Bureau de Change

خدمات ارزی

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu

 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.

St-Laurent, QC H4N 1C8

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

جنب دانشگاه کنکوردیا

GUY

. انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم:توجه

Cote vertu, Bus 121 E

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

صرافیشــریف

1424

آن مرد با سالح آمد

www.sharifexchange.ca

$

Sharif
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از مونتــــرال به تهـران از

$1070

دارالترجمه رسمی یکتا
 دعوتــنامه رمسی- ترجمه رمسی

Tel.: 514-439-8501

الیت
صرافی

فارکس

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

)(خضر

GUY

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

سال سابقه کاری در کانادا25 با

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

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

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

Tel.: 514.426.7200

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

www.ParsPlumbing.ca

مشاورامالک:آرزوگتمیری

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

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

3 :

Š

Tel: (514) 290-2959

(514) 561-3-561

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

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

TO

4010 Ste-Catherine W.

افتتاح رستوران ایستگاه غذا

VANCOUVER

سفر به ایران

pg. 5

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

Courtier Immobilier Agréé

Ninous Givargiznia, BSc.

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ
}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²›
Courtier Immobilier Agréé
ÏHoTº¼¶nj Â¬kºp ¾£MIw ÏIw 30 pH yÃM IM
ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
مونتریال
· مشاورI«ÄHn
¥°¶H
x»oÎ »ÁHoM
kÄoi I¶
}~hT¶
k{ILÃ¶
·HnHkÄoi
RI¶ki
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£
gfZ !امالک در سراسر
ÁnHm¬
¾ÄI¶ow
n¼¶H nj Â~~hU
¥nk¶ ÁHnHj
fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨†جتاری
£… مسکونی و
Cell
: (514)
571-6592
IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ
ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ®رایگان
¬›  ارزیابی
EmailI¿TºH
: masoudrealty@gmail.com

iÂÀÅœ

 تهیه وام های مسکن و جتاری
ÏHoTº¼¶nj Â¬kºp ¾£MIw ÏIw
Office:
(514)
واردین و دانشجویان
مسکن برای تازه
 وام694-084038 Place du Commerce #280,

Suite 304
H9H 5B9
Minoo Eslami

Fax
Res.

Cell : (514) 571-6592

 مینو اسالمیEmail :

}gfZ\£›¬‹¯˜®›

(514) 816-4080

çœ£`›

masoudrealty@gmail.com

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Lasalle Qc. H8R 2M9
Bur.: (514) 364-3315

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364

fhemmatiyan@sutton.com

www.sutton.com

مشاور امالک در مونتریال
21 :

مسعود هاشمی

30 pH yÃM IM

(514) 694-4291 k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki
(514) 696-5169
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

Cell.: 514-967-5743

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

مشاور امالک در مونتریال

South shore و

F O O D st a t i o n

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

 ستاره5 صــرافی

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

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

pg. 5

ناهیدپاکروان

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

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

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

Cell.: 514-298-4567
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وامﻣﺴﮑﻦ
وامﻣﺴﮑﻦ
ﻣﺴﮑﻦﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻐﻠﻰ و اﻗﺎﻣﺘﻰ
ﺑﺎ
وام ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻐﻠﻰ و اﻗﺎﻣﺘﻰ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2018 MODEL CLEARANCE

VILLE ST-LAURENT , H4R 1V4

+
RAV4 LE FWD 2019

Starting at $ 29,899 + Taxes

COROLLA HATCHBACK
CVT 2019

Starting at $ 23,749 + Taxes

%
0
for certain
cars only

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

514 376-9191
www.alixtoyota.com

وام با نرخ بهره

Financing

بامدیریت

الکس پورقناد

Contact Alex Pourghannad
for additional rebates
برترین سرویس و ارزان ترین بها برای هموطنان گرامی
Lease and purchase financing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services.
Registration, Insurance, taxes and duties are extra. Subject to applicable conditions. the offers apply to Individuals who lease or buy a vehicle
starting Mai 1. 2019 until June 30, 2019 at a participating Quebec dealer. where you can obtain all of the terms and conditions.
The dealer may lease or sell for less. Offers may change without prior notlce.
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مشاور امالک مسکونی در مونترآل و حومه

آرزو گتمیری
• مشاوره تلفنی  -حضوری
و ارزیابی رایگان ملک شما
• خدمات  ٪ ۱۰۰رایگان برای
خریداران تا پایان پروسه خرید
(حتی هزینه محضر)
• همکاری با مشاورین بانک ها
جهت دریافت وام مسکن
• شرایط مناسب برای تازهواردین
بدون درآمد

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

Cell.: (514) 561-3-561

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

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

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

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

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

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

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

برای دریافت رایگان استعالم قیمت و

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

Mehrdad Malekjamshidi

438-793-9168

mmalekjamshidi@allstate.ca

Ahunstic- BC 317
9256 Boul. De L’acadie

438-793-9168

mmalekjamshidi@allstate.ca

182155 04/18

آژانسمسافرتییونیگلوب
نسرین پارسا

• سفر شما به ایران
با بهترین نرخ های بازار
• مسافرت های جتاری،
182155 04/18
با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
• سفرهای تفریحی
با قیمت ارزان
• فروش بلیت کلیه شرکت های
هواپیمائی و کشتیرانی (کروز)
• بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

________________________________
1455 PEEL, local 148
Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

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

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

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

هر نرخی
،دارید
از ما ارزان تر
بخواهید

Turkish Airline
Promotion:
3 baggage
:اسپشیالترکیشایرالین
سه چمدان

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

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

Tel.: 514-388-1588
Toll free: 1-877-SKYLAWN (759 5296)

برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
:با مشاور مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید

*Conditions may apply. Details in store.

شادی محمدی

Tel.: 514-660-7135

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

D
E
LÁIÀ¼±MIU ÌH¼ºH K~º » SiIw

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

¾Tv]oM-Áq±Î-·»Fº

ÁI¿¤
n» ´i
»
t°
¬ Âv xoM
§±Q

(514)
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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 :بحران

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

ایران  ۱۲شرط مطرح شده را
جدی بگیرد ،مذاکره میکنیم
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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

1424

سخنگوی وزارت خارجه ایاالت متحده می گوید آمریکا تمایل خود به
مذاکره با ایران را نشان داده و اگر جمهوری اسالمی  ۱۲شرط مطرح
شده را جدی بگیرد  ،ایاالت متحده آماده مذاکره با ایران است.
مورگان اورتگاس سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران همچنین
گفت :کارزار فشار حداکثری بر ایران همچنان ادامه مییابد .پرزیدنت
ترامپ و وزیر خارجه پمپئو این هفته گفته اندکه هر وقت رهبری ایران
آماده مذاکره باشد ،آنها هم آماده اند .یکسال پیش وزیر خارجه ایاالت
متحده  ۱۲شرط اعالم کرد .اگر آنها این شروط را جدی بنگرند ،ما هم
آماده مذاکره هستیم.
طی هفتههای اخیر تنش میان ایاالت متحده و جمهوری اسالمی در
منطقه باال گرفته اســت .مقامهای ایاالت متحده میگویند اطالعاتی
دارندکه نشان میدهد خطر تهدیدهای ایران جدیتر از گذشته است.

 ۱۲شرط آمریکا برای مذاکره با ایران برای
رسیدن به توافق جدید چیست

•
 -۱ایران باید کلیه جزئیات ابعاد نظامی برنامه پیشین هستهای خود
را به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کند.
•
 -۲ایــران باید غنیســازی اورانیوم را متوقف کنــد و هرگز به دنبال
فرآوری تولید پلوتونیم نرود؛ این شامل بستن رآکتور آب سنگین نیز
میشود.
•
 -۳ایران باید به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه بازرسی
بدون محدودیت از همه مراکز و تاسیسات را در سراسرکشور بدهد.
•
 -۴توسعه برنامه موشکی بالیستیک ایران باید متوقف شود و پرتاب
ســامانههای موشــکی جدید با قابلیت حمل ســاح هستهای ،دیگر
انجام نشود.
•
 -۵همه شــهروندان آمریکا و همچنین شــهروندان دیگرکشورهای
دوست و متحد ما ،که به اتهامات ساختگی در ایران زندانی هستند،
باید آزاد شوند.
•
 -۶ایران باید از حمایت از گروههای تروریستی در منطقه خاور میانه
– از جمله حزب الله لبنان ،حماس و گروه فلســطینی جهاد اسالمی
– دست بردارد.
•
 -۷ایران باید حاکمیت دولت عراق را به رســمیت شــناخته و اجازه
دهد شبه نظامیان شیعه آن کشور خلع سالح و منحل شود و دوباره
آنها را بسیج نکند.
•
 -۸ایران باید از حمایت نظامی از شــبه نظامیان شیعه حوثی دست
بردارد و به سمت دست یافتن به یک راه حل سیاسی مسالمت آمیز
در یمن گام بردارد.
•
 -۹کلیه نیروهای نظامی تحت امر ایران در سراسر سوریه باید از آن
کشور خارج شوند.
•
 -۱۰ایران باید به حمایت از طالبان و دیگر گروههای تروریســتی در
افغانستان و منطقه ،و پناه دادن به رهبران ارشد القاعده پایان دهد.
•
 -۱۱حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی از تروریسم
و متحدان شبه نظامی اش در سراسر جهان باید متوقف شود.
•
 -۱۲ایران همچنین باید به رفتار تهدیدآمیز در برابر همسایگانش –
که بسیاری از آنها متحدان آمریکا هستند – پایان دهد ،از جمله تهدید
اســرائیل به نابودی و پرتاب موشک به عربســتان سعودی و امارات
متحده عربی .این شــامل تهدید کشــتیرانی بیــن المللی و عملیات
خرابکارانه سایبری نیز میشود.
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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
PAIVAND
Published: since1993

دوشنبه :زرشک پلو مرغ

BIWEEKLY NEWSPAPER
for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto,
)Victoria, Calgary & Vancouver

(سه شنبه :تعطیل است)

چهارشنبه:سبزیپلوباماهی
 +قلیــه ماهــی
پنجشنبه:فسنجان
جمعه :خورش بادمجان و قیمه
شنبه:قورمهسبزی
یکشنبه:باقالیپلو باماهیچه
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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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از همهی دنیا طلبکارند،
با همهی نکبت و
فالکتی که به ارمغان
آوردهاند

تورونتو برای
خنستین بار به
فینال  NBAرسید

تیــم رپتــورز تورونتو بــا پیــروزی مقابل باکس
میلواکی برای نخســتین بار در تاریــخ بازها به
فینال لیگ بسکتبال حرفهای آمریکا رسید.
تیم تورونتو رپتورز با پیروزی  100بر  94مقابل
میلواکی باکس در بازی ششم فینال کنفرانس
شــرق برای برای نخســتین بار بــه فینال لیگ
بسکتبال حرفهای آمریکا رسید.
رپتورز در ســال  1995وارد  NBAشده است و
این برای نخســتین بار است که فینال لیگ در
خارج از خاک آمریکا و در سالن اسکوشیا بانک
شهر تورونتو برگزار میشود.
کاوای لنــارد در این بازی  ،ســتاره تیمش بود و
 27امتیاز و  17ریباند برای رپتورز داشت تا این
تیم در حالی که  15امتیاز از میلواکی عقب بود،
در نهایت برنده سری بازیهای فینال کنفرانس
شرق با نتیجه  4بر  2شود.
یانیــس آنت`توکنمپو نیز  21امتیاز و  11ریباند
برای میلواکی داشت.
 63.1درصد شــوتهای لنارد در مرحله پلیآف
لیگ وارد سبد حریفان شده است .جالب اینکه
تنها لبران جیمــز و کریم عبدالجبــار در تاریخ
لیگ ،چنین آماری دارند.
ماسای اوجیری ،رئیس نیجریهای-
آمریکایــی تیم تورونتو بعــد از این
بازی گفت:
لنارد بهترین بازیکن لیگ اســت
و ما خوشــحالیم کــه او را در تیم
تورونتو درکنار خود داریم.
تورونتو در فینال به مصاف گلدن
استیت خواهد رفت و نخستین
بازی دو تیــم در کانادا برگزار
خواهد شد.

مجید محمدی  -به سخنان مقامات جمهوری اسالمی
و اسالمگرایان ایرانی و بخش قابل توجهی از مسلمانان
گــوش یا نگاه کنید .در آنهــا با وجود نمایش و ادعای
دوری از دنیــا و بینیازی ،طلبکاری از دنیا و همگان
موج میزند .گذر از اسالم مادربزرگها به اسالمگرایی
دقیقا به معنای گذر از عبادت و بندگی به دنیاخواهی
و قدرتطلبــی تحت لــوای برپایی و اجــرای احکام و
دســتورات دینی اســت .نخســت به دو نمونه اشــاره
میکنم.
نمونهی اول آن که حمیدرضا آصفی سخنگوی سابق
وزارت خارجه جمهوری اسالمی میگوید« :اگر ترامپ
واقعا با تروریست در منطقه مخالف است ،باید خود از
حامیان سپاه باشد و به دالوریهای آن تعظیم کند»
(الف  ۱۷مهر  .)۱۳۹۶در اینجا نه تنها واقعیات نادیده
گرفته میشود (از جمله اینکه دولت آمریکا و مؤتلفانش
با دهها هزار حملهی هوایی و صدها حملهی زمینی در
عراق و سوریه داعش را از مناطق تحت اشغالش بیرون
کردهاند و نه سپاه قدس) بلکه برای کار ناکرده طلبکار
هم هستند .وقاحت و پر رویی در این نوع سخنان موج
میزند.
نمونهی دوم ،در ایام عاشورا وبسایت خبرگزاری فارس
که بوق تبلیغاتی ســپاه پاســداران اســت شــبکههای
رادیویی و تلویزیونی خارج کشــور را متهم میکند که
بر اســاس هنجارهــای تبلیغاتی رژیم در ایام عاشــورا
عمل نکردهاند .آنها حتی میخواهند رســانههایی که
هزینهشان را نمیپردازند بر اساس خواست آنها عمل
کنند و به بوق تبلیغاتی مســلمانان تبدیل شوند .اگر
آنهــا قرار میبود مثــل رادیو و تلویزیــون دولتی عمل
کنند (پخش برنامههای عادی خود را برای ایام محرم
تعطیل کــرده و وقت خود را بــه مداحان و روحانیون
اختصــاص دهند) دیگر نیازی بــه وجود آنها نمیبود.
البته آنها این زمینه را در بیبیسی فارسی میبینندکه
چنین تقاضایی را مطرح میکنند.
اشتهای قدرت اسالمگرایان شیعه سیریناپذیر است
و از همــه میخواهنــد این اشــتها را تحریــک کرده و
بدان پاســخ دهند .آنهــا غیر از نشــان دادن حرص و
طمع بلعیدن همهی دنیا ،از مردم دنیا میخواهندکه
هر روز آنها را باالی سرشــان بگذارند و از آنها قدردانی
کنند چون تنها آنهاینــد که میتوانند با تاراج منابع و
آزادی انســانها موجب رســتگاری و سعادت همگان
شوند .انگار چیزهایی به دنیا دادهاندکه نمیتوانند پس
بگیرند یا خدماتی به دنیا ارائه کرده و مورد تشــویق و
قدردانی واقع نشــدهاند .آنها از مردم دنیا نمیخواهند
به همانگونه با آنها رفتار کنند که خود با دیگران رفتار
میکنند بلکه خود را حق و بقیه را باطل میدانند و دو
نظام رفتاری متفاوت را تبلیغ میکنند.
اسالمگرایان بر اساس همین طلبکاری مدام به مردم
ایران و دنیا نصیحت میکنند ،در مورد همهی امور و
رفتارها و آدمیان داوری ارزشمدارانه دارند و دیگران را
تایید یا رد میکنند ،خود را از همه جهت الگو میدانند

مرکزکاریابیجوانان

آنچه اســامگرایان به ایران عرضه کردهاند ،ســرکوب
و تقلب و فســاد و دروغ و خویشاوندســاالری و تاراج

و تصور میکنند همهی ارزشهای عالم در آنها جمع
است .به همین علت نظام جمهوری اسالمی را سفید
کامل و نظامهای دیگر را سیاه کامل میبینند.

{>> ادامه در صفحه}37 :

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

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

_________________________

Nazgol Fallah Toussi,

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

Tel.: (514) 697-0225

Voyages Lexus

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

________________________________
1455 PEEL, local 148

•
•
•
•
•

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

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

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

Cel.: 514-942-4178

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

www.cje-ndg.com

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

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

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

The CJE NDG offers:

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

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish

Montreal Quebec H4V 2R6
Email: loyale.accounting@gmail.com
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حکم قاضی کبک :کمپانی
 SNC Lavalinمحاکمه شود
قاضــی دادگاه کبک حکــم داد که
کمپانــی  SNC Lavalinبــه
اتهــام تقلــب و فســاد مالی تحت
محاکمه قرارگیرد.
این تــازه ترین تحول در قضیه ای
است که از پاییز گذشته آغاز شد و
به استعفای دو وزیرکابینه جاستین
ترودو منجر شد و بحران گسترده
ای را برای دولت وی دامن زد.
جنجال سیاسی مربوط به SNC
 Lavalinچهــار مــاه پیــش باال

گرفــت .جــودی ویلســون ریبولد
وزیر دادگستری سابق و دادستان
کل آن زمان گفت تحت فشار قرار
گرفتــه که نظــر بازپرســان فدرال
برای محاکمه این کمپانی را تغییر
دهد و قضیه را با مذاکره و جریمه
حمل کند.
کمپانــی  SNC Lavalinمتهم
شــده بــود کــه بــرای دریافــت
قراردادهای ســاختمانی در لیبی،
رشوه داده اســت .پلیس آرسی ام

پی کانادا کمپانی مذکور را متهم به
پرداخت  47.7میلیون دالر رشوه
به مســئوالن دولتی در لیبی بین
سالهای  ۲۰۰۱تا  ۲۰۱۱کرده بود.
کمپانی مذکور و جاســتین ترودو
نخســت وزیرگفته اندکه محاکمه
کریمینــال این کمپانــی می تواند
منجــر بــه رفتــن ایــن کمپانی به
ایــاالت متحــده و از بیــن رفتــن
هزاران شغل شود.
اکنــون ایــن کمپانــی مــی توانــد
انتخــاب کنــد کــه در دادگاهی با
حضور هیات منصفه ،و یا توســط
قاضــی ،محاکمــه شــود ـ کندین
پرس

آتش سوزی عمدی خانه یک کشته و یک
مجروح ایرانی برجای گذاشت
احتــراق خانــه ای در محلــه
(کلگــری)
Kincora
دُرســادهداری  22ســاله
دانشــجوی دانشگاه کلگری
را کــه قصــد داشــت قاضــی
شــود به کام مرگ کشاند .بر
اســاس شــواهد دیگر قربانی
این حادثه پدر وی اســت که
هنوز هویتش از سوی اداره پلیس
رسما تایید نشده است .همچنین
دُرنــا دهــداری (در ســمت چــپ
عکس)  16ساله دخترکوچکتر این
خانواده اســت که بــر اثر جراحات
وارده در بیمارســتان بستری می
باشد.
به گفته یکی از دوستان خانوادگی
ایشــان ،ایــن دو خواهــر روابــط
صمیمانه ای با یکدیگر داشــتند و
اکثرا تصور می کردندکه آنها دوقلو
هستند.
دُرنا دختر دوست داشتنی و خوش

برخورد و شــادی است که اگر هر
آن احســاس کند شــما مشــکلی
دارید تمایل به کمک رسانی دارد.
هیچگاه بدخلقی نکرده است .دُرسا
نیز به خواهرش شباهت داشت اما
ساکت وکم حرف بود.
شــرح حادثه به این قرار اســت که
در روز شنبه حوالی ساعت  2عصر
خبر انفجــار احتمالی خانــهای در
محلــه  Kincoraبــه اداره پلیس
گزارش شد.
پــس از حضــور نیروهــا در محل
حادثه جســد دو تــن و یک دختر

جوان با جراحات شــدید کشــف
شد.
خودروهــای پلیس و آتشنشــانی
نیز تا روز پس از حادثه در اطراف
خانــه محترقه حضور داشــتند و
ماموران پلیس به تحقیقات خود
ادامه می دادند.
اداره پلیــس تاییــدکــرد که آتش
ســوزی بــه طــور عمدی و بــر اثر
مسائل خانوادگی بوده و همچنین
افزوده می شــود که میزان آسیب
وارده بــه واحدهــای همجــوار در
دست بررسی است.
شنیده ها حاکی از این است که در
چند سال اخیر والدین این خانواده
با یکدیگر اختالف داشتند و اخیرا
در ش ُرف طالق بوده اند .به طوری
که بارهــا دُرنا با پدر خود رابطه پر
تنشی را تجربه کرده است.
حال مادر این خانواده به ســوگ و
عزا نشسته است.

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

مداد ،مجله آنالین مونتــرال

مـداد را آبونه شوید:

www.medad.ca

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

سقف جریمه تاخیر در پرواز۱۰۰۰ :دالر!
وزارت حمل و نقل کانادا به تازگی اعالم کرده است که قوانین جدیدی
را بــه منظــور حفاظــت از حقوق مشــتریان و مســافران هوایی برای
ایرالینهــای کانادا وضع کرده تــا در صورت لغو و تاخیر پرواز ،به آنها
جریمه و خسارت پرداخت کنند.
بــا توجــه بــه افزایــش نارضایتی
مشــتریان ســفرهای هوایــی و
مسافران شرکتهای هواپیمایی
در سراســر جهــان ،بســیاری از
ســازمانهای تنظیــم مقــررات
هوایــی در بســیاری از کشــورها
هرازگاهی به وضع قوانین جدیدی
به منظور حفــظ و رعایت حقوق
مســافران میپردازند تــا عالوه بر دولت کانــادا در مورد کاهش نرخ
مدیریت و نظارت دقیق و بیشــتر پروازهــای کنســل شــده و لــزوم
بر روی ایرالینهای فعال ،از حجم پرداخــت جریمههــای ســنگین
نارضایتی و مشکالت مربوط به لغو به مســافران هوایی خاطرنشــان
پروازها نیز بکاهند.
کرده اســت که از این پس قوانین
به عقیده کارشناسان و تحلیلگران و مقــررات محدودکننده جدیدی
فعال در صنعت هوانوردی ،در این اضافه شــده است تا بدین ترتیب،
صــورت از کاهش و ریزش شــدید تمامــی مشــتریان و مســافران
درآمدزایی و سودآوری شرکتهای هوایــی که پــرواز آنها در ســاعات
هواپیمایی نیز جلوگیری به عمل آخــر لغو شــده و یا تأخیر داشــته
آورده میشود.
است ،بتوانند از سوی ایرالینهای
حاال تازهترین اخبار و گزارشهای مربوطه جریمه و خسارت دریافت
منتشر شده در رسانهها حاکیست کنند.
کــه مارک گارنو ،وزیر حمل و نقل •

برنامهمالکتیمهورتونبرای
افتتاح 40هزار رستوران در جهان

شــرکت Restaurant Brands
 ،Internationalمالــک تیــم
هورتونز ،برگرکینگ و،Popeyes
طی  8تا  10ســال آینــده  40هزار
رســتوران جدید در جهان افتتاح
خواهدکرد .این شرکت هم اکنون
دارای  26هزار رستوران می باشد.

تیم هورتونز اخیرا عرضه آزمایشی

نرخ بهره پایه ثابت می ماند
 29مــی -بانک مرکزی کانادا در
اجــاس ادواری خود نــرخ بهره
پایــه را در همان رقم قبلی 1.75
درصد ،ثابت نگه داشت.
اقتصاددانان ارشــد بانک گفتند
دالیلی در دست است که اقتصاد
کشــور ،بعــد از نــزول ناگهانــی
ماههــای زمســتان ،دوبــاره بــه
سمت بهبود می رود.
در عیــن حــال ،اقتصــاد کشــور

همچنــان بــه خاطــر منازعات و
اختالفات بین المللی ،با ریسک
های تجاری بیشتری روبرو است؛
بــرای نمونه محدودیت هایی که
چین بــر واردات اجناس از کانادا
وضع کرده.
میــزان بــاالی بدهــی خانــوار
نیــز همچنــان در مرکــز توجــه
اقتصاددانان کشور است.
بســیاری از اقتصاددانان احتمال

 ایرالینهای بزرگ با پروازهایطوالنی:
پروازهای هواپیمایی با سه تا شش
ساعت تأخیر ۴۰۰ :دالر
پروازهای هواپیمایی با شش تا ۹
ساعت تأخیر ۷۰۰ :دالر
پروازهای باالی  ۹ساعت تأخیر:
 ۱۰۰۰دالر
 ایرالینهــای کوچــک بــاپروازهای محلی وکوتاه برد:
پروازهــای هواپیمایــی با ســه تا
شش ساعت تأخیر ۱۲۵ :دالر
پروازهای هواپیمایی با شــش تا ۹
ساعت تأخیر ۲۵۰ :دالر
پروازهای باالی  ۹ســاعت تأخیر:
 ۵۰۰دالر
طبــق ایــن قوانیــن همچنین به
تمامی ایرالینهای فعال در کانادا
دســتور داده شــده اســت کــه در
صورت تأخیر در پروازهای مذکور،
بالفاصله از همه مسافران پذیرایی
کامــل به عمــل آورده شــود و در
اولین فرصت نیز مراحل پرداخت
جریمه آنها طی شود.

محصــوالت گیاهــی Beyond
 Meatرا آغــاز کــرده اســت و در
صورت استقبال مصرف کنندگان،
آن هــا را تا اواخر تابســتان ســال
جــاری در سراســر کانــادا عرضــه
خواهدکرد.
ایــن در حالیســت کــه رســتوران
زنجیــره ای  A&Wقبــل از
ایــن عرضــه محصــوالت گیاهی
 Beyond Meatرا شــروع کرده
بود.
مــی دهند بانک مرکــزی تا اواخر
سال جاری نرخ بهره پایه را تغییر
ندهد .نرخ بهره پایــه در کانادا از
اکتبــر  ۲۰۱۸در رقم  1.75درصد
ثابت مانده.
نرخ بهره پایه نرخی است که بانک
مرکزی به بانکهای تجاری وام می
دهد و بانکهای تجاری با افزودن
کارمزد و سود بر آن ،نرخ وامهای
خــود به مشــتریان را تنظیم می
کنند.

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

8

9

 سال  25شماره  11  1424خرداد 1398

www.paivand.ca since 1993

گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

جشن تولد خیام در صفحه اول گوگل
May 18, 1048

گوگل بــا تغییر لوگو
صفحه نخست خود
با تصویــری از حکیم
عمرخیام ،ســالروز
تولــد ایــن شــاعر و
دانشمند بزرگ ایرانی
را جشن گرفت.
طرح ویژه گــوگل به
مناســبت نهصــد و
هفتاد و یکمین سالروز تولد خیام

در کشــورهای کانادا ،ژاپن ،هند،

آمریکا توافق کرده است تعرفههای
واردات فوالد و آلومینیوم مکزیک
و کانــادا را در عــوض جلوگیری از
ورود فوالد چین به آمریکا از این دو
کشور بردارد.
واشنگتنپســت در گــزارش روز
جمعــه  17مــی خــود اعــام کرد
آمریکا توافق کرده است ظرف ۴۸

ســاعت تعرفههــای واردات فوالد
و آلومینیوم مکزیــک و کانادا را در
عوض وضع مقررات جدید سختی
برای جلوگیری از ورود فوالد چین
به آمریکا از از این دو کشور ،بردارد.
واشنگتنپســت اعــام کــرد این
توافق جلوی سهمیهبندی واردات
فوالد از این دو کشور را ،که کانادا

روسیه ،اوکراین ،ترکیه ،انگلیس،
آرژانتین ،ایســلند ،شیلی،
پــرو ،ســوئد ،خاورمیانــه و
منطقه شــمال آفریقا قابل
مشاهده بود.
خیام یکی از شاعران ایرانی
بســیار محبــوب در غــرب
اســت کــه رباعیــات او بــه
چندین زبان ترجمه شــده
است.

توافق آمریکا ،مکزیک و کانادا برای حذف
تعرفههای آلومینیوم و فوالد

و مکزیــک بــا آن مخالــف بودند،
میگیرد.
طبق اعالم واشنگتنپســت ،این
توافــق گام مهمــی در راســتای
دستیابی به تأیید معاهده تجاری
آمریکا-کانادا-مکزیــک توســط
کنگره ایاالت متحده میباشد.
(رویترز)
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La chute de l`empire americain

«سقوط امپراتوری آمریکا» اثر دنی آرکان
روی پرده سینماهای مونتریال و کانادا
دنی آرکان فیلمساز کبکی
معتقد است چند قرن بعد
مردم از این روزها به عنوان
پایان یک عصــر end of
 an eraیاد می کنند.
تازه ترین فیلم ســینمایی
ایــن فیلمســاز ،ســقوط
امپراتــوری آمریــکا The
Fall of the American
 Empireنام دارد.
دنــی آرکان می گوید زمان
فیلــم او را مــی تــوان بــه
معنای «همین دورانی که
ما در آن زندگی می کنیم»
دانست.
وی ســال گذشــته در
فستیوال فیلم تورنتوگفت
فیلــم او «دقیقــا دربــاره
ترامــپ نیســت .بــا ایــن
وجــود ،هــر روز اخبــاری که نگاه
می کنیم یا می بینیم یادآور یکنوع
سقوط است».
دنی آرکان کارگردان  ۷۷ساله اهل
کبک ،در سال  ۲۰۰۴برای ساخت
فیلم
The Barbarian Invasions
برنده اسکار بهترین فیلم خارجی
شد.
آرکان مــی گویــد اگرچــه فیلــم
جدیــدش در مونتریــال اتفاق می
افتــد و نــه در کاخ ســفید دانلــد
ترامپ ،ولی داستانهای دراماتیک
سینمایی و سیاسی ،تم مشترکی
دارند:
قــدرت پــول عامل انتخــاب های
مردم است ،حال به سمت خ ّیر یا
به سوی ّشر.
وی بــه کندیــن پرس مــی گوید:
«زمانــی می رســد که شــما دیگر

به هیچ چیز بــاور ندارید جز پول.
این اجتناب ناپذیر و در عین حال
تــراژدی اســت ،زیــرا دیگــر هیچ
ارزشــی ندارید جز آنکه چقدر پول
دارید».
داستان فیلم
فیلم «ســقوط امپراتوری آمریکا»
دنبالــه ای اســت بــر فیلــم The
Decline of the American
 Empireساخت .۱۹۸۶
این فیلم براساس زندگی «پی یرپال
داست» ساخته شده که نقش او را
الکســاندر لندری بــازی می کند.
پــی یر پال داســت مــرد ناراضی و
جوانی است دارای دکترای فلسفه
که برای تامین معاشــش باید کار
دلیوری کند.
داســت هنگام یــک دلیــوری ،با
صحنه سرقت مسلحانه ای روبرو
می شود که در آن دو نفر مرده اند

و کیســه هایی با میلیونها
دالر پول نقد به جا مانده.
ایــن فیلســوف جــوان بــا
معمای بــزرگ اخالقی در
زندگــی واقعــی روبــرو می
شــود :آیــا پولها را بــردارد
و بــرود یا بر جا بگــذارد و
برود.
دنی آرکان مــی گوید پول
فقط ابزار است .اینکه با آن
چه می کنید مهم است .آیا
با آن بیمارستان می سازید
و به پناهجویــان آفریقایی
کمک می کنید ،یا آنکه از
آن خــود می کنید و با آن
انتخابات ها را به فساد می
کشانید.
این فیلــم اول بار در جون
گذشــته به زبان فرانسه در
کبک به روی پرده رفت.
اما حــاال دنــی آرکان مــی خواهد
بداند این فیلم در دنیای انگلیسی
زبان ،بخصوص در ایاالت متحده،
چقدر مورد استقبال قرار می گیرد.
اما به آنها که به اشتباه از «سقوط
امپراتوری آمریکا» چنین برداشت
می کنند که بایــد ترامپ را بیرون
انداخت ،دنی آرکان چنین هشدار
می دهد:
«در دوران امپراتــوری روم  ،بعــد
از کالیگوال« ،نرو» ســرکار آمد…
اگر ترامپ استیضاح شود و مایک
پنس رئیس جمهور آمریکا شــود،
اوضاع می تواند بدتر از این شود».
فیلم سقوط امپراتوری آمریکا از31
می در مونتریال ،تورنتو ،ونکوور،
اتــاوا ،وینی پــگ وکلگری به روی
پرده می رود.

جاستین ترودو 600 ،میلیون دالر کمک به
«روزنامه نگاری کانادایی» و انتخابات فدرال!
برنامــه نجاتــی کــه از جیــب
مالیاتدهنــدگان تامیــن مالــی
میشــود و نامــش «حمایــت از
روزنامهنــگاری کانادایی» تعیین
شــده میتوانــد بــه رســانهها و
ســازمانهای خبری کــه در عصر
دیجیتال به سختی دارند به بقای
خود ادامه میدهند اعتبار مالیاتی
و انگیزههای دیگر بدهد .به گفته
ســاندی تلگراف،الیحــهای کــه
ایــن ابتکار را معرفــی میکند طی
ماههــای آینده پیــش از انتخابات
اکتبــر از دولــت کانــادا میگذرد.
حزب اپوزیسیون محافظهکارگفته
این ابتکار میتواند روزنامهنگاران را
به خطر بیندازد وکانادا را به سمت
«رسانههای دولتی» هل بدهد.
وقتی این ایده نخستین بار در سال
گذشته مطرح شد ،بیل مورنو وزیر
اقتصاد گفــت میتوانــد «از نقش
حیاتی ایفا شده توسط رسانههای
خبری مستقل در دموکراسی ما»
حفاظــت کند و تاکید کــرد که به
نجات روزنامههای محلی در حال
افول کمک میکند.
امــا رقبــا میگوینــد ایــن حرکت
همچنین باعــث میشــود ترودو

پیش از انتخابات پوشــش خبری
بســیار خوبــی دریافت کنــد .پیر
پولیور نماینده مجلس محافظهکار
گفت« :به نظرم زمانبندی ترودو
فوقالعــاده اســت .ایــن را بــرای
روزنامهنگاران تبدیل به یک مسئله
انتخاباتی کرده اســت .اثرش این
اســت که در عمــل دارد بــه آنها
میگوید به من کمک کنید دوباره
انتخاب بشــوم و کلی پول به شما
میدهم .اگر اجازه بدهید شکست
بخــورم خودتــان باید پولتــان را

بدهید».
اگــر ایــن برنامه عملیاتی بشــود،
یــک پنل مســتقل کــه از اعضای
«جامعه اخبــار و روزنامهنگاری»
تشــکیل شــده امــا دولــت آن را
شــکل داده تصمیــم میگیــرد
کدام ســازمانها میتوانند از مزایا
اســتفاده کنند .پولیور گفته اینکه
ترودو روزنامهنگاری را تعریف کند
«خطرناک» است.
واکنش رســانهها مختلــف بوده و
بعضیها از الیحه حمایت کردهاند
و دیگران نگران سیاســیتر شدن
رسانههاهستند.
رییــس پســتمیدیا کــه نشــنال
پســت ،ونکــوور ســان و مونترال
گازت را چــاپ میکنــدگفتــه این
«یک نقطه عطف برای مشکالت
روزنامههاســت» و اشــاره کــرده
روزنامهنگاران باید بسیار خوشحال
باشند .اما اندروکوین ستوننویس
نشــنال پســت گفتــه ایــن الیحه
«رســانهها را به شیوهای غیرقابل
بازگشــت سیاسیســازی خواهــد
کرد» و از روزنامهنگاران خواســته
این پنل را بایکوت کنند.
iroonia.ca
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طنز سیاسی

توصیه های کاربردی برای قاتالن عزیز!

ف .م .سخن
البتــه واضــح و مبرهن اســت که
در هر رشــته ی تخصصی ،غیر از
کلیــات ،جزییاتی وجــود دارد که
تا وقتی انســان خــودش آن کار را
نکرده و تجربه نیندوخته ،با آن ها
آشنا نمی شود.
مثال کشــتن آدم یا به عبارت فنی
تر عمل قتل ،یک عمل تخصصی
ســت که خیلی ها فکــر می کنند
همیــن طــوری الکی صــورت می
گیرد و عواقب و عوارض یکســانی
بر جای می گذارد.
خب اشــتباه می کنند و من امروز
ســعی می کنم ضمن اشاره به این
اشتباه ،راه های درست انجام قتل
را به شما آموزش بدهم.
اولین و اساسی ترین نکته در انجام
قتل ،وابســتگی و سر سپردگی به
جمهوری اسالمی ست .کسی که
وابسته و ســر سپرده ی این نظام
باشد ،یک قتل که هیچ چند قتل
هم انجام دهد راه هایی برای فرار
از مجازات پیدا می کند.
شــما نــگاه کن بــه روزهــای اول
انقــاب! هویدا در حال محاکمه
اســت ،و هنوز رای صادر نشــده،
کــه یک بی پدر و مادری در راهرو
هفــت تیــر مــی کشــد و او را می
کشد .به این عمل در شرق و غرب
جهان «قتل» می گویند و قاتل را
مجازات می کنند .اما در ج.ا .این
عمل ماستمالی می شود و قاتل از
زیر مجازات در می رود.
ممکن اســت بگویید در آن دوران
هیجان انقالب باعث شده تا گلوله
از هفت تیر در برود و این زیاد غیر
طبیعینیست.
خــب ایــن غیــر طبیعی نیســت،
ولی این که نامزد ســابق ریاســت
جمهــوری ،موقــع شکار کبک ،به
جای کبک آدم شکارکند چی؟!
آیــا این هــم غیر طبیعی نیســت!
خاصــه آن که جنــاب قاتل در این
«کیس» هم از مجازات می گریزد!

و پابنــد می نشــینید روی مبل و
رییس هــم به خاطر جایگاه واالی
شما ،از پشــت میزش پا می شود
می آید روی مبل رو به روی شــما
می نشــیند تا خدای نکرده شــما
فکر نکنیدکه او در مقابل شــما به
مقام واالی اش می نازد ،و به شما
در ســاعات قبــل از افطــار چای و
کاپوچینو می دهد تا قند خون تان
که در اثر عمل کشتن پایین آمده،
باال بــرود و بــه انــدازه ی طبیعی
برسد.
نچ جانم نچ!
بــرای مــن و شــما از ایــن خبرها
نیســت ولی اگر بخواهیم از ما هم
مثل نجفــی اســتقبال و پذیرایی
شود باید این کارها را که می گویم
انجام بدهیم و این شــرایطی را که
می نویسم داشته باشیم:
• اول از همه ،شرط اول را داشته
باشیم یعنی سر سپرده و وابسته و
وزیر و وکیل و نوحه خوان و مداح
جمهوری اسالمی باشیم.
• دوم ،رنگ موهایمان ســفید یا
فلفل نمکی باشد و جوان و بدقیافه
و شــبیه بــه قاتــل ها
نباشیم.
یــا ایــن کــه یــک
• ســوم تحصیــات
مســوول رده باالی
مــان را در جایی مثل
امنیتــی رســما و
ام.آی.ســیکس...
علنا مــی فرمایدکه
ببخشــید ام آی تی و
«باباجون! بخدا ما
آکســفورد و اینجــور
خودمان قاتل بوده
جاهــا انجــام داده
ایــم؟» و بــه خاطر
باشیم.
این اعتراف ،نه تنها
• چهــارم -و ایــن
مجازات نمی شود،
بســیار بســیار مهــم
بلکــه همچنــان
اســت -لفــظ قلــم و
مسوول امنیتی باقی
با آرزوی
کامال خونســرد ســخن
مــی مانــد و بــه قاتل
موفقیت
بگوییم و چنان موضوع
بودن خود افتخار می
و
افزون
روز
و جزییات قتل را ،دقیق
کند؟
خالصه در جمهوری بی مجازات و ســلیس بیان کنیم که
اســامی از ایــن جور ماندن قاتالن بازجو خــودش خجالت
بکشــد ،متوجه شود که
قتل ها ،کــه قاتل در
عزیز!
ما کار مشکلی مثل قتل
آن عاقبت بخیر شده
انجــام داده ،به قم ســر
زیــاد اتفــاق افتــاده
قبر بابــا و بابا بزرگ مان
است.
شما همین قتل اخیر را که توسط رفته ،چند آیت الله دیده ،احتماال
جنــاب اســتاد ام آی تــی رفتــه و سوهان خریده ،به تهران برگشته،
شــریف دیده یعنی دکتر ممدعلی به طرف خیابان وحدت اســامی
رانــده ،در مقابــل اداره ی آگاهی
نجفی صورت گرفته نگاه کن.
جناب قاتل در اداره ی آگاهی چنان جای پارک پیدا کــرده و در نهایت
مورد اســتقبال و تکریــم قرار می وارد این اداره شده و خود را معرفی
گیرد ،که ملت همگی انگشــت به کرده ایم و حاال خیلی خسته ایم و
دهان می مانندکه اداره ی آگاهی ،بد نیست یک چای قند پهلو نوش
جان کنیم.
اینجوری بود ما نمی دونستیم؟!
مــا به غلط فکر می کردیم در اداره • پنجــم یــاری و مــودت اهــل
ی آگاهی آدم ســام نکــرده دو تا سیاســت و قلــم و شــهردارهای
چک سنگین نر و ماده نوش جان ســابق و الحق و اینجور اشخاص
می کند حتی قبل از این که بگوید اســت که می توانــد ورق را طوری
اصال واسه چی آنجا آمده! و باز فکر برگردانــد که «دو»ی گشــنیز ما،
می کردیم هر افســری در اداره ی تبدیل به «آس» دل شــود و جای
آگاهــی یــک قطعه کابــل دارد که قاتــل و مقتول عوض شــود و این
شــخص ،به محض ورود به اداره ،قاتل باشــد که مورد دلسوزی قرار
گیرد و مقتول ،تبدیل به «پرستو»
چند ضربه از آن دریافت می کند!
اشتباه شما قاتالن بالقوه ی عزیز و «کبــک» و «تیهــو» و اینجــور
(به قول جناب صادق زیباکالم که چیزها شود و قتل اش جایز و الزم
گفت هرکدام از ما می توانیم روزی و خوشحال کننده شود.
جای نجفی بنشینیم) این است که یک نکته کوچولوی دیگر این است
فکرکرده اید شما هم اگر قتل کنید که شما ،وقتی از مقتول یا مقتوله
رییس اداره ی آگاهی به اســتقبال ســخن می گویید به او «ایشان»
شما می آید و شما بدون دستبند بگوییــد ،و از افعــال و جمالتــی
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محمـــد

پرطرفدارترین اسم سال دو هزار و هجده در برلین!

بــر اســاس آمار منتشــر شــده از
ســوی Gesellschaft fur
 Deutsche Spracheیــا
انجمن زبان آلمانی ،محبوبترین
اســم بــرای پســران در برلیــن،
محمد است.
از ســال  2015به این ســو ،بیش
از  1میلیــون مهاجر از خاورمیانه

و شــمال آفریقا وارد آلمان شــده
انــد .دســت انــدرکاران انجمــن
مورد اشــاره ،پس از جمع بندی
هایشــان ،نام محمد را به عنوان
پرطرفدارتریــن اســم در پایتخت
آلمان معرفــی کردند .این اســم
همچنیــن در شــهر برمــن نیــز
طرفداران زیادی دارد.

محبوبیــت نــام محمــد تنها به
آلمــان محدود نشــده اســت .به
گزارش انستیتوی ملی مطالعات
آمــاری و اقتصــادی فرانســه ،در
سال  2018محمد پرطرفدارترین
اســم در مناطق حومــه و عمدتا
مهاجرنشین پاریس بود.
voiceofeurope.com

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

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

4010 Ste-Catherine W.

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

آیا صنعت توریسم کانادا در کوبا راکد می شود؟
دولت ترامپ بر سر مسئله ونزوئال
می خواهد تحریم اقتصادی کوبا
را تشــدیدکنــد و ایــن قضیه می
تواند منافع کمپانی های کانادایی
در کوبا را به خطر اندازد.
دولــت ترامــپ گفته اجــازه می
دهد کمپانی هــای خارجی که با
اموال مصادره شده کمپانی های
آمریکایی در کوبا مرتبط باشند،
سو شوند.
بــه دنبــال انقالب کمونیســتی
در کوبــا در ســال  ،1959امــوال
و امــاک متعلــق بــه بنگاههای
آمریکایی در کوبا مصادره شدند.
در ســال  1996قانونــی بــه نــام
 Helms Burton Actدر آمریکا
بــه تصویــب رســید که بند ســوم
آن اجــازه مــی دهــدکمپانی های
خارجــی مرتبط با امــوال مصادره
شده مذکور «سو» شوند.
اجرای این بنــد تاکنون در حالت
تعلیق بــود و کانــادا و متحدانش
دولت دانلد ترامپ را متقاعد کرده
بودنــد کــه همچنان به سیاســت
تعلیق قانون مذکور ادامه دهد اما
اینک مایــک پامپئو وزیــر خارجه
آمریــکا می گوید به خاطر حمایت
کوبــا از دولــت سوسیالیســت

ونزوئال ،این ماده از ســوم ماه می
به اجرا گذاشته می شود.
واکنش کانادا و احتادیه اروپا
کانادا و اتحادیه اروپا گفته اند با هم
در سازمان تجارت جهانی همکاری
خواهنــدکــرد تــا جلــوی اجــرا یا
پذیــرش دســتورات دادگاههــای
آمریکا علیه کمپانی های کانادایی
و اروپایی را بگیرند.
کریستیا فریلند وزیر خارجه کانادا
گفــت مــا از ایــن تصمیــم آمریکا
«شدیدا ناخشــنودیم» و همراه با
اتحادیه اروپا در حال بررسی گزینه
های پیش رو است.
خانــم کریســتیا فریلند بــه اتفاق
خانم فدریکا موگرینی همتای خود
در اتحادیه اروپا و خانم سیســیلیا

مانند «تشریف برده بودند حمام»
و «مــن واقعا به خاطــر این اتفاق
متاسفم که مقتوله پریدند روی من
و پنج تیر به طور اتفاقی از اســلحه
ی من شــلیک شــدکه دو تای آن
به طور اتفاقی به ایشان برخوردکرد
و موجبات کشته شدن ایشان را با
کمال تاسف و تاثر فراهم آورد»...
استفادهکنید.
می دانم در آن شرایط ،خونسرد و
با ُتن متوسط سخن گفتن بسیار

سخت است ،ولی اگر می خواهید
شما هم مثل جالل الدین فارسی
از مجازات برهید ،باید این توانایی
و قدرت را داشته باشید ،واال غلط
می کنید قتــل می کنید و آدم می
کشید.
بــا آرزوی موفقیت روز افزون و بی
مجازات ماندن قاتالن عزیز!
ایــن را هم یادتان باشــدکه جناب
صادق زیبــا کالم فرمودند ممکن
اســت روزی شــما جــای نجفــی

مالموســتروم کامیشــنر تجارت
اتحادیه اروپا در بیانیه مشــترکی
گفتنــد« :کانــادا و اتحادیه اروپا
شمول دادن تصمیمات یکطرفه
آمریــکا در رابطــه بــا کوبــا بــه
کشورهای دیگر را مخالف قوانین
بین المللی می دانند».
در ایــن بیانیــه مشــترک چنین
آمده« :قوانیــن متقابل ما اجازه
می دهندکه هر نوع ادعای ایاالت
متحده توسط دعاوی متقابل ما
در دادگاههای اتحادیه اروپا وکانادا
مورد پیگرد قرار بگیرند ،و بنابر این
تصمیم ایاالت متحده برای مجاز
کردن شکایات علیه کمپانی های
خارجی فقط می تواند به کالفی از
اقدامات حقوقی منجر شود».
به گزارش کندین پرس ،ســاالنه
حــدود یــک میلیون توریســت
کانادایــی برای تعطیالت به کوبا
مــی رونــد و کمپانــی تورنتویــی
 Sherrittکــه مجــری اصلــی
تورهای کانادا به کوبا است ،کامال
در کوبــا جا افتاده ،و کمپانی های
بریتانیا ،فرانســه و اســپانیا نیز در
زمینه های ســیگار ،رام و توریسم
در کوبا فعال هستند.

بنشــینید بنابراین فکــر نکنید که
هرگز زن صیغه ای نخواهیدگرفت
و او را با هفت تیر به قتل نخواهید
رســاند و به توصیه هــای من نیاز
نخواهید داشت! لذا این مطلب را
خوب بخوانید و مفاد آن را به خاطر
بسپارید چرا که کار از محکم کاری
عیب نمی کند!
•
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دیدگاه...

نکشی
تراژدی ز 
ﻣﺎﯾﮑـﻞﻣﻨﻔـﺮد

ﮐﺎرﺷﻨﺎسرﺳﻤﻰﻣﻬﺎﺟﺮتﮐﺎﻧﺎدا

Michael
Monfared

Regulated Canadian
Immigration Consultant
You can speak to me in English, French, Persian and Italian

حقمیترااستادراپایمالنکنید!

نازلیکاموری
محمدعلی نجفی شهردار پیشین
تهــران ،همســرش میترا اســتاد
را کشــت .بــه این دلیــل که هنوز
دادگاهی برگزار نشــده ،در معنایی
حقوقــی اتهام به قتــل به قطعیت
درباره ارتکاب به آن تبدیل نشــده
اســت .آنچــه در مــورد نجفــی به
عنوان قاتل میگوییــم به اعتراف
صریح خودش برمیگردد.
نجفی خودش در مقر پلیس آگاهی
مقابل دوربین تلویزیون دولتی آمد
و در نهایــت حفــظ آرامش گفت:
“امــروز که این دعواهای این چند
روز اخیــر بــاال گرفــت ،مــن یک
مقداری عصبانی شــدم .اسلحه را
آوردم .ایشــان رفتنــد حمام ،من
هم پشــت سرشون .بیشــتر برای
اینکه برای ترسوندن و اینها باشه.
اسلحه را نشونشــون دادم و گفتم
میخواهــی ایــن بحــث رو تمــوم
کنی یا نه؟ و ایشــون هول شدن.
خودشون را انداختند روی من .که
اسلحه…”
قاتل پنج بار شلیک کرده است .دو
گلوله از پنج گلوله وارد بدن میترا
استاد شدند و او را کشتند.
آنچــه در گفتوگوی خبرنگار صدا
و ســیما با نجفی جالب است – به

غیر از لبخند معــذب خود نجفی
کــه مز ّین صحنه اعتراف اســت –
جملهبندیاعترافکنندهبهصورت
مجهول اســت .او حاضر نیســت
فاعل و کننده این قتل باشد .انگار
که اســلحه به خودی خــود میترا
استاد را کشته است و نجفی ماشه
را نچکانــده .حتی جایی که نجفی
قبــول تقصیر میکنــد ،باز مقصر
اصلی میترا استاد است:
“روحیــه خاصــی داشــتند کــه
متاســفانه باعث شــدند من دچار
چنین اشتباهی بشوم”.
در شــبکههای اجتماعــی واکنش
های افرادی هم که با نجفی قرابت
حزبــی دارند به مانند خود نجفی
پر از جمالتی بود که حاضر نبودند
فاعلیــت و قاتل بــودن نجفی را به
رسمیت بشناسند .شخصیتهای
سیاســی ،خبرنــگاران حتــی
حقوقدانها چنین نظریاتی را بیان
کردند :این قتل مشــکوک است؛
ایــن زن جــوان خود را بــه مردان
قدرتمند نزدیک کرده است؛ شاید
او پرستوی(*) اطالعات سپاه بوده
و خواســته زندگی سیاســی نجفی
را نابــود کند؛ شــاید نجفی قتل را
نکرده باشــد و قتل کار قاتلی دیگر
باشد؛ به دلیل برمال کردن فسادها

حتلیل یک آگهی تسلیت!
عباس عبدی
چنــدی پیش یک آگهی تســلیت
و اعالم مراســم ختم به مناسبت
درگذشــت چهلمیــن روز یــک
روحانی منتشــر شــدکه به شکل
غیر معمولی اســامی چند نسل از
بازمانــدگان آن مرحــوم که بزرگ
خانــدان بــود در ذیــل آگهی درج
شــده بود .این اســامی شــامل ۴
نسل بود.
•نســل اول ،پــدر و پــدر زن آن
مرحوم که طبعــ ًا آنان فوت کرده
بودند.
• نسل دوم ،آن مرحوم و برادران
خود یا برادران همسرش و...
• نســل ســوم ،شــامل فرزندان
خــودش و فرزنــدان بــرادران یــا
خواهرانش.
• نســل چهارم ،شــامل نوههای

خودش میشد.
مجموعــه افراد شــامل ،پدر ،پدر
زن ،دامــاد ،بــرادر ،عمــو ،دایی،
شوهر خواهر ،باجناق ،فرزندان و
نوهها بود.
طبیعی اســت که نســل اول باید
متولد صد سال پیش باشد ،نسل
دوم نیز در دو دهه اول قرن حاضر
 ۱۳۰۰تا  ۱۳۲۰به دنیا آمده است.
نسل ســوم آنان باید در دهههای
 ۱۳۴۰و  ۱۳۵۰به دنیا آمده باشند
و نســل چهــارم نیــز در دهههای
 ۱۳۷۰و  ۱۳۸۰و  ۱۳۹۰بــه دنیــا
آمده است.
حال ببینیم اسامی این چهار نسل
چگونه است .همه این اسامی در
آگهی درج شده است:
• نسل اول :محمد ،مهرعلی
• نســل دوم :علیعســگر،

ﺑﺎآﺷﻨﺎﺋﻰﺑﻪزﺑﺎنﻫﺎىاﻧﮕﻠﯿﺴﻰ،ﻓﺮاﻧﺴﻮى،ﻓﺎرﺳﻰ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﻰ
راهﻣـﺎدرشﺷـﺎدروانﻣﺎرﯾﺎﮐﺘﻨﻪرااداﻣﻪﻣﯿﺪﻫﺪ

بــرای نجفی پاپوش درســت کرده
اند؛ مگر میشود کسی که این همه
هوش و تحصیالت دارد این گونه
زنش را به قتل برساند؟…
گروهــی بــه گونــهای ســخن
میگوینــد ،انگار ایــن موضوع که
مــردی کــه روزی سیاســتمدار با
نفــوذی بــوده زنــش را با اســلحه
شــخصیاش بکشــد چیــزی دور
از ذهن اســت .حال اینکــه اگر به
موضوع قتل عمــد زنان در جهان
به دست مردان زندگیشان نگاهی
کنید متوجه میشوید که داستان
قتل میترا استاد به دست نجفی –
این مرد تحصیلکرده سابق بر این
شهردار – آنچنان داســتان دور از
ذهنی نیست.
بر اســاس داده هایی که ســازمان
ملل متحد از آمار قتلهای ســال
 ۲۰۱۷کشــورهای مختلــف جمع
آوری کرده اســت ۸۷ ،هزار زن در
این سال قربانی قتل عمد شدهاند.
پنجاه هــزار زن – یعنی  ۵۸درصد
کل – توســط همسران یا اعضای
خانــواده کشــته شــدهاند .به این
مفهوم ،آخرین آمار ســازمان ملل
از زنکشی در جهان نشان میدهد
کــه هــر روز در جهــان  ۱۳۷زن
جانشــان را به این دلیل از دست

میدهنــد که همســر یا مــردی از
خویشاوندان نزدیکشان آنها را به
قتل رسانده است.

بر این قتلها چه نامی
بگذاریم؟
قتلهــای زنــان به دســت مردان
زندگیشــان بــه قــدری زیادند که
نیازمنــد یــک دســتهبندی ویــژه
هســتند .قتل ناموســی – عنوانی
که پیــش از این جا افتــاده – تنها
توضیحدهنــده برخــی از این قتل
هاســت .زنکشــی یا femicide
سالهاســت کــه وارد ادبیــات

ســازمان ملل شده است .این واژه
را بیشــتر برای توضیح قتلهایی
که جنســیت محور زنــان را هدف
قرار میدهند استفاده میکنند .اما
واژه به خودی خود دقیق نیســت
و شــامل بســیاری از قتلهــای
جنســیتمحوری نمیشود که در
آنهامردانهمجنسگرا،دوجنسگرا
یا ترنس به دست مردان خویشاوند
خود به قتل میرسند.
اگر عنوان قتلهای جنسیتمحور
را مقولــه اصلــی در نظــر بگیریم،
قتل ِ
عمد جنســیتمحورِ زنان در
زیــر این مقولــه قرار میگیــرد .در

ابراهیم ،لطفالله ،شــیرمحمد،
باللمحمــد ،جعفــر ،حســین،
ابراهیم ،حســن ،جواد ،محمد،
محسن ،صابر.
• نســل ســوم :ناصــر ،کمــال،
جمــال ،وحید ،ســعید ،نســیم،
محمدحســین ،رضا ،اسماعیل،
محمد ،علی ،صمد ،رضامحمد،
احمد ،حسین.
• نسل چهارم :مریم ،داتا ،نیقا،
واکی ،داکی ،الزاره ،آلیسا ،تایا،
لیلی ،ارسالن!
در نســل اول و دوم اســامی زنان
نیامده است بلکه به صفت کلی زن
و خواهر آمده است ،ولی در نسل
سوم فقط یک مورد به اسامی آنان
اشاره شــده است .در حالی که در
نسل چهارم اســامی دختر و پسر
آمــده و حتــی در برخــی از موارد
معلوم نیست که کدام دختر است
وکدام پسر!
نامهــای نســل اول و دوم تفاوت

چندانی ندارند .در نسل اول چون
تعداد اســامی کم است نمیتوان
اظهار نظر قطعی کرد ولی به نظر
میرسدکه در این خانواده نامهای
این دو نسل کمابیش مثل یکدیگر
هســتند .همــه اســامی مذهبی
هســتند و در مجموعــه اســامی
مذهبــی ،برخــی ملــی ـ مذهبی
هستند مثل اسامی ائمهع ،و برخی
نیز مذهبی سنتی یا خردهفرهنگی
ازگرایش مذهبی هستند.
در نســل سوم باز هم همه اسامی
مذهبــی هســتند ولــی اســامی
سنتی ـ مذهبی مثل شیرمحمد،
باللمحمــد ،علیعســگر ،دیگر
وجود ندارند ،بلکه یا این اســامی
ملی ـ مذهبی هستند و یا اسامی
مذهبی مــدرن و مفهومی ،مثل
وحید ،ناصر ،کمال و...
نســل چهارم بــه کلــی در فضای
دیگــری ســیر میکننــد .گویــی
مربوط به جامعه دیگری هستند.

نامهای جدیدی هســتند که بجز
مریم و ارســان ،بقیه حتی برای
اغلب مخاطبان نامأنوس هستند
و بنــده هــم کــه دربــاره نامهای
کــودکان مطالعــه کــردهام برای
اولین بار آنها را میبینم .نامهای
به شــدت منفرد و تک هســتند.
ولی مهمتر از آن فاقد بار فرهنگی
تاریخی هســتند .حتــی به لحاظ
مفهومی با ادبیات و فرهنگ ایرانی
کمتر همخوانی دارند .وجود این
اسامی زیر آگهی درگذشت و چهلم
یک روحانی احتما ًال  ۸۰تا  ۸۵ساله
هرچند عجیب اســت ولی نشانه
مهمتری از اصل تغییر نامگذاری
و فرهنگ آن است.
اینکه یک خانواده روحانی چنین
اقدامــی را کرده اســت به خودی
خود جالب است ولی چنین آگهی
با این شکل و شمایل و انتسابات
افراد بــه آن مرحوم ،نشــانهای از
تداوم و رســوخ نوعــی از فرهنگ

ﺧﻂﻣﺴﺘﻘﯿﻢوراﯾﮕﺎنازاﯾﺮانﺑﻪﻣﻮﻧﺘﺮال
ﺑﺎ ﮐﺎﻣـﻰﻣﻨﻔﺮدﻣﺪﯾﺮاﻣﻮراﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺑﺪونﻫﯿﭻﭘﯿـﺶﺷﻤﺎره (021)8552-1483
دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ و از ﺳﺎﻋﺖ 21ﺗﺎ 24ﺑﻪ وﻗﺖ اﯾﺮان

ﺧﻄﻮطواﯾﺒﺮ،واﺗﺲاپ،اﯾﻤﻮوﺗﻠﮕﺮام
514 550 9204

514-656-8178
info@michaelmonfared.com
www.michaelmonfared.com
6621 Rue Sherbrooke Est,
Suite 103, Montréal,
Québec H1N 1C7

By appointment only Monday to Friday 09:00 to 17:00

میــان آنها برخی از زنان به دســت
همســر یــا مــردان خانــواده خود
کشــته میشــوند .در مجموعــه
زیرین ،قربانیان زنانی هستندکه به
دست مردانی کشته میشوندکه با
مقتوالن رابطه احساسی و جنسی
داشتهاند.
اینکــه مــا در زبــان فارســی برای
گونههــای مختلــف ایــن قتلهــا
واژههای مخصوصی نداریم اتفاقی
نیســت .وقتی زبانی برای کشــتن
زنان و دختران توســط شوهران و

{>> ادامه در صفحه}29 :

ســنتی در رفتار بازماندگان است
کــه اگرچه فرزندانشــان را چنین
نامگــذاری میکننــد کــه هیــچ
نشــانهای از ســنت در آن نیست،
ولــی آگهی ترحیم آنان حتی برای
چهلمین روز درگذشــت مصداق
ســنتگرایی شــدید اســت .این
نیز بخشــی از تعارضات فرهنگی
موجود در جامعه ما و حتی درون
فرد و خانواده مشخص است.
این آگهی اگرچه یک مورد است و
قابل تعمیم نیست ولی با یافتهها
و مطالعــات و مشــاهدات دیگــر
بنده در خصوص تحول نامگذاری
کودکان در تهران سازگاری دارد و
نشانهای از تحول فرهنگی در چند
دهــه اخیر و در عیــن حال وجود
تعارضــات فرهنگی ناشــی از این
تحوالت است.
روزنامه اعتماد /اول خرداد ۱۳۹۸
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ایران
ش مردم ،سپاه و ارتش
واکن 
در صورت برخورد نظامی آمریکا و ایران
بــا وجود تالشها برای میانجیگــری ،از توکیو تا بغداد ،ایران به گونهای
خطرنــاک در وضعیت برخورد با قدرتمندترین نیروی نظامی جهان قرار
دارد و ارزیابــی نتایج رویارویی محتمل ،بــه ظاهر درگرو حل معادلهای
است با سه مجهول:
 ظرفیتهای سپاه پاسداران برای ایستادگی بضاعتهای دفاعی ارتش واکنش محتمل مردم نسبت به آنبه همان نســبت که مــردم ایران،
اعــم از مخالفــان یــا حامیــان
حکومت ،مشــتاق معلــوم کردن
مجهولهــای رویاروی هســتند،
دســت در کاران هجــوم نظامــی
احتمالــی نیــز (تالفیجویانــه و
تنبیهی یا پیشگیرانه) در اتاقهای
فکر خاص خود احتماالت را بر پایه
دادههایــی متفاوت با محاســبات
حکومــت اســامی تهــران ،مرور
میکنند.
اگر در رابطه با جنگ ایران و عراق
تکلیف نیروهای مسلح و بسیاری
از مــردم روشــن بــود ،رویارویــی
محتمل نظامی آمریکا با جمهوری
اســامی در وضعیــت کنونــی
مقولهای است متفاوت؛ رویدادی
که میتواند بجای اتحاد ،به تشدید
تفرقــه و جدایی در تمام ســطوح
اجتماعی منجر شود.
در زمــان آغاز جنــگ ایران و عراق
تنــور انقــاب هنــوز گــرم بــود؛
مهاجمان از کشوری عرب ،بسیار
کوچکتــر از ایــران و بــه مراتــب
کمجمعیتتر آمدند؛ خمینی هنوز
نزد هواداران خود صاحب نفوذ بود؛
دســتهای کارگــزاران حکومت،
از «اصالحطلــب» تا «اصولگرا»،
دولتی و یا ســپاهی ،هنوز تا مرفق
در فســاد آلــوده نبــود؛ ترسهای
ناشــی از فقر ،گرسنگی ،بیکاری،
اعتیاد و فحشــا… و دلزدگیهای
تحمل حکومتی زورگو و مداخلهجو
در حریم زندگی خصوصی و حیطه
آزادیها و اختیار سیاسی ،جامعه
را در آستانه انفجار قرار نداده بود و
به این دالیل و دهها و صدها دلیل
فردی و جمعــی دیگر ،مردم دفاع
از مرزهــا را علیه مهاجمان عراقی
دفاع از خانه پــدری میدیدند و با
این برداشت بلوچ وکرد و خراسانی
و آذری و ارمنی و ســنی و شیعه و
خردســال و کهنسال برای جنگ،
راهی جبههها شــدند -تب تندی
که البته در سالهای انتهای جنگ
به عرق نشست و یافتن مرد میدان
را بــه دشــواری تهیه ســاح برای
جنگجویانکرد.
کم نیســتند در ایران امــروز که نه
تنهــا تــرس نخســت آنهــا هجوم
نظامــی آمریــکا علیــه جمهــوری
اســامی نیســت ،که از برخوردی
این چنین استقبال نیز میکنند:
«دشمن دشــمن من دوست من
اســت»؛ همانطــور کــه حکومت
دیکتاتــوری بــا اشــاعه ترسهــا،
«مــن» را تحقیرکــرده و میکند،
اگر قدرت بزرگتری آخوند و مال و
ی آنها را شکست
چکمهپوشان حام 
داد و تحقیرکرد «من» را شادمان
کرده است!

•

قابلیتهایسپاه
گذشته از مقوله نوع برخورد مردم
با موضــوع حمله نظامی ،واکنش
نظامیان و همچنین قابلیتهای
کاربردی تسلیحات در اختیار آنها
نیــز در جریــان شــکلگیری یک
رویارویی نظامی از جمله مباحث با
اهمیت خواهند بود.
ســپاه پاســداران امروزیــن قابــل
مقایســه با ســپاه زمان آغاز جنگ
ایران و عراق نیســت :در آن زمان
سپاه بسیارکوچک و فاصله صف و
ستاد در آن اندک بود و فرماندهان
با کسانی که جنگ میکردند بیش
و کــم در یــک خط قرار داشــتند؛
ســپاه تا زمانی که خمینی بود ،در
سیاســت کم حضور داشــت و کار
اقتصادی هم نمیکرد؛ سپاه بین
طرفداران انقالب احترام داشت و
تا میانه جنگ تا حدودی با ارتش
همسو بود.
فعالیت کنونی ســپاه امروز عمدتا
در عرصههای اقتصادی ،تجاری،
سیاســی ،اطالعاتــی -امنیتــی،
رسانهای (تسنیم ،فارس ،باشگاه
خبرنــگاران…) هنری (موسســه
فیلمسازی اوج) قاچاق (از فروش
نفت تا واردات کاال به ارزش تقریبی
 ۲۰میلیارد دالر در سال) گسترده
است ،اگرچه پوسته نظامی خود را
هم حفظ کرده است.
گذشته ازکادرهایی که برای مقابله
بــا شــورشهای داخلی (دفــاع از
نظام انقالبی) تعلیم دیده و تجهیز
شــدهاند ،نظامیگری سپاه بیرون
مرزهــا عمدتا مدیــون به خدمت
گرفتن ســربازان کرایهای (لژیون
خارجــی) نیروهای قدس اســت و
در درون مرزها ،ســربازان وظیفه
که بجای ارتش بر اساس سهمیه
در اختیار سپاه قرار داده میشوند.
نفــرات ســپاه  ۱۲۵هــزار تــن
اســت بعالوه  ۹۰هزار بســیجی با
آموزشهای رزمــیابتدایی (دفاع
نامتقــارن) و قابلیتهــای فردی
اندک برای شــرکت در جنگهای
مــدرن و مقابله با نیروهای زبده و
مجهز خارجی.
موثرتریــن نیروی ســپاه ظرفیت
موشــکی و از آن نیــروی دریایــی
اســت ،مجهز به قایقهــای تندرو
برای تــدارک «حمالت ملخی» و
انجام عملیات انتحاری که بیشتر
به کار تخریب میآینــد تا دفاع در
مقابل نیرویهای مهاجم خارجی.
وظیفه قانونی سپاه ،مطابق اصل
 ۱۵۰قانــون اساســی جمهــوری
اســامی« ،نگهبانــی از انقالب و
دســتاوردهای آن» تعریف شده و
در سالهای اخیر در هیأت ضابط
قوه قضائیه هم درآمدهاند و به این

بهانه دارای زندانهای خاص خود
هستند.
سپاه نه به دولت ،نه به مجلس و نه
به قوه قضائیه پاسخگوست و تنها
از رهبــر جمهوری اســامی خط
میگیــرد و در نتیجــه برخورداری
از مصونیــت ،یکی از فاســد ترین
نهادها در حکومت اسالمی است.
تجربههــای گذشــته حاکیســت
کــه در هیــچ دورهای از تاریــخ و
در هیچ کشــوری ،نیروی نظامی
فاســد ،برای دفاع از حاکمیتی در
عــرض ارزشهای خود ،پایداری و
جانفشانی نکرده است؛ گارد رییس
جمهــوری عــراق در زمــان حمله
آمریکا علیه صدام یکی از نمونهها
است.
طی انتخابــات دور هفتــم رییس
جمهوری در ایران که فاصلهها بین
صف و فرماندهی سپاه رو به افزایش
گذاشته بود ولی هنوز به اندازههای
امروز نبــود اکثریت بدنه ســپاه با
عبــور از گزینه اصولگرایــان ،علی
اکبر جمشــیدی (ملقب به ناطق
نوری) رای دادن به محمد خاتمی
نارضایتی خود از وضعیت کشور و
حکومت نشــان دادند؛ فرماندهی
و مدیریت ســپاه پاسداران فاسد و
بدنه آن ناراضی است.
نارضایتیهــای خفتــه در میــان
کادرهای سپاه از وضعیت عمومی
کشور و شرایط معیشت مردم که
گریبــان آنــان را هم گرفتــه برای
حکومــت نقطــه ضعف بــزرگ و
«چشــم اسفندیار» است .رهبری
حکومت اسالمی از میزان وفاداری
ردههــای پایین ســپاه در شــرایط
دشوار و واکنش آنها بعد از تحمل
«ضربه نخست» مطمئن نیست.

•

قابلیتهای دفاعی ارتش
فرهنگ غالــب در ارتش ،با وجود
گذشتن چهار دهه از عمر حکومت
کنونــی و تــاش فرماندهان برای
آمــوزش دادن کادرهــا بر اســاس
ارزشهای عقیدتی متصل به آن،
تغییر چندانی نکرده چنانکه شهر
آبــادان ،دهها ســال بعــد از خروج
شرکت نفتیهای انگلیس فرهنگی
متفاوت بــا دیگر شــهرهای ایران
داشت.
یکــی از دالیل تکیه بر ســپاه برای
نگهبانــی از حکومــت انقالبــی،
اطمینان نداشتن به ارتش است.
خطــوط جدایــی صف از ســتاد و
فرماندهــان در ارتش ،بــه مراتب
بیشتر و عمیقتر از جدایی ردههای
پایین دســتی ســپاه پاســداران و
فرماندهی آن است.
گذشته از وفاداری اندک نیروهای
ارتشــی بــه حکومــت اســامی،
تجهیــزات کهنــه و ابتدایــی در
اختیار آنها نیز متناسب با نیازهای
دفاعی کشور و عملکرد مناسب در
یک رویارویی بــا نیروهای نظامی
پیشرفتهنیست.
اگر خنثی کــردن نیــروی دریایی
ایــران در جریــان «عملیــات
آخوندک» در سال  ۱۹۸۸میالدی
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خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE
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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

ترامپ :میخواهم رابطه خوبی با همه
کشورها -از جمله ایران -داشته باشم!
 9خرداد :رئیس جمهوری آمریکا
در گفتوگــو با خبرنــگاران گفت
«خواهان رابطه خوب» با تمامی
کشــورها ،از جمله ایران اســت.
پرزیدنت دونالد ترامپ گفت ایران
باید با اوگفتوگوکند.
وی در کاخ سفید به پرسشهای
برخی خبرنگاران پاســخ داد و به
خبرنگاری که از او پرسید به رغم
تالشهای مداخلهآمیز روسیه آیا
هنوز خواهان رابطــهای خوب با
مسکو است ،گفت :من خواهان
رابطــه خوب و همــکاری با همه
کشورها هستم .روسیه ،چین و
حتی ایران.
این چندمین بار است که رئیس
جمهــوری ایــاالت متحــده از
تمایل خــود برای مذاکره با رهبر
جمهوری اسالمی می گوید.
پرزیدنت ترامپ دوشــنبه شــش

خــرداد نیز در ژاپن اعالم کرد که
آمریــکا قصد تغییر رژیــم ایران یا
صدمه زدن به آن کشور را ندارد،
بلکه تنها میخواهد از دســتیابی
ایران به ســاح اتمــی جلوگیری
کند.
طــی یــک مــاه گذشــته تنشها
میان جمهوری اسالمی و ایاالت
متحده ،افزایش پیدا کرده است.
مقامهای ایاالت متحده میگویند
اطالعاتی دارند که نشان میدهد
خطر تهدیدهای ایران جدیتر از
گذشته است.
ایاالت متحده میگوید که توافق
هســته ای با ایــران در رفتار این
کشور تاثیر مثبتی نداشته است.
پرزیدنت ترامپ با خروج از توافق
برجــام در اردیبهشــت ،۱۳۹۷
در دو مقطــع در مــرداد و آبــان
سال گذشــته ،دســتور بازگشت

تحریمهــای هســته ای علیــه
جمهوری اســامی ایران را صادر
کرد.
ایــاالت متحــده میگویــد کــه
جمهــوری اســامی بزرگتریــن
دولــت حامی تروریســم اســت،
برنامه موشکی بالیستیک خود را
برخالف قطعنامه  ۲۲۳۱شورای
امنیــت ادامه می دهــد ،و عامل
بیثباتی در خاورمیانه است.
آمریکا در ابتدای ســال  ،۹۸سپاه
پاســداران انقالب اســامی را در
فهرســت گروههــای تروریســتی
قــرار داد .این نخســتین بار بود
که ایــاالت متحده نیروی نظامی
یک کشــور را در چنین فهرستی
در کنارگروههایی چون القاعده و
داعش قرار میداد.
VOA

و رویارویی بــا نیروهای آمریکایی
بیــش از  ۸ســاعت طول کشــید،
اینبار تکلیف کار در ســطح و زیر
آبهــای خلیــج فــارس ســریعتر
روشن میشود.
در مقایســه بــا ظرفیــت کنونــی
نیــروی دریایی ،بضاعت عملیاتی
نیروی هوایی ایران از آن هم کمتر
اســت ،در حالــی کــه قابلیتهای
ی کشــور آمریــکا از راه هــوا،
رزمــ 
جنگ الکترونیک ،قــدرت آتش و
دقت موشــکی ،ورود نســل پنجم
هواپیماهای جنگنده از (مدلهای
مختلــف جــت اف –  . ۳۵اف ۲۲
 ) Raptorآن کشور را در مقایسه
با توان هر نیروی هوایی دیگر دنیا
به یک قدرت بیبدیل تبدیل کرده
است.
پیش از انقالب محاسبه شده بود

که نیروی زمینی ارتش ایران قادر
اســت مدت یک هفتــه در مقابل
هجــوم فرضی ارتش ســرخ اتحاد
شــوروی ســابق علیــه مرزهــای
خودی ایستادگی کند.
طــی رویارویی محتمــل نیروهای
آمریکایــی بــا ایــران ،تفنگــداران
دریایــی آمریــکا ممکن اســت در
یک یا دو جزیــره ایران در آبهای
خلیــج فــارس پیــاده شــوند و
بــرای چنــد ســاعت در آن نقــاط
باقی بمانند (مشــابه با بخشــی از
عملیــات آخوندک و پیاده شــدن
ناویهــا در جزیــره ســیری برای
انهدام محل اســتقرار نفرات سپاه
و موشــکاندازهای آنهــا) ،ولــی
بسیار بعید است که پای سربازان
آمریکایــی به خــاک اصلــی ایران
برسد.

به این ترتیب ،ضعفها و قوتهای
نیــروی زمینــی را در یــک مقابله
احتمالــی بــا آمریــکا ( و متحدان
منطقــهای آن) بایــد از حیطــه
محاسبات حذف کرد.
تنها ظرفیت باقیمانده ایران برای
تالفیجویی علیه مهاجمان فرضی
و متحدان آنها ،توان موشکی است
که اســتفاده از آن حتی با استفاده
از کالهکهای غیرکشتار جمعی،
واکنش غیرمتناسب و گستردهای
را زیــر پوشــش «دفاع مشــروع و
بازدارنده» به دنبال خواهد داشت.
حکومــت تهــران مدعیســت که
در صورت شــروع جنگ از ســوی
آمریــکا ،آن کشــور پایــان دهنده
ً
متقابال رییس
جنگ نخواهد بود! و
جمهور آمریکا مدعی شده است که
آغاز جنگ از سوی حکومت تهران
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ایراندرسراشیبتبدیلشدنبهپاکستانیدیگر!
محمد ارسی
دومیــن مســئله مربــوط به
بنگال یا پاکستان شرقی بود
که ســهم بســیار ناچیزی در
قدرت مرکزی داشــت،یعنی
ً
عمال تحت سلطهی پاکستان
غربی محسوب میشد و وقتی در دادند ...از طرفی استقالل بنگال،
همان ابتدای کار ،به دستور خود مناطــق دیگریاز پاکســتان را به
جنــاح،زبــان اردو بــه بنگالیها فکر جدایی و اســتقالل انداخت.
هــم تحمیل گردیــد ،درگیریهای جدیترین حرکــت تجزیهطلبانه،
قومــی یــا اتنیکــی -فرهنگی نیز در بلوچســتان ،که وســیعترین
میــان دو طــرف فورانکــرد! این ایالت پاکستان محسوب میشود،
درگیریهــای قومــی کــه نتیجهی شــروع شــد و کار بــه مبــارزهی
خودبرتربینی بخش غربی بود ،کار مسلحانه کشید ،بنا به گزارشهای
را به نارضایتی عمومیدر بنگال و متعــدد ،درســال۱۹۷۴میالدی
خواست جدایی از پاکستان غربی حدود پانزده هزار بلوچ مسلح به
کشــید تا عاقبت با پیروزی عظیم سالحهای عراق بعثی ،به جنگ
ِ
دولتمرکزی مشغول
حزب عوامی شیخ مجیب الرحمان و جدال با
در ۱۹۷۱میالدی ،بخش شرقی به بودنــد تــا ماننــد بنــگالدش به
نام بنگالدش اعالم استقالل کرد .استقالل ملی دست یابند...
ژنــرال یحيی خــان حاکم نظامی ایــن دور از حرکــت اســتقالل
ِ
برخورد
پاکســتان ،ندای استقالل خواهی طلبانهی بلوچ ها کــه با
ِ
مــردم بنگال را نشــنید و حکم به
تنــد دولت مرکــزی روبرو شــده
سرکوب خونین دولت و ملت بنگال بود ،در زمان ضیاءالحق به شدت
داد ...در نتیجــه در اندک زمانی ،ســرکوب و تضعیــف گردیــد ولی
بنگال به خاک و خون کشیده شد .از بیــن نرفت ،درواقــع خاموش و
در این مورد ،منابع بنگالی از ســه منتظر ماند تا در زمان مناســب،
میلیون کشــته و زخمیو گمشده از ســرگیرد که نزدیک به یک دهه
گزارش میدهند ،که واقعیت ماجرا است ،دوباره آغاز شده و گسترش
هرچه باشد ،ازگسترهی درگیری و یافته است! درحال حاضر پاکستان
ســرکوبگریها خبر میدهد! و در بــا چندین شــورش مســلحانهی
نهایت با دخالت نظامی هند در آن قومــی وفرقــهای و جدايیطلبانه
ماجرا ،بنگالدش پس از  ۲۴ســال روبروست که کشور را در ناامنی و
درگیری مدام با پاکســتان غربی ،آشفتگی ویرانگری فروبرده ست:
به استقالل ملی دســت یافت و از یک ،با تجزیهطلبی در بلوچستان
زیر ســلطٔه غیر درآمد .در واقع دو که از کنترل خارج شده؛
دهه و نیمی از تشــکیل پاکستان دو ،با جنبش طالبان پاکستان ،که
نگذشتهبود که به دو بخش اصلی درشــمال و بخش هايی از شمال
تشــکیل دهندهی خــود تجزیه و غربی ،شــکل قومی-فرقــهای به
خود گرفته است؛
تقسیمگردید!
اما این شکســت بزرگ در بنگال ،سه ،با قیام و نافرمانی اقوام پراکندٔه
بــرای حاکمــان پاکســتان ،بویژه مناطــق هممــرز بــا افغانســتان
برای نظامیها شروع درس عبرتی روبروســت ،و بدتــر از همــه دعوا
نشــد! پنجابیهــا کــه در مراکــز و درگیــری مســلحانهی هــزاران
قدرت ،خاصه در نیروهای مسلح ،گروه قومی و مســلکی و سیاسی و
دست باال را داشــتند ،در انحصار مافیايی  ...در شــهر بیســت و دو
قدرت و ثروت و امکانات مملکت ،میلیون نفری کراچی ست که:
تــاش بیشــتری از خــود نشــان «در ایــن درگیریهــایقومــی و

با این همشکلی و شباهت متام
وکمالی که «سپاه پاسداران» با
ارتش پاکستان دارد ،آيندهی
ایران چه خواهد شد؟!

فرقــهای و بانــدی ...گاهی هزار
تا ســه هــزار نفــر در روز به قتل
میرسند ۸(».)
حدی از ناامنی
بــاری ،در چنین ّ
عمومــی ،اوضاع درهم ریختهی
قومی ،قتلعامهای تروریستی و
فساد سیاسی و مشکالت متعددی
که پاکســتان بــا آنها روبروســت،
توســعهی پایدار و رشــد فرهنگی
و رفــاه عمومــی یــا ترقــی و تعالی

ملــی هم بیمعنی شــده .در معنا
درماندگــی دولتی ،بــه فقر و عقب
ماندگــی و بدبختی عمومی منجر
گشــته و درحال حاضر راه نجاتی
دیده نمیشود!
پاکستانازجملهیعقبماندهترین
کشــورهای دنیاســت ،بــا وجود
استعداد و امکاناتی که دارد ،نه به
يک کشور صنعتی تبدیل شده ،و
نه به توســعهی پایداردست یافته؛
«پاکستان دارای اقتصادی نحیف
و ضعیف اســت و عمیق ًا وابســته
به درآمدی ســت که پاکستانیها
با کار درکشــورهای دور و نزدیک
به کشور خود میفرستند .صنعت
نســاجی ،که صدور فرآوردههایش
ّ
در تولیدات صنعتی کشور ،نقشی
کلیدی دارد ،در ُبعد فنی در سطح
بســیار پائینی قرار گرفته است .از
طرفی نیروی کار جامعه پاسخگوی
خواســتهای یک اقتصاد مدرن
نمیباشــد ...لذا در دراز مدت ،با
این اندک مایه و فرصت اقتصادی،

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

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

و محتــوای درســی و
سیســتم اداری ،ازایــن
مراکــز عالــی علمــی و
تحقیقیچنانخرابآباد
ارتجاعی و ضدفرهنگی
ناســالمی بیــرون 
آورده کــه از دانشــگاه
و دانشــکده تنهــا نامی
باقــی مانــده و الغیــر!
در واقع این تشــکیالت
علماء اســامی ،احزاب
اســامی متحد ارتش،
و شــاخههای احــزاب
قومی-اسالمی هستند
کــه بــا حضــور قدرتمند خــود در
دانشگاهها و مراکز عالی تحصیلی،
هــر خواســتی را بــه مســوالن
دانشــگاهی حتی به وزراء تحمیل
میکنند.
یکــی از فیزیکدانــان پاکســتانی،
پرویــز هــودَ بهــوی در ایــن بــاره
مینویسد:
«بزرگتریــن خطــر بــرای آیندهی
پاکســتان ،نه تنها مدارس دینی،
شــاید همیــن سیســتم آمــوزش
عمومــی آن باشــد کــه عناصــر
متعصب مذهبــی را برای جهاد و
شهادت تعلیم میدهد  ...به عنوان
نمونه همین آشــوبها و تظاهرات
خشــونتبار اخیر اسالمیستها،
خانــم زبیــده جالل وزیــر آموزش
عمومی را وادارکرد که بگوید:
من نیز خود یک بنیادگرای اسالمی
هستم ،یعنی آن کتابهای درسی
و تعلیمی را که آیات جهادی قران
در آنها درج نشده باشد ،قابل قبول
نمیدانم ۱۱(»...)

ف
ســت؛ و انتلکتوئــل معــرو 
فرانسوی ،برنارد هنری لوی از آن
بهعنوان متخ ّلفترین کشــور دنیا
اسم میبرد»( )۱۳ولی نویسندهی
ن سطور با تحلیل استفن کوهن
ای 
 مولف کتاب ایدهی پاکستان -موافق است که پاکستان را کشوری
درمانده مینامد و به تشــریح پنج
نوع ورشکســتگیای میپردازد که
پاکستان به آنها مبتالست:
• « -۱شکست در برآورده کردن
انتظاراتگذشته؛
•  -۲شکســت در اجــرای قول و
قرارهایی که گذاشته بودند؛
•  -۳ورشکســتگی دیدگاهــی و
نظری ،زیرا بنیانگذاران پاکستان
در پی ایجاد کشور پاکستان بودند
اما م ّلاهــا ،بوروکراتها و نظامیها
دیدگاه و نظر خود را تحمیل کردند
و جمهوری اســامی پاکســتان را
ساختند؛
•  -۴ناکارآمدی و ورشکســتگی
اقتصادی...
•  -۵ورشکســتگی دررهبــری،
درمعنا شکســت رهبران مملکت
در جلــب اعتمــاد تــودهی مردم
پاکستان ۱۴(»...)

این زاد و ولد وحشــتناک و تراکم
جمعیــت شــهری ،بــا سیســتم
آموزشــی ورشکســته و این فضای
تخاصمی موجــود در پاکســتان،
تودهی بدآموخته و عقب ماندهای
از جوانــان به وجــود خواهد آمد،
که بهجای دســت یافتن به رشد و
ترقی اقتصادی ،طعمهی مستعد
و خوبــی بــرای حرکتها و عناصر
سیاسی افراطی خواهند بود)۹(.
اما فقر و عقب ماندگی آموزشــی
و ّ
مصیبــت دیگــر مــردم مظلــوم
پاکســتان اســت که به مشکالت
دیگرینیز دامن زده ست.
ریشهی عقیدتی و فکری تاسیس
در حال حاضر پاکستان از «لحاظ
پاکستان
توســعهی انســانی در پائین ترین
شــکلگیری کشــوری بــه نــام
ردههای فهرست سازمان ملل قرار
پاکســتان نتیجــهی طبیعــی
دارد یعنی از عقب ماندهترینها در
هو ّیتطلبــی دینــی مســلمانان
دنیا محسوب میشود».
هندی در نهضتاســتقاللطلبی
پروفســور حقانــی ســفیر ســابق
مردم شبه قارهی هند از انگلستان
پاکستان در واشنگتن در این مورد
بود .این هویتطلبی اسالمی ،که
میگوید:
به تجزیه و تضعیف فاجعه بارکشور
«در ســال  ۱۹۴۷میــادی ۱۶
باستانی هند منجر گردید ،نتیجه
درصــد جمعیت پاکســتان ســواد
آموختــه بودنــد ،در هندوســتان بهای کالن جهادگرايی اسالمی و
طبیعی تبلیغات دینی و سیاســی
ْ
یک کاسه کردن دین و دولت!
کسانی مثل اقبال الهوری بود که
 ۱۸درصــد مــردم .و حــاال در
هندوستان ،نرخ باســوادی از  ۱۸ باری این است موقعیت کشوری از ســالها قبل ،بذرآن هویتطلبی
درصد در سال  ۱۹۴۷به ۷۵درصد که برای تٔاسیس آن ،به قول مورخ آتشــین را در دل و جــان انبــوه
رسیده و در پاکستان به ۵۵ درصد معاصر،تانزلمن:
میلیونی مسلمانان هندی کاشته
امتســازی و
رسیده اســت ...بدتر از هر چیزی «از دویســت هزا ر تــا دو میلیون و آنهــا رادر جهــت ّ
شرائط آموزشی و تعلیمی دختران کشــته دادنــد و از دَه تــا بیســت جداســری و جهانگیری اسالمی
است که روز به روز بدتر میشود به میلیون آواره و گمشــده )۱۲(»...سوق و شوق داده بودند!
عنوان نمونه  ۶۲درصد از دختران تا ســرزمین امنی برای مسلمانان اشــعار اقبــال کــه ماالمــال از
پنــج تا پانزده ســالهی پاکســتانی هندی ایجاد کننــد ،ولی مملکت نوستالژی گذشته اسالمی ،عشق
از امکانات تحصیلــی محروماندو درماندهای بوجود آمدکه:
بــه احیــای دینــی و در مخالفــت
حتی نوع «برخی آن را دولت یاغی میگویند ،بــا ســکوالریزم ســت ، نقشــی
به هیچ کالس درســیّ ،
مذهبی آن دسترسی ندارند»( )۱۰برخــی عنوان یوگســاوی اتمی را تعییــن کننــده در هویتطلبی و
در این میــان صرف نظر از حضور بــهکار میبرند؛ بعضی هــم براین استقاللخواهی مسلمانان هندی
هــزاران مدرســهی مذهبــی کــه نظرند که پاکســتان خطرناکترین داشت ،که به گستردهترین نهضت
بــا یــاری ثروتمنــدان اماراتــی و نقطهی دنیاســت؛ نخســت وزیر  تجزیهطلبی در قرن بیستم دامن
سعودی.. .در کار ترویج وهابیسم ســابق هنــد جاســوانت ســینگ زد و به تشــکیل کشــور پاکستان
و جهادیزم هستند ،اسالمی کردن میگفت:
منجرگردید!
دانشگاهها وکالجها به لحاظ شکل پاکســتان همــان دولــت طالبانی
{>> ادامه در صفحه}14 :
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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

(514) 731-1443

بنیاد سخن آزاد

Tel: 514-775-6508

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

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

Tel: 514-909-1972

IBNG

همبستگیبازرگانی

کانون فرهنگی خانهما

هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

)2900 Lake (DDO

کتابخـانه نوروززمین

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

کتابخانهنیما

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

دوستداران موسیقی کالسیک

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

اجنمندفاعازحقوقبشر

www.ibng.ca

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

تلفن)514( 626-5520 :

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

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

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

ایران-مونترال
www.addhi.net

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

بنیاد آموزشی و فرهنگی آپتین

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

5180 Queen Mary #400
438-386-6111

گروهرقصخورشیدخانوم
(514) 377-8005

نان سنگک

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز

>> ساعات کار:

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

Tel.: 514-894-8372
www.shaterabbas.ca

مداد ،مجله آنالین مونتــرال

مـداد را آبونه شوید:

www.medad.ca

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

ایران و پاکستان ...
ناموسی کردن مسئلهی کشمیر
و درماندگی و انزوای پاکستان
در مورد درگیری بر سرکشمیر ،به
این دلیل این درگیری را علتُالعلل
درماندگی پاکستان میتوان نامید
کــه ترکیبــی از ارتــش و جامعهی
سنی
علماء اســامی -روحانیون ّ
 ،از همــان دهــه اول پیدایــشپاکســتان ،از مشــکل کشمیر و از
جوّ دشمنی موجود با هندوستان،
نوعــی ناندانــی و ابــزاری برای به
انحصار در آوردن منابع مهم قدرت
و ثــروت «مملکت» ســاختهاند و
بدینوسیله با امنیتی و جنگی کردن
فضای عمومی جامعه ،به ناماینکه

>> ادامه از صفحه13 :
اســام عزیز در خطر اســت()۱۵
تمامی بگیروببندها و قتل و غارت
و سرکوبگری های دستگاه حاکمه
پاکســتان راکه ّ
مرکــب از ارتش و
جامعه علماء دینی اســت ،توجیه
کردهانــد .در واقع ناموسیشــدن
مسئلهیکشــمیر ،ارتش و علماء
جهادی پاکســتان را بــه طبقهی
حاکمه و مســلط این کشــور۱۶۰
میلیون نفری تبدیل کرده و به آنها
این امکان و گشــاده دستی را داده
که:
به نام اصلی بودن مسئله مسلمانان
کشمیر و هشــیاری در برابر خطر
هند ،هر نیاز دیگر ملت و مملکت
را کنــاری بگذارنــد و فاقد اهمیت

		
-------		
happy father's day 2019
			Sunday, June 16

روزهایدوشنبه:

514-624-4579

کالس های فارسی کودکان:

روز پدر گرامی باد!د		

برنامه دورهمی

بنیاد نیکوکاری ایرانیان :
نیکو

facebook: Farzanegan Montreal
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اساســی جلوه دهند .تقصیر تمام
مشکالت و مســائل و کمبودهای
پاکســتان را به گردن هندوستان
بیندازنــد؛ تمامــی منابــع اصلــی
قدرت و ثروت را در انحصار ارتش
سنی قرار دهند؛
و جامعهی علماء ّ
با قانون اساســی کشــور گزینشی
برخورد کنند یعنی فراسوی قانون
قرار بگیرند؛ هر وقــت الزم دیدند
دست به کودتا بزنند و رسما دولت
نظامی تشکیل بدهند؛ دولتهای
غیرنظامــی و نخســتوزیرهای
منتخبرا عمال به تدارکچی تبدیل
کنند بــه ویژه در زمینه سیاســت
خارجــی و رابطــه بــا گروههــای
جهادی شبه قارهی هند ،که تحت

خانه ايران در پنجمين سال متوالي
حضــور خود در فســتيوال شــرق
ميــرود تا دوباره بــا حضور هر چه
پررنگ تر خود بار ديگر نام ايران و
ايراني را در كشور ميزبان پر رنگ تر
رقــم بزند .خانه ايــران ،خانه همه
ماســت فاقد از رنــگ و دين و قوم

و زبــان و در راه باروركردن هر چه
بيشتر حضور در فستيوالها نياز به
همكاري همه شــما دوســتداران
سرزمين خود دارد.
خانــه ايــران از همــه هنرمندان و
هموطنــان داوطلبي كه مايلند با
زمــان و هنر خود با مــا همكاري

كنند ،دعوت به همكاري مي كند.
بياييد زير ســقف خانــه خودمان،
رنگين كمان بسازيم.
facebook:
خانه ایران  -مونترال
maison culturelle de l’iran

گزارش :گروه همبستگی بازرگانان ایرانیان
گــروه همبســتگی بازرگانــان
ایرانیان مونتریال روز چهارشنبه
 15می ســاعت  8صبح جلســه
خــود را با مدیریت و سرپرســتی
آقــای نجــات و خانــم احمــدی
برگــزار کردنــد .طبــق روال
همیشــگی ابتــدا اخبــار خوش
گفته شــد و بعد حضــار خود را
معرفی کردند .سخنران جلسه
آقای علی مختاری مدیر کمپانی
کنپــارس و یکــی از اعضــاء گروه
بود .موضوع سخنرانی چالشهای
مهاجرت عنوان شد .ایشان ابتدا
توضیحاتی در باره تاریخچه شکل
گیــری قوانیــن مهاجــرت تــا به
امــروز داد .قبل از دهه  60قانون
منســجمی برای پذیرش مهاجر
وجود نداشته و حتی بعلت کمبود
تقاضا گاهی به افراد خاص و مورد
نظر نامــه میدادند که اگر تمایلی
دارنــد در خواســت دهنــد و بعد
از  10روز ویزای اقامت برایشــان
فرســتاده میشــد .امــا در مــورد
کارگران بخصوص چینی ها که با
کشــتی بدون ویزا میآمدند چون
به کارشــان برای ساخت خطوط
راه آهن نیاز داشــتند پذیرفته می
شدند ولی در ازای پذیرش پولی از
آنها در یافت میکردند که این کار
بعدا که قوانین تدوین شد قانونی

نفوذ دســتگاه اطالعاتی پاکستان
قرار دارد کامال مستقل از دستگاه
اجرایــی عمل کنند؛ در برابر هیچ
نهاد انتخابی ،مســول و پاسخگو
نباشند؛ پیشرفت و ترقی ملی را در
موشکسازی و ساختن بمب اتمی
و تجهیزات نظامی خالصه کنند...
و در نهایت ،کشور درمانده و درهم
ریخته و بیآیندهای را شکل بدهند
که در افق آینده ،راهی برای خروج
از ایــن بنبســت و درماندگی م ّلی
دیده نمیشود!
باری پرسش خود را تکرار میکنیم:
با این همشــکلی و شــباهت تمام
وکمالی که «ســپاه پاســداران» با
ارتش پاکستان دارد ،آيندهی ایران
چه خواهد شد؟

نبود و خسارت به بازماندگان آنها
پرداخت شد .بعد از دهه  60تا 80
سیستم امیگریشن منسجم شد
و تا دهه  80بدلیل کمبود تقاضا
پرونده ها زود بررسی و جواب بله
یا نــه را میدادند .ولی بعــد از آن
چــون تقاضا زیاد شــد و همه در
خواســتها قبول میشد پرونده ها
گاهی سالها برای بررسی در نوبت
میماندنــد .این اشــکال را هارپر
تشخیص داد و سیســتمی را راه
اندازی کردند که تمرکز روی افراد
مورد نیاز از جنبه منافع اقتصادی
باشد .ولی ناگفته نماند که هارپر
قصــدش صرفــا این نبــود ،بلکه
میخواســت از نظر سیاســی هم
گزینش کند یعنی از کشــورهایی
که نمیخواســت در خواستشــان
را رد کنــد .بنــا بــر قوانین جدید
پذیــرش برمبنــای نیــاز یعنی از

آوریل ۲۰۱۹میالدی
محمد ارسی ،تکزاس

Mohammadarasi@gmail.com

بیــش از  300هــزار نفر پذیرش
حــدود  200هزار نفر یا بیشــتر
فقط نیروی متخصص پذیرفته
میشــوند .این موضوع در تمام
استانها بجز استان کبک در حال
اجــراء اســت .در اســتان کبک
هنوز قانون دقیق پیاده نشــده.
آقای مختاری گفت ولی جامعه
ایرانی هنوز درکی از این سیستم
ندارد چون یک عده ای آمده اند
کــه بر مبنای این قوانین نبوده و
شرایط الزم را برای شروع به کار
ندارنــد مثل زبان و دیگر مهارتها
که ایــن هم به ضرر خودشــان و
هم جامعه کانادا میباشــد چون
بعضــا برایشــان پرونــده ســازی
برای تکمیل پرونده شــان شده.
ایشان در پایان اشاره ای به دلیل
موفقیت خود کرد که آن را مدیون
پدرشان دانست که گفته بودند تو
آنچه میخواهی باشی خواهی بود
نــه آنکه هســتی .نیز ســمیناری
را در مــاه جــون برگــزار خواهند
کــرد بــرای راهنمایــی و دادن
اطالعات درســت بــرای گرفتن
ویزای تحصیلی و کار .جلسه بعد
اعالم ریفرالها و راهنمایی بیزنسی
توســط آقــای وحید خلجــی در
ساعت  9صبح خاتمه یافت.
•

 ۲۰۰۴ص۱۲۷

 -۱۰ســخنرانی پروفسور حسین حقانی،
۱۱جوالی ۲۰۱۳در انستیتویهادسن

 -۱۱منبع شماره ی۹

———

 -۱۲الکس فون تانزلمن ،نیویورک تایمز

 -۱وال اســتریت جورنال ،چهــارده اوت

 -۱۳اســتیفن فیلیــپ کوهــن ،ایــدهی

زیرنویس و منابع:
۲۰۱۷میالدی

 -۲پرویز مشرف ،درخط آتش ص۲۰۸

 ۱۸آگوست ۲۰۱۷

پاکستان ص۲

 -۱۴اســتیفن فیلیــپ کوهــن ،ایــدهی

 -۳احمد رشــید ،ســخنرانی در دانشگاه

پاکستان ص۳

 -۴عبــاس نصیر ،نیویورکتایمــز پانزده

اوائل ســدهی بیســت در میان مسلمانان

 -۵احمد رشید ،سخنرانی دردانشگاه اتاوا

مســلمانان جهــان را تشــکیل میدادند و

 -۶دربــارهی قتــل مشــعل خــان،

زندگی مدرن را خطری برای اســام تلقی

اوتاوا دوازده سپتامبر۲۰۱۳

آگوست ۲۰۱۷

دوازده سپتامبر۲۰۱۳

اطالعیههای سایت مارکسیست

 -۷همان منبع ۳
 -۸همان منبع

 -۹پرویــز هودبــی ،فاریــن افرز دســامبر

 -۱۵شــعار اســام درخطــر اســت ،در

شــبه قارهی هند مطرح شــد کــهاکثریت
دموکراســی و ســکوالریزم و معیارهــای

میکردند!
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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

بدون توسعه ی اقتصادی دیکتاتوری دوام می آورد
دمکراسی بیشتر از آن که یک کاالی لوکس و حاصل انتخاب باشد ،پاسخ
به یک ضرورت عینی و مادی در جامعه است .تا زمانی که این ضرورت
در کشوری شکل نگیرد ،جامعه نیاز به دمکراسی را احساس نمی کندکه
برای آن هزینه بپردازد .اگر هم به شــکل تصادفی به آن دست پیدا کند،
نمی تواند دمکراسی را حفظ و تثبیت کند.
شــرایطی که ضرورت دمکراسی را
موضوع مبارزه در
ایجاب می کند به دو بخش مادی
کشورهایاستبدادی
و فکــری بــر می گردد و بــا هم در
پیوند هستند .از یک سو ،اقتصاد
فقط سیاسی نیست،
یک کشــور باید به حدی از رشد و
اقتصادی هم است.
پیچیدگی دســت یافته باشدکه در
آن تقســیم تخصصــی کار صورت
بگیرد و بــه این واســطه مدیریت امکان جایگزینی آن به صورت غیر
آن نیــاز بــه دانــش و تخصــص خشونت آمیز و در قالب انتخابات
داشــته باشــد .مدیریت تخصصی وجود داشته باشد.
نیز به متخصصین محتاج است .وقتــی به موضــوع ایــن گونه نگاه
متخصــص هــم حاضــر نیســت مــی کنیم در مــی یابیــم که نمی
مدیریت کالن اقتصاد کشــور را بر توان انتظار داشــت در جامعه ای
عهده گیرد مگر در چارچوب کالنی با اقتصاد ضعیف ،ابتدایی و ساده
که چند خصوصیت داشته باشد:
نیــازی بــرای مدیریــت تخصصی
 )1نهادینه باشد.
وجود داشته باشد .یک
یعنی سیســتم مدیریتــی اقتصاد اقتصاد فاقد پیچیدگی
کشــور به شــکل یک نهاد تعریف را هر کســی می تواند،
شــده عمــل کنــد و نــه محصول کمابیــش ،اداره کنــد
ابتکارهــای فــردی و برخوردهای و نیــاز بــه متخصــص
شخصی.
ندارد.
 )2قانون مدار باشد.
همیــن،
بــرای
یعنی بر اساس قوانین تجربه شده دیکتاتورهــا در ایــن
و روشن اقتصادی و مدیریتی عمل گونه کشورهای دارای
کند و نه بر مبنای خواست و منافع اقتصاد ضعیف و ساده
افراد و مافیاها و باندها.
می توانند مستقر شوند
 )3هدفمند باشد.
و زمانــی هم که قدرت
یعنی باید مشــخص باشــد که چه را بــه دســت گرفتنــد
موضوعــی را مــی خواهــد تامین بــه دنبــال توســعه و
کنــد ،به طــور مثال چنــد درصد رشــد اقتصــادی نمی
رشد اقتصادی ،افزایش رفاه مردم ،رونــد و همین قدر که
افزایش صادرات کشور و...
در جامعــه نــان بخور
اگــر قــرار باشــد که یک سیســتم و نمیــری بــرای توده
مدیریتــی ایــن گونه عمــل کند تا هــا فراهــم کننــد و
متخصصیــن بتوانند با اســتفاده خــود در رفــاه و ثروت
از آن اقتصــاد کشــور را بــه طــور زندگی کنند ،برایشان
موفق مدیریت کنند باید برپایی و کافیست.
اســتقرار آن و نیز هدایت روابط با پس این دور تسلســل
آن با بخش های دیگر جامعه تحت توسعه نیافتگی ،فقر و
پوشــش عقالنــی و کارآمد صورت دیکتاتوری بــا فرمول
گیرد.
دیکتاتــوری ،توســعه
بــرای این منظــور حکومــت باید نیافتگــی و فقر تــداوم می یابد و با
قادر به درک ســازوکارهای روابط واقعیت فقر ،دیکتاتوری و توسعه
پیچیــده ی چنین ســاختارهایی نیافتگی تکمیل می شود .تا زمانی
باشــد .چنیــن حکومتــی بایــد از کــه حداقل یکی از این ســه عنصر
افــرادی شــکل گیــرد کــه دارای تغییر نکنــد این چرخــه ی باطل
توانایــی هــای بــاالی مدیریتی و نمی ایستد.
دانش و تجربه ی مکفی می باشند .پرسش اما این اســت که با کدام
برای این منظور باید شایسته ترین باید شروع کرد و چگونه؟
افراد را ســراغ گرفــت .این همان بــرای پاســخ دهــی به این ســوال
شایسته ســاالری است که جوهره شــرایط را آن گونــه کــه هســت
ی دمکراسی می باشد.
ببینیم.
پس مــی بینیم که دمکراســی در فقر :به خــودی خود از میان نمی
واقع پاســخ روشــنی اســت به این رود .برای محــو فقر نیاز به ثروت
پرســش که چه افرادی می توانند اســت .بــرای تولید ثــروت نیاز به
سیســتم پویا و پیچیــده ی روابط توسعه ی اقتصادی است.
میــان ســاختارهای اقتصــادی ،توسعه نیافتگی :تا زمانی که اراده ی
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی کشور سازمان یافته ای نباشد اقتصاد از
را بــه گونه ای مدیریت کنندکه به حالت عدم توسعه به سوی توسعه
واســطه ی تامین رفــاه و آرامش ،نخواهد رفت .این اراده ی سازمان
رضایت همگانی را با خود داشــته یافته همان اراده ی حکومتی است
باشد و اگر این رضایت حاصل نشد که درنظام دیکتاتوری وجود ندارد.

دیکتاتوری :نظامی اســت که با
مدیریــت فقر اقتصــاد را در حالت
عدم توســعه نگه می دارد تا مبادا
به واســطه ی توسعه ی اقتصادی
مشکل سیاسی و امنیتی پیدا کند.
با ایــن توضیحات در می یابیم که
فقر به توســعه نیافتگی و توســعه
نیافتگیبهدیکتاتوریودیکتاتوری
به فقر ســاختاری وابستگی دارند.
بــرای محــو دیکتاتــوری باید فقر
را برداشــت و بــرای محو فقر باید
توســعه ی اقتصــادی داشــت.
بنابرایــن رفتــن به ســمت حذف
دیکتاتــوری بدون حذف توســعه
نیافتگی اقتصادی ســبب ادامه ی
فقر می شود و فقر نیز دیکتاتوری
می زاید.
آیا می توان توسعه ی اقتصادی را
بدون حذف دیکتاتوری به دســت
آورد؟

پاسخ این پرسش منفی است و این
می تواند توهم بن بست پارادوکس
وار را تداعی کند:
بــرای حــذف دیکتاتــوری بایــد
توســعه ی اقتصادی داشت برای
توسعهیاقتصادیبایددیکتاتوری
نداشــت .اما این بن بســت کاذب
بــوده و به دلیل یــک طرفه دیدن
این رابطه است.
واقعیت این اســت که عدم توسعه
ی اقتصادی و دیکتاتوری پا به پای
هم و به صورت تاثیر و تاثر متقابل
بــه پیش می رونــد .یعنی هرکدام
را کــه ضعیف کنیــد ،دیگری هم
ضعیف و هر کدام را تقویت کنید،
دیگری را تقویت کرده اید.
بنابراینتقویتدیکتاتوری،توسعه
نیافتگــی را شــدیدتر مــی کنــد و
تشــدید توســعه نیافتگــی ،بقای
دیکتاتور را تضمین می سازد.
از آن ســوی ،تضعیف دیکتاتوری

شانس توسعه یافتگی را بیشتر می
کند و تقویت توسعه ی اقتصادی
ســبب تضعیــف دیکتاتــوری می
شود.
نــوع رابطــه ی باال به مــا این ایده
را مــی دهدکه موضــوع مبارزه در
کشورهای استبدادی فقط سیاسی
نیست ،اقتصادی هم است .یعنی
همان طور که تالش های فعاالن
سیاســی برای به چالش کشــیدن
رژیم سیاســی سبب ضعیف شدن
دیکتاتوری و افزایش شانس توسعه
ی اقتصــادی مــی شــود ،تــاش
بازیگران اقتصادی برای توسعه ی
اقتصادی نیز می تواند دیکتاتوری

را به چالش بکشــد و آن را ضعیف
ترکند .اگر این دو مسیر با جدیت
و حداقلــی از هماهنگــی به پیش
رونــد در یک مقطعی می توانند با
هم تقاطع و ائتالف پیدا کنند و کار
رژیم دیکتاتوری را یک سره کنند.
پایان دیکتاتوری در کشــور نیاز به
توســعه ی اقتصادی دارد و بدون
آن محــال اســت که تــاش های
سیاسی سبب اســتقرار دمکراسی
شــود .از آن ســوی تامین توسعه
ی اقتصــادی در کشــورمان تــا
زمانی که دیکتاتوری پابرجاست به
معنای خاص و گســترده ناممکن
اســت و برای این منظور باید رژیم

استبدادی را کنار زد .وقت آنست
که در تدوین استراتژی های خود
برای اســتقرار دمکراســی در ایران
به فکر آن باشــیم کــه این دو خط
مبارزاتی سیاســی و اقتصــادی را
همراه و هماهنگی سازیم.
_____
برای اطالع بیشــتر از این بحث و
جزییات آن به برنامه های نگارنده
تحت عنوان «مدیران و بازســازی
ایــران» در تلویزیون دیــدگاه نگاه
کنید و از سایت «بازسازی» دیدن
کنید:
www.didgah.tv
www.bazsazi.org

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!
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ایران در آستانه..

برای براندازی -ضرورتا -نیازی
به اپوزیسیون خارج کشور نیست

کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

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

ance Church:
220 Hyman,
DDO

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ

مجیدمحمدی
و اشــغال میتواننــد رژیمهای
مردم ایران به دنبال انقالبی
معمــوال وقتــی بــه نقطــهی
خاورمیانه را براندازند اما تامین
از جنس سال  ۵۷نیستند؛ آنها
اصالحناپذیــری جمهــوری هزینههای چنین انقالبی می شناسند امنیت بعد از آن دشــوار است
اسالمی میرســیم و این گزاره و همچنین به قساوت روحانیون برای و ســیر حــوادث را نمیتوانند
را تبییــن و تحکیــم میکنیم
جهت دهنــد .تجربــهی ژاپن
حفظ نظام باور دارند.
که جامعهی ایران بدون رفتن
و آلمــان بعــد از جنگ جهانی
جمهوری اسالمی به سر و سامان انقــاب راه بینــدازد .در نمونهی دوم که پس از براندازی رژیمهایی
نمیرســد منتقدان هنجــاری (و قبلی این نــوع براندازی در ســال دمکراتیک و با اقتصاد بازار حاکم
نه صرفــا توصیفی) این گزارهها به  ۵۷پرهیــز از خشــونت جایــی شــود در خاورمیانــه قابــل تصور
شــما خواهند گفت کــه براندازی نداشــت و شــرکتکنندگان همــه نیست؛ کسانی که از اشغال ایران
ممکن نیســت چون اپوزیســیون خشــونت را تقدیس میکردند اما سخن میگویند میخواهند مردم
جمهوری اسالمی پراکنده است و پس از سرکوبهای دههی شصت را از ناامنی و براندازی بترســانند و
مردم آلترناتیوی نمیبینند و شور بــه برانــدازی بــدون خشــونت یا تنها خیالپردازی میکنند.
•
انقالبــی وجود نــدارد و نهادهای اصالحات رسیدند.
ســرکوب قدرتمندنــد .حداقل به ایــن مــدل کــه از انقــاب ســال  )۳جنگ داخلی؛
صــورت جزئــی ،این موضــوع به  ۵۷الهــام گرفته (با اضافه شــدن به این معنا که مخالفان بخشی از
صورت شکایت از اپوزیسیون مدام خشونتپرهیزی در برابر رژیمی که کشــور را در اختیار بگیرند و آنقدر
مطــرح میشــود و مخالفــان نیز سراسر خشــونت است) تنها یکی بر رژیم حاکم در مرکز فشار بیاورند
بدان پاســخی ندارند چون نیازی از مدلهاســت .در کشورهایی که تا آن را سرنگون سازند .این روش
برای گرد هم آمدن نمیبینند .آنها رژیمهای سیاسی سرنگون شدهاند کمونیستها در برخی از کشورها
میدانند از خارج نمیتوان رژیم را مدلهای بسیار متنوعی به چشم مثل ویتنام بوده اســت .این روش
ساقط کرد اما کمتر این نکته را به میخــورد که توجه به آنها میتواند در ســوریه شکســت خــورد چون
رژیمهای اقتدارگرا به یکدیگرکمک
زبان میآورند.
آموزنده باشد.
میکنند تا سرپا بمانند؛ این روش
اگر شــرایطی بــه وجــود بیاید که
حکومــت بــه ســرعت کنــار برود جترب ه بیناملللی براندازی و
در ایــران نیز بــا تمرکــز منابع در
خشــونت آن بــه حداقــل خواهد مورد ایران
دست قدرت مرکزی و امکان یاری
رســید و بخشهــای بیشــتری از چهار مدل کلی برای براندازی یک گرفتن رژیم از روســیه و حزبالله
مردم آشکارا خواستار سقوط رژیم رژیم سیاسی تجربه شده است:
لبنان و حشدالشعبی عراق معلوم
خواهنــد شــد .هرچه بــر اندازی •
نیست جواب دهد.
•
ســریعتر انجــام گیرد هواخــواه و  )۱کودتای نظامی در داخل؛
مشــارکت کنندهی بیشتری پیدا این مــدل در ایران با وجود ســپاه  )۴انقالب سیاسی؛
میکند .این امر ممکن نمیشــود پاســداران غیرممکن است .ارتش حتی در انقالبهایــی که رهبر یا
مگــر بــا حضــور دههــا میلیونــی نیز توسط دستبوســان خامنهای برخی از رهبران آن در خارج کشور
ایرانیــان در عرصــه خیابــان و و مداحــان ســپاه اداره میشــود .حضور داشــتهاند حرکت در داخل
ماندن آنها در ایــن عرصه تا رهبر کســانی که امید دارند سپاه کودتا برای برانــدازی تعیینکننده بوده
جمهوری اســامی اســتعفا دهد کند توجه نمیکنندکه سپاه کشور اســت .در مورد ایران بعد از پایان
و یک حکومــت انتقالی انتخابات را در اختیار دارد و مجلس و دولت عمر رهبــران کاریزماتیــک دیگر
گوش بــه فرمــان و تدارکاتچی آن تصور اینکه مردم در داخل منتظر
سراسری آزاد برگزارکند
هرچــه بر انــدازی ســریعتر انجام هستند .در این شرایط چه نیازی رهنمودهای فرد یا افرادی در خارج
گیرد هواخواه و مشارکت کنندهی به برکناری آنها توسط سپاه وجود باشند بسیار دشوار است .در عین
بیشــتری پیــدا میکند .ایــن امر دارد؟! حتی اگر ســپاه قدرت را به حــال وجود اپوزیســیون در خارج
ممکن نمیشود مگر با حضور دهها تمام در دســت گیــرد و روحانیت کشــور بــرای تغییــر رژیمها هیچ
میلیونی ایرانیان در عرصه خیابان را حذف کند (تصوری بیاساس) ضرورتی ندارد گرچه کمککننده
و ماندن آنها در این عرصه تا رهبر باز سپاه از مبانی ایدئولوژیک نظام است .مردم مصر بدون اپوزیسیون
جمهوری اســامی اســتعفا دهد دست برنخواهد داشت و پوستهی خارج کشور مبارک را برکنارکردند.
و یک حکومــت انتقالی انتخابات مذهبی نظام را حفظ خواهدکرد .در کشــورهای اروپای شــرقی که
•
رژیمهای سیاســی کمونیســتی و
سراسری آزاد برگزارکند
خارجی؛
اشغال
و
ه

حمل
)۲
در کشــورهای آمریــکای جنوبی
ایــن نــوع انتظــار از آنجا نشــأت
میگیــرد کــه تنهــا یــک روش این موضوع در باب ایران متحقق کــه رژیمهــای نظامــی برافتادند
برانــدازی در ذهــن بســیاری از نخواهــد شــد چــون اوال ایــران اپوزیســیونی در خــارج کشــور
موافقــان و مخالفــان جمهــوری کشــوری بســیار بزرگ اســت که وجــود نداشــت تــا حرکتهــا را
کنتــرل آن بعد از اشــغال بســیار هدایت کند .انقالبهای سیاسی
اسالمی وجود دارد:
وجــود یــک رهبــر یــا هســتهی دشــوار است و ثانیا تجربهی عراق فرمهای بســیار متنوعــی دارند و
رهبــری در خارج کــه اعتراضات و افغانســتان به دولتهای غربی رهبران آنها طیفهایی از رهبران
را ســازماندهی و مدیریــت کند و نشــان داد کــه با حملــهی نظامی نهادهای مدنی (مثل سندیکاهای

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
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ل
ع
ا
د
ل

فاعل تغییر تنها مردم ایران اند
تــا کنــون معترضــان بــه رژیــم
جمهوری اسالمی در داخل کشور
باید متوجه شده باشندکه نه احزاب
و گروههــای سیاســی ایرانی مقیم
خارج ،نه روشنفکران ایرانی مقیم
خارج ،نه رســانههای بینالمللی،
نه دولتهای غربی و نه نهادهای
مدنی و مجامع بینالمللی هیچیک
نمیتوانند در براندازی رژیم نقش
کلیدی داشته باشند چون هر یک
برنامههای خاص خــود را در باب
ایران دارند.
•
احزاب و گروههای سیاســی خارج
کشور در پی آنند که روزی «مردم
ایــران بدانهــا رجوع کننــد و فوج
فــوج از آنهــا خواهــش کنند قدم
رنجه کرده و رهبری حکومت آنها

بت است

داوند مح

خ

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

اطالعیه

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

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

کارگری) تا فعاالن سیاسی را شامل
میشوند.
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_____________
کمیته «یادمان»  -مونترال
comiteyadman@gmail.com

ـــــــــــ
را پذیرا شوند» ،رخدادی که هرگز
اتفاق نخواهد افتاد چون کســانی
که رژیمی را بر میاندازند حکومت
را تقدیم دیگــری نمیکنند؛ اکثر
روشــنفکران و دانشگاهیان ایرانی
در خــارج کشــور نیز یا بــا ایدهی
جمهوری اسالمی کنار آمده و اگر
مب ّلغ نظام نباشند سکوت میکنند
تا به راحتی بتوانند به داخل ســفر
کنند؛ مخالفــان جدی جمهوری
اســامی در میان آنها به شدت در
اقلیتهستند.
•
رســانههای غربــی بــه دنبــال
بهرهبرداری خبری خود از رویدادها
هستند و دلشان برای دمکراسی و
آزادی در ایــران نمیتپد همچنان
کــه در ایــن چهــل ســال نتپیده
اســت؛ رســانههای غربــی عمدتا
در دســت چپهاســت که با زبان
ضدامپریالیستی /ضداسرائیلی و
شــعارهای چپگرایانهی جمهوری

اسالمی همراهی دارند.
•
دولتهای غربی بــه دنبال منافع
خود هستند و با هر دولتی که این
منافــع را تامین کنند یــا تا حدی
تامین کندکار میکنند.
•
نهادهایمدنیومجامعبینالمللی
نیز ماموریتهای محدودی دارند
که تغییر رژیم یکی از آنها نیست.
بر همین اســاس اســت کــه تنها
مــردم ایــران در داخــل کشــور
میتواننــد خــود را از شــ ّر رژیــم
خالصی بخشند و نباید امیدی به
خارج برای براندازی رژیم داشــته
باشند.

بهترین فرصت بیناملللی برای
براندازی
نداشــتن امیــد بــه برانــدازی در
میان اســتمرارطلبان و چپهای

{>> ادامه در صفحه}38 :
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 80میلیون گروگان یک آخوندِ روانی
با لشگری از دزدان!

کوروش گلنام
ســی و یک ســال اســت کــه علی
خامنهای به عنوان رهبر ،با ندانم
کاریها ،رویا بافیها ،با خود بزرگ
بینی بیمارگونه در میان انبوهی از
ِ
دزدان و چاپلوسان ،که شماری از
ســرداران پوشالی هستند ،با
آنان
ِ
برپایی در حقیقت
کوشــش برای
ِ
یک "خالفت اســامی ِشــیعه در
منطقه" ،مردم ایران را به گروگان
گرفتــه و آنــان را هــر روز بیش از
پیش گرفتار رفتارهای روانی خود
ساخته اســت .گفتن از این که در
روند بیش از سه دهه رهبری او چه
ســرمایهها از ایران بباد رفته است
بــی کوچکترین ســودی نــه تنها
بــرای مردم که حتا برای حکومت
مافیایی ِ
خود او ،تنها تکرار است.
ِ
سر درگمی و پا گذاشنت در راه
ویرانی ایران
حکومت اسالمی در همه زمینهها
ِ
خدای
با شکست روبرو شده است.
ِ
ِ
ادعای خامنــهای ،تار و پود
مــورد
ایــن آخوند را بــا دروغ و ریا کاری
بافته اســت .در همه این ســالها
از پذیرش مســئولیت شــانه خالی
نموده و فرار نموده است .کوشش
کرده اســت که همــه فضاحتها
و رذالــت هایــی را که بــا همراهی
فرندش آقا مجتبا (مجتبی) ،دولت
پنهان و امنیتی ِ
های آدمکش ببار
آورده اســت ،بــه دیگران نســبت
دهد .ابایی نداشته است که برای
نگاهدری از موقعیت خود اگر نیاز
باشــد ،هرکســی را ذبح اســامی
بفرماید .همه تصمیم گیری ِ
های
مهــم از آن میــان رونــد پبش برد
پنهــان برنامه هســتهای ،دخالت
ِ
در کشورهای دیگر و تشکیل گروه
ِ
هــای مــزدور و مفت خــوار و براه
انداختن درگیری و کشــتار در این
کشورها ،مذاکره پنهان با آمریکا،
روند رسیدن به برجام و ...همه با
دستور و دخالت مستقیم او انجام
گرفته و همــه هم با زیان ،بدنامی
و آبروریــزی روبــرو گشــته ولی آقا
که حتا در کار کتاب ِ
های آموزشی
آموزشــگاهها و دانشــگاهها نیــز
دخالت میکند ،مســئولیت خود
را انــکارکرده و خود را از خطا مبرا
دانسته است! در تمام این سالها،
همه کوشــش ویرانگــرش را بکار
برده تا با دروغ پردازیها ،کارهای
مهمــی که به سرنوشــت مــردم و
میهن ما ارتباط داشــته است را از
چشم مردم پنهان نگاه دارد .همه
کارهــا را بــا زد و بندهای پنهان و
پشــت پرده حتا گاه بــدون آگاهی
دولتهــا و مجلسهــای قالبــی
به شــکلی پیش برده است که اگر
روزی به گرفتاری منجر شــد و راز
از پرده بــرون افتاد ،بگوید نه تنها
در این زمینه دخالتی نداشــته که
تذکر و هُ شــدار نیز داده است! این
روند سیاستهای بیمارگونه رهبر
مقدس اینک او را به جایی رسانده
اســت که حتا نمیداند چه بگوید
و بــه کجا رو بیــاورد زیرا شــیرازه

کارهای مملکت از هم گســیخته
اســت! تنهــا یــک رهبــر روانی در
چنیــن وضعی کــه ایــران را به آن
دچار کرده اســت ،میتواند بازهم
ریــا کاری کند و بگوید :نه مذاکره
میکنیــم و نه جنگ میکنیم ولی
در همآن حال پشــت پرده دســت
به یک برنامه ریزی ایران بر باد ده
زده و مــزدوران خــود را وا دارد به
خرابکاری! آقا کــه خیالش راحت
اســت .در کاخ و میــان نگاهبانان
بســر برده ،نه غــم نــان دارد و نه
سودای کار .ایران نیز مورد یورش
نظامی قرار بگیرد نخستین کسی
ِ
جناب
که به سوراخی بخزد ،همین
خامنه ِ
ای شجاع السلطنه است!

چنین دیوانگیها ،ایران را به
آتش میکشد
نگارنــده در نوشــته پیشــین خود
یادآور شــده بود کــه این حکومت
و رهبر معظم با ســرداران پوشالی
تــوان جنــگ رو در رو بــا آمریکا را
نخواهند داشــت و چون همیشه
کوشــش میکنند با دست زدن به
ترور و خرابکاری در پی امتیازگیری
باشند .شــاهد بودیم که در هفته
گذشــته در چهار کشــتی در بندر
فجیره بمب گذاری شد و حوثیها
ِ
ِ
ِ
حکومت ایران،
ساخت
پهباد
نیز با
به دو منطقه نفتی عربستان آسیب
وارد آوردند .حکومت اسالمی برای
رد گم کردن چون همیشه ریاکارانه
این خرابکاریها را محکوم و فورن
(فورا") انگشــت اتهام را به سوی
اسراییل نشانه رفت .کسی ولی نه
محکوم نمودن و نه اتهام حکومت
اســامی بــه اســراییل را جــدی
نگرفت .بررســیها ،که بــه ویژه از
ایــن نظرکه کشــوری چــون نروژ
نیز در آن دســت داشت مهم بود،
همآنگونه که شماری کارشناسان
گمان میکردند ،بیشترین امکان
ِ
ِ
حکومــت
دســت داشــتن
را بــه
اسالمی ایران در این خرابکاریها
ِ
داد .اینــک نیز خبر برخورد راکتی
در نزدیکــی ســفارت آمریــکا در
عراق منتشــر شده است .کارهای
خطرناکــی که اگــر پاســخ بگیرد
فاجعــهای بــزرگ را بــرای مــردم
ایــران رقــم خواهــد زد .خامنهای
و حکومــت تبهــکارش هیچــگاه
شــهامت آن را نداشتهاند که چون
دیگــرگروههــای تبهکار اســامی
ماننــد طالبــان ،داعــش و یا بوکو
حرام مســئولیت جنایتهایشــان
را به عهده بگیرند .آنها همیشــه
دخالت خود را انکار نموده و خود
را پشــت گروههای مزدور دســت
پــرورده ،پنهان کردهاند شــرم هم
نمیکنندکه هم رهبر و هم شماری
دیگر از باالترین سران حکومت ،تا
کنون در دادگاه هایی در سه کشور
فرانسه ،آلمان و آرژانتین به شکلی
ِ
سندهای
قانونی و رسمی و با ارائه
انکار ناپذیر ،به عنوان تروربست و
آدمکش محکوم شدهاند و تا کنون
بیــش از  ۴۰تن از آنها در لیســت
ســیاه آدمکشــان و تبهکاران قرار

گرفتهاند .شرم نمیکنندکه با پول
فراوانی که از کیســه مــردم هزینه
میکننــد ،دســت به مغز شــویی
جوانان در کشورهای منطقه زده
"اســام خونریــزِ خود"
و بــه نــام
ِ
ِ
برای رفتــن به "بهشــت خیالی و
دروغین" آنان را به ترور ،آدمکشی
و انتحار تشــویق میکننــد .فرق
جوانان نگون بخت
نمیکندکه این
ِ
ایرانی ،افغانســتانی ،پاکســتانی،
عراقی ،لبنانی سوریهای و یا یمنی
باشند .همه در دام فریبهای این
حکومت مافیایی گرفتار آمدهاند.

ِ
سیاست نادرست شماری از
کوشندگان در اپوزیسیون
سرنوشــت مــردم و میهــن برای
نگارنــده به عنــوان یــک ایرانی از
اهمیت ویــژه برخوردار اســت بنا
بــر این جنــگ را که بــی تردید به
فروپاشی زیر ســاختهای جامعه
ایران خواهد انجامید و پایانش به
هیچ رو روشن نیست که چه بر سر
مردم و میهن ما خواهد آمد ،یک
فاجعــه وحشــتناک میدانم .ولی
از دیــد من ،باید ارزیابی درســتی
داشــت کــه چــرا وضع بــه چنین
دورِ خطرناکی رســیده اســت؟ آیا
آمریکا ،اســراییل و یا عربســتان و
دیگرکشورها این وضع را به وجود
آوردهاند یا سیاستهای ویرانگر و
آتش افروزانه حکومت اسالمی به
ِ
آخوند بی درک و درایتی
رهبری
مافیایی
چون خامنهای و دولت
ِ
پنهــان او ایران را بــه این پرتگاه
خطرناک رســانده اســت؟ چهل
ســال به هرکارکثیــف و جنایتی
دســت زده انــد؛ بارها گــروگان
گیــری کردهانــد و هــم اکنــون
شماری گروگانها از ملیتهای
گوناگــون و یــا دو تابعیتــی در
زندانهــای اســامی گرفتــار
هستند؛ سفارت خانههایشان را
به النه جاسوســی مبدل کرده و
از امتیازهــای دیپلماتیک نهایت
اســتفادههای رذیالنــه را بــرده
انــد؛ در کشــورهای گوناگــون
بمــب گذاری کرده و آدم کشــته
و تــرورکرده انــد؛ در قاچاق مواد
مخدر ،به هر جا که توانستهاند،
دســت داشــتهاند (توجــه کنید
کــه تنها در شــش تا هشــت ماه
گذشــته چه میزان محمولههای
بــزرگ هروییــن از کامیونهــا و
کشتی هایی که در ایران بارگیری
کردهاند ،کشــف شده است)؛ به
عنوان نخستین کشور در جهان
بــرای پنهــان کــردن پولهــای
کثیف (پول شویی) شناخته شده
اند؛ همه منطقه را با جنگهای
نیابتــی بهم ریختهاند که ســدها
هزار قربانی به جا گذارده اســت؛
چهــل ســال خواســتار نابــودی
اســراییل (یــک عضــو رســمی
ســازمان ملــل) شــدهاند و بارها
در رونــد صلح میان فلســطنیان
و اســراییلیان خرابــکاری نموده

{>> ادامه در صفحه}30 :

www.ilsmontreal.org

the Iranian Literary Society
)of Montreal (Canada
Société littéraire iranienne
)de Montréal (Canada
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فاضل

«ساک»؛
حامیان :گروه علمیآموزشی َ
مجل ٔه هفته؛ کتابخان ٔه نوروززمین

سخنرانی مشترک (پنل) با موضوع:

«نکوداشتپروفسوراحسانیارشاطر»

سخنرانان:

پروفسورمحمداستعالمی

(استاد زبان و ادبیات فارسی
و ادبپژوه پیشکسوت)

فرشیدساداتشریفی

(پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی
در دانشگاه مکگیل)

با همراهی :

دکتر حورا یاوری

زمان :یکشنبه  2ژوئن 2019

وتکنوازیهنرمندبرجسته

ساعت  4تا  6بعدازظهر
------------

نشانی 1۵1۵:سنتکاترین غربی؛
دانشگاه کنکردیا؛ ساختمان EV؛ طبقه دوم ،سالن2.260 :

EV building (The Engineerig and Compouter Science
building) of Concordia University:
)1515 St. Catherine west (corner of Guy
Room: EV2.260
Guy

شـوان توکل
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www.paivand.ca since 1993

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

اگر شما به آسم مبتال هستید ،باید دور گوشت به ویژه گوشت فرآوری
شــده را خط بکشید .فراموش نکنیدکه نیترات و نیتریت موجود در
کالباس ،ژامبون ،ساالمی و انواع سوسیس آسم را تشدید میکنند.

شــواهد علمی معتبــری پیرامون
ارتبــاط بیــن رژیم غذایی و اســم
وجود ندارد و بــرای قطعی کردن
فرضیه تغذیه به مثابه درمان ،به
مطالعات بیشتری نیاز است.
در پژوهشــی قدیمیتر ،محققان
پــی بــرده بودنــد کــه خــوردن
سوســیس یا ســایر گوشتهای
فــرآوری شــده به وخامــت حال
بیماران مبتال به آسم میانجامد؛
طــوری کــه تاثیــر محصــوالت
گوشــتی در حمله آسم به مراتب
از تاثیر ســیگار ،کمبود تحرک یا
اضافه وزن بدتر است.

نتیجــه تحقیــق پژوهشــگران
دانمارکــی در کنگــره بینالمللــی
بیماریهــای تنفســی ارائه شــده
است.

مصرف ویتامین د
بیمــاران آســمی بایــد دور آن
دســته از مــواد خوراکــی را نیز که
موجــب التهــاب میشــوند ،خط
بکشند .مثال از افزودنـیها یا مواد
نگاهدارنــدهای کــه در کنســروها
یــا فســت فودهــا وجــود دارد یــا
رنگهــای خوراکی مثل تارترازین
دوری کنند .تارترازین همان رنگی
است که نوشابهها یا آب میوهها را
زرد یا نارنجی میسازد .سولفیتها
هم میتوانند علت تشــدید حمله
آســم باشند .برای همین بیماران
آســمی بایــد مراقــب گلوتامــات
موجود در ســوپها و ســسهای
آماده باشند.
ویتامیــن د در مهار بیماری آســم
نقش بسیار موثری دارد؛ ویتامینی
که حتی به تکوین ریه در جنین و
ســلولهای سیستم ایمنی کمک
میرســاند تــا مانــع فعال شــدن
واکنشهــای آلرژیــک در بــدن
شــوند .در عین حــال ویتامین د
کمــک میکنــد کــه مکملهــای
دارویی حاوی کورتیزون اثربخشی
بیشــتری بر درمان آســم داشــته
باشند.
آسم عوارض روانی نیز دارد و اکثر
مبتالیــان پیوســته در بیم خفگی
به ســر میبرند .مطالعات نشــان
میدهندکه غذا نقش مســتقیمی
در فراوانی حملهها و تشنجها دارد.
برای همین کارشناســان توصیه
میکنندکه بیماران مبتال ،گوشت
را از برنامه غذایی خود حذف کنند
تا ضریب آسایش جسمی و روحی
خود را باال ببرند.
•

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

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

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

آیا تغذیه درست به درمان بیماری آسم کمک میکند؟

Real Estate Broker

شرکت حمل و نقل بین املللی

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

www.loadextransport.com

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

info@loadextransport.com

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح
-------------

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

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

www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع

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

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

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

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

T: 514-341-2235
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هر حمله آســم میتواند به قیمت
زندگی فرد مبتال تمام شــود .این
بیماری مزمن التهابی ،راه تنفس
را تنگ میکند و تشــنج ناشــی از
حمله میتواند آن چنان خطرناک
باشد که هوایی به ریه نرسد .اکثر
مبتالیان به آسم ناچارند تمام عمر
را با دارو سپری کنند.
در کشــورهای صنعتــی از هــر ده
نفــر ،یکــی به آســم مبتالســت.
سازمان جهانی بهداشت میگوید
حدود  ۲۳۰میلیون نفر در سراسر
دنیا از بیماری آســم رنج میبرند.
جمعیت جهانی آســم این تعداد را
 ۳۰۰میلیون نفر میداند و از مرگ
ســاالنه ۴۰۰هــزار نفــر در اثر این
بیماری خبر میدهد.
اکنون آشکار شده که فرآوردههای
گوشتی مختلف میتوانند خطرات
آسم را افزایش دهند .گوشتهای
نمک ســود و فرآوری شده حاوی
نیترات هســتند که نقشی کلیدی
در گسترش التهاب تنفسی دارد.
نیتــرات و هــر مــاده نگاهدارنــده
شیمیایی و مصنوعی میتوانند ریه
را تحریک یا قفســه سینه را تنگ
کنند.
پژوهشــگران کلینیــک دانشــگاه
کپنهاک به این نتیجه رســیدهاند
که تغذیه درست ،تاثیری مثبت و
مســتقیم روی بیماری آسم دارد.
طبــق تحقیق آنهــا ،آن دســته از
مبتالیان کــه آگاهانــه از خوردن
برخی مواد غذایی پرهیز میکنند
و متقابال به ورزش روی میآورند،
احساس بهبودی بارزی دارند.
تغذیه صحیح به شــکل ملموسی
تنگی نفس ،درد قفســه ســینه و
خس خس ریه را کاهش میدهد.

تغذیه و ورزش
در ایــن مطالعه ۱۲۵ ،نفر در چهار
گــروه مختلــف بــه مدت هشــت
هفته مورد آزمایش قــرار گرفتند.
•یک گروه مواد غذایی سرشــار از
پروتئیــن دریافت کرد که به ایجاد
تعــادل در قنــد خون منجر شــد.
در برنامــه غذایی این گروه میوه و
سبزی فراوانی وجود داشت.
• دومیــن گروه انــواع ورزشها را
انجام داد و تمرینات فشــردهای را
پشت سرگذاشت که ضربان قلب را
افزایش میداد.
• گروه سوم ،هم ورزش میکرد و
هم رژیم غذایی خاصی داشت.
• گروه چهارم نه ورزشکرد و نه از
برنامه غذایی خاصی تبعیت کرد.
شــرکت کننــدگان در گــروه دوم
گرچــه نتوانســتند عملکــرد ریــه
خــود را بهبود بخشــند امــا تاثیر
مثبت روی وضعیت آســم خود را
تجربه کردنــد .ایــن در حالی بود
که بسیاری از بیماران میترسیدند
که مبادا ورزش کردن باعث حمله
آسم شود.
بهترین نتیجه را گروهی گرفت که
هــم ورزش کــرده بــود و هم رژیم
غذایی ســالم داشــت .آنهــا صرفا
عملکــرد جســمی خــود را بهبود
نبخشــیدند بلکــه عالیم اســم در
آنهــا ۵۰درصــد کاهش یافــت .به
گفتــه محققــان ،ورزش و تغذیــه
مناسب میتواند جایگزین برخی از
داروهای ضد آسم شود .البته هنوز

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!
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مالزی هم ضایعات پالستیکی کانادا ،آمریکا،
اروپا و چند کشور دیگر را به آنها باز میگرداند
مالــزی بــا بازگردانــدن بیــش از
۴۰۰تن ضایعات پالستیکی آلوده
به آمریکا ،اروپا ،وکشورهای دیگر،
از این که به زباله دانی جهان تبدیل
شود ،امتناع می کند.
هفته پیش  ۹کانتینر حمل در بندر
«کالنــگ» در غــرب کواالالمپور
پیدا شدکه شامل ظروف پالستیکی
با برچســب های نادرست ،و زباله
هــای غیر قابل بازیافت مثل لوازم
خانگی و زباالت الکترونیکی بود.
«یئو بی یین» وزیر انرژی ،علوم،
فن آوری ،محیط زیست و تغییرات
اقلیمی گفت کــه آمریکا ،بریتانیا،

کانــادا ،ژاپــن ،چین ،عربســتان
ســعودی ،بنــگالدش ،هلنــد ،و
ســنگاپور منتظــر بازگشــت ایــن
زباله ها باشــند .ماه گذشته نیز ۵
کانتینر به اسپانیا بازگردانده شد.
از  ۲۴آوریل ســال جــاری ،مالزی
یک نیروی مشــترک تشکیل داده
اســت تا جلوی واردات غیرقانونی
ضایعــات پالســتیکی را بگیــرد.
مقامات کشــور تا کنون موفق به
انجام  ۱۰عملیات شده اند.
خانــم یئــو در یــک کنفرانــس
مطبوعاتی گفت که شــرکت های
بازیافــت بریتانیایی ،در دو ســال

هایکهارتونیان

گذشــته بیش از  ۵۰هزار تن زباله
های پالســتیکی به مالــزی صادر
کردند .وی گفت« :ما ازکشورهای
توسعهیافته می خواهیم تا کنترل
ضایعات پالســتیکی خود را مورد
بررسی قرار دهند و آشغالهایشان
را به کشــورهای در حال توســعه
نفرستند».
ســال گذشــته ،چیــن واردات
ضایعات پالســتیکی را غدقن کرد
که بخشــی از تالش این کشور در
تمیزکردن محیط زیست است.
•

مشــاورامالک

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

وجـه

ش خرید

د
ر بهترین

منطقه

wn
به قیمdownto

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

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

______________
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

دکترریموندرضایی

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

Ap

po

rtez vot

in!
v
re

 اورژانس:پزشک خانواده

:پزشکان خانواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

بدون وقت قبلی
Family Physician

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Faranak Hashemi D.M.D.
Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D.

Dr. Raymond Rezaie

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

:پزشکان متخصص

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

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

Tel.: (514) 933-8383













1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

رستورانپیتزایی
اطلس

Guy

www.atlaspizza.ca

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

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
مشاوره ختصصی سرمایه گذاری در امالک

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

خدمات ما

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

• فروشالستیکباقیمتهایبیسابقه
( 13تا  24اینچ) از  49دالر
• نصب الستیک و باالنس چرخ ها از 10دالر
• تعویض روغن کاسترول :از 35دالر
• تعویض ترمز با کیفیت عالی :از 79دالر
• تعمیرجلوبندیهرنوعاتومبیل
آمریکایی ،اروپایی ،ژاپنی وکره ای
• عیبیابیبوسیلهتجهیزاتبهروزو
«اسکنراسنپ آن»Snapon Scanner
(در مدت کمتر از  20دقیقه)
• قیرپاشی وضد زنگ کف اتومبیل :از 55دالر
• بازرسی کامل اتومبیل قبل از خرید (101
نقطهاتومبیلراچکمیکنیم):فقط 35دالر
• خریدوفروشاتومبیل(:اتومبیلهای
خریداریشده،شامل 20هزارکیلومتریایک
سالگارانتیمی باشد)
• شرایط وِیژه برای تازه واردین (زیر2سال)
درصورت خرید GSTرا مهمان ما باشید
• بابهترینتسهیالت فاینانس
درخدمتهموطنانگرامی

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مشاوره و ارزیابی رایگان

و فروش،
رید
مسینار رایگان خ به فارسی
جاره و وام مسکن بعدازظهر
ا
ا5
نبه  9جون از  3ت 514-57
یکش
4-547
رزرو2 :
تلفن

با مدیریت
خشایارشادانلو

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

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

 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

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani

Iranian Business Directory

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca

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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سالمت..

فشار خون چیست؟

علل فشار خون باال
از هــر ده نفر مبتال به فشــار خون
باال ،در نه نفر آنان ،یعنی  %90علت
دقیق برای فشــار خون شــناخته
نشده است که نوع اولیه پرفشاری
خون نامیده میشود.
در تعدادکمی از افراد مبتال به فشار
خــون باال (نــوع ثانویه پرفشــاری
خون) عواملی همچون تنگ شدن
ســرخرگ کلیوی و یــا اختالل در
تولید هورمونهای مترشحه از غدد
فوق کلیوی ،بیماریهای بافت کلیه
در ایجــاد بیماری نقش دارند .و یا
برخی اوقات ،بعضــی داروها مثل
داروهایی که بــرای درمان آرتریت
و یا افســردگی اســتفاده میشود،
موجــب افزایــش فشــار خــون
میگردد.

شرح بیماری فشار خون باال
ت از
ت اســ 
فشــار خون بــاال عبار 
ن خون
ش فشار وارد ه از جریا 
افزای 
ی خونی.
ب ه دیوار ه رگها 
ی «کشــنده
ن باال گاه 
فشــار خــو 
بیســر و صــدا» نامید ه میشــود
ی اکثر ًا فشــار
ل انتهای 
زیرا تا مراح 
ی نــدارد.
چ عالمت 
خون بــاال هیــ 
توج ه داشت ه باشید ک ه فشار خون
ی در اثر اســترس و
بطــور طبیعــ 
فعالیت بدنی باال میرود ،اما فردی
ن باال
ی فشــار خو 
کــ ه دچار بیمار 
ت نیز فشار
است ،ب ه هنگا م استراح 
ی است.
ش باالتر از حد طبیع 
خون 

عوامل مستعد کننده بیماری
فشار خون باال
ی  60سال:
ن باال 
•س 
تحقیقــات نشــان داده اســت که
آســیب دیــدن ســلولهای کلیوی
intimal
fibroplasias
مهمترین علت ابتال به فشار خون
در افراد مسن میباشد.
بهتریــن راه بــرای جلوگیــری
آســیب دیــدن ســلولهای کلیوی
اصــاح رژیم غذایی و اســتفاده از
میوههــا و ســبزیجات و دانههای
کامــل غالت و حبوبــات و مغزها
و دانههــا و خــودداری از مصــرف

ع فشار خون باال:
عالی م شای 
بسیاری از افرادکه دچار فشار خون
بــاال هســتند ،احســاس بیماری
ندارند و حال عمومــی آنان خوب
اســت %15 .افراد ســن باال دارای
فشــار خون هســتند و خودشــان
خبر ندارند .در مواردی که فشــار
خــون خیلی باال می رود ،ســردرد
وگاهــی اوقــات نیز تنگــی نفس و
خونریزی از بینــی رخ می دهد .با
این وجود تنها راه تشخیص فشار
خون بــاال ،انــدازه گیــری میزان
فشــار خون است .عالی م سردرد و
ســرگیجه ،خوابآلودگی ،گیجی،
ن در دستها
ی و مور مور شد 
کرخت 
ی از
و پاها ،ســرف ه خونی؛ خونریز 
ط به
س شدید مربو 
ی نف 
ی و تنگ 
بین 
ن بطور بحرانی
ن فشار خو 
باالرفت 
هستند.

دانههای تصفیه شــده
و بدون پوســته غالت
و جلوگیــری از افزایش
وزن میباشد.
• چاقی و اضافه وزن
• سیگارکشیدن
• مصرف الکل
ی حاوی
• رژیــ م غذای 
ی اشــباع
ک یا چرب 
نم 
شد ه زیاد و عدم مصرف
میوه و سبزی
• کم تحرکی و نداشتن
فعالیت بدنی کافی
• استرس
ل ژنتیکی:
• عوام 
اگــر یکــی از والدیــن و یــا هــر دو
دچار فشار خون باال باشند ،خطر
ابتالی فرد به فشــار خون بیشــتر
ی فشار خون
است .سابق ه خانوادگ 
باال ،سکت ه مغزی ،حمل ه قلب 
ی یا
• نارسایی کلیه
ی ضد حاملگی،
ف قرصها 
• مصر 
ی از انــواع
اســتروییدها و بعضــ 
ی مهارکنند ه اشــتها یا •
داروهــا 
دکونژستانتها

پیشگیری از بیماری پر فشاری
خون
برای پیشگیری از ابتال به بیماری
فشــار خون باال،وزنتان را کنترل
کنیــد .اگــر اضافــهوزن داریــد،
رژیــم بگیرید .کم کردن حتی یک
کیلوگرم از وزنتان هم برای کاهش
فشار خون مفید است.
• مرتــب ورزش کنید 30 .دقیقه
ورزش در هر روز بهترین راه مبارزه
با پرفشاری خون است.
• مصرف روزانه نمک را کم کنید
(حــدود  1قاشــق چایخــوری).
ســدیم عالوه بر نمک در بسیاری
از غذاهــای بســتهبندی شــده،
نوشابههای گازدار ،جوش شیرین
و بعضــی شــربت معدههــا وجود
دارد .بــرای اطالع یافتن از مقدار
ســدیم بکار رفته در مــواد غذایی
برچســب آنها را قبل از مصرف به
دقت مطالعه کنید .اگر میخواهید
از مواد جایگزین ســدیم اســتفاده
کنید ،حتم ًا با پزشــک مشــورت
کنید؛ زیرا برخی از این مواد برای
همه افراد مناسب نیستند.
برای پیشگیری از ابتال به بیماری
فشــار خون بــاال،از رژیــم غذایی
حاوی میوه و ســبزیجات فراوان،
لبنیات کمچرب و غذاهای حاوی
پتاسیم نظیر دانههای سبوسدار
و خشــکبار استفاده کنید .بهنظر
میرسد پتاسیم از پرفشاری خون
جلوگیــری میکند .مصرف 3500
میلیگــرم پتاســیم در روز توصیه
میشود.
• از مصــرف مشــروبات الکلــی
بپرهیزید.
• در نظر داشــته باشــیدکه فشار
خون را در برنامه تستهای  6ماهه
خود قرار دهید.
ی فشار خون
• اگر سابق ه خانوادگ 
باال وجود داشت ه باشد ،فشار خون
ل شود.
باید مرتب ًا کنتر 
• اگر باردار هســتید ،مرتب برای
معاینه پیــش از زایمان بــه مراکز
درمانــی مراجعــه کنید تــا مراقب
بهداشــت بتوانــد بــه پرفشــاری
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www.plexisign.com
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ســرخرگها خون را از قلب به دیگر
نقاط بدن میرســانند .برای آنکه
خون بتواند در این عروق به جریان
در آیــد ،نیــاز به فشــار مناســبی
دارد .این فشــار جریــان خون در
سرخرگهای بدن یعنی فشاری که
در هــر انقباض عضلــه قلب در اثر
برخــورد خون به دیواره ســرخرگ
وارد میشود ،فشار خون نام دارد.
هنگامــی که ســرخرگهای بزرگ،
قابلیت ارتجاع و استحکام طبیعی
خود را از دســت بدهنــد و عروق
کوچک نیز باریکتر شــوند ،فشــار
خون باال می رود .قلب همانند یک
پمپ با انقباض و استراحت خود،
خون را به داخل عروق میفرستد.
در زمانهــای مختلــف مراحل این
پمپاژ ،فشــار خون در ســرخرگها
تغییرمیکند.
باالترین میزان فشار خون" ،فشار
سیســتولیک" اســت کــه همان
فشاری است که به هنگام انقباض
ماهیچــه قلب موجب میشــود تا
خــون از قلب به ســایر نقاط بدن
برسد.
کمترین میزان فشار خون" ،فشار
دیاســتولیک" است که فشار بین
ضربانهای قلب محسوب میشود
و مربوط به زمانی است که قلب در
حالت استراحت است.
فشار خون بر حسب میلیمتر جیوه
( )mmhgاندازه گیری میشود.
میزان فشــار خون بر پایه دو عدد
نشــان داده میشــود .اولین عدد
مربــوط به فشــار سیســتولیک یا
ماکزیمم و دومی مربوط به فشــار
دیاستولیک یا مینیمم است.
معموال یک فشار خون متعادل زیر
 140/85 mmhgاســت140( .
فشــار سیســتولیک و  85فشــار
دیاستولیک).
اگــر فردی دچــار بیمــاری دیابت
باشد ،فشار خون وی باید کمتر از
 130/80 mmhgباشد.

رژیمهای نادرست غذایی ،مصرف
زیــاد غذاهــای چــرب و پرنمک،
بیتحرکی و زندگی ماشینی از جمله
عوامل مستعدکننده برای ابتال به
بیماری فشار خون باال است.
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3195bouldesentreprises,terrebonne,QcJ6X4J9
احتمالــی خون پی ببرد و بهموقع
کنترل کند.
• اگــر از قرصهــای ضدبــارداری
حاوی استروژن استفاده میکنید
یا تحت هورموندرمانی هستید،
فشــار خونتــان را مرتــب کنتــرل
کنید.
• اگــر فشــار خــو 
ن بــاال زود
ص داد ه شــود ،تغییر رژیم
تشخی 
ل اســترس،
غذایی ،ورزش ،کنتر 
ن الکل،
ک دخانیات ،ننوشــید 
تر 
ً
ی از
ث پیشــگیر 
و دارو معموال باع 
ض میشود.
بروز عوار 

ض فشار خون باال
عوار 
عوارض فشــار خون باال-ســکته
مغــزی ،حملــه قلبی ،نارســایی
احتقانی قلب و ور م ریه ،نارســایی
کلیه و آســیب چشــمی و مشکل
بینایی از عوارض اصلی فشار خون
باال هستند .باید دانست که هرچه
فشار خون باالتر باشد ،میزان امید
به زندگی پایینتر خواهد بود.
در افــرادی کــه دچار فشــار خون
باال هستند ،میزان ابتال به سکته
مغزی و حمله قلبی بیشتر خواهد
بود .اگر فشــار خــون باال به مدت
طوالنی بــدون درمان باقی بماند،

ممکن اســت نارسایی کلیوی رخ
دهــد و یــا حتی به بینایی آســیب
وارد شــود .در ضمن امــکان دارد
که قلب بطور غیــر طبیعی بزرگ
شــده و کارایــی آن کــم شــود که
چنین وضعیتی می تواند منجر به
نارســایی قلبی و اختالل در پمپاژ
خون توسط قلب شود.
اگر فشــار خون باال درمــان گردد
آنگاه از خطر ابتال به حمالت قلبی
کاسته خواهد شد.
از لحــاظ اپیدمیولــوژی ،از هر ده
مرد ،چهار نفر و از هر ده زن ،ســه
زن دچار فشار خون باال هستند.
و در حدود یک ســوم از کسانی که
دچار چنین وضعیتی هستند تحت
درمان نمیباشــند و سالمتی آنان
در معرض خطر است .فشار خون
بــاال از ابتداییتریــن فاکتورهــای
خطرناک بــرای بــروز بیماریهای
قلبی و سکته است .طبق آمارهای
جهانــی ،از هــر  5مورد نارســایی
قلبــی در زنــان 3 ،مــورد بهدلیل
کنتــرل نکــردن پرفشــاری خون
ایجاد میشود.فشــار خون باال به
کلیهها آســیب میرساند و موجب
نارســایی کلیوی ،ســکته مغزی،
حملــه قلبی و بیماریهــای مرگبار

دیگری میشود .همچنین ،زنانی
که عــاوه بر پرفشــاری خــون به
بیمــاری دیابت مبتال هســتند به
مراتب بیشتر از سایرین به نارسایی
کلیــوی و ســکته مغــزی دچــار
میشوند.

ن فشار خون باال
درما 
ی ممکن
ی تشــخیص 
بررســی هــا 
ش خون ،نوار
ل آزمای 
ت شــام 
اســ 
ی از
قلب ،آنژیوگرافی (عکســبردار 
ق ماد ه حاجب
ک تزری 
ق با کم 
عرو 
ن اشعه ایکس) و نیز سایر
و تاباند 
عکسبرداریهاباشد.
ن با توج ه ب ه ویژگیهای
ف درما 
اهدا 
ن خواهند شد و ممکن
هر فرد تعیی 
ن وزن ،ترک
ل کمکرد 
ت شــام 
اس 
ش مناســب
دخانیات ،برنام ه ورز 
ی کاهش
ی برا 
و تغییر شیو ه زندگ 
استرس باشند.
ن را
ن خودتــا 
ن فشــار خــو 
گرفتــ 
ن را
فــرا بگیرید و روزان ه فشــار خو 
یکنید.
اندازهگیر 
ی کــ ه اقدامــات
در صورتــ 
محافظهکاران ه اثر نداشت ه باشند ،با
ی ضد فشار خون
استفاد ه از داروها 
ن آورد.
ن را پایی 
ن فشار خو 
میتوا 
•

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

4010 Ste-Catherine W.

Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221
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ثبت نام مدرسه دهخدا
سال تحصیلی ۲۰۱۹-۲۰۲۰

کالس های فارسی

• ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اول ﺗﺎ ﺷﺷم دﺑﺳﺗﺎن
• آﻣوزش ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮫ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن
• ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻧوﺟواﻧﺎن

شنبه ها  ١١الی ١۴:٣٠
نشانی
4976 Rue Notre-Dame Ouest Montréal, Québec H4C 1S8 Canada
Tel: 438-238-3091
admin@dehkhodaschool.com

ثبت نام اینترنتی:
http://dehkhodaschool.com/registration/
تخفیف  5%در صورت ثبت نام قبل از 30 June

چند ویژگی انسان ایرانی؟!

ابراهيم نبوی
آقای ســریعالقلم مقالهای نوشته
بــود با عنوان ســی ویژگی انســان
عقالنی .من مقاله را خواندم .هی
از باال به پاییــن آمدم و از پایین به
باال رفتم و دیدم از آن ســی ویژگی
تقریبا هیچ کدامش را ،من و شما
و خیلــی از ایرانیهــا ندارند .برای
همین نشستم چند ویژگی انسان
ایرانی را نوشتم.

یک انسان ایرانی انسانی است که
•

 -۱هرگــز نمیگویــد «مــن
نمیدانم».
•
 -۲همیشــه از دیگران توقع دارد
و خودش را مســئول هیچ چیزی
نمیداند.
•
 -۳در همــه مســائل صاحبنظر
اســت و اگــر دربــاره چیــزی کــه
نمیداند نظر ندهد ،دق میکند.
•
 -۴خــودش را موظف بــه انجام
هیــچ چیزی نمیدانــد و هرکاری
که میکند بخاطر این است که به
دیگران لطف دارد و بزرگوار است.
•
 -۵هرگز اشتباه نمیکند ،حتی اگر
در مســیر برعکس اتوبان رانندگی
کند.
•
 -۶هرگز با کســی کــه مخالفش
اســت دوســت نمیشــود ،چــون
مخالفانشبیشعورند.
•
 -۷موظف اســت کــه هر چیزی
را درباره هرکســی میداند به بقیه
بگوید.
•
 -۸زباله را توی خیابان میریزد و
حتی االمکان هیچ قانونی را رعایت
نمیکند.
•

 -۹هیــچ وقــت هیــچ تغییــری
نمیکند ،چون همیشه کارهایش
بیعیب است.
•
 -۱۰هــر فحشــی که بــه دیگران
میدهد انتقاد است و هر انتقادی
که بقیه از او میکنند فحش است.
•
 -۱۱برای نقل قول از دیگران حق
دارد حرفهای آنان را به هر شــکلی
دوست دارد تغییر بدهد.
•
 -۱۲همــه موظفنــد به عقایدش
احترام بگذارند ،چون همیشه حق
دارد.
•
 -۱۳همیشــه ســعی میکند پوز
دیگــران را بزنــد و روی دیگران را
کم کند.
•
 -۱۴هیچ کاری را به خاطر دیگران
انجام نمیدهد ،چون معتقد است
مردم یک مشت بیشعورند.
•
 -۱۵شــهری کــه در آن بــه دنیا
آمده بهترین شهر ،رشتهای که در
آن تحصیل کرده بهترین رشــته و
شغلی که دارد بهترین شغل است.
•
 -۱۶در هــرکاری تخصــص دارد
و مطمئن اســت کــه آن را بهتر از
دیگران انجام میدهد.
•
 -۱۷خوشبختی برایش یعنی کار
نکردن و داشتن همه چیز.
•
 -۱۸وقتــی اشــتباه میکند نباید
بگوید که اشــتباه کردم چون بقیه
پررو میشوند.
•
 -۱۹در هیــچ صفی نمیایســتد،
هرجــا دلــش بخواهد ماشــینش
را پــارک میکنــد ،بلند بلند حرف
میزنــد و وســط حــرف دیگــران

میپــرد ،چــون
همیشه حق دارد.
•
 -۲۰به ســتایش
دیگــران نیــاز دارد
ولــی نظــر دیگران
برایشمهمنیست.
•
 -۲۱از نظــر او هر
کســی کــه موفــق
شــده امکانــات
داشــته ،امــا هــر
موفقیتــی کــه او به
دســت آورده بــه خاطــر لیاقتــش
است.

•
 -۲۲هیچ وقت برای
انجــام دادن هیــچ
کاری بــه برنامــه نیاز
نــدارد ،چون وقتی راه
افتاد خودش درســت
میشود.
•
 -۲۳حتــی االمــکان
همیشــه نیم ســاعت
برای هــر کاری تاخیر
دارد.
•
 -۲۴هرگــز از دیگــران قدردانــی
نمیکند ،چون هر کاری میکنند

وظیفهشان است ،چشمشان کور.
•
 -۲۵برای اثبات نظرش دائما آن
را تکــرارکند و اگــر بقیه نظرش را
قبول نکنند آنها بیشعورند.
•
 -۲۶برای قضاوت کــردن درباره
دیگــران نیاز بــه هیــچ اطالعاتی
نــدارد ،چــون از بچگــی اولیــن
احساسش در مورد دیگران درست
بوده و تا حاال سابقه نداشته که در
قضاوتش اشتباه کند.
•
 -۲۷حق دارد از هرکسی که بهتر
از اوســت بدش بیاید ،چــون آنها

حقش را خوردهاند.
•
 -۲۸وقتی با دیگران بحث میکند
لزومی ندارد حرف دیگران را گوش
کنــد ،چون خیلی خــوب میداند
نظر آنها چیست.
•
 -۲۹حتیاالمکان سعی کند فکر
نکنــد ،چون بقیه با فکــرکردن به
جایینرسیدهاند.
•
 -۳۰وقتی میتواند اشــتباهات را
به گردن دیگران بیاندازد ،خودش
مسئولیت آن را نپذیرد.
•
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پزشکی...
دکتر عطا انصاری

چشــم ها دائم ًا در معرض عواملی
مانندگردوغبار ،دوده ،محصوالت
آرایشــی و غیره قــرار دارند که می
توانــد باعث التهاب شــده و باعث
بعضی ناراحتی های چشمی بشوند
کهخوشبختانهخطرناکنیستندو
به راحتی درمان می شوند.
مشکالتی که معموال برای چشم
به وجود می آید ،عبارتند از:
• خشکی
• التهاب
• قرمزی یا وجود خون
• درد و احساس سوزش
• ریزش اشــک و یــا وجود مخاط
زرد و چسبناک
عـــلل
• نارســایی غدد اشــک ساز که به
صورت خشکی چشم خود را نشان
می دهد .اشــک توســط سه نوع
غده اشــک ســاز تولید می شود و
باعث نرمی حرکت چشم می شود.
بعد از چهل ســالگی چشم مقدار
خیلی کمتری اشک تولید می کند
و احتمــا ًال کم شــدن هورمون ها
باعث آن است.
• بسته شدن کانال های اشکی:
ایــن کانال ها اشــک را بــه طرف
چشم و یا بینی می فرستند .بسته
شدن این کانال ها تولید آب ریزش
از چشم مخصوص ًا هنگام جویدن
می کند.
• داروها:
ماننــد داروهای ضد حساســیت،
روان گــردان هــا ،بازکننده بینی،
ادرارآورها (مدر) و بتا بلوکانها
• بیماری های عفونی:
آلرژی ها ،عفونت های چشــمی،
عفونت های پلکــی ،عفونت های
عدســی چشم ،ســینوزیت ،اکنه،
ویروس ها ،تورم ایریس (قســمت
رنگی چشــم) گلوکوم حاد ،فشــار
خون باال و مشکالت گردش خون.
• عادات و محل زندگی،
خستگی • گرد و خاک • کارکردن
با کامپیوتر و نگاه کردن مداوم به
مانیتور • کلر آب استخر • آرایش
چشــم و اســتفاده از ریمــل ،خط
چشــم و ســایه و ســایر موادی که
برای زیبایی به کار می رود • بعضی
داروها • دستگاه های سرد کننده
هــوا • گــرم کردن زیــاد منزل در
زمستان • مصرف طوالنی عدسی
های داخل چشمی • فعالیت های
ورزشی سنگین و طوالنی.
• نور آفتاب:
اشعه ماوراءبنفش می تواند سلول
های سطح چشم را سوزانده باعث
آبریزش و احساس سوزش بشود.
چندراهنمایی:
• قرمزی چشــم را جدی بگیرید،
زیرا عالمت اینست که چشم دچار
مشــکلی شــده اســت مخصوص ًا
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هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

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

التهابات
چشمی

هنگامی که همــراه با درد
و ترشح و کم شدن بینایی
باشــد .بالفاصله با پزشک
تماسبگیرید.
• از مصرف آنتی بیوتیک
هایــی که بــدون نســخه
می شــود خرید خودداری
کنید .ممکن اســت دچار عفونت
جدی تری بشوید.
• از مالیدن چشــم هــا خودداری
کنیدکه شدید ًا چشم ها را ملتهب
می کند.
• از داروهــای تنگ کننده عروق
استفاده نکنید ،زیرا ظاهر ًا قرمزی
چشــم را از بین می برد و وقتی اثر
دارو از بین رفت چشم دوباره قرمز
می شود .این داروها معالجه کننده
چشم نیستند ،فقط ظاهر مشکل
را می پوشانندکه دیده نشود.
• هرگز به طور مستقیم به خورشید
نگاه نکنید حتی موقع گرفتگی آن
زیــرا ســلول هــای بینایــی را می
سوزاند.
• از اشک های مصنوعی
استفادهکنید.
قطره ی اشــک مصنوعی را بدون
نســخه از داروخانــه مــی توانیــد
بخرید .این اشــک ها باعث نرمی
حرکات چشم می شود و در نتیجه
از صدمه دیدن عدســی جلوگیری
کــرده و التهــاب را آرامــش مــی
دهــد ،از محصوالتــی کــه دارای
 Thimerosalهســتند استفاده
نکنید زیرا به ســطح چشم صدمه
می زند.
• کمپرس کنید
سه تا چهار بار در روز کمپرس ولرم
و یا ســرد بر روی پلکهــا می تواند
التهاب و قرمزی چشم را کم کند.
اگر درد دارید می توانید از داروهای
ضد درد استفاده کنید.
• لخته های چسبیده به مژه ها را
تمیــز کنید .اگر صبح پس از بیدار
شدن پلک هایتان به هم چسبیده
یک گوش پاک کن را در شامپوی
مخصوص نوزادان فرو کنید و بعد
مژه ها را با آن بشویید .همچنین
می توانید با یک دستمال مرطوب
آنهــا را پاک کنید .فراموش نکنید
که بالفاصله دست ها را با صابون
بشــویید تــا از پراکنــدن آلودگــی
خودداری شود.
• استفاده از داروهای ضد
حساسیت:
هنگام آلرژی ،حساس بودن به دود،
گــرد و خاک یا علــل دیگر محیط
زیســت داروهای ضد حساســیت
که بدون نسخه به فروش می رسد
اســتفاده کنیــد .ضمن ًا دســتمال
کاغــذی ،صابــون ،پــودر (مایــع)
رختشویی بدون بو استفاده کنید
(خوش بوکننده نباشد).

• چشم به هم زدن:
بعضی از شــغل هــا مانند
خیاطی ،کار بــا کامپیوتر
چنــان توجــه را جلب می
کننــد کــه فرامــوش مــی
شود چشم بهم بزنیم ،در
صورتی که چشــم بهم زدن باعث
نرمی و مرطوب بودن سطح چشم
ها شــده و از التهاب آن جلوگیری
می کند.
• به چشم ها استراحت بدهید.
اگر التهاب بر اثر خستگی چشمی
به وجــود می آید ماننــد کارکردن
طوالنی جلوی کامپیوتر ،چندین
بــار در روز بــه چشــم هایتــان
استراحت بدهید .چشــم ها را به
چپ و راســت حرکت دهید بدون
این کــه به یک نقطــه خاص نگاه
کنید .بعد چشم ها را ببندید و به
آهســتگی پلک ها را ماساژ دهید.
همچنین می توانیــد به نوک یک
مــداد خیــره شــده آن را به چپ و
راست و جلو و عقب حرکت دهید.
• برای خوب خوابیدن درشب،
اگر بر اثر خشــکی و التهاب چشم
شــب ها از خواب بیدار می شوید
قبــل از خــواب از پمادهایی که به
جای اشــک چشــم ها را مرطوب
نگه می دارند اســتفاده کنید .این
پماد ها بدون نسخه به فروش می
رسند و مخلوطی از وازلین و روغن
های معدنی هستندکه چشم ها را
مرطــوب نگه می دارند .ضمن ًا می
توانید اتاق خوابتان را مرطوب نگه
دارید .اگر از دستگاه های مرطوب
کننده استفاده می کنید سر آن را
به طرف باال نگهدارید چون هوای
طرف سقف اتاق خشک تر است.
• اگر نور خورشید چشمتان را
ناراحت کرده،

کمپرس ســرد بر روی چشــم ها
بگذاریــد و از داروی ضــد درد
اســتفاده کنید .بــرای این که این
مشــکل پیش نیاید از عینک ضد
اشــعه ماوراءبنفش استفاده کنید
(مــدل هایــی کــه کنار چشــم را
محافظت می کنند) .برای کسانی
که چشمشان برای کاتاراکت (آب
مروارید) عمل شده این عینک ها
الزم و ضروری اســت .این عینک
ها را هنگام وزیدن باد نیز استفاده
کنیــد .هنگامی که روی کشــتی
های تفریحی هستید و یا اسکی می
کنید از عینک آفتابی پوالریزه که
نور خورشــید را منعکس می کند
استفادهکنید.

• محصوالت آرایشی
با گذشــت زمــان احتمــال تولید
عفونــت را زیــاد مــی کنــد .ایــن
محصوالت را هر شــش ماه یکبار
عوضکنید.اگرچشمانتانملتهب
شد از مصرف آنها خودداری کنید
و از محصوالتــی کــه برای چشــم
های حساس درست شده استفاده
کنید.
• نور محل کار را زیاد کنید.
اگــر چشــمانتان مرتبــ ًا ناراحــت
هســتند ممکن اســت نــور محل
کارتــان کافی نباشــد .المپ های
کم نــور باعــث فشــار به چشــم و
خســتگی آن می شــود کــه تولید
التهاب مــی کند ،از المپی که نور
کافی و مالیم دارد استفاده کنید.
• از عینک طبی مناسب
استفاده کنید .شیشه عینک شما
باید با چشم تان هم آهنگ باشد.
• اگــر لنزهــای داخــل چشــمی
مســئول التهاب چشم های شما
هســتند چند روز از آنها اســتفاده
نکنید .برای جلوگیری از عفونت با
محلول مخصوص تمیزشان کنید.
قبل ازگذاشتن عدسی آرایش کنید
و قبل از درآوردن عدسی ،آرایش را
پاک کنید .عدســی ها برای مدت
طوالنــی می تواننــد باعث خراش
تخم چشم بشوند و تولید عفونت
کنند .برای جلوگیری شب ها قبل
از خــواب آنهــا را در بیاورید .اگر از
محــل های پــرگرد و خــاک عبور
می کنید از عینک استفاده کنید،
زیرا گرد و خاک به زیر عدسی رفته
باعث التهاب می شود.
چه موقع به پزشک مراجعه کنیم

• وقتی که اشــک مصنوعی باعث
آرامش چشم نمی شود.
• به نور حساس هستید.
• چشــم درد همراه با ترشــح زرد
رنگ و مداوم دارید و احساس می
کنید دیدتان کم شده.
• چشــم درد ،احساس سوزش یا
آبریزش مداوم دارید.
• پلــک هــای متــورم ،قرمــز یــا
دردناک دارید.
• از آرتریــت روماتوئید و خشــکی
دهان رنج می برید.
• عدسی های داخل چشمی شما
تولید التهاب می کند.
درمــان
طبــق تشــخیص پزشــک ممکن
اســت از اشــک هــای مصنوعــی
دیگــری اســتفاده کنــد و یــا یک
تامپونازسیلیکونمیکروسکپیک
در کانال اشــکی قرار دهد تا اشک
کــم تولید شــده در چشــم مدت
طوالنی تری باقی بماند .گذاشتن
تامپون پنج دقیقه طول می کشد،
بی درد است و تولید ناراحتی نمی
کند ،دیده نمی شــود و بر بینایی
اثــری ندارد و تا مدتی که پزشــک
تشــخیص می دهد بایــد درکانال
باقی بماند ،اگر کانال بســته باشد
یک جراحی کوچک الزم می شود.
عفونت ها با آنتی بیوتیک معالجه
می شــود .اگر تخم چشــم عفونی
باشــد از کورتیزون و گشــادکننده
عدسی استفاده می شود .گلوکوم
با دارویی که فشار چشم را کم می
کند و یا جــــــــراحی با لیزر انجام
می شود.
•
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سالمت...

 12اتفاقی
که با خوردن
ختم مرغ در
بدن شما
می افتد

تخــم مرغ یکی از بهتریــن و ارزان
تریــن اشــکال پروتئینی هســتند
کــه مــی توانیــد در رژیــم غذایی
خود داشــته باشید .هر تخم مرغ
حاوی حــدود  85کالری اســت و
درهمچنیــن دارای اســید آمینه،
آنتــی اکســیدان ،آهــن و البتــه
پروتئین است.
زرده تخم مرغ را از دست ندهید،
حتی اگر شما به دنبال کاهش وزن
هســتید ،زیرا آنها در واقــع دارای
مواد مغذی چربــی به نام کولین
هســتند .بنابراین ،دفعه بعدکه از
ایــن زرده تخم مرغ اســتفاده می
کنیــد ،نیازی بــه عــذاب وجدان
نیست!
هنگام خرید تخم مرغ ،چیزی که
باید به آن توجه کنید این است که
سعی کنید نوع ارگانیک را دریافت
کنید.
در اینجــا  12اثرات شــگفت انگیز
خــوردن تخــم مرغ که مــی تواند
بر روی بدن شــما داشــته باشد را
معرفیمیکنیم:

•

مشــکالت کلســترول مواجه می
شــود به طور کامل باید از هر نوع
چربی دور باشــد .اما واقعیت این
است که دوز سالم کلسترول خوب
در رژیــم غذایی روزانه می تواند به
کاهش کلسترول بدکمک کند.
هر تخــم مرغ حاوی حــدود 212
میلی گرم کلسترول است ،و خبر
خــوب این اســت که ایــن به طور
عمده به افزایش کلسترول HDL
کمــک می کنــد .بنابرایــن ،حتی
اگر مسائل مربوط به کلسترول را
داشــته باشــید ،تخم مرغ به شما
کمک می کند.

•

 .3سالمت بهتر قلب:
کلسترول  LDLبد است ،همه ما
ایــن را می دانیم .اما دانشــمندان
طی تحقیقــات بیشــتری متوجه
شــده اندکه انــواع مختلفی وجود
دارد حتــی در کلســترول ،LDL
به ویــژه مربوط بــه انــدازه ذرات.
تحقیقات نشان می دهد که ذرات
بزرگترکلسترول  LDLخطر ابتال
به بیماری قلبی عروقی را از ذرات
 LDLکوچکتــر کمتر مــی کند.
حتی اگر تخم مــرغ باعث افزایش
 LDLکلســترول در برخــی افراد
شود ،اندازه ذرات  LDLموجود از
کوچک به بزرگ می رود.

 .1تقویت سیستم ایمنی :
اضافــه کــردن تخم مرغ بــه رژیم
غذایی روزانه می تواند به بدن شما
در مبارزه با عفونت های مختلف،
ویــروس هــا و بیمــاری ها کمک
کند .یک تخم مــرغ بزرگ حاوی
حدود یک چهارم از مصرف روزانه
سلنیوم است که یک ماده مغذی
اســت که به سیســتم ایمنی بدن
شــما کمک مــی کنــد و هورمون
تیروئید را تنظیم می کند.
اضافــه کــردن تخم مرغ بــه رژیم
غذایی بچه ها نیز می تواند بسیار
مفید باشد زیرا کودکان و نوجوانان
ســلنیوم را به میــزان زیاد دریافت
نمــی کنند و این مــی تواند منجر
به بیمــاری هایی ماننــد بیماری
کیهان و بیماری کازین بک شود.
شــرایطی که قلب ،استخوان ها و
مفاصل را هدف قرار می دهد.

 .4سوخت برای بدن :
غذا ســوخت برای بدن اســت ،به
همین دلیل شــما بایــد از کیفیت
آن مراقبت کنید ،درست همانطور
که در مورد کیفیت سوختی که به
وسیله نقلیه خود میزنید ،مراقب
هستید.
یــک تخم مرغ تنها حــاوی حدود
 ٪15از مصرف توصیه شده روزانه
ریبوفالوین ،همچنیــن به عنوان
ویتامین  B2شــناخته می شــود.
همه ویتامین های  Bبه بدن کمک
مــی کننــد که غــذا را به ســوخت
تبدیل کند ،به همین خاطر انرژی
را به شما می دهد.

 .2مصرف کلسترول خوب:
در بدن کلسترول خوب ()HDL
و بــد ( )LDLوجود دارد .ممکن
اســت فکــرکنیــدکه کســی که با

 .5بهبود مو و پوست:
نــه تنها تخم غنی از ویتامین ،B2
بلکــه ویتامیــن  B5و  B12نیــز
دارنــد .ویتامیــن B-complex

•

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 25  no.1424  June 01, 2019

25

•

•

www.paivand.ca

نیــز بــه تغذیــه و
حفــظ پوســت،
مو ،چشم و کبد
ســالم کمک می
کند .آنهــا دارای
پروتئیــن بــاال
هستند که باعث
می شود موهای
شما سالم و قوی
باشــند .تخــم
مــرغ همچنین
حــاوی بیوتین،
نــوع خاصــی از
ویتامین  Bاست
کــه به رشــد مو
کمک می کند.
خوردن تخم مرغ ها به طور مرتب
می تواند پوست شــما را لطیف و
مالیم کند .این به این دلیل است
که تخم مرغ باعث افزایش سطح
خون لوتئین و زاکسنتین می شود
که کمک می کند به بهبود کشش
پوست و مبارزه با آفتاب سوختگی
وهمچنینبهتنظیمتوابعسیستم
عصبی کمک می کند.

•

 .6از مغز شما محافظت می
کند:
تخــم مرغ فقــط برای بدن شــما
ســوخت نیســت ،بلکه برای مغز
شما ســوخت می باشد .بنابراین،
اضافــه کردن تخم مــرغ به برنامه
صبحانه شما ممکن است به شما
کمک کند تا تمرکز بیشتری داشته
باشید.
تخــم مــرغ حــاوی مــواد مغذی
ضــروری بــه نام کولین اســت که
یک عنصر از غشــای سلولی است
و برای تولید استیل کولین ،انتقال
دهنده عصبی ضروری است .گفته
شده است که در حفظ حافظه بهتر
و تشویق ارتباط موثر میان سلول
های مغزی ضروری است.
با توجه به تحقیقات انجام شــده،
کمبود کولیــن می تواند منجر به
اختــاالت خاصــی در عصبــی و
کاهش عملکرد شناختی شود.

•

 .7اسید آمین اساسی:
بــدن  11نوع اســیدهای آمینه را
به خود اختصاص می دهد ،اما به
مجموع  20اســید آمینه ضروری
نیــاز دارد کــه به شــما کمک می
کنــد انرژی خــود را حفظ کنید و
همچنین سیســتم ایمنــی بدن،
ماهیچه ها ،پوست و موی شما را
سالم نگه دارید.
تخــم مــرغ دارای  9اســیدامینه
میباشد این اسید آمینه عبارتند از:
هیستیدین ،ایزولوسین ،لوسین،
لیســین ،متیونین ،فنیل آالنین،
ترئونین ،تریپتوفان و والین .تخم
مــرغ عالوه بر حاوی اســید آمینه
ضروری ،منبع غنی از ســه اســید
آمینه غیر ضــروری به نام آالنین،
آسپارتیک اسید و اسیدگلوتامیک
هستند.

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

•

 .8سالمت روان بهتر:
کمبود اســید آمینه با مشــکالت
روانی مانند اســترس ،اضطراب و
افسردگی مرتبط است .اسیدهای
آمینه باعث تقویت ســروتونین در
سیستم عصبی فرد می شوند ،که
این امر باعث می شود که احساس
خوشحالی کنید .تخم مرغ حاوی
 9نوع اســید آمینه اســت ( 12اگر
غیر ضــروری را در نظر بگیریم) و
به همین دلیل اســت که خوردن
آنها نه تنها باعث خوشــحالی بدن
شما می شود ،بلکه ذهن شما نیز
می شود.
بنابرایــن ،اگر شــما کســی را می
شناســید که در افسردگی بسر می
برد یا اخیرا احساس ناراحتی کرده
است ،آنها را تشویق به صبحانه ای
پر از تخم مرغ کنید.

•

 .9جلوگیری از اختالالت
بینایی:
علــت اصلــی اختــال بینایــی یا
نابینایــی در ســالمندان می تواند
به وخامــت ماکــوال و آب مروارید
مربــوط باشــد .زرده تخــم مــرغ
حــاوی لوتئین و زاکســنتین ،دو
آنتی اکســیدان هســتند که نقش
مهمــی در کمک بــه جلوگیری از
این مشــکالت دارند .در حالی که
سبزیجات سبز برگ مانند اسفناج،
کلــم بروکلــی و کلــم نیــز دارای
ایــن آنتی اکســیدان ها هســتند،
تحقیقات می گوید بدن انسان قادر
به جذب لوتئین از تخم مرغ بهتر
و سریعتر از این سبزیجات است.

•

 .10دندان ها و استخوان های
سالم:
همانطــور که همه ما مــی دانیم،
کلســیم یکی از مهم ترین عناصر
کمک به سالمت استخوان است،
اما واقعیت کمتر شناخته شده این
است که ویتامین  Dنیز بسیار مهم
است .و شــیر تنها منبع خوبی از
کلسیم در اطراف نیست!
تخــم مــرغ غنــی از ویتامیــن D
هســتند ،و در واقــع یکــی از چند
منبع طبیعی آن اســت .ویتامین
 Dبــه بدن در جذب کلســیم ،که
در حفــظ اســتخوان هــا و دندان
هــای قوی ضروری اســت ،کمک
می کند ،همچنین نقش مهمی در
سالمت قلب و کولون و همچنین
افزایش متابولیسم دارد.
تخم مرغ همچنین حاوی گوگرد
اســت که بــه ایجــاد کالژن کمک
مــی کند .و از آنجا که  65درصد از
استخوان های ما از کالژن معدنی
تشکیل شده است ،این قطعا یک
چیز خــوب اســت .مقــدار باالی
گوگرد در تخم مرغ نیز برای حفظ
مو و ناخن مفید است.

•

 .11گرسنگی خود را تقویت
کنید و کمتر بخورید:
تخم مــرغ نه تنها یک منبع عالی
از بســیاری از مواد مغذی ضروری
اســت ،بلکه به علت میزان باالی
پروتئین در بــدن ،تاثیر جالبی بر
بدن دارند .محققان نتیجه گرفته
اند که یک رژیم غذایی معمولی از
غذاهایی با پروتئین باال میتواند بر
اشتها تأثیر بگذارد ،بنابراین باعث

می شــود که شما بیشتر بخورید.
غذاهــای حــاوی پروتئیــن نیز به
عنوان یک میان وعده ســریع و به
عنوان یــک غذای ضــروری برای
خــوردن غــذا در نظرگرفته شــده
است .تخم مرغ در مقایسه با سایر
انواع پروتئین بسیار بهتر است .در
حقیقت ،آنها یک نمره عالی از 100
را دریافت می کنند!

•

 .12کاهش وزن و چربی:
وقتی تخم مرغ می خورید بیشــتر
احســاس سیری می کنید ،این به
این معنی است که شما به خوردن
غــذا پایان مــی دهیــد و بنابراین
چربی و وزن را از دست می دهید.
به همین دلیل است که تخم مرغ
عــاوه بــر برنامه صبحانــه خود،
هنگامی که ســعی در کاهش وزن
داریــد ،بــه ویژه از طریــق ورزش،
مفید اســت .تخــم مرغ به شــما
انرژی با تمــام ویتامین ها و مواد
معدنی که شما نیاز دارید می دهد
در حالــی که مصرف مــواد غذایی
شما کاهش می یابد.
در حقیقــت ،ایــن یــک مطالعــه
هشــت هفته ای بود که افرادی را
که هر روز تخم مــرغ می خوردند
را در برابــر افرادی که قارچ خورده
(حــاوی همــان مقــدار کالــری)
مقایســه می کند .نتایج نشان داد
که کســانی که تخم مرغ خوردند
 ٪65وزن بیشتر از دست داده اند.
آنها همچنین کاهش چربی شکم
 ٪34 BMIرا ثبت کردند!
(منبع :بیتوته )
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نارسیسیستها...

انواع افراد خوشیفته

روانشناســان متوجه
این نیــاز طبیعی در
بشر هستند که همه
افــراد نیاز بــه تایید و
تشــویق دارنــد .این
نیازها توسط والدین
به کودکان عرضه می
شــود و در بزرگسالی
مــورد توجــه و تایی
د قرارگرفتن توســط
دوستان و همکاران و
شریک زندگی کسب
می گردد.
مورد تایید و تشویق
قــرارگرفتــن از نظــر
روانشناســی رفتاری
ســالم و ضروری برای تحول شخصیت آدمها است و باعث افزایش
اعتماد به نفس می شود .اما هیچکس دوست ندارد وی را با عنوان
یک فرد خودشیفته بشناسند.
فروید معتقد اســت نارسیســیم یا خودشــیفتگی به طــور ذاتی در
کودکان وجود داد و یک ویژگی ســالم است .بچه ها برای به وجود
آمدن هویت مســتقل شــان در یک دوره مشخص به سمت نادیده
گرفت اهمیت دیگران کشیده می شوند .اما اگر این خصوصیت در
بزرگسالی افراد خودنمایی کند نشانه این است که این نوع فراد به
مرحله خودشیفتگی دوران کودکی شان ،بیش از حد میان دادند.
نیــاز بــه تایید و مورد توجه قرارگرفتن از یک نظر شــبیه ماســکی
اســت که افــراد می
زننــد تا ازخودشــان
حفاظت کنند .یک
نظــر دیگــر در بــاره
افــراد خودشــیفته
معتقد است آدمهای
نارسیسیســت یــاد
مــی گیرنــد توجه و
تشویق و اعتباری که باید از دیگران بگیرند را از خودشان می گیرند.
یک ایده دیگر در روانشناسی معتقدند که والدین باعث خودشیفته
شــدن آدمها می شــوند .پدر و مادر اگر فرزندان شان را بیش از حد
تشویق کنند یا حتی برعکس بیش از حد تحقیرکنند فرزندان شان
در بزرگســالی نیاز برطرف نشــده یا زیادی برطرف شــده خود را با
خودپسندی و خودبزرگ بینی ،جبران می کنند.
به غیر از خودشــیفتگی اصلی که افراد فقط مجذوب خودشان می
شوند و هیچ احساسی نسبت به بهبود موقعیت دیگران ندارد انواع
دیگر خودشیفتگی هم وجود دارند.

•

 -۱یک نوع فرد خودشیفته هست که با سرسختی و تالش فراوان
سعی می کند ثابت کند آدم مهم و خارق العاده ای است.
هر طور شــده است می خواهد عالقه شما را نصیب خودش کند.
این نارسیســیم مثبت و همراه با جامعه اش است .او برای تایید و
تشویق مورد نیازش سعی می کند دستاورها ی خوبی داشته باشد.

•

 -۲یک نوع نارسیسیم هم هست که فقط خیال می کند فرد خاص
و خیلی باهوشی است.
این نوع آدم خودپسند توقعاتی پیدا می کند و مزایایی را طلب می
کند و بر همین اســاس خــودش را محق می بیند هر قدر بخواهد
دیگران را اذیت کند و نادیده بگیرد.
این نارسیسســم منفی و ضد منافع دیگران اســت .می آید تا فقط
حق و اختیاری که برای خودش قائل شده است را هر طور شده به
دست آورد.

•

 -۳نارسیســیم مظلوم که نبایدگول اســمش را خورد در حقیقت
شایع ترین نوع خودشیفتگی است.
ایــن نــوع افراد معتقدندکه جامعه ،هــوش و نبوغش را درک نمی
کنند و توانایی های بی نظیرش نادیده گرفته می شود و نمی فهمند
که شخصیتش برای جامعه چقدر مفید و موثر است.
دانستن این ویژگی های خودپرستانه را اگر خوب بشناسیم هم می
توانیم از خطر سواستفاده خودشیفتگان جان سالم به در ببریم و در
ضمن نگذاریم خودمان نارسیسیت شویم.
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موثرترین روش مقابله با اســترس
کــم کــردن شــرایط اســترس زا و
آموزش مقابله با این شرایط است
مهارت های مقابله با استرس
برایمقابلهبااسترسهايافشارهای
روانی ،راهکارهای مختلفی وجود
دارد کــه شــيوه مديريت صحيح،
آنهــا را به ما میآمــوزد .با رعايت و
بکارگيــری اين روشــها ،میتوانيم
عالوه بر حل يا کم کردن مشکالت
به آرامش پايدارتری دســت يابيم و
استرس خود را کنترل کنیم:
عوامل استرس زا را کم کنيم:
عوامل بی شــماری ممکن اســت
باعث اســترس ما شــوند .که بايد
این عوامل اســترس زا را شــناخته
و ســعی کنيم از زندگی خود حذف
کنيــم .برای مثــال ،اگر شــلوغی
موجب ناراحتی ما میشود ،زمانی
را بــرای خريــد انتخــاب کنيم که
خلوت باشد.
اولويت بندی برنامههای زندگی
از راههــای دیگر کاهش اســترس
برنامــه ریــزی و الویتبندی کارها
اســت .هنگامی کــه بــا انبوهی از
مشــکالت بهطور همزمان روبه رو
هستيم ،از حل آنها عاجز میشويم.
زيرا آشفتگی و بی نظمی ،در کارها
و برنامهها میتواند توليد استرس
کــرده ،يــا نقطــهای برای شــروع
شکست طرحهای ناتمام میشود.
اولويــت بندی مســائل بــه ترتيب
اهميــت و بررســی آنها بــه ما اين
امکان را میدهد که به هرکاری در
زمان و مکان خود رسيدگی کنيم،
بهتر است که طرحها را يکی بعد از
ديگری به انجام برسانيم.

•

برای مقابله با استرس وقت خود
را تنظيم کنيم
کارهــای روزمره خــود را به ترتيب
اهميت و مدت زمان آنها يادداشت
کنيــم ،با اين کار در میيابيم وقت
خــود را چگونــه تنظيــم کنيــم تا
هميشه کارهايمان به موقع انجام
شــود و دچــار اســترس نشــویم.
اگــر وقت کافــی برای انجــام تمام
فعاليتهای مورد نظر و مهم خود
نداريم ،شايد بيش از حد و بيهوده
تالش میکنيم.

•

برای مقابله با استرس صبح زود
از خواب بيدار شومي
سعی کنيم صبح ها ،حتی روزهای
تعطيل زود از خواب بيدار شــويم.
در اين صورت ساعت زيستی بدن
ما منظم میشــود و طبــق برنامه
خاصــی زمان خواب و بيداری ما را

زندگی..
آموزش
مهارت های
مقابله با
استرس
تنظيم میکنــد .در نتيجه پس از
مدتی هنگام بيدار شدن ،احساس
بهتری خواهيم داشت.

•

پرهیز ازمعاشرت با افراد
استرس زا
از ارتبــاط بــا افــرادی کــه ســبب
استرس ما میشوند دوری کنيم.

•

خودداری از رقابت با ديگران
برای مقابله با استرس
رقابــت بــا ديگران در کار ،شــغل،
زندگــی و مخصوصــا" تجمالت و
ظواهــر ،میتوانــد يکــی از منابــع
اجتناب ناپذير استرس يا فشار روانی
باشد شايد هم افرادی را بشناسيد
کــه کار میکننــد تــا حســادت و
خشــم ديگــران را برانگيزانند ولی
در واقع استرس حاصل از حسادت
و رقابــت ،بــه خــود فــرد تحميل
میشود.

•

از تکنولوژی درست استفاده
کنيم
وسایلی مانند موبايل ،کامپيوتر...،
باعــث میشــوند که طی يــک روز
بيــش از حــد کار و فعاليــت انجام
دهيم و گاهی همین وسایل باعث
اســترس میشــوند.قبل از خريــد
وسایل و تجهيزات جديد مطمئن
شويم که اين وســايل به پيشرفت
موقعيت فعلی ما کمک میکند.

•

به چشمان خود استراحت
بدهيم
آيــا مدت طوالنــی بــه تلويزيون يا

مانيتــور نــگاه میکنيــم؟ بايد به
چشمان خود استراحت دهيم هر
چند کــم .در اين زمــان به فضای
ســبز ،آســمان يــا درختــان خيره
شــويم .اگر در دســترس نيستند
میتوانيــم يــک عکس يا پوســتر
روی ديوار نصب کنيم که بيشــتر
رنگهــای آرامش بخــش در آن به
کار رفته باشد.

تغذيه مناسب بســيار مهم است.
زيرا انرژی مورد نياز بدن را تامين
میکند و کمتر دچار حالت عصبی
يا فشار روانی میشويم.
هميشه از مواد غذايی سبوسدار،
ميــوه ،ترکيبــات کربوهيــدرات،
ســبزيجات و حبوبــات اســتفاده
کنیم کــه باعث ثابت ماندن اندازه
قنــد خــون شــده و کمتر خســته
میشــويم .از مصرف زيــاد نمک،
چربی ،خوراکیهای ســرخ شده و
مواد قندی ســاده که به آزاد شدن
اپــی نفرين کمــک و باعــث عدم
مقاومت بدن در برابر فشــار روانی
میشود خودداری کنيم .به مقدار
کافی آب بنوشــيم و از مصرف زياد
قهوه ،چای و نوشابههای گازدار تا
حد امکان پرهيز نماييم.

برای مقابله با استرس ورزش
کنيم
یکی دیگر از راههای کاهش استرس
ورزش کــردن اســت .تحقيقــات
نشــان داده اســت که ورزشکاران
از اســترس و افســردگی کمتــری
نســبت بــه ديگــران برخوردارند.
همچنين برنامــه تمرينات هوازی
باعــث بهبــود حاالت افســردگی،
اضطــراب ،آشــفتگی فکــری و
خســتگی شديداســت .يک پياده
روی تند و سريع به مدت  40دقيقه
ميزان استرس را بهطور متوسط تا
14درصدکاهش میدهد.

برای مقابله با استرس مثبت
بينديشيم
مثبــت فکر کــردن باعــث آرامش
فکر میشــود ،که اين امر میتواند
با تغييرات فيزيولوژيک که هنگام
بهوجــود آمــدن اســترس اتفــاق
میافتــد ،مقابله کند ،بســياری از
اســترسهايی که تجربه میکنيم
از احساسات منفی اطرافمان ناشی
میشوند.انديشيدن به اشخاص يا
چيزهايی که به آنها عشق میورزيم
آثار خوبی را برجای میگذارد.

•

مشکالت را بپذيرمي
بايد پذيرفت که برخی اوقات شرايط
طاقــت فرســايی در زندگــی پديد
میآيــد و کاری نيز از دســت ما بر
نمیآيد .در اين شرايط بايد با صبر
و پذيرش مشکل و دگرگون کردن
موقعيت ،بار عاطفی مشکل را کم
کنيم.

•

•

منبع arman.ir :

•

برای مقابله با استرس به تغذيه
خود برسيم

ه ممنوع!

مقایس
"از پسر عموت یاد بگیر!"
"از دختر خاله یاد بگیر "
"پسر یا دختر فالنی رو ببین چقدر
موفقه!"
"نصفتوئه،ببینبهکجارسیده!"
️یا که بدتر،
خودمــان ،خودمــان را مقایســه
کردیم!
"چرا مثل فالنی توی فامیل درآمد
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ندارم؟"
"چــرا مثل فالنــی از زندگیم راضی
نیستم؟"
"چرا مثــل فالنی خونه و ماشــین
خوب ندارم؟"
"چرا مثل فالنی توی فالن دانشگاه
دولتی قبول نشدم؟"
️و هزار جور چرای مختلف
️ و قیاس های اعصاب خرد کن دیگر
که خودمان بریدیم و خودمان هم
دوختیم!
️نپرسیدیم فالنی که خودمان را با او
مقایسهمیکنیم،

واقعــا تمام وکمــال مثل و آن هم دو آدم کامال متفاوت!
تنها کســی که باید خودمان را با او
مانندماست؟
مقایسهکنیم،
️زندگی را مثل ما گذرانده؟
ِ
️خود دیروزمان است!
️مشکالتش،

️تنها چیزی که باید مقایسه کنیم،
دغدغههایش،
حال امروزمان با دیروز است!
خوشیهایش،
اینکه در جنبه های مختلف زندگی
آرزوهایش،
دیروزکجا بودم .
همگی با ما برابر بوده اند؟
امروزکجا هستم .
️فرصت هایش چطور؟
️یا زحمتــی که برای رســیدن به آن ️مثال  :نمره اخالقم دیروز چند بود ؛
امروز چند است !!
جایگاهکشیده؟
️بدون در نظرگرفتن تمامی عوامل ،باقی مقایســه ها را چه بخواهیم یا
نه،
هیچوقت،
مــردم خود به خــود برایمان انجام
تکرار می کنم،
میدهند،
هیچوقت نمی شود
️حداقل خودمان به آنها دامن نزنیم!
و نباید دو چیز را مقایسه کرد،
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the special authorization,
there are no quick fixes to
help you get on your flight.

Dual Canadian citizens need a valid
Canadian passport
Dual Canadian citizens
can no longer travel to or
transit through Canada by
air with a non-Canadian
passport. You need a valid
Canadian passport to board
your flight.
If your country needs you
to enter and exit that country using a passport issued
by its government, you will
still need a valid Canadian passport to board your
flight to Canada.
Make sure to carry both
passports when you travel.
Find out more about why
you must travel with a valid Canadian passport when
travelling by air.
Exception:
If you are an American-Canadian dual citizen with a
valid U.S. passport, you
don’t need a Canadian
passport to fly to Canada.
However, you will still

need to carry proper identification
and meet the basic
requirements to enter
Canada.
You may have the
option to board your
flight if you qualify
for a special authorization.
Otherwise, you will
have to reschedule your
flight and get a valid Canadian passport.
You can apply for a special
authorization if you:
have a flight to Canada that
leaves in less than 10 days,
and
have a valid passport from
a visa-exempt country.
And one of the following:
have previously received
a certificate of Canadian
citizenship, or
held a Canadian passport in
the past, or
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.خط حمله دنیا را در دست دارد
__________

موفق شد
بــه همراه
با ز یکــن
معــروف فوتبــال آقــای
Presnel Kimpembe
در بــازی هــای قهرمانــی
فوتبــال در فرانســه تیــم
3-1 موناکــو را با نتیجــه
شکســت دهد و هشتمین
عنــوان قهرمانی خــود را در
ســن ژرمن فرانســه جشــن
.بگیرد
16 آقــای نی مار تاکنــون در
 مسابقه قهرمانی18 مسابقه از
عنــوان بهتریــن گل زن دنیا
را در اختیــار داشــته و در تیم
منچستر عنوان اولین بازیکن

 دوســتان:(یــادآوری
عازمسفرتابستانی،عزیز
هســتیم؛ تا ســپتامبر
!خدانگهدار
)یوسف-

چلسیقهرمان
لیگ اروپا شد

 تیم های چلســی و آرســنال در-  خرداد۹

فینال لیگ اروپا در ورزشگاه المپیک باکو به
مصاف هم رفتندکه این بازی در پایان با برد

چهار بریک چلسی به پایان رسید و آبی های

لندنــی عنوان قهرمانی لیگ اروپا را جشــن
.گرفتند و جام قهرمانی را باالی سر بردند

)بار۲( پدرو و هازارد،در این مسابقه ژیرو

بــرای چلســی گلزنــی کردنــد و تک گل

.آرسنال را هم آیوبی وارد دروازه کرد
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were granted Canadian
citizenship after having
been a permanent resident
of Canada.
Your information will be
verified in our electronic
systems to confirm that you
are a Canadian citizen.
This authorization will be
valid for only 4 days from
the date of travel you select
on the form. If you don’t
use it within this time, you
will need to apply for a
new authorization.
If you are not eligible for

.پایانی برسد
 آقای الورس شروتو2019 در سال
 دونــدهLawrence Cherono
کنیائی عنوان برنده این ماراتون را
.بدست آورد
در همین رقابت ها خانم ورکنش
 نیز موفقWorknesh Degefa
شد عنوان قهرمانی را نصیب خود
.نماید

قهرمانی فوتبال در پاریس
 که ســالها استNeymar آقای
بعنوان بهترین بازیکن خط حمله
،فوتبال برزیل شــناخته میشــود

To renew your Canadian
passport, your current
passport must:
- be valid or expired for no
more than one year maximum,
- have the same name, sex,
date of birth and place
of birth that you would
like to appear on your
new passport,
- have been issued
with a 5-year or 10year validity,
- not be damaged,
- not have been reported lost or stolen, and
- have been issued
when you were at least
16 years of age.
All Canadian children, from
newborns to age 16, need
their own passport to travel.

From: Immigration, Refugees and
Citizenship Canada
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We will never
forget you, Maria!
My mother,
Maria Cottone, was a remarkable woman who loved
her family and
friends, dearly
and deeply.
She saw the best in me,
my wife Karolina and my
father kami and was our
source of encouragement.
Even now, a year after her
passing, she still sends us
her love through others,
like an unexpected hug
from a friend or the kind
words from someone we
know or even a stranger.
We remember her when
we get together for our
traditional Sunday lunch,
she still makes us laugh
when we watch videos of
her and her past clients
often call to tell me how
much they miss her and
are forever grateful for
what she has done for

_______
For more details on any
aspect of immigration, please
do not hesitate to contact my
office. You can speak to me
in English, French, Farsi and
Italian.
As my mother would always say, Keep
safe, stay healthy, and make sure laughter
is in your everyday life.
Immigration Michael Monfared

them. She’s
still here with
us, inspiring us to be
happy and to
live each day
in gratitude.
June 6th of
this year will be one year.
I will spend it laughing
with those I love and be
truly appreciative for a
gift I never asked for but
was given to me and my
family.
I will spend the day encouraging family, friends
and strangers that they
matter and that we can
share in our losses and
celebrate too.
She can never be replaced
and her memory will
live on forever. Please
join myself, Karolina
and Kami on June 6th in
remembering her beautiful soul.
RIP Maria.

:ترجمه فارسی مقاالت را در وبسایت ما بخوانید

www.michaelmonfared.com
info@michaelmonfared.com

Regulated Canadian Immigration Consultant

مسابقات در میان بهترین بازیکنان
 اوکه با بلوز.گلــف را بدســت آورد
قرمز رنگ در این رقابت ها شرکت
کرده بود با ارائه بهترین بازی خود
توجه و تشویق تماشاچیان را بخود
.جلب نمود
 بار15 آقای تایگــر وودز تا به حال
عنوان قهرمانــی بهترین بازیکنان
گلف را نصیب خود کرده و در سال
 و2006  و2000  و1997 هــای
 نیــز قهرمانی گلف آمریکا را2008
.بخود اختصاص داده است

2019 ماراتون بوستون
Boston Marathon

مسابقات ماراتون بوستون که هر
ســاله با حضور هــزاران نفر دونده
،حرفه ای و آماتور انجام می گیرد
یکی از بزرگترین اتفاقات ورزشــی
در آمریکا می باشدکه خبرنگاران و
رسانه های بسیاری را برای پخش
.اخبار این مســابقه جلب می کند
اولین بار مسابقه ماراتون بوستون
 برگذارگردید و یک1897 در ســال
Yuki دونده آماتور ژاپنی بنام آقای
موفق شد بعنوان اولین نفر به خط

داشــت که توانســته بهترین فرم
بازی خود را در این رویارویی انجام
11  آقای نادال که تاکنون.دهــد
مرتبــه عنــوان قهرمانــی دنیا را
نصیب خود نموده اظهار داشت
که در این بازی و در زمین خاکی
تسلط کامل خود را از دست داده
و چندین اشــتباه بزرگ داشــته
.است

مسابقه گلف مسترها
Tiger Woods آقای تایگر وود
گلــف بــاز معــروف موفق شــد
بــرای پنجمین بــار کاپ قهرمانی

مسابقات تنیس زمین خاکی
بارسلون

Dominic آقای دومینیک تی ام
 ساله از اتریش25  بازیکنThiem
و نفــر پنجم دنیا موفق شــد در
بازیهای تنیس یک چهارم فینال
 حریف،در زمین خاکی فشــرده
 تنیس باز،خــود رافائــل نــادال
 ساله اسپانیائی را (که عنوان32
دوم قهرمانــی دنیــا را در تنیس
6-4 در اختیــار دارد) با نتیجه
 شکســت دهــد و مــورد6-4 و
تشویق تماشاچیان و طرفداران
 آقای.ورزشــی تنیس قرارگیــرد
دومینیک در پایان مسابقه اظهار

IBNG
.ca

صبح8 چهارشنبه ها
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زندگی...

چند نکته ی مهم برای آموزش به دخترتان!

 .۱ایــرادی نــدارد کــه گریــه کنی
زمانی کــه آزرده خاطر میشــوی.
ولی بعداز پایان گریه ،چهره ات را
بشوی وازروی زمین برخیز .جای
توآنجانیست.
 .۲تــو یک زنی ،بیــک مرد نیازی
نداری ،اما میتوانی از زندگی ات با
یک مرد خوب کاماللذت ببری.
 .۳خوشــبختی یــک امــر دائمــی
نیست .ولی یکپارچگی شخصیت
هست.
این دورا باهم اشتباه نگیر.
 .۴هرگــز در یک کوچــه تنها قدم
نزن.
« .۵نمیتوانم » رفع تکلیف است.
 .۶قهرمانانــت را در باالتریــن
اســتانداردجای بده .ولی قهرمان

خودت باش.
 .۷اگــر باچشــمانت نمــی توانــی
لبخند بزنی ،لبخند نزن .داوطلبانه
خواهــان دورویــی بودن ارزشــی
ندارد.
 .۸با خودت همیشه صادق باش.
 .۹جسم تو :قواعد خودت!
 .۱۰اگر دارای عقیده ای هســتی،
بهتر هست بدانی چرا.
 .۱۱شــورو شــوق هایت را تست
کن.
 .۱۲هرآنچــه که میخواهی مطرح
کن .بدترین پاســخی که خواهند
داد «نه» خواهد بود.
 .۱۳آرزوهای بزرگ در ســر داشته
باش ،وبعــد در عملی کردنشــان
بکوش.

 .۱۴بهمان شــیرینی که هستی
باقی بمان.
 .۱۵کلماتــی چــون «خواهــش
میکنــم»« ،متشــکرم»« ،مــی
بخشید» را هرزمانی که مناسب
است ،بکار ببر.
 .۱۶کلمــه «متاســفم» را برای
زمانــی که واقعامتاســفی ذخیره
کن.
 .۱۷همه چیز را مورد سئوال قرار
شم خودت را.
بده بجز ّ
 .۱۸ت و فــوق العاده ای .هرگز به
کسی اجازه نده که این حس را از
تو بگیرد .اگرکســی این حس را از
توگرفت از او فاصله بگیر .لیاقت تو
بیش از اینست.
 .۱۹مهم نیســت که کجاباشــی,
همیشــه میتوانــی بــه خانــه ات
برگردی.
 .۲۰شاد باش و ریشه اصلی ات را
فراموش نکن.
 .۲۱آنچه را که به آن معتقدی بیان
کــنو بــه آنچه بیان میکنــی باور
داشته باش.
 .۲۲مهربــان بــاش .بــا دیگــران
طوری رفتارکن که دوســت داری
باتو رفتار شود.
 .۲۳در زمــان تردید ،بخاطر بیاور
دختــر چه کســی هســتی؛ و تاج
سرت را مرتب کن!

هیچ چیز به اندازه ذهن تغییریافته قدرتمند نیست!

شــما مــی توانید ظاهر خــود را
تغییر دهید ،
محل اقامت تان راتغییر دهید ،
همسرتان را تغییر دهید ،
امــا اگــر ذهــن خــود را تغییــر
ندهید،
همان تجربه مشابه دائما و بارها
و بارها اتفاق خواهد افتاد،

زیرا همه چیز به صورت ظاهری
تغییركرده است
اما هیچ تغییــر درونی صورت
نگرفتهاست.
تمــام مســائل تــو را ذهنیــت
كنونی ات خلق کرده و
اگــر بخواهــی مســائلت حــل
بشوند ،

حق میترا استاد را پایمال نکنید...

این ذهنی که مسئله ساخته قادر
به حلش نخواهد بود.
بنابرایــن ابتدا بایــد ذهنیتت را
تغییر بدهی .
«جول اوستین»

>> ادامه از صفحه11 :

همســران و پدران و بــرادران واژه
ندارد یعنی آن زبان حتی نمیخواهد
این موضوع را به رسمیت بشناسد
که چنین خشونتی هست ،چنین
خشونتی در یک ساختار تبعیضی
به لحاظ جنســیتی رخ داده و الزم
است جداگانه دستهبندی شود.
بــرای همیــن هــم هســت کــه
موضوع قتل میترا استاد بیشتر از
آنکه مربوط به میترا اســتاد باشد
آسمان-ریســمان
تبدیــل به یک
ِ
پیچیدهای شده از نظریهپردازیها،
کارآگاهبازیهــا و علتتراشــیها
که درهمــه آنها محمدعلی نجفی
سوژه و ستاره اصلی است .در این
داســتانها میترا اســتاد به عنوان
قربانی اصلی این جنایت رســمیت
نمییابد.

همدردی با او به چشم میخورد.
اینکــه مبنای ازدواج میترا اســتاد
با محمدعلی نجفــی چه بوده و آیا
نجفی به اصطــاح “دوزنه” بوده
مشخص نیســت .آنچه مشخص
اســت ایــن اســت کــه در آزادی
چندهمسری در قانون شرعزده در
ایران ممکن است که میترا استاد
زن دوم بوده باشد.
چیزی که قابل درک نیســت این
اســت که چــرا گاه از میترا اســتاد
با تحقیری حرف میزنند که انگار
شــامل دســته بیحقوقی بــه نام
“زن دوم” است .به جای انتقاد از
نظام و شرع مردساالر دستهای از
زنان را تحقیر میکنندکه حتا گویا
مرتبهای فروتر از “جنس دوم” را
دارند.

“زن دوم” هم انسان است
موضوع زن دوم بودن میترا استاد
موضوعی اســت که مــدام در نبود

نگاهمان به کدامین سو باشد؟
ممکن است که داستان آشنایی و
همسری میترا استاد و محمدعلی

نجفــی هــزاران ســویه امنیتــی و
جنایی داشته باشد که هنوز هیچ
یــک از آنهــا درســت پژوهیــده و
مستندســازی نشده اســت .آنچه
مشخص اســت این است که یک
زن به دســت همســرش کشــته
شــده .میترا اســتاد پیش از اینکه
بــه قتل برســد ،در دوران رابطه با
نجفــی ،قربانی خشــونت خانگی
بوده است .این مرد از لحظه قتل
تا کنون ،همچنــان دارد از نفوذ و
قــدرت خود اســتفاده میکند .به
پلیــس آگاهی مــیرود ،در نهایت
آرامــش چــای میخــورد و بعــد
روایتــش را بیان میکند و تریبون
رسانهای هم برای بیان این روایت
حتا در نامهای گفته
پیدا میکندّ .
است که زن به او خیانت میکرده
و بــا واژه “مهدور الــدم” از میترا
استاد یاد کرده است که راه شرعی
اینکه “حق داشــته” این زن را به
قتل برســاند را هم بــاز کند .اینها

هـم
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دردی

از جمله رفت گان ای راه رداز

باز آمده ای کو ات گوید راز

با کمال تاسف به آگاهی می رسانیم:

بانومرضیهبیگدلیحلی
و خامن سهیال حلی نوایی

حلـی در ایران
مادر و خواهر خانم فریبا ّ

دعوت حق را لبیک گفتند.
این مصیبت وارده را به
فریبای عزیز تسلیت می گوییم.
ما را در غم سنگین از دست دادن مادر و خواهر عزیزت شریک بدان.

حلـی ،بیگدلی ،شمس ،مفید،
از طرف خانواده های ّ
میرمیران ،کمال زاده ،محسن و بتول نصر
---------------------

مراسمیادبود
در ضمن مراسم یادبود این دو عزیز
در روز شنبه  8ماه ژوئن
از ساعت  4تا  8بعدازظهر
در نشانی زیر برگزار می شود:
65 Avenue Ouellette
Lachine, QC H8R 4B5

حضور دوستان و آشنایان
تسلی بخش خاطر ماست.

فکتهای مشخص است.
ایــن هم مشــخص اســت کــه در
زبــان فارســی مــا هنــوز در مورد
موضوع قتل زنان توسط همسران
آگاهیرســانی کافــی نکردهایم .نه
بــرای بیان ایــن نوع قتلهــا واژه
درست داریم و نه میتوانیم اذهان
عمومی را راضی کنیم که بله برخی
از مردان زنانشــان را در نابرابری
قــدرت به قتــل میرســانند و این
هیچ ربطی به میزان سواد ،قدرت،
تحصیالت و یا تمایالت سیاســی
قاتل ندارد .اما به این ربط دارد که
قاتل قدرت و اسلحه داشته است.
موضــوع قتلهای زنان به دســت
همســران به دسترســی مردان به
اســلحه ارتبــاط دارد .در ایــاالت
متحــده آمریــکا که خرید اســلحه
بــا مجــوز آزاد اســت موضــوع
دسترســی به اسلحه و نقش آن در
کشــتن زنان توســط همســران و
دوست پسران بررسی شده است.
پژوهشی که توسط مرکز سیاست
و تحقیقات اســلحه دانشگاه جانز
هاپکینز منتشر شده نشان میدهد
که بودن اســلحه در خانه احتمال
قتل کسی در آن خانه را هشت برابر
افزایش میدهد .اگر در خانه سابقه
خشــونت خانگی به عالوه اسلحه
باشد – که به گواه پسر میترا استاد
در خانه مشترک استاد و نجفی این
سابقه بوده و نجفی استاد را کتک
میزده اســت – احتمال اینکه زن
ماجرا در آن خانه به قتل برسد ۲۰
برابر است.
اینکه نجفی که شهردار سابق است
با چــه مجــوزی کماکان اســلحه
داشــته اســت باید بررســی شود.
وجود آن اســلحهٴ با مجوز در قتل

میترا استاد مهم است .کما اینکه
خود نجفی مقابل دوربین میگوید
که از اســلحه برای ابزار ترســاندن
استاد استفاده میکرده است.
سویههای تراژیک این جنایت زیاد
اســت .اگــر به موضوع قتــل زنان
حساسیت بایسته را داشته باشیم،
الزم اســت ایــن نــکات در کانون
توجهمانباشد:
• اینکه زنی به دست شوهرش در
یک جنایت جنسیت محور کشته
شده است،
• اینکــه زنی در یــک رابطه که در
آن نابرابری قدرت بوده کشته شده
است،
• اینکــه نجفــی دارد از نفــوذ و
قدرتــش اســتفاده میکنــد و با او
مانند یک قاتل برخورد نمیشود،
• اینکــه نجفی اســلحه بــا مجوز
داشــته و از اســلحهاش به عنوان
ابــزاری بــرای تهدیــد همســرش
استفاده میکرده است،
• اینکه حق حیات میترا اســتاد،
اولویت در نگاه به موضوع نیســت
و تحت شــعاع نظریهپردازیهای
سیاسی قرارگرفته است،
• اینکه فرزند  ۱۳ساله میترا استاد
جنازه مادرش را پیدا کرده و اینکه
هیچ قانونــی از حق ایــن نوجوان
حمایت نمیکندکه سوژه رسانهها
نشود.
• اینکه نهایت راهکار قانون فشل
مجــازات اســامی در ایــران برای
برخورد بــا چنین جنایتی قصاص
اســت – اگرکــه در این میان برای
شــهردار ســابق خــودی بامبــول
شرعیای جور نکنند.

حق قربانی

در روزهــای آتــی این قتل ســوژه
مقــاالت و محتواهــای مختلفــی
خواهد بود .شــاید وقت آن رسیده
باشــد که همه متخصصان  −که با
توجه به تخصصشان به سویههای
مختلف این جنایت نگاه میکنند −
به این موضوع توجه بیشتری کنند
کــه حق این زن به عنــوان قربانی
قتل مهم است.
میترا استاد  −با هر انگیزهای و هر
دلیلی  −با محمدعلی نجفی رابطه
احساسی و جنســی داشته است.
فضای خانه آنها نه تنها برای میترا
استاد امنیت نداشته و نه تنها میترا
اســتاد در فضای خشونت خانگی
زندگــی میکــرده بلکه ایــن خانه
نهایت خانه پایانی زندگی او شــده
است .اینجا نابرابری قدرت و اینکه
زنی قربانی خشنترین خشونتها
شده مهم است .اینکه کسی که به
او خشــونت میکرده و نهایت او را
کشته محمدعلی نجفی همسرش
بوده هم مهم است.
اولویتها هرچه هست باشد ،اگر
از ایــن موضــوع که زنی به دســت
شوهرش در مناسبات نابرابر قدرت
کشــته شــده به راحتــی بگذریم،
مهمترین و دردناک ترین سویه این
جنایت را نادیــده گرفتهایم و حق
میترا استاد و فرزند و بستگانش را
زایل کردهایم.
_______
پانویس:
پرســتو در ادبیــات امنیتــی و
جاسوســی به زنــی میگویند که با
هدف کسب اطالعات به سوژهای
نزدیــک میشــود و بــا او رابطــه
احساسی و یا جنسی برقرار میکند.
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 ۱۵شیوه هوشمند
بــرای
مدیریت

پـول

اینکه عادتها،ویژگیهاوروشهایفکریمیلیونرهاباآدمهایعادیفرق
دارد برکسی پوشیده نیست .عادتهای خاص میلیونرها ،بهویژه در مورد
نحوهی مدیریت پول چشمگیرتر است .آنها روش فکری منحصربهفردی
مالی هوشمندانه حتی
دارندکه به آنها کمک میکند با گرفتن تصمیمات ِ
بیشتر از آنچه دارند پول به دست بیاورند ۱۵ .راه مدیریت مالی میلیونرها
را با هم مرور میکنیم:

•

 .۱بیفکر و تکانشی عمل
منیکنند
تــا به حال چنــد مرتبــه در مراکز
خریدتصمیمیعجوالنهگرفتهاید؟
در سایتهای خرید آنالین چطور؟
ِ
اغلب مردم در هنگام خرید کردن
تصمیمات عجوالنهای میگیرند.
میلیونرهاامامیتوانندخوشیهای
لحظــهای را به تأخیر بیندازند و از
عملی کــردن تصمیمات عجوالنه
خودداری کنند.
پژوهــش دکتــر والتــر میشــل
( )Walter Mischelدر دانشگاه
اســتنفورد ،کــه در دهــهی ۶۰
صورت گرفت ،از این ادعا حمایت
میکند .دکتر میشــل دو انتخاب
کودکان پیشدبستانی
پیش روی
ِ
گذاشــت .آنهــا یــا میتوانســتند
یک مارشــمالو (نوعی شــیرینی)
را هر زمان که دلشــان خواســت
بخورند یا اگر تا آمدن آزمایشگر به
اتاق صبر میکردند (و مارشــمالو
را نمیخورنــد) میتوانســتند دو
مارشــمالو داشــته باشــند .دکتر
میشل این افراد را در طول سالیان
بعد تحت بررسی قرارداد و متوجه
شــد کودکانــی که میتوانســتند،
برای داشتن دو مارشمالو به جای
یکی ،صبر کنند در آینده :شاخص
تودهی بدنــی ( )BMIکمتر ،نرخ
اعتیاد پایینتر ،نرخ طالق پایینتر
و نمرهی امتحانات سراسری باالتر
داشتند.

•

 .۲تفاوت بین خواسته و نیاز را
میدانند
میلیونرها همچنیــن میدانند که
تفاوت میان خواسته و نیاز چیست.
همهی ما لحظاتی را تجربه کردهایم
که دلمان خانه ،یک جفت کفش
یا دفترکاری تازه میخواسته است.
اما آیا این خواســتهها ضرورتی هم
دارند یا آن ماشــین تجملی جدید
صرفا یک خواسته است؟ بیشک
این ماشــین قــدرت باالیــی دارد
و رانندگــی بــا آن محشــر اســت،
امــا داشــتن چنین ماشــینی یک
ضرورت نیست .میلیونرها به جای
صــرف پــول بــرای چیزهایــی که
کارآمد نیســتند ،آن را برای موارد
ضروری که به افزایش ثروتشــان
منتهی میشــود خــرج میکنند.
شاید به همین دلیل است که ٪۶۱

افــراد با درآمد ســالیانهی بیش از
 ۲۵۰هزاردالر (حدود  ۹۲۵میلیون
تومــان)  ،همان وســایل نقلیهای
را میخرنــد که مــردم غیرمیلیونر
میخرند.

•

 .۳نگاه بلندمدت دارند
آنچنــان کــه تیموتــی ســایکس
( ،)Timothy Sykesفــردی که
با تجارت ســهام عادی شــرکتها
به یک میلیونر تبدیل شده است،
میگوید« :دسترســی بــه اهداف
بلندمــدت حداقل به یــک تا پنج
ســال زمان نیــاز دارد .این اهداف
انگیــزهای بینظیــر بــه انســان
میدهند .آنها شما را قادر میسازند
بــه فراتر از لحظهی حال بنگرید و
این فکر به ذهنتان خطور کند که
چرا اکنون در این جایگاه هستید.
اعمال روزانهی شما باید به اهداف
بلندمدتتــان مربوط باشــد ،اگر
اینطــور نیســت ،اهدافتــان را
باید بهنحــوی تعدیل کنیــد .این
تعدیل میتواند شامل تغییرکارها،
احتماال کاســتن یا حذف کارهای
غیرضــروری ،یــا اضافــه کــردن
کارهایی باشدکه در آینده برایتان
منفعت به بار میآورند.

•

 .۴منابع درآمدی متنوعی
دارند
میلیونرها پس از اینکه تا اندازهای
امنیت مالی بهدست آوردند ،شروع
به پیدا کردن راههایی برای کسب
درآمدهــای دیگر میکننــد .چرا؟
زیرا آنها متوجه هســتند که منبع
اصلــی درآمدشــان ممکن اســت
بهطــور ناگهانــی قطع شــود .یک
میلیونر بــرای اجتناب از کســری
درآمد ،منابع متعددی برای فراهم
آوردن جریان نقدی تدارک میبیند
کــه بهعنــوان برنامهی پشــتیبان
عملمیکنند.

•

 .۵سرمایهگذاری خودکار
راههای زیادی برای سرمایهگذاری
به شکل خودکار وجود دارد .مثال
برداشــتهای خــودکار از فیــش
حقوقی برای حساب بازنشستگی،
ســهام یا بیمهی عمــر .اما عالوه
ِ
گذاری میلیونرها
بر این ،ســرمایه
آنقــدر مکــرر انجام میشــود که
برایشــان بــه یک عــادت تبدیل
میشود .بهنظر میرسد آنها ،بدون

هیچ مکثی ،میدانندکه چه زمانی
و چطــور از یک فرصت بهره ببرند
و چقدر ســرمایهگذاری کنند .اما
حقیقت این اســت کــه میلیونرها
ایــن کار را بــدون آمادگــی انجــام
نمیدهند ،بلکه در اثر اســتفاده از
استراتژیهایسرمایهگذاریبهقدرِ
کافی اســت کــه بــه آگاهی قطعی
دربارهی نحوهی کار سرمایهگذاری
رسیدهاند.

•

 .۶با یک بودجهی مشخص
پیش میروند
پیــش رفتــن بــا یــک بودجــهی
مشــخص ،بــه میلیونرهــا امکان
میدهــدکه بــه میــزان درآمدها و
هزینهها اشراف داشته باشند .این
آگاهی به میلیونرها امکان میدهد
برای خــرج کردن پــول برنامهای
داشــته باشــند کــه پاســخگوی
ضروریات باشد و خرجهای اضافی
را حذف کند .حداقل یک مطالعه
در این زمینه وجود داشــته اســت
که میگوید بسیاری از ثروتمندان
چیزی به اســم بودجه ندارند ،اما
افــراد خیلــی ثروتمند از حســاب
مخارجشــان مطلعاند و آن را نگه
میدارند.

•

 .۷برای روز مبادا آمادهاند
میلیونرهــا ســرمایهای بــرای روز
مبادایشــان کنارگذاشــتهاند .آنها
میدانند کــه ممکن اســت زمانی
دچار بحران ،مثال شغلشــان را از
دســت بدهند یا مرگ ناگهانی در
خانواده اتفاق بیفتد .به جای قرض
گرفتن پول ،تا تمام شدن شرایط
بحرانی ،آنها از پولــی که برای روز
مبادایشان کنارگذاشتهاند استفاده
میکننــد .بســیاری از مصیبتها
را میتوان بــا پسانداز روز مبادا از
ســر گذراند .توصیهی من به شما
این اســت که بهاندازهی یک سال
پول نقد در حساب بانکی پسانداز
کنید تا اگر اوضاع به هر نحو بههم
ریخت ،شما به مشکل نخورید.

•

 .۸تنها در موردی که از آن
سردرمیآورندسرمایهگذاری
میکنند
وارن بافــت ()Warren Buffett
و پیتــر لینــچ ()Peter Lynch
ســرمایهگذار افســانهای ،توصیــه
کردهاندکه شــما باید« :روی آنچه
از آن سردرمیآورید سرمایهگذاری
کنیــد ».این فوتوفنی اســت که
میلیونرهــا به آن عمــل میکنند،
وقتی آنها از نحوهی تولید درآمد و
سوددهی یک شرکت باخبر باشند،
نســبت به ســایرین امتیاز رقابتی
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دارند .با داشــتن اطالعات آنها از
فرصتها و خطرها آگاهی دارند.

عرض دو ســال آینــده ،میتوانید
ماشــین جدیدتــان را بخریــد زیرا
دارایــی الزم بــرای ایــن خریــد را
خواهیــد داشــت .میلیونرهــا در
بحث مدیریت پولشــان اینگونه
فکــر میکنند .آنهــا فداکاریهای
موقــت را هنگامی کــه در خدمت
هــدف بزرگتــری قــرار دارد ،بــه
جان میخرند .بهشخصه با وجود
دارایــی میلیونــی ،تا ســال پیش
هیوندا سوناتایی سوار میشدم که
ساخت سال  ۲۰۰۶بود و ماشینی
فرسوده بهحساب میآمد .امروز از
خودگذشتگی کنید تا فردا زندگی
بهتری داشته باشید.

 .۱۰در سطحی پایینتر از
درآمدشان زندگی میکنند
اینکه آدمهای ثروتمند در سطحی
پایینتــر یــا زیــر خط ثروتشــان
زندگی میکنند برکســی پوشــیده
نیست .برای مثال وارن بافت هنوز
در خانهاش ،در اوماهای نبراسکا،
کــه ســال  ۱۹۵۸تنهــا بــه قیمت
 ۳۱هزار و پانصــد دالر خریده بود
زندگی میکند .مردم مدیر ارشــد
ســابق مایکروســافت استیو بالمر
( )Steve Ballmerرا بهواسطهی
اســتفادهی او از پروازهــای
ی میشناختند.
غیرلوکس و معمول 
میلیونرها با اینکه میتوانند کاخی
ی خــود را
بــزرگ یا جــت خصوص 
داشته باشند ،تصمیم میگیرندکه
پولشــان را بــرای ضروریات خرج
کنند و نه موارد تجملی.

 .۱۲خود را اسیر بدهی
منیکنند
میلیونرهــا خودشــان را گرفتــار
بدهــی نمیکنند .آنهــا پول قرض
نمیگیرنــد و اگــر پــول پرداخــت
چیزی را ندارند از کارت اعتباری یا
چک استفاده نمیکنند ،مگر اینکه
این کار نوعی سرمایهگذاری برای
رشد یا آغازکسبوکارشان باشد .به
زبانی دیگر ،پولی که ندارند را خرج
نمیکننــد .آنها به جای بدهی باال
آوردن ،ترجیــح میدهند بدون آن
چیز زندگی کنند.

•

 .۹حساب هزینههایشان را
دارند
آیــا میدانیــد کــه چقــدر پــول
صــرف مخارجتان میکنیــد؟ اگر
نمیدانیــد ،پیگیــری هزینههای
روزانه ،ماهانه و سالیانهتان را آغاز
کنیــد ،درســت مثــل میلیونرها.
بهســرعت متوجه خواهید شد که
پولتــان را در مــواردی کــه مورد
نیازتان نیســتند یا میتوان آنها را
ت بهتــر خریداری کرد هدر
با قیم 
میدهید.

•

•

 .۱۱آمادهاند از خودگذشتگی
کنند
فرض کنید قرار است یک ماشین
معمولــی قدیمــی ،تویوتــا کمری
ســاخت  ،۲۰۰۰را برانیــد .شــما
میدانیــدکــه در نهایــت ،مثال در

•

•

 .۱۳راهنمایی مالی میگیرند
میلیونرهــا قــدرت و ضعــف خود
را میداننــد و بــه جــای صــرف
زمــان و هزینــه بــرای تصحیــح
ضعفهایشــان ،از دیگران کمک
میگیرنــد ،بهخصــوص وقتــی
مســئلهی مدیریــت پــول مطرح
باشــد .اینطــور نیســت که چون
یک میلیونر ،شبکهی اجتماعی یا
یک گجت طراحی کرده اســت ،از
نحوهی سرمایهگذاری یا پسانداز
پول خود نیز اطالع داشــته باشد.

ِ
آخوند ...
 80میلیون گروگان یک
همه منطقه را با جنگهای نیابتی
بهــم ریختهانــد کــه ســدها هزار
قربانی به جا گذارده است؛ چهل
ســال خواســتار نابودی اسراییل
(یک عضو رسمی سازمان ملل)
شدهاند و بارها در روند صلح میان
فلسطنیانواسراییلیانخرابکاری
نموده و از آن جلوگیری کرده اند؛
در همه مذاکرهها در گام نخست
خواســتار پنهــان کاری و در گام
پــس از آن در اندیشــه فریبکاری
بودهاند (به اعتــراف تازه صالحی
مراجعه کنیدکه چگونه به روشنی
میگوید ما در برجام دروغ گفتیم
و ســر آنها کاله گذاشــتیم)؛ به
هیچ یــک از پیمانهــای جهانی
پابند نبوده مگر آنجا که برایشان
ســودی در بر داشته اســت و....
آنوقت میخواهیم بردباری دیگر
کشورها به پایان نرسد و با پدیدار
شــدن کســی چــون ترامــپ که
ِ
حکومت
خوب یا بد ،به درســتی
اســامی را به چالش گرفته است
تا راه بر خرابکاریهای بیشــتر او
ببندد را ما به جنگ افروزی متهم
کنیم! روشــن اســت که هــم او،
هم رهبران در کشــورهایی چون
اسراییل ،عربســتان ،امارات و...
کــه یک بنــد آمــاج خرابکاریها

میلیونرها ازکمک یک مشاور مالی
یا حسابدار بهره میگیرند.

•

 .۱۴خودشان را تعلیم میدهند
داشتن آموزش رسمی پیششرط
الزم برای میلیونرها نیســت .بیل
گیتس ،مــارک زاکربرگ و آمانیکو
اورتــگا ()Amancio Ortega
همگــی ثــروت خــود را بــدون در
اختیار داشــتن مدرک دانشگاهی
کســب کردهانــد .تای لوپــز (Tai
 ،)Lopezکــه یک ســرمایهگذار
اســت ،به واســطهی مباهاتی که
به نداشــتن تحصیالت آکادمیک
میکند شناخته شده است .با این
حال همین فرد اولین کسی است
که دربارهی ضرورت آموزش فردی
به شــما خواهد گفــت .لوپز روزی
یک کتاب میخواند .افراد مذکور،
ماننــد اغلــب ثروتمندترینهــا،
هریک از دانش ویژهی خودشــان
بهــره بردهاند و بــه یادگیری ادامه
دادهاند تا از راه آموزش خودشان به
آدمهای موفقتری تبدیل بشوند.

•

 .۱۵پیش از تصمیمگیری دودوتا
چهارتامیکنند
در اینجا منظور انجام معادلههای
مثلثاتی دوران مدرسه نیست .بلکه
انجام یک حســاب ساده -جمع،
تفریــق ،ضرب و تقســیم -پیش
از گرفتن هر تصمیم مالی اســت.
بــرای مثــال ،اگــر یــک میلیونــر
ماشینی قدیمی داشته باشد که به
تعمیر نیاز دارد ،هزینهی تعمیر آن
را در مقایســه با یک خرید ماشین
جدید میســنجد .آنگاه ،بر اساس
هزینه-فایدهیهرانتخابتصمیم
نهایی را میگیرد.
برگرفته ازentrepreneur :

>> ادامه از صفحه17 :

و آتــش افروزیهــای حکومــت
اسالمی بودهاند ،تا ابد دست روی
دست نگذاشته و سر انجام زمانی
چون این روزها در اندیشــه ریشه
مافیایی
کــن کردن این حکومت
ِ
نفرت انگیز بر میآیند؟ فراموش
کردهایــم که این حکومت چگونه
در ساکهای زیارت کنندگان مکه
بدون آگاهــی آنان ،مواد منفجره
مخفی کرده و میخواست در یک
مراسم بگفته آخوندها مهم
چنین
ِ
ِ
جنایت بزرگی
جهان اســام،
در
ِ
بپــا کنــد؟ اینها بــه خدایی هم
که این همه در زیر نامش ســینه
میزننــد ،باوری ندارند! ســالها
کوشــش کردند که این مراسم را
به تظاهرات و خشونت بکشانند.
شما یک نمونه در این چهل سال
بیاوریدکه این حکومت به رهبری
امام خونریز خود ،گام مثبتی
دو ِ
بــه ســود مــردم ایــران و جهان
برداشته باشد؟
تاســف بار اســت که شــماری از
اپوزیسیون در سردرگمی به جای
`ارزیابی درســت از چگونگی قرار
گرفتن در وضع کنونی ،بیشترین
سنگینینوشتههاوگفتههایخود
را بر جنگ طلبی آمریکا اســتوار
میکنند و بدین ترتیب خواسته یا
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ناخواســته به یاری این حکومت
مافیایی آدمخوار میپردازند!
ِ
ساده ترین راه پیش گیری از
جنگ
نگارنده بارها و بارها یاد آور شــده
است که مسالمت جویانه ترین راه
حل مشکل مردم ایران وگرفتاری
ِ
ِ
با حکومــت اســامی ،یک همه
پرســی با کنترل کامل از ســوی
سازمان ملل و دیگر سازمانهای
حقوق بشــری اســت .ایــن برای
ســران تبهکار
خامنــهای و دیگر
ِ
حکومت اســامی نیز بهترین راه
حل و شــانس زنده ماندن اســت
زیرا ســبب میشود که در صورت
نفــی حکومت از ســوی مــردم،
آنها یک رونــد قانونی محاکمه را
با شــرکت نمایندگانی از سازمان
ملل برای ارزیابــی کار دادگاهها،
داشته باشــند و از خونریزیها و
انتقام جویی ِ
های کور جلوگیری
شود .آیا در زمان کنونی که ایران
و مــردم ایــران در روزگارِ بســیار
ســخت وخطرناکی بسر میبرند،
راهی بهتر از این برای پیش گیری
ِ
حکومت
از جنگ و تعین سرانجام
اسالمی ،وجود دارد؟
•
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
نه به جنگ ،نه به تحریمهای اقتصادی،
نه به استبداد و اختالس!
گفتوگو با شیرین عبادی

محمدرضا سرداری :جهان تأســیس کردهاند .از این رو
 ۰۱خــرداد  -ســخنان شــیرین هم دولت کانادا و هم رســانهها و
عبــادی ،رئیس کانــون مدافعان جامعــه مدنــی کانادا بــا افکار من
حقــوق بشــر و برنــده جایزه صلح آشــنایی دارند .از سوی دیگر من
نوبــل ،در پارلمــان کانــادا بــا سخنرانیهای متعددی در محافل
حاشیههایی همراه شد.
علمی و دانشگاهی کانادا داشتم و
برخــی ،از ســخنان خانــم عبادی موفق شــدم از سه دانشگاه معتبر
چنیــن تعبیــر کردنــد کــه وی از کانــادا دکتــرای افتخــاری بگیرم
تحریمهــای اقتصادی حال حاضر کــه یکی از آنان دانشــگاه بریتیش
علیــه ایــران حمایــت کــرده و از کلمبیا است .ضمن ًا فراموش نشود
دولتهای غربی خواسته تا در ازای که من وکیل خانواده زهرا کاظمی
پول نفت به ایران غذا و دارو بدهند .تبعه ایرانی -کانادایی بودم که در
اما خانم عبادی به زیتون میگوید زندان اوین کشــته شــد .بنابراین
هیچگاه با تحریم اقتصادی موافق اتفاق عجیبی نیست اگر از من نیز
نبوده و از اظهاراتش سوءبرداشت در کنار سایر ایرانیان دعوت کرده
شده است .وی همچنین خواستار باشند .این دعوت برای حضور در
تشکیل مجدد شــورای ملی صلح پارلمان بــود اما چون در ســفری
برای جلوگیری از بروز تنش نظامی کاری بودم امکان حضور نداشتم و
میان ایران و آمریکا شده است .در سخنان خودم را از طریق اسکایپ
این گفتوگو کوشیدبم تا ابهامات مطرح کردم.
موجود در آن سخنرانی را با وی در •
 اشــاره کردیــد در آن نشســتمیان بگذاربم.
•
تعــدادی از فعــاالن رســانهای نیز
 خانــم عبادی ،شــما اخیــر ًا به حضــور داشــتند .در رســانههاصورت مجــازی در جمع پارلمان نیــز بــرای ســخنرانیها از تعبیــر
کانادا حضور یافتید و درباره شرایط «شــهادتنامه» اســتفاده شــد.
حقــوق بشــر در ایــران و مســئله ممکن است توضیح دهید دستور
تحریمهای اخیر سخنرانی کردید .کار این نشســت چه بوده و چرا از
ممکن اســت بفرمایید اساس این عبارت شهادتنامه استفاده شده؟
دعوت چه بوده است؟
 در آن نشســت کــه چنــد روز حضور من در کانادا و آشــنایی طول کشید؛ جلسات متعددی بامــردم کانــادا بــا فعالیتهای من حضور ایرانیها و همچنین شوهر
ســابقهای دیرینــه دارد .مــن از «نازنیــن زاغــری» که انگلیســی
اعضــای مؤســس و عضــو هیئت اســت برگــزار شــد و آنــان نظرات
مدیره موسسه زنان نوبل هستم که خویش را درباره چگونگی وضعیت
در دفتر آن در کانادا مستقر است .حقوق بشــر در ایران بیان کردند.
این موسسه تعدادی از زنان برنده من نیز در همیــن ارتباط نظرات
جایزه صلــح نوبل را گرد هم آورده خویش را بیان کــردم .اما این که
اســت و آنان نهادی برای پیشبرد چگونه نــام شــهادتنامه را به آن
حقــوق زن و همچنیــن صلح در دادند ،نمیدانم .رسانهها میتوانند
هــر نامــی را روی این
سخنان بگذارند .تنها
ایــن را میتوانم بگویم
که فقط من آنجا نبودم
یکشنبه  2ژوئن 2019
و این نشســت در چند
در دفتر انجمن زنان
روز و بــا حضور دســت
از ساعت  11تا 13.30
کم ۱۵ایرانی برگزار شد.
برگزار میگردد.
•
به همــه زنان عالقمند
 آنچه که از سخنرانیخوش آمد می گوئیم:
شما در رسانهها و برخی
8043 St Hubert
شــبکههای اجتماعی
Montréal, QC H2R 2P4
بازتــاب یافت ،حمایت
)(Metro: Jarry
شــما از تحریمهــای

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.

آمریکا و همچنین سیاست نفت در
برابــر دارو و غذا بود .آیا این تعبیر
درســتی اســت و شما از
تحریمهــای اقتصــادی
در مقابل ایــران حمایت «من از پارلمان کانادا درخواســت کردم
میکنید؟
به قوانیــن پولشــویی خویــش احترام
شــما بیــش از صــد بگذارند و اجازه ندهندکسانی که از بیت
ســخنرانی از مــن در المال ایرانیان میلیاردها دزدی کردهاند،
اینترنــت میتوانیــد پیدا بــا پولهای دزدیده شــده بــه راحتی در
کنیدکــه در آن مخالفتم کاناداسرمایه گذاریکنند».
را با تحریمهای اقتصادی
------اعالم کردهام .اکنون بار به هیچ حکومت خارجی اجازه نخواهیم
دیگر اعالم میکنم که از داد که پایش به ایران باز شود و با آخرین
همان دور اول تحریمها قطــره خــون از وطــن دفــاع میکنیم و
کــه از زمــان ریاســت در عیــن حــال در مقابــل اســتبداد نیز
جمهــوری اوباما شــروع
شــد؛ همــواره مخالــف
تحریمهــای اقتصادی بــودم .اما گو با مقامات اروپایی عنوان کرده
فرق من با حامیــان حکومت این که اروپا باید از طریق سازوکار مالی
بــود کــه من بــه دنبــال مخالفت که درســت کرده کاالهای اساسی
با تحریمهــای اقتصــادی ،اضافه و دارو را در اولویــت قرار دهد و به
میکردم کــه از تحریمهایی که به ایران ارســال کند .حــرف من نیز
مــردم صدمــه نزنــد و حکومت را دقیق ًا همین است .ما باید مصارف
بشــکند حمایت میکنم .ازجمله ارزی خویش را اولویت بندی کنیم
من پیشــنهاد تحریم ماهــوارهای و اولویت امروز با غذا و دارو است.
ایــران را همــواره تکرارکــردم زیرا فرامــوش نکنیــم در همــان دور
بــا ایــن تحریــم دیگــر جمهوری نخســت تحریمهــا کــه کشــور با
اسالمی ایران قادر نبود شبکههای مشکل دارو روبرو شده بود؛ شرکت
غیــر فارســی زبــان خــود را روی پورشه اعالم کرد که بیشتر فروش
ماهوارههــای غربــی پخش کند و را بــه ایران داشــته اســت .دولت
بدین ترتیب بلندگوی تبلیغاتیاش حق نــدارد پول نفت را که متعلق
قطع میشــد .با چنیــن تحریمی به همه مردم اســت صرف واردات
مردم ایــران صدمه نخواهند دید .کاالهــای لوکس و یــا بی کیفیت
در حالی که تحریمهای اقتصادی چینی کند .اما این سخن به معنی
نه تنها به مردم لطمه زد بلکه باعث تطهیرکردن تحریمهای اقتصادی
شد وابستگان به حکومت از طریق نیســت .من با تحریــم اقتصادی
همین تحریمهــا پولهای کثیف همواره مخالف بوده و هســتم اما
فراوانی را بهدست آوردندکه نتیجه در عیــن حال بــا دولت جمهوری
آن فاصله طبقاتی وحشتناکی است اسالمی نیز مخالفم که تتمه پول را
که امــروز در جامعه ایران شــاهد خویش را نیز یا از طریق دزدیها و
هستیم.
اختالسها بر باد میدهد یا صرف
•
واردات کاالی لوکــس میکنــد
 اما شما پیشنهاد تهاتر نفت در که تنها عدهای خــاص از آن بهرهبرابــر دارو و غــذا را دادید؟ آیا این میبرند.
اشاره به تحریم اقتصادی نیست؟
ً
اصال صحبت بر سر تهاتر نبود؛  -شما در آن سخنرانی همچنین
صحبت بر ســر این بــود که دولت از دولت کانادا خواستید تا برقراری
ایران متأســفانه ارزِ بهدست آورده روابط سیاســی خویش بــا ایران را
از فروش نفت را صرف کاالی غیر مشروط به بهبود وضعیت حقوق
ضــروری و لوکــس میکند .طبق بشــرکند و گفتیدکــه دولت های
آماری که در دسترس همگان قرار اروپایی باید بر قراردادهای تجاری
دارد ،در ســال  ۹۶یعنی در زمانی خویش با ایــران نظارت یا تجدید
که مــردم گرفتار قیمت گوشــت ،نظر داشته باشند .آیا به نظر شما
نان و دیگــر ارزاق عمومی بودند؛ این ارتباطی به موضوع تحریم ها
دولــت  ۴۷۵میلیون دالر گوشــی ندارد؟
تلفــن همــراه وارد کشــور کــرد - .بــه دنبال صحبت هایی که در
یعنــی زمانی کــه مردم بــا کمبود پارلمان در خصوص کاالی اساسی
گوشت و مرغ و دارو هستند .حال و مورد نیاز مردم داشتم؛ یک نکته
ســئوال من این اســت که آیا ما با را نیز اضافه کردم که کشــورهایی
پــول خویش بایدگوشــی همراه یا چــون کانــادا و اتحادیــه اروپا که
ماشین پورشه بخریم یا آن را صرف مدعی حقوق بشــر هســتند؛ باید
کاالهای اساسی مردم کنیم؟ این بر اعمال تجــاری خویش نظارت
تنها حرف من نیست بلکه رئیس داشته باشند .آیا ضرورت دارد که
بانک مرکزی ایــران نیز در گفت و ما فروشگاه ورساچی را در ایران باز

کنیم وقتی که مردم ایران در صف
گوشت و مرغ هستند؟ آیا ضرورت
دارد کــه ما ماشــین هــای لوکس
وارد کنیــم وقتی که مردم محتاج
پوشک هســتند؟ بنابراین نظارت
بــه این منظور اســت کــه تجارت
باید عادالنه و به نفع و ســود مردم
باشد .شرکت های غربی می توانند
در قراردادهای خویــش ،بندی را
بگنجاننــد که ســهمی از کاالهای
خریداری شده از آنان صرف مردم
آسیب پذیر شود و سر از بازار سیاه
در نیــاورد .نمونه هایــی که ما در
برخی حوادث طبیعی دیده ایم که
کاالهای اهدایی خارجــی در بازار
ســیاه به فروش رفت و آن طور که
باید و شاید به دست مردم نیازمند
نرسید .بار دیگر تکرار می کنم که
وقتــی من از نظــارت صحبت می
کنم یا از تامین کاالهای اساســی
مردم ،به هیــچ وجه به این معنی
نیســت کــه بــا تحریــم اقتصادی
موافقم .من همواره با تحریم های
اقتصادیمخالفم.
•
 آیا به نظر شما تداوم قطع رابطهسیاسی با کانادا میتواند به بهبود
وضعیت حقوق بشر در ایران کمک
کند؟
 همانطــور کــه میدانیــددولتهــای ایــران و کانــادا رابطه
سیاســی ندارنــد .پــس از انتخاب
نخســت وزیــر جدیــد در کانــادا،
جاستین ترودو ،قرار شد این رابطه
مجدد ًا برقرار شود اما به خاطر چند
مسئله گروگانگیری از جمله هما
هودفر ،اســتاد ایرانی-کانادایی و
همچنین بازداشت فعاالن محیط
زیســت برقراری رابطــه مجدد ًا به
حالت تعلیق درآمــد .اصو ًال وقتی
رابطه سیاسی قطع است؛ برقراری
مجــدد آن بــدون در نظــر گرفتن
مالحظات حقوق بشر در حقیقت
آب پاکــی اســت کــه روی دســت
حقوق بشــر ریخته شــده .اما اگر
دولت ایران بداندکه رابطه با کانادا
موکول به بهبودی وضعیت حقوق
بشر اســت؛ آن وقت شاید تالشی
در این راســتا انجــام دهد .اما این
که ما رابطهای داشته باشیم مثل
رابطه دولت ایران با ایتالیا که تمام
قراردادهــای مربوط بــه کاالهای
مصرفــی که بدان اشــاره کــردم با
این کشــور بسته شــده ،آیا چنین
رابطــهای برای حقوق بشــر مفید
است؟
یادتان هســت وقتی آقای روحانی
به ایتالیا ســفر کرد ،مجسمههای

عریان داوینچی را با مقوا پوشاندند
کــه آقــای روحانی نبیند مبــادا به
شــرف ایرانــی صدمه بخــورد! در
مقابل هفته بعــد قــرارداد مونتاژ
کارخانه فیات بســته شــد و شعبه
فروشــگاه ورساچی نیز در ایران باز
شــد .اشــاره من به در نظر گرفته
شــدن مالحظات حقوق بشــر در
روابط سیاســی و اقتصادی همین
موضــوع اســت .یعنی شــما برای
فریــب دادن رئیس جمهــور ایران
الزم نیســت ســر مجســمههای
ارزشمند خویش را بپوشانید و بعد
فیات به ما بفروشــید .اگر راســت
میگویید به جــای فروش اجناس
نامرغوب خود ،اجناس مورد نیاز
ما را بدهید .بهراستی این رابطه چه
فایدهای به حال مردم دارد؟
•
 امــا به طــور کلی این نــگاه درمیان برخــی از فعاالن سیاســی و
حقوق بشــر چه در داخل و چه در
خــارج از کشــور و حتــی در میان
برخــی همــکاران شــما در کانون
مدافعان حقوق بشر وجود دارد که
مسائل داخلی و حقوق بشر امری
ملــی و داخلی اســت و نباید برای
بهبود وضعیت حقوق بشــر چشم
امید به خارج داشت؟ تلقی شما از
این طرز فکر چیست؟
 او ًال اختالفی در کانون مدافعانحقوق بشــر در ایــن زمینه وجود
ندارد .لطف ًا به امری موهوم اشاره
نکنیــد .مــن معتقــد به نســبیت
فرهنگی در حقوق بشر نیستم .زیرا
ضوابط حقوق بشر جهانی و جهان
شــمول است و بر آمده از تمدنها
فرهنگهای مختلف است و قابل
انطبــاق بــا کلیه فرهنگهــا .زیرا
شما هیچ دینی را پیدا نمیکنیدکه
ظلم به انسان یا شکنجه و استثمار
انسانها را جایز بشمارد .از این رو
همان طــور که دولــت جمهوری
اســامی میتواند به نقض حقوق
بشــر در فلســطین و افغانســتان
اعتراض کند؛ به همان اســتدالل
اتحادیه اروپا یــا هر دولت غربی و
شرقی نیز میتواند به نقض حقوق
بشر در ایران استناد کند.به همین
دلیل اســت که یک قســمت مهم
از سازمان ملل متحد کمیساریای
عالی حقوق بشــر است که در آنجا
به صورت ادواری وضعیت کشورها
را بــه لحاظ حقوق بشــر بررســی
میکنند و هر  ۵ســال یکبار دولت
ایران در آنجا گزارش میدهد .اگر
حقوق بشر امری داخلی بود،
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خوانـدنی ها...

آیا افراد باهوش بیشتر الکل مینوشند؟
دانشمندانپاسخمیدهند
تاکنون تحقیقات بسیاری بر روی
میزان مصــرف و اعتیاد به الکل و
ارتباط آن با عواملی چون ژنتیک و
محیط زندگی صورت گرفته است.
برخی تحقیقات نشان میدهد افراد
باهوش بیشتر الکل مینوشند و به
همین علت بیشتر در خطر «الکلی
شدن» هستند.
الکل مادهای اســت که کنجکاوی
بشررابرمیانگیزد.کودکانباهوش
متوجه تغییر حاالت بزرگســاالن
در زمان مصرف الکل شــده و این
مساله سبب میگردد که به دنبال
کشف رمز این ماده جادویی بروند.
برخی تحقیقات نشان میدهندکه
نوجوانانی که در خانواده و جامعه از
زمان کودکی برچسب «باهوش»
به آنها زده میشود ،بیشتر از دیگر
همساالن خود برای مصرف الکل
و دخانیات و همینطور آغاز رابطه
جنسی مشتاق هستند.
محققــان در جریان پژوهشهای
خود دریافتهانــد که مصرف مقدار
کم الکل توانایی یادگیری را افزایش
میدهد .به عنوان مثال مصرف کم

الکل تاثیر مســتقیمی در
باالبردن قــدرت یادگیری
یک زبــان خارجــی دارد.
این مساله سبب میشود
که افراد باهوش بیشتر به
دنبال مصرف الکل بروند.
همچنیــن مطالعــات
صورت گرفته در مدرســه
اقتصــاد و علوم سیاســی
لندن بــر روی هزاران زن
و مــرد بریتانیایــی که در
دهه  ۷۰میــادی متولد
شدهاند نشان میدهد که
رابطــه مســتقیمی میان
تحصیالت دانشــگاهی و
مصرف الکل وجود دارد.
نتایج این تحقیقــات حاکی از آن
اســت که افراد با مدارک تحصیلی
باالتر و موفقیتهای علمی بیشتر
بــه میــزان باالتری الــکل مصرف
میکننــد .آنها در ادامــه دریافتند
ل کــرده حــدود دو
زنــان تحصیــ 
برابر بیشتر از زنانی که تحصیالت
دانشگاهی ندارند الکل مینوشند.
نرخ مصرف الکل در جهان در یک

!HELP

نه به :...گفتوگو با شیرین عبادی ...
چــرا دولت ایــران وضعیت حقوق
بشــر خویــش در ســازمان ملل را
گزارش میدهــد؟ این خود دلیلی
است که حقوق بشــر امری تحت
حاکمیــت ملــی و امــری داخلــی
نیســت .بنابراین صحبــت کردن
از حقــوق بشــر در هر جای جهان
مجاز است و هیچ ایرادی ندارد.
•
 اما اگر مســئله حقوق بشــر بهمداخله در امور داخلی کشــورها و
نقــض حاکمیت ملی منجر شــود
چطور؟
 مــا از دولتهــا بــرای مداخلهنظامی که کمک نخواســتیم .من
همواره گفتهام که مخالف دخالت
حکومتهای دیگــر در امور ایران
هســتم همان طــور کــه مخالف
دخالــت حکومــت ایران در ســایر
کشــورها از جمله ســوریه و لبنان
هستم .میخواهید بدانید صحبت
من در پارلمان کانادا چه بود؟ من
از پارلمان کانادا درخواســت کردم
به قوانین پولشویی خویش احترام
بگذارند و اجازه ندهند کســانی که
از بیــت المال ایرانیــان میلیاردها
دزدی کردهاند ،نتوانند با پولهای
دزدیده شــده به راحتــی در کانادا
سرمایه گذاری کنند.
در ایــن میــان یکــی از نمایندگان
پارلمــان در واکنش گفت ما قبول
داریم که قوانین ضد پولشــویی ما
ضعیف است و قرار است با قوانین
بهتری مبارزه با پولشویی را تشدید

قرن گذشته
کشورهای توسع ه یافته اطالعات
نســبتا جامعی را در مورد مصرف
الــکل در جامعــه در طی یک قرن
گذشــته جمــعآوری کردهانــد.
براســاس اطالعات موجود سرانه
مصرف الکل در کشورهای توسعه
یافته طی یک قرن گذشته کاهش
چشمگیری یافته و در برخی مانند

فرانسه ،ایتالیا و سوئیس به نصف
رسیده است.

سوءمصرف و اعتیاد به الکل
ســوءمصرف و اعتیــاد به
الــکل بــه حالتــی اطالق
میشود که فرد به مصرف
بیش از حد مجاز یا مداوم
الکل روی آورده و به دلیل
وابســتگی بــه آن دچــار
اختالالتی در زندگی روزانه
شود.
اگر الگوی نوشــیدن الکل
باعــث ایجــاد اضطــراب
شــدید و مشــکالتی در
زندگی روزمره شــود ،فرد
بــا اختالل مصــرف الکل
مواجه است.
اختــال مصــرف الــکل
براساس تعداد عالئمی که
فرد تجربه میکند میتواند
خفیف ،متوسطیا شدید
باشــد .برخی عالئم و نشــانههای
این اختالل عبارتند از:
• عدم توانایی در محدود کردن
میزان الکل مصرفی
• صــرف زمــان زیــاد بــرای
نوشیدن ،خریدن و یا بازگشتن به
حالت عادی پس از مصرف الکل
• احســاس اشــتیاق شــدید به
مصرف الکل
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• عدم انجام تعهدات خانوادگی،
اجتماعــی وکاری به دلیل مصرف
مکرر نوشیدنیهای الکلی
• استفاده از الکل در موقعیتهای
خطرزا مانند رانندگی یا شنا
• تهوع ،تعرق و لرزش در زمان
عدم دسترسی به الکل
افراد در صورت دیدن یکی یا همه
عالئم فوق باید با پزشک مشورت
کننــد و در صــورت نیــاز درمــان
شوند.

نوشیدن چه میزان الکل از
حلاظ پزشکی مجاز است؟
مصرف مــداوم و زیاد الکل (بیش
از ســه واحــد در روز برای مردان و
بیش از دو واحد در روز برای زنان)
با کاهش میزان ماده خاکســتری
مغــز در نوجوانــان و بزرگســاالن
ارتباط دارد.
مــاده خاکســتری مغــز از جســم
ســلولی نورونهــا (رشــتههای
عصبــی) ،ســلولهای گلیــال و
سیناپسها تشکیل شــده است و
مسئول کنترل حرکات ماهیچهها،
شــنیدن ،دیدن ،ســخن گفتن و
احساســات اســت .در مغز اصوال
بافت خاکستری سطحیتر از ماده
سفید قرار دارد.
موسسه ملی سوءمصرف و اعتیاد
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به الکل در ایاالت متحده یک واحد
نوشــیدنی الکلی را به صــورت زیر
تعریف کرده است:
  ۳۵۵میلــی لیتــر ( ۱۲اونس)آبجو معمولی با خلوص تقریبی ۵
درصد الــکل  ۱۴۸میلی لیتر (۵
اونس) شراب با خلوص تقریبی ۱۲
درصد الکل
  ۴۴میلــی لیتــر ( ۱.۵اونــس)مشروبات الکلی سنگین با خلوص
تقریبی  ۴۰درصد الکل
مصــرف بیرویه الــکل بزرگترین
عامل خطــر ابتالء بــه زوال عقل
اســت چــرا الــکل از جملــه مواد
شیمیایی فعالکننده روان است.
مصــرف بیرویــه آن عملکرد مغز
را تغییــر داده و باعث تغییراتی در
ادراک ،خلــق ،خودآگاهی یا رفتار
میشود.
همچنین مصــرف بیرویــه الکل
سبب بروز بیماریهای دیگری از
جمله بیماریهای کبد و پانکراس،
انــواع ســرطانها ،زخــم معده و
مشکالت گوارشــی ،بیماریهای
قلبی-عروقــی و پوکی اســتخوان
میگردد.
براساس گزارش ســازمان جهانی
بهداشــت ســاالنه نزدیک بــه ۳.۵
میلیون نفر در جهان جان خود را
بخاطر سوء مصرف الکل از دست
میدهند( .یورونیوز )

>> ادامه از صفحه31 :

کنیم و در عین حال از من پرسید
آیــا میتوانید راهنمایــی کنید که
چگونــه میتوان پولهــای کثیف
را تشــخیص داد؟ در پاسخ به این
ســئوال گفتــم یافتن ایــن پولها
آسان اســت .وقتی شما میبینید
یک جوان  ۳۰ساله چندین میلیارد
دالر را وارد کشــور شــما میکنــد
برای سرمایه گذاری ،آیا نمیپرسید
شــما چه تجارت یا شغلی داشتید
که ظــرف این مــدت ایــن میزان
سرمایه جمع آوری کنید؟
با یک ســؤال ساده میتوان به این
واقعیت رســید اما مشــکل اینجا
اســت که دولت کانادا نمیخواهد
جلوی ورود پولهای کثیف ناشی
از اختــاس را بگیــرد و این دقیق ًا
اعتراضم به دولت کانادا اســت که
چــرا اجازه میدهید درکشــور من
میلیاردها اختالس صورت گیرد و
بعد با پولهای دزدی را وارد کشور
شــما کرده و سرمایه گذاری کنند
و به ریش مردم ایران بخندند .آن
وقت شــما مدعی رعایــت حقوق
بشــر هســتید؟ باید دنیــا را برای
مستبدهای دزد کوچکتر کرد .به
همین دلیل کســانی کــه مرتکب
نقض حقوق بشر شدهاند؛ شخص ًا
میبایستی مورد تحریم قرار گیرند
نه ملت ایران .اگر قرار است کسی
دزدی کنــد؛ هیچ دولــت دیگری
نبایــد او را راه دهــد و پولهــای
کثیف او را بپذیرد.
•
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 امــا عدهای هــم میگویند چراشما این سخنان را در داخل ایران
نمیزنید؟ چه پاســخی بــرای آنان
دارید؟
 همــه آزادندکه حرف خویش راهر جا که می خواهند بزنند .همان
طــور که گفتم حقوق بشــر امری
جهان شــمول اســت و میشــود
درباره آن در همه جا صحبت کرد.
من و همکارانم در کانون مدافعان
حقوق بشر این سخنان را به کرات
گفتهایم که در نتیجه منجر به حمله
نیروهای امنیتی به دفترکانون شد.
همان دفتری که با پول جایزه نوبل
خریداری کردم .دفتری که نهایت ًا
آن را بســتند ،پلمپ کردنــد و در
یک مزایده صوری یکی از بستگان
حکومت آن را خریداری کرد .من
حرفی که در ایران هم میزدم دقیق ًا
همین اســت .از تاریخی که بنا به
جهاتی در ایران نتوانستم باشم ،در
خارج از ایران فعالیتهای خویش
را ادامه میدهم .اما توجه کنیدکه
خانم نرگس محمدی عضو کانون
مدافعان حقوق بشــر چرا االن در
زندان بســر میبرد؟ آیا غیر از این
اســت که به خاطر فعالیتهایش
در کانــون به زندان افتاده اســت؟
ما همه در کانون یکسان کارکردیم
و طــرح اختــاف میان مــا امری
موهوم است و این حکومت بود که
نتوانست ما را تحمل کند.
•
 -شــما بــه فعالیتهــای کانون

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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اشــاره کردید .از سوی دیگر تنش
روز افــزون اخیــر میــان آمریــکا و
جمهوری اســامی علیــه یکدیگر
احتمال وقوع یک جنگ ناخواسته
را افزایش داده و نگرانی عمیقی به
وجود آورده .کانون مدافعان حقوق
بشر تا کنون چه اقداماتی در زمینه
صلح صــورت داده و با چه موانعی
در این زمینه روبرو بوده است؟
 در زمان ریاست جمهوری بوشکه امکان حمله به ایران زیاد بود؛
به ابتــکار کانون مدافعــان حقوق
بشــر شــورای ملی صلح مرکب از
 ۸۵تن از اقشــار مختلف تشــکیل
شــد تا راههای مختلف برون رفت
از ایــن بحــران را بررســی کنیــم.
همین مسئله یکی از دالیل هجوم
ماموران امنیتی به دفترکانون بود.
یــک هفته پیــش از ایــن هجوم،
مســئول آن پرونــده در وزارت
اطالعــات کــه خــود را محمودی
معرفــی میکرد؛ به دفتر من آمد و
گفت قرار بود فقط کارهای حقوق
بشری بکنید این شورای ملی صلح
چیســت که یک عــدهای را جمع

کردهاید .گفتم برای این است که
ما نمیخواهیم جنگی صورت گیرد
و مردم ما خواهان صلح هســتند.
از من خواست تا این دوستان را از
کانون بیرون کنم اما در پاسخ گفتم
این افراد بسیار شریف و معتبرتر از
من هســتند .این دفتــر نیز از من
نیست و متعلق به کانون مدافعان
حقوق بشر اســت .مجدد ًا پرسید
آیا ســندی دارید که دفتــر را وقف
کانون کردهای .که در پاسخ گفتم
مگر شما به کانون مدافعان اجازه
ثبت شــدن دادید که اکنون از من
سند میخواهید .مگر شما پس از
نماز خواندن از خدا رسید میگیرید
کــه از من برای امر خیر هم ســند
مطالبه میکنید .این مذاکره البته
به جایی نرسید و نهایت ًا دفتر پس از
هجوم ماموران اطالعات در سال
 ۸۷تعطیل شد اما فعالیتهای ما
تا به امروز ادامه دارد.
•
 بــه عنــوان یک فعــال صلح وحقــوق بشــر چــه فعالیتــی برای
پیشــگیری از وقــوع یــک جنــگ

جدید داریــد؟ خصوص ًا جنگی که
در صورت وقوع یک طرف آن ایران
خواهد بود؟
 علیرغــم شــرایط اســفباریکــه دو حکومــت جبــار آمریــکا و
جمهوری اســامی برای مردم به
وجود آوردهاند باید بگویم که مردم
ایران زندگی در صلح و آزادی و رفاه
میخواهنــد .آنــان «نه به جنگ»
می گویند .نه به تحریم اقتصادی
و نه به استبداد و نه به اختالس.
ایــن دو حکومت جبار میخواهند
کشــور را به ورطه نابودی بکشند
ولــی ما بــه همــه آنان «نــه» می
گوییم .شورای ملی صلح بار دیگر
احیا میشود .با حضور نمایندگان
واقعی مردم .مردم اجازه نمیدهند
که حکومــت هرگونه میخواهد با
مــردم برخورد کند و در عین حال
بــه هیچ حکومــت خارجــی اجازه
نخواهیم داد که پایش به ایران باز
شود و با آخرین قطره خون از وطن
دفاع میکنیــم و در عین حال در
مقابل استبداد نیز میایستیم.
(زیتون)
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چرا زحمت بکشی؟ ما که
بــه دونالد نزدیــک تریم هرچی
باشــه هم از تو عاقل تریم و هم
خوشــگل تر! دست کم یکی دو
بار در روز دوش می گیرم ،شبیه
آدمیــزاد ،هم بــه مجالس بین
المللــی میریم وهم چــم و خم
کفّ ار را بهتــر از تو می دانیم! و
شــرایط بهتری داریم :اوّل این
و من اهلل التوفیق!
که ما مشاور و همشهری رهبر
روز ســه شــنبه  28مــاه مــی،
ّ
معظم هستیم ولی تو رو فتنه
محمدعلی نجفی ،شهردار اسبق می دونه دُوم این که مردم ازتو
تهــران و وزیــر ســابق آمــوزش و متنفرند چــون بانک ها
پرورش دولت آقــا امام زمان (عج) رو ورشکســت کــردی و
با شلیک  5گلوله همسر دوّ م اش با صدها هزار مجوًز حفر
«خانــم میتــرا اســتاد» را در وان چاهــی کــه دادی باعث
ّ
حمام منزل مسکونی شان به قتل خشکســالی و زلزلــه در
سر
به
بازداشت
در
اکنون
و
رساند
ایران شدی ولی ما باعث
می بــرد .با توجه بــه آن چه بعد از هیــچ ضــرری بــه مردم
بازداشت ایشان پیش آمد از جمله ایران نشدیم پس هرجور
رفتارمحترمانهقاضیجنائیپرونده حساب کنیم ما شایسته
و رئیس آگاهی تهــران و مامورین تریــم! پــس مومنیــن
مربوطه با این قاتل  VIPمحترم به منتظر باشیدکه خودمان
این نتیجه می توان رسید که سیر برویــم و حــق تــان رو از
پیشــرفت در جمهوری افالسی به حلقــوم دونالد بکشــیم
این ترتیب است که شخص پس از بیرون ،بگوئید انشاالله!؟
قبولی در مصاحبه استخدامی اگر
مراسم عروسی؟
چند فقره شکنجه و قتل مخالفین امام جمعه بی ســواد نقده که
رژیم را در پرونده اش داشته باشد ،دو تا شنونده داره دستور داده
بــدون توجه به ســواد و معلومات که مراســم عروسی بیشتر از 3
به پست های باالی نظام منصوب ســاعت نباشــه و تا ساعت 12
می شود و مصونیت کامل پیدا می شب تمام بشــه! بهتر بود این
کند و پس از آن می تواند هر غلطی آخوند دوقرانــی از خانم ها می
دلش خواســت بکنــد و دیگر فیل پرسیدکه این مراسم باید از کی
هم حریف اش نمی شــود! احتما ً
ال تا کی باشــه؟ چون زنان ایران
ســرانجام پرونده آقــای نجفی هم تا ســاعت  10شب که آرایش و
ایــن خواهــد بود کــه دوســتان با لباس های گوناگون را آزمایش
اســتفاده از آچار فرانســه ای به نام می کنند ،تا شام بخورند میشه
قوانیــن حقوقــی و جزائی اســام  12و در حقیقــت بزن و بکوب
کــه به همه پیچ ها هــم می خورد ،از ساعت  12تازه شروع میشه
ایشــان را تبرئه و روی ماه شــان را اگــر طبــق دســتور آخونــدی
می بوسند و به سرکار با پستی باال باشــه داماد باید دو شب خرج
تر بازخواهد گشــت و خون آن زن بده یک شــب شــام یک شــب
محروم و مظلوم (و شاید هم نا آگاه هم رقــص و پایکوبی! این ابله
و ّ
طماع؟!) هم پایمال خواهد شــد گشته گدا راهی پیدا کرده برای
انشاالله تعالی و من الله التوفیق!؟ ابراز وجود تا بین سر و همسر
خودی نشون بده!
مخالف اسالم؟
بــه رهبــر ّ
معظــم گفتیــم :حــاج
بچسبون!
فرمانده نیروی زمینی دولت آقا امام علی آقا ،تو با ایــن مردم ایران چه
زمــان (عج) گفــت :هیچ خطری دشــمنی ای داری؟ بابــات با یک
نظام را تهدید نمیکند ،دشمن اگر عبا آمد به مشــهد؛ گوشه مسجد
دست به حرکت احمقانه ای بزند ،برایــش خانه ســاختند و تــو رو از
طومــار عمر ننگیــن اش را درهم گدایی به پادشــاهی رساندند چرا
خواهیم پیچید! ایشــان شیره ای این مردم رو آزار میدی؟ آقا نگاهی
که به تازگی از ایست بازرسی گرفته کرد و گفت :اســام به ســواری و
بود را خوب ورز داده و گفت:
تیراندازی ســفارش کرده من هم
پس بودن من ز بودن اوست
جز سوار مردم شدن و تیراندازی به
تا هستم وهست دارم اش دوست مردم کاری نمی کنم! تو با اسالم
دشمن؛ تو دگر زنده نمانی
مخالفی؟ گفتیم نه قربان!
خدا رو شکر!
با قدرت جنس ارغوانی!
بچــه چــکار مــی کنــی؟ ایــن چه یک دختر 10سالهاراکی تحت تاثیر
ّ
ذغالیه؟ بســت رو بچسبون بزنیم تماشــای فیل م هایصدا و ســیما
که در آن حلق آویز کردن را نشــان
بابا جان!
بگوئیدانشااهلل!
می دهند ،خودکشی کرد .یکی از
پرزیدنــت ســابق «منفــور ابلهــی نزدیــکان گفته :او خواســته نقش
نژاد» یهو پریده وسط؛ خودش رو فرد اعدامــی را اجرا کند و در حال
نخود آش کرده که :من حاضرم با بازی کردن ،خــودش را حلق آویز
ترامــپ مذاکره کنــم! ُخب ابله تو کرده! خدا رو شــکرکه دوتار و سه

تار و ویلون و
ســایر آالت
مو ســیقی
رو ندیــده که به طــرف گناه بره یا
ً
مثال روسری اش رو برداره و داخل

معصیــت بشــه ،خــدا رو بــاز هم
شکر!؟
وای اگر؟
قطر در حال ســاخت یــک جزيره
 200هكتــاری ،دبــی در حــال
ساخت اولین شهر مسقف جهان و
عربستان در فکر ساخت بزرگترین
نیروگاه خورشــیدی جهان است!
اما از رهبر ّ
معظم بشــنوید که می
ّ
فرماینــد :این پیشــرفت نیســت
کــه فالن بــرج را در فالن کشــور

بسازند ،این عقب رفتنه! پس حتم ًا
پیشرفت این اســت که  200هزار
مداح بســازی که بر دستی علیل
ّ
گریه کنند و بر ترموســتاتی خمیر
شادی! و یک صدا بگویند :وای اگر
فالنی حکم فالن ام دهد؟!
ُپر کار ترین؟
پورمحمــدی دبیــر عالــی جامعه
روحانیت مبارز گفته :امروز مردم
ما در رفــاه وضعیت شــان از اروپا
بهتــر اســت! اگر داســتان بعضی
از اعمال ناگفتنــی آقایان علما در
زمان طلبگی در حوزه های علمیه
توجه به این
واقعیت داشته باشد با ّ
میــزان باالی وقاحت ،می توان به
این نتیجه رســید که احتما ًال ابن
جنــاب پــور محمــدی در دوران
نوجوانــی و جوانــی بایــد یکــی از
ُپرکارترین شان باشد؟
شماره تلفن؟
ترامــپ فکــر کــرده ایــران هــم
آمریکاســت که شــماره خودش را
بــرای آخوندهــا گذاشــته مردک
اگه می خواهــی آخوند زود باهات
تماس بگیره باید شــماره یک زن
رو می گذاشــتی تا ببینی رئیس و
معاون و وزیــر و وکیل همه با هم
تمــاس مــی گرفتنــد و امتیاز می
دادنــد هنــوز نفهمیــده در ایران
هم مثل عربســتان باید دخترش
رو بیــاره تــا بتونه کلی بفروشــه و
حتی اگر شــماره
باج بگیره و بره! ّ
خانم کیم کارداشــیان رو گذاشته
بــود ،عــاوه بــر رهبــر و اعضــاء
کابینه و نمایندگان مجلس ،تمام
اســتانداران و امامــان جمعــه و
بســیجیان مخلص بــرای مذاکره
باهاش تماس مــی گرفتند! و اگر
شماره آنجلینا جولی یا جنیفرلوپز
رو م 
ی گذاشــت که همــه مردم با
همین پرایدهــای حلبی تا خارک
و کیش به پیشوازشان می رفتند و
آن ها رو با دهل و سرنا وارد تهران

می کردند و این جا هم ک ّلی
بهشــون کادو مــی دادند و
بابت این چهل سال ازشون
دلجویی می کردند!؟
پورشه!
تازگی برادر و خواهری با دو
پورشــه به خیابــان آمدند و
ضمن مســابقه به یک پراید
زدند و طرف کشــته شــده
پسره گواهینامه نداشت فرار
کــرد و دخترگفت مشــکلی
نیســت دیــه شــو میدیــم!
پلیــس گفت کســی کــه دو
پورشــه داره آقازاده نیســت
و معمولیــه! ما تــا حاال فکر
می کردیم یک آدم معمولی
هستیم ولی از وقتی گفتند
آدم معمولــی هــا ســوار دو
تا پورشــه بودنــد و تصادف
کردنــد مر ّتــب از خودمــان
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زایشگاه ژاپنی!
روز دوشــنبه گذشــته
باالخــره انتظارها به پایان
رســید و در زایشــگاهی
در کشــور بــرادر ژاپن و با
کمک دکتر ماهری به نام
«شــینزو آبه» کــوه موش
زائید! به ایــن ترتیب که عالیجناب
دانالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری
محبوب و منتخب «الیت!» جامعه
متحده شمس آباد «آمریکای
ایاالت ّ
سابق» آب پاکی را روی دست افکار
عمومــی جهــان ،بــه ویــژه ایرانیان
زخم خورده از جانیان حاکم بر میهن
مان ،ریخت و فرمود:
نــه تنها قصــد تغییر رژیم ناشــریف
جمهوری افالســی را نــدارد بلکه با

می پرسیم پس پورشه ما کو؟ مگه
ما معمولی نیســتیم؟ اگه پورشــه
نداریم رهبری و امامت پیشکش!
چــرا وزارت و وکالت یا دســت کم
یک شبکه جهانی نداریم؟
بدترین بال؟
جنگ با آمریکا رو بی خیال بشین
بدتریــن بــای ممکن ســر رهبر
ّ
معظم آمد:
کنفدراســیون فوتبال آســیا برای
اوّلینبار میخواهد از داوران زن در
فوتبال مردان اســتفاده کند .این
جاست که آقا به خودش میگه این
رو دیگه چه جوری سانسور کنم؟
جنگ آمریکا رو میتونم توجیه کنم
ولی ران و ســاق داوران زن من رو
زمین خواهد زد!
شیر خشک آلوده؟
یاســین رامیــن بــه جــرم واردات
شیرخشک آلوده محکوم به  7سال
زنــدان و  2میلیــون یــورو جریمه
شد اگر شیرخشــک آلوده را کس
دیگــری وارد کــرده بــود ،به چند
بار اعدام و مصادره اموال محکوم
می شد طرف صد بار از این کار ها
کــرده و یک بار لو رفته یعنی بارها
از این دو میلیون ها خورده و بارها
باعث مرگ نوزادان با مسمومیت
و ســوء تغذیــه آن ها شــده و این
زرنگ فقط همین یــک بار به دام
افتاده و محکوم شده حاال ببینیم
عــدل علی با همین یک حکم چه
می کند؟ حکــم اش می رود برای
تجدیدنظر؛ زندان می شود تعلیقی
و جریمــه هــم  200هزار یــورو؛ و

بچه های
این مردم می مانند و ّ
مرده و مریض روی دست شان!
جنگ؟
وزیــر آموزش و پــرورش گفته:
 14میلیــون دانش آمــوز داریم
کــه اگــر الزم باشــد در صحنه
هســتند و جانفشــانی خواهند
بچه های
کرد! بلــه جناب وزیر ّ
مــا که با نــون و خیــار و نون و
اشــکنه بــزرگ شــده و درس
خوانده اند و تو هر سال ازشان
صدهــا هــزار تومــان پــول زور
گرفتی بروند بمیرند که تو وزیر
بمانــی؟ و ماهــی  700میلیون
تومان حقوق بگیری و ســفرهای
آنچنانی بــروی؟ نه وزیر جان روی
بچه گشنه من حساب
من کارگر و ّ
نکــن از بچه های خــودت بگو که
چرب و شــیرین می خورند و گرم
و دیریــن می خوابند اون ها رو ببر
جنگ با آمریکا .اگر شما پاک بودید
می رفتیم ولی چون خائن هستید
نمی رویم.
ملخک!
پــس از حملــه ملخ ها بــه ایران و
فتوای آخوندها برای خوردن ملخ،
ضرب المثــل ملخک تغییــر کرد
به این شــرح :فکرکــردی تفنگی
ملخــک؟ فکــرکــردی کــه میگی
ملخک؟ این بار تو دیگی ملخک!
آب کارون؟
اگر کمی انصاف داشته باشیم باید
شهادت بدهیم که آخوندهای ایران
با زحماتی که کشیده اند بسیاری از
عنوان های جهانی را نصیب کشور
ما کرده اند از جمله :عصبانی ترین
مردم جهان ،بی ثبات ترین اقتصاد
جهان،بیشترینفیلترینگجهان،
ُکندترین نــت جهان ،بیشــترین
تعداد خبرنگار زندانــی در جهان،
زیرفشــارترین مردم جهان از همه
جهــات و برای همه چیــز ،فراری
تریــن مردم جهان از کشورشــان،
بی سواد ترین سیاســتمداران در
جهان ،همچنین دارنده بی ارزش
ترین مــدرک تحصیلی در جهان،
بزرگترین دزدی های سران و باال
ترین درصد بیــکاری در بین همه
کشــورهای جهــان! پــس با کمی
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همیــن ســران فعلی می
شــود از ایــران کشــوری
بــزرگ و بهشــت بریــن
البته به شــرط
ســاخت! ّ
این که آقایان علماء اعالم
بچه های
و حجج اســام ّ
خوبی باشــند و به حرف
ایشــان گوش کنند! این
واقعــه را به آن گــروه از هم میهنان
جنگ طلب ،ساده دل و زودباورمان
که دل به معجزات این امامزاده بسته
بودند تسلیت ،و
به دلســوختگانی که اصرار داشتند:
عالیجناب دانالد ترامپ کاسبی است
که فقط به فکر منافع و مصالح خود
و میهن اش هســت و بس ،تبریک
میگوئیم.
انصــاف و داوری عادالنه می توان
گفت آخوندها در این  40سال بی
کار نبــوده اند و چنــان کثافتی به
ایــران زده اندکه آن را با آب کارون
هم نمی توان پاک کرد!؟
مجانی!
ّ
ّ
معتمــدان محله ما گفتنــد :پول
جمــع کنید ما برای ســیل زده ها
مــی بریم .یک ماشــین لــوازم بار
کردیم و با هزار بدبختی و عوارض
و رشــوه دادن به ماموران به مردم
سیل زده رسیدیم .اوّل فکرکردند
فروشــیه ،بعد کم کم دیدند مفته
آمدند و گرفتند .بانوی سالخورده
ای به ما نزدیک شد پرسید :پتوها
مجانیه .پرسید
دانه چنده؟ گفتمّ :
نــون ها چنده؟ گفتیــم آن ها هم
مجانیه! پرسید شیشه آب چنده؟
ّ
مجانیه مادر جان
گفتم آن ها هم ّ
هر چه نیاز داری بردار .گفت :همه
این ها مفتیه؟ خدا پدر خامنه ای
رو بیامرزه!
اسید پاشی!
زهرا ســعیدی ،فاطــی کماندوی
نماینده مبارکه در طویله شوربای
افالسی به مرضیه ابراهیمی یکی از
قربانیان اسید پاشی گفته :تو قسر
در رفتی و نصف صورتت ســالمه!
مرضیه ابراهیمی هم به این جرثومه
فســاد گفته :عامالن اسیدپاشــی
رو نگرفتیــد و به من میگی ِق ِســر
در رفتی؟! اگر یادتان باشد گفتند
اســید پاش ها را پیــدا می کنیم،
پس چه شد؟ حاال همه می دانند
آن ها ســپاهی بودند و به دســتور
امام جمعه جنایتکار اصفهان این
کار را کردند! نفرین بر رهبری که
روی دختران کشور خودش اسید
می پاشــد .هر چندکشور حضرت
رهبر ّ
معظم فلســطین ،ســوریه،
لبنان و عراق اســت و جان دختر
و زن ایرانی برایش پشــیزی ارزش
ندارد!؟ کانادا – مدینه منوّره مونرآل –
اوّل ماه جون الحرام! سال  2019دربدری
خون جگــری! برابر با یازدهــم خرداد ماه

سال  1398مهرورزی زنجیره ای!

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

33

شاد و آزاد و سربلند باشید.

پیر خراسانی
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نیـازمنـدی هـای پیوند

آرایشـــــگاه

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

آژانس مسافرتی

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

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

ازدواج

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

ارز

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

امالک و مسکن

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

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین932-2953 ........ .
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبکwww.zaq.org ...... .
حقوق بشرinfo@addhi.net .......................
249-4684 ........................................IBNG
انجمن زنان مونترال516-3007...................
دانشجویان:کنکوردیا848-2424 .............. .
کتابخانه نیمــا485-3652 .........................
موسسهخوئی341-2235 ..............................

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

بیمه و مشاور مالی

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

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

رستــوران

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

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

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

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

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

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

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

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

پزشــکی
تاکـسی

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

تبلیغات
ترجمه

چاپ و تابلوسازی

حسابداریومالیاتی

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

حمل و نقل

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

دندانپزشک

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

روانشناسی  /روانکاوی

سوپر و فروشگاه

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

عینک سازی

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

فـرش

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

فـیزیوتراپی

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

فـال

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

گلفروشی

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

لوله کشی

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

مهاجرت

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

محضر

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

موسیقی (جشن ها)

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

وام مسکن

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

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

وکیل دعاوی

کــــارواش

ویدیو

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

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

دکترعطاانصاری

در کلینیک مدیکال
آلفامــدیک

درمــان کلیه
مشکالت ارتوپدی پا

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

1253 Rue Guy

Tel.: (418) 440-9494
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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

<< >> حتی در محل شما

5740 blvd cavendish
لطف ًا برای اطالعات
:بیشتر تماس بگیرید

Tel.:(514) 663-9116

Tel.: 514-400-7879

استخـــدام

M.Royal.Beauty :اینستاگرام
PendJn01

free

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

699$ 699$

Canapé

Meubles
Meubles
prilloprillo

Canapé

vente
vente

 اندازه سرPR و کارت
وجزئیاتدیگربایستی
رعایتشود

Tel.:(514) 951-2324

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

6565

999$ jusqu’à
999$

Sectionnel

Sectionnel

1399$ 1399

Sectionnel

تبدیل متام سیستم های ویدئویی
la qualitéla
auqualité
plus bas
au prix
plus bas prix
عکس های ما تضمینی و
PrilloPrillo
liquideliquide
متناسب با درخواست های
 انتاریو و ایران،رسمی کبک
جامعه
عضو
Setمترجمان
de chambre à partir
Set
de 1099$
de chambre
/ Ensemble
à•
partirsalle
de 1099$
à dîner/ àEnsemble
partir salle à dîner à partir
می
مربوطه
ادارات
$
de 1599$ / Sofas en tissu
deàa
1599$
partir/ de
Sofas
499$
en/tissu
Sofasàaenpartir
cuir de
àaباشد
499$ / Sofas
en cuir
àa
$

partir deکلیه
699$ / Sofas
sectionnels
partirترجمه
de 699$
en cuir
/ Sofas
de 879$ en
/ Sofas
cuir à partir
de 879$ / Sofas
اسناد و مدارک
رسمی
•à partirsectionnels
Sectionnel
rabatables en cuir à partir
rabatables
de 799$ en
/ Consoles
cuir à partir
à partir
de 799$
de 299$
/ Consoles à partir de 299$
de
de
/ Table
à café à partir de/ 299$
Table /àTable
café àdepartir
coin de
à partir
299$de
/ Table
199$de
/ coin à partir de 199$ /
 گواهی امضاء و کپی برابر اصل،رسمی
دعوتنامه
Miroirs
à partir de 99$تنظیم
/ Miroirs
Bureauxà partir
à•
partirdede99$
699$
/ Bureaux
/
à partir de 699$ /
rabais Curio
rabais
à partir de 699$ / Curio
Unitésàmurales
partir deà699$
partir/ de
Unités
499$murales
/ Matelas
à partir de 499$ / Matelas
et sommiers
à partir
de et
299$
sommiers
/ Divansà lits
partir
de 299$
de 699$,
/ Divans
etc.lits à partir de 699$, etc.
فرم ها
انواع
تکمیل
•à partir
Beaucoup de
Beaucoup
pièces
uniques,
de
pièces
etc.
uniques,
کانادا
ایران به
رسمی از
ترجمه
• etc.
021-85312009 :• تلفن مستقیم از ایران
Sectionnel

Sectionnel

Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

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

ارزشریف

999

7 mcx

7 mcx

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

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

Sectionnel

Canapé

699

) (نبش دکاری

SNOWDON

879$ 879$
699

Canapé

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

999$

Sectionnel

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

7 mcx

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

2299 2299

%%

jusqu’à

سی
عکا
رز

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

Mega
Mega

35

$

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

فروش سالن زیبایی

 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
 قیمت استثنایی برای خریداران.فروش می رسد
 آربی آوانسیان:شماره تماس

514-983-7046
azmr19f

،عضورسمیانجمنمترجمانکبک
•عضوجامعهمترجمان
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º

»
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کبک و
¦


½



ایران
رسمی
،رسمی اسناد و مدارک
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¢
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©



¸
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تنظیمدعوتنامه،ترجمهشفاهی
•ترجمهرسمیکلیه
،وتکمیلکلیهفرمهایرسمی
مدارک و خدمات مربوط به
تأییدامضاء
Tél.:
(514)









¦









 223-6408
¦



½



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





¢






©



¸




½




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

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

صرافی
 ستاره5

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

514-889-8765
com

May 25See
and
26,
2013
only.
May 25 and
26, 2013
only. only.
with any other promotion or discount.
with anyDoes
othernot
promotion
apply toorprevious
discount.
purchases.
Does not See
applyin to
store
previous
for details.
purchases.
January
26inand
store
27,for2013
details.
only.January
26 and
27, 2013

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

zarbarg
paivand






 




راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال
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Tel.: 514-675-4405

>6007343




























،دعوتنــــامهرسمی
ترجمـــهمدارک
514-624-5609

>6007343

دارالترجمه رسمی فرهنگ

مترجم رمسی
شهــریاربخشی

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

514 585 - 2345
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آموزش فشرده حسابداری
تدریس خصوصی و نیمه
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته
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نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و مدیر گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»
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بهترین دوربین های سال از دید داوران
مسابقه جهانی TIPA 2019

یکی از رویدادهای مهم عکاسی در اعتبــار فروانی بــرای آن محصول
سطح دنیا ،مسابقه ساالنه موسوم تولید خواهد کرد .البته رقابتهای
بــه «تیپا» اســت که هر ســال در دیگری غیر از «تیپا» هم در سطح
یک کشــور برگزار شده و منتقدان دنیا در این زمینه برگزار شده و این
مطــرح دنیــای تصویربــرداری ،رویــداد ،تنها رویــداد مهم معرفی
بهتریــن دوربینهــا ،تجهیــزات محصوالتعکاسینمیباشد.
عکاســی و فیلمبــرداری را در آن کلمه «تیپا» خالصه شده عنوان
معرفیمینمایند.
Technical Image Press
واضح است که دوربینی که بتواند  Associationمیباشــد .ایــن
توســط این داوران انتخاب شود ،رقابتها امســال در شــهر بانکوک،
قطعــا جــزء بهترینهــا بــوده و از پایتخت کشور تایلند برگزارگردید.
فیلترهای فراوانی رد شــده است .با توجه به وسیع بودن طبقه بندی
بنابراین ،معرفی شدن محصوالت دوربینها و وســایل تصویربرداری،
عکاســی در چنیــن جایگاهــی ،ادوات فراوانــی در طــی این رویداد
برای تمامی ســازنده هــای ادوات بــه عنــوان بهترین هــا انتخاب و
تصویربرداری بســیار مهم بوده و معرفی شدندکه در چندین گروه و
محصول قرار میگیرند.
تلفناستودیوفوتوبوک:
از آنجــا کــه تعــداد این
(514) 984-8944
گروههــا خیلــی زیــاد
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
میباشــد ،معرفــی کل
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
این تجهیزات از حوصله
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
این مقالــه خارج بوده و
STUDIO
تلگرامPHOTOBOOK :
فقــط به معرفــی برخی
گروه ما در فیسبوک« :همه چیز در مورد مونترآل»
از معروفترین دوربینها
تلویزیون آنالین مونترآل پالس MTL PLUS TV
اکتفامیکنم.
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
ضمنا یادآور میشوم که
برخــی از محصوالتــی
کــه در ایــن رده بنــدی
معرفی شــده انــد ،الزاما
جلسهرفعاشکالوتمرینتنظیمات
جدیدتریــن محصوالت
دستیدوربینشمادر«استودیو
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر نبــوده وگاها چند ســال
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب از ارائه آنها به بازارگذشته
وعکسهایخانوادگی
اســت .بنابراین کیفیت

اسپشیال این شماره:

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

عالــی و منحصر بفرد بــودن یک
محصــول میتوانــد این امــکان را
بدهــدکه یک دوربین یا لنز ،برای
چندمیــن بار برنده ،و در لیســت
بهترینها ذکرگردد.
مطالــب ایــن مقالــه از وبســایت
« »tipa.comترجمه و بازنویسی
شده است.
قیمتهای میانگین ایــن ادوات را
هم خــودم از وبســایتهای فروش
دوربین در کانــادا و یا مغازه های
معروف شــهر مونترآل ،استخراج
کــرده ام کــه یــک ایده نســبی به
خواننده بدهد.
•در بیــن دوربینهــای رفلکــس،
دوربین «نیکن دی  »3500با لنز
نرمال «نیکور»  18-55به عنوان
بهترین دوربین معرفی شده است.
البته ناگفته نماندکه این دوربین،
مجهزتریندوربینجهاننمیباشد
بلکــه با توجــه به قیمــت خرید و
تصاویــری کــه بــه کاربــر تحویل
میدهد ،دوربیــن کاری و مقرون
به صرفه ای اســت .ایــن دوربین
بیشــتر به کســانی توصیه میشود
کــه در ابتــدای ورود بــه دنیــای
عکاســی بــوده و آماتور هســتند.
شاید تعجب کنید که این دوربین
در عیــن اینکه به عنــوان بهترین
دوربین گروه خود انتخاب شــده،
قابلیت تصویربرداری ویدئویی 4K
را نداشته و فقط در وضعیت HD
ویدئو میگیرد .ضمنا «سنســور»
ایــن دوربیــن نیــز «فــول فریم»
نمیباشــد .قیمت این دوربین در
حــدود  490 :دالر بوده که قیمت
بســیار قابل دســترس و مناسبی
است.
•از بین دوربینهای «فول فریم»،
دوربین «نیکن زد ســیکس» رده
اول را از آن خــود کــرده اســت.
ویژگیهــای بــارز ایــن دوربین 24
مگاپیکســلی ،در توانایــی ثبت
ویدئوهــای  4Kبــا کیفیت باال
میباشد .یکی دیگر از ویژگیهای
جالــب توجــه ایــن دوربیــن،
تصویربرداری در زیر نور ضعیف
میباشــد که خصوصیت بسیار
مهمی اســت .قیمــت بدنه این
دوربین ،بــدون لنــز در حدود
 2600دالر میباشد.
•اما برنده بهترین دوربین برای
ثبت هــم عکس و هــم ویدئو،
«لومیکس اس وان» میباشدکه
همه خصوصیــات یک دوربین

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح
-------------

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

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

همــه کاره «فول فریــم» را یکجا
و در کنــار هــم دارد .خصوصیات
جالب توجه ایــن دوربین در تهیه
ویدئوهای باکیفیت و نیز عکسهای
خیره کننده ای اســت که به ثبت
میرســاند .پردازنــده قــوی و بــاال
بودن میزان ثبت  60فریم در ثانیه
در وضعیــت  4Kدر ایــن دوربین
ســبک ،واقعا قابل ستایش است.
نکته قابــل ذکر دیگر این دوربین،
لــرزه گیــر تصویر اســت کــه در 5
محــور ،بهترین و متعــادل ترین
تصویر را تولیــد میکند .میانگین
قیمت بدنــه «لومیکس اس وان»
بدون لنــز ،در حــدود  3500دالر
میباشد.
•از بیــن دوربینهــای موســوم به
«بــدون آینــه» ،عنــوان دوربیــن
برگزیــده به «ســونی آلفــا »6400
میرســدکــه یــک دوربین نســبتا
ســبک و جمع و جور بوده و ضمنا

مجهز به یک سنســور فــول فریم
میباشــد .تعداد ثبــت  11فریم در
ثانیه در زمان عکســبرداری و نیز
قــدرت باالی فوکــوس تصویر ،آن
را به یک دوربین ویژه تبدیل کرده
اســت .ویژگی دیگر ایــن دوربین،
سیستم «اســتابیالیزر» یا همان
«لرزه گیر» اســت که بر روی این
دوربین نیز در  5محور وجود دارد.
قیمت بدنه این دوربین ،بدون لنز
در حدود  2600دالر میباشد.
•عنــوان بهتریــن دوربیــن 360
درجه میرســد به دوربین کوچک
و ســاده «ریکو تتا زد وان» که هم
خیلی سبک و در قطع جیبی است
و هم میتواند تصاویر ویدئویی 4K
را برایمان به ثبت برساند 4 .کانال
ثبت صدا و سیســتم «لرزه گیر»
هم از ســایر امکانــات این دوربین
منحصربفرد اســت .بودجــه الزم
برای خرید ایــن دوربین در حدود

 500دالر است.
•از بین لنزها ،عنوان بهترین لنز
حرفــه ای «پرایم» میرســد به لنز
«کنون ای اف  400اف  2.8یو اس
ام» .برای دوستانی که به لنزهای
پرایم آشنایی ندارند عرض میکنم
کــه فاصله کانونی ایــن نوع لنزها
ثابت بوده و قابلیت زوم ندارند اما
تصاویر بسیار حیرت آوری به ثبت
میرسانند .با توجه به فاصله کانونی
 400میلیمتــر این لنز تلــه ،از آن
باید از سوژهای نسبتا دور استفاده
کرد وکاربردی در فواصل نزدیک با
سوژه ندارد .قیمت این لنز سنگین
و حرفــه ای در حدود  11000دالر
است.
امیــدوارم کــه برایتان مفیــد بوده
باشــد و بتوانیــد از آن در خریــد
دوربیــن بعــدی خــود اســتفاده
نمایید.
•
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از همهی دنیا طلبکارند... ،
و اتــاف منابــع بوده اســت .چرا
مردم ایران باید سپاسگزار این امور
باشــند؟ چرا آنها باید طلبکار این
امور باشند؟
این حس طلبکاری ناشی است از
سه ویژگی آنها:
 )۱دینــداری تاجرمآبانــه و
«مستکبرانه»
 )۲سیاســتمداری آرمانگرایانه (با
آرمانــی در حد بازگشــت به زندگی
قبیلگی و عشــیرهای  ۱۴۰۰ســال
پیش اما حکومت جهانی واحد در
قرن بیست و یکم)
)۳کنشاجتماعیخودحقپندارانه
بعالوهی سه ویژگی جامعهای که
در آن زندگی میکنند یعنی:
 )۱ضعف علمگرایی و عقلباوری
در جامعه
 )۲ناپرسشگری جامعه و فقدان یا
ضعف نگاه انتقادی
 )۳غــرق شــدن افــراد در داوری
ارزشی در مورد دیگران.
ایــن دو مجموعه از ســه ویژگی را
یک به یک بررسی میکنم.

دینداری«مستکبرانه»
دینــداری اگــر بــه برانگیختــن
معنویت ،التیامبخشی به رنجهای
بشــر و القــای حس تعلــق به یک
گروه بــا محوریت یــک مجموعه
رمــز و راز (کارکردهــای اصلــی
ادیــان) محدود نشــود بجــای به
ارمغــان آوردن تواضــع و خضــوع
(ناشــی از بندگــی خداوند یا تعلق
به یک گــروه خاص) برتریطلبی

www.paivand.ca since 1993

>> ادامه از صفحه7 :

و امتیازخواهی به ارمغان میآورد.
این نوع دینداری به اسالمگرایان
و بخشــی از مسلمانان ایرانی تکبر
و خودمحــوری و انحصارگرایــی
اعطا کرده است .آنها همهی منابع
و منزلتهــا و قدرتهــای عالم را
مختص خود میدانند و معتقدند
چون دیندارند پــس همهی اینها
خودبخــود به آنها اختصاص یافته
است .آنها همهی منابع را متعلق
به خدا و پیشوایان دینی میدانند و
چون خود را نایب و جانشــین آن
پیشوایانمیدانندنتیجهمیگیرند
که همهی منابع از آن آنهاســت.
آنهــا تک تک آحاد بشــریت را در
خدمت خــود میخواهنــد بدون
آنکه حقی داشــته باشند یا کاری
برای کسی انجام داده باشند.

آرمانگـــرایی
دنیای آرمانی اسالمگرایان دنیایی
بسیارکودکانه و ساده است .همه
یک شــکل و یک لباس هســتند
و یــک شــبکهی تلویزیونی و یک
روزنامــه دارند و همه مثل رمه از
پیشوای مذهبی (چوپان) اطاعت
میکنند .طرح این دنیای آرمانی
از نگاه آنها بسیار ابتکاری است و
حرف نویی برای دنیاســت که به
دلیل وسوسههای شیطانی جدی
گرفته نمیشــود .اســامگرایان
بــرای دادن طــرح ســاختن این
دنیای گوسفندی انتظار دارندکه
هــر روز هم آنها را حلواحلوا کرده
و همه در برابر آنها قد خم کنند.
در دنیــای آرمانــی اســامگرایان

هیچ ارزشی غیر از اطاعت از رهبر
و شــریعتی که وی معرفی میکند
وجود ندارد .افراد بدون هیچ دلیل
و شاهدی باید باور کنندکه بردگی
و تبعیض و تحقیر همانا بهشــت
است.

خودحــقپنداری
از دیگــر ریشــههای طلبــکاری
اســامگرایان خودحقپنــداری
آنهاســت .آنها تصــور میکنند که

در جایــگاه خــدا و نمایندگانــش
بــر روی زمیــن نشســتهاند .آنهــا
همهی اعمال تایید شــده از سوی
پیشــوایان دینــیای که بســیاری
بدانهــا بــاوری ندارنــد را به خود
و همــهی گناهان را بــه غیر خود
نسبت میدهند .گنهکاران از نگاه
آنان باید همیشــه خــود را مدیون
دینــداران بدانند چــون بدون آنها
خداونــد آنقدر بالیــای طبیعی بر
زمین نازل میکرد که دیگر جایی
برای زندگی بشــر باقــی نمیماند.
وقتی باور داشته باشید که همهی
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عالم به واسطهی لطف خداوند به
مقدسان شــیعه پابرجاست طبعا
همــه بایــد زندگی خــود را مدیون
مسلمانان شــیعه بدانند و هر روز
کار خود را با تعظیم و تشکر از آنها
آغازکنند.

جــادوگرایی
اســامگرایان شــیعه چنین جلوه
میدهند که با جادو مخالفاند اما
آنــان فقط با جادوگــری دیگران و
رقبای خود مخالفانــد و نه اصل
جادوگری .روحانیون شــیعه خود
را در مقام جادوگران عصر جدید
عرضه میکنند ،کسانی که دنیا و
آخرت مردم را در دست داشته و
میتوانند تغییر دهند .پیامبران
پیشــینی که آنها معرفی میکنند
نیز همه بنیهای غیر از جادوگری
(معجزه) ندارند .اما به دلیل اعالم
پایان عصــر معجــزات پیامبرانه
آنهــا معجزات تــازهای برای خود
اختــراع کردهاند ،معجزاتی مثل
ریشــهکن کردن جرم و جنایت با
خشــونت ،بردن مردم بــه زور به
بهشت ،فراهم کردن رفاه عمومی
بــا نادیــده گرفتن علم بشــری و
اعطای غرور و افتخار با دشمنی با
تمدن غربی .متاسفانه علمباوری
و عقلگرایی در جامعهی ایران به
شدت کمرنگ هستند.
نـاپرسشگری
وقتی در فرودگاه تهران با بودجهی
ی جایی مخصوص درست
عموم 
میشــود که صفحات قران در آن
قرارگرفته تا مســافران باخواندن
ایــن صفحهها قرآن را ختم کنند
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صــدای کســی در نمیآیــد چــون
افــراد فکــر میکنند بایــد به دین
احتــرام بگذارند .یا وقتی بودجهی
شــهرداری تهران صرف برنامهی
عزاداری عاشــورا و مراسم اربعین
میشود باز هم شــهروندان ایرانی
ســکوت میکننــد .ایــن احتــرام
بیموردکه سواری مجانی دینداران
بر ُگردهی عموم اســت به مقامات
اجازه میدهد که هرکاری را به نام
دین انجام دهند .ساالنه دهها هزار
میلیارد تومان از بودجهی عمومی
خرج نهادهای دینی میشــود اما
کمتر صدای اعتراضی به این کارها
شنیده میشود .کسانی که معتقد
به اصــاح مذهبی و سیاســی در
ایران هســتند نیز به این بودجهها
اعتراضنمیکنند.

داوری همهجایی و همهوقتی
اگر مــردم ایران به داوری ارزشــی
ی کســانی کــه در حــول و
دائمــ 
حوش آنها هســتند اشتغال دارند
(و اســام هم با امر بــه معروف و
نهی از منکر مشوق چنین رفتاری
است) حاکمان آنها در باب هشت
میلیارد انســانی که بر کــره زمین
زندگی میکنند چنیــن میکنند.
جالــب اینجاســت کــه بــرای این
کار نفرتانگیــز و مداخله در امور
خصوصــی دیگــران و راهانــدازی
گشت ارشاد و تحقیر مردم خواهان
تقدیر و تشویق تشکر هم هستند
و انتظــار دارند مردم قــدرت را دو
دســتی به آنها بسپارند و اعتراضی
هم نکنند و قــدرت را حق ابدی و
الهی آنها بدانند.
•
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برای براندازی -ضرورتا -نیازی به...
آمریکایی و اروپایی و نقش عوامل
بینالمللــی در تغییــر یــک رژیــم
سیاســی دو موضــوع کامال مجزا
هستند.
عوامــل خارجــی رژیــم جمهوری
اســامی را بــر نمیاندازند و کاری
در ایــن زمینــه نمیکننــد اما آنها
میتواننــد این برانــدازی را کند یا
تسریع کنند ،در کاهش یا افزایش
خســارات انســانی نقــش داشــته
باشند و در مساعد ساختن محیط
بــرای برانــدازی یا عــدم براندازی
تاثیربگذارند.
در دوران اوبامــا شــرایط براندازی
حداقل از ســوی دولــت آمریکا نه
تنها مســاعد نمیشــد بلکه بنا بر
تداوم رژیم بود .چپهای آمریکایی
اصــوال بــا اســامگرایی مشــکل
بنیــادی ندارنــد و تــاش دارند با
آنها در یک جبهه قرارگیرند .اما در
دوران ترامپ سیاســت این دولت
نامســاعد ســاختن شــرایط برای
تداوم رژیم و پیشبرد سیاستهای
آن اســت .دولتهــای اروپایی نیز
در ایــن زمینه منفعل هســتند .از
این جهت شرایط بینالمللی برای
براندازی رژیم در ســال  ۹۸بسیار
مساعد است.

مساعد بودن فضای داخلی
ســه عامل در فضای داخلی امروز
برای موفقیت یک جنبش براندازی
تسهیلکنندهاند:
•
 )۱نارضایــی اکثریت مــردم ایران
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ثبت نام مدرسه دهخدا

>> ادامه از صفحه16 :

از رژیــم موجــود به دلیل فســاد،
ناکارآمدی و اتالف؛ رژیم در تامین
نیازهــای اولیــهی مــردم (غــذا،
پوشــاک ،مســکن و بهداســت و
درمان و آمــوزش عمومی) ناتوان
است؛هیچکس با نگاه به روندهای
موجود نمیتواند امیدی به بهبود
شــرایط با تــداوم رژیــم موجود و
سیاستهایش داشته باشد.
•
 )۲تغییــر بنیــادی در فضــای
گفتمانی و رفتــاری نه تنها عموم
مردم بلکــه طرفــداران رژیم که با
وجــود بهرهمنــدی از مزایــای آن
انتظــارات دیگــری از زندگی دارند
(آزادیهــای فــردی ،شــادی،
بهرهمندی از آنچه تحت امتیازات
موجود به دســت آوردهاند ،ســفر
راحت به کشورهای غربی ،و ثبات
سیاســی و اقتصــادی)؛ از نســل
جدید تقریبا ایدئولوژیزدایی شده
اســت بطوری که حتــی نزدیکان
روحانیون و سپاهیان و بسیجیان
(پایگاه اجتماعی رژیم) فقط برای
زندگی بهتر به رژیم چســبیدهاند و
اگر آلترنانیو آن چشــمانداز بهتری
ارائــه کند (البه با هزینهی اندک و
بدون تخریب و خونریزی) ممکن
اســت بــدان روی خــوش نشــان
دهنــد .مــوج ساســی مانکــن در
مدارس این روند ایدئولوژیزدایی
را نشان میدهد .این قشر تالشی
برای تغییــر نمیکند اما با هرگونه
تغییر بالفاصلــه خود را هماهنگ
میکند چــون با همیــن روش در

چارچوب نظام عمل کرده اســت.
ریــاکاری در میــان نســل جدیــد
«خودیها» نهادینه شده است.
•
 )۳کاهش امکانات رژیم در تعمیر
و نگهــداری ماشــین ســرکوب در
شرایطتحریمها.
اما مردم ایران به دنبال انقالبی از
جنس سال  ۵۷نیستند.
آنهــا هزینههــای چنیــن انقالبی
را دیــده یــا در مــورد آن خوانــده
و شــنیدهاند .آنهــا همچنیــن به
قساوت پاسداران و روحانیون برای
حفــظ نظام باور دارنــد .این البته
به معنای پایان براندازی نیســت.
برانــدازی جمهــوری اســامی به
بیداری و کنش میلیونها نفر نیاز
دارد تــا همهی کســانی که رویای
دیگــری دارنــد در چنــد روز گــرد
هم آمده و رژیم را مجبور به رفتن
کنند.
قصــاب تریــن رژیمهــا در دنیای
امــروز نمیتوانند میلیون نفر در
خیابان را به رگبار ببندند.
•
نقش مخالفان جمهوری اسالمی
در خارج کشور
در شرایطی که میلیونها ایرانی در
کف خیابان بنشــینند و خواستار
اســتعفای رهبر ،رفرانــدوم تغییر
نظــام و انتخابــات آزاد شــوند
اپوزیسیون خارج ازکشور سه نقش
فعال را میتواند برعهده بگیرد:
•
 )۱دیــدار بــا مقامات کشــورهای
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سال تحصیلی ۲۰۱۹-۲۰۲۰

کالس های فارسی

• ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اول ﺗﺎ ﺷﺷم دﺑﺳﺗﺎن
• آﻣوزش ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮫ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن
• ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻧوﺟواﻧﺎن

شنبه ها  ١١الی ١۴:٣٠
نشانی
4976 Rue Notre-Dame Ouest Montréal, Québec H4C 1S8 Canada
Tel: 438-238-3091
admin@dehkhodaschool.com

ثبت نام اینترنتی:
http://dehkhodaschool.com/registration/
تخفیف  5%در صورت ثبت نام قبل از 30 June

دمکراتیک و نهادهای مدنی برای
درخواست پشتیبانی از معترضان
و توقــف هرگونه ارتباط با مقامات
رژیم.
•
 )۲انعــکاس صــدای ایرانیــان در
رسانههایبینالمللی.
•
 )۳برگزاری گردهمایی و تظاهرات
در همــهی نقاطــی کــه ایرانیــان
حضور دارند برای تقویت روحیهی
براندازان در ایران.
هیچ یک از اینهــا نقش کلیدی و
اولیــه را در براندازی ایفا نمیکنند
بلکه جنبهی پشتیبانی دارند .بنابر
ایــن از مخالفان رژیــم در خارج نه
باید انتظار رهبری براندازی داشت
و نه آنها را برای تداوم رژیم مالمت
کرد .البته مخالفان رژیم در خارج
کشور در شرایط بعد از سقوط رژیم
میتوانند هماند دیگر شــهروندان

در کشورشان نقش بازی کنند.

راه بدون خشونت
پس از تجربــهی انقالب ،جنگ و
سرکوبهای خشونتبار جمهوری
اســامی ،انقالب خشــونتبار در
ایران طرفداران زیادی ندارد گرچه
گروههایــی از مــردم از ســپاهیان
و روحانیــون بــه شــدت عصبانی
هستند.
مردم همچنیــن فراینــد طوالنی
برای براندازی را نمیپسندند .آنها
براندازی سریع و آسان و کمهزینه
را میخواهنــد .اگــر شــرایطی به
وجود بیاید که حکومت به سرعت
کنــار برود خشــونت آن به حداقل
خواهــد رســید و بخشهــای
بیشــتری از مردم آشکارا خواستار
ســقوط رژیم خواهند شد .هرچه
بــر انــدازی ســریعتر انجــام گیرد
هواخــواه و مشــارکت کننــدهی
بیشــتری پیــدا میکند .ایــن امر

ممکن نمیشود مگر با حضور دهها
میلیونی ایرانیان در عرصه خیابان
و ماندن آنها در این عرصه تا رهبر
جمهوری اســامی اســتعفا دهد
و یک حکومــت انتقالی انتخابات
سراسری آزاد برگزارکند.
با ماندن ده تا بیســت میلیون نفر
در خیابانها و تقاضای سقوط رژیم
نه تنهــا همهی نهادها ،رســانهها
و دولتهــای غربی که تا کنون از
رفــرم در نظام حمایت میکردهاند
بلکه اســتمرارطلبان نیز به سمت
براندازی خواهند پرید (نگاه کنید
بــه مواضــع دولتهــای غربی در
مــورد ونزوئال) .بــا در نظرگرفتن
همین موضوع است که مسئولیت
تداوم رژیم نه برگردن خارجیها و
نه اپوزیسیون خارج کشور بلکه بر
گردن مردمی اســت که میگویند
جانشــان به لب رسیده اما به نحو
جمعی وگسترده اقدامی نمیکنند.
•
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Cours d’anglais GRATUITS*
FREE* French courses
Offerts à trois endroits sur la Rive-Sud de Montréal
Offered in three locations on the South Shore of Montreal

Inscrivez-vous maintenant, les places sont limités !
Register now, limited spaces available!
ACCESS Brossard:
450 443-6576
ACCESS Saint-Hubert: 450 676-3636
ACCESS Saint-Lambert: 450 676-1843
*Certains frais s’appliquent. / *Some fees may apply.

jesuisbrillant.ca
iambrilliant.ca

افتتاح رستوران ایستگاه غذا

F OOD st at i o n
، کوکوها،بوفه انواع خورش ها
 نوع پلو2 ساالد های ایرانی و

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

1398  خرداد11  1424  شماره 25 سال
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خدمات ارزی

)

Tel.: 514-996-9692

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver

since3
199

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W. H3G 1M6
GUY
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 خریدار ارزهای خارجی
بابهترین نرخ روز
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کلینیک مدیکال آلفامدیک

سفر به ایران






Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده
)1253 Rue Guy (Metro: Guy

ASGARI

FARZIN

بدون وقت قبلی

7روز
هفته

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

آرﺷﯾﺗﮑت رﺳﻣﯽ ﮐﺑﮏ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

ﻣدﯾرﯾت ﭘروژه  -طراﺣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن

 انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس
در کمتر از  24ساعت
(حتی پس از ساعات اداری)
 نقل و انتقال سریع ارز
مجهزبه کلیه
به اقصی نقاط جهان
کارت های بانکی ایران
 تضمینبهتریننرخروز
با کمترین کارمزد
 آخرین اطالعات ارز

طراﺣﯽ داﺧﻠﯽ  -ﭘﯾﮕﯾری اﻣور ﺷﮭرداری

514.803.5240

فروش کلیه بلیت

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

برنامه ها و کنسرتها

به مدیریت :بیژن احمدی

همه روزه در

223-3336

E
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G
E

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی

تپشدیجیتال
-------

behrooz@babakhani.ca

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

ﻓرزﯾن ﻋﺳﮕری

عینک
فرهت

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

ARCHITECTE

info@asgari.ca

مشاور رمسی وام مسکن

st-Laurent

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

Tel.: 514-871-1119

514-

Tel.: 514-481-0671

از مونترال به تهران از

$1070
تور کوبا از

$750
>> تـور اروپا
• جزایر کارائیب
• دبی

____________________

1855 Ste-Catherine W.
)St- Marc
GUY

H3H 1M2 (Corner:

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

