول تــام میشــود و تولید
بیــش از حــد هورمــون تیروئیــد
(هیپرتیروئیدیسم) اثر عکس دارد.
 در درمــان «محرومیــت ازانــدروژن» کــه در آن ســطح
هورمونهــای مردانــه را بــرای
متوقــف ســاختن رشــد ســرطان
پروستات کاهش میدهند ،سطح
 LDLکلسترول افزایش مییابد.

 کمبــود هورمــون رشــد نیــزمیتواند ســطح LDL
کلســترول را افزایــش
دهد.
•
اثر کلسترول بر سیستم
عصبی
کلســترول یــک جــزء
____________________
جواد ایراخنواه
ضروری در مغز انســان
5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6
اســت .در واقــع ،مغــز
Tel.: 514-481-0671
حــدود  25درصــد کل
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کلســترول بــدن را در خــود جای
داده است.
ایــن چربی بــرای تولید و توســعه
سلولهای عصبی ضروری است،
که مغز را قادر میسازد با بقیه بدن
ارتباط برقرارکند.
بــا ایــن کــه شــما بــرای عملکرد
مطلــوب مغــز خــود به مقــداری
کلســترول نیــاز دارید؛ امــا مقدار
بیش از حد آن میتواند مضر باشد
و به آن آســیب برساند .کلسترول
بیــش از حــد در رگهــا میتواند
منجر به سکته مغزی شود .در این
بیماری بخشهای از مغز به دلیل
قطع جریان خون آســیب میبیند
و منجر به از دســت دادن حافظه،
حرکت ،مشکالتی در بلع و گفتار و
سایر عملکردها میشود.
باال بودن کلسترول خون به خودی
خود نیز در از دســت دادن حافظه
و عملکــرد ذهنــی نقــش دارد.
کلســترول بــاالی خــون میتواند
تشــکیل پالکهــای بتاآمیلوئیــد
را تســریع کنــد ،انباشــت ایــن
پروتئینهای چسبنده باعث آسیب
بــه مغز در افراد مبتــا به بیماری
آلزایمر میشود.
•
تاثیــــر کلسترول بر دستگاه
گوارش
در دســتگاه گــوارش ،کلســترول
برای تولید صفرا ضروری است -
مادهای که به بدن شــما در هضم
غذاهــا و جــذب مــواد مغــذی از
رودهها کمک میکند؛ اما اگر این
کلســترول در صفــرا بیــش از حد
وجود داشــته باشد ،مقادیر اضافی
آن تبدیل به کریســتالهایی شده
و سپس سنگهای ســختی را در
کیسه صفرا شما به وجود میآورند.
سنگ کیسه صفرا میتواند بسیار
دردناک باشد.
در نهایــت ایــن کــه نگه داشــتن
ســطوح کلســترول خــون در
محــدودهی آنچــه در تســتهای
آزمایشگاهی توصیه شده و کاهش
خطر ابتال به بیماریهای قلبی به
شما کمک خواهد کرد که کیفیت
کلی زندگیتان را بهبود ببخشید.
•
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wants to immigrate to
Québec, and, if appropriate, his/her spouse or de
facto spouse. In addition
to general criteria such as
age, French proficiency,
level of education, area of
training, work experience,
etc., certain invitations are
established based on targeted criteria, such as having
a job offer validated by the
Minister.
You have 30 days from
the day you created your
expression of interest to
complete and file it.
For more details on any
aspects of immigration,
please do not hesitate to
contact our office.
Keep safe, stay healthy, and
make sure laughter is in
your everyday life.
-----------------------

ترجمــه فارســی مقــاالت را در
وبسایت ما بخوانید
Immigration Canada
Maria Cottone
Represented by
Jean Sébastien Boudreault
)(Lawyer
www.mariacottone.com
info@immigrtioncmc.com

ســازمان جهانی سالمت میگوید
بیــش از  ۳میلیــون نفر در ســال
 ۲۰۱۶جــان خــود را بــه دلیــل
مصرف الکل از دست داده اند .بر
اســاس این گزارش مصرف الکل
عامــل  ۵درصد از مرگ و میرهای
جهان بوده است.
طبق تحقیقاتی که این ســازمان
انجــام داده مصرف الکل در میان
جوانان تاثیرات مخرب بیشــتری
دارد و موجــب مــرگ زودرس در
 ۷.۲درصد جوانان شده است.

بازگشتجکوویچ
قهرمان تنیس دنیا
آقــای جکوویچ قهرمان  31ســاله
تنیــس از کشــور ســرب کــه پس
از شکســتگی مچ دســت در سال
 2017بــرای مدتــی از شــرکت در
تمرینات و مســابقات محروم بود
در رقابــت های US
اوپــن حضــور یافــت
و توانســت حریــف
سرســخت آرژانتینی
خود آقــای دل پورتو
قهرمــان بلنــد قــد
 1.98ســانتی متری
را در سه ست ،6-3
 6-3 ،7-6مغلوب
نماید.
آقــای دل پورتو موفق
گردیــده بود کــه آقای راجــر فدرر
تنیس باز معروف سوییسی را ،که
تابحال  95عنوان قهرمانی دنیا را
به دست آورده ،مغلوب خود نماید.
آقــای جکوویــچ دارای  14عنوان
قهرمانی تنیس اســت و در رقابت
های بین المللی توانسته قهرمانانی
چون پیت سمپراس ،راجر فدرر و

ting a new one.
All persons 18 years of
age and over who want to
immigrate to Québec under
the Regular Skilled Worker
Program can fill out an
expression of interest. Your
spouse can therefore fill out
his/her own expression of
interest, but you must state
it on your form.
The Arrima portal allows
you to withdraw an expression of interest at any time.
Note that by withdrawing
your expression of interest,
the representation mandate
possibly linked to your
Arrima account is automatically cancelled.
The new immigration
system based on the expression of interest makes
it possible to build a bank
of persons who want to
immigrate to Québec under
the Regular Skilled Worker
Program. On the basis of
this bank, the Minister will
invite persons who best
meet Québec’s needs.
Invitations are established
based on the criteria that
define the employability
profile of the person who

www.paivand.ca since 1993

one, it is possible to update
your expression of interest
during its entire validity
period.
Please note that from the
moment you are invited to
submit an application for
permanent selection, your
profile can no longer be
updated.
No documents are required
at the point when you are
filing your expression of
interest.
It is not possible to fill
out or file more than one
expression of interest at the
same time.
You can fill out an expression of interest if you
have already submitted,
before August 2, 2018, an
Application for a Selection
Certificate. If, following submission of your
expression of interest, you
are invited to submit an
application for permanent
selection and you accept
the invitation, given that
you are not authorized to
submit two applications at
the same time, you must
withdraw your previous
Application for a Selection
Certificate before submit-
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ARRIMA
A new portal for online Quebec
immigration applications

interest is filed, it will be
valid for one year. It will
become invalid after that
time period.
You will receive an
invitation to submit an
application for permanent
selection.
You will not receive an
invitation. In this case,
after the one-year period,
your expression of interest
will be invalid. It will then
be possible to file a new
expression of interest.
When you invited, you
have 90 days to submit an
application for permanent
selection.
Your expression of interest
is no longer valid after one
year; you can file a new

Program must express their
interest by filling out an online expression of interest
form. On this form, they
must, among other things,
provide information regarding their area of training,
educational level, language
skills and work experience,
as well as additional information.
Based on the expression of
interest bank, the Minister
invites the persons who
meet certain criteria, focusing mainly on labor market
needs in the different
regions of Québec. Having
a job offer validated by the
Minister is one of the criteria taken into consideration.
Once your expression of

ساالنه چند میلیون نفر به خاطر مصرف مشروبات الکلی میمیرند؟
گــزارش وضعیت جهانــی الکل و
سالمت که در  ۲۱سپتامبر ۲۰۱۸
توسط دفتر ژنو سازمان ملل متحد
منتشر شد همچنین میگوید نرخ
نوشــیدن الــکل در کشــورهایی
مانند روسیه ،مولداوی و بالروس
در دهه گذشــته بیش از هرکشور
دیگری کاهش یافته است.
همچنین این گزارش میگوید سه
چهــارم مرگهایی که در اثر الکل
بودهاند مربوط به مردان است.
در سراســر جهــان حــدود ۲۳۷

نادال را شکست دهد.
او موفــق به دریافــت جایزه بزرگ
این مسابقات به مبلغ 3،500000
دالرگردید.

 USاوپن بانوان

بــرای اولین بــار دوشــیزه نائومی
اوســاکا تنیس باز  20ســاله ژاپنی
موفــق گردیــد عنــوان
قهرمانــی USاوپــن را از
دست خانم سرینا ویلیامز
قهرمــان تنیــس بانــوان
خــارج کنــد و وی را در دو
ِست با نتیجه 6-2 ، 6-4
شکست دهد.
در هنگام بــازی آنان ،داور
مســابقه آقــای کارلوس از
خانم سرنا بخاطر صحبت
وی بــا مربی خود در هنگام
بازی ایرادگرفت .همچنین نسبت
به نوع لباس وی اعتراض نمود که
بنــا به اظهار خانم ســرینا این امر
موجب عصبانیت شدید وی شده
و کنترل و تمرکز خــود را در بازی
از دســت داده و در نتیجه مغلوب
خانم اوساکا گردیده.
خانم ســرینا در هنگام بازی راکت

میلــون مرد و  ۴۶میلیــون زن به
اختــاالت مصــرف الــکل مبتال

هستندکه بیشترین میزان شیوع
در میــان مردان و زنــان قاره اروپا

 3000دالری را به
زمیــن کوبید و آن
را شکســت .وی
اضافه کرده اســت
که در آینــده آقای
کارلوس نمی تواند
داوری مسابقات او
را به عهده بگیرد.
خانمنائومیاوساکا
با این پیروزی عنوان
قهرمانی  USاوپن و نیز مبلغ 3،5
میلیــون دالر جایزه مســابقه را به
دست آورد.

خانــم الپوینــت در
مســابقات قایقرانــی
 15000متــر پرتغــال
موفــق شــد ســایر
رقبــای خود را پشــت
ســر بگــذارد و عنوان
قهرمانــی و مــدال
طالی این مسابقات را
به دست آورد.
خانم الپوینــت در حال
حاضر در دانشــگاه کبک در رشته
پرستاری تحصیل میکند و در نظر
دارد پس از به دست آوردن مدرک
پرستاری خود ،با شدت بیشتری
تمرینات خود را برای رقابت های
 2020توکیو آغاز کند.

پیروزی قایقران جوان
کبکی

دوشــیزه لورانــس – ونســان –
الپوینت ،قایقران  26ساله کبکی
کــه تاکنون  10عنوان قهرمانی
قایقرانــی را در رقابت های بین
المللــی بدســت آورده اســت،
درنظر دارد خود را برای شرکت
در مســابقات المپیــک 2020
توکیو آماده سازد و بتواند چهره
بیشتر شناخته شده ای از خود
در این ورزش بجا بگذارد.
طبــق گــزارش Sport.com
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است .طبق این گزارش اختالالت
مصر الکل بیشتر در کشورهای با
درآمد باال رایج است.
براســاس آمارها ،میــزان مصرف
الکل در سال  ۲۰۱۲در اروپا ۱۰.۹
درصد بوده و در ســال  ۲۰۱۶این
رقم به  ۹.۶درصد رسیده است .با
این حال میزان کلی مصرف الکل
در اروپا همچنان باال است.
راجیو جاالن ،استاد بیماری کبد
در دانشــگاه لنــدن با بیــان اینکه
متاســفانه در اروپــا افــراد از ۱۶

Persons who want to
immigrate to Québec under
the Regular Skilled Worker
Program need to create a
profile in the new portal
Arrima in order to fill out
and file an expression of
interest form.
Following the coming
into force of the new
Québec Immigration Act,
on August 2, 2018, the
Minister has implemented a
new immigration application management system
based on an expression of
interest.
This system consists of
two steps. As a first step,
persons who want to
immigrate to Quebec under
the Regular Skilled Worker

سالگی اجازه مصرف الکل دارند،
میگوید ۴۴« :درصــد از افراد ۱۵
تــا  ۱۹ســاله در اروپــا بــه مصرف
الــکل اعتیــاد دارنــد و نوجوانان
در جشــنهای مــدارس نیز الکل
مینوشند».
وی هچنین مصرف الکل را عامل
 ۱۰درصــد از مرگهــای مــردم
اروپــا خوانــده و مشــکل اصلی را
نبود سیاســتی جدی برای مقابله
بــا مصرف الــکل در اروپا و آمریکا
اعالم کرده است.

ورزشـــی...

یادداشتهای«شامپیون»!

تایگر وود قهرمان
گلفآمریکایی
آقای تایگــر وود  42ســاله ،که در
ســال  2017چهار عمــل جراحی
ســتون فقــرات داشــته ،مجــددا
تمرینات خود را در سال 2018
آغاز نموده اســت .وی دارای
 14عنوان قهرمانی دنیاســت
و تا بحال  29عنوان قهرمانی
را در مسابقات مختلف گلف
بدست آورده است.
آقــای تایگــر وود ،پــس از
بهبــودی از عمــل جراحــی،
در اولیــن مســابقه خــود در
ســال  2018در زمیــن گلف

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
چکسولواکی 1976؛
خبرنگارکیهان ورزشــی
در کلکتــه1976؛
19؛سرپرستکمیتهفنی
المپیکمونتریال76
وی میزمسابقات آسیایی
داوران تنیس ر

19؛ مشاور فنی مسابقات
درتهران 74
جهانیدرانگلستان1977

بوستون در ردیف دوم قرارگرفت.
طبــق گــزارش مجلــه ی معروف
«فوربــس» او در میــان تمــام
قهرمانــان معــروف دنیــا پس از
مایــکل جــردن( ،بسکتبالیســت
مشــهور آمریکایــی بــا در آمــد 1
میلیــارد و  850میلیــون دالر) با
درآمــد یــک میلیــارد دالر و 700
میلیون دالر بهترین بازیکن گلف
دنیا محســوب شــده ،رتبه دوم را
دارست.
•
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خاورمیانه...
 10تصمیم خطرناک دونالد ترامپ
با گذشت کمتر از دو سال از دوره
ریاســتجمهوری دونالــد ترامپ
در آمریــکا ،وی ده
تصمیــم خطرنــاک
برای نابودی مســاله
فلسطین اتخاذ کرده
کــه آخریــن آن لغــو
اجازه اقامت حســام
زملط نماینده ساف و
خانواده وی در ایاالت
متحــده و بســتن
حسابهای بانکی آن
است.
تصمیمــات دونالــد
رئیس جمهور ترامپ
علیه قضیه فلسطین
به شرح زیر است:
•
 -۱بهرمسیت شناخنت قدس
بهعنوان «پایتخت اسرائیل»
ترامپ در تاریخ  ۶دســامبر ۲۰۱۷
گفــت آمریــکا قــدس اشــغالی را
پایتخت اسرائیل میداند و دستور
سفارت انتقال کشورش از تلآویو
به آن شهر را صادر کرد .این اقدام
با واکنش شــدید جامعــه جهانی
مواجه و فلســطینیان بسیاری در
تظاهرات علیه این تصمیم شهید
و مجروح شدند.
•
 -۲کاهش کمک مالی به
آژانس امداد «اونروا»
آمریکا در تاریخ  ۱۶ژانویه امســال
کمــک  ۳۰۰میلیــون دالری خود
(از مجموع  ۳۶۵میلیون دالر) به
آژانــس امداد و کار ســازمان ملل
برای آوارگان فلسطینی «اونروا» را
قطع کرد .این آژانس به حدود ۵.۹
میلیــون پناهنــده و آواره در کرانه
باختری ،نوار غزه ،اردن ،لبنان و
سوریه کمک میکرد.
•
 - ۳انتقال سفارت ایاالت
متحده آمریکا به بیتاملقدس
آمریکا در تاریخ  ۱۴ماه مه گذشته،
ســفارت خــود را از تلآویــو بــه
بیتالمقدس منتقل کرد.
ایــن اقــدام باعث واکنش شــدید
کشورهای عربی و اسالمی و غیره
شــد .مردم این کشورها علیه این
اقدام آمریکا تظاهرات کردند.
نظامیــان اســرائیل در مــرز نــوار
غزه دســت بــه قتلعــام زده و ۶۲
فلسطینی را در یک روز به شهادت
رساندند .دونالد ترامپ پس از این
اقدام اظهار داشــت قــدس از میز
مذاکرهفلسطینی-اسرائیلیخارج
خواهد شد.

علیهفلسطین

واشنگنت
صائبعریقات،دبیرکمیتهاجرایی
ســازمان آزادیبخش فلســطین
چنــد روز پیــش اعــام کــرد:
«آمریکا دفتــر ما در
واشنگتن را تعطیل
میکند .این تصمیم
دور جدیــد مجازات
جمعی فلســطینیان
توسط دولت ترامپ
و ضربــ ه بــه صلــح
و عدالــت اســت.
ایــن اقــدام مجازات
فلســطین بابــت
همــکاری بــا دادگاه
کیفــری بینالمللی
علیه جنایات جنگی
اسرائیل است».

 - ۴قطع کامل کمکهای
مالی آمریکا به اونروا
آمریــکا در اواخــر اوت گذشــته
حمایــت مالــی از اونــروا را کامــا
متوقف کرد .مقامــات وزارت امور
خارجه آمریکا گفتند که حمایت از
«اونروا» کامال قطــع کرده و پس
از کمــک  ۶۰میلیــون دالری مــاه
ژانویه دیگر بخش اعظم این بار را
نمیپذیرند.
فلسطینیاناینتصمیمراخشونت
خطرناک آمریکا علیه کشورشــان
بــه منظــور لغــو حــق بازگشــت
هموطنانشان و مقابله با مسئله
پناهندگاندانستند.

 -۸انسداد حسابهای بانکی
سازمان آزادی بخش فلسطین
در آمریکا
احمــد مجدالنــی عضــو هیــات
اجرایی ســاف در این زمینه گفته
است« :تصمیم به بستن دفتر ما
در واشــنگتن همزمان با انســداد
حســابهای بانکی آن اتخاذ شده
اســت .ایــن اقــدام مغایــر اصول
انسانی و عرف دیپلماتیک است و
آن را محکوم میکنیم».

•

•

 -۵قطع کامل کمک مالی به
دولتفلسطین
رامــی حمداللــه در تاریــخ  ۲اوت
گذشــته گفت که واشنگتن تمام
کمکهای خــود به فلســطین را
متوقف کرده اســت .این کمکها
در  ۱۰سال اخیر ساالنه بین ۶۰۰
میلیون دالر تا  ۸۰۰هزار دالر بوده
که توسط وزارت خزانهداری آمریکا
و اونــروا میان نهادهای غیردولتی
توزیع شده است.
•

 -۶توقف کمک به
بیمارستانهایقدس
آمریــکا در تاریخ  ۷مــاه جاری ۲۵
میلیون دالر از کمک مقرر خود به
 ۶بیمارستان در قدس را قطع کرد.
اهالــی قدس ،کرانه باختری و نوار
غزه در این بیمارســتان ها درمان
مــی شــدند .مســئوالن پزشــکی
فلسطین پیامد این اقدام را فاجعه
بار ارزیابی کردهاند.
•

 -۷تعطیلی دفتر سازمان
آزادی بخش فلسطین در
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همدردی

دوستان دیرین و ارجمند
خانواده ی محترم مردکار
عزیزان و سروران سوگوار
درگذشت غم انگیز عزیز دلبندتان ،دوست ارجمند و همکار دیرین گرانقدر ما،

زنده یاد جناب آقای فریدون مردکار
این انسان فرهیخته و شریف ما را بسیار متاثر کرد.
ما را در غم سنگین از دست رفتن آن عزیز انباز بدانید.
آرامش و بهروزی برای فرد فرد شما عزیزتان آرزومندیم.

محمد رحیمیان و همه دوستان شما
در پیوند مونتریال و ونکور

•

•

 -۹توقف کمک مالی به پروژه
اسرائیلی-فلسطینی
جیسون گرینبالت معاون رئیس
جمهــور آمریــکا در تاریــخ ۱۵
مــاه جاری اعــام کــرد« :کمک
 ۱۰میلیــون دالری واشــنگتن
برای ایجــاد رابطه میــان جوانان
فلسطینی و اسرائیلی متوقف شده
اســت .ایــن اقــدام برای فشــار بر
فلسطینیاناست».
•

 -۱۰اخراج سفیر فلسطین از
آمریکا
مقامــات واشــنگتن در تاریخ ۱۵
ماه جــاری اجــازه اقامت حســام
زملط نماینده سازمان آزادیبخش
فلســطین (ســاف) و خانواده وی
در ایــاالت متحده آمریــکا را لغو و
حســابهای بانکی آن را مســدود
کردند.
مجدالنی همچنین اظهار داشــته
اســت« :گنــاه فرزنــدان زملــط
چیســت؟ آنهــا در آنجــا تحصیل
میکنند ،ولی اجازه اقامتشان لغو
می شود».
ساف این اقدام را روندی خطرناک
در روابط فلسطین و آمریکا و نقض
آشــکار اصول دیپلماتیک دانسته
است( .منبع :خبرگزاری آناتولی)

www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
بیزنس خود را به ما بسپارید! با پیوند دیده شوید...

صرافــــی 5ستاره
2178 Ste-Catherine W.

(514) 846-0221

Tel.: (514) 585-2345
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ی جدید،
یانوس ها
ی کشف اق
ـاحل آرام
برا
ترک سـ
شــهامت
د
ای
ب
باشیم ...
را داشته
ییر است
د
و
خ
جهان تغ
ن جهان،
ای
تقدیر...
نه

ازنازی بپرس!...

الل که باشی،
ز
آمسان در تو
پیداست...

جن
س آجرهای
سا
خ
ت
ما
ن روحی و
عاطفی بش
ر ،از شاد
م
ان
ی
س
ت.
ان
دوهخــ
ــواری،
راه را بر
هر چه رش
د
و
س
ال
مت و
پاکیزگی و
انصاف و م
دا
را
و
را
ستــــــی،
می بندد!
_______
(محمد
نوری زاد)

>> آدم با احساسی باشید.
آدم حساسی نباشید!
>> آدم حساس چیزهای
ِ
کوچک بد را بزرگ میکند
>> آدم با احساس چیزهای
ِ
کوچک خوب را بزرگ میکند...

خواص عجیب اعداد
کوچکتر از یک!

آمــوزگار ریاضی یــک روز در وقت
خارج از درس گفت:
اعــداد کوچکتــر از یــک ،خــواص
عجیبی دارند!
شاید بتوان آنها را با انسانهای تنگ
نظر مقایسه کرد.
(مثــا  )0.2وقتــی در آنهــا ضرب
میشــوی یــا میخواهــی بــا آنهــا
مشــارکت کنی ،تــو را نیز کوچک
میکنند.
3x0.2=0.6
قاضی از قاتل انور السادت
می پرسد چرا او را کشتی؟
قاتل جواب میدهد :ایشان
یک سکوالر است.
قاضــی میگویــد :آيا معنی
سکوالر را میدانید؟
قاتل میگوید :نه نمیدانم!
***
در تــرور نافرجــام نجیــب
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کاش ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﮑﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺷﺖ...

وقتی میخواهی با آنها تقسیم شوی
یا مشکالتت را با آنها تقسیم کنی
و بازگــو کنی ،مشــکالتت بزرگتر
میشوند.
3÷0.2=15
وقتی با آنها جمع میشوی و در
کنار آنها هستی مقدار زیادی به
تو اضافه نمیشود و چیزی به
تو نمی آموزند.
3+0.2=3.2
و اگر آنها را از زندگی کم کنی چیز
زیادی از دست نداده ای!
3-0.2=2.8
ارزشــمند

زندگــی

محفوظ (برنده جایزه نوبل
نویسنده مصری) قاضی از
تروریستمیپرسد:
چــرا نجیــب را بــا خنجــر
زدید؟
جانــی میگویــد :بدلیــل
نوشــته های آن،خصوصا
کتاب بچه های کوی ما.
قاضــی میگوید :کتــاب را

since3
199

خودتــان را بخاطــر آدم هــای
کوچــک و حقیر ،بی ارزش نکنید
و به بزرگی خودتان ایمان داشــته
باشید.

خوانده ای؟
قاتل میگوید :خیر!
***
قاضــی از قاتل فــرج فوده،
شــاعر و نویســنده مصری
میپرسد:
چرا او را کشتی؟
قاتل میگوید :اوکافراست.
قاضــی بــه قاتــل میگوید:

ﮐﺎﺵ ﺗﺎ ﺩﻝ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ﻭ ﻣﯿﺸﮑﺴﺖ
ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﻣﯽ
ﻧﺸﺴﺖ!
ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺭﻭﯼ ﻫﺮ ﺭﻧﮕﯿﻦ
ﮐﻤﺎﻥ
ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻥ !
ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ
ﮐﯿﻨﻪ ﻭ ﻏﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ
ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﻝ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ
ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ

چطــور بــه ایــن نتیجــه
رسیدی؟
قاتل :از کتاب هایش.
قاضــی میگویــد :آیــا
کتابهایش را خوانده ای؟
قاتل جواب میدهد :خیر،
من اصال سواد ندارم!

دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی ،در شرق کانادا

یکم و پانزدهم هر ماه منتشر می شود

ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﺎﺵ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪگی
ﺗﺎ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻗﺎﺏ ﺑﻨﺪﮔﯽ
ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﺎﺵ ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺎﻥ
ﺷﻮﻧﺪ
ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻏﺼﻪ ﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﺒﻮﺩ
ﺭﺩ ﭘﺎﯼ ﮐﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﻧﺒﻮد..
ﮐـﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ...
ﻻﺍﻗﻞ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺭﺍ ﯾﮑﺒﺎﺭ
ﺩﺍﺷﺖ ...
ﺳﺎﻋﺘﻢ ﺑﺮﻋﮑﺲﻣﯿﭽﺮﺧﯿﺪ
ﻭ ﻣﻦ ...
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کو
«تغیی
 ،توانای ِی
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C
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گر تنهــا
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ی
شتن و یا ت
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ر
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توانایــ
و یا حتی
ی اســتفا
د
ه
ا
ز
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پیو
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ک
ه
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یانگر این
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س
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ت
ک
ــ
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اند هها و آم
و
توانــد از
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ها
ی خود
در زند
 ،تغییری
گی خود ای
جادکند.

ﺑﺮ ﺗﻨﻢ ﻣﯿﺸﺪ ﮔﺸﺎﺩ ﺍﯾن ﭘﯿﺮﻫﻦ ...
ﺁﻥ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ  ،ﮐﻮﺩﮐﯽ  ،ﺳﺮﻣﺸﻖﺁﺏ
...
ﭘﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺟﺎﯼﺧﻮﺍﺏ ...
ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻭﻥ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﯽ ...
ﺩﻝ ﻧﻤﯿﺪﺍﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﺳﺖﻫﺮ ﮐﺴﯽ ...
ﻋﻤﺮ ﻫﺴﺘﯽ  ،ﺧﻮﺏ ﻭ ﺑﺪ
ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ ...
ﺣﯿﻒ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ

بهـــــار...
بهار میآید
عکسها
پر از خرگوش میشوند
بالکنها پر از گنجشگ
طوفان
نسیم میشود و
نسیم
شانهای برای علفزار
بهار میآید
دنیا عوض میشود
اما آمدن بهار مهم نیست
مهم ،شکفتن گلها در قلب توست
_____________
رسول یونان
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

رویاهای» انسانی نسرین ستوده و...
همه زندانیان سیاسی ایران»

در طــول چهــار دهــه پس از انقــاب زندانهــای ایران اغلــب مملو از
پیشاهنگان راه آزادی و عدالت اجتماعی اعم از زن و مرد بود که به خاطر
آرمانهای انسانی و مخالفت با استبداد و خودکامگی ،راهی شکنجهگاهها
شــدند .زنانی که تســاوی را در ســرکوب و اعدام و شکنجه تجربه کرده
و صدها نفر از آنان در ســال  ۶۷در فاجعه ملی کشــتار زندانیان سیاسی
جان باختند .هماکنون در بند زنان زندانی سیاســی ،زنانی چون نرگس
محمدی فعال مدنی… ،آتنــا دائمی ،گلرخ ایرایی ،مریم اکبریمنفرد،
ده زن از دراویــش گنابادی کــه اخیرا حکم محکومیت دریافت کردند و
دهها فعال حقوق زنان و زندانیان سیاسی و عقیدتی شجاعانه در زندانها
مقاومت میکنند .خانم ستوده وکیل مردمی نیز هماکنون در زندان اوین
در اعتصاب غذا بهســرمیبرد و جانش در خطر اســت .به یاری او و همه
زندانیان سیاسی برخیزیم و با کارزارهای مختلف ،نیروهای مترقی جهان
را از سرکوبها و فجایعی که در زندانهای ایران میگذرد ،باخبر سازیم.
آزادی زندانیان سیاسی ایران همچنان یکی از خواستههای مبرم نیروهای
مترقی و مردم رنجدیده ایران است.
چهل ســال پس از انقالب مردمی دائمی  ،گلرخ
ایران که آزادی و عدالت اجتماعی ایرایی ،مریم
از مهــم ترین شــعارهای محوری اکبری منفرد
آن بــود ،زندانهــای ایــران مملو  ،ده زن از
از آزادی خواهــان و رزمنــدگان راه د ر ا و یــش
عدالت اجتماعی و اقتصادی است .گنابــادی که
انقالبی که سیل خروشان توده ها اخیــرا حکــم
و فریاد ”زندانی سیاســی آزاد باید محکو میــت
گردد“ درهای زندان های ایران را د ر یا فــت
گشود و آزادی خواهانی که بهترین کردنــد و
ســال های عمرشــان را در نبرد با دههــا فعال
دیکتاتوری شــاه گذرانــده بودند ،حقــوق زنان
آزاد شدند  .اما دیری نگذشت که با و زندانیــان
قبضه حکومت به دست روحانیت سیاسی و عقیدتی که شجاعانه در
ارتجاعی و استقرار حاکمیت والیت زندان ها مقاومت می کنند.
فقیهــی ،یعنی حکومــت نماینده امروز توده ها ی محروم و به جان
خدا بــر روی زمین  ،اســتبداد در آمده از فقر و تنگدستی که قربانیان
لباسی دیگر آن هم از نوع فاشیسم سیاست های ضد مردمی اقتصادی
مذهبــی پا گرفــت که رونــد آن با رژیم والیت فقیه اند ،به خیابان ها
ســرکوب و اعدام همه آنانی که در آمده و پایه های رژیم استبدادی را
پیشبرد انقالب نقش موثر داشتند به لــرزه در آورده اند و رژیم والیت
همراه بود.
فقیه جمهوری اسالمی بقای خود
در تابستان سیاه  ۶۷مبارزانی که از را در سرکوب مردم و دستگیری و
زندان ستمشاهی آزاد شده بودند ،اعدام مخالفان و سرکوب همه آنانی
بــه همراه بیش از چهار هزار نفر از که علیه سیاست های ضد مردمی
بهترین فرزندان این آب و خاک به اجتماعــی و اقتصادی و سیاســی
جرم دگر اندیشــی به جوخه های رژیم فقهــا مبارزه مــی کنند ،می
اعدام ســپرده شــدند .این کشتار بینــد .در ماه هــای اخیرهم زمان
وحشیانه یکی از بزرگترین جنایت با نضــج گیری جنبــش مردمی و
های سیاســی تاریخ کشور ماست دستگیری فعاالن کارگری از جمله
که ننگ ابدی آن در کارنامه سران معلمان  ،زنان ،دانشجویان ،اقلیت
رژیم باقی خواهد ماند.
های قومی و مذهبی  ،دستگیری
در طول این چهار دهه زندان های وکالی مترقــی که وکالت زندانیان
ایــران اغلب مملو از پیشــاهنگان سیاســی را بــه عهــده مــی گیرند
راه آزادی و عدالــت اجتماعی -از نیزشــدت یافته است .از آن جمله
مــرد و زن یــا پیــر و جــوان -بود دستگیری زینب طاهری ،محمد
که به خاطر آرمان های انســانی و نجفــی ،و نســرین ســتوده وکیل
مخالفت با استبداد و خودکامگی سرشناس و فعال حقوق کودکان
 ،راهی شکنجه گاهها شدند .زنانی است  .خانم ستوده هم اکنون در
که تســاوی را در ســرکوب و اعدام اعتراض بــه نقض حقــوق خود و
و شــکنجه تجربه کــرده و صد ها دیگر زندانیان از جمله حق انتخاب
نفــر از آنان در ســال  ۶۷در فاجعه وکیــل وعضویــت در کمپین نه به
ملی کشتار زندانیان سیاسی جان اعدام در زندان اوین و..دراعتصاب
باختند  .هــم اکنون فقط در بند غذا بســر می برد .او در مرداد ماه
زنان زندانی سیاسی ،زنانی اسیرند سال جاری زمانی که اعتراض های
کــه به خاطر فعالیت های مدنی و خیابانــی مردم به تنگ آمده از فقر
مســالمت آمیز ماهها در انفرادی ادامه داشــت از بند زندان زنان در
بودند ،شکنجه شدند و هم جنان نامــه ای پر شــور و زیبا چنین می
اســتوار از آرمان های انسانی شان نویسد:
دفاع می کنند  :زنانی چون نرگس سخنی با هموطنانم،
محمدی فعال مدنی و حقوق بشر مــا زندانیــان نیــز اخبــاری را
و مادر دو کودک خردســال  ،اتنا میشنویم .اعتراضهای خیابانی،

انقالب نتیجهی نا آگاهى بود و...

انقالب نتیجهی نا آگاهى بود
وقتــی کــه کنتــرل ظاهــر و اعتماد در بین مردم از بین میرود!
جنگ نتیجهی انقالب بود
صحبتهای مهماندار هواپیما مهم وقتی که آدرس بهشــت را به من
عقبماندگی نتیجه ی جنگ بود تــر از نظــارت فنی پیــش از پرواز و تو آموزش میدهند و خودشــان
تحریم نتیجهی عقب ماندگی شد بشود...
خطاکارتریــن و دروغگــو تریــن
دســتگیری و بازداشــت ،و و اختــاس و دزدى نتیجــهی امنیت از بین میرود!
باشند،
بازداشت و بازداشت که شاهد تحریم!
وقتی که دلسوزی مسئولین برای اعتقاد ازبین میرود!
آن هســتیم .در کنــج عزلت و فقر و فالکت اقتصادی و فرهنگی کشورهای عربی مهمتر از داخل وقتی که تفکیک جنسیتی مهمتر
نتیجهی اختالس ها
باشد
از احتــرام به حقوق انســان ها و
زندان به رؤیاهایم پناه میبرم
رؤیــای صلح و دوســتی ،عفو و ایمان و خرافات نتیجهی فقر
بودجه مملکت از بین میرود!
ایجاد فرصت های برابر بشود...
بخش ،مهر و محبــت و رؤیای و ناآگاهى نتیجه خرافات
وقتی کــه جرم اختــاس و رانت آزادی از بین میرود!
برابری .رؤیای زیســتن بیهیچ این چرخه  ٤٠سال كابوسی است خــواری نادیده گرفته میشــود و وقتی که فیلترکردن ،سانســور و
تبعیضی .رؤیای آنکه کودکانمان كه با ناآگاهى شكل گرفت و هنوز اقســاط عقــب افتاده یــک کارگر پارازیت انداختن مهمتر از حذف
فــارغ از قومیــت و مذهــب و هم با ناآگاهى ادامه دارد...
ساده توهین آمیز قلمداد میشود آسیب های اجتماعی بشود...
جنســیت و هزاران تفکیک دیگر ایــران کشوریســت کــه توســط عدالت از بین میرود!
شادابی از بین میرود!
در کوچه و خیابان با یکدیگر بازی مردمش «چهار میخ» شده..
وقتی که هزینه ســاخت مسجد و وقتــی که فروش و ســود بیشــتر
میکنند و قد میکشند و دانشگاه میخ اول  :جهل
ضریــح طال درکشــورهای عربی مهمتر از هزارجور پالم و زهر مار
میرونــد ،تحصیل میکنند و کار میخ دوم  :خرافات
واجب تر از ســاخت بیمارستان و در مواد غذایی بشود...
میخ سوم  :تعصب کور
مدرسه در مناطق محروم و جنگ سالمت از بین میرود!
میکنند.
رؤیــای روزی کــه بــرای میخ چهارم :امامزاده پرستی
زده وطنم میشود،
وقتــی کــه تقلــب و کپــی کاری
گشودن درهای دانشگاه ما جماعتی هســتیم کــه میخ بر ارزش پول از بین میرود!
مهمتر از اندیشــه و ایــده پردازی
بــه روی جوانانمــان ،دامان خود و کشــورمان گذاشته وقتــی که پــول بــادآورده و اضافه برای پیشرفت بشود...
و بر تخته چهارمیخ کردیم که نه حاجی ،خرج مکــه و کربال رفتن خالقیت از بین میرود!
مذهب آنها را مورد سؤال
خود و نه کشور قادر به حرکت رو بشه و روز به روز بر شمارگرسنگان وقتی که ســاخت و ســاز بیشتر،
قرار ندهنــد .رؤیای روزی
به جلو نیستیم.
و مستضعفان اضافه بشود،
مهمتر از حفظ محیط زیســت و
کــه یهــودی و مســیحی
گسســتن از ایــن میخ کــوب ها وجدان بیدار از بین میرود!
درختکاری بشود،
و بهائــی و زرتشــتی و
فقط با اندیشــیدن ممکن است ،وقتــی کــه خرافــات و جهالت در طبیعت از بین میرود!
مســلمان با برابری کامل
پس باید احساس را کنار گذاشت جامعه جزو دســتور کار بشــود ،وقتــی کــه دلواپســی عقیدتــی
و درکنار هم زندگی کنند.
و لحظــه ای در تفکــر عمیق فرو اعتماد در بین مردم از بین میرود! دانشــجویان مهمتر از دلواپســی
به رؤیای عدم خشــونت و
رفت.
وقتــی که بی کفایتی مســئولین های علمی شان بشود...
استقرار قانون میاندیشم.
آهای آقای نســبتا محترم با شما باعث گرانــی و قحطی و تحریم و دانش از بین میرود!
به آزادی انتخاب پوشــش
هستم!
نابودی ایران باشد،
وقتــی کــه دروغ و ریــاکاری در
زنــان و انتخــاب مذهب
وقتی که پوشاندن چند تار مو در درآمــد و پــس انــداز و آرامــش و ارتباطــات مهمتــر از صداقــت و
میاندیشم .به رؤیای پایان
محیط اجتماع مهمتر از مقابله با تحکیم خانواده از بین میرود!
راستی بشود...
آپارتاید مذهبی میاندیشم به اینکه
فسادهای درون جامعه بشود...
وقتی مسئولین بزرگترین دزدان اخالق از بین میرود!
هر زنی حق داشته باشد از تمامی
نویسنده:ناشناس
نجابت از بین میرود!
سرگردنهباشند،
سکوهای شهر باال رود بیآنکه داغ
و درفش هیــچ دادگاه و زندانی در
انتظارش باشد.
عــراق و بــرای آزادی زندانیــان
با این حال اگر قدرت به ما نزدیک در تاریخ  ۲۵سپتامبر ،همزمان با
سیاســی گرد هم آمدنــد و پس از
باشــد بیش از هر زمان دیگری به برگزاری مجمع عمومی ســازمان
مالقات با نماینده NDPو پخش
عــدم خشــونت و فرهنــگ صلح ملل،جمعــی از ایرانیــان مونترال
و مهربانــی میاندیشــم .اکنون و
اعالمیه تــا دفتــر  UNو مالقات
و اوتــاوا ،در مقابل پارلمــان اوتاوا
در میــدان عمــل ،زمانهی تحقق
رؤیاهایمــان اســت .رؤیایــی کــه زیر بــاران شــدید ،در اعتراض به
با مســئول این دفتر دست به راه
تحقــق آن در گــرو رفتار ماســت .اعدامهــای اخیــر و موشــکباران
پیماییزدند:
اکنون نوبت ماست تا نشان دهیم حزب دموکرات ایران در کردستان
چه اندازه مطابق رؤیاهایمان عمل
میکنیــم .مــن به قــدرت صلح و
دوستی و عدم خشونت باور دارم.
باوری تام و تمام و بر این باورم تنها
با پرهیز از هرگونه خشونت و البته
ایستادگی قدرتمندانه به نتیجهای
پایدار خواهیم رسید.
نسرین ستوده
تهران – زندان اوین -بند زنان
مرداد ۱۳۹۷
---------نســرین ســتوده ،وکیــل مردمی،
هم اکنــون در زنــدان اویــن در
در
اعتصــاب غــذا بــوده و جانش
نرگس محمدی را فوری و بدون قید و
خطراســت .بــه یــاری او و همــه
شرط آزاد کنید!
زندانیــان سیاســی برخیزیــم و با
مدافع حقوق بشر زندانی نرگس
کارزارهــای مختلــف ،نیروهــای
انجمن زنان در تاریخ
محمــدی امــروز برای ســه روز
مترقــی جهــان را از ســرکوب ها
از زنــدان اوین بــه مرخصی آمد.
 7اکتبر 2018
و فجایعــی کــه در زنــدان هــای
نرگــس محمدی فقــط بهخاطر
در دفتر انجمن زنان
ایــران می گــذرد ،با خبر ســازیم.
فعالیتهای حقوق بشــری خود
از ساعت  11تا  13.30برگزار
آزادی زندانیان سیاســی ایران هم
در زنــدان بهســر مــی بــرد .مــا
میگردد .به همــه زنان عالقمند
چنان یکی از خواســته های مبرم
خواهان آزادی فوری و بدون قید
خوش آمد می گوئیم:
نیروهای مترقی و مردم رنجدیده
و شرط او هستیم.ـ
8043 St Hubert
ایران است.
جامعهی دفاع از حقوق بشــر در
Montréal, QC H2R 2P4
به نقل از «نامۀ مردم» ،شمارۀ -۱۰۶۰
ایران
)(Metro: Jarry
 ۲۶شهریور ۱۳۹۷
www.facebook.com/lddhi.fidh
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ســازی شــاید بتوانــد بــه
چگونه سنگاپور ،سنگاپور شد؟  >> ...ادامه از صفحه22 :
سیاســت گذاران کشــورهای
•
برق ،دست به انتخاب بزنند .اما در نیمه دیگر نیزکمک کند.
خصوصی سازی برق در سنگاپور
دوم ســال جاری میالدی ،این انتخاب آمار ســال های گذشته نشــان داده که
خصوصی سازی برق در سنگاپور یکی از در اختیــار خانوارهــای معمولی نیز قرار عملکرد و سودآوری شرکت های دولتی
جالب ترین تحوالت در خصوصی آینده خواهــد گرفت .ایــن در حالی اســت که یا وابســته بــا دولت در ســنگاپور پس از
این کشور بوده اســت .سنگاپور دارد به پیش تر ،انتخابی در این خصوص وجود خصوصی شدن بهبود پیدا کرده است و
آخرین بخش از خصوصی سازی بازار برق نداشــت و بــرق توســط شــرکت دولتی این مساله باعث شده که دولت به تداوم
نزدیک می شــود و  ۲۵شــرکت به دنبال تامین می شــود .وجــود گزینه انتخاب راه خصوصی ســازی با توجه به وضعیت
سهمی از این ابزار برای خود هستند .این شرکت های خصوصی تامین کننده برق بازار تمایل نشان دهد.
شرکت حاال خدمات جدید تر و گسترده و رقابت بین آنها به این معنی اســت که اولین درس خصوصی سازی در سنگاپور
تری به مشــتریان ارائه می دهند .چون تالش های دولت سنگاپور از سال  ۲۰۰۱ایــن بــود کــه باید هــدف مشــخصی از
عرصه رقابت برای تامین برق به چیزی میالدی برای کاهش هزینه برق میتواند سیاســت های خصوصی ســازی و آنچه
که قرار اســت از آن حاصل شــود وجود
شــبیه رقابــت در عرصه خدمــات تلفن به نتیجه برسد.
همراه تبدیل شــده اســت .هــر چه این •
داشــته باشد .مثال ســنگاپور سعی کرد
رقابت ها بیشــتر شــود ،احتمال اینکه درس های خصوصی سازی در
بــا در نظر گرفتن موقعیــت اقتصادی و
مشــتریان از آن بهره بیشــتری ببرند و سنگاپورچیست؟
فناوری خود ،خصوصی سازی را طوری
مثال شاهدکاهش هزینه ها باشیم باالتر ســوال مهمی اســت .این را دانشجویان انجام دهد که شــرکتی مثل سینگ تل،
می رود.
و پژوهشــگران رشــته هــای مدیریــت ،برای چالش های فنی و رقابتی در سطح
آزاد ســازی بازار برق ســنگاپور از ســال اقتصاد ،کســب و کار ،فناوری اطالعات جهانی آماده شود و بتواند در بازار سهام
 ۲۰۰۱میــادی مــورد توجه بــازار قرار و ارتباطات به خوبی توجه کنند .تجربه نیز جنبش ایجادکند .این در حالی است
گرفــت و از آن زمان ،گزینه هایی پیش خصوصی سازی در سنگاپور ،نتایج عملی کــه در برخی کشــورهای دیگــر جهان،
روی مشترکان برق باالتر رفته است .در و تئوریک زیادی را به همراه داشت .البته خصوصی سازی با توجه به دغدغه های
مرحله اول ،مشــتریانی که مصرفشــان باید توجه داشت که سنگاپور ،به عنوان مالی صــورت می گیرد اما ســنگاپور در
بــاالی  ۲مگا وات بر ســاعت بود ،یعنی یک شــهر کوچک و کم منابع ،وضعیتی این زمینه هدف اصلی خود از خصوصی
مشــتریان صنعتی و تجاری ،توانستند متفاوت از بســیاری از کشورهای جهان سازی را افزایش بهره وری قرار داد .مثل
در خصوص شرکت ارائه دهنده خدمات داشــته اما تجربه آن در عرصه خصوصی ســینگ تل تا پیش از خصوصی ســازی

اش هم در حــال بلعیدن منابع عمومی
نبود و از تجهیزات با کیفیت و نیز قدرت
رقابت جهانی بهره می برد.
دومین درس این بود که رویکرد خصوصی
سازی باید بازتاب دهنده اهداف سیاسی
دولت باشد.
در مورد ســنگاپور ،رویکرد برنامه ریزی
شــده و مرحلــه داری وجود داشــت که
حاکی از آزاد سازی تدریجی اقتصاد بود.
مثال اینکه بازار تجهیــزات مخابراتی در
ســال  ،۱۹۸۹بازار موبایل در سال ۱۹۹۷
و بازار خط ثابت تلفن در سال  ۲۰۰۰آزاد
شــده اند .هم چنین قوانین الزم در هر
مرحله تدوین می شد تا تضمین کننده
کیفیت و خدمات باشد.
ســومین درس هم همین بود کــه اگر
خصوصــی ســازی در چارچوبــی کامال
نهادینــه و قانونی انجام شــود ،موفقیت
آمیز تر خواهد بود.
این مســاله پیش تر توسط بانک جهانی
نیــز مورد تاکید قــرارگرفته بــود که اگر
خصوصی سازی در کشورهایی با تجارب
آزاد و با فضای مناســب ســرمایه گذاری
و با قوانین و نهادهای متناســب صورت
بگیرد ،ســود مالــی و اقتصادی بســیار
بیشتر را به همراه خواهد آورد.
علی زمانی

نیــز وجــود دارد) نــهتنها
نکاتی دربارهی خواص زردچوبه >> ...ادامه از صفحه27 :
به مــا اجازه میدهــد که این
باور اســت که زردچوبه اثر مخصوصی بر زردچوبه سرشــار از خاصیت اســت و به
بیماریها را بشناسیم بلکه به ما
شیمیدرمانی دارد و توصیه میکندکه دو مــداوای بیمــاران متبال به مــرض قند امــکان میدهد همین که آثــار بیماری
روز قبل و دو روز بعد از برنامهی شــیمی (دیابت) نیز کمــک میکند و بخصوص ظاهر شــد ،جلــوی تحــول آن را قبل از
درمانــی از داروهای کورکومین مصرف میــزان قنــد خــون را کاهــش میدهد .وقوع بگیریم.
شود.
بعالوه با آزمایشهایی که در حیوانات به زردچوبه به هضم غذا نیز کمک میکند
این کارشــناس میگویــد چنانچه برای عمل آمده نشــان داده شده که از بروز و و سبب پوششی در سطح معده میشود
درمــان بیمــار داروهای دیگــری به کار افزوده شدن عوامل ناشی از بیماری قند که مانع زخم معده و ورم معده میشود؛
میرفته اســتفاده از زردچوبــه اثر داروها جلوگیریمیکند.
از کبــد نیز محافظــت میکند .به هضم
را افزایش میدهد و موجب میشــود که کورکومیــن در مقابلــه بــا فرســودگی چربــی زیــاد و قند کمک میکنــد و در
بیمــار راحتتر شــیمیدرمانی را تحمل سلولهای مغزی موثر است و رگههای عین حال ضد اگزما و جوشهای جوانی
کند.
نــازک داخــل مغــز را که از مشــخصات و همچنین خارش است.
•
بیمــاری آلزایمــر اســت از بیــن میبرد .به این ترتیب ،چنانچه بیمار نیســتید و
مغز
سالمتی
برای
کورکومین
بنابراین کورکومیــن (که در ادویه کاری میخواهید از زردچوبه به عنوان یک راه

حل ســاده جهت جلوگیری از بیماریها
استفاده کنید ،روزی یک قاشق کوچک
مخلــوط زردچوبه و فلفل مصرف کنید.
اگر از بیماریهای جلدی و پوســتی رنج
میبریــد ،روزی یــک قاشــق چایخوری
زردچوبــه را با کمــی آب مخلوط کنید و
روزی ســه بار روی زخم بمالید ،البته نه
روی صورت.
فرامــوش نکنیــد که زردچوبــه خاصیت
دارویــی قوی دارد ولی توصیه میشــود
درصورت ابتال به سنگ کیسهی صفرا ،و
در دوران بارداری و یا استفاده از داروهای
ضد انعقاد خون قویا از استفاده زردچوبه
خودداری کنید.

دالر :این بازار نیست ،قمارخانه است...
حتــی دالل هــای چهــارراه
استانبول از یک ساعت بعد بازار
ارز بــی خبرنــد« .صــادق» ،از
قدیمی های بازار می گوید« :این
دیگــه بــازار نیســت ،قمارخونه
است».
در کنــار بــازار ارز ،بازار طال هم
ایــن روزهــا پرهیجــان اســت.
قیمــت ســکه وگــرم طــا کــه
مدت ها متناســب بودند ،حاال
از یکدیگــر ســبقت گرفته اند.
یک گرم طال در بــازار تهران به
 ۴۶۰هزار تومان رســیده و ســه
برابر بهای شش ماه پیش شده
است .سکه بهار آزادی که شش
ماه پیــش یک میلیــون و 720
هزار تومــان بود ،چهار میلیون
و 760هزار تومان خریداری می
شود .شتاب افزایش قیمت طال
خیلی ها را به فکر انداخته است
که شــاید طال ســرمایه گذاری
بهتری از ارز باشد.
«علیرضــا»  ۴۵ســاله با مدرک
کارشناسیارشداقتصاد،کارمند
بانــک ملــی اســت .او معمــوال
طرف مشاوره فامیل برای خرید

ارز یــا طال اســت ولــی حاال می
گوید«:حتی راننــده آژانس هم
از من می خواهد که به او بگویم
کدام بهتر است؛ دالر یا طال؟»
علیرضا این روزها شــاهد رفت
و آمد مشــتریان زیادی به بانک
بوده است که در حال برداشت از
حساب های پس انداز و سرمایه
گذاریشان هستند تا دالر یا طال
بخرنــد« :مردم در این شــرایط
می خواهند سرمایه شان آسیب
نبینــد ولی واقعا گزینــه ای جز
طال و ارز ندارند».
او نتیجه می گیرد« :ریال شاید
بی ارزش شده باشــد ولی ریال
خیلــی زیــادی در دســت مردم
هست».
گزارش هــا حاکی از این اســت
که در مقایســه با ســال ،۱۳۸۴
نقدینگی کشــور  ۲۵برابر شــده
و از  ۶۳هــزار میلیارد تومان ،به
۱۶۰۰هزار میلیارد تومان رسیده
اســت .افزایش پایه پولی کشور
با کاهش ســپردههای بانک ها
نزد بانک مرکزی به بهانه تامین
زیان موسســات مالی غیرمجاز

>> ادامه از صفحه19 :
و پرداخــت تعهــدات بانــک ها
بــه ســپرده گــذاران۲۴۰ ،هزار
میلیارد تومان به پایه پولی کشور
افزوده است.
هر دو دولت «حســن روحانی»
و «محمــود احمــدی نــژاد» با
تضعیف بانک مرکزی و آســیب
پذیــر کــردن نظام پولی کشــور
خواســته انــد بــه تقاضاهــای
عمومی پاسخ بدهند.
نتیجــه این کار ،نزدیک شــدن
حجم پول در گردش کشــور به
تولیــد ناخالص داخلی اســت و
تبدیل سرمایه بانک ها به دارایی
هایــی که به راحتی به نقدینگی
تبدیل نمی شــوند .مردم عادی
در کشــور به دنبال گزینه های
ســرمایه گذاری هستند تا اسیر
بی ارزشی ریال نمانند.
یک دلیل اقبال عمومی به طال
و ارز ،راحتــی خرید و فروش آن
اســت .مردم بــرای خرید هیچ
کدام به حساب کاربری و شماره
رمــز احتیــاج ندارند .پــول نقد
اســت که از کیســه هــا و جیب
هــا در مــی آیــد و بــه ارز و طال

تبدیل می شود .ولی کسانی
که مــی توانند در بــازار بورس
سرمایه گذاری کنند ،این روزها
شــاهد افزایش شــاخص بورس
هستند؛ شاخصی که در یک ماه
از ۱۲۸هزار و  ۵۲۲به ۱۷۴هزار و
 ۶۱۸واحد رسیده است.
کارگــزاران بــورس در حــال
تبدیل ســفارش هــای دریافتی
به ســهام هــای مطمئن بــازار
هســتند .ارزش بــازار «البراتور
داروسازی دکتر عبیدی» به ۲.۳
تریلیون تومان رســیده اســت.
«شــرکت ســرمایه گذاری گروه
توســعه ملــی» ارزشــی معادل
 ۵.۳تریلیون تومــان پیدا کرده
است .روز دوشنبه دوم مهرماه،
شــاخص بازار بورس تهــران با
ســه هزار و  ۵۵۲واحــد افزایش
در یــک روز ۲.۱ ،درصد افزایش
پیــدا کــرد .بــرای بســیاری از
کارشناسان بورس ،این افزایش
تنها به معنای ورود سراســیمه
نقدینگی سرگردان به بازار بورس
است.
«علیرضــا» ،کارمند بانک ملی
می گوید« :وقتی اسکناس 100
دالری نیســت ،ســهام گزینــه

*منبع :مجله فرانسوی لوپوان

مناســبی به نظر خیلــی ها می
آید».
البته نرخ ارز هم بی تاثیر نبوده
است .شرکت های صادر کننده
حاال مــی تواننــد بــرای تبدیل
درآمدهای ارزی خــود به ریال،
از نــرخ آزاد ارز اســتفاده کنند.
درآمدهــای ریالــی آن ها به تبع
تقویت دالر ،افزایش یافته است
و معامله گران ســهام این را می
داننــد .برخی از آن هــا به موج
سواری قیمت روی آورده اند تا از
نوسانات بازار سود ببرند و برخی
هــم در حال تشــویق ســرمایه
گذاران احتمالی به خرید سهام
هستند.
برای مردم ،شرایط اقتصادکالن
کشور گیج کننده است ولی یک
اســت؛ آنها منتظر

چیز واضح
نمانده اندکســی به آن ها بگوید
با ریال چه کارکنند .البته این جا
هم سیاست های دولت ،گزینه
هــای آن ها را محدود کرده و به
نوسان در بازارهای سهام ،ارز و
طــا دامن زده اســت .باید دید
اقتصــاد ایران تا کجــا می تواند
تالطمات کالن را به کمک این
چند بازار مهارکند( .ایران وایر )
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هادی خرسندی

عشقچیست؟
گفته بودی تا بگویم چیست عشق
عشق وقتی گفتنی شد ،نیست عشق
حال اگر اصرار داری بیش ازین
گویمت آنچه نگفتم پیش ازین!
عشق دستور زبان زندگیست
تک سوال امتحان زندگیست
عشق پروازیست بر اوج جهان
هشت فرسخ آنور هفت آسمان
میروی آن سوی عالم مستقیم
میشوی دور از خدا ده متر و نیم
میپری از بیکران تا بیکران
زیر پایت جمله ی پیغمبران
ارتفاعی بر فراز دلخوشی است
آن سوی افسردگی و خودکشی است
عشق یعنی ایستگاه و انتظار
ازدحام مردم و سوت قطار
چشم تو در جست و جوی هموطن
آنکه با او سالها داری سخن
آنکه در زندان شده مویش سپید
همچنان در چشم او نور امید
***
گفت در بند سیاسی آن جوان
عشق یعنی روی حرف خود بمان
عشق یعنی استقامت داشتن
در بتون های اوین گل کاشتن!
عشق ،در سلول مهمان بودن است
بهر آزادی به زندان بودن است
عشق یعنی با دهان بسته ،قرص
خوردن شالق خشم بازپرس
عشق جانی خسته اما سرکش است
پوزخندی برگروه «آتش» است
عشق یعنی پایداری در وفا
چه گوارائی شدن تا انتها
دولت عشق از تالطم ها جداست
بی خیال توطئه یا کودتاست
***
عشق گاهی کاغذ است و خودنویس
لرزش دست من و شعری سلیس
عشق یعنی جوهر خودکار جان
میتراود تا که بنویسد روان
عشق یعنی درد مردم در سخن
مثل شعر بهبهانی ،طنز من!
***
چیستی آغاز و پایان جهان؟
عشق آغازست ،پایان هم همان
چیست میل زندگی در جان ما
نیز واجب تر ز آب و نان ما؟
این همان عشق است ،ذات و ژن شده
در هوای آدم ،اکسیژن شده
این همان میراث میلیون سال هاست
اولین حس نئاندرتال هاست
عشق یعنی شاه بیت یک غزل
شاعرش انسان و تاریخش ازل
***
چون درخت عشق ،در این روزگار
هم خزان را خوش بدار و هم بهار
ريشه ات در خاک ،پس خاکي بمان
گه به شادی گه به غمناکی بمان
گر بمانی دائم ًا در برج عاج
می ُبرندت در کریسمس مثل کاج!
••••
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روز رهبر ّ
معظم!

یکی از اصحاب خوشخدمال رسانه
محمدی
در ام القــراء اســام ناب
ّ
پیشــنهاد کرده روزی بــه نام «روز
رهبــر ّ
معظم» داشــته باشــیم تا
بتوانیم به مســئوالن عزیز تبریک
بگوئیــم! او ًال خوشــحالیم رهبــر
ّ
توجه دوســتان
معظــم ما مــورد ّ
نویســنده قرارگرفته و بعد هم اگر
چنین باشــد دراین روز خجســته
مــردم بایــد بودجه کشــور و همه
اموال خود را به آن حضرت تقدیم
کننــد و به ایشــان بگویند :این ها
همه مال شماست که نماینده خدا
در روی کره زمین هستید! بخورید
بیاشامید و بپاشید و ببخشید اگر
چیزی ته اش ماند بما هم بدهید
البته رهبر زورکی ایران
تا نمیریم! ّ
چهار تا وعده و وعید هم به مردم
مــی دهنــد و دعا خواهنــد فرمود
کــه :خدایــا ایــن بنــدگان را از ما
مگیر که زندگــی و توان ما در گرو
حماقت آن هاست! خدایا یاران من
همه دزدند باقی مــردم را نیز دزد
بگــردان! جوانان عزیــز دزدی را از
آفتابه دزدی شــروع کنند تا روزی
قادر باشند مانند من دکل را با نفت
اش باال بکشند! بارالها ما دزدیم ما
را دزد تر بگردان! خداوند همه ما را
بهدزدیبیتالمالمفتخربفرماید!
آمین رب العالمین!

بحران!

عالیجناب دانالد ترامپ در رفاقت
با شیخ کویت ،کار پاکان را قیاس
از خــود گرفت و چون شــنید دالر
بــه  14هزار تومان رســیده گفت:
ایران دچار آشــوب و بحران شــده
و در پی بقاســت! مش ترامپ! ما
فکر می کنیم حضرتعالی برای پولی
که ازعرب ها گرفتی بیالن کار می
دهــی وگرنه رهبر ّ
معظم ما زمانی
که کشور را با حدیث حاج اکبر آقای

کوسوی گرفت دالر صد تومان بود
زمانی که تو آمدی شــد چهارهزار
تومان! یعنی چهل برابر شــده بود
حاال ازچهارتومان به چهارده هزار
تومان رسیده یعنی سه و نیم برابر؛
این برای کشور ایران که با بحران
زندگی می کنه تازگی نداره و بحران
نیســت فقط مــردم از نادانی ها و
دروغ هــا ودزدی هــای باند رهبر
ّ
معظم بیزار شــده اند و دیگر با آیه
و سوره و منبر خر نمی شوند! این
ممکنه برای آخوندها بحران بسازه
وگرنه ســه چهار برابرشدن قیمت
دالر برای مردم ایران امری اســت
عادی!

افتخار!

اخیــر ًا دولت فرانســه بــه اتباعش
توصیه کــرده که اگــر کار ضروری
مهمی ندارند از ســفر به ام القراء
و ّ
محمدی خــودداری
نــاب
اســام
ّ
کننــد! یعنــی دولتمــردان یــک
ّ
مترقی و پیشــرفته جهان،
کشــور
نگران ســفر شــهروندانش به یکی
دیگر از کشــورهای عضو سازمان
متحد اســت! چون به خوبی
ملل ّ
می دانند کــه آقایان علماء اعالم و
حجج اسالم ممکن است به اتباع
شــان ا ّتهام جاسوســی یا اتهامات
دیگر بچسبانند و آن ها را دستگیر
و زندانی کنند تا بعد ًا در معامالت
فــی مابیــن از این گــروگان ها به
عنوان برگ برنده اســتفاده کنند!
آیا ننگی باال تر از این هم می تواند
بــرای دولت و م ّلتی وجود داشــته
باشــد؟ درود بر دزدان سرگردنه و
دزدان دریائی؟!

ِنک َبت روی ِنک َبت!؟

چند روز قبل داشتیم با خودمان به
حال و روز رژیم ناشریف جمهوری
افالسی و آن چه این اهریمنان در
مدت این حدود چهل سال بر سر
ّ
میهن و مردم ما آورده اند و بررسی
کارنامه درخشان مردان خدا ،فکر
می کردیم که با کشتارسران ارتش
نظام شاهنشاهی پهلوی ها بر روی
پشت بام مدرسه علوی شروع شد
و بعــد هم مصادره اموال و امالک

ضرورت یک بدیل فرا حزبی...
پر واضح اســت که در اینجا عنوان
"ســکوالر دمکرات" تاکید بر یک
حزب خاص نیســت ،بلکه اشــاره
به تمام گروه های ست که معتقد
به سکوالریسم و دموکراسی بطور
کلیهستند.
فوریت همبستگی ملی
فوریت شرایط می طلبد که بخاطر
دفــاع از جنبش مردمــی از منافع

هواپیمائی «ایرکانادا» از تل آویو به مقصدکانادا پرواز
متوجه می شــود
مــی کند پس از چند دقیقه خلبان
ّ
که سیستم گرمایش قسمت بار هواپیما از کار افتاده
اســت در حالی که ســگی پنج یا شــش ســاله در این
قســمت وجود دارد خلبان فکر می کند اگر با همین
وضــع هواپیمــا به روی اقیانوس برســد ســگ در اثر
سرما آسیب خواهد دید و شاید هم بمیرد .بنا بر این
تصمیم به فرود اضطراری در فرودگاه فرانکفورت می
گیرد و در آن جا سگ را به هواپیمای دیگری منتقل
و بــه پــرواز ادامه می دهد این قضیه باعث می شــود
هواپیما و مسافرین دو ساعت در فرودگاه فرانکفورت
معطل شوند و جالب است که وقتی مسافرین از ع ّلت
فرود و تاخیر آگاه می شــوند هیچگونه اعتراضی نمی
تحمل
کننــد و در ضمن این فرود اضطراری موجب ّ
 10000دالر ضرر و خسارت برای شرکت ایرکانادا می
شــود .اما در مملکت آقا امام زمان (عج) ســگ ها و
گربــه های بی پناه وگرســنه خیابانــی را یا با تیر می
زنند و یا ســم می دهند و یا با فرو کردن ســوزن در
گوشــت و خوراندن به این حیوانات بی گناه آن ها را
می ُکشــند!؟ و این است یکی از تفاوت های افکار و
اعمال کفار و مسلمین؟!

صغیــر و کبیــر و
اعــدام آن ها و آزار
و اذ ّیت گروه های
دینی و قومی و در
عیــن حال تــرور
مخالفین در خارج
کشــور تا جنگ با
عــراق و گــروگان
گیــری دیپلمات
هــای آمریکائی و
بعد هــم قتل عام
هــای ســال های
شــصت تا شصت
و هفــت و صلــح
مفتضحانهوخفّ ت
بار با عــراق یعنی
سر کشــیدن جام
زهر! و بعد فعالیت
های هســته ای و
تسلیم هسته ای
موسوم به نرمش
و
قهرمانانــه!
سپس ِگل گرفتن
در های تاسیسات
اتمــی و قبــول
برجــام و مســئله
دالر و علم کردن
خانــه های عفاف
در سرتا سر ایران
و چپاول ســرمایه
هائی که مردم به
امانت در بانک های کشور گذاشته
بودند و اختالس پول های به قول
خودشان بیت المال مسلمین و به
بــاد دادن دریای مازندران و اجاره
دادن دریای عمان و خلیج فارس
بــه اژدها هــای چینی و سرشــاخ
شدن با شــیطان بزرگ و دمیدن
دوبــاره در تنور جنگ! یعنی روزی
نبوده که آقایان مســئله و مشکلی
بــرای مــردم نگون بخت ایــران و
سرزمین ســوخته ما فراهم نکرده
باشــند و ایــن یعنی ِنک َبــت روی
ِنک َبت!؟

به جــای گرفتــن مــدرک پولی از
دانشــگاه آزاد ،یک کار نون وآبدار
یاد مــی گرفتی! خــودش هم می
گفــت که بابام راســت میگه! یک
شب پدرش داشت میوه می شست
وحید دست انداخت که یکی برداره
پــدرش گفت :دســت خــر کوتاه!
وحیدگفت :بابا قبال می گفتی گاو؛
حاال برای یک شلیل ناقابل نظرت
رو عوض کردی؟ پس من هم می
خــورم کــه از قدیم گفتــه اند :اگر
خر ،به خاطر شــکم بمیره شهید
محسوبمیشه!

وحید پســر زرنگی بود ولی باباش
بهــش مــی گفــت گاو!؟ و دلیل
هم داشــت که :تو اگرگاو نبودی
بــه حرف من گوش مــی کردی و

چنــدی قبــل دریــک ســخنرانی
ترامــپ؛ یک نفر اللــه اکبرگفت و
ترامپ به خودش دست به آبید! ما

ایــن روزها حال و روز رهبر ّ
معظم
ً
اصــا خــوش نیســت کار آن
مــا
حضــرت از ُپز موشــکی بــه گالیه
پوشــکی رســیده! تمســاح یزدی
هم دادش درآمــده که ما به اندازه
انگشــتان یک دست هم در جهان
دوســت نداریم! تمســاح جان اگر
ســرت را از ســوراخ حــوزه بیرون
بیاوری می بینــی حماس و حزب
الله و سوریه هم دوستی شان برای
نفت مفت و پول بی حسابه که به
آن ها مــی دهید وگرنه هیچ کدام
این ها نه فقط دوســت ما نیستند
بلکه دشمن مان هستند و اگر هم
دوســت باشندکاری ازشان برنمی
آید! این ها نه وزنی ،نه تولیدی و نه
قدرتی دارند! بلکه همه دوستان ما
ورشکسته و فراری و پنهان هستند
درعوض دشمنان ما همه آشکارند

ایــن جنبش ،نیازمنــد یک قدرت
سمبولیک هستیم که شبکه های
فعــال را بهــم متصــل و نیروهای
پراکنــده را معطــوف بــه هــدف،
متمرکز و موثر نماید .روشــن تر:
وجود رهبری سمبولیک تضادی
با مفهوم شــبکه ای بودن جنبش
ندارد .هرگونه رهبری امروزین در
دامن حرکتی نوســان پذیر شــکل
میگیــرد ،و از اینرو عنصر رهبری
جایگزیــن پذیر و انتخابی اســت.
ایــن ما هســتیم که ایــن رهبری

سمبولیک را برمســند میگذاریم
زیرا برای بسیج عمومی به چنین
منزلتی نیاز داریم .چنین رهبری
دو امکان بزرگ برای ادامه مبارزه
ایجادمیکند:
 )1بســیج همــه توان هــا و گروه
های اپوزیسیون سکوالر ،الئیک،
دمکرات و جمهوری خواه مخالف
رژیم برای سازماندهی گذار از رژیم
حاضر ،که دست بر اتفاق بیشترین
حامیان را در ایران داراست ،لیکن
بطور تاســف آوری بسیار پراکنده

گاو و خر!؟

>> ادامه از صفحه13 :

خــود بخاطر منافع میهن و ملت،
بگذریــم و به اتحــادی بزرگ برای
مدیریــت دوران ســقوط و پس از
آن فکرکنیــم .اگر بدیل مورد نظر
هنوز آنگونه کــه باید وجود ندارد،
آنــرا بیابیم ،پروش دهیم و ســاز و
کار الزم را برای پیشروی وی مهیا
کنیــم .باید برعکس چهل ســال
پیش ،ایــن بار برای آینــده برنامه
ریزی کارساز و موثرکرد.

مطمئنیم اگر دربین طرفداران
رهبر ّ
معظم و در دستگاه ایشان
دو تــا دیپلمات با ســواد و با
شــعور وجــود داشــت که می
توانستند از ّ
حق و حقوق ایران
و ایرانی دفــاع کنند ،بالفاصله
ترامپ ســکته مــی زد و تحریم
هــا رو برمی داشــت ولی دیگر
از شــجاعان میهن ،مین روها
و خط شــکن ها خبری نیست
لعنت به آیت الله کوســوی که
از مردن جوانان ایران پلی برای
پست و پول ساخت تاجایی که
حــاال دیگــر حتی یــک نفر هم
حاضرنیست برای سود م ّلی از
موقع ّیت یا جانش بگذره!

رهبری سمبولیک مورد نظر ،که از
طریق یک طرح هوشمندانه ،یعنی
بدیل سازی توسط شورای مدیریت
گذار ایجاد میشــود ،اقتدار عملی
خواهد داشــت .لیکن رهبری را با
خودکامگی و اقتدار را با اســتبداد
یکی نگیریم .رهبری ســمبولیک
"نجات دهنده" ما نیست.
دوران کنونــی دوران جنبش های
شبکه ایســت .لیکن برای هدایت

سنگر های
استکباری!

یکی از آخونــد ها گفته :آمریکا
اذعــان دارد کــه توســط ایران
از بیــن مــی رود و این پیمودن
سنگرهای استکباری به برکت
البته
خون شــهدای ماســت! ّ
پیمــودن ســنگر هــا بــه زعم
بچه
ایشــان همان فرســتادن ّ
های آخوند ها به کشــورهای
دشــمن اســت کــه آن ها هم
بروند و در کازینو ها و بارهای
گوناگــون صفا کننــد و حتم ًا
وظیفه ازبین بردن استکبار هم
بــه گردن مردم ماســت و باید
تحمل
ســختی هایش را هــم
ّ
کنند!؟

دوست و دشمن؟

آدم حسابی
کجاست؟
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و همــه کاری هم از دســت شــان
برمی آید!

فاهلل خیرًا حافظًا و
هو ارحم الراحمین؟

حتم ًا شــما هم این خبر را شنیده
ایــد که چندی قبل و در ا ّیام انجام
مراسم و مناسک حج در شهر ّ
مکه
مکرمــه توفان شــدیدی بــه وقوع
ّ
پیوست و پرده روی خانه خدا را باد
مدتی اســت این سوال ذهن
برد! ّ
ما را به خودش مشغول داشته که
چگونه اســت خدائی که بر اساس
آیه شــریفه  64سوره یوسف «خدا
بهتریــن نگهبان اســت و مهربان
ترین مهربانان» نتوانســته اســت
پرده خانــه خــودش را حفظ کند
تــا باد آن را نبرد ،چگونه می تواند
دیگری و دیگران را حفظ کند؟!

جوک سال!

چنــدی قبــل دولــت ناشــریف
جمهــوری افالســی با اســتناد به
مفا ّد عهد نامه مودّت که در ســال
 1955میــادی (یعنی  24ســال
قبل از پیروزی انقالب با شکوهمند
اسالمی!) بین دولت شاهنشاهی
متحده شمس
ایران و دولت ایاالت ّ
آباد (آمریکای سابق) منعقد شده،
بــه دادگاه بیــن المللــی در الهــه
شــکایت کرده است که آمریکا فراز
هائی از مفــا ّد این قرار داد را نقض
و ایران را تحریم کرده اســت! حاال
گــور پدر آمریــکا و دانالــد ترامپ،
آیا گــروگان گرفتن دیپلمات های
آمریکائی به مدت  444روز و انجام
عملیات تروریستی بر علیه آمریکا
در بیروت لبنان و ُخبر در عربستان
ســبوعی و امثالهم نقص مفا ّد این
قــرارداد مودّت نبوده اســت؟ آخه
آقایــان علماُ ،پرروئی و وقاحت هم
حدی داره!؟ مثلی اســت معروف
ّ
که می گویند :به گنجشک گفتند:
منار به سوراخ دماغت! گنجشکه
گفــت :آخه بابا جان یه چیزی بگو
که ُ
بگنجه!؟
کانادا – مدینه منوّره مونرآل
– اوّل ماه اکتبر المبارک! سال
 2018دربدری
برابر با نهم مهر ماه سال 1397
مهرورزی زنجیره ای
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

اند.
 )2دیگری ایجاد چنان بسیجی که
در تــداوم خود بایــد بتواند به یک
همبســتگی ملی در سراسر کشور
بدل شود ،تا مردم به گرد آن حلقه
زنند و سقوط نظام را محقق سازند
و شرایط بازسازی بعدی میهن را
مهیانمایند.
_______
(*) بخشــهایی از مصاحبــه علــی
شریفیان ،برای هفته نامه شهروند
تورنتو در تاریخ  18سپتامبر 2018
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• نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
Tel.: 514-651-2661
‡ �b�¬ v� t�U� U
با ما تماس بگیرید.
پیوندنیست.
ÁU�œUÄ ‡ ÈbNA� —U� ‡ ÁbMM�Åt�u� ‡ bO�« ‡π
• پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و
info@paivand.ca
ویژه:
و
  Ábحل جدولهای عادی
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نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
�≥∏π± Á—UL� Áó�Ë ‰Ëb� q
�≥∏π± Á—UL� ÈœU� ‰Ëb� q
• نقل نوشته ها-با ذکر ماخذ -آزاد است.
�ÈbM� ÊU�“ ”U�� ‡ sO~LA
• استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.
·d
مراکز پخش پیوند
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• پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا
ساختمـانی
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نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود ،NDG auto .فتوشاپ ،ارز آپادانا ،کلینیک آریا،
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• نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد آلفامدیک ،ارزخضر ،المیزان ،نور ،پاســیفیک،
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خدمات
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� ÊbOzuفارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
— « Á
∏ „ « Ê Â Ê
— „
« Â
« ‰ È
∏ — « È Ë Á
�¨v�U�u
—�‡ tM�e
متروپولیس ،کبابسرا و...
« — ‰
„ Ë œ « — ‰
« — Â
Ë
Ë
· — È ” Ë œ
” „ Á
بازسازی ،به سازی
π
π
— ” ‡ bNF�� —uA� Ê«—«c~�UOM� “« ‡±¥ Œ ‰ Ë
ریوسود :کوه نور ،آدونیس ،دابل پیتزا ،مارشه
-----------------------« È Á Â
„ ∞« ” « ±
Ê È Â È
« » — Â
∞Ê « Ê ±
کیفیتعالی
Ë Á
‘ — — È
“ « — Á
È — ±±
Ë Â
« È — œ
Ê È
Â
—¯ “ « ±±
®لوگوی پیوند®
��”d
—œ
�ÈdN
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Tel.:
514-298-1393
کار استاد علی اصغر معصومی
“Ê
Tel.: 514-265-0973
وست آیلند  :آدونیس ،شاتوکباب ،و...
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(هنرمند و نقاش معاصر)
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سن لوران :آدونیس ،سمی فروت
----------------------------------الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...
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استخــدام

استخـــدام

نیازمنــدیها

استخـــدام

PAIVAND

jan01U

azaugP

ساختمان

free

استخدام پرستــار

امید رایگان از فوریه15

کلبــه
عموجان

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

abedi free

freeazmar

aznov-jan’17tpshP

آرایشـــــگاه

481-6765 ............................................EVE
شهرزاد489-6901 ......................................... .
فاطی 951-2324 ..............................................

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

نیـازمنـدی هـای پیوند

ارز

شریف 223-6408 .........................................
نـِت 845-5959 .............................................
آپادانا 933-1719 .............................................
 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

شماره شما در
این لیست نیست؟

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

رستــوران

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پزشــکی

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

تاکـسی

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

تبلیغات
ترجمه

چاپ و تابلوسازی

روانشناسی  /روانکاوی

سوپر و فروشگاه

شیرینی پزی و قنادی

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

گاراژ (درب)

گرافیک و طراحی
گلفروشی

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

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

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

لوله کشی

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

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

مهاجرت

حسابداریومالیاتی

حمل و نقل

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

دندانپزشک

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

عینک سازی

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

فـرش

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

فـال

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

کامپیــوتر

پـارس290-2959 ....................................... .
ماریاکوتونه656-8178....................................

محضر

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

موسیقی (جشن ها)

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

وام مسکن

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

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

وکیل دعاوی

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

ویدیو

کــــارواش

کلینیککایروپرکتیک

گان پیوند )

امیرکفشداران574-4540..............................
تپش دیجیتال223-3336 .......................... .

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
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استخـــدام

سی
عکا
رز

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

______________
عکسبرایسوءپیشینه
)(واشنگتنیاایران

آﻣﻮزش ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻫﺎ و آواز ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه
 ﺳﺎل5  ﺗﺎ2 آﻣﻮزش ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ ﮐﻮدك از

50 X 70

ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آرش ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن

تبدیل متام سیستم های ویدئویی

*Ensemble matelas
*Ensemble
et matelas et
sommier orthopédique
sommier orthopédique
Dream Star Dream Star
60” grand lit 99$
60” grand lit 99$

879$ 879$ 999$ 999$

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

LASER SPA INSTITUT LEA

سوزاندن موهای بدن با لیزر

Estheticienne & Technicien LASER |
Diplome cidesco internations du paris

خدماتآرایشی

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

جویای همسر

Tel.:(514) 951-2324

6565

999$ jusqu’à
999$
Sectionnel

Sectionnel

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

la qualitéla
auqualité
plus bas
au prix
plus bas prix

7 mcx

آموزش شنا

PrilloPrillo
liquideliquide

999

$

Sectionnel

7 mcx

7 mcx

Sectionnel

999

Tel.: 514-576-6054
Sectionnel

فـروش کلیه لوازم خودرو

Sectionnel

699

Canapé

Canapé

699

www.huntparts.ca
یا تلفن

$

Tel.: 514-268-1212

ارسال رایگان برای ساکنین جزیره مونترال
p2j19

اجنام امور ساختمانی
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©
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گیل-نزدیکمترومک

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

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

صرافی
 ستاره5

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

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

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

com

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

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

azjan15U
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abaee:azsepfree

>6007343

514-441-4295

،دعوتنــــامهرسمی
ترجمـــهمدارک
514-624-5609

Tel.: 514-675-4405

>6007343

دارالترجمه رسمی فرهنگ

مترجم رمسی
شهــریاربخشی

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

514 585 - 2345












 




































تدریس فارسی

514 585 - 2345

free

Hunt Auto Parts

879$ 879$

،عضورسمیانجمنمترجمانکبک
•عضوجامعهمترجمان
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º

»
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کبک و
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ایران
رسمی
،رسمی اسناد و مدارک
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تنظیمدعوتنامه،ترجمهشفاهی
•ترجمهرسمیکلیه
،وتکمیلکلیهفرمهایرسمی
مدارک و خدمات مربوط به
تأییدامضاء
Tél.:
(514)









¦









 223-6408
¦



½



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

514-889-8765

صرافی
 ستاره5

نبـــی زاده

$

سفـــارشآنالین

مترجم رمسی مترجم رمسی
1699 1699سروران
1099نغمه
1099 یکتا
1899
1899
خاطره حتویلداری
7 mcx

aznov152104nikpour

2299$ 2299$

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

7 mcx

(514) 678-6451

p2j19

Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

ارزشریف

توسط شادی

) بعدازظهر7 (پس از ساعت

%%

$

فال قهـوه
و ورق

Tel.: 514-562-2937

 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

$

jusqu’à

قابلتوجهخامنها

 ساله37 مردی هستم
تحصیل کرده دانشگاه مک گیل
و مشغول به کار
.عالقمند به آشنایی و ازدواج با دوشیزه ای می باشم
لطفا برای آشنایی بیشتر با شماره تلفن
:زیر تماس بگیرید

Canapé

Mega
Mega

Sectionnel

We are hiring interested individuals as handyman assistant. Part time to start and potential
for full time. Experience is an asset, but not
necessary. (training will be provided)
compensation: $13.00/hr. Position available
immediately. Send CV by email to:
info@sam-thehandyman.com
Or send your information through our
Career-Page at:
www.sam-thehandyman.com/career.htm

) (نبش دکاری

SNOWDON

Meubles
Meubles
prilloprillo

vente
vente

به چند نفر برای کار در
.امورنصب فورا نیازمندیم
در ابتدا بصورت پاره وقت
 دالر13  ساعتی:دستمزد

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

699$ 699$

Canapé

Sam The Handyman

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

عکس های ما تضمینی و
متناسب با درخواست های
ادارات مربوطه می باشد
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www.paivand.ca
ایرانیان مونتریال
 آبونه مان گسترده






































































 › تر

ج



ª





















¹


º

»




¼























½













¦









 ¦



½



م



ه

ر



س
م
›


 فروش کلیه بلیت




























گ
 

































 یک

وا
ل

ه







¶


¢




¢

£
















¢





©



¸




½






یه ا
ی ا







 



¶


¶


·
³















ها
کنسرت
و
ها
برنامه








































º

»




¼
























½













¦










¦



½

















¬





¦




 ¦


«









¶





¢







¢

£
















¢




©



¸



½







¶




¶



·
³



دیجیتال
تپش
در
روزه
همه



£


ARBARG
›
مضا و کپ سناد
ترج
و مد
یب
› ت مه ش
رابر
فاهی
ک
م
د
ی
ر
اصل
ل
م
›
فرمهای م حاکم
اخذ
و ادا
ویزای تو ختلف
رات
ر
ی
ستی

ارک

02, 
da













µ


#2
a










¬




¦




 ¦


est, ec, Can
eW





























£





¨




514












µ
















£

ª





³
























































¡

wn

o











£
ª


wnt




















 Do












¡





















 









§


























NDG






 















5780 Sherbrooke
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
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نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و مدیر گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

www.paivand.ca since 1993

123

معرفی دوربین جدید Canon EOS R
کمپانــی «کنــون» در اوایل ماه
ســپتامبر ،دوربین جدیدی را در
جزیره هاوایی معرفی
و روانــه بــازار کــرد و
عکاســان معــروف
دنیــا را بــرای پــرده
برداری از این دوربین
و تســت آن ،روانه این جزیره
زیبا نمــود .این خبر ،ســر و
صدای فراوانی در مطبوعات
مرتبــط بــا تصویربــرداری و
حتــی رســانه هــای عمومی
بوجود آورد .خبر
مذکور در مورد
ورود دوربین
هــای ســری
 Rکمپانــی
« کنــو ن »
میباشدکه از نسل دوربین های
جدید بدون آینه است .الزم به ذکر
است که کمپانی «کنون» تا بحال
عالقه چندانی به ارائه دوربین های
بدون آینه یا «میرورلس» نداشته
(به جز چند دوربین جیبی آماتور)
و از تولید آن طفره رفته اســت .به
بیان دیگر ،این شرکت سعی کرده
که به دوربین های کالسیک آینه

دار
ســنگین و
حجیــم خــود
پایبنــد بــوده
و ســبک و
ســیاق کار
خود را حفظ
نما ینــد .
بنابرایــن،
خبر انتشار
نســل جدیــدی
از دوربیــن توســط
«کنــون» ،خبر مهمــی در دنیای
دوربیــن بازهــا و عالقمندان هنر
عکاسی بشمار میرود.
معموال اولویت را به معرفی دوربین
هایی اختصاص میدهم که در عین
ارزان قیمت بودن ،کارآیی باالیی
نیز داشــته و ارزش قلمفرسایی را
داشته باشند اما اینبار،
تلفناستودیوفوتوبوک:
بایــد بودجه بیشــتری
(514) 984-8944
بــرای ایــن دوربیــن در
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
نظــرگرفــت .از آنجایی
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
کــه قیمــت بدنــه ایــن
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
دوربین در حدود 3000
STUDIO
تلگرامPHOTOBOOK :
دالر است ،جزء دوربین
گروه ما در فیسبوک« :همه چیز در مورد مونترآل»
های نسبتا گران طبق
تلویزیون آنالین مونترآل پالس MTL PLUS TV
بندی شده و شاید همه
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
مخاطبــان ،نخواهنــد
بودجه ای به این مقدار
به آن اختصــاص دهند.
از طــرف دیگــر این رقم،
جلسهرفعاشکالوتمرینتنظیمات
فقط قیمت بدنه دوربین
دستیدوربینشمادر«استودیو
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر بــوده و اگر لنز «کنون»
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب ندارید ،باید مبالغ گزاف
وعکسهایخانوادگی
دیگری نیز برای تهیه لنز

اسپشیال این شماره:

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

و احتماال آداپتورهای مربوطه
در نظر بگیرید .الزم به ذکر
اســت که ورود این دوربین
به بازار همزمان شده است
با معرفــی و ارائــه ی  3لنز
جدیــدکــه «کنــون» برای
نصب بــر روی ایــن دوربین
پیشــنهاد کــرده و هزینــه کل
ایــن پکیــج بیــش از  11000دالر
میباشد.
بــا توجــه به خبرســاز شــدن این
دوربیــن ،ویژگیهــای این دوربین
جدید را به طــور خالصه در اینجا
ذکر می نمایم:
• اولیــن ویژگی جالب و مهم این
دوربیــن ،سنســور «فــول فریم»
آن اســت که میتوانیم آنرا در زمره
دوربین های نیمه حرفه ای طبقه
بنــدی کنیــم .سنســور بــزرگ و
حساس آن ،فضای مناسبی برای
ثبت بیش از  30مگاپیکســل بوده
و میتوانــد در ضعیفترین شــرایط
نــوری ،تصاویر بســیار جالبی به
مــا بدهــد .همچنیــن شــاخص
حساســیت به نور در این دوربین،
 4برابر سایر دوربین های هم رده
خود است .به عبارت دیگر بیشینه
شاخص  ISOدر این دوربین ،رقم
 102400میباشد.
• بــا توجه بــه ابعاد سنســور آن،
این دوربین قــادر به فیلمبرداری
در وضعیت  4Kنیز میباشد .البته
در ایــن وضعیت ،دوربین میتواند
تصاویر ویدئویــی در حد  30فریم
در ثانیه تولید کند که نصف نمونه
های مشابه است .به همین دلیل،
این دوربیــن ،بهترین گزینه برای
تولید افکتهای «اســلو موشــن»
نمیباشــد .نکته فنــی دیگری که
در باید در مــورد این دوربین ذکر
شــود این است که در زمان ضبط
تصویر در وضعیت  ،4Kتصویر به
مقدارکمی زوم شــده و از وضعیت
«واید» خارج میشود .این نقیصه
باعث شــده که برخی از عکاســان
کاردرســت دنیا ،بخشی از کارآیی
این دوربین را زیر سوال ببرند.
• مانیتــور روی دوربیــن قابــل
چرخــش بــوده و «فینگرتــاچ»
میباشــد .ایــن خاصیــت باعــث
میشود در جاهایی که تنها هستیم
و میخواهیــم گــزارش ویدئویــی
کوتاهی بسرعت تهیه کنیم ،بدون
نیاز به شخص دیگری ،کار را به
انجام رسانده و منتشرکنیم.
• ویژگــی جالــب توجــه ایــن
دوربین که مکانیسم آن معموال
بــر روی اکثــر دوربیــن هــای
برنــد «کنــون» وجود نــدارد،
قابلیت اتوفوکوس اتوماتیک در
وضعیت ویدئو میباشد که نبود
آن در برخــی شــرایط ،شــدیدا
احساس میگردد .خوشبختانه
این نقیصه بر روی این دوربین
برطرف شده است.
• بــا اســتفاده از آداپتورهــای
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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

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح

ابتدایی |||| مقدماتی |||| ردیف

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

نصب لنز بــر روی بدنــه دوربین،
عمــا میتوانیــم همــه لنزهــای
کمپانی «کنون» از انواع RF EF
 & EF-Sرا بــر روی ایــن دوربین
نصب نموده ،بــدون اینکه ارتباط
الکترونیک بین لنز و بدنه دوربین
قطــع شــود .همچنیــن شــرکت
کنــون آداپتــور جدیــدی را اخیرا
عرضــه نموده که میتــوان بر روی
آن فیلترهــای  NDو یــا پوالریزه
را نصــب نمود .این ابتکار بســیار
جالبــی بوده که باعث میشــود به
جای آنکه فیلتــر جلوی لنز نصب
شود ،بین لنز و دوربین قرارگرفته
و از شکســتگی تصویــر و برخــی
افکتهــای نــوری مزاحم ،کاســته
گردد.
• سرعت بسیار باالی اتوفوکوس
این دوربین بر روی برخی لنزهای
کنون بسیار جالب توجه میباشد.

به عنوان مثــال ،در صورت نصب
لنز جدیــد  24-105ســری  Lبر
روی دوربیــن ،میتوانیــم زمــان
ســرعت اتوفوکوس را بــه  5صدم
ثانیهبرسانیم.
• نکته جالب دیگری که در ساخت
بدنه این دوربیــن مورد توجه قرار
گرفته ،ســادگی تنظیمات دستی
آن بوده و منوهای الکترونیکی آن
براحتی و به سرعت قابل دسترسی
میباشــند .همچنیــن دکمه چند
کاره جدیــد دیگــری بصــورت دو
فلش به ســمت چپ و راســت در
پشــت این دوربین اضافه شــده تا
برخی تنظیمات دســتی دوربین،
بســرعت انجــام شــوند .اضافــه
کــردن ایــن دکمه باعث شــده که
عــکاس ،بدون جدا کردن دوربین
از صورتــش ،تنظیمات را با بدون
فوت وقت انجام و تصویر را سریعتر

ثبتنمایند.
• بــا توجه به حذف شــدن آینه و
برخی بخشهای دیگر ،این دوربین
سبک تر و کم حجم تر بوده وکار با
آن راحت تر است.
• یکــی از ویژگیهــای خــوب این
دوربین ،سرعت ثبت  8عکس در
ثانیه در وضعیت «رگبار» میباشد
که میتوان با کمک آن ،به سرعت
از سوژه های متحرک عکسبرداری
نمــوده و بعــدا بهتریــن تصویر را
برگزید.
• همانند نمونه های مشابه ،این
دوربین نیز قابلیت اتصال به Wi-
 Fi & NFC , Bluetoothرا
دارد.
• بــر روی ایــن دوربین فقط یک
کارت حافظــه را میتوان قرار داد و
فضایی برای نصــب کارت دوم در
نظرگرفته نشده است.
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یکشنبه  28اکتبر | سینما امپریال

________________
منایش كمدى موزيكال «بى بى و سرباز دل»
با حضور ستاره هاى سينما و تئاتر ايران
در مونتريال به روی صحنه می رود
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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
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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 مطمئنترینوسریعترینروش انتقالارز
با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

 خریدار ارزهای خارجی
بابهترین نرخ روز
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2178 Ste-Catherine W.
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)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri
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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






مشاور رمسی وام مسکن

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

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

طراﺣﯽ داﺧﻠﯽ  -ﭘﯾﮕﯾری اﻣور ﺷﮭرداری

info@asgari.ca

باباخانی

514.803.5240

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

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

Tel.: 514-871-1119
SARVI JEWELRY DESIGN
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1855 Ste-Catherine W.
)St- Marc
GUY

H3H 1M2 (Corner:

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

