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

1392

. 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

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 :

Š

Tel: (514) 290-2959

(514) 561-3-561

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

£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d
1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337

TO

2178 Ste-Catherine W.

pg. 5

VANCOUVER

صرافیآپادانا

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Tel.: 514-439-1444

NOTAIRE-NOTARY

Ninous Givargiznia, BSc.

APADANA
EXCHANGE

}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²›
حمیدرضا
ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
خلیفی
مونتریال
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£
gfZ !مشاور امالک در سراسر
1970 Ste-Catherine O, Tel.: 514-839-7318
fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨†جتاری
£… مسکونی و
Courtier Immobilier Agréé
ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ®رایگان
¬›  ارزیابی
¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

iÂÀÅœ

مشاور امالک در مونتریال

South shore و

محضردارومشاورحقوقی

سفر به ایران

1410 Lonsdale
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
Tel.: (604) 982-0909
Fax: (604) 982-0910
E- Mail: Vancouver@pars.ca

 ستاره5 صــرافی

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

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

وحیدخلـجی

ناهیدپاکروان

E St., PH-A
H3J 8H9
2-0700
2-0800
s.ca

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

 تهیه وام های مسکن و جتاری
ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj
Office:
(514)
واردین و دانشجویان
مسکن برای تازه
 وام694-0840

Suite 304
H9H 5B9
Minoo Eslami

Fax

(514) 694-4291 I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

Courtier Immobilier Agréé
Res.514-967-5743
(514) 696-5169
Cell.:
ÏHoTº¼¶nj Â¬kºp ¾£MIw ÏIw 30 pH yÃM IM

مینو اسالمیCell : (514) 571-6592

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

}gfZ\£›¬‹¯˜®›

(514) 816-4080
¥°¶H
x»oÎ »ÁHoM
kÄoi I¶
}~hT¶
k{ILÃ¶ ·I«ÄHn
·HnHkÄoi
RI¶ki

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

çœ£`›

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,

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

PAIVAND: Vol. 25  no.1392  Oct. 15, 2018
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از من در باره ختفیف هایی بپرسید که به کاهش
هزینه هایتان کمک می کند

1397  مهر23  1392  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

LEASE STARTING AT

LEASE STARTING AT

$

$

65/WEEK

53/WEEK

*

FOR 64 MONTHS
2,49% APR.
$0 CASH DOWN
MSRP of
$

*

FOR 64 MONTHS
1,49% APR.
$0 CASH DOWN
MSRP of
$

23,675

20,375

*Conditions may apply. Details in stores.

*Conditions may apply. Details in stores.

LEASE STARTING AT

77/WEEK

$

LEASE STARTING AT

66/WEEK

$

هر نرخی
،دارید
از ما ارزان تر
بخواهید

*

*

FOR 64 MONTHS
1,99% APR.
$0 CASH DOWN

FOR 64 MONTHS
3,99% APR.
$0 CASH DOWN
MSRP of
$

MSRP of
$

27,690

20,980

*Conditions may apply. Details in stores.

*Conditions may apply. Details in stores.

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.

Head Office:

Ramin Abbasi

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

Tel.: 514-388-1588

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

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

ILE PERROT TOYOTA

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

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

shadim.sky@gmail.com

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

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

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

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
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جهان...

روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام:
تنها حدود  ٢٠کشور همچنان این
حکم را به اجرا میگذارند
دهم اکتبــر ،مصادف با  ١٨مهر،
روز جهانــی مبــارزه بــا مجــازات
اعــدام اســت .از ســال  ٢٠٠٣که
ایــن روز نامگذاری شــده ،تعداد
کشــورهایی که مجازات اعدام را
لغو کردهاند ســال به سال بیشتر
شــده اســت .با اینحال تعداد کل
اعدامها در جهان ،کاهش منظم
ساالنه نداشــته .دلیل این پدیده
تعداد بســیار زیاد احکام اعدام در
ســه یا چهارکشور دنیاست که به
تنهایــی آمارکل جهانــی را تحت
تأثیــر قرار میدهد .ایــران یکی از
این کشورهاست.
مجازات اعدام در حدود دوســوم
کشــورهای جهــان دیگــر اجــرا
نمیشود ،هرچند در برخی از این
کشــورها اعدام همچنان قانونی
است اما در عمل به تعلیق درآمده
است .با اینحال ،هنوز سه کشور
بزرگ چین ،ایاالت متحد آمریکا
و هند به این مجازات پایبندند.
به طور متوسط کشــورهای قا ّرۀ
آســیا بیش از ســایر قا ّرهها حکم
اعدام را به اجــرا میگذارند .اکثر
کشورهای آفریقایی این مجازات
را از قوانیــن جزایــی خود حذف
کردهاند .در اروپا هم فقط کشــور
بالروس است که همچنان اعدام
را معتبــر میدانــد .حتی روســیه
هم به پیــروی از اروپا ،اعدام را به
تعلیق درآورده اســت.در مقیاس
کوچکتــر ،منطقــۀ خاورمیانــه
بالفاصله جلب توجه میکند:

ایران ،عربستان ،بحرین ،امارات
متحد عرب ،عراق ،اردن ،کویت،
عمــان ،قطــر و ســوریه همگــی
حکم اعدام را اجرا میکنند .تنها
اســرائیل و ترکیــه رســم ًا اعــدام
را لغــوکردهانــد و در لبنــان هــم
سالهاســت کــه چنیــن حکمی
صادر نشده است.
در ایــران ،بــر اســاس آمــاری که
"هرانــا" – ارگان خبری مجموعۀ
فعاالن حقوق بشر در ایران – ارائه
میدهد ،طی یک ســال گذشــته
 ٢۵۶حکم اعدام به اجرا گذاشــته
شده که "در مقایسه با مدت زمان
مشابه در سال گذشته ،حدود ۵۰
درصــد کاهش نشــان میدهد".
دلیــل اصلــی این کاهــش ،وضع
قوانیــن جدیــد در مــورد جرایــم
مربوط به مواد مخدر است.
یکی دیگر از موارد هولناک در ایران
که بارهــا اعتراض ســازمانهای
بینالمللــی را برانگیختــه اعدام
کســانی اســت که هنگام ارتکاب
جرم به هجده ســالگی نرســیده
بودهانــد .عالوه بــر این ،طی یک
ســال گذشــته ،از  ٢۵۶اعــدام،
حداقل  ١۵نفر در مالء عام اعدام
شدهاند.
در حال حاضــر نرگس محمدی،
فعــال حقــوق بشــر و مؤســس
جمعیت "لــگام" (کارزار لغو گام
به گام اعدام) همچنان در زندان
اوین است.

گزارش گرسنگی در جهان:
هنوز  ۸۲۱میلیون نفر در
جهانگرسنهاند
گزارش ساالنه گرسنگی در جهان
نشــان میدهد که در مبارزه علیه
گرسنگی برخی پیشرفتها بدست
آمــده اما اخیرا این وضعیت دچار
رکــود شــده اســت .در جهــان
 ۸۲۱میلیــون نفــر از گرســنگی
رنــج میبرنــد .در  ۵۰کشــور هم
وضعیت بهبود نیافته است.
در گزارشــی کــه اخیــرا از ســوی
"سازمان گرسنگی در جهان" در
برلین انتشار یافته ،آمده است که
در قیاس با سال  ۲۰۰۰حدود ۲۸
درصدگرســنگی کاهش داشــته.
این رقم در سال گذشته  ۲۷درصد
بوده است.
طبــق ایــن گــزارش مــرگ و
میرکودکان در قیاس با سال ۲۰۰۰
اکنون به نصف رســیده است .با
این وجود ،وضعیت گرسنگی در
جهان در مقایسه با سال گذشته
چنــدان تفاوتی نداشــته و در ۵۱
کشور وضعیت گرسنگی "جدی"
و یا "بســیار جــدی" طبقه بندی
شده است.

در برخی از کشورهای آفریقایی از
جمله در آفریقــای مرکزی اوضاع
بسیار بد توصیف شده است.
تعداد گرسنگان در جهان به ۸۲۱
میلیون نفر رســیده و این رقم به
باور نهادهــای بینالمللی مبارزه
بــا گرســنگی نشــان میدهد که
روند مبارزه با گرسنگی در مسیر
اشتباهی قرارگرفته است.
هدف جامعه جهانــی پایان دادن
به پدیده گرســنگی تا سال ۲۰۳۰
اســت .اما اگر ســرعت مبــارزه با
گرســنگی در ســطح کنونی باقی
بمانــد امــکان تحقق ایــن هدف
در  ۵۰کشــور جهــان امکانپذیر
نخواهد بود.
گزارش ســاالنه گرســنگی را سه
سازمان جهانی بر اساس دادههای
ســازمان ملل متحد دربــاره رتبه
بندی وضعیت گرسنگان و مرگ
و میــرکــودکان و از جمله رشــد
کــودکان زیر پنج ســال منتشــر
میکنند.
•

www.paivand.ca since 1993

هر شنبه و یكشنبه
دل و جگـر
تازهگوسفندی
موجود می باشد
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بستن
یسنتیوفالوده
وكلو
چهفومندركلبه
ع
موجانخاطرات
خوش ایران را
زندهمیكند

با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس ن َبرد گمان که پیکار گسست،
در این شب سی ساله دوام آوردیم:
تکــۀ آتشی به روی کف دست...
با ّ

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

ته چین مرغ ،ساندویچ های مغز ،زبان ،سوسیس بندری ،كتلت،
كالباس ،كوكو سبزی ،الویه و همبرگر مخصوص عموجان

اسپشیال روزانه ما:

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان
آگهی :پیوند

514-996-9692
PAIVAND
Published: since1993

دوشنبه :زرشک پلو مرغ

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

(سه شنبه :تعطیل است)

چهارشنبه:سبزیپلوباماهی
 +قلیــه ماهــی
پنجشنبه:فسنجان
جمعه :خورش بادمجان و قیمه
شنبه:قورمهسبزی
یکشنبه:باقالیپلو باماهیچه
هر شنبه و یكشنبه آبگوشت
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Mailing Address:
2178 Ste-Catherine W.
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info@paivand.ca

www.paivand.ca
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paivand.montreal
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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:
پیوند
لوگوی پیوند و زربرگ ®
کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش فقید)

www.aliasgharmassoumi.net
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شعر و ترانه...

#نه_به_اعدام

دهماکتبر،
روز جهانی
---------مبارزه با
ساعت اعدام
مجازات
اعدام
در قفل در کلیدی چرخید
لرزید بر لبانش لبخندی

چون رقص آب بر سقف

از انعکاس تابش خورشید

در قفل در کلیدی چرخید

بیرون

رنگ خوش سپیدهدمان

ماننده یکی نوت گمگشته

میگشت پرسه پرس ه زنان روی

سوراخ های نی

دنبالخانهاش…

در قفل در کلیدی چرخید

رقصید بر لبانش لبخندی

چو رقص آب بر سقف

از انعکاس تابش خورشید
در قفل در

کلیدیچرخید.
(شاملو)

--------یک اتاق

یک سقف

یک طناب

یکصندلی
منتظر بود کسی در را بازکند
و بگوید:

ولش کنید…

باشد برای فردا

روی صندلی ایستاده بود

و به تمام زندگی میاندیشید
به آنان که عاشق شان بود

که دیگر نمیدیدشان
بهرویاهایش

که دیگر تمام شد
یک پا صندلی را زد
_____________
از دختر ترک زبانی میگویم که در زندان
فارسی یاد میگرفت و میخواست درس
بخواند تا وکیل بشود .و تمام شد...
نیلوفر فرحمند وین .مرداد95

www.paivand.ca since 1993
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فساد و نقدینگی عامل تالطم ارزی ایران است
ارائه تحلیل دقیق از آنچه بر سر بازار ارز ایران خواهد
آمدکار سادهای نیست ،اما میتوان با قطعیت گفت
کــه تا زمانی که محدودیتهای ســاختاری در بازار
ارز ایــران رفع نشــدهاند ،باال رفتن قیمــت ریال در
برابر دالر میتواند به صورتی کامال ویرانگرانه اتفاق
بیافتد.
موسسه شورای آتالنتیک آمریکا ،روز چهارشنبه ۱۸
مهر ماه ،نوشت رسانههای فارسیزبان بیشتر روی
نرخ تبادل ریال در برابر دالر تمرکز کردهاند و کمتر
کســی به دالیل اصلی ایجاد این فضای پر تنش در
بازار ارز ایران پرداخته اســت .در برخی موارد گفته
میشود که عامل این تحوالت تحریمها هستند اما
تحریمها بیشــتر نقش کاتالیزور دارنــد و دو عامل
عمده دیگر هســتند که اگر بیشــتر از تحریمها اثر
نداشتهاند ،دستکم پا به پای آنها در رسیدن ایران
به وضعیت اقتصادی کنونی تاثیر داشتهاند:
 4فساد درونی ساختار اقتصادی ایران ،و افزایش زیاد نقدینگی در دو دهه گذشته.براساس این گزارش ،افزایش درآمدهای نفتی،
سیاستهای پوپولیستی از قبیل مسکن مهر،
و از همه مهمتر ،افزایش داراییهای شبه پولی
که قابلیت تبدیل شــدن به پول نقد را دارند از
اصلیتریــن عوامل افزایش نقدینگــی در ایران
هســتند .آمار بانک مرکزی نشــان میدهد که
سهم شبه پولها در نقدینیگی ایران  ۸۶درصد
است.
افزایش نقش ســازمانهای نیمه دولتی مانند
ســازمانهای نظامــی ،مذهبــی و بنیادهای
انقالبــی در اقتصــاد ایــران ،ماننــد تاســیس
ســازمانهای شــبهدولتی مالی از ســوی این
نهادها و کنترل موسسات مالی و اعتباری که
از سالهای دهه  ۸۰رو به افزایش گذاشت نیز
سهم عمدهای در افزایش نقدینگی داشتهاند.
به علت وجود کاستی هایی در سیستم بانکی
از یک طرف و راه افتادن موسسات شبهدولتی
در فضــای اقتصــادی ،افزایــش نقدینگــی بــا
واقعیتهــای اقتصادی ماننــد ظرفیت تولید
منطبق نبوده است .بخش بزرگی از نقدینگی
مازاد که در بانکها نگه داشته میشد ،اکنون
به سمت مصارف غیرتولیدی رفته است.
در تحلیــل مشــکالتی کــه منجر بــه افزایش
نقدینگــی در ایران شــده اســت بایــد به نقش
ســازمانهای نیمــه دولتــی و همینطــور
ســازمانهایی کــه سرپرســتان آنهــا از طریــق
انتخابات تعیین نشدهاند توجه کرد .بیشتر این
ســازمانهای شبهدولتی ،بانکهای مخصوص
خــود را تاســیس .این درحالی اســت که بخش
خصوصی برای افزایش تولید و توسعه کسبوکار
خود از دسترسی به این منابع محروم است.
حســن روحانی سال گذشــته از شش موسسه
مالی سخن گفت که ۲۵درصد نقدینگی در ایران
را کنتــرل میکنند و این قدرت را دارند که نظم
بــازار داخلی ارز ،طال و مســکن را به هر شــکل
کــه میخواهند بر هم بزننــد .روحانی گفت که

کنترل آنها آسان نیست اما اقدامات قابل توجهی در
راستای مهار این موسسات انجام داد.
بیشــتر این موسســات ارتباطات قوی اعتقادی و
سیاسی دارند و به مراکز قدرت غیر انتخابی نزدیک
هســتند و به همین دلیل خود را نسبت به رییس
جمهور ایران پاســخگو نمیبینند .این موسســات
حتی در مواردی از ســقف سودی که بانک مرکزی
برای پرداخت به سپردهها تعیین کرده نیز در عدول
کردهاند.
بر اســاس آمار ،عمده بانکهای خصوصی در ایران
به موسسات نیمه دولتی وابستهاند .این عالوه بر دو
بانک قرضالحسنه و شش موسسه مالی اعتباری
مجــوزدار و احتماال صدها موسســه مالی اعتباری
بدون مجوزی اســت که از سوی همین سازمانها
کنتــرل و حمایــت میشــوند .این در حالی اســت
که آمار بانک مرکزی نشــان میدهد که از ده ســال
پیش تا کنون ،سهم بانکهای غیردولتی در میزان
نگهداری سپردههای مالی از  ۲۹درصد به ۷۲درصد
افزایش داشته است.

ایــن را هــم فرامــوش نکنیــم کــه ســهم بزرگی از
بدهیهای سیستم بانکی به بانک مرکزی متعلق به
همین مراکز است .روزنامه دنیای اقتصاد در مرداد
ماه گــزارش داد که بازگرداندن اموال مالباختگان
این بانکها معادل ده درصد نقدینگی بهار امسال
بود.
در همین ماه  ۳۸اقتصاددان به رییس جمهور نامه
نوشــتند و نســبت به افزایش نقش این موسسات
در ایجــاد نقدینگی و جذب ســپردههای مردم ابراز
نگرانی کردند.
اگر آثار منفی رشد نقدینگی به سرعت کنترل نشود،
همزمــان با نگرانی و تنش در بازار ارز ،این عوارض
به فشــار اجتماعی تبدیل خواهد شد و پیدا کردن
راه حل مناســب برای دولت سختتر خواهد شد.
اعتراضات در گوشه وکنارکشور زنگ خطری است
که نشان ازکاهش تابآوری مردم ،خصوصا طبقات
فرودست و میانه دارد که سهم بیشتری از بار فشار
اقتصادی را به دوش میکشند.
ایراناینترنشنال

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
برخی از خدمات ما شامل:
½ ½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ½ ثبت شرکت ها
½ ½ تهیه وصیت نامه
½ ½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ ½ تهیه وکالت نامه ها
½ ½ ازدواج ،عقد رسمی
½ ½ تغییر نام
½ 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

تظاهرات علیه نژاد پرستی در مونتریال

بعدازظهــر روز یکشــنبه  7اکتبــر
هــزاران تــن در خیابــان هــای

مونتریــال بــرای اعتراض بــه نژاد
پرستی و به ویژه آنچه که «سیاست

های نژاد پرســتانه
دولــت و حــزب
ائتــاف آینده کبک
( »)CAQخوانــده
شــد تظاهــرات
کردنــد .در همــه
شــعارهای تظاهرکننــدگان از
فرانســوا لوگو و حــزب او نام برده
مــی شــد .حــدود  60ســازمان،
گروه اجتماعی ،انجمن ،سندیکا،
موسســه ،کمیته و دیگــرگروه ها
از ایــن تظاهــرات حمایت کردند.
(تلخیــص از ژورنــال دو متــرو8 ،
اکتبر .)2018

زبان فرانسه و ارزش های کبک،
راه جذب مهاجران جدید نیست
به گفته نخســت وزیر جدید
سال آینده شــمار مهاجران
کبک 20درصــد کاهش می
یابد .مهاجران جدیدکبک و
وکالیشان می گویند فرانسوا
لوگو ،نخســت وزیــر جدید
روش نادرســتی برای جذب
مهاجران برگزیده است.
کریستین نانا که از کامرون
به کبک مهاجرت کرده می گوید
آزمون های پیشــنهادی لوگو می
تواند موجب هراس کسانی شود
کــه قصد مهاجــرت بــه کبک را
دارند:

«بنابر آزمون های فعلی ،کسانی
که نتواننــد آنهــا را بگذرانند می
بایست به اســتان های انگلیسی
زبان بروند».
لوگــو در دوران کارزار انتخاباتــی

در کانادا مهاجران خاورمیانه
پایین ترین درآمد را دارند
بنابر گزارشــی که توســط
مطالعــات
«انجمــن
کانادایی» منتشــر شــده،
فرزنــدان مهاجــران از پدر
و مادرهایشــان درآمــد
بیشتری دارند .این گزارش
درآمد نســل های مختلف
مهاجران در ســنین -44
 35را ،بعد از کسر مالیات ،با
یکدیگر مقایسه کرده است.
بــه طور کلــی ایــن آمارها نشــان
می دهد که متوســط درآمد نسل
هــای اول ،دوم و ســوم مهاجران

غیرســفید در بزرگشــهر تورنتــو
درســال  ،2016به ترتیــب ،38.5
 56.7و  50.5هزار دالر بوده است.
درآمــد همیــن ســه نســل امــا از
مهاجران ســفید به ترتیب ،51.5

گفته بود کسانی که نتوانند
این آزمــون هــا را بگذرانند
بایــدکبک را ترک کنند ولی
توضیــح نــداده بــود دولت
کبــک چگونــه مــی خواهد
آنها را بــه این کار وادارکند.
کبک در سال گذشته کمی
بیــش از  50هــزار مهاجــر
پذیرفته است.
این تعــداد شــامل پناهجویان و
کســانی که تحت عنوان پیوست
خانوادگی ،زیر نظر دولت فدرال،
آمده اند است( .تارنمای تلویزیون
سی بی سی 3 ،اکتبر .)2018

 59.30و  60.40هــزار دالر بــوده
کــه حدود  20درصــد از مهاجران
غیرســفید در ســال  2016بیشتر
بوده است.
در ایــن گــزارش درآمــد
مهاجــران خاورمیانه ای از
ســایر گروه های مهاجران
کمتــر اســت .در جدولی
که درآمــد  4گروه مختلف
مهاجر را مقایسه می کند،
مهاجــران خاورمیانــه ،از
جمله افغانی ،سوریه ای و
ایرانی ،با  33847دالر پایین
ترین درآمد را در کانادا که متوسط
درآمد  40549دالر اســت داشــته
اند( .تلخیص از ســام تورنتو5 ،
اکتبر .)2018

www.paivand.ca
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را بر روی سایت بخوانید

پیروزی چشمگیر حزب «ائتالف آینده کبک» و شکست
بیش از پیش بینی حزب لیبرال در انتخابات کبک
درپی پیروزی چشمگیر
حــزب «ائتــاف آینده
کبــک» ( )CAQو
شکســت بیش از پیش
بینی نظر ســنجی های
حــزب لیبــرال کبــک،
یــک تحلیــل مشــروح
انجام شــده نشــان می
دهــد عدم حضــور رأی
دهندگان حزب لیبرال
در پــای صنــدوق رأی
و رأی هــواداران حــزب
کبکی ها بــه نفع حزب
هــای دیگــر علــت این
نتیجــه دور از انتظار بوده اســت.
در انتخابات اول اکتبر ،نسبت به
انتخابات سال  2014کبک250 ،
هزار تن کمتــر رأی دادند .دلیل
عمــده ایــن کاهش عدم شــرکت
رأی دهندگان حزب لیبرال کبک
در انتخابات بوده اســت .درواقع،
حوزه های رأی گیری که بیشترین
میزان کاهش رأی را داشته اند ،از
پایــگاه های حزب لیبرال کبک به

ویژه در غرب مونتریال بوده اند .به
عنوان نمونه ،در حوزه رأی گیری
روبرت بالدوین که درســال 2014
میــزان مشــارکت در آن  77درصد
بوده ،این میــزان در  2018به 56
درصد کاهش یافته اســت .دراین
حــوزه بــا آن کــه کارلــوس لیتائو
تجدید انتخاب شــد ،ولی  14هزار
رأی کمتر از ســال  2014به دست
آورد .ژان -هرمان گوای ،اســتاد

علوم سیاسی دانشگاه
شــربروک مــی گوید:
«شمار رأی دهندگان
حــزب لیبــرال کبک
کاهــش یافتــه ،رأی
حزب کبکــی ها کمی
افزایــش یافتــه و رأی
حــزب ائتــاف آینده
کبــک تغییــر نیافتــه
است .آشکارا دیده می
شود که عده زیادی از
لیبــرال هــا رأی نداده
اند» .آندره بله ،استاد
علوم سیاسی دانشگاه
الوال نیــز مــی گوید« :انگلیســی
زبان ها در حوزه هایی هستند که
لیبرال ها در آنها برنده می شوند،
ولی درایــن انتخابات بســیاری از
آنها رأی ندادند .آنها تنها هنگامی
برای رأی دادن بســیج می شــوند
که خطر پیــروزی حزب کبکی ها
یا همه پرسی وجود داشته باشد».
(تلخیص از الپــرس مونتریال6 ،
اکتبر .)2018

درخواست کارفرمایان از دولت جدید کبک
برای تمرکز برروی کمبود نیروی کار

بزرگ ترین گروه کارفرمایی کبک
و  50ســازمان عضو آن از فرانسوا
لوگــو نخســت وزیــر جدید کبک
درخواســت کرده اند که مســئله
کمبود نیــروی کار در کبک را در
الویت قرارداده و برای آن چاره ای
بیاندیشد.
ایــو -تومــاس دوروال ،رییــس
هیئــت مدیــره کارفرمایان کبک
می گوید همه کارفرماها دربخش
های عمومــی و خصوصی «برای
جذب نیــروی کار دچار مشــکل
هستند» .این کارفرماها از دولت
لوگو می خواهند در راهبرد تنظیم
شده توسط دولت لیبرال بازبینی

شود .راهبرد  1.5میلیارد دالری
مطــرح شــده در مــاه مــه ،پس
از بیــش از دو ســال مشــورت با
کارفرمایان ،اتحادیه ها و جوامع
اجتماعی تصویب شده بود.
ایــو تومــاس دوروال مــی گوید:
«ما می توانیم این طرح را بهبود
بخشــیم ،برای ایــن کار ،راهکار
الزم است اما باید اطمینان یابیم
که کارهــای الزم بــدون هرگونه
تأخیر انجام می شود زیرا کمبود
نیروی کار اکنون وخیم اســت و
در  10سال آینده وخیم تر خواهد
شد».
درحــال حاضر حــدود  100هزار

شغل بدون تصدی
در کبک وجود دارد
و کانون کارفرمایان
کبــک پیــش بینی
مــی کنــد کــه در
 10ســال آینده این تعداد به 1.5
میلیون خواهد رسید .این تعداد
شامل کارهای جدید و نیزکسانی
که بازنشسته می شوند است.
تنهــا نیمی از این تعــداد را نظام
آموزشــی کبــک می توانــد آماده
کارکنــد .رییــس هیئــت مدیره
کارفرمایــان کبک مــی گوید او با
فرانسوا لوگو موافق است که باید
برای جذب مهاجــران به بازارکار
بیشترکارکرد:
«ایــن برنامه باید بهبــود یابد اما
از شــمار مهاجران نباید کاســته
شــود»( .تلخیــص از گازت
مونتریال 4 ،اکتبر .)2018
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آنچه کانادا در توافق جدید با ترامپ از دست داد
نماینــدگان ایــاالت متحده و
کانــادا در آخریــن لحظــات
توافقــی را همراه بــا مکزیک
امضــاء کردند که اگر توســط
مجلس های قانونگذاری هر 3
کشور تصویب شود ،جایگزین
پیمــان مبادالت
بازرگانی  3کشور
«نفتــا» خواهد
شــد .کانــادا
در موقعیتــی
نا مســا عد
قرارداشــت .یــا
دولــت مــی باید
با شرایط تعیین
شــده توســط
ترامپ برای یک
قرارداد جایگزین
موافقت می کرد و یا خطر افزایش
تعرفه های ترامپ که می توانست
بــه رکود اقتصادی بیانجامد را می
پذیرفت .اکنون باید دید آیا مجلس
کانادا و کنگره آمریکا این توافق را
تصویــب می کنند؟ بــه عالوه ،با
وجود این توافق آینده روابط کانادا
و آمریکا ناروشن است.

با این حال ،آنچه روشن است
چهارچوب توافقی است که به
امضای طرفین رسیده است.
تارنمای نمایندگــی بازرگانی
ایــاالت متحــده پیش نویس
این توافق را در تارنمای خود
منتشــر کرده اســت .دراین
متن می تــوان دید که در چه
مواردی کانادا تسلیم فشار دولت
آمریکا شده است.
در زیر مــواردی که به نظر می آید
کانادا تسلیم شده ،دیده می شود.
همــه این مــوارد اثــرات عمده بر
اقتصــاد و فرهنگ کانــادا خواهد
داشت .یکی از مهم ترین نکات در
بازنگری «نفتا» موضوع کپی رایت

اینترنت است.
در متــن تازه این مســئله
بــه ســود آمریــکا تغییــر
یافته است .موضوع دوم
واگذاری بازار شــیر و مواد
لبنــی کانــادا در معــرض
رقابــت تولیدکننــدگان
آمریکایــی اســت کــه از
تولیدکننــدگان کانادایــی
ســلب حمایت مــی کند.
دولــت ترامــپ اصــرار داشــت که
در قــرارداد جدیــد تولیدکنندگان
آمریکایی شیر و مواد لبنی بتوانند
دسترســی بیشــتری به بازارکانادا
داشــته باشــند .این کار می تواند
به سود مصرف کنندگان کانادایی
باشــد اما به تولیدکنندگان آسیب
می رســاند .این موضــوع به ویژه
در کبــک حادتر اســت و می تواند
به ازسر گرفته شدن بحث جدایی
کبکبیانجامد.
مــورد دیگر تعرفــه هــای واردات
فوالد و آلومینیوم اســت .این امر
نیز بر بازار اشتغال کانادا اثر خواهد
گــذارد( .تلخیــص از تارنمــای
مونتریال بالگ 2 ،اکتبر .)2018

هشدار درباره تغییرات اقلیمی
«گروه کارشناسان بین
دولتی تحوالت اقلیمی»
( )GIECهشدار داد که
محــدود کــردن افزایش
دمــا بــه  1.5درجــه
ســانتیگراد ،مــی تواند
تفاوتــی درحــد مــرگ و
زندگی برای شمار زیادی
از انسان ها و نظام محیط زیست
در دهه های آینده داشته باشد.
اما ،دانشــمندان ایــن گروه امید
کمی دارند که انســان ها بتوانند
از پــس ایــن چالش برآینــد .این
گروه در آخرین گــزارش خود که
روز یکشــنبه  7اکتبر منتشر شد

می نویسد:
«محــدود کــردن افزایــش درجه
حــرارت هــوا بــه  1.5درجــه
سانتیگراد مستلزم ایجاد تغییراتی
سریع ،بسیار عمیق و بی سابقه
در همه جنبه های زندگی جامعه
است».

بنابــر گــزارش تحقیقــی
سازمان بیمه های درمانی
کبک اثرات جانبی قرص
های ضد بارداری ســبب
شــده کــه مصــرف آنهــا
در کبــک کاهش شــدید
یابد .بیش از پیش زنانی
از مصــرف ایــن قرص ها
خودداری نموده و روش
هــای دیگــری را بــرای
پیشگیری از بارداری برمی گزینند.
درســال  168838 ،2015زن در
ســنین مختلف درخواست تجویز
قــرص هــای ضــد بــارداری کرده
بودند .دو ســال بعد ،این شــمار
به  155419تــن کاهش یافت که
حاکی از  8درصدکاهش است.
همیــن کاهــش درمــورد تجدید
تجویز این قرص هــا نیز دیده می
شــود .در ســال 859430 ،2015
زن درخواست تجدید تجویز قرص
ها را نمــوده بودند و این تعداد در
سال  2017به  796650تن رسید.

بــا آن کــه کارآمدی ایــن قرص ها
غالبا بســیار خوب اســت ،نتیجه
تحقیقات انجام شده نشانگر جنبه
منفی آن اســت که می تواند دلیل
کاهش مصرف باشد.
عــادت ماهانه شــدیدتر ،ســردرد
مزمــن ،پــف کردگــی صــورت،
خســتگی ،افســردگی از عــوارض
جانبی مصرف این قرص ها است.
بســیاری از زنــان گفتــه انــدکه از
دانستناینکهتنهاکسانینیستند
که این عوارض را تحمل می کنند،
تسلی یافته اند .برخی براین باورند

در ایــن گــزارش 728
صفحه ای ،دانشمندان
اثــرات متعدد جاری ،به
ویژه تهدیدهای ناشی از
افزایــش دمــای بیش از
 1.5درجه سانتیگراد را
برشمرده اند:
امواج گرما ،انقراض گونه
هــا ،عدم ثبات در قشــر یخ های
قطبی و باال آمدن آب اقیانوس ها
در دراز مدت از این جمله اســت.
(تلخیص از تارنمای رادیو کانادا،
 8اکتبر .)2018

روگردانی از قرص های ضد بارداری

کــه ســردردهای مکرر و
کاهــش میــل جنســی
طبیعی بوده است.
این عوارض جانبی برخی
دیگــر از زنــان را تــا پای
مرگ پیش برده است.
مــارک زافــران ،پزشــک
متخصصی که بارها این
گونه مسائل را در دوران
کار پزشــکی خود شنیده
می گوید« :مشــکل این است که
غالبا پزشــکان به حرف های زنان
توجه نمی کننــد .آنها می گویند
زن هــا اینهــا را در تخیل خود می
سازند .این درست نیست .زمانی
کــه زنی مــی گوید حالــش خوب
نیســت ،حقیقــت را مــی گوید».
بسیاری مشکل را در ویزیت های
برق آســایی می دانند که منتج به
تجویــز قرص ضــد بــارداری برای
ســال ها مــی شــود( .تلخیص از
ژورنــال دو مونتریــال 7 ،اکتبــر
.)2018
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بانوی فیزیکدان کانادایی :برنده جایزه نوبل فیزیک
بنیاد علمی نوبل در ســوئد جایزه
فیزیــک  2018را بــه دلیل تالش
در حــوزه فیزیــک لیــزری به طور
مشترک به دانا استریکلند ازکانادا،
آرتور اشــکین از آمریکا و ژرار مورو
از فرانســه اهدا کرد .بعد از ماری
کــوری ( )1903و ماریــا گئوپرت
( )1963این ســومین بار است که
یــک زن فیزیکدان جایــزه فیزیک
نوبل را به دست می آورد.
آرتور اشکین که جایزه فیزیک نوبل

را بــا همکاران فیزیکــدان خود به
طور مشترک دریافت کرده ،گفته

است« :اگر می خواهیم با سرعت
تحوالت پیــش برویم ،باید از زنان
فیزیکدان بیشــتر تقدیــر کنیم».
دکتر اشــکین یک تکنیک لیزری
اختراع کرده که «موچین نوری»
توصیــف مــی شــود و در مطالعه
سیســتم های بیولوژیکــی کاربرد
گسترده یافته اســت( .برگرفته از
فیســبوک ،نقل از تارنمــای رادیو
زمانه 3 ،اکتبر .)2018

کمک سرمایه داران خصوصی به کشت ماری جوآنا
به گفته کارشناسان سرمایه
گــذاران بخش خصوصی
مــی تواننــد بــه صنعت
کشــت ماری جوآنا برای
بهینه سازی آثار اجتماعی
و زیســت محیطــی آن
کمک کننــد .این کار می
تواند از طریق خرید سهام شرکت
های دســت انــدر کار در کشــت
ماری جوآنا انجام شــود .سرمایه
گذارانی که تاکنون تردید داشته
اند که آیا ایــن کار می تواند برای

کانادا مفید باشــد ،می
باید درنظر بگیرند که
با ســرمایه گذاری در
ایــن کار ،بــه صنعت
آن شــکل می دهند و
بــر نحوه عملکــرد آن
اثــر می گذارند .درحال
حاضــر برخــی از بانک هــا از وام
دادن به شــرکت هــای دخیل در
کشت ماری جوآنا خودداری می
کننــد زیرا مقــررات آمریکا کامال
با کانــادا متفاوت اســت و بانک

هایــی کــه بــا آمریکا داد و ســتد
دارنــد درایــن مــورد احتیاط می
کننــد .ســرمایه گــذاران بزرگ
دیگــر – ازجملــه صنــدوق های
بزرگ بازنشستگی – هم احتماال
به ایــن خاطر از ســرمایه گذاری
دراین زمینه خودداری می کنند
که کشت ماری جوآنا خطرهایی
بــرای ســامت از جملــه اعتیاد
دربردارد( .تلخیــص از تارنمای
تلویزیون ســی بی ســی 9 ،اکتبر
.)2018

میلیاردها دالر هزینه برای مدرن سازی
تجهیزات رادار قطب جنوب
ایســتگاه هــای رادار تهدیدهــای
بالقوه برای فضای آمریکای شمالی
را بررســی مــی کننــد و اطالعات
نظامــی در اختیــار مراکــز نظامی
مســتقر در قطب جنــوب قرار می
دهنــد .دولــت کانــادا مــی بایــد
میلیاردها دالر صرف مدرن سازی
«سیستم هشدار دهنده شمال»
نمایــد .این تأسیســات در ســال

 2025فرســوده خواهــد بود .این
برنامه با همــکاری ایاالت متحده
انجــام می شــود و درحــال حاضر
مدرن ســازی آن در دست مطالعه
اســت .دان لو بوتیلیه سخنگوی
وزارت دفــاع ملی کانادا می گوید:
«پــس از انجام مطالعــات ،کانادا
و ایــاالت متحــده گام های بعدی
برای مدرن سازی"سیستم هشدار

دهنده شــمال" بررســی و برنامه
اجرایی زمان بندی شده آن را تهیه
می کنند» .اما ،توافق برسر سهم
پرداختــی هریــک از دو طرف می
تواند موضوعی دیگر برای اختالف
نظر بیــن کانــادا و آمریکا باشــد.
(تلخیص از نشنال پست 9 ،اکتبر
.)2018
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کالس های رایگـان فرانسوی
در قـلب NDG
مبتدی | متوسط | پیشرفته

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

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

Winter session / Session d’hiver :
)Du 8 janvier 2019 au 24 mars 2019 (11 weeks / semaines
Levels: Beginner, Intermediate & Advanced
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé

Courses Schedule / Horaire des cours:

پیروزی  CAQدر انتخابات و حرکت به سوی
کبکی سکوالر ،گامی به جلو یا به عقب؟
امیرنعیمی پیروزی  CAQنشان داد
تــب و تــاب انتخابــات اخیــر در که برانگیخنت احساسات
کبک فرونشســت و مــا دیدیم که
ملیگرایی می تواند
چینش کرســی های پارلمــان در
مؤثر واقع شود.
کبک این بار شــکلی دگــر گرفت.

حــزب لیبــرال بــه رهبــری آقای
 Philippe Couillardکرســی
حاکمیت را بــه حزب Coalition
 Avenir Québecبــه رهبــری
آقای  François Legualtتسلیم
کــرد .همچنیــن حــزب Parti
 Québécoisبا سابقه ای پرنفوذ
و قدرتمند آنچنــان ناموفق عمل
کرد که حتی نتوانســت به عنوان
حــزب مخالــف ()opposition
در پارلمــان را نیز برای خود حفظ
کند .در نوشــتار مندرج در شماره
پیشین پیوند در خصوص انتخابات
در کبک ذکر شد که حزب CAQ
بــا اســتفاده ابــزاری از سیاســت
هراس توانســت احساســات عوام
فرانسه زبان به خصوص در نواحی
مرکزی و جنوب شرقی کبک را به
نفع خود به هیجان درآورد و با کنار
زدن رقیبان انتخاباتی شــعارهای
انتخاباتی خود را جذابیت بیشتری
بخشد.
حــال ،باید دید کــه در مقام حزب
حاکــم CAQ ،تا چه حد قادر به
حیات بخشــیدن بــه مواضع خود
خواهــد بــود .مواضعی که شــاید
بتــوان آن را در راســتای ایجــاد
دگرگونی در ساختار مدیریت دولتی
و اداری ،حفــظ و ترویــج فرهنگ
فرانسوی در کبک و کاهش میزان
مهاجران به کبک قلمدادکرد.
گفتمانغالبدرمبارزاتانتخاباتی
پیشین حول محور منع استفاده از
نمادهای مذهبی در ســمت های
دولتــی و عمومی توســط افــراد و
همچنین تســلط به زبان فرانسه
بــه عنوان یــک اصــل در گزینش

مهاجــران و برخــورداری آنــان از
حق سکونت در کبک مطرح بود.
این دو گزینه استفاده استراتژیک
حزب  CAQاز موضوع مهاجران
و تأثیرگذاری آنان در شــکل گیری
و تحــول نمادیــن هویــت جامعه
امــروز کبــک بــوده اســت .اصو ًال
طرح موضــوع دفاع از هویت ملی
و نیــاز بــه برخــورد بــا نمودهای
ناهمگــن فرهنگی که معمــو ًال با
ورود مهاجران بــه جامعه میزبان
پدید می آید ،همیشه ابزاری بوده
اســت در دســت احزاب راستگرا و
به خصــوص افراطی تــا در جریان
انتخابــات آراء ملی گرایــان و عوام
جامعه را به نفع خود جذب کنند.
و البته گرچه این بــاور وجود دارد
که مقوله ملــی گرایی در کبک به
پایــان تاریخ مصرف خــود نزدیک
مــی شــود و بنا به نقل قــول آقای
ژان کرتیــن Jean Chretien
نخست وزیر پیشین کبک به بحثی
بی هدف تبدیل شده است.
امــا پیــروزی  CAQدر مســیر
انتخابات نشان داد که برانگیختن
احساســات ملی گرایی مــی تواند
بسیارکارآمد و مؤثر قرارگیرد.
لکــن این اصــل حقیقــت دیگر را
نقــض نمــی کنــد و آن حقیقــت
این اســت کــه از طرح یک شــعار
انتخاباتــی تا نهادینه شــدن آن در
قالب سیاســت های اجرائی راهی
بســیار دشــوار و ناهموار در پیش
است که شاید  CAQدر پیمودن
آن از توانایی الزم برخوردار نباشد.
نشــریه  Globe and Mailدر

Morning / Matin: 9h00 à 12h00
Afternoon / Après-midi: 12h30 à 15h30
Evening / Soir: 18h00 à 21h00
Saturday & Sunday / Samedi et dimanche:
10h00 à 13h00 /14h00 à 17h00
PLACES ARE LIMITED
!!! PLEASE REGISTER BEFORE November 30th
!Sign-up today
!Inscrivez-vous maintenant

شــماره اخیر خود به نقــل از آقای
Simon
Jolin-Barrette
Document required:
ســخنگوی موقت حــزب CAQ
Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card
اینچنین ذکر می کنــد که مواضع
or Working permit with CSQ or Proof of refugee status
______________________
این حزب در خصوص منع نشــانه
Tel.: (514) 484-8899 ou (514) 755-3480
هــای مذهبــی در مناصب دولتی
EMULCQ@gmail.com
و عمومــی براســاس یــک توافــق
)www.emulcq.com ou www.coursdefrancais.ca (section inscription
غیررســمی در میــان سیاســت
Address: 3480, Boul Décarie, 2e étage
گذاران از احزاب گوناگون در کبک
Montréal (QC) H4A 3J5
می باشــد .همچنین از قول آقای
)(Métro Villa-Maria ou Vendôme
 François Legualtمی نویسد
کــه نگــرش حــزب  CAQدر این
خصــوص برگرفته شــده از توصیه
مکتوب کمیسیونBouchard-
 Taylorدر یــک دهــه پیــش می
باشــدکه عدم اســتفاده از پوشش
مذهبی را بــرای صاحبان منصب
در دولــت و مناصبــی کــه دارای
حوزه اختیارات و اثرگذاری برتر می اقتصادی کبک نداشــته باشــند .که اصل بر مردم ساالری و برابری نظر از یک تناقض و دورویی آشکار
باشند مطلوب می شمارد.
بــه دور از انتظــار نیســت کــه در آراءگذاشــته شده اســت .حال اگر نشان از ضعف و ناتوانی این حزب
در این راستا حزب  CAQبرخورد مقام سیاستگذار این حزب نقشی این تعریــف را معیار خود در درک در برابــر قــدرت و نفــوذ سیاســی
با نمادهای مذهبی در سمت های متعادلتر و دوراندیشانه تر در پیش موضع حــزب  CAQدر خصوص اقتصــادی برخی گروه ها ،قومیت
دولتــی و از ســوی دیگــر محدود گیرد .در توضیح این نکته می توان مــوارد ذکــر شــده قــرار دهیم به ها و البی های وابســته با آنان می
نمودن شمار مهاجران به خصوص به چند مطلب اشــاره داشت .اگر تناقضی آشــکار برمیخوریــم .این باشد .نشریه Global and Mail
آنان که تسلط الزم و کافی به زبان این حزب هدف از اصل موجودیت حزب اعالم نموده که حذف صلیب به نقل از  Justin Trudeauاین
فرانسوی ندارند را به تعریفی ادامه خــود را تــاش بــرای حرکــت به از پارلمــان و یــا صلیب معروف در سیاســت مذکور حــزب  CAQرا
یک هدف و مسئولیت
ســوی یک کبک ســکوالر بلندای کوه مونترال را در دســتور تبعیضی مشخص در مورد بانوان
اصل
تعریف می نماید ،لذا اینکه کار خود نــدارد .همچنین موضع مســلمان با پوشش اســامی می
اجتماعــی مــی داننــد سکوالریسم
سکوالریسم چگونه تعریف مشــخصی در مورد ادامه استفاده نامــد ،چه آنکه برای آنان پوشــش
که مــدت زمانی اســت زمانی عملی
در دســتور کار بــوده و
مــی شــود و ایــن تعریف تا از نمادهــای مذهبی در ســاختار اســامی جــزء الینفــک هویــت
است که
نهادینه شــدن و ترویج تبعیض در چه میــزان در قاموس یک مدیریتی شهرداری  Côte Saintمذهبی آنــان می باشــد که بدون
نظام دموکراتیک می گنجد  Lucو بیمارســتان  Jewishآن حضورشــان در اماکن عمومی
آن امروز به پشتوانه آراء آن دیده
اکثریت رأی دهندگان به
نیــز اهمیــت مــی یابــد .و  General Hospitalپــس از میسر نمی باشــد و این قانون می
نشود.
ً
عهده این حزب گذاشته
عمال از حضور زنان با پوشش
دیگر اینکه ابــزار الزم برای بــه قانــون در آمدن منع اســتفاده تواند
شده است.
نهادینــه نمــودن مواضــع از نمادهــای مذهبــی در اماکــن اسالمی در چرخه زندگی اجتماعی
نمی توان تصور کرد که رهبر حزب راست گرایانه این حزب تا چه حد دولتی و عمومی ندارد .و این موارد و تأثیرگذار درکبک جلوگیری کند.
 CAQبا پیشینه سیاسی خود در توانمندی گذشتن از موانع موجود تناقضــی آشــکار می باشــد مابین ایــن بــازداری در حقیقت حاصل
کنار مشاوران و استراتژیست های در قانون اساسی را دارا می باشند .تعریفی که از سکوالریســم در نظر چندین دهه فعالیت و تالش کنش
حزب درکی از داینامیک قومیتی در توضیــح مطلــب اول می توان داریم و مواضعــی که این حزب به گــران اجتماعی در حــوزه دفاع از
و جغرافیای اقتصادی-سیاســی اینگونــه برشــمرد کــه گفتمــان آن معتقد است .اصل سکوالریسم حقــوق بانــوان و اقلیت هــا را می
کبــک و نقــش جامعــه مهاجر در سیاسی پســامدرن سکوالریسم را زمانی محترم و عملی می باشد که تواند به عقب باز گرداند.
ســامت اجتماعــی ،سیاســی ،در جدایی و اســتقالل ســازمانها تبعیــض در آن دیده نشــود و بده و امــا اینکه در صــورت تصویب و
و نهادهــای حکومتی از ســازمان بســتان های سیاســی خدشه ای قانونی شدن منع استفاده از پوشش
هــا و نهادهای مذهبی تصویر می به اصالت وجــودی آن وارد نکند .و نمادهای مذهبی در پست های
کند .در این نگــرش هدف از بین در حال حاضر به شکلی مشخص دولتی و عمومی ،همچنین اخراج
بردن تأثیرگذاری و نفوذ مســتقیم آشــکار اســت؛ که حــزب  CAQمهاجرین در صورت عدم تسلط به
و یا غیرمستقیم مذهب به عنوان استفاده از برخی نمادهای مذهبی زبان فرانسوی و اعمال گزینشها و
یــک عامــل قدرتمنــد و مؤثــر بر مانند صلیــب و یا ســتاره داوود و آزمون ها در ســنجش این تسلط
رونــد سیاســتگذاری و اجرائی در «کیپا» را مستثنا از این ممنوعیت
{>> ادامه در صفحه}33 :
ســاختاری دموکراتیک می باشــد مــورد نظر می داند کــه این صرف
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جمهوری اسالمی...

ن ،نه؛ یمنیسازی و ونزوئالیی
ری های شد
سو
شدن ،آری

Michael Monfared

is a student affairs manager and is a Canadian
immigration consultant student
Since 2007

6621 Rue Sherbrooke Est, Suite 103,
Montréal, Québec H1N 1C7
)(across metro Langelier
Tel: 514-656-8178
By appointment only
Monday to Friday 09:00 to 17:00
www.mariacottone.com
info@immigrationcmc.com

ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻰ
ﻓﺪارل  -ﮐﺒﮏ  -اﺳﺘﺎﻧﻰ

از ﺳﺎل1386

All aspects of Immigration

کمبــود برخی از اقالم مواد غذایی
و خالــی شــدن برخی از قفســهها
در فروشــگاهها ،گرانی سرسامآور
مایحتــاج روزمــره بــدون افزایش
دســتمزدها و حــذف بســیاری از
مــواد غذایی ضروری مثل شــیر و
گوشت و سبزیجات از سبد غذایی
مشــکالت تغذیــ ه اقشــار فقیر در
جامعه را تشدیدکرده است.
عکــس کارگرانی که بــرای نهار به
نان اکتفا میکنند یکی از نمودهای
آشــکار شــد ه این معضل اســت.
قیمــت مــواد غذایــی به گــزارش
رئیس مرکز آمــار ۳۶درصد در یک
ســال شــهریور ۹۶تا شــهریور۹۷
افزایــش داشــته امــا افزایــش
دســتمزدها حدود ۱۰تا ۱۵درصد
در ابتدای سال ۹۷بوده است.
•
بی خامنانی
نرخ خرید و اجار ه مســکن در یک
ســال اخیر حدود  ۶۰تا  ۴۰درصد
افزایش یافته در حالی که درآمدها
حــدود  ۱۰تــا  ۱۵درصــد افزایش
یافته است .هزین ه مسکن در ایران
میان یک ســوم تا یک دوم درآمد
خانــوار را می بلعد .بنــا به گزارش
شــاهدان عینی به نویسنده تعداد
کارتــن خوابهــا ،قبرخوابهــا و
افــراد بی خانمــان در شــهرهای
بزرگ افزایش یافته است .بخشی از
مستاجران توان پرداخت به موقع
اجاره را ندارند و همین موضوع به
تنش روابط میان موجر و مستاجر
انجامیده است.
•
مهاجرتمعکوس
مهاجــرت معکــوس کــه از دوره
تحریمهــای قبلــی آغاز شــده بود
در ســال  ۹۷تشدید شده است .با
توجه به مهاجرت افراد به شهرهای
بزرگ برای اشــتغال یا کمبود آب
طبیعی است که این افراد در محل
زندگی جدیــد امکان چندانی برای
اشتغال و دسترسی به حداقلهای
حیــات پیدا نمیکننــد تنها هدف
از مهاجــرت معکــوس کاهــش
هزینههــا در شــرایط تجربــهی
نرخهای تورم  ۴۰درصدی و باالتر
در حوز ه مســکن اســت .با تداوم
سیاســتهای موجــود احتمــاال
شــاهد مهاجــرت بخشهایــی از
جمعیت به کشــورهای همســایه
خواهیم بود ،اتفاقی که در ونزوئال
افتاده است.
•
رشد قارچ گون ه فساد و فقیرتر
شدن مردم

)Jean Sébastien Boudreault (Lawyer

Federal Québec Provincial

رفتــار غیرمســئوالنه و تنشزای
منطقــهای جمهــوری اســامی
در کنــار هزینــه کــردن دالرهای
نفتــی واریــز شــده پــس از برجام
بــرای آتشافروزی بــه دور تازهای
از تحریمهــا منجر شــد .حکومت
نیز با سیاســتهایی کــه در پیش
گرفتــه در حال انتقــال هزینهها و
فشارها به شهروندان است .برای
قابل تحمل کردن این فشارها نیز
از مــردم دعــوت میشــود که نان
خشــک بخورند و لنگ بپوشــند.
مخالفان ســوریهای شدن جامعه
ایــران که خود از رانــت خوارترین
و مرفهتریــن اقشــار جامعه بوده و
هستند سیاســتهایی را در پیش
گرفتهانــد کــه دارند جامعــه را به
ســوی یمنــی و ونزوئالیی شــدن
پیش میبرد.
در ایــن میــان هــر دو جنــاح
تمامیتخــواه و اصــاح طلــب
حکومتی در ســرزنش قدرتهای
خارجــی و مســکوت گذاشــتن
مداخــات خارجــی بــا هــم،
همنظرنــد .اصالحطلبــان از
کشــورهایی که در معرض جهان
گشایی جمهوری اسالمی هستند
انتظار دارندکه مثل خود ،سیاست
خشنو د سازی و مماشات را پیشه
کنند.
امــا کشــورهای دیگــر نمیتوانند
بنشــینند و رفتارهای تروریســتی
و آتش افروزان ه حکومت را تماشــا
کنند و دست روی دست بگذارند.
نتایج این رفتارها در
حوزه اقتصاد

امروز بــرای هم ه ایرانیان روشــن
اســت و دارنــد آن را هــر روزه
حس میکنند .در این نوشــته به
پیامدهــای اجتماعی این تلقی که
دیرتــر خــود را نشــان میدهند یا
برای همگان ملموس نیستند اما
عوارضشــان گریبــان همــه را می
گیرد اشاره میکنم.
•
افزایش طالق
بنــا بــه گفتــ ه رئیس کمیســیون
اجتماعــی مجلــس در یک ســال
گذشــته تعــداد تقاضــای طــاق
ســه برابــر شــده اســت( .تابناک
۶مهر)۱۳۹۷وقتیمعیشتخانواده
دچار اختالل شود ،طبعا اختالف
بر سر چگونگی برخورد با مشکالت
و کمبودها افزایــش مییابد .نهاد
خانــواده در بحرانهای اقتصادی
بهشدت آسیبپذیراست آن هم در
جامعهای که دیگر آموز ه «بسوز و
بساز» به حاشیه رفته است.
•
تشدید مشکالت تغذیه

نان خشک بخورید
لنگبپوشید!

جمهوری اسالمی به طور نهادینه
و ساختاری حکومتی فاسد است و
مقامات آن بدون اســتثنا از قدرت
خویــش ســوء اســتفاده میکنند
چون نه شــفافیتی وجود دارد و نه
نظارتی .امــا در دورههای بحرانی
فرصت برای فساد افزایش مییابد.
در دور ه تحریمهای ترامپ شاهد
رشــد قارچگون ه این امرهســتیم.
بنــا به گفتــ ه هــادی قوامی عضو
کمیسیونبرنامهوبودجهمجلس:
«مابقی ارزهای حاصل از صادرات
نباید سر از بازار سلیمانیه و هرات
در بیــاورد تا با رقــم حداکثری به
کشور وارد شود و خود را به شکل
تورم در داخل کشور نشان دهد».
بــه گفتــ ه او «از ابتدای امســال تا
پایان شــهریور ۲۴ ،میلیــارد دالر
صــادرات غیرنفتی داشــتهایم اما
شرکتهای پتروشیمی و فوالد که
از انرژی ارزان قیمت کشــور برای
تولیــد اســتفاده میکننــد فقط ۴
میلیارد دالر به سامانه نیما تزریق
کردهاند(».تسنیم۷مهر)۱۳۹۷بنا
به گفت ه مقامات دولتی  ۳۰میلیارد
دالر ارز بــه قیمــت ۴۲۰۰تومــان
بــه افــرادی خــاص بــرای واردات
کاالهــای الکترونیــک و قطعــات
اتومبیل (کاالهــای غیرضروری)
داده شــده اســت کــه تاثیــری در
گران نشــدن آنها نداشــته اســت.
نتیج ه این امر تشدید نابرابریهای
توده مردم
اقتصادی و فقیرتر شدن 
خواهــد بود بــدون آن کــه تولید
ثروتی یا اشتغالی شده باشد .نتیجه
مســتقیم افزایش فقر نیز افزایش
تنفروشــی ،جرائم سازمانیافته و
غیرسازمانیافته و کاهش سرمایه
اجتماعی خواهد بود.
سیاست حکومت در مقابله با فساد
نه واگذاری منابع سه امپراطوری
بزرگ مالی (دستگاه رهبری ،سپاه
و شــرکتهای دولتی) بــه مردم و
بیــرون کشــیدن پــای حکومت و
دولــت و نظامیــان از اقتصاد بلکه
اعدام چند دالل برای تشفی خشم
عمومی از فساد و فالکت است.
•
بیکاری
در شــش مــاه اول ســال ۱۳۹۷
ســیلی از شــرکتهای خارجی در
حــال خــروج از ایــران بودهانــد.
مقامات به جــای نگاه به برنامهها
و سیاستهای خود (برنام ه اتمی،
شعار محو اسرائیل و تسلط بر چهار
پایتخت منطقه :بغــداد ،بیروت،
صنعــا و دمشــق) بــه عربســتان
سعودی ،اسرائیل و ایاالت متحده
حمله میکنند .مشخص است که
در نتیجــ ه موشــکپرانی و تهدید
کشتیها در آبهای آزاد بینالمللی
شرکتهای خارجی نمیمانند و با
خروج آنها اشتغال کاهش مییابد و
سرمایه میل به خروج پیدا میکند.
عالوه بر خروج شرکتهای خارجی
کمبود مواد اولیــه و واردات انبوه
موجــب تعطیلــی کارخانههــا و
کارگاههای تولیدی شده و بیکاری
را دامــن میزنــد .بنا بــه تخمین

Represented by

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:
اقتصــاد دانــان تــا پایــان ســال با
سیاستهای موجود  1.1میلیون
نفر به جمع بیکاران افزوده خواهد
شــد .بیکاری مادر هم ه معضالت
اجتماعی اســت .افزایش بیکاری
یعنی افزایش اعتیاد ،بی خانمانی،
جرائــم ،و سســت شــدن نهــاد
خانواده.
•
توان بخشی
معلوالن و ناتوانان ایرانی به ابزارها
و تجهیزاتــی که در دنیا مدام ارتقا
مییابند نیاز دارند .گران شدن نرخ
ارز بــر زندگی آنها مســتقیما تاثیر
میگذارد .اگر این موضوع به دست
مقامات واگذار شــود آنها مشکلی
ندارند که زندگی معلوالن به دوران
شعب ابیطالب بازگردانده شود در
حالی که فرزندانشان در رم ،پاریس
،لندن ،نیویــورک و تورنتو زندگی

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

میکنند .توصی ه وزیر بهداشت به
مــردم در جهت جایگزیــن کردن
فیزیوتراپی با مالش همین نگرش
عقب گــردی برای مــردم را بازگو
میکند.
•
مسئولیتناپذیریودستکاری
در آمارها
در حالــی کــه دو جنــاح دارنــد
مشــکالت را به طرف دیگر نسبت
میدهنــد یا بر خود مــدال آویزان
میکنند (مثــل این که بــا برجام
دالر ۱۸هــزار تومان شــد) یا (اگر
رئیســی بــود دالر ۴۰هــزار تومان
شده بود) جامعه بیش از پیش در
حال خم شــدن زیر بار پیامدهای
سیاســتهای حاکمــان از هر دو
جناح است.
وقتــی مرکــز آمــار کشــور بــه
دروغگوتریــن نهاد در آمارســازی

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

تبدیــل میشــود دیگــر نمیتوان
امیــدی به اصــاح امور داشــت.
در یک ســالی که قیمــت دالر پنج
برابــر شــده (از ۳۷۰۰تــا)۱۷۴۰۰
بنــا بــه گــزارش مرکــز آمــار تورم
نقطه بــه نقطــه از شــهریور ۹۶تا
شــهریور  ۱۱,۳ ،۹۷درصــد بــوده
اســت( .رئیــس مرکز آمــار ایران،
تســنیم۸،مهر )۱۳۹۷اگــر مــواد
خوراکی که در مقایسه با مسکن،
وســائل خانگی و مواد بهداشــتی
کمترین تورم را متحمل شدهاند،
 ۳۶درصــد افزایش نرخ داشــتهاند
چگونه نــرخ تورم نقطــه به نقطه
می تواند  ۱۱,۳درصد باشد؟ حتی
اعضای مجلس رژیم نتوانستهاند
این دروغ بزرگ را هضم کنند.
مجیدمحمدی
ایراناینترنشنال
•
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کانادا...

خدمات حسابداری و دفترداری

خاطر مقروض بودن
ب

احساس نگرانی شدید می کنیم!

نتایج دهمین نظرسنجی اتحادیه
حقــوق بگیران کانادا که در ســال
جاری صورت گرفتــه اخیرا اعالم
گردیــد .در نوشــتار پیــش رو این
نتایج با میزان متوســط همگنان
سه سال پیاپی اخیر خود مقایسه
شده اند.
نتایجــی کــه در وهلــه نخســت
نشــان می دهند رشــد اقتصادی
 2.9درصــدی فصــل دوم 2018
کمــک کرده که در مقایســه با آن
ســال ها ،خانواده هــای کانادایی
در قبــال برخــی از چالــش هــای
اقتصادی شــان احســاس راحتی
بیشــتری کننــد .اما میــزان این
راحتی گسترده نیست .کمااینکه
در صورتــی که کســی بــه این فکر
بیفتدکه اگر رشد اقتصادی کنونی
پایان یابد و رکود بعدی آغاز شــود
چه رخ می دهد ،می ترسد .چون
در چنیــن حالتی ناچار می شــود
درآمدش را صــرف دادن بدهی ،و
نه ســایر مصارف ،کند .به همین
ســبب تنهــا  35درصــد از  5هزار
و  74حقــوق بگیر شــرکت کننده
در نظرســنجی گفتند ،که تمامی
درآمــد و یــا حتی میزانــی بیش از
حقوق خود را خرج می کنند .حال
آن که میــزان متوســط این گونه
افراد در ســه ســال پیاپی اخیر 40
درصد بوده است .در مقابل تعداد
کمتــری از آنهــا بر ایــن باورند که
در صــورت رویارویی با یک هزینه
غیرمنتظره ،از دیدگاه مالی آسیب
فراوان می بینند .کمااینکه درصد
اینگونه افراد در نظرســنجی مورد
اشــاره  44بود ،که در مقایســه با
 48درصد متوسط سه سال مذکور
کاهش نشان می دهد .همچنین
درصــدکســانی که فکــر می کنند
نمی تواننــد در صــورت رخ دادن
وضعیتی اضطــراری در یک ماه 2
هزار دالر بیشتر خرج کنند ،از 25
به  20تنزل یافت.

ازدیگرسونومیدیشرکتکنندگان
در نظرسنجی زمانی خود را نشان
می دهد ،که پای قرض به میان می
آید .البته از آنجا که براساس اعداد
و ارقام منتشــره از سوی اداره آمار
کانادا رشــد اقتصادی ســبب شد
دستمزدها به طور متوسط ساعتی
 3.2درصــد افزایــش یابنــد و نرخ
تورم اخیرا بین  2تا  3درصد بوده،
وضعیــت موجود بــرای کمک به
پرداخت دیون کافی است .بااینهمه
به نظر می رســد احتماال به سبب
افزایــش بهره وام ،مــردم در مورد
بدهی های خود احســاس بدتری
دارند .کمااینکه  40درصد شرکت
کننــدگان مورد اشــاره گفتند ،که
به خاطر مقروض بودن احســاس
نگرانی شــدید می کننــد .حال آن
که میزان متوسط سه سال مذکور
 35درصد می باشــد .بیش از یک
سوم آنها هم خاطرنشان نمودند،
که در سال گذشته بدهی هایشان
افزایش داشت .در حالی که میزان
پیشین  31درصد بود.
 43درصــد شــرکت کننــدگان در
پاسخ به اینکه فکر می کنند چقدر
طول می کشد بدهی های خویش
را بپردازنــد ،بــه یــک دهه اشــاره
نمودند .این میزان برای سال های
 2017و  2018بــه ترتیب  42و 36
درصد بود .در عین حال  12درصد
آنها باور دارند ،کــه هرگز از زیر بار
قرض رها نخواهند شد.
بنابراین نتایج مورد اشاره از جمله
نشان می دهند که ما کانادایی ها
از نزدیک مراقب هستیم ،تا ببینیم
میزان بدهی باالی مان تا چه اندازه
بر پس اندازهای بازنشستگی مان
اثر خواهند داشت .زیرا از یک سو
شــرکت کنندگان گفتنــد ،در نظر
دارند به طور متوسط در  61سالگی
بازنشسته شوند .اما از دیگر سو 72
درصــدکل آنها و  47درصد افراد از
 50ســال بــه باالی شــان اعتراف

کردنــد ،که تنها یــک چهارم و
یا کمتر از میزان پول مورد نیاز
برای دوران بازنشستگی شان را
پس انداز نموده اند.
و امــا بخش کامال مثبت اینکه
 39درصــد از شــرکت کنندگان
بر این باورند ،که اقتصاد محلی
رو بــه بهتر شــدن دارد .میزان
متوســط چنین افرادی در سه
ســال پیاپی مذکــور  36درصد
بوده است.
چه باید کرد؟
آیا مایلید ،برای دوران بازنشستگی
پولــی به دســت بیاوریــد؟ ،بدهی
هایتان را بپردازید؟ ،و قسط های
ماهانه آنها را در حساب های معاف
از مالیات و یا ویژه بازنشستگی پس
اندازکنید؟ در صورتی که پاسخ تان
به این پرسش ها مثبت است (که
حتما هم هســت) ،اتحادیه مورد
اشاره برایتان پیشنهاد خوبی دارد.
اینکه روش موسوم به فوریت دادن
به پرداخت بــه خویش را در پیش
بگیرید .یعنی بخشــی از هر چک
حقــوق تان را به کاهــش بدهی و
پس اندازهای درازمدت اختصاص
دهید .زیرا چنین اقدامی فزون بر
منافع مادی ،سبب آرامش خاطر
در مــورد پرداخــت دیــون هم می
شــود .مســاله ای که به نوبه خود
به ســامت روانی کمک می کند.
به گفته دن آریلی کارشناس رفتار
درست اقتصادی ،بسیاری از مردم
از این دســتورالعمل ساده غفلت
مــی کنند .کمااینکه نظرســنجی
هــای گوناگــون در ســال هــای
اخیر نشــان می دهنــد ،که مردم
به ســبب مقروض بودن زیر فشار
روانــی فراوانی قرار دارند .حال اگر
فــرض کنیم روند رشــد اقتصادی
کنونــی کاهــش یابــد و یــا از بین
برود ،طبیعتا بر این فشارها افزوده
خواهد شــد .بنابراین توصیه این
کارشــناس این اســت که با عمل
بــه روش مورد اشــاره بدهی ها را
کاهــش داد ،از فشــارهای روانــی
کم کرد ،و بر میزان پس اندازهای
دوران بازنشســتگی افــزود .ایــن
توصیه می تواند مشــوقی باشدکه
در حال حاضرکه اوضاع اقتصادی
خوب اســت ،به روش مورد اشاره
عمل کنیم.
•

فرد کالهبرداری  30هزار دالر «واشر»را بجای
سکه های دو دالری به بانکهای ونکوور فروخت !
شــاید اگر ایــن خبر را
پلیــس ونکــوور برای
دستگیری کالهبردار
فــراری منتشــر نکرده
بود  ،بــاور آن حتی در
سایتهای معتبر خبری
هم واقعا سخت بود!!
بــه گفتــه پلیــس ترل

PAIVAND: Vol. 25  no.1392  Oct. 15, 2018

12

رابــرت تالبــوت موفق
شده رولهای تقلبی دو
دالری را بــه  17بانک
!!؟ در نقــاط مختلــف
ونکوور بزرگ بفروشد
و از ایــن راه درآمد 30
هــزار دالری کســب
کند.تمامی رولهای 2

سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

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

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

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

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

قانون جدید استفاده ماریجوانا:

حمل و نقل ماری جوانا در کانادا آزاد شد
مجلــس ســنای کانــادا پــس از
اینکه استفاده ماریجوآنا را برای
شهروندان خود آزاد ساخت ،حاال
مقامات کانادایی انتقال این ماده
را آزاد ساخته است.
با توجه به قانون جدید در کانادا،
هــر مســافر میتواند تــا  30گرم
شــاهدانه یــا تخم این مــاده را در
جیــب خود حمل کنــد .در حال
حاضر این امر تنها به مسافرین که
در داخل کشــور سفر دارند اجازه
داده شده است.
مقامــات کانادایــی به مســافران

دالری او تنها دارای دو سکه واقعی
بود و  23سکه دیگر در واقع واشر
بودند!!
نکته جالب تر این ماجرا سابقه دار
بودن مجرم است  .او طی ماه های
مــارس تا می در ونکوور دســت به

هشــدار داده اندکــه نباید با خود
در پــرواز هــای بینالمللــی ایــن
تخــم را حمل کنند حتــی اگر به
کشورهایی که اجازه استفاده این
مواد مخدر قانونی باشد.

این کالهبرداری ها زده در حالیکه
ســال قبل بخاطــر ارتکاب همین
جرم در استان نوا اسکوشیا تحت
تعقیب بوده!!
بــا توجه بــه اینکه بانکهــا معموال
تعــداد زیادی ســکه رول شــده را

در اوایــل مــاه جــون
مجلس ســنای کانادا با
 52رای موافــق در برابر
 29رای مخالــف الیحه
ای را تصویــب کــرد که
برای اولیــن بار مصرف
تفریحی ماریجوانا در این
کشور را آزاد اعالم کرد.
مصوبه جدید نحوه کشت ،توزیع
و فــروش ماریجوانا را مشــخص
میکند.

در مقابــل پرداخــت اســکناس از
مشتری دریافت نمی کنند  ،بهانه
این کالهبردار برای جلب رضایت
بانکهــا بــه انجام ایــن کار و تکرار
آن در  17بانــک !؟ نیاز به بررســی
بیشتر دارد.
iroonia.ca
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ایران :در آستانه...
چهلمین نامه ی محمد نوری زاد به رهبر
ســام بــه آیــت اللــه ســیدعلی
خامنــه ای ،رهبــر گرامــی
جمهوری اسالمی ایران
•
یک :شــما بد اخالق و کینه
تــوز و خــود خــواه و خــود
اطالق این صفات
محوریــد.
ِ
بــه شــما ،هرگز ناســزاگویی
به شما نیســت .بل توصیف
تراشه هایی از درون بی قرار
شماســت .بهتر بگویم :شما
شدید ًا "خود حق پندار" ید.
آنچنان که گویا همه ی حق،
شــخص شــما به
یکجــا ،در
ِ
تج ّلی در آمده است .این آفتِ
"خود حق پنداری" شــما را
به خ ّیاط ماهری بدل کرده،
بجوری که در این ســالهای
حق مطلق را به قد
رهبریِ ،
ِ
قامت خود لباس کرده اید
و
و خــود را بداخل آن فرو برده
اید و آن را زیبنده ی ِ
خود تنهایتان
تفسیر فرموده اید.
•
دو :بــاز نه به کنایه ،کــه صادقانه
مــی گویمتان کــه شــما مأمورید
به ایــن که ایران را با خــود تا ِ
ناف
نابودی ببرید .بله ،شــما این توان
را دارید .شاید این تنها ترین توان
بالقوه و بالفعل شماســت .که هم
توانسته اید و هم می توانید این ته
مانده ی ایران را نیز بخاک مذلت
بیندازید .وگرنه مگر شــما را توان
دیگری نیز هست؟ ً
مثال آیا شما را
توان این هســت که با ادب باشید
ِ
و مردمی با ادب بپرورید؟ مردمی
کــه اگــر از همــه ی دارایــی های
چشــمگیر دیگران چیزی نداشته
باشند ،اما ادب داشته باشند؟ من
می گویم :نه .چــرا؟ چون در یک
قلم ،نمایندگان مجلس و قاضیان
و ســرداران و بســیجیانی که شما
پرورانده اید ،نسبتی با ادب ندارند.
ِ
نمود درون شمایند.
اینان ،دقیق ًا
جوانــان و پیرانی کــه از چاکری و
هیجان سرشــارند بی آنکه بدانند
با پاهای چاکری ،قرار است بکجا
بروند.
•
سه :کل مملکت را بسیج کردند تا
صبح پنجشنبه (دوازده مهر نود و
هفت) بتوانند هشتاد هزار بسیجی
را در اســتادیوم آزادی ِگــرد آورند
برای شــنیدن پرخاشــگری های
تکراری و تکراری و تکراری شــما.
ً
کامال می توانســتم محتوای
من
سخنان شــما را پیش بینی کنم.
همیــن امــروز هم هر ســخنرانی
شما را می شــود پیش بینی کرد.
در ســخنان شما ،از زندگی خبری
نیســت .از همزیســتی خبــری
نیست .از ادب خبری نیست.
با حذف همین ســه عبــارت ،می
توان شــاکله ی هر سخنرانی شما
ایــران پژمرده
را پیــش بینی کرد.
ِ
ِ
نبــود همین
خروجــی
ی امــروز،
ِ
ســه مهم اســت؛ که شما شخص ًا
با مراتــب مالیانــه ی خویش ،به
صــورت کشــوری بــه اســم ایران
تــف کرده ایــد و ســیلی زده اید و

چهره مخوف خمینی

بودن
راز بی خاصیت
ِ
همایش
سخنان شما و
ِ
80هزار بسیجی
تحقیرش فرموده اید.
•
بــودن
چهــار :راز بــی خاصیــت
ِ
همایش هشتاد
سخنان شما و آن
ِ
هزار بسیجی را بگویمتان؟
در همان اســتادیومی که اسمش
آزادی ســت و در این چهل ســال
ذره ای آزادی بخــود ندیــده ،بوده
که یکصد و بیست هزار نفر در هم
فشرده می نشستند بی آنکه دم و
دستگاهی آنان را با صرف میلیاردها
پول بی زبان بدانجا آورده باشــد.
جمعــی از مــردم حتی شــب را تا
بصبح پشت دیوار استادیوم آزادی
می خوابیدند تا نخســتین کسانی
باشــند که به داخل می روند .آنهم
نه با پولی که می گیرند بل با پولی
کــه از جیب خودشــان خــرج می
کنند .شــما اگر پــول بدهید ،من
در دل آمریکا ،یک اســتادیوم یک
میلیون نفری را از جمعیت پر می
کنم.
•
پنج :در این سالهای رهبری ،هم
روســیه را از فرصت هــا و پولهای
نقد کشــور پــر و پیمان کــرده اید
و هــم اســراییل هرچــه خواســته
برایش انجام داده اید .اینها از شما
خواستند با پول مردم ایران ،سوریه
را شخم بزنید ،و شما برای آرامش
خیال اســراییل ،ســوریه را برایش
شــخم زدیــد .از شــما خواســتند
کشــورهای منطقه را بترسانید تا
بازار بزرگی برای اســلحه فروشان
باشــند ،و شــما همیــن کردیــد.
اسراییل از شما خواست فحشش
بدهید و هولوکاســت را انکارکنید
تــا از تنگناهــای حقوق بشــری و
بین المللی بیرون بخزد ،و شما تا
توانستید فحشش دادید و انکارش
کردید .اسراییل به شما تشر زد که
من اگر پایگاههای حاج قاسم را در
سوریه با خاک یکسان کردم ،شما
اجازه ندارید یک فشــنگ بسمت
اسراییل پرتاب کنید ،و شما دست
بر چشــم نهادید که :ای بچشــم.
بارها گفته ام که شــما و سرداران
تان ،صادق ترین کارگزاران روسیه
بســیجی
و اســراییل اید .اساســ ًا
ِ

صــادق بــه
شــما مــی
گو ینــد .
کــه بــرای
موالیتــان ،از جیــب مردم
ایــران پــول ها خــرج کرده
ایــد و آبروها برده اید .وگرنه
بــا تنقالتی چــون تضمین
ورود به دانشگاه و تضمین
معیشــت که یکی بســیجی
نمی شود.
•
شــش :مــن ایــن نامــه ی
چهلمــم را ،بر یــک قله ی
بلند به اسم فهم می نهم تا
هم شــما بخوانیدش و هم
همه .تا مردم ایران و جهان
و تاریخ بداننــد چه اعجوبه
هایی بر سرِ مردم ایران آوار
بوده اند در این چهل سال.
من در این سخن ،از شمایی
که هیچ بنایی برای پوزشــخواهی
نداریــد ،می خواهم که به در خانه
ی یــک به یک آیت اللــه ها بروید
و آنــان را برای یک پوزشــخواهی
بزرگ تاریخی بسیج کنید .و برای
این پوزشخواهی بزرگ و حیثیتی،
از جیب خودتان پول خرج کنید.
شــب تا به صبح پشت در خانه ی
مراجع بخوابید تا صبح اول وقت،
نخســتین کســی باشــیدکه رسم
پوزشــخواهی را به حضــرات آیت
الله ها گوشــزد مــی کنید .من در
ایــن نامه از شــما مــی خواهم که
یکبار و تنها یکبار ،برای انسانیت
قد علــم کنیــد و برای انســانیت
بسیجی باشید .در آیین انسانیت،
بسیجیان ،همه چیزشان را فدای
ادب می کنند .اگر توانســتید یک
بسیجی باشــید برای ادب ،حال،
همه ی آیت الله ها و مراجع و طلبه
ها و حوزویان را در استادیوم آزادی
ِگرد آورید.
•
هفــت :فتــوای " تفخیــذ " آقای
وسط استادیوم
خمینی را بگذارید
ِ
خشــماگین و
آزادی .و بــا صدای
ِ
توفانی خود بــه مخاطبان عمامه
ِ
بــه ســرِ خــود بگویید :این اســت
خروجــی هر آنچیزی کــه ما ازش
ِ
نــان خورده ایم و مــی خوریم .و از
مخاطبان خود بپرسید :دنیا اگر تا
دیروز خاموش و مطیع و مرعوب
ما مالیان بوده ،امروز اما مردمان
و تیزفهمانِ ،
ذات کهنه و زنگ زده
ی ما را از اعماق تاریک مان بیرون
می کشند و بر آفتاب می نهند .به
مخاطبان خود بگویید :چه شــده
که از دل هزار و چهارصد ساله ی
حوزه ها و آیه های قرآن و احادیث،
فتوایی چون تفخیذ بیرون زده؟
•
هشت :در همان استادیوم یکصد
هزار نفــری آزادی  -که اکنون از
مالیــان ُخــرد و کالن پر شــده -
ِ
بگویید :ســرور و ساالر و مقتدای
ما آقای خمینی را تجسم کنید که
ِ
شــیعی خود نشســته و
خلوت
در
ِ
با قلمی که خدا به شرافتش قسم
خورده ،برکاغذ می نگارد که :یک
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آژانس مسافرتی

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

اینک با

فرنازمعتمدی

6
 2سال جتربه کاری!

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

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

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
پیرمرد هشــتاد ساله نیز می تواند
دختر نوزاد شیرخواره ای را به عقد
خــود در آورد و شــب تا به صبح با
این دختر بچه ی شــیرخواره همه
جوره لذت جنسی ببرد اال دخول.
به مالهای نشســته بر ســکوهای
استادیوم آزادی بفرمایید :آقایان،
مــا اگــر اســراییل را حتــی در رویا
بتوانیــم از صفحــه ی روزگار محو
کنیم ،و اگر بتوانیم بفرض محال
پرچم تشیع را بر فرق عالم بکوبیم،
و اگــر بتوانیم همه ی مــردم دنیا
را پــای روضــه های ســوزآورِ خود
بنشانیم ،باید و باید و باید ،هرجور
که شــده تکلیف خودمان را با این
فتوای تفخیذ روشــن کنیــم .و تا
زمانــی کــه تکلیف مان را روشــن
نکرده ایم ،مردم جهان به دیده ی
تحقیر و نکبت به ما حوزویان می
نگرند.
•
نه :به مالیان نشسته برسکوهای
اســتادیوم آزادی بفرماییــد :آقای
خمینــی ،با فتوای تفخیــذ خود،
ِ
پرشقاوت مالیانی
پرده از چهره ی
برداشت که :به درازنای یک تاریخ،
کامجویی
زن را بــه دخمــه هــای
ِ
مفری
هیچ
مردان فرو فشردند ،و
ّ
کشــیدن انســانی اش
برای نفس
ِ
برنتافتنــد .به مالیان بگویید :این
فتــوای تفخیــذ ،تا بیخ مــرگ ،به
تعقیــب مــا خواهد پرداخــت و به
ِ
طــرف همه ی زنان و
نمایندگی از
دختران و خردساالن و شیرخوارانی
که با فتاوای همینجوری و پی در
قرن ما ،به فهم ها و
پــی و قرن به ِ
عاطفه هایشان سیلی زده شد و از
هستی ساقط شده اند ،به چهره ی
ما مالیان چنگ خواهد زد و ریخت
ما را از هم خواهد درید.

•
ده :در ایــن نامــه خواســتم این را
بگویم :ای رهبر ،ای شیربیشه ی
حرف ،ای فقیه ،ای ســخنور ،ای
که خود را  -همینجوری  -رهبر
مســلمین جهان می دانی ،ای که
برای همه تعیین تکلیف می کنی،
بیا و خودت را تجســم کن که یک
نجاستی به اسم تفخیذ به لباست
چسبیده.یعنیمردمدنیاهمینجور
که پرخاشگری ها و عصبیت های
تــو را در خــط و نشــان هایت می
بینند ،این نجاســت تفخیذی ات
را نیــز با تــو می بینند .پیشــنهاد
مــی کنم تکلیفت را بــا یکی از این
دو روشــن کن .یا پرچم تفخیذت
بلند کن و با شهامت به مردم دنیا
بگو :ما اینیم ،یا با شــرمندگی و با
امضــای همــه ی فقهای شــیعه،
نامــه ای بــه مردم سراســر جهان
بنویســید و از زنان و شیرخوارگان
تاریخ پوزشــخواهی کنیــد .و قول
بدهیــد که اگــر یکــی از ناقالهای
زیرک ،فتوای همینجوری از شما
فقهی
خواســت ،او را به پستوهای
ِ
و فروشــگاههای کاله شرعی تان
حوالت ندهید.
•
یازده :دوستانه می گویمتان :این
اســتعداد ،که شما را با همه ی ید
و بیضــاء آیــت اللهی تــان ،به یک
بســیجی صادق برای اســراییل و
ِ
ً
روس بدل کــرده ،حتما از همین
خصلت هــای فقاهتی و تفخیذی
برآمده .در خصلت های فقاهتی و
تفخیذی ،هم می شود یک کشور
را ارث پدری خود دانســت و آن به
دره های ورشکستگی در انداخت،
هم می شود خشماگین و در چرخه
ای پایان ناپذیر برای همگان سخن

گفت و مثل آقای خمینی در چهار
خط نوشــته چندین هــزار زندانی
را بــه ســینه ی دیوار ســپرد و تیر
بارانشــان کرد ،و هم همزمان می
شرعی تفخیذی،
شود با کالههای
ِ
برای اسراییل و روس چاکری کرد
قربة الی الله.
•
دوازده :حال که شــما ،هم چشم
بصیرت دارید و هم گوش شــنوا،
پیشنهاد می کنم هرگاه به آینه می
نگرید ،شــیرخوارگان و دخترکانی
را در نظــر آوریــد ،و صدای ضجه
هایشــان را بشــنوید ،که با فتوای
مالیانی چون شــما ،در وحشــت
کامجویــی قلچماقــان
ســرایی از
ِ
مذهبی ،نفسشــان بند آمده .می
گویــم :شــما کــه خــوب خیاطی
ِ
رهبری مســلمین
بلدیــد و لباس
جهان را به قامت خود دوخته اید،
پس پرچمی نیز بدوزید از تفخیذ.
یا به شــرم ،یــا به ســرفرازی! این
بالتکلیفی ،مثل موریانه ،همه ی
هیمنــه ی آیت اللهی شــما را می
جــود بــی تردید! به عبــا و عمامه
ی خــود دســت اگر بکشــید ،لکه
های نجاســت تفخیــذ دخترکان
شــیرخواره را لمس خواهید کرد.
بصیرت بــه این می گویند .نه این
کــه یکــی در قامت رهبــری ،هم
زندگی را از ســاحت مردمان ایران
بیرون بکشد هم همزیستی را هم
ادب را ،و همچنان خود را رهایی
بخــش و شــکوفاننده ی کشــور
بداند .با احترام و ادب
محمد نوری زاد
سیزدهم مهر نود و هفت -
تهران
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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

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

پخــتروز

>> ساعات کار:

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

Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca

دستگیری زوج مونتریالی که پس از آزار
جنسی پسربچه ها از آنها فیلم می گرفتند

 9اکتبــر -کارولیــن کرودیو و
ماکســیم گروندین به جــرم آزار
جنسی دســت کم دو کودک زیر
ده سال و فیلم گرفتن از آنها روانه
زندان شدند.
ایــن دو نفــر همچنیــن بــرای
مدت نامعلومی به تهیه و پســت
فیلمهای پورنوگرافی کودکان در
اینترنت مشغول بودند.
پلیس تالش می کند تا به دهها

خبر کوتاه بود ،تلخ...و تکراری.
صبــح زود دوســتی بــا نگرانــی و
دلسوزی زنگ زد .جویا شد .لعنت
فرستاد .غرید و رفت .بعد آنالین
دنبــال کــردم .خبر آتش ســوزی
یک رســتوران نام آشــنا و نســبتا
جدیدالتاســیس دیگــر ایرانــی در
مونتریال.
در دو سال گذشته این دومین بار
اســت؛ اولین بارLes Sottises ،
یکشنبه  3دسامبر 2017در پونت
سن چارلز در آتش عمدی سوخت.
و حاال آنیکس .با سناریویی دقیقا
شــبیه بــه هم .کســی ،کســانی،
نیمه شــب پنــج شــنبه  5اکتبــر،
پنجره ای شکستند ،با مواد آتش زا
رســتوران را به آتش کشــیدند؛ به
ایــن موضوع فکــر نکردنــد که در
طبقــه بــاالی ســاختمان قدیمی
آجــری ،چندین نفــر در خوابند و
منواکســید کربــن حاصــل آتش،
جــان آنــان را بخطــر می انــدازد.
آنها بجز ویرانــی ،تخریب به هیچ
چیــز دیگــر نیاندیشــیدند .وقتی
رسیدم .آتش نشانان تازه کارشان
تمام شــده بــود .نبــش خیابان،
جلوی رســتوران ،انبوهــی از رنج
و رویای ســوخته در میــان تلی از
خاکســتر خیس و ســیاه از سقف
فروریخته ،دیوارهای کنده شــده،
میــز و صندلی ها و ظروف و فرش
و تابلــو و ...و خانواده ی کوچک
روی پله ها در تاریکی نشسته کنار
خاکستر ...تلخ ،ســیاه ،سوگوار؛
غرق بهت و اشــک ،پراضطراب و
نگــران و زل زده بــر تابوت رویایی
که ســال ها بــرای تحقق اش رنج
کشــیدند ،عــرق ریختنــد؛ بجــز
تمامی پس انداز و اعتبار ،از جسم
و جــان مایه گذاشــتند ...و اینک
به خاطر انتقام ،حســادت و یا هر

مرض نکبت زده ی هیوالیی
درد و ِ
روانپریــش! همه چیــز را باید از نو
شروع کنند.
ســعی میکنم دلــداری بدهــم اما
کالمــی نمی یابم .راســتی چه می
شــود گفــت .من خود خشــت به
خشــت ،نزدیک به دو سال شاهد
کـــند این بنا بوده ام
ساخت و ساز ُ
و اینک در چشم بهم زدنی  -نگاه
کن-هــم چیز دود شــده ...و جز
ویرانی چیزی به چشم نمی آید .هر
چه کلیشه در دلداری و نصیحت،
پیرانه ســر در چنته دارم خالی می
کنم  -اما بیهوده و نامربوط.
گفتــه بودند وطن نــو  -برخالف
وطــن مالــوف -تو را بــا امنیت و
آســایش پذیرا خواهــد بود ،گفته
بودند اینجا اگر ســخت و متمرکز
کارکنــی ،دیــر یــا زود جــواب می
گیــری ،دیر یــا زود موفق خواهی
شــد .اینجا مینیموم های زندگی
باعــزت را خواهی یافــت؛ غافل از
اینکــه هیوالیی ،دیوی ،کابوســی
نیمه شبی بی دلیل ،زندگی ات را
شــخم می زند ،و روانت را از درون
و بیرون ویران می کند...
 ...در همان ساعات اولیه که خبر
در جامعه ی کوچک مان پیچید،
قبل از همــه فضای مجازی ایرانی
واکنــش نشــان داد .در میــان ده
هــا پیــام همــدردی و همدلــی و
حمایــت و سرســامتی ،یکــی دو
گاوگندچاله دهــان ،در همــان
ابتدای مراسم سوگواری ،از تبانی
و توطئــه حرف زدند .و حســادت
و بغض زخم و نفرین فرومانده در
روح شــان را بر جان سوگواران آوار
کردند.
چــه تلخ و رنــج آور .زمانی که باید
خفقــان بگیریم ،ســکوت کنیم،

فایل کدگذاری شــده در کامپیوتر
ایــن دو نفــر دســت پیــدا کنــد و
احتمال می دهــد آنها در طی این
ســالها قربانیان بیشــتری داشته
باشند.
آنها پسربچه ها را به هوای شکالت
و یــا هدیــه بــه داخــل منزلشــان
کشــانده و پس از آن به آزار جنسی
پسربچه ها می پرداختند .به گفته
پلیس در یک مقطع زمانی به دلیل
اعتراض همســایه ها و شک بردن
آنها به آزار جنســی پسربچه ها در
داخل منزلشــان  ،ناچار شدند به
طــور موقــت از مونتریال بــه تروا

ریویر نقل مــکان کنند .در نهایت
هم با شکایت پدر یکی از کودکانی
که به دفعات به آپارتمان آنها رفته
بــود  ،پلیس وارد ماجرا شــد .این
پسربچه وقتی با گریه به منزل رفت
و پــدر دلیل ناراحتــی اش را جویا
شــد  ،گفت که مرد او را دستمالی
کــرده و بعد در حالیکــه در یکی از
کامپیوترهــا مشــغول تماشــای
پــورن کودکان بــوده  ،دســت به
خودارضایی زده است .
یکی از دوســتان این پسربچه هم
توســط این زوج بــه آپارتمان برده
شــده بود و به پلیس گفت کلیپی

همدردی و همدلی کنیم ،زمانی که
باید از امید به استقامت و ایستادن
و دوباره ساختن حرف بزنیم ،بی
موقع دهان باز می کنیم و حدس و
گمانه های خود را با به مثابه احکام
ثابت شده ،پیش چشم همگان به
اشتراک می گذاریم....
 ...از یک نکته ی دیگر هم سرسری
نباید گذشــت ،نوع کار بهســازی
رستوران ،بخصوص آن بخش که
به سقف برمی گردد،همانطور که
در عکس ها مشــخص بــود و نیز
در گفتار پلیس و مســووالن آتش
نشــانی به تکرار گفته شــد ،حرفه
ای ،مســووالنه و برتــر از ســطح
اســتانداردهای شــهرداری انجام
شده ،و همین – بیشتر از هر چیز
 جــان مســتاجران طبقه ی باالرا از گزنــدی تراژیــک حفظ کرده
اســت .باید بــه مدیر رســتوران و
به بخصوص به پیمانــکار – ایرانی
– ســاختمان تبریک گفــت که در
پروســه ی بازســازی چیــزی کــم
نگذاشتند...
این سکسکه ها نباید...
من به ســهم خودم ،و بی تردید،
به نمایندگی از ســوی بســیاری از
شهروندان این جزیره ،و هموطنان
قدیم و جدید ،به دوستانم دلداری
 و نیــز اطمینان -می دهم کهباید دســت بر زانوگرفــت و دوباره
ایســتاد ،و نومید نشد و لحظه ای
دست از تالش بر نداشت؛ باز باید
ســاخت و بــا اعتماد بــه مدیریتی
هوشــمند و خستگی ناپذیر ،نباید
اجازه داد این سکســکه ها ،ما را از
پا بیاندازد .ما به سهم کوچک خود
کنار شما ایستاده ایم.
ایدون باد .م .ر.
•

در آنجا به او نشــان داده شــده که
دوســت او و  9پســر دیگــر لخــت
بودند.
ایــن زوج در نخســتین جلســه
دادگاه که هفته گذشته برگزار شد
بخاطر در اختیار داشتن فیلم پورن
کــودکان به حبــس کوتــاه مدت
محکوم شدند ولی با تکمیل شدن
تحقیقات پلیس در ماه آینده جلسه
دوم دادگاه برای رســیدگی به سایر
اتهامات شان برگزار خواهد شد.
•
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گداهاى تهران باید عضو مافیاى «گ.ت.ت» باشند!

چنین کنند منبریها و روضهخوانان
س .اقبال
منبــری اهل منبر اســت یعنی بر
منبر مینشــیند و بنا بــه حرفهی
خویش برای مردم موعظه میکند
و به همه پنــد میدهد .به همین
مناســبت “ی” نســبت را هــم با
خــود بــه همــراه دارد تا تصــور او
بدون منبر امری غیر ممکن باشد.
او از پلههــای منبر یک به یک باال
میرود تا بر جای همیشگی خویش
در آخرین پله بنشیند .نشستن بر
بلنــدای منبر بــرای او غــروری را
میآفرینــد کــه خــود را از دیگران
برتــر و باالتــر بپنــدارد .همچنان
کــه همگــی از ریــز و درشــت باید
پای موعظههای او بنشــینند و به
سخنانش گوش بسپارند .بیدلیل
نیســت که او یکسویه میگوید و
همه بایــد ســخنان پندآمیزش را
بپذیرنــد و البــد در زندگی فردی و
اجتماعی خود به کار ببندد .به واقع
به مثابهی قبلهنمایی عمل میکند
که دیگران اقتدای به قبلهاش را بر
خود واجب میبینند.
امــا آنانــی کــه پــای موعظــهی
روضهخوان و منبری مینشینند،
همگــی پذیرفتهانــد کــه بــرای
همیشه شنونده باقی بمانند .آنان
نقادی ســخنان گوینده را به کنار
گذاشتهاند تا به گفتههای منبری
عمل نماینــد .به همین دلیل هم
منبری بــرای همهی آنانی که پای
منبــرش مینشــینند ،الگــو قرار
گرفته است .او میگوید و دیگرانی
کــه از ذهنی نقــاد بازماندهاند ،به
گفتههایشعملمیکنند.
چنیــن چیدمــان و ســازهای را در
تمامی ادیانی که از آنها به عنوان
ادیــان توحیدی نام میبرند به کار
میگیرند .یعنی از قبل کسی تمامی
گفتنیهــا را گفته اســت و اکنون
دیگــران بایــد بــدون چــون و چرا
گفتههــای او را بپذیرند و به آنها
عمل کنند .همین چیدمان ذهنی
را در عرفان ما هم به کارگرفتهاند.
یعنی شــخص عارف باید همیشه
اللمانی بگیرد و حق ندارد “اسرار
حق” را جایی بر زبان جاری نماید.
چون ســخن گفتن را بــه دیگری
واگذاشتهاند.
گفتــار آهنگین و حــرکات تئاتری
منبری بــه او یــاری میرســاند تا
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هرچــه بیشتــر بر ذهن شــنونده
چیرگی یابد .انگار گفتار او موزیک
متنی را هم با خود به همراه دارد.
موزیکی که اجازه نمیدهدکه ذهن
شــنونده به چیزی غیر از گفتار او
دل بسپارد.
کســی را کــه همواره در مســجد
حضــور مییابــد و از موعظههای
روحانــی مســجد جــا نمیمانــد
مســجدی میگوینــد .در واقــع
مســجدی به کسی گفته میشود
کــه با حضــور خویش پــای منبر
بــه کار و بــار منبری مشــروعیت
میبخشد .او در نقشی از مخاطب
ظاهر میگردد و نقش خودش را به
عنوان شنونده تا به آخر به خوبی
بــه انجام میرســاند .امــا فضای
مســجد گاهی شــرایطی را فراهم
میبیند که این مخاطب مشتاق و
همیشگی خوابش ببرد یا با چرت
زدن از حرفهــای منبــری غافل
بماند .در اینجا اســت که منبری
از صلوات کمک میگیرد تا او را از
چرت زدن برهاند.
گاهــی نیز فضــای مســجد برای
مردم جا کــم میآورد .این بار هم
منبری و واعظ از نیروی سحرآمیز
صلــوات بــرای جابهجایــی مردم
ســود میجوید تا فضا و جایی نیز
برای دیگران آماده گردد .منبری
رسمی را به کار میگیرد که همگی
باید با آوردن نام “قائم” برخیزند.
او ابتدا به بهانهای نام قائم را تکرار
میکند تا همگی صلوات بفرستند
و از جای خودشــان بلند شــوند.
آنوقت از آنــان میخواهد که حاال
جلوتر بیایند و بنشینند .با همین
ترفنــد جایی هــم بــرای دیگران
آماده خواهد شد.
منبری نبایدکار بکند.
مــردم او را بــا همیــن نقشــمایه
شــناختهاند .حتــا کار کــردن او
برای مردم خنــدهآور خواهد بود.
کشاورزی ،بنایی ،نجاری و یا هر
شــغل و حرفهی دیگری با دنیای
منبری ســازگاری ندارد .جدای از
این او حق ندارد در معابر عمومی
بــدود و یــا غــذا بخــورد .چنین
حرکتی به حتم شگفتی عابران را با
خود به همراه خواهد داشت .حتا
عابــران تجربههای شــگفتآوری
از این دســت را برای دیگران هم

حکایت خواهندکرد.
انــگار نمایشــی غیــر عــادی را به
تماشــا نشسته باشــند .فکرش را
بکنید که اگر همین افراد منبری
تیمــی بــرای فوتبــال یــا والیبال
تشــکیل بدهند چه میشود .آنان
به کار جمعی عادت نکردهاند و به
طور یقین دعوایــی راه میاندازند
کــه پلیس هم از کنتــرل آن عاجز
بماند .در عین حال منبری هرگز
حــرف و ســخن داور را نخواهــد
پذیرفت .چون خودش همواره در
نقشــی از داور و قاضــی در جامعه
ظاهر میگردد .او قضاوت را تنها
برازندهی خود میبیند.
منبری فردی چند شغله است
و در عین حال شــغلی هم ندارد.
چند شــغله اســت به دلیل اینکه
جــدای از روضهخوانــی و موعظه
در پیشــنمازی و امامت جماعت
هم کم نمیآورد .بســیاری از آنان
در دادگاههــا نیز بــه عنوان قاضی
ظاهــر میگردنــد یــا در ارتــش و
نهادهای دولتی مسئولیت هدایت
و راهنمایــی مدیــران دولتــی را
ِ
پیشنمازی منبریها
پذیرفتهاند.
تنهــا در فضــای مســجد محدود
باقی نمیماند بلکه منبریها در
شکل و شمایلی از پیشنماز اکنون
بسیاری از ادارات و مدارس را هم
در اختیار گرفتهاند .پیداســت که
خیلی آرام همه جا ریشه دواندهاند
تــا از هدایــت مــردم چیــزی کم
نگذارند .همچنین نماز خودشان
را میخواننــد ولــی از بابــت آن از
مــردم پــول میگیرند .حتــا نماز
اموات ایــن و آن را به جا میآورند
و مــزد خودشــان را هــم از ایــن
بابت دریافت میکنند .منبریها
کار ازدواج و طــاق هــم انجــام
میدهنــد .چهبســا منبریهایی
که همزمان به تنهایی تمامی این
کارها به انجام میرسانند.
او جــدای از اینکــه از مــردم پول
میگیــرد ،قــرار اســت از خداوند
هم برای تمامی این کارها مزدش
را دریافــت کند .بــه واقع خداوند
بیش از همه به او بدهکار اســت.
تا آنجا که در آخرت بهشتی برایش
فراهم دیده اســت که شاید بتواند
از خجالتاش در بیاید.
بــا تمامــی ایــن احــوال پرداخت

گدایى کند.
به گفته مجید ابهرى  ٧٠درصد
متکدیــان تهــران در یک گروه
مافیایــى عمل مىکننــد و اگر
شــما عضو یک گــروه با قدرت
نباشید نمىتوانید در محلههاى
پر رفــت و آمــد گدایــى کنید.
میانگین درآمد گداها در تهران
روزى  ٣میلیون تومان است و
البتــه در بعضى چهارراهها به ٧
میلیون تومان هم مىرسد.
ابهــرى مىگوید بیش از ۵
• نقاط پردرآمد
در تهــران ســازمانى بــا نــام بــدو تولــد معتاد
هــزارگدا در تهران از مردم
سرقفلى دارد.
«گ.ت.ت» وجــود دارد کــه هستند.
پول مىگیرند که بسیارى
• گداها را با
عنوان اختصارى «گدایان تهران در مقابل امامزاده
از آنهــا بــه عنــوان گداى
گریم چالق و
و توابع» اســت! در این ســازمان صالــح ،ســرقفلى
پوششى شناخته مىشوند.
نابینامىكنند.
کودک اجــاره مىدهند ،گداها را بــراى  ۵مــاه
آنها ظاهرأ کاالهایى مانند
گریــم مىکنند و آنها را به شــکل تکدىگــرى ١٠
لیف و بادکنک مىفروشند
افراد چالق و نابینا در مىآورند.
میلیــون تومــان
امــا در اصــل متکــدى
«گ.ت.ت» حتى گداها را مانند و جلــوى حرم شــاه عبدالعظیم هستند.
کارمنــدان و شــاگردان مــدارس ١٢میلیــون تومــان اســت ۴٠ .او اضافــه مىکنــد گداها به ســه
خصوصى با سرویس مخصوص از درصد از گداهــاى تهران خارجى دسته تقسیم مىشوند:
خانــه به محل کار مىبرد .در این هســتند .یک مرد متولــد  ١٣٧٠یک دسته کودکان واقعى هستند
ســازمان مافیایی  ٧سرگدا عضو وابســته به گــروه گدایــان  ٨یا  ٩کــه در مشــاغل زیرزمینــى کار
هیأت رئیسه هستند.
فرزند دارد .او و همسرش مىکنند؛ دســته دیگــر به عنوان
میانگین
تشــکیالت
ایــن
این بچههــا را بــراى گدا کودکان کارهاى کاذب شــناخته
درآمد
باندهاى زیرمجموعه
شــدن به دنیــا آوردهاند .مىشــوندکه اسپند دود مىکنند
نیز دارد.
در خانــواده گداهــا اگــر و یــا شیشــه اتومبیلهــا را پاک
گداها در
مجیــد ابهــرى مدیر تهران روزى پسرى ســابقه کار گدایى مىکنند و سومین گروه کودکان
نداشته باشــد به او دختر بزهکارند کــه جیببرى میکنند
طــرح «شــهر بــدون  ٣میلیون
گدایــم آرزوســت»
نمىدهند.
یا لــوازم ماشــینها را مىدزدند.
است
تومان
ضمن توضیحات باال
بعضى از گداها به صورت ضمنــا  ۶٠در صدکودکانى که در
مىگویــد گداها دژبان
فصلــى از شــهرهاى خیابانها دیده مىشوند فرزندان
دارند و اگرگدایى که محل کارش دورافتــاده بــه شــهرهاى بزرگتر اتباعافغانستانهستند.
میــدان فردوســى اســت ،بــراى مىروند و بــاز مىگردند .اگر یک ابهــرى عقیــده دارد نیــروى
گدایى بــه میدان دیگــرى برود ،متکــدى عضو یک گروه مافیایى انتظامىمىتوانــد در عــرض ۴٨
با او به شــدت بر خورد مىشــود .قوى گدایى نباشد امکان ندارد در ساعت تمام گداها را از سطح شهر
خانوادههایى هم هستندکه فقط نقاطى مانند چهارراه شهرک غرب جمع کند اما مشکل اینجاست که
فرزنــد به دنیــا مىآورنــد و آنها را یا میدان توحید (میدان کندی) آنها را کجا ببرد!
•
کرایــه مىدهند .این کــودکان از که کریدور شمال به جنوب است

مالیــات برایــش امری منفــور به
حســاب میآیــد .چنانکــه بــرای
دریافتیهــای خــود از مــردم،
مالیاتی پرداخت نمیکند .کســی
جــرأت نــدارد کــه بــرای مالیات
گرفتن بخواهد از حساب و کتاب
او ســر در بیــاورد .به واقــع کار و
بــار او را نمیتــوان کاری تولیدی
بــه شــمار آورد .کار او هماننــد
همان کارهای ســیاهی اســت که
در الیههــای پنهان جامعه جریان
دارند و حتا به آسانی نمیتوان آن
را ردیابــی کرد .بــه اتکای همین
ترفند ،منبری به راحتی میتواند
از دام ادارهی مالیــات برهــد .او
صیدی نیست که با هر دامی و به
همین آسانی بتوان صیدش کرد.
منبری نه فقط مالیات نمیپردازد
بلکــه نماینــدهای بــرای یکی از
مراجع هم به شمار میآید .همین
مرجع بــه او اختیار داده اســت تا
از مــردم بــرای دریافــت خمس،
زکات و ســایر وجوهــات شــرعی
چیــزی کــم نگــذارد .دریافتیها
نصف -نصف بین طرفین تقسیم
خواهد شد .پیداســت که ادارهی
مالیات هم شــنیدههای خود را از
این بابت ناشــنیده خواهد گرفت.

جــدای از این منبریها به منظور
گرهگشایی از کار مردم سنگ تمام
میگذارند .چــون اکثر منبریها
مدیــران خوبــی بــرای خیریههــا
شــمرده میشــوند .بــه همیــن
دلیــل هم خیریهها طبق قانون از
پرداخــت مالیات و عوارض معاف
شــدهاند .میبینید حضور منبری
همــه جا بــا خود خیــر و برکت به
همــراه دارد .در همیــن خیریهها
صندوقهای قرضالحسنهای هم
به قصد کارگشــایی از مشــکالت
مردم پــا میگیرد .امــا منبریها
هرگــز نمیگذارنــد که پــول بیش
از حــد در ایــن صنــدوق تلنبــار
گــردد .پیداســت کــه بــه فتوای
شرعی خودشان عمل میکنند تا
پولهای صندوق به نفع هرکســی
که بخواهند پارو شود.
همــه خــوب میفهمند که شــام
و ناهــار منبــری را روی ســفرهی
مــردم فراهم دیدهاند .منبری نیز
ایــن موضوع را خــوب میفهمد.
مــردم عــوام بنــا بــه وظیفــهی
شــرعی خویش در این راه ســنگ
تمــام میگذارند .با ایــن امید که
ثوابهایی از این دســت توشهای
بــرای آخرتشــان قرار گیــرد .در

آخــرت و عقبــا توشــهی اعمالــی
هماننــد آنچــه کــه گفته شــد به
تمامی از سوی منبریها تضمین
شــد ه اســت .بدون تردید همهی
مســجدیها برای اعمالــی که به
جــا میآورند نــزد روحانیان بیمه
شــدهاند و از این بابت مزدشان را
در فردایــی دیگر دریافت خواهند
کرد .به واقع خداوند شاگرد گوش
بــه فرمــان منبریها اســت .حتا
منبریها حدود اختیارات خداوند
را مشخص میکنند .خداوند هم
باید یاد بگیرد تا مزد کسانی را که
منبری را بر سفرهشان مینشانند
تا قران آخر بپردازد .ناگفته نماند
که منبریهای برجســته همواره
از سفرهی خودشان جا میمانند.
چون مردم حضــور آنان را بر کنار
هر ســفرهای مغتنم میشمارند.
تــازه منبریها باید باالی ســفره
بنشــینند و بهترینها را از ســفره
بخورنــد و بیاشــامند .توضیــح
اینکــه در دیــن منبریها خوردن
و آشــامیدن از ســفرهی دیگــران
ثواب هم دارد .در حالی که اگر از
سفرهی خودشــان بخورند ،هرگز
به این ثواب دست نخواهند یافت.
•
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کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

ساعت  4بعدازظهر
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FAIRVIEW Alli

ance Church:
220 Hyman,
DDO
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عا دارید  -همچنین
 اگر احتیاج به د
«زندگی مسیح» و
برای دریافت فیلم
سیحی (رایگان) -
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) 514-999-5168
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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

صرافی  5ستاره
2178 Ste-Catherine W.

(514) 846-0221

Tel.: (514) 585-2345
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کانادا...

نگرانی بانک آر بی سی از افزایش بی سابقه
هزینه خانه دار شدن

 4اکتبــر -بانــک آر بی ســی در
تــازه ترین گزارش خود از شــرایط
خانــه دار شــدن در کانادا  ،ضمن
ابراز نگرانی اشــاره می کند هزینه
این کار به باالترین میــزان در 28
ســال گذشته رســیده و متاسفانه
دورنمایــی هم بــرای کاهش این
هزینه دیده نمی شود.
این روزها به طور متوسط پرداخت
هزینه های یک خانه (وام مسکن،
مالیــات و آب و بــرق و گرمایش)
نزدیک بــه  54درصــد درآمد یک
خانوار را می بلعد در حالیکه ســه
سال قبل این میزان تنها 43درصد
بود.
این در حالی است که بازار مسکن
کانادا و به ویژه شهرهای بزرگ در
سه سال اخیر شــاهد افزایش بی
رویه قیمت بوده و همین مســئله
شــرایط باورنکردنی در شــهرهای
ویکتوریا  ،ونکوور و تورنتو رقم زده
است.
بنا به این گزارش در این سه شهر

بــه ترتیب خانوار بایــد  65درصد،
 88درصــد و 75درصــد درآمدش
را صرف هزینه های مختلف خانه
دار بودن کند و این باالترین میزان
نسبت به اواسط دهه  1980است
کــه نرخ بهــره در مقاطعــی باالی
 20درصد بود .در ســال گذشته با
افزایــش نرخ بهره این هزینه ها به
میزان قابل توجهی باال رفته است.
نرخ بهره از جوالی ســال گذشته
تاکنون  4بار باال رفته و به احتمال
فراوان تا تابســتان سال آینده سه
بار دیگر هــم باال خواهد رفت و به
 2.25درصد خواهد رسید و همین
مســئله افــرادی کــه وام مســکن
پرداخــت مــی کننــد را در فشــار
مضاعف قرار خواهد داد.
کریــس بــوردا از مدیــران ارشــد
انســتیتو شهرســازی رایرســون
در مــورد ایــن گزارش مــی گوید:
«تورنتــو در حــال بدل شــدن به
شهری در کالس جهانی است ولی
ساکنانش کمتر این مسئله را باور

 5اکتبر -بازار منازل لوکس
باالی یک میلیــون دالر در
تورنتــو و ونکــوور دو قصــه
کامال متفــاوت در ماه های
اخیر داشته اند.
در تورنتــو فــروش منــازل
لوکــس باالی یــک میلیون
دالر پــس از افت کوتاهی در
اوایل ســال بار دیگــر رونق
گرفت و در ماه های جوالی
و آگوست نسبت به زمان مشابه در
ســال  2017رشــدی  19درصدی
داشت و جالبتر اینکه برای منازل
باالی چهار میلیــون دالر افزایش
معامــات حتی بــه  33درصد هم
رسید.
اما در آن ســوی کشــور در غرب ،
به نظر می رسد بازار ونکوور هنوز
تحت تاثیر عوامل محلی( افزایش
مالیات خریدار خارجی ) وکشوری
( ســخت گیری بــرای اعطای وام
مســکن ) باشــد .میــزان فروش
منازل باالی یک میلیون دالر 24
درصد نسبت به زمان مشابه افت
داشــته و خانه هــای لوکس باالی
 4میلیــون دالر  33درصــدکمتــر
نسبت به آگوســت و جوالی سال
گذشته فروش رفته اند.
بــراد هندرســون از کارشناســان
ارشــد شــرکت Sotheby’s
International
Realty
 Canadaمعتقــد اســت روند رو
به افزایــش فروش منــازل لوکس
علیرغم شــرایط ســخت دریافت
وام مسکن در تورنتو ادامه خواهد
یافت و شــاهد آمار بهتر فروش در
پاییز خواهیم بود.

در مقابل امیر حمزه علی مشــاور
امالک فعال ونکوور عکس چنین
وضعــی را برای ونکوور پیش بینی
می کنــد و معتقــد اســت در این
شــهر بازار منازل لوکس به ســود
خریــداران خواهــد بــود و حتــی
امــکان کاهش نســبی قیمت این
دســت منــازل در فصــل پاییز هم
وجود دارد  .به عقیده او خریداران
منازل وکاندوهای لوکس همچنان
نگران شرایط بازار مسکن ونکوور
و دخالتهــای احتمالــی دولت در
بازار هستند  .کمپین جدید دولت
بریتیــش کلمبیــا برای مبــارزه با
پولشــویی از جمله مواردی است
که می تواند بــروی بازار منازل در
محدوده قیمتی باالی سه میلیون
دالر تاثیــر مســتقیم بگــذارد .در
مقابل در بازار تورنتو ،دولت داگ
فــورد فعال چنین قصــدی ندارد و
کمتــر برنامــه ای اعالم کــرده که
بتوانــد تاثیر قابل توجهــی بر بازار
مسکن استان انتاریو و شهر تورنتو
داشته باشد.
نکته جالب اینجاســت کــه در ماه
های پایانی ســال گذشــته و اوایل

دارندو فکر می کنند هنوز شهری
اســت که هرکسی می تواند در آن
یک خانه مسنقل با حیاط خلوت
داشته باشد .در مقابل برخی هم با
درک این مسئله ترجیح می دهند
اجــاره  2500دالری یــک کانــدو
دو خوابــه را نصف کننــد تا اینکه
هــرکدام یک آپارتمــان یک خوابه
بخرند .با این رویکــرد پیدا کردن
یک آپارتمان استیجاری با قیمت
مناســب چــه در تورنتــو و چه در
ونکوور از هر زمان دیگری مشکل
تر شده است» .
در انتهای این گزارش خاطرنشان
شده متاسفانه با افزایش نرخ بهره،
توان خرید مســکن در بین قشــر
متوسط جامعه کاهش می یابد و
در کنار آن زندگی برای صاحبخانه
های فعلی (بخاطر افزایش اقساط
وام مسکن) سخت تر خواهد شد.
•

چرا بازار منازل لوکس چند میلیون دالری در
تورنتو داغ و در ونکوور کساد است؟

امســال بــا وجــود اینکــه
استرس تســت برای تمامی
وام های مســکن از ســوی
دولت فــدرال اجباری شــد
و شــرایط بــرای خریــداران
ســخت تــر شــد  ،خریــد
کاندوهــادر ونکوور توســط
افــرادی کــه دیگــر توانایی
خریــد خانه های مجزا را در
سطح شهر نداشتند  ،رواج
یافــت و آمــار فــروش کاندوها در
فاصله نوامبر  2017تا فوریه 2018
رشد قابل توجهی یافت.

اما این قضیه چندان دوامی نداشت
و با شــروع بهار روند نزولی فروش
کاندوهای لوکس آغاز شد تا جایی
که در ماه های جوالی و آگوســت
امســال فروش کاندوهــای باالی
یک میلیون دالر در ونکوور نسبت
به زمان مشابه  21درصدکمتر شد
ولی در تورنتو در مدت زمان مشابه
شاهد افزایش  28درصدی فروش
کاندوهای لوکس بودیم.
•
در مونتریال هم شرایط تقریبا مثل
تورنتو بــود و در ماه های جوالی
و آگوســت خرید خانه های باالی
یک میلیون دالر نســبت به زمان
مشــابه ســال گذشــته  19درصد
افزایش داشــت و انتظــار می رود
این روند در پاییز تشدید شود .در
کلگری هم با توجه به میزان باالی
بیکاری ،فــروش خانه های باالی
یک میلیون دالر  9درصد بیشــتر
شد.
iroonia.ca
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سالمت...
جبران کم خوابی با خوابیدن بیشتر در آخر هفته ها
آیا شــما هم در میان افرادی
هســتید که در طول روزهای
هفته ،بــرای خوابیــدن وقت
کم می آورند .میانگین خواب
روزانه خیلی ها معموال  ۵الی ۶
ساعت است.
تحقیقات زیادی وجــود دارد
که با اعداد و ارقم واقعی ،ثابت
مــی کنند کــم خوابــی باعث
فشــار به کل بدن انسان از مغز تا
قلــب وکلیــه اش می شــود .بدن
انســان احتیاج به حدود  ۸ساعت
خواب در روز دارد.
محققین دانشــگاه اســتکهلم در

ســوئد با بررســی اطالعات جمع
آوری شده از  ۳۸هزار نفر ،متوجه
شــدند افرادی کــه کمتــر از پنج
ســاعت در روز مــی خوابنــد ۶۵
درصد بیشــتر از بقیــه در معرض

مرگ زودرس هستند.
آنهــا در ضمــن پــی بردنــد
افــرای کــه در طول هفته کم
می خوابند می توانند کمبود
خواب بدن را در آخر هر هفته
جبران کنند.
تحقیــق فوق کــه بــرای ۱۳
ســال ،شــرکت کننــدگان در
بررســی را زیر نظر داشته در
ضمن متذکر شده است افرادی که
به طور میانگین بیشتر از  ۹ساعت
در روز مــی خوابنــد دچــار همان
عوارضی می شوندکه کم خواب ها
به آن مبتال می گردند.

یکدیگررابغلکنیدتاکمتربهدکتربروید!

براســاس تحقیقاتی که در گروه
روانشناسیدانشگاهکارنگیملون
انجام شــده اســت ،حمایتهای
اجتماعــی و در آغــوش کشــیده
شدن ازسوی افراد دیگر ،میتواند
باعث کاهش استرس و درنتیجه،
کاهش نشــانههای بیماریهای
سخت شود.
ایــن پژوهــش بــر روی  ۴۰۴نفر
فرد بزرگســال ســالم انجام شده
اســت و محققان درپی آن بودند
که دریابند آیا بغل کردن میتواند

تاثیر استرس و نشانههای آن روی
افراد را کم کند ،یا خیر.
براســاس یافتههای این تحقیق،
بغل کردن و در آغوش کشــیدن
بهعنوان نوعی حمایت اجتماعی،
میتوانــد افــراد را از بــاال رفتــن
حساســیت ناشــیاز اســترس
محافظــت کند تــا کمتــر بیمار
شــوند ،نشــانههای بیماریهای
شــدید در آنها کمتر بروز کند و
ســریعتر از بیمــاری بهبــود پیدا
کنند.

مســئول این تحقیق گفته است
یافتهها نشــان میدهد در آغوش
کشیدهشدن ازسوی شخصی که
فــرد به او اعتمــاد دارد ،میتواند
روی افراد اثر داشته باشد و هرچه
تعداد ایــن بغل کردنهــا در روز
بیشتر باشــد ،ممکن است روی
کاهش اســترس تاثیر بگذارد .به
گفته او افرادی که بیش از دیگران
در آغــوش کشــیده میشــوند،
بیــشاز بقیه در مقابل بیماریها
مقاوماند.

www.carsrtoys.ca

CarsRToys
فروشنده اتومبیل های دست دوم

آمریکایی،ژاپنی،اروپایی

با مدیریت الکس تنوتاسی

برترین مجموعه ی اتومبیل های دست دوم را
در وبسایت ما بیابیدwww.carsrtoys.ca :
برترین سرویس | نازل ترین بها
در خدمت هموطنان گرامی

برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد فاینانس هر روز هفته

با شماره تلفن های زیر متاس بگیرید:

Cars R Toys offers you its
experience & expertise
in the pre-owned car market & the auto financing
service.

برنامه
های رقابت ناپذیر
فاینانس مخصوص
ه
موطنان تازه وارد
----ب
دون رجوع به پیشینۀ
اعتباری شما

bad credit,
bankruptcy,
no credit,
!no problem
we have
financing for you.

Cars R Toys

Tel.: 514-484-8181

Sundays we are closed.
Monday to Friday:
)10AM - 7PM
Saturdays 11am to 5p

6087, Saint-Jacques Ouest
Montréal, Québec, H4A 2G4
Free: 1 877-227-7786
1 877-CARSRTOYS
Local: 514 484-8181
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اکتبر :بزرگداشت سالمندی

مشاور امالک مسکونی در سراسر کبک

مخند ای نوجوان ،زنهار بر موی سپید ما
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

دریغا ،که بی ما بسی روزگار
برویــدگل و بشکفــد نوبهـار
بسی تیر و دیماه و اردیبهشت
بیاید ،که ما خاک باشیم و خشت
چو پنجاه سالت ،برون شد ز دست
غنیمت شمر ،پنج روزی که هست

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

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

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

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

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

که این برف پریشان...بر سر هر بام میبارد!
در حــال حاضــر بیــش از ۷۰۰
میلیون نفــر در جهان بــاالی ۶۰
سال سن دارند .پیشبینی میشود
تا ســال  ،۲۰۵۰حــدود  ۲میلیارد
نفــر یعنــی بیــش از  ۲۰درصــد از
جمعیت جهان را افــراد باالی ۶۰
ســال تشــکیل بدهند .بــا درنظر
گرفتن این جمعیت بزرگ جهانی
توجــه ویژه بــه نیازهــای خاص و
چالشهــای پیش روی ایــن افراد
اهمیت زیادی دارد.
اما آنچه مهمتر است توجه به این
نکته اســت که اگر شرایط مناسب
برای افراد سالمند فراهم شود آنها
همچنان میتوانند در عملکرد یک
جامعه سالم موثر باشند .اگر هدف
ما ساختن زندگی برای آینده است
باید مراقــب افرادی باشــیم که تا
سال ۲۰۳۰جمعیت ۱.۴میلیاردی
جهان را تشکیل میدهند.
اما ما چگونه نسبت به سالمندان
و بــه طور خاص افــرادی که بر اثر
کهولت ســن توانایی فعالیتهای
فیزیکــی را از دســت میدهنــد و
کســانی کــه اســتقالل خــود را از
دست میدهند رفتار میکنیم؟
جامعــه و فرهنــگ ایرانــی مدعی
اســت که برای افراد سالمند عزت
و احترام زیادی قائل اســت اما در
عمــل وضعیت ســالمندان چه در
محیــط اجتماع و چــه در محیط
خانــواده بســیار ناخوشــایند و
دردناک اســت .واقعیت این است
کــه بســیاری از افــراد در آســتانه
پیــری از احتیــاج و نیازمنــدی به
دیگرانــی کــه احتمــاال مراقبت از
آنها را چندان خوشایند نمیدانند،
میترسند .سالمندی در ایران به
معنای از دســت رفتن بسیاری از
حقوق انسانی است؛ میتوان گفت
اساســا حقوقی برای سالمندان در
نظــرگرفته نشــده اســت و زندگی
ســالمندان عمــا پــس از آنکه از
چرخه کار و تولید خارج میشوند
به هیچ تبدیل میشود .سالمندی
هیچ چشــمانداز امیدبخشی برای
فرد نــدارد جــز هراس و تــرس از
ناتوانی ،نیازمندی و وابســتگی به
دیگــران .ما نیاز به ایجاد تغییرات
اساســی در رویکرد خود نسبت به
سالمندان داریم وگرنه پیری هیچ
نخواهد بود مگر روزهای ســختی
که باید زودتر تمام شود.
امید به زندگی طوالنی میتواند یک
خواسته خوشایند برای همه افراد
باشد .در واقع اگر شرایط مناسب
فراهم باشدکمترکسی تمایل دارد
عمــر کوتاهی داشــته باشــد .رفاه

و ســامت به عنــوان فاکتورهای
مهم امید به زندگی نشان میدهند
که متوســط افــراد در حال حاضر
میتواننــد تــا  ۸۴ســالگی زندگــی
کنند .این یعنی اگر کســی همین
فــردا بازنشســته شــود میتوانــد
حداقل  ۲۰ســال دیگــر نیز زندگی
کند اما آیا ایــن دو دهه « خوب»
سپری خواهند شد؟
برای بســیاری از ما فکــرکردن به
سالمندی با نوعی عدم اطمینان و
نارضایتی همراه است .ما میدانیم
کــه افزایش ســن محدودیتهای
فیزیکــی و روانی به ارمغان میآورد
و احتمــاال ما را نیازمند و وابســته
به دیگران میکند .پیری تصویری
از نیاز به کمک و احساس تنهایی
است .ما فقط میدانیم که زندگی
افراد در فرآیند پیری چرا و چگونه
سریع تغییر میکند اما نمیدانیم
چگونــه میتوانیــم بــه آنها کمک
کنیم تا از آن دوران لذت ببرند.

رویکرد مثبت به روند پیری
رویکــرد مثبت به روند پیری راهی
عملــی برای داشــتن یــک زندگی
بهتر در دوران ســالمندی اســت.
یک برداشــت درســت از آنچه که
سالمندی به همراه دارد وضعیت
جســمی و روحــی افــراد را بهبود
میدهد .زمانی که افکار منفی رشد
میکنند خطر افزایش مشــکالت
روحی و جســمی نیــز افزایش پیدا
میکنند.
پیر شدن
تصور عمومی این اســت که پیری
یک روند ناخوشایند و منفی است.
تصویــری که از پیری در جامعه به
نمایــش در میآیــد از کارافتادگی،
فراموشی،تنهایی،بیماری،ناتوانی
عمــده حرکتــی ،وابســتگی مالی،
گوشه نشینی ،درخانه ماندن و به
طورکلی سرباربودن را به افراد القا
میکند .رسانهها نیز در نمایش این
تصویر بسیار قوی عمل میکنند در
نتیجه تصویری که اغلب ما از پیری
والدین و در نهایت پیری خودمان
داریــم یــک دوره زندگی ناســالم،
همراه با بیماری و پرمشکل است.
کمترکسی در جامعه ایرانی دوران
پیریاش را یک دوره جالب تصور
میکند و خــود را همچنان فعال،
درحال یادگیری و حرکت و تجربه
چیزهای خوشایند میبیند .همه
مــا بارهــا جملــه «از ما گذشــته
اســت» را شنیدهایم .جملهای که
ســرآغاز محرومیــت از یک زندگی

ســالم در دوران پیــری اســت؛
ایــن رویکردی اســت کــه مانع از
آن میشــود افراد پیر خود را الیق
حقوق انسانی بدانند و عاملی است
که باعث میشود عمال سالمندان
کنارگذاشته شوند.

ترس و از دست دادن
بــا اینکــه میتــوان از دوره پیــری
لذت بــرد و از مزایای آن بهرهمند
شد ،این دوران با مفهوم از دست
ن تعریــف میشــود؛ از دســت
داد 
دادن دوســتان ،مرگ عزیــزان ،از
دست رفتن توان حرکتی و ظرفیت
فکــری ،بیمــاری و فراموشــی از
ویژگیهای دوران پیری هســتند.
اگرچه مفهــوم از دســت دادن در
دوران پیــری غیرقابل انکار اســت
امــا تعریف پیری با ایــن ویژگیها
انگیزه و امید افراد را برای داشتن
یک ســبک زندگــی ســالم از بین
میبرد و احســاس افراد را نســبت
به حضور خودشــان در دنیا تغییر
میدهد .بیماری و محدودیتهای
حرکتی زمانی که به مشخصههای
اصلی دوران پیری تعبیر میشوند
باعث میشوند افراد سالمند خود
را مزاحــم ،اضافه و باعث دردســر
دیگران بدانند.
رویکرد مثبت به دوران
ساملندی
درک واقعبینانــه از رونــد پیری به
معنای آن اســت که به جنبههای
مثبت پیری بــه اندازه چالشهای
پیشروی آن توجه شود .دانستن
این مســاله که هــر دوره از زندگی
تغییــرات قابل پذیرشــی به همراه
دارد و ایــن تغییــرات قابل کنترل
هســتند امیــد و انگیــزه افــراد را
برای لذت بــردن از زندگی افزایش
میدهد.
پــرورش افکار مثبت و ارائه تصویر
مثبت نســبت بــه پیــری کیفیت
زندگــی ســالمندان را افزایــش
میدهــد .اســتفاده از آموزههــای
روانپزشکی ،شــناخت تواناییها
و فراهــم کردن شــرایط مناســب
بــرای یــک زندگــی خــوب دوران
پیــری بهتری را برای ما به ارمغان
خواهد آورد .ما باید رویکردمان را
از «عمر از دست رفته» به «عمری
دلپذیــر» تغییر بدهیــم و پیری را
جشنبگیریم.
نیلوفرجعفری
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پژوهش...

امید به یافتن راههای پیشگیری از آلزایمر با
مطالعه بر روی افراد سالم

مراکــز پژوهشــی-درمانی ایاالت
متحده آمریکا قصــد دارند در یک
طرح تحقیقاتــی جدید با مطالعه
بــر روی افــراد ســالمندی کــه از
سالمت کامل برخوردارند ،راههای
پیشــگیری از بیمــاری آلزایمــر را
بررسی کنند.
از آنجایی کــه هیچ داروی موثری
بــرای درمــان این بیمــاری وجود
نــدارد ،محققان ایــن طرح در پی
آن هســتند تا با یافتن روشهای
موثر برای پیشگیری از این بیماری
از تعــداد مبتالیــان بکاهنــد .این
نخستین بار است که یک مطالعه
گســترده بر روی افراد ســالم و به
منظور پیشگیری از آلزایمر صورت
میگیرد.
هماکنون حــدود  ۵۰میلیون نفر
در سراسر جهان به بیماری آلزایمر
مبتال هســتند و انتظار میرود تا
ســال  ۲۰۵۰این میزان به بیش از
 ۱۳۱میلیون نفر برسد.
بیمــاری آلزایمر رایجترین شــکل
زوال عقــل ،نوعــی اختــال در
ساختار و عملکرد مغز است که در

مستقیمیدارد.
یکــی از اهــداف این پــروژه یافتن
راههایی برای جلوگیری از تشکیل
این پالکها در مغز افراد ســالمی
اســت که هیچ عالئمــی از آلزایمر
را نشــان نمیدهند .محققان این
طرح همچنین در تالشــند
تشکیل
تــا بــا ایجــاد یــک بانــک از
پالکهای
ژنهــای شــرکتکنندگان،
پروتئینیبا
راههایــی بــرای جلوگیری از
بروز عالئم
بــروز آن را در افــرادی که به
بیماری
جریــان آن تواناییهای
لحاظ ژنتیکی مستعد ابتال به
آلزایمر
ذهنــی بیمــار مختــل رابطه دارد بیماریهستند،بیایند.
میشــود .مهمتریــن
به عنــوان مثال افــرادی که
مشــخصه این بیماری
حداقــل یــک نســخه از ژن
فراموشــی و مشــکالت مربوط به تولیدکننده آپولیپوپروتئین ای۴-
حافظه است .بیمار در ابتدا حافظه ( )ApoE4را دارنــد ،بیشــتر از
کوتاه مــدت خود را از دســت می ســایرین در خطر ابتال بــه آلزایمر
دهد و ســپس با فرامــوش کردن هســتند .از هر چهــار نفر یک نفر
خاطــرات قدیمــی خــود ،حتی از یک یا دو نســخه از این ژن را دارد
یــادآوری مهمتریــن رویدادهــای کــه آن را از یکی از والدین یا هر دو
زندگی خود ناتوان میشود.
آنها به ارث برده است.
از دســت دادن قدرت تشــخیص این طرح پژوهشــی که از سه سال
زمــان ،افســردگی ،از دســت پیــش آغاز شــده توانســته اســت
دادن قــدرت تکلم و گوشــهگیری بیش از  ۷۰۰هــزار نفر داوطلب را
رفتارهایی است که در بیماران به به خــود جذب کند .ابتــا به این
تدریج پدید میآید و بیمار  ۵تا  ۱۰بیمــاری بجز خود فــرد ،نزدیکان
ســال پس از بروز عالئــم بیماری وی را گرفتار مشــکالت معیشتی
جان خود را از دست میدهد.
و آســیبهای روانــی میکنــد ،به
در بیمــاری آلزایمر ســاختارهای همین علت یافتن راههای موثر در
پروتئینــی کروی شــکلی در خارج پیشــگیری از آن میتواند سالمت
و داخل نورونهای برخی مناطق جســمی و روانی جامعــه را بهبود
مغز به صورت پالکهایی تشکیل بخشــد و از هزینههای درمان که
میشــود .پزشــکان و محققــان بر عهده خانوادهها و دولتهاست،
معتقدنــد تشــکیل ایــن پالکها بکاهد.
بــا بــروز عالئــم بیمــاری رابطــه

بیماریهای مرتبط با مغز بسیار جدی اند

نیمی از زنان و یک سوم مردان در خطر ابتال به
آلزایمر ،پارکینسون و سکته مغزی هستند
تقریبــا نیمی از زنان و یک ســوم
مــردان جهــان در معــرض خطر
ســکتهمغزی و یــا بیماریهــای
نورودژنراتیــو (تخریــب کننــده
اعصــاب) هماننــد آلزایمــر و
پارکینسونهستند.
مطالعه جدیدی که در دانشــکده
پزشکی اراســموس هلند بر روی
 ۱۲هــزار فــرد ســالم بزرگســال
صــورت گرفتــه اســت نشــان
میدهد کــه  ۴۸درصد زنان و ۳۶
درصد مردان  ۴۵ســال به باال در
طــول زندگی خود بــه یکی از این
بیماریها مبتال میشوند.
عرفــان اکــرم ،مدیــر این پــروژه
تحقیقاتی در گفتگو با خبرگزاری
فرانسه گفت« :نتایج این تحقیق
نشــان میدهد کــه بیماریهای
مرتبط با مغــز تا چه اندازه جدی
هســتند و باید برای پیشگیری و

درمان آنها تالشهای بیشــتری
صورت گیرد».
افراد شرکتکننده در این مطالعه
از ســال  ۱۹۹۰میالدی تا ســال
 ۲۰۱۶تحــت نظــر بودنــد .در
مــدت  ۲۶ســال بیــش از ۵۰۰۰
نفر جان باختنــد و تقریبا ۱۵۰۰
نفر به بیمــاری زوال عقل مبتال
شــدند که از این تعداد  ۱۳۰۰نفر
آلزایمر داشــتند .تعداد مبتالیان
به پارکینسون نیز  ۲۶۳نفرگزارش
شده است.
آقــای اکرم در توضیــح اینکه چرا
زنان بیشــتر از مردان در معرض
خطر ابتال این بیماریها هستند
گفــت« :زنــان به طور متوســط
طول عمر طوالنیتری نسبت به
مردان دارند .به همین علت خطر
ابتــا به ایــن بیماریهــا در آنان
بیشتر است».

وی در ادامه افزود« :هنوز درمان
موثــری بــرای مبتالیان بــه این
بیماریها وجود ندارد اما شــیوه
ســالم زندگی ماننــد رژیم غذایی
مناســب ،ورزش و عــدم مصرف
دخانیات میتواند تا حد زیادی از
بروز آنها پیشگیری کند».
محققان این پروژه در انتها تاکید
کردنــد که ایــن مطالعه بــر روی
اقوام اروپایی انجام شده و ممکن
اســت نتایج آن در نژادهای دیگر
متفاوت باشد.
مطالعات دیگر نشان میدهد که
حــدود دو درصد از درآمد حاصل
از تولیــد ناخالــص داخلی صرف
درمــان و نگهــداری از بیمــاران
مغزی میشــود .به همین علت
یافتــن راههایی برای پیشــگیری
و درمــان موثــر ایــن بیماریهــا
اهمیت زیادی دارد.
•

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

PAIVAND: Vol. 25  no.1392  Oct. 15, 2018

مها
 مشجران عزیز
ـاو
ره رایگان

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

>> ت

ـو
ج
ه
ت
و
ج
ـه

ه

ر روز هفته
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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
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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
مخصوص کبک

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

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

www.clinique-arya.com

Ap
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in!
v
re

 اورژانس:پزشک خانواده

:پزشکان خانواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

بدون وقت قبلی
Family Physician

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

Dr. Raymond Rezaie

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

:پزشکان متخصص

، قلب،گوش و حلق و بینی،روانپزشک،جراح ارتوپدی
،انکولوژیست،جهاز هاضمه،متخصص زنان،جراح عمومی
... بیماری های عفونی و،جراح کلیه و مجاری ادرار
 ORTHOPEDIE:
Dr. Faramarz Dehnade
 ONCOLOGIE:
Dr. George Wakil
 ORL:
Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE:
Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Théodore Kass
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Naji Wakil (spécialité
CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

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

Tel.: (514) 933-8383













1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

رستورانپیتزایی
اطلس

Guy

www.atlaspizza.ca

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

مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

)(Dr Aida Khan

Clinique dentaire pédiatrique
Trottier-Nolet

متخصصدندانپزشکیکودکان
کلینیک دندانپزشکی ختصصی اطفال

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد

درخدمت هموطنان عزیز

بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مشاوره و ارزیابی رایگان

مسعودهاشمی

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

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI

___________________
Clinique dentaire
pédiatriqueTrottier-Nolet

Residential Real Estate Broker

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

1552 Rue Viel,
Montréal, H3M 1G5

massood.hashemi@century21.ca

www.dentistespecialisepourenfant.com

Cell.: 514-298-4567

Tel.: 514-332-1117
بهروزباباخانی

Courtier Immobilier Agréé

¶¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

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

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

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

behrooz@babakhani.ca

Cell : (514) 571-6592

مشاور رمسی وام مسکن

Email : masoudrealty@gmail.com

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

38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

Soheil-Golpour-HQP.jpg

07/05/2018

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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مشاور فروش
اتومبیل های
نـو و دوست دوم

زندگی...

ونه شا دتر باشیم...
چگ

8

با وجود شــرکتهایی که مشاغلی
چــون مدیــر شــادمانی دارنــد و
کتابهــای خودیــاری کــه مدام
پرفروشتــر میشــوند ،شــادی و
بوکار بزرگی شده
خوشبختی کس 
اســت اما گاهی احساس میکنیم
که این صنعت خوشــبختی است
کــه دربهدر دنبال ماســت بهجای
اینکه ما در پی یافتن راه خود برای
خوشنودی وشادکامی باشیم.
در اینجــا چنــد درس زندگی برای
شادی از زبان افرادی که باورهای
متفاوتــی را دارند نقل میکنیم تا
شاید به دست آوردن دوباره شادی
و خوشحالی کمک کنند.

•

 .۱از شبکههای اجتماعی
فاصلهبگیرید
اســنا اونیــل ،شــخصیت معروف
اینترنتــی اهــل اســترالیا ،به نظر
میرســید همه آنچه میخواســت
را داشــت ،حــدود یــک میلیــون
فالــوور در شــبکههای اجتماعــی
و قراردادهــای مــدل بــودن که از
همهطرف به سویش ســرازیر بود
اما او به طــور علنی اعالم کرد که
از اینســتاگرام بیرون خواهد رفت
چــون هیچکدام از این چیزها او را
خوشحالنمیکند.
در واقــع ،بــا اینکــه "در اوج" بود
گفت که هرگز تا این حد "احساس
بدبختــی" نکــرده اســت .مارکــو
الکوبونی ،استاد روانپزشکی و علوم
رفتاری دانشگاه کالیفرنیاUCLA
میگوید که این طبیعیاســت که
ما آنچه دیگران دارند را بخواهیم،
چون ما دارای "عصبهای آینهای"
هســتیم و آنها ما را وامیدارند که
چنین باشــیم .اگر نتوانیم خود را
بــا ُبتهایمان مطابقــت دهیم،
احســاس ســرخوردگی و شکست
میکنیم.
نیــازی نیســت همــان کاری که
اسنا کرد را بکنیم و برای همیشه
از شــبکههای اجتماعــی خــارج

شویم فقط اگر میتوانیم گاهی به بدرفتاری و کار ناشایست چیست
عصبهای آینهایمان اســتراحتی و به آن رسیدگی کند.
بدهیم و کمتر به اینســتاگرام سر لیز میگوید" :تنها راه یافتن راهی
بــه ســوی شــادمانی و نیکبختی
بزنیم.
•
این اســت که با خودمان در مورد
 .۲بیشتر بخوابید
مواردی که از اصــول اخالقیمان
چرتهای کوتــاه نقش مهمی در ســرپیچی کردهایــم ،صــادق و
شــادمان بودن دارد .ما به راحتی روراست باشیم".
از خواب خود صرفنظر میکنیم ،او ادامــه میدهــد " :چــه چیــزی
اما خواب کافی به طور چشمگیری باعث میشود که خیانت کنیم؟ یا
سطح شــادمانی ما را باال میبرد .در نوشیدن افراط کنیم؟ یا دست
در تحقیقی که دانیل کانمن و آلن روی کسی بلندکنیم؟
ب .کروگــر در زمینه تندرســتی و اگــر دلیل ایــن کارهــا را دریابیم،
شــادمانی انجــام دادند،
میتوانیم رفتارمان را عوض
کنیم .اگر به فلســفه رواقی
دریافتنــد کــه ارتبــاط شادی
مستقیمی میان کیفیت
باور داشته باشیم ،اصل این
نتیجه
خــواب و خوشــبختی و
است که بدون درستکاری
'توقع'
شادمانی کلی وجود دارد.
و وارســتگی ،شــادمانی و
ســعی کنید به مدت یک شماست! خوشبختیممکننیست".
•
یــا دو هفتــه در ســاعت
 .۴چیزی پیدا کنید که
مشــخصی به رختخواب
بروید و تالش کنیدکه به هیچوجه شور و اشتیاقتان را برانگیزد
ی در شــرق
در یک ســالن ورزشــ 
پس از آن ساعت بیدار نمانید.
قوخوی لندن ،لئو از قهرمان جهانی بوکس
آیا این کار تغییری در خل 
تایلندی ،رکســانا بیگم پرسید چه
شما ایجادکرد؟
اگــر چنین بود تــاش کنید برای چیزی او را خوشحال میکند.
همیشه از این برنامه خواب پیروی اوگفت":اینکه بدانم به کجا میروم
کنیــد .کمکم شــب زود خوابیدن و هدفم در زندگی چیست ...تمام
عادتتــان میشــود و احســاس ماجرا این اســت که کجا و چطور
شادکامی به سوی شما بازمیگردد .آدمی میخواهی باشــی .وقتی این
•
را دریابی ،میتوانی ســفر زندگی را
 .۳درستکار باشید
ادامه دهی و این سفری خواهد بود
رواقیون ،گروهی از فالسفه حدود سرشار از هیجان و شور و اشتیاق
 ۲۰۰۰ســال پیــش میگویند اگر چــون میتوانی نورو روشــنی را در
گناه نکنیــم ،دلیلی بــرای عذاب انتهای راه ببینی".
وجــدان و احســاس گنــاه وجــود هدف داشتن او را شادمان میکرد.
نخواهد داشت .در نتیجه میگویند توصیه رکسانا را بشنویم و "شور و
درســتکاری کلیــد شــادمانی و اشتیاق" در زندگیمان بیافرینیم،
خوشبختیاست!
چه بوکس باشــد ،چه بافتنی ،چه
لیز گلوین محقق رواقی از دانشگاه نجاری و با اراده ،هدف زندگی خود
رویــال هالــووی بــرای لئــو دوره را پی بگیریم.
فشــرده درســتکاری و وارســتگی •
راهانداخــت .او میگویــد که آنچه  .۵خود را فراموش کن
ضرورت دارد این است که هر فرد لئــو به معبــد بودایــی در بــوردو
دریابــد منطق نهفتــه در هر گونه فرانســه ســفرکرد تا دربــاره راهی
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رضانوربخش

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

ً
کامال متفاوت به سوی خوشبختی
تحقیــق کند .آیــا خوشــبختی و
شادمانی واقعی با نابود کردن نفس
به دست میآید؟
یکــی از راهبههــای معبــد به لئو
گفت" :هنر زندگی شادمانه آگاهی
از بودن اســت" .گل سرخ از خاک
و نور خورشید و کود ساخته شده
اســت و ما و همه آدمهایی که در
هر لحظــه از زندگی با آنها برخورد
میکنیــم ،از غذا و آبی که مصرف
میکنیم ،ســاخته شدهایم .تالش
کنیم خود را قطعه کوچکی از پازل
بزرگ جهان بدانیم .این فکر شما
را شادمانتر نمیکند؟

•

 .۶رجن را بپذیرید
همانطور کــه لئو در مزرعه کمک
میکــرد  ،اهمیت پذیــرش رنج را
برای شــادمانی و خوشــبختی یاد
میگرفــت .ایــن را ســیمون ،یک
راهب تجربه کرده بود،
او میگوید":مــن خیلــی خیلــی
خشــمگین بودم ،اما این خشم از
بین رفت" .ما اغلب سعی میکنیم
خشم و رنج خود را خفه و سرکوب

کنیــم امــا بوداییهــا بر انــدوه و
ناشادی خود سرپوش نمیگذارند
بلکه بــه آن اجازه میدهند بیاید و
آن را در جای خود قرار میدهند.
یولجــن ،نیلوفرآبــی
بــدون ال 
نمیرویــد! بــه جــای انــکار رنــج
ً
مثــا وقتــی موقعیتــی را از
خــود
دســت دادهاید یا احساس بیماری
میکنیــد ،تــاش کنیــد آن را
بپذیرید .به حرف آسان است اما در
عمل این به شما کمک خواهدکرد
که شادمانتر باشید.
چنان که لئــو میگوید":چیزهای
بد در زندگی همه ما هست ...اینها
همــه َت َرکهایی که اجازه میدهد
نور از میــان آنها عبور کند و بر ما
بتابد".

•

 .۷از اینجا و اکنون لذت ببرید
درس دیگری که لئــو از بوداییها
یاد گرفت عشــق ورزیــدن به همه
چیزهای اطرافمان بــود .ما باید
تــاش کنیم از هر قــدم ،هر دم و
هر لقمه غذایی که میخوریم لذت
ببریم و آن را عمیق ًا حس کنیم.
در مســیر هــر روزهتــان بــه محل

کارتــان ،به اطرافتــان نگاه کنید
و شــگفتیهای جهان را ســتایش
کنیــد .ذهنآگاهــی و مراقبــه و
مدیتیشــن بــه ما کمــک میکند
که در لحظه حضور داشته باشیم
و از اینجــا و اکنــون لــذت ببریم.
برای این کار بد نیســت کالســی
در نزدیکی خود پیدا کنید و در آن
نامنویسیکنید!

•

 .۸بشردوست و فداکار باشید
انجام دادن کارهایی برای دیگران
و تالش برای نجات دادن آدمها و
چیزها،کمکمیکندکهشادمانتر
باشــیم .لئو میگوید ":شادمانی و
خوشبختی احساسی ناپایدار است،
اما احساســی که موقع کمک دارم
احســاس عمیــق رضایتمنــدی و
کامیابی اســت" .جنگیــدن برای
چیزی که به آن باور داریم یا شرکت
داوطلبانه درنیکوکاری و خیریهای
محلی به ما احســاس بسیار خوب
ارزشمندی میدهد و به ما کمک
میکنــد تــا کامیــاب و شــادمان
باشیم.
•

23

 سال  25شماره  23  1392مهر 1397

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 25  no.1392  Oct. 15, 2018

23

Travel Support

سالمت ...

1(855) 606 0606
50021557

آژانس مسافرتی تراول ساپورت

(به مدیریت ویکتور فرجامی)

WWW.TRAVELSUPPORT.COM
مونترال به:

مونترال به:

تهران

$1099

اصفهان

$1535

شیراز

$1545

مشهد

$1455

تهـران به:

آثار منفی حشیش
و ماریجوانا برای
نوجوانان بیش از
الکل است

$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

مطالعــه ای در کانــادا نشــان می دهدکه اســتفاده از
مشتقات شاهدانه توسط نوجوانان می تواند باعث وارد
آمدن صدمات ماندگار به مغز که در این ســن درحال
رشد است شود.
این مطالعه دریافت که تاثیر منفی این ماده بر مهارت
های تفکر ،حافظه و رفتار بیش از تاثیر نوشیدن الکل
در نوجوانان است.
محققان از دانشــگاه مونترآل جوانان را ترغیب کردند
استفاده از موادی مثل ماریجوانا و حشیش را تا جای
ممکن عقب بیاندازند.
ایــن مطالعــه  ۳۸۰۰فــرد درحال بلوغ را بــرای مدت
چهار سال دنبال کرد؛ یعنی از حدود  ۱۳سالگی تا ۱۷
سالگی.
شــواهد علمی نشان داده که نوشیدن الکل و مصرف
موادی مانند شاهدانه ،در سنین نوجوانی باعث ایجاد
مشــکالتی در توانایی ذهنی ماننــد یادگیری ،تمرکز،
تصمیم گیری و همچنین عملکرد آکادمیک می شود.
این مطالعه دریافت که این مشکالت با افزایش مصرف
شاهدانه بیشتر می شــود  -و تاثیر آن برخالف الکل
ماندگار است.
نوجوانان از  ۳۱مدرسه در کانادا سالی یک بار جزییات
نحــوه مصرف الکل و مشــتقات شــاهدانه را ارائه می
کردنــد .مهارت های مغزی آنها هم ســالی یک بار با
تست های کامپیوتری مورد آزمایش قرارگرفت.
هرچند میزان مصرف شاهدانه در مقایسه با الکل کم
بود ۲۸ ،درصد نوجوانان به نوعی استفاده از آن اذعان
کردند.
این در مقایســه با  ۷۵درصد نوجوانانی بود که گفتند
حداقل گهگاهی الکل می نوشند.
پروفسور پاتریشیا کنراد سرپرست مطالعه از دپارتمان
روانشناسی دانشگاه مونترال گفت انتظار او این بود که
الکل تاثیر بیشتری بر مغز نوجوانان داشته باشد.
ایــن مطالعه در عوض شــاهد تاثیــر منفیتر مصرف
شاهدانه بر نوجوانان هنگام تست زدن بود .این تاثیر
نه فقط هنگام مصرف آن بلکه بعد از توقف مصرف هم
مشهود بود.
ایــن اثر در حافظه ،قدرت اســتدالل و توانایی کنترل
رفتار مشاهده شد.
پروفســور کنراد در مــورد نوجوانان گفــت" :مغز آنها
درحال رشد است اما شاهدانه در این رشد تداخل می
کند".
او افزود" :آنها باید اســتفاده از شاهدانه را تا جایی که
می توانند به تاخیر بیاندازند".
نتایج این مطالعه در "ژورنال روانپزشکی آمریکا" چاپ
شده است.

مونترال
اتاوا

BOOK YOUR TICKET ONLINE:

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 عضالنی زانوها
عواملی که می توانند باعث
خطر بشوند
*بیشــترین عوامــل
تولید کننده صدمات
عضالنــی اســتخوانی
عوامــل بیومکانیــک
هســتند ،مثــل تکرار
بیــش از حــد یــک
حرکت ،یا قــرارگرفتن وضع بدن،
تکیه به جایی دادن و امثالهم
*چاقــی و ســنگینی وزن ،از
فاکتورهای مهمی است که بر زانو
فشــار وارد و درد را شــدیدتر مــی
کند.
*بدی محــور زانــو (زانوانی که به
طــرف داخــل یا خــارج رفتــه اند
پــای پرانتزی) باعث می شــود که
سائیدگی در مفصل تولید شود.
*عدم رشد کامل مفصل (آتروفی)
یــا عدم نرمش عضالت و یا ســایر
نسوج نزدیک مفصلی.
*تکنیک غلط در ورزش و استفاده
از دوچرخه ای که متناســب با قد
دوچرخه سوار نیست هم از عوامل
تولیــد کننــده خطر مبتال شــدن
هستند.
•
پیشگیری
از اضافــه وزن که مــی تواند باعث
تشــدید درد شــده و بهبــودی را
سخت ترکند پرهیزکنید.
بــه طــور ناگهانــی فعالیــت های
ورزشــی یا کاری را که فشار به زانو
بیــاورد زیاد نکنید ،اگــر به تدریج
فعالیــت هــا اضافه شــوند به بدن
زمــان الزم را می دهندکه خودش
را آماده کند و عضالتش را قوی تر
و به تاندون های زانو نرمش بدهد.
بــا یک مربــی حرفه ای مشــورت
کنیــد تا تکنیک درســت ورزش و
حرکات بدن را به شما بیاموزد.
از کفش های مناســب هر ورزش
برای آن ورزش استفاده کنید.
در کارهــای خطرناک کــه امکان
صدمــه دیــدن وجــود دارد یــک
پزشــک متخصص باید اطالعات
الزم بــرای کم کردن فشــار کار بر
روی بــدن ،اســتفاده از زانوبند و
سایر مسائل الزم را به کارمندان و
کارگران توضیح دهد.
در صــورت لزوم چنانچه مشــکل
ســاختمانی بدن وجود دارد ،باید
تصحیح شــود مثــل صافی کف پا
یا زیادی قــوس آن که باید با کفی
پزشکی مخصوص که برای شخص
ساخته شده برطرف شود.
•
سندروم رانی کشککی
برای دوچرخه سواران ،بلندی زین

دوچرخه با قد ورزشکار و استفاده
از وسیله ای که پا را روی پدال
نگه می دارد ،مهم است .زین
خیلی پائین یکی از دالیلی است
که در صدمه به زانوها زیاد دیده
می شود .همین طور پیشنهاد
می شود که از درجات آسانتر و
راحت تر استفاده کنید و سریع
تر پدال بزنید تا اینکه روی درجات
سخت به خودتان و زانویتان فشار
بیشتربیاورید.
•
سندروم مالش نوار ایلئو تی بیال
پس از هر برنامه ورزشــی چندین
بــار در روز حــرکات کششــی برای
نوار ایلئو تی بیال و عضالت باسن
انجام دهید .از یک مربی ورزشی یا
یک فیزیوتراپ کمک بگیرید.
دوچرخه ســواران باید از دوچرخه
متناسب با قد و قواره خود استفاده
کــرده و همین طــور از یک حالت
ارگونومیک استفاده کنند.
دوندگان می توانند ریسک صدمات
زانــو را بــا انتخــاب زمیــن صاف
کم کننــد و روی زمیــن ناصاف و
ناهموار ندوند.
دوندگانــی که روی پیســت بیضی
شکل تمرین می کنند باید یکبار در
میان جهت دویدن را عوض کنند تا
فشار وارده بر یک پا بیش از دیگری
نباشد .کســانی که در خیابان می
دوند هم مدام یک پایشان را باالتر
از دیگری می گذارند زیرا خیابان ها
هم دارای شیبی هستندکه کمک
به تخلیه آب برف و باران می کند.
کوهنوردان هم قبــل از باال رفتن
از کوه های بلند چند مرتبه از کوه
های کوچک بــاال بروند تا آمادگی
داشته باشــند .اســتفاده از چوب
راه رفتــن هم کمک به کم شــدن
استرس وارده به زانوها می کند.
•
درمان های دارویی
در مرحلــه حــاد ،صدمــات در
اشــخاص متفاوت اســت و بین 7
تا  10روز طول می کشــد و با یک
مرحله انفالماسیون شدیدکه  48تا
 72ســاعت طول می کشد شروع
مــی شــود که بایــد هر چــه زودتر
انفالماســیون و درد را آرام کــرد و
بعد انفالماسیون هنوز وجود دارد
ولی به مقدارکمتر ،قسمت صدمه
دیده آمادگی بیشتری از قبل برای
صدمات دیگر دارد و نسوج اطراف
آن التهاب پذیرتر از سابق هستند.
•
چندراهنمایی
بــه زانوهــا اســتراحت بدهیــد و
حرکاتــی را که باعث صدمه شــده
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تکــرار نکنیــد.
اســتراحت یکــی از روش
هــای مهم درمان اســت ولی یک
بــی حرکتــی طوالنــی نیــز باعث
ســختی حرکات و ضعف عضالت
نگهدارنده زانو می شود .زانو هرگز
نباید در استراحت کامل باشد و یا
کــم حرکت بماند ،مالیــدن یخ به
مدت  10تــا  12دقیقــه روی زانو
هر یک یا دو ساعت در دو سه روز
اول و بعد ســه تا چهار بار در روز،
(کمپرس آب سرد و ساک ماژیک
بی اثرند زیرا به اندازه کافی ســرد
نیســتند و زود گرم می شــوند) از
یخ تا موقعی که سیمپتوم ها وجود
دارند استفاده کنید.
• داروهــا :در این مرحله پزشــک
بــه ندرت داروهای ضــد درد مثل
تایلنول و یا آنتــی انفالماتوارهای
غیــر اســتروئیدی مثــل ادویــل،
موترن و غیره که در بازار آزاد تهیه
می شــوند و یا از داروهای دیگری
که با نســخه تهیه می شود تجویز
می کند .از آنتی انفالماتوارها نباید
بیشــتر از دو تا ســه روز اســتفاده
کرد .اگر سیمپتوم ها هنوز جدی
هســتند پزشک پیشنهاد می کند
که به فیزیوتراپ مراجعه شود.
• در مرحلــه توان بخشــی درمان
اکثر صدمات عضالنی اســتخوانی
زانــو با حــرکات ورزشــی در منزل
انجام می شــود .حــرکات معمو ًال
برای کشش نوار ایلئو تی بیال برای
ســندروم آن و تقویت عضله چهار
سر و بهبودی وضع کشکک برای
ســندروم رانی کشــککی است که
توسط پزشک ورزشی یا فیزیوتراپ
آموخته می شود.
• در مواقعــی کــه تمریــن هــای
خانگی موثر نشود و سیمپتوم ها
شدیدتر ،از درمان های فیزیوتراپی
اســتفاده می شــود .فیزیوتراپی از
خشک شــدن مفصل (انکیولوز)
جلوگیری کرده ،انفالماســیون را
کم می کند و به تقویت عضالت و
تحرک مفصل کمک می کند.
• استفاده از بانداژ در اکثر صدمات
زانویــی نتیجه ندارد مخصوص ًا در
سندروم رانی کشککی اصال نباید
اســتفاده شــود ،زیرا باعث فشــار
بیشتری بر روی کشکک می شود
و عوارض را شدیدتر می کند.
•
بازگشت به فعالیت های روزمره
بازگشــت به فعالیت های روزمره
بــه تدریــج وقتــی کــه دیگــر درد
وجود نــدارد و عضو تمام حرکات
اولیه را پیدا کرده انجام می شود.
تکرار حرکات ورزشــی که در منزل
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انجــام می شــد بــه پیشــگیری از
بازگشــت بیماری کمک می کند.
اگــر دردهای زانو بر اثر فشــار زیاد
شــغلی است بازگشــت به کار باید
با مشــورت پزشک متخصص کار
انجــام شــود .تعویض نــوع کار یا
محل کار در اغلب موارد برای عدم
بازگشت درد مفید است.
•
عمل جراحی
جراحــی به ندرت الزم می شــود و
ســعی می شــود کــه از آن به علت
نتیجه نگران کننــده در درازمدت
استفاده نشــود .باید توجه داشت
که یــک تــوان بخشــی ناکامل یا
بازگشــت ســریع به فعالیت های
روزمــره باعث تاخیر در بهبودی و
زیاد شدن امکان بازگشت بیماری
می شود.
•
طب مکمل
ورزش هــای تقویتــی و کششــی
عضــات از درمــان های اساســی
اکثر صدمات عضالنی اســتخوانی
زانوست و باید صددر صد جزو هر
نوع درمان باشد.
• طب سوزنی :یک مطالعه چاپ
شــده در ســال  1999نشان دادکه
برای کــم کردن ســیمپتوم های
ســندروم رانــی ـ کشــککی و بهتر
شــدن وضــع بدنی ،طب ســوزنی
همراه با فیزیوتراپی بسیار موثرتر

اســت تــا فیزیوتراپی بــه تنهایی.
این مطالعه به مدت یک ســال بر
روی  75بیمــارکه از این ســندروم
در حین فعالیت به مدت متوسط
شــش ســال و نیم رنج می بردند،
انجام شد.
• بیوفیدبک :در یک مطالعه اولیه
بــه روی  26بیمــارکه از ســندروم
رانی ـ کشککی رنج می بردند نشان
داد که بهبودی آنها سریع تر انجام
گرفته.
• آرنیکا (چشــم گاو) :کمیسیون
 Eقبــول دارد کــه گل های آرنیکا
دارای خــواص آنتــی انفالماتوار و
ضد درد هســتند و برای صدمات
مفصلی به کار می روند.
• چنــگال شــیطان :موثــر بودن
ریشــه ایــن گیــاه آفریقایــی برای
درمان دردهای مفصلی و عضالنی
اســتخوانی توسط کمیسیون  Eو
 Escopتائید شده .درمان حدود
 2تا  3ماه طول می کشد.
• صمــغ ُکنــدر Boswellia :در
طــب ســنتی چینــی و هنــدی به
کار مــی رود و دارای خــواص آنتی
انفالماتواری می باشد.
• صمــغ کاج :از آن بــرای درمان
دردهــای مفصلــی و عضالنــی
استفاده می شده است.
• درخت بید سفید :پوست درخت
بید سفید دارای سال سین ـ ماده
اولیه آسپرین ـ است و قرن هاست

که به علت خواص ضد درد و آنتی
انفالماتــوار بــرای درمان صدمات
تاندونی بــه کار می رود ،ولی هیچ
مطالعه کلینیکی در این باره انجام
نشــده .چندین مطالعــه کوچک
موثــر بــودن آن را بــرای بهبــود
دردهای کمری نشان داده است.
• اســتئوپاتی :در موقعــی کــه
ســندروم مالش نوار ایلئو تی بیال
بر اثر یک عدم تعادل سبک باسن
تولید شــده ،اســتئوپاتی با تعادل
باســن به بهبود وضع بیمارکمک
می کند.
امواج شــوک دهنده برای افرادی
که دچار تاندونیت کشککی مزمن
هســتند باعث کم شــدن درد می
شود یک مطالعه که در سال 2007
بر روی  73ورزشکارکه از تاندونیت
کشــککی رنج می بردند نشان داد
که درمان با امواج شوک دهنده 4
مرتبه در فاصله  2تا  7روز به درمان
کمــک کــرده ولی بایــد مطالعات
دیگری انجام شود.
گلوکزامین وکندروآیتین با این که
خیلی مشــهور شــده و دالئلی هم
بــرای موثر بــودن آن وجــود دارد
بــر روی دردهای آرتروز ســبک و
متوســط اثر داشته ولی تا به حال
هیچ مطالعه کلینیکی بر روی انواع
دیگر دردهای زانویی انجام نشده
است.
•
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علم و زندگی...
نوبل پزشکی  ۲۰۱۸به دو پژوهشگر درمان
سرطان اعطا میشود
جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشــکی
ســال  ۲۰۱۸بــه جیمــز آلیســون
آمریکایی و تاســوکو هونجو ژاپنی
تعلق میگیرد .این دو دانشــمند
به کشــفیاتی مهم در زمینه فعال
کردن دســتگاه ایمنی بــدن برای
مبارزه با سلولهای سرطانی دست
یافتهاند.
هیــأت داوران جایــزه نوبــل در
اســتکهلم اعــام کــرد کــه نتایج
پژوهشهای هر دو دانشمند نقطه
عطفــی در مبــارزه علیه ســرطان
اســت .به همین دلیل جیمز پی.
آلیسون آمریکایی و تاسوکو هونجو
ژاپنــی جایــزه نوبل فیزیولــوژی و
پزشــکی ســال  ۲۰۱۸را دریافــت
خواهندکرد.
هر دو پژوهشگر به کشفیاتی مهم
دست پیدا کردهاندکه به کمک آنها
میتوان از دستگاه ایمنی خود بدن
برای مبارزه با سلولهای سرطانی
بدخیم استفاده کرد.
تا کنون به این دو دانشمند چندین
جایــزه مهم اهدا شــده و هر دوی
آنها مدتهاســت که نامزد دریافت
جایــزه نوبــل هســتند .موضــوع
ایمنیدرمانــی (ایمونوتراپــی) از
چند سال پیش تا کنون مهمترین
عرصه پژوهشی در درمان سرطان
به شمار میرود.
•
ایمنیدرمانیچیست؟
به محض اینکه سلولهای دفاعی

دستگاه ایمنی بدن ما با سلولهای
تومــوری در جایــی از بــدن روبرو
شــوند ،میتوانند به آنها – درست
مثل باکتری یا ویــروس – به طور
مستقیمحملهکنند.
تا مدتها مشــکل این بود که برای
دســتگاه ایمنــی ممکن نبــود که
سلولهای ســرطانی را شناسایی
کند .چون این ســلولها عالئمی
را میفرســتند که باعث توقف کار
دســتگاه دفاعی میشوند .نتیجه
این اســت که دستگاه ایمنی علیه
ســلولهایی کــه بیــش از حد در
حال رشــدند مبارزه نمیکند بلکه
غیرفعالمیماند.
بهخصــوص در دهــه  ۱۹۹۰جیمز
آلیســون و تاســوکو هونجو موفق
به کشــفیات مهمی در این زمینه
شــدند .آنها ســلولهای توموری
را برای دســتگاه ایمنی قابل رؤیت
کردنــد ،آن هــم بدیــن وســیله
که جلــوی عالئــم غافلگیرکننده
ســلولهای ســرطانی را با کمک
پادتــن (آنتیبــادی) بــه راحتــی
گرفتند.
•
ایمنیدرمانی به جای
شیمیدرمانی؟
بیــش از همــه میتــوان ســرطان
پوســت را بــا روشــی که آلیســون
بــه وجــود آورده ،درمــان کــرد.
ایمنیدرمانــی در مــوارد مالنومــا
(یک تومور پوســتی) ،سرطان ریه

و سرطان کلیه موفقیتآمیز بوده
اســت .پژوهشــگران امیدوارندکه
این روش را بتــوان به زودی برای
درمان دیگر انواع سرطان نیز به کار
بست و از آن به جای شیمیدرمانی
برای مداوای برخی از انواع سرطان
استفاده کرد.
هماکنــون ایمنیدرمانــی یکــی
از مهمتریــن روشهــای درمــان
ســرطان در کنــار عمــل جراحی،
شــیمیدرمانی و پرتودرمانــی بــه
شمار میرود.
•
دو برنده جایزه کیستند؟
جیمز پی .آلیسون ،ایمنیشناس
(ایمونولــوژ) آمریکایــی در تاریــخ
هفتــم اوت  ۱۹۴۸به دنیــا آمد .او
در مرکز امدی آندرســون دانشگاه
تگزاس کار میکند.
تاســوکو هونجــو در ســال ۱۹۴۲
در کیوتو چشــم به جهان گشود.
او هنــوز هــم در این شــهر زندگی
میکند و در دانشگاه کیوتو درس
میدهد .هــر دو پژوهشــگر بارها
جوایز مهمی را به خاطر مطالعات و
کشفیاتشاندرزمینهایمنیدرمانی
دریافت کردهاند.
ســال گذشــته ســه پژوهشــگر
آمریکایــی جفــری هــال ،مایکل
روسباش و مایکل یانگ جایزه نوبل
پزشــکی را به خاطر تحقیقاتشان
دربــاره "ســاعت درونــی" انســان
دریافت کردند.

جراح پس از عمل کودک« ،عروسک
خرسی»او را هم جراحی کرد!
 3اکتبــر -دکتــر
دانیــل مــک نیلــی،
جراح مغــز و اعصاب
درهلیفکس حاال یک
چهره شناخته شده در
رسانه های اجتماعی
محسوب می شود.
جکســون مــک کــی
هشت ســاله از همان
مــاه هــای اول زندگی
بخاطر شــرایط خــاص مغزی اش
از بیمــاران دکتر مک نیلــی بود .
او که همراه خانواده اش در شــهر
سامرســاید اســتان پرنس ادواردز
زندگی می کند دارای کیست مغزی
اســت عالوه بــر آن از یک بیماری
خاص به نــام hydrocephalus
رنج می برد.
او ایــن هفته مورد عمــل جراحی
قرارگرفت و پس از آن تحت مراقب
های ویژه در بیمارســتان بود ولی
قبل از شــروع عمــل از دکتر مک

نیلی خواســت تا عروسک خرسی
اش را هم جراحی کند و شکم پاره
شده اش را بدوزد!
دکتر مک نیلی به گلوبال نیوز گفت:
«نمی توانستم به این درخواست
او پاسخ منفی بدهم و با خودم فکر
کردم اگر یک کار باشدکه بتواند او
را در شرایط سخت خوشحال کند
 ،با کمال میل انجام خواهم داد».
او بعد از پرستاران خواست یک میز
کوچک به همراه برخی از وســایل
را بــه اتــاق عمل بیاورند تا شــکم

www.paivand.ca

عروســک را هــم بخیه
بزند!
این کار دکتــر به اندازه
ای جکسون را ذوق زده
کرد که عکس بزرگی از
عمل جراحی خرســش
را قاب گرفته و به دیوار
زده است!
دکتــر مــک نیلــی بــا
عکسی از دوختن شکم
عروسک خرسی اولین توییت خود
را زد که تابحال  20هزار الیک و 9
هزار ریتوییت شده است.
ریــک مک کی -پدر جکســون-
کــه کامال تحت تاثیــر این حرکت
دکتر قــرارگرفته ،بــه گلوبال نیوز
گفت پســرش حتــی در زمانی که
درد شدید داشت ،عروسکش را به
هنــگام خواب از خودش جدا نمی
کرد و این اقدام دکتر روحیه زیادی
به او داده است.
iroonia.ca

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

پانزدهم مهر ،زادروز شاعر...

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

روشنی ،من ،گل ،آب
ابرینیست

بادینیست.

مینشینم لب حوض:

گردش ماهیها ،روشنی ،من ،گل ،آب
پاکی خوشه زیست.

روزنی دارد دیوار زمان که از آن چهره من پیداست
چیزهایی هست ،که نمیدانم

میدانم سبزهای را بکنم خواهم مرد

میروم باال تا اوج ،من پر از بال و پرم

مادرم ریحان میچیند

نان و ریحان و پنیر ،آسمانی بی ابر ،اطلسیهایی تر

رستگاری نزدیک :الی گلهای حیاط.

نور در کاسه مس ،چه نوازشها میریزد!

نردبان از سر دیوار بلند ،صبح را روی زمین میآرد.

راه میبینم در ظلمت ،من پر از فانوسم
من پر از نورم و شن

و پر از دار و درخت

پرم از راه ،از پل ،از رود ،از موج
پرم از سایه برگی در آب:

چه درونم تنهاست.

پشت لبخندی پنهان هر چیز.

www.ilsmontreal.org
the Iranian Literary Society
)of Montreal (Canada
Société littéraire iranienne
)de Montréal (Canada
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آموزشی«ساک»
گروهعلمی
َ
وجمعیازنهادهایفرهنگیبرگزارمیکنند:

سخنرانیادبیباعنوان:

حافـــظ،شاعرِصلح

سخنران:
دکتراحمدرضا َی َلمهها

استادادبیاتفارسی

ومحققمهماندر
دانشگاهمکگیل

همراهباحافظخوانی
استادبهروزرضوی
گاه:یکشنبه  13اکتبر 2018

ساعت ۴:30تا ۶:30غروب.

نشانی :دانشگاه کنکوردیا؛ ؛
 1۵1۵سنت کاترین غربی؛
ساختمان EV؛ طبقه سوم ،سالن.3.30۹ :
EV building:
The Engineering and Computer Science
building of Concordia University:
)1515 Ste. Catherine W. (corner of Guy
Room: EV3.309 | Metro:Guy
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 7میلیارد جوجه
مذکر در سال
نابودمیشوند

ســاالنه بیش از
هفــت میلیــارد
جوجه مرغ هایی
که تخــم مرغ نر
می گذارند ظرف
 ۲۴ســاعت بعد
از بیــرون آمــدن
از تخــم ،درون
چــرخ کن بزرگ
ریخته می شوند.
این روزها یک کمپانی استارت آپ اسرائیلی
به نــام  eggXYtتکنیکی را اختراع کرده
اســت که تخــم مرغ ها را قبــل از این که
جوجــه از آن بیــرون بیاید شناســایی می
کنند و تخم مرغ های ناخواسته را تبدیل
به جوجه نمی کنند.
از این طریق از میلیاردها دالر هزینه تلف
شده و کشتار بی دلیل جوجه تازه از تخم
سر درآورده ،جلوگیری می شود.
از خیلــی وقت ها پیش ،مــزارع وکارخانه
های تولید مــرغ ،به ترفندهای مختلف
ســعی در افزایش تولیــد دو نوع از جوجه
های از تخم درآمده داشتند .یک نوع که
تبدیل به مرغ گوشــتی می شود که برای
مصرف گوشــتش اســت و نــوع دیگر که
تخم گذار است.
مرغ های تخم گذاری که جوجه های پسر
به دنیــا می آورند هم خیلی کم تخم مرغ
می گذارند و هم بدن شان به اندازه کافی
بزرگ نیســت که تبدیل به مرغ گوشــتی
شــوند .ایــن نوع جوجــه ها بعــد از تولد
سالخی می شــدند و فقط افزایش هزینه
بودند.
کمپانی اســرائیلی از سیســتم دستکاری
ژنتیک برای شناسایی نوع جنین جوجه
ها در درون تخم مرغ اســتفاده می کند.
آنها با فرســتادن یک عالمت مشخص به
درون ژن مرغ های تخم گذارکه تبدیل به
یک عالمت طبیعی روی همه تخم های
درون شــکم مرغ می شــود و وقتی که به
مرحله تخم مرغ می رســد مــی توانند از
طریق اسکن کردن ،نوع آن را تشخیص
دهند.
این دستکاری ً
قبال در ماهی های سلمون
امریکایی اجرا شده است و خطر و نگرانی
ناشی از دســتکاری ژنتیکی برای مصرف
کنندگان ندارد.
به این ترتیب ،تخم مرغ های مذکر ،اصالً
به مرحله تولد نمی رسند و به صورت تخم
مرغ ،مصرف می شوند.
اختراع کمپانی فوق آخرین مراحل تحقیق
و آزمایشات را می گذراند و آنها امیدوارند
از سال بعد این تکنیک در همه جای دنیا
استفاده شود( .مرد روز)

هرگز برای تالش در راســتای کســب
ســامتی دیر نیســت و هیچ ارتباطی
به ســن انســان ندارد .به محض آنکه
تصمیم بگیریم که در جادهی سالمتی
گام برداریــم؛ میتوانیم با مشــورت با
متخصصان به هــدف اصلیمان یعنی
زندگی ســالم برســیم .چکاپ ســاالنه
اولین گام در این زمینه است؛ اما پس
از آنکــه آزمایشهای ضروری برای این
تستها به پایان رسید؛ در زمان کنترل
فاکتورهــای مــورد آزمایــش توســط
پزشک ،هنگام آن است که سؤاالتی را
از پزشک خود بپرسیم .از فهرستی که
در ادامه مشاهده میکنید میتوانید به
عنوان راهنما استفاده کرده و سؤاالت
ضروری را از پزشکتان بپرسید.

سؤال اول:
با توجه به سن من ،چه فاکتورهایی
باید در آزمایشهای دورهای را
سنجیده شود؟
آزمایشهای گوناگونی برای تشخیص
بیماریهــای احتمالی در ســنین باال
وجــود دارد؛ امــا مواردی کــه باید در
فهرســت این آزمایشهای پیشگیرانه
لحاظ شود عبارتاند از:
• آنوریسم آئورت شکمی:
اگــر ســن شــما بیــن  65تا  75ســال
اســت و در دورهای سیگاری بودهاید،
از پزشــک خود بخواهید این مسئله را
بررسی کند.
• سرطان رودهی بزرگ:
بین سنین  50تا  75سال ،مردان باید
مرتب ًا برای احتمال سرطان روده بزرگ
مورد آزمایش قرار گیرند .آزمایشهای
متعدد تشــخیصی وجود دارد ،که هر
کدام مزایا و معایب خود را دارد.
• دیابت یا میزان قند خون:
اگر فشارخون شما بیشتر از  135روی
 80اســت یا داروی فشارخون مصرف
میکنید ،الزم است در هر بار آزمایش،
میزان قند خونتان نیز بررسی شود.
فشارخون:
ضروری اســت که فشــارخون هر فرد
در ســن باال هر دو سال یک بارکنترل
شود.
• کلسترول خون:
آزمایشهای معمولی خون باید میزان
کلسترول خوب و بد خون را بسنجند.
• اچ آی وی و سایر عفونتهایی که از
طریق ارتباط جنسی منتقل میشوند:
اگر فعالیت جنســی شما در طول یک
سال گذشته تغییرکرده از پزشک خود

اگر بیش از پنجاه سال سن دارید ،توصیه میکنیم
که چک لیست زیر را مطالعه کنید تا با رعایت آن
از سالمت خود اطمینان حاصل کنید:

بپرسید آیا نیاز به آزمایش اچ آی وی و
سایر بیماریهای مقاربتی وجود دارد.
• بی ام آی یا شاخص تودهی بدنی:
از پزشــک خــود بخواهید تا شــاخص
تودهی بدنی شما را بسنجد تا مشخص
شــود آیا نیاز بــه کاهــش وزن دارید یا
خیر.
• سالمت استخوانها:
مردان مصــون از ضعف اســتخوانها
نیستند؛ پس الزم است هر چند وقت
یک بار از نظر پوکی اســتخوان ،بررسی
شوید.

سؤال دوم:
برای پیشگیری از بیماریها باید
چهکاری بکنم؟
با پزشــک خود مشورت کنید که آیا به
موارد زیر نیاز دارید:
• دریافت واکســن بــرای ممانعت از
ابتال بــه بیماریهــای عفونی همانند
آنفلوانزا ،کزاز ،سرفهی مزمن .با توجه
به ســن ،ممکن اســت نیاز به واکسن
پنومونیا یا سینه پهلو داشته باشید.
• مصــرف آســپرین بــرای کاهــش
احتمال حملهی قلبی
• استفاده از ضد آفتاب برای جلوگیری
از ابتال به سرطان پوست
• آزمایشهای دورهای برای پیشگیری
از سرطان پروستات.
این مسئله بسیار مهم است؛ زیرا عدم
درمانبهموقعسرطانپروستاتممکن
اســت اثرات و عوارض ناخوشایندی بر
سیستم کلیه و مجاری ادراری و زندگی
جنســی فرد بگذارد .پس اکید ًا توصیه
میکنیم با پزشــک خود دربــارهی آن
صحبتکنید.
سؤال سوم:
آیا تغذیهی من مناسب است؟
مــردان در ســنین مختلــف نیازهای
غذایی متفاوتی دارند .مردان سن باال

چطور به دوستی که مشکل روحی و روانی دارد کمک کنیم؟

اگــر با مشــکالت روحــی و روانی
دســت و پنجــه نــرم میکنیــد،
ممکن است برایتان سخت باشد
از متخصــص کمــک بخواهیــد.
حتی وقتی سراغ افراد حرفهای هم
میروید ،ممکن اســت نتیجهای
مورد نظر را نگیرید.
پزشــکان گفتهانــد کودکانــی که

مشــکل روانی دارنــد ،تا وقتی که
شرایطشان بحرانی نشود یا امکان
خودکشــی وجود داشــته باشــد،
تحت درمان قرار نمیگیرند.
بیشتر افراد وقتی گرفتار مشکالت
روحی و روانی میشــوند ،پیش از
هر چیز به ســراغ دوستان یا اقوام
خــود میروند و این خود میتواند

قدمی بزرگ باشد.
اگر فکر میکنید یکی از دوستانتان
دچــار بیمــاری روانــی شــده و
میخواهید بــه او کمک کنید ،بد
نیست به توصیههای الرا ناتال ۲۸
ساله گوش کنید.
الرا اهل لینکلنشــر (شهرستانی
در شرق انگلســتان) از ۱۴سالگی

نیاز به ویتامین دی ،کلســیم ،فیبر ،و
پتاسیم بیشتر و سدیم و چربی اشباع
کمتری دارند تا احتمال ابتال به بیماری
قلبی در آنها کاهش یابد .پس توصیه
میکنیــم دربــارهی شــیوهی تغذیه و
روش زندگی و فعالیت خود با پزشــک
مشورت کنید.

سؤال چهارم:
آیا باید ویتامین مصرف کنم؟
ویتامینها و ســایر مکملهای غذایی
میتوانند به شما کمک کنند تا موادی
را کــه بدن بــه آنها نیــاز دارد دریافت
کنید .اگرچه برخی از مکملها ممکن
اســت با ســایر داروهای شــما تداخل
داشــته باشــد .پس توصیــه میکنیم
فهرســتی از مکملهــای غذایی خود
تهیه کرده و به پزشک نشان دهید و از
وی راهنمایی بخواهید.
سؤال پنجم:
آیا احتمال ابتالی من به افسردگی
وجود دارد؟
اگر احســاس ناراحتی ،غــم و ناامیدی
شــما برای چند هفته ادامه داشت ،یا
اگــر از چیزهایی که بایــد لذت ببرید،
راضــی نیســتید و لــذت نمیبریــد،
دربارهی احتمال افسردگی با پزشکتان
مشورت کنید .اگر نشانههایی از آن را
داشته باشید پزشــک آزمونهایی را از
شــما میگیرد تا از وجود یا عدم وجود
حالت افسردگی اطمینان حاصل کند.
در صورت نیاز ،ممکن اســت شــما را
به متخصــص دیگــری معرفــی کند.
همچنین پزشــک ممکن است از شما
بخواهد تا فعالیتهای اجتماعی داشته
باشید یا آن را بیشترکرده و کارهایی را
دنبال کنید که مانع خلوتگزینی شما
شده و مغز شما را فعال نگه دارد.
سؤال ششم:
آیا باید بیشتر ورزش کنم؟
ورزش به افراد میانســال و ســالمند از

دچار بیمــاری روانی بــوده .او که
چندیــن ســال از عمر خــود را در
بیمارســتان گذرانــده ،مبتــا به
اختــال اســکیزوافکتیو (روان
پریشی به همراه اختالالت خلقی)
است.
او میگوید" :اگر دوست بیمارتان
را در مراجعــه بــه متخصــص
همراهی کنید و سعی کنیدکمک
الزم را دریافــتکننــد ،واقعا کار

ارزشمندی انجام دادهاید .تا جایی
که میتوانید کنارشــان باشــید تا
کمتر احساس تنهایی کنند".
"تشویق کردن این افراد به مراجعه
به متخصص ،کمک بسیار بزرگی
است".
الرا در رشته روانشناسی تحصیل
کرده و به تازگی مدرک پرســتاری
روانپزشکی گرفته است.
او میگویــد" :به نظرم خیلی مهم

بسیاری جهات کمک میکند .ورزش
باعــث میشــود احتمــال شکســتگی
استخوانها کاهش یافته و ماهیچهها
قویتر شــوند .همچنین به قلب قوت
بخشیده و وزن را به حالت طبیعی نگه
مــیدارد و مانع ابتال به دیابت یا ســایر
بیماریهــای مرتبــط با چاقی شــود.
توصیه میکنیم دربــارهی نوع ورزش،
تعــداد دفعــات آن و برنامــهی ورزش
هوازی یا قدرتی خود با پزشک مشورت
کنید.

سؤال هفتم:
آیا باید سیگار را ترک کنم؟
ً
اگر ســیگار میکشید ،پزشــک فورا به
شــما توصیه میکند آن را ترک کنید.
ترک ســیگار باعث افزایش ســامتی و
افزایش امید به زندگی در فرد میشــود
و فرقــی نــدارد کــه در چــه ســنی این
اراده را بــه خرج میدهیــد و آن را کنار
میگذاریــد .توصیه میکنیــم الکل را
ً
کامال ترک کنید تا ســامتی کبد،
نیز
کلیهها و ســایر ارگانهای اساسی بدن
حفظ شود .مصرف الکل ممکن است
روند زوال ذهن را سرعت ببخشد ،پس
ضروری است نوشیدن را ترک کنید.
سؤال هشتم:
با چه متخصصانی مشورت کنم؟
مراجعــه به برخــی از متخصصان الزم
است .توصیه میکنیم سالی یک بار به
چشمپزشک مراجعه کنید تا چشمان
شما معاینه شود و نیز با پزشک گوش
برای کنترل میزان شــنوایی مشورت
کنید .در ســایر موارد ،پزشک عمومی
میتواند راهنمایی کندکه آیا نیاز است
به متخصص دیگــری مراجعه کنید یا
ً
مثال اگر مدت زمان زیادی را زیر
خیر.
نور آفتاب میگذرانید شاید بد نباشد با
پزشــک پوست مشورت کنید تا عالئم
ســرطان احتمالی پوســت را در شــما
بررسی کند.
سالمبمانید!
اســت کســانی که دچــار بیماری
روانــی هســتند بفهمند کــه این
بیمــاری تقصیــر آنهــا نیســت و
دوستانی که با فرد بیمار در تماس
میماننــد در ایــن بــاره مهمترین
نقش را ایفا میکنند .بنابراین در
ط خود با این افراد زیاد
نحوه ارتبا 
تغییرندهید".
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..سالمت

سرطان تخمدان تنها علت تقریب ًا
اصلــی پیشــگیری از چاقی با انواع سرطان ارتباط دارد
 درصد از تمام سرطانهای زنانه3
که شــامل ســرطان تخمدان هم
 هر چند راهی وجود.در آمریکاست
.سرطان است
“« t?� È—U�¬ Ë »¬d�“ v�U?M�ÅÊU��U?� t� t�u� ∫b?�uÖÅv�
نــدارد که پیشــگیری از ســرطان
“« t?در
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—U�¬ Ë »¬وزن
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L�
تخمــدان را تضمیــن کنــد؛ امــا
بر پایهی
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.گیاهان و پروتئینها تخمدانپیشگیریمیکند
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photo specifications
any other identity documents listed in the Document Checklist,
a copy of the receipt for the
processing fee, and
a solemn declaration if
your PR card was lost, stolen, destroyed or you didn’t
receive it within 180 days
of immigrating to Canada.
If your permanent resident
(PR) card is expired or
will expire in less than 9
months, you can apply for
a new card. The new card
will have a new expiration
date.
_____________
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 Sébas)tien Boudreault (Lawyer
www.mariacottone.com
info@immigrtioncmc.com

(unspecified) on your documents. Until then, once
you get your PR card, you
can apply for a supporting
document that says your
sex should be X. Find out
more.
If you forget something,
your application will be
sent back to you. You will
then have to submit a new
application. Since we don’t
refund the processing fees,
make sure you are eligible
before you apply.
Include with your application:
your PR card:
If you are applying to
renew your card, keep your
current card and include a
photocopy of it with your
application.
If you are applying to
replace a card because it is
damaged or the information
on it is wrong, send the
card with your application.
And with a clear copy of:
your valid passport or travel document, or
the passport or travel document you held at the time
you became a permanent
resident
two photos that meet our

sometimes be issued for
one year instead. It is valid
until the expiry date listed
on the card.
We only send PR cards to
addresses within Canada.
In some cases, you may
have to pick up your card
in person at one of our
Canadian offices.
If you find a mistake on
your PR card you can ask
for it to be reissued. Sometimes we shorten a name on
the card if it is too long to
fit. This is not a mistake.
Replace a lost, stolen or
destroyed PR card
You need to tell us what
happened before you apply.
If you are outside Canada, go to the nearest visa
office. Then you need to
apply for a permanent
resident travel document
(PRTD) to return to Canada. When you are back in
Canada, you can continue
with your application.
If you are inside Canada,
tell us what happened using
web form.
To complete the form:
Note:
You will be able to have
your sex marked as X

Apply for, renew or replace a PR card
PR card if:
you didn’t receive your PR
card within 180 days of
;immigrating to Canada
your PR card is expired or
will expire in less than nine
;months
your PR card has been lost,
stolen, or destroyed; or
you legally changed your
name and need to update
your PR card.
Otherwise, we may not
process your application.
You are not eligible for a
PR card if you were asked
by the Government of Canada to leave the country. If
you are a Canadian citizen,
you can’t have (and don’t
need) a PR card. If you
become a Canadian citizen,
give us your PR card at
your citizenship ceremony.
A permanent resident card
(PR card) is usually issued
for five years, but can

در ایران ،فقر به سرعت در حال زنانه شدن است...
مادران تنهای
تهران؛
روایت

•

غزل صدر

روایت اول:
ترانــه ،چهل ســاله  ،کارشــناس
فلسفه
مــن و فرزنــدم در خانــهای که به
ســختی اجــاره کردهایــم زندگــی
میکنیــم .بــرای تهیهی مســکن
همیشــه بــا کوهــی از مشــکالت
مواجــه بــودهام .صاحبخانهها به
راحتی بــه زن مطلقه خانــه اجاره
نمیدهند .همین خانهای هم که
در آن ســکونت داریــم به ســختی
توانستم اجاره کنم .پس از نوشتن
قــرارداد وقتی از بنگاه بیرون آمدم
بــرای بدبختی خودم و زنانی چون
خــودم زار زارگریه میکردم .از من
شناسنامهی همسر سابق و بچهام
را میخواســتند تــا بداننــد بچه از
کیست .پدر مشــخص دارد یا نه.
تعهد میگیرند که هیچ مردی جز
پــدر و برادرت حق رفــت و آمد به
خانهات را ندارد ،خانهای که بابتش
پــول هنگفتی پرداخــت میکنی،
پولــی که بــه خون جگر به دســت

آوردهای.
هیــچ حمایــت مالــی دولتــیای
دریافــت نمیکنــم .زندگــی من و
فرزندم وابســته اســت به بخشــی
از پــول مســتمری پــدرم .چــون
کســی را ندارم که بچه را پیشــش
بگذارم ،انجــام کار تمام وقتی که
کفاف مخــارج زندگیمان را بدهد
تقریبــ ًا محــال اســت .در محــل
کار تا میبیننــد مطلقهای نگاهها
آزاردهنــده میشــوند .انگار چون
شــوهر نداری ،به خاطر نیاز مالی
و کمبود رابطهی جنسی حاضری
تن به هر پیشنهادی بدهی .هرکه
از راه میرسد پیشنهادی میدهد
و بیگاری میکشد .مستمری پدرم
کفــاف پرداخت بیمــه را نمیدهد
و بیمه نیســتیم .اگر بیمار شویم
هزینــهی درمان به عهــدهی من
است.
رفتارهای نادرست فراوان دیدهام.
در و همســایه مدام حواسشــان
اســت که کســی جز برادر و پدرت
وارد خانــهات نشــود .چند بــار از
خانه بیرون رفتی؟ چه پوشیدی؟

خانواده وقت سالم و احوالپرسی
قیافــهی عزادار به خــود میگیرند
و مســتقیم و غیرمســتقیم دل
میســوزانند .نزدیکانــت توقــع
ِ
بدبخت
دارنــد کــه ادای زنهــای
شکســتخورده را درآوری و در
خانــه بنشــینی و بیــرون نیایی و
درس نخوانی وکار نکنی وکنج دل
پدر و مادر بنشینی که هرساعت و
دقیقه به یــاد بیاوری که بدبختی.
در مواجهه با تمام این مشــکالت
اگر نیازمند روانکاوی باشــم ،باید
کلی پول بدهم و خدمات روانکاوی
رایگان برای کسی چون من وجود
نــدارد .فکــر میکنیدکــه تصمیم
آخــرم چیســت؟ میخواهم مربی
مهدکودک شــوم .بــه تحصیالتم
ربطــی ندارد امــا امنترین محیط
کاریســت که زنی در شرایط من
میتواند داشته باشد .آن جا دیگر از
آزار و اذیت کارفرما خبری نیست.

•

روایت دوم:
افســون ۴۷ ،ســاله ،کارمند دفتر
تبلیغات
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مدتی است که دنبال خانهام .پیدا
کردن خانهای در محلهای امن برای
من که زن بچهدار تنهایی هســتم
کار آسانی نیست .مثل پیدا کردن
کارکه برای زنان تنها ،بسیار دشوار
است .زن بودن بیدرد نمیشود.
سالها با درآمدی بسیار اندک کار
کردم تا رســیدم به حاال که حدود
چهــار تا پنج میلیون تومان درآمد
دارم .هرگــز از خانــوادهام کمکــی
نگرفتم .شوهرم مجروح جنگی و
ایثارگر بــود و در تمام طول زندگی
مشترکمان هرگزکمکی از دولت یا
هیچ سازمان دیگری دریافت نکرد.
همان سالها هم سرپرست خانوار
بودم .تأمیــن هزینههای زندگی را
من به عهده داشــتم .زندگی با کار
من میچرخیــد .بعــد از جدایی،
من و فرزندم با هم زندگی کردیم.
تأمیــن هزینههای زندگــی باز هم
بــر دوش مــن بوده و هســت .بی
هیچ کمکی از ســوی خانوادهام یا
از ســوی دولت .تمام این سالها
به تنهایی بار زندگی را کشیدهام .
حمایت دولتی یا وجود ندارد یا اگر
دارد من بیخبرم.
قوانین ایران دربارهی مادران
تنها چه میگویند؟
در وبســایت دفتــر پژوهشهای
مجلــس شــورای اســامی ذیــل
قانــون مصــوب تاریــخ -۸-۲۷
 ۱۳۷۱نــه از عبــارت مــادران تنها
بلکــه ازعبارت زنان بیسرپرســت
استفاده شده است .به این معنی،
زن اگر به هر دلیلی تنها زندگی کند
خودسرپرست تلقی نخواهد شد و
بیسرپرســت نام دارد .سرپرست
در ایــن قانون شــوهر اســت و در
فقــدان او ،زن بیسرپرســت تلقی
خواهــد شــد .ایــن قانــون یکی از

us. If we don’t get it in
time, then you have to
apply for your card.
There is a $50 processing
fee for PR card applications.
To be eligible for a PR
card, you need to:
be a permanent resident,
and
submit your application in
Canada.
If you are outside Canada, apply for a permanent
resident travel document to
return to Canada. After you
arrive, apply for a PR card.
You should only apply for a

انــواع مشــموالن قانــون تأمیــن
زنان بیسرپرســت را «زنان بیوه»
میداند و مینویسد:
«بیــوه بــه زنانی اطالق میشــود
که به عقــد ازدواجدائم یا منقطع
درآمده و ســپس به یکــی از دالیل
طالق ،فوت شــوهر ،فســخ عقد،
صــدور حکم مــوت فرضــی ،بذل
مدت و یا انقضــای مدت در نکاح
منقطع ،شــوهر خود را از دســت
داده باشند».
در همین قانون ،حمایتهای الزم
برشمرده شده و مسئولیت حمایت
از زنان بیسرپرســت بــه عهدهی
ســازمان بهزیســتی واگذار شــده
است:
«حمایتهــای موضوع این قانون
عبارتنــد از :حمایتهــای مالــی
شــامل تهیهی وســایل و امکانات
خودکفایی یا مقرری نقدی و غیر
نقدی به صورت نوبتی یا مستمر؛
حمایتهای فرهنگــی ،اجتماعی
شــامل ارائــهی خدماتــی نظیــر
خدماتآموزشیتحصیلی،تربیتی،
کاریابی ،آموزش حرفه و فن جهت
ایجاداشتغال؛ خدمات مشاورهای
و مــددکاری جهت رفع مســائل و
مشــکالت زندگی مشــموالن و به
وجــود آوردن زمینــهی ازدواج و
تشکیل خانواده؛ نگهداری روزانه
یــا شــبانهروزی کــودکان و زنــان
ِ
سالمند بیسرپرست در واحدهای
بهزیســتی یا واگذاری سرپرستی و
نگهداری این گونه کودکان وزنان
به افراد واجد شرایط».
طبــق آخریــن آمــار بیــش از دو
میلیــون و ششــصد هــزار زن
سرپرســت خانوار در ایــران وجود
دارد که این رقم به دالیلی همچون
افزایش آمار طالق در حال افزایش
اســت .از ایــن تعــداد حــدود یک
میلیون زن تحت پوشش کمیتهی

Permanent residents
must have a valid
permanent resident card
(PR card) or permanent
resident travel document
(PRTD) to return to
Canada by plane, train,
bus or boat.
Without one, you may
not be able to board.
Your PR card needs to be
valid when you show it.
If your card expires, you
will have to apply for a
new one. You are still a
permanent resident if your
card expires.
New permanent residents
don’t need to apply for a
permanent resident card
(PR card).
We will send one to you
when you immigrate to
Canada if you tell us your
Canadian mailing address.
You have 180 days after
immigrating to send it to

امــداد و صــد و هشــتاد هــزار زن
تحت پوشش بهزیستیاند .بر طبق
همان آمــار بیش از یک میلیون و
سیصد هزار زن تحت حمایت هیچ
نهــادی نیســتند .باالترین رقمی
که بهزیســتی یا کمیتهی امداد به
عنوان مستمری به زنان سرپرست
خانوار تحت پوشــش میدهد ۶۰
هــزار تومان اســت .ایــن  ۶۰هزار
تومان به زنی تعلق میگیرد که در
خانوادهاش سرپرستی حداقل پنج
نفر دیگر را برعهده داشــته باشــد
وگرنه به یک زن سرپرســت خانوار
یــک نفــره  ۳۲هزار تومــان در ماه
پرداخت میشود.
بسیاری از زنان سرپرست خانواده
خــود را به هیچ نهــاد حمایتیای
معرفی نمیکنند و این نه به علت
بینیــازی آنــان بلکه ناشــی از آن
اســت که نمیخواهند بــر اثر روند
طوالنــی و بوروکراتیــک نهادهای
حمایتکننــده بیــش از پیــش
فرسوده شوند .تابوهای فرهنگی،
از جمله مذموم شــمردن طالق،
از دیگر عواملی هســتند که سبب
میشــوند مادران تنها خــود را به
نهادهای حمایتــی معرفی نکنند.
ســن قرارگرفتن زنان در موقعیت
تــک سرپرســت پیوســته در حال
کاهــش اســت و تمــام اینهــا در
حالیســت که فقر در ایــران زنانه
شده است .بیش از هشتاد درصد
از زنان سرپرســت خانــوار بیکارند
و بیــش از هفتــاد درصــد از آنان،
بیسواد.

•

روایت سوم:
الهام ۳۹ ،ســاله ،فوق دیپلم امور
تربیتی  ،خانهدار
من هیــچ درآمدی ندارم .پرداخت

{>> ادامه در صفحه}32 :
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کافه خاطرات

یادواره..

مهمانان:خانمپروینمحیالدینوآقایدکترنریمانبیاتماكو

محمد دبیر سیاقی ،مردی با  ۹۸سال طول عمر
و  ۱۲۰۰سال عرض دانش
محمد دبیر ســیاقی ،یار همیشه
همراه علی اکبــر خان دهخدا هم
که امروز رفت تا ِکی و چگونه کسی
پیدا شــود که آن همه دانشــی که
از ادبیات فارســی و فرهنگ ایرانی
دارد ،بــا عشــق و صبــر و دقــت،
تبدیل به رســاله و کتــاب و مقاله
کند.
از نسل بزرگان دیروز جز تنی چند
که آن ها هم به اوج ســالخوردگی
رســیده اندکسی باقی نمانده ،و با
تاسف بسیار بایدگفت که هیچ یک
از «اساتید» نسل جدید ،نتوانسته
اند حتی جای یکی از غول های آن
نسل استثنایی را پرکنند یا حداقل
شــباهتی به یکی از آن ها داشــته
باشند.
افســوس گذشــته را نباید خورد.
ِ
گذشته ،گذشته و آرزوی بازگشت
آن روزهــای سرشــار از بالندگــی
جز افســردگی نتیجه ای نخواهد
داشت.
امــا به آنچــه امروز می گــذرد باید
افســوس خورد .افســوس بسیار،
از عمــری که جوانــان در ایران به
تباهی می گذراننــد و آنان هم که
در وادی فرهنگ و ادب گام نهاده
انــد ،بی هــدف و بــی راهنما ،در
برنامه های درســی و ساعت های
امتحانی بــرای گرفتن مدرک گم
شده اند.
فاجعــه اســت از دســت دادن
اســاتید قدیم و فاجعه است دیدن
جــای خالــی آن هــا و سرنوشــت
«تحصیلکــردگان» و «صاحبــان
مدارک علمی و مدارج آموزشی».
ادبیــات خواندگانی که از نوشــتن
دو خط فارســی صحیــح عاجزند
و قــدرت تبدیل فکر به نوشــته را
ندارند .ادبیات خواندگانی که سال
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ها خود را با محفوظات مشــغول
کــرده انــد و از تجزیــه و ترکیب و
نتیجه ی جدید به دست آوردن از
دانشی که دارند ناتوان اند.
وقتی دهخدا می خواست برای لغت
نامــه ،همکارانی جوان اســتخدام
کنــد ،و دکتر محمــد معین ،که
اولین «دکتر» در ادبیات فارســی
بود موفق به مالقات ایشــان شد،
چــه چیزها کــه دهخــدا از معین
نپرسید و چه پاسخ هایی که معین
بــه دهخدا نداد تا شایســته ،برای
«همکاری» دانسته شود.
دبیر ســیاقی نیز که  ۹سال همکار
دهخدا بود و او را شخصیتی چند
وجهــی می دانســت ،از این بزرگ
مرد فرهنگ و ادبیات ،اثر بســیار
پذیرفت و به مانند او شخصیتی با
چند وجه مختلف در خود آفریدکه
او را شایسته ی «فرهنگ نگاری»
و «لغــت نامه نویســی» می کرد.
کاری که تا زمانی که قلم در دست
اش بود با عشقی تمام ادامه داد و
برای  ۹۸سال طول زندگی ،عرضی
 ۱۲۰۰ســاله از فرهنــگ به وجود
آورد.
بقیه را البد دیگران خواهند نوشت.
البتــه ان شــاءالله .فعــا زندگی و

مصائب آن مجال پرداختن به این
مســائل «غیر مهــم» و «ثانویه»
ِ
نمی دهد .باال و پایین رفتن قیمت
ارز و پدیــد آوردن امــکان دریافت
ریال به جای دالر برای مســافران
کربــا و نظــر رجــال سیاســی و
مذهبی ج.ا .در مورد افِ .ای .تی.
اف اهمیت بیشــتری از درگذشت
بزرگی چــون دبیر ســیاقی دارد و
اگر هم چنان که معهود است یاد
و یادکی از او شــود ،دو روز دیگر نه
نامی از دبیر سیاقی در میان خواهد
بود و نه یــادی از او در رویدادهای
روز ایران خواهد شد.
اما ما هنوز هستیم .شاید عمری
باقی نمانده باشــد اما تا جایی که
نفس می کشــیم یاد خواهیم کرد
از این بزرگان و خسارت هایی که
رفتن شــان به ما و مردم ایران می
زند.
و در اوج ناامیــدی ،همچنــان
امید خواهیم داشــت بــه دختران
و پســرانی که باید بیاینــد و جای
دبیرسیاقی و دبیرســیاقی ها را پر
کنند .ان شاء الله.
•

خانــم پرویــن محــی الدین
سه شنبه 16اکتبر2018
واقای نریمان بیات ماكو در ٤
ساعت 18 /00
فوریه  ١٩٦٢در تهران ازدواج
Westmount Room -Westmount
كردند .ثمره این پیوند سام
Library - 4574 Sherbrooke
متولد ژانویه  ١٩٦٣و ساسان
Street W. Westmount, Québec
متولد ژانویه ١٩٦٥است.
------------دکتــر نریمــان بیــات ماكو
متولد  ، ١٩٢٨دكتر داروساز جوامع بشــری همــواره در جســتجوی
و كارمنــد وزارت بهــداری و ابزاری برای شناخت و تعریف هویت خود
صاحــب داروخانه بیــات در میباشندکه خاطرات مشترک اعضاء آنها
خیابان شاهرضا ) انقالب ( یکــی از ایــن ابزار ها اســت .بــا توجه به
امروز بود .خانم پروین محی روابط دو جانبه خاطرات فردی و جمعی
الدین متولد ســال  ١٩٤٢و  ،تبــادل بین آنها یکی از راه های بوجود
فــارغ التحصیل دبیرســتان آوردن خاطــرات مشــترک و نگهداری از
آن اســت .خاطرات مشترک در تبیین و
است.
خانواده بیات در سال  ١٩٧٤تــداوم هویت نقش اساســی دارند و این
بــه كانــادا وشــهر مونتــرال نقــش در جوامع پویا و بخصوص مهاجر
مهاجــرت كردنــد و در بــدو از اهمیــت بســزایی بر خوردار اســت و
ورود در خانــه ای در بلــوار میتواند شــکاف بین نسل ها را پرکند و
السال با چشــم انداز زیبای ضامن هویتی مداوم و پویا باشد.
رودخانه سن لوران سکونت
كردنــد و روزهــا را بــرای
تحصیــل زبــان و آمادگــی ورود در ســپتامبر خانــم پروین محی
به مــدارس تحصیلــی گذراندند .الدین ١٩٧٥در دانشگاه مك گیل

وی می گوید مردم برای رانندگی
لیســانس می گیرنــد ولی به فکر
هیچکــس خطــور نمــی کند که
مجوز و آمــوزش بــرای ازدواج و
حتی فرزندآوری ،ضروری است.
•
اینها شایع ترین دالیل بسیار
ناقص برای ازدواج هستند:
 – ۱مــن برای اینکه پــدر ومادرم
اذیت نشــوند تصمیم بــه ازدواج
گرفتم
 – ۲من توانایی نه گفتن نداشتم
 – ۳والدین من خیلی همسرم را
دوست داشتند
 – ۴همســرم برایــم جذابیــت

نداشــت ولی خیلی خــوب با من
رفتارکــرد و قدرم را خیلی خوب
می دانست
 -۵از خودش زیاد خوشــم نمی
آمد ولی عقیده مذهبی مان خیلی
به هم نزدیک بود.
 – ۶از نظر مالی می توانســتم به
همسرم تکیه کنم
 -۷داشت دیر می شد
 – ۸خیلی چیزها که از یک همسر
توقع داشتم را در خود داشت فقط
یکی دو مورد اساسی در وی نبود
که فکر نمی کردم مهم باشد.

صرافــــی 5ستاره
2178 Ste-Catherine W.

(514) 846-0221

Tel.: (514) 585-2345

در رشته دندانپزشگی شروع به
ادامه تحصیل داد.
دکتــر بیــات در ایــن زمــان
گاهگاهــی بــرای سركشــی
داروخانه و ساختمان مسكونی
كــه اجاره داده شــده بــود ،به
تهــران میرفت .در ســپتامبر
 ١٩٧٦دکتــر بیــات پــس از
بازگشــت از تهــران همــراه
برادرش تصمیم به خرید مزرعه
كرد و پس از چند هفته مزرعه
بزرگی نزدیك شهر دراموند ویل
خریداری كرد .آخر اكتبر همان
سال خانواده هم برای سکونت
به مزرعه رفتند .در سال ١٩٨٥
فرزند ســوم به خانــواده اضافه
شد .كه سارا اسم اوست.
بعد از ورود پسران به دانشگاه
ها در مونترال ،پروین و ســارا
هــم به آنها پیوســتند و بعد از
مدتی نریمان هم انتقال مكان
كــرد و اكنون همگی ســاكن
مونترالهستند.
•

صرافی  5ستاره
2178 Ste-Catherine W.

(514) 846-0221

Tel.: (514) 585-2345

 3خاصیت انسانی که زندگی را دشوار می سازد

هشت دلیل نادرست برای ازدواج
روانکاو و متخصص امور زناشویی
 Stephen J. Betchenدر
مجله « روانشناسی معاصر» می
نویســد «دالیل افزایش جدایی،
ربط زیادی به خود ازدواج ندارد.
بخش زیادی از طالق ها به خاطر
این اســت کــه افراد بــرای پیوند
زناشویی ،دالیل نادرستی را برمی
گزینند»
به نظر این استاد دانشگاه ،مردم
مراحــل تصمیــم گیــری بــرای
ازدواج را جدی نمی گیرند .دولت
و موسســات آموزشی نیز مردم را
برای یکی از بزرگترین قراردادهای
زندگی شان آماده نمی سازند.
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بــدن و شــعور ما انســانها طوری
تحول یافته اســت کــه موجودی
موفق و مسلط بر شرایط پیرامون
باشیم.
امــا بعضــی از خصوصیــات ما که
کارشــان ایجــاد تطبیق بیشــتر،
آینده نگری و دقت بیشتر بر اوضاع
پیرامــون مــی باشــد اگــر متوجه
نباشــیم می تواننــد روح و روان و
شادابی ما را تخریب کنند.
•
دلزدگی از خوبی ها
منشــاء ایــن خاصیت انســانی در
قدرت تطبیقی اســت کــه داریم.
مــا می توانیــم با هر شــرایط بد و
غیرعــادی تطبیق بیابیــم اما در
ضمن به زیبایی ها ،خوشی ها نیز
سریع خو می کنیم.
برای همین است که خوشیها دل
مان را می زند .متأسفانه بسیاری

از انســانها به خاطر این خاصیت،
رفتــاری را در پیش مــی گیرند که
هرچه داشته اند را نیز از دست می
دهند.
•
بدبینی
غریــزه بقای ما طبیعت ًا به ســمت
ایرادگیــری و دیــدن نقــاط ضعف
گرایــش دارد .خاصیتــی که باعث
افزایش قدرت تطبیق ما با اوضاع
ناگــوار محیط می شــود .مــا را از
خطــرات دور می ســازد و همواره
ما را به صورت آماده باش قرار می
دهد.
اما اگــر متوجه نباشــیم خاصیتِ
منفی دیــدن و ایرادگیــری ها می
توانــد تبدیل به یک عــادت اذیت
کننده شود .در دنیایی هم زندگی
می کنیم که نارسایی و مشکالت
همیشــه و بــه وفــور وجــود دارد.

برای همین ناخــودآگاه تبدیل
به انسان های همیشه منفی می
شــویم که حاصلی جز بد شدن
حال مان نخواهد داشت.
•
احساس مان در باره آینده
قــدرت تصــور و حــدس و
گمــان در باره آینــده نیز یکی از
خاصیت هــای جالب انســانی
اســت .ما شــعور و قدرت جمع
آوری اطالعات برای پیشبینی
عمومــی از اوضــاع خودمــان
را داریــم .اما متأســفانه قدرت
آینــده نگری مــا به خاطــر همان
خاصیت تطبیق با شرایط ،دوست
دارد مــدام اوضــاع را منفی ببیند
تــا محتاط تر و ســخت کــوش از
همیشــه ،آینــده ایی که دوســت
داریم برای ما محق شود.
اگــر مواظب نباشــیم ایــن ویژگی
باعث می شــود که در رویارویی با
پدیده های جدید و حتی جالب در
آینده ،زیاد احســاس ذوق زدگی و
خرسندی نکنیم و مدام یک ترمز
احساسی ،ما را از آرامش و پذیرش
اتفاق خوب و جدید باز دارد.
مــا باید مــدام دقت کنیــم که در
دام تاثیــرات منفی و ناخوشــایند
خصوصیــات و توانایــی هایی که
وظیفه اصلی شــان حفظ بقای ما
است قرار نگیریم وگرنه زندگی مان
را غمگین و نگران سپری خواهیم
کرد( .ماهان طباطبایی)
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س هــای
ف اقیانــو
رای کشــ
ت تــرک
بــ
د شــهام
دیــد ،بایــ
را داشــته
ج
رام خــود
ســاحل آ
ن ،جهان
این جها
شــیم ...
با
تقدیر...
است  ،نه
تغییر

ازنازی بپرس!...

الل که باشی،
ز
آمسان در تو
پیداست...
با من تکرار کن...

•

هیچ چیز دائمی نیست
هر شــب سیاه اســت اما روز بعد،
خورشــید طلوع می کند .ممکن
اســت هم اکنــون شــرایط خوب
نباشد اما ناگهان شرایط تغییر می
کند.

•

•

•

زخم های من نشانه قدرت است
نه ضعف
بسیاری از مردم نگران این هستند
که تجربه های بد به آنها آسیب می
رســاند؛ اما در واقع ،آنها را قوی تر
می کند.

•

زمانی که دیگران منفی بافی
می کنند ،من می توامن مثبت
باقی مبامن
برخــی اوقــات در زندگــی ،مــردم
تــاش می کنندکه شــما را پایین
بکشند اما شما نباید به آنها گوش
دهید.

•

www.paivand.ca since 1993

عبور از رجن ،مرا داناتر
میسازد
هر تجربه دردناک ،درسی است که
شما می توانید آن را فرا گیرید.

حتی زمانی که درحال
کشمکش هستم ،رو به جلو
حرکت می کنم
کشــمکش ها به شــما کمک می
کنندکه در زندگی پیشــرفت کنید
تا به شادمانی حقیقی دست یابید.

•

بهترین گزینه ،ادامه دادن
است
زندگی شــما را به زمین می زند
اما شما باید برخیزید؛ دوباره و
دوباره و دوباره.

پس می شود ...

ِ
حــال خوبــم ،مــی
بــرای
ترس هیچ چیز را عوض منیکند مــن
ِ
اگر همــواره روی اتفاقات بدی که جنگم!
می توانند به وقوع بپیوندند تمرکز اوضاع ،هرچقدر که می خواهد،
کنید ،هیچگاه به حداکثر توانتان بد باشد ؛
دست پیدا نمی کنید.
من شکست را ،نمی پذیرم!
ِ
جــای نشســتن و
بــه
افســوس خوردن؛ می
به یاد داشته باشیدکه آنچه مانع رشد و
ایستم و شــرایط را تغییر
پیشرفتشمامیشود،یکنواختیاست.
می دهم!
پس تصمیم بگیرید هر روز را به شیوهای
مــی جنگــم ،زخمــی می
تازه زندگی کنید تا زنده و مبتکر بمانید
شوم ،زمین می خورم ،اما
 .دســت به کار تازهای بزنید  .هرروز در
شکست ،هرگز!
رفتارها و کارهایتــان خالقیتی جدید به
مــن عمیقا بــاور دارم که
کارگیرید  .در اصل این شما هستیدکه
شایسته ی آرامشم،و ِ
برای
خود را لحظه به لحظه خلق میکنید .
تمام توانم،
داشــتنش،با
ِ
وقتــی در خــود ایــن قابلیــت را کشــف
تالش می کنم .
کنیدکه میتوانید در برخورد با شــرایط
من آفریــده نشــده ام که
مختلف،راهکارهــا و خالقیتهــای
تسلیمباشم،
جدیدی بــه کار بگیرید ،ایــن امر باعث
که مغلوب باشم،
افزایش اعتماد به نفس در شما میشود.
که ضعیف باشم!

since3
199

دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی ،در شرق کانادا

یکم و پانزدهم هر ماه منتشر می شود
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دوســت داشــتن بــر
پایــه ی معیارهــا بنا هرچــه احساســات خودتان را نســبت
دقت کنید با چه کسانی نشست و
به شخصی بیشــتر مخفی کنید ،خیلی
میشود.
برخاست می کنید
عشــق ،ناگهــان و ســختتر میتوانیــد آن احســاس را
با چه کسانی متحد می شوید
ناخواســته شــعله فراموش و یا سرکوب کنید!
می
با چه کسانی دست دوستی
پس لطفا شــفاف و روشــن احساســات
میکشد،
دهید
دوســت داشــتن ،از خود را بیان کنید..
به چه افقی نگاه می کنید
شــناختن و خواستن
تا
شوند
می
آنهایی که همراه شما
سرچشمه می گیرد.
کجا با افق شما همسویی دارند
کنترلشماست
عشق ،قانون نمی شناسد،
مراقب باشید هم بو نشوید .
دوســت داشــتن ،اوج احترام •
بــه مجموعــه یــی از قوانین -3عــدم حــذف غیرممکــن در
زندگی
عاطفی است.
زخمــی اگــر بــر قلب بنشــیند؛ تــو ،نه
میتوانــی زخــم را از قلبــت وا بکنی و نه میان عشق و دوست داشتن• ،
هیــچ نقطــه ی مشــترکی -4تــرس از ریســک کــردن برای
میتوانی قلبت را دور بیندازی.
پیروزی
نیست.
زخــم تکــهای از قلب توســت .زخم اگر
از دوســت داشــتن به عشق •
نباشد ،قلبت هم نیست.
می توان رسید ،و از عشق به -5محدود دیدن
زخم اگر نخواهی باشــد ،قلبــت را باید
•
دوست داشتن.
بتوانی دور بیندازی .قلبت را چگونه دور
اما به هر حال این حرکت ،از -6اهــداف شــما قربانــی افــکار
میاندازی؟ زخم و قلبت یکی هستند.
خود به خود نیست ،از نوعی دیگران
...
جای خالی سلوچ به نوعی است ،از خمیره یی •
- 7فکرکردن به محدودیتها قبل
به خمیره یی …
محمود دولتآبادی
و فاصله یی است ابدی میان از اقدام به عمل
عشــق و دوست داشتن ،که •
تســلیم بــرای پیمودن ایــن فاصله ،یا باید -8باز کردن ذهن به روی هر نوع
مــن آمده ام که جهان را،
ِ
فکر
آرزوهایم کنم،
پرید ،یا باید فرو چکید …
(نادرابراهيمی) •
"من" خواسته ام!
-9باور به شانس بد
پس می شود ...
•
*******
-10ندیدن عواقب و پیامدها
عشق و دوست داشنت  13اشتباه بزرگ در
«عشــق» در لحظه پدید می آید،
«دوســت داشــتن» ،در امتــداد
زمان.
این اساســی تریــن تفــاوت میان
عشق و دوست داشتن است.
عشق ،معیارها را در هم می ریزد،

•

•

زندگی

-11در اندیشه گذشته

-1خوشبختی به قیمت بدبختی
دیگران

•

-2نگرانی از مســائلی که خارج از

•

-12سطحی نگری

•

-13عبرت نگرفتن از شکست
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سفر غریب
نادیا مراد،
برنده جایزه صلح نوبل
۲۰۱۸

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
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 ۱۵مهر ۱۳۹۷
نادیا(نادیه) مراد ،برنده
جایزه صلح نوبل ،۲۰۱۸
آخریندختر
ســفر فوقالعــاده خــود
جهانباشم
را از اســارت در دســت
داعش تا تبدیل شدن به
که چنین روایتی
فعال حقوق بشــر روایت
میکند.
دارد...
......
بازار بردگان شــبها باز
میشــد .مــا صداهــای
مضطربکننــده را از
طبقه پایین میشنیدیم.
جایــی کــه نظامیــان
داعش ثبتنام میشدند.
امــر تصادفــی و ناگهانی
وقتی اولین مرد وارد اتاق میشد ،بــود .داعــش بــرای
همه دخترها جیغ میزدند .مثل آن برنامهریــزی کــرده
لحظه انفجار بــود .مثل زخمیها بــود .اینکه چطــور وارد از اواســط تابستان ســال )۱۳۹۳( ۲۰۱۴
نالــه میکردیم ،خم میشــدیم و خانههای ما شــوند ،چه زمانی که  ۲۱ســال ســن داشــت بهمدت
روی زمیــن بــاال میآوردیــم .امــا معیارهایی یک دختر را سه ماه بهعنوان برد ه جنسی گروه «دولت
هیچ کدام اینها سربازها را متوقف ارزشمندترمیکند،کدام اســامی» (داعش) در اســارت این گروه
نمیکــرد .دور اتاق میچرخیدند ،نظامیها لیاقت داشتن تروریستی بود.
به ما که جیــغ میزدیم و التماس برده جنسی -صبایا -را او شش برادرش را در یورش شبهنظامیان
میکردیم ،زل میزدند .به سمت مجانی دارند و کدام باید داعــش بــه روســتای «کوچــو» ،محــل
زیباتریــن دخترهــا میرفتنــد و بابتــش پــول بپردازند .زادگاهش ،در حومه شهر شنگال از دست
میپرسیدند«:چندسالتاست؟» دربــاره صبایــا در مجله داد.
و موها و دندانهانهایشان را چک تبلیغاتیشــان دبیــق نادیــا پس از فرار از چنگ داعش به آلمان
میکردند .از نگهبان میپرسیدند :حرف میزدنــد و تبلیغ پناهنــده شــد و از تحمــل ســه مــاه رنج
«باکرهانــد ،نــه؟» و نگهبــان میکردند و میخواستند خــود و دو خواهر دیگرش ســخن گفت.
میگفــت« :البته ،البتــه» ،مثل بــا ایــن کار نیروهــای او همچنیــن گفت پس از اســارت به مقر
مغازهداری که درباره جنسهایش بیشــتری جــذب کنند .نیروهای داعش منتقل شده و بارها مورد
تبلیغ میکند .سربازها به بدنمان امــا داعش آن طوری که سوء استفاده جنسی قرارگرفته است.
دست میزدند ،دستشان را روی آنطوری که اعضایش فکر نادیا در سازمان ملل نیز سخنرانی کرد و از
اتحایه اروپا خواست تا قوانین پناهندگی را
سینهها و رانهایمان میکشیدند ،میکنندنبود.
انگارکه ما حیوانیم .وقتی سربازها از تجاوز در طول تاریخ به برای زنان ایزدی آسانترکنند.
در اتــاق بودند ،همه چیز آشــفته عنوان یک سالح جنگی نادیا مراد ،ســفیر حســن نیت ســازمان
بود ،دخترها را وارســی میکردند استفاده شــده است .اما ملل اســت و پیش از این در ســال ۲۰۱۶
و بــه زبان عربی و ترکمنی ســوال من هرگز فکر نمیکردم جایــزه حقوق بشــری واســاو هــاول از
شــباهتی به زنان رواندا شــورای اروپا را بهدســت آورد و به همراه
میکردند.
داد میزدند« :آرام باشید ،ساکت داشــته باشــم .اصــا المیا حاجیبشر ،دخترکرد ایزدی دیگر از
باشید ».اما دستور آنها تنها باعث نمیدانستم کشوری به عراق بهطور مشترک جایزه حقوق بشری
میشد که ما بلندتر جیغ بکشیم .نــام رواندا وجــود دارد و ساخاروف را از پارلمان اروپا دریافت کرد.
اگر سربازی میخواست مرا ببرد ،حاال بــه بدترین شــکل
کاری نمیتوانستم بکنم جز اینکه ممکــن بــا زنــان رواندا
کارش را ســختتر کنــم .جیــغ مرتبط شدهام؛ به عنوان
میزدم و دســتش را پس میزدم ،قربانی تجاوز جنگــی .جنایتی که فکر کنــم دارم چه میکنم ،خودم
دخترهــای دیگر هــم همی 
ن کار حــرف زدن دربار ه آن هم مشــکل را روی پاهایشان انداختم و شروع
را میکردنــد .خودشــان را گلوله اســت و از  ۱۶ســال پیش از ورود به التماس کردم« :مرا با خودتان
میکردنــد و بــه بغل خواهــران و داعش به ســنجار ،کسی بابت آن ببرید ،هرکاری میخواهید بکنید،
دوستان شان میانداختند تا از آنها مجازات نشده است.
امــا مــن نمیخواهم بــا این غول
محافظتکنند.
در طبقــه پایین ،یکی از ســربازها بــروم ».نمیدانــم چطور شــد که
زمانی که آنجا بــودم ،یک نظامی همه چیز را در دفتری ثبت میکرد .آن مــرد الغرانــدام موافقــت کرد
دیگر وارد شــد ،رتبه باالی نظامی اسم ما را مینوشت و اسم کسی را امــا نگاهــی به مــن انداخــت و به
داشــت و اسمش ســلوان بود .با که ما را با خودش میبرد .من فکر سمت ســلوان رفت و گفت« :این
دختری یزیدی دیگــری از هردان میکردم ســلوان مرا میبرد .قوی مال من است ».سلوان مخالفتی
آمــده بود و میخواســت او را پس بود و من فکر میکردم که با دست نکرد .مرد الغر قاضی دادگاهی در
بدهــد و یکــی دیگــر را بــه بردگی خالی هم میتوانــد مرا نابود کند .موصل بود و کسی نمیتوانست با
بگیرد .گفت« :بلند شــو ».وقتی مهم نیســت کــه او چــه میکرد و او مخالفت کند .همراه او به سمت
جوابــش را ندادم ،لگد زد« :تو… مهم نیست که من چقدر مقاومت میز ثبتنام رفتم ،از من پرســید:
تو کــه ژاکت صورتی تنت اســت .میکــردم .امــا میدانســتم هرگز «اسمت چیست؟»
گفتم بلند شو».
نمیتوانســتم با او بجنگــم .بوی گفتم« :نادیه».
چشمهایش در صورت پت و پهنش تخممرغ گندیده میداد.
آرام اما بدون مهر حرف میزد ،به
فرو رفته بود و صورتش کامال با مو بــه زمین نگاه میکــردم :به پاها و سمت مســوول ثبت نام برگشت.
پوشیده شــده بود .شبیه آدمیزاد پوتینهای سربازها و دخترانی که به نظر میرســید مسوول ثبتنام
نبود ،شبیه هیوال بود.
از جلویــم میگذشــتند .در میان او را شناخته و شروع کرد به ثبت
حمله به سنجار و به بردگی گرفتن جمعیــت ،کفشهای یــک نفر به اطالعات ما.
دختران برای خدمات جنسی ،یک نظرم ظریفتر رسید ،بدون اینکه نوشت« :نادیه حاجی سلمان».

نادیا مراد

وقتــی داشــت اســم
مــردی را که مــرا با خــود میبرد
تکرار میکرد ،وحشتی در صدایش
احســاس کــردم که باعث شــد از
خودم بپرسم آیا اشتباه وحشتناکی
مرتکب نشدهام؟
.....
نوامبر  ،۲۰۱۵یک ســال و سه ماه
بعد از اینکه داعش به شــهر محل
زندگی من کوچو حمله کرد ،آلمان
را به مقصد ســوییس تــرک کردم
تا در دفتر ســازمان ملــل در امور
اقلیتها حــرف بزنم .ایــن اولین
بــاری بود که میخواســتم روایتم
را در مقابــل جمعیتی بزرگ بازگو
کنــم .میخواســتم دربــاره همه
چیــز حــرف بزنــم ،بچههایی که
موقــع فــراز از داعــش از تشــنگی
مردنــد ،خانوادههایی که هنوز در
کوهســتانها آواره بودند ،هزاران
زن و کودکــی که هنوز در اســارت
مانــده بودنــد و آنچــه برادرانم در
محل قتلعام دیده بودند .من تنها
یکی از صدها هزار نفر قربانی ایزدی
بودم .جامعه ایزدیان تکه تکه شده،
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مردمانــش در داخل و خارج عراق
به عنــوان آواره زندگی میکردند و
کوچو هنوز در دســت داعش بود.
خیلی چیزها بود که دنیا باید درباره
ایزدیها میدانست.
میخواســتم بــه آنهــا
بگویم که هنوز کارهای
زیادی باید انجام شــود،
بایــد فضایی امــن برای
اقلیتهای مذهبی در عراق ایجاد
شــود و تا داعش نابود شود .برای
مقابله با نسلکشی و جنایت علیه
بشــریت ،بــرای آزادی ســنجار.
باید به آنها درباره حاجی ســلمان
و تجــاوزش بــه خــودم میگفتم،
درباره تمام سوءاســتفادههایی که
از من شــد .تصمیم گرفتــه بودم
دربــاره آنچــه دیــده بــودم صادق
باشم ،تصمیم سختی بود و البته
مهمترین تصمیم زندگیام.
وقتــی متــن ســخنرانیام را
میخوانــدم ،میلرزیــدم .دربــاره
اینکه کوچو چطور اشــغال شــد و
دخترانی مثل من به عنوان صبایا
اسیر شدند ،حرف زدم.
به آنها گفتم که چطور به من تجاوز
شــد و هــر روز کتک میخــوردم،
اینکه چطــور باالخره فــرار کردم.
به آنها گفتــم کــه برادرانم چطور
کشــته شــدند .گفتــن داســتان،
هرگــز آدم را آرام نمیکنــد .هربار
که از آن حرف میزنــی ،دوباره آن
را زندگی میکنی .وقتی برای کسی
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درباره ایســتگاهی که در آن مردان
به من تجــاوز کردند حرف میزنم
یــا درباره شــاق زدنهای حاجی
ســلمان یا دربــاره تاریکی موصل
هنگامی که داشــتم دنبال کمک
میگشتم ،دوباره همه آن لحظات
و وحشتشان برایم زنده میشود.
یزیدیهــای دیگر هم با گفتههای
من به گذشته باز میگردند.
روایت من صادقانه و حقیقی است.
این بهترین ســاحی است که من
در مقابل تروریسم دارم .میخواهم
از آن تــا زمانی که تروریســتها به
دادگاه کشیده شوند ،استفاده کنم.
هنوز خیلی کارها باید انجام شود.
رهبــران جهان و به ویــژه رهبران
مسلمان جهان ،باید برخیزند و از
قربانیان حمایت کنند.
وقتی روایتم را تمــام کردم ،باز به
حرف زدن ادامــه دادم .گفتم من
برای سخنرانی کردن تعلیم ندیدم
و بزرگ نشــدم .گفتم که یزدیها
میخواهنــد کــه داعش بــه خاطر
نسلکشــی مجــازات شــود و این
آنها هســتند که قــدرت حمایت از
مردمان آســیبپذیر سراسر دنیا را
دارند .گفتم میخواهم در چشمان
مردانی که به من تجاوز کردند نگاه
کنم و ببینم که عدالت دربارهشان
اجرا میشود .بیش از هرچیز دیگر،
دلم میخــواه آخرین دختر جهان
باشم که چنین روایتی دارد.
•
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نگــاه...

دکتر کورش عرفانی

نقش حزب و جبهه در رهایی کشور از بحران

بســیاری از جوامع در مســیر تاریخ خود و حل آن هم ســخت اســت ،چه رسد به
به بحــران هایی ســخت بر مــی خورند .عمــل و اقدام! در این شــرایط اســت که
در ایــن بحران هــا آن چه بیش از همه به نقش بخش آگاه و مسئولیت پذیر جامعه
آنها کمک می کند همســویی و همدلی برجسته می شود .بخشی که به واسطه ی
حکومــت و مردم اســت .یعنــی تصمیم قدرت تشخیص درست منافع جامعه می
گیرنــدگان در باال منافع مردم در پایین را تواند به طور جمعی در مســیری عقالنی
در نظر می گیرند و مردم ،به این واسطه ،حرکــت کرده وکشــور را نجات دهد .این
با دولتمردان همکاری می کنند .اما وقتی قشــر آگاه در جامعه ی ایــران و در میان
یک جامعه ی بحران زده دچار قهر میان ایرانیان خارج از کشور حضور دارند و می
حکومت و مردم است ،شانس بسیارکمی تواننــد عمل کنند .البته تعــداد آنها زیاد
دارد که از آن بحران رهایی یابد.
نیست ،اما در عوض با یک بستر اجتماعی
در این جاست که اعضای جامعه در مقابل گسترده ی ناراضی طرفند که می تواند به
یک انتخاب سخت قرار می گیرند:
راحتی برای حرکت های سرنوشت ساز به
یا به حکومت بی لیاقت و فاقد مشروعیت جنبش درآید .وظیفه ی این بخش آگاه و
مردمی اجازه دهندکه آن بحران را عمیق مسئولیت پذیر جامعه بهره برداری از این
تر و وخیم تر کــرده و به فاجعه و
نارضایتی عمومی است تا بتوان
نابودی آن کشور بکشاند و یا این ما خواهان نیروهای اجتماعی معترض را
کــه با قیام و مبارزه ،آن حکومت
به ســوی کنش هــای مهم و
قیام
نامردمــی را کنــار زده و قدرت و «نیروهای تعیین کننده هدایت کرد.
تصمیم گیری و اختیــارات را به
اما این یک زنجیره است.
آگاه و
دســت یک دولت الیق و مردمی
یعنــی خود این نیــروی آگاه و
مسئولیت
بسپارند.
مســئولیت پذیر هم بــه طور
جامعه
پذیر»
شرایط ایران اکنون چنین است.
لــزوم و به شــکل مکانیکی به
هستیم.
کشــورمان غــرق در بحران های
ســوی بــه حرکــت درآوردن
متعدد است:
جامعــه نمی رود .این نیرو نیز
بحــران اقتصادی (رکــود تورمی
به سهم خود نیاز به یک تشکل
حاد)،
سیاسی راهنما و پیشرو دارد.
بحــران اجتماعــی (فروپاشــی اخــاق و کار احزاب و ســازمان های سیاســی هم
انحطاط روابط جمعی)،
اینســت که این نیروی سیاسی مستعد و
بحــران سیاســی (آشــفتگی و ماهیــت آماده را سازمان دهی کرده و برای جنبش
مافیایی قدرت)،
گسترده ی اجتماعی هدایت کند .تحزب
بحران زیســت محیطــی (کمبــود آب و ابزار شــهروندانی اســت که مــی خواهند
غیرقابل زیســت شــدن محیــط طبیعی در تعیین سرنوشــت جامعه نقش داشته
سرزمین ایران)...
باشند.
این بحران ها در هم تنیده اند و همدیگر نقش یک حزب:
را تقویــت و تشــدید می کنند .هر یک به با ایــن درک بود که نگارنده و یاران دیگر
تنهایی برای نابودی کشــور کافی است و در تاریخ بیست و نهم اسفند  1392حزب
اینک همه ی آن ها به طور فزاینده در این ایران آباد را تاسیس کردیم .در مرامنامه
و برنامه ی سیاســی این حزب آمده است
مسیر دست به کارند.
امــا از ســوی دیگر وقتی مــردم عادی در که قیامی که ما برای کنار زدن اســتبداد
مقابل این تابلوی ســیاه و تاریک قرار می کنونی در ایران مــی خواهیم «قیام توده
گیرند ،موضوع برایشان چنان وحشتناک ای» نیست .یعنی حرکتی وسیع اما مبتنی
و مشــکل برایشــان آن قدر بزرگ اســت بر احساســات و بــدون آگاهی یــا قدرت
که حتی تصــور واکنش و عمل برای رفع تشــخیص درســت منافع جامعــه .بلکه

ســفارش شده اســت که ما خواهان قیام
«نیروهای آگاه و مسئولیت پذیر» جامعه
هستیم .کسانی که می توانند تشخیص
دهند برای منافع جمعی چه خوب است.
این نیروها می توانند با پیوستن به حزب و
یا با دنبال کردن آموزش ها و تحلیل های
حــزب ،خود را برای کار جمعی ســازمان
یافته در جهت روشنگری و هدایت بخش
ناراضی جامعه فعال سازند.
سالهاســت که حزب ایران آباد-،در کنار
سایر تشکل های سیاسی که به این مهم
مشغول هستند ،-به امر جذب و آموزش
نیروهای مسئولیت پذیر جامعه مشغول
اســت و این روند ادامه دارد .اما در ورای
ایــن کار ،برای تحقق بخشــیدن به یک
جایگزین برای رژیم جمهوری اســامی،
حــزب ایران آباد به همــراه جریان «ایران
لیبرال » یک جبهه ی سیاسی را تشکیل
دادند تا بتوانند از طریق کار مشــترک به
نیروهای آگاه و مســئولیت پذیر این پیام
را بدهندکه یک تشــکل وسیع تر و قویتر
از این پس آماده اســت تا در مســیر پایان
بخشیدن به عمر ننگین رژیم عمل کند.
جاده ی دو سویه:
اما همان طور که بارها گفته ایم ،رابطه ی
میــان نیروهــای سیاســی و نیروهــای
اجتماعی یک پیوند دو طرفه است.
یعنــی هر دو باید به یکدیگر توجه کنند و
به همکاری با هم بپردازند .هیچ حزب یا
جبهه ی سیاسی نیست که بدون حمایت
مردم بتواند به جایی برسد و در عین حال
هیچ قشــری در جامعه نیســت که بدون
ابزارهای الزم بتواند در صحنه ی سیاست
و تغییر اجتماعی تاثیرگذار باشد .بنابراین
نیاز اســت بــه این که هم حزب سیاســی
داشته باشیم و هم مردمی که از این حزب
حمایت و پشتیبانی می کنند .هم جبهه
ی سیاســی شکل بگیرد و هم بخش آگاه
جامعه جبهه را تقویت و معرفی ســازد تا
پایگاه اجتماعی پیدا کند و قدرت بســیج
مردمی بیابد.
نبایــد فراموش کــرد که بــرای تغییرات
بزرگ به نیروی بزرگ نیاز اســت .جامعه
ی ایران با یک تغییرکوچک و سطحی از

مادران تنهای تهران...
هزینــهی زندگــی خــودم و فرزندم را
خانــوادهام به عهــده گرفتهاند .هیچ
کمــک و حمایتــی از دولــت دریافت
نمیکنم .نه حمایتــی از دولت و نه از
بیمه.پدرمبازنشستهیمستمریبگیر
است و مرا بیمه کرده .فرزندم اما بیمه
نیست .وقتی برای بیمهی سالمت او
به سازمان بیمه مراجعه کردم ،گفتند
چون خودت بیمهی پدرت هستی باید
منتظر بمانی تا فرزندت هجده ساله
شــود و دفترچــهی بیمهی ســامت
مســتقل بگیرد .کار پیــدا نمیکنم.
کار متناســب با تحصیالت و شرایط
زندگــیام را پیــدا نکــردهام .رفتهام و
ســعی کردهام اما نشــده .اگر در فرم
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این مجموعه ی بحران های وحشتناک
رهایی نخواهد یافت .نیاز به یک دگرگونی
بزرگ و عمیق ساختاری است .اما نقطه
ی شــروع ایــن حرکــت همانا کنــار زدن
حکومت ناالیق و ضد میهنی کنونی است.
بساط حکومت مبتنی بر مثلث آخوند-
پاسدار-گنده بازاری ها باید برچیده شود
و به جای ســه ضلعی جهل ،ترس و فقر،
مثلث آگاهی ،آزادی و آبادی حاکم شود.
ایــن تنها در صــورت تحقق این تغییر در
حاکمیت اســت کــه راه بــرای کلید زدن
ســایر تغییرات باز می شود .بدون تغییر
رژیم هیچ بهبودی نمی توان در وضعیت
عمومی کشور پدید آورد.
نگارنده با این نوشــتارها تــاش دارد که
هموطنــان آگاه و مســئولیت پذیــر را به
ســوی احزاب و ســازمان های سیاســی
مردمــی جلب کــرده و از آنها دعوت کند
که به این تشکل ها بپیوندند .باید بدانیم
که بدون شکل ســازمان یافته ،هدفمند
و برنامه ریزی شــده ،مبــارزه برای تغییر
شــرایط ره به جایــی نخواهد برد .تحزب
شکل سازمان یافته ی مبارزه ی سیاسی
اســت .تحزب مســیر هدفمند مبارزه ی
سیاسی اســت .تحزب روش برنامه ریزی
شــده ی مبارزه ی سیاسی است و بدون
آن امکان رفتن به سوی دمکراسی ممکن
و میسر نیست.
حزب ایران آباد و جبهه ی جمهوری دوم
مثال هایی هستند از تشکل های سیاسی
کــه هموطنان آگاه و عالقمند می توانند
از آن کســب اطالع کرده و در صورتی که
آنها را مناســب دیدند بــا آنها همکاری و
همسویی داشته باشند .به عضویت آنها
درآینــد و یا بــا آنها همــکاری و همیاری
کنند .اگر هم این تشــکل ها مطلوبشان
نیســت می توانند به سایر ســازمان ها و
احزاب مردمی ایرانــی بپیوندند .مهم در
ایــن میان ،تقویــت مبــارزه ی مبتنی بر
تحزب و سازمان یافته است.
از یاد نبریم که این دمکراســی نیست که
مشارکت می آورد ،بلکه مشارکت است که
دمکراسی می سازد.
________
 )1برای اطالع بیشتر از حزب ایران آباد
و اهــداف و برنامه ی سیاســی آن به این
وبسایت مراجعه کنید:
www.iraneabad.org

هادی خرسندی

حکایتگرگوشیروخر
سرخ باشد علف ،االغی گفت

گرگ رد میشد این سخن بشنفت
گفت سبز است علف ،نمیدانی

توکه پیوسته در بیایانی

خر بگفتا که میکنم تکرار

که علف سرخ دیده ام بسیار

نه خرک ،گرگ گفت با تشدید
سبز باشد علف ،چرا تردید
بحث باال گرفت و دعوا شد

تا که شیر این میانه پیدا شد

داوری خواستند از او خر و گرگ
اینچنین حکم داد شیر بزرگ:
خر به دنبال کار خود برود

گرگ محبوس در قفس بشود!

گفت با شیرگرگ زندانی

سبز باشد علف تو میدانی

این چه حکمیست حضرت سلطان

بــرای آگاهــی از مواضع و فعالیت های
جریــان ایــران لیبــرال به این وبســایت
مراجعه فرمایید:
www.iranliberal.com

من با ناحق چرا شدم زندان؟

برای آشنایی با جبهه ی جمهوری دوم
به این وبسایت مراجعه کنید:
www.j2iran.org

«بابت بحث کردنت با خر»

>> ادامه از صفحه28 :
بنویســم که مجرد یا متاهلام دروغ
گفتــهام و اگر بنویســم مطلقهام گور
خودم را کندهام .اگر بدانند مطلقهام
مشکالتم چند برابر میشود.
رفتارهای بسیار بدی از مردم دیدهام.
انگار انصاف گم شده .بدترین رفتارها
و حســادتها و زخــم زبانهــا را از
همجنســان خودم دیــدهام .بودهاند
کسانی که دستکم در ظاهر همدلی
داشــتهاند امــا مــن از قضاوتهــا و
تنگنظریهای فرهنگ مردساالر به
شدت آسیب دیدهام.
برای راضی کردن همســرم به طالق
توافقــی ،مهریهام ،جهیزیــهام و پول
پیش خانه را بخشیدم تا حق حضانت
ِ

فرزندم را تا  ۹سالگی بگیرم .قاضی در
دادگاه بــه من گفت چهل و پنج هزار
تومان نفقهات را هم ببخش و خودت
خــرج خود و فرزنــدت را تأمین کن.
برای فرار از افسردگی تنها راهی که به
نظرم رســید این بود که با مدرسهی
فرزنــدم داوطلبانه و رایگان همکاری
کنــم .راه دیگــری نبــود .هیــچ نوع
خدمات رایگان روانکاوی برای کسی
در شرایط من وجود ندارد .اگر وجود
دارد من بیخبرم .همکاری با مدرسه
هرچند برایم نفع مالی ندارد اما کمی
آرامترم میکند.
فقــر در ایــران بــه ســرعت در حــال
زنانه شــدن اســت .طبق تعریفی که
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ــــــــــــــــ

دایانــا پیرس،
جامعهشــناس آمریکایی ،در حوزهی
مطالعات علوم اجتماعــی رواج داد،
ل توســعه
ادغــام کشــورهای در حــا 
در اقتصــاد جهانــی بــه زنانه شــدن
فقر انجامیده اســت .زنــان محرومتر
شــدهاند ،و بر اثر دسترســی کمتر به
فرصتهای شغلی و اختیارات قانونی
به مردان وابســته ماندهاند .فرهنگ
مردســاالر و تابوهــای باقیمانــده در
جوامعــی مثل ایــران زندگــی را برای
زنان ،بهویژه زنان خودسرپرســت ،به
تنازع بقا تبدیل کرده اســت .تالشی
هر روزه ،نفسگیر و جانفرســا حتی
برای یافتن سقفی باالی سر.
•
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نظنـز...
پیر خراسانی مونتریال!
طنـز

ویش پناهی گزیده است
هر کس برای خ
ارث «الیوت ترودو» ایم!
ما در پناه و
pirekhorasani@yaho
o.ca

تعویض ساقی!؟

اخیــر ًا بــرادر ســردار «محســن
رضائی» تویت فرموده اند :م ّلت ما
از مشکالت عبور می کنند و ریال
ایران به معتبــر ترین پول منطقه
ای تبدیل می شود! از محضر این
سردار اسالم سوال می کنیم که آیا
خبرخوشی برای ما دارید؟ در آینده
نزدیک رژیم سقوط می کند و آنچه
فرموده اید به وقوع می پیوندد ،که
خوش خبر باشی! یا که می فرمائید
که در همین زمان حکومت آقا امام
زمان (عج) به زعامت رهبر ّ
معظم
مســلمین و مستضعفین جهان و
حومه چنین ا ّتفاقی خواهد افتادکه
در این صورت به شــما توصیه می
کنیم که یا جنس مصرفی خودتان
که احتما ًال ناخالصی دارد را عوض
کنید و یا ساقی خودتان را!

زور گیری!
اوایل شــورش آخوندی؛ پیرمردی
ســاقی توی مح ّله ما بود که همه
چیز مــی فروخت و بــا کمیته هم
همکاری می کرد .هرچیزی را که
به هرکســی می فروخت به کمیته
گزارش می داد و طرف دو تا کوچه
نرفته دستگیر می شد! طرف اگر
مثال یکــی دوگرم خــورده بود داد
مــی زدند این صدگرم بود چرا نود
وهشت گرمه؟ بقیه ا ش رو به کی
فروختی؟ حاال دوباره برگشته ایم
بــه روزهــای حکمرانــی کمیته و
گزارش های موســی شامی! بانک
ّ
ســکه طال
ها اعــام می کنند که

ونرآل) در تلویزیون
وقت مدینه منوّ ره م
هر دو نیمروز (به
الوه بر قلمخراشی
درسch1.cc :
هانی کانال یک به آ
ی :پیر خراسانی ع
مح ّل زیر هم ج
یادآور
لّه دانســتنی های
یوند مونرآل ،در دو
ـه جمعه ها در مج
تـ
پ
هف
یه
شر
ـر
هـ
ن
در
2
هفته
danmagazine.
دا به آدرسcom :
ــــهگیریمیکند:
 12ونکوورکانا
معرکـــــ
شــنبه ها ســاعت
هفته شــنبه ها و دو
 - 1هر
االغی وغیره پول و امتیاز می دهند

یک دلیل منطقی!؟

تنها پلی که در سیل روز شنبه گذشته در
گیالن و مازندران سالم ماند ،پل «چشمه
کیله» شهســوار بــود که به فرمــان رضا
شــاه ساخته شــد .پلهایی که جمهوری
اسالمی با مهندسین سارق اش ساخته،
یا خراب شــده اند یا بــه ک ّلی صدمه دیده
اند.این نتیجه مدرک ســهمیه ای سپاه و
جهاد اســت .حاال معلوم شــد چرا جنتی
و ســایر آخوند های باالی نود ســال نمی
میرنــد ولی جوانان زیر چهل ســال به هر
بهانه ای می میرند اون ها ســاخت زمان
رضاشــاه هستند واین ها آخوندساز ،پس
بی خود نیست این روز ها مردم شعار می
دهند رضا شاه روحت شاد!؟

می فروشیم مردم بیچاره
و بــا چاره! هــم می روند
و بــه نــدای حــق لبیک
مــی گوینــد وهرکــدام
بسته به جیب شان چند
ّ
ســکه مــی خرند هنوز
تا
چند مــاه نگذشــته اداره
مقتدر اطالعات لیســت
رو از بانــک مــی گیــرد و
مــی رود خانــه طــرف و
دســتگیرش می کند که
ّ
ســکه ها را از کدام
تو این
کشــور و به دستور کدام
کشور گرفتی؟ واگر طرف
چند تایــش را کادو داده
باشــد کتک می خورد که
پس بقیــه اش را به کدام
جاسوس خارجی دادی؟ بر این کار
آخوند چه نامی می توان گذاشت؛
جز زورگیری؟

حرام های جدید
آخوندی!

پدر حــق ندارد فرزنــد دخترش را
پــس از شــش ســالگی در اغوش
بگیــرد مادر هم حق نــدارد فرزند
پسرش را از هفت سالگی در آغوش
بگیــرد!؟ آخوند ها با این کشــف
جدیــد منتظرنــد نامشــان تــوی
لیســت نوبل هم گذاشته بشود!؟
همیــن روزهاســت کــه آخوندها
اعالم کننــد مــردان در خانه باید
دیوار بکشند زنشان آن طرف دیوار
بــا دخترها و خودشــان این طرف
دیوار با پسرها زندگی کنند! و تنها
کسی که به همه محرم است آخوند
اشی مشی است!

خر مش باقر!؟
عــده ای از مومنیــن و مومنات از

پیروزی  CAQدر انتخابات و..
برای مهاجرین در ظرف زمانی ســه ســال
پس از ســکونت در کبک ،این حزب خود
را بــا عدم اجرایی بودن این قوانین مواجه
می بیند .در این خصوص دالیل زیر را می
توان برشمرد.
اول اینکه هرگونه تبعیــض از برخورداری
از حقوق برشمرده در قانون اساسی که به
واســطه موارد ذکر شــده در Canadian
Charter of Rights and Freedom
و  Quebec Bill of Rightsباشــد مــی
تواند در دادگاه به چالشی جدی برای دولت
 CAQتبدیل شود .و اعتقاد مذهبی یکی
از مواردی می باشد که در این خصوص در
هر دو سند قانونی ذکر شده است .به گفته
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مــا پرســیده اند باعــث و بانی این
گرانی ها و هرج و مرج در کشــور
کیســت؟ راســتش را بخواهیــد
ماهم نمی دانیــم این همه دزدی
و بــی برنامگی از مغز تکان خورده
چه کســی درمی آید؟ ولی هرکس
که هســت انشــاالله این دستش
هم مثل آن دست اش از کار بیفتد
و ترموســتات اش هــم بچســبد
و باز نشــود! ما کــه نمی دانیم چه
غلطــی مــی کنــد؟ دالر مــی رود
روی بیست هزار تومان می گوید
کار دشــمنه! می آید روی هشــت
هــزار تومان ،می گوید خدا کرد!؟
هرچه پیرتر می شــود ،گندتر می
شــود اگر به جای ایشان خر مش
باقر بود تا حاال دریافته بود که این
روال کشــورداری نیست؛ ولی کو
اندکی دوراندیشی و درایت؟ فقط
عرعرش شبیه خر مش باقر است!
آن قدر که خر مش باقر طویله اش
را دوســت دارد ایــن بابــا ایــران را
دوست ندارد ،بدبختی این جاست
که حتی به قدر آن زبان بســته هم
عقل و شعور ندارد!

قوز باالی قوز!؟

این ماجرای افشاء دور زدن تحریم
ها و پول شوئی توسط عوامل رژیم
ضراب»
در جهان و بازداشت «رضا ّ
و «آتیال» رئیــس «هالک بانک»
ترکیه در آمریکا و به ویژه همکاری
ض ّراب بــا مقامات قضائی آمریکا و
ریختــن َپ ِته رژیم بــر روی آب هم
در این دوران وانفسا خون به جگر
سران و سردمداران دولت آقا امام
زمان (عج) کرده و آبروی نداشــته
شــان را برده اســت و در حقیقت
برایشان شده است قوز باالی قوز!؟
ضراب هم بر اســاس حدیث
آقای ّ
شــریف ترک عادت موجب مرض
است ظاهر ًا یکی از مامورین زندان
را بــا پرداخت مبلغ کالنی تطمیع
کرده تا برایش مشــروبات الکلی و
ســایر ملزومات را به داخل زندان
بیاورد و این موضــوع هم لو رفته
و مامور خاطی دستگیر شده است
مثلی اســت معروف که می گوید:
سه پلشک آید و زن زاید و مهمان
ضراب هر
عزیزم برسد!؟ برای آقای ّ
سه «آیتم» با هم رسیده!؟ فقط ما
با خودمان فکرکردیم که پول های
مردم گرفتار مــا کجا ها خرج می
غصه خوردیم.
شود و خیلی ّ

حسینیه کاخ سفید!
تازگی شنیدیم که قاسم سلیمانی
بــه رهبر ّ
معظم گفتــه :اجازه بده
ما کاخ ســفید را حســینیه کنیم
چــون در مح ّلــه مــا افــراد زیادی
درمحرم گذشــته شیعه شده اند و
ما با کمبود حســینیه مواجه شده
ایم!؟ رهبر ّ
معظم هم ضمن تشکر
ازخودشــان کــه باعث گســترش
تشــیع شــده اند فرموده اند :فعال
نیازی نیســت! کاخ ســفید را ول
کنید چون تحریم هستیم وممکنه
در زمان تعمیر کاخ ســفید نیاز به
اقالمی باشه که نتونیم تهیه کنیم

بهتراســت بیایید ور دل مــن و از
جماران اســتفاده کنید تا ببینیم
بعد چی میشــه شــاید تا اون وقت
یک خانه بزرگ بهایی پیدا کردیم
ومال خودمــان کردیم ودیگه الزم
نیست شما با کفار نجس دست به
یقه بشین!

خرابی؟!
یکی از دوستان نیمه شب زنگ زده
به ما که می دونی دالر چند شــد؟
گفتیم نه! گفت دوازده! گفتیم :ما
چکار کنیم؟مگه دســت ماست؟
کــه بتونیم جلوشــو بگیریم یا کم
وزیــادش کنیم؟ پارســال هم که
دالر ســه تومــن بــود هیچی نمی
تونســتیم بخریم؛ امســال هم که
چهاربرابر شده باز هم چیزی نمی
تونیم بخریم! پــس وضع ما فرقی
نکرده! کمی ســاکت شد و گفت:
راســت میگی ولی ....پرســیدیم:
ســیب زمینی ونون چنــده؟ فرقی
کرده؟ گفت :همون دوهزار تومنه
کمتر هم شده! گفتیم خدا سیب
زمینی رو از ما نگیره! دالر ما سیب
زمینی وگوجه فرنگی و لبنیاته! این
ها ارزان باشــه بقیه مهم نیســت!
البته بعضی ها میگن حبابه! فقط
اشــکالش اینــه کــه ماهم تــو این
حبــاب زندگی می کنیم! پرســید:
حاال چکار کنیم؟ گفتیــم :چرا ما
و تو فکرکنیم چکارکنیم؟ ســران
رژیــم باید غصه بخورندکه عاقبت
شــان چه خواهد شــد! ما که باید
خوشحال باشیم! پرســید :با این
گرانی خوشــحال باشیم؟ گفتیم:
بلــه؛ خرابی چون که از حد بگذرد
آباد می گردد!؟

قدرت مواد!؟
چندنفر برای ما پیام گذاشــته اند
پس ایــن مردم چــه کار می کنند
که ایــن آخوند ها راحت حکومت
مــی کننــد؟ او ًال خدمــت شــما
بگوئیم راحت حکومت نمی کنند
به میلیون ها بســیجی و حزب ال

>> ادامه از صفحه10 :

دیگر وابستگی به یک گروه مذهبی و باور
اعتقادی فرد در چهارچوب قانون اساسی
و در غالب محدودیت های معمول قانون
حق مسلم افراد برشمرده شده و افراد نباید
بر این اســاس مورد تبعیض قرار بگیرند.
البتــه این حزب در نگــرش خود این حق
را یک حق مســلم و طبیعی برنمی شمرد
و آن را در حــد یــک امتیاز مــی بیندکه از
سوی قانونگذار به شهروندان داده می شود
و قابل محدود شدن می باشد .دیگر آنکه
مهاجــران پس از دریافت عنوان مهاجرت
حق قانونی دارند کــه محل اقامت خود را
در میان هر یک از استانهای کانادا انتخاب
نمایند .لذا به دور از تصور است که دولت
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 CAQبتواند پس از سه سال سکونت فرد
مهاجر درکبک بــا آزمونی و به دلیل عدم
تســلط به زبان فرانسه او را از کبک اخراج
نماید .اما شاید بتوان روزی را پیش بینی
کرد که چنین شخص مهاجری از دریافت
برخــی امکانــات ،امتیازات و تســهیالت
دولتی از سوی دولت کبک منع گردد.
بــه ایــن نکته نیــز باید اشــاره داشــت که
استقالل قضات و قوه دادگستری در کبک
می تواند نقشی مؤثر در روند مبارزه با این
سیاســت های افراطی و اصولگرایانه بازی
کند .توجه داشته باشیم که انتخاب قضات
در کانــادا و کبــک توســط دولــت فدرال
صــورت می گیرد و همچنیــن Quebec

 Judicial Councilنقشــی محــوری
در نظــام اجرائی دادگاه ها و دادگســتری
دارند که مشخص ًا این حزب در تغییر این
رونــد آن هم در مدت زمانی کوتاه تأثیری
نخواهد داشت.
بنابه آنچه گفته شــد حزب  CAQدر آغاز
کار و حتــی شــاید در دوره اول مدیریــت
دولتــی خــود قــادر بــه اجرائــی نمــودن
شــعارهای انتخاباتی خود در حوزه آزادی
هــای اجتماعی و مهاجــرت نخواهد بود.
موانع و چالشــهای برشــمرده ایــن راه را
بــرای حزبی که تاکنون بر مســند قدرت
سیاســی نبوده بســیار دشــوار و ناممکن
خواهــد ســاخت .فراتــر از آن باید حضور

که مردم رو سرکوب کنند .بعد این
همه زندانی که ساخته اند هم پره
وجا نداره و همه از شــلوغی زندان
هــا و زیادی اعدام هــا می گویند.
ولی کســانی هســتندکه هنوز بی
خیال هستند! ای کسانی که ایمان
ندارید آنان را مرده مپندارید همانا
آنان از جمله زندگاننــد و از رذالت
آخوند روزی می خورند واسراف می
کنند و با خر ّیــت آخوندی؛ روی
البته
نعمــت ها غلــت می زننــد و ّ
قدرت مواد هم دربی خیالی آن ها
بی تاثیر نیست!؟

قول های پوچ!؟
زخم خوردگان کاسپین که دست
شــان به هیچ جا و هیچ کس بند
ّ
رهبرمعظم آویزان
نشده ،به ریش
شــده اند ولــی فقط همــان چند
الخه مو دســت شان مانده و پولی
برنگشته! حاال که از حضرت آقا و
مالنصرالدین و جنتی و امثالهم نا
امید شده اند درآخرین فشار شعار
دادنــد :جیب ماها رو زدن ،بعدی
تویــی هموطن! ظاهــر ًا برخی بی
پــول ها که ناظر این جریان بودند
در جــواب این بیچاره هــا داد می
زدنــد :ما که پولــی نداریم ،میریم
براش میاریم! رهبر ّ
معظم هم روی
همین شعار ذوب شدگان در والیت
حســاب کرد وبه کارگران گفت به
زودی حقوق تون رو زیاد می کنم
ولی وقتی به عرض شــان رساندند
که دیگر مردم پول در بانک ها نمی
گذارند ایشان هم افزایش حقوق را
منتفی کرد ،حاال کارگر ها مانده اند
و قول های پوچ!
___________
کانادا – مدینه منوّره مونرآل –
پانزدهم ماه اکتبر المبارک! سال
 2018دربدری
برابر با بیست و سوّم مهر ماه سال
 1397مهرورزی زنجیره ای
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

جدی و تأثیرگذار کنشــگران اجتماعی در
حوزه حقوق شهروندی ،بانوان و اقلیت ها
را نیز در نظر داشت .تظاهرات و اعتراض
رسای مردمی در مونترال پس از انتخابات
زنگ هشــداری بــرای  CAQتلقی شــد
که توانســت رویای شــیرین آنان را برهم
زند .انتظار مــی رود که احزاب ،گروه ها و
تشکل های مختلف قومی مذهبی و اقشار
عادی مردم در کنــار یکدیگر قرار گیرند و
در اعتــراض به سیاســت هــای افراطی و
ملــی گرایانــه  CAQجبهــه ای متحد و
مؤثر تشکیل دهند .حقیقتی که می تواند
پیــروزی حــزب  CAQدر انتخابات را به
آغازی برای یک پایان تبدیل کند.
•

≤≠ �??—U???O??�??� ≠t??�??�u??� »d
≥ Ê
U�—u��œ ≠ÁbMA�—œ
¥ ≠b
 سال  25شماره  23  1392مهر 1397
“XAN� ≠v�«u� ≠UO��Ë
≥≠ �—U
www.paivand.ca
since 1993
34
PAIVAND: Vol. 25  no.1392  Oct. 15, 2018
34
µ ≠r
Ë e?O?� ≠»ö?� ≠t?�?�?Ä —bMGÇ ≠¥
�ÂËœ q?B?�?� v?JK� dOL{ ≠l�U
∂
»≠
به یک آقای باتجربه یا بی تجربه��lL� h
∑
برای کار در قنادی ایتالیایی —œ ≠ b????????� Ë È—«u???????�œ ≠µ
نیازمندیهای
∏ X
فورا نیازمندیم( .با شرایط خوب)¬��t� È—U�Å@�— Ë v�UI� È“U�d
لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید (ماریا):
v�Ëb� l��d� ≠œË—Å
v� —U�for a male worker
?π t
Looking
ب
ا
م
ش
ا
ر
“�?œU
«��?v?~?�?�U
≠
t�U�Å
Ê
U�UÄ
≠
∂
to
work
in
an
Italian
confectionary
ک
é
ت
∞±
در تقوی خود،
in
East-Montreal
St-Leonard/Anjou
ت
�v?�U
«�X
�sJL
�t
�Êb
v�dÇ
ایرانیان
کامیونیتی
آن بک
اطالعات آگهی خود را به
pls contact Maria at the no. below
وشیم!
±± ≠v
«“ U?� v?�u?�—u� ‰ö��« ¨È—u�dÄ
نشانی زیر ایمیل کنید:
�PARTICIPATE indOI
514-592-5660
±≤ s
�COMMUNITY our≠b�U� pO�u�U�� vLE� v
نیازمنــدیها
∑≠ b?M?Ç ≠ v?�?�Ëœ —œ È—«b?�U?Ä
�±≥ d
استخدام
U�ÅÁdL� Ë U�Å
Á—UL� ≠ d�“Ë
شانس اول را به آنها
Ê
به یک صندوقدار مرد،
±¥
“«Áœ
bMH�uÖ
�≠t�U�d
�≠”u
≠
∏
≠œ
ترجیح ًا باتجربه،
بدهید!
www.beyondbyaerus.com
dépanneur
برای کار در
پیتزامیکر کوک
�?≠V?�« —U?N?� ≠p?L
�?Ë œb
≠π
±µ U?�Áb
به چند نفر فروشنده و سرویس کار سیار
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 GMAT، CEGEPو …
œUAÖدر نوازندگی پیانو
� ÊU�œ ¯—eسابقه
“@�œ ≠b�d� q�UI� ≠XG� @M�d� ≠≥ “« ≠t?�«d?� p?�œe?� v?�d?� ÊU��U�—–¬ —œ ÈdN� ≠Ê
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
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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 .........................................
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

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

پزشــکی

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

تاکـسی

الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

اطلس485-8585 ............................................ .
پیوند996-9692 .............................................. .

سوپر و فروشگاه

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

شیرینی پزی و قنادی

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

ترجمه

چاپ و تابلوسازی

حسابداریومالیاتی

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

حمل و نقل

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

دندانپزشک

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

کلبهعموجان484-8072.................................
فاروس270-8437.............................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولــی989-8580 ....................................
بیبلوس523-9596...........................................

روانشناسی  /روانکاوی

تبلیغات

شماره شما در
این لیست نیست؟

دکتر بیتــا999-2482 ...............................
ماهیسنلوران369-3474.............................
کوه نور450-676-9550 ............................... .
آریا(اوتاوا))613( 594-3636...........................
سروین562-6453........................................... .
فتوشاپ846-0221...........................................
فتوبوک984-8944...........................................
فتو ُرز488-7121.................................................

عینک سازی

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

فـرش

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

فـال

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

کامپیــوتر

گان پیوند )

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

گلفروشی

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

لوله کشی

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

مهاجرت

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

محضر

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

موسیقی (جشن ها)

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

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

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

وام مسکن

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

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

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

وکیل دعاوی

کبابسرا 933-0-933 .....................................

کتـابفروشی

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

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

ویدیو

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

رستــوران

کــــارواش

کلینیککایروپرکتیک

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

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

1397  مهر23  1392  شماره 25 سال

www.paivand.ca since 1993
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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

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

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

514-488-7121
5301 Queen Mary, H3X 1T9
) (نبش دکاری

SNOWDON

آموزش شنا

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

Canapé

999

Sectionnel

Sectionnel

vente
vente

6565
999 jusqu’à
jusqu’à
$

Sectionnel

%%

2299 2299
$

la qualitéla
auqualité
plus bas
au prix
plus bas prix

7 mcx

7 mcx

کالس های زبان فرانسه رایگان ویژه مهاجران

$

FREE FRENCH CLASSES FOR IMMIGRANTS

7 mcx

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

PrilloPrillo
liquideliquide

Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

999$ 999$

For women only: Monday and Wednesday from 9am to 12pm
Mixed group: Monday and Wednesday from 6pm to 9pm
Call NOW for registration or information: (places are limited)

Sectionnel

(514) 274-8117
879$ 879$

Hunt Auto Parts

Sectionnel

فـروش کلیه لوازم خودرو

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

ارزشریف

7 mcx

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

سفـــارشآنالین

699$ 699$

Canapé

www.huntparts.ca

Canapé

یا تلفن

،عضورسمیانجمنمترجمانکبک
•عضوجامعهمترجمان
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º
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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)
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 223-6408
¦
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ترجمه
مرکزشهرمونترال:محل
Tél.:
(514)
561-6408
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©



¸




½




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

Tel.: 514-268-1212

ارسال رایگان برای ساکنین جزیره مونترال
p2j19

اجنام امور ساختمانی

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

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

514-889-8765
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







 



zarbarg
paivand












































































 



 

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) 678-6451
aznov152104nikpour

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

1699 1699سروران
1099نغمه
1099 یکتا
1899
1899
خاطره حتویلداری

توسط شادی

free

 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

فال قهـوه
و ورق

Tel.: 514-576-6054

Tel.:(514) 951-2324
$

قابلتوجهخامنها

نبـــی زاده

Meubles
Meubles
prilloprillo

Mega
Mega

35

























 راهنمایمشاغل
www.paivand.ca
ایرانیان مونتریال
 آبونه مان گسترده
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5780 Sherbrooke
W., Tel.: 369-3474(FISH)
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Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca




























223-3336

Z

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



کانادا
خصوصی حسابداری
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نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و مدیر گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»
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Lester B. Pearson
Continuing Education

مرکز آموزش بزرگساالن لستر بی پیرسون

چندتوصیهبرایتهیهبهترینعکسهایپاییزی

روایــت داریم از ابن خلدون
کــه زیباترین فصــل کانادا
پاییز است! البته همان طور
که میدانیــد ،پاییز کانادا بر
خالف زمســتانش ،بسیار
زودگذر بوده و این رنگهای
دلفریــب ،مثــل خیلــی از
دوستیهای این دوره زمانه،
پایدار نبوده و بســرعت محو
میگردند! بنابراین بر ماست که هر
چه زودتر دســت بکار شــده و این
زیبایی هــا را به کمک دوربینمان
جاودانه سازیم.
ایــن توصیــه هــا بصــورت خیلی
خالصه و با زبان ســاده برای شما
عزیزان بیان میگردند:
• بــا توجــه بــه اختــاف دما در

مناطق مختلف ،زرد
و قرمز شــدن برگها
در تمامــی نواحــی در
یک زمان نبــوده و تغییر رنگ
برگهــا در نواحی خنک تــر ،زودتر
اتفاق میافتند .وبســایت www.
 quebecoriginal.comبــه ما
کمک میکند بتوانیم قبل از خارج
شدن از شهر ،مقصد را
تلفناستودیوفوتوبوک:
انتخاب کرده و وقتمان
(514) 984-8944
را در جایی صرف کنیم
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
که هنوز برگهای زیبا بر
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
روی درختــان موجــود
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
هستند.
STUDIO
تلگرامPHOTOBOOK :
• برای ثبت عکسهای
گروه ما در فیسبوک« :همه چیز در مورد مونترآل»
پاییــزی ،الزم نیســت
تلویزیون آنالین مونترآل پالس MTL PLUS TV
حتمــا  200کیلومتــر
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
از شــهر خارج شــویم.
قطعــا در پــارک نزدیک
منزلتان هم ســوژه های
بی شماری برای عکاسی
جلسهرفعاشکالوتمرینتنظیمات
وجود دارند.
دستیدوربینشمادر«استودیو
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر • با هر دوربینی میتوان
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب ایــن زیبایــی هــا را ثبت
وعکسهایخانوادگی
کرد :دوربینهای رفلکس

اسپشیال این شماره:

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

حرفــه ای ،دوربینهــای
آماتــور خانگــی ،گــو پــرو،
پهپاد ،دوربیــن اتومبیل و
حتی موبایل .حتی المقدور
سعی کنیم به جای وضعیت
اتوماتیــک ،در وضعیــت
تنظیمــات دســتی از ایــن
دوربینها استفاده کنیم.
• نصــب یــک فیلتــر
«پوالریــزه» بــه مــا کمــک
خواهد کرد کــه رنگها ،زیباتر
و متعادلتر به ثبت برســند و از
شدت نورهای اضافه کاسته گردد.
• پس از ثبت مناظر وسیع و افق
الیتناهــی ،از ســوژه های کوچک
و جزیی هم عکــس بگیریم .خزه
های روی تنه درختان ،قارچهای
پاییــزی ،یک حشــره ،تصویر یک
برگ در زمینه ای متفاوت  ...همه
و همه زیبا هســتند .یادمان باشد
که عکاســی ،هنر متفــاوت دیدن
است!
• با کم و زیادکردن عمق میدان،
زمینه تصویر را شــفاف و یا کامال
محوکنیم.
• یــک لنــز ماکــرو به مــا کمک
خواهدکرد که دنیای ریز و کوچک
زیر پایمان را هم ببینیم.
• از انعــکاس تصاویر و مناظر بر
روی سطح آب استفاده کنیم.
• جانــوران کوچــک و بزرگ ،به
زیبایی عکسهایمان خواهند افزود.
• برای آنکه زوایای عکســهایمان
متفــاوت باشــند ،بهتــر
اســت که در وضعیتهای
نشســته و خوابیده بر
روی زمین هم عکس
بگیریم تــا خالق صحنه
هــای ماندگارتری باشــیم.
عکســهایی که فقــط در وضعیت
ایستاده گرفته شوند ،کسالت آور
خواهند شد.
• بهتریــن زمــان بــرای ثبــت
عکســهای پاییــزیGolden ،
 Hoursیا «لحظات طالیی»
است ؛ به عبارت دیگر ،لحظات
طلــوع و غــروب خورشــید که
پرتوهــای نارنجــی خورشــید،
زیبایــی های طبیعــت را چند
برابرمیکند.
• در روزهای ابری هم دست از
کار نکشیده و ابرهای پاییزی را
به تصویر بکشیم .همیشه برای
ثبت تصاویــر زیبا ،دور و ورمان
ســوژه داریــم .از آنجایــی کــه
زمان طلوع و غروب خورشــید

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

نســبتا کوتــاه میباشــد،
قبــا زمــان دقیــق ایــن
اوقــات شــرعی را از روی
ســایتهای هواشناســی مثل
 Accuweatherچک کنید!
• در زمانهایــی که نور خورشــید
بــه صورت نســبتا افقی بــه زمین
میتابــد ،نهایــت اســتفاده را برده
و حتی رو به خورشــید هم عکس
بگیریم .با این کار ،سایه روشنهای
زیبایی در تصویرمان ظاهر خواهند
شــد .بنابرایــن ،از افکتهای نوری
موجــود در طبیعت هم اســتفاده
نماییم ،بخصوص در زمانهایی که
یک پرتو نور ،از میان انبوه شــاخه
های درختــان عبور کــرده و وارد
یک محوطه تاریکتر میگردد.
• شاخه های شکسته ،تنه های
تنومند ،صخره ها ،رودهای جاری
در جنگل و انبوه برگهای رنگارنگ
بر روی زمین ،ســوژه های خوبی
برای عکاسی هستند.

• بــه کمــک یــک فیلتــر ND
میتوانیم عکسهای بسیار جالبی
در وضعیــت Long Exposure
در روز و در کنــار ســوژه هــای
متحرک و ثابت موجود در طبیعت
تهیه کنیم .مثال تصاویر عبور آب
متحــرک رودخانه و افکــت Blur
حرکــت آب در کنــار درختــان و
صخره ها .طبیعتا در این وضعیت،
حتما باید از سه پایه استفاده کنیم.
• در زمــان رتــوش و ادیــت
تصاویــر ،قدری به دمــای تصاویر
یــا  Temperatureبیفزاییــم
تا زیبایــی عکس هایمان بیشــتر
گردند.
• ابرها ،مه اول صبح و غبارهای
محلی ،جلوه های بســیار زیبایی
به عکســها میدهند .همچنین از
شبنم روی برگهای درختان و سایر
سوژه های خیس غافل نشوید.
• از یک مدل زیبای خانم یا آقا در
کادر پاییــزی بهره برده و زیباترین

پرتره ها را ثبت کنید.
• میــوه های وحشــی ،النه های
پرنــدگان ،نــرده های چوبــی دور
مــزارع و ســبدهای محصــوالت
محلــی همــه باعــث میشــوندکه
عکســهایتان شور و حال بیشتری
داشته باشند.
• تصاویــر پایزی فقط منحصر به
طبیعــت محض نبــوده و میتوان
عناصــر دیگــری مثل جــاده های
پیچ در پیچ پر از بــرگ ،دیوارهای
سنگی قدیمی ،پیکر زنگ زده یک
اتومبیل قدیمی در زیر انبوه برگها و
تصویر یک فنجان چای داغ در این
روزهــا ،میتوانند یک ســوژه عالی
باشد.
• از همــه مهمتــر ،کادر بندی و
قانــون یک ســوم را در اکثر موارد
رعایت کنید .هر جا هم که دیدید
میتوانید تصاویر زیباتری بگیرید،
تمــام قوانین تئــوری عکاســی را
نقض کنید! •
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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

39

% 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

PAiVAND
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 Mailing Address:
2178 Ste-Catherine W.
Montreal, QC H3H 1M7

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

ناهیدپاکروان

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

سفر به ایران

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده
)1253 Rue Guy (Metro: Guy

ASGARI

FARZIN

ARCHITECTE

ﻓرزﯾن ﻋﺳﮕری

آرﺷﯾﺗﮑت رﺳﻣﯽ ﮐﺑﮏ
ﻣدﯾرﯾت ﭘروژه  -طراﺣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن

بدون وقت قبلی

7روز
هفته






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

E
X
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E

____________________

1855 Ste-Catherine W.
)St- Marc
GUY

H3H 1M2 (Corner:

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

