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

1394

. 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 تهران به مونترال از

899

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

4010 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

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

514 376-9191
www.alixtoyota.com

%
0
for certain
cars only

بامدیریت الکس پورقناد

وام با نرخ بهره

Financing

Contact Alex Pourghannad
for additional rebates

برترین سرویس و ارزان ترین بها

EARN AEROPLAN MILES WITH ALIXTOYOTA.COM

برای هموطنان گرامی

Lease and purchase financing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services.
Registration, Insurance, taxes and duties are extra. Subject to applicable conditions. the offers apply to Individuals who lease or buy a vehicle
starting April 1. 2018 until April 30, 2018 at a participating Quebec dealer. where you can obtain all of the terms and conditions. The dealer may
lease or sell for less. Offers may change without prior notlce.
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مشاور امالک مسکونی در مونترآل و حومه

آرزو گتمیری

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

Arezou Gatmiri

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

Cell.: (514) 561-3-561

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

• جراحی دندان عقل و دندان نهفته
• روکش دندان و لمینیت
• دندانپزشکی کودکان
• سفید کردن دندان ها
• ساخت انواع دندان های مصنوعی
ثابت و متحرک
• کاشت دندان
• عصب کشی و درمان ریشه دندان
• درمان لثه
• گذاشتن نگین • اورتودنسی
__________________________

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

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

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

Tel.: 514-277-1157
5450, de la Côte-des-Neiges
Office 308
Montreal QC H3T 1Y6
)(Metro: C.D.Neiges

Tel.: 514-731-1443

PAIVAND: Vol. 25  no.1394  Nov. 01, 2018
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از من در باره ختفیف هایی بپرسید که به کاهش
هزینه هایتان کمک می کند

4

مشاور فروشاتومبیلهاینوودوستدوم

هومن شب بویی

Mercedes-Benz West Island

Groupe Dilawri et Compagnies

برای دریافت رایگان استعالم قیمت و

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

438-793-9168

Mehrdad Malekjamshidi

mmalekjamshidi@allstate.ca

Ahunstic- BC 317
9256 Boul. De L’acadie

Cell.: 514-467-0737

Homan Shab Booei
438-793-9168
Sales Consultant

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

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
$

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

*

*

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

Tel.: 514-660-7135

ILE PERROT TOYOTA
shadim.sky@gmail.com
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2100, boulevard du Traversier
Pincourt QC J7W 0K8
www.ileperrottoyota.com
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ایران در آستانه...

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

1396

no.
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دوهفته نامه فرهنگی
اجتماعی ،در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه

رژیم ایران و شورش
«پابرهنگان»

در آستانه ی خطرناکترین حتریمها در تاریخ جمهوری اسالمی
میشــل هلر ،مورخ بالروس ،در
کتاب «دبیرکل هفتم و نهایی…
ظهــور و فروپاشــی امپراتــوری
شــوروی» میگویــد« :تاریــخ
هیچــگاه از ذکــر نمونههایــی از
امپراتوریهــای قدرتمنــدی که
روزی فکــر میکردند قدرتشــان
جاودانــه و ابدی خواهــد بود اما
پــس از مدتی فقط اثــری از آنها
باقــی مانــد ،دریغ نکرده اســت.
همیشــه عوامل درونی و خارجی
مختلفیسقوطچنیندولتهای
جاودانهبــاور را قابــل پیشبینی
میکند».
در رابطــه بــا ایــران اما ســقوط
جزیی یا کلی رژیم اسالمی ایران
ی گذر کرده و
از مرحلــه پیشبین 
به واقعیتی حتمی نزدیکتر شده.
عوامل مختلف داخلی و خارجی
در مســیر محتوم ســقوط رژیم
اسالمی دخیل هستند .این رژیم
«دولت» و «ملت» را با مشکالت
منطقهای و جهانی که ملت ایران
هیچگونه نیازی به درگیر شدن
با آنها نداشــت ،درگیر و خســته
کرده اســت .جمهوری اسالمی
از زمــان تاســیس نــه تنها هیچ
دغدغــهای برای حل مشــکالت
داخلی کشور نداشت ،بلکه هرگز
به نیازهای مــردم ایران اهمیت
نداد .ایــن رژیم فکر نمیکرد که
بیتوجهی به خواستههای مردم
روزی به هرج و مرج و فروپاشــی
ســلطهاش منجــر خواهد شــد.
رژیم تهران با همه مشکالتی که
بــرای همــه قابــل درک و رؤیت
است هنوز هم به خط مشی غلط
خود ادامه میدهد و هیچ ارزشی
بــرای راهنمایی و نصیحتهای
نخبــگان سیاســی و فکــری و
اقتصادی و حتی کسانی که به آن
وابستگی و دلبستگی هم دارند و
درباره خطر فروپاشــی نزدیک آن
هشدار میدهند ،قائل نیست.
آخریــن هشــدار از ســوی ســید
محمد خاتمــی رئیس جمهوری
اســبق بود .خاتمی ،نســبت به
احتمــال وقــوع اعتراضهــای
سراســری در ایــران در صــورت
پافشاری حکومت بر اشتباهاتش
هشــدار داد .او در اظهاراتــی که
در صفحــه اینترنتیاش منتشــر
شــده اســت ،گفت«:اگر جامعه
ببیند که اصالحطلبی به نتیجه
نمیرســد بــه ســمت کســانی

گرایش پیــدا میکند که خواهان
تغییر اســاس نظام هستند؛ اگر
نظام بر اشتباهات موجود اصرار
کند ،انتقادها به اعتراض تبدیل
میشود و معلوم نیست سرنوشت
این کشور چه خواهد شد».
خاتمــی بــا اشــاره بــه اینکــه
اصالحطلبــان ،نظــام را قبــول
دارنــد و می خواهنــد درون این
نظــام اصالحــات انجام شــود،
گفت« :باید با وسیعترکردن دید
خود ،مشکالت دولت و خدمات
آن را با هم ببینیم و توقعات خود
را واقعبینانهترکنیم».
البته خاتمی به دلیل مالحظات
داخلی و برای محافظت از جریان
خود در داخل با احتیاط ســخن
گفت و توضیح بیشــتری در باره
آنچــه ممکــن اســت در نهایــت
برای حکومــت ایــران رخ دهد،
نداد .اما محسن رنانی یکی دیگر
از نخبــگان و اقتصــاددان ایران
وعضو هیئت علمی گروه اقتصاد
دانشــگاه اصفهــان جســورتر و
بیپرواتر از سید محمد خاتمی از
ش روی رژیم اسالمی
خطرات پی 
پرده برداشت.
محسن رنانی در یادداشتی تحت
عنوان «شورش پابرهنگان» در
باره وضعیت سیاســی اجتماعی
پیــ 
ش روی جمهوری اســامی
ایران نوشت.
او در تاریــخ  ۲۴اکتبــر ۲۰۱۸
در یادداشــت کوتاهــی ابتــدا به
بحرانهــای موجــود در جامعه
اشــاره کرد و سپس در پایان نیز
راه حــل پابرهنــگان را «تغییر»
نظام سیاســی و اجتماعی کشور
که با شورش همراه خواهد بود،
دانست.
این اقتصاددان نوشــت« :بدون
تعارف آینده سیاســی کشــور در
ابهام است؛ پس فعاالن اقتصادی
مایل به ریســک سرمایه خود در
چنین شرایطی نیستند .بنابراین
اقتصــاد در رکود خواهــد ماند.
اما تداوم این رکود کشــور را وارد
بحرانهــای خطرناکــی خواهد
کــرد ،بحرانهایــی که شــاید با
یک جرقه ،یک حادثه ،یک مرگ
ناگهانی ،یک اعتراض پیشبینی
نشــده ،یک انفجار ،یک ســخن
نابجا و یک حرکت نامعقول آغاز

{>> ادامه در صفحه}30 :
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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...

پیش ﺍﺯ یورش اعراب
ﺑﺎﺭﺍﻥ میآمد ،میرقصیدیم...

باد میوزید
به خرمنگاه میریختیم و میرقصیدیم...
تابستانمیشد
جشنمیگرفتیمومیرقصیدیم...
زمستانمیشد
جشنمیگرفتیمومیرقصیدیم...
زمینهای کشاورزی را درو میکردیم
میرقصیدیم...
زمینهارامیکاشتیم
میرقصیدیم...
دفع بال میخواستیم بکنیم
جشنمیگرفتیم...
ماه آغاز میشد میرقصیدیم...
ماه پایان میشد میرقصیدیم...
خالصه جشن بود و رقص بود و زندگی بود
و خنده بود و شادی...
تیرگان بود و مهرگان بود و آبانگان و
آذرگان بهمنگان و اسفندگان
و فروردگان و اردیبهشتگان و خردادگان...
سده بود و سوری و سروش...
فقط در سال یکبارگریه میکردیم برای چیرگی کینه و
سنگدلی بر پاکی و سوگ سیاوش!
ُمردگان مان را هم با سوگنامه سیاوش
به خاک میسپردیم که نماد وفاداری بود.
اعراب که آمدند
سراسرگریه شدیم!
باران میآید
بغض گلویمان را میگیرد و به یاد عذاب قبر،
اشک در چشمانمان حلقه میزند!
بادکه میآید
وحشت میکنیم و قیامت در ذهنمان تجلی میکند
و نماز وحشت میخوانیم!
همه سال را گریه بر رخسار خود میبندیم
و به هر سال مرگ ،عزا را بر دلها
و لبهایمان مینشانیم!
______________
«تاریخسرزمینم»
دکتر عبدالحسین زرین کوب

www.paivand.ca since 1993
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آمریکا و اروپا بـرسر
«بزنگاه 13آبان»
فریدون خاوند
 ۷آبان  -ســخنگویان رســمی اتحادیه اروپا و نیز
سه قدرت اروپایی امضاکننده «برجام» (بریتانیا،
آلمان و فرانسه) همچنان بر حفظ این موافقتنامه،
که در پی خروج آمریکا به سختی دچار تزلزل شده،
اصرار میورزند و امیدوارند با اتخاذ ابتکارهای الزم
بقای آن را تأمین کنند .دولت جمهوری اســامی
نیز به وعدههای اروپا امید بسته و پایبندی خود را
به «برجام منهای آمریکا» بارها تکرارکرده است.
موج اول بازگشت تحریمهای آمریکا پانزدهم مرداد
ماه گذشــته آغاز شد ،اما این موج دوم است که از
چهاردهم آبانماه حســاسترین بخشهای اقتصاد
ایران را هدف میگیرد و به همین سبب بیشترین
نگرانیهــا را نه تنها در ایران ،بلکه در محافل مالی
و سیاســی بینالمللــی و در درجــه اول اروپایی بر
میانگیزد .ســخن به ویژه بر سر تحریمهایی است
که واشــنگتن برای بخش انــرژی و مهمتر از همه
صادرات نفت ایران و نیز مبادالت مالی بانک مرکزی
و مؤسسات مالی ایرانی با خارج در نظرگرفته است.
بــا نزدیک شــدن چهاردهم آبان مــاه ،انتقاد
اروپاییان از «یکجانبهگرایی آمریکا» باال گرفته
و ،بــه همان اندازه ،وعدههــای آنان به ایجاد
مکانیسمهایی که بتواند مقاومت ایران را در
برابر بازگشــت تحریمهای واشنگتن افزایش
دهد ،بیشــتر شده اســت .این چالشی است
تازه برای مناسبات میان دو سوی آتالنتیک،
بــا پیامدهایــی کــه میتواننــد بــرکل روابط
بینالمللیتأثیربگذارند.
«امپریالیسمحقوقی»
پیــش از خروج آمریکا از «برجام» ،پاســکال
المی فرانســوی ،مدیرکل ســابق «ســازمان
جهانی تجارت» ،پیشبینی کرده بود که وقوع
چنیــن رویدادی چنــان شــکافی را در روابط
میان آمریکا و اروپا به وجود خواهد آورد که از
بعد از بحران ســوئز در سال  ۱۹۵۶تا به امروز
سابقه نداشته است.
یــادآوری میکنیــم کــه در ســال  ،۱۹۵۶در
پــی ملی شــدن کانال ســوئز توســط جمال
عبدالناصــر ،انگلیس و فرانســه (با همراهی
اسرائیل) به مصر حمله کردند.
ایــن تهاجــم اما زیر فشــار آمریکا و شــوروی
به شکســت انجامیــد و پاریس و لنــدن ،که
واشنگتن تنهایشــان گذاشــته بود ،با تحمل
یک سرافکندگی بزرگ ،مجبور به عقبنشینی
شــدند .بعد از این رویداد بود که فرانسویها و
انگلیسیها دانستند در دنیای دو قطبی بعد از
جنگ جهانی دوم جایگاه برترگذشته خود را از
دســت دادهاند و چــارهای ندارند جز هماهنگ
شدن با تصمیمهای آمریکا.
خروج واشــنگتن از «برجام» نیز ،در شــرایط
امروزی جهان ،پیام مشــابهی را بــه اروپاییان
منتقل میکند که میتوان آن را چنین خالصه

مرکزکاریابیجوانان

تنش در روابط میان دو سوی اقیانوس اطلس طی
چند دهه گذشته همواره وجود داشته ،ولی در حال
حاضر ،با توجه به شرایط تازه جهانی و سیاستهای
نوین کاخ سفید واشــنگتن ،ابعادی متفاوت پیدا
کرده اســت .لبــه تیز انتقاد بخش مهمــی از افکار
عمومــی اروپا علیه آمریکا متوجه آن چیزی اســت
کــه بعضی از ناظران آن را «امپریالیســم حقوقی»
توصیف میکنند .این به آن معنا است که از دیدگاه
منتقدان اروپایی سیاست آمریکا ،این کشور با تکیه

کــرد :موافقتنامــه هســتهای  ۱۴ژوئیــه  ۲۰۱۵با
ایران عمدت ًا بر اراده آمریکا تکیه داشــته و حال که
واشنگتن این موافقتنامه را ترک کرده است ،بقای
آن نیز قابل دوام نیست .با ضربهای که واشنگتن بر
«برجام» وارد آورد ،سه قدرت اروپایی امضاکننده
این موافقتنامه و نیز «اتحادیه اروپا» به عنوان نهاد
تضمینکننده آن ،در موقعیتی بســیار حســاس و
شــکننده قرا گرفتهاند :پذیرش تصمیم واشنگتن
برای آنها تحقیرآمیز است ،ولی برای مقابله با آن نیز
از اقتدار و ابزار الزم برخوردار نیستند.

{>> ادامه در صفحه}15 :

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

Voyages Lexus

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

________________________________
1455 PEEL, local 148

•
•
•
•
•

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

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

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

Cel.: 514-942-4178

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

www.cje-ndg.com

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

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

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

The CJE NDG offers:

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

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish

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

رشد تقاضا در چین برای واحدهای مسکونی مونتریال
درســال  ،2017خریــداران چینی
بیــش از  55میلیــون دالر امالک
مســکونی در مونتریال خریده اند.
ســال گذشــته مشــاوران امالک
افزایش شــمار خریداران چینی را
پیش بینی کرده بودند .گزارشی که
درماه اکتبر منتشر شده نشان می
دهد که آن پیش بینی ها نادرست
نبوده اســت .پیش از این ،بیشتر
خریداران خارجی امالک فرانسوی
هــا و آمریکایی هــا بودند .اکنون
بیشتر آنها چینی هستند .گزارشی
از «موسسه وام رهنی خانه کانادا»
( )CMHCدرباره فروش مسکن
درســال جاری (از ژانویــه تا اوت)
نشــان مــی دهد کــه شــمار خانه
های خریداری شــده در مونتریال

توسط خریداران غیرمقیم چینی به
نســبت مدت مشابه سال قبل 64
درصد افزایش یافته است .دوسال
پیش ،خریــداران چینی  10درصد
معامالت افراد غیرمقیم را تشکیل
می دادند .سال گذشته این مقدار
به  20درصد رسید و درسال جاری
دارد بــه  30درصــد نزدیــک مــی
شــود .درعیــن حــال ،داده های
اعالم شده توسط «جووای» ،یک

دانشجویان بالفاصله پس از اتمام
دوره تحصیلی استخدام می شوند.
با آغاز اجرای قانونی شدن خرید-
فــروش و مصــرف مــاری جوآنــا،
بسیاری به عوارض مصرف آن می
اندیشند .یک کالج در انتاریو اخیرا
دوره هایــی برای آمــوزش مهارت
و چند و چون داد و ســتد صنعت
مــاری جوآنا تــدارک دیده اســت.
تولید کنندگان مجــاز ماری جوآنا
از هم اکنون برای اســتخدام فارغ
التحصیالن این رشته نوبت گرفته
اند و این نشان می دهدکه صنعت
ماری جوآنــا به نیروی کار آموزش
دیــده نیــاز دارد .افزایــش تقاضا
طبعا باعث بیشتر شدن درخواست

نیروی کار دراین رشته خواهد شد.
از آنجا که تاکنون چنین رشته ای
در کانــادا وجــود نداشــته ،یافتن
نیــروی کار کارآمــد دراین رشــته
احتماال دشوارتر از عرصه های دیگر
خواهــد بود .احتماال به این دلیل
است که یک دانشگاه کانادایی به
فکر پذیرش دانشجو برای آموزش
چگونگــی کشــت و عرضــه ماری

شــرکت هکزو ،مهم تریــن تولید
کننده ماری جوآنا در کبک نسبت
به توانایی خود برای پاسخگویی به
تقاضا در روزهای آینده خوشــبین
اســت .ایــن درحالی اســت که در
نخستین آخر هفته پس از قانونی
شدن ماری جوآنا ( 19تا  21اکتبر)
قفسه های فروشگاه های «شرکت
کبکــی کانابیــس» ()SQDCاز
کاال خالی بود و اکثر فرآورده های
مشتق از ماری جوآنا موجود نبود.
ایزابل روبیار ،ســخنگوی شــرکت
هکــزو که مقر آن در گاتینو اســت
اطمینان مــی دهد که بــا افزایش
مهــم میــزان تولید ،این شــرکت
پاســخگوی تقاضاها خواهد بود:
«در روزهای گذشته جنس جدید

برای فروشــگاه
هــا فرســتاده
شده و محموله
های دیگری نیز
در راه اســت...
درحــال حاضر
مشــکلی از نظر
موجــودی جنس وجود نــدارد».
این درحالی اســت که در تارنمای
 45 ،SQDCاز  65نــوع فــرآورده
مشتق از ماری جوآنا موجود نبوده
و موجــودی  7نوع از  15محصول
هکزو نیز به پایان رســیده بود .در
طول نخســتین روز فروش ماری
جوآنــا  30هــزار ســفارش آنالین
دریافــت شــد و  12500مــورد
فــروش هم در فروشــگاه ها انجام

تارنمای پیشــرو درمورد خریداران
بیــن المللــی مســکن نشــان می
دهــد که توجه چینی هــا به خرید
مســکن در مونتریــال رکــورد تازه
ای به دســت آورده اســت .ازسال
گذشته ،به طور مداوم تقاضا رو به
رشد بوده و در ماه اوت به باالترین
حد رسیده اســت .با آن که درماه
سپتامبر ســطح تقاضا کمی (9.5
درصد) کاهش یافتــه ،این میزان
نســبت به ماه مشــابه سال پیش
بیش از دوبرابر است .فزون براین،
درســال جاری رشد تقاضا نسبت
به سال  20 ،2017درصد افزایش
داشــته اســت( .تلخیص از گازت
مونتریال 19 ،اکتبر .)2018

رشته دانشگاهی کارشناسی ماری جوآنا

جوآنا افتاده اســت .کالج نیاگارا،
واقع در اســتان انتاریو با داشــتن
کشــتزاری از  50گیاه ماری جوآنا
به دانشجویان روش آبیاری ،کود
دادن ،حفاظت و آزمایش محتوای
شیمیایی و نگهداری از آنها را می
آموزد .همچنین ،این دانشجویان
بــا جنبــه هــای بازرگانــی و داد و
ستد ماری جوآنا آشنا و در صنعت
قانونــی آن مشــغول بــه کار مــی
شوند .این برنامه چنان با استقبال
روبرو شده که تولیدکنندگان مجاز
برای اســتخدام فارغ التحصیالن
آن نوبــت گرفتــه انــد( .تارنمای
مونتریال بالگ 16 ،اکتبر .)2018

مونتریال

اعتصاب کارکنان پست

توافق اصولی با 2000
کارکنان خدمات پزشکی
کارکنــان
«فدراســیون
پیــش بیمارســتانی کبک»
( )FPHQتوافقــی اصولــی
برای تجدیــد قــرارداد کار با
 2000تن از کارکنان خدمات
پزشــکی امضاء کرده اســت.
این توافق با مالکان «انجمن
مالــکان آمبوالنــس هــای
منطقــه ای» و «موسســه
آمبوالنــس هــای کبــک»
( )CSAQپــس از  44مــاه
گفتگو حاصل شــده اســت.
به نظر «فدراسیون کارکنان
پیش بیمارستانی کبک» این

توافــق اصولی که مدت آن 7
ســال اســت ،به  2000عضو
آن امــکان داده که به قرارداد
دســته جمعی بهتری دست
یابنــد .این کارکنان شــامل
پزشکیار ،دستیار فوریت های
پزشــکی و کارکنان پشتیبانی
و اداری هســتند .دانیــل
شوییناررییس این فدراسیون
می گوید« :اعضای ما بردبار
بوده انــد و به زودی ثمر این
شــکیبایی را برداشــت مــی
کنند( .تلخیص از ژورنال دو
کبک 27 ،اکتبر .)2018

عذرخواهی رییس نظام پزشکی انتاریو
رییــس نظــام پزشــکی انتاریو که
مــاری جوآنــا را «دروازه ورود» به
مــواد مخدر قوی تــر خوانده بود،
حرف خود را پس گرفت و معذرت
خواست .به گزارش کندین پرس،
دکتر نادیا علم ،رییس نظام پزشکی
انتاریو هفته گذشته در مصاحبه با
تلویزیون ســی بی ســی گفته بود
مــاری جوآنــای تفریحــی «دروازه
ورود» به ســمت مواد مخدر قوی
تر اســت .او همچنیــن گفته بود
کسانی که به کشیدن ماری جوآنا
معتاد می شوند ،درصورت تالش
برای ترک آن دچار عوارض خماری

کمبود ماری جوآنا ،صف مشتریان و قفسه های خالی
شــد .شــرکت هکــزو
تأمین کننده  30درصد
ماری جوآنای قانونی که
در کبــک به فــروش می
رسد است که شامل 20
هزار کیلو مــاری جوآنا و
مشتقات آن است .بقیه
ماری جوآنای مورد نیاز ازسوی 5
تولیدکننــده دیگر درکانادا تأمین
می شود .شــرکت هکزو که 235
کارگر و کارمند دارد ،گلخانه های
سرپوشــیده ای به مســاحت 300
هزار فوت مربع دارد و قرار اســت
در ماه های آینده سطح زیر کشت
خــود را به یک میلیون فوت مربع
افزایش دهد( .تلخیص از الپرس
مونتریال 22 ،اکتبر .)2018
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را بر روی سایت بخوانید

اعضــاء «ســندیکای کارکنــان پســت»
( )S T T P
بخــش
مونتریــال از
ساعت 22:30
روز دوشنبه 29
اکتبر دست به
اعتصاب زدند.
لیــز -لیــن
ژلینو رییس بخش مونتریال ســندیکای
کارکنان پســت تصریح کرد کــه تا اطالع
ثانــوی این اعتصاب ادامــه خواهد یافت.
این اعتصاب در چهارچوب برنامه اعتصاب
چرخشی کارکنان عضو این سندیکا انجام
می شــود و پیش از این نیز در دیگر نقاط
کانادا انجام شده بود .اعضای این سندیکا
خواهان انعقاد قرارداد دسته جمعی جدید
و بهبود دستمزد و مزایای اجتماعی خود
هســتند( .برگرفته از تارنمای رادیوکانادا
( 31 ،)RDIاکتبر .)2018

و اضطراب می شوند .به دنبال این
مصاحبه ،چند تن از اعضای جامعه
پزشکی با این گفته های دکتر علم
مخالفــت کردند و او ســرانجام در
پستی در توییتر به خاطر اظهاراتش
عذرخواهی کرد و آن را لغزش کالم
نامیــد« :معذرت می خواهم ،من
لغزش کالم داشــتم .ماری جوآنا
دروازه ورود (بــه مواد مخدر قوی
تــر) نیســت .از همکارانم تشــکر
می کنم که مرا تصحیح کردند».
(تلخیص از تارنمای سالم تورنتو،
 17اکتبر .)2018

نوسازی  12.8میلیون دالری ساختمان
شهرداریمونتریال

کمیتــه اجرایــی
شهرداری مونتریال
تخصیــص
بــا
 12.8میلیــون
دالر بودجــه بــرای
نوسازی ساختمان
شهرداری موافقت کرد .بنابر مفاد
بیانیه منتشر شــده در این مورد:
«شرکت "پومرلو" مسئول بودجه
بندی ،هزینــه ها ،زمــان بندی،
شیوه انجام کار ،راهبرد تدارکاتی و
کیفیت کارها خواهد بود» .رییس
اپوزیسیون شــهرداری با انتقاد از
این قرارداد مــی گوید« :دیگر چه
باقی می ماند؟ تقریبا همه تصمیم

هــا را "پومرلــو" مــی گیــرد» .او
تصریــح می کنــد کــه مخالفتی با
شــرکت پومرلو ندارد بلکه با مفاد
قرارداد و اختیاراتی که در آن به این
شــرکت داده شــده مخالف است.
نظر کاریــن بــواون روآ ،یکی دیگر
از اعضای اپوزیســیون شــهرداری
مونتریال نیز این است که« :با این
ترتیب ،کار نوسازی می تواند هم

ازنظــر مبلــغ و هم
مدت زمــان انجام
کار از میــزان پیش
بینی شــده بیشتر
شــود زیــرا پومرلو
در کار مدیریــت
ســاختمان صاحب نظر اســت اما
متخصــص اقتصــادی نیســت».
والری پالنت شهردار مونتریال می
گوید« :خانم بواون روآ که رییس
کمیسیون دائمی بررسی قراردادها
است ،قبال با این قرارداد موافقت
کرده است« .تلخیص از تارنمای
رادیوکانادا 23 ،اکتبر .)2018
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

بیانیه وزارت مهاجرت کانادا درمورد زمان
رسیدگی به تقاضاهای مهاجرت ایرانیان
احمد حسین ،وزیر مهاجرت،
پناهندگــی و شــهروندی
کانــادا بیانیــه زیــر را درمورد
زمان رســیدگی به تقاضاهای
مهاجرت ایرانیان صادر کرده
اســت« :وزارت مهاجــرت،
پناهندگی و شهروندی کانادا
( )IRCCمتعهــد بــه ارائــه
خدمات با کیفیت به مراجعان خود
در شبکه جهانی و بهبود خدمات
رسانی برنامه های خود می باشد.
ما با اذعان به این که زمان پردازش
درخواســت هــای ایرانیــان برای
اقامت دائم طوالنی تر از میانگین
بین المللی اســت ،پیشرفت های
چشمگیری هم داشته ایم .برای
مثــال ،درســال  2015میانگیــن
زمان انتظار برای متقاضیان ایرانی
اقامت دائم که در ایران به ســر می
بردنــد 32.6 ،مــاه طوالنــی تر از
زمان انتظار برای شهروندان سایر
کشورها بود.
این اختالف در جــوالی  2018به
 10.5مــاه کاهــش یافت .مضاف

بــرآن ،از اول مــاه مــی ،2018
میانگیــن زمــان پــردازش بــرای
غربالگــری امنیتــی متقاضیــان
ایرانی اقامت دائم با میانگین زمان
پــردازش برای شــهروندان ســایر
کشــورها برابر بــود .از اول ژانویه
تــا  30جون ســال جــاری3657 ،
شهروند ایرانی اقامت دائم کانادا را
دریافت کردند .واقعیت این است
که فرآیند زمان پــردازش تقاضاها
پیچیــده اســت .هــر تقاضــا ،به
صورت موردی رســیدگی می شود
و توضیــح ســاده ای برای طوالنی
شــدن آن وجود ندارد .هر تقاضا،
صرف نظراز این که از چه کشوری
ارائه شده می تواند با تأخیر روبه رو

شود .غربالگری امنیتی ،یکی
از فاکتورهــا و دالیل طوالنی
شدن میانگین زمان پردازش
بــرای شــهروندان ایرانی طی
ســال گذشــته بــود .وزارت
خانه متبوع من ،همچنان به
همکاری نزدیک با مسئولین
وزارت امنیــت عمومــی برای
شناســایی نقائص و بهبود کارآیی
در فرآینــد غربالگــری امنیتــی
ادامه مــی دهــد .آژانس خدمات
مرزی کانــادا بــرای کاهش زمان
غربالگری امنیتی که شامل اتباع
همه کشــورها می شــود ،کارآیی
و عملکرد خود را بهبود بخشــیده
اســت .مــا امیدوارهســتیم کــه
متقاضیــان ایرانی کمــاکان کانادا
را برای زندگی انتخــاب کرده و به
جامعه درحال رشد کانادایی های
ایرانی ملحق شوند .ما برای بهبود
سیســتم پردازش تالش خواهیم
کرد»( .تارنمای ایران جوان18 ،
اکتبر .)2018

درخواست اطالعات شخصی توسط مرکز آمار کانادا
مرکز آمارکانادا از بانک ها خواسته
که اطالعات شخصی و معامالتی
 500هــزار تــن از کانادایــی ها را
بدون موافقــت آنان در اختیارش
قرار دهند .بنابرگزارش «گلوبال
نیوز» مرکــز آمار کانــادا خواهان
این اســت کــه «اطالعــات مالی
و فــردی» و اطالعــات حســاس

دیگر ،مانند شماره بیمه اجتماعی
را جمــع آوری نمایــد .هــدف از
ایــن کار توســعه «یــک بایگانی
جدید از اطالعات شخصی افراد»
است .مرکز آمارکانادا درنظر دارد
اطالعــات مربوط به داد و ســتد
های فردی و سوابق درآمدی را از
طریق بانــک ها و دیگر نهادهای

مالی به دســت آورد .این درحالی
است که این مرکز اعالم کرده که
از «طبیعت فوق العاده حساس»
ایــن اطالعــات آگاهــی دارد.
(تلخیــص از تارنمای ت و آ نیوز،
 28اکتبر .)2018
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افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا
افزایش نرخ بهره پایه توسط بانک
مرکزی کانادا باعث باالرفتن نرخ
بهــره وام گیرندگان می شــود .از
تابســتان ســال  2017تاکنــون
ایــن پنجمین بار اســت که بانک
مرکزی نــرخ بهره پایــه را افزایش
داده اســت .در افزایش اخیر نرخ
بهره یــک چهارم درصــد افزایش
یافتــه و بــه  1.75درصد رســیده
اســت .نرخ بهره پایه نرخی است
که بانک های بزرگ کانادا در وام
های کوتاه مدتی گه به یکدیگر می

دهند محاسبه می کنند .افزایش

نرخ بهره درنهایت به وام گیرندگان
منتقــل مــی شــود زیــرا بانک ها
برمبنــای آن نرخ بهــره وام های
رهنی یا خط های اعتباری خود را
افزایش مــی دهند .بانک مرکزی
کانادا سال ها نرخ بهره را در پایین
ترین حد نگهداشته بود تا با رکود
ناشی از بحران سال  2008مقابله
کنــد .ایــن نرخ تــا ســال 2017
کمتــر از  1درصد بود( .تلخیص
از تارنمای تلویزیون سی بی سی،
 24اکتبر .)2018

فدراسیون زنان کبک :روسپیگری یک حرفه است

فروش زندان
دولت کبک قصد دارد یک زندان
قدیمی واقع در منطقه ســورل-
تراســی که یک ســال است بسته
شــده را بــه فــروش برســاند.
ساختمان دو طبقه این زندان که
حدود  50ســال جایگاه زندانیان
بسیاری بوده برای فروش عرضه
شده و زندانیان آن به محل جدید
منتقل شــده اند .قیمت فروش
این زندان مشــخص نیســت زیرا
فقط در اختیار خریداران احتمالی
گــذارده مــی شــود امــا ارزیابــی
ســاختمان آن  949هــزار دالر و
بهای  30544مترمربع زمین آن
حــدود  476500دالر اســت کــه
در مجمــوع  1425000دالر مــی
شــود .به گفته شهردار سورل-
تراسی این ساختمان برای خریدار
بســیار بیش از این رقم تمام می
شــود زیرا بایــد هزینه ســنگین
آلودگــی زدایــی را نیــز بپــردازد.
بسیاری از جاهای این ساختمان
با رنگ حاوی سرب نقاشی شده و
در دیوارها نیز آمیانت به کار رفته
اســت« .تلخیــص از ژورنال دو
مونتریال 20 ،اکتبر .)2018
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افزایش حداقل دستمزد
به ساعتی  14دالر

دولت انتاریو قصــد دارد
در ادامــه برنامــه دولــت
پیشــین تاســال 2020
حداقــل دســتمزد را بــه
ســاعتی  14دالر افزایش
دهــد .اعالم این تصمیم
با انتقادهایی هم ازسوی
کارفرمایان و هم اتحادیه
ها و مدافعان مبارزه علیه
فقر روبرو شده است .به
گفته دولت محافظه کار،
در مقررات جدید افزایش
حقوق برپایــه نرخ تورم و
کاهش روزهــای تعطیل
خواهــد بــود و موجــب

افزایــش ســرمایه گذاری
خواهــد شــد .در قانون
پیشــین که توسط دولت
لیبــرال تصویــب شــده
بود ،قراربود از اول ژانویه
 2019حداقل دستمزد از
 11.60دالر بــه  14دالر
افزایش یابد و درسال بعد
به ساعتی  15دالر برسد.
در قانــون جدیــد حداقل
دســتمزد تا اکتبر ســال
 2020در  14دالر ثابــت
خواهد مانــد( .تلخیص
از اتــاوا ســان 25 ،اکتبــر
.)2018

«فدراسیون زنان کبک» ()FFQ
تــا به حال از موضع گیری درباره
روســپیگری خــودداری کــرده
بــود .دلیل این امر فقدان توافق
دراین باره در جنبش فمینیستی
بوده اســت .درجریــان برگزاری
مجمــع عمومی فوق العــاده این
فدراســیون کــه در روز یکشــنبه
 28اکتبر بــا حضور بیش از 150
عضو برگزار شــد ،اکثریت اعضاء
رأی به «اختیار داشتن زنان برای
کار در صنعت ســکس و موافقت

بــا این اختیــار» دادند .ســاندرا
وســلی ،رییس سازمان «استال»
کــه از کارکنــان خدمات جنســی

حمایت می کند ،گفت که از این
موضع گیری بسیار خرسند است
«زیــرا بــر اختیــار زنــان و نیاز به
مبارزه برای کسب حقوق انسانی
مــا تأکید می کنــد .تصویب این
بیانیه ازســوی فدراســیون زنان
کبک پیامی ازســوی فدراســیون
مبنی براین اســت که اعضای آن
مــی خواهند که ما نیز بخشــی از
جنبش [فمینیســتی] باشیم».
(تلخیــص از لــو دووآر 29 ،اکتبر
.)2018

بخشودگی پانصد هزار محکوم ماری جوانا توسط دولت کانادا
دولــت کانــادا قصد بخشــودگی
محکومینــی را دارد کــه به دلیل
همــراه داشــتن مقدار
اندکــی مــاری جوانــا
قبــل از قانونی شــدن
مصرف آن در کشــور،
با سوءســابقه کیفری
روبرو شدند.
آمــار تاییــد نشــده،
تعــداد محکومیــن
واجــد شــرایط را 500

هــزار نفر تخمین مــی زند .البته
این بخشــودگی یکشبه و سریع

رخ نداده و فرد محکوم بایســتی
مراحل قانونی را طی کند .طوالنی
بودن زمان انتظار برای
برخــورداری از حــق
بخشــودگی (حداقل
یک سال) ،برای افراد
دارای ســوء ســابقه
کیفــری ،آزاردهنــده
خواهد بود.
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تحلیل...
شباهتهای قتل خاشقجی و شاپوربختیار؛
کدام دولت صالحیت محاکمه دارد؟

فرامرز داور
قتل «جمال خاشقجی» ،شهروند
ناراضــی عربســتان ســعودی در
کنسولگری این کشــور در ترکیه،
یک پرونده پیچیده حقوقی است.
محاکمــه احتمالــی متهمان قتل
جمال خاشــقجی آیا در صالحیت
ترکیه اســت که جنایــت در خاک
آن رخ داده؟ عربستان سعودی
صالحیــت محاکمــه دارد کــه
اتباعش دســت به ایــن جنایت
زده انــد؟ مصونیت دیپلماتیک
کنســولگری عربســتان چــه
وضعیتی در محاکمــه احتمالی
پیش می آورد؟

فهرست اتهام قتل به دولت
ایران از فیلیپین تا آمریکا
دولــت هــا بــه طــور معمــول
مســئولیت قتــل اتباعشــان در
خــارج از مرزهای ملــی را گردن
نمی گیرنــد .نمونه های چنین
وضعیتی فــراوان و مــواردی که
مســئولیت آن را پذیرفته شده،
معــدود اســت .دولــت هــا این
مســئولیت را از بیــم عواقب بین
المللی آن نمی پذیرند اما در زمانی
که شــواهد غیرقابل انــکار وجود
داشــته یا انگیــره ایجــاد رعب در
میــان مخالفان ،وجود داشــته به
نحوی نقش خود را تاییدکرده اند.
قتل جمال خاشــقجی در ترکیه از
این جنس اســت .عربســتان می
گوید این قتل کار عوامل خودسر
بــوده امــا انجــام این جنایــت در
کنســولگری خود در استانبول را
تایید می کند .جمهوری اسالمی

غذایسفریکفتارها
نیلوفرشیدمهر

کفتارهاگردآمدهاند
در ریاض
دور محمد بن سلمان
امروز بعد ضیافت
او غذای سفری نیز
برایشان دارد
تا در پرواز برگشت
بازکه گشنهشان شد
مزهکنند:
تکهای از جمال خاشقجی
ملکجوانبخت
خبر مخصوصی هم دارد
خبری که میگوید
نانشان در روغن است
امروز هزاران کودک یمنی
اگرکشته نشوند
ازگرسنگیمیمیرند.

ایــران هــم از ابتدای تاســیس در
زمانــی که مخالفانــش در خارج از
کشــور به قتل می رسند ،با اتهام
قتل آنها رو به رو است.
بــه تازگــی ایــن موضوع حتــی در
دیــوان بیــن المللی دادگســتری
یــا دادگاه الهــه هم مطرح شــده
و آمریــکا در دفــاع از خــود بابــت
مصادره اموال ایران برای پرداخت
غرامت به خانــواده های قربانیان
حــوادث تروریســتی ،فهرســتی
بلندباال از قتل مخالفان را به نظام
جمهوری اســامی نســبت داد.
نظام جمهــوری اســامی ایران
به طور رســمی دست داشتن در
قتــل مخالفانــش را رد می کند
امــا در مواردی که مشــهورترین
آنها قتل شــاپور بختیار ،آخرین
نخست وزیرسلسله پهلوی است،
مســئولیت آن را به طور تلویحی
پذیرفته است.
قتل شــاپور بختیــار در اقامتگاه
تبعیــدی اش در پاریــس پس از
سلسله ای از تهدیدات که دامنه
آن بــه نمــاز جمعــه تهــران هم
رسیده بود ،پس از یک سوءقصد
ناکام ،سرانجام انجام شد.
مقــام هــای ارشــد حکومــت
جمهوری اسالمی در سال های
اول انقالب بهمن  1357بختیار
را که در حال ساماندهی مبارزات
سیاســتی علیه نظــام جمهوری
اسالمی بود ،تهدید به قتل کرده
بودند .انیس نقاش ،تبعه لبنانی
کــه بارها از ناتوانــی اش در قتل
بختیــار و ســوقصد نــاکام به او

ابراز ناخرســندی و تاســف کرده،
سال هاست که در تهران زندگی و
فعالیــت می کند و در گفت وگو با
رسانه ها دلیل ناکامی اش در قتل
بختیار را شرح می دهد.
مهمتــر و نمادین تــر از همه این
اتفاقات ،ماجرای بازگرداندن علی
وکیلی راد است که از سوی دادگاه
هــای فرانســه بــه قتــل بختیار
متهم وگناهکار شــناخته شــده
بــود .او پس از ســال هــا که در
فرانســه زندانی بود ،با یک تبعه
بازداشت شده فرانسوی در ایران
معاوضه شــد .در زمان بازگشت
او بــه تهران ،مقام های رســمی
دولت از جمله حســن قشقاوی
معاون وزیر خارجه و نمایندگانی
از مجلــس بــا حلقــه هــای گل
به اســتقبالش رفتند و مراســم
همانند یک رویداد حماسی ملی،
از شــبکه های تلویزیونی داخلی
پخش شد.
از مهمترین قتل های سیاســی
که دامنه آن به حدی فراگیر شد
که ســفرای کشــورهای اروپایی
تهران را ترک کردند ،قتل گروهی
از مخالفان در رستورانی در آلمان
به نام میکونــوس بود .ایران هرگز
مســئولیت ایــن قتل را بــه عهده
نگرفت ،اما «حســین موسویان»
که در زمان وقوع حادثه میکونوس،
ســفیر دولــت «اکبــر هاشــمی
رفســنجانی» در آلمــان بــود ،در
کتاب خاطراتش از دوره سفارت،
که با عنــوان «چالش های روابط
ایران و غرب» منتشر شده است،
فهرستی از قتل مخالفان سیاسی
حکومت جمهوری اسالمی ایران را
آورده که عمدتــا در دهه اول عمر
جمهوری اسالمی انجام شده و به
نوشته حسین موســویان به ایران
نسبت داده شده است.
محل انجام این قتل ها آن طور که
حسین موسویان آورده از فیلیپین،
هنــد ،پاکســتان ،ترکیــه و عراق
در شــرق و دامنه آن بــه بریتانیا،
سوئیس ،فرانســه ،آلمان ،سوئد،
ایتالیا و حتی آمریکا می رسد.
از این فهرســت میتــوان به ژنرال
«غالمعلی اویسی» حاکم نظامی
تهــران در زمــان محمدرضا شــاه
اشاره کرد که در بهمن سال 1362
مقابــل خانــه اش در پاریس ترور
شــد یا ترور عبدالرحمان قاسملو
دبیرکل حزب دمکرات کردســتان
ایران و معاونش در هنگام مذاکره
بــا فرســتاده ها و دیپلمــات های
حکومت ایران در وین.
اکبــر هاشــمی رفســنجانی در
خاطرات ســال  1368خــود با نام
بازســازی و ســازندگی نوشــته که
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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:
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
Document required:
Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card
or Working permit with CSQ or Proof of refugee status
______________________

ou (514) 755-3480

Tel.: (514) 484-8899

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

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

«عبدالرحمان قاسملو» به هنگام
ترور در جلســهای مشــغول گفت
و گو بــا دیپلماتهــای جمهوری
اسالمی ایران بود ه است.

چه کشوری صالحیت پیگیری
قضایی دارد؟
برخــی از این پرونــده ها همچون
ماجــرای رســتوران میکونوس در
دادگاه هــای آلمــان و قتل شــاپور
بختیار در محاکم فرانســه مطرح
شــده و برخــی به دالیــل مختلف
از جملــه فقدان مــدارک کافی که
ممکن است به انگیزه دیپلماتیک
کشــورها هم بی ارتباط نباشــد،
پیگیری نشده است.
بــا این همــه این موضوعــات در
ســطح افکار عمومی و رســانه ها
به فراموشــی کامل سپرده نشده و
هراز چندگاهی به مناســبت های
مختلــف بعــد تــازه ای از آن فاش
یا به مناســبت ســالگرد وقایع آن
مرور می شــود اما نمی توان گفت
که عامالن چنین جنایت هایی به
کیفر می رسند.
در تازه ترین موضوع قتل با انگیزه
احتمــاال سیاســی که مربــوط به
کشته شدن تبعه ناراضی عربستان
ســعودی در خــاک ترکیه اســت،
وضعیت کمی تفاوت دارد .به دلیل
درز جزئیات قتل اوال حیثیت ترکیه

را بر روی سایت بخوانید

به عنــوان کشــور محل جــرم در
میان است و دوما اعتبار حکومت
عربســتان ســعودی که به دنبال
نشــان تصویری میانــه رو و مدرن
از این کشور بوده ،در خطر است.
کشــورهای دیگــر هــم هریــک با
انگیزه متفاوتی خواهان رسیدگی به
موضــوع از جمله کیفر عبرتآموز
عامالن این قتل هستند تا از بروز
پدیــده های مشــابه در خاکشــان
جلوگیری شود.
حــاال موضوع صالحیــت کیفری
دولــت های عربســتان و ترکیه در
میان اســت .مقامهای ســعودی
می گویند متهمــان باید در خاک
عربســتان محاکمــه شــوند اما از
آنجا کــه قتل در کشــور ترکیه رخ
داده ،محاکم این کشور هم دارای
صالحیت قضایی هستند.
اصــول دادرســی مدرن بر اســاس
اصــل صالحیــت ســرزمینی ،و با
توجه به در دسترس بود شواهد و
مستندات جنایت ،صالحیت ترکیه
را برای رســیدگی بــه موضوع قتل
جمــال خاشــقجی در اولویت می
گــذارد اما با توجه به این که محل
قتل کنســولگری عربســتان بوده
و دیپلمات ها بــا امتیاز مصونیت
توانســته از ترکیــه خارج شــوند و
اسناد و مدارک احتمالی را جا به جا
کنند ،احتمال فقدان مدارک کافی

برای محاکم ترکیه وجود داد.
در صورتــی کــه وضعیــت پرونده
جمال خاشقجی به اجرای عدالت
و کیفــر عامــان آن برســد ،خود
رویهای برای موارد احتمالی آینده
است.
قانــون مجازات اســامی در ایران
اصل ملیت را در صالحیت کیفری
معتبر مــی داند و مــی گوید «هر
جرمــی کــه کارکنان دولــت بنا بر
شــغل و وظیفــه خــود در خــارج
از قلمــروی حاکمیــت جمهوری
اســامی ایران مرتکب شوند ،چه
دارای مصونیت سیاسی باشند چه
نباشند ،طبق قوانین جزایی ایران
مجازات می شوند».
اما دولت ها همیشه انگیزه و حتی
توان دادرسی عادالنه در ارتباط با
اتهاماتی که متوجه شهروندانشان
اســت را ندارد .در چنین مواردی
کشــورهای دیگــر بــرای اجــرای
عدالت صالحیــت پیدا می کنند،
چنانکــه اخیــرا یکــی از دیپلمات
هــای ایرانــی کــه دارای مصونیت
سیاسی اســت ،در کشوری خارج
از محل ماموریتش و به ظن اقدام
تروریستی در اروپا دستگیر شده و
احتمال محاکمه او منتفی نیست.
•
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نگاه...
Represented by

)Jean Sébastien Boudreault (Lawyer

آیا این فراخوان به کشــتار از متن
قــرآن اســت؟ نه ،از متــن تورات،
عهد عتیق ،کتاب ششم ،آیه های
 ٢٣و  ٢٤اســتخراج شــده اســت.
همچنین ،در همین متن می توان
خواند:
«به دشمنان حمله و آنها را قطعه
قطعه کنید! و اینک ،همه فرزندان
ذکــور را بکشــید و همــه زنانی که
مرد به خود دیده اند را بکشــید».
( تورات ،بخــش  ،٢٦آیه های ١٦
و .)١٧
«گمان مبریدکه من برای برقراری
صلح بــرروی زمین آمــده ام؛ من
بــرای آوردن صلح نیامده ام ،برای
حکمفرما کردن شمشیر آمده ام.
مــن آمــده ام تــا بین پدر و پســر،
دختر و مادر ،عروس و مادر شوهر
تفرقه ایجادکنم .انسان دشمنانش
را در خانــه خود خواهد داشــت».
(انجیــل ماتیو ،بخش  ،٥آیه های
.)٣٤ -٣٦
ایــن گفتــه ها را نیــز می تــوان از
عیسی مسیح نقل کرد:
«درمورد دشــمنان من ،کســانی
که نمی خواستند من برآنها حکم
برانــم را به اینجــا بیاورید و جلوی
من گردنشان را بزنید!»( .انجیل
لوقا ،بخش  ،١٩آیه .)٢٧

توجیه احتادها و جنگ ها
قرآن نیز به نوبه خود پر از مطالب
وحشتناک است .آیا بیش از دیگر
متون مقدس؟
ژاکلیــن شــابی ،تاریــخ دان بــه
قرائتی مردم شناسانه از متن قرآن
پرداختــه و فرازهای خشــونت گر
قــرآن را با فراز های مشــابه آن در
انجیل تطبیق داده اســت ( .)١به
نظر او ،در نهایت خشونت موجود
در قرآن کمتر از میزانی اســت که
در تــورات یافــت می شــود .دلیل

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

 21اکتبر -آلن گرش
ROLAND LAFFITTE
«خداونــد تو این مردم را تســلیم
تــو خواهد کــرد و برایــن مردمان
وحشتی مســتولی خواهد کرد که
باعــث از بین رفتنشــان شــود .او
پادشاهانشان را مغلوب تو خواهد
ســاخت و تو آنهــا را ازبین خواهی
بــرد ،هیچ کــس دربرابر تــو تاب
نخواهد آورد و تو همه آنها را ازبین
می بری ».

ســاده این امر این است
کــه قــرآن در چهارچوب واقعیت این
روابطی قبیلــه ای وجود است که از همۀ
داشــته کــه در آن جنگ باورها می توان
ســریع پایان می پذیرفته برای ایجاد
زیرا قانون قصاص (چشم جنگ استفاده تفسیرهایمتفاوت
متن های مذهبی ،که
دربرابر چشم) برای بقای
کرد.
قدمتی چند صد ساله
خود گروه هــای متنازع
یا حتی چندهزارســاله
خطرناک بوده است.
این نیز درخور توجه اســت که در دارنــد ،غالبــا بــا مفاهیمی مبهم
زمانی که این متن ها نوشته شده نگاشته شده اندکه راه را برای انواع
اند ،توجهی به حقوق بشر یا قوانین تفسیر و جدل باز می گذارد .حتی
جنــگ نبــوده و بــه ذهــن تقریبا کلیسای کاتولیک ،که گرد محور
هیچ کــس خطور نمی کرده که با پاپ کیش شخصیت ایجاد کرده –
به خالف اسالم – داور جریان های
مجازات مرگ مخالفت کند.
متون مقدس کمتر از آن که علت گوناگونی اســت کــه از هــواداران
جنــگ ها باشــند توانســته اند در مذهب رهایی بخش تا تندروهای
دوره هــای مختلــف خشــونت را مرتجع را تشکیل می دهند.
توجیه نمایند .اما این امر همیشه در اسالم این امر بیشتر است زیرا
علیــه «دشــمنان ایمــان» نبوده در آن هیــچ مرجع عالی برای حل
اســت .چنــان کــه جک گــودی ،اختالفــات وجود نــدارد ودر طول
مردم شــناس بریتانیایــی درمورد تاریخ تفسیرهای متفاوتی از قرآن
امپراتوری عثمانی عنوان می کند ارایه شــده اســت .به این ترتیب،
کــه در قرن شــانزدهم بــه صورت درســال  ،١٩٥٠زنان مصری برای
«عنصر کلیــدی سیاســت اروپا» درخواســت حــق رای بــه خیابان
ها آمدنــد؛ االزهر ،باالترین مرجع
درآمد:
«درســال  ،١٥٣٩شــارل پنجــم ،اســام سنی ،با نشر فتوایی اعالم
درحالــی کــه نمــی توانســت بــا کــرد کــه رای دادن زنان برخالف
پروتســتان هــا بــه توافق برســد ،مبانی دینی اســت؛ ده ســال بعد،
کوشــید کــه بــا عثمانــی هــا بــه زنان در بیشترکشورهای مسلمان
تــرک مخاصمــه دســت یابــد .در رای می دادند.
مجارستان ،هنگامی که فردیناند درواقــع ،در قــرآن ســوره هــای
هابسبورگ خود را شاه اعالم کرد« ،خشــونت آمیز» وجود دارد ولی
رقیبش ژان اول زاپولیا با ســلطان آنچــه مهــم اســت این اســت که
عثمانی متحد شد تا از تاج و تخت توســط این یــا آن مفســر چگونه
خود محافظت کنــد .فردیناند در تفسیر می شود.
زمــان خود درپی همــان حمایتی آنچه که شــیخ ســی حمــزه بوبکر
بــود که دیگــران قبل و بعــد از او درباره این سوره قرآن« :در راه خدا
بودند :فرانسوای اول برای مقابله با با کســی که به جنگ شما می آید
قدرت امپراتوری؛ الیزابت ایر برای بجنگید اما از حد مجاز فراتر نروید
ســاختن جبهــه ای دربرابر قدرت زیــرا خداوند متمردان را دوســت
نــدارد» (ســوره بقــره ،آیــه )١٩٠
کاتولیک ها».
و هــر حاکمی در متــون مذهبی تفسیرکرده را در زیر می خوانیم:
مطالبی برای توجیه اتحاد خالف «این آیه محکوم کردن همه شکل
های خشــونتی است که نسبت به
طبیعت خود یافت.
بــا این حــال ،نقــش دین هــا در زنــان ،کــودکان ،ســالخوردگان،
جنگ هــای قرن هــای نوزدهم و بــردگان یا مومنــان و به طور کلی
بیســتم تعیین کننده به نظر نمی کسانی که در جنگ شرکت ندارند
رسد .جنگ روسیه توسط ناپلئون ِاعمال می شود .شکنجه گران باید
بناپــارت درســال « ١٨١٢فاجعــه درباره این توصیه قرآن تعمق کنند.
هولناک»ی بود که زمینه را برای تخریب ساختمان ها ،ازبین بردن
خشــونت هــای آینــده در جنــگ درختان یا محصوالت کشاورزی و
کشتار حیوانات نیز تمرد از فرمان
جهانی اول ( )٣آماده کرد.
درمــورد دو جنــگ جهانــی قــرن الهی محسوب می شود (.»)٤
بیســتم ،دین در آنها نقشی ثانوی
{>> ادامه در صفحه}25 :
داشــت درحالــی کــه ایدیولــوژی
های «غیرمذهبی» ،کمونیســت

ها ،ملــی گراها ،نازی
ها و فاشیســت ها در
آن جایگاهــی مرکــزی
داشتند.

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

Federal Québec Provincial

آیا اسالم دینی خشونت گراست؟

All aspects of Immigration

Michael Monfared

ﻣﺎﯾﮑــﻞ ﻣﻨﻔـﺮد ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
و داﻧﺸﺠﻮى رﺷﺘﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎﻧﺎدا

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

(021) 8552 – 1483

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

St. Laurent Adult
Education Centre

514-337-3856
www.slaec.ca

انگلیسی  /فرانسوی بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی و فرانسوی
WINTER SESSION
DECEMBER 3, 2018 TO MARCH 21, 2019
BASIC ENGLISH DAY CLASSES
Monday-Friday 8:30 a.m. – 12:30 p.m.
REGISTRATION DATES
November 7, 16, 19, 26
FROM 9:00 a.m. – 11:15 a.m.
_____________________________
BASIC ENGLISH & FRENCH EVENING CLASSES
Monday-Thursday 5:30 p.m. – 9:30 p.m.
BASIC ADDRESS
REGISTRATION DATES
950 Rue Fraser
NOVEMBER 6, 15, 20, 27
Saint-Laurent, QC H4M 1Z6
FROM 5:00 p.m. – 7:15 p.m.
________________________________
?Need to complete your High School Diploma? Want to get into a trade
!CEGEP and University?We offer Academic courses to fit YOUR goal
ACADEMIC REGISTRATION
November 14, 22, 28
FROM 9:00 a.m. – 11:15 a.m.

PLACEMENT TESTS
November 8, 15, 20, 26
ACADEMIC ADDRESS
2405 Place Lafortune West
Saint-Laurent, QC H4M 1A7
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جهان...

خدمات حسابداری و دفترداری

ژایر بالسونارو ،مردی که او را 'ترامپ برزیل'
میخوانند،کیست؟
دلسردی از سیاستهای مرسوم
و واکنــش در برابــر چهــارده
ســال حکمرانی چپهــا ،باعث
محبوبیــت نامــزد راســتگرای
افراطــی ،ژایــر بولســونارو Jair
 Bolsonaroو پیشــتازی او در
انتخابات ریاستجمهوری برزیل
شد.
آقایبولسونارو،افسرسابقارتش
مدام در حسرت دوران حکومت
نظامیــان در این کشــور اســت
و ارتبــاط نزدیکی با کلیســاهای
انجیلــی دارد .او با وعده "نظم و
قانون" ،در کشــوری که هنوز با
رکود اقتصادی و سرخوردگیهای
ناشــی از فســاد و رســواییهای
پیدرپی دستبه گریبان است،
تــاش کرد تــا رأیدهنگان را به
سوی خود جلب کند.
او به عنــوان فردی نژادپرســت،
همجنسگراســتیز و زنســتیز
شناخته شده است و هیچ احترامی
برای نزاکت سیاسی قائل نیست،
هرچنــد خودش همه اینهــا را رد
میکند.
اما شــهرت او به عنوان فردی که
خارج از دنیای سیاست بوده است،
بــا اینکــه از ســال  ۱۹۹۱نمایندٔه
مجلــس بوده اســت ،در پیروان و
بوتاب فرقهای
طرفدارانش نوعی ت 
و مذهبی ایجاد کرده است.

رأی ضد چپ
کارزار انتخاباتــی آقای بولســونارو
بر زمینٔه تســهیل قوانین مالکیت
اســلحه ،کاهــش ســن بــرای
فرستادن افراد به زندان بزرگساالن
(در حال حاضر  ۱۸ســال است) و
در پیــش گرفتــن روشهــای تند
و شــدید در برابر جرایم و فســاد و
قاچاق موادمخدر استوار بود.
تفســیر دیگــری کــه بــرای اوج
ناگهانــی آرای او در انتخابات ارائه
شــد ،چنیــن اســت :بســیاری از
رأیدهنــگان از وضعیت حاکم بر
عرصه سیاســی سیاســی و حزب
کارگــرکه تا این اواخــر قدرت را در
دست داشت ،ناراضی هستند.
دیلمــا روســف ،رئیسجمهــوری
ســابق پس از اســتیضاح در سال
 ۲۰۱۶از قدرت برکنار شد.
در هفتههای اخیر ،آقای بولسونارو
و طرفدارانش کارزار داغ انتخاباتی
را راه انداختنــد و حمالت تازهای
علیه حــزب کارگر و رئیسجمهور
سابق لوال داسیلوا (که به  ۱۲سال
زندان به جرم فســاد مالی محکوم
شد) به راه انداختند.
در عرصــه نبــرد انتخاباتــی در
شــبکههای اجتماعــی ،او حــزب
کارگــر را جناحــی تشــنٔه قــدرت
معرفــی کرد که ارتبــاط نزدیکی با
دولتهــای سوسیالیســت مثــل

PAIVAND: Vol. 25  no.1394  Nov. 01, 2018

12

مجلــس بــه اســتیضاح
رئیسجمهور آینده دیلما روسف
رأی دادنــد ،آقــای بالســونارو به
ســرهنگ فقید آلبرتو بریلهانت
اوسرا رأی داد.
کلنل اوسرا مردی بود که ریاست
یکی از مخوفترین سازمانهای
اطالعاتــی و امنیتــی را از ســال
 ۱۹۷۰تــا ســال  ۱۹۷۴در برزیل
بر عهده داشــت و متهم بود که
شخص ًا در دستگیری و شکنجٔه
 ۵۰۰نفر از اعضای جناح چپ در
دوران دیکتاتــوری نظامی برزیل
دست داشته است.

یک گسست تاریخی:
دهشت فاشیسم در برزیل
ونزوئال و کوبا دارند.
او همچنیــن حــزب کارگــر را
"بزرگترین دا رودستٔه خالفکار و
مجرم" در تاریخ برزیل مینامد که
"در آستانٔه نابودی" قرار دارد.

"هیتلردیوانه"
امــا حــزب کارگر برزیــل هم بیکار
ننشســت و در برابــر این حمالت
ویدئویــی تهیــه کرد که بســیاری
از رفتارهــا و ســخنان جنجالــی
بالسونارو را به آدولف هیتلر تشبیه
کرد.
"ترامپ
در رسانههای محلی ،او به
ِ
برزیــل" مشــهور شــده اســت و
روشهــای پوپولیســتی و حضور
او در شــبکههای اجتماعی مشابه
کارهای رئیسجمهور فعلی ایاالت
متحده قلمداد شده است.
ت کــه در روزنامٔه
در یک یادداشــ 
گاردین دربارٔه بولســونارو منتشر
شده اســت "این راســت افراطی،
بسیار بدتر از ترامپ" معرفی شده
است.
یــک رقیــب انتخاباتــی ،تــا آنجــا
پیش رفــت که آقــای بولســونارو
را "هیتلرکوچــک دیوانــه برزیــل"
خواند.
"حمایت" از شکنجه
از بولســونارو نقــل میشــود کــه
گفته اســت بزرگترین "اشــتباه"
برزیل در دوران دیکتاتوری نظامی
(۱۹۸۵ـ )۱۹۶۴این بوده اســت که
فعــاالن چپ را "به جای کشــتن،
شکنجهکردند".
او همچنیــن وعــده داده اســت
کــه جلــوی پــا گرفتــن و ایجــاد
مؤسسههای حقوقبشری را بگیرد
"چون حقوق بشر به برزیل آسیب
و صدمه زده است".
در ســال  ،۲۰۱۶وقتــی اعضــای

اظهاراتتهاجمی
در ماجــرای جنجالــی دیگــری،
بولسونارو پس از گفتن این جمله
"حتــی ارزش نــدارد کســی به او
تجاوز کند" به یکی از نمایندگان
زن مجلس به نام ماریو دوروساریو
از حزب کارگر ،محکوم به پرداخت
جریمه شد.
در مــوارد متعــددی بولســونارو
اظهاراتی کرده اســت که نشــانه و
مهر تأئیدی بر باورهای سرشار از
تبعیض و نابرابری جنسی در ذهن
او دارد.
در ســال  ،۲۰۱۶در مصاحبــه
تلویزیونــی با مجــری زنی بــه نام
لوسیانا گیمنز ،اوگفت که به زنها
نبایــد به اندازٔه مردهــا حقوق داد
چون زنها دورٔه بارداری دارند.
پــس از آن او ادعا کرد که حرفش
بد تفســیر شــده اســت و او فقط
خواسته است دیدگاه کارفرمایان را
بیان کند.
بولســونارو ،که پنج فرزند از ســه
ازدواج خود دارد ،در آوریل ،۲۰۱۷
در ســخنرانی دیگــری بــاز باعث
جنجال شــد .او گفت کــه پس از
داشــتن چهار پســر ،داشتن یک
دختر "لحظٔه شکســت و ضعف"
برای او بوده است.
او همچنین به دلیل اظهارنظرهای
توهینآمیــزش در ســال ،۲۰۱۷
دربــارٔه آفریقاییتبارهــای برزیل،
متهم به نژادپرســتی شــد و اما در
دادگاه تبرئه شد.
درســال  ،۲۰۱۱او به دلیل گفتن
جملــه "نمیتوانم تصــور کنم که
فرزندم همجنسگرا باشــد ،چون
آنهــا را خــوب بــزرگ کــردهام"
در برنامــه تلویزیونــی محکــوم به
پرداخت جریمه شد.
بولســونارو انــکار میکنــد کــه
همجنسگراســتیز اســت هرچند
گفتــه اســت"نمیتوانم پســر
همجنسگرایم را دوســت داشته
باشــم" و معتقد اســت کــه آدمها
اگــر در دوران رشــد خــوب کتک
نخورند ،همجنسگرا میشوند.

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

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

او همچنیــن از توقف تالشها در
برزیــل در جبــران بیعدالتیهای
ســیاهان خبر داده و از لغو قوانین
مربوط به کشتار جنسیتی حمایت
کرده است.
او همچنین در مجلس علیه بهبود
شــرایط و حقوق خدمتکاران رأی
داده اســت و بــا ارائــ هٔ قــرص ضد
بارداری از ســوی بیمارستانها به
قربانیــان تجاوز جنســی مخالفت
کرده است.

رأی باال در انتخابات
بــا وجود همه اینها و با همه بحث
و جنجالهایــی که در اطــراف او
برپاست ،آقای بولســونارو جایگاه
خود را در دور اول انتخابات محکم
کرد.
اگرچــه صدهاهــزار نفــر از زنــان
در تمــام شــهرهای بــزرگ برزیل
و همچنیــن در خــارج از کشــور
راهپیمایی کردند و پالکاردهایی را
حمل میکردند که روی آن نوشته
شده بود #او_نه.
فریــاد و صدای این اعتراض بعد از
آنکه چندین میلیون نفر از زنان در
اعتراض به بولســونارو از هشــتگ
#او_نه  EleNao#در شبکههای

اجتماعــی اســتفاده کردنــد ،اوج
گرفت.
هرچند در پی این ماجرا موسســۀ
عمومی نظرســنجی و آمــار برزیل
( )IBOPEاعــام کــرد کــه آرای
او در میــان زنــان از  ۱۸درصــد به
 ۲۴درصد رســیده اســت و درصد
طرفــداران زن حــداد ،رقیــب
بولســونارو ،از  ۲۱درصــد بــه ۲۰
درصدکاهش پیدا کرده است.

اجتناب از گفتگو
ماه گذشــته ،آقای بولسونارو پس
از آنکــه در یکــی از فعالیتهــای
انتخاباتی با چاقو مورد حمله قرار
گرفت ،ســه هفته در بیمارســتان
بود .ضارب او فردی بود که تعادل
روانی نداشــت و با سیاستهای او
مخالف بود.
با حــدود  ۱۲میلیون طرفــدار در
فیسبوک ،اینستاگرام و توییتر ،با
پیامهایی که مدام توســط پسران
اوکــه هرکدام به ســهم خود افراد
کارکشــتهای در عرصٔه شبکههای
اجتماعی هستند،منتشر میشود،
به سختی میتوان تصور کرد که او
از رقابتهــای انتخاباتی جا مانده
باشد.

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

بنــا بــه توصیههای پزشــکان او از
شــرکت در مباحثههای تلویزیونی
میان نامزدهای انتخاباتی اجتناب
کرد.
امــا او جداگانــه با حضــور در یک
شبکهتلویزیونیمسیحیانانجیلی،
در طول نیم ســاعت مصاحبه ،به
پرســشها با تســلط کامل پاسخ
داد و آقــای حــداد را متهــم کــرد
کــه "عروســک خیمهشــببازی"
رئیسجمهور سابق ،لوال داسیلوا
است ،کسی که به عقیدٔه او کارزار
انتخاباتــی حزب کارگــر را از درون
زندان هدایت میکند.
اوگفت":باعث افتخار من است که
نامزد محافظهکارانی هستم که به
خانواده احترام میگذارند ،کسانی
کــه میخواهنــد بــدون تعصبات
عقیدتی با جهان دادوســتد کنند،
کســانی که به سختی برای مقابله
بــا خشــونت تــاش میکننــد،
عارضهای که گریبانگیر بسیاری از
افراد جامعه بخصوص زنان است".
"مــن میخواهم مــردم برزیل را با
هم متحد کنم ،جناح چپ ما را از
هم جدا کرده بود".
•
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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
F: (514) 842-8021 Metro: McGill
farnaz@hot.ca www.hot.ca

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

بدهیهای بانکی ویرانگر در نظام والیی
/۰۵آبان۱۳۹۷/
 ،۱۳۸۳تــا پایــان نخســتین دور دلیــل دوم افزایــش بدهیهــای
جمشید اسدی
زمامداری حســن روحانی ،ســال دولت ،نیاز به پول برای بازپرداخت
دولت به بانک مرکزی و نظام بانکی  ،۱۳۹۶بدهــی دولت بــه بانکها اصــل و فــرع بدهیهای پیشــین
بدهکار است .خود بانکها هم به  ۵۴برابر شد و از سال
است.
بانکی
معوقات
بانــک مرکــزی بدهکارنــد .بانک  ۱۳۸۴تا پایان تیرماه
کــه
همچنــان
مرکزی بر سر گنج نشسته که این  ۱۲ ،۱۳۹۷برابــر ۱۵۰ .هزار میلیارد شــرحش رفــت،
همه وام میدهد؟ نه! شوربختانه حســن روحانی بارها تومان است که
دولت در نظام والیی
این بیشتر این وامها بیپشتوانهاند از ســنگینی بدهی به از این میان  ۵۰۰همواره برای جبران
کسری بودجه قرض
و تــار و پــود اقتصــاد ایــران را فرو جــا مانــده از دولــت نفر  ۸۲هزار
خواهندپاشید.
میگیرد .اما دولتی
محمــود احمدینژاد میلیاردتومان
خود داوری کنید:
به شبکه بانکی انتقاد
که پــول هزینههای
بخش دولتی به گونه فزایندهای به کــرده بــود؛ امــا در بدهی دارند و باز
ســال جــاریاش
عمل بــر آن افزود .در منیپردازند!
بانک مرکزی بدهکار است:
را نــدارد کجــا پول
در حدود  ۶۴هزار میلیارد تومان در پایان نخســتین سال
بازپرداخــت بدهــی
مــرداد ماه  .۱۳۸۷یعنی  ۲۱درصد کاری او ( ،)۱۳۹۲بدهــی بخــش سالهای پیش را دارد؟
بیشتر از  ۵ماه پیش از آن در اسفند دولتی به سیســتم بانکی از حدود از همیــن رو مجبور اســت که باز
 .۱۳۹۶ایــن بدهی مجموع بدهی  ۱۱۱به حــدود  ۲۸۴هزار میلیارد هــم قرض کندکه ســود تضمینی
خود دولــت ( ۵۸درصد) اســت و تومان در پایان تیرماه سال  ۱۳۹۷بدهیهای پیشین ،همچون اوراق
شرکتهای وابســته به دولت ( ۴۲رســید .بیش از  ۲.۵برابــر .از این قرضــه و مشــارکتی را باز پــردازد.
درصــد) .در ســال  ۲۰۱۶-۲۰۱۵میان ،ســهم بدهی بخش دولتی از همیــن روســت کــه دولتهای
میــادی بدهــی دولت برابــر  ۱۷به سیستم بانکی  ۸۸درصد و سهم نظــام والیــی همــواره از ســهم
درصد و بدهی بنگاههای حکومتی شرکتهای دولتی  ۱۲درصد است .بودجه عمرانی بــر میدارند به کار
برابر  ۴۲درصد درآمد ناخالص بود دلیــل افزایــش بدهــی دولــت به هزینههای جاری میزنند و تازه باز
 (IMF, Country report, A/63,بانک مرکزی و نظام بانکی به ویژه هم کم میآورند و از بانک مرکزی و
 Feb 2017).از اســفند  ۱۳۹۶تــا مــرداد  ۱۳۹۷دیگر بانکها قرض میکنند.
برپایــه بــرآوردی ،ســهم دولت در روشن نیســت ،چرا که در همین حاال چه عیبی دارد که دســتگاه
اقتصاد در حدود  ۱۷درصد و سهم بــازه  ۵ماهــه درآمدهــای نفتی و دولتی به بانکها بدهکار باشد؟
بخش عمومی  ۷۰درصد است.
مالیاتــی دولــت  ۱۷درصــد و  ۶۲مهمتریــن آســیب این اســت که
اســناد بــه تعهد دولــت (پرداخت درصد افزایش یافته بود.
دولتــی کــه وام میگیــرد منابع را
بانک مرکــزی به حســاب دولت) امــا چــرا دولت ایــن قــدر قرض از بانکهــا به ســود خــود بیرون
و نیــز تنخواه گــردان خزانه بدهی میکند؟
میکشــد و بدیــن ترتیــب تــوان
اصلی دولت به بانک مرکزی است .نخســتین و مهمتریــن دلیل این وامدهی نظام بانکی به کارآفرینها
دولــت مجبــور بــه تســویه بدهی اســت کــه دولت همواره کســری برای ســرمایهگذاری و به خانوارها
بسیاری از سازمانها و شرکتهای بودجــه دارد و بــرای تأمیــن آن برای مصرف را در هم میریزد.
بخــش حکومتــی (عمومــی) نیز چارهای جز استقراض ندارد.
در نتیجه تولید بــه راه نمیافتد و
هست که به نسیه میخرند و دولت یکی از بزرگترین هزینههای دولت کار ایجاد نمیشود و ناچار بیکاری
را درگیر بازپرداخت میکنند.
پرداختدستمزدهاست.
و تنگدستی گسترش مییابد.
دولت نه تنها به بانک مرکزی بلکه دولت ژاپن کشــور را (با جمعیتی آســیب دیگــر این که بانــک برای
بــه دیگر بانکها هم بدهــی دارد .بیش از ایران) با  ۳۰۰هزار کارمند جبران از میــان رفتن منابع برای
زمانــی کــه محمــود احمدینژاد اداره میکند.
وام دهی به مشــتریان ،به ســراغ
رئیسجمهور شــد ،بدهی بخش دولت نظام والیــی چهار میلیون بانک مرکزی مــیرود و با دریافت
دولتــی بــه شــبکه بانکی
نفــر در کارمند وام پایــه پولی و در پی آن نقدینگی
حــدود  ۲۴هــزار میلیــارد تعداد مدیران در در اســتخدام را افزایــش میدهــد .هــر گاه نرخ
دارد کــه از رشــد نقدینگی بیش از نرخ رشــد
تومان بود (در پایان ســال دولت روحانی
 )۱۳۸۴و زمانی که هشت
ایــن میــان  ۱۰اقتصادی باشد تورم ریشه میدواند
از شمار کل
ســال زمامداری خود را به
درصدشانمدیر و میگسترد.
دولت
کارمندان
پایان رســانید ،این بدهی
هستند.
چنانچه از سالهای پایانی ریاست
است!
بیشتر
ژاپن
رســید به بیش از  ۹۱هزار
به دیگر ســخن جمهــوری محمد خاتمی ،ســال
میلیارد تومان (پایان سال
شــمار مدیران  ،۱۳۸۳تــا پایــان نخســتین دور
 .)۱۳۹۱یعنی بدهی دستگاه دولتی در دولت نظام والیی بیش از شمار زمامداری حســن روحانی ،ســال
به نظام بانکی چهار برابر شد.
کل کارمندان دولت ژاپن است.
 ،۱۳۹۶رشد  ۱۴برابری پایه پولی و
دولت نه تنها به بانک مرکزی بلکه مقایســه کارایــی ایــن دو بمانــد  ۲۲برابری نقدینگی بسیار بیشتر از
به نظام بانکی هم بدهکار است.
برای فرصتی دیگر .اما این هست نرخ رشد یک و چهار دهمی تولید
از ســالهای پایانــی ریاســت کــه دولت نیــاز به پــول دارد برای و خدمــات بود .این باعث شــدکه
جمهــوری محمد خاتمی ،ســال پرداخت حقوق کارمندان.
{>> ادامه در صفحه}22 :

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

مرکز آموزشی بزرگساالن هایاسکول مونتریال
انگلیسی

بیاموزید  :نامنویسی ترم زمستانی

کالس های انگلیسی مقدماتی :
ENGLISH LITERACY COURSES
FRENCH SECOND LANGUAGE COURSES CCBE
REGISTRATION: November 6, 7, 8, 2018
10:00 A.M. - 12:00 P.M. / 5:00 - 7:00 P.M.

نامنویسی:
اطالعات
		

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

اطالعات کالس هاCourse information: :
8:45 A.M. - 12:45 P.M.
)Winter Session 2018 (Dec. 3 – March 22
5:30 P.M. - 9:30 P.M.
)Winter Session 2018 (Dec. 3 – March 21

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

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

مدارک ضروری:

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال
www.addhi.net

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

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

مدرسه فرزانگان

گروهرقصخورشیدخانوم

Tel: 514-775-6508

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

facebook: Farzanegan Montreal

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

اجنمندوستدارانزرتشت

اجنمنایرانیانوستآیلند

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

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

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

نان سنگک

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

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز

>> ساعات کار:

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

گزارش جشن مهرگان

محافظه کاران

اندرو شی یر ،رهبر حزب محافظه کار
کانادا ،با حضور در کمپین انتخاباتی
در اتــاوا ،به انتقــادات اش از دولت
لیبرال تــرودو ادامــه داد .محافظه
کاران در میان احزاب رقیب ،اولین
حزبی بودندکه  141نامزد انتخاباتی
شان را معرفی کردند.

نیودموکرات ها
نیودموکــرات ها با تاخیــر زیاد در
مقایســه با رقبای سیاســی شان،
اقــدام کرده اند .بــه جز جاگمیت
ســینگ (رهبــر حــزب) ،تنهــا 4
نامزد انتخاباتی برای ســال 2019
معرفی شده است .این 4
نامزد عبارتند از :ریچارد
کننیگز ،نیکی اشــتون،
شــریل هاردکســل و
به اطــاع هموطنان گرامی می رســاند ،تریســی رمزی که همگی
برنامــه دورهمی کــه در روزهــای جمعه در حــال حاضــر نماینده
بعدازظهر برگــزار می شــد ،از اول نوامبر مجلس می باشند .دو نفر
روزهای دوشنبه برگزار خواهد شد.
از نمایندگان سابق حزب
 -ساعت  ۵تا  ۹شب ---در مجلــس ،از جملــه

برنامه دورهمی ها

Tel: 514-909-1972

توماس مولکــر و کندی
اســتوارت حــزب را ترک
کرده و  5نماینده ســابق
نیز برای انتخابات بعدی

حزب سبز
الیزابت می ،رهبر حزب سبز برای
کســب مجــدد کرســی نمایندگی
تالش خواهد کرد .انتخابات سال
 ،2019پنجمیــن انتخابــات وی
خواهد بود .اگر مــی در انتخابات
پیروز شــود ،برای ســومین بار به
مجلس راه می یابــد .این حزب تا
بــه این لحظه  3نامزد ،یعنی آمیتا
کوتنــر ،دیوید مرنر و کلود برتراند
را معرفی کرده اســت .بد نیســت
بدانیدکه برتراند در انتخابات قبلی
از ســوی حزب لیبرال نامزد شده
بود.
حزب مردم
(به رهبری ماکسیم برنیه)
ماکســیم برنیه پــس از جدایی از
حزب محافظــه کار ،حزب جدید
People’s Party of Canada
را تشــکیل داد .این حزب ادعا می
کند که قصــد معرفــی  338نامزد
برای انتخابات سال آینده را دارد.
اما در حال حاضر برنیه تنها نامزد
حزب است.

انتظار طوالنی و دردناک در مونترال:
 9ساعت معطلی برای آمبوالنس

آقــای تــه رور جرالــد ،صبــح
چهارشنبه گذشته با درد شدید از
ناحیه لگــن از خواب بیدار شــد و
با اورژانــس Urgences-Sante
تمــاس گرفــت .او اوایل ماه عمل
جایگزینی لگن را انجــام داده بود
و لگــن جدیــد از جــای خــود در
رفته بــود .به جرالد گفته شــد که
به دلیــل وقوع چند مورد ســکته
قلبی در مونترال بایســتی منتظر
آمبوالنس بماند .اما این انتظار 9
ساعت طول کشید .او مجبور شد
هشــت بار دیگر با اورژانس تماس
بگیرد و عمال به فرد پشــت تلفن
التماس کند تا باالخره آمبوالنسی

برایش بفرستد .او در مدت انتظار
با جراح ارتوپــدش تماس گرفت.
پزشک جراح نیز بالفاصله تیمی را
برای پذیرش و درمان سریع جرالد
در بیمارســتان  St. Maryآمــاده
کرد .با تاخیــر در انتقال جرالد به
بیمارستان ،پزشک وارد ماجرا شد
و شخصا با اورژانس تماس گرفت.
آمبوالنس چند دقیقه پس از تماس
جراح به خانه جرالد اعزام شد.
جرالــد کــه تحــت عمــل جراحی
اورژانــس قــرارگرفتــه از تاخیر در
اعــزام آمبوالنس برای بیماری که
دچــار در رفتگــی لگن شــده و راه
دیگری برای انتقال به بیمارستان

یکم و پانزدهم ماه

www.shaterabbas.ca
انجمن دوســتداران زرتشت ،گروه
آریایــی و انجمــن شــاغل بانــوان
مونترال ،جشن مهرگان را همراه با
پانزدهمین سالگرد تأسيس انجمن،
در رستوران کازاگریک برگزارکردند.
آمدیــم تا در کنــار یکدیگــر آنچه از
نیکانمان ،بر پاس داشت وگسترش
باورها و فرهنگ پویای ایران زمین،
که برپایه اندیشه نیک ،گفتار و کردار
نیک ،به نســل ما رسیده را به انجام
برسانیم  .رسالتی که خویشکاری هر
پدر و مادر ایرانیست .جشن با خوش
آمــدگویی مجری برنامه ،یار پرتوان
و کوشای انجمن جناب درویشعلی
از سوی گروه برگزارکنندگان و سرود
جاودانه ای ایران آغاز شــد .گفتاری
از زرتشت ،پزشک ،ستاره شناس و

اتاوا -انتخابات فدرال،
دوشــنبه  21اکتبر
 2019در سراســر
کشــور برگزار خواهد شد.
در فاصلــه یک ســال باقــی مانده
تــا موعــد انتخابــات ،وضعیت و
موقعیت احزاب سیاســی از سوی
نشــریه  Toronto Starدر زیــر
تشریح شده است.

لیبرال ها
لیبــرال ها پــس از محافظه
کاران قرار دارند .لیست نامزدهای
انتخاباتــی آنهــا برای ســال آینده
تقریبــا تمامــا از نماینــدگان فعلی
حــزب در مجلس تشــکیل شــده
اســت .ترودو اکثر وقت خود را به
شــرکت در کمپیــن هــای معرفی
نامزدهــا و اعالم حمایت از لیبرال
هایش اختصاص داده است.

خود را نامــزد نکرده اند .این افراد
عبارتنــد از :لینــدا دونکــن ،ایرن
ماتیســن ،دیوید کریستوفرسن و
هلن الوردیه.

ندارد ،خشمگین است و نمی تواند
درک کند که چرا بیماران بایستی
به دلیل محــدود بــودن امکانات
در سیســتم درمانی کبــک ،رنج و
عذاب بکشند.
پاول برونت ،دبیر شورای حمایت
از بیماران در کبک ،اتفاقی که برای
جرالد رخ داد را آزاردهنده توصیف
کرده و ابراز امیدواری کرد که دنیل
مک کان (وزیر جدید بهداشــت و
درمان کبک) به اوضاع سیســتم
درمانی سر و سامان داده و بودجه
بیشــتری را در اختیــار این بخش
قرار بدهد.

www.paivand.ca

Tel.: 514-894-8372

اندیشمند ایران کهن ،که آموزه
هایــش بر هــر انســان آزاده ای
قابل درک و پذیرش می باشــد،
بوسیله بانو دکتر تینا فرشادگهر
بیان شد  .سپس فلسفه برگزاری
جشن مهرگان بوسیله بانو مریم
طباطبایی بیان شد .این جشن
که ویژه کشــاورزان در برداشت
فرآورده هایشان ،و سپاسگزاری
از هســتی ،در شــش روز انجام می
شد .در دو مراســم عام و خاص که
پادشــاهان در مراســم عام در میان
مــردم باده می نوشــیدند و مســت
به پایکوبی و شــادی می پرداختند.
مهرگان را روز تولد مشیه و مشیانه
(آدم و حوا) می دانستند ،به همین
سبب آن را جشــن آفرینش هم می
گویند .دوساقه ریواس که همسان و

وضعیت احزاب سیاسی در فاصله یک سال
باقی مانده تا انتخابات فدرال

5964 Av. Notre-Dame de Grâce
طبقه دوم اتاق RM: 204 204
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همتــان و هــم باال بودنــد ،از زمین
میرویند و بخواست اهورامزدا در ماه
مهر از کالبدگیاهی به صورت انسانی
درمی آیند .در این روز مردم و پادشاه
جامــه هایی برنگ ارغوان به تن می
کردند و بدنشــان را بــا روغن های
خوشبو مرطوب میکردند .سفره ای
همانند نوروز که در آن نان های گرد
و کوچکــی از هفت نوع دانه ،گندم،
جو ،ارزن ،عدس ،برنج ،لوبیا و میوه

های فصل و شاخه های سبز و گل،
شــکر ،به و انارکه شگون داشت ،بر
ســفره می گذاشتند .سپس پیدایی
مهرگان را که در شاهنامه فردوسی،
پیروزی ایرانیان به رهبری کاوه آهنگر
و تــاج گذاری فریدون آورده اســت،
بوسیله جناب فروتن بیان شد .پس
از آن ،جناب دکتر شــریف ،گزارش
پانزده ســال تکاپــوی انجمن را ،که

را بر روی سایت بخوانید

هدف بنیادی و اساسی آن ،برگزاری
جشن های ملی ،شناساندن فلسفه
وباورآنها ،برگزاری ســخنرانی ها ی
گوناگــون فرهنگی بویژه شــاهنامه
خوانی (تفســیر شاهنامه) که تاثیر
بســزایی در شــناخت فرهنــگ و
باورهــای پربــار ایران زمیــن دارد .
تشکیل انجمن جوانان دوستداران
زرتشــت ،کــه پایبند بــه فرهنگ و
باورهای ایران بودند ،و سپاسگزاری
از تمامی کســانی کــه در این پانزده
ســال در انــدام هیــات مدیــره این
انجمن همســو با یکدیگر ،آنچه در
توان داشتند را در راستای اهدافمان
به کار بستند ،سپاسگزاری نمودند.
پس از شام دی جی امیر با برگزیدن
آهنــگ هــای شــاد ایرانــی فضــای
شــادیبخش ویژه خود را به نمایش

گذاشــت  .هدایایــی کــه از ســوی
تپش دیجیتال جناب فرشاد فضلى
یار پرتوان و یاری رســان کامیونیتی
ایرانیان ،و دو تابلو خطاطی از سوی
گروه برگزارکنندگان با قرعه کشی به
برندگان اهداء شد .گروه برگزارکننده
از اسپانسرهای جشن ،دکترشریف
کلینیک دندانپزشکی  soleilسمیه
یوســفی ،مشــاور بیمــه و ســرمایه
گذاری ،حمید سام ،مشاور امالک؛
همچنین از نشریه بازار ،مجله هفته
و نشــریه پیونــد که بــرای تبلیغات
یاری رســان ما بودند و یکایک شما
گرامیان که در جشن مهرگان شرکت
کردید ،بدین وسیله سپاسگزاری می
نماید.
چشم براه دیدارتان در جشن یلدا
خواهیم بود .
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جامعه...

دود تورم بیش تر به چشم چه کسانی میرود؟

یک سال و نیم بیش تر از انتخابات
 ۲۹اردیبهشت  ۱۳۹۶سپری نشده
اما آب از ســر اقتصاد ایران گذشته
اســت« .حســن روحانــی» قــول
داده بــود از تــورم تکرقمی چون
دست آوردی گرانبها صیانت کند
ولی چنین نشــد .این روزها سایه
سنگین تورم به وضوح روی زندگی
مردم ایران ،به ویژه اقشارکمدرآمد
و فقیــر پخش شــده اســت .اگر تا
پیــش از ایــن گرانی یک شــاخص
احساسی ملموس بود ،حاال حتی
در آمارهای رســمی هــم میتوان
اژدهای تــورم را دید کــه از خواب
برخاســته و دوباره بر ســر جامعه
ایرانی آوار شده است.
در تمــام  ۴۰ســال گذشــته ،نرخ
تورم فقط چهار بار تک رقمی شده
اســت؛ دو بار در دهه بههمریخته
 ۶۰و دو بار در ســالهای  ۱۳۹۴و
.۱۳۹۵
بعد از سال  ،۱۳۵۲در ایران سابقه
نداشــته است که ســه سال پیاپی
نرخ تورم زیر  ۱۵درصد باشــد .اما
در ســالهای  ۱۳۹۳تا  ۱۳۹۵نرخ
تــورم در ایران کم تــر از ۱۲درصد
بود .این موفقیت نسبی باعث شد
بسیاری با خوشبینی خیال کنند
کــه دوران ثبات قیمتها در ایران
فرا رسیده است اما چیزی نگذشت
کــه مشــخص شــد ثباتــی در کار
نیست .تورم حاال با قدرت تخریبی
بیش تری هم بازگشــته اســت تا
شیرینی ثبات نسبی ســه ساله را
از دماغمــان درآورد .بــرای درک
قدرت ویــران گر تورم فعلی ،کافی
است ساختار آن را دقیقتر بررسی
کنیم و ببینیم فشــار تــورم چرا و
روی چه گروهی بیش تر سنگینی
خواهدکرد؟

نرخ تورم و میزان افزایش
شاخص کلی قیمتها در حال
حاضر
آخرین آمار منتشــر شــده از سوی
«مرکــز آمار ایران» نشــان
میدهــد ،نــرخ تــورم ۱۲
ماهــه در مهرمــاه ســال
جاری به نزدیک ۱۴درصد
رســید .ایــن عــدد اگرچه
هنوز بــه نســبت کوچک
میرســد اما وقتــی آن را با
نرخ تورم ماه های گذشته
مقایسه کنیم ،نشانههای
آشــکاری از جهــش بلنــد
قیمتها در دو سه ماه اخیر
خواهیم دید.
شــاخص کلــی قیمتهــا
بــه نســبت مهرماه ســال
گذشته ،نزدیک ۳۳درصد افزایش
و طی یک ماه بیش از هفت درصد
رشد داشته است.
تداوم این روند ،احتماال متوســط
نرخ تورم را در سال  ۱۳۹۷به بیش
از  ۲۰درصــد میرســاندکــه نتایج
فاجعهبار اقتصادی و اجتماعی در
پی خواهد داشت.
چه اقالمی بیش تر گران
شدهاند
عمــده افزایش قیمت هــا در چند
ماهه اخیر در ســبد مــواد غذایی
اتفاق افتاده است .سبد خوراکی و
آشامیدنی مردم به نسبت پارسال
ن شــده اســت ،در
۴۸درصــد گرا 
حالی که مواد غیر خوراکی به طور
متوسط  ۲۷درصدگرانتر شدهاند.
تازه همین که متوسط قیمت مواد
غذایی بیش تر از این افزایش پیدا
نکرده ،مدیون ثبات نسبی قیمت
نان اســت که ســهم آن در ســبد

«بزنگاه چهاردهم آبان ماه»...
بر قــدرت اقتصــادیاش ،قوانین
داخلی خــود را در ورای مرزهایش
بر دیگرکشــورها تحمیل میکند.
ســخن بر ســر «اعمــال فرامرزی
قوانین ملی» آمریکا است.
«اعمال فرامرزی قوانین ملی» ،که
«دیپلماسی حقوقی» نیز توصیف
شده ،به آن معناست که کشوری،
با تکیه بر ابزار بر آمده از صالحیت
نهادهــای حاکمه خــود ،مقررات
و منتظمــات درونــیاش را بــه
گونهای یکجانبه در ورای مرزهای
ســرزمینهای تحــت حاکمیــت
خود و در مورد نهادها و اشــخاص
حقیقی و حقوقی تابع دیگرکشورها
به اجــرا بگــذارد .ایــاالت متحده
«دیپلماسی حقوقی» خود را در دو
زمینه عمده به کار میگیرد:
اجــرای قانــون فــدرال ســال
 ۱۹۷۷در زمینــه منــع فســاد
شــرکتهای آمریکایــی در روابط
خارجــی (Foreign Corrupt
 )Practices Actو اعمــال
تحریمهــای یکجانبــه بــر دیگــر
کشورها.
هیــچ قدرتی در جهــان ،در زمینه

غذایــی خانوار بیش از ســایر مواد
غذایی است.
در میــان خوراکیها ،قیمت نان و
غالت بــا  ۲۲درصــد افزایش ،کم

تــر از بقیه تغییرکرده اند و میوه و
خشکبار با۷۵درصد افزایش نسبت
به پارســال ،بیش از هر خوردنی و
نوشیدنی دیگری گران شده اند.
افزایــش قیمــت خوردنیهــا و
نوشیدنیها یک زنگ خطر جدی
برای جامعه اســت .زیــرا افزایش
قیمت غذا ،تهدیــدی جدی برای
بخشهــای کمدرآمــد جامعــه به
شــمار می رود؛ افــرادی که عمده
درآمدشــان هزینــه تامیــن قوت
الیموت میشود.

جامعه شهری یا روستایی،
هزینه زندگی کجا بیش تر شده
است؟
آمارها نشــان میدهند در شرایط
فعلــی ،فشــار تــورم روی جامعــه
روستایی بیش تر از جامعه شهری
است .نرخ تورم  ۱۲ماهه روستایی
در مهــر  ۱۳۹۷اگرچــه هنوز چند
دهم درصد کم تر از شــهری است

>> ادامه از صفحه7 :

بهکارگیری «دیپلماسی حقوقی»،
با آمریکا قابل مقایسه نیست.
مجموعــه منســجم و بســیار
پیچیدهای از منتظمات حقوقی به
مهمترین قطب اقتصادی و نظامی
جهــان امــکان میدهــد قوانیــن
مصوب دســتگاههای قانونگذاری
خــود را در ورای مرزهایش به اجرا
بگذارد .مجموعهای به همان اندازه
منسجم و پیچیده مرکب از دستگاه
مقننه ،قضات ،وزارت خزانهداری،
وزارت خارجــه و دســتگاههای
اطالعاتــی ،آن قوانیــن را بــه اجرا
میگذارند« .دیپلماسی حقوقی»
واشنگتن در چند عرصه عمده به
کارگرفته میشود :مبارزه با فساد،
اجرای قوانین آمریکا در زمینههایی
چــون فرار مالیاتی و پولشــویی و
غیره و ،ســرانجام ،دفاع از امنیت
ملی آمریکا از راه توســل به سالح
تحریماقتصادی.
چرا آمریکا به خــود اجازه میدهد
قوانین مصوب نهادهای داخلیاش
را در مــورد شــخصیتهای
حقیقــی و حقوقی خــارج از حوزه
قانونگذاریاش به اجرا بگذارد؟

پاسخ آمریکاییها این است که اگر
قوانین ایــاالت متحــده در زمینه
مبــارزه با فســاد در روابط خارجی
و یا تحریم تنها علیه شــرکتهای
آمریکایــی بــه کار گرفتــه شــود،
شــرکتهای متعلق به قدرتهای
رقیب ،با استفاده از فرصت ،جای
آنهــا را میگیرند و بــه این ترتیب
منافع اقتصادی و امنیت آمریکا را
به خطر میاندازند.
پرســش دیگــری کــه در زمینــه
«اعمــال فرامــرزی قوانین ملی»
آمریکا مطرح میشود این است که
این کشور با تکیه بر چه اهرمهایی
«دیپلماسی حقوقی» خود را پیش
میبرد و صدها شــرکت خارجی را
وادار میکند به مصوبات دســتگاه
قانونگذاری آمریکا تسلیم شوند؟
مگــر آمریکا به تفنگــداران دریایی
خود متوسل میشود و یا از تهدید
اتمی استفاده میکند؟
کارآمــدی «دیپلماســی حقوقی»
آمریکا دلیل بسیار سادهتری دارد
و آن مجموعه رشــتههایی اســت
که شــرکتهای غیرآمریکایی را به
گونههای مختلف به اقتصاد آمریکا
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دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

ظرفیتمحدود

ترم زمستانی2019 :
( 8ژانویه تا  24مارس)

Tel.: 514-737-3642

Snowdon

Winter session
)(8 Jan.–24 Mars 2019

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

اما جزییات دادههای آماری حاکی
از آن هســتندکــه میــزان هزینــه
زندگی در روســتا بــه مراتب بیش
تــر از شــهرها گران شــده اســت.
متوسط سبد غذایی هر روستایی
بیــش از شــهر ۵/۱ ،برابرگرانتر
از پارســال شده و سایر هزینههای
زندگی بیش از  ۲۶درصد باال رفته
اند.
این اتفاق چندان معمول نیست و
میتواند اثرات اجتماعی ویرانگری
بــه همراه داشــته باشــد .معموال
هزینه زندگی در روستا کم تر از شهر
است اما این بار بر خالف معمول،
عالوه بر این که درآمدهای عمومی
در روســتا کم تر است ،هزینهها از
هزینههای زندگی شــهری پیشــی
گرفته اند تا مصائب روستانشینی
در ایران دو برابر شوند.
دســت کــم  ۵۰ســال اســت کــه
مهاجرت از روســتا به شــهر یکی
از معضــات بــزرگ اجتماعــی

متصلمیکند:
استفاده از دالر ،ضرورت دستیابی
بــه بــازار عظیم آمریــکا ،نیــاز به
اســتفاده از تکنولوژی آمریکایی،
داشتن یک یا چند شعبه در خاک
آمریــکا ،ارتبــاط در زمینههــای
گوناگونباشرکتهایآمریکایی...
اگــر یک بنــگاه معظــم اقتصادی
اروپایــی یــا آســیایی بــا دســتگاه
قضایی آمریکا ســر شــاخ شود ،یا
باید هزینههای کالنی را برای این
سر پیچی بپردازد و یا از تمام روابط
خود بــا آمریکا صرف نظــر کند .و
بنگاهی که با آمریکا رابطه نداشته
باشــد ،دیگر «معظم» به شــمار
نمیآید.
اینکه یک غول نفتی فرانســوی به
نــام «توتــال» با یک تشــر آمریکا
همــه امتیازهایــش را در ایــران
رهــا میکنــد ،به این دلیل اســت
کــه در خــاک آمریکا دهها شــعبه
دارد ۳۰ ،درصــد ســهامدارانش
آمریکایی هســتند ،بدون استفاده
از تکنولوژی آمریکایی عرصه را به
رقیبانش میبازد و ،مهمتر از همه،
حضــور آن در دهها کشــور جهان
بــدون اســتفاده از دالر حتــی یک

در ایــران بــوده کــه باعث
درهمریختگــی اجتماعی و
گســترش حاشیهنشــینی
شــده اســت .مهمتریــن
انگیزه مهاجــرت تا کنون،
فرصتهای شــهر و امکان
افزایــش درآمــد در مناطق
شــهری بوده اســت .کافی
اســت کاهــش هزینههای
زندگی را هم اضافه کنیم تا
حاشیهنشینی در شهرهای
ایــران رونق بیش تری پیدا
کند.

تورم روی شانههای چه کسانی
سنگینتراست؟
تردیدی نیســت که بــار تورم روی
شانههای اقشار پاییندست و فقیر
جامعه بیــش از دیگران ســنگین
اســت .گزارشــی کــه مرکــز آمــار
ایران روز ســوم آبان ماه بر اســاس
دهکهای درآمدی منتشــر کرده
اســت ،نشــان میدهد در یک ماه
اخیــر بیش تریــن میزان تــورم و
افزایش هزینه زندگی در دهکهای
پایینی جامعه اتفاق افتاده است.
نمــودار باال کــه در گــزارش اخیر
مرکز آمار ایران آنده اســت ،نشــان
میدهد در مهر ماه امســال میزان
افزایش متوســط هزینه زندگی در
دهکهــای پاییــن بیش تــر بوده
است .این در حالی است که تا پیش
از این معموال بار تورم بیش تر روی
دهکهای میانی سنگینی میکرد.
اما این بار با توجه به افزایش چشم

ساعت قابل دوام نیست.

چرا اروپا منیتواند؟
«دیپلماســی حقوقی» آمریکا طی
چند دهه گذشــته با واکنشهای
منفی اتحادیــه اروپا روبهرو شــده
است ،از جمله علیه اعمال فرامرزی
قانون  ۱۹۶۱هلمز-برتون در مورد
تحریم و محاصره دریایی کوبا و یا
قانون  ۱۹۹۶داماتو-کندی درباره
تحریم سرمایهگذاری در ورای یک
سقف معین در صنایع نفتی لیبی
و ایــران .ایــن تنشهــا در روابــط
میان دو سوی اقیانوس اطلس سر
و صدای چندانی بــه بار نیاوردند،
زیــرا طی آن ســالها روابط آمریکا
و اروپــا آنچنان تنگاتنــگ بود که
چنین رویدادهایی نمیتوانست بر
آن خدشهای وارد آورد.
امروز وضــع دیگرگون شــده و زیر
پرسش رفتن موافقتنامه هستهای
 ۲۰۱۵با ایران از سوی واشنگتن،
همــراه با پیامدهــای آن در عرصه
اقتصادی ،ابعاد دیگری پیدا کرده
است .مورد مشخصی که در حال
حاضــر بــر روابــط اروپــا و آمریکا
سنگینی میکند و با نزدیک شدن

محل ثبت نام

گیر قیمت مواد غذایی ،فشار تورم
ن سنگینتر شده
روی طبقات پایی 
است.
در گذشته با توجه به باال بودن نرخ
تــورم در بخش مســکن ،معموال
جامعه شــهری و طبقات متوسط
بیش تــر در معــرض آســیب قرار
میگرفتنــد امــا به نظر نمیرســد
مســکن بتوانــد دوباره بــه جایگاه
خود در جــدول تورم دســت پیدا
کند.
ظاهرا کار به مســابقه و مبارزه بقا
رسیده است و بیش از هر چیز سبد
غذایــی خانوادهها گرانتر شــده و
میشود.
گــزارش مرکز آمار نشــان میدهد
هزینه سبد غذایی هشت میلیون
فقیر جامعــه ایران ۱۰ ،درصد طی
یک ماه گران شــده است در حالی
که میزان افزایش هزینه متوســط
سبدغذاییهشتمیلیونثروتمند
جامعه دو درصدکم تر بوده است.
اگر فرض کنیم در یک ســال آینده
ت مواد غذایی
میزان افزایش قیم 
بــه همیــن روال ماهــی ۱۰درصد
باشد ،ســبد غذایی مردم فقیر در
مهر ماه ســال  1398بیش از ســه
برابرگرانتر از امروز خواهد شد.
ترجمــه ایــن اعــداد و ارقــام،
سوءتغذیه ،گرسنگی و یک بحران
انسانی تمامعیار است که طبقات
متوســط و کمدرآمــد را تهدیــد
میکند.
(علی رنجیپور)

«چهاردهم آبان ماه» اهمیتی روز
افزون مییابد ،تحریمهایی اســت
که واشــنگتن ،در پی خروج خود
از «برجام» ،تصمیم به اعاده آنها
گرفتــه و پــای نهادها و اشــخاص
حقیقــی و حقوقی غیرآمریکایی به
ویــژه اروپایــی را به میان کشــیده
اســت .خواهیــم دیــد کــه بــرای
اروپائیــان مســئله از محــدوده
«برجــام» و روابــط آنهــا بــا ایران
بسیار فراتر میرود و به شکلبندی
آتی روابــط اقتصــادی بینالمللی
کشیده میشود.
تا به امروز ،مهمترین ابتکار اتحادیه
اروپا در زمینه کمک به ایران برای
مقابلــه بــا بازگشــت تحریمهــای
آمریــکا ،زنده کردن قانون معروف
به «انســداد» (یــا بازدارنده) بوده
اســت .این ابتکار در ســال ۱۹۹۶
از ســوی اروپاییــان در پاســخ بــه
تحریمهایی اتخاذ شــد که ایاالت
متحدهآمریکابرپایهقوانینهلمز-
برتون و داماتو-کندی علیه کوبا،
لیبــی و ایران بــه اجرا گذاشــت.
امروز همان ابتکار در شــرایط تازه

{>> ادامه در صفحه}28 :
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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
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Upon completion:
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یادواره...
دلم تنگ است برایت هوشنگ« .المصب»
چرا چنین زود و نابهنگام رفتی؟!
احتجاب هوشنگ گلشیری
به احترام  ۵۰سالگی شازده
ِ

که با برکشیدن ما و تاریخ و فرهنگ
ما بــه فرم ،چشــم انــدازای نو در
ادبیات داستانی ایران خلق کرد
به احتــرام فیلم شــازده احتجاب
بهمن فرمان آرا که سانسور دیدن
آن را از مردمان دریغ کرده است
و بــه احتــرام تــاش همیشــگی
هوشــنگ در دفاع از آزادی بیان و
خالقیت و مبارزه با سانسور و...

اما این کلمات درد مرا درمان نمی
کنند
........
دلــم بــرای هوشــنگ خیلی تنگ
روزان ترس
است .برای آن شبان و
ِ
و هــراس و امید و تالش و حرکت
زنده و سرشاری که با هم زیستیم،
دلتنگ او هســتم ،به ویژه در این
غربت سرد تنهائی و در شب هائی
که به گفته اخوان «بی آن که یک
دم مهربان باشند با هم پلک های
من» کابوس می بینم و در خواب
هــای مــن «ایــن آب هــای اهلی
وحشت ،تا چشم بیندکاروان هول
و هذیان اســت» .هوشنگ رفیق
چنین شب هائی هم بود .اگر بود
زنگ می زدم و می گفتم هستی که
؟ و بی آن که منتظر پاسخ او بمانم
مــی گفتم می آیم  ..و حاال کجائی
پس تو؟.کجا بروم من حاال؟
...
دلم برای هوشنگ بد جوری تنگ
است ،حتا برای آن جدل ها که در
جمع مشــورتی کانون نویسندگان
داشتیم و برای شبان و روزانی که
در خانه من یا او ،آوارِ ستم و ترس
و تعقیب و نیز گرمی امید و زندگی
و حرکت را با هم زیستیم
.....
حکایت هوشنگ و از جمله روایت
شــبی را که با سیمین و مهرانگیز
و روشــنک و ســپان و  ..بازداشت
شــدیم ،در متنــی با عنــوان «آن
ســوارکه آمد» نوشتم به زمانی که
بیمــاری او را بــرد و مــن در ایران
نبودم .قرار بود در یادنامه هوشنگ
در مجله کارنامه منشــتر شود اما
خبرچینی روزنامه نویسی مشهور
امنیتی ها را هشیار کرد و مقاله را
حــذف کردند .فقــط یک صفحه،
مقدمه متن ،در مجله کارنامه ماند

و منتشر شد چون یادگاری سمج از
حقیقتی انکار شده .متن در مجله
باران ،که در سوئد منتشر می شد،
چاپ شد .نسخه ای از متن ندارم
و اگر کســی آن شماره مجله باران
را داشــته و برایم بفرستند ممنون
می شوم.
....
هوشــنگ در دهــه هــای چهل و
پنجــاه مــا را و فرهنــگ و تاریــخ
مــا را و جامعــه معاصر خــود را در
داستان های کوتاه درخشان و در
شازده احتجاب و ..ثبت کرد و نیز
انقالب را در فتح نامه مغان و شاه
سیاه پوشان و داستان های کوتاه
ماندگاری که نوشت و اغلب اول بار
در مجله آدینه چاپ شد .
مــرد مبارزه با سانســور بود ،فاخر
بود ،متعالی بود و..
.......
اکنون که به ابتذال داستان نویسی
آکورایمــی یکی دو دهــه اخیر و به
نویسندگان و هنرمندانی می نگرم
کــه خــود را ارزان مــی فروشــند،
چکمه خونیــن حاکمان لیس می
زنند و دســت چرکیــن دزدان می
بوسند ،بیش از همیشه دلم برای
هوشنگ تنگ می شود با همه آن
چــه که بود ،حتــا آن بخش ها که
خوش نداشــتم .مــدام از خود می
پرسم اگر مانده بود چه می کرد با
این معرکه ابتذال و صحنه تسلیم و
بی مایگی و چکمه لیسی ؟
.......
دلم برای هوشــنگ تنگ اســت،
بــرای خالقیت جوشــان او ،برای
بی نیــازی او ،برای ایســتادگی او
در برابر قدرت و سطله و سانسور،
بــرای مهربانی بی دریــغ او ،برای
فهــم عمیــق او ،بــرای نجابــت و
شــرافتمندی او و بــرای دوســتی

ها کــه در حق من کــرد به دوران
سختی.
...
بــه چکمه لیســان که مــی نگرم،
تالش های ســرفرازی گذشــته را
مرور می کنم و شعر «آن گاه پس
از تندر اخــوان» را برای خودم باز
می خوانم و می خوانم و می خوانم
«هر کس گریزان ســوی ســقفی،
گیرم از ناکس
هرکس گریــزان زیر چتری ،گیرم
از ابلیس
..
«دیگرکدام از جان گذشته زیر این
خونبار،
این هر دم افزون بار،
شطرنج خواهد باخت ،بر بام خانه
برگلیم تار؟
وان گسترش ها وآن صف آرائی
وان پیــل ها و اســب هــا و برج و
باروها
افسوس
آن سقف بند آرزوهای نجیب ما
وآن بــاغ بیــدار و برومنــدی کــه
اشجارش
در هــر کنــاری ناگهــان می شــد
صلیب ما
....
و حــاال در ایــن غربــت ســرد بی
هوشنگ:
«انگار در من گریه می کرد ابر
انگار بر من گریه می کرد ابر»
....
دلم تنگ اســت برایت هوشنگ.
«المصــب» چــرا چنیــن زود و
نابهنگامرفتی؟

ایران نزدیک به نه میلیون بیسواد دارد
طبق آمار مرکز آمار در ایران ۲۴۱
هزار دختر و پسر شش تا نه ساله
بیســواد زندگــی میکننــد و در
مجموع هشــت میلیــون و ۷۹۵
هزار و  ۵۶۲نفر در حال حاضر در
ایران ســواد ندارنــد .از این تعداد
پنج میلیون و  ۵۶۹هزار و  ۴۴نفر
خانم هســتندکه چهار میلیون و
 ۸۹۲هزار و  ۶۸۰نفر آنها بیش از
 ۳۵سال سن دارند.

از تعداد زنان بیســواد  ۱۱۷هزار
و  ۸۶۷نفر بین شــش تا نه ســال
هســتند و  ۳۷هزار و  ۹۱۵نفر ده
تا چهارده سال سن دارند .تعداد
زنان بیسواد پانزده تا نوزده سال
نیــز  ۵۸هــزار و  ۱۶۳نفر اســت.
همچنیــن زنــان بیســواد  ۹۵تا
 ۹۹ساله هشــت هزار و  ۷۱۹نفر
و تعداد زنان بیسواد  ۱۰۰ساله و
بیشتر سه هزار و  ۱۹۳نفر است.

براســاس اطالعات مرکــز آمار در
ایران ســه میلیــون و  ۲۲۶هزار و
 ۵۱۸مــرد بیســوادندکــه از این
میــان دو میلیــون و  ۶۵۲هزار و
 ۲۰۸نفر  ۳۵ســال به بــاال دارند.
گفتنی اســت در کل کشور ۱۲۳
هزار و  ۱۴۷پسر بیسواد شش تا
 ۹سال و  ۳۶هزار و  ۴۸۳پسر ده تا
چهارده ساله سواد ندارند.
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سالمت...

آثار منفی حشیش و ماریجوانا برای نوجوانان
بیش از الکل است
مطالعه ای در کانادا نشان می
دهد که اســتفاده از مشتقات
شاهدانه توسط نوجوانان می
تواند باعث وارد آمدن صدمات
ماندگار به مغز که در این سن
درحال رشد است شود.
این مطالعــه دریافت که تاثیر
منفــی این مــاده بــر مهارت
هــای تفکــر ،حافظــه و رفتار
بیش از تاثیر نوشیدن الکل در
نوجوانان است.
محققان از دانشــگاه مونترآل
جوانــان را ترغیــب کردنــد
استفاده از موادی مثل ماریجوانا
و حشیش را تا جای ممکن عقب
بیاندازند.
این مطالعه  ۳۸۰۰فرد درحال بلوغ
را بــرای مــدت چهار ســال دنبال
کرد؛ یعنی از حدود  ۱۳ســالگی تا
 ۱۷سالگی.
شــواهد علمــی نشــان داده کــه
نوشــیدن الکل و مصــرف موادی
مانند شاهدانه ،در سنین نوجوانی
باعث ایجاد مشــکالتی در توانایی
ذهنــی ماننــد یادگیــری ،تمرکز،
تصمیم گیری و همچنین عملکرد
آکادمیک می شود.
ایــن مطالعــه دریافــت کــه ایــن
مشــکالت بــا افزایــش مصــرف

شاهدانه بیشتر می شود  -و تاثیر
آن برخالف الکل ماندگار است.
نوجوانــان از  ۳۱مدرســه در کانادا
سالی یک بار جزییات نحوه مصرف
الکل و مشتقات شــاهدانه را ارائه
می کردنــد .مهارت هــای مغزی
آنها هم سالی یک بار با تست های
کامپیوتــری مــورد آزمایــش قرار
گرفت.

مغز درحال رشد
هرچند میزان مصرف شاهدانه در
مقایسه با الکل کم بود ۲۸ ،درصد
نوجوانــان به نوعی اســتفاده از آن
اذعان کردند.
ایــن در مقایســه بــا  ۷۵درصــد

نوجوانانــی بــود کــه گفتنــد
حداقــل گهگاهــی الــکل می
نوشند.
پروفســور پاتریشــیا کنــراد
سرپرست مطالعه از دپارتمان
روانشناسی دانشگاه مونترال
گفــت انتظــار او این بــود که
الــکل تاثیر بیشــتری بر مغز
نوجوانان داشته باشد.
این مطالعه در عوض شــاهد
تاثیر منفیتر مصرف شاهدانه
بر نوجوانان هنگام تست زدن
بــود .این تاثیر نه فقط هنگام
مصــرف آن بلکــه بعــد از توقــف
مصرف هم مشهود بود.
این اثر در حافظه ،قدرت استدالل
و توانایــی کنترل رفتار مشــاهده
شد.
پروفسور کنراد در مورد نوجوانان
گفت" :مغز آنها درحال رشد است
اما شاهدانه در این رشد تداخل می
کند".
او افــزود" :آنهــا بایــد اســتفاده از
شــاهدانه را تا جایی که می توانند
به تاخیر بیاندازند".
نتایــج ایــن مطالعــه در "ژورنــال
روانپزشــکی آمریــکا" چاپ شــده
است.
•

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.

Tel.: 514-484-8181

Cars R Toys

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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زندگی...

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

شهره شهریان
Cell.: 514-290-2210

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

LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی
سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد

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

گاه ممکن است بدون
هیچ دلیل مشخصی
مضطربباشیم

Real Estate Broker

شرکت حمل و نقل بین املللی

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

الن دو باتن یــا شــاید (این مــورد را اغلب مهمترین و • از آنجــا کــه اشــیا
امــروز هــم مثــل بیشــتر روزها ،برای خودمــان نگه میداریم) سادهترین و مکانهــای قابــل
مشاهده ،میزهای بلوط
مضطربی ،اضطراب در پسزمینه اگر آدم مناسب خودمان را در روش،
وجــودت همیشــه حاضر اســت ،زندگی پیدا کنیم ،آرام شویم .پذیرش و ســواحل آرام ،تنهــا
میتوانــد آرامــش را بــه
گاهی آشکارتر و گاهی پنهانتر اما کســی که ما را بفهمــد و با او است.
چشمهای ما نشان دهد
هیچگاه کامال غایب نیست.
بودن چندان دشــوار نباشد،
و نمیتواند آن را به ذهن
غیبتــش هیــچ وقــت بیشــتر از کســی کــه مهربــان و همدل
یــک بعدازظهر طول نمیکشــد .است .چشمهای مهربانی دارد ،و ما تزریق کند.
• از آنجا که پیشــرفت حرفهای و
اضطــراب دربــاره چیزهای خیلی آغوشش باز و آرام است.
معمولی روی میدهد .مثال شرکت ســفر ،زیبایی ،موقعیت خوب و امور مالی ما از مســیر کار سخت،
در یــک مهمانی که کســی را آنجا عشق ،چهار موضوع معاصر است رقابتی ،مخــرب و حرکت تصادفی
نمیشناسی ،سفری که در آن باید کــه افکار مــا دربــاره آرامش حول موتور سرمایهداری رخ میدهد.
• از آنجاییکــه ما بــرای اعتماد
درهتلهاییکهنمیشناسیاقامت محور آنها جمع میشود.
کنی ،از ســوی مدیــر کاریات ،یا دور و برمان پر است از اقتضائات بــه نفس و حس راحتی به عشــق
افرادی که نمیتوانیم کنترلشان
محیط بیرون .یــک ایمیل ،ترس اقتصادمدرن:
از فضــای بســته و محصــور مثل فرودگاهها،جتهایتندرو،هتلها کنیم و نیازها و امیدها هرگز با آنها
و بازار داغ مســکن ،شــرکتهای همخوانی ندارد ،تکیه میکنیم.
هواپیما ،یا از سیستم گوارشی.
اما از دیدگاهی وســیعتر ،مشــکل مبلمانولوازممنزل،پیمانکارهای اما همه اینها به آن معنا نیست که
مــا بزرگتــر از این حرفهاســت .ساختمانی ،برنامههای مالقات و مــا نمیتوانیم در شــرایط خود اثر
شبکه سازی ،رسانهها و معامالت بگذاریم یا بهتر و بدترش کنیم.
ریشهایتر و اساسیتر.
ممکن اســت بــدون هیــچ دلیل تجاری و رقابتی ،بازیگران افسونگر مهمتریــن و ســادهترین روش،
و آهنگهــای عاشــقانه و وکالی پذیرش است.
مشخصی مضطرب باشیم.
الزم نیســت که به خاطر اضطراب
به ســادگی در هســته وجودمان ،پرمشغلهطالق.
در ساختار اولیه هستی مضطرب بــا وجود همه وعدههــا و هیجانی داشــتنمان ،مضطــرب باشــیم.
هســتیم .اگر چه ممکن است هر که در رسیدن به این اهداف وجود حال مــا معنایش این نیســت که
زندگیمان به خطا رفته اســت .ما
روز بر چیزی تمرکزکنیم که نگرانی دارد ،هیچکدام کافی نیست.
خاصــی در ذهنمان به وجود آید .اضطــراب با مــا در ســاحل دریا ،زندهایم.
بایــد هنگامــی کــه بــه
اضطــراب ،یــک ویژگــی
اضطراب با ما در ساحل دریا،
دنبــال چیزهایی میرویم
دائمی زندگی ،چیزی غیر
کــه تصــور میکنیــم
قابل برگشــت ،وجودی و
در خانه لوکس ،بعد از فروش
سرسخت است و مسئول فوقالعاده شرکت و در آغوش کسی اضطرابمــان را خنثــی
خواهدکرد ،بیشتر مراقب
نابــود کردن ســهم زمان
دارد.
وجود
داشتیم،
را
آرزویش
که
باشــیم ،میتوانیم آنها را
کوتاه ما بر روی زمین.
به هر طریقی دنبال کنیم
همه مــا که بــا اضطراب
شکنجه میشویم ،به طور طبیعی در خانــه لوکــس ،بعــد از فــروش اما بــه دالیل دیگری جــز از تصور
دربــاره آنچه میتوان د آراممان کند فوقالعاده شرکت و در آغوش کسی آرامــش؛ با قدرت کمتر و شــک و
فکر میکنیــم .در برخــی از نقاط که آرزویش را داشتیم ،وجود دارد .تردیدبیشتر.
بایــد خودمــان بار تنهاییمــان را
جهان بــه ویژه در شــمال جهان،
ایــن خیــاالت اغلــب به ســفرگره اضطراب ،به دالیل مهمی حالت بکشــیم .ما تنها کســانی نیستیم
کــه ایــن مشــکل را داریــم .همه
خورده است.
بنیادینماست:
آنجــا همــه چیــز آرام اســت ،زیر • از آنجا که ما موجودات فیزیکی آدمهــا مضطربتر از آن هســتند
آسمان آبی ،در جزیرهای که یازده آسیب پذیری هستیم ،یک شبکه کــه بخواهند به مــا بگویند .حتی
ســاعت و نیم با محــل زندگیمان پیچیده از اندامهای شــکننده که ســرمایهداران بــزرگ و زن و
فاصله دارد و هفت ساعت اختالف تمام وقت خــود را صرف میکنند شوهرهای عاشق هم رنج میبرند.
زمانی ،هوایش گرم است ،ویال در تــا در نهایــت در لحظــهای بدون مــا به طور دســتهجمعی موفق به
اختیارمان است ،مالفههای نخی انتخاب ما به نهایت برسیم.
پذیرفتن خودمان نشــدهایم .باید
و نوشیدنیهای خنک… موضوع • چــون مــا بــرای تصمیمگــری یــاد بگیریــم بــه اضطرابهایمان
فقط این اســت که چند ماه دیگر درباره مســایل اصلی زندگی دانش بخندیم.
کافی نداریم و اغلب در نابینایی در ما باید همدیگر را در آغوش بگیریم
دوام بیاوریم.
یا شاید اگر خانهمان همانطور که حال حرکتیم.
نــه از روی صمیمیــت اجبــاری و
واقعا میخواهیم باشد ،آرام باشیم • :چون در دنیای موبایل و تحت غم و اندوه ،بلکه مانند فرشــتگان
همــه چیز ســر جای خود باشــد ،کنترل رســانه که در آن حســادت نقاشــیهای ســاندرو بوتیچلی که
هیچ درهم و برهمی در کار نباشد ،و بیقــراری موج میزنــد ،زندگی برای به آرامش رســاندن انسان در
دیوارهــا بینظیــر ،کابینتهــای میکنیــم و میتوانیــم چیزهایــی برابر حقایق خشن زندگی زمینی،
فراوان ،روشــنایی مالیــم و لوازم بیش از ظرفیت و امکانمان تصور به زمین میآیند.
کنیم.
ما باید به تنهایی رنج بکشــیم اما
جدید برقی.
یــا شــاید اگــر یــک روز بــه جایگاه • از آنجــا کــه مــا از نســل دســت کم میتوانیــم آغوشمان
مطلوبمــان در شــرکت برســیم ،نگرانتریــن موجودات هســتیم .را مهربانانه به روی همســایگان و
رمانمــان فروش بــرود ،فیلمی که دیگران به دست حیوانات وحشی نزدیکانی که مثــل ما آزار دیدهاند،
ساختهایم حســابی بفروشد و وقتی از بیــن رفتهانــد و مــا هنــوز در شکست خوردهاند و از همه مهمتر
وارد جایی میشویم غریبهها ما را در استخوانهایمان وحشت ساوانا را مضطرباند ،بازکنیم.
•
یکنگاهبشناسند،بهآرامشبرسیم .حمل می کنیم.
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محیط زیست..
سازمان بهداشت جهانی:

ساالنه ۶۰۰هزارکودکبراثرآلودگیهواجانمیدهند

بر اساس گزارش سازمان بهداشت
جهانــی ،بیــش از  ۹۰درصــد از
کــودکان جهــان در حــال تنفس
هوای مســموم و آلوده هســتند.
صدهــا هزارتن از آنها به این دلیل
جانشــان را بــر اثــر بیماریهای
تنفسی از دست میدهند.
یافتههــای گــزارش ســازمان
بهداشت جهانی نشان میدهد که
هوای مسموم تأثیرات ویرانگری بر
میلیاردها کودک در سرتاسر جهان
برجای میگــذارد .این تأثیرات به
بحران بهداشت و سالمت عمومی
گسترده در بین نسل آینده خواهد
انجامید.
بر این اساس ۱,۸ ،میلیارد کودک
در سرتاسر ســیاره  ،در کشورهای
فقیر و غنــی ،در حال استنشــاق
هوای مســموم هســتند که ۶۳۰
میلیون نفرشان زیر پنج سال سن
دارند.
به گفته سازمان بهداشت جهانی،
متخصصــان اثــرات جانبــی این
پدیده را در تقریب ًا تمام حیطههای
بهداشــت و ســامت کــودکان،
از جملــه زایمــان زودرس ،رشــد
ضعیف یا ناقص ،آســم ،نارســایی
قلبــی ،صدمــات هوشــی و غیره
مشاهده کردهاند.
پژوهش سازمان بهداشت جهانی
نشــان میدهــدکــه ســاالنه ۶۰۰
هــزار کودک بــر اثــر عفونتهای

پسماندهای کشاورزی،
فــوران آتشفشــانی و
طوفانهــای گردوغبــار
است.
ماریا نیرا  ،مدیر ســامت
عمومی و محیط زیســت
سازمان بهداشت جهانی
میگوید که «آلودگی هوا
جلوی رشد مغز کودکان
ما را میگیرد و ســامت
آنها را به شیوههایی بسیار
بیشــتر از آنچه مــا تصور
آلودگی
میکردیم ،تحت تأثیر قرار
هوا جلوی
میدهد».
حاد دســتگاه تنفسی که رشد مغز بر اســاس گزارش سازمان
بر اثر هــوای کثیف روی کودکان بهداشت جهانی ،کودکان
میدهــد  ،جانشــان را از
با قد عموم ًا کوتاهترشــان
ما را
دست میدهند .این آمار میگیرد نســبت به بزرگســاالن به
مربوط به  ۲۰۱۶اســت و
طــور خــاص نســبت بــه
پس از آن تخفیف نیافته.
آلودگی هوا آسیبپذیرند،
در آن سال  ۲۰هزار تن در
زیرا ذرات آالینده در ارتفاع
ایران جانشان را بر اثر آلودگی هوا پایین جمع میشوند.
از دست دادند .بانک جهانی اعالم همچنیــن اندامهــای تنفســی و
کرده است که در  ۲۵سال گذشته ،سیســتم عصبی آنها رو به تکامل
مرگ و میر ناشــی از آلودگی هوا و اســت و تأثیر سموم آالینده هوا بر
پیامدهای آن در ایران حدود  ۱۲۰آنهابیشتر.
درصد افزایش یافته است.
امــا زنان حامله نیز آســیبپذیری
بر اساس گزارش سازمان بهداشت زیادی در برابر هوای آلوده دارند و
جهانــی  ۹۳ ،درصــد کل کودکان جنین داخل رحمشان به شدت در
جهان در معرض خطرناکترین و معرض خطر رشد ناقص و زایمان
آسیبزاترین عنصر آالینده در هوا زودرس است.
قرار دارند.PM2.5 :
گزارش ســازمان بهداشت جهانی
و  ۹۸درصــد کــودکان زیــر پنــج هشــدار میدهــد که هــم آلودگی
سال در کشــورهای فقیر در حال هوا در بیرون خانه و هم در داخل
استنشــاق هوایی با درصد آالینده آن بر ســامت کودکان تأثیر سوء
 PM2.5بیش از حد مجاز هستند .دارد .اما مهمتریــن منبع آالینده
 PM2.5یعنــی ریزگردهای دارای هوا سوزاندن سوختهای فسیلی
شــعاع کمتــر از  ۲,۵میکرومتــر و چوب است.
کــه حدود ســه درصد شــعاع یک انتشار این یافتهها همزمان است
تار موی انســان اســت .این ذرات با آغاز نخستین کنفرانس جهانی
را تنهــا میتوان با میکروســکوپ دربــاره آلودگی هوا و ســامت در
الکترونــی مشــاهده کــرد .منبع ژنو .قرار است ملتها و شهرهای
اصلی این آالینده بسیار خطرناک مختلف جهــان در این کنفرانس
نیروگاههــای حرارتی ،خودروهای تعهــدات جدیــدی بــرای کاهش
موتــوری  ،هواپیماها  ،ســوزاندن آلودگی هوا بپذیرند.
•
چوب در شومینه خانه  ،سوزاندن

کشتی تایتانیک ،سال دو هزار و
بیست و دو به آب انداخته می شود
اســترالیا -کشتی مســافری که
کامال مشابه تایتانیک می باشد،
در سال  2022به آب انداخته می
شــود تا سفر بی فرجام تایتانیک
را در همــان مســیر طــی کنــد.
 ،Titanic IIبــا ســفارش کالیو
پالمر ،میلیاردر استرالیایی توسط
شرکت  Blue Star Lineساخته
شده اســت .فضای داخل کشتی
و نقشــه کابین ها کامال مشــابه

تایتانیک است ،با این تفاوت که
دارای امکانات و تجهیزات ناوبری
و ایمنــی مــدرن می باشــد .این
کشتی همچنین دارای تعداد 18
قایق نجات موتوری می باشد که
هرکدام ظرفیت حمل  250نفر را
خواهند داشت.
پالمــر اولیــن بار در ســال 2012
قصد خود برای ساخت کشتی را
اعالم کرد و ســال  2016را برای

بــه آب انداختــن آن تعیین کرد.
اما پروژه به دلیل مسایل مالی ،به
تعویق افتاد .کشتی  500میلیون
دالری بــه ابعــاد تایتانیک اصلی
ســاخته شــده و قادر بــه حمل 2
هزار و  400مســافر و  500خدمه
می باشد.
کشتی تایتانیک ،بامداد  15آوریل
ســال  1912در اثر برخورد با کوه
یــخ در ســواحل نیوفاندلند غرق
شــد .این کشــتی چهار روز قبل
ســفر دریایــی بــا  1هــزار و 500
مسافر را آغاز کرده بود.
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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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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.
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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
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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
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 اورژانس:پزشک خانواده

:پزشکان خانواده

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

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

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

: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

Cell.: 514-298-4567

massood.hashemi@century21.ca

www.dentistespecialisepourenfant.com

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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خواندنی...

اینترپل :چرا جمهوری اسالمی قادر نیست
خاوری را از کانادا پس بگیرد؟!

اگر چه از سوی ایران برای خاوری
درخواست اعالن قرمز داده شده و
اینترپل نیز ایــن اعالن را به کانادا
ابالغ کرده است ،اما از آنجایی که
خاوری شهروندکانادا نیز محسوب
میشــود و روابط سیاســی ایران و
کانــادا نیز چندان خوب نیســت،
پلیس کانادا در قبال خاوری اقدامی
صــورت نداده اســت و اینترپل نیز
نمیتواند رأسا اقدام به دستگیری
خاوری کند.
بــه گــزارش تهــران  ، 24مامــور
اینترپــل عنوانــی اســت که شــما
بارها و بارها در فیلمها و سریالها
شنیده و دیدهاید ،اما واقعیت این
اســت که چنیــن عنوانی اساســا
وجود خارجی ندارد.
اینترپــل ســازمانی بینالمللــی
اســت کــه وظیفــهاش کمــک و
هماهنگــی میــان ســازمانهای
پلیسی کشــورهای عضو است .در
حقیقت خود اینترپل به هیچعنوان
سازمانی پلیسی نیست .اینترپل در
واقع شــکلیافته از مجموعهای از
کشورهای عضو است که هر کدام
ساختار پلیسی خود را دارند.
هــرکدام از این کشــورها از طریق
اینترپــل بــا یکدیگــر در ارتبــاط
هســتند .هر زمان یکی از کشورها
بخواهد متهمی را در کشوری دیگر
تحــت تعقیب قرار دهــد از طریق
اینترپل اقــدام میکنــد و اینترپل
ســازمان پلیسی کشــور مذکور را
در ارتبــاط بــا پلیس کشــوری که
متهم در آنجــا زندگی میکند قرار
میدهد .درواقع اینترپل خود اقدام
به بازداشت فردی نمیکند.
شــاید به این دلیل است که ایران
هنوز نتوانســته است محمودرضا
خاوری را کــه به کانادا گریخته به
کشــور بازگرداند .اگر چه از سوی
ایــران بــرای خــاوری درخواســت
اعــان قرمز داده شــده و اینترپل
نیــز این اعــان را به کانــادا ابالغ
کــرده اســت ،امــا از آنجایــی که
خاوری شهروندکانادا نیز محسوب
میشــود و روابط سیاســی ایران و
کانــادا نیز چندان خوب نیســت،
پلیس کانادا در قبال خاوری اقدامی
صــورت نداده اســت و اینترپل نیز
نمیتواند رأسا اقدام به دستگیری
خاوری کند.
مورد بعدی که میتوان به آن اشاره
کرد ،رومن پوالنســکی ،کارگردان
مشــهور اســت که به جــرم تجاوز
جنسی از سوی یکی از دادگاههای
آمریکا تحت تعقیب بود .پوالنسکی

از اواخــر دهــه  ٧٠میــادی در
فرانســه زندگی میکنــد و وقتی از
سوی دادگاهی در آمریکا به زندان
محکوم شد ،فرانسه از استرداد او
خودداری کرد ،اما وقتی پوالنسکی
به سوییس سفرکرد ،اینترپل وارد
عمل شد .در واقع ،بهمحض ورود
پوالنسکی به ســوییس ،افبیآی
از طریق اینترپل با پلیس سوییس
وارد ارتباط شــد .در نهایت پلیس
سوییس پوالنسکی را دستگیرکرد،
امــا بعــد از اینکه دادگاه ســوییس
موضوع را بررســی کــرد ،حکم به
این داد که پوالنســکی را نمیتوان
به آمریکا مســترد کرد و در نهایت
او آزاد شــد و به فرانســه بازگشت.
در واقع در این موضوع نیز اینترپل
رأسا دست به هیچ اقدامی نزد.
اینترپل در ســال  ۲۰۱۳بودجهای
برابر  ۷۸میلیون یورو داشته که از
طریق کمکهای کشورهای عضو
تهیه شده است.
تمرکــز اصلــی اینترپل بــر امنیت
عمومــی ،تروریســم ،جنایــات
ســازمانیافته ،جنایــت جنگــی،
پولشویی ،جرایم سایبری ،جرایم
مالکیت فکری ،قاچاق اســلحه و
مواد مخدر است.
اینترپــل از اعالنهای بینالمللی
بــرای پیشــبرد کار خود اســتفاده
میکنــد .ایــن اعالمیههــا،
بخشــنامههایی بینالمللی است
که توســط دفاتر ملــی مرکزی در
کشــورهای مختلــف تهیــه و بــه
دبیرخانه مرکزی فرستاده میشود.
دبیرخانــه مرکزی این مســتندات
را بــرای تمامی کشــورهای عضو
میفرســتد .این اعالمیهها شامل
اطالعــات جامعــی در مــورد

تبهکاران و مجرمان بینالمللی با
ذکر مشخصات هویتی ،شگردهای
کار ،عکس و آثار انگشــت است و
به کشورهای عضوکمک میکند تا
ورود و خروج این مجرمان را کنترل
کنند .کلیه اعالنهای اینترپل به
چهار زبان رسمی سازمان منتشر
میشود و حاوی مشخصات هویتی
فرد تحت پیگــرد ،اطالعات راجع
به جوانب قضائی جــرم ارتکابی و
اقداماتی اســت که از ســوی اداره
اینترپل یا نیروی پلیس کشــوری
کــه فرد تحت پیگــرد در آنجا پیدا
میشود باید انجام گیرد.
ایــران در ســال ۱۹۲۳( ۱۳۰۱
میــادی) بــه عضویــت پلیــس
بینالملــل درآمــد و دفتــر ایــن
سازمان در تهران تأسیس شد.
دفتــر ملی مرکــزی ایران از ســال
 ۱۳۰۴فعالیت عملی خــود را آغاز
کــرد .ســیوهفتمین اجالس این
سازمان در ســال  ۱۳۴۷در تهران
برگزار شد .دفتر ملی مرکزی که در
ابتدا یکی از بخشهای شــهربانی
کل کشــور بــود ،از ســال ۱۳۳۵
یکی از بخشهای اداره تشــخیص
هویت شد .پس از پیروزی انقالب
و با ادغام شــهربانی و ژاندارمری و
کمیته انقالب اســامی ،این دفتر
به اداره کل تبدیل شــد و زیر نظر
معاونت تحقیقات و کشــف جرایم
نیروی انتظامی قرارگرفت.
از مردادماه ســال  ۱۳۷۷این دفتر
با دســتور مســئول وقــت ناجا ،از
تابعیت معاونت تحقیقات وکشف
جرایــم ناجــا ،بــه یــک اداره کل
مستقل با چهار اداره و چهار دایره
مستقل تبدیل شد .در حال حاضر،
اینترپل تهران تنها کانال ارتباطی
مراجــع انتظامی و قضائــی داخل
کشور با خارج از کشور است.
یکی از مهمترین فعالیتهای دفتر
پلیــس بینالملل ایران مبــارزه با
مواد مخدر است .به سبب اهمیت
این موضوع ،هر چند سال یکبار،
اجالســی از ســوی واحد مبارزه با
قاچاق مواد مخدر پلیس بینالملل
در یکی از کشــورهای عضو برگزار
میشــود .شــانزدهمین اجــاس
سازمان پلیس بینالملل در سال
 ۱۳۷۳و با شــرکت  ۴۳کشور و ۱۱
سازمان بینالمللی در تهران برگزار
شــد و طــی آن عالیتریــن نشــان
پلیــس بینالمللی بــرای عملکرد
موفق در مبارزه بــا مواد مخدر به
ایران اهدا شد.

(منبع :روزنامه شهروند)
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مشاور فروش
اتومبیل های
نـو و دوست دوم

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

بدهـیهای بانکی ویرانگر ...
در همین بازه ،نرخ تورم ،بر پایه
گزارشهای بانک مرکزی به بیش
از  ۲۴درصد برسد.
افــزون بر دولــت ،بانکها هم به
بانــک مرکزی بدهکارنــد .بدهی
بانکها به بانک مرکزی از ســال
 ۱۳۸۳تــا ســال  ۶۶ ،۱۳۹۶برابر
شــد و در تیرمــاه  ،۱۳۹۷به مرز
 ۱۴۸هزار میلیارد تومان رســید.
بدهــی بانکها به بانــک مرکزی
بین تیرماه  ۱۳۹۵و تیرماه ،۱۳۹۶
 ۱۸.۷درصــد و بین تیرماه ۱۳۹۶
و تیرمــاه  ۳۶.۴ ،۱۳۹۶درصــد
افزایش یافت .یعنی دو برابر شد.
حـــــــــاال چرا بانکها ایــن قدر
به بانک مرکزی بدهکارند؟
مهمتریــن دلیــل ،بینظمــی
مالی بانکهاست .شاخصهایی
کــه بانکــداری بینالمللــی برای
شفافیت حسابرســی برپا داشته،
از سوی نظام والیی نوعی دخالت
بیگانه به حساب میآید .در نتیجه
بانکها بدون حسابرســی روشن
وام میگیرند و وام میدهند.
دوم اینکه بانکها منابع کافی در
اختیــار ندارند اما زیر فشــارندکه
وام دهند .در نتیجه مجبورند که
دست به سوی بانک مرکزی دراز
کنند.
دلیل سوم پرداخت سپردههای

>> ادامه از صفحه13 :

سپردهگذاران مؤسسات غیرمجاز
است.
دلیــل چهارمــی کــه میتــوان
برشــمرد «مطالبــات معوقــه»
خودیهــای بانفوذ نظــام والیی
اســت کــه وام گرفتهانــد و پــس
نمیدهند.
از همیــن رو ،بانکهــا مجبــور
شــدهاندکــه برای جبــران منابع
تهکشیده به استقراض روی آورند.
کل معوقــات بانکــی ۱۲۰ ،۹۰و
حتــی  ۱۵۰هزار میلیــارد تومان
تخمین زده شده که از این میان
بیــن  ۵۰۰تا  ۶۰۰نفر بیش از ۸۲
هزار میلیارد تومان بدهی دارند و
بازنمیپردازند.
اینها معروف به دانه درشتند چون
بدهیهای سنگینی دارند:
 ۶۱نفــر ،هــر یک بیــش از ۱۰۰
میلیارد تومــان و در کل  ۱۵هزار
میلیارد تومان وام گرفتهاند و پس
نمیدهند .همچــون  ۱۱۲نفری
کــه هر یــک  ۵۰تــا  ۱۰۰میلیارد
تومــان با ســر جمعــی در حدود
هشت هزار میلیارد تومان قرض
کردهانــد و گویا خیال بازپرداخت
ندارند.
بانک مرکزی نه تنها قرضی را که
داده نمیتوانــد پــس گیرد ،بلکه
برای وام باز هم بیشــتر زیر فشار

است .اما همچنان که آمد ،بانک
مرکزی نــه این همه پــول دارد و
نه بر ســرگنج نشسته است و در
نتیجــه برای پاســخگویی به این
همه تقاضــای وام بیبازگشــت،
چارهای جز انتشار پول ندارد.
گفتنی اســت که حجم اسکناس
چاپ شده از آغاز تاریخ شکلگیری
ریال به عنوان واحد رســمی پول
کشــور ( ۱۳۰۸در زمان رضاشــاه
پهلوی) تا ســال  ۱۳۸۴تنها پنج
هزار میلیارد تومان بود.
امــا در دور نخســت زمامــداری
محمــود احمدینژاد ،از ســال از
 ۱۳۸۴تا  ،۱۳۸۸حجم اســکناس
چاپ شــده بیش از  ۴برابر شد و
به  ۲۳هزار میلیارد تومان رسید.
در دوران حســن روحانــی هــم
نقدینگی افزایش یافت.
بدهــی فزاینده بانکهــا و دولت
بــه بانــک مرکــزی و چــاپ پول
بیپشتوانه از سوی بانک مرکزی
بــرای پاســخگویی بــه تقاضای
فزاینده وام دســتاوردی نخواهد
داشــت ،جــز تورمی شــتابان که
دســتمزد بگیــر را تهیدســت و
تولیدگر را ورشکسته خواهدکرد.
•

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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آنتیبیوتیکجدید
همچون اسب تروا
عمل میکند

1(855) 606 0606
50021557

آژانس مسافرتی تراول ساپورت
$1099

اصفهان

$1535

شیراز

$1545

مشهد

$1455

تهـران به:

مونترال
اتاوا

پزشکان بدون مرز:
کمک کنید!
Donation:

$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

Two years after the start of the conflict,
Syrians are caught in a humanitarian catastrophe. Despite significant challenges
and insecurity, MSF is on the frontlines
of the emergency, providing care to those
.in need
Please donate now to assist those affected
by the crisis in Syria or to other emergencies around the world by completing the
form below.
To help MSF respond to emergencies as
soon as they happen, join our Partners
Without Borders monthly giving program
by clicking here: www.msf.ca

BOOK YOUR TICKET ONLINE:

مونترال به:

تهران

ـــــــــــــ

(به مدیریت ویکتور فرجامی)

WWW.TRAVELSUPPORT.COM
مونترال به:

 26اکتبر  -داروشناســان توانســتهاند نوع جدیدی
ک بسازند که همچون داستان اسطورهای
آنتیبیوتی 
اســب تــروا ،باکتریها را اغوا میکند تا بــه آن اجازه
ورود دهند و سپس آنها را نابود میکند .دانشمندان
می گویند نتایج اولیه تســت این آنتیبیوتیک بسیار
"امیدبخش" بوده است.
این دارو که محصول شــرکت داروســازی شــیونگی
است روی  ۴۴۸نفر آزمایش شده و گزارش شده روی
کســانی که به عفونت ادرار و کلیه دچار شــده بودند
اثر درمانی شبیه آنچه اکنون رایج است داشته است.
کارشناســان میگوینــد یافتههــا ایــن تحقیقــات
امیدوارکنندهاست.
دکتر سیمون پورتسموس که رهبری این تحقیقات را
برعهده داشته میگوید" :در جریان یک عفونت حاد
یکی از پاسخهای معمول سیستم ایمنی بدن ما این
است که محیطی کم-آهن در بدن ایجاد میکند .در
پاسخ به این وضعیت باکتریها شروع به جذب بیشتر
آهن میکنند".
در ایــن زمــان اســت کــه آنتیبیوتیــک جدیــد،
ســیفایدرکل ،خود را به ذرات آهن میچســباند و
باکتریها طی "اشتباهی مرگبار" به آن اجازه عبور از
سیستم ایمنی خود میدهند.
نتایج آزمایش این داروی جدید در مجله علمی لنست
منتشر شده است.
به گفته دکتر پورتســموس ســیفایدرکل یک آنتی
بیوتیک "ایمن و تحملپذیر" است.
تحقیــق دربــاره آنتــی بیوتیکهای جدیــد و موفق
بســیار نادر اســت چرا که در سالهای اخیر بسیاری
از باکتریها نســبت به آنتیبیوتیکهای رایج مقاوم
شــدهاند و درمــان بیماریهای ناشــی از آنها بســیار
دشوار شده است.
یک تحقیق درباره مقاومشــدن باکتریها پیشبینی
کــرده با وضعیت موجود تا ســال  ۲۰۵۰ســاالنه ۱۰
میلیــون نفر جان خود را بــر اثر ابتال به بیماریهای
ناشــی از باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیک از دست
خواهند داد.
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>> بخش 1
از  2بخش
استاد سابق دانشکده پزشکی دانشگاه
کیسانگانی،Kisanganiمقیمکبک.
ataansari@videotron.ca

بولیمی :زیاده روی در خوردن
بولیمــی از بیمــاری
هــای روانــی تغذیــه ای
و مشــکالت تغذیــه ای
مانند آنورکسی و پرخوری
اســت .مشــخص کننده
بولیمــی حمالت بولیمی
یــا زیــاده روی در خوردن
است که شخص مقدار بسیار زیاد
غذا می خورد بدون این که بتواند
خــودش را کنترل کنــد .بعضی از
مطالعات نشــان داده که شخص
بین دو تا ســه هزار کیلوکالری در
هر حمله وارد بدن می کند .بیمار
بولیمیک در هنگام حمله بیماری
ً
کامال کنترلش را از دست می دهد
و پــس از پایــان حمله خــودش را
مقصر و گناهکار احساس می کند
و پــس از آن رفتار غیر عادی برای
از دست دادن کالری های زیادی و
جلوگیــری از اضافه وزن دارد ً
مثال
مرتب ًا اســتفراغ می کنــد تا غذای
اضافی را باال بیاورد و یا در استفاده
از داروهایی مثل مسهل ها ،تنقیه
و ادرار آورهــا زیاده روی می کند،
یا شدید ورزش می کند و روزه می
گیرد.
برعکــس بیمــاران آنورکســی که
همیشه کمبود وزن دارند بیماران
بولیمی معمو ًال وزن نرمال دارند.

پرخوریبولیمیک
پرخــوری بولیمیک یــک بیماری
دیگــر روانــی تغذیه ای اســت که
بسیار نزدیک به بولیمیک است که
شخص حمالت پرخوری دارد ولی
حاالت روانی تخلیه آن بدون جذب
شدن را ندارد و در نتیجه بیماران
مبتــا بــه پرخــوری بولیمیــک
همیشه اضافه وزن دارند.
آنورکسی همراه حمالت بولیمی
بعضی از بیماران حمالت آنورکسی
ذهنی و بولیمــی را با هم دارند که
به آن آنورکســی همراه با حمالت
بولیمی مــی گویند .بولیمی نوعی
بیماری اســت کــه از زمــان های
بســیار دور شناخته شــده بوده و
یونانی ها و رومی ها در گردهمایی
هــا در همه چیــز زیــاده روی می
کردنــد مخصوصــ ًا در خــوردن و
آشــامیدن ،تــا حد بیمار شــدن و
بــاال آوردن ،ولی بولیمی به عنوان
یک بیماری از ســال هــای 1970
شــناخته شــده و طبق مطالعات
و نوع تشــخیص آن بین یک تا 5
درصــد دختران جــوان در جوامع
غربی به آن دچارند .تعداد بیماران
بولیمی از بیماران آنوورکسی ذهنی
بیشتر اســت و همینطور در حال
افزایش است .از هر  20بیمار یک
مرد و  19زن هستند.
تشخیص
بــا این کــه حمــات بولیمــی در
اواخر نوجوانی دیده می شوند ولی
تشخیص به طور متوسط  6سال
بعد داده می شود ،زیرا این حمالت
شــدید ًا همراه با احساس خجالت

است و برای بیمار مراجعه
به پزشک راحت نیست .هر
چه این پاتولوژی سریع تر
تشخیص داده و درمان آن
شروع شــود امکان درمان
بیشتر می شود.

علل بیماری و سایر بیماری های
همراه با بولیمی
همان طور که گفته شد بولیمی یک
مشکل روانی تغذیه ای است که از
ســال های  70به عنــوان بیماری
شــناخته و مطالعــات بســیاری
درباره آن انجام شده ولی متاسفانه
علل دقیــق تولید بیمــاری هنوز
مشخص نیست ،ولی چند هیپوتز
وجــود دارد کــه دانشــمندان در
حال تحقیق بر روی آنها هستند.
همین طور محققان عقیده دارند
که عوامــل زیادی می توانند علت
بــروز بیماری بشــوند مثل عوامل
ژنتیــک ،نرواندوکرینیــن ،روانی،
فامیلی ،جامعه ای.
با این که هنوز هیچ ژنی مشخص
نشده ولی مطالعات نشان می دهد
کــه یک خطر فامیلی وجود دارد و
اگــر در یک فامیل بیمــاری وجود
داشــته باشــد امکان این که افراد
دیگــری هم مبتال شــوند بیشــتر
از فامیــل های ســالم اســت .یک
مطالعه بر روی دوقلوهای همسان
نشــان داده که اگر یکی از دوقلوها
بیمار شــود  23درصد امکان دچار
شدن دیگری هســت .این امکان
در دوقلوهای غیرهمسان  9درصد
می باشد ،بنابراین عوامل ژنتیکی
در این باره نقش دارند.
عوامــل عصبــی هورمونــی
(آندوکرینین)یککمبودهورمونی
هم به نظر می رسد که در بیماری
نقش دارد .کمبود هورمون (LH
 )– RHکه در تنظیم فعالیت های
تخمدان ها موثر است در بیماران
بولیمیک مشاهده شــده ولی این
کمبود هنگام از دســت دادن وزن
مشاهده می شود و میزان هورمون
بــا اضافــه شــدن وزن طبیعی می
شود ،البته این مسئله بر اثر تولید
بولیمــی به وجود مــی آید تا اینکه
علت تولید آن باشد.
عوامل عصبی :مطالعــات زیادی
نشــان داد که بدکاری تولیدکننده
ســروتونین همراه مشکل سیری
ناپذیری است .ســروتونین باعث
انتقال پیام های عصبی بین نرون
هاست و همین طور مرکز اشتهای
مغز را تقویت می کند .بنا به دالیلی
که هنوز مشــخص نشــده میزان
ســروتونین در بیماران بولیمیک
کمتر از حد طبیعی است و پس از
درمان میزان آن بیشتر می شود و
به حد طبیعی می رسد.
عوامل روانی :مطالعــات زیادی
نشان داده که بولیمی همراه عدم
اطمینان به خود بر اثر تصوری که
شــخص از بدنــش دارد ،به وجود
می آید .این هیپوتزها و مطالعات
آنالتیک نشان داده که شخصیت و

احساسات نوجوانان بولیمیک در
بیماری آنها موثر است همین طور
در ابراز این احساســات و احساس
این که بدنشــان یک شئی جنسی
است و آن را رد می کنند.
این نوجوانان به طور ناخودآگاه می
خواهند که همیشه دختر کوچولو
باقی بمانند و ایــن موضوع باعث
اشــکاالت تغذیه ای و متعاقب آن
عقب افتادگی بــدن مثل نامرتبی
پریــود و الغــری و از دســت دادن
فــرم طبیعــی و  ...مــی شــود،
همراه با مشکالت روانی همچون
عدم تصمیم گیری ،بــی ارادگی،
عدم ابتــکار و جلوگیری از نشــان
دادن احساســات و بــی خیالــی،
خودکشی ،پرهیز از ارتباط چشمی
و اضطراب.
مطالعــات نشــان داده که اینگونه
بیماران دارای افکار منفی هستند و
باورهای اشتباهی دارند مثل اینکه
الغری خوب است و هرگونه اضافه
وزن بد.
باالخره بولیمی یک پاتولوژی است
که بیشــتر درکشــورهای صنعتی
دیــده می شــود و عوامل فرهنگی
اجتماعــی جای مهمــی در تولید
بولیمــی دارد .تصاویــر زن زیبــا و
کامــل و آگهی هــای الغری که به
شــدت در مطبوعــات و تلویزیون
نمایــش داده می شــود شــاید در
بزرگساالن خیلی موثر نباشد ولی
اثر شدید بر روی نوجوانان دارد.

بیماری های همراه با بولیمی
مشــکالت روانی مختلفــی همراه
بــا بولیمی دیده می شــوند ولی به
ســختی می شود گفت که بولیمی
باعث این مشکالت روانی می شود
یا این مشکالت شخص را به طرف
بیماری بولیمی می برد .مشکالت
دیگر عبارتند از تنبلی لوله گوارشی
و کم شــدن حــرکات آن که باعث
یبوست ،کم آبی بدن ،جمع شدن
آب در پا وکم شدن مقدار سدیم در
بدن وکم کاری کلیه ها می شود.
غــذا نخــوردن و کــم غذایــی می
توانــد باعث کــم خونــی ،آمنوره،
هیبرتانســیون ،کم شدن فعالیت
هــای قلــب ،کم شــدن کلســیم
بــدن و در نتیجه پوکی اســتخوان
(استئوپروز) شود.
باالخــره مصرف باالی مواد مخدر
و الکل که در بیشتر بیماران دیده
می شود می تواند مشکالت روانی ـ
بدنی دیگری تولیدکند و در حالت
خلسه کارهای دیگری بدون تفکر
انجام دهــد مانند روابط جنســی
حفاظت نشده.
سیمپتوم های بولیمی
بیمــاری هــای تغذیــه ای به یک
حمله شــدید و غیر قابــل کنترل
روح و جســم منجر می شــود ،به
ایــن دلیــل فعالیــت هــای روزانه
شخص مثل غذا خوردن در جامعه
می تواند دردسر بزرگی برای بیمار
بولیمیکباشد.
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چگــــونه افراد مبتال به بیماری های قلبی
می توانند عمر شان را افزایش دهند؟
دانشــمندان در کنگــره
انجمــن قلــب و عــروق
کانــادا در تورنتــو اعــام
کردند :افرادی که از حمله
قلبی یا سکته مغزی جان
ســالم به در برده اند نباید
یکجا بنشینند و هر بیست دقیقه
حداقــل تحرکــی را بــرای طــول
عمربیشترداشتهباشند.
آیالر رمادی از دانشگاه آلبرتا کانادا
در این باره میگوید :تحقیقات ما
نشان می دهدکه افرادی که دچار
حمله قلبی شدهاند باید هر بیست
دقیقه از جای خود بلند شــوند و
هفت دقیقه فعالیت بدنی سبکی
را انجام دهند.
طبــق آمــار ســازمان بهداشــت

جهانــی ،بیمــاری هــای قلــب و
عــروق خونــی ،از جمله حمالت
قلبی ،ســکته مغزی و نارســایی
قلبــی مزمن ،علــت اصلی مرگ
مــردم در ســطح جهانی اســت.
هر ســاله حــدود  17میلیون نفر
بــه علت ابتال به این بیماریها از
بین می روند و یکی از علل اصلی
توسعه این بیماری ها فشار خون
باال و مشــکالت مرتبط با عروق
است.

سیمپتوم های بولیمی
عبارتنداز:
• مرحله پرخوری :که شخص آن
قدر می خورد که حالش بد شود یا
دل درد بگیرد که خیلی بیشــتر از
یک وعده غذای معمولی است.
• مرحله روزه گرفتن که شــخص
فکر می کند مــی تواند اضافه وزن

پرخوری را از بین ببرد.
• تحریــک کردن برای اســتفراغ
پس از پر خوری.
• مصرف ادرارآورها ـ مسهل ها و
تنقیه و پاک سازی لوله گوارش
• ورزش کردن طوالنی
• گوشه گیری
• بداخالقی ،زودرنجی ،غمگینی،

فعالیت بدنــی پایین
بــه عنــوان یکــی از
علل افزایش حمالت
قلبی ،سکته مغزی،
مشکالت استخوانی
در ســنین باال و سایر
بیماری های مرتبط با انباشــت
کلســترول و ســایر مواد مضر در
بدن و یا التهابات مزمن به حساب
می آید .همانطور که مشــاهدات
دانشمندان نشان می دهد ،حتی
یــک افزایــش کوچک در ســطح
تحــرکات بدنی منجــر به کاهش
احتمــال ابتال به حملــه قلبی و
سایر مشــکالت مربوط به قلب و
عروق خونی می شود.
(منبع:اسپوتنیک)

احســاس گنــاه کــردن ،خجالت
کشیدن
• دقت بیش از حد روی فرم و وزن
بدن و داشــتن نگاهی غیرعادی و
منفی بر اندام خود.
بخش دوم و پایانی هفته آینده
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علم و زندگی...
حواسپرتیدرجهاندیجیتال
هریتگریفی
هر  ۱۲دقیقه یک بــار موبایلمان
را چــک میکنیم .گاهی درســت
بــه محض بیــدار شــدن از خواب
ایــن کار را میکنیم .اما همیشــه
آنالین بودن برای ســامت روانی
خطرناک اســت و باید یاد بگیریم
که دکمه توقف را فشار دهیم.
حاال حتی تصــور دورانی که پیش
از دیجیتالی شــدن زندگی شــغلی
و شــخصیمان داشــتیم برایمان
دشوار است .تلفنهای هوشمند و
سایر ابزارها ما را همیشه «وصل»
نگــه میدارند و به همین دلیل به
سادگی ،هر ثانیه تمرکزمان به هم
میریزد .این عــدم تمرکز برایمان
عــادی شــده و خودمــان را بــا آن
تطبیــق دادهایم .اما کارشناســان
روز به روز بیشتر هشدار میدهند
که این به هم ریختگیها بر قدرت
تمرکز ما اثر نامطلوبی میگذارد.
مدتهاســت میدانیــم کــه اگــر
حواســمان مرتــب پــرت شــود،
بــر قــدرت تمرکزمــان اثــر منفی
میگذارد .در سال  ،۲۰۰۵تحقیقی
که از ســوی دکترگلن ویلسون در
موسسه روانپزشــکی لندن انجام
شــد ،نشــان داد کــه عــدم تمرکز
مــداوم و پــرت شــدن حــواس در
محــل کار ،اثــر قابــل توجهــی بر
سالمت دارد .کسانی که با دریافت
ایمیل و زنگ زدن تلفن مدام دچار
حواسپرتی میشوند ،آیکیوشان
ضعیفمیشــود و این کاهش ،دو
برابر بیشتر از کاهش آیکیو بر اثر
کشــیدن ماریجوآناست .نیمی از
 ۱۱۰۰شرکتکننده در این تحقیق
گفتهاند که همیشه به ایمیلهای
رســیده در جــا پاســخ میدهند و
 ۲۱درصــد تاییــدکردهاندکه حتی
برای این کار جلساتشان را متوقف
میکنند .برهم ریختــن تمرکز به
این شیوه ،اثری بدتر از کمخوابی
شبانه دارد.
در مقالهای که در ســال  ۲۰۰۸در
آتالنتیکمنتشرشد،نیکالس  کر،
نویســنده کتــاب «کمعمقهــا»
نوشته است:
«در حالــی که غــرق مطالعه یک

هنر

مشده
گ

کتــاب یا یک مقاله بلنــدم ،مغزم «نـــگرانی مداوم جزئی» – یا
درگیــر یــک روایــت یا اســتدالل  – CPAعبارتی اســت که مشاور
میشــود و ســاعتها وقتم صرف ســابق اپل و مایکروســافت ،لیندا
کلنجــار رفتــن کــردن بــا متــن استون مطرح کرد .همیشه ،در هر
میشــود .امــا تمرکــزم بعــد از دو کجا ،هر زمان ،هر ســاعتی ،ما در
یک حالت ثابت از هوشیاری
سه ســاعت به هم کسانی که با
قرار داریم که جهان را اسکن
میریــزد .بــه فکر دریافت ایمیل
میکند ،اما هرگز واقعا توجه
ایــن میافتــم کــه
و زنگ زدن
ما را به چیزی جلب نمیکند.
کار دیگــری انجام تلفن مدام دچار
در کوتــاه مــدت ،ما بــا این
دهــم .احســاس
حواسپرتی
خواســتهها کامــا ســازگار
میکنم کــه مدام
میشوند،
هســتیم ،امــا در بلند مدت
برای
دنبــال راهی
آیکیوشان
فــرار هســتم .ضعیفمیشود هورمونهــای اســترس
یعنــی آدرنالیــن وکورتیزول
خواندن عمیق که
باعــث ایجاد حالــت هذیانی
قبال کاری طبیعی
به نظر میرســید ،تبدیــل به یک فیزیولوژیک میشــوند ،همیشــه
محرکهــا را اســکن میکننــد و
مبارزه شده است».
تاثیــر برهــم ریختــن تمرکــز بر موجب احســاس اعتیاد موقت به
پویایــی شــخصی ،میتوانــد ســر زدن و چک کردن شبکههای
اجتماعیمیشوند.
فاجعهبارباشد.
در ســال  ۲۰۰۲گزارش شــدکه به
طور متوسط ،هر  ۸دقیقه یک بار افسانه همزمان چندکاره بودن
یا  ۸-۷بار در ســاعت ،تمرکزمان ما انسانها با استفاده بیش از حد
بــر هم میریزد .در یــک روز کاری از شــبکههای اجتماعــی ،مفهوم
 ۸ســاعته ۶۰ ،بار این اتفاق تکرار چندکاره بودن را به ســطحی دیگر
میشــود .هرکــدام از ایــن بــه هم کشــاندهایم امــا واقعــا چنــدکاره
ریختگیها  ۵دقیقه طول میکشد نیســتیم .در واقع ،ما به ســرعت
و مجموعش میشــود  ۵ساعت از در حال انجــام چند کار مختلف و
 ۸ســاعت .هر بار  ۱۵دقیقه طول جابهجایی میان آنها هستیم.
میکشد تا تمرکزمان دوباره برگردد مرتب آدرنالین و کورتیزول ترشح
و این به آن معناســت که ما هرگز میکنیــم؛ هورمونهایی که برای
حفاظــت از مــا در فعالیتهــای
خوب متمرکز نیستیم.
در آگوســت  ،۲۰۱۸تحقیقــی از ســخت طراحــی شــدهاند امــا
ســوی موسسه آفکام ،نشــان داد در بلندمــدت ،هورمونهــای
که افراد در زمان کار هر  ۱۲دقیقه ســروتونین و دوپامین را که باعث
یک بار گوشــیهای خــود را چک آرامش و شــادی میشوند در مغز
بو
میکنند ۷۱ .درصد آنها میگویند کاهــش میدهنــد ،بــر خــوا 
کــه هرگــز تلفنشــان را خاموش ضربــان قلبمــان اثــر میگذارند
نمیکننــد و  ۴۰درصــد میگویند و باعــث احســاس آشــفتگیمان
که تا پنج دقیقه بعد از بیدار شدن میشوند.
از خــواب ،حتمــا موبایلشــان را به نظر میرســد که این ســازگاری
چــک میکنند .هم فیــس بوک و فیزیولوژیکــی که توســط رفتار ما
هم اینستاگرام ،اعالم کردهاند که تقویت میشود ،دلیل عمده تمرکز
ابزارهایی در دســت توسعه دارند ضعیــف و حواسپرتی بســیاری از
که میزان استفاده از این برنامهها مردم اســت .اما ایــن واقعیت که
را محــدود کند .این اقــدام آنها در خودمــان علــت عــدم تمرکزمان
پاسخ به این ادعاها انجام شده که هستیم ،نکته مثبت ماجراست.
شبکههایاجتماعیمیتواننداثری مــا توانایــی تغییــر رفتار خــود و
بازگرداندن عملکرد مغز و سالمت
منفی بر سالمت روان بگذارند.

ربط چاقی و تنهایی!

احساس تنهایی ،ارثی است!
مطالعه جدید محققان دانشــگاه
کمبریــج نشــان میدهــد کــه
تنهایی در ژن فرد یافت میشــود
و همچنیــن تنهایــی میتواند با
اضافه وزن مرتبط باشد.
دانشــمندان دانشــگاه کمبریــج
وجــود ارتباط بین اضافــه وزن و
انزوای اجتماعی را کشف کردهاند.
تحقیق جدید آنها نشان میدهد
کــه تنهایی یک بیماری همهگیر
و خاموش اســت کــه میتواند از
ژنتیک شــخص که بــا چاقی نیز

مرتبط است ،حاصل شود.
محققان این مطالعه ادعا میکنند
کــه اگر یک فــرد وزن خــود را از
دســت بدهد ،میتواند احساس
تنهایــی را نیــز در خــود کاهش
دهد.
این اولیــن مطالعهای اســت که
ارتبــاط بیــن چاقــی و تنهایــی
را دریافتــه اســت و میتوانــد بــه
متخصصــان ســامت اطالعات
بیشتری در مورد نحوه درمان این
دو شرایط مشترک ارائه دهد.

یک نظرسنجی ملی که به تازگی
انجام شــده است ،نشان میدهد
که نیمی از آمریکاییها احســاس
تنهایــی میکننــد و 54درصد از
آنان احســاس میکنند که مردم
آنها را درک نمیکنند.
در ســال  ،2017انجمــن
روانشناسی آمریکا اعالم کرد که
تنهایی یک بیماری همهگیر است
و میتواند مرگبارتر از چاقی باشد.
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مترکز:

مترکز بهتر،
زندگی را
سادهتر و
کماسترستر
میکند

شــناختیمان را کــه از
ی متاثر
زندگی دیجیتالــ 
شده است ،داریم.
ایــن موضــوع ممکــن
است حتی از افزایش سطح تمرکز
برایمان مهمتر باشد .هورمونهای
اســترس ،دارای اثــرات التهابــی
و مضــر روی ســلولهای مغــزی
هستند .ادوارد بولمور ،روانپزشکی
که در رابطــه با پیوند بین التهاب
و افســردگی در آخرین کتاب خود
«ذهنملتهب» نوشــته اســت ،این
موضوع را تایید میکند.
افسردگی همراه با اضطراب عامل
شناخته شــده از بین رفتن تمرکز
است.
تمرکــز بهتــر ،زندگی را ســادهتر و
کماســترستر میکند و در نتیجه
مــا مولدتــر خواهیــم بــود .برای
ایجــاد ایــن تغییــر به نحــوی که
بازتابش را در آنچه انجام میدهیم
ببینیم ،باید بــر تمرکز خود توجه
کنیم .سپس اقداماتی برای تغییر
رفتارمان انجام دهیم تا شانسمان
برای تمرکز بهتر بیشتر شود .این
به این معناست که باید حواسپرتی
خــود را کاهش دهیــم و انضباط
بیشتری در استفاده از شبکههای
اجتماعی داشته باشیم تا سالمتی
شناختی و روانیمان بیشتر شود.
جرمی دین ،روانشناس و نویسنده
کتــاب «ایجاد عادت ،شکســتن

عادت» میگوید:
«سههفتهطولمیکشد
تا یک رفتار عادت شود.
کسب یک عادت جدید
یک شبه اتفاق نمیافتد».
بــا خامــوش کــردن هشــدارهای
گوشــی هوشــمند یــا حــذف
شبکههای اجتماعی از تلفن خود
شــروع کنید ،ســپس تلفنتان را
بــرای مــدت طوالنیتــر خاموش
کنید.
تمریــن تمرکــز را بــا پیــدا کردن
کارهایــی کــه انجــام آنهــا باعث
میشــود به طور خــاص برای یک
دوره زمانــی بــه چیــز دیگری فکر
نکنید آغازکنید.
توجــه کنید که نمیتوانیــد از یک
حالت حواس پرتی ناگهان به تمرکز
کامل دست پیدا کنید؛ همانطور
که اکثر ما نمیتوانیم همان دقیقه
که سر بر بالش میگذاریم بخوابیم.
تمرکز پیدا کردن طول میکشد اما
گذشت زمان و تمرین ،رسیدن به
آن را سادهتر میکند.

قانون « ۵تا دیگه»

این قانون راه ســادهای است برای
تمرکز بهتر .این طوری است:
هرجا که احساس کردید بایدکاری
را تمام کنید ،تنهــا  ۵بار دیگر آن
را انجــام دهیــد ۵ :دقیقه دیگر۵ ،
تمرین ورزشــی دیگر یــا  ۵صفحه

آیا اسالم دینی خشونت گراست؟...
البتــه این تفســیری نیســت که
مفتی هــای القاعــده یا ســازمان
حکومت اسالمی (داعش) از قرآن
می کنند.
-----------منت های مذهبی آنی می شوند
که مومنان تفسیرش می کنند
------------بــرای رجوع دیگر بــار به مطالعه
تاریخــی و مردم شناســانه قرآن،
باید به این واقعیت توجه کرد که
درگیــری های زمان نــزول قرآن
تنها گروه های محدودی را دربر
می گرفته وکافران وکسانی که به
فراخوان پیامبر پاســخ می گفتند
تنها بــه این گروه هــا و هواداران
آنها محدود می شــد و نه به طور
کلی به پیــروان مذاهب دیگر اعم
از مســیحی ،یهودی یا فرقه های
گوناگون یا حتی غیر مذهبی ها.
تعمیم کافران تفسیری است که
توسط جریان های افراطی اسالم
بــا نیت های سیاســی – مذهبی
انجام می شود .این نادرست است
که منتقدان اسالم آنها را به عنوان
تفســیرهایی عــادی معرفی می

دیگــر .این قانــون شــما را به این
سمت هل میدهد که به جای گیر
افتادن ،تمرکزکنید .این روش یک
تمرین و راهی اســت برای به پایان
رساندن یک کار.
ثابــت نشســتن ،کار ســادهای به
نظر میرســد ،اما ســختتر از آن
اســت که فکــر میکنید .درســت
مثــل مراقبــه اســت کــه خودش
روشی برای باالبردن تمرکز است.
بــرای این کار ،فقط خود را به یک
مکان راحت و آرام برســانید ،ثابت
بنشــینید و  ۵دقیقه کاری نکنید.
این روش را به عنــوان وقفهای در
میان فعالیتهــای مختلفتان به
کار ببرید .البته اگر مراقبه را شروع
کردهاید میتوانیــد آن را با تمرین
تنفس همــراه کنید تــا یک زنگ
تفریــح و اســتراحت برایتان ایجاد
شود.
مراقبه و مترکز
رها شــدن از عــدم تمرکــز درونی
و بیرونــی کار ســادهای نیســت.
یادگرفتناینکهچطوربیشترحضور
ذهن داشته باشیم ،تمرین مراقبه
و حضــور ذهــن میتوانــد کمــک
کنــدکه به تمرکز بهتری برســیم.
احساس آرامش بیشتر ،باعث باال
رفتن تعادل و تمرکز میشود.
بخش  ،2پایانی
در شماره آینده

>> ادامه از صفحه11 :

کنند که مطابق با قواعد مذهبی
اســت ،درحالی که بایــد یادآوری
شــود که به اندازه مســیحیت از
گوناگونی برخوردار است.
ضرورتــی نــدارد برایــن واقعیــت
تاکیــد شــود که مســیحیت ،که
خــود را به عنوان دین عشــق به
آینده می نمایاند ،توسط فاتحان
آمریکا برای ازبیــن بردن بومیان
این قاره مورد استفاده قرارگرفت.
اما به این خاطر مدعی شــدن که
ایــن دیــن باعث جنگ ها شــده
یــا طبیعتــی خشــن دارد ،ایــده
نادرستی است .واقعیت این است
که از همه باورهــا می توان برای
ایجاد درگیری و جنگ اســتفاده
کــرد .قرآن ،تورات یــا انجیل (یا
حتــی متــون بودایــی) نــه متن
های صلح جو هستند و نه جنگ
طلب؛ نه فراخوان به عشق است
و نــه فراخــوان به نفــرت .چیزی
هســتند که مومنان بنابر شرایط
تاریخی و اجتماعی دایم متغیر آنها
را تفسیر می کنند.
-١ la phrase suivante a

été rajoutée le 15 octobre 2018 à la suite d’une
remarque faite aux auteurs
par Gilbert Achcar.
-٢ Friedrich Engels, La
Guerre des paysans en Allemagne (1850), Editions
sociales, 1974, p. 50.
-٣ Jacqueline Chabbi, Les
trois piliers de l’Islam.
Pour une lecture anthropologique du Coran, Le
Seuil, 2017.
-٤ Jacques Goody, L’Islam
en Europe. Histoire,
échanges et conflits, La
Découverte, 2004.
-٥ • Marie-Pierre Rey,
L’effroyable tragédie.
Une nouvelle histoire de
la campagne de Russie,
Flammarion, 2012
-٦ Le Coran, traduit et
commenté par le cheikh Si
Hamza Boubakeur, Maisonneuve & Larose, 1995.
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زندگی...

ب
ه
ت
ر
س
خود غلب

اگر می خواهید موفق شوید،

15

خوراکی و
نوشیدنیکه
باید به کل از رژیم غذایی
حذف کنید

اگر می خواهید سالمتی خود را
بهبود بخشید و وزن کم کنید،
بایســتی مصرف  15خوراکی و
نوشــیدنی را کامال ترک کنید.
اکثر این خوراکی ها و نوشیدنی
هــا دارای مقــدار زیــادی قند،
کالری و یا چربی هستند و می
توانند سالمتی شما را به خطر
بیندازند.
•
آب میوه:
آب میوه سرشــار از قند است.
حتــی آب میوه ای که شــکر به
آن اضافه نشــده ،دارای مقدار
زیادی فروکتوز (شیرین کننده
طبیعی که در میوه ها و عسل
موجود می باشــد) .بهتر است
که بــه جــای آب میــوه ،میوه
کامل را میل نمایید.
•
بیگل:
بیــگل هــا گزینه ســالم تری
نیســتند .زیــرا سرشــار از
کربوهیــدرات مــی باشــند و
کالــری باالیی دارنــد .برخی از
انواع بیگل  400کالری دارند.
•
نوشیدنی گازدار:
نوشــیدنی های گازدار اشباع
شده با قند ،عامل اصلی ابتال به
دیابت و چاقی مفرط هستند.
•
میوه خشک:
میــوه خشــک ممکن اســت
خوراکی سالم و مغذی به نظر
برسد ،ولی این طور نیست .زیرا
سرشار از قند و کالری است.
•
ذرت بو داده در مایکروویو:
خــوردن ذرت بــوداده در حین
تماشــای فیلــم لــذت بخــش
اســت .اما این خوراکی به هیچ
وجه گزینه سالمی نیست .ذرت
بــو داده حــاوی کــره ،کالری
باالیی دارد.
•
سس ساالد بدون چربی:
در حال حاضر انواع سس های
ساالد  fat freeدر بازار موجود

است .اما این سس ها علیرغم
برداشــت عمومی ،گزینه سالم
تری نیستند .این سس ها برای
جبران کمبود چربی ،سرشــار
از قنــد و طعــم دهنــده هــای
مصنوعی می باشند.
•
کالباس و سوسیس:
این دو محصول غذایی ،گزینه
نخست بســیاری از مادران در
هنــگام تهیــه ســاندویچ ناهار
فرزندان می باشد .اما باال بودن
میــزان ســدیم در محصوالت
گوشتی فرآوری شده خطر ابتال
به بیماری های قلبی – عروقی
را به شدت افزایش می دهد.
•
نان سفید:
نان سفید شــما را برای مدت
طوالنــی ســیر نگه نمــی دارد.
بهترین گزینه مصرف نانی است
که با آرد سبوس دار یاwhole-
 grainتهیه شده اند.
•
سریالصبحانه:
بچه ها عاشــق سریال یا غالت
صبحانــه هســتند .بخصوص
انــواع شــیرین آن .برخــی از
برندهــا دارای  17گــرم قند در
یک فنجان ســریال می باشند
که معادل  4قاشــق چایخوری
شکر است .اگر به مصرف غالت
صبحانــه عالقمنــد هســتید،
برنــدی کــه فیبــر بــاال و قنــد
کمتری دارد را انتخاب کنید.
•
چیپس:
مصرف چیپس بخصوص برای
افرادی که مایل به کاهش وزن
شان می باشند ،ممنوع است.
•
بستنی:
در اینکه بســتنی دسر لذیذی
اســت ،شــکی وجود ندارد .اما
فراموش نکنیدکه انواع بستنی
هــای موجــود در فروشــگاه
هــا دارای مقــدار زیــادی قند
و کالــری می باشــند .بهترین
گزینه درســت کردن بســتنی

پذیرش شکست و تبدیل
آن بــه نقطــهی قــوت
میتوانــد بــه برداشــتن
موانع و رسیدن به هدف
با ســرعت بیشــتر کمک
کند.
حتی اگــر کاری به شــما
هیجــان و لــذت بدهد،
ترس از شکست میتواند
شــما را متوقــف کنــد.
ســوزی کاســم نویسنده
میگوید :ترس از شکست
بیشــتر از خود شکست میتواند
رویاهای انســان را کشته و نابود
کند.
تــرس باعــث میشــود فرصــت
اســتفاده از توانایــی و پتانســیل
خود را از دســت بدهید .با توقف
و نرسیدن به هدف ،مسیر مبهم
و تار میشود .بهجای اینکه اجازه
دهید ترس شما را متوقف کند،
ترس را بهعنوان نیرویی پیشــرو
برای تفکر به مســیر خود در نظر
بگیرید .ترس سد راه نیست بلکه
میتوانید از آن برای شفافسازی
مسیر خود استفاده کنید.
افــراد موفــق بیشــتر بــه دنبال
رســیدن به اهداف خود هستند
و از شکســت نمیترســند .در
ادامه چهار مرحله ارائه میشــود
که میتواننــد در پذیرش ترس از
شکســت و رســیدن به اهداف به
شما کمک کنند:
•
 .۱هدف خود را شناسایی
کنید
وقتی دچار ترس میشوید ،بهتر
اســت توقف کنید .گاهی اوقات
ترس میتواند بر توانایی شما در
مشاهدهی چشمانداز اهداف غلبه
کند .در احساسات غرق میشوید

در خانــه بــدون افزودن شــکر به آن
می باشــد .اگر وسایل الزم را داشته
باشــید ،درســت کــردن آن چندان
سخت نیست.
•
شیرینی جات و کیک:
متاسفانه بسیاری از افرادی که صبح
ها وقت کافی بــرای صرف صبحانه

و چشمانداز و دیدگاه خود نسبت
به آینده را از دست میدهید.
ســعی کنیــد بفهمیــد چه
میخواهید .آیا هدف شــما
دســتیابی به ارتقا یا ترفیع
است؟ یا میخواهید در یک
کنفرانس ســخنرانی کنید
یا نویســندهی یک رسانهی
خاص شوید؟
معمــوال وقتــی احســاس
خســتگی میکنیــد توصیه
میشود بر یک نقطهی ثابت
خــارج از خط افق خیره شــوید،
ایــن کار به پایــداری و ثبات بدن
کمــک میکند .به روش مشــابه
به ترس فکرکنید .وقتی از چیزی
میترسید ،برای رسیدن به ثبات
بر هدف نهایی خود تمرکز کنید.
وقتی چشــمانداز و هدف خود را
ببینیــد ،بهتر میتوانیــد ترس را
کنار بزنید .اجــازه ندهید ترس،
دید شما را از بین ببرد.
•
 .۲موانع خود در رسیدن به
اهداف را شناسایی کنید
زمانی که در مورد خواســتههای
خود به شــفافیت رسیدید ،سعی
کنیــد دلیل تــرس خــود را پیدا
کنید .آیا از انتقاد میترسید؟
آیــا از اینکــه خودتــان نیســتید
میترسید؟
آیا از رقابت میترسید؟
چه چیزی عامل ترس شما شده
است؟
با شناسایی موانع خود میتوانید
بر آنها غلبه کنیــد .اگر موانع را
نبینید ،نمیتوانیــد از روی آنها
بپرید .برای خالص شدن از موانع
در ابتدا باید آنها را بپذیرید.
•
 .۳عامل ترس را بپذیرید

ســالم و مغذی را ندارند ،به مصرف
کروسان ،دونات و بیسکوئیت هایی
که در کافی شــاپ عرضه می شوند،
روی می آورند.
•
غذاهای آماده:
بســیاری از ما ،برای شام یا ناهار از
غذاهای آماده استفاده می کنیم .در

اپــرا وینفــری میگویــد :عواملی
که باعث ترس شــما
میشــوند قدرتــی
نــدارد ،امــا این ترس
شما اســت که قدرت
دارد .نگذاریــد تــرس
شــما را ضعیف کند.
از ترس خود خجالت
نکشید .ســعی کنید
نقطــهی قــوت را در
ترس خود پیدا کنید.
ایــن نقطــهی قــوت
کلیدی برای پیدا کردن پتانسیل
و توانایی اصلی شما است .ترس
شما قدرت شما است.
فرض کنید میخواهید در رابطه
با ایدههای تیم کاری خود نقشی
مشــوق و محرک را داشته باشید
امــا از این میترســیدکــه همه با
شــما موافق نباشــند .نظر شما
همــان چیزی اســت که شــما را
شــکل میدهد .نظر شما قدرت
شــما اســت .نظر و قــدرت خود
را بپذیریــد .تنــوع افــکار باعــث
پیشــرفت گفتوگوهــا و پروژهها
میشــود .انرژی مربوط به عامل
تــرس خود را بگیرید و از آن برای
غلبه بر ترس خود استفاده کنید.
اگر اجــازه ندهید ترس نمیتواند
شما را متوقف کند.
•
 .۴احساس نارضایتی را به
رضایت تبدیل کنید
برای احیای مسیر خود به سمت
اهداف ،یک قدم کوچک بردارید.
خــود را از محــدودهی آرامــش و
راحتــی خارج کنید .بــرای مثال
هــدف شــما ســخنرانی در یــک
کنفرانس شناختهشــده است اما
از این نگران هستیدکه بهاندازهی
کافی خوب نباشــید و موردتوجه

نگذارید
ترس
شما را
ضعیف
کند!

حالی کــه مصرف غذاهــای فرآوری
شده و از پیش آماده ریسک ابتال به
سرطان را بین  6تا  18درصد افزایش
می دهد.
•
قهوه سرد شیرین:
این نوع قهوه بیشتر از نوع معمولی
شکر و چربی دارد .بنابراین مصرف

ه کنید!

قــرار نگیریــد .کار را بــا صحبت
در مــورد رویدادهــای کوچــک
شــروع کنیــد .دســتاوردهای
خــود را بنویســید .ببینید انجام
چهکارهایــی بــه شــما در بــاور
تواناییهای خود کمک میکند.
خود را به نه شنیدن عادت دهید.
هرچقدر بیشــتر نه بشنوید کمتر
میترسید .همانطور که کارآفرین
میلیاردر مارک کوبان میگوید هر
کلمهی نه شما را به بله نزدیکتر
میکند.
برای رسیدن به هدف باید خود
را از محــدودهی آســایش خارج
کنید.
اگــر احســاس ناراحتــی ندارید،
بــه این معنی اســت که هنــوز از
محدودهی آسایش خارج نشدهاید
و به ســمت هدف خود نرفتهاید.
اگر راحت هســتید ،به این معنی
است که ترسیدهاید .این راحتی و
آسایش نشان میدهد هنوز قدمی
برای نزدیک شدن به اهداف خود
برنداشتهاید.
در مــورد ریســک تجدیدنظــر
کنید .ریســک عملی نیســت که
بپذیریــد بلکــه عملــی اســت که
ترجیــح میدهید قبــول نکنید.
وقتی از محــدودهی راحتی خارج
میشــوید به این کار عادت کرده
و یک راحتی جدیــد را برای خود
خلق میکنید .برای رســیدن به
اهــداف خــود ،تــرس را بهعنوان
کلیــدی ببینید که قرار اســت به
شفافســازی مســیر شما کمک
کند .هدف خود و موانع دستیابی
به اهداف را شناسایی کنید ،حس
ناراحتی را بپذیرید و سعی کنید به
آن عادت کنید .آن را طلب کنید
بهجای اینکه از آن بترسید.
(منبع  :زومیت)

هیچ مقدار از آن توصیه نمی شود.
•
لوبیای کنسرو شده با سس:
سســی کــه لوبیــا در آن عرضــه می
شــود معموال سرشــار از قند و مواد
نگهدارنده است .سعی کنید لوبیا را
در خانه و بدون سس یا با سس فاقد
شکر و نمک زیاد درست کنید.

tÇ ¨bM�U� tÇ d� U�Ë“—¬
—œ Á—U�Ëœ «— Âd�Ä —U�J?� Âœd� Ë“—¬ò ∫b�uÖÅv� dE?�ÅgOÄ
ÅvÖb�“ ÁuJ�dÄ Ë ¯—e� v��b� ÂU��« ÈË“—¬ —œ s�ò
tÇ ¨bM�U� tÇ d� U�Ë“—¬
—œ Á—U�Ëœ «— Âd�Ä —U�J?� Âœd� Ë“—¬ò ∫b�uÖÅv� dE?�ÅgOÄ
ÅvÖb�“ ÁuJ�dÄ Ë ¯—e� v��b� ÂU��« ÈË“—¬ —œ s�ò
t� “UO� ¨¯—e� tÇ Ë pÇu�
vJÇu� U�b� ÂU��« s� tHO�Ë s�d�ÅÂd�� U�« ¨rM�Åv� t?Ç —œU� p?� b?O?�«b� b?O?�«u?�Åv� d?Ö« Ær?M?O�?� »«u?�
t� “UO� ¨¯—e� tÇ Ë pÇu�
vJÇu� U�b� ÂU��« s� tHO�Ë s�d�ÅÂd�� U�« ¨rM�Åv� t?Ç —œU� p?� b?O?�«b� b?O?�«u?�Åv� d?Ö« Ær?M?O�?� »«u?�
åÆb�u� d�U� bML�uJ� Ë ¯—e� v�u�� —œ t� X�« X�Ë êO� t�dÖË bO�U� —œU� p� b�U� jI� œ—«œ v�U�Ë“—¬
t� U� b�—«œ qL� Ë Áœ«—«
åÆb�u� d�U� bML�uJ� Ë ¯—e� v�u�� —œ t� X�« X�Ë êO� t�dÖË bO�U� —œU� p� b�U� jI� œ—«œ v�U�Ë“—¬
t� U� b�—«œ qL� Ë Áœ«—«
U�—œU?� ‰œ åÆb?�u?ÖÅv� t?Ç Ë« œd?� bO?�«u?�?1397
� ”U�?آبان
�«10
dK� sK�
U�
tL�
XOF�«Ë
1394
شماره
25سال


www.paivand.catL�
 Æb�b�uOá�
since 1993 XOF�«Ë
U�—œU?�01,
‰œ2018
åÆb?�u?ÖÅv� t?Ç Ë« œd?� bO?�«u?�?� ”U�?�«
d27
K� sK� PAIVAND: Vol. 25  no.1394  Nov.
27s�« t�
s�« —œ U��“ Ë pÇu?� v�U�Åv�U� q�?� U�Ë“—¬ Ë X�U�—œ
t?� v�?�Ë U?�« ¨X�« e?O~?�«Ån?F� —b?IU�
Ç Êœd?�Æb�b�uOá�
Ë“—¬ò
U�
r�«Å
Á
b�¬
ÊUN�
s�« —œ U��“ Ë pÇu?� v�U�Åv�U� q�?� U�Ë“—¬ Ë X�U�—œ
t?� v�?�Ë U?�« ¨X�« e?O~?�«Ån?F� —b?IÇ Êœd?� Ë“—¬ò
ÆbMLOE� ÈU�—œ
åÆœbM�Åv�d� X�— U� ÊË—œ “« nF� r�bU�O�r�«Å
— œÁub�¬
� ÈËÊUN�
“—¬ s�« t�
ÂU$« t� «— ¯—e� È—U�
ÆbMLOE� ÈU�—œ
åÆœbM�Åv�d� X�— U� ÊË—œ “« nF� r�bO�— œu� ÈË“—¬
ÂU$« t� «— ¯—e� v?
È—U�
�Ëd�¬ X?�Ë êO� b?M�Åv� Ë“—¬ V?�� v?M�� r?�U�
tâO� g�—b�d�
p�
d� œu�Ë —œ ÆrO�U�d�
v?�Ëd�¬ X?�Ë êO� b?M�Åv� Ë“—¬ V?�� v?M�� r?�U�
tâO� g�—b�d�
dJ�ò ∫œuA� t���— v�� “« U�ÅX�O� Ë U�ÅXLN� tKO�ËÅt�
U� ¨ UO� tA�— s�« tÇdÖ« ¨X�U� p�
UO� td�
A�œu�Ë
— Ë“—¬ò —œ ÆrO�U�d�
t�HN� ’U� v���u� U� “«
dJ�ò ∫œuA� t���— v�� “« U�ÅX�O� Ë U�ÅXLN� tKO�ËÅt�
U� ¨ UO� tA�— s�« tÇdÖ« ¨X�U� UO� tA�— Ë“—¬ò
Ë Æb�U?� Ë“—¬ p� b� s�d�ôU� b�«u�Åv?� s�« rM�Åv�
vÖb?�“ t�U?� tA�— s?OL?� v�Ë b?�«“ut�HN�
�Åv?�’U�
Z�—b?�v���u�
t� «— vU���“«
vÖb?�“ t�U?� tA�— s?OL?� v�Ë b?�«“u�Åv?� Z�—b?� t� «— v��Ë Æb�U?� Ë“—¬ p� b� s�d�ôU� b�«u�Åv?� s�« rM�Åv�
X�«
M�¬ Ë X�Ëœ gOÄ Ë Áœ«u�U� —œ ¨v�UL��« U�U��—« —œ
åÆX�« UX�«
åÆX�« UM�¬ Ë X�Ëœ gOÄ Ë Áœ«u�U� —œ ¨v�UL��« U�U��—« —œ
bO�U� s�?LD� ¨rO�U� œ«d�« ÈËd�¬ kH� dJ?� t� tAOL�
”UM�U�
bO�U� s�?LD� ¨rO�U� œ«d�« ÈËd�¬ kH� dJ?� t� tAOL�
”UM�U�
gOÄ r� Ë bO�— rO�«u� ÈœU�“ ÈU�ÅXO?I�u� t� r� t�
åÆœ—«œ ÁbN�d� «— Ë« X�«b� vB�� d� ÈË“—¬ò
gOÄ r� Ë bO�— rO�«u� ÈœU�“ ÈU�ÅXO?I�u� t� r� t�
åÆœ—«œ ÁbN�d� «— Ë« X�«b� vB�� d� ÈË“—¬ò
“« vJ?� t?�U?H?�Q?�� Ær?�u?�Åv?� X?�e?M� È«—«œ b?�Ë«b?� ¨X�« ÁU~A�«œ —œ v�u�� r�Ë“—¬ UÎF�«Ë ÆrO��� U�œ«u�Åv�
d�d� Ã—u�
“« vJ?� t?�U?H?�Q?�� Ær?�u?�Åv?� X?�e?M� È«—«œ b?�Ë«b?� ¨X�« ÁU~A�«œ —œ v�u�� r�Ë“—¬ UÎF�«Ë ÆrO��� U�œ«u�Åv�
d�d� Ã—u�
ÆX�« v~�—Ëœ Ë XLN� ¨v�uÖb� ¨X�O� U� “Ëd�« öJA� Ë b�bM�� s� ÈË“—¬ Ë dJ� s�« t� U�ÅvCF� b�U� r�«œÅv�
È—«œU?�Ë Ë Ê«d?OÄ “« Èd?O?~?�?�œ È«d� Êb?� ÁœU?�¬ò
ÆX.یابد
�« vمی
~�—Ëدوام
œ Ë XLساعت
N� ¨v�uÖ۳b�¨تاX�O�بــرگ
U� “Ëd�بــا
« öهمــراه
JA� Ë b�bM�� s� ÈË“—¬ Ë dJ� s�« t� U�ÅvCF� b�U� r�«œÅv�
È—«œU?�Ë Ë Ê«d?OÄ “« Èd?O?~?�?زمــان
�œ È«d� Ê
درb?�!ÁœU?�¬ò
s?� ÈË“—¬ ¨Âœd� t?� Êb?�“—Ë dN?� Ë ÊU?��Ëœ t?� X?��?� t� Ë b?OM?� ÁU~� œu?� d� Ë —Ëœ œ«d?�« t� t?E�?� bM?Ç È«d� Ë“—¬ t� È“UO� Ë r�—Åv� r?�b� t� rM� ‘ö� dÖ« b?M�u~�
s?� ÈË“—¬ ¨Âœd� t?� Êb?�“—Ë dN?� Ë ÊU?��Ëœ t?� X?��?� t� Ë b?OM?� ÁU~� œu?� d� Ë —Ëœ œ«d?�« t� t?E�?� bM?Ç È«d� Ë“—¬ t� È“UO� Ë r�—Åv� r?�b� t� rM� ‘ö� dÖ« b?M�u~�
علــف و یا پیپ و در صورت مصرف خوراکی عوارض استعمال فعالیت مغزی به شدت
åÆX�« v�U�“—« œ—u� «— ÊU�œu� fá� ¨b�u� oO�œ ÊUA�U�—U��—
åÆË“—¬ r� ¨rM�Åv� ‘ö� r� s� U�« X�O� Êœd�
åÆX�« v�U�“—« œ—u� «— ÊU�œu� fá� ¨b�u� oO�œ ÊUA�U�—U��—
åÆË“—¬ r� ¨rM�Åv� ‘ö� r� s� U�« X�O� Êœd�
q?�� X�“ ÈU?�—U��— “« È—U?O�� b?OMO?�Åv� ¨bO?�œ —«d� t� b�U� s�« U�Ë“—¬ Ë U�Åt��«u� s�d�N� “« vJ� b�U�
”وuOجویــز
�uHM�
وپوالیزر
درصد
به
(بســته
یابد
می
افزایش
۳۰
از
بعد
ســاعت
۱
الی
دقیقه
آن
q?�� X�“ ÈU?�—U��— “« È—U?O�� b?OMO?�Åv� ¨bO?�œ —«d� t� b�U� s�« U�Ë“—¬ Ë U�Åt��«u� s�d�N� “« vJ� b�U�
”uO�uHM�
—«œd� p� —u� t� Ë b�«Åt��dÖd�—œ «— ÊU�œu�Ë v�U�Å—U� Áœ«œ t�b� U� t� b�Ë«b� t?� v�U�Åv�U�«u� ÂUL� “« rO�«u��
v~��� e� «d�“ bOzUL� È—Ëœ “«—œ Ë —Ëœ ÈU�Ë“—¬ “«ò
—«œوd�شود
p� می
—u�ظاهر
t� Ë b�«مصرف
Åt��dÖd�—œ «— مــی
ÊU�œu�اســتعمال
Ë v�U�Å—U� Áœ«œ t�b� U� t� b�Ë«b� t?� v�U�Åv�U�«u� ÂUL� “« rO�«u��
v~بیشتر
��� e�خوراکی
«d�“ bOzULحالت
� È—Ëœ “در
«—œوË)THC
—Ëœ ÈU�Ë“—¬ “«تاثیراتش
ò
åÆb�u�Åv� —«dJ� Â«b� “Ë— ‰u� —œ ÈœU� X?�Ëœò ∫b�uÖÅv� vJK� r?�U� ÆrOM� ÁœUH�?�« v�u� t�
åÆœ—«b� Èd� Ë —U� ¨d�U� ‰ö� Ë ÕË—
�u�Åv� ۶-۲
—«dJ� Â«b� “همچنین
Ë— ‰u� —œ Èشــود
œU� X?�Ëœò ∫b�uÖÅv� vJK� r?�U� ÆrOM� ÁœUH�?�« v�u� t�
åÆœ—«وbآرامــش
� Èd� Ë —U�حالــت
¨d�U� ‰ö� Ë ÕË—
CBD نشــئگی
.دوام داردåÆbساعت
U�Ë“—¬ Ë U�Å œU�
d��Ë
t?� p?L� Ë t?�«b?M?�Ä«b?� Ë d?O� ÈU?�ÅX?O?�UF?� —œ Â—«œ
—¬ Ë U�Å œU�
d��Ë
t? �راp?
L� Ë t?�«b?می
M?�Ä«b?� Ë d?Oاین
� ÈU?�ÅX?O?�UF?�بــه
—œ Âبســته
—«œ
  مدU�Ë“خوراکی
آن
 البته گاهی ممکن،ت زمان دوام اثر ماریجوانا تاثیرگذار است
bM?�œ ÂU�?�علف
« Ád�“Ë— —u?� t� t?� «— È—U� d?� U�ÅÊU?��«
œu?بصــورت
� ¨‰U?�?� v?
�Ë“—تــوان
¬ Ë ıuÄ Èb?O?�« Êگیاه
œ«œ X?�œخانــواده
“«ò
s� vKF� ÈË“—¬ —u� d� t� ÆrM� X�d� œu� ÊU�uML�
bM?�œ ÂU�?�« Ád�“Ë— —u?� t� t?� «— È—U� d?� U�ÅÊU?��«
œu?� ¨‰U?�?� v?�Ë“—¬ Ë ıuÄ Èb?O?�« Êœ«œ X?�œ “«ò
s� vKF� ÈË“—¬ —u� d� t� ÆrM� X�d� œu� ÊU�uML�
—U��—s�«bM�ÅvL�v�d�êO�¨œu�Åv� œU�ÊUA�«d� Ë Âu� l�«Ë bOH� v�UL��« ÈU�ÅXO�UF� —œ t� X�« s�«
åÆX�(در
« vÖ—e� کشــت
X�dAOÄ Ëنوع
XOI�وu)ایندیکا
� »u�یاU�(ســاتیوا

ی
مار
قــدرت
به
زیــادی
حــد
تا
کردن
اضافه
و
آبنبات
،کیــک
روان گــردان ماری
تاثیرات
اســت
åÆX�« vÖ—e� X�dAOÄ Ë XOI�u� »u�U�—U��—s�«bM�ÅvL�v�d�êO�¨œu�Åv� œU�ÊUA�«d� Ë Âu� l�«Ë bOH� v�UL��« ÈU�ÅXO�UF� —œ t� X�« s�«
Èu~�« p?� »U�
dOá�J� اســت و معموال مقدار در غذا و چای) و
مصرفــی
 «�?�آنU� rO�«u?�Åv� U� s?�«d�UM?� ÆX�“ U� bM?�U� t?� bOH� ÊU�?�« p� rAÇ t� Ë b�œ s?OL� t� eO?� Ê«d~�œ
Èu~�«وp?
� »U��?�« U� rجوانــای
O�«u?�Åv� U� s?�«d�.کرد
UM?� ÆXمصرف
�“ U� bM?�…
U� t?� bOH� ÊU�?�« p� rAÇ t� Ë b�œ s?OL� t� eO?� Ê«d~متفاوت
dOáبیشــتر
�J� نیــز مقدار جوانــا در حالــت خوراکی
�œ
ÆrO�œ qIO� uJO� ÈU�ÅtA�b�« Ë U�—U��— U� «— œu� V�UM� ÊU��« b�«œÅv� ‘œu� tHO�Ë t� v�U��« ÆbMM� ÁU~� s�
“« UÎLz«œ ¨œ—«œd� Âb� Ë“—¬ t� ÊbO�— Á«— —œ v�� dÖ«ò
ÆrOدارد
�œ qIبستگی
O� uJO� ÈUمصرف
�ÅtA�b�« Ë U�—U�شود
�— U� «— œکشــیده
u� V�UM�علفÊUکه
“« UÎL.مصرف
z«œ ¨œ—«œdمقدار
� Âb� Ë“نوع¬—و
t� ÊbبهO�بسته
— Á«— —باشد
œ v�� dÖ«ò
��« صورتی
b�«œÅv� ‘
HO�است
Ë t� vدرصد
�U��« ÆbM۲۲
M� Áالی
U~� s۳� ازTHC
درœu� tکه
åÆX�« —«œ—u�d� ‰U�Ë c� X?�uO?Ä bM�«u?� XI?OI?� t� È“Ë— ¨“Ëd?�« ÈU�Ë“—¬
—UJ�« ‰uB�� ÊU��« ¨ÊUÖ—e� “« vJ� t�HÖ t� åÆb�UL� v�U�
X?
�
u
O?
Ä
b
M
�
«
u?
�
X
I?
O
I?
�
t
�
È
“
Ë
—
¨
“
Ë
d?
�
«
È
U
�
Ë
“
—
¬
å
Æ
X
�
«
—
«
œ
—
u
�
d
�
‰
U
�
Ë
c
�
—
U
J
�
«
‰
u
B
�
�
Ê
U
�
�
«
¨
Ê
U
Ö
—
e
�
“
«
v
J
�
t
�
H
Ö
t
�
å
Æ
b
�
U
L
� v�U�
اســتفاده از فناوری های اثــرات آن در
چنــد دقیقه البتــه الزم بــه ذکر اســت در نوع تاثیرات ماری جوانا بعد از مصرف
ÈU�ÅXباO?Fامروزه
�«Ë U�« bM�گردان
U� Ë“—¬ pروان
� UNM� اثرات
U?� È«dاصلی
� “Ëd�« bمســئول
�U� Ê«b?� نام
”UM�Uعــرض
�
“Ëd?بــا
�« t?بیشــتر
� X?�« Êکــه
U?L?�جوانــا
Ë« È«œd?مــاری
� Ë X?�« g?�u?�
ÈU�ÅXO?F�«Ë U�« bM�U� Ë“—¬ p� UNM� U?� È«d� “Ëd�« b�U� Ê«b?� “Ëd?�« t?� X?�« ÊU?L?� Ë« È«œd?� Ë X?�« g?�u?�
”UM�U�
�«œd� ) و علــف ایــنWEED(  ویــد،لåÆگbُ A�b�«Åv�
—œ U?�« bM�مدرن
�� vB�?تاثیر
� ¨Âœdبــا
� ÈTHC
U�Ë“—¬ d.اســت
�AO?� ÆbMگیاه
ÊËb?
� ¨b�«این.شود
ÅÁbO?�— ÊU�می
�U?�ظاهر
Ë“—¬ nB� t?بیشتر
� ÊuM�U?مقدار
� dÖ«ò کشاورزی این
کامال
آن
تاثیــر
خوراکــی
مصــرف
۳۰
تقریبا
اثرات
۳
در
و
شود
می
تقسیم
بخش
۳
به
—œ U?�« bM��� vB�?� ¨Âœd� ÈU�Ë“—¬ d�AO?� ÆbM�«œd�
ÊËb?� ¨b�«ÅÁbO?�— ÊU��U?�Ë“—¬ nB� t?� ÊuM�U?� dÖ«ò
åÆbA�b�«Åv�
Ê¬ Ë œ—«œ œu?�Ë „d�A?� tDI?� p� U�Ë“—¬ s�« ÂU?L� ‰œ U?�ÅÊU��« s�« Ë b�b?�uOÄÅv� XOF?�«Ë t� È“Ë— U�Ë“—¬
åÆXبعد
�« Áb� d�«d� Ëœ UL� XL�“ b�œd� .است
به
افتدåمی
Ê¬ Ë œ—«œاســتعمال
œu?�Ë „d�A?حالت
� tDI?�باp� U�۲Ë“رسیده¬—و
s�« ÂU?L�خود
‰œ اوج
ÆX�اتفاق
« Áb�زمانی
d�«d� Ëœمرحله
UL� XL�“ bاست
�œd� متفاوت
U?�ÅÊ
U��« s�دقیقه
« Ë b�b?�uOÄÅv� XOF?�«Ë t� È“Ë— U�Ë“—¬  در گذاشتن در سیستم عصبی مرکزی نیز شده،در ایــران شــناخته می شــود
ÆX�« v����u� Ë œUF� ”U��« r� «— v?�U�« gI� U�ÅXO?F�«Ë t� ÊbO�— Á«— —œ t� b?M���
s
�
�
�
«
p
�
d
M
�
ÆX�« v����u� Ë œUF� ”U��« r� «— v?�U�« gI� U�ÅXO?Fاکتیو
s�بعد��از
« p�دقیقه
dM�  چنــد: مرحله اول
�«Ë t� Êماده
bO�— یک
Á«— —œکه
t� THC
b?M���  گیاهی با نام شــاهدانه و گیرنده هــای موجود در مناطق برخالف،واقــع گل
t
�
“
U
O
�
¨
¯
—
e
�
t
Ç
Ë pÇu� tÇ ¨bM�U� tÇ d� U�Ë“—¬
Ê
U
�
�
d?
Ö
“
«
X
�
œ
t
�
X
�
«
È
e
O
Ç
s?
�
d
�
¬
Ë
“
—
¬
Ë
b
O
�
«
ò
— È«d� «— œu� Ê«u� Ë ËdO� “Ëd�« “« dÖ« ÆbMM�Åv� UH�«
t� “UO� ¨¯—e� tÇ Ë pÇu� tÇ ¨bM�U� tÇ d� U�Ë“—¬
ÊU�،�d?قلب
Ö “« Xضربــان
�œ t� X�افزایش
« ÈeOÇ s?
�d�¬ Ë“—¬ Ë bO�«ò
ÊbO�— È«d� «— œu� Ê«u�مغز
Ë ËdOعصبی
� “Ëd�« “« dشبکه
Ö« ÆbMM�کننده
Åv� UH�«مختلــف مغــز مثل هســته های و تحریکÊbO�۸۰۰۰
مصــرف
اســت
s
�
«
t
�
U
�
t
L?
�
Æ
b
�
b
�
u
O
á
�
X
O
F
�
«
Ë
t?
�
U
�
b
�
—
«
œ
q
L
�
Ë
Á
œ
«
—
«
å
Æ
œ
—
«
œ
Å
v
�
d
�
d
A
�
Ê
U
L
�
ö
� ‘«œازUÄکه
U?�ÅX
OI�u�)Cannabis(
«œd� ¨rOM� Âe� U�Å·b� t�
åÆœ—«œÅv�d� dA� s�« t� U� tL?� Æb�b�uOá� XOF�«Ë t?� U� b�—«œ qL� Ë Áœ«—« ÊUL�ö� ‘«œUÄ U?�ÅXOI�u� «œd� ¨rOM� Âe� U�Å·b� t�
افزایش سطح دوپامین و احساس
 چین،ســال پیش در خــاور میانه
مخچه
وÈهیپوکامــپ
،ای
قاعــده
THC  خواص ضدCBD
،اســت
—
œ
Æ
r
O?
�
U
�
d
�
Â
U?
�
�
«
t?
�
«
—
¯
—
e
�
—
U?
�
U
�
r?
�
«
Å
Á
b
�
¬
Ê
U?
N
�
u
�
Ë
—
„
«
˛
Ê
«
˛
Æœu� bM�«u�
—œ ÆrO?�U�d� ÂU?��« t?� «— ¯—e� È—U?� U� r?�«ÅÁb�¬ ÊU?N�
u�Ë— „«˛ Ê«˛
Æœu� bM�«u�
Æ
X
�
«
t
�
H
N
�
’
U
�
v
�
�
�
u
�
U
�
“
«
p
�
d
�
œ
u
�
Ë
—
œ
¨
v?
M
�
Å
v
�
Ë
“
—
¬
Ê
U
N
�
È
«
d
�
t
�
v
�
u
�
�
Ë
d?
O
O
G
�
d
�
ò
∫
b
�
d
�
L
N
�
È
e
O
Ç
d
�
“
«
U
�
Å
X
�
d
�
X
�
«
b
I
�
F
�
و هندوســتان بــرای الیــاف آن و و همچنیــن آزاد ســازی دوپامین دارد وœ«œdN�
ÆX�« t�HN� ’U� v���u� U� “« p� d� œu�Ë ∫b�d�LN� ÈeOÇ d� “« U�وÅXآن
—œ ¨v?M�Åv� Ëآرامش
“—¬ ÊUN�کمی
È«d�وt�سرخوشی
v�u�� Ë d?OOG� d�ò
�d�اثــرات
X�« bکاهــش
I�F� œ«œdNباعــث
�
t??
Ç
Ë
r?
�
œ
d??� Ë“—¬ ‰U?� q??�u??�?� ÊU??�“ —œ r?� U??�
å
°
s
�
œ
U
�
�
«
œ
u
�
œ
u
�
Ë
u� X�d� Uمورد
�ÅÁ˛«Ë اش
“« vKطبی
O� Â—«خــواص
œ Ë“—¬ ‰Ë« t�—œ —œ
°s� œU��« œu� œu�Ë t??Ç Ë r?�œd??� Ë“—¬ ‰U?� q??�u??�?� ÊU??�“ —œ r?� U??�
 نیم ســاعت الی: دومåمرحلــه
ÊU�œu� X�d� U�ÅÁ˛«Ë “روان
« vKO�ضــد
Â—«œ Ëاضطراب—“و
¬ ‰Ë« t�—œ ضــد
—œ باعث ایجاد احساس سرخوشی یا اثراتÊU�œاســتفاده
Æ
Æ
Æ
v
�
U
�
Ë
“
—
¬
Å
È
b
�
U
Ö
U
L
�
U
�
U
�
X
�
Ë
œ
¨
X?
O?
�
U?
�
�
«
q?
�?
�
v
�
U?
�
Å
Á
˛
«
Ë
Æ
b?M?�b� X?�œ “« «—
ÆÆÆv�U�Ë“—¬Å X�Ëœ ¨X?O?�U?��« q?�?� v�U?�ÅÁ˛«Ë Æb?M?�b� X?.شود
Èbدرون
�UÖ UL�:U�مصرف
U�
�œ “« «می
— ) شــدن می پریشیHIGH( همان های
یک ســاعت بعد
.بوده است
Á
œ
—
Ë
¬
d
�
«
d
�
È
Ë
“
—
¬
p
�
j
I
�
b
�
Ë
«
b
�
t
�
Â
œ
d
�
Ë
“
—
¬
s
�
U
L
�
È
U
�
Å
X
O
�
Ë
d
�
�
b
O
�
U
�
t?
�
�
«
œ
Ë
“
—
¬
d
�
L
�
t
Ç
d
�
ò
v
�
U
�
“
Æ
d
~?
�
œ
È
U
�
e
O?
Ç
v
K
O
�
Ë
X?
�
c
Ö ¨oA� ¨s?��«œ
Áœ—Ë¬d� «d� ÈË“—¬ p� jI� b�Ë«b� t� Âœd� Ë“—¬ s�
UL� ÈU�ÅXO�Ëd�� bO�U� t?��«œ Ë“—¬ d�L� tÇd�ò
v�U�“ Æd~?�œ ÈU�eO?Ç vKO� Ë X?�cÖ ¨oA� ¨s?��«œ
 افزایش ســرعت فعالیت،گرایی
دیگری
مشتقات
همچنین
.شودv?��Ëنظیر
å
°
Æ
Æ
Æ
“
U
�
Á
œ
—
Ë
¬
d
�
«
—
r
�
U
�
Ë
“
—
¬
Â
U
L
�
°
U
�
«
b
�
ò
∫
b
M
�
å
Æ
X
�
«
d
�
L
�
ô
U
�
U?
�
«
b
�
œ
—
u
�
Å
v?
�
r
�
�
U?
L
K� s?�« ÈË— Âœd�
å°ÆÆÆ“U� Áœ—Ë¬d� «— r�U�Ë“—¬ ÂUL� °U�«b�ò ∫bM� v?��Ë ôU� U?�« b�œ—u�Åv?� r�� U?LK� s?�« ÈË— Âœd�
åÆX�« d�L�
Ê
«
b
M
L
A
�
b
�
«
È
Ë
“
—
¬
Œ
—
U
�
u
K
Ä
مصرف
های
روش
و
اضطراب
،تفکــر
،مغزی
هــای
جوانــا
مــاری
روغــن
و
حشــیش
دیگری
ای
مــاده
THC
بر
عــاوه
b
M
�
u
Ö
Å
v?
�
¨
b
�
¬
Å
v
�
Ê
U
O?
�
t
�
å
v
~
�
«
œ
d?
�
Ê«bMLA�b�« ÈË“—¬
Œ—U�uKÄ
ÈË“—¬ p� U� Ë b�u?�Åv� Ã—U� t�òU?Ë�å“È« «œbd��òÂU·
� Ud� �
b?�b
bM�uÖÅv?� ¨b�¬Åv� ÊUO?� t� åv~�«œd?�ò Ë åÈœd�ò ·d� “« v�UO�œ ¨u� ‰U� ÁU� sO�Ë« ¨XHÖ Ê«u�Åv� √d� t�
t?
�
X?
�?
�
U?
�
b?
�?
�
Ë
«
/
v?
A?
�
u?
�
b?
M?
�
Ë
“
—
¬
U?
�
t?
�
Ê
¬
Ë
ò
“
«
v
M?
F
�
¨
œ
d?
O
Ö
Å
v?
�
t?
L
A?
Ç
d
�
“
U?
O
�
“
«
U?
�
Ë
“
—
¬
t
L?
�
ò
å
Æ
Ê
U
�
d
�
r
�
«
d
�
Â
ö
�
È
b
�
œ
ماری
نیز
t?� X?�?�U?� b?�?�Ë« /v?A?�u?� b?M?� Ë“—¬ U?� t?� Ê¬ Ëò
“« vM?F� ¨œd?OÖÅv?� t?LA?Çd� “U?O� “پارانویا
« U?�Ë“—¬ tL?�ò
t� b�Ë«گیاه
b� U� این
b�—«از
c?Öنیز
Åv�)علف
œu� —U�(روغن
q�� t� Âb� ds?ÖO«òAM
åÆکشــیدن
ÊU�d� r� «dطریــق
� Âö� Èاز
b�œجوانــا
dÖ«ò مــاری
Æb�«Åt��dÖ«آنd�دارد—«و
U� Êuوجود
�«dOÄ t�جوانا
X�« X
��� Èدر
U�ÅÈ
˛d�« گرفته
åvA�Ë—œ ∫b�uÖÅv� d�ô«œuIH� p� —U�«b� d�L� ÈbOF� r�U�
ÆU�ÅZ�— Ë U�œu�L�
åvA�Ë—œ ∫b�uÖÅv� d�ô«œuIH� p�åسیگاری
åÆU�ÅZ�— Ë U�œu�L�
Æb�.شود
b� X�dمی
� ÊUA�“Ë— Ë V�
—U�«b� d�Lصورت
� ÈbOF�بهrسیگار
�U� ترکیب با
‰U��« X�« Áœd� Ë“—.است
¬ u� ‰U�CBD
q�u?��یاtEکانابیدیول
�� —œ UMO�
}32
:صفحه
در
ادامه
>>{
v
�
U
E
�
—
Ë
U
N
M
Ä
u
�
—
u
�
—
¬
≠—œÂd?�?‰L?u��≠—œv«—H?œD?
B?È�UMt��¬r?
�œ�
d?Ë�œËt“�—¬v‰�U?U���sÂ�Ub?
v�UE�
—ËUNMÄu� —u�—¬
u
�
Ë
X
L�M?“uÇMò�
≠ Âd?�?L?� ≠ vH?D?B?�)Paper(
t� r?�œd?� Ë“کاغذ
—¬ ‰U?�الی
s�b?پیچیدن
M?Çò È—«یاdJ �وÈË“در
—¬ p
�
s
�
È
Ë
“
—
¬
b
�
U
�
ò
∫
œ
u
�
‰
u
�
�
—
u
J
M
�
همان
یاb�تتراهیدروکانابیول
موجود
CBD
وU�THC
مقــدارv�U� ÊTHC
å
Æ
r
�
—
«
b
�
v
�
Ë
“
—
¬
d
~
�
œ
r
�
d
�
Å
v
�
d
�
t
�
Ê
U
�
�
Ë
œ
v
�
�
Ë
ò
¨
X
�
«
e
O
Ç
Ë
œ
v
�
ö
�
È
U
�
Ë
“
—
¬
Á
b
M
�
œ
s
O
J
�
�
t
�
U
~
�
ò
u
Ç
v
�
Ë
X
�
«
Á
b
O
N
�
U
Î
L
�
�
r
O
�
«
œ
Å
v
�
Æ
œ
œ
�
åÆr�—«b� v�Ë“—¬ d~�œ r�d�Åv� d� t� ÊU��Ëœ U� v��Ëò
¨X�« eOÇ Ëœ v�ö� ÈU�Ë“—¬ ÁbM�œ sOJ�� t�U~�ò
v�U� ÊuÇ v�Ë X�« Áb� bON� UÎL�� rO�«œÅv� ÆœœdÖ“U� ÊU��dO�œ d�¬ ‰U� —œ t� v�«“u�¬Åg�«œ d�AO� U�« b�U� s?�« “« t?� ‰U�b?�ò Á˛«Ë —«b�œ s?O�Ë« U?� b�«ÅÁb?d�Öb“�U‰U
d
�
Ë
d
�
ô
å
Æ
b
O
�
«
Ë
d
�
�
Æ
r
O
�
�
�
g
�
A
Ö
d?
�
t
�
—
«
Ë
b
O
�
«
r
�
“
U
�
Á
b
�
U
O
�
Ê
U
O
�
t
�
Ë
«
“
åÆbO�« Ë d�� d�Ëd�ô
ÆrO��� g�AÖd?� t� —«ËbO�« r� “U� Áb�UO� ÊUO� t� Ë« “« ±≤ “« bF� ¨b�—«œ «— Ë“—¬ sOL� bM��� ©v�U~A�«œÅgOÄ® ÈË“—¬ d~�bJ?� È«d� Ë bMM�Åv� È—U� V?� d� «— åU�«Å‰U
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U�Ëœ —b�U�J�«
~A�«œ œ—«Ë rO�«u�� dÖ« Êb�«u� ”—œ ‰È
u��ËËvs���ö
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..سالمت

≥∏π≥ Õd� Ëœ U� ‰Ëb� p�
>> ____________________ جدولهای ____________________ عادی و ویژه

Õd�Ëœ q� t� q�UL� —u� —œ ÆX�« åÁó�Ë Ë ÈœU�ò Õd� Ëœ È«—«œ Ê«d�« t�U�“Ë— ‰Ëb�
Õd�Ëœ q� t� q�UL� —u� —œ ÆX�« åÁó�Ë Ë ÈœU�ò Õd� Ëœ È«—«œ Ê«d�« t�U�“Ë— ‰Ëb�
34
صفحه
در
حل
≥∏π≥
Ëœ U�»«u�
‰Ëb�
Æb�“«œdá�
ÂËœ
Õd�
q� t�Õd�
¨‰Ë« Õd�
Êœd�p�
„UÄ U� fá� Ë Áœd� q� œ«b� U� «— UN�d� “« vJ� «b��«
Æb�“«œdá� ÂËœ Õd� q� t� ¨‰Ë« Õd� »«u� Êœd� „UÄ U� fá� Ë Áœd� q� œ«b� U� «— UN�d� “« vJ� «b��«

Áó�Ë ‰Ëb� ±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤Áó�Ë±‰Ëb� ±µ ±¥ÈœU�
±≥ ‰Ëb�
±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±

∫vI�«
∫vI�«
∫vI�«
± gOÄ t�H� p� ≠œË“ `��Å
≠±
rK� ≠t�UM�U� —œ “—œuÖ d�ÄÅ±
≠ ± gOÄ t�H� p� ≠œË“ `��Å≠±
≤ «d?� g?�U?�—« u?� ‰U?� “U?�¬ “«
≤ «d?� g?�U?�—« u?� ‰U?� “U?�¬ “«
ÕË— —UC�«
b�—Åv�
b�—Åv�
≠Èd�H�œ ≠v�U��“ Ë oA� tN�«≠
≥ ¨t?�«d?��œ v�U� ≠ÁbO�uÄ
≥ ≤ ¨t?�«d?��œ v�U� ≠ÁbO�uÄ
≠≤
≠
≤
sOáOKO� e�d�
v�Ëb� ⁄d�d�� ≠mOK�
¥
v�Ëb� ⁄d�d�� ≠mOK�
¥
g?�«—¬ ≠X?�« Â“ô sO�U� —œ≠≥ ≠«b??????� Ëd??????� ÷d?????� ≠≥
≠«b??????� Ëd??????� ÷d?????� ≠≥
µ »e??� d??�??�— Ë —«c??~??�U??O?M?�
µ »e??� d??�??�— Ë —«c??~??�U??O?M?�
¨d??ÖÅt??�?�?�— ≠Ê«d?~?�“U?� —u?�
∂ ”—u?� —«“U?� —œ ≠X?�?O?�uL�
rO� Ë —“ Áb�“«bÖ
∂ ”—u?� —«“U?� —œ ≠X?�?O?�uL�
œu� v� tK�UF�
œu� v� tK�UF�
≠œ“U??�Åv??� œu??� g??�u?Ä t?�≠¥
∑ t???â???� ≠ÊU???�“ v???�—U??� ≠¥
∑ t???â???� ≠ÊU???�“ v???�—U??� ≠¥
≠v?�?A?N?� ÈU?�ÅÁu?O� “« ≠ °Áœ“U�
∏ Ë “U?� U?� g?�U?L?� ≠b?A?�Åv�
∏ Ë “U?� U?� g?�U?L?� ≠b?A?�Åv�
Ê«— ÈôU� Ê«u���«
Ë „U??�d??D??� È—U?L?O?� ≠“«Ë¬
Ë „U??�d??D??� È—U?L?O?� ≠“«Ë¬
π
bMK� ≠V� Ê«bM� ≠X�UO�π≠µ
ÁbMA�
ÁbMA�
—œ
ÈœË—
≠b�¬d�
œUN�
“«
ÁUÖ ≠µ
≠‘u?� Èu� ≠“UL� gOÄ ÈU�≠
∂
±∞
±∞ —œ ÈœË— ≠b�¬d� œUN� “« ÁUÖ ≠µ
t?�«d?�?�b� ÈU�—œ t� t� t�—u�
Êu� œUIF�« sO�U��Ë t?�«d?�?�b� ÈU�—œ t� t� t�—u�
±± v�d� ÁbM�œdD� ≠œe�—Åv�
±±
d?D?� Âö?�« ÁU?~?�?�œ ≠tKF�
≠∑ v�d� ÁbM�œdD� ≠œe�—Åv�
±≤ ≠f???O??zu??� —œ Èd??N??� ≠∂
±≤ ≠f???O??zu??� —œ Èd??N??� ≠∂
„UG� Ë ‰«œuÖ ≠X�d�
v�d� V�« ≠s�Ë—dÄ ‘—u�
v�d�
V�«
≠s�Ë—dÄ
‘—u�
≠V?I?� Ë X?A?Ä ≠«e� Ë ¯u�
≠∏
±≥ ÂU?� U� vKÖ ≠r�b� œdÖd� ≠∑
±≥
ÂU?� U� vKÖ ≠r�b� œdÖd� ≠∑
Êœu� Â“ô
d�� rAÄ ≠v~�d�
d�� rAÄ ≠v~�d�
±¥
±¥
s� nH�� ≠ÿUH� ¨v�—U� ≠∏
bOH� ÈœdÖ ≠qB�� d�UL{ “« ≠π s� nH�� ≠ÿUH� ¨v�—U� ≠∏
±µ Ád?H?� —œ v?Öe?O?�UÄ œUL� ≠«—
t??�??�d??Ö v??M??O??�“ÅV??O??� ±µ
“« t?� Ád?H?� —œ v?Öe?O?�UÄ œUL� ≠«—
sO�ÅXH�
sO�ÅXH�
t�H� d� d�“ ≠œu�Åv�
dE� Ë b�œ ≠d�œ v�u� ≠t��Ä —bMGÇ ≠π
dE� Ë b�œ ≠d�œ v�u�
≠t��Ä
—bMGÇ
≠
π
t�«d�Ä v�U� ≠dÖœË—œ ≠eOÇ d� q�«≠±∞
t�«d�Ä v�U� ≠dÖœË—œ ≠eOÇ d� q�«≠±∞
Èœ—“ È—ULO� ≠tK� ≠ÈËU�� Ë d�«d� ≠±∞
Èœ—“ È—ULO�
≠tK�
≠ÈËU�� kH�
Ë d�«d�—œ≠v�MDK�
±∞
oO�—
d�«
≠v�OK~�«
≠„UM�d�≠±±
oO�—
d�«
≠v�OK~�«
kH�
—œ
v�MDK�
≠„UM�d�≠
±±
°XÄ—U�
≠ÂUI�
Ë ÁU� ≠ÊULOÄ ¨g�«—¬ Ë ÊuJ� ≠±±
°XÄ—U� ≠ÂUI� Ë ÁU� ≠ÊULOÄ ¨g�«—¬ Ë ÊuJ� ≠±±
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Part B
Skill:
UÄ “« v�L��
tOJ� ≠v�Ë—
ÈË—œu�
ÊbO�U�¬ ≠œU� nH�� ≠ËbM� È«b� ≠v�U��« —u� t� v�b� ≠±≤
UÄ “« v�L�� ≠Êœ«œ tOJ� ≠v�Ë— ÈË—œu� ≠Èd��u� Z�d� ≠±≤
ÊbO�U�¬ ≠œU� nH�� ≠ËbM�
È«b� ≠Êœ«œ
≠v�U��«
—u� t� v�b�
≠±≤≠Èd��u� Z�d� ≠±≤
—UJ�¬ ≠Áb�
s�≠t�œ—Ë
Ë —«uL�≠ÁœU�
v�U� ≠◊UO� ≠t�œ—Ë ≠±≥
—UJ�¬ ≠Áb� Èe�—Ås� Ë —«uL� ÁœU� ≠s�«b�UÄ Ê“≠±≥
v�U�Èe�—Å
≠◊UO�
±≥ ≠s�«b�UÄ Ê“≠±≥
Â«—¬
Ë
t���¬
≠È“«dO�
—œ«d� ≠@�—U~�—≠±¥
Ê«dN�
ÈU�Å
Ê
U�UO�
“«
vJ�
ÂU�
≠fJ�
Õö�«
≠v�öÖ
≠
±¥
Â«—¬
Ë
t���¬
≠È“«dO�
—œ«d�
≠@�—U~�—≠
±¥
Ê«dN� ÈU�ÅÊU�UO� “« vJ� ÂU� ≠fJ� Õö�« ≠v�öÖ ≠±¥
X�O� ⁄Ë—œ ≠œu�Åv� ŸËd� “Ë—u� `�� ÊUL� “« t� u� ‰U� ÈU�ÅsOz¬ “« ≠±µ
X�O�
⁄Ë—œ
≠œu�Å
v
�
ŸËd�
“Ë—u�
`��
ÊUL�
“«
t�
u�
‰U�
ÈU�Å
s
Oz¬
“«
≠
±µ
Œ“Ëœ
≠Èu��«d�
—«b�U�
f�u�Å
t
�UMA�UL�
dO�u�
d�«
≠
±µ
Œ“Ëœ ≠Èu��«d� —«b�U� f�u�Åt�UMA�UL� dO�u� d�« ≠±µ
∫ÈœuL�
∫ÈœuL�
∫ÈœuL�
∫ÈœuL�
r�b� —«œ“UÖ t�U�u� ≠p�eÄ dE� d�“ —ULO� È«d� v�U�—œ U�b� ÂU��«Å≠±
r�b� —«œ“UÖ t�U�u� ≠p�eÄ dE� d�“ —ULO�
È«d�
v�U�—œ
U�b�
ÂU��«Å
≠
±
v��uÖ „«—u� v�u� ≠X�U�—u� p�—œd� “« v�U��Å≠±
v��uÖ „«—u� v�u� ≠X�U�—u� p�—œd� “« v�U��Å≠±
d�Åt���U� Ë d�d� ≠ dO~A�¬ ≠·d�M� Ë Ëd��≠≤
d�Åt���U� Ë d�d� ≠ dO~A�¬ ≠·d�M� Ë Ëd��≠≤
“« ≠ÁbMA��
œd� ≠dO�Q�≠≤
È˛d�« Ÿ«u�« “« ≠ÁbMA�� œd� ≠dO�Q�≠≤
ÊU~�UáKÖ —œ ÈœË— ÂU� ≠v�u�—U� —«b�UI� ≠n�u� ÊU�d� ≠≥
ÊU~�UáKÖ —œ ÈœË— ÂU� ≠v�u�—U� —«b�UI�È˛d�«
≠n�u�Ÿ«u�«
ÊU�d�
≠≥
¨Áœd�
Â—Ë ≠sO�
Ë j�Ë
≠XH�
ÊU�“U� ≠≥ X?�u?� ≠“«— ≠—U?J?OÄ Ë @M� ≠b�Åv� X���u� X�A�Åv� f� d� t�U� d� ≠¥
ÁbO�U�¬ ¨Áœd� Â—Ë ≠sO� Ë j�Ë ≠XH� ÁbMM�—œU� ÊU�“U� ≠≥ X?�u?� ≠“«— ≠—U?J?OÄ Ë @M� ≠b�ÅvÁbO�U�¬
� X���u�
X�A�Å
v� f�
d� t�U�
d� ÁbMM�—œU�
≠¥
È“U�
rÇdÄ ≠È—¬ q�UI� ≠È“—ËdN�
Ë v��Ëœ ≠ÁU~�U��≠¥
È“U�
rÇdÄ ≠È—¬ q�UI� ≠È“—ËdN� Ë v��Ëœ ≠ÁU~�U��≠¥
d�J� ≠l�d� d�� —«e� Áœ ≠—«d�d� Ë X�U� ≠µ
d�J�
≠l�d�
d�� —«e�
≠—«d�d�ÊU��«
Ë X�U�—œ≠µÈdN� ≠ÁbM�U�uÄ ≠µ
r�u�Å
v� œ—«Ë
Ê¬ “«Áœ≠ÊöOÖ
r�u�Åv� œ—«Ë Ê¬ “« ≠ÊöOÖ ÊU��« —œ ÈdN� ≠ÁbM�U�uÄ ≠µ
ÈdOÖÅÁœd� Ë t�UN� ≠ÊUN� ≠vJO��ô l��d� ≠∂
ÈdOÖÅÁœd� Ë t�UN� ≠ÊUN�
∂ ≠œ—œ È«b�≠∂
œdOÖÅ≠vJO��ô
v� ”Ëd� l��d�
≠X�O�≠»«d�
œdOÖÅv� ”Ëd� ≠X�O� »«d� ≠œ—œ È«b�≠∂
Ád�«œ Êu�U� ≠È“Ë—u� ÁdH� —œ œ«ó� Ë tHD� “« ÈœUL� ≠tH�U� ≠∑
Ád�«œ Êu�U� ≠È“Ë—u� ÁdH� —œ œ«ó� Ë tHD� “« ÈœUL� ≠tH�U� ≠∑
‚«d� Ë Ê«d�� ≠Èu{— ÊU�«d� ÊU��« —œ ÈdN� ≠°XH� pA�MÖ XH� ÆÆÆ≠∑
‚«d� Ë Ê«d�� ≠Èu{— ÊU�«d� ÊU��« —œ ÈdN� ≠°XH� pA�MÖ XH� ÆÆÆ≠∑
ÃUO��« d� ÁœU�“ ≠X�uÄ „ËdÇ Ë sOÇ ≠v�UOÖ @�— ≠∏
ÃUO��« d� ÁœU�“ ≠X�uÄ „ËdÇ Ë sOÇ ≠v�UOÖ @�— ≠∏
œ«b��«·Ëd�
≠b�dOÖÅ
v� t��cÖ
≠v�d�ÅsÊO�U�
U��U�—–¬
œ«b��« ≠b�dOÖÅv� t��cÖ “« ≠v�d�ÅÊU��U�—–¬ ÊU��« —œ Èb� ≠∏ ÂuKF�U� h�� t� Á—U�« ≠t�U�eá�¬
ÂuKF�U� h�� t� Á—U�« ≠t�U�eá�¬ ·Ëd� “« vCF� fM� ≠v��u�ÅsO�U� ≠π
“« vCF�
fM�“«≠v��u�Å
≠π ÊU��« —œ Èb� ≠∏
≠vHM� ≠œUL��«
°œu� Âœ¬ U� Áb�U�År� ≠b�b� ÊUJ� Ë g�M� ≠ÃUMH�« “« v�«—u�≠±∞
v�UNÖU� ”d� ≠vHM� ≠œUL��« ¨v�K� ÊUL�«≠π
°œu� Âœ¬ U� Áb�U�År� ≠b�b� ÊUJ� Ë g�M�v�UNÖU�
≠ÃUMH�«”d�
“« v�«—u�≠
±∞ ¨v�K� ÊUL�«≠π
≠—Ëœ t??????????� Á—U?????????�«≠±±
≠„U?M?�d?�
≠v?�U?ÄË—«
V?I�
≠
±∞
≠—Ëœ
t??????????�
Á—U?????????�«≠
±±
≠„U?M?�d?� ≠v?�U?ÄË—« V?I� ≠±∞
bO� È«d� ≠s�d� s�d�Åh�U�
bO�
È«d�
≠s�d�
s�d�Å
h
�U�
≥∏π≤
Á—UL�
Áó�Ë
‰Ëb�
q�
≥∏π≤
Á—UL�
ÈœU�
‰Ëb�
q�
eOÇ
≥∏π≤ Á—UL� Áó�Ë ‰Ëb� q�
≥∏π≤ Á—UL� ÈœU� ‰Ëb� q�
eOÇ
X�« Â“ô UL��
Î
v�U�
X�«
Â“ô
UL��
Î
v�U�
v�U�u� f� ≠Êô«œ ≠U�—œ≠ ±± ±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
v�U�u� f� ≠Êô«œ ≠U�—œ≠ ±± ±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
u??C??� ≠s??� Ë—œ Âb??M??Ö ≠±≤
u??C??� Â≠s??�
« Ë — Â
” ËË—œ
Â Âb??M??Ö
Œ Ë È ‘
È —≠±≤
« Á
“ Ë — Ë Ê ±
« È « “ Â ±
Â ” Ë Â
È — « Á
« È « “ Â ±
« Ë — Â
Œ
Ë
È
‘
“
Ë
—
Ë
Ê
±
‚UÇ ≠o�U� ÈË—u� È—«eÖd��≠±≤ œ Ë — Ê « Ë Ã œ Ê » Ê « » “
‚UÇ ≠o�U� ÈË—u� È—«eÖd��≠±≤ œ Ë — Ê « Ë Ã œ Ê » Ê « » “
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” È
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≥ È«d???� ÈœU???L???�
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—
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«
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·
È
·
Ê
”
—
«
”
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È
Ë
Á
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Õ
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Ê ”
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— Õ ¥
— Á Â
È ·
— ” « — ”
È ” ¥
¥
œË—
s??�d??�Å
q
??�u??�
≠t??L??A??Ç
≠
±≥
œË— s??�d??�Åq??�u??� ≠t??L??A??Ç ≠±≥ Â — È Â ”
È“Ë—u� ÁdH� —œ v�«œ“bMÖ
Â
Ë
È
—
È
„
Â
«
”
È
—
«
”
„
‰
Â
œ
Â
«
»
Ÿ
Â
È“Ë—u�
ÁdH�
—œ
v�«œ“bMÖ
— ” Â
œ » Ÿ Â µ
Ë È
„ «
È « „
‰ Â «
µ
µ
µ
œ Ê ‰ Á
« œ — ·
« È « Ë
œ « Ë —
” ‘ Ê
œ « Á Ã
Ê
∂
∂ ”ô«Ë u???�???� “« v???�U??�??� ≠±≥
∂ ”ô«Ë u???�???�
≠t��«d�
“«
v???�U??�??�
≠
±≥
‘Ë— ≠t��«d� œ— ÊË ‰ Á « œÂ È« ÊË — Ê œÂ È« Á ÃÂ « ∂ —« œÊ Ê— · Ë Ê« ÈÂ ”« Ë Ê « ”‰ ‘ ‘Ë—
— Ë
— Ê Ê
Ë Ê Â ”
« Â È Ê
Ê « ‰
Ê Â È
” Õ ∑
Â « ∑
” Õ ∑
∑
ÈË—
”
È
Â Ã ایراخنواه
— ≠v??�U??J??�d??�¬
—
Â
Œ « »
Ê جواد
Ê œ Ë
« — Á
”
« ∏ s??�¬ j??� ÈË— ≠v??�U??J??�d??�¬
” ∏
±¥ j??�
Â
Ê ÊU?L?�?�—
« — Á ≠„d?�?�?�≠
« ∏ s??�¬
≠v?L?O?� ÊU?L?�?�— ≠„d?�?�?�≠±¥ ” — Œ « » Ê œ Ë ” ” ∏ È Â Ã — ≠v?L?O?�
Á ÁbM�œÅ
œ «
‰
Ë « Ê
« uÖ
Â ≠œË—Å
Ê
—� Ë « È
Â œ Œ
« ‰ Ã π
— »
Á ‰
« Â Ê
— Ë « È
— »
Ë « Ê
Â œ Œ
« ‰ Ã π
π
ÁbM�œÅ‘uÖ ≠œË—Åv�
π œ «
‘
v
X�œd�“
X�œd�“
” ____________________
« „ — Ë
‰ « Ã
È Ê « ·
œ Ë Â
Á Ë « È ±∞
· ” Ë È ±∞
« „ — Ë
È Ê « ·
· ” Ë È ±∞
” ‰ « Ã
œ Ë Â
Á Ë « È ±∞
≠u?J?O�
ÈU�Å
‘Ë— ¨r�«d� ≠±¥
≠u?J?O�
ÈU�Å
‘
Ë—
¨r�«d�
≠
±¥
—
Á Â
È — Ë œ
” — Ë »
œ « È — · ±±
È « ‰ Ë ±±
È « ‰ Ë ±±
—
Á Â
È — Ë œ ÊU��«
œ —œ
« È
— · b�
±± ≠±µ Ê — œ Â
ÊU��U�—–¬
Èd~�œ
ÊU��U�—–¬ ÊU��« —œ Èd~�œ b� ≠±µ Ê — œ Â ” — Ë »
5655Ÿ Ë Sherbrooke
„U�{ —bÄ ≠s��«cÖ v�U�
” Ê —bÄ ≠s��«cÖ
« „
È ‰ « Áv�U�
» Ê È
«
Œ Â
» «
‰W.
” È ±≤
Â Ë ‰ ±≤
„U�{
” Ê
È ‰ « Á «
» «
Â Ë ‰ ±≤
« „
Ÿ Ë » Ê È
Œ Â
‰ ” È ±≤
Èb??�
Á »
«
Ê «
« —
ÊH4A
— « È » «
« Ê1W6
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al. Websites may claim to
be official Government
of Canada sites or their
partners. Others may claim
to offer special immigration deals or guaranteed
high-paying jobs. They
do this to trick people into
paying them money.
Some of these sites may
try to get you to give them
your private information.
This could be used to steal
your identity.
The information above was
acquired from the Quebec
immigration website.
_______
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

پاتینـــاژهنری

بین املللی سال 2018
خانــم Joannie Rochette
قهرمــان  46ســاله پاتینــاژ هنری
در مراســمی کــه در ســالن پالس
بــل ،الول ،بــا حضــور  7000نفر
برگزار شــد ،بعنوان ســفیر پاتیناژ
بین المللــی در مســابقات ســال
 2018انتخاب گردید.
خانم روشت در پاییز سال  2007در
سالن کولیزه شهرکبک مقام سوم
مســابقات هنری را بدســت آورد.
وی همچنیــن در مســابقات بین
المللــی ونکوور موفق بــه دریافت
مدال نقره گردیــد .در این دوره از
مســابقات مادر خانم روشــت ،که

Note that the Ministère
does not provide any information on immigration
intermediaries.
Don’t be the victim of a
scam.
If it sounds too good to be
true, it probably is. The
results of these scams can
include: identity theft,
fraud, theft from your bank
account or credit card and,
computer viruses
Remember:
No one can guarantee you a
job or a visa to Canada.
Our employees will never:
• ask you to deposit money
into a personal bank account
• ask you to transfer money
through private money
transfer service
• threaten you
• offer special deals to people who want to immigrate
or
• use free email services,
such as Hotmail, Gmail or
Yahoo Mail to contact you
It’s easy for criminals to
copy a real website or build
one that looks profession-

engine, for example. If
you can’t find any reliable
information, it is best not to
respond to the offer.
Make sure that the people
you are corresponding with
are really who they claim
to be and that the organizations they represent legally
exist. Don’t hesitate to
ask for proof and to verify
it with the appropriate
authorities.
On the Internet, always
check the address of the
website you are visiting
in the address bar of your
browser. Note that the
addresses of the various
sections of the Ministère
de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion’s
official website always end
in gouv.qc.ca.
Avoid long distance
transactions unless you’ve
already had initial contact
with your representative
and are sure of his or her
legal existence.
Ideally, you should be able
to visit the intermediary’s
office to discuss your plans.

همواره مشــوق وی در مسابقات
پاتینــاژ بود ،چهــار روز پس از این
مســابقات درگذشــت و خاطــره
بســیار بدی بــرای خانم روشــت
بجای گذاشت.
خانــم روشــت که با هنر و شــکوه
خاص خــود در مســابقات پاتیناژ
حضور می نماید ،بسیار عالقمند
اســت در مســابقات بیــن المللی
خارج از کانادا شــرکت نماید .وی
در حــال حاضر تحصیالت خود را
در رشته پزشکی دنبال می نماید.

در
حضــور
مسابقات فوتبال
به امضاء رسانیده
است.
اوســین کــه
تمرینــات خــود
را زیــر نظر مربی
این تیــم انجام می دهد با پیراهن
شماره  95که نمایانگر رکورد 100
متر وی در  9.5ثانیه اســت در تیم
مارنیرز حضور خواهد یافت.
طبــق گــزارش  Fox Sportآقای
 Boltدر اولین مســابقه دوستانه
که بین تیم مارنیرز در مقابل تیم
 south West unitedانجــام
گردیــد ،موفــق شــد با اســتفاده
از توانائــی دو ســریع  2گل وارد
دروازه حریف نماید .این مسابقه با
حضور  5000تماشاچی انجام
گردید.
آقای  Boltاظهار داشته است
که هنــوز نیازمنــد یادگیری
تکنیــک هــای بســیاری در
بازی فوتبال است تا بتواند با
اعتماد بنفس کامل در زمین
بازی حضور پیدا نماید.

حضور قهرمان
معروف دو میدانی در
مسابقاتفوتبال

آقای اوسین بولت قهرمان معروف
دو و رکــورد دار
دو  100متــر
از جامائیــکا
اخیرا قراردادی
بــا تیــم فوتبال
ا ســتر ا لیا ئی
mariners
مارنیــرز بــرای

«بزنگاه سیزدهم آبان ماه»...
از ســوی اتحادیه اروپا بهکارگرفته
شــده تا بتواند شرکتهای خود را
از ضربه تحریمهای آمریکا در امان
نگهدارد .قانون «انســداد» بر دو
اهرم عمده تکیه دارد:
اهرمتنبیهی:
اگر شــرکتهای اروپایی به قوانین
فرامــرزی آمریکا تســلیم شــوند،
از ســوی اتحادیــه اروپــا مجازات
خواهند شــد .در مورد مشــخص
ایران ،شرکتهای اروپایی که خاک
این کشور را از بیم واشنگتن ترک
کردهاند ،قاعدتــ ًا باید به نهادهای
اروپایی حساب پس دهند.
اهرم دفاعی:

www.paivand.ca since 1993

>> ادامه از صفحه15 :

شــرکتهای اروپایی کــه به دلیل
فشــارهای آمریــکا دچــار زیــان
میشــوند ،با حکم دســتگاههای
قضایــی اتحادیــه اروپــا خســارت
دریافــت خواهنــد کــرد و قضــات
اروپایی ،برای تأمین این خسارت،
حتی میتوانند به ضبط داراییهای
آمریکایی در خاک اتحادیه اروپایی
متوسل شوند.
قانــون «انســداد» بــه ظاهــر
قانعکننده و مؤثر به نظر میرسد،
تا جایی که خوشبینی زیادی را در
میان شــماری از صاحب منصبان
جمهوری اســامی به ویژه حسن
روحانــی بــه وجــود آورده اســت.

مسئله اینجاست که تاکنون هیچ
شرکت مهم اروپایی در برابر قوانین
فرامــرزی آمریکا مقاومــت نکرده
و یا در مــورد روابط خود با آمریکا
به دســتگاههای قضایــی اروپایی
متوسل نشــده اســت .در واقع به
رغم زنده شدن قانون «انسداد»،
شــرکتهای بــزرگ اروپایــی بــه
گونــهای شــتابزده ایــران راترک
کردند و تنها شــرکتهای کوچک
و متوســطی در کشور باقی ماندند
کــه هیچ رابطهای با بــازار و پول و
تکنولوژی آمریکا ندارند .هیچیک
از شــرکتهای اروپایی که از ایران
خارج شــدهاند ،تاکنون از ســوی
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Notice of internet fraud related to
Quebec Immigration
your file number on a website. In fact, the Ministère
will never ask you to enter
your file number on its
website, except on secure
platforms for an online
application for a Québec
Acceptance Certificate
(CAQ) for studies or an
online application for a
Québec selection certificate
(CSQ) under the Regular
Skilled Worker Program
(Mon projet Québec).
A word of warning
Before responding to an
offer, find out about the
individuals or organizations you are dealing with
by consulting a search

رسوایی
جتاوز جنسی
رونالدو

خانم کاترین مایورگا
 34ساله از آمریکا ادعا
نامه ای را در مورد تجاوز جنســی
آقــای رونالدو بــه دادگاه ارائه داده
اســت .خانم مایــورگا ادعا نموده
که قهرمان معــروف فوتبال آقای
رونالــدو در  13جون ســال 2009
وی را در هتلــی در الس و گاس
مــورد تجــاوز جنســی قــرار داده
اســت و امیدوار است دادگاه آقای
رونالدو را بخاطر این امر محاکمه
و محکوم نماید.
آقــای  Leslie Stovallوکیــل
خانــم مایورگا امیدوار اســت آقای
رونالــدو بخاطر عمل زشــت خود
محکوم گردد و مجبور به پرداخت
هزینــه هــای دادگاه و دیگر هزینه
های حقوقی این محاکمه شــود.
همچنین محکومیت ایشان درس
عبرت برای او باشد.

مراجع اروپایی مورد بازخواست قرار
نگرفته و یا برای جبران خسارت به
دادگاه مراجعه نکردهاند.
دیگر ابتکارهای اتحادیه اروپا برای
«نجــات برجــام منهــای آمریکا»
(از جمله دریافت مجوز و اســتثنا
برای شــرکتهای اروپایی مایل به
ادامــه فعالیت در ایران ،اســتفاده
از بانــک اروپایی ســرمایهگذاری،
گشایش حساب ویژه برای ایران در
بانکهای مرکزی کشورهای عضو
اتحادیه اروپا )...تاکنون به نتیجه
نرسیده است.
باقــی میمانــد ســاز و کار ویژهای
که ،با نزدیک شــدن زمان آغاز به
راه افتــادن مــوج دوم تحریمهای

immigration category (e.g.
refugee class) to which you
do not belong, as well as
if they also ask you to find
several other people to participate in such a program.
If individuals who claim
to be representatives of the
government, well-known
organizations or large
corporations use e-mail
addresses like Yahoo!,
Hotmail or AOL.
If they ask you to pay the
fees required via a money
transfer agent.
Reputable transfer agents
recommend that you should
never use their services to
;send money to strangers
If you are asked to enter

بانوی
 45ساله کبکی
قهرمان هالتر دنیا
خانم ایزابــل گوتیه ورزشــکار
 45ســاله کبکی موفــق گردید
در مســابقات بیــن المللــی
هالتر ســال  2018که در شــهر
بارسلون اسپانیا برگزارگردید ،در
رده بنــدی  45تا  49ســاله مقام
قهرمانی این رشته را بدست آورد

Unscrupulous individuals
use the Internet to offer
foreign nationals false
educational or employment
opportunities in Québec.
Some claim to represent the
government, well-known
organizations or large corporations, while others use
false documents to convince potential immigrants
of the credibility of their
proposals.
You should be on your
guard, for example:
”If someone you’ve “met
on a chat site promises that
he or she has the necessary
contacts to get you into
an immigration program
abroad for a specific

ورزشـــی...

یادداشتهای«شامپیون»!
ســف تی زهــوش ،از
یو
دیمیتریــن ایرانیان
ق
جامعه ایرانــی مونترال،
قهرمــان پیشــین تیم
ملــی پینگپنگ ،مربی
فدراســیون پینگپنگ
،1963
ران در یوگسالوی ،1965
قهرمان تیم ملی ای
خبرنگارکیهان ورزشی
چکسولواکی 1976؛
خبرنگارکیهان ورزشــی
در کلکتــه1976؛
19؛سرپرستکمیتهفنی
المپیکمونتریال76
وی میزمسابقات آسیایی
داوران تنیس ر

19؛ مشاور فنی مسابقات
درتهران 74
جهانیدرانگلستان1977

و با افتخار و خوشحالی بسیارکاپ
قهرمانی را به دو دختر و دوستانش
نشان دهد.
خانم گوتیه با تمرینات پی در پی

توانست وزنه  87کیلوئی را
با یک ضرب به شــانه اش برساند
و ســپس آنرا به باالی ســر ببرد و
بدیــن ترتیب صاحب رکــورد این
دوره از مسابقات شود .رکورد قبلی
این رشته در اختیار دو هالتریست
آلمان و مجارستان بود.
خانــم گوتیــه در حــال حاضــر
تمرینــات خود را در ســالن پی یر
شــاربانو ادامه می دهــد تا آمادگی
کامل را برای حضور در مسابقات
 2019بدست آورد.

آمریــکا در چهاردهــم آبــان مــاه،
قرار اســت یــک کانال مالــی برای
مبادالت ایــران و اروپا ایجاد کند.
در توصیــف ایــن کانــال مالــی،
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک
مرکــزی جمهــوری اســامی در
حساب اینســتاگرامی خود چنین
مینویســد« :کانــال مزبــور ایــن
امکان را برای صادرکنندگان ایرانی
و اروپایی فراهم خواهد کرد که ارز
حاصــل از صادرات خود را دریافت
کنند .کانال مذکــور کارکرد نوعی
پیمان پولی دوجانبه میان ایران و
اتحادیه اروپا را ایفا خواهدکرد».
برای قضاوت کــردن درباره درجه
کارایی این مکانیســم تازه اروپایی

باید منتظر مانــد و دید .ولی آنچه
مســلم به نظــر میرســد ،ضعف
شدید اتحادیه اروپا در خنثی کردن
تأثیر «قوانین فرامرزی آمریکا» بر
فعالیت شرکتهای اروپایی است.
از آن مهمتــر ،ناتوانی اروپا از ایجاد
مکانیســمهای الزم برای سازمان
دادن یک «دیپلماسی حقوقی» در
خدمت منافع این مجموعه عظیم
اقتصادی اســت .این ناتوانی یکی
از مظاهر دشواریهای موجود در
فرایند وحدت اروپا است.
در ایــاالت متحده آمریــکا ،موتور
نیرومند «دیپلماســی اقتصادی»
بــا تصمیم کنگره آمریکا و نیز کاخ
سفید به کار میافتد و بدون تعلل
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جامعه...

حبسزدایی از زندانیان مهریه:

ســخنگوی کمیســیون حقوقــی
و قضایــی مجلــس ایــران گفتــه
نمایندگان به دنبال «حذف حبس
و زندانــی شــدن افــراد» در قانون
مهریــه هســتند .هفتــه گذشــته
هم چهارمین نشســت بررســی و
اصــاح قانــون مهریــه در ایران،
بــا حضــور نماینــدگان مجلــس،
مدیرعامل و نمایندگان ســتاد دیه
کشور و نماینده سازمان زندانها
در کمیســیون حقوقــی و قضایی
مجلس برگزار شد.
بــا برگــزاری ایــن نشســتهای
تخصصی قرار اســت طرحــی ارائه
شود تا افراد صرفا به دلیل ناتوانی
مالــی در پرداخــت مهریــه زندانی
نشوند ،اما تضمین حقوق زنان در
این طرحها پیشبینی نشده است.

سکه طال رایجترین مهریه در
ایران است
موضوع مهریه سالهاست تبدیل
به یک معضل بــرای قوه قضاییه،
مــردان و زنــان ایرانی شــده .آمار
زنانــی کــه مجبورند بــرای اعمال
فشــار بــر مــردان مهریــه را ابــزار
قــرار دهند و مردانی کــه به دلیل
ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان
میافتنــد ،باالســت .راهحلهای
یکجانبه و یک خطی مثل حذف
کامــل مهریــه از نهــاد ازدواج در
ایــران و زندانــی نکردن مــردان به
دلیــل ناتوانــی در پرداخت مهریه
تاکنــون جواب قطعی ایــن ماجرا
نبوده اســت .اکنون نوسانات بازار
ارز و باال رفتن قیمت طال و سکه،
مشــکالت مــردان را در پرداخــت
مهریه زنان بیشترکرده است.
پرســشهای بیپاســخ اینهــا
هستند:
بدون مهریه در جامعهای که زنان
تامین مالی و اســتقالل اقتصادی
ندارنــد و در شــرایطی کــه قوانین
طــاق و حضانت به ســود مردان
نوشــته شــده ،چگونــه میتــوان
این تنها ابزار اقتصــادی زنان را از
دستشان گرفت؟
تالش برای زندانزدایی
در چهارمیــن نشســت بررســی و
اصــاح قانــون مهریــه در ایران،
حســن نــوروزی ،ســخنگوی
کمیســیون حقوقــی و قضایــی
مجلس و رییس این دور از جلسات
گفته است زندانیان مهریه نسبت
به مدت مشــابه ســال گذشته دو
برابر شدهاند و هم اکنون طبق آمار
ستاد دیه بیش از چهار هزار و ۲۰۰
بدهکار مهریه در زندانهای کشور
هســتند .بســیاری هم در آستانه
ورود به زندانند.
قانونگذار در ایران ،مجازات حبس
را به همه جرایم تعمیم داده است و
این موضوع باعث باال بودن تعداد
زندانیــان جرایــم مالی در کشــور
است .از  ۱۴هزار محکوم غیرعمد
در ایــران ،چهــار هــزار و  ۲۸۱نفر
آنها بدهکاران مهریه هســتندکه
بیشــترین فراوانــی بــا  ۶۰۰نفر به
استان فارس اختصاص داشته و در

یشود؟
حقوق زنان چه م 

رتبههای بعدی،
زندانیــان تهران و
اصفهان قرار دارند.
در برابــر این تعداد،
در ســال گذشــته دو هــزار و ۵۰۰
ک خیران و
زندانــی مهریه با کمــ 
ســتاد دیه کشــور از زندانهــا آزاد
شدند.
طــرح جدید پیشــنهادی مجلس
ایــران تــاش بــرای حبسزدایی
و زندانزدایــی اســت ،امــری که
با توجــه به آمــار بــاالی زندانیان
غیرعمد و مجرمان مالی ،ضروری
به نظر میرسد.
حســن نوروزی گفته اســت از دو
ماه گذشــته با افزایش نرخ ســکه
موضوع رســیدگی بــه حبسهای
مهریه در دستور کار قرارگرفته و ۱۴
پیشنهاد مطرح شده و الیحهای با
عنــوان «الیحــه حبسزدایی» به
کمیســیون قضایــی مجلس رفته
است.
از جمله پیشنهادها:
کســانی که فرزند ندارند یک سوم
درآمد خود را برای پرداخت مهریه
بپردازنــد و کســانی کــه متاهــل
هســتند و صاحــب اوالد تــا یــک
چهــارم درآمدشــان را بــه این امر
اختصاص دهند.
این موضوع هنوز در حال بررســی
است.
مجلس ایران همچنین اعالم کرده
که تالش میکند مبنای اصلی این
نوع محکومیتها بر اساس قانون
نحوه اجرای محکومیتهای مالی
باشد.

 ۱۵ســــال تالش برای
محدودکردنمهــریه
تالشهــای ماههــای اخیــر
مجلس ،نخستین تالشها برای
محدودکــردن مهریــه در ایــران
نیســت .ابتدا در ســال  ۸۲دیوان
عالــی کشــور ارائــه دادخواســت
اعسار را پیش از زندانی شدن جایز
دانست و امکان بازداشت و زندانی
شدن مردان بسیار محدود شد.
در ســال  ۹۰دیــوانعالی کشــور
پذیــرش دادخواســت اعســار بــه
شــکل دعوای متقابــل را پذیرفت
که بر اســاس آن بررســی همزمان
دادخواســت اعســار بــا اصــل
دادخواست مهریه فرایند رسیدگی
را سرعت بخشــید و امکان صدور
دستور بازداشت ،کاهش پیدا کرد.
در سال ۹۱قوه قضاییه بخشنامهای
صادر کرد که بر اساس آن چنانچه
از محکومعلیــه مالــی بــه دســت
نیاید ،تنها در صورتی حکم حبس
صادر میشود که مالئت (توانایی
پرداخت) در نزد دادگاه اثبات شده
باشد .در غیر این صورت از حبس
محکومعلیــه خودداری میشــود
و چنانچــه در حبــس باشــد آزاد
میشود.
در ســال  ۹۲الیحــه حمایــت از
خانواده ،مهریه بیش از  ۱۱۰سکه
تمــام بهــار آزادی یا معــادل آن را
از امکان توســل به مــاده  ۲قانون
اجرای محکومیتهای مالی کنار

گذاشت.
بــر
اکنــون
اســاس قانــون
نحــوه اجــرای
محکومیتهای
مالــی و مــاده ۳
آن ،بازداشت محکومعلیه به لحاظ
عدم پرداخــت محکومبه ،محدود
شده .در گذشته ،اگر محکومعلیه
از پرداخــت دیــن بــه مدیــون
خــودداری میکــرد ،ابتــدا مرجع
قضایی نســبت به توقیف اموال او
بــرای پرداخت اقــدام میکرد و در
غیر این صورت تــا زمان پرداخت
در بازداشــت میماند اما در قانون
جدید ،شــرایطی پیشبینیشــده
اســت کــه اگــر محکومعلیــه
دادخواست اعسار را ظرف یک ماه
از تاریــخ صدور اجراییــه به دادگاه
ارائــه دهد و گواهــی آن را به واحد
اجرای احکام تســلیم کند ،امکان
بازداشت او وجود نخواهد داشت.
قانــون جدیــد نحــوه اجــرای
محکومیتهــای مالــی در تاریــخ
 ۱۵مهر سال  ۱۳۹۳تصویب شده
است.
با این حال گران شدن قیمت سکه
هنوز راه را برای تغییرات بیشتر باز
گذاشــته و عدهای موضوع تعدیل
پرداخت اقساط مهریه را با توجه به
قیمتهای جدید مطرح کردهاند.
حسین پورمند ،مدیرکل قضایی و
اجرای احکام ســازمان زندانهای
کشــور اما تعدیل پرداخت اقساط
مهریــه پیشــنهاد شــده را راهحل
این مشــکل ندانسته و گفته است
این کار صرفا مشکلی بر مشکالت
مهریهمیافزاید.
پورمندگفته اســت آنطــور که در
کتــب دینی مطــرح شــده ،فقها
تصریــح دارند که تنهــا آن مدیون
متمتعــی کــه پــول دارد و حاضر
نیســت دین خود را بپــردازد باید
زندانی شــود اما در مبحث مهریه
فردی که مدیون است و از پرداخت
آن ناتوان شده ،زندانی میشود.
او پیشنهادکرده که برای برونرفت
از این مشــکل در قبــال زندانیان
مهریه مبنا به همان قانون مصوب
ســال  ۵۲یعنی قانون منع توقیف
بدهکاران مالی بازگردد.
قانون منع توقیف اشخاص در قبال
تخلف از انجام تعهدات و الزامات
مالی،مصوب سال ۱۳۵۲میگوید:
«از تاریخ اجرای این قانون جز در
مورد جــزای نقــدی هیچکس در
قبال عدم پرداخت دین و محکومبه
و تخلف از انجام ســایر تعهدات و
الزامات مالی توقیف نخواهد شد و
کسانی که به این جهات در توقیف
میباشند ،آزاد میشوند».

مهریه و حقوق تامین نشده
در شــرایط فعلــی و بــا وجــود
تغییرات ،مهریه هنوز برای زنانی
کــه از بســیاری حقــوق خــود در

قانــون مدنی محرومنــد ،منافعی
دارد .مثال تصور میشود که مهریه
باالی  ۱۱۰ســکه طال یا قابل ثبت
محضری نیست ،یا قابل پیگیری
نیست و بخشیده میشود .یا تصور
میشود که قانونگذار اجاز ه ثبت و
دریافت مبالغ باالتر را نمیدهد.
اما مطابق قانون ایران،
اوال مبلغ مهریه سقف ندارد و
ثانیا حق زن اســت و در هرصورت
باید به او پرداخت شود.
تفاوت ایجاد شده در این است که
قانونگــذار مــرد را تا ســقف ۱۱۰
ســکه ،دارای تــوان مالــی فــرض
میکنــد و میگویــد باید این مبلغ
پرداخت شــود وگرنــه حکم جلب
و بازداشــت مرد صادر میشود اما
باالتر از این میــزان ،مرد از لحاظ
مالــی ناتوان فرض میشــود و زن

باید اثبات کندکه شوهرش اموالی
دارد تــا بتوانــد باقی مهریــه را هم
پرداخت کند.
البته اثبات این اعسار ممکن است
کار آسانی نباشد چون برخی مردان
به شیوههای مختلف اموال خود را
از زنان پنهان میکنند یا به نام افراد
دیگری ثبت میکنند.
خود اثبات اعسار از سوی خواهان
اما نوعی تبعیض قانونی به حساب
میآید .با این حال هر زمان هر نوع
مالی ،مثل ملک ،ماشین ،حساب
بانکی و … از مرد کشــف شــود،
مبلغ مهریه از طریق این اموال به
زن پرداخت میشود.
به عــاوه در حالی کــه هیچ زنی،
حتی اگر تنها وارث شوهرش باشد،
بیشتر از ســهماالرث ارث نمیبرد
اما مهریه جزو دینها و بدهیهای

مرد محسوب میشود و به محض
فوت باید از اموالش پرداخت شود.
هنگام تقســیم ارث نخســت باید
بدهیهــای فــرد را پرداخــت و به
ترتیب ،اگر مهریه به انداز ه ارثیه یا
حتی بیشتر از آن باشد ،تمام اموال
به زن میرسد.
با وجود اینها تجربه نشان میدهد
بســیاری از زنان بــا وجود مالئت
همسرانشــان ،حتی تا زمان مرگ
نیز مهریه خود را مطالبه و دریافت
نمیکننــد و بــه خاطر مشــکالت
عدیــده اجتماعــی ،فرهنگــی،
اقتصــادی ،حقوقی و … ناشــی از
طالق ،به اجبار تن به ادامه زندگی
با همسران خود میدهند و حاضر
به مطالبه مهریه خود نیز نیستند.

{>> ادامه در صفحه}33 :
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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 جهــا
شــیم ...
با
تقدیر...
است  ،نه
تغییر

ازنازی بپرس!...

الل که باشی،
ز
وپیداست...
آمسان در ت
•
 )1هیچ 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.
•
 )2زخم 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.
•
 )3زمانی که دیگران منفی

به خود عشق بورزيد!

بافی می کنند ،من می
توامن مثبت باقی مبامن
جهان بازتابی از خود شماست .اگر خود
زندگی،
برخی اوقــات در
را از درون دوســت بداريد و به خود مهر
مردم تالش می کنند که بورزيــد و ارج و ارزش نهيــد در زندگــی
شــما را پایین بکشند اما بيرونی نيز همين حاالت آشكار خواهد
شــما نباید به آنها گوش شد.
دهید.
اگر طالب عشــق بيشــتری هستيد به
•
خود عشق بورزيد ،اگر خواهان پذيرفته
 )4عبور از رجن ،مرا
شــدن هســتيد خود را بپذيريد و اگر از
داناتر میسازد
اعماق وجودتان خود را محترم شماريد
دردنــاک،
هــر تجربــه
همــان ســطح احتــرام را فراخواهيــد
درســی است که شما می خواند...
توانید آن را فرا گیرید.
•
حرکت می کنم
کشــمکش ها به شــما کمک می
 )5حتی زمانی که در حال
کشمکش هستم ،رو به جلو
کنندکه در زندگی پیشــرفت کنید
تا به شادمانی حقیقی دست یابید.
•
 )6ترس هیچ چیز را عوض
منی کند
تغییرات در بدن آنها رخ خواهد
اگر همــواره روی اتفاقات بدی که
داد».
می توانند به وقوع بپیوندند تمرکز
️هنگامی که فرد ابراز محبت می
کنید ،هیچگاه به حداکثر توانتان
کند ،سیستم ایمنی بدن او این
دست پیدا نمی کنید.
قدرت را پیدا می کند که در برابر
•
 )7بهترین گزینه ،ادامه دادن
بیماری ها بایستد.
است
عبــور
محــل
️محبــت،
زندگی شــما را به زمین می زند اما
موادشــیمیایی مغز را تغییر می
شما باید برخیزید؛ دوباره و دوباره
دهد و این امــر بر مقاومت بدن
و دوباره.
را باال مبرد .

خود و دیگران را دوست بدار!
«دکتر برنیز ســیگل» در کتاب
خود می نویسد:
«اگر من بــه بیمارانم بگویم که
سطح خون گلوبین های ایمنی
خود را باال ببرند ،هیچ یک نمی
دانند چگونه باید این کار را انجام
دهند
اما اگر به آنها یاد بدهیم که خود
و دیگــران را دوســت بدارند ،در
حقیقت بطور ناخودآگاه همین

ایران :شورش پابرهنگان...
شوند و اعتراضات فقرا و حاشیهنشینان را
نیزبرانگیزاند».
رنانی با صراحت رژیم را مورد خطاب قرار
داد و افزود« :اگر با شورش پابرهنگان روبرو
شویم دو راه داریم ،یا باید سکوت کنیم و یا
اینکه دست به سرکوب خشونتبار بزنیم.
اما این پایان کار نیست زیرا تفاوت اعتراض
دانشــگاهیان و طبقه متوســط شهری با
«شــور 
ش پابرهنــگان» این اســت که دو
مورد اولی رهبریپذیر هستند ،اما این نه!
یادمان نرودکه در  ۱۴ژوییه  ۱۸[ ۱۹۹۹تیر
 ]۱۳۷۸زمان خاتمی این فقط دانشجویان
بودنــدکــه شــورش کردند و بــرای مدتی
کنتــرل تهران از دســت نیروهای امنیتی
خارج شد؛ اما ،به هر حال آنها مذاکرهپذیر
بودند؛ در اعتراضــات  ]۱۳۸۸[ ۲۰۰۹هم
طبقه متوســط شــهری ،کشــور را دچار
چالش کرد؛ اما آنها هم رهبریپذیر بودند؛
اما ،اگــر میلیونها بیکار ،حاشیهنشــین
و فقیر دســت به اعتراض بزنند آنان دیگر
نــه مذاکره میپذیرند و نه رهبری را قبول
دارند زیرا هدفشان کامال روشن است؛ آنها
وضع موجود را نمیخواهند و تا تغییر نظام
سیاسی و اجتماعی کشور به شورش خود
ادامه میدهند».
این هشــدارها از ســوی نخبگان درســت
در آســتانه اجرای مرحله دوم تحریم های
شدیدآمریکاعلیهتهران،کهخطرناکترین
تحریمها در تاریخ جمهوری اسالمی ایران
خواهد بود ،داده شــده است .تحریمهای
جدیــد بخش صادرات نفت رژیــم ایران را
هدف قرار خواهــد داد .ایاالت متحده در
تحریمهــای جدید تــاش خواهد کرد که
صادرات نفت ایران را به صفر برساند.

کارل گوستاو یونگ تعبیر جالبی از خوشــحالی یعنــی در ســختی ها
شفاف و روشن باش!
انسان خوشحال دارد.
لبخند زدن .
هرچــه احساســات خودتــان را ایــن تعریــف از تعریــف عــادی و •
نسبت به شــخصی بیشتر مخفی معمول خوشحالی بســیار فاصله ️خوشحالییعنیآگاهیازتوانمندی
کنید ،خیلی سختتر میتوانید آن دارد .
کشــیدن
بــزرگ ما برای به دوش
ِ
احســاس را فراموش و یا سرکوب ️بر اســاس این تعریف ،خوشــحال مشکالت .
بودن ،یعنی توامنندی باالی ما
کنید!
•
پــس لطفــا شــفاف و روشــن  -در شکیبایی و استقامت در برابر خوشــحالی یعنی بعد از هر زمین
سختی ها
احساسات خود را بیان کنید.
خــوردن همچنــان بتوانیــم بلند
------- خوشــحالی یعنــی اطمینانــی شویم.افســردگی پاییــزی بــا کاهش نور درونــی بــه ایــن کــه درد و رنــج و بعــد از هرگریه همچنــان بتوانیم
خورشید و کاهش ترشح هورمون ســختی و بیمــاری و مــرگ جــزء بخندیم .
️ لبخنــد بر ِ
مالتونین ،احساس خواب آلودگی الینفک زندگی ست.
لــب دیگــر همنوعان
و افســرده خویــی و کاهش انرژی اما هیچ کدام از آنها نمی تواند مرا بیاوریم .
به همــراه دارد .اســتفاده از رنــگ از پا بیاندازد!
•
های شاد و طیف سرخ مثل نارنجی •
کامل ما در
خوشحالی یعنی حضورِ
ِ
باعث کاهش عالئم میشوند.
خوشــحالی یعنی میل بــه زندگی هستی .
-----------علیرغم علــم به فانی بــودن همه •
بزرگساالنی که بازی میکنند
چیز .
خوشحالییعنیهمچونرودجاری
شادترند
•
بودن و در حرکت بودن .
هرگز نباید بازی کردن را
️ عبور کردن و به عظمتی
فراموش کرد ،تحقیقات
بی پایان چشم دوختن .
نشــان میدهــد بــازی پس می شود ...
•
حال خوبم  ،می جنگم !
خوشحالی یعنی توانایی
برای ِ
کــردن بــه خصــوص با من ِ
کــودکان باعــث آزاد اوضاع  ،هرچقدر که می خواهد  ،بد باشد ؛
مــا به گفتــن یــک آری
شدن تنش های روانی و من شکست را  ،نمی پذیرم !
بزرگ به زندگی.
جای نشستن و افسوس خوردن ؛ می ایستم و •
احساسات سرکوب شده به ِ
شرایط را تغییر می دهم !
میشود.
️خوشحالی یعنی اینکه:
--------می جنگم  ،زخمی می شوم  ،زمین می خورم  ،اما زندگــی مســاله و حــل
شکست  ،هرگز !
-مساله است.
زنده باد زندگی
من عمیقا باور دارم که شایسته ی آرامشم ،
•
سالم بر آرامش
تمام توانم  ،تالش می کنم .
خوشحالی یعنی اینکه:
و ِ
برای داشتنش ،با ِ
من آفریده نشده ام که تسلیم باشم ،
من از عهده ی مسائل بر
️ویژگی های انسان
که مغلوب باشم  ،که ضعیف باشم !
می آیم.
خوشحال :
تسلیم آرزوهایم کنم ،
من آمده ام که جهان را ،
ِ
روانشــناس سوئیســی "من" خواسته ام ! پس می شود ...

>> ادامه از صفحه6 :
با متوقف شــدن صادرات نفــت ایران که
تنها منبع اصلی درآمد این کشــور است،
انتظار میرود که اوضاع معیشتی ایرانیان
به بدترین وضع تبدیل و تورم کاالها و مواد
غذایی در ایران به میزان باالتر از  ۴۸درصد
م
برسد .این شرایط با کنترل شدید مکانیس 
اجرای تحریمها از سوی آمریکا و تهدیدات
مکرر واشنگتن به مجازات سخت دولتها
یا شرکتهایی که برای دور زدن تحریمها
علیه تهران با جمهوری اسالمی همکاری
کنند ،روز به روز سختتر شده و تهران را
با بحران جدی و خطرناک مواجه خواهد
کرد.
ِ
فریب
رژیم ایران که در زمان باراک اوباما،
ســایهاش را خورده بود ،اینگونه پنداشت
که با خروج آمریکا از درگیری مســتقیم با
چالشهای خاورمیانه مانند بحران سوریه،
عــراق و یمن ،تهران قــادر خواهد بود که
خالء باقی مانده از خــروج اوباما را پر کند
پــس برای تحقــق این اســتراتژی با همه
امکانــات مالی کــه بعد از توافــق اتمی به
دست آورد ،وارد عرصه بحرانها منطقهای
شــد .با این اســتراتژی ،مــردم ایران حاال
هزینه ســنگین مشــکالت و چالشهای
خاورمیانــه و هزینه مقابله با دولت جدید
آمریــکا را که رویکردی کامــا متفاوت با
دولت اوباما دارد و با نقش بیثبات کننده
تهران در منطقه مخالف اســت ،متحمل
میشوند.
از زمان به قدرت رســیدن دونالد ترامپ،
تهران با ســختیهای مختلفــی در عرصه
سیاســت خارجی به ویژه در زمینه تحقق
اهداف نفوذیاش در منطقه روبرو شــده
اســت؛ همچنین پیامدهــای رویارویی با
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آمریکا باعث تشدید مشکالت داخلی شده
است.
رژیم تهــران که همه امکانــات مالی خود
را در جهــت احیــای میــراث امپراتــوری
اســامیاش به کارگرفت ،اکنون به دلیل
انباشت اشتباهات سیاسی ،شکستهای
اقتصــادی و ناتوانــی کامل برای بــرآورده
ســاختن نیازهــای شــهروندان ایــران با
بحرانهــای داخلی متعددی روبروســت.
سیاستهای خارجی غلط و هزینه بسیار
بــاالی ماجراجوییهای منطقــهای رژیم
تهران باعث خالی شــدن خزانهی کشور و
قرارگرفتن این کشور در برابر یک رویارویی
تمامعیــار با جامعه بینالمللــی به ویژه با
واشنگتن که قطعا با نفوذ و توسعهطلبی
حکومت ایران در منطقه مخالف اســت،
شده است.
رژیــم ایــران دخالــت در منطقــه را تنهــا
راه گریــز از مشــکالت و بحــران داخلــی
وزلزلههــای سیاســی و اقتصــادی کــه به
زودی جامعه ایران را متحول خواهد کرد،
میدانــد .به همین دلیــل مقامات تهران
اکنون به شدت تالش می کنند وسیلهای
یــا واســطهای بــرای تفاهــم و معاملــه با
واشنگتن بیابند تا در صورتی که مجبور به
تغییر رفتارشان شوند ،این معامله آبروی
آنها و نظام اسالمی خودشان را حفظ کند.
رفتار رژیم ایران با ماهیت آن ارتباط دارد و
ماهیت آن با چارچوب فکری و ایدئولوژیک
بنیادگرایانــه ویــژهی خود مرتبط اســت.
رژیــم تهــران از این تفکــرات ایدئولوژیک
ی خــود را تولید کرده
مقیاسهای سیاســ 
و با اســتفاده از رابطه معنوی میان مردم
ایران با میراث مذهب تشیع دکترین خود

را بــا زور بر همه جغرافیای ایران به عنوان
ابزاری موقــت برای حفظ «وحدت ملی»
اجرا و منطبق کرد .اما مقامات رژیم تهران
این گفته منسوب به امام علی درباره «قیام
مســتضعفان» را ظاهرا فراموش کردهاند
که« :در شــگفتم از کســی که نتواند قوت

روزیاش را بیابد اما شمشیر خود را به روی
حاکمان نکشد»! رژیمی که با نام انقالب
«مستضعفان» برپا شد ،به احتمال زیاد با
شورش «پابرهنگان» مواجه خواهد شد.
*منبع :روزنامه شرق االوسط
*نویسنده :مصطفی فحص
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مجمععمومی
اجنمن زنان

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

انجمن زنان در تاریخ
یکشنبه  4نوامبر 2018
در دفتر انجمن زنان
از ساعت  11تا  13.30برگزار
میگردد .به همــه زنان عالقمند
خوش آمد می گوئیم:

باشد که شما هم درین راه پر سنگالخ مارا
همراهیکنید...
ســالها پیــش یعنــی ســالهای
 1970جمعــی از زنــان کــه فعال
کنفدراســیون دانشــجویی بودند
دست به تشکیل یک کمیته زنان
زدندکه تا سال  1973ادامه یافت،
هر هفته جلسه و گفتگو ،مطالعه
و یا نمایش فیلم داشتند که بعد از
پراکنده شدن دوستان منحل شد.
بیست سال بعد تعدادی از همان
جمــع اولیه گردهــم آمدنــد و در
اکتبــر  1990با دادن یک فراخوان
که حــدود ســی نفر درآن جلســه
شــرکت کردند دســت به تشکیل
انجمن زنان زدند .این جمع شامل
قشــر گســترده ای از زنــان بــود،
برخی جمع آوری وسائل خانگی به
پناهنده گان از راه رسیده را ارجح
میدانستند و برخی دیگر برین باور
بودند که مردان اولین دشمنان ما
هســتند و ما در طول تاریخ مورد
خشونت پدران ،برادران ،همسران
و بعد پســرانمان بوده ایم وباید از
خانه هایمان مبــارزه را آغاز کنیم.
در نهایت با نوشــتن اساســنامه و
برنامه ریزی این دو جریان تحلیل
رفتنــد .آنانی که ماندنــد با تاکید
بر مســتقل بــودن انجمــن از هر
ســازمان و گروه با هدف باال بردن
سطح آگاهی زنان ،جذب شدن در
جامعه میزبان ،بــاال بردن اعتماد
به نفس ،مبارزه با قوانین تبعیض
آمیز بــر زنــان در ایــران ،برقراری
روابــط پویا با جنبــش هایی زنان
ایرانی در سراســر جهــان ،صدایی
بودن برای جنبش زنــان در ایران
و شناساندن آن به جامعه کبک و
مبارزه با نگرش های جنسیتی به
تشــکیل انجمن همت گماردند.
که تا امروز  28ســال بــه برگزاری
جلســات مرتب ماهیانه ،برگزاری
همــه ســاله  8مــارس ،جلســات
سخنرانی فمینیستهای زن و مرد
و..و ..ادامه یافته است.
امــا پیــدا کــردن ایــن جایــگاه به
آسانی بدست نیامده است .مردان
روشــنفکر شــهرمان بر ایــن باور
بودندکه تقسیم نیروها به مبارزه با
ارتجاع داخلی و امپریالیسم جهانی
آســیب میرســاند ،انجمن
ســبب جدائی خانــواده ها
میشود ،شما پشت درهای
بســته مردان را به محاکمه
میکشــید .اما پــس از چند
ســال دیگــر آنــان را نــه در
مقابل خود که در کنار خود
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نگاهی به فعالیت های
اجنمن زنان مونتریال:
به بهانه ماه اکتبر-
ماه زنان در کانادا
دیدند.
از دیر باز داشــتن یک صفحه زنان
در دو هفته نامه پیوند و همکاری
ارزشمند آنان پل ارتباطی محکمی
میــان انجمن و جامعه ایرانی بوده
است
از آغاز تشــکیل انجمــن به«بنیاد
پژوهشهای زنان» پیوســتم آنها
هــم درشــروع فعالیتهایشــان
بودند.با برگــزاری کنفرانس بنیاد
در دو نوبت در مونترال در سالهای
 1999و  2006بــا شــرکت زنــان
و مــردان فمنیســت بــا موفقیت
روبــه رو شــدیم .زنانی
چــون هایــده مغیثی،
شــهرزاد مجاب ،حامد
شــهیدیان ،مهــرداد
درویش پور ،ژانت آفاری
درویشپور ،و بسیاری
دیگــر از فرهیختــگان
در زمینه زنــان ،ایجاد
ارتباطات منســجم ،با
سخنرانانی که از ایران در این برنامه
هاشرکت داشتند ،انعکاس مباحث
کنفرانسهــای بنیــاد در مجلــه
زنــان و چــاپ همــه
ســاله کنفرانسهــا
به صــورت کتــاب از
دســتاوردهای ایــن
دوران بود.
اگــر بپرســید الگوی
شــما چــه کســانی
بودند بایــد بگوئیم:
نابرابری های موجود
در جامعه هر انسانی
را بــه فکر وا میدارد و
با پیوستن به یکدیگر
و مطالعــات در این زمینه ســطح
آگاهــی ها باال میرود و آنگاه حق و
وظیفه به دو روی یک ســکه بدل
میشوند
از زنان پیشــگام در خارج از کشور

آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان
تان میترسید؟ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و ایرانی
هست و شما را گام به گام یاری میکند .اگر آرامش خاطر میخواهید
تلفن را بردارید و با شماره 514-274-8117 :با ما تماس بگیرید.

مانند سیمون دوبووآر،و از طاهره
قره العین و صدیقه دولتآبادی و
دیگر زنان فعال زنان ایرانی بسیار
آموختیــم و خود را وامــدار پیش
کسوتان مان میدانیم.
در طــول ایــن ســالها همــواره
بــا برگــزاری روز زن ،دعــوت از
ســخنرانان مختلــف ،اجــرای
برنامههــای هنــری بــا محتــوای
مســائل زنان ،در همکاری با زنان
کبک و زنــان دیگر تبــار برگزاری
راه پیمایــی  8مــارس در همه این
سالها ،بردن مسائل زنان به درون
خانوادهها و جامعــه ایرانی کمک
رسانی به زنان پناهجو یا زنانی که
در معرض طالق قرار گرفتهاند ،از
طریق مشاوره ،همراهی و ترجمه
از جمله فعالیتهــای انجمن بوده
است
انعــکاس دادن
ت
مشــکال
زنــان ایــران در
مطبوعــات کبک
و حضــور انجمن
زنــان در کلیــه
مبارزات در زمینه
زنان و حقوق بشر
آن را به عنوان یک
منبع خبررسانی از جانب میدیای
کبک وکانادا شناساند و به دفعات
در رادیــو ،تلویزیونهــا مصاحبــه
داشته ایم.
از پربارتریــن
و زیباتریــن
فعالیتهایمان
شرکت  17نفر
از زنان ایرانی
در آغــاز راه
پیمایی نان و
گل ســرخ از
مونتــرال بــه
کبک به مدت
 10روز و ادامه
آن توسط  4نفر از دوستان انجمن
تا پایــان این حرکت نه تنها تجربه
ای بــی نظیر بــرای همه بود بلکه
سبب ساز آشنایی با دیگرگروههای
زنان در کبک شد که یکی از نتایج
آن جلب اعتماد گــروه زنان اینجا
و آنجــا قرارگرفته و در همکاری با
آنــان نهایتا از  23ســال پیش تا به
حــال دفاتر خــود را بــه رایگان در
کادر همکاری هــای خواهرانه در
اختیار انجمن زنان قرار داده اند..
این راهپیمایی در امتداد راه پیمائی
زنــان کارگــر در صنایــع نســاجی
ماساچوســت در ســال  1912بــا
شــعار نان وگل سرخ که نان برای
ســیرکردن شکم و گل سرخ برای
لذت از زیبائی ها و معنویات زندگی
برگــزار شــده بــود که چــون تا به
امروز به آن دست نیافته ایم برگزار
میشــد این حرکت با خواســتی 9
گانه تدارک دیده شده بود .یکی از
خواسته ها مسئله زنان مهاجر بود
که همسران با حمایت مالی آنان را
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بعنوان مهاجر به کانادا میاوردند.
ایــن زنــان بمــدت ده ســال از
هیچگونه حمایت دولتی برخوردار
نبودنــد و گهگاه مــورد تهدید و یا
خشــونت قرار میگرفتند خواستار
تقلیــل دوران قیمومیــت مالــی
توســط همسرانشــان از ده ســال
به ســه ســال و در صــورت اعمال
خشــونت همســران ایــن دوران
نادیده گرفته شــده و زنان قادر به
قرار گرفتن زیر پوشش کمکهای
اجتماعــی قــرار میگرفتنــد .ایــن
خواسته خوشبختانه مورد موافقت
قــرارگرفــت .پــس از ده روز وقتی
راه پیمایــان بــه کبک رســیدند با
استقبال پرشــور بیش از 20.000
نفر روبرو شدند.
بــه دنبــال ایــن راهپیمایــی در
کنفرانس جهانــی زنان در پکن در
اکتبر همان سال فدراسیون زنان
که تجربه راهپیمایی موفقیت آمیز
را در کبــک از ســر گذرانــده بــود
پیشــنهاد برگزاری یک راه پیمائی
جهانی علیه فقر و خشــونت را داد
کــه مــورد اســتقبال قــرارگرفت،
تــدارک ایــن کار  5ســال به طول
انجامیــد و در ســال  2هــزار ایــن
راهپیمایــی از  8مارس تا  17اکتبر
 2000با شــرکت میلیونها زن در
سراسر جهان با موفقیت به وقوع
پیوست و روز  17اکتبر دهها هزار
نفــر در مقابــل ســازمان ملل گرد
آمدنــد و ایــن روز بــه عنــوان روز
جهانی مبارزه علیه فقر و خشونت
بر زنــان از طرف ســازمان ملل به
رســمیت شناخته شــد .و  5سال
بعد در سال  2005منشور جهانی
زنان برای بشــریت نوشته شد که
دســتاوردی بی نظیر بــرای زنان
جهان است(.خواندن آن را بر روی
اینترنت به شما توصیه میکنیم).

مبنــای ایــن منشــور آزادی-
برابری-عدالت اجتماعی-صلح و
همبستگیاست.
شرکت انجمن زنان در سه دوره در
هیات مدیره فدراسیون زنان کبک
بسیار ارزنده و در واقع هم ما آنان را
متحد خود میدانیم و هم آنان ما را
از متحدین نزدیک خود میدانند.
این همکاریها تــا بحال هم چنان
ادامه یافته است.
در ســال  2003برگــزاری صــد و
هشتاد مین ســالگرد تولد طاهره
قرهالعیــن در تئاتــر ژزو همــراه با
تئاتــر و موســیقی از موفــق ترین
برنامههای انجمن بوده است.
تشــکیل مــادران صلــح مونترال
پس از انتخابــات  2009بابرگزاری
مراسم دفاع از زنان زندانی به شکل
مرتب در دانشــگاه کبک با پخش
اعالمیه و جمعآوری امضا و حضور
در مقابــل اســتادیوم المپیــک در
زمان بازیهــای جهانی و حمایت
از ورود زنان به استادیومها از دیگر
فعالیتهای انجمن بوده است.
ولــی بزرگترین دســتاورد انجمن
تالشــی در زمینــه مقابلــه بــا
دادگاههایهای شریعت در کانادا
بود کــه با مصاحبه هــای رادیو –
تلویزیونی و بر گــزاری تظاهرات و
جلــب افکار عمومی خوشــبختانه
بســیار موفقیتآمیز بود و مجلس
کبک تبصره قانونی ای را به تصویب
چ قانون مذ هبی در
رسانید که هی 
قوانین اساسی کبک جایز نخواهد
بــود و برابری زن و مــرد از اصول
پایه قوانین کبک است و بعد هم به
تصویب پارلمان کانادا رسید.ولی
بزرگترین دستاورد انجمن تالشی
در زمینه مقابله با دادگاههایهای
شریعت در کانادا بود که با مصاحبه
های رادیــو –تلویزیونی و برگزاری

تظاهــرات و جلب افــکار عمومی
خوشبختانه بســیار موفقیتآمیز
بود و مجلس کبک تبصره قانونی
ای را به تصویب رســانید که هیچ
قانون مذ هبی در قوانین اساســی
کبک جایز نخواهد بــود و برابری
زن و مــرد از اصــول پایــه قوانین
کبک اســت و بعد هم به تصویب
پارلمان کانادا رسید.
از دیگر کارهــا فعالیت علیه قانون
اعــدام در ایــران و نه به سنگســار
اســت .به طور مشــخص حمایت
از ســکینه آشتیانی متهم به زنا که
حکم سنگسار داشت ودر نهایت با
فعالیتهای همه جانبه در سراســر
جهان از سنگسار نجات یافته و لی
هنوز زندانی است.
حرکــت اعتراضــی در برابــر محل
ســخنرانی خانم مری رابینســون
کمیســر عالــی حقــوق بشــر در
ســازمان ملــل .و ارائــه پرونــده
سنگسار در ایران به ایشان.
همه ساله بمناسبت روز  10اکتبر
روز جهانــی علیه اعــدام همگام با
مادران پارک الله خواستار:
لغــو احکام اعدام ،آزادی زندانیان
سیاسی و محاکمه آمرین و عاملین
اعدام های چهل ساله اخیریم
آموخته ما از این سالها اینست که
باید در هرکجا که هستیم متشکل
شــویم در ســندیکاها ،گروههای
زنــان ،حقــوق بشــر و ...کــه اگر
مبــارزه را ادامه ندهیــم به راحتی
دســتاوردها را از دســت خواهیــم
داد .پایداری در این راه پرسنگالخ
آینــده بهتــری را برای نســلهای
آینده رقم خواهد زد.
خوششانســی ما در این است که
در جامعــهای زندگــی میکنیم که
امــکان یادگیری و تشــکل فراهم
اســت چرا کــه هیچ کــس آزادی،
برابــری و عدالت اجتماعــی را در
سینی طالیی به ما هدیه نخواهد
کرد مگر آنکه خودمان با ایستادگی
در برابــر انــواع تبعیضــات و بــی
عدالتی ها آن را به دست آوریم.
هیئت اجرائی اجنمن زنان
ایرانی مونترآل اکتبر 2018
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هادی خرسندی

نامهبهخواهر«شهدا»!

ایــن نامــه را مینویســم خدمــت
خواهر شینید ُ
اوکانر عزیز
خواهرجــان ،دو روز مــن آمدم به
آمریکا ،چشم مرا دور دیدی ،رفتی
دین عوض کردی .یکهو نوشــتند
خوانندهجنجالیایرلندیمسلمان
شده .باشد ،مبارک است .تا باشد
دنیا پــر ار مســلمانهای باصفا و
هنرمندی مثل شــما باشــد بلکه
دنیای اســام زیباتر و نرمتر از این
شود .ا ّره برقیها ،ا ّره مویی شود و
تبرها،قندشکن.
فقــط ازت گالیه دارم خواهرکه تو
اگر میخواســتی مسلمان بشوی
چرا رفتی پیش شیخ عمر القدری؟
مگر مــا خودمــان بد مســلمانت
سنیاش هم
میکردیم؟ شــیعه و ّ
فرقی نمیکند .دعوا همیشه بوده.
سنی ،آنور دنیا
اینور دنیا شــیعه و ّ
توشیبا و سونی!
ولی تو خواســتی مسلمان بشوی
دخترجــان چــرا نرفتــی پیــش
آیتاللــه العظمی نــوری همدانی
که قــرآن را غلط برایــت بخواند؟
چرا نرفتی پیــش آیتالله العظمی
هــادی غفــاری کــه یــک جفــت
جوراب استارالیت هم پایت کند؟
میرفتــی خدمت آیتالله العظمی
ابراهیم رئیســی که موسیقی پاپ
هم حالیش اســت و از خاطراتش
با تتلوی هنرمند انتخاباتی برایت
بگویــد .میرفتــی خدمــت جناب
اعلمالهدی ....نه ،ناموســی شــد
ً
قضیه.
اصال نــه پیش اعلمالهدی

میرفتــی نــه بــا ایــن موهای
پسرانه میگذاشتی هیچ قاری
قرآنی به تو نزدیک شود.
قربان آن ســر کچلت که جان
ِ
میدهد بــرای قمهزنی .البته
امیدوارم هیچوقت به آن درجه
از ایمان و اعتقاد و معنویت و
الوهیت نرسی!
Sister Shuhada (Sinead
O’Connor) sang the
Azaan in the Islamic Centre of
Ireland -after the
Jumah prayer
today. The video
will be online
later. @magdadavitt77 #Sinead
#SineadO
#SineadOConnor pic.twitter.
com/XCAScphKUw
— Shaykh Dr
Umar Al-Qadri (@DrUmarAlQadri) October 26,
2018

بــزرگ و فرســتادگانش در هر نُت
کــه میخونــی و در هــر نغمه که
ســرمیدهی ،نگهبان و پاسدار تو
هســتند و مثل گروه ُکر ملکوتی،
نمیگذارند زبانم الل از خط قرمز
رد شوی و از دستگاه خارج شوی.
این خیلی بــرای هر انســانی الزم
است که زیادی هوا برش ندارد.
خوش باشی هنرمند عزیز
التماس دعا -شب به خیر------------

سردار با ادب در
پزشکی قانونی کربال

ســردار :کــدام پزشــک قانونــی
ضدانقالبــی ایــن گواهی فــوت را
صادر کرده؟
پزشک :من صادر کردم یا سردار.
ســردار :غلــط کــردی نوشــتی
«درگذشــت» بایــد مینوشــتی
«شهادت»
پزشک :ســردار محترم ،ما اینجا
نه تعارف داریم نه تشــریفات .کار
ما گزارش دادن اســت ،مثل یک
گزارشــگر ،مثل یک خبرنگار .ما
گواهی فــوت صــادر میکنیم .در
اینجا کاری به مقام و مرتبه متوفی
نداریــم .پزشــکی قانونــی به م ّیت
درجه نمیدهد.

به نظر من شایستهترین کسی که
میتوانســت تو را مســلمان کند،
مقام معظم رهبری بود که همیشه
خیال میکنــد ترانــه «هیچکس
همتراز تو نیســت» -هیچکس با
تو قابل مقایسه نیســت -را برای
ایشــان خوانــدهای .یعنــی از طرز ســردار :مــرد حســابی ،تــو بیجا
رفتار ایشــان چنین دســتگیرمان کردی نوشتی .ما هزار و چهارصد
میشود.
دخترجــان،
راســتی
شــینیدجان ،چرا اســم
مســلمانی خــودت را
«شــهید» نگذاشــتی و
جمع بستی به «شهدا»؟
شهید که بهتر به شینید فائزه خانم رفسنجانی در مصاحبه اخیر با
میآمــد و دقیقتــر جای روزنامه ایران:
آن مینشســت .کم بود؟ «بابا به فضای باز عالقه داشت .بهار ،پاییز
کمــت میآمد؟ ســیالب و تابستان کنار استخر مالقات داشتند»
کافی نداشت؟ مسلمانی بقیهاش را من برایتان نقل میکنم «خیلی
هــم دلرحم بودند .در قتل عام
را از اینجــا آغــاز
شــهریور  ۶۷گفتــه بودند اول
کردی که بیشتر
جوانهــا را بیارند توی فضای
از آنچــه تناســب
باز حیاط ،بعد ببرند بکشــند.
دارد بطلبی؟
حضرت امــام و آقای خامنهای
بــه هــر حــال،
مخالــف بودند امــا بابا جلوی
هنرمنــد عزیــز،
جفتشان ایستاد .برای همین
همیــن کــه دین
بابــا گاهــی میرفــت اویــن از
و مذهــب را
نزدیــک نظارت میکــرد .من
رهــا نکــردی و
نخواســتی تظاهــر بــه آن موقــع کوچــک بودم وگرنه مــرا هم با
آزادگــی کنــی ،نشــان از خودشان میبردند .بابا خیلی منو دوست
صداقت و صفای باطن تو داشــتند .مــن هم به وجودشــون افتخار
دارد که بیگمان خداوند میکنم».

فائزه همچنان از
پدر میگوید

ماری جوانا ،علف یا گراس چیست...
مرحله سوم  ۲ :الی  ۳ساعت بعد
از مصــرف مرحله پاییــن آمدن از
پیــک ،های ( )Highبــودن یا به
اصطالح فسی که همراه با کاهش
شــدید انرژی و احساس خستگی
و گرســنگی همــراه اســت (دلیل
این مســئله سوخت بیش از اندازه
انــرژی بــه دلیل افزایــش فعالیت
بیش از اندازه مغز است).
اثــرات جســمانی شــایع بعــد از
مصرف نیز عبارت اند از :
قرمزی چشــم ،افت فشــار خون،
گرســنگی بیــش از حد ،خشــکی
دهــان ،افزایــش ضربــان قلــب و
اختــال در هماهنگی حرکتی که
این اختالل ممکن اســت  ۸تا ۱۲
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ســال بعــد هــم از چنیــن گناهی
نمیگذریم .راه بیفت بریم؟
پزشک :کجا یا سردار؟
ســردار :میخوایم ببریمت زندان
شکنجهاتبدیم.
پزشــک :یا سردار فکر میکنید آن
شــهید درگذشــته راضی باشد که
شما با من چنین رفتاری بکنید؟
ســردار :دیگــه از اینجــاش به اون
شــهید مربــوط نیســت .مــن و
برادران روحانی از این مرحله به بعد
بیزینس خودمونو راه میندازیم .راه
بیفت شکنجهگرها منتظرند .فقط
قبل از رفتن گواهی فوت خودت را
هم صادر کن!
پزشک :بنویسم زیر شکنجه؟
ســردار :نــه احمــق ،بنویــس
خودکشی.
----------

دومینیمصاحبه

 لطف ًا خودتان را معرفی کنید. بنده آیتالله مکارم شیرازی چه کار مهمی انجام دادید؟ «بنده دســتور دادم در محرم وصفر ،دو ماه تمام ،زیارت عاشــورا
از تلویزیون والیت پخش شود».
 شما خودتان را معرفی کنید؟ من جان لوگی برد. چه کار مهمی انجام دادید؟ مــن االغ احمــق تلویزیــون رااختراع کردم.

مصاحبـــهبا
امام جمعه

«بخشــی از پلههــای برقــی پــل
عابر پیاده شهرستان پردیس به
سرقت رفت».
مصاحبه با امام جمعه محل:
 حضرت آیتاللــه العظمی نظرشــما در بــاره ســرقت پلــه برقــی
چیست؟
 بسمالله الرحمن الرحیم .حادثهبــدی حادث نشــده فقط قطعاتی
از پله برقی ســرقت شده که خوب
هم شــده .مــا از اول هــم گفتیم
نردبان بگذارند .این چیزهای زائد
امروزی مثل پله برقی و ریشتراش
فقط مصداق بیتوجهی به بشریت
است .پله برقی آنهم با قطع متوالی
برق باعث میشود مردم سوار پله
برقی بشــوند ،آن وسط که برسند
اگر برق قطع شود مردم سرگردان
وسط پلهها میمانند و باید معطل
شوند تا برق برگردد.

>> ادامه از صفحه27 :

ساعت باقی بمانند.
تاثیرات سوء مصرف ماری جوانا
تاثیــرات ســوء مصــرف گل به دو
قسمت تقسیم می شوند تاثیرات
کوتاه مدت و تاثیرات دراز مدت
تاثیرات کوتاه مدت
ایــن تاثیــرات و نحوه تشــخیص
آنها بســیار ســخت است اما طبق
تحقیقات انجام شــده تاثیرات آن
بصــورت اختالالت روانشــناختی
بــوده و از جملــه آنها مــی توان به
باال رفتن حساسیت فرد به محرک
هــای بیرونی ،اختــال در حافظه
کوتــاه مدت ،اختــال در تمرکز ،
اختــال حرکتی و گاهــا تکلمی و
تغییر خلق و خو اشاره کرد.

اثراتدرازمدتمصرفماریجوانا
نسبت ًا ناشناخت ه است! و دلیل آن
این است که بر سر تاثیرات مثبت
و منفــی این مــاده بــر روی ریه و
اختالالت ذهنی نظیر اسکیزوفرنی
و روانپریشــی ،زوال شــخصیت،
و افســردگی در میــان پزشــکان و
محققان بحث و جدل وجود دارد.
بســیاری این مــاده را برای درمان
اختــاالت روانشــاختی مفیــد و
ســودمند می دانند از طرفی برخی
دیگر این تاثیر را ناچیز یا غیر مفید
می دانند.
اما مــاری جوانا مــی تواند باعث
افزایــش برخــی تاثیــرات ذهنی
نظیر:

اختالل در درک و دریافت واقعیت!
کنــد شــدن درک ذهنــی زمان،
اضطــراب و اســترس بــه همــراه
افــکار پارانویــا ( ۱۰نشــانه واضح
پانیک اتــک) ،تحریک اختالالت
اسکیزوفرنی و روان پریشی
الزم بــه ذکر اســت خطــر ابتال به
سرطان ریه در افرادی که نیکوتین
یا سیگار مصرف می کنند بیشتر از
مصرف کنندگان ماری جوانا است.
همچنین تا به حال مرگ ناشی از
مصرف ماری جوانا گزارش نشده
است.
از ماری جوانا برای درمان اسهال و
استفراغ  ،سرطان ریه ،اختالالت
روانشــناختی و افزایــش حــس
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خاطرات
علمدار آقا

 حضرت آیتالله انگار پلهبرقی را با آسانســور اشــتباه
گرفتهاید.
 خیر ،همان پلــه برقی ازآسانسور بدتر است .آسانسور
ً
اقال یک اتاقکی ،ســرپناهی
دارد .در پله برقی شما دو پله
یا چهار پله بروید باال اگر برق
قطع شود همانجا میمانید.
ولی نردبان اینطوری نیست،
میتوانید برگردیــد پایین یا
بروید باال.
 االن ســارق یا سارقین رادستگیرکردهاید؟
 ســارقینی نبــوده .دیگــرچهــار تا پلــه دزدیــدن چی
هست که سارقین بخواهد؟
 همان یک سارق دستگیرشده؟
 اگــر هنــوز نرفته باشــدکانــادا ،بیعرضگی خودش
بوده .صد بار بهش گفتم.
 که برود کانادا؟ نــه خیــر ،کــه دســت ازدزدی بردارد.
 حضــرت آیتاللــه شــماسارق را میشناسید؟
 نه خیر بنده همیشــه بههمه سوارق میگویم دزدی
نکننــد .منظورم ایــن بود.
(سرفه)
 پیامــی برای شــنوندگانندارید؟
 بعله .حصر باید ادامه پیداکند .مردم دنبال پله برقی و
ریشتراش و اینجور چیزها
نباشند .برای سالمت رهبر
معظم دعا کنند .تا وقتی ما
بودجــه برای تأمیــن اعتبار
نردبان فراهم نکردهایم ،دم
پل عابر پیاده برای همدیگر
قالب بگیرند .انالله و اناالیه
راجعون.
•

«کتابــی کــه رهبــر انقــاب در
مــاه جــاری ،دو بــار به آن اشــاره
کــرد» همانــا دوره هفــت جلدی
یادداشــتهای اســدالله علم وزیر
دربار محمدرضا شاه است .عالقه
آقــای خامنهای به ایــن کتاب چه
بسا ریشه در این آرزو دارد که کاش
من هم یک علم داشتم.
بــرای شــاد کــردن مقــام معظم
رهبــری ،در اینجــا یــک تکــه از
یادداشتهای وحیدالعظما ،علمدار آقا
را نقل میکنیم:
جمعــه ،پنجــم رجــب المرجب ســنه
 ۱۴۳۸هجری قمری
ســاعت یــازده صبــح بعــد از خــواب
صبحانهشان اذن دخول طلبیدم.
 بســمالله الرحمن الرحیم السالم والسالم ،صبحکم الله بالخیر و العافیه.
مــرگ بر ضــد والیــت فقیه .مــرگ بر
آمریکا ،مرگ بر اســرائیل ،یک مرگ بر
زاپاس برای روز مبادا.
 السالم علیکم و رحمت الله و برکاته. فاتحه مع صلوات. دیگه چه خبر وحید؟عــرض کردم ســامتی رهبر( .تــازه از
بستر پروستات برخاسته بودند و عکس
راهپیمایــی بعــد از عملشــان در دنیا
منتشر شده بود).
فرمودند :سی.سی .چطور است؟
حضــرت آقا ســعید طوســی را به طور
خصوصی این طور صدا میزنند .عرض
کردم مشغول است.
با کنایه فرمودند قرائت قرآن؟
بعد پرسیدند اعدام تازه داشتیم؟ عرض
کردم به قاعده کافی قربان.
فرمودند خب الحمدلله.
عرض کردم همین امروز صبح ســه تا
از کردستان ،یکی از آذربایجان ،چند تا
هم متفرقه.
فرمودند از حصر چه خبر؟
عرض کردم امن و امان .فقط جســارتاً
پرسشــی داشــتم .چرا حضــرت آقا به
کروبی عنایت داشتهاید اما میرحسین
را به اشد مجازات محکوم فرمودهاید؟
پرسیدند چه اشد مجازاتی وحید؟
عرض کردم همینکه با عیالش او را به
حصرانداختهاید.
فرمودند این برای مجازات زهرا رهنورد
است.
بعد خنده فرمودند.
من هم مقداری خنده عرض کردم.

سرخوشــی در بیمــاران ســرطانی
استفاده می شود.
یادآوردنــی اســت در کانــادا ااز 17
اکتبر ســال جاری مصــرف ماری
جوانا قانونی اعالم شده اس.
همچنیــن از ســال  ۲۰۱۷در
کشور هایی نظیر ایاالت متحده،
اســترالیا ،بنــگالدش ،کامبــوج،
شــیلی ،کلمبیــا ،کاســتاریکا،
جمهــوری چــک ،آلمــان ،هند،
جامائیکا ،مکزیک ،هلند ،پرتغال،
آفریقای جنوبی ،اسپانیا ،اروگوئه
قوانین غیر ســخت گیرانــه برای
مصرف ،خرید و فــروش این ماده
وضع شــده اســت تا جایــی که در
برخــی ازایــن کشــور هــا خرید و
فروش آن نیز بالمانع است!
اعتیــاد فیزیکــی به مــاری جوانا

هنوز اثبات نشدهاست.
و بیشــتر اعتیــاد بــه ایــن مــاده
اعتیاد ذهنی و در دسته کشیدنی
هایی نظیر ســیگار قرار می گیرد.
با ایــن وجــود تخمین زده شــده
کــه  ٪۹اســتفادهکنندگان از آن
بــه آن وابســتگی پیــدا میکننــد.
پژوهشهــا حاکی از آن اســت که
مصرف ماریجوانا در مقادیر باال با
روانی نسبت ًا
عالئم ترک جسمانی و
ِ
خفیفی همراه است.
•

کلبــه
عموجان

6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
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نظنـز...
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کنسرت موسیقی و رقص آذربایجانی

پیر خراسانی مونتریال!
طنـز

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

اســت! باید مردم ایــران داروی 5
دالری را  500هزار تومان بخرند و
یا نتوانند بخرند تا وزیر بی عرضه؛
ماهی چند میلیارد درآمد داشــته
باشــد و داروی سوریه و عراق هم
مجانی از کار دربیاید!
مفت و ّ

حقوق مردانه!؟

لولو خور خوره!؟

بچه کــه بودیم مادرمــان هروقت
ّ
می خواســت جلوی شــلوغ کاری
هــای مــا را بگیرد مــی گفت :بیا
بغلم که یک ســر و دو گوش آمد!
ما هــم بالفاصله مــی پریدیم بغل
ننه! که از گزند یک سر و دو گوش
درامــان بمانیــم .بعدها فهمیدیم
همــه آدم ها یک ســر و دو گوش
دارنــد! مــردم هــر منطقــه برای
خودشــان یک لولو دارندکه وقتی
می خواهند کســی را بترســانند از
او نــام می برند! حاال ایران شــده
لولو منطقه! شاه عربستان هم که
می خواهد از آمریکا باج بگیرد می
گویــد :اگر آمریــکا چنین کند ما
هم روابط مان با ایران را گسترش
می دهیم!؟ بالهــت رهبر ّ
معظم
هم این اســت که خودش به ترس
کشورها دامن می زند و خودش را
کرده لولو خورخوره منطقه! انگار
هیچ کس تفنگ و موشــک ندارد
جز آن حضرت!؟

گــوچی!؟

در ایران پیرمردی را ماشــین زده
و کشــته بود پسرش به راننده می
گفت گوجه هایش را هم له کردی؟
بــی وجــدان نامرد!؟ از کشــور ما
ک ّلی امکانات پزشکی به عراق صادر
شده که فقط یک قلمش  200تن
دارو بوده است! این نشان می دهد
عراقی ها هنوز پیام وزیر بهداشت
ما یعنی «خودت بمال» را نگرفته
اند یا گرفته اند ولی خودمالی بلد
نیســتند! هرچه باشــد مــا از نظر
جامعه شناســی از آن ها جلو تریم
یعنی هم خودمالی رو بلد هستیم
و هم می دانیم توانایی مالی خوب
است ولی از آن بهتر خوشخدمالی

مــا طرفــدار مالنصرالدیــن قاضی
القضات ایران ،جاسوس انگلیس؛
صــادق الریجانــی هســتیم چون
به ســود ما مردان دســتور داده و
فرمــوده :ناتوانــی مالی مــردان را
ت پرداخت
درنظــر بگیرید و مهلــ 
مهریــه را متناســب بــا وضع مالی
مــردان افزایــش دهید تــا زندانی
نشــوند .ایــن بخشــنامه ،در پــی
جدال لفظی م ّلا و مکار شــیرازی
بــر ســر مهریــه ،و پــس ازموضع
گیــری جدید ّ
مــکار در این زمینه
صادر شــده اســت .ما به دو دلیل
طرفدارش شدیم یکی درافتادن با
ّ
مکار و دیگری جلوگیری از زندانی
شــدن مردان! و دیگــر هم این که
می خواســتیم به خودش بگوئیم:
توکه دســتت به دولت فخیمه می
رسه یک پست باال و نون و آب دار
با صد حساب برای ما بگیر!به این
ترتیب ما مردان می توانیم راست
راســت راه برویــم و بــدون تــرس
از زنان مان به وســایل آشــپزخانه
وحتی آن ها راتهدید
دســت بزنیم ّ
کنیم که اگر زیادی حرف بزنند به
گوجه و سیب زمینی هم دست می
وحتی ممکنه سریخچال هم
زنیم ّ
برویم و گوشــت و میــوه برداریم و
وحتی تهدیدشان
نشــخوارکنیم
ّ
ضد
کنیم که دیگر حــق ندارند بر ّ
خواهر و مادر ما حرفی بزنند!

توصیه دوستانه و
برادرانه!؟

فقط به خاطر رضایت خداوند
تبــارک و تعالــی و از روی
خیرخواهی به تمام کسانی که
تصمیم دارند در فصل آینده به
مشرف شوند ،توصیه می
حج
ّ
کنیم با توجه به وقایعی که این روز
ها اتفاق افتاده به ویژه قضیه کشته
شدن«جمالخاشقچی»
هر چند مدتیست ترا من ندیده ام
در کنسولگری خادمین
مهرت به نرخ گرانی خریده ام حرمیــن شــریفین در
از بهر تسویه حساب قدیم مان
کشــور بــرادر ترکیــه،
ام.
دیده
دو
گاهی قدم گذار به روی
مواظب خودشان باشند
ً
قبــا بــزرگ ترین
(پیر) چون

حبسزدایی از زندانیان مهریه... :
خطر تضییع حقوق زنان
اصــاح قانــون مهریــه هــر چند
برای زندانیان مهریه میتواند خبر
مسرتبخشی باشد اما اگر اصالح
آن به شــکل درســتی انجام نشود
و تنهــا به دنبال اســتیفای حقوق
مردان باشــد ،میتواند به تضییع
حقوق زنان منجر شود و مشکالت
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خطری کــه حجاج محتــرم بیت
اللــه الحرام را تهدیــد می کرد این
بود که بخصوص اگــر خوش بر و
رو هم باشند در فرودگاه این کشور
ســربازان نــه چندان گمنام شــاه
ســلمان ،ترتیب شــان را بدهند!
ولی اآلن قضیه خیلی جدی است
و ممکن است در سرزمین وحی و
حتی هنگام مراجعه به ســفارت
یا ّ
خانــه و یــا کنســولگری کشــور
عربســتان سبوعی در یکی دیگر از
کشــور ها برای دریافت ویــزا ،آن
خدمتگزاران الله سرتان را ببرند ،
بدن تــان را تکه تکه کرده ،بپزند
و بخورند!؟ ما وظیفه داشــتیم به
شما بگوئیم تصمیم با شماست و
خود دانید!؟

اندر مزایای
چماقداری!؟

درایــن گیرودار «اف ای تی اف» و
«ســی اف تی» که هردوشان یک
گند هستند ،یک سری از بسیجی
هــای کالس قرانــی که فــرق تیر
وسیر را نمی دانند بعد از نماز عصر
با هم گروهی راه می افتند وهرجا
نمایندگی فیفا می بینند سنگباران
می کنند! بعد هم به هر فدراسیونی
که نام اش با حرف «اف» شــروع
می شــود ،ســنگ می زنند! هفته
بعد هم قرار اســت فاضــل آبادی
ها را ســنگباران کنند! اگر آخوند
بماند این اراذل مسئولین فردای
مملکت ما هستند چون فرق دوغ
و دوشاب را نمی دانند! یکی از این
خربسیجی ها در مدرسه ما سرایدار
بــود بــا همیــن ســنگ و چماق
زدن بــه منافقیــن در دبیرســتان
رزمندگان دیپلم و در دانشگاه آزاد
فوق لیسانس گرفت و اکنون سال
هاست معاون فرماندار
اســت چون دســت به
چماقش خیلی خوبه!

روز مع ّلم؟

در میهن اسالمی ،روز
جمعه  16مهر روز مع ّلم
بــود همین جمعه بودن روز مع ّلم
نشــان می دهد که زندگی مع ّلمان
ک ّل ًا تعطیلــه! این کــه دارند انجام
می دهند یــا جان کندنه یا گذران
زندگی با کالس فوق العاده زورکی؛
بــه هرحال خاطــره ای که یادمان
نمی رود را برای تان نقل می کنیم
تا حال کنید!؟ علیرضا از بچه های

>> ادامه از صفحه29 :

بیشتری ایجاد کند .نگرانیای که
پروانه مافی ،نماینده مجلس ایران
هم به آن اشاره کرده وگفته است:
«در حــال حاضر حقــوق زنها در
برخــی موضوعــات واقعــا رعایت
نشــده و از بابت مهریه نباید تصور
شــود که ما در مجلس بــه دنبال
حذف همین حداقلی نیز هستیم.
ما بــا این رویکرد کــه مهریه برای

برخــی از زنان کشــور میتواند به
عنوان پناهگاه آتی او فرض شــود،
به موضوع ورود کردهایم».
در شرایط فعلی ،عموم زنان حتی
با وجود اشــتغال و داشتن درآمد،
مانند زنان ســنتی و غیر مستقل،
همــه درآمــد خــود را در زندگــی
مشــترک صــرف میکننــد و در
صورت طالق ،ناگهان تمام اتکای

آیا بهتــر نمی بود اگر...

روز شــنبه  27مــاه نوامبر گــروه رقص و موســیقی
آذربایجانی ها (ســاواالن) در یکی از زیباترین سالن
های کتابخانه بزرگ شهر ما مونتریال برنامه داشت.
عده ای از دوستان مان به دیدن این
ما هم به همراه ّ
برنامه رفتیم و بیش از دوســاعت از دیدن و شنیدن
رقص و موســیقی زیبــای آذربایجانی ّ
لــذت بردیم.
برنامه ای فرهنگی بسیار دیدنی ،شنیدنی و جالب به
ویژه که بر خالف معمول از عرضه و فروش ساندویچ
و نوشــابه و آبجو هــم در آن خبری نبــود و با توجه
به تعداد کثیر هنرمندان و دست اندرکاران برنامه و
مخارج ســنگین برگزاری چنین برنامه هائی به نظر
نمی رسیدکه قصد دوستان آذری از برگزاری آن فقط
ســود مالی بوده باشد؟ دوســتی آذری تبار داریم که
هر چه راجع به محبت خود و همسر و فرزند مهربان
اش در حق خود و خانواده مان بگوئیم ،کم گفته ایم
حد رابطه پدر و
و در حقیقــت رابطه مان چیــزی در ّ
فرزندی است ،و این نازنین به دلیل مشکالتی که ما
ّ
محل سکونت مان داریم و ّ
موقت ًا قادر
در ساختمان
مدت هاست
به استفاده از اتومبیل خودمان نیستیم ّ
که با کمال مهربانی زحمت ایاب و ذهاب ما به بعضی
از جشن ها و مهمانی هائی که با هم در آن ها شرکت
می کنیم را هم با روی خوش می کشد ،پس از پایان
برنامه به ما گفت :خراســانی شــما زبان آذری نمی
دانی وگرنه بسیار بیشتر از این برنامه ّ
لذت می بردی
که در جواب اش گفتیم :عزیز جان نیاز به دانســتن
زبان آذری نیســت چون موســیقی زبان مخصوص
خــودش را دارد که برای همگان به ویژه صاحبدالن
قابل فهم است .عالوه برگروه کثیری از هم میهنان
عده زیادی از دوستان فارس زبان ما که
آذربایجانیّ ،
بیشتر آن ها را به خوبی می شناسیم هم با شور و
شوق فراوان در این جشن و سرور (با عنوان شب
آذربایجان) حضور داشــتند دو مجری برنامه
یکی خانمی به زبان فرانسه و دیگری آقای
شــتر
محترمی به زبان آذری کار اعالم
گا و ی
کالس ما بــود اول
نظری ،شــیرین  170سانتی متر مذاکره با جبرائیل و
قد داشت و 80کیلو وزن! هرگاه از
میکائیل!؟
او سوال می کردیم فقط جواب بی
ســر و ته می داد تنها درس هایی پیری هزار دردســر داره ،سردرد و
را که نمره خوب می گرفت ورزش ته درد و شاشــبند و خشکی روده
و هنر بود و انضبــاط ! اوایل پاییز در بیشتر پیران عادّیه! از همه این
هفته اوّل شروع کالس ها ،درس ها بدتر مشــکل روانیــه :دور و بر
دادیم و هفته بعد امتحان شفاهی صدسالگی کمی عقل و غلبه خشم
گرفتیــم ولــی هرچــه پرســیدیم و احساس برعقل زیاد میشه! یکی از
علیرضا جواب بی معنی داد! هربار مجتهدین صدساله خطاب به پاپ
ســوال را ســاده ترکردیم ولی از او گفتــه :ای پاپ وامانده! اگر عرضه
جواب درستی نگرفتیم اوقات مان داری جواب بده؟ اگر قرآن نبود به
تلــخ شــد و ســرش داد زدیم پس حکم تورات و انجیل؛ عیســی بن
تو چی بلدی پســر؟ از کالس من مریم ولدالزناســت! پس نســب و
بــرو بیرون!علیرضا گفت :من برم حسب عیسی به برکت خاتم انبیاء
بیرون؟ من امسال سه ساله تو این اســت! جالبه که هر قدر آخوند ها
کالسم؛ تو تازه دوهفته هست که پیرتر و خرفت تر می شــوند مردم
به این کالس آمدی! تو برو بیرون! بیشــتر روی آن هــا حســاب می
من این جا سابقه دارم! البته علیرضا کننــد! درحالــی که طــرف روز به
چون پدرش پولدار بود با میوه و برنج روز بیمارتر می شــود مردم افسانه
و نفت وامثالهم از دانشگاه آزاد فوق می ســازند که تف اش شفاســت!
لیسانس گرفت واستاد دانشگاه آزاد یــا با این کــه خودش ده تــا درد و
شــد! حاال فکرکنید با این اســاتید مرض دارد می گویند آب وضویش
سطح سواد در ایران ما ،در چه حالی درمان دردهاســت! و وقتی هم که
دیوانه می شود و با دیوار دعوا می
میتواندباشد؟!

معرفی هنرمندان را به عهده داشتند .پس از
برنامه و ّ
پایان برنامه با خودمان فکرکردیم آیا بهتر و زیباتر نبود
این دوســتان به حرمت و احترام هم میهنان فارس
زبان شان یکی دو دقیقه هم با زبان فارسی از حضور
و اســتقبال هم میهنان غیرآذربایجانی خودشان از
این ف ّعال ّیت فرهنگی صحبت کرده و به آن ها خوش
آمد می گفتند و حداقل از یکی از خوانندگان خوش
صدای خودشــان می خواســتندکه یک (فقط یک)
آهنگ به زبان فارســی هم می خواندند؟ مگر نه این
که بسیاری از خود شما نازنینان به خوبی و روانی به
زبان فارسی صحبت می کنید و همچنین ما فارس
ها با شــما آذری ها خویشــاوندی و عالئق مشترک
فرهنگی و ادبی و موسیقیائی داریم که بهترین نمونه
آن زنده یاد شــهریار اســت ،شــهریار غزل ،شــعر و
ادبیات آذری و فارسی؟! باید این مطلب را هم اضافه
کنیم که شخص ما یکی ازکسانی هستیم که خواندن
و نوشتن و تحصیل به زبان مادری و تصمیم درباره
نــوع و روش زندگی را حق مســ ّلم نــه تنها آذری ها
بلکه همه دیگر اقوام ســاکن در ســرزمین ایران می
دانیم و باور داریم که هیچ کســی نباید اجازه داشته
باشــد به هیچ بهانه ای آنان را از این حق طبیعی و
قانونی محروم کند .مگر بارها شاهد نبوده اید زمانی
که سیلی ،توفانی یا زلزله ای عضوی از خانواده بزرگ
ایرانی را به درد می آورد دگر عضو ها از اقوام گوناگون
بــدون توجه بــه این که آن عضو از چه قومی اســت
سراســیمه به کمک می شــتابند و در این راه حتی
ً
اصال از این همدلی بین
پنجــه به پنجه دیکتاتور که
اقوام مختلف خوشــحال نیســت زیرا که منافع اش
در اختالف و دشمنی بین آن هاست ،می اندازند؟!
آرزو داریم که در اجرای برنامه های آینده خودتان در
جوامع ایرانی نشــین در سرتاسر جهان به این مهم
توجــه کنید .چون ما مردم قبل و بعد از هر چیز به
ّ
ویژه در برابر دشمن مشترک مان به مح ّبت و همدلی
نیاز داریم.

خود را از دست میدهند و قانونی
هم برای تقسیم اموال بعد از طالق
وجود ندارد که از آنها حمایت کند.
بیشــتر بخوانیــد :چــرا مهریه در
شرایط امروز ایران الزم است؟
بــه گفته پروانه مافــی ،برخی زنان
که شاغل نیستند و پس از متارکه
در واقع سرپرســت خانــواده خود
میشوند و فرزندانی دارندکه تامین
هزینههــای آنها با وضعیت فعلی
اقتصادی مقدور نیســت ،اگر قرار

باشــد مهریــه آن طور کــه باید به
آنها پرداخت نشود ،با آسیبهای
جدی روحی ،اجتماعی و معیشتی
روبهرو خواهند شد.
منتقدان مهریه و نفقه اما معتقدند
این دو امکان مالی با حق یکسویه
مردان برای طــاق ،حق تمکین
و… در یک نظام حقوقی معنا دارد
و کار اصلی مدافعان حقوق مدرن،
نبایــد انتخــاب گزینشــی از میان
حقوق سنتی و مدرن باشد .بر این

کند مردم می گویند :خودم دیدم
که حضرت آقا داشت با جبرئیل و
میکائیل صحبت می کرد!؟
_+
کانادا – مدینه منوّره مونرآل –
اوّل ماه نوامبر المبارک! سال
 2018دربدری
برابر با دهم آبان ماه سال 1397
مهرورزی زنجیره ای
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی
_____________
یــادآوری :پیر خراســانی عالوه بر
قلمخراشی هر دو هفته در نشریه
ّ
محل زیر هم
پیوند مونرآل ،در دو
معرکـــــــــهگیریمیکند:
 هر هفته شنبه ها و دوشنبه هاساعت  12نیمروز (به وقت مدینه
منوّره مونرآل) در تلویزیون جهانی
کانال یک به آدرسch1.cc :
 هــر هفتــه جمعه هــا در مج ّلهدانســتنی هــای ونکوورکانــادا به
آدرسdanmagazine.com :

اساس ،تاکید بر مهریه ،به معنای
پذیــرش حــق طــاق یکســویه
مردان است.
این گروه از فعاالن معتقدند بهترین
راهحل در این زمینه ،اضافه کردن
شروط ضمن عقد در ازدواج است
که تا جای ممکن حقوق مدرن را
بر روابط زن و مرد استوارکند.
گــروه دیگــر امــا معتقدنــد ایــن

{>> ادامه در صفحه}36 :
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حمیرامرتضوی938-8066............................
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مدرسهفارسیوستآیلند626-5520........
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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 .......................
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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

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

شماره شما در
این لیست نیست؟

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

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

روانشناسی  /روانکاوی

تبلیغات

سن لوران :آدونیس ،سمی فروت
الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

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  آبان10  1394  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!

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)

999$ 999$
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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کبک و
¦


½



ایران
رسمی
،رسمی اسناد و مدارک





¶




¢






¢

£















¢






©



¸




½



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









¦









 223-6408
¦



½



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





¢






©



¸




½




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

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
514-889-8765

صرافی
 ستاره5

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

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

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

com

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

514 585 - 2345

*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

 



 

abaee:azsepfree







 



zarbarg
paivand












































































،دعوتنــــامهرسمی
ترجمـــهمدارک
514-624-5609

Tel.: 514-675-4405

>6007343

514-441-4295

دارالترجمه رسمی فرهنگ

مترجم رمسی
شهــریاربخشی

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

>6007343












 




































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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www.paivand.ca




























223-3336

Z

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



کانادا
خصوصی حسابداری






































 سال8  تا2 آموزش موسیقی برای کودکان از
مطابق با مطالب و سرفصلهای
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000  داتیس پناهی: توسط
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استـادحسابداری
Lester B. Pearson کالج
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،به زبان های فارسی
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انگلیسی و فرانسه
Montreal,
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، اگر عالقه مندید،اگر دستی به قلم دارید

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



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

aznov’15U

Re-Mi

Tel.: 514-991-6819
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.هماهنگی قبلی الزم است
 
Tel.: 514-996-9692































حسابـداری

 مــی- آموزشگاه هنری ر
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آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح

ابتدایی |||| مقدماتی |||| ردیف

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

محرمی که در سوگ مسمومان الکل گذشت

اخبــار مســمومیت و مرگهــای
متعدد ناشــی از مصرف مشروبات
الکلی ،امسال ماه محرم متفاوتی
را در ایــران رقــم زد .در بازه زمانی
نیمــه شــهریور تــا نیمــه مهرماه
مصــادف بــا  ۲۵ذیحجــه تا ۲۵محرم -ســازمان اورژانس کشور
از مسمومیت صدها و مرگ دهها
نفربعلتنوشیدنمشروباتتقلبی
خبرداد.
بنابــر آخریــن اعــام سرپرســت
ســازمان اورژانس کشــور ،از نیمه
شــهریور ماه تــا  ۱۷مهر ۷۶۸ ،نفر
بر اثر مصرف مشروب الکلی تقلبی
حــاوی متانــول در اســتانهای
مختلف دچار مســمومیت شدند
که از این تعداد ۱۷۰ ،نفرکلیههای
خــود را از دســت دادنــد ۱۶ ،نفر
نابینا شدند و  ۶۹نفر جان باختند.
سرپرست سازمان اورژانس کشور
عامــل مســمومیتهای اخیر در
اســتانهای البرز ،تهران ،مرکزی،
فــارس ،کهگیلویــه و بویراحمــد،
هرمزگان ،خراسان شمالی و قزوین

را "مشروب الکلی حاوی متانول به جرمانگاری نوشیدن الکل؛
مقدار بسیار زیاد" دانست که "یک مانع اطالعرسانی و درمان
زن و شوهر ساکن استان هرمزگان متانــول یــا الکل چوب بــه عنوان
تولیــد و در هشــت اســتان توزیع حــال در محصوالتــی همچــون
چسب و رنگ استفاده میشود.
کردهاند".
مقامهای نیروی انتظامی ایران در ایــن الــکل ،بــدون روشهــای
آزمایشــگاهی از الــکل
ســالهای گذشــته همواره مصرف
خوراکی یا اتانول قابل
تالش داشتند کاهش جرم
متانول
تشــخیص نیســت و
و آســیبهای اجتماعی در
موجب
ممکن است به دالیلی
ماه محــرم را پررنگ کنند؛
بــرای مثــال محمدرضــا مسمومیت و از جمله وجود هســته
خســروی معاون اجتماعی درپی آن ،یا ساقه میوه در فرایند
نیــروی انتظامــی اســتان نابینایی ،از تخمیر به وجود آید.
البــرز در مــاه محرم ســال دست رفنت معاونت سالمت وزارت
بهداشــت در راهنمای
 ۱۳۹۵بــه ســایت تابنــاک کلیه و مرگ
درمــان
کشــوری
گفــت که در دهه نخســت
شود.
ی
م
مسمومیت با الکل به
محــرم آن ســال ،جرائم و
ایــن نکته اشــاره کرده
ناهنجاریهــای اجتماعی
در این اســتان "کاهش" یافته بود که متانــول در الکل صنعتی که از
اما امسال ،جوانترین افراد مسموم بقایای سایر الکلها به وجود میآید
شــده (دو پسر  ۱۲ســاله) و فوت و حتی ممکن است در الکل طبی
شــده (یک زن  ۱۹ساله) از استان وجود داشته باشد.
جرمانگاری مصرف الکل در ایران
البرز بودند.
موجب شده که آمارهای درستی از

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

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

این شماره به مرخصی می رود!

حبسزدایی از مهریه...
توصیهها برای کسانی موثر و مفید
اســت که به شــیوه مــدرن زندگی
میکننــد و مســئله ازدواج را فارغ
از کلیشــههای رایــج در اجتمــاع
میبیننــد .ایــن گــروه به شــروط
ضمن عقد و تقســیم اموال بعد از
طالق اعتقاد دارند و بر اساس این
دیدگاه مسائلی مانند مهریه و نفقه
در روابط زناشویی و ازدواج آنها اثر
کمتری دارد.
تعداد کســانی که در ایــران به این
شیوه زندگی و ازدواج میکنند اما
چندان زیاد نیست و احتماال تنها
درصدکوچکی از اجتماع را تشکیل
میدهند.

>> ادامه از صفحه33 :

هر چند اکنون تالش قانونگذاران
مجلــس بر پیــدا کــردن راههایی
برای کاستن فشــار مهریه از روی
شــانههای مــردان متمرکز شــده
اما در قانون مدنی ایران ،شــرایط
بــرای زنان تغییری نکرده اســت.
حــق طــاق همچنان در دســت
مردان است و مردان امکان ایجاد
محدودیــت و ممنوعیــت بــرای
اشتغال و تحصیل زنان و جلوگیری
از استقالل مالی آنها را دارند.
زنان همچنان یک هشــتم اموال
همســر خــود را ارث میبرند و در
عین حال ،ساختار اجتماعی کشور
امکان اشتغال زنان را گرفته و سهم

زنان در بازارکار محدود است .زنان
شــاغل نیز به رغم کســب درآمد،
دچار تبعیضهای متعدد هستند و
نتیجه تمام اینها این است که زنان
ایرانــی همچنــان در اغلــب موارد
وابســته به همسرانشان هستند.
بر این اساس الزم است در صورت
محدود شدن مهریه زنان ،قوانین
عادالنهتــری برای احقــاق حقوق
زنــان تصویب شــود ،زن و مرد در
کلیه امــوال و داراییهای حاصل
شــده در دوران زندگــی مشــترک
سهیم باشند و استقالل اقتصادی
زنان تامین شود.
نعیمهدوستدار

میزان مصرف منتشر نشود.
آمــار نتایــج پایش ملی ســامت
که در ســال  ۱۳۹۰منتشــر شده
بــا آمــاری که ســخنگوی وزارت
بهداشــت پس از مرگ و میرهای
اخیر بر اثر مسمومیت الکل ارایه
داد تفاوتی آشکار دارد .نتایج پایش
ملــی ســامت روان ســال ۱۳۹۰
حاکی از آن اســت که  ۸۵.۷درصد
جمعیت  ۱۵تا  ۶۴ســاله کشــور،
حداقل یک بار الکل نوشی دهاند .اما
سخنان ایرج حریرچی؛ سخنگوی
وزارت بهداشــت نشان میدهدکه
تنهــا  ۸.۸درصد جمعیــت باالی
۱۸ســال در طول عمرشان سابقه
مصرف الکل داشتهاند .این درحالی
است که سایر شواهد ،نه از کاهش
مصــرف ،بلکــه از افزایش مصرف
الکل در ایران حکایت دارند.
مصرف متانول موجب مسمومیت
و درپــی آن ،نابینایــی ،از دســت
رفتن کلیه و مرگ میشود .یکی از
دالیلی که مسمومیت ناشی از الکل
در ایران قربانیــان زیادی میگیرد
مراجعه دیرهنگام به مراکز درمانی
است .بر اســاس مواد  ۱۶۴و ۲۶۵
قانون مجــازات اســامی مصوب
ســال  ۱۳۹۲مصــرف مســکرات
موجب حد میشــود که  ۸۰ضربه
تازیانه است .در صورت مصرف در
مالعام جزای نقدی نیز به مجازات
افــزوده میشــود و تکــرار پرونــده
کیفری شرب خمر برای بار سوم،
مجازات اعدام درپی خواهد داشت.
آگاهــی از این مجازاتهاســت که
موجب تاخیر مســمومان الکل در
مراجعه به پزشــک میشود .حتی
تاکید مقامهای بهداشت و درمان
کشــور بر اینکه مراکــز درمانی به

«پارسال یک بطری ویسکی
حدود  ۲۰۰هزار تومان
بود .امسال با افزایش نرخ
ارز چند برابر شده!»
مســمومان الکل همچون ســایر
بیمــاران خدمــات میدهند مردم
را قانع نمیکند که آسودهخاطر به
مراکز درمانی مراجعه کنند هر چند
کهبنظرمیرسدمجازاتهانتوانسته
مردم را از نوشیدن الکل ،آن هم در
ایام عزاداری محرم ،منع کند.
در سیوششمین جشــنواره فیلم
فجــر در ســال  ،۹۶فیلمــی به نام
"کارکثیــف" به نمایــش درآمد که
به تولید زیرزمینی مشروبات الکلی
و بــه خطرافتــادن جــان انســانها
میپرداخــت .فــارغ از جنبههــای
ســینمایی ،اجازه ســاخت چنین
فیلمی و نمایش آشکار این موضوع
در ســینمای ایران ،از جدی بودن
این معضل حکایت داشت.
تولید و مصرف غیرقانونی الکل ،آن
هم به صورتی که سالمت مردم را
به خطر بیندازد ،قابل انکار نیست.
داغ بودن این سوژه موجب شدکه
عزتالله ضرغامی ،رییس اســبق
رادیــو و تلویزیون دولتــی ایران ،با
انتشار پستی در اینستاگرام درباره
تهیه شــربت آبلیمو ،بــه موضوع
مشــروبات الکلــی اشــاره کنــد و
بنویسد:
"متاسفانهخطقرمزهایموهومدر
دستگاههای نظارتی هم نمیگذارد
آنطور که شایسته است ،رسانههای
رسمی به این آسیب مهم اجتماعی
امروزکشور بپردازند".
اما برخالف گفته ضرغامی ،اخبار
و گزارشهــای بســیاری دربــاره

مسمومیت گروهی با الکل هر از
چنــدگاهی از گوشــه وکنار ایران
منتشــر میشــود .آمارها نشــان
میدهند که مســمومیت با الکل
در ایران روند صعودی دارد.
خردادمــاه ســال ۱۳۹۲خبــر
مســموميت بيــش از  ۳۵۰نفــر با
الــکل در شهرســتان رفســنجان
منتشر شده بود که به مرگ هفت
نفر و نابینایــی ده نفر ديگر منجر
شد.
نتایــج پژوهش میدانــی که پس از
آن روی مراجعهکنندگان به مراکز
درمانی رفســنجان صورت گرفت
نشان میدهد که مردم "افسردگی
عمومــی در جامعه ،منفــی بودن
جامعه و ســیاه بــودن آن همراه با
ســخت گیریهای زیاد" را از دالیل
مصــرف الــکل عنــوان میکنند.
همچنین ،بین مصرف در اقشــار
پایین و باالی جامعه تفاوتی نیست
و فقط میزان و نوع و نحوه تهیه آن
متفاوت است.
اتفاقاتی که در رفســنجان و محرم
امســال در هشــت اســتان کشور
افتادنــد ،تنهــا موارد مرگ ناشــی
از الــکل نبودند؛ بر اســاس آماری
کــه ســازمان پزشــکی قانونــی در
اختیــار خبرگزاریهــا قــرار داده،
در فاصلــه حدود دوســال و نیم از
ابتدای ســال  ۹۵تا مردادماه ،۹۷
 ۳۴۳نفــر  ۳۰۸-مــرد و  ۳۵زن-
بــر اثر مســمومیت با الــکل جان
باختهاند .ســازمان پزشکی قانونی
پــس از حوادث مهرماه امســال با
تاکید براینکه هیچ مشروب الکلی
استانداردی در ایران وجود ندارد،

{>> ادامه در صفحه}38 :

نزدیک به  ۷۰هزار ژاپنی از سن صد سالگی
همگذشتهاند
در ژاپن شــمار افــرادی که بیش
از صــد ســال عمــر میکننــد رو
بــه افزایــش اســت .هماکنــون
حدود  ۷۰هزار ژاپنی هســتند که
سنشان صد ســال یا باالی صد
سال است .راز طول عمر ژاپنیها
تغذیه سالم ،طب پیشرفته و رشد
آگاهی نسبت به سالمتی است.
ژاپــن را میتــوان کشــور صــد
سالگان نام نهاد .وزارت بهداشت
و سالمتی ژاپن اعالم کرده است
کــه هم اکنون در این کشــور ۶۹
هزار و  ۷۸۵نفر زندگی میکنندکه
سنشان صد ســال یا بیش از آن

اســت .این اگرچه رکوردی جدید
اســت امــا چندان هــم عجیب و
غافلگیرکنندهنیست.
چون شــمار افــراد صد ســال به
بــاال در ژاپن از  ۴۸ســال پیش تا
کنون مدام در حال افزایش بوده
است .میانگین سن زنان در ژاپن
 ۸۷،۳سال اســت .مردان در این
کشور به طور متوسط  ۸۱،۱ساله
میشوند.
چرا ژاپنیها عمــری طوالنی
دارنــد؟ مهمتریــن دالیــل آن
عبارتنــد از غذاهــای این کشــور
که به طور معمول و سنتی سالم

هستند ،پیشرفت در علم پزشکی
و افزایش آگاهی مردم این کشور
درباره راه و رسم سالمت زیستن.
در ســال جــاری  ۲۰۱۸شــمار
افــرادی که صد ســال یا بیشــتر
دارند دو هزار و  ۱۴نفر بیشــتر از
ســال گذشته اســت .زنان ۸۸،۱
درصد افراد صد سال و صد سال
به باال را تشکیل میدهند.
ســالمندان در جامعــه ژاپــن
از جایــگاه و احتــرام خاصــی
برخوردارنــد ۱۷ .ســپتامبر ،روز
قدردانــی از ســالمندان در ایــن
کشور است.
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محمودسریعالقلم
اخیر ًا در رقابتی میان چند شرکت
و مؤسســه تحقیقاتی ،آزمایشگاه
هوش مصنوعی دانشگاه استنفورد
موفق شــد درکویر ِنوادای آمریکا،
وسیله نقلیهای را بدون راننده برای
 ۲۱۱کیلومتر آزمایش کند.
ایــن مؤسســه از طــرف آژانــس
پروژههای عالی پیشرفته پنتاگون،
دو میلیــون دالر جایــزه گرفــت.
شــرکت فولکس واگن یکی از این
رقبا بود که موفقیتی کسب نکرد،
هرچند در سال  ،۲۰۱۷این شرکت
خودروســازی ۱۲٫۱میلیــارد یورو
بــرای تحقیقــات ســرمایه گذاری
کرده بود.
پیشبینی میشود تا سال ،۲۰۳۵
 ۲۸درصد مشــاغل بــا وجود
هــوش مصنوعــی (Artificial
 )Intelligence/ AIدر خطــر
باشند.
به عنوان مثــال ،اگر کامیونهای
بدون راننــده در آمریــکا عملیاتی
شــوند ،دو میلیون شــغل از بین
مــیرود .هم اکنون یــک میلیون
خــودرو در چین بــدون بنزین و با
باطری کار میکند و صد شــرکت
چینی در تولید خــودرو و کامیون
برقــی در حــال فعالیت هســتند.
شــرکتی به نــام  Humanyzeبا
آویختن کارت شناسایی هوشمند،
رابطــه میــان کارآمــدی و روش

معاشــرت کارمندان را میسنجد.
شــرکت  Ping Anاز طریــق ۵۰
عکــس از صورت متقاضیــان وام،
تصمیم میگیــرد به آنها وام بدهد
یا خیر .شرکت بزرگ مواد شوینده
جانســون و جانســون از طریــق
نرم افزار ،متقاضیان را اســتخدام
میکند .در علوم پزشکی و اعمال
جراحــی نیــز ،هــوش مصنوعــی
پیشــرفتهای قابل توجهی ایجاد
کرده است.
یکی از زمینههای هوش مصنوعی
در صنعــت نفــت و گاز و انــرژی
است .چینیها با شدت باال در پی
انرژیهای جایگزین هستند.
هم اکنــون  ۲۴درصد انرژی چین
از ایــن نــوع صنایــع
اســت؛ در آمریکا ۱۵
درصــد .چینیها ۴۷
میلیــارد دالر بــرای
بهره برداری از انرژی
خورشــیدی سرمایه
گــذاری کردهانــد و
ایــن در حالی اســت
که چیــن  ۸۰درصد
نیازهای انرژی خود
را وارد میکند .آمریکا
تا یک دهه دیگر۲۰ ،
میلیون بشــکه نفت در روز تولید
خواهــد کــرد و هــوش مصنوعی
نقش اساســی در ایــن صنعت ایفا
خواهــد نمود .چینیها در صنعت

گاز آالسکا ۴۳ ،میلیارد و شرکت
 Rosneftروسی ۹ ،میلیارد دالر
سرمایه گذاری کردهاند .با توجه
بــه اینکه در  ۲۵ســال گذشــته،
 ۲۵۰۰۰رودخانه در چین خشک
شــده اســت ،برای انتقــال آب از
جنوب به شمال ۴۸ ،میلیارد دالر
هزینه شــده و هــوش مصنوعی
در صرفــه جویی وکارآمدی آب با
دقت باال به کارگرفته شده است.
رقابت اصلی در جهان در هوش
مصنوعی میان آمریکا و چین است.
بسیاری از شرکتهای آمریکایی
کــه فعالیــت آنهــا کارگــر محور
است ،به خرید شرکتهای هوش
مصنوعی روی آوردهاند تا در آینده
عقــب نماننــد و بــا داشــتن
 ،Portfolioدرآمدهای خود
را متنوع سازی کنند.
در ســال  ۱۳۰ ،۲۰۱۷شرکت
در آمریــکا بــا قیمــت ۲۱٫۸
میلیارد دالر خریداری شــد.
طــی ســالهای -۲۰۱۶
 ،۲۰۱۳چینیها سعی کردند
 ۲۷شــرکت آمریکایــی را در
حــوزه هوش مصنوعــی نقد ًا
خریداری کنندکه با مخالفت
خزانــه داری آمریکا با عنوان
تهدیــد علیه امنیــت م ّلــی روبرو
شدند.
دسترســی بــه فنــاوری و هــوش
مصنوعی در آمریکا برای چینیها
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بزنگاه  13آبان...
پیش میرود .در اتحادیه اروپا ۲۸
کشور (با در نظرگرفتن بریتانیا که
هنوز عضو این اتحادیه به شــمار
میرود) باید در زمینه «دیپلماسی
حقوقــی» تصمیــم بگیرنــد کــه
شــماری از آنها به سیاســتهای
واشنگتن بســیار نزدیکند .همه
این کشــورها زیــر چتــر امنیتی
آمریــکا هســتند و بعضــی از آنها
حاضر نیســتند بر ســر مســائلی
چــون سرنوشــت «برجــام» ،به
یک بحران بزرگ در روابطشان با
واشنگتن تن در دهند.
از ســوی دیگــر اتحادیــه اروپــا از
تکیهگاه پولی نیرومندی همچون
دالر در روابط بینالمللی برخوردار
نیســت .البته یورو پول ناموفقی
نیســت ،ولی برای دســتیابی به
جایــگاه دالر در روابــط اقتصادی
بینالمللی هنوز راه بسیار درازی
را در پیش دارد.
به رغم همه این ضعفها ،اتحادیه

خلیفی

1970 Ste-Catherine O,

>> ادامه از صفحه28 :
اروپــا میدانــدکه بــرای مقابله با
«دیپلماســی حقوقــی» آمریــکا،
بایــد حتم ًا راهــی پیدا کنــد .در
حــال حاضــر آمریــکا بــا تکیه بر
«قوانیــن فرامــرزی» و تهدید به
تحریم ،شــرکتهای اروپایی را از
فعالیت در ایران باز داشته است.
این تصمیــم برای اروپاییان گران
تمام میشود ،ولی نه آنچنان که
اقتصادشان را به خطر بیندازد ،به
این دلیل که بازار ایران در شرایط
کنونی آنچنان نان و آبدار نیست و
شرکتهای اروپایی میتوانند از آن
صرف نظرکنند ،بدون آنکه دچار
تزلزل شوند.
ولی اگر روزی «قوانین فرامرزی»
آمریکا بازارهایی بسیار عظیمتر از
ایران را هدف گرفت ،شرکتهای
اروپایی چه باید بکنند؟ در این جا
نگاهها به چین دوخته میشــود.
اســتدالل چنیــن اســت :فضای
ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک قرن

بیســت و یکم میــادی بیش از
پیش به آوردگاه دو قدرت مسلط
و رقیب بدل میشــود که چین و
آمریکا نام دارند .کشــمکشهای
واشــنگتن و پکن رو به اوجگیری
اســت و این خطر وجود دارد که
آمریکاییها ،در مقابله با «اژدهای
زرد» ،بــه ســاح تحریمهــای
اقتصادی متوســل شوند .در این
شــرایط شــرکتهای اروپایی در
چه وضعیتی قرار خواهند گرفت؟
آیا هر شرکتی محکوم خواهد بود
بــه اینکه میــان دو بــازار چین و
آمریکا و از میان یوآن چینی و دالر
آمریکایی ،یکی را انتخاب کند؟
میبینیــم کــه مســائل مرتبط با
«بزنــگاه چهاردهم آبــان ماه» از
محدوده روابط تهران و واشنگتن
بسی فراتر میروند و ابعاد جهانی
پیدامیکنند.
•
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بســیار تعییــن کننده اســت۳۰ .
ســال پیش تجارت این دو کشــور
 ۸میلیــارد دالر بود ،هم اکنون به
حدود  ۶۳۶رسیده است .در سال
 ۲۰۱۱کنگــره آمریــکا ،پروژههای
مشترک با چین برای سازمان ناسا
را غیــر قانونی اعالم کــرد .دولت
آمریکا مراقب شرکتهای آمریکایی
در چین نیز میباشد .مؤسسه مالی
 J.P. Morganکــه بــه فرزندان
مقامــات چینی شــغل داده بود تا
فعالیتهــای خــود در چین مورد
توجه خاص قرارگیرد ،در  ۲۴ژانویه
 ۲۰۱۶از سوی وزارت خزانه داری
ایــاالت متحده ۲۶۴ ،میلیون دالر
جریمه شد .چینیها برنامه ریزی و
سرمایه گذاری وسیعی را در زمینه
هوش مصنوعی به راه انداختهاند،
به طــوری که برخی جنگ تجاری
جدید را کوششــی از طرف آمریکا
بــرای کاهــش درآمدهــای م ّلــی
چین قلمداد میکنند .چین ۱۵۰
میلیارد دالر برای بهبود در طراحی
و تولیــد Micro Processorهــا
سرمایه گذاری کرده است.
در مجمــوع ،در ســال ،۲۰۱۷
چینیها  ۲۳۳میلیارد دالر معادل
 ۲۰درصــد جهانــی در تحقیــق و
توســعه پــول خــرج کردهانــد .در
ســال  ،۲۰۱۸تعداد مقاالت علمی
چین از آمریکاییها پیشی گرفت.
چینیهــا حاکمیــت ســایبری را
مطــرح کردهانــد .آنهــا از طریــق
محاســبات کوانتومی در پی غنی
تــر کــردن سیســتمهای ارتباطی
هســتند .چیــن قصــد دارد ۳۵
ماهــواره ارتباطــی را تا پنج ســال
آینده در  ۲۰۰۰۰کیلومتری زمین
قــرار دهــد (فاصله زمین تــا ماه:
 ۳۸۴٫۴۰۰کیلومتر).
همچنیــن چیــن بــرای ارســال
فضانورد به ماه برای ســال ۲۰۳۶
برنامه ریزی کرده اســت ۴۰ .سال
پیش چینیها هیــچ جایگاهی در
میــان  ۵۰۰شــرکت برتــر جهــان
نداشــتند؛ هم اکنون  ۱۱۱شرکت
از  500شــرکت ،چینــی هســتند
(آمریــکا  .)۱۲۶دومیــن شــرکت
بزرگ جهــان  State Gridچین
است که  ۵۸۵میلیارد دالر سرمایه
دارد و بــرای یــک میلیــارد و صد
میلیون نفر تأمین انرژی میکند و
در ســطح جهانی در صدها شرکت
سرمایه گذاری کرده است.
 ۵۰۰شــرکت اول جهان در ســال
 ۲۳ ،۲۰۱۷درصد بیشــتر از ۲۰۱۶
ســود کردهاند .در میــان این ۵۰۰

شرکت ،تنها یک شرکت سعودی،
یک شــرکت اماراتی و یک شــرکت
ترکیهای وجود دارد .بقیه در شرق
آســیا ،اروپــا و آمریــکای شــمالی
هستند.
قــدرت در جهان نزد شــرکتهای
بزرگ است .دولتها و حکومتها
روشهــای افزایــش ثــروت آنها را
مدیریتمیکنند.
ارزش  Appleدربازار ۱ :تریلیون
دالر
 ۹۳۳ ،Amazonمیلیارد دالر
 ۸۷۶ ،Microsoftمیلیارد دالر
و  ۸۱۷ ،Alphabetمیلیارد دالر
است.
همواره یکی از چالشهای دولتها
در آمریکا این بوده که چگونه اخذ
مالیات از این شــرکتها و تنظیم
بودجه و هزینهها را مدیریت کنند.
جمهوریخواهانمالیاتشرکتها
را کــم میکننــد و دموکراتهــا
قــدری آن را افزایــش میدهنــد تا
بخشهای میانی و فقیر جامعه را
با خود همراه سازند.
حتــی هوش مصنوعــی برگرفته از
طبع بشــر ایجاب میکندکه بازی
دموکراسی ،حس خوبی نسبت به
آینده به عامه مردم بدهد.
شــرکتهای آمریکایی حدود ۲٫۵
تریلیــون دالر در بانکهــای بین
المللی پول دارند.
شــرکت  ۲۱۴٫۹ ،Appleمیلیارد
دالر و شــرکت دارویــی Pfizer
 ۱۹۳.۶میلیارد دالر در کشورهای
کوچک و بانکهای کوچک ،پول
نقد دارند.
مؤسســه  McKinseyمعتقــد
است حدود  ۲۱تریلیون دالر یعنی
یک چهارم ثروت جهان به صورت
نقد توسط شرکتها در کشورهای
کوچــک بــرای فــرار از پرداخــت
مالیات نگهداری میشود.
در این سوی جهان نیز ،عربستان
پــروژه  ۵۰۰میلیــارد دالری
 NEOMرا در دوســال پیــش راه
انــدازی کــرده اســت (بــه معنای
 NEO–Mustaghbalیــا آینده
جدیــد) .این پــروژه در منطقهای
در شــمال مدینــه بــه وســعت
 ۲۶۵۰۰کیلومتــر مربع مشــتمل
بــر شــرکتها ،مؤسســات ،مراکز
تحقیق و توسعه هوش مصنوعی،
سیستم حمل و نقل بدون بنزین،
توریسم و مراکز آموزشی و تفریحی
خواهــد بود .مســئول ایــن پروژه
 Klaus Kleinfeldاز مدیــران
سابق زیمنس آلمان میباشد.

چندیــن هتل و مراکــز تفریحی تا
آخــر ســال  ۲۰۱۸در ایــن منطقه
تکمیل خواهد شــد .شــرکتهای
عربی ،ژاپنی و اروپایی با رقمهای
گوناگون در پی سنجش پروژههای
احتمالــی خــود هســتند .در این
پروسه ،عربستان به شبکهی هوش
مصنوعی جهان وصل میشــود و
ضمن بهره برداری ،منابع جدیدی
برای درآمد کســب خواهد کرد .به
زودی در مدتی کمتر از دو ســال،
فرودگاه بین المللــی  NEOMبا
بانــد  ۳۷۵۷متری افتتــاح خواهد
شد.
ریشه قدرت و امنیت در استراتژی
تولید ثروت است.
هوش مصنوعی ،کانــون علمی و
اقتصــادی ایــن جهــش جدید در
تولید ثروت شده است.
اخیــر ًا در اســتراتژی کــه توســط
مؤسســه The Gemunder
Center Iran Task Force
پیرامــون تقابل مشــترک آمریکا،
اسرائیل و کشورهای عربی خلیج
فارس علیه ایران پیشــنهاد شــده
است ،هوش مصنوعی در مسایل
دفاعــی و نظامــی جایــگاه ویژهای
دارد .همــان کاری کــه در ایــن
اســتراتژی با مقیاس کوچک تری
نســبت به ایران اعمال میشــود،
در مقیاس وســیعتر توسط آمریکا
نسبت به چین طراحی شده است:
جلوگیــری از قدرتمند شــدن رقبا
و کاهــش منابــع مالی آنهــا برای
افزایش سطوح مختلف قدرت.
کشوری که نتواند ثروت اقتصادی
تولید کنــد ،به تدریــج ثروتهای
غیر اقتصادی خود را نیز از دســت
میدهد .شــنیدم حدود  ۱۵ســال
پیــش از یــک اســتاد تمام رشــته
مهندســی بــرق در یک دانشــگاه
بسیار معتبر تهران پرسیده شد:
شما که فرد بسیار موفقی هستید،
چرا میخواهید مهاجرت کنید؟
او گفتــه بــود :بلــه ،مــن تمــام
مراحــل آکادمیک را طــی کردهام
و راحــت زندگــی میکنــم ،امــا با
جهت گیریهای جامعه مشــکل
دارم .ایــن جامعــه از زمــان عقب
مانده است.
یــک ضرب المثل چینی میگوید:
وقتی بادهای تغییر میوزند ،بعضی
دیــوار میســازند ،بعضی آســیاب
بادی.
(منبع:
کانال تلگرام نویسنده)
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گـــرمایشزمین؛

اقیانوسها۶۰
درصد بیشتر از حد
تصور گرما جذب
میکنند
آخرین پژوهش دانشمندان نشان
«این
می دهد که میزان ساالنه گرمای
سیاره
جذب شــده توســط اقیانوسها
بیشتر
در ربع قرن اخیر حتی بیشــتر از
از آنچه
مقدار الکتریســیته تولید انسان
ما تصور در طی یک ســال بوده است .این
میکردیم تحقیق نشــان میدهد که زمین
گرم شده بیشــتر از آنچه تصور میشــد در
است».
برابر سوختهای فسیلی حساس
است.
مجمــع بیــن المللــی تغییــرات
آب و هوایــی ســازمان ملــل هفته گذشــته در
گزارشــی نســبت به پیامدهای افزایش بیش از
 ۵/۱درجهای دمای کره زمین هشدار داد .این
ســازمان اعالم کرد که در صــورت عدم کنترل
تولیــد گازهای گلخانــهای به میــزان  ۲۵درصد
تا ســال  ،۲۰۳۰موج گرما ،خشکســالی و وقوع
سیل بر اثر طوفانهای شدید از جمله تبعات آن
خواهد بود.
اما تحقیق جدید پژوهشگران دانشگاه پرینستون
و دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو نشان میدهد که
زمان کمتری برای بشــر جهت کنترل گرمایش
و جبــران خســارت بــه زمیــن باقی مانــده زیرا
گرمای جذب شده توسط اقیانوسها  ۶۰درصد
بیش از محاســبات پیشــین اســت .ایــن بدان
معناست که زمین نسبت به آنچه تصور میشد
حساسیت بیشتری به دیاکسیدکربن حاصل از
سوختهای فسیلی دارد.
لورا لســپلندی ،زمینشــناس و محقق ارشــد
تحقیقات دانشگاه پرینستون میگوید« :ما فکر
میکردیم که گرمای حاصل از دیاکسید کربن
در اتمســفر و اقیانوس کمتر شــده اما اشــتباه
میکردیــم .این ســیاره بیشــتر از آنچه ما تصور
میکردیم گرم شده است».
این موضوع نشــان میدهد که سیاست گذاران
اقلیمی برای نگاه داشتن میزان گرمایش زمین تا
 ۵/۱یا حتی  ۲درجه فرصت کمتری دارند و نیز
اقدامات جدیتری را باید در پیش بگیرند.

محرمی که در سوگ مسمومان الکل...
تصریــح کــرد کــه احتمــال اینکه
مجــددا شــاهد توزیع مشــروبات
الکلــی تقلبی و آلوده به متانول در
کشور باشیم ،وجود دارد.
مصرف الکل در نتیجه محیط
استرسزا
محیــط اســترسزا و مشــکالت
روحی-روانی از جمله افسردگی و
اختالل دوقطبی ،تورم و فشارهای
اقتصــادی اغلب به عنــوان دالیل
روی آوردن به مصرف الکل قلمداد
میشــوند و گفته میشــود شــاید
افزایش مصــرف الکل در ماههای
اخیــر به این دلیل باشــد که مردم
برای فراموشی مشــکالت روزمره
به سمت مواد مخدر و میروند .اما
آنها باید ارزانترین راه را برای تهیه
آن پیدا کنند.
همایــون ،نســخهپیچ یکــی از
داروخانههای تهران میگوید:
"اگر فرمول و میزان ترکیب مواد را
بدانی همه مواد الزم برای ساخت
مشــروب ،از الکل گندم تا رنگ و

>> ادامه از صفحه36 :

اســانسهای مختلف در داروخانه
یافــت میشــود .هــر روز افــراد
بسیاری برای خرید الکل سفید به
ما مراجعه میکنند اما داروخانهها
جز به آشــنایان خود ایــن الکل را
نمیفروشند".
"الکلــی کــه بــرای ضدعفونــی
و تزریقــات اســتفاده میشــود
افزودنیهــای رنگــی و احتمــاال
متانول دارند و خوراکی نیســتند.
اما این الکلها را هم بدون نسخه
نمیفروشیم".
اما سالهاست که مردم ایران خطر
وجــود متانــول را در الکل به جان
میخرند و با آنها نوشــیدنی الکلی
درست میکنند.
بــه گفتــه محمدرضــا قدیــرزاده،
مدیــرکل حوزه ریاســت ســازمان
پزشــکی قانونی ،شاخص "مصرف
ســنگین دورهای" الــکل در دنیــا
 ۶.۳درصد است اما بنا بر آمارهای
غیررســمی این شــاخص در ایران
 ۱۹درصد اســت یعنی فــردی که

در کشــور ایــران مشــروبخواری
میکند نسبت به افراد دائمالخمر
در کشــورهای اروپایــی ســه برابر
بیشتر الکل مصرف میکند".
عــاوه بــر ایــن ،غلظــت الــکل

مشــروباتی کــه در ایــران مصرف
میشود هم مشــخص نیست .به
دلیل دشواری تهیه و قیمت باال،
مصرفکننــدگان الــکل در ایــران
ترجیح میدهند نوشیدنی با درصد
بــاالی الکل مصــرف کنند .گفته

میشــود که شیشه نوشیدنیهای
الکلی ازکشورهای همسایه به ایران
وارد شــده و با مشروبات تقلبی پر
میشــود .ویدئوهای بســیاری در
اینترنــت نشــان میدهنــد چطور
این مشــروبات پلمب میشــوند.
تولیدکننــدگان زیرزمینــی ایــن
مشروبات برای افزایش درصد الکل
و راضی نگهداشتن مشتریان الکل
سفید طبی یا قرص مخمر به آنها
میافزایند .در برخی موارد نیز برای
افزایــش گیرایی ،آرامبخشــهایی
همچــون دیازپام ،هیســتامین یا
آمفتامیــن میافزاینــدکــه با الکل
ترکیبات خطرناکی ایجاد میکنند.
علیرضا ،مغازهدار  ۲۷ساله ساکن
تهــران ،سالهاســت از یک ســاقی
مطمئن مشروب میخرد.
او میگویــد" :پارســال یک بطری
ویســکی حدود  ۲۰۰هــزار تومان
بــود .امســال بــا افزایش نــرخ ارز
چنــد برابر شــده و به دلیــل نبود
تقاضــا ،فروشــندگان بــه ســراغ
مشــروبات اصل نمیروند .بازار پر

از مشــروبات تقلبی است .اشتباه
از مصرفکننــدگان اســت که فکر
نمیکنند وقتی یک بطری ویسکی
به قیمت  ۳۰هزار تومان به فروش
میرسد یک جای کار ایراد دارد".
بــا این حال وســعت مســمومیت
با متانول در محرم امســال جایی
برای صحبت از کاهش آســیبهای
اجتماعــی و "جرم" بنــا بر تعریف
نیــروی انتظامی باقی نگذاشــت.
فرزانه ،که در یکی از دانشگاههای
تهــران جامعــه شناســی تدریس
میکند ،میگوید" :سالهاست که
جامعهشناسان از کاهش معنویت
بر اساس معیارهای مذهبی کشور
میگوینــد امــا عــدد و رقمــی که
نشان دهنده این کاهش معنویت
باشد وجود نداشت .حاال میتوان
به ارقام مســمومیتهای ناشی از
مصرف مشــروبات الکلــی در ایام
محرم و صفر میتوان اســتناد کرد
و ازکاهش معنویت مذهبی سخن
گفت".
(مهنازمهاجر)
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www.CentraCondo.com
1000 de la Montagne
• Adjacent to Lucien-L’Allier Metro station
• One block from Concordia university
• Stylized kitchen cabinet up to ceiling
• Central A/C system
• 6 European sized appliances
• Over 30,000 sq.ft.
Five-Star Signature Club includes:
Indoor & outdoor swimming pool,
indoor & outdoor Jacuzzi,fitness center,
sauna, multi functional room,
entertainment room,BBQ area ,etc.
• Six elevators
• 24/7 concierge service and security
• ACQ warranty
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% 20 با پیش پرداخت فقط
صاحب واحدی در شیک ترین
 طبقه50 ساختمان
واقع در قلب مرکز شهر مونتریال شوید
مخارج محضر توسط ما
پرداخت خواهد شد

Kazem Partow Tehrani

Real Estate Broker

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

Cell.: (514) 971-7407 کاظم پرتو تهرانی
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Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده
)1253 Rue Guy (Metro: Guy

ASGARI

FARZIN

بدون وقت قبلی

7روز
هفته

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

behrooz@babakhani.ca

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

ARCHITECTE

انتقـال ارز

ﻓرزﯾن ﻋﺳﮕری

آرﺷﯾﺗﮑت رﺳﻣﯽ ﮐﺑﮏ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

ﻣدﯾرﯾت ﭘروژه  -طراﺣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن

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

طراﺣﯽ داﺧﻠﯽ  -ﭘﯾﮕﯾری اﻣور ﺷﮭرداری

info@asgari.ca

مشاور رمسی وام مسکن

514.803.5240
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با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی

st-Laurent

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

Tel.: 514-871-1119

SARVI JEWELRY DESIGN

از تهران به مونترال از

$899

از مونترال به تهران از

$999

• تـورهای تفریحی
• بیمه مسافرتی
• بیمه تازه واردین

____________________

1855 Ste-Catherine W.

GUY

)St- Marc

H3H 1M2 (Corner:

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

