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

1412

. 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

38 :

دارالترجمه رسمی یکتا
 دعوتــنامه رمسی- ترجمه رمسی

Tel.: 514-439-8501

الیت
صرافی

فارکس

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

)(خضر

GUY

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

سال سابقه کاری در کانادا25 با

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

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

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

Tel.: 514.426.7200

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

www.ParsPlumbing.ca

مشاورامالک:آرزوگتمیری

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

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

3 :

Š

Tel: (514) 290-2959

(514) 561-3-561

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

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

TO

ناهیدپاکروان

4010 Ste-Catherine W.

pg. 5

NOTAIRE-NOTARY

 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.

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

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

 ستاره5 صــرافی

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

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

وحیدخلـجی

VANCOUVER

سفر به ایران

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

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

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364

fhemmatiyan@sutton.com

www.sutton.com

مشاور امالک در مونتریال
Courtier Immobilier Agréé

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

21 :

مسعود هاشمی

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

Suite 304
H9H 5B9
Minoo Eslami

Fax

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

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

مینو اسالمیCell : (514) 571-6592

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

}gfZ\£›¬‹¯˜®›

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

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

çœ£`›

IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ
EmailI¿TºH
: masoudrealty@gmail.com

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

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

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

Cell.: 514-298-4567

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

اﻗﺎﻣﺘﻰ
ﺷﻐﻠﻰ و
وامﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺎ
ﻣﺴﮑﻦ
ﺟﻬﺖ :
ﻣﺨﺘﻠﻒوﯾﮋه
ﺗﺴﻬﯿﻼت
وﯾﮋهوﺟﻬﺖ :
ﺗﺴﻬﯿﻼت
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
واردﯾﻦ
ﺗﺎزه
اﻗﺎﻣﺘﻰ
ﺷﻐﻠﻰ و
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﺮاﯾﻂ
وﯾﮋه ﺟﻬﺖ :
ﺑﺎﺗﺴﻬﯿﻼت

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
واردﯾﻦ و
ﺗﺎزه
ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل)داراى ﺑﯿﺰﻧﺲ ﺷﺨﺼﻰ(
داراﻣﺪ و
اﻓﺮاد ﮐﻢ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺗﺎزه واردﯾﻦ و
ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل)داراى ﺑﯿﺰﻧﺲ ﺷﺨﺼﻰ(
داراﻣﺪ و
ﮐﻢ
اﻓﺮاد
ﺟﻬﺖو :
ﺗﺴﻬﯿﻼتﮐﻢوﯾﮋه
ﮐﺎﻧﺎدا
ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﻢ
اﻓﺮاد
ﺑﯿﺰﻧﺲ ﺷﺨﺼﻰ(
ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل)داراى
داراﻣﺪ
اﻓﺮاد
ﮐﺎﻧﺎدا
ﻣﻘﯿﻢ
ﻏﯿﺮ
اﻓﺮاد
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
و
واردﯾﻦ
ﺗﺎزه
ﺗﻤﺪﯾﺪﮐﺎﻧﺎدا
اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﻢ
وام ﻣﺴﮑﻦ ،وام اول ،دوم و ﺳﻮم
ﺷﺨﺼﻰ(
ﺑﯿﺰﻧﺲ
ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل)داراى
ﺗﻤﺪﯾﺪ و
ﺗﻤﺪﯾﺪﮐﻢوامداراﻣﺪ
اﻓﺮاد
دوم و ﺳﻮم
اول،
وام
ﻣﺴﮑﻦ،
ﺳﻮم
وام اول ،دوم و
ﻣﺴﮑﻦ ،وام

اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺎﻧﺎدا
ﺗﻤﺪﯾﺪ وام ﻣﺴﮑﻦ ،وام اول ،دوم و ﺳﻮم

اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﻪ:اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﻪ:
ﺑﯿﻤﻪ:
اﻧﻮاع
ﻣﺴﮑﻦ
ﺑﯿﻤﻪﺑﯿﻤﻪ وام
ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ و
وامﻣﺴﮑﻦ
ﺑﯿﻤﻪ
ﻋﻤﺮ و
ﺧﻮدرو
ﺧﺎﻧﻪ و
ﺑﯿﻤﻪ:
اﻧﻮاع
ﻣﺴﮑﻦ
ﺑﯿﻤﻪ وام
ﻋﻤﺮ و
ﺑﯿﻤﻪﺑﯿﻤﻪ
ﺧﻮدرو
ﺧﺎﻧﻪ و
ﺑﯿﻤﻪ
ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺮزﺑﺎﻧﭙﻮر
ﻣﻮﺟﻮد در
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺴﮑﻦ
وام
ﻧﺮخﺑﯿﻤﻪ
ﻋﻤﺮ و
ﺧﻮدرو
ﺑﺎزارو
ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﯿﻤﻪ
ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﺮخ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺎﺑﯿﻤﻪﺑﺎ
در ﺑﺎزارﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ و ﺑﯿﻤﻪ
ﺧﻮدرو
و
ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﯿﻤﻪ
ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺮزﺑﺎﻧﭙﻮر
ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار

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

ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار
داراى درآﻣﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و در ﮐﺎﻧﺎدا ﺧﯿﺮ؟
آﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﺮان
آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  90روز
روزﺧﯿﺮ؟
ﮐﺎﻧﺎدا
ﻫﺴﺘﯿﺪ و
داراى
اﯾﺮان
در
ﺟﻬﺖﮐﺎﻧﺎدا
اﺳﺖ؟!در
ﻫﺴﺘﯿﺪ و
درآﻣﺪ
داراى
ﻫﻤﭽﻨﺎن در
اﯾﺮان
ﻫﻤﭽﻨﺎندر
ﻫﻤﭽﻨﺎن
آﯾﺎ ﯾﺎ
آﯾﺎو
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
آﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎدا
در
در90
ﮐﻤﺘﺮ از
درآﻣﺪﺷﻤﺎ
ﺧﯿﺮ؟ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺮﯾﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ
اﯾﺮانﭘﯿﺶ
ﻣﺎﻟﻰ وﺧﯿﺮ؟
ﻣﺸﺎوردراﻣﻮرﮐﺎﻧﺎدا
آﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﺮان داراى درآﻣﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و
ﺑﯿﻤﻪ

از  90روز
اﯾﺮانﮐﻤﺘﺮ
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ
ﺧﺮﯾﺪ
ﭘﯿﺶ
اﺳﺖ؟!
ﻫﻤﭽﻨﺎن در
ﭘﺮداﺧﺖ و
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﮐﺎﻧﺎدا
در
ﺟﻬﺖ 90روز
ﮐﻤﺘﺮﯾﺎاز
ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ
آﯾﺎﺟﻬﺖ
آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ
WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM
اﺳﺖ؟!
اﯾﺮان
در
ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﯾﺎ
و
ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﺮان اﺳﺖ؟!
ﯾﺎ
و
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﮐﺎﻧﺎدا
در
در ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COM

WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM
اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ اى ﻣﺎ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM
INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COM
WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM
INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COM
514 813 3633
BOULEVARD
DE LA CÔTE-VERTU SUITE 111
INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COMﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ اى ﻣﺎ
4030ﺗﺎ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺗﻤﺎس
ﺑﺎ
اﻣﺮوز
ST-LAURENT
ﺧﺪﻣﺎت, H4R
اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ از 1V4
VILLEﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ
ﺣﺮﻓﻪ اى ﻣﺎ
514 647 1601
اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ اى ﻣﺎ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
1 800 240 6119 EXT 01
514 813 3633
4030 BOULEVARD DE LA CÔTE-VERTU
111DE LA CÔTE-VERTU SUITE 111
514 813 3633
4030SUITE
BOULEVARD
)(514
561VILLE
ST-LAURENT
,
H4R
1V4
VILLE
ST-LAURENT
,
H4R
1V4
5140561
647 1601
4030 BOULEVARD DE LA CÔTE-VERTU SUITE 111

514 647
813 1601
3633
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
• 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
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www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

هر نرخی
،دارید
از ما ارزان تر
بخواهید
بهتری
برا ن قیمت ها
یپ
کیج های
آمریکا
ی
جن
وبی
 د،(کوبا
،م ومینکن
کزی
)...ک و

Turkish Airline
Promotion:
3 baggage
:اسپشیالترکیشایرالین
سه چمدان

برای اطالعات بیشتر
.با ما تماس بگیرید
____________

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 + GST/QST

300 Av. des Sommets, apt. 1916
2 bedroom condo with view of the city
and interior parking in Nun’s Island
1470 sqft, 3800$/month

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

G

IN

T
IS

W
NE

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

L

1646 Rue Notre-Dame O.
Commercial space in Griffintown
1381 sqft + basement,
5800$/month + GST/QST

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 + GST/QST

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

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

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 :زنک خطر...
جنگاحتمالیویرانگر
در انتظار ایران!
حمید آصفی
رویایــی میان آمریکا و ایران ،مدتها اســت که ،در عراق،
ســوریه ،لبنــان ،یمــن ،و ،...در جریان اســت .و عالئم و
ِ
حکایت از آن دارد که ،امکان رویارویی مســتقیم
شــواهد،
نظامی بین ایران و آمریکا در حال افزایش اســت .ســرعت
تحول مربوط به محاصرهی اقتصادی ،و تهدیدات نظامی
ایران ،به حدی است که ،چین و روسیه هم قادر به ممانعت
از اجرای طرح حملهی نظامی به ایران نخواهند بود.
اروپــا ،با اطالع از طرحی که برای ایران آماده میشــود ،در
تالش است که ،آخرین کوششهای خود را ،برای جلوگیری
از جنگ ،انجام دهد .اما این تالشها ،در صورتی میتواند
مفید واقع شود ،که حاکمیت به نقطهی غیر قابل بازگشت
خویش نرسیده باشد.
آیــا حاکمیت ایران ،که در ورشکســتگی کامل اقتصادی و
ابر بحران هــای اجتماعی ،آن هم با هفت میلیون بیکار،
و چهــل میلیــون زیر فقیر مطلــق ،قرار دارد ،و درآســتانه
ورود جنبش گرسنکان به خیابان هاست ،جایی هم برای
مقاومت دارد؟ یاعقبنشینی؟!
کنار هم گذاشــتن این اخبار ،نشان میدهد که ،سناریوی
برخورد نظامی آمریکا و اســرائیل و عربســتان با جمهوری
اسالمی ،گام به گام دارد به پیش میرود.
بی اعتنایی رئیس جمهور آمریکا به گزارشهای نهادهای
اطالعاتی و امنیتی در مورد ایران ،نشان میدهدکه ،اهداف
درازمــدت آمریکا در خاورمیانــه ،موضوعی گذرا و مقطعی
نیست.
آمریــکا میخواهد منافع حداکثری را در خاورمیانه ببرد ،و
کلید این پیروزی را ،در کنترل ایران ،یعنی شاهرگ حیاتی
منطقه ،و در جایگزین ســاختن این نظام ،با یک حکومت
طرفدارِ امریکا ،میبیند .گویی جنگ برای آمریکا ،اسرائیل،
استراتژیکی
و ایران ،دیگر یک انتخاب نیســت ،یک مسیرِ
ِ
اجباری است!
همه اخبار و نشانهها به این سمت میرود ،و بهای سنگین
این اســتراتژی ،خللی در سیاســت توســعهطلبی آمریکا و
جمهوری اســامی در خاورمیانه به وجود نیاورده اســت.
اعزام نیروهای جدید به منطقه ،بیانگر این است که ،آمریکا
مصمم است در این نبرد احتمالی پیروز شود .دولت اسرائیل
برای کســب رضایت چین ،روســیه ،ژاپن ،کره جنوبی ،و
فشار بر اروپا جهت سلب حمایت از ایران ،مشغول است.
و در ضمن ،یک سازماندهی گسترده ،برای ایجاد یک اتحاد
منطقهای بیسابقه ازکشورهای عرب خلیج فارس ،آمریکا،
و اسرائیل ،علیه جمهوری اســامی ،در حال شکلگیری
است.
آمریکا ،با بهره گرفتن از تجارب تهاجم به عراق ،افغانستان،
لیبی ،و یوگســاوی ســابق ،برخورد با ایــران را ،به دقت
برنامهریزی کرده است .آمریکا میداندکه ،برای موثر بودن،
باید ســریع و قاطع عمل کند ،تا بتوانــد از همان روزهای
پاسخگویی نظامی ،زمینگیر
اول ،ایران را از حیث قدرت
ِ
ً
مثال اگر ده هزار هدف در ایران مورد بمباران هوایی
کند.
و تهاجــم موشــکی آمریکا قرارگیــرد ،ایران بــه دوره قاجار
برمیگردد!...
در چنیــن وضعی ،اگــر برخی از مراکز نظامــی ،و صنعتی
اســرائیل هــم ،با حملــهی متقابل ایــران ،ویران شــود ،و
در قهوهخانههــای کشــورهای مســلمان ،بــرای عملیات
موفقیتآمیــز ایــران ،هــورا و کف و صوت هــم بزنند ،چه
فایدهای برای مردم ایران دارد؟
در ایــن میــان ،ایران و مــردم آنند که باید بهای ســنگین
عظمتطلبــی حاکمیــت ایــران در منطقه ،و اســتراتژی
مشترک آمریکا ،اسرائیل ،و اعراب ،را بپردازند.
انفعــال مردم عــراق در مقابل صدام ،عــراق را به وضعیت
کنونی ســوق داد ،و با انفعال مردم ایران ،و عدم تشــکیل
یک بلوک تاریخی و اتحاد فراگیــر برای ارایهی یک راهبرد
جایگزین ملی  -مردمی ،آینده ی وخیمی را برای کشورمان
رقم خواهد زد!
باید به هوش باشیم ،که احتمال جنگی خونین و ویرانگر
ایران عزیزمان ،هر روز قطعیتر به نظر میرسد.
در ِ
•
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با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس ن َبرد گمان که پیکار گسست،
در این شب چل ساله دوام آوردیم:
تکــۀ آتشی به روی کف دست...
با ّ
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دوهفته نامه فرهنگی
اجتماعی ،در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه

ته چین مرغ ،ساندویچ های كالباس ،سوسیس آلمانی ،زاپاتا  ،ساندویچ مخصوص عموجان ،مغز ،زبان،
سوسیس بندری ،كتلت ،كوكو سبزی ،الویه و همبرگر مخصوص عموجان ،آش رشته ،سوپ جو،
كشك بادمجان  ،میرزاقاسمی ،كوفته ،سیب زمینی مخصوص عموجان همراه با پنیر و كالباس و ...
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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...
خسته از روزگار ...
هادی خرسندی
-------بمب ساعت شمار شد میهن
سوژه انفجار شد میهن
روزگارش به قدمت تاریخ
خسته از روزگار شد میهن
بیست و یک نه ،که  ۲۲آورد!
نادم از این قمار شد میهن
شد خزان هرچه باغ ملی بود
خالی از هر بهار شد میهن
رو به دروازه تمدن داشت
جفت «دروازه غار» شد میهن
زیر نعلین ناکسان افتاد
شاهد بختیار شد میهن*
سم ذوالجناح آمد
بر سرش ّ
زخمی از ذوالفقار شد میهن
در عزای هزارها فرزند
مادر داغدار شد میهن
از هوا ریزگرد غم آمد
گم به گرد و غبار شد میهن
ما فراری شدیم از ایران؟
یا ز ما در فرار شد میهن؟
پاسپورت من اتهامم بود
بس که بی اعتبار شد میهن
***
«بگذرد روزگار و خواهی دید»
«که به خود استوار شد میهن»
«بگذرد روزگار و خواهی دید»
«که ز غم برکنار شد میهن»
«یأس را دور کن ز خود هادی»
«میرسد میهنت به آزادی»
-----------* بــه یاد شــاپور بختیــار که گفــت «ای مردم
میروید زیر دیکتاتوری نعلین».
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گزارش جاوید رحمان درباره
وضعیت حقوق بشر در ایران

 27فوریه -جاوید رحمان ،گزارشــگر
ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران،
گزارشــی ازوضعیــت حقــوق بشــر در
جمهوری اسالمی ایران را منتشرکرد.
افزایــش نارضایتیها در اثر مشــکالت
معیشــتی ،اعدام کــودک – مجرمان،
ســرکوب اقلیتهای دینــی ،اعمال مجــارات اعدام،
بازداشــت دوتابعیتیهــا از مواردیاند که گزارشــگر
حقوق بشر به آنها اشاره کرده است.
در این گــزارش از اعمال تحریمهای اقتصادی علیه
ایــران اظهار نگرانی کــرده و با بازمانــدگان قربانیان
حمالت تروریستی در ایران نیز اعالم همدردی کرده
است.
گزارش جاوید رحمان شامل دو بخش است:
در بخــش نخســت ،گزارشــگر ویــژه شــرح میدهد
کــه چطور اعتراضات در جمهوری اســامی ایران بر
خواستههای دیرباز حقوق بشری تاثیر میگذارد .یک
اصالحیه بر قانون قاچاق مواد مخدر منجر به کاهش
اعدامها شده است .با این وجود ،افزایش چالشهای
اقتصادی بر شدت نارضایتیها افزوده که ممکن است
متعاقب بازگشت تحریمها بیشتر هم بشود.
ً
کامال مجزا توســط
نارضایتــی از طریــق اعتراضات
گروههای متفاوت و در سراسرکشور صورت میگیرد.
دولــت تدابیری برای مالحظه چالشهای اقتصادی
در نظر گرفته ،اما بازداشــت حقوقدانها ،مدافعان
حقوق بشــر و فعاالن کارگری نشان از پاسخ شدید
دولتی دارد.
در بخــش دوم گزارشــگر ویژه به تفصیــل به اعدام
آن دســته از افرادی پرداخته که در سنین نوجوانی
مرتکب جرمی شدهاند .جاوید رحمان شرح میدهد
کــه چطور اعــدام کودک-مجرمــان در جمهوری
اســامی ایران طی دههها ادامــه یافته و این نقض
تعهدات بینالمللی حقوق بشــرکشــور به حســاب
میآید .دختران از ســن  ۹ســالگی و پســران از ۱۵
سالگی میتوانند مشمول مجازات اعدام شوند.
بــه رغم اصالحیههای قانون کیفــری و تالشهای
عملی که با هدف کاهش موارد اعدام صورت گرفته
دستکم  ۳۳کودک-مجرم از سال  ۲۰۱۳تا کنون
اعدام شدهاند .گزارشگر ویژه توصیههای هدفمندی
را بــا نظر بــه پایــان دادن به چنیــن اعدامهایی به
مجلس و قوه قضاییه پیشنهاد میکند.

جاوید رحمان ،گزارشگر ویژه در زمینه وضعیت حقوق
بشر در ایران از زمان انتصاب به این سمت با قربانیان
متعــدد موارد نقض حقوق بشــر ،خانوادههای آنان،
مدافعان حقوق بشر ،وکال و نمایندگان سازمانهای
مدنــی از جملــه در آلمــان ،بریتانیا و ایرلند شــمالی
مالقات کرده است.

ی و نگرانی از اعدامها
حق زندگ 
در بخشــی از این گزارش ضمن اشاره به حق زندگی،
گزارشــگر ویژه از تعدد موارد مجازات اعدام ،به رغم
برخی تحوالت مثبت ابراز نگرانی کرده است .از ژانویه
تا اکتبر سال ( ۲۰۱۸طی  ۱۰ماه)  ۲۰۷نفر بر اساس
گزارشهــا اعدام شــدهاند .در مدت زمان مشــابه در
ســال  ۴۳۷ ،۲۰۱۷نفــر در ایران اعدام شــد ه بودند.
کاهش تعداد موارد اعدام در این مدت به طور عمده
نتیجه اصالحیهای اســت که نوامبر  ۲۰۱۷در زمینه
قانــون قاچاق مواد مخدر اعمال شــد .در نتیجه این
اصالحیــه ،اعدامهای مربوط به جرایــم مواد مخدر

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

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

-------تحویل سال  ۱۳۹۸در ایران
صبح پنج شنبه ،ساعت یک و بیست هشت
دقیقه و بیست و هفت ثانیه
۱:۲۸:۲۷
یکم فروردین  ۱۳۹۸هجری شمسی
مطابق با  ۱۵رجب  ۱۴۳۹هجری قمری
و  ۲۱مارس  ۲۰۱۹میالدی

_________________________

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

--------حتویل سال به وقت مونتریال

مرکزکاریابیجوانان
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NOTAIRE-NOTARY

حتویل سـال ۱۳۹۸

Norooz 2019 / 1398 Montreal
Wednesday, March 20th 2019,
5:58:27 pm

کاهش یافت.
بر اساس گزارش جاوید رحمان نگرانی
از اعــدام در موارد دیگری نیزهمچنان
باقی اســت ،جمهوری اســامی ایران
همچنان برای موارد متعددی از جمله
جرایم اقتصــادی مجازات مــرگ را در
نظر میگیرد .در بخش دیگری به موارد زندان و اعدام
در میان اقلیتها اشــاره شده است .گزارشها حاکی
است که درصد نامتناسبی از گروههای اقلیت نژادی
و دینی اعدام شده یا به زندان افتادهاند .تعداد زیادی
هم در انتظار مجازات مرگ هستند .جاوید رحمان در
این مورد از هدایت عبدالهپور ،شهروند کرد ایرانی به
عنوان مثال نام میبرد که در دوران بازداشــت تحت
شــکنجه قرارگرفته و از انتخاب وکیل محروم بوده و
اینک در انتظار مجازات اعدام است.
در این گزارش همچنین به موارد نقض حقوق بشــر
پرداخته شــده که عامــان آن غیر دولتی بودهاند .به
عنوان مثال حمله به رژه نظامی در اهواز که دستکم
 ۲۴کشــته برجای گذاشــت و یا حمله ماه دســامبر
 ۲۰۱۸در چابهــارکــه دو قربانــی و چندین زخمی به
همراه داشت .گزارشگر ویژه با قربانیان ،خانوادههای
آنان و دولت جمهوری اســامی و شــهروندان ایرانی
ابراز همدردی و حمالت را محکوم کرده است.

آژانسمسافرتییونیگلوب

________________________________
1455 PEEL, local 148

•
•
•
•
•

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

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

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

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

www.cje-ndg.com

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

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

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

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

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
Email: loyale.accounting@gmail.com
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

شهادت جنجال برانگیز دادستان کل مستعفی کانادا
شهادت جودی ویلسون ریبولد،
دادســتان کل مســتعفی دربرابر
کمیته مجلس فــدرال در رابطه
با پرونده فساد و تقلب در شرکت
مهندســی اس ان س الوالن سر
و صــدای زیادی در اتاوا بپا کرد.
او در ایــن شــهادت تأییــدکرد که
قربانی فشــارهایی «نامناسب» و
«پی درپی» از سوی نخست وزیر
و اطرافیان او بوده است.
رهبراپوزیسیونخواستاراستعفای
جاستین ترودو و مقامات بلندپایه
دولت فــدرال و انجــام تحقیقات
توسط پلیس فدرال شد .دادستان
کل پیشین کانادا در این شهادت

دربرابرکمیته مجلس فدرال گفت:
«ظرف حدود  4ماه ،بین سپتامبر
تا دســامبر  ،2018من فشارهایی
پی درپــی و مداوم از ســوی افراد
زیادی در دولت متحمل شدم که
مــی کوشــیدند از طریق سیاســی
در انجــام وظیفــه من بــه عنوان
دادستان کل مداخله کنند .قصد
این افراد دستیابی به توافقی برای

از نظــر هزینــه هــای اجــاره بها،
تورنتو همچنان در رتبه نخســت
کشــور قــرار دارد و گــران تریــن
اجــاره بهــا را در مــاه جــاری بــه
خــود اختصــاص داده اســت .به
این ترتیــب درحال حاضــر اجاره
آپارتمان یک خوابه در مقایســه با
ماه گذشــته با  4درصد کاهش به
 2270دالر رسیده ولی آپارتمان دو
خوابه مانند ماه گذشته 2850دالر
است .ونکوور -بریتیش کلمبیا از
لحــاظ گرانی اجاره بها رتبه دوم را

در سطح کانادا به خود اختصاص
داده و درحــال حاضــر اجــاره یک
آپارتمان یک خوابه بــا  2.3درصد
کاهــش بــه  2080دالر رســیده و
اجــاره آپارتمــان دو خوابــه با 1.5
درصد افزایش  3280دالر است.

بــه گــزارش مرکز فوریــت های
پزشــکی (اورژانس) ،در  8هفته
اول سال  2019تعداد  710مورد
زمین خوردگــی در یخبندان به
این مرکز اعالم شده است .این
تعداد در ســال قبــل  458مورد
بــوده و افزایــش  55درصــدی
داشته اســت .این تعداد شامل
مــواردی اســت کــه درخواســت
آمبوالنس شــده اســت .بیشــتر
این موارد به خاطر شکستگی ،در

رفتگی وکوفتگی مچ و ساعد دست
و شکستن لگن خاصره یا سر بوده
اســت .مسئول مرکز فوریت های

پزشــکی این افزایش بی ســابقه
را ناشی از شــدت سرما و توفان
هــای یــخ هفته هــای اخیر می
داند .دفتر شهرداری مونتریال
از اظهارنظــر درباره این موضوع
خــودداری کــرده ولــی والــری
پالنت شــهردار مونتریال گفته
مونتریال تنها شهری نیست که
از یخبندان ها آســیب دیده است.
«تلخیــص از گازت مونتریال22 ،
فوریه .)2019

زمانی که در ســال
 1989اســکناس
 1دالری از جریــان
خارج شــد ،برخی
افراد به امید این که
روزی ارزشمند شود
آن را نگه داشتند .خبر خوب برای
آن افراد این اســت که اسکناس 1
دالری آنهــا می تواند ارزش زیادی
یافته باشــد .ارزش این اسکناس
هــا بــه دو عامل نایابــی وکیفیت
آن بستگی دارد .موسسه «کوینز

انــدکانادا» که
این اســکناس
ها را برحســب
خــوب ،خیلی
خــوب ،عالی،
بســیار عالــی و
بــی نهایت عالی طبقــه بندی می
کند ارزش اسکناس دارای بهترین
کیفیــت را  350دالر اعــام کرده
اســت .امــا ،جالب تر این اســت
که اسکناس های کمیاب منتشر
شده در سال  1954که به «چهره

شــیطان» معروف است می تواند
ارزشــی به مراتب بیشــتر داشــته
باشــد .این اســکناس هــا به این
دلیل از جریان خارج شد که برخی
می پنداشتند موهای تصویر ملکه
در آن به چهره شــیطان شــباهت
داشــته اســت .این اســکناس ها
بسیارکمیاب است و اگرکسی یکی
از آنها را داشته باشد ،می تواند در
ازای آن تــا  7هــزار دالر به دســت
آورد( .تارنمای مونتریال بالگ4 ،
فوریه .)2019

تعلیــق تعقیب قضایی شــرکت
اس ان س الوالــن بــود» .این
نخســتین بــار از زمان اســتعفا
در آغــاز ســال جاری اســت که
دادستان کل مستعفی سکوت
را می شــکند .نخســت وزیر با
قاطعیت این اظهــارات را تکذیب
کرد« :مــن چنان کــه از آغاز هم
گفته ام ،تأکید مــی کنم که خود
و همکارانم به شــیوه ای مناسب
و حرفــه ای رفتــار کــرده ایــم».
(تلخیــص از لــو دووآر 28 ،فوریه
.)2019

اجاره آپارتمان در شهرهای کانادا
بارنابی -بریتیش کلمبیا در رتبه
ســوم قراردارد و اجــاره آپارتمان
یک خوابه  1570دالر و آپارتمان
دو خوابــه بــا  1.7درصد کاهش
 2250دالر اســت .مونتریــال
در رده چهارم قــرار دارد و اجاره
آپارتمــان یــک خوابه بیــن 1500
تــا  1780دالر اســت .ارزان ترین
آپارتمــان یک خوابه را می توان در
شهر ویندزور انتاریو با قیمت 750
دالر یافــت( .تلخیــص از رســانه
هدهد 20 ،فوریه .)2019

افزایش تعداد زمین خوردگی در زمستان امسال

فروش اسکناس  1دالری به  7هزار دالر

کمبود نگران کننده نیروی کار در کبک
تقاضــا بــرای نیروی
کار در ســال 2018
در کبک رشــد زیادی
داشــته اســت .نــرخ
های بیکاری ،اشتغال
و جمعیــت فعــال به
نتایجی بی ســابقه رســیده و این
وضعیت «نگران کننده» توصیف
شده است.
موسسه کبک اینترناسیونال ()QI
تحلیل خود از منطقه کالنشهری
بــر مبنــای سرشــماری کبــک را

منتشــر کــرده اســت.
بــدون آن کــه تعجــب
برانگیــز باشــد ،نــرخ
بیکاری در سال گذشته
به سطح بی سابقه 3.8
درصد رسیده و این شهر
را در صدر شــهرهای بزرگ کانادا
قرار داده است.
در گزارش تحلیلی منتشــر شــده
آمده اســت« :نیاز به نیروی کار به
خوبی در موسسات کبک دیده می
شــود» و این امر می تواند دغدغه

عمــده بســیاری از کارفرمایان در
ســال  2019باشــد .این امر حتی
می تواند مانعی برای رشد برخی از
موسسات منطقه باشد.
هم اکنون ،بســیاری از رســتوران
داران کبک آگهی هایی در رســانه
ها منتشــر و اعالم می کنند که به
خاطر کمبود نیــروی کار ناگزیرند
از ســاعات کار رستوران بکاهند یا
حتی آن را تعطیل کنند.
(تلخیص از لو سولی کبک27 ،
فوریه .)2019

شهرهای کانادایی که سخت ترین زمستان را دارند
برخی از افراد زمســتان را دوســت
دارنــد .از اســکی و اســکیت روی
یــخ لذت مــی برند و حتــی آفتاب
بی رمق زمســتان برایشــان لذت
بخش است .اما حتی همین افراد
نیــز به محض آن کــه ماه مارس و
طلیعــه بهار فرا می رســد از دیدن
برف خسته می شوند و حالشان بد
می شود .در فهرست زیر برخی از
شهرهای کانادا برحسب سختی و
شدت زمســتان طبقه بندی شده
انــد .ایــن طبقه بندی برحســب
میزان متوسط بارش برف ،مقدار
لباسی که در زمستان باید پوشید و
محل هایی که می توان در آنها گرم
ماند اســت .این شهرها برحسب
شــدید و ســخت ترین زمســتان
عبارتند از:

 -1رانکین اینلت ،نوناوت-2 .
بیکــر لیــک ،نونــاوت -3 .بیور
کریــک ،یوکــون -4 .اینوویک،
منطقــه شــمالی -5 .یلونایــف،
منطقه شــمالی -6 .تامپســون،
مانیتوبــا -7 .موزونــی ،انتاریو.
 -8وال دور ،کبک -9 .کنورا،
انتاریو -10 .وینی پگ ،مانیتوبا.
 -11کناســتون ،سســکچوآن.
 -12فــورت ورمیلیلــون ،آلبرتا.
 -13ســاگنی ،کبــک-14 .

تاندربی ،انتاریو -15 .برنز لیک،
بریتیــش کلمبیــا -16 .چارلــز
هولــم ،آلبرتــا -17 .مونکتون،
نیوبرانزویــک -18 .گانــدر،
نیوفاندلنــد و البــرادور-19 .
پالســنتیا ،نیوفاندلند و البرادور.
 -20تــراس ،بریتیــش کلمبیا.
(تلخیص از مونتریــال بالگ19 ،
فوریه .)2019

سرمای سخت و شدید در آخر زمستان

خبــر خــوب این اســت کــه بهار
امســال به سختی ســال گذشته
نخواهد بــود .با ایــن حال برای
رسیدن به این بهار هنوز باید روزها
و هفته های دشــواری را پشــت
ســر گذارد .موسسه هواشناسی
«متئو مدیا» که روز دوشنبه 24
فوریه گزارش «چشم انداز بهار»
را منتشــرکرده ،پیــش بینی می
کند که هفته های آخر زمســتان

بســیار ســختی در پیش خواهد
بود که نیمه اول ماه مارس را نیز
دربــر خواهدگرفت .با این حال،
در هفتــه ســوم ماه مــارس چند
روز هوای خوب خواهیم داشت.
آندره مونت ،رییس هواشناســی
متئو مدیا تأکید می کند که« :در
ماه مارس ،البته نمی توانیم مانند
ســال  2012انتظــار هــوای 20
درجه سانتیگراد را داشته باشیم،

امــا در برخــی از روزها می توانیم
دمــای  15درجه را تجربه کنیم و
این وضــع در ماه آوریل هم تکرار
خواهد شد» .البته ،هوای بهاری
ماه آوریل متناوب بوده و روزهایی
گرم و سرد درپی یکدیگر خواهند
آمد( .تلخیص از ژورنال دو مترو،
 25فوریه .)2019

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی
شانه به زیر یک چرخ...

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

در فعالیت های اجتماعی :ما رقیب هم نیستیم؛
مـکمل یکدیگریم...
ما ُ
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا
آیا رژیم ایران درحال صدور انقالب به کانادا است؟

بیــش از دو دهــه اســت کــه
مجمع اسالمی تشیع در شهر
اتهام« :داشنت روابط
تورنتــو کانادا درحــال فعالیت
خطرناک با یک سازمان
اســت و تعــدادی از اعضــای
خارجی» و «تهدید برای
پارلمان کانــادا نیز در برخی از شروع یک انقالب در کانادا»!
مراســم آن شــرکت کرده اند.
براســاس مدارکی که به دست
شــبکه خبری گلوبال نیــوز کانادا جهانی اهل بیت ایران فعالیت می
رســیده ،مســئولین موسســات کنــد» ...اداره مالیــات کانــادا در
خیریــه کانــادا از مــدت هــا پیش گزارش خود نوشــته است مجمع
دربــاره ایــن مجمــع دغدغه های جهانــی اهل بیــت که مقــر آن در
جــدی دارند و آنطــور که گفته اند تهران است زیرنظر رژیم ایران قرار
نگران ارتباط این موسسه با دولت دارد و دبیرکل آن حجت االســام
ایران هستند .اداره مالیات کانادا محمــد اختری بــه عنــوان «پدر
پس از حسابرســی مجمع اسالمی عملیات» حزب الله لبنان شناخته
تشیع این نهاد را متهم کرده است می شــود .بازرســان اداره مالیات
که« :به عنوان مجری و تســهیل کانــادا همچنین موسســه خیریه
کننــده اهــداف عملیاتــی مجمع کانادایی «مجمع اسالمی تشیع»

در تورنتو را متهم کرده اند که به
منظور تسهیل پخش وگسترش
ایدیولوژی انقالبی ایران در کانادا
ایجاد شده اســت .اداره مالیات
کانادا مجوز خیریه ()Charity
این مجمع را باطل کرده اما این
مجمــع به رغــم این کــه پرونده
آن هــم اکنــون در دادگاه فــدرال
کانــادا در جریان اســت ،تمام این
اتهامات را تکذیب کرده اســت...
اداره مالیات کانادا مجمع اسالمی
تشــیع را متهم به «داشتن روابط
خطرناک با یک سازمان خارجی»
و «تهدید برای شروع یک انقالب
در کانــادا» متهــم کــرده اســت.
(تلخیص از گلوبال نیوز -به نقل
از گویا نیوز 17 ،فوریه .)2019

میکاییــل کینگزبوری اســکی باز
کبکی موفق شد در  2روز دو مدال
طال در رشته اسکی آکروباتیک در
مسابقات جهانی که در تازاواکوی
ژاپن برگزار شــد به دست آورد .با
این پیروزی او به هشتمین گوی

ژاپنی خود پیروز شد .او در سال
گذشته نیز به  2مدال نقره دست
یافته بود.
(تلخیص از ژورنال دو مونتریال،
 24فوریه .)2019

افشــای فساد جنسی گسترده در ورزش
A shocking portrait of sexual abuse in sports and some good ... .

نتیجــه یک تحقیــق گســترده از
وجود فســاد جنسی گســترده در
ورزش کانــادا در  ۲۰ســال اخیــر
حکایت دارد.
بــه گــزارش شــبکه  CBCکانادا
اخیر ًا تحقیقاتی در حوزه فساد در
ورزش این کشــور منتشرکرده که
حقایقی را برمال کرده است .طبق
ایــن گــزارش بیــش از  200مربی
در رشــتههای ورزشــی مختلف از
ســال  1998تاکنون به آزار جنسی
ورزشکاران زیر سن قانونی متهم و
محکوم شدهاند.
انتشار این گزارش واکنش کمیته

ملــی المپیــک کانــادا و کمیتــه
پارالمپیک این کشــور را به همراه
داشــته و آنهــا مدعی شــدهاند که
همواره حامی ورزش بدون فســاد
اخالقــی و تبعیــض از هــر نــوع
بودهاند.
در تحقیقات  CBCفاش شده که
حداقــل  222مربــی کــه در حوزه
تعلیــم ورزشــکاران تــازهکارکانادا
ایفــای نقش کردهانــد ،در دو دهه
اخیر بــه ورزشــکاران تحت تعلیم
خود تعرض جنسی کرد ه که بیش
از  600نفــر از قربانیــان زیر ســن
قانونی ( 18سال) بودهاند.

در ایــن افشــاگری همچنیــن
مشخص شده که پرونده  34تن از
متهمان هنوز در جریان بوده و آنها
در حال محاکمه هستند.
تهمان پرونده فساد اخالقی ورزش
کانادا در  36رشته مختلف فعالیت
داشــتهاندکــه بیشــترین آمــار آن
مربوط به رشته هاکی با  86متهم ،
 59مــورد محکومیــت و  8مــورد
محاکمه در حال اجرا اســت .پس
از آن ،رشــتههای فوتبال هنرهای
رزمی ،بســکتبال و شنا بیشترین
آمار موارد فساد اخالقی مربیان را
داشتهاند.

پیش بینی افزایش  4درصدی بهای مسکن در تورنتو
براســاس گــزارش هیئت ملک
و امــاک تورنتو بهــای فروش
امــاک در ســال  2018به طور
متوسط افزایشــی  1.7درصدی
داشــت .در نتیجــه قیمــت
متوســط انواع مسکن از جمله
خانــه و واحدهــای واقــع در
مجتمع های مســکونی به 748
هزار و  328دالر رســید .به پیش
بینی ایــن هیئت ایــن افزایش در
ســال جاری  4درصد خواهد بود.
چنین افزایشی به این مفهوم است
که بهای خانه هایی که پارسال به

قیمــت  787هــزار و  195دالر بــه
فروش رفته ،امســال به  820هزار
دالر می رسد .البته واحدهای واقع
در مجتمع های مسکونی همچنان
در این زمینه پیشــتاز خواهند بود

اما خانه های مستقل (از هردو
طرف فاصله دار با سایر امالک)
رشد مشابهی نخواهند داشت.
گری بهورا ،رییس هیئت مزبور
در ایــن بــاره می گویــد« :البته
دیگر افزایش های رکوردشــکن
را تجربــه نخواهیــم نمــود ،اما
سال  2019برای فروش خوب و
مناسب خواهد بود».
«تارنمای ایران جوان،
 18فوریه .)2019
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شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای

دریافت دو مدال طال در  2روز توسط قهرمان کبکی
بلورین خود که نشــانه برتری در
جام جهانی است نیز دست یافت.
این اســکی باز کبکی بــا پیروزی
بر حریــف های خــود در مراحل
حذفــی به مرحله نهایی رســید و
در آن بر ایکوما هوریشیما حریف
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با ادامه رکود در ونکوور،

مونتریال بزودی دومین بازار مسکن کانادا
 19فوریــه -بــا وجود اینکه
ونکوورهنوزگرانقیمتترین
بــازار مســکن کاناداســت،
کاهش شــدید اخیر فروش
خانه در این شهر باعث شده
ارزش تراکنشهــای امالک
هم در آن بسیار پایین بیاید.
این باعث میشود بازار رو به
رشد مونترال به زودی بتواند
جای این شهر را بگیرد.
در مــاه ژانویــه ،ارزش کلــی
تراکنشهای مسکن در ونکوور به
 1.7میلیــارد دالرکاهش پیدا کرد
که از نظر فصلی ضعیفترین درجه
آن از ســال  2013بــه بعــد بــود و
نسبت به یک سال قبل  42درصد
پایینتر آمده بود.
در عین حال ،ارزش تراکنشهای
مونتریــال در آغاز ســال بــه 1.63
میلیارد دالرکانادا رسیدکه نسبت
به ژانویه ســال گذشــته 18درصد
افزایش پیدا کرده است.
مونتریــال کــه خانههایی بســیار
ارزانتــر و تراکنشهــای بیشــتر
دارد ،از ســال  2008تــا به حال تا
این حد از نظر ارزش تراکنشها به
ونکوور نزدیک نشده بود.
در مــاه ژانویــه تعــداد خانههــای
بــه فــروش رفتــه در مونتریــال با
باالترین سرعت خود در یک دهه
گذشته بیشتر شد .چون این شهر

قیمتهای پایین و اقتصادی رونق
یافته دارد خریداران را جذب خود
ش در این شهر نسبت
میکند .فرو 
به دسامبر افزایشــی  7.1درصدی
داشت که بیشترین افزایش از ماه
مه ســال  2009تــا به حــال بود.
تعداد واحدهای فروخته شده هم
رکورد شکست .این در حالی است
که رشد ونکوور و تورنتو  1.2درصد
و رشد ملی  3.6درصد بود.
نگرانیهای بســیارکمتری نسبت
بــه این وجــود دارد کــه مونتریال
هم مثل دو شهر بزرگ دیگرکانادا
نشــانههایی از داغ شــدن بیش از
حد بروز دهد.
مارک دوسورمو ،اقتصاددان بانک
اسکوشــیا گفــت« :ایــن افزایش
قیمــت و بــاال رفتــن فروشهــا
نشــانگر قــدرت اقتصــاد اســت.
مونترال هنوز هم نسبتا مقرون به
صرفه است».
قیمــت میانگیــن مســکن در

مونتریــال در مــاه ژانویــه
 349300دالر بود که نسبت
به یک ســال قبل افزایشــی
 6.3درصــدی داشــت .این
هنوز بســیار کمتر از قیمت
 1.02میلیون دالری ونکوور
است که  4.5درصد کاهش
داشت.
بزرگترین شــهر کانادا یعنی
تورنتــو هنــوز هــم بــا اختــاف
بیشــترین تراکنشهای مســکن
کشــور را دارد که در آغاز ســال به
 5.4میلیارد دالر رسید .البته این
رقم نســبت به  8.5میلیــارد دیده
شده در ابتدای سال  2017بسیار
پایینتر است.
در همیــن حــال امیرحمــزه علی
مشــاور امالک فعــال ونکوور هم
معتقــد اســت بــا در نظــرگرفتن
تفــاوت شــمار ســکنه دو شــهر ،
آمار مذکور اهمیت بیشــتری پیدا
مــی کند.جمعیت مونتریال اخیرا
از مــرز  4میلیــون نفرگذشــت در
حالیکه شمار سکنه ونکوور بزرگ
بــه زحمت به  2.5میلیون نفر می
رســد .بــه ایــن ترتیب اگــر ارزش
دالری معامــات صورت گرفته را
به نسبت جمعیت د رنظر بگیریم،
مشــخص می شــود بازار مسکن
مونتریال به مراتب داغ تر از ونکوور
است.

گسترش و بهسازی پارک ها در مونتریال
در سه سال آینده مونتریال
 75میلیــون دالر بــرای
بهســازی پارک ها و شبکه
آب خــود ســرمایه گــذاری
خواهــدکــرد .قــرار اســت
کــه هرســال یک پــارک در
هریک از نواحی مونتریال مرمت و
بهسازی شود .بخش بزرگی از این

مبلغ یعنی  57میلیون دالر صرف
بهسازی  57پارک می شود.

مونتریــال بیــش از 1300
پــارک محلــی دارد .بودجه
اختصاص یافته صرف تأمین
روشــنایی ،بهبود ورودی،
بازســازی زمین های بازی
و خریــد زمیــن می شــود.
(تلخیص از الپرس مونتریال21 ،
فوریه .)2019
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جمهوری اسالمی...

چرا ظریف رفت و چرا برگشت؟

حسین علیزاده
اســتعفای او نشان
پــس از دو روز از
اختالفش با حسن
اعــام اســتعفای
روحانــی اســت.
او
ظریــف،
نادرســتی این تلقی
درخواســت روحانی
آنجاست که روحانی
را بــرای مانــدن در
خود خواسته است
کابینــه پذیرفــت.
کــه دســتگاه تحت
ظریف چرا تصمیم
امــرش را در چنین
بر رفتن گرفت و چرا
شــرایط حساســی
تصمیــم بــر ماندن
تضعیفکند.
گرفت؟
اما فرض دیگر -که
یــک پســت کوتــاه
میتوانــد قریــب به
اینستاگرمی ظریف
واقعیت باشد -این
موج بزرگی از اخبار
اســت که ظریف به
را در داخــل و خارج
دستاندازی جناح
دامــن زد .او در ایــن پســت تلنگر ظریف برای حفظ جایگاه وزارت دیگر به وزارت خارجه اعتراض
خود حتی از واژه «اســتعفا» خارجه در نظام تصمیمسازی ،در معنا کرده و خود را ناتوان از قبول
اســتفاده نکــرد .بــا وجــود
مسئولیت خرابکاری دیگران
«تلنگر محترمانه» به رهبر بود.
ایــن ،مســتفاد از نوشــته او
میداند.
مبنی بر تقدیم اســتعفایش،
برجســتهترین مثالــی کــه
بازتابهــای وســیعی بــه همــراه او منتشر نشد .حضور نداشتن او میتوان در این خصوص اشاره کرد
داشــت .کافی است اســتعفای او در دیدارهای غیرمترقبه بشار اسد سلسله اقدامات تروریستی است که
را با اســتعفای حســن قاضیزاده با رهبر و رئیسجمهور این گمان همگی در اروپا و به سفارتخانههای
هاشــمی ،وزیر بهداشت ،مقایسه نادرست را دامن زد که او استعفای ایران نســبت داده شد .در ماهیت
کنیم تــا دریابیم که چــه در ابعاد او «گالیهای» اســت بابت چنین تروریســتی بودن چهــار رویدادی
داخلی و چه در ابعاد خارجی ،این موضوع کوچکی اســت .نادرستی کــه در نیمــه دوم ســال  ۲۰۱۸از
دو اســتعفا به هیچ وجه با یکدیگر این گمانهزنی آنجاســت که ظریف سوی کشــورهای اروپایی مخابره
هموزن نبودند.
نه اهل گالیه وگالیهگذاری است و شــد و سرنخهای آن را کشورهای
خبر استعفای ظریف توسط بیشتر نه باور داشت که پرونده سوریه در فرانسه ،بلژیک ،هلند ،دانمارک و
آلبانی کشــف کردند ،جای تردید
رســانههای جهان مورد توجه قرار دست وزارت خارجه است.
گرفت.
برجســتهترین دلیــل که جســته نیست .آنچه پرســش برانگیز بود
خانــم فدریکا موگرینی ،مســئول گریختــه از زبــان ظریــف پــس از اینکه چرا رسمیترین نهادهای یک
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا ،از اســتعفایش دانستهشــد این بود کشور در خارج یعنی سفارتخانه آن
استعفای غیرمنتظره ظریف ابراز که او در اعتراض به نادیده گرفتن کشــور و دیپلماتهای آن رأس ًا در
نگرانی کرد .کنارگذاشتن همتای «جایــگاه وزارت خارجــه» از مقام این اقدامات تروریســتی آن هم در
سعودی او ،عادل الجبیر ،از پست خود اســتعفا داده است .اما ،مگر اروپا در کشــاکش اختالف اروپا با
وزارت خارجــه عربســتان چنین جایــگاه وزارت خارجــه در طــول ترامپ برای خروج از برجام ،دست
بازتابی را در داخل و خارج نداشت .سالهای تصدی ظریف مصون و به این اقدامات تروریستی بزند؟
اگــر خود را جای ظریــف بگذاریم
موگیرنی از عزل جبیر ابراز نگرانی محفوظ بود؟
نکــرد .این همه خود دال بر نقش ناگزیــر بایــد گمــان داشــت کــه کــه بــه ناراســتی مدعی میشــود
ویژ ه ظریف اســت که با اســتفاده در کشــاکش قــدرت در درون کــه «در ایــران زندانــی سیاســی
از «ظرفیتهای شــخصی» خود حاکمیت ،ظریف موضوع به غایت نداریــم» «،رهبــر هولوکاســت را
ایران و جهان را متأثر میکند.
حساســی را رصد کرده بــود که او محکوم کرده»« ،کســی در ایران
پرسش مهمی که این استعفا دامن را تــوان تحمل و پذیرش آن نبود .نگفته اسرائیل را نابود میکنیم»،
زد ایــن بــود که در صــورت کناره او خــود گفت کــه با اســتعفایش چه حســی خواهیم داشــت وقتی
رفتــن ظریف چه کســی میتواند خواســت «تلنگری» زده باشد به مقامات اروپایی سفارتخانه تحت
جای او را پرکند؟
حفــظ جایــگاه وزارت خارجه .آن امر شــما را با ارائه شواهد و دالیل
متهم به دست داشتن در اقدامات
اگر او را معمار برجام بدانیم -چه موضوع چه میتواند باشد؟
خوب ،چه بد -چه کس میتواند
تروریستیبکند؟
در میــان بالتکلیفــی «برجــام جایگاه وزارت خارجه
میدانیــم که هــم اینک یک عضو
اروپایی» ادامه مذاکرات را برعهده روحانی استعفای ظریف را نپذیرفته سفارت ایران در وین -بنا به ادعا
بگیرد؟
و به حفظ جایگاه وزارت خارجه در یک دیپلمات -تحت بازجویی در
ایــن را بهتــر از هــر کــس رهبــر معادالت داخلی تأکیدکرده است .بلژیک است.
جمهوری اسالمی میداند.
در پی استعفای ظریف ،یک تلقی تصــور کنید کــه شــما در جایگاه
امــا ،اســتعفای او از جهاتی دیگر -که بیشتر توسط جناح مخالف ظریف چگونه میتوانیدکادر بزرگ
تأمل برانگیز بود .متن استعفانامه دولت دامن زده شد -این بود که دیپلماتهای ایرانی را در سرتاسر
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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

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

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

جهان قانع کنیدکه حادثه مشــابه
برای آنان رخ نخواهد داد؟
اگر یک دیپلمــات ایرانی بر خالف
رویــه معمــول تحــت بازداشــت
و بازپرســی در کشــور دیگــر قــرار
گرفته باشد ،دیپلمات دیگری نیز
میتواند به سرنوشت مشابه دچار
شــود .رفع این حس بیاعتمادی
در کارمنــدان وزارت خارجه بیش
از همه متوجه وزیر خارجه است.
اما ،مشــکل صرف ًا در حس ناامنی
کارمنــدان وزارت خارجه نیســت
بلکه شــخص وزیــر (ظریف) خود
نیــز در معرض بیثباتی قرارگرفته
است.

جایگاه متزلزل وزیر خارجه
برجام بیفرجام نیازمند یک قربانی
اســت .برجام نرمــش «قهرمانه»
نشــد .رهبــر آن را «خســارت
محــض» ارزیابــی کــرد .ناگزیــر
مقصری باید یافت.
کدام مقصــر بهتر از مذاکرهکننده
ارشد هستهای و تیم همراه او.
تــا همینجــا ،جنــاح دلواپــس
عناصــری از تیــم مذاکرهکننده را
متهم به جاسوسی کرده اند.
برای مثال کار به جایی رســید که
برخی اعضای تیــم مذاکرهکننده
(عبدالرسول دری اصفهانی) را به
جرم جاسوسی گرفتند.

با خــروج ترامپ از برجام هنگامی
که نوبت به تصمیم سرنوشتساز
رسید ،رهبر برجام را آتش که نزد
هیچ؛ «برجام اروپایــی» را گردن
نهاد .محقق ساختن برجام اروپایی
نیز به ظریف واگذار شد ولی پس از
 ۱۰ماه ،مکانیزمی (اینستکس) از
ســوی اروپا ارائه شــد که شرط آن
گردن نهادن به شروط شفافساز
«گــروه مالی ویــژه بینالمللی» یا
همان  FATFاست .این سازمان
خواستار شــفافیت کامل ایران در
مقــررات مالی-پولی-بانکــی از
جمله در قانون مبارزه با پولشویی
و مبــارزه با تامین مالی تروریســم
است.
از نگاه تند و منتقدانه دلواپســان،
گردن نهادن به این شفافســازی
گردن نهادن به بخشــی از شروط
۱۲گانه پمپئو است .بیدلیل نبود
که خامنهای در دیدار با مجلسیان
گفته بود تصویب این قوانین نشان
«مرعوب» شدن است.
در مقابــل و در نگاه کارشناســانه
ظریف ،او معتقد اســت که امتناع
از درخواست گروه مالی بینالمللی
ایــران را در «فهرســت ســیاه
کشــورهای پرخطر» نگــه خواهد
داشــت و در نتیجه حتی کشوری
ماننــد روســیه نیــز نمیتوانــد با
نهادهای مالی-پولی-بانکی ایران

مراوده مالی-تجاری داشته باشد.
اصــرار او بــر فاشگویــی بدانجــا
منتهی شدکه گفت در ایران برخی
نهادها هزاران میلیارد پولشــویی
میکنند و این از نظر نهادهای ناظر
بینالمللی پنهان نیست .این نگاه
کارشناسانه ظریف همان و حمله
لفظی رئیس قوه قضائیه همان که
گفت سخن ظریف «خنجر در قلب
نظام» بود.
روشــن بود که حملهها به ظریف
از عالیترین ســطوح آغاز شده در
حالیکه حسن روحانی به دفاع از او
بر نیامد .این یعنی جایگاه متزلزل
آقای وزیر.

چرا برگشت؟
از آنجایــی کــه سیاســت خارجی
از حوزههــای تحت تصــرف رهبر
است ،دالیل استعفای او حتم ًا باید
با رهبر در میان گذاره شده باشد.
رهبــر یا باید نظرات کارشناســانه
را گــردن نهد یا فرو رفتن بیشــتر
اقتصاد ایران در منجالب را.
گزینه نخســت گــردن نهــادن به
انتخــاب ســخت و گزینــه دوم
فروپاشــی اســت .تلنگــر ظریــف
برای حفظ جایــگاه وزارت خارجه
در نظــام تصمیمســازی ،در معنا
«تلنگر محترمانه» به رهبر بود.
•
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ایــران...

چگونه سوریه  ۲۲۰میلیارد دالر برای ایران هزینه داشته؟

)Jean Sébastien Boudreault (Lawyer

طرحمانانیستانی

پس از دیدار

بشار اسد با علی
خامنهایحتت
عنوانرقضی
پر نشاط

فاطمیون و زینبیون
کــە از افغانهــا و
پاکستانیهای شیعە
تشکیل شدە ،ساالنە
 ۳میلیارد دالر هزینە
کردە است.
برپایە گزارشــهای تخمینی ارتش
اسرائیل در جریان  ۲۱۱بمباران و
موشکباران پایگاههای سپاه قدس
در مناطق مختلف سوریە ،دستکم
 ۴میلیارد دالر بە تأسیسات نظامی
و زیر بنایی جمهوری اســامی در
ســوریە زیان و خســارت وارد شدە
است.
عالوە بر این تعداد کشــتە شدگان
سپاه در سوریە (شهدای حرم) بە
بیش از  ۲هزار و پانصد تن رسیدە
و حــدود  ۳هــزار تــن هــم زخمی
شــدەاند کە از مخارج رسیدگی بە
خانوادە کشتە شدگان و مجروحین
ایرانی جنگ در ســوریە خبری در
دست نیست.
تنها محاسبە این آمار نشان میدهد
هشت سال جنگ در سوریە حدود
 ۲۲۰میلیارد دالر برای ایران هزینە

داشتە است.
بررسی جنگ در سوریە
بخشی از دالیل معمای
وضعیت فقر و فساد در
کشور را نشان میدهد.
ایــن در حالیســتکە
جنگ در ســوریە هیچ ارتباط دور
و نزدیکی بە منافع ملی مردم ایران
نداشــتە و نــدارد و نتیجە آن تنها
دشمنی اکثریت جهان عرب ،حتی
مردم فلســطین با ایــران ،تقویت
موقعیت اسرائیل در جهان ،ایجاد
پدیدە تروریســتی بنــام داعش در
پیامد طوالنی شدن جنگ داخلی،
کشتە شــدن بیش از نیم میلیون
تن از شهروندان غیر نظامی سوریە
و ادامە حکومت بشار اسد بعنوان
رئیــس حــزب کمونیســتی بعث
سوریە بودە است.
بهمین دلیــل جهان بــە این باور
نزدیک شــدە کە مشــکل اساسی
منطقە از تهران سرچشمە میگیرد
و مــردم ایــران میتوانند بــا آزادی
کشور خود ،خاورمیانە را از ترور و
فساد نجات دهند( .آواتودی)

سازمان ملل :اسرائیل ممکن است در غزه
مرتکب جنایت علیه بشریت شده باشد

 28فوریه :بازرسان سازمان ملل
اعــام کردنــد «ممکن اســت»
نیروهایامنیتیاسرائیلباکشتن
 ۱۸۹فلســطینی و زخمــی کردن
بیش از  ۶۱۰۰نفر از معترضان در
غزه در یک سال گذشته ،مرتکب
«جنایت جنگی» و «جنایت علیه
بشریت» شده باشند!
این گــروه مســتقل از بازرســان
ســازمان ملل متحــد اذعان کرد
درباره مسئوالن این «جنایات» از
جملهتکتیراندازانوفرماندهان،
اطالعات محرمانهای در دســت
دارد و آنهــا را شناســایی کــرده
است.
در گــزارش ایــن بازرســان آمــده
است« :نیروهای امنیتی اسرائیل
معترضــان فلســطینی را کــه
مسالمتآمیز تظاهرات میکردند

و تهدیدی جدی و آنی برای آسیب
رســاندن بــه دیگران محســوب
نمیشدند مورد هدف قرار دادند
و برخی از آنان را کشتند».
اسرائیل با رد قاطع این گزارش آن
را «نمایشی پوچ» خواند.
در بیانیهای از جانب وزیر خارجه
این کشور آمده اســت« :شورای
ق بشر ســازمان ملل متحد
حقو 
بار دیگرگزارشی مغرضانه و کذب
منتشــر کــرده اســت .هیچکس
نمیتوانــد حق دفاع اســرائیل از
خود و وظیفه دفاع از شهروندان
و مرزهای این کشور را از اسرائیل
سلب کند».
در طول سال گذشته فلسطینیها
بارهــا با هــدف شکســتن حصر
غــزه ،در مرز نوار غزه و اســرائیل
تظاهــرات کردنــد و خواســتار

بــه رســمیت شــناخته شــدن
حــق بازگشــت فلســطینیها به
خانههایشانشدند.
بیش از  ۲میلیون فلســطینی در
نوار غزه زندگی میکنند .بیشــتر
ســاکنان این منطقــه فرزندان و
نوادگان فلسطینیهایی هستند
که با تاســیس اســرائیل در سال
 ۱۹۴۸با بیرون رانده شدن از خانه
وکاشانه خود ،آواره شدند.
در گزارش بازرسان سازمان ملل
به سرپرســتی ســانتیاگو کانتن،
دبیر پیشین شــورای حقوقبشر
سازمان ملل تصریح شده است:
«برخی از اعمال نیروهای امنیتی
اســرائیل از جملــه کشــتن ۳۵
کودک و دو خبرنگار نقض آشکار
قوانین بینالمللی است».

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

6621 Rue Sherbrooke Est, Suite 103,
Montréal, Québec H1N 1C7
)(across metro Langelier
Tel: 514-656-8178
By appointment only
Monday to Friday 09:00 to 17:00
www.mariacottone.com
info@immigrationcmc.com
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هزینه جنگ
سوریه
میتوانست
همه مشکالت
اقتصادی ایران
را حل کند

All aspects of Immigration

Michael Monfared

Federal Québec Provincial

روز دوشنبە  ۶اسفند ۹۷
بشار اسد رئیس جمهور
حکومــت بعثــی ســوریە
در جریــان دیــدار با علی
خامنــەای ولــی فقیــە و
رهبر جمهوری اســامی
از حمایتهای همە جانبە
ایــران در هشــت ســال
گذشــتە و بــە گفتە خود
برای پیروزی بر دشمنان
تجلیــل و قدردانی بعمل
آورد.
خامنەای رهبر جمهوری
اسالمی ســوریە را عمق
استراتژیک نظام توصیف
کرد و بر ادامە حمایتهای
تهــران از دمشــق تاکید
کرد.
مردم سوریە از بهار سال
 ۲۰۱۱یعنــی حــدود ۸
ســال پیش بــرای تغییر
نظــام بعثــی و اقلیــت ســوریە بە
خیابانها ریختند .حکومت بشــار
اسد خواست مخالفان را با حمایت
بــی دریــغ جمهــوری اســامی
ایران و روســیە نادیدە گرفت و راە
ســرکوب و قلع و قمــع را در پیش
گرفت .طبق اســناد منتشرە سانا
خبرگزاری رسمی سوریە و تلوزیون
دولتی حکومت بشــار اسد و البتە
تایید مقامات جمهوری اسالمی،
بنا بە فرمــان بیت رهبــری نظام
ایــران ســاالنە  ۱۶میلیــارد دالر
نقد بە حکومت بشــار اســدکمک
مالی کردە اســت .همزمان ســپاە
پاســداران جمهــوری اســامی
برای ســرکوب مخالفان حکومت
بشــار اسد ســاالنە  ۸میلیارد دالر
کمکهای تســلیحاتی را از راههای
زمینــی عراق و هوایی بە دمشــق
رساندە است.
طبــق برآوردهــای اطالعاتــی
نیروهــای ائتالف بیــن المللی بە
رهبری آمریکا ،سپاه قدس ایران،
بــرای ایجــاد ،آمــوزش ،تســلیح
و حقــوق و مزایــای نیروهــای

Represented by

ﻣﺎﯾﮑــﻞ ﻣﻨﻔـﺮد ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
و داﻧﺸﺠﻮى رﺷﺘﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎﻧﺎدا

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

(021) 8552 – 1483

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

St. Laurent Adult
Education Centre

514-337-3856
www.slaec.ca

انگلیسی  /فرانسوی بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی و فرانسوی
SPRING SESSION
BASIC ENGLISH DAY CLASSES

MARCH 25, 2019 TO JUNE 28, 2019
Monday-Friday 8:30 a.m. – 12:30 p.m.
REGISTRATION DATES
February 26 and March 12, 20
FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.
_____________________________
BASIC ENGLISH & FRENCH EVENING CLASSES
Monday-Thursday 5:30 p.m. – 9:30 p.m.
REGISTRATION DATES
BASIC ADDRESS
950 Rue Fraser
FEBRUARY 28 & MAR. 12, 19
Saint-Laurent, QC H4M 1Z6
FROM 5:00 p.m. – 7:30 p.m.
________________________________
?Need to complete your High School Diploma? Want to get into a trade
!CEGEP and University? We offer Academic courses to fit YOUR goal
ACADEMIC REGISTRATION

MARCH 25, 2019 TO JUNE 28, 2019
March 14 and 18
FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.
ACADEMIC REGISTRATION
March 11, 14, 21

TESTING: English 8:30 a.m. | Math 11:00 a.m. | French 2:00 p.m.
ACADEMIC ADDRESS
2405 Place Lafortune West
Saint-Laurent, QC H4M 1A7
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www.paivand.ca since 1993

ایران...

آیا دالر از این هم گرانتر خواهد شد؟

 28فوریــه  -ایــن روزهــا
بســیاری از ایرانیان با نگرانی
به به بازار ارز نگاه میکنند .نه
فقط خریداران و فروشندگان
پــول خارجــی ،بلکــه حتــی
مــردم تهیدســت هــم،
مثــل مارگزیدگان بــا نگرانی
تحــوالت ارزی را دنبــال
میکنند؛ تجربه به آنها نشان
داده بــا فراز و فــرود دالر در
ایران ،مناســبات اقتصادی،
اجتماعــی و انســانی همــه
تغییر میکند؛ از مناسبات کالن و
شاخصهای اقتصادی و اجتماعی
گرفته تــا خرده مســائل روزمره و
بدیهیاتــی در حد غــذا .این روزها
یک ســر همه مســائل در ایران به
بازار ارز کشیده میشود؛ از قاچاق
ســوخت تــا گرانی گوشــت ،تاثیر
سقوط پول ملی در تمام مناسبات
ایران پیدا است.
البته جامعه ایران با سقوط ارزش
پول ملی بیگانه نیســت و طی نیم
قرن گذشته بارها ســقوط ریال و
صعــود دالر را به چشــم دیده ،اما
تــا االن الگــوی تغییــر و تحوالت
نســبتا ثابت بــوده اســت؛ به این
گونه که دورههای متناوب نوسان
از پــی هــم آمدهاند ،امــا به دنبال
هر نوسان شــدید یک دوره ثبات
نسبی برقرار بوده تا اقتصاد ایران و
به تبع مناسبات اجتماعی خود را
با شرایط جدید وفق دهند و آنچه
را که از دست رفته به قیمت زمان
دوباره بســازند .این باال و پایینها
البتــه بیهزینه نبوده و نیســت و
در هــر دوره نوســان جامعه ایران
یک آشفتگی و بیثباتی اجتماعی
را از ســر گذرانده اســت .ســقوط
بخشهای ناپایدار طبقه متوسط
بــه دهکهــای پاییــن و ســقوط
فرودســتان به ورطه مادونطبقه.
البته در این میان بخشهایی هم
دچار ارتقای طبقاتی میشوند و با
استفاده از «فرصت»های محدود
یــا همــان رانت -آزاد شــده دربیثباتی خــود را باال میکشــند.
ارتقایــی غیرســازنده کــه خود به
نابســامانیها و بههمریختگیهــا
دامن میزند.
جامعــه ایــران به نقد تجربــه ،آثار
سقوط ریال را به خوبی میشناسد،
اما مایه نگرانی دو چیز است.
یکی آستانه تحمل پایین جامعهای
ش بزرگی از آن به کف
است که بخ 
ســقوط اقتصادی رسیده و جایی
برای سقوط بیشتر ندارد .به گواه
آمارهــای رســمی و گزارشهــای
معتبــر میدانی ،چتــر فقر مطلق
چنان گسترده است که فاصلهای
بــا بحران تمام عیار غــذا در ایران
وجود ندارد .بحرانی که عینیترین
مابــهازای آن در دنیــای امــروز در
یمن پدیدار است.
و دیگری نگرانی از پاره شدن زنجیر
ثبات و بیثباتی است .به این معنی
کــه با تداوم ســقوط فرصتی برای
بازســازی نباشــد .تجسم چنین
وضعیتی ونزوئال اســت که سقوط
ادامــهدار ارزش پــول ملــی ،عمال
ساختارهای سیاسی و اجتماعی آن
کشور را از بین برده است.

آیا جمهوری اسالمی ایران
میتواند از پس مهار اژدهای سه
سر تورم ،رکود و حتریم برآید؟

در چنین شــرایطی جامعــه ایرانی
با نگرانی به تحــوالت بازار ارز نگاه
میکند و میپرسد «آیا دالر از این
هم گرانتر خواهد شد؟».
جواب این سوال مطلقا نامشخص
است.
بــه این دلیل کــه عوامل زیادی به
طور مســتقیم یا غیرمســتقیم در
افزایــش یا ثبات قیمــت ارز نقش
دارنــد .بخشــی از عوامل روشــن
و شــفافاند و بخشــی دیگــر زیــر
هالهای از پنهانکاریهای دولتی
پنهانانــد؛ اینهــا عوامــل عمدتا
اقتصادیاند.

فنر ارزی
بــه عنــوان مثــل بســیاری از
اقتصاددانــان بر ایــن عقیدهاندکه
تثبیــت زوری قیمــت ارز در طول
زمان باعث میشــود تــا قیمتها
مانند فنر فشــردهای جمع شود و
به یکباره آزاد شود .مثال در دوران
حسن روحانی قیمت ارز در فاصله
ســالهای  ۹۲تا اواسط  ۹۶نسبتا
ثبات بود .مقایسه میانگین قیمت
دالر در مرداد  ۹۲تا مرداد ( ۹۶آغاز
و پایــان کار دولــت اول روحانــی)
نشــان میدهــد قیمــت دالر ۲۰
درصــد افزایش یافتــه در حالی که
در طول این مدت طبق آمار تورم
مرکــز آمــار ایران ،ســطح عمومی
قیمتها ۴۷درصــد افزایش یافته
اســت .این نشــان میدهد قیمت
ارز کمتــر از تــورم افزایــش دارد،
حــال آنکه در اقتصاد ایــران که نه
صــادرات آنچنانــی دارد و نه مثل
کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج
فــارس ،واردکننده عمده اســت،
قاعدتا قیمت دالر باید تحت تاثیر
نرخ تورم باشد.
در نمودار باال ،منحنی آبی قیمت
دالر در بازار در فاصله مرداد  ۹۲تا
بهمن  ۹۷است .منحنی قرمز هم
نشان میدهدکه اگر دالر با منطق
تــورم پیــش میرفــت چــه اتفاقی
میافتــاد .در این صورت در بهمن
امســال قیمــت دالر بــه جای ۱۲
هزار تومان باید چیزی در حدود ۷
هــزار تومان بود .تازه این در حالی
است که بخشی از تورم هم ناشی از
افزایش ناگهانی قیمت ارز و قاعدتا
افزایــش ناگهانــی هزینــه تولید و
واردات بوده است.
البته همه اقتصاددانان با ایده فنر
ارزی موافــق نیســتند و معتقدند
دولت باید جلــوی افزایش قیمت
ارز را بگیــرد و بعد جلوی افزایش
قیمت سایرکاالها را هم بگیرد و با
کنترل قیمتها تورم را مهارکند.
اینکه کدام گروه درست میگویند،

معلوم نیست ،اما آنچه مسلم
است اگر قیمتها آزاد و شناور
باشــند پدیدههــای عجیــب
و غریبــی مانند قاچــاق -از
ســوخت تا گوشت -تبدیل
به بحــران روزمــره مملکت
نمیشود.

نقدینگیسرگردان
اگــر بنا به جهش فنــر ارزی
باشــد ،به اندازه کافی انرژی
در بازار ارز آزاد شــده اســت
و الاقــل مدتــی میتــوان انتظــار
ثبات داشــت .اما این مدت چقدر
طوالنی باشــد بســتگی به عوامل
مختلفی دارد ،از جمله اینکه سیر
و شــتاب تورم چگونه خواهد بود.
فعال که آمار نشــان میدهند موج
تورمی بزرگی در ایران شکل گرفته
که فعال چشــمانداز روشــنی برای
فرونشستن آن وجود ندارد.
هــم پیشزمینــه اقتصــادی برای
تــداوم تــورم وجــود دارد و هــم
نسخهای کارآمد برای فرونشاندن
موقــت بحــران وجود ندارد .ســد
نظام بانکی شکسته وآنچه همه از
آن میترســیدند -سیل نقدینگی
ســرگردان -در اقتصــاد ایــران
سرازیر شده است .چنین حجمی
از پــول ،آن هــم در در وضعیــت
رکــود اقتصــادی هیــچ اثــری جز
تورم فزاینده ندارد .یعنی در حالی
که کاالی کافی در کشــور نیست،
امــکان تبادل با خارج هم محدود
شده ،پول روی پول از بانک بیرون
میآیــد .پولــی که فقــط ارزش آن
در قحطــی پیشآمده کــم و کمتر
میشود.
در ایــن میان دولت هم -نه فقط
دولت روحانی بلکــه کل بازیگران
نظــام اقتصادی از مجلــس و قوه
قضاییــه گرفته تا رهبــر ایران -با
دامــن زدن به بینظمیهای مالی
و دســت کــردن در خزانــه به این
نابســامانی دامن میزننــد .کافی
اســت به بحرانهای مالی در چند
ماه گذشــته نگاه کنیــم تا ببینیم
موجهــای ویرانکننــده چطــور
بازارها را یکی یکی در نوردیدهاند.
از بــازار ارز گرفته تا بورس تا حتی
بازار از کارافتاده مسکن.
در چنین وضعیتی مســلما دوران
ثبات موقــت ،به دو دلیل کوتاهتر
خواهــد بود .یکی افزایش ســطح
عمومــی قیمتها زمان رســیدن
منحنی تورم به قیمت بازار را کوتاه
میکنــد و دیگــر اینکــه پولهای
ســرگردان هر لحظه ممکن است
باعث تالطم تازه در بازار ارز شــود
و دوباره همه چیز را به هم بریزد.
متغیرهای غیر اقتصادی
بخشــی دیگــر هــم متغیرهــای
غیراقتصادی و عمدتا سیاســیاند
که از دو جهــت ارزش پول ملی را
تحت تاثیر قــرار میدهند ،یکی از
جهت سیاستگذاریهای کالن و
دیگری از جهت ایجاد حس ناامنی
که در ایران این عامل دوم بســیار
شایع است.
در قســمت اول ،مثــا
برنامهریزیهــای کوتــاه مــدت
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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

یادی از نویسنده «پایتخت»« ،قهوه تلخ» و...
خشایار الوند شب گذشته به
دلیل سکته قلبی درگذشت.
به گزارش ایلنا ،خشایار الوند
نویسندگی سریالهایی چون
«نقطهچین»« ،درحاشیه»،
«پایتخــت»« ،شــبهای
بــرره» و «قهوه تلــخ» را در
کارنامه کاری خود دارد.
خشــایار الوند متولــد ۱٣۴۶
است .او برادر سیروس الوند
(کارگردان سینما و تلویزیون)
است.
عمــده شــهرت خشــایار الونــد
بــه نــگارش فیلمنامه ســریالها
و مجموعههــای طنــزی چــون

«نقطه چین» «شبهای برره»؛
«بــاغ مظفر»؛ «گنــج مظفر»؛
«مــرد هزار چهــره»؛ «مــرد دو

سیاســی دولــت و حتــی رقبــای
قدرتمند (دولت در سایه) در داخل
و خــارج از کشــور میتوانــد روی
بازارهــای مالــی اثر بگــذارد .مثال
حل و فصل بحرانهای سیاســت
خارجــی میتوانــد باعــث بهبــود
وضعیــت تجارت خارجــی ،خروج
از رکــود و امکان هدایت نقدینگی

به تولید شــود .در چنین شرایطی
دولت میتواند نقدینگی سرگردان
را به واســطه مــردم روانــه بازارها
کند تا هم قدرت خرید مردم را که
بــه دلیل تورم پایین آمده باال ببرد
و هم چــرخ از کار افتــاده تولید را
دوبــاره به جریان بیندازد .البته در
بهترین شرایط هم چنین فرایندی

هزار چهــره»؛ «قهوه تلخ»؛
«ویــای مــن»؛ «شــوخی
کــردم» و «در حاشــیه» به
کارگردانــی مهــران مدیری؛
«پایتخــت»؛ «پایتخت »٣؛
«پایتخت »۵؛ «در حاشیه»؛
«پایتخت  »۴و «علیالبدل»
به کارگردانی سیروس مقدم؛
«کمربندهــا را ببندیــم» به
کارگردانــی مهدی مظلومی؛
«مســافران» بــه کارگردانی
رامبد جوان؛ «دیوار به دیوار»
و «دیوار به دیوار  »۲به کارگردانی
سامان مقدم بازمیگردد.

چند سال طول میکشد ،چه برسد
به االن که نهتنها چشمانداز روشنی
از آینــده دیده نمیشــود ،بلکه هر
لحظــه بیم آن مــیرود تــا اوضاع
بدتر از امروز شود و همین تجارت
محــدود باقیمانــده هم از دســت

{>> ادامه در صفحه}14 :
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www.paivand.ca since 1993

آژانس مسافرتی

دکترکورشعرفانیجامعهشناسوعضوحزبایرانآباداستwww.iraneabad.(.
 )orgبرای دیدن برنامه های تلویزیونی وی از وبسایت  www.didgah.tvدیدن
کنید .آدرس ایمیل برای تماسkorosherfani@yahoo.com :

نگــاه...

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

دکتر کورش عرفانی

بررسی پروژه «ققنوس»

در روزهای اخیر رسانه
ها خبر از تشــکیل یک
نهاد جدیــد داده اند به
نام «ققنوس» .همین
منابع خبری می گویند
که ایــن طرح توســط
رضــا پهلــوی مطرح و
هدف از آن « اســتفاده
از دانــش متخصصان
ایرانی برای بازسازی ایران» عنوان
شــده اســت .توضیحــات دیگری
هم در این باره منتشــر شده است
که به طور ضمنــی در پایین به آن
اشــاره خواهد شــد .هرچند که به
طــور قطع در این باره در آینده و با
تحول این کار بیشتر گفته خواهد
شــد ،اما هدف از این نوشتارکوتاه
در همین ابتدای آغاز فعالیت این
تشــکل ،ارزیابی این کار به عنوان
یک نمونه از چنیــن نوع اقدامات
است تا شاید بتوان ،در نهایت ،به
پروژه ای دست یافت که کارکردی
ملموس در حل معضالت فراوان و
غامض کشورمان داشته باشد.

در برابر
دهها سوال
مشخص،
ملموس و
تکنیکیقرار
گرفته ایم.

• مدیریت مناسب
در علم مدیریــت آموزش
داده می شــود کــه برای
طراحی پروژه هــای از دو
اشتباه مهم پرهیز شود:
 )1بــرای کارهــای بزرگ
تدارک کوچک نبینید.
 )2برای کارهای کوچک
تدارک بزرگ نبینید.
هــر دو مــورد خطای محاســباتی
محسوب می شوند؛ حالت اول کار
را با کمبودهای جدی مواجه کرده
و به ناکامی می کشــد و ِ شق دوم،
سبب هرز رفتن منابع می شود.
پروژه ی ققنوس به دلیل فراگیری
کاری که می خواهد انجام دهد در
ردیف طرح های بزرگ است.
این نیــاز به تــدارک وســیع دارد.
این تدارک بــرای یک طرح بزرگ
به طــور معمول بــا آماده ســازی
مفصــل جزییــات ،طراحی جزیی
نگر سازوکارها ،برنامه ریزی قابل
اجرا ،بودجه بندی دقیق مراحل و
مدیریتاجرایی-نظارتیمشخص
آشــکار می شــود .این ها خصلت
های بدیهی فنی طراحی و مدیریت
پروژه است که غفلت از آنها سبب
پشیمانی های آینده می شود.

هستیم که درادامه می تواند اعتبار
و سودبخش بودن این پروژه را زیر
ســوال برده و حتی آن را به ناکامی
بکشاند.

• سیاست پرهیزی
یکی دیگــر از موضوعاتی که برای
تامیــن شــرط موفقیــت ققنوس
مــورد بحث و برخــورد جدی قرار
نگرفته اســت ،وجه غالب سیاسی
کار است.
به خوبی آشکار است که تجمع این
متخصصــان برای ایران پســارژیم
اســامی است .این تنها در فردای
ســرنگونی نظــام و جایگزینــی آن
بــا یک نظام دمکراتیک اســت که
می توان شــانس و موقعیتی برای
اجــرای طــرح هــای پیشــنهادی
ققنــوس را تصور کــرد .بنابراین،
پیش شرط کارکرد ققنوس ،تغییر
رژیم است.
وقتــی بــه تغییــر رژیم اشــاره می
کنیم با یــک امر بدیهی سیاســی
روبرو هســتیم .به همــان ترتیب
که اختصاص منابع و پیاده کردن
طــرح هایی کــه حاصــل زحمت
کارگروه های این نهاد اســت تنها
ارزیابی ایده
در گرو اســتقرار یک نظام سیاسی
فکــرگردهــم آوردن متخصصــان
اســت کــه منافع ملی را بــر منافع
ایرانــی بــرای طراحــی بازســازی
قبیله ای یا منافع بیگانگان ترجیح
ایران خوب و مثبت است .بدیهی
دهــد ،این یعنی یــک دولت ملی،
اســت کــه مــا بایــد از دانــش
یک نظام مردمی.
فراجناحی
برای
پهلوی
رضا
تالش
هموطنانمان برای آبادســازی
به عبارت دیگر ،ارزش وجودی
است:
آور
ابهام
خویش
کردن
معرفی
کشــور عزیزمــان بهــره بریم.
ققنــوس منوط بــه جایگزینی
در این مســیر به متخصصین جایگاه با همه بودن و در عین حال هــر نظامــی در ایران نیســت،
با هیچ کس نبودن.
ایرانــی داخل و خارج از کشــور
بلکه باید یک دولت مردمی بر
نیاز اســت تا با شناخت دقیق
کشــور حاکم شــود تا بتوان از
از حــوزه های گوناگون به طراحی از اظهــار نظرهایی که حاضران در منابع مادی و انسانی مملکت برای
نقشــه های قابل اجرا برای جبران نخستین نشست «ققنوس» ارائه اجرای طرح های پیشنهادی این
خسارات چهل ســاله ی حکومت دادند این گونه برداشت می شدکه نهاد در مسیر سازندگی بهره برد.
جهل و جنون بپردازند .بنابراین در کار قدری خام و پاسخ ها تا حدی این جایگزینی نیز بحثی اســت که
چگونگی و شــروط آن در دل یک
مورد بار مثبــت و قابل تقدیر ایده فی البداهه بود.
ی بهره بری از خرد جمعی ایرانیان شــاید این به خاطر تازگی فعالیت فرایند سیاسی معنا پیدا می کند.
در مسیر فکر کردن روی بازسازی باشد ،اما در مقابل سواالت ابتدایی این غلبه ی آشــکار وجه سیاســی
و آبادسازی ایران تردیدی نیست .مطرح شده در آن جلسه ،ضعف و بر کار ققنــوس اما بــا این تناقض
حتی برخی تناقض ها آشکار شد .سوال برانگیز روبروست که اعضاء
تامین شرایط موفقیت
این خبر از خامــی طرحی دارد که و مسئوالن این جمع ،آن گونه که
ایــن گونــه طرح هــا اما بــه دلیل قرار اســت جبران گر خــام نگری در جلســه ی معرفی بیان شد ،به
شــدت اصرار می ورزیدند که طرح
گســتره ی کاری و جــدی بــودن طرح های ویرانساز کشور باشد.
موضوعیــت خود شایســته توجه بــه ایــن ترتیــب به نظر می رســد «سیاسینیست».
خاص به شرایط موفقیت هستند کــه ما بــا مــورد نخســت خطای آیا این اصرار نوعی «نقض غرض»
که نگارنده به برخی از آن ها اشاره محاسباتی فوق الذکر ،یعنی «کار است یا شکلی از تجاهل که بعدها
می کند:
بــزرگ و تدارک کوچــک» ،روبرو دردسرساز خواهد شد؟

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
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را بر روی سایت بخوانید

• 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

این پافشــاری بر «غیر سیاســی»
بودن از کجا وچه ناشی می شود؟
مگر می توان طرح بازسازی ایران
پس از برکناری یک رژیم دیکتاتوری
را کلید زد و درعین حال کار را ،که
به طور مشخص تابع تحقق فرایند
سیاســی تغییر رژیم و استقرار یک
نظــام به طور لــزوم ملی-مردمی
است ،امری غیر سیاسی خواند؟
آیا قابل تصور اســت که این جمع
بتوانــد ،بــدون ایــن کــه بــه طور
آشــکار و صریح خصلت سیاســی
وجود وکارکرد خود را به رســمیت
بشناسد ،منابع مالی خود را معرفی
سازد و خط و مسیر ضمنی یا علنی
سیاســی خود را با شــجاعت بیان
کند ،به عنوان یــک جریان کاری
شــفاف و صادق مورد ارزیابی قرار
گیرد؟
این تناقض عمل سیاســی و تلقی
غیر سیاســی آن به چه خاطرست
و چه عوارض درون تشــکیالتی و
بیرونی در آینده خواهد داشت؟

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

آیا این خود راغیرسیاسی خواندن
مصنوعــی ارزش و اهمیت کار آن
را در چشم سایر نیروهای سیاسی
و حتــی مــردم کشــور زیر ســوال
نمی برد و احساس نوعی لجاجت
غیرعقالنی را نمی آفریند؟
آیا این معادل ضرب المثل «شــتر
ســواری دوال دوال» تلقی نشــده و
بدگمانی نسبت به ققنوس را دامن
نمی زند؟
جا دارد مسئوالن این نهاد به طور
دقیق تر در این مورد بیاندیشــند
و بدیهــی بودن وجه سیاســی کار
خویش را به رســمیت بشناســند
تا مخاطبانشــان احساس برخورد
بــا یــک مجموعــه ی صــادق را
داشــته باشــند .ایــن بازشناســی
ماهیــت سیاســی ققنوس بــه آن
اجــازه خواهــد داد کــه از حالــت
ســرگردانی و بی هویتی در ســپهر
سیاسی ایران خارج شود و جایگاه
مشــخص خــود را به عنــوان اتاق
فکری برای جناحی از اپوزیســیون

بیابد .این تــاش برای فراجناحی
معرفی کردن خویش ،که بخشــی
از استراتژی تبلیغات سیاسی رضا
پهلوی نیز می باشــد ،همان ابهام
و مشــکلی را می آفریندکه شخص
وی در دل اپوزیسیون ایرانی دارد.
جایــگاه با همــه بــودن و در عین
حال با هیچ کس نبــودن .این در
حالیســت که سیاســت عرصه ی
رقابت هویت ها و تمامیت هاست.
عباراتــی ماننــد «فراســازمانی»،
«فراحزبــی»« ،فراتشــکیالتی»
فقــط در ذهنیــت گوینــده ی آن
اســت که معنا دارد؛ در عالم واقع
هیچ جریان سیاسی نیست که به
خصلــت واقعــی «فرا»گیــر بودن
چنین مفاهیمی باور داشته باشد.
آیــا قرار اســت کــه این برداشــت
ضعیف ،ذهنی گرا و مشکل آفرین
اینک نصیب ققنوس هم شود؟
•

{>> ادامه در صفحه}30 :
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M NTREAL
مدرسه دهخدا

اجنمندوستدارانزرتشت

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

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

مدرسه فرزانگان

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

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

Tel: 514-775-6508

facebook: Farzanegan Montreal

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

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی کودکان:
هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

)2900 Lake (DDO

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

کتابخانهنیما

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

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

گروهرقصخورشیدخانوم
(514) 377-8005

(514) 731-1443

بنیاد سخن آزاد

بنیاد نیکوکاری ایرانیان  :نیکو
514-624-4579

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

کتابخـانه نوروززمین

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

دوستداران موسیقی کالسیک
)(Dialogue
514-484-8748

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

مرکز فارسی زبانان

جمعه هر هفته  4بعدازظهر

برنامه دورهمی ها
هردوشنبه:

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

Tel: 514-909-1972
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
------------------

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca
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دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین
ترم بهــاری:

ظرفیتمحدود

( 1آوریل تا  16جون)

Snowdon

جشنـواره هنری
کودکان و نوجوانان ایرانـی
مونتـرال دوره پنجم

آیا دالر گرانتر خواهد شد؟...

فراخوان
بخش نقاشی

برود .در چنین شــرایطی -یعنی
همزمانــی رکود و تورم و تداوم آن،
بیشــک در سقوط پول ملی موثر
خواهد بود.
عــاوه بر این تــداوم حس ناامنی
میل به خروج ســرمایه از کشور را
هم زیاد میکند ،چنانکه در سالها
و ماههای اخیر به نظر میرسد فرار
سرمایه در ایران افزایش پیدا کرده
اســت .در شرایطی که تحت تاثیر
تحریمها ورود ارز به کشور سخت
شــده ،هر یک دالری کــه از ایران
خارج میشــود ،نه پول در گردش
بلکه بخشی از ذخایر ارزی است که
برای همیشه از اقتصاد ایران خارج

آیا دالر از این هم گرانتر
خواهد شد؟
به این سوال نمیتوان پاسخ قطعی
داد .اوضاع بازار به شــدت بستگی
به متغیرهای کوتاهمدت اقتصادی
و سیاســی دارد .مثال اینکه بانک
مرکزی تا کی میتواند برای تنظیم
بازار دالر تزریق کند ،یا اینکه نظام
سیاســی چگونه میتواند احساس
ناامنی سیاســی و اجتماعی را کم
کند.

فرصت ارسال اثر جهت بررسی
و انتخاب 15 :مارس
نمونه اثر 3 :تا  4دقیقه فایل
صوتی یا تصویری

فرصت ارسال اثر 1۲ :آوریل

موضوع« :برشانه من کبوتریست
که از دهان تو آب میخورد»
اندازه 11 × 1۷ :اینچ

فراخوان
بخش قصه و ادبیات

فراخوان
بخش عکاسی ،کاردستی
و خوشنویسی

فرصت ارسال اثر:
 1۲آوریل

فرصت ارسال اثر:
 1۲آوریل

فراخوان
بخش رقص
فرصت ارسال اثر جهت بررسی
و انتخاب 15 :مارس
نمونه اثر 3 :تا  4دقیقه
فایل تصویری

موضوع« :مهر»

JashneVajeha@gmail.com
@JashneVajeha

اثر/نمونه اثر به ایمیل ارسال و یا تحویل دبیرخانه جشن واژهها شود.
شنبهها  10تا 15

4976 Rue Notre-Dame Ouest, Montréal, H4C 1S8

@JashneVajeha
@JashneVajeha

438-788-7800

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

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

>> ادامه از صفحه12 :

میشود؛ ذخایری که دیر یا زود ته
میکشــد و بازار ارز بــه دلیل نبود
عرضه به کل از دست میرود.

فراخوان
بخش موسیقی

اما در بلندمدت همه چیز بستگی
به این دارد که جمهوری اســامی
ایران چگونــه از پس مهار اژدهای
سه سر تورم ،رکود و تحریم برآید.
اگر وضــع به همین منــوال ادامه
پیدا کند ،ســقوط ارزش پول ملی
و فراتر از ارزش پول ملی ،ســقوط
کامــل اقتصــاد ایــران گریزناپذیر
خواهد بود؛ ســقوطی که میتواند
همــه ســاختارهای اجتماعــی و
سیاسی ایران را هم نابود کند.

علی رجنیپور

نان سنگک

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز

>> ساعات کار:

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

Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

JV05-ANN04

فاطمه اختصــاری ،ســابیر هاکا،
رضا کاظمی ،بابک زمانی ،بهرنگ
قاســمی ،پیمان سلیمانی ،حسن
آذری ،مهــرداد نصرتــی ،داود
منصــوری ،مهیــار مظلومــی...،
و بســیاری دیگــر از شــاعران و
نویسندگان ایران و جهان خواهید
خواند.

محل ثبت نام

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

ماهنامهی ادبی هنری «عصر جمعه» منتشر شد!
شــمارهی اول (فوریــه) مجلهی
عصرجمعــه بــه ســردبیری رضا
کاظمــی و دبیــر ســرویسهای
نامآشنا و حرفهای ،همراه با آثاری
از بــزرگان ادبیات و هنــر ایران و
جهان ،در  ۸۰صفحه ،قطع رقعی،
و بهصــورت کاغــذی در مونترآل
منتشر شد.
در این شماره مطالبی از:
ســیدعلی صالحی ،هرمز علیپور،
شمس لنگرودی ،عباس صفاری،
واهه آرمــن ،رضا چایچــی ،بهاره
رضایــی ،رویــا صــدر ،افشــین
ســبوکی ،جمــال رحمتی ،محمد
یعقوبی ،غالمرضا صراف ،الیاس
علوی ،فرهــاد بابایی ،محمدرضا
ســاالری ،ســیدمهدی موسوی،

Spring session
)(April 1st – June 16th

Tel.: 514-737-3642

موضوع :آزاد

این مجله را در مونترآل میتوانید
از «کافــه آنجا» «کافــه ترنج» و
«کتابخانهی نــوروز زمین» تهیه
کنیــد .قیمــت مجلــهی عصــر
جمعــه در خارج از ایــران  ۱۰دالر
کاناداست.
بــرای حیات و تــداوم این حرکت
فرهنگــی ،از این مجلــه حمایت
کنید .چه با اشتراک سالیانه و چه
با خرید تک نسخهای.
بــرای درخواســت اشــتراک با دو
ایمیل زیر ارتباط بگیرید:
@asrejomeh.magazin
gmail.com
baroun82@yahoo.com
Instagram: @asrejomeh
telegram:
https://t.me/AsreJomeh
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آمریکا...

اسراری که «مایکل کوهن» درباره ترامپ افشا کرد

کوهــن کــه از ســوی اداره فدرال
تحقیقات آمریکا (افبیآی) تحت
تحقیــق قــرار دارد و از شــاهدان
کلیــدی تحقیقات مولر به شــمار
میآید ،روز چهارشــنبه  ۸اســفند
( ۲۷فوریــه) با حضــور در کمیته
نظارت مجلس نمایندگان آمریکا به
سواالت نمایندگان در مورد روابط
پنهانــی ترامــپ ،از جمله نقش او
در انتشــار ایمیلهــای «هیالری
کلینتون» نامزد وقت دموکراتها
و همچنیــن باجدهــی او بــه یک
بازیگر فیلمهای پورنو پاسخ داد.
پیش از حضــور کوهن در کنگره،
متنی کــه قرار بود کوهــن در این
جلســه قرائــت کنــد ،بــه دســت
رســانههای آمریکایی افتــاد .این
متن  ۲۰صفحهای نشان میدهد
کــه او در ایــن جلســه اســراری از
ارتباط تیم ترامپ با عامالن انتشار
ایمیلهای کلینتون فاش میکند.
او همچنیــن برخــی جمــات
نژادپرستانه ترامپ را بازگو خواهد
کرد و خواهدگفت که دونالد ترامپ
نامزد وقت جمهوریخواهان برای
مخفی ماندن یکی از روابط با بازیگر
فیلم پورنو ،شــخصا باج پرداخته
است.
کوهــن در بخشــی از ایــن بیانیه
خــود میگویــد ترامپ با واســطه
«راجــر اســتون» از مشــاوران
حزب جمهوریخــواه با «جولیان
آســانژ» مؤســس وبــگاه افشــاگر
«ویکی لیکــس» در ارتباط بوده و
میدانسته که این سایت قصد دارد
بــه زودی ایمیلهــای کلینتون را
منتشرکند:
بخــش هایــی از متــن بیانیه ۲۰
صفحــهای کوهــن ،بــه نقــل از
«خبرگزاریفارس»:
• «در جــوالی  ،۲۰۱۶چنــد
روز پیــش از گردهمایــی حــزب
دموکرات ،من در دفتر آقای ترامپ
بودم که منشــیاش به او خبر داد
کــه «راجر اســتون» پشــت خط
اســت .آقای ترامپ آقای استون را
روی اسپیکرگذاشت .آقای استون
بــه آقــای ترامپ گفت کــه تلفنی
با جولیان آســانژ صحبــت کرده و
آقای آسانژ به آقای استون گفته که
تا چند روز آینــده ،حجم بزرگی از
ایمیلهایی که به کارزار انتخاباتی
هیالری کلینتون آســیب میزند،
منتشرمیشود».
•
«به یاد مــیآورم که احتماال اوایل
ژوئــن  ۲۰۱۶بــا آقــای ترامــپ در

اتاقــی بودیم کــه اتفــاق عجیبی
افتاد .دونالد جونیور وارد اتاق شد
و رفت پشــت میز پدرش ،که این
به خودی خود عجیــب بود .افراد
برای صحبت با ترامپ پشــت میز
او نمیروند .یادم میآید که دونالد
جونیور به ســمت پدرش خم شد
و بــه آرامــی چیزهایــی در گــوش
او زمزمــه کــرد که من بــه وضوح
آنها را میشــنیدم“ :قرار مالقات
گذاشته شد ».یادم میآیدکه آقای
ترامپ هم گفت« :خوبه ...خبرم
کن”».
•
«همچنین میدانــم که در دنیای
آقــای ترامپ و به خصــوص کارزار
انتخاباتــیاش ،هیــچ کاری بدون
اطــاع و تاییــد آقــای ترامــپ
انجام نمیشــد .بــه همین دلیل،
جمعبندی من این است که وقتی
دونالــد جونیور پشــت میز پدرش
رفت ،داشــته در مورد دیدار ژوئن
 ۲۰۱۶در بــرج ترامــپ صحبــت
میکرده اســت .در آن دیــدار قرار
بوده با نماینده روسیه درباره خراب
کردن هیــاری کلینتون صحبت
شود و آقای ترامپ هم میدانسته
که دونالد جونیور دارد در مورد چه
صحبتمیکند».
•
«آقــای ترامــپ مســتقیما به من
نگفت که به کنگــره دروغ بگویم.
طــرز کارش اینطــور نبــود .در
گفتوگوهایــی کــه مــا در طــول
رقابتهــای انتخاباتــی داشــتیم،
در همــان زمانی که من فعاالنه به
نمایندگی از او بــا روسها مذاکره
میکــردم ،او در چشــم مــن نگاه
میکرد و میگفت با روســیه هیچ
رابطه تجــاریای نــدارد .بعد هم
بیرون میرفت و همین دروغ را به
مردم آمریــکا میگفت .او به روش
خودش به مــن میگفت که دروغ
بگویم».
•
«رک بگویــم :آقــای ترامــپ در
طول رقابتهــای انتخاباتی هم از
مذاکرات برج مسکو خبر داشت و
هم آن را مدیریــت میکرد ،اما در
موردش دروغ گفت .او دروغ گفت
چون هیچوقت انتظار نداشت که
در انتخابات پیروز شــود .او دروغ
گفــت چــون قــرار بــود در پــروژه
امالک مسکو صدها میلیون دالر
سود کند».
•
«او از من خواســت به یک بازیگر
فیلمهای بزرگســاالن [«استفانی

کلیفــورد» (اســتورمی دنیلــز)
بازیگر زن فیلمهــای پورنو] ،که با
او رابطه داشــت ،بــاج بدهم .او از
من خواســت به همســرش دروغ
بگویــم ،من هم ایــن کار را کردم.
دروغ گفتــن به بانــوی اول آمریکا
یکی از بزرگترین پشیمانیهای من
است .او آدم خوب و مهربانی است
که برایش احتــرام زیادی قائلم .او
مستحق این کار نبود».
•
«کشــورمان شــاهد بــوده کــه
آقــای ترامپ از ســفیدبرترپندارها
و متعصبیــن [نــژادی] دلجویــی
میکند .شــنیدهاید که کشورهای
فقیر را «آشغالدانی» خطاب کرده
اســت .او در محافــل خصوصی از
ایــن هم بدتر اســت .او یــک بار از
من پرســید آیا حتی یک کشــور را
میشناسم که حاکمی سیاهپوست
داشــته باشــد و «آشــغالدانی»
نباشــد؟ ایــن حــرف را زمانــی زد
که «بــاراک اوباما» رئیسجمهور
ایاالت متحده بــود .یک روز که با
ماشــین از یکی از محلههای فقیر
شــیکاگو رد میشــدیم ،و گفــت
که فقط سیاهپوســتها میتوانند
اینطــور زندگــی کننــد .او به من
گفت که سیاهپوســتها هیچوقت
به او رأی نمیدهند ،چون بیش از
حد احمق هستند».
•
«تجربــه مــن این بــود کــه آقای
ترامپ هر وقت که الزم بود ،مثال
وقتــی میخواســت در فهرســت
ثروتمندتریــن افــراد جهــان در
نشــریه «فوربــس» باشــد ،جمع
داراییهایــش را بــاال میبــرد ،و
وقتی هــم که میخواســت میزان
مالیات بر امالکش را کاهش دهد،
داراییهایش را پایین میآورد».
•
«آقــای ترامپ یک معماســت .او
آدم پیچیدهای است ،همانطور که
من هســتم .او اخالقهای خوب
و بــد دارد ،همانطــور که همه ما
داریــم .اما بدیهــای او به مراتب
از خوبیهایــش بیشــتر اســت .از
زمانــی هم کــه به قدرت رســیده،
بــه بدتریــن نســخه از خــودش
تبدیل شده .او میتواند مهربانانه
رفتــارکند ،اما مهربان نیســت .او
میتواند سخاوتمندانه رفتار کند،
اما سخاوتمند نیست .او میتواند
وفادار باشد ،اما اساسا وفا ندارد.
دونالد ترامپ در انتخابات شرکت
کــرد تا بــه برند خــودش عظمت
ببخشد ،نه به کشور ما .او به هیچ
وجه دنبال رهبری کشور ما نبود،
فقط میخواست برای خودش بازار
ایجادکند و به ثروت و قدرت برسد.
آقای ترامپ همیشه میگفت این
کارزار انتخاباتی «بزرگترین کارزار
اطالتجاری (اطالعاتی و تجاری)
در تاریخ سیاسی است.
او حتی فکــرش را هم نمیکرد که
در رقابتهــای مقدماتــی [حــزب
جمهوریخــواه] پیــروز شــود .او
اصال انتظار نداشــت در انتخابات
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یکم و پانزدهم ماه

					

را بر روی سایت بخوانید

DO
چیــزی بگو...
N'T
سکوت در برابر جمهوری اسالمی
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...
ریاســتجمهوری پیروز شود .این
کارزار انتخاباتی ،برای او ،همیشه
یک فرصت بازاریابی بود».
•
«وقتــی میگویــم دو رو ،دارم از
مردی صحبت میکنم که خودش
را فــردی فوقالعاده میخواند ،اما
به من دستور میدادکه دبیرستان،
دانشگاه و هیأت مدیره دانشگاهش
را تهدید کنم که هیچ وقت نمرات
و رتبههای او را منتشر نکنند».
بــه گفتــه کوهــن ،او به دســتور
ترامپ به دبیرســتان و دانشــکده
محــل تحصیــل رئیسجمهــور
کنونــی آمریکا نامــه زده و آنها را
تهدید کرده کــه اگر نمرات ترامپ
را منتشــر کنند ،از آنها شــکایت

اطالعیه

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

ـــــــــــ
میکند.
این در حالی اســت کــه ترامپ در
سال  ۲۰۱۱از اوباما به دلیل منتشر
نکردن نمراتش انتقــاد کرده ،او را
«دانشــجویی افتضاح» خوانده و
گفته بود« :بگذارید کارنامهاش را
نشان دهد».
•
«زمانی که در سال  ۲۰۰۷پذیرفتم
که بــرای دونالد ترامــپ کار کنم،
یک در میلیون هم فکر نمیکردم
که او روزی نامزد ریاستجمهوری
شــود و کارزاری راهاندازی کند که
پایگاهی شــود برای نفــرت و عدم
تحمــل ،و بعــد هــم واقعــا پیروز
شود .از اینکه روزی به آقای ترامپ
«بله» گفتم ،پشیمانم .بابت تمام

کمکها و پشــتیبانیهایی که در
این مدت از اوکردم ،پشیمانم...
از اینکــه ضعف داشــتم و وفاداری
نابجــا کــردم ،از کارهایی که برای
محافظــت از او و باال بردن جایگاه
او انجام دادم ،شرمسارم.
از اینکــه بــه جای گــوش دادن به
ندای وجدانم ،پذیرفتم در الپوشانی
اقدامــات غیرقانونی آقــای ترامپ
نقش داشته باشم ،شرمسارم.
شرمســارم ،چــون میدانــم آقای
ترامپ کیست.
او یک نژادپرست است.
او یک دو رو است.
او یک متقلب است».
•
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Phone: (514) 362-0382

فیلم سینمایی «کتاب سبز» جایزه بهترین
فیلم اسکار  ۲۰۱۹را دریافت کرد
نــود و یکمیــن دوره مراســم
اهدای جوایز با اهدای اســکار
بهترین فیلم به فیلم کتاب سبز
ساخته پیتر فرلی پایان یافت.
در مراســم اســکار  ۲۰۱۹کــه در
ســالن دالبی در هالیــوود برگزار
شــد ،فیلم روما ســاخته آلفونسو
کوارون که در  ۱۰رشته نامزد بود،
سه جایزه به دست آورد که هر
سه جایزه را کوارون گرفت.
ایــن کارگردانــی مکزیکــی
عــاوه بر اســکار بهترین
کارگردانی،جوایزبهترین
فیلم غیر انگلیسی زبان و
بهترین فیلمبرداری را نیزگرفت.
فیلم راپسودی بوهمی که درباره فردی
مرکوری خواننده گروه کوئین است ،در
مجموع با چهار جایزه در صدر فهرست
برندگان قرار گرفت و ســپس فیلمهای
روما ،کتاب سبز و پلنگ سیاه هر کدام
با به دست آوردن سه جایزه در رده دوم
قرارگرفتند.
در بخشهای بهتریــن بازیگری جوایز
بین چهار فیل م تقسیم شد .جایزه بهرین
بازیگــر نقش اصلی مــرد را رامی مالک
برای بازی در نقش فــردی مرکوری در
فیلم راپسودی بوهمی گرفت.
این نخســتین بار بــود که ایــن بازیگر
 ۳۷ســاله مصری تبار نامزد اسکار شده
بــود .او هنگام دریافت جایزهاش گفت:
"ممنونم کوئین .همیشه مدیون شما
خواهم بود".

اســکار بهتریــن بازیگــر نقــش
اصلــی زن هم بــه الیویا کولمن
برای بــازی در نقش ملکه آن در
فیلم تاریخی سوگلی اهدا شد .این
نخستین بار بود که او نامزد اسکار
شده بود.
او پیشتر برای این نقش جوایز بفتا و
گلدن گلوب را برده بود.
رجینــا کینگ بــرای فیلم "اگر
بیل استریت میتوانست حرف
بزند" اســکار بهتریــن بازیگر
نقش مکمل زن را گرفت و
ماهرشاال علی برای فیلم
کتاب سبز این جایزه در
بخش مردان گرفت.
مراســم امسال با توجه به اینکه مجری
نداشــت ،یکی از کوتاهتریــن دورهها در
ســالهای اخیر بــود و درکمتر از چهار
ساعت برگزار شد.
امســال یــک ســینماگر ایرانیاالصل
هم در میان برندگان اسکار بود .رایکا
زهتابچی برای کارگردانی "پریود ،ختم
کالم" که دربــاره عادت ماهانه زنان در
هند است ،اسکار بهترین مستند کوتاه
را گرفت.
ستارهای زاده شده و معاون با نامزد در
 ۸بخش ناکامهای ایــن دوره بودند که
هرکدام فقط یک اسکار فرعی به دست
آوردند.
ســوگلی هم که در  ۱۰بخش نامزد بود
فقط جایزه بهتریــن بازیگر نقش اصلی
زن را گرفت.

گزارش جاوید رحمان درباره حقوق بشر...
وی همچنین به دولت ایران یادآور شــده
کــه دادگاههــای مرتکبین ایــن حمالت
بایــد عادالنــه و بر اســاس موازین حقوق
بینالملل برگزار شوند.

محکومیت اقلیتها و بازداشت دو
تابعیتیها
گزارشــگر ویــژه در بخــش دیگــری از
گــزارشاش بــه مــوارد متعدد بازداشــت
و محکومیــت اقلیتها توســط دســتگاه
قضایی ایران اشاره کرده و از اعضای جامعه
بهایی ایران ،ترکهای آذربایجانی وکردها
و بلوچها نام برده اســت .گزارشــگر ویژه
فهرست  ۸۳زندانی از اعضای جامعه بهایی
را بررسی کرده است و میگوید همچنین
چندین مورد از اعضای اقلیت مسیحی نیز
به اتهام تهدید امنیت ملی به خاطر تغییر
دین یا شرکت در مراسم کلیساهای خانگی
به زندانهای سنگین محکوم شدهاند.
از دیگــر مــواردی کــه در گــزارش اخیــر
جاوید رحمان به آن اشــاره شــده اســت،
بازداشــت تبعــه کشــورهای خارجــی و
دوتابعیتیهاست .نقض حقوق این افراد و
حق محاکمه عادالنه ،بازداشت بدون طی
روند قانونی ،بازداشتهای موقت طوالنی
و ممانعت از دسترسی به مشاور قانونی یا
وکیل ،شکنجه و بدرفتاری و فراهم نبودن
درمان از مواردی اســت کــه در مورد این
گــروه از زندانیهــا به صــورت یک الگوی
تکراری دیده شده اســت .در این گزارش
بــه نام احمد رضا جاللی ،کامران قادری،
رابرت لوینسون ،سعید ملکپور ،سیامک
و باقر نمازی ،ژیائو وانگ ،نازنین زاغری-

>> ادامه از صفحه7 :

راتکلیف و نزار ذکا اشاره شده است.

اعتراضات و حق آزادی بیان
در بخش دیگــری از این گــزارش به حق
آزادی انجمنهــا و اجتماعــات صلحآمیز
اشــاره شــده اســت .گزارشــگر ویــژه از
گروههای کارگری ،معلمان ،دانشجویان
و اقلیتهــا و زنان در ایــن رابطه نام برده
است .اعتراض کارگران نیشکر هفتتپه،
فــوالد اهواز ،رانندگان کامیون ،معلمان،
اعتراض کشاورزان به کم آبی در شهرهای
متعدد ایران ،اقلیت ترکهای آذربایجانی،
دراویــش گنابادی و اعتــراض زنان ایرانی
به حجاب از جمله مواردی هســتندکه به
تفصیــل در ایــن بخش از گــزارش به آنها
اشاره شده است.
آزادی حق بیان از دیگر موارد نقض حقوق
بشر در ایران به شمار رفته و در این رابطه
به بازداشــت مدافعان حقوق زنان و موارد
رو بــه افزایــش بازداشــت وکال و فعــاالن
کارگری اشاره شده است.
جاوید رحمان همچنین در بخشی از این
گــزارش به اثرات تحریمها پرداخته و ابراز
نگرانی کــرده که محدودیتهــای انتقال
پول که از تبعات ثانویه این تحریمهاست
ممکن است بر موجودی و توزیع داروهای
اساسی و تجهیزات پزشکی اثر بگذارد و به
صورت بالقوه ممکن است نرخ مرگ و میر
در ایران را افزایش دهد.
اعدام کودک-مجرمان
اعدام کودک-مجرمان بخش مفصلی از
گزارش را تشکیل میدهد.

جاویــد رحمــان در ایــن بخش بــه اعدام
کودک-مجرمــان از منظــر قانــون بین
المللــی پرداخته و نیز اشــاره کرده اســت
کــه گروههــای حقــوق بشــری متعددی
از جمهــوری اســامی ایران خواســتهاند
تا اعدام این دســته از افراد را که در ســن
کودکی مرتکب جرم شده بودند را متوقف
کنــد .در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه
دستکم  ۶۱کودک-مجرم از سال ۲۰۰۸
به این سو اعدام شدهاند .حداقل  ۶مورد از
این اعدامها در سال  ۲۰۰۸صورت گرفته
است .در تمام این موارد زمان ارتکاب جرم
بین سنین  ۱۴تا  ۱۷سالگی بوده است.
اطالعات معتبر نشان میدهد که در حال
حاضــر دســتکم  ۸۵کودک-مجــرم در
جمهوری اســامی ایران در انتظار اجرای
حکم اعدام هستند و از سال  ۲۰۱۳تاکنون
 ۲۱کودک به اعدام محکوم شدهاند.
در بخــش پایانی گزارش ،گزارشــگر ویژه
مــواردی را به مجلس و دولت پیشــنهاد
کــرده اســت :لغو مجــازات اعــدام در هر
موردی به جز “جرایم بســیار جدی” که
محدود به قتل عمد میشــود ،اطمینان
حاصــل کــردن از این که زندانیــان مورد
بدرفتــاری و شــکنجه قــرار نمیگیرنــد،
اصالح قوانین جزایی ،در اختیار قرار دادن
امکانات درمانی برای افراد تحت بازداشت،
دسترســی بــه وکیــل و مشــاوره قانونی،
حفاظت از حقوق اقلیتها ،آزادی بیان و
آزادی اجتماعات از جمله این پیشنهادها
هستند.
•
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روشهایی برای پیشگیری از سرماخوردگی

ســرماخوردگی معمولــی -یکی از
بیماری هــای شــایع در ماه های
سرد سال  -یک عفونت ویروسی
گلووبینی،دستگاهتنفسیفوقانی،
اســت .بســیاری از ویروس ها می
توانند موجب سرماخوردگی شوند،
اما شــایعترین نمونه راینوویروس
است.
آبریــزش بینــی ،گلو درد ،ســرفه،
گرفتگی بینــی ،بدن درد خفیف و
ســر درد ،عطسه و تب خفیف می
توانند احســاس ناتوانی را پیش از
بهبود بیماری در فرد ایجادکنند.
در شرایطی که سرماخوردگی بطور
معمول بــی خطر اســت ،اما می
تواند تا دو هفته ادامه داشته باشد.
روشهایمختلفیبرایپیشگیری
از ســرماخوردگی و کاهــش مدت
زمان بیمــاری وجــود دارند که در
ادامه با برخی از آنها بیشتر آشنا می
شویم.
•
استفاده از یک دستگاه مرطوب
کننده هوا
رطوبــت کــم موجــب خشــکی
مسیرهای هوایی بینی می شود و
از این رو به دام انداختن و نابودی
میکروب ها دشــوارتر می شود که
در نهایت سرماخوردگی را به همراه
دارد .با اســتفاده از یک دســتگاه
مرطــوب کننده هوا مــی توانید از
این شرایط پیشگیری کنید.
دســتگاه مرطوب کننــده هوا می
توانــد بــه مرطــوب نگه داشــتن
غشــاهای مخاطــی کمــک کند.
خشکی غشاهای مخاطی در بینی
توانایــی بدن برای به دام انداختن
میکــروب هــای ورودی را کاهش
می دهد.
توجه داشــته باشــید که دســتگاه
مرطــوب کننــده هــوا را نیــز باید
تمیز نگــه دارید زیرا محیط گرم و
مرطوب می تواند مکانــی ایده آل
برای رشد قارچ را فراهم کندکه اگر
به این شرایط آلرژی داشته باشید
می تواند موجب بروز عالئمی شبیه
سرماخوردگی شود.
•
دریافت ویتامین  Dکافی
نتایــج یــک پژوهــش نشــان داد
افرادی که به میزان کافی ویتامین
 Dدریافت نمی کنند ،نســبت به
آنهایی کــه به میزان کافــی از این
مــاده مغــذی دریافت مــی کنند،
احتمــال بیشــتری دارد بــه یــک
عفونت دســتگاه تنفســی فوقانی
مبتال شوند .سلول ها برای فعال
کــردن واکنش های مبــارزه خود
بــا عفونت به ویتامین  Dوابســته
هســتند .برخی مطالعات نشــان
داده اند که مصرف  400واحد بین
المللی ویتامیــن  Dدر روز ممکن
اســت از عفونــت هــای دســتگاه
تنفسیپیشگیریکند.
بــه گفته موسســه ملی ســامت
آمریــکا ،بیشــتر بزرگســاالن باید
حداقــل  600واحــد بیــن المللی
ویتامیــن  Dدر روز دریافت کنند،
اما برخی سازمان های دیگر مقدار
مصرف بیشتر را توصیه کرده اند.
از منابع غذایــی برای ویتامین D

می توان به ماهی سالمون ،گوشت مواجــه هســتید ،بــدن هورمون
گاو ،زرده تخــم مــرغ ،شــیر و آب کورتیــزول ترشــح مــی کنــدکــه
پرتقال غنی شــده ،پنیــر ،و قارچ ممکن است در توانایی بدن برای
پیشگیری یا مبارزه با سرماخوردگی
اشاره کرد.
در صــورت نیاز مــی توانید پس از اختالل ایجادکند.
بــرای کســب آرامش
مشــورت بــا پزشــک از
مکمل ها نیز اســتفاده استرس توانایی مــی توانیــد انجــام
یــوگا ،مدیتیشــن،
کنید.
سیستمایمنی
راهکارهای مفید
بدن برای مبارزه پیــادهروی در فضای
برای پیشگیری از
ســبز ،وقــت گذرانی
با عفونت را
سرماخوردگی،بهترین کاهش می دهد .به همــراه خانــواده یا
راه پیشگیری از
دوســتان پس از کار یا
سرماخوردگی
هر فعالیت دیگرکه به
بســیاری از ویروس هــا می توانند کســب آرامش در شــما کمک می
موجب ســرماخوردگی شــوند اما کند را مد نظر قرار دهید.
•
شایعترین راینوویروس است
خواب کافی
•
متیز نگه داشنت دست ها و دور طی یک مطالعه ،پژوهشــگران به
نگه داشنت آنها از صورت
 153مــرد و زن ســالم قطره بینی
ممکن اســت متوجه نباشــید اما حاوی راینوویــروس داده و عادات
احتمــاال در طول روز بارها صورت خواب آنها را پیگیری کردند.
خود را با دست لمس می کنید.
آنهــا دریافتند افرادی کــه به طور
مطالعه ای در ســال  2008نشان منظــم کمتــر از هفت ســاعت در
داد ،شــرکت کننــدگان بــه طــور شب می خوابند ،نسبت به آنهایی
میانگیــن  16بــار در هــر ســاعت که هشــت ســاعت یا بیشــتر می
صورت خود را لمس می کنند.
خوابند ،سه برابر احتمال بیشتری
ایــن کار بــه ویژه در فصول ســرد دارد گرفتار سرماخوردگی شوند.
مــی توانــد مشــکل آفرین باشــد• .
زمانی که از طریق تماس با فردی افزایش مصرف روی
دیگر یا ســطوح آلوده به میکروب نتایــج یک پژوهش نشــان داد که
در معــرض یــک ویروس قــرار می روی می تواند رشــد ویروس ها را
گیرید ،امــکان ورود آن به بدن در کاهش دهد .افزون بر این ،مصرف
صورت عدم پاکســازی دســت ها روی بــه نظر می رســد کــه مدت
وجود دارد .ویروس ها می توانند از زمان و شدت عالئم بیماری را نیز
طریق تماس پوست با پوست مانند کاهش می دهد.
اگرچه یک دوز مصرف خاص برای
دست دادن نیز منتقل شوند.
از ایــن رو ،بایــد به نظافت دســت همه وجــود ندارد ،امــا مطالعات
هــای خود و دور نگه داشــتن آنها صــورت گرفته مصرف بیش از 75
از صــورت تــا حــد امــکان توجــه میلــی گــرم در روز را مفید نشــان
داشته باشید زیرا می تواند از ورود داده انــد .تامیــن روی از منابــع
میکروب ها به غشــاهای مخاطی غذایی بهتــر از مصرف مکمل ها
(بینی و دهان) و بیمارکردن شما است .از منابع غذایی خوب برای
روی مــی توان به گوشــت ،توفو،
پیشگیریکند.
دســت هــای خــود را بــه خوبــی صدف چروک و عدس اشاره کرد.
•
شستشودهید.
دســت هــا را حداقل بــه مدت  20استفاده از لیوان شخصی
ثانیه با صابون شستشو دهید .اگر زمانی که یکــی از اعضای خانواده
به آب و صابون دسترســی ندارید ،ســرما خورده اســت ،اســتفاده از
از ضــد عفونی کننده های دســت لیــوان هــای یک بــار مصــرف یا
مشــخص کردن لیوان هــر فرد را
استفادهکنید.
•
مد نظــر قرار دهیــد .ایــن کار به
ضد عفونی کردن تلفن همراه
پیشــگیری از گســترش تصادفــی
تلفن همراه یکی از دستگاه های پر ویروس کمک می کند.
استفاده در دنیای امروز محسوب درباره اشــیا مشترک مانند تلفن،
مــی شــود ،از ایــن رو با ســطوح حولــه یا لــوازم غذاخوری بســیار
مختلف در تماس است.
مراقب باشید زیرا می توانند توسط
مطالعــه ای که توســط دانشــگاه فرد بیمار آلوده شده باشند.
آریزونا در ســال  2012انجام شد• ،
نشــان داد که تلفن همراه ممکن افزایش مصرف پروبیوتیک ها
اســت از نظر مقدار باکتری ها  10همه باکتری ها بد و مضر نیستند
برابر آلودهتر از صندلی توالت باشد .و انواع خوبی از آنها در روده انسان
برای پاکسازی این دستگاه ها می زندگــی مــی کنندکــه در غذاهای
توانید از دستمال های ضد عفونی پروبیوتیــک ماننــد ماســت ،کلم
ترش ،و کامبوچا یافت می شــوند
کننده استفاده کنید.
•
و ممکن است سیستم ایمنی بدن
اختصــاص زمان برای کسب
را تقویت کنند .همچنین ،باید به
آرامش
این نکته توجه داشت که دستگاه
اضطــراب و اســترس مــی توانند گــوارش بخش بزرگی از سیســتم
توانایی سیســتم ایمنی بدن برای ایمنی را در خود جای داده است.
مبارزه با عفونت را کاهش دهند.
منبعasriran.com:
زمانــی که با اســترس و خســتگی
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مها
 م جران عزیز

شـاو
هر چهارش ره رایگان

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

نبه،
حضوری:

ت

ک نفره یا

>> تـ
و
ج
ه
ت
و
جـ

چهار نفره

در مرکز
شهر یا در
و
س
ت
آی
لند
تلفنـی :

ه

ر روز هفته

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

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

در خدمت هموطنان گرامی

نادرخاکسار

رازمیک
__________________
Tel.:514-927-0612

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

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

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

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

استخـــدام

Comac Corporation

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

مهندس برق | تکنسین برق | مونتاژ

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

HIRE

Comac Corporation

Comac Corporation is looking for
the following candidates:

• Electrical Engineer
• Electrical Technician
• General Assembly

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

دکترریموندرضایی

Centre-Ville

 سالگی6
-

DR JEA
N

0 :ودکان
ختنه ک
LOUIS
B

OURQU
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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روز7
و
www.clinique-arya.com بیمه های دانشجوئی





















هفته






























































 





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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باال بودن اسید اوریک خون
علل  ،عالئم و درمان

اســید اوریک ترکیب آلی از عناصر
کربــن ،اکســیژن ،نیتــروژن و
هیــدروژن بــه فرمول شــیمیایی
 C۵H۴N۴O۳میباشــد .اســید
اوریک یک فرآورده ی زائد حاصل
از ســوخت و ســاز مــوادی به نام
ن هــا در مواد غذایی اســت.
پوری 
بیشتر اســید اوریک ساخته شده
به وسیله ی بدن در خون حل می
شود و از طریق کلیه به درون ادرار
دفع میشود.اما گاهی بدن شما یا
می کند
اسید اوریک زیادی تولید 
ی کند.
یا مقدارکمی از آن را دفع م 

چرا اسیداوریک باال میرود 
؟
اســیداوریک حاصل متابولیســم
ســلولی و در واقــع متابولیســم
پورینهاســت؛ پورینها گروهی از
مواد است که در غذاهای حیوانی
ماننــدگوشــت قرمــز و همچنین
حبوبات وجود دارد.
به همین دلیل ،سطح اسیداوریک
در افــرادی که رژیم غذایی گیاهی
دارند ،پایین اســت .نداشتن رژیم
غذایــی مناســب و بــه دنبــال آن
چاقی ،بیتحرکی و ابتال به سندرم
متابولیــک یعنی باال بــودن قند،
چربــی و فشــار خــون میتواند از
عوامل باال رفتن اسیداوریک خون
محسوب شود.
بیشتر اســید اوریک ساخته شده
بوسیله بدن در خون حل میشود
و از طریق کلیه به درون ادرار دفع
میکند .اما گاهی بدن شما یا اسید
اوریک زیادی تولید میکند یا مقدار
کمی از آن را دفع میکند .مصرف
الــکل و غذاهایی که حاوی مقدار
زیــادی پوریــن اســت و غذاهایی
چون گوشت قرمز ،ماهی ،میگو،
احشــای داخلــی نظیرکلــه پاچه،

درمان
نقرس
کم کردن
اسید
اوریک
خون
است.

مغز ،جگر ،دنبالن ،تخم
ماکیان و نیز غذاهایی که
سطح متوسطی از پورین
دارند مثل مارچوبه ،گل
کلم ،اســفناج ،ریواس،
لوبیاها ،قــارچ و عدس،
ســطح اســید اوریــک را
بشدت باال می برند.
باال بــودن اســید اوریک
خــون (هیپراوریســمی) در ابتــدا
ممکن است عالئمی نداشته باشد.
اما در صورت عدم درمان می تواند
به این عوارض منجر شود:
 نقرسســنگ هــای اســید اوریکی درمجاری ادراری
 رسوبات اسیداوریکی در کلیه ها رســوبات اسید اوریکی در بافتهای نرم

تشخیص افزایش اوره در خون:
 آزمایش و معاینه مفصل آزمایش مایع مفصلی ســنجش مقــدار اســید اوریکخون
رادیوگرافــی مفصــل (کــه ممکن
است نرمال باشد)
 در صــورت لــزوم بیوپســی ازمفصل
پیشگیری از افزایش سطح اسید
اوریک:
 کنترل کردن وزن بدن وکاهشوزن به آرامی.
 مصــرف روزانه میوه های تازه،ســبزی ،محصوالت سبوس دار و
حبوبات .
 مصرف روزانه لبنیات کم چرب. توجه کردن به پورین موجود درمواد غذایی.
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

 اجتناب از خوردن احشــاو ماهی های کنســرو مانند
ساردین در روغن.
 مصــرف نکــردن بیش از 100گرم گوشت ،سوسیس،
ماهی و مرغ در روز .
 مصرف نکردن مشروباتالکلی.
 خوردن مــواد غذایی کمچرب.
 نوشیدن روزانه مایعاتکم کالری مانند آب ،چای
و آب میوه طبیعی.

ن برای کاهش
درما 
میزان اسید اوریک
خون:
اسید اوریک باال در بسیاری
از افــراد ایجاد عالمت نمی
کند ،یعنــی با وجود آن که
میــزان اســید اوریــک در آزمایش
خــون ،کمی باالتــر از حد طبیعی
دیــده می شــود ،اما در شــخص،
نشــانه ها و عوارض اســید اوریک
باال یعنی عوارض کلیوی یا مفصلی
را نشان نمی دهد.
در چنین شرایطی نیاز به اقدامات
درمانی ویژه ای وجود ندارد و فقط
بــا گرفتن رژیم غذایــی نه چندان
سخت ،سطح اسیداوریک کاهش
می یابد.
شما نیز با ایجاد تغییراتی در سبک
زندگی خود میتوانید اسید اوریک
خون را کاهش دهید.
 کاهش دادن وزن تا حد طبیعی اجتنــاب از مصــرف غذاهــایحاوی مقادیر زیاد پورین مثل انواع
گوشتها
 قطــع مصــرف داروهایــی کهممکن است اسید اوریک خون را
باال ببرند تحت نظر پزشک
پزشــک شــما بــه خصــوص در
صورتــی که با این اقدامات اســید
اوریک خون کاهش نیابد ،ممکن
اســت با انجام برخی از آزمونهای
تشخیصی به دنبال بیماریهایی
بگردد که زمینهساز باالبودن اسید
اوریــک هســتند .در ادامه ممکن
اســت پزشــک داروهایــی بــرای
کاهش اسید اوریک تجویزکند.
(بیتوته)

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
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

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567
بهروزباباخانی
Tel.: (514) 606-5626
www.babakhani.ca
behrooz@babakhani.ca

مشاور رمسی وام مسکن

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

مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری
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

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

 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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کارشناسان قالبی بازار ارز با برنامه رادیویی میلیونها دالر
از شنوندگان انتاریویی کالهبرداری کردند

 19فوریــه  -دههــا ســرمایهگذار
در انتاریــو میگوینــد از طریــق
کالهبــرداری میلیونهــا دالر پول
خــود را از دســت دادهانــد چــون
کالهبرداران با اســتفاده از نامهای
جعلــی در برنامههــای محبــوب
رادیویــی در قالــب «متخصصان»
ســرمایهگذاری حضور پیدا کردند.
آنهــا گفتنــد این برنامههــا به نظر
خبــری میآمدنــد ،امــا در حقیقت
قصدشــان تبلیغ نامحســوس بوده
است.
تریسی کانرد که بعد از گوش کردن
به این بهظاهر متخصصان در برنامه
رادیویی محبوب «گلوبال نیوز» 15
هــزار دالر از دســت داد ،گفت« :به
چیزی که داشتم در رادیو میشنیدم
اعتمادکردم».
این بهظاهر متخصصان امور ارزی به
صورت مداوم در حداقل پنج برنامه
رادیویــی محلی که تحــت مالکیت
شــرکتهای کــوروس انترتینمنت
و بــل میدیا بودند و بین ســالهای
 2016و بخشــی از  2017در جنوب
انتاریو روی آنتن میرفتند ،شــرکت
میکردند.
طــی برنامههــا ،آنهــا اغلــب از
موقعیتهای مناسب سرمایه گذاری
صحبــت می کردند و شــنوندگان را
تشــویق میکردند تا در یک شرکت
ارزی ظاهــرا معتبر به نام Trans-
 Atlantic Directســرمایهگذاری
کنند.
وقتی کانرد در ماه آگوســت نامهای
را از قانونگذار داراییهای اســتانی

خود دریافت کرد که میگفت افرادی
که به صورت مــداوم در برنامههای
محبوب رادیویــی او مورد مصاحبه
قرار میگرفتند به خاطر اداره کردن
یــک «بنــگاه کالهبــرداری» تحت
تحقیقوبررسیهستند،نفسشبند
آمــده بود .اوگفت« :اول نامه را باور
نمیکردم ».این پرونده نشانگر مرز
در حال محو شدن بین برنامههایی
است که شبیه خبر به نظر میرسند،
اما در حقیقت تبلیغات پولی هستند.
اســتیون وارد ،محقــق اخــاق در
رسانهها میگوید اغلب اطالعرسانی
کمــی هم درباره فرق بین این دو به
مردم انجام میشود.
او گفت« :کل حوزه محتوای پولی
یک باتــاق اخالقی اســت .اینها
پروندههایــی هســتند کــه در آنها
مرزهــا از بیــن میروند و بســیاری
از مســائل مطرح شــده کامال غلط
هستند».
بــا اســتناد بــه طــرح یک شــکایت
در دادگاه کــه علیــه کالهبــرداران،
شــرکتهای آنهــا و کــوروس
انترتینمنــت صــورت گرفتــه ،تــا
وقتــی این افــراد بهظاهر متخصص
باالخره از روی آنتن برداشته شدند،
ســرمایهگذاران کانادایــی بیــش از
شــش میلیــون دالر پول خــود را از
دست دادند.
ایــن افــراد بهظاهر متخصــص نزد
کمیســیون اوراق بهــادار انتاریــو
( )OSCبــه ثبــت نرســیده بودند،
بنابراین اجازه نداشتند در این استان
کار کنند .این کمیســیون باور دارد
آنها از نامهای جعلی استفاده کردند

و شرکتشان هم تقلبی بود.
کانرد و تقریبا  30سرمایهگذار دیگر
که بخشی از این دعوی قانونی بودند
باور دارند که ایســتگاههای رادیویی
تا حدودی مســئول ضرر مالی آنها
هســتند .کانرد گفت« :تنها کاری
که آنها باید انجام میدادند این بود
که به کمیســیون اوراق بهادار زنگ
بزنند تا ببینند که شرکت Trans-
 Atlantic Directبه صورت قانونی
اجازه فعالیت در انتاریو را دارد یا نه.
و اگــر این کار را انجام داده بودند به
آنهــا میگفتند نه و مــن االن کل
پولم را داشتم».
او گفــت تمــام برنامههــا بــر پایــه
مستندات حقیقی به نظر میرسیدند
و مجریانــی کــه داشــتند بــا ایــن
«متخصصــان» مصاحبه میکردند
همــان افــرادی بودنــد که اخبــار را
پوشش میدادند.
کانرد گفت« :من به افرادی اعتماد
کــردم که گزارشــگران اخبار محلی
هســتند و اعتماد کردم که اگر آنها
دارند هر هفتــه با یک نفر مصاحبه
میکننــد و آن فرد چنین ادعاهایی
میکند ،باید همه چیز موثق باشد».
حــاال هیــچ ردی از دو کارشــناس
قالبی باقی نمانده است  .وب سایت
شرکت مورد عالقه شان مدتهاست
از دســترس خــارج شــده  .آدرس و
شــماره تلفنی که در اختیار شــبکه
رادیویی گذاشــته بودند  ،متعلق به
اشــخاص دیگری است و هیچکس
دست کم یک سال است که نه ردی
از آنها دیده و نه شرکت
!! Trans-Atlantic
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مشاور فروش
اتومبیل های
نـو و دوست دوم

رضانوربخش

Cell.: 438-402-0429
RAY NOOR
لیز سانتافه ۲۰۱۹
Sales
Consultant
(برای  ۶۰ماه)
Représentant Des Ventes
شروع از:
Hyundai Gabriel St-Jacques
 ۲۰۵دالر
6435 St Jacques St
هر  2هفته
Montreal, QC H4B 1V1
-----Tél: (514) 252-7777
شامل تکس و فی
rnoor@gabriel.ca
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Travel Support

زندگی...

1(855) 606 0606
50021557

پالستیک؛ زهری که
هر روز می نوشیم!
ظاهرا ما انسانها ،بیشترین زیانهای جسمی را ،از سوی
موادی دریافت میکنیم،
کــه به چشــم نمیآیند.
منظور پالستیک است.
دانشمندان اخیرا کشف
کردهاند که پالســتیک،
هرگــز از بین نمــیرود،
بلکه به مــرور زمان و به
خاطــر تابــش آفتــاب و
دیگــر مــوارد محیطی،
تنها به ذرههای کوچک
تر و کوچک تر ،تبدیل میشود.
این ذرههای میکروسکوپی ،سپس وارد چرخ ه غذایی،
خاک و هوا میگردند .در چند سال گذشته ،دانشمندان
توانســتهاند ایــن ذرات را در شــمار نگرانکننــدهای از
فرآوردههای خوراکی ،مانند نمک ،عسل ،صدف خوراکی

آژانس مسافرتی تراول ساپورت

(به مدیریت ویکتور فرجامی)

WWW.TRAVELSUPPORT.COM
مونترال به:

مونترال به:

تهران

$1099

اصفهان

$1535

شیراز

$1545

مشهد

$1455

تهـران به:

مونترال
اتاوا

BOOK YOUR TICKET ONLINE:

$1299

تورنتو
ونکوور

$1219
$1210
$1225

تورهای زمینی آمریکا

مونترال به:

لندن

$835

پاریس

$740

آمستردام

$950

بارسلونا
رم

واشنگنت
نيويورك

سنفرانسیسکو
لس آجنلس

$917
$989

فرانکفورت

$985

استکهلم

الس وگاس

ونکوور

استانبول

$1279

دبی

$1144

تور چین

$289
$455
$475
$445
$595

تورنتو
وینی پگ
کبک

$779

$326

$183
$480
$194

All Inclusive Packages

تور  ۱۰روزه چین $1050 + $480 Tax ...

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

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

لطفــــا ورق بزنید:

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

و آبجو بیابند .افزون بر این ،تمام آب لولهکشــی شهری
در جهان ،دارای ریزذرههای پالستیک است و مطالعات
اخیر ،نشــان داده که این ذرات ،حتی در مدفوع انسان
نیز یافت میشوند.
اما هضم پالستیک از طریق دستگاه گوارش ،تنها یکی از
راههایی است که این قاتل خاموش ،به بدن ما وارد شده
و به آن آسیب میرساند.
ده ســال پیــش ،موج خبرهای مربوط بــه آلودگی مواد
شــیمیایی ،روی یــک ماده شــیمیایی متمرکز شــدکه
«بیوفنول آ» یا  BPAنامیده میشود .این ماده مرکب،
ماد ه بنیادین ساخت پالستیک بوده و در صورت ورود به
جریان خون ،میتواند تغییرات شدید هورمونی و جسمی
را به دنبال داشته باشد.
کانادا ،نخســتین کشــوری بــود که ،پــس از مناظرات
فراوان ،حضور ماد ه  BPAدر پالســتیک به کار رفته در
ســاخت شیشــههای شــیر نوزاد را ،ممنوع اعالم کرد؛
گرچه کشورهای دیگر نیز ،به تدریج از این اصل پیروی
کردند .اما نبرد برای زدودن این ماد ه خطرناک ،از سایر
بخشهای زندگی روزمره ،همچنان در جریان است.
مناظرات بر سر حذف  ،BPAمسایل بسیاری را درباره
مواد شیمیایی سمی که روزانه با آنها سر و کار داریم ،به
سطح آورد .مری شاو نمایند ه بخش بهداشت و امنیت
اتحادی ه کارگران موادغذایی و بازرگانی – یکی از بزرگترین
اتحادیههای کارگری بخش خصوصی ،در آمریکا وکانادا–
یکی از افرادی بود که این مناظره را قوت بخشید.
در سال  ،2017خانم شاو از سوی یکی از اعضای اتحادیه
که در یک سوپرمارکت کار میکرد ،تماسی دریافت کرد.
این فرد ،بــا او دربار ه نگرانیهایش از آلودگی با  BPAو
یکی از مواد وابسته به آن به نام «بیفنول اس» یا ،BPS
از طریق مواد چاپی رسیدهای خرید ،صحبت کرد.
خانم شاو تحقیقاتی را در مورد این شکایت آغاز کرد و به
نتایجی جالب دست یافت .او میگوید:
مشــخص شــد که رســیدهایی کــه صندوقــداران این
فروشگاهها با فشردن دکم ه صندوق ،میگیرند و همه از
آن استفاده میکنند ،در سوی چاپ شده ،میزان باالیی
از  BPAدارند .این چاپگرهای حرارتی ،از جوهر استفاده
نمیکنند و در عوض ،با استفاده از مواد دیگرکه حاوی
 BPAهستند ،اعداد را روی کاغذ چاپ میکنند.

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.

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

هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

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

دکتر عطا انصاری

کمکاریقلبی
داروهــا
>> ب
خ
اکثر این بیماران احتیاج به درمان پ ش 3
های دارویی دارند و اغلب ســه تا ایانی

چهار نوع دارو را با هم برای نتیجه
بهتر باید مصرف کنند ،زیرا
اثراتشــان کامل کننده ی
یکدیگر است ،مثال بعضی
بــرای تقویت قلب اســت و
برخی بــرای جلوگیــری از
جمع شدن آب در بدن.
• داروهای گشادکننده ی
ســرخرگ ها که باعث می
شوند فشــار خون سرخرگی پایین
بیاید و فشــار وارد به قلب کمتر و
جمع شدن آب و نمک در کلیه ها
هم کمتر بشود .این داروها بر روی
 10درصــد از مصرف کنندگان آثار
ناخواسته ثانویه دارند.
• داروهایــی کــه از تنــگ شــدن
عروق جلوگیری می کنند و آثاری
شبیه داروهای قبلی دارند.
• داروهایــی که باعث می شــوند
ضربان قلب کمتر شده و در نتیجه
عمل انقباض بهتر انجام شود.
• داروهای ادرارآور که برای فشــار
خون بــاال و همچنین کــم کاری
قلبی به کار مــی روند و باعث می
شــوند آب اضافه مانــده در ریه ها
و ســایر اعضا دفع شوند و دو نوع
هســتند؛ نوع اول باعث از دست
دادن امالح مثل پتاسیم و منیزیوم
می شوند و در نتیجه باید از مکمل
هــای ویتامیــن و مــواد معدنــی
اســتفاده کرد .نــوع دوم باعث از
دست دادن پتاسیم نمی شود.
 Digoxinکــه از عصــاره گیــاه
دیژیتال به دســت می آید و باعث
می شود که ضربانات قلب آرام تر و
مرتب بشود و قلب انقباض بهتری
داشته باشد.

سبک زندگی
بهبودی وضع بدنی بیمار هم جزو
روش هــای درمانی اســت و نقش
مهمی در سیمپتوم های بیماری
دارد .هر چیزی که بتواند فشار بر

روی قلب را کم کند دارای
آثار مفید است مثل:
• کم کردن وزن
• غذاهــای ســبک و کم

نمک
• پیاده روی مرتب روزانه
• پیــدا کــردن روش هایــی برای
کم کردن استرس
پزشک و پرستار کلینیک های کم
کاری قلبی راهنمایی های الزم را
طبق درخواســت به شما خواهند
داد.

جـــراحی
بعضــی از اعمــال جراحــی بــرای
درمــان عامل کم کاری تجویز می
شــوند .همینطــور می شــود رگ
هــای کرونری بســته شــده بر اثر
آترواســکلروز را باز کرد تا خون به
راحتی جریان پیدا کند .این عمل
توســط آنژیــو پالســتی کروزین یا
پونتاژ کروزین انجام می شود.
اگــر آریتمــی وجــود دارد ممکــن
اســت احتیــاج بــه نصــب یــک
فعال کننــده ی قلبــی مصنوعی
بــه نــام  Pacemakerیــا یــک
 défibrilateurدر قفســه سینه
نصب شود اگر امکان ایست قلبی
باالست.
• جراحی دریچه های قلبی
کم کاری قلبی ممکن است بر اثر
خرابی یکــی از دریچــه های قلب
باشــد .پزشــک تصمیم می گیرد
کــه دریچــه را ترمیم کند یــا آن را
برداشته یک پروتز جایش بگذارد.
• پیوند قلب
گاهــی پیوند قلب الزم می شــود،
مخصوصــا در افــرادی که کمتر از

پالستیک؛ زهری که هر روز می نوشیم!...
خانم شــاو با تحقیقات بیشــتر،
همچنین مشــخص کرد که این
ماده از طریق پوســت انگشتان و
دســت فروشــندگان و مشتریانی
که در تماس با رسیدها هستند،
جــذب بدن می گردند .در یکی از
این پژوهشها ،مشخص شد که
درصد  BPAدر خون فروشندگان
و صندوقداران ،صدها برابر بیشتر
از مردم عادی است.
دکتــر «فــرد وام ســال» اســتاد
دانشــگاه ایالتی میزوری ،یکی از
نخستین پژوهشگرانی بود که در
ده ه  ،1990در مورد خطر تماس
انســان با مــاد ه  BPAو تاثیرات

بیماریزای آن ،هشدار داد.
او مــدت  20ســال بــر روی ایــن
ماده مطالعه کــرده و تاکنون 70
مقال ه پژوهشــی تخصصی در این
مورد منتشرکرده است .او ،تایید
میکنــد کــه رســیدهای چاپی،
میتوانــد بزرگترین منبــع روزانه
ورود  BPAبه بدن انســان باشد
و در مــورد بیماریزایــی این ماده
میگوید:
ما اکنون شــواهد محکمی داریم
مبنــی بــر اینکــه  ،BPAیکی از
عوامــل بســیار مهــم در ایجــاد
چاقی ،دیابت ،بیماری های قلبی
و مشــکالت عصبی-رفتــاری

 65ســال دارنــد ،گرچه دهنده ی
قلب خیلی کم است.

چند راهنمایی مفید
• خوابیدن در حالت نیمه نشسته
به تنفس راحت ترکمک می کند.
• صبــح ها پس از ادرارکردن وزن
خــود را در یک دفترچه ثبت کنید
و اگــر یک کیلو و نیم یــا  3.3پاند
در یــک روز اضافه وزن داشــتید با
پزشک تان مشورت کنید.
* از مصرف الکل خودداری کنید،
زیرا ســیمپتوم ها را شــدیدتر می
کند.
طبمکمــل
روش های مکمل بیشتر در مراحل
ســبک بیمــاری کــم کاری قلبی
مثل کالس یک و دو موثرند ،ولی
از خوددرمانــی خــودداری کنید،
زیــرا مکمــل هــا روی داروهــای
شــیمیایی اثر دارند و قدرت آنها را
کــم و زیاد می کنند در صورتی که
مایلید از آنها استفاده کنید حتما با
کاردیولوگ خود مشورت کنید.
• زالزالــک ـ در عــرض  20ســال
گذشــته بیــش از ده مطالعــه ی
کلینیکی همراه با گروه شــاهد در
اروپــا انجام شــده و بــر روی هزار
بیمــارکه از کم کاری قلبی کالس
یــک و دو رنج می برده اند نشــان
داده که عصاره ی این گیاه همراه
بــا داروهــای کالســیک مقاومت
بیمــار در مقابــل بیمــاری را زیاد
می کند و همچنین باعث آرامش
سیمپتوم هایی مثل تنگی نفس و
خستگی می شــود .زالزالک باعث
تقویــت عضلــه قلــب می شــود و

>> ادامه از صفحه23 :
است .پژوهشها نشــان داده که
این مــاده ،حتی میتواند در زنان
باردار ،باعث مرگ نطفه شود.
مــا مصرفکنندگان ،پیشــتر در
مبــارزه علیــه حضــور  BPAدر
شیش ه شیر نوزادان پیروز شدهایم.
اکنــون زمــان آن اســت کــه این
ماده را از دیگر بخشهای زندگی
روزمرهمــان نیــز ،برای همیشــه
حذف کنیم.
ریک اسمیت و بروس الوری –
کارشناسان محیط زیست
با سپاس از :ایران جوان
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 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

خاصیت گشادکننده عروق و آنتی
اریتمی دارد.
یک مطالعه ی کلینیکــی بر روی
 2600بیمــار مبتال به کــم کاری
قلبی در مدت دو ســال نشان داد
که عصاره زالزالک وقتی با داروهای
درمانــی کالســیک مصــرف مــی
شــود ،بی خطر است ولی باید در
نظر داشت که عصاره زالزالک باید
حتما تحت نظرکاردیولوگ باشد،
زیرا بر روی دیگر داروهای مصرفی
برای درمان سایر اختالالت قلبی
اثر می گذارد.
• کوآنزیم  Q10ـ دو مطالعه نشان
داده کــه  Q10همــراه بــا درمان
های کالسیک آثار مفیدی بر روی
افــرادی با کــم کاری هــای قلبی
کالس یک تا ســه دارد .البته باید
مطالعاتی با کیفیت دقیق تر انجام
شود تا این آثار مفید را ثابت کرد.
•  Arginineـ آرژنین یک اسید
امینه اســت که مدتهاســت برای
تقویت بدنی ورزشکاران به کار می
رود ،ولی امروزه می دانیم که برای
این کار مفید نیســت ولی به وضع
بدنی افرادی که ورزش نمی کنند
و کســانی کــه به کــم کاری قلبی
دچارند ،کمک می کند و حتی به
کســانی که عمل تعویــض قلب را

انجام داده اند.
• حمام سونا و آب درمانی ـ سابقا
حمام ســونا بــرای کســانی که از
کــم کاری قلبــی رنج مــی بردند،
ممنــوع بود ولی چنــد مطالعه ی
کلینیکی بر روی بیمارانی که تحت
درمان بودند و بیماری شان تحت
کنترل بود ،حمام ســونا را تحمل
کردند و سونا برایشان بی خطر بود
و حتی برای بعضی افراد سیمپتوم
ها را آرام ترکرد ،زیرا باعث از دست
دادن آب بــدن بر اثر تعریق شــد.
محققان عقیده دارند کــه از آن به
عنوان مکمل درمان های دارویی
می شود استفاده کرد.
یک مطالعــه ی کلینیکی کوچک
هــم نشــان داد کــه یــک برنامــه
آب درمانــی با آب گرم و آب ســرد
دارای آثــار مفید بــر روی کیفیت
زندگی و سیمپتوم های کم کاری
قلبی دارد.

اخطــار:
بهتر اســت قبل از اســتفاده از دو
روش فوق با پزشک مشورت شود.
• طــب هندی (آیــورودا) ـ بعضی
از معجــون های طــب هندی می
توانــد به درمــان کــم کاری های
قلبی کمک کند .همینطور طبق

یک مطالعه سنتز محققان متوجه
شــده انــدکه طب ســنتی هند در
اختالالت قلبی مفید واقع می شود
و آثار آن در درازمدت هم مشاهده
می شود.
• امــگا  3ـ طبق یــک مطالعه ی
بــزرگ بــه مدت  4ســال بــر روی
هفت هــزار بیمــار در ایتالیا که از
کــم کاری قلبــی دو تا چهــار رنج
مــی بردند ،نشــان داد که مصرف
یک گرم در روز اســید چرب پولی
انساتوره امگا  3مرگ و میر بیماران
را با مقایســه با دارونما کمترکرده
و میزان بســتری شدن بیماران بر
اثر اختالالت قلبی هم کمتر شده
بود.
• تــای چــی ـ محققان دانشــگاه
هــاروارد اثــر ورزش تــای چــی را
بــرروی  30بیمــارکــه از کم کاری
قلبی مزمن رنج می بردند آزمایش
کردنــد و در مــدت  12هفتــه اثر
تای چــی را با تکنیک هــای توان
بخشــی مقایســه کردند ،البته هر
دو بــا درمــان هــای کالســیک،
نتیجه نشان داد که تای چی باعث
بهبــودی قابــل توجــه در کیفیت
زندگی و خواب بیماران شده و آنها
را در ورزش مقاوم ترکرده است.
•
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برای اطالعات بیشتر با
ناهیدحسنعلیتماسبگیرید:
For more information,
contact Nahid Hassan Ali:

514 880.9540

جشن نوروز
کتابخانه نیما

__________________

شنبه  ۲۳مارس ،ساعت  ۷بعد از ظهر
در محل کازا گرک السال

_____________________

همراه با موسیقی زنده (رقص و آواز )
گروه پرسپولیس اوتاوا،
با همکاری ناصر بالشی

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

بهای بلیـت ۴۰ :دالر
لطفا شراب خود را بیاورید (همراه با شام)

محل فروش بلیت :تپش دیجیتال:

514-223-3336
-----------------

آدرس ۷۲۱۸ :بلوار نیومن السال

Casa Greque LaSalle
7218 Boul. Newman, LaSalle H8N 1X7
info: 514-216-8065
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چند عادت خوب
که زندگی را
شادتر می کند!

 -1هر هفته یک کتاب بخوانیم
 -2هر روز ورزش کنیم
 -3هر شب لیست کارهای فردامون رو
بنویسیم
 -4هر شب چند دقیقه روزانه نویسی کنیم
 -5هر روز بیست دقیقه برای یاد گیری یک زبان
غیر زبان اصلی زمان بذاریم
 -6هر روز ده دقیقه مدیتیشن کنیم
 -7هر روز غذای خانگی و سالم بخوریم
 -8هر روز صبح زودتر بیدار شویم
 -9هر روز حداقل به یک نفرکمک کنیم یا
حالش را خوبترکنیم
 -10تکیه کالم های نامناسبمون رو از صحبت
هامان حذف کنیم
 -11تالش برای مسخره نکردن هیچ کسی.
حتی مواردی که به نظرمون خنده دار یا عجیب
هستند.
 -12هر روز به مقدار زیاد آب بخوریم
 -13ساعات مشخصی از روز روابه شبکه های
اجتماعی اختصاص بدیم فقط
 -14سیگار را کنار بگذاریم.
 365 -15روز بدون غیبت کردن در یک سال!
 -16هر هفته مقداری پول پس انداز کنیم .
حتی اگر خیلی خیلی کم
 -17انجام یک کار هنری به صورت مستمر و
هر روزه
 -18هر روز صبح رختخوابمان و اتاقمون رو
مرتب کنیم
 365 -19روز بدون غر زدن در یک سال!
 -20درست تر و بهینه تر مصرف کردن آب و
برق
 -21هر شب نوشتن لیست اتفاقات خوب روز .
حتی خیلی کوچک ها
 -22انجام دادن بخشی از کارهای خونه و
احساس مسئولیت در موردش
 -23هر روز برای خوشحالی خودمون یک کار
کوچک انجام بدیم
 -24سر وقت بودن و دیر نکردن
 -25عذر خواهی کردن در تمام شرایطی که
الزمه این کار رو بکنیم
 -26استفاده از کیف خرید پارچه ای به جای
کیسهپالستیکی
 -27همیشه خوش بو و مرتب بودن حتی در
روزهای بی حوصلگی
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کلسترو 
ل
شا رخونو
ترلکنید
توصیه :ف
امرتبکن
خودر
مقا مهــا ی
بهداشــتی و درمانــی توصیــه
میکنندکه همه همانطور که رمزکارت
بانکی خــود را به یاد دارند ،باید میزان
کلسترول و فشــار خون خود را هم به
خاطر بســپارند چــون میتواند زندگی
آنها را نجات دهد.
بــاال بودن کلســترول و فشــار خون از
نشــانههای اولیه بیماریهــای قلبی
و عروقــی اســت کــه ممکن اســت به
حمالت قلبی و سکته منجر شود.
چهل سازمان متولی بهداشت و درمان
عمومی در بریتانیا از همگان خواستهاند
ش ســاالنه کلســترول و قند
کــه آزمای 
خون را جدی بگیرند و انجام دهند.
در این فراخوان از پزشــکان خواســته
شــده بیمارانی را که بیشتر در معرض
خطر هستند ،دقیقتر شناسایی کنند.
بر اســاس آمار نظام بهداشت و درمان
ملی انگلستان (ان اچ اس) ،از هر چهار
مورد مرگ در انگلســتان یک مورد به
دلیل بیماریهای قلبی و عروقی است
و هر چهار دقیقه یک نفر در این کشور
بــه دلیل ابتال به ایــن بیماریها جان
خود را از دست میدهد.
قلب و عروق ناسالم میتواند به نارسایی
قلبی ،کلیوی ،عروق و حتی دمانس یا
زوال عقل منجر شود.
دلیــل مقامهــای
بــه ایــن
و
بهداشت

ســا مت
بریتانیا تــاش میکنند که
ظرف ده ســال آینده ،سه عامل اصلی
بیماریهای قلبی و عروقی تشخیص
دهند و درمان کنند:
این سه عامل "فیبریالسیون دهلیزی
(،")AF
فشار خون باال و
کلسترول زیاد
هستندکه معموال نشانه خاصی ندارند
و بیمــارگاهی متوجه تغییری در حال
خود نمیشود.
به همین دلیل اســت که کارشناسان
توصیــه میکننــدکــه افراد بــاالی ۴۰
ســال ،آزمایشهــای رایــگان نظــام
بهداشــت و درمان ملی بریتانیا (ان اچ
اس) را انجام دهند.

'مجبور شدم کارم را رها کنم'
کیت ویلسون ،اهل لیورپول در شمال
انگلستان در  ۳۷سالگی ناگهان سکته
قلبی کرد.
او میگویــد کــه "هیچ نشــانه و دلیلی
وجود نداشــت که فکر کنم در معرض
خطر حمله قلبی هستم".
پدرش در اثر بیماری قلبی مرده بود و
او تصور میکرد که این اتفاقی است که
برای افراد سالخورده میافتد.
بعد از دومین حمله قلبی ،کیت درمان
را در بیمارستان را
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شــروع کرد ،مجبور شــدکارش را رها
کنــد و بیماری بر زندگــی خانوادگی او
هم تاثیرگذاشت.
االن کیــت  ۶۰ســاله اســت و به دقت
مواظب ســامت خــود ،مصرف الکل
و ورزش اســت و درست پس از اولین
حمله قلبی ،ســیگار کشــیدن را کنار
گذاشته است.

کلسترول باال چیست؟
کلســترول یکــی از انواع مهــم چربی
در بــدن اســت .مولکولهایــی به نام
لیپوپروتئیــن ایــن چربــی را در خون
حملمیکنند.
لیپوپروتئینهایی که کمچگال هستند
 LDLیا به اصطالح "کلســترول بد"
خوانده میشوند ،این لیپوپروتئینها
چربی را به سلولها میرسانند.
اگــر این چربــی زیــاد باشــد در جدار
رگها رســوب میکند و باعث انسداد
آنها میشود.
رســوب چربــی در رگهــا بخصــوص
رگهایــی کــه به ماهیچــه قلب خون
میرســانند (رگهــای کرونــر) خطر
بیماریهای قلبی را بسیار زیاد میکند.
میــزان کلســترول بــا آزمایــش خون
مشخص میشود و میزان مطلوب آن
به این شرح است:
  ۵میلیمول در لیتر و یا کمتر برایبزرگساالن سالم.
  ۴میلیمــول در لیتــر وبــر ا ی
یــا کمتــر
بزرگساالنی
کــه خطــر
بیما ر یهــا ی
قلبی در آنها زیاد است؛ کسانی که
در خانواده خود سابقه بیماریهای
قلبی ،ســکته قلبی یا مغزی ،اضافه
وزن یــا فشــار خــون باال
دارند.
فشار خون باال چیست؟
بــرای انــدازه گیری میزان فشــار
خــون دو رقــم ثبــت میشــود؛
فشــاری که قلب خــون را به داخل
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سالمت..
بــدن پمپــاژ میکنــد یــا فشــار خون
سیستولیک و فشار خون دیاستولیک
که مقاومت رگها در مقابل عبور خون
را اندازهگیری میکند.
فشــار خون باال معموال به میزان ۱۴۰
روی  ۹۰میلیمتــر جیــوه و باالتر از آن
گفته میشود.
فشــار خون طبیعی و ایدهآل بین ۹۰
روی  ۶۰میلیمتر جیوه و ۱۲۰روی ۸۰
میلیمترجیوهاست.
فشار خون پایین  ۹۰روی  ۶۰میلیمتر
جیوه وکمتر از آن است.
بیماریهای عروقی در اغلب موارد قابل
پیشــگیری اســت و درکنــار آزمایــش
های مرتب و ســاالنه ،پزشکان توصیه
میکنند به:
ترک سیگار
تغذیه سالم
وزن مناسب
نوشیدن الکل به میزان معتدل
نظام بهداشــت و درمان ملــی (ان اچ
اس) میخواهد تا ده سال آینده ،یعنی
تا سال :۲۰۲۹
•  ۸۰درصــد افرادی که فشــار خون
باال دارند شناسایی و درمان شوند؛ در
حال حاضر این رقم حــدود  ۵۷درصد
است.
•  ۷۵درصــد افــراد  ۴۰تا  ۷۴ســاله
برای میزان کلسترول آزمایش شوند،
در حــال حاضرکمتــر از  ۵۰درصد این
افراد در آزمایش خون مجانی سالمت
شرکتمیکنند.
• ۴۵درصــد افــراد  ۴۰تــا  ۷۴ســاله
در معرض خطر ابتــا به بیماریهای
عروقی و قلبی هســتند با اســتاتینها
درمان شــوند ،در حال حاضر فقط ۳۵
درصد دارو مصرف میکنند.
پیشبینی شده که رسیدن به این اهداف
میتوانــد مانع از بــروز  ۱۵۰هزار مورد
حمله قلبی ،ســکته و ابتال به دمانس
یا زوال عقل شــود و بخشــی از برنامه
درازمــدت دولــت بریتانیا بــرای نظام
بهداشت و درمان ملی است.
•

خواب موثرترین راه بهبودی سرماخوردگی است
در پژوهشــی جدیــد دانشــمندان
رابطــه بین خواب کافــی و مبارزه
با ویروسها را نشــان دادهاند .این
تحقیق مشخص میکندکمخوابی
و اســترس میــزان هورمونهــای
خاصــی را در بدن بــاال میبرد که
مکانیسم دفاعی بدن را بسیارکند
میکنند.
در فصل زمســتان که یا افراد دور
و برمان ســرما خورده هســتند یا
خود مــا بیمار هســتیم و همه به
دنبــال راهکارهایــی بــرای زودتر
خــوب شــدن میگردنــد ،به نظر
میرســد حــرف قدیمیهــا کــه
میگفتند خوابیدن بهترین دوای
ســرماخوردگی اســت ،خیلی هم
بیراه نباشد.
پژوهشــگران آلمانــی درتحقیقــی
جدیــد نشــان دادهانــد چگونــه
خوابیــدن به بــدن کمک میکند
تا با ســرماخوردگی مبــارزه کند.

به نظر میرســد خواب ،نیروی
برخی سلولهای ایمنی را تقویت
میکند تا بتوانند به هم بچسبند
و نهایتا سلولهایی که با ویروس
آلوده شدهاند را از بین ببرند.
پژوهشــگران بر روی ســلولهای
تــی ( )Tتمرکز کردنــد که وظیفه
آنها مبارزه با عفونت اســت .وقتی
سلولهای تی ســلولهایی را که با
ویروس آلوده شــدهاند ،را کشــف
میکننــد ،پروتئینی چســبنده به
نام "اینتگرین" را فعال میکنندکه
به آنها این امــکان را میدهد تا به
سلولهای آلوده بچسبند و آنها را
از بین ببرند.
پژوهشهای دانشــمندان نشــان
میدهــدکمخوابــی و هــم چنین
اســترس دائمی به افزایش سطح
هورمونها میانجامدکه در نتیجه
مانــع فعــال شــدن ایــن پروتئین

ایمنــی را تقویــت میکند تا
افرادی که خواب کافی یا
بتواننــد بــه هم بچســبند و
باکیفیت ندارند ،اگر در معرض
ســلولهایی کــه بــا ویروس
ویروس قرار بگیرند ،بیش از
آلوده شدهاند را از بین ببرند
دیگران بیمار می شوند.
در ایــن پژوهــش ،دیمیترف
و تیمش ســلولهای افرادی
چسبندهمیشوند.
را که مبتال به ســیتومگالوویروس
اســتویان دیمیتــرف (  )CMV( Stoyanبودنــد را مورد بررســی
 ، )Dimitrovمدیر این پژوهش قرار دادند.
ازدانشگاهتوبینگنآلمانمیگوید :وظیفه ســلولهای تی شناسایی و
«اگرمیخواهیدسیستمایمنیتان تخریب ســلولهایی اســت که به
آماده مبارزه با مهاجمان باشد ،هر  CMVآلوده شــدهاند .ولی وقتی
شب خواب کافی داشته باشید و از که سلولهای تی با هورمونهای
استرس مزمن پرهیزکنید».
فــوق ترکیــب شــدند ،توانایــی
دیمیتــرف و همکارانــش معتقــد سلولهای تی برای تولید پروتئین
هســتند هورمونهایــی خاصــی چســبنده برای دفــاع از بــدن به
از جملــه اپــی نفریــن ،نوروپــی شدت کاهش یافت.
نفرین و آدنوسین می توانند مانع سیتومگالوویروس ( )CMVیک
فعالســازی پروتئیــن چســبنده نــوع ویــروس از خانــواده ویروس
شوند و این فرایند را متوقف کنند .هرپس اســت که میتواند افراد را
خواب ،نیروی برخی ســلولهای در تمام ســنین آلــوده کند .اغلب

ایــن ویروس افــراد را در کودکی و
نوجوانی مبتال میکند.
ابتال به سیتومگالوویروس عموما
نشــانهای ندارد ،ولــی در جنین و
افراد مبتال به نقص ایمنی میتواند
مشــکالت قابل توجهــی را ایجاد
کند .این ویروس از طرق گوناگون
به فرد منتقل میشود.
دانشــمندان دریافتنــد ســطح
هورمونهای اپی نفرین ،نوروپی
نفرین و آدنوسین در خواب بهطور
طبیعی پایین میآید.

تحقیقات بالینی زیــادی تاکنون
نشــان دادهانــد اگــر افــرادی کــه
خواب کافی ندارند یا اینکه خواب
باکیفیــت ندارنــد ،در معــرض
ویروس قرار بگیرند ،بیشتر از افراد
دیگر احتمال دارد بیمار شوند.
محققان دیگر در باره این پژوهش
گفتهانــد این تحقیق به شــیوهای
منحصربهفرد مکانیزم بدن انسان
برای دفاع از خودش و رابطه آن با
خوابیدن را تشریحمیکند.
(دویچه وله)

v ze� Ë Á œ« œ X�œ “« «— œ u� tO�Ë « ÁU~� �� “ Î« —U� �« v�UNMÄ œËË«œ
v ze� Ë Á œ« œ X�œ “« «— œu� tO�Ë « ÁU~� �� “ Î« —U� �« v�UNMÄ œËË«œ
s
� b � Æ b � b M � « u � © d N � ® v ~M � d� “ « b �« rA Ç “ «
s � b � Æ b � b M � « u � © d N � ® v ~M � d� “ « b �« rA Ç “ «
t
O
d�uB� ÂUL� Áb � »c� ÈU� t�uÖ VO�d� t� b?M� v� vÖb�“ t?�U� ◊UO� —œ t� È«ÅÁb?�dÄd�
r�— f� êO?� Ë eOÇ êO� t� t� Áœ«œ —«d� ·b�
tO�Ë« UO�uB� ÂUL� Áb� »c� ÈU� t�uÖ VO�d� t� b?M� v� vÖb�“ t?�U� ◊UO� —œ t� È�«ËÅÁ« b?�UdOÄ�
O� v�uاسفند
� 10  1412
å
Æ
b
Mu��UL � v� —UÖ “U � b�b � j O� � U� «— œ u� ¨ r�—«b� tMO�“ s� « —œ È—U�¬ U� v��Ë ÆX�1397
¨
r
�
—
«
b
�
t
M
O
�
“
s
�
«
—
œ
È
—
U
�
¬
U
�
v
�
�
Ë
Æ
X
�
O
�
v
�
t?
Fشماره
�u?� s
�« œ25سال
U?F�« —œ
ÊU?NM?Ä vL?�— v� Æb?M� v
å
Æ
b
M
�
U
L
�
v
�
—
U
Ö
“
U
�
b
�
b
�
j
O
�
�
U
�
«
—
œ
u
�
www.paivand.ca since 1993
PAIVAND: Vol. 25  no.1412  Mar. 01, 2019
27
27
t � U �“ ⁄ ö � Î ö � � Ær O M � Á — U� « v � U� h � U � t � b � U �
t�U�“ ⁄ö� Îö�� ÆrOM� Á—U�« v �U� hœu��U�Ë s
t��b« �UU��ò ∫ rO�«u� v?� oOI�� s�« t�«œ« —œ
ôU� —«u?�œ Ë —œ “« «b?O?ÄU� v?�?�?� ÊU?�uÇ ÊË“u?�
œu�Ë s�« U�ò ∫ rO�«u� v?� oOI�� s�« t�«œ« —œ
X
�?
�
j
�
«
d?
�
—
œ
Ë
œ
—
u
�
v
�
r?
�
t
�
ô
¨
œ
—
u?
�
v
�
A?
�
X?
�
U?
�
È
«
Å
t?
�
u?
Ö
“
u?
M?
�
U?
�
«
—
œ
u?
�
t?
D?
�
«
—
t?
�
Á
b?
«— UN?�¬ ÆœdOÖ v� d?� —œ «— ÊUL�¬ Ë sO?�“ Ë œË—Åv
U?� «— œu?� t?D?�«— t?� Áb?A?� X?�U?� È«Åt?�u?Ö “u?M?� X�?� j�«d?� —œ Ë œ—u� v� r?� t�ô ¨œ—u?� v�
UI�U?r� b��U?� Áœd� l?D� Îö?�U� t?O�Ë« ÁU?~�?��“ œ —u�—œ ÊUMOL�« U� Ê«u� v L� Æb M� v� X�ËUI� r�
Ë œ — « œ v� “ U � Ê U � d � “ « « — U � Å t L A Ç ¨ b M � v� Á œ
q?�«b� U?� b�U?� Áœd� l?D� Îö?�U� t?O�Ë« ÁU?~�?��“ œ—u�—œ ÊUMOL�« U� Ê«u� v L� ÆbM� v�q?X�«�bË�
å Æ œ d � d E � — U N � « Ë « — uC � Â b � U� — u C �
—u�C«—�«œÅÁdN� —œ Èœ—u� sOMÇ XHÖ Ê«u�Åv�
p?� —œ ÆbM� v� œu� ÈU� ” u?� È«b� «— ÊU��
åÆœd� dE� —UN�« Ë« —uC� Â—bœ �t�U� v
— œ t � v � «— « œ Å Á d N � — œ È œ — u � s O M Ç X H Ö Ê « u �Å v �
åÆ—XU��s?« Á�«bA?� Áb�œ b? MM� v?� vÖb� “ s?O�“ `?D� g?�u� ÈU?�ÅX?��?� t?�«œ« —œ ”UM?�—U� s?�«
œu?� v� q�b�� jK�� v�ö�« —U?OF� t� ‰uÄ ¨Âö
åÆX�« ÁbA?� Áb�œ b? MM� v?� vÖb� “ s?O�“ `?D� g?�u� ÈU?�ÅX?��?� t?�«œ« —œ ”UM?�
V�d� g�u� t�–U?� dO�Q� X�� «— UN�œ¬ XO�U��
ÊUÖb�dÄ Êb� ÁbM�«dÄ Ë »c� ÊU�d� ” U�« s�«d� vA�Ë ÊUÖb�dÄ t� rOM� —ËU� dÖ«ò ∫œuÊ�UÖvb��d—ÄË¬ÊœbU�� ÁbM�«dÄ Ë »c� ÊU�d� ” U�« s�«d� vA�Ë ÊUÖb�dÄ t� rOM� —ËU� dÖ«ò ∫œu� v� —Ë¬œU�
U?�dN� “« r� ÊUÖb�dÄ dÖ« X�« vF?O�� fÄ Æb
UO�« ÊuÇ ÆX�« d~�bJ� t�UA� U� tL� —œ ÁU~ ���“ —œ b?�U� Ë b M�?�� vFO�?� jO� � bM?�“UO�
—UA��« Îôu�« ÊuÇ ÆX�« d~�bJ� t�UA� U� tL� —œ ÁU~���“ —œ b?�U� Ë bM�?�� vFO�?� j—OU�A��b�«M?Îô�u“�
��U«�pœu�˛�u�u�« sO�«u� l�U� ÊUÖb?�dÄ v�UO�«dG� r� «— t�J� s�« v���U� fÄ bMM� vÖb�“ ÊU�œu�
È«d� «— U?N?�¬ “«Ë¬ r?N� d?N?� ÊUL?�¬ Ë b?M?M� ıu
—UA��« p�˛u�u�« sO�«u� l�U� ÊUÖb?�dÄ v�UO�«dG� r� «— t�J� s�« v���U� fÄ bMM� vÖ—bU�A“ Ê
d?� v�—d?� ‰U?� s?�« U� Æœd?O?~?� Áb�œU?� t?A?OL
oOHK� l �U?� œu� —UA��« ÁœËb�� —œ U?� t�uÖ ÆX�« vÖb�“ U�dN?� —œ t� v�UÖb?�dÄ Ê¬ t�orOOHM?K��l‰�U?u��œu� —UA��« ÁœËb�� —œ U?� t�uÖ ÆX�« vÖb�“ U�dN?� —œ t� v�UÖb?�dÄ Ê¬ t� rOM?� ‰u��
U?N?��¬ v?�U?�« u?� ¨b?�« ÅÅ t?�U?Ö«b?� —u?�?�U?� Ëœ —U� s?�« ÂU�?�« t� —œU?� v�d?� t� U?NM?� ¨bM?M� v?�
s�مuآرا
� vÖاضطــراب
b�“ U�«e�« وË dNاســترس
� U?� j��d� t� v�u{
d?� «d� —œ U?N?�¬ v?�U?�« u?� ¨b?�«Å t?�U?Ö«b?� —u?�?�U?� Ëœ —U� s?�« ÂU�?�« t� —œU?� v�d?� t� U?NM?d?� �¨«bdM?� —M�œ v?
.آرام درست قبل از خواب است که تمام تنفستان خواهید شد
~?M��œ«È
u?�U� t?�uÖ U?� X�U?�— Ë vD?O�?� U�U?�u� Áœd?� «bO?Ä ‘“U?� jO?�?� s�« U?� t� œ u?� b? M�«u?�
Ë d?�Åvze?� ¨d� oO?�œ UF?�UD� b?M�“U?O� ¨b?�U�
—œ d~?�œ ÈU� t?�uÖ U?� X�U?�— Ë vD?O�?� U�U?�u� Áœd?� «bO?Ä ‘“U?� jO?�?� s�« U?� t� œ—u?œ �db?
• بــر مــا مســلط میشــود و روزها افکار منفی و استرسهای روزانه به
� �« ÈËœd� Æ„d�A� jO�� “« ÁœUH��« t� ÈeOÇd?� vDO?�� sO?MÇ —œ t�O?�� —œ ÆbM?�U�
t � Á Ë ö � Ê ¬ Â U � � « U � t � v� U F � U D � Æ X � « È d � vL
U� U�—u��U� s�« ÈËœd� Æ„d�A� jO�� “« ÁœUH��« t� ÈeOÇd?� vDO?�� sO?MÇ —œ t�O?U�� U—�œ—Æub�M?��U�Us
تغییــر
بندی
ه
دست
را
هایتان
ی
نگران
هجوم� م
 ما،زودرنجــی
N�¬ bM�ازvمانع
� b�bوNآورند
� «— ÊیU�
«
— ÊÊU�UÖ�b?
« �dÄ Ë Ê«—« b�U� ÈË—d?� t� v�U?IOI?�� ÆbM� v� b�bN� r?� «— Uخواب
¨Áb�bÄ d� œUبــا
F�« “ «راvهایمان
��—œ Xشــ�ب
UM?�وt� s��U� X�
—u� ÊUÖb?�dÄ Ë Ê«—« b�U� ÈË—d?� t� v�U?IOI?�� ÆbM� v� b�bN� r?� «— UN�¬ bM� v� b�bN—�u«�
ÊbM� —œ gOÄ U?N�U�.شوند
‰U��یÊ«مu?عمیق
M� t�  خوب و،ســردرد
�dÖ.دهیــد
—«d� t?F�UD?� œ —u� t�?�dÖ d� È«ÅtF�UD?�کنید
öJA� l،بــاال
�— Ë ÈdOپذیــری
~ AO Ä È ک
«d� tتحری
� œ u� rO � « u� — œ
—œ eO?� Z�U�?� Æb�« t�?�dÖ —«d� t?F�UD?� œ—u� t�?�dÖ d� È«ÅtF�UD?� ÊbM� —œ gOÄ U?N�U� ‰—U�œ�eÊO?«�u?ZM��Ut�?�� Æb �« t�?بــه
d
N
�
s
�
«
—
œ
t
�
Ê
«
u
�
“
«
Ë
¬
Á
b
�
d
Ä
È
«
Å
t
�
u
Ö
“
«
Ë
¬
X
�
È
Ë
—
~Ç� ÈÊËU—Öb�dÄ v
�
d
�
t
�
Á
œ
«
œ
Ê
U
A
�
X
�
U
�
Ë
œ
d
�
È
d
�
Å
o
O
�
œ
È
U
�
X
O
�
U
F
�
U
N?
�
¬
Z
�
U
�
� t � UJ �« U � œ u �
U� t�u~Ç ÊUÖb�dÄ v�d� t� Áœ«œ ÊUA� X�U� Ëœd� dN� s�«—œ t� Ê«u�“«Ë¬ Áb�dÄ È«Åt�uÖU�“«tË�¬uX
 اضطــراب و منفیبافی این شیوه تنفس بدن را به سکون ویژگی استرس این است که هرچه محض اینکه،خســتگی
X
�
œ
t
�
t
�
O
�
�
s
�
«
Ë
t
�
�
d
Ö
—
u
�
b
M
�
v
�
v
Ö
b
�
“
b�� vj?ÖOb�?
�u~?Ç Ë Áb�¬ از
—U?M� bهای
�b?�یj
O?
�
�
Æ r O � œ Â U �� « r
�“� “« tخــواب
b�b� j?O�?� “« t�u~?Ç Ë Áb�¬ —U?M� b�b?� jO?�� X�œ t� t�O�� s�« Ë t��dÖ —u� bMb��v
 نگران، بــرای کاهش و آرامــش فرا میخواند و جســم با مضطربتــر باشــیم.مســموم میکنــد
Æb�«Åt���dÖ ‰U� ≤∞ t� X�?�� Áb�d?Ä s�« “«Ë¬ X� t� œu?� Áb�¬
“« X?��“ jO�� ”UM�—U� åœd?� ÈËd�� ÂU�ò
Æb�«Åt���dÖ ‰U� ≤∞ t� X�?�� Áb�d?Ä s�« “«Ë¬ X� t� œu?� Áb�¬
. روان جدیدتری سراغمان میآید، بازیابــی انــرژی الزم و دریافت و ارسال این عالمت،اســترس
 با،بیــدار میشــوید
—œ «b�Ëd?� œu�Ë r� Ê¬ X?K� Ë Áœd� dO?OG� g?OÄ
«dNOÄ� È—«œdN� —œ t��d?Ö ÂU��« oOI��
—œ «b�Ëd?� œu�Ë r� Ê¬ X?K� Ë Áœd�sd�O?« OtG��Êg?
qOK?�� —œ ÁU~?�¬ Ë Áœd� ÁU~?� Ÿu{u� t?� dEM?� s
s�« t� Ê«dN� È—«œdN� —œ t��d?Ö ÂU��« oOI��
.کند
ÊbM� dآرامش
N� شما را بهËUبه
ÂU��«محدود
È«d� U?Nبرای
�¬ Ê U � UM � — U � Æ X
�« Áیœمu�دعوت
« eO�ها
Ÿuس
{uاستر
� کردن
Fکامل
�«Ëò ∫bنفس
�uÖ vبه
�دËاعتما
Áœd� Á—U�بهتر
u�«uÊ�bvM�Ld�NÎU�
H��ساده
v�UJراه
� t�پنج
å s�خوش
b�«ÅÀUOاخالق
� ò d � � œ È U� Å X ��
Ê«u� vL� ÎUF�«Ëò ∫b�uÖ v� Ë Áœd� Á—U�« eO� Ÿu{u� ÂU��« È«d� U?N�¬ ÊU�UM�—U� ÆX�« ÁœÊ
Ç لذ
ش�رو
—U�یsنگران
�« Ë bاســت«�از
Åt��«œ X�سمپاتیک
œ —œ t��UIعصب
� ÈUM�،استرس
� —U� s�« در زمان
dN�«�نیاز
v~Mروز
�d�در
ÈUچــه
�“«bآ«�نÅrAÇلیســتی
t� œd� Uخود
�œ« های
Åt � �« œ X
œ —خو
œ t��UIمنابع
� ÈdU�Md�O�وI�—داریــد
UU��s
”b� s�« s?� Á.دهیم
bOI� t?�یòپیشنهاد∫م
b�uÖ v� Ë Áœd?� Á—U
d�dOI� U�dNکنید
� v~فراهم
M�d� Èخوشی
U�“«b�«ÅrوAت
t� œd� U�œ« —U� s�« Ë b�«باشید
Xن
�«—و «آdکنید
� dÖ« تهیه
r� U� Æbهورمــون
�«ÅÁœ«b� ÂU�،آدرنالیــن
�« —u� sOLبــا
� «—مرتبــط
v
U?�“«بخش
b�«ÅrA?مÇالها
“« d� Xبندی
�«u?Mت
J?اولوی
� U� Ë ها را
X�« —«dافکار
� dÖ«انعکاس
r� U� Æbزندگی
�«ÅÁœ«b� ÂU��.کنید
« —tuO?��Ës« مجسم
OLF�O?«�—�راÈخود
b�«u� vL� b�« t��— Ê«dN� “« ÊUÖb�d•Ä b�—œ ∏∞
tO?�وجود
Ë« vFO?که��باÈشوید
U?�“«bمتعهد
�«ÅrA?Çخودتان
“« d� X�«بهu?MJ?� U� Ë .ماست
È
U?
M?
�?
�
p?
�
X?
�
«
d?
�?
N?
�
r?
O?
�
e?
�
·
d?
�
È
œ
—
u?
�
—
œ
v
�
r?
�
Ÿ
u
M
�
Ë
r?
�
«
d
�
U
�
Ë
«
v?
�
U
Ö
t?
Ç
d
Ö
«
Æ
b
M?
�
U
�
M?�?� p?� X?
�
«
d?
�?
N?
�
r?
O?
�
e?
�
·
d?
�
È
œ
—
u?
�
—
œ
Êکنید
uÇ øاصالح
«dÇ Æb�را
U� tتان
��«œتنفس
vIO�œشیوه
vL K � È U M � � v K
v�چند
r?� ŸرuهM�اوقاتی
Ë r?�«d�،هــا
U�ی
Ë« گرفتار
v?�UÖ t?تمام
ÇdÖ« ÆbM?جهــان�با
U� ÈU?،باشــید
 برای در طــول روز زمانهای کوتاهی را اگــر خــوشرو، در صــورت امــکان. تنفس کنیــد، کامال فعال است،استرس
—U� U�ÅÁb�dÄ s�« ÈË— pO�UL��O� —u� t� X�Ë ê
v�UÖ v�� ÆX�O� ‚œU� œ—«u� ÂUL� —œ v�Ë œu� ∫ b?�œ v� t?�«œ« ÈË Ær?O?�U?� t?�?�«œvÈ�«ÅUtÖ�?v�U?�I?��ÆX�O� ‚œU� œ —«u� ÂUL� —œ v�Ë œu� ∫ b?�œ v� t?�«œ « ÈË Ær?O?�U?� t?�?�«œ È«Åt�?�U?I?�
 بهتر کوتــاه را بــه خودتــان اختصــاص. شــما مهربانتر خواهد بود.پایــ ه تمام تمرینــات آرامشبخش خــوب بدن را آرام میکند و عصب هــرکــدام راهحلی پیدا کنیــد و در به تنفس عمیق اختصاص دهید
�“�«b?Ëd��
«ÅròA?Ç —œ ÊUÖb?�dÄ r?� «d� Ë Ÿu?M� U?�Ë« È«d� r?� ÊU��« È«d� r?� ¨ X�« »d�� «b?�Ëd�ò
ÊU?�œ«bF?� Ë r�«d� “« v?IO?�œ —U�¬ U?� ÆX�« Áb?
ÈU?�“«b? �«ÅrA?Ç —œ ÊUÖb?�dÄ r?�«d� Ë Ÿu?M� U?�Ë« È«d� r?� ÊU��« È«d� r?� ¨ X�« »d�È�U?«b?
 وËاضطراب
تواند
ی
م
کوچــک
کارهای
.دهید
نه
،بشناسید
را
احساساتتان
است
کنید
پیدا
کوچکی
œ U�dآن
� qراســتای
�K� œ«bF� dO�،اندورفین
« ‰U�bMÇ—باœمرتبط
U�« ÆÊUÖپاراسمپاتیک
b�dÄ
�«År?AÇکارهای
Ë Ÿ—« e?� “« dمرور
�A?O�باÈ.برداریــد
d?N� —قدم
—U� sOMÇضــد
t� «وb)(ریلکسیشــن
�U?A� ”U�«d� dÖ« Ær�«Åt��
U�F?« ÆOÊ�?U�ÖbÈ�dUÄ�“« bتفریحی
vF?O�?� ÈU�“« b�«År?AÇ Ë Ÿ—« e?� “« d�A?O� Èd?N� —œ U�d� q�K� œ«bF� dO�« ‰U�bMÇ —œv
و
درست
،عمیق
،بیاورد
همراه
به
بزرگ
های
آرام
احساسات
.شوید
منکرشان
که
ش
ن
ای
زدن
غر
و
ذهن
در
مشکالت
مداوم
را
حواســتان
ها
ح
تفری
زنگ
در
که
فعــال
را
،بخــش
ت
لذ
ن

هورمــو
s�« r?�«u� v?� s� تنفس
r�« t?��Uاســترس
� X?�œ vK?OK�?� sO?
«d?�
N�« ÁœU?� —UO?�� t?�Q�?� s�« „—œ ÆX?�« s�« t?� X�« v�U?� —œ s�« ¨t?��U� g?�«e�« Ê«d?N�
Ÿ—«e?� ÆX�« ÁœU?� —UO?�� t?�Q�?� s�« „—œ ÆX?�« s�« t?� X�« v�U?� —œ s�« ¨t?��U� g?Ÿ�—«e«e?�«�ÊÆX
¨ rF??OO??پرت
M�??��»
U�??���È�یک
«“ËÊd??U.برید
�bd�نمUÄ� tپیش
È�u~«dÇ�—«ازv
U�U�U�ÁbX
d� dÖ«
s��«�
ÆX��“« h
»uM�
�’
�dÄ ¨�
Áb«�—dÄ«.کند
X??
v??جایی
�Ö
« bی
«.است
sUJÖ
L�b
t��drÄ�e�È
r�«d
«—�”v
b
�U� t�u~بالنــی
Ç «— s�در
« ÆX
« »uM� ’بگذارید
U� È
Áb«�—d«Äœقرار
¨ÁÁœb—�u??
dÄ � X??�باœ .کند
� dU��
L��X�«�Ê
È«—زدن
«œ Áœتلفن
—u??� X??
�œکوچکی
X??F??O??�??های
� v??تنو??�ع
� È“Ëکنید
d??�«  پرbخیالی
منظم
مثل
بدتــان�را
کاری
خودتان
 ¨ میrœ«ObMF��Êb»
å
Æ
œ
d
�
q
O
K
�
�
t
�
«
œ
«
È
Ë
å
Æ
b
�
U
�
r
�
«
u?
�
È
U
�
d
�
X
K
�
t
�
Ê
U?
Ö
b
å
Æ
œ
d
�
q
O
K
�
�
vLزیر
z«œ È
—
«
œ
d?
�
Å
Á
d
N
�
Ë
Á
œ
u?
�
X
�
«
u
M?
J
�
v?
�
U
L
�?
�
U
�
z
«
œ
È
—
«
œ
d?
�
Å
Á
d
N
�
Ë
Á
œ
u?
�
X
�
«
u
M?
J
�
v?
�
U
L
�?
�
U
�
v
L
È
«
u
�
—
œ
Á
b
�
d
Ä
s
�
«
Ê
u
Ç
Æ
b
�
U
�
u
�
�
d
Ä
Ê
¬
‰
U
�
�
s
�
d
�
N
�
b
�
U
�
È
«
u
�
—
œ
Á
b
�
d
Ä
s
�
«
Ê
u
Ç
Æ
b
�
U
�
 ایستادن، بهجای تمرکز به دوســتی صمیمی. باالخره باید تصمیم بگیرید و برای شبها اســترسهای کاریتان را و به هوا بفرســتید، برای اینکه بتوانید بهجای سینه، معموال کوتاه،وقتی استرس داریم
s
J?
L
�
¨
t?
K
�
¨
X?
�
«
Á
œ
u
�
¬
Ê
«
d?
N
�
È
«
u?
�
ò
∫
b
�
œ
v
ÊU?Öb?�d??Ä X?O?M??�« Ë È“U?�Åt?�U??O?�¬ l?�U??� „U?� ÈU� t?� X�« d�?N� ò ∫ b�« e?�« v � ÊU?�ÊUÄ U?—Öœb?È�Ëd??Ä X?O?M??�« Ë Èv
�
U
Ä
—
œ
È
Ë
È
U
�
t?
�
X
�
«
d
�?
N
�
ò
∫
b
�
«
e?
�
«
v
�
Ê
U?
“U?��«Åd
t?�A
U??O?�
�¬ “l?«�t
U??�
�„
U?
�
�«هایتــان
s�« rنگران�ی
gحل
�K� Æœکنید
u�پرvهــوا
� «b ازOراÄخــود
œU�“دیافراگــم
„UÄ v،کشیم
�«dAنفس�می
“« tسینه
� X�از
« s�« r� g
ســریع و
 عوض کردن مســیر و قدم، راه بازگشت روی حرفها و رفتارهای آدمهایی آفتاب. به خانه نخواهید برد.برداریدX
قدمی
Á b � r � q O� œ s O L � t � r � Ê UÖ b � d Ä œ « b F � t � X
åÆœœdÖÅv� ÊË —œ —œ ” d?� œU �� « XN?� v Ä— œ v Ä ÈU�— «b? A�
åÆœœdÖÅv� ÊË —œ —œ ” d?� œ U �� « XN? � v Ä— œ v Ä ÈU�— «b? A�
X�U�
jI�
احســاس
اوقات
کرد
“م�یu �t�
خانــه
راU�دست
�d?Ö ،اند
dE� —هœداد
v �آزارتــان
“u �¬ Ë v?که
K L� Èافکارتان
U�—ËU?ÊJ�«—«u—بندی
U?�« b?�v�
U� X?
�X�U�
—œ بعضی
t� œ—«„UÄ
œنتیجــه
ÊU?J?�È«u�
« t?�درJ� s?�—œ
« Æ b�
Ë Êخود
«—u�U�،پارک
tL� vوسط
���eLشدن�از
bM�“UOرد
� ،زدن
UO� t�dÇخودتانt�روی
tÈ«u�
� �d?Ö dباE—œ
�شود
—œ v
¬شکم
Ë v?bM�
K Lروی
� Èv�
—U?t�c
J�«—یک
ÂGœ�dاست
�  بهترb�u�
�ÂU�œdt�Lجم�ع
v�به
��را
eLb�u�
� bM�“به
UOv�
� UیاO�
t�dمشورت
Ç „UÄدیگران
مفید
اقدام
اولین
.داریم
نفس
ی
تنگ
خوردن
،کردن
دعــوت
قهوه
به
را
تان
ی
فیزیک
فعالیت
.باشید
متمرکز
م
آرا
تر
را
شما
کار
این
.گرفت
کمک
محــض
بــه
و
دهیــد
اختصــاص
آرام
بینی
از
،بگذارید
ناف
بــاالی
و
� L� U� n?K�?�� ÈU�Åt?�uÖ “« Ê«—«b?�U� d � t� Èd? E� v IOI? �� — œ Ê« dN� È—« œ d?N� å Æœ u �
s�« ÂU?��« È«d?� U� ÆX�?O� t?�H?Ö s�« —œ v�?OF?
ÆX�« d?~�b?L� U� n?K�?�� ÈU�Åt?�uÖ “« Ê«—«b?�U� d � t� Èd? E� v IOI? �� — œ Ê« dN� È—« œÆd?XN��« åd?Æœ~u�b?
Nt� �“�«رســیدن
dÄ s�«�— œ.کرد
tMeOO��“خواهد
�UÂ�Uتان
Å�
X��«¯�ی
�—e?�بار
�d?N� —باال
œ ÊراUÖb? �پشــت
dÄ X
È«نËÅt—�آ،خانه
qUÖzb?
U���dÄtتنفس
MO���“——tœاسترس
OKv?
�� Ut��در
Êb?��O��— Ë U�È—
È
«v
jO?O�F{و
�”
U?MË�— —U�نفس
s�«d« N� “« وÊعمیق
Â U �� « ¯
—e?� È
Æ X�
O� È«Åt��Uبدون
�«b� tسکوت��و
U?� t�dÇدر
s�ناهار
« —œ eO� Ê،بزنید
U��« لبخند
Ê
s
MX?
O�“�——œœ tباq�مقابله
ÅX
È«ازUd��وòd?∫Nb��«راe?—�œهوا
Ê U�کنید
ÖX
b?��d�Ä“سعی
X
ËÈ
ÆXO? F�{
È
� U�Ê
«b«�dبــه
U?Ê�UtÖ�b?d�Ç
Ê—œU�t��« v?کم
مزاحمت
مردم
بهU،ببرید
ذهن
راO�Ëها
بکشــید
tJ�M«Å�t« �È�«U?d�
�جــا
Ê� UU?��در
UMÈ�«—dU��UN?vM�� «d—�òÊ∫bU?N�u�Ö v� g
Áb��Uœ�«dË�«X OFÊ{«u?Ë•
�در
Åh?
�—UU��کردن
�ò u?∫طریق
“ازU?�O?،آرام
M?s�� t« œ� دســتتان
«——up?
ÖvË جایی
U� Ë X OF{هــای
Ë s� « œآد—م
u�بــا
—œ bM Çتمرین
vd?
�U J� t� t�خودتان
� g�اطرافتــان
d?� t�«—Ëd?G.غیره
� t� b?ایمیل«�و
Åt��U?�همراه �و
U?� È«dتلفن
�UN?M� «— ÊوU?Nبگوییــد
M«u?�«�È«dشکم
�ÈÊU?U�
UM�هوا
vt?�� t?d�پر
b� �buM?Ö�v
Á�bv�D?œO?«d�?�«�ÅX�Ê
� —œA?b�MM?Çکه
�⁄Uö?
J��tÊ
�،شــکمتان
t«u�� dv?ÖL?� rt�Jدر
«�—tË�d?�Gd�Ö t �با.بگذارید
b?
UAÂ�UL?«—�Ê—«ËddN�� U?dN?� Ë�r—�œËd?v�DÁO«—�s
�Å X
��?� v�?U��
� s�Á« —ÊU �
u?Ç« ÊÆX
�d?�Ö« ed�E?« Ë�—œ h
ÆbM � v � Á—U �« Ê�¬ U?g
e�O« J?
Ë L� Ê
v�U?L� s?OJ?L� t?� ÂUL?� —Ëd� U?� Ë r�Ëd?� Á«— sO?�“
Ê�UAU?��«— Ê«d?d�N�—dœN?ô�¬ ‰—eœ�vv?D�OU�� �œÅu?X��Ë�Îö“ �?tF��ÆrU�O?o
¬g
L� «s?
O?��“�“ tF�U� oL� U� U?�ÅÁb?�ÆdbÄ MŸ�u?v
تفریح
بعــد �آرامآرام برای خودتان زنگ
 این کار را روزانه. و دیافراگم استL
 خوشرویی مانند موجی وقتهایــی را فقط بــرای خودتان. که بخندیدvهایی
استرس
بهt?�خانه
کنید در
،کنید
 پــر،قــرار دارد
Ö« Æ�bò�«∫ÅÁX
œd�� « bÁObÄ�‘
œu� —U� Ë œd� “« Ë rOA�bMO� œu� d�«d� —œ Ê«—«b�U� d N� U � ÈœU� ¬ p � ò ∫ X�« Áb�¬ o OI�œu� �s�—«U—�œË œd� “«r?Ë �rOU?AN�bö?MO��Îö?œu���t?d��«db?� M—�œu?ÊÖ «v?
r?Ö�bU?�N“ �ö?t?�J?
Îö?M���« v?
t?�M?Fb?� MÆX?
�u?Ö�«v?„�UËÄ »
bM?¬ h?
�¬ v?��U?�
bM?È�«œt�U?�dœ
d N��bUM?��Èœ œ U� ¬dp
¬ o“UO�I�v��Us���««—lœ�«u� —œ v
—«b� �ËU�bM?�¬ v?
طور
نF?زما
برمی
XF?�O??—روز
œ�?b?
�Ë«uÊ� v
L?� �t«�ÆH?r?Ö�d??
s��?« �t� v?
�« Ê�Uوقتی
Ö« bs?�dJÄ .بدهید
È�«d¨� t?vF?�بیرون
��u“� h
��U�—œU�ازX�راXهوا
« �—«—dœ� b?تمرین
UM?� خودتان
“« v?CF?�بهX?که
�«است
s?JL? � ¨نخواهید
t?F?Â�Ëue?� K??‰�U?فکر
�Ë Â—“œداشتید
œ� ut��H?Ë Öô¬s
‰�«e?t�ب�هvوv?
�بــار
U��U�t?�چنــد
ÂËe?برای
K??� Ë Âهایی
“ô X??
O??�?،باشــید
� Ë ÊU??�??داشــته
�« Ær?�d??�?� c??.گردد
� d?�
—U�
œ œbË�—«Åt?p��——œ v?»�
v?»
CUF?���X?
L?
‰U?دهان
�«t?u� �v«œL?منظــم
ô X??
�طول
U??در
�??
c??��U� —œd?b��«UÅt?M?���“— «بگذارید
•M? �U?� tO?Ë�Ê
خصوص
،گیرید
ÄX
“«IÂK«�b�“d«زندگی
ÇU?�ÆbX
�UL?� �?�sروال
Êu—Ç
Ä�Êt¬O?‰�UËاز
�«�é?
s�O?d�uNO?� ی
b� �مU�نفس
Ë« ¬é?
u�—UË�œ—du� �tهM««—�ب،کنیــد
Ë Ê¬ È«e�« v�UL.آرامش
� rO�I� —وœ یوگا
XIK�،ورزش
“«— Æb�d~�bL� ÈU?� XL?�?� ¨ „ —U?Ä ¨ ⁄U � b?
¨�«„
U?ÄÆ¨bدستتان
⁄�UU��b?u�M?��dU?حرکت
r¨ �rOUM� �ÊUÖخواب
bs?
�d�Ä«“Ê«ازÂuÇ«قبــل
bÆ�bdO?��È
œ»Ê¬ ÊuÇ¬ ÊÆb«u?�� Uv� � b?s�
ÈO?«e��uO?« �v�UrL�� rU�OÊ�UIÖ�b—�œd.کرد
—�ÆÈb—�dU�~œتکــراری
�db� LtM��«œ ÊوÈuهمیشــگی
M�Æ œvزنگ
K�شیوه
�“ —„
Ä�È—«œu�دم—و
œ Áدر
b�dÄ چون
Æ œd O~خودتان
� ÊUO�—œ برای
«— d� Aروز
� Èدر
U N � U � �d � � v
¨È
dÖ« v
�� ¨ X�نفس
« ”Uعمیق
�� vÖÆوœbمنظم
uM��¬ tv� � ‚
b�d�t� vr�
�—« بهانه
vÖ•
b�“ rJ� X�« t�HN� d~�bL� U� «e�« s�« ◊U�های
آگاهانه
 �باUراO�روزمره
،بکشید
�ÆœÈu�
U Nدرستی
�vU���«bdO�Ä� œمتوجه
¨ UÈ
UJU?�بازدم
d O�~‚� dÊ
—rœ�«—gd��?A
s�« ◊های
U��—«حÆbتفری
Öb—U�J“ �r�J—�œ X�« t�HN� d~�bL•
� U� «e�«
—œÊjUIÖ�b?t��dbÄ UM��Êv?« —�u?t��Uc�G�Xv��U?« d�As��“« —« œt� X∫�b«�s
—u?Ë� p� »—¬
« eOe��ÈÈd~e�OœÇt�J� t� È
Ê« —«b�U� tL� È«d� vÖb�“ Ë UO� o� e� ÈeOÇ t� U?� � ¬ s?�U � ÊU Öb?� dÄ U� Ê« —u?� U� X
«e�««Åv�vË �Á�œö?
d��œÈ
UI«�d��« œeOu��Èœdd?~��œU�tÂ�JdÖ� tÁ�œÈ
U?�Ë � ¬ s?� U �
Ê«�—U?«�b�s
U�� «t—œL� È∫b«d��«ev�«ÖÅvb��“Ë ËÁœd�UOœ�UIo���
u?�O� v��—œ ·d� v�u� ÁåbÆ�X
�dÄ�bOM��uÖÅvb�M?t�J«uM��« òt�« œt??« œ� Áu?—�U?�« U??UO��ÈtË�åt?Æb?O�Ëu??« � v?
ÆX�O� bM?� «u � t�« œ« œu? � UO � t� t?O�Ë« —u � ÊU?L� ÆX�O� v��—œ ·d� v�u� ÁbÆX
X«�
dÄ�b«M—�Ëu¬ÖÊÅvU��“ tvJ�MU��« òt�uÖts
—u��X??
Ê�U?U?L��„U??ÄÆÈ

..زندگی

ه ساده
را کاهش
برای
سترس
ا

>> ____________________ های ____________________ عادی و ویژه
جدولÕd�ËœU� ‰Ëb� p�
≥≥¥∏

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

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

∫vI�«
V?O?�d?� b?MÇ U� Ëœ ‡ X�œd�“ ‡ ±
v?�u?J?�u� ‰u�d� È«—«œ v�UOLO�
ËUH�� v�uJ�u� g�«—¬ Ë ÊU�J�
t� ‡ ÊU��“u� ÊU��« —œ ÈdN� ‡ ≤
s�œ p� Ê«ËdOÄ ‡ bMM� rÖ t�dÖ
—œ t?�«œ s?��U� ‡ ÊU�œ ÊË—œ ‡ ≥
ÊUJ� ‡ ÊU�UMÖ ‡ sO�“
—«e�« ‡ »d� dO� ‡ v�uG� Êu�U� ‡ ¥
vMO�œu�
‡ v?�U?N?� Ë œ«b?�Å‡ Ê˛Ëd?�?O?� ‡ µ
V�d� Ë t�U~O�
c� ¨ œ—œ ÂU~M� —œ t� È« Á˛«Ë ‡ ∂
ÁU~��œ ‡ œu� v� t�HÖ v�H~� U�
ÂUOÄ X�U�—œ Ë ‰U�—« È«d� v�U��—«
ÁbOJA� —u~�« ‡
‡ t?�U?Äb?M?K?� ‡ rAÇ “« v�L�� ‡ ∑
v�ö�
U??� v??L??K??O??� ‡ —U??�¬ Ë »U?F?� ‡ ∏
d~�“U� ©≤∞∞±® XOÄœ«d� v�UL�dM�
U�U�ö�Ë« ±π∂≥ b?�u�� v�UJ�d�¬
‡ © œd?� ÈU?O?�œÅ¨ v?I?O?I?� oA�®
Êb�œ t�b�
v�d� Á˛«Ë ‡ Êb� X�uÄ „ËdÇ ‡ π

v�«uKNÄ Ë ÈdO�œ ‡ t�dÖ« vMF� t�
‘uÖd� Ë d�� rAÄ ‡ t�uKÖ “« È« tFD� ‡ ÊUOÇ—UJ� Ë ÊUA�Ë—œ t�O� ‡ ±∞
ÁbM�œ rJ� ‡ U� t�U� ‡ tE�� t� tE�� ‡ ±±
o�U� ‡ pKN� È—ULO� ‡ ·ËdF� ÈU� ÊULOÄ “« ‡ ±≤
dHM� ·d� ‡ ÁU~��� ‡ »UO�«d�« sO�“d� ‡ X�« v�uÖ —œ s�� ‘—«dJ� ‡ ±≥
ÊU�dB� ÊU�«b� “« p� d� Ê«uM� ‡ t��«d� —œ v�U��u� rO� Ë dN� ‡ ÂbL� Ë X�Ëœ ‡ ±¥
ÊU�UÄ ‡ © ø Â—«œ œUI��« tÇ t� ‡ “UIH� dO�« ‡ Á—U�Ëœ vÖb�“® Èu���u�u�� “« v�U��«œ ‡ ±µ
X�UN� Ë
Sudoku∫ÈœuL�
vÄ —œ vÄ ÈUNOÖbOL� U� Èœ«b��« Ë dO�� È«—«œ ‡ v~�U� ⁄d� ‡±
bMM� dH� sO�“ —œ t� ÈbM�U� Á—uM� ‰«œuÖ ‡ ÁbMM� t�e�“Puzzle
‡ X�bL� Ë p�d� ‡ ≤
«c� vM�UÇ ‡ u� v� ÈU�“UÖ “« ‡ v�UF��—U� »UI�« “« ‡ Áb�—œ Ë vA�Ë ‡ ≥
ÊUÖbMM� X�«b� ¨ ÊU�ULM�«— ‡ ÊœdÖ ¯— ‡ b�œ«Ë— ‡ ¥
vM�œ t��R� p� X�dÄd� ‡ ÊœdL� nOH� Ë —«u� ¨ È—U~�« qN� ‡ @MKÄ ‡ µ
¯d�UO� ‡ g�uÄ ‡ g�¬ “« vA�� ‡ ∂
b�d� Ë ‰U�d� ‡ ÂdÖ tLO� »¬ ‡ È“U� d��œ ‡ t�b� Ë VO�¬Å‡ ∑
b�œuL� dO��� «— UO�U��d� rA� Êd� —œ t� vM�—˛ q�U�� v�uL� ÂU� ‡ ∏
Ë V?� —œ t?� v?�b?F?� v?L?�� ‡ π
¨—U?� —«u?� ‡ œË— v?� —U?� t?� XFM�
≥≥¥∂ Á—UL� Áó�Ë ‰Ëb� q�
Áb� œËœd� ‡ Ê«u� œd� ‡ Ê«—«u�
±µ
±¥
t?�?K?�« ¨ —«e�« @M� ‡ ‘u�U� ‡ ±∞ Â “ ±≥« ±≤Ÿ ±± ±∞Â ”π ∏È ∑‰ ∂Ë µ« ¥È ≥„ ≤« ±Â
±
—Ë tAOÄ ‡ ÂdÖ Ã « Ë Â «
œ ‰ « Œ
« — » „ ≤
Â « Á ‘
” » ‘
« ≥
‡ g�U�“¬ Ë ÊU���« ‡ U� Èd�d� ‡ ±± — ¯ «
» —
« È Ê
Á Â «
Â — Ê ¥
p�u� Ë dB�
» « Â
Ë
«
È Ë Á
È µ
» œ ∂
‡ l�U{ Ë ÁœuNO� ‡ ”UM� Á—U�� ‡ ±≤ Œ Œ ” « Û Õ È » ”
œ — Ë „ —
— ÷ « Õ
œ ‘ « — ∑
vA�Ë—œ t�d� « È «
Ê « “ « » — ”
— Ã ‘ ∏
‰eM� ‡ ÊuM�U� ‡ v�UL�¬ o�bB� ‡ ±≥ Û „ Ê ” » « — ” Ë Á « È Á π
” «
Ê « œ “ È
» È — ·
— ±∞
Ád�c� ‡ t�U� Ë Ê
« œ «
Á œ —
Â
«
±±
œ
«
∆
«
—
‰
»
«
“
‰
Õ
±≤
Á«dLÖ Ë Ëd�� ‡ Ë— dÄ Ë Âd� v� ‡ ±¥
« È « “ Â
‚ » « ◊ Â
œ » „ ±≥
dO~OÄ Ë —«œ t�U��œ ‡ Ê « Ë Ê Ã « Ë —
« ‰ «
« ±¥
œ—u� Ë œ“ Ë «u�œ ‡ tFO�D�«bF�U� ‡ ±µ Á ‚ ‰ Œ ‰ « ’ ‚ « Ê ‘ Ë Á Â ±µ

1

www.
paivand
.ca

هر یکم و پانزدهم ماه

∫vI�«
∫vI�«
±
ÂU�
‡
v�B�
‰uK�
bMK�
Ábz«“
‡±
V?O?�d?� b?MÇ U� Ëœ ‡ X�œd�“ ‡ ±
v?�u?J?�u� ‰u�d� È«—«œ v�UOLO� ≤ —œ Ê¬d??� ·Ëd?F?� U?�¬ “« v?J?�
ÁdI� Á—u�
ËUH�� v�uJ�u� g�«—¬ Ë ÊU�J�
t� ‡ ÊU��“u� ÊU��« —œ ÈdN� ‡ ≤ ≥ ‡ gOÄ Ë Ëd�Ë— ‡ ‘u� ¯d� ‡≤
s��— t� d�«
s�œ p� Ê«ËdOÄ ‡ bMM� rÖ t�dÖ ¥
‡ U????�œ ‡ t????�d????� ·d???� ‡ ≥
—œ t?�«œ s?��U� ‡ ÊU�œ ÊË—œ ‡ ≥
‡ s?�?�«œ X?��� Ë Èb�ËUA�u�
ÊUJ� ‡ ÊU�UMÖ ‡ sO�“ µ
È“U� —œU�
—«e�« ‡ »d� dO� ‡ v�uG� Êu�U� ‡ ¥ ∂ oK� ‡ oOÇô¬ ‡ Êb� q�«œ ‡ ¥
vMO�œu�
‘Ë— Ë V�c� ¨ u� Ë
‡ v?�U?N?� Ë œ«b?�Å‡ Ê˛Ëd?�?O?� ‡ µ ∑ »U?�?� t?� ‡ V?O?�� Ê«uO� ‡ µ
V�d� Ë t�U~O� ∏ U????�u????� åŸU????{Ë«ò U???� ‡ Êœ—Ë¬
b�u�Åv�
c� ¨ œ—œ ÂU~M� —œ t� È« Á˛«Ë ‡ ∂
ÁU~��œ ‡ œu� v� t�HÖ v�H~� U� π v?A?�d?� ‡ X�U� Ë X�U� ‡ ∂
v�U� Ë gJ�œdÖ ‡ v�U�d�U�Ë
ÂUOÄ X�U�—œ Ë ‰U�—« È«d� v�U��—«±∞
‡ v???�U???O???Ö ÈU??� t??�??�— ‡ ∑
ÁbOJA� —u~�« ‡
bML�Ëd� ‡ U�uK��
‡ t?�U?Äb?M?K?� ‡ rAÇ “« v�L�� ‡ ∑±±
—u?NA�
ÊU��«œ
‡ V�« ‰U� ‡ ∏
v�ö�±≤
t�ô® v�Ë— V�œ« U�Ëœ —b�U�J�«
U??� v??L??K??O??� ‡ —U??�¬ Ë »U?F?� ‡ ∏
r?�U?� bM��œdÖ ‡ Z� Ãd� ‡ ÁUO�
d~�“U� ©≤∞∞±® XOÄœ«d� v�UL�dM�±≥
q�« Ë tA�— ‡ ©Ë—u��u�
U�U�ö�Ë« ±π∂≥ b?�u�� v�UJ�d�¬±¥ ‡ t????�U????� “« v????A????�????� ‡ π
‡ © œd?� ÈU?O?�œÅ¨ v?I?O?I?� oA�®
—œ È«b?� ‡ b?O�« Ë X�«bLAÇ
Êb�œ t�b�±µ
êÄ êÄÅ¨ r�d� r�
v�d� Á˛«Ë ‡ Êb� X�uÄ „ËdÇ ‡ π
V?�«d� ‡ ÁdO� Ë ÈdL��� ‡ ±∞
v�«uKNÄ
b�¬ v� åÃU�ò U� ‡ s��«œ
—UE��«Ë¨ÈdO�œ
Êœu� ‡ t�dÖ« vMF� t�
‘uÖd� Ë d�� rAÄ
“« È« ËtFD�
‡ ÊUOÇ—UJ�
ÊUA�Ë—œ t�O� ‡ ±∞
‘Ë—‡Ët�uKÖ
Á«— ‡ fOK�«
ÊUDO�
‡ UN�—UH� ‡Ë ±±
www.printablesudoku99.com
”d� Ë XA�ËÅ
‡ dB�
Ë È—U�
d�R� ‡‡ ±≤
ÁbM�œ
rJ�
‡ U�‡t�U�
tE�� t� tE�� ‡ ±±
q� qO�U� n�U� ‡ „œu� Ëo�U�
qH� ‡ ‡”b�
‘¬È—ULO�
‡ ÊU�œ‡ÊË—œ
‡ ±≥
pKN�
·ËdF�
ÈU� ÊULOÄ “« ‡ ±≤
ÊËb?� d?~?�œ —uA� t�dHM�
È—uA�
—u�� ‡ v~��U�
XAN�
‡ VI�Ë
XAÄ—œ‡ ±¥
·d�“« Á—U���«
‡ ÁU~���‰U�‡ »UO�«d�«
sO�“d�
‡ X�«
v�uÖ
s�� ‘—«dJ� ‡ ±≥
ÊU�dB� ÊU�«b� “« p� d� Ê«uM� ‡ t��«d� —œ v�U��u� rO� Ë dN� ‡UO�U�
ÂbL� Ë X�Ëœ ‡ ±¥
Ÿu� êO� rJ�ÊU�UÄ
Ë ÁU�MÄ
o��
‡ Ê«—«œ
tâ�uÖvÖb�“®
v�HM� t�«b~�—
‡ ±µ “« v�U��«œ ‡ ±µ
‡ © q�«
ø Â—«œ
œUI��«
tÇÁdN�
t� ‡ Êu�
“UIH�Œd�
dO�«ÈU�Å
‡ Á—U�Ëœ
Èu���u�u��
ÆÆÆ V�u� t� d~� œu� vL� l{Ë UO�U�
X�UN� Ë
∫ÈœuL�
∫ÈœuL�
Ê«dN� l�«u� “« ‡ b�¬ v� qL� t� —«u�œ —UNÇ t� œËb�� vK�� —œ t� fOM� tO�� v�“—Ë ‡±
vÄ —œ vÄ ÈUNOÖbOL� U� Èœ«b��« Ë dO�� È«—«œ ‡ v~�U� ⁄d� ‡±
v�UOLO� dBM� ‡ U�b��U� Ë «dH� ‡ b�—«c~� Êb� ÈË— Ë bMM� fO� »¬ —œ t� È« tÇ—UÄ ‡ ≤
bMM� dH� sO�“ —œ t� ÈbM�U� Á—uM� ‰«œuÖ ‡ ≥µ
ÁbMM�
t�e�“
Ë p�d� ‡ ≤
vL�«
œb� ‡U� X�bL�
d�U�
ÈU�“UÖ
“« ‡ v�UF��—U�
»UI�«“U�“« ‡‡≥Áb�—œ Ë vA�Ë ‡ ≥
V�U� dOL{ ‡«c�
—œ vM�UÇ
ÁœdÄ ¨Âd�‡ u�
v�v�
‡ »«c�
Ë v�U�d�b�
‡ ° t��J�
ÊUÖbMM�
X�«b�—UO��
¨ ÊU�ULM�«—
ÊœdÖ
dO�H� Ë Õd� ‡ ÁbO�U�
a� ‡ œ—ËUO�
b�“d� t�‡v�“
‡ ¥ ¯— ‡ b�œ«Ë— ‡ ¥
vM�œ
t��R�
X�dÄd�
‡ ÊœdL�
nOH�‘—UL�
Ë —«u�b�«Ë
¨ È—U~�«
s��U�
t�«Ë—p�
Ë ÊœU��d�
‡ ÈbM�UL�
‡ ÊU��«
‡ µ qN� ‡ @MKÄ ‡ µ
¯d�UO�
‡ g�uÄ‡ ‡∂g�¬ “« vA�� ‡ ∂
U�— v� Ë hK�� ‡ Âd� Ë ÈœdL�«u�
‡ ‘—u��U�
b�d�‘—UL�
Ë ‰U�d�b�«Ë
‡ ÂdÖ
tLO� ‰uÄ
»¬ ‡ `D�
È“U� d��œ
d~�«d�Ë Õö� ‡ t�U� U� bM�
‡ bMK�U�
b�«ËÅ‡‡∑t�b� Ë VO�¬Å‡ ∑
©d�U�
¯d�dO���
‡ ÊUDO�®
n��U�d�rA�
qO�U�O�
ÊU��«œq�U��
‡ ∏ v�uL� ÂU� ‡ ∏
b�œuL�
«— UO�U��d�
Êd� ·ËdF�
—œ t� vM�—˛
ÁœU??� ¨d??�“ ‡ ‚«d?� Ë È—Ëœ ‡ π
Ë V?� —œ t?� v?�b?F?� v?L?�� ‡ π
uKO� —«e� ‡ gMO� Ë ÁU~� ‡ vL�
—«u?�ÈœU�
‡ œË—‰Ëb�
v?� —U?�q�
t?� XFM�
≥≥¥∂ ¨—U?�
Á—UL�
≥≥¥∂U�ö�«
Á—UL�
Áó�Ë
Ë
v?F?�«Ë
‡ ‰U�“
‡ ±∞‰Ëb� q�
Áb� œËœd� ‡ Ê«u� œd� ‡ Ê«—«u�
±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
—uJ�
±µ ±¥ ±≥
±≤ Ë±±bMLA�b�«
±∞ π ∏‡ vKL�
∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
@M�
Â « Ê t?�?K?�«
”
Â ¨”—«e�«
È ‰
« È‡ ‘u�U�
— Û Â ‡ ±∞
« ±
Â “ « ‡Ÿ
Â ”t�«œ
È ‡‰±±Ë « È „ « Â ±
t?H?O?K?�
e?O?�¬d?�?�
” » ‘
«
œ — « »
” « Ë — ≤
—Ë
tAOÄ
‡
ÂdÖ
Ã « Ë Â «
œ ‰ « Œ
œ Ë —
Â « „ « Ê
Â « — Ã « ≥
°œ—«b� È« t�UO� d�ô
U� ‡ v�U�� ” »« ‘— » „« ≤≥
— ¯ «
Â « Á ‘
‡« g�U�“¬
” «
œ ‰ ÈË ÊU���«
Á ‚ ‡ÕU� Èd�d�
” — ‡ ±±
œ ¥
Ë
X????�«œ«“¬
‡
‡Á ±≤Â «
»
—
« È“u???�???�œ
È Ê
Â — Ê ¥
» ” Õ
· ” «
« ‰ „ È
Á µ
p�u� Ë dB�
» ÊËb�d�
« Â “« È—UF�«
Ë
«
È Ë Á
È µ
vK�u�
t�uL��
«
— « » «
» « Ê È Â
Œ « ∂
Œ
Œ ” « Û
Õ È » ”
» œ ∂
Ë ÁœuNO�
” Â « ‡œ l�U{
«
« — È‡ ”UM�
Ë
ÛÁ—U��
— « ‡ ±≤
Á ∑
«“«—œ
q�UI�
¨
XF�Ë
‡
œ — Ë „ —
— ÷ « Õ
œ ‘ « — ∑
— Û
È “ Ê Ë œ Ê « vA�Ë—œ
Â œ t�d�
Ê ∏
« U???H???�
È « “« ‡ Ê—U???Öœ—Ëd???Ä
« “ « ‡»±≥— ”
— Ã ‘ ∏
Œ ” « Û
Â « Â Á
È Ê « Â È π
Û „ Ê ”
» « — ”
Ë Á « È Á π
‰eM�
‡ ±≥
Ë ‰
Ê « ‡È ÊuM�U�
” Ê ‡ v�UL�¬
‚ « o�bB�
È
Ê ±∞ ‡ Áb�d�cÄ t�u� vMF� t� v�UF��—U�
” «
Ê « œ “ È
» È — ·
— ±∞
«
Á œ — Ê
œ Â —
«
‡ÁÊ«bA�¬
Ád�c�
‡ «t�U� ±±
Ë Ê
« œd�
œ d�L�
«
œ —
Â
«
±±
Ê È «
Ê Á Û
« È Ë Ã
— « ±≤
œ
«
∆
«
—
‰
»
«
“
‰
Õ
t??O??K??I??�
t?K?O?�Ë
‡
‰e?M?�
‡
±¥
±≤
œ Ë — Á«dLÖ
œ » Ë Ëd��
« Â ‡ÊË—»dÄ Ë« Âd� —v�
¯‡ ±¥
œ ±≥
« È « “ Â
‚ » « ◊ Â
œ » „ ±≥
‡ vL�b� —«b�dÇ
« È Ë —
» È «
Â Ë« —«œ
Á t�U��œ
Ë « ±¥
dO~OÄ
‡ Ê «sÄ«˛Ë e�d�
Ê
Ã « Ë —
« ‰ «
« ±¥
— Ë
« » Ê « ‰ Ë «
Â « Ê »
Á Êœd�
‚ ‰ »Ë–
Œ ‰‡ X�UO�
« ’ “Ë—
‚ ‡« ±µ
Ê
‘ Ë Á Â ±µ
œ—u� Ë œ“ Ë «u�œ ‡ tFO�D�«bF�U� ‡ ±µ±µ eK�

Easy Sudoku Puzzles 1
EASY

1 4 2
9
7
4
8
8
5
2
2
4 8
3
1 2 6
8
7 2 9 4
5
2
6
2 8
9 4 1
7 9 1
8 5 3

5
9
4

1

ÈœU� ‰Ëb�

∫vI�«
ÂU� ‡ v�B� ‰uK� bMK� Ábz«“ ‡±
—œ Ê¬d??� ·Ëd?F?� U?�¬ “« v?J?�
ÁdI� Á—u�
‡ gOÄ Ë Ëd�Ë— ‡ ‘u� ¯d� ‡≤
s��— t� d�«
‡ U????�œ ‡ t????�d????� ·d???� ‡ ≥
‡ s?�?�«œ X?��� Ë Èb�ËUA�u�
È“U� —œU�
oK� ‡ oOÇô¬ ‡ Êb� q�«œ ‡ ¥
‘Ë— Ë V�c� ¨ u� Ë
»U?�?� t?� ‡ V?O?�� Ê«uO� ‡ µ
U????�u????� åŸU????{Ë«ò U???� ‡ Êœ—Ë¬
b�u�Åv�
v?A?�d?� ‡ X�U� Ë X�U� ‡ ∂
v�U� Ë gJ�œdÖ ‡ v�U�d�U�Ë
‡ v???�U???O???Ö ÈU??� t??�??�— ‡ ∑
bML�Ëd� ‡ U�uK��
—u?NA� ÊU��«œ ‡ V�« ‰U� ‡ ∏
t�ô® v�Ë— V�œ« U�Ëœ —b�U�J�«
r?�U?� bM��œdÖ ‡ Z� Ãd� ‡ ÁUO�
q�« Ë tA�— ‡ ©Ë—u��u�
‡ t????�U????� “« v????A????�????� ‡ π
—œ È«b?� ‡ b?O�« Ë X�«bLAÇ
êÄ êÄÅ¨ r�d� r�
V?�«d� ‡ ÁdO� Ë ÈdL��� ‡ ±∞
b�¬ v� åÃU�ò U� ‡ s��«œ —UE��« ¨ Êœu�
‘Ë— Ë Á«— ‡ fOK�« Ë ÊUDO� ‡ UN�—UH� ‡ ±±
”d� Ë XA�ËÅ‡ dB� Ë È—U� ‡ d�R� ‡ ±≤
q� qO�U� n�U� ‡ „œu� Ë qH� ‡ ”b� ‘¬ ‡ ÊU�œ ÊË—œ ‡ ±≥
ÊËb?� d?~?�œ —uA� t� È—uA� “« Á—U���« ‰U� —u�� ‡ v~��U� XAN� ‡ VI�Ë XAÄ ‡ ±¥
UO�U�
Ÿu� êO� rJ� Ë ÁU�MÄ q�« o�� ‡ Ê«—«œ ÁdN� Êu� Œd� ÈU�Åtâ�uÖ v�HM� t�«b~�— ‡ ±µ
ÆÆÆ V�u� t� d~� œu� vL� l{Ë UO�U�
∫ÈœuL�
Ê«dN� l�«u� “« ‡ b�¬ v� qL� t� —«u�œ —UNÇ t� œËb�� vK�� —œ t� fOM� tO�� v�“—Ë ‡±
v�UOLO� dBM� ‡ U�b��U� Ë «dH� ‡ b�—«c~� Êb� ÈË— Ë bMM� fO� »¬ —œ t� È« tÇ—UÄ ‡ ≤
≥µ vL�« œb� U� d�U�
V�U� dOL{ ‡ —œ ÁœdÄ ¨Âd� v� ‡ »«c� Ë v�U�d�b� ‡ ° t��J� “U� ‡ ≥
dO�H� Ë Õd� ‡ ÁbO�U� a� ‡ œ—ËUO� —UO�� b�“d� t� v�“ ‡ ¥
s��U� t�«Ë— Ë ÊœU��d� ‡ ÈbM�UL� ‡ ÊU��« ‘—UL� b�«Ë ‡ µ
U�— v� Ë hK�� ‡ Âd� Ë ÈœdL�«u� ‡ ‘—u��U� ‡ ∂
d~�«d�Ë Õö� ‡ t�U� U� bM� ‘—UL� b�«Ë ‡ bMK�U� ‰uÄ ‡ `D� b�«ËÅ‡ ∑
©d�U� ¯d� ‡ ÊUDO�® n��U�d� qO�U�O� ·ËdF� ÊU��«œ ‡ ∏
ÁœU??� ¨d??�“ ‡ ‚«d?� Ë È—Ëœ ‡ π
uKO� —«e� ‡ gMO� Ë ÁU~� ‡ vL�
≥≥¥∂ Á—UL� ÈœU� ‰Ëb� q�
Ë v?F?�«Ë U�ö�« ‡ ‰U�“ ‡ ±∞
±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
—uJ� Ë bMLA�b�« ‡ vKL�
Â « Ê ”
Â ” È ‰ « È — Û Â « ±
t?H?O?K?�
‡ e?O?�¬d?�?� t�«œ ‡ ±±
” » ‘
«
œ — « »
” « Ë — ≤
œ Ë —
Â « „ « Ê
Â « — Ã « ≥
°œ—«b� È« t�UO� d�ô U� ‡ v�U��
” «
« œ ‰ È
Á ‚ Õ
” — œ ¥
Ë X????�«œ«“¬ ‡ È“u???�???�œ ‡ ±≤
» ” Õ
· ” «
« ‰ „ È
Á µ
vK�u� ÊËb�d� “« È—UF�« t�uL��
«
— « » «
» « Ê È Â
Œ « ∂
” Â « œ «
« — È Ë
Û — « Á ∑
«“«—œ q�UI� ¨ XF�Ë ‡
— Û
È “ Ê Ë œ Ê «
Â œ Ê ∏
U???H???�
“«
‡ —U???Öœ—Ëd???Ä ‡ ±≥
ایراخنواه
جواد
Œ ” « Û
Â « Â Á
È Ê « Â È π
Ë ‰ ____________________
Ê « È ” Ê
‚ «
È
Ê ±∞ ‡ Áb�d�cÄ t�u� vMF� t� v�UF��—U�
«
Á œ — Ê
œ Â —
«
«
±±
œd� d�L� ‡ Ê«bA�¬
Ê È .Sherbrooke
«
Ê Á Û
« ÈW
Ë Ã 5655
— « ±≤
t??O??K??I??� t?K?O?�Ë ‡ ‰e?M?� ‡ ±¥
œ Ë — œ »
« Â Ê » «
— ¯ œ ±≥
NDG,
H4A 1W6
sÄ«˛ e�d� ‡ vL�b� —«b�dÇ
« È Ë —
» È «
Â « Á Ë « ±¥
— Ë
« » Ê « ‰ Ë «
Â « Ê » ±µ eK� Êœd� »Ë– ‡ X�UO� “Ë— ‡ ±µ

±
≤
≥
¥
µ
∂
∑
∏
π
±∞
±±
±≤
±≥
±¥
±µ

عینکفرهت

را بر روی سایت
بخوانید
Tel.: 514-481-0671
©Ê«d�« t�U�“Ë— ÈUN�bM�“UO� ® ÂUOÄ Ê«d�« —œ Áó�Ë e�«u�©Ê«d�«
U� Á«dL�t�U�“Ë—
Áó�Ë ‰Ëb�
ÈUN�bM�“UO� ® ÂUOÄ Ê«d�« —œ Áó�Ë e�«u� U� Á«dL� Áó�Ë ‰Ëb�

28

 سال  25شماره  10  1412اسفند 1397

www.paivand.ca since 1993

ِ
تفاوت اروپا با آمریکا در مورد ایران
محمودسریعالقلم
ِ
ِ
باعث
قــدرت فــراوان
بیتفاوتــی نســبت به
دیگــران میشــود.
ریشــۀ اهمیــت دادن
بــه دیگــران در نیــاز
و وابســتگی اســت.
ایــن یــک واقعیــت
اجتنابناپذیــر زندگی
انسانهاست.تربیتها
و آموزشهای فراوانی باید صورت
پذیرد و ســاختارهای بیشــماری
ِ
قدرت فراوان و اخالق
بِ نا شــود تا
نسبی ممزوج گردند.
بــه ســختی بشــر بتواند قــدرت،
انصاف ،اخالق و راستگویی را در
یک شبکه جمع کند.
متاســفانه ،وقتی قــدرت افزایش
اهمیــت خود
مییابــد ،دیگــران ّ
را از دســت میدهنــد .در روابــط
اهمیــت دادن عمدتا
بین المللّ ،
اقتصادی است.
نکتــۀ منفــی در برخــورد اروپا و
آمریکا با ایران این اســت که این
موضــوع ریشــههای اقتصادی،
مالی و تجاری ندارد زیرا نیازی به
ایراننیست.
چنــدی پیش یــک مقــام آلمانی
به این نویســنده گفــت :ما (یعنی
آلمــان) بــا لیتوانــی تجــارت بــه
مراتب بیشــتری نســبت به ایران
داریــم (جمعیــت لیتوانــی۲.۸ :
میلیــون نفر؛ مســاحت۶۵.۳۰۰ :
کیلومتــر مربع) .تولیــد ناخالص
داخلی اتحادیه اروپا حدود ۱۹۱۰۰
میلیارد دالر است و با آمریکا حدود
 ۶۸۶میلیارد دالر تجارت دارد.
تجارت اتحادیه اروپا با ایران حدود

کی-رش مربی تیم
کارلوس
ُ
فوتبال ایران
آقای کارلوس مانوئــل بریتو لئال
کیُ -رش ،مربی  65ساله پرتغالی
کــه در ســال  1953در نامپــوال،
موزامبیک پرتغال به دنیا آمده در
سال  1395شمسی رسما به عنوان
ســرمربی تیم ملی فوتبــال ایران
انتخاب گردید.
کــیُ -رش در دو دوره دســتیار
آلکــس فرگوســن در منچســتر
یونایتد ،و دو دوره ســرمربی تیم
ملی پرتغال بودهاست و این تیم را
در جام جهانی  ۲۰۱۰رهبری کرد.
او ً
قبال موفق بــه راهیابی به جام
جهانی  ۲۰۰۲با تیم ملی آفریقای
جنوبی شــده بود و بعدتــر در دو
دوره بــه همراه تیم ملــی ایران در
جام جهانی حضور یافت.
از دیگــر تجربیــات مربیگری وی
میتــوان بــه ســرمربیگری رئــال
مادریــد در فصــل ۲۰۰۴–۲۰۰۳
ال لیگا اشاره کرد که دوران ناموفقی
برای وی تلقی میشود.
او همچنیــن ســابقٔه مربیگری در
جیلیگ (ژاپن) و امالاس (ایاالت

اروپاییها و آمریکایی ها هر
دو جمهوری اسالمی را قبول
ندارند؛ یکی صراحتا این را
میگوید؛ دیگری تعامل میکند
و عکس میگیرد!

 ۱۲.۲میلیارد دالر است.
اگــر شــخصی فرصــتِ
شــنیدن نجواهــای
اروپاییهــا را داشــته
باشــد متوجه میشــود
که آنهــا ایران را عاری
ِ
عقالنیت اقتصادی
از
میدانند.
شاید در شرایط عادی،
تجارت اتحادیــۀ اروپا با
ایران در حد ویتنام باشد (۴۵-۴۰
میلیارد یورو).
تجــارت آمریــکا بــا  ۲۵کشــور
خاورمیانه و شــمال آفریقا (بدون
محاسبۀ تســلیحات) حدود ۲۱۵
میلیارد دالر است.
این درحالی است که فقط تجارت
آمریکا با آلمان حدود  ۱۷۰میلیارد
دالر است.

طــی چندین دهــه حدود ۵
ِ
درآمــد ملی و
تریلیــون دالر
رشد فنآوری ایجادکند.
ِ
تفــاوت دیگــرِ میــان اروپا و
آمریکا در جایگاه سیاست خارجی
و نظام سیاسی آنها است.
اروپاییها عموما در طیف احزابی
کــه در پارلمانهــای آنهــا وجود
دارد پیرامون موضوعات سیاست
خارجــی بــه تفاهــم و اجمــاع
میرسند .با تغییر دولتها جهت
گیری آنها تغییری نمییابد.
در آمریکا هــر نهاد حکومتی برای
خود سیاســت خارجــی دارد و در
نهایــت ،جایگاه البیهــا در طیف
نهادهــای حکومتی ،جهت گیری
یــک موضوع سیاســت خارجی را
مشخص میکند .البیها به مراتب
تعییــن کنندهتر از دســتگاههای
اجرایی هســتند .برجــام ،نتیجۀ
ِ
ِ
موقــت کاخ ســفید بــر
موفقیــت
البیهای قدرتمند بود .یک فعال
حــزب دموکــرات اخیــرا در یــک
کنفرانس میگفــت :اگر ما ۲۰۲۰
بــه قــدرت برگردیم ممکن اســت
برجــام را احیا کنیم ولی تحریمها
ِ
قدرت البیها ،سر جای
به واسطۀ
خود میمانند.
ایــن تفســیر از سیاســت خارجی
آمریــکا نــکات بدیهــی و همگانی
اســت .جــای تعجــب اســت کــه
دستگاه عریض و طویل دیپلماسی
بــا صدهــا کارشــناس و انبوهی از
تجربه و ادعا ،متوجه این بدیهیات
در روابــط بینالملــل و سیاســت
خارجــی آمریــکا نشــد .ایــن خود
معرف این واقعیت است که درجۀ
شــناخت از اقتصــاد و سیاســت

متحــدٔه آمریکا) و تیم ملی امارات
را دارد.
او پس از باخت تیم ملی در مقابل
ژاپــن کــه برخالف پیــش بینی او
ســر این دوره از مسابقات بود ،در
 28ژانویــه  2019تــا پایان گرفتن
قــراردادش از ســمت خــود کناره
گیری نمود و به عنوان مربی تیم
فوتبال کلمبیا شروع بکارکرد.
وی در دو دوره همکاری با تیم ملی
فوتبال ایران عالوه بر تامین کلیه
امکانــات زندگی و اقامت ســالیانه
مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار
یــورو بــه عنــوان حقــوق دریافت
می کرد.

جریمه محکــوم گردیــد .رونالدو
همچنیــن یکبار دیگر در اســپانیا
به پرداخــت مبلــغ  554000دالر
محکوم شده بود.
روزنامه نگاران ورزشی یادآور شده
اندکه وی در ســال هــای  2011و
 2014نیــز محکوم به پرداخت 10
میلیون یورو در ســایرکشــورهای
اروپایی شده بود.

ِ
تفاوت ظاهــری در برخورد
شــاید
اروپــا و آمریکا نســبت به ایــران را
بایــد در عوامــل دیگــر جســتجو
کــرد .اروپاییهــا عموما خــود را
کشــورهای خواهان دموکراسی/
دولــت رفــاه تعریف میکننــد و با
تجربیات تاریخی که در ناخودآگاه
آنهــا حضــور دارد از جنــگ،
خشــونت و درگیری هــراس دارند
و نگران تحمل پیآمدهای تشدید
تخاصمات در خاورمیانه هستند.
اروپاییهــا تا آنجــا پیش رفتند که
ســه میلیارد یورو برای هزینههای
حــدود  ۲.۶۸۸.۶۸۶نفــر مهاجــر
سوری در اختیار ترکیه قرار دادند.
در مقابــل ،آمریــکا تنها کشــوری
اســت که توانســت حتی از جنگ
ســرد بــا کمونیســم و شــوروی

فرار مالیاتی رونالدو

رونالدو فوتبالیســت معروف خط
حمله پرتغال و برنده توپ طالیی
فوتبال بخاطرکاله برداری مالیاتی
در اســپانیا به همراه همسرش در
دادگاه مادریــد حضــور یافــت .در
ایــن دادگاه وی به دو ســال زندان
و پرداخــت  486000میلیون دالر

قهرمانی تنیس بانوان WTA
Women's Tennis
Association

در مســابقات قهرمانــی انجمــن
بازیکنــان حرفــه ای بانــوان کــه
در نیوپــرت بیچ کالیفرنیــا انجام
گردید ،تنیس باز  18ســاله کبکی
دوشـ�یره بیانکا اندرسـ�کو   �Bian
 ca Andreescuدر بــازی فینال
حریف آمریکایی خود ریگی هیس
را بــا نتیجــه  5-6و  6-4و 6-3
مغلوب نمود و عنوان قهرمانی این
دوره از مســابقات را نصیــب خود
کرد.
دوشــیزه بیانــکا در
مســابقات قهرمانــی
تــا مرحلــه فینــال بــا
مهارت زیاد و سرویس
هــای محکــم و ارائــه
بــازی خــود حریفــان
خود را شکســت داد و
بــازی هــای وی مورد

بینالملل در داالنهای پروپاگاندا
متوقف شده است.
نکتۀ سوم در روانشناسی قدرت
است.
در رفتــار سیاســی ،اروپاییهــا به
مراتــب پیچیدهتــر از آمریکاییها
هســتند .آمریکاییهــا فرهنگــی
صریح و مستقیم دارند .در روابط
اجتماعی و سیستم اقتصادی خود
نیز اینگونه هســتند .آمریکاییها
هنرِ استتارِ نفرت را ندارند.
تــوان غیرقابــل مقایســۀ مالــی،
اقتصادی ،فنآوری و نظامی آنها
نســبت به دیگران ،این خصلت را
حتی تشدیدکرده است.
ِ
نیــت آمریکاییها به مراتب
فهم
راحتتر از اروپاییهاست.
در عین حــال ،اگر عملکرد هر دو
را بر روی یک منحنی ببریم ،بسیار
روشــن است که اهداف جمهوری
اســامی را قبــول ندارنــد .یکــی
صراحتــا این را میگویــد؛ دیگری
تعامــل میکند و عکــس میگیرد
ولی همان نتیجه را منتقل میکند.
اروپاییهــا بــا صدها فیلســوف و
پانصد سال تجربۀ مدیریت اختالف
ِ
استراتژیست
در سنت Sun Tzu
چینــی که حــدود  ۲۵قــرن پیش
زندگی میکرد عمل میکنند.
جملــۀ زیرکه از اوســت ،شــاهکارِ
فکری و مدیریت استراتژیک است:
For to win one hundred
victories in one hundred
battles is not the acme of

اســتقبال بسیار
تماشاچیان قرار
گرفتم.
بیانــکا پــس از
در
پیــروزی
مسابقاتMTA
دو روز بعــد نیــز
در زمیــن تنیس
 BOIS LE AXکشور هلند موفق
شــد حریف روســی خود دوشیزه
اردان بــه تک را بــا نتیجه  6-2و
 6-4شکست دهد و قهرمانی این
مسابقات را بدست آورد.
این پیروزی بــرای کانادا موفقیت
قابل توجهی در ورزش تنیس می
باشد.

پنجاه و سومین سوپر بال
Super Bowl LIII

فوتبــال آمریکایــی از معروفترین
و پربیننــده تریــن ورزش هــای
آمریکایی اســت .هر ساله در بازی
فینــال تماشــاچیان بســیاری بــا
پرداخت مبالغ سنگین به دیدار این
مســابقه می روند.
عــاوه بر جذابیت
مســابقه در زمــان
هــای اســتراحت
تیم ها شرکت های
بزرگ بــا پرداخت
هزینه های سرسام
آور تبلیغات خود را
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skill. To subdue the enemy
without fighting is the
acme of skill.
Sun Tzu, The Art of War,
circa 500 BCE

(صــد پیــروزی در صــد جنــگ
بهدســت آوردن ،هنــر نیســت.
نهایت توانمنــدی ،مغلوب کردن
دشمن بدون جنگیدن است)
روش اروپاییها را زمانی
مضمون ِ
یــک دانشــگاهی /سیاســتمدار
ِ
متولــد اروپــا گفــت:
آمریکایــی
«برخورد با ایران خیلی استراتژی
نمیخواهد».
در حکمرانی عقالنی ،این ســخن
که نباید در انتظار دیگران نشست
و بــه آنهــا امیــد بســت متین و
منطقی است.
باید از خود پرسید :کدام کشورها و
کدام بنگاههای خارجی به کاالها و
خدمات ایرانی محتاجاند؟
وابســتگی
بازی «بــرد -برد» در
ِ
متقابل اســت .وابســتگی به کاال
و خدمــات و بانکهــای آنهــا
وابســتگی یک طرفه است .ترکیه
ِ
 ۸۲میلیــارد دالر بــه اتحادیۀ اروپا
صــادر میکنــد .کــرۀ جنوبی ۵۶
میلیارد دالر .مکزیک  ۲۴۳میلیارد
دالر بــه آمریکا صادر میکند .هند
 ۵۰میلیارد دالر.
در میان دهها تعریف ،این تعریف از
استقالل را در نظر بگیرید:
«کشــوری مستقل است که به آن
زور نگویند».
به چه کشوری زور نمیگویند؟
به کشــوری کــه عمدتــا از لحاظ
اقتصادی به آن وابســته باشــند و
وابســتگی متقابــل وجود داشــته
ِ
باشد .ترکیه عضوِ ناتو است ولی با
روسیه شراکت سیاسی دارد.
تحمــل میکننــد چون
غربیهــا
ّ

در تلویزیــون
هــای متعــدد
استادیوم و رسانه های گروهی
انجام می دهند.
در پنجــاه و ســومین بــازی
ســوپربال بین تیم هــایLos
 Angeles Ramsو New
 England Patriotsکــه در
استادیوم  100000نفری انجام
شد قیمت برای بهترین صندلی
استادیوم به مبلغ  409505رسید
و در ردیــف هــای دور از زمیــن
بازی بلیت به قیمــت  2871دالر
به فروش رفت.
تماشــاچیانی که در
اطــراف اســتادیوم
ناظــر مســابقه از
طریق تلویزیون های
بزرگ بودنــد ناگزیر
بــه پرداخــت 4663
دالر برای هر صندلی
بودند .تماشــاچیان
ســوپر بــال عــاوه
بــر شــهرهای مختلف آمریــکا ،از
کشورهای مختلف از جمله کانادا و
مکزیک و برزیل می باشندکه برای
بلیت حق تقدم دارند.
قبل از شروع مسابقه و نیز در هنگام
انتراکــت خوانندگانی معروف دنیا
برای اجــرای برنامه های تفریحی
به اســتادیوم دعوت می شــوند و
نیز برنامه هــای مختلف تفریحی
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وابستگیهای متقابل قابل توجهی
با ترکیــه دارند .سیاســت خارجی
ترکیــه بر اســاس توئیــت طراحی
نشده است بلکه پشتوانههای مهم
اقتصادی دارد .بانکهای اروپایی
نمیگذارند دولتهایشان با ترکیه
خیلــی تلخــی کننــد .پیشبینی
میشود که تولید ناخالص داخلی
ترکیه در ســال آینده میــادی به
 ۹۰۰میلیارد دالر برسد .او نه نفت
دارد و نه گاز و پتروشیمی.
در برخورد اروپــا و آمریکا با ایران،
آنچنــان تفــاوت محتوایــی وجود
ندارد .هیچکدام به ایران وابســته
نیســتند .چین در مقیاس بسیار
وســیعی ،غــرب و غیرغــرب را به
خود وابســته کرده است و اهداف
خود را به آرامی پیش میبرد .وقتی
زمستان میشــود ،خواســتهها و
ِ
اروپای
فشارهای سیاسی روسیه از
شرقی افزایش مییابد چون آنها را
با لولههای گاز و فروش گاز به خود
وابسته کرده است.
عدالت خواهی در روابط بینالملل
از طریــق اعــداد و ارقام به دســت
میآیــد .حــق و حقــوق ایــران در
روابــط خارجــی از مســیر کار،
فعالیت ،کارآمــدی ،تولید ،مز ّیت
نسبی و صادرات به دست میآید.
ژاپنیها ســال  ۱۸۶۸به این کانون
حکمرانــی رســیدند .کرهایهــا
 ،۱۹۶۲چینیهــا  ،۱۹۸۰ترکیــه
 ۱۹۸۲و هند  .۱۹۸۵منظور اینکه
این نکات قدیمی هستند و چندان
تخصصی نیستند؛ نویسنده آنها را
در ترم دوم دانشگاه (پاییز )۱۳۵۶
در درس اقتصاد سیاسی بینالملل
آموخت.
منبع :وبسایت نویسنده

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

بــه اجرا
گذاشــته مــی
شود .بر اساس
آمار گرفته شده
در پنجــاه و
سومینمسابقه
ســوپربال 103
میلیــون بــال
مرغ سرخ کرده
و  20میلیون پیتــزا و  ،325گالن
آبجو و  10میلیون «ریبز» (دنده)
 2270میلیون پاکت چیپس و 38
میلیــون پاکت پــاپ کــورن و 44
میلیون بســته پنیر مصرف شــده
است.
الزم بــه یــادآوری اســت که بلیت
های سوپربال در سال  1966مبلغ
 10دالر بوده است.
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هـم

دردی

خامن دکتر رعنا ناصری،
دوستان گرامی ،جناب آقای بهمن ناصری
خانواده محترم ناصری

کلیه یاران و عزیــزان سوگوار
درگذشت غم انگیز و نابهنگام پدر ارجمند ،برادر دلبند شما،
دوست بی جانشین مهربان مان،

زنده یاد آقای حسین ناصری

را در مونتریال ،به شما دوستان مهربان و همچنین به کلیه بستگان محترم،
تسلیت عرض نموده؛ برای فرد فرد شما آرامش و شکیبایی آرزومندیم.
ما را همراه و در کنار خود بدانید.
یوسف تیزهوش ،عبداله خیامی ،کاظم اسدی ،حمید چوپانی ،دکتر محمد
استعالمی ،دکتر علی شرقی ،دکتر ناصر صفائی نائینی ،محمد شکیب نیا ،فریدون
مودت ،دکتر طهمورث طوسی ،مجید کفائی ،اکبر جعفرپور ،دکترجوادمعین
درباری ،دکتر هوشنگ رحیمی ،بهمن ناصری ،رضا ناظم ،دکتر منصور جباری،
نادر نادرپور ،وحید خلجی ،گودرز ایلخانی ،مهدی غفوری،مسعودعلیزاده ،کاظم
ناظر ،دکترمحمد ملکی ،سیاوش خیامی،امیر خیامی،قاسم بهبهانی ،محمد
خیامی،صادق امین شریعتی ،دکتر محمودمقدم ،حمید کاوه ،اسعد صاحلی،
حسین صمیمی ،محسن پرنیانی ،مرتضی منتظمی ،دکتر منوچهر بهامین،
دکترجاوید موسوی ،پرویزعلوی ،علی مهبد ،محمدتقی حجازی ،رضا نژاد،
داریوش افشار ،مسعود جهانگیری ،محمدرحیمیان و دیگر دوستان شما

آزمایش خون آلزایمر را  ۱۶سال زودتر از
بروزش نشان میدهد

آزمایش خون و بررسی تغییر
در میــزان پروتئینــی خاص
میتوانــد بیمــاری آلزایمــر
را  ۱۶ســال زودتــر از بــروز
نشانههایش نشان دهد.
پژوهشــی کــه در مجلــه
نیچر منتشــر شــده اســت
میگویــد تغییــر مقــدار
«پروتئیــن نوروفیالمنــت
neurofilament light
 chainیــا  »NfLاز اولیــن
نشــانههای شــکلگیری
آلزایمر در انسان است.
ماتیــاس یوکــر ،اســتاد
عصبشناسی در آلمان و محقق
اصلی ایــن پژوهــش ،میگوید
کــه «حضــور انافال در خون
نشــانگر این اســت کــه مغز در
حال از دســت دادن سلولهای
اعصابش است».
در نتیجه هر چه مقدار بیشتری
از ایــن پروتئین در خــون دیده
شود ،نشانگر آسیب بیشتر مغز
در اثر شکلگیری آلزایمر است.
هنــوز راهــی بــرای درمــان یا
پیشگیری آلزایمر وجود ندارد.
بااینحــال ،محققهــای ایــن
پژوهــش میگوینــد یافتههای
آنها میتواند بــه پژوهشهای
بیشتر در این زمینه کمک کند،
چون حاال میتوان با شناسایی
افرادی که مقدار بیشتری از این

پروتئین را در خون خود دارند،
پیشــرفت بیمــاری را در آنهــا
مطالعه کرد.
دکتــر یوکــر میگویــد بیماری
آلزایمــر یــک دهــه و در برخــی
مــوارد  ۲۰ســال پیــش از بروز
نشانهها شروع میشود.
آلزایمرشایعترینگونهازبیماری
دمانس یا زوال عقل است.
ســازمان جهانــی بهداشــت
میگویــد در هر ســه ثانیه یک
نفر به آلزایمر مبتال میشــود و
دســتکم  ۵۰میلیــون نفــر در
جهــان با ایــن بیمــاری زندگی
میکنند.
این ســازمان پیشبینــی کرده
اســت کــه در ســال ۲۰۵۰
میالدی ،یعنی  ۳۱ســال دیگر،
دســتکم  ۱۵۲میلیــون نفر به
این بیماری دچار شده باشند.

بیمــاری زوال عقل همــراه با از
دست رفتن حافظه بلندمدت و
کوتاهمدت در فرد ظاهر میشود
و بهتدریج کارکرد مغز را کاهش
میدهــد .ایــن بیماری بیشــتر
در کهنســالی ظاهر میشــود و
میتواند جان آدمی را بگیرد.
در بریتانیــا اخیــرا مرگ بهعلت
ابتال به زوال عقــل از آمار مرگ
در اثر سکته قلبی پیشی گرفته و
در آمریکا ،این بیماری ششمین
گومیــر ســالمندان
عامــل مر 
است.
بهرغم اینکه هنوز دالیل ابتال به
این بیماری مشخص نشدهاند،
ولــی ارتباط خــواب بــا آلزایمر
اثبــات شــده و خــواب کافــی
راهحلی مناسب برای پیشگیری
از ابتال به آن معرفی شده است.

فراق یار هن آن میکند هک بتوان گفت

هـم

دردی

خامن دکتر رعنا ناصری،
دوستان گرامی ،جناب آقای بهمن ناصری
خانواده محترم ناصری
کلیه یاران و عزیــزان سوگوار

فقدان نابهنگام و غم انگیز پدر شریف ،برادر ارجمند و عزیز
دوست دردانه و مهربان مان،

شادروان آقای حسین ناصری

در مونتریال ،ما را سخت اندوهگین کرد.
این ضایعه ی بزرگ را به شما دوستان عزیز و تمامی
بستگان محترم،تسلیت عرض نموده؛ برای فرد فرد شما
آرامش و شکیبایی آرزومندیم.

کاظم اسدی ،فریدون مودت ،علی مهبد،
محمد شکیب نیا،پرویز علوی ،پرویز چنگیزی،
حسین صمیمی ،هدایت هاشمی
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الل که باشی،
ز
وپیداست...
آمسان در ت

 .۱اضافه کاری نکنید
بله درست و قابل درک است
شــما به پول ایــن اضافه کاریها
نیاز دارید یا شاید هم نمیخواهید
به رئیستان «نه» بگویید یا اصال
شاید خورهی کار هستید!
دلیــل اضافه کاریتــان هر چه که
باشد اگر میخواهید آدم شادتری
باشــید باید دســت از اضافه کاری
بردارید.
•
 .۲اینقدر با خودتان حرف نزنید
تخمین زده شده که ما هر دقیقه
تقریبا  ۳۰۰تا  ۱۰۰۰کلمه با خودما
حرف میزنیم!
و این خودش بهترین نشانه است
کــه ثابــت میکنــد مخربتریــن
نیــروی جهان برای مــا ،خودمان
هستیم.
به جای غوطه ور شــدن در عادت
گفتگوهــای غمانگیــز بــا خــود،
گفتگوی مثبت و انگیزه بخش را
با خودتان تمرین کرده و جمالت
مثبت را پیش خود تکرارکنید.
مثــا اگــر در محــل کار دچــار

ی زندگی
باز

خواهید شاد باشید،
ی
اگر م 
عادت را ترک کنید
این ۱۰
اســترس شــدید ،بیــرون از اتــاق
کارتــان قــدم بزنید و بــه خودتان
یــادآوری کنید که همه چیز روبراه
اســت و شــما میتوانید موقعیت
پیــشرو را مدیریــت کنیــد .بــا
خودتان با اشــتیاق حرف بزنید و
بهترین دوست خودتان باشید.
•
 .۳اینقدر سعی نکنید همه چیز را
کنترلکنید
•
 .۴دســت از ســرزنش دیگــران
بردارید
•
 .۵از آدمهــای بدبین و منفیباف
دوری کنید
بدبینیدرستمانندسرماخوردگی،
واگیر دارد.
ما انســانها موجــودات اجتماعی
هســتیم و ناخــودآگاه خــود را بــا
عادات و ارزشهای آنهایی که به ما
نزدیک هستند وفق میدهیم .بهتر
اســت در حلقهی افراد خوشــبین

بررسی پروژه ققنوس...
پیش فرض سازی ذهنی
نگران کننده ترین وجه انتقادی به
این طرح اما آن اســت که ققنوس
روی یک پیش فرض استوار است:
رژیــم کنونی کنار زده شــده و یک
رژیــم دمکراتیــک جایگزیــن آن
خواهــد شــد .ایــن فرضیــه البته
زیباست اما چقدر واقعی است؟
چــه ضمانتــی بــرای تحقــق این
امرپیچیده وجود دارد؟
چه ذهن مدیریتی بر این کار حاکم
اســت که نهادی با این ماموریت،
یعنی طرح نقشه های پیچیده ی
تخصصی برای آینده ی ایران -بر
روی یــک پیش فرض تــا این حد
ذهنی و غیر جدی اســتوار شــده
باشد؟
فرایند تغییــر سیاســی -که در
کار ققنوس بدیهی در نظرگرفته
شده است -در برگیرنده ی چهار
مرحله می باشد:
 )1تــدارک و آمــاده ســازی قیــام
براندازی
 )2رهبــری قیــام برانــدازی نظام
کنونی
 )3مدیریــت کردن دوران بســیار
حساس و سرنوشت ساز گذار
 )4اســتقرار یــک نظــام مردمی و
مدافع منافع ملی
هر عنصر سیاســی ،بــا نگاهی به
لیســت مراحــل ایــن فراینــد ،در
مــی یابد کــه در مقابل یــک روند
پیچیــده و ســنگین عملیاتی قرار
دارد .هــر یک از این مراحل ،برای

بــرای
کشــف ا
ق
ی
ان
ــ
و
س هــای
جدیــد،
بایــد شــ
ها
م
ت
ت
ــرک
ســاحل آ
فرض کنید:
رام خــود
را
محض
دا
ش
ــ
ته
باشــیم
زندگی همچون یک بازی
 ...این ج
هـ
ـا
ن
برخورد  ،کامال شکسته و
،
تغی
جهان
یر است ،
ن
است.
ه
ت
ق
دی
ر
خرد می شوند.
...
قاعــده این بازی چنین اســت
نکته مهم :
که بایســتی پنج تــوپ را در آن
راستی این چهار توپ چه چیزهائی
واحــد در هــوا نگهداریــد و مانع
هستند.
افتادنشان بر زمین شوید.
آن چهار توپ شیشــه ای عبارتند
جنس یکی از آن توپها از الستیک
بوده و باقی آنها شیشه ای
هرگز فکر نکنید باید سال ها قبل
هستند.
آشکار است که در صورت شروع میکردید
افتادن توپ پالستیکی بر این فکر باورهایتان را خراب میکند...
در عوض بگویید...
قرار بگیرید ،افرادی که با نشــاط ،روی زمین،
با انگیزه ،حامی و مشوق هستند .دوباره نوسان کرده و باال می خواهم همین االن شروع کنم
و بهترین سال های زندگیام را خلق کنم.
خواهد آمد.
•
 .۶تــرس ِ از دســت دادن را کنار اما آن چهار توپ دیگر به

قاعده

ازنازی بپرس!...

•
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بگذارید
ریچارد برانسون ،کارآفرین مولتی
میلیاردرانگلیسیمیگوید:
«فرصتهــا ماننــد اتوبوسهــا
هستند؛ همیشه یکی دیگر در راه
است!»
اگــر فرصتــی را از دســت دادیــد
دلیل نمیشود بترسید و فکرکنید
همیشه اینطور خواهد بود ،همین
ترس باعث از دســت دادن فرصت
بعدیتــان خواهــد شــد .پــس با
احساس ترس ،خودتان را محدود
و غمگین وگناهکار نکنید.
•
 .۷اینقدر سعی نکنید روی دیگران
تاثیربگذارید
روی بهتر شــدن در نــوع ِ خاص
خودتــان تمریــن کنیــد تــا نقاط
قوتتــان قویتــر شــده و نقــاط
ضعفتان کم رنگتر شود.

>> ادامه از صفحه13 :

تحقق مادی خود ،احتیاج به یک
کارعظیم تدارکاتی ،آماده سازی و
مدیریتی دارد.
به طور مثال:
چگونــه بایــد جامعــه ی ناراضــی
اما منفعل فعلــی را به یک جامعه
ی معتــرض و حاضــر در صحنــه
تبدیل کــرد تا بتوان تــوان بالقوه
ی اعتراضی نیروهای اجتماعی را
به حرکت بالفعل برانداز کشانده و
به آن واســطه ،تدارک هجوم برای
خلــع قدرت از رژیــم را به مرز اجرا
رساند؟
چگونه باید قیام براندازی را رهبری
و مدیریت کرد تــا بتواند ،به گونه
ای که خســارات و تلفات حداقلی
را به دنبال داشته باشد ،رژیم را از
قدرت خلع کند؟
فرامــوش نکنیــم کــه خــود ایــن
زیرمرحلــه بــه معنــای تســلط بر
وجوه مختلــف تهاجــم مردمی و
رزم خیابانی اســت کــه باید منجر
به تصرف مراکز دولتی ،دستگیری
ســران نظام و پرهیز از خشونت و
تخریب بیهوده شــود .در این باره
نیرویی که می خواهد رهبری کند
باید به سواالت متعددی پیرامون
این نبرد نهایــی مردم با نیروهای
مدافع نظام پاسخ دهد و ریزه کاری
های فنی آن را در نظر بگیرد.
چگونــه قــرار اســت دوران
حســاس گــذار از فــردای
سرنگونی نظام کنونی مدیریت
شود؟
نیازهــای مبــرم جامعــه

چگونه قرار است تامین شود؟
امنیــت مرزهــا و داخل کشــور با
چه مکانیزم هایی و با اتکاء به چه
نیروهایی باید صورت پذیرد؟
در زمــان گذار ،چه نهادهایی باید
امنیت و آزادی الزم برای جامعه را
فراهم سازند؟
سیاست خارجی و داخلی کشور در
این دوران چگونه خواهد بود؟
بافت دولت موقت چه خواهد بود؟
ایــن هــا و پرســش هــای متعدد
مشــخص دیگــر آیــا الیــق فکر و
مطالعــه و طراحــی و برنامه ریزی
هستند یا خیر؟
جایگزینی نظام به چه طریقی باید
طراحی شــود تا موجب اســتقرار
یک حکومت مردمی و دمکراتیک
گردد ،به نحوی که شــرایط بهره
بردن از منابع کشــور برای منافع
درازمــدت ملــت ایــران ممکن و
میسر شود؟
چه نوع نظامی؟ با چه شــکلی؟ با
چه محتوایی؟ مبتنی بر چه قانون
اساســی؟ با اتکاء به چه فرایندی؟
توسط چه نیروهایی ؟ و....
در مجموع می بینیم که تنها برای
تامیــن پیش شــرط ضــروری کار
ققنوس ،ما در مقابل دهها سوال
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از :
خانــواده ،ســامتی ،دوســتان
خودتان؛
اما توپ الســتیکی همــان کارتان
است.
كار را بــر هیچ یــک از عوامل فوق
ترجیحندهید؛
چون همیشه كاری برای كاسبی
وجود دارد؛
ولــی دوســتی كه از دســت رفت
دیگر بر نمی گردد.
خانواده ای كه از هم پاشید جمع
کردن آن مشکل است.
ســامتی از دســت رفته باز نمی
گردد.
خود آزرده دیگر آرامشی ندارد.

• من آموخته ام :
نفرت مانند اسید ،ظرفی را که در
آن قرار دارد ،از بین می برد.
• من آموخته ام :
بدن برای شفا دادن خود توانایی
عجیبی دارد،فقط باید با کلمات
مثبت با آن صحبت کرد.
• من آموخته ام:
اگر می خواهم خوشــحال باشم،
باید سعی کنم دل دیگران را شاد
کنم...

• من آموخته ام :
اگــر دو جمله ی «خســته ام» و
«احســاس خوبــی نــدارم» را از
زندگــی حــذف کنم ،بســیاری از
بیماری ها و خستگی ها برطرف
می شوند...
• من آموخته ام:
وقتی مثبت فکر می کنم ،شادتر
هستم و افکار مهرورزانه در سرم
می پرورانم
...

•
 .۸بــاور کنیــد هیچکس به شــما
بدهکارنیست
شــاید بیرحمانه به نظر برســد اما
واقعیت این است که هیچکس به
شما هیچ چیزی بدهکار نیست؛

نه پدر و مادرتان ،نه رئيستان که
برایش کار میکنید و نه هیچکس
دیگر
تنها خودتان هستید که چیزهای
بزرگ و ارزشــمندی را به خودتان
بدهکارید

•
 .۹اینقدر سعی نکنیدکامل باشید
•
 .۱۰دست از زیاده خواهی بردارید
•

مشخص ،ملموس و تکنیکی قرار
داریــم کــه اگر قــرار باشــد نادیده
گرفته شود ،سبب بی فایده بودن
کار فعلــی این نهــاد ،در مرحله ی
فرضی بعد خواهد شــد .به عبارت
دیگــر ،رضا پهلــوی و یارانش می
بایست به این نکته که نخست باید
گندم را کاشت تا بتوان درو کرد به
طور جدی بیاندیشــند .این پاسخ
همیشــگی وی که مردم خودشان
مــی دانند چــه کنند غیــر واقعی
ترین و ســاده انگارانه ترین جوابی
اســت که می توان به پرسش مهم
«چگونــه قرار اســت رژیم را تغییر
داد» ارائه داد.
به عبارت دیگر ،به همان اندازه که
گردهــم آوردن متخصصــان برای
بازســازی فردای ایران الزم است،
گردهــم آوردن متخصصــان برای
آزادســازی امروز ایران نیز ضروری
است .در غیر این صورت ققنوس
در حد یک حرکــت صرف نمادین
و تبلیغاتی باقی مانــده و آینده ای
نخواهد داشت.

طرح باید به برخی از نکات بدیهی،
که بــرای موفقیت آن نیاز اســت،
توجه داشته باشد:
نخســت این که چنین طرحی به
دلیل پیچیدگی ،گســتره و جدیت
موضــوع کاری خود بــه درجه ی
باالیی از مدیریــت حرفه ای درون
نهــادی نیــاز دارد کــه حداقل در
همیــن ابتــدای کار در آن هویــدا
نیست.
دوم ایــن کــه طرح نمــی تواند به
طــور مصنوعی خــود را از ســپهر
سیاست جدا ساخته و با تکرار این
که «غیرسیاســی» است این مهم
را انــکار کند که در یــک چارچوب
سیاســی مشخص و شناخته شده
تولــد یافتــه و قــرار اســت در آن
چارچوب متحول شود.
ســه دیگر ایــن که طرح ،اســاس
خود را بر یک پیش فرض قرار داده
کــه از پشــتوانه ی عینــی و مادی
برخوردار نیست .گویی قرار است
که برخی نیروهای ناشناس با یک
مکانیزم نامعلوم ،اما در عین حال
حتمی(!) ،به عمر این رژیم خاتمه
دهــد ،بعد یک نظــام دمکراتیک
را جایگزیــن آن کنــد و ســپس،
متخصصــان ققنــوس بــه ارائه ی
طــرح های خــود برای بازســازی
کشور بپردازند.
موارد ضعف تا این حد مهم اگر به
طور جــدی مورد توجه صاحبان
و مســئوالن طرح ققنــوس قرار
نگیــرد ،بدون تردیــد ،این اقدام
را نیــز ،مثــل بســیاری دیگــر از
اقدامات مشابه ،از پیش محکوم

به شکســت می کند و اثر آن را در
حد یک نمایش تبلیغاتی زود گذر
تقلیل می دهد .در مورد این ابتکار
عمل بدون شــک در آینده بیشتر
گفته و نوشته خواهد شد.
در پایان اشــاره کنیــم که ،به طور
نمونه ،مــا در جبهه ی جمهوری
دوم ایــران تــاش خــود را بر این
متمرکــز کــرده ایــم که بــه بخش
سیاســی و بالفصــل امرتغییــر در
ایــران بپردازیم تا کنــار زدن رژیم
جمهوری اســامی از حالت فرض
و احتمــال به یک پروژه ی اجرایی
تبدیل شــود .بدیهی است که اگر
این مرحلــه از رونــد تغییر تامین
شــود ،راه برای پیاده سازی طرح
های تخصصی توســط نهادهایی
مانند ققنوس باز می شود .تالش
مــا بــر نوعــی از ارجحیــت بندی
واقع گرا ســت که ،ضمن فراموش
نکردن ضرورت برنامه ریزی برای
آینــده و بازســازی ایــران ،به طور
مشــخص تــاش ســازمان یافته
و هدفمنــد خــود را بــر روی طی
کردن مرحله ی تــدارک و رهبری
قیام براندازی و مدیریت عقالنی و
دمکراتیــک دوران گذار قــرار داده
است .تا این مقطع از روند دگرگون
سازی سیاسی ایران تعیین تکلیف
نشــود ،در عرصــه ی ایــده هــای
خــوب و آرزوهــای برآورده نشــده
باقی خواهیم ماند .واقعیت با عمل
تغییر می کند.

من آموخته ام :
•

ساده ترین راه برای شاد بودن،
دست کشیدن از گالیه است.
• من آموخته ام :
تشویق یک آموزگار خوب،
مــی توانــد زندگی شــاگردانش را
دگرگون کند.
• من آموخته ام :
افراد خوش بین نســبت به افراد
بدبین ٬عمر طوالنی تری دارند.

نتیجهگیری
بــا وجــود آن کــه ایــده ی پایه ای
ققنــوس ،یعنــی گردهــم آوردن
متخصصان برای طراحی بازسازی
ایــران ،فکر مثبتی اســت ،اما این
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
نگاهی به ادوار تاریخ مبارزه با حجاب اجباری
روســتای بدشــت،
از توابــع شــاهرود،
رخ داد .رخــدادی
کــه بــا پــردهدری و
حجابافکنی طاهــره قرةالعین،
همچــون نقط ه عطف مبــارزات
برابریخواهانــه ضدحجــاب بــر
پیشــانی جنبــش برابریخواهی
زنان ثبت شده است.
هرچنــد بهزعــم تعــدادی از
منتقــدان ،اقــدام او یــک کنش
فردی و در چارچوب نظام فکری
بابیگــری ارزیابی میشــود ،اما
این حرکت بهلحــاظ تاثیرگذاری
و بهلحــاظ گفتمانســازی
تاثيری ارزشــمند در جریانهای
برابریخواهانه دورههای تاریخی
بعدگذاشت.
مضافــا با توجــه به زمانــهای که
طاهــره به کشــف حجــاب روی
مــیآورد ،بابیگــری تنهــا راه
حجابافکنی ازســوی زنان مرفه
دوران قاجار بوده اســت .چنانچه
از میــان آثــار آن دوره میتــوان
دریافت ،زنان بســیاری بودند که
درپی یافتــن توجیهی برای افکار
مترقــی خویــش ،خــود را حتــی
در ظاهــر بــه ایــن آیین نســبت
میدادنــد ،تــا از گزنــد اتهامــات
رایجــی چــون فحشــا ،وقاحت و
بیآبرویی در امان بمانند.

منصورهشجاعی
حرکتهــای اعتراضــی نســبتبه
حجاب اجباری را میتوان از زوایای
گوناگون مورد تحلیل و بررسی قرار
داد .اما زاویه نگاه من در پرداختن
بــه این موضــوع ،درواقــع ردیابی
گفتمان برابریخواهی در مبارزات
ضد حجاب اجباری از واقعه بدشت
تا حرکــت متاخر ،یعنــی دختران
خیابان انقالب است.
بررســی اجمالــی ادوار مبــارزه بــا
حجــاب اجبــاری در ایــن متــن،
هرچنــد بــه بنمایههــای تاریخی
نظر دارد ،اما بــه ردیابی گفتمان
برابریخواهــی در مقاطع مختلف
تاریخی نیز پرداخته است.
ایــن تحقیــق در دو بخــش پیاپی
منتشر میشود .بخش اول از واقعه
بدشت در سال  ۱۲۲۷تا تظاهرات
حجاب در سال  ۱۳۵۷و آغاز جنگ
ایران و عراق را دربرمیگیرد .بخش
دوم ،از دهــه شــصت تــا جنبش
دختران انقالب در ســال  ۱۳۹۶را
شامل میشود.
ادوار جنبش ضد حجاب
اجباری
 -۱واقعه بدشت
شــورش علیه وضعیت نابســامان
کشــور از ســوی جریانهــای
ترقیخــواه در ایــران بحرانــی و
آسیبخورده از دو جنگ روسیه در
نیمه اول قرن نــوزده و بیکفایتی
دربــار قاجــار در حــل بحرانهــا،
موجــب شــکلگیری مبــارزات و
نهضتهایی شــد کــه زمینههای
جنبش ترقیخواه مشروطه را آماده
کرد.
هرچنــد برخــی از ایــن اعتراضات
همچــون نهضــت بابیهــا ،یک
نهضــت مذهبی بود ،امــا ابعادی
از این جنبش ،معنــای اجتماعی
داشت که بالقوه در نوع مطالبات
ترقیخواهانــه جنبش مشــروطه
تاثیرگــذار بــود .بهطور مشــخص
میتــوان بــه اصــل حق حضــور و
مشــارکت زنــان در عرصه عمومی
اشاره کرد.
طاهره قرةالعین ،با اتکا به این اصل
از آیین باب ،طریق برابریخواهی و
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رهایی زنان را پیش گرفت.
هــم از ایــن رو ،رخــداد آغازیــن
جنبشهای ضدحجاب را میتوان
به واقعهای نسبت داد که  ۵۷سال
پیش از پیروزی جنبش مشروطه،
در نخســتین کنگــره بابیــان در

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.

 -۲واقعه گراندهتل
هنــر موســیقی و تصنیفهــای
وطنــی بهجامانــده از دوران
مشــروطه روشــنترین تصاویر و
رساترین آوای مبارزان آن جنبش
را تــا بــه امــروز زنده نگه داشــته
اســت .درمیان چهرههایی مثل
درویشخــان و کلنــل وزیــری و
عــارف قزوینی ،چهره یک زن نیز
همچــون قمری در آســمان هنر
مشروطه جلوهگری میکند.
قمرامللوک وزیــری ،خواننده
تصنیفهــای وطنــی ،از اولیــن
کنســرتی کــه در ســال ،۱۳۰۳
بدون حجاب در گراندهتل برگزار
میکند ،چنین میگوید:
«پــس از خاتمه کنســرت ،ترس
مرموزی بر من مستولی شد .حدود
چندهــزار نفــر در خیابــان اللهزار
جمع شده بودند .در بازگشت بیم
آن داشتم که عدهای قصد جان مرا
داشته باشند ،چون اخباری از این
قبیل به من رســیده بود و بیشتر
مرا به توهم میانداخت( ».خالقی،
 .۱۳۷۳ص)۸۶
تکــرار حرکتهای جســورانه او در
مواجهه با مناســبات قدرت ،خود
نشــان از ارادهمنــدی و ســلوک
برابریخواهانــه او دارد .آنجــا که
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موسیقیسنتی:
با آواز پریسا کریمی
و تنی چندازنوازندگان شهرمان

رييس شــهربانی کرمانشــاه پيغام
میدهد که شــرط اجازه کنســرت
اين اســت که به خانه مــا بيايی و
آواز بخوانی ،قهرمانانه تمرد میکند
و همــان دم بــه روی بالکن هتل
محــل اقامتش مــیرود و شــروع
میکند برای مردم به آواز خواندن
و میگويد :اين همان کنسرت من
است( .خالقی)۱۳۷۳ ،
جسارت این زن در خواندن تصنیف
«مــرغ ســحر» و محبوبیتش نزد
مردم ،باعث میشــود که ماموران
رضاشاه صفحه مرغ سحر را توقیف
کننــد .این تــداوم مبــارزه همان
زنی اســت کــه با تــاج گل زیبایی
بــرگیســوان طالیــی ،بــر صحنه
گراندهتل آواز خوانده بود .همان
مــرغ ســحر نادیــده!( شــجاعی،
 )۱۳۷۸کــه تــداوم حضــور بدون
حجابش بر صحنه ،حکایت از اراده
زنانه او برای ادامه راه آزادیخواهی
بود.

 -۳داستان آژانها و چادری
که جا ماند
حرکتهــای مســتقل زنــان در
اعتراض به حجاب و پردهنشینی،
که با شــجاعت زنان شهرنشــین
میرفت تا بــه رهایی زنان مناطق
دور نیز منجر شــود  ،با قانون ضد
حجاب اجباری رضاشــاه پهلوی،
ناگهــان توســط «آژانهــای»
حکومتــی ،به عکس خــود تبدیل
شد.
زندخت شــیرازی کــه خــود از
فمینیســتهای رادیکال آن دوره
بــود ،در ســال  ۱۳۰۷در یکــی از
ســخنرانیهایش میگویــد« :من
فعال نه طرفدارکشــف حجابم و نه
کاری بــه این موضــوع دارم .فقط
مقصود من این است که این کمین

دوشیزه با اتحاد خواهرهای گرامی
خویش ،مســلکی را پیروی کنیم
که ســعادت حال و آینــده ایرانیان
بــدان منــوط باشــد( ».احمدی
خراسانی.۱۳۹۰،ص )۵۷
اما ظاهرا شتاب حکومت وقت برای
عقب نماندن از مدرنیته آتاتورکی
در کشور همسایه ،کار را به جایی
میرســاند که در کتــاب «چادری
کــه جا نمانــد» خاطرات زنــان از
خشــونتهای حکومت رضاشــاه
در کشــف « اجبــاری» حجــاب،
همچون شمشــیر داموکلس تا به
امروز بر سر مبارزان بر علیه حجاب
اجباری کوبیده میشود.
عنوان کتاب طبــق روایاتی که در
آن آمده است ،کنایه به چادرهایی
است که بهدست آژانهای رضاشاه
از سر زنان کشیده شد و برسر آنان
نماند.
هرچنــد کــه ظاهــرا خیلــی از آن
چادرهــا در پســتوی ســنتهای
خانگی «جا ماندند» تا چهل سال
بعــد ،زنانی که بــه صفوف انقالب
«دموکراتیک» و ضد اســتبدادی
میپیوستند ،گیسوان و اندام خود
را چنــان کــه مقبــول آیــد ،خوب
بپوشانند.
پس از خروج رضاشاه از ایران و آغاز
فعالیت احزاب سیاســی همچون
«حــزب دموکــرات» و «حــزب
توده» ،پروژه جنبش زنان بیشــتر
حول مشارکت سیاسی و حق رای
طراحی شده بود و موضوع حجاب
تنها هنگام مخالفت روحانیون با
حق رای ،دوبــاره در جامعه طرح
شد.
در ســال  ،۱۳۴۱دوبــاره با مطرح
شــدن «حــق رای بــرای زنــان»
ازســوی محمدرضاشاه ،مخالفت
روحانیــون بــا حــق رای زنــان به

مســاله «کشــف حجــاب» پیوند
خورد.

 -۴یا روسری یا توسری
تظاهــرات زنــان در روز هشــتم
مارس  ۱۳۵۷علیــه قانون حجاب
اجباری ،صدایــی بود که در میان
محاصــره سرســامآور شــعارهای
«نمیخواهیم» ،دم از خواســتن
مــیزد .صدایــی معلــق در میان
تمامی آنچــه برآینــد گفتمان نفی
و تکفیر انقالبــی غیردموکراتیک
کــه اصــوال حــول «نخواســتن»
میچرخید و صدایی مطالبهمحور
بود که دم از خواســتن میزد ،اما
در فضای انقالب و خشم و انتقام
شنیده نشد.
داســتان این بود که فقــط پس از
یک ماه از پیــروزی انقالب در روز
 ۱۶اســفندماه ،روزنامه کیهان در
صفحــه اول از قــول آقای خمینی
نوشت:
«زنان باید باحجاب به وزارتخانهها
بروند ».حیرتزده از اعالم چنین
قانونــی ،زنــان بــه خیابانهــای
پایتختی ســرازیر شــدند که هنوز
شعارهای ضد اســتبداد پهلوی از
روی دیوارهایش پاک نشده بود.
حیرت آن روزها شاید میتوانست
جای خود را به خرد پیش از واقعه
بدهد ،اگر فقــط برخی از جمالت
آقــای خمینــی را در دهه چهل در
مخالفــت بــا آزادی زنــان بهخاطر
میآوردیم:
«شما ببینید بیست و چند سال از
این کشف حجاب مفتضح گذشته
است ،حساب کنید چه کردهاید؟
زنها را وارد کردید درادارات ،ببینید
در هر ادارهای که وارد شــدند ،آن
اداره فلــج شــد )...( .زن اگر وارد

{>> ادامه در صفحه}33 :
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private college-level school
in Quebec or
Canadian private school
that can legally award
degrees under provincial
law (for example, Bachelors, Masters or Doctorate
degree) and
have a valid study permit.
The work permit for your
spouse or common-law
partner is valid for the same
period of time as your study
permit.
From: Immigration,
Refugees and Citizenship
Canada
______________
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

عرضــه خدمــات اینترنت نســل
پنجم ،از سال جاری میالدی آغاز
میشود .این خدمات ،که انقالبی
در عرصه ارتباطــات ایجاد خواهد
کرد ،ســرعت دانلــود اطالعات را
هزار برابر بیشتر خواهدکرد.
چیزی که برای اینترنت نسل پنج
اتفاق افتاده بیسابقه است.
در تاریخ تلفن همراه تا حاال سابقه
نداشته که قبل از ورود یک فناوری
جدیــد به بــازار چنیــن هیاهویی
در جهــان به وجــود بیاید .به نظر
میرسدکه اپراتورهای تلفن همراه،
تولیدکنندگان گوشی و فروشندگان
تجهیــزات موبایلــی ،درگیــر یک
مســابقه نفسگیر هستند تا در به
دســت آوردن یــک فنــاوری نوین
پیشتازباشند.
از آنجا که تلفنهــای همراه برای
نخستین بار در اواسط دهه ۱۹۸۰
ظهور کردند ،این صنعت تاکنون
چندین «نسل» از شبکه و فناوری
را عرضه کرده است.
تلفنهــای اولیه دهــه  ،۱۹۸۰که
شــبیه آجر بودند ،جایشان را به
تلفنهای نســل دوم دهــه ۱۹۹۰
دادندکه دارای خدمات دیجیتال و
ســیار بودند .سپس ،قبل از اینکه
اینترنت نسل چهار در دهه ۲۰۱۰
عرضه شود ،تلفنهای نسل سوم
در دهــه  ۲۰۰۰اتصال بهبودیافته
اینترنتی را ارائه کردند.
اکنون « »5Gیا نسل پنجم مطرح
شــده اســت؛ که علیرغــم تمرکز
قابل توجه رسانهها بر قابلیتهای
دادهای آن (مانند دانلود یک فیلم
اچ دی در کمتــر از یــک دقیقه)،
تمرکــز کــردن صــرف بر ســرعت
اینترنت نســل پنجم ،بــه معنای
غفلت کردن از اهمیت آن است.
در همیــن رابطــه ،نایجــل لینج،
اســتاد علوم کامپیوتر و ارتباطات

their curriculum. You may
apply for a co-op or intern
work permit if:
you have a valid study
permit
working is required to complete your study program in
Canada
you have a letter from your
school that confirms all students in your program need
to complete work placements to get their degree
your co-op or internship
is 50% or less of the total
program of study
You aren’t eligible for a coop work permit if you are
studying:
English or French as a second language (ESL/FSL) or
general interest courses
or courses to prepare for
another study program.
In these cases, you need to
get a valid work permit to
work in Canada.
Your spouse or common-law partner may apply
for an open work permit if
you:
are a full-time student at a:
public post-secondary
school, such as a college
or university, or CEGEP in
Quebec

www.paivand.ca since 1993

you have been a full-time
student since you started
your program in Canada
you are now studying part
time only because this is
your last semester, and you
do not need a full course
load to complete your
program
You and your employer
must make sure you are
eligible to work off campus without a work permit
before you start working.
If you start working off
campus but do not meet the
requirements, you may be
asked to leave Canada.
You need a SIN to work in
Canada.
You can work up to 20
hours per week if the work
is during regular school
sessions.
You can also work full time
on scheduled breaks that
are part of the academic
calendar of your DLI, for
example, the winter and
summer holidays and reading week.
Work as a co–op student
or intern
Some programs include
work experience as part of
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Studying and working in Canada as
an international student
vocational training program
)(offered in Quebec only

There is an exception if you
are working as a teaching or
research assistant and your
work is strictly related to a
research grant. In this case,
you may work at a library,
hospital or research facility
associated with your school,
even if they are outside the
campus.

Work while you study,
help your spouse or common-law partner get a work
permit while you study,
work temporarily or stay
permanently in Canada after
you graduate as an international student.
You may work without
a work permit on your
school campus where you
are studying if you are a
full-time post-secondary
student.
You must stop working on
campus on the day you are
no longer studying full time
or when your study permit
expires.
On-campus means all the
buildings on your school
campus. If your school has
more than one campus, in
most cases, you may work
only at locations in the city
where you are studying.

پیشرفت به سوی  5Gسریع
بوده اســت .اول قرار بود این
فناوری با اهــداف تجاری در
ســال  ۲۰۲۰راه اندازی شــود.
اما اکنــون راه انــدازی آن یک
ســال زودتــر اتفــاق میافتــد.
نخستین استانداردهای رسمی
آن در دسامبر  ۲۰۱۷تایید شد
و گوشــیهای مورد نیاز آن هم
قــرار اســت در ربــع اول ســال
 ۲۰۱۹عرضه شوند؛ که قیمت
آنهــا هــم حــدود  ۶۰۰یــورو
پیشبینی میشود .اپراتورهای
بریتانیــا ،اعالم کردهانــد که از
اواسط ســال  ۲۰۱۹راه اندازی
تجــاری این فناوری را شــروع
خواهنــد کــرد .اما بــا توجه به
ســرمایهگذاری عظیم در نسل
چهــارم و نســلهای قبلــی،
سرعت عرضه نسل پنجم در ابتدا
تابع تقاضا خواهد بود.
این یک چالش بزرگ است.
ســودهای  5Gبــرای این صنعت
با هزینــه هنگفت همــراه خواهد
شــد .در آوریل  ،۲۰۱۸اپراتورهای
موبایل بریتانیا ۱.۱ ،میلیارد یورو
بر هزینههای مجوز دسترســی به
فرکانسهای رادیویــی جدید 3,4
 GHzهزینــه کردنــد و هــرکدام

از ایــن اپراتورهــا قــول دادهاند که
برای ایجاد خدمات  5Gمیلیاردها
سرمایهگذاریکنند.
همه این سرمایهگذاریها در حالی
صــورت میگیــرد که هنــوز هیچ
درآمــدی از ایــن صنعت بدســت
نیامــده اســت؛ بنابرایــن چگونه
میتوان از این صنعت پول درآورد؟
نهایتا مشــکل این اســت که 4G
هنوز به اندازه کافی برای مشتریان
موبایــل خوب اســت .بــا توجه به
اینکــه اغلــب فوایــد شــرکتها از
 5Gبرای کاربران یا ناشــناختهاند
یــا اینکه فایده مســتقیم اندکی در
زندگی روزمره دارند ،صرف دانلود
کردن با ســرعت باالتر چه ارزشی
میتواند داشته باشد؟
بنابراین موفقیت  5Gبه اپراتورها
و توســعه بازارهای جدید توســط
شرکایشــان بســتگی دارد.
بازارهایی که بر مشتریان غیرسنتی
خدمات موبایلی تمرکزکنند .شاید
راه انــدازی ایــن فنــاوری بــا ارائه
ظرفیت بیشتر برای خدمات روزانه
مثل ویدئو آغاز شود .اما به هرحال
ســرمایهگذاران باید بــه ایدههای
بزرگ فکرکنند.
(فرارو)

Work off-campus tool
you have started studying
you have a study permit
with a condition printed on
it that allows you to work
on or off campus
you are in a program that
leads to a degree, diploma
or certificate and that is at
Work off campus as an
least 6 months long
international student
you have a Social Insurance
If you meet all of these
requirements, you can work Number (SIN) the SIN is
a 9 digit number that the
off campus as an interGovernment of Canada
national student without
a work permit: you have
gives you. It lets you work
a valid study permit and
in Canada or get benefits
you are a full-time student
and services from governat a designated learning
ment programs.
institution (DLI) who is
If you are no longer a fullenrolled in a post-secondary time student, you can still
academic, vocational or
work off campus if you
meet both of these requireprofessional training proments:
gram OR secondary-level

اینترنت نسل پنج چیست و چرا مهم است؟
در دانشــگاه ســالفورد ،طــی
یادداشتی در مجله نیوزویک ،به
دالیل مهم بودن اینترنت نسل
پنج پرداخت.
بــه گفته لینــج ،ســرعت 5G
بــرای کاربــران یــک اتفــاق
بزرگ خواهد بود .ارقام نشــان
میدهدکه ســرعت دانلود بین
 ۱۰۰مگابایــت در ثانیــه تا ۲۰
گیگابایت در ثانیه خواهد بود.
این سرعت هزار برابر از اینترنت
نسل چهار ( )5Gبیشتر است.
طبیعتا این پیشــرفت در پاسخ
بــه اشــتهای ســیریناپذیر
کاربران برای دریافت محتوای
آنالین بیشتر ،خصوصا ویدئو،
صورت میگیــرد .اما  G5فقط در
تلفنهــای همــراه انقــاب ایجاد
نخواهدکرد بلکه میتواند از طریق
فناوری دسترسی به وایرلس ثابت
( ،)FWAبه راهی جایگزین برای
فراهم کردن دسترسی به اینترنت
با پهنای باند وسیع به منازل باشد.
فناوری  FWAبه جای استفاده از
خطوط ثابــت ،از فناوری شــبکه
وایرلس موبایلی استفاده میکند.
عــاوه بــر ایــن ،مســئله تاخیــر
( )latencyهــم مطــرح اســت
که پاســخگویی شــبکه را تعیین
میکند .در حال حاضر ،این تاخیر
در فناوری  G4حدود  ۴۰میلیثانیه
اســت .اما با فناوری  ،G5ممکن
اســت در برنامههای «پهنای باند
موبایلی تقویت شده» (،)eMBB
تاخیر به  ۱۰میلیثانیه کاهش یابد.
این امر بــرای اکثر مردم ،اهمیت
خاصی ندارد .اما ممکن است برای
توسعه برنامههای تخصصی مثل
واقعیــت مجــازی و ماشــینهای

خودران حیاتی باشد.
دراینبرنامههاتاخیرهایکوچک،
تغییرات بزرگی ایجاد میکنند.
به نوشته لینج ،اینترنت نسل پنجم
بــرای اپراتورهــا ،فوایــد متعددی
دارد .فرکانسهای باالتر و فناوری
جدید آنتن « ،»MIMOپوشش
بهتــر و ظرفیت بیشــتری فراهم
خواهنــد کــرد .این امــر تضمین
خواهد کــرد که با وجــود افزایش
تقاضا در مناطق پرجمعیت ،کاربر
اتصال دائم خواهد داشت .بهبود
پوشــش شــبکه ،بــرای کارآمدی
اینترنت اشــیا هــم حیاتی خواهد
بود که از طریق آن تعداد زیادی از
سنسورها ،سیستمهای جاسازی
شــده و گوشــیها بایــد بــه طــور
وایرلس به یکدیگر متصل باشند تا
تبادل اطالعات صورت گیرد.
فنــاوری  5Gاپراتورهــا را قــادر
میســازد که به گروههای مختلف
در یــک شــبکه ،انــواع مختلفــی
از خدمــات را بــه شــکل بهتــر و
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مدیریتشدهتر ارائه دهند.
ایــن امــر ،بــا ایجــاد یک شــبکه
خدمــات محــور ،کــه بــه جــای
جایگزیــن شــدن در آینده قابلیت
توســعه را دارد ،زیرساخت  5Gرا
در برابر پیشرفتهای آینده مصون
میدارد؛ که این امر نیاز به اینترنت
نسل ششم را برطرف و نسلهای
شــبکه قبلی را هم از عرصه حذف
میکند.

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

شهره شهریان Cell.: 514-290-2210
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نـطـنـــز...

تبیین آرمان های انقالب!

پــس از ایــن کــه چنــد روز قبــل
ناگهان شــایع شدکه حضرت آیت
الله موســوی جزائری امام جمعه
اهــواز فوت کرده اســت مســئول
امور رســانه ای بیــت آن حضرت،
در گفتو گو بــا خبرگزاری فارس
خبــر فــوت او را تکذیــب کــرده و
گفته امام جمعه اهواز در صحت و
سالمت کامل است و هم اینک در
کشور انگلیس حضور دارد! کمیل
عساکره گوبلز حاج آقا! گفت :هدف
از سفر موسوی جزایری به انگلیس
نه معالجه ،بلکه تبیین آرمانهای
ج نشــینان بوده
انقالب برای خار 
است .به عنوان وکیل فضول های
مح ّله خدمت حــاج آقای جزائری
عرض می کنیم که شــخص ما که
از خارج نشینان قدیم هستیم نیاز
به تبین آرمان های انقالب نداریم
چــون تبین َســرِ خود هســتیم از
عمــه جان مان هم ســوال کردیم
فرمودنــد نیاز ندارند لطف ًا برگردید
به دامان حکومت اسالمی و آرمان
عمه جان
هــای انقــاب را بــرای ّ
خودتان تبین کنید؟!

کم لطفی یا شکسته نفسی؟

آخوند نوری همدانی از مراجع تقلید
شــیعه در دیدار با وزیــر کار دولت
روحانی گفت :امروز مســتضعفان
جهان بیدار شــد ه انــد و میبینیم
که در فرانسه جلیق ه زردها حرکت
خود را متاثر از انقالب اسالمی می
دانند و این از ثمرات همین انقالب
اســت .حاج آقای نوری همدانی با
نور پائین حرکت کرده و کم لطفی
و شکسته نفسی فرموده اند چون
عالوه بر حرکت جلیقــه زرد ها در

www.paivand.ca since 1993

(عج)! به این ترتیب ّ
کل روزهای
سال را گریه خواهیم کرد!
غصه مرگ مغزی
وقتی هــم از ّ
ویش پناهی گزیده است
هر کس برای خ
شــدیم ،آخونــد مــی توانــد با
ارث «الیوت ترودو» ایم!
ما در پناه و
فرانسه ،خیلی
جسد ما دو سه میلیارد پول
pi
re
از ا ّتفاقات دیگر
بسازد!؟
khorasani@yahoo.
ca
در جهان از جمله
کفار ناشکر! این ها هم مثل پول و بیانیه رهبر فاحت و عادل!
انقــاب اکتبر در
روســیه ،انقــاب کبیر فرانســه ،پست ویژه آخوندهاست نه شما بی امامان جمعه از بیانیه رهبر عادل
و فاتــح! تجلیــل کردنــد .چــون
پیــروزی آمریکائیــان در مقابــل نماز های مفسد!؟
بچه هاشــان به پول نیــاز دارند تا
انگلیسی ها ،حرکت گاندی در هند
ّ
کــاش؟
ای
اما
کنند!
صفــا
کانادا
و
آمریــکا
در
و وقــوع صد هــا حادثه مهم دیگر
ّ
در جهان هم تحــت تاثیر انقالب مرجــان کلهــر کــه در المپیــک علم الگدا حرفی تازه زد!
باشکوهمند اسالمی بوده است!؟ زمســتانی ونکوور پرچمدارکاروان گفت :رهبر امام زمان را دیده! که
بود ،در مســابقات جهانی سوئد و فرموده اند ظهور نزدیک شده همه
شاهکــار!
در رقاب 
ت مارپیچ با کسب رتبه  58چیزمان باید دستمان باشد تا نثار
چندی قبل شرکت پشتیبانی امور توانست به مانش دوّم راه پیدا کند .قدم های آقا کنیــم! پس بگو چرا
دام و طیــور در راســتای تنظیــم در حالی که همه برایش خوشحال آخوند ها این همه حرص دزدیدن
بازار در نخســتین مرحله اقدام به بودنــد ،او ســراغ داوران رفــت و بیت المــال را دارند؟ می خواهند
واردات حــدود  2هــزار رأس دام گفــت خطایی کرده کــه داوران و آن هــا را نثار قــدم آقا کنند! پس
زنده سبک از کشــور رومانی کرده دوربین ها ندیده اند!
آخونــد جان بــدزد و ببر! که پیش
اســت .ایــن محمولــه از طریــق ای کاش کمــی از درســتکاری و امام زمان (عج) شرمنده نشوی!
فرودگاه بیــنالمللی امام خمینی آدم ّیت این دختر را آخوندهای ما
ّ
علت بازگشت؟
(ره) وارد کشــور شــده و تــا پایان داشتند!
معــاون علمــی حاج حســن آقای
هفته جاری به حدود  50هزار رأس
مجانی!
دابل پرزیدنت از برگشت نخبگان از
خواهد رسیده .از طرفی سرپرست
وعده مسکن ّ
شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی باالخره امام خدعه گر و دروغگو به  100دانشگاه برتر جهان خبر داد!
اگر به رهبر ّ
(ره) طی مصاحبــه ای اعالم کرد وعده ای که داده بود عمل کرد!
معظم دلداری می دهی
که تنها  1073راس دام از فرودگاه حتم ًا می پرسیدکدام وعده؟
مهم نیست! ولی اگر به راستی می
امام وارد شــده است .یعنی رندان وعده مسکن مجانی! بله این بار از دانی که همه از زیر عبا در می روند
در همیــن اول کار  927راس از خانه های رایگان ایران برای مردم کدام نخبه برمی گردد؟
این زبان بسته ها را به سرقت برده غزه رونمایی شد! قرار است مراحل به قول ســعدی علی الرحمه «آن
اند!؟ یعنی بعد از سرقت دکل نفتی بعدی این طرح در ماه های بعدی که ســتاند درویش نباشد و آن که
و خالی کردن بانک ها و زدن جیب انجام گیرد! فقط خواهشــی که از درویش اســت نستاند!» کسی که
مع ّلمین این آخرین شاهکار از این حضرت اعدام داریم این است:
به دامان حکومــت چهار تا آخوند
مجانی را برای آن شپشوی نفهم عقب افتاده برگردد؛
نوع بــوده اســت ،در آن موارد که حاال که مسکن ّ
غفلت کردید ببینید می توانید این ها ســاختی مقام انســانیت را هم نخبه نیســت! نخاله ای است که
مــورد را به عنوان یک شــاهکار و برای همان ها ببر! چون ما از طال بــه ع ّلت بــی پولی و بی ســوادی
رکورد جهانی در «گینس» به ثبت بودن پشیمان گشته ایم مرحمت برگشته!
فرموده ما را مس کنید! حجاب و
برسانید!
تراکتور یا لودر!
روزه و نمــاز زورکی و آخوند صد تا
احمد خاتمی در سخنرانی مشهد
شما بی منازهای مفسد!
یک غاز را هم به آن ها بده!
قیمت کاهــو به  15هــزار تومان!
گفــت :ایران هرگز قصد ســاختن
مارگیری؟
جعبه
دستور
رســید .درهمین راستا به
البته
اســت.
نداشــته
اتمی
بمــب
ّ
واجا سیمای ایران گفت :باکتری چــون کفگیر آخوند ها به ته دیگ فرمول آن را دارد ولی نمیخواهد
خطرناکی در بر 
گ کاهو هست که خورده از توی جعبه مارگیری شان از ســاحهــای کشــتار جمعــی
اند!
آورده
در
حسن
امام
عزای
دهه
از
اکتیو
رادیو
اشــعه
فقط با تابش
ممــد َگردی گفت
کند.
اســتفاده
ّ
بین مــی رود! پیش تر هم ایســنا نود زن و خراج داراب مال حسن؛ ازطرف من به آن حضرت بگو منم
خــوردن گوشــت را ســرطا 
ن زا گریه کردن بر حسن ناکام و نامراد فرمول شو رو دارم وقتی می کشم
دانسته بود! منتظریم همین روزها مال مــا! چ ّله گریه بــر امامعلی و منفجر میشه و منو تا آسمون می
شــیر و تخم مرغ و ماهــی و دیگر فاطمه و حســین کــه داریم! بق ّی ه بره! ولــی همه میگن باید شــیره
مــوا ّد غذائی را مــرگ آفرین اعالم ســال را هم بین بزرگواران حسن خشخاش باشــه! با آفتاب خشک
کند! شما هم این مواد را نخورید! و زیــن العابدین و جعفر و کاظم و بشــه! با تیغ جمع کنــی؛ با گرما
خداونــد ســبحان آن هــا را برای نقی و تقی قسمت کنید اگر چیزی هــم بزنی! وقتی ســفت شــد یک
متقین خلق کرده نه شما باقی ماند بدهید به باقر و امام زمان گرم ببندی؛ بکشی حس پهلوانی
خوراک ّ

علی الهام  ،پسر غالمحسین الهام
و فاطمه رجبی است .این فاطمه
خانم کســی اســت که برای اولین
بار پرزیدنــت منفور ابلهی نــژاد را
معجزه هزاره ســوم نامیده است!
علــی آقا ،یعنــی ایــن آقــازاده ژن
خوب! با نام پدر از دانشگاه شریف
لیســانس گرفت و به کمک بنیاد
نخبگان بورس روســیه شد! باز به
نام پدر از روســیه ،بــه آمریکا رفت
و دکتــرا گرفت .درســش که تمام
شــد علیرغم اخطارهای آخوند ها
به ایران برنگشــت! دولــت یکی از

دفاع از قانون اجباریشدن حجاب
برپا کرد .اما دیگــر خبری از هیچ
تظاهــرات نیمه خودجوش/نیمه
سازماندهیشــده در دفاع از حق
پوشش نشدکه نشد!
در عــوض پیشــروی نیروهــای
واپسگــرا با حمایتهــای قانونی
و حکومتــی باعــث شــد کــه زنان
بســیاری بــه «جــرم» بدحجابی
و بیحجابــی ،شــغل خــود را از
دســت دادنــد و در خیابانهــا
مورد اهانت و ضربوشــتم شدید
نیروهای نیمــه خودجوش/نیمه
سازماندهیشده «دارودسته زهرا
» قرارگرفتند.
خانم 
با شــروع جنگ ایــران و عــراق و
با بــاال گرفتن ســرکوب نیروهای

سیاســی ،ردپــای کمرنگشــده
معترضــان خیابانــی علیه حجاب
اجباری بهتدریــج از بین میرفت.
مبارزه با حجاب اجباری و خواست
حقــوق برابــر ،تبدیل بــه گناهی
درحــد خیانت بــه خون شــهدا و
حتی وطنفروشــی شــد .این نگاه
از ســوی نیروهــای واپسگــرا و
نیروهای سرکوبگر خیابانی ،نوعی
جرمسازی و مجرمانگاری نسبتبه
زنان را ایجاد میکرد .از دیگر سو،
نوعی بازدارندگی درونزا نسبتبه
ادامه مبارزه برای حجاب در میان
زنان شــکل میگرفت و بســیاری
از زنــان در ابتــدای جنــگ ،در
هیبتی کامال محجبه با شرکت در
گروههای امداد برای جان سربازان

پیر خراسانی مونتریال!
طنـز

تاریخ مبارزه با حجاب اجباری...
دســتگاهی شــد ،اوضاع را به هم
میزنــد( »...احمدی خراســانی.
ص )۱۱۰
هرچنــد رخداد آغازنده این حرکت
خودجوش ،انتشــار سخنان آقای
خمینــی در شــانزدهم اســفند
بــود ،امــا همپوشــی تظاهــرات
سازماندهیشــده زنــان چــپ
فمینیست با تظاهرات خودجوش
زنان از اقشار گوناگون در اعتراض
به این حرکت ،موجب گســتردگی
ایــن حرکــت و نیــز همبســتگی
فمینیســتهایی از کشــورهای
دیگر اروپایی و آمریکا با زنان ایران
شد .این حرکت اعتراضی در تاریخ
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مبــارزات علیه حجــاب اجباری،
جایگاهی ویژه بــه خود اختصاص
داد.
مهنــاز متیــن در کتــاب خیزش
زنان ،نوشته اســت« :در هفدهم
اســفند  ،۱۳۵۷ایــران شــاهد دو
رویداد همزمان بود:
-۱ســرآغاز خیــزش زنــان علیــه
حجاب اجباری برای زنان کارمند
()...
 -۲نخســتین بزرگداشــت علنی
آیین  ۸مارس ،روزجهانی زن ،پس
از کودتای  ۲۸مرداد  ،۱۳۳۲که به
همت گروههای نوبنیاد زنان -که
همه چپگرا بودند -برگزار شد و

هزاران زن دیگراندیش و دگرخواه
ایرانــی را بــه خود جلب کــرد( ».
متین،مهاجر .۱۳۹۲.ص) ۸
در فضــای انقالبی و سیاســتزده
آن دوران ،ایــن جنبــش نیمــ ه
سازماندهیشــده /نیمــه خــود
جوش ازســوی گروههای سیاسی
حمایت نشــد ،امــا بارزترین جلوه
گفتمان برابریخواهــی آن دوران
بود .در عرصه عمل نیز موفق شد
که اجرای این حکم را تا شــشماه
به تعویق بیندازد.
نیــروی مقابل نیــز در این مدت،
بــا طــرح شــعار «یــا روســری ،یا
توسری» تظاهرات گستردهای در

می کنی! اون وقت باید بری خطبه
نمازجمعه بخونی! اون جاست که
حس می کنی تراکتور یا لودری!؟

«حــالل زاده!»

آخوندها بــه مقامات کشــورهای
دیگر می گویند حرام زاده!
چرا؟ چون عالوه بر این که والدین
ّ
حــق و
آن هــا بــه هنــگام ازدواج
حساب آخوند شــیعه را نپرداخته
انــد ،این جماعت مســتکبر اند و
حقوق مردم را ضایع می کنند!
ولی مــا نمک نشــناس نیســتیم
بنابراین از آخوند ها متشکریم که
همــان یک جملــه را گفتند چون
اگر نمی گفتنــد و ما می دیدم که
امام راحل پس از ســوار شــدن بر
اســب قدرت گفت :خدعه کردم!
یا بعــد ًا دزدی های کالن آقایان از
بیت المال را دیدیم ،یا پس از حاکم
شدن ،شاهد بودیم که آن ها آب و
خــاک و دختران ایران را فروختند
یا  300هزار زندانی را کشتند! فکر
می کردیم که «حرام زاده» کسان
دیگریهستند!
ّ
تشــکر دارد کــه ما را با
پس جای
همان یک جمله از داخل شدن به
معصیت نجات دادند! خدا را شکر
که آخوند ها «حالل زاده» هستند
وگرنــه معلــوم نبود چــه کارها که
نمی کردند؟
فقط یادتان باشــدکه از نظر ما هر
انســانی کــه از اختالط دو انســان
دیگر پدید آمده باشد با همه دیگر
انســان هــا برابــر اســت و کلمات
ســخیفی ماننــد «حــال زاده» و
«حــرام زاده» در نظر ما پشــیزی
اعتبار نــدارد و کاالئی اســت برای
جوری جنس دکه دین فروشان از
هر نوع و طایفه ای!؟

پایگــاه؟
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خانه هــای ارزان الهام را که وثیقه
بورسیه علی بود گرفت! که ایشان
هم با وســاطت دوســتان؛ درحال
پســگیری خانه خود اســت .یعنی
برای ده ها هــزار هزینه دالری ده
میلیــون می دهد و تمام! پایگاهی
برای فــرار خانواده الهــام درآینده
نزدیک!

پیشــرفت!

یکی از بسیجی ها می گفت :شما
چ راننده
ببینیــد در زمان شــاه هی 
حتی
ا 
ی تحصیالت دانشــگاهی و ّ
اما هماکنون تمام
دیپلم نداشتّ ،
رانند ه های تاکســی و دکه داران و
رفتگرها؛ دکتر و مهندساند!
در زمان شــاه در تمام شهر صد تا
لیسانس هم نبود ولی اکنون همه
جوانــان ولگــرد و بیــکاره و معتاد
لیســانس دارنــد! اعضاء ســپاه و
بسیج که همه فوق لیسانس به باال
هستند! اگر این ها پیشرفت نیست
پس چیست؟

تبعیـد!

تلویزیون ایران اعالم کرد دام های
زنــده پــاک دار می شــوند! رهبر
ّ
معظم هر روز به همه چیز شماره
مــی ده! چیزی که مفته ولی برای
آن ازمــردم پــول مــی گیــره! حاال
ً
مثال گاو مشــد حسن شماره می

گیره و هرســال باید بره مالیات و
بیمه شــو بده! و هــر گاه آخوندی
هوس کباب کرد ،می تونه بگه گاو
 3058تبانی علیه نظام کرده وگاو
رو ببــرن کباب کنن بخورن و یقه
مشد حســن رو بگیرند که :خاک
بر ســرت با اون گاو نپزت! برو دو
تومــن جریمه نا َپز بــودن گاوت را
بپرداز وگرنه ترا خواهیم فرستاد به
اوین تا هم آب ُخنک بخوری و هم
قدر خدمــات آقایان علما و حجج
ً
مثال خر 5789
اســام را بدانی! یا
جلو در مســجد روبروی کالم خدا
دســت به آب بزرگ کرده! باید دو
میلیون جریمه بشه بعد هم شش
مــاه بــره تبعید یک جــای بی آب
وعلف!؟
کانادا – مدینه منوّره مونرآل
– اوّل ماه مارچ المبارک! سال
 2019دربدری
برابر با دهم اسفند ماه سال 1397

مهرورزی زنجیره ای خون جگری!

شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

و بســیجیها ،با گفتمــان دفاع از
میهن ،به جبههها و مراکز درمانی
گسیل شــدند .نیروی اصلی اکثر
ســازمانها و جریانهای سیاسی
بهویژه در ابتدای جنگ ،معطوف
واقعه ویرانگر جنگ شده بود و اکثرا
در جبههها و یا پایگاههای بسیج و
سپاه ،آماده جنگ با دشمن بودند.
خیابانها خالی شــده بــود .حتی
دارودســته مــزدور و باجگیــر
«زهراخانــم» ضــرورت حضــور
در خیابــان را از دســت داده بــود.
درخیابــان «خبری» نبــود بهجز
تحقیر و ترس و ارعابی که زنان را
خانهنشین کرده بود.
بخش پایانی در شماره آینده
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514-463-7999
�UC� Ëœ Êœd�«b
�È«d� d�L� U� d�¬ p� dD
‡ ÁbM�U�uÄ ‡ «c� vM�UÇ ‡µ
ﮐﻮﭼﮏ
� t� v�“U
—«u�œو ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺍﺷﺨﺎص
765 GREENWOOD Rd.,
یا بیمارستان ،همراه با ‡ �‘öو Ëورق
کار در کارواش
 ‡ öI� Ëبرا ی
ثبت شرکت و دفترداری
�ÈUM�d
�g�u
رفرنس 5،سال سابقه کار
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8
جای شما در این صفحه
حسابها با نازل ترین قیمت
نیازمندیم.
فورا
ی
v��œ
¬�»UO
¨‡ t���«ËÅ
دیپلمهدستیارپرستار
���X
�‡ X�U
شاد �Ë «b� v� ‡ v�U
توسط�fHM
∂‡ �uC
-----------------------ﺳﺎﻝ
ﻃﻮﻝ 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ
(احمد)
اطالعات:
تلفن
(زویــا)
ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
ﺣﺴﯿﻦ
>>
است.
آزاد
ها
نوشته
ویرایش
در
پیوند
خالی است!
�È—u� Ë œË“ ‡ qLF
•
)ÊbO�«œdÖ V�«Ë ¨ Êœd� Â“ô ‡ Êœd�(514
‘—u� ‡678-6451
∑‡ �eO�Ë bM
514-242-6034
• نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
Tel.: 514-651-2661
514-503-7391
�«u
��‡ X��� Ë dN� t
∏‡ ��È“U� r�MÄ ‡ t�O�œ lL� ‡ «uK� Ë tM
با ما تماس بگیرید.
پیوندنیست.
g
درج نامه های فاقد نام و نشانی و
 • Ë ÊU?�?�?�« ‡ U?N?�?� ‡πپیوند از
¬“�??‡ g??�U
info@paivand.ca
ویژه:
و
 حل جدولهای عادی
نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
از صفحه Êœu�� ¨ g�U�� 27
• نقل نوشته ها-با ذکر ماخذ -آزاد است.
�≥≥¥∏ Á—UL� Áó�Ë ‰Ëb� q
�≥≥¥∏ Á—UL� ÈœU� ‰Ëb� q
∞—b� ‡ ⁄ö� È«b� rO� ‡±
X?O
�p�—Uطرح آگهی ها مجاز نیست.
• Ëاستفاده از
Tél.: (514) 223-6408Tél.: (514) 561-6408
مراکز پخش پیوند
�»«d
‡
±µ
±¥
≥±
≤±
±±
∞±
π
∏
∑
∂
µ
¥
≥
≤
±
±µ
±¥
≥±
≤±
±±
∞±
π
∏
∑
∂
µ
¥
≥
≤
±
Âd
-------------مرکزشهرمونتریال:
« Â ” È — Â Ë “ È
Ê Ë œ « Â ±
« È ” — „ ‰ « Á È
Ê Ë ” „ « ±
“��?v?�U
Ë
�c
«“
�~v�H
�·d
‡
±±
‡Ê
کوتاه زیباتر است
« Â
« “ È
≤ « „ ‘ Â È œ Ê
» — Ë
Ë ‰ Ã
≤ ” — « · ‰ « Â
تپــش ،شــاطرعباس ،کارتیه پــرس ،ماهی
�‰U���d
‡
�v�¬d
ÈU�Å
t
��UA
‡
ÈeOÇ
«
Ã
Â
«
—
Ã
«
Ÿ
—
“
»
„
Â
«
»
«
—
‚
œ
—
Ë
Û
„
≥
≥
برای ما بنویسید
خدمات
اما...سعی کنید ســن لوران ،عموجان،کوپلــی ،2:فرحــت،
« Á Ê È
Ê » ‰
« ” « È ¥
«
” — È
« » Á
œ Ë — Ë ¥
· ‡ �«b� ·d
• پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا
?Èd
ساختمـانی
« ‰ « Ë Õ
‘ ‘ — « Â
» ” « µ
 500تا  1000کلمه بیشتر نشود .اتوکلیفتــون ،NDG auto ،فتوشــاپ ،ارز
نوشته ها از
®’© ‡
Âd?�« d?�?�UOÄ ÈU� ÂU� “« ‡±≤ È“ »È ÊË ÃÂ « ” „— ¯‰ Ê Á Á« Ë « “ Ê« µ
�?ÊU
œ — « Â
œ — Â
« — »
∂ ‘
∂
احمــد
 • vÖbM�«dÄنوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد فایواستار ،آپادانا ،لوموند ،خضر ،اف کس ،مارشه
“ — ‡ Ê«bI� ·d� È
« ‰ « Ë
„ Â œ — Â
» « È
« Â « Ê
« · « È ‰
∑
∑
کلیهخدماتساختمانی
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
È “ « » ” Ë ” « Ã
∏ Û
» Ê
· — « œ ¯ Ê
” Á
∏ · ‘
پی.ای ،.کلینیک آریا ،آلفامدیک ،المیزان ،بازار،
�t?� ‡ v�uÖÅ‡ v�UM
« „ ≥Á—U�� rK� ‡±
ÈUN
بازسازی ،به سازی
Á ” « Â Õ
« ‰ Ë ‰
« — È π
Á Â Á Â Á
Ÿ ‚ Ë
Á Œ È π
œËœ
�vMF
متروپولیس ،کبابسرا و...
-----------------------Â
—
»
Ë
‘
„
—
Á
Ê
ı
¯
Ã
«
Ë
œ
’
—
»
«
—
کیفیتعالی
∞±
∞±
t
مناسب�?Ë p?L?� Èd?~?�œ t
�?�?t?� v
®لوگوی پیوند®
Ê „ « ” Â
Â œ « Â œ ±±
œ
Â
Ê Â È — Á
« È « ’ Ë ±±
ریوسود :کوه نور ،آدونیس ،مارشه افغان،
«  ‡±¥ — Âنرخ
«“
È
« » Ë
Ë
« Ê
≤— ±
« Ë — Û
œ œ Â
„ « — È
≤“ ±
Êœ«œ Ã«Ë— ¨ X�dAOÄ
‘ ‡ bM� vÖbO�— « œ È
مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی و...
Tel.: 514-298-1393
« ·
” „ Ë
Ê « — Ë
≥ı Û ±
„ Œ
» Á ı
« » „ ” Ê
�» „ ±≥ Èd
کار استاد علی اصغر معصومی
— » « s��dÖ Á“Ë— ‡ Ÿ Ë Ê ‰
514-265-0973
‰ È ‰
— « È ±¥
— « È “ Ê
« — Â
« — Ë ±¥
وست آیلند  :آدونیس ،شاتوکباب ،سمی فروت،
(sO� s�Ë— Tel.:هنرمند و نقاش معاصر)
“ÆÈ
Á Â
« Œ
œ — „ œ È « » Á ı ±µ
‚ « Ê Ë Ê
Ê È » Ë ‰ ¯ Ë Â Á ±µ
�ÊU�œd
‡
�XLOM
‡
±µ
پنراسلکت و...
----------------------------------سن لوران :آدونیس ،سمی فروت
الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

CLASSIFIEDS

فروش سالن زیبایی

نیازمندیهای

کامیونیتی ایرانیان

azmr19f

نیازمنــدیها

جویای هم خانه

PAIVAND

استخدام

استخدام پرستــار

azF15U

jghazan@yahoo.fr

ارز شریف
azfeb19

aznov152104nikpour

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

abedi free

freeazmar

aznov-jan’17tpshP

پیوند«�©Ê«d
هـای—t�U�“Ë
�ÈUN�bM�“UO
® ÂUOÄ Ê«d�« —œ Áó�Ë e�«u� U� Á«dL� Áó�Ë ‰
نیـازمنـدی
آرایشـــــگاه

ازدواج

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

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

ارز

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

امالک و مسکن

آژانس مسافرتی

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

شریف 223-6408 .........................................
آپادانا 933-1719 .............................................
 5استار585-2345........................................... .
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال937-5192.......................... .
844-4492 ................................Expert-FX
فیروزهمتیان 827-6364 ...........................
نادرخاکسار969-2492...................... .
مسعودنصر 571-6592 .................... .
آرش شکور 730-3909 ....................
شهره شهریان 290-2210 ....................
مسعودهاشمی298-4567.................
مهدیانصاری 588-0609..............................
عرفانمرزبانپور813-3633..............................
بهروزدوانی 677-7919.................................. .
عسلجامی547-7866...................................
کاظم تهرانی971-7407................................ .
آناهیتابروجردی 978-9962 .........................
آرزوگتمیری561-3-561................................
مینواسالمی 967-5743............................... .
مریم خالقــی983-5415 ............................
حمیدکاغذچی928-5415 ......................... .

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین932-2953 ........ .
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبکwww.zaq.org ...... .
حقوق بشرinfo@addhi.net .......................
249-4684 ........................................IBNG
انجمن زنان مونترال516-3007...................
دانشجویان:کنکوردیا848-2424 .............. .

کتابخانه نیمــا485-3652 .........................
موسسهخوئی341-2235 ..............................

بیمه اتومبیل
اتو الگانس 482-4500 ...................................

بیمه و مشاور مالی

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

دندانپزشک

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

رستــوران

شماره شما در

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

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

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

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

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

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

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

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

گرافیک و طراحی

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

گلفروشی

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

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

پزشــکی
تاکـسی

اطلس485-8585 ............................................ .

تبلیغات
ترجمه

چاپ و تابلوسازی

حسابداریومالیاتی

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

حمل و نقل

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

روانشناسی  /روانکاوی

سوپر و فروشگاه

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

عینک سازی

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

فـرش

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

فـیزیوتراپی

دنـــــــــا 900-3633 .............................

این لیست نیست؟

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 .......................... .
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جویای همسر

استخـــدام
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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

6565

1399$ 1399

Sectionnel

 اندازه سرPR و کارت
وجزئیاتدیگربایستی
رعایتشود

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

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

سی
عکا
رز

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

2299 2299

%%

jusqu’à

Canapé

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
،عکسپاسپورتی
since 1990
سیتیزنیکانادایی

vente
vente

Tel.:(514) 951-2324
Sectionnel

699$ 699$

Canapé

Mega
Mega

999$ jusqu’à
999$

Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

999

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

999$

Sectionnel

7 mcx

7 mcx

7 mcx

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

Canapé

) (نبش دکاری

SNOWDON

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

879$ 879$
Sectionnel

free

نبـــی زاده

Canapé

،عضورسمیانجمنمترجمانکبک
•عضوجامعهمترجمان
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º
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کبک و
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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

استخدام

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

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

صرافی
 ستاره5

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

514-889-8765
com

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

free

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

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

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

514 585 - 2345

>6007343

Tel.: 514-576-6054

Tel.:514-293-1251

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 فارسی

آموزش شنا

Tel.:514-574-0333

رمسی$ مترجم$
رمسی
مترجم
DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
$DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
$
1699$ 1699سروران
1099نغمه
1099$یکتا
1899
1899
699$ 699$
خاطره حتویلداری

ارزشریف

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









ها
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و
ها
برنامه
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5780 Sherbrooke
W., Tel.: 369-3474(FISH)
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W., Tel.:
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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








)DVS) DEP
:با مدیریت







000  داتیس پناهی: توسط
000
استـادحسابداری
Lester B. Pearson کالج
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،به زبان های فارسی
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Cavendish,
#285
انگلیسی و فرانسه
Montreal,
H4B
2M5

























 



 


همکاریکنید
باپیوند





مرکزاسالمیایرانیان
























«
،وارد
تازه
جوان و

















 










£















...حتــی شــما








¥


¸






ª
 














µ

































£



¨



 

نویسان
روزنامه
،مترجمان
،نویسندگان
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، اگر عالقه مندید،اگر دستی به قلم دارید
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علیـرضا
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فخـاریان
514-996-1620

Re-Mi







£



¨




...و
ترجمه
،نویسی
گزارش
 در،ذوق دارید
5780 Sherbrooke
W.,
Tel.:
369-3474(FISH)
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نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و مدیر گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»
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آموزشعکاسیبهزبان .. .
معرفی چاپگر

www.paivand.ca since 1993
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Epson XP-960

یکــی از اقــام مصرفــی
در اســتودیوی عکاسی،
چاپگــر میباشــد .در
یک اســتودیو مجبوریم
برای انجام سفارشهای
مختلــف مشــتریان،
همیشــه چند پرینتر در
دســترس داشته باشیم
تــا کارها را با ســرعت و
کیفیــت باال به مشــتری
تحویل دهیم.
اول از همــه بــه عرضتان برســانم
که پرینتــر چاپ عکس بــا پرینتر
معمولــی که بــر روی کاغذ عادی
چــاپ میکنــد ،متفــاوت بــوده و
نتیجه کار با هم یکســان نیست.
البته اکثر چاپگرهای خانگی ،انواع
مختلفــی از کاغذ را میپذیرند ولی
کیفتشان در حد یک چاپگر حرفه
ای نیست.
نکته دیگر اینکه بهترین چاپگرهای
عکــس ،از نوع «جوهرپــاش» یا
بــه اصطالح  Ink Jetمیباشــند.
مــا در اســتودیوی خودمان ،یک
چاپگر را فقط به تهیه عکســهای
پرسنلی یا اصطالحا «پاسپورتی»
اختصاص داده ایم .چاپگر دوم هم

عکسهایی با ابعاد نسبتا بزرگ را به
چاپ میرساند .یک چاپگر دیگر هم
داریم که کارهای ســیاه و سفید را
انجــام میدهد .البته بعضی اوقات
برای چــاپ عکس بــا ابعاد خیلی
بــزرگ ،مجبوریم بــه کارگاههای
تخصصــی چاپ عکس ،ســفارش
بدهیــم ولی بــرای ســایر کارها با
ابعــاد کوچکتــر ،در اســتودیو و با
چاپگرهای خودمان تهیه میکنیم.
همین مســئله باعث میشــود که
گاهــی از خودمان بپرســیم که آیا
خریــد ،نگهــداری و جوهــر ایــن
چاپگرها مقرون به صرفه اســت یا
خیر.
ســفارش چاپ عکس در چاپخانه
های بزرگ شاید ارزانتر بنظر برسد
ولــی خالــی از دردســر
تلفناستودیوفوتوبوک:
نیست.
(514) 984-8944
معموال مشکالت چاپ
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
عکــس در چاپخانــه
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
هــای بزرگ ،عــاوه بر
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
اتــاف وقــت ،شــامل
STUDIO
تلگرامPHOTOBOOK :
افت کیفیت چــاپ نیز
گروه ما در فیسبوک« :همه چیز در مورد مونترآل»
میشود .مشکل بزرگی
تلویزیون آنالین مونترآل پالس MTL PLUS TV
کــه همــواره بنــده بــا
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
چاپخانــه هــای بــزرگ
داشــته ام ایــن اســت
که دائمــا نوع پرینتر و یا
جوهــر آن را تغییــر داده
جلسهرفعاشکالوتمرینتنظیمات
و هر بار ،نتیجه متفاوت
دستیدوربینشمادر«استودیو
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر است .برخی ها هم برای
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب صرفــه جویــی در هزینه
وعکسهایخانوادگی
هــا ،از جوهر هــای غیر

اسپشیال این شماره:

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

استاندارد استفاده
میکنند که کیفیت
کار را بســیار تحت
تاثیر قرار میدهد.
یکــی از معماهــای
حــل نشــده بــرای
بنده این اســت که
چرا همیشه ،قیمت
جوهر چاپگر تقریبا
هم بهای یک چاپگر

نو است؟
تا به حال پاســخ این سوال را پیدا
نکرده ام ولی برخی اوقات آنقدر از
یک چاپگر راضی بوده ام که ترجیح
داده ام بــرای حفــظ کیفیت کار،
همچنان آن را نگه داشته و جوهر
و وسایل آن را بارها خریداری کنم.
یکی از مــواردی که در زمان چاپ
عکــس پیــش میآیــد این اســت
کــه تصویر حاصله ،نســبت به آن
چیزی که بر روی مانیتور میبینیم
متفــاوت بوده و بعضی اوقات ما را
حسابی ســورپرایز مینماید .البته
نمیتوان انتظار داشــت که تمامی
چندیــن میلیون رنــگ موجود بر
روی مانیتور را بروی کاغذ انتقال
دهیــم ،چون خیلــی از این رنگها
اصال در عالم حقیقی وجود ندارند
ولی به هر حال ،تصویر باید به آنچه
بر روی مانیتور میبینیم ،شباهت
بسیار زیادی داشته باشد.
اخیرا چاپگــر جدیــدی خریداری
کــرده ام که بدون شــک ،تمامی
مــوارد فــوق (به جز چاپ پوســتر
های بزرگ) را انجام داده وکیفیت
بسیار باالیی دارد.
چاپگر «اپســان ایکس پی ،»960
بــه راحتــی تمامی انتظــارت ما را
برآورده ساخته است .بنابراین قصد
دارم آن را جایگزین تمامی چاپگرها
فوق نمایم.
ویژگیهــای این چاپگــر را بصورت
خالصــه و مختصــر برایتــان ذکر
مینمایم:
• اول از همه ،مجهز به سیستم
بی سیم «وایر لس» بوده و نیازی
به نصب کابل ندارد.
• مجهز به  6مخزن جوهر بوده
و تمامــی رنگها را بــا دقت باالیی
بــر روی کاغذ عکاســی بــه چاپ
میرساند.
• کیفیت تصاویر و دقت چاپ آن
از تمام پرینترهایــی که تا به حال
دیده ام باالتر میباشد.
• میتــوان بدون اســتفاده از
کامپیوتر ،و فقط با اســتفاده از
ورودیهای تعبیه شــده بر روی
خــود چاپگــر ،کارت حافظــه
دوربین را مســتقیما به چاپگر
وصل و تصاویر را منتقل نمود.
ورودیهای چاپگر شــامل انواع
زیر است :کارت SD, MS, CF
و همچنین یک ورودی .USB
• مــی تــوان «برنامــک»
 Epson iPrintرا بــر روی
تلفن همــراه و یــا تبلت نصب

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح

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

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

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

کرده و براحتی ،عکسهای روی این
دستگاههای هوشمند ،عکسهای
پروفایــل فیســبوک و هــر عکس
دیگــری را بدون کابــل و از طریق
شبکه «وای فای» به چاپگر انتقال
داد و عکس را در عرض چند ثانیه
چاپ کرد.
• این چاپگر به اسکنر هم مجهز
بوده و کیفیت بســیار خوبی دارد.
نکتــه ی جالبتــر این اســکنر این
اســت که قابلیــت اســکن کردن
نگاتیو عکسهای قدیمی را هم دارد
کــه بنده قبــل از خریــد ،از آن بی
اطالع بودم و هیچ جا عنوان نشده
بود .همین ویژگی باعث شدکلی از
خرید این وسیله خوشحالتر شوم!
• ویژگــی دیگــر ایــن چاپگر این
اســت که در زمان نصب راه انداز و

نصب نــرم افزارهای مربوطه ،یک
آدرس ایمیل اختصاصی هم برای
چاپگر شــما تهیه میکنــدکه با آن
قادر خواهید بود از هر نقطه جهان
به چاپگر خود وصل شــده و از راه
دور ،کارهای چاپ خود را به انجام
برسانید.
• شــرکت اپســان این امــکان را
بــرای کاربــران بوجــود آورده کــه
عکســهای خــود را در یــک «ابــر
مجازی» نگهــداری کرده و در هر
کجا که میخواهند ،مورد استفاده
قرار دهند.
• با استفاده از مانیتور کوچکی که
بر روی دستگاه قرار دارد ،میتوانیم
عکس منتخب خود را قبل از چاپ
ببینیم و مجددا کادربندی کنیم.
• امــکان رتــوش تصویر و نصب

فیلترهــای مختلــف زیباســازی
عکــس ،بــر روی خــود چاپگــر و
بدون استفاده از کامپیوتر موجود
میباشد.
• ســایز کاغــذ در ایــن چاپگر از
ابعاد  4در  6اینچ تا  11در  17اینچ
میباشد.
• همچنیــن این چاپگر ،قابلیت
چــاپ بــر روی دی وی دی را نیز
دارد.
البتــه ناگفتــه نمانــد کــه اکثــر
چاپگرهــای موجود در بــازار ،این
قابلیتها را دارند ولی نکته بارز این
چاپگر ،کیفیت باالی عکسهای آن
میباشد.
هزینه خرید ایــن چاپگر  300دالر
میباشد.
•
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1398 جشــن باشکوه نوروز
ROYA L EN TERTAI N M E N T G R O UP
PROUDLY PRESENTS

17 MARCH 2019

FARSHID AMIN
LIVE IN MONTREAL
در سالن زیبای

- C H AT EA U R O YA L 3500 BOUL DU SOUVENIR, LAVAL, H7V 1X2
همراه با پارکینگ رایگان

رقص و پایکوبی با حرفه ای ترین دی جی های مونرتال

DJ SOO & DJ MehranX

 درس به همراه چای و قهوه، نوشیدنی و رشاب، شام،پیش غذا
$65 ) کودکان (زیر دوازده سال$85 :بزرگساالن

)514(661-6345 :فروش بلیط

3285 Cavendish blvd, Office 355

37
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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

• دی جی :
رقص و پایکوبی
تا پاسی از نیمه شب
برنامه های پرشمار تفریحی
و بسیاری سورپرایزها...

• بلیت 60 :دالر
(زیر  10سال 30 :دالر )

فروش در تپش:

514-223-3336

PAIVAND: Vol. 25  no.1412  Mar. 01, 2019

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

------------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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 Mailing Address:
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)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

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

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

514.803.5240

فروش کلیه بلیت

جواد ایراخنواه
____________________
5655 Sherbrooke W.
NDG، H4A 1W6

برنامه ها و کنسرتها

به مدیریت :بیژن احمدی

همه روزه در

223-3336

E
X
C
H
A
N
G
E

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی

تپشدیجیتال
-------

behrooz@babakhani.ca

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

ﻓرزﯾن ﻋﺳﮕری

عینک
فرهت

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

ARCHITECTE

info@asgari.ca

مشاور رمسی وام مسکن

st-Laurent

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

Tel.: 514-871-1119

514-

Tel.: 514-481-0671

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

