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

1416

. 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

$990

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

:روزگار نفرینی مردمان تیرهروز
 هزاران زخمی، کشته۳۹
و میلیاردها تومان خسارت مالی

این سیل ویرانگر پاسخ طبیعت است به غارت ایران

!به یاری آسیبدیدگان بشتابيم 

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
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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

برای دریافت رایگان استعالم قیمت و

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

Mehrdad Malekjamshidi

438-793-9168

mmalekjamshidi@allstate.ca

Ahunstic- BC 317
9256 Boul. De L’acadie

438-793-9168

mmalekjamshidi@allstate.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

Turkish Airline
Promotion:
3 baggage
:اسپشیالترکیشایرالین
سه چمدان

هر نرخی
،دارید
از ما ارزان تر
بخواهید

برای اطالعات بیشتر
.با ما تماس بگیرید
____________

بهتری
برا ن قیمت ها
یپ
کیج های
آمریکا
ی
جن
وبی
 د،(کوبا
،م ومینکن
کزی
)...ک و

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

Tel.: 514-388-1588

8000

79

1.99

2019 CAMRY XSE V6

2018 TUNDRA 4X4

Head Office:

$

*

2000

*

ON PURCHASE OR LEASE

LEASE RATE STARTING AT
%

0.99

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

ILE PERROT TOYOTA

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

shadim.sky@gmail.com

La

Maison De Kebab

VOTRE IMAGE EST NOTRE PRIORITÉ

انواع خورش ها وکباب های
 باکیفیت عالی،خوشمزه

D
E
LÁIÀ¼±MIU ÌH¼ºH K~º » SiIw

:>> برگزیدۀ نشریات کانادایی
از بهترین رستوران ها
 سرویس و بها،از نظر کیفت غذایی

¾Tv]oM-Áq±Î-·»Fº

ÁI¿¤
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931-7779
info@plexisign.com
www.plexisign.com

3195bouldesentreprises,terrebonne,QcJ6X4J9

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

514

(514)

5

933-0-933

مژده مژده بازگشایی
... «ایستگاه غذا» بزودی
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هر شنبه و یكشنبه
دل و جگـر
تازهگوسفندی
موجود می باشد
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بستن
یسنتیوفالوده
وكلو
چهفومندركلبه
ع
موجانخاطرات
خوش ایران را
زندهمیكند

با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس ن َبرد گمان که پیکار گسست،
در این شب چل ساله دوام آوردیم:
تکــۀ آتشی به روی کف دست...
با ّ

م .آزرم

1416

no.

Vol. 25, Apr. 01, 2019

دوهفته نامه فرهنگی
اجتماعی ،در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه

طبیعت را ویال کردیم؛
مسیلها را پارک و خیابان!
چرایی وقوع سیلهای اخیر

عباس محمدی

کنشگر محیط زیست
و پژوهشگر اقلیم در ایران
-----ســاخت و ساز در مسیل رودها،
سدســازی بیرویــه ،تصــرف
زمین در محیطهای کوهستانی
و پرنوســان بــودن وضــع هوا و
بارش در ایران از مهمترین دالیل
سیلها در روزهای اخیر است.
------•
ســیل اســتانهای ایــران را در
نوردیــده و همزمــان تحلیلهای
خاصــی از ایــن حــوادث طبیعــی
مطرح میشود ،ریشه و علت وقوع
سیل در چند روز اخیر چیست؟
عبــاس محمــدی :هنریــک
مجنونیان ،پژوهشگر برجستهی
محیط زیست ،نوشتاری با عنوان
«ٓاگاهــی وارونهی مــا» دارد که با
توجه به ســیل اخیر جا دارد چند
جمله از ٓان را مرورکنیم:
«انســان همزیســتی مســالمت
ٓامیز خــود را با طبیعــت مدتها
اســت که از دست داده است .این
زمین رخســارهی کالن بر خالف
ظاهر اســتوارش سخت ناپایدار و
شکننده است.کوهها تاب مقاومت
در برابر فشــار ،بهرهکشی و غارت
بیرویهی منابع خود بهوســیلهی
جوامع انســانی را ندارند .سیالب
که اغلب از ٓان بهنام بالی طبیعی
یاد میشــودٓ ،امیختهی متضادی
از خشم و درماندگی کوهستان از
رفتار ناشایست ما در قبال طبیعت
اســت ،به طــوری کــه بهزحمت
بتوان ٓان را بالی طبیعی نامید.
کوههــا زخــم هــای عمیــق
پیکرهی خــود را قبل از رســیدن
به مرحلهی ســیلخیزی ٓاشــکارا
نشان میدهند ...اما ما گوشها و
چشمهای خود را بر ٓاثار فرسایشی
ٓاشــکار کوههــا فرومیبندیــم تــا
دربــارهی رفتار غیرمســووالنهی
خود نه چیزی بشنویم و نه چیزی
ببینیــم ...بیایید یک بــار هم که
شــده تصــور کنیم کــهدرک ما از

پدیدهی سیالبٓ ،اگاهی وارونهای
استو در مناسبات خود با کوهها
و طبیعتکمی اصولیتر و اخالقیتر
عمل کنیم».
•
این زخمها و دستکاریهای اشاره
شده در مناطقی که سیل رخ داده
است ،به چه شکلی بوده؟
 ببینیــد زخمهــای عمیــق برپیکرهی کوهستان که مجنونیان
بــه ٓان اشــاره میکند ،در اســتان
گلســتان (و با شــدتی کمتــر ،در
مازندران وگیالن) به شکل ٓابکنده
ای عمیــق روی کوههایــی کــه
پیشــتر جنگلپوش بوده و اکنون
لختانــد ،و بهصــورت ویالهــای
دملگونه با گستردگی دهشتناکی
در مازنــدران و تــا حد زیــادی در
گیــان ،چندین ســال اســت که
یٓاید و دیــدگان را می
به چشــم م 
ٓازارد .همچنین دستکاری شدید
در نظــام رودخانــه هــا به شــکل
بهره برداری جنون ٓامیز از شــن و
ماسه ،ساخت و ساز یا کشت وکار
در حریم رودخانهها و مســیلها،
ســاخت ســد و «ســیلبند» (که
واژهــای نادرســت و پرتناقــض
اســت) ،ریختن زباله و پساب در
رودخانهها که جریان طبیعی ٓاب را
مختل میسازد ،بتنی کردن بستر
یــا کنارهــی رودها ،و برپــا کردن
پلهایی که سازندگانش کوتهبین
بــوده و ســیلهای بــا برگشــت
درازمــدت را ندیدهانــد .از جملــه
کارهای توسعه و عمرانی بوده که
با ٓاگاهی وارونه انجام شده است.
در نتیجه ،چندین ســال است که
پیامدهای این وارونگی شعور را به
صورتهای گوناگون و از جمله به
شکل فرسایش خاک (که در واقع،
از دست رفتن ســرزمین است) و
رخداد ســیلهای غیرطبیعی می
بینیم.
•
دخالت انســان در طبیعت به چه
معنا؟

{>> ادامه در صفحه}25 :

ته چین مرغ ،ساندویچ های كالباس ،سوسیس آملانی ،زاپاتا  ،ساندویچ مخصوص عموجان ،مغز،
زبان ،سوسیس بندری ،كتلت ،كوكو سبزی ،الویه و همبرگر مخصوص عموجان ،آش رشته ،سوپ جو،
كشک بادمجان  ،میرزاقامسی ،كوفته ،سیب زمینی مخصوص عموجان همراه با پنیر و كالباس و ...

اسپشیال روزانه ما:
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ویراستار:م.رحیمیان
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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...

سیل  98و آن چه در انتظار ایران است

میر مایند!
مزن باران که شیخان ِ

کورش عرفانی
بروز ســیل در روزهای اول ســال در
کشــورمان تلفات و خســارات قابل
توجهــی را بــه دنبــال داشــت .این
امریست تاسف بار .اما آن چه نگرانی
بیشــتری به وجــود مــی آورد پیامی
اســت که در ایــن واقعه بــرای ذهن
های هشیار و کنجکاو نهفته بود .این
پیامی است برای بیدار شدن همه ی
ایرانیان .این سیل مشخص ساخت
که کشــورمان به چنــان درجه ای از
تخریب محیط زیســت و زیرســاخت ها دچار شده
است که از این پس ،فقط با یک سلسله از این گونه
مشکالت روبرو خواهد بود؛ یا بر اثر بارندگی زیاد یا
بر اثرکمبود باران.
نتیجه ی هر دو به نوعی یکی است:

راه تو را بست
که آز اهل ِ دین ِ

به عبارت روشــن ترکشــورمان از این پس وارد فاز
آســیب پذیری طبیعی می شــود .یعنی هــر واقعه
ی آب و هوایــی مــی توانــد به ســهم خود منشــاء
آســیب هایی جدی به مردم ،محیط طبیعی،
جانداران ،محیط زندگی و شــهر و روستاها در
ایران باشــد .این در حالیست که تمدن ایرانی
موفق شــده بوده نزدیک به ده هزار سال خود
را با این ویژگی های طبیعی انطباق دهد و در
کنار آنها شهرهای بزرگ و دهها هزار روستا را
تولد بخشد .اما می بینیم که بی لیاقتی و بی
توجهی مســئوالن و حاکمــان ،در یک بازه ی
زمانی تنها چهل ساله ،شرایط زیست بوم ایران
را بــه روزی انداخته اســت که از این پس دیگر
در آن ســرزمین امــکان ادامــه ی حیات برای
بسیاری و در نقاط زیادی از کشور ناممکن می
شود.
این خبر از چه می دهد؟
از غیر قابل زیست شدن بخش های عمده ای
از ســرزمین مــان .و این واقعیــت با خود یک
فاجعــه ی جمعیتی را به دنبــال دارد و آن این
که میلیون ها نفر ،بــه طور دقیق تر بگوییم،
ده هــا میلیون ایرانی ،در ســال هــای آینده با
ایــن امر غیر قابل اجتناب روبرو می شــوندکه
مکانی کــه در آن زندگی می کننــد قابل ادامه
برای سکونت و حیات نیست و به ناچار باید به
دنبال مهاجرت باشند .اما پرسش این است،
مهاجرت به کجا؟ تا یک جایی سرزمین پهناور
ایــران این ظرفیت را داشــت که مهاجرت های
کوچک و بزرگ درون خود را پذیرا باشد.
بــه طور مثــال وقتــی بیــش از هشــتاد درصد
روستاهای سیســتان و بلوچستان در این چند
دهــه از بیــن رفتند ،جمعیــت آن جایــی را در
شهرهای همان استان یا در سایر استان ها پیدا
کردند که در آن ســاکن شــده و با سختی ،یک
زندگی دوباره را در آن آغاز کنند.
یا به طور مثال ،شهری مثل تهران این ظرفیت
را داشــت که از ســال  1357جمعیت خود را از

(م.سحر )

مزن باران که راهت بی مسیل است
وطن جوالنگه قومی رذیل است

فقیه َپست بر ُا ّمت  ،امام است

وقیح دزد بر ملت وکیل است
ِ

مزن باران که جنگل ها تبه شد

به نام دین ،جهان بیدادگه شد

به ِگ ِ
رد سفرۀ خونین ِ غارت

شرافت بی بها چون خاک ره شد
مزن باران که دشمن کینه ها توخت
زتاب کینه اش خاک وطن سوخت
ِ

نمکزار آفرید و ثروت اندوخت
مزن باران که سنگ و صخره خسته ست
رهت سوی قنات و برکه بسته ست
نخواهی ریخت در کاریز و جوبار

سد ِ شکسته ست
که ِ
دام رهزنان ّ ،
مزن باران  ،عطش خوشترکه سیالب

که در سیالب  ،کس را نیست پایاب *!
درختان مسیرت را بریدند
رهی برجا نماند ا ّ
ال به غرقاب

مزن باران که ویران گشته کاریز
نماند ست ازگذرگاهش اثر نیز

سنگالخ غم فرو ریخت
چنان در
ِ

که ماند افسانه ای از خاک زرخیر

مزن باران که کژ راهه ست خاکت
مسیر تابناکت
شده ویران
ِ

نمی روید به راهت باغساری

جان پاکت !
نمی خندد ُگلی با ِ
میر مایند
مزن باران که شیخان ِ ،

ِ
دست خدایند
تیغ دین ،
به دعوی ِ
ترا گر چشمه گردی  ،می فروشند
ترا گر برکه گردی  ،می ربایند!

26.3.2019

پایاب یعنی تاب و توان
و نیز یعنی پای آب (کنار نهر یا جوی یا حوض)
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و جمعیت گریخته از مناطق ویران
شده را پذیرا شوند.
این بــار اما صورت مســئله تفاوت
دارد.
این بار ،تخریب گسترده و سراسری
بــروز کرده اســت و جایــی از ایران
نیســت که از شــر ســوء مدیریت،
ســوء اســتفاده و غارت یــا خطای
محاسباتی سران و قدرتمندان رژیم
جان سالم به در برده باشد .این بار
هم شمال کشــور ویران شده و هم
جنوب آن .هم شــرق
دشمنان تاریخی ایران موفق شدند در
ســه میلیون نفر بــه نزدیک 12
می نالد و هم غرب.
دوره کوتاه امکان ادامه حیات یک
میلیــون نفــر در  1397افزایش
پرسشــی کــه در این
متدن ده هزار ساله را زیر سوال برند.
دهد .میلیون ها نفر از روستاها
شــرایط مطرح است
و شهرستان ها برای زندگی به آن
این اســت کــه اگر در
جا آمدند و جا و مکان و امکانات حداقلی را یافتند .این شــرایط ،کار به مهاجرت گســترده ی اجباری
دلیل این پدیده آن بود که همزمان که بخش هایی از یک منطقه در ایران کشــیده شود ،مهاجرین به
از ایــران ،به دلیــل بی توجهی ،به اضمحالل دچار کجای ایران می توانند پناه ببرندکه خود در آن زمان
می شــد ،بخش های دیگر از کشــور می توانستند دچار مشکالتی کم یا بیش مشابه نباشد؟
{>> ادامه در صفحه}30 :
برخی توانایی هایی بالقوه ی خود را بالفعل سازند

فاجعه ی انسانی ،زیست محیطی و اقتصادی.

مرکزکاریابیجوانان

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

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

_________________________

Nazgol Fallah Toussi,

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

Tel.: (514) 697-0225

Voyages Lexus

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

________________________________
1455 PEEL, local 148

•
•
•
•
•

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

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

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

Cel.: 514-942-4178

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

www.cje-ndg.com

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

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

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

The CJE NDG offers:

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

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish

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

 425میلیون دالر صرفه جویی

فقط یک اظهارنامه مالیات بر درآمد
بنابــر نظر انســتیتوی پژوهش
درباره خودگردانی و اســتقالل
ملــی ( ،)IRAIاظهارنامــه
واحــد مالیــات بــر درآمــد کــه
مورد توافق دو ســوم کبکی ها
اســت ،مــی تواند موجــب 425
میلیون دالر صرفه جویی درسال
شــود .پیشــنهاد این انستیتو که
توسط پی یر کارل پالدو ،بازرگان

مشــهور و رییــس پیشــین حزب
کبکی هــا تأســیس شــده ،مورد

تحمل اسکله های این بندر برون
بزند.
بزرگ ترین بندر کانادا ،یعنی بندر
ونکوور و سومین بندر بزرگ کانادا
که بندر هلیفکس باشد نیز درسال
گذشــته از نظر ترافیک کانتینرها
رکورد به جا گذاشتند.

عامــل اصلــی این رشــد
افزایش تقاضای کانادایی
هــا بــرای لباس ،لــوازم
خانــه و دیگر محصوالت
مصرفــی ســاخت آســیا
است.
علــت دیگر نیــز معاهده
جدیــد تجــارت آزاد بین
کانادا و اروپا است.
این افزایش ترافیک کانتینرها یک
وجه منفی هــم دارد و آن به گفته
کارشناســان فرصت یافتن بیشتر
باندهــای تبهــکار برای جــادادن
کاالهای قاچاق بیشتری البه الی
کاالهای مشروع است.
(سالم تورنتو 16 ،مارس .)2019

برداشتن مجسمه مسیح مصلوب از تاالر شهرداری

بــه گفتــه مقامــات شــهرداری
مونتریــال ،نوســازی تــاالر شــهر
موقعیــت خوبــی بــرای حــذف
نمادهــای مذهبــی – ازجملــه
مجسمه مســیح مصلوب – از این
تــاالر اســت تــا جنبه ســکوالر آن
رعایت شود .الرنس الوین اللوند،
مســئول دموکراسی و اداره کمیته
اجرایی این موضوع را اعالم کرد.
قــرار اســت از  15آوریــل به مدت
سه ســال ســاختمان شــهرداری
نوسازی شود و این فرصت خوبی
برای برداشــتن نمادهای مذهبی

است .این مسئول شهرداری می
گوید« :باید درک کرد که مجسمه
مســیح در زمــان و شــرایطی در
تاالر شــهر نصب شده که کامال با
امــروز متفاوت بوده اســت» .این
مجسمه در ســال  1937به ابتکار
یکی از اعضای شورای شهر نصب
شــده بود .این عضو شورای شهر
می گوید:
«اکنون ما در جامعه ای زندگی می
کنیم که کامال دچار تحول شــده
و توســط نهادهایی دموکراتیک و
سکوالر اداره می شود و باید ازنظر

مذهبی دربرابر شهروندان بیطرف
باشد».
او اذعــان کــرد که این مجســمه
مسیح معنایی فرهنگی و تاریخی
دارد و احتماال در یک موزه همراه
دیگــر نمادهای شــهر نگهــداری
خواهد شــد .این مــوزه در محل
ساختمان نوسازی شده شهرداری
در ســه سال دیگر ایجاد می شود.
(تلخیــص از گازت مونتریال20 ،
مارس .)2019

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

اولویت ها :ساملندان و بیماران

توافق فرانســوا لوگو ،نخست وزیر
کبک نیز قرارگرفته است .در این
طرح به جای دو اظهارنامه مالیاتی
جداگانه برای دولت های فدرال و
استانی ،تنها یک اظهارنامه تنظیم
می شــود( .تلخیص از لــو دووآر،
 28مارس .)2019

افزایش چشمگیر تجارت دریایی در بندر مونتریال و
رشد فزاینده قاچاق مواد مخدر و اتومبیل
بندر  26کیلومتری مونتریال
دومین بنــدر بــزرگ کانادا
اســت و این روزهــا در طول
ایــن بنــدر مجموعــه های
عظیمــی از کانتینرها را می
توان مشاهده کرد که نشانه
افزایــش چشــمگیر حجــم
ترافیک در این بندر است ،به
طوری که ترافیک کاال به این
بندر  9درصد درسال افزایش یافته
که معادل  1.6میلیون کانتینر 20
فوتی است .اکنون  5سال متوالی
است که میزان ترافیک کاال در این
بندر رکورد بجا می گذارد .همین
امر موجب این نگرانی شــده که تا
ســال  2022حجم کاالها از سقف

خنستین بودجه «حزب آینده کبک»

را بر روی سایت بخوانید

سالمندان و بیماران برندگان بزرگ
نخستینبودجهدولتفرانسوالوگو
هســتندکه الیحه آن توسط اریک
ژیرار ،وزیر دارایی به مجلس کبک
عرضه شــده است .در این بودجه
سهم بزرگی برای افزایش خدمات
ارائه شــده به مــردم درنظر گرفته
شده است .این بودجه دربرگیرنده

یک مازاد  5.6میلیارد دالری برای
ســال مالی  2018 -2019است.
در چنین زمینه مســاعدی ،جای
تعجب نیست که وزیر دارایی بدون
آن که به ذخیره ثبات دست بزند،
بودجه خود را بدون کسری تنظیم
کــرده و ذخیــره ای  9.7میلیــارد

دالری نیــز بــرای روزهای دشــوار
آینده پیش بینی کرده اســت .این
وضعیت مطلوب بــه دولت کبک
امــکان داده کــه از ســنگینی بــار
مالیاتــی کبکی ها بکاهــد .پیش
بینــی وزیــر دارایی این اســت که
این کاهش مالیات در ســال مالی
 2019 – 2020حدود یک میلیارد
دالر خواهــد بــود .دولت کبک از
وضعیت مساعد مالی برای سرمایه
گذاری در عرصه خدمات عمومی
اســتفاده کــرده اســت ...در کل،
بودجه سالمت و خدمات عمومی
افزایشــی  5.4درصــدی دارد و به
رقم  45میلیارد دالر یعنی نزدیک
به نیمــی از کل هزینه های دولت
رسیده است( .تلخیص از ژورنال
دو مترو 21 ،مارس .)2019

پس دادن پول های اضافه دریافتی هیدروکبک
فرانســوا لوگو ،نخست وزیر
کبک به خاطر مسئله اضافه
دریافتــی هــای هیدروکبک
در وضعیتی ناگوار قراردارد.
این وضعیت زمانی تشــدید
شدکه موضوع دریافت پاداش
های هنگفــت رییس هیدروکبک
انتشار یافت .بنابر یک نظرسنجی،
اکثریــت قریب بــه اتفاق کبکی ها
معتقدنــدکه هیدروکبک باید پول
اضافه دریافتی از آنها را پس دهد.
لوگو درآغاز دراین مورد ایستادگی

کرد اما ســرانجام دولــت او تغییر
موضــع داد و اعــام کــرد که پول
هــای اضافــه دریافتی بــه صورت
کامل بازپرداخت خواهد شد .وزیر
نیــروی کبــک در یــک کنفرانس
مطبوعاتی اعالم کرد که پول های

اضافه دریافتی از مشتریان
پــس داده می شــود .این
که آیا این اســترداد شامل
سال گذشــته و سال های
پیــش از آن نیــز می شــود
هنوز روشــن نیســت .یک
نظرسنجی اخیر نشان می دهدکه
 92درصد از کبکی ها معتقدند که
پول های اضافه دریافت شده باید
به آنها بازپس داده شود( .تلخیص
از تارنمــای مونتریال بــاگ19 ،
مارس .)2019

وضعیت خطرناک بازار مسکن در کانادا و
رکوردهایی که می شکند
بازار امالک مسکونی در کانادا،
درطول سال گذشته به صورت
قابــل توجهــی از رونــق افتــاده
است؛ مسئله ای که گردانندگان
ایــن صنعت به تســت اضطراب
وام مسکن و باالرفتن نرخ بهره
این وام مرتبط مــی دانند .این
موضوع بر اقتصاد کالن کشــور
هم تأثیراتی گذاشــته است .برای
نمونه ،رشد تولید ناخالص داخلی
کانــادا ،در ســه مــاه پایانی ســال
 ،2018درحد حلزون آهســته شد
و به  0.4درصد رسید .مسئولیت
بخــش عمــده ایــن افــت برگردن
سقوط ســرمایه گذاری در بخش
مســکن اســت که درطول ســال
گذشــته  5.7درصــد کاهش یافته

اســت .کانادا البته دراین موضوع
تنهانیست:
رونق بازارهای مسکن ،از نیویورک
گرفته تا چین ،درحال کم شــدن
اســت .بخشــی از ایــن موضــوع
مربــوط به افزایش هزینه های وام
گرفتن است.
اما دلیل اصلی آن باال بودن قیمت
هــا برای یک مدت طوالنی اســت

که بســیاری از خریداران بالقوه
را ازخرید منصرف کرده اســت.
البته درعرصه بین المللی عوامل
دیگری هم بر این موضوع موثر
است .برای نمونه ،خروج طبقه
ســرمایه گذار از چین ،تقاضا را
برای مســکن در بقیه کشــورها
باالبرده است .بیشترین سطح
تقاضا در استرالیا دیده می شود و
افزایش تقاضا باعث سقوط قیمت
مسکن شده است.
وضعیــت بــازار مســکن در کانادا
هــم درحال شکســتن رکوردهای
تاریخی اســت که نشــان می دهد
خطر در کمین اســت( .تلخیص
از تارنمای ایران جوان 18 ،مارس
.)2019
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای

اعتراض رانندگان تاکسی مونتریال

Pièces d'Autos N.D.G.

روز دوشــنبه  25مارس
رانندگان تاکسی تقریبا در
همه مناطق کبک علیه
تصویــب قانون شــماره
 17دســت بــه اعتصاب
و اعتــراض زدنــد .در
مونتریال ،کبک ســیتی
و الوال رانندگان تاکسی
با آهســته راندن تاکسی
های خود سعی در ایجاد
اختالل در ترافیک شهر
کردنــد .در قانــون جدیــدی کــه
دولت کبک الیحه آن را به مجلس
ارائه کرده ،تسهیالتی برای شرکت
«اوبــر» قائل شــده کــه دارندگان
تاکســی آنهــا را به زیــان خود می
داننــد و اعتراض مــی کنند که در

این قانون دولــت جانب «اوبر» را
گرفته است.
جــرج بوســیونز ،رییــس شــرکت
تاکسی رانی شامپلن و سخنگوی
تاکســی رانان مونتریال بزرگ می
گوید:

«چیزی برای تغییردادن
نیســت .این قانون باید
ملغــی شــود» .او تأیید
کــرده کــه قــرار اســت
نمایندگان تاکسی رانان
مونتریال با وزیر حمل و
نقل دیدار و گفتگوکنند.
این ســخنگوی تاکســی
رانان مونتریال می گوید
با این قانون هرکســی با
یــک گواهینامــه عادی
رانندگــی مــی توانــد در مونتریال
مســافر جابجــا کنــد درحالی که
برخی از ما برای پروانه تاکسی خود
تــا  200هــزار دالر پرداخت کرده
اند( .تلخیص از تارنمای تلویزیون
سی تی وی 25 ،مارس )2019

مالیات های جدید برای دارندگان خودرو در مونتریال
افزایش  6سنت مالیات تازه در هر
لیتر بنزین ،دریافت عوارض جاده
ای برحســب کیلومتــر ،مالیات
شــماره گذاری خود رو و افزایش
شــدید بهای پارکینگ ،بخشــی
از تصمیماتــی اســت کــه نواحی
مختلــف شــهرداری مونتریــال
بــزرگ در صــدد اجــرای آنهــا
هســتند تا مردم را هرچه بیشتر
به استفاده از وسایل نقلیه عمومی
ترغیب کنند 82 .ناحیه مختلف
کالنشهر مونتریال تا سال 2028

بایــد بــرای حمــل و نقل
عمومیدوبرابرمبلغکنونی
پرداخت کنند و در صددند
که این رقم را به شیوه های
مختلف از دارندگان خودرو
دریافــت کننــد .درســال
 2001دارنــدگان خودرو 8
درصد از هزینه های حمل
و نقــل عمومــی را پرداخــت می
کردند .در سال  2019این رقم به
 5درصدکاهش یافته است .برای
جبران ایــن کاهش انواع مالیات

بانک ها و دیگر وام دهندگان برای
تأمیــن نیازهای پولی خــود به وام
گرفتن از بازار اوراق قرضه روآوردند
که بهره آنها از سال  2018کاهش
یافته است .روز دوشنبه  25مارس

و عــوارض جدیــد درنظــر گرفته
شده اســت( .تلخیص از الپرس
مونتریال 22 ،مارس .)2019

نرخ بهره اوراق قرضه  5ساله به
 1.45درصد رسید.
ایــن نخســتین بــار از ســال
 2017اســت که نرخ بهره این
اوراق بــه کمتــر از  1.5درصد
می رســد ...دلیل کاهش نرخ
بهره اوراق قرضه این اســت که
ســرمایه گــذاران فکر می کنند
چشم انداز اقتصادی مبهم است و
ازایــن رو انتظار دارندکه نرخ بهره
کاهش یابد( .تلخیص از تارنمای
تلویزیون ســی بی سی 26 ،مارس
.)2019

فروش خانه مدیر شرکت SNC LAVALIN
نیل بــروس ،مدیرکل شــرکت
اس ان س الوالن و همســرش
خانــه خــود در ناحیــه وســت
مونت مونتریال را به مبلغ 3.3
میلیون دالر فروخته اند .مدیر
این غول مهندسی ساختمان –
که در رســوایی پرداخت رشوه
و تخلف های دیگر درگیر اســت –
اعالم کرده که درصدد خرید خانه
دیگــری در «مونتریــال و حومه»
است ،اما همسر اوگریفیت به نظر
نمی آید که چنین قصدی داشــته
باشد .در سند فروش خانه نوشته
شده که «او به زودی اقامت کانادا

را ترک می گوید» .در همین سند
قید شده که آقای بروس قصد ترک
کانادا را نــدارد .ماه پیش ت .و .آ
نیوز افشــاء کرد که خانم گریفیت
مدیر اداری شرکت سرمایه گذاری
اســتفن برونفمن ،مســئول مالی
حزب لیبرال و نزدیک به جاستین

حتویلدرمحل:رایگان
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تحقیق گسترده درباره سابقه کودک آزاری
در کلیسای مونتریال

کاهش نرخ وام رهنی درپی کاهش بهره اوراق قرضه
نــرخ بهــره اوراق قرضه Bond
5ســاله به کمتــر از  1.5درصد
رســیده کــه کمترین میــزان از
سال  2017است.
آنچه برای برخی خبر بد اســت،
برای بعضــی دیگر خبــر خوب
اســت و دریافت کننــدگان وام
رهنــی Mortgage-backed
 securityبه طور غیر منتظره ای
از این امر استفاده می برند.
در هفته های گذشــته ،نرخ بهره
وام هــای رهنی کاهش یافت و به
سود وام گیرندگان تمام شد.

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

ترودو ،نخست وزیرکانادا بوده
است .آقای ترودو در مصاحبه
بــا ت .و .آ نیوز اطمینان داده
بود کــه هرگز درمــورد پرونده
اس ان س الوالــن با اســتفن
برونفمن صحبت نکرده است.
موضوع دخالت جاستین ترودو
در ِاعمال نفوذ به نفع شــرکت اس
ان س الوالــن بحرانــی عمیق در
دولت فدرال به وجود آورده است.
(تلخیــص از ژورنال دو مونتریال،
 23مارس .)2019

اســقف مونتریــال تحقیق
دربــاره هــزاران پرونــده
کشــیش هــا و کارکنــان
کلیســاهای مونتریــال و
اطــراف آن کــه متهــم بــه
سوء اســتفاده های جنسی
از کــودکان از ســال 1950
تاکنــون باشــند را بــه یک
کمیته مستقل محول کرده است.
اســقف کریســتیان لــه پیــن می
گویــد کــه بــا مطالعــه تحقیقــی
مشــابه در پاییــز گذشــته درمورد
حــوزه کلیســایی نیویــورک ،فکر
انجام تحقیقی مشابه در کبک به
سرش راه یافته است .آن -ماری
تراهــان ،قاضی بازنشســته دادگاه

عالی سرپرستی این کمیته تحقیق
را به عهده گرفته اســت ...کسانی
کــه خود را قربانی ســوء اســتفاده
کشیش ها و اعضای کلیسا اعالم
کننــد می توانند دربرابرکمیته ای
که بــه سرپرســتی قاضــی تراهان
تشــکیل می شــود طرح شــکایت
نموده و شهادت دهند.

مدت زمان انجــام کار این
کمیته  18تــا  24ماه پیش
بینی شده وکمیته می تواند
ازنظر کارشناسان موردنظر
خود نیز استفاده کند .پس
از انجام تحقیق و گردآوری
شــهادت هــا ،مفــاد آن در
اختیار اسقف قرار می گیرد.
اعالم خبر تشکیل این کمیسیون
تحقیق هم زمان با محکومیت یک
کشیش به  8سال زندان به خاطر
آزار جنسی دو پسر جوان است.
(تلخیص از لو سولی کبک27 ،
مارس .)2019

عواقب «برگزیت» برای کانادا چیست؟

آیــا بهــای محصوالت انگلیســی
افزایش می یابد؟
درحالــی که نماینــدگان مجلس
انگلستان چندین ماه است تالش
می کنند درباره خروج از اتحادیه
اروپا به توافق برسند ،اثر این امر
در کانادا اندک خواهد بود.
بسیاری از اقتصاد دانان معتقدند
که عدم توفیق نمایندگان مجلس
انگلستان درمورد چگونگی خروج
از اتحادیه اروپا برای اقتصاد کانادا
چنــدان نگــران کننده نیســت.
هوبــر ریــو ،پژوهشــگر مدرســه
ملی مدیریــت عمومی می گوید:
«انگلستان شریک تجاری خیلی

مهمی اســت ،ولی در سطح بین
المللــی ایــن اهمیــت رنــگ می
بــازد» .با این حال ،انگلســتان
نخستین شــریک بازرگانی کانادا
در اروپا و ســومین بازار صادراتی
کانــادا – با فاصله زیــاد – پس از
آمریــکا و چین اســت .درســال
 ،2016صــادرات کاال و خدمات
به انگلستان  22.7میلیارد دالر،
معــادل  3.9درصــد کل صادرات
جهانی کانادا بود .مواد معدنی و
فلزات بخش عمده صادرات کانادا
را تشــکیل می دهــد .در همان
ســال ،کانــادا  15.2میلیارد دالر
کاال و خدمات از انگلســتان وارد

کرد کــه  2.2درصــد کل واردات
بود.
همچنین ،انگلســتان بیشترین
میــزان ســرمایه گــذاری خارجی
کانادا در اروپا را جذب کرده است.
درصورت جداشــدن انگلســتان
از اتحادیه اروپــا – که کانادا با آن
توافق نامه مبادله آزاد امضاءکرده
و تعرفه هــای گمرکی را تقریبا به
صفر رســانده  ،-امکان دارد که
بــرای مبادلــه کاال با انگلســتان
تعرفــه گمرکــی وضــع شــود.
(تلخیص از تارنمای رادیو کانادا،
 24مارس .)2019
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کانادا

پرجمعیتتریناستانکانادا

ن همراه در مدارس اونتاریو
ممنوعیت تلف 

«بازوی کانادا» در فضا چه نقشی دارد؟
یکــی از اجــزای ایســتگاه فضایی
بینالمللــی جرثقیلــی اســت کــه
توســط ســازمان فضایــی کانــادا
برای جابجایی اشیاء و فضانوردان
در بیــرون ایــن مجتمــع مــداری
ســاخته شــد .از ایــن دســتگاه به
اسامی مختلف نام برده می شود:
کانــادآرم (بــازوی کانــادا) ,بازوی
مکانیکی ,دکستر .اما اسم رسمی
آن "دستگاه هدایت از دور ایستگاه
Space
فضایــی"(Station
Remote
Manipulator
 )System–SSRMSاست.
بــازوی مکانیکی در دوران شــاتل
توســط ســازمان فضایــی کانــادا
اختراع و در اختیار ناســا گذاشته
شــد تــا از آن بــرای قــراردادن
ماهوارههایــی کــه در مخــزن بار
شاتل بودند در فضا استفاده شود.
بعدا این دستگاه تکامل پیدا کرد و
تواناییهایش افزایش یافت.
نــوع پیشــرفته آن در یکصدمیــن
ماموریت شاتل فضایی در  8آوریل
سال  2001به مدار زمین برده و بر

روی بدنه خارجی ایستگاه فضایی
نصــب گردید .این دســتگاه نقش
کلیدی در نصــب اجزای مختلف
ایســتگاه و حفظ و نگهــداری آنها
دارد چــون می توانــد تجهیزات و
لوازم را در اطراف ایســتگاه انتقال
دهد ،سکوی نگهداری فضانوردانی
باشــد کــه در فضــا کار میکنند و
ابزارهــای خدمات و ســفینههای
باربری و یا قطعاتی را که قرار است
به ایستگاه متصل شوند پشتیبانی
کند .همچنین در مواقع مورد نیاز
فضانوردان بــا دوربینهای نصب
شده روی آن بدنه خارجی را مورد
بازرسی قرار دهند و به این ترتیب
دیدبانی بیرون ایستگاه را بر عهده
دارد.
ایــن جرثقیل چنــد کاره بــا طول
 17.6متــر دارای هفــت قســمت
مفصلی (یک لوالی اصلی آرنج در
وســط و ســه مفصل چرخشی در
هر "مچ") اســت 1800 .کیلوگرم
وزن و  35ســانتی متر قطر دارد و
در شــرایط بیوزنی قــادر به حمل

درخواست ایجاد تغییرات در
آزمایش توانایی پرداخت وام مسکن
اتحادیه کارشناســان وام مســکن
کانــادا در گــزارش ســاالنه اش در
مــورد بــازار مربوطه ،بــه قلم ویل
دانیینگ اقتصاددان ارشــد خود،
درخواســت پیشین مبنی بر ایجاد
تغییــرات در آزمایش های توانایی
پرداخت اقساط وام مسکن را تکرار
کرد .آزمایش هایی که انجام شان
از ســوی دولت مرکزی مقرر شده
است.
در گزارش اخیــر از جمله آمده که
در ســال  2018آزمایــش دقیــق
تــر توانایــی پرداخت اقســاط وام
مســکن ،افزایش بهره ایــن وام ،و
ســایر تغییرات به وجــود آمده در
خط مشی های مربوطه ،به شکلی
چشمگیر ســبب کندی بازارهای
مسکن در سراسرکشور شدند.
کمااینکــه در ســال  2018فروش
متوســط ســاالنه ملــک وامالک
دوبــاره معاملــه شــده ،کاهــش
11درصدی داشت.
همچنین در مقایسه با سال 2016
که شاهد پررونق ترین بازار در کل
تاریخچه مربوطه بــود 15 ،درصد
کم شد.
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آقــای دانیینگ
در بخش دیگری
از ایــن گــزارش
ضمن اشــاره به
اینکــه کاهــش
قیمــت ملــک و
امــاک بــدان
سبب که اعتماد مصرف کنندگان
را کــم می کند ،یکــی از بزرگترین
تهدیدها بــرای اقتصاد مــدرن به
شمار می رود ،نوشته:
آزمایــش هــای وام مســکن
مخاطرات بهای مسکن و اقتصاد
کشور را افزایش می دهند.
وی در ادامــه نیز افــزوده مقررات
ایجاد شــده با هــدف از بین بردن
ایــن مخاطــرات ،درواقــع نتیجه
عکس به بار آورده اند.
چراکه شــمار زیادی از متقاضیان
وام مســکن را به سوی ســایر وام
دهندگانــی ســوق می دهنــد ،که
مقررات شــان در ســطح کشوری
نیست .همزمان اغلب میزان بهره
دریافتی آنها بیشتر می باشد.
براســاس برآوردها ،آزمایش های
مربوطه تا اکتبر  2019بر 200هزار

بارهای بزرگ تا  116000کیلوگرم
است.
اداره ایــن دســتگاه را فضانوردان
ساکن ایستگاه با اســتفاده از یک
سامانه پیشرفته کامپیوتری انجام
میدهند.
امــا آنچــه بیــش از خــود بــازوی
مکانیکــی برای ما افــرادی زمینی
جذابیت دارد شجاعت فضانوردانی
است که در فضای باز کیهانی خود
را به این بازوی مکانیکی میسپارند
و بــا ایســتادن روی آن (گرچــه
پوتینهای آنها با گیرههایی محکم
به آن بسته شــده) در فاصله 400
کیلومتــری زمین بــه فعالیت می
پردازند.
بــه عنوان نمونــه عکسهایی می
بینیــد از فضانورد ناســا اســتیفن
رابینســون ضمــن راهپیمایی در
بیرون ایستگاه فضایی بینالمللی،
دردل تاریکی فضا و افق زمین که
حتی تصور آن انسان را به وحشت
میاندازد( .ایسنا)

خانــوارکانادایــی تاثیــر خواهنــد
داشــت ،و توانایی خرید مســکن
شــان را کاهش خواهنــد داد و به
همیــن ســبب از
دست زدن به چنین
خریــدی منصــرف
خواهند شد.

•

پیشنهادهای
کارشناسانه
بااینهمــه موضــع
اتحادیه مورد اشاره الزاما لغوکامل
آزمایــش های مذکور نیســت .اما
خواهان تغییراتی به شــرح زیر می
باشد:
 هــر نــوع آزمایشــی از ایــندســت برمبنای بهــره مربوطه ،و
مدنظــر قــرار دادن افزایش درآمد
و بازپرداخــت اصــل وام مســکن
صورت بگیرد؛
 تا هنگامی که وام گیرنده به طورمنظم اقساطش را بپردازد ،تمدید
وامــش مســتلزم چنیــن آزمایش
هایی نباشد؛
 آسان کردن مقررات انتقال واممســکن به مراکــز دارای شــرایط
بهتر و بهره کمتر برای کسانی که
از گزینــه های دیگری بــرای اخذ
چنین وامی استفاده کرده اند.
•

لیــزا تامپســون ،مدیر
آمــوزش و پــرورش
اســتان "انتاریــو" پس
از یــک ســال رایزنــی
سیاســتهای جدیــد
در این زمینه را اعالم
کرد.
این ممنوعیت در طول
ت زمان آموزشــی
مــد 
کالسهــا اعمال خواهد شــد اما
دانشآموزانــی کــه میخواهند از
تلفنهای همراه برای برنامههای
آموزشی طبق دستور معلمان خود
اســتفاده کننــد ،دانشآموزانی با
نیازهای خاص و با دالیل پزشــکی
از این قانون مستثنی خواهند بود.
در حال حاضر بســیاری از مناطق
ایــن اســتان ممنوعیتهایــی در
این زمینه دارند امــا اداره آموزش
و پرورش اســتان "انتاریو" در نظر
دارد ایــن ممنوعیــت را به صورت
همگانی در سراســر استان اعمال
کند.
مدیــر آمــوزش و پرورش اســتان

"انتاریــو" بــا تاکیــد بــر ایــن کــه
دانشآموزان به تمرکز بر یادگیری
خود نیازمندند ،اظهــار کرد :ما با
ممنوعیــت اســتفاده از تلفنهای
همراه که مانع یادگیری میشــود
به دانشآمــوزان کمــک خواهیم
کرد تا بر مهارت های پایهای مانند
خواندن ،نوشــتن و ریاضی تمرکز
کنند.
اعالم نهایی این ممنوعیت ســال
آینــده به صــورت رســمی صورت
خواهدگرفت.
به گفته تامپسون رایزنیهای آنها
نشان داد که  ۹۷درصد از والدین،
معلمان و ذینفعان موافق اعمال

ممنوعیــت اســتفاده
از تلفنهــای همــراه
در کالسهــای درس
هستند.
اگرچهاینممنوعیتبا
حمایتبسیاریمواجه
شــده اســت اما برخی
مخالفــان بــا قدیمــی
دانســتن آن اعــام
کردهاند که این ممنوعیت فرصتی
صحیح
آموزش
از دست رفته برای
ِ
ِ
اســتفاده مســووالنه از فناور 
ی به
کودکان به شمار میرود.
تابستان گذشته مقامات فرانسوی
نیز اســتفاده از تلفنهــای همراه
بــرای دانشآمــوزان زیر  ۱۵ســال
در کالسهــا را ممنــوع کردنــد.
همچنیــن نیــک گیــب ،وزیــر
استانداردسازی مدارس نیز اعالم
کرده که به اعتقاد او دانشآموزان
بایــد از آوردن تلفنهــای همــراه
هوشمند به مدارس محروم شوند.

رمان مصور «قصه ندیمه» در راه است

___________
The Handmaid's Tale
is a dystopian novel by
Canadian author
Margaret Atwood,
originally published
in 1985. It is set in a
near-future New England, in a totalitarian
state resembling a theonomy that has overthrown the United States
government. The novel
focuses on the journey of
the handmaid Offred.
------------

نسخه مصور رمان «قصه ندیمه»
اثر معــروف «مــارگارت اتــوود»،
نویسنده کانادایی منتشر میشود.
به گزارش بوک سلرز« ،رنه نولت»
هنرمند کانادایی مدت چهار سال
اســت که مشــغول تصویرســازی
رمــان معروف وکالســیک «قصه
ندیمه» نوشــته «اتوود» در سال
 ۱۹۸۵است.
بنا بــر اعالم انتشــارات «جاناتان
کــپ» (زیرمجموعــه انتشــارات
رندوم هاوس) ،هدف از انتشار این
کتاب خلق اثری هنری و مستقل
است.
قــرار اســت نســخه مصــور رمان
«قصه ندیمه» از تاریخ  ۲۶مارس
در بریتانیا منتشر شود.
رمــان ضدآرمانشــهری «قصــه
ندیمه» با روی کار آمدن «دونالد

ترامپ» و سخنان ضدزنش ،مورد
توجه دوباره قرارگرفت.
این رمــان درباره آمریکایی اســت
که در آن زنها از داشــتن هرگونه
قدرت ،شغل ،مال یا ثروت محروم
هستند و حتی در تعیین سرنوشت
خود نقشی ندارند.
در «قصــه ندیمه» ،زنهــا برد ه و
اموالی در دســت مردان هســتند.
شــخصیت اصلی قصه زنــی به نام
«آفــرد» اســت که باید بــرای یک
مقــام باالی دولتی که همســرش
نازاست ،فرزند بیاورد و بزرگشان
کند.
در ســال  ۲۰۱۷یــک ســریال
تلویزیونــی بر اســاس رمان «قصه
ندیمــه» توســط «بــروس میلر»

ســاخته شــد که «الیزابت
ماس» بازیگر نقش اصلی
آن را برعهده داشت .فصل
اول این ســریال در ســال
 ۲۰۱۷و فصــل دوم آن
نیز در  ۲۰۱۸به روی آنتن
رفــت و فصل جدید آن در
حال ساخت است.
این سریال تاکنون موفق
به کسب هشت جایزه امی
و همچنین جایزه بهترین سریال
تلویزیونــی درام از جوایــز گلــدن
گلوب شده است.
«مــارگارت اتــوود» شــاعر،
داســتاننویس و نویسنده هشت
کتاب کودک اســت .او که اکنون
یکی از سرشناسترین نویسندگان
و منتقــدان ادبــی کاناداســت،
جایزههــای ادبــی فراوانــی را در
کارنامــه ادبــی خــود ثبــت کرده
اســت« .اتــوود» تاکنــون پنجبار
نامزد دریافت جایزه ادبی «بوکر»
شده و یکبار در سال  ۲۰۰۰موفق
شد برای رمان «آدمکش کور» آن
را به دست آورد .او در سال ۱۹۸۵
جایزه ادبی «آرتور سی .کالرک»
را از آن خــود کــرد .جایــزه دولتی
ادبیات کانــادا ،جایــزه «گیلر» و
جایزه «ایمپــک دوبلین» از دیگر
جایزههــای ادبــی هســتند که در
کارنامه حرفهای «اتوود» به چشم
میخورند(.ایسنا)

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه
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حکومت فساد...

Michael Monfared

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

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

ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻰ
ﻓﺪارل  -ﮐﺒﮏ  -اﺳﺘﺎﻧﻰ

از ﺳﺎل1386

 در برخی مالقاتها با مقامهایکانادایی در زمان دولت ترودو پیش
از اینکه حکم ایشــان قطعی شود،
آنهــا اعالم کردنــد که کانــادا فرد
متهم را به کشوری که در آن حکم
اعدام اجرا شــود ،باز نمیگرداند.
در حــال حاضــر قرارداد اســترداد
مجرمان در ایران وکانادا هم وجود
نــدارد و نبــود رابطــه دیپلماتیک
هرگونــه مذاکره دیپلماتیــک را در
مــورد چنین پروندهایی دشــوار و
غیرممکنمیکند.
 آیا فکر میکنید مطرح شــدنپرونــده مرجان شیخاالســامی
بتوانــد بــه بررســی ایــن پرونده
کمککند؟
 با مطرح شــدن پرونده مرجانشیخاالســامی آلآقــا ایــن ایــن
فرصــت به وجود آمده که از طریق
فشار افکار عمومی بتوانیم به دولت
کانــادا متذکر شــویم کــه دولت،
دادگســتری و مقامهــای امنیتی
و قضائــی کانــادا اقــدام الزم برای
عــدم ورود محکومــان بــه فســاد
مالــی به کانادا را انجــام دهند و از
ســرمایهگذاری چنین افرادی چه
از ایران و چه از ســایرکشــورها در
خاک کانادا جلوگیری کنند.
 در طومــار آنالینــی کــه رویوبســایتتان قــرار دادهایــد به
برخــورد دوگانــه دولت کانــادا با
ایرانیان اشــاره کردهایــد .در این
مورد نیز توضیح میدهید؟
 بســیاری از شهروندان ایرانی-کانادایی در روند مهاجرت ،تمدید
ویزا ،گرفتن ویزا و تمدیدکارتهای
مربوطه با مشکالت فراوانی روبهرو
بودنــد .در برخــی مواقع حســاب
بانکــی دانشــجویان ایرانــی که در
کانادا هستند با داشتن تنها چند
صــد دالر به خاطر تحریمها بلوکه
شده است.

)Jean Sébastien Boudreault (Lawyer

All aspects of Immigration

کنگــره ایرانیــان کانــادا اخیــر ًا
طومار آنالینی بــه راه انداخته و
از مردم خواســته با امضای این
طومار اعتراضشان را به حضور
مفســدان اقتصــادی در کانــادا
به گوش مقامــات دولت کانادا
برسانند.
بیــژن احمــدی ،عضــو هیأت
مدیره کنگــره ایرانیان کانادا در
گفتوگو با یورونیوز ابعاد تازهای
از پیگیریهای صــورت گرفته در
مورد پرونده خاوری را مطرح کرده
و خبر داده که این کنگره در حال
رایزنی بــا چند وکیــل متخصص
اســت که اگر دولت کانــادا در این
زمینه کاری نکند از طریق آن وکال
بتواند پرونده را پیگیری کند.
متــن ایــن گفتوگو به شــرح زیر
است:
 در این سالها کنگره ایرانیانکانادا به شــکل خاص در پرونده
خاوری چه پیگیریهایی داشته
است؟
احمــدی :کنگــره ایرانیــان کانادا
در مکاتبــه و مالقات مختلفی که
با مقامهــای دولت کانادا داشــته
خواســتار این شــده که یا خاوری
بــه ایران مســترد شــود تــا اینکه
بتواند دوره محکومیت حکمی که
علیهشان وجود دارد را بگذرانند و
عدالت درباره پرونده ایشان رعایت
شــود .حکم کنونی بــرای پرونده
خاوری اختالس اســت که شامل
 ۳۰ســال زندان میشــود .اگر هم
قوانین کانادا اجازه استرداد ایشان
به ایران را نمیدهد پرونده ایشــان
در کانادا توسط دادگستری کانادا
رسیدگی شود.
متأسفانه از سال  ۲۰۱۱و  ۲۰۱۲که
پرونده ایشان بسیار مطرح بود هم
با دولت محافظهکار استیون هارپر
و هــم بــا دولت لیبرال جاســتین
تــرودو مســاله را مطــرح کردیــم
اما تاکنون دولت پاســخگو نبوده
اســت .حتی بعــد از اینکه خاوری
حکم زنــدان گرفت هم دوباره این
ماجرا را گوشزد کردیم و متأسفانه
تا این لحظه نتیجهای از پیگیریها
نگرفتهایم.
 چــرا قوانیــن کانــادا اجــازهاســترداد خــاوری بــه ایــران را
نمیدهد؟

Represented by

Federal Québec Provincial

کنگره ایرانیان کانادا :احتمال
استرداد خاوری به ایران کم است

چطور اســت که ایرانیــان با مقدار
کمی پول در حساب بانکی یا برای
دریافت مهاجرت و دریافت ویزا با
موانع بسیاری مواجهاند اما افرادی
ماننــد خــاوری یا متهمــی مانند
مرجان شیخاالسالمی میلیونها
دالر ،آنطور که از ســرمایه گذاری
آنها مشــخص اســت ،وارد خاک
کانادا کردهاند بدون آنکه مشکلی
برای آنها به وجود آید.
 خواســته مشــخص شــما ازدولت کانادا پس از امضای طومار
توسطایرانیانچیست؟
 دولــت کانادا بایــد در برابر اینمساله بایستد .همواره دولت کانادا
ایــن را مطرح کــرده که به قوانین
جهانی برای مبارزه باپولشــویی و
فســاد مالی پایبند است و این هم
باید بخشــی از اقــدام دولت کانادا
باشد.
کنگره ایرانیان کانادا یک سازمان
غیرانتفاعــی و مردم نهاد اســت.
مــا تــوان اجرایــی نداریــم بلکــه
میتوانیم با فشــار افــکار عمومی
و فشــار رســانهها و اقداماتی که از
سوی جامعه مدنی انجام میدهیم
بتوانیم خواســت جامعــه ایرانیان
در کانــادا را بــا مقامهــای دولتی
و نماینــدگان مجلــس از احــزاب
گوناگون مطرح کنیم .ما خواستار
رسیدگی دولت و نهادهای مربوطه
به این مساله هستیم.
 اگــر همــه ایــن چیزهایــی کهگفتید نتیجه نــداد ،تکلیف چه
خواهد بود؟ به چه گامهای بعدی
فکرکردهاید؟
 در حــال مکاتبه و مشــورت باچنــد وکیــل متخصــص در ایــن
زمینه هستیم تا اگر دولت نخواهد
در این زمینه پاسخگو باشد ببینیم
چطور میتوانیم اقدام قانونی مورد
نیاز را انجام دهیم .اما به هر شکل
در حــال حاضــر تقاضای مــا این
است که ایرانیان به صفحه کنگره
ایرانیان کانادا بروند و این و طومار
را مطالعه و در صورت تمایل امضا
کنند .هرچند تعداد امضاها بیشتر
باشــد ما بهتر میتوانیم خواســت
جامعه ایرانــی در کانادا را پیگیری
کنیم .ما به دنبال این هســتیم تا
به دولت کانادا نشان دهیم افرادی
کــه در ایران فســاد مالی میکنند
و پــول مــردم ایــران را به ســرقت
میبرند جایی در کانادا ندارند.
•

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
20 et 26 mars et 4 et 10 avril
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
19 ET 26 MARS ET 3 ET 10 AVRIL
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 18 and 27 FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.

)(Note: After March 25 it would be considered LATE REGISTRATION

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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ایران...

[حکومت]ایرانچگونهتحریمهای
آمریکا را دور می زند؟

«اینســتکس» به تدریج «دارایی
های مشــمول تحریم هــا» را نیز
شامل شود .مهدی سنایی ،سفیر
ایران در روسیه می گویدکه راه
اندازی این ابزارکوچک اقدامی
دیرهنگام است و درعین حال
آن را نخســتین گام به سوی
گفتگو و ثبــات توصیف کرده
است.

اجتناب از فروپاشی توافق
هستهای (برجام)
اقــدام دیگر ،باز فعال ســازی
ســاز و کاری حمایتــی بــرای
ضمیمــه
روزآمدکــردن
«مقــررات مســدود ســازی»
تصویب شــده در سال ١٩٩٦
كمیل جنم ایــاالت متحده پــس از خــروج از توافق بــرای دور زدن تحریــم هــای
ترجمه از فرانسه هســته ای با ایــران ،در  ٥نوامبر ِ ،٢٠١٨اعمال شــده علیه کوبا است.
شهبازنخعی «شــدیدترین تحریم هــای تاریــخ» را این قانون موسسات اروپایی را
 12مارس  -با تصمیم دونالد علیه ایران اعمال کرد .این کشــور برای از تطبیــق دادن خود با اثرات
ترامپ درمورد خروج از توافق پاسخگویی به آن شبکه روابط خود اعم فراســرزمینی تحریــم ها منع
وین انجام شده در ژوئیه  ٢٠١٥از اتحادیــه اروپا ،شــریک هــای چینی ،نمــوده و درصــورت ناگزیری
(برجام) و تحمیل مجازات به روسی و هندی را فعال کرده است.
بــه پرداخــت جریمــه بــه آنها
موسســاتی کــه با تهــران کار
خســارت جبرانی پرداخت می
کنند ،اتحادیه اروپا به چالش
کنــد .اما قابلیت این اقدامات
کشــیده شده اســت .در حالی که بنیانگذار در مرحله آغاز  ٣هزار یورو هرگز بررسی نشده است .موضوع
میــزان تجــارت آنهــا  ١٦ماه پس ســرمایه برای ایــن کار اختصاص بــه ویــژه بــرای آن اســت کــه به
از اجرایی شــدن توافق  ٧٩درصد داده اند ،که می باید به ســرعت به تهران اطمینان خاطر داده شــود
نســبت بــه ســال  ٢٠١٥افزایــش  ١٠٠هــزار و بعد یک میلیون یورو تــا از توافــق هســته ای (برجــام)
یافتــه بــود ،موسســات اروپایی ،برسد .در این حین« ،اینستکس» خارج نشــود .تناســب قــدرت به
عمدتا فرانسوی ،در معرض خطر تنها به تجارت «قانونی» می پردازد نفع کشورهای عضو اتحادیه اروپا
جایگزینی با رقیبان چینی و هندی و می باید تمرکز خود را برکاالهای نیست .برونو لومر ،وزیر اقتصادی
هستند .همچنین ،اتحادیه اروپا اساســی کــه مشــمول تحریم ها فرانســه در  ١٩ژوئــن  ٢٠١٨مــی
کــه می خواهــد ازاین که ایــران از نباشــند ،ماننــد فــرآورده هــای گوید« :بیشتر موسسات فرانسوی
ایــن توافق خــارج شــود اجتناب بشردوستانه ،پزشکی و کشاورزی نمی توانند در این ســاز و کار باقی
کند ،اقدامات زیــادی برای حفظ قرار دهد .به خالف آنچه که در آغاز بمانند .آنها به دریافت خسارتشان
مبــادالت بازرگانی با ایــران انجام پیش بینی شــده بود ،این ابزار به نیاز دارند و این امر نمی تواند انجام
داده کــه از جمله آنهــا راه اندازی ایران امکان نمی دهد که صادرات شــود زیــرا نهادهای مالــی دارای
ســاز و کاری بــه نــام «دســتگاه فــرآورده های نفتی خود به اروپا را حاکمیت و استقالل در اروپا وجود
ندارد ».
کاربری خاص» ( )SPVاست که حفظ کند.
شامل یک بورس مبادله کاال برای
بــه عــاوه ،بســیاری از رهبــران
تنفس
راه
اجتناب از این است که موسساتش
اروپاییمخالفتاساسیباپیشنهاد
مشمول تحریم های ثانوی شوند به عــاوه ،طــرف این ســاز و کار دونالــد ترامــپ درمــورد بازنگری
و آنها را دربرابر قانون فراسرزمینی موسســات کوچــک و متوســط در توافق هســته ای (برجام) ،که
محافظت کند .این ســاز و کار به هستند و احتماال حجم معامالت دربرگیرنده برنامه هســته ای پس
عنوان یک نهــاد جبران کننده به آنها محدود خواهد ماند .با آن که از ســال  ٢٠٢٥و نقش منطقه ای
یورو عمل می کند و به ایران امکان این راه تنفســی برای ایران است ،ایران است ندارند.
می دهد که با موسســات اروپایی کاری ناکافــی اســت و تغییــری اختــاف نظــر آنهــا با واشــنگتن
روابط بازرگانی برقرارکند :این یک اساســی در وضعیــت ایجــاد نمی درمورد شــیوه عملکرد است٢٥ .
نظام تهاتری است که در بیرون از کنــد .چنیــن ســاز و کاری نباید ژانویــه ،وزیر امور خارجه فرانســه
نظام جهانی تحت ســلطه ایاالت خشــم واشــنگتن را برانگیزد زیرا گفت که این کشــور حاضر اســت
متحده عمل می کند.
تنها کاالهایی که مشمول تحریم درصورتــی کــه «گفتگو بــا ایران
ایــن نهاد کــه در فرانســه به ثبت ها نیستند را دربرمی گیرد.
درمورد فعالیت های موشک های
رســیده و توســط آلمان اداره می بنابــر اعــام یــک منبع رســمی بالیستیک و نفوذ منطقه ای اش
شــود «ابزار حمایــت از مبادالت فرانســوی« :این بــرای به چالش به انجام نرســد» علیــه آن تحریم
بازرگانــی» ( )Instexنامیده می کشــیدن واشــنگتن ،یا کوشــش ِاعمال کند .این اظهارات بازتابی
شود و رسما در  ٣١ژانویه  ٢٠١٩به برای دور زدن تحریم های ترامپ از اقــدام واشــنگتن بــود کــه در
ثبت رسیده است.
نیست ،بلکه به منظور حفظ بقای دسامبر  ٢٠١٨کوشیده بود درپی
طراحی این ابزار دشوار بوده و پس توافقی بین المللی است که ایاالت یک آزمایش موشکی جدید ،ایران
از مــاه ها مذاکــرات و گفتگوهای متحــده تنها کشــوری اســت که را در شــورای امنیت سازمان ملل
فنــی انجــام شــده کــه ســبب منتقد آن است».
محکوم کنــد .این امر در آســتانه
ناشکیبایی ایرانیان شده که انتظار احتمــال کمــی وجــود دارد کــه تصویب ســومین رشــته از تحریم
داشــتند دربرابر رعایــت و احترام «اینســتکس» بتواند موسســات ها در  ٤فوریه و برگزاری نشســت
بــه توافق هســته ای (برجــام) از بزرگ با شاخصه صادراتی و دست ورشــو برای مداخله ایران در امور
منافع آن برخوردار شوند .این نهاد اندرکار در بازار آمریکا را به استفاده عرب ها بود.
توسط فرانسه ،آلمان و انگلستان ،از آن متقاعدکند.
ســه کشــور امضاء کننــده توافق واکنش دولت ایــران احتیاط آمیز «صادرات صفر» ،هدفی
هســته ای (برجام) ایجاد شــده و بــوده اســت .معــاون وزیــر امــور غیرواقعبینانه
توسط این سه کشور اداره و تامین خارجــه در آن به چشــم احترام به واشنگتن به خاطر تامین نیازهای
مالی می شود که خواهان حمایت وعده داده شــده نگریسته و اظهار ســوختی متحدان خود و اجتناب
بیشتر  ٢٨عضو اتحادیه اروپا از آن کــرده کــه «مرحلــه نخســت در از کمبود نفت خام ،نمی تواند کال
هستند تا بتوانند تعهدات اروپا را چهارچــوب تعهــدات اروپایــی ها جلوی دسترســی جهــان به نفت
به مرحله عمل برسانند .سه کشور است» و اظهار امیدواری کرده که ایران را بگیرد.
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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

همچنین ،واشــنگتن ناگزیر شد
«معافیت»هایی برای یک دوره ٦
ماهه برای  ٨کشــور چین ،ترکیه،
ایتالیا ،ژاپن ،کره جنوبی ،تایوان،
هند و یونان قایل شود .افغانستان
کــه راه دسترســی به دریا نــدارد،
همچنان روی بندر چابهار که یک
مرکز دریایی در جنوب کشور است
حســاب می کند .هند نیــز در ٢٨
فوریــه  ٢٠١٨توافقی برای دریافت
امتیاز واگــذاری این بندر با تهران
امضاء کرده اســت .ایــن امتیاز به
دهلــی نــو امکان مــی دهد کــه از
راه دریا مســتقیما به «راه ابریشم
جدیــد» چین مربوط شــود .بندر
چابهار در ســاحل اقیانوس هند و
در مدخل دریای عمان قرار دارد و
توسعه آن امکان دسترسی به دریا
برای کشــورهای آسیای مرکزی را
فراهم می کند .پیشتر ،در ماه مه
 ٢٠١٦توافق چابهار که به امضای
ایران ،افغانستان و هند رسیده بود
پیش بینی می کرد که ترانزیت کاال
بین سه کشور بیشتر تسریع شود.
بنابراین ،با هدف غیرواقع بینانه به
صفر رســاندن صادرات که توسط

ایاالت متحده اعالم شــده فاصله
زیــادی وجــود دارد .بــه عــاوه،
کــره جنوبی و ژاپــن درباره امکان
ازسرگیری خرید نفت از ایران ،که
بــه خاطر تحریم ها تعلیق شــده،
مطالعه می کننــد و ترکیه نیز زیر
بار تمکین از تحریم های واشنگتن
نمی رود.

از چین تا هند و روسیه
بــه عــاوه ،ایــران کامــا بــا هنر
دورزدن تحریــم ها آشــنایی یافته
است .تهران روی امضاء کنندگان
دیگر توافق هســته ای (برجام) و
نیــز هند برای حفــظ فروش نفت
در سطح  ٥.١میلیون بشکه کنونی
درروز حساب می کند .رفتار چین
و هنــد در این مورد تعیین کننده
خواهــد بود .چیــن از  ١٦ماه اوت
 ٢٠١٨بنابرگفته سخنگوی وزارت
امور خارجه اش با «هرگونه تحریم
در خــارج از چارچــوب شــورای
امنیت ســازمان ملــل» مخالفت
کرده است .این کشور که نخستین
خریدار نفت ایران است ،قصد دارد
روابط بازرگانی و راهبردی خود با
ایران را حفظ کند .طبق معافیت،

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

چین مجاز است که تا روزی ٣٦٠
هزار بشــکه نفــت از ایــران بخرد،
ولی ایران تامین کننده اصلی نفت
چین نیســت و می تواند به منابع
خریــد نفــت خــود تنوع بخشــد.
همچنین ،پکن شرایط خود را به
تهران تحمیل مــی کند .از جمله
ایــن شــرایط دریافــت امتیازهای
اقتصــادی ماننــد دسترســی بــه
مناطــق ماهیگیــری اســت که با
استفاده از خالء بجا مانده از غیاب
اتحادیه اروپا اســت اگرچه ،چنان
که تی یری کلنر ،مدرس دانشگاه
آزاد بروکسل می گوید« :مشارکتی
پر از عیب و نقص است».
هند نیــز به نوبه خود می کوشــد
روابطی پایدار با ایران برقرارکند.
از  ٥نوامبر ،سخنگوی وزارت امور
خارجــه آن اعــام کرد کــه درباره
امــکان تداوم خریــد نفت مطالعه
می کند .هند برای تامین نیازهای
نفتی خود ناگزیر از واردات ١٢٥.٩
میلیون بشکه نفت در ماه از ایران
است .ایران نیز به نوبه خود سرمایه
گذاری در بخش پتروشــیمی هند
را دوبرابــر می کند و در گســترش

{>> ادامه در صفحه}30 :
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آژانس مسافرتی

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

اینک با

فرنازمعتمدی

6
 2سال جتربه کاری!

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

T: (514) 842-8000 Ext.296
F: (514) 842-8021 Metro: McGill
farnaz@hot.ca www.hot.ca

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

سوپرمن و قالیچهی حضرت سلیمان:

«سلطان»هایی که به ینگه دنیا پرواز میکنند
مجیدمحمدی
 ۲۱مارس  -حکایت محاکمات
چنــد ســال اخیــر داللهــای
اقتصادی و مالی اعضای کاســت
حاکــم در دســتگاه قضایــی از
جملــه «ســلطان ســکه و ارز»،
«سلطان گوشــت»« ،سالطین
پتروشیمی» و مانند آنها حکایت
آواری از نکبت و سیاهی است که
بر سر و روی جامعهی ایران ریخته
شــده و بســیاری این نکبت را به
عنوان برنامههای سرگرمکنندهی
تلویزیونی و داســتانهای مهیج
در شــبکههای اجتماعــی دنبال
میکنند .جذابیت این داستانها
در چهار الیه بودنآنهاست:
فســاد مالی و اقتصــادی و منابع
هوشربایی که جابجا میشوند،
ارتبــاط بــا مقامــات جمهــوی
اسالمی و ســاختار قدرت ،در بر
داشــتن قضایای خانوادگی (وجه
مطبوعــات زرد) ،و پلهایــی
کــه میان داخــل و خــارج برقرار
میکننــد .در دهــهی شــصت و
هفتاد کارگردانانی که میخواستند
فیلمشان بیشتر فروش برود چند
صحنه هم در استانبول میگرفتند.
حــاال همه جای دنیا به بخشــی از
لوکیشن داستانهای مهیج فساد
نوکیســه گان ایــران تبدیل شــده
اســت .تورنتو و واشنگتن دیسی
در کنــار لندن و ســیدنی و ژنو به
شهرهای آشــنای ایرانیان در این
داستانها تبدیل شدهاند.
هــر ایرانی با هرگرایش و شــغل و
جنسیت و حرفهای اگرکوچکترین
تماســی با ایــن جرثومهی فســاد
(نظام جمهوری اسالمی وکشوری
که به تمامی در اختیار آن اســت)
پیدا کند فاسد میشود یا در فساد
مشارکت و مباشرت پیدا میکند
ســلطانهای بازداشت و محاکمه
شده همه دالل هستند (مقامات
مصونیــت دارنــد مگر رویشــان را
برای خامنــهای زیاد کنند) و برای
مقامات جمهوری اسالمی چه در
دور زدن تحریمهــا ،چه در خروج
ارز و تبدیــل ریال به ســکه و ارز یا
برعکس ،چه در پولشــویی ،و چه
در کســب و کار واردات و صادرات
پادویی میکنند .صدها ســلطان
دیگر (مثل ســلطان شکر یا فوالد
و آلومینیــم) به واســطه کار برای
روحانیــون عالیرتبه و فرماندهان

• محاکمــات برگزارشــده مثــل بقیهی
محاکمــات در جمهوری اســامی فاقد
ارزش قضایی و حقوقیاند.
• فســاد و پــول آســانی کــه بــه دنبــال
آن میآیــد امــروز به قالیچــهی پرندهی
افسانهای ایرانیان تبدیل شده است.
• حیطــهای از اقتصاد در ایران نیســت
که امروز به ملک خودیها تبدیل نشده
باشد یا آنان سهمی از آن نبرند.
• هــر ایرانــی بــا هــرگرایش و شــغل و
جنســیت و حرفــهای اگــرکوچکتریــن
تماســی با این جرثومهی فســاد (نظام
جمهــوری اســامی) پیــدا کند فاســد
میشود یا در فساد مشارکت و مباشرت
پیدامیکند.
• محاکمه شوندگان این دادگاهها برای
برخی از شــهروندان نه شخصیتهای
شــیطانی و منفــی بلکه ســوپرمنها یا
زرنگهایی هستندکه همه میخواهند
بدانند آنها با چه اکسیری چنین قدرتی
یافتهاند.
قدرتمند هیچگاه سر و کارشان به
دستگاهقضایینمیافتد.روحانیون
و فرماندهــان ســپاه و کارگــزاران
حکومت خود نمیتوانند این کارها
را انجــام دهنــد و بــه دالل و پادو
نیــاز دارند و پادوها نیز باید ســهم
کوچکی از کیک (پورســانت) را با
دوندگی از آن خود سازند .معموال
پادوهایی که اتصال ضعیفتری به
کاست حکومتی و روحانیت شیعه
دارنــد بیشــتر در معــرض قربانی
شــدن هســتند .پادوها همه فکر
میکنند زیر پایشان سفت است تا
روزی که «برادران» زنگ در خانه
یا دفتر آنها را به صدا در بیاورند.
امــروز میلیونها نفــر در داخل و
خارج کشور برای پادویی اقتصادی
مقامــات در ایــران ســر و دســت
میشــکنند چون با پورسانت یک
معاملــه میتــوان دههــا ،صدها و
هــزاران میلیارد تومان (بســته به
نــوع کار و مقام مربوطه) به جیب
زد اما کســانی که موفق میشوند
اندکانــد چون این کار رمز و رموز
و تاکتیکهایــی دارد کــه همــه
س آن بر نمیآیند.
نمیدانند یا از پ 
این ســاطین (نــام جدیــد برای
پادوهــا) کار تــاراج را بــه جریــان
میاندازنــد و هــر از گاهــی تعــداد
بسیار اندکی از آنها باید قربانی شوند
تــا حاکمان به تــودهی از همه جا

بیخبر بگویند که دارند با فســاد
مبارزهمیکنند.

ماهیتمحاکمات
محاکمات برگزارشده مثل بقیهی
محاکمات در جمهوری اسالمی
فاقد ارزش قضایــی و حقوقیاند
و صرفــا کارکــرد ارعابــی (در
محاکمات سیاســی) و تبلیغاتی
(در پروندههای اقتصادی) دارند.
حکومت میخواهد نشــان بدهد
که هنوز دســتگاه قضایی وجود
دارد و میتوانــد افــراد را اعــدام
کند یــا به زنــدان بینــدازد .این
کارها نــه توانســته کار پادوها را
مختل کنــد و نه میل شــدید به
پادوگری در میان جمعیت کشور
را تقلیــل دهد .دســتگاه قضایی
پوســیدهتر از آن اســت که بتواند
کارکرد پیشگیری یا تنبیهی (مثل
دســتگاههای قضایــی در جوامع
دیگر) داشته باشد.
این محاکمات چهار دسته
بازیگر دارد:
•
 )۱بازجوهایی که به مقام قاضی و
دادســتان ارتقاء یافتهاند و توانایی
و ســواد حقوقی نوشــتن یک برگ
کیفرخواســت با اتهامات و دالیل
روشن را ندارند اما میتوانند برای
افراد چــه مجرم و چــه غیرمجرم
پروندهســازی کنند (پــاداش آنها
البته ویالیی در لواسان و آپارتمانی
در ترکیه یا کاناداست).
•
 )۲داللهایی که خود باید بهتر از
همه بدانند بدون مقامات کســی
نبودهانــد و مجرماند و دفاعشــان
در چارچــوب مصالح نظــام مثل
دور زدن تحریمهــا و پولشــویی یا
ســادهلوحی شــخصی مثــل گول
خوردن است (بنا به نظریهی غالب
روحانیت شــیعه مجرمان یا عامل
دشمناند یا سادهلوح).
•
 )۳عناصر دســتگاه تبلیغاتی رژیم
که ایــن صحنهگردانی را دراماتیزه
کرده و به عنوان مقابله با مفاســد
اقتصادی بــه اضافهی افشــاگری
در مــورد مخالفــان و دشــمنان
میفروشند.
•
 )۴مردمانی مســتأصل که خود را
مالباختهی این فرایند میبینند و

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

هیچ کاری از دستشان جز نفرین
و ناله بــر نمیآید و تصور میکنند
بازیگراند اما سیاهی لشکر هستند.
تــداوم ایــن نمایــش (یــا همــان
جمهــوری اســامی) بیــش از
آنکــه مدیــون تــرس از کشــته
شــدن در خیابــان یا شــکنجه در
زندان باشــد مدیون همین ناله و
نفرینکنندگانی که روی دیگرشان
مشــتاق هویتیابــی بــا داللها و
رؤسایشان است.
فســاد و پول آســانی که بــه دنبال
آن میآیــد امــروز بــه قالیچــهی
پرنــدهی افســانهای تبدیل شــده
اســت .بــه همین دلیل اســت که
اینها و منابعشان در نهایت سر از
ینگــه دنیا در میآورنــد و منابع به

حیطهای از اقتصاد در ایران
نیست که امروز به ملک
خودیها تبدیل نشده باشد!
تاراج رفته صرف خرید مستغالت
و تاســیس شــرکتهای قالبــی و
صوری برای پولشویی میشود.

چرا این منایشها مورد توجه
است؟
اگر این محاکمات کارکرد قضایی
و حقوقــی ندارنــد چرا تــا این حد
در داخــل و خــارج مــورد توجــه
مردم و بنگاههای خبررســانی قرار
میگیرند .این امر پنج دلیل دارد:
•
 )۱این محاکمات یکــی از معدود
مجــاریای اســت که نور بســیار

اندکی بــر آنچه درمافیای حکومت
میگذرد آنهم بطور غیرمســتقیم
میتاباند.
•
 )۲بر خالف برنامههای تلویزیون
دولتــی ،ســناریو تکجهتــی و
ایدئولوژیــک نیســتند؛ هر کســی
میتوانــد خوانــش خــود را از آنها
داشــته باشــد :یکی بــرای تطهیر
حکومــت و دیگری بــرای محکوم
کردن آن؛ این داستانها همیشه
بخشی تاریک دارد که داستانها را
پایان باز ،رها میکند
بیانتهــا و با ِ
و همین ویژگی به مخاطب مجال
میدهــد خودش داســتان را تمام
کند (رماننویسی مشارکتی).
•

{>> ادامه در صفحه}25 :

مرکز آموزشی بزرگساالن هایاسکول مونتریال
انگلیسی و فرانسوی

بیاموزید :نامنویسی ترم جدید

کالس های انگلیسی مقدماتی :
ENGLISH LITERACY COURSES
FRENCH SECOND LANGUAGE COURSES CCBE
REGISTRATION DATES: Tuesday April 2nd,
Wed. April 3rd & Thurs. April 4th
10:00 A.M. - 12:00 P.M. / 5:00 - 7:00 P.M.

نامنویسی:
اطالعات		

		

COST: $100.00 for the whole session -- Cash/Debit/Credit

All books and fees included
Different levels are available, from Basic 1 to Advanced 4.
At registration you will be tested to determine your level.

اطالعات کالس ها:

Course information:

8:45 A.M. - 12:45 P.M.
)Spring Session 2019 (until June 28th
5:30 P.M. - 9:30 P.M.
)Spring Session 2019 (until June 20th

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

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

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

اجنمندوستدارانزرتشت

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

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

مدرسه فرزانگان

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

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

روزهایدوشنبه:

بنیاد سخن آزاد

Tel: 514-775-6508

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

514-624-4579

کانون فرهنگی خانهما

کالس های فارسی کودکان:

514-804-4579
4862.ST CHARLES
------------------

هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

)2900 Lake (DDO

تلفن)514( 626-5520 :

کتابخـانه نوروززمین

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

کتابخانهنیما

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

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

دوستداران موسیقی کالسیک

اجنمندفاعازحقوقبشر

)(Dialogue
514-484-8748

ایران-مونترال
www.addhi.net

بنیاد آموزشی و فرهنگی آپتین

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

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

گروهرقصخورشیدخانوم
(514) 377-8005

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

Tel: 514-909-1972

بنیاد نیکوکاری ایرانیان :
نیکو

اجنمنایرانیانوستآیلند

جمعه هر هفته  4بعدازظهر
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

مرکز فارسی زبانان

Association des diabétiques persanophones du Québec

اجنمن دیابتیهای فارسی زبان کبک
ی پزشکی مکمل و بهداشت پا
بخشی از انستیتوی عال 

Institut Supérieur de Médecines Alternatives et Podothérapie

است .همه هموطنان عزیز میتوانند مقاالت و تجربههای خودشان در باره
دیابت را در صفحه فیس بوکی آن بگذارند و از مطالب آن استفاده کنند
و در صورت تمیل عضو این صفحه بشوند

ـــــــــــــــــــــ

نان سنگک

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز

>> ساعات کار:

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

Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca

آموزشگاه هنری ر  -مــی
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته
آموزش موسیقی برای کودکان از  2تا  8سال
----------با مدیریت:

علیـرضا فخـاریان

Re-Mi

514-996-1620
3333 Cavendish, #285

مدیریت زندگی...

برنامه دورهمی

(514) 731-1443

facebook: Farzanegan Montreal
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چطور به عنوان پدر یا کارفرما از مادر شاغل
حمایتکنیم
نیلوفرجعفری
امــروزه بیــش از نیمــی از والدین
کــودکان زیــر  ۱۸ســال شــغل
تمام وقــت دارند .اما وقتی کودک
مریــض اســت چه کســی در خانه
شــما از کار مرخصی میگیرد و در
خانه میماند؟
یا اگر صاحب کسب و کار خودتان
هســتید چگونــه بــه مــردی کــه
درخواســت مرخصی میکند تا در
خانه مراقب فرزندش باشد واکنش
نشان میدهید؟
حقیقت تلخ این اســت که به طور
پیش فرض بســیاری از شرکتها
و موسســهها و حتی خانوادهها به
کار مــرد ارزش و بهای بیشــتری
میدهند؛ حتی زمانــی که تفاوت
چندان برجستهای میان تعهدات
کاری زن و مــرد وجــود نــدارد.
البته این مساله محدود به جامعه
ایرانــی نیســت و در بســیاری از
کشورهای توسعهیافتهای که دائما
با کلیشههای جنسیتی در محیط
کار مبــارزه میکنند نیز همچنان
چنین تمایزاتی وجود دارد.
در واقــع حتــی در مــواردی کــه
شــرکتها و موسســهها اولویتــی
به کار مــرد در برابر زن نمیدهند
اعضای خانواده اینچنین تصمیم
میگیرند که مــادر مراقب بهتری
اســت و بهتر اســت او کنار بچهها
بمانــد .مســالهای که خواســته یا
ناخواســته بــر موفقیت زنــان در
زمینههای شغلی و هنری اثر منفی
میگذارد.
با این حال مســاله فقط مربوط به
فرهنــگ در روابط میــان اعضای
خانواده و همســران نیســت بلکه
این موضوع به فرهنگ در محیط
کار نیــز ربــط دارد .در بســیاری
از ادارههــا و مراکــز بــرای مردان
آســان نیست که بگویند به عنوان
یک پدر و همســر مسئولیتهای
منحصربهفردی در زمینه رسیدگی
به فرزندان و رابطه دارند .در مقابل

تصور غالب این است که مادران در
خط مقدم بحرانهــای خانوادگی
قــرار دارنــد و آنهــا هســتند کــه
میتوانند به عنوان یک مادر فداکار
تمام شــب را بیدار بمانند ،با همه
خستگی روزانه ،همه امور خانه را
رســیدگی کنند ،از کودک مریض
مراقبت کنند و آشفتگیهای زندگی
را از بین ببرند.
بگذارید از تجربه خودم بگویم.
چنــد ســال پیــش وقتــی کودکم
تازه بــه دنیا آمده بود دانشــجوی
دوره کارشناســی ارشد بودم .یکی
از چالشهــای هــر روزه مــا در آن
دوران ایــن بود که نــوزاد کوچک
را به چه کســی بســپارم تــا بتوانم
به دانشــگاه بــروم .در اغلب موارد
مجبور میشدم در کالسها حاضر
نشوم چون کسی نبود که از کودک
مراقبت کند و هر دوی ما به نحوی
اولویــت را بــه کارکردن همســرم
میدادیــم .بــا این حــال روزهایی
شــانس با مــن یار بود و همســرم
در خانه میماند و من میتوانستم
سر جلسه امتحان شرکت کنم .اما
این نگهــداری از کودک همواره با
تلفنها و پیامهــای حاوی نگرانی
او همراه بــود که مثال «بچه گریه
میکند» یا «بچه شیر نمیخورد».
ایــن درگیــری فکــری مانــع از آن
میشــد که مــن بتوانم بــه عنوان
یک دانشــجو آنطور که باید خوب
عمــل کنم .چون افــکار من دائما
بــا مراقبــت از بچه پریشــان بود و
اهمیت مســائل دیگــر در برابر آن
کمتر میشد .این در حالی بود که
مــن هرگز موقــع کار و برنامههای
شــغلی او در حال ارســال پیام در
مورد اینکه بچه چه وضعیتی دارد
نبودم.
ایــن داســتان بــرای بســیاری از
مادران شاغل آشناست.
آمارهــا نشــان میدهنــد کــه در
کشورهای توســعه یافته در میان
 ۴۷درصد از والدین ،مادران شاغل

•

انتظارات خود را از وظیفه
پدری باال ببرید
مهمترین قدم این است که وظایف
پــدری خــود را بهتر بشناســید و
تمام تالشتان را بکنیــد تا آنها را
به بهترین وجه انجام بدهید .این
وظایف دقیقا همان وظایفی است
که مادر فرزندتان دارد.
در واقــع نقش مهم نان آوری خانه
در این میان بیمعناست چون هر
دوی شما به یک اندازه درگیر شغل
و فعالیت خارج از خانه هستید.
به این ترتیب شما هم وظیفه دارید
به عنوان یک پدر به این مساله فکر
کنیدکه فرزندتان مثال در  ۹سالگی
چه لباسهایی دارد و ندارد ،شــام
چه بخــورد ،یک ســوپ ســالم و
مقوی چطور تهیه میشود،

{>> ادامه در صفحه}30 :

مداد ،مجله آنالین مونتــرال

مـداد را آبونه شوید:

Re-Mi

دارای درآمــد باال هنــگام بیماری
کــودک دو برابــر بیشــتر از پدران
درخواست مرخصی میکنند.
همچنین  ۲۷درصد مادران اعالم
کردهانــد کــه بخاطــر مراقبــت از
فرزنــدان کار بیرون از خانه را ترک
کردهاند.
البته این به معنای آن نیســت که
مردان به ویژه مردان ســال ۲۰۱۹
اهمیتی به مراقبت از فرزندانشان
نمیدهند و همه بار مســئولیت را
به عهده همسرانشان میگذارند
و یــا اساســا مراقبت از کــودک را
وظیفه زن میدانند اما بدون شک
بسیاری از مردانی هم که به برابری
تعهدات پدرومادر در مقابل فرزند
اعتقــاد دارنــد در عمــل از همان
فرهنــگ ســنتی «تــو بهتــر از او
مراقبت میکنی» پیروی میکنند
ایــن در حالیســت که بــا در نظر
گرفتن چند نکته ساده میتوان این
فرهنگ اشتباه را تغییر داد.
به عنوان یک پدر شــما میتوانید
حامــی خیلی خوبــی بــرای مادر
فرزندتانباشید:

www.medad.ca

از مطالعه «مداد» لذت ببرید و خواندن آن را به دوستانتان هم توصیه کنید.
«مداد» ،مجله آنالین فارسیزبانان مونترال438-738-8068 :
3285 Cavendish Blvd, Apt 355 Montréal, QC
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زندگی و سالمت...

حرکت بدن ،تقویت ذهن:

برای سالمت روان خود بدوید

 ۱۰دقیقه ورزش منظم میتواند به
کاهش افســردگی کمک کند .اما
حتی متخصصان هــم نمیتوانند
همیشه ارتباط بین سالمت روانی
و جسمی را دقیق توضیح دهند.
مــن هم زمانی با اضطــراب ،افکار
وسواســی و ترس زندگی میکردم.
ســالها بــه دنبــال چیــزی بودم
که مــرا از این وضعیــت آزاد کند،
و وقتــی کــه باالخــره آن را یافتم،
فهمیــدم آن چیــز دارو یــا درمان
نیست (هر چند که هر دوی اینها
به مــن کمــک کردنــد) .آن چیز
دویــدن بــود .احســاس میکردم
جهانی وجود دارد که مرا تشــویق
میکند ،امیدوارکننده بود؛ دویدن
اســتقالل را به من هدیه داد و مرا
از ذخایــر قدرتی بود کــه از آن آگاه
نبودم ،آگاه کرد.
دالیل زیــادی وجــود دارد که چرا
فعالیــت بدنــی به ســامت روانی
کمــک میکنــد .ورزش ،موجــب
تقویــت خلــق و خــو میشــود،
استرس را کاهش میدهد و باعث
بهبــود خــواب میشــود .ورزش
ن ناشی از
میتواند از ترشح آدرنالی 
اضطراب جلوگیری کند .با دویدن،
حمالت وحشت من متوقف شد،
افکار وسواســیام کاهــش یافت و
احساس عذاب آورم پایان یافت.
اینکــه ورزش بــه تنهایــی بتواند
مشکالت ســامت روان را درمان
کند یا حتی بیماری رابرای افرادی
که بــا گونههای شــدید آن زندگی
میکننــد راحتتر کنــد ،میتواند
امیدبخــش باشــد .یــک مطالعه
کــه اخیــرا در مجله روانپزشــکی
 JAMAمنتشر شــده این نظریه
را مطرح میکند که فعالیت بدنی،
یک استراتژی پیشگیری موثر برای
افسردگی است (اگرچه این مطالعه
میافزایــد« :فعالیت بدنی در برابر
افســردگی محافظت میکند و /
اما افســردگی ممکن اســت باعث
کاهش فعالیت بدنی شود).
پیوند بین ورزش و سالمت روانی
موضوع جدیدی نیست – در سال
 ،۱۷۶۹پزشک اسکاتلندی ویلیام
بوچان نوشت:
«هیــچ چیــز بیشــتر از ورزش
مناسب ،بر تمام عللی که موجب
میشــود زندگــی انســان کوتــا ه و
ناسالم شود ،اثر ندارد».
دکتر برندون ستبس ،رئیس بخش
روانپزشــکی بنیاد لندن جنوبی و
موسسه موسســه مودللی NHS
میگوید:
«اهمیــت ایــن موضــوع بــه طور
گســترده ای در حال آشکار شدن
است».
یک نظریه ،به تاثیر مثبت ورزش بر
هیپوتاالموس مغز اشاره میکند.
دکتر ستبس میگوید:
«حجم این منطقه در بیماریهای
روانــی و شــناختی ،از جملــه
افســردگی ،اختــال دوقطبــی،
اســکیزوفرنی ،اختالل شــناختی
خفیــف و زوال عقــل کاهــش
مییابــد .تنهــا  ۱۰دقیقــه تمرین
ســبک ،تأثیری کوتــاه مدت روی

ورزش فرصتی است برای
آموزش همزمان بدن و ذهن».

هیپوتاالموس دارد و اثر
طوالنــی مــدت آن پس
از  ۱۲هفتــه مشــخص میشــود.
افرادی که دچار مانند افســردگی
هستند ،سطح باالی نشانگرهای
التهابی را نیز مشــاهده میکنند.
بنابرایــن ،یکــی از
راههــای محافظــت
از بیمــاری و کنتــرل
بیماریهــای روان،
کاهش التهاب است.
ســامتی جســمی
بدون ســامت روانی
امکان ندارد».
اغلب گفته میشــود
کــه یک نفــر از چهار
نفــر بیمــاری روانــی
را تجربــه میکنــد.
علیرغــم دانســتن
اینکــه ایــن ورزش
میتوانــد بــه کاهش
عالئم بیماری کمک
کنــد ،بســیاری از
ما بســیار غیــر فعال
هستیم.
آمــار  NHSســال
 ۲۰۱۸نشان میدهد
کــه  ۶۶درصد مردان
یــا  ۵۸درصــد زنــان
بــاالی  ۱۹ســال ،به
ورزشهــای هــوازی
توصیه شــده به میزان ۲.۵ساعت
تمرین متوسطیا  ۷۵دقیقه ورزش
شدید در هفته نیاز دارند.
ایــن موضــوع ممکــن اســت این
واقعیــت را هــم انعــکاس دهد که
بســیاری از مردم هنــوز ورزش را
کار سختی میدانند .گرچه تصور
مــا از ورزش در دوران کودکــی
شــکل می گیــرد ،آمار بهداشــت
عمومی انگلســتان در سال ۲۰۱۷
نشان میدهد که تا سال آخر سال
تحصیلی ابتدایــی فقط  ۱۷درصد
از کــودکان ورزش روزانــه را انجام
میدهند.
در بزرگســالی ،ورزش اغلب اولین
چیزی اســت که قربانی میشــود؛
به بهانه نداشــتن زمان و پول کم.
اغلب یک روایت جدیدتر هم وجود
دارد« :مــا خیلــی در ورزش خوب
نیستیم».
دکتر سارا وهرا ،روانپزشک مشاور
و نویسنده میگوید که در بسیاری
از بیمــاران خود یک روند معمول
را میبیند:
«من بسیاری از جوانان را دیدهام
که با عالئم افســردگی یا اضطراب

خفیف دست و پنجه نرم میکنند
اما وقتــی از میزان تحــرک روزانه
آنها میپرسیم ،پاسخ ناامیدکننده
اســت … زمــان زیــادی را روی

صفحه نمایش میگذرانند و روابط
واقعی زندگی آنها با روابط مجازی
جایگزین شده».
افزایش زمان زندگی آنالین ممکن
است به تلقی از مغز به عنوان یک
موجودیــت انتزاعی و جــدا از بدن
بینجامد .دیمون یانگ ،در کتاب
خود مینویسد:
«ما اغلب بــا نوعی درگیری میان
جسم و روح روبرو هستیم .وجود
مــا در ظاهر به دو بخش تقســیم
شــده اســت .ورزش فرصتی است
بــرای آمــوزش یکجــای بــدن و
ذهن».
اما کیمبرلی ویلسون ،روانپزشک
معتقــد اســت کــه پزشــکان تنها
افرادی نیستندکه همیشه جسم و
روان به عنوان چیزهای جدا از هم
در نظرگرفتهاند.
«برای مدت زمانی طوالنی ،تمایل
به نادیده گرفتن فهرست گسترده
مزایایی که انــواع مختلف ورزش
میتواند برای ذهن وجود داشــته
باشد وجود داشت .اما حاال مردم
کم کم آگاهی بیشــتری از مزایای
ورزش به دست میآورند .مطالعات
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شمار ثروتمندان کدام کشورها بیشتر رو به افزایش است؟
آسیا تا  ۴سال آینده پرچمدار
ظهور میلیاردرهای جدید
خواهد بود.
بــه گــزارش بلومبرگ ،مؤسســه
"نایت فرانک" در مطالعات جدید
خود اعالم کرده اســت که شمار
افرادی در آســیا که ثروتی معادل
 ۱میلیارد دالر و بیشــتر دارند ،با
 ۲۷درصد افزایــش در بازه زمانی
 ۲۰۱۸تــا  ۲۰۲۳بــه  ۱۰۰۳نفــر
خواهــد رســید .ایــن نــرخ برای
آمریکای شمالی (کانادا و آمریکا)
معادل  ۱۷درصد و برای اروپا ۱۸
درصد خواهد بود.
بر همین اساس ،هند با نرخ رشد
 ۳۹درصدی شمار میلیاردرهای
خــود در بــازه زمانــی  ۲۰۱۸تــا
 ،۲۰۲۳در جهان پیشــتاز خواهد
بود و پس از این کشور ،فیلیپین

بــا  ۳۸درصد ،چین با  ۳۵درصد،
اندونــزی با  ۳۲درصــد ،ویتنام با
 ۳۱درصد ،مالــزی با  ۳۱درصد،
کره جنوبی با  ۳۰درصد ،رومانی
با  ۲۹درصد ،تایلند با  ۲۹درصد و
لهستان با  ۲۹درصد در ردههای
بعدی جای گرفتهاند.
در منطقــه آســیا ،ســهام بــا ۲۵
درصــد ،بزرگتریــن منبع ثروت
میلیاردرهــای آســیایی خواهــد
بــود و اوراق قرضه بــا  ۲۴درصد،
مســکن با  ۲۳درصد ،وجه نقد با
 ۱۸درصد و صندوقهای سرمایه
با  ۴درصد دیگر منابع مهم ثروت
خواهند بود ۶ .درصد منبع ثروت
نیز متفرقه خواهد بود.
چشمانداز اقتصادی آسیا به دلیل
بازارهــای مصرفــی رو به رشــد و
افزایــش بهای کاال کــه منجر به

افزایــش صــادرات خواهد شــد،
خوشبینانهاست.
هنگامی که به تعــداد افراد "فوق
ثروتمنــد" به ازای هــر  ۱۰۰هزار
نفــر نــگاه کنیم ،هنــگ کنگ با
 ۷۰و ســنگاپور بــا  ۲۵نفــر ،در
ردههای دوم و چهارم جهان قرار
دارند .موناکو بــا  ۱۲۹فرد "فوق
ثروتمنــد" به ازای هــر  ۱۰۰هزار
نفر در رده نخســت و سوئیس با
 ۴۴نفر ،در رده سوم قرار دارند.
آن طور که مؤسســه نایت فرانک
دریافتــه اســت ،ثروتمنــدان
فیلیپینی بیشــترین تمایل برای
ســرمایهگذاری در حوزه مسکن
را دارنــد و ایــن تمایــل در بیــن
ثروتمندان اســترالیایی کمترین
میزان ثبت شــده در بین پاســخ
دهندگان بوده است( .اکوفارس)

جدیدی منتشر میشود که نشان
میدهد نوع خاصی از فعالیت بدنی
بــا ســامت روانی مرتبط اســت.
ورزش درمان معجزهگو بسیاری از
بیماریهای مدرن است».
پــس چگونــه خیلــی ســاده و
هوشمندانه مردم را متقاعد کنیم
کــه فعالیت بدنی واقعا میتواند به
ذهن کمک کند؟
یک تاکتیک پزشــکان پیشــنهاد
ورزش و عضویت در باشگاه تناسب
اندام به همراه دارو و درمان است.
دکتر اندرو شوومن ،پزشک عمومی
میگویــد که در مکالمــات خود با
بیماران در مورد مسائل مربوط به
ســامت روان ،ورزش را به عنوان
یک موضوع مهمی مطرح میکند:
«پیــادهروی ،بیرون رفتــن در نور
روز ،در میــان دیگــران و درکنــار
درختــان و طبیعــت ،اولیــن قدم
اول اســت .این ممکن است حس
مشترک همه باشد ،اینکه ممکن
است بگویید نمیتوانم ،نمیتوانم،
امــا از همان اولین مرحله و اولین
قــدم ،احســاس راحتــی خواهید
کرد».

امــا زمانی کــه مــردم در کمترین
میــزان انــرژی و ســامت خــود
قرار دارند ،پیشــنهادی به سادگی
ورزش میتوانــد بــه نظرشــان
مضحک باشد .لورن (نام واقعی او
نیست) ،که در مرکز مراقبتهای
بهداشــتی کار میکنــد ،در مــورد
نحوه ورزش کردن بیماران مبتال
به بیمارهای روانی میگوید« :اگر
در مورد افرادی که دچار افسردگی
یــا اضطراب هســتند فکــر کنیم،
ماهیــت احساســات آنهــا ،افــکار
منفی و چرخه رفتار کــه در دام آن
افتادهانــد ،میتوانــد بــه این معنا
باشد که برای آنها رفتن به باشگاه
بــه تنهایی یا همراه شــدن با یک
گروه از غریبهها ،تقریبا غیرممکن
است».
در عوض ،او پیشــنهاد می کندکه
بهتر اســت با گروهی از افرادی که
تازه شــروع به ورزش با دوســتان
خود کردهاند یا به باشگاه میروند
یــا بــرای تعطیــات آخــر هفتــه
دوچرخهســواری میکنند ،همراه
شوند« :من فکر میکنم که به طور
طبیعی آنها باید بر موانع بیشتری

غلبهبرکنند».
با انجــام برخی تمرینــات گروهی
و ســاده کــه گاه از ســوی برخــی
از نهادهــای خیریــه یــا انجمنها
ارائه میشــود ،میتوان کم کم به
این روند پیوســت .جادوی واقعی
زمانی اتفاق میافتدکه برای اولین
بــار ،چیــزی را که فکــر میکردید
غیرممکــن اســت ،بــه دســت
بیاورید -این چیز میتواند رسیدن
به رکورد  ۵کیلومتر باشد.
هنگامی که چیزی را به دست می
آوریدکه بنا بر روایت درونی شــما،
از نظر فیزیکی و ذهنی غیرممکن
اســت ،ایــن واقعیــت مجبورتان
میکند تا واقعیت درونی خود را به
چالشبکشید.
حــاال کامال درک میکنــم که چرا
مربیانــم مرتــب بــر ورزش تاکید
میکردنــد .من اضطــراب مخربم
را پشــت سر گذاشــتهام و میدانم
دویدن زندگــی را به من برگردانده
و هیچکس بــه اندازه خودم از این
موضوع غافلگیر نشده است.
•
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سالمت :خواندنی...
شمار قربانیان سرطان در اروپا باال رفته است

 23مــارس :با وجود این که خطر
مــرگ بر اثر ســرطان برای هر فرد
کاهش یافته ،شمارکسانی که تنها
در ســال جاری در اروپا قربانی این
بیماری خواهند شد یکمیلیون و
 ۴۰۰هزار نفر برآورد میشود.
به گزارش اشــپیگل آنالین ،با این
همه ،خطــر مرگ بر اثر ســرطان
برای هر فرد کاهش یافته و عوامل
اصلی افزایش شمار قربانیها را باید
جمعیت رو به رشد و افزایش شمار
سالمنداندانست.
حدود یک میلیون و  ۴۰۰هزار
قربانی در سال جاری
حــدود یکمیلیــون و  ۴۰۰هــزار
نفر از شهروندان کشورهای عضو
اتحادیه اروپا در سال جاری قربانی
بیمــاری ســرطان میشــوند .بــا
احتساب این آمار ،شمار قربانیان
ســرطان از ســال  ۲۰۱۴بــه ایــن
طرف نزدیک به پنجدرصد باال رفته
است.
بــا این همــه وقتی پژوهشــگران
شاخصهایی مانند تغییرات سنی
و بزرگی جمعیت را در نظرگرفتند
به این نتیجه رســیدند که در پنج
سال گذشــته خطر مرگ ناشی از
سرطان برای تکتک افراد کاهش

یافته است.
خطر قربانی شــدن سرطانیها در
زنــان چهار درصد کاهــش یافته و
به میــزان  ۸۳نفر از هــر ۱۰۰هزار
نفر رسیده اســت .و در مردان نیز
کاهشی شــشدرصدی دیده شده
است یعنی  ۱۳۱نفر از هر ۱۰۰هزار
نفر.
محققان میگوینــد ،عامل اصلی
این که در زنان میزان این کاهش
کمتر از مردان است را باید افزایش
اســتعمال دخانیــات در آنهــا
دانست .با این حال شمار قربانیان
مرد هنوز هم بیشتر است
بر اســاس آمارها در اتحادیه اروپا،
در ســال  ۲۰۱۹شــمار قربانیــان
سرطان در مردان و زنان به ترتیب
حــدود ۷۸۸هــزار و ۶۲۲هــزار نفر
بوده است.
مرگ و میر سرطانیها در سال
۲۰۱۹
بیماری ســرطان در ســال جاری
در اتحادیــه اروپا در میــان مردان
۷۸۷هــزار و  ۸۰۰نفر قربانی گرفته
و از زنان نیــز ۶۲۱هزار و  ۹۰۰نفر
از دســت رفتهاند .ایــن اختالف را
باید مدیون اختالف در عادتهایی
ماننــد اســتعمال دخانیــات،

نوشــیدن ،هورمونهای جنســی
و ژنهــای موجــود در کروموزوم
ایکس دانست.
سرطان ریه سرآمد سرطانها
ســرطان ریــه در هــر دو جنــس
بیشترین قربانی را گرفته اســت.
در مردان اروپایی ۱۸۳هزار و ۲۰۰
نفر قربانی سرطان ریه شدهاند و در
زنان نیز ۹۶هــزار و  ۸۰۰نفر بر اثر
آن جان ســپردهاند .در مجموع از
هر پنج مورد ســرطان یک مورد از
ریهها شروع شده است.
بــا ایــن حــال از ســالهای دهه
هشــتاد به این طرف مــرگ بر اثر
سرطان ریه در مردها کاهش یافته
اســت .برعکس ،در زنان به دلیل
روند صعودی استعمال دخانیات
مــرگ بر اثر ســرطان ریــه افزایش
یافته اســت .در سال  ۲۰۱۶شمار
مرگ زنان بر اثر ســرطان ریه برای
اولیــن بــار از همین شــمار بر اثر
سرطان پستان پیشی گرفته است.
جنات میلیونها سرطانی
در چند ســال گذشــته میلیونها
ســرطانی از مــرگ نجــات داده
شدهاند .اگر این بیماری مانند سال
 ۱۹۸۹قربانــی میگرفت تا امروز ۵
میلیــون و ۳۰۰هزار نفر جان خود
را به دلیل ابتال به سرطان از دست
داده بودند.
تنهــا در ســال  ۲۰۱۹در قیاس با
ســال ۳۵۹ ،۱۹۸۹هزار ســرطانی
از مــرگ نجــات داده شــدند .کــه
ایــن روند مثبــت را قبــل از همه
بایــد مرهــون بهبود تشــخیص و
روشهــای درمانــی ایــن بیماری
دانست.
(دویچه وله)

تولید سلولهای تازه در مغز تمام عمر ادامه مییابد

براســاس مطالعــه ای تــازه مغــز
انســان در تمام طــول زندگی  -یا
اگــر بخواهیم دقیق تــر بگوییم تا
سن  ۹۷سالگی  -به ساخت سلول
های تازه ادامه می دهد.
این سوال مدت ها موضوع بحث
های داغ بوده اســت .زمانی تصور
می شــد که انســان در همان بدو
تولــد صاحــب همه ســلول های
مغزی اســت که در طــول زندگی
خواهد داشت.
محققــان در دانشــگاه مادریــد
همچنین نشــان دادنــد که تولید
شــمار ســلول های تازه در مغز با
افزایش سن افت می کند.

همچنین روشــن شــد که شــمار
ســلول های تــازه مغــز در مراحل
اولیه بیماری آلزایمر به شدت افت
مــی کنــد؛ یافته ای که مــی تواند
ایده های تازه ای برای درمان این
بیماری به دانشمندان دهد.
بیشــتر نــورون های ما  -ســلول
هــای مغــز کــه ســیگنال هــای
الکتریکــی می فرســتند  -هنگام
تولد در مغز وجود دارند.
امــا مطالعــات بــه روی ســایر
پســتانداران نشان داده که بعدا در
طول زندگی هم ســلول های تازه
شکل می گیرد ،هرچند ابعاد این
"نوزایــی نورونــی" در مغز انســان

هنوز موضوع بحث است.
در مطالعه تازه که نتایج آن
در نشــریه "پزشکی نیچر"
چاپ شــده مغز  ۵۸انسان
مرده که ســن آنها از  ۴۳تا
 ۹۷متفــاوت بود بررســی
شد.
تمرکــز ایــن مطالعــه بــر
هیپوکامــپ بود؛ بخشــی
از مغــز کــه بــه حافظــه و
احساســات ارتبــاط دارد،
همــان قســمتی که کمک
می کند بــه یاد بیاوریــد اتومبیل
خود را کجا پارک کرده اید.
نورون های تازه
نورون ها وقتــی در مغز ظاهر می
شــوند هنوز کامل نیستند ،بلکه
باید یک فرآیند رشد و بلوغ را طی
کنند.
پژوهشــگران توانســتند در مغــز
مردگانی که موضوع مطالعه بودند
نورون هــای نارس یا "تــازه" پیدا
کنند.
در مغزهای سالم مشاهده شد که
با افزایش ســن این نوزایی نورونی
"کمی کاهش" می یابد.
دکتــر ماریــا لورنز-مارتیــن از
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کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

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

ance Church:
220 Hyman,
DDO

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ

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

) 514-999-5168
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خ
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د
ا
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د
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ا
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د.

آیا ورزش تأثیری بر کاهش رشد سلولهای
سرطانی روده بزرگ دارد؟
در اینکــه ورزش بــه ســامت و
تندرســتی افراد کمک بســیاری
میکند ،شکی نیست ،اما عالوه
بر ســامت کلــی ،پژوهشــگران
در مطالعه اخیــر خود دریافتهاند
کــه ورزش حتی تأثیــرات مثبت
دیگــری نیــز بر بــدن دارد و یکی
از آنها این اســت که میتواند به
طور قابل توجهی ســبب کاهش
رشد تومور سرطان روده بزرگ یا
سرطان کولون در افراد شود.
پژوهشگران در مطالعات پیشین
خــود دریافتــه بودند کــه ورزش
کــردن میتوانــد از بیماریهایی
نظیــر آلزایمــر و فشــارخون
بــاال جلوگیری کنــد ،امــا اخیر ًا
پژوهشگران"دانشگاهکوئینزلند"
استرالیا و "دانشگاه واترلو" کانادا
دریافتهاند عــاوه بر فواید مذکور
ورزش کردن میتواند به طور قابل
توجهی سبب کاهش رشد تومور
ســرطان روده
بزرگ نیز شود.
ســر طا ن
روده بــزرگ
(Colorectal
 )cancerکــه
همچنیــن بــه

محققــان این مطالعــه گفت" :به
نظر مــن تا وقتــی که الزم باشــد
چیزهای تازه یاد بگیریم ،مغزمان
نورون های تازه تولید خواهدکرد.
و این اتفاقی اســت که در هر ثانیه
زندگی می افتد".
آلزایمر
اما در مغز بیماران مبتال به آلزایمر
وضعیت متفاوت بود.
در مراحــل اولیــه ابتــا بــه ایــن
بیماری ،شــمار نورون هــای تازه
درحــال شــکل گیــری از  ۳۰هزار
در هر میلیمتر بــه  ۲۰هزار در هر

نامهای سرطان کولون ،سرطان
رکتــوم یــا "چنــگار روده بزرگ"
نیــز شــناخته میشــود به رشــد
ســلولهای ســرطانی در کولون
یا رکتوم (بخشــی از روده بزرگ)
گفته میشود.
ایــن بیمــاری بــه دلیــل رشــد
غیرطبیعی سلولها اتفاق میافتد
که میتوانند بــه بافتهای دیگر
بدن حمله کنند یا در آنها تکثیر
یابند.
تحقیقات اخیر پژوهشگران نشان
میدهد حتی اگر افراد زمان کمی
را بــه ورزش کــردن اختصــاص
دهنــد ،همیــن زمان کوتــاه نیز
بســیار موثر اســت و میتواند به
کاهش رشد سلولهای سرطانی
روده بــزرگ کمک کند .مطالعه
جدیــد نشــان میدهد کــه حتی
انجــام چند جلســه "تمرینات با
شــدت بــاال در بازههــای زمانــی

میلیمتر افت کرد.
دکتــر لورنز-مارتیــن گفت" :این
کاهشی  ۳۰درصدی در مرحله اول
آلزایمر است .برای ما غافلگیرکننده
بود چون حتی قبل از تشکیل ماده
آمیلوید بتا [نشانه اصلی آلزایمر] و
قبل از ظاهر شدن عالئم بیماری
در مراحل خیلی اولیه اتفاق افتاد".
بیماری آلزایمــر غیرقابل معالجه
اســت اما مهم تریــن تحقیقات بر
هدف گرفتن توده های آمیلوید بتا
در مغز متمرکز بوده است.
بــا این حــال همین هفتــه پیش

کوتــاه" ( )HIITمیتوانــد در
مبارزه با سرطان روده بزرگ موثر
باشد.
" High-Intensity Interval
 " Trainingیا" "HIITبه معنی
تمرینات با شدت باال در بازههای
زمانــی کوتاه میباشــد .این نوع
تمریــن ضربان قلب افــراد را باال
میبــرد و در نهایت افــراد چربی
بیشتری در زمان کمتری نسبت
به تکنیکهای دیگر میسوزاند.
"جیمز دوین" ()James Devin
نویسنده ارشد این مطالعه گفت:
ما طی ایــن مطالعه دریافتیم که
ورزش ممکن است نقش مهمی
در توقف رشد سلولهای سرطانی
روده بزرگ داشته باشد.
آنهــا طــی آزمایشهایشــان بــر
روی افــراد دریافتنــد ،انجام ۱۲
جلسه تمرینات با شــدت باال در
بازههــای زمانی کوتاه  HIITطی
 ۴هفته میتواند
تاثیر به ســزایی
در کاهش رشد
ســلو ل ها ی
ســرطانی روده
بــزرگ داشــته
باشد.

اعالم شــدکه آزمایش های بیشتر
با کمک این رویکــرد ناکام مانده.
مطالعه تــازه در دانشــگاه مادرید
می گوید که ممکن است سرمنشا
بیماری به پیش از تشکیل آمیلوید
بتا برسد.
دکتر لورنز-مارتین امیدوار است
کــه درک علــت کاهــش نوزایــی
نورونــی بــه معالجــات تــازه برای
آلزایمر و عوارض روند عادی پیری
منجر شود.
جیمزگاالهر :گزارشگر علوم و بهداشت
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HAQUE

CONSULTANTS







ریـاض حق

سرویس کامل حسابداری و دفترداری
تنظیم اظهارنامه های  GSTو QST
تنظیم اظهارنامه های مالیاتی،
افراد ،شرکت ها و پیشه ها
ثبت شرکت های شخصی و طرح های جتاری
نرخ های ویژه برای دانشجویان ،ساملندان
و افرادی که از کمک های
دولتی استفاده می کنند

قابل اعتماد
و سرویس سریع
خدمات مشاوره ای به
زبان های فارسی ،انگلیسی،
اردو و پنجابی

_________________
Haque Consultants

ter
Fas nd
u
Ref ugh
o
thr ile
EF

4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
)(Metro: De L'eglise
haqueconsultants.com
info@haqueconsultants.com













Phone: (514) 362-0382

شادباش...
دوستان عزیز پیوند،
آقای رحیمیان عزیز ،دست اندرکاران ارجمند
«سپـــاس»

موفقیت چشم گیر شما را در برگزاری
هفتمین و بزرگ ترین جشن بسیار زیبای نوروزی ایرانیان مونتریال،
که با زحمات فراوان شبانه روزی گروه بزرگ دست اندرکاران و داوطلبان
فرهنگدوست آن روز نامه محترم برگزار شد،
به شما و همه یاران تان تبریک گفته،
از فرد فرد شما عزیزان،
بویژه مدیر پیوند ،آقای محمد رحیمیان و خانواده
سپاس و تشکر فراوان داریم.
مهمانان شرکت کنندگان شبی خوشی گذارند ند،
امید است که در سال های آینده نیز این جشن بپاید و
 با مشارکت و پشتیبانی گسترده تر جامعه ی ایرانی -هرچه باشکوه تر و بهتر برگزار شود.
با مهر و درود بسیار

عبدالهخیامی

یوسفتیزهوش

دکتر جواد معین درباری
دکترتهمورثطوسی

مهندسمهدیغفوری

پرویزعلوی

مهندسگودرزایلخانی

علیمستشاری

کاظم اسدی

سیاوشخیامی

محمدشکیبنیا

دکتر جاوید موسوی

مرتضیمنتظمی

دوست ارجمند و دیرین

جناب آقای دکتر طهمورث طوسی
دریافت لوح سپاس پیوند را،

که در برنامه با شکوه نوروز سال 2019

پیش روی بیش از  1200نفر از هموطنان ،

از طرف نشریه پیوند ،به پاس یک عمر تالش

در حیطه های پزشکی و مشارکت موثر در امور فرهنگی و اجتماعی
جنابعالی در جامعه ایرانیان مونتریال به شما تقدیم شد،
صمیمانه تبریک و شادباش می گوئیم.

خدمات جنابعالی به جامعه ایرانی مونترال و خصوصا جوانان همواره
مورد تقدیر و سپاس جامعه ایرانی بوده است.
____________________

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

شهره شهریان
Cell.: 514-290-2210

Real Estate Broker

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

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

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

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

info@loadextransport.com

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح
-------------

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

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

www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع

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

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

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

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

T: 514-341-2235

اجـاره

فرصتی استثنائی برای اجاره بیزنس

کارواش و گاراژ مکانیکی

با کلیه ی تجهیزات
در قلب وست آیلند (پی یرفون)
----------

برای اطالعات بیشتر
لطفا با  Ali.R.Pazouki Mehrتماس بگیرید

514-952-7344

__________________

FOR RENT
A Carwash/ Mechanic shop
with all equipment
in West Island
) (Pierrefonds, QC.

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

514-952-7344
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مشــاورامالک

• مشاور شما در خرید ،فروش و اجاره امالک مسکونی
در مونترال بزرگ
• ارزیابی و مشاوره رایگان
• پرداخت هزینه محضر شما
• تهیه وام مسکن با بهترین امکانات
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مها
 م جران عزیز

شـاو
هر چهارش ره رایگان

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

Cell. : 514 574-6162

>> تـ
و
ج
ه
ت
و
جـ

ه

ر روز هفته

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

______________
Nader Khaksar

رازمیک
__________________
Tel.:514-927-0612

Real Estate Broker
Ramier Realty

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

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

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

استخـــدام

Comac Corporation

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

مهندس برق | تکنسین برق | مونتاژ

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

HIRE

Comac Corporation

Comac Corporation is looking for
the following candidates:

• Electrical Engineer
• Electrical Technician
• General Assembly

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

 سالگی6
-

DR JEA
N

دکترریموندرضایی

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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های
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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

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

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

بدون وقت قبلی
Family Physician

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

Dr. Raymond Rezaie

:پزشکان متخصص

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

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

Tel.: (514) 933-8383

1253 Rue Guy













Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

رستورانپیتزایی
اطلس

Guy

www.atlaspizza.ca

415-369-0505 • NDG: 6555 Somerled
514-524-0524 • Plateau Mont Royal: 4051 St-André / 514
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

خدمات ما

• فروش الستیک با قیمت های
بی سابقه ( 13تا  24اینچ)
از  49دالر
• نصب الستیک و باالنس چرخ ها
از  10دالر
• تعویض روغن کاسترول
از  35دالر
• تعویض ترمز با کیفیت عالی
از  79دالر
• تعمیر جلوبندی هر نوع اتومبیل
آمریکایی ،اروپایی ،ژاپنی و کره ای
• عیب یابی بوسیله جتهیزات به روز و
«اسکنراسنپ آن» Snapon Scanner
(در مدت کمتر از  20دقیقه)
• قیرپاشی و ضد زنگ کف اتومبیل:
از  55دالر
• بازرسی کامل اتومبیل قبل از خرید (101
نقطه اتومبیل را چک می کنیم)
فقط  35دالر
• خرید و فروش اتومبیل( :اتومبیل های
خریداری شده ،شامل 20هزار کیلومتر یا یک
سال گارانتی می باشد)
• شرایط ِویژه برای تازه واردین (زیر2سال)
درصورت خرید  GSTرا مهمان ما باشید
• با بهترین تسهیالت فاینانس در خدمت
هموطنانگرامی

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

منونه ی چند اتومبیل برای فروش
• SUBARU FORESTER
2010 XT : $6200.00
• TOYOTA COTOLA
XRS 2009: $5500.00
• DODGE GRAND
CARAVAN STOW&GO
2010, $5300.00
• MAZDA 3 2010:
$5800.00
• TOYOTA CAMRY SE
2017: $18500.00

با مدیریت
خشایارشادانلو

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

975 A Pacifique
Lachine, (QC) H8S 2R1
(Hwy. 20 exit 62, Continue on service road
after 1st Avenue towards ville St. Pierre).

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

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

zarbarg paivand

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

 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

Z

ARBARG

Iranian Business Directory

www.paivand.ca

behrooz@babakhani.ca

مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال
Tel : (514) 996-9692

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

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

21

22

 سال  25شماره  12  1416فروردین 1398

زندگی...

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 25  no.1416  Apr. 01, 2019

« حرف ه
ا
ی
ز
ی
ون
با
هگات» هرگ یی که
ز
نگفت
ه بود!

لطفا کرم ضد آفتاب بمالید!

اگــر میخواســتم بــرای آینــده
شــما فقط یــک نصیحــت بکنم،
مالیدن کرم ضــد آفتاب را توصیه
میکردم .آثــار مفیــد و دراز مدت
کرم ضدآفتاب توسط دانشمندان
ثابــت شــده اســت ،در حالــی که
سایر نصایحی که من امروز مطرح
میکنم ،هیچ پایه و اســاس قابل
اعتمادی جز تجربه های پر پیچ و
خم زندگی شخصیام ندارند.
امــا بــه هــر حــال ،نصایحــم را
خدمتتان عرض میکنم:

•

قــدر نیــرو و زیبایی جوانیتــان را
بدانیــد ،البته اگر هم ندانســتید،
مهم نیست!
بــه هــر حــال ،روزی قدر نیــرو و
زیبایــی جوانــی تــان را خواهیــد
دانست .زمانی که طراوت آن رو به
افول بگذارد.
اما باور کنیدکه بیست سال دیگر،
به عکســهای جوانی خودتان نگاه
خواهیــدکرد و به یاد می آورید چه
امکاناتی در اختیارتان بوده و چقدر

VOTRE IMAGE EST NOTRE PRIORITÉ

فوق العاده بوده اید.
میبینیــد آن طــور که تصــور می
کردید چاق نبودهاید.
میفهمیــد کــه خیلی چیزهــا در
بهترین شــرایط بوده است تا شما
احساس خوب داشته باشید.

D
E
LÁIÀ¼±MIU ÌH¼ºH K~º » SiIw

¾Tv]oM-Áq±Î-·»Fº

•

نگران آینده نباشید .اگر هم دلتان
میخواهد نگران باشید.
فقط این را بدانیدکه نگرانی همان
انــدازه مؤثــر اســت کــه جویــدن
آدامس بادکنکی در حل یک مساله
ی ریاضی.
مشــکالت اساســی زندگی شــما
بیتردید چیزهایی خواهند بود که
هرگز به ذهنتان خطور نکرده اند:
از همــان نوع مشــکالتی که یک
روز ســه شنبه ،ساعت چهار عصر
وقتی هیچ کار دیگری برای انجام
نداریــد ،ناگهــان به ســراغ شــما
میآیند و تمام ذهن و روح شما را
میگیرند.

ÁI¿¤
n» ´i
»
t°
¬ Âv xoM
§±Q

931-7779
info@plexisign.com
www.plexisign.com

•

هر روز کاری انجام دهیدکه شــما
را بترساند!
با دل دیگران بی رحم نباشید و با
کسانی که با دل شما بی رحم بوده
اند ،سر نکنید.
عمرتان را با حسادت تلف نکنید.
گاهی شــما جلو هســتید و گاهی
عقب.
مسابقه طوالنی است و سر انجام،
خودتــان هســتید که بــا خودتان
مسابقهمیدهید.

•

تعریفهایی را که از شما میکنند،
بــه خاطــر بســپارید .ناســزا ها و
توهینها را فراموش کنید.
البته اگر واقع ًا میشد آنها فراموش
کــرد ،راهش را به من هم نشــان
بدهید.

•

نامه هــای عاشــقانه ی قدیمی را
حفظ کنید.
صورت حسابهای بانکی و قبضها و
… را دور بیاندازید.

•

اگــر نمــی دانید مــی خواهیــد با
زندگیتان چه بکنید ،احساس گناه
نکنید.
جالبترین افــرادی را که در زندگی
ام شــناخته ام در  ۲۲سالگی نمی
دانستند می خواهند با زندگیشان
چه کنند.

)(514

شاید شما هم متن معروف «کرم ضد آفتاب بمالید» را خوانده باشید.
چنــد ســال پیش در فضای وب انگلیســی و فارســی ،این متــن زیبا و
معروف ،به عنوان سخنرانی کرت ونه گات در مراسم فارغالتحصیالن
دانشــگاه  MITدر ســال  ،۱۹۹۷به صورت گسترده نقل میشد .متن
زیبا بود و به قول اهل رسانه ،متنی ویروسی یا  Viralبود .محتواهای
ویروسی محتواهایی هســتند که به سختی میتوان در مقابل اشتراک
گذاری آنها با دوستان و آشنایان ،مقاومت کرد.
نویســندهی اصلی متن ،مری اشــمیش بود .او که در شیکاگو تریبون
مطلــب مینوشــت ،یــک بار در عنوان ســتونی کــه به نوشــتههای او
اختصاص داشــت نوشت« :نصیحت برای جوانان ،مانند خود جوانی،
هدر میرود…».
در آن ســتون ،اشــمیش ،نوشت که اگر من قرار بود در دانشگاه خودم
استفورد ،در سال ۹۷برای فارغالتحصیالن سخنرانی کنم و توصیههایی
را مطرح کنم ،حتم ًا اینها را میگفتم.
متن به ســرعت دســت به دست شد و ابتدا دانشگاه آن از استنفورد به
 MITتغییــرکــرد MIT .محل جذابتری بود و ظاهر ًا مردم دوســت
داشتند بشنوندکه سخنرانی در  MITانجام شده .اشمیش هم چندان
شــناخته شــده نبود و ظاهــر ًا ترجیح داده میشــد که ونــه گات ،این
صحبتها را انجام داده باشد .احتما ًال برای مردم مهم نبود که با یک
جستجوی اینترنتی ،متوجه شوند که سخنران آنسال در  ،MITکوفی
عنان دبیرکل سازمان ملل بوده .سخنرانی او برای مردم جذابیت زیادی
نداشت.
میلیونهــا نفر در سراســر جهان آن متــن را خواندند .کمترکســی از
کاربران اینترنت را میتوانید بیابید که «ســخنرانی ونه گات در مراسم
فارغ التحصیالن  »MITرا نخوانده باشد!
اشمیش ،خوشحال نبود .او حتی دسترسی به هیچ جا نداشت تا بگوید
که اینها نوشــتههای اوســت .اشــمیش بعدها گفت :بیقانونی فضای
مجازی را باید پذیرفت .نمیتوان کاری کرد.
به هر حال ،مدتی بعد ،ونه گات و اشمیش  ،یکدیگر را در یک کافیشاپ
مالقات کردند .ونه گات ،به اشمیش گفت که من اعتمادم را به فضای
وب از دســت دادهام .اما به هر حال ،نوشــتهی شــما ،زیبا و جذاب و
هوشمندانه بود .اگر کلمات و حرفهای من بود احساس غرور زیادی
میکردم .اشــمیش هم – که به قول خودش ســرگرم قهوه و شــکالت
بود -گفت :به هر حال  ،به عنوان سرنوشت مطلبی که در ستون یک
روزنامه منتشر شده ،سرنوشت بدی نبود…
داســتان اشــمیش و ونه گات ،هنوز یکی از مثالهای مطرح در فضای
محتواهای ویروســی وب است .به نظر میرســد معیار اول در پذیرش
محتوا ،الزام ًا استناد آن نیست و جذابیت آن است .در این خصوص و
مطالعات مربوط به آن بعد ًا بیشتر خواهیم نوشت.
اما ً
فعال خالی از لطف نیست که دوباره نوشتهی اشمیش را بخوانیم:
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3195bouldesentreprises,terrebonne,QcJ6X4J9
برخی از جالبترین چهل ساله هایی
هم که می شناسم هنوز نمیدانند.

•

تا میتوانیدکلسیم بخورید.
با زانوهایتان مهربان باشید.
وقتــی قــدرت زانوهای خــود را از
دســت دادیــد کمبودشــان را بــه
شدت حس خواهیدکرد.

•

ممکن است ازدواج کنید ،ممکن
است نکنید.
ممکن است صاحب فرزند شوید،
ممکن است نشوید.
ممکــن اســت در چهــل ســالگی
طالق بگیرید ،احتمــال هم دارد
که در هفتاد و پنجمین ســالگرد
ازدواجتان کمی هر برقصید.
هرچه می کنید ،نه زیاد به خودتان
بگیرید ،نه زیاد خودتان را سرزنش
کنید.
به هــر حال ،تصــادف و احتمال،
نیمــی از تصمیمهای ما را شــکل
میدهند.

•

از بدن خود لــذت ببرید .هر جور

که میتوانید از آن اســتفاده کنید.
حس بد به آن نداشــته باشید و به
حــس بد دیگران بــه آن هم کاری
نداشته باشید .مهمترین ابزاری که
در زندگی دارید بدنتان است.

•

برقصیــد .حتــی اگــر جایــی پیدا
نکردیــد و مجبــور شــدید در اتاق
خودتانبرقصید.

•

نقشــهها و تابلوهــای جهــت را
بخوانید ،حتی اگر نمیخواهید آنها
را جدی بگیرید.

•

از خواندن مجــات زیبایی پرهیز
کنید.
تنها خاصیت آنها این اســت که به
شما بقبوالنندکه زشتید.

•

پدر و مادرتان را بشناسید و دوست
بدارید .نمیدانید که تا کی با شما
هستند.
با خواهران و برادران خود مهربان
باشید.
آنها بهترین رابط شــما با گذشته
هستند و به گمان قوی تنها کسانی
هستندکه بیش از هرکس دیگر در
آینده از شما مراقبت خواهندکرد.
به یاد داشته باشیدکه دوستان می
آیند و می روند ،ولی آن تک و توک
دوستان نزدیک ارزشمندتان را به
هر قیمتی حفظ کنید.

•

سفرکنید.

•

برخی حقایق انکارناپذیر را بپذیرید:
قیمتهــا صعــود مــی کننــد،
سیاستمداران کلک میزنند ،شما
هم پیر میشوید.
و آنگاه که پیر شــدید ،در تخیلتان
به یــاد مــی آورید که وقتــی جوان

بودیــد قیمتهــا مناســب بودنــد،
سیاســتمداران شــریف بودنــد ،و
بچه ها به بزرگترهایشــان احترام
میگذاشتند.

•

به بزرگترها احترام بگذارید.
توقع نداشته باشیدکه کس دیگری
از شما حمایت مالی کند.
ممکن است حســاب پس اندازی
داشته باشید.
شــاید هــم همســر ثروتمنــدی
نصیبتان شده باشد.
ولی هیچگاه نمی توانید پیش بینی
کنید که کدامیک زودتر از دســت
میروند!

•

خیلــی با موهایتان ور نروید وگرنه
وقتی چهل ســالتان بشود ،شبیه
موهــای هشــتاد و پنج ســاله ها
میشود.

•

نخ دندان به کار ببرید!

•

دقــت کنید کــه توصیههــای چه
کســانی را جدی میگیرید .اما به
هر حال ،توصیهکنندگان را تحمل
کنید .نصیحــت گونهی دیگری از
غم غربت است .کسی که نصیحت
میکند ،گذشــتهها را از میان تل
زباله ها بازیافت میکند .گردگیری
میکند .روی زشــتی ها و کاستی
هایش رنگ جدیدی میزند و آن را
به قیمتی باالتر از ارزش واقعیاش
میفروشد.

•

امــا بــا همــهی نصیحتهایی که
من کــردم ،لطف ًا به مــن در مورد
ماجرای کرم ضد آفتــاب ،اعتماد
کنید!

•
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دل میشکند ،مغز فرمان میدهد و قلب آسیب میبیند
وقتی ناراحت میشــوید و دلتان عامــل شــروع بیماری اســت اما
میشــکند ،قلــب شــما اذیــت اتفاقات خیلی هیجانانگیز مانند
میشــود و این فرآیندی است که عروسی یا پیدا کردن شغل جدید
احتمــاال توســط مغز هم میتواند با آن مرتبط باشد.
انجام میشود.
شــاید بیمــاری موقتــی باشــد و
ایــن نتیجــه تحقیــق عضالت قلــب پس از چنــد روز،
دانشــمندان سوئیسی هفته یا ماه خودشان را بازسازی
در مورد وضعیت نادری کننــد ،ولــی بــرای برخــی ایــن
بــه نــام ســندرم "قلب نارســایی میتوانــد به مــرگ هم
شکسته" است.
منجــر شــود .گفته میشــود که مغز پردازش میشــوند و بنابراین
این نارسایی خیلی سریع ساالنه حدود  ۲۵۰۰نفر در بریتانیا منطقی اســت که بیماری در مغز
ایجاد شود و تاثیر آن تا قلب ادامه
رخ میدهــد و زمــان آن به این بیماری مبتال میشوند.
معموال پس از یک واقعه هنــوز دلیل قطعی ایــن بیماری پیدا کند".
اســترسزا یــا احساســی مشخص نیســت اما دانشمندان مســیر دقیق ایــن فرآینــد هنوز
مانند سوگواری است.
معتقدند که میتواند با باال رفتن مشخص نیست و هنوز به تحقیق
در مــورد ایــن قضیــه میــزان هورمونهــای اســترس بیشتری نیاز دارد .اسکن مغزی
بیماران قبل یا زمانی که ســندرم
اطالعــات زیــادی در مانند آدرنالین مرتبط باشد.
دســترس نیســت ولــی •
قلــب شکســته آنهــا گســترش
"نشریه قلب اروپا" میگوید معما
مییابد در دســترس نیست و در
کــه مغــز در واکنــش نســبت به دکتــر یلنــا قــدری و همکارانش نتیجــه دانشــمندان نمیتواننــد
استرس نقش ایفا میکند.
در بیمارســتان دانشــگاه زوریخ ،بگوینــد کــه کاهش ارتبــاط بین
یک روش بــرای اندازهگیری •
فرآینــدی کــه در مغــز  ۱۵بیمار بخشهــای مغز موجب ســندرم
نفستنگی و درد؛ سندروم
دستیابی به هدف است.
مبتال به قلب شکســته رخ داد را تاکوتسوبو میشود یا برعکس.
قلب شکسته چیست؟
•
زیر نظرگرفتند .اسکنهای مغزی جوئل رز ،مدیر اجرایی "موسسه
ـ هــدف باید قابل دســتیابی ایــن ســندرم بــه نــام "ســندرم نشــان از تفاوتهــای قابل توجه بیماریهــای ماهیچــهای قلب"
باشد:
تاکوتسوبو" هم شناخته میشود .بین آنها و اسکن مغزی  ۳۹فرد بریتانیا ،گفت" :این بخشی مهم
اینکــه بایــد در تصمیمگیری دلیل این نامگذاری ،شــکل قلب سالم داشت.
از تحقیقی اســت که به ما کمک
بــه اهدافی توجه کنیدکه قابل افراد دارای این شــرایط است که در مغــز آنها بین قســمتهایی میکنــد تــا آگاهیمــان راجع به
دســتیابی باشــد به معنای آن بــه کــوزهای ژاپنی بــه همین نام که در کنترل احساســات دخیل ماهیچههای قلب را شکل دهیم؛
نیست که شما نمیتوانید اهداف شباهت دارد .دلیل سندرم قلب هســتند همــکاری کمتــری بــا بخشــی که تا به حال شــبیه یک
بزرگ و یا آرزوها و خواستههای شکسته میتواند شوکه شدن فرد قسمت هایی که اعمال ناخودآگاه معما بوده"
بزرگ داشته باشید .اما واقعیت باشد.
یــا خــودکار مثل ضربــان قلب را پروفسور دانا داوســن از دانشگاه
این اســت که پــرورش رویاهای این بیماری با حمله قلبی ناشــی کنترل میکنند ،دیده شد.
آبردیــن هم در ایــن رابطه گفت:
بــزرگ و تــاش بــرای رســیدن از انسداد عروق متفاوت است اما اینها قسمتهایی از مغز هستند "این تحقیق پشــتیبان عملکرد
بــه خواســتههای خیلــی بــزرگ شــباهتهایی هم به آن دارد؛ از کــه تصــور میشــود ،واکنش ما متقابل مغز و قلب در تاکوتسوبو
اغلب در میانــه راه افراد را ناامید ،جمله تنگی نفس و احساس درد نســبت بــه اســترس را کنتــرل اســت؛ فرضیهای کــه ما مدتها
سرخورده و دلسرد میکند .رویای در قفسه سینه.
میکنند.
نسبت به آن مطمئن نبودیم.
•
خریــدن یــک خانــه بــزرگ ،یک
اغلب یــک واقعــه ناراحتکننده دکتر قدری گفت" :احساسات در
حســاب بانکی پر و پیمــان یا یک
شغل مهم رویاهای جذاب و آمالی
همگانی هســتند .یعنــی همه ما
همینها را میخواهیم اما شرایط
و واقعیتهای زندگی چیز دیگری
هســتند .اگر قانون جذب در این
موارد برای شما کار نکند یا التاری
برنده نشــوید این مســاله در دراز
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itarian catastrophe. Despite significant
«هــر مــاه مبلغــی را هرچنــد کم
To help MSF respond to emergencies as
challenges and insecurity, MSF is on the
سعی
پسانداز میکنم» یا «امسال
frontlines of the emergency, providing care soon as they happen, join our Partners
میکنم یــک کار بهتر پیدا کنم تا
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.to those in need
بــه خواســتههایم نزدیک شــوم»
Please donate now to assist those affected
by clicking here: www.msf.ca
احتمال موفقیت در دســتیابی به
اهداف باالتر میرود.
•
اضافــه کردهایــد در طی یــک یا • ۴
•
قدم پنجم:
ماه از دســت بدهید .وقتی چنین قدم دوم:
ـ هدف باید خواسته قلبی باشد:
بــرای اینکه با انگیــزه پیش بروید
آیــا میخواهیــد اضافــه وزن را از تصمیمی بگیرید بــه احتمال زیاد تا شب سال نو صبر نکنید.
بین ببرید چون خودتان احساس ســال آینده هم همچنان به اضافه همیشه فرصت کافی دارید تا درباره یک چک لیست درست کنید و هر
ناخوشایندی دارید یا چون دیگران وزن خود مشــغول هســتید و در خواستهها و آرزوهایتان فکرکنید .زمان که به هدفی هرچند کوچک
شــما را مجبور میکنند؟ آیا واقعا حال تصمیمگیری بــرای کاهش در ایــن صــورت در ســال جدیــد دست پیدا کردید آن را خط بزنید.
میدانید واقعا چه میخواهید و چه •
از نوشیدن الکل در عذاب هستید وزن خواهید بود.
قدم ششم:
و میخواهیــد شــکل زندگیتان را •
بایدبکنید.
•
تغییر بدهید یا چون دیگران مدام چند قدم برای رسیدن به
با دســتیابی به هر هدفی از خود
به شما انتقاد میکنند؟ اگر اهداف خواستهها
قدم سوم:
قدردانی کنید ،بــه خودتان هدیه
و تصمیمهای شــما همان چیزی اگر میخواهید به خواستههایتان وقتی یک هدف را مشخص کردید بدهیــد یا یک مهمانی بــه افتخار
نباشــندکه میخواهیــد و فقط به برسید خوب اســت این نکتهها را آن را به اهداف کوچکتر تقســیم خود ترتیب بدهید.
کنید تا شــانس موفقیت بیشــتر •
خاطر اجبــار اجتماعی ،خانوادگی هم به یاد داشته باشید:
قدم هفتم:
یا فرهنگی دســت بــه تغییر بزنید •
شود.
احتمال اینکه هرگز به هدف دست قدم اول :در پی عملی کردن همه •
دائمــا خود و رفتارهایان را ارزیابی
قدم چهارم:
آرزوهایتاننباشید.
کنید و تفاوتها را مقایسه کنید.
پیدا نکنید بسیار زیاد است.
•
شاید برای امسال فقط کافی باشد دوستان و خانواده را از تصمیمهای ایــن ارزیابیهــا انگیــزهای بــرای
ـ هدف باید در بازه زمانی مناســب که بخواهید رژیم غذایی سالمتری تازه خود مطلع کنید.
پیشروی برای رسیدن به اهداف
به دست بیاید:
در پیــش بگیریــد و ورزش کنید .آنها میتوانند به شما انگیزه بدهند بزرگ هستند.
•
نمیتوانید توقع داشته باشید وزنی بزرگ کردن فهرست آرزوها شانس تا زودتر به اهدافتتان برسید و در
میانه راه خسته نشوید یا جا نزنید.
را کــه در طــی ســالهای طوالنی موفقیت را کاهش میدهد.

تصمیمهای عملی برای سال نو
چیزی که آمدن ســال تازه را برای
همه مــا معنادار و مهــم میکند،
شروع دوباره است .اغلب ما وقتی
پای سفره هفتسین نشستهایم پر
از آمــال و آرزو و خواســته و هدف
هســتیم .امید ما این است که در
ســال جدید الاقل برخی از اهداف
و خواستهها و آرزوهایمان برآورده
شود .تصمیمهای تازه میگیریم و
به خودمان میگوییم:
«امســال همان ســالی اســت که
باالخــره اتفاقــی کــه میخواهــم
میافتد ».با این حال وقتی به آخر
سال میرسیم ،متوجه میشویم به
بیشتر خواستههایمان نرسیدهایم
یــا بســیاری از تصمیمهایمــان را
عملینکردهایم.
من در مورد رویای پولدار شدن در
طی یک سال صحبت نمیکنم.
نه اینکه شانسی برای پولدار شدن
وجــود نــدارد ،اما اینکــه تصمیم
بگیریــم در طــی یکســال پولدار
شــویم ،در اغلب مــوارد ناممکن
اســت مگــر اینکــه پیــش از آن
زمینههــای الزم و اندکی شــانس
فراهم شده باشد .هیچ بعید نیست
که سال گذشته همانطور که پای
سفره هفتسین نشسته بودید به
خودتان گفته باشید:
«امســال واقعا تصمیم دارم وزنم
را کــم کنــم» « ،امســال واقعــا
ســیگار را ترک میکنم» « ،دیگر
الــکل نمینوشــم»« ،از امســال
طبــق برنامهریــزی کار میکنم»،
«امسال برای آزمون وکالت درس
میخوانــم»« ،میخواهم امیدوار
و شــاد باشــم»« ،به ســامتیام
بیشــتر توجه میکنم» « ،بیشتر
بــا دوســتانم وقــت میگذرانم»،
«امســال سال سفرکردن است»،
«ورزش میکنــم» یا «عادتهای
بــدم را ترک میکنم» و دهها مورد
دیگر.
امــا اگــر همیــن حــاال بخواهید
رفتارهــا و عملکرد خودتــان را در
یک ســال گذشته بازنگری کنید،
متوجــه میشــوید چنــدان موفق
نبودهایــد یا اصال کامال شکســت
خوردهایــد .اگــر بدبیــن نباشــیم
احتماال چند موفقیت هم به دست
آوردهایــد اما شــاید آنچنان راضی
کنندهنباشند.
داشتنهدفوبرنامهوتصمیمهای
تــازه در باالبــردن کیفیــت زندگی

بسیار مهم هستند .بنابراین بسیار
خوب است که بخواهید برای سال
جدیــد اهدافی را تعیین کنید و به
دنبــال آرزوهــا و خواســتههایتان
بروید .در واقع همین چیزهاســت
که به زندگی معنا و انگیزه میدهد
اما این هم مهم است که اهداف و
تصمیمهای درست و عملی بگیرید
و به ســوی خواستههایتان حرکت
کنید.

•

تصمیمهای درست بگیرید
بســیاری از تصمیمهــای ما ناکام
میماننــد فقــط به ایــن دلیل که
درســت ،عملــی و گاهــی منطقی
نیســتند .یک تصمیم اشــتباه یا
شکســتپذیر تصمیمی اســت که
شما آن را بر مبنای خواست و نظر
دیگران گرفتهاید ،یا بسیار مبهم و
نامشخص اســت یا برای رسیدن
به آن یک برنامه مبتنی بر واقعیت
نداریــد .تصمیمهــای تــازه بایــد
هوشمندانه و درست گرفته شوند.

•

ویژگیهای یک تصمیم درست
اگر میخواهیــد در تصمیمگیری
بــرای رســیدن بــه یــک هــدف
هوشــمندانه عمــل کنیــد ،بایــد
ویژگیهــای یک تصمیــم خوب و
درست را بشناســید .به طور کلی
بــرای رســیدن به یک هــدف باید
خواستههایتان را بر  ۵عنصر مهم
بنا کنید:

•

ـ هدف باید مشخص و تعیین شده
باشــد :اینکه بگویید «میخواهم
الغــر شــوم» یک تصمیــم کلی و
نادقیــق اســت .به جــای آن بهتر
است بگویید «میخواهم  ۱۰کیلو
در طی یک ســال وزن کم کنم».
این تعیین دقیق هدف بدون شک
موثرتر خواهد بود.

•

ـ هدف باید قابل اندازهگیری باشد.
این ویژگی در مواردی مثل کاهش
وزن ( ۵کیلوگرم در  ۶ماه) بســیار
راحــت قابل ارزیابی اســت اما اگر
بخواهید تصمیم بگیریدکه شادتر
زندگــی کنید یــا ناخنهایتــان را
نجوید ،چگونــه باید عمل کنید؟
میتوانید در مورد ترک عادتهای
نادرست با ارزیابی عکسها ،تفاوت
را بررسی کنید .عکس ناخنها در
ماه اول و مقایسه آن با ماههای بعد
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* توجه :این مقاله جنبه ی آموزشی دارد نه درمانی،

هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

یبوست

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

دکتر عطا انصاری

>> بخش 2
از  3بخش

سیمپتوم های بیماری
ـ یبوست ترانزیت :مدفوع سخت و
کم تر از سه بار در هفته ولی اشکال
در دفع وجود ندارد.
ـ یبوســت پایانــی :احســاس دفع
ناکامــل یــا ســخت ،احســاس پر
بودن رکتوم ،فشــار زیاد برای دفع
و تکراری.
در هــر دو حالــت امــکان نفــخ،
دردهای شکمی و بی قراری روده
ای وجود دارد.
چه کسانی در خطر مبتال شدن
هستند
ـ زنان سه برابر مردان دچار یبوست
می شــوند ،و دلیــل آن طبق یک
هیپوتز پروژســترون می باشــد که
مقدار آن بســیار زیاد در نیمه دوم
پریــود و هنگام بارداری اســت که
باعث تنبلی روده ها می شود.
ـ کودکان اغلب دچار یبوســت می
شوندکه در حدود  4سالگی بیشتر
دیده می شود.
ـ پــس از  65ســالگی ،احتمــال
یبوست خیلی زیاد می شود هم در
زنان و هم در مردان.
ـ افرادی که مجبورند در رختخواب
بمانند و کسانی که فعالیت ندارند
هم به یبوست دچار می شوند مثل
بیمارانی که بیمــاری مهم دارند،
یــا دوره نقاهت را مــی گذرانند ،یا
تصادف داشــته انــد و همین طور
افراد خیلی پیر.
عوامل تولید خطر
ـ تغذیه با غذاهای کم فیبر و کم آب
ـ گوشه گیری ،عدم فعالیت بدنی
ـ بعضی داروها
ـ عــدم توجه به احتیاج به دســت
شویی رفتن به علت استرس های
احساسی یا مشکالت روانی
ـ کــم و زیاد شــدن هورمون ها در
زمان بارداری و یائسگی
ـ افــراد کم درآمــد دو برابر دیگران
مبتال می شــوند احتما ًال به علت
تغذیهناکامل.
پیشگیری
ـ توصیــه هــای تغذیــه ای بــرای

کاهــش یبوســت و
پیشگیری از عوارضی که
می تواند تولیدکند.
ـ توصیــه هایــی کــه به
پیشــگیری از یبوســت
مزمن کمک می کنند و
باید همیشه ادامه داشته باشد این
توصیه ها عبارتند از:
ـ مصــرف مــواد غذایی سرشــار از
فیبرهــا ،مثــل غذاهــای گیاهی،
میوه ها ،بقوالت و غالت ،سریال
کامل ،آجیل ها و...
غذاهــای حیوانــی شــامل فیبرها
نیستند.
دو نــوع فیبر غذایی وجــود دارد،
آنهایی که در آب حل نمی شوند و
آنهایی که در آب حل می شــوند و
تعــدادی از گیاهان نوع دوم را هم
دارند.
ـ ســلولز و نیمه سلولز از فیبرهای
غیر قابــل حل در آب هســتند که
به علت جذب زیاد آب از یبوســت
جلوگیری کرده باعث ازدیاد حجم
مدفوع شــده و پریستالیزم روده را
تسریع می کند
ـ پکتیــن ،صمــغ و موســیالژ از
فیبرهای قابل حل در آب هستند.
پسیلویم از گیاهان نادری است که
حداکثر فیبرهای قابل حل را دارد،
جو و جو دو سر هم فیبرهای قابل
حل دارند .این فیبرها آب را جذب
کرده ژله ای شــکل می شوند و نه
تنها به رفع یبوســت کمک کرده،
بلکه باعث کم شــدن کلسترول و
کنترل قند خون می شوند.
ـ نوشــیدن فــراوان آب ،معمــو ًال
توصیه می شود که  2تا  3لیتر آب
در روز باید نوشــید که بیشــتر آن
توسط غذاها وارد بدن می شود و
توصیه می شود که  6تا  8لیوان آب
در روز بنوشید.
اگر یبوســت دارید  8تــا  10لیوان
آب یــا مایعات دیگر بنوشــید .آب
های معدنــی دارای مقادیر زیادی
منیزیوم هستندکه دارای آثار ملین
می باشند و در هنگام یبوست بهتر
است از آنها استفاده شود.
ـ به محض احساس دفع به دست
شــویی بروید .پس از غذا خوردن

روده ها وارد فاز پریســتالیتزم می
شــوند که مواد دفعی را دفع کنند
این یــک رفلکــس طبیعــی برای
دفع مواد زائد به آهســتگی است،
اگر اهمیت ندهید دفع مشکل تر
خواهد شد.
پزشــکان بــه افــراد مبتال به
یبوســت توصیــه مــی کنند
که حــدود ســی دقیقه پس
از غذا خــوردن دو بار در روز
به دســت شــویی بروند ولی
بیــش از  5دقیقــه بــه خود
فشــار وارد نکنندکه احتما ًال
دچار هموروئید بشوند ،این
عادت باعث می شود که عمل دفع
مواد مرتب بشود مخصوص ًا در نزد
کودکان.

تشخیص
پزشــک شــما پــس از پرســیدن
ســئواالت و بررســی داروهایی که
مصرف می کنید و به کمک تست
های تشــخیصی بعضی شرایط را
حذف خواهد کرد و ممکن اســت
آزمایشات زیر را الزم بداند.
ـ عکــس بــرداری از روده بــزرگ
بــا ســولفات باریم که تمــام روده
بزرگ وگاهی قسمت انتهایی روده
کوچک را می توان در عکس های
(رادیوگرافی) گرفته شــده به طور
دقیق مطالعه کرد.
ـسیگموئیدسکوپی:
یــک لولــه قابــل خم شــدن که از
مقعد وارد می شود ،راست روده و
قسمت پائین ترکولون را می شود
دید.
ـکولونوسکوپی:
یــک لوله مجهز به دوربین و نور و
نمونــه بردار تمامی کولــون را می
شود دید و نمونه برداری کرد.
آزمایشــات دیگری هم هســت که
کمتر اســتفاده می شــود و بیشتر
برای مطالعه فعالیت های ماهیچه
های روده و ارزیابی دفع مدفوع به
کار می روند.
درمان های دارویی
پس از آزمایشــات الزم گفته شده
پزشــک تشــخیص می دهدکه آیا
یبوســت بر اثــر بیمــاری دیگری
اســت و یا علت دیگــری دارد ،اگر
بر اثر بیماری دیگری و یا داروهای
درمان بیماری دیگری تولید شده
بایــد عامــل بیمــاری درمــان و یا
داروها عوض شود.
ادامه دارد
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"تغذیهمدیترانهای ،راز سالمتر
بودن اسپانیاییها در جهان"
بــر اســاس یک بررســی
جدیــد،
مطالعاتــی
اسپانیاییها ســالمتر از
همــه مردم دنیــا زندگی
میکنند و شاخص آماری
"امید بــه زندگی" نیز در
آنها باالتر است .اینها
را بیش از همه باید مدیون
تغذیه مردم این کشور دانست.
خبرگــزاری بلومبــرگ در پی یک
بررسی مطالعاتی اسپانیا را کشور
برتــر از نظــر ســامت در جهــان
خوانده و میگویــد ،در این زمینه
این کشــور توانســته از ایتالیا نیز
پیشی بگیرد ،در حالی که در سال
 ۲۰۱۷این کشور از این نظر در رده
ششم قرار داشــت .آلمان در حال
حاضر در رده  ۲۳قرار دارد.
در این کار تحقیقاتی عادات روزمره
مردم  ۱۶۹کشــور مورد ســنجش
قرار گرفت و شــاخصهایی مانند
اضافــ ه وزن ،مصــرف دخانیــات،
سیستم بهداشتی و درمانی ،امید
به زندگی و رژیم رایج غذایی در نظر
گرفته شد.
با توجه به این شاخصها اسپانیا از
رقیب خود ایتالیا که سابق بر این
رده اول را اشــغال کرده بود پیشی
گرفته است.
این دســتاورد را میتــوان بیش از
همه مدیــون تغذیــه مدیترانهای
اســپانیاییها دانســت؛ غذاهــای
رایــج این ســرزمین مانند ســوپ
معروف جنوب این کشــور حاوی

گوجه فرنگی ،خیار ،پاپریکا ،پیاز و
سیرند؛ غذاهایی که هم سرشار از
"ویتامین سی" و هم ضد التهابی
هستند.
توصیه :پنج قاشق روغن زیتون
در هر روز
بنیــاد "Fundación Dieta
 "Mediterraneaکه در اسپانیا
در ســال  ۱۹۹۶تأســیس شــده و
پایــگاه اینترنتــی آن دســتورهای
غذایی پرشماری را عرضه میکند
روغن زیتــون را اصلیترین عنصر
تغذیه مدیترانهای میداند.
رومون اســتروخ ،کارشــناس این
بنیــاد ،با اتکا به نتایــج تعدادی از
بررسیها میگوید ،گنجاندن پنج
قاشــق غذاخوری روغن زیتون در
برنامــه غذایی روزانه خطر ابتال به
بیماریهای قلبی را بهطور واضح
کاهش میدهد.
و ایــن توصیــهای نیســت که یک
اسپانیایی بخواهد خود را مجبور
بــه تبعیــت از آن بکند بلکــه رویه
تغذیهای او به طور طبیعی و سنتی
چنین است.
سبزیجات ،میوه و حبوبات
ماتیاس شولتسه از بنیاد پژوهش

تغذیه آلمان میگوید ،در اســپانیا

مصــرف گوجهفرنگــی ،میــوه،
سبزیجات و حبوبات بسیار بیشتر
از آلمان اســت و روغن گیاهی
بــر ســایر روغنهــا ارجحیت
دارد .در حالــی کــه در آلمــان
تمایل به محصوالت گوشــتی
فراوریشــده و نوشــابههای
حاوی قند باالست.
او میافزاید ،تغذیه مدیترانهای
ابتــا بــه بیماریهــای
کاردیومتابولیــک کــه شــامل
دیابــت دو و بیماریهــای قلبی ـ
عروقی میشود را کاهش میدهد.
باالترین "امید به زندگی" در
احتادیه اروپا
بر اســاس مطالعــات بینالمللی،
طــول عمــر اســپانیاییها امروزه
نیز از مردم ســایرکشورهای عضو
اتحادیه اروپا باالتر است .در عرصه
جهانی نیز در ســال  ۲۰۱۶اسپانیا
در فهرســت "امید بــه زندگی" در
رده چهارم قرار داشــت و فقط سه
کشور ژاپن ،ســوئيس و سنگاپور
توانسته بودند در این زمینه از این
کشور جلو بزنند.
مؤسســه  IHMEدانشــگاه
واشنگتن بهتازگی برآورد کرده که
اسپانیا تا سال  ۲۰۴۰گوی سبقت
در این عرصه را نیز در سطح جهان
خواهد ربود.
در حقیقــت به عقیــده برخی ،نه
تنهــا تغذیه بلکــه آفتــاب ،خواب
نیمــروزی ،پیا دهروی،ارتباطــات
کالمــی و اجتماعــی و تفریــح
دســتورالعملی اســت که میتوان
بــرای یک زندگی ســالم و طوالنی
توصیه کرد• .
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در قلب گلدن اسکوئر مایل

A 5-MINUTE WALK FROM
MCGILL UNIVERSITY AND METRO
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 5دقیقه پیاده تامترو مک گیل
را ه اندازی بهار 2019
همین امروز نامنویسی کنید:

LAUNCH SPRING 2019
REGISTER NOW! MAACONDOS.COM

IN THE HEART
OF THE GOLDEN
SQUARE MILE

IN
THE
H E A RT
OF
THE
GOLDEN
S Q UA R E
MILE

MOREبگیرید:
حسنعلی تماس
اطالعات بیشتر با ناهید
برای
FOR
INFORMATION:
NAHID
HASSAN ALI 514 880-9540
For more information, contact Nahid Hassan Ali: 514 880.9540

طبیعت را ویال کردیم؛...
 یکــی از ایــن مــوارد همیــن افزایــشجمعیــت اســت .از طرف دیگــر افزایش
حرص و ٓاز برای تصرف زمین که تٔاثیر زیاد
شــدن جمعیت را چند برابرکرده ،عامل
دیگری است که ویرانگری سیل را بیشتر
ساخته؛ چراکه سطح تصرف بسی بیش
از ســه یا چهار دههی پیش شــده است.
درست اســت که بارندگی های شش ماه
گذشتهی استان گلستان حدود دو برابر
میانگین درازمدت بوده وگویا سیل اخیر،
از نوع سیالبهایی با بازگشت صدساله
بــوده ،اما اگر پوشــش گیاهی منطقه تا
بدین حد تخریب نشده بود ،اگر ساخت
و سازها اینقدر گسترده نبود ،اگر طبیعی
بودن طغیان رودخانهها و پرنوسان بودن
وضع هوا و بارش در ایران پذیرفته می شد
و برنامهریزی هایی برای زیســت در کنار
این واقعیت (و نه ایســتادگی در برابر ٓان)
صورت می گرفت ،اگر ســیل های مرداد
 1380با بیش از دویســت کشته1384 ،
بــا بیش از پنجاه کشــته ،و ســیل های
بعدی منطقه ...مورد اعتنای دقیق قرار
می گرفت ،خســارت ها تا بــه این اندازه
گسترده نمی شد.
در این صورت ،سیل می توانست همان
کارکرد طبیعی خود را که تغذیه ی ٓابخوان
هــای زیرزمینــی و تاالب ها ،و شســتن
نمک و تقویت خاک است ،داشته باشد.
یــادٓاوری میکنم که «غیرعــادی» بودن
میــزان بارندگیها ،همیشــه از جمله در
ســیل  ،1384توجیه مســووالن منطقه
بوده برای فرار از پذیرش مسوولیت بوده
است؛ اسماعیل مهاجرکه در سال 1384
مدیرکل محیط زیســت استان گلستان
بــود« ،مقدار و شــدت بارندگی در مدت

>> ادامه از صفحه6 :
کوتاه» را به عنوان نخســتین عامل بروز
ٓان سیل ذکرکرده بود.
نمودی از وارونگی درک ما از سیل را می
توان در صحبتهای همین چند روزهی
مدافعان سدسازی دیدکه از لزوم ساخت
سدهای بیشــتر می گویند .این سخنان
در حالی اســت که با وجود ساخت دهها
سد بزرگ و هزاران سیل بند و گابیون در
دو سه دههی اخیر ،تعداد و خرابی سیل
ها بسیار بیشتر شده است .البته در این
مورد ،شاید سودجویی بر وارونگی شعور
چیره باشد.
•
بــه نظر شــما راه خــروج از این وضعیت
چیست؟
 ســیل هایی با پیامدهای غیرطبیعیو اجتنــاب پذیر ،مانند ٓانچــه ،به ویژه در
دو دههی اخیر ،بارها در استان گلستان
روان شده و خسارتها و مرگو میر بسیار
برجا گذاشــته ،پیام باران پر برکت است
که :ای انســانها ،زمین پر نقش و نگار را
چرکین ســاختهاید! بارش های ناگهانی،
جــاری شــدن ســیل ،خشکســالی ،و
نوسانهای شدید اقلیمی ،ذاتی سرزمین
ما بوده و با تغییر اقلیم جهانی ،بیشتر هم
خواهد شــد .راه چاره نه ســاختن سد و
سیلبند ،که کاستن از فشار بر طبیعت
اســت .در این راه ،البته فناوری و ٓاگاهی
علمــی میتواند به ما کمــک کند ،اما به
شرطی که ٓاگاهی و مهارتها را به شکل
وارونه به کار نبندیم و نقدی اساســی به
عملکرد گذشــتهی خود داشــته باشیم.
(خبرآنالین)
•

سوپرمن و قالیچهی حضرت سلیمان... :
 )۳این محاکمات پای همه گونه افراد را
به تئاتر تراژدی ایــران امروز باز میکند،
از بــرادر یکی از اعضای فدائیان خلق که
اصالحطلب شــده تا پســر دکلدزد وزیر
اصالحطلبی کــه در لنــدن خانه گزیده
و مجیز خامنــهای و نظام را میگوید ،از
همســر عضو موسسهی سیاستگذاری
در واشــنگتن دیســی تا رئیس ســابق
اتاق بازرگانی و از نزدیکان حزب موتلفه؛
از طیف احمدی نــژاد و خاتمی تا طیف
رفسنجانی و روحانی؛ از بانکدار و سپاهی
تا مطبوعاتی و تاجر .جامعهی ایران را با
همــهی تنوعاش میتوان در این تراژدی
مشــاهده کرد ،مثل شــوهای تلویزیونی
واقعنما (رئالیتی شــو) که دهها میلیون
بیننده در دنیا دارند.
•
 )۴در ایــن محاکمــات اعــداد بســیار
بزرگــی (کــه هــر روز بزرگترمیشــوند)
برای فســاد و تاراج مطرح میشــود که
بــرای جامعــهی فقیر و تشــنه بــه پول
بادآورده بسیار هیجانانگیز است .تحت
حکومت جمهوری اســامی امروز کمتر
کســی در ایــران اســت که به حــال این
مفســدان و رؤســای آنهــا قبــل از اینکه
دستگیر و محاکمه شوند غبطه نخورد؛
محاکمهشــوندگان ایــن دادگاههــا برای
برخی از شــهروندان نه شــخصیتهای
شــیطانی و منفــی بلکــه ســوپرمنها و
زرنگهایی هســتندکه همه میخواهند
بدانند آنها با چه اکســیری چنین قدرتی
یافتهاند.
•
 )۵در هــر خانــوادهی بزرگــی در ایــران
افــرادی مثــل رضــا حمزهلو یــا مرجان

>> ادامه از صفحه13 :

شیخ االســامی آلآقا یا حسین هدایتی
پیــدا میشــوند (مســعود علــی آبــاد 
ی
فاسد -معاون احمدی نژاد -و برادران
فاســدش -مهدی و مهــرداد و جواد-
در راه آهــن و وزارت نفــت و اتریــش
پسرخالههای خود من هستند).
ایرانیان این داستانها را دنبال میکنند تا
ببینندکی نوبت به آشنایان و همسایگان
و پســرخالههای خودشــان میرســد تا
برای مصلحت نظام دراز شــوند و اندکی
از منابعی را که باال کشــیدهاند گرگهای
دیگر از آنها بگیرند.
همه چیز تیره و تار است
آنچه این محاکمات از روند جامعهی ایران
بــه نمایش میگــذارد ،تیرگی و ســیاهی
اســت که همه جا را فرا گرفته .شما اگر
برای یکی از خوانندگان -مداحان نظام
برنامــهای در نیویــورک یــا لسآنجلس
بگذاریــد بطور غیرمســتقیم بــا مافیای
موســیقی در کشــور ارتباط پیدا کرده و
طرف حسابتان بسیجی -امنیتیهایی
خواهند بود که امروز شــرکتهای تولید
و توزیع و برگزاری ارکســتر را در دســت
دارند.
شــما اگر ترجمهای برای دســتگاههای
فرهنگی نظام انجام می دهید (کاری که
سالها در دانشگاه راتگرز برای نهادهای
تحت نظر رهبری توسط موسسات تحت
نظر هوشنگ امیراحمدی انجام میشد)،
دارید برای دستگاه تبلیغاتی نظام فعالیت
میکنید.
حتی اگر خیارشــور از ایران وارد میکنید
مطمئــن باشــیدکه طرف حســابتان نه
یک تاجر عادی ،بلکه شبکهای از واردات
و صــادرات اســت که منابع مالــیاش از

راههای گوناگون ممکن اســت به دست
حزبالله لبنان یا حوثیهای یمن برسد.
حیطــهای از اقتصاد در ایران نیســت که
امــروز به ملــک خودیها تبدیل نشــده
باشد یا آنان سهمی از آن نبرند.
هر ایرانی با هرگرایش و شغل و جنسیت
و حرفهای اگرکوچکترین تماســی با این
جرثومهی فساد (نظام جمهوری اسالمی
وکشــوری کــه بــه تمامی در اختیــار آن
است) پیدا کند فاسد میشود یا در فساد
مشارکت و مباشرت پیدا میکند؛ خواه با
معامالت آن مرتبط باشــد ،خواه وانمود
کند که با منابعی از دستگاههای امنیتی
در تماس اســت و آنهــا اطالعات ویژه به
او میدهنــد ،خــواه شــرکایش در کانادا
کسب و کار تجاری با ایران داشته باشند
(و بنیانگذار نظام را فرهیختهترین رهبر
عالم معرفی کنند تا اختاللی در آن ایجاد
نشود) ،و خواه در تولید و توزیع و نمایش
آثار فرهنگی داخلی دســتی داشته باشد.
کسانی که میخواهند از این فساد عظیم
که امــروز در خاورمیانه و اروپا و شــمال
آمریکا و اســترالیا نیز در حال گســترش
اســت برحذر بماننــد هرچــه زودتر باید
رشتههای اتصال خود را با آن قطع کنند.
امروز بعد از چهل ســال هیــچ ایرانی در
نقطهای از دنیــا نمیتواند بگوید که من
خبر نداشتم با چه هیوالیی طرف هستم.
همــه میدانند با چه حکومــت مافیایی
هزاردســتی ســر و کار دارنــد و آنها که با
ایــران معاملــه دارند حتمــا میدانند که
ُبعدی از اقتصاد و فرهنگ و سیاست در
ایران نیســت که ســالم و شفاف و عادی
باشد.
•
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خطرناکب
عادت

سالمت..
شروع به گالیه میکند.

•

 -١١سوءمصرف قرصهای
مسکن:
مــا اغلب اوقات خیلی ســریع ســراغ
دارو میرویم ،در دوزهای بسیار زیاد
و نــه بــه روش درســت .وقتــی دچار
درد میشــوید ،آســان است که فقط
قرص ببلعید ،اما باید بدانید که تمام
داروهای شــیمیایی بــا اثرات جانبی
همراه هستند و بسیاری از آنها سبب
آسیب کلیه میشــوند .با این وجود،
برخیداروها هســت کــه باید مصرف
کنید.

تاثیرزیانبارافسردگی
بلندمدت بر ساختار مغز

مطالعه محققان مرکز ســامت روان
در اونتاریــو کانــادا نشــان مــی دهد
افرادی که برای مــدت طوالنی دچار
افســردگی درمان نشده هستند  -و
بیــش از یک دهــه بطــول انجامیده
است  -در مقایسه با افرادی که کمتر
از  ۱۰سال مبتال به افسردگی درمان
نشده بودند ،التهاب مغزی بیشتری
داشتند.
«جف مایر» ،عضــو تیم تحقیق ،در
این باره می گوید« :التهاب بیشتر مغز
واکنش متداول در پیشرفت بیماری
های مغزی نظیر آلزایمر و پارکیسنون
است».
در ایــن مطالعــه ،گروهی از افــراد با
بیش از  ۱۰ســال ابتال به افسردگی و
گروه دیگر با کمتر از  ۱۰سال ابتال به
افســردگی و همچنین گروهی بدون
افســردگی به عنــوان گروه مقایســه
حضور داشتند.
در این مطالعه ،التهاب مغز با استفاده
از نوعی تصویربرداری مغز موسوم به
 PETاندازه گیری شد.
ســلول های ایمنــی مغز موســوم به
میکروگلیا در واکنش التهابی مغز به
آســیب یا صدمه به مغز نقــش دارند
اما التهــاب بیش از حد زیاد با ســایر
بیمــاری هــای مغــزی و همچنیــن
افسردگی مرتبط است.
زمانی که میکروگلیا فعال می شــوند
موجــب ایجــاد پروتئیــن TSPO
بیشــتری می شــود؛  TSPOنشــانه
التهــاب اســت کــه بــا اســتفاده از
تصویربــرداری  PETقابل مشــاهده
است.
محققــان دریافتند میــزان  PETدر
مناطــق مختلف مغز افــراد مبتال به
افســردگی بلندمدت حدود ۳۰درصد
باالتــر بود .همچنین گــروه مبتال به
افسردگی بلندمدت در مقایسه با افراد
فاقد این بیمــاری دارای میزان باالتر
 TSPOبودند.
(سالمت نیوز)
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عادتهای خطرناکی که به کلیهها آسیب
میزنند اکثرا مربوط به رژیم غذایی اســت
که ما مصرف میکنیم که عبارتند از:

•

 -١عادت مصرف نوشابه قندی:
پژوهشی که در دانشگاه اوزاکای ژاپن روی
کارمندان انجام شد ،حاکی از آن است که
 ۲لیوان نوشابه یا بیشتر در روز (رژیمی یا
معمولی) میتواند با ریسک باالتر بیماری
کلیــوی در ارتباط باشــد .در این پژوهش
 ۱۲۰۰۰کارمند حضور داشــتند و کسانی
که نوشــابه بیشــتری مصــرف میکردند،
بیشــتر احتمــال داشــت در ادرارشــان
پروتیین وجود داشــته باشد .پروتیین در
ادرار (پروتئینوری) یک نشــانه ابتدایی از
آسیب کلیه اســت ،اما اگر این بیماری در
این مرحله تشخیص داده شود ،هنوز قابل
بازگشت است.

•

 -٢سیگار:
ســیگار بــا تصلــب شــرایین در ارتبــاط
اســت .تنگ و سفتشــدن عروق خونی،
خونرســانی بــه تمــام اندامهــای حیاتی
ازجمله کلیهها را تحتتأثیر قرار میدهد.
براساس پژوهشی که در مجله داروشناسی
بالینی و درمانشناســی چاپ شدهاست،
دو نخ ســیگار در روز کافی اســت تا تعداد
سلولهای اندوتلیال (درون رگی) موجود
در خــون شــما را دوبرابرکند .این نشــانه
آسیب شریانی است.

•

 -٣کمبود ویتامین :B٦
یک رژیم غذایی سالم برای عملکرد خوب
کلیه مهم اســت .براســاس پژوهشهای
انجامشده در مرکز پزشکی دانشگاه مریلند،

کمبــود ویتامین  B٦خطر ســنگ کلیه را
افزایــش میدهد .برای عملکرد بهترکلیه
باید روزانــه حداقل ۱.۳میلیگرم ویتامین
 B٥مصــرف کنیــد .غنیتریــن منبع این
ویتامین شــامل ماهی ،نخــود ،جگرگاو،
ســیبزمینی و ســبزیجات نشاســتهای و
میوههای غیرمرکبات است.

•

 -٤ورزش نکردن:
ورزش یــک روش خــوب دیگــر بــرای
محافظت از کلیههایتان اســت .بررسیها
نشــان میدهد خطر ســنگ کلیه در زنان
یائســهای که ورزش میکننــد۳۱ ،درصد
کمتر از ســایر زنان اســت .در کل ،حفظ
وزن در شرایط سالم شانس سنگ کلیه را
در شما کاهش میدهد ،بنابراین تحرک را
آغازکنید.

•

 -٥کمبود منیزیم:
اگــر به اندازه کافی منیزیم دریافت نکنید،
کلسیم به خوبی جذب وگوارش نمیشود،
کــه میتواند به انباشتهشــدن کلســیم و
تشــکیل ســنگ کلیه منجر شــود .برای
جلوگیــری از آن ،ســبزیجات برگی ســبز،
لوبیــا ،دانههــا و مغزها را مصــرف کنید.
آووکادوی قدرتمنــد هم منبع خوبی برای
منیزیم است.

•

 -٦قطعشدن مکرر خواب:
همــه ما خــواب خــوب در طول شــب را
دوست داریم وکلیههایمان نیز همینطور.
ســاینسدیلی گزارش میدهــد که خواب
منقطــع مزمن میتواند منجــر به ابتال به
سنگ کلیه شود .گفته میشود بافت کلیه
در طول شــب تجدید و ترمیم میشــود،

چه زمانی به مشاوره روانشناسی نیاز داریم؟

به همین دلیل قطعشدن خواب میتواند
منجر به آسیب مستقیم به این اندام شود.

•

 -٧ننوشیدن آب کافی:
کلیههای ما باید بهطور مناســب آبرسانی
شوند تا عملکردشــان را انجام دهند .اگر
بــه انــدازه کافی آب ننوشــیم ،ســموم در
خون انباشته میشود ،چون مایعات کافی
برای رســاندن آنها به کلیــه وجود ندارد.
توصیه میشــود هــر روز حداقل  ۱۲لیوان
آب بنوشــید .یک روش آسان برای اینکه
بدانید آب کافی مینوشید یا نه ،این است
که رنگ ادرارتان را کنترل کنید.

•

 -٨مثانهتان را زود خالی منیکنید:
وقتی نیاز به قضای حاجت دارید ،باید این
کار را بکنید .اگر بهطور مرتب مثانهتان را
از ادرار نگه دارید ،میتواند فشار ادرار را در
کلیهها افزایش دهد و به نارســایی کلیه یا
بیاختیاری منجر شود.

•

 -٩مصرف بیش از حد منک:
نمک برای بدن مهم است ،اما باید مصرف
آن را محــدود کنید .مصــرف بیش از حد
میتواند فشار خونتان را باال ببرد و فشار
زیــادی به کلیهها وارد کند .نباید بیشــتر
از ۵.۸گــرم در روز نمک بخورید ،بنابراین
مراقب نمکدان باشید.

•

 -١٠مصرف بیش از حد کافیین:
مــا اغلب بیشــتر از آنچه فکــر میکنیم،
کافییــن مصرف میکنیــم .این مــاده در
بســیاری از نوشــیدنیهای غیرالکلــی و
نوشابهها وجود دارد و قبل از اینکه بدانید
فشــار خونتان به ســقف میرسد و کلیه

•

 -١٢فراموشکردن دارو:
دیابت نوع دو و فشــارخون باال دو مشکل
خیلی شایع است که ناشی از سبک زندگی
و رژیم غذایی ناســالم اســت .اگــر به این
مشکالت دچار هستید ،آگاه باشیدکه این
بیماریها میتواند سبب آسیب کلیه شود
و بــا مصــرف داروهای تجویزشــده از این
اندام ارزشمند محافظت کنید.

•

 -١٣پروتیین بیش از حد:
وجود پروتیین بیش از حد در رژیم غذایی
میتواند برای کلیه مضر باشــد .محصول
جانبــی هضــم پروتیین آمونیاک اســت؛
ســمی که کلیههای سختکوش شما باید
خنثی کنند .پروتیین بیشتر یعنی تقالی
بیشترکلیهها ،که به مرور زمان به کاهش
عملکرد آنها منجر میشود.

•

 -١٤درماننکردن درست و به موقع
عفونتهای رایج:
همــه مــا گاهــی مرتکــب غفلــت از
ســرماخوردگیهای ســاده و آنفلوآنــزا
میشــویم و بدنمــان را به مرز خســتگی
مفرط میکشانیم ،اما این میتواند سبب
آسیب به کلیه شود .پژوهشها نشان داده
اســت آدمهایی که به اســتراحت و درمان
درست بیاعتنا هستند ،اغلب درنهایت به
بیماری کلیوی مبتال میشوند.

•

 -١٥مصرف بیش از حد الکل:
ســموم موجود در الــکل نهتنها به کبد،
بلکه به کلیهها آســیب میزند .یک روش
اجتنــاب از بیماری کلیوی ،خــودداری از
مصرف الکل است.

•

•
نمیکند .یــا به دلیل احســاس
کمکبخواهید.
•
زمانــی کــه قــادر بــه کنتــرل خســتگی بیدلیل تمایــل به آن
آمارهای رسمی نشــان میدهد که عالوه بر ایجاد شرایط ناامن داریم:
زمانی که احساسات منفی نسبت احساسات خود بهویژه خشمتان نداریــد .یا مثال دیــد و بازدید با
کــه ســامت و بهداشــت روانی اقتصــادی و فقــر و بیــکاری بر •
بــه خود و اطرافیانتان بر ســایر نیستید .چنانچه رفتار یا واکنشی خانواده و دوستان و دیدن فیلم،
شهروندان ایرانی در معرض خطر همه ابعــاد زندگی شــهروندان ،مهمتریــن نشــانه ،تمایــل بــه احساسات غلبه کند .سرزنش و که پیش از این شما را خشمگین که پیش از این به آنها عالقمند
جــدی قــرار دارد .در ایران از هر از جملــه آمــوزش و آزادیهــای گریهکردن بدون دلیل مشخص عدم رضایت از خــود و به دنبال نمیکرد موجب عصبانیشدن و بودید ،دیگــر برایتان جذابیتی
چهار نفر باالی  ۱۵سال ،یک نفر فــردی ،اعتقــادی و مذهبــی است.
آن رویآوردن مجــدد به عادات عدم کنترل شــما و فریادزدن و ندارند.
دچار اختالل روانپزشکی است .چنگ انداخته ،مهمترین عامل وقتی حرفهای نگفته و مسائل قدیمی که آنها را ترک کردهاید؛ پرتاپ اشیا و آسیبزدن به خود •
این امــا به این معنا نیســت که تهدیدکننــده بهداشــت روانــی حلنشــده تبدیــل بــه اشــک مثــل پرخــوری ،پرخوابــی یــا و دیگران شــود ،حتما به مشاور اگر بــه هر دلیلــی به پایــاندان
بــه زندگی خــود فکــر میکنید.
میشــوند و گاه و بیگاه بیبهانه کمخوابــی ،جویــدن ناخــن و مراجعهکنید.
باقی شهروندان از سالمت روانی شهروندان محسوب میشود.
بیماریهای روانپزشــکی غالبا از چشمان شما سرازیر میشوند ،مصرف مواد ،به معنای این است •
حتــی اگــر بــه صــورت گــذرا از
مناسبیبرخوردارند.
زمانــی که عالقه خود را نســبت ذهنتــان عبــور کــرده اســت و
زمان آن فرا رســیده که از مشاور که باید به مشاور مراجعه کنید.
عوامل بسیاری در بهوجودآمدن یکباره به وجود نمیآیند.
بــه چیزهایــی کــه تــا برنامه مشــخصی برای انجام آن
اختــاالت روانپزشــکی بــه مراجعه بهموقع به مشــاور
بــه حــال موجــب لــذت نداشتهاید ،حتما در اولین زمان
صورت مســتقیم و غیرمستقیم روانشناس میتواند مانع
شــما میشــدند از دســت ممکن به مشاور مراجعه کنید.
موثرنــد؛ از زمینههــای ژنتیکی بهوجودآمــدن اختــال
دادهاید؛ مثال بهطور مرتب فراموش نکنید شما اولین و تنها
و خانوادگــی گرفته تــا وضعیت روانپزشکی شود.
سیاســی ،اقتصادی و اجتماعی چه زمانی نیاز به
ورزش میکردیــد امــا حاال کسی هستیدکه باید به بهداشت
جامعه .حکومت تمامیتخواهی مشاوره روانشناسی
ورزشکردن خوشــحالتان روانیتان اهمیت بدهید.
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FREE French courses for
immigrants living in Quebec
•
Full time
To accelerate your integration
For immigrants living in
Canada for 5 years or less
Course of 25 or 30 hours
per week
Beginner and intermediate
stages
Allowances for participation, transportation and
possible child care
Full-time course
Accelerate your integration
in Quebec by taking a fulltime French course.
Full-time French courses
are offered under the Immigrant Language Integration
Program. They are intended
for immigrants aged 16 and
over who live in Quebec
and have been resident in
Canada for 5 years or less.
You are eligible for a fulltime French course if you
have one of the following
immigration statuses:
Person having obtained
permanent residence;
Person authorized to
submit an application for
permanent residence on the
spot;
Person who has been granted asylum;

...ورزشـــی

!»یادداشتهای«شامپیون
 از،ســف تی زهــوش
یو
دیمیتریــن ایرانیان
ق
،جامعه ایرانــی مونترال
قهرمــان پیشــین تیم
 مربی،ملــی پینگپنگ
فدراســیون پینگپنگ
،1963
،1965 ران در یوگسالوی
قهرمان تیم ملی ای
خبرنگارکیهان ورزشی
؛1976 چکسولواکی
خبرنگارکیهان ورزشــی
؛1976در کلکتــه
؛سرپرستکمیتهفنی19
76المپیکمونتریال
وی میزمسابقات آسیایی
داوران تنیس ر

؛ مشاور فنی مسابقات19
74 درتهران
1977جهانیدرانگلستان

Person holding a temporary
resident permit issued for
the purpose of granting
permanent residence or a
permit from the Minister;
Canadian citizen naturalized.
•
Part-time
To combine French and
integration
Accessible to all immigrants and asylum seekers
Course of 12, 9, 6 or 4
hours per week
Beginner and intermediate
stages
Financial assistance for
possible child care expenses
Part-time course
Learn French in a few
hours a week!
Several institutions offer
part-time French courses.
All courses are offered to
immigrants aged 16 and
over who live in Quebec.
You are eligible for a parttime French course if you
have one of the following
immigration statuses:
- Person having obtained
permanent residence;
Person authorized to
submit an application for
- permanent residence on

از فینــال بــه
.دست آورده
بیانــکا کــه
مجموعــا در ایــن دوره از
 دالر1754000 مســابقات
آمریکایی دریافت داشته است؛
اظهــار داشــت کــه در اوایــل
مســابقات از ســرویس هــای
محکم خود و بازی تکنیکی باال
استفاده نکرده و هیجان بسیاری
 در پایان مسابقات.داشته است
وی بــا خــوردن یــک همبرگــر
خوشــحالی خــود را در این دوره
.بیان کرد

پاتیناژهنری

در رده بنــدی مســابقات شــهر
24  تا18  ژاپن که از تاریخ،سیتاما
مارس برگزار می شــود توانســتند
 امتیاز93/203 با بدســت آوردن
و کســب مقــام دوم در این رقابت
.شرکتنمایند

 ساله26 ،دوشیزه لورانسن فورنیه
 ساله29 و آقای نیکوال سورســان
از مونتــرال با تمرینــات پی درپی
خود را برای انتخاب و شــرکت در
،المپیک آینده که از شهر آناهایم
،کالیفرنیــا انجام خواهد شــد
 این زوج در.آماده می نماینــد
رقابت های فشــرده بــا اجرای
رقص هنــری روی یــخ همراه
با موزیک اســپانیولی و بدست
 امتیــاز توجــه9و186 آوردن
تماشــاچیان را بخــود جلــب
.نمودند

the spot;
- Person who has been
granted asylum;
- Person in Canada seeking
refugee status in Quebec;
- Person holding a temporary resident permit issued
for the purpose of granting
permanent residence or a
permit from the Minister;
- Person holding a temporary resident permit as
a temporary worker or a
foreign student and holding
a Québec Selection Certificate;
- Canadian citizen naturalized.
•
Specialized by field of
employment
To improve your French at
work
Choice of domains:
health; medical care;
engineering and applied
sciences; administration,
law and business
Between 4 and 6 hours a
week
Intermediate and advanced
stages
Financial assistance for
possible child care expenses
•
Specialized French course
It is possible to improve

در مقابــل بازیکــن
 ساله اسپانیولی25
دوشــیزه کارابیــن
ســوگوروز در رده
یبیســتم دنیــا قرار
 در ایــن.گرفــت
بازی دوشــیزه بیانــکا حریف خود
6-0  و6-1 را براحتی با نتیجــه
.شکست داد
بیانــکا در مســابقه نهایــی مقابل
 دوشــیزه،بازیکن پر تجربه آلمانی
 که عنوان قهرمانی،اتسلیک کربر
،تنیس بانــوان را در اختیــار دارد
قــرارگرفــت و در مقابــل حیــرت
تماشــاچیان و گزارشگران ورزشی
حریف خود را در سه سمت با نتایج
 مغلوب نمود6-4  و3-6  و6-4
و عالوه بر دریافت عنوان قهرمانی
این مسابقات کاپ بزرگ کریستال
 دالر آمریکایــی354000 و مبلــغ
 بازیکن قبل6 بــرای غلبه کــردن

your French in a professional field, whether for
work or studies.
Intermediate specialized
courses are offered for six
hours a week.
They aim to improve your
French in a professional
field including:
- your knowledge of the
vocabulary specific to this
area
- your ability to read and
write texts in this area
- your ability to interact
with colleagues and clients.
You are eligible for a specialized French course if
you have one of the following immigration statuses:
- Person having obtained
permanent residence;
- Person authorized to
submit an application for
permanent residence on the
spot;
- Person who has been
granted asylum;
- Person in Canada seeking
refugee status in Quebec;
- Person holding a temporary resident permit issued
for the purpose of granting
permanent residence or a
permit from the Minister;
- Person holding a temporary resident permit as
a temporary worker or a
foreign student and holding
a Québec Selection Certificate;
- Canadian citizen naturalized.
•
Francization Online
To practice French at your
own pace
Accessible to foreign
students and temporary
workers
Formulas with tutor and

برای تحقیقات سرطان آغاز نمود
و اگرچه متاسفانه نتوانست مسیر
خــود را بــه پایان برســاند لیکن با
استقبال بی نظیر مردم موفق شد
مبلغ نیم میلیون دالر جمع آوری
.کند

ظهور یک ستاره تنیس
 بانوانWTA

Bianca دوشــیزه بیانکا اندرسکو
 ســاله کانادایی18 Andreescu
از تورنتــو کــه در رده بندی تنیس
 قرار داشت در مسابقات200 بانوان
 کالیفرنیــا در اولین،ایندیانا ولــز
بازی حریف خــود را که
 قرار داشــت18 در رده
6-3 به آسانی با نتیجه
. شکســت داد7-5 و
وی قبل از رســیدن به
دوره یک چهارم فینال
موفق شــد سه بازیکن
دیگر را شکســت دهد
و دریــک چهارم نهایی
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self-study
Specialized modules by
professional field
Intermediate and advanced
stages
•
Learn French online
FREE service!
The Francisation en ligne
(FEL) service allows you
to learn French at your
own pace and according to
different formulas, whether
or not you have already
arrived in Quebec.
Who can access this service?
- Persons holding a Québec
Selection Certificate (CSQ)
for at least two months and
who are still in their country of origin (age required
16 years or over);
- People who hold a Certificate of Acceptance of
Quebec (CAQ) and who
already reside in Quebec
for work or studies (age
required 18 years or more);
- People living in Quebec
with immigration status
that allows it.
- Persons who have reached
the maximum of 1,800
hours of French language
courses from the Department of Immigration,
Diversity and Inclusion are
not eligible.
•
Two elective training
formulas
Standard formula (with
tutor or tutor)
Intermediate and advanced
courses
Live virtual classes
Correction of your written
and oral productions
•
Self-Study Formula

(without tutor or tutor)
Content and exercises in intermediate-level self-study
Free discussion forum with
participants in your group
Automated evaluations at
the end of each learning
block
French learning modules in
the following professional
fields:
health and nursing
administration, law and
business
engineering and applied
sciences
Note:
Holders of a Certificate of
Acceptance from Québec
for work or studies only
have access to the selfstudy form.
•
IMPORTANT!
A student admitted to a
full-time French class may
receive a participation allowance of $ 141 per week,
regardless of immigration
category, as well as a travel
or transportation allowance
and a child care allowance.
__________
From: Quebec immigration
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.

ماجرا جویی یک
دوچرخه سوار فلج

املپیک شنای بانوان
در توکیو

jimmy آقــای جیمــی پلتیــه
 دوچرخه سوار فلجpelletier
که در سال گذشته موفق گردید
بــا یــک دوچرخــه مخصوص
مســیر کوه کلیمانجارو را طی
 تصمیــم دارد بــا همان،کنــد
دوچرخه مســیر بین اقیانوس
.آرام و آتالنتیــک را طی نماید
سفر طوالنی و پر ماجرای وی از
ماه آینده از شهر ونکوور شروع
خواهد شــد و پــس از طی عنوان
 روز67  کیلومتــر در مــدت7200
 در این.به هالیفکس خواهد رسید
 دوچرخه6 سفر طوالنی و پر ماجرا
سوار دیگر وی را در مراحل مشکل
.کمک خواهندکرد
آقــای پلتیــه اخیــرا در گفتگویی
 این مســیر نقشــه:اظهار داشــت
و هــدف خود من اســت و مســیر
طوالنی و سختی می باشد در این
 شهر خواهم گذشت و55 ســفر از
 روز روی دوچرخــه باید پا بزنم57
9 و تعداد روزهای استراحتم جمعا
.روز خواهد بود
 تــری فاکس:او همچنیــن گفت
چنیــن مســیری را بــا یــک پای
مصنوعی بــرای جمع آوری کمک

دوشیزه ملیسا
ســیتر ینی
، بو لیــو
Mélissa
CitriniBeaulieu
23 شــناگر
از
ســاله
منطقه ســن
، کنســتا نت
کبــک موفــق گردیــد با بدســت
آوردن باالترین امتیاز در مسابقات
 کــه در کره،قهرمانــی ماه جوالی
. شرکت نماید،جنوبی برگذار شد
مسابقات شنای کره جنوبی برای
تعیینرده بندیمسابقاتالمپیک
 انجام می2020 توکیوکه در ســال
.شود صورت می گیرد
2017 دوشــیه سیترینی در ســال
به همراه ســه شــناگر دیگر جوان
موفــق گردید عنوان دوم قهرمانی
مسابقات شهر بوداپست را نصیب
 وی اظهار داشته است.خود نماید
کــه از دوران کودکی همــواره آرزو
داشته که روی سکوی افتخار قرار
.گیرد

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

از تمامی دوستان ،سروران ،یاران،
عزیزان و بستگانی که در ایام سخت
سوگواری از دست دادن
پدر و عزیز دلبندمان،

زنده یاد آقای حسین ناصری

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

رعناناصری
خانواده های ناصری و LUNA

از شیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...

هـم

دردی

دوست عزیز و ارجمند،
آقای مسعود رئوف

درگذشت غم انگیز برادر دلبندتان

زنده یاد آقای دکتر بهروز رئوف

این انسان شریف و هنرمند را به شما و کلیه بستگان
و یاران عزیز ،تسلیت عرض کرده؛ برای شما عزیزان و
سایر بازماندگان آرامش و روزهای روشن آرزومندیم.

دوستان شما در کمیته یادمان مونتریال

همــدردی

دوست عزیز و ارجمند ،آقای مسعود رئوف
عزیزان سوگوار

ما نیز در اندوه از دست شدن برادرتان ،زنده یاد دکتر بهروز رئوف،
خود را شریک می دانیم.
در این روزهای دشوار ما را همراه و در کنار خود بدانید.

محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

هـم

دردی

در آخرین روز های سرد زمستان و فرارویی بهار
رفیق و یاورمان ،مسعود رئوف ،به همراه برادر زاده اش دیبا رئوف
در اندوه از دست دادن برادر و پدر
در سکوتی سهمگین
نظاره گر مرور خاطرات تلخ و شیرین زندگی هستند.
کتابخانه و بنیاد فرهنگی نیما درگذشت

زنده یاد آقای دکتر بهروز رئوف

این انسان فداکار و هنرمند را به شما عزیزان همیشگی
و خانواده گرامیتان از صمیم قلب تسلیت گفته،
در این لحظات سنگین گذر و در ورای این روزها،
در پستی و بلندیهای مسیر زندگی
خود را در کنار شما عزیزان می داند.

کتابخانه و بنیاد فرهنگی نیما
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ایران چگونه حتریمهای آمریکا را ؟...
یک پاالیشــگاه که توسط «چنای
پترولیوم کورپوریشــن» اداره می
شــود ،ســرمایه گــذاری می کند.
در  ٢نوامبــر ،توافقــی درمــورد
پرداخت بهــای نفت به روپیه بین
دو کشور امضاء شد ٥٠ :درصد از
وجوه حاصل از فروش نفت صرف
صادرات کاال به ایران می شود.
درمورد روســیه ،چنان که نشریه
«وال اســتریت ژورنال» نوشــته،
این کشــور نخستین ســودبرنده
از تحریم ها اســت :موسسات آن
نیازهــای خریداران نفــت ایران را
تامیــن می کننــد .بنابر ســندی
کــه وزارت امــور خارجه اســرائیل
منتشر کرده و در نشریه «تایم آف
اسرائیل» در  ١٤اکتبر نقل شده،
روسیه و ایران توافقی در سپتامبر
 ٢٠١٨انجــام داده انــد که درمورد
ساز و کاری برای دور زدن تحریم
ها ست .این توافق می باید به ایران
امکان دهدکه نفت خود را از طریق
دریای مازندران صادر کند ،سپس
این نفت در روسیه پاالیش شده و
به سراســر دنیا صادر می شود .در
عوض ،مســکو برای ایران مزایای
بازرگانــی و خدمــات قایل خواهد
شد .به این ترتیب روسیه می تواند
در عیــن کمک کردن بــه ایران از
طریق تهاتر نفت و پاالیش آن برای
مصرف داخلی ،از فروش نفت خام
خود به اروپا نیز سود ببرد.
برایــن مبنــا ١٢ ،روز پــس از
ازســرگیری تحریــم هــا ،کرملــن
پیشنهادی برای یک توافق مبادله
آزاد بیــن «اتحادیــه اقتصــادی
اوراســیا» و ایران عرضه کرد .این
موقعیتــی برای روســیه اســت تا
صادرات مواد ســوختی و توســعه
صادرات غیر نفتــی خود را تامین

کند.
درمورد عراق ،این کشور گشایشی
غیرقابل چشم پوشــی برای ایران
ایجاد کرده اســت .دو کشــور می
توانند میــزان مبــادالت بازرگانی
خــود را به حــد  ٢٠میلیــارد دالر
(٥٥.١٧میلیــارد یــورو) برســانند
درحالی که این میزان درحال حاضر
 ١٢میلیــارد دالر (٥.١٠میلیــارد
یورو) است .شرکت دولتی راه آهن
ایران در  ١٢نوامبر جزئیات برنامه
ای را منتشــرکــرد که بــه موجب
آن یــک خــط آهن از شــهر مرزی
شــلمچه به بندر بصره ساخته می
شود و تا بندر سوری لطاقیه ادامه
می یابد .در فاصله  ١٥مارس تا ١٥
اکتبر  ٢٠١٨صادرات ایران به عراق
 ٤٥درصد افزایش یافته و حتی در
حال فزونی یافتن بر صادرات ایران
به چین است.

عوارض ژئوپولیتیک ناروشن
یک تحقیــق «گروه بحــران بین
المللــی» ( )ICGدرمــورد ارتباط
بین اقتصاد ایران زیر فشار تحریم
هــا و رفتــار منطقــه ای آن در ٤٠
سال گذشته می گوید « :تغییرات
در میــزان ثــروت و قابلیــت های
اقتصــادی ایران اثر کمــی درمورد
جهت گیری سیاســت منطقه ای
داشته است» .البته ،ایران امکانات
مالی و نظامی قابل مقایسه با رقیب
هــای نظامی منطقــه را نــدارد و
بودجه نظامــی اش کمتر از ریاض
و تــل آویــو و تســلیحاتش کهنه،
منسوخ و عقب مانده است.
توانایــی تهاجمــی و دفاعــی اش
اساســا برپایه زرادخانه بالیستیک
قــرار دارد .امــا دوره ســال هــای
 ٢٠١١-٢٠١٥دوران بیشــترین

چطور به عنوان پدر یا کارفرما از...
آیــا او هــر شــب تکالیفــش را
انجــام داده یا نه ،بهتر اســت چه
آموزشهاییببیند،
آیــا تختخوابــش مرتــب و تمیز
هست یا نه ،اتاقش مرتب است یا
نه ،چــکاپ دندانهایش به موقع
انجام میشــود یا نه ،چه اســباب
بازیای نیــاز دارد و چه میخواند
و چه میبیند و چه دوستانی دارد.
انتظار نداشته باشید مدیریت همه
این امور بر عهده مادر باشد .والد
بــودن یک تــاش هــر روزه مهم
اســت که نمیتــوان آن را فقط به
عهده یک نفرگذاشت.
اگــر فکــر میکنیــد این کارهــا را
بلــد نیســتید و مثــا نمیتوانید
یک ســوپ بــرای کــودک مریض
خودتــان بپزیــد پس بهتر اســت
مادر در خانه مراقب او باشــد یک
لحظه به خودتان یادآوری کنیدکه
همسرتان هم با این تواناییها زاده
نشده است.

•

همانطور با مادر رفتار کنید که
میخواهید با شما رفتار شود
بــرای بســیاری از مــادران تلفــن
نابهنگام همســر در میانــه کارکه
میپرســد با بچه چــه کنم تصویر
آشــنایی اســت .اما کمتــر پدری

>> ادامه از صفحه12 :

>> ادامه از صفحه14 :

اســت که وقتی وســط یک جلسه
مهم کاری است تلفنی از همسرش
دریافت کنــد حاوی ایــن پیام که
مثــا «بچه تب  ۳۹درجــه دارد و
چه کنم؟»
شما به خوبی میدانید پرت کردن
حواس موقع کار در حالی که نیاز به
تمرکز باال دارید چقدر آسیبزننده
و اعصابخرد کن است .پس وقتی
مسئولیت مراقبت از فرزندتان را به
عهده میگیرید این نکته را درباره
همسرتان رعایت کنید.

•

چون این وظیفه و تعهد اصلی
شماست
شما وظیفه مراقبت از فرزندتان را
به عهده میگیرید چون این وظیفه
و تعهد اصلی شماســت .بنابراین
وقتی ایــن کار را انجام میدهید و
بــه خاطر فرزندتان کاری میکنید
این تصور و فکر اشتباه را که چون
مادرش در دسترسی نیست کمک
میکنید ،دور بریزید .اگر فرزندتان
مریض اســت و در خانــه ماندهاید
دلیل شما برای خانه ماندن نبودن
مادر نیســت دلیل شــما بیماری
کودک است.

•

اگر کارفرما هستید

گسترش ایران به رغم انزوای بین
المللی آن بوده است:
انتقال تســلیحات آن به متحدان
منطقــه ای اش به نقطه اوج خود
رســیده اســت .برداشــته شــدن
تحریم ها فعالیت های منطقه ای
آن را تغییر نداد و این امر نادرستی
پیش بینــی هایی را ثابت می کند
که بنابــر آنها توافــق باید موجب
تقویت آن می شد .از لبنان تا عراق
و یمــن ،ایران توانســت بــر نفوذ
خود بیافزاید ،از خطاهای حریفان
خود بــرای رخنه در منافذ امنیتی
حکومت های ناتوان بهره جوید.
نبــود گفتگــو و برنامــه جایگزین
همراه با شکســت تحریــم ها می
تواند به یک بن بست و باالگرفتن
درگیری های منطقــه بیانجامد.
در چنین زمینه ای ،ایران بیشــتر
تــوان فعــال کردن منزلــگاه های
منطقــه ای و شــدت بخشــیدن
بــه تنش ها را دارد تا این که ســر
میز مذاکره بنشــیند .همچنین،
احتمــال کمــی هســت کــه ایــن
راهبرد چمــاق بدون هویج بتواند
نتایجــی به بــار آورد .ایــن امر می
تواند به تدریج علیه ایاالت متحده
عمــل کندکــه می بایــد در زمانی
که قدرت های دیگــر به ابزارهای
به زیر کشــیدن دالر می اندیشند،
بــه ویژه برای معامالت نفتی خود
احســاس نگرانی کنــد .به تدریج،
می توان ناظر فرسایش اثر تحریم
ها به عنوان سالح دیپلوماتیک و
ظهور فضاهای اقتصادی رقیب در
سطحی که بتواند به طور مستقل
دربرابر فشارهای آمریکا ایستادگی
کند بود.
•

به
عنوان یک کارفرما این فرهنگ را
در محیط کاری خود رواج بدهید
کــه مردان هم میتوانند به راحتی
از مرخصــی روزانه برای مراقبت از
فرزندانشــان اســتفاده کنند .این
شــیوه عملکرد از شــما یک رهبر
قوی ،همدل و همراه میســازد و
کارمندان را برای بهتر و موثرترکار
کردن برای شما ترغیب میکند.

•

مسابقهندهید
به عنوان یک پدر و همســر خوب
هرگز ســعی نکنید به کارهایی که
برای خانواده خود میکنید امتیاز
بدهید .این بســیار در روابط رایج
اســت که افراد بــه هم بگویند من
این کارهــا را کــردهام اما تو کمتر
وقت گذاشــتی .مهم این است که
زندگی خانوادگی بر اساس مشارکت
و همدلی پیش برود .مهم نیست
اگرگاهی یکی از شــما دو نفر بنابر
شرایط مسئولیتهای بیشتری را
برعهده گرفت مهم این اســت که
بتوانید بــه این پرســشها جواب
مثبت بدهید :آیا همه در سالمت
و آســایش هستند؟ آیا همه خوب
خوابیدهانــد؟ آیــا از مصاحبت در
کنار هم لذت بردیم؟
•
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سیل  98و آن چه در انتظار ایران است...
پاسخ به این پرسش نیاز به بررسی
بسیار پیچیده ندارد ،زیرا واقعیت
های دقیق آمــاری و گزارش های
مفصــل فجایــع ناشــی از دســت
بردن طمع ورزانه و سودجویانه در
طبیعت آشــکار و عریان در مقابل
ماست.
واقعیتی که مــردم ایران از همین
روزهای نخســت ســال  1398در
حال کشــف آن هستند این است
که ایران ویران شــده اســت و این
ویرانی قرار است که دهها میلیون
نفر را از کشور بیرون براند.
وزیــر کشــاورزی دولــت روحانی،
عیســی کالنتــری ،در یکــی از
برآوردهــای خود ،بر اســاس نظر
کارشناسان این وزارتخانه در مورد
کم آبی ،این رقم را تا پنجاه میلیون
نفر ارزیابی کرده بود.
خبر بد اما این است که اینک باید،
عالوه بر عنصرکم آبی ،پارامترهای
تخریب گر دیگری را وارد محاسبه
کنیم و این رقم را حداقلی ارزیابی
کنیم.
به عبــارت دیگــر ،در ســال های
آینــده ،شــمار ایرانیانــی کــه باید

سرزمین خود را ترک کنند تا آب و
نانی در جایی بیابند و زنده بمانند
از ایــن رقــم پیش بینی شــده هم
بیشتر می تواند باشد.
درست صد سال پیش ،در جریان
قحطی بــزرگ  ،1919-1917که
توسط ارتش تجاوزگر انگلستان در
ایران ســازماندهی شد ،نزدیک به
نیمی از جمعیت ایران هالک شد.
اینک یک قرن بعد ،این نه دشمن
خارجــی ،کــه دشــمنان مســتقر
در بیــت رهبــری ،کاخ ریاســت
جمهــوری ،وزارتخانه ها ،مجلس
شورای اسالمی ،مراکز فرماندهی
سپاه و دفاتر موتلفه های بازار است
که طرح نابودســازی ایران در یک
دوره ی چهل ســاله بــه مورد اجرا
گذاشته شده است.
این دشــمنان تاریخی ایران زمین
موفق شدند در این دوره ی کوتاه
امکان ادامــه ی حیات یک تمدن
ده هزار ســاله را زیر سوال برند .و
اینها کسانی هستندکه اغلب شان
در خــارج ثروت و امکانات فراوانی
را بــرای روز نهایی تــدارک دیده و
مستقر شــده اند .آنها در پاریس و
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>> ادامه از صفحه7 :
ونکوور و تورنتــو و کالیفرنیا و تل
آویــو کاخ و ویــا دارنــد ،خانواده
هایشــان اقامــت وپاســپورت این
کشورها را دارند و در آن جا به سر
می برند.
آنهــا در انتظارند تــا آخرین دالرها
را بــه خــارج منتقــل کرده و ســر
موقــع ،خودشــان نیز یــک ملت
هشتاد میلیونی را در فقر و قحطی
و گرســنگی وبــی آبــی ،در یــک
سرزمین غارت شده و ویران ،رها
کنند و به ویالهای مجلل خود در
آمریکا وکانادا و پاریس و ...مراجعه
کنند.
اینک اما ماییــم و آینده ای چنین
ســیاه و تباه .آیا این سیل نوروزی
می توانــد ما را در ســال  98بیدار
کند تا دست به حرکتی سرنوشت
ســاز بزنیم و یا ایــن که باز منتظر
مــی شــویم تــا در دام ســاخته ی
دست دشمنان ایران ،یعنی آخوند
و پاســدار و دزدان گنــده بــازاری
تاراجگر هالک شویم؟
انتخاب با ماست.
آدرس ایمیل نویسنده:
korosherfani@yahoo.com

پژوهش جدید:

مصرفروزانهماریجوآنامیتواندبهروانپریشیمنجرشود
به گــزارش رادیوی عمومی
ملی «ان پــی آر» ،مطالعه
جدیــدی که نتایــج آن در
ژورنــال پزشــکی «لنســت
ســایکیتری» منتشر شد،
نشــان می دهد که مصرف
روزانــه از ماریجوآنــا ،بــه
خصوص نوع خیلی قوی آن
با  THCباال ،احتمال روانپریشی
را در یک فرد افزایش می دهد.
بنــا بــه نتایج ایــن پژوهــش ،در
شــهرهای اروپایــی مثــل لندن،
پاریــس ،و آمســتردام ،کــه علف
خیلــی قــوی در دســترس مردم
اســت ،موارد جدید روانپریشی،

بیشــتر از کشــورهای دیگر دیده
شده است.
پیــش از ایــن مطالعاتــی صورت
گرفتــه بــود کــه نشــان مــیداد
اســتفاده زیاد و پــی در پی از این
مــاده می تواند تأثیرات منفی نیز
داشــته باشد و آن باال بردن خطر

روانپریشــی است – یعنی
حالتی کــه در آن یک فرد
«توانایی تفریق واقعیت از
خیال» را ندارد.
بــا قانونــی شــدن رو بــه
افزایــش ماریجوآنــا در
کانــادا و در ایالــت هــای
آمریــکا ،مصــرف آن نیــز
بــاال رفتــه اســت .ضمنــا چــون
ماریجوآنای طبــی ،در برخی از
موارد پزشــکی به بیماران تجویز
می شــود ،این گیــاه به یک گیاه
ســالم و مفید شناخته می شود.
ولــی ظاهــر ًا زیــاده روی در هــر
چیزی بد است.

ص خواب فقط فراموشی موقت ایجاد میکند
قر 

بشر این روزها از نظر جسمی ،زیاد
خسته نمی شود چون مثل دوران
قدیــم ،فعالیــت فیزیکــی چندانی
نــدارد .در ضمن به جــای ترس از
طبیعت قهار ،تشــویش های حل
نشــده روزانــه اش را به رختخواب
مــی برد .برای همین روز به روز بر
تعداد استفاده از قرصهای خواب،
افزوده می شود.
مدل قدیمــی تر قرص خــواب ها
نظیــر  diazepamیــا valium
کارشان مداوای بیخوابی از طریق
کاهــش نگرانــی و تشــویش بوده
است .گروه جدیدتر قرص ها نظیر
ترفند اصلی شــان ،از کار انداختن
عصــب هــای مخصــوص خواب
است.
قرص های خــواب جدید در واقع،
پیام های خاطره ســاختن در مغز
را مسدود می کنند .یعنی اینکه به

مغز فرصت می دهد یادش نیاید در
طی خواب ،چقدر بیخوابی کشیده
است.
قــرص هــای خــواب نــوع دوم
 zolpidemو  zaleplonافراد را
به نوعــی از حالت کما می برند که
در آن اتفاقــات حین خواب ،نظیر
بیدار شــدن های مکــرر و کابوس
و رویاهــا ،در گیرنده های عصبی
شان ،ثبت نمی شود .در حقیقت
آدمها نمی خوابند بلکه به فراموشی
کشیده می شوند.
بد نیست خاطر نشان کنیم که راه
های مختلفی برای مهیا ســاختن
بــدن بــرای خوابیدن بــه صورت
طبیعی نیــز وجود دارنــد .به نظر
می رسد اگر به بدن گوش دهیم و
همان دو دلیل اصلی یعنی به اندازه
کافی خســتگی جسمی نداشتن و
ترس و نگرانی ،پاســخ دهیم شاید

راحت تر بخوابیم.
ســعی کنیــم در طــول روز واقعــا
خودمان را از نظر فیزیکی خســته
کنیم .البته اغلب مــا نمی توانیم
چنیــن توقعــی را از نــوع کارمان
داشــته باشــیم .ولــی پیــادهروی
طوالنی ،ورزش و عدم اســتفاده از
آسانسور و ماشین ،می تواند ما را
به هدف مان نزدیک کند.
جستجوی راه های مختلف برای
دســت یافتــن به آرامــش روحی و
روانی می توان به کم کردن حرص
هــای زندگــی و دوری جســتن از
رقابت های تحمیل شــده توسط
جامعه ،فکرکرد.
بــدن مــان را خســته و آرام ،بــه
رختخوابببریم.
Do Sleeping Pills Work By
Making Us Forget Sleep?lessness
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
ماهرخ غالمحسین پور
روز هشــتم مــارس ،روز همــه
زنهــا اســت؛ روز آنهایــی کــه
صدای مبارزه و تالششان را هیچ
کس نمیشــنود و قصههایشان را
کسی نمینویســد .روز ایستادگی
زنهایی که گاهی لب مرزند و راه
خانههایشان ته هیچ نقشهای پیدا
نیســت .به احترام زنهــای دور،
حدیث چهارتن از آنهــا را روایت
میکنیم.
آن چــه نوشــته شــده ،حاصــل
گفتوگو با یک مرد و سه زن و تنها
برشی کوتاه از واقعیتهایی است
که رخ داده است.

روای

معتبراززن
ت

چــرا روز بعــد
آمدند و مادرم را بردند.
مــادرم خــواب بــود وقتــی
بیــدارش کردنــد .مــن ۱۱
ســاله بودم ،بــرادر بزرگترم
 ۱۳ساله و خواهرم  ۵ساله،
دنبالش زار میزدیم .گفتند
یــک ســاعت دیگــر برمــی
گردد .دروغ میگفتند ،هرگز
برنگشت.
هشــت روز بعــد آدرس مــادرم
را دادنــد در ســاختمان اداره
•
اطالعات اســتان؛ زخمی و ویران.
اپیزود اول :قبل از آخرین
نمیتوانست راه برود .پاهایش را به
سنگ ،گردنبندش را به مست
زور روی زمین میکشید .آنقدر او
من و خواهرم پرتاب کرد
را زده بودند کــه اعتراف کرده بود
مادرم زن زیبایــی بود؛ بلند مثل به هــر چه که خواســته بودند؛ به
ســرو ،روشــن مثل پنجه آفتاب .رابطه با شوهر خالهام .توی دادگاه
متولــد  .۱۳۴۵قــوی و دلدار و به گریه میکرد و میگفت اگر همین
قــول مردهــای فامیل ،شــیرزنی االن هــم مرا بــه آن اتاق ببرند ،به
غیرتی .غصــه همــه را میخورد .کشتن تمام مردگان جهان اعتراف
همــه اهل محل و فــک و فامیل ،میکنم.
هرکس به نوعی به او مدیون بود .مادرم تمــام لحظههــای مالقات
در جنگیــدن با مشــکالت زندگی بــه ما گفــت کــه بیگناه اســت.
هــم آزاده بود؛ مثل شــیری که از دســتهای کوچــک مــا را گرفته
کفتارها بیزار باشد.
بــود و میبوســید .گفــت بــزرگ
مادرم برای خواهرهایش هم حکم که شــدید ،میفهمید .بــا اینکه
مــادر مهربانــی را داشــت .خواهر روال عــادی پرونــده طــی نشــده
کوچکترش معلم بود با همسری بود ،میخواســتند یک جورهایی
هــوسران و القید .آقــای «م» یا دســتگیری یک مقام مهم استانی
پای منقل بود یا در پی آزار زنهای را توجیه کنند .فقــط  ۴۹روز بعد
رهگذر؛ همیشــه در حال عیش و مادرم را سنگسارکردند .کسی نبود
نوش و تفریح و خوشگذارنی .یکی ما را در خانه نگه دارد .خواهرم در
از همپالکیهــای شــوهر خالهام ،آغوشم بود و برادرم کنارم .او فقط
مــردی بود به اســم آقای «جیم»  ۱۳ســال داشــت .همٔه نگاه مادر
کــه آدمــی معمولی نبــود .رییس رو به مــا بود .اولین ســنگ را که
اداره مبارزه با مواد مخدر و رییس زدند ،شــروع کرد به گریه کردن.
شورای امنیت استان و یک عالمه التماس کــرد بگذارید بچههایم را
ســمت دیگر بــود .آنهــا تفری 
ح و ببوسم .نگذاشــتند .گردنبندش
منقلشان یکی بود .جلوی زنهای را پــاره کرد و پرت کرد به ســمت
زیبا را میگرفتند و به زور سوارشان ما .تمثــال حضرت مریم بود .من
میکردند .مادرم بــا دیدن زندگی دیدم که یک نفر با بلوک ســیمانی
خواهــر کوچکتــرش ،روز به روز آخریــن ضربــه را زد .بــا ایــن کــه
میکاهید .یک روز کاســه صبرش کودک نحیفی بودم ،با دستهایم
لبریز شد ،رفت با لگد زد زیر منقل جلوی چشم خواهرم را گرفتم .آن
عیــش و نوش آقا و بچههای خاله دم آخر این همه سال کابوسی شد
را آورد خانه خودمان وگفت خودم که رهایم نکرد .من با قلب کوچک
بزرگشــان میکنم .این جور بود کودکانــهام ایمــان داشــتم مادرم
که شــوهر خاله کینه مــادرم را به بیگناه بود و جلوی چشم ما به آن
دل گرفــت و پیغام داد که به زیرت شکل فجیع جان داد .اما همه چیز
میکشم .یک روز هم شوهر خالهام با مرگ مادر نمرد؛ زخم زبانهای
و مــرد با نفوذ اســتان ،یعنی آقای ســرد ،نگاههــای شــماتت بــار و
«جیم» را با هم گرفتند .نمیدانم عجیبشــان و پدرم به یک ســال
نکشید ما را رها کرد و
رفت با دخترک کم سن
و ســالی ازدواج و ترک
دیار کرد .مــا ماندیم و
یکشنبه  7آوریل 2019
خانه این همسایه و آن
در دفتر انجمن زنان
قوم و بیغوله آن غریبه
از ساعت  11تا 13.30
و آوارگــی .ســالها بعد
برگزار میگردد.
طبق شواهد و مدارکی
که بعدها در یک پرونده
به همــه زنان عالقمند
دیگر به دست آمد و آن
خوش آمد می گوئیم:
طور که شــوهر خالهام
8043 St Hubert
در زنــدان پیــش یکــی
Montréal, QC H2R 2P4
از هــم بندیهایــش
)(Metro: Jarry

جلسه اجنمن زنان

انیکهقص

اعتــراف کــرده بــود ،معلوم شــد
که مادرم بیگناه بوده اســت .اما
دیگر فایده نداشت و ما جان تشنه
مادرمــان را گم کــرده بودیم .هر
وقت روز زن میشود ،به مادرم فکر
میکنم؛ به او کــه یک زن واقعی و
آزاده بود.
(گفتوگو با پســر بانو «ف .دال»
که در سال  ۱۳۷۵سنگسار شد)

•

اپیزود دوم :نامم گل بس بود،
اهل روستای سرداب
مــن در دامنههــای دهســتان
«نســکند» به دنیا آمــدم؛ حوالی
شهرســتان «ســرباز» .از طایفــه
«دشــتی» هســتم .پدرم آرزومند
به دنیا آمدن پســری بود که چراغ
خانــهاش را روشــن کنــد اما من
آخریــن امیــدش را ناامیــد کردم.
ششمین دختر بودم .برای همین
هم با وجود مخالفت مادرم ،نامم
را «گلبس» گذاشت.
تــازه یــاد گرفتــه بــودم قدمهای
کوچکــم را بــردارم کــه میدیــدم
مادرم هر روز به خاطر من شماتت
میشود .پدرم نمیتوانست بالیدنم
را ببیند .میگفت او عرضه و لیاقت
نداشــته اســت یک پســر بــه دنیا
بیاورد .میگفت دیر یا زود باید زنی
را بیــاورد زیر آن ســقف که بتواند
چراغ خانهاش را روشن کند .یک
روز مردی از اهالی روســتای بغلی
از پــدرم پرســید چند بچــه دارد؟
پدرم جواب داد خدا هنوز نخواسته
اســت به او پســری عطا کنــد! او
نگفت که پنج دختر دارد.
تا کالس پنجم دبستان به مدرسه
نسکندمیرفتم.خواهرهایمهمگی
در ســنین کودکی بــه خانه بخت
رفتند .دو نفرشان زن دوم مردانی
شــدند که به اندازه سن پدرم عمر
داشتند .پدرم را نمیدیدم و گاهی
کــه به ندرت جلــوی رویش ظاهر
میشــدم ،بیهیچ دلیلــی از زنده
بودنــم عصبانی بــود .او میگفت
بهتر اســت به جای مدرسه رفتن،
یک فن و هنر یاد بگیرم.
این بار مادرم گریه نکرد ،ایســتاد
و جنگیــد و حتــی گاهــی کتــک
خــورد .گفت به جای من ســوزن
میزند .گفت مالفههای بیشتری
را میشــورد و پای آسیاب سنگی،
انارهــای بیشتــری را آســیاب
میکند .گفت میخواهم سواد دان
بشــوی و حقت را بگیری تا آن چه
بر ســر من و خواهرهایت رفت ،بر
تو نرود.
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یشود
نوشتهمن 
مبارز هشان
ه

گفت خودم میبرمش شهر و برش
میگردانم .صبح زود بیدار میشد
و همــه انارها را آســیاب میکرد.
ســوزن میزد ،خانه را رفت و روب
میکــرد ،من را میبرد مدرســه و
برمیگرداند بیآن که شکایتی کند.
امــا پدرم باز هــم بهانه میگرفت.
میگفــت برود ببیند مردم پشــت
ســر من که به مدرســه مــیروم،
چههامیگویند .گفت ناموســش
مایه ننگ یک روستا شده است.
هر چه عموها و عموزادهها پچ پچ
کردند ،سر کردند توی شانه پدرم
و تحریکش کردنــد ،باز هم راه به
جایــی نبردند و مادرم ایســتادگی
کرد .آن وقت بود که پدرم شــروع
کرد به بهانه گرفتن که باید ازدواج

کنــی .
مــای ده مــا با پــدرم رابطه
خوبــی داشــت .او یــک بار
مــرا توی کوچه دیــده بود و
به خلخالم نگاه کرد .بعدها
بــه پدرم گفته بــود به قاعده
نیست که توی خانه ماندهام
و ایــن که بــرای همین هم
خــدا با او قهرکــرده و رزق و
روزیش را قطع کرده اســت.
آن شــب مــادرم نیمه شــب
مرا برد بیرون خانه خشــتی
و شــروع کرد با موزر قدیمی
بابا به زدن موهایم از ریشــه.
بعد هم با پارچه کشــی که پاهای
ی خود را میبســت ،دور تا
واریســ 
دور ســینههای تازه جوانه زدهام را
محکم پیچید .گفت وقتی پدرم آن
جا اســت ،از اتاقک مطبخ بیرون
نیایم .گفت روسری بپوشم و کش
دور ســینهام را در نیاورم .این جور
شــد که من درس خوانــدم و حاال
به مادرم افتخار میکنم .با این که
پیر و خسته شده ولی در عمل یک
زن برابرخواه واقعی است .من این
روزها معلم روســتایمان شدهام و
دارم به ادامه تحصیلم فکر میکنم.
(گفتوگــو بــا گلبــس دیــروز،
«خاطره» امروز؛ معلم یک روستا
در حوالی شهرستان سرباز ،استان
سیستان و بلوچستان)

•

اپیزود سوم :زنانی که برای
عضو دیگر خانواده باردار
میشوند
اولیــن بــار آن جا بود که شــنیدم
زنهایی از روستاهای عرب نشین
خوزســتان بیهیچ چشمداشــت
مالــی و منفعــت معنــوی ،بیآن
که حتی رضایتشــان را پرســیده
باشند ،به تشیخص بزرگان طایفه
و خانواده ،برای دیگر عضو عقیم و
ذکور خانواده که معموال از اعضای
خانواده شوهر اســت ،فرزندآوری
میکنند.
آنها مــادر هســتند و نیســتند.
درســت بغل گوششــان شــاهد
بالیدنفرزندشانهستندولیهرگز
وانمود نمیکنند ماهیتی حقیقیتر
و فراتــر از یــک زن عمــو ،عمــه و
خاله دارند .آنهــا معموال این راز
را با خودشــان به گور میبرند و از
دور فرزندشان را میپایندکه به زن
دیگری که آنها را نزاییده اســت،
مهر میورزد و میگوید «مادر».
برادر شــوهر «حالوت» ۱۰ســال
بــود زن گرفته بــود .زن اولش که
بچــهدار نشــد ،زن دوم را گرفت.
اما تجدید فراش هــم افاقه نکرد.
آنها از طایفه «بنی کعب» هستند
و برادر شوهرش ساکن روستایی
فقیرنشــین به نــام «طرفایه» در
{>> ادامه در صفحه}32 :

ENGLISH LITERACY COURSES
FRENCH SECOND LANGUAGE COURSES CCBE
REGISTRATION DATES: Tuesday April 2nd,
		
Wed. April 3rd & Thurs. April 4th
		
10:00 A.M. - 12:00 P.M. / 5:00 - 7:00 P.M.
COST: $100.00 for the whole session -- Cash/Debit/Credit

All books and fees included
Different levels are available, from Basic 1 to Advanced 4.
At registration you will be tested to determine your level.

Course information:

8:45 A.M. - 12:45 P.M.
)Spring Session 2019 (until June 28th
5:30 P.M. - 9:30 P.M.
)Spring Session 2019 (until June 20th

31

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

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

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

32
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تحریم پسته در عید دیدنی آقا!
از یک هفته به نوروز مانده افرادی که امسال اسمشان برای تبریک به
آقا درآمده بود ،دانه دانه ،شــرف دخول پیدا میکردند و ممتازهاشان
ِ
مبوس دست آقا میشدند.
کاندید َخ
ِ
آقا فرمــوده بودنــد آجیــلآالت را نمایندگان مجلــس بودند تا دکتر
دستهبندی کنیم .وزرا و نمایندگان والیتی که آقا با او شــوخی دارند و
مجلــس و اهــل ســپاه هــر کدام معمو ًال در پایان مراســم انگشــتی
درجهای از تنقالت داشتند .بیشتر میرسانند زیر چانهاش ،میفرمایند
مجلســیها ،تخمه آفتابگردان ،تا «چطوری بیغیرت؟».
برســد به سرداران ســپاه که بادام من دســتبوسها را جدا میکردم
و فنــدق و روحانیونی کــه
توفیق و تعظیمیهایی که جلوی آقا باید
ِ
حضور مییافتند اذن مشت کردن صاف بشــوند و تعظیمیهایی که
توی ظرف آجیل و صید مغز بادام تا پایان مراســم باید دو ّلا بمانند را
و پینات (پسته شامی علیهالسالم) تعلیم میدادم.
داشتند.
دقت کردم که برخالف آقایانی که
حضرت آقا به خاطر سادهزیستی ،در انتظار حلــول آقا از اتاق مجاور
پسته را حذف فرموده بودند.
ثانیهشــماری میکننــد ،بعضی از
شاید هم نمیخواستند ایام عیدی حضــرات آیــات و طلبه ،دلشــان
یاد اکبر بیفتند .چپه شــدن یکی نمیخواســت آقا به ایــن زودیها
از تریلیهــای کاروان پســته که به بیایند تا آنها نسل شیرینی و آجیل
سوریه و عراق میرفته هم بدجوری و میــوه روی میــز را براندازند .دو
حــال آقــا را گرفته بــود ،عوضش نفــر در هیئــت نماینــده ایالت و
مــردم محــل حــال کــرده بودند .عشــایر مأمور کرده بودم مواظب
خبــرش بــود که تا چنــدکیلومتر باشند کسی از روحانیون چیزی به
اهالی روستاهای منطقه با سطل و جیبش منتقل نکند .آنها با دیدن
کیسه و قابلمه ،جاده را پاکسازی چنین صحنههــای قریبالوقوع،
کردهانــد ،کلــی بــه راننــده انعام با صــدای بلند ســرفه میکردند و
دادهاند ،این هفته هم میخواهند همین ،مثل طنین آژیــر و آالرم،
برایش بزرگداشت بگیرند.
طرف را از ادامه عملیات تهاجمی
مراســم عید دیدنی بــا حضرت آقا منصرف میکرد.
ایــن طوری بــود کــه جماعت در دکتر والیتی تقریب ًا در تمام روزهای
سالن مشــغول چریدن میشدند .عیــد دیدنــی حضــور داشــت .دو
آقــا کــه وارد میشــدند ،مــن برپا ســه تــا دکتری هــم کــه مواظب
میگفتم ،همه بلند میشدند غیر دستگاه قلب آقا هستند ،همیشه
از آقای جنتی که قدری بیشتر فرو بهطور ناشــناس و با ظاهر بقال و
میرفت توی خودش و توی مبل و چقــال ،در فاصله نزدیکی از محل
تنها چیزی که نمایان از ایشان باقی نــزول آقا بین جمعیت میلولند و
میماند ،دســتی بود که از اعماق در فرصت مناســب توی شــلوغی
مبل به کنکاش و حفاری در ظرف یکیشان دســت میبرد الی عبای
آجیل مشغول بود با ساندافکت ناله آقا و دستگاه قلب را چک میکند.
مخلوط با خور و پف .همین دست معمو ًال دومی هم که میخواهد این
بیــرون آمده ضمن ًا باعث میشــد کار را بکند ،آقا عصبانی میشوند و
کســی به دنبال مبل خالی ،غفلت ًا با دســت میزنند توی سینهاش،
روی آقای جنتی ننشیند.
ردش میکنند.
رز برخورد و استقبال آقا با آمدگان بعــد از نماز م ّیت کــه آقا بر تابوت
چهار درجه داشت:
رفســنجانی فاتحــهاش را بــرای
بشــاری ،پوتینــی ،رئیســیای و همیشه خواندند ،صحنه باال پیش
ّ
متفرقه.
آمد .آقا تا چند روز نگران بودند که
متفرقههــا کــه از دومتــری حــق این ماجرا از تلویزیون پخش شده
جلو رفتن نداشــتند بیشــترینه از و دســتگاه لو رفته و ممکن است
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دشــمن هک کند
و قلب آقــا را از کار
بینــدارد .این بود
که فردایــش دکتر
مخفیهــا را صــدا
کردنــد و بعــد از
دعــوا ،مدتی بــا آنها برای طرز برخورد
مواقــع و مراســم بعــدی و استقبال آقا
تمرینفرمودند.
با آمدگان
دیدارهــای
در یکــی از
چهار درجه
نــوروزی ،همه که رفتند،
داشت:
دکتر والیتی تهنشین شد
ّ
بشاری،
ِ
انگشت «چطوری
و بعد از
پوتینی،
ِ
بیغیرت» آقا ،عرض کرد
رئیسیای
خسته شدم از بیکاری.
یک شغلی ،محض عیدی و متفرقه!
نوروزی بیزحمت  ...آقا
فرمودند ســی و هفت تا
بس ات نیســت؟ عرض
کــرد تنــوع نــدارد .یک
شــغل درســت و درمان
میخواهم.
آقا نشستند ،یک انگشت
سمنو به دهن گذاشتند
فرمودند:
رســم
«ایــن
هفتســین هــم از آن
مسخر هباز یهاســت.
بندهنمیفهمممعنیاش
را .اهل بیــت گفتند به
خاطر نوهها»
بعــد یک انگشــت دیگر
ســمنو میــل فرمودند،
ظرفــش را جلــوی دکتــر والیتــی دکتر هســته ســنجد را از دهنش
گرفتند« :بخور ،خوشمزه است!» درآورد ،تــوی تنگ ماهی انداخت
دکتر والیتی یک ســنجد برداشت گفت«ببخشید».
پیــچ داد تــوی ســمنو ،گذاشــت آقا بــا همان طنز مخصوصشــان
دهنش ،انگشــتهایش را لیسید فرمودنــد «حــاال صــدای ماهیــه
و عرض کرد :شغل سراغ ندارید؟
عوض میشه!»
آقا تکیــه دادنــد ،فکــری کردند ،حضــرت آقــا دنبالــه حرفشــان را
فرمودند:
گرفتند:
«یک آخوندی را اخیر ًا خلع لباس  -داشــتم فکر میکــردم اگر بعد
کردهاند ،قدری سرســختی نشان ازیــن یــک آخونــدی موقــع خلع
داده .در خبر بــود از خبرگزاریها لبــاس ،بیــش از ایــن مقاومــت
کــه مقاومت میکرده لباســش را کــرد و زیر بار نرفــت ،چی برای ما
نمی َ
کنده».
میماند؟ ...دشمن چه میگوید؟
دکترگفت «حسن آقامیری»
تیتــر روزنامههــای دشــمن چــه
آقــا ادامه دادند «دیدم در اینترنت میشود« :آخوند خلع لباسی حاضر
که اون سادات اشکوری هم شرح نشــد لباس خود را در بیاورد!»...
خلع لباســش را نوشــته بود که او افتضاحبینالمللیمیشود.
هــم زیر بار نمیرفته .شــلوارش را دکتر والیتی کنجکاو بود که آقا چه
درنمیــاورده.
گفتــه
زیرشلواری به
پا دارم»...
دکتــر والیتــی
عــرض کــرد
«بعلــه ،خوانــدم.
آخــرش تلفــن میزند
بــه خانمــش کــه از
منــزل شــلوار برایش
بفرستند».
آقــا فرمودنــد «دکتــر
چــرا اینطــوری حرف
میزنــی؟ ...صدایــت
عوض شده».

روایت معتبر از زنانی که قصه مبارزهشان نوشته منیشود...
دهســتان «مــوران» ،حوالی مرز
عراق.
اما میگفتند مگر میشــود مردی
از خــودش پایــه و بنیــه و اوالد به
جــا نگــذارد؟ زندگــی آنها جهنم
مطلق شــده بود .یــک روز یکی از
ریشســفیدها آمد و همه از چهار
طــرف گــرد شــدند مضیفخانــه
«عزیز» ،شــوهر حــاوت؛ همان
جا که اولین روز عزیز قبل از شــام
ولیمه شب عروسی ،انگشتر ،عبایه
و یک قواره پارچه حریرکشــمیری
بــه حالوت هدیــه داده وگفته بود
بهتر است طبق رســوم خودشان
تا ســه هفته از آن در بیرون نرود.
رسم داشــتند عروس تا سه هفته
از خانه بیرون نــرود .او هم داخل
چهاردیواری خانه ماند چون بیرون
رفتنش شگون نداشت.

حــاوت گفــت« :هیچ کــس در
جلسه خانوادگی نظر مرا نپرسید.
گفتند بایــد یک بچه بیاوری برای
"ادریس" .همــان جا که زاییدی،
همان جــا هم تحویلــش بدهی و
دیگــر هرگــز ســراغش را نگیری.
گفتنــد لزومی ندارد بعدها به بچه
چیزی بگویی .گفتند بهتر است از
او دوری بگیری».
از فــردای روز بــارداری ،با این که
وضع مالی ادریس چندان تعریفی
نداشت اما شروع کرد به فرستادن
هدیههــای رنگارنــگ .گفتــه بود
شاگرد قصابی ده شقه شقه گوشت
گوســفندی ببــرد دم خانه عزیز تا
کبــاب کننــد و به خــورد حالوت
بدهنــد .هــر از گاهــی هــم خبــر
میگرفتند از ســامتی بچه .هنوز
 ۱۸هفته نشــده بود که ادریس از

>> ادامه از صفحه31 :

طرفایه آمد روســتای «مهاوی» و
حالوت را بردند اهواز سونوگرافی.
ادریــس پشــت در اتــاق دکتر قدم
مــیزد و دلشــوره داشــت .وقتی
گفتند بچه پسر است ،ادریس یک
جفت النگــوی چکشــی کویتی از
توی جیب شلوار دبیتش درآورد و
کرد توی دستهای حالوت.
حــاوت میگوید ایــن روزها دارد
فکر میکند وقتی پســرش به سن
 ۱۷سالگی رسید ،تمام حقیقت را
به او بگوید .او تصمیم گرفته است
اعتراض کنــد و این خیال حالش
را بهتر میکنــد .میگوید این یک
رســم ناگفته و عمیقا ناپیدا است
زیــر پوســت طوایف که بــه ندرت
رسانهای در موردش چیزی نوشته
است.
(گفتوگو با زنی از طایفه بنیکعب

کــه بــه خاطــر حفــظ هویتــش،
حالوت نامیده شده است)

•

اپیزود آخر :سرگذشت آال،
دختری که قربانی ناموس قبیله
شد
«نگین .ح» در حال نوشــتن یک
کتاب اســت؛ سرگذشــت دختری
که ســالها پیش قربانی یک قتل
ناموســی شد .اوکه اصالتا از اهالی
دشــت آزادگان است و خانوادهاش
بعــد از جنگ به بهبهان مهاجرت
کردهانــد ،برایــم تعریــف میکند:
«وقتــی  ۱۱ســاله بــودم ،رفتــه
بودیم روســتای "احمدآباد" برای
مراسم به خاکسپاری دختر دایی
مــادرم که اســمش "آال" بــود .آال
فقط  ۱۳ســاله بود امــا تن و بدنی
استخواندار و محکم داشت .سه
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نتیجهایمیخواهندبگیرند.
آقا فرمودند :دکتر شــما بیا یک
سازمانی بده که اینطور موقعها،
بــا یــک تلفــن بازپــرس ،اینها
بروند شلوار طرف را در بیاورند
بپیچنــد الی عمامه و عبایش ،هادی خرسندی
بیاورند تحویل شما بدهند .این
شغل جدید!
فرمودند :سابق ًا خلع لباس طوری
من علمدار جسارت کردم پرسیدم انجاممیشدکهآخوندسرمانخورد.
ِ
حضرت آقا ،مگر چند تا آخوند قرار (خنده آقا) از مرحوم شریعتمداری
اســت در آینده خلع لباس شوند؟ بگیــر تا احمد منتظــری و کروبی
فرمودند «خدا میداند .سرش که و خاتمی و کدیور به ســمی فینال
باز شــود ،معلوم نیست چند تا .از رســیدند .کدیور خودش حیا کرد
حــاال باید جلــوش را گرفت .روی لخت شد.
آخوند جماعت نمیشــود حساب مــا این دوره به اینها گفتیم ضمن
کرد».
اشــاعه خرافات و ائمه و معجزات
دکتر والیتی خریت کرد یکهو و اینجــور حرفهــا ،گاهــی یــک
گفت «بالنسبت شما!»
حمله هم به دولت بکنید من باب
حضــرت آقــا خیلــی تــرش سوپاپ .بعضیهاشان هوا برشان
فرمودند.
داشــت شــروع کردند تختــه گاز
والیتــی فهمیــد چــه غلطی رفتــن .بــه اصطــاح توهیــن به
کــرده .از فــرط ناراحتی یک مقدســات .کمکم داشــت توهین
ســنجد دیگر سمنوپیچ کرد به رهبری هم باب میشــد .مردم
گذاشت دهنش.
خوششــان آمد ،اینهــا هم جوّگیر
آقا رو کردند به من:
شــدند .تذکــر دادم ،مواجب قطع
علمــدار .کردیم ،ممنوعالمنبرکردیمً ،
ببیــن
فعال
محمدرضاشــاه اینهمــه بــه حبــس و انفــرادی و خلــع لباس،
آخوندهــا بــاج داد ،حقــوق اعدامشــان هم میماند انشــاالله
داد ،منزلــت داد ،آخــرش دســتهجمعی با هم در رژیم بعدی
زدندش زمین .زمان شاه اگر زیر نظر جان بولتون و ُپمپئو( .آقا
آخوندی کار خالفی میکرد ،شدید خنده فرمودند).
معمو ًال تجاوز به زنی ،بچهای دکتــر والیتــی نخندیــد .بــه نظر
میکرد ،روزنامهها اسمش را میرسید توی ذهنش دارد دنبال
میگذاشتند «روحانینما» .آخوند یک بیت حافظ میگردد که از دل
احترام داشــت .شاه مملکت سفر آقا دربیاورد ،یادش نمیآمد.
خارج که میرفت امام جمعه را خبر آقا فرمودند :االن اوضاع حســاس
میکرد که در فرودگاه دعا بخواند اســت .آخوند که برگردد ،بسیجی
فوت کند به هواپیما .خرافاتی هم میگوید من چرا برنگردم؟ نیروی
بود بنده خدا .اعتقاد مذهبی هم انتظامی میگوید من چرا برنگردم؟
داشــت .بدبخــت نمیدانســت به فالن سردار ...اما حاال پخش خبر،
آخوند نمیشود اعتمادکرد.
خــودش اثــر دارد .روزنامهها تیتر
آقا با عصبانیت فرمودند :آخوند ناتو میزنند:
را باید خلع لباس کرد ،چه یکی چه «رهبر معظــم دکتر والیتــی را به
هزار تا .یعنی آخوندی که بخواهد ریاســت گروه ضربــت خلع لباس
زر زیادی بزند ،اینســتاگرام زیادی روحانیت منصوب فرمودند».
بزند ،ایراد بگیرد ،کودتای فقاهتی دکتر والیتــی عکسالعمل بیرونی
بکنــد ،روحانیــت را زیــر ســؤال نشان نداد ،اما نمیدانم از هول بود
ببرد ،زیرآبش زده است .تازه االن یا هیجان که احساس کردم هسته
محترمانــه اســت .در آینده آخوند سنجد را قورت داد.
خلــع لباســی را مجبــور میکنیم
•
جلوی جماعت استریپتیزکند.

مرد از طایفه دیگر پشت نخلستان
آن حوالی دختــرک را زورگیر کرده
بودند .او نتوانسته بود مانع تجاوز
وحشیانه مردها بشود .تقال کرده
بود امــا آنها تــا دم مرگ کتکش
زده بودند .او را بسته بودند به یک
درخت بنه کوهی .کارشان تمام که
شده بود ،به خیال این که دخترک
مــرده ،بندهــا را بــاز کــرده و زیر
درخت رهایش کرده و رفته بودند.
اما آال نمــرده بود و به زور خودش
را ســینهخیز رسانده بود خانه .دو
بــرادر آال فهمیده بودنــد دخترک
بیسیرت شده اســت .او از شدت
خونریزی در آســتانه مــردن بود.
برادرهــا و پــدر آال میروند ســراغ
پدربزرگشان .مردان طایفه جلسه
میگیرند شــبانه و حکــم به مرگ
آال میدهنــد .آال که تب داشــته،
از عفونت زخمهــا ،پچپچ معنادار

دور و بــرش را میفهمــد و میرود
ســمت مادرش .اما نگاه اشــکبار
و غمگین مادر نشــان میدهد که
کاری از دســتش برنمیآیــد .آرام
میخــزد از دریچه تنــگ و تاریک
مطبخانــه رو به تاریکی .فهمیده
بــود باید مرد دیگــری را که ایل و
طایفه قبولــش داشــتهاند ،راضی
میکــرده به میانجگــری .آنجا در
آن ده کوچــک حوالی مــرز ،فقط
کرومــوزم مردانه بــوده که اصالت
نجات بخش داشته است.
آال رفته بود سمت خانه پدربزرگش
که مهربانترین مرد زندگیش بود
تــا در پنــاه او نمیــرد .پــدر بزرگ
از بــاالی دیــوار خشــتی ســرک
میکشــد .آال میگویــد بیگنــاه
بوده ،میگوید رفته بوده نخلستان
بــه نخلها سرکشــی کنــد و اصال
آن مردهــا را نمیشــناخته اســت
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سیل وحشتناک در میهن

هستند هربالیی سرشــان می آید،
مــی خندنــد! پراید شــده گرانترین
خانه تان خراب که
تابــوت جهان بــاز هم جــوک می
زیده است
خــانه خرامب کردید؟
! ســازند و مــی خندنــد! اگر فردا
ش پناهی گ
رودو» ایم
برای خوی
«الیوت ت
اعالم شود دولت به قیمت هر در ایــن ثلث قرنی که آواره دیــار غربت ام و به
هر کس
پناه وارث
ر
د
ا
م
p
دســتگاه صد میلیون تومان کار ِگل مشغول و حدود سی نوروزی که دیگر
irekhora
sani@y
ahoo.ca
پراید پیش فروش می کند ،باز نه بوی عید به مشام ام رسیده و نه عطر بهار
عمر آدم رو زیاد یک ســاعته همه را می خرند با این دلکش میهن ،هر دوازده ماه یک بار دلم فقط
امید که سر موعد پراید را بیاورند به خوش بود به خانه تکانی و سفره هفت سین و
می کنه!
استاد َمسئلة! او ًال خواننده از کجا بیاوریم در خانه شان و بگویند بفرما این هم ســبزی پلو و کوکو و ماهی شب اوّل فروردین
که هرگاه خواستیم برامون موسیقی بع بع تابوت شما!
همســرم و دیدار چند دوست و آشنا و فامیل
یعنی تنها بازماندگان نوروز های میهن...
حــال اجرا کنه؟ و اگر یکــی از این ها رو
فیلم های مزخرف!
امسال هم به همین اندک دل خوش داشتم تا
خواستیم عوض کنیم چه جوری بگیم تو
نخوان نوبت اون یکیه؟ و اگر این موسیقی در زمانه ای که کشورک های شنی صبح روز شنبه هفته قبل که پس از برداشتن
حالل عمر رو زیاد می کنه پس چرا امثال برای سفر از لوله خالء سود می برند سرم از خواب و روشن کردن تلویزیون و دیدن
شــاهرودی و مهدوی کنــی که عرعر تو و آشیخ حســن شــادمانه که راه آهن صحنــه هائــی از وقوع ســیل وحشــتناک در
شــیهه رهبر ّ
جوان رعنا و رشید!
معظم رو گــوش می کردند گیالن راه افتاده! این پروژه را ه آهن میهــن ،فاجعه ای که ســردمداران ابله حاکم
جــوان رعنا و رشــید ،احمد جنتی که هم مردند؟ و ما که ســال ها صدای حمیرا و رشــت قزوین با دزدی هایش  1800بر میهن مان با ســود جوئی ها و ندانم کاری
زمــان دبیــری شــورای
میلیارد تومان هزینه داشته! هــا و به کارگماردن عده ای انســان نمای نا
مهســتی رو گــوش کردیم
نگهبان را بــا حکم رهبر
و این بودجه یک سال صدا آگاه و فاقد تخصص بر سر مردم مان آوارکرده
مانده ایم؟
ّ
معظــم در اختیــار دارد،
و سیماست.
انــد ،صحنه هائی از بــه روی آب رفتن جان و
تیله بازی؟
گفت :باید دست رهبری
حتــی وزیران مال انســان های زنده ای که هیچ فریاد رسی
درحالــی کــه ّ
بوتفلیقــه،
عبدالعزیــز
را بوســید که برادر بسیار
شــیخ حسن هم می گویند ندارند نوروز به کام ام تلخ شد و عیدم تبدیل به
رئیسجمهوری الجزایر در
عزیــز و گرامــی مــا آقای
ما سیمای ایران را نگاه نمی عزا ،دیگر عید ندارم به سوگ مردم و میهن ام
 82سالگی ســر عقل آمد و
رئیسی را انتخاب کردند.
کنیم باز هم پول کشــور را نشسته ام خانه مان را خراب کردید خانه تان
ض ها در
در پی مــوج اعترا 
دشــمنان انقــاب از این
برای ســاختن فیلــم های خراب بی شرافت ها! آتش به جان تان بیفتد
ً
انتصاب ناراحتند! احمدک؛ رئیســی برادر الجزایر ،پس از  20سال ریاست جمهوری مهمــل هدر می دهندکه حتما باید که آتش به جان مان زدید!
تــو نیســت و بلکــه نبیره توســت! تــو رو باالخــره اعالم انصراف کــرد! این رو برای در آن یک آخوند قهرمان باشد و اگر
قانون گذاشته که یقه رهبر رو بگیری ،تو رهبر ّ
دســت آن حضرت و صلوات! بعد وزیر آب
معظم گفتیم که خودش رو مقایسه نباشــد صدر عاملی کــه پدرش یک
خوشخدمالی اش را می کنی؟ تو با این که کنه و بگه من که از اون پیرترم و بیشتر هم آخوندک گدا بــوده جلوی پخش آن فیلم می آید و یک آب پاش که تا نیمه از آب پر
هر دو پایت توی گوره باز هم دستبوســی شاهی کرده ام و همه از من بدشان می آید را می گیرد! حاال حساب کنید چند تا راه شــده می دهد به آن یکی دســت آقا که به
و پابوســی می کنی؟ مثال رئیسی پیش تر یک قدم هم برای مردم برنداشــته ام پس آهن ،بنــدر ،و فرودگاه برای ســاختن آن نهــال آب مرحمت بفرمایند و همه با هم
دم می دهندکه کشور سبز شد! طالب می
که همه کاره بوده چه دســته گلی به ســر بهتر است انصراف بدهم بروم با بوتفلیقه فیلم های مزخرف هدر رفته؟
گویند :این تنها امامی اســت که با دست
البته بنشینم تیله بازی کنم!
ایران و مردم ایران زده که حاال بزنه؟ ّ
معاوضـه!
علیــل؛ هم بیل می زند هم چاله می کند
از لحاظــی خوبه که جمعی از مردم رو می
زندگی خاکی!
وزیر کشور ترکیه تهدید کرد کسانی که در هــم نهــال مــی کارد و هم
کشه و صف ها خلوت تر میشه ولی بدیش
اینــه که جای چوپانان آخونــدی آدم های علی اکبر رائفی پور جوانک مخ ّبط مفلوک تظاهرات علیــه دولت بودند ،بــا ورود به خــاک پر می کنــد و هم آب
خوشخدمال مخصوص رهبر ّ
معظم گفته :ترکیه دستگیر می شوند.
می دهد! اگر معجزه نیست
درست و حسابی رو می کشه!
رهبــر نه یــک ریال حقوق می گیــره نه از این ســخن وزیر با واکنش شــدید ســران پس چیست؟ نعلت برکسی
مِ هــر ّیه!؟
شدت محکوم که ایمان نمیاره ،بش مار!
خــودر و و راننده مفت اســتفاده می کنه آلمان رو به رو شد و آن را به ّ
ِمهر ّیه یکی از زنان سالخورده مح ّله ما که فقــط غذاهای خانگی می خــوره و اگر به کردند .همه کشــورهای اسالمی مشکلی
قهرمان اختالس!
نزدیک صد سال داشت یک تومن بود هر شــهری بره پول بلیت رو خودش میده و شــبیه هم دارند فقط کسانی که به غرب
وقت با شــوهرش حرفش می شد شوهره فقــط زندگیش از بخشــش چند نفر می حال بدهند کمتر مــورد اعتراض قرار می مرجان شــیخ االسالمی در
گیرند و هر ســال ک ّلی کمک برایشان می ایران مانتو و مقنعه ای می پوشــید که مو
یک تومن مــی انداخت جلویش که :بلند گذره!
شــو برو گورتو گم کن این هم مهریه ات! او ًال اون چنــد نفــرکه میگی یکیش جیب رسد وگرنه از نظر شفافیت و رشوه و عدم الی درزش نمی رفت می گویند ســه برابر
البته رعایت حقوق بشــر همه کشــورهایی که بابک زنجانــی دزدید و در رفت! کی میگه
تا این که کار به دادگاه کشید تازه شوهره مردم ایرانه! و دیگری هم بیت المال! ّ
فهمیــد اون یک تومن میلیــون ها تومن ما باز هم دســت بــه درگاه خداوند تبارک نــام اســام را یدک می کشــند مانند هم زنان در داخل ایران مظلومند! عجب زبانی
و تعالــی دراز می کنیم و می گوئیم خدایا هستند! ما پیشنهاد می کنیم کسانی که داشــته! پیشــنهاد می کنیم از این به بعد
شده و بایدک ّلی پول بده تا در بره!
حاال حکایت ما با آخوند هاست تا کارمندان زندگــی الکچری ما رو به حضرت آقا بده و برعلیه سلطان عثمانی تظاهرات کرده اند روز فــرارش روز زن اعالم شــود و با الهام
زندگی خاکی و ناداری ایشــون به ایران بیایند و کسانی که علیه آخوندها از دوروئی ایشــان فیلم حماســی درســت
حرف می زنند صد تومن به حقوق
بد نمایی کرده اند بروند به ترکیه تا سران کنیــم .ما چون خودمان را مســئول امور
شان اضافه می کنند و می گویند
رو به ما!
دو کشور بتوانند به هنگام نیاز آن ها را با اقتصــادی همین کلبه خرابــه محقرمان
ایــن هم حقــوق کافــی ،دیگه چه
فقط یک ساعت!
می دانیم اگر بخواهیم دو دالر خرج کنیم
حرفی دارید؟ یکی باید بگه آخوند
هم معاوضه کنند!
اسحاق جهانگیری گفته فقط
حواس مان را ششــدانگ جمع می کنیم
اگر به حســاب باشــد زمانــی دالر
حواس تون باشه!
 5دقیقــه الزم اســت تا جواب
که مبادا فروشــنده چند سنت زیادی پای
هفت تومن بود و حقــوق دوهزار
انتقادات داده شــود! در زمان به شــما هشــدار بدهیم که «جری من» ما حســاب کند آن وقت چگونه اســت که
تومن؛ حساب کن االن دالر واقعی
آن خدابیامرز هم یک آخوندک مخترع ماشین حساب درگذشت .تا حاال رهبر ّ
معظم که مســئول حفاظت از جان
بیست تومنه یعنی کارگر باید شش
میلیون تومــن بگیره که برگرده به ســال زپرتی گفته بود اگر یک ساعت رادیو را به که آن مومن زنده بود ایران حساب وکتاب و مال و ناموس مســلمین و مستضعفین
 57و شما همیشــه در مقابل درخواست ما بدهید همه ایران مســلمان می شوند! نداشــت و یک دفعه می دیدی یک آخوند جهان و حومه است میلیاردها دالر از پول
امــت بی پناه و فقیر را در
اضافه حقوق کارگر و کارمندگریه می کنید اکنون  40ســال اســت که صدها رادیو و شده رهبر یکی وزیر یکی دادستان و یکی بیــت المال این ّ
که نداریم! چطور برای اسد دیالق و سیِ د تلویزیون و مطبوعات در اختیار شماست و هم باجگیر و جنس ها را هم هر روز گرانتر اختیار این موجود هفت خط می گذارد که
 95درصد مردم از اسالم و آخوند بیزارند! مــی کردند .حاال که «جــری من» مرد از برود به خارج کشــور و برای دولت آقا امام
حسن نصرالله گردن کلفت دارید؟
تو می خواهی بگوئی همه کار ها زیر ســر این به بعد دیگه چه خواهد شد نمی دانیم .زمان (عج) خرید کند و ایشان هم پول ها
موسیقی حالل؟
کســی اســت که اون باال نشسته؟ ما می فقط حواستون باشه!
را بــر مــی دارد و می زند بــه چاک جاده و
حاجی حاجی ّ
استادی عمامه دار و کت و شلواری فرموده دانیم ولی تو چرا از ریاست دل نمی کنی؛
مکه؟! امام خدعه گر راحل
بش مــار!
اند :در روایات داریم که موســیقی
استعفابدهی؟
(ج) کــه می گفت آیــا ما با ماهی دوتومن
ّ
حالل گوش کنید و موسیقی حالل
هرسال در روز درختکاری رهبر معظم می شــهریه مفتخوریم؟ حاال کجاست ببیند
گران ترین تابــوت!
آید و درخت می کارد؟
صدای بع بع گوسفند و شیهه اسب
که آخوندها میلیارد تومن برای شان پول
و صدای ریختن آبشــار اســت! که
این مردم همیشــه خندان چاله آماده ،نهال گذاشته؛ بیل را می دهند خرده! و ذوق زده بشه؟

18

طنـز

امــا آنهــا دورهاش کردهانــد .پدر
بــزرگ گریه کرده و برایش شــروه
و غمانه خوانــده بود؛ همانها که
ســرقبرها میخواننــد .گفتــه بود
مطمئن است که آال گناهی نکرده
اســت .اصال او بچهها و نوههایش

مونتریال!
ی

یر خراسان
پ

را جــوری بزرگ نکرده که مرتکب
چنین فجایعی بشوند به دلخواه.
اما مهم نیست که بیگناه بوده یا
آن مردها را نمیشناخته ،در واقع
راهی نیست .او باید بمیرد و فدای
حیثیت قبیله شود .اگر میخواست

خواهرها ،دخترعمهها ،دخترهای
محله و کوچه و همه مردان طایفه
سرشکسته نباشند ،باید تن میداد
به مرگ .روز بعد جســد خفه شده
آال را توی همان نخلستان حوالی
ده پیدا میکنند .پزشکی قانونی دو

جای شکستگی ناشی از تجاوز روی
تــن آال پیدا کــرده بود .علت مرگ
را هم نوشــته بودنــد خفگی .یک
شــکایت دم دستی کردند و 
پی آن
را نگرفتند .قاتل هم پیدا نشد .حاال
سالها از آن اتفاق میگذرد .بعدها
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بساط کفر!
چند وقتی اســت در تلویزیــون ایران برای
پنهــان کردن آالت لهــو و لعب ً
مثال روی
ویولــون جــارو می گذارند و مــی نوازند و
ســازهای دیگر را نیز با شگردهای مشابه
در ســیمای آخوندی نشــان می دهند ما
هم از این شــگرد آخونــدی الهام گرفتیم
مدتی اســت سیگارمان را در کنارگلدان
و ّ
می کشــیم و تا اختر عیالمــان ظهور می
کند سیگار را پنهان می کنیم یعنی داریم
به گلدان رسیدگی می کنیم و وقتی رفت،
دوباره بساط کفر را برپا می کنیم!
گور شهدا؟
بــاز هم بگوئید رهبر ّ
معظــم تحوّل ایجاد
نکــرده! در همیــن دو ســه ســال هر چه
استخوان در عراق پیدا شده؛ همه را توی
پارک ها و دانشــگاه ها چال کرده! ببیند؛
حضرت آقا چقدر باهوش اند؟ مرده ای که
معلوم نیست ایرانی است یا یا عراقی ،را می
آورد و در پارک چال می کند تا مردم در آن
جا نخندند! کسی آن جا بستنی هم بخورد
را مــی گیرند کــه خجالت بکــش درکنار
شــهدا خوش می گذرانی؟؛ خجالت نمی
کشی دو قران دستت آمده روی گور شهدا
می خندی؟
لعنت بر زانویی که بی موقع خم شود!
پس از درخواست ازدواج پسری به سبک
غربــی ،پلیس فــور ًا عفّ ت عمومــی را برد
دکتر؛ دیــد بله هم جریحه دارشــده؛ هم
جرخورده دار شده! بنابر این اعالم کرد که
آن ها به دلیل برهم زدن شــئون اسالمی
بازداشــت و به دادگاه معرفی شدند! وقتی
پلیس آن ها را گرفت؛ دل مان
خنک شد! پسره کم عقل؛ هر
کاری را غربــی هــا کردند باید
تقلید کنی؟ مــا همین جوری
هم زن ذلیل ایم آن وقت تو زانو
زدی بدبخت؟ اگر می بینی در
دیــارکفر مرد زانو می زنه زنش
خارجیــه! موبور و چشــم آبیه!
زبــان خارجی بلده! مهریه نداره ،شــیربها
طلــب نمی کنه ،اگر یک ماه بعد هم به او
بگوئــی برو؛ مــی رود! ولــی در نود در صد
موارد ،زن ایرانی اگر در  15سالگی عاشق
ات شــد تا  150سالگی در کنار ات خواهد
مانــد فقط اگر چموشــی کنــی و جفتک
بیندازی ،تا تکان بخوریِ ،مهر ّیه اجرا! بیا
دادگاه! برو زندان! بعد هم؛ تو که هنوز در
رو بــا پات باز نکردی بــدون پدرو مادرت؛
میری خواستگاری؟ زود به هم بزن وگرنه
تا پایان عمر با خودت خواهی گفت :لعنت
البته
بــر زانویی که بــی موقع خم شــود! ّ
عین همین کار درکعبه و تحت حاکمیت
سنی خداوند تبارک و تعالی هم
نمایندگان ّ
انجام شد اما کسی دستگیر نشد چون خدا
گفــت من که مثل رهبــر ّ
معظم بی پول
نیستم که از کنار این ها نون بخورم بروید
خوش باشید!؟
کانادا – مدینه منوّره مونرآل –
اوّل ماه آوریل المبارک! سال 2019
دربدری،برابر با دوازدهم فروردین ماه
سال  1398مهرورزی زنجیره ای خون
جگری! شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

زن دایــی مادرش تمام جزییات را
گوشه آن آشپزخانه غم گرفته برای
او و مــادرش تعریف کرده و هی به
درد گریسته و احساس گناهکرده
بود که چرا آن شب به پلیس زنگ
نــزده اســت .او هم تصمیم گرفته

اســت زندگی دخترک را بنویســد
شاید یادش در خاطرهها بماند.
(شرحی از «نگین ح» که در حال
تحقیق در مورد قتلهای ناموسی
در خوزستان است)
•
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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

نیـازمنـدی هـای پیوند

آرایشـــــگاه

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

آژانس مسافرتی

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

آموزش موسیقی

صابرجلیل زاده549-4697 ............................
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..............................

ازدواج

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

ارز

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

امالک و مسکن

فیروزهمتیان 827-6364 ...........................
نادرخاکسار969-2492...................... .
مسعودنصر 571-6592 .................... .
آرش شکور 730-3909 ....................
شهره شهریان 290-2210 ....................
مسعودهاشمی298-4567.................
مهدیانصاری 588-0609..............................
عرفانمرزبانپور813-3633..............................
بهروزدوانی 677-7919.................................. .
عسلجامی547-7866...................................
کاظم تهرانی971-7407................................ .
آناهیتابروجردی 978-9962 .........................
آرزوگتمیری561-3-561................................
مینواسالمی 967-5743............................... .

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

افخم هادی737-6363 ................................. .

رستــوران

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

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

( 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...........................

دندانپزشک

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

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

فـال

شماره
شما در
ا
ی
ن
ل
با
یست ن
(رایگا ما متا
یست؟
س
ب
گ
ی
ن برای آگهی د رید.
ه
کلینیککایروپرکتیک
ندگان
پیوند )
کلینیکابنسینا849-7373.........................

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

گلفروشی

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

لوله کشی

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

مهاجرت

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

محضر

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

موسیقی (جشن ها)

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

وام مسکن

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

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

وکیل دعاوی

کــــارواش

ویدیو

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

امیرکفشداران574-4540..............................
تپش دیجیتال223-3336 .......................... .

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
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www.paivand.ca since 1993
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استخـــدام

پانسیون

Sam The Handyman

به یک خانم کارمند

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

ویا خانم دانشجو
 دالر۵۰۰ ماهانه

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

با تمام امکانات

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

در منطقه

5740 blvd cavendish
لطف ًا برای اطالعات
:بیشتر تماس بگیرید
Tel.: 514-400-7879
free

جوان کردن پوست و از بین بردن چین و
، گردن،چروک های صورت
و از بین بردن جوش ها و کک مک های
acne قهوه ای صورت
 برای هموطنان عزیز%15 با تخفیف

vente
vente

Tel.:(514) 951-2324

6565

Sectionnel

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

Mega
Mega

999$ jusqu’à
999$

699$ 699$

Canapé

Meubles
Meubles
prilloprillo

Sectionnel

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

و اینترنت ومبله

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

Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

999

999$

Sectionnel

7 mcx

7 mcx

7 mcx

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

Canapé

) (نبش دکاری

SNOWDON

حراج وسائل خانه

Sectionnel

نبـــی زاده

Canapé

استخدام

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

صرافی
 ستاره5

514 585 - 2345

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

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

azjan15U




























 



 








 



zarbarg
paivand
بلیت
فروش کلیه

















































دارالترجمه رسمی فرهنگ

،دعوتنــــامهرسمی
ترجمـــهمدارک
514-624-5609

Tel.: 514-675-4405

free

514-441-4295












 









راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال




























مترجم رمسی
شهــریاربخشی

>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 زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

آموزش شنا

free

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

تدریس فارسی

Cell.: 514-978-9962

Tel.:514-574-0333

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

com

pg.: 16

چند قلم وسائل منزل
:بفروش می رسد
:تلفناطالعات

879$ 879$

،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)









¦









 223-6408
¦



½



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



¸




½




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

514-889-8765

مشاورامالکمسکونی
آناهیتابروجردی

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

رمسی$ مترجم$
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$
1699$ 1699سروران
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1899
699$ 699$
خاطره حتویلداری
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نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و مدیر گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»
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تصویر برداری از جشن پانزده سالگی
XV Años

زندگــی در دارالمومنیــن
مونتــرآل دارای محاســن
بســیاری بــوده و هــر روزش
میتوانــد بــرای ما درســهای
فراوانی داشته باشد .همانطور
کــه میدانیــد ،ایــن جزیــره
زیبــا محــل زندگی اقــوام و
ملیتهای مختلفی بوده که
همــواره با صلــح و صفا در
کنــار هم زندگی کــرده اند.
از ویژگیهای این همزیستی
مسالمت آمیز ،آشنا شدن با
فرهنگها و رسوم سایر ملل
دیگرمیباشد.
به عنــوان یک تصویربردار،
موقعیتهای مختلفــی برایم پیش
میآید که در جشنها و مراسم اکثر
اقــوام و ملیتها حضور پیدا کرده و
عکس و فیلم تهیه نمایم.
یکی از جشنها و مراسم مهم برای
اکثر کشــورهای اســپانیایی زبان
آمریــکای التین« ،جشــن پانزده
سالگی»میباشد.
این مراســم به افتخار دوشیزگانی
برگزار میگرددکه به سن  15سالگی
رســیده و یــواش یــواش «خانم»

میشوند .این جشن برای خانواده
های این کشورها بسیار مهم بوده
و ســعی میکنند تا آنجا
تلفناستودیوفوتوبوک:
کــه ممکن اســت از آن
(514) 984-8944
یادگاری داشته باشند.
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
به بیان دیگر ،این جشن
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
بزرگ ،چیــزی کمتر از
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
«شــب زفاف» نیست و
STUDIO
تلگرامPHOTOBOOK :
حتی گاهی ممکن است
گروه ما در فیسبوک« :همه چیز در مورد مونترآل»
بیــش از یــک عروســی
تلویزیون آنالین مونترآل پالس MTL PLUS TV
بــرای برگزارکننده خرج
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
بردارد!
خاستگاه و پیدایش این
مراســم از تمــدن آزتک
و مایــا بــوده و بعدهــا
جلسهرفعاشکالوتمرینتنظیمات
پس تســخیر کشورهای
دستیدوربینشمادر«استودیو
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر مکزیــک ،دومینیکــن،
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب کوبــا ،پــرو َ ،ونزوئال و...
وعکسهایخانوادگی
بدســت اســپانیایی ها،

اسپشیال این شماره:

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

مراســم مذهبــی کلیســا و
برخی سنتهای مسیحی نیز
به آن افزوده شد.
بــرای تصویربــرداری از
چنین مراسمی باید از قبل،
مراحل مختلف این جشن را
بشناسیم تا بتوانیم از همه
قسمتهای آن تصویربرداری
کرده و هیچ چیز را از دست
ندهیم.
بهتریــن کار در چنیــن
شرایطی این است که برنامه
جشــن را قبل از مراســم از
پدر و مادر دوشیزه زیبا جویا
شــویم تا بــرای ثبــت آن از
قبل آماده بوده و همه صحنه ها را
جاودانه سازیم.
مراسمجشنپانزدهسالگیازکلیسا
شــروع میشــود .همــه میهمانها
در کلیســا حاضر شــده و کشیش
طبق معمول دعای مخصوص را
میخواند و نان مقدس یا «اوستی»
را بــه خانم جوان میدهد! با توجه
بــه محدودیتهــای این بخــش از
مراسم در محوطه محراب کلیسا،
اســتفاده از وســایل تصویربرداری
باید درکمترین حجم بوده و دست
و پاگیر نباشد .بهتر است که همه
وســایل تصویربرداری این قسمت
از مراســم ،ســبک و قابــل حمل
باشند .استفاده از یک فالش کبرا
بــر روی دوربیــن عکاســی و یک
پروژکتــور کوچک بر روی دوربین
فیلمبرداریتوصیهمیگردد.
برخــی خانــواده هــای دو آتشــه،
مایلنــد کــه کل مراســم روحانــی
کلیسا و خطابه طوالنی کشیش،
ضبــط گردد! در ایــن صورت باید
پیــش بینی لــوازم صدابــرداری و
میکروفون بی ســیم «الوالیر» و
نصب آن به بدن کشیش را از قبل
انجــام داد و چنــد بار تســت صدا
گرفت.
پــس از پایــان مراســم کلیســا،
میهمانــان بــا لباســهای زیبــا به
سمت سالن برگزاری مراسم روان
میشوند .امکان دارد پس از مراسم
کلیســا ،چنــد دقیقــه ای فرصت
داشته باشیم تا از پرنسس جوان،
چند پرتره هنری در فضای باز تهیه
کنیم.
گاهــی اوقات ،یــک لیموزین هم
کرایــه میکننــد تــا دوشــیزه و
خانــواده اش را به محل ســالن
جشــن برســانند .در چنیــن
موقعیتی بهتر است یک دوربین
فیلمبرداری در لیموزین حاضر
بوده و در طول مسیر نیز تصاویر
کوتاهی تهیه نماید.
معمــوال مرســوم اســت کــه
دوشــیزه جوان ،پس از همه ی
میهمانها وارد سالن جشن شده
تا توجه افراد بیشــتری را جلب
نماید .در لحظه ورود دوشــیزه
به ســالن ،همه ی حضار سرپا

zarbarg paivand

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

Z

ARBARG
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www.paivand.ca
هستند و یک یا دو آقای جوان ،به
آرامی شــاخه های گل را یکی یکی
به زمین گذاشــته و به او خوشآمد
میگویند .در چنین موقعیتی ،هم
باید از پرنسس جوان تصویربرداری
کنیــم و هــم از میهمانــان کــه از
همیشه منظم تر هستند! سپس
پرنســس جــوان و پدر خــود ،یک
رقــص والــس زیبــا را با هــم اجرا
میکنند .ترجیحا بهتر است که دو
دوربین فیلمبرداری ( یکی بر روی
ســه پایه و دیگری بطور متحرک)
این صحنه ها را از دو زاویه مختلف
به ثبت برسانند .برای آنکه تصاویر
دوربیــن متحرک زیباتــر و هنری
تــرگردند ،بهتر اســت که دوربین
دوم بــر روی یــک لــرزه گیر حرفه
ای نصب گردد تا بتوانیم پالنهای
سینمایی جالبی خلق کنیم.
پرنسس زیبای داستان ما لباسهای
فاخــری به تــن داشــته و بــا تاج
کوچکی که بر روی ســرش نصب
شــده ،زیباتریــن خانــم آن جمع
اســت .معموال موها و ناخنها نیز
تزیین و پیرایش شده و یک «میک

آپ» مالیم و حرفه ای او را باز هم
زیبا تر میســازد .این جشــن برای
دختــر خانمی کــه به ســن پانزده
سالگی میرسد بسیار مهم و خاطره
انگیز است .بنابراین ثبت جزئیات
ایــن جشــن ،او و خانــواده اش را
خوشحالتر خواهد ساخت.
ناگفتــه نمانــدکه هر خانــواده ای
دارای برخــی مراســم تکمیلــی و
ویژه بوده و ممکن است بخشهای
دیگــری نیز بــه آن بیفزایند .مثال
ممکن است پدر دوشیزه در میانه
جشن ،یک جفت کفش پاشنه بلند
به دخترش اهدا کرده و شخصا آنها
را به پای اوکند .بدین وسیله ورود
دخترخانمش را به دنیای خانمها
اعالم میکند .ثبــت این جزئیات
بســیار مهم بوده و نباید چیزی از
قلمبیفتد.
مراســم بعدی ،رقص ساقدوشــها
با پرنســس جوان و ســپس رقص
گروهــی کل میهمانــان بــا هــم
میباشد.
یکی از بهترین کارهایی که میتوان
در این مراسم انجام داد ،به همراه

آوردن یک «بک گراند» و سه پایه
ویژه آن برای عکاسی از میهمانان
با دختر خانم جوان میباشد .بدین
صورت کــه در فرصت مناســبی،
خانواده ها یکی یکی در کنار دختر
خانم قــرارگرفته و عکس یادگاری
ثبــت میکنند .همراه داشــتن دو
فالش برای نور افشانی از دو جهت
مختلف ،باعث زیباتر شدن عکسها
خواهد شد.
برای آنکه پولــی که به ما میدهند
کامال حالل باشــد ،بهتر اســت از
ســایر قســمتهای این جشــن نیز
تصویر تهیه میکنیم .مثال هدایای
میهمانان ،اطعمه و اشــربه حالل
و حــرام ،تزئینات روی میزها قبل
از آنکه مورد هجوم میهمانان قرار
گیرد ،گلها  ،کیک و هر چیز زیبای
دیگر!
شاید بتوانیم جشن پانزده سالگی
را بــا «جشــن تکلیــف» خودمان
مقایســه کنیم ،ولی این کجا و آن
کجا!
•
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بهار می شود
يكی دو روز ديگر از پگاه
چو چشم باز میكنی
زمانه زير و رو

زمينه پرنگار می شود

زمين شكاف میخورد
به دشت سبزه میزند

هر آن چه مانده بود زير خاك

هر آنچه خفته بود زير برف

جوان و شسته رفته آشكار میشود
به تاج كوه

زگرمی نگاه آفتاب

بلور برف آب میشود
دهان دره ها

پراز سرود چشمه سارمی شود

نسيم هرزه پو

ز روی الله های كوه

كنار النه های كبك

فراز خارهای هفت رنگ

نفس زنان و خسته میرسد

غريق موج كشتزار میشود
در آسمان

گروه گله های ابر

ز هركناره میرسد

به هركرانه میدود

به روی جلگه ها غبار میشود
درين بهار  ...آه

چه يادها

چه حرف های ناتمام
دل پر آرزو

چو شاخ پر شكوفه باردار میشود

نگار من

اميد نوبهار من

لبی به خنده بازكن

ببين چگونه ازگلی

خزان باغ ما بهار میشود
سیاوش کسرایی

---------

نوروز ۱۳۹۸خجسته باد
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www.CentraCondo.com
1000 de la Montagne

• Stylized kitchen cabinet up to ceiling
• Central A/C system
• 6 European sized appliances
• Over 30,000 sq.ft.
Five-Star Signature Club includes:
Indoor & outdoor swimming pool,
indoor & outdoor Jacuzzi,fitness center,
sauna, multi functional room,
entertainment room,BBQ area ,etc.
• Six elevators
• 24/7 concierge service and security
• ACQ warranty

39

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

Kazem Partow Tehrani

Real Estate Broker

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

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

PAiVAND

جنب دانشگاه کنکوردیا

خدمات ارزی

)

Tel.: 514-996-9692

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver

since3
199

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

 خریدار ارزهای خارجی
بابهترین نرخ روز
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info@expertfx.ca

 Mailing Address:

باباخانی

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

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

ناهیدپاکروان

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

سفر به ایران






Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده
)1253 Rue Guy (Metro: Guy

ASGARI

FARZIN

بدون وقت قبلی

7روز
هفته

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

Tel.: 514-481-0671

برنامه ها و کنسرتها

به مدیریت :بیژن احمدی

همه روزه در

223-3336

514-
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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

از مونترال به تهران از

$990

از تهران به مونترال از

$1090
>> تـور اروپا
• جزایر کارائیب
• دبی

____________________

1855 Ste-Catherine W.

GUY

)St- Marc

H3H 1M2 (Corner:

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

