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

. 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

صحبت حکام ظلمت شب یلداست
نور ز خورشید جوی بوکه برآید

1402

EXCHANGE
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از مونتــــرال به تهـران از

1180

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

ناهیدپاکروان

VANCOUVER

سفر به ایران

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

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

Ninous Givargiznia, BSc.

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²›
ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
مونتریال
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£
gfZ !مشاور امالک در سراسر
fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨†جتاری
£… مسکونی و
ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ®رایگان
¬›  ارزیابی

iÂÀÅœ

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

4010 Ste-Catherine W.

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

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

pg. 5

 ستاره5 صــرافی

وحیدخلـجی

مشاور امالک در مونتریال

South shore و

محضردارومشاورحقوقی

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Tel.: 514-439-1444

NOTAIRE-NOTARY

صرافیآپادانا
حمیدرضا

خلیفی

1970 Ste-Catherine O,

APADANA
EXCHANGE

Tel.: 514-839-7318

_____________________
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
Office:
(514)
واردین و دانشجویان
مسکن برای تازه
 وام694-0840

Suite 304
H9H 5B9
Minoo Eslami

Fax

(514) 694-4291

Res.514-967-5743
(514) 696-5169
Cell.:

مینو اسالمی

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

}gfZ\£›¬‹¯˜®›

(514) 816-4080

çœ£`›

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

Cell.: 514-298-4567

2
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وامﻣﺴﮑﻦ
وامﻣﺴﮑﻦ
ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻐﻠﻰ و اﻗﺎﻣﺘﻰ
ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻐﻠﻰ و اﻗﺎﻣﺘﻰ

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

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

ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺮزﺑﺎﻧﭙﻮر

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

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

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

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

514 813 3633

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

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

VILLE ST-LAURENT , H4R 1V4

RAV4 LE FWD 2018

Starting at $ 28,500 + Taxes

CAMRY L 2018

Starting at $ 28,804 + Taxes

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

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

514 376-9191
www.alixtoyota.com

%
0
for certain
cars only

وام با نرخ بهره

Financing

Contact Alex Pourghannad
for additional rebates

برترین سرویس و ارزان ترین بها

EARN AEROPLAN MILES WITH ALIXTOYOTA.COM

برای هموطنان گرامی

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

آرزو گتمیری

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

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

Cell.: (514) 561-3-561

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

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

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

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

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

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

Tel.: 514-731-1443

PAIVAND: Vol. 25  no.1402  Dec. 15, 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

هر نرخی
،دارید
از ما ارزان تر
بخواهید

با ضمانت
بهترین قیمت ها
برای ایران
و از ایران
به متامی
نقاط جهان

Wish you all the best
this holiday season.
Merry Christmas
and Happy New Year!

 BEST Fares to Iran & from Iran & all over the world
 BEST deals for all inclusive South packages & anywhere else.

Ramin Abbasi

Head Office:

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

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

Tel.: 514-388-1588

Toll free: 1-877-SKYLAWN (759 5296)

برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
:با مشاور مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید

ILE PERROT TOYOTA

شادی محمدی

Tel.: 514-660-7135

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

shadim.sky@gmail.com

New price:
$325,000

D!
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New
4 price:
$ 339,000
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ایران در آستانه...

«اگر موجودیت اسرائیل
تهدید شود به درون مرزهای
ایران حمله میکنیم»

نخستوزیر اسرائیل موجودیت این کشور را «خط قرمز» دانست و اعالم
کرد اگر خطری از ســوی جمهوری اسالمی ایران موجودیت اسرائیل را
تهدیدکند ،او حمله به درون مرزهای ایران را رد نمیکند.
بنیامین نتانیاهو روز چهارشــنبه  ۲۱آذر در آســتانه سال نو میالدی در
مصاحبه ســاالنه با خبرنگاران رســانههای خارجی مقیم اسرائیل افزود
اسرائیل تنها کشوری است که ارتش آن «مستقیما در حال رویارویی با
نیروهای ایران است».
به گفته وی ،اسرائیل در تقابل مستقیم با نظامیان ایران در سوریه ،آنها
را به عقب رانده است.
نتانیاهوکه از ماه گذشته وزیر دفاع کشورش نیز شده است ،مدعی شد:
«آنهــا میخواهنــد نیروهای نظامی ایران را به اینجــا بیاورند ،در فاصله
 ۱۵۰۰کیلومتر از ایران ،در مجاورت مرز ما و موشــکهایی با برد ۴۰۰
تا  ۷۰۰کیلومتر را با خود بیاورند که همه خاک اســرائیل در تیررس آن
باشد و همینطور  ۸۰هزار شبه نظامیان شیعه را با هدف صریح نابودی
ما وارد کنند».
نخستوزیر اسرائیل تاکید کرد که کشورش رویه همیشگی از بین بردن
خطــرات را ،زمانــی که هنوز کوچک هســتند ،در ارتباط بــا طرح ایران
برای تثبیت نظامیان و همپیمانانش در اطراف اســرائیل ،به کار برده و
پیشاپیش برای خنثی کردن این تهدید تالش کرده است.
این سخنان نتانیاهو یکی از موارد نادری است که او به روشنی احتمال
حمله اسرائیل به خاک ایران را اعالم میکند.
نتانیاهو از ســال  ۲۰۰۹که پس از یک وقفه به مســند نخســتوزیری
بازگشت ،تا سالها بعد برنامه هستهای ایران را «تهدید حیاتی» برای
اسرائیل توصیف میکرد.
اما از زمانی که آمریکا از بهار امسال از برجام ،توافق هستهای قدرتهای
جهانــی بــا ایران ،خارج شــد و ســپس از  ۱۴آبــان که آمریــکا دور تازه
تحریمهــای فلج کننده علیه ایران را اجرایی کرد ،وی با حمایت قاطع
از عملکرد واشــنگتن ،دیگر برنامه هســتهای ایــران را صریحا «تهدید
حیاتی» توصیف نکرد .با وجود این ،دولت و ارتش اسرائیل از سه سال
پیــش حضور نظامی ایران در ســوریه را «تهدیدی جــدی» و به منزله
«تنگ شــدن طناب دار به دورگردن اســرائیل» دانســته و در راستای
مبــارزه بــا آن ،صدها بار به «اهداف ایرانی و همپیمانانش در ســوریه»
حمله کرده است.
نتانیاهو  ۲۹بهمن پارســال در کنفرانس امنیتی مونیخ ،با نشان دادن
قطعاتی از یک «پهپاد ایرانی» که ارتش اســرائیل آن را ســرنگون کرده
بود ،با گفتن اینکه ایران این پهپاد را برای حمله نظامی به سوی آسمان
اسرائیل فرستاده بود ،گفت« :اگر الزم باشد ،اسرائیل علیه ایران اقدام
میکند ولی ما را امتحان نکنید».
اما بنیامین نتانیاهو اوایل این هفته گفت که کشورش در بیرون راندن
ایران از سوریه موفق بوده هر چندکه هنوز نیز این کار را دنبال میکند.
تامیر هیمن ،فرمانده سازمان اطالعات نظامی ارتش اسرائیل ،سهشنبه
این هفته گفته بود ،حضور نظامی ایران در ســوریه در پی رویارویی دو
ســال اخیر اســرائیل« ،کمرنگ شده» و ایران در ســوریه «افول کرده
است».
نخستوزیر اسرائیل همچنین در ارتباط با نزدیکی دیدگاههای کشورش
و دولتهای عرب گفت آنها «به درستی فهمیدهاند که اسرائیل دشمن
آنها نیست بلکه یک شریک حیاتی برای آنهاست».
او در خصوص متزلزل شدن جایگاه محمد بنسلمان ،ولیعهد عربستان
سعودی ،در پی قتل جمال خاشقجی ،روزنامهنگار منتقد سعودی ،نیز
گفت که بیثبات شدن عربستان« ،نه تنها منطقه بلکه دنیا را بی ثبات
میکند».
نخســتوزیر اسرائیل ماه گذشــته در یک نشست سران اروپای مرکزی
در بلغارســتان نیز گفت ،آن قتل «وحشــتناک» بــوده اما حفظ ثبات
عربســتان اهمیت دارد؛ امری که با خشنودی آشکار برخی کشورهای
عرب ،از جمله بحرین روبهرو شد.
رسانههای اسرائیل این هفته خبر دادندکه نخستوزیرکشورشان یوسی
کوهن ،رئیس جاسوســی اسرائیل ،موساد ،را مأمور کرده تا مناسبات
با عربستان ،پیش از انتخابات پارلمانی پیش روی اسرائیل که احتما ًال
چند ماه دیگر خواهد بود ،عادی شود.
تهــران کــه از آغــاز روی کار آمدن نظام جمهوری اســامی موجودیت
اسرائیل را قبول ندارد ،و همزمان مناسباتش با عربستان در سه سال
اخیر دستخوش شدیدترین بحران شده است ،همواره هشدار داده که
در برابر خطرات از ناحیه «دشــمنان جمهوری اســامی ایران» دست
روی دست نخواهد گذاشت.
رهبران ایران به تازگی تأکید بیشــتری دارند که اســرائیل و کشــورهای
عرب به تهدید مشترکی علیه جمهوری اسالمی ایران مبدل شدهاند.
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با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس ن َبرد گمان که پیکار گسست،
در این شب سی ساله دوام آوردیم:
تکــۀ آتشی به روی کف دست...
با ّ
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

مشاور امالک مسکونی در سراسر مونتریال

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

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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


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

•

_________
برای ما بنویسید ،اما...

کوتــاه ،زیباتر است

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

•

Distributed Free

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

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...

صیغه انعام

| هادی خرسندی

-------------صیغه انعام جاری کرده اند

تا چنین امت سواری کرده اند
مردگان را زندگی بخشیده اند

جشن ها را سوگواری کرده اند

طنز را از شعر بیرون رانده اند

خنده را از لب فراری کرده اند

نوحه خوانی و نماز و روزه را
جزو احکام اداری کرده اند

مردمان را پاچه ها بگرفته اند

دشمنان را پاچه خاری کرده اند

ظاهرا در پادگان ها ،حوزه ها
سالها تمرین هاری کرده اند

مسکنت؟ آنرا به مردم داده اند

مکنت؟ آنرا انحصاری کرده اند

شدکویر ،از لطف شان دریاچه مان
رودها را چون صحاری کرده اند
آتش غارت به جنگل ها زدند

کو درختی کابیاری کرده اند

صلح را شکل کبوتر دیده اند
جنگ را باز شکاری کرده اند

نوجوانانقرائتخانهرا

برخی ِ امیال قاری کرده اند

کولبر را با گلوله کشته اند

کارگر را چوبکاری کرده اند!

خون فرزندان ما نوشیده اند

تا ز خود رفع خماری کرده اند

سجده کردن را بهانه ساخته

ُقم ُبل خود را به قاری کرده اند

دست و پای عقل را بشکسته اند

از جهالت پاسداری کرده اند
با خرافه با تقلب با دغا

قووورباغه را قناری کرده اند!
یا همانطوری که اول گفته ام
صیغه انعام جاری کرده اند
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حکومت در چنگ سپاه پاسداران!
آنچه امروز در صحنه سیاست ایران مشاهده میشود
قدرتنمائی تمامعیار سپاه پاسداران در نمایش قدرت
«موشک» پراکنی سپاه و اعالم برنامههای در پیش
ایشــان بــرای تکمیل آن اســت .و درکنــار آن اعالم
بیانات تحریکآمیز و تهدیدات ایشان علیه امریکا و هر
جنبندهای که سر راه ایشان قرارگیرد .حسن روحانی
کــه نمایش تعزیهگــردان حاکمــان را بهعهده گرفته
همان بیانات را با زبان خودش بهنام رئیس جمهمور
تکرار میکند .زمانی بود که حسن روحانی دنبال جدا
کردن دولت از ســپاه بود که بهجائی نرســید و رنگ
عــوض کرد و خود دنباله اســتراتژی نظامی و تهدید
ســپاه را گرفــت و تعزیهگردانی حاکمان از جمله ولی
فقیه در مملکت را عهده دار شــد :اعالم بستن تنگه
هرمز و سایر راههای دریائی ،اعالم ادامه تجهیز نظامی
و ادامه تکمیل و مدرن کردن برنامه موشکی نظام از
جمله موشکهائی که برد آن به اسرائیل و حتی اروپا
میرســد .تکرار رجز خوانی و تهدیــد امریکا که ما از
شما نمیترسیم و شما از نظر نظامی در منطقه جای
استواری ندارید .به دقت تکرار رجزخوانیهای صدام
حســین به امریکا که شمشیر خود را از غالف بیرون
میکشــید .بدون آنکه لحظهای یاد عاقبت میداندار
قبلی خاور میانه باشند.
در همین حال وضع تاســفبار مردم و مملکت روز
بروز بدتر میشود .آمارهای جهانی[ ]۱نشان میدهد
که  ۴۵تا  ۵۵در صد مردم شهرنشین ایران زیر خط
فقر بهسر میبرند و آمارهای دولتی هم شبیه همین
را نشــان میدهد .قدرت خرید مــردم روز بهروز در
حال کاهش اســت .بیغذائی و بیدوائی همه جا را
فراگرفته اســت .جوانان کار ندارند و آنهائی که ســر
کار بودند با تعطیل شدن کارخانهها بهدلیل نبودن
وسائل و مواد اصلی و الزم کارخانه بیکار شده و در
خانه ماندهاند و ســربار خانوادهای شــدهاندکه خود
مســتعصل مانده اســت .کارگران کارخانهها ماهها
است که دستمزد نگرفتهاند و مجانی برای دزدهای
حکومتی کار میکنند .وضع درمانی بهشدت وخیم
اســت .دارو نیســت با آنکه امریکا اعالم کرده است
کــه غذا و دارو جزء تحریمات نیســتند .لذا کمبود
دارو مربوط به احتکار قدرتمندان اســت که در این
دوران ســخت نیز بهنام تحریم دارو از سوی امریکا
به دوشیدن هرچه بیشتر مردم بدبخت ادامه دهند.
کمبــود غذا هــم نتیجه فقــر مردم اســت که پولی
در جیبشــان نمانــده که برای سفرههایشــان نان
تهیــه کننــد .روحانی اخیر ًا غــرب را تهدید میکند
که تحریمها ســیل مواد مخدر و نیز تروریسم را به
غرب شدت میدهد .چون خوب میداند که قاچاق
تریاک از افغانستان در انحصار سپاه پاسداران است .و
باالخره میخواهند مسؤلیت برنامههای تروریستی در
آستین را به تحریمها به چسبانند.
از نظــر اقتصادی نه تنها فروش نفت ایران بهشــدت
ً
کامال پائین
کاهش یافته اســت بلکه قیمت نفت هم
آمده است .از عربستان سعودی که انتظار آن میرفت
گرفته تا «دوستان» حاکمان جمهوری اسالمی مانند
روسیه نیز با اضافه کردن تولید نفتی خود جای کمبود
نفت ایران را پرکردهاند .اینکه اوپک تصمیم به ترمیم
کار بگیــرد و تولید خود را کم نماید برنامهای موقتی

مرکزکاریابیجوانان

خواهد بود .چین «دوست» دیگر حاکمان نیز خرید
نفت خود از ایران را بهشــدت کاهش داده اســت .با
این نقصان درآمد ارزی «خردمندان» سپاه پاسداران
یک دینار از مخارج حضور جنگی خود در خاورمیانه
و یمن کم نکردهاند .جنگیدن سرمایه الزم دارد .اینها
از نان ســر سفره مردم خرج جبهههای جنگشان را
تامین میکنند تا نظام بههمین صورت باقی بماند.
ثروتمندان و آقازادهها که نه تنها دست در جیبشان
نمیکننــد بلکه همانطور که اشــاره شــد با شــرکت
در احتکار دارو و ســایر وســائل معیشــتی روز بهروز
برمشــکالت زندگی مردم اضافه میکنند .درحالیکه
خود و فرزندانشان با کیسههای پر پول و حسابهای
توپ در بانکهای امریکا و یا کانادا بهسر میبرند .امریکا
اعالم کرده که این آقازادهها را نشان کرده است و نام
برخی نظیر برادر زاده حســن روحانی و فرزندان یکی
دو وزیر ایران را نیز نام برده و دنبال رسیدگی به این
امر است .نماینده یکی از وزارتخانههای امریکا ،گویا
وزارت خارجه ،میگفت اینها شعار «مرگ بر امریکا»
را بهداخــل مردم میبرند در حالی که فرزندانشــان با
پولهائی از ثروت مردم ایران در امریکا زندگی سطح
باال دارند و اعالم کرد در تصمیمگیری روی این افراد

مشغول مطالعه هســتند .رئیس بانک مرکزی ایران
که با چند میلیــارد دالر به کانادا گریخت و بهزندگی
اشــرافی خود در کانــادا ادامه میدهــد .در واقع یک
دولت ملی است که میتواند روی این چپاولها دست
بگذارد و آنها را بهحساب مردم ایران به ایران برگرداند.
امریکا حلقه محاصره اقتصادی بر جمهوری اسالمی
را روز بهروز تنگتر مینماید و شدید ًا جلوی خریداران
نفت ایران را گرفته است .باال رفتن قیمت دالر تا ۱۷
هزارتومــان در آن پایه دارد .پائیــن آوردن مصنوعی
قیمت دالر در بازار توســط دولت صرف ًا موقتی است
چــون قوانین اقتصادی حرکت خــود را دارد .اروپا نه
بدلیل ایران بلکه به دلیل درگیریهای اقتصادی خود
با امریکا «برجام» و دفاع از ایران را علم کرده اســت
و گفته اســت که بانکی برای معامالت ایران درســت
میکند که دالر واحد معامالت آن نباشــد .و درعین
حال از برنامه موشکســازی ایران ســخت شــکایت
دارد و نگران اســت چون این موشــکها تا اروپا برد
دارد .ولی یادمان هست که موشکهای صدام هم با
کمک ضد موشکی امریکا به اسرائیل هیچ لطمهای به
اسرائیل نتوانست بزند.

{>> ادامه در صفحه}30 :

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

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

_________________________

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

Tel.: (514) 697-0225

نسرین پارسا

Voyages Lexus

آژانسمسافرتییونیگلوب

________________________________
1455 PEEL, local 148

•
•
•
•
•

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

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

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

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

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

ترودو آماج انتقاد :حاتم بخشی  50میلیون
دالری نخست وزیر به یک شخصیت تلویزیونی
جاســتین ترودو باردیگر ازســوی
کاربران رســانه هــای اجتماعی با
انتقادات گسترده روبرو شده است.
این امر پس از انتشار توییتی بوده
کــه در آن تــرودو قــول کمک 50
میلیــون دالری کانــادا بــه بنیــاد
خیریــه مرتبط با یک شــخصیت
تلویزیونی آمریکایــی را داد .ترودو
با انتشار توییت خطاب به ترور نوآ،
مجری آمریکایی -آفریقای جنوبی
تبــار برنامه «دیلی شــو» ،ضمن
تشــکر از نــوآ بــرای گرامیداشــت
میراث نلســون ماندال در کنسرت

«جشــنواره
خیریــه
شــهروند جهان» ،قول
کمک  50میلیون دالری
به بنیاد خیریه وابسته به
او را داد .این سازمان در
زمینه آموزش دختران و
زنان درکشورهای بحران
زده تــاش مــی کند...
آندرو شــیر ،رهبر حزب
محافظــه کارکانادا با ارســال پیام
در توییتــر نوشــت« :قــول کمک
 50میلیون دالری در توییتر برای
تحت تأثیر قراردادن یک شخصیت

تلویزیونــی؟ مالیات
دهنــدگان کانادایی
نیازمند یــک حامی
هســتند ،نه کســی
کــه پول هایشــان را
بــرای خودشــیرینی
اهــدا کند! این گونه
اســت کــه کســری
بودجه به یک معضل
عظیم و دائمی تبدیل می شود».
(تلخیص از تارنمای ایران جوان،
 4دسامبر .)2018

امضای قرارداد جدید تجارت آزاد بین آمریکا،
کانادا و مکزیک
در حاشیه نشست رهبران
گــروه جی  20در آرژانتین،
ســران آمریــکا ،کانــادا و
مکزیک یــک توافق جدید
بازرگانی امضــاء کردند که
جایگزین قــرارداد تجارت
آزاد آمریــکای شــمالی
موسوم به «نفتا» می شود.
دونالــد ترامپ ،جاســتین
تــرودو و انریکه پنیا نیتو روز
جمعــه  30نوامبــر ایــن توافق را
در بوئنــوس آیرس امضــاء کردند.
رییس جمهوری آمریکا ساعتی بعد
از امضای توافق گفت این قرارداد
بزرگ تریــن و مهمترین در تاریخ
تجارت  3کشــور اســت .امضای
توافــق جدید یک موفقیــت برای
رییس جمهوری آمریکا اســت که
پیشتر گفته بود «نفتا» قراردادی

علیــه منافع آمریکا اســت .دونالد
ترامــپ از زمــان کارزار انتخاباتــی
گفتــه بود همــه توافــق هایی که
منافع آمریکا را تأمین نکند را کنار
مــی گذارد .او پیــش از این توافق
هســته ای با ایران را کنار گذاشت
و همچنین از پیمان تغییرات آب
و هوایــی کنار رفت .قراردادی که
در  30نوامبــر امضــاء شــد توافق
«ایاالت متحده ،مکزیک ،کانادا»

ســازمان مالیاتی کانادا ()CRA
در مبارزه علیه فرار مالیاتی به ابزار
جدیدی دســت یافته کــه به نظر
کارشناسان می تواند اثر زیادی بر
تحت تعقیب قراردادن متقلبان و
متخلفان بگذارد .برای نخستین
بار ســازمان مالیاتی مــی تواند به
قانــون جدیــدی توســل جوید که
فــرار مالیاتی را جــرم جزایی تلقی

می کند و خواهد توانســت دارایی
افــراد متهــم را ضبط کنــد .این
مقررات تاکنون فقط درمواردی که

( )USMCAنامیــده
می شــود .بنابراین توافق
دامداران و تولیدکنندگان
محصــوالت لبنــی آمریکا
دسترسی بیشتری به بازار
کانــادا خواهنــد داشــت.
درمقابــل آمریــکا بــرای
خودروهای کانادایی تعرفه
جدیــدی وضــع نخواهــد
کــرد .همچنیــن ،حداقــل
حقوق بیشــتر کارگران در صنعت
خودروســازی هر سه کشــور باید
ســاعتی  16دالر باشــد .کارگران
مکزیکی تا به حال حقوق کمتری
دریافت مــی کردند .توافق جدید
قرار اســت از ســال  2020اجرایی
شود( .تلخیص از تارنمای صدای
آمریکا 1 ،دسامبر )2018

تدابیر جدید برای مقابله با فرار مالیاتی
فرد مظنون بــه تأمین مالی
تروریسم یا پولشویی بود اجرا
می شــد .اســتفان بونن ،از
بخش جنایی سازمان مالیاتی
می گوید« :این ابزاری است
که در گذشــته از آن استفاده
نکرده ایم»( .تلخیص از تارنمای
رادیوکانادا 10 ،دسامبر .)2018

برنامه کاهش  20درصدی پذیرش مهاجر در کبک
جاســتین تــرودو ،نخســت وزیر
دولت فدرال می گوید« :این فکر
بدی اســت .مطمئن نیستم که
اکنون زمان مناسبی برای کاستن
از تعداد کســانی که بــه کانادا می
آیند باشد» .به رغم مخالفت اتاوا،
کبــک قصد دارد تعــداد مهاجران
درســال  2019را حدود  20درصد
کاهش دهد .سیمون ژولن بارت،
وزیر مهاجرت کبک روز سه شنبه
 4دسامبر طرحی را به مجلس ملی
کبــک ارائه کرد که بــه موجب آن
درســال  2019تعداد مهاجران به
کبک بیش از  10هزار تن کاهش
مــی یابد و از  53300تن در ســال
 2018بــه بین  38تــا  42هزار تن
درسال  2019می رسد.

به گفتــه وزیر مهاجــرت کبک ،با
آن کــه تعداد مهاجران کاهش می
یابد ولی در زمینه های جذب آنها
در جامعه ،یافتن شــغل و آموزش
زبان فرانســه خدمــات بهتری به
آنان ارائه می شــود .در این زمینه
الزم اســت بین دولت های فدرال
وکبک توافقی صورت گیرد .کبک
تنها بخشــی از روند انتخاب شمار
مهاجــران را کنتــرل مــی کند که
مهاجــران اقتصــادی ،جویای کار

یا ســرمایه گذار هستند .دولت
فدرال نیز بر بخش گردهم آمدن
خانواده ها و پناهجویان کنترل
دارد .دومینیــک لو بالن ،وزیر
امــور بین دولــت هــا در دولت
فدرال می گویدکه نمی خواهدبا
دولت جدید حزب «ائتالف آینده
کبک» ( )CAQدرگیر شود:
«ما تعجب زده نشده ایم .ناراحت
هســتیم ،اما این کار برای دولتی
کــه بــا کمبــود نیــروی کار روبرو
است طبیعی نیســت که بخواهد
شــمار مهاجران را کاهش دهد».
(تلخیــص از گازت مونتریــال5 ،
دسامبر .)2018

در کبک درآمد زنان همچنان کمتر از مردان است
با آن که شــرایط زنان در کبک به
طــور مداوم بهبود مــی یابد ،آنها
همچنان درآمدی کمتر از مردان
دارند و برای رسیدن به مدارج باال
در عرصــه های قــدرت و اقتصاد
باید تالش بیشــتری بکنند .این
مطلبــی اســت کــه
از نــگاه کــردن بــه
گزارش «چهره زنان
در کبــک در ســال
 »2018کــه ایــن
هفته توسط شورای
وضعیت زنان منتشــر شــده می
توان دریافــت .بنابر این گزارش

تعــداد زنانــی کــه به
دانشگاه می روند بیشتر از مردان
اســت اما هنگامی که دانشگاه را

تمام می کنند نســبت به مردانی
کــه تحصیــات مشــابه دارنــد
درآمــد کمتری کســب می کنند
و به طــور متوســط  89.5درصد
مردان دریافت می کنند .درحال
حاضــر  57.4درصــد از دارندگان
مدرک کارشناسی و  56.5درصد
از دارنــدگان مدرک کارشناســی
ارشد زنان هستند و تنها در میان
دارنــدگان مــدرک دکتــرا تعــداد
مردان اندکی بیشتر از زنان (51.9
درصــد) اســت( .تلخیــص از لو
دووآر 12 ،دسامبر .)2018

دادگاه عالی کانادا مدیر بخش مالی شرکت چینی
هوآوی را با قید وثیقه آزاد کرد
یک قاضی کانادایی در ونکوور روز
گذشته سه شنبه یازدهم دسامبر
دستور آزادی "منگ وانزو" ،مدیر
بخش مالی شــرکت عظیم چینی
هــوآوی و دختر ﻣﺆســس آن ،را با
قید وثیقه صادر کرد.
کانادا دستور آزادی مشروط مدیر
بخش مالی شــرکت "هــوآوی" را
چنــد ســاعت پــس از ﺗﺄییــد خبر
دســتگیری یک دیپلمات ســابق
کانادایی در چین صادر کرد.
وثیقه آزادی منگ وانزو ده میلیون
دالر اســت .او همچنیــن باید دو
گذرنامــه خــود را تحویــل دهــد،
دستبند الکترونیکی بزند و در یکی
از دو ملکــش در ونکــوور در حصر
خانگی بسر برد.
اولین جلســه دادرسی منگ وانزو
برای بررسی ﻣﺳﺄله استرداد وی به

آمریکا در ششم فوریه آینده تشکیل
خواهد شــد .آمریــکا وی را متهم
کــرده اســت که تحریم هــای این
کشور را بر ایران نقض کرده است.
اوتاوا چند ســاعت پیــش از اعالم
حکــم دادگاه عالــی کانــادا مبنی
بــر آزادی مشــروط منــگ وانزو،
دســتگیری "مایــکل ُکوریــگ"
کانادایــی را در دهــم دســامبر/
نوزدهــم آذر در چیــن ﺗﺄییــدکرده
بود .مایکل ُکوریگ در "اندیشکده
بین المللی کرایسیس گروپ" که
مقــر آن در بروکســل اســت ،کار
میکند.

وی کارشناس امور آسیای شمال
شــرقی اســت و ســابق ًا در ســمت
دیپلمات در پکــن ،هنگ کنگ و
ســازمان ملل متحد کار می کرده
اســت .یکــی از ﻣﺳﺆوالن دولــت
کانادا که نخواســته اســت نامش
فاش شــود ،به خبرگزاری فرانسه
گفته اســت که مایکل ُکوریگ هم
اکنون به عنوان وابسته وزارت امور
خارجه کانادا بدون داشــتن مقام
دیپلماتیک و بدون دریافت حقوق
کار می کند.
نخســت وزیــر کانــادا ،جاســتین
ترودو ،گفته است که از دستگیری
مایکل ُکوریگ و چگونگی سیر امور
آگاه اســت امــا این موضــوع را به
دستگیری منگ وانزو و تهدیدات
چین به توســل بــه مقابله به مثل
مرتبط نکرده است.
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای

کانادایی شدن نخستین موج مهاجران سوریه

Pièces d'Autos N.D.G.

سه سال پیش نخستین هواپیمای
کانادایی حامل پناهندگان سوری
کــه از جنگ داخلی گریخته بودند
در کانــادا فــرود آمــد .جاســتین
ترودو ،نخســت وزیرکانادا شخصا
به این نخستین پناهندگان سوری
خوشــامد گفــت و بــه آنهــا لباس
گــرم و دعــوت برای پیوســتن به

«خانواده»هــای کانادایــی اهداء
کرد .امروز ،آن پناهجویان مرحله
ای مهــم از زندگــی جدیــد خود را
پشت سرگذاشته و با گذراندن سه
ســال اقامت واجد شرایط دریافت
تابعیــت وگذرنامه کانادایی شــده
انــد .برخی از آنها به فوریت از این
موقعیت اســتفاده کــرده و برخی

دیگــر درپس موانعی چون شــرط
تســلط بــه زبان یــا عــدم توانایی
پرداخت هزینه سنگین درخواست
تابعیت مانده اند.
(تلخیص از تارنمای تلویزیون سی
بی سی 11 ،دسامبر .)2018

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine

ادامه اعتصاب کارکنان «لوتو کبک»
اعتصــاب کارکنــان «لوتــو
کبــک» کــه از  29نوامبر آغاز
شده ،قرار بود که روز جمعه 7
دســامبر پایان یابد اما کارکنان
اعتصابــی تصمیــم گرفتنــد
مدت اعتصاب خــود را  30روز
دیگر تمدیدکنند .ســندیکای
کارکنــان متخصص دولت کبک
( )SPGOایــن مطلب را در روز 7
دسامبر اعالم کرد .بنابر اعالمیه
منتشرشده توســط این سندیکا،
حــدود  450تــن ( 97درصــد) به

تمدیــد اعتصاب به مــدت  30روز
رأی مثبــت دادنــد .ایــن تصمیم
درپــی یک دیدار میانجی گرانه که
به شکســت انجامیده بــود گرفته
شد .سندیکا کارفرما را به نداشتن

حســن نیــت در مذاکرات
متهــم مــی کنــد« .لوتو
کبــک» درمــورد آخریــن
پیشــنهاد خود که افزایش
 5.25درصــد حقــوق بــه
مدت  5ســال اســت هیچ
انعطافی نشان نداده است.
ســندیکا در اعالمیه منتشــر
شده از شــکایت به «دادگاه اداری
کار» ( )TATحمایــت مــی کند.
(تلخیــص از ژورنــال دو متــرو8 ،
دسامبر .)2018

تدارک سبدهای غذایی نوئل در مونتریال
روز شــنبه  8دسامبر ،بیش
از  200داوطلــب بــه انبــار
موسسه نیکوکاری «موآسون
مونتریال» رفتند تا به تدارک
«ســبدهای نوئــل» بــرای
 250ســازمان اجتماعــی در
مونتریــال کمک کننــد .در
سراســر مونتریــال کارهــای
زیــادی بــرای انجــام دادن
هســت .امســال در مجمــوع 18
هزار خانواده ســبد نوئــل دریافت
خواهند کرد .ریشــار د .دانو مدیر
«موآســون مونتریال» می گوید:
«شــمار مونتریالــی هایــی که به
کمک غذایی نیاز دارند بین  130تا

 140هزار تن است .الیز گیبو ،که
برای سومین سال سخنگویی این
سازمان را به عهده دارد با اشتیاق
می گوید:
«این کار خیلی هیجان آور است.
این حداقل کاری اســت که من با

صــرف چنــد ســاعت وقت می
توانــم انجام دهــم» .او عالوه
برکوشش در جذب داوطلبان،
از همــکاران مشــهور خود نیز
درخواســت کمــک کــرده و
چند تــن از هنرمنــدان به این
دعوت پاســخ مثبــت داده اند.
«موآســون مونتریــال» اعالم
کــرده که عــاوه بر ســبدهای
مواد غذایی ،همیاری های نقدی
نیز مــی توانــد کمکی موثــر برای
نیازمنــدان باشــد( .تلخیــص از
ژورنــال دو مونتریال 9 ،دســامبر
.)2018

نزدیک شدن یک پزشک کبکی به تهیه واکسن علیه سرطان
در آغــاز ســال هــای دهــه
 ،1980دکتــر کلــود پــرو
نخســتین پیونــد مغــز
استخوان را در کبک انجام
داد .چندسال پیش از آن،
او یــک دوســت مبتــا به
ســرطان خون – که مانند
خودش دانشجوی پزشکی
بــود – را متقاعــد کرد که
برای پیوند مغز اســتخوان
به ســیاتل در آمریکا برود.
اوکــه درمورد نحــوه انجام
ایــن عمــل کنجــکاو بود،
دوســت خــود را همراهی
کرد .متاسفانه آن دوست چند ماه
بعد دراثر عفونت ناشی از پیوند از
پا درآمد.
از بخــت بد ،در ســال  1981یکی
دیگــر از همکالســی هایــش نیــز
دریافت که به ســرطان خون حاد
مبتــا شــده و چنــد ماه بیشــتر

زنده نمــی ماند .دکتر
پرو که از ســفر سیاتل
تجربــه اندوختــه بود،
به دوســتش پیشنهاد
کرد کــه برایش عمل
پیوند مغز استخوان را
انجام دهد .این بار عمل موفقیت
آمیز بود و بیمار درمان شد و نجات
یافت .اکنون ،نزدیک به  40سال
بعــد ،دکتر پرو همچنان با جدیت
پیگیــر یافتــن راهی بــرای درمان
سرطان است.
امــروز ،ایــن دانشــمند در رأس

گروهی در «انستیتو پژوهش
ایمنی و ســرطان شناســی»
دانشــگاه مونتریــال درپــی
انجام یک «اولین» دیگر که
مــی تواند در ســطح جهانی
باشد اســت :یافتن واکسنی
کــه ســرطان را درمان کند.
او اخیــرا مقالــه ای در یــک
نشریه علمی آمریکایی منتشرکرده
که نشان می دهد پژوهش هایش
او را به رســیدن بــه هدف نزدیک
کرده است .او می گوید« :ساخت
واکســن فردا انجام نمی شود ،اما
مطمئنم که ظرف ســه ســال می
توانیم مطالعــات کلینیکی را آغاز
کنیــم» .تجویز این واکســن می
تواند به محض تشخیص سرطان
انجــام شــود و بیمــار را از تحمل
شیمی درمانی نجات می دهد.
(تلخیص از الپــرس مونتریال6 ،
دسامبر )2018

Montreal, QC, H4A2C2

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

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع
یین وقت قبلی

شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای

بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
(514) 652-7623 (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM

برای زندگی شاد در کانادا چقدر درآمد باید داشت؟
نتیجــه یــک
بررســی توســط
پژ و هشــگر ا ن
د ا نشــگا هی
نشــان مــی دهد
که برای داشــتن
یک زندگی شــاد
و بــدون دغدغه
مالــی در کانــادا
درآمــد ســاالنه
 77500دالری الزم است .درپیش
بودن جشــن های سال نو میزان
هزینــه هــای افــراد را افزایش می
دهد و به همان نســبت به دغدغه
های مالی نیز می افزاید .بررســی
پژوهشــگران دانشــگاه «پــردور»
معیاری است که میزان درآمد الزم
برای داشــتن زندگی بدون دغدغه
مالــی را می ســنجد .این تحقیق
درماه فوریه گذشــته انجام شــده
ولی به نظرمی آید که اکنون زمانی

مناســب بــرای نگاهــی
دوبــاره بــه آن باشــد.
نتایج ایــن بررســی ناراحت
کننده اســت زیرا داشتن درآمدی
 95هــزار دالری در دنیا را شــرط
داشتن زندگی شاد و بدون دغدغه
مالی می داند .با این حال ،همین
بررسی داشتن یک زندگی عاطفی
خوب را موکول به داشتن درآمدی
بین  60تا  70هزار دالر درسال می
کند .الیزابت برومستین ،در مقاله

ای با عنوان «چقدر درآمد
برای شاد زیستن در کانادا
نیاز دازید؟» این رقم را به
طور متوسط  77500دالر
تعییــن می کنــد .بدیهی
اســت که این رقم بســیار
بیشتر از درآمد اکثرکسانی
است که در کانادا زندگی و
کار مــی کنند .بنابر
اعالم مرکز آمارکانادا،
تنها کســانی که در 10
صنعــت برترکانــادا کار
مــی کنند مــی توانند به
چنین درآمدی دست یابند .البته،
شــادی معیارهایی بجــز درآمد و
ثروت نیــز دارد و افراد خردمند با
این معیارها اســت کــه می توانند
برای خود شادی و شادمانی تدارک
بیننــد( .تلخیــص از مونتریــال
بالگ 3 ،دسامبر .)2018

اجاره خانه در کدام شهرهای کانادا کمتر است؟
مســکن در کانــادا موضــوع روز
اســت .تازه ترین آمار نشــان می
دهدکه برای دومین سال متوالی
تعداد خانه های خالی برای اجاره
در سطح کشور ،بجز در تورنتو و
ونکوور ،پایین آمده و تقاضا برای
اجــاره مســکن بیشــتر از میزان
عرضه است .موسسه وام رهنی و
مسکن کانادا ( )CMHCاعالم
کرده که میزان مســکن خالی به
 2.4درصدکاهش یافته است.
درسال  2017این میزان  3درصد
بــود .البتــه ،در انتاریو ،بریتیش
کلمبیا و مانیتوبا درصد خانه های
خالــی آماده اجاره بــاال رفته اما در
کبک ،آلبرتا ،ساسکچوآن و استان

های اتالنتیک پایین آمده است.
در ایــن گزارش ســاالنه واحدهای
ســاخته شــده مخصوص اجاره و
کانــدو آپارتمان های موجود برای
اجاره مورد بررســی قرارمی گیرد.
این بررســی حاکی است که میزان

اجــاره یک آپارتمــان دوخوابه در
کانادا به طور متوسط  3.5درصد
نســبت به اکتبــر  2017باال رفته
اســت .طبــق ایــن گــزارش ،در
ماه اکتبر  2017میزان اجاره یک
آپارتمان دوخوابه به طور متوسط
در ونکــوور  1649دالر ،تورنتــو
 1467دالر و در کلگــری 1272
دالر بوده است .ارزان ترین اجاره
برای آپارتمان دوخوابه نیز مربوط
به دو شــهر کوچک اســتان کبک
بــا حــدود  600دالر بوده اســت.
(تلخیص از تارنمای سالم تورنتو،
 2دسامبر .)2018

www.paivand.ca
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را بر روی سایت بخوانید
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کانادا...

کالس های رایگـان فرانسوی

درخواست قانونگذاران کانادا برای تحریم
مقامات ایران به اتهام نقض حقوق بشر
دســامبر
11
قانونگــذاران کانادایی از
دولت جاســتین تــرودو
خواســتهاند تعــدادی
از مقامــات جمهــوری
اسالمی را به اتهام نقض
حقوق بشر تحریم کند.
به گزارش روزنامه تورنتو اســتار،
ایرویــن کاتلــر ،وزیــر پیشــین
دادگســتری کانادا که ریاست یک
ســازمان مدافــع حقــوق بشــر را
برعهده دارد ،گزارشی منتشر کرد
و در آن خواســتار اعمــال تحریــم
علیه وزیران ،قضات ،دادستانها
و رؤســای زندانهــای جمهوری
اسالمی به اتهام نقض حقوق بشر
شد.

کانادا ســال گذشــته قانونــی را به
تصویــب رســاند که اجــازه اعمال
تحریم در موارد نقض حقوق بشر
را به دولت این کشور میدهد.
کاتلــر بــه همــراه قانونگــذاران
کشورش با اشاره به نقض فاحش
حقوق بشــر در ایران تاکید کردند
که مقامات جمهوری اسالمی باید
برای این وضعیت مسئول شناخته
شوند.

طبق یک مطالعه منتشــر
شــده توســط آژانــس
بهداشــت عمومــی کانــادا
به طور متوســط روزانه ۱۰
نفر در این کشــور به دلیل
اوردوز ناشی از سوء مصرف
مواد مخدر غیرقانونی جان
خود را از دست میدهند.
این مطالعــه اطالعاتی دو
ســاله را تا ماه مارس ۲۰۱۸
میــادی بررســی کرده و نشــان
میدهدکه حدود ۷۵درصد از افراد
قربانی ،مردان بین  ۲۵تا  ۵۴ساله
بوده و بیشترین اوردوزها زمانی که
فرد به تنهایی در یک فضای بسته
سوءمصرف مواد داشته ،رخ داده
است.
تقریبا یــک چهارم افــرادی که به
دلیــل اوردوز جــان باختهانــد در
سال پیش از مرگشان به اورژانس
مراجعه داشت ه و حدود  ۱۷درصد از
این بستریها به دلیل مسمومیت
با مواد مخدر یا مســائل بهداشت
روان بوده است.
ایــن مطالعــه همچنیــن نشــان
میدهد تعداد افرادی که در استان
"بریتیش کلمبیا" به دلیل اوردوز
ناشــی از ســوءمصرف مواد مخدر

غیرقانونی جان باختهاند طی پنج
ســال دو برابر شده و از  ۲۹۳مورد
در ســال  ۲۰۱۱بــه  ۶۳۹مــورد در
سال  ۲۰۱۶افزایش یافته است.
اداره پزشکی قانونی استان بریتیش
کلمبیای کانادا پیشتر اعالم کرده
بــود که در بیش از نیمی از افرادی
که در سالهای  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۷در
این اســتان به دلیل ســوءمصرف
مــواد مخــدر جــان باختهانــد،
اختالالت سالمت روان یا ابتال به
بیماریهای روان تشــخیص داده
شده بود.
ایــن مطالعه نشــان داد :تنها یک
چهــارم از افــرادی کــه بــه دلیــل
مصرف مواد مخدر اوردوز کردهاند
در پنــج ســال آخــر زندگــی خــود
اشتغال داشــتهاند و افرادی که به

تورنتو استار نوشته است
که ایران و کانادا در حال
حاضر روابط دیپلماتیک
ندارنــد ولــی جاســتین
ترودو نخســت وزیر این
کشــور پیش از ایــن ابراز
امیدواری کــرده بود که
اوتاوا شــاید بتوانــد روابط خود با
تهران را از سر بگیرد.
در ایران فشــار بر فعالین سیاسی،
اجتماعــی و فعالیــن کارگــران در
هفتههای اخیر به شــدت افزایش
پیــدا کــرده و پیگــرد و بازداشــت
فعــاالن سیاســی و مدنــی و
دگراندیشــان عقیدتی و مرگهای
مشکوک ادامه دارد.

مرگ روزانه  ۱۰نفر در کانادا به دلیل اوردوز

کاری اشــتغال داشــتهاند،
درآمدی کمی بیشتر از ۲۸
هــزار و  ۴۰۰دالرکانادایــی
کسب میکردهاند.
حدود یک پنجم از این افراد
که کار داشتهاند ،در بخش
ساختوساز مشغول به کار
بوده که  ۱۳درصد از آنها در
بخش تعمیر ساختمانها،
مدیریــت ضایعــات و دیگــر
صنایع خدمات پشتیبانی مشغول
بودهاند.
همچنیــن حــدود  ۴۰درصــد از
قربانیــان اوردوز در کانــادا در پنج
ســال آخر زندگی خود از هیچگونه
مزایــای کمکهــای اجتماعــی
برخوردار نبودهاند.
بــه گــزارش خبرگزاری شــینهوا،
اکثریــت افــرادی کــه در اثــر
سوءمصرف مواد مخدر غیرقانونی
در کانادا جان باختهاند در دو سال
آخــر زندگی خــود هیــچ ارتباطی
با پلیــس نداشــتهاند و آنهایی که
در دو ســال آخــر زندگی خــود به
جرمی متهم شده بودند ،اغلب به
بلندکردن جنس از مغازهها متهم
شده بودند( .منبع :وانانیوز)

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

مهاجران مقابل پارملان کانادا

معترضــان جنــاح راســتگرا کــه
مخالــف پیوســتن کانــادا به یک
معاهده سازمان ملل برای کنترل
بهتــر مهاجران در سراســر جهان
بودنــد ،در ســرمای گزنــده بــا
گروههای حامــی مهاجران مقابل
پارلمان کانادا درگیر شدند.
بــه گــزارش گــروه بیــن الملــل
خبرگــزاری دانشــجو ،بــه نقــل از
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خبرگزاری فرانسه ،حدود  ۲۰۰تن
از اعضای گروههای راست افراطی
و  ۱۰۰معتــرض جنــاح مقابــل
مقابــل پارلمان کانــادا به یکدیگر
فحاشــی کــرده و درگیر شــدند و
یک تن بازداشت شد .در نهایت با
دخالت پلیس ضد شورش طرفین
جدا شــدند .معترضان پــس از آن
شــعار "نه به توافق مهاجرتی" سر

دادند ،اما طرف مقابل هم شــعار
"شرم" و "مهاجران خوش آمدند،
نژادپرســتان به خانه بروید" فریاد
میزدند.
این معاهده غیر الزامآور رســما در
کنفرانس دهم و یازدهم دســامبر
در مراکــش تصویب خواهد شــد.
براســاس آن  ۲۳هدف برای جذب
مهاجــران قانونــی و مدیریت بهتر
گروههای مهاجر تعیین میشود.
ایــن اقــدام در شــرایطی انجــام

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

شمار متقاضیان پناهندگی کانادا به باالترین
میزان در سه دهه اخیر رسید

تازه ترین آمار منتشــر
شــده از ســوی وزارت
مهاجرت کانادا حاکی از
افزایش چشمگیر شمار
متقاضیــان پناهندگی
دارد.
تنهــا در مــاه اکتبــر با
وجــود ســرمای هــوا
 6000تن کــه عمدتا از
مرزهای جنوبی وارد کشــور شده
اند  ،به شمار متقاضیان پناهندگی
اضافه شــدند تا به ایــن ترتیب در
ســال جاری شــمار متقاضیان به
 46245نفر برســد .به این ترتیب
رکورد ســال گذشــته شکسته شد
و وزارت مهاجــرت بایــد بــه حال
 64هزار متقاضی که هنوز تکلیف
حضورشــان در کانــادا مشــخص
نشده  ،فکری کند.
با اینکه کانادا در مقایســه با برخی
کشــورهای جهــان پناهجــوی
کمتــری مــی پذیــرد امــا دولــت
جاســتین ترودو بخاطــر افزایش

شمار متقاضیان در سالهای اخیر و
به ویژه با آغاز روند ورود غیرقانونی
از مرزهــای جنوبــی بــا انتقاداتی
روبروســت  .از ابتــدای شــروع به
کار دولت ترامپ در آمریکا  ،دولت
کانــادا پذیــرای بیــش از  37هزار
پناهجــو از آمریکا بــوده که مدعی
بودند در آمریکا دیگر امنیت ندارند!
متیو گنــس ،یکی از ســخنگویان
وزارت مهاجــرت کانــادا به رویترز
گفت برای رســیدگی ســریع تر به
پرونــده متقاضیــان پناهندگی 74
میلیون دالر بودجه اضافی در نظر
گرفته شــده و  248نفر هم بزودی

میشــود که شمار مردمان مهاجر
در سراســر جهان به  ۲۵۰میلیون
تن یا سه درصدکل جمعیت جهان
افزایش یافته است.
از مهمتریــن اصول ایــن معاهده
حفظ حقوق بشــر از جمله حقوق
کودکان و به رســمیت شــناختن
حاکمیت ملی اســت .اهــداف آن
همچنین شامل کمک به کشورها
برای کنار آمدن با مهاجران از طریق
اشتراک استانداردها برای ارتقای

اطالعرســانی و همبستگی است.
آمریکا دسامبر گذشته از مذاکرات
این معاهده خارج شد و کشورهای
دیگری نظیر مجارستان ،اتریش،
لهستان ،جمهوری چک ،اسلواکی
و استرالیا هم با آن مخالفت کردند.
مساله مهاجرت در کانادا به بحثی
داغ تبدیل شــده است؛ جایی که
شمار مهاجران آن در سال گذشته
در مقایسه با ســال پیشین آن دو
برابر شــد .ماکســیم برنیــر ،وزیر

استخدام خواهند شد.
بــا ایــن حــال دولت فــدرال
تاکیــد کــرده عبــور از مرز و
تقاضــای پناهندگی به منزله
پذیرش قطعی و ادامه زندگی
در کانادا نیست و از این رو در
بین تقاضاهای رسیدگی شده
در  9ماه نخست امسال تنها
 56درصد جواب مثبت گرفته
اند و میزان پذیرش در بین افرادی
که از مرز عبور کرده اند  ،پایین تر
از این ذکر شده است .
دربین افرادی که با گذر از مرزهای
جنوبی به کانادا پناهنده شده اند ،
اهالی نیجریه و هاییتی به ترتیب با
 29.3درصد و  11.6درصد بیشتر
از سایر ملل هستند.
به گفته مسئوالن وزارت مهاجرت،
افــرادی کــه در مــاه هــای اخیــر
تقاضای پناهندگی خود را تحویل
داده اند  ،دســت کم دو ســال در
نوبت رسیدگی خواهند بود .

خارجه سابق محافظهکارکانادا در
اوتــاوا با جمــعآوری  ۴۸هزار امضا
خواســتار محدود شدن مهاجران
شده است .از زمان روی کار آمدن
دونالــد ترامــپ ،رئیسجمهوری
آمریکا که سیاســتهای مهاجرتی
آمریــکا را ســفت و ســخت کــرد،
تعداد درخواست مهاجران به کانادا
افزایش یافته است.
•
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جهان...

جلیقهزردها سرخ به چشم میآیند:
بهای بنزین تنها یک جرقه است...

)Jean Sébastien Boudreault (Lawyer
is a student affairs manager and is a Canadian
immigration consultant student

Since 2007

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

ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻰ
ﻓﺪارل  -ﮐﺒﮏ  -اﺳﺘﺎﻧﻰ

از ﺳﺎل1386

All aspects of Immigration

Michael Monfared

Federal Québec Provincial

گیومپائولی شدند شرطی گذاشتند:
کشــتیهای توریستی که مضرات
جلیقهزردها فرانســه را به آشــوب همهی بحثها باید بهطور زنده در بهمراتــب بیشــتری دارنــد هیــچ
کشــاندهاند .نــه تنهــا پاریــس در اینترنت پخش شود تا همه بتوانند مقرراتی تدوین نشــد و استفاده از
آتش اســت ،بلکه قیام کل کشــور بیدرنــگ واکنش نشــان دهند .سوخت جت در حمل و نقل هوایی
را دربرگرفتــه و در بعضــی از فیلیــپ ایــن شــرط را نپذیرفت و همچنان به روال سابق است.
شــهرها خاموشناپذیر است .این گفتگویی صورت نگرفت .و همین •
گســتردهترین قیام از زمان  ۱۹۶۸کــه در روز بعــد زدوخوردهــای شکافجغرافیایی
اســت .امــا چه کســی پشــت این خیابانی مذاکــره را اجتنابناپذیر از زمانهــای مدیــد ،اتومبیــل
جنبش است ،واقع ًا چه میخواهد کرد ،بهســرعت چنــد نمایندهی دیگــر یک شــیء لوکس نیســت.
و تــا چه میزان با پگیــدا  Pegidaخودخواندهجلیقهیزردپوشیدند ،ثروتمندان بهآسانی از استفاده از آن
صرفنظر میکنند .در
اشتراک دارد؟
اما این کلک ناشیانهتر از
در
دولت
مراکز اعیانی شــهر به
گیــوم پائولــی (  Guillaumeآن بود که بگیرد.
خود
مقابل
Paoliفیلســوف فرانســوی• -
دالیل محیطزیســتی
پایان ماه
آلمانــی) به این پرســشها پاســخ نگران
منایندهای را بــا اســکوتر ســر کار
ِ
این از صورت ماجرا.
برای مذاکره میروند؛ مسافتهای
میدهد.
ی
ه
انگیز
و
علت
گویــا
اما
طوالنــی را پــرواز
این
هستند
غیرعادی
لحاظ
از هر
منیبیند.
جلیقهزردهــا .از آغاز اعتراضها تا آن نیز عجیب است.
میکننــد .ایــن قیــام
بدین سو این سوال مطرح میشود در نــگاه نخســت،
نشــان میدهــد کــه
کــه آیا راســت هســتند یــا چپ یا اعتــراض به افزایش بهــای بنزین شــکاف اجتماعی تا به چــه اندازه
غیرسیاســی ،شــعلههای خشمی کار اتومبیلپرســتها اســت کــه جغرافیایی اســت .این فرانســهی
کور یا بنیان یک جنبش ریشهای؟ نمیخواهند بــرای نجات محیط پیرامونی است که اعتراض میکند،
در حال حاضر ،بهآســانی نمیتوان زیست قربانی بدهند.
ســاکنین خانههای ســازمانی در
این روند را ارزیابی کرد .و این خود بــا وجــود ایــن ،تصویــر دیگــری شــهرهای کوچک یا حاشیههای
بهسرعت پدیدار میشود:
کالنشهرها .آنها به اتومبیل نیاز
بیانگر یگانگی آن است.
•
عمدت ًا افرادی جذب جلیقهزردها دارنــد ،هم بــرای کارکــردن و هم
سازماندهی در رسانههای
میشــوند که بهســختی نسبتی با برای خریدن باگت.
اجتماعی
یکدیگر دارنــد ،مردم کوچ هوبازار شــورش علیــه مالیــات در
اول از همه ،چیزی که جدید است که یک بیســت ســنتی برایشان فرانســه همــواره بــا پوژادیســم
میزان شیوع ناگهانی در شبکههای سرمایهی زیادی است.
( )Poujadismهمراه بوده است
اجتماعی است .در اواخر ماه اکتبر ،راهبندانهــای خیابانــی نشــانگر – جنبش ارتجاعی-پوپولیســتی
پیشنهاد راهبندان و مسدودکردن خشــمی درهــم و سرکوبشــده خردهتجارها و پیشهگران نومید در
بزرگراههــا در واکنــش بــه است .بر روی بنری نوشتهاند:
دههی ( ۱۹۵۰کارنامهی سیاســی
افرایش بهای بنزین و اســتفاده از «مالیــات بیشــتر یعنــی ثروتمند ژان-مــاری لوپن از همان جا آغاز
جلیقههای ایمنی بهعنوان نماد و بیشــتر ،فقیر بیشــتر ،خودکشی شد ).بیشک عناصری از آن را در
ً
نشــانه ،از سوی دو شهروند
کامال بیشتر».
جلیقهزردها میتوان سراغ گرفت،
ناشناس در فیسبوک مطرح شد.
بدیهی اســت که مســالهی بنزین چون امروزه نیزکارآفرینان کوچک
با تٔاثیرات چندگانهی رسانه طولی تنها یک جرقه است و از آن جا که کــه مشــکالت بقــای خــود را به
نکشیدکه بسیاری بهطور گسترده بــر همه تٔاثیر میگذارد امکان یک مالیات زیاد و مخارج اضافی حواله
به آن پیوستند.
مقاومــت جمعی را فراهــم نموده میدهنــد [در اعتراضات] شــرکت
قبــل از نخســتین روز اقــدام در است.
دارند.
هفدهم نوامبر ،ابتکارعملها مورد عبارتی از یک زن معترض بهکرات •
بحث قــرار گرفته بــود .هماکنون نقل شــده است« :نخبگان نگران جلیقهها زردها علیه تساوی
بیــش از یــک میلیون نفــر طومار پایان دنیا هستند ،ما نگران پایان مالیاتی
امابرخالفپوژادیسم،جلیقهزردها
اینترنتــی جلیقهزردهــا را امضــاء ماه».
کردهانــد و گروههــای فیســبوکی اما این بدان معنا نیست که مردم را نمیتــوان به منافــع خاص یک
متنــوع آنها چندصدهــزار عضو اهمیتی به چالش بحران زیســت گروه شغلی تقلیل داد.
محیطــی نمیدهنــد .عــاوه بر ایــن ،امروزه مســاله بر
دارد.
حتــی اگــر راهبندانها و «خنبگان
در فرانســه هیچ شک ســر چیز دیگــری اســت .مکرون
تظاهرات آنها باشــکوه نگران پایان و شبههای در این باره نئولیبرال درکل مشکلی با کاهش
و حضــور فیزیکیشــان دنیاهستند ،نیســت .در فرومهای مالیــات نــدارد .از ســویی دیگر،
جلیقهزردهــا دربارهی سیاســت مالی تنها حوزهی آزادی
مهمتــر باشــد ،بــاز ما نگران
پایگاههــای دیجیتــال پایان ماه!» راهحلهای اکولوژیکی عمل دولتهایی باقی مانده است
که از منظــر اجتماعی که همهی کنترلهــای دیگر را به
از اهمیــت بهســزایی
قبــول قبــول باشــد بازار واگذارکردهاند .وقتی صحبت
برخوردارنــد .زیرا امکان
ارتباطات مســتقیم را فراهم کرده بســیار بحــث میکنند .بــا وجود از بهداشــت ،آمــوزش و یا محیط
توسخت سازمانی این ،حتی اگــر امانوئل مکرون در زیست میشــود ،این قیمت است
و ســاختار سف 
و وجــود نماینــدگان مســئول را کنفرانسهــای بینالمللــی دم از که شیوهی عمل را تعیین میکند،
« make the planet greatو بهعنوان نمونه ،افراد را وامیدارد
غیرضروریساختهاند.
مشــکل اصلــی رســانهها و بهویژه  »againبزنــد ،در خانه بودجهی که سازگار با محیط زیست زندگی
«تحول زیستمحیطی» را بهنفع کنند .پس نیازی نیست که ساختار
دولت نیز همین است:
در مقابــل خــود نماینــدهای را موقعیتهای دیگری در بودجهی را بلرزانیــد .جلیقهزردها به نفس
بــرای مذاکره نمیبیننــد .در گام عمومــی کاهش داده اســت .وزیر مالیات اعتراض نمیکنند بلکه به
نخســت ،گرداننــدگان گروههای مربوطه ،نیکوالس اولو ( Nicolasتســاوی مالیاتی .در حالی که فقرا
فیسبوکی این وظیفه را نه بهعنوان  )Hulotدر مــاه اوت بــا این عذر را به پرداخت مالیات فرامیخوانند،
«نماینده» بلکه بهعنوان «قاصد» از کابینــه اســتعفا داد« :من دیگر امســال  ۳۰۰۰خانوادهی ثروتمند
انجام دادنــد .بااینحال ،وقتی که نمیخواهم دروغ بگویم ».نتیجه فرانسوی مبلغی بالغ بر سه میلیارد
از طرف نخســتوزیر ادوار فیلیپ ایــن کــه مالیــات محیطزیســتی معافیت مالیاتی دریافت کردهاند.
( )Édouard Philippeدعوت یک دســتاویز تمامعیار شد .برای
{>> ادامه در صفحه}12 :

Represented by

ﻣﺎﯾﮑــﻞ ﻣﻨﻔـﺮد ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
و داﻧﺸﺠﻮى رﺷﺘﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎﻧﺎدا

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

(021) 8552 – 1483

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

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
December 5, 11, 18 & January 9
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
950 Rue Fraser
Saint-Laurent, QC H4M 1Z6

REGISTRATION DATES
DECEMBER 5, 11, 18 & JAN 10
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
December 6
FROM 9:00 a.m. – 11:15 a.m.

ACADEMIC ADDRESS
2405 Place Lafortune West
Saint-Laurent, QC H4M 1A7
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جهـان...

سرورصدر

شخصیت سال تایم؛

«نگهبانان» و جنگ علیه حقیقت

نشــریه معتبــر تایم که هر ســال
یــک فــرد برجســته را بــه عنوان
«شــخصیت ســال» خود معرفی
میکند ،امســال بــرای چندمین
بــار برخالف رویه همیشــگیاش،
گـروهی را بــه عنوان شــخصیت
ســال معرفی کــرد که ایــن گروه
شــامل روزنامهنگارانــی همچون
جمال خاشــقچی است که کشته
شــدهاند یا هــدف خشــونت قرار
گرفتهاند.
نشــریه تایم سال گذشته ،گروهی
از زنــان و مردانــی را انتخاب کرد
که سکوتشان را درباره آزار جنسی
شکستند و چهره سال  ۲۰۱۷خود
را «شکنندگان ســکوت» خوانده
بود .تایم در سالهای گذشته گروه
«مبــارزان علیــه بیمــاری ابوال»
و همچنیــن گــروه «معترضــان
بهار عربی» را بــه صورت گروهی
بــه عنوان شــخصیت ســال خود
برگزیده بود.
خبرگــزاری رویترز در گزارشــی در
ایــن رابطــه عنــوان کرد :نشــریه
تایــم گروهــی از روزنامــه نــگاران
(خبرنــگاران) از جملــه جمــال
خاشــقچی روزنامهنگار عربستانی
کشــته شــده و دو خبرنگار رویترز
را که توسط دولت میانماز زندانی
شــدهاند ،به عنوان شخصت سال
خــود معرفــی کــرد .این نشــریه
هشــدار داد «حقیقــت» کــه بــه
عنوان امری سرنوشتساز و حیاتی
برای دمکراسی محسوب میشود،
مورد حمله قرارگرفته است.
نشریه تایم ،چهار جلد متفاوت از
شخصیت سال خود منتشرکرد که
عالوه بر تصویر جمال خاشقچی و
دو روزنامه نگار رویتــرز زندانی در
میانمار ،تصاویری از « ماریا رسا»

جلیقه زردها و...
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بنیانگذار وب سایت «راپلر» منتقد
دولت فیلیپین و عوامــل روزنامه
«کاپیتال گازت» در مریلند آمریکا
کــه تابســتان گذشــته بــه دنبال
تیراندازی فردی کشــته شدند ،بر
روی جلد تایم منتشر شد.
شــخصیت ســال  ۲۰۱۸تایــم در
حالی انتخاب شدکه دونالد ترامپ
رئیس جمهــوری آمریکا اواخر ماه
گذشــته در اظهار نظری گفته بود
که نمیتواند فرد دیگری را به غیر از
خودش به عنوان «شخصیت سال
مجله تایم» متصور شود.
ماه گذشته خبرنگاری از ترامپ در
مورد شــخصیت ســال مجله تایم
پرسید که هر ساله در ماه دسامبر
(آذر) توســط ایــن مجلــه اعــام
میشــود؛ تنها پاســخ برای اینکه
چه فردی باید این عنوان را کسب
کند ،چیزی جز ترامپ نبود.
رئیــس جمهــوری آمریکا بــا بیان
اینکــه در ســال  ۲۰۱۶میالدی به
ایــن عنوان دســت یافــت ،گفت:
نمیدانــم این بســتگی بــه مجله
تایــم دارد .من نمیتوانم به غیر از
ترامپ کسی را متصور شوم ،شما
میتوانیدکســی را به غیر از ترامپ
متصور شوید؟
تارنمای شــبکه ســی ان ان نیز در
گزارشــی عنوان کرد :نشــریه تایم
«نگهبانــان» (گروهــی از روزنامه
نــگاران و خبرنگارانی که به خاطر
فعالیت خبری شــان هدف حمله
قرارگرفتند و یا کشته شدند) را به
عنوان شخصیت سال خود معرفی
کرد.
این نشــریه چهار جلد در انتخاب
شخصیت سال خود منتشر کرد و
عنوان «جنگ علیه حقیقت» را بر
روی این جلدها قرار داد .این اولین

بار اســت که در شــخصیت ســال
نشــریه تایم فردی یا افراد کشــته
شده قرار داده میشود.
پیــش از این ترامــپ و رابرت مولر
در فهرســت نامزدهــای احتمالی
شخصیت سال تایم قرار داشتند.
همچنین روزنامه دیلی تلگراف در
گزارشــی نوشت :نشــریه تایم نام
چهار روزنامه نگار( خبرنگار) و یک
روزنامه را که به دلیل فعالیت شان
مورد هدف قرار گرفتند ،به عنوان
شخصیت سال  ۲۰۱۸معرفی کرد.
ادوارد فلسنتال سردبیر نشریه تایم
از ایــن خبرنــگاران به خاطر خطر
کردن در مســیر مشــخص شدن
حقایق بزرگتــر مورد تمجید کرد.
وی به این مســاله نیز اشــاره کرد
کــه تا  ۱۰دســامبر دســت کم ۵۲
خبرنگار(روزنامــه نگار) در ســال
 ۲۰۱۸در جهان کشته شدهاند.
خبرگزاری فرانســه نیز در گزارشی
در مــورد شــخصیت ســال تایــم
تصریح کرد :مجلــه تایم «جمال
خاشــقچی» روزنامه نــگار منتقد
سعودی و چند روزنامه نگار دیگر را
به عنوان «شخصیت سال» خود
انتخاب کرد.
عالوه بر خاشــقچی« ،ماریا رسا»
روزنامه نگار فیلیپینی« ،وا لون»
و «کیــاو ســه او» خبرنــگاران
خبرگــزاری رویتــرز و کارمنــدان
روزنامه آمریکایی «کاپیتال گزت»
از جملــه پنج نفری کــه در جریان
تیراندازی چندمــاه پیش به دفتر
این روزنامه کشته شدند ،به کسب
این عنوان مفتخر شدند.
خاشــقچی دهــم مهرمــاه وارد
کنسولگری عربستان در استانبول
شد ،اما هرگز از آنجا بیرون نیامد.
تحقیقات مستقل ترکیه نشان داد
که وی ظرف هفت دقیقه از زمان
ورود به کنسولگری ،به قتل رسید
و جسدش مثله شد.
دادگاهــی در ترکیــه چندی پیش
حکم بازداشت «سعود القحطانی»
مشاور ارشــد ولیعهد عربستان و
«احمد العســیری» معاون سابق
ســرویس امنیتــی و اطالعــات
خارجی عربستان را به ظن دست
داشــتن در قتل خاشــقچی صادر
کرد.
•

>> ادامه از صفحه11 :

شعار «نه چپ و نه راست» از زبان
خود مکرون جاری شد ،درست در
زمانی که با جادوگری از الشههای
احزاب مردمی ســابق «جنبشی»
بهوجــود آورد و دولــت و پارلمان
را قبضــه کرد .تٔاثیر آن کوتاهمدت
بود .همانطور که انتظار میرفت
ادغام احزاب شکاف میان طبقهی
سیاستمداران و جامعه را وسیعتر
کرد.
•

جامعهیسهچهارمی
اگر به نظرســنجیها اتــکا کنیم،
میبینیم که فرانسه یک جامعهی
سهچهارمی پایدار است:
 ۷۵درصــد فرانســویها مخالــف
سیاستهای فرانسوا اوالند بودند،
 ۷۵درصــد مکــرون را انتخــاب
نکردهاند ،و درحال حاضر حداقل
به همــان تعــداد بــا جلیقهزردها
احســاس همــدردی میکنند .اما
بهرغــم ایــن کــه هیچ خطــری از

طرف اپوزیسیون پارلمانی متوجه
رئیس جمهور نیست طوری رفتار
میکند توگویی پادشــاه اســت ،و
البتــه قانون اساســی ایــن اختیار
را به او داده اســت .احساســی که
در باب رســالت خــود دارد باعث
میشــود هر معامله و مصالحهای
را رد کنــد .و چون بارها و بارها با
سخنان توهینآمیز خود بیکاران
و اقشار کمدرآمد را نواخته ،خشم
عمومی متوجه رٔاس سلطنت شده

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
_________________________

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

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

است .جمهوری فرانسه هیچ گاه تا
بدین حد شــباهتی با رژیم آنسین
( )Ancien Régimeنداشــته
بــود ،و جــای تعجب نیســت که
در حــال حاضــر سیاســتمداران
سرآســیمه و دلنگــران خواســتار
احیــای «مجلــس مقننــه»
( )Generalständenهستند.
عــاوه بــر ایــن ،بیاعتمــادی
واســطههای دیگــر را نیــز
دربرمیگیرد .خود واژهی «corps
 »intermédiairesنیز به دوران
قبل از انقالب بازمیگردد و امروزه
برای اشاره به احزاب و اتحادیههای
کارگــری بــاز مــورد اســتفاده قرار
گرفتــه اســت .در پــس انــگارهی
«غیرسیاســی» جلیقهزردهــا
امتناع از قبضهشدن توسط حزب
چپ «فرانســهی تســلیمناپذیر»
)France
(Insoumise
و حــزب راســت «اجتمــاع
ملــی» (Rassemblement
 )Nationalپنهات اســت .با این
کــه هم ماریــن لوپن راســتگرا و
هم ژان-لوک مالنشــون چپگرا
حمایــت خــود را از جلیقهزردهــا
اعالم کردهاند اما ً
فعال مجبورندکه
فاصلهی خود را حفظ کنند.

•

دوری از احتادیهها
به یــاد داریم کــه در ســال ۲۰۱۷
شــانزده میلیون نفر واجد شرایط
رٔایدادن از حضــور در پــای
صندوقهــای رٔای امتناع کردند.
ملــوالن از سیاســت اکنــون
ایــن
ِ
جلیقهیزردپوشیدهاند.اتحادیهها
نیز بهنوبهی خــود فاصله را حفظ
دل خوشــی
کردهانــد .معمــو 
ال ً ِ
از آکســیونهایی کــه خود بــه راه
نینداختهانــد ندارنــد .بهویــژه که
اکثریت شرکتکنندگان عضو هیچ
اتحادیهای نیســتند ،بلکــه یا کار
آزاد دارند یا صاحب یک کســب و
کارکوچک ،کارگر مشاغل سخت،
پیشــهگر ،بــیکار یا بازنشســته.
بااینحــال ،همگرایــی معینــی
هم هســت ،زیــرا جلیقهزردها نیز
خواستار افزایش حداقل دستمزد،
کمکهزینههایاجتماعیوحقوق
بازنشستگیهستند.
بیتردید نگرش «ضد سیســتم»
جلیقهزردهــا واجــد ویژگیهایــی
اســت که بیشــباهت بــه غوغای
دستراســتی و پوپولیســتی
گروههایی چون پگیدا ()Pegida
نیست .سرود ملی فرانسه و پرچم

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

سهرنگ که بهکرات مورد استفاده
قــرار میگیــرد بهرغم ریشــههای
انقالبــی آن نمادهایــی بیشــتر
ناسیونالیســتی اســت تــا چپــی.
شــعار «مکرون ،استعفا!» بهنظر
پژواک شــعار «مرکل باید برود!»
اســت .ابراز تنفر از «فیک نیوز» و
«نخبگانی» کــه دیگر تعریفپذیر
نیســتند نیز قابل مقایســه است.
اخبــار جعلی در بورس اســت (اما
شــورشها همــواره بــا شــایعات
همراه بوده اســت .).در انجمنها
وگردهماییهــا به یهودســتیزها،
همجنسگراهراسهــا ،طرفدارن
توهماتتوطئهونیزبهفاشیستها
برمیخوریم که آرزوی هرج و مرج
در کشور را دارند تا شاید روزی یک
رژیم استبدادی را سرکار بیاورند.
•
تفاوت با پگیدا
اما کل این پدیدههای حاشــیهای
بهظاهر گیجکننده است .اکثریت
قریب به اتفاق دغدغههای دیگری
دارند .تفاوتها با پگیدا بسیار بارز
اســت .جلیقهزردها بر ضد شرایط
اقتصادی برخاستهاند و نه بر علیه

{>> ادامه در صفحه}22 :
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آژانس مسافرتی

Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

فرنازمعتمدی

تــورم مــواد غذایــی
و مســکن  ۷۰تــا ۹۰
درصد افزایش داشــته
اینک با6
2
سا
ل
جتر
به
ک
ار
ی!
و کارگاههــای تولیدی
Farnaz Motamedi
یکــی بعــد از دیگــری
Senior Travel Consultant
تعطیل یا نیمهتعطیل
یجدیدMaison de Voyages :
نشان
میشوند روزی نیست
1175, Avenue Union
Montréal, Québec H3B 3C3
کــه مقامــات دولتــی
T: (514) 842-8000 Ext.296
وعــدهی تــازهای را
F: (514) 842-8021 Metro: McGill
مطرحنکنند:
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
farnaz@hot.ca www.hot.ca
TITULAIRE D’UN PERMIS
 ۲۰۰هــزار تومــان
DU QUÉBEC
غذایــی
بســتهی
یــا حمایتــی بــرای
مجیدمحمدی
محرومان ،پرداخت سود
 21آذر  -جمهوری اســامی  -مقامــات دولت روحانی کــه در دوران ســهام عدالــت ،افزایش
دارای دو ماشــین بســیار اوبامــا از حجم ناســزاگویی بــا امریکا و حقــوق  ۲۰درصــدی ،و
پرهزینه برای بقاست:
اسرائیل کاسته بودند به جمع خامنهای اینکه همــهی انبارها پر از
 )۱ماشین ســرکوب متشکل وگروه ُکر وی پیوستهاند.
مواد مورد نیاز کشور است
وزیر خارجه آمریکا به مناســبت ،آنها مملو از ریاکاران فاسد است .بازار با شــکر وارداتی گرانقیمت،
از قــوای قهریه کــه چند الیه  -دو ماشین ســرکوب و تبلیغات برای و کمبــودی رخ نخواهــد
 ۹دســامبر ،روز جهانــی مبــارزه یکی از آنها آیتالله خامنهای است ایرانیهــا را از کار بیــکار کــرد و
( ۱۶سازمان امنیتی) ،فراگیر کنترلاعتراضاتکافینیستند.
داد.
با فســاد در بیانیــهای اعالم کرد که یک صندوق ســرمایه معاف از میلیونها دالر سود برد».
(بســیج در ســطح محالت) - ،جمهوری اســامی چهل سال است این وعدهها در حالی مدام
«فســاد باعث جنایات فراملیتی مالیــات با میلیاردهــا دالر ثروت در شــبکههای اجتماعی وابسته
و بــدون خط قرمز اســت ،به که با معرفی کــردن خود به عنوان رژیم مطرح میشوند که حقوق
میشــود ،تروریســم را تقویــت دارد ».اشــاره وزارت خارجــه به وزارت خارجه آمریکا همچنین
هیچ نهــاد عمومی پاســخگو انقالبیوطرفدارتنگدستانباشعارهای کارگران بسیاری از واحدها
میکنــد ،مانــع رشــد اقتصادی آمریــکا به «ســتاد اجرایی فرمان آمده «فســاد گسترده حکومتی و
نیست ،و بخشــی از بودجهی عدالتخواهانــه تالش کرده اســت هر چند ماه بــه تعویق افتاده،
میشــود ،حاکمیــت قانــون را امام» است که زیر نظر خامنهای کوتاهــی رژیم در رفــع آن ،زندگی
آن از منابع پنهان مثل قاچاق گونه حرکــت عدالتخواهانــه را منتفی مزایــای کارکنــان دولــت
تضعیف و دموکراســی را سســت اداره میشــود و تخمیــن زده و معیشت میلیون ها نفر را دچار
سازد.
تامین میشود ،و
پرداخت نمیشود ،و دولت
میکند .نهایتا ،فساد امنیت ملی میشــود حدود  ۹۵میلیــارد دالر مشــکل کــرده و موجــوب بــروز
 )۲ماشــین تبلیغات که مدام  -حضــور در جنگهــا و تنشهــای در یک سال گذشته مشغول
ما را به خطر میاندازد».
ثروت داشــته باشد .در ادامه این اعتراضات در سراســر ایران شده
دروغ و نیمــه دروغ و مهمــل منطقــهای برای وفــاداران به نظام غرور فــروش ارز در بــازار بــرای
مایک پمپئو از کشــورهای متحد توییت آمده« ،خامنهای ،که مرد است».
میسازد و میپراکند و مسئول «بسط نفوذ» و برای غیرخودیها ترس تامیــن بودجه بوده اســت.
آمریکا خواسته برای همکاری در مقدسی خوانده میشود ،امالک مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا
تشــویش افکار عمومی است از ناامنی به بار میآورد.
طــرح بنزیــن  ۵۰۰۰تومانی
مبــارزه با فســاد متعهد شــوند و اقلیتهــای دینــی را میبلعــد و روز  ۱۷آذرمــاه توییــت کــرد:
در حالــی کــه اطالعرســانان  -تا جمهوری اسالمی هست خاورمیانه و بعد پس گرفتن آن بخشی
تاکیدکرده دولت آمریکا از جامعه بعد پول نقد را به ســپاه پاسداران «ایــاالت متحــده بــا ایســتادن
تحت همین عنوان محاکمه و روی صلح را نخواهند دید.
از همیــن بازی با روح و روان
مدنی و روزنامهنگارانی که فســاد منتقلمیکند».
در کنــار مــردم ایران با آنهــا ابراز
زندانی میشوند.
کسانی است که معیشتشان
را برمــا میکننــد و مســئولیت وزارت خارجــه آمریــکا از صــادق همبســتگی میکند .مردم ایران
•
به ســوخت وابســته اســت و
مقامات را به آنها گوشزد میکنند ،محصولــی بــه عنــوان «ســردار پــس از گذشــت تقریب ًا  ۴٠ســال
راهبردهایحکومتی
جمهوری اســامی قــدرت این را میدانند با گران شدن آن همهی
حمایتمیکند.
میلیــاردر» نــام بــرده و گفتــه بیشترین صدمه را از سوء مدیریت
اما این دو ماشــین بــرای کنترل دارند که مسئوالن را حسابکشی کاالهــا و خدمات گــران خواهند
وزارت خارجه آمریکا به مناسبت او مهــارت خاصــی در دریافــت و فســاد اقتصــادی خوردهانــد.
اعتراضات عمومی کافی نیستند .کنند .البته با برکنــاری چند وزیر شد .جمهوری اسالمی همچنان
ایــن روز در صفحــه توییتــر خود قراردادهــای ســاختمانی و نفتی برخالف آنچه رژیم ایران میگوید،
راهبردهایی بایــد در پیش گرفته یا خبر اســتیضاح چنــد وزیر دیگر تــاش دارد بــا پرتــاب چند لقمه
با اشــاره بــه نام علــی خامنهای ،پرسود از شــرکت های وابسته به تحریمهای ما شامل فروش غذا،
شود تا مردم را از اعتراض پشیمان کــه مدام تایید و تکذیب میشــود ناراضیان را به این نتیجه برســاند
ناصرمــکارم شــیرازی و صــادق سپاه پاســداران داشــته و اکنون محصــوالت کشــاورزی ،دارو ،و
کند .برای پیشبرد این راهبردها و یا امضاهای اســتیضاح کــه مدام که بهتر است با همین نظام فاسد
محصولــی وزیــر کشــور دولــت میلیاردها ثروت دارد.
تجهیزات پزشکی نمیشود».
در نتیجه کنتــرل اجتماعی (و نه کــم و زیاد یا پس گرفته میشــود و ناکارآمــدکنار بیایند در حالی که
محمــود احمدینــژاد ،حاکمان همچنین از ناصر مکارم شیرازی علــی خامنــهای رهبر سیاســی و
صرفا امنیتی) اعتراضات ،همهی هیچ اتفاقی نمیافتد .در این میان ساالنه دهها میلیارد دالر هزینهی
ایــران را بــه عنــوان مفســدان از مراجــع تقلیــد قــم بــه عنوان مذهبی جمهوری اسالمی مدعی
قــوا و نهادهــا بــا هــم همــکاری برخی از اعضای مجلس (مثل  ۱۸فساد ،اتالف (ناشی از ناکارآمدی)،
اقتصادی معرفی کرده و نوشته «با «سلطان شــکر» و «ریاکار» نا م است فساد در نظام سیستماتیک
میکنند چــون همــه منافع خود عضــو مجلس از اســتان صفهان) رانت ،و مداخالت نظامی میشود.
تاسف برای مردم ایران ،حکومت برده شده و نوشته «او با پرکردن نیست.
را در خطــر ســقوط حاکمیــت اســتعفا میدهند ،اســتعفایی که •
میبینند .همهی قوای جمهوری هیچگاه تحقق نمییابد و اعضای تهدید امریکا و اسرائیل
جنگهای ابدی در منطقه
اســامی بسیج شــده اســت تا از مجلــس روی صندلیهــای خود ناسزاگویی و تهدید ایاالت متحده سوار شدن بر موج
این نکته که تحریمها در رفتار آنها
و اسرائیل در یک سال گذشته سیر حضــور بســیجیان در برخــی از جمهوری اســامی برای فروختن تاثیری نگذاشــته به روال سابق به
این گردنــه ی پر خطر عبور کند .میمانند.
ســرباالیی این گردنه چنان تیز و مقامات از یــک نهاد به نهاد دیگر صعودی داشــته اســت .مقامات اعتراضات(مثلاعتراضاتکارگران امنیت قبرستانی موجود به مردم آتشافروزیها و خاصهخرجیهای
نظام چنان فرســوده شــده که به رفته و بعد از معارفه و خداحافظی دولت روحانی کــه در دوران اوباما نیشــکر هفت تپه و فــوالد اهواز) ایران بــه عنوان دســتاورد خود تا خود ادامه میدهند چون نظامهای
نفسنفس افتاده است.
در بر همان پاشنه میچرخدکه قبال از حجــم ناســزاگویی بــا امریکا و (فــارس  ۸آذر  )۱۳۹۷و حمایت از جایی که بتواند و منابعاش اقتضا اقتدارگــرا فاقــد آیندهنگریانــد و
در این نوشته به پنج راهبرد برای میچرخیده است .این راهبرد تنها اسرائیل کاســته بودند تا برجام را معترضان با آوردن عکس خامنهای کنــد نخواهد گذاشــت صلحی در آنقــدر به تصمیمــات وکنشهای
مهندسی نارضایتیها و اعتراضات به کار اقناع کسانی میآیدکه هنوز به انجام برسانند به جمع خامنهای با هدف تغییر جهت اعتراضات از یمن و ســوریه و افغانستان برقرار نادرســت خود ادامــه میدهند تا
کــه در یــک ســال اخیــر و بعد از صــورت ظاهر ســاختار جمهوری و گروه ُکر وی پیوســتهاند .هر چه حکومت بــه برخی مقامات دولتی شــود .جمهوری اسالمی در یازده هــم خود و هــم جامعهی متناظر
اعتراضات دی  ۹۶به شــدت مورد اسالمی یعنی تفکیک صوری قوا و فشــار تحریمها افزایش داشــته و و انحــراف خواســتهها صــورت بار مذاکرات صلح سوریه و سه بار آنهــا فرو بپاشــد .در یــک دورهی
توجــه مجموعهی حکومــت قرار نظارت (سالخی شده) مجلس را صــدور نفــت کاهش داشــته آنها میگیرد .جمهوری اسالمی چهل مذاکرات صلح یمن نقش مخرب کوتــا ه چند ماهه رفتــار آنها تحت
گرفت ه است میپردازم.
باور دارنــد و متوهمانه امید دارند بیشــتر بــرای ایســتادگی در برابر ســال اســت که با معرفــی کردن خــود را ایفا کرده تا این دو کشــور فشــارهای خارجی تغییر نمیکند
بــرای دریافت ایــن راهبردها باید که اتفاقی در ایران بیفتد .البته در «دشــمن» به خود مــدال آویزان خــود به عنوان رژیــم انقالبی (که همچنان در تنش باقی بمانند .هر اما اگر به خوردن جام زهر یا نرمش
خــود را در مقام اعضای شــورای شرایطی که هنوز برخی از ساکنان کردهانــد .مقامــات ارتــش نیز در انقالب علیه آن معنایــی ندارد) و جا که در منطقه آتشــی برپا شــود قهرمانانه اقدام نکنند به سرنوشت
امنیت ملی و فرماندهان ســپاه و اروپا و امریکا (ایرانی و غیرایرانی) به سالهای اخیر برای عقب نماندن طرفدار ضعفا با شعارهای دروغین جمهوری اسالمی بر روی آن بنزین ونزوئال یا اتحاد جماهیر شــوروی
مشــاوران خامنهای قــرار دهید و انتخابات در ایــران باور دارند؛ این از فرماندهان سپاه وگرفتن سهمی عدالتخواهانه تالش کرده هرگونه خواهد ریخت و بــه این کار تداوم دچار میشــوند .معترضــان وضع
برای کنترل اوضاع ایده بدهید.
راهبرد یک شوخی محض نیست در رانتهــا و بودجههــای مخفی حرکــت عدالتخواهانــه را منتفی میبخشــد .تا زمانی که جمهوری موجود در این شرایط بجای اقدام
•
و کســانی که آن را دنبال میکنند و غیر رســم 
ی و بســط قــدرت در سازد .فاســدترین و ثروتمندترین اســامی در ایــن جنگها نقشــی به نظاره مینشینند تا رژیم هر چه
حسابکشی صوری
میداننــد کــه در قلمروهایی موثر حوزههــای اقتصادی بــه این نوع چهرههــای نظــام (مثــل رهبــر داشته باشد مردم آن کشورها روی بیشتر تضعیف شود تا با هزینهی
بیــان دامــن میزننــد .حاکمــان جمهــوری اســامی) د ر هالــهای صلــح را نخواهند دیــد .حضور در کمتری به مقابله بــا آن بپردازند.
موج استیضاح یا جمعآوری امضا واقع میشود.
برای استیضاح وزرا که اکثر آنها را •
بــرای ابــراز قدرت بــه دولتهایی از زهــد و ریاضت بــه مردم معرفی جنگهــا و تنشهــای منطقهای همین امر به حکومت فرصتی دیگر
شامل میشود (و بعدا به استیضاح تداوم وعدهها
که هزاران کیلومتر فاصله دارند و میشــوند تــا آنها فالکت خــود را برای وفاداران به نظام غرور «بسط بــرای جمــع و جور کــردن اوضاع
رئیــس مجلس هم بســط یافت) در حالی کــه  ۶۰۰هزار نفــر از آذر نقش چندانی در روند امور کشــور به قدرتهــای خارجی و مخالفان نفوذ» و برای غیرخودیها ترس از خود میدهد.
•
ناامنی به بار میآورد.
داخلی نسبت دهند.
راهبــردی برای اقنــاع عمومی در  ۹۶تا آذر  ۹۷به افراد تحت پوشش ندارند ناسزا میگویند.
•
این موضوع اســت کــه نهادهای کمیتــهی امداد پیوســتهاند ،نرخ •
مقامات به ویژه برای نشــان دادن

• 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

ِ
ثروت
توییتهای وزارت خارجه آمریکا در بارهی فساد و
«مرد مقدس»« ،سلطان شکر» و «سردار میلیاردر»
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M NTREAL
مدرسه دهخدا

اجنمندوستدارانزرتشت

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

(514) 731-1443

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

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

بنیاد سخن آزاد

مدرسه فرزانگان

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

Tel: 514-775-6508

facebook: Farzanegan Montreal

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

بنیاد نیکوکاری ایرانیان  :نیکو

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

هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

)2900 Lake (DDO

تلفن)514( 626-5520 :

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال
www.addhi.net

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

دوستداران موسیقی کالسیک
)(Dialogue
514-484-8748

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

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

گروهرقصخورشیدخانوم
(514) 377-8005

 ساعت  ۵تا  ۹شب -5964 Av. Notre-Dame
de Grâce RM: 204
طبقه دوم اتاق 204

Tel: 514-909-1972

مرکز فارسی زبانان

نان سنگک

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

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

کتابخـانه نوروززمین

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

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

هردوشنبه:

514-624-4579

کالس های فارسی کودکان:

کتابخانهنیما

برنامه دورهمی ها

IBNG

همبستگیبازرگانی
www.ibng.ca

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

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.

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

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

رئیس سرویس جاسوسی کانادا :تهدیدات
سایبری چالش بزرگتری از تروریسم است
ســرویس
ســاعت-24رئیس
جاسوســی کانــادا تاکیــد کــرد،
مداخالت خارجی شامل تهدیدات
سایبری و جاسوسی ،چالشهای
اســتراتژیک بزرگتری علیه کانادا
نسبت به تروریسم ایجاد میکند.
دیوید ویگنالت ،رئیس ســرویس
اطالعــات امنیتــی کانــادا در

ســخنرانی نــادری تاکیــد کــرد:
فعالیتهایکشورهای"متخاصم"
میتوانــد اثــری تباهکننــده علیه
سیستمها و نهادهای دموکراتیک
ما داشته باشد.
بــه گفتــه ایــن مقــام اطالعاتی،
حجم ،سرعت ،برد و تاثیر مداخله
خارجی در نتیجه اینترنت ،پلتفورم

رســانههای اجتماعی و دسترسی
ارزان و دسترسی سهل به ابزارهای
سایبری رشدکرده است.
او در ســخنانی در تورنتــو تاکیــد
کرد :تروریسم به طور قابل فهمی
یــک ســهم چشــمگیر از توجــه
جمعــی مــا بــرای تقریبــا دو دهه
را بــه خــود اختصــاص داد .با این
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عمر خضر؛عضو سابق القاعده پس از دریافت  10میلیون
دالر از دولت کانادا قصد سفر حج دارد
“احساس می کنم دوران
حبســی که در گوانتانامو
ســپری کــردم همچنان
ادامــه دارد… ”..ایــن
بخشــی از ســخنان
عمرخضــر عضــو ســابق
القاعده است که تصمیم
گرفته ســفری بــه خارج
از کشــور داشــته باشــد و
البته بتوانــد با خواهرش -هوادار
شناخته شــده القاعده – صحبت
کند.
خضر 32سالهکهبخاطردرخواست
یکی ازکمیسیونهای نظامی آمریکا
به قید وثیقه آزاد است  ،به دادگاهی
در ادمونتون رفت تا خواهان تغییر
شرایط وثیقه اش شود .او در سن
 15ســالگی در افغانســتان توسط
نیروهای آمریکایی دســتگیر شد
و بــه قتل یکــی از نیروهــای ویژه
آمریکایی(کریســتوفر اســپیر) در

سال  2002اعتراف کرد.
خضــر همچنیــن می خواهــد در
اسکایپ با خواهرش زینب صحبت
کنــد .زینــب خضــر از هــواداران
شــناخته شــده القاعــده اســت و
نزدیــک به یک دهه قبل زمانی که
در کانــادا زندگی می کرد  ،به جرم
همــکاری با شــبکه تــرور القاعده
مورد بازجویی قرارگرفت ولی هرگز
محکــوم نشــد .او حــاال در کانادا
زندگی نمی کنــد و عمر تاکید می
کند خواهرش همراه با همســر و

خانــواده اش زندگــی می
کنــد و دنبــال دردســر
نیست.
عمر خضــر در تقاضانامه
ای کــه بــه دادگاه ارائــه
کرده  ،دلیل درخواســت
گذرنامه را انجام مراســم
حج در عربســتان عنوان
کرده که برای هر مسلمان
واجد شــرایط حداقل یک بار باید
در زندگــی اش صورت بگیــرد .او
که ازدواج کرده  ،می گوید زندگی
خوبی را ســپری می کند و در یک
دوره پرســتاری هم پذیرفته شــده
ولی بخاطــر مســائل قانونی نمی
توانسته در آن شرکت کند.
او تاکید کرد دوســتان زیادی دارد
و نســبت بــه هیچکس نفــرت و
خشــمی ندارد و از اینکه به عنوان
یــک شــهروندکانادایــی در کانادا
زندگی کند  ،خوشحال است.

مجلس منایندگان آمریکا "آزار و اذیت
سازمانیافته بهاییان ایران" را محکوم کرد

 12دسامبر  -مجلس نمایندگان
آمریکا در قطعنامهای "آزار و اذیت
ســازمانیافته اقلیــت بهائــی" در
ایــران و همچنین "نقــض مداوم
کنوانســیون بینالمللــی حقــوق
بشــر" از سوی حکومت جمهوری
اســامی را محکــوم کــرد .ایــن
قطعنامه که به اتفاق آراء به تصویب
رسید از رییسجمهور آمریکا و وزیر
امور خارجه این کشــور میخواهد
با همکاری "ملل مسئول" هر چه
زودتر "نقض مداوم حقوق بشــر از
سوی دولت ایران" را محکوم کرده
و خواستار "آزادی فوری زندانیانی
شــوند که تنها به خاطر اعتقادات
دینی خود در زندان بسر میبرند".
در ادامه متن قطعنامه همچنین
از دونالــد ترامــپ و مایــک پمپئو
خواســته شــده "مقامهای دولت
ایران و دیگــر افرادی را که به طور
مســتقیم مســئول نقــض حقوق
بشر ،از جمله حقوق جامعه بهایی
در ایران" هستند ،تحریم کنند.
الینــا راس لتینــن ،نماینــده
جمهوریخــواه که همــراه الیوت
انــگل نماینده دموکــرات مجلس
نماینــدگان طرح ایــن قطعنامه را
داده بــود ،گفت "حقوق انســانی

اعضای جامعه بهائی ایران همواره
نقــض میشــود" و زندگی بهائیان
در ایــران از جملــه همــواره متاثر
از "بازداشــتهای خودســرانه،
آزار و اذیــت ،ممنوعیت کســب و
کار ،تخریب گورستانها و اماكن
مقدس" آنهاست.
راس لتینــن در ادامه افــزود« :ما
بایــد بــرای متوقف کــردن نقض
حقوق بشر با جدیت تمام تحریمها
را اجرا کنیم و افرادی را که مسئول
چنیــن اقداماتی هســتند ،تحت
تعقیب قرار دهیم».
در ماه دسامبر سال  ۲۰۱۷میالدی
مجلس سنای آمریکا نیز قطعنامه
مشابهی را صادر کرده بود.

بهائیت در ایران
آیین بهایيت در قانون اساسی ايران
به عنــوان اقليت مذهبی رســمی
شــناخته نشــده اســت و این امر
بهاییها را بعد از انقالب اســامی
بــا محدوديتهــای فراوانــی از
جمله محدودیت در کســب وکار،
محروميت از استخدام در مشاغل
دولتــی و تحصيالت دانشــگاهی
روبرو کرده است.
شــهروندان بهایــی در ایــران از

ســال  ۱۳۵۷به بعــد از تحصیالت
عالــی محــروم شــدند .ایــن در
حالــی اســت کــه طبق اصــل ۳۰
قانون اساســی جمهوری اسالمی
ایران ،دولت وظیفه دارد اســباب
آمــوزش و پرورش رایــگان را برای
همــه شــهروندان تــا پایــان دوره
متوسطه فراهم کند و عالوه بر آن
امکانات آموزش عالی را به منظور
خودکفایی کشــور به طور رایگان
گسترش دهد.
جامعــه جهانــی بهاییــان روز ۱۴
خــرداد در ژنــو ،در اعتــراض بــه
بازداشــت خودســرانه بهاییــان
بیانیهای صادرکرد .در بخشی از آن
بیانیه آمده است« :افزایش ناگهانی
دستگیریهاکهنمایانگرهماهنگی
در آزار و ســرکوب بهائیان اســت،
در ادامه حرکتهای مداوم تعرض
علیــه جامعه بهایی ایــران صورت
میپذیــرد و از چشــم بســیاری از
سرویسهای خبری پنهان نمانده
اســت .جامعــه جهانــی بهایــی از
دولت ایران خواستار آزادی سریع
بازداشتشــدگان و پایان دادن به
چهار دهه تبعیض علیه شهروندان
بهایی خود است».
•

مداد ،مجله آنالین مونتــرال

مـداد را آبونه شوید:

www.medad.ca

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

وجود ،تهدیدات امنیت ملی دیگر
مانند مداخلــه خارجی ،تهدیدات
سایبری و جاسوسی ،چالشهای
استراتژیک بزرگتری هستند و باید
به آنها رسیدگی شود.
رئیس ســرویس اطالعات امنیتی
کانــادا گفــت ،ســرویسهای
اطالعــات خارجــی متخاصــم در

حال جمعآوری اطالعات سیاسی،
اقتصــادی ،تجــاری و نظامــی در
کاناداهستند.
او به ویژه تاکیدکرد ،مرکز مطالعات
استراتژیک و بینالمللی ()CSIS
شــاهد یک روند جاسوســی تحت
حمایــت دولتها در شــاخههایی
نظیر هــوش مصنوعــی ،فناوری

پاک و نســل پنجم شبکه موبایلی
بوده است.
گرچه این مقام اطالعاتی نام کشور
خاصــی را ذکر نکرد اما دولتهای
غربی به صــورت روز افزون نگران
مداخلــه احتمالی دولــت چین در
شبکههای  ۵Gو سایر شبکههای
مخابراتی هستند( .منبع :ایسنا)
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محیط زیست...

Panera Select

هشدار درباره نابودی سفرههای آب زیرزمینی
ایران تا  ۱۵سال دیگر

بــه گفته یک مســئول ،بــا تداوم
رونــد کنونــی ،ســفرههای آب
زیرزمینــی ایران تا  ۱۵ســال دیگر
نابود خواهد شــد .او همچنین از
احتمال مواجه شدن ایران در سال
 ۲۰۵۰با "کمآبی مطلق" خبر داد.
مقامهــای ایران آب را "مســألهای
امنیتی"میدانند.
بنفشه زهرایی ،دبیر "کارگروه ملی
ســازگاری بــا کمآبــی" و مدیرکل
دفتــر مدیریــت مصــرف و ارتقای
بهرهوری آب و آبفای وزارت نیرو،
روز  ۱۲دســامبر با اشاره به اینکه
ایران جــزو  ۲۰کشــور اول دنیا از
لحاظ مصرف منابــع آبی و انرژی
اســت ،گفت که با تداوم وضعیت
کنونی ،آبخوانهای (ســفرههای
آب زیرزمینی) کشــور تا  ۱۵ســال
دیگر از بین خواهند رفت.
وی گفت« :در سال  ،۲۰۵۰ایران
با جمعیتی حدود  ۱۱۷میلیون نفر
و سرانه منابع آب تجدیدپذیرکمتر
از  ۱۰۰۰مترمکعب با کمآبی مزمن
مواجه خواهد شد».
دبیــر "کارگــروه ملی ســازگاری با
کمآبــی" همچنین با بیــان اینکه
در ســال  ۲۰۵۰میــادی منابــع
آبی "محدودکننده اصلی توســعه
و بهداشــت برای جوامع انسانی"
خواهنــد بــود ،هشــدار داد کــه
چنانچــه ایران به "ســرانه کمتر از
 ۵۰۰مترمکعــب بــه ازای هر نفر"

برســد ،کشــور با "کمآبی مطلق"
مواجه خواهد شد.
بنفشه زهرایی در عین حال گفت
کــه ایــران از هماکنــون نیــز "بــه
علت توزیــع ناهمگــون در برخی
از اســتانها" با این معضل مواجه
است .به گفته این مقام مسئول:
«همچنیــن در توزیع جمعیت به
طور مناسبی عمل نکردهایم ،یعنی
حدود  ۵۰درصد از جمعیت کشور
در ناحیــه مرکزی کشــور متمرکز
شــده و این درحالی است که تنها
 ۲۵درصد منابع آبی در این نواحی
وجود دارد».
مدیــرکل دفتر مدیریــت مصرف و
ارتقای بهرهوری آب و آبفای وزارت
نیرو در ادامه با اشــاره به اینکه در
ایران "هیچ تناســبی میان توزیع
جمعیــت و منابــع آبی به چشــم
نمیخورد" ،تصریح کرد« :ناآگاهی
نســبت به منابــع آب زیرزمینی و
آسیبپذیری این منابع باعث شده
که مــا آن تعهد سیاســی که برای
حفظ این منابع باید داشته باشیم
را نداشته و منابع مالی کافی برای
حفاظت از این منابع فراهم نشود
و در درازمــدت ظرفیــت مدیریت
منابع آبی در کشور شکل نگیرد».
خانــم زهرایــی "یکــی از علــل
اصلــی" اختــال در تعامــل میان
دســتگاههای دولتــی و بخــش
خصوصی بر ســر استفاده از منابع

آب را در ایــن دانســت کــه در
گذشته "دولتها توجه کافی به
منابع آبی نداشتند و اطالعات
کافی در این حوزه نیز جمعآوری
نشــده و بــه دنبــال آن اعتماد
مــورد نیــاز بــرای ذینفعان و
بهرهبرداران نیز به وجود نیامده
است".
دبیر "کارگروه ملی سازگاری با
کمآبی" تصریح کرد« :حفاظت
و بهرهبرداری از منابع آبهای
زیرزمینــی و مدیریــت آنهــا به
کنــدی انجــام میشــود .روند
اجرایی آن طوالنیمدت اســت
و باید در طوالنیمدت در خصوص
این مســئله برنامهریزی شود ،اما
مدیران ما نگاه درازمدت به مسئله
را ندارند».
با کاهش مداوم آبهای زیرزمینی
در ایران وگســترش خشکســالی،
اهالی بسیاری از مناطق ایران حتی
از آب آشامیدنی سالم محروماند .با
کاهــش آب رودخانههــا و آلودگی
آنهــا در برخــی مناطق ،از ســطح
زمینهای کشــاورزی نیز کاســته
شــده و بحرانهای معیشتی پدید
آمده اســت .بحران آب در ماهها و
سالهای گذشته در موارد زیادی
به درگیریهایی میان خود مردم
و یا میان مردم و مأموران انتظامی
انجامیده است.
بحــران آب در ایــران چنان جدی
اســت که حتی مقامهــای دولتی
و حکومتــی نیــز از آن بــه عنــوان
مسئلهای امنیتی نام بردهاند .این
امــر حتی باعث تشــکیل "کمیته
آب" در کمیســیون امنیــت ملــی
مجلــس شــورای اســامی شــده
اســت .عیســی کالنتری ،رئیس
سازمان محیط زیست ۷۰" ،درصد
مشکالت کشور" را ناشی از بحران
آب دانسته وگفته است که چنانچه
مصرف آن در کشــور کم نشــود،
"تمدن هشــت هــزار ســاله ایران
نابود خواهد شد".
•

آخرین آمار معتادان در ایران

دو میلیون و  ٨٠٠هزار نفر؛

 ۱۳نوامبر  -آخرین آمار معتادان
به مــواد مخــدر ایران ،بــه گفته
دبیــرکل ســتاد مبــارزه بــا مواد
مخــدر ٢ ،میلیــون و  ٨٠٠هــزار
نفر اســت که تقریبــا  ١٠میلیون
خانــواده را گرفتــار ایــن معضل
بزرگ کرده است.
ســردار اســکندر مومنــى گفت:
نظرســنجىها نشــان داده
مهمترین دغدغــه خانوادهها در

ایران ،اکنون اعتیاد فرزندانشــان
به مواد مخدر است .او گفت :کار
اصلى ما پیشگیرى است.
وى افزود :خسارتى که مواد مخدر
بــرکشــور تحمیل مىکنــد ١٩٩
هزار میلیارد تومان اســت که ١١
و  ٧دهم درصد تولید خالص ملى
اســت .او اضافه کــرده ،مدارس،
حوزههــاى علمیــه ،خانوادههــا
و رســانههاى جمعــى مىتوانند

در کاهش شــمار معتــادان موثر
باشند.
ســردار مومنــى گفــت :در حال
حاضــر خطر بــزرگ فراوانى مواد
مخــدر صنعتى روانگردان اســت
که قبال وجود نداشــت که اثرات
وحشــتناک و مخربى بر جسم و
روان جوانها دارد.
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را بر روی سایت بخوانید

در رستوران پانرا سلكت
شنبه ٢٢دسامبر

ب

ا مديريت
جديد

برنامه ها شامل:
شاهنامه خوانی ،فال حافظ  ،موزیك زنده و رقص و پایكوبی و...
شام ایرانی به صورت بوفه:

(چلوكباب كوبیده ،جوجه كباب ،قورمه سبزی  ،سوپ  ،ساالد بار و دسر )
تهیه بلیط :حضوری و یا از طریق
م
و
ز
ی
ک
ز
E-transfer to paneraselect@gmail.com
نده:
هر
ج
م
ع
ه
و
ش
ن
قیمت برای هر نفر تا تاریخ  20دسامبر  $ 40و بعد از آن $ 45
به
كودكان زیر ٧سال رایگان | بین هفت تا دوازده سال $25
------------address: 4694 boulevard des sources , QC H8Y 3C4

Tel: 514-421-7007

www.paivand.ca
Advertise with us ) 514-996-9692
یکم و پانزدهم هر ماه >> پیوند را بر روی سایت ما بخوانید:
www.paivand.ca

COURS DE FRANÇAIS LANGUE SECONDE

کالسهایفرانسه :زباندوم
زبان نوشتاری و گفتاری خود را تقویت کنید.

DATE LIMITE D'ADMISSION

Améliorez votre expression écrite et
orale et donnez-vous les moyens de
réussir professionnellement.

TRIMESTRE D'HIVER 2019

Temps complet ou temps partiel

Étudiants libres : 12 décembre

Cours offerts le jour
Cours ouverts aux étudiants libres
Prêts et bourses
RENSEIGNEMENTS
514 987-3000, poste 1043
langues@uqam.ca
langues.uqam.ca
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کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

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

ance Church:
220 Hyman,
DDO

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ

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

) 514-999-5168

یادواره...
توسل به بغض برای رسیدن به لبخند
طنازهامنیمیرند...

ف
یض خداو
ن
د
م
ا
ن
،
عی
با شما باش سى مسیح
د.

مرکز آموزش بزرگساالن لستر بی پیرسون

Lester B. Pearson Continuing Education offers:


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


For registration please call: Chantal

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

www.lbpce.ca

صرافی  5ستاره
4010 Ste-Catherine W.

Tel.: (514) 585-2345

از وقتی ازون برون شــدکیلویی

صد هــزار تومــن ما گشــتیم
دیدیم اتفاقــ ًا دم کون نامبرده

یک پولک گنــده وجــود دارد

کشی
ش
ج
ال
ل
ع
ا
دل
بت است
داوند مح
خ

Lester B. Pearson
Continuing Education

(514) 846-0221
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که چون دانشمندان به اینجور

جاها کاری ندارند در صورتیکه

ما به جائی غیر از اینجور جاها
کار نداریــم لذا ً
قبال مشــاهده
نشــده بود که اآلن مشــاهده
شد  .حاال شــما بجای گشتن

جاهای نامربــوط ناموس بحر

خــزر برای مشــاهده یک عدد
پولــک بــرو واحد پشــتیبانی

جالل سعیدی
مثل خیلی از مردم ،طنزنویسها
هم دو دســتهاند :آنهایی که طنز
شغلشان است و کوشش میکنند
تا طناز باشند ،و آنها که زندگیشان
هــم در تــار و پــود طنزشــان ،یــا
طنزشــان در تار و پود زندگیشــان
تنیده شده است.
علیرضــا رضایی متعلق به دســته
دوم بود .به گونهای که حتی اگر به
غمانگیزترینپیغامهایشخصیش
به آدمها هم نگاه کنید ،میبینید
در میــان جمــات غمبــار و تلخ
و ناامیــدش ،ناگهــان بارقــهای از
طنازی او بیــرون میزند و حال و
روز مخاطب پیام را عوض میکند.
او طنزنویسی غریزی بود همانطور
ً
مثال علی کریمی فوتبالیســتی
که
غریزی بود .همانطور هم یاغی ،و
نه چندان عالقهمند به اینکه برای
کسی بنویسد ،هر چند که کم هم
برای دیگران ننوشت.
علیرضــا ،یکــی از بازمانــدگان
نســل طالیــی وبالگنویســان
ایرانیاســت .نســلی کــه طی دهه
 ۸۰شمســی اوج گرفــت و به طرز
حیرتانگیــزی توانســت حریــم
نویســندگی خشــک و مصلــوب
رســمی را با شخصینویســیهای
بیپروا جایگزین کند .اصال رشــد
و نمو شخصیت حرفهای علیرضا
رضایــی در همیــن دوران آغــاز
شــد .در وبالگی با نام پر مسمای
مرکــز طنزیم و نشــت آثار علیرضا
رضایی ،او عمال هر چه دل تنگش
میخواست با زبانی عموما طنزآمیز
میگفت.
حتی بــا مخوفتریــن چهرههای
امنیتی جمهوری اســامی ایران،
یعنی افرادی مثل حجتاالســام
طائــب شــوخی میکــرد و البتــه
خبرگــزاری فــارس ،وابســته بــه
جمهوری اسالمی مهمترین منبع
تامینکننده سوژه برای او بود .او
در یکی از پســتهای وبالگش در
تاریخ بیســت و سوم آذرماه ۱۳۸۷
به حساسیتهای سیستم امنیتی
روی فعالیتهــای بالگرهــای آن
دوره اینگونه اشاره کرده است:
«همزمان حجتاالســام حســین

طائــب از راه انــدازی ده هزار وبالگ

برادران بسیجی خبر داد .قرار است

 ۱۸برابــر ســرعت نــور

تخمیــن زده میشــود.
ســرعت دقیــق اینترنت

نامبردگان هنوز توســط
دســتگاههایی کــه تــا

استفاده از
«هجویدن»
در خدمت
«طنزیدن»!

اآلن اختــراع شــده قابل
محاســبه نیســت .این شبکه ضمن ًا
هیچوقــت هم قطــع نمیشــود .در

همین راســتا انیشــتن نیز با صدرو

اطالعیهای اعالم کرد من گه خوردم

گفتم  . E=mc2وی گفت  Eاگر مال

بســیج باشد خیلی بیشــتر از mc2
است!»

برسان بگو خاویار هم بتو

بدهند  ...ضعیفه ی ازون

بــرون از همانجای خوبی

که فلس مشاهده میشود
تخم میکند یکی انقد !»

ائمه جمعه در جمهوری
اســامی ،یکــی دیگــر از خــط
قرمزهــای خطرناک طنزنویسها
هســتند .علیرضا امــا ،در همان
ایام پربیم ســال  ،۸۸گوشــش به
هیچ نجوای احتیاطآمیزی بدهکار
نبود و با احمد خاتمی (امام جمعه
تهران) اینطور شوخی میکند:

شاید االن با توجه به گسترده شدن
فعالیــت کاربران ایرانــی در فضای
مجازی فارسیزبان ،نوشتن طنزی
چنین تنــد و تیــز آنهــم در مورد
امنیتیتریــن بخشهای حکومت
ایــران خیلی به چشــم نیایــد .اما
فراموش نکنیم که رضایی اینها را
چند ماهی قبل از انتخابات پرسر و
صدای سال  ۸۸نوشته است.
آن روزهــا ،بــرای دیدن شــدن در
فضای مجازی ،عموم ًا نیاز بود که
مطالب نویسندههای غیر حرفهای
به سایت باالترین راه پیدا کند.
ســایتی که بر اســاس تشخیص و
رأی خوانندگان مطالب وبالگها و
سایتها کار میکرد و حتی خیلی
از کاربــران بــرای اینکــه داغترین
خبرها را سریعتر بخوانند اول به آن
مراجعه میکردند .بیپروایی و تند
و تیــزی و البته مرغوبیت مطالب
طنز رضایی باعث میشد مطالب
پرشماری که او روزانه در وبسایتش
میگذاشــت پای ثابت پستهای
باالترینباشند.
دامنــه جســارت او در ایــن دوران
حتی به شــوخی با مراجع تقلید و
ادبیات آنها هم رســیده بــود .اگر
بدانیم نویسندهای در ایران زندگی
میکنــد و در مهرمــاه هشــتاد و
هشت اینگونه بیپروا با مقدسات
جمهوری اســامی شــوخی کرده
اســت ،باید قبــول کنم کــه او در
دنیای وبالگنویســی طنازانه ،هر
خطری را به جان خریده است:

میکنیم،ماشین داریم .گفتیمخب!

اینکه ماهی ازون برون فلس ندارد لذا

افتــاد زکی! مــا که اعتصــاب غذای

«اســتفتاء اول :جســارت ًا با توجه به

از وقتی که حالل شده ما نفهمیدیم
آخرکــه از کجا تا کجاش را میشــود
خــورد .لطف ًا باید چه خاکی ســرمان

وبالگهای نامبــردگان وبالگهای ما

بریزیم ؟

اینترنت مصرفی این برادران بدلیل
اتصال مجازی به اجنه  اطهار تقریب ًا

جواب :اشهد ان ال اله اال همینی که

را بگیرنــد با چماق بزنند  .ســرعت

لشــکر ذوالفقــار ســام

هســت .اظهر مبین در آن است که

«* فــرق احمــد خاتمی با بقیــه امام

جمعههاچیست؟

 -۱خطبههــا را در گــوش آدم فــرو

میكند

 -۲خطبهها را در آدم فرو میكند

 -۳خطبه ها را فرو میكند؟

 -۴در خطبههــا از فرو كــردن دفاع
میكند»

علیرضــا رضایــی حتــی پــس از
خروجش از ایــران هم همراهی با
اعتراضــات آن دوران را رها نکرد و
مثل همیشه در وبالگش با زبانی
طنزآمیز بــه تفاوتهای تجمعات
داخــل ایــران و تجمعاتــی که در
فرانســه در حمایــت از معترضین
داخــل کشــور برگــزار میشــود
میپردازد:
«یاد خط مقــدم خیابانهای تهران
به خیر .اصــو ً
ال نمیدونم چه جوریه

هرجا کــه خط مقدم داشــته باشــه

ما هســتیم !  ۴۸۷۳گیــگا بایت هم
مصاحبه کردیم به صــدای امریکای

جهانخوارگزارش دادیم.

پلیس اینجا شــخصیت نداره بجای

اینکــه اشــکآور بزنه مــا رو با کتک
متفرق کنه ببره تجاوز کنه تازه یک

ایــل آدم آورده کــه مواظبمــون هــم
باشــه .ما هم که بد عــادت ،نزدیک
بود درگیر بشیم.
ضمن ًا ماشینهای پلیس ضد شورش

فرانســه هیچکدومش چینی نبود.

پرســیدیم چرا؟ گفتــن خودمون از

شــما پژو  ۴۰۵خــودروی ملــی وارد

ساعت شش بعد از ظهر تازه یادمون

خشک نکردیم که! صبح تا حاال چرا
آب نمیخوریم پس؟

وســط اعتصاب غــذا متوجه احضار
دوتــا دیگــه از رفقــا توســط پلیــس

وحشــی جنایتکار فرانســه شــدیم.

دوتای دیگر از رفقا هم که برای امروز

{>> ادامه در صفحه}38 :
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جاستینترودودرجمعبانفوذترینشخصیتهایجهان
اتــاوا -دنیــل رات،
از مســوولین ارشــد
 ،LinkedInفهرســت
 20شــخصیت بانفــوذ
جهــان را تحــت عنوان
:2018 Top Voices
 Influencersمنتشــر
کرده اســت .جاســتین
تــرودو ،نخســت وزیــر
کانــادا نیــز در این لیســت حضور
دارد .تــرودوی  46ســاله ،یکی از
جوان ترین نخســت وزیران تاریخ
کانادا می باشــد که نامش در کنار
کارآفرینــان ،مدیــران اجرایــی،
سردبیران و اعضای هیئت مدیره
ســازمان هــای غیرانتفاعــی قرار
گرفته اســت .نکته جالب اینکه او

تنها سیاســتمدار در فهرســت 20
نفره است!
ریچارد برانسون ،مدیر و بنیانگذار
 Virgin Groupصدرنشین بود و
ترودو بعد از ملیندا گیتز (بنیانگذار
بنیــاد بیــل و ملیندا گیتــز) ،ری
دالیــو (بنیانگــذار و مدیــر ارشــد
)Bridgewater Associates

و نیکــوالس تامپســون
(ســردبیر ،)Wired
مــکان پنجــم را به خود
اختصاص داد.
مکان های ششم تا دهم
را سوزان کین (بنیانگذار
و مدیــر Quiet
، )R e v o l u t i o n
ایــان برمــر (مدیــر و
بنیانگــذار Eurasia Group
 ،)& GZERO Mediaبــت
کامســتاک (نویســنده و معــاون
سابل  ،)GEسالی کراچک (مدیر
و بنیانگــذار  )Ellevestو گــری
واینرچوک (مدیــر  VaynerXو
 )VaynerMediaاشغال کردند.

 25درصد از خسارات مطالبه شده از شرکت های بیمه قالبی است
تورنتــو -راننــدگان انتاریویی که
باالتریــن نــرخ بیمــه اتومبیل در
کانــادا را مــی پردازنــد ،از معضل
کالهبــرداری و تقلــب در صنعت
بیمه آگاه بوده و  50درصد از ایشان
معتقدنــد  25درصــد از ادعاهای
خسارت طرح شده با شرکت بیمه،
تقلبی می باشند.
بر اساس گزارش Aviva Fraud
 ،2018 Reportهشتاد و هشت
درصد از انتاریویی ها معتقدند که

تعمیرگاه ها هزینه تعمیر اتومبیل
را بــه صورت غیرواقعــی و باالتر از
آنچه هست اعالم می کنند.
 86درصــد از راننــدگان خواهــان
تدویــن و به اجرا گذاشــته شــدن
قوانیــن ســختگیرانه تــر بــرای
متقاضیــان دریافــت خســارت و
صادرکنندگان صورتحســاب های
غیرواقعی می باشند.
 82درصــد از راننــدگان انتاریویی
معتقدنــدکه دلیل بــاال بودن نرخ

بیمه در استان ،کالهبرداری برخی
تعمیــرگاه ها ،ادعاهــای دروغین
مبنی بر به سرقت رفتن اتومبیل و
همچنین ادعاهای جعلی در مورد
جراحت و مصدومیت می باشــد.
 73درصد نیز می گویندکه برخورد
قاطــع بــا کالهبــرداران و ســوء
اســتفاده کنندگان ،سبب کاهش
نرخ بیمه اتومبیل خواهد شد.

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
وی
زا
ی
دانشجویی
و
با پاسپورت ایرانی
----ب
دون رجوع به پیشینۀ
اعتباری شما

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

Cars R Toys

Tel.: 514-484-8181

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

6087, Saint-Jacques Ouest
Montréal, Québec, H4A 2G4
Free: 1 877-227-7786
1 877-CARSRTOYS
Local: 514 484-8181
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مشاور امالک مسکونی در سراسر کبک
طراح ،ناظر پایه یک شهرداری
در ایران با بیش از  15سال سابقه
همراه با اکیپی مجرب برای بازرسی فنی
ساختمان و تعمیر و نوسازی آن
ارزیابی ملک و مشاوره رایگان
همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط
خدمات رایگان برای خریداران
Shohreh Shahrian
و مستاجران گرامی

شهره شهریان
Cell.: 514-290-2210

Real Estate Broker

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

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

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
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

اعتماد به نفس یعنی همه چیز
آدم هایی که اعتماد
به نفــس دارند انگار
از آینده برمی گردند
و مــی داننــد قــرار
است چه خبر شود.
واهمــه ای ندارنــد.
احساس مظلومیت
نمی کنند .اهل ناله
و شــکایت نیســتند
چون :

•

 .۱فکر منی کنند که از بقیه
کمترند
زندگــی را به صورت مســاوی بین
افراد تقسیم نکرده اند و هیچ نیت
از پیش تعیین شده یا قانونی وجود
ندارد که شــرایط و موقعیت برای
همه برابر باشد .انسانی که اعتماد
به نفس دارد فقط می داند هر چه
نداشته باشد ولی تصمیم ،همت،
امیــد و آرزوی شــخصی اش ،مال
خودش است و برای رسیدن به آن
کوتاهی نخواهدکرد.

•

.۲منی ترسند از اینکه به
تصمیم و قابلیت خود شک کنند
نگرانــی و ترس از آمــاده نبودن یا
تمرین کافی نداشــتن بــه افرادی
که اعتماد به نفس دارندکمک می
کند مهیاتر و با دقت بیشــتری با
زندگی رو به رو شوند.

•

 .۳اهل اما و اگر نیستند

داریــد و مشــغول
تالش برای رسیدن
بــه خواســته هــای
تان هســتید و برای
همین فرصتی برای
غــرور و خودنمایــی
ندارید.

•

به جای حدس و گمان و تغییر هر
لحظه رفتار و اعمال شان ،تصمیم
مشــخص می گیرند که چه کاری
درســت است و همان را انجام می
دهند.

•

 .۴منتظر شانس یا فرصت
بزرگنیستند
افرادی که اعتمــاد به نفس دارند
اعمال محیرالعقول از آنها سر نمی
زند .تصمیمات بزرگ نمی گیرند.
آنها ولی قدمهای ریز و مشخصی را
شجاعانه و با قاطعیت بر می دارند.

•

 .۵اعتماد به قابلیت خود ،با
غرور فرق دارد
تکــرار موفقیــت هــای کوچــک،
احســاس اعتماد بــه توانایی خود
و تــاش مــداوم ،قرار نیســت به
ِ
کاذب خــود را مهــم
احســاس
پنداشــتن ،تبدیــل شــود .وقتــی
اعتماد به نفس دارید یعنی تمرکز

 .۶از شکست منی
ترسند
اعتمــاد بــه نفــس
معنایــش این نیســت که اشــتباه
نمی کنند .آنها می دانندکه خطا و
شکست ،جلوی خطاها و شکست
های بعدی را می گیرد.

•

 .۷فکر منی کنند همه چیز باید
کامل و بی نقص باشد
فقط آدم هایی که اعتماد به نفس
ندارند فکر می کنند باید بی نقص
باشــند .چون می ترســند ،چون
تعریف درستی از قابلیت خودشان،
امکان خطا و تاثیر شانس ،ندارند.
یکــی از ســاده تریــن شــیوه های
اندازه گیری اعتماد به نفس وقتی
اســت که یک فــرد وارد جمع می
شود.
آدم هایی که اعتماد به نفس دارند
ً
اصال نگران عکس العمل و قضاوت
دیگران نیستند .چون خودشان را
واقع بینانه می شناسند.
source: 13 Things Confident
People Don’t Do

نان لواش پخت روزانه
پخت روزانه
با کیفیت عالی
به بهای مناسب

در خدمت هموطنان گرامی

رازمیک
__________________
Tel.:514-927-0612
135 av Labrosse suite 100
Point Clair Qc H9R1A3
-----------------------Open fron 9:00 to 16:00
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فرصتی استثنائی برای سرمایه گذاری
فرصتی استثنائی برای سرمایه گذاران جدید
به عنوان سهامدار
برای سرمایه گذاری در امالک تجاری
در کانادا و ایاالت متحده
برای اطالعات بیشتر
لطفا با  Ali.R.Pazouki Mehrتماس بگیرید
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مشاور امالک :مسکونی و جتاری
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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

514-952-7344

__________________
Investment Opportunity
At group Elegance, we are thrilled to announce that for
a limited time, we are offering an opportunity to
new investors as silent shareholders
to invest in Commercial Real Estate
in Canada and United Estates.

Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

For further information
please contact Ali.R.Pazouki Mehr at

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

514-952-7344

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

استخـــدام

Comac Corporation

کمپانی «کومک» برای تکمیل کادر خود به افراد زیر نیازمند است:

مهندس برق | تکنسین برق | مونتاژ

برای اطالعات بیشتر ،لطفا با آقای امیر صمیمی تماس بگیرید:

HIRE

Comac Corporation

Comac Corporation is looking for
the following candidates:

• Electrical Engineer
• Electrical Technician
• General Assembly

Please contact Amir Samimi
2-25 Bould. Maisonneuve, Saint Jérôme, Qc J5L 0A1
Tel: 450-432-5946,
|
Tel : 514-358-9766
Tel :1-855-550-0303
www.comaccorporation.com
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Clinique Medicale Alphamedic

دکترریموندرضایی

Centre-Ville
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N
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ختنه ک
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پزشک خانــواده

(Without Appointment)

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

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

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors






















 

هم اكنون
بوتاك
س و فیلر
تو

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

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

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

Rapid Orthodontics







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

ALLERGIE:
Implant
CEREC AC Bluecam 
Dr. Phil Gold

























 
















 













1834 Ste Catherine W. Suite 200
Root Canal 






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






















کلیه
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Tel : (514) 933-3337 


















مدیکال
های
بیمه









روز7
و
www.clinique-arya.com بیمه های دانشجوئی
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Lumineers
Veneer














خوشمزه
پیتزاهای
•
دلنشین
و
زیبا
• با محیطی





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

• لطفا جمعه و شنبه شبها
:میز خودراازقبل رزرو بفرمایید

New  چهار فصل،اطلس

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

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

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

www.clinique-arya.com

Ap

po

rtez vot

in!
v
re

 اورژانس:پزشک خانواده

:پزشکان خانواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

بدون وقت قبلی
Family Physician

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

Dr. Raymond Rezaie

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

:پزشکان متخصص

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

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

Tel.: (514) 933-8383













1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

رستورانپیتزایی
اطلس

Guy

www.atlaspizza.ca

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

مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

)(Dr Aida Khan

Clinique dentaire pédiatrique
Trottier-Nolet

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد

متخصصدندانپزشکیکودکان
کلینیک دندانپزشکی ختصصی اطفال

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

درخدمت هموطنان عزیز

مشاوره و ارزیابی رایگان

و فروش،
رید
مسینار رایگان خ به فارسی
ام مسکن
بعدازظهر
اجاره و و
از 3تا6
سامبر
514-57
یکشنبه 23د 4-547
رزرو2 :
تلفن

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

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

___________________
Clinique dentaire
pédiatriqueTrottier-Nolet

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

1552 Rue Viel,
Montréal, H3M 1G5

massood.hashemi@century21.ca

www.dentistespecialisepourenfant.com

Cell.: 514-298-4567

Tel.: 514-332-1117
بهروزباباخانی

Courtier Immobilier Agréé

¶¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

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

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

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

behrooz@babakhani.ca

Cell : (514) 571-6592

مشاور رمسی وام مسکن

Email : masoudrealty@gmail.com

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

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

Soheil-Golpour-HQP.jpg

07/05/2018

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

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

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

جامعه و ما...

رضانوربخش

چگونه دوست خوبی برای افراد دارای
معلولیتباشیم
برای بســیاری از ما درک درســت
کسانی که وضعیت جسمی یا روانی
متفاوتی دارند دشوار است.
از هــر  ۶نفر انســان یک نفر دارای
نوعــی از معلولیــت اســت و ایــن
یعنی حــدود یک میلیــارد نفر در
سراســر جهــان نوعــی معلولیت
دارند .بسیاری از افرادی که نوعی
ناتوانــی روانی یا جســمی دارند از
مشــارکت در فعالیتهای روزمره
محروم هستند .این افراد معموال
ســادهترین بهرمندیهــا و حقوق
انســانی را بهخاطر فراهــم نبودن
بســترهای مناســب در جوامــع
مختلف از دست میدهند.
متاســفانه همچنــان در قــرن ۲۱
افرادی که به یک بیماری ذهنی یا
محدودیت جسمی دچار هستند در
مواردی به عنوان افراد «عجیب»،
«خطرناک» یا «غیرقابل نزدیکی»
شــناخته میشــوند .دیگرانــی که
چنین محدودیتی ندارند نمیدانند
چگونه باید با این افراد رفتارکنند،
چطــور باید به آنهــا کمک کنند و
چگونه حامیشان باشند و به دلیل
ناتوانی در ایجاد ارتباط با این دسته
از افــراد از آنهــا دوری میکنند .به
این ترتیب خواســته یا ناخواســته
ایجــاد دوســتی بــا افــراد کمتوان
دشــوار میشــود .اما هیچچیز در
دنیا بهتر از داشــتن یک دوســت
خوب نیست .فرقی نمیکند ما در
چه وضعیتی هستیم .همه ما برای
معنا دادن به زندگی اجتماعی خود
به دوستانی احتیاج داریم.
آیا میخواهید یک دوست خوب
برای یــک فــرد دارای معلولیت
باشید؟
•
بهتربشناسیدشان
قدم اول در ایجاد یک رابطه دوستی
با هرکسی و با هر ویژگی خاصی این
اســت که ســعی کنید جهان را از
نگاه او تماشا کنید .برای کسی که
مثــا از ایدیاچدی رنج میبرد،
اوتیســم دارد ،دچــار افســردگی
دوقطبی است ،شــیزوفرنی دارد،
اعتیاد به الکل دارد ،دچار سندرم
داون یا ناتوانی در حرکت است ،هر
تجربــه یا فعالیت عــادی و نرمالی
میتواند یک چالش بزرگ باشــد.
تصور کنیدکه چقدر برایتان دشوار
خواهد بــود اگــر نتوانید افــکار و
احساســاتتان را بیان کنید ،بدون

دلیــل دچــار اضطــراب و ناراحت
باشید یا نتوانید ارتباطات اجتماعی
را شکل بدهید .تصور کنید نتوانید
بــه راحتی در یک فعالیت شــرکت
کنید یا نتوانید بدن یا خلقوخو یا
افکارتان را کنترل کنید .وقتی یک
فرد دچار معلولیت را میبینید فقط
لحظهای خود را به جای او بگذارید
تــا وضعیتش را بهتــر درک کنید.
ایــن نکته مهم را بفهمیــد که این
افراد عجیب یا بیگانه نیستند آنها
فقط در موقعیت جســمی یا روانی
متفاوتی هستند .همچنین برای
ایجاد دوســتی و صمیمیت با این
دســته از افراد باید این نکته را هم
درنظر داشته باشید که گستردگی
اختالالت و بیماریهــا آنقدر زیاد
است که حتی نمیتوان با دو فرد با
عالیم یک بیماری یا یک اختالل به
یک شکل رفتارکرد .این به معنای
آن اســت که ما باید تالش کنیم با
این افراد یک رابطه منحصر به فرد
ایجادکنیم.
•
آگاهانه عمل کنید
هــر معلولیتــی محدودیتهــا و
چالشهای خاص خودش را دارد.
بنابراین در دوستی با چنین افرادی
باید حساسیت و مالحظه خاصی به
خرج بدهید .تا جایی که میتوانید
امــور زندگــی را برای دوســتتان
ســاده و قابــل دســترس کنیــد.
اگر دوســت شــما از انجــام کاری
وحشتزده میشــود اما قلبا از آن
لذت میبرد ،موقعیتی فراهم کنید
که او بتواند با جسارت و قدرت به
دل ماجرا برود .برخی از چالشها
مناسب هستند و این افراد را وادار
میکنند تا از حصاری که دور خود
تنیدهاند بیــرون بیایند با اینحال
همیشه حواستان باشد که دوست
خــود را از آســیب و تاثیرات منفی
یک فعالیت محافظت کنید.
•
آیا او میداند که در این دنیا
تنهانیست؟
وضعیت همواره دشواری که افراد
دچــار معلولیــت در زندگــی دارند
باعث میشود آنها بسیار احساس
تنهایی و انزوا کنند .خیلی وقتها
الزم نیســت کاری کنید یا چیزی
بگویید .فقط این فرد را بغل کنید،
ببوســید ،ببویید یا شــانهای برای
گریه باشید .او نیاز دارد بداندکه در

این دنیا تنها نیست.
•
دوست تان را به دیگران معرفی
کنید
حلقه روابط و دوستیها را برای این
فرد گستردهترکنید .او را به دیگران
معرفــی کنید .ابتدا الزم اســت به
دیگــران دربــاره محدودیتهــا،
نیازهــا ،خواســتهها و همچنیــن
عالقهمندیها و توانمندیهای او
توضیح بدهید تــا آنها نیز بتوانند
رفتار متناسب را در پیش بگیرند.
•
صبـــور باشید
مراقبــت ،حمایــت و دوســتی بــا
کسی که دچار محدودیت جسمی
ی ذهنی اســت اصال کار
یــا ناتوانــ 
ســادهای نیســت .این رابطه برای
هر دوی شــما پر چالش و دشوار،
زمانبــر و گاهــی پرهزینه اســت.
شــما باید برای خوب پیش رفتن
این رابطه بســیار تالش کنید .اگر
میخواهید دوستی را حفظ کنید
باید دائما نفس عمیق بکشــید و
برای چندمین بار یک قدم ســاده
را بردارید.
•
دوستی را رها نکنید
شــما هرگــز دوســتی را کــه دچار
بیماری ســخت جسمی است رها
نمی کنید پس دوســتی را هم که
دچار یک اختالل روانی اســت رها
نکنیــد .گاهــی این رابطه دشــوار
میشــود اما اگر قدم در این رابطه
گذاشــتهاید او را ترک نکنید .ترک
چنین رابطهای شــاید برای شــما
راحت باشد اما هرگز برای او راحت
نخواهد بود و به یک رنج مضاعف
تبدیل خواهد شد.
•
مهربانی شرط دوستی است
برای دوســتی باید آماده باشــید و
همه چیز را بر مبنای یک دوستی
واقعــی جلــو ببرید .اگر احســاس
میکنیــد نمیتوانید یک دوســت
صمیمی باشــید الاقل سعی کنید
بــا این افراد دوســتانه رفتارکنید.
به آنها سالم کنید ،لبخند بزنید،
حالشــان را بپرســید و مــودب
باشید.
•
یک اقدام سازنده برای نزدیکی
به افراد معلول
هــر جایــی کــه باشــید گروهها و

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

جلیقه زردها...

>> ادامه از صفحه12 :

مهاجــران .مســالهی مهاجــرت
نقشــی در اینجــا ایفــا نمیکند.
این موضوع را ممکن است حتی
یک نژادپرســت نوعی هم در طی
تظاهــرات مطــرح نکنــد ،مبادا
کــه اتحاد و یکپارچکی آکســیون
بهخطر افتد.
از زمان شروع اعتراضها چپها
با چنین معضلی روبهرو بودهاند:
آیا باید دخالت کرد یا میدان را به
راستها سپرد؟
از یــک ســو ایــن بیم هســت که
دست آخر توسط جنبش مشابهی
چــون پنجســتارههای ایتالیایی
تارومار شوند،
از سویی دیگر این فرصت را دارند
که در ترســیم هدف و استراتژی
سهیم شوند .صرف نظر از این امر
که بسیاری از اعضای سازمانها
و اتحادیههای کارگــری از همان
ابتــدا درگیــر شــدند و بارهــا بــا
تظاهرات دیگری به جلیقهزردها

پیوســتند .در تولوز با اعتراض به
خشــونت برعلیه زنان ،در ماسی
برعلیه سیاست ویرانگر مسکن،
در پاریــس بــا کمیتــهای برعلیه
خشــونت پلیــس در حومــهی
شهرها.
•
در راستای سنت ۱۷۸۹
بااینحال ،از تاریخ یکم دســامبر
اوضاع بهکلی دگرگون شده است.
نــه تنهــا در پاریــس شــاهد
عظیمتریــن شــورش از زمان مه
 ۶۸افســانهای بودیــم ،بلکــه در
بیست شهر دیگر نیز درگیریهای
شدیدی صورت گرفت ،صرفنظر
از جزیرهی رئونیون که از هفدهم
ً
دســامبر
کامــا مســدود شــده
اســت .حتی رســانههای جریان
اصلی هم دیگــر تالش نمیکنند
از تظاهــرات مســالمتآمیز
«آشــوبهای حرفهای» درســت
کنند ،بلکه از قیام کارگری حقیقی

در راســتای سنت  ۱۷۸۹و ۱۸۴۸
میگویند .اکنون انتظار میرودکه
بخشهای دیگری از ضعف رژیم
بــرای رســیدن به خواســتههای
خود اســتفاده کنند .بهیــاران و
پرستاران از سوم دسامبر این کار
را کردهاند.
اگر مکرون یــک راحل اقتداگرا و
مخاطرهآمیز اختیار نکند (اعالم
وضعیتاضطراریمحتملاست)
چــارهای جز اعطــای امتیازهای
گســترده ندارد .بااینحال ،حتی
تغییر موضع نیز ممکن است برای
خنثیکردن وضعیت کافی نباشد.
هر چــه پیش آید یک چیز قطعی
است :پدیدهی غریب جلیقهزردها
یا به یک جنبش فراگیر میانجامد
یا محو و ناپدید میشود.
منبعmosaic :
ترجمه شاهد عبادپور

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
سازمانهایی هستندکه برای افراد
معلول وکمتوان فعالیت میکنند.
گروههــای حمایتی و موسســهها
ایــن امکان را به شــما میدهند تا
با این افراد مالقــات کنید ،با آنها
آشنا شوید ،گفتوگوکنید و از آنها
حمایتکنید.

را بر روی سایت بخوانید

عــاوه بــر این اگــر به هــر دلیلی
احساس میکنید نمیتوانید با این
دســته از افــراد عــادی رفتارکنید
میتوانید از طریق مشارکت در این
سازمانها وگروهها آموزش ببینید.
بودن در کنار این افراد ،همصحبتی
و مشارکت در فعالیتهای جمعی

به شما در درک و شناخت بهتر این
افرادکمک میکند .این مشارکت و
فعالیت یک اقدام خیرخواهانه هم
بــرای جامعه و هم بــرای خودتان
خواهد بود.
(نیلوفرجعفری)
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Travel Support

دانش...

راهکاری تازه برای
جلوگیری از فعالیت
و رشد سلولهای
سرطانی در بدن

50021557

آژانس مسافرتی تراول ساپورت

(به مدیریت ویکتور فرجامی)

WWW.TRAVELSUPPORT.COM
مونترال به:

مونترال به:

تهران

$1099

اصفهان

$1535

شیراز

$1545

مشهد

$1455

تهـران به:

مونترال
اتاوا

BOOK YOUR TICKET ONLINE:

$1299

تورنتو
ونکوور

$1219
$1210
$1225

تورهای زمینی آمریکا

مونترال به:

لندن

$835

پاریس

$740

آمستردام

$950

بارسلونا
رم

واشنگنت
نيويورك

سنفرانسیسکو
لس آجنلس

$917
$989

فرانکفورت

$985

استکهلم

الس وگاس

ونکوور

استانبول

$1279

دبی

$1144

تور چین

$289
$455
$475
$445
$595

تورنتو
وینی پگ
کبک

$779

$326

$183
$480
$194

All Inclusive Packages

تور  ۱۰روزه چین $1050 + $480 Tax ...

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

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

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

کروز  7روزه دبی

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

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

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

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

*****Costa Rica - Riu Guanacaste 5

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

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

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

تورهای داخلی کانادا

January, February and March

$999 Tax Included

***Bahamas - Breezes Bahamas 3.5

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

دیگر نگران هزینه های سفر خود نباشید.
شما می توانید هزینه های بلیت و یا تورهای
تفریحی خود را به صورت قسطی پرداخت کنید!
تور یک روزه آبشار نیاگارا $56 ............

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

برای اطالع بیشتر با تیم تراول ساپورت متاس بگیرید.

!BOOK NOW, PAY LATER

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

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

اخذ ويزا

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

تور  ۱۲روزه اروپا $1250 + $610 Tax .......................................................
France, Switzerland, Italy & Monaco

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

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

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

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

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

متاس رایگان از ایران8531.2004 :

info@travelsupport.com

Designed by GETWAY

در پژوهشی تازه ،دانشمندان موفق شدند موتور
حرکت سلولهای سرطانی داخل تومور را از کار
بیندازند .حرکت ســلولهای ســرطانی در بدن
بیمار از الگوهایی شبیه حرکت در بزرگراه پیروی
میکند.
اصلی ترین شــیوه مقابله با سرطان جلوگیری از
حرکت سلولهای سرطانی در بدن بیمار است.
دانشمندان هر روز به عرصه تازهای از مقابله با
این بیماری مرموز و خطرناک وارد میشوند.
در پژوهشــی جدید ،متخصصان زیست پزشکی
دانشــگاه مینهسوتا موفق شدهاند جلو حرکت و
تکثیر سلولهای سرطانی را بگیرند.
یافتههای این پژوهش کــه در ژورنال Nature
 Communicationsمنتشر شده ،میتواند به
میلیونها انسان در دنیا که به دنبال راهی برای
توقف رشد سرطان در بدن خود هستند ،کمک
کند.
پژوهشــگران از ســالها پیش میدانســتند که
ســلولهای ســرطانی درون تومورها از الگویی
مثــل "بزرگراهها" پیــروی میکنند کــه به آنها
امکان میدهد درون تومور به سوی مقصد خود
در جوار رگهای خونی و بافت مجاور آنها حرکت
کنند.
بیمارانــی کــه حرکت ســلولهای ســرطانی در
بدنشــان از ایــن الگــو تبعیت میکند ،شــانس
کمتری برای غلبه کردن بر سرطان دارند.
دانشمندان اما تا کنون از مقصد سلولها و نحوه
حرکت آنها اطالعات کافی نداشتند.
در پژوهش اخیر ،دانشمندان دانشگاه مینهسوتا
بهطور دقیق حرکت سلولهای سرطان پستان
را درون تومور مطالعه کردند و مکانیزمی که به
عنوان موتور سلولهای سرطانی عمل میکند را
از کار انداختند.
پس از آن ،سلولها به طور شگفتانگیزی شیوه
حرکت خود را تغییر دادند و حرکت آنها به شکل
تراوش یک توده گلی تغییر پیدا کرد.
پائولــو پرونزانــو ،یکــی از پژوهشــگران ارشــد
سلولهای سرطانی را بسیار موذی میداند .او به
وبسایت مدیکال اکسپرس میگوید« :ما انتظار
نداشتیم که ســلولهای سرطانی مسیر حرکت
خــود را تغییر دهنــد .آنها ما را مجبــور کردند
تاکتیک خود را تغییر دهیم .به نظر میرسد ما
جیپیاس آنها را از کار انداختیم تا بزرگراه را پیدا
نکنند .این روش ،حرکت سلولها را در مسیری
کــه در پیش داشــتند ،متوقف کرد .ســلولها
بیحرکت ماندند و دیگر تکان نخوردند».
 ۹۰درصد مرگهای ناشــی از ســرطان مربوط
به گسترش ســلولهای سرطانی در بدن است.
متوقــف کردن حرکت ســلولهای ســرطانی به
پزشــکان ایــن امــکان را خواهد دارد تــا تجویز
دارویــی مناســب بــرای درمــان بیمار خــود را
شناساییکنند.

1(855) 606 0606

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

اختالالت
اضطراب آور
اختــاالت اضطــراب آور
مجموعه ای از اختالالت
همراه بــا نگرانی شــدید
اســت که به صورت های
مختلــف خــود را نشــان
می دهنــد .کنتــرل این
اختالالت ســخت اســت
و مــی توانــد بــه صــورت
حمــات وحشــت حــاد،
تــرس هــا و اختــاالت
اضطرابی گسترده باشد.
به طور کلــی  2تا  6درصد
مــردم دچــار اختــاالت
اضطرابــی گســترده مــی
شوند که تعداد زن ها کمی بیشتر
از مردهاست و از اختالالت روانی
به شمار می رود که از همه بیشتر
دیده می شود.
همه افــراد دچــار نگرانــی بموقع
مــی شــوند مثــل نگرانی بــرای از
دســت دادن اتوبوس اگر به موقع
نجنبنــد ،که طبیعی اســت ،ولی
نگرانی افرادی که دچار اختالالت
اضطرابی هســتند ،بســیار شدید
و مانــدگار اســت که شــدیدا روی
کیفیت زندگی آنها اثر می گذارد .بر
اثر ترس های بی تناســب و مدت
و شــدت و فرکانــس آن در برابــر
وضعیت حقیقی و اگر ســیمپتوم
ها بیشتر از شش ماه طول بکشد،
تشخیص انجام می شود.
این اختالالت یک مشکل سالمتی
روانــی اســت و باید تحــت درمان
پزشــکی و روان شناسی قرارگیرد.
ایــن اختــاالت خــود را بــه انواع
مختلف نشــان می دهنــد از یک
حمله وحشت شدید تا یک فوبیای
بسیار دقیق و باالخره یک نگرانی
عمومــی و تقریبــا دائمی که دلیل
خاصــی ندارد و هیچ عامل خاصی
هم برای آن وجود ندارد.

انواع مختلف بیماری
در فرانســه متخصصان بهداشت
شش نوع کلینیکی برای آن تعیین
کرده اند:
ـ اختالالت مضطرب کننده کلی
ـ اختالل وحشــت زدگی همراه یا
بدون ترس از جاهای شلوغ
ـ اختالل نگرانی اجتماعی
ـ تــرس مشــخص مثــل فوبیــا از
عنکبوت یا ترس از بلندی
ـ اختالل داشتن وسواس شدید
ـ حالت استرس پس از صدمات
در شماره اخیر راهنمای تشخیص
و آمــار اختــاالت روانــی کــه در
 2014چــاپ شــده و در آمریکای
شمالی بسیار مورد استفاده است،
اختــاالت مضطرب کننــده را به
صورت زیر معرفی می کند:
ـ اختالالت اضطراب آور
ـ اختالالت وسواسی شدید و سایر
اختالالت همراه با آن
ـ اختــاالت همــراه با اســترس و
صدمات روانی
و هرکدام از این تقســیم بندی ها

شامل ده گروه می شوند.

سیمپتوم ها (نشانه ها)
ســیمپتوم در اشــخاص
متفــاوت اســت ولــی در
بیشتر افراد عالئم زیر دیده
می شوند:
ـ احساس ترس و نگرانی ـ وحشت
یا بیقراری
ـ ضربان شدید قلب
ـ عرق کردن  .داشتن دست های
مرطوب  ،گرگرفتگی.
ـ لرزش
ـ نفس نفس زدن ـ دهان خشک
ـ احساس خفه شدن (خفگی)
ـ درد در قفسه سینه
ـ حالت تهوع
ـ سرگیجه
ـ مورمور شدن و بی حسی اعضا
ـ اختالالت در خواب
ـ ســایر ســیمپتوم های مختلف
فیزیکی
در این کتابچه راهنما پیشــنهاد
می شود برای تشخیص سئواالت
زیر از بیمار پرسیده شود:
* در طی دو هفته گذشــته تا چه
حد در موارد زیر احساس ناراحتی
داشتید:
ـ احساس کردید عصبی هستید
ـ نگرانیــد ـ وحشــت زده ایــد ـ
مضطربید
ـ وحشــت زده یا شدیدا وحشت
زده
ـ مایلید از وضعیت هایی که شما
را مضطرب می کند دوری کنید.
اختــاالت وحشــت زدگــی بــا
حمالت وحشــت زدگی ناگهانی
و تکراری همراه است که شخص
مشــکل تنفــس پیدا مــی کند،
احســاس تــرس شــدید دارد،
غیرقابل کنترل است و سیمپتوم
های دیگری مثل حالت تهوع و
ضربان شدید قلب دارد.
ـ وحشــت کلی همان طور که از
اسمش پیداست احساس نگرانی
و اضطراب کلی و دائمی است که
کنترلش سخت است.
ـ فوبــی سوســیال یــا وحشــت از
جامعه ـ عبارت است از ترس شدید
در مقابل مسائل مختلف در جامعه
که می تواند باعث خجالت ،تحقیر
یــا همراه با احســاس ناجــوری با
محیط باشد.
ـ فوبی ها (ترس های مشخص) ـ
می تواند همراه با شرایط مختلف
زیادی باشد مثل ترس از یک شئی
یا حیوان که باعث یک ترس کامال
بی دلیل می شــود مثــل ترس از

عنکبــوت یا آسانســور یا وســایل
حمل و نقل عمومی.
ـ اختــاالت وسواســی شــدید ـ
به صــورت عقیــده هــای مهاجم
وسواسی مثل وسواس در تمیزی،
یا کنترل مداوم اینکه یک شئی در
جایش قرار دارد یا اینکه آیا درهای
اتوموبیل قفل است و غیره.
ـ اختــاالت وسواســی در جمــع
کــردن اشــیاء اخیــرا بــه عنــوان
اختالالت اضطرابی به شــمار می
رود مثل جمع کردن بروشورهای
مختلف یا جمع کردن اشیایی که
در خیابان پیدا می شود.
ـ و باالخره سندروم استرس پست
ـ تراما یک ناراحتی عمیق و ترسی
اســت که بر اثر یک حادثه صدمه
زننــده تولید می شــود و حتی ماه
ها پس از حادثه با انسان باقی می

خواص انار ،میوه ی شب یلدا

دکتر عطا انصاری
طبیعت لعل ساز /لعل تراشیده باز
لعل تراشیده را /به حقه پوشیده باز
به حقه پوشیده را /بنام نامند نار
"نعیــم
اصفهانی"
انار از میوه های شب یلدا است کمی
بیشتر درباره اش بدانیم:
اناردرختبومیایرانومناطقمجاور
آن است .ایران بزرگترین تولیدکننده ا نا ر
در جهــان اســت و ســاالنه  700هــزار تــن
محصــول تولید می کنــد .در حــدود  20نوع
مختلف انار در دنیا وجود دارد.
انــار سرشــار از ویتامین هــای B3- B5 – B6
 B1- B2و ویتامین  Cو مواد معدنی مانندســدیم ،فســفر ،آهن ،منیزیم ،مس و پتاسیم
و همچنین مواد قندی مثل ســاکاروز ،گلوکز،
فروکتوز و اسید سالیک و اسید سیتریک است،
از پوســت میوه انار در داروســازی استفاده می
شود و خاصیت ضد توموری دارد.

مطالعات علمی درباره انار
ماند.
به طور کلی این ترس های خاص
زود بــه وجود می آیند .در کودکی
یــا نوجوانی در صورتــی که نگرانی
عمومی یــا اختالالت وحشــت زا
(پنیــک) یا اســترس هــای بعد از
تروما بعدا تولید می شوند به طور
متوسط بین  24تا  50سالگی.
_______
بخش دوم و پایانی

در شماره بعد

بیماری های قلبی عروقی :مطالعات کلینیکی
نشــان داده که مصرف مرتب آب انار از عواملی
که باعث تولید بعضی از بیماری های قلبی می
شوند جلوگیری می کند.
یک مطالعــه کلینیکی نشــان داده که مصرف
مرتب آب انار باعث کم شدن آنژیواسکلروز می
شود (یعنی رگ های بسته را نسبتا باز می کند)
و باعث بهتر شدن جریان خون در رگ ها و کم
شدن کلسترول بد می شود.
ســرطان :مطالعات نشــان داده که آب انار و
رب انــار می تواند از پیشــرفت بعضی ســرطان

ها جلوگیــری کند مثل ســرطان پروســتات،
روده بــزرگ و پســتان .در نــزد بیمارانی که از
سرطان پروستات رنج می برند مصرف روزانه
آب انار از پیشــرفت ســلول های سرطانی
جلوگیری و مقاومت لیپیدها را در مقابل
اکسیداسیون باال می برد .متخصصان
تغذیه توصیه مــی کنند که آب انار
صبــح و قبل از صبحانه نوشــیده
شود.
تحقیقــات اخیر نشــان داده اند کــه آب انار از
افزایش آنزیم هایی که سبب ابتال به التهاب
مفاصل و از بین رفتن غضروف ها می شوند
جلوگیری و دردهای مفصلی را کم تر می کند.
مشکالت عصبی :مطالعات بــر روی حیوانات
نشــان داده کــه آب انــار خاصیــت حفاظت از
اعصاب را دارد ،از مغز در مقابل صدمات مغزی
هنگام تولد محافظت می کند و دارای آثار مفید
روی مشکالت عصبی بیماری الزایمر است.
خواص دیگر :مطالعات اولیه نشان داده که انار
احتمــاال دارای خواص انتی انفالماتــوار ـ آنتی
باکترین و آنتی ویرال می باشد.

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع

شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای

بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
MTL_TILES@YAHOO.COM

یین وقت قبلی

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

www.paivand.ca

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

Comac Corporation

کمپانی «کومک» برای تکمیل کادر خود به افراد زیر نیازمند است:

مهندس برق | تکنسین برق | مونتاژ

برای اطالعات بیشتر ،لطفا با آقای امیر صمیمی تماس بگیرید:

راز آزاد کردن ماریجوانا چیست؟
همچون کانادا ،در گوشه وکنار دنیا
نگرش مردم نسبت به ماریجوانا
در حال تغییر اســت .دولت جدید
مکزیک میخواهد مصرف تفریحی
ماریجوانا را قانونی کند؛ درســت
مثــل لوگزامبورگ .ایــن در حالی
اســت که رهبــران نیوزیلند قصد
دارنــد تصمیم در ایــن رابطه را به
نظرسنجیبگذارند.
طــرز فکــر مــردم (و بــه تبــع آن
دولتها) تغییــر میکند و به نظر
میرســد که کشــورهای بیشتری
هم بــه دنبال آزاد کردن اســتفاده
تفریحی از ماریجوانا هستند .حاال
ســئوال این است که آنها چگونه
در مورد مصرف و تهیه این ماده با
یکدیگرهمکاریمیکنند.
چه چیزی موجب میشود کشورها
یکی پس از دیگری قوانینشان در
مــورد ماریجوانا را آســانترکنند
یا این که یکسره اســتفاده از آن را
قانونی اعالم کنند؟

جنگ مواد مخدر
اروگوئــه در ســال  ۲۰۱۲اولیــن
کشوری شد که اعالم کرد مصرف
تفریحی ماریجوانا قانونی اســت.
در نگاهــی کالنتــر دولــت تالش
میکــرد تا جایگزینی بــرای رابطه
بین تبهکاران سازمان یافته و بازار
ماریجوانا پیدا کند.
اواخــر همــان ســال ،پــس از
رایگیــری ،واشــنگتن و کلــرادو
تبدیــل بــه نخســتین ایالتهای

آمریکا شدندکه مصرف غیر پزشکی
ماریجوانا را قانونی اعالم کردند.
در دوران ریاست جمهوری باراک
اوباما (منتقد نظریه رهبری آمریکا
برای مبارزه با مواد مخدر) ،دولت
آمریکا دست ایالتها برای در پیش
گرفتــن راههای مختلــف در برابر
ماریجوانا را باز گذاشت.
بــه دنبال آن هشــت ایالــت دیگر
هم اســتفاده تفریحــی از این ماده
را قانونــی کردند و بقیه هم جزای
آن را جریمــه نقــدی قــرار دادند.
استفاده پزشــکی از ماریجوانا در
 ۳۳ایالــت از مجمــوع  ۵۰ایالــت
آمریکا آزاد است.
مــردم هنــوز در مــورد تاثیــر این
قانون روی جامعه و سالمت افراد
مطمئن نیستند ولی شکی نیست
که نگرش عمومی و سیاستهای
دولــت در مورد این موضوع تغییر
کرده است.
در حالی که استفاده از ماریجوانا
در ایالتهــای مختلــف آمریــکا
قانونــی میشــود ،کانــادا در کل
کشور نگهداری ،فروش و مصرف
تفریحی ماریجوانا را در ماه اکتبر
قانونی اعالم کرد.
در مکزیــک اوضــاع کمی پیچیده
است .دولت جدید آندرس مانوئل
لوپــز اورادو طرحــی را ارائــه کرده
تــا اســتفاده تفریحــی و دارویی از
ماریجوانا قانونی اعالم شــود ،در
حالی که دادگاه عالی کشــور اخیر
حکمی صــادر کــرد که اســتفاده

تفریحی کامال غیرقانونی است.
-----تاثیرات مصرف ماریجوانا
 میتوانــد موجــب گیجــی،اضطراب و پارانویا شود.
 اگــر همــراه با تنباکــو مصرفشــود ،میتواند احتمــال ابتال به
سرطان ریه را افزایش دهد.
 اســتفاده مرتــب از آن میتواندموجــب افزایــش خطــر ابتــا به
بیماریهای روانی شود.
 در بعضی ازکشورها برای درماناثــرات جانبــی ســرطان و انــواع
مختلف التهاب استفاده میشود.
 آزمایشهایــی در مورد تاثیر آنبــرای درمــان ســایر بیماریها به
خصوص صــرع و ایــدز در جریان
است.
--------این راهی اســت که ســایرکشورها
هم میرونــد .در برزیل ،جامائیکا
و پرتغــال گرچه فروش ماریجوانا
غیرقانونی باقی مانده ولی داشتن
مقدارکمی از آن قانونی است.
در اســپانیا مصــرف ماریجوانــا
در حریــم خصوصــی مجاز اســت
و در هلنــد ایــن مــاده آزادانــه در
کافیشــاپها فروختــه میشــود.
ضمن این که کشورهای بیشتری
هم هستند که مصرف دارویی این
ماده را قانونی کردهاند.
در گوشــه و کنار دنیا کشــورهای
دیگری هم هستند که به استقبال
تغییراترفتهاند:

احتمال درج پیام هشدار بر روی هر نخ سیگار در کانادا

وزارت بهداشت و درمان کانادا
با هدف کاهش مصرف سیگار
در کشور ،پیشنهاد درج هشدار
در مورد ســرطان زا بودن آن بر
روی هر نخ سیگار را بررسی می
کنــد .در صورت تصویب تغییر
پیشنهادی ،کانادا اولین کشور
جهــان خواهد بــود که چنین
کاری را انجام می دهد.
وزارت بهداشــت و درمــان کانادا
با هــدف کاهش مصرف ســیگار
در کشــور ،پیشنهاد درج هشدار
در مورد ســرطان زا بــودن آن بر
روی هر نخ ســیگار را بررسی می
کنــد .در صــورت تصویب تغییر
پیشــنهادی ،کانادا اولین کشور
جهان خواهد بود که چنین کاری
را انجام می دهد.

به گفته وزارت بهداشت و درمان،
طرح ،اندازه و محتوای هشدار در
حال بررسی است .در حال حاضر
هشــدار در مورد عــوارض زیانبار
ســیگار بر روی پاکت سیگار درج
می شود.
راب کانینگهــام ،از تحلیل گران
ارشد انجمن ســرطان کانادا این
ایده را عالی توصیف کرده وگفت:

ســاالنه بیش از  25میلیارد نخ
ســیگار درکانــادا فروختــه می
شــود .درج هشــدار روی نــخ
سیگار بهترین شیوه برای پیام
رســانی در مــورد خطــرات آن
اســت .زیرا فرد سیگاری دیگر
نمی تواند آن را نادیده بگیرد.
یکــی دیگر از پیشــنهادات ارائه
شــده ،اســتفاده از رنــگ های
تندتــر بــر روی پیام هــای فعلی
هشدار است.
بــه گزارش ایــران جــوان ،دولت
فــدرال قصــد دارد مصــرف
محصــوالت دخانــی را تــا ســال
 2035بــه  5درصدکاهش بدهد.
این میزان در سال  ،2017حدود
پانزده درصد بود.
(خبرگزاری آریا)

HIRE

Comac Corporation

Comac Corporation is looking for
the following candidates:

• Electrical Engineer
• Electrical Technician
• General Assembly

Please contact Amir Samimi
2-25 Bould. Maisonneuve, Saint Jérôme, Qc J5L 0A1
Tel: 450-432-5946,
|
Tel : 514-358-9766
Tel :1-855-550-0303
www.comaccorporation.com

در بریتانیــا دکترهــا از مــاه نوامبر
اجازه دارنــد که محصوالت حاوی
ماریجوانا تجویزکنند.
در کــره جنوبــی مصــرف محدود
و کنتــرل شــده ما ریجوانــا برای
مقاصد پزشــکی قانونی است ،اما
مصرف تفریحــی آن پیگرد قانونی
دارد.
در مالــزی محکــوم شــدن یــک
فروشــنده جوان روغن ماریجوانا
بــه حبس ابــد جنجال زیــادی در
مورد قوانین مربوط به این موضوع
راه انداخت.
دادگاه عالــی آفریقــای جنوبــی
اســتفاده افراد بالــغ از ماریجوانا
در حریم خصوصی را قانونی اعالم
کرد.
لســوتو تبدیــل بــه اولین کشــور
آفریقایی شدکه کاشتن ماریجوانا
برای اهداف پزشکی را قانونی اعالم
کرد.
لبنان مشغول بررسی قانونی اعالم
کــردن تولیــد ماریجوانــا بــرای
مصــارف پزشــکی بــرای کمک به
اقتصادش است.

بچههایبیمار
در بســیاری از کشــورها ،اقدامات
قانونــی بــه دنبــال مالیم شــدن
افکار عمومی نســبت بــه مصرف
ماریجوانا انجام شد.
در آمریکا و کانادا ،تصویر بچههای
بیماری که اســتفاده از ماریجوانا
زندگیشــان را تغییــر داده بــود،
تاثیــری قابــل توجــه در جامعــه
داشت.
در ماه ژوئن بیلی کالدول ،پسر ۱۲
ساله مبتال به صرع پس از مصادره
روغــن ماریجوانایش که مصرف

پزشکی داشت ،در بیمارستانی در
بریتانیا بســتری شد .یک ماه بعد
اجازهنامه مخصوصــی برای الیف
دینگلی ،پسر  ۷سالهای که به یک
نــوع نــادر از بیمــاری صرع مبتال
بود صادر شد که او بتواند از روغن
ماریجوانا استفاده کند.
پــس از این و به دنبال کارزاری که
افراد سرشناس راه انداختند ،دولت
بریتانیا قانون را تغییر داد و دکترها
اجــازه پیدا کردند کــه محصوالت
ماریجوانا را تجویزکنند.
در دهــه  ۱۹۹۰و  ۲۰۰۰در
شماری از ایالتهای آمریکا مانند
کالیفرنیا ،استفادههای پزشکی از
ماریجوانــا موجب شــد تا جامعه
نسبت به استفاده تفریحی از آن هم
سختگیر نباشــد .ولی در بریتانیا،
وزارت کشور اســتفاده تفریحی از
ماریجوانا را ممنوع اعالم کرده،
هرچنــدکه شــماری از چهرههای
نامدار از جمله ویلیام هیگ ،رهبر
ســابق محافظــهکاران خواســتار
بازنگری در مورد آن شدهاند.
ماریجوانا سهم ناچیزی از درآمد
کارتلهای مواد مخــدر دارد ،اما
ادامــه ممنوعیت آن بــا واقعیت
چندان سازگار به نظر نمیرسد.
دیپلماتهای مکزیکــی به آمریکا
هشــدار دادنــد در حالــی کــه
ایالتهــای همســایه این کشــور
اســتفاده تفریحی از ماریجوانا را
آزاد کردهانــد ،تقویت مبارزه با این
مواد مشکل است.

بازار ماریجوانا
در حالی کــه تعدادی از کشــورها
اســتفاده از ماریجوانــا را قانونــی
کردهاند ،بقیه تالش میکنندکه از

قافله عقب نمانند.
در آمریکای جنوبی ،حکومتهایی
که میخواهند کشاورزهایشــان به
بــازار بالقوه جــذاب ماریجوانای
پزشکی راه پیدا کنند ،رو به افزایش
است.
تمایــل بــه ســرمایهگزاری در
ایــن بــازار هــم روز به روز بیشــتر
میشــود؛ برای مثال شرکت آلتریا
کــه صاحب مارکهایی از ســیگار
از جملــه مارلبــورو اســت ،یــک
میلیــارد و  ۸۶۰میلیــون دالر در
یک کارخانه ماریجوانای کانادایی
ســرمایهگذاری کــرده اســت .بــا
گســترش روز افزون قانونی شدن
استفاده تفریحی ،این بازار میتواند
بسیار بزرگتر هم بشود.
یــک مانــع بالقــوه در راه چنیــن
تجارتی این است که ماریجوانایی
که برای اســتفاده تفریحی اســت
اجازه عبور از مرز کشورها را ندارد.
طبق قانون برد بینالمللی کنترل
مواد مخدر کشورها در یک فرآیند
تحــت نظــارت ،فقــط میتوانند
ماریجوانایــی که بــرای مصارف
پزشکی است را صادر یا وارد کنند.
کشــاورزان کشــورهایی ماننــد
مراکــش و جامائیکا کــه به تولید
ماریجوانــا مشــهور هســتند،
نمیتوانند بــه بازارهای محلی که
در تامین کــردن ماریجوانا دچار
مشکل هســتند ،دسترســی پیدا
کنند؛ درست مثل اتفاقی که پس
از قانونی شدن مصرف این ماده در
کانادا افتاد.
دکتر جان کالینز
مدرسه اقتصاد لندن

•
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 ۸باور غلط در مورد حنوه انتقال HIV

در اول دســامبر ،روز جهانــی ایدز ،پرداختن
به برخی باورهــای غلط در مورد این بیماری
خالی از لطف نیســت .تصورات اشتباهی که
سالهاســت باعث بدنامی مبتالیــان به این
بیماری و تبعیض علیه آنها شده است.
 HIVاچ آی وی یکی از شایعترین مشکالت
سالمتی در جهان است که به گزارش سازمان
بهداشت جهانی تا کنون جان  ۳۵میلیون نفر
را گرفته است.
تنها در سال گذشته ،نزدیک به یک میلیون
نفــر در جهان به دلیل بیماریهای ناشــی از
ویروس اچآیوی جان خود را از دست دادند.
نزدیــک به  ۳۷میلیون نفر حامل این ویروس
هســتند که از این تعــداد  ۷۰درصد در آفریقا
زندگــی میکننــد و یک میلیــون و  ۸۰۰هزار
نفرشــان به تازگی در سال  ۲۰۱۷به آن مبتال
شدهاند.

تنها در صورتی بیماری ایدز در فرد تشخیص
داده میشــود که مبتال به ویــروس اچآیوی
باشد.
این ویروس برای اولین بار در دهه  ۸۰میالدی
شــیوع پیدا کرد و از آن زمان تا کنون انواع و
اقسام عقاید نامعقول در مورد نحوه انتقال این
بیماری و چگونگی زندگی کردن با آن ،منشأ
بدبینی و پیشداوری نسبت به مبتالیان به آن
بوده است.
در روز جهانــی ایدز ،این
مطلب نگاهــی دارد به
شــایعترین باورهــای
غلــط در مــورد ایــن
بیماری:
•
با بودن در کنار افراد
اچ آی وی مثبت،
به این بیماری مبتال
خواهم شد
ایــن بــاور اشــتباه
مدتهاســت باعــث

اگر کلسترول باالیی دارید بخوانید
به گفته محققــان مصرف منظم
بادام به تقویت میزان کلســترول
 HDLکمــک کــرده در حالیکه
همزمان شــیوه دفــع آن از بدن را
نیز بهبود می بخشد.
در این مطالعــه ،محققان میزان
و عملکــرد کلســترول HDL
(لیپوپروتئین با چگالی باال) را در
افرادی که هر روز بادام مصرف می
کردند با میزان و عملکرد HDL
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همــان گــروه از افراد کــه به جای
بــادام ،کیک مافین مــی خوردند
مقایسه کردند .محققان دریافتند
در شــرکت کنندگان رژیم غذایی
بــادام ،میزان و عملکــرد HDL
شان بهبود یافت.
«پنی کریس اترتون» ،سرپرست
تیــم تحقیــق از دانشــگاه ایالتی
پنسیلوانیا ،در این باره می گوید:
«مطالعــات زیــادی نشــان داده

26

سالمت..

افــراد اچآیوی مثبــت ،از هر چهار
تبعیض نسبت به افراد اچآیوی مثبت شده .گفته میشــود این باور غلط به اروپای
چهار
هر
از
ی خود بیخبر
نفر یک نفــر از بیمار 
بــا وجود تالشهایی که برای آگاهی دادن در قرن  ۱۶برمیگردد ،زمانی که سفلیس
این باره صورت گرفته ،سال  ۲۰ ،۲۰۱۶درصد و ســوزاک شــیوع پیدا کرده بود .این نفر مبتال به اســت .به ایــن ترتیــب  ۹میلیون و
از مــردم بریتانیا هنوز معتقد بودند اچآیوی روش امــا برای درمــان این بیماریها اچ آی وی ۴۰۰ ،هزار نفر از مردم دنیا نمیدانند
یک نفر از اچآیوی دارنــد و ایــن خطر انتقال
از طریق تماس پوســتی یــا آب دهان منتقل هم کارساز نبود.
خواهد شد.
عبــادت و انجــام مناســک مذهبــی بیماری خود ویروس را به شدت باال میبرد.
ندارد
خبر
•
اما اچآیوی از طریق تماس ،اشــک چشــم ،هــم ممکن اســت بــه افراد در پشــت
نداشنت نشانههای بیماری به
عرق بــدن ،آب دهان یــا ادرار به فرد دیگری سرگذاشتن ســختیها کمک کند اما
به لحاظ پزشکی روی ویروس اچآیوی هیچ معنای سالمت ماست
منتقلنمیشود.
فــرد اچآیوی مثبت میتواند بیــن  ۱۰تا ۱۵
•
تأثیری ندارد.
امکان ندارد از راههای زیر به این بیماری •
سال با این ویروس زندگی کند و هیچ نشانهای
مبتال شویم:
پشـــهها میتوانند ویروس اچآیوی را از بیماری هم نداشته باشد .در هفتههای اولیه
منتقلکنند
 تنفس در یک فضای مشترکابتال به این ویروس ،ممکن است نشانههایی
 در آغوش گرفتن ،بوسیدن یا دست دادن ویــروس اچآیوی از طریــق خــون منتقــل شــبیه به بیماری آنفوالنزا مثل تب ،سردرد، استفاده از لوازم غذاخوری مشترکمیشــود اما برخی مطالعات نشان دادهاند به بثورات پوستی یا گلودرد در فرد بروز کند.
 آب خوردن از یک آبسردکندو دلیل ممکن نیست از طریق نیش پش ه یا به تدریج که این ویروس سیستم ایمنی بدن را
 استفاده از لوازم شخصی مشترکســایر حشــراتی که خون بدن را میمکند ،به ضعیف میکند ،نشانههای دیگری هم در فرد
این بیماری مبتال شویم:
مبتال دیده خواهد شد .این نشانهها عبارتند
 حشــرات هنــگان نیش زدن ،از :تــورم غــدد لنفــاوی ،کاهــش وزن ،تب،خونی که قبال مکیدهاند را وارد بدن اسهال و سرفه.
نمیکنند
اگر درمانی روی بیماری صورت نگیرد ممکن
 ویــروس اچ آی وی فقط برای است به بیماریهای شــدیدتر از جمله سل،مدتی کوتاه در آنها زنده میماند
مننژیت قارچی ،عفونتهای میکروبی حاد،
پس اگر در جایی زندگی میکنیدکه ســرطانهایی مثل لنفــوم و ســارکو کاپوزی
هم پر از پشه است و هم عده زیادی (نوعی سرطان سلولهای عروقی که به شکل
در آن اچآیوی مثبــت هســتند ،ضایعــات پوســتی بــروز میکند) و بســیاری
خیالتان راحت باشد چون این دو بیماریهای دیگر منجر شود.
•
مورد ربطی به هم ندارد.
افراد اچ آی وی مثبت +HIVدر جوانی
•
میمیرند
ممکن نیست از طریق سکس
دهانی اچآیوی بگیرم
افرادی که میدانند اچآیوی مثبت هستند و
این درست است که سکس دهانی درمانشان را جدی میگیرند ،زندگی سالمی
از روشهــای دیگر رابطه جنســی خواهند داشــت؛ دستهای که آمارشان هم رو
خطرکمتری دارد و احتمال انتقال به افزایش هم است.
ویــروس از ایــن طریــق چهــار در برنامه مشــترک سازمان ملل متحد در زمینه
دههزار است.
ایدز میگوید در  ۴۷درصد از حامالن اچآیوی
 اســتفاده از وســائل ورزشــی درامــا واقعیت این اســت کــه احتمال که تحت درمان هســتند ،میــزان ویروس به
شناسایی
باشگاه
گرفتــن اچآیوی از طریــق ســکس اندازهای اســت که شناســایی آن در آزمایش
ویروس اچ
 لمس کاسه و دستگیره توالتدهانی چه با مرد و چه با زنی که مبتال خون غیرممکن میشــود .این افراد حتی در
آی وی تنها
اچآیوی از طریــق تماس با مایعات
به ایــن بیماری اســت وجــود دارد .صورت رابطه جنسی هم نمیتوانند ویروس را
از طریق
بدنــی فرد مبتال به این بیماری نظیر
بــه همین دلیل اســت که پزشــکان به فرد سالم منتقل کنند .هر چند اگر درمان
آزمایش
خون ،منی ،ترشــحات واژن و شــیر
اســتفاده از کانــدوم را حتــی بــرای این افراد متوقف شود ،سطح اچآیوی ممکن
خون ممکن
مادر منتقل میشود.
سکس دهانی هم توصیه میکنند.
اســت به حالت اولیــه بازگــردد و دوباره قابل
است
•
•
شناسایی شود.
اگر از کاندوم استفاده کنم،
با روشهای غیرمعمول میتوان
به گزارش ســازمان بهداشــت جهانی ،ســال
اچآیوی منیگیرم
اچآیوی را درمان کرد
 ۲۱ ،۲۰۱۷میلیــون و  ۷۰۰هزار نفــر از افراد
این حــرف اصال صحــت نــدارد .درمانهای کاندومها همیشــه هم در جلوگیری از انتقال اچآیوی مثبت  -یعنی  ۷۸درصد از کســانی
مکمل یا جایگزین از جمله حمام کردن بعد از ویروس اچآیوی موفق عمل نمیکنند چون که میدانند به این بیماری مبتال هســتند -
رابطه جنسی و رابطه جنسی با دختر باکره(!) ممکن است در طول رابطه جنسی پاره شوند ،داروهای ضد ویروس پسگرد دریافت کردهاند
بیرون بیایند یا ترک بخورند.
این بیماری را درمان نمیکند.
و این در حالیســت که آمار این افراد در ســال
درمان اچآیوی از طریق رابطه جنسی با دختر به همین دلیل اســت که کمپینهای موفق  ۲۰۱۰تنها  ۸میلیون بوده است.
باکره که در آفریقای سیاه و بخشهایی از هند مبــارزه با ایدز ،تنها به جا انداختن اســتفاده ویــروس اچ آی وی همیشــه از مادر به فرزند
و تایلند رواج دارد ،نه تنها اشــتباه است بلکه از کاندومهای التکس اکتفا نمیکنند و روی منتقلمیشود
بســیار خطرناک هم هست .باوری که تجاوز انجــام آزمایــش اچآیوی و شــروع هــر چــه لزومــا این طور نیســت .مادرانی که با درمان
به دختران کم سن و سال وگاهی اوقات حتی سریعتر درمان در صورت جواب مثبت تأکید ســطح ویروس اچآیوی در آنها پائین آمده
نــوزادان را به دنبال داشــته و آنهــا را هم در دارند.
میتوانند فرزندان سالم به دنیا بیاورند.
•
ســازمان بهداشــت جهانی میگوید در میان
خطر ابتال به این بیماری قرار داده است.

اند کــه مصرف بــادام موجب
کاهش کلسترول بد  LDLکه
فاکتــور پرخطر اصلی بیماری
قلبی اســت ،مــی شــود ،اما
تاکنون مطالعــه ای در مورد
تاثیر بادام برکلسترول HDL
که کلسترول خوب محسوب
شــده و به کاهش ریسک بیماری
قلبی کمک می کند ،انجام نشده
بود».
محققــان مشــاهده کردنــد بادام
می تواند میزان این کلســترول را

افزایش داده و عملکرد کلسترول
 HDLرا بهبــود بخشــد ،کــه
عملکــرد آن از طریــق جمع آوری
کلسترول از بافت ها مانند شریان
ها وکمک به دفع آن از بدن است.

بــه گفتــه کریــس اترتــون،
« HDLزمانیکــه وارد جریــان
خون می شــود بســیار کوچک
اســت .همانند یک کیسه زباله
اســت که به تدریج بــزرگ تر و
گردتر می شــود چراکــه قبل از
رسوب کلسترول در کبد ،آن را
از سلول ها و بافت ها جمع آوری
می کند».
در ایــن مطالعه بــه  ۴۸مرد و زن
دارای کلســترول  LDLبــاال بــه
مدت شــش هفته روزی  ۴۳گرم

بادام داده شــد .بعد از این مدت،
در یــک دوره کنترل شــش هفته
دیگر به این افراد مافین موز داده
شد.
در پایــان هر دوره محققان میزان
وکیفیت کلسترول  HDLشرکت
کنندگان را اندازه گیری کردند.
بعد از مقایسه نتایج این دو دوره،
آنهــا دریافتند رژیم غذایــی بادام
موجــب بهبود میــزان و عملکرد
کلسترول HDLشان شده بود.

(منبع :مهر)

خانگي

است« :توليدات داخل با محصوالت مشابه خارجي
طبق آخرين آمار تعداد
خود از لحاظ كيفي برابري ميكند؛ استانداردهاي
پيشرفتآخرين آمار تعداد
الزم را دارند .فقط با كمي رقابت سازنده طبق
خود از لحاظ كيفي برابري ميكند؛ استانداردهاي
 616كارخانه توليد لوازم
الزم را دارند .فقط با كمي رقابت سازنده پيشرفت
استانداردكارخانه توليد لوازم
حاصل ميشود .وقتي از توليد كاالهاي غير 616
خانگي در كشور وجود
حاصل ميشود .وقتي از توليد كاالهاي غير استاندارد
وجود
كشور
در
خانگي
 www.paivand.caدريافت نشان
جلوگيري شود و توليدكنندهها براي
 سال  25شماره  24  1402آذر 1397
PAIVAND:
Vol.
25
no.1402
Dec.
15,
2018
27
since
1993
تعداد
دارند .با وجود اين


27
جلوگيري شود و توليدكنندهها براي دريافت نشان
استاندارد به سمت رقابت سازنده بروند و مداوم
دارند .با وجود اين تعداد
كارخانه لوازم خانگي
استاندارد به سمت رقابت سازنده بروند و مداوم
رود».
مي
باال
توليدات
كيفيت
كارخانه لوازم خانگي
كيفيت توليدات باال ميرود».
نقش تأثيرگذار اين صنعت
مطالعه
همین
در
ایــن،
بر
افــزون
درصد
21
میزان
به
درد
کاهش
توليدتأثيرگذار اين صنعت
محمدي از اعضاي هيأت مديره كارخانهنقش
محمدي از اعضاي هيأت مديره كارخانه توليد
لوازمخانگي ميگويد« :ما يك مرتبه محصول خود را به
بر اقتصاد ملي در برخي
افرادی کــه
شــد
گزارش کردند ،در
اقتصاد ملي در را
تحت به
محصول خود را
يك مرتبه
مشــخص«ما
شــرایطیخانگي ميگويد:
لوازم
برخي
يك كشور خارجي فروختيم اما براي بارگيري وبر
حمل و
آمارها نزديك به صفر است
حمل و
بارگيري
فروختيم اما
آمارها نزديك به صفر
گرفتهو اند،
برايقرار
پزشکی
خارجيهای
يكتاكشوردرمان
است کنتــرل افزایش 1
که گروه
نقل آن يك هفته منتظر واگن خالي مانديم .به عبارتي
نقل آن يك هفته منتظر واگن خالي مانديم .به عبارتي
جنس ما با يك هفته تأخير به دست مشتري رسيد .مسلماً
 2درصــدی احســاس درد را با گوش دادن به موسیقی اضطراب
مسلماً
جنس ما با يك هفته تأخير به دست مشتري رسيد.
ميرسدسيرصعوديقيمتتوليداتاجتناب ناپذيراست .نوبت بعد اين مشتري سعي ميكند با توليد كننده خوش
کرده
تجربه
کمتــری
کردند.ناپذيراست .نوبت بعد و
گزارش
خوش
كننده
كند باراتوليد
ناراحتیسعي مي
اين مشتري
توليداتاجتناب
ميرسدسيرصعوديقيمت
بر خط توليد يك محصول هزينههاي مواد اوليه ،ماليات ،قولتري معامله كند و اين يعني از دست دادن بازار».
ســن
آهنگ های شــاد و ریتیمیک می افزایــش
بــه
کمتــر
نتیجــه،ازآنهــا
هایــی که
همچنیــن،
بازار».
دست دادن
درو اين يعني
انــد.كند
قولبهتري معامله
گــروهماليات،
مواد اوليه،
پيشنهادتوليد يك محصول هزينههاي
وي براي جهاني شدن ايران در صنعت بر خط
گســترشتحميل ميشود .در نتيجه من
بيمه و حمل و نقل
كارگر،
پيشنهاد
در صنعت
شدن ايران
بودند ،دروي براي
تأثيرگذارواين صنعت
خانگي نقش
كارخانه لوازم
دادهمن
گوشنتيجه
موســیقیشود .در
الملليبيمه و حمل و نقل تحميل مي
همواره رقابت با ديگر رقبا كيفيت را ميكند« :چه اشكالي دارد بازاريابي بينكارگر،
احساس شادی
توانند
که
آن
جای
به
مسکن نیاز
بخش و
جهاني آرام
داروهای
سرزندگیبر دهید،به عنوان توليد كننده براي
عنوان توليد كننده براي رقابت با ديگر رقبا كيفيت را ميكند« :چه اشكالي دارد بازاريابي بينالمللي
است.
صفر
به
نزديك
آمارها
برخي
در
اقتصاد ملي
به
بشكنم و مشتري بيشتري جلب صنايع كشورها بر عهده كنسولگريهاي آن دولت در
آورم تا نرخ
پائين مي
قدیمی رامورد
های
را در انسان ایجاد کنند .در مقابل ،به آهنــگ
مقایسه با گروه کنترل  25درصد داشتند.
ميآورم تا نرخ را بشكنم و مشتري بيشتري جلب صنايع كشورها بر عهده كنسولگريهاي آن دولت در
پائين
●سوداي نوآوري
صنايع توليدي لوازم خانگي ايران كشورهاي مختلف باشد از طرف ديگر هر چند در مورد
همين است
آهنــگ هــای غمگین حتــی می عالقــهكنم.
گــوشكهدهید.
خــود
گزارش کردند.
کمتر را
كشورهاي مختلف باشد از طرف ديگر هر چند در مورد
خانگي ايران
افسردگیلوازم
همين است كه صنايع توليدي
اقتصاد در اين بخش بر روي صنعتي حساب
كنم .در
در دنيا مورد استقبال نيست و در اين زمينه تمام تبليغات نمايشگاههاي بينالمللي كه به طور متوسط ساالنه
سازند.
انسان ازرا جاری
اشک
توانند
آشــنا،
های
آهنگ
برخالف
پژوهشــگران نتیجه
ایــناينرو،
فضايمورد استقبال از
گفتاركه به طور متوسط ساالنه در
بازیابیالمللي
نمايشگاههاي بين
زمينه تمام تبليغات
نيست و در
كشورمان برگزار ميشود در رسانههاي جمعي ودر دنيا
مشابه
محصوالت
كپي شده
توليدات
ميكند كه با
بزرگنمايي صرف است».
فضاي
و
جمعي
هاي
رسانه
در
شود
مي
برگزار
كشورمان
است».
صرف
بزرگنمايي
اصول
و
فرهنگ
با
مطابق
اغلب
كه
خارجي
گیری کردند کــه گوش دادن به موسیقی درمانی ابزاری مهم برای
مغــز را
داخلي و موســیقی دارای آثــار بســیار آهنــگ هــای
لوازم خانگي ايران توليد بدون سايبر تبليغ و اطالعرساني ميشود اما براي رساندن
جدیدصنعت
حقيقت تلخ
حقيقت تلخ صنعت لوازم خانگي ايران توليد بدون سايبر تبليغ و اطالعرساني ميشود اما براي رساندن
خانواده ايراني نيست بلكه تنها به منظور حفظ ظاهر
است .چند درصد از كارخانجات اين صنعت به جايگاه اصيل خود كه همان ارزآوري
موســیقی می تواند به افــراد در افرادی است که یک آسیب دیدگی
تجربهمی
تخصص وکار وا
داشتن آنها به
قدرتمندتــری بــر بدن اســت که بــرای درک
داشتن تخصص و تجربه است .چند درصد از كارخانجات اين صنعت به جايگاه اصيل خود كه همان ارزآوري
تجملي خانوادهها خريداري ميشوند مثل قهوه جوش
معمول خود ،بودجهاي جداگانه است بسيار كم است .تبليغ چنين نمايشگاههايي بايد
هاي
عالوه بر
مغز -
چــپ
بيشترآنها
بســیاری از
فروشبــه
ممکنفكراســت
حفظ
هزينهبه
شــرایط
براي دارد ومااین
مزمن و
خود ،درد
مقابله با
مســئولبايد
نمايشگاههايي
چنين
ســمتتبليغ
همچنین بسياردركم است.
جداگانه است
بودجهاي
ما عالوه بر هزينههاي معمول
بيشتر و سود
و مايكروفر و ...به
براي امر تحقيقات و آموزش تخصصي كاركنان خود در شبكههاي ماهوارهاي و شبكههاي تلويزيوني دنيا
مختلف،دنيا
دالیلتلويزيوني
شبكههاي
و
اي
ماهواره
هاي
شبكه
در
خود
كاركنان
تخصصي
آموزش
و
تحقيقات
امر
براي
تسهيالت
و
صنايع
اين
السويه
توجهیعلي
خود است .وجود
گفتار  -خود را به
از
حتی
یا
باشــید
نداشــته
کمک
خالق
و
فعــال
ذهنی
افسردگی کمک کند.
ً
درنظر ميگيرند؟ اخيرا كارخانجات توليدي كشور صورت بگيرد تا ما مشتري متخصص و خريداران عمده
عمده
خريداران
متخصص و
مشتري
بگيرد تا ما
نباشید.كنند ضربه مهلكي به
دريافت مي
و يارانههايي
یــک
مغــزی یــا
ســکته
جملــه
درنظرازميگيرند؟ اخيراً كارخانجات توليدي كشور صورت از
آنهاكهآگاه
کند.گرفتن حق ليسانس و مجوز استفاده از نام تجاري و كالن داشته باشيم و اين امر در اين مختصات فقط
می به
به گرفتن حق ليسانس و مجوز استفاده از نام تجاري و كالن داشته باشيم و اين امر در اين مختصات فقط از
اقتصاد ملي ميزند و مسلماً كسب بازار فروش كاذب
شركتهاي معتبر خارجي اكتفا كردهاند و اين امر را بر عهده وزارت صنايع بر ميآيد.
استرس کمتر
جراحت را تجربه کرده اند.
شركتهاي معتبر خارجي اكتفا كردهاند و اين امر را بر عهده وزارت صنايع بر ميآيد.
براي چنين محصوالتي با تبليغات زياد و يا اندك
حتي برنامهريزي جغرافيايي اين نمايشگاه خود به
خاطراتدانش فني و گسترش شبكه
یادآوریتكنولوژي،
مسئله انتقال
خارجي خود درآمد کمک به
نمونهمغز
داشنت
جوان نگه
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بســیاری
افــراد
ریتم
و
ملــودی
رســد
می
نظر
بــه
حتي برنامهريزي جغرافيايي اين نمايشگاه خود به
مسئله انتقال تكنولوژي ،دانش فني و گسترش شبكه
مقايسه با
كاهش قيمتي در
پوششدهي قشر متخصص كمك ميكند .بودن چنين
خدمات پس از فروش ترجيح دادهاند.
چنين
كند.
كمك مي
متخصص
پوششدهي قشر
خدمات پس از فروش ترجيح داده
باشگاهدر
یکدهد كه
افزايش مي
توليدي را آنقدر
اين بنگاههاي
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که
آمده
پیش
شما
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در
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تمریناتی
همانند
ســطوحاند.اســترس به آهنگ های
بودن می
کمک
گفتار
تقویت
موسیقی به
کردند:
تقسیم
گروه
سه
پاي صحبت مدير فروش يك كارخانه توليد نمايشگاهيوسطشهرفقطبهشلوغيكاذبايننمايشگاه
نمايشگاه
اين
كاذب
شلوغي
به
فقط
شهر
وسط
نمايشگاهي
توليد
كارخانه
يك
فروش
مدير
صحبت
پاي
به
صادرات
هنگام
در
گمركي
عوارض
و
آهنگباقدیمی
برابر مالياتورزشــی انجام می دهید و توانایی شنیدن
موسیقی مورد مــورد عالقه خود گوش می دهند کنند .در حقیقت ،گبی گیفوردز،
گروه
کاهش بی
خاطره به
به برخي از
نخستچند
دهد« :هر
 ميمحمدي ادامه
خاطــرات،انجامد.
یادآوری گاز مي
انحصاري اجاق
گرايش توليد
یکخانگي
لوازم
لوازم خانگي با گرايش توليد انحصاري اجاق گاز ميانجامد .محمدي ادامه ميدهد« :هر چند برخي از
كشورهاي آسياي جنوب غربي تاب بياورند در حاليكه
ديگراست
كشور
توليدي
برداريازلوازم
برقراریكپي
کمک به توليدات
گازسوز در
توليد لوازم
دورانگويد:
نشينم ،مي
های جسمانی خود را افزایش می ای مي
«فنبرای
گذشــته
خــاص از
و از نظــر علمــی نیز مفیــد بودن نماینده سابق کنگره آمریکا ،پس از
دادند،
هايمی
گوش
خود
عالقه
ارتباط،
قــراری،
مينشينم ،ميگويد« :فن توليد لوازم گازسوز در توليداتكپيبرداريازلوازمتوليديكشورهايديگراست
كارخانجات توليد كننده هم صنف اين توليدكنندگان
موســیقیميزند
آخر را قيمت
● حرف
بــهنمونههاي
الهاماز
تكاملندوبا
توليدات
هماهنگیامادركل
تكنولوژيك
یادآوریپاي توليد اصولي و
ايران صفر است و
مغز و
اقتصاديتواند
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تقویت
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●
هاي
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هدفالهاماز
تكاملندوبا
داخلروبه
توليدات
اســت .امادر
تكنولوژيك
اقداماصولي
اینتوليد
است و پاي
ايران
بنيادي و
دهید،شكوفايي
كه در سر سوداي
مشتري پشت ويترين يك فروشگاه لوازم خانگي آن در كشور ميلنگد .شايد مشتري متوجه نشود و خارجيوداخليخودوهمراهباتغييراتروبهرشدروانهبازار
بازار
خوردهدر نتيجه
مقطعي است
موضعي و
اقداماتمان
براي و
مشتري پشت ويترين يك فروشگاه لوازم
بازار
رشدروانه
تغييراتروبه
گرفــت،وازهمراهبا
خارجيوداخليخود
حضورنشود
مشتريبامتوجه
شايد
پـــژوهشگراندر
انتخـــابی خانگي آن
جهاني
سطح
شدن در
روانبرند
دارند و هدف
آنها پیوند
آهنگ به
که یک
اگر راقصد
دهد.
تمرین
شما را
60وشــرکت
مطالعه
ميلنگد.یک
برای
درمانی
موســیقی
كشورمی
گوش
کند.
ايستاده است .توقفش چند دقيقه طول ميكشد ،يا تحت تأثير ظاهر جنس قرار بگيرد و حتي جنس را ميشوند.آنهاييكهفقطبهسودفكرميكننداقدامبهتوليد
است.
موقتي
درآمدهايمان
و
كاذب
فروشمان
كشد،
مي
طول
دقيقه
چند
توقفش
است.
ايستاده
توليد
به
اقدام
كنند
مي
فكر
سود
به
فقط
كه
آنهايي
شوند.
مي
را
جنس
حتي
و
بگيرد
قرار
جنس
ظاهر
تأثير
تحت
يا
به
قبل
روز
از
بيش
روز
هر
اند
برگزيده
مجموعه خود
همتتر
خودراح
بســیار
برای
مغز
ســن،
دارید بــه
کننــده زن ســالم ،یــک آزمایش فراگیری مجدد چگونگی صحبت
دادند و
آن فريزر
داشتن
افزایششوق
رغمحالتش
بگذرد از
دلش نميآيد
باالست و به اصطالح مد است،
راضي باشد اما حقيقت مقطعي كااليي كه فروشش
مغــز خريد
بخرد و از
اســتهم
به نظر ميرسد اين بازار منطقهاي كه تالش دلش نميآيد بگذرد از حالتش شوق داشتن آن فريزر هم بخرد و از خريد خود هم راضي باشد اما حقيقت مقطعي كااليي كه فروشش باالست و به اصطالح مد است،
عمق فراموشي و ضرردهي فرو ميروند.
آمادهكنارش
جــوانميوشوم،
همچنــاننزديك
حدسراميزنم  .به او
باشدبهاما آنهايي كه
كپي شده
افسردگیاگر به صورت
ميكنند حتي
توليد
مزمن و
فرهايدرد
است.اين است كه به عنوان نمونه هنوزکاهش
دو در راخــود
موســیقی گوش اســترس روانی پس از گوش دادن کردن استفاده کرد.
کنترل
گروهنبودن برنامه ريزيهاي مديريتي در سطح كالن و چشمگيري براي جهاني شدن و داشتن شناسنامه دو در را حدس ميزنم  .به او نزديك ميشوم ،كنارش اين است كه به عنوان نمونه هنوز فرهاي توليد ميكنند حتي اگر به صورت كپي شده باشد اما آنهايي كه
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به
باالخره
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انديشند».
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گيرد .تا نمی
یادآوریانقالب
تحول به يك
اینبراي
خاص،كند،
المللي نمي
دادند.صحبت
باالخره به
در مي
نديدهام
ايستم
عظيم مي
صدایاندتابمانندبهكيفيتونوآوريميانديشند».
موسیقی ،گوش دادن به آمده
بهكنند.
اینكار مي
در باز
کنندگان در
شرکت داخل با
اوليه كه
نياز قابل توجه به
واميدارمش« :امينه صالحي هستم ،خانهدار؛ دوست
بر اساس آمار ساالنه  12ميليون تقاضا براي
سالهاست توليد كنندگان داخل اصطالح معمول
اينبهبازار بيسامان
افــرادآنچه در
بــرایدارد و
كشور نياز
صنعتي در
دار؛ دوست
صالحي هستم ،خانه
دارمش« :امينه
تقاضا براي
کمکآماربه ساالنه 12
معمول سکوتبر اساس
داخل اصطالح
كنندگان
بیماری هایسالهاست
بستي
موســیقیكاریاهمچون
استخدام نيروي
ميليونحتمل
بیماران برای
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مبتال
توانــد
پيش مــی
ســاز
نواختنبنیک
هستند و بــه
اســتراحت در
جاری یا
توليد آب
مختلفی،
مطالعه به
دارم يكي از اين يخچالها را داشته باشم .چون به «هر وسيله عمري دارد و بعد از چند سال بايد تعويض خريد لوازم خانگي در ايران وجود دارد كه از اين
و
داخل
توليدات
كيفي
رشد
به
رسيدن
است
بديهي
به
چون
باشم.
داشته
را
ها
يخچال
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يكي
دارم
وجود دارد كه از اين
ايران
در
خانگي
لوازم
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تعويض
بايد
سال
چند
از
بعد
و
دارد
عمري
وسيله
«هر
دارند.
قرار
كشور
جوان
و
جديد
داخلي
روي ابتكارات
تلويزيون ،دیسک انجام شــد .پژوهشگران دریافتند درمان های سرطان
گــوش
شــد،
منتشــر
Nursing
آنجایی
باشــد .از
مفید
زوال عقل
هدف
تحققهماین
ابزاری
مربوطوبهمشکالت
ترتيبآرتریت
تقاضاهاازبهجمله
البته فقط
دارد،
برایشيكي
عالیظاهر
ميآيد و
نظرم جادار
بيشترين
ميان
كنند تا
خود تثبيت مي
مشتريان
در ذهن
شود» را
«علمي» مدير فني يكي از كارخانجات توليد يخچال و رسيدن به مراتب باالي توليدي و فروش و بازاريابي نظرم جادار ميآيد و ظاهر شيكي هم دارد ،البته فقط شود» را در ذهن مشتريان خود تثبيت ميكنند تا ميان بيشترين تقاضاها به ترتيب مربوط به تلويزيون،
به دارند.
شرایطهم
كارآيي خوبي
يخچالها
ظاهرش نيست
بخاري
که گاز و
اجاق
مبتالپلوپز،
لباسشويي،
يخچال،ماشين
توليدات
سرپوشي بر
ندهند و
توانایــیاز دست
کــه بازار را
درد مزمن شرکت کنندگان در گروه موسیقی همان گونه که موسیقی می تواند
توانــد به
موســیقی مــی
نواقصبــه
منابعدادن
مديريتبا
ارتبــاط
برقــراری
شود .این
اينمی
محسوب
موجب
بودند
است.
ريزي و
صورت برنامه
لوازم جهاني در
ظاهرش نيست اين يخچالها كارآيي خوبي هم دارند .بازار را از دست ندهند و سرپوشي بر نواقص توليدات يخچال،ماشين لباسشويي ،پلوپز ،اجاق گاز و بخاري
فريزر كشور ميگويد« :ما براي پيشرفت در صنعت
حسابداري
كارمند
كه
همسري
و
فرزند
واقعدو
اما با داشتن
...
و
ظرفشويي
مانند
ديگر
خانگي
لوازم
و
است
گازي
تر
پائين
قيمت
دنبال
به
ها
مشتري
تمام
بگذارند.
خود
درد و
لوازم در
گازي استبهوافراد
افســردگی
مزمــن و
کاهــش درد
واپسین
مراحل
موسیقی
میمندهد.
مغز
ســریعتر از
شدند.
همسري كهمی
تمرینمث ً
بیماریكردن صنعت
براي نزديك
كشوري
طورتاكل هر
به
كارمند
دو فرزند و
اما با داشتن
استرس...
ظرفشويي و
مدیریتمانند
خانگي ديگر
جســمانیپائينتر
ریــکاوریدنبال قيمت
حسابداري خود بگذارند .تمام مشتريها به
براي مجموعه
ال
داشتهراباشيم.
خانگي بايد ايده
يك شركت خصوصي است قدرت خريدش را ندارم ».هستند و اغلب توانايي خريد پائين دارند .دنبال در ردههاي بعدي قرار دارند.
حرفي براي
جهاني بايد
استانداردهاي
مطلوب،از خود به
پایان را ندارم».
گفتنکند.يك شركت خصوصي است قدرتدرخريدش
ردههاي بعدي قرار دارند.
گروه در
دنبال
پائين دارند.
که توانايي خريد
اغلب
هستند و
نظر ميگيرم؛
ساله در
بهرهمدت 5
برایكوتاه
خود يك هدف
کمک
باقی می
نخورده
همچنان دســت
فواید
مندی از
های
مقایســه با
اســترس در
هایی
مطالعه ،گــروه
اين يخچال فريزر ايراني است.
به هر رو ايدهآل اين صنعت كيفيت باال به همراه قيمت
كيفيت نيستند .به عبارتي خواسته بازار ايران كيفيت
همراه}28
صفحه:
صنعتادامه
به هر رو ايدهآل اين{>>
صدايي
تا
صدايي
چند
جهان
اين
در
باشد.
داشته
است.
ايراني
فريزر
يخچال
اين
قيمت
درباال به
كيفيت
كيفيت
ايران
بازار
خواسته
عبارتي
به
نيستند.
كيفيت
آينده
سال
5
توليد
كيفي
درجه
خود
امسال
شروع توليد
کنندهكهرا به
 60شرکت
پائين تواند
درمانی می
موســیقی
لوازمهمراه
خود را
کتابخانه
داده بودند ،دیگر را تجربه کرده اند.
گــوش
موســیقی
حمايتبــه
خانگيبا درباره
موسیقیتوليد
يك كارخانه
از صاحب
نيروي كار
تربيت
هاي دولتي،
پائين است
پژوهشگراننفع
است .اين روند نه به
البته قيمت
ماند ،پائين و
كارخانهام را تعيين و تمام تالش و امكانات كارخانهام از حضور كشوري در سطح دنيا شنيده نشود ،در
از صاحب يك كارخانه توليد لوازم خانگي درباره پائين و البته قيمت پائين است .اين روند نه به نفع پائين است كه حمايتهاي دولتي ،تربيت نيروي كار
قيمت توليدات داخل در مقايسه با كيفيت آنها ميپرسم توليد كننده است و نه به نفع مصرف كننده ،تنها سود متخصص در زمينه توليد ،مديريت سرمايهها و بازاريابي
را صرف رسيدن به اين هدف ميكنم .اين يعني توليد هياهوي پيشرفت چرخهاي عظيم صنعت و تكنولوژي قيمت توليدات داخل در مقايسه با كيفيت آنها ميپرسم توليد كننده است و نه به نفع مصرف كننده ،تنها سود متخصص در زمينه توليد ،مديريت سرمايهها و بازاريابي
ميگويد«:تازمانيكهمواداوليهگرانبهدستتوليدكننده
اصولي در داخل و خارج كشور ضامن آن است.
نصيب فروشندهها ميكند».
ميرا
بيشتري
شود.
روز دنيا گم
اصولي در داخل و خارج كشور ضامن آن است.
ميگويد«:تازمانيكهمواداوليهگرانبهدستتوليدكننده بيشتري را نصيب فروشندهها ميكند».
هدفمند و رسيدن به يك بازار امن صادراتي».
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یک جدول با دو شرح
____________________ >>
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عادی
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شرح
جدولو با دو
های ____________________یک
جدول عادي

جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح
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افقي:
 -1طال  -از هر چيز با زرنگي استفاده
كردن
 -2ويران  -پرحرف  -آشكار ،نمايان
 -3زخم چركيني كه آب به آن نفوذ
كرده باشد  -شهر افغانستان  -لباس
پوشيده
 -4همگانيتر ،عموميتر  -آزاد و رها -
آب نيمه گرم  -ديوار بلند
 -5نام تجارتي براي پوشاك جين -
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به
موجب ...است  -آتشدان
 -6چراغدان  -وسط و بين  -فلزي كه
قرار بود طال شود
 -7سنگ سخت  -هجده بيت اول
مثنوي مولوي  -قرارگاه نظامي
 -8ضد حرارت  -از بستگان پدري  -از
مقاطع تحصيلي
 -9جمله قرآني  -شهري در استان
لرستان  -سبيل
 -10عالمت مفعول بيواسطه  -پيشوا
 شهري در استان كرمانشاه -11تمدني خاك شده  -خودپسند،
متكبر  -عدد ماه
 -12كشور مبارك  -نان كاغذي  -نگهبان گله  -عدد دو رقمي
 -13زير لباس  -دزدي  -موش صحرايي
 -14تأليف كردن  -مهربانتر از مادر  -رجن و دشواري ،زحمت
 -15عنوان كتابي در علم بيان به زبان عربي از عبدالقاهر جرجاني  -مرطوب
عمودي:
 -1از جمله كتابهاي معتبر تاريخ تأليف محمود گرديزي غزنوي  -سازمان جهاني
هواپيمايي
 -2قالب شعر خيام  -نژاد ايراني  -شش ضلعي
 -3همه دارند  -شهري در استان كردستان  -نوعي ساز
 -4پدر عرب  -شيريني فروش  -شناگر زيبا  -دورويي
 -5زمين پشته پشته  -به كمال رسيدن  -مذكر
 -6ضمير سوم شخص مفرد  -بنيانگذار و رهبر حزب كمونيست  -عامل بيماري
 -7جوشن -وارث سلطنت  -شهري در استان چهارمحال و بختياري
 - 8رود پرآب ايران  -شتر ميمالد تا پارچه شود  -ظرف غذاخوري
 -9مردان  -بندري در استان خوزستان  -سدي در آذربايجان شرقي
 -10بازسازي و مرمت -
حل جدول عادی شماره 4104
باقالي مصري  -نشانه
جمع
 -11مخفف گاه  -كوشش
كننده  -از نانهاي سنتي
ما
 -12سوره  30قرآن  -واحد
وزن سنتي ايران  -عابد
مسيحي  -تكه پارچه كهنه
 -13صافي يا پااليه  -از
جواد ایراخنواه
گازها  -شكاف ،رخنه
____________________
 -14چارهانديشي ،ژرفبيني
 ثابت و برقرار  -آساني.Sherbrooke W 5655
 -15سازمان فضايي -
NDG, H4A 1W6
درياچه كوچكي در حدود
 20كيلومتري شمال غرب
كرمانشاه

عینکفرهت
Tel.: 514-481-0671
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جدول عادي

افقي:
افقي:
 -1ورم  -از مشهورترين كتابهاي
 -1طال  -از هر چيز با زرنگي استفاده
ويرجينيا وولف ()1882-1941
كردن
نويسنده انگليسي
 -2ويران  -پرحرف  -آشكار ،نمايان
نفوذبيپدر  -كناره دريا  -آهو
كودك
-2
 -3زخم چركيني كه آب به آن
انگيزي  -از جهات اربعه -
- -3فتنه
لباس
كرده باشد  -شهر افغانستان
استاندار قديم
پوشيده
گوسفند جنگي  -قورباغه درختي
 -4همگانيتر ،عموميتر -4-
آزاد و رها -
آب نيمه گرم  -ديوار بلند  -شهر ايتاليا  -گريه بلند
پستاندار گوشتخوار دريايي -
 -5نام تجارتي براي -5
پوشاك جين -
هلندي  -روغن جال
فيلسوف به
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن
موجب ...است  -آتشدان  -6هويدا  -حركتي در ژيمناستيك -
منحرف ،اريب
خميده
فلزيوكه
 -6چراغدان  -وسط و بين -
 -7سخت و محكم  -هموطن ما -
قرار بود طال شود
فيلگوشاول
 -7سنگ سخت  -هجده بيت
نظاميصندلي پارك  -جستوجو ،تفرج
مثنوي مولوي  -قرارگاه -8
سخت -از
بستگان پدري
 -8ضد حرارت  -از
پوست آبزي
مقاطع تحصيلي
 -9ميبندند تا آماده انجام كار شوند
 -9جمله قرآني  -شهري -در
استانروي پارچه  -آرزوها
گلدوزي
لرستان  -سبيل
 -10چيز  -واحد پول نروژ  -پي در پي،
 -10عالمت مفعول بيواسطه -
پيشواهم
پشت سر
 شهري در استان كرمانشاه -11شهر استان مركزي  -از تقسيمات
خودپسند،
 -11تمدني خاك شده -كشوري  -عالمت نفي
عدد ماه
 -12بسيار درخشان  -متكبر -
Skill:
دهنده  -گاه از نهاد برآيد  -نخ ابريشم
سروش ،ندا
 -12كشور مبارك  -نان كاغذي  -نگهبان گله  -عدد دو رقمي
 -13نقطه مقابل حق  -سازمان پيمان مركزي  -از مركبات
 -13زير لباس  -دزدي  -موش صحرايي
 -14از قارهها  -ريا  -سياستمدار و اديب هندي
 -14تأليف كردن  -مهربانتر از مادر  -رجن و دشواري ،زحمت
آثارش
انگليسياز كه از
ماتيو
پرنده -مرطوب
جرجاني
عبدالقاهر
بزرگزبان عربي
نويسبيان به
نمايشنامهدر علم
عنوان كتابي
 -15اثري از سر جيمز-15
عموديپايا از تيره زيتونيان
كوچك سفيد است  -درختي
:
عمودي:
 -1از جمله كتابهاي معتبر تاريخ تأليف محمود گرديزي غزنوي  -سازمان جهاني
هواپيمايي موسيقيدان روسي امريكايي  -گياه شيرين!
 -1اپرايي از ايگور استراوينسكي
نژادفالني
نسنجيده -
زين -
ايراني  -شش ضلعي
كارشعر خيام -
قالب
 -2تسمه و دوال عقب -2
-3مركز
 -3گاو تبتي  -بيشمار -
سودانشهري در استان كردستان  -نوعي ساز
همه دارند -
خار كتيرا
شناگر -
معروفزيبا  -دورويي
اشتباه شناگر
شيريني-فروش -
عرب -
 -4دستور  -از پرندگان -4پدر
دو يار بلند قد!
گناهي -
كمالبي
ثابتبهشدن
اتهام و
آزادي
مذكر
رسيدن -
پشته -
زميناز پشته
 -5معضل اقتصادي -5 -
رنگرزي
 -6سنگ آسياب  -جنس
شخص مفرد  -بنيانگذار و رهبر حزب كمونيست  -عامل بيماري
گياهسوم
- -6ضمير
وارثدم و
عمل
ويتنام -
بازدم -شهري در استان چهارمحال و بختياري
سلطنت
جوشن -
 -7ابروي تركي  -شهر-7
مالد تا پارچه شود  -ظرف غذاخوري
ايران --شتر
حسين(ع)--رود
8
بهتانميزدن
پرآبشدن
بزرگ
 -8اسب امام
شرقي
 -9مردان  -بندري در استان خوزستان --9سدي
آذربايجان قالب
هميندر حاال -
مرمت -
بازسازي و
رامين
جدول -يار
معادله رياضي
4104
 -10شماره
حل جدول ویژه
شماره 4104
عادی
حل
باقالي مصري  -نشانه
 -10ظرف آبخوري  -يگانه
جمع
 حرف همراهي -11مخفف گاه  -كوشش
 -11اصل هر چيز  -ارسنيك
كننده  -از نانهاي سنتي
 -پارساي ديرنشين
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 -12سوره  30قرآن  -واحد
وزن سنتي ايران  -عابد
مسيحي  -تكه پارچه كهنه
 -13صافي يا پااليه  -از
گازها  -شكاف ،رخنه
 -14چارهانديشي ،ژرفبيني
 ثابت و برقرار  -آساني -15سازمان فضايي -
درياچه كوچكي در حدود
 20كيلومتري شمال غرب
كرمانشاه
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 -12كشتي جنگي  -تذكره
 -رودي در آلمان  -فوري

5

 -13مغازه مخصوص فروش
لوازم خياطي  -مهرهاي كه
در شطرجن اجازه حركت
ندارد  -كمند ،دام
 -14بلندمرتبه  -شيپور
بزرگ جنگي  -الهه عقل
 -15شجاع ،نترس  -عنوان
كتابي است از جروم ديويد
سالينجر

افقي:
 -1ورم  -از مشهورترين كتابهاي
ويرجينيا وولف ()1882-1941
نويسنده انگليسي
 -2كودك بيپدر  -كناره دريا  -آهو
 -3فتنهانگيزي  -از جهات اربعه -
استاندار قديم
 -4گوسفند جنگي  -قورباغه درختي
 شهر ايتاليا  -گريه بلند -5پستاندار گوشتخوار دريايي -
فيلسوف هلندي  -روغن جال
 -6هويدا  -حركتي در ژيمناستيك -
خميده و منحرف ،اريب
 -7سخت و محكم  -هموطن ما -
فيلگوش
 -8صندلي پارك  -جستوجو ،تفرج
 سختپوست آبزي -9ميبندند تا آماده انجام كار شوند
 گلدوزي روي پارچه  -آرزوها -10چيز  -واحد پول نروژ  -پي در پي،
پشت سر هم
 -11شهر استان مركزي  -از تقسيمات
كشوري  -عالمت نفي
24. Sep 2013
Part A
 -12بسيار درخشان  -سروش ،ندا دهنده  -گاه از نهاد برآيد  -نخ ابريشم
 -13نقطه مقابل حق  -سازمان پيمان مركزي  -از مركبات
 -14از قارهها  -ريا  -سياستمدار و اديب هندي
 -15اثري از سر جيمز ماتيو نمايشنامهنويس بزرگ انگليسي كه از آثارش پرنده
كوچك سفيد است  -درختي پايا از تيره زيتونيان
عمودي:
 -1اپرايي از ايگور استراوينسكي موسيقيدان روسي امريكايي  -گياه شيرين!
 -2تسمه و دوال عقب زين  -كار نسنجيده  -فالني
 -3گاو تبتي  -بيشمار  -مركز سودان
 -4دستور  -از پرندگان شناگر  -خار كتيرا  -اشتباه معروف
 -5معضل اقتصادي  -آزادي از اتهام و ثابت شدن بيگناهي  -دو يار بلند قد!
 -6سنگ آسياب  -جنس  -گياه رنگرزي
 -7ابروي تركي  -شهر ويتنام  -عمل دم و بازدم
 -8اسب امام حسين(ع)  -بزرگ شدن  -بهتان زدن
 -9همين حاال  -قالب
معادله رياضي  -يار رامين
حل جدول ویژه شماره 4104
 -10ظرف آبخوري  -يگانه
 حرف همراهي -11اصل هر چيز  -ارسنيك
 -پارساي ديرنشين
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ly visible minority
of visible minority
women—often face
(8.5%) and non-visible
multiple barriers to
minority (6.4%) newemployment including
comer men, based on
discrimination and lack
the 2016 Census.
of affordable childcare.
Organizations interestWe are proud that my
ed in the EOI process
Department has develare encouraged to
review the Funding
oped this exciting pilot
Guidelines available
that will offer direct
online and submit their
support and services
letter of interest by
to these newcomer
Christmas brings family and
December 19, 2018.
women as they get
friends together; it helps us apFrom: Immigration,
ready for the Canadian
preciate the love in our lives we
Refugees and Citizenworkforce, look for
can often take for granted.
jobs and develop their
May the true meaning of the hol- ship Canada web site.
For more details on
careers.
iday season fill your heart and
any aspects of immiWhen Canada’s womhome with many blessings.
gration, please do not
en succeed, Canada
Wishing you peace, joy, and all
hesitate to contact our
succeeds. This investthe best this wonderful holiday
office.
ment will support
has to offer. May this incredible
racialized newcomer
time of giving and spending time
_________
women to participate
with family bring you joy that
Keep safe, stay
in our economy and
lasts throughout the year.
healthy, and make sure
grow our middle class.
laughter is in your
We are counting on
minority newcomer women
everyday life.
these women to share their
($30,074), visible minority
talents and help fill critical
ترجمــه فارســی مقــاالت را در
newcomer men ($35,574),
labour shortages from coast
وبسایت ما بخوانید
and non-visible minority
to coast to coast.
Immigration Canada Maria
newcomer men ($42,591).
Visible minority newVisible minority newcomer Cottone
comer women have the
Represented by Jean
women are more likely to
lowest median annual
Sébastien Boudreault
be unemployed. The unincome of all newcom)(Lawyer
employment rate of visible
er groups at $26,624,
minority newcomer women www.mariacottone.com
compared to non-visible
info@immigrtioncmc.com
(9.7%) is higher than that

فواید سالمت شگفت انگیز موسیقی...
کمک کند ،به عنوان ابزاری خوب
برای تحمل درمانی های سرطان
نیز قابل اســتفاده اســت .به گفته
دانشکده پزشــکی هاروارد ،گوش
دادن به موسیقی اضطراب مرتبط
با شــیمی درمانی و پرتو درمانی را
کاهش می دهد .این کار می تواند
به کاهش حالت تهوع و اســتفراغ
در بیمارانــی که شــیمی درمانی را
پشت سر می گذارند ،کمک کند.
همچنین ،بررســی چنــد مطالعه
نشــان داده اســت که موسیقی به
کاهش درد و همچنین خســتگی
بیمــاران مبتال به ســرطان کمک
می کند .افزون بر این ،موســیقی
مــی تواند مدت زمــان ریکاوری و
بســتری بــودن در بیمارســتان را
کاهش داده و کیفیت زندگی بیمار
را افزایش دهد.

تقویت ورزش درمانی و
فیزیوتراپی
برای افراد بســیاری ورزش کردن
بــدون گــوش دادن به موســیقی

Supporting Visible Minority
Newcomer Women
and expand their existing employment services
to address the needs of
visible minority newcomer
women.
Finally, IRCC will work
with the Social Research
and Demonstration Corporation to develop a program
design and measurement
framework to quantify the
effectiveness of specific
employment interventions
and program designs, learning what methods work
best to support visible minority newcomer women.
Employment is key to the
successful integration of
newcomers. Having a job
isn’t just about making
an economic contribution to Canada, it’s also
about providing a sense
of dignity and belonging.
Newcomers—especial-

دشــوار است .بیشــتر افراد دارای
غریــزه ای برای هماهنگ ســازی
حــرکات و فعالیــت های خــود با
موســیقی هســتند و ایــن حرکت
ریتمیــک مــی توانــد به بــدن در
اســتفاده بهینهتــر از انرژی کمک
کنــد .در حقیقــت ،یــک مطالعه
نشــان داد دوچرخــه ســوارانی که
ســرعت خود را با موسیقی حفظ
می کنند ،در مقایســه با دوچرخه
سوارانی که به موسیقی گوش نمی
دهند ،اکســیژن کمتری مصرف
می کنند.
به واسطه تاثیر آن بر بدن ،موسیقی
می تواند به پشــت ســرگذاشــتن
موفقتر فیزوتراپی نیز کمک کند.
به گفته دانشکده پزشکی هاروارد،
موسیقیدرمانیعملکردجسمانی،
روانی ،شناختی و احساسی افراد را
طی برنامه های توانبخشی فیزیکی
افزایش می دهد.

بهبود سالمت قلب
یک آهنگ خوب می تواند به روش

income employment, lack
of affordable childcare and
weak social supports.
As part of the pilot, IRCC
is launching an expression
of interest process today for
new service providers that
are not currently funded by
the department. IRCC will
provide funding of up to $7
million for new, innovative
programs and services to
support visible minority
women in accessing the
labour market and to build
capacity in smaller organizations that serve or are led
by visible minority women.
IRCC will also amend
existing contribution agreements of select service pro)vider organizations (SPOs
across Canada with funding
of up to $5 million. This
additional funding will
increase SPOs’ capacity

New pilot to address
multiple barriers to success
for women in Canada’s job
market
December 5, 2018—Toronto, ON—Visible minority
newcomer women integrating into Canadian society
can face many barriers to
employment. To address
these challenges, today the
Honorable Ahmed Hussen,
Minister of Immigration,
Refugees and Citizenship,
announced the launch of
a 3-year Visible Minority
Newcomer Women Pilot.
The goal of the pilot is to
improve the employment
and career advancement
of visible minority newcomer women in Canada
by addressing the barriers
they may face – genderand race-based discrimination, precarious or low

ترکیه جای ایران را در بازار
جهانی فرش گرفته است

>> ادامه از صفحه27 :
های مختلف سالمت قلب شما را
بهبود ببخشد .موسیقی می تواند
شــیمی مغز شــما را به واقع تغییر
دهد و به فواید قلبی عروقی منتج
شــود .مطالعات نشان داده اندکه
گوش دادن به موسیقی می تواند به
آرامش ســرخرگ ها کمک کندکه
به بهبــود عملکرد رگ های خونی
منتج می شود .افزون بر این ،پس
از فعالیت جسمانی ،موسیقی می
توانــد ضربــان قلب و فشــار خون
شما را ســریعتر به سطوح عادی
بازگرداند.
همچنین ،پژوهش ها نشان داده
انــد که گــوش دادن به موســیقی
مورد عالقه می تواند فواید بیشتری
نســبت به آهنــگ هــای انتخابی
توسط فردی دیگر داشته باشد ،از
این رو ،ذائقه موسیقی شما هرچه
باشد می تواند برای سالمت قلب
مفید باشد.
•
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کاهش صادرات فرش ایران ربطی به
حتریم ندارد.

رئیــس اتحادیه تولیدکننــدگان و
صادرکننــدگان فــرش دســتباف
ایران گفت زمانی صــادرات فرش
دستباف برابر با یک سوم صادرات
غیرنفتی بوده حال این رقم به یک
هشتادم رسیده است .او همچنین
گفــت صنعتگــران فــرش ایران
جذب بازار ترکیه شدند.
رئیــس اتحادیه تولیدکننــدگان و
صادرکنندگان فرش دستباف ایران
گفته اســت که ایران در ســال ۷۳
حدود یک میلیارد و  ۷۴۰میلیون
دالر صادرات فرش داشته ولی «به
دلیل برخی آیین نامهها و مسائل
پیــش آمــده» ،وضع تغییــر کرده
و درحــال حاضــر صــادرات فرش
دســتباف ،حــدود یک هشــتادم
صادرات غیرنفتی است.
وی «ســوء مدیریت و تدابیر بد و
قوانین دســت و پا گیــر» را دلیل
اصلــی افت صــادرات فــرش ایران
میداند .به گفته او صادرات فرش
دســتباف ایــران اکنون بــه ۳۰۰
میلیون دالر در سال کاهش یافته
اســت .او در این ارتباط همچنین
تاکیــد کرد کــه کاهش صــادرات
فــرش ایــران ارتباطی بــه تحریم

ندارد.
اتحادیــه
رئیــس
و
تولیدکننــدگان
صادرکننــدگان فــرش
دســتباف همچنین گفته
است که بیشترین مصرف
فــرش دســتباف ایرانــی در
اروپا بوده و پس از اعمال تحریمها
توســط آمریــکا ،تجار بــا دورزدن
تحریمها مقدارکمی بازار جهانی را
تامین کردهاند.
«صادرکنندگان مــا در ایران اذیت
میشــوند .حــدود دو میلیون نفر
شــاغل در ایــن صنــف داریــم که
بــا خانوادهشــان حــدود هشــت
میلیــون نفر به صورت مســتقیم
و غیرمســتقیم از این راه ،کســب
روزی میکننــد .یک دهــم از کل
جمعیت کل کشــور با قالیبافی در
ارتباط هستند بنابراین دولت باید
به اشــتغال این صنــف توجه ویژه
داشته باشد».
کریمی اصفهانــی در ادامه تصریح
کــرد که ترکیه اخیرا دســت به کار
شده و با دادن تسهیالتی به فعالین
ایــن صنف ،اشــتغال ایجــاد کرده
اســت .به گفته ایــن مقام صنعت
فرش ایران تسهیالتی که ترکیه به
این صنف میدهد به قدری اســت
کــه بیشــتر طراحــان و بافندگان
ایرانی به ترکیه عزیمت کردهاند.
رئیــس اتحادیه تولیدکننــدگان و
صادرکنندگان فرش دستباف ایران

آمــاری از فــرش بافانــی که جذب
صنعــت و بازار فرش ترکیه شــدند
ارائــه نکــرده اســت .اما صــادرات
فرش ترکیه در ســه ســال گذشته
رشد چشمگیری داشته است و هر
مقدارکه سهم صادرات فرش ایران
در بازار جهانی فرش کاهش یافته
صادرات این کشور همسایه بیشتر
شده است.
خبرگــزاری آناتولی روز شــنبه ۱۷
آذر به نقل از احمد کاپالن ،رئیس
اتحادیــه صادرکننــدگان فرش در
جنوب شرقی آناتولی ترکیه گزارش
داد که میزان صادرات فرش ترکیه
تا پایان ســال  ۲۰۱۸به دو میلیارد
و  ۳۰۰میلیون دالر خواهد رسید.
این مقــام صنعت فــرش ترکیه به
آناتولی گفته است که در ترکیه ۱۵۰
شــرکت تولید و زیر مجموعههای
آن در صنعت فرش فعالند و برای
 ۴۰هــزار نفر زمینه اشــتغالزایی
شده است.
طبــق آمــار و ارقــام مجمــع
صادرکننــدگان ترکیــه ٬حجــم
صــادرات بخــش فــرش در ســال
 ۲۰۱۶در حدود یک میلیارد و ۹۱۸
میلیون دالر بوده است .این میزان
در سال  ۲۰۱۷در حدود  ۱۳درصد
افزایش یافته و به دو میلیارد و ۱۶۵
میلیون دالر رســیده و پیشبینی
میشــود که این رقم تا پایان سال
 ۲۰۱۸به دو میلیارد و  ۳۰۰میلیون
دالر برسد( .دویچه وله )
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تحلیل...
چند خصوصیت یک لیدر ایدئولوژیکی-
سیاسیمسمومالفکر
•

که:
«از کنترل فــرد یا جمعی درمانده
و ناتواننــد ،در خــود و جمــع
مربوط به خود نسبت به افراد
تســلیمناپذیر چنــان نفرت و
خصومتی برمیانگیزند تا این
عناصر ســرکش و کنترلناپذیر را
رسوا و ایزوله و بدنام کنند*».

محمد ارسی

-۱یکلیدرسیاسیمسمومالفکر،
فرد مریض ایدئولوژی زدهای است
که به حرف و نظــر دیگران گوش
نمیدهــد ،و فقــط آن حرفــی را
میشنود که در ت ٌایید و تعریف از او
یا در اطاعت اوگفته شود .اینچنین
جدا معتقد است
لیدر مســمومی ّ
که« :دنیا برمحور معتقدات و افکار
و رهبــری اوســت که میگــردد و
میچرخد؛ ازینرو دیگران وظیفهای
به جز شنیدن سخنان او و خدمت
به او ندارند*».

•

 -۳یک لیدر سیاســی مسموم...
همیشــه مراقــب اعمــال و افکار
دیگران اســت که از خط فکری او
خارج نشوند و به راه دیگری نروند؛
لذا دائم در اندیشه است که چطور
«جامعه» را تحت تسلط و کنترل
کامل خــود درآورد و بدینوســیله
ذهــن و زندگی مــردم را آنگونه که
میخواهــد دســتکاری کنــد ،در
واقع میل ســیریناپذیر به کنترل
دیگــران از بدتریــن خصوصیــات
یک لیــدر سیاســی-ایدئولوژیکی
مســموم اســت؛ خواســت چنین
رهبر عقیدتی و سیاسی مسمومی
این اســت که« :دنیا در برابر افکار
وگفتار او ســر تســلیم فرود آورد و
جمله مردم مطیع اوامر و نظرات
او شوند ،ازینروست که از شنیدن
کلمــهی َنــه نفــرت دارد ،چــون
هرنه گفتنــی را ،هر اندازه کوچک
و ناچیــز باشــد ،به منزلــهی نفی
سیستم سلطه وکنترل خود تلقی
میکند».

•

 -۴لیدر مسموم الفکر برای حفظ
و گســتراندن ســلطه همهجانبــه
خود بــرگروه و باند و حــزب ،و یا
منطقهی تحت اختیار خود ،تاریخ
گذشــته را نیز کنتــرل میکند ،به
ایــن معنا که عوامل قلمبهدســت
یک لیدر مســموم ،وقایع تاریخی
گذشــته را به میــل رهبری چنان
کم و زیاد و بازسازی میکنندکه به
کار حفظ سلطهی فعلی و امروزی
رهبــری بخورد و با اســتناد به آن
وقایع تاریخی من درآوردی ،اعمال
و سیاســتها و یا هرآنچه وی انجام
میدهد ،توجیه گردد!
تاریخ سده بیستم میالدی نشان
داد ،که جعل همه جانبهی وقایع

همــدردی
همکارگرامی
جناب آقای کوروش محمدی،
خانواده های داغدار محمدی،
حیدر زاده و بصیری

•

•

 -۲یک لیدر مسمومالفکر ،راحت
و آســوده انگ و تهمت میزند و
در پس هر نوع انتقاد و مخالفت
بــر حقی هم کــه از خطاهــای او
بشــودّ ،
خط توطئــهی خارجی را
میبیند و اشتباهات خود را تکرار
میکنــد .چنیــن رهبرمســموم و
متوهمی یقین دارد که هر اتفاقی
در اطــراف او میافتد در تایید او و
یا توطئهای علیه موقعیت و مقام
اوست!

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

گذشــته یا کنتــرل گذشــته از
نخســتین تالش و کوشــشهایی
اســت که گروههای ایدئولوژیکی،
فرقههــا و نظامهای تمامیتخواه
انجــام میدهنــد تــا گذشــته را
نیز به صــورت منبع مشــروعیت
تمــام و کمالی برای اعمال ســران
مســمومالفکر ایــن فرقههــا و
نظامهای مکتبی درآورند!
مثال هیتلر برای حفظ و گسترش
ســلطهی اهریمنــی خــود بــر
آلمانیها ،تاریخ آلمان و پروس را از
پایه و اساس چنان تغییر داده بود
تا سیستم مردمخوار نازی ،صورت
امــروزی و طبیعــی گذشــتههای
پر افتخــار قوم ژرمن جلــوه کند.
دســتگاه تبلیغاتــی او از فردریــک
کبیر ،جوری حرف میزد که گویی
یکی ازبنیانگذار حــزب نازی همو
بوده.
استالین نیز با تاریخ روسیه همان
معامله را انجام داد ،یادمان باشد
کــه در کتابهای درســی و رســمی
شوروی تحت سلطه استالینیزم،
نقــش شــخصیتهای موثــر در
انقالب اکتبر بارها و بارها بازسازی
گردید ،یعنی انقالبی ضد انقالبی
نامیده شــد و ضدانقالبی انقالبی
لقب گرفت ،تا سیاســتهای روز
جمع حاکم توجیه گردد!
یا ما ایرانیها بهروشــنی شــاهدیم
که ایدئولوگها و دســتگاه تبلیغاتی
نظــام فقاهتی چگونــه وقایع دوره
مشــروطیت ،جنبــش روحانیت،
جنبــش بزرگ ملی شــدن نفت و
وقایــع مربوط به مبــارزات دههی
چهل وپنجاه شمســی را از اساس
تغییر داده و به شــکلی درآوردهاند
که سیاســتهای خانمانبرانداز و
ایران بربــادده «رهبر با بصیرت»
را دربست توجیه کنند؛ به همین
سبب اســت که میبینیم مصدق
و مبــارزان ملــی ،یــا مجاهدین و
چپهای آن دوره انکار میشــوند
ولــی آدمهــای معلومالحالی مثل
نــوری و کاشــانی را چنــان تاییــد
و تمجیــد میکننــد! ایــن عناصر
مکتبی مســمومالفکر اگر دریابند

-۵لیدرایدئولوژیکیمسمومالفکر
بــه دالئــل و دلیلآوریهــای رقبا
و منتقدیــن خــود ابــدا توجهــی
نمیکنــد ،او ن ّیت رقیب را در برابر
ن ّیت خــود قرارمی دهد نه منطق
خــود وطــرف مقابــل را؛ وچــون
جملــهی منتقدیــن و مخالفــان
خودرا گمراه و بدن ّیت وتوطئه چی
میداند،هرطــرح و راه ح ّلی را هم
که ازســوی آنها بیاید ،توطئه يی
پرخطــر وضد ملــی مینمایاند وبا
قاطعیت تمام نفی ور ّد میکند!

درگذشت بزرگ خاندانتان
زنده یاد جناب آقای رضا محمدی
ک شما تسلیت عرض نموده ،برایتان
را به یکای 
شکیبایی ،سالمتی و زندگانی طوالنی را از صمیم
قلبآرزومندیم.

دوستان و همکاران شما
در فرودگاه پی یر الیوت ترودو

•

 -۶لیدرسیاســی مســمومالفکر
معمــوال میکوشــدکه دیگــران را
وادارد تــا به صــدق و صمیمیت و
ن ّیت همیشه خیر او ایمان بیاورند
و در ارتبــاط با اعمــال و افکار او،
جز درستی و خوبی ،چیز دیگری
نبینند و نگویند! ازینروست که این
مسموم ذهنی ،نیازمند و معتاد به
تعریف و تمجید شــنیدن است تا
حس خود-نهنگبینی وی ارضاء
ّ
گردد!
باز به این ســبب است که دایرهی
باند و بیت یا بلهقربانگویان خود را
مرتب گسترش میدهد و در نتیجه
امور مربــوط به جمع و محفل ،یا
حزب و کشــور تحــت اختیار خود
را هــم بــه اجبــار از دایــرهی ایــن
وابستگان نوکرمنش و بیحقیقت
اداره میکند!

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

•

 -۷عنصــر سیاســی-مکتبی
مسمومالفکر حق تعریف و تمجید
شنیدن را هم به خود و خانوادهی
خود منحصر میکنــد لذا هرگونه
ستایش و تمجیدی را که از دیگری
صورت بگیرد ،نوعی اهانت به مقام
خــود تلقی میکنــد و از آن «زنگ
خطر عظیم» به سادگی نمیگذرد.

•

 -۸مشــغلهی ذهنــی یــک لیدر
مســمومالفکر «خاصــه از نــوع
وطنــیاش» حــذف و نابــودی
دشــمنان و رقبــای سیاســی و
عقیدتــیاش اســت ،در واقــع
احساس حاکم و غالب بر وجود او،
کینه و خصومتی ســت که نسبت
به منتقدین و رقبا و دشمنان خود
دارد ،نه مهر و محبت و دلسوزی
نسبت به مردم و ملت و کشورش!
لذا این مسموم فکری ،قائم ّ
بالذات
نیست ،یعنی هستی و معنی زندگی
خود را از دشمنی کردن با این و آن
میگیرد یا با قطبنمای دشــمنی
اســت که به زندگی خود ،و جمع و
مردم زیر سلطه خود نظم و ترتیب

کامیونیتی

میدهد .و ازینروست که یک لیدر
مســمومالفکر دشمنســتیز ،بــه
بهايی که در دشمنی با «دیگری»
پرداختهمیشوداهمیتینمیدهد،
مرگ و اســارت میلیونها انســان
و ویرانــی و نابــودی یــک مملکت
تغییــری در احــوال او بــه وجــود
نمــیآورد ،زیرا تنهــا موضوعی که
برایش مهم و حیاتی است مبارزه با
دشمن ،و ایذا و اذیت و نهایتا غلبه
و پیروزی است!

•

 -۹یک لیدر سیاسی مسمومالفکر
مخصوصا نوع روشنفکرنمای آن،
واقعا باور دارد که «همیشه حق با
اوســت ،یعنی اعمال و افکارش از
هر گونه عیــب و نقصی خالی و به
دور اســت» ،او هر جملــه خود را
حقیقت محــض میداند و هرگونه

نقــد و انتقــادی را ضدیت با حرف
حــق ارزیابی مینماید و با خشــم
و نفــرت تمــام ر ّد و نفــی میکند.
چنین رهبر مســمومی چون غرق
در توهمات خود است ،در تحلیل
امــور جــاری جامعــه ،آرزوهایش
را بــه جای پیشبینــی میگذارد و
گمانهزنیهایــش را هــم بهجــای
تحلیل و بررسی!
نهایــت اینکــه چنیــن لیــدر
ایدئولوژیکی مســمومی به کانون
تولیــد رٔویــا و آرزوهــای غیرقابل
اجرا بدل میشــود خود ،و جمع و
جامعــهای را از بحرانــی به بحرانی
فرو میبرد!

•

 -۱۰یــک لیــدر سیاســی-
ایدئولوژیکــی مســمومالفکر ،در
مجمــوع عنصری اســت با هوش

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

بــاال و اخالق پائیــن؛ این موجود
باهوش زیاد ولی بیاخالق ،بهجای
بصیــرت سیاســی و اجتماعــی،
معمــوال رندی و زرنگــی یادگرفته
یعنی دید اســتراتژیکی ندارد؛ ولی
بلد اســت که مدتهــا در صحنهی
قــدرت باقی بمانــد و منافع فردی
خــود را با منافــع عمومی جامعه،
یک کاسه نشان دهد!
از خصوصیت این مرد رند سیاسی
و ایدئولوژیکی این است که:
«نتیجه برایش مطرح است پروسه
مطــرح نیســت» یعنــی قانــون و
اخالق و منافع ملی و اصول انسانی
و حقــوق عمومی برایــش مطرح
نیســت ،آنچه مهم و اساسی است
غلبــه بــر رقبای شــخصی ،و باقی
ماندن در تخت قدرت است!
•
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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

بــــاورکنیم...

•

باور کنیم،
الزم اســت تــا اوقاتــی را بــا خود
صادقانه و بی تکلف خلوت کنیم.

•

باور کنیم،
که هر انسانی دارای نقاط ضعف و
نقاط قوت است ،پس خود را بهتر
و بیشتر بشناسیم.

•

کــه موفقیت و شکســت ،نشــانه
های بودن و حرکت است.

•

باور کنیم
زندگی به اعمال پاداش می دهد.

•

باور کنیم
بزرگ نمایی و کوچک شــمردن،
هردو آفت اســت ،مهم اســتنباط
شماست.

•

باور کنیم،
تــا ندانیــم چــه مــی خواهیــم به
اهدافمان نمی رسیم.

باور داشته باشیم،
کــه زندگی همــواره با مشــکالت
عجین بوده و خواهد بود.

باور کنیم،
که خــوب دیدن و نیکو گفتن هنر
است.

باور کنیم،
که حرکت را همیشــه از خود آغاز
کنیم.

باور کنیم ؛
که دنیای ما بازتابی از خود ماست.

•

باور کنیم،
تا همواره قدرشناس داشته هایمان
باشیم.

•

باور کنیم،
تا بجــای انکار واقعیــت ها به آنها
توجه کنیم.

•

•

•

تسلط بر خــــویش...

در چنگ سپاه...

باور کنیم
که بخشش نشانه ی قدرت است.

•

•

•

باور کنیم و بدانیم

اگــر بر ایــن  5مورد تســلط
یافتیدشمابی نظیرید
•
تسلط بر جسم:

باور کنیم،
ماییــم که به دیگران می آموزیم تا
چگونه با ما رفتارکنند.

ورزش ،تغذیه ،كنترل وزن،
رسیدگی به ظاهر بدن ،ترک
ســیگار ،و وابســتگی هــای
جسمانیدیگر

•
تسلط بر هیجانات:
پرخاشــگری،
خشــم،
عصبانیــت ،افســردگی،
دمدمــی مزاجــی ،ناامیدی،

دولت اســرائیل همراه عربســتان
ســعودی و ســایر امیرنشــینان
حاشیه خلیج فارس دنبال ساختن
نوعــی اتحادیــه در برابــر ایــران
هستند و تا حدود زیادی در اینکار
جلــو رفتهاند .ایران با شــعارهای
بیمعنی و مذهبــی و بیخرادانه
خود بهجــای آنکه اســرائیل را در
برابــرکشــورهای عربی متخاصم
مثــل عربســتان در کنــار خــود
نگهدارد با رفتاری شدید ًا خصمانه
ایشان را در کنارکشورهای عربی،
که سالها باهم در مورد فلسطین
در جنگ و کشــاکش بودهاند قرار
داده است .امروز حماس هم شعار
نابودی اســرائیل را کــه حاکمان
ایران از آن دســت بــر نمیدارند را
نمیدهد و دنبــال یک نوع صلح
بــا آن کشــور اســت .جمهــوری
اســامی بهزعم خویش بــا ادامه
حضور نظامی خود در کشورهای
خاورمیانه نظیر عراق ،ســوریه و
لبنــان ،در جلــد حزبالله لبنان
میخواهد سر خرکشورهای غربی
و ســعودی در خاورمیانه باشد تا
راهی بــرای باقی مانــدن خود در
صحنه خاورمیانه را داشته باشد.
ولی با کــدام درآمد؟ آیــا با درآمد
ته کشــیده نفتــی میخواهد این
نیروهای نظامی را در این کشورها
سرپا نگهدارد؟
امروزه مردم ایران از گوشــه وکنار
کشور رفته رفته به مخالفت علنی

با حکومت و فساد حکومتی به پا
خاســتهاند .اعتصاب کارگران در
شــهرهای مختلف کشور بهدلیل
عدم پرداخت دستمزدهایشان ،در
حالی که روز بهروز شعارهایشــان
علیه حکومت عریانتر میشــود.
معلمیــن مملکــت نیــز بســیار
وســیع بــاز بــرای حقوقشــان در
برابــر حکومت صف کشــیدهاند.
بهزندان بردن ایشــان نیز راه حلی
برای حکومت نبوده است .عالوه
براین حکومت دنبال خفه کردن
فعالین حقوق بشــر اســت .اخیر ًا
سازمانهای جهانی حقوق بشری
اعــام کردند که هشــتصد نفر از
فعالین حقوق بشــر در ایــران در
زندان بهسر میبرند .وکالی مدافع
ایشان نیز هر روز گرفتار مامورین
امنیتی و زندان میباشند.
مشــاهده میکنیم کــه حکومت
ذرهای از فشــار خــود بر مــردم را
کم نکرده است .و سپاه پاسداران
جلــودار ایــن هجــوم ســبعانه
حکومت بر مردم و مبارزین ایران
است .سپاه پاسداران برای حفظ
برنامههای نظامی خود بیخردانه
بــه جنــگ بــا امریــکا رجزخوانی
میکند .بهنظر میرســد که سپاه
پاســداران برای ادامه اســتراتژی
جنگی خود شــاید چــارهای بهجز
ً
آنکــه خود
کامــا کار حکومتی را
در دســت بگیرد را نداشته باشد.
هرچند آنچه در سیاست حاکم بر

کسی کنارت هست

ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻭ ﻋﺰﯾﺰﻣﯽ ﺷﻮﺩ ! . . .
ﺍﺳﺖ :
ﻳﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯼ ﺳﺮﺩ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺮﻭﺩ
وقتــی کســی در کنارت هســت،
 ،ﺧﻮﺑﯿﻬﺎﯾﺶ ﻋﯿﺎﻥﻣﯿﺸﻮﺩ ! . . .
ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ ! . . .
خوب نگاهش کن:
ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺳﺨﺘﻴﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺎﻩ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ  ٬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
به تمام جزئیاتش
ﻗﺸﻨﮓ ﻭ ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮﻣﯽ ﺷﻮﺩ ! . . .
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ! . .
به لبخند بین حرف هایش
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺁﺯﺍﺩﯼ ،ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ
به سبک ادای کلماتش
ﺩﺭﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﯽ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ .
بــه شــیوه ی راه رفتنــش ،چیزیبنامشكست...
چیزی بنام شكســت وجود ندارد .آنچه ! . .
نشستنش
هست نوعی نتیجه است .اگر این نتیجه ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ
به چشم هاش خیره شو
ها به دلخواه شــما نیســت ،نحوه عمل ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿﺸﻮﺩ .
دســتهایش را بــه حافظه ات
خود را تغییر دهید .کلمه شکست را قلم ! . .
بسپار
بگیرید و زیرکلمه نتیجه خط بکشید و ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ  ،ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ
گاهــی آدم هــا آنقــدر ســریع
سعی کنید از هر تجربه چیزی بیاموزید .ﺩﻟﺸﮑﺴﺘﻪ ﺍﯾﯽ ﺭﻭﯾﺎ ﻣﯿﺸﻮﺩ .
میرونــد که حســرت یک نگاه
!..
سرســری را هــم بــه دلــت
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻭ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ
میگذارند...
ﺩﯾﺪﻥ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﺁﺷﻨﺎ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻓﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻳﺮ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻴﻢ  ،ﺧﯿﻠﯽ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﻏﺮﺑﺖ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽﺷﻮﺩ  . .ﻗﺪﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ . . .
ﺩﯾﺮ ! . . .
!.
ﺯﻧﺪﮔﯽ انقــدر هــا هــم طوالنــی
ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻥ
ﻳﮏ ﻋﺰﻳﺰ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺖ نیست....

به خودمان و دیگران حس خوب بدهیم !

اگر بعضی ها می دانســتند با یک
ســام انــرژی بخــش و صبحت
بخیــر دل آدم چقــدر قــرص می
شــود ،آدمها برای گفتنش هیچ
وقــت خودشــان را بــه کوچه بی
خیالی و فراموشی نمی زدند.
بنابراین لحظــات آغازین هر روز
برای داشــتن یک روز قشــنگ و
زیبا بسیار تعیین کننده است.
از ایــن رو ســام صبحگاهــی و

خوشی های بی اساس ،لذت
جویی با پیامدهای منفی
•
تسلط بر مسائل مالی و
مدیریت مالی

>> ادامه از صفحه7 :
مملکت امروزه مشاهده میشود
چیــزی بهجــز تثبیــت سیاســت
بیخردانه ســپاه در نظامی کردن
مقابله با امریکا نیست.
حکومــت امــروزه صحبتــی از راه
مسالمتآمیز و گفتگو و مذاکره و
کنار آمدن را ندارد .خب نمیشود
با جیب خالــی برنامههای جنگی
در منطقه داشــت و جلوی امریکا
ســینه ســپرکــرد .اعــام اینکــه
امریکا در افغانستان دست پایش
گیــر کرده و شــاید دنبــال جنگ
جدیــدی نباشــد پولی بــه جیب
حکومتیان نمیریزد و از محاصره
اقتصــادی امریــکا کــم نمیکند.
خالیبندیهای آقــای روحانی در
اعالم برنامههای جنگی ســپاه با
امریکا ،مانند بســتن تنگه هرمز
و ســایر راههای دریائی و غیره ،با
حضور نــاوگان نظامــی امریکا در
خلیج فارس به شــوخی شــباهت
دارد .بــا کدام پشــتوانه اقتصادی
میخواهندبجنگند؟
سپاه موفق شده است تا سیاست
جنگ در برابر مذاکره را بر ســایر
اربــاب حکومــت غالــب نمایــد.
حکومتیان اساســ ًا دنبال مذاکره
بــا امریــکا نرفتنــد و بــا دعــوت
امریکا بهمذاکره مخالفت کردند.
شرایطی قرار دادندکه امریکا دست
به ترکیبشان در منطقه نزند حتی
امامهای جمعه روی منبر از ادامه
مقاومت در برابــر امریکا صحبت
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صبحت به خیر نقــش مهمی در
حس خوب دادن به دیگران دارد.
این حس با دوســتت دارمی ،یا با
ابراز عشقی محکم تر خواهد شد.
اگرگفته نشود دیوار آن روزمان با
بغضی کوچک ،با دلتنگی کوچک
مــی لرزد و می افتد روی آرزوها و
احساساتمان.
صبحت بخیر ،شاید برای ما فقط
یک جمله ســاده بــا فعلی حذف

تعــادل بین دخــل و خرج،
اقتصاد در مصرف و مدیریت
مالی زندگی.
•
تسلط بر زمان:

کردند .سپاه شدید ًا جلوی افرادی
که احیان ًا در ابتــدا دنبال این کار
بودند ماننــد محمدجواد ظریف،
وزیــر خارجــه را گرفتنــد .اعــام
مزورانه ظریف در مصاحبههایش
بــه اینکــه «مــا زندانی سیاســی
نداریــم»؟! کمکی بــه نزدیکی با
سپاه را نداشــت .و امروزه ظریف
ماننــد اربابــش روحانــی صحبت
از برنامههــای جنگــی و دنبــال
کردن برنامه هستهای به سطحی
بهمراتب باالتر از پیش اگر امریکا از
برجام دست بر ندارد میزند.
خالیبندی در تمام سطوح دولت
وجود دارد .یکی نیست بپرسد با
کدام بودجــه این برنامههــا را در
سر میپرورانید؟! ظریف میگوید
در جنگ ایــران و عراق همه دنیا
بهخصــوص امریــکا علیــه ایــران
کمک نظامی کرد و حاال میگویند
چرا موشــک درست میکنید؟ با
این حســاب هیچوقت نمیشــود
با امریکا کنار آمد چون همیشــه
یــک موضوعی در بین اســت .در
این ماجرا روشــن بــود که امریکا
حاضــر نیســت بــا حضور ســپاه
قدس و سایر سربازان خریده شده
افغانی با پاسداران در منطقه کنار
بیاید .سپاه راهی بهجز بازگشت به
خانه را نداشــت ولی سپاه بهجای
آرام کــردن فضــا با خالــی کردن
میدانهــای جنــگ در خاورمیانه،
حتــی زمانیکــه روســها «متحد
ایشــان هم با کنار آمدن به شکلی
در این موضوع با امریکا ،خواستار

شده باشد.
اما برای کسی که می شنود هزار
معنی دارد.
یعنی امروز هم دوستت دارم .
یعنی تو برای من مهمی!
یعنــی دم صبحــی اولین کســی
بودی که بیادم بودی.
ســام صبحگاهــی؛ صبحت به
خیر و حس خوب دادن را از کسی
دریغ نکنیم.

مدیریت زمان ،جلوتر بودن
از برنامه ها ،پیگیری كارها و
به موقع عمل كردن
•
تسلط بر روابط:

خروج نظامی ایران از سوریه بود.
سپاه همچنان بیخردانه بر طبل
جنگ بیشترکوبید.
واقعیــت این اســت که جمهوری
اســامی باید دســت و پــای خود
را از منطقــه جمــع کنــد و یــک
جور با شــیطان بزرگ کنار بیاید
و این بــدون کمــک واقعی مردم
با حکومت میســر نیســت .و این
است که نمایشات مسخره جنگی
در برابر ارتش امریکا ،اســرائیل و
عربســتان و سایر هم پیوندانشان
ادامه پیدا میکند.
سپاه پاســداران در سر میپروراند
که با استراتژی کره شمالی امریکا
را مجبــور به قبول شــرایط خود
نمایــد .از ایــن جهــت اســت که
روزبهروز برنامههای نظامی خود را
قوت بیشتری میبخشد .در حالی
که بهقول عوام آن مرغی که انجیر
میخــورد نوکــش کج بــود! کره
شــمالی دیکتاتوری مطلق است
در حالی که در جمهوری اسالمی
هنوز بخشهای مختلفی از نظام
در میان خود حق نظر دارند .بعد
از این کره شمالی از نظر تکنولوژی
بســیار جلوتر از ایشان است .آنها
بمــب اتمی دارند و موشــکهای
قاره پیما .مهمتراز اینها پشتیبانی
چین و تا حد زیادی روســیه را در
پشــت خود دارنــد ،اگرچه توافق
کامل با هم ندارند .چین و روسیه
فقط باج بگیر جمهوری اسالمی
هســتند و در مــورد «برجــام» و
اصالح وضــع اقتصــادی ایران نه

مدیریــت روابط بیــن فردی
و اجتماعی خود بــا دیگران
(دوستان ،خانواده ،فامیل و
همکاران و رفت و آمدها...

تنها کمکــی نکردنــد بلکه چین
مقدار خرید نفت از ایران را بسیار
کاهــش داد و روســیه تولید نفت
خــود را بــاال برد تا کســری نفت
ایران در بازار جهانی نفت را جبران
نمایــد .لــذا مقابله نظامی ســپاه
پاســداران با امریکا و اســرائیل یا
شــاخ و شانه کشــیهای تو خالی
میتواند به خرابی مملکت و احیان ًا
تجزیه کشــور بیانجامــد و زندگی
اسفناکتری را عاید مردم بیچاره
ایران نماید.
در حالیکــه تنهــا راه گریــز از این
بحــران و راه صحیــح آن بــود که
حکومت به مردم آزادی بدهد که
در کنار ایشان قرار گیرند و دست
از پنجــه انداختن به کشــورهای
منطقه بردارنــد و به زندگی مردم
برســند .چــه بــا حضــور ســپاه
پاســداران در میدان و برنامههای
بیمنطق و تســلطخواهانهاش،
بایــد در انتظارســرکوب نظامــی
سپاه از سوی کشورهای متعهد با
امریکا در منطقه بود .که البته به
تجزیه ایران میتواند منجر شود.
امریکا این قدرت را میتواند داشته
باشــد که با بکارگیری کشورهای
متخاصم منطقه با ایران در جلوی
آن عربستان ســعودی و اسرائیل
ایران را بهشکلی مانند زمان جنگ
ایران و عراق سرگرم کند ،در زمانی
که برخالف امروز در زمان جنگ
ایــران و عراق هنوز جیزینه دولت
ثروتی از زمان شاه را درخود
داشــت .و بقول فرانکو با
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
حال «زار» حمايت از زنان
حبیبهجمشیدی
کارزار منــع خشــونت خانوادگی،
فعالیت جمعــی از زنان برای ثبت
و انتشار خشــونت در خانوادهها،
با هدف ممانعت از افزایش و تکرار
آن و آگاهــی بخشــی بــه قربانیان
و زنان خشــونت دیده اســت که از
آذر ســال  ۹۵آغاز شد .این فعاالن
ســعی کردند در قالب شــبکههای
اجتماعی به گفتوگــو با زنانی که
در خانه و محیط کار یا زندگی خود
در معرض انواع و اقســام خشونت
قرار گرفتند ،مصاحبــه و نتایج آن
را برای آشــنایی دیگر زنان ثبت و
منتشــرکنند .در آستانه دوسالگی
کارزار منــع خشــونت خانوادگی و
همزمان بــا نزدیک شــدن به روز
جهانــی مقابلــه با خشــونت علیه
زنان ،با «بنفشه جمالی» و «جلوه
جواهری» که از ابتدا در این حرکت
جمعی فعــال بودهاند گفت وگویی
کردهایــم .در ایــن گفتوگــو ،این
دو فعــال حقوق زنان بــه اهداف،
عملکــرد ،موانع و دســتاوردهای
کارزار اشاره کردهاند.

آغاز به فعالیت کرد؟
 کارزار منع خشــونت خانوادگیحرکتــی مســتقل و جمعی اســت
کــه توســط تعــدادی از فعالیــن
حقوق زنان از چندین شــهر ایران
راهاندازی شده است .این کارزار آذر
 ۹۵همزمان با بیستوپنج نوامبر،
روز جهانــی منــع خشــونت علیه
زنــان ،فعالیت خود را بــا برگزاری
نشستی در شهر تهران رسما آغاز
کــرد .در ایــن نشســت ،فعالیــن
حقــوق زن از شــهرهای مختلف
حضور داشــتند .هدف از برگزاری
این نشست معرفی کارزار و چرایی
ضرورت تصویب قانونی جهت منع
خشونت خانگی بود .هدف کارزار
تالش بــرای تصویب قانــون منع
خشونت خانگی علیه زنان از طریق
اطالعرسانی عمومی و رسیدن به
اجماع در جامعه مدنی است.

 چرا از بین خشونتهای رایجدر جامعه و انواع خشونتها علیه
زنان موضوع خشونت خانگی را
برای این کارزار برگزیدید؟
 خشــونت خانگــی یکــی از کارزار منع خشونت خانوادگی شــایعترین خشــونتهای مبتنیچیســت ،چگونــه و از چه زمانی بر جنسیت اســت که در جهان بر
اساس روابط صمیمی
بین افــراد و در محیط
خصوصی رخ میدهد.
یکشنبه  2دسامبر
بــر اســاس آمارهــای
رســمی جهانــی از هر
در دفتر انجمن زنان
ســه زن یــک زن نوعی
از ساعت  11تا 13.30
از خشــونت خانگــی
برگزار میگردد.
را در طــول زندگــی
به همــه زنان عالقمند
خــود تجربــه میکند.
خوش آمد می گوئیم:
در ایــران متاســفانه به
8043 St Hubert
دلیــل محدودیتهای
Montréal, QC H2R 2P4
همیشــگی کــه وجود
)(Metro: Jarry
داشته است آمار رسمی

جلسه اجنمن زنان

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.

کمک ستون پنجم خود در داخل
ایــران ،به تجزیه ایران به پردازند.
امریــکا و ســایر کشــورهای ذینفع
این برنامهها را مدتهاســت در سر دارند
و به نوعی شروع کردهاند .سپاه پاسداران
حفــظ تمامیــت ارضــی ایران مســالهاش

خشونت خانوادگی

کارزار منع
کشــو ر ها ی
و
مســلمان
>> بخش 1
در خصــوص خشــونت
کشــورهایی کــه
از  2بخ
خانگی نداریم .تنها منبع
ش بــه لحــاظ فرهنگــی
رسمی که میتوان به آن
نزدیک به ما هســتند
ارجاع کرد پیمایشــی است که در و همچنیــن تجربیــات گروههای
ســال  ۱۳۸۳در  ۲۸مرکــز اســتان داخلــی که در خصوص مبــارزه با
توسط وزارت کشــور در خصوص خشونت خانگی فعالیت داشتهاند،
همســرآزاری انجام شد .بر اساس بهره ببریم .یکــی از این تجربیات
ایــن پیمایــش  ۶۶درصــد از زنان تــاش گروههــای زن در لبنان و
ایرانی در طول زندگی مشترک خود افغانستان بوده اســت .به ویژه در
حداقل یک نوع خشــونت خانگی لبنــان فعالین حقوق زن ســالها
را تجربــه کردهاند .در ســالهای تالش کردند تا بتوانند پیشــنهاد
اخیر هم شــاهد انتشــار آمارهای قانونی خود را به کرسی بنشانند.
پراکندهای از ســوی بهزیســتی و
سازمان اورژانس کشور در خصوص  -ایــده راهانــدازی کارزار از چــه
خشــونت خانگی بودهایم .به طور زمانــی بــه ذهن گرداننــدگان آن
مثال ريیس اورژانس اجتماعی طی رسید؟
مصاحبــهای با روزنامه ایران گفت  -چنــد ســال پیــش تعــدادی از
خشــونت خانگی در سال گذشته حقوقدانهــا و وکالی فعــال در
 ۲۰درصد افزایش داشــته اســت .زمینــه حقوق زنان بــه دلیل نبود
آمار باالی خشونت خانگی در ایران قانونی در خصوص منع خشــونت
و عواقب و تاثیراتی که این خشونت خانگــی تصمیــم به نوشــتن یک
بهجا میگذارد ما را بر آن داشت که پیشنویــس قانونــی در ارتباط با
به فکر راهاندازی کارزاری با هدف منع و پیشگیری خشونت خانگی
آگاهیرسانی در خصوص خشونت گرفتنــد .یکــی از اهــداف کارزار
خانگی و ضــرورت تصویب قانونی جمــعآوری نظــرات زنان بــه ویژه
برای پیشــگیری از این خشــونت زنان خشونت دیده و متخصصان
فراگیربیفتیم.
و فعــاالن مدنــی (در حد تــوان و
امکاناتــی کــه دارد) بــر روی این
 کارزار مشــابهی هــم (در دنیا پیشنویس قانون و به روزرسانی آنیا کشور خودمان) بوده یا اولین است .میخواهیم با آگاهیرسانی
کارزار در این مورد است؟
و اطالعرســانی ،حمایت همگانی
 در دنیا کمپینهای مختلفی در را در خصــوص ضــرورت تصویبخصوص مبارزه با خشونت خانگی قانونــی بــرای مبارزه با خشــونت
علیــه زنان وجــود داشــته و دارد .خانگــی جلــب کنیــم .هــدف ما
اما در خصــوص ایران تا جایی که تصویب قانونی است که رویکردی
من اطــاع دارم تابهحال علیرغم ترویجــی  ،پیشــگیرانه  ،ترمیمی و
فعالیتهای فردی یــا گروهی که حمایتگر داشــته باشــد و منافع
در خصوص خشونت خانگی وجود همه زنان خشونت دیده (از جمله
داشته است فعالیتی به این شکل مهاجران) را بهویژه در زمینه ابعاد
که شامل چندین گروه از شهرهای پنهــان خشــونت در نظــر بگیرد.
مختلــف باشــد ،وجــود نداشــته ثبــت روایتهــا و تجارب زیســته
اســت .ضمــن اینکــه ایــن اولین زنان در زمین ه خشــونت خانگی از
بار اســت که در حــوزه زنان با یک طریق گف 
توگوی چهره به چهره
پیشنهاد مشخص و ایجابی پیش و بهکارگیــری آن در اصالح قانون
میرویم .نکته دیگر این است که ما پیشــنهادی از اقدامــات دیگر این
در راهاندازی کارزار منع خشــونت کارزار است.
خانگی ســعی کردیــم از تجربیات
زنان در کشورهای دیگر بخصوص  -شــروع کارزار چگونــه

نیســت تنها حفظ خودش اهمیــت دارد
حتی اگر در یک وجب خاک ایران بنا باشد
کــه بماند برایش کفایت دارد .از یک گروه
قاچاقچی ،دزد اموال عمومی ،شکنجهگر و
جنگطلب انتظاری بهتر از این نمیتوان
داشــت .صحبت شــایعه متاســتاز دادن

سرطان پروستات خامنهای باز قوت گرفته
است یا ممکن است حقیقت داشته باشد
که به یکدســت شــدن قــدرت در چنگال
سپاه پاسداران کمک مینماید .بههرحال
میبینیم که بههر شکلی ســپاه خود را بر
سیاست کشور مسلط نموده است و دنبال

اطالعرسانیشد؟
 همانطور که قبــا هم عنوانشــدکارزار فعالیت رســمی خود را
با برگزاری نشســتی در چهارم آذر
 ۹۵همزمــان بــا روز جهانــی منع
خشــونت علیه زنان آغــاز کرد .در
این نشست ،اهداف و فعالیتهای
کارزار با خواندن بیانیه آن معرفی و
عنوان شد هر فردی در هر کجای
ایــران و هر ایرانی در خارج از ایران
چنانچه با اهداف آن موافق باشد،
میتواند به آن بپیوندد و در راستای
اهــداف آن گام بــردارد یا حمایت
خود را از این حرکت جمعی اعالم
کند.
 فعالیــت کارزار بــه چه صورتبوده است؟
 کارزار منــع خشــونت خانگــیدارای دو کارگروه رســانه و آموزش
اســت .در کارگــروه آمــوزش،
داوطلبــان کارزار منــع خشــونت
خانگــی بــا برگــزاری کارگاههــای
مختلــف در خصــوص خشــونت
خانگــی در شــهرهای مختلف در
حقیقت به اطالعرســانی در رابطه
بــا انواع خشــونت خانگــی و ارائه
راهکارهــای فــردی و جمعی برای
مواجهــه بــا این نوع خشــونت به
افراد شرکتکننده در این کارگاهها
میپردازنــد .همچنیــن بــرای
مستندسازی روایتها و تجربیات
زیســته زنان در خصوص خشونت
خانگی از آنها خواســته میشــود
روایتهای خود از خشونت خانگی
را بنویسند .در نهایت هم نظرشان
رویپیشنویسقانون(پیشگفته)
پرسیده میشود .کارگروه رسانه در
حقیقت به تولید محتوای رسانهای
در خصوص آگاهیرســانی مرتبط
با خشونت خانگی ،انواع و مبارزه
با این خشــونتها میپــردازد .در
کارگروهرسانههمچنینروایتهای
جمــعآوری شــده از کارگاههــا
مستندســازی و منتشر میشوند.
این کارگروه در این مدت توانســته
حدود  ۴۰فیلم/انیمیشــن کوتاه
ترویجی ـ آموزشــی را زیرنویسی یا
تولیــدکند .یکی دیگــر از اقدامات
فعاالن کارزار ،اطالعرسانی چهره

عمال ً
ً
کال
آن است که کار را یکسره کند و
حکومت را بدست گیرد.
امید اســت با ادامه شــکلگیری مبارزات
جامعه مدنی ایران و شکلگیری احزاب و
گروههای سیاسی بهدنبال آن ،راهی برای
فراهم شدن رفاه ،امنیت و زندگی در خور

به چهــره در مکانهای عمومی از
جمله خیابان ،پارک و پاساژهاست.
 آیا کارزار دایمی است یا فعالیتآن زمان مشــخصی دارد؟ چرا و
چگونه به پایان می رسد؟
 معمــوال وقتــی کارزاری بــه راهمیافتــد زمان و هــدف محدودی
دارد تا در بــازه زمانی آن بتواند به
ترویج خواستهاش بپردازد .کارزار
یک فعالیت محدود به لحاظ زمانی
و شــیوه عملکرد و اهــداف خاص
آن که پیشــتر گفته شــد ،اســت.
ابتدا بازه زمانی یک ســاله را برای
آن درنظــر گرفتیــم اما یک ســال
دیگر هم زمان آن تمدید شــد .به
این ترتیب فعالیــت کارزار تا دهه
مبارزه با خشونت (اوایل آذر) ادامه
خواهد داشت .ما فرصت مشخصی
را تعیین کردیم تا به طور هدفمند
خواسته مشخص خود را به میان
مردم (به اندازه توانمان) ببریم و
این مســاله را در جامعه به مساله
عمومــی تبدیــل کنیم تــا بتوانیم
راهحلــی که برای آن ارائــه دادهایم
را مطــرح و ارزیابــی کنیــم .اما از
همان ابتدا انتظار نداشتیم بتوانیم
به این هدف برسیم .انتظار ما گام
برداشــتن در این مســیر و نزدیک
شدن به هدفمان با تالش جمعی
بود.میدانستیمفرایندتغییرقانون
در کشــور ما یک فراینــد طوالنی
و انرژیبــر اســت که گاه نســلها
طول میکشد .بسیاری از قوانین
ما از دهــه  ۱۳۰۰تغییر نکردهاند.
تنگنظری قانونگذار در ایران برای
هر نوع تغییر قانونی مطابق شرایط
روز گاهی شــگفتی آفرین است .با
ایــن وجود معتقدیم اگــر در اینجا
زندگی میکنیم میبایســت تغییر
ایجــاد کنیــم .معتقدیم هــر کدام
از فعالیتهــای جمعــی از جملــه
ایــن کارزار میتواند قدمــی در راه
رسیدن به هدف کاهش خشونت
باشــد و نباید ناامیدی پیشه کرد.
اگــرکارزار تــا یک ماه دیگــر ادامه
دارد فعالیتهای دیگری می تواند
از دل آن یا دیگرکنشها سربکشد.
بخش  ،2پایانی در شماره آینده

مردم فراهم شــود و حفظ تمامیت ارضی
و صیانت مردم ایران صورت واقعی بهخود
بگیرد .محسن قائم مقام – نیویورک
۱. Economic Analysis of Urban
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دکتر کورش عرفانی

ضرورت ضد قدرت در جمهوریت

دمکراسی یا همان مردم ساالری زمانی از
اصالت و قدرت برخوردارست که از عنصر
«ضد قدرت» برخوردار باشد.
ضد قدرت نهادهایی هستند که از طرف
شــهروندان ساخته می شوند و کارشان،
نظارت بر دستگاه حاکمه و دخالت فعال
برای برخورد با کــج روی های نهادهای
حکومتــی اســت .در نبــود ضــد قدرت،
کــه خصلت اجتماعــی دارد ،دمکراســی
از محتوا خالی شــده و به یک پوســته ی
درون تهی تبدیل می شــود .دمکراســی
شکل نیست ،محتواست.
در واقع امر بایدگفت که دمکراســی فقط
چرخــش قدرت نیســت ،مســئولیت در
مقابل قدرت اســت .یعنی عــاوه بر این
که قدرت باید در بین نیروهای سیاســی
مورد قبول مردم و بر اســاس شایستگی
آنها دست به دست شــود ،در عین حال
هر نیــروی سیاســی بایــد ،در زمانی که
اختیارات حکومتی را در دســت دارد ،به
مردم حساب پس دهد .ضعف ضد قدرت
یعنی فراهم کردن شــرایط برای کســب
قدرت بدون مسئولیت و سوء استفاده ی
ابزاری از آن.

وضعیت دمکراسی های سنتی:
کم نیســتند امروز دمکراسی های سنتی
غربــی که بــه دلیــل نبــود ضــد قدرت
ارزش و اصالــت خــود را از دســت داده
انــد و به محملــی برای قــدرت طلبان و
سیاستمداران حرفه ای تبدیل شده اند تا
هر چهار سال یک بار دستگاه حکومتی را
بــه رقیب خود پاس بدهند و بعد از چهار
سال آن را دوباره تحویل بگیرند و سپس
به پیشــبرد سیاســت های ضــد مردمی
خود ادامــه دهند .این امر به ویژه به این
خاطر رواج یافته که به واسطه ی نابرابری
طبقاتی ثروت زیادی در دســت طبقه ی
ثروتمند انباشته شده و آنها می توانند با
تامین مالی این یا آن جریان سیاســی آن
را به قدرت رســانده و از آن حداکثر بهره
بــرداری را بــرای منافــع طبقاتی خویش
ببرند.
در واقــع بســیاری از احزاب سیاســی در
دمکراســی های غربی به «شــرکت های
سیاسی» تبدیل شده اند که با سرمایه ی
ثروتمندان قدرت سیاسی را به چنگ می
آورند و به پشــتیبانان مالی خود خدمت
می کنند.
آنها به مثابه شرکت های خدماتی سیاسی
استخدام می شوند ،در انتخابات شرکت
می کنند ،شــعارهای قشــنگ و فریبنده
برای مــردم می دهنــد ،رای آنهــا را می
گیرند و پس از کســب قــدرت ،در جهت
تامین منافع اربابان ســرمایه گذار خود،
مردم را تحت فشــار می گذارند ،مالیات
بیشتر از آنان می گیرند ،به فقر می کشند
و آماده می شــوند که به دلیل نفرت

مــردم ،قدرت را به یک شــرکت خدمات
سیاســی دیگر ،یــا همان حــزب رقیب،
واگذارکنند ،تا چهار یا هشت سال دیگر.
این یک روند روتین شــده که بسیاری از
دمکراسی های غربی را به یک ظرف بی
مظروف تبدیل کرده است.

آینده ی سیاسی ایران:
در کشــور ما نیز ایــن امر ،بــرای فردای
دمکراسی ایران مطرح است؛ این درست
است که هنوز حتی آن دمکراسی نیم بند
را هم در کشــورمان نداریــم ،اما حداقل
آگاهیم که ،اگر از حاال به فکر نباشیم ،قرار
است چه نوع دمکراسی داشته باشیم .به
همین خاطر باید از همین حاال به فکر بود
تا جمهوری آینده ی ایران ،یک جمهوری
دمکراتیک به معنای واقعی کلمه باشد.
یک دمکراســی ســالم ،یعنی برخوردار از
عنصر مهم و حیاتی «ضد قدرت».
بناساختن و زنده نگه داشتن ضد قدرت
امــا کار شــهروندان اســت .هیــچ حزب
سیاسی ممکن اســت داوطلبانه به روند
شــکل گیری ضــد قدرت کمــک نکند،
چــرا کــه فلســفه ی وجــودی حــزب در
کسب قدرت اســت .ما به عنوان بخشی
از کنشگران سیاسی ایرانی خواستیم این
سنت را بشکنیم .به همین خاطر ،سال
هــا پیش ،وقتــی ســازمان خودرهاگران
را تاســیس کردیم ،هدف خود را تقویت
قدرت اجتماعی از طریق تشکیل و تقویت
عنصر ضد قدرت دانســتیم .پس از سال
هــا فعالیــت در این زمینــه ،هنگامی که
آن ســازمان را به حزب ایــران آباد تبدیل
کردیم ،باز هم اسیر قدرت طلبی سیاسی
نشدیم .ما همچنان اصرار داشته و داریم
که برای دمکراســی فردا از حاال باید ضد
قدرت را تشکیل دهیم .یعنی شهروندان
می بایســت از همیــن امروز با تشــکیل
نهادهای مردمی در زندگی جمعی خویش
دخالــت کنند و به دنبال آن نباشــند که
دولت برای آنها همه کارها را انجام دهد.
دولت جمهوری اســامی یک دولت ضد
مردمــی اســت و از آن انتظاری نیســت،
اما حتی دولــت دمکراتیک آینده نیز می
توانــد به طور تام در اختیار مردم نباشــد
اگر مردم به طور فعال در سیاست دخالت
نکنند؛ اگر به دنبال آن نباشند که باالی
سر حکومت بر عملکرد آن نظارت نکنند
و نهادهایــی را که به راســتی در خدمت
مردم نیستند مورد نقد و انتقاد جدی قرار
ندهند .این پایه ی یک دمکراســی واقعی
است.
تدارک دمکراسی فردا از امروز:
امروز هم در «جبهه ی جمهوری
مــا
ایــران»
دوم
توصیــه می کنیم
کــه جمهوریــت
فقط شــکل یک
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نظام سیاسی نیست ،جوهره ی آن است.
یعنی حکومت مردم بر مردم .و این میسر
نیست مگر این که حکومت زیر نظر مردم
باشد ،تحت اختیار مردم باشد ،مورد نقد
مردم باشد ،تحت نظارت منظم و نهادینه
ی مردم عمل کند و در یک کالم ،مجبور
به پس دادن جدی حساب به مردم باشد.
چنین امری نیز میسر نیست ،مگر آن که
مردم ،شهروندان جامعه ی ایرانی ،خود
را برای یک چنین نظامی آماده ســازند.
برای این منظور نیز یک کلمه ی کلیدی
موجود اســت :مشارکت .بدون مشارکت
شــهروندان در کار جمعــی و برای بهبود
شرایط زندگی خود ،محال است که بتوان
به چیزی به اســم دمکراســی ،پیشرفت،
آزادی و رفاه دست یافت.
جمهوری دمکراتیک یعنی یک جمهوری
مردمی ،یک جمهوری زیر نظارت مردم.
یک جمهــوری برخــورداراز ضــد قدرت
نیرومنــد و فعــال در صحنه ی سیاســی
و اجتماعــی .اما اگر تصــور کنیم که می
بایســت منتظر شویم تا رژیم دیکتاتوری
کنونی برود ،دمکراســی در ایران مستقر
شود و بعد شــهروندان در زندگی جمعی
خود دخالت کنند ،خطای بزرگی مرتکب
شــده ایــم .گاو را بایــد جلــوی گاو آهن
بست .یعنی باید نخست فکر ،باور و عمل
مشــارکت را به طور گسترده میان مردم
تامین کــرد تا بتوان امیدوار بود که رژیم
دیکتاتوری جای خود را به یک جایگزین
دمکراتیک بدهد .مشــارکت پیش شرط
دمکراســی اســت نه نتیجه ی آن .بدون
مشــارکت هیچ یــک از مراحل اســتقرار
دمکراســی واقعــی در ایــران حاصل نمی
شود:
نه رژیم می رود ،نه جمهوری دمکراتیک
جایگزیــن آن می شــود و نــه عنصر ضد
قدرت شکل می گیرد.
تجربه ی تاریخی نشان داده است که این
دمکراسی نیست که مشــارکت می آورد،
مشارکت است که دمکراسی را می سازد.
اگــر ایــن قانومنــدی بدیهــی را بــه کار
ببندیــم شــاهد خواهیم بود کــه نه تنها
رها شــدن از استبداد ممکن است ،بلکه
می توان یک دمکراسی با اصالت مردمی
را در قلب منطقه مســتقرکــرد و از آن به
عنوان الگویی در جهت تغییر سرنوشت
خاورمیانــه و فراتر از آن بهــره برد .امروز
ایــن فرصت بــرای هر ایرانــی در داخل و
خارج از کشــور فراهم است .ما در جبهه
ی جمهــوری دوم بــرای همیــن منظور
گردهم آمده ایم و مقدم هر شهروند ایرانی
مسئولیت پذیر و عالقمند به دمکراسی
را گرامی می داریم• .

همچنان حکایت تلخ «من و تو»،
وای بر ما!

قفلی بود میل و
هوا،
بنهــاده بــر
دلهای ما
مفتاح شو!
مفتاح را دندانه
شو دندانه شو

کــه بــر کار اجرائــی
دســتی دارند خوب
می دانند که چگونه
باید زندگی شخصی
و گرفتاریهای آنرا به
کنــاری گذاشــت و
صرفا برای آن اجرا انرژی و زمان صرف کرد
تا ارائه هنری آنچنان ممکن شود.
خوشــبختانه اســتقبال خیلی خوبی شد.
تعــداد کثیری از ترکهــای ایران ،جمهوری
آذربایجــان و ترکیــه ،تعداد قابــل توجهی
هموطنــان فارســی زبــان مان و عــده ای
قریب بیش از  40نفرکبکی ،مصری ،افغان
و ژاپنی و نماینــده ویژه خانم والری پالنت
شهردار مونترال که حضور همه این عزیزان
محترم خستگی چند ماهه ما را از تن مان
بدر کرد.

کنسرتآذربایجانی
و خشم عده ای از هموطنان
فارسی زبان
«موالنا»

لیلی خاقانی (مونتریال)

این مطلب را بعد از گذشــت بیش از یکماه
از تاریخ کنســرت آذربایجانــی و زمانی می
نویسم که «پس زلزله ها» آرام گرفته و من
به فراغت رسیده ام.
ابتدا تشکر می کنم از تمام هموطنان ایرانی
ترک و فارس و همینطور از دیگر ملیت های
عالقه مندکه ناسازگاری و نامهربانی هوای
بعد از ظهر آن روز را به جان خریدند ،آمدند
و به ما افتخار دادند.
اینکنسرتتبعاتبسیارمتفاوتومتنوعی
داشته است .بدین معنی که از آن روز تا به
امروز نظرهای مثبت و منفی زیادی دریافت
کرده ایم که بیشــتر آنها حضوری ،پیامی،
تلفنــی و پاره ای به صورت درج در نشــریه
های محترم پیوند و هفته بوده است.
در اینجــا الزم مــی دانم به  10ســال پیش
برگشــته و تاریخچــه مختصــری از گــروه
فرهنگی ساواالن خدمت هموطنان محترم
ارائه دهم.
این گروه فرهنگی در سال  2009به عنوان
یک گروه غیرسیاسی و غیرمذهبی تشکیل
و با نــام Groupe Culturel Savalan
بــه صــورت Organisme sans but
 lucratifدر کبــک بــه ثبــت رســید .در
اساســنامه مان هــدف تعیین شــده برای
این گــروه انجــام فعالیتهــای فرهنگی در
جهت شناختن و شناساندن فرهنگ غنی
آذربایجان اســت .در واقع این گروه به هیچ
حزب و دســته های سیاســی و مذهبی و
هیــچ ایدئولــوژی وابســته نبــوده و اصول
اعتقــادی خود را احترام به عموم انســانها
فــارغ از هر نژاد ،رنگ ،مذهب ،زبان و مرز
جغرافیائی تعریف کرده است.
خوشبختانه این گروه در طول این  10سال
ســعی کرده اســت به تمام مفاد اساسنامه
خــود وفــادار مانــده و بــا مراعــات کامــل
اصول اعتقادی خود در جهت رســیدن به
هدف خویش گام بردارد .ولی علیرغم این
گونــه عملکرد ،متاســفانه بــه دلیل وجود
زیرساختهای فکری نادرست جامعه ایرانی،
ساواالن در هر برنامه ای گذشته از تحمل
مشــکالت و زحمات و کارهای جنبی آن،
می بایســت همانند یک بندبــاز ،همزمان
مواظب چپ و راســت خود هم باشد تا راه
باریک روی بند را بتواند بپیماید! متاسفانه
با وجــود اینهمــه دقت در طول ســالهای
فعالیتمان بعد از هرکنسرت و یا هر برنامه
ای انگشتهای اتهامی جهت زیر سؤال بردن
ما همیشه وجود داشته است؛ انگشت هائی
که در هیچ یک از برنامه های فارســی زبان
به کارگرفته نمی شود.

اما اختصاصا کنسرت  27اکتبر
:2018

برنامه ریزی برای این کنسرت از ماه آوریل
 2018شــروع شــد .اواســط آوریل بود که
اولین ارتباط تلگرامی من با سرپرست گروه
«تبریز آنســامبل» برقرار شــد .این ارتباط
که شــامل رد و بــدل کردن شــبانه روزی
حدود چندین و چند پیام صوتی و نوشتاری
بود ،تا روز کنســرت ادامه داشت .البته در
ادامــه ،جهــت برنامه ریزی دیگــر اعضای
فعال ساواالن هم شــبانه روز سهم بزرگی
داشــتند .این بدین معنی است که اکیپی
 40نفره شامل فعاالن ساواالن ،هنرمندان
تبریز آنسامبل ،هنرمند ارزنده ای از آمریکا
و هنرمند پیانیست دیگری از مونترال همه
بــه مدت  7ماه شــبانه روز تالش کردند تا
کنسرت آن شب به مرحله اجرا درآید .آنانی

زبان کنسرت و خشم عده ای از
هموطنان فارسی زبامنان

زبان اول به دلیل ماهییت کنسرت طبیعتا
می بایستی ترکی باشد و برای انتخاب زبان
دوم بــا توجــه به زمان وگســتردگی اجرا و
تنــوع زبانی و ملیتهــای مختلف حاضر در
کنسرت همچنین به حرمت وطن دوم مان
کبک و زبان رســمی آن ،فرانسه زبان دوم
اجرا انتخاب شــد .حاال نکته ای که خشم
هموطنان گرامی فارسی زبانمان را بر علیه
ما برانگیخته بطوریکه این خشم از آنتراکت
کنســرت تا حاال گریبان ما را گرفته ،اینکه
چرا به زبان فارســی خوشــامد گوئی نبوده
نتیجتا «به ما بی احترامی شد!» بعضی ها
هم پا را فراترگذاشــته و مدعی هســتندکه
«به ما توهین شد!»
برای خوشــامد گوئــی ،ما می بایســتی در
جهت وفاداری به اساسنامه خودمان مبنی
بــر حرمت نه بر یک گــروه بلکه به فرد فرد
انســانها ،بــه زبانهــای مختلــف حاضر در
ســالن خوشــامد می گفتیــم و این عملی
نبــود .از طرفی همه ما خوب می دانیم که
مهاجریــن به کبک ناچــار از آموختن زبان
فرانسه هستند .پس مطمئنا خوشامدگوئی
به زبان فرانســه همــگان را دربر می گرفت
و برای همه رســا بود .محتوای برنامه هم
که توسط خانم مجری شرح داده می شد،
برای حاضرین کامال قابل فهم بود .عالوه
بــر آن زحمت و هزینه تهیه بروشــور را هم
برخود هموار کرده و در دســترس گذاشته
بودیم .پس مشکل کجاست؟! و این انتظار
از کجا منشــا می گیرد؟! نه اینســت که از
«من» درونمان؟
افســوس بر حال کسانی که به جای گوش
جــان ســپردن به موســیقی و لــذت بردن
از حــرکات دلنــواز رقصنده ها کــه با تمام
وجودشان ارائه می کردند ،از همان دقایق
اولیــه به نهیب «من» خویــش گوش فرا
دادنــدکه می گفت« :هــان! دیدی چگونه
بــه تــو توهین شــد؟!» این عــده به جای
وارســتگی و آزادگــی« ،مــن مــن» گویان
لحظات شــیرین کنســرت را بر خود حرام
کردنــد .چرا آنان از «من» خویش ســؤال
نکردند آخر تو از کدام جنس توهین حرف
می زنی؟ از جنس سوسک ،از جنس فتیله
و یــا از انــواع دیگری که در طــول تاریخ بر
آنها روا داشــته ایم؟! چرا با «من» خویش
نگفتندکه ما در کدام یک از برنامه هایمان
کــه مطمئنا بیــش از دوســوم حاضرین یا
ترک بودند یا ترک زاده ،خوشــامد به زبان
ترکی گفته ایم که االن انتظار متقابل داشته
باشیم؟!
خوشــبختانه در این مدت نظرات بسیار
خوبی هــم از هــر ملیت حاضر در ســالن
دریافت داشــته ایم .بخصوص جای بســی
خوشحالی و امیدواری است که نسل جوان
مــا «دیــده ها را شســته و جــور دیگر می
بیند» .در فیدبکهای جوانان عشــق است
و ســپاس و دریافت هنر .و این نوید خوبی
اســت برای داشتن دنیایی فارغ از
خودبینــی ها .خانم پریــا درویش
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پیر خراسانی مونتریال!
طنـز

بگوی الدارغین
(دروغگوهــا)
ویش پناهی گزیده است
توهیــن مــی
هر کس برای خ
م!
کنــی؟ و بــا
وارث «الیوت ترودو» ای
ما در پناه
چک و تیپا
pirekhorasani@yaho
o.ca
مــی بردند
ات پــای چوبــه
بچه ها هم به
حتی ّ
بود ،جا نمازم خشتک تنبان بود! دار؛ ولی اکنون ّ
زن بیچــاره به تو اعتماد کرد! چرا دهه زجر و ارتحال پارتی می خندند
بهش آدرس عوضی دادی؟ گفتیم و تا آخوند حرفی می زنه می گویند
او ًال در همه ســاختمان های دیار این که دروغه! راستش چیه؟
مسجدی بر روی آب!؟
کفر توالت به طرف قبله است! اگر
این خواهرمان رو به مکه بایسته؛ چنــد روز قبل ســاواخ (ســازمان
اوّل رو به توالت ایســتاده؛ بعد رو اطالعات و امنیت خراسانی) به ما
وزیر سنگی!؟
به لندن! بعد رو به مکه! قطب که گــزارش داد که خراســانی به فریاد
مسلمین و مسلمات برس که آب
وزارت خارجه آمریکا توئیت هایی ازهر سه تاش پاکیزه تر و بهتره!
ً
جامه عمل!
را به مناسبت روز جهانی مبارزه با
داره اون هــا رو میبره! ظاهرا همه
فساد در توئیتر خود منتشرکرد که از شــانس کج وکوله ماست که در مشــكالت ایــران حل شــده فقط
مدت عمر ُپــر بارمان هر گاه مســجد روی آب نداشــتیم؛ کــه
در یکــی از آن ها بــه معرفی ثروت تمام ّ
حاکمانجمهوریافالسیپرداخته خواســتیم به یکی از آرزوهای مان ساخت آن هم در «جزیره کیش»
و بندکرده است به حضرت آیت الله جامه عمل بپوشانیم آن جامه برای بــا ذهن چت کــرده امــام جمعه!
ناصر ّ
امت همیشه
مکار شــیرازی یکی از مراجع این آرزوی ما یا خیلی تنگ بود و یا این جزیره آغاز شــد! ّ
تقلید مقیم قم یعنی سلطان شکر ،خیلی َگل وگشاد؟!
در پیســت رقص و حسینیه نگران
تشرف نیمه کاره به اسالم!
به وزیر محترم امور خارجه شیطان
شــدند بنابر این ما آمدیم مردم را
ّ
بــزرگ توصیــه می «اوکانر» خواننده معروف ایرلندی از نگرانــی در آوریــم کــه همه چیز
کنیــم کــه مواظب كه صدا و ســيما چندیــن بار خبر میزونــه و مشــکلی نیســت وقتی
خــودش باشــد و با مسلمان شدنش را با شوق و ذوق پیامبرمان هر دو سه سال در خانه
علماء اعالم و حجج فــراوان پخش كرد ،چند روز بعد ،یکــی از اقوام یعنی روی هوا بزرگ

اســام مــا از ایــن به آئیــن
هندو پیوســت .او گفت :شده و اداره کشور ما هم به دست
شوخی ها نکند چون نمی دانســتم در اســام نوشیدن امام زمان یعنی روی هواست! باید
این کار عــاوه بر مجازات دنیوی الکل حرام اســت! اوکانــر جان تو مســجد مان هم روی آب باشد تا
حد و حتی کــه نیامــده در رفتــی ،یک فکری مــوج بیاید و امام و ماموم رو باهم
کــه می تواند حبــس و ّ
اعدام با اعمال شاقه باشد عقوبت به حــال ما بکن که چــه جوری و ببــرد! بنابرایــن بــه مومنیــن می
اخــروی هم دارد که ســبک ترین بــه چــه بهانــه ای از این مصیبت گوئیــم باخیال راحت در مســجد
اش تبدیل شــدن ایشان به سنگ فرارکنیــم؟ مصیبت بزرگی که در بخوابیــدکه شــهر در امن و امانه،
است!
کشور ما چهار تا قرآن خوان آشغال آخوند ها مواظب همه چی هستند
رو به قبله؟
ک ّله به میلیون ها باسواد
نگراننباشید!
متجاوز و متجاوز!
کســی زنــگ در کلبه خرابــه ما را حکومت می کنند.
حتمــ ًا شــما هــم
امام العارفین!
زد رفتیم دیدیم خانم ســالخورده
ای از همســایگان ماســت که هم خوبــی کار آخونــد هــا
شنیده ایدکه چندی
میهــن و از شــیعیان موالعلــی این اســت که آوازه شــان
قبــل در ایران مردی
اســت پرســید :مادر قبله به طرف دروازه شــده! یعنی مردم
به  13کودک تجاوز
مسجد درسته؟ ما هم برای کمک دَم دروازه های شــهر کار
کرد واین بار ناچار او
بــه اســام گفتیم :بلــه همین ور های آن ها را برای یکدیگر
را گرفتند! بعد پلیس
درسته! در را که بستیم اختر درآمد نقل می کنند و می خندند! زمانی لــو داد کــه ً
قبال این بابــا رو گرفته
که :چرا گفتی طرف مسجد؟ اون اوایل انقالب باشکوهمند اگر می بودیم ولی چون در زندان مشــکل
طرفــی که میشــه قطب شــمال! گفتی حضــرت امام راحل (ج) مو ایجاد می کرد رهایش کردیم! یعنی
گفتیــم ُخب باشــه قطب شــمال ندارد ،ســی نفر می ریختند سرت چرا کســی کــه بچه آخوند اســت
که از عربستان بهتره! اختر گفت :که چی گفتی؟ بــه امام العارفین؛ و بــه قاضی و پاســگاه هم پول می
پیشــنمازم چون ســگ شــیطان بخورالمارغیــن (مرغ خــور ها) و دهــد را زندانی کنیم؟ او را آزاد می

اهل اصفهان ،دانشــجوی
دکتری در مگ گیل در پیام
تلگرامی نوشته است:
«خواستم تشــکر کنم نه فقط برای
اجرائی که به نمایش گذاشتید؛ بلکه
برای به نمایش گذاشــتن عشــق و
ِعرقی که می شــد در وجود تک تک
اعضــای گروه دیــد و لذت بــرد .از
هماهنگی ،برنامه ریزی عالی ای که
چیزی جز ترکیب حس های خوب،
خوش ســلیقگی و همبستگی نمی
توانست آن را به این زیبائی به مرحله
اجرا برســاند .من بســیار کنســرت
رفتم؛ اما این کنسرت حسی داشت
که به جرأت می توانم بگویم که برای
اولین بار آنرا تجربه می کردم .انگار
اعضــای گروه با اجرایشــان نه فقط
از طریقه دهان و خواندن یا دســتها
و نواختن؛ بلکه با تمام وجودشــان
با تماشاچی ها صحبت می کردند.
و اینگونــه بــود که «هر آنچــه که از
دل برآیــد ،الجرم بر دل نشــیند».
حتی اگر ترک زبان نباشــی و کالمی
نفهمی؛ اما به لطــف این نوع اجرا،

ترانه ها را می شــد احســاس کرد و
همان کافی بود برای غرق شــدن و
لذت بردن! هر چند که بارها و بارها
بــا خودم گفتــم ای کاش ترک زبان
بودم و احساس زیبای جاری در این
کنسرت بی نظیر را بیشتر لمس می
کردم .ای کاش!»
چه خوش می فرماید موالنا:
رو سینه را چون سینه ها
هفت آب شو از کینه ها
وانگه شراب عشق را
پیمانه شو پیمانه شو
در نهایــت ما گروه ســاواالن از همه
حاضریــن در کنســرت همچنین از
کسانی که در پیوند و هفته و یا تلفنی،
شــفاهی و کتبی نظرهــای مثبت و
منفی دادند تشکر می کنیم .از همه
مهمتر به دلیل تاخیر در شروع برنامه
که علیرغم عملکرد همیشگی مان و
اعتقادمــان به مقــررات و احترام به
وقت افراد و ضرورت انضباط الزم در
این راستا ،غیر منتظره اتفاق افتاد،
از تمام حاضرین صبور در کنســرت
پوزش می خواهیم .از هنرمند خوش

صدایمان آقای بهروز فرخی از آمریکا
و فــرد فرد هنرمندان گــروه «تبریز
آنســامبل» از تورونتــو همچنین از
خانم ســونا مارالباشــی پیانیست از
مونتــرال و خانم مهناز زنجیرزنی به
جهت تقبــل زحمت عکســبرداری
بسیارسپاسگزاریم.
سپاســی ویــژه داریــم از جنــاب
محمدرضــا کلینــی بــرای حمایت
همیشــگی شــان .از اکیــپ محترم
مجله هفته بخصوص جناب خسرو
شــمیرانی که همیشــه یار و یاور ما
بــوده اند و اینبار هم پوســتر ما را به
مدت چندین هفته به بهترین وجه
چاپ کردند و از آقای «عمر اوزان»
ســردبیر و مســئول نشــریه «بیزیم
آنادولو» نهایت تشکر را داریم.
ضمنــا مــن بــه نوبــه خــود از دیگر
اعضــای فعــال ســاواالن کــه برای
این کنســرت ماهها وقت گذاشتند
و تــاش کردند ،تشــکر مــی کنم و
خسته نباشید می گویم.
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فرارسیدن کریسمس و سال نو میالدی به شما هم میهنان گــرامی  ...دسته جمعی به خارج از منظومه
خورشــیدی داشــته باشــند تــا
هیچ ارتباطی ندارد شما باید تا عید نوروز صبرکنید؟!
دسته جمعی پوز کفّ ار را به خاک
بمالیم!
مردان بزرگ!؟
شیر مردی که رفت!
دقیق یادمان است وقتی بوش به
علیرضــا رضایــی طنــز
قدرت رســید در سخنانش گفت
پــرداز نامدار ایــران در44
ای مــردم جهــان و ایــن جمله را
سالگی درگذشت .رضایی
شــش بــار تکــرارکــرد و ما بــه او
مردانــه مــردی بــود که
جــواب ندادیم! یک بار هم گفت:
بــا دل ُپرخــون؛ بر لبش
مردان بــزرگ باید دربــاره جهان
لبخند جاری بود .مردی
تصمیــم بگیرنــد پــس در واقع از
کــه از درون پــر درد خود با
تردستی؛ لبخند بیرون می آورد .شیرمردی که از تهدید تکفیر نترسید ما هفت بــار تقاضای مذاکره کرد
و با شفّ اف سازی! هایش آخوند و م ّلا و مهمالت و مزخرفات شان را و مــا نپذیرفتیم این یــک طرف؛
مدت چند
به ریشخند و چالش کشید راهش پر رهرو و نام و یادش جاودان باد.
از طــرف دیگــر در این ّ
بار خواب دیدیم که ســران ایاالت
متحده شمس آباد با التماس از ما
ّ
می خواســتند که با آن ها مذاکره
کنیم برود تجاوز کند وخانواده ها بیابان!
ّ
تکه استخوان!
کنیم پس حاج حســن آقای دابل
را وادار به ســکوت کند و به ما هم
موحدی کرمانــی ،امام جمعه بی پرزیدنت هم دروغ نمی گوید وقتی
حق حساب بدهد!
ولــی فالحیــان کــه پســرش پالک و پنچر تهــران فرموده اند :اعالم می کند که عالیجناب دانالد
«دوجنسه» اســت؛ راننده اش را رهبــر انقــاب ،نائب امــام زمان ترامــپ از ایشــان بیــش از ده بــار
که با رضایت پســر بــا او رابطه ی هســتند! نایب امــام زمان وظیفه تقاضای مذاکره کرده است! چون
جنسی داشت ،درجا اعدام انقالبی دارد کشور را بر محور اسالم اداره این ا ّتفاق برای ما هم افتاده است!
النکاحسنّتی!
بچه مــال آخوند کنــد و رهبر نیز همیــن کار را می
کردنــد! ولی اگر ّ
نباشــد هرچه شــد بشــود! وقتی کنند! ببینید آخونــد گدا که هیچ یکــی ازدوســتان خیلــی متد ّین و
بچه ها شــان تولیــدی جــز دروغ و خرافه ندارد مذهبــی ما در قســمت پایین تنه
هم شــکایت بکنند ّ
بــه جــرم لــواط دادن درمعــرض وقتــی از کســی دو قــرآن نواله می بسیار ف ّعال بود و هر خاکی در این
اعــدام خواهند بــود و متجاوز هم گیرد چگونه خوشــخدمالی اش را راســتا بر ســر خودش می ریخت
مبراســت! وچون می کنــد! اگر پول نفــت دراختیار فقط این جمله را مر ّتب می گفت
که آخوند زاده و ّ
همکار توسی است ،باید برود نزد مــا بود و بــه او می دادیم به ما هم و تکرار می کرد :پیامبر فرموده اند
رهبر ّ
ســنتی! باالخره یک نفر از
معظم قرآن خوانی!
مــی گفــت نایب امــام زمــان! اگر النکاح ّ
نوه و نتیجه امام علیه السالم! مردم ایران دسترســی به گوشت و رفقا دادش درآمدکه :تو فکرکردی
نوه و نتیجه امام راحل (ج) هر روز مرغ و بهداشــت ندارنــد به درک؛ پیــش از اســام مــردم قلمــه می
مصاحبه می کنند و گله می کنند مهم آخوند اســت که رهبر ّ
بچه
معظم زدند؟ یا پاجوش داشــتند؟ یا ّ
که وضع کشور خیلی خراب است! جلویش ّ
تکه استخوانی می اندازد!؟ نشا می کردند؟ جفتگیری از چند
مریخ!؟
انگار وضع ایران را پدربزرگ نیلوفر
حتی در
میلیون سال پیش بوده و ّ
کاوشگر ّ
خــراب کــرده و پدربــزرگ این ها کاوشــگر ناســا بــا نــام «مــارس دیــن های ریز و درشــت آفریقایی
خواسته درست کند ما نذاشتیم! اینســایت»  mars insightکــه هم هســت پس به تــو و پیامبرت
بعد هم با ناز و کرشمه از ایران می برای اکتشاف در سیار ه ها ساخته ربطی ندارد! دیگر این دروغ را نگو!
روند و توی کانــادا از پول های ما شــده؛ شب پنجم آذر ( 26نوامبر)
______________
کانادا – مدینه منوّره مونرآل – پانزدهم
ف ّلــه ای می خورنــد و می خوابند بر سطح مریخ فرود آمد و نخستین
ماه دسامبر المبارک! سال  2018دربدری
و مــی رقصند تازه ک ّلــی دروغ هم تصویــر را ارســال کرد .بــه دنبال
تحویــل می دهندکه کیف ّیت نماز این فــرود ّ
برابر با بیست و چهارم آذر ماه سال 1397
موفق؛ حوزه علمیه قم
مهرورزی زنجیره ای
مــا باال رفتــه! آن وقت مــردم باید به همــه آخوندهای فضانورد که با
شاد و آزاد و سربلند باشید.
دو ساعت بنشینند پای تلویزیون نیم نخود به آســمان هــا پرواز می
پیر خراسانی
و وص ّیت هــا و نصیحت های پدر کننــد فراخوان داد کــه همگی در
بــزرگ آن هــا را گــوش کنند این شب جمعه با مواد و مصالح مورد
عدالتــه؟ هرکس بگویــد این خدا نیــاز خــود در کنار چــاه جمکران
عادله ،ما سر می گذاریم به کوه و حاضــر باشــند تا با هم یــک پرواز
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شنبه ٢٢دسامبر
برنامه ها شامل:
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ا مديريت
جديد

شاهنامه خوانی ،فال حافظ  ،موزیك زنده و رقص و پایكوبی و...
شام ایرانی به صورت بوفه:

(چلوكباب كوبیده ،جوجه كباب ،قورمه سبزی  ،سوپ  ،ساالد بار و دسر )
تهیه بلیط :حضوری و یا از طریق
موزی
ه ک زنده:
E-transfer to paneraselect@gmail.com
رج
معهوشنبه
قیمت برای هر نفر تا تاریخ  20دسامبر  $ 40و بعد از آن $ 45
كودكان زیر ٧سال رایگان | بین هفت تا دوازده سال $25
------------address: 4694 boulevard des sources , QC H8Y 3C4
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آرایشـــــگاه

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

آژانس مسافرتی

اسکای.الن 388-1588 ...................................
فرنازمعتمدی842-8000................................
ناهیدپاکروان844-873-7191................
سلطـــان484-4000 ....................................
تراول ساپورت 600-3114..............................
کوتراوکــو594-344 .......................................
مهری 940-1642 ............................ .T.A.M
همامهر438-228-9266 ............................
یونی گلوب(نسرین)849-7711..................

آموزش موسیقی

صابرجلیل زاده549-4697 ............................
سیامکنصر653-5107...................................
قره چه د اغی (پیانو)484-8748 ................

آموزش نقاشی

حمیرامرتضوی938-8066............................

آموزشگاهحتصیلی

مدرسهفارسیدهخدا438-238-3091.....
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520........

اتومبیل-تعمیر

486-9994 .......... .Pieces D'auto NDG

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
تویوتا ایل پرو 376-9191 ................................
ری نور :هاندای 438-402-0429.................
الگانسلیزینگ865-2595..............................
هومن شب بویی467-0737 .........................

ازدواج

شــیخ صالــح366-1509 .......................

ارز

شریف 223-6408 .........................................
آپادانا 933-1719 .............................................
 5استار585-2345........................................... .
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال937-5192.......................... .
844-4492 ................................Expert-FX

امالک و مسکن

فیروزهمتیان 827-6364 ...........................
نادرخاکسار969-2492...................... .
مسعودنصر 571-6592 .................... .
آرش شکور 730-3909 ....................
شهره شهریان 290-2210 ....................
مسعودهاشمی571-6592.................
مهدیانصاری 588-0609..............................
عرفانمرزبانپور813-3633..............................
بهروزدوانی 677-7919.................................. .
عسلجامی547-7866...................................
کاظم تهرانی971-7407................................ .
آناهیتابروجردی 978-9962 .........................
آرزوگتمیری561-3-561................................
مینواسالمی 967-5743............................... .
مریم خالقــی983-5415 ............................
حمیدکاغذچی928-5415 ......................... .

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین932-2953 ........ .
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبکwww.zaq.org ...... .
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

م .ملــک 438-793-9168 .................
علیپاکنـژاد296-9071...................................

شانس اول را به آنها
بدهید!

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

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



(514) 274-8117

CARWASH

نیازمنــدیها

MMUNITY

استخــدام

ارز

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

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

•
•
•
•
•

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

پیوند در ویرایش نوشته ها آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
پیوندنیست.
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.

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

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

کوتاه زیباتر است

دندانپزشک

شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
شریف نائینی731-1443............................... .
آیدا خانلرپور332-1117 ............................... .
دندان سازی (کلینیک)
افخم هادی737-6363 ................................. .

رستــوران

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

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

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

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

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

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

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

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

سوپر و فروشگاه

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

عینک سازی

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

فـرش

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

فـیزیوتراپی

گان پیوند )

کامپیــوتر

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

روانشناسی  /روانکاوی

این لیست نیست؟

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

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

تبلیغات

مرکزشهرمونتریال:

دنـــــــــا ( 900-3633 .............................رای با ما متاس بگیرید.
گا
فـال
ن برای آگهی دهند

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

تاکـسی

مراکز پخش پیوند

شماره شما در

آلفامدیککلینیک933-8383......................
بنفشهحجازی288-4864...............................
اطلس485-8585 ............................................ .

info@paivand.ca

تپش،شاطرعباس،ماهیسن لوران،کافه پرشیا،
برای ما بنویسید
اما...سعی کنید عموجان،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون،
• پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود ،NDG auto .فتوشاپ ،ارز آپادانا ،کلینیک آریا،
• نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد آلفامدیک ،ارزخضر ،المیزان ،نور ،پاســیفیک،
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
متروپولیس ،کبابسرا و...
ریوسود :کوه نور ،آدونیس ،دابل پیتزا ،مارشه
-----------------------®لوگوی پیوند®
افغان ،مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی
و...
کار استاد علی اصغر معصومی
وست آیلند  :آدونیس ،شاتوکباب ،و...
(هنرمند و نقاش معاصر)
سن لوران :آدونیس ،سمی فروت
----------------------------------الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

پیتزااطلس 524-0-524 ...............................
کبابسرا 933-0-933 .....................................
کلبهعموجان484-8072.................................
فاروس270-8437.............................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولــی989-8580 ....................................
بیبلوس523-9596...........................................

پزشــکی

با ما تماس بگیرید.

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

گرافیک و طراحی
گلفروشی

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

لوله کشی

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

مهاجرت

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

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

Tel.: (418) 440-9494

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

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

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

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

وام مسکن

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

محضر

موسیقی (جشن ها)

وکیل دعاوی
ویدیو
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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$

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

LASER SPA INSTITUT LEA

سوزاندن موهای بدن با لیزر

Estheticienne & Technicien LASER |
Diplome cidesco internations du paris

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

عکس های ما تضمینی و
متناسب با درخواست های
ادارات مربوطه می باشد

879$ 879$ 999$ 999$

Sectionnel

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

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

) (نبش دکاری

SNOWDON

حراج وسائل خانه

Canapé

Meubles
Meubles
prilloprillo

Tel.:514-574-0333

Mega
Mega

free

vente
vente

Sam The Handyman

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

استخـــدام

چند قلم وسائل منزل
:بفروش می رسد
:تلفناطالعات

699$ 699$

Canapé

استخـــدام

پیتزامیکر کوک

به یک نفر پیتزامیکر | بی یا باتجربه
.برای کار در رستوران نزدیک مترو شربروک نیازمندیم
:لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید

Tel.: 514-266-1355

Tel.:(514) 951-2324

6565

999$ jusqu’à
999$

Sectionnel

Sectionnel

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

Sectionnel

la qualitéla
auqualité
plus bas
au prix
plus bas prix

999$ 999$
Sectionnel

7 mcx

7 mcx

Sectionnel

Tel.: 514-576-6054
free

azaugP

879$ 879$

Hunt Auto Parts

Sectionnel

فـروش کلیه لوازم خودرو

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

نبـــی زاده

Tel.:514-293-1251

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

7 mcx

آموزش شنا

،به یک صندوقدار مرد
،ترجیح ًا باتجربه
dépanneur برای کار در
،واقع در مرکز شهر
به صورت پاره وقت
.نیازمندیم
:تلفناطالعات

7 mcx

PrilloPrillo
liquideliquide

Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

ارزشریف

استخدام

2299$ 2299$

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

1399$ 1399

Sectionnel

jan01U

%%

jusqu’à

Sectionnel

699

Canapé

Canapé

699

سفـــارشآنالین

$

www.huntparts.ca
یا تلفن

،عضورسمیانجمنمترجمانکبک
•عضوجامعهمترجمان
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º

»


¼


















½
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کبک و
¦


½



ایران
رسمی
،رسمی اسناد و مدارک
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¢
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¢






©



¸




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

صرافی
 ستاره5

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

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

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

514-889-8765
com

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

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

>6007343

>6007343

514-441-4295
azjan15U
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فروش کلیه












































































،دعوتنــــامهرسمی
ترجمـــهمدارک
514-624-5609

دارالترجمه رسمی فرهنگ

مترجم رمسی
شهــریاربخشی

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

514 585 - 2345












 









راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال




























تدریس فارسی
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ها
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و
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Tel.: 514-675-4405
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5780 Sherbrooke
W., Tel.: 369-3474(FISH)
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Tel : (514) 996-9692

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



کانادا
خصوصی حسابداری






































 سال8  تا2 آموزش موسیقی برای کودکان از
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فخـاریان
514-996-1620

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



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

aznov’15U

Re-Mi

Tel.: 514-991-6819
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. پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد:توجه

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

وش!
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آموزشعکاسیبهزبان .. .

www.paivand.ca since 1993
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معرفی قابلیتهای دوربین تلفن همراه
Samsung Galaxy Note 9

اگر تا همین پارســال کسی از من
میپرســید دوربیــن کــدام یک از
تلفنهای همراه ،تصاویر خوبی به
ثبت میرساند ،جواب میدادم تلفن
همراه برای مکالمه است و دوربین
آن ،وســیله ای فانتــزی بــوده و
کارآیــی آنچنانی نــدارد .با
ظهور نسل جدید تلفنهای
همراه و مشــاهده توانایی
هــای آن ،نظــرم کامــا
عوض شد.
اگر امروز دوباره این سوال
را از مــن بپرســند ،قطعا
جــواب دیگــری خواهــم
داد .ایــن مقاله فقط قصد
معرفــی قابلیتهــای دوربین تلفن
«سامســونگ گاالکسی نت  »9را
دارد و منحصرا به معرفی دوربین
و ویژگیهای تصویری آن میپردازد.
در بدنــه ایــن گوشــی 3 ،دوربین
تعبیه شــده اســت .دو دوربین در
پشــت و یک دوربین در جلو برای
گرفتــن ســلفی .دو دوربین اصلی
این گوشــی که در پشت آن تعبیه
شــده اند ،دارای دو فاصله کانونی
و دو دیافراگــم متفاوت بوده و این

امــکان را بــه کاربر میدهنــدکه از
هر عکســی ،دو عدد و با دو فاصله
کانونی مختلف داشته باشد .یکی
بصورت «واید» و دیگری بصورت
«زوم».
ایــن دو همچنیــن در شــرایطی
میتوانند بطور یکسان عمل کرده
و دو تصویر را مثل مکانیســم دید
چشــم انســان ،بــر هــم منطبق
نمایند .رزولوشــن هر کدام از این
دوربینها به میزان  12مگا پیکسل
بــوده و تصاویــر قابل
تلفناستودیوفوتوبوک:
قبولی ارائه میکنند.
(514) 984-8944
نکته ی بسیار جالب
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
در طراحــی ایــن
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
دوربیــن ایــن اســت
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
کــه میتــوان همــه
STUDIO
تلگرامPHOTOBOOK :
تنظیمــات دوربین را
گروه ما در فیسبوک« :همه چیز در مورد مونترآل»
بصورت دستی و مثل
تلویزیون آنالین مونترآل پالس MTL PLUS TV
یک دوربین حرفه ای
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
انجــام داد .از تنظیم
ســرعت و دیافراگــم
گرفتــه تا حساســیت
نــور و حتــی تنظیــم
جلسهرفعاشکالوتمرینتنظیمات
عمق میدان که بسیار
دستیدوربینشمادر«استودیو
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر حائــز اهمیت بــوده و
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب بــه کمــک آن میتوان
وعکسهایخانوادگی
عکسهاییشبیهعکس

اسپشیال این شماره:

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

دوربینهای بــزرگ تهیه
نمود.
شــاید تعجــب کنید که
این دوربین کوچک قادر
اســت مثــل دوربینهای
حرفــه ای ،تصاویــر را با
فرمــت  RAWبه ثبت
برساند!
شــرکت ســازنده ادعا
کرده که ایــن دوربین
در نــور ضعیــف هــم
میتوانــد عکســهای
زیبایی برایمان به یادگار
بگذارد.
ایــن دوربین قابلیت ثبت
تصاویــر ویدئویی را نیــز دارا بوده
و حتــی مجهــز به سیســتم 4K
میباشد!
بنابراین میتواند ویدئوهای بسیار
شــفاف با رنگهای بســیار زیبایی
بــا آن تهیــه نمــود .همچنین در
وضعیت فیلمبرداری نیز ،میتوان
از هر دو لنز پشت دوربین استفاده
کــرده و در صورت نیــاز از دوربین
 1به دوربین  2رفت! کافیســت با
لمس یک نقطه کوچــک بر روی
صفحــه ،از وضعیــت «وایــد» به
«زوم» سویچ کرد!
یکی دیگــر از خصوصیــت عالی و
منحصر بفرد این دوربین ،قابلیت
خوانــدن متــون و ترجمــه آن به
چندین زبان است.
کافیســت که دوربین را به سمت
یک تیتر یا کلمه بگیرید و دوربین
بالفاصله واژه مورد نظر را ترجمه
خواهدکرد.
همچنیــن اگــر بخواهیــد بدانید
که اســم هر شــیئی که در اطراف
شماست در زبانهای دیگر چیست،
بــا زوم کردن بر روی شــیئ مورد
نظر ،نام آن بر روی صفحه نمایان
خواهد شد.
یــا حتی قادر اســت برخی اجناس
و کاالهــا را شناســایی کــرده و
مشخصات و لینک وبسایت آن را
به شما بدهد.
در وضعیت فیلمبرداری ،دوربین
میتواند تصاویر «حرکت آهسته»
یا «اسلو موشــن» را با ظرافت و
دقت بسیار زیادی به ثبت برساند.
ایــن دوربیــن مجهــز بــه برخی
کاربردهای فانتزی و تفریحی نیز
میباشد.
مثال یکــی دیگر از ویژگیهای
این دوربین جدید این اســت
که میتواند از صــورت افراد،
شــکلک یا «اموجــی» تهیه
کنــد .به ایــن صــورت که از
خودتان یک سلفی میگیرید
و با کمک دوربیــن ،آن را به
یک شخصیت کارتونی تبدیل
میکنید.
پیــش فرضهایــی در
وضعیتهــای مختلــف تهیه
شده که مصرف کننده راحت

صـرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

Tel.: 514-839-7318

تر بتواند عکس بگیرد.
مثــا وضعیتــی در ایــن دوربیــن
وجــود دارد کــه بــا آن میتــوان از
غذاها و مواد خوراکی و نیز از گلها،
عکسهای زیبایی تهیه کرد.
وضعیــت «پانورامــا» نیــز در این
دوربیــن موجــود بــوده و میتوان
عکسهای گسترده ای با آن به ثبت
رساند.
وقتــی کــه دوربیــن را در وضعیت
 PROقــرار دهیــم ،عمــا تمــام
تنظیمات دوربین را تحت کنترل
خودمیگیریم.
عــاوه بر دو دوربین پشــتی ،یک
دوربین نیز بر روی تلفن قرار دارد
که از آن برای گرفتن سلفی استفاده
میشود .رزولوشن این دوربین نیز
در حــدود  8مگاپیکســل بوده که
میزان قابل قبولی میباشد .چنانچه
بخواهیم از خودمان سلفی بگیریم،
هم میتوانیم از تایمر استفاده کنیم
و هم از دکمه روی قلم هوشمند!
همچنین میتوانیم با نشان دادن
کف دستمان به ســمت دوربین،

حمیدرضا

خلیفی

1970 Ste-Catherine O,

بــه دوربین فرمان دهیــم که از ما
عکس بگیرد.
نکتــه جالــب دیگر در مــورد ثبت
ســلفی اینســت کــه میتوانیــم با
فرمانهای صوتــی با دوربین حرف
زده و از او بخواهیم که از ما تمثال
تهیــه نمایــد! این ویژگیهــا باعث
میشود که مجبور نباشیم از کسی
بخواهیم کــه از ما عکس بگیرد و
همچنین ،دستمان در زمان ثبت
تصویر نلرزد.
یــک نکته جالــب توجــه در مورد
عکســها ایــن اســت کــه دوربین
میتواند به طور خودکار تشخیص
دهــد که چشــمها در زمــان ثبت
تصویر بسته شده و پیامی با همین
مضمــون بــر روی صفحــه ظاهر
میشود .یا مثال اگر کسی در زمان
ثبت تصویر ،حرکت ناگهانی انجام
دهد و تصویرش به اصطالح «فلو»
شود ،دوربین بطور اتوماتیک از ما
خواهد خواســت که عکس آخر را
دوباره بگیریم.
چنانچه لنز دوربین لکه شده باشد

و وضوح عکس کم شود ،پیامی به
همین منظور بر روی صفحه ظاهر
خواهد شد.
نــرم افــزار دیگــری بــر روی ایــن
دســتگاه قــرار دارد کــه میتوانــد
بطور اتوماتیک ،از عکســهایی که
در حافظــه دوربیــن داریــم ،یک
«اسالید شو موزیکال» تهیه کند!
الزم به ذکر اســت که اینها بخش
کوچکی از قابلیتهای این دوربین
فســقلی بود که جای خرســندی
فــراوان دارد ولــی بــا تمــام ایــن
قابلیتها ،احتماال با ظهور محصول
بعدی شــرکت سامسونگ ،شغل
عکاسی حرفه ای بطور کامل از بین
خواهد رفت چون این دستگاههای
هوشمند ،کار چند عکاس را بطور
همزمان انجام میدهند!
البتــه در ایــن زمینــه ،در میــان
علمای عکاســی اختالف هست و
برخی دیگر فرموده اند:
هــر آن کس که دوربین دهد ،نان
دهد!
•
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ﮐﻼس ﻫﺎی راﯾﮕﺎن زﺑﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮان

< آﻧﻼﯾﻦ < متﺎم وﻗﺖ
< ﺗﺨﺼﺼﯽ < ﭘﺎره وﻗﺖ

ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

514 864-9191 <

ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ

www.LeSuccesParleFrancais.gouv.qc.ca

Lester B. Pearson
Continuing Education

مرکز آموزش بزرگساالن لستر بی پیرسون

Lester B. Pearson Continuing Education offers:


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


For registration please call: Chantal

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

www.lbpce.ca

37

38

 سال  25شماره  24  1402آذر 1397

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 25  no.1402  Dec. 15, 2018

استخـــدام

Comac Corporation

کمپانی «کومک» برای تکمیل کادر خود به افراد زیر نیازمند است:

مهندس برق | تکنسین برق | مونتاژ

برای اطالعات بیشتر ،لطفا با آقای امیر صمیمی تماس بگیرید:

HIRE

Comac Corporation

Comac Corporation is looking for
the following candidates:

• Electrical Engineer
• Electrical Technician
• General Assembly

Please contact Amir Samimi
2-25 Bould. Maisonneuve, Saint Jérôme, Qc J5L 0A1
Tel: 450-432-5946,
|
Tel : 514-358-9766
Tel :1-855-550-0303
www.comaccorporation.com

علیرضا رضائیی...
احضار شده بودن صاف صاف رفتن

سالم و سالمت هم برگشتن .اینکه
چرا ناپدید نشدن نفهمیدیم چرا!

از آنجــا که محل اعتصــاب غذای ما
فقط بیست متر با سفارت جمهوری

اسالمی فاصله دارد هیچکسی هیچ

جوری هیچ صد دفعــه از هیچ جای
مــا رد نشــدکه ازمان عکــس و فیلم

بگیرد .رفقا گفتن بذار فیلم بگیرن،
ً
مثال میخوان چه گهی بخورن؟ رفقا
تهران هم که بودن همینو میگفتن

که اآلن همه اینجاییم!

خوبی اعتصاب غذا در زندان اینست

کــه کفش پــات نیســت راحــت هم
میتونی دراز بکشــی بخوابی .اینجا

قد یه
صبــح تا حاال پــای همه شــده ّ

قابلمه فقط هم باید بایســتی هرکیو
میبینی بگــی ارادت داریم ،مخلص

شما ،اعتصاب از ماست!
ضمن ًا اعتصاب غذاست،

اعتصاب ســیگار نیست
کــه .تــازه گشــنمون هم

هســت اعصــاب نداریم.
گفتهباشم!»

حرفــهای
کارنامــه
علیرضــا رضایــی بعد از
خــروج از ایــران بــرای
خیلــی از عالقمنــدان
او از یــاد نرفتنی اســت.
از نویســندگی بــرای
برنامــه پارازیــت کامبیز
حســینی تــا رادیــو پس
فــردای فرشــید منافی،
و بعــد از آن هم ،از آنجا
کــه قبض و بســطهای

>> ادامه از صفحه16 :
ادیتوریــال حاکــم بــر رســانهها را
خوش نداشــت ،خودش به تولید
ویدیوهای معروف به شفاف سازی
پرداخــت و درکنــار آن اســتندآپ
کمدی کرد .او طنزنویسی بود که
به صورت غریزی طنز مینوشت و
بــرای همین هم یاغی گری بکری
داشت.
معتقدم یکی از ویژگیهای منحصر
بــه فرد علیرضــا توانایی عجیبش
در بازی کردن در مرز طنز و هجو
بــود .او حتی گاهی این مــرز را رد
میکــرد و طنــز را بــه ورطه هجو
و فکاهه میکشــاند امــا به خوبی
برمیگشت و نشان میدادکه حتی
ابایی ندارد کــه از «هجویدن» در
خدمت «طنزیدن» استفاده کند.
کارشناســان میتواننــد خوبی یا

بدی این تکنیک را در کار رضایی
بررســی کننــد و بــا آن موافــق یا
مخالف باشــند اما این را نمیتوان
کتمان کرد که هر طنزنویسی این
توانایی را ندارد.
او به واسط شخصیت غریزیاش،
بــا تلختریــن بخشهــای زندگــی
خــودش هــم شــوخی داشــت.
ی قلبیــش که
از جملــه بــا مریضــ 
ایــن ماههــای اخیر چندبــاری به
بیمارســتان کشــاندش .اما کسی
نمیتوانــد انــکار کنــد کــه آخرین
شــوخی او با مرگ ،دیگر نوبر بود.
علیرضا انقدر با همه چیز شــوخی
داشت که شوخیهایش با مرگ را
کسی جدی نمیگرفت تا وقتی که
خودش رفت و غریزیترین شوخی
زندگیش را تقدی م مخاطبینش کرد
تا بفهمیم کــه وقتی در
زندگی همه چیز به طرز
عجیبی شوخی میشود
یعنی چه.
هــر چنــد کــه معتقدم
طنازهــا نمیمیرنــد و
فقط از بغضــی به بغض
دیگــر لبخنــد روی لبها
مینشانند اما ،نمیتوان
ایــن را کتمان کــرد که
جــای خالــی پدیــدهای
غریــزی و بکــر بــه نــام
علیرضا رضایی در عرصه
طنــز ایــران تــا مدتها
احساس خواهد شد.

•
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ن یلدا ی اریا ی
Panera Select

در رستوران پانرا سلكت
شنبه ٢٢دسامبر

ب
ا مديريت
جديد

برنامه ها شامل:
شاهنامه خوانی ،فال حافظ  ،موزیك زنده و رقص و پایكوبی و...
شام ایرانی به صورت بوفه:

(چلوكباب كوبیده ،جوجه كباب ،قورمه سبزی  ،سوپ  ،ساالد بار و دسر )
تهیه بلیط :حضوری و یا از طریق
مو
ز
ی
ک
ز
ن
د
E-transfer to paneraselect@gmail.com
ه:
هرج
م
ع
ه
و
ش
ن
ب
$
45
آن
قیمت برای هر نفر تا تاریخ  20دسامبر  $ 40و بعد از
ه
كودكان زیر ٧سال رایگان | بین هفت تا دوازده سال $25
------------address: 4694 boulevard des sources , QC H8Y 3C4

Tel: 514-421-7007
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www.CentraCondo.com
1000 de la Montagne
• Adjacent to Lucien-L’Allier Metro station
• One block from Concordia university
• Stylized kitchen cabinet up to ceiling
• Central A/C system
• 6 European sized appliances
• Over 30,000 sq.ft.
Five-Star Signature Club includes:
Indoor & outdoor swimming pool,
indoor & outdoor Jacuzzi,fitness center,
sauna, multi functional room,
entertainment room,BBQ area ,etc.
• Six elevators
• 24/7 concierge service and security
• ACQ warranty

39

% 20 با پیش پرداخت فقط
صاحب واحدی در شیک ترین
 طبقه50 ساختمان
واقع در قلب مرکز شهر مونتریال شوید
مخارج محضر توسط ما
پرداخت خواهد شد

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

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

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

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

7روز
هفته

مشاور رمسی وام مسکن

514.803.5240

به مدیریت :بیژن احمدی

E
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E

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

$1095
از مونترال به تهران از

$1180

• تـورهای تفریحی
• بیمه مسافرتی
• بیمه تازه واردین

____________________

1855 Ste-Catherine W.
)St- Marc
GUY

H3H 1M2 (Corner:

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

