1404

Bureau de Change
صرافیشــریف

توجه :انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم.

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

Cote vertu, Bus 121 E

Sharif

EXCHANGE

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

$

www.sharifexchange.ca

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

جنب دانشگاه کنکوردیا

H3G 1M6
info@expertfx.ca

GUY
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از مونتــــرال به تهـران از

1180

دارالترجمه رسمی یکتا
ترجمه رمسی  -دعوتــنامه رمسی

Tel.: 514-439-8501

الیت
صرافی

فارکس

(خضر)

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

GUY

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

با 25سال سابقه کاری در کانادا

6600 Trans-Canada, Suite 750

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

زیر تهدید بحران محیط زیست ،آوارگی وگسترش ترامپیسم و راست گرایی افراطی،
انسان در حسرت دنیایی عاری از خشونت...
با آرزوی سال آزادی ایران و صلح و آرامش برای جهان

www.ParsPlumbing.ca

Montreal Qc. H3B 2K4

Tel.: 514.426.7200

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

Pars Plumbing
& Heating Inc.
Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île

Tel: (514) 290-2959

صــرافی  5ستاره

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

محضردارومشاورحقوقی

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

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

Cell: (514) 827-6364
www.sutton.com

pg. 5

وحیدخلـجی

مشاور امالک در مونتریال

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

fhemmatiyan@sutton.com

مشاور امالک در مونتریال
21 :

NOTAIRE-NOTARY

صرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

حمیدرضا

خلیفی

Tel.: 514-839-7318

1970 Ste-Catherine O,

ناهیدپاکروان

VANCOUVER

سفر به ایران

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

Cell.: 514-298-4567

TO

E St., PH-A
H3J 8H9
2-0700
2-0800
s.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…£
مشاور امالک در سراسر! gfZ
جتاری†¨®…fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä
مسکونی و …£
رایگان® ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í
 ارزیابی ›¬
(514) 694-4291

Residential Real Estate Broker

Š

1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337

 تهیه وام های مسکن و جتاری
Office:
)(514
واردین و دانشجویان
مسکن برای تازه
 694-0840وام

MASSOOD HASHEMI

3 :

£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d

4010 Ste-Catherine W.

و South shore

فیروزهمتیان

(514) 561-3-561

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

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

مسعود هاشمی

1155 Rene Levesque W. #2500

آرزوگتمیری:مشاورامالک

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

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

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

Fax

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

مینو اسالمی
(514) 816-4080

›`çœ£

iÂÀÅœ

Suite 304
H9H 5B9
Minoo Eslami

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

›®˜¯‹¬›}gfZ\£
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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
های شما
پرسش
به متامی ـایی روز
دهم
 17تا 19
در گر از ساعت
ریه 2019
 10فو
ی دهیم:
پاسخ م
ام مسکن
مشاور و
با حضور گان --
 -رایس بگیرید.
با من متا
جهت رزرو
• مشاوره تلفنی  -حضوری
و ارزیابی رایگان ملک شما
• خدمات  ٪ ۱۰۰رایگان برای
خریداران تا پایان پروسه خرید
(حتی هزینه محضر)
• همکاری با مشاورین بانک ها
جهت دریافت وام مسکن
• شرایط مناسب برای تازهواردین
بدون درآمد

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

Cell.: (514) 561-3-561

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

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

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

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

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

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

Tel.: 514-731-1443
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از من در باره ختفیف هایی بپرسید که به کاهش
هزینه هایتان کمک می کند

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!
L
O

S
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هر شنبه و یكشنبه
دل و جگـر
تازهگوسفندی
موجود می باشد

خروج آمریکا از سوریه؛
جرقه در بشکه باروت!

اعالم خروج نیروهــای آمریکایی
از ســوریه ،فضایــی از ناامنــی و
شــکنندگی در منطقه ایجاد کرده
و کشــورهای ذینفــع و همســایه
را به تحــرکات جدیدی واداشــته
اســت .جنگندههــای اســرائیلی
انبــاری تســلیحاتی در حومــه
دمشــق را هدف گرفتنــد و ترکیه
آماده پیشــروی و عملیات نظامی
در بخشهای کردنشــین سوریه
میشود.
نخســت وزیر اسرائیل به صراحت
گفته که تل آویو حضــور ایران در
همسایگی خود را تحمل نخواهد
کرد .بنیامین نتانیاهو در توئیتر
نوشت« :ما در این زمینه مصمم
بــوده و خواهیم بود ...اســرائیل
نمیگذارد خطوط قرمز این کشور
چه در ســوریه و چه در جای دیگر
نقض شود».
این اولین بار نیســت که اسرائیل
مواضع نیروهای ایرانی در ســوریه
را بمباران میکند .تل آویو نگران
تشــدید نفوذ جمهوری اســامی
در ســوریه اســت و ایــن تــرس با
تصمیــم آمریکا برای خروج کامل
نیروهایش از سوریه بیش از پیش
شده است .تهران در کنار مسکو،
اصلیتریــن متحدان بشــار اســد
به شــمار میرود و بــا کمکهای
نظامــی از رژیم دمشــق در خالل
جنگ داخلی هفته ســاله حمایت
کرده است.
حمله اســرائیل به حومه دمشــق
با واکنش تند روســیه روبرو شد.
وزارت خارجه روسیه این بمباران
را "نقــض آشــکار حــق حاکمیت
سوریه" و "تحریکآمیز" خواند.
مســکو همزمــان از دولــت اســد
خواســته اســت کنتــرل مناطق
تحت استقرار نیروهای آمریکایی
را بر عهده بگیرد .ماریا ساخارووا،
ســخنگوی وزارت خارجه روسیه
میگویــد طبــق موازیــن حقوق
بینالملــل ،آمریــکا بایــد پس از
خروج از شرق سوریه ،کنترل این
مناطق را به دولت ســوریه واگذار
کند.
ایــن در حالی اســت کــه ۱۵۰۰۰
ســرباز دولت ترکیه منتظرند پس
از تخلیــه مناطق تحت اســتقرار
آمریکاییهــا ،بــه شــرق ســوریه
پیشروی کنند .ترکیه متحد ارتش
آزاد سوریه ( )SNAو نگران قدرت
گیری کردها در این نواحی است.
آنکارا بیم دارد که اگر ارتش اســد
کنترل اوضاع را به دســت بگیرد،
خشونتهای تازه و موج جدیدی
از آوارگان بــه راه بیفتد و میگوید،
هدف از عملیات نظامی در شرق
ســوریه ،تشــویق جنــگزدگان و
آوارگان برای بازگشــت به مناطق
خود اســت .ایــن آوارگان از ترس
رژیم اسد از منطقه گریختهاند.

اما عملیات ترکیه در شمال شرقی
سوریه ،پیشدستی برای جلوگیری
از قدرتگیــری کردهای ســوری
تلقی میشــود .یگانهــای مدافع
خلق ( )YPGدر مبارزه با داعش
از حمایت لجستیکی و مالی آمریکا
برخــوردار بودنــد و ترکیــه حضور
آنهــا در مرزهای جنوبــی خود را
تهدیــدی علیه حق حاکمیت این
کشــور میداند .یگانهای مدافع
خلق ارتبــاط تنگاتنگــی با حزب
پکک)
کارگــران کردســتان ( 
دارند؛ حزبی ممنوعه که آنکارا آن
را در رده ســازمانهای تروریستی
دستهبندی کرده است.
آنکارا در روزهای گذشــته ،حضور
نیروهای نظامی خــودش در مرز
بــا ســوریه بــا اســتقرار زرهپوش،
خمپارهانــداز و نفربــر در حوالــی
منبج تقویت کرده است .همزمان
گروههای سوری طرفدار ترکیه نیز
در حومه منبــج موض ع گرفتهاند.
منبج در اختیار شبهنظامیان کرد
سوری است اما تغییر آرایشهای
اخیــر ،هنوز به درگیــری طرفین
منجر نشده است.
نــوری محمــود ،ســخنگوی
یگانهای مدافع خلق به خبرگزاری
آلمان گفته است« :واحدهای کرد
در مواضــع خود ماندهاند و اوضاع
را تحت نظر دارند ».ســخنگوی
شــورای نظامــی منبج ،شــروان
درویــش نیــز میگوید اوضــاع در
شــهر آرام است اما واحدهای کرد
در آماده باش به سر میبرند.
یپگ" از مهمتریــن متحدان
" 
آمریکا در مبارزه با داعش در سوریه
بــوده و ترامپ از ســوی منتقدان
متهم شــده به ایــن که با تصمیم
اخیر ،متحد خود را زیر ضربه قرار
داده اســت .آنهــا میگویند وقتی
نظامیان آمریکایی منطقه را ترک
کنند ،ترکیه دیگر هیچ مانعی برای
حمله به کردها نخواهد داشت.
اردوغان مدتهاســت بــرای دور
کــردن یگانهای مدافــع خلق از
مناطق مــرزی ترکیه میکوشــد.
آنکارا تا کنون و با کمک شورشیان
ســوری هوادار خود ،دو عملیات
نظامــی در مناطــق کردنشــین
انجام داده اســت .در سال ۲۰۱۶
ایــن عملیات با نام "ســپر فرات"
در حوالی جرابلس صورت گرفت.
عملیات به نام مبارزه با داعش بود
یپگ" را نیز هدف
اما کردهای " 
گرفت .اوایل سال  ۲۰۱۸نیز ارتش
ترکیه با پشــتیبانی از شورشــیان
ســوری ،بــه مواضــع کردهــا در
عفریــن حمله کرد و این شــهر را
پس گرفت.
محافل سیاسی هم اینک در حال
بحث پیرامــون پیامدهای خروج
آمریکا از سوریه و تاثیر آن بر مقابله
با داعش هستند.
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بستن
یسنتیوفالوده
وكلو
چهفومندركلبه
ع
موجانخاطرات
خوش ایران را
زندهمیكند
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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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آیا موجودیت ایران در خطر است؟

شعر و ترانه...

سرود نان...

مطرب دوره گرد باز آمد

نغمه زد ساز نغمه پردازش

سوز آوازه خوان دف در دست
شد هماهنگ ناله سازش

پای کوبان و دست افشان شد
ِ
دلقک جامه سرخ چهره سیاه

تا پشیزی ز جمع بستاند

از سر خویش برگرفت کاله
گرم شد با ادا و شوخی ِی او

سور رامشگران بازاری

چشمکی زد به دختری طناز

خنده یی زد به شیخ دستاری
کودکان را به سوی خویش کشید

که  :بهار است و عید می آید

مقدمم فرخ است و فیروز است
شادی از من پدید می آید

این منم  ،پیک نوبهار منم

که به شادی سرود می خوانم

لیک  ،آهسته  ،نغمه اش می گفت :
که نه از شاد َیم ...پی نانم! ...

مطرب دوره گرد رفت و  ،هنوز
نغمه یی خوش به یاد دارم از او

می دوم سوی سازکهنه ی خویش

که همان نغمه را برآرم از او ...

کاظم علمداری
محمد جــواد ظریــف ،وزیر امــور خارجه جمهوری
اســامی در بخشی از سخنان خود در اتاق بازرگانی
میگوید:
« ...مــا در ایــران از اصولگرا ،اصالحطلب،
بیخــط ،مخالف جمهوری اســامی ایران
و یــا مخالــف دولــت همــه در یک کشــتی
نشستهایم و اکنون هدف دشمنان نه نظام
ایران ،نه دولت روحانی ،بلکه هدف ایران است .این
ایران اســت که اکنون برای تحقق برخی از اهداف و
تمایالت مانع است ،میخواهند ایران را نابود کنند.
خیال نکنید که اگر آقای روحانی رفت و اصولگرایان
آمدند موفق میشوند .بعضیها خیال نکنند که اگر
جمهوری اســامی ایران رفت آنها ســر کار میآیند.
اکنون ایران یعنی ایــن جغرافیا و موجودیت عظیم
پرافتخار تاریخی با این مردم و توانمندیها و امکانات
مورد هدف اســت و انشاءالله ما این هدف را ناکام
میکنیم( ».خبرگزاری ایسنا ،یکشنبه  ۳تیر )۱۳۹۷
در وهله نخست باید پرسید با ایران چه کردهاند و چه
کسانی کردهاندکه با این همه ویژگیهای برجستهای
که ظریف از آنها نــام میبرد فکر میکند موجودیت
اش در خطر است؟

•

آقای ظریف ،شــما بــا هوش تر از
آنیدکه ندانید ایران زیر نظام والیت
فقیه هر روز به ویرانی نزدیک
تر میشود .شما به دانش و
وجدان خــود مراجعه کنید
و تــوپ را به زمین بیگانگان
نیاندازید .هم اکنون هم اگر
خامنهای و دیگر سران نظام تن به
تغییر بدهند و قــدرت را به مردم
واگذارکنند ،ایران نجات میباید و
همه آن ویژگیهایی که نام بردهاید
شکوفا خواهد شد.
•
 .۲همه ایرانیان دریک کشــتی ننشســتهاند .یا اگر
نشسته باشند ،همانند کشتی تایتانیک ،کسانی در
باالترین طبقه همچنان ســرگرم خوش گذرانیاند،
کارگران در موتورخانه کشتی در حال غرق شدنند ،و
سرنشینان طبقات میانی در تالشندکه غرق نشوند.
•
 .۳نا خدای کشــتی کیســت؟ آقای ظریف ،اگرهمه

•

 .۱بلــه ،ایران در خطر اســت ،اما نــه از خارج ،یا
آنطــور که آقــای ظریــف میگویند «...ایــران رو
میخواند نابود کنند» .ایران را نظام والیت فقیه
به لبه پرتگاه نابودی رسانده است .مشکالت ایران
همه درون زاست .روحانیت بر ایران سلطه مطلق
داشــته و دارد .بی جهت به دنبال عامل خارجی
نگردید .به خود بنگریدکه چه کرده اید .عامل این
همه فساد ،اختالس ،جرم و جنایت و آدم کشی،
بی اخالقــی و خاموش کردن صــدای هر منتقد
دلســوز ،خارجیها نبوده و نیســتند .اعدامهای
سال  ۶۷یا قتلهای زنجیرهای و یا اختالسهای
کالن را آمریکاییهــا نکردهانــد .آمریــکا حتا یک
کارمنــد جز در ایران ندارد .چرا تخریبهای خود
را به آمریکا نســبت میدهید؟ از خودتان بپرسید
چرا  ۴۰سال است شعار مرگ بر آمریکا میدهید؟
براســتی چــرا؟ اگر این کار به تالفــی کودتای ۲۸
مرداد است جای پرسش فراوان دارد .نخست ،با
اینگونه شعارها و خواست نابودی اسرائیل کوچک
ترین مشکل شما حل نشده و نخواهد شد .دوم،
روحانیتی که خود نیز درکودتای  ۲۸مرداد دست
داشــت و خمینی آنرا ســیلی اســام بــر مصدق
خواند ،نمیتواند مدعی باشــد و جرم و جنایت و
فساد و دزدی اش را زیر پوشش آن پنهان کند .به
جهــان نیز بنگرید که چگونه هند بعد از نزدیک به
دو قرن سلطه استعماری بریتانیا ،ژاپن تنها قربانی
بمب اتم در تاریخ ،و ویتنام با ســه میلیون قربانی
تجــاوز قدرتهای بزرگ از جملــه آمریکا با خود و
دشمنان سابق خود کنار آمدهاند ،رو به آینده دارند
و از امکانات دشــمنان سابق خود استفاده کرده و
میکنند.

سیمینبهبهانی

{>> 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

•
•

مرکزکاریابیجوانان

فرضهای شما را هم بپذیریم ،نا خدایی
که قرار اســت این کشــتی طوفان زده را
به ساحل برســاند کیست؟ به زعم شما،
آقــای خامنه ای .اما آیا کســی کــه ایران
را به فالکت امروزی رســانده اســت« ،نا
خدایــی» که به جای گــذر از آبها آرام،
مست توهم قدرت ،کشــتی را به صخره
ایران بحران زده را
کوبیده است میتواند ِ
نجات دهد؟
•
 .۴کشــتی حامل ستمگر و ســتم دیده.
آقای ظریف کوشــیدهاند ستمگر و ستم
دیده را در کشتی فرضی خود سوارکنند.
تا همگان برای نجات جمهوری اسالمی
فداکاری کنند .قربانیان کشتارسالهای  ۶۰تا ،۶۷
قتلهــای زنجیــره ای ،جنبــش ســبز و معترضان
یک ســال گذشــته ،کولبــران ،کارگرانی کــه ماهها
حقوق نگرفتهاند ،بیکاران ،معلمان و کارمندانی که
نمیتوانند بدون شغل دوم هزینه زندگی شان را تأمین
کنند ،مدافعان حقوق بشرکه همچنان در زنداناند،

•
•
•

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

افزایش نرخ خدمات پستی
از تاریــخ  14ژانویــه  2019هزینه
خدمات پســتی در کانادا افزایش
خواهد یافت .بنابر اعالم پســت
کانادا ،تمبر پست پاکت معمولی
از  1دالر به  1.05دالر افزایش می
یابد .سایر بسته های پستی که
به مقصد داخل کانادا ارسال می
شوند نیز برحســب وزن و اندازه
هزینــه آنهــا بین  5تا  35ســنت
افزایــش می یابد .هزینه ارســال
نامه معمولی به ایاالت متحده بین
 7تا  20سنت و نامه های ارسالی به
سایر کشورها بین  15تا  20سنت
افزایش خواهد یافت .از ماه مارس
 2014ایــن نخســتین بــار اســت

که پســت کانادا نــرخ های خود را
افزایش می دهد .بنابراعالم پست
کانادا این افزایش درآمد موسســه
را  26میلیون دالر بیشتر می کند
که  11میلیــون دالر آن مربوط به

اشخاص است و  15میلیون دالر
دیگر از سوی موسسات کوچک
و متوســط پرداخــت می شــود.
برآورد پســت کانادا این است که
افزایش نرخ ها به طور متوســط
 65سنت هزینه اضافی بر بودجه
هرخانواده کانادایی تحمیل می
کند .پست کانادا می گوید که از
ســال  2006به این سو ،از تعداد
نامــه های ارســالی – حــدود دو
میلیارد – کاسته و بر تعداد بسته
های پســتی افزوده شــده اســت.
(تلخیص از لو دووآر 26 ،دسامبر
.)2018

تشدید مجازات رانندگی درحال مستی
تورنتو – از ســه شنبه  18دسامبر
 ،2018قوانیــن جدیــد مبــارزه
بــا رانندگــی تحــت تأثیــر الکل و
مواد مخدر به اجرا گذاشــته شد.
تغییــرات جدیــد در چهارچــوب
قانــون ســیِ 46 -اعمال شــده و
جزو ســختگیرانه ترین قوانین در
جهان اســت ...طبق قانون جدید
پلیس اجازه انجام تســت تنفسی
از کلیــه رانندگانی کــه متوقف می
کند را دارد ،درحالی که قبل از این
تنها درصورت مشــکوک به مست
بودن راننده می توانســت آزمایش
تنفســی را انجــام دهــد .بــه این

ترتیــب از این پس رانندگانی که از
دادن تست تنفسی امتناع نمایند،
با اتهــام روبرو خواهند شــد .این
قانون مشــابه قانونی اســت که در
استرالیا ،دانمارک ،فرانسه و آلمان

به اجرا گذاشته شده است .میزان
جریمه در بــار اول تخلف از 1000
دالر شــروع می شــود ،درصورت
بــاال بودن میــزان الــکل در خون
بــه  1500و  2500دالر می رســد.
امتناع از انجام تســت تنفســی 2
هــزار دالر جریمه دارد و درصورت
تکرار تخلف در بارهای دوم و سوم
 30تا  120روز زندان دارد .رانندگی
تحت تاثیر مصرف مواد مخدر نیز
مشمول مقررات این قانون است.
(تلخیص از تارنمای ایران جوان،
 20دسامبر .)2018

کاهش  10درصدی تعداد خانه های فروخته شده در کانادا
پیش بینی می کند میزان کاهش
در کل ســال  2018نســبت بــه
ســال  2017بیش از  10درصد و
کمترین تعداد فروش واحدهای
مســکونی طی  5ســال گذشــته
باشد( .تارنمای ســام تورنتو،
 17دسامبر .)2018

تعــداد واحدهــای مســکونی
فروختــه شــده در کل کانــادا در
مــاه نوامبــر بــرای ســومین بار
متوالــی کاهش داشــت .میزان
کاهش نســبت به ماه اکتبر2.3
درصــد بوده اما «انجمن امالک
و مستغالت کانادا» ()CREA

مقررات جدید پرواز پهپاد در سال 2019
درحالی که روز جمعه  21دسامبر،
دهها هزار مسافر انگلیسی به خاطر
پرواز پهپاد در نزدیکی فرودگاه ،در
فرودگاه پررفت و آمد گتویک لندن
پروازشــان تعلیق شــد ،مسئوالن
کانادایــی گوشــزد کرده انــدکه با
اجرای کاربردهــا و مقرراتی جدید
جلــوی تکــرار این امر درکانــادا را
خواهند گرفت .منابــع دولتی در
دنیــا ،از جمله کانــادا اعالم کرده
اند که تعداد پــرواز پهپادهایی که
امنیت هواپیمایی غیــر نظامی را
به خطر می اندازند در ســال های

اخیر افزایش یافته اســت .وزارت
حمــل و نقل کانادا اعالم کرده که
درسال  2019مقرراتی سختگیرانه
تر ِاعمال خواهد شد و برای هدایت
کنندگان پهپادها شرایطی از جمله
ســن ،آزمایش آیین نامه و الزام به
ثبت پهپاد درنظرگرفته شده است.

وزارت حمل و نقل فدرال اعالم
کرده که تعداد حوادث ناشــی از
پرواز پهپادها در مدت سه سال 3
برابر شــده و از  38مورد در سال
 2014بــه  135مــورد در ســال
 2017رســیده اســت .درســال
 2018نیز تا پایان ماه نوامبر تعداد
حــوادث  95مــورد بــوده اســت.
اجرای این مقررات سختگیرانه به
خاطر پیشــگیری از حوادث ناشی
از پرواز پهپادها اســت( .تلخیص
از ژورنــال دو متــرو 21 ،دســامبر
.)2018

درآمد سال  2018جاستین ترودو

جاســتین ترودو نخست
وزیــر کانــادا چهــره ای
جنجال برانگیز اســت.
دولــت او کــه بــا هزینه
کــردن هایــش موجب
افزایــش کســر بودجــه
شــده ،بــا انتقادهایــی
ازسوی اپوزیسیون روبرو
شــده و مسائل شخصی
او هم موضوع بحث و جدل هایی
بوده اســت .هنگامــی که او رهبر
حــزب لیبرال شــد ،اشــخاصی از
او به خاطر مبالــغ گزافی که برای
ســخنرانی دریافت می کرد انتقاد

کردنــد .او بعــدا
قــول داد که پول
دریافتی برای یکی
از سخنرانی ها که
 20هزار دالر بود
را پس بدهد ولی
خبــری از انجــام
این وعده شنیده
نشــد .درســال
 2018او  345400دالر بــه عنوان
حقــوق دریافــت کــرده و عــاوه
بــرآن از مزایا ،خدمــات و دریافت
هدیــه های گرانبها نیــز برخوردار
بوده اســت .امســال خبر دریافت

هدیه های گرانبها توسط خانواده
او ازســوی طراحــان بــزرگ تیتر
خبرها شد و رعایت اخالق توسط
او را زیر ســئوال برد .امــا ،درآمد
نخســت وزیر منحصر به حقوق و
مزایای دریافتی او نیست .حقوق
خدمتــکار و آشــپز او نیز توســط
مالیات دهندگان پرداخت می شود
که جمع آن در ســال بیش از 120
هزار دالر است .به همه اینها باید
فوق العاده های دریافتی به عنوان
سفرهای خارجی نیز افزوده شود.
(تلخیــص از تارنمــای مونتریــال
بالگ 19 ،دسامبر .)2018

امتناع چین از آزادکردن دو شهروند کانادا
مقامــات چیــن درپاســخ
درخواســت دولــت کانادا
بــرای آزادی فــوری دو
شــهروند کانادایی زندانی
شــده در چیــن ،ایــن
درخواست را به طور قاطع
رد کردند :چین قصد ندارد
مایکل کووریــگ و مایکل
اســپاور را کــه از دو هفتــه
پیش ،پس از بازداشت منگ ونژو
مدیر مالی شرکت چینی هوآوی،
که بنا به درخواست ایاالت متحده
انجام شــده بود ،را آزاد کند .یک
سخنگویوزارتامورخارجهچین
از اظهــارات دولت کانــادا دراین

مورد ابراز ناخرسندی شدید کرد
و کانادا را به احترام گذاشــتن به
حاکمیت قضایی چین فراخواند.
پیشتر ،جاستین ترودو ،نخست
وزیرکانادا بازداشــت دو کانادایی
را غیرقابــل قبــول توصیف کرده

و کریســتیا فریلنــد ،وزیر
امورخارجه نیز به نوبه خود
«کارزاری» بــرای آزادی
هرچه زودتر دو شــهروند
کانادایــی بــراه انداختــه
بود .ایــن دو تن از کمک
های کنسولگری کانادا در
چین برخوردار شده اند اما
همچنان در بازداشت به سر
می برند .مدیر شــرکت هوآوی با
قرار وثیقه  7.5میلیون دالری آزاد
شده است( .تلخیص از لو سولی،
کبک 24 ،دسامبر .)2018

توسعه دفتر گوگل در مونتریال
دفتــر شــرکت گــوگل در
مونتریال ،که درحال حاضر
 150تــن را در اســتخدام
دارد ،درســال  2020بــه
محلی  2برابر بــزرگ تر در
محله «بین المللی» واقع
در مرکــز شــهر منتقــل
مــی شــود و احتمــال
می رود کــه فعالیت های این
غول فضای مجــازی در مونتریال
گســترش یابــد .این محــل ،که
درحال حاضر دردســت بازســازی
است 100 ،هزار فوت مربع وسعت
دارد و در  425خیابــان «ویژه» در
مرکز شهر واقع شده است .محل
جدیــد دفترگوگل در ســال 2020

آماده بهره برداری خواهد
بــود .دفتــر کنونــی گوگل
کــه از ســال  2008در آن در
مرکز شــهر مستقر اســت  45هزار
فــوت مربــع وســعت دارد .دفتر
مونتریال گوگل مسئولیت تأمین
امنیت سامانه «کروم» را به عهده
دارد .اخیرا این موتور جستجوگر
آزمایشــگاهی در مونتریــال بــرای
آزمایــش هــای مربوط بــه هوش

مصنوعــی بــه کار انداخته
اســت .فعالیت گــوگل در
مونتریــال درســال 2007
آغاز شد و در آن زمان دفتر
آن بسیارکوچک بود و تنها
 7کارمنــد داشــت .گوگل
کــه دو دهه پیــش فعالیت خود را
با ســاخت یک موتور جســتجوگر
آغــاز کرد اکنــون به غولــی بزرگ
در فضــای مجازی تبدیل شــده و
برخی آن را به جاسوسی و تفتیش
در اطالعات شــخصی افراد متهم
مــی کنند(.تلخیــص از الپــرس
مونتریال 18 ،دسامبر .)2018
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

اقدامات فوری برای حفاظت از بی خانمان ها در مونتریال
در فصــل ســرما نگرانی
هایی برای ســامت بی
خانمــان هــا بــه وجــود
می آیــد .امــا ،اقداماتی
چند نیز بــرای حفاظت
از آنهــا اندیشــیده شــده
اســت .مرکز دانشگاهی
و خدمــات اجتماعــی
( )CIUSSجنوب شهر مونتریال
و شرکای اجتماعی آن بسیج شده
انــد تا هیــچ بیخانمانــی در فصل
سرما ناگزیر نباشد شــب را بدون
ســرپناه به ســربرد .بــرای تامین

مســکن و ســرپناه به تعداد مورد
تقاضــا اقدامــات ضــروری پیــش
بینی شده است .خدمات تکمیلی
دیگری نیز برای کسانی که به این
منابع دسترســی ندارند عرضه می

شــود .مونتریــال 957
تخت برای محل خواب
مــردان ،زنــان و جوانان
بــی خانمــان دراختیــار
دارد که نســبت به سال
گذشته  32تخت افزایش
یافته است .این امکانات
بــا همکاری موسســات
مختلف نیکــوکاری تــدارک دیده
شــده است( .تلخیص از تارنمای
رادیوکانادا 23 ،دسامبر .)2018

عرضه هواپیمای مسافری جدید بمباردیه
گلوبــال  7500نــام هواپیمــای
مســافری جدیدی اســت کــه 14
هزار کیلومتر برد پــرواز دارد و می
تواند فاصلــه مونتریال تــا پکن را
بدون توقف طی کند .قیمت این
هواپیمــا  72میلیون دالر اســت.
وجــه تمایز این هواپیما با مشــابه
هــای آن در کیفیــت آن ،از جمله
کــف دستشــویی از ســنگ مرمر
و کابینــت هایــی از جنــس چوب
اســت .مــارک ماســلوچ ،مدیــر
ارتباطــات و روابط عمومی بخش
هواپیماهــای بازرگانــی بمباردیه
می گوید« :کاری که این هواپیما
انجــام مــی دهــد را هواپیماهای

مشــابه نمی توانند انجــام دهند.
نه تنهــا دورپروازتر از هواپیماهای
مشــابه اســت ،بلکه کابیــن های
بــزرگ تری نیز دارد و می تواند در
باندهایی کوتاه تر فــرود آید .این
به راســتی هواپیمایی فــوق العاده

اســت» .این هواپیما با استقبال
شــرکت های هواپیمایــی ،به ویژه
درعرصه جت های شخصی روبرو
شــده و اگر امــروز ســفارش داده
شود ،تحویل آن برای سال 2022
خواهد بود .اجــرای برنامه تولید
این هواپیما  8ســال طول کشیده
و نخستین فروند آن اخیرا تحویل
داده شــده اســت .طبــق برنامــه
بمباردیه ،درســال  2019بین 15
تا  20فروند و درســال  2020بین
 35تا  40فروند ازاین هواپیما تولید
خواهد شــد( .تلخیــص از گازت
مونتریال 19 ،دسامبر .)2018

برنده جایزه  60میلیون دالری «لوتو ماکس»
شــامگاه جمعــه  21دســامبر در
قرعه کشــی بخت آزمایی «لوتو
ماکس» فردی از اســتان انتاریو
برنــده جایزه بــزرگ  60میلیون
دالری شــد .عــاوه بــر جایــزه
بزرگ ،چندین جایزه یک میلیون

گران ترین داروی دنیا
اینیکیازبزرگتریندستاوردهای
علمی کانادا اســت .تنهــا دارویی
که به صورت تأیید شــده می تواند
اختــال های توارثــی (ژنتیک) را
درمان کند .نام این دارو «گلیبرا»
اســت و مــی تواند تنها بــا یک بار
مصرف اختــال مرگبار ژنتیکی را
درمــان کند .بیشــتر کانادایی ها
چیزی درباره آن نشــنیده اند زیرا

قیمت آن بســیار
گــران اســت.
ایــن دارو کــه
توســط گروهــی
از دانشــمندان دانشــگاه بریتیش
کلمبیا ســاخته شــده ،نخستین
داروی درمــان اختالل ژنتیکی در
دنیا اســت .هنگامی که در ســال
 2015فــروش ایــن دارو در اروپــا

دالری نیز نصیب برندگان شدکه
 14بلیت در انتاریو 10 ،در استان
های میانی 6 ،در بریتیش کلمبیا
و  4در کبک بوده است( .ژورنال
دو مونتریــال 22 ،دســامبر
.)2018
تصویب شــد ،قیمت آن
حدود یــک میلیون دالر
آمریــکا تعییــن گردیــد.
ســاخت این دارو حاصل
دههــا ســال پژوهــش
گروهــی از دانشــمندان
اســت .تاکنون  31تــن ،از جمله
یک زن در کبک ،با موفقیت از این
دارو اســتفاده کرده و درمان شده
اند( .تلخیص از تارنمای تلویزیون
سی بی سی 25 ،دسامبر .)2018

جاستین ترودو :فرار پناهجویان به کانادا تقصیر ترامپ است
نخســتوزیر کانــادا گفــت که
سیاستهای رییسجمهوری
آمریکا ،دلیل فــرار بیش از ۳۵
هــزار پناهجو بــه کانــادا بوده
است.
«جاستین ترودو» نخستوزیر
کانادا گفت که فرار بیش از ۳۵
هزار پناهجو به این کشور پیامد
سیاســتهای «دونالــد ترامپ»
رییسجمهوری آمریکا بوده است.

زمانی کــه ترودو پیامی توییتری
مبنــی بر اســتقبال کشــورش از

پناهجویان منتشرکرده ،بیش
از  ۳۵هــزار پناهجو وارد کانادا
شــده ودرخواســت پناهندگی
کردند.
اما ترودو گفت که سیاستهای
ترامــپ دلیــل اصلــی افزایش
تعــداد پناهجویــان بــوده و
توییتش تاثیــر چندانی در این
رابطــه نداشــته اســت( .گزارش
ایلنا)
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تأیید محکومیت به  4سال زندان برای یک کبکی در کوبا
یــک دادگاه تجدیدنظــر کوبــا
محکومیت یک شــهروندکبکی به
نــام توفیق بن همیش به  4ســال
زنــدان را تأییــد کرد .ایــن فرد در
ژوییــه ســال  2017بــه خاطر یک
ســانحه تصادف قایق دســتگیر و
در دادگاه بــدوی به  4ســال زندان
محکوم شــده بود .بن همیش در
صفحه فیسبوک خود اعالم کرد که
علیه این حکم به نظر او غیرعادالنه
نزد دادگاه عالی کوبا فرجام خواهی
خواهد کــرد .او درحین گذراندن

تعطیالت به همراه خانواده خود با
یک قایق دیگر تصادف کرد و سبب
مرگ یک گردشــگر دیگــرکه اهل
انتاریو بود شد .او در دادگاه بدوی
به خاطــر بی احتیاطــی منجر به
مرگ به  4سال زندان محکوم شده
و تقاضای تجدیدنظــر در حکم را
کرده بود .اکنون دادگاه تجدیدنظر
نیز حکم دادگاه بدوی را تأییدکرده
است .آقای بن همیش که کارمند
شهرداری الوال است و همسرش
از نقش دولت فدرال کانادا در این

پرونده انتقاد کرده انــد زیرا دولت
فــدرال گفته نمــی توانــد در امور
قضایی یک کشــور دیگــر مداخله
کند .سیلون لکلر ،سخنگوی امور
جهانی کانادا می گوید« :مأموران
کنســولی کانــادا جهــت کســب
اطالعات با مقامات محلی کوبایی
و ارائه خدمات کنسولی به آقای بن
همیــش و خانــواده اش در تماس
هستند»( .تلخیص از تارنمای ار.
د .ای(.رادیو کانادا) –  27دسامبر
.)2018

کمک میلیاردی کانادا به صنعت انرژی آلبرتا
کانادا  ۱.۶میلیارد دالرکانادا (۱.۲
میلیــارد دالر) کمــک بــه بخــش
انــرژی بحــران زده ایالــت آلبرتــا
اختصاص داد.
شبکه "ســی تی وی" گزارش داد
عمده کمک به بخش انرژی آلبرتا
کــه از قیمت پایین نفت و اشــباع
عرضه لطمه دیده است ،به شکل
حمایت شغلی خواهد بود.
دولت فدرال کانادا از ســوی آلبرتا
برای کمک بیشــتر به مشــکالت

بخش انرژی این ایالت تحت فشار
سنگینی قرار دارد.
بر اساس گزارش رویترز ،امارجیت
ســوهی ،وزیر منابــع طبیعی قرار
اســت حمایتهای مالــی از بخش
نفت و گاز کانادا را روز ســه شــنبه
اعالم کند.
بزرگتریــن ایالت تولیدکننده نفت
کانــادا با هدف کاســتن از بحران
صنعت انرژی این کشــور ،کاهش
تولید کمســابقه ای را دستور داده

شــعبه شــرکت آمریکایــی جنرال
داینامیکسدرکانادابهنخستوزیر
این کشــور بــه خاطــر اظهــارات
اخیرش درباره قرارداد تسلیحاتی با
عربستان هشدار داد.
به گــزارش خبرگــزاری بلومبرگ،
شعبه شــرکت جنرال داینامیکس
در کانادا که یک شرکت مهندسی
هوافضــا آمریکایی ســازنده ادوات
نظامی است به جاســتین ترودو،
نخســتوزیر این کشــور هشــدار
داد که ممکن اســت دولت فدرال

متحمل تعهدات مالی چند میلیارد
دالری در صــورت لغــو قــرارداد
تسلیحاتی با عربستان شود.
هشدار این شرکت بعد از آن صورت
گرفت که ترودو گفته بود که دنبال
راه خروجی از توافق تســلیحاتی با
عربستان است.
شــرکت جنــرال داینامیکــس لند
سیســتمز کانــادا اعالم کــرده که
اگرکانــادا به صورت یکطرفه قرار
داد خــود با عربســتان را لغوکند،
چندین میلیــارد دالر زیان به این

اســت .قرار اســت تولید نفت خام
و قیــر طبیعی آلبرتا به میزان ۳۲۵
هزار بشــکه در روز یا معــادل ۸.۷
درصــد از ژانویــه محدود شــود تا
مازاد ذخایر نفت کاهش پیدا کند.
ســپس این کاهش تولید تا پایان
ســال  ۲۰۱۹به  ۹۵هزار بشــکه در
روز محدود خواهد شد.
(ساعت)24

هشدار شرکت تسلیحاتی جنرال داینامیکس به
ترودو درباره لغو قرارداد با عربستان
شرکت وارد میکند و فسخ قرارداد
تأثیر بســیار منفــی بــر کارمندان
شرکت ،واردات آن از سراسر کانادا
و به شــکل کلی بخش دفاعی این
کشور خواهد داشت.
قرارداد تسلیحاتی میان عربستان
و کانادا در ســال  2014امضا شد.
ایــن قــرارداد  13میلیــارد دالری
شامل فروش خودروهای زرهی به
عربستان است.
•
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کانادا...
مایه مباهات یا…؟! قانونی شدن ماری جوانا،
بزرگترین رویداد بیزنسی کانادا در سال 2018

چیزی به پایان سال  2018و
آغاز سال جدید نمانده است.
ســال  2018برای کانادایی
ها ،ســال پر فراز و نشــیبی
بــود .برگــزاری انتخابــات
استانی در بسیاری از بخش
های کانــادا ،از جمله کبک
و انتاریو ،به ســلطه چندین
و چندســاله یک حزب سیاسی در
راس قدرت پایان داد و دولت های
جدید را روی کار آورد .دو اســتان
آلبرتــا و بریتیش کلمبیا ،بر ســر
پروژه احــداث خط لوله با یکدیگر
درگیــر شــده و با تحریــم واردات
محصوالت ،برای یکدیگر شــاخ و
شانه کشــیدند .در انتاریو ،شاهد
شکست مفتضحانه لیبرال ها پس
از  15ســال حکمرانــی بر اســتان
بودیم .هرچند باید اذعان داشــت
مشــکالت انتاریــو ،در مدت چند
ماهی که از تشکیل دولت محافظه
کار می گذرد چندان بهبود نیافته
و دولــت داگ فــورد هــر روز بــا
چالشــی جدید مواجه می شــود.
ورود متقاضیان پناهندگی به کشور
بصــورت غیرقانونــی و پیامدهای
آن ،از جمله شدیدتر شدن معضل
کمبود سرپناه و اختصاص معدود
پناهگاه های موجود برای افراد بی
خانمان بــه پناهجویانی که ترودو
آنهــا را «غیرمتعارف» می خواند،
باعث نارضایتی بسیاری ازکانادایی
ها شده است.
اما در میان همه رویدادهای بزرگ
و کوچــک سیاســی و اقتصــادی
سال  ،2018قانونی شدن مصرف
تفننی و عرضه ماری جوانا از اکتبر

 ،2018بزرگترین رویداد بیزنســی
سال شناخته شد .رویدادی که به
جرات می توان گفت شوک بزرگی
چه بــه عرصه تجــاری و بیزنس و
چــه به بخــش خدمــات درمانی و
بهداشتی ،پلیس ،سیستم قضایی
و سیاسی کشور وارد کرد.
بد نیست بدانید که در نظرسنجی
 The Canadian Pressکــه به
انتخاب بزرگتریــن رویداد خبری
ســال بــا  60درصــد آرا انجامید،
مذاکرات فشرده و حساس کانادا،
آمریکا و مکزیک بر سر تفاهمنامه
تجــاری جدیــد ،تنهــا با کســب
30درصــد آرا در جایــگاه دوم قرار
گرفت.
تعلیق شــدن دو پــروژه خط لوله
حیاتی بــرای صنعت انرژی ،یعنی
 Trans Mountainبــه حکــم
دادگاه عالی کانادا و همچنین حکم
دادگاه آمریکا در مورد Keystone
 ، XLتنهــا  10درصد آرا را به خود
اختصــاص داد .در حالــی کــه لغو
شدن این دو پروژه ،ضربه بزرگی به
آینده اقتصادی آلبرتا و کشور وارد
کرده و خواهدکرد.
آلبرتا در فقــدان خط لوله مجبور
اســت بــرای انتقال نفــت خود به
بازارهــای جهانی ،از شــبکه ریلی

اســتفاده کند .دولت آلبرتا
برای خرید واگن های مورد
نیاز بــه کمک مالــی دولت
فــدرال امیــدوار بــود ،اما با
توجه به ســقوط بهای نفت
آلبرتا بــه پاییــن ترین حد،
اقدام ســریع را ضروری می
دانــد و نمــی توانــد منتظر
تصمیم گیری دولت تــرودو باقی
بماند.
به نظر می رســد ،دولت فدرال با
خلق یک بخش صنعتی جدید در
کانادا ،یعنی عرصه تولید و عرضه
ماری جوانا ،قصد جایگزین کردن
صنعت نفت با ماری جوانا و تبدیل
کردن کشــور به یکی از بزرگترین
صادرکننــدگان مــاری جوانــا در
جهان را دارد .هم اکنون نه شرکت
هــای نفتی ،بلکــه تولیدکنندگان
ماری جوانا به پررونق ترین شرکت
ها در بازار بورس تبدیل شده اند.
ســپتامبر گذشــته ،ارزش ســهام
شــرکت  Tilray Incدر بــازار
بــورس  Nasdaqبــه  300دالر
آمریکا رسید ،تا ارزش این شرکت
مســتقر در  Nanaimoبریتیش
کلمبیا از غول های کانادایی مانند
 Loblaw Companies Ltdو
Rogers Communications
 Incباالتر رود.
میزان ســرمایه گــذاری در بخش
انــرژی کانــادا در دوران حکومت
لیبــرال ها بــه حد بی ســابقه ای
کاهــش یافته اســت .ارزش پروژه
های نفتی کنســل شــده به 100
میلیارد دالر بالغ می شود.
Canadian
Association

شناسایی الماسی به اندازه تخم مرغ
دانشــمندان موفــق بــه
شناسایی الماسی شده اند
که  552قیراط وزن دارد و
ابعاد آن به اندازه یک تخم
مرغ اســت .این الماس در
کانادا کشف شده است.
الماس یادشــده بزرگترین
الماس طبیعی است که تا
به حــال در قــاره آمریکای
شمالی کشف شده است.
تعــدادی معدن چــی این
الماس را در شــمال غرب کشــور
کانادا کشف کرده اند .وزن الماس
مذکــور دو برابر یــک توپ تنیس
اســت .گفتنی است ساالنه حدود

 133میلیون قیرات الماس معادل
 26.6تن الماس در نقاط مختلف
دنیا شناســایی مــی شــود .البته
حدود یک کواردیلیون تن الماس

زیــر زمیــن مدفون
اســت کــه هنــوز تا
شناسایی کامل اآها
راه درازی در پیــش
است.
ایــن المــاس ســه
چهــارم یــک تــوپ
بیســبال و دو برابــر
یک توپ تنیس وزن
دارد .ابعــاد المــاس
یادشــده 33.74
در  54.56میلیمتــر اســت و فعال
قیمتی برروی آن گذاشــته نشــده
است.
(یاهونیوز)
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مراحل ابتدایی ابتال
ـگاه است که در
از دانشـ
یکند.
به بیماری بروز م 
کانادایــی کشــف
محققــان
ئم اولیه برای برخی
ـه در افــراد مبتــا
عال
کـ
کرد هانــد
یهایدیگرمرتبط
بیمار 
ی اماس یا اســکلروز
بــه بیمــار
صــاب ،همچــون
بــا اع
(Multiple
چندگانــه
ســون و آلزایمــر،
پارکین
 )sعالئــم یــا موارد
cl
erosis
ن شناســایی شده
تاکنو
ی ،پنج سال پیش
هشدارآمیز
ته «هلن ترملت»،
است.به گف
وع بیماری زمینه خطر را بر یتیشکلمبیــا
از شر
شــد ایــن تحقیق،
کوور کانادا طی پژوهشــی نویســنده ار
یکند.

م
الم
ون
در
اع
رد
به ف
یهــای مغــزی
ــات آن در « Lancetوقتــی بیمار 
کانادایــی کشــف
ئی
جز
کــه
محققــان
()degenerative
ـه در افــراد مبتــا
 Neuroloمنتشــر شــده ،تباهکننده
کـ
gy
کرد هانــد
ـه خــود را نشــان
ق  ۱۴هزار نفر از اشخاص عالئــم اولیـ
ی اماس یا اســکلروز
سواب
بــه بیمــار
یشود که
هند ،مشخص م 
( Multipleمبتال به این بیماری را به مدت مید
چندگانــه
ل رخ دادن است».
از یک دوره  ۲۰ساله مورد اتفاقی در حا
عالئــم یــا مــوارد
)sclerosis
بیش
ن نشان ههای آغازین
ی ،پنج سال پیش از
ســی قــرار دادند و آنهــا را با تشخیص ای
هشدارآمیز
برر
از بیمــاری را بــه
خهایی
بیماری زمینه خطر را به سوابق سالمتی  ۷۲هزار فردی ســرن 
شروع
هدکه ممکن است
ســه کردنــد که دچــار این دســت مید
د.
کن
ی

م
قای
الم
م
اع
فرد
شکلگیری تحقیقات
منجر به
س یک بیمــاری خودایمنی بیمارینبودند.
اما
مینه کشف علل یا
وه به دنبال چیزی بودند جدیدی در ز
یشــود کــه در آن

گر
م
ب
ن
ای
ـو
سـ
مح
حرک بیماری شود
ش محافظی به نام
ـه از آن با عنــوان عالئم اولیه عوامل م
بدن به پوش
کـ
(بهداشت نیوز)
یشــود و
لهای
 )prodromیاد م 
ن» در اطراف سلو 
(e
«میلی
جموعه نشان ههایی
ی
له میکنــد .محققان
عبارت از م
مغــز حم

of Petroleum Producers
یا انجمــن کانادایــی تولید کننده
پترولیــوم ،اوایل ســال جــاری با
انتشــار گزارش ضمن ابراز نگرانی
بابــت تردیــد و عــدم اطمینــان
ســرمایه گــذاران بــرای ورود بــه
صنعــت انــرژی کانــادا ،میــزان
سرمایه گذاری در بخش نفت وگاز
کشور در سال  2018را  45میلیارد
دالر اعالم کردندکه در مقایســه با
سال  ،2016حدود  19درصد و در
مقایســه با ســال  2014حدود 46
درصدکاهش داشت.
کانادا ســومین ذخایر نفتی جهان
را در اختیــار دارد ،پنجمیــن
تولیدکننده بزرگ محصوالت نفتی
و چهارمین صــادر کننده نفت در

جهان می باشــد .آلبرتا بزرگترین
اســتان تولیدکننده نفت در کانادا
مــی باشــد .این اســتان در ســال
 ،2015حدود  79درصد نفت خام
سبک و سنگین ،ماسه های نفتی
و انــواع دیگر محصــوالت نفتی را
تولید کــرد .بنابراین می توانید به
اهمیت اقتصاد آلبرتــا برای کانادا
پی ببرید .آیا اشتغالزایی در بخش
پــرورش و عرضه مــاری جوانا می
تواند ،اثرات ســوء لغو شدن پروژه
های نفتی بــرای کارگران آلبرتایی
را جبران کند؟ پاســخ این ســوال
از نظر تولید کنندگان ماری جوانا
مثبــت اســت .آنــان معتقدند که
نیــروی کار آلبرتایی دارای مهارت
های حرفه ای قابل انتقال بسیاری

می باشدکه می تواند برای صنعت
ماری جوانا ارزشمند باشد.
واقعیت این است که کانادا که یکی
از رهبران جهانی صنعت نفت وگاز
به شــمار می آمــد ،در حال تبدیل
شــدن به یکــی از رهبــران جهانی
صنعــت ماری جوانا اســت و قصد
ســلطه بر بازار جهانــی آن را دارد.
آن هــم به لطف حمایت ســرمایه
گــذاران کانادایــی ،آمریکایــی،
اروپایی و آسیایی.
آیــا اقتصــادی که بــر پایــه تولید
وعرضه ماری جوانا بنا شده است،
مــی تواند آینده کشــور را تضمین
کند؟
•

مبارزه با برده داری نوین؛ کانادا محصول
تولید شده توسط برده ها را وارد نمی کند

اتاوا -آیا می دانســتیدکه حدود 1
هزار و 200شرکت کانادایی احتماال
کاال و محصول تولید شده توسط
«کــودکان کار» و کارگرانــی که به
بیگاری وادار می شــوند را وارد می
کنند؟ این محصوالت شامل موز،
فرش ،کفش ،جواهرات و اسباب
بازی و دکوراسیون کریسمس نیز
می شوند.
دولــت فــدرال بــا معرفــی الیحه
 ،Modern Slavery Billقصد
برخورد با این شرکت های متخلف
را دارد .الیحــه مورد اشــاره اخیرا
از ســوی جان مک کــی (نماینده

لیبرال) به مجلس عوام ارائه شده
اســت .بر طبق آن ،شــرکت های
کانادایــی ملزم به افشــای گزارش
ساالنه و شفاف سازی در مورد عدم
وارد کردن محصــوالت وکاالهای
تولید شده توسط «کودکان کار»
و کارگــران بــه بیگاری وادار شــده
خواهند بــود .الیحه مورد اشــاره
همچنین به آژانس خدمات مرزی
اجــازه می دهد که مانــع ورود این
محصوالت شــده و متخلــف را با
جریمــه  250هــزار دالری روبــرو
نماید.
حــدود  85میلیــون کــودک در

سراسر جهان در شرایط خطرناک
و نامناسب مشغول کار می باشند.
 21میلیون بزرگسال و کودک نیز
در مشاغل پرخطر به کارگرفته می
شــوند .شــرکت های کانادایی در
سال  ،2016به ارزش  34میلیون
دالر کاال از کشورهایی که اشتغال
کــودکان و بیــگاری در آن رواج
دارد ،وارد کردند.
به جــز کانــادا ،دولت هــای چند
کشــور دیگر ،از جمله انگلستان،
استرالیا و فرانسه نیز برای ممنوع
کردن واردات اینگونه کاالها اقدام
کرده اند.

تخصیص میلیون ها دالر بودجه آموزش حرفه ای و بزرگساالن به مدارس ابتدایی و متوسطه

میلیون ها دالر بودجه تخصیص
یافتــه بــه آمــوزش حرفــه ای و
بزرگســاالن در «کمیســیون
مدارس مونتریــال» ()CSDM
صــرف ارائــه خدمــات بــه دانش

آموزان ابتدایی و متوسطه ای می
شود که نیازهای ویژه دارند .این
امر ،که از مدت ها پیش نســبت
بــه آن ســوء ظن وجود داشــت،
خشم شدیدی در محافل آموزشی

برانگیختــه زیرا بزرگســاالنی که
تصمیم به بازگشــت به مدرســه
مــی گیرنــد به ایــن پول هــا نیاز
مبرم دارند« .کمیسیون مدارس
مونتریال» حتی ایــن موضوع را

10

پنهــان نمی کند و مــی گوید اگر
توانسته تعادل بودجه ای خود را
حفــظ کند ،به خاطر  20میلیون
دالری اســت که از آموزش حرفه
ای و بزرگساالن کاسته است.

به ایــن ترتیب ،این کمیســیون
بــرای آمــوزش هــر بزرگســال از
وزارت آموزش  5739دالر دریافت
کرده درحالی که برای هریک تنها
 4477دالر هزینــه کــرده اســت.

درمــورد آموزش حرفــه ای نیز به
همیــن ترتیب اســت و از بودجه
اختصاص یافته برای هر فرد 700
دالر کاسته شده است( .لو دووآر
مونتریال 28 ،نوامبر .)2018
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مردی که دو هزار اعدام در دوران ریاست او اجرا شد

Michael Monfared

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

6621 Rue Sherbrooke Est, Suite 103,
Montréal, Québec H1N 1C7
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Tel: 514-656-8178
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Monday to Friday 09:00 to 17:00
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ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻰ
ﻓﺪارل  -ﮐﺒﮏ  -اﺳﺘﺎﻧﻰ

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

میانگین قيمت خريد و فروش هر
متر مربع زيربنای واحد مسکونی
در شــهر تهران در آذر ماه امسال
نســبت به آذرماه پارسال با رشد
حدود  ۹۲درصدی به  ۹میلیون و
 ۵۵۰هزار تومان رسید.
به گــزارش بانــک مرکــزی ایران،
تعداد دادوستدهای آپارتمانهای
مسکونی شهر تهران در آذرماه ۹۷
در مقایســه با ماه مشابه پارسال،
 ۶۱.۷درصدکاهش نشان میدهد.
بر اســاس گــزارش تحــوالت بازار
مســکن شــهر تهران که برگرفته
از آمارهــای خــام ســامانه ثبــت
معامــات امــاک و مســتغالت
کشــوری اســت ،در  ۹ماه گذشته
از ســال  ،۹۷متوســط قیمت یک
مترمربــع زیربنــای مســکونی در
پایتخت به هفت میلیــون و ۵۳۷
هزار تومان رســیده که در مقایسه
با مدت مشابه پارسال ۶۴ ،درصد
افزایش داشته است.
در همیــن حال در این ســه فصل
و تــا پایــان پاییز امســال ،شــمار
دادوستدهای انجام شده در شهر

در نقاط شهری ایران در تابستان،
میانگیــن قیمــت در ایــن فصل
نســبت به تابســتان پارســال ،با
رشــد  ۴۴.۴درصدی همراه بوده
اما همزمان شــمار دادوستدهای
انجام شــده زیربناهای مسکونی
در ایــن فصــل نیز در مقایســه با
تابستان پارسال ،رشدی در حدود
 ۱۶درصدی داشت.
از دیگــر نتایج گــزارش تحوالت
میانگین قیمت آپارمتان در
بازار معامالت مسکن شهر تهران
تهران در آذرماه به متری  ۹.۵در آذرمــاه ســال  ،۹۷تحــوالت
اجــاره بهای مســکن درپایتخت
میلیون تومان رسید
است.
در آذرماه امســال شاخص کرایه
تهــران ،بــه  ۹۷هــزار و  ۹۲۰فقره مسکن اجاری در شهر تهران و در
رسیدکه نسبت به تعداد معامالت کل مناطق شهری ایران نسبت به
انجام شده آپارتمانهای مسکونی ماه مشابه پارسال ،به ترتیب ۱۹.۲
در  ۹ماه پارسال ،حدود  ۲۶درصد و  ۱۶.۲درصد رشد داشت.
کاهش داشت.
در این گزارش ،تصریح شده است
ادامــه رونــد فزاینــده قیمتهــا و کــه واحدهای تا  ۵ســال ســاخت
همزمــان بــا آن ،کاهــش تعــداد بــا ســهم  ۴۳.۴درصــدی از کل
دادوســتدهای صــورت گرفتــه دادوستدهای زیربنای مسکونی در
بیانگــر تداوم رکود تورمــی در بازار پایتخت ایران ،بیشترین سهم را از
مســکن شهر پایتخت است که در این معامالت داشتهاند.
ماههایگذشته همواره برقرار بوده همچنیــن در آذرماه امســال و در
است.
میان مناطق  ۲۲گانه شــهرداری
امــا آمارهــای مرکــز آمار ایــران از تهــران ،منطقــه پنج شــهرداری
وضعیت بازار مسکن و ساختمان تهــران پررونقتریــن منطقه بوده
در تابستان امسال که چندی پیش اســت و بیــش از  ۱۴درصــد از
منتشــر شــد ،نشــان میدهد که دادوســتدهای صــورت گرفتــه
رکورد تورمی حاکم در بازار مسکن مربــوط بــه آپارتمانهایــی بــوده
شــهر تهران ،قابــل تعمیم به کل اســت که در محدوده این منطقه
شهرهای ایران نیست.
شهرداری قرار داشته اند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از
{>> ادامه در صفحه}17 :
وضعیت بازار مسکن و ساختمان

(021) 8552 – 1483

دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ و از ﺳﺎﻋﺖ  21ﺗﺎ  24ﺑﻪ وﻗﺖ اﯾﺮان
ﺧﻄﻮط واﯾﺒﺮ ،واﺗﺲ اپ ،اﯾﻤﻮ و ﺗﻠﮕﺮام 514 550 9204
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رشد ۹۲درصدی قیمت مسکن در تهران طی یک سال

از ﺳﺎل1386

All aspects of Immigration

قــوه قضائیــه تایید و به
مرحله اجرا گذاشــته
شــد ،احکامی که در
سیســتمی ناعادالنه
صادر میشدند.
آقــای امیــری مقدم
صــدور بخشــنامهای
مبنی بر محدودکردن
تعــداد اعدامهــای
مالعام را تنها میراث
مثبت به جای مانده
از آقــای شــاهرودی
عنوان کرد و گفت ،این تنها نکته
مثبت کار او در  ۱۰ســال ریاست
قوه قضاییــه بود که ســال ۲۰۰۸
با فشــارهای بین المللی به دولت
ایران محقق شد.
وی گفــت :هاشــمی شــاهرودی
پــس از  ۱۰ســال ریاســت خود بر
قوه قضائیه نیز هیچ گام مثبتی در
راستای عدالت در ایران برنداشت
و مهمتریــن اولویت او مانند باقی

)Jean Sébastien Boudreault (Lawyer

Federal Québec Provincial

 ۰۵دی  -روز چهارشــنبه مراسم
تشــییع جنــازه محمود هاشــمی
شاهرودی با حضور علی خامنه ای
رهبر جمهوری اســامی ایران در
قم برگزار شد.
هاشمی شــاهرودی رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام و رئیس
سابق قوه قضاییه جمهوری هفته
پیــش در حالی به علت بیماری در
گذشت که فعاالن حقوق بشری او
را دارای یکی از سیاه ترین کارنامه
هــا در میان مســئوالن ایرانی می
دانند.
محمــود امیــری مقــدم ،مدیــر
ســازمان حقوق بشــر ایران درباره
هاشمی شاهرودی می گوید :او ده
سال رئیس قوه قضائیه بود و پس
از رهبری باالترین مقام جمهوری
اسالمی را بر عهده داشت .در زمان
ریاســت آقــای شــاهرودی در قوه
قضاییه حداقل  ۷حکم سنگســار،
قتلهــای فراقانونی و بیــش از دو
هزار حکم اعــدام در ایران صادر و
اجرا شد ،احکامی که بخشی از آن
مربوط به کودک مجرمان بود.
وی افــزود:ایــن تنهــا بخشــی از
احکامی اســت که توســط رئیس

شاهرودی دارای یکی از
سیاه ترین کارنامه ها در
زمینه حقوق بشر ا ست.

روســای قوه و افرادی که در نظام
جمهوری اسالمی مسئولیتهای
باالیــی داشــتند حفــظ نظــام
جمهوری اسالمی ایران بود.
در دوره ریاســت هاشــمی
شــاهرودی بــر دســتگاه
قضایــی جمهــوری
ایــران
اســامی،
شــاهد اجــرای احکام
اعدام ،بازداشــتهای
خودســرانه و شکنجه
منتقدان ،برخوردهای
غیرقانونی با مطبوعات
و روزنامــه نــگاران
و مــواردی از اعــدام
نوجوانان زیر  ۱۸ســال
بود که اعتــراض های
بســیاری را در ایــران و نهادهــای
بین المللی مدافع حقوق بشر را به
دنبال داشت.
از او در ابتــدای کار ریاســت قــوه
قضائیــه نقــل شــده بــود «ویرانه
ای» را تحویــل گرفته اســت ،اما
فعاالن مدنی می گویند در ده سال
صدارت بر این قوه ،تغییری ایجاد
نکرد.

Represented by

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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حکومت سرکوب...
بادی
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خدمات حسابداری و دفترداری

ازضبطمدالنوبلتامصادرهاموال

 ۲۴آذر  -وقتــی شــیرین عبادی
در سال  ۱۳۸۲جایزه صلح نوبل را
گرفت ،تصور غالب این بود که این
جایزه ،حکومت ایران را در برخورد
با او محتاطتر خواهدکرد.
ولی درعمل پس از چند ســال ،نه
تنها به بهانه «مالیات» جایزه نوبل
تمــام داراییهــا و از جمله منزل
مســکونی عبــادی و خانــوادهاش
مصادره شــد ،که خواهــرش را به
زنــدان انداختند ،بــا تهدید مرگ
از شــوهرش علیــه او «اعتــراف»
گرفتند ،و حتی بــرای مدتی خود
جایــزه (مــدال) نوبــل را ضبــط
کردند.
کتاب خاطــرات شــیرین عبادی
با عنوان «تا آزادی» ،که مراســم
رونمایــی از آن امروز در دانشــگاه
سواس لندن برگزار شد ،شرحی از
وقایع زندگی او در سالهای پس از
دریافت جایزه نوبل است.
بخشهایی از این کتاب ،به شرح
برخوردهایــی اختصــاص دارد که
وزارت اطالعــات ایــران ،در زمان
دولتهــای نهم و دهــم ،با خانم
عبادی و اعضای خانواده او انجام
داده است.
تشــریح ایــن برخوردهــا ،اگرچه
تمام کتاب را تشــکیل نمیدهد،
اما به عنوان روایتی دســت اول از
روشهای پیچیده دستگاه قضایی
امنیتی ایران در مقابله با منتقدان،
از اهمیت تاریخی برخوردار است.
درگیــری بــا نهادهــای قضایی و
امنیتی ایــران ،بخشــی کمابیش
ثابت از زندگی شیرین عبادی بوده
است .حتی در زمان وکالت خانواده
داریــوش و پروانه فروهر در پرونده
قتلهای زنجیــرهای ،صفحاتی از
پرونده را میبیند که حکایت دارند
خود عبــادی ،قرار بــوده در ادامه
قتلها کشته شود.
بــا وجــود ایــن مشــکالت برنده
ایرانــی جایزه صلح نوبل ،از ســال
 ۱۳۸۷افزایــش مییابد .آن زمان،
یک مامــور وزارت اطالعات با نام
مســتعار «محمودی» مسئولیت

پرونــده او را بــه عهده میگیرد که
در اقدامــات خــود علیــه عبادی،
از همــکاری کامــل دادگاه انقالب
برخوردار است.

پلمپ دفتری که با پول نوبل
خریده شد
درگیــری بــا نهادهــای قضایی و
امنیتــی ایران ،بخشــی کمابیش
ثابــت از زندگــی شــیرین عبادی
بوده اســت .حتی در زمان وکالت
خانــواده داریــوش و پروانه فروهر
در پرونده قتــل های زنجیره ای،
صفحاتی از پرونــده را میبیند که
حکایــت دارند خود عبــادی ،قرار
بوده در ادامه قتل ها کشته شود.
بــا وجــود ایــن مشــکالت برنده
ایرانــی جایزه صلح نوبل ،از ســال
 ۱۳۸۷افزایش می یابد .آن زمان،
یک مامــور وزارت اطالعات با نام
مســتعار "محمودی" مسئولیت
پرونــده او را به عهده می گیرد که
در اقدامــات خود علیــه عبادی،
از همکاری کامــل دادگاه انقالب
برخوردار است.
نخستین اقدام ماموران امنیتی در
دوره جدید کــه بازتاب بینالمللی
گسترده مییابد ،پلمپ ساختمان
«کانــون مدافعــان حقوق بشــر»
در آذر مــاه  ،۱۳۸۷در آســتانه
مراســمی عمومــی با حــدود ۱۰۰
مهمــان اســت .شــیرین عبادی
کانون مدافعان را پیش از دریافت
جایزه نوبل به همراه عدهای دیگر
از وکالی ایرانی تاســیس کرده ،و
دفتر آن را هم از محل جایزه صلح
نوبل خریده است.
عبــادی مینویســد« :نرگــس
[محمــدی] به ســمت مــن آمد:
شــیرین ،مامورها آمدهاند تا دفتر
را ببندند .از ما میخواهند همین
االن برویم تا دفتر را پلمپ کنند...
دو مامور امنیتی که کت و شــلوار
تیره بر تن داشتند و نزدیک راهرو
ایســتاده بودند گفتند :متاســفانه
به دســتور دادگاه انقالب باید فور ًا
اینجا را تعطیل کنیم».
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شــیرین عبــادی از مامــوران
ی پلمپ
میخواهــد حکــم قضایــ 
دفتر را نشان بدهند و وقتی پاسخ
میشنود «دادستان شفاه ًا دستور
داده» زیربــار نمــیرود[« .مامور]
دستش را روی پهلویش گذاشت.
میدانستم اسلحه کمری دارد.....
ما باید دفتــر را پلمپ کنیم و این
دســتور باید اجرا بشــود....مامور
دیگری از پشــت دفتر بــا دوربین
فیلمبرداری در دست ظاهر شد .از
همه جا فیلم میگرفت».
مدتیبعدازپلمپ،مدیرساختمانی
که دفتر کانون مدافعان در آن قرار
داشته به عبادی اطالع میدهد دو
نفر از کارکنــان «واحدی تجاری»
که در همسایگی کانون قرار داشته
را در حال ورود به دفتر پلمپ شده
دیده .وقتی به آنها اعتراض کرده،
کارتشان را نشان دادهاند که نشان
میداده مامور امنیتی هســتند ،با
این هشدار به مدیر ساختمان که از
ماجرا چیزی به کسی نگوید.
گذشــته از محل کانون مدافعان،
دفتــر وکالــت شــخصی شــیرین
عبــادی هــم ،کــه در زیــر منــزل
مسکونیش قرار دارد ،تحت کنترل
اســت .یک تعمیرکار در این دفتر
دستگاههای شنود کشف میکند و
وزارت اطالعات ،منشیهای دفتر
را زیر فشار میگذارد .حتی یکی آنها
زندانی میشود و به دیگری اخطار
میدهندکه اگر به کار برای عبادی
ادامه دهد اجازه دفاع از پایان نامه
فوقلیسانسش را نخواهد داشت.
در دی مــاه  ،۱۳۸۷دههــا نیــروی
لباس شــخصی در مقابل منزل و
دفتر شیرین عبادی جمع میشوند
و بــا شــعار «اعــدام باید گــردد»
بــه پرتــاب ســنگ به ســاختمان
میپردازنــد .بعد از تماس همســر
خانم عبادی با کالنتری محل ،دو
پلیس به محــل میآیند ولی هیچ
کاری بــرای متوقف کــردن لباس
شــخصیها انجــام نمیدهنــد .با
این بهانه که« :برای مدتی شــعار
میدهند و بعد متفرق میشوند».
بــا وجــود ایــن همیــن مامــوران
پلیس ،وقتی متوجه میشوند یکی
از همسایهها در حال فیلمبرداری
از لبــاس شخصیهاســت ،بــه
ســراغش میروند و به زور دوربین
و فیلمهایش را میگیرند.

«اعتراف گیری» از همسر با
تهدید به مرگ
فشــار بر شــیرین عبــادی ،بعد از
انتخابــات  ۱۳۸۸و واکنشهــای
او بــه رفتــار دســتگاه قضایــی-
امنیتی ایران با معترضان به نتایج
انتخابــات بــه نحو بی ســابقهای
افزایش مییابد.
او برای سخنرانی در یک کنفرانس
در اســپانیا اســت کــه از نتایــج
مناقشــه برانگیز انتخابات ،کشته
شــدن معترضــان در خیابانها و
دستگیری دســتجمعی منتقدان
و فعاالن مطلع میشــود .عبادی
تصمیم میگیرد در بازگشت عجله
نکند و فرصت حضــور در خارج از

سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

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

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

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

کشور را برای حساس کردن افکار
عمومی نســبت به تحوالت جاری
ایران مورد استفاده قرار دهد.
«خیلــی زود حکومــت دو تــن از
همکارانم را برای بازجویی احضار
کــرد .از طریق آنهــا برای من پیام
فرستادند :به عبادی بگوییدکه اگر
ساکت باشد ،به او کاری نخواهیم
داشــت .وقتی اوضاع آرام شد به او
اجــازه میدهیم دفترکانــون را باز
کند».
وقتی خانم عبادی این پیشنهاد را
قبول نمیکند ،فشار بر همسرش
جواد توســلیان شــروع میشــود
و شــدت میگیرد .ابتــدا با رجوع
مامــوران بــه منــزل بــرای جلب
عبادی ،که آن را نوعی اخطار برای
ســاکت کردن خود تلقی میکند،
و ســپس با پرونــده ســازی برای
همسرش.
در اواخــر تابســتان  ،۱۳۸۸بــرای
مدتــی تماسهای تلفنی شــیرین
عبادی با همسر بی نتیجه میماند
و باعث نگرانی او میشود.
«بــا خواهــرم نوشــین در تهــران
تماس گرفتم و از او خواستم سری
بــه آپارتمان مــا بزند .ولــی او هم
نتوانســت جواد را پیدا کند .هیچ

کــدام از موبایلهای جــواد جواب
نمــیداد ...چند روز بعد نوشــین
تماس گرفت وگفت که به آپارتمان
ما ســر زده و جواد را دیده که تازه
به خانه برگشــته است .گفت حال
ً
اصال خوب نبوده و از نوشین
جواد
خواســته کــه او را تنها بگــذارد تا
بخوابد».
مدتی بعد ،همســر خانــم عبادی
بــا وضعیتــی آشــفته بــا او تماس
میگیــرد و توضیــح میدهــدکــه
ماموران وزارت اطالعات ،چگونه
برایش پرونده «اخالقی» ســاخته
و در همان ابتدای دســتگیری ،به
عنوان مجازات مصرف الکل شالق
زدهاند.
«بعــد او را بــه یــک ســلول
میفرستند .بدون اینکه مرهمی به
او برای زخم شالقها بدهند ،او را
در سلولی انفرادی که کمی بزرگتر
از وان حمــام اســت رها میکنند.
ســلول آن قدر کوچک بوده که او
نمیتوانســته پاهایش را دراز کند.
فرش آنجا کثیف و زرد بوده و بوی
نم مــیداده ...بــرای دو روز تمام
جواد در سلول تنها رها میشود».
روز ســوم ،بــرای همســر عبادی
یــک «دادگاه» کوتــاه برگــزار و او

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

را بــه اتهــام «رابطــه نامشــروع»
بــه سنگســار محکــوم میکنند.
قاضی ،در مقابــل اعتراض زندانی
به نداشتن وکیل میگوید« :وکیل
برای چه؟ ...این دو روز باقی مانده
عمرت از خدا طلب بخشــش کن
تــا الاقل روحت بعد از مرگ عذاب
نکشد».
در چنیــن شــرایطی اســت کــه
«محمــودی» ،مســئول پرونــده
شــیرین عبادی ،به شوهر زندانی
میگوید کــه تنها راه اجرا نشــدن
حکم مرگ آن اســت کــه متنی را
علیه همســر خود جلوی دوربین
اجرا کند .این متن ،خانم عبادی را
عامل بیگانگان ،و جایزه صلح نوبل
او را ابــزاری برای براندازی معرفی
زندانی در هم شکسته ،به
میکند.
ِ
ناچــار متن را تمریــن و در حضور
مســئول پرونده همســرش تکرار
میکند .بعــد ،در دادگاهی دیگر،
حکــم مــرگ او لغو و بــه پرداخت
جریمهای صد هزار تومانی محکوم
میشود.
«اعترافــات» او ،ســرانجام در
خرداد  ،۱۳۸۹در سالگرد انتخابات

{>> ادامه در صفحه}32 :
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آژانس مسافرتی

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

فرنازمعتمدی

نوشین احمدی
فمینیســتی ،افرادی که
خراسانی
«زیــادی بــه ظاهر خود
مطــرح
از پرســشهای
میرســیدند» در اقلیت
ِ
اینک با6
2
سا
ل
جتر
به
ک
ار
ی!
این روزهای کنشگران
بودنــد ،امــروز بــه ویژه
Farnaz Motamedi
جنبش زنــان ،یکی این
با حضــور گذرای نســل
Senior Travel Consultant
اســت کــه چه بســتری
جدیــد در ایــن جمعها،
یجدیدMaison de Voyages :
نشان
سبب شد مسئلهی حق
اگــرکســی بــه خــودش
1175, Avenue Union
Montréal, Québec H3B 3C3
پوشــش اختیــاری برای
نرســد ،آرایــش نکنــد،
T: (514) 842-8000 Ext.296
نســل جدید زنان ،بیش
و ظاهــرش بــا مــد روز
F: (514) 842-8021 Metro: McGill
از نســل قبــل ،مرکزیت
در
نباشــد،
هماهنــگ
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
farnaz@hot.ca www.hot.ca
TITULAIRE D’UN PERMIS
پیــدا کنــد تا جایــی که
اقلیــت اســت! دومیــن
DU QUÉBEC
حرکت نوپدید «دختران
مثــال را از تجربــهی
خیابــان انقــاب» در
دیدارهایــم با برخی زنان
ایــران ،هســتی بگیرد؟
برابریخواه که به زندان
شــاید یکی از دلیلهای
افتادهاند نقــل میکنم.
مهم این مرکزیشــدن،
در یکی از ایــن دیدارها،
روزافــزون
اهمیــت
زن جوانی (افسر نیروی
ِ
طــی
ظاهــر
و
پوشــش
کــه
دیــدم
را
انتظامــی)
«
درســت به خاطر دا
شــ
ته
با
شم
یک دههی اخیر و پیوند
همــراه آن زن زندانــی،
شروع بشود.
بیش
تر از سیزده ســال
گی
گذ
رم
ش
ته
که
از
فع
اال
ن
بر
م
ای
دن
ن
یک سال پیش یک حرکت اعتراضی توسط
آن بــا «هویــت فردی»
برای اعزام به بیمارستان
ی و اجتماعی
بــاورم که تمام ف
روزهایی که
عالیتهای بــا لواز
در خیابان و کوچه
م
ا
و
لت
به
زود
خیلی
که
شد
شروع
ایران
زنان
ح
ا
ری
رز
ــر
و
شم
لب
گســترش
افــراد باشــد.
و
مانتو
با
که
او
بود.
آمده
ند
ــا
ی
که
مت
س راهی
فعاالن اجتماعی در
رو و مهمانی و خال
صه
سی
گرفت...
نام
#دختران_خیابان_انقالب
در
ســ
تم
تا
ام
ن
و
ج
ام
سرســامآور گوشــیهای
شلواری شیک ،به عنوان
بلوچســتان و
عه تحت حکومت د
شهر ســاع 
تها راه میرفت
یم
یکتاتوری خوزس
و
تا
ن
با
و
.
..
ب
ج
ش
مه
ون
ور
د.
حضــور
هوشــمند،
مأمــور محافــظ زندانی
سال آینده
مردم راجع به
ی اسالمی انجام م 
ی
تبعیض قانونی علیه
دهند میزان کود
کان
ی
به
ان
که
دا
در
زه
ه
شــبک
گســترده
های
ی
حقــوق
از
بــود،
آمــده
ف
مو
قر
ج
م
طلق
زنان حرف م 
ی است که انداختن
یزدیم و ام
جا
ضا
ن
م
ج

ی
مع
کن
ند
پا
س
یی
ــن
ماهواره ِ
ای غیرسیاسی (با انبوهی عاملــی نوپدیــد در میــان جامعه ماهیانهاش که فقط برای رسیدگی
م
ن خواهد آمد؟
گ ریــزهای در دری
یکردیم.
ــا ایجــاد آمارک
ود
کا
ن
م
کار

ی
کم
ً
کنـ
م
ـد

ی
بــر
ا
عمدتــ
کــه
تصویرهایــی
از
و
عکس
که
یافته
عمومیت
چنان
و
ظاهر
به
خرید
برای
یعنی
اش
ن
بد
و
اث
ام
شود؟ تلخ
ــر آن از دفترکار آنها
ضا جمع می کردیم
ا
تا
ب
س
فر
ت
ا
ست
ما
یم
نم

ی
ف
شو
د.
«پوشــش و ظاهر» تکیه دارند) ،تصویر به بخشی از زندگی روزمرهی لباس ،تمیزکردن پوست ،و البته
به م
راتــر نخواهد رفت.
جلس جمهوری اســ
حال اگر این تــا
ز
ام
مان
ی
ی
تا
کـ
ـه
ف
عا
حک
ل
ا
وم
ج
انبــوه فیلمهــای خارجــی (از نوع مردم و به ویژه جوانان تبدیل شده رفتن به استخر و دیگر چیزهای به
ت جمهوری
آنهــا بدانند
تماعی تبلیغ رای د
که فقــط ما به عنوا
ادن به اســامی
ن
ه
ســ
خو
ت
ن
ر
آ
یز
مـ
ســینمای «جریــان اصلــی» و اســت .به طوری که این قشرها به قول خودش «الزم برای یک زن»
به
ـار
مش
تمــام
جای خو
ــتی زن تحصیل کر
نریزتر بکند آس
ده
ــی

ب
طب
ها
قه
ی
ا
و
ا
جت
نگ
ما
عــی هر ســال
هالیوودی) و در مقیاسی بزرگتر ،وسیلهی«تصویرخود»،تمایالت ،هزینه میشــود ،با افتخار ســخن متوســط
شت جوهریاش را
در چشم باالتــر
نیســتیم کــه تبعی
ض
مــ
ی
ر
ود
مر
دم
عل
ارتبــاط گســتردهی کل جامعه با نیازهــا و ً
ب
یر
کن
غـ
کال زندگی فردیشــان را میگفت؛ و در پاسخ به سؤال من آ
ـم همــه
د ،همان ا
زارمان میدهد و خوا
ها
ن
ثرات اندک را فعا
لی
برا

ت
بر
ه
ی
ــا
ی
هم به د
داوطلبانــ هی
جهــان خارج که عمدتــ ًا از طریق برای دیگران روایت میکنند ،تاریخ که پس هزینــهی خورد و خوراک هســتی
ست خود خواهد ش
م ،بلکــه کــف جام
عه
ن
ست .ارزشمند.
یز
س
ی
و
تصاویر غالب بر رسانههای همگانی هرروزهی خودشــان را میسازند و و پوشــاک و...؟ پاســخ داد کــه م 
سه درصد مردم ایرا
یفهمد و م 
یخواهد که تبعی
ن طبق به بــاور
ض
مــ
ن
آ
ه
مار
مـ
ا
ـه
قت
م
صا
ــا
و اصلــی در دنیا عمل میکند ،در احساسات و عواطفشان را منتقل حقوق شــوهرش را به این موارد
ای
دد
رانیانی
قانونی رفع شود.
انان حکومتی در فقر
کـ
ـه
قل

ب
ما
ن
بـ
م
ط
ـرا
مجمــوع بــه افزایــش مدگرایی و میکنند .از آنجا که بخش مهمی اختصاص داده است.
لــق زندگی م 
ی خودمــان به
یکنند
آن روزهــا
معتقد بــودم که ت
و شــش عنوان
غی
مر
یر
دم
م
ی
در
ت
پد
صد
ز
با
یر
هر شــغل
خط گرسنگی.
مصرفگرایــی دامن زده و ســبب از عکــس و تصویر و فیلم (حداقل با آوردن این دو نمونه میخواهم بایــد از کف ج
امعه آغاز بشــود و
و حرفــهای
م

ی
کو
بای
دک
ســ
ی
ت
که
در
نا
ن
نخ
کنــار
شــده ظاهــر و پوشــش افــراد به در مقیاس مردمی آن) ،با شیوهی بگویــم کــه اهمیــت روزافزون کــف
جامعه چــون نم 
ی
ورده در کالس ه
دا
مه
ند
ف
پ
عا
س
لی

ت
ها
م
ی
ی
ن
ان
شی
سا 
موضــوع مهمــی بــرای جامعهی ظاهــر و
ِ
ندوستانه
پوشــش ســوژههایش «پوشــش» و «ظاهــر» بــه من موظـ
ند چه میتواند بی
ـم در حد ســهم خو
اموزد؟ برای سر
دم
نگ
ون
ی
کـ
ج
ـد
ام
مه
م
ور
ی
هار
ا

سالمی
ایران تبدیل شــود .بهویــژه آنکه ارتبــاط مســتقیم دارد و بــه آن عنــوان مشــخصهای از هویت آگاهیرســانی
تهای زندگــی را م
کنــم و بعد کم کم
ن فعالیــت کنیــ
مع
م.
لــ
ج
م،
ــز
ا
مــ
یــ
ن
ن
ر
ر
اه
ی
برخالف پیش از انقالب ،جامعهی هویت میبخشــد طبع ًا مسئلهی فردی ،ســبب شــده که امروز تغییر رخ
وانشــناس ،مــن
خواهد داد .امروز ا
ما
بر
م
نداریم .داریم؟»
دد
کار
ا
جتما
امروز ،تمایل بسیاری به ارتباط و اختیار داشــتن بر نحوهی پوشش این مسئله به یکی از دغدغهها این باورم که ت
عــی میتوانم به او
غییر اتفاقا باید از باال
بی
ام
ب
وز
هن
م؟
از
م
تعامل با جامعه جهانی دارد و این نیز اکنون برای نســل جــوان ،به و چالشهــای مهــم زنــان و
هر
انی
کشــش و تمایــل باعث شــده که خواســتهای فراتــر از یک «حق» ،دختران نســل جدید حتا در
نسلهای معاصر ایران ،سبکهای تبدیــل شــده و در واقع بــا هویت خانوادههای ســنتیمذهبی و نیز
زندگی جهانیشده را هرچه بیشتر آنــان درآمیختــه اســت .صدالبته در خانوادههای ِ
خود دولتمردان
ِ
پذیــرا باشــند و بــه ســرعت آنرا که رشــد فردگرایی در میان نسل تبدیل شــود .بــه طوری کــه این
ً
هضم و جــذب کننــد .در دههی جــوان ،بــه ایــن مســئله (یعنــی نســل از دختران (و حتا پســران) پوشششان (و حتا در مورد پسران بزرگ شده بودیم اعتراض به قانون طبعا مهمتر و دارای مرکزیت بیشتر
ِ
پوشــاک سبک «پوشش» به عنوان هویت در خانوادههای سنتی و حکومتی ،جوان در مورد مدل موی سر و نوع حجاب اجباری ،بیشــتر به عنوان اســت .مجموعهی همین عوامل
اخیر« ،مصــرف» انواع
مد روز ،به یک روال عادی زندگی و تشــخص فردی) یاری رســانده طــی ســالهای اخیــر نخســتین پوشش) ،درگیرکشمکش و جدال «یک حــق اجتماعــی و عمومی» باعث شــده که بر بستر آن ،حرکت
در میــان اکثر طبقــات اجتماعی اســت .اگــر پیــش از ایــن ،برخی گامهــای مبارزهشــان را اتفاقــ ًا هر روزهاند.
مطرح بود و آنچه برایمان بیشتر «دختــران خیابان انقالب» بتواند
تبدیل شــده است .انبوه کاالهای از گروههای شــغلی خــاص مانند درون خانــواده ،و بــه خاطــر نوع پس از انقالب  ۵۷در میان نسل ما ،اهمیت داشــت تأثیر و پیامدهای در این دوره ،متولد شود.
ش و آرایششان ،برداشتهاند .چه آنهایی که در خانواده مذهبی ایــن قانون بــر زندگــی اجتماعی،
ارزان چینی مانند همهجای دنیا ،هنرپیشهها ،مجریان تلویزیونی و پوش 
مردم ایران را حتا از قشرهای پایین  ...که بنا به مقتضیات شغلیشان ایــن درحالی اســت که ســه دهه و سنتی رشد مییافتند و چه امثال اقتصــادی و سیاســی زنــان بود و برخی دالیل عدم گسترش
طبقه متوسط و کارگری (البته نه  ،همواره خود را در مقابل دوربین پیــش (در دوران جوانــی مــا) ما که در خانوادههای غیرمذهبی لزومــ ًا آن را هجمــهای به «هویت حرکت دختران خیابان انقالب
قشرهای خیلی فرودست و حاشیه و دید عموم میدانســتند و بهطور دختران در خانوادههای ســنتی و و عرفــی بــزرگ شــده بودیــم ،هر فردیمــان» تلقــی نمیکردیــم .امــا پرســش و ابهــام دیگــری که
نحوه و شکل مذهبی ،درگیری شدید و حادی چقدر هم از لحاظ فکری و نظری با حجــاب اجبــاری بــرای نســل ما پاســخ ما را میطلبد این است که

نشــین) ،با وفور انواع لباسهای مرتب میبایســت به
ارزانقیمت ،رنگارنــگ و متنوع ،ظاهرشدنشــان میپرداختنــد؛ بــا پوشششــان درون خانــواده خانوادههایمان فرق داشتیم ،اما اگر تعرض بــه «هویت» هم تلقی چرا برای نسل جوان ،بهرغم آنکه
مواجه کرده اســت .گفتــن ندارد امروز به نظر میرسد بخش وسیعی نداشــتند و تــا حدود زیــادی آنرا با توجه شرایط انقالبی آن زمان که میشد ،در واقع تعرض به «هویت حق انتخاب پوشش حتا از دایرهی
که وفور لباسها و وســایل آرایشی از جامعه به خاطرگسترش پدیدهی میپذیرفتنــد ،یــا حداکثــر تالش «سادگی» به نوعی معیار و ارزشی جمعیمــان» به عنــوان یک گروه حــق و حقــوق ،فراتــر رفتــه و به
ارزانقیمــت با عرضهی گســترده سلفی و شبکههای اجتماعی ،خود میکردنــد اگــر هــم تغییــری در فراگیر محســوب میشــد و نیز با اجتماعی محســوب میشــد .این «نیازی هویتی» نیز تبدیل و چنین
و آسانیابشــان توســط تعــداد را همــواره در معــرض دید عموم پوشششــان میدهنــد بــرای وجــود قانون حجاب اجبــاری ،به درحالــی اســت کــه بــرای نســل همهگیر شده است ،باز هم حرکت
سرسامآور دستفروشها ،در تمام میبینند و به همین دلیل ،ظاهر جلوگیری از درگیری با خانواده ،در لحاظ «نوع پوشش و ظاهر» تضاد دختران امروز ،به دالیل گفتهشده دختران خیابان انقالب نتوانســت
مکانهــای شــهر ،مصــرف را در و پوشــش به یکــی از عوامل مهم جاهای الزم به قول معروف «حفظ و افتــراق زیــادی بــا خانوادههای در باال ،اعتراض به حجاب اجباری فراگیر شود؟
این زمینه به طــرز حیرتانگیزی در زندگی روزمرهشان تبدیل شده ظاهر» کنند .ولی امروز با توجه به خود نداشــتیم که سبب درگیری به منظور داشــتن اختیار پوشش ،یکــی از رایجترین پاســخها به این
اهمیتیافتن روزافــزون «ظاهر» و در نتیجه تجربــهی مبارزه برای از دایــرهی «یک حــق» فراتر رفته پرســش آن اســت کــه ســرکوب
افزایش داده است.
است.
از ســوی دیگر گســترش پدیدهی دو مثال افراطی را در اینجا میآورم و «پوشــش» به عنوان «هویت و حق پوشــش در محیــط خانه ،به و به واکنشــی نســبت به تعرض و دختران خیابان انقالب و تحمیل
«سلفی» در زندگی روزمره ،سبب که شــاید گســترش این مسئله را تشــخص فردی» ،دختران جوان نخســتین گامهای مبارزهمان در هجمه به «هویت فردی» تک تک هزینههــای بیــش از حــد ،و
تغییراتــی در جامعــهی مــا شــده بهتر نشــان دهــد .اولیــن مثال ،در خانوادههای ســنتی و مذهبی جوانی تبدیل شود .از این رو برای آنان تبدیل شــده اســت .از این رو امنیتیکردن این حرکت ،باعث شد
ِ
خــود نســل ما که با ایــن قانون و فضای خواست «حق پوشش اختیاری»،
اســت .مرکزیتیافتــن «تصویــر تجربهی جمعهای فمینیستیمان و حتــا در خانوادههــای
{>> ادامه در صفحه}25 :
خود» (عکسمحوری) به عنوان است .اگر در گذشته در جمعهای دولتمــردان نیز به دلیل انتخاب انقالبی ســالهای دههی شصت ،برای این نســل نسبت به نسل ما،

• 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
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www.paivand.ca since 1993

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

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

گروهرقصخورشیدخانوم
(514) 377-8005

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

Tel: 514-909-1972

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

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

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

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه
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کانادا...
«چرا دولت ترودو نقض حقوق بشر در ایران را
نادیدهمیگیرد؟»
دو تبعــه کانادایــی به نــام مایکل
کاوریــگ دیپلمــات پیشــین و
مشاور در اندیشــکده گروه بحران
بینالمللی و یک تاجر به نام مایکل
اســپاور به اتهام اقدام علیه امنیت
ملــی چیــن بازداشــت شــدهاند.
کاناداییهــا میگوینــد شــواهد و
قرائــن حاکیســت بازداشــت این
دو تبعــه کانادایی ظاهــر ًا اقدامی
تالفیجویانــه بــوده کــه مقامات
پکن در واکنش به بازداشــت مدیر
مالی ارشد شرکت هوآوی در کانادا
صورت دادهاند.
دولــت کانــادا روز یکــم دســامبر
مدیر ارشــد مالی شرکت فناوری و
چندملیتی هوآوی را به اتهام نقض
تحریمهای آمریکا علیه جمهوری
اســامی در شهر ونکوور بازداشت
کرد اما روز  ۲۱آذر ( ۱۲دسامبر)،
او به قید وثیقه  ۷.۵میلیون دالری
آزاد شد.
مسئلهای که در محافل سیاسی و
بینالمللی به ویژه بین اپوزیسیون
جمهوری اســامی مطرح اســت
اســتانداردهای دوگانــ ه دولــت
جاســتین تــرودو در واکنــش بــه
مــوارد نقض حقوق بشــر اســت.
تجربه نشــان داده جایــی که پای
منافع دولت کانادا در میان اســت
مقا مهــای سیاســی این کشــور با
روشهــا و ابزار مختلــف از جمله
تحریم کشــورها و ناقضان حقوق
بشر ســفت و سخت پای مقابله با
موارد نقض حقوق بشر میایستند
و آنجا که پــای منافعاش در میان
نباشد یا نقض حقوق بشر را نادیده
میگیــرد تــا بــرای دولــت کانادا
دردسرســاز نشــود و یا صرف ًا برای
رفع تکلیــف به صــدور بیانیهها و
قطعنامههــای بیرمــق و بیاثــر
بسندهمیکند.
بــه عنــوان مثــال مریــم ممبینی
همســر کاووس ســیدامامی کــه
تابعیت کانادا را دارد ،پس از مرگ
مشــکوک همســرش در زنــدان،
احضــار و بازجویــی شــده و اجازه
ندارد ایــران را ترک کند اما دولت
کانادا اقــدام مؤثری برای پیگیری
وضعیت او نکرده است.
اخیر ًا در رســانههای داخل ایران و
همچنین برخی رسانههای فارسی
زبان خارج از کشــور خبری مبنی
بــر تحریــم  ۱۹نفــر از مقامهــای
جمهوری اســامی به اتهام نقض
حقوق بشــر منتشــر شــد .اخبار
غیررسمی و شایعات نیز حکایت از
آن داشت که تعدادی از مقامهای
نظامی و حتی سپاه پاســداران در
فهرســت تحریمهــای کانــادا قرار
خواهــد گرفــت .از ســوی دیگــر،
جمعــی از قانونگــذاران کانادایــی
 ۲۲آذرماه  ۱۳۹۷خواســتار تحریم
مقامات جمهوری اسالمی به دلیل
نقض حقوق بشــر بر اساس قانون
مگنیتسکیشدند.
ســلمان ســیما فعــال سیاســی و
عضو شبکه فرشگرد در تورنتو در
گفتگویی بر وجود «البی سنگین

جمهوری اســامی در کانادا برای
جلوگیری از تحری م ناقضین حقوق
بشر و قرارگرفتن سپاه پاسداران در
لیست سیاه» تأکید میکند.

خودداری دولت کانادا از
اعمال حتریم
ایــن فعــال سیاســی میگویــد،
لیســتی  ۱۹نفره از ناقضان حقوق
بشــر در ایــران توســط گروهی از
سیاستمداران کانادایی به رهبری
اروین کاتلر وزیر سابق دادگستری
کانــادا و مدیــر مرکز حقوق بشــر
«پائــول والنبرگ» کــه خود عضو
حــزب لیبــرال کاناداســت ارائــه
شده اســت .این  ۱۹نفر به عنوان
معماران نقض حقوق بشر در ایران
شناخته شدهاندکه بر اساس قانون
مگنیتسکی پیشــنهاد تحریم آنها
ارائه شده اما هنوز تحریم جدیدی
از سوی کاناد علیه این افراد اعمال
نشــده و دولت کانادا از اجرای آن
خودداری میکند.
از جملــه مقاماتــی که نــام آنها در
ایــن فهرســت آمــده میتــوان به
ســیدعلیرضا آوایی وزیر پیشــین
دادگســتری ،محمود علــوی وزیر
کنونــی اطالعــات و عبدالرضــا
رحمانی فضلی وزیر کشــور اشــاره
کــرد .همچنین بعضی نمایندگان
پارلمان کانادا همزمان خواســتار
آزادی شــماری از چهرههــای
محبوس در زندانهای جمهوری
اسالمی و لغو ممنوعیت خروج از
کشــور برخی دیگــر از جمله مریم
ممبینیشدهاند.
البی جمهوری اسالمی در
کانادا
گرچه نخســت وزیر و وزیر خارجه
کانــادا در ماههــای اخیــر چند بار
تأکید کردهاند کــه ایران باید اجازه
خروج همسر ســیدامامی را صادر
کند اما ســلمان ســیما میگوید،
«در دولت کانــادا نوعی عدم اراده
و مماشــات در مــورد عملکــرد
جمهوری اسالمی دیده میشود».
وی با اشــاره به اینکه دولت کانادا
در واکنــش به قیام دیماه ســال
 ۹۶و ســرکوب گســترده مردم نیز
ســکوت کرده میگوید :متاسفانه
جمهوری اسالمی موفق شده البی
خود در کانادا را گســترش دهد با
این حال ما تمام تالش خودمان را
خواهیم کرد که سپاه تحریم شود
و در فهرست سیاه این کشور قرار
بگیرد.
ً
روزنامه نشــنال ُپســت اخیــرا در
مقالــهای با اشــاره بــه قتل جمال
خاشــقجی روزنامهنگار عربستانی
میپرســد «چرا کانــادا میخواهد
سعودیها را تحریم کند اما ایران
را نادیده میگیــرد؟» این روزنامه
تاکید میکند «جمهوری اسالمی
بــا وجــود درخواســتهای غرب
هیچ تغییری در رفتار خود نسبت
بــه رعایت حقوق بشــر نداشــته و
رهبــران تهــران ممکن اســت به

این نتیجه رسید ه باشند که دولت
کانــادا دوباره روابط خــود با ایران
را برقرار خواهد کــرد .این روزنامه
با اشــاره به اینکه «عطش آشــکار
دولــت کانــادا برای دیپلماســی از
تعهدات این کشور در موارد اصولی
ســبقت میگیــرد» مینویســد،
«رژیم ایران باید به سرعت متوجه
شــود که قانونشــکنان بر اساس
قانون مگنیتسکی تحریم خواهند
شــد .بایــد ســپاه را در فهرســت
ســازمانهای تروریستی قرار داد و
ایــن اولین و مهمتریــن قدم برای
آغــاز روبــرو کــردن ایــران بــا این
حقیقت است که قانون اجرا خواهد
شد».
سالهاســت کانــادا به بهشــت و
حیــات خلــوت مقامهــای ارشــد
جمهــوری اســامی و محــل فرار
اختالســگرانی تبدیل شــده که با
ســرمایهی مــردم و مملکــت فــرا
میکنند .ســرآمد همــه آنها بیژن
خــاوری اســت و اخیــرا در دوم
دیماه روزنامه کیهان چاپ تهران
خبر داد که بهزاد مریدی ،مدیرکل
پیشــین فرهنگ و ارشاد اسالمی
اســتان تهران نیز از ایران گریخته
و به کانادا رفته است .عبدالرسول
د ّری اصفهانی عضو تیم هستهای
جمهــوری اســامی نیــز کــه بــه
جاسوسی متهم شده تابعیت کانادا
را دارد.
حجتاالســام جعفــر منتظــری
دادستان کل کشور ،اول دیماه،
دولت حســن روحانــی را به دلیل
انتخاب مدیــران دوتابعیتی به باد
انتقــاد گرفت و گفت «این کشــور
ظرفیــت فراوانــی دارد امــا نبایــد
مدیریت آن در دســت کسی باشد
کــه بگویــد مــا میتوانیــم از افراد
دوتابعیتــی هــم اســتفاده کنیم.
دوتابعیتی یعنی چــه؟ دوتابعیتی
یعنــی اینکه شــخصی یــک پایش
در ایران اســت و پــای دیگرش در
کانــادا ،یک پایش در ایران اســت
و یک پایــش در آمریکا .آنجا چکار
میکند ،آیا به او ماموریت میدهند
یا نمیدهند ما نمیدانیم».
واقعیت این اســت کــه رفت و آمد
کارگــزاران جمهوری اســامی به
کانادا با انتقال پول و سرمایه به این
کشــور گره خورده اســت .چنانکه
علــی الریجانــی رییــس مجلس و
اعضای خانواده او نامشان با فساد
مالــی گــره خــورده و بارهــا بحث
تابعیــت کانادایی آنهــا نیز مطرح
شده است .دولت جاستین ترودو
خواستار از سرگیری روابط با ایران
اســت از همین رو به اقداماتی نیاز
هســت تا این کشــور علیــه رژیم
ایران موضع قاطعانه بگیرد و سپاه
را در لیســت ســیاه قرار دهد .این
موضوعــی اســت که اپوزیســیون
دموکــرات جمهــوری اســامی از
جمله شــبکه َفرشــگرد بــه دنبال
پیگیری و اجرای آن است.
(کیهان لندن)
•

15

 سال  25شماره  11  1404دی 1397

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 25  no.1404  Jan. 01, 2019

دکتر پرویز قدیریان استاد

از دل نرود هر آنکه از دیده برفت
 19دسامبر ســالگرد صعود پرویز
عزیــز بــه ملکــوت ابهــی اســت.
پروفســور دکتــر پرویــز قدیریــان
اســتاد و نویســنده بزرگــی بــود
با درجــه پروفســور امرتیــوس از
دانشــگاه مونترال که مقام علمی
بســیار باالئی اســت و تعداد کمی
از اســتادان در اواخر فعالیت های
علمی شان به این مقام مفتخر می
شوند.
بیــش از  304مقاله علمی وکتاب
به تنهائی و  586مقاله با همکاری
اســتادان دیگــر از ایشــان چــاپ
شده باضافه  237کنفرانس علمی
مختلــف و اجــرای برنامــه هــای
علمــی مختلــف و اجــرای برنامه
هــای بهداشــتی و تغذیــه ای در
تلویزیون های بیــن المللی ایرانی
عضویــت هیئــت تحریریــه مجله
پزشــکی ایرانیان به مدت  8ســال
و یکــی از بنیــان گــذاران و رئیس
هیئت تحریریه این مجله گوشه ای
فعالیت های علمی ایشان است.
فعالیت هــای علمی دانشــگاهی

او دربــاره اپدیمیولــوژی ژنتیــک
سرطان ها ،اپیدمیولوژی تغذیه و
سرطان ،اپیدمیولوژی ایدز ،فشار
خون و بیماری های قلبی عروقی،
اسکلروز پالکی ،عادات تغذیه ای و
بیماری های مزمن بود.
اســتاد پرویز قدیریان مشاور فعال
سازمان بهداشت جهانی ،محقق
ارشــد انســتیتوی ســرطان اروپا،
پژوهشــگر ارشــد اپیدمیولــوژی

وزارت بهداشــت کانــادا ،محقــق
علمــی مرکــز مطالعــات بــرای
خطرات سالمتی مردم در دانشگاه
مونترال،رئیسمرکزاپیدمیولوژی
دانشگاه مانیتوبا و مرکز تحقیقات
بیمارســتان
اپیدمیولــوژی
دانشــگاهی مونتــرال HOTEL
 DIEUبودند.
آثار ایشــان به سه زبان انگلیسی،
فارسی و فرانســه نوشته شده و از
کتاب هــای مهم ایشــان به زبان
فارســی "ســرطان ،علــل بــروز و
پیشگیری آن" و پنج جلد "فرهنگ
تغذیه سالم" است.
ولی آنچــه که باعث می شــود که
یادش از دل نرود انسانیت و ایران
دوستی ایشــان و خدمات آن زنده
یاد به جامعه بشــری و مخصوصا
ایرانیــان بــود و به صدهــا نفر در
سراسر جهان کمک کرد .امید داد
و داروی رایگان فرســتاد و به هیچ
درخواستی جواب رد نداد .
پرویز عاشــق خدمت بــود و هرگز
نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

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

www.access.rsb.qc.ca

LEARN FRENCH
*!FOR FREE

COURS D’ANGLAIS
*! GRATUITS

*Registration fees apply

*Des frais d’inscription s’appliquent

FRENCH COURSES
Call 450 676-3636

Centre de formation professionnelle
et d’éducation aux adultes

brillant comme vous l’êtes

3555 Rocheleau, Saint-Hubert
Québec J3Y 4T6 450 676-3636

COURS D'ANGLAIS
Composez le 450 676-3636

INSCRIVEZ-VOUS
MAINTENANT,
les places sont limitées.
REGISTER NOW,
!limited places available
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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

کشی
ش
ج
ال
ل
ع
ا
دل
بت است
داوند مح
خ
ف
یض خداو
ن
د
م
ا
ن
،
عی
با شما باش سى مسیح
د.

Lester B. Pearson
Continuing Education

مرکز آموزش بزرگساالن لستر بی پیرسون

Lester B. Pearson Continuing Education offers:


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


For registration please call: Chantal

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

www.lbpce.ca

صرافی  5ستاره
4010 Ste-Catherine W.

(514) 846-0221

Tel.: (514) 585-2345
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کانادا...

نومهاجران چگونه می توانند زمستان کانادا را
به سالمت پشت سر بگذارند؟

احتمــاال شــما خواننــده
گرامی نیز شنیده اید ،که
مــی گویندکانــادا تنها دو
فصل زمســتان و ساخت
وساز دارد!
یــا اینکــه مردم به ســبب
بوران (برف توام با طوفان)
هــای شــدید در خانــه
هایشان گیر می افتند .در
عین حال بدیهی است که
تحمل زمستان های سرد
و طوالنی این کشور زیبا،
برای نومهاجران مشکل تر باشد.
آنچــه در ادامــه مــی آیــد ،چهــار
روش بســیار خوب وکارا برای این
نومهاجران است .آنها می توانند با
مدنظر قرار دادن این چهار مورد نه
تنها زمســتان کانادا را به سالمت
پشــت ســر بگذارند ،بلکــه از این
فصل لذت هم ببرند.
•
هزینه کردن برای لباس های
گرم
وقتی رناتــا کرســونی از برزیل به
کانادا آمد ،می ترســید خانواه اش
نتوانند از نخستین زمستان کانادا
جان بدر ببرند .کمااینکه می گوید:
در پارک با ســایر مــادران صحبت
می کردم ،تا ببینم باید زمســتان
برای پســر پنج ساله ام چه لباسی
بخــرم ،کــه بتوانــد زنــده بماند.
کمااینکــه درنهایــت بــرای همــه
اعضــای خانواده کاپشــن چرمی،
کت پشمی ،دستکش ،کاله ،شال
گــردن و پوتین های بســیارگرم،
خریدم.
اظهــارات ایــن خانــم بزرگنمایی
نیستند .زیرا ابتیاع لباس مناسب
برای زمستان های سرد و طوالنی
کانادا از مهم ترین ضروریات است.
چراکه در هنگامی که هوای بیرون
خانه یخبنــدان می باشــد ،درون
آن گرم است .بنابراین باید هنگام
خــروج از خانــه چند الیــه لباس
پوشید .لباس هایی که بایدکیفیت
خوب و مناسبی هم داشته باشند.
•
لذت بردن از زیبایی زمستان
البتــه تردیــدی وجود نــدارد ،که
زمســتان با مســایل ناخوشــایند
همراه است .کمااینکه گاهی الزم
می شــود ،برای پاک کــردن الیه
یخ روی شیشــه جلــوی اتومبیل
 10دقیقه تمــام وقت صرف کرد.
اما در همین زمســتان های سرد
و طوالنــی کانــادا زیبایــی آرامش
بخشی هم نهفته است .کمااینکه
وقتی رزی مک کینلــی از بریتانیا

بــه انتاریــو کــوچ نمــود ،فکر می
کرد زمســتان کانادا ماننــد زادگاه
خودش مرطوب ،پرباران و دلگیر،
مــی باشــد .البتــه این گمــان در
مورد بخش غربــی کانادا مصداق
دارد .اما روزهای روشن زمستانی
انتاریو به شــکل دلپذیری ســبب
شــگفت زدگی او شــدند .خودش
در این مورد خاطرنشان می کند:
در روزهای روشــن ،آفتابی و سرد
زمســتان انتاریــو ،زیبایــی خیلی
خاصی نهفته است.
رناتا کرســونی در این مورد با رزی
مک کینلی هم عقیده می باشــد.
کمااینکه می گوید:
متوجه شدم که عاشق احساس در
مورد زمانی هستم که همه چیز با
برف سفیدپوش شده ،من از خانه
بیروم می آیم ،و به ســکوت حاکم
بر فضــا گوش می کنم .زیرا چنان
آرامــش و ســکوتی حکمفرما می
باشــد ،که گویی شهر ناپدید شده
اســت .همچنین به نظر می رسد
انسان در قلب ناکجاآباد ایستاده،
دور و بــرش را تنها خانه ها احاطه
کرده اند ،و جاده ای وجود ندارد.
•
مراقب آسيب های زمستان
بودن
اما باید آگاه بود ،که هر برفی مانند
توصیــف دو فرد نامبرده نیســت.
چراکــه البته می توان از برف زیبا،
نرم و پفی ،آدم برفی درســت کرد.
امــا برف و یخی هم وجــود دارند،
که می توانند ســبب سر خوردن و
به زمین افتادن شوند .البته امکان
اینکــه اینگونــه رخدادهــا به خیر
بگذرند ،کم نیســت .ولی احتمال
آسیب دیدن در آنها نیز ،زیاد است.
همچنین گاهی اوقــات برف توده
شده به شکل آن نوشیدنی معروف
تابســتانی خودمــان یعنــی یخ در
بهشت ســردی در می آید ،که راه
رفتن در آن بسیار مشکل می شود.
بنابراین ضرورت دارد که در هنگام
خــارج از خانــه بــودن در روزهای

برفــی از جملــه وقت پــارو کردن،
مراقب آسيب های بالقوه بود.
پشــت فرمان نشســتن در چنین
روزهایــی هم الزامات خــودش را
دارد .کمااینکه استفاده از الستیک
های یخ شــکن یکی از مهم ترین
ضروریات اینگونه روزها به شــمار
می رود.
•
داشنت فعالیت بدنی و ورزشی
در بیرون از خانه
داشــتن فعالیت های ورزشــی در
بیرون از خانه می تواند ،سبب لذت
بردن از ماه های سرد شود .کارل
ســابان پدر ملکوم و جردن سابان
دو ســتاره لیگ ملی هاکی کشور
می گوید ،که این ورزش باعث شد
بتواند درکانادا دوام بیاورد.
خانواده وی در ســال  1970که او
 12ســال داشــت ،از جامائیکا به
انتاریو مهاجرت کردند.
وی مــی گویــد پــس از بــارش
نخســتین برف از فروشــگاه سپاه
رستگاری یک جفت کفش اسکیت
خریــد ،و بــه کــودکان همســایه
پیوســت .اوکه یکــی از  25مهاجر
برگزیده برتر ســال  2018کشور از
ســوی بانک ســلطنتی کانادا /آر
بــی ســی (RBC/ The Royal
 )Bank of Canadaاســت ،نــه
تنها هاکی را سبب لذت بردن خود
از زمســتان کشــورمان می داند،
بلکه مــی گوید ایــن ورزش مفرح
کمکش کرد ،تا بتواند وارد مرحله
متفاوت زندگی نوین خود در کانادا
بشود .چراکه از جمله توانست به
سبب آن دوستان خوبی پیدا کند،
و درباره کشــور منتخــب خانواده
اش چیزهای فراوانی بیاموزد.
البته در کنار هاکی ورزش -تفریح
های مفرح دیگری مانند اسکی هم
هســتند ،که به راحتی می توانند
زمستان های سرد و طوالنی کانادا
را لذت بخش کنند.
(لیسا اوانز -روزنامه نگار مستقل)
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زندگی..

آیا میخواهید با شایدها زندگی کنید؟
برخــی از افراد فقــط زمانی که
مسائل یقینی میگذرد .زندگی
از نتیجه امری مطمئن باشند
همه ما با هر لحظه خطرکردن
در حاشیه امن ایستادن
دســت به عمل میزننــد .این گاه باعث میشود فرصتهای سپری میشود.
افراد همه ســناریوهای ممکن
یک مثــال میتواند برای درک
خوشبختی را از دست بدهید!
را بررســی میکننــد ،به دقت
این مســاله موثر باشد؛ تصور
در همــه چیز غــور میکنند و
کنیــد قــرار اســت از روی یک
سپس کامال دقیق و حسابشده اینکــه در آینــده ممکن اســت چه نهــر آب بپرید .شــک و تردید (آیا
دست به عمل میزنند .این تمایل آسیبی ببینند و چه ناامیدیهایی میتوانم از این نهر بپرم؟) میتواند
به هماهنگی و اطمینان است که در آینــده وجــود خواهــد داشــت نگرش شما را تغییر بدهد .ممکن
اســت لحظــهای تردیــدکنیــدکه
ثبــات ،رضایت و ســعادت را برای کنترل و هدایت شوند.
آنها فراهم میکند .چنین افرادی امــا همیشــه در عــدم ثبــات و به آیا باید چنین کنید یا نه .شــک و
ظرفیت کمــی در برابــر چیزهای عبارتی ناگهانــی زندگی کردن هم بیاعتمــادی همچــون ایمــان به
نامطمئن زندگی دارند.
اعمال ما مرتبط هستند.
خطرا 
ت ویژهای وجود دارد.
به عبارت دیگر ،آستانه تحمل آنها بــرای فــردی کــه همیشــه در اعتمــاد و ایمان (اعتقاد) به شــما
در امور نامشخص و نادقیق بسیار جســتوجوی چیزهــای بدیــع فرصتهــای بیشــتری میدهد با
پایین است.
ن حال دودلی اقدامات شــما را
یــا متفــاوت اســت همــوار ایــن ایــ 
خطر نکردن یــا حداقل خطر یک احتمــال وجــود دارد کــه هرگز به به تاخیر نمیاندازد .هیچ تضمینی
عمل ،رفتاری کامال محتاطانه .اما خوشــبختیای کــه به دنبــال آن وجود ندارد کــه بتوانید از نهر آب
همیشه در حاشــیه امن ایستادن است دست پیدا نکند چون به زعم بپرید اما با ایمان داشتن به توانایی
و محتــاط بودن هــم خطراتی در او همیشه چیز بهتری وجود دارد .خــود میتوانید این احتمال را باال
پــی دارد .انســان میتواند به زعم او مثــل کســی اســت کــه کنترل ببرید.
خود همه ســناریوها را پیشبینی تلویزیون را دستش گرفته و دائما یک مثال دیگــر میتواند در مورد
کند اما هنوز هم چیزهای فراوانی شــبکههای آن را عوض میکند به افرادی باشــدکه تصمی م گرفتهاند
وجــود دارد کــه فراتــر از کنتــرل ایــن خیال که یک برنامــه بهتر از دیگر مــواد مخدر مصــرف نکنند
شخص است .اگر بگوییم بیثباتی آنچه میبیند در شبکههای بعدی و یا ســوءمصرف را کنــار بگذارند.
و عــدم اطمینــان باعــث ایجــاد وجــود دارد .زندگی به این شــیوه یک نفر ممکن است ایمان داشته
نارضایتی میشــود پس کســی که مثــل زندگــی کــردن در تغییرات باشد که میتواند از همین ساعت
همواره تــاش میکند در منطقه پیدرپی اســت بــدون اینکه هیچ دست از مصرف مواد بکشد و تغییر
حفاظت شــده و کنترل شده خود پایهای بــرای ایجاد تعــادل وجود را ایجاد کند .او میتواند دســت به
اقدام بزند و کاری کندکه دسترسی
حرکت کند در برابــر نامالیمات و داشته باشد.
ناخوشــنودیهای بیشــتری قرار آســتانه عــدم قطعیــت یــک فرد به مواد یا الکل برایش دشوار شود
دارد .هرچنــد کــه چنیــن افرادی مستقیما با ایمان او مرتبط است .در نتیجه نتواند از آنها استفاده کند.
همــواره امیدوارنــد بــا کنتــرل و من از واژه ایمان اســتفاده میکنم او میتواند به این واقعیت اســتناد
حفــظ امنیــت در زندگــی ،آن را زیــرا ایــن واژه معنای وســیعتری کند که از یک ساعت پیش موادی
باثبــات و مطمئن کننــد اما عدم از باورهــای مذهبــی دارد .ایمان مصرف نکرده است و به این ترتیب
تمایل آنها برای امتحان ممکنها میتوانــد درباره هر چیزی باشــد .میتوانــد دوباره برای یک ســاعت
باعــث میشــود آنهــا فرصتهای مــن میتوانم بــه اصــول حقوقی آینــده هم از مواد اســتفاده نکند.
خوشــبختی و رضایت را از دســت (مثل اینکه ایمــان دارم در دادگاه ایــن واقعیتها از ایمان او حمایت
بدهند.
قانون حاکم اســت) یــا به دیگران میکنندکه به نوبه خود برای ایجاد
خوشــبختی گاهــی در تجربــه (مثل اینکه این فرد به قولش عمل حقایق جدید موثر هستند.
چیزهــای تازه یــا متفاوت اســت میکند) و یا به خودم (مثل اینکه در این مثال هم هیچ نتیجه قطعی
هرچنــد کــه نتــوان نتیجــه آن را مــن تمام تالشــم را بــرای صادق و تضمینی وجود ندارد .اگر شخص
پیشبینیکرد.
بودن میکنم) ایمان داشته باشم .بــه توانایی خود برای ترک مصرف
امــا در مقابل افرادی هســتند که بــه گفته ویلیام جیمز ،مشــخصه مواد ایمان داشــته باشــد ،شانس
چیزهای تازه ،نامطمئن و ممکن ایمان باور به یک عمل و در امکان بیشتری دارد که در نهایت بتواند
را بــر یقین ترجیــح میدهند زیرا یک عمل است.
موفق به ترک شــود (فهــم و اراده
«شــایدها» ظرفیتهــای نهانــی ویلیــام جیمــز ( ۱۹۱۰–۱۸۴۲زندگی در ممکنها).
زیادی در خود دارند.
فیلســوف آمریکایــی و بنیانگــذار ویلیام جیمــز در ســخنرانی خود
این چنین افرادی بیشــتر به آنچه مکتــب پراگماتیســم) میگویــد بــا عنوان «آیــا زندگی ارزشــش را
خارج از محدودههای تعیین شده شایدها و ممکنها جوهر ه زندگی دارد؟» در سال  ۱۸۹۵به زندگی در
وجــود دارد عالقهمنــد هســتند .بشری هستند .ما باید با ممکنها شایدها و ممکنها پرداخت.
بــرای این افراد اطمینــان و ثبات بــه انــدازه چیزهــای قطعــی در بــرای افرادی که به شــدت درباره
بسیار خستهکننده و ناامید کننده زندگی خود درگیر باشــیم زیرا آنها ارزش خود و ارزش زندگی منفینگر
است .آنها آستانه تحمل باالیی در اجتنابناپذیرند.زندگیمابهعنوان هستند پاسخ به این پرسش بسیار
امور نامطمئن زندگــی دارند .آنها موجود بشری همزمان به سروکله ضروری اســت .بســیاری از مردم
نمیخواهند با نگرانیهایی در مورد زدن بــا چیزهــای غیــر قطعــی و رویکــردی منفــی به این پرســش

دارنــد .آنهــا میگوینــد «زندگــی
ارزشــش را ندارد» .جیمز در متن
ســخنرانیاش این افراد را در نظر
داشــته اســت .افرادی کــه به این
پرسش پاسخ منفی میدهند برای
ویلیام جیمز بیگانه نیستند.
او تاریکی ،بدبینــی و مالیخولیا را
میفهمد زیرا خــودش در مراحلی
از زندگی با آنها دســت و پنجه نرم
کرده بود .او در نتیجهگیری بحث
خود اســتدالل میکنــد که زندگی
شــبیه یک جنــگ واقعی اســت و
هرکدام از ما بخشــی از این جنگ
هستیم .ما نمیدانیم که آیا زندگی
پــس از مرگ وجــود دارد یا خیر و

آیا بهشــت پاداشی برای ما خواهد
بود یا خیر .اینها نتایجی غیرقابل
استناد هســتند .ما فقط اکنون و
اینجا را در اختیار داریم .او توصیه
میکنــد« :از زندگی نتــرس .باور
کن که زندگــی ارزشــش را دارد و
اعتقــادات به تو یــاری میدهند تا
زندگی را بسازی».
ایمــان داشــتن چنــگ زدن بــه
شایدهاست یا میتوان گفت ایمان
مجموعــهای از شــایدها دربــاره
موضوعــات کوچک (عبــور از نهر
آب) و یــا موضوعات بزرگ (ادامه
دادن زندگــی) اســت .کســانی که
میخواهند در سایه امنیت باشند

تهران :رشد مسکن...
باالتریــن متوســط قیمــت هــر
مترمربع زیربنای مسکونی در شهر
تهــران در آذرماه امســال در میان
مناطق  ۲۲گانه شــهرداری ،با ۲۱
میلیون و  ۸۱۰هزار تومان مربوط
به منطقــه یک شــهرداری تهران
بود.
ارزانترین منطقه شهرداری تهران
در آذرمــاه امســال ،منطقــه ۱۸
شهرداری تهران بود که بر اساس
ایــن گــزارش متوســط قیمت هر
مترمربع زیربنای مسکونی به چهار
میلیون و  ۲۰۰هزار تومان رسید.
دولت حسن روحانی تالش میکند
تــا بــا حمایت از بخش مســکن و
ســاختمان و افزایش فعالیتهای
این بخش ،موجــب رونق اقتصاد

و تمایلی به چنگ زدن به شایدها
ندارند آنها ایمان کافــی ندارند .از
ســوی دیگر افرادی کــه به دنبال
چیزهــای تازه وا تفاقــات ناگهانی
هســتند نیز از فقدان ایمــان رنج
میبرند .آنها به همه شایدها چنگ
میزنند و زندگیشان در حقیقتها
جریان ندارد.
____________
نویسنده :پگ اوکانر ،استاد فلسفه
و جنسیت ،زنان و جنسیت در
کالج گوستاو آدولف در سنت پتر
مینهسوتاست.

>> ادامه از صفحه11 :

ایران شود.
حســن روحانی ،رئیس جمهوری
ایــران حدود  ۲۰روز قبل با حضور
در وزارت راه و شهرســازی از
وزیــر جدیــد خــود خواســت تــا
«طبــق انتظــار رئیسجمهوری،
عقبماندگــی در حوزه مســکن را
جبران کند».
حبیبالله طاهرخانی ،معاون وزیر
راه و شهرسازی چهارشنبه شب در
برنامهای تلویزیونی به برنامه تولید
ساالنه  ۴۰۰هزار واحد مسکونی تا
پایان سال  ،۱۳۹۹اشاره کرد.
به گفتــه طاهرخانــی «مهمترین
عوامل تاثیرگذار در قیمت مسکن
یعنــی زمیــن رایــگان و پروانــه
ساختمانی را در اختیار سازندگان

قرار میدهیم و این مدل مشارکتی
ً
کامــا قابل اجراســت کــه برخی
انبوهســازان هــم از آن اســتقبال
کردهاند».
طبــق طرح جامع مســکن ،ایران
ساالنه به حدود یک میلیون واحد
مسکونی نیاز دارد اما به دلیل رکود
مســکن ،بخش خصوصی انگیزه
خــود را طی ســالهای اخیر برای
تولید از دست داده است.
هماکنــون بــا توجــه بــه میــزان
پروانههــای صادره تولید ســاالنه
کشــور از طریــق بخش خصوصی
بیــن  ۳۰۰تــا  ۴۰۰هــزار واحــد
مسکونی است.
(رادیو فردا)
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زندگی...

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

شهره شهریان
Cell.: 514-290-2210

افرادی که حتی در بزرگسالی،
مسولیت اعمال خود و تاثیرش
بــر دیگــران را نمــی پذیرنــد
ناگزیرنــد که مدام تقصیر را به
گردن دیگران بیندازند.

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

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

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

نشانه بزرگساالنی که بچه میمانند

Real Estate Broker

شرکت حمل و نقل بین املللی

س کامل
ی
سرو ل برای
حم
دات و
وار کاالها
ادرات
ص
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Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

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

info@loadextransport.com

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح
-------------

مــا انســانها موجــودات جالبــی
هســتیم چون اعمال و رفتارهای
مختلــف از مــا ســر می زنــد .هم
لحظاتی داریم سرشار از خردمندی
و دقایقی بعد مرتکب اشــتباهات
فاحــش مــی شــویم .هــم ترســو
هســتیم و هم در بعضی زمینه ها
شجاع رفتار می کنیم.
بعضی از ما انسانها به لحاظ سنی،
بزرگســال و بالــغ هســتیم ولی از
نظر رفتار ،احساســات و خواسته
هایــی که داریــم انــگار در دنیای
بچگی در جا زده ایم .خصوصیات
افــراد بزرگســال نابالــغ یــا the
emotionally immature
خیلی زیاد است ولی این پنج مورد
جزو اصلی ترین ها هستند

 -۱خودخواهی
درک ایــن واقعیــت کــه دنیــا به
دور آدم نمــی چرخد یکــی از قدم
های اساســی برای ورود به دنیای
بزرگسالی اســت ولی بعضی افراد
درســت عین یک نــوزاد عمل می
کنند که هر موقع از روز یا شب که
گرسنه اش می شود با همه توانایی
که دارد نیازش را برآورده می کند.

شکستن
این نوع انســانها قدرت
ِ
حبــاب دوران نــوزادی شــان را
ندارند .آنها نمی توانند بفهمند که
دیگــر در مرکز عشــق و توجه بی
پایان اطرافیان خود نیستند.

 -۲عهدشکنی
دوباره اگر برگردیــم به مثال رفتار
کودکانه می توانیم عهدشکنی آدم
های نابالغ مانده را به صورت آشکار
نشــان دهیــم .یک کــودک نمی
تواند به درک این حقیقت آشــکار
برســدکه از خواســتنی هــا و میل
کنونــی اش صرفنظرکند چون در
درازمدت ،به خواسته های بیشتر
و بهتر می رســد .برای همین این
نوع افراد ،قدرت نگه داشتن قول،
پیمان و تعهــد را ندارند .تحمل و
صبوری ندارند
 -۳همیشه تقصیر دیگران است
آدمهــا در دنیای بچگــی ،اگر کار
اشــتباهی کرده باشند می فهمند
که تنبیه یا سرزنشی در انتظارشان
اســت ولی به این درک نمی رسند
که رفتارشــان ممکن است باعث
ضرر و صدمه به دیگران شود

 – ۴وابستگی از سر نیاز
برای آدمهایی که از احساسات
بچــه گانــه برخوردارنــد ،افراد
دیگــر فقط وســیله ایــی برای
بــه دســت آوردن نیازهای شــان
هســتند .دیگــران را بــه شــرطی
دوســت دارندکه سرویس بدهند.
آنها همیشــه و یکطرفــه ،طلبکار
هســتند .بزرگســاالن نابالــغ بــه
هیچکس دل نمی بندند جز آنکه
محتاج کمک شــان باشند .برای
همین وابســتگی شان به دیگران
از سر نیاز است.
این افراد باید بفهمندکه دلبستگی
شــان نوعی وابســتگی اســت و تا
مادامی که فقط ســرویس بگیرند
وضع شان بهتر نخواهد شد.
 -۵کنترلی بر روی پول شان
ندارند.
آدم هایــی کــه بالــغ نمی شــوند
رفتارشــان با پول هم نسنجیده و
بچگانه است .تا پول به دستشان
مــی رســد خرجــش مــی کننــد.
رفتارشــان حالت عکــس العملی
دارد .اشــتباهات مالی و ریســک
های نادرســت انجــام می دهند و
همیشه مقروض هستند.
6 TOP TRAITS OF EMOTIONALLY IMMATURE PEOPLE

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
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www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!
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مها
 مشجران عزیز
ـاو
ره رایگان

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

• مشاور شما در خرید ،فروش و اجاره امالک مسکونی
در مونترال بزرگ
• ارزیابی و مشاوره رایگان
• تهیه وام مسکن با بهترین امکانات

>> تـ
و
ج
ه
ت
و
جـ

ه

ر روز هفته

Cell. : 514 574-6162

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

HAYK HARTOUNIAN
Real Estate Broker: Remax-Quebec
Residential Real Estate Broker
9280 boul. L’Acadie
Ahuntsic-Cartierville, Qc, H4N 3C5
Ofc. : 514-333-3000
haykhartounian@yahoo.com

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

ت
مناسب!

یه ما به خریداران:
• هد
دالر هزینه محضر
1200

Cell.: 514-969-2492

در خدمت هموطنان گرامی

نادرخاکسار

رازمیک
__________________
Tel.:514-927-0612

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

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

135 av Labrosse suite 100
Point Clair Qc H9R 1A3
-----------------------Open fron 9:00 to 16:00

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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دکتر شهروز رضانیا
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Clinique Medicale Alphamedic

دکترریموندرضایی

Centre-Ville
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N
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پزشک خانــواده

(Without Appointment)

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

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

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors






















 

هم اكنون
بوتاك
س و فیلر
تو

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

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

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

Rapid Orthodontics







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

ALLERGIE:
Implant
CEREC AC Bluecam 
Dr. Phil Gold

























 
















 













1834 Ste Catherine W. Suite 200
Root Canal 






Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy)
Zoom 2 ACP
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Tel : (514) 933-3337 
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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

متخصصدندانپزشکیکودکان
کلینیک دندانپزشکی ختصصی اطفال

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

درخدمت هموطنان عزیز

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مشاوره و ارزیابی رایگان

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

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
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

دغدغه محیط زیستی

جهانی فکر کن و محلی عمل کن!

شــاید کشند ســرخ ()Red tide
در جنوب غربــی فلوریدا فروکش
کرده باشــد ،امــا جزیــره مارکو و
نواحی اطــراف شــاهد پیامدهای
آن هســتند :مــرگ پرنــدگان
ســاحلی ،دولفینها و برخی دیگر
از موجــودات دریایــی .تنهــا چیز
خوبی کــه ایــن فاجعــه و فجایع
زیســتمحیطی دیگر در آمریکا و
نقاط دیگر جهان به دنبال داشته،
افزایش میزان عالقه به سازمانها
و فعالیتهــای محیط زیســتی و
حفاظت از حقوق حیوانات است.
ایران هم از این موضوع مســتثنی
نیست.
قســمت اول این یادداشت گریزی
اســت بــه بخشــی از دغدغههای
جهانــی دربــاره وضعیــت کنونی
محیط زیست.
در قســمت بعدی این یادداشــت
به پاسخهای این پرسش خواهیم
پرداخت:
اگر قرار است به عنوان شهروندان
کاری بکنیم ،با در نظر داشتن بعد
جهانی فجایع محیط زیستی ،چه
ابتــکار عملهــای را میتوانیم در
سطح محل 
ی انجام دهیم؟
بروزمکررمشکالتزیستمحیطی
همچون کشند سرخ در فلوریدا که
باعث بستهشدن ساحلها و مرگ
ماهیها و تعطیلــی ماهیگیری و
شــنا میشــود ،مردم را مستقیم ًا
تحت تأثیر قــرار میدهد و به فکر
میانــدازد .بنابــر گزارشــی که در
ســال  ۲۰۱۷موسســه «آمریکای
بخشــنده» ()Giving USA
منتشــرکرد ،توجه بــه بنگاههای
خیریهای کــه در زمینه حمایت از
حقوق حیوانات و مســائل زیست
محیطــی فعالیت میکننــد۵,۸ ،
درصد افزایش یافته است.

اگرچــه اولیــن قانــون مربــوط به
مسائل شایع زیســت محیطی در
آمریکا قانون فدرال کنترل آلودگی
آب در ســال  ۱۹۴۸تصویب شــد،
آرمانها و اهداف زیســت محیطی
در این کشــور هنوز رو به رشــدند
و در حال گســترش و حتی دولت
کنونی برخــی از مقــررات محیط
زیستی سابق را باطل کرده است.
در دیگــر نقاط جهان نیز مســئله
کمابیش به همین منوال است.
کشــف این نکته که قطر ســوراخ
الیــه اوزن در حال افزایش اســت
و نیز وقایعی مثل به گل نشســتن
نفتکش اکســون والدز [و نشــت
مقادیر عظیمی نفت خام به همین
دلیل در ســال  ۱۹۸۹در آالســکا]
منجربهتغییراتیدرخطمشیهای
زیستمحیطی آمریکا در سالهای
دهه هشتاد میالدی شــد .با این
حال مســائل زیست محیطی طی
دو دهــه اخیــر بود که توانســتند
در نســبت با گذشته توجهها را به
خــود معطوف کننــد .در نتیجه،
بازیابی زباله ،انرژی خورشــیدی،
خودروهای برقــی ،المپهای کم
مصــرف ،و ســاکهای خریــد بــا
کاربــری دوباره در زندگــی روزمره
فراگیرترشدند.
مطابــق گــزارش ســال ۲۰۱۴
صندوق جهانی حیات وحش۳۹ ،
درصد از حیــات وحش آبی ظرف
 ۴۰ســال (بیــن  ۱۹۷۴تــا تاریــخ
انتشــار این گزارش) از میان رفته
اســت .عالوه بر این ۲۷ ،درصد از
صخرههای مرجانــی ،یعنی محل
زندگی یک چهارم گونههای آبزیان
دریایی نابود شده است.
اگر نرخ کنونی نابودی صخرههای
مرجانــی ادامــه یابد ،بیــش از ۶۰
درصــد از ایــن صخرههــا در ســه

دههی آینده از میان خواهند
رفــت .و ایــن میــزان کاهش
تنها غواصان اسکوبای شیفته
زیباییهــای خیرهکننــده
صخرههای مرجانی و کســب
و کار غواصــی اســکوبا را
متأثــر نخواهد کــرد ،بلکه بنا
بــه گــزارش صنــدوق حیات
وحــش ،درآمــد حاصــل از
شــیالت صخرههای مرجانی
در سرتاســر جهان ســاالنه به
میلیاردها دالر میرسد.
گزارش متخصصــان پنل اقلیمی
بینادولتی ســازمان ملل نیز اکتبر
ســال جــاری هشــدار داد کــه ما
آخرین نســلی از بشــر هستیم که
فرصت مقابلــه با تغییرات اقلیمی
را داریم.
دولتهــا باید تعهداتشــان برای
توقــف رونــد گرمایــش زمیــن را
جدی بگیرند و مسئولیت بپذیرند.
شــرکتهای چندملیتی نیــز باید
مسئولیتپذیری بیشتری در این
قبال داشته باشــند و شرکتهای
تولیدی گوناگون ،بزرگ وکوچک
هم باید در این راستا گام بردارند.
حتی شیوه غالب بستهبندی کاالها
بــا چنین حجم باالیــی از مصرف
پالستیک و انرژی باید تغییرکند.
امــا ســبک زندگی و رفتــار جامعه
مدنی نیز باید در راستای حمایت از
محیط زیست باشد و این یادداشت
دربــاره آن اســت .حامیان محیط
زیست بنیادهای خیریه متعددی
را بــه منظــور حمایــت از حیــات
در کره زمیــن و منابع طبیعی آن
تاســیس کردهاند .اهــدای کمک
های مالی یا فعالیتهای داوطلبانه
بــرای بنیادهای خیریــه فعال در
زمینــه محیط زیســت یــا حیات
وحش شیوهای است برای اعمال
تغییــرات محیط زیســتی .با این
همه ،خیریه کافی نیست وکارهای
بشردوستانه دیگری نیز وجود دارد
که مردم میتوانند داوطلبانه انجام
دهند.

•

یک .کاهش زباله
اگرکاالهایی که مصرف میکنیم،
بستهبندی کمتری داشته باشند،
زبالــه کمتــری تولیــد میکننــد.
همچنیــن کاســتن از شــدت
مصرفگرایــی بــه کاهــش زبالــه

صرافی  5ستاره
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید

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

4010 Ste-Catherine W.

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

Cell.: 438-402-0429
RAY NOOR
لیز سانتافه ۲۰۱۹
Sales
Consultant
(برای  ۶۰ماه)
Représentant Des Ventes
شروع از:
Hyundai Gabriel St-Jacques
 ۲۰۵دالر
6435 St Jacques St
هر  2هفته
Montreal, QC H4B 1V1
-----Tél: (514) 252-7777
شامل تکس و فی
rnoor@gabriel.ca
خواهدانجامید.
امــا دربــاره زبالههــای موجــود،
میتوان با سازماندهی جمعهایی از
افراد همفکر تغییراتی در پارکها،
ســاحلها و تفرجگاههای عمومی
ایجــاد کــرد و چهره آنهــا را تا حد
امکان از زبالهها زدود.
زبالههــا میتوانند بر اکوسیســتم
تاثیــر بگذراند ،و به تهدیدی برای
حیات حیوانات و انسانها تبدیل
شوند .آن چه باید به منظور ایجاد
ایــن تغییــر انجــام داد  ،تشــکیل
گروههایــی اســت که مســئوالنه
پاکســازی این مناطق پوشیده از
زباله را بر عهده میگیرند.

•

دو .نه به پالستیک
بــر اســاس گــزارش «بنیــاد
پالســتیکی»
اقیانوسهــای
Plastic
(Occeans
 )Foundationســاالنه بیــش
از  ۸میلیــون تــن پالســتیک در
اقیانوسهــای جهــان تخلیــه
میشوند ،و برآوردها میگویند که
حدود  ۵۰درصد این پالستیکها
تنها یک بار اســتفاده و سپس دور
ریختهمیشوند.
تخلیــه پالســتیک در اقیانوسها
تهدیــدی جدی هم بــرای حیات
آبزیان و هم حیات انسانی محسوب
میشود ۷۰ .درصد اکسیژنی را که
انسانها مصرف میکنند ،گیاهان
آبــی تولیــد میکننــد ،و افزایش
میزان پالستیک به معنای تهدید
حیات این آبزیان است.
میتــوان بــا اســتفاده بیشــتر از
محصوالت قابل اســتفاده دوباره،
مثــل ســاکهای خریــد پارچهای
و بطریهــای شیشــهای آب  ،و

پرهیز ازکاالهای دارای بستهبندی
اسرافگرانه پالستیکی به کمکردن
تخلیه محصوالت پالســتیکی در
اقیانوسها یاری رساند.

•

سه .حمایت از گروه های
حامی حقوق حیوانات
حیوانــات در حال انقــراض نیاز به
محافظت و مراقبت دارند .میتوان
به سازمانهای غیردولتی فعال در
این زمینه کمکهای مالی هرچقدر
انــدک کرد یــا در صــورت امکان،
فعاالنهتر به کمکشان رفت.
هزاران حیوان خانگی رهاشــده در
پناهگاه ها در انتظار خانه هستند.
بــا پذیــرش حیوانــات خانگــی از
پناهگاههــا میتــوان به کمشــدن
تعداد حیواناتی که در آنجا نگهداری
میشوند ،یاری رساند .شماری از
این پناهگاهها هزینههایشــان را از
طریق کمکهــای مردمی تأمین
میکننــد .کمــک بــه آنهــا و ً
کال
گروههایی که در این راستا و دیگر
جنبههای حقوق حیوانات فعالیت
میکنند ،کار شایستهای است.
در نهایت ،مصرف کمتر گوشت و
اعتراض به وضعیت کشــتارگاهها،
هم کمکی به حقوق حیوانات است
و هم تالشی در راستای تولیدکمتر
گازگلخانهای.

•

چهار .آموزش به دیگران
دانــش دربــاره ســبک زندگــی
منطبقتــر بــا محیط زیســت امر
مهمی برای به اشــتراک گذاشتن
است .به اشتراک گذاشتن دانش
خــود درباره روشهــای جایگزین
ســبز بــرای مراقبــت از باغهــا و
چمنزارهــا ،اســتفاده از آب برای

آبیــاری یــا تمیــزکاری یا اســتخر
شــخصی ،مصــرف انــرژی بــرای
گرمکــردن و ســردکردن ،و دیگر
نکات خانهداری میتواند در افزایش
آگاهی عمومی تاثیر بگذارد.
میتوانیــم ایدههایمــان در ایــن
خصوص را ابتدا در حلقه دوستان
و همسایگان و آشــنایان به شکل
مســتقیم به اشــتراک بگذاریم یا
از طریق شــبکههای اجتماعی به
مخاطــب بیشــتری معرفیشــان
کنیم.میتوانیمباتشکیلجمعها،
این آموزش را گســتردهترکنیم .از
دل همفکری و همدلی جمعی باید
روش زیستن سازگارتری با محیط
زیست را ابداع کرد.

•

پنج .دفاع از تغییر
گزینــه دیگر شــرکت در جلســات
شــوراهای شــهری و صحبــت با
قانونگــذاران راجع بــه طرحهای
حمایتی از محیط زیست است .به
ض به تخریب
عالوه ،صدای اعترا 
محیــط زیســت و سیاســتهای
ناســازگار با طبیعــت را هم باید به
گوش مسئوالن رساند.
همچنیــن میتوان با جمــعآوری
کمکهای مالی انــدک راه را برای
کارهــای کوچکی که بــه تغییرات
ملموس منجر میشــوند ،هموار
کرد .این کارها میتوانند در سطح
محلهها صورت بگیرند .مهم این
نیســت که مقیاس کارتان محلی
است؛ مهم آن است که دغدغهتان
یک دغدغه جهانی اســت وکارتان
بــه شــکل محلــی تأثیــری واقعی
برجای میگذارد.
•
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Travel Support

زندگی...

1(855) 606 0606
50021557

آژانس مسافرتی تراول ساپورت

(به مدیریت ویکتور فرجامی)

WWW.TRAVELSUPPORT.COM
مونترال به:

مونترال به:

تهران

$1099

اصفهان

$1535

شیراز

$1545

مشهد

$1455

تهـران به:

 3خاصیت انسانی که
زنـــدگی را دشوار
می سازد

بدن و شــعور ما انســانها طوری تحول یافته اســت که
موجودی موفق و مسلط بر شرایط پیرامون باشیم.
امــا بعضی از خصوصیات ما که کارشــان ایجاد تطبیق
بیشتر ،آینده نگری و دقت بیشتر بر اوضاع پیرامون می
باشد اگر متوجه نباشیم می توانند روح و روان و شادابی
ما را تخریب کنند.

دلزدگی از خوبی ها
منشاء این خاصیت انسانی در قدرت تطبیقی است که
داریم .ما می توانیم با هر شرایط بد و غیرعادی تطبیق
بیابیم اما در ضمن به زیبایی ها ،خوشــی ها نیز سریع
خو می کنیم.
بــرای همین اســت که خوشــیها دل مــان را می زند.
متأســفانه بســیاری از انســانها به خاطر این خاصیت،
رفتاری را در پیش می گیرند که هرچه داشته اند را نیز
از دست می دهند.
بدبینی
غریزه بقای ما طبیعت ًا به سمت ایرادگیری و دیدن نقاط
ضعف گرایش دارد .خاصیتــی که باعث افزایش قدرت
تطبیــق ما بــا اوضاع ناگوار محیط می شــود .مــا را از
خطرات دور می ســازد و همواره مــا را به صورت آماده
باش قرار می دهد.
ِ
اما اگر متوجه نباشیم خاصیت منفی دیدن و ایرادگیری
هــا مــی تواند تبدیل به یک عادت اذیت کننده شــود.
در دنیایی هم زندگی می کنیم که نارسایی و مشکالت
همیشــه و به وفور وجــود دارد .برای همین ناخودآگاه
تبدیل به انسان های همیشه منفی می شویم که حاصلی
جز بد شدن حال مان نخواهد داشت.

3 Human Tendencies That Make It Hard to
Appreciate the Good
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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

احساس مان در باره آینده
قــدرت تصور و حدس و گمان در بــاره آینده نیز یکی از
خاصیت های جالب انســانی است .ما شــعور و قدرت
جمــع آوری اطالعات برای پیشبینی عمومی از اوضاع
خودمان را داریم .اما متأسفانه قدرت آینده نگری ما به
خاطر همان خاصیت تطبیق با شــرایط ،دوســت دارد
مدام اوضاع را منفی ببیند تا محتاط تر و سخت کوش از
همیشه ،آینده ایی که دوست داریم برای ما محق شود.
اگر مواظب نباشــیم این ویژگی باعث می شــود که در
رویارویــی با پدیده های جدیــد و حتی جالب در آینده،
زیاد احساس ذوق زدگی و خرسندی نکنیم و مدام یک
ترمز احساســی ،ما را از آرامش و پذیرش اتفاق خوب و
جدید باز دارد.
مــا باید مــدام دقت کنیم کــه در دام تاثیــرات منفی و
ناخوشایند خصوصیات و توانایی هایی که وظیفه اصلی
شان حفظ بقای ما است قرار نگیریم وگرنه زندگی مان را
غمگین و نگران سپری خواهیم کرد.

مونترال
اتاوا

BOOK YOUR TICKET ONLINE:

Tel: 514.600.3114
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اختالالت اضطراب آور

بســیار مهــم اســت کــه بدانیــم
اختالالت اضطرابی شــدت های
مختلفی دارند و بعضی از بیمارانی
که از آن رنج می برند قادر نیستند
کــه یــک زندگــی نرمــال داشــته
باشــند مثــل اینکــه نمــی توانند
از منــزل خارج شــوند و یا ســوار
اتوبــوس یا ســایر وســایل حمل و
نقل بشــوند .بعضی از عوامل می
توانند باعث شــدت سیمپتوم ها
و بازگشــت بعضــی از نگرانــی ها
بشوند .همچنین باید دانست که
بسیاری از افراد مبتال به اختالالت
اضطرابــی مــورد تشــخیص قرار
نگرفتــه و تحت درمان قــرار نمی
گیرند.
یــک درمان دارویــی و روانی برای
بهترکــردن کیفیــت زندگی بیمار
مفید واقع می شود.
بایــد دانســت کــه وقتی شــخص
تهدید می شود یا در معرض خطر
قرار مــی گیرد ،نگرانی یک عکس
العمل طبیعی است .نگرانی وقتی
مضر و مشــکل زا می شــود که به
صورت شدید در مقابل یک تهدید
بروز کند یا یک مدت طوالنی ادامه
داشته باشــد و دخالت در فعالیت
های روزانه شخص داشته باشد.
علت تولید این اختالالت هنوز به
خوبی مشخص نیست و می تواند
بر اثر عوامل ژنتیک  ،فیزیولوژیک
و یا محیط زیستی باشد.
می دانیم اشــخاصی که بیشتر در
خطر مبتال شــدن هستند یکی از
افراد فامیلشان از این بیماری رنج
مــی برنــد و همین طور زنــان در
خطر بیشتری برای ابتال هستند.
در معــرض حوادث اســترس زا و
صدمه زننده قرارگرفتن مخصوصا
در کودکی و یا داشتن یک اختالل
روانــی دیگر مثــل دوقطبی بودن
هم می تواند بــه تولید اختالالت
اضطرابی کمک کند.
باالخــره مــی دانیم که بــه وجود
آمــدن اختــاالت اضطــراری می
توانــد بر اثــر وجود اشــکاالتی در
فیزیولــوژی مغز باشــد مخصوصا
در فعالیت های پیام آوران عصبی
یعنی موادی که باعث می شــوند
پیــام هــا از یک عصــب به عصب
دیگــری منتقل بشــود مخصوصا
 GABAکه از تمام عکس العمل
های شــدید ســلول های عصبی
جلوگیری می کند .ســروتونین و

 noradrenalineهــم در ایــن
کارها دخالت دارند .درمان های
دارویــی روی تنظیــم ایــن پیام
آوران انجام می شود .کورتیزول یا
هورمون استرس هم در این میانه
نقش مهمی دارد.

پیشگیری
بــه علــت اینکــه پیدایــش ایــن
اختــاالت بــه خوبــی مشــخص
نیست به سختی می توان دریافت
که چه کســی ممکن اســت مبتال
شود ولی بعضی از حوادث استرس
زا و صدمــه زننده روانی می توانند
به ،بــه وجود آمدن بیماری کمک
کنند ،بنابراین پیشنهاد می شود
در صورت وجود این حوادث بدون
معطلی از کمک های روانشناسی
اســتفاده شــود مخصوصــا در
کودکان.
 داشــتن عادات خوب در زندگیبرای محدود کردن این اختالالت
مفید هســتند مثل داشتن خواب
مرتب و شب های نسبتا طوالنی و
ورزش مرتب.
 عــدم اســتفاده از تحریــککننده هایی مانند کانابیس (گیاه
ماریجوانــا) ،الــکل و ســایر مــواد
مخدر
 همــکاری و کمــک فامیــل ودوستان
درمان
درمــان ایــن اختالالت مــی تواند
دارویــی یــا روان درمانــی باشــد.
درمــان های دارویــی باید مطابق
احتیاج بیمار و سیمپتوم هایش و
وضع فامیلی و اجتماعی او باشد.
روان درمانی
روان درمانــی ممکــن اســت بــه
تنهایی یا همراه با دارو انجام شود
و بستگی به شــدت بیماری دارد.
روان درمانگــر بــا توجه و تمرکز بر
روی عوامل روانی تولید اختالالت
و کمــک به بیمار برای کنترل این
اختالالت باعــث بهبودی وضع او
می شود .دوره روان درمانی شامل
 12تا  25جلســه ی  45دقیقه ای
است .اثر درمانی روان درمانی اگر
به خوبی با همــکاری بیمار انجام
شود معادل اثر دارودرمانی است.
ـ روان درمانــی های نــوع دیگری
هــم ممکــن اســت بــرای کنترل

اختالالت الزم بشــود
مثــل روان درمانــی
آنالتیــک بــرای درک
منشــأ تولیدکننــده
نگرانــی ها ولــی موثر
بــودن آن بــر روی
ســیمپتوم ها طوالنی
و شناخته نشده است.
ـ تراپــی گروهــی :در
این نوع درمان شرکت
کننــدگان مشــکالت
خودشان را می گویند
و تبــادل اظهارات
شــان به اعتماد به
خود و طرز رابطه با
دیگران و یادگیری
زندگــی جمعــی
کمــک مــی کنــد.
روش های مختلفی
برای این نوع درمان وجود دارد.

درمان های دارویی
اگــر ســیمپتوم هــا خیلی شــدید
هســتند و روان درمانی موثر واقع
نمی شود که بیماری را کنترل کند
مثل اضطــراب کلــی درمان های
دارویی الزم می شــوند .داروهای
مختلفی هستندکه موثر بودنشان
مورد مطالعه قرارگرفته که اثرشان
سریع اســت مثل بعضی داروهای
ضدافسردگی و داروهایی که روی
دریافــت کننــدگان ســروتونین و
نورادرنالین اثر می گذارند.
این داروهــا می توانند در شــروع
درمان ســیمپتوم ها را شدیدتر یا
تولید اعتیادکنند بنابراین مصرف
آنها باید تحت کنترل پزشک باشد.
طب مکمل
* یوگا ـ چندین مطالعه نشــان
داده که تمریــن مرتب یوگا باعث
کم شدن اضطراب می شود همین
طور باعث محدود شدن سیمپتوم
های استرس بعد از تروما.
* تکنیک هــای آرام بخش ـ

چندیــن مطالعــه نشــان داده که
هپنیــوز باعث یــک حالت عمیق
آرام بخــش می شــود و به کنترل
اضطــراب و فوبــی هــا کمک می
کند .تکنیک های دیگر آرام بخش
مثل بیوفیدبک هم برای کم کردن
نگرانی ها مفیدند.
* کاوا ـ  Kavaگیاهی است که در
جزایر پاسیفیک می روید .چندین
مطالعه نشان داده که عصاره کاوا
برای آرامش نگرانی ها از پالســبو
موثرتــر بوده .باید دانســت که در
کیفیــت و غلظت عصــاره کاوا که
در بازار وجود دارد اختالف زیادی
وجود دارد.
* طب سوزنی ـ چندین مطالعه
موثــر بــودن طــب ســوزنی را در
درمان اختالالت اضطرابی نشان
داده ولی چــون از نظر متدولوژی
مطالعه اشکاالتی داشته زیاد روی
آن حساب نمی شود.
•

خواب کمتر یا بیشتر از  ۸ساعت عملکرد
ی دهد
شناختی را کاهش م 

نتایــج اولیــه بزرگتریــن
مطالعات خواب در جهان
نشان داده است که خواب
شــبانه باالتــر یــا کمتر از
هفــت تا هشــت ســاعت
عملکرد شــناختی افراد را
کاهش میدهد.
ایــن مطالعــه توســط
دانشمندان مغز و اعصاب
"دانشگاهوسترن"(University
 )of Westernکانــادا انجــام
گرفــت.در ایــن مطالعــه جهانی
تقریبانیمیازتمامشرکتکنندگان
خواب شــبانه کمتر از  ۶ســاعت
ونیم(حدود یک ســاعت کمتر از
مقدار توصیه شده) داشتند.
یکی از شگفت انگیزترین مباحث
طــی مطالعــه ایــن بود کــه اکثر
شرکت کنندگان که خواب شبانه
آنها چهار ســاعت یا کمتــر بود،
عملکردشــان به گونــهای پایین
بــود کــه گویــا  ۹ســال بزرگتر از
سن واقعیشان هستند.طی این
مطالعه دانشمندان گفتند صرف
نظر از ســن ،میزان خواب شبانه
مناسب برای تمامی سنین  ۷تا ۸
ساعت است و داشتن این میزان

خواب شبانه با عملکرد شناختی
صحیح مرتبط است.
کانر وایلد پژوهشــگر "آزمایشگاه
ُاون"( )Owen Labدانشــگاه
وســترن و نویســنده ارشــد ایــن
مطالعه گفت :ما طی این مطالعه
دریافتیم هفت تا هشــت ساعت
خواب شــبانه رمز عملکرد خوب
مغــز و داشــتن یــک بدن ســالم
اســت .ما همچنین دریافتیم که
افرادی که خواب شبانه آنها بیش
یا کمتر از این مقدار است ،بسیار
آســیب پذیــر هســتند و عملکرد
ضعیفی در امورشان دارند.
دانشمندانهمچنینطیمطالعه
دریافتنــد کــه قــدرت اســتدالل
و تواناییهــای کالمــی شــرکت
کنندگان بسیار تحت تاثیر خواب

آنها قرار دارد.این مطالعه
کــه بزرگتریــن مطالعــه
خواب در جهان محسوب
میشود در ماه ژوئن سال
 ۲۰۱۷آغاز شد و تنها چند
روز بعد بیــش از  ۴۰هزار
نفر از سراســر جهــان در
این تحقیق علمی آنالین
که شامل یک پرسشنامه
و مجموعــهای از فعالیتهــای
عملکرد شــناختی بود ،شــرکت
کردند.
پروفسور "آدرین اون"(Adrian
 )Owenاز موسســه Brain
 and Mindگفــت :هــدف مــا
ثبــت عادتهای خــواب افراد در
سراســر جهــان بــود ،مطالعات
کوچکی در سراســر جهان درباره
خــواب صــورت گرفته اســت اما
مطالعــه ما جامع و کامل اســت.
افــرادی که وارد سیســتم شــده
و در ایــن تحقیق علمی شــرکت
کرده بودند با پرکردن پرسشنامه
نسبتا گستردهای که توسعه داده
بودیــم ،اطالعات زیادی در مورد
خودشان به ما دادند.

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

سرویس گوناگون جام نیـوز

با تع

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

یین وقت قبلی

بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
(514) 652-7623 (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM
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دختران خیابان انقالب...
که مانند بسیاری دیگر از حرکتها
و کنشها ،این حرکت اعتراضی-
مدنــی نیــز در نطفه خفه شــود و
نتواندگســترش یابد .میدانیم که
این حرکت در  ۷دی  ۱۳۹۶آغاز شد
اما حــدود دو ماه و نیم بعد از آغاز
آن ،یعنی در  ۱۷اسفند ،ما شاهد
واکنش شــدید از ســوی باالترین
مقامــات مملکتــی و نیــز وعدهی
برخــورد ســخت قضایــی علیــه
دختران خیابان انقالب بودیم .در
واقع حتا در این بازه زمانی (دو ماه
و نیــم) که هنوز میــزان و نحوهی
برخورد حاکمیت مشــخص نبود
(هر چند بخشی از دختران خیابان
انقالب بازداشــت موقت شدند که
احتما ًال انتظــار آن میرفت) ،این
حرکت موفــق شــد،حمایت اکثر
قریببهاتفاق روشنفکران و فعاالن
اجتماعی و سیاسی را کسب کند با
این حال آنچنان که انتظار میرفت
گســترش نیافت .از این رو به نظر
میرسدکه نمیتوان عدم گسترش
چنین حرکتی را «تکعاملی» دید
و فقط و فقط عامل ســرکوب را به
جای تمامی عاملها ،نشاند.
اما حرکت دختران خیابان انقالب
را اگر درگسترهی حرکتهای مدنی
مورد بررســی قرار دهیم ،میتوان
گفت که در چند سال اخیر به دالیل
متعدد از جمله بحرانهای عظیم
اقتصادی ،تشدید رویارویی غرب
با حاکمیت ایران و شکست برجام
و اعمــال تحریمهــا ،در مجمــوع

>> ادامه از صفحه13 :

شــاهد اوجگیــری حرکتهــای
صنفی (با خواســتههای معیشتی
و اقتصادی) ،و در سایه قرارگرفتن
خواســتههای مدنیاجتماعــی ،و
در نهایــت افول حرکتهای مدنی
هســتیم .از ســوی دیگــر برخورد
شــدید با جنبشها و حرکتهای
مدنــی در جنبــش ســبز و پس از
آن ،و ناامیــدی فزاینــده جامعه از
ایجاد تغییرات هرچند اندک در دو
انتخابات اخیر ،جملگی سبب شد
که نه تنها حرکت دختران خیابان
انقــاب بلکــه اغلــب حرکتهای
مدنی (با خواستههای اجتماعی)،
بــا توجــه بــه ناامیــدی عمومی و
نداشــتن دورنمایی برای تغییرات
مسالمتآمیز ،به نوعی با بنبست
مواجه شوند.
اما در این میان پرســش آن اســت
که عالوه بر مؤلفههای سیاســی و
اقتصــادی ذکر شــده که بر تمامی
حرکتهــای مدنی طی ســالهای
اخیر سایه افکنده ،چه مؤلفههای
ســاختاری و فرهنگی وجــود دارد
که حرکتی مانند «دختران خیابان
انقــاب» ،بــا همهی پتانســیل و
ویژگیهای خاصاش (نســبت به
مدنی چند سال
دیگر حرکتهای
ِ
اخیر) ،نتوانســت با اقبال عمومی
مواجــه شــود .در واقع شــانس و
اقبال این حرکت برای گســترش،
به دالیل مختلف بســیار باال بود:
نخســت این که حرکــت دختران
خیابان انقالب با شــکل و شمایل

بســیار مناســب و تأثیرگــذار (بــا
روســری بر سر چوب ،در سکوت،
و روی ســکو) ظهور کرد .دوم :با
یکی از کلیدیترین خواســتههای
دختران نسل جوان کشور انطباق
داشــت و بــا توجه بــه جوانبودن
جمعیت ایــران و تحولخواهبودن
نســل جوان ،این حرکت به خوبی
پتانســیل گستردهشــدن داشت.
ســوم :این حرکت نه تنها از سوی
روشنفکران (چه دینی و غیردینی،
و چــه در داخل و خــارج) ،بلکه از
سوی اغلب رسانههای پرمخاطب
فارســیزبان خــارج از کشــور کــه
اتفاق ًا جوانان امروز به شدت تحت
تاثیرشان هستند ،مورد استقبال
واقع شــد و گردا گــرد آن تبلیغات
بســیار صورت گرفــت .و باالخره
چهارم :از سوی رسانهها و مجامع
غربــی نیز بــه دلیــل جذابیتی که
اساس ًا بحث «حجاب» برای جوامع
غربی دارد و همینطور اهمیت این
بحــث در سیاســتهای انتقادی
امروز غرب نســبت بــه حاکمیت
ایــران ،نیز مــورد توجه ویــژه قرار
گرفت و آشــکارا پشــتیبانی شــد.
بنابراین مجموعهی این ویژگیها و
پشتیبانیهاحرکتدخترانخیابان
انقــاب را از فرصــت و پتانســیل
فــراوان برای گســترش در جامعه
جوان ایــران برخوردار کــرده بود.
موقعیتی که ظاهر ًا میبایست این

{>> ادامه در صفحه}32 :

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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سالمت..

ملهقلبی

5

ینعللح
شای عتر
راهکار آسان
برای مدیریت
استرس روزانه

هنگامی که اضطراب دارید ،ممکن اســت
به ســختی بتوانید روز را به پایان برسانید.
بــا توجه به فرا رســیدن ایام تعطیالت آخر
سال ،برخی از افرادی که با اضطراب دست
به گریبان هستند ،تحت فشار مضاعف قرار
می گیرند.
تغییر برنامه روزانه وکاری در ایام تعطیالت،
روال روزمره ای که مردم به آن عادت دارند
را تغییر داده و سبب افزایش اضطراب می
شود.
بــرای کاهــش اســترس و اضطــراب 5
راهکار ساده پیشــنهاد می شود .ولی قبل
از پرداختــن بــه ایــن  5راهکار مشــاوره با
متخصص بهداشت روانی توصیه می شود.
گفتگو با متخصص می تواند به شما کمک
کند تا بتوانید با برخی از مســایل بزرگتر و
چالــش های روزمــره روبرو شــده و آنها را
از پیــش رو بردارید .افکار و نگرانی هایتان
را بــا یک فرد معتمــد و متخصص مطرح
کنید .چنانچه احساس می کنید استرس
و اضطراب بر زندگی شخصی یا مسوولیت
هــای کاری تاثیر می گــذارد ،حتما با یک
کارشناس مشورت نمایید.
• هرگز قبل از رفتن به بستر به نگرانی ها
و مشکالت خود فکر نکنید .زیرا این باعث
می شــود خــواب و اســتراحت تان مختل
شود.
• با دوســتان و عزیزان خود درباره نگرانی
و اســترس تان صحبت کنیــد .گاهی یک
صحبت کوتاه با دوســت مــورد اعتماد به
انسان آرامش می دهد.
• در ذهــن خــود به مکانی برویدکه در آن
احساس آرامش می کنید .زمان یا مکانی را
بــه یاد بیاوریدکه در آن خود را در امنیت و
آرامش احساس می کردید.
• افکار مثبت را به ذهن تان راه بدهید و به
توانایی تان برای از میان برداشتن چالش
ها و مشکالت ایمان داشته باشید.
• ذهن تان را مشغول کنید .گوش دادن
به موسیقی و تماشای برنامه های کمدی
می تواند موثر باشد.

فزایش آمار سکته قلبی برای همه
نگران کننده شــده است .تقریب ًا
نیمی از حمالت قلبی در مردان
زیر  50سال روی میدهد.
یک حمله قلبی معمو ًال به دلیل
بیمــاری عــروق کرونــری بــروز
میکنــد کــه در آن ،جریان خون
اکســیژندار به ســمت قســمتی
از عضله قلب ،مســدود شــده و
قلب نمیتواند اکســیژن دریافت
کنــد .علت ایــن اتفــاق ،تجمع
الیهای موم مانند در درون عروق
کرونری اســت .ایــن تجمع طی
سالها روی میدهد.
دلیل دیگر ســکته قلبــی نیز میتواند
اسپاســم عــروق کرونری باشــد .این
اسپاسم یا گرفتگی عروق ،جریان خون
را بند میآورد .این توقف جریان خون
به سمت عضله قلب میتواند نتیجهی
یک بیماری قلبــی طوالنی مدت و یا
سبک زندگی ناسالم ،تغذیهی نادرست
و استرس باشد.
آمــار نشــان میدهنــد مردانــی که در
شــهرها زندگــی میکننــد ســه برابــر
بیشــتر از مردهایی که در روســتاها و
محیطهای غیرشهری ساکن هستند
در معرض حمله قلبیاند.
ریســک ســکته قلبی در زنــان بعد از
یائسگی به میزان قابل توجهی افزایش
مییابد.
در اینجــا بــه چند دلیل رایــج ابتال به
حمله قلبی اشاره میکنیم:
•
 .1ژنتیک
اگر بیماری و حمله قلبی در خانوادهی
شــما زیاد اســت پس توصیه میکنیم
اهمیت خیلی بیشتری به رژیم غذایی
و ســبک زندگی خود بدهید .مردهای
باالی 50سال که سابقهی بیماریهای
قلبی و عروقی در خانواده دارند بیشتر
در معــرض حمله قلبیانــد .در مورد
زنان ســنین پیش از یائسگی نیز ،باال
بودن میزان استروژن به عنوان عامل
محافظ عمل میکند اما ریسک سکته
قلبی بعد از یائسگی افزایش مییابد.
•
 .2سیگار
ســیگار کشــیدن نــه تنهــا باعــث
بیماریهــای ریــوی میشــود بلکــه

ســهم بزرگــی در بیماریهــای قلبی
نیز دارد .ســیگار کشیدن باعث تنگ
شــدن رگهــای خونــی میشــود که
ناشی از رسوب کلسترول بد در الیهی
اندوتلیــوم در دیــوارهی رگهاســت.
بنابراین جریان خون مسدود میشود و
قلب ،اکسیژن کافی دریافت نمیکند.
در گزارشی که توسط سازمان مراقبت
ســامتی مــردان هــاروارد در نوامبر
 2009منتشر شد ،آمده است که برای
بررســی خطر ابتال به بیمــاری عروق
کرونــر در نوجوانــان ،بیــش از 5000
جوان  18تا  30ساله مورد ارزیابی قرار
گرفتند .ســپس آنها را بــه مدت 15
سال تحت نظارت قرار دادند تا عوامل
مؤثر بر سالمت قلب آنها را شناسایی
کنند.
نتایج بدین صورت بود که با کشیدن
 10نــخ ســیگار در روز ،احتمال ابتال
به بیماری عــروق کرونر  ٪50افزایش
مییابــد؛ و افزایش هــر  30میلیگرم
در دسی لیتر کلســترول  LDLباعث
افزایش خطر  50درصدی این بیماری
و افزایش هر  10میلیگرم جیوه فشار
خون سیستولیک  30درصد احتمال
ابتــا بــه بیماری عــروق کرونــری را
افزایش میدهد.
•
 .3رژیم غذایی ُپرچرب
رژیم غذایــی ُپر از چربیهای اشــباع
میتواند موجب تجمع چربی در عروق
کرونری شــده و ریسک حمله قلبی را
باال میبرد .چربیهای ترانس و اشباع،
کلسترول بد خود را افزایش میدهند و
موجب سکته قلبی میشوند.

رفـتـــارهایی که به شادی ختم نمی شود...

روانشناســان معتقدند انسان ها
معمــوال دو نوع واکنش نســبت
بــه ماجراهای خــوب زندگی بروز
میدهند:
بعضی آدمها با هیجانی خوشبینانه
به اتفاقــات خوبی که قرار اســت
پیــش بیاید مثل شــروع یک کار
جدیــد یــا آغاز یک آشــنایی ،می
نگرند.
عده ای هم هستندکه از هر دلیل
نگران کننده استفاده می کنند تا
از ماجــرای خوبی که قرار اســت
ایجاد شــود ،نظیر تولــد فرزند یا
دانشگاه رفتن ،خوشحال نشوند.

عین این دو رویکرد برای خاطرات رویداد ناگوار بسازد.
گذشته نیز صدق می کند.
روانشناسان می گویند ما انسانها
عده ای اتفاقاتی را که در گذشــته معمــوال بــه تاثیر منفــی از از یک
برای شان پیش آمده است ،مدام خاطــره پناه مــی بریم .مــا حتی
با خوشــحالی بــه یاد می
دوســت داریم به خودمان
رویداد
به
آورنــد و گروهــی نیز با به
احســاس گنــاه بدهیــم از
مثبت
های
یاد آوردن همه چیزهایی
اینکه تجربه خوشایندی را
که به خطار رفت و نقص در زندگی
می گذرانیم.
کم بها
هایی کــه وجود داشــت
ما حتی ممکن اســت فکر
لذتــی عایدشــان نمــی دادن جایز
کنیــم این خوشــی حق ما
نیست.
گردد.
نیست .حتی اگر هیچ بهانه
کم بهــا دادن بــه رویداد
ایــی نیابیم به خودمان می
های مثبت در زندگــی ،می تواند قبوالنیــم که چه فایده کــه از این
یک خاطره خوب را تبدیل به یک اتفــاق خوشــحال باشــیم و لذت
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•

 .4الکل
در مطالعهای اخیرکه توســط انجمن
قلب آمریکا انجام شــده مشخص شد
که حتی مقدار ناچیزی از الکل میتواند
در بلندمدت منجر بــه بیماری قلبی
شــود .نوشــیدن الکل میتواند پیری
زودرس عروق را به دنبال داشته باشد.
نوشــیدن الکل میتواند عضله قلب را
ضعیف کند و فشار قلب را باال ببرد.
•
 .5کلسترول باال
اکثــر حمــات قلبــی بــه دلیــل
انسدادهای کلسترولی در عروق قلب
روی میدهنــد .چربیهــای خــون یا
لیپیدهــا حــاوی دو نــوع کلســترول
هســتند LDL :یــا کلســترول بــد و
 HDLیا کلسترول خوب .کلسترول
بد یا  LDLمنجر به تشکیل پالک در
عروق میشــود در حالی که کلسترول
خوب یا  HDLبرخالف تشکیل پالک
عمل کرده و به دفع کلسترول اضافی از
بدن کمک میکند.
چربیهــای ترانس و اشــباع در رژیم
غذایی ،کلســترول بد خون را افزایش
میدهند .محصــوالت حیوانی مانند
چربی گوشــت ،چربی مرغ و لبنیات
ُپرچرب مانند کــره و غذاهای فرآوری
شده مانندکیکها و شیرینیها معمو ًال
ُپر از چربیهای اشباع هستند.
•
 .6دیابت
بدن بیمار دیابتی حساسیتش را نسبت
به انسولین از دست میدهدکه میتواند

ببریم وقتی کــه قرار
است تمام شود.
ت
تحقیقــا
روانشناســان در این
زمینــه نشــان داده
اســت اگــر از دیگــران بخواهیــم
نسبت به ماجراهای خوب زندگی
به شــادی یاد کنند ،شــاهد تاثیر
مثبت چندانی نخواهیم بود.
امــا اگر به افراد تلقین کنیم که با
نگرانی و بدبینی به آینده یا اتفاقات
فکر کنند شــاهد افزایــش نگرانی
و تصــور منفی از گذشــته و آینده
خواهیم شد.

یکی از تحققیات نشــان داد هفت
نوع حســاب و کتاب منفی وجود
دارد کــه اگــر ذهــن ما شــبیه آن
بیاندیشد به قول معروف داریم به
خودمان چشم می زنیم:
 -1فقــط اتفاقات بــد رو در نظر
بگیرم
 -2الیق این همه شادی نیستم
 -3شانسم داره ته می کشه

منجر به افزایش قند خون شــود .اگر
سطح قند خون کنترل نشود ،آسیب
جدی به دیوارهی عــروق وارد کرده و
منجر به سکته خواهد شد.
•
 .7فشار خون باال
فشار خون باال یعنی اینکه فشار درون
عــروق و رگهــا باالتــر از حــد نرمال
است که باعث میشود انعطاف پذیری
طبیعی رگها کاهش پیدا کند .فشار
خون باال موجب برون رفت بزرگتری
از خون پمپاژ شده از قلب میشود که
تعادل طبیعی را به هم زده و منجر به
بیماری عروق کرونری یا سکته خواهد
شد.
•
 .8چاقی و عدم حترک بدنی
چاقی عامل خیلی از بیماریهاست که
بیماری قلبی را نیز شــامل میشــود.
رژیم غذایی فرد چاق ُپر از چربیهای
اشباع است که میتواند سکته قلبی را
به دنبال داشته باشد .مطالعات نشان
دادهانــد افــرادی کــه حجــم عمدهی
چربی بدنشــان در اطراف شکمشان
قرار دارد بیشــتر از افرادی که بیشــتر
چربیشــان در ناحیــهی باســن و
رانهاســت در معــرض بیماری قلبی
هستند.
•
 .9استرس
هر نوع اضطراب یا استرسی میتواند
ریسک سکته را باال ببرد .استرس یکی
از اصلیترین علل انواع بیماریهاست.
•

 -4یادم نره این احساسی که دارم
موقته
 -5همش بدشانسی میارم
 -6دقت و تمرکز ندارم
 -7مردم فکر می کنند دارم خالی
می بندم
نویسندهماهانطباطبایی
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with family or friends or
book a hotel in a central
location.

•

4. Prepare yourself to find
employment in Canada by
doing the following:
• Gather all your educational diplomas and certificates.
• Obtain letters of reference
from your past employers.
• Learn about and begin
the process of getting your
educational and professional qualifications officially
recognized in Canada.
• Find out whether your
profession is “regulated” or
“unregulated” in Canada.
• Learn about how to
search and apply for jobs in
Canada.
(From: Immigration, Refugees and
)Citizenship Canada web site.

_________________

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

شـروع ماراتن در
 77سالگی

خانــم اودیــل ســولو در ســن 70
ســالگی بنابــر
پیشــنهاد مربی
ژیمناستیکخود
بــه همــراه یــک
گروه دومیدانی را
شروع نمود .وی
که همواره برای
حفظ ســامتی
خــود بــه ورزش
اشــتغال داشت در
ســن  66سالگی در کوه های بلند
به ورزش اســکی می پرداخت .وی
در سن  76سالگی دو ماراتن را در
یک مسیر  21کیلومتری طی نمود
و در پایــان مســیر بــه خبرنگاران
اظهار داشت که اولین تجربه اش
در دو ماراتــن برایش دشــوار بوده
است؛ لکن عالقمند
است به این ورزش و
تمریناتبیشترادامه
دهــد .در تابســتان
گذشته در ماراتن 32
کیلومتری موفق شد

www.paivand.ca since 1993

documents from English
to French or from
French to English, this
can be done in Canada.
If you have family
members that will be
immigrating at a later
date, you should bring
copies of their documents with you as well.

Important things to do before you
arrive in Canada

•

2. Make an effort to
improve your English
or French if neither
of these is your first
language.
Communication skills
may be the most
important tool you can
possess to settle successfully in Canada and
find a good job.
The language you focus
on improving will
depend on which one
is most commonly spoken
in the area where you have
chosen to settle.
Improving your English
and/or French and Employment and income.

•

3. Plan where you will stay
during your first days in
Canada.
Make arrangements to stay

خود را به خط پایانی برســاند .وی
در ســال  2018به راحتی توانست
مسیر  42کیلومتری ماراتن را طی
نمایــد .خانم اودیل اظهار داشــته
است که همسر وی بهترین
مشوق او برای ادامه ورزش
ماراتن می باشد.

مخالفت با
مصرف داروهای
انرژی زا

آقــای سباســتین ،رئیس
فدراســیون بین المللــی داروهای
انــرژی زا اظهــار داشــته کــه این
فدراســیون بصــورت جــدی از
مصرف این داروها بین ورزشکاران
جلوگیری نماید تا رقابت های بین
المللی عادالنه و براســاس توانائی
واقعی هر ورزشــکار صورت گیرد.
این فدراسیون از شرکت ورزشکاران
در
روســیه
مسابقات سال
 2015موناکــو
به علت مصرف
داروهای انرژی

Welcome New Year 2019
We look forward to you
A year of wonderful happiness
A year of good health
A year of great success
A year of incredibly good luck
A year of continuous fun
A year of world peace
Happy New Year 2019
Keep safe, stay healthy, and
make sure laughter is in your
everyday life.
into English.
Choose a translation agency with a good reputation
in your country of origin.
When presenting your
documents to Canadian
officials, always provide
the original, the certified
translation, and the name
and contact information of
the translation agency.
If you need to translate

زا جلوگیری نمود .آقای سباستین
اشــاره نمــوده اســت که از ســال
 2011تــا ســال  2015مشــکالت
بســیاری برای جلوگیری از شرکت
ورزشــکاران روســیه وجود داشته
و تاکنــون بــه همین بارســت که
فدراسیون مانع شرکت ورزشکاران
روسیه در رقابت های بین المللی
می شود.
فدراســیون ضد مصرف داروهای
انرژی زا در روســیه اعــام نموده
که علیرغم کلیه تــاش های این
فدراســیون تاکنــون موفق شــده
اســت مانع مصرف اینگونه داروها
توسط ورزشکاران روسی شود.

توپ طالئی فوتبال
luka modric ballon d or

آقــای لوکا مودریک ،فوتبالیســت
 33ساله موفق شد عنوان بهترین
فوتبالیست ســال  2018را بدست
آورد و تــوپ طالیــی فوتبــال را
نصیب خــود کند .بــه این ترتیب
صفحه موفقیت دو بازیکن مشهور
دنیا آقایان لیونل مسی وکریستانو
رونالــدو برای دریافت توپ طالئی

یک فرانسوی با یک بشکه سفر در اقیانوس اطلس را آغاز کرد
یــک مــرد فرانســوی۷۱
ســاله با کمک کپسولی
نارنجی رنگ شــبیه یک
بشکه سفرش برای عبور
از اقیانوس اطلس را آغاز
کرده است .او این مسیر
را تنها بــه کمک جریان
آب اقیانوس طی میکند.
ژان ژاک ســوین ،جزیره
ال هیرو در جزایر قناری در اسپانیا
را تــرک کــرده و امیدوار اســت که
تا حدود ســه ماه دیگر به کارائیب
برسد.
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کپسولی که او با آن سفر می کند،
شــامل یک محــل برای خــواب،
آشپزخانه و یک انبار است.
او در مسیر ســفرش ،نشانههایی

را به آب مینــدازد تا به
دانشــمندان اقیانــوس
شناســی کــه جریانات
اقیانــوس اطلــس را
مطالعه می کند ،کمک
کند.
آقای ژاک سوین هرگونه
جزییــات ســفرش را بر
روی صفحه فیسبوکش
به اشــتراک مــی گــذارد و آخرین
پیامش حاکی است که بشکهای که
با آن سفر می کند در شرایط خوبی
قرار دارد.

may not be required immediately, but it is better
to bring all your official
documents with you in
case they are needed or
useful in the future.
It is often much more
difficult to obtain these
documents after you
have left your country
of origin. If the original
documents are not in
English or French (Canada’s official languages),
you will need to obtain
certified translations.
If you are immigrating to
Quebec, it is best to translate the documents into
French.
Otherwise (except in the
officially bilingual province of New Brunswick),
it is generally most useful
to translate the documents

immigrating with you.
Common documents
include:
• Birth certificate
• Passport
• Marriage or divorce certificate; death certificate for
a deceased spouse
• Adoption records for
adopted children
• Educational diplomas and
certificates; transcripts that
list the courses you took to
obtain a degree or certificate
• Official vaccination
records
• Medical records (prescriptions, test results,
x-rays, allergies, etc.,) and
dental records
• Driver’s licence and/
or International Driving
)Permit (IDP
Some of these documents

زن گرفتند که
خانم هگر برگ
از کشــور نــروژ
بعنــوان بهتریــن بازیکن خط
حمله فیفای بانوان انتخاب شد
و توپ طالئی را دریافت کرد.
بســته شــد .ایــن موفقیــت آقای
مودریک با رای بیش از  80روزنامه
نگار و مفســر ورزش بدست آمد و
وی بعنــوان بهترین فوتبالیســت
 FIFAدر ســال  2018شــناخته
شد.
آقایان مسی و رونالدو در
ارزیابی بهترین بازیکنان
مقــام های دوم و ســوم
را بدســت آوردنــد .در
تاریخ اهدای توپ طالئی
فوتبال پــس از آقای پله
 PELEآقــای لــوکا در
کشــور صــرب دومیــن
بازیکن جوانی اســت که موفق به
دریافت توپ طالئی شده است .در
این رابطه روزنامه نگاران ورزشی و
فدراسیون فوتبال تصمیم به اهدا
توپ طالیــی به بهتریــن بازیکن

او که چترباز سابق ارتش است ،به
عنوان یک خلبان و مامور حفاظت
پــارک هــم فعالیت هایی داشــته
است.
آقای ژاک ســوین معتقد است که
جریانهای جاری اقیانوس میتواند
بــه اوکمک کنــد تا با این وســیله
بشکه مانند ،مســیر حدود ۴۵۰۰
کیلومتری تا کارائیب را طی کند.

حضور زن هنرمند سیرک در
رقابت های شیرجه

High Diver Lysanne
Richard

In this section, you will
find lists of important
things to do before you
arrive in Canada.
Every newcomer’s situation is different, so the lists
provide only an indication
of what you may need to
do at different stages. Not
every item may be relevant
to you, but it is best to be
as prepared as possible.
If you are a refugee, you
will receive information
and support from the Government of Canada specifically for refugees during
the immigration process.

•

Before you arrive
in Canada
1. Collect and bring to Canada all official documents
belonging to you and the
family members who are

ورزشـــی...

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

خانم لیزن ریشــارد  37ساله که
ســالها بــا پــرش از ارتفــاع  17تا
 23متــر در ســیرک
هنرنمائی می کرد از
ســال  2016تمرین
خــود را در پــارک
المپیــک مونتــرال
و زیــر نظــر مربــی
شــیرجه آغــاز کــرده
اســت و با پشتکاری
و تمریــن زیاد توانســت در رقابت
های شیرجه از ارتفاع  23متری به
همراه  2ورزشکار زن دیگر شرکت
نماید .خانم لیزن امیدوار است با
ادامه تمرینات خود را برای شرکت
در المپیک سال  2020توکیو آماده

•

این بشــکه  ۳متر طــول و  ۲متر و
 ۱۰سانتی متر عرض دارد .فضای
داخلی آن  ۶مترمربع است .در کف
این بشکه دریچه ای وجود دارد که
ازطریــق آن می توانــد ماهی ها را
تماشا کند.
این کپســول بشــکه مانند طوری
ســاخته شــده که در مقابل امواج
دریا و همچنین حمالت احتمالی

نهنگها مقــاوم اســت .یک پنل
خورشــیدی ،الکتریســته الزم را
برای برقراری ارتباط و اســتفاده از
جی پی اس فراهم می کند.
بخش زیــادی از بودجــه  ۶۸هزار
دالری (  ۵۴هــزار پونــدی) ایــن
ســفراز طریق کمک های مردمی
تامین شده است.
•

19؛ مشاور فنی مسابقات
درتهران 74
جهانیدرانگلستان1977

نما ید
و در مسابقات شیرجه از ارتفاع 25
متر مقام اول را نصیب خود نماید.
وی که دارای  3فرزند است اظهار
داشــته که در این تالش عالوه بر
قدرت و آماده فیزیکی در پشتیبانی
فرزندان و خانــواده خود برخوردار
اســت و امیدوار اســت پــرش 25
متری شــیرجه را بــدون ناراحتی
انجام دهد.

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع

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

یین وقت قبلی

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

تــداوم دارد .بی دلیل نیســت که
سیاست خارجی ژاپن وکشور های

دیگــر جامعه ژاپن همانند منطقه
اسکاندیناوی از تفاهم بسیار باالیی
در قــرار داد اجتماعــی
برخوردار اســت .جایگاه
بــا پرســتیژ و عملکــرد
مثبــت آریستوکراســی،
انعــکاس ایــن قــرار داد
اجتماعــی  ۹۰درصــدی
اســت .خدمــت گــزاران
مدنــی ،هدایت کشــور را
در دست دارند و با بررسی
ها و مطالعات دائمی ،به
سیاست مداران مشورت
می دهند .توسعه یافتگی
ژاپــن مدیون ایــن روابط
مثبــت و متقابــل میــان
آریستوکراســی و قرار داد
اجتماعی است.
•
ســوال ب :دولــت ،حکومــت و
آریستوکراســی به نفع چه کســانی
کار مــی کننــد و تصمیــم مــی
گیرند؟ به نفع اشــتغال ،صادرات
و تامین اجتماعی .افزایش حقوق
آریستوکراســی در ژاپــن همیشــه
تابع سطح درآمد های دولت بوده
است .با توجه به اینکه مدت ها نرخ
رشــد اقتصادی ژاپن ثابــت بوده،
بعد از  ۲۴ســال و در سال ،۲۰۱۶
پــس از مذاکــرات فــراوان ،دولت
(شین زو) آبه ( )Abeموافقت کرد
که مجموعه خدمت گزاران مدنی
از افزایش حقوق برخوردار شــوند.
ایــن آریستوکراســی بــه قــدری به
وجهه خود در میان مردم اهمیت
می دهد که وقتی بخش خصوصی
بــا  ۶۶٫۵میلیون نفر نیــروی کار،

افزایش حقوق می دهد ،آن ها هم
به همان ســطح از افزایش رضایت
می دهند .این ســاختار مبتنی بر
احترام ،اعتماد و تفاهم فلســفی و
مدنی در سایه ثبات ،قاعده مندی،
و قانون مداری قابل تحقق است.
دولــت ،ملــت ،خدمــت گــزاران
مدنــی ،ســندیکاهای کارگــری و
بخش خصوصی همه در یک شبکه
ای از وابستگی های متقابل عمل
می کنند .هیچ جزیره ی مستقلی
وجود نــدارد .قــرار داد اجتماعی،
اعتماد و قانون وقتی روان کار می
کنندکه عشــق به کشــور و عشق
به «درســت کار انجــام دادن» در
راهروهای قدرت متبلور باشد .اگر
فقط پنج ساعت با یک ژاپنی وقت
صــرف کنید ،به بســیاری از ابعاد
روحی و فکری و خلقی و تخصصی
او پی می برید.
عشق بر ستون صدق بنیان نهاده
شــده است .ریشه عشــق در زالل
بودن و شفاف بودن است .عشق،
صــدق و شــفافیت مســاوی هــم
ِ
شفافیت در قلب ،با ارزش
هستند.
ِ
شــفافیت ناشــی از بخشنامه
تر از
اســت .امیرکبیر ۴۵ ،ساله بود که
به خاطر شــفافیت به قتل رسید.
ُجــرم او تلفیق عشــق و حکمرانی
بود ۱۷۰ .ســال پیش ،امیر کبیر،
برای شکوفایی و پیشرفت کشور،
ترک اختیارکرد .بی دلیل نیســت
که او به خاطر عشقی که به کشور
داشــت تنها با سه ســال و سه ماه
حکمرانی هم چنان با نامی نیک بر
سر زبانهاست.

برای مثال در زوال عقلی چندگانه
عروقی ،اختالل در عملکرد ذهنی
ممکن است با سرنخهای فیزیکی
مانند از دست دادن تعادل همراه
باشــد .زوال عقلــی لوییبــادی،
وضعیت پیشرفتهایســت که در آن
پروتئینغیرطبیعیدرمغزتهنشین
میشــود و اغلــب همــراه با برخی
از ویژگیهای بیماریهای شــبیه
پارکینســون اســت .بنابرایــن فرد
ممکن اســت دچار سفتی و لرزش
در انــدام و یا برخی از توهمات ،به
ویژه توهمات شنیداری شود.

مطالعــه در ســال  ۲۰۱۶میالدی
نشــان داد که پزشکان میتوانند با
تســت قدرت بویایی افراد با انواع
عطرها ،قهوه ،دود و تمشک افراد
را از نظر آلزایمر غربالگری کنند.

روال عادی زندگیتان اختالل ایجاد
میکننــد نباید به عنوان بخشــی
از فرآیند مســنتر شــدن پذیرفته
شــوند .هیچکس نباید این حس
را داشــته باشد که پیری طبیعی با
از دســت دادن عملکردهای مهم
مغز همراه اســت .ایــن فقط یک
بیاعتنایی مطلق است.
تغییــرات شــناختی که بــر زندگی
روزمــره تأثیــر میگــذارد ،دلیــل
محکمی برای تماس با پزشک و در
جریان قرار دادن او اســت .کاهش
حافظــه و قدرت تفکر که توســط
دیگران قابل مشاهده و درک است
و تغییــرات مهــم در عملکرد باید
جــدی گرفته شــود .باید پزشــک
درباره اینکه آیا این تغییرات بخشی
از فراینــد پیری اســت یا مشــکلی
جدی در مغز وجود دارد ،تصمیم
بگیرد.
•

عشق و حکمرانی
محمود سریع القلم

عشــق و حکمرانــی؛
آیا می شــود این دو را
باهم تلفیق کرد؟
در جوامــع غربــی،
اصطالحــی تحــت
«Civil
عنــوان
( ،»Servantخدمت
گزاران مدنی) وجود دارد.
بــه عبــارت دیگــر ،کســانی که با
دلبســتگی و تعلق خاطر به کشور
و مــردم خود خدمت مــی کنند.
نزدیک ترین مصادیق به این گروه
در ژاپن وکشور های اسکاندیناوی
یافت می شــوند .چگونه می شود
گروه و طبقه مجریان یک کشــور
از بهتریــن ،ســالم تریــن ،قابــل
اتکاءتریــن وکارآمــد تریــن افــراد
باشند؟ کدام افکار و مکانیزم های
حقوقی ،آن ها را به یک شــبکه ی
جوابگو تبدیل می کند؟ چگونه می
توان خدمت گزارانــی تربیت کرد
که در باطن خود عاشــق جامعه و
کشــور خود باشند و خیلی لزومی
به دســتگاه هــای عریض و طویل
بــرای نظارت بــر عملکــرد آن ها
وجود نداشته باشــد؟ چگونه می
توان گروهی در حکمرانی داشــت
که ضمــن آنکه خــوب زندگی می
کنند ،با دقت و کارآمدی کشور را
مدیریت کنند و به شکوفایی وطن
عشق بورزند؟
بــا یک مصــداق ،نــکات تئوریک
فوق را عملیاتی می کنیم .ژاپن با
جمعیتی حدود  ۱۲۷میلیون نفر،
نزدیک به  ۴٫۴میلیون نفر خدمت
گــزار خاص و عمومی دارد .خاص
به معنای مدیران ارشد و عمومی
به معنای کارمندان دولت مرکزی
و دولــت هــای محلــی .اکثریــت
مطلق این افراد از دانشــگاه های
برتر ژاپن و به ویژه دانشــگاه توکیو
فارغ التحصیل شده اند .اما نکته
حائز اهمیت این است که مفهوم
«خدمت گــزار» در فرهنگ ژاپنی
جدید نیســت و بــه طور ویــژه به
دوره ی -1603( Tokugawa
 )1868بر می گردد .تکامل کاری
و صنفی این گــروه در امپراطوری
میجــی ( )۱۸۶۸-۱۹۱۲تحقــق
پیدا کرد ؛ گروهی که مســئولیت
مدیریت بر امور مالیاتی و ساختار

پیر شدن مغز ...
•

عمرانــی و جلوگیــری از وقوع
جرائم را پیدا می کردند
و خــود را ماموریــن
مــورد اعتمــاد بــرای
جلب اعتماد مردم می
دانستند .از دوره میجی
برای آنکه ایــن گروه از
بهترین و با دانش ترین
افــراد باشــند ،امتحان
ورودی گذاشــته شــد و اولین
امتحان برای اســتخدام گروه
ویــژه خدمــت گــزاران مدنی
و آریستوکراســی مدرن ،در ســال
 ۱۸۸۸انجام شد .از قدیم ،ماهیت
این گروه بر اساس «بهترینهای»
ژاپن و ( Meritocracyشایســته
ســاالری) بــوده اســت .در دوران
پس از جنگ دوم ،دانشگاه توکیو
و فــارغ التحصیــان آن ،مظهــر
این گروه شــاخص بــرای مدیریت
کشــور بوده است .به عنوان مثال
در ســال  ۲۰۰۹تعداد  ۲۲۱۸۶نفر
در امتحــان ورودی بــه دســتگاه
اجرایی ژاپن شرکت کردند۱۴۹۴ ،
نفــر مصاحبــه شــدند و  ۶۶۰نفر
رسما اســتخدام شدند .عضوی از
ایــن مجموعه بــودن در جامعه و
فرهنگ ژاپن ،پرستیژ بسیار دارد و
عامه مردم آن ها را صادق ،امین،
و متعهــد به منافــع ملی و مصالح
جامعه می دانند.
وقتی دولتی در ژاپن تغییر می کند،
تنها وزیر است که در وزارتخانه جا
به جا می شــود .تمام مجموعه در
جــای خود می مانــد .وزیرکه فرد
سیاســی و نماینده دولت است ،با
مشــورت این افراد نسبتا ثابت زیر
مجموعهخود،کهشرایطرامطالعه
کرده و نظر می دهند ،دیدگاه ها و
سیاست های پیشنهادی خود را به
هیات دولت و پارلمان می برد و آن
سیاست باید تایید اکثریت پارلمان
را داشــته باشــد .خدمت گــزاران
مدنی و آریستوکراسی ژاپنی ،افراد
سیاسی نیستند؛ فقط موضوعات
را بررســی کرده و بــه فرآیند های
تصمیــم گیــری مســاعدت مــی
بخشند .این افراد پس از استخدام،
مراحــل رشــد را در ســازمان ها و
وزارت خانــه هــا طی مــی کنند و
بــه مراتب بیش از سیاســتمداران
احترام عمومی دارند .هرچند بعضا
در میان آن ها ،افراد متخلفی پیدا

شده ،ولی اکثریت مطلق این گروه
همچنان از راستگویی ،درستکاری
و امانت داری بهره مند هســتند.
جالــب توجه اینکه این افراد در هر
سطحی که قرار می گیرند ،حقوق
و مزایای آن ها در سطوح مترادف
با بخش خصوصی تقریبا مساوی
اســت و می تواننــد زندگی خوب و
متوســطی را تشــکیل دهنــد .در
مقاممقایسه،سیستمآمریکابسیار
متفــاوت اســت .با تغییــر دولت،
دســتگاه اجرایی در اختیار اولویت
ها و سیاســت هــای دولت جدید
قرار می گیرد و اگر به عنوان مثال
قبال طرفدار یک قرار داد هسته ای
بوده است ،حاال باید مخالفت کند.
خدمــت گــزاران مدنــی در اختیار
دولت هــا قرار می گیرنــدPaul .
 Volkerرئیــس بانــک مرکــزی
آمریــکا در دوره رونالــد ریــگان در
کتاب جدید خود:
Keeping at It: The Quest
for Sound Money and
Good Government
می گوید حضور گســترده البی ها
و موسســات تحقیقاتی (Think
 )Tanksجایگزین سیســتم های
قدیمــی تصمیم ســازی و تصمیم
گیــری در دســتگاه اجرایی دولت
آمریکا شده است .عموما سیستم
هــای اروپایــی هــم مثــل ژاپــن
هســتند .آنچنــان تفاونــی میــان
(مکــرون)  Macronو (اوالنــد)
 Hollandeدر فرانســه نیســت
چون آریستوکراسی فرانسه مصالح
ملی را برای هــر رئیس جمهوری
شــکل می دهد و خود را سیاســی
نمی دانــد .هرچند ممکن اســت
در بعضــی موضوعات به واســطه
انتخاب یک دولــت ،تغییراتی رخ
دهد امــا جهت گیــری ها عموما

>> ادامه از صفحه27 :

مشکالترانندگی
افــراد مبتال بــه زوال عقل ممکن
اســت متوجه نباشند که در پشت
فرمــان نشســتهاند ،امــا خانواده
و دوســتان میتواننــد مشــکالت
بالقــوه را مشــاهده کنند .شــاید
برخــی عوامل فیزیکــی به کاهش
توانایــی رانندگــی فــرد در پیــری
منجر شود مانند ،سفتی مفاصل
و کاهش قدرت بینایی .اما آلزایمر
و سایر انواع زوال عقل ،همچنین
میتوانــد باعــث بروز مشــکل در

حافظه و تصمیمگیری شود.
اگــر یــک فرد بزرگســال و مســن
نشانههایی از مشــکالت رانندگی
را نشــان میدهد ،مانند فراموش
کردن نحوه پیدا کردن مکانهای
آشــنا ،اطرافیانش باید با پزشــک
تماس بگیرند تا تعیین کنندکه آیا
او دیگر قادر به ادامه رانندگی هست
یا خیر.

•

تغییر حالت و شخصیت
احساس غمگینی یا حتی بیتفاوتی
نیز ممکن است باعث نگرانی شود.

تبدیل شدن به یک فرد افسرده در
افراد ســالخورده میتواند از عالئم
دیگر اختالالت شــناختی باشــد.
این امر میتواند به علت تغییرات
در بخش لوب پیشــانی ،آمیگدال
و دیگر ســاختارهای مغز به علت
بیماری آلزایمر یا ســایر مشکالت
مغز رخ دهد.

•

مشکالت تعادل
در مــورد انــواع دیگــر زوال عقل،
ممکن است مشکالت فیزیکی نیز
جزئی از عالئم باشند.
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اروپایی از تداوم و ثبات بیشــتری
برخــوردار
()Consistency
است.
دو سوال کلیدی ،جایگاه خدمت
گزاران مدنی ژاپن را بهتر ترسیم
می کند.
•
ســوال الــف :وضعیــت قــرار داد
اجتماعی در ژاپن چیســت؟ شاید
بــاالی  ۹۰درصد ژاپنــی ها در هر
جایگاه ،مقام و موقعیت اقتصادی
و جغرافیایی که قرار داشته باشند
از زندگی ،جهان ،کشــور ،هویت،
نظام اقتصادی ،ماهیت حکومت،
وظایــف دولــت ،رویکــرد هــای
سیاســت خارجی ،دین و باور ها،
اشتراک و اجماع دارند .به عبارت

•

از دست دادن حس بویایی
کاهش قدرت بویایی از نشانههای
اولیــه اختــال تخریبکننــدهای
به نام بیماری پارکینســون است.
همچنیــن ناحیــهای از مغــز کــه
مسئول بویایی است میتواند تحت
تأثیر آلزایمر قرار بگیرد .در واقع دو

•

اشکال در قدرت شنوایی
درحالیکــه ممکــن اســت دالیل
متعددی بــرای کاهش شــنوایی
وجود داشته باشد ،مانند عفونت یا
خ شدن پرده صماخ ،آلزایمر
سورا 
نیز میتواند از دیگر دالیل بروز این
مسئله باشد .پالکهایی در مغز با
این شرایط در ارتباطاند و میتوانند
در توانایی عملکردی مرکز شنوایی
اختالل ایجادکنند.
•••••

چه زمانی وقت آن است که با
پزشک متاس بگیریم؟
تغییرات شــناختی مانند از دست
رفتــن حافظه یا ســردرگمی که در

•
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ازنازی بپرس!...

الل که باشی،
ز
وپیداست...
آمسان در ت
علم بهتر است یا ثروت؟
داشــتن علم بهتر از داشتن ثروت
است
ولی نداشتن ثروت بدتر از نداشتن
علم است!...
----یلدا آخرین دلبر...
یلــدا آخرین دلبری پاییز اســت...
مانند زنی که درست لحظه رفتن،
گیســوان مشکی بلندش را باز می
کند...
-----

نگــــذار...

نگــذار هرکس که آمــد و ماندنی
نشد
تو را  ،دلت را ،
صداقتت را ،
احساست را ،
با خودش یدک بکشد...
که هروقت از سرِ بی حوصلگی ،
نبودن آرامشی،
از سرِ
ِ
آمد و سراغت را گرفت ،
حالت را پرسید ،
دلــت را قل قلک داد و باز رفت و
گم شد ،
تو بمانی و دنیایی اشک...
تو بمانی و چرا و اما و اگر ...
آنکه می رود باید می رفته ...
اصال ِ
برای رفتن آمده بود ...
تو هم برو ...
تــو هم خودت را از لحظه هایش

که هیچ ،
از فکرش هم بگیر ...
تو باید تمامت بماند
برای اوکه تمامش تنها و تنها ِ
ِ
برای
توست ...
ماندنی هرجا می رود با تــــــو می
رود...
تــو هــم نباشــی خاطــرت بــا او
هست...
مانداناروشن(مونتریال)
------------گاهی چہ زود ...
گــــــــاھی چہ زود فرصت مان دیر
اگر زنده ماندی،
اگر مقاومت کردی:
آواز بخوان!
رویاببین!
مست کن!
زمانه زمهریر است،
عاشق شو!
شتاب کن!
ِ
باد ساعات،
خیابان ها را جارو می کند،
معبرهارا.
درختانمنتظرند
تو منتظر نباش!
موعد زندگی است
یگانه فرصت ات.
(شاعرمکزیکی)

موجودیت ایران در خطر ...
کشــاورزان فقیر که کشــت و زرغ
خــود را از دســت دادهانــد ،زنانی
کــه در خیابــان به خاطر پوشــاک
متفاوت شان از گشت ارشاد کتک
میخورنــد و تحقیر میشــوند ،با
اختــاس گــران ،رانت بگیــران،
زرو گویــان و زور بگیــران ،قانــون
شکنان ،آتش به اختیاران وکسانی
کــه از راه زد و بنــد و پیوندهــای
خویشــاوندی به قدرت رسیده ،و
خود را ژن برتر میخوانند و ثروت
ملی ایــران رابه یغمــا بردهاند ،در
یک کشتی ننشستهاند و سرنوشت
مشــترکی ندارند .اگرهم نشســته
باشند اسیرند سلطه والیتاند.
•
 .۵منافع ملی ایران ،با منافع نظام
جمهوری اســامی یکی نبــوده و
نیست .به همین دلیل فرض اینکه
همه در نظام جمهوری اســامی
در یک کشتی نشستهاند نادرست
اســت .مطابق آموزه خمینی همه
تــوان و امکانات ایران میبایســت
در خدمت حفظ نظام قرار بگیرد،
زیرا از نظــر او «حفظ نظام اوجب
واجبــات» بوده اســت .حتا دروغ
گفتن به بــرای حفظ نظام واجب
تلقی شــده اســت .پیــروان او نیز
اینگونــه عمل کردهانــد ..گروگان
گیری ،جنگ هشت ساله با عراق،
بســتن ســه ســاله دانشــگاههای
سراســرکشــور ،و پــروژه اتمی که
هر کدام زیانهای انســانی و مالی
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س هــای
ف اقیانــو
رای کشــ
ت تــرک
بــ
د شــهام
دیــد ،بایــ
را داشــته
ج
رام خــود
ســاحل آ
ن ،جهان
این جها
شــیم ...
با
تقدیر...
است  ،نه
تغییر

می شود
کـــــــــاری ندارم کہ کجایی و چہ
می کنی
بی عشق سر مکن
کہ دلت پیر می شود
قیصر امین پور
-----فقط دو نفر نابینا...
توى دنیا دو نفر نابینا میشناسم:
یكى تو كه هیچــگاه مرا در كنارت
نمی بینى!!
دومــى من كــه جز تو كســی را در
كنارم نمی بینم!!
-------مــردم این توهــم را میآفرینندکه
زمــان زیادی در پیش دارند ،مدام
تصمیمهایــی را که بایــد بگیرند
به امروز و فــردا موکول میکنند.
به خود میگوینــد «هنوز فرصت
دارم»« ،بعــدا بــه این کار خواهم
پرداخت» .آنگاه پیری میرسد و
هنوز کاری نکردهاند...
-----

بســیار بزرگی برای مردم داشــته
نمونههای کالنی است که به هیچ
روی برای تأمین منافع ملی ایران
رخ نــداده ،بلکه صرفا برای تأمین
منافع نظام بوده است .برای فقها
و متحــدان آنها حفــظ نظام مهم
بــود ،نه منافع مــردم ایــران .آنها
همواره از امت اسالمی ،آنهم شیعه
ســخن گفتهاند ،نه ملت ایران .به
همیــن دلیل هزیبه کــردن ثروت
ملی ایرانیان برای رفاه وابستگان به
حزب الله لبنان ،مطال کردن گنبد
عتبات ،و یا در قدرت نگهداشــتن
دیکتاتور خونریزی مانند اسد را بر
ساخت مدرســه برای کودکان در
بلوچستان ترجیح دادهاند.
•
 .۶امنیــت تنهــا ایــن نیســت که
مراقب باشیم دشمنان به مرزهای
ایــران تجاوز نکننــد .امنیت یعنی
همــه ایرانیــان بتواننــد از امنیت
کار و زندگــی برخوردار باشــند ،و
کســی تنــش نلرزد که نیمه شــب
گروهی مسلسل به دست به خانه
اش بریزنــد و او را از رختخواب به
زنــدان منتقل کننــد؟ و یا مادری
نگران باشــد که مبــادا دخترش را
کــه از خانه بیرون میرود به خاطر
پوشاک متفاوتش در خیابان کتک
بزنند و دستگیرش کنند.
•
 .۷برونفکنی نکنیم .آقای ظریف
نگفته اســت چه نیرویی ایــران را

بیا حتی برای یکبار
هم که شده...
بیا حتی برای یکبار هم که شــده،
راهمان را از همینجایی که ایستاده
ایــم گــم کنیــم و برویــم یکجای
جدیــدی که فکــرش را هــم نمی
کنیم ،از نو پیدا شویم
بیا به آن ســوی بعــد از تاریکی ها
اعتماد کنیم و قلبمان را دو دستی
بســپاریم به دســت معجزه ای که
بوی خورشید و نور می دهد
بیــا ایــن بــار ،بجــای دلهــره ی
نرسیدن و نخندیدن و دل نبستن،
چشــمهایمان را بگذاریــم داخــل
چمدان ،برویم آن ســوی مرزهای
ناامیــدی و غــرور تا نگاهمــان را
پناهنده ی دائمی کشور خوشبینی
کنیم

هــدف گرفته اســت .امــا احتماال
منظــور او آمریــکا ،اســرائیل و
عربســتان ســعودی است .چنین
ادعایــی در شــرایطی کــه ســران
جمهوری اســامی  ۴۰سال است
اعالم میکنند خواهاهان نا بودی
این کشورها هســتند برون فکنی
محض اســت کــه مــردم را هم به
گمراهی میکشانند .از قضا همین
خواست جمهوری اسالمی سبب
شده است کشورهای عرب منطقه
کــه روزی در جبهــه پشــتیبانی از
مردم فلسطین و مقابله با تجاوزات
اســرائیل بودنــد ،امروز بــه دلیل
نگرانــی از تجــاوزات جمهــوری
اسالمی ،متحد اســرائیل بشوند.
دولــت آمریــکا حداقــل در زمــان
ریاست جمهوری بیل کلینتون و
بــاراک اوباما تــاش کردند رابطه
دو کشور را عادی کنند .اما پاسخ
جمهوری اسالمی به این تالشها
ادامه شعار مرگ بر آمریکا بود.
•
 .۸کشورهایی مانند کره جنوبی،
سنگاپور ،چین که در زمان انقالب
 ۱۳۵۷از ایــران عقــب تر بودند ،با
برقــراری رابطــه عادی و دوســتی
با غــرب بــه ویــژه آمریــکا ،بدون
درآمد نفت و گاز ،رشــد اقتصادی
دو رقمی را هــم تجربه کردند و با
پیشرفت چشم گیر خود به رقیب
تکنولوژیک غرب تبدیل شدهاند.
چین فقیر و نیمه گرســته تا دهه

بیــا
حواســمان
را از ارتفــاع
نگرانی های
گاه و بــی گاه بــه زمیــن ســخت
اطمینــان پــرت کنیــم و جهــان
تشــویش را هر روز صبح ،از چهره
ی عبوث زندگی بشوئیم
بیــا دســت بلنــد دلواپســی را از
ســر خوابهایمان برداریم تا شــبها
خیالمــان از همبســتری رویــا و
لبخند تخت باشد
بیــا خودمان را بــه درخت ایمان و
امید بیاویزیم و شــاخه ای شــویم
جــوان در هیاهوی عشــق قدیمی
گنجشک وگیالس

بیــا ایــن بارکــه خندیدیــم ،تا ابد
لبهایمــان را به زندگــی بدوزیم ،تا
هرچه از تو می دانم لبخند باشد و
سیب ،تا هر چه از من میشناسی،
اشتیاق باشد و آغوش
بیا حتی برای یکبار هم که شــده،
راهمــان را از همینجایــی کــه
ایســتاده ایــم گــم کنیــم و برویم
یکجــای جدیدی که فکرش را هم
نمی کنیم ،از نو پیدا شویم
(شاهینجانپاک)
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سکوت و دوست...
زمانی حرف بزن ،که ارزش حرفت
بیشــتر از سکوتت باشــد و زمانی
دوست انتخاب کن،
که ارزش دوستت بیش از تنهاییت
باشد.

>> ادامه از صفحه7 :
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هفتاد میالدی ،اینگونه به دومین
قدرت اقتصادی جهان تبدیل شده
اســت .اما ایران زیر مدیریت فقها
و نظامیــان و دشــمنی بــا غرب،
با بیش از دو تریلیــون دالر درآمد
نفت وگاز رو به قهقرا رفته است .تا
حدی که به اعتراف ظریف بسیاری
از کشــورها رابطــه بــا جمهــوری
اســامی را موجب بــد نامی خود
میدانستهاند.
•
 .۹وضعیــت جمهــوری اســامی
شبیه به عراق در آخرین سالهای
حکومــت صدام حســین اســت.
صدام نیز حاضر نشــد برای نجات
کشــورش از قدرت کنار بــرود .او
عــراق را بــا خــود و خانــواده اش
بــه ویرانــی کشــاند .در ایــران نیز
خامنهای اینگونه عمل میکند .او
اگر دلســوز ایران بود میتوانســت
هماننــد راشــد الغنوشــی رهبــر
جنبش نهضت اسالمی در تونس،
تابع اراده و خواست سکوالر مردم
شــود و بر ادامه حکومت مذهبی
که مــردم از آن نفرت پیدا کردهاند
اصرار نمیورزید.
•
 .۱۰توافق هســتهای برجام برای
خامنهای موقتی ،تاکتیکی و برای
پشــت ســرنهادن تحریمهــا بود.
بــه همین دلیــل او آن را «نرمش
قهرمانانــه» خوانــد .یعنــی عقب
نشــینی موقت تا بتواننــد با توان
بیشتر و در فرصتی دیگر سیاست
خود را ادامه دهند .براساس توافق

برجــام فرض غــرب بــرآن بود که
جمهوری اســامی رفتارش را نیز
در منطقــه تغییر خواهــد داد .اما
اینگونه نشد .مردم ایران همچنان
هزینــه ماجراجوییهــای فقهــا و
فزماندهان سپاه را میپردازند.
•
 .۱۱دور زدن تحریمهــا بــه جای
عــادی ســازی رابطــه با غــرب از
جمله آمریکا ،راه به جایی نمیبرد
جــز اینکــه کانالهــای اختــاس
و ســو اســتفادههای مالــی و زد
و بندهــا را فعــال تــر و ایــران را با
مخاطــره بیشــتری روبــرو کنــد.
ظریف میگوید سیاست اروپاییها
با آمریکا تفــاوت دارد و میتوان با
استفاده از این اختالف ،تحریمها
را دور زد .امــا اختــاف اروپــا و
آمریکا به گونهای نیست که ظریف
بیان کرده اســت .دولت ترامپ به
دلیل ادامه مداخله در کشــورهای
منطقه ،خواست نابودی اسرائیل،
و گســترش موشــکهای دور ُبرد
جمهوری اســامی را تحریم کرده
اســت .اروپا نیز در هر ســه مورد،
بــه اضافه پولشــویی مــورد عالقه
اصــول گراهــا ،با آمریــکا هم نظر
اســت .اختالف برســر روش حل
این مشــکالت اســت .کشورهای
اروپایی معتقدندکه با حفظ برجام
و تقویت جناحی که خواهان رابطه
عادی با غرب اســت بهتر میتوان
این مشــکالت را برطرف کرد .اما
دولت ترامپ مدعی اســت ســران
جمهوری اســامی تنهــا زبان زور

میفهمند و زیر فشــار اقتصادی و
سیاسی عقب نشینی خواهندکرد.
آنگونــه که در پروژه هســتهای رخ
داد.
•
 .۱۲تحریــم خواســت مشــترک
ترامپ و تندروهای است که ظریف
نیز آن را تکرارکرده است ،خواست
شکســت برجام و تداوم تحریمها
توســط تنــد روهــای جمهــوری
اسالمی اســت .آنها نفع اقتصادی
و سیاســی خود را در قطع رابطه،
انــزوای ایــران در جهــان و حفظ
فضــای خصمانه با غرب بــه ویژه
آمریــکا میدانند .مخالفــت آنها با
( FATAاتحادیــه بیــن المللــی
مبــارزه با پول شــویی) ،نــه تنها
غرب ،بلکــه متحــدان جمهوری
اسالمی مانند چین و روسیه را هم
از آنها دور میکند.
•
 .۱۳راه نجــات ایــران از وضعیــت
کنونی ،تداوم جمهوری اســامی
نیســت؛ بلکــه همبســتگی ملــی
ایرانیــان ،نــه اتحــاد جناحهــای
حکومتی ،انجام رفراندوم سراسری
و انتخابــات آزاد و منصفانــه برای
تعییــن نظام مطلــوب مــردم ،و
انتخاب مسئوالن صالح و مدیران
شایســته ،اعالم صلح و دوستی با
جهانیان به ویژه همسایگان برای
همــکاری و مــراوه همــه جانبه با
شرق و غرب ،دریک عبارت گذار از
حکومت دینی به جمهوری سکوالر
•
است.
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
حال «زار» حمايت از زنان

 اکنــون کــه در پایــانفعالیــت کارزار هســتید آن را
تــا چــه حــد مفیــد مــی دانید؟
 تــا حدودی پاســخ دادن به اینســوال سخت اســت چون بررسی
نکــرده ایــم که چقدر توانســتهایم
منشــا اثر باشــیم .اما تنها چیزی
که به عنوان یکی از دســتاوردهای
کارزار از آن میتوانــم به جرات نام
ببرم ،کمک به شکســتن سکوت
در زمینه خشــونت خانگی است.
پیــش از ایــن در چندیــن کارگاه
پیشــگیری از خشــونت خانگــی
علیه زنان برای گروههای مختلف
زنان حضور داشــتهام .در بخشــی
از کارگاهها معموال نوشــتن تجربه
خشــونت خانگی مطرح بــود .اما
هیچ گاه تجربههای زیادی دریافت
نکرده بودیم .اما تجربه همکارانم
در کارازر نشــان داد که بسیاری از
زنان در کارگاههای ترویجی کارزار،
سکوتشان را شجاعانه شکستند
و تجربــه خــود را بــر روی کاغــذ
نوشتند .انتشــار این تجربهها (با
حفظ نام و هویت افراد) توانســت
اهمیــت شکســت ســکوت را تــا
حدی نشــان دهد ،بــه طوری که
تجربههــای قابل توجهــی از زنان
ایرانــی از مناطــق مختلــف ایران
از جمله خوزســتان ،سیســتان و
بلوچستان ،آذربایجان ،کردستان
و  ...به کانال کارزار فرستاده شد.
بــا برخی آنها توانســتیم صحبت
کنیم و مشاورههای محدودی هم
در حد تــوان دادیم .نوشــتن این
تجربهها قرار نیست مردان را هدف
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بگیرد؛ قرار
اســت بگوید من یک مساله
دارم و در میــان همیــن
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آیــا میتوانی مســاله من
خانواده مقتول که
را ببینــی؟ قــرار اســت راهحــل
بیشترین احساسات
بیافریند .تا زمانی که سکوت باشد،
را دارنــد بایــد دربــاره
اعتراضی نباشد  ،مسالهای عنوان سرنوشت کسی که به قتل رسیده
نمیشــود،پس به دنبــال راهحل نظــر بدهند کار به غایت ســختی
هم نیســتیم .اما برخــاف انتظار است.
این دســتاورد به دســت آمــد .نه
آنکــه ما کار خارق العــادهای کرده  -بــه تازگــی از طــرف دولــت
باشیم ،به نظر من زمانش رسیده الیحهای به نام تامین امنیت زنان
بــود .االن دیگــر آســیبدیدگان در برابر خشونت برای بررسی به
خشــونت نمیخواهنــد ســکوت حوزه علمیه قم فرســتاده شــده
کنند .نمیخواهند قربانی باشند .اســت تفاوت آن با اهداف کارزار
میخواهنــد صدا باشــند و تغییر چیست؟
ایجاد کنند .از طرف دیگر نکتهای  -یکــی از تفاوتهــا براســاس
کــه به خصــوص ایــن روزهــا هم شــنیدههایمان این است که آن
بســیار مد شده اســت ،تهاجم به قانون به طور کل درباره خشونت
کســی اســت کــه خشــونت کرده علیه زنان اســت اما مــا در کارزار
است .به اعتقاد ما اعمال خشونت بر روی موضوع خشــونت خانگی
امری اکتســابی است نه ذاتی .اگر علیه زنان متمرکز هستیم .تفاوت
مردی دســت بــه خشــونت علیه دوم در موضوع نیست در رویکرد
شریک جنسی ،همســر ،فرزندان اســت .ما تا حدی که در توانمان
یــا خواهرش میزند به دلیل عرف بــود میخواســتیم ایــن حرکــت
جامعه و آموزشــی اســت که دیده جمعــی و مشــارکتی باشــد .بعدا
است؛ هر چند اختیار او را نمیتوان اشــاره میکنم با چه مشکالتی در
کتمان کرد .اما مقابله با خود او راه این زمینه مواجه بودیم .اما به هر
چاره نیســت و او هم یک انســان صورت این رویکرد را داشتیم و در
اســت .تاکید ما چیزی که در این قــدم اول ،پیشنویس قانون وکال
دو ســال آن را ترویــج کردیــم این را به صورت اینترنتی منتشر کرده
بــوده و هســت کــه ما و بــه صورت کاغذی نیز در اختیار
به دنبــال ترویج انتقام کسانی که میخواستند قرار دادیم.
نیستیم ،به دنبال حل اصرار ما بر این بود که به ویژه زنان
مساله هستیم .مردی کــه اغلب با این موضوع دســت و
یکشنبه  13ژانویه 2019
که خشــونت مــیورزد پنجــه نرم میکنند نظر خود را در
در دفتر انجمن زنان
لزومــا نباید برچســب رابطه با بندهای قانون بنویسند.
از ساعت  11تا 13.30
خشــونتگر بخورد چرا برای همین تا حــد ممکن قانون
برگزار میگردد.
که همین برچســب او را در  13بنــد ســاده کردیــم و از
به همــه زنان عالقمند
را از هرگونــه تغییــر باز شــرکتکنندگان در کارگاههــای
خوش آمد می گوئیم:
مــیدارد .بایــد دنبــال آموزشــی ـ ترویجیمــان نظــر
8043 St Hubert
دالیــل و رفــع آن بود .خواســتیم .جالب اینکه با بررسی
Montréal, QC H2R 2P4
ترویج چنین رویکردی نظرها متوجه شدیم اکثر نظرهای
)(Metro: Jarry
در ایران که هنوز قانون زنان شــرکتکننده در کارگاهها در
متن نوشــته شده مســتتر است.
در حالــی کــه ایــن هم نظــری به
همیــن میــزان از وکالیــی که در
کارگاههــای مشــورتی نظرشــان
را دریافــت کردیــم ،نبــود .یکی از
دالیــل آن به طور خــاص این بود
آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان
کــه اول اینکه از ابتدا وقتی که این
تان میترسید؟ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
پیش نویس نوشته می شد بسیار
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
بــه تجربــه پروندههای خشــونت
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و ایرانی
مراجعه شد.دیگر اینکه در نوشتن
هست و شما را گام به گام یاری میکند .اگر آرامش خاطر میخواهید
پیشنویس ،بیش از آنکه توجه به
تلفن را بردارید و با شماره 514-274-8117 :با ما تماس بگیرید.

جلسه اجنمن زنان

نظر دولتمردان و شــانس پذیرش
پیش نویس در مجلس باشد ،رو به
ســوی مصالح و منافع گروه اصلی
هدف داشــت .همســویی نظرات
زنان بــا این پیشنویــس ،نه تنها
حس خوشــایندی داشــت از این
که متن نوشــته شــده در راستای
خواسته بســیاری از کسانی است
که با آنها توانستیم گفتوگوکنیم
بلکه نویــد آن را میدهد که چنین
متنــی اگــر تبدیل به قانون شــود
خــاک نمیخورد و مورد اســتفاده
قــرار میگیرد .بنابرایــن حتی اگر
موانــع کار باعــث شــده باشــدکه
نتوانسته باشــیم با گروه هدف به
انــدازه کافــی ارتباط بگیریــم ،در
پله اول مشــارکت که اطالعرسانی
است موفق بودیم (البته به میزان
دسترســیمان بــه رســانهها) .اما
الیحه دولت اصال چنین چیزی را
مد نظر قرار نداده است .این الیحه
هرگز به اطالع عمومی نرسید .ما
نمیدانیــم این هندوانه سربســته
چیســت؟ هر بار به مــا میگویند
این میــزان جرمانگاری کرده ،این
میــزان تغییرکرده ولی در اســاس
نمیدانیــم چــه بوده و چه شــده.
حاال هــر بار که از تغییــر آن حرف
میزنند حس میکنیم از یک متنی
دارد چیزهایی کم میشود و معلوم
نیست به چه شترگاو پلنگی تبدیل
شــده اســت .االن هــم کــه به قم
فرستاده شده است .اینگونه روند
قانونگــذاری در ایــران که مطلقا
خواسته مردم را نمایندگی نمیکند
و تنها نظــر گروه خاصــی از مردم
را در بــردارد قطعا به قانونی بدون
پشــتوانه تبدیل خواهد شــد .این
پشتوانه در دو مرحله ضروری بود.
مرحله تصویب قانــون تا مردم به
پشتیبانی از چیزی که میخواهند
بیایند و روند تصویب تسریع شود.
دوم در مرحلــه بــه کارگیــری آن
بود .یک زن خشــونتدیده زمانی
میتواند از قانون برای پیشــگیری
از خشــونت اســتفاده کنــد که آن
قانون شــرایط او را در نظر بگیرد.
او شایســتهترین فــرد اســت برای
نظردهــی دربــاره چنیــن قانونی.

اینجاســت کــه بین ایــن دو متن
قانونی شکاف بسیار ایجاد میشود.
در واقــع همــان شــکافی که میان
حامالن آن (مردم و دولت) ایجاده
شده است.
 در طول برپایی کارزار با مشکلیا انتقادی مواجه نشدید؟
 قطعا مانند هــر حرکت جمعیدیگری بــا انتقاد مواجــه بودیم و
کارهایمان با اشکال همراه است.
همه انتقادها شــاید در اینجا قابل
بیان نباشــد اما بــه چند نمونه آن
اشــاره میکنــم .یکــی از انتقادها
ایــن بــود که بــه انــدازه کافــی در
رســانهها عمومی نشــد .دو دلیل
داشــت یکی اینکه نیرو و توانمان
کافــی نبــود دوم اینکــه از همــان
ابتدا ســعی کردیم بیشتر به جنبه
عملی کار توجه کنیم تا رسانهای.
البته بخــش اعظم دلیــل دوم به
موانع پیش رویمــان برمیگردد.
چــون نمیخواســتیم انجــام این
فعالیت که کامال اجتماعی اســت
حساسیتبرانگیز شــود و با حربه
امنیتی شــدن کنار گذاشته شود.
انتقاد دیگرکه بیشتر از داخل جمع
کارزار مطرح بود ،عدم گســترش
فعالیتهای آن به مناطق مختلف
ایــران در حــد الزم بــود .موانع بر
ســر راه فعــاالن حقــوق زن زیــاد
اســت .مشــارکت به حداقلهایی
از بــاز بودن فضای اطالع رســانی
و ترویج و فعالیــت نیاز دارد که بر
هیچ کس پوشــیده نیست هر روز
دستها تنگتر میشود .بسیاری
از فعالیتهــا با برچســب امنیتی
کنارگذاشــته میشــود .در چنین
فضایی ایجاد اعتمــاد میان مردم
هم به ســختی ممکن است .مثال
اگــر فضایــی نداشــته باشــیم که
بتوانیم دیگــران را دعوت کنیم تا
به این فضــا بیاینــد ،در فضاهای
خانگی دست به عمل میزنیم که
خود بــه خود نوعــی بیاعتمادی
ایجاد میکند .به خصوص که گروه
مخاطــب اصلی ما زنان هســتند،
زنانی که در خانه خشونت میبینند
و برایشان تصویب چنین قانونی

اهمیــت دارد .پــس ایــن زنــان
بسیاریشان با خشونت اجتماعی
مواجهند و توسط همسرانشان یا
پدرانشان کنترل میشوند .چنین
افرادی میبایســت به فضایی وارد
شــوند که بتوانند آن فضا را هم به
همسر خود معرفی کنند .از سوی
دیگر هــرکدام از این فعالیتها در
حد امکانــات و توان فعاالن کارزار
انجام شــده اســت .چرا که در این
فعالیــت جمعــی همه کارهــا را با
نیروی انسانی و توان مالی خودمان
انجام میدهیم و از هیچ سازمانی
تا کنون حمایت نشدهایم .طبیعتا
با مشــکالت اقتصــادی پیش رو،
گســترش کارزار با اطالعرســانی
چهــره بــه چهــره در شــهرهای
مختلــف بــه تــوان مالــی اعضای
کارزار بســتگی دارد .کما اینکه در
برخی از شهرهایی که فاصله زیادی
با فعاالن کارزار داشت نتوانستیم
ورود کنیم؛ علیرغم آنکه کســانی
پذیرای ما بودند .در حالی که هنوز
هــم بهتریــن راه ارتباطــی حضور
مســتقیم اســت .موضــوع دیگــر
این اســت که هیچ کدام از اهداف
کارزار کمک اورژانســی نبوده؛ اما
از آنجا که ســازمانهای محدودی
دراین زمینه فعال هستند یا اصال
سازمانی نیست ،مجبور میشویم
وقتــی زن خشــونتدیدهای بــه
مــا مراجعــه میکنــد ،بــه کار او
رســیدگی کنیم .امــا واقعیت این
اســت که توان مــا در این زمینه از
همــان ابتدا بســیار محــدود بود.
رسیدگی اورژانسی یک کار حرفهای
است .تنها یک گروه آموزشدیده
میتوانند این کار را برعهده بگیرند.
این موضــوع باعث شــد در میانه
راه تصمیم بگیریــم از مددکاران،
روانشناســان و وکال درخواســت
مشــاوره رایگان یا بــا هزینه پایین
بدهیم .یا به اطالعرســانی درباره
راههــای کوچک و میانبــر قانونی
دســت بزنیــم .اما طبیعتا بســیار
دســت و پا شکســته در این زمینه
عمل کردهایم.
(روزنامه قانون)
حبیبهجمشیدی
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دختران خیابان انقالب...
حرکت را نیرویی ببخشد که بتواند
چنان بگســترد که حاکمیت ،توان
تحمیل هزینههای سنگین را بر آن
نداشته باشد .اما چنین نشد .چرا؟
برای یافتن دلیل این چرایی ،شاید
ناگزیریم عالوه بر عوامل یاد شده،
به مؤلفههای فرهنگی و ساختاری
جامعه ایران نیز توجه کنیم.

حجاب و تعامل نسل میانی و
نسل جوان
در کشــورهای غربــی ،خدمــات
حمایتی (مانند خدمات آموزشــی،
اشــتغالزایی و  )...عمدت ًا توســط
جامعه به نسل جوان ارائه میشود.
از این رو نسلهای جوان میتوانند
از ســنین هجده-نوزده ســالگی،
با اســتقالل از خانــوادهی خود ،به
یــاری همیــن خدمــات حمایتی و
کمکهزینههــا ،وارد آموزش عالی
شوند و یا به سرعت جذب بازار کار
شده و زندگی مستقلی را پی گیرند.
از ســوی دیگر فرهنگ «استقالل
جوانان از خانواده» حداقل در اروپا،
فرهنگی جاافتاده به نظر میرســد.
بــه اعتبــار همین پشتوانههاســت
که نســل جوان در غرب ،میتواند
مســتقل از خانواده وگاه در شکافی
کامــل با نســل قبــل و ارزشهای
خانوادگــی خــود ،روند تحــول در
جامعه را رقــم بزند .چه اگر چنین
ساختارها و پشتوانههای اجتماعی
نظاممنــدی برای نســل جــوان و
چنین استقاللی وجود نمیداشت
بعید است که جنبشهای رادیکالی
مانند می  ۱۹۶۸میتوانست آنطور
گسترش یابد .ولی در ایران هر چند
که جامعه جوان است و در مقایسه
با کشورهای غربی ،میتوان انتظار
اســتقبال از حرکتهــای رادیــکال
(همچون حرکــت دختران خیابان
انقــاب) را داشــت امــا بــه نظــر
میرســد که نســل جوان در ایران،
نتوانسته آنطور که باید ،متکی به
خود ،بار آید ،و در نتیجه ،مستقل
از خانواده بتواند صرف ًا با ویژگیها و
خواســتههای جوانانهی خود عمل
کنــد .از همین روســت که به نظر
میرســد خود جوانان نیــز پذیرای
حرکتهای رادیکال و ساختارشکن
که نیاز به حد معینی از استقالل از
خانواده دارد ،نیستند .در حقیقت،
نسل جوان به ویژه دختران در ایران
امروز به لحاظ «ساختاری» وابسته
و نیازمنــد حمایتهــای خانوادگی
است .این وابســتگی در حوزههای
گوناگــون از جملــه در زمینــهی
آموزشی ،ازدواج ،و حتا گاه اشتغال،
و نیز اخذ خدمات و ســرویسهای
مختلف معنوی ،عاطفی و حمایتی
حتــا در زندگی پس از ازدواج (برای
تهیه خانــه و نگهداری بچهها و)...
خود را نشان میدهد .از سوی دیگر
رویکرد «جوانســتیزی» از سوی
سیاستهای رســمی ،سبب شده
که نســل جوان عالوه بر وابستگی
اقتصــادی و معنــوی به خانــواده،
وابســته به حمایتهــای اجتماعی
و سیاســی خانــوادهی خــود نیــز
باشــد .در واقع خانواده در ایران به
عنوان «ضربه گیر» سیاســتهای
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مداخلهجویانــهی حاکمیــت در
زندگــی جوانان ،عمــل میکند .در
مجمــوع همه اینها ســبب شــده
کــه «خانواده» در ایران نقش مهم
و تأثیرگــذاری نــه تنهــا در زندگــی
شــخصی بلکه در زندگی اجتماعی
و سیاســی اعضای خود (بهویژه در
زندگی دختران) داشته باشد .طبع ًا
چنیــن جایگاهــی خواهناخــواه در
سیر تحوالت اجتماعی و سیاسی و
فرهنگی در جامعه ،و روش و منش
ایــن تغییــرات ،نقش اساســی ایفا
میکند .به این ترتیب «روابط بین
نسلی» ،تأثیر خودش را بر شیوهی
مبــارزه و گســترهی آن در عرصــه
اجتماعــی و سیاســی نیز گذاشــته
اســت .از این رو به نظر میرسد که
در کشــور ما تحوالتــی که به وقوع
میپیوندد ،نه رادیکال و انفجاری،
بلکه آرام و پیوســته است .تقی آزاد
ارمکی ،جامعهشناس ،که در مورد
روابط بیننسلی پژوهش بسیارکرده
نظریــهای را در مــورد نقش مهم و
حیاتی روابط بینانسلی در چگونگی
و مسیر تحوالت اجتماعی در ایران
امروز مطرح میکند .وی تأکید دارد
که نسل میانی (بین  ۲۹تا  ۵۵سال)
سیاســتگذار و ســاماندهندهی
تحــوالت اجتماعــی اســت .چون
منابع در دســت نسل میانی است،
و نسل جوان (بین  ۱۸تا  ۲۹سال)،
بازیگر و کارگزار این تحوالت اســت
و مجــوز آنرا هــم نســل اول (۵۵
سال به باال) میدهد ]۱۰[.در واقع
«سیاستگذاری» نسل میانی (به
ویژه زنان این نسل) و «کارگزاری»
نســل جــوان ،در مجمــوع باعــث
میشــود کنشها و حرکتهایی در
جامعه مورد استقبال قرار بگیرد و
فراگیر شــود که آرام و پیوسته و نه
رادیکال ،و از سوی دیگر اجتماعی
باشند و نه سیاسی .زیرا با توجه به
این که نسل میانی ،از یک طرف با
تجربهی انقالب و جنگ مواجه بوده
و به همین ســبب از رادیکالیسم و
سیاست ،به نوعی سرخورده است؛
و از ســوی دیگــر ،ارزشهایش در
فرایند همین گذار انقالبی ،مدرن
و نو شــده و در نتیجــه تحولخواه
است ،بنابراین نوعی تحولخواهی
اجتماعی آرام و پیوســته را ترجیح
میدهد .نســل جــوان نیز به دلیل
وابســتگیاش به خانواده (به نسل
میانــی) ،خواهناخــواه در تعامــل
بــا همیــن نســل میانــی ،نیازها و
خواســتههایش را پیش میبرد .به
این ترتیب حرکتهایی مثل حرکت
«دختران خیابان انقالب» وقتی با
گفتمانی بهشدت سیاسی و رادیکال
همراه میشود ،نمیتواند آنچنان
گســترش یابد که ابزارهای امنیتی
را زمینگیرکند .چراکه کنشگران
اصلــی تحوالت یعنی نســل میانی
و نســل جــوان بایــد بتواننــد این
حرکتها را در هماهنگی با یکدیگر
پیش ببرند.
از این روست که میبینیم خواستهی
مشروع حق پوشش اختیاری ،سه
چهار دهه اســت که اتفاق ًا تغییرات
بسیاری را در این حوزه سبب شده،
ِ
حرکت رو به صعود ،با روشی
اما این

دیگر در جریان بوده اســت :روشی
آرام ،پیوسته ،در حوزهی اجتماعی،
و در بستر زندگی روزمره.

سیاست زندگی روزمره و نه
سیاسیکاری
اگرگفته میشود حرکتهایی مورد
اســتقبال عمــوم خانوادههــا قــرار
میگیرنــد کــه در حــوزه اجتماعی
باشــند و نــه سیاســی ،بدین معنا
ً
اصال
نیســت کــه ایــن حرکتهــا
سیاســی نیســتند بلکــه بدیــن
معناســت کــه سیاستشــان در
حوزهی سیاســت زندگــی روزمره،
عینیت مییابد .به تعبیر دوسرتو،
جامعهشناس ،سياستهای زندگی
روزمره ،سياســتهایی هستند که
در سطوح ُخرد عمل میكنند و نه
سطوح كالن ،و نیز سیاستهایی
تدریجی هســتند و نه رادیکال .در
واقــع وی معتقد اســت« :مردمان
عــادی میتواننــد از طریق شــکلی
از مصــرف که بــا خصوصیتهای
پنهانیبــودن،
و
قاچاقــی
خســتگیناپذير و تدریجیبــودن و
در عین حــال نامرییبودن معرفی
میشود ،نظامهای متمركز قدرت را
تضعيفكنند».
به نظر میرسدکه این درست همان
کاری اســت که زنان ایران در چهار
دههی اخیر بــا «مصرف حجاب»
انجام دادهانــد و به تدریج از قدرت
تحمیلــی آن کاســتهاند .چنیــن
شیوهای از مقاومت ،از سوی بخش
بزرگی از جامعهی ما مورد استقبال
قرار گرفته و ســالیان ســال اســت
که در حوزههای مختلف توانســته
قدرت رســمی و آمرانــهی حاکم را
چنان تضعیف کنــدکه امروزه روز،
بسیاری از سیاستها و فرمانهای
دولتمــردان نــه تنهــا در حوزهی
عمومی برای بسط حجاب اجباری
بلکــه حتــا در بدنهی بوروکراســی
دولتی نیز خریدار نداشته باشد ،چه
رســد به پیشبرد این سیاستها در
بافت پیچیدهی خانوادههای ایرانی!
به دلیل عملکرد همین معادله است
که طی چهل سال گذشته ما با روند
کنترلگری و مجازات و جریمه در
جامعه برای پیشبرد سیاستهای
حاکمیــت مواجه بودهایم که خود،
نشــاندهندهی مقاومــت پنهان و
رو به گســترش جامعه در برابر این
سیاســتهای نابخردانــه ،و عــدم
مشــروعیت هرچــه بیشتــر ایــن
سیاستها از جمله سیاست تحمیل
حجاب برکل جامعه است.
شــکل آرام تغییر مســتمر حجاب
طی چهل ســال گذشته ،از حجاب
بــه «بدحجابــی» ،از بدحجابی به
«کمحجابــی» ،و از کمحجابی به
«حجــاب الصاقی» روشــی اســت
که به نظر میرســد بــا ویژگیهای
جامعــهی مــا تاحــدودی منطبق
بوده است .چرا که اساس ًا «تحمیل
نــوع پوشــش» از ســوی مراجــع
رسمی ،موضوعی بوده است که در
حافظهی تاریخی مــردم ما قدمت
و ســابقه دارد ،و این ســابقه نشان
میدهدکه برخورد آمرانه و از باال به
مسئلهی پوشش زنان ،و همزمان،

حرکتهــای اعتراضــی
رادیــکال و انفجاری در
مقابل آن ،در تاریخ ما کامروا
نبــوده اســت ،چه در زمان کشــف
حجــاب و چه پس از انقالب ســال
.۵۷
واقعیت این است که مردم نه لزوم ًا
به خود حجاب بلکه بر «تحمیل»
آن از سوی مراجع رسمی مقاومت
نشــان میدهنــد .همانطــور که
پیش از انقالب و در جریان جنبش
ضدشاه ،پوشیدن حجاب به نوعی،
مقاومــت علیــه «تحمیــل» بــود
(تحمیلی که بخشی از مردم آنرا در
حافظهشان از زمان کشف حجاب
رضاشاه به کل دوران پهلوی تعمیم
داده بودنــد و البته روحانیت نیز با
ســاخته و پرداختهکــردن گفتمان
دادن
کشــف حجاب ،بــه تعمیــم
ِ
واقعــهی کشــف حجــاب تــا زمان
انقالب کمــک میکرد) .به همین
سبب بود که حتا نیروهای سکوالر
نیز به این «مقاومت آرام» در جنبش
ضدشــاه پیوســتند؛ و همبستگی
پوشیدن حجاب ،بهویژه
گستردهی
ِ
در سالهای منتهی به انقالب ،در
میــان گروههــای مختلف مذهبی
و غیرمذهبی بســط یافــت .امروز
نیز به نظر میرســد هستهی اصلی
مقاومت ،علیه «تحمیل» است.
چــه بســا بــه همیــن دلیل اســت
کــه میبینیم حتا بخــش بزرگی از
نیروهای دینباور نیز در همبستگی
با این جنبش مقاومت علیه تحمیل
حجاب ،با نیروهای سکوالر همدلی
و توافق دارنــد ،و به طور روزافزون
«حجاببرداری» در میان آنان نیز
افزایش یافته اســت .حتا از نســل
جوان به نســل میانــی ،هم تعمیم
یافته اســت .زیرا حجــاب اجباری،
تحمیلی است که کثرت و تنوع نوع
پوشش را در میان مردمان رنگارنگ
ایران با تفسیرهای گوناگونشان از
دین و مذهب و سبک زندگی مورد
ً
عمال نادیده میگیرد
عالقهشــان،
و از ایــن منظر ،بــه «هویت» آنان
نیز صدمه میزند .برای باورمندان
به دین نیز جامعهی مذهبی وقتی
میتوانــد معنا داشــته باشــد که با
ارزشهــا و ســبکهای مختلــف
دیــنورزی خاص خودشــان (دین
مردمی) هماهنگ باشد و نه این که
ً
مثال در مورد «پوشــش مذهبی»
برای تمامی شــهروندان جامعه ،از
باال توســط دین دولتی ،بخشنامه
صادر شود.
منظــور از آوردن ایــن مثالهــا و
نکتهها آن اســت که جنبش آرام و
پیوستهای که حول انتقاد به حجاب
اجبــاری طی چهار دهــه در جریان
است ،موفق شده گروههای مختلف
مذهبــی و غیرمذهبی مــردم را با
خود همراه کند ،چرا که اساساش
بر مقاومــت در برابــر «تحمیل»،
و سیاســتاش ،سیاســت روزمــره
اســت .اما حرکت دختران خیابان
انقــاب که هــر چند میتوانســت
گســترش یابد ،با نحوهی گفتمان
سیاســی کــه گرداگــرد آن شــکل
گرفت ،ضــرورت این همبســتگی
میــان نیروهای مردمــی (مردمان
مذهبــی و ســکوالر) را در برابــر
تحمیل حجاب ،نادیده گرفت.
•
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مم رضا،
شـــاعرمونتریالی
بگشا حساب و سیم و زرش ریز و شاد باش
در فکر تاج و وارث تخت قباد باش
ما چون رعتیم به ،که ز خون بگذریم و جان
تو از تبار خسروانی ،امیر جهاد باش
ما شاخ و برگ و میوه ،شما ریشه های اصل
ما چون گزاره ایم ،تو ما را نهاد باش
گفتـــــــــــم نهاد ،اه و فغان از نهاد ما
دنیا به ما نهاد ،تو هم بر مراد باش
از چاله در شدیم و به چاهی فتاده ایم
کم بود عمر چاله ،بیا و ،زیاد باش
ما چونگرسنه ایم به نانی و خنده ای
تنهایمانگذار،پــــــیاقتصادباش
پول وطن ،حرام گلوهای مردم است
لطفی نما و ناجی این وضع حاد باش
بی حکم شرع مال وطن را کجا نهیم
از روی جود مفتی این اجتهاد باش
ما سرسپردگان صغیریم و بی سواد
سودا گرا بیا و تو ما را سواد باش
صد مرگ کرده ایم حوالت به این و آن
باری ضمیر حاضر یک زنده باد باش
دارایی وطن به گلو گیرکرده است
ای قهرمان ،تو چانته ی این انسداد باش
زنجیر اختالس و تبانی در این وطن
بوده است و هست ،تو هم امتداد باش
ام الفساد والی نا ّ
حق ما شده است
تو جانشین بر حق ام الفساد باش

شیرین عبادی...
ریاســت جمهــوری دهــم،
از برنامــه « بیســت و ســی»
تلویزیون سراسری ایران پخش
میشود.
در اواخر مصاحبه« ،خبرنگار»
از همســر شــیرین عبــادی
میخواهــد «شــکایت»های
شــخصی خود از همســرش را
بگوید؛ و زندانــی به تکرار آنچه
بازجویان بــه او دیکته کردهاند
میپردازد« :در خانه ما او حتی
حقوق بشــر چهار نفر را رعایت
نمیکــرد ...یک بار عینک من
را شکســت و بار دیگر پیراهنم
را پاره کرد .به من حمله کرد و
من را کتک زد».

مصادره حاصل  ۳۶سال
زندگی مشترک
شیرین عبادی در بخشی دیگر
از کتاب خاطــرات خود ،روایت
میکند که چطــور بعد از آزادی
همســرش از زنــدان ،ماموران
بــه همــراه او بــه خانــه رفته و
پاســپورت ،شناســنامه و همه
مدارک مالکیتی که به اسم خود
او ،همســر و دخترانــش وجود
داشته را ضبط میکنند.
«یــک روز جــواد بــرام تعریف
کرد که برای کنترل و گذاشتن
مدرکــی در صنــدوق امانــت
شخصیاش در بانک ،به شعبه
محــل صندوقهــا مــیرود...

>> ادامه از صفحه12 :
رئیــس بانک میگویــد :خیلی
متاسفم .نامهای از قوه قضاییه
آمده و از ما خواســته شــده که
اجازه ندهیم».
در صنــدوق بانــک ،عــاوه بر
تعدادی ســکه ،اشیای قیمتی
خانوادگــی و مــدارک ،مــدال
نوبل خانم عبادی نیز به امانت
گذاشته شده بود.
»بدیــن ترتیــب جمهــوری
اســامی همــه اشــیای داخل
صنــدوق از جمله مدال نوبل و
تمــام جوایز من را بــه گروگان
گرفتــه بــود ...در آن هنــگام
این خبر تبدیل به انفجاری در
رسانههای ایرانی و بین المللی
شــد .وزیر امور خارجــه دولت
نروژ طــی مصاحبــهای ضمن
اعتراض به چنین عملی گفت:
اولین بار اســت که جایزه نوبل
یــک فرد توســط یک حکومت
مصادره میشود».
ده روز بعــد «محمــودی» بــا
همسر عبادی تماس میگیرد
و میگویــدکــه به بانــک برود.
سپس با یک فیلمبردار میآید
و از آقــای توســلیان میخواهد
مــدال نوبــل را از صنــدوق در
بیاورد و جلوی دوربین بگیرد.
امــا بعد از پایــان فیلمبرداری،
دوباره کلید صنــدوق امانت را
از او میگیرنــد و عمــا -جــز
مدال نوبل -بقیه محتویات
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می گیرند که یک راســت می
رود جزو درآمد سپاهیان جان
البته فامیل اش
برکف! و صد ّ
را هم به روش های گوناگون
ویش پناهی گزیده است
هر کس برای خ
برای مالقات و مرخصی و غذا
ارث «الیوت ترودو» ایم!
ما در پناه و
و بهداشت و امثالهم خواهند
pirekhorasani@yaho
دوشــید که از شــیر
o.ca
مــادر هم حــال تر
بنظــر ما ایــن خیلــی خبر
خــد ا
اســت! چــون کارگر
سن مدرسه رو
می داند اآلن در کدام کشور غربی خطرناکیه ،باید ّ
روزمزد در دین مبین
بیارند پایین! یا فروش مشروب
لنگر انداخته بودند؟!
اختراعی امــام راحل
را به باالی هشت سال محدود ســال نــو دربــدری بــر همــه زندانیــان
دائم الپرزیدنت!
(ج) کافــر جنگــی
بیچــاره پرزیدنت ســابق «منفور کنند! پیشتر هم که بچه های محبــوس در زنــدان بی ســقف و بزرگ
محســوب می شــود و جان و
ابلهی نژاد» فقط می خواهد مطرح کوچــک را مســ ّلح بــه وافــور ایران و همچنین بر همه دربدران ایرانی
مالــش بــر اذنــاب و دواب آن
باشد مسخره هم شد مهم نیست .دیدیــم فقط حیرانیــم این ها آواره در چهارگوشه جهان پهناور مبارک
حضرات حالله است!
اخیــر ًا در توئیتــی بــه «امانوئــل چطور مشــروب و تریاک را با باد .آرزو داریم سال جدید ،سال دفع ش ّر
کیف ّیت مناز؟
شب یلدا؟
مکرون» رئیس جمهوری فرانسه هم مصرف می کنند که سکته اشــغالگران جنایتکار از َس ِر وطن مان و
عکســی از نتیجه امــام راحل
جمعــه شــب گذشــته  21مــاه
ت پاسخ به نمی کنند؟ یکی به این جغله آزادی میهن و مردم ما باشد.
نوشته :مگر وظیفه دول 
(ج) دیدیم؛ همــان دخترکی
دســامبرالحرام برابر با  30آذر ماه شهروندان نیست؟ این ها شهروند های فضانورد بگه جوانمردی
که بنا به گفته والده محترمه
«شب یلدا» بود .این طوالنی ترین هســتند .به حرفشان گوش کن و کننــد فرمــول اش رو برای ما
اش کیفیــت نمــاز اش در
کنیزان اسیر را در خدمت داشتند
شب سال هم آمد و گذشت و رفت خواست شان را تامین کن .چون بفرســتند تا ما مراتب را به آگاهی
و تــک و تــوک هــر از گاهــی کــه کانادا بســیار بهتر از ایران اســت!
و وقتی سپیده دمید ،عمر این شب
امــت همیشــه نوشــان و کشــان
ّ
اراده
جلــوی
تواند
ی
نم
هیچکــس
نشــئه بودند از کاردولت خرده می چه ســری چــه موئی عجــب قد و
قیرگــون دراز هم به پایان رســید ،مردم بایســتد! این معجزه هزاره برســانیم! باشدکه نشئه بمیرند و
گرفتند! یعنی هر وقت درآمد شان باالیی! بــه ویژه با آن ژســت کفّ ار
ّ ً
مســلما شــب تیره و تار و طوالنی ســوّم؛ جدا از قیافه و قد و باالیش رستگار شوند!؟
کم می شد ایراد می گرفتند و هرگاه پســندی هم که گرفته بود! دیگه
چهل ســاله میهن ما یعنی وجود
ن ّیت خیر؟
حرف هایش هم واقع ًا جوک است!
پول چرب و نرم می گرفتند به جان زنجیر پاره کردیــم و حرف دلمان
منحوس رژیم ناشــریف جمهوری این همان کســی اســت که وقتی یکیازمسئولینآخوندیگفته:روز
خلیفه دعا می فرمودند! البته این را زدیــم که :اختر جــان کاش این
افالســی هــم بــه زودی بــه پایان مردم به تقلب در انتخابات اعتراض روشن گاو و گوسفند به این بزرگی
یادگار امــام راحل در این
کارشان ارث پدر بود درست
خواهد رسید و سپیده صبح آزادی کردنــد؛ بــه مــردم گفــت خس و قاچاق میشــه وکســی جلوشــونو
مثل کار امــروز رهبر ّ
دیار کفر و بــا برخورداری
معظم
میهن و مردم ما هم خواهد دمید
نمــی گیره! گوشــت ســهمیه هم
خاشاک!؟
از آزادی هــا و نعماتی که
خودمان!
بــا آرزوی آن روز کــه دیر نیســت،
بدست مردم نیازمند نمی رسه و به
زمین؟
کره
اصلی
صاحب
کفّ
ایــن ــار در اختیــارش
غنائمجنگی!
طلیعه این روز روشن از دور دست آخوندی فرموده :خدا کره زمین را رستوران میدن! عزیزم انگار مرض
گذاشــته اند لختی هم به
رسانه ها نوشتند سربازان نه
ها پیداست!؟
مهریه حضرت فاطمــه زهرا (س) بــی خارشــی داری! یعنــی میگی
فکر هم ســن و ساالنش
چندان گمنام حضرت رهبر
کــرد و هر کســی علی رو دوســت بــرادران قاچاقچی کــه هروئین و
ّ
معظم کارگرکفن پوش معترض را در میهن اسالمی و تحت حاکم ّیت
آزاد ترین کشور جهان!
نداره و نســبت بهش بغــض داره کراک میارند؛ گوسفند نیارند؟ بعد
ّ
برحق پــدر بزرگ نا
دستگیر کردند! ما از همین جا به جانشــینان نا
ّ
رهبر معظم به تازگی فرموده اند :در حرامــه روی کره زمیــن راه بره!؟ خودت نمیای بگی حیــوان آزاری
خانواده این عزیز پیام می دهیم که محتــرم اش مــی افتاد کــه در چه
هیچ کشوری به اندازه ایران آزادی فقط شیعیان مجاز به تردد هستند کردند؟ یــا انتظار داری گوشــتی
نگران نباشید هدف آن حضرت آقا شــرائط مشــقّ ت باری زندگی می
نیست! این تظاهرات کارگری هم بق ّیــه دنیا باید بروند به کره دیگر! رو که ســپاه آورده بــده مردم خام
از گرفتن این کارگرکاســبیه وگرنه کننــد و در نماز بــا کیف ّیت اش به
ســاخته غرب و کشــورهای عربی خواســتیم بپرســم ما که نام مان بخورند؟ خــوب معلومه که دادند
ّ
رهبر معظم از نظر سیاسی آبرویی درگاه خداوند تبــارک و تعالی دعا
اســت! حتمــ ًا شــما هــم میهنان
مدت عمرمان به رستوران تا آن را بپزندکه مردم
عربیه ولی در تمام ّ
ندارد که از دست بدهد! حتم ًا می می کــرد و از آقا امــام زمان (عج)
عزیزمــان هم انتظــار دارید که ما به زیــارت هیچ امامزاده ای نرفته انگل نگیرند یا رودل نکنند وگرنه
تضرع درخواســت می کرد که:
پرسید چطور؟ خدمت تان عرض بــا ّ
این اراجیف را برای شــما تفســیر ایــم و رو بــه قبله نایســتاده ایم از ن ّیت برادران قاچاقچی خیره!
ً
حجت ابن الحســن ریشه ظلمو
یا
می
را
بابا
این
کفــن
ال
او
کنیم
می
ّ
کنیــم ولی ما فقــط یک جمله در
فرمایشفرمانده!
پیروان موالعلی به حساب می آئیم
گیرند و می دهند به بهشت زهرا بکن!؟
این بــاره می گوئیــم و آن هم این و می توانیم روی زمین راه برویم یا فرمانده منقلی ارتش رهبر ّ
معظم
افعال حرام؟
تا تن یک مرده دیگرکنند و دو سه
کــه :هرچه دربــاره ّ
بچگــی آقا می باید اســکیت بگیرم تا پای مان به مسلمین و مستضعفین جهان و
میلیون تومان بابت اش می گیرند! فاطمــه خانــوم الریجانــی ،دختر
گویند درســت اســت! درحالی که زمین نخــوره؟ و ضمن ًا بدهکاری حومه می فرمایند :دوران رهبری
پول های همراه اش هم به برادران یکــی از بــرادران جانی ،یعنی حاج
حقوق کم کارگران ماه ها داده نمی
«حضرتآقــا» دوران امام صادق
تاحاالی ما چقدر میشه؟
شکنجه گر می رسد ،کارت ملی و علی آقای الریجانی در «دانشــگاه
شود ولی حقوق نجومی «صفدر»
و امــام باقــر را تداعی میکند! این
مس ّلح به وافور!
گواهینامه و سایر مدارک ارزشمند كليولند» آمريكا کار می کند .این
یک روز جلو و عقب نمی شود! شاه شــنیده مــی شــود کــه مصــرف نعمت بزرگی اســت که نصیب ما
قانونــی اش را هم می فروشــند به فرزنــد اســام ناب بــا رئیس اش
هم فکرمی کرد گارد شاهنشاهی تا مشروبات الکلی در ایران به سنین شده!
بعضی از بــرادران خودی افغان!؟ دســت داد و مــاچ و بوســه کرد و
سال ها پای ماندن او می ماند و می
بچه های دبستانی رسیده ،چشم انصاف ًا این یکی رو درســت گفته!
ّ
بعد هم از این اســیر دســت بسته دیدیــم که مثــل پدر پدرســوخته
جنگد و دیدیم که چطور در رفتند ما روشن! سیگار هم بکشید سینما آن بزرگواران هم مثل رهبر ّ
معظم
یک سند گران بها به عنوان وثیقه اش یــک ریاکار و نــون به نرخ روز
و اگر دســتگیر و اعدام نمی شدند هم بروید! از ته ّیه پولش که بگذریم خمــس و زکات مــی خوردنــد و

قهار اســت! این اعمال فقط
خور ّ
برای لیال حاتمــی که با پیرمردی
صدساله روبوسی کرد حرام بود؟!
چهل ســال توی ایــران خوردی و
گشــتی و به ما گفتی حرامه! حاال
رفتی به ینگه دنیا پول دادی ،بوس
دادی« ،آبرو» دادی،
نگفتی حرامه! دوغ به
درویشان حرامه؟
بانک و بانکداری
مدرن!
چنــدی پبــش یکــی
از رفقــا آمد پیش ما کــه بیا بانک
تاســیس کنیم و بانکداری کنیم!
گفتیم اختر عیالمان اخیر ًا سهمیه
ســیگار روزانه مــا را از  5نخ به 3
نخ رســانده آن وقت تو صحبت از
بانــک و بانکداری می کنی؟ گفت
ببین فقط یک پارتی گردن کلفت
مــی خواهد .خانواده ریخته گران
 40در صد از بانک سرمایه را گرفته
که به جایش میلگرد شهرداری رو
بدهد! آن را هم نداده! شــهرداری
شــاکی شده گفتند آوردیم در انبار
فالنیه! رفتند و دیدند انبار خالیه!
انبار دارگفته شــما دیــر آمدید بار
رو برگردانــده انــد! در همین رفت
و آمدها این دو برادر همه سرمایه
بانک را به خودشان وام داده اند! و
از ایــن وام نیم درصد هم به قاضی
داده انــد و برائت گرفتــه اند! نیم
درصــد هم بــه شــهردار داده اند،
نماینده شــهرداری هم بیکارشد!
خالصه برادران مومن و خدا جو،
حتــی یــک ریال
بــدون پرداخــت ّ
صاحب بانک سرمایه شدند! حاال
من و تــو بی پولــی اش رو داریم!
تــو این همــه دوســت داری پس
پارتی اش هم ردیفه! پس بیشــتر
امتیازهایــش رو داریــم! فقط باید
بگیــم بانک رو به مــا بدین جاش
میلگرد بهتون میدیم! وکار تمامه!
__________
کانادا – مدینه منوّره مونرآل –
اوّل ماه ژانویة المبارک! سال
 2019دربدری
برابر با یازدهم دی ماه سال 1397
مهرورزی زنجیره ای
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

نوبل داده اند؟»
به نوشته شیرین عبادی« :نوشین
تمام این مدت را در ســلولی تنگ
و بــا تپش قلب و درد ســینه مدام
میگذرانــد .هیــچ مالقاتــی هــم
بــا وکیل و شــوهر و پســرانش به
او نمیدهنــد .دکتــر زنــدان به او
دارو میدهــد ،اما وضعیتش بدتر
میشــود .در نهایت از ترس اینکه
در زندان بمیرد و برای آنها مشکل
ایجــاد شــود ،او را بــا وثیقــه آزاد
میکنند».

مختلف مورد توجه ناظران مسائل
ایران قرارگرفته است.
امــا شــاید «خاص»تریــن زاویــه
خاطــرات شــیرین عبــادی ،ایــن
باشد که وی ،به عنوان تنها ایرانی
برنــده نوبــل ،از بیشــترین میزان
شــهرت بین المللی و درنتیجه ،از
نوعی «حاشیه امنیت» استثنایی
درمقایســه با ســایرین برخــوردار
بوده.
بــر همیــن مبناســت که بــه نظر
میرســد که ایــن کتــاب ،فراتر از
توصیــف رفتــار حکومت ایــران با
شــخص شــیرین عبادی ،سوالی
بزرگتر را پیــش روی خوانندگان
قرار میدهد:
اینکــه وقتــی در کشــوری بــا یک
برنده جایزه نوبل چنین برخوردی
صــورت بگیــرد ،شــهروندان
«معمولی» -بهویژه آنها که بهکلی
ناشناس هستند -در معرض چه
رفتارهایی قرار دارند؟
(بی بی سی)

پیر خراسانی مونتریال!
طنـز

تبـــریک؟

بهادار صندوق در تصرف
ماموران باقی میماند.
بااینحال،کارتصرفبقیهمایملک
شــیرین عبــادی و خانــوادهاش،
به همیــن جا ختم نمیشــود .در
دیماه  ،۱۳۸۸عبادی در گفتگوی
تلفنی با همسر ،از دریافت نامهای
عجیــب از «اداره مالیــات» ایران
مطلع میشود.
«در این نامه اداری نوشــته شــده
بــود که جایزه نوبل بــه ارزش یک
میلیون و  ۲۰۰هزار دالر در ســال
 ۱۳۸۳مشمول مالیات بوده است
و مــن بایــد پنج ســال دیــرکرد و
جریمــه را هم بپردازم ...گفتم که
این ســاختگی است .من هر سال
مالیاتم را داده ام و مفاصاحســاب
گرفتــه ام و پروانــه وکالتــم را هم
تمدید کــرده ام .قوانین ایران هم
جایــزه را از مالیــات معــاف کرده
است .بنابراین دلیلی برای مالیات
جهت جایزه نوبل نیست».
ولــی وقتی نســرین ســتوده وکیل

خانم عبــادی برای پیگیری ماجرا
به اداره مالیات میرود ،به او گفته
میشود که «حراست اداره» پشت
ماجراست.
چنــد روز بعــد از مالقــات خانــم
ســتوده با مقامــات اداره مالیات،
«محمــودی» در دفتــر وکالتش
حاضــر میشــود و از او میخواهد
از پرونده کنار بکشد ،اما به نتیجه
نمیرسد.
متعاقبــا ،نــه تنهــا «هیــأت حل
اختــاف» اداره مالیــات بــه ضرر
خانــم عبــادی رای میدهــد ،که
نسرین ستوده هم به خاطر وکالت
پروندههــای حقوق بشــری مورد
محاکمــه قرار میگیرد .او به اتهام
«اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ
علیه نظام» به  ۶سال زندان و ۲۰
سال ممنوعالخروجی و ممنوعیت
از حرفه وکالت محکوم میشود.
«وقتــی کــه شــورا [هیــات حــل
اختالف مالیات] رای خود را داد،
حکومت برای سلب مالکیت من با

تردستی شگفت آوری وارد صحنه
عمل شــد ...ظــرف چنــد روز به
مدد مدارکی که دســت شان بود،
همه امــوال مــن را بــرای فروش
گذاشــتند ...به ایــن ترتیب آنچه
من و جواد ظرف  ۳۶ســال زندگی
به دست آورده بودیم توقیف شد».

دستگیریخواهر
در دی ماه  ۱۳۸۸شیرین عبادی،
عــاوه بــر دریافــت نامــه اداره
مالیات -که مقدمه مصــادره دار
و نــدارش میشــود -در جریــان
خبــر دســتگیری خواهــرش کــه
دندانپزشک و استاد دانشگاه است
نیز قرار میگیرد.
«ساعت  ۱۱:۳۰شب ...محمودی
و مامــوران او بــه خانــه خواهــرم
نوشین در تهران حمله میکنند .او
و همســرش تازه آماده شده بودند
که به رختخواب بروند که زنگ در
خانه را میزنند ...بعد محمودی به
نوشین میگوید که برای بازجویی

بایــد بــا آنهــا بــه وزارت اطالعات
برود».
شــوهر نوشــین عبادی که نگران
همســر خود اســت ،بــا اتومبیل
خــود دنبال ماشــین مامــوران به
راه میافتد ولی یک ماشــین دیگر
مامــوران راه را بــر او میبنــدد تــا
ماشــین اول از دیــدرس خــارج
شــود« .او هم تا نزدیک صبح در
خیابانها پرسه میزند و نمیداند
چه کند .از یک ایســتگاه پلیس به
ایســتگاه دیگر مــیرود .فقط یک
قاضی کشیک را در دادگاه میبیند.
ولی اثری از ماموران امنیتی و زنش
نمییابد».
نوشــین عبــادی بــه بازداشــتگاه
انتقــال مییابد و به مــدت  ۲۱روز
در مــورد خواهــر خــود بازجویی
میشــود .بازجویــی در مــورد
موضوعاتی از این قبیل که «چگونه
خواهرش از پس هزینههای زندگی
در خارج از ایران بر میآید؟ پول از
کجا میگیرد؟ چرا به او جایزه صلح

«تا آزادی»
نســخه فارســی کتاب «تاآزادی»
شیرین عبادی ،که روایتهای باال
از آن نقل شدهاند را« ،نشر باران»
سوئد منتشرکرده است.
این کتاب ،به  ۱۹زبان دنیا ترجمه
شده و نسخه انگلیسی آن ،از سوی
موسسه انتشاراتی «رندومهاوس»
چاپ شده.
روایت این کتاب ،تاکنون از زوایای
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کامیونیتی ایرانیان
PARTICIPATE in our
CO

info@paivand.ca
کالس های زبان فرانسه رایگان ویژه مهاجران

PAIVAND

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

Mailing Address:
4010 Ste-Catherine W.

شریف

MONTRÉAL QC

514-996-9692
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,

free

استخدام پرستــار
CARWASH

فال قهـوه
و ورق
aznov152104nikpour

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

abedi free

freeazmar

 حل جدولهای عادی

ویژه:

و
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نیـازمنـدی هـای پیوند
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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

ارز

نیازمنــدیها

MMUNITY

استخــدام

فروش بیزنس تولید پوشاک

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

کامپیــوتر

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

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

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

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

روانشناسی  /روانکاوی

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 )

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
این لیست نیست؟

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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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
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jusqu’à

Sectionnel

699

Canapé

Canapé

699

سفـــارشآنالین

$

www.huntparts.ca
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،عضورسمیانجمنمترجمانکبک
•عضوجامعهمترجمان
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º

»


¼


















½











¦








کبک و
¦


½



ایران
رسمی
،رسمی اسناد و مدارک





¶




¢






¢

£















¢






©



¸




½



تنظیمدعوتنامه،ترجمهشفاهی
•ترجمهرسمیکلیه
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مدارک و خدمات مربوط به
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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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،دعوتنــــامهرسمی
ترجمـــهمدارک
514-624-5609

دارالترجمه رسمی فرهنگ

مترجم رمسی
شهــریاربخشی

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

514 585 - 2345
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نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و مدیر گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

www.paivand.ca since 1993

128

معرفی قابلیت های دوربین تلفن همراه
Huawei P20 pro

بعــد از
مقاله اخیرم در مورد
قابلیتهای دوربیــن تلفن همراه
سامسونگ گاالکسی نت  ،9چند
نفر از دوستان به من پیام دادندکه
تلفن همــراه Huawei P20 pro
هــم دارای دوربین فوق العاده ای
بوده و بهتر اســت در مورد آن نیز
مقاله ای تهیه کنم.
بنا به درخواست این دوستان ،این
مقاله به معرفی ویژگیهای تصویری
دوربیــن تلفن همــراه Huawei
 pro P20پرداخته و این گوشی را
فقط از این حیث مورد بررسی قرار
میدهد.
اولین چیزی که بر روی این گوشی
جلب توجه میکنــد ،تعداد  4عدد
لنزکوچک است که وظایف خاصی
بــه هــرکــدام از آنها محول شــده
اســت .بنابرایــن تا ایــن لحظه ،و

طبــق
اطالعــات محــدود بنــده ،ایــن
گوشــی ،اولیــن گوشــی  4لنــزی
جهان میباشــد .لنــز دوربینهای
این گوشــی ســاخت برند معروف
و جهانــی  Leicaبــوده که یکی از
بهترین سازندگان لنز و دوربین در
دنیاست .از این  4لنز ،یکی در جلو
قرار گرفته که برای تهیه «سلفی»
بــکار میــرود و ســه لنز در پشــت
دوربین که هرکدام دارای عملکرد
خاصیهستند:
دوربین اصلی با رزولوشن  40مگا
پیکســل که دوربین اصلی بوده و
بهترین و دقیقترین عکســها را به
ثبت میرساند .این رزولوشن برای
ایــن دوربیــن با این لنــز کوچک،
بســیار حائــز اهمیــت
تلفناستودیوفوتوبوک:
بوده و تا به حال چنین
(514) 984-8944
تکنولوژیــی بــر روی
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
دوربین یک گوشی تلفن
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
وجــود نداشــته و یا اگر
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
وجود داشــته ،بنده بی
STUDIO
تلگرامPHOTOBOOK :
خبرم! در کنار این لنز،
گروه ما در فیسبوک« :همه چیز در مورد مونترآل»
لنز دیگری قرار داشــته
تلویزیون آنالین مونترآل پالس MTL PLUS TV
که بزرگنمایی را بیشتر
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
کرده و بر روی ســوژه،
زوم میکنــد .وضــوح
تصویری این دوربین نیز
در حدود  8مگاپیکســل
جلسهرفعاشکالوتمرینتنظیمات
میباشــد .همچنیــن
دستیدوربینشمادر«استودیو
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر ایــن لنــز قــادر اســت با
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب اســتفاده از زوم اپتیکال
وعکسهایخانوادگی
در دو پوزیســیون  3Xو

اسپشیال این شماره:

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

 ،5Xبزرگنمایی بسیار جالبی را
بدون کم شدن کیفیت تصویر به
زیبایی به انجام برساند .همچنین
بزرگنمایــی  10Xنیز بصورت زوم
دیجیتــال بــر روی ایــن گوشــی
قابل دسترس میباشــد .بنابراین
میتــوان تا  10برابــر تصویر اولیه،
بــر روی آن بزرگنمایــی کرد .لنز
سوم هم به اصطالح «مونوکروم»
بوده و عکســهای سیاه و سفید با
رزولوشــن  12مگاپیکســل تهیــه
میکند .عکسهای حاصل از این لنز
نیز بسیار جالب و هنری بوده و از
کیفیت بسیار باالیی برخوردارند.
یکی از ویژگیهای بســیار عالی این
دوربین که باعث ثبت عکســهای
بــی نظیــری میشــود ،قابلیــت
 HDRیا همان تعــادل نور نقاط
تاریک و روشن تصویر است که در
این دوربین در سطح بسیار باالیی
دیده میشود .به بیان دیگر ،تمامی
قسمتهای پرنور ،بطور اتوماتیک
کمرنگ تر شده و برعکس ،تمامی
قسمتهای تیره ،روشنتر میگردند.
در نتیجه ،عکسهای سایه روشن،
بطور شــگفت انگیزی زیبــا دیده
میشوند.
یک کارکــرد جالب دیگــر بر روی
ایــن دوربین ،وضعیــت Beauty
 Controlبــوده که در تهیه پرتره
کاربــرد دارد .این وضعیــت به ما
کمک میکندکه عکسهای صورت
سوژه ها ،صافتر شده و بخش قابل
توجهــی از چین و چروکهای روی
پوست صورت را بصورت اتوماتیک
حذف کنــد .به زبان ســاده یعنی
میتوان با این دوربین چند ســال
جوانتر شــد! همیــن خصوصیت
باعــث میشــود افــراد فراوانــی به
ســمت این گوشــی که «اکســیر
جوانی» دارد ،جذب شوند!
تکنیک محو کــردن زمینه تصویر
یا به اصطالح عکاســان« ،بوکه»
بر روی این دوربین وجود داشــته
و حتی بعد از پایان عکاسی میتوان
مقــدار آن را تغییــر داد تــا ایــن
افکــت تصویری بهتر دیده شــود.
همیــن ویژگی باعث میشــود که
عکسهایمان بیشتر شبیه کارهای
عکاسان حرفه ای باشد.
بــر روی ایــن دوربیــن کوچــک
میتوانیم در فرمتهای  JPEGو
 RAWعکــس ذخیره کنیم تا
کیفیت عکسهایمان در حد یک
دوربین نســبتا حرفه ای بوده و
کیفیــت آن پــس از رتوش کم
نشود.
شاخص تراز افق نیز بر روی این
گوشی وجود داشــته و با فعال
کــردن آن میتوانیــم همیشــه
دوربیــن را در بهترین وضعیت
افقــی قــرار دهیم تا عکســها و
ویدئوهایمان کج وکوله نباشند.
رنــگ عکســهای ثبت شــده با
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مرکزکاریابیجوانان
www.cje-ndg.com

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

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:

Hampstead, Montreal-West

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

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:

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

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح

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

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

zarbarg paivand

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

Z

ARBARG

Iranian Business Directory

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca

صرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

حمیدرضا

خلیفی

Tel.: 514-839-7318
ایــن دوربین طبیعی تــر بوده و به
رنگهــای واقعــی نزدیکتر اســت.
بنابراین ،رنگها اغــراق آمیز نبوده
و همــه چیز آنگونه که هســت در
تصویر دیده میشود.
همانطــور کــه حتمــا میدانیــد،
باال بودن تعداد پیکســل ،نشــانه
قوی بودن سنســور دوربین بوده

1970 Ste-Catherine O,

و وضــوح تصویــر باالتــر اســت.
همچنیــن میتوانــد در جاهــای
تاریک نیز بخوبــی تصویربرداری
نماید .لــذا این دوربین در جاهای
تاریک نیز بــه خوبی عمل کرده و
عکســهای آن «نویز» بسیار کمی
دارند.
در کنــار همــه ویژگیهــای جالب

توجه در دوربین این گوشی ،یکی
از ایرادات آن ،عدم وجود لرزه گیر
دیجیتال در وضعیت فیلمبرداری
 4Kمیباشــد .البتــه لــرزه گیر در
وضعیــت  HDقابــل دسترســی
میباشد ولی کیفیت آن در حد 4K
نیست.
موبایلتان دوربین دار!
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ﮐﻼس ﻫﺎی راﯾﮕﺎن زﺑﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮان

< آﻧﻼﯾﻦ < متﺎم وﻗﺖ
< ﺗﺨﺼﺼﯽ < ﭘﺎره وﻗﺖ

ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ

< 514 864-9191

www.LeSuccesParleFrancais.gouv.qc.ca

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

39

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

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

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

PAiVAND

جنب دانشگاه کنکوردیا

خدمات ارزی

)

Tel.: 514-996-9692

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver

since3
199

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W. H3G 1M6
GUY
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 مطمئنترینوسریعترینروش انتقالارز
با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

 خریدار ارزهای خارجی
بابهترین نرخ روز
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 Mailing Address:

باباخانی

4010 Ste-Catherine W.
Montreal, QC H3Z 1P2

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

ناهیدپاکروان

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

سفر به ایران






Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده
)1253 Rue Guy (Metro: Guy

ASGARI

FARZIN

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
X
C
H
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G
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

