خدمات ارزی

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

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

جنب دانشگاه کنکوردیا

GUY

Bureau de Change

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

صرافیشــریف

1408

. انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم:توجه

Cote vertu, Bus 121 E

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

www.sharifexchange.ca

$

Sharif

EXCHANGE
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از مونتــــرال به تهـران از

1180

دارالترجمه رسمی یکتا
 دعوتــنامه رمسی- ترجمه رمسی

Tel.: 514-439-8501

الیت
صرافی

فارکس

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

)(خضر

GUY

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

سال سابقه کاری در کانادا25 با

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

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

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

Tel.: 514.426.7200

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

www.ParsPlumbing.ca

مشاورامالک:آرزوگتمیری

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

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

3 :

Š

Tel: (514) 290-2959

(514) 561-3-561

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

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

TO

4010 Ste-Catherine W.

وحیدخلـجی

VANCOUVER

سفر به ایران

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

Ninous Givargiznia, BSc.

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

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

iÂÀÅœ

مشاور امالک در مونتریال

South shore و

محضردارومشاورحقوقی

NOTAIRE-NOTARY

38 :

 ستاره5 صــرافی

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

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

pg. 5

ناهیدپاکروان

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

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

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

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364

fhemmatiyan@sutton.com

www.sutton.com

مشاور امالک در مونتریال
21 :

مسعود هاشمی

 تهیه وام های مسکن و جتاری
Office:
(514)
واردین و دانشجویان
مسکن برای تازه
 وام694-0840

Suite 304
H9H 5B9
Minoo Eslami

Fax

(514) 694-4291

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

مینو اسالمی

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

}gfZ\£›¬‹¯˜®›

(514) 816-4080

çœ£`›

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

Cell.: 514-298-4567

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

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

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

ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺮزﺑﺎﻧﭙﻮر

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

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

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

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

514 813 3633

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

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

2018 MODEL CLEARANCE

VILLE ST-LAURENT , H4R 1V4

+
RAV4 LE FWD 2019

Starting at $ 29,899 + Taxes

COROLLA HATCHBACK
CVT 2019

Starting at $ 23,749 + Taxes

%
0
for certain
cars only

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

514 376-9191
www.alixtoyota.com

وام با نرخ بهره

Financing

بامدیریت

الکس پورقناد

Contact Alex Pourghannad
for additional rebates
برترین سرویس و ارزان ترین بها 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 Feburary 1. 2019 until April 30, 2019 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

RAMIN ABBASI

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

2018 RAV4 LE FWD

2019 COROLLA CE MANUAL
LEASE STARTING AT
*

FOR 60 MONTHS AT
%

LEASE STARTING AT
*

FOR 60 MONTHS AT
%

WEEKLY

$0 DOWN

WEEKLY

$0 DOWN

$

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

48

1.49

$

DISCOUNT OF

CASH REBATE OF

$

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

8000

1.99

2019 CAMRY XSE V6

2018 TUNDRA 4X4

Head Office:

79

$

*

2000

*

ON PURCHASE OR LEASE

LEASE RATE STARTING AT
%

0.99

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

*Conditions may apply. Details in store.

شادی محمدی

Tel.: 514-660-7135

4540 Rue Lenoir
3 bdrm semi-detached home with
finished basement near Quartier DIX30
in Brossard
4942 sqft, $559,000

ILE PERROT TOYOTA

2100, boulevard du Traversier, Pincourt
www.ileperrottoyota.com

shadim.sky@gmail.com

1340 Rue Notre-Dame O.
Commercial space with 2 mezzanines
& a basement in Griffintown
3099 sqft, $6000/month

112 Rue Viking
2 bedroom renovated condo on two floors,
private terrace and interior parking in DDO
1013 sqft, $319,000

1901 Av. De Lorimier, apt. 5
2 bedroom condo with parking in
Ville-Marie
887 sqft, $299,000

ED

T
EN

R

80 Rue Berlioz, apt. 1504
3 bdrm condo with view of the city,
view of the water and interior parking
in Nun’s Island
1768 sqft, $679,000

760 Ch. Marie-Le Ber, apt. 313
2 bdrm corner unit with abundant
natural light and interior parking
in Nun’s Island
924 sqft, $334,000

520 Rue Martel, apt. 105
2 bdrm waterfront condo with interior
parking in Chambly
998 sqft, $1500/month

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

D

E
NT

RE

Courtier Immobilier Agréé
1384 Rue Notre-Dame O.
Commercial space in Griffintown
2158 sqft, $4500/month

G
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172 Rue Berlioz
4 bdrm semi-detached cottage with
pool and garage in Nun’s Island
1497 sqft, $3300 per month

NE

چلوکبابیباسابقه:توجه

300 Av. des Sommets, apt. 307
1 bedroom condo with interior parking
in Nun’s Island
753 sqft, $350,000

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

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

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

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Cell : (514) 571-6592

Email : masoudrealty@gmail.com
38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8
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ایران..
عفوبینامللل:

سال  ،۲۰۱۸سال شـرم
برای حکومت
سازمان عفو بینالملل روز پنجشــنبه ،چهارم بهمنماه ،در گزارش
جدید خود از وضعیت حقوق بشــر در ایران با اشاره به بیش از هفت
هزار بازداشــت ،ســال گذشــته را برای حکومت ایران «سال شرم»
نامید.
در گــزارش عفــو
بینالملل با اشــاره
به مــوج اعتراضات
برپاشــده در ایــران
علیــه فقــر ،فســاد
و اقتدارگرایــی در
سراســر ایران تاکید
ل گذشته در
در یک سا 
کــرد که مقامهــای ایرانی
اعتراضــات را بــه شــکل
اقداماتی «بیشرمانه» ،این
«گســتردهای» ســرکوب کرده و هزاران نفر از معترضان را بازداشت
کردهاند.
این سازمان حقوق بشری ،در گزارش خود به بازداشت شدن دستکم
 ۵۰روزنامهنگار ایرانی در یک سال گذشته اشاره کرده است.
در گزارش ســازمان عفو بینالملل همچنین تاکید شــده اســت که
دستکم  ۲۰تن از این روزنامهنگاران با احکام سنگین حبس مجازات
شدهاندکه در دادگاههایی «غیرمنصفانه» برایشان رقم خورده است.
در پی اعتراض در شمار زیادی از شهرهای ایران در دیماه سال ۹۶
که موضوعاتی اقتصادی و معیشــتی داشت اما با شعارهایی سیاسی
ادامه یافت ،بیش از  ۲۰کشته بر جای ماند.
از همان زمان ،تجمعات اعتراضی با موضوعات مختلفی در سراســر
ت اعتراضی
ایران برگزار شده است ،اعتراض اقلیتهای مذهبی ،حرک 
زنان مخالف حجاب اجباری تا تجمعات کارگران ،کشاورزان و معلمان
برای احقاق حقوق صنفی ،اقتصادی و اعتراض به وضعیت معیشتی از
جمله اعتراضاتی است که در یک سال گذشته در ایران رخ داده است.
ســازمان عفو بینالملل میگوید واکنش جمهوری اســامی به این
اعتراضها تنها سرکوب گسترده بوده است ،سرکوبی که با بازداشت
بیش از هفت هزار نفر در این یک سال ،همراه بوده است.
این سازمان حقوق بشری بینالمللی در گزارش خود بازداشت شدگان
یک ســال گذشته را از گروههای مختلفی توصیف کرده و اعالم کرد
کــه این هفت هزار نفر ،دانشــجویان ،روزنامهنگاران ،فعاالن محیط
زیست ،کارگران و مدافعان حقوق بشر ،از جمله حقوقدانان ،فعاالن
حقوق زنان ،فعاالن حقوق بشــر ،فعاالن حقــوق اقلیتها و فعاالن
اتحادیه صنفی را شامل میشوند.
در گزارش ســازمان عفو بینالملل تصریح شــده که بســیاری از این
بازداشتها خودسرانه بوده ،صدها نفر به زندان محکوم شدهاند ،برای
گروهی از آنان مجازات شــاق اجرا شده و دستکم  ۲۶معترض نیز
کشته شدند.
فیلیپ لوتر ،مدیر بخش خاورمیانه و شــمال آفریقا در ســازمان عفو
بینالملل در این باره میگوید« :سال  ۲۰۱۸در تاریخ به عنوان سال
شــرم برای ایران ثبت خواهد شد ،چرا که در این یک سال ،مقامات
ایران تالش کردند تا با تشدید اقدامات خود علیه آزادی بیان ،تشکیل
انجمنها و شکلگیری تجمعات مسالمتآمیز و دستگیری جمعی از
معترضان ،هر نشانهای از مخالفت را بیاثرکنند».
بــه گفتــه این مقام ســازمان عفو بینالملل« ،شــمار حیــرت انگیز
بازداشــتها ،افزایــش احــکام زندان و اجرای احکام شــاق نشــان
می دهد که مقامات بر ســر شدت بخشــیدن به سرکوب حرکتهای
مسالمتآمیز به توافق و جمعبندی رسیدهاند».
در گزارش ســازمان عفو بینالملل نســبت به به کارگیــری اقدامات
خشــونتآمیز مقامهای ایران در ضرب و شتم معترضان غیرمسلح،
استفاده از گاز اشکآور برای سرکوب تجمعات اعتراضی و استفاده از
ماشینهای آبپاش انتقاد شده است.
در این گزارش به بازداشت برخی مدیران کانالهای تلگرامی که درباره
تجمعات اعتراضی اطالعرسانی میکردند نیز اشاره شده است.
ســازمان عفو بینالملل در این گزارش به بازداشــت خودسرانه یازده
وکیل دادگستری ۵۰ ،روزنامهنگار و  ۹۱دانشجو در یک سال گذشته
اشاره کرده است.
عالوه بر این سازمان عفو بینالملل بازداشت  ۱۱۲زن مدافع حقوق
زنان را در کارنامه حقوق بشــری ایران در ســال  ۲۰۱۸میالدی ثبت
کرده است.
موضــوع برخورد نیروهــای امنیتی و انتظامی بــا دروایش گنابادی،
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با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس ن َبرد گمان که پیکار گسست،
در این شب سی ساله دوام آوردیم:
تکــۀ آتشی به روی کف دست...
با ّ
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

مشاور امالک مسکونی در سراسر مونتریال

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

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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


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

•

_________
برای ما بنویسید ،اما...

کوتــاه ،زیباتر است

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

•

Distributed Free

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

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

www.aliasgharmassoumi.net
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شعر و ترانه...
راستی را که به دورانی

سخت ظلمانی عمر می گذرانیم

کلمات بی گناه نابخردانه می نماید
پیشانی صاف نشان بیعاری است
آن که می خندد خبر هولناک را

هنوز نشنیده است

چه دورانی

که سخن از درختان گفتن
کم و بیش جنایتی است

چرا که از اینگونه سخن پرداختن
در برابر وحشت های بی شمار

خموشی گزیدن است!

نیک آگاهیم که نفرت داشتن

از فرومایگی حتا

رخساره ی ما را زشت می کند

www.paivand.ca since 1993

واشنگنتتایمز:

ایران  ۴۰سالگی سقوط خود را جشن میگیرد
روزنامــه آمریکایــی واشــنگتن تایمــز در
سرمقالهایمینویسدرهبرانمذهبیایران
ســخت در تالشــند تا با رنگآمیزیهای
تبلیغاتی خود چهلمین سال سقوط کشور
پــس از انقــاب اســامی را بهعنوان یک
موفقیت به مردم کشور معرفی کنند.
واشــنگتن تایمز مینویســد« :مــاه آینده
چهلمین ســال به قدرت رسیدن آیتالله
روحاللــه خمینــی و هــواداران او در ایران
اســت .آیتالله محمد یزدی گفته اســت
در این چهل ســال ایران به ارزش و اندازه
چهارصد سال در زمینههای تکنولوژی و
علوم و زندگی خوشبخت برای مردم کشور
پیشرفت داشته است.
امــا آمــار و واقعیات جامعــه ایرانی تصویر
دیگــری را به ما نشــان میدهد .کوهی از
آمــار و اطالعــات و واقعیات ایران نشــان
میدهد که در این چهل ســال گذشــته و
در زیر حکومت رژیم جمهوری اســامی،
ایران و ایرانیان خوشــبختی خود و اعتبار

کشورشــان در جامعه جهانی را از دســت
دادهاند.
به گفته بانک جهانی ،درآمد ساالنه مردم
ایران از دهه هفتاد میالدی تا امروز بیش
از  ۳۰درصد کاهش یافته اســت و اقتصاد
ایران در میان کشورهای جهان از رتبه ۱۷
به  ۲۷ســقوط کرده اســت و مردم کشور
فقیر شدهاند .اما رهبران ایران در میان این
افراد فقیرشده نیستند .فساد و تباهی در
میان آنها امری عادی است.
به گفته یک گزارش تحقیقاتی خبرگزاری
رویتــرز ،آیتاللــه علــی خامنــهای رهبــر
مذهبــی حکومــت بیــش از  ۹۵میلیــارد
دالر ســرمایه را در اختیــار خود دارد .علی
الریجانــی و محمد جــواد ظریف نیز گفته
میشــود در میان ثروتمندانی هستند که
میلیونهــا دالر بهخاطــر موقعیت ممتاز
اجتماعی خود بهدست آوردهاند.
بیش از  ۸/۲میلیون ایرانی به مواد مخدر
معتاد هســتند و ایــران دارای بیشــترین

مورنینگاستار:
حکومتمذهبیایرانبههمهشعارهای
انقالبپشتکردهاست

نازگل فالح طوسی

صدای ما را خشن می کند

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

دریغا!

خود

مهربانشدننتوانستیم!

چون عصر فرزانگی فراز آید
و آدمی آدمی را یاور شود

از ما

ای شمایان

با گذشت یاد آرید

(برتولت برشت)

ای خشم به جان ت
اخته توفان شرر شو
ای بغض گل اند
اخته فریاد خزر شو
ا
ی روی برافروخته
خود پرچم ره باش
ای مشت برافرا
شته افراخت هتر شو

روزنامه مورنینگ استار ارگان حزب کمونیست بریتانیا در مقالهای
به مناسبت چهلمین ســال انقالب اسالمی مینویسد حکومت
مذهبی حاکم بر ایران به همه شعارهای آن انقالب پشت کرده و
پشتیبانی مردم کشور را از دست داده است.
مورنینگ اســتار مینویســد« :اوضاع و شــرایط امروز درکشــور
ونزوئــا یــادآور دوران وقوع انقالب در چهل ســال پیش را بهیاد
میآورد .اما در مقایسه ،دولت ایران امروز به هیچوجه از پشتیبانی
مردمی به اندازه حکومت نیکوالس مادورو برخوردار نیست.
واقعیت این است که رهبری مذهبی ایران در چهار دهه گذشته
تمام شعارهای انقالب را زیر پا گذاشته است و آزادی و دموکراسی
و عدالت اجتماعی را بهباد فراموشی سپرده است.
آن انقالب فرصتی را برای مردم کشور فراهم کرده بود تا با کسب
آزادی و استقالل و استفاده از منابع عظیم طبیعی و انسانی خود
کشوری خوشبخت را بسازند.
نقض فاحش و وحشــتناک حقوق بشــر توســط این حکومت و
سرکوب سازمانهای سیاسی و فعاالن مدنی همواره در این چهل
سال مورد محکومیت جامعه جهانی بوده است.
البته شرایط حاکم بر ایران نباید بهانهای برای دخالت آمریکا برای
تغییر آنها به میل واشــنگتن باشــد .مردم ایران برای رسیدن به
دموکراسی ،صلح و حقوق بشر مستحق گرفتن پشتیبانی از همه
آزادیخواهان جهان هستند».

مرکزکاریابیجوانان

و بسیاری دیگر

_________________________

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

Tel.: (514) 697-0225

نسرین پارسا

Voyages Lexus

آژانسمسافرتییونیگلوب

________________________________
1455 PEEL, local 148

•
•
•
•
•

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

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

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

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

www.cje-ndg.com

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

هســتند ،یادآوری چهل سالگی این واقعه
بــرای مــردم ایــران چیزی جــز تلخکامی
بههمراه ندارد».
•

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

که خشم گرفتن بر بیدادگری حتا

می خواستیم کرد

تعداد معتادان در جهان اســت.
 ۴۰درصــد مردم ایران که عمدت ًا
جوانانتحصیلکردههستندبیکار
هستند .در طول یکسال گذشته
نیز اعتراضات خیابانی به شرایط
ســخت اقتصــادی و اجتماعــی
درکشور مشاهده شده است.
در ایــن میــان تحریمهای دولت
آمریــکا نیز شــرایط را ســختتر
کرده اســت ،اما ریشه مشکالت
ایران و مردم آن به داخل کشــور
بازمیگردد .مردم کشــور پس از
گذشــته چهل ســال از حکومت
انقالبی به این نتیجه رســیدهاند
کــه انتظــار هرگونــه اصالحــات
اساسی از سوی این رژیم حداقل
از ســوی رهبران کنونی آن به زبان
ساده غیرممکن است.
درحالی که رهبران ایران به دنبال جشــن
گرفتــن چهــل ســالگی انقــاب خمینی

NOTAIRE-NOTARY

نیکآگاهیم

ما که زمین را آماده ی مهربانی

PAIVAND: Vol. 25  no.1408  Feb. 01, 2019

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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سرمای شدید قطبی
از نیمــه دوم ژانویه هوای
مونتریال «ناجوانمردانه»
سرد شده است .سرمایی
که تا مغز اســتخوان نفوذ
می کند و نفس کشیدن را
دشوار می سازد .به گفته
کارشناســان ،این بخشی
از سرمای قطبی شدیدی
اســت که بــرای چند هفتــه ادامه
خواهد دشــت و می تواند تا پایان
ماه فوریه نیز به درازا کشد .در این
شرایط همه از خود می پرسند این

ســرمای طاقت فرسا کی پایان می
یابد؟ متاســفانه این ســرما مدتی
طوالنی باقی خواهد ماند .معموال
امواج ســرما تنها چنــد روز طول

می کشــد ،امــا بنابر گــزارش
«گلوبال نیوز» این موج سرما
که «پوالر ورتکــس» نام دارد
حرکتــی کنــد دارد و در جهت
قطب جنوب به حرکت در می
آیــد .این موج بیشــتر بخش
هــای شــرق کانــادا را درمــی
نــوردد .بد نیســت بدانیم که
درحــال حاضــر از  10ســرد ترین
نقاط دنیا 9 ،نقطه آن در کانادا قرار
دارد( .تلخیص از مونتریال بالگ،
 17ژانویه .)2019

کاندوی  15میلیون دالری در مونتریال
گــران قیمــت تریــن کاندوهای
مونتریــال را درحــال حاضــر در
فهرســت امــاک عرضــه شــده
( )MLSنمــی تــوان یافت ،بلکه
دفتــر فروشــی در مرکــز شــهر
مونتریــال وجود دارد که کســانی
کــه از برابرش می گذرند از وجود
آن اطــاع ندارنــد .در ایــن دفتر
کاندویی بــرای فروش عرضه می
شود که بهای بدون مالیات آن 15
میلیون و  435هزار دالر است.
این پنت هاوس برفراز هتل «فور
ســیزن» در خیابان دو ال مونتاین
در حــال ســاخت اســت .فروش
ایــن کاندو به صــورت انحصاری،

خصوصی و به ویژه بدون تبلیغات
انجــام می شــود .قیمت هر فوت
مربع این کاندو حدود  2هزار دالر

است و مالیات ،عوارض شهرداری
و مالیات مدارس آن ســر به 300
هــزار دالر در ســال مــی زندکه از
بهای یک خانه متوسط در برخی
از مناطق مونتریال بیشتر است.
در حال حاضر  18دســتگاه از این
نوع کاندو در دست ساخت است
که  12واحــد آن تاکنون قولنامه
شــده و تنها  6واحد دیگر موجود
اســت .مســاحت هریــک از این
کاندوها حدود  9هزار فوت (850
متــر) مربع اســت« .تلخیص از
گازت مونتریال 19 ،ژانویه .)2019

دختر پناهنده سعودی در تورنتو :زنان سعودی برای
بیشتر کارها باید از مردان اجازه بگیرند
رهاف محمد الکنون ،دختر
 18ساله ســعودی که اخیرا
بــه کانادا پناهنده شــد ،روز
ســه شــنبه  15ژانویــه در
مصاحبه با رسانه ها خود را
خوش شانس خواند و گفت
زنان بســیاری در عربستان
سعودی از استقالل شخصی
محرومند و برای بیشتر امور زندگی
باید از سرپرســت مــرد خود اجازه
بگیرند .رهاف که  18سال بیشتر
ندارد ،چندی پیش هنگام سفر با

خانواده به کویت ،به خاطر «آزار و
اذیــت خانواده و تــاش آنان برای
وادارکردن وی به ازدواج اجباری»
آنها را ترک کرد و به تایلند گریخت

و سپس کانادا به او پناهندگی
داد و روز دوشنبه  14ژانویه
وارد تورنتو شد .رهاف گفت
این که توانســته عربســتان
ســعودی را ترک کنــد و در
کانادا مستقر شود به معنای
خوش شانس بودن اوست.
وی امیدوار اســت در کانادا
زندگی مستقل و خصوصی داشته
باشــد( .ســام تورنتو 15 ،ژانویه
.)2019

شکایت کهنه سربازان از دولت فدرال
ســربازان قدیمــی و اعضــای
بازنشســته ژاندارمری ســلطنتی
کانــادا از دولــت فدرال بــه دادگاه
شکایت کرده و درخواست غرامت
و جبــران ضــرر و زیان کــرده اند.
مبلــغ مــورد درخواســت در ایــن
شــکایت  600میلیون دالر اســت

و شاکیان دولت را متهم به سهل
انــگاری و نقض قرارداد می کنند.
آنها همچنین از دادگاه خواســته
انــد که دولت را ملــزم به پرداخت
مزایــای معوق و بهــره دیرکرد آن
کند .در متن شــکایت آمده است
که اشتباه محاسبه دولت موجب

زیــان افــراد
آســیب پذیــری
شــده کــه برای
ادامــه زندگی به
ایــن مزایا نیاز و
وابستگی داشته
اند .همچنین،

سال رکورد برای ساخت و ساز در مونتریال
ســال  2018رکورد ساخت و ساز
در مونتریــال شکســته شــد .در
این سال  154کارگاه ساختمانی،
هرکــدام بــا ســرمایه بیــش از
20میلیــون دالر در کالنشــهر
مونتریال مشــغول ساخت و ساز
بود .بنابر «چشم انداز مونتریال
بزرگ» ارائه شده توسط «موسسه
متروپولیتن مونتریال» ()CCM
در  82منطقه شــهری کالنشــهر

مونتریــال نزدیک بــه  40میلیارد
دالر در این برنامه های ســاخت و
ساز ســرمایه گذاری شــد .دراین

ترازنامه تصریح شده که کارهای
اجرایی قطار سریع السیر شهری
( )REMبــه ارزش  6.4میلیــارد
دالر نیــز آغــاز شــده کــه از زمان
ســاخت متروی مونتریــال بزرگ
ترین برنامه حمل و نقل عمومی
بوده است( .تلخیص از تارنمای
تلویزیــون ت .و .آ 28 ،.ژانویــه
.)2019

سیگار ،مرگبارتر از سرطان سینه
«شــورای کبکــی دخانیات
و ســامت» ()CQTS
روز یکشــنبه  20ژانویــه به
مناســبت برگــزاری هفتــه
«کبــک بــدون دخانیات»
اعالم کرد که کشیدن سیگار
دوبرابر بیش از ســرطان ریه
تلفات دارد و هرسال حدود
 30هزارکبکی را به کام مرگ
می کشد .حدود  85درصد از موارد
ایــن بیماری – که موجب اختالل
در تنفس شــده و به آســیب های
غیرقابل جبران به دستگاه تنفس
و ریه ها منتهی می شــود – ناشی
از کشیدن سیگار است .دکتر ژان
بوربو که معتقد اســت « 50تا 70
درصد موارد این بیماری تشخیص

داده مــی شــود» توضیح می دهد
که« :درمورد بســیاری از بیماران
تشخیص برونشیت حاد ،سرفه و
عفونت مجاری تنفســی داده می
شــود ،درحالی که درواقع بیماری
آنها ناشی ازکشیدن سیگار است».
یــک متخصــص بیمــاری هــای
ریــوی می گوید« :از ســال 2009

تعــداد زنانی کــه از بیماری
هــای ریــوی می میرنــد ،از
بیمــاران مبتال به ســرطان
سینه بیشــتر است» .مدیر
«شــورای کبکــی دخانیات
و ســامت» مــی گویــد:
«گرایش مــردم به فراموش
کردن است اما مشکل ناشی
از کشیدن سیگار در جامعه
ما با حل شدن فاصله بسیار دارد و
هنوز امروز مصرف دخانیات تلفات
بســیار بــه بــار مــی آورد ،کیفیت
زندگی را تخریب می کند و هزاران
تــن را بــه کام مرگ می کشــد».
(تلخیــص از ژورنال دو مونتریال،
 21ژانویه .)2019

رواج چند همسری در جوامع مسلمان کانادا
ذیب ،زن مســلمان ساکن تورنتو
وقتــی از همســرش شــنیدکه زن
دوم اختیارکرده ،شــوکه شــد .او
در گفتگو با خبرنگار ســی بی سی
گفت« :شــوکه شــده بــودم ،نمی
توانســتم بــاور کنم ،محــال بود.
دچار افســردگی و اضطراب شــده
بــودم .اوضاع روحــی ام آنقدر بد
بود که پزشک مرخصی استعالجی
از محل کار را توصیه کرد» .ذیب
و چند زن مسلمان کانادایی دیگر
در موقعیــت مشــابه قــرار دارند و

معتقدنــد وضعیت آنها مــی تواند
جنبــش « »ME TOOرا بــه راه
اندازد .آنها می خواهند با استفاده
از این فرصت« ،چند همســری»
در متن شــکایت آمده
است که دولت از سال
ها پیش درجریان این
اشــتباه محاسبه بوده
ولی هیچ اقدامی برای
تصحیــح آن نکــرده
است .این شکایت بر
مبنایاشتباهمحاسبه
ای طــرح شــده کــه

در کانــادا را محکوم کــرده و برای
همیشــه به آن در جوامع مسلمان
ســاکن کانادا پایان دهنــد .ذیب
می گوید« :شــاید اگر من سکوت
را بشــکنم ،زنان دیگر نیــز از من
پیــروی کننــد ،زیرا مــردان با این
کار قوانین کانادا را نقض می کنند
و کســی هم بــا آنها برخــورد نمی
کند»( .تلخیص از تارنمای ایران
جوان 18 ،ژانویه .)2019

دولت پذیرفته که درســال 2002
مرتکب شده و حقوق بازنشستگی
و مزایای  270هزار تن از سربازان
قدیمی و بازنشستگان نظامی دیگر
تا ســال  2010که به اشــتباه پی
برده شد را دربر می گیرد.
(تلخیص از تارنمای
رادیوکانادا 27 ،ژانویه .)2019
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افزایش حداقل دستمزد در کبک
از اول ماه مه سال جاری حداقل
دســتمزد در کبــک  50ســنت
در ســاعت افزایش می یابد و به
 12.50دالر می رسد .ژان بوله،
وزیر امور اشــتغال و همبستگی
اجتماعی کبک تصریح کرد که
از ایــن افزایــش  4.17درصــدی،
 288200تن از کسانی که در کبک
کار مــی کننــد بهره می برنــد .او
افزودکه این افزایش موجب بیشتر
شــدن درآمد ســاالنه بین  400تا
 650دالر ،بسته به میزان ساعات
کار و وضعیــت خانوادگی فرد می
شود .همچنین ،از تاریخ اول ماه

مه ،حداقل دستمزد کسانی مانند
کارکنان رستوران ها که درآمدشان
بر مبنای دریافت انعام از مشتریان
اســت نیــز ســاعتی  10.05دالر
تعیین می شــود که افزایشــی 25
ســنتی خواهد داشــت و دستمزد
کارگران فصلی چیدن شــاه توت و
توت فرنگی هم به ترتیب کیلویی

 3.71و  0.99دالر خواهــد بــود
که افزایشی  15و  4سنتی خواهد
داشــت .وزیــر امور اشــتغال و
همبســتگی اجتماعــی کبــک
پیش بینی می کند که در ســال
های  2019 – 2020تفاوت بین
حداقل و متوســط دستمزد به 50
درصد برســد .بنابر اعــام وزارت
دارایی ،در ســال  2018دســتمزد
متوســط در کبک ساعتی 24.92
دالر بوده اســت .ده ســال پیش،
حداقل دستمزد در کبک ساعتی
 9دالر بود( .لو ســولی کبک30 ،
ژانویه .)2019

جریمه  21هزار دالری مسافر مست هواپیما
یــک مــرد انگلیســی که
رفتــار مســتانه اش در
هواپیما باعــث دور زدن
و بازگشــت هواپیمــای
شــرکت وســت جت بــه
کلگــری شــده بــود ،در
دادگاه به پرداخت 21260
دالر بهــای بنزیــن تلــف
شــده هواپیما محکوم شد .او که
 44ســال دارد ،عالوه بر پرداخت
خسارتشرکتهواپیماییپذیرفت
کــه درمــورد مقاومــت دربرابــر
دستگیری توسط پلیس و تخطی از
مقررات امنیتی پرواز مقصر است.

او کــه الکلی بوده ،به مدت  18ماه
الکل را ترک کرده بود اما درســت
پیش از پرواز دوباره به آن روآورد و
 6جام مشروب الکلی نوشیده بود.
او در دادگاه جرم خود را پذیرفت و
به خاطر خسارت هایی که رفتارش

وارد کرده بود عذرخواهی
کرد .شرکت وست جت
خواهــان دریافــت 200
هــزار دالر خســارت و
ضــرر و زیان شــده بود،
اما قاضی دادگاه با اشــاره
بــه پشــیمانی او و گفتن
این کــه نمی خواهد او را
ورشکســت کند تنها بــه پرداخت
 21هــزار دالر بابت ســوخت تلف
شــده هواپیمــا محکومــش کرد.
(تلخیص از تارنمای تلویزیون سی
بی سی 29 ،ژانویه .)2019

بازنگری در توافق های مالیاتی شهرداری
مونتریال با دولت کبک

والــری پالنــت ،بانــوی شــهردار
مونتریال بار دیگر خواهان بازنگری
در توافــق هــای مالیاتی ای شــد
کــه شــهرداری بــا دولــت کبــک
دارد .او در جلســه شورای اجرایی
شــهرداری ضمن تاکید بر این که
مونتریال به «اکســیژن بیشــتر»
نیــاز دارد گفــت« :ما بــه توافقی
مالیاتی با دولت کبــک نیاز داریم
که منابــع درآمد شــهرداری برای
تامیــن همه نیازها را تنها محدود
به مالیات ملکی نکند» .شــهردار
مونتریــال قــرار اســت در روزهای
آینــده با وزیــر امور شــهرداری ها
و مســکن دیــدار نمــوده و درباره
توافق مالیاتی گفتگوکند .در حال

حاضر 70 ،درصد از کل درآمدهای
شهرداری از محل مالیات ملک که

توسط مالکان و صاحبان کسب و
کار پرداخــت می شــود تامین می
گردد .شهردار مونتریال در جریان
برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی
گفت« :همه آنچه که شــهرداری
باید پرداخت کند :شبکه فاضالب،
کمک به افــراد بی خانمان و کلیه
هزینه های دیگری که یک شــهر
دارد ،وابســته به مالیــات امالک
اســت» .شــهرداری مونتریــال و
دیگر شهرهای کبک خواستار این
هستندکه بخشی از درآمد ناشی از
مالیــات فروش کاال به شــهرداری
اختصاص یابد( .تلخیص از ژورنال
دو مترو 24 ،ژانویه .)2019

 1.4میلیون دالر ارثیه برای همسایگان مهربان
یــک زن  84ســاله مقیم ســاحل
جنوبــی مونتریــال کــه از جانــب
خویشــان نزدیــک خود احســاس
رهاشــدگی مــی کرد خانــه و دیگر
دارایــی های خــود بــه ارزش 1.4
میلیــون دالر را برای همســایگان
مهربــان خــود که بــا آنهــا پیوند
دوستی داشت به ارث گذاشت.
او در ســال  2013درگذشــت و
وص ّیت او باعث شکایت نزدیکانش
که از ارث محروم شده بودندگردید

وکار بــه دادگاه کشــید .این زن از
خود دو وصیت نامه به تاریخ های
 2004و  2012بجاگــذارده بــود.
در وصیت نامــه دوم که هفت ماه
پیش از فوت نوشته شده و به تایید
محضر رسیده بود او نزدیکان خود
را تقریبــا از ارث محروم کرده بود.
از ارث محروم شــدگان بــه دادگاه
شــکایت بــرده و ادعــا کردنــد که
متوفی دچــار اختالل حواس بوده
و صالحیت امضای وصیت نامه را

نداشته و آن را زیر نفوذ همسایگان
خود امضاءکرده بوده است .قاضی
دادگاه عالی با بررسی همه جوانب
و ادعاهــای طرفین ،درخواســت
نزدیــکان متوفــی درمــورد ابطال
وصیت نامه به نفع همسایگان را رد
کرد و دالیل آنها را موجه ندانست.
(تلخیــص از ژورنال دو مونتریال،
 26ژانویه .)2019
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مونترال ۴۳ :نفر با مونوکسید کربن در دبستانی مسموم شدند
بــه دنبال نشــت گاز مونوکســید
کربن در دبســتانی در مونترآل در
مجموع  ۴۳نفر از جمله  ۳۵کودک
و هشت بزرگسال راهی بیمارستان
شدند.
حــدود ســاعت  ۱۱:۳۰صبــح روز
دوشــنبه در پی نشــت مونوکسید
کربن در این دبستان با  ۲۷۰دانش
آمــوز ۳۵ ،نفــر از دانش آمــوزان و
هشــت نفــر از کارکنــان مدرســه

احساس ناخوشی کردند.
بالفاصلــه آمبوالنــس هــا بــرای
درمــان و ارزیابــی وضعیــت ایــن
افــراد به مدرســه اعزام شــدند .به
گفته امدادگــران وضعیت افرادی
که به بیمارستان منتقل و بستری
شــده اند ،پایدار اعالم شده و تنها
عالئمــی چــون ســرگیجه و تهوع
گزارش کردهاند .این مشکل ناشی
از سیســتم گرمایشی مدرسه بوده

که گاز کشــنده مونوکسیدکربن را
در محیط منتشرکرده است.
تمامی افراد از ســاختمان مدرسه
تخلیه شــده انــد و نیروهای آتش
نشــانی پیش از آن کــه کارگران به
تعمیر سیســتم گرمایشی مدرسه
بپردازند ،هوای ساختمان را تهویه
کردهاند.

برترین دانشگاههای کانادا معرفی شدند

«تایمــز هایــر اجوکیشــن» در
تازهتریــن بررســی خــود برترین
دانشگاههای کانادا در سال 2019
را معرفی کرده است.
معیار تایمز هایر اجوکیشن برای
دســته بندی دانشگاههای کانادا
براســاس  6شــاخص بوده است؛
شــمار اســاتید دانشــگاه ،تعداد
اعضــای هیئــت علمــی ،میزان
تولیــد علــم و اســتنادات و تأثیر
پژوهشها از جمله معیارهای این
نظام رتبهبندی است.
سیســتم رتبهبندی دانشگاهها و
مؤسسههای آموزش عالی تایمز،
یکــی از مشــهورترین نظامهــای
رتبهبندی بینالمللی دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی است.
این رتبهبندی اولین بار در ســال
 2004با همکاری تایمز و کیو.اس
منتشر شد؛ این همکاری تا سال

 2010تحــت عنــوان رتبهبندی
تایمزکیو.اس ادامه داشت.
در ســال  2010تایمــز همکاری
خــود با کیــو .اس را قطع کرده و
قــرارداد همــکاری را با مؤسســه
تامسون رویترز امضاءکرد.
در لیست زیر به  10دانشگاه برتر
کانادا در ســال تحصیلــی 2019
اشاره میشود:
 .1دانشگاه تورنتو
 .2دانشگاه مک گیل
 .3دانشگاه بریتیش کلمبیا
 .4دانشگاه آلبرتا
 .5دانشگاه مکمستر
 .6دانشگاه مونترآل
 .7دانشگاه واترلو
 .8دانشگاه وسترن انتاریو
 .9دانشگاه کلگری
 .10دانشگاه کویینز
براساس رتبهبندی دانشگاههای

هر  8دقیقـــه یک بازنشسته

ســازمان بازنشســتگی کبــک
مــی گویــدکه تــا ســال 2025
هــر  8دقیقه یک تن به شــمار
بازنشســتگان افــزوده خواهد
شد.
به این ترتیب ،تا  6ســال دیگر
تعداد بازنشستگان در کبک بالغ بر
 850هزار تن خواهد شد .سازمان
بازنشســتگی کبک در نظــر دارد

کســانی که کار می کنند را وادارد
که برای دوران بازنشســتگی خود
برنامه ریزی بهتری داشــته باشند

جهــان در آمــوزش عالی توســط
موسســه تایمز در ســال ،2015
دانشــگاه تورنتو در مــکان  19در
ســطح جهان و رتبــه  1در کانادا
قرار داشته ،در حالی که براساس
نظــام رتبهبنــدی  QSدر ســال
 ،2015این دانشــگاه در رتبه 34
جهان و رتبه  2در کانادا قرارگرفته
است.
در رتبهبندی علمی دانشگاههای
جهان در ســال  ،2014دانشــگاه
تورنتــو در مــکان  24جهــان و
جایگاه اول در کانادا قرار داشت.
دانشــگاه تورنتــو بــه عنــوان
بزرگترین و مهمترین دانشــگاه
کانادا در تازهترین رتبه بندی که
مربوط به ســال جاری میشــود،
رتبه  18را به جهت جایگاه علمی
خود در سطح جهان کسب کرده
است.
و بــرای انجــام ایــن کار تارنمــای
www.retraitequebeq.
 .gouv.ca/jeplanifieرا
راه اندازی کرده اســت .این
تارنما ابزاری مددرسان برای
کسانی است که می خواهند
بداننــد برای برخــورداری از
یک بازنشستگی مناسب هر
هفته چقدر باید پــس انداز کنند.
(تلخیص از الپرس مونتریال22 ،
ژانویه .)2019
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کانادا...

ظهور و سقوط «تئو تاکسی»

 ۴سال پیش زمانی که تئو تاکسی
شروع به کارکرد ،به نظر میرسید
بعد از طوفان «اوبر» ،اتفاق جدید
دیگــری در صنعــت تاکســیرانی
در حــال رخ دادن اســت و این بار
گویا قرار است مونترال آبستن این
تحول بزرگ باشد .تئو تاکسی قرار
بود یک شــرکت تاکسیرانی بر پایه
خودروهای الکتریکی باشــد که به
رانندههای خود بر اســاس ساعت
کار ،دســتمزد پرداخــت میکرد.
اپلیکیشــنی هم بــرای آن طراحی
شــده بود کــه مثل اوبــر موقعیت
تاکســی های مختلف اطراف شما
و وضعیت خودرویی که به سمت
مســافر میآمد را به شــکل آنالین
نشان میداد.
این بیشتر شبیه یک رویا بود تا
واقعیت.
امــا هفته پیش ناگهان الکســاندر
تایفر ،موســس تئو تاکسی ،اعالم
کــرد تئو تاکســی بــه پایــان خود
رســیده و او در این ورشکســتگی،
تمامی سرمایهاش را از دست داده
اســت .ســرمایه تایفر در تاکســی
تئــو  ۴میلیــون دالر برآورد شــده
اســت .حاال که این شــرکت اعالم
ورشکســتگی نمود ،مشخص شد
چــرا از روز اول خیلیهــا این مدل
تجاری را به یک رویا تشــبیه کرده
بودند!
تئو تاکســی در تمام این ســالها
یــک مدل تجاری ناموفــق را جلو
میبرده که بر اســاس کمک مالی
هنگفت دولتی بنا شده بود .مدلی

Téo Taxi closes, leaving
450 drivers unemployed

که بــا تغییر دولت ،دچار دردســر
شد و کشتی بزرگی را با خود به گل
نشاند.
تئــو تاکســی روز سهشــنبه هفته
پیش برچیــده شــد و  ۴۵۰راننده
فعال در این تاکسی بیکار شدند.
الکســاندر تایفــر ،بنیانگــذار تئــو
تاکسی در نامهای سرگشاده اظهار
امیــدواری کــرد کــه داراییهــای
شرکت در اختیار دیگران ،منجمله
هیدروکبک ،قرار گیرد و پیشنهاد
داده هیدروکبــک یــا شــرکت
ســرمایهگزاری کبک ،جایگاههای
شارژ و نرمافزارهای مورد استفاده
تئــو تاکســی را خریــداری کنند.
همچنین امکان اســتفاده از مرکز
تلفــن تئــو تاکســی بــرای دیگــر
سرویسهای تاکســی وجود دارد.
تایفــرگفته اســت  ۲۲۰خــوردوی
برقی موجود در ناوگان تئو تاکسی
همچنان میتواند برای استفاده در
دیگر سرویسهای تاکسی یا دیگر
شرکتهای همسان مفید باشد.
حرف درستی است .هرچند مدل
تجاری تئو تاکســی موفــق نبوده
اما تجهیــزات و تکنولــوژی مورد
استفاده در این شرکت ممکن است
نظر دیگران را به خود جلب کند.
فرانســوا لوگو ،نخستوزیر کبک،
روز سهشــنبه اعــام کــرد که تئو
تاکســی دیگر ســرمایهای از سوی
دولت کبک دریافت نخواهد کرد.
صنــدوق بودجــه (Caisse de

 )Depotدر ســال  ۲۰۱۵پانــزده
میلیون دالر و بعدا هفده میلیون
دالر در ایــن طرح ســرمایهگذاری
کرده بود .چندین بخش اســتانی
دیگر نیز تا سقف  ۵/۹میلیون دالر
در این پروژه ســرمایهگذاری کرده
بودند .دولت قبلی کبک نیز چهار
میلیــون دالر بــه این شــرکت وام
ش خصوصی نیز ۵۰
داده بود .بخ 
تا  ۶۰میلیون دالر در تئو تاکســی
سرمایهگذاری کرد ه بودند.
تئــو تاکســی ،شــرکت ســرویس
تاکسی برقی مســتقر در مونترال،
در ســال  ۲۰۱۵برای رقابت با اوبر
وارد بــازارکار شــد و هدف آن ارائه
نوعی دیگر از سرویس تاکسی بود.
تاکسیهایی مبتنی بر خودروهای
دوستدار محیط زیست و شرکت
عادل و صادق نسبت به رانندگان.
ناوگان تئو تاکسی کامال از خودروی
برقی تشکیل شده بود و رانندگان به
صورت ساعتی دستمزد میگرفتند
و نه با احتساب هر سفر .رانندگان
تئو تاکســی همچنیــن از مزایای
مرخصی باحقوق برخوردار بودند.
رانندگان یونیفورم میپوشــیدند و
در را برای مسافران باز میکردند.
مسافران امکان انتخاب موسیقی
و دسترسی به پریز برق برای شارژ
دســتگاههای دیجیتــال خــود را
داشتند.
در آن روزهــا وقتی جنجال بر ســر
اوبر و دیگر ســرویسهای تاکسی
مشــابه باال گرفت ،نخســت وزیر
فیلیــپ کویــارد از تئو تاکســی به
عنــوان نمونــه برجســته صنعت
تاکســیرانی در آینده نــام برد .اما
ایــن روزها به نظر میرســدکه تئو
تاکسی ،حامیان پیشــین (دولت
لیبرال) خود را از دست داده است.
مشکل تئو تاکسی چه بود؟
در هفتههای اخیرگزارشاتی منتشر
شــد که نشــان میداد تئو تاکسی
بــا مشــکالت مالــی روبهرو شــده

{>> ادامه در صفحه}32 :

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 :
3285 Cavendish Blvd, Apt 355 Montréal, QC
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کالس های رایگـان فرانسوی
در قـلب NDG
مبتدی | متوسط | پیشرفته

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

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

Winter session / Session d’hiver :
)Du 1er avril 2019 au 16 juin 2019 (11 weeks / semaines
Levels: Beginner, Intermediate & Advanced
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé

Courses Schedule / Horaire des cours:
Morning / Matin: 9h00 à 12h00
Afternoon / Après-midi: 13h00 à 16h00
Evening / Soir: 18h00 à 21h00
Saturday & Sunday / Samedi et dimanche:
10h00 à 13h00 /14h00 à 17h00
PLACES ARE LIMITED
!!! PLEASE REGISTER BEFORE March 1st
!Sign-up today
!Inscrivez-vous maintenant
Document required:
Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card
or Working permit with CSQ or Proof of refugee status
______________________

ou (514) 755-3480

بــه گــزارش ســازمان خیریــه
 ،Oxfamمجموع دارایی  26زن
و مرد تریلیاردر ،معادل کل ثروت
 3.8میلیــارد انســان می باشــد.
مجمــوع دارایــی ثروتمندتریــن
انســان های جهــان  1.1تریلیارد
پوند برآورد شده است .ده میلیاردر
برتر جهان به ترتیب عبارتند از:
• جــف بــزوس –  55ســاله –
بنیانگــذار و مدیــر – Amazon
ثروت 86.8 :میلیارد پوند
• بیــل گیتــس –  63ســاله –
بنیانگــذار  – Microsoftثروت:

 69.8میلیارد پوند
• وارن بوفــت –  88ســاله –
مدیــر شــرکت Berkshire
– Hathaway Holding
ثروت 65.1 :میلیارد پوند
• برنــارد آرنولــت –  69ســاله –
مالــک Louis Vuitton and
 – Moetثــروت 55.8 :میلیــارد
پوند
• مــارک زاکربرگ –  34ســاله –
بنیانگــذار  – Facebookثروت:
 55میلیارد پوند
• آمانســیو اورتگا –  82ســاله –

Tel.: (514) 484-8899

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

سفیر کانادا در چین برکنار شد
ســفیر کانــادا در چیــن بهدلیــل
اظهاراتی که درباره اســترداد یکی
از مدیــران شــرکت «هــواوی» به
آمریــکا بیان کرده بود ،بهدســتور
نخستوزیرکانادا برکنار شد.
«جاســتین ترودو» طی بیانیهای
اعالم کرد کــه «جان مککالوم»
سفیر این کشور در چین را اخراج
کــرده اســت امــا دلیــل آن را ذکر
نکرد.
بــه نوشــته خبرگــزاری «رویترز»
ایــن در حالی اســت که تــرودو به
خبرنــگاران گفته بود کــه بخاطر
اظهارات مککالوم قصد ندارد او را
تعویض و جایگزین کند.
مککالــوم پیشــتر گفته بــود که
«منگ وانژو» مدیر مالی هواوی
ِ
– کــه چند ماه پیش بــه اتهام دور
زدن تحریمهــای ایــران در کانادا

ثروت بیست و شش فرد ثروتمند جهان معادل دارایی حدود چهار میلیارد انسان
بنیانگــذار  – Zaraثــروت54.3 :
میلیاردپوند
• کارلوس سلیم هیلو –  78ساله
– بنیانگــذار America Movil
– ثروت 52 :میلیارد
پوند
• چارلز و دیویدکوخ
–  82و  78ســاله –
بنیانگــذار Koch
–
Industries
ثروت 46.5 :میلیارد
پوند
• لــری الیســون –
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 74ســاله – بنیانگــذار Oracle
 – Softwareثــروت45.3 :
میلیاردپوند

بازداشت شده
بود – مــدارک
محکمــی برای
مخالفــت بــا
د ر خو ا ســت
آمریــکا جهــت
اســترداد او به

واشنگتن در اختیار دارد و پرونده
موجود علیــه او ،پروندهای ناقص
است.
سخنگوی نخستوزیر نیز از پاسخ
دادن به سوال رویترز درباره دلیل
برکناری سفیر این کشور در چین
بد نیست بدانیدکه  1درصد از کل
ثــروت  112میلیــارد دالری جف
بزوس معادل کل بودجه خدمات
درمانی کشــور اتیوپی با جمعیت
 105میلیون نفر می باشد.
افــراد دیگــری کــه رده هــای
بعــدی جــدول
ثر و تمند تر یــن
انسان های جهان
را اشغال کرده اند،
عبارتند از :مایکل
بلومبــرگ (38.8
میلیاردپوند)،لری
پیج ( 37.8میلیارد
پونــد) ،ســرگئی

امتناع ورزید.
مککالوم نیز گفته بود« :از
نظــرکانادا ،اگــر (آمریکا) از
درخواست اســترداد (منگ
وانــژو) منصــرف شــود،
خیلی خوب خواهد شــد».
اظهارنظرهــای جنجالــی
سفیرکانادا در چین با واکنشهای
تند برخی از قانونگــذاران پارلمان
کانادا مواجه شــد و آنها خواســتار
برکناری او شده بودند.
در روزهای اخیــر ،گمانهزنیهای
زیادی درباره درخواســت رســمی
آمریکا از کانادا برای استرداد منگ
وانژو صورت گرفته و «دیوید مک
نائوتن» سفیر کانادا در واشنگتن
هم از احتمال رســمی شــدن این
درخواست صحبت کرده بود.

برین ( 36.6میلیارد پوند) ،جیم،
راب و آلیــس والتون ( 36میلیارد
پوند) ،ما هواتنگ ( 35.1میلیارد
پوند) ،فرانســواز بتنکــورت مایرز
( 32.7میلیــارد پونــد) ،موکــش
آمبانی ( 31.1میلیارد پوند) ،جک
ما (  30.2میلیارد پوند) ،شلدون
آدلســون ( 29.8میلیــارد پوند)،
استیو بالمر ( 29.8میلیارد پوند)،
لــی کا-شــینگ ( 27.1میلیارد
پوند) ،هوی کاین ( 23.5میلیارد
پونــد) ،لــی شــائو-کی (23.5
میلیــارد پونــد) ،ونــگ جیانلین
( 23.5میلیارد پوند)
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ایــران...

ایران عم ً
ال ورشکسته است!

Represented by

)Jean Sébastien Boudreault (Lawyer

درصد در سال  ۱۳۹۶رسیده است
(ایسنا  ۲۲آذر .)۱۳۹۷
با توجه به تحریمهایی که در سال
 ۹۷آغــاز شــد در ســالهای  ۹۷و
 ۹۸ایــن رونــد کاهــش ادامه پیدا
خواهــد کرد .وضعیت توســعه در
دیگر بخشها نیز با نزدیک به صفر
شــدن بودجههای عمرانی بهتر از
توسعهی صنعتی نیست.

حکومت با جابجا کردن قروض و حــوزهی آب
معــاون امــور آب و آبفــای
گذاشنت درآمدهای خیالی در
بودجه در حال عادی نشان دادن وزیر نیــرو گفــت« :منابع آب
زیرزمینــی کــه از داراییهــای
وضعیت است.
مهم کشــورند با استفادههای
دادن وعده سرخرمن به طلبکاران بیــش از حد و بــدون برنامهریزی
و گذاشــتن درآمدهــای خیالی در رو به اضمحــال خواهند رفت به
بودجه در حال عادی نشــان دادن گونهای که حتی ممکن است این
دارایــی مهــم تا  ۱۵ســال آینده از
وضعیت است.
البتــه بوقهای تبلیغاتــی مافیای دست رفته و پیامدهای منفی نظیر
ِ
حکومت نکبت و فالکت و البی آن نشست زمین و افزایش هزینههای
در خارج از کشور برای تداوم تاراج بهرهوری از چاهها را در پی داشته
و ریزهخــواری ادعــا دارند مردمی باشــد» (همشــهری  ۱۴مــرداد
که در این کارگاه ورشکسته زندگی .)۱۳۹۴
میکنند به آینده امید بیشتری از ورشکســتگی آب در کشــور را در
مردم آمریکا و عربســتان سعودی خشکشدندریاچهها،رودخانهها
دارنــد .این بوقها این دو کشــور و تاالبها ،انتقال آب از یک استان
را بــا هــم میآمیزنــد تــا خواننده به استان دیگر (انتقال ورشکستگی
متوجه نشــود آیندهی تاریک یک از یک جا به جــای دیگر) همگان
دیکتاتــوری در خاورمیانه با آینده میتوانند مشاهده کنند.
مردم امریکا روی هم ریخته شــده «شــاهد خشک شــدن  ۸۰درصد
و بــه ســردبیران متنفــر از ترامپ دشــتها و چاههای آب زیرزمینی
انبیسی و مخاطبان شبیه به آنها و رودخانههــا هســتیم (رئیــس
ســازمان حفاظت محیط زیست،
فروخته شده است.
ایران تحت جمهوری مهــر  ۶شــهریور  .)۱۳۹۷اتــاف
چرا میگوییم ِ
آب در سیســتم تامین آب شهری
اسالمی ورشکسته است؟
برای نشان دادن این موضوع هیچ ایــران  ۳۵درصــد بوده اســت .در
نیــازی به اتکا بــه منابع خارجی یا حوزههــای جنــگل و چــراگاه نیز
اطالعات محرمانه و پنهان نداریم .وضعیــت به همیــن شــکل بوده
کافی اســت منابع تحــت نظارت است .ایران با اینکه قطب صنعتی
حکومت و همان بوقهای تبلیغاتی در دنیا و کشــوری توسعه یافته به
حساب نمیآید از حیث تولید دی
رژیم را مرورکنیم.
در این نوشته صرفا به چهار حوزهی اکســید کربن رتبهی هشتم را در
کلیدی در ادارهی یک کشور اشاره دنیا دارد.
•
میکنم.
بانکــداری
•
بخش عمدهی بانکها و موسسات
صنعت
کارنامــهی جمهوری اســامی در اعتبــاری کشــور در ســال ۱۳۹۷
طی چهــار دهه فرصت در حوزهی عمال ورشکســته یا در آســتانهی
توســعهی صنعتی فاجعهبــار بوده ورشکســتگی بودند (همشــهری
است .بر اساس دادههای پردازش  ۱۷اردیبشــهت  .)۱۳۹۷احتمال
شده سرشــماری نفوس و مسکن ورشکســتگی از ســال  ۹۲بــرای
سالهای  ۱۳۸۵تا  ۱۳۹۰در حالی برخی بانک ها مطرح بود (جهان
کــه بیــش از  ۶۲۱میلیــارد دالر نیوز  ۲۲دی  .)۱۳۹۲بنا به گفتهی
سرمایه به اقتصاد ایران تزریق شد ،مدیرعامل ســابق بانــک صادرات
جمعیــت شــاغل کشــور  ۷۱هزار «زیان انباشــته ایــن بانکها[یی
نفر افزایش یافت اما کشــور چین کــه قرار اســت به دلیــل وضعیت
در ســالهای  ۱۹۷۸تــا  ۱۹۹۶بــا بحرانی ادغام شوند] تقریب ًا  ۷۰هزار
سرمایهگذاری  ۳۳۰میلیارد دالر ،میلیارد تومان میشود که این رقم
 ۲۲۶میلیون فرصت شــغلی ایجاد تقریب ًا دو برابر آن مبلغی اســت که
کرد.
برای فرو نشاندن بحران مؤسسات
گزارشهــای بانک مرکزی نشــان مالــی و اعتبــاری از جیب دولت و
میدهد که از سال  ۱۳۹۳تا  ۱۳۹۶ملت هزینه شد» (تابناک  ۲۶آذر
ســهم صنعــت کشــور از تولیــد  .)۱۳۹۷موسسات اعتباری تحت
ناخالــص داخلــی از مقدار بســیار نظر روحانیون و ســپاهیان عمال
ناچیز  ۱۴.۹درصد در آغاز دوره به سرمایههای مردم را باال کشیدند
 ۱۳درصد در ســال  ۱۳۹۶رسیده و دولت بــرای جلوگیری از بحران
اســت .ســرمایهگذاری دولــت در سیاسی این بار را با گران کردن ارز
ماشــینآالت صنعتــی نیــز از  ۱.۹و به تبع آن تورم  ۷۰تا  ۹۰درصدی
درصد در ســال  ۱۳۹۳بــه  ۹دهم بــه مردم منتقــل کــرد .منابع به
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مجیدمحمدی
در فصــل دوم مجموعــهی
داســتانی و کمــدی «خانــم
ِمیزِ ل شگفتانگیز» (آمازون،
دسامبر)۲۰۱۸شوهرخیانتکار
خانم میزل از سر ناچاری به کسب
و کار پــدریاش کــه تولیــد لباس
اســت رو میکنــد .او در بدو ورود
متوجه میشــود که کســب و کار
پدرش در آســتانهی ورشکستگی
است:
افــراد بســیاری بدون آنکــه کاری
بکننــد حقــوق میگیرنــد و فقط
ســیگار میکشــند ،همــهی
دستگاهها خراب هستند و سالها
تعمیر یا تعویض نشدهاند ،درآمدها
در نقاطــی عجیــب و غریــب در
کارگاه و خانه به صورت بستههای
اسکناس پنهان شدهاند و تنها یک
نقشــهی گنج از آنها توســط مادر
خانواده تهیه شــده کــه با زحمت
پیــدا میشــوند ،و وامهایــی از
مافیای شهرگرفته شده که بهموقع
پرداخت نمیشوند و اعضای مافیا
برای بازپرداخت شــبانه به کارگاه
حملــه میکننــد .مــادر خانــواده
مســئول حســابداری اســت و از
کتابهــای وی هیچکس ســر در
نمیآورد غیر از خود وی.
اوضاع از این آشفتهتر نمیشود؛ اما
پــدر خانواده که قرار بوده کارگاه را
اداره کند بر این باور است که همه
چیز روبراه است و به پسرش امید
میدهد و همچنان مشغول زندگی
اشرافی اســت .کل کسب و کار به
صورت نقدی و زیرزمینی اداره می
شود.
حکایــت جمهــوری اســامی
دقیقا حکایت کارگاه تولید لباس
خانــوادهی میزل اســت .کشــور
عمال ورشکســته اســت و چیزی
نمانــده تــا تــق کار در بیایــد امــا
رهبران نظــام و جناحهای دوقلو
نــه تنهــا منکــر آن هســتند بلکه
آینده را روشــنتر از همیشــه نوید
میدهند .برخی از کارگزاران نظام
نیز برای رفــع ناامیدی به این حد
اکتفا می کنندکه «این بیمار هنوز
نمرده است» (سعید لیالز  ۱۴دی
.)۱۳۹۷
در چارچــوب همیــن «آینــدهی
روشــن» اســت کــه «مــردم در
حال له شــدن هستند» (اسحاق
جهانگیری ،وبســایت رسمی اتاق
بازرگانی  ۱۸دی .)۱۳۹۷
ورشکستگی به معنای عدم انطباق
دخل و خرج و عدم امکان بازگشت
به وضعیت انطباق است.
همهی شواهد نشان میدهند که
حکومــت با جابجا کردن قروض و

Michael Monfared

ﻣﺎﯾﮑــﻞ ﻣﻨﻔـﺮد ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
و داﻧﺸﺠﻮى رﺷﺘﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎﻧﺎدا

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

(021) 8552 – 1483

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

فرار مالیاتی پزشکان ۷۰۰۰ :میلیارد تومان
پزشــکان ایــران فــرار مالیاتــی
دارند ،معاونت قضایی دادستان
جمهوری اسالمی برای جلوگیری
از فــرار مالیاتــی ،پزشــکان را به
نصــب «کارتخوان» ملــزم کرده
اســت .رقم فرار مالیاتی پزشکان
در ایران بــا یارانه  ۱۲میلیون نفر
برابری میکند .پزشکان ،سازمان
نظام پزشــکی و وزارت بهداشت
و درمــان ایــن موضــوع را «رد»
میکنند.
فرار مالیاتی پزشکان از یک سال
قبل محل مناقشه است .سازمان
امور مالیاتی ایران پزشــکان را به
اعــام نکردن درآمد واقعی متهم
میکنــد .ســیاوش غیبیپــور،
نماینــده شــورای حــل اختالف

مالیاتــی ســازمان امــور مالیاتی
تهــران شــهریور ســال جــاری
مالیات پرداخت شــده پزشــکان
در ســال  ۱۳۹۶را  ۱۵۰میلیــارد
تومان اعالم کرد که کمتر از یک
چهارم درآمد مالیاتی است که باید
بپردازند.
او مالیات واقعی پزشکان در سال
گذشــته را  ۷۰۰میلیــارد تومان
برآوردکرد وگفت :این ارقام نشان
دهنده «فرار مالیاتی  ۸۰درصدی
جامعه پزشکی است».
حســین بانکــی ،که رســانههای
ایران او را «پژوهشــگر شــفافیت
اقتصادی» معرفــی کردند ،آبان
امســال رقم برآورد شده سازمان
امور مالیاتی را «بســیارکمتر» از

درآمد واقعی پزشکان دانست.
او مالیــات واقعــی پزشــکان
و
عمومــی
متخصــص،
دندانپزشــکان در ســال  ۹۶را
 ۷۲۲۰میلیارد تومان اعالم کرد و
گفت :پزشکان درآمدشان را کمتر
از رقم واقعی اظهار میکنند.
وزیر بهداشــت و درمان پیشــین
ایــران در حالی خواســتار افزایش
تعرفه پزشــکی شــد کــه از زمان
اجرای «طرح تحول ســامت»
شکاف درآمد پزشکان و پرستاران
را تا چند برابر افزایش یافته است.
او اما درآمد پزشــکان را «کمتر از
حق واقعی» آنها عنوان کرد.

تاراج رفته نیز عمدتا از کشور خارج
شــده و در دیگرکشورها به مسکن
و حساب بانکی و سهام تبدیل می
شوند.

اســت که از منابع دولتی قرار است
نصیب آنها شود.
ایــن منابــع دولتی به صــورت وام
کمبهره ،تجهیزات وارداتی توسط
دولت با اجارهی پایین ،حاتمبخشی
از بودجــهی دولتــی (مصــوب
مجلس) ،عمومی (شــهرداریها)
و حکومتی (نهادهــای انتصابی و
دســتگاه رهبری) به برخی نهادها
و افــراد ،و انتقال اموال مصادرهای
به برخی نهادها به بخش یادشــده
منتقلمیشود.
همیــن منابع هســتند کــه بخش
فرهنــگ ،هنــر و رســانه در ایران
را عمال به بخــش تبلیغات دولتی
تبدیل کردهاند چون حاکمان بدون

اطمینــان از اعمال سیاســتهای
هدایتــی و نظارتــی خــود از کاال
و خدماتــی حمایــت نمیکننــد.
خالصــهی داســتان این اســت که
اگــر امروز منابــع دولتــی را از این
بخش حذف کنید چیز زیادی باقی
نمیماند.
نتایج تبلیغاتی کردن بخش فرهنگ
را در افــول دائمــی آن میتــوان
مشــاهده کرد .میگوینــد تعداد و
تیراژ کتابها در چهل ســال اخیر
افزایش یافته است.
درســت اســت .امــا ایــن کتابها
توســط بخــش دولتــی تولیــد و

•

رسـانهها و فرهنگ
مهمترین نشــانهی ورشکســتگی
بخــش هنــر و رســانهو فرهنگ،
دولتی شدن تام و تمام آن است.
در ایران امروز غیرممکن است بدون
منابع دولتی فیلم ساخت ،کتاب و
روزنامه منتشرکرد ،نمایشی را روی
صحنه برد ،و وبســایت اینترنتی به
راه انداخت.
همهی دعوا در میان اهل فرهنگ و
هنر و رسانه در ایران بر سر سهمی
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داووس :۲۰۱۹

کشاکش «جهانی شدن» و «پوپولیسم»

فریدونخاوند
داووس ســوئیس ،که از سهشنبه
 ۲۲ژانویه به مدت چهار روز میزبان
«مجمع اقتصــاد جهانی» بود ،به
روال هر سال به «دهکده جهانی»
بدل میشــود و شــمار زیــادی از
نــامآوران اقتصــاد و سیاســت و
فرهنگ و رسانهها را از دهها کشور
و پنج قاره دور هم جمع میکند.
کالوس شــوآب ،رئیــس «مجمع
جهانــی اقتصاد» از دســتاورد
تلخی «جهانی شدن» کمتر از زهری
امسالش بســیار راضی است،
میشــوراند .در ایــن میــان
است که در «پوپولیسم» متکی
زیــرا نهاد غیردولتی کــه او در
معلــوم نیســت کدام مــردم را
بر نژاد و ملیگرایی و مذهب و
میتوان واقعی به شــمار آورد،
 ۱۹۷۱پایهگــذاری کــرده ،در ایدئولوژیهای طبقاتی نهفته است.
چهلونهمیــن نشســت خود
چــرا «نخبــگان» بایــد مورد
ً
ســه هزار و  ۲۰۰شرکتکننده
حمله قرار بگیرند و اصوال فرد
دارد ،از جملــه حــدود  ۶۵رئیس حال دگرگونیهای بسیار پیچیده و پوپولیست بر پایه چه مالکهایی
کشــور و دولت و  ۳۳۳وزیر .با این گاه نگرانکنندهای در سازماندهی ایــن دو گروه را از هم جدا میکند
همه هســتند چهرههای معروفی و مدیریت کشور ها به وجود میآید و خود را سخنگوی گروه اول علیه
که به دلیل عدم حضورشان در این کــه ابعــاد آنها هنــوز در هالهای از گروه دوم جا میزند.
نشست خبرساز شدهاند ،از جمله ابهام اســت .زندگــی بینالمللی و طی چند سال گذشته بخش بزرگی
دونالد ترامپ که گرفتارکشمکش به ویژه داد و ســتد میان کشورها از جهان ،از آمریکای شمالی گرفته
با مجلس نمایندگان آمریکا بر سر نیز زیــر تأثیر همیــن دگوگونیها تــا بریتانیا و کشــورهای گوناگون
بنای دیوار در مرز مکزیک اســت ،نیازمند یک حکمرانی تازه است که قــاره اروپــا ،بــا اشــکال گوناگون
« پو پو لیســم »
ترزا مــی نخســتوزیر بریتانیا که بنیادهــای آن را باید طرحریزی وقتی
در بحــران پایانناپذیر «برگزیت» کرد.
روبهرو شــدهاند .به
غــرق شــده و امانوئــل مکــرون تردیدی نیســت که امسال نیز ،آمریکا
تازگــی در برزیــل،
رئیسجمهور فرانســه که مشغله مثل سالهای گذشته ،بحثها عطسه
مهمتریــن کشــور
اصلــیاش در حال حاضر مقابله با و تبــادل نظرهــای «مجمــع میکند ،آمریــکای جنوبــی،
طغیان «جلیقه زرد»ها است.
اقتصــاد جهانــی» بــه موضــوع دنیا سرما ژایــر بولســونارو
شــعارهای
اصلــی تعیینشــده از ســوی میخورد بــا
شبح «پوپولیسم» بر فراز
ســازماندهندگان آن محــدود
پوپولیســتی به کاخ
داووس
نخواهد شد .با اطمینان میتوان
ریاست جمهوری راه
نشســت داووس هر سال پیرامون گفت که گســترش قابل مالحظه یافت و حضور او در نشست امسال
یــک موضــوع اصلــی طرحریزی «پوپولیسم» در شماری ازکشورها داووس کنجــکاوی فراوانــی را بر
میشــود .موضوع برگزیده شــده بــه ویــژه در اعتــراض بــه فرآینــد انگیختهاست.
برای نشســت  ۲۰۱۹فراهم آوردن «جهانی شدن» ،بر داووس  ۲۰۱۹جنبشهــای پوپولیســتی بســیار
یک ساختار تازه جهانی در انطباق سنگینی خواهدکرد.
متنوعنــد ،ولــی همــه آنهــا در
با چهارمین انقالب صنعتی است .تعریــف مفهوم «پوپولیســم» اگر بدبینی به فرآیند «جهانی شدن»
ســخن بر ســر امواج نوآوریها در غیر ممکن نباشد ،دستکم بسیار متفقالقولند و با جا به جایی آزاد
قالــب کاالهــا و خدمات تــازهای دشوار است و به ویژه کاربرد آن در کاالها و خدمات ،ســرمایهها و به
اســت که به واحدهــای صنعتی و روزگاران و سرزمینهای گوناگون ویژه اشخاص دشمنی میورزند.
مصرفکنندگان عرضه میشوند ،یکسان نبوده است.
مجمــع داووس ،کــه یکــی از
از رباتهــا و پهپادهــا گرفتــه تــا از لحاظ سیاسی ،معمو ًال به کسی مهمترین مظاهر «جهانی شدن»
هــوش مصنوعــی ،خودروهــای پوپولیســت میگوینــد کــه بــرای بــه شــمار مــیرود ،بایــد بــه این
بــدون راننــده ،چاپ ســهبعدی ،مسائل بسیار پیچیده ،راهحلهای پرســش جواب دهدکه چرا بخش
ساختمانهای مسکونی با هوش ،عوامفریبانــه پیــدا میکنــد و ،بــا قابل مالحظهای از افکار عمومی به
پارچه و لباس با هوش وغیره...
تکیــه بــر آنهــا ،قشــرهایی را که ویژه در کشورهای بزرگ صنعتی با
با گســترش این نوآوریها ،فصلی «مردم واقعی» یا «زحمتکشان» باز شدن مرزها مخالفت میکنند.
تازه در تمدن انسانی آغاز میشود و یــا «طبقــات محــروم» یــا
امکانات عظیمی در اختیار جوامع «مســتضعفان» مینامــد ،علیــه
{>> ادامه در صفحه}30 :
و افراد قرار میگیرد ،ولی در همان «نخبــگان» یــا «از مــا بهتران»
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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

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

هشدار وزیر خارجه پیشین کانادا درمورد تاثیر
تنشهای دیپلماتیک بر اقتصاد کشور

پیتــر مککــی Peter
 MacKayوزیــر خارجه
پیشین کانادا اخطار داده
تنشهــای دیپلماتیــک
بیــن کانادا و تعــدادی از
بزرگترین شرکای تجاری
کشــور ممکــن اســت
تاثیری شــدید بر اقتصاد
کانادا داشته باشد.
اشــاره مککی به تنش بین کانادا
و عربستان ســعودی و همچنین
تنشهــای فزاینده این کشــور با
چین پس از دســتگیر شدن منگ
وانژو -از مســئوالن ارشد شرکت
واوی -در ماه دسامبر بود.
مککی که حــاال یکی از شــرکای
شــرکت بیکــر مککنزی اســت،
دوشــنبه در گفتگــو بــا بلومبرگ
گفــت« :مــا در حــال حاضــر در
شرایط هشــدارآمیزی با تعدادی
از بزرگترین شــرکای تجــاری قرار
داریم .این میتواند عواقب شدیدی
برای اقتصادکانادا داشته باشد».
مککی گفــت اصال تعجب نکرده
که میبیند تنشهای دیپلماتیک
دارنــد روی شــرکتهایی مثــل
اسانســی-الوالین گروپ تاثیر
میگذارند .این شــرکت مهندسی
واقــع در مونتریــال روز دوشــنبه

اعــام کــرد
کــه ارزش
بخــش انرژی
شــرکت بــه
 1.24میلیارد
دالر کاهــش
یافتــه و دلیل
آن را روابــط
ســرد کانــادا
و عربســتان ســعودی اعالم کرده
است.
مککی گفــت« :به نظرم شــاهد
اتفاقهای بیشــتری از این دست
خواهیم بود».
او اضافــه کــرد« :از منظر تجارت
بــا عربســتان ســعودی ،شــرکت
اسانســی بهتر اســت نمایندگان
بســیار خوبی داشته باشد که قادر
باشــند اهمیت این رابطه تجاری
را برای طرفهای عربستانی توضیح
دهنــد و از ســوی دیگــر  ،بتوانند
خودشان را از تنشهایی که توسط
دولت مــا ایجاد شــده دور کنند و
بگوینــد این یــک رابطــه متقابل
تجاری اســت و ارتباطی با مسائل
سیاسی ندارد».
مککــی همچنیــن گفــت
صحبتهایی که جــان مککالوم
سفیر اســبق کانادا در چین اخیرا

در مورد پرونده واوی مطرح کرد،
هنوز او را نگران می کند .سخنان
او به این دلیل بحثبرانگیز شدکه
در تضاد با پیغام دولت فدرال قرار
داشــت و وزیر خارجه هم به شکل
علنی با آنها مخالفت کرد.
در نهایت این ســخنان باعث شد
نخستوزیر جاستین ترودو جمعه
شب خواستار اســتعفای او شود،
آن هم در شــرایطی که روابط بین
دو کشــور در شــرایط بحرانی قرار
دارد ،چندکانادایی در چین زندانی
هســتند و منگ هم در ونکوور در
وضعیت حصر خانگی قرار دارد.
مککــی گفــت« :در ذهــن مــن
شکی وجود ندارد که هر کاالیی با
یک پرچم کانادایی در عربســتان
ســعودی ،و حــاال احتمــاال در
چین ،با برخوردی متفاوت مواجه
خواهد شــد و دلیلش تنشهایی
اســت که همکنون بین مــا و این
کشورها ایجاد شده  .ما باید تمام
اقداماتی که در قدرتمان هســت
انجام دهیم تا شدت این تنش ها
کاهــش یابد و روابط عادی هم در
جبهه دیپلماتیــک و هم در جبهه
اقتصادی دوباره برقرار شود».
•

نقش پــررنگ نفت در اقتصــــاد کانادا

ســاعت-24بانک مرکــزی کانادا
پیشبینی خود از رشــد اقتصادی
این کشور در سال  ۲۰۱۹را به ۱.۷
درصدکاهش داد.
ب ه گزارش اویــل پرایس ،این رقم
که  ۰.۴درصد پایینتر از پیشبینی
اکتبر سال گذشته است ،عمدتا به
دلیل بهای پایین نفت در بازارهای

جهانی به دست آمده است.
بانــک مرکــزی کانادا بــا اعالم
اینکه نــرخ بهره را بدون تغییر
و در ســطح  ۱.۷۵درصــد ثابت
نگــه مــی دارد افــزود :کاهــش
بهــای نفــت دارای پیامدهایی
بر اقتصاد کانادا اســت که
از جمله آنهــا میتوان
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آژانس مسافرتی

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

اینک با

فرنازمعتمدی

6
 2سال جتربه کاری!

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

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

ونزوئال ،چرخۀ خشونت ،و درسهایی برای ما
کاظم علمداری
اخیر ًا ،فیلمی با عنوان «یک شب
دوازده ســاله» (A Twelve
 )Year- Nightتماشــا کــردم
کهبر اســاس یک داســتان واقعی
ساخته شــده است .داستان حول
سه زندانی سیاسی از گروهچریکی
توپاماروها در کشور اروگوئه است
کــه دریــک درگیری مســلحانه و
خونین در یکخانه تیمی دستگیر
شــدند و  ۱۲ســال زیر شدیدترین
شــکنجههای روانی و جسمی قرار
گرفتند .آنها سرانجام همراه صدها
زندانی سیاسی دیگر در سال ۱۹۸۴
از زندان آزاد شدند.
اما چگونه؟
خــوزه موجیــکا ،رئیــس جمهور
پیشــین اروگوئه ،یکی از این ســه
تن بــود .او پــساز آزادی ،درگذر
از نمایندگی مجلس و ســناتوری،
ســرانجام در ســال  ۲۰۱۰به مقام
ریاستجمهوری اروگوئه انتخاب
شــد .نفر دوم ،فرناندز هویدورو به
همین ترتیب ،ســرانجام به مقام
وزارت دفاع رســید ،و نفر ســوم،
مورسیو روزنکاف نویسنده و شاعر،
پس از آزادی،مسئول یکی از مراکز
فرهنگی و هنری شد.
تماشــای ایــن فیلــم از جنبههای
مختلــف ،بــه ویــژه چگونگــی

حکومت بــرای کنترل
پایانیافتــن چرخــه سرنوشت
اوضاع برای مدت پانزده
خشــونت ،از جملــه در سیاه ونزوئال
ونزوئال و ایران ارزشــمند
سال ،در پسیک کودتا
ابعادی
با
است.
به دیکتاتــوری نظامی
تر
ه
گسترد
توپاماروهــا تشــکیالتی
روی آورد .در مقابلــه با
چریکی در چندین کشــور میتواند
خشونت نظامی ،جنگ
آمریــکا التیــن ،بــه ویــژه سرنوشت ما چریــکشــهری جای
اروگوئه در دهههایهفتاد هم باشد .اعتراضــات مدنــی را
و هشتاد میالدی بود .آنها
گرفت .چرخه خشونتی
الگویی بــرای جنگهای
که به راه افتاد تا ســال
چریک شهری در ایران هم شدند. ۱۹۸۲ادامــه یافت و صدها قربانی
توپومــارو در دورهای کــه هنــوز گرفت .به همین سادگی جامعهای
دمکراســی در اروگوئه برقرار بود ،که دمکراســی درآن نهادینهشــده
یک تشــکیالت سیاســیبــود که بود ،خشونت دولت نظامی چرخه
در نهادهای مدنی و ســندیکاهای خشونت را به حرکت درآورد.
کارگری و کشاورزی نفوذ داشتند .توپوماروهــا ،ماننــد هــر جریــان
کشور کوچکاروگوئه مانند برخی چریکی دیگــر ،در برابر خشــونت
دیگر از کشورهای آمریکا التین در دولتی ،اقــدام به مصــادرهبانک،
بین دو جنگ جهانی اول ودوم ،و گروگانگیــری مقامــات مالــی،
کمی بعد از آن ،دوره رونق اقتصاد سیاسی ،امنیتی و ترور آنها نمودند.
کشــاورزی آن ،از دمکراســی نیــز در یکــی ازعملیــات پر ســر وصدا
برخــوردار بــود .بهطــوریکه این در ســال  ۱۹۷۱حدود صــد نفر از
کشــور ســوئیس آمریــکای التین افــراد دستگیرشــده توپوماروها با
خوانده میشد.
حفر تونلــی از زندان به خانهای در
بــا کاهــش میــزان صــادرات نزدیکی ساختمان زندان توانستند
کشــاورزی ،وضع اقتصاد و زندگی بگریزند .اما بسیاریاز آنها مجدد
مردم خراب شد؛ واعتراضات باال دستگیر و یا کشته شدند .درمیان
گرفــت و به مــوازات آن ســرکوب عملیات نظامی پلیس به یک خانه
کارگران و کشاورزان و دانشجویان تیمی،تعدادی از ساکنین خانه که
رخداد کــه بــا بــاال گرفتن تنش ،عضو توپوماروها بودند کشــته و یا

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع
یین وقت قبلی

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

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

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

به کاهــش حجــم تجارت
خارجی و سطح درآمد ملی
اشاره کرد.
بانک مرکــزی کانــادا در خصوص
نــرخ بهــره اعــام کرده اســت که
سرعت افزایش نرخ بهره بستگی به
چشمانداز اقتصاد این کشور خواهد
داشــت و متمرکز بــر قیمت نفت،
تجــارت جهانی و بازار مســکن در
داخل کانادا خواهد بود .همچنین
انتظــار میرود کاهــش بهای نفت
به کاهش ســرمایه گذاری خارجی

را بر روی سایت بخوانید

در بخــش نفت کانــادا و به ویژه در
استان نفت خیز آلبرتا منجر شود.
بانک مرکزی کانادا از تعدیل مخارج
خانوار و تامین مالی مناسب برای
بازار مســکن از چالــش های دیگر
اقتصادکانادا نام برده است.
گفتنی است که اقتصاد کانادا سال
 ۲۰۱۸را با عملکــردی فراتر از حد
انتظار پشت سرگذاشت؛ به گونهای
که نرخ بیکاری به پایین ترین سطح
 ۴۰ســال اخیر و رشد اقتصادی به
سه درصد رسید.

بانک مرکزی کانادا از دسامبر سال
گذشــته رویکرد محتاطانه تری در
خصــوص افزایش نــرخ بهره اتخاذ
کــرده اســت ،اما تفــاوت بین نرخ
بهره این دو اقتصاد مطرح آمریکای
شمالی احتماال این بانک را وادار به
تجدید نظر در رویکرد خود خواهد
کرد .کاهش بهای نفت در بازارهای
جهانی نیز باعث شده است اهمیت
جذب ســرمایه گــذاری خارجی در
کانادا افزایش یابد.
•

دستگیر شــدند .در میان دستگیر
شدگان این سه شخصیت نامبرده
بودنــد کــه دوازه ســال از زندگــی
مشقتبارشــان در فیلم بهنمایش
کشیده شده است .چرخه خشونت
در ســال  ۱۹۸۴پایــان یافــت ،درِ
زندانها گشــوده شدو این سه تن
همراه ســایر زندانیان سیاسی آزاد
شدند.
کشورهای آمریکای التین در زمان
ریچارد نیکســون ،حیــاط خلوت
آمریکا به حســاب میآمد .آمریکا با
پشتیبانی از دولتهای نظامی ،آنها
را سرپا نگه میداشت.
اما ایــن وضعیتقابــل دوام نبود.
در حوزه سیاست خارجی ،دُکترین
حقوق بشر کارترجایگزین دُکترین
نظامیگری نیکسون شــد .در پی
اجرای دُکترین کارتر ،کشورهایی
مانند ایــران ونیکاراگوئــه از دایره
نفوذ آمریکا خارج شدند.
رونالد ریگان ،رئیس جمهور بعدی
آمریــکا ،دکترین نوینی بر اســاس
تز میلتــون فریدمــن،اقتصاددان
سرشناس دانشگاه شیکاگو ،مروج
اقتصــاد بــازار آزاد ،و معمــار اولیه
خصوصیســازی اقتصاد ،بنا نهاد.
مطابــق این دکترین ،کشــورهای
متحد آمریکا بــه جای کاربرد اهرم
نظامــی و سیاســی ،بایــد از اهــرم
اقتصــادی اســتفاده میکردنــد و
جامعه را از چرخه خشــونتعریان
و بیانتهــا بیرون میآورنــد .در آن
زمــان کشــورهای آمریــکا التیــن
دهها میلیــارددالر به بانک جهانی
مقــروض بودنــد کــه حتا قــادر به
پرداخــت بهره ســاالنه آن نبودند.
ِ
ســازی بنگاه ِ
های
پــروژه خصوصی
دولتی ،امکانــی فراهم کرد که آنها
وامهــای خــود راپرداخــت کنند،
دولــت از تعهــدات یارانــهای خود
بکاهد و بخــش خصوصی به جای
دولــتعهــدهدارگــردش اقتصــاد
شود.
امــا وجه دیگر این پدیده ،باز کردن
فضــای سیاســی در این کشــورها
بود .به جز چند استثنا،با بازشدن
فضای سیاســی ،نیروهای مخالف
نیز از زندان آزاد شــدند ،اســلحه را
کنار نهادندو در رقابتهای سیاسی
شرکت کردند.
اینگونه چرخه خشــونت در بیشتر
کشــورهایآمریکای التیــن پایان
پذیرفت.
ایران که از نظر سیاســی در همان
ســالها وضعیت نســبت ًا مشابهی
داشــت ،قبــل از رویکار آمــدن

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

ریــگان ،زیر فشــار دکترین حقوق
بشــرکارتر ،شــاه فضای سیاسی را
بازکرد ،اما بهدلیل تردید و تأخیر او
در مشارکت دادن نیروهای سیاسی
مخالف در قدرت ،و از سویدیگر،
نیروهای سیاسی به جای استفاده
از فضای باز سیاسی و مشارکت در
رقابتهایانتخاباتی ،جامعه را به
سمت و سوی انقالب با پیآمدهای
فاجعهبارش ســوق دادند .با بههم
ریختــن ســاختار جامعــه ،چرخه
خشونتی بیحد و حصر و با شدت
بیسابقه گسترش وادامه یافت.
امروز بعد از گذشــت  ۴۰سال باید
دید چرخه خشــونتی که یکجانبه
توســط حکومت اعمال میشــود،
چگونه باید پایــان بپذیرد و جامعه
چگونه به زندگی عادی بر میگردد و
راه رفعمشکالت و پیشرفت فراهم
میگردد.
نخســتین گام ،مانند تمام جوامع
دیگــر باز شــدن فضایسیاســی و
آزادی همهجانبه و در پی آن دعوت
به مشــارکت همگانی در ســاختار
قدرت است.چرخه خشونت باید از
جانب حکومت متوقف شود.
ونزوئــا کــه امــروز در تــب چرخه
خشونت میسوزد ،یکی از متحدان
جمهوری اسالمیاست.
ونزوئــا بســیار زودتــر از ســایر
کشــورهای آمریکا التین در ســال
 ۱۹۵۸بــه دمکراســیدســت یافته
بود و بهعنوان ثروتمندترین کشور
آمریــکای التیــن شــهروندانش از
خدماتاجتماعی رایگان برخوردار
بودند.
اما با کودتــای نافرجام هوگو چاوز
در چهــارم فوریــه 1992علیه یک
دولت دمکراتیک ،پایههای بحران و
چرخه جدیدی از خشونت گذاشته
شد.
چاوز ســالها بعد از آزادی از زندان
توانســت با یک ائتالف به ریاســت
جمهوری انتخابشود.
اما دشــمنی با غرب و سیاســت و
مدیریت پوپولیســتی در  ۱۳ســال
ریاست جمهوریاش( ،چاویسمو یا
سوسیالیسم چاوزی) وضع اقتصاد
ونزوئال را که از منابع سرشــار نفت
برخوردار است ،فلج کرد.
انتخــاب و مانــدگاری نیــکالس
مادورو ،جانشــین او ،این وضعیت
را وخامت بار ترکرده است .بطوری
کــه ونزوئال امروز دچــار بزرگترین
میزان تــورم ،ویکی از نا امن ترین
کشورها در جهان شناخته میشود
که به دلیل فقر و نا امنی درصدقابل

توجهای از جمعیت آن به کشورهای
همسایه مهاجرت کردهاند.
مــادورو نه تنها به راه حلهای رفع
مشــکل توجه نکرده است ،بلکه از
ایجاد شکاف عمیقدر جامعه برای
حفظ قــدرت خود اســتفاده کرده
است.
ایــن ویژگــی دیکتاتورها اســت که
برعکس جوامع دمکراتیک ،زمانی
که جامعه به بحران کشیده میشود
به جای کنار رفتناز قدرت به خاطر
منافع ملی کشور ،تالش میکنند با
تکیه بر شکافهای جامعه که خود
مســبب اصلی آن هستند ،مردم را
در برابر هم قرار دهند و یا با تقابل با
قدرتهای دیگر بهبقای خود ادامه
بدهند.
حضور اعتراضی گســترده مردم در
خیابانهــا در روزهــای گذشــته و
در پی آن اعالمریاســت جمهوری
خــوان گوایــدو ،رئیــس مجلس،
قدرت دوگانهای در جامعه به وجود
آمــدهاســت کــه دو راه در پیش رو
باقی نمانده اســت .جنــگ داخلی
با سرنوشــتی نامعلوم و یا نشستن
در پشــت میــز مذاکره بــرای حل
مشکالت مردم ونزوئال.
راه پرهزینــه اول ،نــهتنها امیدی
برای رفع مشــکالت کنونی کشور
ایجــاد نمیکنــد ،بلکــه وضعیــت
دوقطبی جامعهرا باز هم بیشتر و
شکاف را عمیقتر میکند .مادورو
و همراهــان او در قدرت مســئول
اصلی ایجاد وضعیت کنونی ونزوئال
هستند .آنها به خاطر منافع مردم
و سرنوشت کشورشباید از قدرت
کناره گیری کنند و نخواهند بیش
از این جامعه فلج شود.
جامعــه ما ،ایــران نیز ،اگــر چه به
سطح بحران ونزوئال نرسیده است،
اما ادامــۀ روند کنونــیامیدبخش
نیســت .جمهوری اسالمی ،عامل
اصلی خشــونت ،جامعه ایران را در
مسیری قرارداده است که میتواند،
به چرخه بیســرانجام خشــونت،
یعنــی دســت آویختــن برخــی از
گروههای اجتماعی مســتأصل ،به
مبارزاتمسلحانهبیانجامد.
آنگاه سرنوشــت ونزوئــا با ابعادی
گستردهتر میتواند سرنوشت ما هم
باشد.
بــرای پرهیــز از ایــن وضعیــت،
جمهــوری اســامیبایــد ضمــن
متوقف کردن هر نوع خشونت ،با
باز کردن فضای سیاســی شرایط را
برای یکدوره گذار به دموکراســی
فراهم نماید. ( ۲۵ژانویه) •
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M NTREAL
مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

مدرسه فرزانگان
Tel: 514-775-6508

facebook: Farzanegan Montreal

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

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

بنیاد نیکوکاری ایرانیان  :نیکو

کالس های فارسی کودکان:

تلفن)514( 626-5520 :
------------------

کتابخـانه نوروززمین

کتابخانهنیما

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

)2900 Lake (DDO

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال
www.addhi.net
------------------

گروهرقصخورشیدخانوم
(514) 377-8005

هردوشنبه:

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

Tel: 514-909-1972

514-624-4579

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

هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

برنامه دورهمی ها

دوستداران موسیقی کالسیک
)(Dialogue
514-484-8748

بنیاد آموزشی و فرهنگی آپتین

5964 rue NDG
Info: 514-909-1972

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

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

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

کافـــه لیت

مرکز فارسی زبانان

www.cafelitt.ca

جمعه هر هفته  4بعدازظهر

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

ایران عم ً
ال ورشکسته است!...
توســط همان بخش خریــده و در
کتابخانههای دولتــی در واقع انبار
میشــوند .وقتــی تیــراژ کتــاب به
حدود  ۱۰۰تا  ۵۰۰نســخه میرسد
و مراجعــه بــه کتابخانهها بســیار
اندک اســت معنیاش این است که
تولیدات دولتی را مردم نمیخرند و
نمیخوانند.
میزان بلیت فروخته شده از حدود
 ۸۰میلیــون در ســال  ۱۳۶۸به ۶۵
میلیون بلیت در سال  ۱۳۷۲و بعد

>> ادامه از صفحه11 :

به  ۱۶میلیون در ســال  ۱۳۸۵و به
 ۱۲میلیون در ســال  ۱۳۸۹رسید.
این کاهــش حــدود  ۷۰۰درصدی
در عین افزایش حدود  ۲۰میلیونی
جمعیــت کشــور از اواخــر دههی
شصت صورت گرفت .در سالهای
دهــه نود نیز تعــداد بلیت فروخته
شده اعالم نشده است.
خبرگزاریها و وبسایتهای داخلی
در اواخــر دولــت احمــدی نــژاد
فهرســتی از  ۲۰۰فیلم ایرانی اکران

نشــده در جمهــوری اســامی را
منتشــر کردند (الف ،تابناک ،خبر
آنالیــن ۶ ،مــرداد  .)۱۳۹۱تنها در
هشــت ســال دولت احمــدی نژاد
 ۹۰فیلم ساخته شد (با اخذ پروانه
از دولــت) که هیچــگاه به نمایش
درنیامدند .به نرخ همان ســال (با
متوسط حدود یک میلیارد تومان
برای ساخت هر فیلم)  ۲۰۰میلیارد
تومــان از بودجههــای عمومــی و
خصوصی تلف شد.

از تمامی کــودکان و نوجوانان که
عالقهمند به نمایــش آثار هنری،
استعداد و مهارتهایشان هستند،
بــرای حضــور در این جشــنواره،
دعوت به عمل میآید.
دوره پنجــم ایــن جشــنواره در
بخشهای زیر برگزار میشود:
رقــص ،نمایش ،موســیقی ،قصه

و ادبیــات ،هنرهــای تجســمی
(نقاشی ،عکاسی ،کاردستی)
عالقهمنــدان میتوانند به صورت
انفــرادی و یــا گروهــی در برنامــه
حضور پیدا کنند.
برگه ثبت نام در صفحات فیسبوک،
تلگــرام و اینســتاگرام «جشــن
واژهها» در دسترس است.

خواهشمند است فرم پر شده را به
ایمیل زیر ارسال نمایید:
JashneVajeha@gmail.com
برای اطالعات بیشتر با ایمیل
JashneVajeha@gmail.com
و یا شماره
438-238-3091
تماسبگیرید.
دبیرخانه جشن واژهها

ســال  2014یکمین دوره جشن
واژههــا توســط مدرســه دهخدا
برگــزار شــد و مــورد اســتقبال و
توجه جامعه ایرانیان مونترال قرار
گرفــت .پس از آن ســه دور دیگر
هم اجرا شــد و بهار امسال دوره
پنجم آن برگزار میشود.
جشــن واژهها فرصتی است برای

کــودکان و نوجوانــان ایرانــی تــا
کارهای هنری و مهارتهایشان
را به نمایش گذارند .این جشنواره
درصدد اســت تا بــا تلفیق هنر و
ادب پارســی به ترویــج فرهنگ،
زبــان و هنــر ایرانــی در خــارج از
مرزهای ایران بپردازد.
بنیانگذار این جشنواره «مدرسه

دهخــدا مونتــرال» اســت ،ولی
شرکتکنندگان در این جشنواره
فقط محــدود بــه دانشآمــوزان
ایــن مدرســه نیســتند و همواره
دانشآموزانی از خارج از مدرســه
دهخدا هــم در این برنامه حضور
داشتهاند.

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 :
3285 Cavendish Blvd, Apt 355 Montréal, QC

بخش عمدهی این بودجه عمومی
و دولتی بوده است .سینمای ایران
نیز یک سینمای دولتی است به این
معنا که تهیهکننده درواقع کارگزار
دولت و بخش عمومی برای پیشبرد
یک پروژهی سینمایی است .فیلمی
در ایران ساخته نمیشود که بخش
خصوصــی تمــام هزینههــای آن را
تامین کرده باشد (غیر از پروژههای
پولشویی) .برای میزان کمکهای
دولتی به بخش ســینما که همهی
اجــزای آن را در بــر میگیــرد بــه
جداولی که بنیاد فارابی منتشرکرده

نگاه کنید (در وبسایت تابناک).
وضعیــت تیــراژ روزنامههــا بیانگر
ورشکستی کامل آنها بدون یارانهها
و آگهیهای دولتی است.
ســه روزنامــهی دولتــی و عمومی
(همشــهری ،ایــران ،و جــام جم)
تیراژی میان  ۵۰تا  ۲۰۰هزار دارند
که  ۵۰درصد آنها برگشتی است.
غیــر از دو روزنامــهی ورزشــی و
اقتصــادی (با تیراژ حدود  ۲۰تا ۳۰
هزار با حدود پنجاه درصد برگشتی)
بقیــهی روزنامههــا تیــراژی کمتر
از  ۱۰هــزار در یک کشــور هشــتاد

میلیونــی دارنــد (انصاف نیــوز ۲۰
مرداد  )۱۳۹۷که حدود نیمی از آنها
برگشتی است و بخش قابل توجهی
خریدار دولتی دارد.
روزنامــهی کیهــان (تهــران) کــه
روزی بــا جمعیــت ســی میلیونی،
یک میلیــون تیراژ داشــت امروز با
جمعیتی که بیش از دو برابر شده،
به حدود پنج هزار رسیده است.
حکومــت روزنامه تولیــد میکند و
نهادهــای دولتی آنهــا را میخرند.
رادیــو و تلویزیــون دولتــی نیــز
ساالنه هزاران میلیارد تومان
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خواندنی...

جام آسیا :رویایی که از دست رفت...

آینده ی اندونــزی!
محمود سریع القلم
مطالعــه وضعیــت تعــدادی از
کشــورهای در حال توسعه نشان
میدهد که کشــورهایی پیشرفت
خواهند کرد کــه مدیران آنها ،به
حداقل ســی ســال آینده فکرکرده
و فعالیتهــای فعلــی آنــان برای
دهههای بعدی باشد.
اندونزی از جمله این کشورهاست.
مهمتریــن اجمــاع کالن هیــات
حاکمه اندونزی این است که:
باید تا میتوان از محیط اقتصادی
و فرصتهــای ســرمایهگذاری
موجود جهانی بهرهبرداری کرد.
عالوه بر ایــن ،آنها به این نتیجه
رسیدهاندکه بدون مزیت نسبی در
اقتصاد منطقــهای و بین المللی،
نمیتــوان عمــوم شــاخصهای
اقتصادی را بهبود بخشید.
این تفکر از ســه دهــه پیش باعث
شــده است که اندونزی در صنعت
نســاجی پتروشــیمی ،صنعــت
حمل و نقــل ،لوازم منــزل ،مواد
ساختمانی ،سیمان و مواد غذایی
حدود  ۱۷۰میلیارد دالر در ســال
صادرات داشته باشد .برای تحقق
این امر  ۳۷۵۷شرکت اندونزیایی با
شرکتهای ژاپنی ،چینی ،اروپایی
و آمریکایــی همکاری ســازمانی و
فنآوری دارند و به نوعی قراردادها
را تنظیــم کردهانــد کــه بــه نفــع
شرکتها وکشور اندونزی باشد.
اندونزی آگاهانه مهمترین شریک
تجاری خود را ژاپن انتخاب کرده
که هیچ امیال سیاســیای در این
کشور ندارد.
اندونزی  ۲۵۹میلیون نفر جمعیت
دارد و  ۱۲۵میلیــون نفر در آن کار
میکنند ۱۱۲۰۰۰ .نفر متخصص
خارجــی در این کشــور مشــغول
هستند ۵۰.میلیون بنگاه کوچک،
حدود  ۴۸درصد اقتصاد اندونزی را
در دست دارند.
این کشور یک تریلیون دالر تولید
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ناخالــص داخلــی دارد
و شــانزدهمین اقتصــاد
جهانی است.
علی رغــم جمعیت باال،
درآمــد ســرانه آن ۳۸۴۶
دالر اســت و نرخ رشــد
اقتصــادی آن  ۵درصــد
و نــرخ بیــکاری در ایــن
کشــور کــه از ۱۳۰۰۰
جزیــره و  ۶۰۰۰جزیره مســکونی
تشکیل شده است ،حدود  ۴درصد
اســت .نرخ تــورم در اندونزی نیز
حدود  ۳.۵درصد است.
دولــت از شــرکتها  ۲۵درصد و از
شــهروندان  ۳۰درصــد مالیات بر
درآمــد اخــذ میکنــد ۶ .میلیون
اندونزیایــی بیــرون از کشــور کار
میکنند و  ۷میلیارد دالر در ســال
به کشور خود منتقل میکنند.
دولــت آقــای ،Joko Widodo
ســرمایه گــذاری وســیعی بــرای
آموزش و حمل و نقل جهت ســی
ســال آینــده اندونزی انجــام داده
است.
ایــن آمار ،دلیل بر این نیســت که
اندونزی مشکالت و نارسایی ندارد
بلکه کشــوری اســت کــه در حال
بهبــود و تکامل اســت و وضع آن
روز به روز بهتر میشــود .با اتخاذ
سیاستهای منطقی ،با یادگیری
از محیــط بیــن المللــی و از همه
مهمتر با دستیابی به اجماع میان
دســت اندرکاران حزبی ،سیاسی،
نظامی ،امنیتی و آکادمیک جامعه،
اندونزی توانسته است به کشوری
آرام و در حال پیشــرفت تدریجی و
مورد احترام در آسیا و خارج از آسیا
تبدیل شود.
اما عموم این مباحث محتاج یک
چارچوب فکری خاص اســت .این
چارچوب فکری باعث شــده است
تا شــخصیت اندونزیایی نیز آرام،
مالیم ،پرکار و عالقمند به یادگیری
باشــد .هنگامی که افــکار اصالح

شوند ،شــخصیت هم
اصالح میشود.
رئیــس جمهــور قبلی
اندونــزی وقتی ســمت
خــود را تــرک کــرد
گفت :من خوشــحالم
که اندونــزی حتی یک
دشمن ندارد بلکه همه
جا میلیونها دوســت
دارد .اندونزی آنقدر در قالب آســه
آن ( )ASEANتــاش کــرده تا
تمامی مسائل خود را با همسایگان
حل کند و به همین دلیل با ۲۵۹
میلیون نفر جمعیت ،هزینههای
نظامــی آن فقــط  ۸میلیــارد دالر
است.
اندونزی که از بنیانگذاران نهضت
عــدم تعهــد اســت ،همچنــان
بیطرفــی خــود را در بســیاری
از مســائل و اختالفــات حفــظ
کــرده اســت .چین کــه در قرابت
جغرافیایــی اندونزی قــرار دارد نه
خیلی به این کشور نزدیک است و
نه از آن دور است.
اندونزی اندیشــه حفــظ فاصله از
قدرتهــای بــزرگ را یــک اصــل
مسلم سیاســت خارجی خود قرار
داده است.
خانــم  ،Marsudiوزیــر خارجــه
اندونــزی بــا همــکاری یــک تیم
حرفهای ،با آرامش کالمی و به دور
از نمایشهــای روزانه رســانهای،
طی پنج سال گذشته تالش کرده
اســت چهــرهای مثبت بــا روحیه
تعامــل و بــا ادبیــات مســتحکم
حقوقی از اندونزی به جای بگذارد.
اندونزی تیتر اول رسانههای جهان
نیست زیرا مدیران آن افکار متمرکز
بر پیشرفت داخل را دارند .با افکار
متمایل به پیشــرفت و شخصیت
آرام و کــم هیاهــو ،اندونــزی بــه
طرف آیندهای پیشــرفته تر حرکت
میکند.
•

چه تعداد دانشجوی ایرانی در امریکا و کانادا تحصیل میکنند؟

به گزارش جی پالس ،بر اســاس
گزارش سازمان علمی و فرهنگی
ملل متحد «یونســکو» در سال
 ۲۰۱۷مجموع دانشجویان ایرانی
مشــغول به تحصیــل در خارج از
کشور  ۵۰هزار و  ۳۹۲نفر است.
بیشترین تعداد دانشجویان ایرانی

مشــغول به تحصیل در خارج در
کشــور امریــکا با تعــداد  ۱۲هزار
و  ۶۴۳نفــر هســتند و از این نظر
دانشــجویان ایرانــی دارای رتبــه
یازدهم در میان دانشجویان سایر
کشــورهای شاغل به تحصیل در
امریکاهستند.

تعــداد دانشــجویان مشــغول به
تحصیــل در کانادا نیــز  ۷هزار و
 ۴۱۵نفــر هســتند و از ایــن نظر
دانشــجویان ایرانــی شــاغل بــه
تحصیــل در کانادا نیز دارای رتبه
یازدهم در میان دانشجویان سایر
کشورهاهستند.

بودجــه و هــزاران میلیــارد
تومان از طریــق آگهی دریافت
میکننــد تــا برنامههایــی بــرای
خودیها (کمتر از حدود  ۱۵درصد
جمعیت) تولید کنند .جمعیت زیر
چهل سال اصوال با تبلیغات دولتی
و رسمی (رادیو و تلویزیون دولتی)
کاری ندارد و ســرش به «اسمارت
فون» گرم اســت و جمعیت باالی
چهــل ســال نیز تــا هفتــاد درصد
شبکههای ماهوارهای را دنبال می

کند.
ممکن اســت برخی خوانندگان در
پایان این مطلب از نویسنده سوال
کنندکه اگر ایران ورشکســته است
چگونه هنوز سرپاست.
پاســخ ایــن اســت کــه اگــر وضع
بــه همیــن ترتیــب پیــش بــرود
ورشکســتگی خــود را آشــکارا در
آغــوش شــما خواهــد انداخــت.
ورشکســتگی به تدریج خود را بروز
میدهد .و دوم اینکه فعال با درآمد

نفــت وگاز ،و فــروش منابع ملی از
آب (به صورت صــادرات هندوانه)
و خاک تا مــواد معدنی نان و تخم
مرغی که گیر اکثر جمعیت میآید
اما این منابع پایان نایافتنی نیست.
سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز
متوقــف شــده و آب هم تــا حدی
کمیاب شده که مقامات به فکر باال
کشیدن «آبهای ژرف» افتادهاند.
مرکــز پژوهــش هــای مجلــس در
گزارشــی رشــد اقتصادی ایــران را

بیشتر از «سه بر صفر» از ژاپن عقبیم!

ژاپنی هــا مردمان خاصی
هستند .تعصبی که روی
فرهنگ و ســرزمین خود
دارنــد را در کمتــر ملتــی
ســراغ داریم .ژاپنی ها به
ندرت به بیگانگان تابعیت
کشورشــان را می دهند و
به نــدرت از کاالهایی غیر
ژاپنی اســتفاده می کنند.
ژاپنی ها با تکیه بر فرهنگ بومی
خود توانسته اند مدل جدیدی از
ملــی گرایی را در ســرزمین خود
پرورش دهند و هیچکس هم در
درون کشورشــان آنها را به علت
این میــزان تعصب به ســرزمین
مادریشــان به نژادپرستی و خود
برتر بینی متهم نمی کند.
ژاپنــی هــا مردمــان روزهــای
ســخت هســتند ،روزهــای پس
از بمــب اتمــی ،روزهــای پس از
تســلیم شــدن در جنگ جهانی،
روزهای ســونامی ها و زلزله های
ترسناک...
ژاپنی ها آموخته اند که در شرایط
سخت تمرکز روانی خود را حفظ
کرده و بــه دور از جنجال آفرینی
هــدف خــود را دنبال مــی کنند
(نــگاه کنیم کــه در بــازی امروز
ژاپنی برعکس بازیکنان ایران که

مدام مشــغول جــدل و چانه زنی
با داور بودند هدف خود را دنبال
کــرده و بــه نتیجه دلخــواه خود
رسیدند)
ژاپنی ها در جام جهانی گذشــته
پــس از یک بــازی غــرور آفرین و
باختی تلخ در ثانیه های آخر بازی
مقابــل یکی از مدعیــان قهرمانی
جــام جهانــی و در حالی که غرق
در بهت و حســرت بودند ،رخت
کــن را تمیــز کــرده و با نوشــتن
پیغام تشکرآمیز از روس ها بابت
میزبانی به خانه برگشتند.
تماشــاگران این کشور نیز پس از
تمام شدن "حسرت ها اشک ها"
شــروع به تمیز کردن ورزشــگاه
کردند.
ژاپنــی بودن ســاده نیســت و به
راحتــی نمــی تــوان ادای ژاپن را
درآورد .آنهــا از فرهنگــی می آیند

کــه در برهــه ای از تاریخ
اگرکسی حس بی مصرفی
مــی کــرد ،خــود را الیق
زندگــی نمی دانســت و با
تشریفات خاصی به زندگی
خود پایان می داد.
بــرای مــن دورتریــن
جوامع از ژاپن کشورهای
خاورمیانــه اســت .مــا
خاورمیانــه ای ها نیازی به بمب
اتــم و زلزلــه و ســونامی نداریم و
بدون هیــچ فاجعه طبیعی و غیر
طبیعی مــی توانیم بــه جان هم
بیفتیــم و جامعــه خــود را نابود
کنیم .کافیست به سوریه و عراق
و یمن و افغانســتان و پاکستان و
ترکیــه و بحرین و ایران بنگریم تا
متوجــه فاصله دراز خــود با ژاپن
شویم.
ژاپنی ها در اوج فاجعه ( سونامی،
شکســت ،بمــب اتــم و )..بــه
جهانیان می گوینــد که چرا ژاپن
سرزمینی متفاوت است.
ژاپنــی بودن و ژاپنی زیســتن کار
ساده ای نیست .نمی توانیم ادای
آنها را دربیاوریم .ما خیلی بیشتر
از سه صفر از ژاپن عقبیم...
•

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

« ۴۵هــــزار نیروی افغان در چهـــــار سال
گذشته کشته شدهاند»
اشــرف غنــی ،رئیــس جمهوری
افغانســتان میگویــد بیــش از ۴۵
هــزار نیــروی امنیتی این کشــور
از ســال  ۲۰۱۴در جنــگ علیــه
شورشیان کشته شدهاند.
این رقم باالتر از آن است که تا حاال
تصور میشــد ،چنانچه آقای غنی
قبال گفته بود که از سال  ۲۰۱۵تا
اوایل امسال  ۲۸هزار نیروی امنیتی
افغانستان کشته شده است.
رئیــس جمهــوری افغانســتان در
گفتوگوی بــا فرید زکریا خبرنگار
آمریکایــی در مجمــع اقتصــادی
داووس در سوییس گفت" :شمار
تلفات نیروهای بینالمللی دراین
مــدت  ۷۲نفــر بــوده اســت و این

نشان میدهد که مسئولیت اصلی
نبرد به عهده کیست".
آقای غنــی در حالی ایــن موضوع
را مطــرح کرده کــه گفتوگوهای
نمایندگان آمریکا وگروه طالبان در
دوحه به ششمین روز کشیده شده
است.
طالبان اصلیترین گروه شورشــی
در افغانســتان اعالم کرده اســت
که مذاکــرات رو در روی این گروه
با نماینــدگان آمریــکا در چند روز
گذشــته ادامه داشــته و قرار است
فردا هم ادامه یابد.
از جزییات این مذاکرات اطالعات
زیــادی در دســت نیســت ولــی
گزارشهای منتشر شده که دراین

مذاکــرات پیشــرفتهای حاصل
شده است.
آقای غنی گفت" :از زمانی که من
رئیس جمهور شــدم ،بیش از ۴۵
هزار نیروی امنیتی افغان باالترین
هزینــ ه (جانشــان) را در جنــگ
دادهاند".
اوگفــت" :ما به یک افغانســتان با
ثبــات نیاز داریم تا در مورد امنیت
آمریکاییهــا ،اروپاییها و دیگران
اطمینان داشته باشیم ولی مهمتر
از آن حقوق و نهادهای دموکراتیک
خود افغانها است".
تصمیم آقای غنی در مورد افشای
شــمار تلفــات نیروهــای امنیتی
افغانستان کم سابقه است.

میان منفی  ۲٫۶درصد تا منفی ۵٫۵
درصد در پایان ســال  ٩٧بــرآورد و
پیشبینی کرده که رشد اقتصادی
سال  ٩۸در خوشبینانهترین حالت
منفی  ۴٫۵درصد و در بدبینانهترین
حالت منفی  ۵٫۵درصد خواهد بود.
نشانههای دم دستتر ورشکستگی
ایــران را در افزایش روزانهی حدود
 ۱۰۰۰میلیارد تومان به نقدینگی،
فروش چهار هزار متر سفارت ایران
در نایروبی ،عدم توانایی  ۸۵درصد

شــهرداریها در پرداخــت حقــوق
کارکنــان (تابنــاک  ۳دی ،)۱۳۹۷
حــذف عملی بودجههــای عمرانی
در دولــت روحانــی (اختصــاص و
عــدم تحقــق) ،فــروش  ۱۹۰هزار
میلیارد تومــان اوراق قرضه در طی
چهار سال ،و حقوق عقب افتادهی
بخشی از کارکنان دولت نیز میتوان
مشــاهده کــرد .وزیــر مســتعفی
بهداشــت دولت روحانی می گوید:
«برخــی بازنشســتگان نســبت به

عــدم پرداخــت مطالبــات خــود
گالیه دارند کــه بحث پرداخت این
مطالبات وظیفه ســازمان مدیریت
و برنامهریــزی اســت .پرداخت این
مطالبــات حق بازنشســتگان و بر
عهده دولت اســت ،اما مســئوالن
بایــد به کســانی کــه نتوانســتهاند
مطالبــات خــود را دریافــت کنند
صادقانه بگویند :نداریم!» (تابناک
 ۹دی ( .)۱۳۹۷کیهان لندن)
•
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کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

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

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

) 514-999-5168
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اطالعیه

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

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

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

ـــــــــــ

مدیریت زندگی...
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عادت
روزانهی
افراد موفق
چیست؟

نزدیــک بودن بــه افــراد قدرتمند
و تاثیرگــذار مــی توانــد اطالعاتی
باورنکردنــی در اختیــار شــما قرار
دهد ،اینکه چه عــادات و اخالقی
دارند که آنها را به موفقیت رسانده
بــرای همــه انســانها کــه رویای
موفقیت در ذهــن دارند می تواند
جالب باشد.
اخیر ًا محققان طی مصاحبه با ۲۰۰
فرد فوق العاده موفق توانستهاند به
اطالعات جالبی در این باره دست
یابند .در جریــان این تحقیقات از
 ۷میلیــاردر ۱۳ ،مدالآور المپیک
و تعداد زیادی از کارآفرینان موفق
پرسیده شده:
«راز اصلی موفقیت شما چیست؟»
جالــب اینجاســت کــه ایــن ۲۰۰
فرد موفق جوابهــای فوقالعاده
جالبی در پاســخ به همین سوال
گفتهاندکه با بررسی این  ۱۴عادت
کلیدی افراد موفق کشــف شــده
است:

•

 -۱از تک تک دقایق شان
استفادهمیکنند
بسیاری از افراد برای هر ساعت از
روز برنامهی به خصوصی میریزند.
تفاوت کارآفرینان موفق با آدمهای
معمولی این اســت که آنهــا برای
هر دقیقه از روزشــان برنامهریزی
مخصوص دارند .از نظر آنها زمان
تنها سرمایهاست که حدر رفتن آن
هیچ جبرانی ندارد.

•

 -۲فقط روی موفق بودن یک
فعالیت مترکز می کنند
این اشخاص میدانندکه مهمترین
فعالیتشــان چیســت و ســعی می
کننــد در اولیــن اقــدام ،فعالیــت
یادشده را بدون وقفه انجام دهند.

•
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 -۳لیست اجنام کار ندارند
آمارها نشــان میدهــدکه تنها ۴۱
درصد لیستهای انجام کار عملی
میشــوند .این در حالی اســت که
 ۵۹درصــد فعالیتهای باقیمانده
در ذهــن تلنبار شــده و اســترس
میآفریند .پس بهتر است به مانند
کارآفرینان موفق لیست کار خود را
دور انداخته و همــه وظایف را در
سالنامهها یادداشت کنید.

•

 -۴آینده نگری دارند
زمان پر از تناقض است .بسیاری از
مواقع با پدی دههایی روبرو میشوید
که از فعالیتهای گذشــتهی شما
نشــات میگیرنــد .افــراد موفق با
پیش بینــی موقعیتهــای آینده،
امروز انتخاب درست را پیش گرفته
و راهکار مناســب را در زمان حال

برمیگزینند تا در آینده به مشکلی
بر نخورند.

•

 -۵زمان کار مشخصی دارند
همیشه در زمان پایان کار ،وظایف
پایان نمیپذیرند و همواره میتوان
کاری انجام نشــده پیدا کــرد ،اما
اشخاص موفق میدانند باید میان
کار و استراحت تعادل وجود داشته
باشد .این اشخاص اولویت بندی
خــود را حفظ کــرده و زمانی برای
اســتراحت ،خانــواده و ورزش در
نظر میگیرنــد .آنهــا میدانند که
چطور  ۱۴۴۰دقیقه از روز را میان
وجوه مختلف زندگی تقسیمکنند.

•

 -۶از دفترچه یادداشت
استفادهمیکنند
بسیاری از ایدههای میلیارد دالری
از همیــن دفترچههای یادداشــت
پیــدا میشــوند .همیشــه بایــد
دفترچهای به همراه داشت تا بتوان
همه چیز را نوشت.
این درس بزرگی است که در هیچ
دانشگاه تجارتی آموخته نمیشود.
موفقها همواره دفترچهی کوچکی
به همراه دارند کــه تمام تفکرات،
ایدههــا و حسشهایشــان را درآن
مینویسند.

•

-۷در روز ایمیل شان را کمتر
چک میکنند
اشخاص موفق وقت خود را خرج
چک کــردن ایمیلهــا نمیکنند،
آنهــا اعالنهــای صنــدوق نامه و
شــبکههای اجتماعــی را خاموش
کــرده تــا بــا هــر لرزشــی ســراغ
تلفنهای همراه خود نروند .بدین
ترتیب از تمام وقت خود استفادهی
مطلوبمیکنند.

•

 -۸از جلسههای بی مورد
پرهیزمیکنند
تجــار موفــق تنهــا زمان قــرارداد
جلســ ه میگذارند .بــه اعتقاد آنها
جلســه زمــان بــر بــوده ،آدمها را
بیحوصله کرده و موجب میشود
از بحث اصلی خارج شــوند  .بهتر
است جلســهای برگزار نشــود اگر
هم شد کوتاه بوده و سریع به اصل
مطلب بپردازد.

•

 -۹تقریبًا به همه چیز جواب
منفیمیدهند
مدیران موفــق با مدیران معمولی
تفاوتی اساســی دارند ،تا زمانی که
اید ه یا مطلبی فوق العاده نباشد به
آن نــه میگویند.
بــه یاد داشــته باشــید در روز تنها
 ۱۴۴۰دقیقــه وجــود دارد و افراد
موفــق هیچکــدام از ایــن دقایــق
را بــرای ایدههــای معمولــی هدر

نمیدهند.

•

 -۱۰از قانون  ۲۰/۸۰بهره
میبرند
بــر اســاس «اصل پارتــو» که یک
قاعده سرانگشــتی رایج در تجارت
اســت ۸۰ ،درصد نتایج مربوط به
 ۲۰درصد فعالیتهاست .مدیران
موفــق آن  ۲۰درصــد به خصوص
را یافتــه و بــا تمرکــز روی آنهــا
نتیجهگیری را تضمین میکنند.

•

 -۱۱تقریبًا هم ه کارها را به
دیگران واگذار میکنند
کارآفرینــان نمونــه ،بــا برخوردن
بــه مشــکالت بــه دنبــال راه حل
میگردند برایشان مهم نیست که
چه کسی آن را حل کند بلکه فقط
پیداکردن راه حل مهم است .این
ی افراطــی ندارند و
افــراد کنترلگر 
کارها را بدون ترس بین زیردستان
شــان تقسیم کرده و در این زمینه
انعطاف پذیری الزم را دارند.

•

 -۱۲کارها را متام کرده و به
سراغ کار بعدی میروند
تا به حال شــده که در حال انجام
کاری باشــید و آنرا نیمه کاره رها
کــرده به ســراغ فعالیــت دیگری
بروید؟ افــراد موفق چنین عادتی
ندارند .آنها از قانون «یکبار لمس
کردن» بهره می برند .بدین شکل
که با آغاز هرکار  ،آن را تمام کرده
سپس سراغ فعالیت دوم میروند.

•

 -۱۳روتین خاص روزانهی
خود را منیشکنند
نکتــهی جالب این اســت که تمام
ایــن  ۲۰۰نفــر روتیــن روزانــهی
مخصــوص به خــود را داشــتند.
آنها صبح خود را با نوشــیدن آب،
ورزش و خوردن صبحانهای سالم
آغــاز میکنند .بیشــتر آنهــا نیز از
مدیتشین یا مطالعه برای پرکردن
زمان رســیدن به محــل کار بهره
میبرند.

•

 -۱۴انرژی کار خود را با
غذا و استراحت مناسب تامین
میکنند
نمیتوان دقیقــهای به دقیقههای
روز اضافه نمود اما میتوان انرژی و
توجه را در همین زمان محدود باال
برد .اشخاص موفق با دانستن این
مطلب سعی میکنند با خوردن به
موقع وعدههای غذایی و خوراکی
انرژی خود را تامین کنند .ضمن
اینکه با اســتراحت کردن حساب
شده ،بازدهی خود را در طول روز
حفظمیکنند.
(منبع)In:
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جمهوری اسالمی...

نرخ تورم نزدیک %۴۰؛
قیمت واقعی دالر چند است؟

آخریــن عددهــا در
خصوص میــزان تورم
که منتشر و به سرعت
از سایت بانک مرکزی
حذف شد  ۴۲درصد را
نشان می دهد.
این میــزان ،غیر قابل
پیش بینــی در بودجه
و بــا در نظــر گرفتــن
تحریــم هــای آمریــکا
بسیار خطرناک و غیرقابل کنترل
نشان می دهد.
با بررســی یــک فرمول ســاده ،در
حالــی که تــورم را به صــورت گرد
شــده  %۴۰در نظر بگیریــم ،دالر
آمریــکا در بــازار آزاد بایــد حــدود
۲۰هزار تومان باشد.
با ایــن حــال بانک مرکــزی تمام
تمرکــز خــود را بــر روی نرخ های
دستوری گذاشته و تالش می کند
نرخ دالر تکان نخورد.
این در حالی است که اگر از موضوع
دالر و ســایر ارزها روی بگردانیم و
بخواهیم به سایر قیمت ها بنگریم،
قیمت واقعی کاالها و تورم واقعی را
درک می کنیم.
در شرایطی که نرخ دالر همچنان با
مقداری نوسان روی کانال ۱۱۰۰۰
تومان باقی مانده اســت ،گوشت
گوسفندی در کانال ۸۰هزار تومان

و در اوج به سر می برد.
این همــان جایی اســت که مردم
معتقدند با کاغذ دالر ،کسی سیر
نمی شــود و بهتر اســت دولت به
جای تمرکــز بر روی قیمت کاالی
دالر ،همین فشــار را بر روی سایر
اقالم مصرفی مردم بیاورد.
دبیر شورای نگهبان میگوید مدتی
است که گرانیهای مکرر کاالهای
اساســی ذهنش را مشــغول کرده
است.
احمد جنتی ۹۱ ،ســاله که با شنا
در استخر و تغذیه مناسب توانسته
در شــهری مثل تهران ،ســالهای
زیــادی را را عمــرکنــد ،در حالــی
نگران گوشت قرمز مردم است که
خود حتی قصد بازنشستگی ندارد
و همچنان حقوق دریافت می کند.
دولــت امــا همچنــان در فکــر
خصوصی سازی است و این روزها

چتــر خصوصــی
سازی را به سمت
زندانیان نیز برده
اســت تا مجرمان
تنها مدت حبس
را طــی نکننــد و
نان خوری کنند.
بــر اســاس برنامه
جدید زندانیان می
بایســت در مــدت
زمان حبس خود کارکنند.
صندوق بین المللی پول تورم ایران
را در ســال  ۳۴.۱ ،۲۰۱۹درصــد
تخمیــن زده اســت که مــی تواند
کامال غلط باشد.
علت اشــتباه بودن این اســت که
این صندوق بین المللی ،گزارشات
خــود را بر مبنای شــفافیت های
مالی تخمین می زند .در اقتصادی
مثــل اقتصــاد ایــران کــه رانــت،
رانتخواری و قاچاق حــرف اول را
می زند ،چنین اعداد و ارقامی دور
از ذهن است.
پروفســور اســتیو هانکه ،ســتون
نویــس مجلــه فوربــز ،در آخرین
بررســی هــای خــود در مــرداد
مــاه ســال جاری ،تــورم ایــران را
۲۰۳درصد اعالم کرد!
•
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هایکهارتونیان

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

PAIVAND: Vol. 25  no.1408  Feb. 01, 2019

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

Cell. : 514 574-6162
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

Real Estate Broker

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

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC

مشــاورامالک

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

در خدمت هموطنان گرامی

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

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

info@loadextransport.com

رازمیک
__________________
Tel.:514-927-0612
135 av Labrosse suite 100
Point Clair Qc H9R 1A3
-----------------------Open fron 9:00 to 16:00

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح
-------------

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

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

www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع

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

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

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

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

T: 514-341-2235

فرو
ش
ب
ل
ی
ت
ک
ل
ی
ۀ
ب
رنام
ه ها و کنسرتها
همه رو
زه
در تپش دیجیتال

6
3
3
3
3
2
514-2
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مشاور امالک :مسکونی و جتاری
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با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه خود شوید!
ارزیابی و مشاوره رایگان
 کمک برای اخذ وام مسکونی و جتاری با کمترین بهره
کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا و همچنین برای ایرانیان غیرمهاجر در کانادا
د خریداران نیازی
• آیا می دانستی
 Non residentsبا کمترین پیش پرداخت
ورسانت ندارند؟!
به پرداخت پ
هدیه ما به خریداران 1200دالر هزینه محضر

ت
مناسب!

یه ما به خریداران:
• هد
دالر هزینه محضر
1200

Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم هر ماه

را بر روی سایت بخوانید

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

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

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

دکترریموندرضایی

Centre-Ville

 سالگی6
-
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N

0 :ودکان
ختنه ک
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B
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E

پزشک خانــواده

(Without Appointment)

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

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

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors






















 

هم اكنون
بوتاك
س و فیلر
تو

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

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

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

Rapid Orthodontics







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

ALLERGIE:
Implant
CEREC AC Bluecam 
Dr. Phil Gold

























 
















 













1834 Ste Catherine W. Suite 200
Root Canal 






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






















کلیه
قبول
Tel : (514) 933-3337 
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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

درخدمت هموطنان عزیز

بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مشاوره و ارزیابی رایگان

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

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
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

زندگـی...

رضانوربخش

5
سوالیکهباید
درمقابلرفتاربد
دیگرانبپرسیم

آدمهــای دور و برمــان بــد رفتــار
میکنند .اما چــرا؟ اغلب توضیح
مــا بــرای ایــن رفتارها ،همــراه با
قضاوت و ســرزنش است :از قصد
میخواهنــد اذیتمــان کننــد،
میخواهنــد زندگیمــان را خراب
کننــد ،احمقنــد ،از مدتها قبل
برای آزار ما نقشه ریختهاند.
جالب اســت که بچهها هم گاهی
رفتارهای بد و ناخوشایندی دارند.
روی زمین آشغال میریزند ،جیغ
میکشند و حرفهای بد میزنند،
ســعی میکنند ما را بزنند یا مثال
چیزی از بــرادر کوچکشــان می
دزدنــد .اما برخورد مــا با این نوع
رفتارهای بچهها متفاوت است.
آرام میمانیــم .ســعی میکنیم با
مالیمــت همــه چیزها را درســت
کنیم.
ناخودآگاه از خودمان پنج ســوال
میپرسیم:
آیا خسته است؟
نکندگرسنه است؟
شاید ناراحت است؟
کسی اذیتش کرده؟
آیا ممکن است به بغل نیاز داشته
باشد؟
اینکه چنین رفتــاری را با آدمهای
بزرگســال در پیــش بگیریم بعید
است .به خصوص در مورد کسانی
که دوستشان داریم این احتمال
بعیدتر اســت .فکر میکنیم دلیل
رفتار بدشان را میدانیم:
چــون آدم بــدی هســتند .چــون
میخواهند ما را اذیت کنند ،چون
تنفربرانگیزند.
اما اگر مقابلمان یک نوزاد باشد،
واکنشمان متفاوت خواهد بود.
ناخــودآگاه قبــل از هــرکاری از
خودمانمیپرسیم:

آیا خسته است؟
نکندگرسنه است؟
شاید ناراحت است؟
کسی اذیتش کرده؟
آیا ممکن است به بغل نیاز داشته
باشد؟
اولــش عجیب بــه نظر میرســد.
اما موضوع این اســت که آدمهای
بزرگســال هــم تــا حــدی شــبیه
بچههــا هســتند .ایــن روش نگاه
کــردن به موضــوع ،روشــی موثر
برای حل مناقشــات ســخت ما با
آدمبزرگهاست.
وقتی رفتــار مردم با انتظــارات ما
از رفتــار یک آدم بالغ تفــاوت دارد
و مــا ایــن رفتارهــا را «بچهگانه»
مینامیم ،در واقع متوجه موضوعی
ســازنده شــدهایم .به جــای اینکه
دقیق علت رفتارشــان را بفهمیم،
آن را توجیهــی بــرای رفتارشــان
مییابیم:
شــناخت ویژگیهای عادی انسان
معمولی.
بزرگسالی به معنای بلوغ نیست.
آنچه ما کودکی مینامیم ،در تمام
زندگیمان ادامه مییابد .بنابراین،
آن رفتارهــای کــودکان کــه ما با
آرامــش از کنارشــان میگذریــم،
ممکن اســت تا ابد الگوی رفتاری
ما با آدمبزرگها هم باشد.
خیرخواهــی درونی بــرای کودک
درون یک شخص دیگر به معنای
این نیســت که با آنها مثل بچهها
رفتار کنیــم .این به معنــای رفتار
خیرخواهانه ما در تفسیر چیزهایی
اســت کــه آنهــا دربــاره الیههای
عمیقتر وجوشان می گویند.
در واقع گفتن «تو عوضی هستی»،
ممکن است معنایش این باشدکه
«من احســاس میکنــم در محل

کارم تحت محاصرهام و من سعی
میکنم به خــودم بگویم قویتر و
مستقلتر از آنچه که واقعا احساس
میکنم،هستم».
به عنوان یک نکته مثبت ،ما اغلب
بــه آرام کــردن فضا بیــش از جر و
بحث کردن اهمیت میدهیم.
به جای اینکه با همســرمان برای
چیزی که آزاردهنده اســت ،جر و
بحث کنیــم ،میتوانیــم او را یک
کودک هیجان زده ببینیم که سر
فردی که بیشــتر از همه دوستش
دارد ،داد میزند .زیرا نمیتواند به
آنچــه که انجــام میدهد فکرکند.
ما باید به او نشــان دهیم که هنوز
هم خوب است ،به جای آنکه (با
وجود وسوســه انگیز بودن) ضربه
متقابلی به او بزنیم.
البته که بودن کنــار آدمبزرگی که
مثل بچهها رفتــار میکند ،خیلی
ســختتر از کنار یک کودک بودن
اســت؛ چــون میشــود به چشــم
دیــد که یــک کــودک پنج ســاله
چقدر کوچک و رشــدنیافته است
و همدلــی ما بــا او به طور طبیعی
ایجاد میشــود .میدانیــم که اگر
ناگهــان رو بــه یــک بچــه کنیم و
بخواهیــم کــه مســوولیت همــه
رفتارهایش را بپذیرد ،چقدر سخت
است .روانشناســی نیم قرن است
که به ما هشــدار میدهــد که این
روش نادرست است.
مــا فرامــوش میکنیم کــه گاهی
اوقات بزرگتریــن امتیاز برای یک
نفر این است که به ما فراتر از خود
بالغمــان نــگاه کند تا بتوانــد با او
ارتباط برقرار کند و او را ببخشــد؛
آن کــودک ناامید ،خشــمگین و
ناسازگار با زخمی در درون.
آلن دوباتن

پزشکان بدون مرز :کمک کنید!
by the crisis in Syria or to other emergencies around the world by completing the
form below.
To help MSF respond to emergencies as
soon as they happen, join our Partners
Without Borders monthly giving program
by clicking here: www.msf.ca

Donation: Two years after the start of the
conflict, Syrians are caught in a humanitarian catastrophe. Despite significant
challenges and insecurity, MSF is on the
frontlines of the emergency, providing care
.to those in need
Please donate now to assist those affected

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

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

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی

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

مکمـل یکدیگریم!
در فعالیت های اجتماعی :ما رقیب هم نیستیم؛ ما
ّ
مبتکر و صبور باشیم و سخاومتند! بکوشیم کامیونیتی را بــر بکشیم!
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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:

چرا مردان از وابستگی
عاطفیمیترسند

$1299

تورنتو
ونکوور

$1219
$1210
$1225

تورهای زمینی آمریکا

مونترال به:

لندن

$835

پاریس

$740

آمستردام

$950

بارسلونا
رم

واشنگنت
نيويورك

سنفرانسیسکو
لس آجنلس

$917
$989

فرانکفورت

$985

استکهلم

الس وگاس

ونکوور

استانبول

$1279

دبی

$1144

تور چین

$289
$455
$475
$445
$595

تورنتو
وینی پگ
کبک

$779

$326

$183
$480
$194

All Inclusive Packages

تور  ۱۰روزه چین $1050 + $480 Tax ...

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

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

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

کروز  7روزه دبی

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

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

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

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

*****Costa Rica - Riu Guanacaste 5

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

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

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

تورهای داخلی کانادا

January, February and March

$999 Tax Included

***Bahamas - Breezes Bahamas 3.5

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

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

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

برای اطالع بیشتر با تیم تراول ساپورت متاس بگیرید.

!BOOK NOW, PAY LATER

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

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

اخذ ويزا

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

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

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

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

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

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

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

متاس رایگان از ایران8531.2004 :

info@travelsupport.com

Designed by GETWAY

این جمله حتم ًا برای خیلی از مردها آشناســت« :من؟
من خوبم .همه چی میزونه .تو اگه کاری داشتی رو من
حساب کن!»
وابســته بودن این روزها بیشــتر از همیشه به ویژه برای
مردان ،رفتاری ناخوشایند به حساب می آید در حالی که
مســتقل بودن و اعالم بی نیازی ،تحسین برانگیزتر از
همیشه شده است.
می گویند درخواســت کمک برای مردان دشــوار است.
آنها اگر درون خیابان برای یافتن یک آدرس گم شوند به
یک دلیل بسیار مشخص دنبال کمک گرفتن از دیگران
نیستند .از کودکی به مردان تاکید می شود مبادا نشان
دهندکه نیاز به کمک دارند.
در تربیت پســران ،وابســتگی تعبیری جز ضعف ندارد.
عالقه مند بودن یک نوع آســیب پذیر بودن تعبیر شده
است… فرهنگ سنتی که همه ما به ارث می بریم مدام
تذکر می دهد که وابستگی عاطفی نوعی خصلت و رفتار
زنانه است.
دنیای روانشناســی ،ضمن آنکه وابســتگی و دلبستگی
بسیار شدید را به افسردگی ،الکلی شدن و نگرانی مزمن
ربط می دهد حس استقالل شدید به خود و تکیه بیش
از حد به خویش را نیز باعث انواع ناهنجاری های روحی
و رفتاری می داند.
روانشناسان می گویند حس استقالل و بی نیازی ،بهتر
است همراه با یک حس وابستگی هم باشد .یعنی بلوغ
شخصی آدمها از شناخت درست توانایی های فردی به
وجود می آید .تحقیقات نشان داده است افراد در صورتی
مــی فهمند چقدر قــدرت دارندکه متوجه شــوند چقدر
محدودیت و ضعف دارند.
مثال خیلی آشکار در این زمینه ،شدت وابستگی یک زوج
است وقتی که به تازگی به هم دل بسته اند .آنها در این
مرحله ،به شــدت وابسته به همدیگر هستند و هر نوع
تفــاوت یا فاصله یا حتی اختالف ایده یا ســلیقه را برای
ارتباط همدیگر تهدیدکننده می یابند.
اما پس از مدتی که احساسات و عواطف فروکش کرد اگر
به یک سطح از درک و بلوغ در رابطه با همدیگر برسند
هم وابســتگی عاطفی شان به همدیگر را حفظ خواهند
کرد هم به مرور ،محوطه شــخصی و استقالل بیشتری
برای همدیگر ایجاد می کنند.
ما مردان چاره ای نداریم جز اینکه مرام و پرنسیپ های
دوران خودمان را بسازیم .ما مردان از قوانین نامتعادل
دوران سنتی و قدیمی سهمی نمی بریم ولی هنوز طوری
تربیت مان می کنند که انگار زمانه عوض نشــده است.
برای همین ،ما هم توســط قوانین و شــرایط جدید در
منگنه هســتیم هم از طریق توقعاتی که از قدیم بر روی
دوش ما مردان گذاشته اند.
ما الزم نیســت اگر مشکل روحی یا افســردگی داریم به
خاطر احســاس شــرم یا نشــان ندادن ضعف ،بســوزیم
و بســازیم .ما اگر الزم باشــد بهتر است گریه کنیم .اگر
نیازمند مشــاوره روحی هســتیم از دانش پزشکی بدون
خجالت یا احساس گناه ،استفاده کنیم و از همه مهمتر،
نیازها و وابستگی عاطفی مان را انکار نکنیم.
Men’s Fears of Dependency in Relationships

مونترال
اتاوا

BOOK YOUR TICKET ONLINE:

Tel: 514.600.3114
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* توجه :این مقاله جنبه ی آموزشی دارد نه درمانی،

سالمت ...

هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

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

دکتر عطا انصاری

کم کاری
قلبی
کــم کاری قلبــی یعنــی
عــدم قابلیت قلــب برای
پمپــاژ کامل خــون برای
احتیاجــات بــدن و ایــن
یــک مشــکل بهداشــتی
بسیار مهم است که باعث
عوارض مختلفی می شود
از جملــه بــه نفــس نفس
افتــادن و خســتگی بر اثر
یک فعالیت بدنی.
این بیماری در نزد کسانی
دیده می شود که سالمتی
شــان خــوب نیســت و
چندیــن ســال اســت که
از بیمــاری هــای قلبی یا
تنفسی و یا فشار خون رنج
می برند.
میــزان بیمارانــی که از کــم کاری
قلبی رنج می برند در ســی ســال
اخیر بیشتر شده و یکی از علل آن
پیشرفت درمان در سایر مشکالت
قلبی اســت که باعــث طوالنی تر
شدن عمر این بیماران می شود.
کــم کاری هــای قلبــی یکــی از
مهمتریــن عوامــل مــرگ افــراد
ســالخورده اســت و  50درصــد
بیماران بیشــتر از  5ســال پس از
تشخیص عمر نمی کنند.
•
علت ها
کــم کاری قلبی وقتــی تولید می
شود که قلب به اندازه کافی قدرت
نــدارد که خون را به ســرخرگ ها
براند و یا نمی تواند به اندازه کافی
پر از خون بشود ،زیرا یا عضالت آن
سخت شده (سفت شده) و یا قلب
گشاد شده و در نتیجه هر انقباض
قلب قدرت کافی ندارد و در نتیجه
خون مدت بیشــتری در سرخرگ
هــا می مانــد و باعث رکــود آن در
سیاهرگ ها می شود و این احتقان
خــون در ســیاهرگها را کــم کاری
قلبی می گویند.
کم کاری قلبی معموال مشکل یکی
از بطن هاست؛ بطن چپ یا راست
و در بعضی مواقع ممکن است هر
دو بطن دچار بشوند.
•
* کم کاری قلبی چپ ـ نوعی است
که بیشــتر از همه دیده می شود.
مایعــات در نســوج جمع شــده و
معمــوال در ریــه جمع می شــود و
تولید اشــکال در تنفس می کند،

www.paivand.ca since 1993

>> بخش 1
از  3بخش

مثــل تنفــس صــدادار و
تنگــی نفس .فشــار خون
ســرخرگی درمان نشده و
یا بد درمان شده در مدت
چند ســال یــا اختالالت
کرونرین بر اثر آنژین یا سکته قلبی
از عامالن اصلی آن هستند.
* کــم کاری قلبی راســت ـ این بار
مایعــات معموال در ســاق پا و مچ
پا جمع می شوند و باعث ورم آنها
می شــود ..این بیمــاری اغلب بر
اثر کم کاری قلبــی چپ و یا بر اثر
یک بیماری ریوی مثل برونشیت
مزمــن ،آمفیزم و یــا آمبولی ریوی
تولید می شود.
•
کمی درباره قلب بدانیم
قلب از چهار حفره درست شده:
* دو تا حفره ی کوچک که دهلیز
نامیده می شــوند .خــون از ریه به
دهلیز چپ وارد می شــود و دهلیز
راســت که خون از بدن به آن وارد
می شود.
* دو حفــره ی بزرگتر که بطن نام
دارنــد؛ بطن راســت خــون وارده
از دهلیزهــا را به ریه می فرســتد و
بطن چپ آن را به اعضای بدن می
رساند.
وقتی کــه گردش خــون به خوبی
انجام نشــود قلب مجبور می شود
که انقباض قوی تری داشته باشد
و ضربــان آن شــدیدتر بشــود در
نتیجــه عضلــه قلــب بــرای اینکه
بتوانــد عمل پمپاژ خــون را انجام
بدهد بزرگتر می شود ،کلیه ها هم
که کمتر خــون دریافت می کنند
کمتر مایعات را توســط ادرار دفع
می کنند ،در نتیجه مایع بیشتری
در بــدن مــی ماند و باعــث تورم و
زیاد شــدن حجم خون و خستگی
قلب می شــود و بــه همین خاطر
خستگی و تنگی نفس تولید شده

و با گذشــت زمان قلب دیگر نمی
تواند فشار بیشتری را برای گردش
خون ایجادکند.
•
پیشرفتبیماری
در بیشــتر مواقع کــم کاری قلبی
یک بیماری مزمن است و خستگی
اولین سیمپتوم است که خودش را
نشان می دهد .با پیشرفت بیماری
تنگی نفس در هنگام فعالیت بدنی
و بعــدا حتــی در حال اســتراحت
وجود دارد .بعضی وقت ها درمان
عامل کم کاری قلبی باعث درمان
آن می شــود مثل برطــرف کردن
یــک ناهنجــاری قلبــی بــا عمل
جراحی و در ســایر مواقع داروها و
عوض کردن عــادات زندگی باعث
بهتر شــدن وضع بیمــار و بازیابی
بعضی از فعالیت های کنارگذاشته
شده می شود.
•
مشکالت سالمتی که ممکن
است پیش بیاید
مشکالت سالمتی که ممکن است
پیش بیاید بر حسب وضع سالمتی
بیمار ،سن ،علت کم کاری قلبی و
شدت آن انواع مختلفی دارد.
اگــر درمان نشــود مــی توانــد به
سرعت مشکالت جدی ایجاد کند
مثل جمع شدن مایع در ریه ها که
تنفس را مشــکل می کند .امکان
خطر آریتمی (نامنظم بودن ضربان
قلب) و ایست قلبی زیاد می شود.
لخته هــای خونــی در ســیاهرگ
ها تولید می شــوندکــه می توانند
باعث مسدود شدن سرخرگ ریوی
(آمبولــی ریــوی) که یک مشــکل
مرگ آور اســت ،بشود ،اگر درمان
نشــود کم کاری قلبی می تواند به
کبد و کلیــه ها که از اعضای مهم
بدن هستند ،صدمه بزند.
ادامه دارد

انجمن قلب نیویورک چهار مرحله برای پیشرفت کم کاری قلبی را بر اثر تحمل فعالیت ورزشی تعیین کرده است:

محدودیت فعالیت های بدنی سیمپتومها
مرحلهپیشرفتبیماری
تنگی نفس غیرطبیعی و خستگی ندارد.
		
هیچ محدودیت ندارد
کالس یک (بیماری سبک)
در هنگام استراحت ناراحتی ندارد.
با فعالیت متوسط سیمپتوم ها دیده می شوند.
		
کمی محدودیت
کالس دو (بیماری سبک)
سیمپتوم ها با فعالیت بدنی کم هم دیده
محدودیت		
		
کالس سه (متوسط)
می شوند ولی در استراحت
از بین می روند.
						
سیمپتوم ها حتی در استراحت دیده می شوند.
		
محدودیت کامل
		
کالس چهار (شدید)
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کاری که
افراد ناموفق
اجنام میدهند
و افراد موفق
اجنام منی دهند


شماره  : ۱افراد ناموفق خیلی زیاد تلویزیون
تماشا می کنند.

www.paivand.ca since 1993

هشوزن
رمثبتکا
اثــ
گوید...
ی
شمامن 
چکسبه
کههی

11

بــه ازای هــر  ۵/۴کیلوگــرم
چربی ای که از بدن شــما کم
می شود ۸/۳ ،کیلوگرم از این چربی ها
از طریق بازدم وارد هوا می شــود و بقیه
ی آن ها تبدیل به عرق ،اشــک ،ادرار و
دیگر مایعاتی می شــود که از بدن شــما
خارج می شود.
اما کاهش وزن تنها به آب کردن چربی
ها محدود نمی شود ،چون در طول این
فرآینــد تمام بدن دســتخوش تغییرات
زیادی می شــود .گاهی هم این مســأله
نتایج غیر قابل انتظاری دارد.
در ادامــه مــی خواهیم ببینیــم بعد از
کاهش اضافــه وزن ،چــه تغییراتی در
بدن و مغز رخ می دهد:

•

 -۱انرژی تان زیاد می شود
اولین تغییری که بعد از کم کردن وزن
اضافه ی خود احســاس می کنید ،زیاد
شدن انرژی تان است .علت این مسأله
خیلی ساده اســت .هر چه وزن کمتری
داشته باشید ،انرژی بیشتری برای انجام
دیگــرکارهــای مهم ذخیره مــی کنید.
عــاوه بر این ،با کاهــش وزن ،راندمان
اکســیژن گیری افزایش پیــدا می کند،
بنابراین دیگر وقت باال رفتن از از پله ها
یــا دویدن به ســمت اتوبوس ،نفس کم
نخواهید آورد.

دیگر پوسته پوسته نمی شود ،موهای آن
ها ضخیم تر و ناخن هایشــان محکم تر
می شود.

•

•

شماره  :۵افراد ناموفق واقع ًا خیلی عالقمند
به ورزش هستند!

 -۲حافظه تان تقویت می شود
مغز دیگر عضوی است که از کاهش وزن
شما بهره مند می شود .بعضی تحقیقات
نشان داده است از بین رفتن چربی های
اضافه می تواند باعث بهبود توانایی های
شــناختی مرتبط با برنامه ریزی ،تدبیر
کردن و نظم بخشی شود .بعد از کاهش
وزن ،مغــز شــما هم هنــگام ذخیره ی
خاطرات جدید ،بیشتر می تواند فعالیت
کند ،در نتیجه ،برای جمع آوری دوباره
ی اطالعات ضــروری به منابع کمتری
نیاز پیدا می کند.

 -۵آلرژی تان بهتر می شود
وزن اضافه ی بدن به دســتگاه تنفســی
هم فشــار وارد می کند و اگر اغلب دچار
آلرژی های فصلی باشید ،باعث تشدید
نشانه های آلرژی تان می شود .اما وقتی
وزن تان کاهش پیدا می کند ،از شــدت
آلــرژی هایتان هم کم می شــود ،چون
مجراهای تنفسی تان بازتر می شوند .در
بعضی موارد ،حتی ممکن است بتوانید
اســپری استنشــاقی خود و قرص های
فصلی معمولی که مصــرف می کنید را
کنار بگذارید.

•

شماره  : ۹افراد ناموفق برای چیزهای
بدردنخور از کارت اعتباریشون پول خرج
می کنند ،یا وام میگیرند.

 -۳پوست تان صاف تر می شود
کاهش وزن مزیت دیگری هم دارد .شما
نه تنها احساس سالمت بودن خواهید
کــرد ،بلکه ظاهر ســالمی هــم خواهید
داشت .بعضی از افرادی که تصمیم می
گیرند سبک زندگی سالم تری را در پیش
بگیرند و اضافه وزن خود را از بین ببرند،
متوجه تغییرات زیادی در ظاهر خود می
شوند .پوســت این افراد صاف تر شده و

 -۶سایز پاهایتان کوچک تر می
شود
وقتــی وزن اضافه ی خــود را کم کنید،
چربــی های تمــام بدن تان را از دســت
می دهید و این مســأله شامل پاهایتان
هم می شود .بنابراین اگر متوجه شدید
که کفش های مورد عالقه تان از پایتان
در مــی آینــد وحشــت زده نشــوید .در
عوض ،خوشــحال باشــیدکه دیگر زیپ



شماره  : ۲افراد ناموفق زیاد فست فود می
خورند



شماره  : ۳افراد ناموفق اجناس موجود در
حراجی را می خرند.



شماره  :۴افراد ناموفق دیرتر از افراد »موفق
از خواب بیدار می شوند.





شماره  :۶افراد ناموفق به اندازه افراد موفق
به نظافت خودشون اهمیت نمی دهند؛
روزانه دوش نمی گیرند.


شماره  : ۷افراد ناموفق دیگران را بخاطر
بدبختی هاشون سرزنش می کنند.


شماره  :۸افراد ناموفق هیچ پس اندازی
ندارند.




شماره  :۱۰افراد ناموفق دوست دارند بچه
های زیادی داشته باشند و خیلی زود دست
بکارمیشوند!



شماره  :۱۱افراد ناموفق بطور مرتب برای
چکاپ خودشون به دکتر مراجعه نمی کنند.

•

•







شماره  :۱۴افراد ناموفق هیچ وقت ایده
ها و قدرت بالقوه خودشون رو دنبال نمی
کنند .



شماره  :۱۵افراد ناموفق براین باورندکه
دیگران بایستی اونا رو کمک کنند تا به قله
های موفقیت برسند .

•

•

 -۷به هوای سرد حساس تر می
شوید
با کاهش وزن ،شما چربی عایق مانندی
که بدن شــما را احاطه کرده و آن را گرم
نگه می دارد ،از دســت می دهید .بدون
این الیه ی اضافه ،بدن در برابر تغییرات
دمایی ،به ویژه هوای ســرد حســاس تر
می شود.
 -۸چرخه ی قاعدگی تان تغییر می
کند
سطح هورمون های بدن ارتباط زیادی
بــه وزن آن دارد .بنابراین وقتی وزن تان
کاهش یا افزایش پیدا می کند ،سیستم
غدد درون ریز شما دستخوش تغییرات
خاصی می شود .باال و پایین شدن سطح
هورمون های اســتروژن و تستوسترون
در بدن ممکن است باعث نامنظم شدن
قاعدگی ،کم یا زیاد شدن مقدار خونریزی
و کاهش یا افزایش مدت زمان چرخه ی
قاعدگی شود.
 -۹سردردهایتان کمتر می شود
گرچــه چاقــی به طــور مســتقیم باعث
ســردرد نمــی شــود ،امــا ریســک ابتال
بــه میگرن را تــا  ۵۰درصــد افزایش می
دهــد .به گفته ی کارشناســان حوزه ی
ســامت ،ســلول های چربــی ،میزان
التهــاب در بدن را افزایش می دهند .در
برخی موارد ،این التهاب می تواند باعث
بروز میگرن شود .به همین دلیل کاهش
وزن اضافه احتما ًال می تواند از شــدت و

سالمت..

تعداد سردردها کم کند.

•

 -۱۰اشتهایتان زیاد می شود
با کم شــدن وزن ،سطح ماده ی لپتین
در بدن کاهش پیدا می کند ،یعنی همان
هورمونی که توسط سلول های چربی در
بدن تولید می شود و به مغز این سیگنال
را ارســال می کند که شما سیر هستید.
حاال بدن سعی می کند سطح هورمون
لپتین را به میزان طبیعی اش برگرداند.
همین مســأله می تواند باعــث افزایش
اشــتها و میل شــما به خوردن غذاهای
چــرب و پــرکالری شــود .امــا فراموش
نکنید کــه وقتی به ســبک زندگی جدید
خود عادت کنیــد ،این هوس ها از بین
خواهند رفت.

•

 -۱۱دیگر خروپف منی کنید
تحقیقات نشان داده است کاهش دست
کم  ۵درصد از وزن بدن می تواند به بهتر
و طوالنی تر شــدن خواب شبانه کمک
کنــد .حتی یــک کاهش جزئــی در وزن
هــم باعث کم شــدن وزن اضافه ای می
شــود که دورگردن وجود دارد و معموال
مجراهای فوقانی تنفس را مسدود کرده
و عالئــم اختــال وقفــه ی تنفســی در
خواب و خروپف را تشدید می کند.
خروپــف و اختالل وقفه ی تنفســی هر
دو باعث بیدار شــدن فرد در نیمه های
شــب می شــوند اما با کاهش وزن ،این
مشکالت برطرف می شود و دیگر چیزی
وجــود ندارد که شــما را از خــواب بیدار
کند ،در نتیجه ،کیفیت خواب شــما به
میزان چشمگیری افزایش پیدا می کند و
این مسأله به بیشتر شدن سرعت کاهش
وزن تان هم کمک می کند.
•

پیروی از رژیم غذایی گیاه محور

شماره  :۱۲افراد ناموفق قبل از اینکه پول
در بیارند برای خودشون خرج می تراشند.
شماره  :۱۳افراد ناموفق دور و بر خودشون
رو با افراد ناموفق دیگر پر میکنند.

•
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چکمه هایتان راحت تر بسته می شوند.
عالوه بر این ،به خاطر داشــته باشیدکه
انگشت های دست هایتان هم باریک تر
می شوند ،در نتیجه انگشترهای قدیمی
برایتان بزرگ خواهند شد.

 -۴زانو دردتان برطرف می شود
با کم شــدن حتی نیم کیلوگــرم از وزن
بدن ،حدود  ۲کیلوگرم از فشــار وارده به
مفصل های زانوها کم می شــود .تصور
کنیــدکه زانوهایتان بابــت این باری که
از روی آن هــا برمی دارید چقدر از شــما
ممنون خواهند شــد! به عالوه ،کاهش
وزن ،به ویژه اگر از ناحیه ی چربی های
شــکمی رخ دهد ،می تواند نشــانه های
آرتریت و دیگر بیمــاری های مفصلی را
کاهش دهد.

26

دانشمندان در پایان تحقیقات  3ساله،
بــا ارائه اولین الگــوی تغذیه ای علمی،
رژیم غذایی مبتنی برگیاهان و غالت را
به عنوان بهترین راهکار برای جلوگیری
از مــرگ و میــر میلیــون هــا انســان و
همچنین نجات کره زمیــن از عوارض
جبران ناپذیر تخریب محیط زیســت و
حیات وحش ،آلودگی دریاها و اقیانوس

بهترین راهکار برای نجات کره خاکی
ها و تغییرات اقلیمــی ،معرفی کردند.
رژیــم غذایی جدیدکه بــا عنوان «رژیم
ســامتی جهانی» شناخته شده است،
به منظور تامین مــواد غذایی مغذی و
سالم برای جمعیت در حال رشد جهان
ارائه شده است.
بر اســاس برنامه غذایی جدید ،کاهش
 77درصــدی مصــرف گوشــت قرمز و

افزایــش  15درصدی مصــرف غالت و
دانــه های روغنی توصیه شــده اســت.
رژیم های غذایی ناسالم ،عامل بسیاری
از بیمــاری ها می باشــند .در حالی که
 800میلیــون نفــر در جهــان گرســنه
هســتند و  2میلیارد نفر از ســوء تغذیه
رنج می برند 2 ،میلیارد نفر دیگر دچار
اضافه وزن می باشند.

در رژیــم غذایــی جدید ،خــوردن یک
برگر با گوشــت گوســاله و دو بار ماهی
در هفته مجاز شــناخته شــده اســت و
بیشتر پروتئین مورد نیاز بدن از غالت
و آجیل تامین می شود .مصرف روزانه
یک لیوان شــیر و مقداری کره و پنیر و
همچنین حداکثر  2تخم مرغ در هفته
نیز توصیه شده است.
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نگــاه...

دکتر کورش عرفانی

علوم انسانی در خدمت مشکالت خانوادگی
مقدمه:
انسان به واسطه ی ارتباطات است
که اجتماعی می شود و فن زیستن
در جامعــه را می آمــوزد .هر گونه
ضعف یا اشــکالی در امر ارتباطات
می تواند در طول زندگی گریبانگیر
فــرد باشــد و او را از پیشــرفت
اجتماعــی ،تحصیلی یــا حرفه ای
محروم ســازد یا حداقل مسیر وی
را ناهموار سازد.
بکی از عرصه هایی که در آن ،این
ضعــف ارتباطاتــی خود را آشــکار
می ســازد ،خانواده اســت .روابط
اجتماعی میان اعضای خانواده از
یکســو تابع احساســات و عواطف
میــان آنهاســت و از ســوی دیگر،
محصول توانایی آنهــا در برقراری
ارتباط میــان یکدیگــر .زمانی که
پدر یا مــادر یا هر دو در این زمینه
با کمبود و اشــکال مواجه هستند
فضــای ارتباطاتــی درون خانواده
مشکل زا می شود .اعضای خانواده
قادر نیستند مســائل و مشکالت
و حتــی احساســات خود نســبت
به یکدیگــر را به روشــنی و خوبی
بیان کنند و این امرکیفیت زندگی
جمعی آنها را کاهش می دهد.

قهرمان اسکی
آلپــا ین

دوشــیزه میکائــا Mikaela
 Shiffrinشــیفرین اســکی بــاز
معروف آمریکایی در رشــته اسکی
آلپایــن (کوه هــای بلنــد) موفق
گردید در رقابت های  ۳۰دســامبر
 ۲۰۱۸در اطریــش مقــام اول را
نصیب خود نماید و با رکورد  ۱۵بار

در چنیــن شــرایطی اســت کــه
مشــکالت خانوادگــی ،یکی بعد از
دیگری ،ســر بــاز می کنــد .زن و
شــوهری که نتوانند با هم ارتباط
عمیق و دقیق برقرارکنند پیوسته
در مدیریــت خانواده و مســائل آن
با ســوء تفاهم ،ســوء تعبیر و کج
فهمی مواجه شــده و از هماهنگی
الزم میــان همدیگــر برخــوردار
نخواهند بود .نتیجه ی مشخص
این موقعیت ،سوء مدیریت است
که خانواده را دچار تنش و مشکل
می سازد .نخستین ضربه ی مهم
این ســوء مدیریت در تربیت
فرزنــدان خود را نشــان می
دهــد .جایی کــه همه چیز
بر اســاس ارتبــاط برقرار می
شود.
اهمیتتربیت:
تربیــت چیــزی نیســت جز
انتقــال نــکات مثبــت از
بزرگترهــا بــه نــوزادان و
کــودکان .زمانــی کــه پدر و
مادر دارای ضعف ارتباطاتی
هســتند ایــن انتقــال خوب
صورت نمی گیــرد و داده ها
توســط کودکان جذب نمی

قهرمانی اسکی بانوان باالترین مقام
قهرمانی را بنام خود ثبت کند.
دوشیزه میکائال در سال  ۲۰۱۷در
هنگام تمرینات خود در کوه «الک
لوئیــز» کانادا علیرغــم برف کافی
به زمین افتاد و زانوی راســت وی
دچار ضربه شدیدگردید و در نتیجه
از حضــور در دو مســابقه محــروم
شــد .لیکن پــس از بهبــودی زانو
توانست در مسابقه بزرگ این سال
شرکت و مقام قهرمانی این مسابقه
را بخود اختصاص دهد.

پاتیناژ هنری یک زوج
آقــای لــوگاک ،پاتیناژ بــاز متولد
کشــور رومانــی پــس از دریافــت
ویــزای اقامت از کشــور کانــادا به

شــوند .به همیــن دلیــل ،فرایند
تربیتی دارای نقصان و اشکال می
شــود و از یک مرحله ای ،کودک
نشــان می دهدکه خط رفتاریی را
که والدین ترســیم کرده اند دنبال
نمــی کنــد .پرداختــن بــه همین
فاصله هــای رفتاری میــان پدر و
مــادر و فرزندان ،خود به یک توان
ارتباطاتــی قــوی از ســوی هر دو
طرف –والدین وکودکان -نیازمند
است .در نبود توان کافی مشکالت
و اختالف نظرها و تفاوت سلیقه ها
روزافزونتر شــده و در یک مقطعی

همراه همسرکبکی خود Marie-
 Jade Lauriaultتمرینات خود
را در رشــته پاتیناژ هنری در سال
الوال شروع کردند تا خود را برای
شرکت در مسابقات بین المللی این
رشته در هیروشیما آماده نمایند.
این زوج هنری در مســابقات بین
المللــی انتخابی موفــق گردیدند
با بدســت آوردن  ۲۲۱/۸۱امتیاز
مقام اول این رقابت ها را بدســت
آورنــد .در این مســابقات Chen
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به درگیری و تنش های جدی می
انجامد.
نقش علوم انسانی:
خوشبختانه امروزه علوم اجتماعی
بــه یاری انســان هــا آمده اســت و
ایــن موضوعات به طــور مفصل و
عمیق توسط شاخه های مختلف
این علوم بررسی و کارشناسی شده
اســت .جامعه شناســی به بررسی
وجه اجتماعی مشکالت خانوادگی
پرداختــه و ریشــه یابی مــی کند.
روانشناســی وجــه رفتــاری روابط
اعضای خانواده را مد نظر قرار می
دهــد و راهکار ارائــه می دهد .علم
ارتباطــات وجه فنــی ارتباط میان
اعضای یک جمع ،مثل خانواده را،
مورد نظر قرار می دهد .حاصل کار
این رشــته های مختلف یافتن راه
حل هایی اســت که می تواند مورد
اســتفاده ی خانواده ها قرارگیرد تا
مشکالت خویش را کاهش داده و
یا آنها را برای همیشه حل کنند.
اســتفاده ی از ایــن علوم انســانی
امــا به صورت خــودکار انجام نمی

شود .از یک سو دست اندرکاران و
پژوهشگران این رشته ها باید دانش
و تخصص خود را به زبانی ساده و به
طریق قابل دسترس به همگان ارائه
دهند و از ســوی دیگــر نیز زوج ها
و خانواده هایی که دارای مشکالت
اجتماعی و ارتباطاتی هستند باید
این زحمت را به خود دهند که این
مطالب را جســتجو کنند .این یک
مسیر دو طرفه است.
اهمیت مشاوره ی حرفه ای:
در جامعــه ی ایرانی در ســال های
اخیر گرایش به سوی مشاوره برای
حل مشــکالت خانوادگــی افزایش
یافته است .این را باید به فال نیک
گرفــت .امــا این گرایــش مثبت با
برخی ویژگی های قابل بحث همراه
شــده است .نخســت این که هنوز
مشاوران زبده و کارآزموده ی کافی
در اختیار ایرانیان نیست.
در داخــل کشــور ضعف آموزشــی
باعــث این امر اســت و در خارج از
کشور ،کمبود این مشاوران یا عدم
تســلط آنها به موضوع .بسیاری از
مشــاوران خــارج از کشــور
تحصیالت تخصصی خود
را در محــل اقامت خویش
به پایان برده اند .نه تســلط
خوبی بر زبان فارسی دارند
و نه بــا عمق ویژگــی های
فرهنگــی جامعــه ی ایرانی
آشنا هستند .مشاوره های
آنها اغلب بازتولید فارســی
دســت و پاشکســته ای از
مطالبی اســت کــه به زبان
دیگر و با تکیه بر مثال ها و
موارد غیر ایرانی آموخته اند.
بدیهی است که این موضوع

 Pengو  Yan Jinاز کشــور چین
با  ۲۰۱/۸وکریستین مور و میش
مارویا از کانــادا با  ۲۰۰/۹۳امتیاز
مقام هــای دوم و ســوم را نصیب
خود کردند.

آنژلیــک کربر
قهرمــان دوم بانــوان دنیا
با نتیجــه  ۴/۳و  ۱/۴و ۴/۰
به مقام قهرمانی این رشــته از
تنیس بین المللی دست یابند
و کاپ هوپمــن Hopman
 Cupرا نصیــب خــود کننــد.
طبق گزارش خبرنگاران ورزشی

کــاپتنیس
میکس دنیا

در مســابقات قهرمانــی تنیــس
میکس دوبل اســترالیا آقای روژه
فدرر به همراه دوشیزه بلیندا
Roger
Federer
and
 Belinda Bencicاز کشــور
ســوئیس موفــق شــدند در دوره
فینــال در مقابل حریفــان آلمانی
خود آقای رو رو چهارمین قهرمان
دنیــا و هــم بــازی وی دوشــیزه

نــواک جوکوویــچ با یــک نمایش
مقتدر مقابل رافائل نادال در فینال
اوپن اســترالیا بــرای هفتمین بار
قهرمان این مســابقات شــد .این
ســومین قهرمانــی ایــن تنیسباز
صرب در گرنداسلمها بود.
مرد شــماره یک تنیس جهان در
دیــداری یک طرفه با نتیجه ۶-۳
و  ۶-۳ ،۶-۲مقابل رافائل نادال،
مرد شماره دو این رشته پیروز شد.
این هفتمین قهرمانی جوکوویچ در
ملبورن بود و "نوله" حاال رکوردار
قهرمانی در اولین گرنداسلم فصل
تنیس است.

جوکوویــچ  ۳۱ســاله کــه پنــج بار
ســرویس حریف را شکست (برک
کــرد) ،فقــط طــی دو ســاعت و
چهار دقیقه حریف  ۳۲سالهاش را
شکست داد.
این پنجاه و ســومین مسابقه این
دو تنیسباز بــود و جوکوویچ حاال
 ۲۸-۲۵از حریــف پیــش اســت.
پیروزی در فینال ملبورن همچنین
سیزدهمین برد تنیسباز صرب در
 ۱۶مســابقه اخیرش با نادال بود.
نــادال از ســال  ۲۰۱۳نتوانســته
جوکوویچ را روی زمینهای سخت
(هارد کورت) شکست دهد.

رازهای موفقیت نادال چیست؟
نادال که تا قبل از فینال عملکردی
درخشــان داشــت در دیدار نهایی
فقــط ســایهای از "جنگجــوی"
همیشــگی بود .او در این مسابقه
 ۲۸خطای قابل اجتناب (آنفورسد
ارور) داشت.
پــس از جوکوویــچ ،راجــر فــدرر و
روی امرســون بــا شــش قهرمانی
پرافتخارترین مردان این مسابقات
هستند.
جوکوویچ همچنین با این قهرمانی
تبدیل به ســومین مــرد پرافتخار
تاریــخ تنیــس شــد .او با کســب

شــامل همه ی مشــاوران خانواده
نمی شــود .اما یافتن مشاورانی که
بر موضوع خاص جامعه ی ایرانی،
انسان ایرانی ،خصلت های فرهنگی
جامعه ی اســتبداد زده و...آشــنا
باشند و بدانند که چه نوع مشاوره
ای می تواند برای مراجعه کنندگان
آنهــا موثر باشــد همیشــه آســان
نیست.
امیــد نگارنده این اســت که رشــد
دانش های حوزه ی علوم انسانی به
زبان فارسی و منطبق با خصوصیات
ایرانیان به حدی رشد کند که اجازه
ی تغذیه ی محتوایی مشــاوران و
متخصصانی که با جامعه ی ایرانی
ســرو کار دارند از یک سو و امکان
دسترسی مردم به مطالب کاربردی
و قابل اجرا از ســوی دیگر را فراهم
سازد .این مهم نیز به طور تصادفی
و اتفاقــی روی نخواهد داد .نیاز به
کار هدفمنــد و برنامه ریزی شــده
دارد تا بتوان علوم اجتماعی مفید
برای مسائل و مشکالت خانوادگی
ایــران را همه گیر ســاخت و آنها را
بــه زبانی روشــن و قابــل درک و با
ابزارهــای ارتباطاتــی مناســب در
دسترس ایرانیان قرار داد.
من به ســهم خود سالهاســت که
در قالــب برنامــه هــای تلویزیونی
ماننــد «کاوشــگری جامعــه» و
«فرایند  زندگــی» بــه ایــن مهــم
پرداخته ام و امید دارم که بتوانم در
ادامــه ،حوزه ی این وجه اجتماعی
فعالیــت های خویش را گســترش
دهم .امید اســت که این تالش ها
مورد اســتقبال قــرارگرفته و مفید
واقع شود.
•

ورزشـــی...

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

19؛ مشاور فنی مسابقات
درتهران 74
جهانیدرانگلستان1977

حضــور آقای
فدرر شور و هیجان بسیاری به این
دوره از مسابقات داده بود.

تاریخسازی در ملبورن؛ جوکوویچ برای هفتمین بار قهرمان اوپن استرالیا شد
پانزدهمیــن گرنداســلم از پیت
ســمپراس سبقت گرفت و حاال
در رتبه سوم ،پس از راجر فدرر
( ۲۰گرنداســلم) و رافائل نادال
( ۱۷گرنداسلم) قرار دارد.
از ســوی دیگر نادال با شکست
مقابل جوکوویچ شانس شکستن
یک رکورد تاریخی را از دست داد.
قهرمان اوپــن اســترالیای ۲۰۰۹
با بــردن نوله میتوانســت تبدیل
به اولین مردی شــود کــه از زمان
برگزاری مسابقات به صورت اوپن
( )۱۹۶۸توانســته دستکم در هر
گرنداسلم دو بار قهرمان شود.
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رافائل نــادال به دلیل مصدومیت
عضالت شکم نتوانســت در تمام
مســابقات فصــل  ۲۰۱۸حاضــر
شــود .او همچنین مجبور شد که
قــوزک پایش را هــم جراحی کند.
نادال پارسال در یکچهارم نهایی
اوپن استرالیا به دلیل مصدومیت
مجبور به کنارهگیری شد.

او گفت" :پارســال
دوران ســختی را
گذرانــدم .فقــط
در نــه تورنمنــت
توانســتم بــازی
کنــم و در دو تــا از
آنهــا هــم مجبور
بــه کنارهگیــری
شدم .من تا اوپن آمریکا (شهریور)
نتوانســتم تنیس حرفــهای بازی
کنــم .با این حال امشــب ،شــب
مــن نبود ،هرچندکه خوشــحالم
دوباره به شرایط مسابقه برگشتهام.
به مبــارزه ادامه میدهم و ســعی
میکنــم در آینــده از فرصتهــای
استفاده کنم".
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سپاسـگزاری
از تمامی دوستان ،سروران ،یاران،
عزیزان و بستگانی که در ایام سخت
سوگواری از دست دادن غم انگیز
همسر ،مادر ،مادربزرگ ،خواهر و عزیز دلبندمان،

بانوی زنده یاد ،دانـا امیری Donna Sample

در مونتریال ،با حضور چشمگیر و پرمهر خود
در مراسم خاکسپاری و یادبود ،و نیز با ارسال گل و با درج پیام های همدردی در
نشریات ،و همچنین از طریق پیام های تلفنی ،ایمیل و فیسبوک و...
ما را همراهی نمودند،
صمیمانه سپاسگزاری نموده،
برای فرد فرد شما عزیزان،
بهروزی ،شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
----------------------اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری
از فردفردشما عزیزان دست نداد ،بر ما ببخشائید.

خانواده امیریSample ،

هـم

دردی

هـم

ازشیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...

دردی

دوستان گرامی،
خانواده محترم مومن پور
عزیــزانسوگوار

دوستان دیرین و گرامی،
آقایان ناصر و نادر باجگیران

خانواده های محترم ،عزیــزان سوگوار

درگذشت غم انگیز و نابهنگام دوست خوب و ارجمند ما،
و عزیز دلبند شما،

از شنیدن خبر درگذشت مادر عزیز و دلبندتان

زنده یاد آقای مهران مومن پور

)M. Mehran Momenpour (1968 - 2019
را در مونتریال ،به شما دوستان مهربان
و همچنین به کلیه بستگان ارجمند
تسلیت عرض نموده؛
برای فرد فرد شما
آرامش و شکیبایی آرزومندیم.
ما را همراه و در کنار خود بدانید.
با آرزوی روزهای روشن

خانواده تنوتاسی

و دوستان :امید ،رضا مرشدی،
محسن،فرهاد،حسن

شادروان بانو گل بیگی بیکرانلو (باجگیران)
در ایران ،اندوهگین شدیم .ما را در غم سنگین
از دست رفتن آن عزیز بزرگوار شریک بدانید.
بهروزی ،آرامش و طول عمر برای شما
و نیز تک تک اعضای خانواده عزیزتان آرزومندیم.

خانوادهامیری:
رضا ،بابک ،کیم ،یامسن ،استیون ،سارا و کاوه
خانوادهخجستهطوسی:
پری ،اکبر ،مهسا ،پریسا
علیچنگیزی،
صادق غالمرضا زاده
و کارمندان ان دی جی اتو پارت
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س هــای
ف اقیانــو
رای کشــ
ت تــرک
بــ
د شــهام
ــ
دیــد ،بای
را داشــته
ج
رام خــود
ســاحل آ
ن ،جهان
این جهــا
شــیم ...
با
تقدیر...
است  ،نه
ر
ی
ی
تغ
•
همه افراد جامعه باید مرا دوست
بدارند و تأییدم کنند.
•
برای اینکه فردی ارزشــمند و
میشــنوم که ماشــینی تلق تلق رســتوران چینی برویم و فنجانی محبــوب باشــم ،بایــد در همه
میکند و گرد و غبار بلند میکند .چــای بنوشــیم .هیچ کــس ما را زمینههــا توانمنــد و بالیاقــت
حاضرم دنیــا را بدهم و ببینم که نخواهــد شــناخت .ما هــم مثل بــوده ،در همــه عرصههــا باید
بــا اتومبیلــت به ســویم میآیی و بقیه ،فقط زوج غریبهای خواهیم پیشرفت کنم و دستآوردهای
مرا به شهرهای کوچکی میبری بود که از شهرشان میگذرند.
قابل توجهی کسب کنم.
(قسمتی از رمان "کالرا کاالن" نوشته •
که میتوانیــم بازو در بــازوی هم
"ریچارد رایت") جهان باید جایگاه عدل و انصاف
خیابانهــا را زیــر پــا بگذاریم .به
بوده ،همیشه باید با من خوب
رفتار شود.
•
در کتاب های عملی تخیلی یافت
عاشق باش...
باورهــا و ارزشهــای دیگــران
می شود.
باید مشــابه باورها و ارزشهای
" …اگر تکه ای زندگی می داشــتم در حتــی گاهــی مــی بینیم کــه در
من باشــد .دیگران بایدکارها را
کمند عشق زندگی می کردم .به انسان کتاب های موفقیت یا مدیریت،
همانطوری انجام دهندکه من
ها نشــان می دادم که در اشتباه اندکه بیان می کننــد که موفقیت یک
انجام میدهم.
گمان می کنند وقتی پیرشــدند دیگر سازمان حاصل یک ایده خالقانه
•
نمی توانند عاشــق باشــند .آنها نمی سریع بوده و ســازمان یک شبه
افــراد خاصــی وجــود دارند که
داننــد زمانی پیر می شــوندکــه دیگر ره صد ســاله را طی کرده است.
بــدذات و شــرورند .آنهــا باید
حتی اگر سازمان در کوتاه مدت
نتوانندعاشقباشند".
بــرای رفتارهــای زشــت خــود
به منفعت های اساســی برسد،
( از وصیت نامه مارکز)
بهشدت مذمت و تنبیه شوند.
پشت آن تصمیم سال ها تجربه و
•
دانش خوابیده است و در ضمن
مــن وقتــی از عهــده کاری بــه
از تاثیرات آن در تمام حوزه های حفظ نتایج آن در بلندمدت خود
خوبــی برنیایــم ،نمایانگر این
زندگی ،این نوع نگرش تاثیر بسیار کار دشواری است.
اســت که آدم بدی هستم؛ یک
بدی بر حوزه مدیریت استراتژیک واقعیــت آن اســت کــه موفقیت
می گذارد.
شکستخورده و یک آدم احمق.
های چشــم گیر و پایــدار حاصل
ندارد.
واقعیت
ها
این
از
هیچ کدام
•
سخت کوشی ،تالش ،تداوم و از
روزگار باید آنچه را من الزم دارم
اگر هم داشــته باشــد ،در دنیای همه مهم تر انضباط راهبردی و
استراتژی چنین چیزی نداریم:
برایم فراهم سازد .زندگی بایست
انتخاب های دردناک است.
موفقیت آسان ،ساده و سریع! فقط
آســوده و راحت باشــد .من نباید
مجتبی لشکربلوکی

باورهایغیرمنطقی

ازنازی بپرس!...

الل که باشی،
ز
وپیداست...
آمسان در ت
فقط میدانم کــه اینجا و االن دلم
برایــت تنــگ اســت .در همیــن
لحظــه .در حالــی کــه بــر ایــوان
نشسته و به جنب و جوش برگها
گوش میدهم و نور خورشــید را
روی چمنــزار و ســبزهها تابیده،
تماشامیکنم.

سندروم «نتیجه فوری»

موفقیت نامحدود در ۲۰روز!
چاقی و الغری در سه روز!
بدون زحمت پولدار شوید!
یادگیری  ۳۵زبان دنیا در  ۱۰روز!
ترک اعتیاد فــوری بدون درد در
 ۴۵روز!
با  ۶۸ثانیه تمرکز به آرزوهای خود
برسید و ! ...
سندروم «نتیجه فوری» گریبان
جامعه ما را گرفته است.
آن قدر درگیر «جنون ســرعت»
برای رســیدن به خواستههایمان
هســتیم که دوســت داریم همه
این تبلیغات عجیب را یکجا باور
کنیم!
این پیامهای تبلیغاتی همگان را
دچار نوعی بیماری به نام «سندرم
نتیجه فوری» کرده است .جدای

 ۶پرسش درباره سرماخوردگی ...
ایــن نمونههــا را جمــعآوری
میکنند و نمونههای موجود
در واکسن را با ویروسهایی از
کشورهایی که در حال حاضر
درگیــر مقابله با ایــن بیماری
هســتند ،مطابقت میدهند.
اگــر عدم تناســبی مشــاهده
شــود بــه کســانی کــه در کار
تهیه واکســن هستند توصیه
میکنند که واکســن را روزآمد
کنند و تغییر دهند".
•
آیا درست است که به
محض احساس نشانههای
سرماخوردگی یا آنفلوآنزا
دیگر ناقل بیماری نیستید؟
دکترکریس اسمیت میگوید":
حتمــ ًا ویروسهایــی وجــود
دارند که وقتی شما نشانههای
ســرماخوردگی را در خــود
مشــاهده میکنیــد ،دیگــر
بیماریزا نیستند ،اما اکثریت
غالــب ویروسهــای ســرفه و
سرماخوردگی باعث میشوند
شما نشانههایی مثل عطسه و
سرفه و آبریزش چشم و بینی را
داشته باشید و این ویروسها
باعث میشوندکه شما سرفه و
عطسه کنید و ویروسها را به
محیط اطرافتان بپاشید.
از این رو میتوان گفت که افراد
وقتــی که بدترین نشــانههای
سرماخوردگی در آنها بروزکرده
است ،در مسریترین وضعیت
خود هستند .وقتی نشانههای
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>> ادامه از صفحه27 :

ســرماخوردگی در فــرد کمتر
دیــده شــود ،زمانی اســت که
خطرســرایت بیمــاری کمتر
شده اســت ،پس تا میتوانید
از کســانی که عطســه و سرفه
میکنند پرهیزکنید".
•
چرا دکترها معمو ً
ال
میگویند برای
سرماخوردگینباید
آنتیبیوتیکمصرفکنید؟
دکتــر اســمیت میگویــد:
"ویروس موجود زندهای مثل
باکترینیست.
وقتی ویروس وارد سلولهای
شما میشود ،تمام اطالعات
ژنتیکــی ســلول شــما را در
اختیــار میگیــرد و از تمــام
دســتگاههای ســلول خــود
شــما برای تولید ویروسهای
بیشــتر اســتفاده میکند ،به
همین دلیل ســاخت دارویی
که بتواند تفاوت میان ویروس
و سلولهای بدن را تشخیص
دهد و ویروسها را نابود کند،
دشوار است.
بنابرایــن بهتــر اســت
ســرماخوردگی معمولــی را با
عقل ســلیم خوب کنیم نه با
آنتیبیوتیک .به همین دلیل
اســت که ما اکنــون داروهای
ضد ویروس محدودی داریم.
از ســوی دیگــر ،باکتریهــا
ســلولهایی با ارگانیسم زنده
و رشــدیابنده هســتند کــه با

ســاختمان ســلولهای بدن
ما بســیار تفــاوت دارند .ما به
راحتــی میتوانیــم داروهایی
بســازیم که قادر به تشخیص
تفــاوت میــان ســلولهای
باکتــری و ســلولهای بــدن
مــا باشــد و این همــان کاری
است که آنتیبیوتیکها انجام
میدهند".
دکتر اسمیت توضیح میدهد
که  ۸۰تا  ۹۰درصد مواقع وقتی
ما نشانههای سرماخوردگی یا
آنفلوآنــزا داریم دچــار عفونت
ویروسی شدهایم.
"بهترین کاری کــه میتوانید
انجــام دهیــد ایــن اســت که
چنــد روز اســتراحت کنیــد و
دارویــی مثــل اســتامینوفن
(پاراســتامول)(به مقــدار
صحیح و فقط در صورتی که به
آن حساسیت ندارید) مصرف
کنیــد و خــوب غــذا بخورید
تــا سیســتم ایمنــی بدنتان
خودش مقدار زیادی سلول و
آنتیبیوتیک بسازد" .
"بــا ایــن کار از شــر ویــروس
خــاص میشــوید و بدنتان
ایمــن و حالتــان هــم بهتــر
میشود و ســامتیتان زودتر
بازمیگردد ،اگر بــا این روش
بعد از چند روز حالتان خوب
نشد با دکتر تماس بگیرید".
(منبع  :بی بی سی)

داووس ... :۲۰۱۹

•
اجتنــاب کــردن از مشــکالت،
آســانتر از رویاروشدن با و حل و
سختی بکشم یا رنج ببرم.
•
فصل نمودن آنهاست.
اگر امــور و وقایع زندگــی آنطور •
نباشــد کــه مــن میخواهــم ،ناخشــنودی و بدبختــی مــن
بهوســیله عوامــل بیرونی
(خارج از کنتــرل من) به
دانایی می گفت:
وجود آمده است.
ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ،ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﭼﺮﺍ؟ •
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯿﺰﯼ اگــر ایــن احتمــال وجود
داشــته باشــدکــه واقعــه
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ ...
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﺯﻧﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ...ناگــواری در زندگــی مــن
ممکن است رخ بدهد ،از
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺍﺳﺖ ...
هماکنون باید آماده باشم
• ﭘﺲ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯ ...
و بکوشم تا امکان به وقوع
• ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺵ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ
پیوستن آنها را به تأخیر
• ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﻭ ...
اندازم یا از آنها جلوگیری
• ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ؛ ﮔﻮﺵ ﮐﻦ
کنم.
• ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ؛ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ
• ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮﺝ ﮐﻨﯽ؛ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ •
بــرای هــر مشــکل و
ﺑﺎﺵ
مســئلهای همــواره یــک
• ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﯽ؛ ﺑﺒﺨﺶ
راهحــل کامــل و درســت
• ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﯽ؛ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻦ
وجــود دارد .اگــر مــن
• ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻨﻔﺮ؛ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯ
نتوانم به آن راهحل دست
یابم ،بسیار وحشتناک و
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ:
فاجعهآمیز خواهد بود.
افکارمثبت...
•
گفتار مثبت...
تجــارب و وقایع گذشــته
رفتار مثبت
و تاریخچــه زندگــیام
تعیینکننــده مطلــق
موجب نهایت بدبختی میشــود رفتارها و خصوصیات کنونی من
و فاجعهانگیز خواهــد بود .وقتی هستند .اثر گذشــته را در تعیین
امور بر وفق مراد نباشد ،احساس رفتارهــای کنونــیام نمیتوانــم
شادمانی و خرســندی در زندگی نادیده بگیرم.
محال است.

>> ادامه از صفحه12 :

معمای «جهانی شدن»
بــه راه افتادن امواج خصومت در آمریکا
و اروپــا علیه فرآیند «جهانی شــدن» را
باید جــدی گرفــت و نشســت داووس
نیز ،هم امســال و هم سالهای آینده،
مجبور خواهد بود عمیق ًا به این مسئله
بپردازد .درباره این فرآیند افسانهها بافته
شــده و به ویژه پوپولیســتهای دارای
گرایش ناسیونالیستی یا چپ ،به بهانه
دفاع از هویت و منافع ملی و یا عدالت و
برابری ،همه دشواریها را به آن نسبت
میدهند.
از یاد نبریم که در بخش بسیار بزرگی از
دنیای در حال توسعه ،به برکت پیوستن
بــه تجــارت آزاد و جابهجایی ســرمایه،
صدها میلیون نفر از گرداب فقر مطلق
رهایییافتهاند.
بخــش بســیار بزرگی از آســیا ،از جمله
چیــن و نیز هنــد ،با جذب ســرمایه و
صــدور کاالها و خدمــات بــه بازارهای
جهانــی ،بــه قدرتهای نوظهــور بدل
شدهاند و تعادلهای تازهای را در جهان
بــه وجــود آوردهانــد .بر خــاف ادعای
بدبینهــا ،طی چند دهه گذشــته فقر
بــه گونــهای چشــمگیر در جهان عقب
نشسته و شکاف میان «جهان سوم» و
«دنیای صنعتی» کاهش یافته است .و
نیز علیرغم ظواهر ،شمار بحرانها و به
ویژه جنگهای داخلی و بینالمللی ،باز
هم به برکت در هم آمیختن اقتصادها،
کمتر شده است.
ولی در همان حال این را نیز باید پذیرفت
که در برابر پدیده «جهانی شدن» ،همه
مردمان یک کشور در موقعیتی یکسان
نیستند .شهرها و مناطق ساحلی چین،

کــه با دنیا ارتباطهای گســترده دارند،
بیش از شــماری از مناطــق داخلی این
کشور به رفاه و پیشرفت دست یافتهاند.
در کشــورهای پیشــرفته نیــز کســانی
کــه در بخشهــای پیشــرو و صاحــب
آینــده (الکترونیــک و دادهپــردازی،
هواپیماســازی ،خدمــات ســطح باال،
داروســازی وغیره )...فعالیت میکنند
طبع ًا با «جهانی شدن» مشکلی ندارند،
حــال آنکــه در بخشهــای زیــر تهدید
رقابت خارجی (نساجی ،فوالد ،کفش،
برخی رشــتههای کشــاورزی ،خدمات
ســطح پایین و غیره ،)...کارگران و نیز
کارفرمایــان از بســتن مرزها هــواداری
میکننــد و بــه شــدت بــا همگرایــی
اقتصادی در سطوح منطقهای و جهانی
مخالفتمیورزند.
از ســوی دیگر در شماری از کشورها به
ویژه در دنیــای صنعتی ،بخشهایی از
افــکار عمومی با تکیه بر شــعار «چهار
دیواری ،اختیاری» از بسته شدن مرزها
حمایتمیکنند.پوپولیستهایبریتانیا
با همین شــعار اکثریــت رأیدهندگان
این کشــور را به سود «برگزیت» بسیج
کردنــد .اینها فکــر میکنند کــه با نفی
همگرایی اقتصادی همه مشکالتشان
حل میشود .تجربه دو قرن اخیر درست
بودن چنین تفکری را ثابت نمیکند.
بــا ایــن حــال تردیــدی نیســت کــه با
گســترش فرآیند «جهانی شدن» و باز
شــدن مرزهای اقتصادی ،کشورها هم
بــه صورت مثبت و هم به صورت منفی
از یکدیگــر تأثیر میپذیرنــدً .
مثال وقتی
داد و ستد در مقیاس جهانی آزاد باشد،
یک آمریکای پر رونق با مصرفکنندگانی

مرفه به شــمار زیادی از کشــورها سود
میرســاند ،زیرا بخــش مهمــی از بازار
خود را در اختیار تولیدکنندگان خارجی
قرار میدهــد .در عوض یــک آمریکای
بحــرانزده همــه دنیــا را بــه بحــران
میکشاند ،همان طور که در سالهای
 ۲۰۰۸و  ۲۰۰۹اتفــاق افتــاد .تصادفــی
نیست که میگویند وقتی آمریکا عطسه
میکند ،دنیا سرما میخورد.
همیــن حــرف را در مــورد قدرتی مثل
چین نیز میتوان به کار برد .در همین
نشســت داووس ،از ایــن قــدرت زیــاد
صحبت به میان آمد.
میدانید چرا؟ به این دلیل ساده که نرخ
رشد چین به نفس نفس افتاده و اگر این
کندی ادامه یابد ،نــه تنها «امپراتوری
زرد» دچــار تــکان خواهــد شــد ،بلکه
بحرانی شدید دامن دهها کشور دیگر را،
که اقتصادشان با ریسمانهای گوناگون
به آن متصل است ،خواهدگرفت.
میبینیم که «جهانی شــدن» پدیدهای
است بســیار پیچیده که ،هم در روزگار
آسایش ورفاه و هم در هنگامه سختی و
رنج ،سرنوشت کشــورهای گوناگون را
در هم گره میزند.
داووس  ۲۰۱۹و داووسهای بعدی باید
به افکار عمومی جهان نشــان دهند که
«جهانی شدن» هم شیرین است و هم
تلخ ،ولی تلخی آن بسیارکمتر از زهری
اســت که در «پوپولیسم» متکی بر نژاد
و ملیگرایی و مذهب و ایدئولوژیهای
طبقاتی نهفته است.

•
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مادران پارک الله:

>>

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

بنفشهجمالی
بــرف ســطح شــهر را ســپید
کــرده اســت .در دورهای کــه
زمین رو به گرم شــدن است و
خشکسالی شاید پیشرو؛ دیدن
برفــی اینچنین برای مردم شــهر این قصه ناآشــنایی برای زنان این
غنیمت است.
سرزمین و بسیاری از زنانی که در
مــردم بــه ســطح شــهر آمدهاند .جوامع مردســاالر زندگی میکنند
پارکها پر شده است از جوانانی که نیست .جوامعی که زن را قسمتی
برای برفبازی و شادی به خیابان از دارایــی مــردان برمیشــمارند.
آمدهاند .گلولههای برفی به سمت جوامعــی کــه پســرانش از همان
هم پرتــاب میشــود .دو ردیف از کودکی میآموزند که آنها صاحب
پســران جــوان رو بــه روی هم در بیچون و چرای فضاهای عمومی
پارک ائــل گلی تبریز بــه هم برف و خصوصی هستند .پسربچههایی
پرتابمیکنند.
که یاد میگیرند قرار است در آینده
دو دختر بیخبر از همهجا از میان ریاست خانوادهای را به عهده داشته
پســران رد میشوند .ناگاه صفوف باشــند و مالک بدنهایی باشــند
مــردان جوان به ســمت دو دختر برای لذتجویی .پسربچههایی که
هجوم میبرند .دستها به سمت در نبود آموزش صحیح در محیط
بدنهای بیپناه دو دختر نشــانه مدرســه ،از همان کودکــی با هم
مــیرود کــه برای شــادی و تفریح سن و ســاالن خود در کوچه پس
به پــارک آمدهاند .صــدای قهقهه کوچههــای شــهر ،متلــک گفتن
مردان آزارگر با صدای جیغ و فریاد و آزار و اذیــت رســاندن بــه جنس
دو دختر آزاردیده آمیخته میشود .دومی کــه برای آنهــا «دیگری»
دو دختر میگریزند*.
است را یاد میگیرند .زبانهایی که
کمکم به گفتن کلمات
جنســی به دختــران و
زنانــی که از کنارشــان
عــادت
میگذرنــد
یکشنبه  3فوریه 2019
میکنند .دســتهایی
در دفتر انجمن زنان
که برای خاموش کردن
از ساعت  11تا 13.30
شــهوت درونیشان به
برگزار میگردد.
سمت بدنهای زنان و
به نقد کتاب خانم شهال شفیق
دختران در مکانهای
«از آیینه بپــرس »
عمومــی و خصوصــی
خواهیمنشست
نشــانه مــیرود .در
عالقمند
به همــه زنان
خیابانهــا ،پارکهــا،
تاکسی ،اتوبوس و حتی
خوش آمد می گوئیم:
چهاردیواری خانههای
8043 St Hubert
ناامــن کــه مــرد برای
Montréal, QC H2R 2P4
زنانــی کــه در آن نفس
)(Metro: Jarry

جلسه اجنمن زنان

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

اجازه ندهیم که عزیزان ما را دوباره شکنجه کنند!

حکومتــی کــه جــرأت
حکومــت اســامی بــه جــای جان معترضان ،در معرض خطر
نــدارد دادگاه هــای
پاســخگویی به اعتــراض های جدی است و باید کاری کرد!
شــجاعانه ی کارگران نیشکر
مبــارزان را علنی برگزار
هفت تپه و فوالد اهواز و دیگر
کنــد و حــق دفــاع
کارگران و زحمتکشان معترض ،هم نتوانست به طور کامل موفق مســتقل و آزادانه را از همه سلب
تعداد زیــادی از آنها و همراهان شــود و مــا در طی این ســالها ،کرده اســت ،چگونــه میتواند به
شــان را بازداشــت و شــکنجه و شــاهد مبارزات و ایســتادگی ها مردم بباوراند کــه این اعتراف ها
به شــدت تهدید کرده اســت و با بی شــماری ،زیر تیــغ حکومت در فضایــی عادالنه بیان شــده و
پرونده سازی برای هریک ،اغلب بودهایــم ،ولی این مبارزات کمتر حقیقت دارد؟ حکومتی که جرأت
آنهــا را به طور موقت و با وثیقه از سوی دیگر جنبش ها حمایت ندارد اعالم کندکه هزاران زندانی
آزاد و در خفــا شــروع به ســناریو می شد .ولی امروز شرایط بسیار سیاسی را به وحشیانه ترین شکل
ســازی برای آنها کرده اســت تا متفاوت اســت و نــه تنها فعاالن ممکن بازداشت و شکنجه و سر
شاید بتواند عزم کارگران را برای سیاســی و اجتماعی ،بلکه مردم به نیســت کــرده اســت ،چگونه
ادامه ی مبارزات شان بشکند.
عادی نیز بــه خیابــان آمدهاند و میتواند حتی مدافعان اش را قانع
سناریوی اعتراف گیری اجباری از اعتراض میکننــد و حرکتها به کند کــه عادل اســت؟ آن هم در
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان با هم پیوسته و همبسته می شود .شرایطی که ماهیت کثیف و فریب
نام «طراحی سوخته» نیز یکی از از ســوی دیگر حکومت به شدت کارش برای همگان روشــن شده
این سناریوهای نخ نماست که در دچار بحران های ساختاری شده است.
تاریخ  ۲۹دی در تلویزیون رسوای و حتی برخی از خودی های شان حکومت اســامی گمان میکند
دولتی ،پخش شد و اعتراض های از فروپاشی نظام حرف میزنند و که پس از چهل سال بی آبرویی،
میکشــند هیــچ حــق گسترده ای را نیز در میان فعاالن همگی شان به شدت ترسیده اند ،هنــوز میتوانــد مــردم را بــا این
بــر بدنی قائل نیســت .به دنبال داشت.
بنابرایــن ،این اعتــراف گیری ها اعتــراف گیــری هــای اجبــاری
هرچه هست فقط برای دیکتاتــوری اســامی ،از آغــاز دیگر تأثیری در ادامه ی مبارزات و مســخره بفریبــد یا بــه خانهها
اوست .برای نشان دادن حکومــت اش ،ایــن کثیف ترین و عــزم راســخ معترضــان بــرای بفرستد .مردم از خود نمی پرسند
مردانگی و قدرتش .برای شــکنجه را در حــق انســانهای ایســتادگی در برابر آزادی کشــی که اگر این اعتراف ها واقعی است،
به نمایش گذاشتن مردانگی مبــارز در عرصــه عمومــی انجام هــا و بیعدالتیهــای حکومــت چرا دادگاه ها را علنی برگزار نمی
داده اســت ،بخصــوص در دهــه ندارد .همین امروز شاهد بودیم کنند؟
و میل جنسیاش.
آری ایــن قصــه ناآشــنایی ی شصت ،برخی از زندانیان را با که بازنشســتگان با جســارت به چرا متهم حــق وکیل اختیاری و
مستقل را ندارد؟ چرا وکالی ما را
بــرای زنــان ایــن ســرزمین شکنجه و تهدید به اعدام ،مجبور خیابانها آمدند و شعار دادند:
« شکنجه ،مستند ،دیگر اثر
نیســت .فقــط ایــن بــار بــه به شکســتن و تبری جســتن از
تهدید و بازداشت می کنند؟
ندارد»
لطف شــبکههای مجــازی ،عقیده شــان کرد تا بتواند جلوی
چرا کانون وکالی مستقل نداریم؟
مهیــب بــودن ایــن ســلطه ادامه ی مبارزات مردم را بگیرد .و بــی تردیــد ایــن اعتــراض ها چــرا حق آزادی بیان و اعتراض و
مردانــه و این آزار و اذیتهای شــاید آن زمــان تا انــدازهای هم و همبســتگی هــا ادامــه خواهد اعتصاب و تشکل نداریم؟ چرا به
هرروزه بیواســطه به تصویر موفــق شــد و بــا کشــتن تعداد داشت.
اعتراض های ما حمله می کنند؟
کشــیده شــده اســت .تصویر زیادی از زندانیان ،به وحشــیانه یا میبینیم که ســپیده قلیان ،چــرا ما را بازداشــت و تهدید می
عریان دستان مردانی که بدن ترین شکل ممکن و اعتراف های شــکنجه هایی کــه در زنــدان و کنند؟
زنــان را در مکانهای عمومی اجبــاری و شــوهای تلویزیونــی ،پس از زندان بر سر او و اسماعیل چــرا موقع بازداشــت به ما حمله
و خصوصــی بهصــرف مــرد توانســت برخــی از فعــاالن را بخشی آوردهاند را به طور خالصه کرده و توهین می کنند؟
بودنشان لمس میکنند و زنان بشــکند ،برخــی را بــه ســکوت در فایلــی ضبــط کــرده و پیــش چرا زندانیان را شکنجه می کنند؟
وحشــتزدهای که برای فرار از بکشــاند و برخی را به اجبار راهی از بازداشــت دوم برای رســانهها چــرا زندانیان اعتصــاب غذا می
دســتانی که به سمتشــان دراز تبعید کنــد ،هرچند همان زمان فرستاده است.
کنند؟
چرا دادگاه های عادالنه نداریم؟
شده است میگریزند.
چرا قوه ی قضاییه ی مستقل
ما ناامنی را سالهاست در
نداریم؟
نبــود قوانیــن حمایتی که
و هزاران چرای دیگر.
قانونگــذاران البــد لزومی
حکومت اســامی ،به شدت
برای تصویب آن نمیبینند
از حرکتهای اعتراضی پیاپی
تجربه کردهایم.
و شــجاعانه ی مردم ترسیده
کــدام دختربچهای ســت
اســت و ایــن ترفنــد نشــانه
که در راه برگشــت به خانه
ی دیگــری از تــرس و زبونــی
از مدرســه متلک نشنیده
حکومتی اســت که میخواهد
باشد؟
بــا ایجــاد رعــب و وحشــت،
بــا عــورت نمایــی مواجه
عــزم مبارزان را بــرای ادامه ی
نشده باشد؟
مبارزه بشکند  ،ولی دیگر مردم
کدام دختر دانشگاهی است
جان شــان به لب رسیده است
که در محیط دانشگاه نگاه
{>> ادامه در صفحه}32 :
خیره مردان بر بدن خود را
احساس نکرده باشد؟
کدام زنی است که در محل کارش
از سوی همکاران مردش ،رئیسش مردســاالرانهای که آن را کندوکاو خصوصی هم لحاظ شده است؟
آیــا در نبــود قوانین حمایتــی راه
تحقیر شدن و جنس دوم بودن را کرده است ،حذف شده است.
ســهم آموزش برای پسربچهها در گریــزی بــرای زنــان آزاردیــده و
متــن الیحــهای کــه تــا بــه امروز محیطهای آموزشی در این قانون خشونت دیده وجود دارد؟
تجربه نکرده باشد؟
کدام زنی است که در راه بازگشت منتشرنشــده و معلوم نیســت در چقــدر اســت؟ آیــا در ایــن قانون ________
به خانه از ســوی مردی بیگانه در آن به کدام نوع خشونتها و آزار و قــرار اســت زن و مــرد دو جنــس * خبر رســید که تعدادی از مردان
خیابان ،تاکسی و دیگر مکانهای اذیتها اشاره شده است و کدامها برابر باشند یا باز با سلطه و اقتدار در تبریز در اعتراض به آزار و اذیت
عمومی به ناگاه لمس نشده باشد؟ نادیده گرفته شده و کدامها حذف مردانــهای که خــود را مالک زنان این دو دختر جوان به زنانی که در
مردانی که قهقهه ســر میدهند و شدهاند.
میدانــد مواجــه خواهیــم بــود و ائــل گلی حضور داشــتندگل اهدا
زنانی که جز فرار و فریاد کشــیدن آزار و اذیــت زنــان در مکانهــای هزاران اما و اگر دیگر…
کردند ،حرکتی قشــنگ و آموزنده
عمومــی کجــای این الیحــه قرار آری قصــه پــارک ائــل گلــی تبریز برای نســلهای جدیــد .بیاییم از
گویی هیچ مفری ندارند.
الیحهتامینامنیتزنانماههاست گرفته است؟
قصه ناآشــنایی برای مــا زنان این همان کودکی به پســربچههایمان
که به فراموشی سپردهشده است .آیا در قانونی که میگویند قرار است سرزمین نیست .مردانی که قهقهه یــاد بدهیــم که خیابــان امن حق
الیحــهای کــه هــزار پاره شــده و برای زنان تصویب شــود خشونت ســر میدهنــد و زنانــی کــه فریاد زنان است.
بســیاری از موارد آن توســط نگاه خانگــی و خشــونت در مکانهای میکشند و میگریزند؛ اما به کجا؟
(بیدارزنی)

هقهقهه
دانیک
مر
یدهند
سرم 
انی که
و زن
یگریزند
م
از همان کودکی به
پسربچههایمان یاد بدهیم که
خیابان امن حق زنان است.
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québécoise (Québec experience program). It makes
permanent immigration
quick and easy.
?Why choose Québec
Because immigrants to
Québec find good job
opportunities and one of
the best qualities of life
in the world—both in
urban centres and outlying
regions.
Because in Québec you
can achieve your goals,
push your limits and expand your horizons.
Because Québec allows
you to lead a full life. It’s as
!simple as that
From Québec immigration
web site.
For more details on any
aspects of immigration,
please do not hesitate to
contact our office.
Keep safe, stay healthy, and
make sure laughter is in
your everyday life.

________________
ترجمه فارسی مقاالت را در وبسایت
ما بخوانید
Immigration Canada Maria
Cottone
Represented by Jean Sébas)tien Boudreault (Lawyer
www.mariacottone.com
info@immigrtioncmc.com

Working in Québec

spond to
particular
market needs and make
it easier for them to find
work. Perhaps you could
also have this opportunity.
The permanent selection
application process is now
based on the expression of
interest principle. People
interested in immigrating to
Québec must first complete
and submit an expression of
interest. Ministère de l’Immigration, de la Diversité et
de l’Inclusion then invites
those whose profile corresponds to Québec’s needs
to submit a permanent
selection application.
If you are currently living in
Québec for work or studies
and would like to settle permanently, find out about the
Programme de l'expérience

زنان :مادران پارک الله ...
و دیدیم که اســماعیل بخشــی و
ســپیده قلیان و عسل محمدی و
خیلیهای دیگــر از درون و بیرون
از زنــدان ها ،به صــدا در آمدندکه
شکنجه شده اند.
اعتراف گیری از اسماعیل بخشی
و سپیده قلیان و نمایش تلویزیونی
آن و بازداشــت مجــدد آنهــا و
برادر سپیده قلیان و آزار خانواده،
شــکنجه مجدد و تاییدی دیگر بر
شــکنجه ی آنها و سرکوب آشکار
حــق آزادی بیان و حق تشــکل و
اعتراض و اعتصاب است.
به هوش باشــیم که جــان آنها و
علی نجاتی و عسل محمدی و دیگر
معترضان مرتبط با این پرونده ،به
شدت در معرض خطر است و باید
برای پایان دادن به پرونده ســازی

have to do on your own in
order to reside in Québec.
This procedure ends with
an application for permanent residence, should you
decide to immigrate to
Québec permanently.
We strongly advise you
not to take any definitive
steps (for example, leaving
your job, taking out travel
insurance, purchasing plane
tickets, etc.) before you
have obtained the necessary
authorization to come and
work in Québec (LMIA,
CAQ for work and the
authorization letter from the
Canadian embassy).
Permanent workers
Each year, Québec receives
thousands of immigrant
workers whose skills re-

>> ادامه از صفحه31 :

و اذیــت و آزار و شــکنجه ی آنها
و دیگــرکارگران و همراهان شــان
کاری کنیم و خواهان آزادی بدون
قید و شرط آنها شویم.
ما مادران پارک الله ،این چرخه ی
آزادی کشــی ،سرکوب ،خشونت،
بازداشــت ،شــکنجه و قتــل های
دولتــی ســازمان یافتــه در ایــران
و وضعیــت بحرانــی زنــدان هــا و
زندانیــان را بــه شــدت محکــوم
میکنیم و خواهان
 )۱آزادی تمام زندانیان سیاسی و
عقیدتی،
 )۲حــذف شــکنجه و لغــوکامــل
قانون مجازات اعدام،
 )۳محاکمــه و مجــازات آمــران و
عامالن تمام جنایت های صورت
گرفتــه در جمهوری اســامی در

ظهور و سقوط «تئو تاکسی» ...
است .تایفر به دنبال گرفتن مهلت
از بســتانکاران بود .شــکایتهای
مشتریان تئو تاکسی نیز باال گرفته
بود که مدتی طوالنی منتظر تاکسی
میمانند و نهایتا با شرکت دیگری
تمــاس گرفتهاند .یکــی از اعضای
اتحادیه رانندگان نیز بیان کرده که
گاهی ماشــینها به درســتی شارژ
نمیشدند.
ژان فرانســوا اویه ،استاد کارآفرینی
و ابداعــات در دانشــکده تجــارت
مونتــرال ( ،)HECمــدل تجاری
این شرکت را – که شامل دستمزد
به عالوه انعام بیــش از پانزده دالر
در ســاعت و نــاوگان خصوصــی و
گرانقیمت شــرکتی میشد را دلیل
اصلــی ورشکســتگی میدانــد .در

www.paivand.ca since 1993
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دادگاه هــای علنــی و عادالنــه و
مردمی هستیم .ما اعتقاد عمیق
داریم که این خواســته ها با اتحاد
و همبســتگی و مبارزات پیگیر ما
دادخواهان به دست خواهد آمد و
تردیدی نیست که برای رسیدن به
این خواسته ها باید برای رسیدن
بــه آزادی بیــان و اندیشــه ،رفــع
هرگونــه تبعیــض ،و جدایی دین
ازحکومــت نیز تالش کنیــم ،زیرا
علت اصلی این بی عدالتی ها را در
ســاختار حکومت و قوانین آزادی
ســتیز و تبعیــض آمیــز حکومت
اسالمی می دانیم.
(مادران پارک الله ایران )
 2بهمن ۱۳۹۷

Temporary workers
The following is a typical
procedure that will give
you an idea of the steps
you need to take to work
in Québec temporarily.
In most instances, your
employer will take the
initial steps. But since they
concern you, it is only
appropriate that you should
know about them.
The standard procedure also
describes what you will

سال  ،۲۰۱۸سال شـرم برای حکومت ...
بازداشــت و محاکمــه و مجــازات
شــماری از دروایــش گنابــادی از
جمله موضوعاتی بــوده که در این
گزارش به آن اشــاره شــده و تاکید
شده است که در مجموع محاکمه
 ۲۰۰تــن از این افــراد در مجموع
برایشان تحمل یک هزار و  ۸۰سال
حبس و تحمل حدود شــش هزار
ضربه شالق رقم زد ه است.

بازداشــت دســتکم  ۱۷۱نوکیش
مسیحی و ادامه آزار و اذیت بهاییان
در ایران نیز از دیگر ســرفصلهای
مورد توجه گزارشنویسان سازمان
عفو بین الملل بوده است.
سازمان عفو بینالملل همچنین در
سرفصلی از گزارش خود به موضوع
ادامــه بازداشــت فعــاالن محیــط
زیســتی اشــاره کرده و اعالم کرده

>> ادامه از صفحه6 :
اســت که در سال  ۲۰۱۸میالدی،
دســتکم  ۶۳فعال محیط زیستی
و پژوهشــگر ایــن حوزه بازداشــت
شدهاند.
مقامهای جمهوری اسالمی ایران،
هنوز به این گزارش ســازمان عفو
بینالملل واکنشی نشان ندادهاند.

(رادیو فردا)

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 و مستاجران گرامی

>> ادامه از صفحه10 :

حالی که رانندگان اوبر از خودروهای
شــخصی اســتفاده میکنند و تنها
در ازای هــر ســفر درآمــد دارنــد،
درآمد رانندگان تئــو حتی با وجود
ترافیک تضمین شده بود .این بدان
معنی است که تئو تاکسی بایستی
پیشبینی میکــرد در زمان معین
چند راننده در مسیر دارد – چیزی
که به درســتی محاسبه نشده بود.
در مقابــل ،اوبــر از «ســرعت» و
«انعطاف» در پاسخگویی به تقاضا
بهره میبرد.
ژرژ بوســوآ ،ســخنگوی تاکســی
مونترال بزرگ ،اتحادیه شرکتهای
تاکسیرانی مونترال ،گفته است که
ایــن مدل تجــاری از روز اول دچار
نقــص و شکســت آن حتمــی بود.

you must find out about
employer expectations in
Québec and prepare your
application file.
Québec offers a dynamic
and stimulating business environment. Many resources
are available to help you
start your own business
or become self-employed
(independent worker). Find
out about the resources
available to create your own
job.

need a comparative evaluation before you request it.
The trade or profession you
wish to practise in Québec may be governed by a
regulatory agency or framed
by regulatory requirements.
Find out if this is the case
and, if applicable, take the
necessary steps as soon as
possible to obtain the right
to exercise your trade or
profession.
Aside from Montréal,
Québec offers 16 regions
to settle, with good job
prospects in various sectors
of activity. Take the time to
find out about them before
choosing where you want
to settle.
Some jobs may require
knowledge of English,
especially in the Montréal
region. If this is the case,
you will have to acquire
sufficient knowledge of
English.
To enter the job market,

What job would you like to
hold in Québec? What skills
?may be required of you
Would you like to explore
the regions of Québec that
would be the most interest?ing for you
Find out as soon as possible
about Québec’s job market, its unique features and
prevailing values. First, find
out about some of the characteristics of the Québec
job market.
Find out about the sector of
activity in which you would
like to work. It will prove
useful to know the features,
professions and trades
related to this sector as well
as the associations, organizations and businesses that
operate within it.
Your future employer, a
teaching institution or a regulatory agency may require
a comparative evaluation
to understand the nature of
your studies. Find out if you

«تعجبــی نکردم ».بوســوآ اذعان
دارد کــه ایــن شــرکت بــا کمــک
لیبرالها ســر پا مانده بود« .وقتی
ائتالف آینده کبک وارد بازی شد،
شــک داشــتیم که مانند لیبرالها
حامی شرکت باشند ».بوسوآ نیز بر
این باور است که دستمزد ساعتی
برای یک روز هشــت ســاعته ،راه
واقعگرایانــهای بــرای درآمدزایــی
نیست.
بوســوآ میگوید« :اگر از هر راننده
تاکســی در مونتــرال بپرســید ،در
ازای هشــت ســاعت کار احتمــاال
تنها هزینه سوختش را در میآورد.
حتما باید دوازده تا چهارده ساعت
در روز کارکنیــد تــا خرج زندگی در
بیایــد .در حالی که تئو تاکســی در

شهره شهریان Cell.: 514-290-2210
ازای هشت ســاعت کار ۱۲۰ ،دالر
پرداخت میکرد».

«بلندپروازانهومتحولکننده»،
البته اگر درست از آب در
میآمد
نــورا جاباغی ،کاندیــدای دکترا که
در دانشکده تجارت جان مولسون
دانشــگاه کونکوردیا روی موضوع
نیــروی کار دیجیتــال تحقیــق
میکند ،میگویــد رقابت با اوبر که
غولی بینالمللی است ،مخصوصا
بــا توجه به هزینه باالی نیروی کار
و ناوگان گرانقیمت تئو تاکسی ،کار
دشواری بود.
«بد شــد که تئو برچیده شد چون

فکــر میکنم در مونتــرال جا برای
مدلی محلی و عادالنه خالی است.
فکر میکنم امکان رسیدن به نقطه
میانی وجود دارد .فکر میکنم تئو
بیــش از حــد از وضعیــت اعتدال
خارج شده بود».
پــس از اعــام برچیده شــدن تئو
تاکســی ،گزارشــی در وبســایت
این شــرکت منتشــر شــد که تایید
میکرد پرداخت دســتمزد ساعتی
بــه راننــدگان چالش بزرگــی بوده
اســت .همچنیــن هزینــه بــاالی
ناوگان خوردوهــای برقی و قوانین
ســخت اســتان کبــک در صنعت
تاکسیرانی که اجازه نمیداد شرکت
قیمتهایش را باالتر ببرد نیز مزید

علت شده بود.
تئــو تاکســی در بیانــ ه خــود از
مشتریان تشکرکرده که به «برنامه
بلندپروازانــه و متحولکننده برای
دنیایی ســبزتر و پذیرندهتــر» باور
داشتند.
یادداشــت اینچنین تمام میشود:
«به لطف شــما ،در طی ســه سال
در مونترال  ۹/۲۴میلیون کیلومتر
راه پیمودیم و از انتشــار  ۵هزار تن
گاز گلخانــهای جلوگیــری کردیم.
متاسفانه ،اکنون باید به فعالیتمان
پایان دهیم».
•
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نـطـنـــز...

فاحته مع الصلوات!؟

www.paivand.ca since 1993

پیر خراسانی مونتریال!
طنـز

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

فاحته مع الصلوات!؟
پورابراهیــم رئیــس کمیســیون
اقتصــادی از گمشــدن  3و نیــم
میلیــارد دالر خبــر داد و گفــت
ایــن پول بــرای کاالهای اساســی
بود ،ولی تاکنــون کاالیی
تحویل نشــده اســت! وی
گفــت :زمــان تحویل کاال
شــش ماه اســت ولــی اگر
بیشــتر هم زمــان بدهیم،
اتفاقی نمیافتــد! او ًال ازاین
دزدان متد ّیــن! متشــکریم کــه
زیــاد نبردند و مثل خــاوری چند
میلیارد نخوردند! دوّم این که این
بزرگواران مثــل خاوری نمی روند
پــول هــای دزدی را در کازینــوی
کانادا نمایش بدهند یا خانه چند
میلیون دالری را به  2دالر به دختر
خانم شــان بفروشــند و دل مردم
بی پول ایران را بســوزانند! انشاء
اللــه ایــن دزدان بیــت المــال آب
شان سرد و نان شان گرم باشد تا
بتوانند برای گرسنگان ایران فاتحه
ای بخوانند مع الصلوات!؟

برسی تمام کشور را بخوری
و مــردم گرســنه بماننــد و
تــو هــم مر ّتــب دوژمــن!
دوژمــن! بکنــی و ما هم با
همــه جهــان قهر باشــیم!
پس تکلیف مــا و خودت را
روشن کن! راستش دیدیم
امــت حــق دارنــد نگران باشــند!
ّ
بنابرایــن همیــن اآلن اعــام می
کنیم اگر دری به تخته خورد و ما
جنتی شدیم هرکس پیر
جانشین ّ
نباشــد را توی کابینه راهش نمی
دهیم! هرکس عصا نداشته باشد را
بیرون می کنیم! کسی
که موهایش پر باشــد
اخــراج اســت! مثــل
نماینده شبستر هرکس
رای ندهــد یا با مملی،
نایب برحقمان مخالف
باشــد را خفــه می کنیــم! و مهم
تــر ازهمه هرکس مثل ما گوش به
فرمان اختر اش نباشــد را منتظر
خدمت خواهیم کرد و می فرستیم
اش به دادگاه انقالب پاناســونیکی
خراســانی جهــت محاکمــه! حاال
این ها را داشــته باشید! تا بعد که
جای پای مان سفت شد خواهیم
گفــت :مغــز علیلــی دارم و ذات
رذیلی و ترموستات شلیلی و خانه
خمیری!؟ و شــیعیان مان هم زار
زارگریه خواهندکرد و بر سر و روی
شان خواهندکوبید!؟

رهبر ّ
معظم!؟
تعــدادی از شــیعیان مومــن و با
حــال مــان ،به مــا زنــگ زدندکه
خراســانی؛ مــا می ترســیم توهم
مثــل رهبــر ّ
معظم اگر بــه قدرت

قهرمان آزادی!
همه می دانند کــه اعراب در همه
درگیــری های خود از پشــتیبانی
حتــی وقتی
آمریــکا برخوردارنــد! ّ
صدام در آخر جنگ ایران و عراق؛

بــه عــرب ها موشــک
زد آن هــا بــه دو رفتند
صاحب شــان را آوردند
که این ما رو زده! حاال
همه می دانند که عرب
هــا صدها میلیــارد به
آمریکا داده اند تا ایران
را بزنــد! آن وقــت رئیس مجلس
آخوند ها گفته امارات و عربستان
بدانند بی عقوبت نخواهند ماند!
درســته :مثل همیشــه عــرب ها
قهرمان آزادی می شوند! رژیم هم
بــه تالفی این کار عرب ها ،قیمت
آب و بــرق وگاز مــردم را گران می
کنــد! هنوز هــم معلوم نشــده آیا
آمریکایــی ها با رهبــر ّ
معظم چه
خرده حسابی دارند؟ هرچه هست
زخــم آن حضــرت عمیــق اســت
و بــه ایــن زودی ها خوب شــدنی
نیست!؟

شفای بیماران؟
عمامه ای پس از
آخونــد بی عبا و ّ
نشئگی زیاد گفته :حضرت فاطمه
زهــرا در برزیل ظهــور كرد وگفت
برای شفای بیماران تان در این جا
ظهور می كنم! پرسشــی که برای
مومنین پیش آمده این است که:
ایشــان چرا برای درمــان دردهای
بیماران مسلمان در کربال و نجف
و یا قم و مشــهد ظهــور نکرده؟ و
نگران بیماران کافر شده اند؟ چون
در برزیل اگر بیماران پس از شــفا
یک رئال (واحد پول کشور برزیل)
بدهند حدود ســه هزار تومان می
شــود ولــی اگــر در ایران کســی را
شفا بدهند و بیماران هرکدام یک
تومان بدهند باید هزار نفر را شفا
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بدهنــد تا بتواند یــک لیوان چایی گوئیم کنشگر سیاسی؛
بخورند! پس برایشــان نمی صرفد
هوک!
شیعیان را درمان کنند!؟
ً
برایان هوک که مثال مســئول امور
مانده در گِ ل!؟
ایران اســت گفتــه :که
بچــه های حــاج اکبر آقای دولــت ایــران مســئول
ظاهر ًا ّ
کوسه (ر – فسنجانی) هم در زبان راه نــدادن ایرانیــان
بازی دست کمی از پدر ندارند و می بــه آمریکاســت چــون
دانند چگونه مظلوم نمایی کنند! اطالعــات مربــوط بــه
صب ّیه ایشان ســرکار حاجیه خانوم مهاجــران را بــا مــا بــه
فاطمه هاشمی می فرمایند:
اشــتراک نمــی گــذارد!
خواب دیدم پدرم گفت
شــیطانه میگــه دوتا هوک
به دانشگاه آزاد برگرد!
بزنم تو دهن هوک! تا این
بابــا! دارنــد اعتبــار
کارگر عربستان دیگه ازین
غلطا نخــوره! ُم ُ
دانشگاه آزاد را از بین
نگل تمام
به
میبرند! بایــد یکی
بچه آخوندها
و
ها
اطالعاتی
ّ
بچه کوسه بگوید
در پست های مهم دانشگاه
این ّ
همــه مصیبــت های
و شــرق شناســی و اســام
این کشــور از طمع پدر تو اســت؛ شناسی دارند در آمریکا جوالن می
آن وقــت تــو یــک من شــوربا می دهند! و همه شان سوره الم ترکیف
خوری که خواب کوســه را ببینی و می خوانند! فقط این مردم بیچاره
از او یک قدیس بســازی؟ دانشگاه ضــد آخوند هســتند که پشــت در
آزاد که هیچ دولتــی اش را هم پدر مانده اند! دیگه ببیند در اون دروازه
تــو پولی کرد و دیگر اعتبار ندارد!؟ رو!؟
درضمــن تــو تنها کســی نیســتی
که خــواب بابایــت را میبینی؛ زن تـــ ّپه!
همســایه ما هنوز هم بعد از چهل رئیس جمهــور مادام العمــر ایران
سال خواب پدرش را می بیندکه به پرزیدنت منفور ابلهی نژاد این روزها
او می گوید :گفتم کشور را به دست تــک و تنها شــال وکاله می کند و
آخونــد ندهید! دادیــد و حاال مثل مــی رود کوهنــوردی! خبرنــگاری
مــدت ها او را دنبال کرد و باالخره
چرخ درشگه مانده اید توی ِگل!
ّ
از آن حضرت پرسید توکه روی کوه
مالقات بی مالقات!
بلند نمی روی چرا ت ّپه ها را عالمت
ترامپ گفته :من آماده
مــی زنــی؟ ایــن پدیده
ام اگر ایرانی ها بخواهند
هزاره سوّم در حالی که
بــا ان ها مالقات کنم!
به دور دســت ها خیره
منتظریــم ســخنگوی
شده بود گفت :ما در 8
دولت کفگیــر و کلید!
سال قبلی فرصت نشد
«تدبیر و امید» بیاید و با
بســیاری از ت ّپه ها را به
لحن پر غرور اعالم کند
وجــود خود مز ّین کنیم
تحریم های آمریکا نه تنها کارســاز این است که در جستجوی ت ّپه های
نبوده بلکه باعث شده خود آمریکا نر..ده! هستیم تا اگر خدا بخواهد
در انزوا و مشــکالت اقتصادی فرو بــه یاری امام زمان (عــج) آن ها را
برود و دچار ورشکستگی اقتصادی هم جزو آمار بیاوریم!؟
و سیاسی بشود تا جایی که رئیس
جمهــور اش عاجزانه درخواســت همسر خدا؟!
مالقات با ســران ایران را داده ولی آخونــد ّ
کــذاب می گویــد :اگر خدا
رهبــر ّ
معظــم درخواســت او را رد می خواســت ازدواج كنــد حتم ًا با
کرده! و فرموده اند تا شیعه نشوید فاطمه ازدواج می كرد! م ّلایان بی
و کاخ ســفید را حســینیه نکنیــد شــرم با دروغگویی بــر موج جهل
مردم سوار می شوند و مهمل بودن
و بــرای زینــب
روایات و احادیث دین اســام و به
مضطر وعلی اکبر
ویژه مذهب تشیع را بیش از پیش
نــو جــوان گریه
نشان می دهند .شما ببینید آخوند
نکنیــد ،مالقات
ک ّلاش خدا را هم سکســی و مثل
بی مالقات!
خــودش زن دزد و زنباره می بیند!
کنشگرسیاسی!
تــازه ایــن فاطمه بیچــاره غمگین
ما انســان ها از همــان اول خلقت وقتــی زن علی بود همیشــه برای
نامرد پرست بودیم! تنها کسی که  7زن آزاد و  19کنیــزی کــه علی
مردانه جلو خدا ایســتاد و راســت در جنگ ها اســیر گرفته بود ناچار
اش را گفت شیطان بود که خطاب از قهر و آشــتی با همســرش بود و
به خداونــد تبــارک و تعالی گفت :زندگی غمگینی داشــت؛ حاال فکر
من به آدم ســجده نمی کنم! چون کنیــد اگر زن خدا می شــد که این
او از خاک اســت و مــن از آتش! او همــه زن خود شــیرین و تی تیش
آخونده من دانشگاهی! او به حوزه مامانی داشــت همان شب عروسی
البته نباید
رفته من نرفتــم! ما هم لعنت اش باید خودکشی می کرد!؟ ّ
کردیم و هنوز هم شبانه روز نفرین فراموش کــرد که وجــود ،گفتار و
اش می کنیم! ولی سایر فرشته ها اعمــال این نوع آخونــد ها در روی
که بادمجــان دور قاب چین بودند گردانــدن مــردم از دیــن و مذهب
برای مان مقدس هستند! اکنون بســیارکارساز و مفید است ،دست
هم وضع به همین روال است به هر شان درد نکند!؟
کس که دســت کج رهبر ّ
معظم را
می بوسد احترام می گذاریم و دکتر اصل دعوا؟!
و مهندس و آیــت الله خطاب اش دادســتان تهــران کــه نعــل خر به
می کنیم ولی اگر دست آن حضرت پیشــانی زده گفته :به جز بازگشت
را نبوســید فــوق فوقش بــه او می بدهی بابک زنجانی دیگر مشــکلی
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نیســت! ایــن مشــنگ فکــر کرده
زنجانــی را برای رقصیدن و یا رنگ
قرمز ریش اش گرفته اند!؟ بابا جان
اصل دعوا سر پول است! همه می
دانندکه این پول ها را ســپاه
خــورده و ده در صــد اش را
هم آقــا بابک باال کشــیده و
بــرای خودش بانــک و هتل
نیت
درست کرده! و در واقع ِ ّ
اش خیر بوده است! احتماالً
رهبر ّ
معظم با خودشــان فکر
کرده اند بهتر اســت آن ده درصد
را بگیــرم و ر ّد پا را پاک کنم هیچ
کس هم نمــی فهمد که پول ها را
من برداشته ام! آقا جان همه شما
را با دســت کج تان می شناسند و
می دانند که دزدی کار شماســت!
اگر ر ّد پا را هم پاک کنید باز هم از
ر ّد دست ،شما را خواهند شناخت!
بعد هم اگــر پول ها
نــزد خانــواده آقا
بابک باشــد بهتر
اســت تــا دســت
شما!

پیشرفت!
کســانی ایراد می
گیرند کــه در زمان
رهبری حضرت آقا ایران پیشرفتی
نکرده اســت! باید بگوئیم که نخیر
ً
اصال این طور نیســت بلکه در این
سال ها پیشرفت زیادی هم داشته
ایــم! اگــر رهبر ّ
معظم نبــود ما به
اروپا نمی رســیدیم! شاید بپرسید
چطور؟ یاد تان هســت می گفتیم
اروپایی ها میوه را دانه ای و هندوانه
را قاچــی می خرند؟ یا با یک حلقه
عروس می شــوند؟ شــکر خدا در
این مورد به اروپا رسیده ایم و مردم
بچه
ایران میوه را دانه ای می خرند! ّ
های مان هم هرکس با عشــق اش
زندگی می کند و می زند توی دهان
مخدر صنعتی هم
صیغــه! در موا ّد
ّ
از اروپا عقب بودیم که خوشبختانه
امــروز خود ما صادر کننده اکس و
شیشه و امثالهم هستیم!
فداکاری؟!
یــک بوتیک توی خیابــان ما آتش
گرفتــه بود پســر جوانی کــه از راه
رســیده بود دید دختــری ته مغازه
ایســتاده و بــه دود و آتش نگاه می
کند ولی چون شوک شده فرار نمی
کند گفت حتمــ ًا به کمک من نیاز
دارد فــور ًا دل بــه آتــش زد! یکی از
آتش نشــان ها جلویــش را گرفت
و ســرش فریاد زد :نــرو میمیری!
پســرک جــواب داد پس انســان ّیت
و فــداکاری چــی میشــه؟ آتــش
نشان گفت مشــنگ برای کی می
خواهی فداکاری کنی؟ اون مانکن
پالستیکی هســت! بدو بیا بیرون!
حاال آخوند های ما تازه پس از ماه
ها که ترامپ از برجام خارج شــده
و اروپا ســرکارشــان گذاشــته تازه
می خواهند برجام را نجات بدهند
و تهدیــد می کنند که اگــر اروپا به
قولــش عمــل نکنــد دیگــر نجات
اش فایــده ندارد ما هــم خارج می
شویم؟!
کانادا – مدینه منوّره مونرآل – اوّل ماه
فوریة المبارک! سال  2019دربدری!

برابر با یوم الله! دوازدهم بهمن ماه سال

 1397مهرورزی زنجیره ای خون جگری!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی
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دارالترجمه یکتا439-8501 .........................
شهریاربخشی624-5609 ............................ .

حسابداریومالیاتی

info@paivand.ca

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

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

چاپ و تابلوسازی

با ما تماس بگیرید.

فـال
شادی( 678-6451 ............................................ .رای با ما متاس بگیرید.
گا
ن برای آگه
ی دهندگان پیوند )
کامپیــوتر

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

ترجمه

جای شما در این صفحه
خالی است!

شماره شما در

گرافیک و طراحی

تبلیغات

 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؟...

کوتاه زیباتر است

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

تاکـسی

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

تپــش ،شــاطرعباس ،کارتیه پــرس ،ماهی
برای ما بنویسید
اما...سعی کنید ســن لوران ،عموجان،کوپلــی ،2:فرحــت،
• پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود .اتوکلیفتــون ،NDG auto ،فتوشــاپ ،ارز
• نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد فایواستار ،آپادانا ،لوموند ،خضر ،اف کس ،مارشه
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
پی.ای ،.کلینیک آریا ،آلفامدیک ،المیزان ،بازار،
متروپولیس ،کبابسرا و...
-----------------------®لوگوی پیوند®
ریوسود :کوه نور ،آدونیس ،مارشه افغان،
مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی و...
کار استاد علی اصغر معصومی
وست آیلند  :آدونیس ،شاتوکباب ،سمی فروت،
(هنرمند و نقاش معاصر)
پنراسلکت و...
----------------------------------سن لوران :آدونیس ،سمی فروت
الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

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

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

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

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

پزشــکی

شانس اول را به آنها
بدهید!



azfeb19

aznov-jan’17tpshP

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

PAIVAND

free

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

نیازمنــدیها

MMUNITY

استخدام

Äv¨{Â¯Á{Â{Y|YµÁ|m

آرایشـــــگاه

PARTICIPATE in our
CO

(514) 274-8117

ارز شریف

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

کامیونیتی ایرانیان

کالس های زبان فرانسه رایگان ویژه مهاجران

     
جویای هم خانه با شرایط استثنائی
)        o\ X7   cH
Fully furnished big 4 1/2.
>O3üH

 TV,
 CABLE,
  INTERNET,
  WASHING
;»F[î o77

 MACHINE,
   DRYER,
  2 PARKING
HOME PHONE, VERY CLEAN..
 cqH- G7
       
HEATING AND ELECTRICITY INCL.
  RENT
 430$/MONTH
    í7 qnlKH»î
:برای 
بگیرید 
تماس 
زاده 
وحید 
اطالعاتبیشتر با 
CALL Mr. Vahid Zadeh íK1 D!qu\K
(sK[n73»X
514-567-1505
»lF qaH)N!nH»\íK#
H!ün74 FX7%î 7
u\F0~p\q7!7\;&7ünK
7+qK3u7oKu

استخدام پرستــار
u7 Hu7\î7
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اطالعات آگهی خود را به
نشانی زیرایمیلکنید:
 

هم  
جویای 
 
خانه



نرم افزار
آموزش
ÃË
ÃËÁµÁ|m
ËÁ µÁ|m
|m
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کلینیکابنسینا849-7373.........................

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

249-4684 ............................ .UNI-TECK
پیوند996-9692.................................................
وحیــد 983-1726 .........................................

لوله کشی

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

مهاجرت

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

محضر

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

موسیقی (جشن ها)

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

وام مسکن

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

دکترعطاانصاری

در کلینیک مدیکال
آلفامــدیک

درمــان کلیه
مشکالت ارتوپدی پا

• ساخت کفی های طبی
• انواعکفشهایطبی،
جوراب واریس
• مچ بند ،زانوبند ،کرست های طبی
• داروهای طبیعی برای درمان
بیماری های پا

1253 Rue Guy

Tel.: (418) 440-9494

وکیل دعاوی

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

ویدیو

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

1397  بهمن12  1408  شماره 25 سال
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جویای همسر

استخـــدام

35

Sam The Handyman
آﻣﻮزش ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻫﺎ و آواز ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه
 ﺳﺎل5  ﺗﺎ2 آﻣﻮزش ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ ﮐﻮدك از
ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آرش ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن

جویـــایهمسر

 ساله هستم37 مردی
. شاغل و ساکن در شهرمونترال،تحصیلکرده
.عالقه مند به اشنایی و ازدواج با خانمی محترم میباشم
.لطف ًا برای آشنایی بیشتر با من تماس بگیرید
Tel.: 514-922-9066

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

879$ 879$ 999$ 999$

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

LASER SPA INSTITUT LEA

سوزاندن موهای بدن با لیزر

Estheticienne & Technicien LASER |
Diplome cidesco internations du paris

خدماتآرایشی

Ezdevaj37@gmail.com

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

vente
vente

 اندازه سرPR و کارت
وجزئیاتدیگربایستی
رعایتشود

6565

1399$ 1399

Sectionnel

______________
50 X 70 عکسبرایسوءپیشینه
)(واشنگتنیاایران
tous les Meubles
tous doivent
les Meubles
être doivent être
$
vendu!
vendu! 7 mcx
7 mcx

تبدیل متام سیستم های ویدئویی
la qualitéla
auqualité
plus bas
au prix
plus bas prix
عکس های ما تضمینی و
PrilloPrillo
liquideliquide
متناسب با درخواست های
 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
می
مربوطه
ادارات
$
de 1599$ / Sofas en tissu
deàa
1599$
partir/ de
Sofas
499$
en/tissu
Sofasàaenpartir
cuir de
àaباشد
499$ / Sofas
en cuir
àa
$

partir deکلیه
699$ / Sofas
sectionnels
partirترجمه
de 699$
en cuir
/ Sofas
de 879$ en
/ Sofas
cuir à partir
de 879$ / Sofas
اسناد و مدارک
رسمی
•à partirsectionnels
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

Sectionnel

Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

999

7 mcx

7 mcx

7 mcx

Sectionnel

free

حراج وسائل خانه
چند قلم وسائل منزل
:بفروش می رسد
:تلفناطالعات

879$ 879$
Sectionnel

Sectionnel

699

Canapé

Canapé

صرافی
 ستاره5

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

699

514 585 - 2345

>6007343

فـروش کلیه لوازم خودرو
سفـــارشآنالین

$

www.huntparts.ca
یا تلفن

Tel.: 514-268-1212

استخدام

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

ارسال رایگان برای ساکنین جزیره مونترال
p2j19

اجنام امور ساختمانی

• 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

Tel.:514-293-1251
azaugP

>6007343

514-441-4295
azjan15U




























 



 








 



zarbarg
paivand
بلیت
فروش کلیه

















































دارالترجمه رسمی فرهنگ

،دعوتنــــامهرسمی
ترجمـــهمدارک
514-624-5609












 









راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال




























مترجم رمسی
شهــریاربخشی

Hunt Auto Parts

free

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

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

نبـــی زاده
Tel.: 514-576-6054

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

تدریس فارسی

آموزش شنا

) (نبش دکاری

SNOWDON

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

com

jan01U

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

،عضورسمیانجمنمترجمانکبک
•عضوجامعهمترجمان
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º

»
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ایران
رسمی
،رسمی اسناد و مدارک
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تنظیمدعوتنامه،ترجمهشفاهی
•ترجمهرسمیکلیه
،وتکمیلکلیهفرمهایرسمی
مدارک و خدمات مربوط به
تأییدامضاء
Tél.:
(514)
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 223-6408
¦
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ترجمه
مرکزشهرمونترال:محل
Tél.:
(514)
561-6408
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©
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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

514-889-8765

Tel.: 514-266-1355

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

999$

Sectionnel

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

7 mcx

به دو نفر راننده با اتومبیل
.برای دلیوری غذا در مرکز شهر مونتریال نیازمندیم
:لطفا با شماره تلفن زیر (جی) تماس بگیرید

Tel.:514-574-0333

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

ارزشریف

سی
عکا
رز

DRIVER with Car

2299 2299

%%

jusqu’à

Canapé

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
،عکسپاسپورتی
since 1990
سیتیزنیکانادایی

Tel.:(514) 951-2324
Sectionnel

استخـــدام

699$ 699$

Canapé

Mega
Mega

999$ jusqu’à
999$

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

jan15

Meubles
Meubles
prilloprillo

Sectionnel

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

ها
کنسرت
و
ها
برنامه
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Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree
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ها
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5780 Sherbrooke
W., Tel.: 369-3474(FISH)
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Tel : (514) 996-9692

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



کانادا
خصوصی حسابداری






































 سال8  تا2 آموزش موسیقی برای کودکان از
مطابق با مطالب و سرفصلهای
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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
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Macro extension tube

وسیله ای ارزان برای افزایش توانایی های دوربین شما

هنر عکاسی هم مثل هر موضوع
دیگری ،رشــته هــای مختلفی
داشــته و هر کدام از زیر شــاخه
های آن نیز ،دارای مشــخصات
و ویژگیهای خاص خود اســت.
طبیعتــا الزمــه عکاســی در هر
کدام از این گرایشات و سبکهای
مختلف ،داشتن ابزارها و وسایل
مــورد نیاز خــود اســت .در این
شماره قصد داریم به معرفی یک
وسیله برای «ماکرو فوتوگرافی» یا
«ریزنگاری»بپردازیم.
همانطور که از عنوانش بر میآید،
ایــن ســبک از عکاســی بــر روی
تصویربرداری و بزرگنمایی از سوژه
ها و اشــیاء بســیار کوچک تمرکز
دارد .تصویربرداری در این ســبک
بسیار جالب بوده و آثاری که از این
شیوه بدست میآید معموال باعث
شگفتی همگان میشــود ،چرا که
جزئیاتی را به ما نشــان میدهد که
معموال در زندگی روزمره نمیبینیم
و یا بسادگی از کنار آنها میگذریم.
بــه عنوان مثال ،شــاید تــا قبل از
اختــراع ایــن ســبک از عکاســی،
الزامــا نمیدانســتیم که حشــرات

هــم« ،پشــم و پیلــی» دارنــد!
مــوارد اســتفاده ســبک «ماکــرو
فوتوگرافی»زیاد بوده ولی به عنوان
نمونه ،موارد زیر را ذکر
تلفناستودیوفوتوبوک:
مینمایم:
(514) 984-8944
• تهیــه تصاویــر از
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
موجودات زنده کوچک
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
(مثــل حشــرات) و
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
جزئیات آناتومی گیاهان
STUDIO
تلگرامPHOTOBOOK :
برای استفاده در کتابها
گروه ما در فیسبوک« :همه چیز در مورد مونترآل»
و مقاالت علمی
تلویزیون آنالین مونترآل پالس MTL PLUS TV
• ثبت تصاویر صنعتی
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
از دســتگاهها و ماشین
آالتی که دقت ســاخت
و یا تراش صنعتی در آنها
باالست
جلسهرفعاشکالوتمرینتنظیمات
• تبلیغــات جواهرات،
دستیدوربینشمادر«استودیو
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر ساعت و سنگهای قیمتی
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب • فــروش و تبلیغــات
وعکسهایخانوادگی
اجنــاس مختلــف در

اسپشیال این شماره:

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

وبســایتهای مختلــف و جــذب
مشتری بصورت آنالین
• اســتفاده هــای هنــری و
تفریحی برای نشان دادن دنیایی
کوچک که بطور موازی در کنار
ما موجود است
ناگفته نماندکه سبک تخصصی
دیگری نیــز در این زمینه وجود
دارد که به ثبت تصاویر ســلولها
و جزئیــات میکروســکوپی
موجــودات زنــده میپــردازد کــه
موضوع کار ما نبوده و انجام آن با
ترکیب دوربین و میکروسکوپهای
خاصی امکان پذیر است.
دوربینهایــی کــه مجهــز بــه لنز
«نرمــال» هســتند ،نمیتواننــد
خیلــی بــه ســوژه هــای کوچک
نزدیک شــوند و عمــا نمیتوانیم
از آنهــا اســتفاده کنیم .بــه بیان
دیگر ،دوربین (حتی با تنظیمات
دســتی) نمیتواند بر روی ســوژه
«فوکوس» کنــد و تصویر جالبی
ثبتنمیگردد.
اولین چیزی که باید در زمان تهیه
تصاویــر ماکــرو بــرای دوربینمان
تهیــه کنیــم ،لنــز «ماکــرو»
میباشــد .همانطور کــه از نامش
مشــخص اســت ،این لنزها برای
تهیه تصاویر ریــز بوده و میتوانیم
در زمــان عکســبرداری آنهــا را در
چند میلیمتری سوژه قرار دهیم.
البتــه این را هم ذکرکنم که برخی
لنزهــای ماکــرو ،توانایــی خارق
العــاده ای در تهیه پرتــره دارند و
نتایج بسیار خوبی به ما میدهند.
بدون شــک ،بهترین و با کیفیت
ترین تصاویــر ماکرو ،بــا لنزهای
ماکرو به ثبت میرسند.
تا موضوع خرید لنز جدید به وسط
میآیــد ،بحث هزینه آن نیز مطرح
میشــود .این لنزها بــه دلیل نوع
و تعــداد زیــاد عدســیهایی که در
آن بکار رفته ،معمــوال گران بوده
و مجبوریــم مبالغ کالنــی را به آن
اختصاص دهیم .محدوده قیمت
خریــد این لنزهــا از  1000دالر به
بــاال بــوده و با توجه بــه کم بودن
ســوژه برای چنین ســبکی ،شاید
ســرمایه گذاری منطقی برای هر
کسی نباشد.
روش دیگــری بــرای تهیه تصاویر
ماکرووجودداشتهکهبسیارمقرون
به صرفه و منطقی بوده و نتایج
آن بــا تصاویر حاصل از لنزهای
ماکرو قابل مقایسه است .برای
اینکار میتوانیم وسیله ای بنام
 Macro extension tubeرا
برای دوربینمان خریداری کرده
و قابلیتهای آن را افزایش دهیم.
با این وســیله قادر خواهیم بود
که با یک دوربین معمولی و یک
لنز نرمــال ،تصاویر ماکرو تهیه
نماییم .این وسیله بسیار ساده و
کارآمد بوده و ساخت و مکانیسم
آن ،هیــچ پیچیدگــی خاصــی
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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,
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

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح

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

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

ندارد .به بیان بسیار ساده ،یک
تکه لوله ی خالی است که بین
لنــز و دوربین قرار میگیرد .در
نتیجه فاصله کانونی لنز تغییر
کرده و میتوانیم به سوژه مورد
نظر نزدیکتر شویم .استفاده از
Macro extension tube
در حکم «کاله گذاشــتن» بر
ســر دوربین بوده و به دوربین
القــا میکنیــم که لنــز دیگری
بر روی آن ســوارکــرده ایم! در
گذشــته ای نه چنــدان دور ،یک
مشکل اساسی در این زمینه وجود
داشــت و کار عکاس را با مشــکل
روبرو میکرد.
قضیــه از این قــرار بود که با نصب
یک شــیئ خارجی ناشناخته بین
دوربین و لنز ،ارتباط الکترونیکی
بیــن این دو قطع میشــد و برخی
از عملیات عکســبرداری را تحت
تاثیــر قرار میداد .اگــر بخواهم به
زبان خیلی ســاده تر بیان کنم ،در
محل نصب لنز به دوربین ،چندین
«کانتکــت» فلــزی قــرار دارد که
سیگنالهای الکترونیکی را بین این
دو برقرار میکند.
نصب «ماکرو اکستنشن تیوب»
در بین این دو ،تمام این اتصاالت
را قطــع میکــرد .ایــن مشــکالت
وجود داشــت تا زمانی که یک پدر
آمرزیده ای آمد و «تیوبی» ساخت
که عین این کانتکتها را داشــت و
دوربین و لنز را مثل پیوند دهنده

قلبها به همدیگر متصل ساخت!
از آن زمــان هــم ملــت همیشــه
درصحنه ،به جــای خرید لنزهای
چنــد هــزار دالری ،به ســراغ این
پدیده جدید رفتند که قیمتی بین
 300تــا  500دالر داشــت .قضیه
بــه همین ترتیــب ادامــه یافت تا
آنجا که طبق معمــول ،دالوری از
خطه چین ،پا در این وادی نهاد و
همان جنس را با قیمت  20دالر به
جهانیان عرضه نمود.
از آنجا که به جز «کانتکتها» هیچ
عنصــر الکترونیکــی در این قطعه
وجود نــدارد ،خریــد آن بی خطر
بوده و باعــث افت کیفیت تصویر
نمیگردد .همانطور که در باال ذکر
شــد« ،ماکرو اکستنشن تیوب»
تابــع یــک اصــل فیزیکی بــوده و
فقط باعث تغییر فاصله کانونی لنز
میگردد.
این وســیله خــارق العــاده و ارزان
را می تــــــــوانید از روی وبســایت

 wish.comکــه در شــماره
گذشــته به حضورتــان معرفی
کــرده بــودم ،تهیه فرمــوده و
دوربیــن خــود را بــا مبلغ 20
دالر ،بــه یــک ســوپر دوربین
تبدیلفرمایید.
شــاید تعجــب کنیــد کــه این
مبلغ ،قیمت  3عــدد «ماکرو
اکستنشــن تیــوب» بــا ســه
بزرگنمایی مختلف میباشــد.
حتی میتوان آنها بصورت تکی،
دو تایی و سه تایی بین دوربین و
لنز نصب کرد و بیشتر بزرگنمایی
کرد .بنــده با وجــود اینکه هزینه
قابل توجهی برای خرید لنز ماکرو
انجــام داده ام ،این وســیله را نیز
خریــداری کــرده و از آن اســتفاده
مینمایم.
از همه جالبتر این که میتوان این
«ماکرو اکستنشــن تیــوب» را بر
روی یک لنز ماکرو هم ســوار کرد
و بزرگنمایی آن را چند برابر نمود!
بــه عنــوان آخریــن گزینــه بــرای
عکاسی ماکرو ،میتوان با استفاده
از یک حلقه ی فلــزی خاص ،لنز
دوربین را بطــور برعکس بر روی
دوربین نصب نمود و عکس ماکرو
گرفــت .تجربه نگارنــده از این راه
حــل آخر ،چشــمگیر نبــوده و به
کسی توصیه نمیکنم چون کیفیت
تصاویر حاصله پایین بوده و عموما
قابل استفاده نمیباشد.
•

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید
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)پیش غذا 8-7( :شب •
شام :جوجه  +فیله مینیون
،همراه با ساالد  +شراب عالی
 ...نوشابه  +دسر ،قهوه و

www.paivand.ca since 1993
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بلیت 60 :دالر •

) زیر  10سال 30 :دالر(

دی جی  :رقص و پایکوبی •

تا پاسی از نیمه شب
برنامه های پرشمار تفریحی
...و بسیاری سورپرایزها

Embassy Plaza
Boul Cure-Labelle 1003
Laval, QC H7V 2V6

فروش در تپش
514-223-3336
-----------------

با پارکینگ وسیع رایگان
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www.CentraCondo.com
1000 de la Montagne
• 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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info@expertfx.ca

 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

7روز
هفته

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

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

مشاور رمسی وام مسکن

514.803.5240

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

st-Laurent

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

Tel.: 514-871-1119
SARVI JEWELRY DESIGN

بلیط رفت و برگشت
از تهران به مونترال از

$880

>> تـورهای ویژه
• اسپانیا • ایتالیا
• فرانسه

>> تـور اروپا
• جزایر کارائیب
• دبی

____________________

1855 Ste-Catherine W.
)St- Marc
GUY

H3H 1M2 (Corner:

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

