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Bureau de Change
صرافیشــریف

توجه :انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم.

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

Cote vertu, Bus 121 E

Sharif

EXCHANGE

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

$

www.sharifexchange.ca

خدمات ارزی

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

Tel.:514-844-4492

جنب دانشگاه کنکوردیا

H3G 1M6
info@expertfx.ca

GUY
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از مونتــــرال به تهـران از

$990

دارالترجمه رسمی یکتا
ترجمه رمسی  -دعوتــنامه رمسی

Tel.: 514-439-8501

الیت
صرافی

فارکس

(خضر)

انتقـال ارز

کبک و کانادا
در مصاف هجوم سیل

تصمیمات دولت آمریکا در گنجاندن سپاه در
فهرست سازمانهای تروریست و همچنین عدم
متدید معافیتها برای مشتریان نفت ایران،
شرایط جدیدی را در مناسبات ایران و آمریکا
ایجاد کرده؛ فضا به مست باال گرفنت تهدید
رویارویی نظامی متمایل شده است...

نه این رجن را
سرِ باز ایستاندن نیست...

هزاران نفر از مردم ،از جمله  9هزار و  500نفر در کبک (دو سوم از آنها ساکن منطقه
 Ste-Marthe-sur-le-Lacواقع در غرب مونترال) ،مجبور به ترک خانه های خود شده اند...

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

GUY

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

با 25سال سابقه کاری در کانادا

6600 Trans-Canada, Suite 750
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

آرزوگتمیری:مشاورامالک

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

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

Tel: (514) 290-2959

صــرافی  5ستاره

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

F O O D st a t i o n

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

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

pg. 5

افتتاح رستوران ایستگاه غذا

مشاور امالک در مونتریال

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

fhemmatiyan@sutton.com

مشاور امالک در مونتریال
21 :

بوفه انواع خورش ها ،کوکوها،
ساالد های ایرانی ،پلو و...

pg. 5

ناهیدپاکروان

VANCOUVER

سفر به ایران

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

pg. 39

Cell.: 514-298-4567

TO

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

Ninous Givargiznia, BSc.

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

›}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²
ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
مونتریال
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£
مشاور امالک در سراسر! gfZ
جتاری†¨®…fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä
مسکونی و …£
رایگان® ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í
 ارزیابی ›¬
(514) 694-4291

Residential Real Estate Broker

Š

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

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

MASSOOD HASHEMI

3 :

£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d

4010 Ste-Catherine W.

و South shore

فیروزهمتیان

(514) 561-3-561

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

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

مسعود هاشمی

Montreal Qc. H3G 1S6

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

www.ParsPlumbing.ca

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

1449 St. Catherine W

Fax

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

مینو اسالمی
(514) 816-4080

›`çœ£

iÂÀÅœ

Suite 304
H9H 5B9
Minoo Eslami

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

›®˜¯‹¬›}gfZ\£
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وامﻣﺴﮑﻦ
وامﻣﺴﮑﻦ
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

4

1398  اردیبهشت11  1420  شماره 25 سال

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 25  no.1420  May 01, 2019

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

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

Head Office:

RAMIN ABBASI

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

2019 RAV4 LE FWD

2019 COROLLA CE
FOR 48 MONTHS AT
%*

0.99

Tel.: 514-388-1588

LEASE STARTING AT
*

FOR 60 MONTHS AT
%

WEEKLY

$0 DOWN

$

0.99

89

5.99

2019 PRIUS PRIME

2019 COROLLA HB
FOR 48 MONTHS AT
%*

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

LEASE STARTING AT
*

FOR 60 MONTHS AT
%

WEEKLY

$0 DOWN

$

82

2.99

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

افتتاح رستوران ایستگاه غذا

F OOD s tation

VOTRE IMAGE EST NOTRE PRIORITÉ

هر قلم غذا از بوفه

 دالر3 فقط
فقط برای سرو در رستوران

D
E
LÁIÀ¼±MIU ÌH¼ºH K~º » SiIw

:سوپراسپشیال
 روز4 فقط برای
 می5  تا2 از

، کوکوها،بوفه انواع خورش ها
 نوع پلو2 ساالد های ایرانی و

¾Tv]oM-Áq±Î-·»Fº

ÁI¿¤
n» ´i
»
t°
¬ Âv xoM
§±Q

(514)

5

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

3195bouldesentreprises,terrebonne,QcJ6X4J9

FOOD Station

755 Atwater Ave, روبرویکبابسرا
Montreal, QC H3J 2K3

Tel.: (514) 504-2313

 سه شنبه تا یکشنبه:ساعات کار
 شب8 ونیم صبح تا11 از
 شب10 (در طول ماه رمضان تا ساعت
) در خدمت شما هستیم
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ایران :تحلیل...
آیا جز جنگ یا استحاله گزینه
دیگری باقی مانده است؟
کورش عرفانی
از اولین روزهای سال جدید رویدادهایی در کشور به وقوع پیوسته
که شتاب باالیی را به سوی تحولی مهم در ایران نشان می دهد.
به برخی از آنها توجه کنیم:
رژیم ضدبشری در
• بروز سیلی که زندگی  ۱۲میلیون
ضعیف ترین موقعیت را بــه هــم ریختــه و تــا همین جا
عمر ننگین چهل سالۀ معادل یک سوم از درآمد نفت پیش
خویش گرفتار آمده؛
بینی شده در سال  98خسارت وارد
در این راه آزادی
کرده است.
عنصر
ما نیاز به دو
• آشــکار شــدن ضعــف ،ناتوانی و
داریم :خودباوری و
آشوب دســتگاه دولتی در مدیریت
سازماندهی.
بحران سیل که خشم آشکار مردم
را برانگیختــه و زنــگ هــای خطر
امنیتی را به صدا درآورده است.
• ســپاه پاسداران در لیست تروریســتی قرار می گیرد و تابع این
تصمیم وجود و منافع آن در ایران و منطقه به خطر می افتد.
• ورود نیروهــای شــبه نظامی تحت امر نیروی قدس ســپاه به
ایران تحت پوشش یاری به سیلزدگان و بعد آرایش امنیتی آنها در
شهرهای مختلف کشور تحت فرماندهی سردار قاسم سلیمانی.
• فرمانده ی سپاه تعویض می شود و نوعی از جابجایی شتاب زده
و هراسناک در سطوح باالی این نیرو به جریان می افتد.
• آمریکا دیگر تعلیق تحریم خرید نفت از ایران را تمدید نمی کند.
درآمد از نفت به سوی هیچ می رود .و فردا...
با وجود اهمیت باالی خود ،این رویدادها هنوز پیش لرزه هایی
است که در طول یک ماه اول سال نظام را دچار شوک کرده و باید
دید در ماه دوم تا دوازدهم امسال زلزله ی اصلی کشور چه موقع
بروز خواهدکرد.
نگارنده چندی پیش در مقاله ای پیش بینی کرد که سال  ۹۸سال
«پایان فرار رژیم از انتخاب سرنوشت» باشد .اینک فقط یک ماه از
سال گذشته آثار حرکت به سوی یک چنین اجباری می رود که به
واقعیت سیاسی کشور تبدیل شود.
اما انتخاب های رژیم کدام است:
•

 )۱رودرویــی بــا آمریکا و متحدانش و آغاز یک برخورد نظامی در
ســطح ملی و منطقهای با ســنگین ترین هزینهها بــرای ایران و
ایرانی.
•
 )۲یک جراحی عمیق در ساختار نظام و تبدیل شدن به یک رژیم
بی هویت استحاله شده و در خدمت منافع استراتژیک آمریکا.
•
حتی اگر بخواهیم از سیاه و سفید و مطلق نگری هم پرهیزکنیم،
تصــور این که با این شــتاب از وقایع ،شــانس دیگــری به عنوان
انتخاب سوم مطرح باشد ناممکن و یا بسیار دشوار است .به طور
مثال این که شرایط بدون تغییری مهم همین طور ادامه پیدا کند
و منتظر زمان شویم تا شاید در یک روند خودبخودی یا برمبنای
قضــا وقدر یا معجزه اتفاق خاصی برای رژیم نیافتد .کمترکســی
است که بخواهد واقع گرا باشد و به گزینه ی سومی از این دست
بیاندیشد.
بنابراین از این پس می توان رویدادهای مهم داخلی و خارجی در
پیوند با ایران را در راستای تقویت یکی از دو سناریوی باال قرائت
کرد .به طور مثال همین دو رویداد آخر:
انتخاب ســردار حسین ســامی ،به مثابه یک سردار تهدیدگر به
عنــوان فرمانــده ی ســپاه .یا ایــن گزینش برای تقویت ســناریو
رویارویــی با آمریکا و متحدانش اســت و یــا برای تخلیه گفتاری
رادیکالیسم سپاه و همزمان در پشت پرده ،تالش برای جلب نظر
آمریکا از طریق مذاکره و با هدف ســازش و حفظ روایتی از نظام
جمهوری اسالمی.
از آن سوی ،تصمیم آمریکا برای عدم تمدید تعلیق تحریم خرید
نفت می تواند از یک سو به معنای تشدید عمدی خطر رویارویی
نظامی در خلیج فارس تعبیر شــود و از طرفی ،ابزار فشــار بیشتر
برای کشاندن حکومت ایران به پای میز مذاکره.
با یک چنین دستگاه تحلیلی می توان تصمیمات و موضع گیری
هــا و اقدامات بازیگران داخلی و خارجــی را مورد ارزیابی قرار داد
و دیــد کــه هــر یــک از
{>> ادامه در صفحه}28 :
آنهــا« ،خواســته» یــا
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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
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دوهفته نامه فرهنگی
اجتماعی ،در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه

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:

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان
آگهی :پیوند

514-996-9692
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دوشنبه :زرشک پلو مرغ
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for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto,
)Victoria, Calgary & Vancouver

(سه شنبه :تعطیل است)

چهارشنبه:سبزیپلوباماهی
 +قلیــه ماهــی
پنجشنبه:فسنجان
جمعه :خورش بادمجان و قیمه
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paivand.montreal

ساعات کار :از  11صبح تا  10شب

■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

مشاور امالک مسکونی در سراسر مونتریال

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

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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


آناهیتابروجردی

Cell.: 514-978-9962
Anna Boroujerdi,

Residential Real Estate Broker
Royal Le Page Village
)514-978-9962 (cell
)514-481-0241(office
annab@royallepage.com

•

_________
برای ما بنویسید ،اما...

کوتــاه ،زیباتر است

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

•

Distributed Free

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

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

www.aliasgharmassoumi.net
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آیا رژیم به نرمش قهرمانانه و توافق بر سر برجام  ۲تن خواهد داد؟!
شعر و ترانه...

چو دین با پنجۀ قدرت قرین شد
م .سحر

زمان را عرصۀ آفات بینم

زمین را خانۀ اموات بینم
به ِ
خاک میهن خویش آنچه بینم
ِ
چنگ الت و پات بینم
اسیرِ
وطن را پای ِ جان در دام بینم
جنایت را به دین ادغام بینم

نیام خنجرِ نامردمی را
ِ

به زیرِ جامۀ اسالم بینم

به شیپورِ عدالت دردمیدند

به نام دین ،وطن را غارتیدند
به ِگ ِ
افشان قدرت
خوان خون
رد
ِ
ِ
چریدند و چریدند و چریدند!

زبی شرمی به غیر از شر نکردند

خوردن خون سر نکردند
شبی بی
ِ

ن ُبد روزی که در کشتار و غارت
زقرآن و خدا سنگر نکردند

منکوب مشتی نابکار ست
وطن
ِ
خدا با نابکاران همقطار ست

زمین در عصرِ آزادی ست اما

زمان فرمانبرِ اصحاب غارست

تصمیمات دولت آمریکا در گنجاندن سپاه در فهرست
ســازمانهای تروریســت و همچنیــن عــدم تمدیــد
معافیتهــا برای مشــتریان انرژیهای فســیلی ایران
شــرایط جدیدی را در مناســبات ایران و آمریکا ایجاد
کرده اســت .ویژگی این دوره که بر گســترش برخورد
تهاجمی ترامپ استوار است ،افزایش تنش در سطحی
کمســابقه اســت که میتوان گفت فضا به ســمت باال
گرفتن تهدید رویارویی نظامی متمایل شــده اســت.
اگرچــه هنوز قطعیتی در این خصــوص وجود ندارد و
انتخاب هر دو طرف و یا دســتکم اولویت شان جنگ
نیست.
البته دولت ترامپ هنوز تمامی برگهایش را رو نکرده
و علیرغم تأکید بر سیاســت امتناع از برخورد نظامی
با جمهوری اســامی در پی ایجاد فشــار حداکثری از
طریق تحریم و تنگترکردن حلقه انزواست .بر مبنای
برخی شنیدهها گام بعدی دولت آمریکا لغو معافیتها
برای برخی از برنامههای صلحآمیز هستهای ایران است
که امکان همکاریهای اقتصادی ،فنی و علمی با ایران
در سطح جهانی را سختتر میکند.
اگرچــه مجموعــه ایــن اقدامــات و تمایــل برخــی از
کارگــزاران ارشــد دولــت آمریــکا به تغییــر جمهوری
اســامی باورپذیری ادعای رسمی دولت آمریکا مبنی
بر هدف تغییر رفتار از طریق ایجاد فشــار و رسیدن به
توافقی جدید با عقبنشینی بیشتر جمهوری اسالمی
در حوزههای هســتهای و موشــکی را بــا تردید مواجه
ساخته ،اما ژرفکاوی سمتگیریهای هیئت حاکمه
آمریکا و شرایط ملتهب منطقه نشان میدهد کماکان
تحقق گزینه نظامی دور از واقعیت به نظر میرسد.
دولــت آمریکا حداقل در ســال  ۲۰۱۹امیدوار به تأثیر
تحریمهای یکجانبه سنگین بر اقتصاد بحرانی و رنجور

تبعات تصمیم آمریکا در گنجاندن سپاه در
فهرست سازمانهای تروریست و عدم متدید
معافیتها برای مشتریان نفت ایران
از بیماری مزمن و ساختاری ایران است .از سوی دیگر
جمهوری اســامی نیز امیدوار به خنثیسازی فشارها
و اثبات ناکارامدی آنها در به تسلیم کشاندن حکومت
ایــران اســت .آنها بر روی تغییر سیاســی در آمریکا در
انتخابات  ۲۰۲۰حســاب کردهاند و در کل تمایلشان
بر امتناع از مذاکره و تعامل با ترامپ وکارگزاران دولت
اوست.
آنهــا همچنیــن بــر روی تجــارب قبلــی در دور زدن
تحریمها ،همکاری اتحادیه اروپا در عملی شدن کانال
مبادلــه کاالی اینســتکس ،همکاریهــای دوجانبــه
با کشــورهای ترکیه ،روســیه ،عراق و پاکســتان برای
حدف دالر از مبادالت تجاری ،سیاستهای انقباضی
و ریاضتــی در داخــل کشــور از طریق اقناع و یــا وادار
کــردن جامعــه و اســتفاده از ابزار جنگهــای نیابتی
سرمایهگذاری کردهاند تا دوره سخت ریاست جمهوری
ترامپ به پایان برسد.
در این راهبرد جمهوری اسالمی نه تنها تمایل به تقابل
نظامــی و راهبردی ندارد بلکه میکوشــد با احتیاط و

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

اهل دین شد
جنایت نیز
شغل ِ
ِ
ِ
ِ
دست نیایش
محراب ستم،
به

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

ِ
مشت آهنین شد
به روی خلق،

دزدان کفن داد
خدا ،قدرت به
ِ
قوم گورکن داد
زمان فرصت به ِ

عنان اختیارِ این وطن را
ِ
به ُمشتی دین فروش ِ بی وطن داد
زمین تنگ و رذالت بیکران ست
فرمان زمین در آسمان است
که
ِ
عنان اختیارِ آسمان لیک
ِ
ِ
درکف نامردمان است
به حیلت

چواهل دین به َمسند برنشینند
ِ

خدای از روی انسان شرمسارست

نامردم بدکار دارد
زمان،
ِ

زمین ،غارتگرِ دیندار دارد
ِ
توصیف آنان
زبان شعر در

به عجزِ خویشتن اقرار دارد

چو ازامروز ،فردا را خبر نیست

خون جگر نیست
سخن
جزخوردن ِ
ِ

ازآن ،غمنامۀ ما بی نیاز از ــ

میم سحر نیست
کالم
عاصی ِ
ِ
ِ

{>> ادامه در صفحه}30 :
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چو دین با پنجۀ قدرت قرین شد

تسلیم قومی نابکار ست
وطن
ِ
رسم روزگار ست
که ذ ّلت راه و ِ

حزماندیشــی به گونهای اقداماتش را در عمل ســامان
بدهــد که منجر به تحریک و بهانهجویی دولت آمریکا
نشود.
تحریم ســپاه به عنــوان مهمتریــن نهاد نظامــی و از
بازیگران اصلی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور،
حکومــت را در منگنــه قــرار داده اســت .از یک طرف
ناگزیر به نشان دادن واکنش مناسب و دفاع از موقعیت
داخلی و خارجی سپاه است و از سوی دیگر آگاه است
کــه هرگونه رفتار تند و مبتنــی بر درگیری وضعیت را
بدترکرده و باعث اســتفاده دولت آمریکا برای برخورد
بیشتر با سپاه میشود .درگرفتن برخورد نظامی بین
ایــران و آمریکا بــا توجه به روحیــه ماجراجوی ترامپ
ریسکهای بزرگ و محاسبه نشدهای دارد که مقامات
تصمیمگیر اصلی نظام به خوبی از حساسیت موضوع
و شدت مخاطرات آن آگاه هستند.
از ایــن رو آقــای خامنهای بــر مبنای الگــوی رفتاری
جمهوری اسالمی در چهار دهه نظام را در این مقطع
حساس به گونهای مدیریت میکند که در برابر تهاجم
ترامــپ در ســطح کالمی و جنگ روانــی برخوردهای
متناسب و چه بســا تندتری صورت بگیرد تا نظام در
داخل و خارج از مرزها مانور تبلیعاتی بدهدکه منفعل

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

عکس:دیکتاتوردرمنایشگاهکتاب

«باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد
که مادران سیاهپوش
داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد
هنوز از سجادهها
سر برنگرفتهاند»
یا این شعر شاملو:
«در کدام غار برکدام تاریخ میموید
این سیم و زه ،این پنجهی نادان؟
بگذار برخیزد مردم بیلبخند
بگذار برخیزد»

مرکزکاریابیجوانان

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

هنوز خرابی های ناشی از سیالب های سال  2017کامال جبران
و مرمت نشده؛ سیالب های بهــاری سال  2019از راه رسیدند...
با گذشــت بیــش از یــک هفته از
جاری شدن سیل در بخش های
وسیعی ازکانادا ؛ همچنان مناطق
شرقی این کشور در محاصره سیل
قــرار داد و گزارش هــای دریافتی
حاکی اســت که تا زمــان مخابره
این خبر دست کم  80راه ارتباطی
در کانــادا بــه دلیل جاری شــدن
سیالب همچنان مسدود است.
جاری شدن سیل در کانادا بازتاب
گسترده ای در رسانه های جهان
و این کشور داشــته و هزاران نفر
از مردم این کشــور بــرای در امان
مانــدن از پیامدهــای ســیل بــه
مناطق امن منتقل شده اند.
رسانه ها ازادامه سیالب در ایالت
های شرقی کانادا همچون کبک،
اونتاریــو و نیوبرانزویک خبر داده
و نوشــتند که ســاکنان محلی در
انتظــار پاییــن آمــدن ســطح آب
ناشی از این سیالب هستند و این
درحالی اســت که اوتاوا نیز گرفتار

سیالب شده است.
تارنمــای 'گلوبــال نیــوز'
( )globalnewsکانــادا در این
بــاره گــزارش داد :جاری شــدن
ســیل و باال آمدن ســطح باعث
شده تا ایالت های کبک ،اونتاریو
و نیوبرانزویک همچنان درحالت
فوق العاده باقی مانده و نیروهای
امدادی به تخلیه ساکنان این سه
ایالت پرداختــه و از دولت فدرال
درخواســت کمک و امدادرسانی
شده است.
ســطح آب در برخــی مناطــق
شــهر اوتاوا که در ساحل جنوبی
رودخانه اوتاوا واقع است ،بین 47
تا  75سانتیمترگزارش شده است
و این شــهر همچنان در وضعیت
هشدار و فوق العاده بسر می برد.
ادامه بارش باران های ســیل آسا
در این منطقه باعــث طغیان آب
رودخانه ها شــدکــه در نتیجه آن
بیش از دو هزار نفر از ساکنان این

بخــش ناگزیر به تــرک خانه های
خود شده و دسترسی به دوهزار و
 700واحد مسکونی دیگر به دلیل
شســته شــدن راه ها و به زیر آب
رفتن جاده ها امکان پذیر نیست.
در نیوبرانزویک که انتظار می رفت
ســطح آب در روزهای آتی کاهش
یابد؛ به دلیل بارش های روزهای
اخیــر نگرانــی ها درباره ســاکنان
این مناطق افزایش یافته و عالوه

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

دومین یکشنبه ماه می

روز مادر در کانادا ،بر همه مادران خجسته باد
روز مادر روزیست که به یادبود
ن گرامی داشته می
و افتخار مادرا 
شود .هر ساله روز مادر در کانادا
در دومین یکشنبه ماه می برگزار
می شود.
بســیاری از مــردم در کانــادا به
مادرشان یا مادربزرگشان یا زنان
ویژه در خانواده هدیه میدهند و
جشن کوچکی برگزار میکنند .در
دیگر ملتهای غربی مانند آمریکا،
انگلســتان و اســترالیا جشن روز
مادر بســیار کوچکتر است؛ مردم
کانادا به مادران خود بیشــتر ابراز
محبتمیکنند.
در ایــن روز افــراد بــا دادن کارت،
گل ،شــکالت ،اقالم دست ساز،
کیک ها و غــذای ویژه روز مادر از
مادران و زن های ویژه در خانواده

خــود قدردانــی می کننــد .برخی
مــادران خود را به ســینما ،پارک،
رســتوران و یا کافی شــاپ دعوت
می کنند .برخی از مادران هدایایی
ویژه از سوی فرزندان خود از قبیل
جواهرات ،لباس ،زیورآالت وکارت
هدیه خدمات و محصوالتی خاص
دریافت می کنند.
این روز یک تعطیلی رسمی نیست،

اما به دلیل اینکه در روز یکشنبه
برگــزار می شــود ،ســازمان ها،
مــدارس و ادارات دولتی تعطیل
می باشــند .سیستم های حمل
و نقــل طبق معمول هــر روز به
برنامــه هــای روزانه خــود ادامه
می دهند .رســتوران ها ممکن
است شلوغتر از روزهای معمول
باشند زیرا بسیاری مادران خود
را به یک غذای ویژه در رســتوران
دعوت می کنند.
تاریخچه و منادها
تاریــخ روز مــادر در کشــورهای
مختلف دنیا متفاوت است.
در کانادا خانم آنا جارویس این روز
را بــه عنوان روز مادر تعیین کرد،
به طوریکه آنا پس از مرگ مادرش
که از فعاالن کلیسا در زمینه های

بر بسته شــدن  80راه مواصالتی
درایــن ایالــت ،بزرگــراه 'ترانــس
کانادا' همچنان بسته است.
درهمین حال «سی.بی.ســی».
دراین باره گــزارش داد :وضعیت
سیل در اونتاریو به مراتب از دیگر
مناطق این کشور وخیم ترگزارش
شــده و هنوز مشخص نیست که
سطح آب چه زمانی دراین منطقه
کاهش خواهد یافت.

وزش بادهایــی بــا ســرعت 60
کیلومتر در ســاعت باعــث ایجاد
موج هایی به بزرگی ســه تا چهار
فــوت (نزدیک بــه یک متــر ) در
دریاچه 'گرنــد' ()Grand Lake
واقــع در نیوبرانزویــک شــده کــه
مناطق مســکونی اطراف آنرا را به
زیر آب برده است.
بارندگــی هــا کــه از  20آوریل آغاز
شــده و باعث بــاال آمدن ســطح
رودخانــه هــای 'اوتاوا'' ،شــودیر'
(' ، )Chaudiereبوارویــژ'
( )Beaurivageدر ایالــت های
شرقی کانادا شده است.
سوم اردیبهشــت ماه نیز مقامات
اورژانــس ایالت کبک کانادا اعالم
کردند ،به دنبال جاری شدن سیل
در این ایالت بیش از 2هزار و 341
خانوار خانههای خود را از دســت
داده و یــک هزار و  200شــهروند
نیز مجبور به تخلیــه منازل خود
شدند.
همچنیــن دوم اردیبهشــت مــاه
نیز به دلیل وخامت جاری شــدن
ســیل ،مقامــات در ســه منطقه
'پونتیــاک' (' ،)Pontiacول

د  مــون' ()Val-des-Monts
و 'ســنت آنــدر آولــن' (Saint-
 )Andre-Avellinواقــع در
غرب کبــک حالــت فــوق العاده
اعالم کردند.
پیشــتر  600نیــروی نظامی برای
امــداد رســانی به مناطــق ' اوتاوه
' ( )Outaouaisو 'موریســی'
( )Mauriceواقع در غرب ایالت
کبک ،اعزام شدند.
این بدتریــن حادثه ســیل دراین
بخــش از کانــادا از ســال 1971
تاکنون به شمار می رود.
در روزهــای گذشــته  230واحــد
مســکونی و تجــاری در شــهرک
()Beauceville
'بوســویل'
کبــک ،پــس از طغیــان رودخانه
'شودیر' ( )Chaudiereدر سیل
قرارگرفتند.
بارندگــی هــای بی ســابقه دراین
بخش از کانادا باعث شد تا دولت
یــک هــزار و  700نیــروی نظامی
بــرای امــداد رســانی بــه مناطق
ســیل زده در استان های کبک ،
'اونتاریو' و 'نیوبرانزویک' (New
 )Brunswickاعزام کند.

پاسپورت کانادا در لیست قدرتمندترین
پاسپورت های جهان در سال 2019
کانادایــی هــا خیلی خوش
شــانس هســتند که دارای
یکــی از قدرتمندتریــن
پاســپورت هــا در سراســر
جهــان هســتند .داشــتن
پاســپورتی قــوی بــه ایــن
معنی اســت که شهروندان
کانادا میتوانند به بســیاری
از کشــورها بــدون نیــاز به
دریافت ویزا سفرکنند.
 Henley & Partnersاین
رتبــه بندی ســاالنه را برای ســال
 2019میــادی کمــی زودتــر در
تاریخ  26مارس منتشرکرد.
این لیســت  199پاسپورت و 227
مقصد مختلف برای سفر را بررسی
می کند تا کشــورهایی کــه دارای
قدرتمند ترین پاسپورت در سراسر
جهان هستند ،را تعیین کند.
کانــادا از لحــاظ داشــتن
قدرتمندترین گذرنامــه در جهان
در رتبــه ششــم جای گرفــت! بر

طبق این رتبه بندی ،کانادایی ها
با داشتن این گذرنامه می توانند از
 184کشور بدون نیاز به ویزا بازدید
کنند.
هم پاســپورت کانــادا و هم ایاالت
متحــده در این فهرســت در رتبه
ششــم قرار دارند .مردم آمریکایی
مانند کانادایی ها می توانند بدون
اخذ ویزا از  184کشور بازدیدکنند.
چندین کشــور دیگر نیز -یونان،
ایرلنــد و بلژیک در کنــار کانادا در

اجتماعی بود ،و همیشه به دنبال
راهی برای حمایت از زنان و مادران
و قدردانی از آن ها توســط همسر
و فرزندهایشان و همچنین ایجاد
برابری جنسی در دنیا بود.

او تالش بسیاری در این زمینه کرد
تا اینکه تاجری به نام جان وانامیکر
به او کمک کرد و در  10می ســال
 500 ،1908گل میخــک ســفید
به کلیســای  Graftonدر استان

رتبه ششم قرارگرفتند.
کانــادا
پاســپورت
در ایــن رتبــه بنــدی
جایــگاه مشــابهی در
چنــد ســال گذشــته
داشــته و تغییــر نکرده
اســت .از ســال ،2016
کانــادا در فهرســت
ســاالنه & Henley
 Partnersرتبه ششم
را داشــته است .فقط در
ســال  2014رتبه دوم را از آن خود
کرد.
خب حاال ببینیم کدام کشور اولین
و قدرتمندتریــن گذرنامــه در کل
دنیا را دارد؟
سه کشور آسیایی ،در رتبه اول این
لیست قراردارند  -ژاپن ،سنگاپور
و كره جنوبی .دارنده گذرنامه این
ســه کشــور قادر به بازدید از 189
کشور بدون نیاز به ویزا میباشد.
iraniancanada.com

ویرجینیا فرســتاد .سال بعد از آن
نیز  10هزارگل دیگر ارســال کرد.
و این رســم ادامه یافت تا االن که
گل میخــک در این روز از اهمیت
باالیی برخوردار است.
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

نیمی از کاناداییها  200دالر با ورشکستگی
مالی فاصله دارند!

یک اقتصاددان ارشد
کانادایــی هشــدار
داده که میزان باالی
بدهی خانوار درکشور
باعث کند شدن رشد
اقتصــادی خواهنــد
شــد و میتواند برای
درآمــد بانکهــا هم
مشکلزا باشد.
دیویــد روزنبــرگ اقتصــاددان
و استراتژیســت ارشــد شــرکت
گالسکین شف و شرکا گفت« :آیا
این مسئله بانکها را فلج خواهد
کــرد؟ نــه ،بــه هیچ وجــه چنین
چیــزی را پیشبینی نمیکنم .اما
ایــن را میگویم کــه به هر حال ما
یــک حباب بدهی تاریخــی در این
کشور داریم».
روزنبرگ در حالــی این موضوع را
مطــرح می کند کــه چندی پیش
اعالم شد  48درصد از کاناداییها
 200دالر یا کمتر با ورشکســتگی
مالی فاصله دارند که نسبت به 46
درصد فصل گذشته افزایش داشته
است .این در حالی است که بانک
مرکزی کانــادا نرخ بهــره کلیدی
خود را از ماه اکتبر تا به حال ثابت
نگه داشته است.
بر پایه دادههای جدیدترین گزارش

مرکز آمار کانادا ،به طور متوســط
کاناداییهــا به ازای هر دالر درآمد
قابــل خرج خــود در فصل چهارم
ســال  ،2018میــزان  1.79دالر
بدهی داشتند.
طی هفتههای اخیر تعداد دیگر از
چهرههای شناختهشده هم قابلیت
بانکهــای بــزرگ کانــادا بــرای
مدیریــت کاهش رشــد اقتصادی
کشور را زیر سوال بردهاند.
اســتیو آیزمــن مدیــر ســرمایهای
کــه پیــش از بحــران اقتصــادی
ســال  2008ســقوط بازار مسکن
ایاالت متحــده را پیشبینی کرده
بود ،اخیرا گفــت مدیر عاملهای
بانکهــای کانــادا آمادگــی الزم را
بــرای ضررهــای اعتبــاری بالقوه
در صــورت کاهش بیشــتر رشــد
اقتصادی کشور را ندارند.
به اعتقــاد او رویال بانــک کانادا،
الرنتین بانک و بانک ســی آی بی

کاهش رشد اقتصادی کانادا

صنــدوق بینالمللی پــول اعالم
کــرد به دالیل داخلــی و خارجی،
پیــش بینــی خــود از نرخ رشــد
اقتصادی کانادا در سال  ۲۰۱۹را
با  ۰.۱درصدکاهش از  ۱.۶درصد
به  ۱.۵درصد رسانده است .با این
حــال این نهاد پولــی اعالم کرده
اســت رشــد اقتصادی کانــادا از
ســال آینده روند پر شتاب تری را
خواهد گرفــت و به  ۱.۹درصد در
سال  ۲۰۲۰افزایش خواهد یافت.
اقتصاد کانادا در ســه ماهه پایانی
ســال  ۲۰۱۸ضعیفتریــن رشــد
خــود در طول  ۲.۵ســال اخیر را
تجربه کرده بود .طبق اعالم مرکز
آمار کانادا ،رشــد اقتصــادی این

کشــور در ســه ماهه پایانی سال
 ۲۰۱۸تنهــا معــادل  ۰.۴درصــد
بوده است.
این رشــد شــگفتآورکه از ســال
 ۲۰۱۶بدین ســو مشاهده نشده
بــود در شــرایطی رقم خــورد که
اقتصاد این کشــور در ســه ماهه
ســوم ســال قبل رشــد خــوب 2
درصدی را تجربه کرده بود.
به گفته این مرکز ،اقتصادکانادا در
ســال  ۲۰۱۸رشد  ۱.۸درصدی را
تجربه کرد که در مقایسه با رشد
سه درصدی سال  ،۲۰۱۷کاهش
زیادی یافته است.
مــت اســتوارت ،کارشــناس
اقتصادی کانادا گفت :مشکالت

ســی بیشــتر از سایر
بانکهــا در معــرض
خطرهستند.
روزنبــرگ گفــت
ســهامهای کانادایی
بیشــترین ضربه را از
درجــات باالی بدهی
خانــوار نخواهنــد
خــورد .او بیشــتر نگران اثــر این
مسئله روی خردهفروشی بود که به
گفته او 60درصد از اقتصاد کشــور
را تشکیل میدهد .اوگفت باید در
نظر داشــت که بازار سهام بیشتر
تحت تاثیر رشــد تولیــد ناخالص
داخلــی جهانی قــرار دارد تا رشــد
تولید ناخالص داخلی کانادا.
روزنبــرگ گفت با وجود اینکه فکر
میکنــد دالر کانــادا بــه افت خود
ادامــه خواهــد داد ،فکــر میکند
بخش انرژی کشور پتانسیلهایی
دارد و با توجه به اینکه قیمت نفت
باالتر رفته میتواند رشدکند.
اوگفــت« :به نظرم اگر یک بخش
از بازارهای کانادا باشد که در حال
حاضر وضعیــت خوبــی دارد ،آن
هم بدون اینکه اخبار مثبت خیلی
چشــمگیری برایش شکل گرفته
باشد ،بخش انرژی کشور خواهد
بود».

بالقــوه موجود در اقتصــاد کانادا
شــامل بدهی بــاالی خانوارها و
افزایش نرخ بهره هستند.
صندوق بینالمللی پول با اشاره به
کاهش رشد اقتصادی کشورهای
جهان گفته اســت که چشمانداز
اقتصادی برای بسیاری ازکشورها
هنوز هم چالش برانگیز است .این
نهاد از جنگ تجاری بین چین و
آمریــکا ،کاهش رشــد اقتصادی
کشــورهای توســعه یافته ،عدم
توافق نهایی بر سر امضای پیمان
تجارت آزاد آمریکای شمالی بین
کانادا و مکزیک و آمریکا موســوم
به نفتا و بحران ارزی کشــورهای
نوظهور به عنوان عوامل خارجی
مؤثر بــر کاهش رشــد اقتصادی
کانادا یاد کرده است.

Love of Courage

رهبر جوان ان دی پی کتاب خاطراتش را منتشر کرد

جگمیــت ســینگ وکیــل و
سیاســتمدار کانادایی است
کــه از ســال  ۲۰۱۷رهبــری
حزب نیودمکرات کانادا را به
عهده دارد .او نماینده بارنابی
جنوبی در اســتان بی .سی.
در پارلمان کانادا است.
جگمیت سینگ رهبر جوان
و جدیــد حــزب نیودمکرات
کانــادا داســتان زندگیش ،و
بخصــوص حوادث تلخی که
در کودکی بر او گذشــته را با
نوشــتن کتاب با کانادایی ها
در میان می گذارد.
جگمیــت ســینگ در ایــن کتاب
درباره آزارجنســی کــه در کودکی

دیده و نیز اعتیــاد پدرش به الکل
صحبت می کند.
او مــی گوید با این امید تصمیم به

شرح آزار جنســی دوران
کودکــی اش گرفته که به
دیگر قربانیان آزار جنسی
کمک کند .او برای اولین
بــار در این بــاره صحبت
می کند .کتاب او Love
 of Courageنام دارد.
سینگ می گوید وقتی ده
ســاله بوده توسط مربی
هنرهای رزمــی مورد آزار
جنسی قرارگرفته.
او می گوید این مسئولیت
را بر دوش احســاس کرده
که از شــهرت خود برای کار نیک
استفاده کند.
جگمیــت ســینگ معتقد اســت
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کانادا قوانین سختگیرانه را
برای فیسبوک تشدیدمیکند

گــزارش
از
پــس
کمیســیونهای بخــش
خصوصیکاناداکهفیسبوک
را به اتهام اشتراک گذاشتن
دادههای شــخصی کاربران
محکــوم کــرد ،نمایندگان
مجلــس ایــن کشــور از ۳
حزب بــزرگ کانــادا اعالم
کردند که مقررات بیشتری
برای جلوگیــری از اینگونه
ســوء اســتفاده اطالعــات
کاربــران در شــبکههای اجتماعی
نیاز است.
این گزارش نشان داد که فیسبوک
به یک نرم افزار با نام «این زندگی
مجــازی شماســت» اجــازه داد
کــه اســامی کاربــران ،جنســیت
آنها ،عکسهای پروفایل ،لیســت
دوســتان و پیامهــای شــخصی
کاربران را بدون رضایت آنان جمع
آوری کند.
بر اســاس این گــزارش ،اطالعات
جمع آوری شــده سپس در اختیار
شرکت تحلیلی کمبریج قرارگرفت
کــه کاربــران را بــا پیامهایــی که
محتوای سیاسی دارند هدف قرار
میداد.

تجربیات سخت دوران کودکی به
اوکمک کرده تا با ســیل انتقاداتی
که بر او می شــود ،مقابله کند .او
می گوید ســختی این انتقادات به
گرد تجارب سختی که در گذشته
داشته نمی رسد.
جگمیت ســینگ  ۴۰سال بیشتر
ندارد و ســال گذشته با گورکیران

فیسبوک گفته است که تحقیقات
در ایــن زمینــه را جــدی میگیرد
و پیشــنهاد داده کــه وارد توافــق
اجرایی شــود ،امــا ایــن در حالی
است که کمیســیونر حفظ حریم
شخصی کاربران گفت که فیسبوک
یافتههــای او را نپذیرفتــه و او از
قــدرت اجرایــی الزم برخــوردار
نیســت تا بر این امر پافشاری کند
که آنان مسئوالنه عمل کنند.
«جــان براســارد» ،نماینده حزب
محافظــه کانــادا میگویــدکه این
گــزارش بــه طــور واضــح نشــان
میدهدکه فیسبوک نیازمند اعمال
قوانین سختگیرانه تری است.
"نه تنها قوانین ســختگیرانه تری

کارسیدو ازدواج کرد .او از  ۲۰۱۱تا
 ۲۰۱۷نماینده مجلس قانونگذاری
انتاریو بود .او که همیشــه توربان
(کاله ویژه ســیکها) به ســر دارد،
بــه خاطر خوشپوشــی و اســتایل
همواره مورد توجه رسانه هاست.
او خود را مترقی ()Progressive
و سوشیال دمکرات می داند .وی

اعمال خواهد شد ،بلکه همچنین
این توانایی به آنها داده میشــود
تا کاربرانی که از ســوی فیسبوک
حریــم خصوصی را نقض میکنند
شناساییشوند".
به گفته نمایندگان احزاب سیاسی
کانادا ،بسیاری از متحدان آنها
در سراسر جهان به منظور حفظ
حریم خصوصی کاربران شــروع
به اجــرای ایــن نــوع از مقررات
سختگیرانهترکردهاند.
«آریف ویرانــی»  ،نماینده حزب
لیبــرال کانــادا موافقت خــود را
بــا انجام اقدامات بیشــتر در این
زمینه اعالم کرده است.
به گفته ایــن نماینده کانادا اولین
کشــوری اســت کــه دخالتها و
تبلیغــات سیاســی را در سراســر
پلتفرمشبکههایاجتماعینظارت
میکند و برای برخی از نقض حریم
خصوصــی مبلــغ  ۱۰۰هــزار دالر
جریمه در نظرگرفته است.
وزیــر خارجــه کانادا نیــز میگوید
کــه اعمــال قوانین بیشــتر برای
شــرکتهایی کــه شــبکههای
اجتماعــی را اداره میکننــد
نمیپذیرد.
او همچنیــن احتمال داده اســت
کــه انتخابــات آتــی کانــادا هدف
حملههای سایبری قرار بگیرد.

خواهــان افزایــش دســتمزدها به
ســاعتی  ۱۵دالر و غیــرکریمینال
شــناخته شــدن مالکیت هر گونه
مواد مخدر برای استفاده شخصی
است .او همچنین خواهان حذف
بعضــی از تخفیــف هــای مالیاتی
ثروتمنــدان صــدر جــدول درآمد
است.
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کبک..

استان در مصاف هجوم سیل

علی اشرف شادپور
(پی یرفون)
زندگی ما به یکســری عوامل
طبیعی بستگی دارد که همه
آنهــا در جــای خــود نعمــت
هســتند .اما بعضــی از آنها،
در عین اینکــه نعمت بزرگی
هســتند ،گاهی هم درد سرساز و
حتــا ویران کننــده و خطرناک به
نظر می رسند .آب ،یکی از همین
نعمت هاســت که در هر دو طرف
این بحث قــرار دارد .زیــرا اگر آب
نبود ،زندگی هم نبود .در جاهایی
حتا برای چند قطره باران همه به
دعا و نیایش توســل می شود .اما
اگر همیــن باران نعمــت از اندازه
بیرون رود ،باعث دردسر ،ویرانی،
خسارت و حتا مرگ می شود.
در مقابــل اخبــار نگــران کننده و
تصاویــر دلخراشــی کــه از نقــاط
مختلــف کشــورمان می رســند و
همچنیــن تعــداد مــرگ و میرها
و بــی خانمــان شــدن ها و ســایر
اتفاقات ناشی از سیل و باران های
غیرمنتظره ،نمی توان منقلب نشد
وکدام دل است که کباب نشود.
کشور کانادا ،استان کبک و شهر
مونتریال هم از این حوادث برکنار
نیستند ،بخصوص مناطقی که در
کنار آبراهه هایی مانند سن لوران
و در ســطح پایین تری قرار دارند.
هنوز خرابی های ناشی از سیالب
های ســال  2017کامال جبران و
مرمت نشــده؛ باران هــای بهاری
سال  2019از راه رسیدند.
گرچه هموطنان ساکنان مونتریال
تاکنون اخبــار مربوط
به طغیان رودخانه ها
و جاری شدن سیل و
عواقــب آن را از طریق
رسانه ها دیده و شنیده
انــد ،اما جهــت مزید
اطــاع ،بخــش هایــی از مطالب
منتشر شده را مرور می کنیم.
(خبرهــا ،آمار و ارقــام مربوط به
زمان تنظیم این مقاله است).
گازت مونتریال:
"حالــت اضطــراری در کبــک،
مونترال بــه اهالی توصیه می کند
کــه خانه های خــود را ،در مقابل
بــاران هــا و ســیالب هــا ،ایمــن
کنند ،با توجه به پیش بینی های
هواشناسی درباره پیشروی طوفان
بــه ســاکنان مناطــق ســیل خیز
هشدار داده می شود".
خوانندگان توجه دارند که مقامات
شــهری و مسئوالن امور در کانادا
منتظر نمی مانندکه ســیل جاری
شود ،خرابی ایجاد کند و عده ای
را غرق ســازد و… ،آنگاه به مردم
هشــدار دهند .به قــول خودمان،
عالج واقعــه را قبــل از وقوع باید
کرد.
بــه هرحال ،مطابق اخبــار ،در اثر
باال آمدن سطح آب در رودخانه ها
و آبراهه ها 2389 ،خانه مسکونی
در کبک زیر سیل رفته است.
همچنیــن  2300خانه هم تخلیه
شــده اســت .متاســفانه اوضــاع
چندان رضایت بخش نیست ،چون
میزان سیل بیش از حد پیش بینی

بوده است .تا
زمــان تنظیم
ایــن مطلب،
مونترالنسبتا
در امــان بوده
اســت .اما در
بخــش هایی
از استان کبک تخلیه ادامه
داشته است.
در یــک حادثــه غــم انگیز،
یــک نفــر جــان خــود را از
دســت داده اســت .گویا در
اطراف اتاوا ،ســیل بخشــی
از یک جاده را شســته بود.
یک زن  70ســاله ،در پشت
فرمان یک پونتیاک ،کنترل
ماشین را از دســت داده و در یک
گودال ،که ســیل آن را پوشــانده
بود ،ســقوط کــرده و فوت شــده
است.
آقای فرانســوا لگو ،نخســت وزیر
کبک ،ضمن بازدید از نقاط سیل
زده ،گفته است دولت برای مقابله
با سیل برنامه هایی را تنظیم کند
تا هر دو یا ســه سال مجبور نشود
بــرای مرمــت خانه هــای معینی
خسارت بپردازد.
وی مــی گویــد :نمــی تــوان پول
مالیات دهنــدگان را برای دومین
یا ســومین بار ،به عنوان خسارت
ناشی از سیل پرداخت.
آقای لگو سقف این قبیل خسارت
هــا را  100000دالر تعییــن کرده
و پیشــنهاد کرده است که مالکان
خانه های سیل گیر مبلغ 200000
دالرکمک از دولت بگیرند و بجای
دیگــر نقل مــکان کنند.
اما ایــن پیشــنهاد مورد
اعتــراض بعضــی از مردم
قــرار گرفتــه و آن را کافی
نمــی داننــد .همچنیــن
آقــای لگو ،بعــد از دیدن
نواحی سیل زده ،از کوشش های
مردمــی و از مســئوالن اســتانی
و فــدرال ،بــرای کمک رســانی و
آمادگــی هــای قبلــی ،قدردانی به
عمل آورده است.
حدود  800نفر از نظامیان کانادا به
نواحی ســیل زده اعزام شدند و در
پرکردن کیسه های ماسه و اخطار
به تخلیه خانه هایی که در معرض
سیل بودند فعالیت می
کردنــد .در جاده های
دور دســت ،کامیــون
های ارتشــی اشخاص
معلــول و نیازمنــد به
کمــک را بــه جاهای
امن انتقال می دادند و
این کمک ارتش نشان
از ایــن داشــت که در کنــار مردم
اســت .به نظر می رســیدکه همه
چیز بخوبی برنامه ریزی شده بود.
به گفته مقامات هواشناسی ،دلیل
اصلــی این ســیل ناخواســته گرم
شــدن ناگهانــی هوا توام بــا باران
های مداوم اســت که باعث ذوب
شــدن برف های انباشــته در کوه
ها شــده و در نتیجه جاری شدن
آب بیش از کشش رودخانه ،اتفاق
افتاده است.
گویا به همین دلیل اســت که در

ماه های آوریل و می هوا به تدریج
گــرم می شــود تــا چنیــن اتفاقی
نیفتد! اما گاهی هوا هم یادش می
رود که آهسته ترگرم شود!
حاال که صحبت از هوا و هواشناسی
شــد ،بد نیست این داستان کوتاه
را هم بشــنویم .روزی رئیس اداره
هواشناسی یک شهر به همسرش
گفت:
تقاضا کردم ماموریــت مرا به یک
شهر دیگر منتقل کنند.
خانم پرسید چرا؟!
گفت هوای این شهر به حرف من
گوش نمی دهد!
بعضــی وقت ها ،هــوای مونتریال
هم به حرف گوش نمی دهد!
بــا این حــال ،در مونتریال اخطار
تخلیه داده نشــده است .شهردار
مونتریــال ،خانــم والــری پالنت،
ضمــن ســر زدن به نواحــی که در
معرض ســیل قــرار دارنــد ،گفته
مردم نگران اموال خود نباشــند،
زیرا ســازمان های امدادرسانی هر
لحظــه آماده هســتند تا به کمک
مردمبشتابند.
خبر دیگر اینکه ،در ویکند طوالنی،
 60نفــر از نظامیــان بــه مناطــق
مختلف ایل بیزار ،ایل بیگرا و الوال
رفته و به اقدامات جلوگیرانه کمک
کرده اند.
عــده ای از مــردم هــم گاهــی به
شوخی و گاهی به جد ،اظهار نظر
کــرده انــد .در ویدیــوی کوتاهــی
شخصی ضمن نشــان دادن وضع
آب گرفتگی جزیره ایل مرسیه ،می
گوید:
اهالی این جزیره خود آماده
حــوادث هســتند و آنان را
قهرمان می نامند.
بعضی ها هم از شــهرداری
هــا مــی پرســند در مکان
هایــی کــه احتمال ســیل
وجــود دارد ،چــرا اجــازه
ساختمان سازی می دهند؟
(آخرین خبر از سیل آنست که در
مونتریال هــم ،در محله های پی
یرفون ،راکس بورو ،شــرق بولوار
گوئن ،وضع اضطراری اعالم شده
اســت .بــه روایت مســافری که از
شــهر کبک آمده ،آب مزارع را که
گرفته ،تا وسط جاده ها هم رسیده
است).
در اینجــا الزم اســت از آمادگــی
مقامات شــهری ،استانی و فدرال
بــرای روبــرو شــدن مســئوالنه با

ایــن قبیل حــوادث و همچنین از
سرعت عمل و ورود به هنگام آنان
به صحنه حوادث ،یادی شود .در
اغلب نواحی ســیل گیــر ،با ایجاد
موانــع مناســبی تا حــدود امکان
از وارد شدن خســارات جلوگیری
کردنــد ،موانعــی از قبیل کیســه
های شــن و ماســه ،چیدن بلوک
هــای بتونــی و پوشــاندن آنهــا با
نایلون ضخیم و محکم کردن آنها
با وسایل مناســب و نظایر آنها که
واقعا تحسین برانگیز است.
ایــن اقدامات مرا به یاد باران یخی

ژانویــه  1980می انــدازد که تمام
ســیم های برق رســانی به دیواره
هایــی از یــخ تبدیــل شــده بودند
و همیــن وضــع باعــث اتصــاالت
الکتریسیته شده و برق اکثر نقاط
قطــع شــده بــود .در نتیجه قطع
برق ،بسیاری از خانه ها هیچ گونه
وسیله گرما نداشتند.
ســازمان دهــی نیروهــای
امدادرســانی ،اسکان تعداد زیادی
از مردم در ســالن های بزرگ ،که
بوسیله ژنراتورهای بیزینی گرم می
شــدند ،تامین مایحتاج ساکنین

هایکهارتونیان

آن سالن ها ،حتی ایجاد سرگرمی
برای بچــه ها واقعا حیــرت انگیز
بود؛ مخصوصا برای من که تازه به
این دیار آمده بودم .ماموران پلیس
به در خانه های اشخاص سالمند
و مریــض مراجعه مــی کردند و با
مهربانی آنان را تشویق می کردند
که به پناه گاه ها بروند و در این کار
هم آنــان را همراهی می کردند .از
همه تماشایی تر بردن بیماران فلج
به بیمارستان های مربوطه بود که
خود مقاله دیگری الزم دارد.
•

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

Cell. : 514 574-6162

HAYK HARTOUNIAN

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

کانادا :اوضاع برندهـا خراب است!

سال های پایانی فروشگاه های خردهفروشی نزدیک است؟
برندهــای مشــهور
در آمریکای شمالی
حال و روز خوشــی
ندارنــد و در حالــی
که بعضــی برندها
از تعــداد شــعبات
شــان کاســته اند؛
برخی دیگر مشغول
تعطیــل کــردن تمام
فروشگاه هایشان هستند.
در آمریــکا دهها خردهفــروش از
بیــن رفتهانــد .بعضــی برندهای
شناختهشــدهتر از جملــه گــپ
و ویکتوریــا ســیکرت دارنــد بــا
بســتن مغازههایــی کــه از درجه
موفقیــت کمتــری برخــوردار
هستند با شرایط جدید وفق پیدا
میکنند و به عبارتی «آخرالزمان
خردهفروشهــا» بــه نوعــی فــرا
رسیده است!
در کانادا شرکت سیرز ورشکست
شــد و در کنار آن فروشــگاه های
زنجیرهای مثل پیلس شوز ،تاون
شوز ،ناین وست ،هوم آوتفیترز،
جین ماشین و خیلیهای دیگر به
پایان خود رسیدهاند.
اوضاع واقعا خراب است .تنها به
مــاه آوریل رســیدهایم و از همین
حــاال در آمریــکا اعالم شــده که
 6000مغازه بسته خواهد شد؛ در

حالــی که این تعداد مغازه در کل
سال  2018بسته شده بودند.
البته آخرالزمان خردهفروشها در
کانادا از شدت کمتری برخوردار
بــوده اســت .بــه طور مثــال ،در
بسیاری از شهرهای آمریکا مراکز
خریــد و مالهــا کامال ســوت و
کور هســتند؛ اما در کانادا هنوز
مشتری جذب میکنند.
از طــرف دیگــر ،خردهفروشــان
بینالمللــی کــه میخواهند دنیا
را فتح کنند اغلب کارشــان را به
صورت آزمایشــی در کانادا شروع
میکنند.هنوزبسیاریازبرندهای
لوکس و خردهفروشهای جهانی
به کانادا میآیند و اغلب کارشان
را از یورکدیــل انتاریــو شــروع
میکنندکه بیشــترین پــول را در
میان تمام مالهــای خرید کانادا
کسب میکند.
آن ژاردن متخصــص بازاریابی و
اســتراتژی کســبوکار از شرکت

ماینــد فــارم میگوید:
«از نظــر مــن تفــاوت
اصلــی بیــن آمریــکا و
کانــادا در ایــن زمینه
گســتره جمعیــت و
ثــروت نســبی اســت
که این مســئله باعث
شــده آمریکا در زمینه
خردهفروشی بیش از حد
اشباع بشود».
او اضافه کرد« :تعرفههای وارداتی
خوب با چین ،هند ،ویتنام و دیگر
کشورها باعث شد کاالهای ارزان
به شــدت قابل دسترس باشند و
در نهایــت بخش پوشــاک کامال
کاالییســازی شــود و فرهنــگ
«بیشتر بیشــتر است» رواج پیدا
کند».
او اضافــه کرد که بــه این ترتیب
کاالهــای ارزان همــه جــا پیــدا
میشــدند که چنیــن چیزی یک
بوکاری دوامپذیــر
مــدل کســ 
نیســت .از طرف دیگر کانــادا آن
نوع جمعیت زیادی را نداشته که
بخواهد در فضای خردهفروشــی
بیش از حد اشباع بشود و از طرف
دیگر سیستم تعرفهای متفاوت و
گرانی در مقایسه با چین دارد.
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کانادا...

چرا طبقه متوسط کانادا به سرعت در حال
ناپدید شدن است؟

کانادا قصد دارد با گسترش حضور
خــود در خــارج از کشــور ،جذب
دانشــجویان بینالمللی را افزایش
دهد.
ایــن اقدام کانــادا در تــاش برای
پیشــرفت در تنــوع کالسهــای
درس و افزایــش مزایای اقتصادی
است.
ایــن مزایــای اقتصــادی ســالیانه
میلیاردها دالر بوده است.
بیــن ســالهای  ۲۰۱۰تــا ۲۰۱۶

میــادی ،ســود مالی حاصــل از
حضــور دانشــجویان خارجــی در
این کشــور دو برابر شده است که
ایــن میزان بــه  ۱۱.۶میلیارد دالر
میرسد.
درآمد حاصل از سیســتم آموزشی
کانادا از حدود  ۱۷۰هزار شــغل در
این کشور پشتیبانی کرده است.
بخش وســیعی از این دانشجویان
خارجی از کشــورهای هند و چین
به کانادا رفتهاند.

در حالیکــه در ســالهای اخیــر
دانشــجویانی از کشــورهای در
حال رشــد همچون ویتنام نیز به
کانــادا رفتــه و در آنجا به تحصیل
پرداختهاند.
مقامات دانشــگاهی کانادا انتظار
دارنــد کــه ایــن کشــور مقصــد
کشــورهایی بــا اقتصــاد در حــال
توســعه از قبیــل کلمبیــا و آفریقا
باشد( .به نقل از یودبلیو نیوز)

All aspects of Immigration

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

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

بحران نفتی گردن دولت کانادا افتاد

دولت ایالت آلبرتا و دولت فدرال
کانادا مقصران تداوم مشــکالت
صنعت نفت این کشور هستندکه
اکنون به یک بحران تمام وکمال
تبدیل شده است.
دو ســوم از  ۱۵۰نفــری کــه در
نظرســنجی "دیلی اویــل بولتن"
شــرکت کردند ،اظهــار کردند که
نسبت به چشــمانداز کوتاه مدت
صنعت نفت و گاز بدبین شدهاند
و بیش از یک ســوم بسیار بدبین
بودند .تنها ســه درصد گفتند که
بســیار خوشبین هســتند و ۲۷
درصــد تا حــدودی خــوش بین
بودنــد که منعکس کننده تصویر
تیرهتر است.
نتیجه ایــن نظرســنجی چندان
تعجــب برانگیز نیســت .صنعت
نفــت کانادا از بحران قیمت نفت
 ۲۰۱۴بیــرون آمد امــا با کمبود
ظرفیــت خط لوله روبرو شــد که
برخی از تولیدکنندگان را ناچارکرد
برای حمل نفت و رســاندن آن به
پاالیشــگاهها ،از قطارهای نفتی
اســتفاده کنند .این امر حاشــیه

از ﺳﺎل1386

کانادا ،به دنبال جذب بیشتر دانشجوی خارجی

)Jean Sébastien Boudreault (Lawyer

Federal Québec Provincial

 23آوریــل -جامعه شناســان در
تحقیقی جدید اخطــار دادهاند که
بزرگتریــن و پویاترین شــهرهای
کانادا از نظر اقتصادی دارند تبدیل
به جزیرههایــی از انزوای فرهنگی
میشوند چون نابرابری اقتصادی
در حال رشد است و همسایههای
این شهرها دارند بیش از همیشه
دو قطبی میشوند .آنها میگویند
نتیجــه چنیــن چیــزی میتوانــد
جامعــهای تکــه تکــه و بیاعتماد
باشــد که در آن به سختی میتوان
بین گروههای مختلف نکات تشابه
پیدا کرد.
با اســتناد به دادههای جمعآوری
شــده توســط محققان دانشــگاه
تورنتو ،هر چهار منطقه شــهری
بزرگ کانادا یعنی تورنتو ،مونترال،
ونکــوور و کلگــری شــاهد ناپدید
شدن محلههای با درآمد متوسط
هســتند .محلههای با درآمد باال
و درآمــد پایین دارند جای آنها را
میگیرند.
پروفسوردیویدهولچانسکیمحقق
ارشد این گزارش میگوید با وجود
اینکه این روند چند دهه است که
ادامه داشــته ،او ارقام را بر اساس
جدیدترین دادههای نظرســنجی
به روزرسانی کرده و به این نتیجه
رسیده که تغییرات عمیقی به طور
مــداوم در حــال شــکلگیری در
شهرهای کانادا هستند.
در ســال  ،1980روی هم رفته 60
درصــد از مناطقــی کــه در تورنتو
مــورد نظرســنجی قــرار گرفتنــد
مناطق با درآمد متوســط بودند و
تا ســال  ،2015تنهــا  28درصد از
آنها طبقه متوسط مانده بودند.
در عیــن حــال ،محلههای فقیر و
ثروتمند به شدت رشدکردهاند.
درصــد مناطــق ثروتمنــد از 12
درصد به  21درصد رسید و مناطق

•
بازار مســکنی کــه مقرون
به صرفه نیست دلیل دوم
است.
در دهههای اخیر ،شهرها
از ساختن یا اجباری کردن
مسکن اجتماعی و مقرون
بــه صرفــه دور شــدهاند و
همه چیز دست نیروهای
بازار افتاده است.
قیمت مسکن پایین نرفته
و در خیلی موارد درآمدها
بــا درآمد پایین «سختکوشی
افت کردهاست.
•
هــم رشــدی دیگر به معنی
ا نفجــا ر ی موفقیتنیست!» در درجــه بعــدی ،مالیــات
عاملــی تاثیرگــذار روی این
داشتند و از 28
پدیده بوده است.
درصــد بــه 51
درصد رسیدند .حتی در دوران اوج در دهه نود میالدی ،کانادا کاهش
فعلــی هم اکثر محلههــای تورنتو شــدید مصرفگرایی اجتماعی را
تجربــه کــرد و در ســالهای بعد
درآمد پایین دارند.
روندهایی مشــابه البته با شــدتی از آن چنــد بــار مالیاتهــا پاییــن
کمتــر در مونتــرال ،ونکــوور و آمــد .کاهــش مصــرف عمومــی
خصوصا روی فقــرا اثر میگذارد و
کلگری هم دیده شده است.
هولچانســکی در وبــاگ خــود کاهش مالیات به شدت به کمک
نوشــت« :تورنتو دیگر شــهری از ثروتمندانمیآید.
محلهها نیست .مجموعهای است •
از جزایری که توسط سطح درآمد در نهایت ،تبعیض نقشی چشمگیر
از یکدیگر جدا شــدهاند .دسترسی در افزایــش نابرابــری داشــته
به فرصت به اضافه سختکوشــی مخصوصا چون تعداد اقلیتها در
دیگر به معنی موفقیت نیست .در میان مهاجران زیاد شــده و باعث
منطقــهای که پــر از جزایر ثروت و شــده تبعیض به مسئلهای بزرگ
فقر است ،مکان زندگی شما بیش بــرای رفــاه خانوارهــای کانادایی
از همیشه دسترسی شما به فرصت تبدیل بشود .بسیاری از مهاجران
و داشتن یک زندگی بهتر را تعریف نمیتواننــد اســتخدام شــوند،
شغلهایشــان را نگه دارند یا در
میکند».
این مســئله محدود به خود شهر شغلشان پیشرفت کنند.
نیســت .همیــن رونــد دارد در محققان میگویند قدم اول کاهش
حومههای شهر هم دیده میشود .ضررهای موجود است .یک راهحل
یک مثال دراماتیک آن این اســت در زمینــه کاری میتوانــد ایجــاد
که منطقه پیل واقع در حومه شهر نردبانهای پیشرفت کاری به جای
تورنتو شاهد رشد محدودههای با کارهای منتهی به بنبست باشد.
درآمدکم از  2درصد در سال  1980آنها در عین حال میگویندکشور
نیازمنــد رویکردی جدید نســبت
به  52درصد در سال  2015بود.
هولچانسکی میگوید چهار دلیل به مسکن اســت چون این بخش
اصلی برای ناپدید شدن محلههای از اقتصاد به شــدت دارد نابرابری
را تشــدید میکند .بــرای کاهش
طبقه متوسط وجود دارد.
•
فشــار روی این بخــش باید دولت
دلیل اول تغییر بازارکار است.
در همــکاری با بخــش خصوصی
مثــل بســیاری از کشــورهای مسکن مقرون به صرفه بسازد.
توســعهیافته ،کانــادا هم شــاهد البتــه محققــان اخطــار میدهند
کاهــش شــغلهای تولیــدی که این روند را نمیتوان یک شــبه
اتحادیــهدار بــا درآمد باال بــوده و معکوس کرد چون اتفاقی است که
شغلهای با درآمد پایین در بخش طی  30سال افتاده است.
•
خدمات جای آنها را گرفتهاست.

Represented by

سود آنها را کمترکرد و باعث شد
شاخص قیمت "وســت کانادین
سلکت" سال گذشته بیش از ۵۰
دالر در هر بشکه ارزانتر از وست
تگزاس اینترمدیت آمریکا شود.
در مواجهه با این ریزش قیمت و
تأثیر آن روی صنعت ،دولت ایالت
آلبرتا در دســامبرگذشته کاهش
اجباری تولید نفــت را اعالم کرد
کــه قیمتها را ســریع ًا بــاال برد.
بــا این حــال بســیاری همچنان
ناراضــی بودند چرا که نفت کانادا
برای پاالیشگاههایی که به سرعت
به نفت سنگین تقریب ًا مفت عادت
کرده بودند ،بســیار گران به نظر
آمــد .بــا این حــال شــرکتهای
حفاری کانادایی شــانس آوردند
و کمبــود عرضــه نفت ســنگین
به دلیــل تحریمهای آمریکا علیه
ونزوئال ،تقاضا برای نفت سنگین
کانادایــی را با وجود قیمت باالتر
آن افزایش داد.
با وجود نور امید اندکی که ایجاد
شد ،چشمانداز صنعت نفت کانادا
به شــدت تیره است و دیلی اویل

بولتن هزینه سرمایه بسیار کمتر
ایــن صنعــت در ســال میالدی
جاری را پیش بینی کرده اســت.
شــایان ذکــر اســت که قســمت
عمده این هزینهها سرمایه صرف
اکتشاف و تولید نخواهد شد بلکه
به تعمیرات و نگهداری اختصاص
داده میشــود .تولید و اکتشــاف
امسال تنها  ۲۱درصد در مقایسه
با  ۵۷درصد در سال گذشته سهم
خواهد داشــت در حالی که سهم
تعمیرات و نگهــداری  ۴۹درصد
خواهد بود.
بر اســاس گزارش اویــل پرایس،
آنچه که مایه نگرانی بیشتر است،
دربــاره مناطق رشــد تولید نفت
اســت .اکثر شــرکت کنندگان در
ایــن نظرســنجی به جــای کانادا
انتظار دارند تولید آمریکا رشدکند
که دالیل آن مشابه دالیل بدبینی
کلــی به چشــمانداز صنعت نفت
کانــادا به دلیل وجود مشــکالت
در قالــب موانع رگوالتــوری برای
توســعه کسب وکار در آلبرتا و در
سطح فدرال است.
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ایران و آمریکا :نگاه...
پیام واقعی ظریف برای آمریکاییها
مجتبی واحدی
یکــی از عالقهمندیهای مقامات
جمهوریاســامی ،گفتگــو بــا
رسانههای آمریکایی است تا ثابت
شود صدها و شاید هزاران میلیارد
تومان هزینه شبکههای
داخلــی و بــرون مرزی
ســیمای جمهــوری
اســامی ،نتوانســته
نیاز نظــا م والیت فقیه
به رســانههای آبرومند
و معتبــر بینالمللــی را
کاهش دهد.
گفتگــو بــا رســانههای
آمریکایــی در دوره
احمدینــژاد بیشــتر
مصرف داخلی داشــت
و دوره روحانــی ،عمدتا
بــا هــدف فریــب افکار
ج از
عمومــی در خــار 
مرزهــای ایــران و بــا
اســتفاده از تســلط
نســبی جواد ظریف به
ن انگلیســی صورت
زبا 
میگیرد .در تمامی این
مصاحبهها ،خبرنگاران آمریکایی
ک سوژه مشترک دارند:
ی 
"سرنوشت گروگانهای جمهوری
اسالمی در زندانهای ایران".
قبــا ایــن گروگانهــا ،عمدتــا
زندانیان سیاسی ایرانی بودند .اما
چند ســال اســت که باجگیری از
طریــق دســتگیری و آزادی اتباع
کام ســران نظام را شیرین
غربیِ ،
کــرده و همیــن امر ،طیــف افراد
مورد پرسش رســانههای غربی را
نیزگستردهتر نموده است که البته
به تدریج ،پرسشگری از سرنوشت
زندانیان آمریکایی  -یا دو تابعیتی
 در مرتبهای باالتر از سرنوشــتاتباع ایرانی قرارگرفته است.
مقامهــای ایرانی  -از احمدینژاد
تــا ظریــف  -درگفتگــو بــا
رسانههای آمریکایی ،همواره یک
پاسخکلیشهای ارائه مینمودند که
"قــوه قضائیه جمهوری اســامی
مستقل است و دولت نمیتواند در
ن قوه دخالت کند".
کار آ 
پ کار
امــا ظاهــرا فشــارهای ترام 
خــود را کــرده و پاســخها در حال
تغییر است.
جواد ظریف ،معرف حضور است؛
همــان وزیرخارجه هیچــکاره که
چنــدی قبــل در داخل کشــور در
حــوزه مســئولیت خود بــه هیچ
انگاشــته شــد و در اعتــراض بــه
آن ،از مســئولیت خــود اســتعفا
داد .او اکنــون در قلــب سیاســی
امریکا نشسته و پیا م محبت برای
آمریکایــی ها میفرســتد که "من
اختیار کامــل دار م در مورد تبادل
زندانیان ،مذاکره کنم ".
امــا چــرا او درســت در اوج
تهدیدهای سیاســی و اقتصادی
آمریــکا ،چنیــن پیامــی ارســال
میکند.
ن موضــوع ،بد
بــرای روشنشــد 
نیســت به ایننکته اشاره شود که
حضــور کنونی ظریــف در امریکا،
نه مناســبت زمانــی دارد -مانند
دوره برگــزاری مجمــع عمومــی

پ کار
«فشارهای ترام 
خود را کرده؛ پاسخهای
وزیرخارجه هیچکاره در
حال تغییر است».
ســازمان ملــل کــه
مقامات کشورهای
در
گوناگــون
نیویورک جمع می
شــوند -نه حضور
او بــه دلیل برگزاری
نشســت مهمی در
ســازمان ملل است
که اســتقرار نسبتا
طوالنی مدت ظریف
در خــاک آمریــکا را
در اوج فشــارهای
آمریکا و لفاظیهای
ســران جمهــوری
اســامی ،توجیــه
نماید .کسانی که با
این دیدگاه نگارنده،
مخالفند بهتر است
به این پرسش دهند
که " ظریف در سفر نسبتا طوالنی
خود بــه نیویــورک با کــدام مقام
خارجی دیدار داشته است؟"
پاسخ تقریبا " هیچ " است.
در اینصــورت گــزاف نیســت اگر
بگوییــ م وزیــر خارجــه جمهوری
اســامی فقط بــه آمریــکا رفته تا
پیامهــای خــاص منتقــل نماید.
البته او با آگاهی از نقش رســانهها
در هدایت افکار عمومی و فشار بر
دولتمردان ،بخشی از انتقال پیام
را از طریق رســانههای پرمخاطب
امریکایی انجام داده است.
بعید نمیدانم که در انتخاب روش،
تفاهممحرمانه ای بین دو طرف به
عمل آمده باشد.
از ســوی دیگــر ،ســوژه ظاهــری
مذاکــره نیز کار دو طرف را آســان
مینمایــد .با اطمینان میگویم نه
سرنوشت پنج آمریکایی آنقدر برای
دولت امریکا مهم است که به خاطر
آنها سیاســتهای اعالمی خود را
تعدیل نماید نه جمهوری اسالمی،
آنقدر برای اتبــاع خود ارزش قائل
اســت که به خاطر آنها اظهار نظر
قاطع رهبر مبنی بر "مذاکره نکردن
با آمریکاییها" را زیر پا بگذارد.
از سوی دیگر اگر تبادل زندانیان،
تنهــا دغدغه ظریــف و طرفهای
مذاکــره احتمالی بود امــکا ِ
ن این
تبــادل ،بــه دور از هیاهوهــای
رســانهای وجود داشت؛ همانطور
که در دوره اوباما انجا م شد.
امــا این بــار ،اوال به جــای اوباما،
پ بر سرکار است.
فردی مانند ترام 
ثانیا جمهوری اســامی ،علیرغم
درشــتگوییهای تریبونــی ،بــه
نوعی مصالحه نیازمند است .برای
این مصالحــه ،دو طرف به همراه
ن افــکار عمومی بــا خود نیاز
کرد 
دارند .زیرا دیوسازی متقابل ایران
و آمریــکا از یکدیگــر بخصوص در
دوســال اخیر ،در حــدی بوده که
برای توجیه مذاکره ،به بهانههای
ظاهرا اخالقی و انسانی ،نیاز است
و چه بهانهای انســانی تــر از آزادی

گروگانهای دو طرف!
جــواد ظریــف تــا همینماههای
گذشــته ،هــرگاه در گفتگــو بــا
ن خارجــی بــا ســوالی
خبرنــگارا 
در مــورد زندانیــان -بخوانیــد
گروگانهای جمهوری اسالمی -
مواجه میشد با این ادعا که " قوه
قضائیهجمهوریاسالمی،مستقل
است" از پاسخگویی فرار میکرد.
اما اکنون که عملکرد و تصمیمات
ترامپ ،عرصه را بر رهبر جمهوری
اســامی و عوامل او تنــگ کرده،
ســخندهها بــاره خویــش در
خصوص عدم دخالت دولت در کار
قوه قضاییه را به فراموشــی سپرده
و از اختیــارکامــل بــرای مذاکــره
و تمهیــد تبادل زندانیان ســخن
میگویــد .وزیر خارجــه جمهوری
ح پیشنهاد مذاکره
اســامی با طر 
بــرای تبادل زندانیــان ،به صورت
رســمی عدول جمهوری اسالمی
از آخرین سیاســت اعالمی توسط
رهبــر جمهوری اســامی را اعالم
کرد.
رهبــر جمهــوری اســامی ،روز
بیست و دوممرداد ماه سال نود و
هفــت ،با اعال م اینکه "نه با امریکا
گ خواهــد شــد نــه مذاکره"
جنــ 
گفت" :مــا فقط وقتــی میتوانیم
وارد بــازی خطرنــاک مذاکــره با
آمریکا شویم که از لحاظ اقتصادی
و سیاســی و فرهنگــی بــه اقتــدار
مورد نظرمان برســیم و فشــارها
و هوچــی گریهــای او نتوانــد در
ما تأثیر بگــذارد اما در حال حاضر
مذاکــره قطعــ ًا بــه ضرر مــا تمام
میشــود و ممنوع است" .ظریف
در حالــی برای مذاکره بــا امریکا،
پیامتریبونی فرســتاد که هیچکس
نمــی تواند ادعــا کنــد جمهوری
اســامی در "شــرایط اقتدار" قرار
دارد .اما او انتقال پیام در خصوص
انســان در بند
سرنوشت تعدادی
ِ
را از طریــق تریبونعمومــی انجام
داد  -شــاید بــا هماهنگی برخی
نهادهای امریکایی -تا از یکسو ،از
طریق برانگیختن عواطف انسانی
امریکاییان به دولتمردان امریکایی
بــرای توجیه مذاکــره  -با دولتی
مثل دولت جمهوری اســامی -
کمککند و از سوی دیگر در داخل
ایران ،اتهام فراری بودن جمهوری
اســامی از مذاکره را رد نماید .در
واقــع ،یکی از اتهامات همیشــگی
جمهوری اســامی ،ترجیح تنش
و درگیــری بــر دوســتی و مذاکره
بوده اســت .اکنون که بسیاری از
ایرانیان ،نســبت به آینــده خود و
فرزندانشــان ،نگرانی اقتصادی و
امنیتــی دارند ،نظــام والیت فقیه
بــا عقب نشــینی آشــکار از قدرت
نماییهای تریبونی ،برای مذاکره
اعالم آمادگی مینماید.
پیا م وزیر خارجه جمهوری اسالمی
برای آمریکاییها ،حاوی نکته مهم
دیگری نیز هست.
تاکیــد ظریف در خصوص صاحب
اختیار بودن برای مذاکره با آمریکا
در مــورد زندانیــان و نهایی کردن
پروسه تبادل آنان ،در واقع انتقال
این پیامبرای دولت ترامپ است که

PAIVAND: Vol. 25  no.1420  May 01, 2019

12

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish

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

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

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

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

«ظریف یکی از بی شعورترین
دیپلماتهای جهان »
محمدبابایــی از روزنامهنــگاران
ســاکن ایــران در یادداشــتی بــه
واکنش جواد ظریف پرداخته و در
این رابطه نوشــت« :این یارو بار
دیگر ثابت کرد از منظر سیاســی
یکی از بیشعورترین دیپلماتهای
جهان اســت .بار اول وقتی ارباب
اســد ،افســار اســد را گرفت و به
تهران آورد و او را بازی نداد ،قهر
کرد که چرا من را به مالقات قاتل
نیم میلیون سوری نبردهاید .این
اندازه شــعور سیاســی نداشت تا
بفهمد در چنین مــواردی داخل
میوهجات حســاب نشدن ،اتفاق ًا
توفیق اجباری اســت .اکنون در
نیویورک میگوید من اختیار تام
دارم تــا بر ســر مبادلــه زندانیان
ایــران و امریــکا مذاکــره کنــم و
به توافــق برســم .مبادلــه کدام
زندانیان؟ آمریکا کشــور ترامپ و
کلینتون و اوباما نیســت ،امریکا
سرزمین قانون است.
همیــن االن انبــوه زالوزادههای
همین حضرات ،که چهل ســال

اســت امریکا را بزرگترین دشمن
خود میدانند و کشور را تا آستانه
جنگ با امریکا پیش بردهاند ،در
پناه قوانیــن امریکا ،و با پول من
و شــما ،شــهروند امریکا شدهاند
تــا از همانجا با اســتکبار جهانی
مبارزه کنند .همیــن زالوزادهها
انبوه ویرانگریهای والدینشان را
یکسره برای امثال ما گذاشتهاند،
و بــه ریش ما هم میخندند که با
هزار امیــد آرزو زندگی در کشــور
خودمــان را بــه هــر جــای دیگر
ترجیح دادیــم .همین زالوزادهها
در پنــاه قوانیــن امریــکا ،بــرای
حکومــت ددی جــواد و مامــان
معصومــه البــی هــم میکنند و
دوقورت و نیم شان هم باالست،
چون خیلی خوب میدانند ترامپ
و رئیــس ســازمان ســیا و دیوان
عالــی امریکا هــم بدون ســند و
مــدرک نمیتواند بــه آنها بگوید
باالی چشمشان ابروست.
دیپلمــات حجتیــهای! یعنــی تو
اینقدر شعور سیاســی نداری که

این ظریف ،نــه وزیر خارجه دولت
تدارکاتچیبلکهنمایندهتاماالختیار
رهبر جمهوری اســت که براساس
قانون اساســی ،تنها مقام رســمی
دارای اختیــار برای لغو یا تخفیف
مجازات زندانیان می باشد.
در واقع ،سخن گفتن از زندانیان،
روشــی دیپلماتیــک بــرای جلب
اعتمــاد طــرف امریکایی بــه وزیر
خارجه جمهــوری اســامی بوده
اســت .ایــن موضــوع از آنجهــت
اهمیــت دارد کــه حتی بــه فرض
آمادگی امریکا برای مذاکره ،اهالی
کاخ ســفید ناچارند با کسی بر سر
میز مذاکره بنشینندکه جایگاه او نه

" تدارکاتچی " بلکه مسئول صاحب
اختیار باشد .اینجمله ظریف که "
برای تبادل زندانیان ،اختیارکامل
دارم " در واقع پیامشفاف به طرف
امریکایی اســت که" اگــر مایل به
مذاکره هستید ُمهره قابل اعتماد،
در دسترس شما قرار دارد".
بــاور شــخصی نگارنده آنســت که
عقب نشــینی ناگهانــی جمهوری
اســامی از درشــتگوییهای
تریبونــی از جملــه " تاکیــد بــر
ممنوعیــت مذاکــره" ،طــرف
آمریکایــی را از نتبجه بخش بودن
فشارهای خود بر نظا م والیت فقیه
ن ساخته و لذا بعید است به
مطمئ 

بفهمی زندان و زندانی در سیستم
امریکا با زندانیهای محاکم قاضی
مرتضویپرور یکی نیست؟ از پس
امروز فردائی هم هســت و اندکی
شرم و حیا برای آینده بد نیست.
البته بر اینها حرجی نیست ،وقتی
مامــان معصومــه بعــد از چهــل
ســال گروگانگیری ،زالــوزاده ِ
ی
دردانــهاش را بیهیچ خجالتی به
سرزمینگروگانهامیفرستد،باید
هم اســتاد دروغ و دغل گروگان
و زندانی را یکی بداند و بر ســر آن
درخواست چانهزنی هم بکند.
•

این ســرعت با جمهوری اسالمی
کنار بیایند .اگر چه نهایتا این کنار
آمدن را بسیار محتمل میدانم.
همچنین ،برای راضی نگهداشتن
پیــروان تندروی رهبــر در داخل،
منتظر تداوم شــعارهای توخالی و
ن علیــه آمریکا خواهیم
دهان پرک 
بود کــه البته صورتحســاب این
درشتگوییها ،بر سر میز مذاکره
ن پرداخت خواهد
از جیب ملت ایرا 
ن اینکه ایــن مذاکرات
شــد؛ بــدو 
برای ایرانیان ،ثمری داشــته باشد
و بر ترمیم شیشه ترکخورده عمر
جمهوری اسالمی ،اثری!
(دیدگاه نو)
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آژانس مسافرتی

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

اینک با

فرنازمعتمدی

6
 2سال جتربه کاری!

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

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

مجیدمحمدی
مــردم ایران در دو ســال  ۹۶و ۹۷
عالئم متفاوتی را برای ناظران این
جامعه ارســال کردند :نشانههای
بیداری در اعتراضات سیاسی دی
مــاه  ۹۶و تیرمــاه  ۹۷و اعتراضات
صنفــی و اجتماعی کل ســال ۹۷
توســط بخشهایــی از جامعــه
(معلمان ،کارگران و بازنشستگان)
و در عیــن حــال نشــانههای
بســیار خمــودی و غفلــت (اکثر
دانشجویان ،زنان ،دانشگاهیان،
هنرمنــدان و ورزشــکاران) در
برابــر اعمال حکومــت که موجب
تحریمها و تداوم فساد و ناکارآمدی
شــده اســت .نمونهی بســیار بارز
ایــن غفلت حضور صفــر درصدی
گروههای دانشجویی در کمک به
سیلزدگان در بخشی قابل توجه
از ایران در فروردین  ۹۸بوده است.
این شرایط را با حضور دانشجویان
در دهههــای چهــل و پنجــاه در
مناطق زلزله شده مقایسه کنید تا
میزان بیتوجهی و بیحسی را در
قشرهای جوان کشور درک کنید.
ایرانیان حدود  ۱۵۰سال است که
درتعلیقگرفتارندونهراهبرونرفت
را میدانند و نه تالش چندانی برای
یافتن آن صــورت میدهند .جمع
کوچکــی از مدرنیســتها کــه در
یک دورهی کوتاه تاریخی در اوایل
قرن بیســتم میدانســتند باید به
کدام سمت رفت به سرعت توسط
مارکسیستها و اســامگرایان به
حاشیه رانده شدند
با این شــواهد معلوم نیســت که
ایــن جامعه زنده اســت یــا ُمرده،
خواب اســت یا بیدار ،غافل است
یا هشــیار ،و قربانی است یا متهم
و غیرمســئول .از جامعــهی ایران
آنقــدر اطالعات ضــد و نقیض به
دست ناظران آن میرسد که برای
فهمی یکپارچه و ســازگار از آن گاه
دچار سرگیجه میشــوند .در برابر
صحنــهای کــه برخــی از حاضران
از فــردی در حــال خودکشــی می
خواهنــد که زودتــر خــودش را از
ســاختمان چنــد طبقه بــه پایین
پرتاب کند (تا به کارشان برسند)
چگونه میتــوان حیرت نکــرد .از
همین جهت اســت که باید راهی
دیگر برای فهم آن در پیش گرفت
مثــل اســتفاده از تمثیلهایی که

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

• برخی جوامع چنان در

•
تعلیق تاریخی و هویتی و
ناسازگاریها و انسداد
دانند
ماهیتی گرفتارند که منی
هویتگرایان اســامگرا و شــرقگرا
چه میخواهند ،و کیستند
میخواهنــد مــدرن باشــند مثل
-----ژاپــن ،اما برگردند به شــرایط یک
• شهروندان ایرانی هم به
قبیله در شــبه جزیــرهی عرب در
حنوی اپوزیسیون شرایط
 ۱۴۰۰ســال پیــش؛ میخواهنــد
موجودند و هم حافظ آن.
مــردم دیگرکشــورها آنهــا را روی
سرشــان بگذارند ولی آنها دیگران
دیگر دانشــمندان بــرای توصیف را تحقیــر کننــد یــا بــه نابــودی
موقعیــت ادراکــی خــود بهــره تهدیــد نماینــد؛ میخواهنــد هم
گرفتهاند ،مثل گربه شرودینگر در ملــی گرا باشــند و هــم جهانگرا،
هم ســنتگرا باشــند و هم مدرن،
فیزیککوانتوم.
هــم سوسیالیســت باشــند و هم
•
آروزی تع ّین
کاپیتالیست ،هم مالیات ندهند و
مــردم ایــران هماننــد اتمهــا یــا هم از خدمات اجتماعی مبتنی بر
فوتونهــای یک کوانتمسیســتم مالیات استفاده کنند ،هم قوانین
فراموقعیتــی ( )superpositionرانندگــی را همــگان رعایت کنند
میتوانند در ترکیبی از وضعیتهای و هم خودشــان زودتــر از بقیه به
متعدد مرتبط بــا نتایج مختلف و کارشــان برسند ،هم فساد و سوء
محتملقرارداشتهباشند.نظریهی استفاده از قدرت نباشد و هم خود
غالب که تفســیر کپنهاگی نامیده و اعضــای خانوادهشــان راههــای
میشــود میگویــد یک سیســتم میان ُبر برای کسب شغل و مدرک
کوانتمــی در حالــت فراموقعیتــی در اختیار داشته باشند ،هم دیندار
میماند تا زمانی که با جهان خارج به نظر آیند و هم دســتورات دینی
وارد تفاهــم و داد و ســتد شــود یا را هروقت خواستند کنار بگذارند،
جهان خارج امکان مشــاهدهی آن هم با حاج آقای محل و همسایهی
را پیدا کند .گربهی نقشــهی ایران پاســدار و بســیجی رفیق باشند و
که امروز به وضعیت گرب ه شرودینگر قــدرت آنها را به چالش نکشــند و
گرفتارآمدهدقیقادروضعیتتعلیق هم از آزادی های فردی برخوردار
میان زندگی و مرگ بســر می برد تا باشــند .آنها هم به خویشــاوندان
زمانی که جهان خارج آن را چنان که حکومتی خود احترام می گذارند و
هست ببیند و با آن (نه نمایندگان با آنها خوش و بش می کنند و هم
قالبــی آن) به تفاهم رســیده و به آنها را فاسد یا جنایتکار میدانند.
داد و ســتد بپــردازد .این تفاهم یا منابع قــدرت و ثروت و منزلت در
مشاهده است که گربه را از وضعیت جامعــه اکثرا در اختیــار این گروه
تعلیق نجات میدهد .این وضعیت است.
را میتوان نیاز به دیده شدن و تفاهم همانهایی که در ایران دارند احکام
برای «تع ّین» نامید .برخی جوامع شــریعت مثــل قطع دســت و پا و
چنان در تعلیق تاریخی و هویتی و انگشــتان را اجرا میکنند (تا حد
ماهیتی گرفتارند که نمیدانند چه عضویت در شــورای عالی انقالب
میخواهند ،کیســتند ،و با زندگی فرهنگی) و درس احکام میدهند،
خود چه میخواهند بکنند .ایرانیان ولی فرزندانشــان را بــه خارج می
حدود  ۱۵۰ســال اســت که در این فرستند تا کریســمس و هالووین
تعلیق گرفتارنــد و نه راه برونرفت و ولنتایــن را جشــن بگیرنــد .در
را میداننــد و نــه تــاش چندانــی چنین شرایطی اســت که گربهی
بــرای یافتن آن صــورت میدهند .ما در قفســی که حاال یا خود برای
جمع کوچکی از مدرنیســتها که خودش ســاخته یا دیگران (خیلی
در یــک دورهی کوتــاه تاریخــی در فرقی نمی کند) گرفتار میآید :نه
اوایلقرنبیستممیدانستندبایدبه راه پیــش دارد و نــه راه پس؛ همه
کدام سمت رفت به سرعت توسط چیز قفل و مسدود شده است.
مارکسیســتها و اســامگرایان به
حاشیه رانده شدند.
{>> ادامه در صفحه}32 :

تبعات اقتصادی حتریم نفتی کامل ایران:

دالر تا چه نرخی گران میشود؟

دولت آمریکا به طور رسمی اعالم
معافیت  ۶ماهه هشــت

کــرد کــه
کشور از شمول تحریم خرید نفت
ایران با اتمــام در دوم ماه می (۱۲
اردیبهشت ماه) تمدید نخواهد شد
و پروژه به صفر رســاندن صادرات
نفت خــام ایران را تا بروز تغییر در
رفتار حکومت ایــران با قوت ادامه
خواهد داد.
مطابــق آخریــن اعــام دبیرخانه
اوپــک (ســازمان کشــورهای
صادرکننــده نفت) ،تولیــد روزانه
نفــت ایران در ماه مارس گذشــته
بــا کاهش  ۲۸هــزار بشــکهای به
پایینتــر از  ۲میلیــون و  ۷۰۰هزار
بشکه رســید که پایینترین سطح
تولید نفت ایران در  ۵سال گذشته
محسوب می شود.
در همین حال خبرگــزاری رویترز
اعــام کرده صــادرات نفــت خام
ایران در نیمه اول ماه آوریل به زیر
یک میلیون بشــکه ســقوط کرده
اســت .روند نزولی صــادرات نفت

ایران از ســال گذشته خورشیدی
با رشد منفی اقتصاد ،ادامه صعود
نرخ ارز و تورم همراه شده است.
اما آغاز تحریم نفتی کامل ایران چه
تبعات اقتصادی برای دولت ایران
در بــر خواهد داشــت و بــر زندگی
مردم چه تاثیری خواهدگذاشت؟
•
کسری بودجه دولت و ابزار
گرانی دالر
مطابق قانون بودجه ســال ۱۳۹۸
خورشــیدی دولت موظف اســت
برای تامین منابع بیش از ۱۵۸.۵
هزار میلیارد تومان از محل فروش
نفــت و فرآوردههــای آن ،درآمــد
کسب کند.
این رقم معادل  ۳۵درصد از منابع
عمومــی دولــت در ســال جــاری
خورشیدی و  ۶۲.۵درصد مجموع
درآمد ســاالنه حاصــل از صادرات
نفت و فرآوردههای نفتی است.
پس دولت برای تامین این میزان
از درآمد مصــوب در قانون بودجه

ســال  ۱۳۹۸در مجمــوع بایــد
 ۲۵۳.۶هــزار میلیــارد تومــان از
محل فروش نفــت و فرآوردههای
آن عایدی داشته باشــد چرا که از
مجموع درآمــد نفتی ایــران ابتدا
 ۲۰درصد به عنوان سهم صندوق
توسعه ملی کســر میشود و ۱۴.۵
درصــد نیــز بــرای تامیــن اعتبار
ســرمایهگذاریهای و عملیــات
شــرکت ملی نفت ایران اختصاص
مییابد و  ۳درصد هم برای توسعه
اســتانهای کمتر توسعه یافته در
نظرگرفته شده است.
همچنین دولت ایران متعهد شده
تا در سال  ۱۳۹۸معادل  ۱۴میلیارد
دالر ارز به نرخ  ۴هزار و  ۲۰۰تومان
برای تامین کاالهای اساسی کشور
اختصاص دهد .این رقم برابر است
بــا  ۵۸هــزار و  ۸۰۰میلیارد تومان
از درآمــد نفتــی دولــت در قانــون
بودجه؛ بنابراین اگر نزدیک به ۱۰۰
هزار میلیــارد تومان باقیمانده نیز

{>> ادامه در صفحه}32 :
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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

برنامه دورهمی
روزهایدوشنبه:

(514) 731-1443

بنیاد سخن آزاد

Tel: 514-775-6508

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

Tel: 514-909-1972

بنیاد نیکوکاری ایرانیان :
نیکو

facebook: Farzanegan Montreal

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

514-624-4579

کانون فرهنگی خانهما

کالس های فارسی کودکان:

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

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

)2900 Lake (DDO

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

کتابخـانه نوروززمین

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

دوستداران موسیقی کالسیک

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

اجنمندفاعازحقوقبشر

)(Dialogue
514-484-8748
------------------

ایران-مونترال
www.addhi.net

www.ibng.ca

اجنمنزنانایرانیمونترال

تلفن)514( 626-5520 :

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

همبستگیبازرگانی

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

هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

کتابخانهنیما

IBNG

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

(514) 274-8117
------------------

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

بنیاد آموزشی و فرهنگی آپتین

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

5180 Queen Mary #400
438-386-6111

گروهرقصخورشیدخانوم
(514) 377-8005

نان سنگک

جشــن واژههــا جشــنواره هنری
کودکان و نوجوانان ایرانی مونترال
است .دوره پنجم این جشنواره از
 ۲۶آوریــل آغاز شــد و تا پنجم می
امسال ادامه دارد.
جشــن واژهها فرصتی است برای
کــودکان و نوجوانــان ایرانی تا آثار
هنــری و مهارتهایشــان را بــه
نمایــش گذارنــد .این جشــنواره
درصدد است تا با تلفیق هنر و ادب
ایرانی یا پارسی به ترویج فرهنگ،
زبــان و هنــر ایرانــی در خــارج از
مرزهای ایران و به ویژه در مونترال
بپردازد.
موضوع این دوره جشنواره «مهر»
اســت و هنــر فرزندانمــان در
بخشهای:
نمایــش ،رقص ،موســیقی ،قصه

و ادبیــات ،نقاشــی ،عکاســی،
خوشنویسی وکاردستی به نمایش
گذاشته می شود.
دوره پنجــم جشــن واژههــا از 26
آوریــل تا  5می در ســه مرکز برگزار
میشود:
 کتابخانه نــوروز زمین در مرکزشهر،
 کانون فرهنگی خانه ما در وستآیلند و
 کالج ونیه.آیین افتتاحیه نمایشگاه آثار هنری
در تاریــخ  ۲۶آوریــل در کتابخانــه
نوروز زمیــن و  27آوریل در کانون
فرهنگی خانه ما برگزار شد .هر دو
نمایشگاه تا چهارم می برپا خواهد
بود و بازدید از آنها رایگان است.
روز پنجــم می زمــان اجــرای آثار

هنــری در کالج ونیــه خواهد بود
که شــامل تئاتر ،موسیقی و رقص
اســت .جزئیــات فــروش بلیط در
وب سایت جشن واژهها درج شده
است.
امیــد اســت بتــوان بــا اجــرای
رویدادهایی فرهنگی از این دست،
به تقویت و همدلی جامعه ایرانیان
مونتــرال کمــک کــرد و موجــب
تحکیم هر چه بیشــتر ریشههای
ایرانی در نســلهای آینده ایرانیان
مهاجر شود.
دبیرخانــه جشــن واژههــا عمــوم
عالقهمنــدان را به بازدید و حضور
در این جشــنواره فرهنگی دعوت
میکند.
www.JashneVajeha.ca

 ٢۵هزار پزشک داخلى به کارهاى دیگر مشغولند

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

رئیــس انجمن پزشــکان
داخلــى گفتــه اســت:
نزدیک به  ٢۵هزار پزشک
داخلى به دلیل نداشــتن
درآمد کافى مطب خود را
تعطیل کرده و به مشاغل
دیگر روى آوردهاند.
دکتر ایرج خسرونیا اضافه
کــرده :در ایــران فقط پنج درصد
پزشکان درآمد باالیى دارند .آنها
کسانى هستندکه به هر جاى دنیا
بروند همیــن درآمــد را خواهند
داشت .چون مسلم است که یک
جراح مغز یا جراح قلب دستمزد
زیــادى بــراى اینگونــه عملهــا

دریافــت مىکنــد .در حالــی که
پزشکان داخلى که  ۵٠درصد کل
از اطبا ایران را تشــکیل مىدهند
اکثرا مستاجر هســتند و ماهانه
بــراى خانــه و مطب خــود اجاره
پرداخت میکنند .ضمن آنکه باید
بیمه و مالیات هم بپردازند.

خسرونیا ادامه داد :میانگین
درآمد پزشــکان عمومى بین
 ٢تا  ٣میلیــون تومان در ماه
است .آنها ناچارند با ویزیت ٢٠
تا  ٢۵هزار تومان زندگى خود و
خانواده را اداره کنند.
وى افــزود :مگــر مســئوالن
اعالم نکردهاند درآمد زیر  ٣تا ۴
میلیون تومان خط فقر محسوب
مىشــود و اینکه برخى مىگویند
پزشکان درآمدهاى نجومى دارند
البــد به همان  ۵درصد پزشــکان
پردرآمد مراجعــه مىکنند و فکر
مىکنند بقیه دکترها هم همانقدر
از بیمار پول مىگیرند.

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

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

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی

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

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

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

www.paivand.ca
Advertise with us ) 514-996-9692
یکم و پانزدهم هر ماه >> پیوند را بر روی سایت ما بخوانید:
www.paivand.ca
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دکترکورشعرفانیجامعهشناسوعضوحزبایرانآباداستwww.iraneabad.(.
 )orgبرای دیدن برنامه های تلویزیونی وی از وبسایت  www.didgah.tvدیدن
کنید .آدرس ایمیل برای تماسkorosherfani@yahoo.com :

نگــاه...

دکتر کورش عرفانی

مدیریت تغییر سیاسی در چارچوب
جبهه ی جمهوری دوم

هر جامعه ای از ســوی دو ســری
عوامل دستخوش تغییر می شود:
 )1تحوالت درونی
 )2دگرگونــی های بیرونی .این دو
در تعاملی تنگاتنگ ،یک کشور را
از نقطه ای به نقطه ی دیگر تاریخ
خــود می برنــد .این رونــد ناگزیر
تغییر اســت ،امــا آن چــه در این
میان مهم است مسیر آن تغییر می
باشــد .اگر حالت در جازدن را ،که
امریست نسبی و در حالت مطلق
خویــش ناممکن ،کنــار بگذاریم،
هــر تغییــری جوامع را بــه یکی از
این دو ســو حرکت می دهد :یا به
پیــش ،که به آن ترقی و پیشــرفت
می گوینــد ،-یا به پس ،که به آن
انحطاط و عقبگرد می نامند.
این کــه کدام یک از ایــن دو روی
دهد به طور مشــخص به اراده ی
خــاص اعضــای فعــال آن جامعه
بســتگی دارد .در نبود یــک اراده
گرایی سازمان یافته ،مسیر تغییر
را یــا جبــر ،شــانس و قضــا و قدر
تعیین مــی کنــد و یــا اراده های
بیرونی که برای جامعه ی منفعل
تصمیم می گیرند.

مورد ایران:
در تاریخ ایران تغییرات زیادی روی
داده اســت که تحوالت سیاســی
صد ســال اخیر نمونه هایی از آن
می باشــد .اما ویژگی مشترک آنها
ضعــف اراده ی ســازمان یافته ی
داخلی برای شــکل دهی به مسیر
مطلوب مــردم ایران بوده اســت.
این پیوســته بیگانگان بوده اندکه
از انفعــال ما برای تحمیل اراده ی
خویش استفاده کرده اند ،اراده ای
که هر بار نتیجه ای جز ضرر و زیان
و محروم کردن ملت ایران از آزادی
و دمکراسی نداشته است.
یــک بار در ســال  1299این کار را
کردند .در سوم اســفند آن سال،
انگلیــس ،با بهره بــردن از ضعف
اراده گرایی مشخص در جامعه ی
ایرانی ،توسط یک دست نشانده ی
خود ،به اسم سیدضیاء طباطبایی
که یک فراماسون تربیت شده بود،
با همکاری فرمانده ی نیروی شبه

نظامی قــزاق ها ،یعنــی رضاخان
میرپنــج ،اقدام به کودتــا کردند و
نهال نوپای مشروطیت در ایران را
از میان بردند.
بــار دیگــر در ســال  1332چنین
کردند .در بیســت و هشتم مرداد
آن سال ،انگلیس و آمریکا ،باز هم،
با بهره بردن از ضعف سازماندهی
اراده ی ملــی در کشــورمان ،بــا
یــک کودتــای برنامه ریزی شــده
توسط بخشی از نظامیان و اوباش
چماقــدار ،دولــت دمکراتیــک و
منتخــب دکتــر محمــد مصــدق
را پاییــن کشــیدند و به جــای آن
استبداد محمدرضا پهلوی را حاکم
ساختند.
بار سوم در سال 1357
بود .در این سال آنها به
واسطه ی نبود شناخت
و آگاهی مــردم ،موفق
شــدند که یک هیوالی
ضد بشــر را بــه عنوان
رهبر انقــاب به مردم
ایــران تحمیــل کنند و
چهل ســال کشور را به
پســت تریــن و ناالیــق
ترین افراد بسپارند.
هــر چنــد کــه در هــر
ســه بار ایــن بیگانگان
و نوکــران داخلــی آنها
بودنــدکه ما را به خاک
سیاه نشاندند اما تقصیر
اصلــی بر عهده ی خود
مــا بــوده اســت .زیرا،
چنانچه آمد ،در هر سه
مورد آنها از ضعف ما در
سازماندهی کردن اراده
مان برای دفاع از منافع
ملیسوءاستفادهکردند
و مسیر تاریخ ایران را به
سوی َپسرفت سیاسی سوق دادند.
پس اگر بخواهیم که این قصه ی پر
غصه بازهم ادامه پیدا نکند ،چاره
ای نداریم جــز این که تمرکز خود
را این بار بر جبران ضعف بگذاریم
و به سوی سازماندهی کردن اراده
ی خــود برای دفاع از منافع ملی و
ایجاد یک تغییر تاریخی پیشــرو و
مترقی حرکت کنیم.
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دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

ظرفیتمحدود

ترم جدید:

( 8جوالی تا  22سپتامبر)

Tel.: 514-737-3642

Snowdon

Summer Session
)(July 8 – Sep. 22

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

محل ثبت نام

نگارنده و برخی دیگر از ایراندوستان
در تشــکل های دیگر سیاســی به
این مهم مشــغول شــده اند .ما با
تشکیل «جبهه ی جمهوری دوم»
در صدد هســتیم که این بار تغییر
سیاســی را به گونه ای ساماندهی
کنیم که حاصل و نفع آن به جیب
ملت شــریف ایــران بــرود و نه به
جیب بیگانگان و مزدوران آنها.
ایده ی جبهه ی جمهوری دوم این
است که این دفعه به جای پیروی
از احساسات و هیجانات زودگذر،
به عقــل دورنگر اتکاء کنیم .یعنی
بیاییم و برای خود فرمولی را مورد
استفاده قرار دهیم که به ما اجازه

مــی دهد ضمن تغییــر حاکمیت
سیاســی در گام اول ،مرحلــه بــه
مرحله ،با حساب وکتاب و برنامه،
گام های بعدی را برای ایجاد تغییر
در ســه حوزه ی اقتصاد ،جامعه و
فرهنگ برداریم.
این جبهه با قرار دادن استقرار یک
«جمهوری دمکراتیک و الئیک»
در صدد اســت که در ایــران آینده

ســه عنصر جمهوریت ،دمکراسی
و الئیســیته بــه شــکل نهادینــه،
قانونی و مردم-محور خود شکل
گرفته و جایگزین جمهوری قالبی
اسالمی ،تک ســاالری مستبدانه
ی والیــت فقیــه و در نهایت ،دین
ســاالری اجبــاری و ضــد بشــری
شود .اگر این جایگزینی مهم بتواند
صورت گیرد ما برای نخستین بار

تغییر سیاســی را به دست خود به
سوی مثبت آن هدایت کردیم ،بر
اساس یک اراده ی بومی و ملی.
به همین دلیل ،جبهه ی جمهوری
دوم از همه ی هموطنان اراده گرا
و میهن دوســت می خواهد که به
عنوان تشکل یا فرد به آن بپیوندند
تا در کنار یکدیگر ،تبلــور اراده ی
سازمان یافته برای مدیریت تغییر

سیاســی در ایران باشــیم .این امر
ممکــن اســت اگر مــا مجهــز به
خودباوری از یکســو و سازماندهی
و کار منظم جمعی از ســوی دیگر
باشیم.
---------وبسایت جبهه ی
جمهوری دوم :
www.j2iran.org
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کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

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

ance Church:
220 Hyman,
DDO
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ــــــــــــــ

نشــانه های زیر نشان می دهد که
عشق تان با شما صادق است
و او یک عاشق واقعی ست:

•

از وقت گذراندن با شما لذت
می برد:
صرف ارزشمندترین چیزها در این
دنیا یعنی زمان با شــما کلید یک
رابطه بلند مدت است .اگرکه همه
ی افراد و دو طرف رابطه مشــغله
های دیگــر از جمله کار ،تحصیل
و خانــواده دارند ،ولی فردی که به
شما اهمیت می دهد حتما زمانی
را برای با شما بودن صرف خواهد
کرد.

•

درباره روز شما از شما سوال
می کند:
کسی که شما را دوست دارد عالوه
بــر صرف زمــان با شــما در رابطه
بــا اتفاقــات روزمره و نقــاط قوت
و ضعف روزانه از شــما ســوال می
پرســد و از همــه احواالت شــما با
خبر است.

•

به شما اعتماد دارد:
زوج هایــی که یکدیگر را دوســت
دارند هیــچ وقت به دنبال تعقیب
کــردن یکدیگر نیســتند ،یا اینکه
هیچ نگرانــی و شــکی در رابطه با
اینکه عشقشــان کجاســت و چرا
دیر به خانه می آید ندارند .این نوع
رفتار بی محلی حساب نمی شود
بله نشــان دادن نوعــی از اهمیت
همراه با اعتماد است.

•

در زمان نیاز به کمک به شما
کمک می کند:
افرادی که یکدیگر را دوست دارند
بدون در نظــر گرفتن این موضوع
که چقدر دغدغه یا مشــکل دارند
سریعا به احساس نیاز شما واکنش
نشــان می دهند .بــرای مثال اگر

شما به دلیل بیماری به کمک نیاز
دشته باشید عشــق شما باید بی
چون چرا برای خدمت رســانی به
شما حاضر باشد.

•

احترام گذاشنت به دیدگاه های
شما:
خوشــبختی یعنی اینکه بــا وجود
دیدگاه های متفاوت همچنان پس
از چندین ســال زندگی احســاس
خوشبختی کنید .احترام گذاشتن
به دیدگاه ها یعنی گوش کردن به
دیدگاه های شما بدون قضاوت هر
چندکه خودش آنها را نپذیرد.

•

شرکت دادن شما در تصمیم
گیریها:
در روابط بلند مدت اغلب اتفاقانی
می افتد که نیارمند تصمیم گیری
دو جانبه از سوی زن و مرد است.
اگر در این مواقع احســاس کردین
مردتــان بدون اینکه نظر شــما را
پرسیده باشد تصمیم گرفته وکاری
انجام داده است به دوست داشتن
وی شک کنید .این مورد فقط در
رابطه با تصمیم گیــری هایی که
نتیجه آن مربوط به دو طرف است
صادق می باشد.

•

ابراز عشق و احساسات:
ابراز عشــق و احساسات می تواند
نشانه های فیزیکی دوست داشتن
و ابــراز عشــق و عالقه و دوســت
داشتن باشد .نشانه های فیزیکی
نشــان دهنده این موضوع هست
که این اتصال و عشق برای زندگی
فرد حیاتی است.

•

نگاه کردن به شما:
نشــانه های غیرکالمی که زوجین
برای ارتباط بــا یکدیگر به کار می
برند بسیار ســازنده تر و عمیق تر
می تواند عشــق آنها را به یکدیگر

نشــان دهــد .اینکــه در هنــگام
صحبت کردن کســی به شما نگاه
کنــد نشــان دهنده ایــن موضوع
اســت که برای او اهمیــت دارید،
حتی یک نگاه ســریع نیز می تواند
تاثیر خود را بگذارد.

کشــور دانمــارک در رتبهبنــدی
شــادترین کشــورهای جهــان در
ســال  ۲۰۱۸بار دیگر رتبه نخست
شادترین کشور جهان را از آن خود
کرد .این هفتمین بار است که این
کشــور به عنوان شــادترین کشور
جهان انتخاب شد .رتبه شادی در

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

) 514-999-5168

کشی
ش
ج
ال
ل
ع
ا
د
ل

بت است

داوند مح

خ

فیض خ
د
ا
و
ن
د
م
ا
ن ،عی
با شما باش سى مسیح
د.

•

دوست دارد در رابطه با گذشته
تان صحبت کند:
زوج هایــی که نقاط قــوت رابطه
خود را در گذشته به یکدیگرگوشزد
میکنند ،این می تواند رابطه حال و
آینــده آنها را تحت تاثیر قرار دهد.
در این مورد تاریخ های مهم زندگی
و رابطه مشترک بسیار مهم است.
صحبت در رابطه با گذشته نشان
می دهد که تجربیات رابطه شــما
برایش بسیار خوب و اثر گذار بوده
است.

					

•

برای شما و عشق شما حاضر است به
جانش را بخطر بیاندازد:

در ادبیات کهن بســیار دیده شده
است که عشــق های آرمانی برای
محافــظ از یکدیگــر رفــاه و زندگی
خــود را به خطــر انداختــه اند .به
خطــر انداختن خود یعنــی اینکه
رابطه مــا در برابر خطرات بیرونی
محفوظ است.

•

به شما احساس خوبی نسبت به
خودتان می دهد:
یک عاشق واقعی احساس هویت و
عزت نفس شما را تقویت می کند.
دوســتانی که به یکدیگر اعتماد به
نفس و حس خوب هدیه می دهند
روابط بلند مدت تــری دارند .این
حــس مثبــت باعث می شــود هر
دو طــرف برای بهتــر بودن تالش
مضاعفکنید.
•

رتبه شادی دانمارک از کانــــــادا و
آمریکا هم باالتر است! چرا؟
این کشــور حتی باالتر از
آمریکا وکانادا است.
امــا چــرا دانمــارک بــه
عنــوان یکی از شــادترین
کشورهای جهان شناخته
میشود؟
چــرا این کشــور یکــی از
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D
 ONچیــزی بگو...
سکوت در برابر جمهوری اسالمی
'T
جایزنیست!
هر زمان یک ایرانی می گوید:
«من سیاسی نیستم!» ،هر بار در
خط اول شناسنامه ی رسانه ای
می نویسند« :اینجا جای حرف
سیاسی نیست» ،این ،به معنای
پذیرفتن جنایات و ویرانگری
های جمهوری اسالمی است.
جمهوری اسالمی ،حکومتی در
خور ملت ما نیست؛ با سکوت،
بی اعتنایی،رویگردانی،بی
تفاوتی ،در بقاء و تداوم حکومت
اعدام ،جهل و جنایت و فساد
سهیمنباش.
سهم خود را -هرچند کوچک
ادا کن -چیزی بگو!

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

بهتریــن مکانهــای جهــان برای
زندگی به شمار میرود؟
ً
اصــا راز شــاد بــودن مردمــان
کشورهایاسکاندیناویچیست؟
بیشــتر کارشناســان علت شادی
اســکاندیناویها و بــه ویــژه
دانمارکیهــا را ســاختار فرهنگــی
 hyggeمردمــان ایــن نقطــه از
جهــان میداننــد Hygge .کــه
 hoo-gaهــوگا یــا هیــوگا تلفــظ
میشــود واژهای است که در سال
 ۲۰۱۷بــه دیکشــنری یــا واژهنامه
آکسفورد اضافه شد.

اطالعیه

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

ـــــــــــ
ایــن واژه به معنــی راحت ترجمه
شــده اســت ،امــا در واقــع طیف
وســیعی از معانی را دربرمیگیرد و
به معنای "کیفیت راحت و آرامش
بخشی که موجب احساس رضایت
و رفاه میشود" است.
 hyggaمیتوانــد رفتــن به پیک
نیــک در یــک بعد از ظهــر آفتابی
بــا شــخصی کــه دوســتش دارید
تعبیر شــود ،یا نوشــیدن قهوه با
یک دوســت یا نشســتن کنار یک
شومینه گرم در یک روز سرد.
بــر اســاس تحقیقی کــه در داخل
دانمــارک و از
مردمان این کشور
صــورت گرفتــه
اســتhygga ،
یعنــی چیــزی که
بــه فــرد حالــت
ر ضا یتمنــد ی
میدهد و حال او را

خوب میکند.
در حالی کــه  huggaنقش اصلی
در ایجــاد یــک حــس خــوب در
دانمارکیها دارد و موجب کاهش
اســترس و شــادی آنها میشود،
امــا تنها علــت اصلی شــاد بودن
شــادترین مردمان جهان نیست.
در دانمارک بزرگترین دغدغههای
مردمان این کشــور توسط دولت
رفع شــده است .تحصیل و درمان
در این کشور رایگان است.
سیستم بازنشستگی این کشور به
عنوان یکی از بهترین سیستمهای
بازنشســتگی در جهــان به شــمار
مــیرود .با وجود آنکه این کشــور
باالترین نرخ مالیــات در جهان را
دارا اســت ،امــا دانمارکیها بر این
عقیده هستند که پرداخت مالیات
بیشتر جامعهای بهتر با رفاه بیشتر
را میسازد.
•
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نسل بعد...
نوجوانی که جهان را دگرگون کردند

بیشتر اوقات نوجوانان را بیتفاوت
و خودخواه میخوانیم.
اما نسل جدید فعاالن جوان ثابت
کــرده کــه بســیاری از نوجوانان،
در حقیقــت ،عمیقــ ًا به مســائل
اجتماعی ،سیاسی و محیطزیستی
توجه میکننــد و با تمام توان هم
آمادهانــد تا فعالیتهایــی در این
زمینهها انجام دهند.
در اینجــا از پنج فرد الهامبخشــی
نام میبریــم که در دوران نوجوانی
اثر بسیاری بر جهان پیرامون خود
گذاشتهاند.
•
گرتا تونبرگ
کنشــگر محیطزیست ســوئدی،
متولــد ســال  ،۲۰۰۳کــه اکنون
مهمتریــن صــدای کنشــگران
تغییــرات اقلیمی در جهان شــده
است.
در ســال  ،۲۰۱۸او پــس از اولین
اعتــراض انفــرادیاش در برابــر
پارلمان ســوئد در استکهلم ،ایده
اعتصــاب مــدارس را مطرح کرد.
بیش از یک میلیون دانشآموز سر
کالس نرفتند تا اعتراض خود را به
بیتفاوتی در برابر تغییرات اقلیمی
نشان دهند.
سال گذشته او در اجالس تغییرات
اقلیمی سازمان ملل متحد گفت:
"از آنجــا کــه رهبــران جهان مثل
کودکان رفتار میکنند ،ما ناچاریم
مســئولیتی را کــه از مدتها قبل
بر دوش آنها بوده اســت ،برعهده
بگیریم .ما باید دریابیم که نســل
قبل چه بر ســر مــا آورده اســت،
چــه افتضاحی ب ه بار آوردهاندکه ما
اکنون ناچاریم آن را اصالح کنیم و
با آن کنار بیاییم .ما باید صدایمان
را بهگوش شما برسانیم".
گرتا آشــکارا در مورد اینکه چگونه
اوتیســم اش ،فعالیتهــای او را
شکل دادهاست ،سخن گفته است
و بهتازگی به شورش علیه انقراض
در لندن پیوست و در مجلس عوام
بریتانیا سخنرانی کرد.
•
مالله یوسفزی
مالله یوســفزی وقتی  ۱۱سالش
بــود ،به طــور ناشــناس خاطرات
زندگــیاش درپاکســتان و تحــت
حکومــت طالبــان را در وبالگش
مینوشــت و منتشــر میکــرد که
خیلــی زود توجــه بســیاری به آن
جلــب شــد .چنــدی بعــد ،او به
طــور علنی و عمومی در مورد نیاز
دختــران بــه تحصیــل و آموزش
مناســب در مکانهــای گوناگون

صحبت کرد.
ســه ســال بعــد ،وقتی بــه خاطر
فعالیتهایــش ،مرد مســلحی در
اتوبوس مدرســه ،گلولهای به سر
ماللــه شــلیک کــرد ،زندگــیاش
دگرگون شد.
ایــن حمله نهتنهــا او را از فعالیت
بازنداشتبلکهدامنٔهفعالیتهایش
وسیعتر هم شد.
تصویر او بــر جلد مجلٔه تایم جای
گرفت و در سال  ۲۰۱۴جوانترین
برندٔه جایزٔه صلح نوبل شد.
یوسفزی در مراسم دریافت جایزٔه
نوبل گفــت" :این جایــزه فقط به
من تعلق ندارد ،این جایزه به همه
بچههای فراموششــدٔه مشتاق و
نیازمند تحصیــل و آموزش تعلق
دارد ،این جایزه برای همٔه کودکان
هراسانی اســت که خواستار صلح
هستند .این جایزٔه همٔه بچههایی
اســت که تغییــر را فریــاد میزنند
بدون آنکــه صدایشــان به جایی
برسد .من اینجا ایستادهام تا برای
حق آنهــا بجنگم و صــدای آنها را
به گوش شــما برسانم .دیگر زمان
دلسوزی برای آنها نیست".
•
اِما گونزالس
در مــاه فوریٔه  ،۲۰۱۸فرد مســلح
ناشناســی به دبیرستان مارجوری
اســتونمن داگالس ،در پارکلنــد،
فلوریــدا حمله کرد و هفــده نفر را
کشت.
بســیاری از نوجوانانــی کــه از این
حادثه جان ســالم بهدربرده بودند
به جای اینکه مغلــوب این حادثٔه
غمانگیــز بشــوند ،کمپیــن ملــی
مبارزه با خشونت مسلحانه به راه
انداختند.
ِامــا گونزالس ،که فقط  ۱۸ســال
داشــت ،یکــی از رهبــران ایــن
جنبش تازه بود و یکی از مؤسسان
گروه تغییر قوانین اســلحه به نام
"اماسدی هرگــز" بود( .اماسدی
به نام مدرســه مرجوری استونمن
داگالس بر میگردد)
در مــارس  ،۲۰۱۸او ســخنرانی
راهپیمایــی
در
موثــری
"جانهایمــان را نجــات دهیم"
در واشــنگتن کرد .پس از آنکه نام
همکالسیهای کشتهشد هٔ خود را
خوانــد چهار دقیقه در ســکوت بر
جای خود ایستاد ،دقیق ًا همان قدر
زمانی که فرد مســلح برای کشتار
دانشآموزان استفاده کرده بود.
به دنبال حمله به این دبیرســتان
و کمپینــی که اما و دوســتانش به
راه انداختــه بودنــد ،قانونگذاران

ایالــت فلوریدا بــه "قانون
امنیت عمومی دبیرستان
مارجــوری اســتونمن
داگالس" رای دادنــد کــه
در آن ســن قانونــی برای
خرید ســاح از  ۱۸ســال
بــه  ۲۱ســال افزایش پیدا
کرد و سه روز انتظار برای
دریافت ســاحها در نظر
گرفته شد.
•
جک آندرکا
در  ۱۵ســالگی ،جــک آنــدرکا،
دانشآموز دبیرستان ،راهی ارزان
برای تشــخیص سرطان پانکراس
کشف کرد.
ایــن نوجوان کــه در ســال ۲۰۱۲
بــرای ایــن نــوآوری خــود برنــدٔه
جایــزٔه  ۷۵هزار دالری نمایشــگاه
بین المللی مهندسی و علوم شده
است ،گفت که این فکر با خواندن
مقاالت علمــی آنالیــن رایگان به
ذهنش رسید.
ایــن آزمایش کــه اکنــون مراحل
تحقیقــات امکانســنجی را
میگذراند ،از چند نوار ساده حاوی
نانوتیوبهای کربنی و پادتنهای
ویژهای تشکیل شده است وانجام
این آزمایش فقط نیاز به چند قطره
خون بیمار دارد.
البته بعضیها (از جمله خود جک)
خیلی ب ٰااحتیاط در مورد این نوآوری
حرف میزنند ،هرچندنــوآوری او
پیشرفت هیجانانگیزی است اما
هنــوز تــا محصول نهایــی فاصله
دارد.
•
آمیکا جورج
آمیــکا جــورج پــس از خوانــدن
مطلبی در مورد ارسال محصوالت
بهداشــتی دوران قاعدگــی بــرای
دختران به آفریقا ،به این فکر افتاد
کــه باید بــرای دختران شــهرش
(لیــدز بریتانیا) کــه توانایی تهیٔه
محصوالت بهداشــتی ضروری در
دوران پریود را ندارند ،کاری کرد.
آمیکا کمپیــن #پریــود مجانی را
وقتــی  ۱۷ســال داشــت ،بــه راه
انداخــت ،تظاهراتــی را در لنــدن
ترتیــب داد کــه در آن  ۲۰۰۰نفر با
لباسهای سرخ شرکت کردند و از
دولت خواســتند که در این زمینه
اقدام کند.
بــا افزایــش تــاش و فشــارهای
او ،دولــت بریتانیــا در مــاه مارس
 ۲۰۱۹اعــام کرد کــه از این پس
محصوالت بهداشتی رایگان برای
دوران قاعدگــی دختــران در تمام
مــدارس و دانشــگاههای بریتانیا
تأمین میشود.
آمیــکا گفــت" :کمپیــن #پریــود
مجانــی بــه مــن نشــان داد کــه
چگونه یک دختــر نوجوان تنها و
خشمگین میتواند با فعالیت خود
اثری بر سیاســتمداران کشورش
بگذارد ،همچنین به من نشان داد
که اینترنت در همبستگی آدمهایی
که مثل هم فکر میکنند و به یک
انــدازه خشــمگین هســتند ،چه
نقشی دارد"( .منبع :بیبیسی)

شرکتهای آمریکایی بیش از
پیش ربات را جایگزین نیروی
انسانیمیکنند

شرکت های آمریکایی در سال
 ۲۰۱۸بیش از هر سال دیگری،
میزان قابل توجهی از ربات ها را
جایگزین نیروی انسانی کردند.
پیشرفت های علمی و صنعتی
باعث شــده اســت تــا ربات ها
ارزان تر و هر چه بیشــتر قابل
دسترس باشــند و به کارگیری
ربات به جای استخدام نیروی
انسانی ،دیگر مختص به شرکت
هــای بــزرگ و کارخانــه های
تولید خودرو نیست.
به گــزارش رویتــرز و به نقل از
انجمــن اتوماســیون صنعتی
میشــیگان در ســال ۲۰۱۸
بیــش از  ۲۸هــزار ربــات برای
بــه کارگیــری در در کارگاه ها و
کارخانه های مختلف ارســال
شده است .این رقم در مقایسه
بــا ســال گذشــته  ۱۶درصــد
افزایش داشته است.

میــزان بــه کارگیری ربــات در
شرکت های مواد غذایی نسبت
بــه ســال گذشــته  ۶۰درصــد
افزایش یافته است.
بــازار رقابتــی امــروز آمریــکا و
سیاست جنگ اقتصادی دونالد
ترامپ ،رئیس جمهوری ایاالت
متحده بــرای برگرداندن تولید
بــه آمریکا ،شــرکت هــا را برآن
داشــته اســت تا برای کاهش
هزینه های تولید و به کارگیری
نیروی انســانی ،هر چه بیشتر
به ســمت خودکارســازی و به
کارگیری ربات پیش روند.
باب دویل ،معاون مدیر انجمن
اتوماسیون صنعتی میشیگان
گفــت« :دیگــر اتوماســیون
محــدود به خط هــای تولید و
کارخانــه های بزرگ نیســت.
اکنــون کارگاه هــای کوچک و
انبارها نیز از ربات ها اســتفاده

می کنند».
شــرکت و کارخانــه
خانوادگــی «متــرو
پالســتیک» کــه از
دهه هفتاد میالدی
قطعــات مختلــف
پالســتیکی تولیــد
می کند ،امروز ۱۲۵
کارگــر دارد و ســال
گذشــته اولین ربات
اش را خریــداری کــرد .ایــن
ربات قطعات تولید شــده را از
بخش تولید به کنترل کیفیت
می برد ،کاری که پیش از این
توسط رانندگان با خودروهای
باالبر انجام می شد.
کــن هایــن ،رییــس کارخانه
«مترو پالستیک» به خبرنگار
رویتــرز گفــت« :به جای ســه
خودروی باالبر  ۵هزار پوندی،
حال از این ربات اســتفاده می
کنیم که  ۴۰هزار دالر برای ما
هزینه داشته است».
سال گذشــته اولین باری بود
که از ســال  ۲۰۱۰تا به امروز،
کارخانه های تولیــد خودرو و
قطعات خودرو تنها  ۴۹درصد
از ربات ها را برای اتوماســیون
خریــداری کردنــد .ایــن در
حالی اســت که در سال ۲۰۱۷
ایــن کارخانه هــا  ۶۰درصد از
مشــتریان ربات ها را تشکیل
می دادند.
یورونیوز
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سالمت...

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

PAIVAND: Vol. 25  no.1420  May 01, 2019

18

الغری سریع با
چند کار ساده!!
الغری سریع یکی از مواردی است
کــه همــه افــراد دارای اضافه وزن
به دنبال آن هســتند .در اینجا به
شــما چند کار را معرفی می کنیم
که برای الغری ســریع باید قبل از
صبحانه تان انجام دهید:
برای الغری سریع و بدون دردسر،
کارهــای زیــادی میتــوان انجــام
داد ،مثــل خــوردن یــک صبحانه
ویــژه الغری ،ولی کارهای دیگری
هم هســت که اگر آنهــا را قبل از
صبحانه انجام دهید ،نتیجه بیشتر
و بهتری میگیرید.
درســت اســت کــه انــواع رژیمها
و ورزشهــای موثــر و در کنــار
اینهــا ،معجونها و خوراکیهای
چربیسوز ،همه از مواردی هستند
که به الغری ســریع و رســیدن به
تناســب اندام کمک میکنند ،اما
یک برنامــه روتین و ثابــت که در
یک تایم کوتــاه قبل از صبحانه به
طور منظم اجرا شود ،خیلی موثرتر
خواهد بود و خیال شما را از بابت
الغری سریع و رسیدن به تناسب
اندام از همان ابتدای صبح راحت
میکند.

•

الغری سریع با خواب کافی
ایــن اولین کاری اســت که قبل از
صبحانهبایدانجامدهید.تحقیقات
نشــان داده که افراد بزرگسالی که
کمتــر از  8ســاعت خواب شــبانه
دارند ،تمایل بســیار بیشــتری به
خــوردن هله هولــه و غذاهای کم
ارزش دارنــد و همچنیــن میــزان
اشتها و هوس خوردن شیرینیها
در آنها بیشتر است.
کمبود خــواب ،همچنیــن باعث
ایجــاد اســترس و اضطــراب هــم
میشــود که یکــی از عوامل اصلی
بروز چاقی در افراد است .پس برای
خواب خود برنامه دقیقی بچینید و
به آن پایبند باشید.

•

برای الغری سریع در معرض
نور قرار بگیرید!
بــه جای صــرف صبحانــه در یک

اتــاق تاریــک،
قهــوه خود را زیر
نــور آفتــاب میــل
کنیــد .تحقیقــات
نشــان دادهاند
که افرادی که
بین ســاعات
 8صبــح تا 12
ظهــر در معــرض نــور
کافــی قــرار میگیرنــد،
بســیار کمتر از دیگران با
مشــکل اضافه وزن و
چاقــی روبــرو
میشــوند و متا بو لیســم
ســر یعتر ی
دارنــد .پــس
برای الغری سریع  ،سعی کنیدکه
هر روز قبل از صبحانه به مدت 10
دقیقه در معرض نور خورشید قرار
بگیرید.

•

الغری سریع با مدیتیشن
یک راه حــل عالی برای ترکیب دو
روش الغــری ســریع بهتر اســت
تشــک مخصوص مدیتیشن را در
اتاقی پر از نور خورشید پهن کنید
و  10دقیقه به مراقبه و مدیتیشن
بپردازیــد .این کار باعث میشــود
هم آفتاب گبیرید و هم اینکه ذهن
خــود را از هرگونه فکــر آزاردهنده
و اســترس پاک کنید .مدیتیشن
باعث میشود انرژی بسیار زیادی
به دســت بیاورید کــه در ادامه روز
بــرای ورزش کردن و حرکات بدنی
خیلــی عالی اســت .اســترس هم
که عامــل چاقی اســت ،نخواهید
داشت.

•

الغری سریع با قهوه
برای الغری ســریع  ،هر روز صبح
یــک فنجان قهــوه بــدون افزودن
شکر و خامه بنوشید .کافئین باعث
افزایش سوخت و ساز بدن میشود
و در مقایســه بــا دیگرانی که قهوه
نمینوشــند ،تا  15درصــد کالری
سوزی را بیشتر میکند .اگر چای
را به قهوه ترجیــح میدهید ،یک

فنجان چــای خالــص کافئیندار
هم کمکتان خواهدکرد ،اما میزان
کافئین قهوه بیشتر است.

•

الغری سریع با پیادهروی
هیــچ چیــز ماننــد پیــادهروی در
الغــری ســریع و بیشــتر موثــر
نیســت .اگر روزانه  10دقیقه قبل
از صبحانــه یک پیــادهروی تند یا
دوی کمســرعت داشــته باشــید،
ظرف مــدت یــک مــاه میتوانید
میــزان قابل توجهــی از وزن خود
را کاهش دهید .پیــادهروی و دو،
موثرترین ورزشهای الغری سریع
و تناســب اندام هســتند که بدون
هیچ هزینهای  ،بزرگترین ثمره را
دارند.

•

برای الغری سریع صبحانه را
کمی دیرتر بخورید
اوال اینکــه این به معنــی نخوردن
صبحانــه نیســت ،فقط بــه جای
اینکــه آن را در خانــه بخورید ،در
محل کارتان میل کنید .به تعویق
انداختن صبحانه باعث میشــود
تایمــی که در طــول روز میتوانید
در آن غذا بخورید ،کوتاه میشود و
تحقیقات نشان دادهاند که همین
مسئله میتواند در الغری سریع و
بیشترکمکتان کند.

•
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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

Cell. : 514 574-6162

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

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

>> تـ
و
ج
ه
ت
و
جـ

ه

ر روز هفته

HAYK HARTOUNIAN

نان لواش پخت روزانه
در خدمت هموطنان گرامی

مها
 م جران عزیز

شـاو
هر چهارش ره رایگان

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

پخت روزانه
با کیفیت عالی
به بهای مناسب
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مشاور امالک :مسکونی و جتاری
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n
w
o
d
به قیم

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

ت
مناسب!

یه ما به خریداران:
• هد
دالر هزینه محضر
1200

Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

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

Tel.: 514-683-8686
nader.khaksar@gmail.com
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Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville
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پزشک خانــواده

(Without Appointment)

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

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

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors






















 

هم اكنون
بوتاك
س و فیلر
تو

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

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

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

Rapid Orthodontics







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

ALLERGIE:
Implant
CEREC AC Bluecam 
Dr. Phil Gold

























 
















 













1834 Ste Catherine W. Suite 200
Root Canal 






Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy)
Zoom 2 ACP
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Tel : (514) 933-3337 
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www.clinique-arya.com بیمه های دانشجوئی
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Lumineers
Veneer














خوشمزه
پیتزاهای
•
دلنشین
و
زیبا
• با محیطی





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

• لطفا جمعه و شنبه شبها
:میز خودراازقبل رزرو بفرمایید

New  چهار فصل،اطلس

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

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

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

www.clinique-arya.com
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 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. Faranak Hashemi 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
منونه ی چند اتومبیل برای فروش
• TOYOTA RAV4 2014:
$15500.00
• 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

بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مشاوره و ارزیابی رایگان

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

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
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کودکان در دنیای خبرها:

VOTRE IMAGE EST NOTRE PRIORITÉ

چگونه با کودکان درباره اخبار روز جهان حرف بزنیم

•

کودک را دائما در معرض
خبرها قرار ندهید
نمیتوانیــد آنچــه را کــودک در
مدرســه یــا هــر مــکان عمومــی
دیگری شنیده است فیلترکنید اما
راهکارهایی وجود دارد که بتوانید
فرزندتــان را از شــنیدن خبرهای
ناخوشایندکمی دور نگه دارید.
کــودک شــما ممکن اســت خبر
تیراندازی در مسجدی در کبک و
یا نیوزلند را شنیده باشد اما اینکه
او بتواند از طریق وبســایتهای
خبــری همه جریان تیرانــدازی را
تماشا کند مساله دیگری است.

•

واقعیت را بگویید
اینکــه بفهمیــد دانش کــودک از
یــک خبر تا چه اندازهای اســت به
شــما کمک میکند تا اطالعات و
تصــورات غلــط را از ذهن کودک
بزدایید .درســت اســت کــه نباید
درباره یک واقعه بسیار غمانگیز به
او دروغ بگویید اما توضیحات شما
باید مناسب سن کودک باشد.
به عبارت دیگر شما مجبور نیستید
همــه واقعیت را بگویید و جرئیات
غیرضروری ،ترسناک و تاسفآور
را در اختیار بگذارید .سادهســازی
اطالعات به کودک کمک میکند
تا اطالعات را راحتتر هضم کند.

•

او چه احساسی دارد؟
شــنیدن خبــر بالیــای طبیعــی،
تیرانــدازی بــه جمعیــت و ســایر
حوادث وحشتناکی که در سرتاسر
دنیا اتفــاق میافتد احساســات و

D
E
LÁIÀ¼±MIU ÌH¼ºH K~º » SiIw

¾Tv]oM-Áq±Î-·»Fº

ÁI¿¤
n» ´i
»
t°
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§±Q

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

)(514

در عصــر ارتبــاط مداوم با رســانه
دیگر حفاظت از کودکان از چرخه
خبری  ۲۴ساعته غیرممکن است.
امروزه حتی شبکههای خبری ویژه
کودکان وجــود دارند که آنها را در
جریان تازهتریــن خبرهای جهان
قرار میدهند.
گزارشهــا و تصاویــر مربــوط بــه
تیرانــدازی ،بمبگــذاری ،انــواع
شــکلهای حمالت تروریســتی،
جنگهــا و بالیــای طبیعــی،
آتشســوزی جنگلها ،سیل ،فقر
و بیخانمانــی هــر روز از طریــق
رادیــو تلوزیون و فضــای مجازی
در دســترس عموم قرار میگیرد.
حتــی اگر تالش کنید کــودکان را
از داســتانهای غمانگیــز جهــان
دور نگــه داریــد اما او بــه احتمال
زیاد در مدرسه یا در خانه دوستان
میشنود و میبیند.
وقتی تصاویر خشونت بار در حال
پخش اســت احتماال شــما سریع
شبکه تلوزیونی را تغییر میدهید یا
صفحه مانیتور را میبندید و سعی
میکنید سواالت احتمالی را نادیده
بگیرید.
اما این بسیار مهم است که کودک
بتواند در مورد آنچه شنیده و دیده
حــرف بزنــد .اخبار تنهــا اتفاقات
ناخوشــایند زندگی روزمــره فرزند
شما نیست .برخی از اخبار بسیار
ناخوشــایند و آزاردهنده هستند و
کودک را به شدت دچار ناراحتی،
غم و ترس میکند؛ او ممکن است
نگران شــود که مبادا این حوادث
روزی بر سر خود و خانوادهاش نیز
بیفتد.
اما نادیدهگرفتن ســواالت کودک
فقط این افکار را تقویت میکند.
بنابرایــن رفتــار درســت در مورد
اخباری که کــودک در معرض آن
قرارگرفته نیاز به مهارت و توجه به
نکات مهمی دارد.

عواطف کودکان
را بــه شــدت
تحــت تاثیر قرار
میدهــد .پــس
از شــنیدن خبر
و حشــتنا ک
احســاس غــم،
گیجی یــا ترس
و همچنیــن
نگرانی نسبت به
خانواده ،مدرسه
یــا شــهر خــود
کامــا طبیعی اســت.
ممکن است فرزند شما
نادیدهگرفنت
اجــازه بدهید فرزندتان
از اخبار سیل مونتریال با
سواالت
دربــاره احساســاتش
خبر شــده باشد اما الزم
نیســت که دائما شاهد کودک افکار حرف بزنــد .در مقابل
منفی او
شما باید به او اطمینان
ویرانیهای ناشی از سیل
بدهیدکه او در محیطی
باشد.
را تقویت
امن و به دور از خشونت
این بسیار مهم است که
میکند.
قرار دارد .پس ازگذشت
شــما بتوانید دسترسی
چنــد روز یا چند هفته
بــه اخبــار را محــدود
کنید مثال در دســتگاههایی که به دوبــاره درباره نگرانیهای او حرف
اینترنت وصل میشــوند همیشه بزنید تا بفهمید آیا احساســات او
این امــکان وجود دارد که فیلتری تغییرکرده است یا خیر.
برای دسترســی به ســایتها قرار •
روشنگریکنید
بدهید.
همچنین میزان استفاده از صفحه اخبار معموال با گفتن چند جمله
نمایشــگر یا نوع محتــوا به راحتی کلیدی و با تیترهای جنجالی ارائه
قابل کنترل اســت .با اســتفاده از میشوند .اخبار همواره با تصاویر و
قابلیتهای محدودســازی شــما ویدیوها بدون پرداختن به حواشی
میتوانیــد تا حــد زیــادی مانع از و ارائــه جزئیات بــه مخاطب ارائه
دسترســی کــودک بــه خبرهــای میشوند.
بنابرایــن ضــروری اســت کــه بــا
ناخوشایندشوید.
•
کودکان در مورد مشکالت مهمتر
کودک چه میداند؟
و بزرگتر جهان صحبت کنید.
دقیقــا زمانی که تــاش میکنید البته باید دقت کنید که اطالعاتی
فرزنــد کوچکتــان را از اخبــار که به او میدهید متناسب با سن
وحشــتناک دور نگه دارید متوجه و ویژگیهــای او باشــد .در مــورد
میشوید که دانســتههای او از این کــودکان خردســال نیــز میتوان
اخبار فراتر از تصور شماست.
بــا توضیــح اتفاقــات جــاری به او
بســیار معمول اســت که کودکان آموخت که جهان چقدر گســترده
در جمعهای دوستانه خود درباره اســت و حکومتهــا چگونه عمل
ایــن اخبــار با هم صحبــت کنند .میکننــد .از این فرصت اســتفاده
اگر متوجه شــدید کــودک تصویر کنیــد و بــه او بیاموزیــد چگونه با
نامناسبی دیده یا اخبار نامناسبی دیگران همدردی کنــد و فقط به
شنیده است باید بفهمیدکه دقیقا تیتر خبرها توجه نکند و برداشت
تصور او از آن خبر و اتفاق چیست عمیقتری نسبت به وقایع داشته
و چه درکی از آن دارد.
باشد.

3195bouldesentreprises,terrebonne,QcJ6X4J9

•

مشارکت در تغییر مثبت جهان
داستانها در مورد بالیای طبیعی
بــرای کــودکان رنجآور هســتند.
زیرا او مشــاهده میکندکه چگونه
کــودکان دیگــر خانه و خانــواده،
دوســتان ،مدرسه و شــهر خود را
از دست میدهند .اما اگر هوشیار
باشید میتوانید از میان این اخبار
و تصاویــر دلخــراش بــه کــودک
چیزهای مثبت بیاموزید.
وقتی کودک تصاویر ســیلزدگان
را تماشا میکند به او ارزش امداد
و کمکرســانی را یــادآوری کنید.
همچنین اگر او را در کمکرسانی
مشــارکت دهید احســاس ترس و
غ م کمتــری را تجربه خواهدکرد.
به کــودک ایــن امــکان را بدهید
که در مقابل اخبار تاسفبار اقدام
مثبتی انجام دهد و جهان دیگری
بسازد.
•

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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روز جهانی رقص!

آمد بهار ِ جانها ای شاخ ِ تر به رقص آ

خالقیت
دو رقصنده یکسان نیستند و هیچ
دو نفــری هــم در یــک رقص یک
چیــز را نمیبینند .رقص به شــما
میآموزد کــه در حالی که رقص را
تماشا میکنید ،موسیقی را حس
کنیــد .اصالت ،عنصر عظیمی در
دنیای رقص است و همان چیزی
است که بســیاری از مردم هر روز
در تالش برای کسب آن هستند.
•

مترکز
اگر یک چیز وجود داشــته باشــد
کــه در تمرینــات طوالنــی رقص،
سریع یاد می گیرید ،این است که
هرچــه زودتر تمرکزتان را بدســت
آوریــد ،زودتر به نتیجه میرســید
 .شــگفت انگیز اســت کــه وقتی
متمرکز میشــوید ،همــه چیز به
ســرعت به نتیجه می رسد .رقص
راه آســانی برای رها کردن افکار و
تمرکز است.
 ۲۹آوریل روز جهانی رقص است.
برخــی شــاید رقــص را حرکتــی
پیشپاافتاده یــا حتی زننده تصور
کننــد یــا آن را تنهــا یــک حرفــه
تخصصی و هنری بدانند.
امــا رقص چیزی بیشــتر از تکان
خوردن و قر دادن است و میتواند
شــیوهای برای ســالم ماندن افراد
مختلف در تمام ســنین و سایزها
باشد.
طیف وســیعی از مزایای فیزیکی و
روانی در رقص هست؛ مثل بهبود
وضعیــت قلــب و ریههــا ،افزایش
قدرت عضالنی ،استقامت و تناسب
انــدام ،افزایــش آمادگــی هــوازی،
بهبود قــدرت عضــات ،مدیریت
وزن ،استحکام استخوان وکاهش
خطــر ابتــا بــه پوکی اســتخوان،
هماهنگی بهتر ،چابکی و انعطاف
پذیــری ،بهبــود تعــادل و آگاهــی
فضایــی ،افزایش اعتمــاد به نفس
فیزیکــی ،بهبود عملکــرد ذهنی و
بهبود سالمت عمومی و روانی.

اما مزایای رقــص به اینها محدود
نمیشود.
همــه مــا در زندگــی کارهایــی را
انجــام دادهایــم کــه ما را بــه آنچه
امروز شــدهایم تبدیل کرده .رقص
میتوانــد شــخصیت شــما را هم
شکل دهد .هنگامی که ساعتها
و روزهــای بیشــماری را بــه یک
فعالیت اختصاص دهیــد ،آن کار
به شــما شــکل میدهــد .رقص،
هنر و ورزش یکجاست .آنچه که
بســیاری از مــردم نمیتوانند باور
کنند ،این است که خیلی بیشتر از
وقتی که صرف ورزش میکنید در
رقص به دست میآورید.
•
کنترل
رقــص فقــط کنترل انــدام و بدن
از طریــق حرکات را بــه دختران و
پســران جوان آمــوزش نمیدهد.
همانطــور کــه در طی ســالها در
زیبا رقصیدن پیشرفت می کنید،
یــاد میگیریدکه احساســات خود

را بــا رقص کنترل کنیــد .کنترل
احساسات چیزی اســت که برای
برخی آدمها ،ســخت تر از باال نگه
داشــتن یک پا برای یک ســاعت
است.
•
نظــم
بایــد به مدرســان خــود در رقص
گوش دهید ،نه فقط به این دلیل
که از شــما چنین چیزی خواسته
میشــود ،بلکــه چــون رقص یک
فعالیت بســیار شــدید است و اگر
نفهمیدکه دارید چه کار میکنید،
به خودتان صدمه میزنید.
به رقصندهها گوش دادن و تماشا
کردن آموزش داده میشود.
یــاد میگیرنــد چطــور بــر
محدودیتهای خود غلبه کنند و
بــه بدن خود گــوش دهند .بدن،
خودش میگویدکه کجا باید توقف
کرد .بســیاری از افــراد در چنین
چیزی اصال مهارت ندارند.
•

•

گوش کردن
رقصندگان یــاد میگیرند به همه
چیزگوش کنند:
بــه موســیقی ،بــه مربــی ،بــه
همرقصان ،به بدن و به خودشان.
هیــچ کــدام از اینهــا مهمتــر از
دیگری نیست .اینطور نیست که
آگاهانه به تمــام این عناصر توجه
کنید ،اما بیشتر از اینکه فقط روی
انگشتانتان قرار بگیرید ،باید تعادل
داشته باشید.
•
پایداری
اگر رقصندهها یاد نگیرندکه هنگام
سقوط باید بلند شوند ،یعنی خیلی
رقصنده نیستند .هرگز نمیتوانید
بفهمید که یک رقصنــده چند بار
افتــاده یــا پایش به طــور تصادفی
شکســته اســت .به همیــن دلیل
اســت کــه رقصندهها نســبت به
اکثــر افراد عــزم بیشــتری دارند.
مهم نیســت که چطــور تنتان را
بچرخانید یا چند بــار بچرخانید.
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مهم این است که ادامه دهید.
•
مدیریت زمان
تمرینــات بیپایــان و کالسهای
طوالنــی ،تنهــا بخشــی از زندگی
یــک رقصنده اســت .بســیاری از
رقصندههــا ،چالشهای مدرســه
رقــص را با هم تقســیم می کنند
و حتی با داشــتن تمام مشغلهای
کــه بر ســر رقص دارنــد ،کار هم
میکننــد .بعضیها ایــن حالت را
به عنوان غرور و دیگران به عنوان
هــرج و مــرج ســازمانی توصیــف
میکنند ،اما قضیه توانایی آنها در
مدیریت زمان است .دانش آموزان
بدون مهارتهــای مدیریت زمان
بــزرگ میشــوند و همیــن باعث
عقبافتادگی آنها میشود.
•
تعهد
هنگامی که در یــک کالس رقص
ثبتنام میکنید ،به ســاعتهای
طوالنــی تمریــن و فعالیتهــای
شدید متعهد میشوید .نمیتوانید
این کار را بدون تأثیر گذاشــتن بر
ســایر رقاصها ناگهان ترک کنید.
همچنیــن ،باید قلــب و روح خود
را بــه حرکات رقص متعهدکنید تا
آن را به درســتی اجرا کنید .راهی
وجود ندارد که بتوانیدکاری را تنها
با اختصاص بخشــی از درون خود
انجام دهید .این مووضع شــما را
تبدیل به یک فرد متعهد میکند.
•
دوستی
در دنیــای رقص ،زمان زیادی را با
رقبای دیگر صرف میکنید .فقط
دو گزینــه دارید ،یا آنها را دوســت
داشته باشید یا از آنها متنفر باشید.
ســادهتر آن است که آنها را دوست
داشته باشــید .دوســتیهایی که
بــه دلیل ســاعتهای بی شــمار
همــکاری در اســتودیو ایجــاد
میشود ،با سایر رابطه هایی که در
زندگی دارید ،قابل مقایسه نیست.
شــما همراه بــا افــراد دیگری که
رقیبتان به حساب میآیند ،رشد
میکنید.
•
اعتماد به نفس
رقصیــدن روی صحنــه در مقابل
تعداد زیادی تماشــاگر ترســناک
اســت .زقصندههــا ســاعتها در
مقابل آینه میایســتند و به بازتاب
خودشــان نگاه میکننــد .این کار
آســان نیســت .رقصنــدگان بایــد
درک کنند که چــه کار میکنند و

به خودشان اعتماد پیدا کنند .این
بخش مهمــی از کار یک رقصنده
عالی است.
•
هدفمندی
رقصندگان از همــان ابتدا متوجه
میشوند که یک شــبه نمیتوانند
یــک اجــرای ســه گانــه را تمرین
کنند .میدانند برای موفقیت باید
گام های حساب شــده برداشت.
میداننــد کــه کلید موفقیــت این
اســت که اهــداف معقولی تعیین
کننــد و ســپس آنهــا را بــرآورده
سازند .اگر یک رقصنده یاد نگیرد
که چگونه اهداف قابل دســتیابی
برای خود تعیین کند ،سرنوشتی
جز ناامیدی نخواهد داشت.
•
سختکوشی
کار سخت ،کار خون ،عرق و اشک
اســت .این موضوع مخصوصا در
مــورد رقصندههــا صادق اســت.
وســط یک نمایــش ،توقف وجود
نــدارد .عضــات درد میگیرنــد
امــا رقصنــده متوقف نمیشــود.
نمیتوان افراد زیادی در دنیا پیدا
کرد که عــزم و اراده رقصندهها را
داشته باشند.
•
پذیرفنت شکست
گاهی اوقات بدن شــما به سادگی
نمیخواهد همکاری کند .یک روز
ممکن است چرخش کاملی بزنید،
اما روز بعد ،اینقدرها خوششانس
نیستید .در نهایت ،برخی از چیزها
به دســت نمیآید .هر رقصندهای
دارای نقاط قوت و ضعف مختلف
اســت و الزم اســت بدانــد که چه
چیــزی را نمیتواند انجــام دهد.
ایــن موضــوع امــا به هیــچ وجه
باعث نمیشــود تا تــاش خود را
برای انجام کارهایی دشوار دست
بکشید.
•
تسکین استرس
رقص برای ســامت عالی اســت.
رها کردن افکاری که هر روز در سر
شماست ،بسیار مهم است .رقص
به انسان اجازه میدهد همه افکار
منفی را از یک راه ســالم و سازنده
بیــرون کننــد .رقاصــان یکــی از
بهترین ابزارهای تسکین استرس
را در اختیار دارند ،و شگفت انگیز
است که رقصیدن میتواند این کار
برای شما هم انجام دهد.
•

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

5Star I.P.M. Inc.
>> با بهترین نرخ و هزینه <<
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* توجه :این مقاله جنبه ی آموزشی دارد نه درمانی،

هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

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

دکتر عطا انصاری

آسکاریس؛ انگلی در روده

آســکاریس یک کــرم گرد
با رنگ صورتی اســت و به
خانــواده nematodes
تعلــق دارد و مــی توانــد
تــا  20ســانتی متــر طول داشــته
باشد .در بین نماتودها آسکاریس
فرم مخروطی و گــرد و رنگ های
خاکستری ،صورتی یا نسبتا قرمز
رنگ است و طول آن تا  40سانتی
متر هم می رسد و در روده کوچک
زندگی مــی کند و از مــواد غذایی
موجود در آن که از شیره غذایی که
از معده وارد شده تغذیه می کند.

اپیدمیولوژی
بیــش از یک میلیــارد نفر در تمام
ســطح زمین به آن مبتال هستند
مخصوصــا افرادی کــه در مناطق
حــاره زندگــی می کنند و بیشــتر
کسانی که در مناطق خارج از شهر
هستند .به نظر می رسدکه سالیانه
بیست هزار نفر بر اثر آلودگی به این
انگل می میرند.
نشانه ها (سیمپتوم ها):
ســیمپتوم هــای یــک پارازیتــوز
عبارتند از:
* الروهــا در بدن توســط گردش
خون حرکت می کنند و می توانند
باعــث پنومونی بر اثرکرم بشــوند
و ســندروم  Lofflerبر اثر آلرژی
ریوی با مشخصات زیر تولیدکنند:
ـ ناراحتی تنفسی
ـ عالئم رادیولوژیک
ـ زیاد شــدن لکوســیت ها و پولی
ﻧﻮﮐﻠﻮﺋﺮ نوتروفیــل هــا در خون که
از انواع گلبول های سفید هستند
و دومــی هنگام وجــود پارازیت در
خون باال می رود.
ـ خــروج کــرم بالــغ از راه دهان یا

مخرج باعث می شــود که
شخص به پزشک مراجعه
کند.
ـ کرامپ های شــکمی که
بعضی وقت ها بــر اثر یک عفونت
بسیار مهم تولید می شوند.
ـ خستگی
ـ تحریک پذیری:
بیمار عصبی است و از خارش رنج
می برد همین طــور دچار تهوع و
اسهال می شود.
ـ از دســت دادن وزن همــراه بــا
استفراغ
در مواقعی که تعداد کرم ها خیلی
زیاد است ممکن است عوارض زیر
پیش بیاید:
ـ بسته شدن روده
ـ التهاب کیسه صفرا
ـ آبسه کبدی
ـ التهاب لوزالمعده (پانکراتیت)
ـ آپاندیسیت
ـ پری تونیت
بعضــی از داروها مــی توانند باعث
تغییر مــکان غیرطبیعــی پارازیت
شوند.

فیزیوپاتولوژی
ورود تخــم اســکاریس بــه لولــه
گوارش که در آب ،روی سبزیجات
یــا روی میوه جــات وجــود دارند
باعث آلودگی می شوند .در مرحله
اول تخم ها در اولین قسمت روده
کوچک می ترکند و الروهای تولید
شده از جدار روده کوچک گذشته
وارد جریــان گــردش خــون مــی
شــوند و سپس به قلب ،کبد و ریه
مهاجرت می کنند و می توانند به
طــرف گلو باال بیایند و دوباره وارد
دستگاه گوارش شوند و بزرگ شده
و تبدیل به کرم های بالغ شــوند.

این پروسه حدود دو ماه طول می
کشد و کرم های بالغ بین  6تا 12
ماه زندگی می کنند و کرم ماده
در این موقع شروع به تخم ریزی
می کند کــه از راه مدفوع خارج
می شوند.

آزمایش پزشکی
دیدن تخم های کرم در مدفوع
بیمار در زیر میکروسکوپ باعث
تشخیص می شود .به ندرت کرم
های بالغ با اســتفراغ یا مدفوع
خارج می شوند و در مواقعی که
بیماری شــدید اســت و مشکل
ریوی تولید کرده ،الروها پس از
سرفه با خلط خارج می شوند.
آزمایشات خون
آزمایــش خون نشــان می دهد که
تعــداد ائوزیتوفیــل ها کــه نوعی
گلبول ســفید هســتند زیاد شده
که نشان دهنده یک عکس العمل
نــوع آلرژیک یعنــی عکس العمل
بدن در مقابل کرم هاست.
پیشگیری برای یک پارازیت
(انگل)
* وضع بهداشتی مناسب
* شستشــوی ســبزیجات خــام و
دست ها مخصوصا در مناطقی که
از کود انسانی استفاده می شود.
پیشرفتبیماری
مشــکالتی کــه بــر اثر پیشــرفت
بیمــاری پیــش مــی آیــد معموال
مشــکالت دســتگاه گوارش است
مثل:
ـ بسته شدن یا سوراخ شدن روده
ـ عفونــت کیســه صفرا کــه به آن
آنژیوکولیت می گویند.
ـ التهاب لوزالمعده یا پانکراتیت
ـ بعضــی مواقــع باعــث تولیــد
آپاندیسیت می شود.
ـ وقتی تعدادکرم ها زیاد باشند می
توانند باعث کمبــود مواد غذایی
شوند.
درمـــان
درمان پارازیت با مصرف داروهایی
که پزشــک تجویز مــی کند انجام
می شــود .گاهی عمــل جراحی یا
آندوســکوپی در درمان مشکالت
تولید شده بر اثر بسته شدن روده
انجام می شود.
•

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

4010 Ste-Catherine W.

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

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

مدیریت استرس

چند نکته ساده برای کاهش اضطراب
•

در طول روز آب مصرف
کنید
کمآبی به تنهایی عامل ایجاد
اضطراب نیســت اما میتواند
اســترس را افزایــش دهــد.
بنابراین بایــد در طول روز به
میزان کافی آب مصرف کنید.
•

اضطــراب یکــی از رایجتریــن
مشکالت روانی اســت که بر روی
افراد تاثیر میگذارد.
براساس گزارش «مدیکالدیلی»،
عالوه بر این برخی مطالعات اعالم
کردند که اجتناب از یکسری مواد
خاص و عادتهای غذایی ممکن
اســت عالئم اضطــراب را کاهش
دهد.
در اینجا با برخی از این غذاها آشنا
خواهید شد.
•
مصرف منیزیم را افزایش دهید
مطالعــات نشــان داده کــه رژیــم
غذایــی بــا منیزیم کــم اضطراب
در موشهــا را افزایــش میدهــد.
برای جلوگیــری از کمبود منیزیم
میتوانید سبزیجات و برگها را در
رژیم غذایی خود قرار دهید ،منابع

دیگر منیزیم بادام ،گندم ،آوکادو و
لوبیاهستند.
•
شکالت تلخ
حــاوی
تلــخ
شــکالت
آنتیاکســیدانهایی اســت کــه
میتوانــد عملکــرد مغــز را بهبود
بخشد .بسیاری از مطالعات نشان
میدهند که شــکالت تلخ به طور
قابل مالحظهای میزان سرتونین
را افزایــش داده و موجــب کاهش
هورمونهای استرس میشود.
•
هرگز وعدههای غذایی خود را
کم نکنید
نخوردن صبحانه و دیر غذا خوردن
فشــار خــون را کاهــش داده و در
نهایــت منجر به افزایش اســترس
میشود.

به غذاهای فستفوت "نه"
بگویید
مطالعات ســال  2017نشان
داده کــه مصــرف غذاهــای
فســتفود بــه طــور قابــل
مالحظهای احســاس افسردگی را
افزایش میدهد.
چنیــن غذاهایــی دارای ســطوح
باالیــی از چربــی اشباعشــده،
چربیهــای ترانــس و اســیدهای
چرب امگا  6هستند.
•

به قند یا کافئین وابسته نباشید
تحقیقات نشــان داده که کودکان
بیشتر تحت تاثیر مصرف شکر زیاد
هستند و بنابراین بیشتر در معرض
خطر ابتال به اضطراب و افسردگی
قــرار میگیرنــد .از طرفی مصرف
زیــاد کافئین نیز میتواند خواب را
مختــل کــرده و در نتیجه ضربان
قلب و فشار خون را افزایش دهد.
( سیمرغ)

25

 سال  25شماره  11  1420اردیبهشت 1398

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 25  no.1420  May 01, 2019

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
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

درمان آرتروز با سلولهای بنیادی توسط
محققانکانادایی

آرتریــت (التهــاب مفاصــل)
بــه التهــاب دردنــاک در ناحیه
مفاصل گفته میشــود که یکی
از بزرگترین معضالتی است که
افراد به مرور زمان و با گذشــت
سن با آن مواجه میشوند.
شــایعترین دردهــای ناشــی از
آرتــروز در نواحــی زانــو ،لگن،
ســتون فقــرات و دســت دیده
میشود.
اســتئوآرتریت (آرتروز) ،آرتریت
روماتوییــد ،آرتریت عفونــی ،ورم
مفاصــل پســوریاتیک و نقــرس،
پنج گروه عمده آرتریت محســوب
می شــوند و آرتروز شایعترین نوع
آرتریت است.
این التهاب دردناک ســبب تورم و
اختالل حرکت مفاصل میشود و
معموال در ناحیه دست ،زانو ،لگن
و ستون مهره ها بیشتر است.
ســه عامــل اضافــه وزن ،ســن و
آســیب دیدگی مفاصل ،مهمترین
دلیل بروز آرتروز هستند.
همانطــور کــه گفتــه شــد
اســتئوآرتریت در ناحیــه زانــو
( )KOAبســیار شــایع اســت و
زمانی رخ میدهد که عضروف زانو
دچار ساییدگی و شکستگی شود.
در صورت آسیب دیدن غضروف،
اســتخوانها بــا هم تمــاس پیدا
میکنند و منجر به درد ،سفتی در
آن ناحیــه وکاهش انعطافپذیری

IN THE HEART
OF THE GOLDEN
SQUARE MILE

میشود.
از آنجــا کــه ســلولهای بنیــادی
مزانشــیمی قابلیــت تبدیــل بــه
سلولهای دیگر را ،از جمله عضله،
اســتخوان و غضــروف دارنــد،
میتواننــد گزینــه مناســبی برای
درمان آرتروز باشند.
محققان برای بررسی این موضوع
 ۱۲داوطلــب مبتــا بــه آرتــروز
متوسط تا شــدید را مورد آزمایش
قرار دارنــد و ســلولهای بنیادی
مزانشیمی آنان را از مغز استخوان
اســتخراج کردند .ســپس مجدد
دوز های مختلف این ســلولها را
بــه بیماران تزریق کردنــد .پس از
آن بیمــاران به مدت  ۱۲ماه تحت
نظر گرفته شــدند و با اســتفاده از
بیومارکرهــای التهابــی ،اســکن
 MRIزانــو و نــرخ شکســتگی
مفاصل ،پیشــرفت بیماری مورد
بررسی قرارگرفت.

پــس از گذشــت یک ســال نتایج
نشــان داد درد حاصــل از آرتــروز
در بیماران به میزان قابل توجهی
کاهــش یافته وکیفیت زندگی این
افراد رو به بهبود است.
هیچ گونــه عارضه جانبی گزارش
نشد و التهاب ناشی از آرتروز نیز در
این بیماران کاهش یافته بود.
گرچه این مطالعه بســیار کوچک
اســت ولی نتایج موفقیتآمیز آن
میتواند منجر به درمانهای جدید
برای آرتروز شود.
تاکنون هیچ درمــان قطعی برای
آرتــروز یافت نشــده و اســتفاده از
داروهای ضد التهاب ،ورزش و در
موارد حاد ،عمل جراحی تعویض
مفصل توصیه می شود.
نتایج این مطالعه در نشریه
STEM CELLS
Translational Medicine
منتشر شده است.
(اقتصاد)۲۴
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بانه با ترک
ش
خواب راحت های اشتباه
این عادت

 9روش برای آب کردن
چـــربیشــکم
چربی شکم عالوه برکاهش جذابیت شما ،خطر ابتال به فشارخون
بــاال ،بیماریهــای قلبی و دیابــت را افزایش میدهــد .در اینجا
راهکارهایی برای کاهش سریع چربی شکم آورده شده است.

•

 .1کاهش مصرف شکر
خوردن شــکر ،بهخصوص شــکر تصفیهشــده که در مواد غذایی
شیرین و نوشیدنیها وجود دارد ،یکی از عوامل مؤثر در انباشته
شدن چربی است .گلوکز و فروکز موجود در شکرکربوهیدراتهای
ســادهای هســتندکه به که سرعت جذب خون شــده و برای آزاد
کردن انرژی متابولیزه میشــوند .زمانی که بیشازاندازه مصرف
شود ،به گلیکوژن تبدیلشده و در بافت چربی ذخیره میشوند.
مصرف زیاد شــکر قند خون را نیز باال میبرد که ســبب میشود
مقــدار زیادی انســولین آزاد شــود و بیماری به نــام "مقاومت به
انسولین" ایجاد شود که به سندرم متابولیک مرتبط است.
عدم مصرف غذاها و نوشــیدنیهای شیرین ازجمله آبمیوهها،
یکــی از بهترین کارهایی اســت که برای آب کردن چربی شــکم
میتوانید انجام دهید .در عوض از میوههای تازه ،عسل طبیعی،
خرما و  ..استفاده کنید.

•

 .2خوردن پروتئین بیشتر
پروتئیــن یک غذای مغذی اســت کــه واقع ًا در مبــارزه با چربی
مؤثر اســت .زمانی که پروتئین بیشــتری میخورید ،مدتزمان
بیشتری سیر هستید و هورمون گرسنگی (گرلین) کاهش مییابد
که درنهایــت کل کالری مصرفــی در روز را کم میکند .غذاهای
حــاوی  20تا  30گرم پروتئین ،به باال بردن میزان سوختوســاز
بدن شــما کمک میکنند .روزانه سه غذا با پروتئین باال مصرف
کنید تا اشتها و هوستان کنترل شود .منابع خوب پروتئین شامل
مرغ ،تخممرغ ،ماهی تازه و دیگر غذاهای دریایی ،پنیر و ماست
هستند .هرروز یک یا دو تا از این غذاها را مصرف کنید.

•

 .3فیبر بیشتر
مصرف بیشــتر فیبر در رژیم غذایــی بهویژه فیبر محلول موجود
در جو ،دانه چیا ،حبوبات ،ســبزیجات و میوهها میتواند ســبب
کاهش تجمع چربی در ناحیه شــکم شــود .فیبر در ترکیب با آب
متورم میشود و حجم شکم شما را گرفته و حس سیری میکنید.
همچنیــن با ترکیب شــدن با قند و دیگــرکربوهیدراتها ،باعث
کاهش و تأخیر در جذب آنها به جریان خون میشود.

•

 .4نوشیدن چای
چند فنجان چای در روز چربیهای شکم را آب میکند .چای سبز
انتخاب بسیار خوبی است .چای برگ کاملیا سیننسیس و چای
اوالنگ هم همانقدر مؤثرند .ترکیبهای موجود در چای سرعت
سوختوساز را  .سرعت چربی سوزی را باال میبرد ،مخصوص ًا اگر
با ورزش کردن ترکیب شوند .یکی دیگر از انواع چای چربی سوز،
چای نعناست که به سرکوب اشتها شهرت دارد.

•
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بدون ایــن که متوجه باشــید
یکســری عــادت هایــی که به
نظرتان درست می آیند خواب
شــما را مختــل کرده و شــبها
شما را بیخواب می کنند.

•

عاشق کار در شب هستید
تا جایی که می توانید فعالیت
های اســترس زا را زودتر تمام
کنیــد .اگــرکارتان را تــا زمان
خــواب طول بدهیــد ،مغزتان
فعال می ماند .اگرگاهی اوقات
مقــداری کارتــان بــه دیروقت
مــی افتد کمی قبل از خواب به
خودتان استراحت بدهید و به
جــای فکرکردن به کارهای روزمره
به خودتان آارمش داده و مدیتیشن
کنیــد ،دوش آب گرم بگیرید یا به
موسیقی آرام بخش گوش دهید.

•

تعطیلی آخر هفته را می خوابید
خوابیدن در تعطیالت آخر هفته می
تواند مقداری از کم خوابی شــما را
جبران کند ولــی زیاده روی در این
کار مــی توانــد چرخه خواب شــما
را بــه هــم بزند .اگر تا بعــد از ظهر
در تختخــواب بمانیــد شــب دیگر
خوابتان نمیبرد .چند ساعت بیشتر
خوابیدن در آخر هفته اشکالی ندارد
ولی باید ســاعت را کــوک کنید که
زیــاده روی در خوابیــدن مانــع به
خواب رفتن دوباره شــما در شــب
نشود.

•

چک کردن فیس بوک
بدن شــما دارای یک ریتم شــبانه
روزی اســت کــه زمــان خــواب و
بیداری شــما را مشخص می کند.
ایــن چرخــه به طــور طبیعــی 24
ســاعت طول مــی کشــد و مغز با
استفاده از نور صبح بیدار می شود.
روشــنایی روز یک قاعده قدرتمند
برای بیدار شــدن بدن اســت و کم
شدن نور باعث تولید مالتونین در
بدن و ا لقای خواب می شــود .مغز
شما تافوت بین نورد خورشید ،نور
تلویزیون ،نور تلفــن و حتی المپ
را نمــی شــناند بنابرایــن اگر موقع
خواب در حال اســتفاده از گوشــی
یا تبلت باشــید ممکن است دچار
اشــتباه شود .دانشــمندان توصیه

 .5حترک
بیتحــرک بودن یک عامــل مهم در ایجاد ســندروم متابولیک،
چاقی و دیابت است .هر نوع تحرکی مفید است ،حتی حرکتهای
کوچکــی که در طول روز انجام میدهیم مثــل ضربه زدن با پا یا
راه رفتن هنگام صحبت با تلفن .این حرکات که بهعنوان اعمال
غیرورزشی ترموژنز شناخته میشوند ،میتوانند بهاندازه 50درصد
مصرف کل انرژی فردی باشند که کل روز در حال فعالیت است.
چیزهای ســادهای مانند استفاده از پله بهجای آسانسور و یک
پیادهروی ســریع بعد از ناهار به کاهش چربی و کالری کمک میکند.

می کنندکه وسایل الکترونیکی را 2
ساعت قبل از خواب خاموش کنید.
یا حداقــل فیلمی که مــی خواهید
ببینید را به جای گوشی در تلویزیون
و یک اتاق تاریک تماشــا کنید یا از
عینک های مسدود کننده نور آبی
استفادهنمایید.

•

قبل از خواب کتاب می خوانید
اگر قبل از خواب کتاب می خوانید
و دچار مشــکل می شــوید ،تعجب
نکنید .انجــام فعالیت هایی مانند
خوانــدن یــا تماشــای تلویزیون در
رختخــواب مــی توانــد درک زمان
را برای بدنتان ســخت کند .شــما
نباید تختخوابتان را با فعالیت های
مرتبط با بیداری یکی کنید .حداقل
نــوری کــه بــرای خوانــدن کتــاب
اســتفاده می کنید را پشت سرتان
قرار دید تا به صورت غیر مســتقیم
روی صفحه کتاب بتابد.

•

بالفاصله بعد از مسواک زدن می
خوابید
همه شــما این تجربه را داشــته اید
کــه چشــمانتان را خــواب گرفته و
قبل از خواب مسواک می زنید .نور
زیاد ســرویس های بهداشــتی مغز
شــما را بیدار می کند عــاوه بر ان
طعم شیرین و اسانس خمیردندان
این واکنش را شدیدتر خواهد کرد.
بنابراین بهتر است دندان هایتان را
زودتر از وقت خواب مسواک بزنید.

•

دمای خانه را گرم تر می کنید
نــور تنها چیزی نیســت کــه زمان

•

 .6آرام کردن ذهن
یوگا و مدیتیشــن بــه کاهش چربی
کمک میکند ،البته نــه بهاندازه اثر
فیزیکی ناشی از تحرکشان .اما اثرات
آرامبخــش این ورزشها هم بســیار
مؤثر است .مطالعات بسیاری سطح
باالی هورمون استرس (کورتیزول)
را بــه افزایــش وزن مخصوصــ ًا در
ناحیه شکم مرتبط دانستهاند .روزی
حداقــل  20تا  30دقیقه یوگا کنید یا
به تمرین مدیتیشن روزانه بپردازید.

•

 .7ورزش منظم
ورزش منظــم کلیــدکاهــش وزن و

خواب بدن شما را کنترل می کند.
بدن ما دارای ریتم دمای مغز است.
بدن شما در شــب هنگام سرد می
شــو .بنابراین گرم نگه داشتن اتاق
خوابتان بدن را گیج می کند و فکر
میکنــد هنوز بــرای خوابیــدن زود
است .کارشناسان توصیه می کنند
کــه دمای اتاق خــواب را حدود 65
درجه فارنهایت نگه دارید .این دما
تقریبــا برای همه افراد ثابت اســت
ولی شما می توانید دمای اتاق را به
دلخواه خودتان سردتر از این درجه
نگه دارید.

•

زیرشلواری راحتی می پوشید
زیرشــلواری های بلند فالنل شاید
راحت باشند ولی کنترل دمای بدن
را سخت تر می کنند .بهتر است با
لبــاس های کوتاه تــر بخوابید و در
عوض رویتان پتو بکشــید .پتو می
تواند حرارت بدن را در طول شــب
ثابت نگه دارد.

•

همیشه قرص مسکن را دیر وقت
مصرف می کنید
جــای تعجب نیســت کــه درد می
تواند خوابیدن را سخت ترکند ولی
مشــکل اینجاســت که اغلب افراد
به جای درمــان درد روی خوابیدن
تمرکز مــی کنند .برخی قرص های
مســکن خــواب را مختل می کنند
و مصــرف دیروقــت ان هــا مزاجم
شماســت .بهتــر اســت بــه جــای
مصرف مسکن روی تشک و بالش
با کیفیت بهتر سرمایه گذاری کنید.

•

تناسباندام اســت .ازآنجاکه توافق نظری بر روی
تمرینات ایدئال (هوازی یا مقاومتی) وجود ندارد،
بهتر است کمی از هر دو را انجام دهید .ورزشهای
مقاومتی برای افراد باالی سی سال بسیار مهم است
که در غیراینصورت تراکم استخوان خود را بهتدریج
از دســت میدهند .برخالف باور عموم ،فشارهای
شــکمی چربی ایــن ناحیــه را آب نمیکنــد؛ بلکه
باعث ساخت عضله میشود .و ازآنجاکه تودههای
عضالنی متابولیسم و مصرف انرژی باالتری نسبت
به بافت چربی دارد ،به خوشهیکل شــدن شــما
کمک میکند.

•

 .8عدم مصرف نوشیدنیهای الکلی
مصرف الکل باعث چاقی در ناحیه شکم میشود و
بهراحتی میتواند تالشهای شــما برای آب کردن
شکمتان را بیفایده کند .الکل نهتنها کالری باالیی

ورزش در شب
فعالیت فیزیکی می تواند به خواب
بهتر کمک کند البتــه اگر در زمان
مناســب باشــد .ولی ورزش شدید
قبــل از خــواب اثر منفــی دارد و به
علت ترشــح اندورفین در بدن مانع
از خواب مناسب می شود.

•

قهوه بعد از ظهر
مســلما هیچ کــس قبــل از خواب
قهوه نمی نوشــید ولــی باید بدانید
کافئین بیشتر از چیزی که فکرش
را بکنید در سیســتم گردش خون
شــما باقی می مانــد .حتی مصرف
قهوه  4ساعت قبل از خواب ممکن
اســت شب شــما را بیدار نگه دارد.
برخی افراد این اثر را حتی بیشتر از
 4ساعت احساس می کنند.

•

خوردن درست قبل از خواب
خوابیدن با معده خالی مشکل است
ولــی باید از پرخــوری قبل از خواب
هم اجتناب کنید .اگر غذا در روده
شما باشــدانرژی بدن صرف هضم
غذا می شــود تا خوابیدن .عالوه بر
این خوردن غذا در اواخر شــب می
تواند منجر به افزایش وزن شود .اگر
خیلی گرسته بودید می توانید یک
میان وعده کم حجــم و کم کالری
یــا میوه مصرف کنید ولی اگر واقعا
گرسنه نبودید بهترین کار نوشیدن
یک لیــوان دمنــوش بابونه اســت
تا آرامش بیشــتری بــرای خوابتان
فراهم کند.
•

دارد ،اما سوخت ارجح بدن است .بنابراین زمانی که
نوشیدنیهای الکلی مینوشید ،دیگر مواد مغذی در
غذایتان ذخیرهســازی میشــوند ( در شکم ،ران و
باســن) .همچنین الکل کنترل و کمرویی شما را
کاهش میدهد و درنتیجه ممکن است بیشازحد
بخورید یا بنوشید.

•

 .9خواب خوب
زمانــی که تأثیرکمبود خواب در چاقــی را بدانید ،
میفهمیدکه خواب خوب چقدر مهم است .خواب
عملکــرد غــدد را تنظیم کــرده و میــان هورمون
گرســنگی و هورمون سیری تعادل برقرار میکند.
کمبود خواب اشتها و هورمون استرس را باال میبرد
که همه باعث تجمع چربی در بدن میشوند .حتم ًا
روزانه  7تا  8ساعت بخوابید.
•

ÈU� È—ULO�
v�Ëd� ≠ v�K�

ÈU� È
v�Ëd�

¨X?�«ÆÆÆË v�Ëd?� ≠ v�?K?� ÈU� È—U?LO?� ¨ v?� —«uÖ ôö?�?�« ¨ UN?�U�d?�
¨X?�«ÆÆÆË v�Ëd?� ≠ v�?K?� ÈU� È—U?LO?� ¨ v?� —«uÖ ôö?�?�« ¨ UN?�U�d?�
— œ È U� —u A� t L� —œ
— œ ’u B� � ô ö ��« s �« “Ë d � t � s �« Ê UO � s L{ œ «ó � È d N� d � �œ Æ b�U AJ �
— œ ’u B� � ô ö ��« s �« “Ë d � t � s �« Ê UO � s L{ œ «ó � È d N� d � �œ Æ b�U AJ �
“ « tJ K � b� « Åt �� U � — u N �
v�UL� œu�Ë U� v�«Ë— —UA� qL�� UÎ�FO��ò ∫œËe�« ¨X�« d�AO� —UO�� ÊU�«u� ÊUO�
v�UL� œu�Ë U� v�«Ë— —UA� qL�� UÎ�FO��ò ∫œËe�« ¨X�« d�AO� —UO�� ÊU�«u� ÊUO�
Á—«uL� «“d?D� q�«u
q�U� œ«b?F� t�«“Ë— s�«d?�UM� X?�« d�K?JA� Ê«u?� œ«d�« È«d� ÁbA?� q� öJ?A�
1398
اردیبهشت
11
1420
شماره
25سال


q
�
U
�
œ
«
b?
F
�
t
�
«
“
Ë
—
s
�
«
d?
�
U
M
�
X?
�
«
d
�
K?
J
A
�
Ê
«
u?
�
œ
«
d
�
«
È
«
d
�
Á
b
A?
�
q
�
ö
J?
A
�
—
œ t� È27
dD� ±∞ “« d

PAIVAND: Vol. 25  no.1420  May 01, 2019
27
tKL� ’uB�� Ëwww.paivand.ca
U?NÖ— œ«b��« tKL� “« vsince
�?K� ÈU�1993
È—ULO� d�«d� UN?�«u� “« vN�u�
tKL� ’uB�� Ë U?NÖ— œ«b��« tKL� “« v�?K� ÈU� È—ULO� d�«d� UN?�«u� “« vN�u�
Æ b M� U � v� d OÖ «Ë dO �
åÆbM�œ v� X�œ “« «— œu� ÊU� ¨œu� v� tK�U�ö� ¯d� t� d�M� t� v�K�
åÆbM�œ v� X�œ “« «— œu� ÊU� ¨œu� v� tK�U�ö� ¯d� t� d�M� t� v�K�
¨ qJ�« ·dB� ¨ —U~?O
v?�Ëd� ≠ v�K?� ÈU� È—ULO?� ÁbL� ÈU�d?D� Êb� v�U?N� X�d� t?� s�« U�
v?�Ëd� ≠ v�K?� ÈU� È—ULO?� ÁbL� ÈU�d?D� Êb� v�U?N� X�d� t?� s�« U�
ÈU� È—U?LO� t� Ê«u�
ÈbM� t� UN�—ULO� s�« “« X��«d� Ë ÈdO~AOÄ Èu� t� X�dAOÄ ¨ X�« g�«e�« t�Ë—
Èحس
bM� tزمینه
� UN�—ULOایــن
� s�« “در
« Xمهــم
��«d� Ë مثــال
ÈdO~AOÄ Èدر
u�شــرکت
t� X�dAOوÄ ¨کازینو
X�« g
�« t�Ëبازی
—
≥≤ “« gO� —«bI� s�
«�درeقمار
ÆœdOÖ v� —u�
Æ
œ
d
O
Ö
v
�
—
u
�
‰
U?��œ t?� ©œ—u?� ÊuO
 این نوع. می تواند خوشبینی به آینده است،خریــد و فروش ســهام
‰d�M� Ë ÈdO~AOÄ È«d� r��M� È—«c~��UO� »uÇ—UÇ p� œU��« t� v�U� —œ
‰d�M� Ë ÈdO~AOÄ È«d� r��M� È—«c~��UO� »uÇ—UÇ p� œU��« t� v�U� —œ
e O � U N Ö d� s � « “ « Â u�
’uB� s�«—œ œ«ó� ÈdN� d?��œ X�« v�UO� —UO?�� v�Ëd� ≠ v�K� ÈU?� È—ULO�
 ریسک افراد منفعل نیستند و نمی نشینند.تاثیرات ناگوار ایجاد کند
’uB� s�«—œ œ«ó� ÈdN� d?��œ X�« v�UO� —UO?�� v�Ëd� ≠ v�K� ÈU?� È—ULO�
tF?�u?� ‰U?� —œ ÈU?�
‰
d�?M?� Ë ÈdO?~?AO?Ä t?� X�?�?� gM?�«Ë l?�«u?� d�?�« —œ t?�UH?�Q?��ò ∫œ«œ t?�«œ«
صــورت
اتفاق
‰.بگیرد
d�?M?� Ë È
dO?~?AO?خــوب
Ä t?� X�?�?
� gM?کــه
�«Ë l?�«u?اقتصادی
� d�?�« —œ هــای
t?�UH?�Q?فعالیت
��ò ∫œ«œ t?«�درœزیــاد
«
— œ ¯ d� v K � « X K � s
qJ� v�u?H� ÈU� È—ULO� Èu~�« ”U�«d?� ÊUMâL� v�Ëd� ≠ v�K?� ÈU�ÅÈ—ULO�
�میËdفکــر
qآینده
J� vبرای
�u?H� را
ÈUبهتری
� È—ULOوضعیت
� Èu~�« ”وقتی
U�«d?� ÊUکنیم
MâL� v
� ≠ vکه
�K?�دلیــل
ÈU�ÅÈ—این
ULO� بــه
b� —« b� v Ö “U� U� XO F
UN�—ULO� s�« ÈU� ÈdOÖÅtL� t� a�UÄ È«d� vK� Ë v�UN� XO�d� t�O�� —œ œdOÖ v�
UNدرجه
�—ULO� s
ÈU� ÈdOمی
ÖÅtLترســیم
� t� a�UÄخود
È«d� vK�داریم
Ë v�UN�اوضاع
XO�d�برt�بیشــتری
O�� —œ œdOÖکنترل
v�
“ « v �d � —œ t � X� « —
کنیــم «�در
È“U� ÁœU?O?Ä t� Â«b?�« U�—u?A� “« v?�b�« œ«b?F� ÆX?�« v�U?�U� È—U?�H?�« “d� t?�
Èآینده
“U� Áبا
œU?شدن
O?Ä t� Â«روبرو
b?�« U�استرس
—u?A� “« v?
b�« œ«b?Fشدن �و
ÆX?�« ورشکسته
v�U?�U� È—U?باعث
�H?�« “dتواند
� t?� می
“« Âu� p� ‰ËR�?� v
اول�از
ÈdO~AO?Ä t� “UO� sO� ·UJ?� Ë b�«ÅÁœuL� ÈdO~A?OÄ Ë ‰d�M� l�U� ÈU?�ÅX�UO�
ÈdO~AO?Ä t� “UO� sO� ·UJ?� Ë b�«ÅÁœuL� ÈdO~A?OÄ Ë ‰d�M� l�U� ÈU?�ÅX�UO�
• همیشــه این عقیده وجود داشت
.اشتباهات مادی جبران ناپذیری ناگوار می کاهیم
ÊU?Mâ?L� UN?�¬ s�?�U� Áœ—Ë¬d?� XO�d?� Ë v�Ëd?� ≠ v�?K� ÈU� È—U?LO?� ‰d�?M�Ë
ÊU?Mâ?L� UN?�¬ s�?�U� Áœ—Ë¬d?� XO�d?� Ë v�Ëd?� ≠ v�?K� ÈU� È—U?LO?� ‰d�?M�Ë
v�Ëd� ≠ v�K� ÈU?N�
åÆœu� t��«œd� tMO�“ s�«—œ È—u� ÈU�ÅÂUÖ tJ�¬ d~� b� b�«u� d�Åi�d� v��«d�
بهتری هستم
 من آدم-۱ چقدر تشخیص واقعی تری
افرادیåÆœاست
داده
tOL�
u� t��
«œd�نشان
tMO�“ sتحقیقات
�«—œ È—u� ÈU�ÅÂUÖ tJ�¬ d~� b� b�«u� d�Åi�d.شود
� v��«d� tOL�
sOهر
�UÄ ÎU�که
��� t� � U� t F�
b
�
Ë
—
v
�
X?
�
œ
“
«
t
�
È
—
U
L?
�
v
�
È
U
�
v?
Ö
b
�
“
t
�
Ÿ
u
{
u?
�
s
�
«
t
�
Á
—
U?
�
«
U
�
È
Ë
•
از خودمــان داشــته باشــیم پــس اغلب ما تصویر بهتری از خودمان
bهای
�Ë— v�بیماری
X?�œ “«بهt�ابتــا
È—UL?�احتمال
v� ÈU�که
v?Öb�“ t� Ÿu{u?� s�« t� Á—U?�« U� ÈË
v�Ëd?�Ë v�K� ÈU� È—UL?O� È«d� b�“«—œ Ë œU� v�U?�—œ v�U�U� dO�«b?� “« v�U�
v�بهËاگــر
d?�Ë vانــد
�K� Èداشــته
U� È—UL?راO� È
«d� b�“«—œ Ë œU� v�U?آینده
�—œ v�به
U�Uبینی
� dO�«b?خوش
� “« v�U-۳
�
�«u� œ—ازu� —œ v�Ëd
 همه ما فکــر می کنیم که.روحی و ذهنی ســالم تر و داریــمqنظــر
خطرنــاک
t� s��«œd� ÈU��«— —œ jI� UN�—ULO� s�« ‰d�M� Ë ÈdO~AOÄò∫œ«œ t�«œ« ¨bM��� “Ëd????� —œ v????�«Ë— ôö????�????�« g????I????�
tاعتقاد
� s��«تری
œd� Èخوشــبینانه
U��«— —œ jI� UNسرانجام
�—ULO� s�« ‰d�فرق
M� Ë Èواقعیت
dO~AOÄòانکار
∫œ«œ t«�باœمثبت
« ¨bM��توهم
� “Ëd????� —œ v????�«Ë— ôö????�????�« g????I????�
Ë
—
U?
~
O?
�
·
d
B
�
U?
�
Á
«
d
L
�
v?
�
«
c
�
r?
�
˛
—
Ÿ
u
�
È
d OÖ t L � Ÿ uL �� — œ
.بهتــری هســتیم
این
‰UL?F��« ‰d?�M� ‰Ë« ÂU?Ö —œ Æœu� v� d?�O?� tF�U?� Ë vK� `?D� —œ vK?�« Âوالدین
UÖ
v�Ëراننــده
d� ≠ v�K�روزها
ÈU�ÅÈ
—ULامــا
O� متعادلتر هســتیم؛
‰UL?F��« ‰d?�M� ‰Ë« ÂU?Ö —œ Æœu� v� d?�O?� tF�U?� Ë vK� `?D� —œ vK?�« ÂUÖ
v�Ëd� ≠ v�K� ÈU�ÅÈ—ULO�
“Ë d � t� d�? M� vJ �e? O� XO�U?F� sO �U?Ä `D� v�K� ÈU� È—ULO� Áb
.هستیم
 ذهــن بســیاری از انســانها داشــتند شــانس ابتالی شــان به.دارد
r�U� ÈcG� œ«u� ·dB� Z�Ëd� Ë vJ�eO� XO�UF� Ë t�cG� vK� t�U�d� p� ¨ UO�U�معشوقه
œ gوI?دوست
� Ë v�uL?
� v�?� «بهتری
bN?� qzU?�دارد
� ÊU?وجود
O�—œ یک دیدگاه روانشناسانه
r�U� ÈcG� œ«u� ·dB� Z�Ëd� Ë vJ�eO� XO�UF� Ë t�cG� vK� t�U�d� p� ¨ UO�U�œ gI?� Ë v�uL?� v�?� «bN?� qzU?�� ÊU?O�—œ
—œ v�Ëd? � ≠ v? �K?� ÈU � È —U?L? O� Á œd?��? Ö ¨Êu� —U?A� g�«e?�«
È
«
d
�
È
d
N?
�
È
e
�
—
Å
t
�
U?
�
d
�
b
M?
�
U
�
X
�
ö?
�
È
Ë
—
d
�
v
�
u?
L
�
È
U
�
Å
X?
�
U
O
�
v?
�
U
�
“
—
«
Ë
≠
v?
�
K?
�
È
U?
�
È
—
U
L?
O
�
“
Ë
d?
�
—
œ
Á
b
�
œ
U?
�
�FL� `Dتوهمات
بــه
را
واقعیــت
از
بخشــی
فقــط
که
داریم
باور
ما
.هســتیم
بهتری
Positive
 بهr� X�œ
بقیه
از
کمتر
،بیماری
بدخیم
مورد
È«d� ÈdN?� Èe�—Åt�U?�d� bM?�U� X�ö?� ÈË— d� v�u?L� ÈU�ÅX?�UO� v?�U�“—« Ë ≠ v?�K?� ÈU?� È—UL?O� “Ëd?� —œ Áb�œU?� q�«u?�
åÆ œu� vq� �X«u?Oمثبــت
� ∏µنام
U� ∑µ
s
O?
O?
F?
�
q
�
U?
�
e?
O?
�
Â
Ë
œ
Â
U
Ö
Æ
b?
M?
�?
�
�
U?
�
«
b?
�
«
s
�
d?
�?
L?
N
�
Å
¨
U?
�
v?
Ö
œ
u?
�
¬
g
�
U?
�
v
�
«
Ë
—
ô
ö
�
�
«
Ë
U
N
�
—
U
L
O
�
d
O
�
Q
�
“
«
b
�
U
�
�
v
�
Ë
d
�
 مهربانتر و مسوولتر،کمی با محبت تر
sO?O?F?� q�U?� e?)(مردروز
O?� ÂËœ ÂUÖ Æ.است
b?M?�?�بوده
� U?�«b?.کند
�« s�d?می
�?L?Nمخدوش
�Å¨U?� v?Öœمثبت
u?�¬ g�صورت
U?� v�«Ë— ôö��« Ë UN�—ULO� dO�Q� “« b�U�� v�Ëd�
UO�گویــد
U�œ ‰Uمــی
LF��کــه
« Illusions
dÖ« t� v?�U� —œ bMM
ôu�B«�
«d��v
�« s??�« œU?�?�« —œË Ê
X??
Ë dB �
v�«c� ôuB�� È«d� v�U�—«“U� «—dI� t� X�« —uA� `D� —œ v�U�œ—«b�U��« s??�« œU?�?�« v
—œ�«Êc«�Ë— X??
b?�N?È
� X?
U??��U—�—Â«“b?U�� Ë «—dI� t� X�« —uA� `D� —œ v�U�œ—«b�U�واقعیت
�«ËU�—M.هستیم
� �
ôu«b?
BN?
��� X?
dحقیقت
�U��U??Ë�——UÂ~b?
Oواقعیت��و
·
—ULفاصله
� t� ¯d?� —œU� X
توهم شاید ازuاین
گرفتن از
U� Ê¬d� ÁËö� v�q
«Ë�—U� XôKö� �s?
��«dÆ�bÅv�UK��q« �¨—U�U~UON��—œULËœO�U� tN�«u� ÂUL� —œ ÎU��dI� t�UH�Q
vÖœU?�¬ Ë r�U� v��dH� e?�«d� sOMâL� ÆbM?� v� sOOF� «— ÊU�œu� È«d?� r�U�U� Ê¬d� ÁËö� vv�«ÖËœ— U?�ô¬ Ëör���U�« Æv
b��U��dqH�� Ue?��U«Nd��—UsLOOM� âL� ÆbM?� v� sOOF� «— ÊU�œu� È«d?� r�U�طول
داشــته باشــد ولی در
برای
Âu?�ŸÂ«Uu??
Ö Æ�«bÁMb?
�M??
U� ”
��O??
œ —O?œF??b��U?t??� �v�UL��
Ÿ�«u??
�¯
«فاصله
Ádb?�M??“«M??È�ds??
O??OO?Äباشــد
F??� t??�اگــر با حالتــی مثبت
Âu?� ÂUÖ ÆbM�U� ”d��œ —œ b�U?� v�UL��
M??�ds??
“
«
v
U
�
O
~
A
این
زندگی
.سالمت عمومی فرد مفید است
Êœ—Ëq¬ r�U?��«d?d�O?q
�U?« ÂN?U�Ö—U?sL�O?d�� L?N.است
� t� نوع— نــگاه باعث تالش کل ماجرا تصادف محض
�U?��?d?K??
O?��ÈvU?�
Êœ—Ë¬ r�«d� q�U� X?�« ÂUÖ s�d�L?N� t�
� �vU��ËX?
—È
œ «q
— v?
N?�Ë——U?È
L??U?O?N?� �—U?LO?�
توهم
.شود
می
بیشــتر
تطبیق
و
از
خوشــبینانه
دیگران
از
بهتر
که
کنیم
می
فکر
ما
X
�
�
t
F
�
U
�
œ
«
d
�
«
t
�
X
�
«
v
�
U
�
U
J
�
«
Ë
j
�
«
d
�
v
N
�
u
�
Å
q
�
U
�
b
�
—
œ
X�� tF�U� œ«d�« t� X�« v�U�UJ�« Ë j�«d�
vN�u�Åq�U� b�—œ X�« Ãö�
Ë bM?�œÅv� qO?JA� ÊU?NX
��« Ãö� وقتــی تصــوری
v
�
U
N
�
X
�
d
�
t
�
s
�
«
U
�
Ë
v
�
«
Ë
—
È
U
�
—
U
A
�
q
L
�
�
t
�
—
U
Ç
U
�
j
�
«
d
�
Ê
¬
e
O
�
«
—
v
L
�
�
È
U?
�
È
O� “« ، توانایی،ســامت
ً
v�UN� X�d� t� s�« U�
Ë v�«Ë— ÈU�—UA� qL�� t� —UÇU� j�«d� Ê¬
ÊuO?KO? �کهµمثبتی
eO� «— vL�� ÈU?� È—ULO� “« خیلی هــا را وا می دارد مثال می توانیم با ســرطان مبارزه
ÎU�?�dI?� ‰شعور
ËR�?�—وULهوش
¯d� s�
Á
b
L
�
È
U
�
d
D
�
Ê
b
�
—
œ
g
�
«
—
¬
œ
U
�
�
«
Æ
b
M
�
U
�
�
b
�
“
«
g
O
�
”
d
�
�
«
Æ
b?
�
œ
v?
�
’
U
B?
�?
�
«
œ
u
�
� “« v�U�
خود داشــته
ÁbL� ÈU�dD� Êb�
—œ g�«—¬ œU��« ÆbM�U�� b� “« gO� ”d��«
Æb?�œ v?� ’UB?�?�« œu� t?�  خیلــی از ما باور داریم که با. کاملتــری داشــته کنیمt?دســتاوردهای
� bM?�?�?� ‰U� —œتوانیم
¯d?� مــیt?،باشــیم
� œ«d?�«
¨œ«�ó�“È
�UI?L????
�«u�« d?��œ v�Ëd� ≠ v�K� ÈUN�—U
v�Ëdها≠ و�ازvسختی
�K� ÈU� È—ULO�
«— UN?�¬ r�?� X?�ö� t?J?M�«d?� ÁËö� œ«d?�«
—œ r????
U???d?� ËN�ÎU????r?�b???
.باشند
امیدوار باشــیم که تســلط و�تاثیر
دست دادن
v�Ëd� ≠ v�K� ÈU� È—ULO� Ë«— UN?«d¨�¬œDr«�ó�?�“È�« Èd?X?N—U��O�ör?���ÈUt?I?uJ?K��«Mu��¨««d?bd?M���Á�Ëvœö�عزیزان
sOOF�
K�I??� QÈ
O�U???u�C—�u??ËA??
”�UMA�«Ë— ‰U� —œ ÈU�—uA� —œ
Ë «dD� “« È—UO�� ÈuK� ¨bM� v� sOOF�
ÈË—vd??LO??
X�dAمشــکالت
OÄ ¨ X�«یاg�«e�« t�Ë—
•œ «d�محیط
بیشــتری بر روی خــود و
اقتصــادی بهتر
X�dAOÄ ¨ X�« g�«e�« t�Ë— v�«Ë—v‰LöK��?�Q«Op� u� Ct��OË��”—œUMt?A��««—Ë—vکنار
�
U
�
b
�
’
u?
B?
�
—
e?
�
«
v�«Ë— ‰ö�?�« p� t�O�� —œ t?� «— v�U�b�
’u?B?� —œ «d�e?�« ÁU?~A?�«œ
s????�d????�¬ Æb????M????�œÅv????Á�U?~A?�«œ U� t��UI� —œ tF�u�
X
�
�
«
d
�
Ë
È
d
O
~
A
O
Ä
È
u
�
t
�
اتفاقات
بر
کنترل
-۲
.پیرامون خواهیم داشت
در
غیرواقعی
تصــور
این
.آییم
می
X��«d� Ë ÈdO~AOÄ Èu� t�
ÆåX“�dËd?Ö �bd?��«u�ôeö?
O� �?«—�œ«us
��v
� d?—�«e?ÖôÈ
ö?U�?�œ�—«Ës
ÆåX�dÖ b�«u� eO� «— œu� v� qL��� œd�
« d?�O?q�Q?L���� œd�
v�U“NË�d?‘
¬d��« d?O?�Q?� t��U� tF�u� ÈU�—uA�
È
b
M
�
t
�
U
N
�
—
U
L
O
�
s
�
«
“
«
�œ که ما توانایی کنترل عمل باعــث می شــود که
L?U�A�� XÈ
ÅÈ—Uکه
L?Oاســت
�
نوع
نکته جالب این
ÈbM� t� UN�—ULO� s�« “« t� s?Á�b« ÊO?IU?�O?v� sL?L?�{�e?ÈO�U?È�ÅÈb?�?
t� s?�« ÊU?O?� sL?{ e?O� Èb?�?�« d�?�œ
—UL?�«Od��?تحمل
t� احساس
bÁM?b�O?œI�vv
�این
Ê
�U?ö��این
X�«
sO�UÄ U����
Î
È
U
�
È
—
U
L?
O
�
È
«
d
�
v
�
«
“
—
«
U?
Î
�
�
�
�
ö?
�
«
b
�
“
Ë
d
�
«
v
�
F
M
�
t
F
�
U
�
—
œ
ò
∫
œ
—
«
œ
œdOÖ
v�
—
u
�
ÈU� È—UL?O� È«d� v�«“—« U?Î���� ،تهران
ö?�«b� ، تبریز،شیراز
“Ëd�« v�FM� tF�U� —œò ∫œ—«œ  آماده استفاده از.پدیده ها را داریم یکی مان بیشتر شود
ÊuOوKOاتفاقات
� ¥ t� p�برœe� Êوسیعی
UO� “« توهمات مثبت به شــکل
œdOÖ
v� سرویس
—u�
به
هوایی
∫XHÖ—œ¨btM��?«�
d��«�q?œ �—«œuv
�Ëd� ≠ v?�K�
—œ�“t�Êu«“O?Å”
��« Ëq?œ�d?«�u� Ÿ«u�«
ل
”ام
کd�س
∫XHÖ ¨bM�?�و
�خ”هd�ن�رœ —œ v�Ëd� ≠ v?�K�
“Å�”
t� v?
KO?�d�p
دیگر از
توسط همه انسانها مورد استفاده
توهمات مثبتی است که در فرصت های ناگهانی باشیم
یË«ر—وœ�«“سbŸM�««uu��«� چون
برا ای یژ
ه
Ë
s
�
d
á
�
¬
b
M
�
U
�
v
�
U
�
b
M
L
�
U
�
œ
«
d
�
«
Ê
¬
—
œ
t
�
v
D
�
«
d
�
Ê
œ
—
Ë
¬
r
�
«
d
�
ò
¨
Ê
œ
u
�
Å
t
K
G
�
b
M
Ç
¨
b
�
“
«
g
O
�
È
—ËU�œ —“«UA
ی
مشهد
و
کرمانشاه،اصفهان
Ë s�dá�¬ bاM�ضUی�ا
v�U�Ë—«œ “« bM�«u�� bML�U� œ«d�« Ê¬ —œ t� vD�«d� Êœ—Ë¬ r�«d�ò ¨Êœu�ÅtKG� bMÇ ¨b� “« gاOب�رÈم—لU�—حUA� t�O��  نمونه ایــن توهم را داریم که خودمان در.∞∏≥ما نقش دارد
—Uقــرار
�? � Ë v �U�—«“ U?� t
Ë
œ
d
�
Ê
u
O
K
O
�
g� Otنظــر
��¨bO��«�ÅÁازb�.گیــرد
u�
خیلی�از
زندگی
آخرین
فه
g
�
U
�
—
œ
b
M
M
�
Á
œ
U
H
�
�
«
‰
Ë
d
�
�
K
�
Ë
Ê
u
�
—
U
A
�
Ê
œ
—
Ë
¬
s
O
�
U
Ä
È
«
d
�
v
�
U
�
Ë
—
«
œ
U
�
U
�
�
d
H
�
d
�
s
�
«
œ
d
Ä
Ë
X
�
«
d
�
�
«
Ê
U
�
“
g
��U—�œ Ê“ —«e?� مــی
و
ب
g�U� —œ bMیMهو�اÁœرUاH��« ‰Ëd��جهان
K� Ë Êu�نقاط
—UA� سایر
Êœ—Ë¬ sوOامریکا
�UÄ È«d� v،کانادا
�U�Ë—«œ Uسراسر
�
U��،ایران
dH� d� s��«œdÄ Ë Xت
�«اd «وا�ر�دÊU�“ g�U�
“
«
v
� ô U� X � � � È Ë U
v?
�
t
F?
�
u?
�
‰
U?
�
—
œ
È
U?
�
—
u
A?
ی
تحقیقات در
œu?«d��« p
—œه�اs“�«الdb?
á��ت
¬v?È�Ëœ—«u?œ�·Ë dt?B� Â�“‰ôU�� Ê«uM� .ایم
t� ÆXداشته
�« d�Rنقش
� —UO�ایجادش
� v�K� «dDآزمایی
� Èبخــت
U?�—U?A?بلیــط
� Ë u?—œ�b?مشــهورش
p
� �“««Åv?
b?��¬‘
v?—�«e?œ۳Öu?به
�
ËO?بشر
t?L??� �Â،زمینه
“Æb?
ô �«Åt?�?این
ا
م
ک
س
œ«d�« —œ s�dنá�
¬
È
Ë
—
«
œ
·
d
B
�
‰
U
�
�
Ê
«
u
M
�
t
�
Æ
X
�
«
d
�
R
�
—
U
O
�
�
v
�
K
�
«
d
D
�
È
U?
�
—
U?
A?
�
Ë
¬
�
«
e?
s?
�?
�
“
g
�
«
dÖ Ë t�cG� ‘Ë —
ا
ف
ا
صادر
را
K� —U?O?ö�?L��ËUd?� j
Öd�?��Â« —برUN«کنترل
Ç p� “« tمثبت
MO� t�توهم
H� œ—متاسفانه
œ r�ö� t� ö�ها
�� شماره
ÈU?�خودمان
ÅÊ«d�?� “È
«È
I?��t��ازd�غیرواقعی
«t� v�خوشبینی
که
v�K� öL� U� j��d� ÈUNÖd� Â—UNÇ p�Tel.:514-234-3399
“« tMO� t�H� œ—œ r�ö� t� ö��� ÈU?�ÅÊ«d�?�v“«�È
I?��t�d��ÈÈœUU?NB?
—uوقتی
�—U?O?—�?
uاست؛
�� Ët�d?g
«ÈœöU?B?
�«b�?��های
—u� XE?طریق
�U?�?� È «e�« t?
·dBمــوارد
� lD� t?بعضی
���« Æœدر
d�»اتفاقــات
b�«u� ÈdO~Aکه
OÄ صورتی
Y�U�در
d~.کنیم
�œ Èu�می
—«¨œb�Ád«dO~L��راÅ—«td��«—ÁœdU~H��œ�—«Uœ�—�Uu��“ Áœd:دهد
انتخاب
X�U�œ ÊU�—œ Ë v�U� UM�info@loadextransport.com
Ë —U~O� ·dB� lD� t?���« Æœd�b�«u�www.loadextransport.com
ÈdO~AOÄ Y�U� d~�œ ÈXu��U�“œ« œÊ—U«œ�—Áœ«dËL�vt��U�«—UdM~��œË——U�U~�UO�“�نظیر
Ë U� Áخود
u?O? �—œ œu�u? �
UF“�«Uœ{
��Ö Ëبروز می
t�uU��Åv
X��¨uX
�Ë�«Us
U�—‰UAö��“—« œÈ——UU~OO��� ·
qLdB
��� Ëdv
� �U�
ÆåœË— v� —UL� t� U�ÅX�u�Ë« s�d�LN� “« œ—u� Ëœ eO� tF�U� œ«d�« v�B� ÈU�—UA� “« È—UOÆåœ
��Ëq— Lv��� —ËUvL�
~K�
���dÁ�bL�N� “« œ—u� ËÆœb�eOb� � «ut�F�dU��
«d�œË«œdÁ�«bv
M�¬�B
‰U��È≤∞
� ◊~uK�
�d�u� vs� �¨«XÆb?�U��U� �vÁ�bg

..زندگی

توهماتمثبتدرزندگی

v�UN� œ—œ p� v�UN� œ

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

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

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

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

∫vI�«
p� U� d�«d� v�uÄ ÈU�b�«Ë “« Å≠±
Ê«—u?�U� “« È«ÅÁœ— _ Ád?O� r��O�
Ë »¬ —œ t??� œd??�?�u?� —«œÅÁd?N?�
bMM�Åv� vÖb�“ vJA�
_ —«u?�?�« Ë Â«ËœU� _ “—ËU?A� ≠≤
«œU�U� X���UÄ
‰uÄ t�O� _ U�Åt��— Ë U�ÅÂUI�≠≥
ÁœU�¬ Ë t��U� _
«uO� Ë mOK� _ UMO�U� Ë ‰bM�Ë—≠¥
ıu� _ qL� U�UJ� _
_ U??�ÅX?�œ _ Áb??M??�œÅÕd?�≠µ
Êb� Áb�U�d�
È—«œ« g?�“d� _ lL� dOL{≠∂
d�d� @M� _
o� _ ÁU?� s�d� _ È“U� dO�≠∑
»dA�«
¨«b??� U??� Êb??�“—Ë v??M?L?�œ≠∏
Á—u� _ tK�� v�u� _ v?�Uá�U�
v�¬d�
_ v?L?�ö?Äu?�ËdÄ n�d� Áœu�≠π
b?�«Ë s?�d?�?JÇu� ≠ ÊU�«dLJ�
t�U�«— tE�U�
tL�UJ� —œ vK� _ bMM�Åv� sOOF� «— oL� Ê¬ U� t� v��¬ _ XH� Ë pA� ≠±∞
tÇ—UÄ v�u� _ Êb� œ—«Ë vÄUOÄ _ t�«œ t�MÄ ≠±±
b�¬Åv� åX�—ò U� _ v�U�� _ ”d� Ë @�“ _ UJ�d�¬ Áb��� ôU�« —œ È—bM� ÂU�≠±≤
ÊuÖ˛«Ë Ë ”uJF� _ œd�Åv� Ë Ê«œU� _ —«u��« Ë rJ�� ≠±≥
Hard, difficulty
rating
œu�Åv� Áœ«œ X�U�—œ
q�UI� —œ _0.62)
œ—¬ ‘¬ _ ÁbMM�Åv�«dL� Ë ÁbMM�ÅpL� ≠±¥
u�U� t� tO�� tL�d� —U��« “« v�u� ≠v�—U� dF� —œ v�FM� ≠±µ
∫ÈœuL�
t�U�«— tE�U� —œ ÁbL� Èb�«Ë r� s�« _ o�u� Ë bM�ÅÁdN� Å≠±
œe�Åv� —U� _ v�U�u� ‰Ë« ·d� ≠ hK�� Ë o�«u�≠≤
œ—«œ t~� UÄd� «— tLO� _ ÈeOÇ “« È«ÅÁ—UÄ _ b�ô Ë —UÇU�≠≥
p�� v�u� _ ÊU�“ v�—U� _ U�ÅtM�� Ë U�Å»u�¬ _ X�� @M�≠¥
Êœ«œ ÂUM�œ _ X�ö� Ë v��—bM� _ ‰œe� Ë Êu��≠µ
g�Åv� Ë h�U� _ t�b� _ t�U��Ëœ ÈuÖËÅXHÖ Å≠∂
⁄Ëd�dÄ Ë ÊUA�—œ _ g�—U� Ê«uO� _ œ«b�« ≠∑
UÄ U� È«Åt�d{ _ b�e� r� d� «— U�—U� rE� t� v�� _ dE� Ë ÁU~� ≠∏
v��Ëœ Ë X��� _ ÁbMA�� œd� _ gO�H� ¨vÖbO�—≠π
m�—œ ¨sO~�Ëb�« _ q�K� œb�≠±∞
vÖbMA�— Ë o�Ë— _ Áb�—u�
≥≥∂≤ Á—UL� Áó�Ë ‰Ëb� q�
q?�U?I?� _ v?�U?L?�¬ o?�b?B?�≠±± ±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
Ê « È »
— È ” ·
·ËdF� ÈU�ÅÊULOÄ “« _ Ã«d�« ‚ » ” «
±
dL�Åv� Ë ÁœuNO� _ —u� Ë rK� ≠±≤ —Ë Œ« »œ Ê ‰« ‚ œ« —« ‰« » —« Ë« ”· ”— ≤≥
Â
« Â
«
«
Ê — « ¥
u��u� _ v�H~� Ë dO� _ Ê
ÁU�u� _ ÊU?OM� Ë t�UÄ _ ÊUÖ—“U�≠±≥ « — ‘„ ÕË « »‰ ” »« È Á« »Ÿ Â— Õ — ““ µ
∂
h�U� Ë È œ Ë ‰ Â
Ê — « Ë
œ ‚ « Ê ∑
ËdO� _ dOE� _ U�—«bMÄ Ë ôUO�≠±¥ ‘È —« ·« » ”Â »« ÂË œÁ Ê ‘» — —« ”Ë ¯œ ∏
π
ÁbMM�ÅX�uI� ¨Áb� Áœ«œ „ Ë
Á Ê « ‘ Ê
Â — È »
È ±∞
«
“ È « Ã
œ « Õ
„
„
±±
ÈU?�Åt?A?�b?�« È«—«œ t?� v��≠±µ ‚ Õ « ‘ «
— » „ «
« ‰ ±≤
Ë Ãu??�??� ≠ X?�« o?O?�œ U?� n?�d?� « — Ë « — ” « Ë ” Ë
‰ Û « ±≥
ÆX��d� ”È Â« —« Á— Á »« œË ‰Â Õ« Â » Á« »‚ ‘Ê »œ ±¥

9

8
4

5

9

1

3

6

2

2

4

7

5

2

www.
7 2
paivand
5 .ca

هر یکم و پانزدهم ماه

6

8

∫vI�«
∫vI�«
p� U� d�«d� v�uÄ ÈU�b�«Ë “« Å≠±± _ s��— ÊUO� “« Ë Êb� œu�U� ≠±
Ê«—u?�U� “« È«ÅÁœ— _ Ád?O� r��O�
U�«u� Ë —b�I� ÁU�œUÄ
≤
Ë »¬ —œ t??� œd??�?�u?� —«œÅÁd?N?� _ U?D� b{ ¨X�—œ Ë X�«— ≠≤
bMM�Åv� vÖb�“ vJA�≥ v?�U�« “« _ Ê«d?N� —œ È«ÅtIDM�
ÊU�U�¬
_ —«u?�?�« Ë Â«ËœU� _ “—ËU?A� ≠≤¥
«œU�U� X���UÄ „UÄ _ pO� ‰U� _ U�Å œU�� ≠≥
XLN� “«
‰uÄ t�O� _ U�Åt��— Ë U�ÅÂUI�≠≥µ
ÁœU�¬ Ë t��U� _∂ Ë g??�U??�?� _ ÁU??O??� d??~?� ≠¥
Âd� _ ◊d� ULK� “« _ v�uÖUM�
«uO� Ë mOK� _ UMO�U� Ë ‰bM�Ë—≠¥
r�ö� Ë
∑
ıu� _ qL� U�UJ� _ ‰U?� —œ _ p?�œe?� t?� Á—U�« ≠µ
_ U??�ÅX?�œ _ Áb??M??�œÅÕd?�≠µ∏
fOM� b�«Ë _ s�HJ�
Êb� Áb�U�d� _ «œU�U� e�d� _ ÊU�œ ÊË—œ ≠∂
π
È—«œ« g?�“d� _ lL� dOL{≠∂
d�Åv�«dÖ
d�d� @M�±∞
_ q�UI� _ v�—U� ‰uÄ Ÿu� d� ≠∑
o� _ ÁU?� s�d� _ È“U� dO�≠±±
∑ u?ÖËÅXHÖ È«d� s��A� _ Ê«œU�
Èd�« —œ Á—ËUA� Ë
»dA�«
U?H?� “« _ X??�??�?� a?�U?Ä ≠∏
¨«b??� U??� Êb??�“—Ë v??M?L?�œ≠±≤
∏
v?MF� t� v�UF��—U�
Á—u� _ tK�� v�u� _ v?�Uá�U�
±≥ Áb?M?�U?A?�?�
ÊU�d�
Ë —u��œ _ ÊU�UMÖ
v�¬d�
U� _ vL� Ë v�UOL� _ ‰uK� ≠π
±¥
_ v?L?�ö?Äu?�ËdÄ n�d� Áœu�≠π
œ—«b� v�u� v��
b?�«Ë s?�d?�?JÇu� ≠ ÊU�«dLJ�
±µ U� X�«œdÄ _ sO�“ Ë „U� ≠±∞
t�U�«— tE�U�
Âd� rAÄ _ rK�
tL�UJ� —œ vK�ÈeO~MÇ
_ bMM�ÅÊu�U�
v� sOOF�
«— oL�
U� t�Á“u�
v��¬≠±±
_ XH� Ë pA� ≠±∞
_ Êœd�
V�«ËÊ¬
_ t�MÄ
œ—«Ë≠±≤
vÄUOÄ _ t�«œ t�MÄ ≠±±
s��cÖ—œ v�� ÁUMÖ “« _ —Ëd� Ë vMO�œu� _tÇ—UÄ
s��U�v�u�
t� d�«__ Êb�
»d� d�Ä
_ UJ�d�¬
b�¬Åv� åX�—ò
U� __v�U��
_ ”d�
Ë @�“t��R�
d�d� s�œ
d�«d� Ë q�UI�
_ v�UE�
p� Áb���
“« vA�� ≠ôU�«
±≥ —œ È—bM� ÂU�≠±≤
—UJ��UO� _ X�U�
Ë b� ‘u�
_ Èd�A�
»uKD�
ÊuÖ˛«Ë
Ë ”uJF�
_ œd�Å
v� ËXLO�
Ê«œU�≠_±¥—«u��« Ë rJ�� ≠±≥
tL�e�«Å
o�—œ
Ë _rating
d�«
X�«_ Ê«b�“
ÊUL�
≠±µË ÁbMM�ÅpL� ≠±¥
œu�Åv� Áœ«œdifficulty
X�U�—œ
q�UI�
œ—¬_‘¬
ÁbMM�Å
v�«dL�
Puzzle 2 (Hard,
0.62)
∫ÈœuL�
u�U� t� tO�� tL�d� —U��« “« v�u� ≠v�—U�
dF� —œ v�FM� ≠±µ
U?N?�¬ v?�?�?� X�d� q�UI� —œ r�� Ëœ „d�A� `D� X�ËUI� ¨pO�UJ� Ë p�eO� —œ ≠±
∫ÈœuL�
©œbM�Åv� t� Èœd� ¨ÊU���ÅÁdO�® Èu��«d� V�œ« uÖu� —u�J�Ë “« È—uNA� ÊU��«œ _ X�«
t�U�«— tE�U� —œ ÁbL� Èb�«Ë r� s�« _ o�u� Ë bM�ÅÁdN� Å≠±
ÊU��UÄ Ë f�� _ X�O� sO�UÄ _ ÈbM� È«d�« Ê«uM� ≠≤
œe�Åv� —U� _ v�U�u� ‰Ë« ·d� ≠ hK�� Ë o�«u�≠≤
œ—«œ b�“d� ÈË“—¬ _ t�UO� Ë qJ� _ Êu�U� Ë q�« ≠≥
œ—«œ
t~�
«— tLO�
“« È«Å≠Á¥—UÄ _ b�ô Ë —UÇU�≠≥
b�U� U� t� gJO� _ bMK� —«u�œ _ X�dO�ô ¨r�UÄd�
Ë êOÄdÄ
Êô«œ_ _ÈeOÇ
Â«d� œu�
p��
v�u�__q��
ÊU�“p�
v�—U�
_ U�Å
tM�� ËË U�Å
»u�¬
X�«œœU�
ÊUM�U�
_ Âö�
œË—œ
≠µ _ X�� @M�≠¥
X�ö� _Ë v��—bM�
ÊU�œÊœ«œ
»¬ _ÂUM�œ
Á«dL� Ë_sOAML�
n�U�� ≠∂_ ‰œe� Ë Êu��≠µ
g�Å
vo� Ë�h�U�
t�b� _œ—œt�U��Ëœ
»dA�«Å
_ Z�—¬ _ rAÇ
≠∑ ÈuÖËÅXHÖ Å≠∂
Á—Ëœ ÊU?�UÄ U� Ë v�«b��« Á—Ëœ “« bF� b�U� v�d� ÊU�“ q�« s�«
o��Ë_ÊUA�—œ
tK�«ÅqOK�_ÁUÖœ«“
≠∏Ê«uO� _ œ«b�« ≠∑
⁄Ëd�dÄ
g�—U�
t?�HÖ v�H~� U� c� ¨œ—œ ÂU~M� —œ t�
Á˛«Ë
_ œu�
f�—b�
tL�rE�
—œ tD�u��
UÄ U�È«ÅÈ«Å
t�d{
_ b�e�
r�U�Å
d�t«—��—
U�—U�
t� v�� _ dE� Ë ÁU~� ≠∏
œu�Å_vgO�H�
�
v��Ëœ Ë X��� _ ÁbMA�� œd�
¨vÖbO�—≠π
m�—œ ¨sO~�Ëb�« _ q�K� œb�≠±∞ _ œ—¬ ‘¬ _ Èu?????�ÅÊ«b?????�œ ≠π
—uA� p� v�U�«
Ë o�Ë—q�
_ Áb�—u�
≥≥∂≤
≥≥∂≤ Á—UL�vÖbMA�—
ÈœU� ‰Ëb�
Œd???� @???�—
_ œ—“Á—UL�
d???�???�Áó�Ë
≠±∞ ‰Ëb� q�
q?�U?I?� _ v?�U?L?�¬ o?�b?B?�≠±± ±µ ±¥ ±≥
±≤ ±±
±∞ _
π ÊU��—œ
∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
u��u�
»uÇ
±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
» ” «
Ê « È »
Ê‘ULOÄ
« — « ”
È — ·ËdF�
« ¯ ÈU�Å
Ê
¯ “«
Ê _« Ã«d�«
± Ë U?�Å‚tA�b�«
_ r?�U?� b�Ë«b�
≠±± — È« ”Ë ”· — ±
— « » Ê «
œ — « »
« Ÿ « ◊
Â Õ —
‚ — « ” ≤
≤
dL�Å
v
�
Ë
ÁœuNO�
_
—u�
Ë
rK�
≠
±≤
X�U�
Ë Œ œœ«d� Ë ‰
‚ «_ U�Å
« Áb�«
‰
— « · ” ≥
È Á “
Ê Â È œ »
„ Á « ‰ „ ≥
Ê
ÂX�ËUI�
« b�«Ë
Â
«
«
Ê — « ¥
Á »
Œ “ Ë œ u��u�
Á « _ —v�H~�
È Ë
Á Ê dO�
≠±≤
¥ __ v?J?�d?�?J�«
— ‘ Õ
» ” «
Á » — Õ
“ µ
— œ «
— Ê ·
œ « œ ‘
œ µ
ÁU�u�
_
ÊU?OM�
Ë
t�UÄ
_
ÊUÖ—“U�≠
±≥
Ë
—«u?�œ
_
@??�“
_
t??�??�d?�
Ë
—b?�
«
„ Ë « ‰
» È « Ÿ Â
— “ ∂
»
« ‰ « »
— ¯ « Ê ‘
» — ∂
qJA�
h�U�
Ë
È œ Ë ‰ Â
Ê — « Ë
œ ‚ « Ê ∑
«
œ Ë „
— Â — Â
” Œ Ê ∑
« ·
œ Ê »
— ” œ ∏
“ — ¯
‰ È Ÿ « Â ” «
« ∏
v� Ë d�U� _”U�¬Å»s�Ë ≠±≥
ËdO� _ dOE� _ U�—«bMÄ Ëœ ‘ôUO�≠
±¥ÁUÖ¬‘È_ s�œÅ
— « »
Â « Â Á
‘ — « Ë ¯ π
œ Ê — ı
« ‘ Ê «
Á » « ‘ Â π
Êœ«œ
d��
Ë
s��U�
ÁbMM�Å
Áœ«œ „ Ë
Á Ê « ‘ Ê
Â — È »
È ±∞
« Ã
« œ Œ Á œ
” — X« �uI�
Ê ¨Áb�
Á ±∞
Ë t��œ
«
“ È _ U?Ä
« È—U?LO�
Ã
œ ≠±¥
« Õ
„
„
‘
Â ‰ «
Á
»
„
±±
±±
ÈU?�Åt?A?�b?�«
È«—«œ» t?� v��≠
±µ_ ÁËd?Ö
‚ Õ v�U����œ
«
‘ ·ËdF�
«
— » „ «
« ‰ ±≤
Õ
— Á Â
» È «
« Â ±≤
d�U�
n?�d?�
« — Ë « —
” « Ë ” Ë
‰ Û « ±≥
¯ Ê — Ë « Ë Ãu??�??�
« ” ≠« X?�«
‰ œ o?O?�œ
„ ÛU?� „
±≥
¯—e�
_ v?�œ« ÈU?�Åp« ��Ë “«‰≠±µ
” « — Á
«
» « ‚ ‘ » ±¥
« È Ê
« È — œ
Á È » ‘
±¥
ÆX��d�
È Â « — Á » œ Â Æt��
Õ Â
Á » Ê œ

HARD

4

8

7

3

6

6

4

7

9

1

3

4

8

2

8

7

3

5

7

2

6

1

7

6

8

ÈœU� ‰Ëb�

∫vI�«
_ s��— ÊUO� “« Ë Êb� œu�U� ≠±
U�«u� Ë —b�I� ÁU�œUÄ
_ U?D� b{ ¨X�—œ Ë X�«— ≠≤
v?�U�« “« _ Ê«d?N� —œ È«ÅtIDM�
ÊU�U�¬
„UÄ _ pO� ‰U� _ U�Å œU�� ≠≥
XLN� “«
Ë g??�U??�?� _ ÁU??O??� d??~?� ≠¥
Âd� _ ◊d� ULK� “« _ v�uÖUM�
r�ö� Ë
‰U?� —œ _ p?�œe?� t?� Á—U�« ≠µ
fOM� b�«Ë _ s�HJ�
_ «œU�U� e�d� _ ÊU�œ ÊË—œ ≠∂
d�Åv�«dÖ
q�UI� _ v�—U� ‰uÄ Ÿu� d� ≠∑
u?ÖËÅXHÖ È«d� s��A� _ Ê«œU�
Èd�« —œ Á—ËUA� Ë
U?H?� “« _ X??�??�?� a?�U?Ä ≠∏
Áb?M?�U?A?�?� v?MF� t� v�UF��—U�
ÊU�d� Ë —u��œ _ ÊU�UMÖ
U� _ vL� Ë v�UOL� _ ‰uK� ≠π
œ—«b� v�u� v��
U� X�«œdÄ _ sO�“ Ë „U� ≠±∞
Âd� rAÄ _ rK�
ÈeO~MÇ Êu�U� _ Êœd� V�«Ë _ t�MÄ Á“u� ≠±±
s��cÖ—œ v�� ÁUMÖ “« _ —Ëd� Ë vMO�œu� _ s��U� t� d�« _ »d� d�Ä ≠±≤
d�d� s�œ _ d�«d� Ë q�UI� _ v�UE� t��R� p� “« vA�� ≠±≥
—UJ��UO� _ X�U� Ë b� ‘u� _ Èd�A� »uKD� XLO� ≠±¥
tL�e�«Åo� Ë d�« _ X�« Ê«b�“ ÊUL� ≠±µ
∫ÈœuL�
U?N?�¬ v?�?�?� X�d� q�UI� —œ r�� Ëœ „d�A� `D� X�ËUI� ¨pO�UJ� Ë p�eO� —œ ≠±
©œbM�Åv� t� Èœd� ¨ÊU���ÅÁdO�® Èu��«d� V�œ« uÖu� —u�J�Ë “« È—uNA� ÊU��«œ _ X�«
ÊU��UÄ Ë f�� _ X�O� sO�UÄ _ ÈbM� È«d�« Ê«uM� ≠≤
œ—«œ b�“d� ÈË“—¬ _ t�UO� Ë qJ� _ Êu�U� Ë q�« ≠≥
b�U� U� t� gJO� _ bMK� —«u�œ _ X�dO�ô ¨r� Ë êOÄdÄ Êô«œ _ Â«d� œu� ≠¥
X�«œœU� _ q�� p� ÊUM�U� _ Âö� Ë œË—œ ≠µ
ÊU�œ »¬ _ Á«dL� Ë sOAML� _ n�U�� ≠∂
»dA�«Åo� _ Z�—¬ _ rAÇ œ—œ ≠∑
Á—Ëœ ÊU?�UÄ U� Ë v�«b��« Á—Ëœ “« bF� b�U� v�d� ÊU�“ q�« s�« o�� _ tK�«ÅqOK� ÁUÖœ«“ ≠∏
t?�HÖ v�H~� U� c� ¨œ—œ ÂU~M� —œ t� È«ÅÁ˛«Ë _ œu� f�—b� U�Åt��— tL� —œ tD�u��
œu�Åv�
_ œ—¬ ‘¬ _ Èu?????�ÅÊ«b?????�œ ≠π
—uA� p� v�U�«
≥≥∂≤ Á—UL� ÈœU� ‰Ëb� q�
Œd???� @???�— _ œ—“ d???�???� ≠±∞
u��u� »uÇ _ ÊU��—œ
±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
« — « ”
È — « ¯ Ê
‘ ¯ Ê « ±
Ë U?�ÅtA�b�« _ r?�U?� b�Ë«b� ≠±±
« Ÿ « ◊
Â Õ —
‚ — « ” ≤
œ«d� Ë X�U� _ U�ÅÁb�«
È Á “
Ê Â È œ »
„ Á « ‰ „ ≥
Á »
Œ “ Ë œ
Á « —
È Á Ê ¥
_ v?J?�d?�?J�« X�ËUI� b�«Ë ≠±≤
— œ «
— Ê ·
œ « œ ‘
œ µ
Ë —«u?�œ _ @??�“ _ t??�??�d?� Ë —b?�
»
« ‰ « »
— ¯ « Ê ‘
» — ∂
qJA�
«
œ Ë „
— Â — Â
” Œ Ê ∑
“ — ¯
‰ È Ÿ « Â ” «
œ ‘ « ∏
ÁUÖ¬ _ s�œÅv� Ë d�U� _ U�¬Ås� ≠±≥
œ Ê — ı
« ‘ Ê «
Á » « ‘ Â π
ایراخنواه
جواد
Êœ«œ d�� Ë s��U�
« Ã
« œ Œ Á œ
” — « Ê
Á ±∞
‘
Â____________________
‰ «
Á
»
»
„
±± _ ÁËd?Ö Ë t��œ _ U?Ä È—U?LO� ≠±¥
Õ
— Á Â
» È «
« Â ±≤
v�U����œ ·ËdF� d�U�
5655
¯ Ê.Sherbrooke
— Ë «
« ” « ‰W
œ
„ Û „ ±≥
¯—e�
_
v?�œ«
ÈU?�Åp�� “« ≠±µ
« È Ê
« È — œ
Á È » ‘
±¥
NDG,
H4A 1W6
Æt��
Á Ê Â œ Ë Á ‰ È ‰ „
— œ Ê » ±µ

±
≤
≥
¥
µ
∂
∑
∏
π
±∞
±±
±≤
±≥
±¥
±µ

عینکفرهت

5
6
روی سایت7را بر
بخوانید
6 2 4 1
8 2
9
Tel.: 514-481-0671
ÈUN�bM�“UO� ® ÂUOÄ Ê«d�« —œ Áó�Ë e�«u� U� Á«dL� Áó�Ë ‰Ëb�
©Ê«d�« t�U�“Ë— ÈUN�bM�“UO� ® ÂUOÄ Ê«d�« —œ Áó�Ë e�«u� U�©Ê«d�«
Á«dL� t�U�“Ë—
Áó�Ë ‰Ëb�
±µ

Á

Ê

Â

œ

Ë

Á

‰ È

‰ „

—

œ

Ê » ±µ

±µ

28
28
28

اردیبهشت
11 
1420
شماره
سال25
1398
سال25
اردیبهشت
11 11
1420
شماره
سال25
1398


 
اردیبهشت
1420
شماره
1398


www.paivand.ca
since
1993
www.paivand.ca
1993
www.paivand.casince
since
1993

28
Vol. 25
25 
no.1420
May01,
01,2019
2019


2828 PAIVAND:
PAIVAND:
Vol.
no.1420
May
PAIVAND:
Vol. 25
no.1420
May 01,
2019

Travelling
Travellingwith
withyour
yourPR
PRcard
card
notnot
available
forfor
public
use.
apply
to to
renew
your
available
public
use. should
should
apply
renew
your
card.
You
need
to
be
in
card. You need to be in
••
Canada.
If you’re
re-enterCanada.
If you’re
re-enterCommercial
vehicle:
Commercial
vehicle:
ing
Canada
by
commercial
ing Canada by commercial
airplane,
bus,
train,
or or
boat
airplane,
bus,
train,
boat
vehicle
and
have
anan
expired
vehicle
and
have
expired
You
must
apply
forfor
a a
You
must
apply
PR
card,
get
your
PRTD
to to
PR card, get your PRTD
permanent
resident
travel
permanent
resident
travel
re-enter
Canada.
re-enter
Canada.
document
(PRTD).
Otherdocument (PRTD). OtherImmigration,
From:
Immigration,
wise
you
may
notnot
bebe
able
wise
you
may
able From:
Refugees
and
Citizenship
Refugees
and
Citizenship
to to
travel
to
Canada.
travel to Canada.
Canada
Canada
You
can
apply
to
replace
You can apply to replace
_________
_________
your
permanent
resident
your
permanent
resident
For
more
details
onon
any
For
more
details
any
)(PR
card
when
you
return
(PR) card when you return
aspects
of
immigration,
aspects
of
immigration,
to to
Canada
or
if
you
haven’t
Canada or if you haven’t
dodo
notnot
hesitate
to to
please
hesitate
leftleft
yet.
You
may
eligible
yet.
You
may
eligible please
contact
our
office.
contact our office.
forfor
urgent
processing.
urgent
processing.
Keep
safe,
stay
healthy,
and
Keep
safe,
stay
healthy,
and
••
make
sure
laughter
is
in
make
sure
laughter
is
in
Validity
Validity
your
everyday
life.
your
everyday
life.
Most
PRPR
cards
areare
valid
Most
cards
valid
در
را
مقــاالت
فارســی
ترجمــه
forfor
five
years,
but
some
در
را
مقــاالت
فارســی
ترجمــه
five years, but some
areare
only
valid
for
one
year.
بخوانید
ما
وبسایت
only valid for one year.
وبسایت ما بخوانید
The
expiry
date
is printed
Canada
Maria
The
expiry
date
is printed Immigration
Immigration
Canada
Maria
onon
thethe
card.
When
your
PR
Cottone
card. When your PR Cottone
card
expires,
you
can’t
useuse Represented
byby
Jean
Sébascard
expires,
you
can’t
Represented
Jean
Sébasit as
a travel
document.
If If tien
Boudreault
)(Lawyer
it as
a travel
document.
tien
Boudreault
)(Lawyer
your
PRPR
card
will
expire
www.mariacottone.com
your
card
will
expire
www.mariacottone.com
within
sixsix
months,
you
info@immigrtioncmc.com
within
months,
you
info@immigrtioncmc.com

What
happens
if my
permaWhat
happens
if my
permanent
resident
card
expires
nent
resident
card
expires
card
expires
when
while
I am
outside
?Canada
If your
card
expires
when
while
I am
outside
Canada? If your
you’re
outside
Canada,
you
You
need
a valid
permayou’re outside Canada,
you
You
need
a valid
permastill
have
your
permanent
nent
resident
)(PR
card
to to
still have your permanent
nent
resident
)(PR
card
)(PR
status.
ToTo
return
to to
Canada
byby
plane,
resident
)(PR
status.
return
Canada
plane, resident
keep
your
PR
status,
you
train,
bus
or
boat.
If
you
keep your PR status,
you
train, bus or boat. If you
need
to
stay
in
Canada
forfor
know
your
card
will
expire
need to stay in Canada
know your card will expire
a certain
amount
of of
time.
when
you’re
travelling,
a certain
amount
time.
when
you’re
travelling,
What
happens
if
your
PR
renew
it
before
you
leave.
What
happens
if
your
PR
renew it before you leave.
card
expires
when
you’re
You
can
only
renew
your
card
expires
when
you’re
You can only renew your
Canada
depends
onon
card
in in
Canada.
WeWe
don’t
outside
Canada
depends
card
Canada.
don’t outside
how
you
plan
to
return
to
send
PR
cards
to
non-Cahow
you
plan
to
return
to
send PR cards to non-CaCanada.
nadian
addresses
and
wewe
Canada.
nadian
addresses
and
don’t
allow
third
parties
• • to to
don’t
allow
third
parties
getget
them
forfor
you.
Private
vehicle
them
you.
Private
vehicle
If you’re
outside
Canada
areare
other
documents
If you’re
outside
Canada There
There
other
documents
and
don’t
have
a valid
PRPR you
cancan
useuse
to to
re-enter
thethe
and
don’t
have
a valid
you
re-enter
card,
you
need
a permanent
card,
you
need
a permanent country.
country.
resident
travel
document
When
you
return
to to
Canaresident
travel
document
When
you
return
Cana)(PRTD
to
return
to to
Canapply
forfor
a PR
card
if if
(PRTD) to return
Can- da,da,
apply
a PR
card
ada.
You
cancan
only
apply
you
plan
to to
travel
outside
ada.
You
only
apply
you
plan
travel
outside
forfor
a PRTD
from
outside
again.
a PRTD
from
outside Canada
Canada
again.
Canada.
If
you
try
to
return
Some
examples
of of
private
Canada. If you try to return Some examples
private
to to
Canada
without
a
PR
vehicles
include,
but
areare
Canada without a PR
vehicles include, but
card
or or
PRTD,
you
may
notnot
limited
to:to:
a car,
truck,
card
PRTD,
you
may
limited
a car,
truck,
notnot
bebe
able
to to
take
your
motorcycle,
or
recreational
able
take
your
motorcycle, or recreational
flight,
train,
busbus
or or
boat
to to vehicle
that
you
own,
borflight,
train,
boat
vehicle
that
you
own,
borCanada.
row,
or
rent.
It
is
a
vehicle
Canada.
row, or rent. It is a vehicle

forfor
citizenship.
citizenship.
The
travel
journal
is an
The
travel
journal
is an
easy
way
to to
record
trips
easy
way
record
trips
outside
Canada.
Keep
it it
outside
Canada.
Keep
with
your
passport
or or
other
with
your
passport
other
travel
documents.
This
is is
travel
documents.
This
notnot
anan
official
document
official
document
and
we
don’t
need
to to
seesee
it. it.
and we don’t need
It’sIt’s
just
to
help
you
rememjust to help you rememberber
your
trips.
You
won’t
your
trips.
You
won’t
need
to
send
it
to
us
with
need to send it to us
with
your
application.
your
application.

••

What
to to
record
What
record
The
date
you
leftleft
and
thethe
The date you
and
date
you
came
back
to
date you came back to
Canada,
even
if it’s
thethe
Canada,
even
if it’s
same
day
same day
Countries
you
visited
Countries
you
visited
Why
you
left
–
examWhy you left give
– give
examples
like
vacation,
work,
ples like vacation, work,
family,
etc.etc.
family,
Include
any
day
trips
(less
Include
any
day
trips
(less
than
2424
hours),
including
to to
than
hours),
including
thethe
United
States
United
States
When
thethe
journal
is full,
When
journal
is full,
keep
it safe
and
print
a new
keep
it safe
and
print
a new
copy
copy

Permanent
residents
must
Permanent
residents
must
have
a valid
permanent
have
a valid
permanent
resident
card
(PR
)card
or or
resident
card
(PR
)card
permanent
resident
travel
permanent
resident
travel
document
)(PRTD
to to
return
document
)(PRTD
return
to to
Canada
byby
plane,
train,
Canada
plane,
train,
busbus
or or
boat.
Without
one,
boat.
Without
one,
you
may
not
be
able
to
you may not be able to
board.
board.
Your
PRPR
card
needs
to to
bebe
Your
card
needs
valid
when
you
show
it.
If If
valid when you show it.
your
card
expires,
you
will
your card expires, you will
have
to to
apply
forfor
a new
have
apply
a new
one.
You
areare
still
a permaone.
You
still
a permanent
resident
if your
card
nent
resident
if your
card
expires.
expires.

••

Record
your
trips
outside
Record
your
trips
outside
Canada
Canada
AsAs
a temporary
or or
permaa temporary
permanent
resident,
it’s
a
nent resident, it’sgood
a good
idea
to to
write
down
your
idea
write
down
your
trips
outside
Canada
byby
air,air,
trips
outside
Canada
land
or or
boat,
including
day
land
boat,
including
day
trips
to to
thethe
United
States.
trips
United
States.
You’ll
need
this
informaYou’ll
need
this
information
when
you
apply
forfor
a a
tion
when
you
apply
new
Permanent
Residence
new
Permanent
Residence
card
and
when
you
apply
card
and
when
you
• • apply

راه ســوم ،نجــات ایــران از شــر
آیا جز جنگ یا استحاله گزینه دیگری >> ...ادامه از صفحه6 :
رژیم حاکم برای برپاســاختن یک
ســومی ،کشــور آزاد و متکی به خود است.
رویو
رفتــار
تاولی
مشــاهده
چرخاندهو
انگورهای عینــی
انگورهایاز
خــارج
مثلو
داخل
سیاســی
«ناخواســته» ،کدام یــک از این هــای
روی شود .هم دشمنان ایران در کمین اگر باشد ،در بیرون از رژیم شکل یــک ایران آزاد و آبــاد و دارای یک
مثل
درست
پنهانکاری،
انداخته
کهکه
بــااند
چرخانده
درست
پنهانکاری،
انداخته
تاول
اند
به
مردم
واکنش
همقابل
اپوزیسیون
محمدییا تضعیف می کشور و
تقویت
احسانرا
امکان
دو
موقعیتکه فرصت برای به راه انداختن جنگ خواهدگرفت .و آن این که بازیگران جمهوری دمکراتیک و الئیک.
کشــمش
کهکه
خاورمیانــه
دارند
دلدل
نسبتنــه
نازک؛
پوســت
استفادهروزه آن آن
محمدی
احسان
روزه
کشــمش
هم
خاورمیانــه
که
دارند
نــه
نازک؛
پوســت
هستند
ترینایران
فیزیکی
نابودسازی
که از و
این
نند،که
دریافت
باشد.
کنند .این ابزار سنجشی است که می
سس و
کشور
داخل
سیاسی
اجتماعی و
معتبرتریــنبا
نباشد ،انتخاب
سس تا دیر
تحقیق
تازهتازه
براســاس
سویا،
نان،
در در
موجود
نمک
شــراب
همهم
شــوند
مــی
داران
ارزیابی از
معتبرتریــن
کهکه
بیماری
ندنازند
مین َک
دلدل
نه
پرتش ُک
یک َ
انجام
تحقیق
ترین
براســاس
سویا،
نان،
موجود
انجام نمک
شــراب
شــوند
مــی
داران
ماست.از
ارزیابی
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که از
می
نه
نند،
فعلــی ُک
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کدام َک َ
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طلب
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مردم.
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این
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شــده،
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نوشان.
اســت
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در
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شوند...
رها
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یــک
آدمــی
هــر
ســینه
از درون
نوشان.
نحوه مــرگ افراد در جهان اســت
فکرش رها شوند...
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غذایی
رژیم
عامل
روزانه
غذایی
رژیم
درون
هــای
پنجــم
چــرخ
شر،شر ،به راســتی مردم ایران کدامیک از است.
عربســتان،
آمریکا،
ماننــد
هایی
عمر
موقعیــت
تریــن
ضعیــف
بــهبــه
نفــر
میلیــون
است.ازپر از
پنهان
#خاورمیانه
عادات
هایش از
بررسی
ترین
تازهتازه
دلیــل نظام ،خارج از کشور اراده کنند که ایران دردردر
دلیــل
نفــر
میلیــون
است .پر
پنهان
#خاورمیانه
عادات
هایش از
بررسی
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به
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در
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مهم
در
خورند،
می
کــه
غذایی
صلح،
گناه،
خدا،
شــراب،
شــور،
خشــم
از
پــر
مــا
بــازدم
و
دَم
هــر
کرده
استفاده
کشورها
خوردن
غذا
التهاب
پر
سوریه
مثل
ما
پوست
زیر
گذاری
خدمت
غذایی ی
همه آماده
اســتپرکه
پوستبرمااین
نگارنده
میازدهند؟
مورد را
صلح ،این
مانند بیت
اسرائیل و نیز
خویش
ســاله ی
خوردنچهــل
ننگیــن
خورند،
کــه می
نهادهاییگناه،
شــراب ،خدا،
شــور،
ترجیحپــر
بــازدم مــا
هــردودَم و
استفاده کرده
کشورها
در بی چون نه اسیر برخورد نظامی و تخریب غذا
التهاب
باورسوریه
مثل
خشــم زیر
است.
سیگار
کشیدن
زودهنگام
مــرگ
معــرض
گلوله...
ل،
ُگ ُگ
های
بوسه
اســت.
فروخورده
های
غذایی
رژیم
چگونه
دهد
نشــان
تا
بمب
مثل
آشوب،
پر
ناآرام،
است،
منطقه.
جدید
ارباب
به
چرا
و
برای
را
خــود
باید
ایرانیان
مــا
ی
روش
دو
پرسش
این
به
پاسخ
برای
جمهوری
ریاست
و
سپاه
رهبری،
نه
و
شــود
خطرناک
و
زیربنایــی
است.
آمده
گرفتار
است.
سیگار
کشیدن
های فروخورده اســت .بوسه های است ،ناآرام ،پر آشوب ،مثل بمب معــرض مــرگ زودهنگام
ل ،گلوله...
تا نشــان دهد چگونه رژیم غذایی
گیرند.
قرارقرار
حــرف
نرســیده،
مقصد
را در هــر یــک از ایــن دو راســتا بــهبــه
شود.
میمی
عمر
شدن
کوتاه تر
باعث
روی
کــه
ســناریوای
خوشــه
هــای
میحال
عین
دیــوار در
دیــوارتا
ســازیم
آماده
هــایدو
های ایــن
است:
موجود
مــداران و
انســان
مــا
ایــن
به مســیر اســتحاله ی رژیم برای در
گیرند.
می
های
حــرف
نرســیده،
مقصد
شود.
عمر
شدن
کوتاهراهتر
باعث
روی
کــه
ای
خوشــه
در در
کــهکــه
تحقیــق
ایــن
در
کهکه
کداممااز راما را
هر
سینه
در
شــده
قایم
لب.
روی
ماســیده
خــراش
شهرهایشــان
و
شــعرها
بندی
خط
وجــود
با
ای
ریشه
طور
به
کشور
که
نگذاریم
غیر
و
ذهنی
طــور
به
توان
مــی
کرد.
بررسی
مشــخص و قربانی کردن کشور زیر پای شرکت میهن دوســتان نیاز به دو عنصر
بشکافند یاماســیده روی لب .قایم شــده در شــعرها و شهرهایشــان خــراش در ایــن تحقیــق
بشکافند
کدام از
هر
سینه
حتقیق
ایناین
براساس
رسیده
میــانبه
النست
مجله
همهم
دهد
مــی
خون
بویبوی
هــمهم
شــده
فرآوری
غذاهای
یــا
گفته و و
متمایلدر
های
بغض
ســینه.
مثل
پوســت ما
زیر
انداخته.
گفتهی
گزینه
چاپدو
ایــن
متمایــز
یک
استقرار
زیر از
درازمدت
بهگلو و
بغضرا
مــردم
گرمگاهنظر
مســتند
برای
ابــزار
همیــن
چنیــن،
هــای
پایــگاه
اقتصــادی و
هــای
سازماندهی.
حتقیقو
خودباوری
باعث داریم:
براساس
رسیده
چاپ
النست به
بغداد مجله
عطر
دهد
مــی
خون
هم
باعث
شــده
فرآوری
غذاهای
یــا
گلو
در
های
ســینه.
عطر گرمگاه
بغداد
مثل
شانسما
پوســت
انداخته.
های
رژیم
ترین
خطرناک
عامل
روزانه
غذایی
رژیم
که
شــده
تعصــب
از
پــر
خاورمیانــه!
نفــت
شود.
می
عمر
شدن
تر
کوتاه
فلســطینی
های
بچه
مثل
مانــده
مثل
دهد،
مــی
عربی
قهــوه
بوی
•
غذاییرژیم،
پرهیزبرای
مــیملی
عربیمنافع
قهــوهمدافع
حکومت
بدانیــم .یا به
مثل دو
مانــدهاز این
تعصــب یکــی
رفتارهای تشــکل
مطالعه و درک
روزانهگزینه
خطرناکترینرژیمهای
غیرقابل رژیم
محروم شــده که
خاورمیانــه! پــر از
نفــت
آمریکا.عمر میشود.
نظامیشدن
عاملی کوتاه تر
فلســطینی
بچه های
دهد ،مثل
طور بوی
از:از:
عبارتند
غذایی،
میر به
مرگ و
در در
تریتری
مهم
آرزو.
امیــد،
پــر از
طمــع.
و و
ایناین
کــهکــه
گفتهاند
محققان
توی
آنقدر
ســنگ را
پــر از کهکه
پرعطش
عربستان
صحرای
عبارتند
تحقیق غذایی،
نســبت
میر به
مرگ و
است ،مهم
پــر از
آرزو.
امیــد،
پــر از
طمــع.
تحقیق
گفتهاند
نســبت محققان
دستشان
توی
آنقدر
ســنگ را
است،
پرعطش
عربستان
دستشان صحرای
مرگ
به
منجر
زیاد
خیلی
نمک
است.
سیگار
کشیدن
های
رژیم
اما
نیست،
چاقی
درباره
درباره چاقی نیست ،اما رژیمهای نمک خیلی زیاد  -منجر به مرگ
کشیدن سیگار است.
نفرنفر
میلیون
باعث سهسه
حال
تحقیق در
ایناین
براساس
پاییــن"
کیفیت
"با "با
غذایــی
میلیون
حاضر
حال
تحقیق در
براساس
باعث
پاییــن"
کیفیت
حاضر غذایــی
مردان،
انــزال
تعــدد
آیا آیا
منجر به
کم-
خیلی
کامل
غالت
دلیل
به
نفــر
یک
نفر،
پنــج
هــر
این از از
بدانید
است
جالب
کند.
ســرطان میمی
به
ابتال
و
قلــب
به
رســیدن
صدمه
برخــی از
فلوریدانیز
علمی
مــدارک
حدود و و
گردید
شــهر
تراک
بدســت
گردیــد،
سال 2020
ورزشــی
مقامات
جالبنظر
اظهار
بنابــه
ســرطان
مردان،
انــزال
تعــدد
رســیدن به قلــب و ابتال به غالت کامل خیلی کم -منجر به
آوردندلیل
نفــر به
پنــجبــانفر ،یک
هــر
حدود
بدانید
است
کند.
 821صدمه
این
انجــاماز
برخــی
نیز
علمی
مــدارک
دهد؟
میمی
کاهش
پروستات را
نفرنفر
میلیون
سهسه
مرگ
کــهکــه
ای
روزانه
غذایــی
جیمــی در
امریــکا
مردان
یک
شود.
می
سرطان
کنند.
تائید
ادعاها را
تائیدبــا
شــد
مدال
رژیــم2
امتیاز
مسابقات
این
آماده
دارد ،ژاپــن
کانــر
مردان از
هفتــمبعــد
فــدرر
روژه
دهد؟
کاهش
پروستات را
میلیون
مرگ
دارد،
طالیای
روزانه
غذایــی
بدســت آوردن  14رژیــم
طول
در
امریــکا
هفتــم
یک
شود.
می
سرطان
کنند.
موفقرا
طول ادعاها
23+
«شامپیون»! به
منجر
کــم-
بســیار
جات
میوه
دهد.
می
دست
از
را
خود
جان
پروستات
سرطان
دچار
خود
زندگی
جهانی
هزینــه
تحقیقاتــی
برنامــه
و
انزال
ارتبــاط
دربــاره
تحقیقات
23+
کــم -منجر به
بســیار
تحقیقاتــی هزینــه جهانی میوه جات
میدهد.
خوددست
نصیب را از
جان خود
پروستات
سرطان
زندگی
برنامــه
ارتبــاط
دربــاره
رقابت
اول ایــن
تحقیقاتمقام
دنیا امتیــاز
نماید و
انزالهاو را را
کند .این
هشــتمین می
معــروف
دچار بــاز
خودتنیس
دومیــن
های
یادداشت
دهید
رأی
رایج
دلیل
بــه
بنابراین
شــوند.
می
چــه
پروســتات
ســرطان
ریســک
دهید
رأی
رایج
دلیل
بــه
بنابراین
شــوند.
می
چــه
پروســتات
ســرطان
ریســک
می باشــد .فــدرر در حال حاضر با بدست آورد .این مسابقات شامل کاپ کریســتال اســکی کوه های دوچرخه سوار جوان امیدوار
ســف تی زهــوش ،از
1آگاه
پروســتات،
ســرطان
بــودن
گویند؟
می
یو
1پروســتات ،آگاه
داشــتنســرطان
بــودن
سهگویند؟
آمادگی می
مرحله خطرناک پریدن از تپه بلند را بدست آورد.
است تا تمرینات منظم و پی
ســامتی کامل و
دیمیتریــن ایرانیان
ق
نوامبــر
2۴
13۹۷
آذر
3
شــنبه
ریسک
بر
تأثیرگذار
عوامل
از
بودن
عمرریسک
تأثیرگذار بر
فیزیکیعوامل
شــنبه  3آذر  2۴ - 13۹۷نوامبــر بودن از
جامعه ایرانــی مونترال،
ورزشی های بلند ،سرعت و سبقت گرفتن موفقیت در این مسابقات نیازمند در پــی آمادگــی الزم را برای
طوالنی ترین
قهرمــان پیشــین تیم
2۰1۸
است.
مهم
بسیار
نیزنیز
بیماری
ســال
در در
کهوکه
تحقیقی
نتایج
طبــق
2۰1۸
است.
مهم
بسیار
بیماری
این
ســال
تحقیقی
نتایج
طبــق
خطرناک
ناهموار
های
جاده
در
فیزیکی
قــدرت
و
انرژی
مهــارت،
رشته
این
قهرمانان
با
رقابت
باشد.
می
دارا
اینرا
خود
ملــی پینگپنگ ،مربی
اندازیم
می
نگاهــی
مقالــه
ایــن
در
اروپــا
اورولــوژی
مرکــز
در
2۰16
اورولــوژی اروپــا
در مرکــز
در ایــن مقالــه نگاهــی میاندازیم 2۰16
فدراســیون پینگپنگ
خانــم گوتیه بــا
اســت .
موفقیت بسیار زیاد است تا اسکی باز بتواند بدســت آورد و در ســکوی
مطالب
اخیر
های
ســال
در در
تعدد
چگونگی اثرگــذاری
زیادی به به
انــزال
کــه
مردانــی
شــد،
انجــام
،1963
زیادی
مطالب
اخیر
های
ســال
انزال
تعدد
چگونگی
انــزال
کــه
مردانــی
شــد،
انجــام
انزال در این مســابقه جواز حضور خود با حفظ ســرعت باال از شیب زیاد افتخــار قــرار گیرد .دوشــیزه
هیوال
اثرگــذاریهای
مسابقات ماشین
ران در یوگسالوی ،1965
قهرمان تیم ملی ای
خطر
و
مردان
انزال
ارتباط
پیرامون
به
ابتال
ریســک
کاهش
بر
مــردان
بــا
مقایســه
در
دارنــد،
بیشــتری
پیرامون ارتباط انزال مردان و خطر مــردان برکاهش
مقایســه بــا
بــرایدارنــد،
بیشــتری
خبرنگارکیهان ورزشی
شــرکتدر در
ریســک ابتال به را
و تپــه های ناهموار بــوالرد کــه در حــال حاضــر
(«مانستر»)
چکسولواکی 1976؛
عنوان
یکمین
صد و
خبرنگارکیهان ورزشــی
پروستات
ســرطان
ابتال به
پروستات.
سرطان
کمتر
دارند
کمتری
انزال
که
مردانی
منتشر
پروستات
ســرطان
ابتال به
پروستات.
منتشر سرطان
کمتر
دارند
کمتری
انزال
که
مردانی
در کلکتــه1976؛
مسابقات ماه می
خــود را به ســطح تمرینات خود را در ایالت آریزونا
19؛سرپرستکمیتهفنی
تنیس
قهرمانی
المپیکمونتریال76
محققــان
از
برخــی
اســت.
شــده
کاهش
و
مردان
انزال
تعدد
بین
آیا
پروستات
سرطان
خطر
معرض
در
سرطان پروستات
خطر
اورالنــدو
معرض در
شــده اســت .برخــی از محققــان آیا بین تعدد انزال مردان و کاهش در کــه
زمین برســاند .در ادامــه مــی دهــد ،در المپیک
وی میزمسابقات آسیایی
federer
روژه فــدرر
داوران تنیس ر
انزال بیشــتر
معتقدنــد تعــداد
گیرند.
می
 rogerدر ریسک سرطان پروستات ارتباطی قرار
گیرند.
19؛ مشاور فنی مسابقات
معتقدنــد تعــداد انزال بیشــتر در ریسک سرطان پروستات ارتباطی قرار میفلوریــدا انجــام
این رقابت ها اسکی سال  2016ریو موفق شد مقام
درتهران 74
مســابقات
توانــددر
ســاله
مــردانباز
تنیس
خطــر
37می
مــردان
دارد؟
وجود
ابتــال به
خطــر
توانــد
می
دارد؟
ابتــال به وجود
جهانیدرانگلستان1977
خواهــد گرفــت،
باز ژاپنی با بدست ســوم این رقابت ها را بدســت
موفق
میامی
ماستر ،در
تنیس
دهد.
کاهش
شهر را
پروستات
سرطان
تحقیقات
ادامه
در در
تحقیــق،
ایــن
دهد.
کاهش
پروستات را
سرطان
تحقیقات
ادامه
تحقیــق،
آورد.
ایــن بدست
آوردن  517امتیــاز آورد .وی اظهار داشته است که
ترین
قوی
ایسنر
جوهان
آقای
شد
را
موضــوع
این
مقاله
ایــن
در
مــا
و
مقــاالت
اخیــر
های
ســال
در
در در
کهکه
بودبود
2۰۰۴
ســال
از
دیگــری
مــا در ایــن مقاله این موضــوع را در ســالهای اخیــر مقــاالت و دیگــری از ســال 2۰۰۴
کا فی
به مقام دوم دست امیدوار است با پشتکار و انرژی
کنیم .را
آمریکایی
بازیکن
میمی
بررسی
منتشــر
زیادی
مطالــب
مشــابهی به
نتیجه
هــم
زمــان
شــدهاند آن آن
بررسی
شــدهاند
منتشــر
زیادی
کنیم.با نتیجه  6-4و مطالــب
مشــابهی به
نتیجه
هــم
زمــان
تا پایــان مســابقات دو پای خود
کاپ
هشتمین
یافت.
یکمین
و
صد
و
دهد
شکست
6-1
اغلب
در
انــزال
کنند،
می
ادعا
کــه
در در
تحقیق
دو
هر
بود.
آمده
دست
championne
québécoise
کنند ،انــزال در
کــه ادعا می
اغلب دست آمده بود .هر دو تحقیق
را روی رکاب دوچرخــه نگه دارد.
کریستالقهرمانی
کوچک
غدهغده
یک
پروســتات
ریســک
توانــد
می
اوقــات
کهکه
داشــتند
نظرنظر
اتفاق
زمینه
ایــن
بدســت
تنیس را
قهرمانی
عنــوان
de
«Monster
»Truck
شبیه
کوچک
یک
پروســتات
ابتال به
ریســک
توانــد
می
شبیه اوقــات
داشــتند
اتفاق
زمینه
ابتال به ایــن
عالقمنــدان و دوســتان اوکمک
آقـــــای میکائیــل کینگزبــری
پروستات شرکت دوچرخه سوار کبکی در
نقــش
که
اســت
گــردو
آورد.به
کاهش
پروستات را
سرطان
سرطان
ابتال به
ریســک
نواک
مانند
دیگری
بازیکنان
Cynthia
گوتیــه
ســینتیا
مهمی خانم
مهمی
نقــش
که
اســت
گــردو
به
دهد.
کاهش
پروستات را
سرطان
پروستات
سرطان
ابتال به
دهد .ریســک
هــای مالــی الزم را بــرای تهیــه
 Mikaël Kingsburyاسکی باز
املپیکتوکیو
غده
کند.
می
ایفا
مــردان
انزال
در
جهت
بیشتر
ادعاها
این
شاید
البته
بار بار
2121
کهکه
مردانی
در
اســت
ممکن
در
که
نیز
نــدال
رافائل
و
جکوویچ
ســاله از
این30
Gauthier
بیشتر جهت
ادعاها
در انزال مــردان ایفا میکند .غده البته شاید
شــهر ممکن اســت در مردانی
وسایل و تجهیزات مورد نیاز وی
کبکی موفق گردید در مســابقات
دارند دوشیزه ســیمون بوالرد دوچرخه
درون
مایــع
پروســتات
داغداغ
مخاطب و
جلب
انزال
مــاه
هرهر
در در
بیشــتر
شــدن و یاو یا
دارند،
قرار
تنیــس
قهرمانان
صدر
اســپرم را
درون
مایــع
پروســتات
شــدن
مخاطب و
نظــر
اســپرم را جلب
دارند
انزال
مــاه
بیشــتر
اتومبیل
مسابقات
نظــردر
کبک
میرابل
انجام داده اند.
اســکی کوه های بلنــد و تپه
هایبا ســوار  18ســاله از اســتان کبــک
به
مایع
ایــن
خــروج
بــه
و
تولیــد
شده
منتشــر
اخبار
ســرتیترهای
مردانبارا
این
ها
آن
یابد.
کاهــش
عناویــن و
توانســته اند
ردهمایع به
ایــن
بــه خــروج
تولیــد و
منتشــروشده
ســرتیترهای بااخبار
چرخ کاهــش یابد .آنها این مردان را
شاسی بلند
بندی های عجیب
انجام
ناهمــوار
بار خــود را برای شــرکت در المپیک
•
مــردان
انزال
حیــن
بیرون
اســت
ممکن
باشــند،
قزاقســتان۷۴تا ۷
ماهماه
هردرهر
کــهدر
که
مردانی
نمایند.
حفظ
خود را
کمک
مــردان
انزال
حیــن
بیرون
شواهد
اســت
ممکن
باشــند،
بار
فقطتا
فقط ۴
که در
شواهد مردانی
مونت
اســتادیوم
امادر
اماکه
پهن
کمک های

درون......
خاورمیانهدرون
امانازازخاورمیانه
امان

غذایی؛
رژیمغذایی؛
مرتبطبابارژیم
میرمرتبط
مرگوومیر
مرگ
رتبه
باالترینرتبه
ازبکستانباالترین
ترینووازبکستان
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تل
کام جان خ شد از
صـبر هک کردم بی دوست ...

هـم

دردی

خانواده محترم نیکوفام

چطور زندگی کنیم که بیشتر دوستــــار
محیط زیست باشیم؟
این روزها خبرهای زیادی که اغلب
جالــب نیســت ،دربــاره تغییرات
اقلیمــی میشــنویم .بــه دلیــل
فعالیتهای بشــر  ،میزان افزایش
گرمای هــوای زمین به ســطحی
رســیده اســت که این رونــد رو به
رشد متوقف نشود  ،حیات در روی
کره زمین به خطر میافتد.
به گفته دانشمندان در صورتی که
نتــوان افزایش دمــای زمین را زیر
یک و نیم درجه نگه داشــت ،جان
میلیونها نفر به خطر خواهد افتاد
وگونههای جانوری بسیاری از بین
خواهند رفت.
بــه همین دلیل اســت که شــاهد
اعتراضات گسترده فعاالن محیط
زیستهستیم.
اما چه کاری از دست ما بر میاید؟
وقتی بــه نظر میرســد همه چیز
تاثیر بدی بر وضعیت اقلیمی دارد،
چطور میتوان تغییری ایجادکرد؟
گروهــی از وبالگنویســان حــوزه
توســعه پایدار و حفاظت از محیط
زیســت به این پرســشها پاســخ
دادند.

•

توصیــه اول اینکــه اگــر یــک روز
یادتــان رفت کــه کیســه خرید یا
لیوان چندبار مصــرف خودتان را
همراه داشــته باشــید  ،خودتان را
زیاد ســرزنش نکنید .این مســاله
فقط ممکن اســت باعت شود که
"اضطراب محیط زیســتی" شــما
افزایش پیدا کند.

لیوان یا بطری آب خودتان را
همراه داشته باشید
شــی آ ســو  ،کــه وبالگــی
( )Wasteland Rebelدربــاره
زندگــی بــدون تولیــد زبالــه دارد
میگویــدکــه اولین قــدم او روزی
بوده که او یک ظرف شیشــهای با
خود به قهوه فروشــی محل برده و
به جای لیوان یکبار مصرف از این
ظرف استفاده کرده است.

•

توصیــه دوم او  ،کــه تقریبــا همه
وبالگنویســان به آن اشاره کردند
این اســت که چطــور تصمیمات
خوب را به عادتهای خوب تبدیل
کنیم.
او میگوید" :معموال همه ما وقتی
از خانــه بیرون میرویــم  ،موبایل،
کلیــد در و کیف پــول خودمان را

سبک زندگی خلوت و ساده
و خودداری از خریدهای
غیرضروری از توصیه های اغلب
فعاالن محیط زیست است
برمیداریم .بعد از مدتی برداشــتن
بطــری آب یا لیوان قهــوه و چای
و حتی ظــرف غذا میتواند به یک
عادت تبدیل شود".
•
توصیه ســوم که بیشتر افرادی که
به ضرورت تغییر بزرگ در ســبک
زندگی برای حفظ محیط زیســت
معتقدند "زندگی سبک و خلوت یا
مینیمــال" و کم کردن خریدهای
غیرضروری است.
شــی آ میگویــد" :ســبک زندگــی
مناســب حفظ محیط زیســت به
طور کلی بر اســاس مصرف کمتر
اســت .من فقط وقتی یک دســت
لبــاس تــازه میخــرم کــه یکــی از
لباســهایم نیاز به جایگزین شدن
داشته باشد".
او توصیــه میکنــد" :از پدربزرگها
و مادربزرگهایتــان بپرســید کــه
چطور کمتر زباله ایجاد کنید .آنها
میتوانند به شما یاد بدهند" :مثل
استفاده از دستمال پارچهای برای
پاک کردن بینــی به جای مصرف
دستمال کاغذی".

مد و پوشاک
تولمیــا گرگــوری  ،وبالگــی
( )TollyDollyPoshدارد کــه
دربــاره لبــاس پوشــیدن مطابق
اصــول حفاظت از محیطزیســت
مینویسد و توصیه میکند:
"خریدن لباسهای دســت دوم و
به اصطالح "وینتیج" و اســتفاده
از لباسها و پوشــاکی که داریم .تا
جایی کــه میتوانید خرید نکنید.
لباسهــای مورد عالقه تــان را به
خوبی نگهداری کنید و سعی کنید
از همه آنچه که در کمد لباســتان
دارید استفاده کنید.
از جنسهایی کــه از الیاف و مواد
اولیه طبیعی استفاده کنید:
مثال به جای پلیاستر و پالستیک،
از جنسهــای نخــی و پنبــهای
اســتفاده کنید .پوشیدن این نوع
لباسهــا هم برای ســامتی بهتر
است و هم باعث ایجاد آلودگی در
آبها و طبیعت نمیشود.
یاد بگیریدکه لباسها را تعمیرکنید

یا مثال شلواری که پاییناش پاره
شــده را میتوانید به یک شلوار
کوتاه تبدیل کنید".

خوردنیها
ایمــی لــوکاس وبالگنویــس
( )Sustainably Veganو تولید
کننــده محتــوای یوتیوب اســت.
او دربــاره خوردنیهای دوســتدار
محیطزیست مینویســد .توصیه
های درباره غذا و خوردنیها:
"گیاهخــواری ؛ نمیگویم که همه
آدمها گیاهخوار شــوند ،اما هدف
واقــع بینانهتر این اســت که اغلب
مردم میزان مصرف گوشت خود را
بــه فقط چند روز در هفته محدود
کنند.
•محصوالت محلی مصرف کنید.
مثال مصرف دانه سویا که از چین
بــه بریتانیــا یا مــوز کــه از کلمبیا
میآید ،خیلی به نفع محیط زیست
نیســت .از کشاورزان کشور aخود
و محصــوالت آنهــا و بازارچههای
محلی خریدکنید.
• تا حد امکان از محصوالت همان
فصل استفاده کنید:
مثال اگر زمستان است و در منطقه
ای که شــما زندگی میکنید فصل
برداشــت گوجــه فرنگــی یــا توت
فرنگــی نیســت  ،بدانید کــه برای
ایجاد فضای مصنوعی برای تولید
ایــن محصــوالت انــرژی زیــادی
مصرف میشــود و مقــدار زیاد گاز
سمی وارد هوا میشود.
• به بستهبندی محصوالت توجه
کنید:
تا حد امــکان از محصوالت بدون
بســته بنــدی اســتفاده کنیــد یا
محصوالتی بخرید که بسته بندی
آنها به راحتی قابل بازیافت باشــد.
همیشــه گزینههای بهتــری برای
خریدکردن وجود دارد".

وسایل آرایشی و زیبایی
نیکــول ویتل  ،در وبــاگ AKA
 VeganBeautyGirlاز زندگــی
بــه روش گیاهخــواری مطلــق
(وگانیسم)مینویسد.
"مصــرف دســتمال پــاک کردن
آرایش را کم کنید .میتوانید مثل
قدیمیها از دستمالهایی فالنل و
پاک کننده هایی که ترکیب اصلی
اش روغن طبیعی باشد برای پاک

سروران و عزیزان سوگوار

درگذشت پدری بزرگوار،
انسانی شریف ،رئوف و مهربان،

شادروان جناب آقای علی نیکوفام

در ایران ،ما را بسیار متاثر کرد.
ما را در غم سنگین از دست رفتن آن عزیز شریک بدانید.
سالمتی ،آرامش و طول عمر برای تک تک اعضای
خانوادهعزیزشماآرزومندیم.

منوچهر بصیرت ،محسن صالح پور،
کیکاوس کی مرام ،علی ایزدی

کــردن صورتتان اســتفاده کنید.
اگر بچه کوچک دارید و مجبور به
استفاده از این دستمالها هستید
حتمــا از نوعی اســتفاده کنید که
قابل تجزیه باشد.
به راحتی میتوان ظروف شامپو و
صابون مایع را پر کرد .سعی کنید
از بستههای بزرگتر استفاده کنید.
ممکن اســت به نظر گرانتر باشد
اما مدت بیشــتری دوام میاورد و
هزینه مصرف هر بار آن هم کمتر
خواهد بود.
نواربهداشــتی و تامپــون یکبــار
مصرف هستند و اغلب به درستی
نمیدانیــم کــه با ایــن زبالهها چه
کنیــم .اســتفاده از کاپ قاعدگی،
که از ســیلیکون ســاخته شــده و
برای جمعآوری خون دوران پریود
داخل واژن قرار میگیرد  ،جایگزین
مناسبی برای نوار بهداشتی است.

کم با خودتان ببرید .من به تازگی
یک چمــدان کوچک دســت دوم
خریــده ایم و ســعی میکنم تا حد
امکان وسایل کمی با خود به سفر
ببرم.
تحقیقکنیدکهکجاغذامیخورید.
من اغلب برای رفتن به رستوران از
قبل جســتجو و تحقیق میکنم.
غذا بــرای من خیلی مهم اســت.
اما قصد دارم از رستورانهایی که
با دقــت زباله هایشــان را بازیافت
میکنند حمایت کنم.
اطالعــات مــردم محلــی بهترین
منبع است .عاشق این هستم که
در یک شــهر جدیــد یک دوچرخه
کرایــه کنــم و محلهــای تــازه را
ببینم .بهترین جاها را با حرف زدن
با مردم میتوان کشف کرد".
•

این وســیله هر ماه قابل اســتفاده
اســت و آنقدر که به نظر میرســد
ترسناکنیست.
ایــن روزها بســیاری از مارک های
مشــهور لــوازم آرایش با الهــام از
رژیمهــای گیاهخــواری مطلــق
محصوالت خود را تغییر دادهاند.
اتفاق خوبی است که شاهد چنین
تحولیهستیم".

سفــر
فلورینــا هوفمن  ،وبالگــی (The
 )Wasted Blogدارد کــه در
آن بــرای همــه کارهــای روزمــره
جایگزینی مناســب محیط زیست
پیشنهاد میدهد .توصیههای او را
درباره سفرکردن بخوانید:
"تا جایی که میتوانید از قطار برای
سفر اســتفاده کنید و سعی کنید
کمتر از هواپیما استفاده کنید .بار

ASGARI

FARZIN

ARCHITECTE

ﻓرزﯾن ﻋﺳﮕری

آرﺷﯾﺗﮑت رﺳﻣﯽ ﮐﺑﮏ
ﻣدﯾرﯾت ﭘروژه  -طراﺣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
طراﺣﯽ داﺧﻠﯽ  -ﭘﯾﮕﯾری اﻣور ﺷﮭرداری

info@asgari.ca

514.803.5240
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روز جهانی کتاب

سازمان آموزشی ،عملی و فرهنگی
ملل متحد (یونســکو) ۲۳ ،آوریل
( ۳اردیبهشــت) را بــرای ترویــج
کتابخوانــی ،نشــر ،چــاپ و کپی
رایــت به عنــوان روز جهانی کتاب
نامگذاری کرده است.
امسال ،بیســت و چهارمین سال
برگزاری روز جهانی کتاب است .هر
ساله ،یونسکو و سازمان های بین
المللی ،ســه بخش اصلی صنعت
کتاب شامل ناشران ،کتابفروشان
و کتابخانه ها را معرفی و یک شهر
را به عنوان پایتخت جهانی کتاب
برای یک دوره یک ساله ،انتخاب
می کند .شــهر شــارجه در امارات
متحــده عربــی ،پایتخــت جهانی
کتاب برای سال  ۲۰۱۹است.
به همیــن بهانه ،پایــگاه اینترنتی
راهنمــای ســفر (Lonely
 )Planetفهرستی از  ۱۰کتابخانه
برتــر جهــان را بدین شــرح اعالم
کرده است:

•

 10کتابخانه
برتر جهان
معرفی شد

کتابخانه تیاجنین بینهای در
چین
این کتابخانه با بیش از یک میلیون
کتاب ،یک تاالر ســخنرانی کروی
و مرکــزی فرهنگــی در فضایی به
وســعت  ۳۳هــزار و  ۷۰۰مترمربع
تاسیس شده است.
این کتابخانه با قفسه های کتابی
کــه از زمین تا ســقف ادامــه دارد
و تاقچــه هــای موجی شــکل که
همچنین به عنوان پلکان و فضایی
برای نشستن اســتفاده می شود،
کتابخانه ای منحصر به فرد است.
کتابخانه واقــع در منطقه بینهای
شــهر تیانجین ،در دل پارکی قرار
دارد و بخشی از پنج بنای فرهنگی
چین است.

•

کتابخانه کاجل ترینیتی در ایرلند
این کتابخانه قدیمی بــا دارا بودن
کتاب «کلز» (نســخه خطی سده
نهم که ســندی بر چهار انجیل از
زندگی عیسی مسیح است) ،مکانی

آیا رژیم به نرمش قهرمانانه و توافق ...
نشــده و اقدامــات دولــت آمریــکا
در تغییــر مواضع و سیاســتهای
جمهوری اسالمی بیفایده است.
امــا بــه مــوازات در حــوزه عمــل
احتیاط و محافظهکاری بیشتری
مــورد توجه قــرار میگیــرد .رفتار
دوگانه از ویژگیهای اصلی مدیریتی
و رفتاری خامنهای است.
در این چارچوب ســردار حســین
ســامی پیــش از موعــد در رأس
فرماندهــی ســپاه قــرار گرفت که
ویژگی اصلیاش ابــراز مواضع تند
و تهاجمی است که البته بیشتر از
جنش رجزخوانی بیپشتوانه است.
همچنین جــواد ظریف و حســن
روحانی حمالت کالمیشــان را با
عدول از چارچوبهای دیپلماتیک
علیه آمریکا شــدت بخشیدهاند به
گونهای که دولت اعتدال گفتمان
رقبای انتخاباتیاش در ســالهای
 ۹۲و  ۹۶را در سیاســت خارجی به
کارگرفته است.
دیگــر نهادهــای حاکمیتــی و
مســئوالن نیز در حرف و ســخن
آمریکاســتیزی را شدت بخشیده
و بــه گونــهای جلــوه میدهند که
توطئههــا و نقشــههای آمریــکا
محکوم به شکســت است و نظام
از ایــن رویارویــی ســربلند بیرون
میآیــد .رجزخوانــی و جنگهای
کالمی در نظام تا جایی گسترش
یافته که سرتیپ پاسدار شکارچی،
سخنگوی ستاد نیروهای مسلح،

محبوب بــرای بازدیدکنندگان از
شهر دوبلین به شمار می رود.
مشــاهده صفــی طوالنــی از
گردشگران که از داخل کتابخانه
بــه حیاط محوطــه راه یافته اند،
بــرای هر رهگــذری ،امری عادی
است.
همچنیــن مجــاورت ایــن کالــج
به مرکز شــهر دوبلیــن ،به میزان
جذابیت آن می افزاید.

•

کتابخانه عمومی استکلهم در
سوئد
این کتابخانــه در ســال  ۱۹۲۸به
همت «گونــار آشــپلوند» معمار
معروف جهــان طراحــی و افتتاح
شده است.
یــک تاالر گــرد به ارتفــاع  ۲۴متر
در سرســرای مرکــز کتابخانه واقع
است که رنگ آمیزی با رنگ سفید
در قســمت های باالیــی ،نمایی
ابرمانند به آن می دهد.
طبقه و دو گالری باالیی کتابخانه
شــامل حــدود  ۴۰هزار کتــاب به
زبــان هــای اســکاندیناوی ،زبان
های اقلیت ملی سوئد و زبان های
انگلیسی ،آلمانی و فرانسوی است.

•

کتابخانه شهر تاکئو در ژاپن

>> ادامه از صفحه7 :

مدعی شــده که نظام آنقدر گلوی
آمریکا را فشار میدهد تا خفه شود!
اما در حوزه عمــل و اقدام ،ماجرا
ً
کامــا متفاوت اســت و بر خالف
هیاهوها و حمالت کالمی ،نوعی
محفاظــهکاری و خویشــتنداری
مشاهده میشود .اقدامات تقابلی
در مجلــس و دولــت از ســطح
برخوردهــای نمادین و نمایشــی
باالتر نرفــت .تصمیمگیران نظام
هم میدانند تروریست تلقی کردن
سنتکام از سوی جمهوری اسالمی
تأثیر قابل اعتنایی در موازنه قوای
نظامــی و امنیتــی منطقــه و دنیا
ندارد .این اقدام یک تهدید توخالی
اســت و پشــتوانه اجرایی نــدارد.
بخصوص که تهدید عزیز جعفری
فرمانده ســابق ســپاه هنگامی که
زمزمه تروریست تلقی کردن سپاه
از ســوی دولت آمریکا مطرح بود
و مدعی شــده بود در این صورت،
آمریکا بایــد پایگاههای نظامیاش
را از دو هــزارکیلومتــری مرزهای
ً
کامــا فراموش
ایــران دور کنــد،
شــده و نادیده گرفته شد! به جای
آن دولــت موظف شــد تا از طریق
دیپلماتیک و سیاسی تالش کند تا
آمریکا مراکز نظامی خود در منطقه
را تعطیل کند!
تهدید به بســتن تنگنــه هرمز که
امری قدیمی در موضعگیریهای
جمهــوری اســامی اســت نیــز
مشروط به اقدام دولت آمریکا برای

ممانعــت از انتقــال نفتکشهای
ایرانی در این آبراه بینالمللی شده
اســت .در حالی کــه دولت آمریکا
دســتکم در کوتاهمــدت چنیــن
طرحی ندارد و برنامهاش برای صفر
کردن فروش نفــت ایران از طریق
اعمــال مجازاتهــای اقتصادی و
راهکارهای سیاســی است .هدف
آنهــا اثرگذاری بر تقاضا برای خرید
نفــت ایــران و منصــرف کــردن
مشــتریان اســت نه اینکــه جلوی
عرضه را بگیرد.
ســخنان جواد ظریف در حاشــیه
اجالس ســازمان ملل نیــز در این
خصوص روشــنگر است که اظهار
داشــت «حضور ایاالت متحده در
خلیج فارس را ثباتزدا میدانیم،
امــا اگر بــه قواعد تعامــل ،بازی و
کانالهای ارتبــاط و قواعد جاری
پایبنــد باشــند ،ما اقدامــی انجام
نخواهیم داد .کشتیها میتوانند از
تنگه هرمز عبور کنند».
اگرچه ســخنان وی دو پهلوســت
اما این شــیوه ابهامگویی فرهنگ
کارگــزاران جمهــوری اســامی
اســت که به لحاظ تاریخی بیشتر
مفــری برای گریــز از عملی کردن
تهدیدهای کالمی را فراهم ساخته
است.
اما اظهار نظر روشــنتر ســخنان
خامنــهای بــود کــه اعــام کــرد
جمهوری اســامی در حد نیازش
نفــت خواهــد فروخــت و کاهش

برخالفکتابخانههایدیگر،اولین
موردی که نظــر بازدیدکنندگان از
این کتابخانــه را به خود جلب می
کند ،رایحه خوش قهوه تازه در آن
است.
ساختمان کتابخانه در سال ۲۰۱۳
به طور کامل بازسازی و با یک کافه
تریا وکتابفروشی ،بازگشایی شد.
بازدیدکنندگان مــی توانند در این
کتابخانه با آرامش کامل کتاب ها
را مطالعه و مجــات را خریداری
کنند.
پخش موزیکــی مالیم نیز به بهره
منــدی از حس آرامش و راحتی در
این کتابخانه کمک می کند.

•

ساختمانشوارزمتنکتابخانه
عمومی نیویورک در آمریکا
دو اتــاق ویــژه در ســاختمان
«اســتفان شــوارزمن» ،پس از دو
سال عملیات بازســازی ،در سال
 ۲۰۱۶بازگشایی شد.
ایــن اتاق هــا ،از فضاهایــی برای
دسترســی محققان به کتابخانه و
محوطه هایی بــرای عموم جهت
مطالعه برخوردار است.

•
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حشــرات مضر ،از کتاب های این
کتابخانه محافظت می کنند.

•

شعبه بیتو کتابخانه عمومی تایپه
در تایوان
کتابخانــه زیبای بیتــوی تایوان با
رویکرد ســازگار با محیط زیســت
تاسیس شده است.
بنای کتابخانه ،خانه ایی درختی را
نشان می دهدکه گل وگیاه اطراف
آن را فرا گرفته است.
پنجــره هــای بــزرگ فرانســوی
کتابخانــه ،امکان اســتفاده از نور
طبیعی را مهیا می کند و سیستم
ویژه ای در ســقف کتابخانه تعبیه
شده است که ّآب باران را جمع می
کند.

•

کتابخانه ایالتی کوئینزلند در
استرالیا
کتابخانه کوئینزلند در سال ۱۸۹۶
تاسیس شد تا مسئول گردآوری و
حفظ مجموعه جامعــی از میراث
فرهنگی و مستند این ایالت باشد.
در همین حال ،جشــنواره متنوع
و جالب «بریسبان» ،سال جاری
از  ۵تــا  ۸ســپتامبر ( ۱۴تــا ۱۷
شــهریور) ،در این کتابخانه برگزار
می شود.
نویســندگانی از اســترالیا و سراسر
جهان در این جشنواره شرکت می
کننــد ،محفلی که بــرای خواندن
کتــاب ،بحث و تبادل نظر و دیگر
رویدادهــای تفکربرانگیــز در نظر
گرفته می شود.

کتابخانه جوانینا در پرتغال
کتابخانه ســبک باروک دانشــگاه
کویمبرا ،فضایی زیبا و دیدنی دارد
کــه به نام «جــاو پنجم» پادشــاه
پرتغــال نامگــذاری شــده اســت،
فردی که بین ســال های  ۱۷۱۷و
 ۱۷۲۸از عملیات ساخت و ساز این
مکان حمایت می کرد.
نکته عجیب در مورد این کتابخانه
این اســت که خفاش ها با خوردن

کتابخانهاسکندریهمصر

وابستگی به درآمد نفتی را فرصت
محســوب کرد .با توجــه به اینکه
به صفر رساندن فروش نفت ایران
مبالغهآمیز و یک برخورد شــعاری
اســت ،اظهــارات خامنــهای را
میتوان اینگونه تفسیرکرد که نظام
کاهش فــروش نفت را بــه عنوان
یک واقعیت گریزناپذیر پذیرفته و به
دنبال حداقلسازی آن است .این
رویکــرد نیز به نوبه خود اخالل در
رفت و آمد نفتکشها در تنگه هرمز
را منتفی میسازد.
از سوی دیگر بستن تنگه هرمز و یا
ایجاد اخالل در عبور از آن با توجه
به اینکه گذرگاهی استراتژیک برای
تولیدکنندگان نفــت در خاورمیانه
است و آنها را به بازارهای آسیایی،
اقیانــوس آرام ،اروپــا و آمریــکای
شــمالی وصل میکنــد ،تهدیدی
بیپشتوانه است و حتی در صورت
اجرا اجماع جامعه بینالملل باعث
میشــود تــا ظرف مــدت کوتاهی
باز شــده و شکســت ســنگینی بر
حکومــت تحمیل شــود .بســتن
تنگــه هرمز چیــن و روســیه را در
کنار آمریکا قرار داده و شکاف بین
اروپا و آمریکا بر ســر نحوه مواجهه
بــا جمهــوری اســامی را کاهش
میدهد.
در ایــن چارچــوب عــدم ایجــاد
محدودیــت و یــا مزاحمــت برای
ناوهــای آمریکایی در خلیج فارس
علی رغــم برخی موضعگیریهای
تحریککننده نظامیان آمریکایی
در هنگام عبور از تنگه هرمز قابل

درک است.
بنابرایــن نظــام بــرای مقاومت و
خودداری از مذاکــره با ترامپ که
به معنــای دادن امتیــازات زیاد و
پرداخــت هزینههای ســنگین در
چارچوب انتظــارات کنونی دولت
آمریکاســت ،سیاســت دوگانــه
«تشــدید حمــات کالمــی» و
«محافظهکاری عملی» را انتخاب
کــرده تــا بتوانــد بــه رویارویــی با
فشارهای دولت آمریکا بپردازد.
اما سرنوشــت کار تنهــا به تمایل
رهبری جمهوری اسالمی و توافق
هــر دو جنــاح بــه ایســتادگی در
برابر تهاجم ترامپ نیســت ،بلکه
واقعیتهای میدانی و سرنوشــت
زورآزمایــی دو طرف تعیینکننده
است .متغیرهای متعدد نامعلومی
وجود دارنــد که اجــازه نمیدهند
پیشبینــی دقیقــی از فرجــام این
زورآزمایی داشت.
به نظر میرسدگلوگاه اصلی توانایی
حکومت در انتقال ارزهای صادراتی
به داخل کشور و به بیان روشنتر
فرار از تحریمها و محدودیتهای
بانکی و مالی اســت .البته کاهش
فروش نفت خام هم چالش بزرگی
اســت وکســری بودجه ســنگینی
را بــر دولت تحمیل میکنــد .اما
اگر امکان فــروش میعانات گازی
و فرآوردههــای پتروشــیمی وجود
داشته باشد و بتوان منابع ارزی را
به داخل کشور منتقل کرد آنگاه تا
حدی فشار کسری بودجه در پرتو
تحمیل شرایط ریاضتی بر اقتصاد

•
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ایــن کتابخانــه معــروف در کرانه
اســکندریه واقع اســت ،مکانی که
زمانی کتابخانه باستانی مصر در آن
قرار داشت.
ایــن کتابخانه که در ســال ۲۰۰۲
افتتــاح شــد ،بــه یکــی از اماکــن
فرهنگی اصلی مصر و فضایی برای
برگزاری مراســم بیــن المللی بدل
شده ،ضمن اینکه مجموعه ای از
موزه های مصر را در خود گنجانده
است.
یک نمای زاویه دار بســیار بزرگ،
بنــای کتابخانــه را تشــکیل داده
و دیوارهــای خارجــی گرانیتــی با
نامــه ها ،تصویرنگاشــت ها ،خط
هیروگلیف و نمادهایی از بیش از
 ۱۲۰نســخه های خطی مختلف،
حکاکی شده است.
اتــاق اصلی مطالعه ،برای هشــت
میلیون کتاب و دو هزار و  ۵۰۰فرد
عالقمند به کتابخوانی جا دارد.

•

کتابخانه ال اسکوریال در
اسپانیا
صومعه سلطنتی «ســن لورنزو د
ال اسکوریال» ،مجتمعی بزرگ در
نزدیکی مادرید است.
ایــن مــکان بــه عنــوان یکــی از
مهمترین بناهای معمــاری دوره
رنســانس اســپانیا ،یک کلیســا،
صومعــه ،کاخ ســلطنتی ،کالج و
کتابخانه را در فضایی چهار گوشه
در خود جای داده است.
بازدیدکنندگان می توانند از سقف
های مزین کتابخانه و نسخه های
خطی باستانی آن دیدن کنند.
•

کشور و گسترش صرفهجوییها و
تعطیلــی پروژههای عمرانی دولت
قابل تحمل میشود.
در عیــن حــال ایــن فرضیــه بــه
صــورت جــدی مطرح اســت که
اگر در ماههای آینده فشــار دولت
آمریکا از آستانه تحمل نظام عبور
کرده و بحرانهــا و ابرچالشهای
داخلی باعث گسترش اعتراضات و
نارضایتیها شود ،آنگاه نظام ناگزیر
از تداوم نرمش قهرمانانه و توافق بر
سر برجام  ۲خواهد شد.
بررسی ســوابق جمهوری اسالمی
در مواجهه با دولت آمریکا نشــان
میدهــد کــه موضعگیریهــای
ظاهری صرف ًا مالک نیست.
آیتاللــه خمینــی در اوج ابــراز
اظهارات آتشــین علیه «شــیطان
بزرگ» ســه مسیر مخفی مذاکره
برای توافق بر سرگروگانها ایجاد
کرده بــود .خامنهای نیــز رویکرد
مشــابهی را در دوره مذاکــرات
مخفی پیشابرجامی انجام داد .اما
این فرضیه موقعی محقق میشود
کــه نظــام از تــابآوری در برابــر
فشارهای دولت آمریکا و متحدان
ً
کامــا مأیــوس
منطقــهایاش
شــود که االن آشــکارا از این نقطه
ً
فعــا تمرکزش بر
فاصله داشــته و
ســازماندهی مقاومت و ایستادگی
است.
علی افشاری  -رادیو فردا
•
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
ِ
بالی رژیمی در تنگنا*
زنان ایران :سپ ِر ِ

فرهاد خسرو خاورش**

ترجمه ی فواد روستائی
 ۱۰فروردين  -بــه باورِ فرهاد
خســروخاور ،محکوم ّیت تازه
ی خانــم نســرین ســتوده -
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حقوقدان ،وکیل دعاوی و ف ّع ِ
جزم
حقوق زنان -م ّب ِ
عزم ِ
ین ِ
تهــران در ســرکوب و پایمــال
ِ
هدف
زنان ایران با
کردن
جنبــش ِ
ِ
ِ
شدن شکست
به فراموشی سپرده
ِ
های رژیم است.
مدافــع
وکیــل
نســرین ســتوده ،
ِ
ِ
شماری کثیر از زندانیان عقیدتی،
که از پنج ســال پیش در زندان به
ســر می َب َرد ،اخیر ًا بــه بیش از ده
زنــدان دیگر محکوم شــده
ســال
ِ
اســت .به این زنــدان طوالنی باید
مــل  ۱۴۸ضربــه شــاق را هم
تح ِ
ّ
حکم صادره در
شد ِت
کرد.
اضافه
ِ
ّ
مــورد این ف ّعال و کنشــگر حقوق
بشــر ما را بــه این باور ســوق می
ِ
دولت ایران برای منحرف
دهد که
کردن افکار عمومی و به فراموشی
ِ
شکســت سیاست
شــدن
سپرده
ِ
های خود از توّسل به هیچ ترفندی
ِابائی ندارد .وعده و وعیدها ی داده
شده از سوی رژیم از جمله توسعه
ِ
عدالــت اجتماعی،
ی اقتصــادی،
نــام ُا ّمتِ
اجمــاع و اتفــاق نظر به ِ
جایگاه
ارتقاء
مسلمان وگسترش و
ِ
ِ
تام
اســام در جهان ،بــه گونه ای ّ
و تمــام نافرجام مانــده و نقش بر
عنــوان مثال به
آب شــده انــد .به
ِ
بیم
رغم ایــن وعده ها ،تهــران از ِ
ِ
کردن پکن هیچ کاری
خشمگین
ِ
مسلمانان چین که
برای کمک به
ِ
میلیون میلیون سرکوب می شوند
صورت نداده اســت .رهبران رژیم
خشم مردم از نابسامانی
مقابل
در
ِ
ِ
هــا که روز بــه روز بیش تر و بیش
تر می شود زنان را سپر بالی خود
ِ
صدای نسرین
مصمم اند
ساخته و ّ
ســتوده ،چهــره ی برجســته ی
زنان ایران ،را ساکت کنند.
جنبش ِ
ِ

بیرحمی و شقاوتی که رژیم
درمقابل زنان نشان می دهد
ِ
باجی است که به یک اقل ّی ِت
جناح
اما پرقدرت در
ِ
ناچیز ّ
محافظه کارداده می شود.

ِ
شکســت رژیم در قلمروِ توسعه ی
اقتصادی چشــمگیر و بارز است.
سال
در ســال  ۱۳۵۷خورشیدیِ ،
وقــوع انقالب در ایران ،ســرانه ی
ِ
ناخالص داخلی ایران دو
محصول
ِ
ِ
برابر ترک ّیه بود .این نســبت امروز
دقیقــ ًا بر عکس اســت .بــا وجود
بازبینی
این ،دولت هیچ شتابی در
ِ
ِ
سیاســت اقتصادی
اولو ّیــت های
ِ
کشاورزی کشور برای
خود ندارد.
رویاروئی با پیامدهای گرم شــدن
هــوای زمین کــه از مدتــی پیش
بــه آن مبتالســت نیازمنــدکمک
امــا مقامات
هــای دولتی اســتّ ،
پذیــرش ضــرورتِ
و مســئوالن از
ِ
دســت زدن بــه اقدام هــای فوری
ســر باز می زنند .در همین اوضاع
بخش
و احوال ،روحانیون کماکان
ِ
مهمی از بودجه ی
توجه و ّ
در خور ّ
مملکت ،معادل بودجه ی آموزش
و پــرورش ،را بــه خــود اختصاص
ِ
هنگفت دیگر
قلم
مــی دهند .یک ِ
ِ
از بودجــه را سیاســت خارجی می
بلعد .حزب الله لبنان ،رژیم سور ّیه
ِ
مختلف
و گروه های اســام گرای
منطقــه دریافت کننــده ی کمک
مالی ســخاوتمندانه ی رژیم
های ِ
تهرانهستند.
ضعف دولتِ
ِ
این ناکامی ها و نقاط
جمهــوری اســامی ،مســأله ی
رنــان را به مســأله ای حیاتی برای
رژیم یــزدان ســاالر (تئوکراتیک)
ِ
مستقر در تهران بدل کرده است.
فرودســتی حقوقی شــان در
گوئی
ِ
مقایسه با مردان کافی نبوده و باید
تاوان شکســت هــای دولت را هم
ِ
بپردازنــد .بیرحمــی و
قســاوتی که مسئوالن
ِ
مقامات رژیم در برابر
و
زنان نشان می دهند در
یکشنبه  7آوریل 2019
آن واحــد هم تضمین
در دفتر انجمن زنان
کننــده ی ســرِ جــای
از ساعت  11تا 13.30
خود نشاندن و ساکت
برگزار میگردد.
کردن ّ
کل جامعه و هم
ِ
به همــه زنان عالقمند
حفظ غیرت و مردانگی
ِ
خوش آمد می گوئیم:
مــردان اســت .حکمی
8043 St Hubert
که اخیر ًا علیه نســرین
Montréal, QC H2R 2P4
ســتوده صــادر شــده
)(Metro: Jarry
نمونــه ی جدیــدی از

جلسه اجنمن زنان

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

ِ
سرشت سرکوبگرِ رژیمی است
کــه در تنگنــا و مخمصــه قرار
گرفته و به شهروندان خود نیز
بی اعتماد اســت و بــه آنان به
دیده ی سوء ظن می نگرد.
•
ازدواج ،طالق،
ارث و اشتغال
جنبش زنان ِ ایــران در واکنش به
ِ
انتخــاب محمود احمــدی نژاد به
ِ
ریاســت جمهوری در سال ۱۳۸۴
و ا ّت ِ
ِ
سیاســت ســختگیرانه تر
خاذ
او در مقایســه با محمــد خاتمی،
رئیس جمهوری پیشین ،از شتاب
ِ
و تــوان تازه ای برخوردار شــد .به
قدرت رســیدن محمــود احمدی
نژاد ،آغاز کارزارِ موســوم به کارزارِ
ِ
گردآوری یــک میلیون امضا برای
برابری حقوق زنــان و مردان را در
نســل جدیدی از زنان
پی داشت.
ِ
ِ
هدف به چالش کشیدن تبعیض
با
های اجتماعــی ،نابرابری حقوقی
زنــان در ازدواج ،طــاق ،ارث و
اشــتغال به میــدان آمدنــد .زنان ِ
عین حال خواستار
ِ
جوان مبارز در ِ
ِ
سیاســی
ســرکوب
پایــان دادن به
ِ
پشــتیبان کارزار
مــردان
زنــان و
ِ
ِ
خود بودند .تحقیقــات و پژوهش
های پرشــمار دانشــگاهی نشــان
داده است که پشتیبانی و حمایت
مردان از این کارزارِ برابری خواهانه
چشــمگیر و گسترده بوده و مرد و
زن در محکوم کردن این نابرابری
فــاق نظر دارند .مردان نیز به
ها ا ّت ِ
نوبه ی خود نمی خواهند که رژیم
به نام اصول سرکوبگر مذهبی آنان
را «صغیر» تلقی کند.
•
حقوق شهروندی
انکار
ِ
محمود احمدی نــژاد در برابر این
جنبــش به برکــت برخــورداری از
پشتیبانی و حمایت تمامی دستگاه
موج سرکوبی سنگین
های دولتیِ ،
را به راه انداخت .شمار چشمگیری
از مبارزان در شــرایطی توان فرسا
دستگیر و زندانی شــدند .عده ی
مبارزان زن
زیادی از شــهروندان و
ِ
از جمله روشنفکران ،حقوقدانان،
وکال و نویســندگان بازداشــت و با
صــدور احکامی ســنگین محکوم
شــدند .در میان آنان از جمله می
توان به نسرین محمدی ،کنشگر
حقــوق بشــر و نســرین
و مدافــع
ِ
ستوده ،وکیل مدافع و فعال حقوق
بشر ،اشاره کرد.
شیرین عبادی  ،حقوقدان و مدافع
مدافع
حقوق بشــر ،مهرانگیز کار،
ِ
حقــوق ِ بشــر و باالخــره منصوره
شــجاعی ،کنشــگر و فعال حقوق
زنان و بســیاری دیگــر از جمله ی
این دستگیر شدگان اندکه اجبار ًا راه
تبعید را در پیش گرفتند .این نسل
تازه ترســی از زندان نــدارد و با آزاد
اندیشیبسیارمبارزهمیکند.برخی
ِ
از آنان در برداشــتن روســری های
حتی به قیمت
شــان در مالء عــام ّ
قربانــی ســرکوب و اختناق شــدن
ِ
تردیدی به خود راه نمی دهند.

جلسه بحث و گفتگو
در زمینه قانون ۲۱
مربوطبهالئیسیته

که قرار است بزودی در کبک
تصویب شود.
---------در تاریخ شنبه  ۱۱ماه مه
از ساعت  ۳تا  ۵عصر
در محل:

315 St - Catherine E R-M160
Metro, Berri- UQAM

بیرحمــی و شــقاوتی
مقابــل
کــه رژیــم در
ِ
زنان نشــان مــی دهد
در واقــع باجی اســت
کــه بــه یــک اقل ّی ِ
ــت
امــا پرقدرت در
ناچیز ّ
جنــاح محافظه کار-
ِ
متشــکل از روحانیون
ّ
مرتجــع و اســام
گرایان افراطی -داده
مــی شــود؛ اقل ّیتی که
از نظرشــان اجــرای
اســامی سرسخت و
انعطاف ناپذیر تنها راه
ماندن بر ســریر قدرت
است.
فرهنــگ و هنــر یکی
دیگــر از عرصــه های
اعتراض است.
تحــرک
امــا بســیج و ّ
ّ
مــردم در اثــر ِاعمــال
تحریم های اقتصادی
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علیه ایران از ســوی دونالد ترامپ
کاهش یافته است .این تحریم ها
در تضعیف طبقه ی متوسط نقش
داشته و به رژیم اجازه ی دهد خود
حافظ کشور در برابرِ یک
ا به عنوان
ِ
ِ
قدرت خارجی جا زند.
-----جنبش زنان هم اکنون در ذهن ّیت
نسل های نو پا مستقر شده است
-----خوشــبختانه جنبــش زنــان هــم
اکنون در ذهن ّیت نسل های جدید
احقاق
طرح
ِ
ریشــه دوانده اســتِ .
حقوق جمعی و مطالبه ی برابری
اجتماعی و سیاســی در اندیشه ی
همگانی جا افتاده و تا بدان پاســخ
داده نشــود پا بر جــا خواهد ماند.
مذهبــی حاکم را
این امر قــدرت
ِ
به مبارزه می طلبد .قدرتی که جز
ســرکوب پاســخی برای مطالبات
زنان ،و نیرکارگران و دیگر طبقات
و الیه های جامعه که چهل ســال
فســاد و کوتاهی و اهمــال زندگی
شــان را ویران کرده اســت ندارد.
زنانی چون نسرین ستوده نه تنها
بــرای زنان بل برای مردان نیز می
لکه ی ِ
جنگند تا ّ
ننگ فرودســتی
خویش و انکار حقوق شــهروندی
مــردم را کــه زن و مرد قربانی آنند
بشویند.
______________
پانوشت ها:
*این مقالــه در روزنامه ی لوموند
منتشر شده است.
** فرهاد خسرو خاور مدیرِ تحقیق
ِ
مطالعات
و پژوهش در "مدرسه ی
علوم اجتماعی" ()۱پاریس و
عالی
ِ
ِ
نویســنده ی کتب متعدد از جمله
«ایــران :چگونــه از یــک انقــاب
مذهبی خارج شویم"( )۲و «جهاد
جدید در غرب»( )۳است.

وقتی دانه
خشکیدهجوانه
زد ؛ خورشید
در سپیدار
میدرخشد …
واژهها نارسایند ،نمیدانستم
چهطور و چگونه از زحماتتان
قدردانی کنم .دانه لوبیایی از
خــوراک لوبیای پنجشــنبه
انفــرادی،
شــبهای
بازداشــتگاه اطالعــات ،در
جیــب لباســم نگه داشــته
بودم .دانه پخته شده پس از
مدتی خشک شد ،به یاد هم
طبقهایهایــم این یــادگار را
چنــد روزی در پارچه خیس
نگهداری کردم ،ناباورانه جوانه زد .دانه جوانهزده را در
گلدان کوچکم کاشتم ،سبز شد .تقدیم به همهتان.
تابنده باد سرنوشتتان …
بهار نودوهشت؛ سپیده /گلی از سپیدار

این نامه مصداقی از امیدیســت که جمهوری اسالمی
با ســرکوب ،شــکنجه و زندانی کردن فعالین سعی بر
خاموش کردن آن دارد و نه تنها موفق به این کار نبوده
بلکه تمام این ها باعث شده تا فعالین با عزم راسخ تر
برای سرنگونی این حکومت ضد انسانی بجنگند.

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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اول ماه مه ،روز جهانی کارگران

اولماهمه ،روزجهانیکارگرانراگرامیمیداریم!

مــا چهــار حــزب و ســازمان
جمهوریخــواه اول مــاه مــه (١١
اردیبهشــت) روز جهانــی کارگر را
بــه کارگران و مزدبگیران کشــور،
شادباش میگوئیم و برای آنها در
مبارزه علیه اســتبداد و بیعدالتی
آرزوی کامیابی میکنیم.
در کشور ما نخســتین بار مراسم
اول مــاه مــه در ســال  ١٣٠١بــه
صــورت تظاهــرات جمعــی برگزار
شد .از آن زمان کارگران و نیروهای
حامــی آنهــا تا کنون همه ســاله
متناسب با شرایط سیاسی کشور،
روز کارگر را به شکل علنی یا مخفی
برگــزارکردهاند .در ســایه مبارزات
کارگران در قانون کار ســال ١٣٦٩
روز کارگر به رسمیت شناخته شد
و تعطیــل کارگری اعــام گردید.
ولی جمهوری اســامی همچنان
مانع برگزاری آزادانه مراسم در روز
جهانی کارگر توســط تشــکلهای
کارگــری غیرحکومتــی میشــود
و تظاهــرات آنهــا را ســرکوب و
ســازماندهندگان را مجــازات
میکند .امسال ارگانهای امنیتی
زودتــر از اول مــاه مــه دســت بــه
کار شــده و بــه گردهمائی فعالین
کارگــری یورش بــرده و تعدادی از
آنها را دستگیرکردند.
کارگران امســال جشن اول ماه مه
را در شــرایطی برگــزار میکنند که
سال پردرد و رنجی را سپری کردند
و سال دشوارتر و طاقت فرساتری
را در پیــشرو دارنــد .کارگــران
و دیگــر گروههــای آســیبپذیر
کشــور در سال گذشــته به جهت
افزایــش نرخ تورم ،ســقوط ارزش
پــول ملی،عــدم افزایــش مکفــی
دستمزدها و حقوقهای پرداخت
نشده و معوق بخش قابل توجهی
از قــدرت خریدشــان را از دســت
دادنــد .بــا تعطیلی شــمار زیادی
از واحدهــای تولیــدی و خدماتی
و کاهــش ظرفیــت تولیــدی اکثر
واحدهای دایــر ،صدها هزار کارگر
به ارتش بیکاران پیوستند .بحران
اقتصادی و تحریمهای فلجکننده
اقتصادی دولــت ترامپ ،تاثیرات

ویرانگری بر زندگی کارگران گذاشته
است .نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۸
بر اساس آمار صندوق بین المللی
پول با یک درصد افزایش نســبت
به سال ۲۰۱۷تقریبا به  ۱۳درصد
رسیده اســت .کارگران در شرایط
بحران اقتصادی ،تحریمها ،فقر و
نداری و سرکوب حکومتی در برزخ
مرگ و زندگی قرار دارند.
فقــر و نداری ،تشــدید بیــکاری،
تعمیق بیسابقه شکاف طبقاتی،
پایمال کردن حقوق ســندیکائی،
تعویــق پرداخــت دســتمزدها،
قراردادهای سفید امضا و موقتی،
اشــتغال ناقــص ،رشــد لجــام
گســیخته فســاد و غــارت امــوال
عمومــی ،دســتمزدهای نــازل،
تشدید استثمار توسط کارفرمایان
موجــب گســترش اعتراضــات و
اعتصابــات کارگری شــده اســت.
گرچه اکثر این اعتراضات تدافعی و
واکنشی در مقابل تعرض دولت و
کارفرمایان است ،اما برزمینه این
اعتراضها ،همبســتگی در میان
گروههای مختلف کارگری افزایش
و سازمانیابی مستقل سندیکایی
گســترش یافتــه اســت .حکومت
بــرای فرونشــاندن اعتراضــات
کارگــری ،شــماری از گردانندگان
تشــکلهای مستقل سندیکایی و
سازمانگران اعتراضات و اعتصابات
را زندانی ،شکنجه و به زندانهای
طوالنی محکوم نموده است.
جمهوری اســامی از بــدو حیات
خود مانع تشــکیل ســندیکاهای
مســتقل کارگــری و برخــورداری
کارگــران از حــق اعتصــاب شــده
و بــه صــورت برنامهریــزی شــده
و ســازمانیافته اجــازه نمیدهــد
آنهــا بــدون واهمــه از ســرکوب
و دســتگیری بــرای دســتیابی به
مطالبات خود به اعتراض برخیزند.
جمهوری اسالمی زندگی کارگران
را به فالکت کشانده است .تامین
حقــوق کارگــران و برخــورداری
آنها از زندگی انســانی ،مســتلزم
رهایی کشــور از چنــگال هیوالی
استبداد دینی و استقرار دمکراسی

تبعات اقتصادی حتریم نفتی کامل ایران ...
بخواهــد از محل فروش ارز بر پایه
نرخ  ۱۳هزار و  ۷۵۰تومانی سامانه
رســمی ِسنا تامین شــود ،نیاز به
عرضه  ۷.۱میلیارد دالر درآمد نفتی
وجود دارد.
بدیــن ترتیب دولت بــرای تامین
درآمد ریالی مصوب قانون بودجه
ســال  ۱۳۹۸خورشــیدی از محل
فروش نفت و فرآوردههای آن ،نیاز
به فــروش  ۲۱.۱میلیارد دالر ارز و
صادرات حدود  ۳۳.۸میلیارد دالر
نفت و فرآوردههای آن دارد.
بــا فــرض نــرخ  ۶۴دالری فعلــی
نفــت ایران ،درآمــد  ۳۳.۸میلیارد
دالری در ســال  ۱۳۹۸با صادرات
روزانه  ۱.۴۸میلیون بشکه نفت و
فرآوردههای آن امکان پذیر خواهد
بود.
اگــر در بدبینانهتریــن حالــت،
صــادرات نفت خام ایــران به صفر
برســد ولی ایران همچنان بتواند

روزانــه  ۴۰۰تا  ۵۰۰هزار بشــکه از
فرآوردههای نفتی خود را با توسل
به راهکارهــای دور زدن تحریمها
بفروشــد ،آن گاه درآمد ارزی ایران
در سال  ۱۳۹۸به حدود  ۱۱میلیارد
دالر خواهد رسید.
از ایــن میزان درآمــد ،نزدیک به ۷
میلیارد دالر قابل تزریق به بودجه
دولت خواهد بود .لذا برای تامین
درآمد  ۱۵۸.۵هزار میلیارد تومانی
کافیســت دولت نرخ فــروش دالر
در بازار را به  ۲۲هزار و  ۶۰۰تومان
برساند.
به عبــارت دیگر حتی اگر مجموع
درآمــد ارزی ایران به صفر برســد،
دولــت بــا افزایــش نــرخ ارز بــه
۲۲هزار و  ۶۰۰تومان و هزینه کرد
۷میلیــارد دالر از ذخایر ارزی خود
قــادر خواهد بود تا قانــون بودجه
سال  ۱۳۹۸را با تحمیل یک تورم
 ۱۰۰درصدی اجرا کند.

و رفع اشــکال مختلف تبعیض در
کشور اســت .ما جمهوریخواهان
بــرای تحقق چنین تجولی مبارزه
میکنیم.
مــا چهــار حــزب و ســازمان
جمهوریخواه از مبــارزات کارگران
و مزدبگیــران ،از حــق اعتصــاب
و اعتــراض ،حقــوق ســندیکائی،
دســتمزد مکفی ،امنیت شــغلی،
برچیدن قراردادهای ســفید امضا
و موقتــی و برخــورداری از تامین
اجتماعی کارآمد حمایت میکنیم،
مخالفــت خود را بــا کارکودکان و
اعمــال تبعیض علیه زنــان کارگر
ابراز میداریم و دستگیری و زندانی
کردن فعالین کارگــری را محکوم
میکنیم.
روز اول مــاه مــه فرصتــی بــرای
نشان دادن همبستگی کارگران و
مزدبگیران و نیروهای آزادیخواه
و حامیــان مطبوعاتــی آنهــا و
عدالتطلب کشــور اســت .ما روز
جهانــی کارگــران را به کارگــران و
زحمتکشان کشور شادباش گفته و
از تــاش آنها برای برخورداری از
یک زندگی انسانی و رفاه اجتماعی
پشتیبانی میکنیم .فعاالن کارگری
زندانی از جمله اســماعیل بخشی
و پرویــن محمدی و حامیان آنها
ســپیده قلیان و امیر امیرقلى باید
بــدون قید و شــرط و فــوری آزاد
شوند .ما همچنین حمایت خود را
از فراخوان تجمع سندیکای شرکت
واحــد بــرای روز جهانــی کارگر در
روز چهارشــنبه  ۱۱اردیبهشت در
مقابل ساختمان مجلس و تجمع
معلمــان در روز  ۱۲اردیبهشــت
مقابــل اداره کل آموزش و پرورش
را اعالم مینمائیم.
هیئتهای اجرائی ـ سیاسی:
اتحاد جمهوریخواهان ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
سازمانهای جبهه ملی ایران در
خارج از کشور
همبستگیجمهوریخواهانایران
 ۹اردیبهشت ۱۳۹۸
( ۲۹ماه آوریل )۲۰۱۹

>> ادامه از صفحه13 :
همچنین دولت میتواند با کاهش
کاالهای مشــمول تخصیــص ارز
رســمی و یا افزایش نرخ رسمی ارز
از رشدکسری بودجه ریالی و فشار
بیشتر بر نرخ ارز بکاهد.
بنابرایــن میــزان توانایــی ایــران
در ادامــه فــروش نفــت خــارج از
چارچوب تحریمهای آمریکا و نیز
سیر صعودی قیمت جهانی نفت از
جمله عوامل اصلی در کاهش رشد
نرخ دالر و کاهش شتاب نرخ تورم
خواهد بود.
البته بازار ارز ایران در هفته نخست
مهرماه گذشــته رکــورد  ۱۹هزار و
 ۳۵۰تومانی را برای دالر آمریکا به
ثبت رساند.
هر چند پــس از آن نــرخ آزاد دالر
در محدوده  ۱۰تــا  ۱۴هزارتومان
نوسان کرده ولی تبعات تورمی آن
در اقتصاد ایــران تا تطبیق کامل
قیمتها با جهــش  ۱۷۰درصدی
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چه زمانی «گرب ه شرودینگر» از قفس ...
قفــل قفــس گربــهی مــا نــه
قفــل معمولــی بلکــه همیــن
تناقضهاست.
•
بشکهی باروت
شــرایط تعلیق گربهی ما ناشی
از تعدد مؤلفهها بدون نهادهای
متکثــر و قدرتمنــد برای ســر و
ســامان دادن به امور اســت .در
جوامع دیگر نیز این کششهای
متضــاد وجــود دارد امــا نهادها
افــراد را کنتــرل کــرده و جامعه
به سمت بیهنجاری نمی رود.
همانطور که آینشــتاین در مورد
وضعیــت کوانتومــی سیســتم
فراموقعیتی میگوید این شرایط
مثل یک بشــکهی باروت اســت
که میتواند هم در شرایط منفجر
شــده و هــم منفجرنشــده قرار
داشته باشد .چنان که شرودینگر
منشــأ ایــن وضعیــت را توضیح
میدهد این شرایط فراموقعیتی
در مقیــاس کالن وابســته بــه
ذرات کوانتومــی اســت که خود
در شرایط فراموقعیتی هستند.
به همین دلیل او این شــرایط را
به وضعیت گربهای تشــبیه می
کند کــه در یک قفــس فوالدی
قفل شــده قــرار دارد و زندگی و
مــرگ وی بــه وضعیت یــک اتم
رادیواکتیو وابســته اســت .گربه
تــا زمانی که مفعــول یک کنش
بیرونــی قرار نگیــرد در وضعیتی
نامشــخص قرار دارد .این بدین
معناســت که علم ما بر واقعیت
گربه تاثیر دارد.
چهار ویژگی درونی قفس
آنچه گربهی روایت ما (جامعهی
ایران) را در شــرایط فراموقعیتی
قــرار داده چهار پدیــده در درون
این قفس آهنی بوده است:
•
 )۱انحطاط چند قرنی که پس از
ارتباط با غرب و فهمیدن دنیای
امــروز بدان واقف شــد ه اســت؛
شرایط درونی قفس اصوال مورد

نــرخ ارز در ســال ۱۳۹۷همچنان
ادامه دارد.
•
استقراض از بانک مرکزی و
تعلیق طرحهای عمرانی
فــارغ از رویکرد صرفا حســابداری
بــه دخل و خــرج دولت باید توجه
داشــت که اقتصــاد متکی به نفت
ایران در پی بروز هر شــوک منفی
بــا کاهش محســوس نرخ رشــد
اقتصادی مواجه میشــود و حتی
درآمدهای دولت از محل مالیات،
عــوارض و تعرفــه گمرکــی نیز به
دلیل عمیقتر شــدن ابعــاد رکود
اقتصــادی ،ســیر نزولی بــه خود
میگیرد.
به طوری که با بازگشت تحریمهای
اقتصادی آمریکا علیــه ایران ،نرخ
رشد اقتصاد این کشور در  ۹ماهه
ســال  ۱۳۹۷به منفــی  ۳.۸درصد
رسید و کسری بودجه دولت نیز در
این مدت به رقم بیسابقه  ۴۵هزار
میلیارد تومان بالغ شد که بخشی
از آن بــه دلیــل عــدم تحقــق ۲۸
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پذیرش گربهی بیچاره نیست.
•
 )۲جنبشهای آرمانی اما کور که
تصور میکرد ه عدالت و معنویت و
رهایی و پیشرفت میخواست ه اما
نمیدانست ه واقعا اینها چیستند و
چگونه به دست میآیند؛ گربهی
مــا درون ایــن قفــس بــا وجود
ادعــای همهچیزدانی در تاریکی
بسر میبرد؛ چهار دهه است که
از در و دیــوار این قفس نادانی و
دروغ باریده و میبارد.
•
 )۳در ایــن شــرایط کورمــال
کورمال است که دنیا به سیاست
و قــدرت تقلیل مییابــد و افراد
تصــور میکننــد که با قــدرت و
سیاســت میتوان همــه چیز را
تغییــر داد؛ گربــهی مــا در این
شــرایط ،اقتدارگرا و قدرتمحور
شده است در عین حال که خود
را دست بسته و زندانی مییابد.
•
 )۴قدرتمندترین نیروهای درون
قفس تاریکاندیشترین و فاسد
تریــن آنها هســتند و بســیاری
از ضعیفــان نیــز بجــای چشــم
دوختن به علم و عقل مســحور
آنها شدهاند؛ گربهی ما گاه تصور
میکند جادوگر است و با شعبده
(تربت امام حسین تا ضریح امام
هشتم) میتواند خود را از قفس
آهنین رهایی بخشد.
•
گربهی مرتضی علی
گربهی دیگــری در ادبیات عامه
در ایران هســت که سازگار است
و تغییــر نمیکنــد و عضــوی از
اعضای حــزب باد نیســت .این
گربه در قفس زندانی نیست و بر
روی دیوارها با سرفرازی حرکت
مــی کنــد و گوشــش بــه حرف
دیگران بدهکار نیست .همیشه
یکجــور بــه زمیــن میآیــد و از
اتهامات هم نمیهراسد .تکلیف
این گربه با خودش روشن است.

درصدی درآمدهای مالیاتی بود.
در چنین شــرایطی ،افزون بر ابزار
گران کــردن دالر ،تامیــن ریال از
طریق اســتقراض از بانک مرکزی
و یا چاپ اســکناس نیز امکانپذیر
است ،اقدامی که همانند تضعیف
نرخ برابری ریال در برابر دالر روند
صعودی نرخ تورم را تسریع خواهد
کرد.
مرکز آمار ایران ،نرخ ســاالنه تورم
اقتصاد ایــران را در پایان فروردین
مــاه ســال  ۱۳۹۸حــدود ۳۰.۶
درصــد اعــام کرده اســت .بدین
ترتیب سطح عمومی قیمتها در
ایران طی فروردین ماه گذشته در
مقایسه با ماه مشابه سال گذشته
 ۵۱.۴درصد افزایش یافته است.
اقــدام جبرانــی دیگری کــه دولت
ایران طی ســالهای گذشته برای
جبران کســری بودجه خــود از آن
استفاده کرده ،تخصیص بخشی از
بودجه عمرانی به هزینههای جاری
است.

عمر این گربه در ایران در ســال
 ۵۷کــه مــردم اخــاق و دین و
هنجارهای خــود را قربانی آب و
برق و زمین مجانی و عدل الهی
کردند به پایان رسید.
•
این گربه مدام همه را مأیوس
میکند
ایــن وضعیــت کامال ســوگناک
و انتزاعــی و باورناپذیــر بــه نظر
میرســد امــا در برخــی حاالت
و شــرایط وجــود دارد و واقعــی
است .آنقدر تناقض و ناسازگاری
و نیروهــای بالقــوه و بالفعل در
تعارض درون این قفس به چشم
میآیدکه کسی نمیداند فردا چه
خواهد شد و گربه چه حرکاتی را از
خود بروز خواهد داد .شهروندان
ایرانــی از رهبــر تا فــردی که در
دورافتادهترین روســتاها زندگی
میکند هم به نحوی اپوزیسیون
شرایط موجودند و هم به وجهی
مســتقیم یا غیرمستقیم حافظ
آن .اگر چنین نمیبود این نظام
با همــهی زشــتیها و ســیاهی
هایش چهار دهه دوام نمیآورد.
جمهوری اســامی گناه جمعی
ایرانیان اســت .گرب ه شرودینگر
ما هــم در این قفــس جا خوش
کــرده و تــکان نمیخــورد و هم
میخواهد آن را شکسته و بیرون
بیاید .اگرگاه گربه دست یا پایی
را به بیرون دراز میکند بالفاصله
غم غربــت فرایش میگیرد و آن
را بــه داخــل قفس میکشــاند.
ناظــران بیرونــی گاه از برخــی
حرکات گربه احســاس میکنند
که میخواهد خودش را از قفس
نجات دهد امــا او بالفاصله آنها
را مأیوس میکند .آنها که هنوز
امیــدی به بیرون آمــدن گربه از
قفــس دارند این امید را کمتر از
خود گربه بلکه از آمال و آرزوهای
درونی شدهشان اخذ میکنند.
•

مجموع بودجه عمرانی مصوب در
قانون بودجه ســال  ۱۳۹۸بیش از
 ۶۶.۸هزار میلیارد تومان است که
توانایی جبران  ۴۲درصد کســری
درآمدهــای نفتی بودجــه را دارد.
امــا این اقــدام به منزلــه تعطیلی
پروژههای عمرانــی و افزایش نرخ
بیــکاری از  ۱۲.۱درصــد فعلــی
خواهد بود.
پیشــتر نیــز پیشبینی شــده بود
که تنها با اجــرای کامل موج اول
تحریمهــای آمریکا نرخ تــورم ۴۰
درصــدی و بیــکاری  ۱میلیــون
شــاغل در انتظــار اقتصــاد ایــران
اســت .اما اکنون آمریکا به دنبال
تکمیــل مــوج دوم تحریمها علیه
اقتصاد ایران است.
ایاالت متحده آمریکا پس از آن که
یک سال پیش و به طور یکجانبه از
توافق هستهای قدرتهای جهان
بــا ایران خــارج شــد ،تحریمهای
مالی ،تجاری و نفتی را علیه ایران
به اجرا گذاشته است( .یورونیوز )
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مال مردم!
حاج اســحاق جهانگیــری معاون
حاج شــیخ حســن آقای پرزیدنت
گفت :ما دولت ضعیفی نیســتیم
خدا رو شــکر درهمین خوزستان
اونقــدر نفت و گاز هســت ممکنه
زمان ببــره؛ ولی خســاراتی مانند
ســیل را جواب میده! اســی جان
تند نرو این نفت و گاز صاحب داره
این نفت وگاز مال فلسطینه ،مال
لبنانه ،مال سوریه است ،مال طال
کاری عتبــات عالیاتــه! ایــن نفت
و گاز جایــش معلومــه باید صرف
آبادانی عراق و ســوریه وســودان و
اوگانــدا ونزوئال بشــه! چی میگی،
چرا الکی قول و وعده میدی؟
دو قورت و نیم!
به آخوندی گفتند آمریکا سیاهچاله
بزرگــی در کهکشــان پیــدا کرده،
آخونده گفت :دشــمن فکــر کرده
که یک سیاهچاله برای ما ساخته
نفهمیده رهبر جاذبــه ای داره که
ده تا ســیاهچاله روهــم بخودش
می کشــه بدون این که خم به ابرو
بیاره! والله این آخوند درست میگه
صــد ها میلیارد دالر پول و هزاران
کشته در پرونده رهبر ّ
معظم هست
ولی اثــری از آن ها نیســت! یعنی
همه رو بلعیده دو قورت و نیم هم
طلبکاره!؟
پاتیلپاتیل!
معــاون فرمانــده ســپاه گفــت
خوزســتان را بهتــر از قبــل مــی
ســازیم! ما هم حرف های ایشــان
را تاییــد می کنیم بــا توجه به این
کــه صنعــت نفــت و گاز خوابیده
وبرادران ســپاهی به شغل شریف
مواد فروشــی مشــغول هســتند،
حتمــ ًا از این موا ّد خالص به مردم
خوزستان هم خواهند داد وآن ها
را چنان خواهند ســاخت که همه
در هوا مع ّلق بزنند پاتیل پاتیل!
اقدام شجاعانه؟
وقتی سپاه از اقدامات تالفی جویانه
برعلیه آمریکا گفت راستش اوّل ما
فکرکردیم می خواهد به آمریکایی
هــا گریــن کارت ندهد و یــا آن ها
را از صفوف با صالبت نماز جمعه
بیرون کند یا از صف توزیع گوشت
و مرغ دولتی ،و یا به آن ها موشک
و پراید نفروشد یا دستکم به آن ها
تریاک ندهد ولی سپاه در یک اقدام
انقالبــی خانم نگین جمشــیدی
و مــادرش را کتــک زد و آن هــا را
همــراه خود بــه نقطــه نامعلومی
برد این اقدام شــجاعانه را به رهبر
ّ
معظم مســلمین و مســتضعفین
جهــان و حومه و ســربازان دالور
اسالم شادباش می گوئیم!
لیستتروریستی؟
چنــد روز قبــل عالیجنــاب دانالد

ترامــپ رئیــس جمهوری
محبــوب و منتخــب «الیت!»
جامعه ایاالت متحده شمس آباد
متحده آمریکای سابق)
(ایاالت ّ
ســپاه ماســتخواران انقــاب
افالســی را در لیست گروه های
تروریستی جهان قرار داد .ما به
عنوان وکیل فضول های مح ّله
از جنــاب ترامپ گله داریم! شــما
که مــی خواســتید چنیــن کاری
بکنید اگــر حداقل رده های پائین
ســپاه یعنی جوانان فقیــری را که
برای یکی دو میلیون تومان حقوق
ماهانه برای سیرکردن شکم زن و
بچه های شــان عضو این سازمان
ّ
شــده انــد را تروریســت اعالم می
کردید یــک چیزی ،ولی ســران و
ســردمداران آن هــا را چــرا؟ ایــن
مردان خدائی که همه هدف شان
خدمــت به خلــق اســت و زندگی
ســاده درویشــی علــی وار دارند و
حتی به مورچه هم نرسیده
آزارشان ّ
مضاف به این که اکثر آن ها یا گرین
کارت دارند و یا «سیتیزن» آمریکا
هستند و هم والیتی و همشهری
شــما هم محسوب می شوند و در
ضمن بســیاری از آن ها در بعضی
از پــروژه هــای ســاختمانی نون و
آبدار شما در بسیاری از کشورهای
جدا شده از شوروی سابق شریک
تجــاری شــما؟! این رســم رفاقت
نیست؟! بی معرفت نالوتی!
مصرع د ّوم؟
معــاون دادســتان کل آخونــدی
گفتــه :مســدود شــدن صفحــه
شــخصی بســیاری از مســئوالن
مــا در اینســتاگرام بزرگتریــن بی
احترامی به م ّلت ایران است! مردم
میگــن اگه م ّلت ماییم که بســیار
خوشحالیم و میشه گفت سرحالیم
چــون ایــن اراذل و اوبــاش باعث
و بانی سانســور در صدا و ســیما،
ِ
توقیف ف ّلهای روزنامه ها ،سانسور
کتاب ها ،قلع و قمع نویســندگان
و ژورنالیســت ها کشتار مردم بی
دفاع و بستن صفحات بسیاری از
مردم آزادیخواه ایرانند! کلوخ انداز
را پاداش ســنگ است ،جواب مرد
خر ،مرد دبنگ است! (مصرع دوّم
را خودمان مرتکب شده ایم!؟)
دَکل گمشده؟
از شرکت تاسیســات دریایی ایران
پرســیدند چرا بابتدکل گمشده
درخواســت غرامت و در طول این
همه سال ها شــکایت نکرده اید؟
جــواب دادند آخه باید  13میلیارد
تومان به حســاب قوه قضاییه می
ریختیــم! خــوب حضــرت رهبــر
ّ
معظم ،وقتی شرکت به اون بزرگی
نداره که ســهم زورگیری تو رو بده
مــردم بیچــاره باید این پــول رو از
کجا بیاورند؟ لعنت به گور تهدید
به فرصــت! تازه رائفــی کور میگه
آقا بــه این میلیاردها دســت نمی
زنــه و زندگیش از هبه چند نفرکه
پولشــون حالله می گــذره! خوب
بی دین و ایمان ها؛ یکی پیدا بشه
هفته ای یک بــار هم چند دالری
به ما هبه بده سیگارمان را بخریم

ما نکنه ،که تو همه پول ها را دود
کردی؟!
فایده سیل!
البته که ســیل اخیــر خرابی های
ّ
زیــادی بــرای مــردم ایران بــه بار
آورده ،ولــی در عیــن حال چند تا
خوبی هم داشــته یکی این که در
غیاب کمک های مقامات دولتی
همــکاری و همدلی مــردم با هم
چشــمگیر و عبرت آموز بود دوّم
این کــه دریاچه ها و باتالق ها که
سال ها رنگ آب را ندیده بودند ُپر
آب شــدند ولی از همه مهم تر این
بود که سیل بقعه و بارگاه چندین
امامزاده را در نقاط مختلف کشور
از جــا َکند و با خود ُبــرد! و مردم
به ویژه روستائیان ساده دل و پاک
سرشــت ما به چشــم خود دیدند

کــه از این بزرگواران کاری بر نمی
آید حتی برای حفظ خانه و کاشانه
خودشان! شاید با این واقعه سالح
برنــده ای که ســال ها در دســت
آخوند جماعت برای تحمیق مردم
ســاده دل بود کارآئی خودش را تا
حدودی از دست داده باشد؟!
سرعت عمل!
چنــد روز قبــل دادســتان مرکــز
استان گلستان گفت :بامداد امروز
 25دختر و پســر در یک میهمانی
مختلــط در حالــی کــه پوشــش
نامناســب داشــتند و مشــروبات
الکلی مصرف کرده بودند دستگیر
شــدند .فکــر کنیــد جشــن تو ّلد
پسرتان است و او دوستان اش را
دعوت کرده و این دوستان هم با با
نامزد یا دوست دختر هایشان آمده
اندُ ،خب با مانتو و شــلوارکه نمی
شود رقصید وقتی مانتو و روسری
را در آوردند و شــدند مل ّبس فقط
به تی شــرت و دامن و دو سه نفر
هم برای گرم شــدن ته اســتکانی
نوشــیدند از نظر اوشــان کافرند و
قابل کشــتن! مختلــط و با لباس
نامناســب! انگار لخت مادرزادند!
کاش ســربازان گمنــام امام زمان
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(عج) با همین ســرعت برای
پول نفت؟
ک ّله َپز و سگ!
کمک به سیلزدگان گلستان
رفیق ما در تکســتی برای ما نوشــته بود :موجودی ذخیره صندوق نفت
هم اقدام می کردند!
توافق؟
خراســانی ســردار جعفری رفت ،ســردار نــروژ ،اکنــون نزدیــک به یک
رســانه هــا نوشــتند :مــردم ســامی آمد .آمریــکا چیدمــان و آرایش تریلیــارد دالر آمریــکا رســیده
ســودان اعتــراض کردنــد ،خــودش را تغییر داده نمــی دانم چه می اســت .رقمــی بــزرگ بــرای
مبارزه کردند ،به رگبار بســته شود؟ تحلیل تو چیســت؟ در جواب اش کشــوری  5میلیونــی! نروژ با
پول نفتش  %60سهام خریده،
شدند ،کشته شدند ولی دست نوشتیم:
 %35ســپرد ه گــذاری کــرده،
از مبارزه نکشــیدند تا این که ک ّله َپز برخاست سگ جایش نشست!
دیکتاتور را به زیر کشیدند آن
 %5هــم ملک خریده! در ایران
ّ
ها رهبری منســجم نداشتند
هم حضرت رهبر معظم هنوز
و با خرد جمعی جلو رفتند ،هنوز تن کشــته حکومــت را عوض می درزمان صفویه ســیر می کند! در
هم به دمکراسی نرسیدند ولی می کننــد؟ و ما بــا ده ها هزارکشــته اوگانــدا خرج کرده تــا بتواند برده
بیاورد! در شــام خــرج می کند تا
رســند! ســودان یک ارتش دارد و هنوز نتوانسته ایم؟
دژمن!
یک اداره اطالعــات؛ ولی درایران
زمان خروج سفیانی را شاهد باشد!
ســی تا اطالعات و چندگونه بگیر در خبر ها آمده بود که در کشــور درعراق خرج کرده تربت حســین
و ببند داریم طوری که سگ های آقا امام زمان (عج) صادرات گوجه بیــاورد! درافغانســتان خرج کرده
ایران از شــغل گرفتــن پاچه مردم فرنگی هم آزاد شــد بعد از گوشت تا برای آمریکا دردسر درست کند
اســتعفا کردنــد! و از طرفی ما یاد و مــرغ وپیاز حــاال نوبت به گوجه و در یمن خــرج می کند تا خروج
گرفتیم قدرت های بزرگ جهانی فرنگی رســیده است به زودی باید یمانی را شــاهد باشــد! انــگار این
حضرت امام راحل (ج) را در حالی شــاﻫد افزایش قیمــت گوجه هم داســتان هــا حقیقی اســت و فردا
به ما حقنه کردنــد که آن حضرت باشیم! مشنگی بود که چندی قبل اتفاق خواهد افتاد!
هنر مرجان خامن؟
دختر خردســال را صیغه می کرد .مــردم را تهدید می کــرد که :اگر
گفتند هفت زبان می داند درحالی شما اسالم را (یعنی ما آخوند ها را) وکیــل عبــاس صمیمــی ،عضــو
که فارسی هم نمی دانست گفتند یاری نکنید حشدالشعبی و حزب ســابق هیــات مدیــره شــرکت
الله لبنان و فاطمیون و زینبیون و بازرگانــی پتروشــیمی ،گفته :یک
خ االســامی
کوفت و زهــر ماریون برای کمک خانــم (مرجان شــی 
خواهند آمــد! رهبر ّ
معظــم برای آل آقا) در کشــور بیگانه قراردادی
پرداخت حقوق این اراذل و اوباش را بدون دســتمزد منعقــد کرده و
ل هــا را به
غذای مردم را به همســایگان می توانســته بخشــی از پو 
فروشــد چون می دانــد؛ آن ها اگر ایــران بازگرداند و مــن وی را یک
دو ســه مــاه حقــوق نگیرند همه شــخصیت خالق میدانــم! وکیل
خواهند رفت پی کارشــان! آخوند جان همان طور که تو مقدار زیادی
بــه این اجامــر دل نبند که تا چند از پــول هــای نفــت را از صمیمی
وقت دیگــر الریجانی ها و نقدی و گرفتی که برایــش پیراهن ِجر می
سرداران دیگر هم یواشکی خواهند دهــی .خــودت می گوئی بخشــی
زد به چاک جاده! علی خواهد ماند را برگردانــده پــس بقیــه اش چی
و دژمن ،یعنی مردم گرفتار ایران!؟ شــد؟ اگر خالقیت این است ،این
چهل سال؟
امضاهای صد میلیون دالری را به
هواشناســی برای نیمی از کشــور ما بسپارید تا ببینید همین جا می
ایــران بارش برف و بوران وکوالک گیریم همین جا به جان رهبر دعا
پیش بینــی کرده! اختــر عیال ما می کنیم فرار هم نمی کنیم!
ایاالت متّحده انگلستان!
هم که  25ســال از خدا عمرگرفته
مــی گوید :من به یاد ندارم که اول وزیــرکشــور مــی گویــد :شــرایط
اردیبهشــت ماه برف آمده باشد ما اقتصــادی نگران کننده نیســت!
فکــر می کنیم از بس توی منطقه جناب وزیر راست می گوید ما هم
خاور میانــه نمایندگان خــدا زیاد اگــر میلیاردها تومان در حســابم
شده اند خدا هم تمام حواسش به مــان و گریــن کارت در جیب مان
ایــن هاســت و در این میان تقویم بود هیچ نگرانی نداشــتیم .مردم
و دستور شــب و روز از دستش در خانه ندارند ،پتو ندارند ،غذا ندارند
مگــس را نمــی کشــد درحالی که رفته و یادش رفته این برف و بوران به مــا چه؟ مــا که ضامــن زندگی
هــزاران جوان را کشــت حاال هم مال زمســتانه و االن بهار شــده و آن ها نیســتیم! ما آمده ایم بزنیم
اگر بخواهند از آن حضرت باسواد موسم آفتاب مالیمه نه سرمای پیر و بخوریــم و ّ
کل ثروت ایــران را به
متحده انگلستان ببریم بقیه
تر و خوشــگل تر را داریم که جای خراسانی ُکش! به هرحال هرکس ایاالت ّ
رهبــر ّ
معظم بگذارند ولــی ظاهر ًا تقویــم خــدا را پیدا کــرد ،ببرد به اش با خودتان است!
کانادا – مدینه منوّره مونرآل –
هنوز بر سر ایران توافق نشده اگر ایشــان پس بدهد یک وقت دیدی
سودانی ها راست می گویند آن ها اشتباهی وقت رفتن رهبر ّ
اوّل ماه می المبارک! سال 2019
معظم را
بیایند ایران و با آخوند بجنگند ما گذاشت هنگام ورودش! باز دوباره دربدری،برابر با یازدهم اردیبهشت
ماه سال  1398مهرورزی زنجیره
برویم ســودان بجنگیــم تا ببینند چهل ســال دیگر باید شاهنشاهی
ای خون جگری!
عمرالبشیر بند کفش آخوند را هم این گدایــان در مســجدی را تاب
شاد و آزاد و سربلند باشید.
نمی تواند ببندد! شــاید به همین بیاوریم؟!
پیر خراسانی
دالئل اســت که سودانی ها با صد

مشاور امالک مسکونی در سراسر کبک
طراح ،ناظر پایه یک شهرداری در ایران با بیش از  15سال سابقه

همراه با اکیپی مجرب برای بازرسی فنی ساختمان و تعمیر و نوسازی آن
ارزیابی ملک و مشاوره رایگان

همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط

خدمات رایگان برای خریداران و مستاجران گرامی

شهره شهریان Cell.: 514-290-2210
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فروش سالن زیبایی

azmr19f

نیازمنــدیها

استخــد ام

مشاورامالکمسکونی
آناهیتابروجردی

PAIVAND

Cell.: 514-978-9962

استخدام استخدام

azap15U

ap15-mayPd

استخدام

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

abedi free

aznov152104nikpour

azfeb19

aznov-jan’17tpshP

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

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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پانسیون

مشاوره و خدمات زیبایی

به یک خانم کارمند

• میکرونیدلینگ
)Dermapen(
• میکروبلیدینگ
• هاشور ابرو
• خط چشم
• بن مژه
• خط لب
• رژ لب
• پاکسازی پوست و صورت

ویا خانم دانشجو
 دالر۵۰۰ ماهانه

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

879

879 999

$

Sectionnel

$

Sectionnel

$

Sectionnel

LASER SPA INSTITUT LEA

سوزاندن موهای بدن با لیزر

Estheticienne & Technicien LASER |
Diplome cidesco internations du paris

و اینترنت ومبله

999

$

Sectionnel

با تمام امکانات

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

خدماتآرایشی

در منطقه

6565

1399$ 1399

Sectionnel

Canapé

 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

سی
عکا
رز

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

2299 2299

%%

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

استخـــدام

Sam The Handyman

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

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
،عکسپاسپورتی
since 1990
سیتیزنیکانادایی

vente
vente
jusqu’à

PendJn01

699$ 699$

Canapé

Tel.:(514) 951-2324
Sectionnel

M.Royal.Beauty :اینستاگرام

free

Mega
Mega

999$ jusqu’à
999$

Tel.:(514) 663-9116

Tel.: 514-400-7879

Meubles
Meubles
prilloprillo

Sectionnel

<< >> حتی در محل شما

5740 blvd cavendish
لطف ًا برای اطالعات
:بیشتر تماس بگیرید

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

Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

999

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

999$

Sectionnel

) (نبش دکاری

SNOWDON

حراج وسائل خانه

879
Sectionnel

$

879

چند قلم وسائل منزل
:بفروش می رسد
:تلفناطالعات

$

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

اجنام امور ساختمانی

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

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

Tel.:514-574-0333
free

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

ارزشریف
7 mcx

7 mcx

7 mcx

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

Canapé

514-441-4295

Canapé

azjan15U

فروش سالن زیبایی

،عضورسمیانجمنمترجمانکبک
•عضوجامعهمترجمان
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º
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ایران
رسمی
،رسمی اسناد و مدارک
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تنظیمدعوتنامه،ترجمهشفاهی
•ترجمهرسمیکلیه
،وتکمیلکلیهفرمهایرسمی
مدارک و خدمات مربوط به
تأییدامضاء
Tél.:
(514)
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 223-6408
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ترجمه
مرکزشهرمونترال:محل
Tél.:
(514)
561-6408
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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

www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط
!جهانبیایید

MagasinsMagasins
Centres de
Centres
liquidation
de liquidation
www.prillo.ca
www.prillo.ca
514-889-8765

صرافی
 ستاره5

15757, Gouin514
Ouest
15757,
Gouin
6025, Ouest
Jean-Talon
Est6025,
Jean-Talon
1877,450
boul.
Est 688-1891
Curé-Labelle
boul. Curé-Labelle
3400,
boul.
3400,
E. boul.
Crémazie
boul.
E.
501, boul.
514 620-1890
620-1890
514 259-1890
514 450
259-1890
688-1891
4501877,
466-1892
450
466-1892
514 Crémazie
722-1890
514501,
722-1890
450Harwood
455-9299
450Harwood
455-9299
514 620.1890fullpurchases
514must
620.1890
514
259.1890
514
259.1890
450
688.1891
450
688.1891
514to722.1890
514within
722.1890
450
455.9299
450of 455.9299
* All purchases must be paid in* All
atnsarvaran@hotmail.
time of purchase:
be paid
Interact,
in fullcash
at time
or of
credit
purchase:
cards accepted.
Interact, cash
No special
or creditorders,
cards sale
accepted.
applicable
No special
to inventory
orders,
stocks
sale applicable
only. Purchased
inventory
items must
stocksbeonly.
delivered
Purchased
items
30 days
mustof be
purchase.
deliveredCan
within
not 30
be days
combined
purchase. Can not be combined
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Tel.: 514-675-4405

>6007343

 جی. دی.سالن زیبایی استتیک در قلب ان
: با بهترین امکانات،در منطقه ای خیلی مناسب
 اصالح ابرو و، کاشت مژه، وکس، فشیال، مانیکور،پدیکور
 با دو اتاق مجزا و یک سالن بزرگ و فضای، میزانپلی،صورت
موجود برای اضافه کردن کوتاهی مو با اجاره ی مناسب به
.فروش می رسد
قیمت استثنایی برای خریداران
 آربی آوانسیان:شماره تماس




























،دعوتنــــامهرسمی
ترجمـــهمدارک
514-624-5609

دارالترجمه رسمی فرهنگ

مترجم رمسی
شهــریاربخشی

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

>6007343




























تدریس فارسی
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معرفی دوربین
Lumix S1R avec 24-105mm f/4 OIS Macro
در سلســله مقــاالت آمــوزش
عکاســی به زبان خوش ،همواره
گفته ام که آینده از آن دوربینهای
«بدون آینه» بوده و دوربینهای
«رفلکــس» بــزودی از صحنــه
روزگار محو خواهند شــد .مقاله
این بار نیــز به معرفی یکی دیگر
از دوربینهــای «بــدون آینــه»
اختصاص داشته که طرفداران
فراوانی را به سمت خود جلب
نموده است.
به عنوان کسی که اکثر اوقات
با دوربینهــای برند «کنون»
و «ســونی» کار کرده ،اصوال
(بــه قــول هموطنــان عزیــز
ُ
نتمــه»
مشــهدیمان)
«خ ِ
محصوالت شرکت پاناسونیک
و لومیکس نبوده و تا به حال تجربه
خوبــی با محصوالت این شــرکت
نداشــته ام .چنــد بار هــم مجبور
شــده ام محصــوالت این شــرکت
را پــس از خرید ،فورا به نمایندگی
برگردانــم .امــا پــس از مشــاهده
دوربیــن لومیکــس «اس وان آر»
و لنــز  24-105میلیمتری اش،
نظرم در مورد این محصول جدید

به کلــی عــوض شــد .لومیکس،
مثل خیلی دوربینهای هم نســل
خــودش ،یک دوربین عکاســی و
فیلمبرداریمیباشد.
دالیل توصیه و معرفی این دوربین،
موارد زیر می باشد:
•
قبل از هر چیز ،این دوربین مجهز
به یــک سنســور «فــول فریم» و
حرفــه ای بوده و میزان
تلفناستودیوفوتوبوک:
رزولوشــن تصویری آن
(514) 984-8944
بیش از  47مگا پیکسل
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
میباشد .مشخص است
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
که با این سنســور قوی
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
و ایــن حجم بــاال برای
STUDIO
تلگرامPHOTOBOOK :
ذخیره جزئیات تصویر،
گروه ما در فیسبوک« :همه چیز در مورد مونترآل»
میتوانیــم عکــس و
تلویزیون آنالین مونترآل پالس MTL PLUS TV
ویدئوهای عالی و خیره
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
کننــده ای تهیه کنیم.
این سنسور حرفه ای به
ما امــکان تصویربرداری
در نورهای بسیار ضعیف
جلسهرفعاشکالوتمرینتنظیمات
را فراهم کرده و میتواند
دستیدوربینشمادر«استودیو
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر تصاویری بــدون «نویز»
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب جالبی برایمــان به ثبت
وعکسهایخانوادگی
برســاند .با چنین ویژگی

اسپشیال این شماره:

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

و دقتی ،نیاز آنچنانی به استفاده
از فالش در این دوربین مشهود
نبــوده و اصــا هیچ فالشــی بر
روی بدنه ی دوربین نصب نشده
است.
•
باالترین میزان حساسیت به نور
که بنــده تا به حــال در عمرم
دیده ام مربوط به این دوربین
میباشدکه هرگز با این قدرت،
بــر روی هیچ دوربین دیگری
مشــاهده و احســاس نکرده
ام! شــاخص «ایزو» یا همان
حساســیت بــه نــور در ایــن
دوربین در بیشترین حد خود
و بــه میــزان  204000واحد
میباشدکهواقعابیهمتاست.
به همین دلیل ،هیچ جای تاریکی
وجود ندارد که لومیکس نتواند در
آنجا عکسبرداری کند و لومیکس
عمــا دوربیــن «عالــم ظلمات»
است!
•
نکته حائز اهمیت بعدی این است
که دوربین لومیکس «اس وان آر»
میتواند ویدئوهای بسیار با کیفیت
و زیبایــی بــا رزولوشــن  4Kتهیه
نماید .جهت اطالع شما عزیزان،
وقتــی ویدئویــی در وضعیت 4K
تهیه شود ،وضوح تصاویر ویدئویی
آنقــدر بــاال اســت کــه میتــوان از
فایلهای ویدئویی ،عکسهای نسبتا
با کیفیتی نیز تهیه کرد.
•
چنانچــه در بعضــی پــروژه هــای
عکاسی ،سرعت عمل و ثبت فریم
بــا تعداد بــاال برایمــان در اولویت
باشد ،با این دوربین میتوانیم تا 9
عکس در ثانیه تهیه کنیم تا هیچ
صحنه ای را ز کف ندهیم!
•
سیســتم لــرزه گیــر نیز بــر روی
دوربین تعبیه شده و به تصویربردار
کمک میکند تا لــرزه های تصویر
بــه حداقــل خــود برســد .البتــه
سیســتمهای لرزه گیر که بر روی
خود دوربینها نصب هستند ،هیچ
وقــت جای یک لرزه گیر حرفه ای
که دوربین بر روی آن سوار میشود
را نگرفتــه و بــا آن قابــل مقایســه
نیست.
•
لومیکــس میتوانــد به شــبکه
اینترنــت «وای فــای» و نیز به
سیستم «بلوتوث» وصل شده
و دســتوراتی را بر روی آن از راه
دور اجرا کرد.
•
حداکثــر ســرعت شــاتر نیز به
میزان یک شــانزده هزارم ثانیه
بوده که دو برابر اکثر دوربینهای
رفلکس حرفه ای است.
•
ابعــاد دوربیــن نســبتا کوچک
و جمــع و جور بوده و دســت و

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح
-------------

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

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

پاگیر نمیباشد .با وجود آنکه مجهز
به یک بدنــه آلومینیومی محکم و
قوی اســت ،وزن آن کمتر از 900
گرم میباشد.
•
این دوربین برای اســتفاده در آب
و هوای سرد طراحی شده و نسبت
به ســرما مقــاوم اســت! شــرکت
ســازنده ادعا کرده که با لومیکس
میتوان به راحتــی در دمای -10
تصویر برداری کرد بدون آنکه هیچ
آسیبی به دوربین برسد.
•
همچنیــن طراحی بدنــه و دگمه
های روی دوربین به گونه بوده که
نسبت به قطرات آب و گرد و غبار،
عایق بوده و مشکلی برای آن پیش
نمیآیــد .البته این مطلــب به این

معنی نیست که میتوانیم دوربین
را بــدون کیــت ضــد آب در آب
«خلیج فارس سن لوران» غوطه
ور کنیم ،بلکه فقط میتوان در زیر
باران مالیم یا در جاهای مرطوبی
مثل طواف بــه دور آبشــار نیاگارا
بدون نگرانی ،تصویربرداری کرد!
•
ایــن بدنه معمــوال با لنز زیــر ارائه
میگردد:
-24 Panasonic Lumix S
4/F 105که لنز نسبتا همه کاره
ای بوده و هم تله است ،هم ماکرو
وکمی تا قسمتی «واید»!
همه مشخصات این دوربین خیلی
خــوب بود ولــی متاســفانه هزینه
خرید چنین جواهری نســبتا باال

میباشــد .چنانچه مایــل به خرید
این دوربین بی نظیر هستید ،باید
مبلغی در حــدود  6200دالر برای
آن در نظر بگیریدکه شاید برای هر
حساب بانکی مقدور نباشد .البته
بخش اعظم این قیمت باال مربوط
بــه سنســور و پردازنــده حرفه ای
ایــن دوربین بوده که جزء بهترین
ها در این گروه میباشــد .قطعا در
آینده نزدیک که تکنولوژی ساخت
سنســورهای الکترونیکی متحول
شود ،هزینه ساخت آن نیز به طرز
محسوســی پایین تر آمده و باعث
بــروز انقالبــی در عرضــه دوربین
های نسل جدید خواهد شد.
سنسور وجودتان پر سو!
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افتتاح رستوران ایستگاه غذا

F O OD s tation

هر قلم غذا از بوفه

بوفه انواع خورش ها ،کوکوها،
ساالد های ایرانی و  2نوع پلو

ساعات کار :سه شنبه تا یکشنبه
از 11ونیم صبح تا  8شب
(در طول ماه رمضان تا ساعت  10شب
در خدمت شما هستیم )

فقط  3دالر
فقط برای سرو در رستوران

سوپراسپشیال:
فقط برای  4روز
از  2تا  5می

FOOD Station

روبرویکبابسرا 755 Atwater Ave,
Montreal, QC H3J 2K3

Tel.: (514) 504-2313

فیلیپین:کانادا زباله هایش را پس
بگیرد وگرنه اعالم جنگ می کنیم!
رئیــس جمهــور
فیلیپیــن اعــام
کــرده اگــر کانادا
تــا هفتــه آینــده
چندین تن زباله
اش را پس نگیرد
اعــام جنــگ
خواهــد کــرد و
خودش آنها را به
کانادا می فرستد.
رسانه های فیلیپین اعالم
کــرده انــد کــه Rodrigo
 Duterteایــن تهدیــد را
بــه خاطر چندین کانتینر پر
از زباله های خانگی و الکترونیکی
که  6ســال است در حال پوسیدن
در بندر نزدیک  Manilaهستند
اعالم کرده است.
 Duterteگفت "به کانادا هشدار
مــی دهم که تا هفته آتی این زباله
هــا را خــارج کنند وگرنــه خودم
با کشــتی به ســمت کانادا حرکت
خواهم کرد".
 Duterteکــه بــه علــت خــوی
جنگجویانــه اش معروف اســت،
تهدید کرده اگــر این موضوع حل
نشود اعالم جنگ خواهدکرد.
او گفــت "به کانادایــی ها میگویم
آشــغالهایتان در راه اســت .یــک
مراسم استقبال بزرگ برگزارکنید.
اگر می خواهید بخوریدش".
ســالهای  2013و 103 ،2014
کانتینــر کــه قــرار بــود حــاوی

پالستیکباشند
بــرای بازیافــت
بــه فیلیپیــن
ر ســید ند ،
امــا مســئوالن
فیلیپینی تشخیص دادندکه آنها پر
از آشغال های سطل آشغال بودند.
با این که در سال  2016یک دادگاه
فیلیپینی حکم بازگشــت زباله ها
بــه کانادا را داد ،کانــادا نزدیک به
شش سال است که تالش میکند
تا فیلیپینی ها را متقاعد کند زباله
ها را در همانجا از بین ببرند.
در ســفرهای ســال  2015و 2017
نخســت وزیر جاســتین تــرودو به
فیلیپیــن از او راجع به این موضوع
پرسیده شد .در سال  2015اوگفت
که کانــادا هیچ ابزار قانونی ندارد تا
کمپانی که زباله ها را به آنجا برده را
مجبور کند آنها را برگرداند .در سال
 2017نیز ترودو گفت آنها به سختی
در حال کار بر روی راه حلی هستند
و از نظر "تئوری" برای کانادا ممکن
است تا زباله ها را پس گیرد.

یک ســال بعــد کانــادا و فیلیپین
گروهــی را بــرای رســیدگی به این
موضــوع تشــکیل دادنــد امــا بــا
گذشت حدود شش ماه
هیچ تغییری رخ نداده
است.
به نظر میرســد دولت
کانــادا بعــد از نظــرات
 Duterteنیــز لحنش
را عوض نکرده اســت.
یــک ســخنگوی وزیــر
محیــط زیســت یــک
بیانیه منتشــر کرده که
مشابه همانی است که سخنگوی
دیگــری هفته پیش منتشــرکرده
بود ،او به کارگروه مربوطه بر روی
این مسئله اشاره کرده است.
"کانادا شدیدا متعهد به همکاری
با دولت فیلیپین است و از دستور
دادگاه مبنی بر الزام خروج زباله ها
از فیلیپین آگاه است".
همچنیــن تغییراتی که در ســال
 2016رخ داده اســت از رخ دادن
دوبــاره چنیــن اتفاقاتی جلوگیری
خواهد کرد و شــرکت هــا دقیقتر
کنترل خواهند شد.
مطابق یک معاهده  30ســاله ،از
ارسال پســماندهای خطرناک به
کشــورهای در حال توسعه بدون
رضایــت کشــور دریافــت کننــده
جلوگیری میشود .تخطی از قانون
همچنین شــامل تعریــف نکردن
دقیق محتویات کانتینر اســت ،و
در چنین مواقعی باید ظرف مدت
 30روز زباله ها بازگرداننده شوند.
•

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
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Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده
)1253 Rue Guy (Metro: Guy

ASGARI

FARZIN

بدون وقت قبلی

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-

E
X
C
H
A
N
G
E

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی

تپشدیجیتال
-------

behrooz@babakhani.ca

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

ﻓرزﯾن ﻋﺳﮕری

عینک
فرهت

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

ARCHITECTE

info@asgari.ca

مشاور رمسی وام مسکن

st-Laurent

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

Tel.: 514-871-1119

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

