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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
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www.sharifexchange.ca
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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

! تابستان زیبا و دلچسب مونتریال...آه

 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

روشن شهر را از دست ندهید
...شب های شاد و پرشور و شرجی و
ِ

)!(یادتان باشد زمستان قطبی آنچنان دور نیست

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.

pg. 5

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj
1410 Lonsdale
I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
Courtier Immobilier Agréé
ÏHoTº¼¶nj Â¬kºp ¾£MIw ÏIw 30 pH yÃM IM
Tel.: (604) 982-0909
Fax: (604) 982-0910
¥°¶H
x»oÎ »ÁHoM
kÄoi I¶
}~hT¶
k{ILÃ¶ ·I«ÄHn
·HnHkÄoi
RI¶ki
E- Mail: Vancouver@pars.ca

سفر به ایران

Ninous Givargiznia, BSc.

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

ÁnHm¬
¾ÄI¶ow
Cell
: n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

(514) 571-6592

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

:دکتر شریف نائینی
k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki
ÏHoTº¼¶nj Â¬kºp ¾£MIw ÏIw 30 pH yÃM IM

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

}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²›
1998 دانشگاه مونرال
جراحدندانپزشک
D.D.S.
ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
1973تهران
دانشگاه
Cell
:
مونتریال
_________________________ 544 Beaubien E.
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£
gfZ !مشاور امالک در سراسر
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308 Tel.:514-277-1157
Email : masoudrealty@gmail.com
Metro: Beaubien
fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨†جتاری
£… مسکونی و
Tel.: (514) 731-1443 :CDN
Thurs. & Fri.
ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ®رایگان
¬›  ارزیابی
38 Place du Commerce #280,

(514) 571-6592

iÂÀÅœ

 ستاره5 صــرافی

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

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

Immobilier Agréé
pg. Courtier
5
¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

ناهیدپاکروان
VANCOUVER

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

مشاور امالک در مونتریال

South shore و

 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

 تهیه وام های مسکن و جتاری
île des Soeurs, Qc H3E 1T8
Office:
(514)
واردین و دانشجویان
مسکن برای تازه
 وام694-0840

Suite 304
H9H 5B9
Minoo Eslami

Fax

(514) 694-4291

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

مینو اسالمی

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

}gfZ\£›¬‹¯˜®›

(514) 816-4080

çœ£`›

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

Cell.: 514-298-4567
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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.

2

3

 سال  25شماره  25  1430تیر 1398

www.paivand.ca since 1993

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

مشاور امالک مسکونی و جتاری

برای دریافت رایگان استعالم قیمت و

اطالع از انواع پوشش های متناسب شما
• با بیش از  20سال جتربه سرمایه گذاری
در امالک و مستغالت
•  15سال جتربه در امور خدمات و اخذ
وام های بانکی
• خرید و فروش ،اجاره و تهیه وام مسکن
• خدمات رایگان برای خریداران و مستاجران
• خرید ملک جهت سرمایه گذاری
• ارزیابی رایگان
• با بهای اجاره خانه ،صاحب خانه
دخلواه خود شوید

Mehrdad Malekjamshidi
Ahunstic- BC 317
9256 Boul. De L’acadie

Mehrdad Malekjamshidi

mmalekjamshidi@allstate.ca

Ahunstic- BC 317
9256 Boul.
De L’acadie
Roza Mohammadi

438-793-9168
Real Estate Broker groupe sutton
- clodem inc.
9515 Boulevard LaSalle,
LaSalle, H8R 2M9
Bureau: (514) 364-3315
RMohammadi@sutton.com

mmalekjamshidi@allstate.ca

Cell.: 514-867-3114

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

438-793-9168

182155 04/18
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www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

Turkish Airline
Promotion:
3 baggage
:اسپشیالترکیشایرالین
سه چمدان

هر نرخی
،دارید
از ما ارزان تر
بخواهید

برای اطالعات بیشتر
.با ما تماس بگیرید
____________

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

با ضمانت
بهترین قیمت ها
برای ایران
و از ایران
به متامی
نقاط جهان

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

Head Office:

RAMIN ABBASI

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

2019 RAV4 LE FWD

2019 COROLLA CE
FOR 48 MONTHS AT
%*

0.99

Tel.: 514-388-1588

LEASE STARTING AT
*

FOR 60 MONTHS AT
%

WEEKLY

$0 DOWN

$

0.99

89

5.99

2019 PRIUS PRIME

2019 COROLLA HB
FOR 48 MONTHS AT
%*

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

LEASE STARTING AT
*

FOR 60 MONTHS AT
%

WEEKLY

$0 DOWN

$

82

2.99

Toll free: 1-877-SKYLAWN (759 5296)

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

*Conditions may apply. Details in store.

شادی محمدی

Tel.: 514-660-7135

ILE PERROT TOYOTA

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

shadim.sky@gmail.com

VOTRE IMAGE EST NOTRE PRIORITÉ

D
E
LÁIÀ¼±MIU ÌH¼ºH K~º » SiIw

¾Tv]oM-Áq±Î-·»Fº

ÁI¿¤
n» ´i
»
t°
¬ Âv xoM
§±Q

(514)

5

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

3195bouldesentreprises,terrebonne,QcJ6X4J9

38Z Rue Gabrielle-Roy,
Verdun/Île-des-Sœurs
4 bedrm, 2 bath, 1600 sf.
Price: $ 590000

760 Ch. Marie-Le Ber, APT.
Verdun/Île-des-Sœurs
2 bedrooms, 1 bathroom,
Price: $ 334000

300 Av. des Sommets, CONDO
Verdun/Île-des-Sœurs
2 bedrooms, 1 bathroom,
Price: $ 485000

512 Crois. du Trianon, Mascouche
(Lanaudière), J7K0L7
3 bedroom`s, 1 bathroom,
1269 sq f

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
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ایران اتمی...

ترامپ میخواهدتحریم ها را
به شکل اساسی افزایش دهد

رئیــس جمهــوری آمریــکا در پیامــی در توئیتــر اعالم کرد بــه زودی
تحریمهای ایران «به شکل اساسی» افزایش خواهد یافت.
دونالد ترامپ روز چهارشنبه  ۱۹تیرماه در توئیتر نوشت« :ایران مدتها
به شکل مخفیانه غنیسازی میکرده که این نقض کامل توافق فاجعهبار
 ۱۵۰میلیارد دالری دولت اوباما و جان کری است .یادتان باشدکه این
قرارداد فقط ظرف چند ســال منقضی میشد .تحریمها علیه ایران به
زودی و به شکل اساسی افزایش مییابد».
پرزیدنت ترامپ از منتقدان جدی توافق اتمی ایران ،موسوم به برجام
است که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما و در حالی که جان کری
وزیرخارجه آمریکا بود ،منعقد شد.
رئیس جمهوری آمریکا یک روز پیشتر و در جریان دیدار با امیر قطر در
کاخ سفید گفته بود ایران «کارهای بسیار بدی» انجام میدهد و «باید
خیلی مراقب» باشند.
رئیس جمهوری ایاالت متحده همچنین دوشنبه  ۱۷تیرماه با رئیس
جمهوری فرانسه درباره ادامه تالشها برای اطمینان از دست نیافتن
ایران به ســاح هســتهای و پایــان دادن به رفتارهــای بیثباتکننده
جمهوری اسالمی در خاورمیانه رایزنی کرد.
یوکیا آمانو ،دبیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،روز دوشنبه تائیدکرد
که ایران درصد غنیسازی اورانیوم را از  ۳.۶۷درصد باالتر برده است.
این دومین اقدام جمهوری اســامی برای فشار به طرف های اروپایی
است .ایران روز یکشنبه  ۱۶تیر ماه به صورت رسمی اعالم کرد نسبت
به تعهد خود به توافق هســته ای درباره «میزان درصد و غلظت غنی
ســازی» پایبنــد نیســت و از غنی ســازی  ۵درصد اورانیــوم خبر داد.
براساس برجام ،ایران از افزایش غنی سازی اورانیوم به باالتر از محدوده
 ۳.۶۷درصدی منع شده بود.
این اقدام تهران موجی از واکنش ها را برانگیخت .دونالد ترامپ رئیس
جمهــوری ایاالت متحــده در واکنش به افزایش ســطح غنی ســازی
اورانیوم توسط جمهوری اسالمی و نقض برجام ،گفت که بهتر است
ایران مراقب باشد.
همچنیــن  ،وزیــر خارجه آمریــکا در واکنــش به تصمیم ایــران برای
افزایش سطح غنی سازی اورانیوم گفت« :توسعه اخیر ایران در برنامه
هســتهایش به انزوا و تحریمهای بیشــتر [جمهوری اسالمی] خواهد
انجامید .کشورها باید استانداردهای دیرینه مبنی بر عدم وجود هرگونه
غنیسازی در برنامه هستهای ایران را دوباره برقرارکنند».
از ســوی دیگر ،امانوئل ماکرون ،رئیسجمهوری فرانسه روز یکشنبه
 ۱۶تیرماه اقدام ایران برای افزایش میزان غنیسازی اورانیوم را محکوم
کرد .همچنین ،بنیامین نتانیاهو در جلسه هفتگی کابینه اسرائیل که
روز یکشــنبه  ۱۶تیرماه برگزار شــد  ،اقدام تهران را «یک حرکت بسیار
خطرناک» توصیف کرد و ازکشورهای اروپایی خواست تا بار دیگر ایران
را تحریم کنند.
سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا نیز در واکنشی گفت این کشور به برجام
متعهد است و انتظار دارد جمهوری اسالمی نیز باید به تعهداتش پایبند
بماند و ایران باید بالفاصله همه اقداماتی را که در تضاد با تعهداتش در
برجام است ،متوقف کند .از سوی دیگر وزارت خارجه آلمان و فرانسه،
دو کشور دیگری که در توافق هسته ای با ایران حضور دارند ،در بیانیه
های جداگانه خواستار توقف نقض برجام توسط تهران شدند.
ایــن دومیــن اقدام جمهوری اســامی در هفته اخیر اســت .هرچند،
براساس توافق اتمی موسوم به برجام میزان ذخیره اورانیوم غنیشده در
ایران نباید از سقف  ۳۰۰کیلوگرم گذر کند اما روز دوشنبه  ۱۰تیر ایران
عبور ذخایر اورانیوم غنیشده از میزان معین شده در برجام را تائیدکرد.
رئیس جمهوری ایاالت متحده در نخستین واکنش به افزایش ذخایر
اورانیوم غنی شده جمهوری اسالمی ایران و عبور آن از میزان مجاز در
توافق هستهای موسوم به برجام  ،گفت دیگر پیامی برای ایران ندارد و
آنها با آتش بازی میکنند.
ســفیر آمریکا در آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نشســت آژانس بین
المللی انرژی اتمی در وین گفت که اقدام اخیر ایران برای غنی ســازی
اورانیــوم در ســطحی فراتر از محدوده تعیین شــده در برجام مصداق
«اخاذی هستهای» است.
به گزارش آسوشیتدپرس ،جکی ولکات با بیان این که «نباید بابت این
سوء رفتار به ایران پاداش داده شود» ،بار دیگر تاکید کرد که برجام از
دید واشنگتن ناکارآمد است ،با این حال آمریکا برای مذاکره بدون پیش
شرط آماده است.
به درخواســت آمریکا ،نشســت ویژه شــورای حکام آژانس بین المللی
انرژی اتمی درباره ایران در امروز در حال برگزاری است.
ایران روز یکشنبه  ۱۶تیر ماه به صورت رسمی اعالم کرد نسبت به تعهد
خود به توافق هســته ای درباره «میزان درصد و غلظت غنی سازی»
پایبند نیست و از غنی سازی  ۵درصد اورانیوم خبر داد.

www.paivand.ca since 1993

هر شنبه و یكشنبه
دل و جگـر
تازهگوسفندی
موجود می باشد
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بستن
یسنتیوفالوده
وكلو
چهفومندركلبه
ع
موجانخاطرات
خوش ایران را
زندهمیكند

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

م .آزرم

1430

no.

Vol. 25, July 15, 2019

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
هر شنبه و یكشنبه آبگوشت
گردنگوسفندموجودمیباشد

Mailing Address:
4010 Ste-Catherine W.
MONTRÉAL Qc H3Z 1P2



514-996-9692
Email:

info@paivand.ca

www.paivand.ca
FACEBOOK:
paivand.montreal

ساعات کار :از  11صبح تا  10شب

■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

مشاور امالک مسکونی در سراسر مونتریال

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

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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


آناهیتابروجردی

Cell.: 514-978-9962
Anna Boroujerdi,

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

•

_________
برای ما بنویسید ،اما...

کوتــاه ،زیباتر است

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

•

Distributed Free

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

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

www.aliasgharmassoumi.net
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شعر و ترانه...

روایتی از ما که همیشه تازه است!

شام و ناهار نداریم،
جاش می خوریم
کیک زرد...

(عشق سرعت« :کیوسک»)

تو محور شرارت ،ژیان و عشق سرعت

مسکن رنج و درد ،به صورت قرص وگرد

شام و ناهار نداریم ،جاش می خوریم کیک زرد

انتخابهای تستی ،ازدواج های قسطی

دوزار ته گنجه بود ،فرستادیم فلسطین

موفقیتتضمینی،موزیکزیرزمینی

دکتر حلق نمی خوایم ،جراح فک و بینی

غیرت سیب زمینی ،توسعه سبک چینی

دمکراسی دینی ،پیتزای قورمه سبزی
بچه های پاپتی ،چلوکباب ساعتی

قاچاق زن به دبی ،آدم های غیرتی

خون با اسانس اچ آی وی ،آمفلوآنزای مرغی
یکی از وبا میمیره ،یکی از جنون گاوی

ذخیره های ارزی ،تحرکات مرزی

هیچی دیگه نداریم ،اعتبارات غرضی
اقتصادتزریقی،مرخصیتشویقی

سینمایفلسفی،موسیقیتلفیقی

عاشقای قزوینی ،توسعه سبک چینی
دموکراسی دینی ،پیتزای قورمه سبزی
دیزی توی کافی شاپ،

مدیتیشن به قصد رختخواب

نذری میدن افطاری ،زرشک پلو با کچاپ

دنیاهای مجازی ،دانشگاه شهربازی

قهرمانهای ملی ،پروین و حجازی
داروهایتقلبی،معتادهایتفننی
مد لباس ملی ،صنایع تصنعی

آموزش از راه دور ،فروش سوال کنکور

نزول یا سود بانکی ،یا انتخاب یا که زور

غیرت سیب زمینی ،توسعه سبک چینی

دمکراسی دینی ،پیتزای قورمه سبزی

ژیمی است
وز درگیر ر
ساس است
وطن امر
ه وگندش ا
ای
پ
که ننگش
دول است
باند پول و
ت نیست،
ساس است!
حکوم
الس و اسک
رژیم اخت
------ی :لندن -
ی خرسند
هاد
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سازمان ملل :تغییرات اقلیمی باعث گسترش فقر میشود

گزارش اخیر ســازمان ملل نشان میدهدکه گرسنگی
در حال افزایش اســت و جهان در مســیری نیست که
بتواند تا ســال  ۲۰۳۰فقر مطلق را ریشهکن کند یا به
سایر اهداف سازمان ملل متحد دست پیدا کند .دلیل
این ناکامی تغییرات اقلیمی و نابرابری فزاینده در سطح
جهانی ذکر شده است.
بر اساس گزارش سازمان ملل که به ارزیابی پیشرفت
در دستیابی به اهداف توسعه پایدار میپردازد ،تغییرات
اقلیمی و نابرابری فزاینده در میان کشورهای مختلف
و همچنیــن نابرابــری داخلی کشــورها باعث کاهش
پیشرفت در برنامههای توسعه پایدار شده است.
این ناکامی حتی این خطر را به وجود آورده که بسیاری
از دستاوردهای دهههای اخیر در جهت بهبود شرایط
زندگی انسانها به عقب بازگردند و از دست بروند.
گزارش ســازمان ملل درباره توســعه پایدار بر اســاس
آخرین اطالعات و دادههای در دســترس این سازمان
تنظیم شــده اســت .این گزارش یک مرجــع مهم در
ارزیابی موفقیتها و شکستهای جهانی در اجرای ۱۷
هدف توسعه پایدار است.
این هدفها چهار ســال پیش از ســوی سازمان ملل
به عنوان یک نقشــه راه برای دســتیابی به یک سیاره
عادالنهتر و سالمتر پذیرفته و به کارگرفته شدند.
نکات مهم گزارش
میان کشورهای مختلف
ی و تبعیض
▪ ️انواع نابرابر 
ِ
و داخل هرکشــور ــ که رو به رشد هستند ــ باید مورد
توجه فوری قرار بگیرد .ســه چهارم کودکانی که دچار
ســوء تغذیه و مشکالت رشد هســتند در جنوب آسیا
و آفریقــای زیرصحرایی زندگی میکنند .فقر مطلق در
مناطق روســتایی سه برابر بیشــتر از مناطق شهری
است؛ جوانان در مقایسه با افراد بالغ بیشتر در معرض
بیکاری هســتند؛ تنها یک چهارم افــرادی که ناتوانی
جدی دارند از کمکهزینه برخوردار هســتند؛ زنان و
دختران هنوز با موانعی بر ســر راه دستیابی به برابری
مواجههستند.
▪ ســال  ،۲۰۱۸چهارمین ســال گرم زمین در تاریخ
هواشناسی بوده اســت .میزان تراکم دیاکسیدکربن
در ایــن ســال همچنــان در حال افزایش بوده اســت.
میزان اسید اقیانوسها  ۲۶درصد از دوران پساصنعتی
بیشــتر بود و پیشبینی میشود که اگر میزان افزایش
دیاکسیدکربن همچنان ادامه پیدا کند تا سال ۲۱۰۰
اسیدی شــدن اقیانوسها  ۱۰۰تا  ۱۵۰درصد افزایش
پیدا کند.
ِ
▪ جمعیــت دچار فقر مطلق از میــزان  ۳۶درصد در
ســال  ۱۹۹۰بــه  ۸,۶درصــدر در ســال  ۲۰۱۸کاهش
داشته اســت ،اما در حالی که جهان با کمبود منابع،
جنگهای خشونتبار و آسیبپذیری نسبت به بالیای
طبیعی دست و پنجه نرم میکند ،شتاب فقرزدایی در
حال کاهش است .گرسنگی در جهان بعد از یک دوره
کاهش ،بار دیگر در حال افزایش است.
ضرورت اقدامی عاجل برای مهارکردن تغییرات اقلیمی
آنتونیــوگوترش ،دبیرکل ســازمان ملل در واکنش به
گزارش اخیرگفت« :بســیار روشــن اســت که پاســخ
سریعتر و جاهطلبانهتر برای تحول اجتماعی و اقتصادی
تعیین شده در اهداف  ۲۰۳۰ضرورت دارد».

مرکزکاریابیجوانان

عدم پیشرفت مشخص ًا در میان اهداف محیطزیستی،
از جملــه اهــداف اقلیمــی و تنوع زیســتی ،به چشــم
میخورد .گزارشهای مهم دیگری که اخیر ًا از ســوی
ســازمان ملل منتشر شــده اند ،نسبت به تهدیدهای
بیســابقه نسبت به تنوع زیستی هشــدار دادهاند .بنا
بر این گزارشهــا ،دمای کره زمین نباید بیش از ۱,۵
درجه نســبت به متوســط دمای دوران پیشــاصنعتی
افزایش یابد ،درحالیکه هدف پذیرفتهشــده بر اساس
توافق پاریس کماکان سقف افزایش دو درجهای است.
گوترش هشــدار داده است« :محیط طبیعی با نرخی
هشــداردهنده در حال تنزل است :سطوح دریاها در
حال باال آمدن هســتند؛ اســیدی شــدن اقیانوسها
در حال شــتاب اســت؛ چهارسال گذشــته گرمترین
سالهای ثبت شده بوده اند؛ یک میلیون گونه گیاهی
و حیوانی در خطر انقراض قرار دارند؛ فرسایش زمین
نیز همچنان بدون توجه کافی ادامه مییابد».
تاثیرات فرسایش و تنزل محیطزیست تاثیر خود را بر
زندگی مردم نشان میدهد .شرایط نابهسامان جوی،
بالیای شدید طبیعی که با تناوب بیشتر در حال وقوع

هستند ،و سقوط اکوسیستمها موجب کاهش امنیت
غذایی و به خطر افتادن امنیت و سالمت انسانها شده
است ،و بسیاری از جوامع محلی اکنون به خاطر فقر،
جابهجایی ،و نابرابری بیشتر متحمل رنج میشوند.
زمان برای انجام یــک اقدام عاجل در زمینه تغییرات
اقلیمی به ســرعت میگذرد .لیو ژمنین ،دبیر ارشــد
سازمان ملل در امور اجتماعی و اقتصادی ،به روشنی
گفت که هر اقدامی علیه تغییرات اقلیمی ضرورت فوری
دارد .او بر اهمیت تقویت همکاری بینالمللی و اقدام
چندجانبه برای مقابله با چالشهای جهانی تاکیدکرد.
گــزارش ســازمان ملــل موفقیتهایــی را نیز نشــان
میدهــد :مرگومیرکودکان بین ســالهای  ۲۰۰۰تا
 ۲۰۱۷کاهش  ۴۹درصدی داشــته است ،و تقریب ًا ۹۰
درصد جمعیت جهان اکنون به برق دسترســی دارند.
با این حال گزارش روشــن میکند که پاسخ جهانی به
حدکافی جاهطلبانه نبوده و آسیبپذیرترین کشورها و
اقشــار مردم را در بدترین و سختترین وضعیتها به
حال خود رها کرده است.
•

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

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

_________________________

Nazgol Fallah Toussi,

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

Tel.: (514) 697-0225

Voyages Lexus

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

________________________________
1455 PEEL, local 148

•
•
•
•
•

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

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

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

Cel.: 514-942-4178

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

www.cje-ndg.com

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

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

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

The CJE NDG offers:

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

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish

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

تعداد کاناداییهای شاغل رکورد شکست؛
اما کیفیت مشاغل نزول کرده

نرخ بهره سرجایش ماند!
بانک مرکزی سعی دارد بین بهبود
اقتصــاد داخلی و منازعات تجاری
بیــن المللــی تــوازن ایجــاد کند.
همانطور که انتظار می رفت ،بانک
مرکــزی کانادا در اجــاس ادواری
چهارشــنبه  10جوالی ،نرخ بهره
پایــه در کانــادا را در رقــم 1.75

درصد ثابت نگه داشت.
نرخ بهره پایه نرخی است که بانک
مرکــزی براســاس آن بــه بانکهای
تجــاری وام مــی دهــد و بانکهای
تجاری با محاســبه حــق الزحمه
و ســود ،نرخ بهــره وامهایی که به
مشــتریان می دهند ،از جمله وام

مسکن ،را تعیین می کنند.
در آمریکا و اروپا صحبت ها حاکی
از آن اســت که نرخ بهره پایه در آن
کشــورها در آینده نزدیک کاهش
مــی یابد .اما اســتفن پولوز رئیس
بانک مرکزی کانادا روز چهارشنبه
هیچ گونه عالمتــی در این جهت
بروز نداد.

افشای اطالعات میلیونها مشتری موسسه مالی دژاردن

حکایت یکی از قربانیان کالهبرداری فیشینگ
مشکل کمبود نیروی کار کانادا

 11جــوالی -وقتی بحث کار در چند سال اخیر به رکوردهای که کارهای با کیفیت پایینتری
میشود کانادا سرزمین فراوانی
هستند».
جدیدی رسیده است.
اســت  ،البته فقط بیش از حد
تال این هفته گزارشی را منتشر
موشکافانه به اینکه آن شغلها
کرد که نشــان میدهدکیفیت
دقیقــا چه چیــزی هســتند نگاه طوالنیمدتتری است که مشاهده کار در کانادا سنجیده شده بر پایه
نکنید.
میشوند».
حداقل حقوق در حال افت است.
اول خبر خوب :سهم کاناداییهای اوگفت سهمی بزرگتر از خانوارها طی یک سال گذشته ،شغلهای
«سن کاری کامل» که شغل دارند دارای بیــش از یک منبع درآمدی موجــود در صنایع بــا درآمد کم با
ّ
حاال با استناد به تحلیلی که اخیرا هســتند و «زنان بیشــتری دنبال سرعت بسیار باالیی رشد کردهاند
مرکز آمارکانادا از سایت شغلهای درگیر شدن با حرفههای تماموقت و شغلهای با درآمد باال در صنایع
ایندید انجام داد از همیشه بیشتر هستند».
عمــا شــاهد هیچ گونه رشــدی
است.
در میــان مــردان ،نــرخ اشــتغال نبودهاند.
روی هــم رفتــه 83.5 ،درصــد از باالخــره بــه  87درصــد بازگشــته تال نوشت« :این نمایانگر نرخهای
کاناداییهای بین  25تا  54ســال کــه درجاتی اســت کــه قبال پیش رشــد قدرتمنــد در بخشهــای
در فوریه امسال در کانادا مشغول از بحــران مالی یک دهه گذشــته بــا درآمدهــای نســبتا پایین مثل
کار بودند که بزرگترین ســهم به دیــده میشــد .اما این نــرخ هنوز بخش خدمــات غذایــی ،اقامت،
ثبت رســیده در آرشیوهاســت که هم پایینتر از باالترین نرخ به ثبت خدمات شــخصی ،مراقبت فردی
ثبت آنها از سال  1976آغاز شد .رسیده یعنی  90درصد است که در و همچنیــن خردهفروشــی غیر از
تحلیلگــران بیــش از همیشــه دهه هفتاد میالدی مشاهده شده مغازهها است».
دارنــد بــه ایــن گــروه ســنی نگاه بود.
تال میگوید مشکل کمبود نیروی
میکننــد چــون ارقــام نیــروی در آلبرتــا و انتاریــو نــرخ اشــتغال کارکاناداســت که طی چند ســال
کاری کلــی در حــال حاضــر بــه مــردان هنــوز پایینتــر از نــرخ اخیر به رکوردهای جدیدی رسیده
خاطر بی بی بومرهایــی که دارند مشــاهده شــده در پیــش از رکود است.
بازنشسته میشــوند ،تغییر کرده اقتصادی است .برنارد میگوید این او گفت« :ما به اندازه کافی نیروی
است .بنابراین نگاه کردن به گروه تا حدودی به این خاطر اســت که کار برای اســتخدام در کارهای با
ســنی بین  25تا  54سال میتواند کارهای تولیدی انتاریوکه تا حدود کیفیت بــاال نداریــم .تقاضا برای
ایــده بهتری از ایــن فراهم کندکه زیــادی در اختیــار مــردان اســت کارهای با کیفیت باال وجود دارد.
عمال چه اتفاقی دارد برای نیروی کاهش یافته و بخش نفتی هم افت فقط افرادش را نداریم».
کاری واقعی کشور میافتد.
کرده که آن هم در آلبرتا در اختیار تــال میگوید مهاجــرت میتواند
این افزایش میزان اشتغال تا حدود مردها قرار دارد.
راهحــل کوتــاه مدت این مســئله
ی مدت آن
زیــادی به خاطــر نیروی رانشــی بنجامین تــال اقتصاددان ارشــد باشد ،اما راهکار طوالن 
زنان بوده که نرخ اشتغالشــان به سیآیبیســی وورلــد مارکتــس باید شامل اصالح کردن سیستم
باالترین میزان مشاهده شده خود گفت:
آموزشــی کشــور بشــود .او گفت
تا به حال یعنی  80.3درصد رسیده «کارهای تولیدی ســهمی بسیار کانادا ممکن اســت باالترین نرخ
است.
کمتــر از اقتصــاد و بــازارکار را در فارغالتحصیلیازردههایتحصیلی
برندون برنــارد اقتصاددان ارشــد اختیار خود دارند .قبال این صنایع فراتر از ابتدایی را در دنیای توسعه
ایندیــد گفــت« :ایــن نشــانگر کارهای با کیفیت بســیار باالتری یافته داشته باشــد ،اما «سیستم
ترکیبــی از افزایــش انــدک رشــد داشــتند .آنها توسط شغلهای آموزشی به نسبت چیزی که کشور
در اقتصــاد و همچنیــن الگوهای صنعت خدمات جایگزین شدهاند به آن نیاز دارد صحبح نیست».
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را بر روی سایت بخوانید

مــداد -چند هفته پیــش بود که
خبر افشــای اطالعات خصوصی
مشتریان موسســه مالی دژاردن،
ســروصدای زیــاد بــه پــا کــرد.
امــا ظاهــرا بــا مشــخص شــدن
کالهبرداریهای صــورت گرفته
طی این مــدت ،این ماجــرا ابعاد
جدیــدی خواهــد یافــت .همــان
طور که کارشناســان پیش از این
هشــدار داده بودند ،کالهبرداری
با شیوه فیشــینگ ()phishing
اصلیتریــن ابــزار تبهــکاران برای
سوءاستفاده از این مشتریان است.
بهرهگیری از شــیوههای مختلف
نظیر ایجاد وبســایتهای جعلی
و بــا ظاهر و آدرســی مشــابه یک
موسســه معتبر (نظیــر بانک) به
منظــور دریافت برخــی اطالعات
ضــروری کاربــران را در اصطالح
فیشــینگ مینامنــد .در این نوع
کالهبرداری معمــوال از اطالعات
اندک کاربر برای بررســی درســتی
نشــانی ارسال شــده سوءاستفاده
شده و به این ترتیب ،کالهبرداران
میتواننــد اطالعــات مهمــی را از
کاربر دریافت کنند.
اســتفان لمــی یکــی از قربانیــان
حمالت فیشــینگ در کبک است
کــه دردســرهایی جــدی برایــش
ایجاد شده و البته پرونده این ماجرا
اکنون در اختیار پلیس کبک قرار
دارد.
ماجرا از کجا شروع شد؟
اســتفان لمــه ،فرمــی ظاهــرا که
قــرار بود برای حفاظت از جزئیات
حســاب بانکیاش به کار رود را ُپر
کرد .اما چند روز بعد ،همین اقدام
ی او (به
ســاده ســبب شــده زندگ 
تعبیر خودش) به «جهنم» تبدیل
شود.
آقای لمه قبول دارد که اشــتباه و
سهلانگاری از سوی او بوده است.
اشــتباه بزرگ او ایــن بود که روی
یک لینــک که در قالب پیامکی به
گوشی همراهاش آمده بود ،کلیک
کــرد .این لینک او را به صفحهای

در اینترنــت
برد که اطالعاتی
مشــخصی از او را
درخواســت
میکــرد.
موقعیــت محــل زندگــی
مادر آقای لمه از جمله این
اطالعــات بــود .او اطالعات مورد
نیــاز را وارد کــرد و ماجراهــای بد
دقیقا از همین جا شروع شد.
آقای لمه حتی به فکرش هم خطور
نمیکــرد کــه کل ایــن داســتان،
نقشهای برای کالهبرداری باشد.
تابهحــال چنین پیامکــی دریافت
نکــرده بود .اما نشــانی موجود در
پیامــک دریافتــی ،معتبــر به نظر
میرســید و وبســایت مذکور هم
ظاهری کامال مشــابه وبســایت
دژاردن داشت.
در شــب  ۲۱ژوئــن ،یعنــی چنــد
ســاعت پــس از اینکــه او بــه این
سئواالت پاسخ داد ،اولین تماس
بــا او گرفتــه شــد .آقای لمــه این
تماس را پاســخ نــداد .روز بعد دو
نفر دیگــر با او تمــاس گرفتند که
یکی از آنها از شــهر لوی (اســتان
کبــک) بود .مــردی با فرانســوی
دستوپاشکسته در آن سوی خط
از او به خاطر اینکه اشتباهی تماس
گرفته ،پوزش خواست و تماس را
قطع کرد.
چنــد ســاعت بعــد ،ایمیلــی از
دژاردن برایش ارســال شد که از او
میخواست انتقال مبلغ  ۱۹۸۰دالر
را بــرای فــردی در ال پریری تائید
کنــد .او این تراکنــش را رد کرد.

دژاردن هم مبلغ موردنظر
را طــی چنــد روز آینــده به
حسابشبازگرداند.
آقای لمــه همچنین اعالم
کرد کــه طی روزهــای آخر
هفتــه ،گذرواژههایــش
در فیســبوک و ایمیــل
شخصیاش تغییرکردند.
بیــن روزهــای  ۲۱ژوئــن
تــا  ۸ژوئیــه ،آقــای لمــه
تالشهایــش بــرای
حــل این مشــکل را
افزایش داد و بارها با
دژاردن و شرکتهای
اپراتور تلفــن همراه
تمــاس گرفــت .بــه
نظر میرسید که فرد
کالهبردار ،چندین شــماره تلفن
مختلف را به نام او خریده باشد.
اســتفان لمــه میگویــد« :اولین
کاری که فرد کالهبردار انجام داد،
ایــن بود که حســاب کاربــری مرا
در شرکت راجرز (اپراتور مخابرات
همراه) ببندد و یک حساب در بل
به نام من باز کند .من یک حساب
در بــل ،یــک حســاب در تلوس و
سه حســاب در راجرز داشتم ».او
خیلی نگران بود که صورتحسابی
ســنگین به خاطــر اســتفاده فرد
کالهبــردار از ایــن حســابها به
نامش صادر شود.
او در ادامــه میگویــد« :همســرم
حتی پیامکی از یکی از شمارههایم
دریافت کرد که از طرف من برایش
ارسال شده بود .ما یک روز تلفنی
با هــم در این بــاره صحبت کرده
بودیم که باید  ۴۵۰دالر برای اجاره
چــادر در تعطیالت کنار بگذاریم.
روز بعد ،همسرم پیامکی دریافت
کــرد که ظاهــرا از طــرف من بود
و به همســرم میگفــت  ۵۰۰دالر
بــرای اجاره چادر باید به حســابی
واریز کنیم .امــا این پیامک را من
نفرستاده بودم ».آقای لمه امیدوار

{>> ادامه در صفحه}10 :
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای

بازار خانه های لوکس در مونتریال داغ،
در ونکوور سرد است!

Pièces d'Autos N.D.G.

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

بازار خانه های لوکس میلیونی در
مونتریال داغ ،در ونکوور سرد و در
تورنتو خوب است.
تعداد کانــدو آپارتمانهای فروخته
شده باالی یک میلیون دالر نیز در
ونکوور  ۵۱درصدکمتر شده.
در ششــماهه اول  ،۲۰۱۹فــروش
خانه های باالی یک میلیون دالر
در مونتریال نســبت به ششماهه
اول  ،۲۰۱۸پنــج درصــد بیشــتر
شده.
در تورنتــو نیــز در ششــماهه اول
 ،۲۰۱۸بیــش از  ۸۶۰۰واحــد
مســکونی باالی یک میلیون دالر
فروخته شده که  ۱۲درصد بیشتر

از ششماهه اول  ۲۰۱۸است.
اما تعداد خانه های چهار میلیون
دالر بــه باال که در ششــماهه اول
امسال در تورنتوی بزرگ فروخته
شده  ۱۹درصدکمتر شده.
در ونکوور
در ونکــوور اما افت بازار خانه های
گرانقیمتمحسوستراست.
در ششــماهه اول امســال ،تعداد
خانه های فروخته شده باالی یک
میلیــون دالر  ۳۳درصــد کاهــش
یافته.
تعداد کانــدو آپارتمانهای فروخته
شده باالی یک میلیون دالر نیز در
ونکوور  ۵۱درصدکمتر شده.

آمار مذکور روز چهارشــنبه توسط
کمپانــی امــاک Sotheby's
 Internationalمنتشر شد.
--------یادآوری :بعد از آنکه تصویب شــد
اطالعــات بیشــتری از خانه های
فروخته شــده د ر سیستم MLS
علنــی شــود ،تعــداد خانــه های
گرانقیمتــی کــه در  MLSپســت
شــده کمتر شــده و مالکان خانه
هــای لوکــس ترجیح مــی دهند
بیشــتر به صورت خصوصی خانه
هایشان را بفروشند.

بمباردیه پانصد نفر دیگر را بیکار می کند

کمپانــی صنایــع راه آهــن و هواپیمایــی بمباردیــه
اعالم کرد که نیمی از  ۱۱۰۰نیروی کارش در شــهر
 Thunder Bayتاندربی انتاریو را بیکار می کند.
خانــم پتی هاجــو وزیرکارکانــادا کــه در عین حال
نماینــده تاندربــی در مجلــس انتاریوســت ،دولت

پراگرســیو کانســرواتیو داگ فورد را مسئول اینکار
دانســت و گفت دولت انتاریو از انجام قولی که داده
بود طفره رفت و موجب این مشکل شد.
دولــت داگ فــورد چندی پیــش قول ســپردن دو
قرارداد عمده به بمباردیه را منتفی کرد.

بدون کوآوی لئونارد هم برنده می شویم!

کــوآوی لینارد ســتاره بســکتبال
تیم رپترز تورنتــو که ماه
گذشــته قهرمــان جــام
 NBAشــد ،پــس از
روزها گمانه زنی ،رپترز و
در واقع کانادا را ترک می
کند.
در جریــان فنیال NBA

تیم رپترز موفق شد بر تیم گولدن
اســتیت کالیفرنیا فائق
آیــد .در آن بازیها کوآوی
لئونارد خوش درخشید
و طرفــداران تیــم رپترز
بــه شــدت وی را مــورد
تشــویق و حمایــت قرار
دادند.

کــوآوی بازیکــن free agent
بود و در روزهای گذشــته فرصت
داشــت که قرارداد بعدی را با تیم
دلخواهش ببندد .طرفداران رپترز
سخت مشتاق بودند که لئونارد با
رپترز بمانــد .اما او تصمیم گرفت
بــه تیم کلیپــرز  Clippersلس
آنجلسبپیوندد.

TIFF

تغییر در ترکیب جوایز جشنواره تورنتو
امســال چهــل و چهارمیــن دوره
جشــنواره بینالمللی فیلم تورنتو
از  ۵تــا  ۱۵ســپتامبر ( ۱۴تــا ۲۴
شهریور) برگزار میشود.
جشــنواره بینالمللی فیلم تورنتو
( )TIFFبرنامههــای جدیــد برای
افزایش جوایز خود دارد.
امسال قرار است در جشن تجلیل
ایــن جشــنواره کــه  ۹ســپتامبر
برگزار میشود ،جایزه «ایمپکت»
جشنواره به یک رسانه اهدا شود.
همچنین از یک استعداد نوظهور
زن نیــز بــا اهــدای جایــزه «مری
پیکفورد» تجلیل میشود.
مری پیکفــورد بازیگر زن کانادایی
ســاکن آمریــکا بــود کــه کار
بازیگریاش را از ســال  ۱۹۰۰آغاز
کرده بود و این جوایز به مناســبت
صــد ســالگی فعالیــت کمپانــی
«یونایتد آرتیستز» به این جشنواره

افزوده شده است.
جوآنا ویسنته مدیر جشنواره تورنتو
با تاکید بر اینکه در  ۴دهه ســابقه
فعالیت این جشــنواره همــواره از
نیروهای تازهکار و باسابقه تجلیل
شده ،اعالم کرد که این جشنواره
قصــد دارد جوایز ســاالنه جدیدی
را اهــدا کنــد .به این منظــور این
جشنواره در جشن تجلیل ،جایزه
یــک عمر دســتاورد را بــه فعاالن
صنعت سینما اهدا خواهد کرد .از
استعدادهای بازیگری و کارگردانی
نیز تجلیل میشود و استعدادهای
نوظهــور نیــز جایــزه میگیرنــد.
همچنیــن از یــک هنرمنــد،
خلقکننــده و اثر آنها نیز تجلیل
میشود.
ایــن جشــنواره که از ســال ۱۹۷۶
ایجاد شده هر سال میزبان حدود
نیم میلیون مخاطب است.

جشــنواره تورنتــو در بخش اصلی
هیــأت داوری نــدارد و هــر ســال
جایــزه منتخب مردم را به بهترین
فیلم سینمایی سال اهدا میکند.
این جایزه در بخش فیلم مستند و
بخش «مدنس میدنایت» نیز اهدا
میشود .عالوهبر برنده ،فیلم دوم
نیز در هر بخش معرفی میشوند.
بــا ایــن حــال ایــن جشــنواره در
بخشهای دیگر ،فیلمهایی را نیز
به انتخاب هیــأت داوران انتخاب
میکند که شــامل جایــزه بهترین
فیلــم بلنــد ،بهترین فیلــم اول و
بهتریــن فیلم کوتاه کانادا اســت.
یک جایزه نیز به بهترین فیلم کوتاه
بینالمللی اهدا میشود .یک جایزه
فیپرشــی و یک جایــزه به بهترین
فیلم آســیایی نیز از جوایزی است
که این جشنواره اهدا میکند.

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع

یین وقت قبلی

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

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

دستگیری مردی به جرم دید زدن
زنان در اتاق پرو ایتون سنتر
 10جــوالی -پلیس تورنتو
میگویــد یک مرد  ۲۲ســاله
به جــرم دیــد زدن زنــان در
اتــاق پروی در ایتون ســنتر،
دستگیر شد.
بــه گفتــه افســران پلیــس،
سوهانتن اودایاشانکار ساعت
 ۴به یک مغازه لباسفروشی
در یــک مال رفت و وارد اتاق
تعویض لباس شد.
گفته می شود این مرد یک دستگاه
فیلمبرداری کوچک با خود داشت
کــه آن را روی زمیــن بیــن اتــاق
تعویض و اتاق قــراردادن لباسها
گذاشــته بــود و از چندیــن زن در

حین تعویض لباس فیلم گرفت.
به گفته پلیس یکی از زنان متوجه
ایــن کار شــد و مامــوران امنیــت
فروشگاه و پلیس را خبرکرد.
بازرســان میگویند تعــداد زیادی
ویدیوکلیپ از زنان ناشناس در این

دستگاه پیدا کردند.
این مرد به  ۱۰مورد چشــم چرانی
و یــک مــورد مزاحمت متهم
شــده که  ۹مــورد از مــوارد
چشــمچرانی طبــق اســناد
دادگاه مربــوط بــه زنــان
ناشناس است.
بر مبنای اســناد دادگاه این
فروشگاه  21 Foreverبوده
و مدیــر آن هم در دســترس
نبوده تا توضیحی در این باره
ارایه کند.
ابتدا پلیس ذکر نام این متهم را
ممنوع اعالم کرده بود اما بعد این
محدودیت از میان برداشته شد.
ایــن فــرد روز یکشــنبه در دادگاه
حاضر شد و با وثیقه  ۳هزار دالری
موقتا آزاد شد.

نمایندگان مجلس کانادا پس از ترک
مجلس چقدر می گیرند؟
مجموع نمایندگان پارلمان کانادا
کــه نمــی خواهنــد در انتخابــات
بعدی شــرکت کنند ،حــدود 1.6
میلیــون دالر مزایــای موســوم به
( Severanceپایــان خدمــت یا
حق سنوات) دریافت می کنند.
ســی و نه نفر از نمایندگان کنونی
مجلس کانــادا  MPsاعالم کرده
انــد در انتخابــات بعدی شــرکت
نخواهنــد کــرد .انتخابــات بعدی
اکتبر امسال برگزار می شود.
از ایــن تعــداد ۱۸ ،نفرشــان واجد
شــرایط دریافــت حــق ســنوات
هستند.
کندین پــرس در تجزیه و تحلیلی
که انجام داده به این نتیجه رسیده
که مجموع ایــن نمایندگان رقمی
حــدود  1.618.850دالر دریافت
می کنند.
البته پس از انجام انتخابات مزایای
جداگانه ای به آنها تعلق می گیرد

که رقم آن بعدا مشخص می شود.
نمایندگان کنونی مجلس که کمتر
از شش سال نماینده بوده اند واجد
شــرایط دریافت حق بازنشستگی
نیســتند ،امــا به جــای آن مبلغی
یکجا به عنوان حق خاتمه خدمت
یــا حــق ســنوات Severance
دریافت مــی کنند که حدود نصف
حقوق ساالن ه آنهاست .آنها البته
بابت حق بازنشستگی که پرداخته
انــد نیــز مقــداری بعــاوه بهــره
دریافت می کنند.
آنها که بیشتر از  ۶سال مناینده
بوده اند
آنهایــی کــه بیش از شــش ســال
نماینــده مجلــس بــوده انــد ولی
سنشــان زیــر  ۵۵ســال اســت و
بنابر این بالفاصلــه واجد دریافت
بازنشســتگی نمــی شــوند ،مــی
تواننــد بــا چشمپوشــی از حقوق
بازنشســتگی ،حق سنوات ـ شبیه
همقطارانی که زیر  ۶سال نماینده

بوده اند ـ دریافت کنند.
حقوق منایندگان مجلس
حقــوق اســتاندارد یــک نماینــده
کنونــی مجلــس کانــادا در ســال
 ۲۰۱۹برابــر بــا  178.900دالر
می باشد .معنای آن این است که
بیشتر نمایندگان فعلی که نخواهند
مجددا در انتخابات شرکت کنند،
هر کدام رقمی زیر  ۹۰هزار دالر به
عنوان حق سنوات می گیرند.
آن دسته از نمایندگان مجلس که
پست های باالتری داشته اند ،رقم
بیشتری دریافت می کنند.
وزرا
از مجموع سی و پنج عضوکابینه،
شــامل جاســتین ترودو نخســت
وزیــر ،بیســت و چهــار نفرشــان
نمایندگانی هستندکه در انتخابات
 ۲۰۱۵انتخاب شــده اند .اینها اگر
در انتخابات اکتبر شکست بخورند
مبلغ  132.200دالر حق سنوات
می گیرند ( .سالم تورنتو)
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کبک

کانادا

انتقادها به انتشار عکس وزیر آموزش با مالله!
روباهی که از اروپا به کانادا آمد!
 ۳۵۰۰کیلومتر سفر در  ۷۶روز

Arctic fox walks from Norway to Canada in a record-setting journey

روبــاه جوانــی از جزایــر نــروژ در
نزدیکی قطب شــمال فقط در ۷۶
روز به شمال کانادا رسیده است.
روباه قطبی جوان از جزایر یخزدٔه
سوالبار در شمالیترین نقطٔه نروژ
به شمال کانادا رسیده است .این
روباه مسیر  ۳۵۰۶کیلومتری را در
 ۷۶روز پیموده است.
پژوهشــگران در مؤسســه قطبی
نــروژ به این روباه مادٔه جوان برای
ردیابــی  GPSجیپــیاس وصــل
کــرده و او را در اواخــر مــاه مارس
ســال گذشــته در ســاحل شرقی
ِاسپیتسبِ ِرگن ،بزرگترین جزیرٔه
مجمعالجزایر ســوالبار نــروژ ،رها
کرده بودند.
وقتی او راه خود را به ســوی غرب
به دنبال غذا شــروع کرد کمتر از
یک ســال داشــت و فقــط پس از
 ۲۱روز به گرینلند رســید ،سفری
 ۱۵۱۲کیلومتــری ،پیــش از آنکه
باقی سفرش را ادامه دهد.
رد او را تــا جزیــرٔه الزمیــرکانــادا،
حدود  ۲۰۰۰کیلومتر دورتر ،فقط
 ۷۶روز پس از ترک سوالبارگرفتند.
"باورمان نمیشد"
آنچه باعث شــگفتی پژوهشگران
شده بود ،مسافت طی شده در این
سفر نبود بلکه سرعت روباه در طی
کردن این مســیر بــود .او به طور
متوســط بیــش از  ۴۶کیلومتر در

کرده اســت که در آن نشان داده
میشــود چگونه روبــاه دو بار در
ایــن مســیر در شــمال گرینلند،
استراحت کرده است.
پژوهشگران بر این باورندکه روباه
بوهــوای بد و توفان ممکن
در آ 
است خودش را درزیر برف پنهان
کرده باشد ،کاری که با خز محافظ
و ضخیم بدنش ،به خوبی ممکن
اســت و شــاید هم منبع غذایی
دیگری مانند پرندههــای آبزی در
نزدیکی آبراههها پیدا کرده باشد.
یخهایی که آب میشود
به گزارش مؤسســه قطبــی نروژ،
ما هرگز نخواهیم دانست که روباه
کوچــک به کجای کانادا رســید و
چه کاری میکند ،چون دســتگاه
ردیاب او در ماه فوریه از کار افتاد.
بنا به گفتٔه اوا فوگلی "او بدون تردید
عادتهــای غذایــی تــازهای پیدا
کرده است .روباههای جزیرٔه الزمیر
کانادا بیشــتر از لمینــگ یا نوعی
موشهای قطبی تغذیه میکنند،
در حالــیکــه در جزایر ســوالبار،
روباهها بیشتر از موجودات دریایی
تغذیهمیکنند".
آب شــدن یخهــای قطبــی ،روی
روباههــای قطبی هم اثرگذاشــته
است.
برای مثال؛ آنها دیگر نمیتوانند به
ایســلند بروند و از این رو جمعیت
موجود این جانور در جزایر سوالبار
ً
کامال منزوی شود.
ممکن است
امــا اوا فوگلــی به خبرگــزاری نروژ
گفت که هنوز امیدهایی هست" ،
هوای گرمتر به معنای تعداد بیشتر
گوزن شــمالی در سوالبار است ،و
روباهها میتوانند از بقایای الشــه
آنها تغذیه کنند".

روز و گاهــی حتی تا  ۱۵۵کیلومتر
در روز طی کرده است.
اوا فوگلی ،از مؤسســه قطبی نروژ
به خبرنگار خبرگزاری انارکا نروژ،
میگوید" :باورمان نمیشد .ما فکر
میکردیم که شــاید مرده باشــد یا
درون قایقی رفته باشــد اما در آنجا
هیچ قایقی وجود نداشت .ما همه
تومبهوت مانده بودیم".
ما 
تاکنونهیچروباهیچنینمسافتی
را با چنین سرعتی نپیموده است.
اوا فوگلــی همراه بــا آرنود تــارو از
مؤسســه تحقیقات طبیعی نروژ،
در این زمینه پژوهش میکنند که
چگونه روباههای قطبی خود را با
تغییرات شــدید فصلهای قطبی
سازگارمیکنند.
اوا فوگلــی میگوید ":در تابســتان
غــذای کافــی وجــود دارد ،اما در
زمستان یافتن غذا دشوار میشود.
این زمانی اســت کــه روباه قطبی
ناچار به مهاجرت به زیستگاهها و
مناطق جغرافیایی دیگر میشــود
تــا غــذای کافــی بــرای بقــا پیدا
کند؛ امــا این روباه خیلی بیشــتر
و پیشــتر از روباههــای قبلــی کــه
ردگیری کرده بودیم ،رفته اســت
و ایــن نشــاندهندٔه تواناییهای
باورنکردنــی و منحصربهفــرد این
موجود کوچک است".
مؤسســه قطبــی نمــوداری تهیه

درژاردن :افشای اطالعات ...
اســت در پایان ماه به فهرستی از
هزینههایی که از سوی او صورت
نگرفته روبرو نشود.
اقای لمه یکی از  2،9میلیون نفری
است که اطالعات شخصیشان از
بانکهای داده دژاردن به سرقت
رفته است.
شــماره  1-800دژاردن بــرای
پاســخگویی به درخواستهای
مشتریان
مشــتریان دژاردن میتواننــد بــا
تماس با مرکز ویژهای ،از خدمات
آژانــس اعتبــاری اکویفکــس

(آفتابنیوز )

>> ادامه از صفحه8 :

( )Equifaxبهره ببرند .این کار
چندان هم ساده نیست .ما  ۴بار
تــاش کردیم با یکــی از مدیران
مالــی موسســه صحبــت کنیم.
زمان انتظار بیــن  ۹تا  ۱۴دقیقه
بود و هر بار در نهایت توانستیم با
یکی از کارکنان صحبت کنیم .اما
حتی پاسخگویی از سوی کارکنان
نیز زمانبر بود.
در چند هفته اخیر ،گزارشهایی
از انتظار طوالنی مدت مشتریان
برای صحبت با کارکنان اکویفکس
به دستمان رسید .این موسسه
طرح حفاظت تا ســقف  ۵۰هزار

دالر در برابــرکالهبرداری و نیز ۵
سال بیمه در برابر سرقت هویت را
در اختیار مشتریان قرار میدهد.
اما مشــکل دیگری که مشتریان
از آن گالیه داشــتند ،عدم تسلط
کافی کارکنان به زبان فرانسه بوده
است.
دژاردن اعالم کــرده که تدابیری
نظیر اختصاص تعداد بیشــتری
از کارکنان خود برای پاسخگویی
به درخواستهای تلفنی را به کار
خواهدگرفت.
•

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 مونترال

 6ژوئیه  -انتشار عکسی از سوی
وزیر آموزش استان کبک در کانادا
به همراه مالله یوسف زی ،دختر
پاکســتانی برنــده صلــح نوبل با
انتقاداتی همراه شده است.
خانم یوسفزی که روسری به سر
دارد ،نمیتواند براساس قوانینی
که این اســتان درمورد پوشاندن
ســر دارد ،در این استان آموزش
دهد.
کبــک اخیرا قانونی جنجالی را به
تصویــب رســاندکه براســاس آن
برخی از کارکنــان دولتی از جمله
معلمها نمیتوانند ســمبلهای

مذهبــی خود مثل کیپا (کالهی
که یهودیان بر سر می گذرانند)،
دســتار و یا حجاب را در ســر کار
بپوشند.
ایــن قانــون شــامل معلمــان،
نیروهای پلیــس ،قضات و برخی
از کارکنان بخش خدمات عمومی
میشود.
تصویــب ایــن الیحــه اعتراضات
زیادی را در این اســتان به همراه
داشته است.
ژان فرانســوا روبرژ ،وزیر آموزش
اســتان کبــک ،گفتــه کــه او
دربــاره دسترســی به آمــوزش و

پیشــرفتهای بینالمللی در این
زمینه با مالله یوســفزی گفتگو
کرده است.
برخــی در شــبکههای اجتماعی
وزیر آموزش را به دلیل این عکس
"ریاکار" خواندهاند.
خانم یوسفزی که حاال در لندن
زندگــی میکنــد در ســال ۲۰۱۲
بــه دلیل مخالفت بــا ممنوعیت
آموزش دختران از ناحیه سر هدف
تیراندازی طالبان قرارگرفت.
او کــه اکنون  ۲۱ســاله اســت در
 ۱۵ســالگی در منطقــه ســوات،
زادگاهش در پاکســتان که زمانی
پایگاه پیکارجویان طالبان بود در
حالی که سوار بر اتوبوس مدرسه
بود ،هدف حمله قرارگرفت.
مالله یوسفزی در  ۱۱سالگی در
وبالگی بدون نام یادداشتهایی
را بــرای بخش اردو بی بی ســی
درمــورد زندگــی تحــت حکومت
طالبانمینوشت.
اودر این وبالگ مورد حق آموزش
دختــران در ایــن دوران صحبت
میکرد.

افزایش نرخ بیکاری در کانادا

ن کبک %۴،۹
نرخ بیکاری :کانادا  | %5،7استا 
مرکز آمار کانادا در گزارشــی
اعــام کــرد نــرخ بیــکاری
کشــور تا پایان مــاه ژوئن به
 ۵.۵درصد افزایش پیدا کرده
است و اکنون افراد بیشتری
نسبت به ماههای گذشته در
جستوجوی کار هستند.
به گزارش ســی بی سی ،به
گفته مرکز آمارکانادا هر چندکه در
ماه ژوئن  ۲۴هزار شغل تمام وقت
ایجاد شــد اما  ۲۶هــزار نفر نیز از
کار خود بیکار شدند .با وجود آمار
اشــتغالزایی نه چندان درخشان
مــاه ژوئن ،اقتصاد این کشــور در
طــول  ۱۲مــاه گذشــته موفق به
ایجاد  ۴۲۱هزار شغل شد.
فوتیــوس راپتیــس ،کارشــناس
مســائل اقتصــادی در بانــک "تی

دی" گفت :رشد دستمزدها برای
مشــاغل دائمی نســبت به ســال
گذشــته  ۳.۶درصد بوده اســت و
این نشان میدهدکه عملکرد بازار
کار خیلی هم بد نبوده است.
طبق اعالم مرکز آمارکانادا طی این
مدت نرخ بیکاری جوانان  ۲۰تا ۲۴
ساله به  8درصد کاهش پیدا کرده
است که پایینترین سطح از زمان
ثبت آمار مربوط به این گروه سنی

از ســال  ۱۹۷۷تاکنــون
محسوب میشود.
در بیــن ایالتهــای
مختلــف ،باالتریــن نرخ
بیــکاری مربــوط بــه
نیوفاندالندبا13،3درصد
بوده اســت و پس از آن،
پرنــس ادوارد بــا ۹.۳
درصد ،نیو برانزویک با  ۷.۸درصد
و نوا اسکوشــیا بــا  ۶.۶درصد قرار
دارند.
از سوی دیگرکمترین نرخ بیکاری
در بین استانهای مختلف کانادا تا
پایان ماه ژوئن مربوط به بریتیش
کلمبیا بــا  ۴.۵درصد بوده اســت
و پــس از آن کبک بــا  ۴.۹درصد،
ساسکاچوان با  ۵.۱درصد و انتاریو
با  ۵.۴درصد قرار دارند.

سوئیس بار دیگر بهترین مقصد کارگران مهاجر شد
کانادا :رتبه  | 3ترکیه:رتبه 7

سوئیس جای سنگاپور را در زمینه اشتغال کارگران
مهاجــر گرفــت و بار دیگــر به بهترین کشــور برای
مهاجران شاغل تبدیل شد.
به گزارش بلومبرگ با اســتناد بــه تازهترین گزارش
بانــک اچ اس بــی ســی اعالم کــرد که ســوئیس،
سنگاپور ،کانادا ،اسپانیا ،نیوزلند ،استرالیا ،ترکیه،
آلمــان ،امارات و ویتنام به ترتیب بهترین کشــورها
برای مهاجرت شغلی هستند÷.
گزارش تازه بانک اچ اس بی ســی از اتفاقات تازهای
در این زمینه حکایت دارد ،چنان که ســوئیس پس
از چهار ســال که ســنگاپور رتبــه اول در این زمینه
را داشــت ،بار دیگر به صدر بهترین کشــور ها برای

کارگران ماهر تبدیل شد.
متوسط حقوق ساالنه اتباع خارجی در سوئیس ۱۱۱
هزار و  ۵۸۷دالر عنوان شده است.
نکتــه مهم دیگر دربــاره گزاش جدیــد بانک اچ اس
بی ســی صعود  ۱۵پلهای ترکیه در شاخص وضعیت
کارگران مهاجر است ،چنانکه این کشور از رتبه  ۲۲به
رتبه هفتم صعود کرده است.
تســهیل قوانین اقامتی و تابعیتــی خارجیها یکی از
دالیل این صعود اعالم شــده اســت .اسپانیا نیز در
رتبهبنــدی جدید صعود کــرده اســت ،اما انگلیس
و ســوئد شــاهد ســقوط در زمینه محیــط مطلوب
بوکار برای خارجیها بودهاند.
کس 
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نگاه

چرا توسعهی دولتمحور
ایدهای شکست خورده است؟
مجیدمحمدی
حدود هفتاد ســال اســت که
اکثر کارشناسان و روشنفکران
ایرانی مبشر و مدافع توسعهی
دولتمحــور بودهانــد بــا این
توجیــه کــه مــردم و بخــش
خصوصینمیتوانند.
آنها تحــت تاثیــر گفتمان چپ
بــر این بــاور بودهاند کــه بدون
مداخلهیدولت،زیرساختهای
اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی
برای توسعه شکل نمیگیرند.
استدالل آنها این بوده که مردم
و بخــش غیردولتــی ظرفیــت
و قــدرت پیشــبرد طرحهــای
توســعهای را ندارنــد و حرص و
ســود بر آنها غلبه داشته است
و منابــع و ســازمان دولت باید
در ایــن زمینــه وارد کار شــود
(گویی دولت از فســاد و اتالف
مب ّراست).
در ایــن نوشــته نادرســتی این
تصــور را در بخــش فرهنــگ و
رســانه در ایران به شــما نشان
میدهم و به پنج بخش سینما،
کتاب ،مطبوعات ،شبکههای
اجتماعــی و موســیقی اشــاره
میکنم.
•
سینما
چهــل ســال اســت کــه دولــت
جمهــوری اســامی میخواهــد
ساختارهای فرهنگی مورد نظرش
را در کشــور ایجاد کرده و فرهنگی
را که «فاخر» و «ارزشی» میداند
در جامعه گســترش دهد .ساالنه
دههاهزار میلیارد تومان نیز برای
ایــن موضوع خرج شــده اســت.
فقــط در حوزهی ســینما ســاالنه
صدهــا میلیــارد تومان از ســوی
دهها ســازمان دولتــی و حکومتی
خاصهخرجی میشود از اختصاص
وام و بودجــهی برگشــتناپذیر به
تولید فیلم تا دادن وام به سالنهای
سینما ،از خرید سالنهای موجود
تا ساختن سالن جدید.
بســیاری از فیلمهایــی کــه تولید
میشــوند رنگ پــرده را نمیبینند
( ۲۰۰فیلم در چهل سال گذشته).
نتیجــهی ایــن همه شــده اســت
گــزارش وزیــر فرهنــگ و ارشــاد
اســامی که «بیش از هزار شــهر
در کشور از امکان سینما بیبهره
هستند و بر اســاس آمارها حدود
 ۸۸درصد مردم کشور تا کنون به
سینمانرفتهاند».

توسعه دولتمحور در هر
کشوری که آزمایش شده ،به
بنبست رسیده است
 گروهــی از امنیتیهــا بــه چاپخانهدار و صاحــب امتیاز و مدیر مســئول
مطبوعــات تبدیل شــده و هر ســاله
انواع وام کم بهره و سوبسید را برای
مواد الزم به خود اختصاص میدهند.
 موسسات مطبوعاتی برای صنعتتولید مقوا وکارتن ارزان کار میکنند.
 بــزرگ ترین ناشــران ایــران امروزناشران دولتی هستندکه کمتر مطلب
مفیدتولیدمیکنند.
 هرجا کــه کار و باری دولتی شــدهمثل انــگل به دولت وابســته مانده و
ضرر داده است.
 دیپلم ردیهای سپاهی و بسیجیو دانشگاههای ورشکستهی دولتی و
دکتراهای ساختگی که به دانشجویان
میدهنــد نمیتوانســته کارآفریــن
صنعتیبسازد.
 شــهروندان ایرانــی نمیداننــدجمهــوری اســامی دقیقــا امکانات
هســتهای و موشــکیاش را ازکجــا و
چگونه به دست آورده است.
آیا این اظهــار نظر به ما نمیگوید
که بهتر اســت دولــت و حکومت
پایشان را از سینما بیرون بکشند و
بگذارند بخش خصوصی از نوشتن
فیلمنامه تــا نمایش فیلــم ایرانی
و خارجــی و فــروش ســاندویچ در
سینما را بر عهده بگیرد؟!
اگر هم فیلمیتولید نشــد و سالن
سینمایی ساخته نشد بهتر نیست
که منابع دولتی در این زمینه دور
ریخته نشود؟
•
مطبوعات
مطبوعــات ایــران در چارچــوب
توســعهی دولتمحــور ریزهخوار
حکومت شــدهاند .این ایده باعث
شده است که گروهی از امنیتیها
بــه چاپخانهدار و صاحــب امتیاز و
مدیرمســئول مطبوعــات تبدیل
شده و هر ســاله انواع وام کمبهره
و سوبســید را بــرای مــواد الزم به
خــود اختصــاص دهنــد .میــزان
تیــراژ هم با آمارســازی بــه دولت
داده میشــود تا یارانههــا افزایش
پیدا کنــد .مطبوعاتی که با تغییر
نــرخ ارز صفحات خــود را کاهش
دهند یا تعطیل شوند مطبوعاتی
توسعهیافته نیستند .قبل از تغییر

نــرخ ارز نیــز مطبوعــات ایــران
ورشکســته بودهانــد .موسســات
مطبوعاتی برای صنعت تولید مقوا
وکارتن ارزان کار میکنند چون
حدود  ۵۰درصد برگشتی دارند.
روزنامهها برای خرید در بخش
دولتــی و دریافــت آگهیهــای
دولتی تولید میشــوند و آنچه
به دکههــا میفرســتند عمدتا
برگشتی خورده و خمیر میشود.
ایــن نــوع توســعه را چگونــه
میتوان در یــک جامعهی باز و
آزاد به مردم فروخت؟
•
کتــا ب
مقاماتجمهوریاسالمیتصور
میکردند که هر چــه در کتابی
ثبت شود به حقیقت انکارناپذیر
تبدیــل میشــود .از این جهت
کتابســوزی راهانداختند و هر
کتابــی را که نمیپســندیدند از
کتابخانهها جمع و نابود کردند.
بعد دستگاه سانسور را گسترش
دادنــد کــه کلمــهای برخــاف
نظرشــان منتشر نشــود .و در
مرحلهی بعد شــروع کردند به
انتشار دههاهزار عنوان کتاب که
هم بخش دولتی آنها را منتشر
میکــرد و هم آنهــا را میخرید
تــا در کتابخانههای دولتی انبار
شوند و کسی هم آنها را نخواند.
وقتی قفسههای کتابخانه های
ی از آثــار بیارزش
دولتــی و عموم 
(اکثــر کتابهای دینی کــه پیاده
شدهی ســخنرانیهای روحانیون
در موعظههایشــان اســت) پــر
شــد و منابــع دولتی بــرای خرید
کتاب کاهش یافت تیراژ متوسط
کتابهــا از چندهــزار به چندصد
نســخه رســید .بزرگترین ناشران
ایران امروز ناشران دولتی هستند
کــه کمتــر مطلــب مفیــد تولید
میکننــد .اینهم دســتاورد بزرگ
توسعهی بخش کتاب کشور است
با محوریت دولت.
•
شبکههایاجتماعی
پــس از غوغــای بســتن تلگــرام
مشخص شدکه دولت حدود ۲۰۰
میلیارد تومان برای رقبای تلگرام
هزینه کرده است بدون هیچگونه
موفقیت.
از هزینههــای دیگری کــه در این
زمینه شده خبر نداریم اما میدانیم
کــه همــهی شــبکههای «ملی»
دولتی هستند و ابزاری برای کسب
بودجههای عمومی .ادعا این بود
که کشــور به شــبکهی ملــی نیاز
دارد تا امنیت آن خدشهدار نشود.
مدعیان توضیح ندادهاندکه بعد از
بستن تلگرام چگونه امنیت کشور
افزایش یافته است؟
اگر چنین بود چرا «هاتگرام» و
«طالگرام»راهانداختند؟!
هنــوز مشــخص نیســت کــه
جمــعآوری تجهیــزات دریافــت
از ماهــواره ،پارازیتهــا ،فیلتــر
میلیونهــا وبســایت در اینترنت
و فیلتــر فیسبــوک و توئیتــر در
کنار راهاندازی دهها کانال دولتی
رادیویــی و تلویزیونــی چگونه به
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Michael
Monfared

ﻣﺎﯾﮑـﻞﻣﻨﻔـﺮد

ﮐﺎرﺷﻨﺎسرﺳﻤﻰﻣﻬﺎﺟﺮتﮐﺎﻧﺎدا

Regulated Canadian
Immigration Consultant
You can speak to me in English, French, Persian and Italian
ﺑﺎآﺷﻨﺎﺋﻰﺑﻪزﺑﺎنﻫﺎىاﻧﮕﻠﯿﺴﻰ،ﻓﺮاﻧﺴﻮى،ﻓﺎرﺳﻰ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﻰ
راهﻣـﺎدرشﺷـﺎدروانﻣﺎرﯾﺎﮐﺘﻨﻪرااداﻣﻪﻣﯿﺪﻫﺪ
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

JAMES LYNG ADULT CENTRE

5440 Rue Notre Dame W,
)Montréal (H4C 1T9
Metro LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST
Metro Vendome & Bus 37 | Metro St. Henry & Bus 36

Tel.: (514) 846-0019
www.jlac.ca

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
انگلیسیبیاموزید

BASIC ENGLISH:
REGISTRATION INFORMATION:
MORNING BASIC ENGLISH:
		 DATES:
August 15 , 19, 20 , 21 , 22
TIME:			8:00am to 3:00 p.m.
----------------------If you were born outside of Canada,

your PASSPORT is REQUIRED.

+ ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS
(ORIGINAL ONLY):

Canadian / Quebec Immigration Documents | Residency Card
| Canadian Citizenship Card
Permanent Resident Card
ONE OF THE FOLLOWING PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
Valid Medicare Card | Valid Driver’s License

MORNING BASIC ENGLISH CLASSES:
August 28, 2019 to November 29th 2019
Monday to Friday 8:30 a.m. to 12:30 p.m.
$100.00 PAID IN FULL

		Classes:
			
			COST:

)(CASH, DEBIT, VISA, MASTERCARD

			

			INCLUDES BOOKS
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خدمات حسابداری و دفترداری

تحلیل...

مسلمانان در حال فتح صلح آمیز اروپا با
مهاجرتهستند

سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish

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

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

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

بســام طیبــی پرفســور روابــط
بینالملل در آلمان در نوشــتهای
برای "نویهتسوریش ر تسایتونگ"
از رشد جمعیت مسلمانان در اروپا
مینویسد.
آیا این مسئله میتواند مشکلساز
شود؟
برای رویارویی با این چالش بزرگ
اروپا چه باید بکند؟
بســام طیبــی پرفســور روابــط
بینالملل در آلمان در نوشــتهای
برای "نویهتسوریش ر تسایتونگ"
از رشد جمعیت مسلمانان در اروپا
مینویسد .آیا این مسئله میتواند
مشکلساز شــود؟ برای رویارویی
با این چالش بــزرگ اروپا چه باید
بکند؟
بسام طیبی خود مسلمان ،مهاجر
و سوریتبار است.
او که دانشآموخته علوم سیاســی
اســت در نوشــتهای برای روزنامه
آلمانیزبــان "نویــه تسوریشــر
تســایتونگ"  NZZبــا اشــاره به
سررســیدن دوران خوشامدگویی
غــرب بــه مــوج مهاجــران از
کشورهای اســامی ،به جمعیت
در حال رشد مسلمانان در غرب و
لزوم توافق بر سر ارزشها پرداخته
است.
او در این نوشته دو سناریو در نظر
گرفته:
مســلمانانی که به اروپــا آمدهاند،
یــا توانایــی همگرایــی بــا جامعه
میزبان را دارند یا به سوی تشکیل
جوامــع مــوازی در درون جامعــه
میزبان پیش میروند .به نوشــته
طیبی ،جان کلســی ،اســامپژوه
آمریکایی این وضعیت را در ســال
 ۱۹۳۳بــه خوبــی ترســیم کــرده
بــود .این محقق در آن ســالها از
"برونبوم"هایی ســخن گفته بود
کــه "در اروپا وجود دارنــد" اما به
گفتــه او "از اروپــا نمیآینــد" یا به
عبارت دیگر ،به اینجا تعلق ندارند.

بســام طیبی با اشــاره به دشواری باور و اعتقاد به دین اسالم" است.
پرداختــن بــه موضــوع "وضعیت نویسنده تجلی این باور را در برابر
مســلمانان در اروپــا" مینویســد :یکدیگر قراردادن "داراالســام" و
«انتقاد روشنگرانه از دین ،به طور "دارالســام" میدانــد؛ برپایه این
خودکار اسالمهراسی انگاشته و رد جهانبینــی" ،صلــح جهانی تنها
با ســلطه اســام محقق
میشــود» .به گفته او
انتقاد
«چرا
میشود".
بسیاری از مسلمانان
روشنگرانه
طیبی با اشــاره بــه اینکه
موضعبیطرفانهنسبت
بــه اســام را حــاوی از دین ،به "در  ۱۴قرن گذشــته این
برخــورد ایدئولوژیــک طور خودکار جهانبینی هیچگاه مورد
اسالمهراسی تصحیح و بازاندیشی قرار
می بینند.
نگرفتــه" ،معتقد اســت،
بــر همیــن اســاس
انگاشته و رد
"مســلمانان ســاکن اروپا
نویســنده معتقــد
اســت کــه "فرهنــگ میشود».
پیــش از هــر چیــز بــرای
اصالحات اساســی در این
خودسانســوری" بــه
جای "گفتمــان باز" مینشــیند؛ جهانبینی در چارچــوب پذیرش
وضعیتــی کــه در اروپا بــه ویژه در تکثرگرایی باید به چالش کشــیده
کشــورهای آلمانیزبان مشــاهده شوند".
در طول تاریخ ،مسلمانان دو
میشود.
بســام طیبی با بیان اینکه "با این بار به عنوان جهادگر به اروپا
شیوه به جایی نمیرسیم" ،از نوعی آمدهاند:
"بزدلــی فکری یا عقلی" را ســخن در ســال  ۷۱۱بــه عنــوان فاتــح
میگویــد که بــه گفتــه او پابهپای بــه اســپانیا و در ســال  ۱۴۵۳بــه
"جوامــع مــوازی" در حــال رشــد قسطنطنیه (استانبول امروزی) و
در پی آن تا بالکان.
است.
نویسنده با اشاره به این دو رویداد
"فتح صلح آمیز اروپا با
مهم تاریخی مینویسد:
مهاجرت"
«امــروزه آنها مســالمتآمیز و در
در ایــن مقالــه نویســنده تــاش چارچوب "هجرت یا مهاجرت" به
میکند با تشریح پیشزمینههای اروپا میآیند».
تاریخی ،وضعیت حاضر را واکاوی نویسنده معتقد است که برخالف
و توصیف کند .اشاره میشود که از گذشته" ،جهانگشایی" امروز آنها
نگاه ایدئولوژیک و تاریخی ،جهان بــدون دســتیازی به "خشــونت
در دید مســلمانان به "دارالسالم" و بــا توســل بــه حقــوق اقلیت و
و "باقیمانده غیرمسلمان" تقسیم سیاســتهای هویتی" اســت .دو
میشــود که اروپا هم جزیی از این موضوعــی کــه هــر دو "اروپایی و
بخش دوم است.
نه اســامی" هستند اما به اعتقاد
از نظــر تاریخــی بــرای این بخش طیبی "به آســانی میتــوان از آنها
"غیرمسلمان" به تعابیر گوناگونی بهرهبرداری" کرد .با این تعریف و
چون "کفار" اشاره میشود.
نوع نگاه ،مسلمانان به مثابه "یک
بــه اعتقــاد نویســنده ،هــدف گروه همگن" دیده میشوند که به
پــروژه صلح اســامی" ،اســامی رســیدگی ،رفتار یا "طــرز برخورد
کردن" جهان اســت و این "اتهام ویژهای" از ســوی جامعه اکثریت
اسالمستیزانه" نیست ،بلکه بر پایه نیاز دارد.

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع

یین وقت قبلی

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

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

کاظم پرتو تهرانی
نویسنده به گزارشی از "نیویورک
تایمــز" اشــاره میکنــدکــه بــه
تازگــی در مــورد پیکارجویــان
"المهاجرون" منتشر شده است؛
یکــی از فعالتریــن شــبکههای
افراطگرایان در اروپــا" .از میان
بردن دموکراسی و تشکیل خالفتی
بر پایه احکام اســامی در بریتانیا"
آن چیــزی اســت کــه بــه ادعای
نیویورک تایمز این گروه در پی آن
است.
نویسنده به واژهی "گوناگونی" در
این ارتباط اشاره میکند و میگوید:
«ایــن هم همــان تنوع اســت اما
فقط به شکلی متفاوت از آنچه که
طرفــداران "چندفرهنگگرایــی"
فکرش را میکردند».

چه باید کرد؟
نویسنده در پاســخ به این پرسش
بــه آمــار مرکــز تحقیقــات «پیو»
 Pewدر واشــنگتن اشاره میکند
کــه بــر پایــه آن ادعــا میشــود،
از طریــق مهاجــرت یــا پیوســتن
خانوادههــای پرجمعیت عیالوار و
مسئله چندهمسری ،امکان رشد
ســهم جمعیت مســلمانان آلمان
از ۶درصــد در ســال  ۲۰۱۶به ۲۰
درصد در سال  ۲۰۵۰وجود دارد.
بر پایــه همین آمــار و پیشبینی،
جمعیت مسلمانان سوئد در سال
 ۲۰۵۰ســی و یک درصد ساکنان
این کشور را تشکیل خواهد داد.
نویســنده با اشــاره به اینکه دست
گذاشــتن روی ایــن آمــار خطــر
اتهامهایپوپولیستی و نژادپرستانه
را از سوی سبزها و چپها به دنبال
دارد ،معتقــد اســت ایــن اتهامها
"خنــدهدار و حتی خطرناکاند" و
"سیاست باید درباره این تغییرات
و این آمار به روشنی سخن بگوید".
طیبــی مینویســد« :رفتــار
غیرصادقانــه بــا ایــن آمــار باعث
ترسآفرینــی در شــهروندان و

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

بر پایه همین آمار و پیشبینی،
جهانشمول" (مانند موازین
جمعیت مسلمانان سوئد در سال
حقــوق بشــر) میدانــد،
 ۲۰۵۰سی و یک درصد ساکنان این مینویســد ،جایــگاه "تفکــر
کشور را تشکیل خواهد داد.
انتقــادی از ادراک و بینــش
مذهبــی برتــر اســت" ،دین
موضوعی شــخصی" است و
افزایش اسالمهراسی خواهد شد و
مسلماناننخستینکسانیهستند "آزادی بیان و تفکر" در این جامعه
که از تبعات آن رنج خواهند برد ».حاکم است.
در این مقاله نویســنده با اشاره به او در توضیح "یورو -اسالم" هم،
اینکــه خــود یک مســلمان و یک آن را تصور و اید ه اســام ســکوالر
مهاجــر اســت ،مینویســد ،ایــن میداند که حقــوق و وظایف آمده
مشکل را باید در دو سطح بررسی در اســام را با ارزشهای فرهنگ
اروپایی تلفیق کرده است.
کرد:
نخســت اینکــه جامعــه میزبــان طیبــی به ایــن نکتــه هم اشــاره
باید به دنبال پاســخ این پرســش میکنــد که در اســام هم ســابقه
باشــد که چه فضا و امکاناتی برای تطابق و همرنگ جماعت شــدن
همگرایــی مهاجــران مهیــا کرده وجــود دارد و مثالهــای آن را
است و دیگر اینکه باید از مسلمانان میتوان در آفریقاییشدن اسالم یا
در مــورد آمادگی و خواســت و حد تطابق دادن اسالم با فرهنگهای
همگراییشــان با جامعــه میزبان آسیای شرقی یافت.
پرسید.
راه جنات چیست؟
اســام بــه گفتــه بســام طیبــی
"اسالم اروپایی" چه میگوید؟
"فرهنگ غالب" چه میخواهد؟ فرهنگهای بسیاری را درون خود
نویســنده بــا اشــاره به احتــرام به جا داده است .نویسنده از یک سو
"فرهنــگ غالب"به عنوان شــعار به اســام سیاســی و استناد آن به
جامعه میزبان و "اســام اروپایی" اصول استخراجشده از قرآن برای
به عنوان عبارتی برای مســلمانان زندگــی اجتماعی اشــاره میکند و
ساکن اروپا مینویسد ،یک اروپای از ســوی دیگــر به اســام اروپایی
صلحآمیــز (یــا آرام) بــا ســاکنان سکوالرکه در برابر این نوع دیدگاه
بومیاش و مهاجران مســلمان که قرارگرفته است.
به معنای واقعی شهروند ،با جامعه بــه اعتقــاد طیبــی اروپا تنهــا در
همگــرا شــدهاند ،بــدون اجمــاع صورتــی میتوانــد هویــت تمدنی
ارزشهــا و بــدون اروپاییشــدن خــود را نــگاه دارد کــه ترکیبی از
اسالم ممکن نیست.
یورو -اســام و فرهنــگ غالب را
نویســده فرهنــگ غالبــرا ایــن به شــکل مفهومی سیاسی درآورد
چنین معنــا میکند« :مقرراتی بر و مســلمانان را هــم در این طرح
پایــه ارزشــهای جهانشــمول که با خود همــراه کند .این هویت به
رعایت آن بــرای تمامــی آدمهای اعتقاد نویســنده ،برای مسلمانان
با فرهنگهــای مختلف که قصد مهاجر نه خســران و زیان که قوت
همزیستی در یک اجتماع را دارند و غنا به شمار میرود.
الزامی است».
دویچه وله
•
نویسنده در تبیین این ارزشها که
آنها را برآمده از "اصول روشنگری
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هجده تیر...
اکنون ِ
ِ

با گذشت  ٢٠سال از  ١٨تیر ، ٧٨
این جدال همچنان در جریان است

لیال حسین زاده
تاریخی
گاه
ِ
هجدهم تیــر ،تالقــی ِ
 ٢٠ســال پیــش و  ٢٠ســال پس
از خود اســت .میتــوان در یکی از
بالکنهــای کوی دانشــگاه در ١٨
تیر  ٧٨ایســتاد و مواجهه و تقاطع
 ٢٠ســال قبــل را با  ٢٠ســال بعد
در بدنهــای زنــدهی مقاومــت و
اعتراض دانشــجویان که به پایین
پرتاب میشوند نظاره کرد.
 ١٨تیــر واکنشــی بــه قتلهــای
زنجیــرهای اســت .قتلهــای
زنجیــرهای ،ســاخی بازماندگان
اعــدام دههی  ۶٠بود.
زندانهای
ِ
قتلهــای زنجیــرهای به مســلخ
کشــاندن اندیشــه ،شــعر ،کانون
نویسندگان ضد سانسور و تتمهی
ِ
نیروی گریز از مرکزِ تمامیتخواهی
حاکم بــود .قتلهــای زنجیرهای
قتل باقیماندهی هیوالی چپ ,دیو
آزاداندیشــی و عدالتخواهی بود.
بدینترتیب قتلهای زنجیرهای در
حلقهای از زنجیرِ  ٢٠ســال حذف
و تصفیــه ،از ضدانقالب فرهنگی
تــا زندانهــا و اعدامهــای دههی
شصت قرار میگرفت.
روزنامهیسالمدرنسبتباقتلهای
زنجیرهای نوشــت و تعطیل شد و
متعاقــب آن ،دانشــجویان از کوی
دانشگاه حرکت کردند و راهشان "نه
اینوری" بود و "نه اونوری".

 ١٨تیر  ،٧٨روزی که رئیس دولت
اصالحــات آن را تحــت عنــوان
"ظلمی هم به نظــام و هم مردم"
توصیف کرد ،روزی که روزنامهها
خبر مهم گم شدن یک ریشتراش
برقی را تیتر زدند و روزی که سعید
زینالیها برای  ٢٠سال گم شدند و
عزت ابراهیمنژادها که تازه جوانانی
٢٢ســاله بودند به خــاک افتادند،
اهمیت خود را از دو چیز میگیرد:
نخســت مواجهــهی آگاهانــهی
دانشــگاه با تاریخ خودش و تاریخ
حــذف و حملــه و تصفیــه طــی
 ٢٠ســال و جایگیــری مجــدد و
سنگربندی در دل این تاریخ.
دوم و مهمتــر از آن بیرون زدن از
ِ
سازی"
"اختهسازی" و "پیادهنظام
دانشــگاه از جانــب حکومت ،فهم
آگاهی کاذب حکومتســاختهای
ِ
که بهعنوان اصالحات به دانشگاه
نوشاندند تا با نمایش رنگی و زیبای
انتقــادی ،خوش باشــد .بنابراین
 ١٨تیر ،نوعی لحظهی بازگشــت
"همــان" (در رابطــه با  ٢٠ســال
قبــل از خــود) بود و جــدال و رفع
کل  ٢٠ســال
"بیگانگی"ای که در ِ
پس از آن در جریان است.
دانشجویان آن روز آگاهی خونینی
ْ
بودن اصالحات بهدســت
از کذب
ِ
آوردنــد .در تمــام  ٢٠ســالی که از
 ١٨تیر گذشــت جدال اختهسازی

و بیگانهســازی (بــا شــدتی افزون
بر پیش) با آگاهی (منســجمتر از
قبل) در دانشــگاه در جریان بوده
است .پولیکردن دانشگاه ،تبدیل
دانشــگاه به بنگاه و "دانشجو" به
"مصــرف کننــده" ،منزویکردن
زدایی
دانشگاه از جامعه ،سیاست
ِ
همهجانبه و بدلکردن دانشگاه به
نوعی ستاد انتخاباتی.
از ســوی دیگــر آن آگاهــی و "نــه
گویــی" به کل این فرایند از جانب
طیفــی از دانشــجویان در جریــان
بوده است:
از تظاهــرات خــرداد  ٨٢کــوی
دانشگاه در اعتراض به پولیسازی
آموزش ،تا فریاد آزادی و برابری و
نه به استبداد و نه به امپریالیسم ،تا
پیوستن دوباره و دوباره به جنبش
زنــان وکارگران ،تــا کنشگری در
تبریــز و کوردســتان و اهــواز و...
متکی بر پیوند با منافع مردم تحت
ســتم و به حاشــیه رانده شده ،تا
طرح ایده خودگردانی و شــورایی
شدن دانشگاه که هرکدام از جانب
گروههای مختلف دانشــجویی در
دههی هشــتاد شمسی در جریان
بود و طبیعتا پاســخی جز سرکوب
و زندان نگرفت.
ســپس برآمــدن مجدد دانشــگاه
در دهــهی  ٩٠علیــه منطــق
خصوصیســازی و پولیســازی
آمــوزش ،علیــه تبعیــض و حذف
طبقاتــی ،جنســیتی ،مذهبــی و
قومیتــی در دانشــگاه و جامعــه،
پیوند با جنبش معلمان و جنبش
کارگــران و دفــاع و حمایــت از
مقاومــت زنان و خلقها و جنبش
محیط زیســت تا قرار گرفتن کنار
خیزش فرودستان و مردم.

{>> ادامه در صفحه}20 :

ایران:

آمار باورنکردنی بیکاران دانشگاهی ۴۰ :درصد!

براســاس آمارهــا  ۴۰.۳درصــد از
جمعیت بیکار را فارغ التحصیالن
آموزش عالی تشکیل داده و بیش
از  ۱۲میلیــون نفــر نیــز در بخش
خدماتشاغلند.
نتایج طرح آمارگیــری نیروی کار
بهار سال  ۹۸نشان میدهد سهم
جمعیت بیکار  ۱۰ســاله و بیشتر
فارغالتحصیل آموزش عالی از کل
بیکاران کشــور  ۴۰.۳درصد است
که نســبت به بهار  ۳.۹ ،۹۷درصد
افزایش یافته است.
همچنین ســهم فارغالتحصیالن
آموزش عالی از کل شاغالن ۲۴.۵
درصد است که نسبت به بهار
ســال گذشــته  ۱.۳درصد
رشــد دارد .ایــن موضوع
برای مــردان  ۲۸.۹درصد
بــوده که نســبت به بهار
سال گذشته  ۵.۱درصد
بــه تعــداد بیــکاران
افــزوده شــده اســت.

این آمار برای زنان به  ۶۴.۹درصد
میرســدکه نسبت به بهار  ۹۷بالغ
بر  ۱.۸درصد به بیکاران این بخش
اضافه شده است.
شــاخصهای عمــده بــازار کار در
ســه بخش کشــاورزی ،صنعت و
خدمــات حکایــت از ســهم ۴۹.۶
درصدی شاغالن بخش خدمات با
 ۱۲میلیون و  ۹۱هزار نفر شــاغل
ثبت شده است.
علیرغم آنکه ســهم شــاغالن این
بخش  ۰.۵درصد نسبت به بهار ۹۷
کاهش نشان میدهد اما به تعداد
جمعیت بخش خدمات
بالــغ بــر  ۴۰هــزار و
 ۴۲۵نفــر اضافه
شده است.
دومین بخش
صنعت است
که ســهم
۳ ۱ . ۵

درصدی را از تعداد شاغالن داشته
و بالغ بر  ۱۶۸هزار نفر به جمعیت
آنها اضافه شده است .در مجموع
 ۷میلیون و  ۶۸۳هزار نفر در بخش
صنعت اشتغال به کار دارند.
و پــس از آن بخــش کشــاورزی با
 ۱۸.۹درصــد و حدود  ۴میلیون و
 ۶۰۶هزار نفر جایگاه سوم را دارد.
جزئیات عملکرد این بخش نشان
میدهــد شــاغالن در ایــن بخش
نسبت به بهار  ۰.۲ ،۹۷درصد رشد
کرده است.
بر اســاس آمارهای منتشــر شده
بیــکاری جوانــان  ۱۵تا  ۲۴ســاله
 ۲۶.۵درصــد بــوده که نســبت به
مدت مشابه سال قبل  ۱.۸درصد
کاهش دارد .تعداد آنها  ۷۰۲هزار
و  ۳۹۰نفر است .همچنین جوانان
 ۱۵تا  ۲۹ســاله  ۲۳.۷درصد بیکار
بودند که تعداد آنها یک میلیون و
 ۵۵۰هزار نفر است( .فارس)
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آژانس مسافرتی

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

اینک با

فرنازمعتمدی

6
 2سال جتربه کاری!

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

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

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

مرکز آموزشی بزرگساالن هایاسکول مونتریال
انگلیسی و فرانسوی

بیاموزید :نامنویسی ترم جدید

کالس های انگلیسی فرانسویENGLISH LITERACY COURSES :
FRENCH SECOND LANGUAGE COURSES CCBE
اطالعاتنامنویسیREGISTRATION DATES: :

- Wednesday August 7th and Thursday August 8th :
9:00 A.M. - 12:00 P.M. & 5:00 P.M. – 7:00 P.M.
- Monday August 12: 9:00 A.M. - 12:00 P.M
- Tuesday August 13th, Wednesday August 14th and Thursday August 15th :
9:00 A.M. - 12:00 P.M. & 5:00 P.M. – 7:00 P.M.
COST: $100.00 for the whole session -- Cash/Debit/Credit

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

اطالعات کالس ها:

Course information:

A.M. Classes: Monday to Friday: 8:45 A.M. - 12:45 P.M.
			
)Fall Session 2019 (August 28th to November 29th
P.M. Classes: Monday to Thurs.: 5:30 P.M. - 9:30 P.M.
			
) Fall Session 2019 (August 28th to November 28thمدارک ضروری:
**)3 DOCUMENTS ARE REQUIRED ON THE DAY OF THE REGISTRATION: **(ORIGINAL ONLY
)1. Your passport (valid or expired
• (OR) Canada/Quebec Immigration
• (OR) Birth certificate
documents
2. One of the following documents:
3. One of the following proof of
• Canadian Citizenship card /
Quebec residency:
Canadian Certificate
• Medicare card • (OR) Drivers license
• (OR) Permanent Resident card /
• (OR) Hydro-Québec bill / Lease
IMM5292 / IMM5688
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www.paivand.ca since 1993

M NTREAL
مدرسه دهخدا

اجنمندوستدارانزرتشت

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

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

مدرسه فرزانگان

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

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

Tel: 514-909-1972

514-624-4579

کانون فرهنگی خانهما

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

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

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

دوستداران موسیقی کالسیک

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

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

ایران-مونترال
www.addhi.net

www.ibng.ca

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

کتابخـانه نوروززمین

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

همبستگیبازرگانی
اجنمنزنانایرانیمونترال

)2900 Lake (DDO

کتابخانهنیما

IBNG

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

تلفن)514( 626-5520 :

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

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

کافـــه لیت

بنیاد آموزشی و فرهنگی آپتین

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

www.cafelitt.ca

5180 Queen Mary #400
438-386-6111

گروهرقصخورشیدخانوم
(514) 377-8005

نان سنگک

-------------زمان :شنبه  ۱۴سپتامبر ساعت  ۶:۳۰بعد از ظهر
مکان :کتابخانه اتواتر مترو اتواتر  ۱۲۰۰خیابان اتواتر
---------------مشروح برنامه در شماره آینده به آگاهی میرسد
سخنرانی و بخش هنری
ورود برای همگان آزاد است
----------کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه -۶۰ایران-مونترال

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

بنیاد نیکوکاری ایرانیان :
نیکو

اجنمنایرانیانوستآیلند

«اسالم سیاسی و نقش آن در کشتارهای دهه »۶۰
مراسم یادمان امسال قربانیان فاجعه ملی دهه ۶۰

روزهایدوشنبه:

بنیاد سخن آزاد

Tel: 514-775-6508

«برای ماندگاری حافظه تاریخی و علیه فراموشی»

برنامه دورهمی

(514) 731-1443

facebook: Farzanegan Montreal
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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

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

خانه ایران در پنجمین سال متوالی
حضــور خود در فســتیوال شــرق
میــرود تا دوباره بــا حضور هر چه
پررنگ تر خود بار دیگر نام ایران و
ایرانی را در كشور میزبان پر رنگ تر
رقــم بزند .خانه ایــران ،خانه همه
ماســت فاقد از رنــگ و دین و قوم

و زبــان و در راه باروركردن هر چه
بیشتر حضور در فستیوالها نیاز به
همكاری همه شــما دوســتداران
سرزمین خود دارد.
خانــه ایــران از همــه هنرمندان و
هموطنــان داوطلبی كه مایلند با
زمــان و هنر خود با مــا همكاری

كنند ،دعوت به همكاری می كند.
بیایید زیر ســقف خانــه خودمان،
رنگین كمان بسازیم.
facebook:
خانه ایران  -مونترال
maison culturelle de l’iran

گروه همبستگی بازرگانان ایرانیان :چهارشنبه  26جون

گروه همبســتگی بازرگانان
ایرانیــان مونتریــال جلســه
خــود را در ســاعت  8صبــح
روز چهارشــنبه  26جــون با
ریاســت و همآهنگــی خانــم
مریم احمدی حسابدار و آقای
روزبــه بیدقدار مدیر باشــگاه
تایماز شــروع کردند.شرکت
کننــدگان بــا معرفــی خود و
گزارش اخبار خوب خود را برای
شنیدن ســخنان سخنران جلسه
آقای علی پاکنژاد مشاور بیمه آماده
نمودند.
ســخنرانی تحــت عنــوان الیــف
اینشــورنس ابزاری برای معافیت
از تکــس بــود .ابتدا ایشــان راجع
به مبلغی که افــراد میتوانند فقط
بــر مبنــای اقامتشــان در زمــان
بازنشســتگی دریافت کنند گفتند

که ماکزیمم آن در صورت  40سال
اقامــت  700دالر اســت و دولــت
فدرال آن را پرداخت میکند.
دیگــری از کبــک و آن درصورتــی
است که شخص  50هزار دالر بیمه
پرداخت کرده باشد و ماکزیمم آن
 900دالر در ماه اســت.بعد از این
مقدمه ایشان راجع به منافع الیف
اینشــورنس بطور مفصل توضیح
دادنــد که خالصــه آن از ایــن قرار

میباشــد .هــرگاه افــراد ایــن
بیمــه را داشــته باشــند و در
آن پس انــداز کنند بعد از 15
سال میتوانند  100%مبلغ را
بدونه پرداخت تکس برداشت
کنند و پس از  10ســال 50%
آنرا.ایشــان در موارد مختلف
بیمه برای اشخاص و شرکتها
توضیهــای مفصلــی دادنــد.
اینکــه چگونــه افــراد میتوانند
حداکثر بهره برداری از درآمدشان
بخصــوص در زمان بازنشســتگی
داشته باشــند.بیان تمام مطالب
در گنجایش این گزارش نیســت.
در پایان اعضاء با اعالن ریفرالها و
سپس بیزنس تیپ که توسط آقای
میثاق قربانیان داده شد جلسه را
در ساعت  9صبح خاتمه دادند

Association des diabétiques persanophones du Québec

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

Institut Supérieur de Médecines Alternatives et Podothérapie

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

ـــــــــــــــــــــ

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی

ضرورتی جدی تر،
بزرگ تر و مهم تر
از من و شما...
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در شهر...
CANADA DAY

گزارش گروه همبستگی ایرانیان از جشن روز کانادا
اعضــای برگــزار کننــده گــروه
همبستگی ،جناب فرشاد فضلی،
مهنــدس صادقیــان ،جنــاب
ابراهیمــی ،جنــاب دکترشــریف،
جناب حســین خراســانی ،جناب
مصطفی لو ،جناب صادقی و فروتن
فرد و سایر یارانی که جایشان خالی
بود (بانو دکتر تینا فرشادگهر ،یار
پرتوان گروه جناب ابی درویشعلی،
بانو مریم طباطبایی ،جناب رفعت
پناه و جناب یوسف تیزهوش).
بیــش از  2400شــرکت کننــده از
پنجاه کشور دنیا گردهم آمدیم تا
 152سالگی کانادا را با لباس های

محلی و موزیک کشــورهایمان در
دید جهانیــان به نمایش بگذاریم.
شــرکت سایر ایرانیان بویژه شرکت
بانو پرهیزمــار و یــاران همدالن،
فضای شادی بخش و بیاد ماندنی
را بوجــود آورده بودنــد .هــوای
آفتابی این زمان را داد که شــرکت
کننــدگان آنچه در توان داشــتند،
به نمایش بگذارنــد .زمان حرکت
فرارســید .دی جــی مهــران بــا
برگزیدن آهنگ های بســیار شــاد
گوناگــون ،از همــان ابتدا شــور و
شادی همراه با رقص را در فضای
خیابان سنت کاترین ،بین تماشا
گران دو ســوی خیابان و شــرکت
کننــدگان گــروه ایــران در تمامی
مسیر بوجود آورد .پیشاپیش گروه
پرچم شیروخورشید نشان ،هویتی
که ریشــه باور ده هزار ساله دارد،
همراه با پرچم کانادا بوســیله بانو
توران نژاد حمل می شد .ماشین
ها بــا آرم فروَهر و نمادهای تخت

جمشــید ،همراه با پرچم کانادا و
پرچم شیر و خورشید نشان تزئین
شــده بود .شرکت بچه ها با لباس
های محلی زیبا و دختران شایسته
مونتــرال ،تینــا خدیــوی و مریم
دیلمــی که در ماشــین روباز جای
داشــتند ،با رقص و شــادی مورد
تشویقتماشاگرانگرفتند.
جنــاب رســتمی بــا نواختن طبل
هماهنگ با آهنگها ،فضای بسیار
شادی بخشی را به نمایش گذاشته
بــود .دختران زیبــا و خوش رقص
ایــران زمیــن ،صبــاُ ،رزا ،پروانه،
مژگان ،آناهیتا ،لیال ،مرجان ،بانو
پناهی و مهراب یوسفی .خانواده ها
فرشــاد ،ملیکا و مهرشاد رجایی،
بانو یگانه و محســن ،بانو نســیم
ســرلک و حمیــد ،جنــاب فرهاد
عبدی و همسرشــان که از تورنتو
آمده بودند ،و سایر ایرانیان که در
پایان به گروه پیوستند ،فضایی که
به اوج خود رسیده بود

WWW.IBNG.CA

چهارشنبه ها 8 :بامداد
صبحانه و کسبوکار در جمع دوستان...
6710 St-Jacques W.
Info: 514-249-4684

رستوران برای فروش
فرصت استثنائی برای سرمایه گذاری
رستورانمعروفایتالیایی
در قلب وست آیلند
با سابقه و فروش عالی و سود باال
------------برای اطالعات بیشتر لطفا با شماره تلفن
514-249-1643
(امیر) تماس بگیرید.

را بــه نمایش گذاشــتند .با پخش
آهنگ همیشــه جاودان ای ایران
وبا هــم خوانــی تمامــی ایرانیان،
پیام رســای خــود را بر پاســداری
از فرهنــگ و باورهــای ریشــه ای
ایــران زمیــن در دیــد جهانیان به
نمایش گذاشتند .گروه همبستگی
ایرانیان از جناب ابراهیمی و جناب
حسین خراسانی که گروه را مورد
پشــتیبانی خود قراردادند؛ جناب
فرشادکه سنگینی تدارکات بردوش
ایشان بود و تمامی نامبردگان در
گــزارش ،جناب رنجبران و جناب
میرزایی ،نشریه بازار ،مجله هفته
و نشــریه پیوند برای تبلیغات و از
سایر شرکت کنندگان این همایش
بدیــن وســیله سپاســگزاری می
نماید .چشــم براه پیشــنهاد های
سازنده شما برای هرچه باشکوه تر
برگزارکردن این همایش هستیم.
تلفن تماس
 5143253012فروتن

فهرست  ۱۰۰ستاره پردرآمد سال

تیلور سوئیفت بار دیگر در رتبه نخست؛ سلین نفر آخر!

تیلور ســوئیفت برای دومین بار
در صــدر فهرســت ســاالنه ۱۰۰
ستاره پردرآمد دنیا قرارگرفت .او
طی سال گذشته ۱۸۵ ،میلیون
دالر درآمد داشته است.
از دیگــر ســتاره هــای دنیــای
موسیقی که در این فهرست قرار
دارند می توان به بیانســه اشــاره
کــرد کــه بــا درآمــد  ۸۱میلیون
دالری ،رتبــه بیســتم را به خود
اختصاص داده است.
ریانــا ،کــه او نیز بــا محصوالت
آرایشی «فنتی بیوتی» درآمد قابل
توجهی کسب کرده است در رتبه
ســی و ششــم این فهرســت قرار
دارد.
کیتی پری که بــا آلبوم جدیدش

«شــاهد» (  )Witnessتــور
کنسرتهای موفقی را برگزارکرد ،با
 ۵۷.۵میلیون دالر درآمد در سال
در رتبه چهل و یکم این فهرست
قرارگرفته است.

آریانا گرانده نیز به لطف مجموعه
کنسرتهایش در الس وگاس با ۴۸
میلیون دالر درآمد رتبه شــصت
و چهارم را کســب کرده اســت و
جنیفر لوپــز با  ۴۳میلیــون دالر
درآمد در رتبه هفتاد و ششم قرار
گرفته است.
ولی ســلین دیون ،با درآمد ۳۷.۵
میلیون دالری نفر آخر فهرســت
چهره های پردرآمد سال در عرصه
سرگرمی شده است.
رتبــه دوم در ایــن فهرســت را
«کایلی جنــر»  ۲۱ســاله با ۱۷۰
میلیــون دالر درآمــد بــه خــود
اختصاص داده اســت که بیشــتر
این درآمــد را مدیون محصوالت
آرایشی خود است.
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حقوق بشر

اهدای اعضای بدن اعدامی و شعار آرامتر
اعدام میکنیم!

«نغمه شومی که جز سرافکندگی ،چیزی برای ما ندارد،
چنین کاری در هیج کجای دنیا مرسوم نیست».
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کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

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

ance Church:
220 Hyman,
DDO

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ

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

) 514-999-5168

ابالغ آییننامه جدید اجرای احکام
کیفــری موســوم بــه «آییننامــه
اجرای احکام حدود ،سلب حیات،
قطع عضــو ،قصاص نفس و عضو
و جرح ،دیات ،شالق ،تبعید ،نفی
بلد ،اقامت اجباری و منع از اقامت
در محــل یا محلهــای معین» از
سوی دســتگاه قضایی ایران ،داغ
دل فعاالن حقوق بشــر را در مورد
اجــرای مجــازات مــرگ (اعــدام)
و قطــع عضــو در ایران تــازه کرده
است.
در ایــن آییننامه که روز دوشــنبه
 ۲۷خرداد از سوی ابراهیم رییسی،
رییس قوه قضاییه برای اجرا ابالغ
شــده ،بــا پرداختن بــه چگونگی
اجــرای مجازاتهــای پیشبینی
شــده در قانون مجازات اســامی
مصــوب  ۱۳۹۲بــه ویــژه اعــدام،
قصــاص و قطــع عضو ،بــا وجود
تاکیــد بر اجرای ایــن مجازاتها،
برای اولین بار در قوانین موضوعه
جمهــوری اســامی از امــکان به
کار بســتن شیوه دیگری از اجرای
مجازات مرگ به جای شیوه فعلی
(طناب دار) ســخن به میان آمده
است.
دستگاه قضایی جمهوری اسالمی
همچنیــن در اقدامــی دیگــر ،در
آییننامه جدید با اشاره به موضوع
مهــم اهــدای عضــو به بیمــاران
نیازمند در ایران ،به امکان اهدای
عضو محکومان به اعدام نیز اشاره
کرده است.
ابالغ ایــن آییننامه با اســتناد به
ماده  ۲۱۶قانون مجازات اسالمی
در حالی اســت که از اجرایی شدن
این قانون در ســال  ۹۲نزدیک به
شش سال گذشته و بر اساس ماده
مذکور ،قوه قضاییــه موظف بوده
نهایتا تا شــش ماه پس از اجرایی
شــدن قانون مجازات اسالمی در
آن ســال ،این آییننامــه را تهیه و
ابالغ کند.
در عیــن حــال امــا با وجــود این
تاخیر شــش ساله به نظر میرسد
آییننامه جدیــد تفاوت چندانی با
رویه عملی پیش از خود نداشته و
تنها در چند مــورد اندک ،به ویژه

در بحث مجازات اعــدام ،اقدام به
ایجاد تاسیســات و مقررات جدید
هــر چند گنــگ و غیراجرایی-در حوزه اجــرای مجازاتها کرده
اســت .تاسیســاتی کــه اگرچــه از
سوی تعدادی از رسانههای داخلی
ایران با اســتقبال روبهرو شده ،اما
بــه دلیل تاکیــد و اصرار بــر ادامه
مجــازات اعدام ،با انتقــاد فعاالن
مدنــی ،وکیــان دادگســتری و
کنشــگران ضد اعدام مواجه شده
است.

اعدام با کمترین آزار!
اشــاره دســتگاه قضایی ایــران به
امکان اســتفاده از شیوه جدید در
اجــرای مجــازات اعدام بــه جای
اســتفاده از روش سنتی طناب دار
در آییننامه جدید کافی بود تا این
آییننامه به عنوان «تحولی بزرگ
در سیستم اجرای احکام کیفری»
معرفی شــده و از سوی رسانههای
اصولگــرا و مدافع احــکام کیفری
اسالم مورد استقبال قرارگیرد .به
ویژه اینکه قــوه قضاییه ایران برای
اولیــن بــار در طول حیــات خود
از موضــوع ایــراد «آزارکمتــر» در
اجرای احکام کیفــری ،به ویژه در
اجرای مجازات اعدام که بر اساس
قوانین اســامی مجازاتی حدی و
غیر قابل تغییر اســت ،ســخن به
میان آورده است.
بــه موجب مــاده  ۴۰این آییننامه
«مجازاتهــای اعــدام و قصــاص
نفــس بــه صورت حلــق آویــز و از
طریق طناب دار یا به شیوه دیگری
که کمتریــن آزار را بــرای محکوم
داشته باشد ،اجرا میشود».
در این زمینه اگرچه حتی اشارهای
نامفهوم و ابتدایی بــه بحث «آزار
کمتــر» در اجــرای مجازاتهــای
جســمی (ماننــد اعدام) از ســوی
دســتگاه قضایی ایران خود به جد
ســبب شعف و شادمانی است ،اما
تنها یک بار خوانــدن ماده مذکور
نشــان میدهد با وجود این اشاره
گنگ و تلویحی به امکان استفاده
از شــیوه دیگر در اجرای اعدام که
به گفته آییننامه آزارکمتری برای

محکوم داشته باشد ،روش اصلی
همچنــان و به صراحت اســتفاده
از طنــاب دار اســت .ضمن اینکه
اساسا ایجاد هرگونه تغییر در شیوه
اجــرای مجــازات اعــدام در ایران
خود نیاز به یک آییننامه مستقل
و تصمیمگیری کالن قضایی دارد
و روشن است که تصمیمگیری در
مــورد آن به عهده قضــات اجرای
احکام نیست.
از این رو از آنجا که خطاب آییننامه
جدیــد ،دادگســتریها و ادارات
اجــرای احکام اســت ،مشــخص
نیســت اشــاره به امکان استفاده
از روشهــای دیگر ،بــدون صدور
اختیــار تصمیمگیــری در مــورد
آن و حتــی بــدون اشــاره به روش
جایگزیــن ،بــا چه هدفــی صورت
گرفته است.
در عین حــال اما آنچــه انتقادات
فراوانی را نســبت به این آییننامه
برانگیخته نه اشــاره فاقــد قدرت
اجرا برای تغییر شیوه اجرای حکم
اعدام ،بلکه تالش دستگاه قضایی
ایــران بــه اصرار بــر ادامــه اجرای
ایــن مجازات و همچنین به نوعی
توجیه آن با استفاده از اصالحاتی
ماننــد «آزار کمتــر» اســت .حال
آنکــه اجرای مجــازات اعــدام و از
بین بردن حق حیات و زندگی یک
انسان ،خود بزرگترین آزار است.
مدیــار ســمیعنژاد ،فعــال حقوق
بشر و دستیار تحقیق سازمان عفو
بینالملل مقیم نروژ ضمن انتقاد
از این آییننامــه تاکید میکند که
«تمامی شیوههای اجرای مجازات
مرگ حاوی درد و شکنجه» است.
سمیعنژادمیگوید:
«آنچه مهمتر اســت این است که
پیشتر از همه زندگی در صف اعدام
خود شکنجه محسوب میشود».
ابالغ ایــن آییننامه و دســتور آن
بــه ادامه اجــرای مجــازات اعدام
بدون هر گونه اشــارهای به امکان
جایگزینی آن با دیگر مجازاتها در
حالی صورتی میگیــرد که امروزه
بیش از دو سوم کشورهای جهان
(بیــش از  ۱۴۰کشــور) یــا اجرای
مجازات اعــدام را در عمل به طور
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رستوران زعفران

در خدمت هموطنان گرامی

•بهترین کباب های خوشمزه ایرانی در ارائه ای بی نظیر
چلو کباب کوبیده ،کباب سلطانی ،چلوکباب بختیاری ،کباب
وزیری ،کباب چنجه ،جوجه کباب و...
•مناسب ترین محل برای برگزاری جشن های و مجالس شما
با ظرفیت  70صندلی داخل سالن
و  60صندلی در تراس بزرگ

قلیان همراه آش و چای
فقط  15دالر
پس از  5بعدازظهر
در تراس رستوران

Restaurant Saffron
we have
free delivery
In RIVE SUD

کامل متوقف کردهاند یا آن را کامال
از قوانین خود حذف کردهاند.

اهدای عضو اعدامی ،چرا و
چگونه؟
آییننامــه ابالغــی اجــرای احکام
کیفــری در اقــدام عجیب دیگری
به یک احتمال اشــاره کرده که به
واســطه آن امکان اهدای اعضای
بــدن فرد محکوم به اعدام به افراد

6275 Boul Taschereau,
Brossard, QC J4Z 1A6

450-890-7770

نیازمند فراهم شود.
بــه موجب مــاده  ۴۷این آییننامه
«چنانچــه محکــوم [بــه اعــدام]
داوطلب اهدای عضو پیش یا پس
از اجــرای مجازات اعدام باشــد و
مانــع پزشــکی برای اهــدای عضو
موجــود نباشــد …» ایــن امکان
میتواند از ســوی دستگاه قضایی
فراهم شود.
تصمیم دســتگاه قضایی ایران بر

اهدای اعضای بــدن اعدامیان در
حالی است که این اقدام از مدتها
پیش در همه کشورها ممنوع شده
و اجــرای آن از موارد نقض حقوق
بشر شمرده میشود.
چین ،تنها کشــوری نیــز که اهدا
و اســتفاده از اعضــای بــدن افراد
اعدامــی در آن تا چند ســال پیش

{>> ادامه در صفحه}29 :
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سالمت...

« بخور ،نخور» شایع ترین رژیم غذایی دنیا
Intermittent fasting

براساس آمار موسسات بهداشتی،
یک سوم بزرگســاالن جهان چاق
هســتند و افزایش مصرف غذا در
تمامی کشــورهای جهان در حال
گسترش است.
این روزها یک رژیم غذایی ســاده
بــه نــام Intermittent fasting
وجــود دارد کــه دارد از محبوبیت
جهانی برخوردار می شود.
رژیــم غذایی که به جــای کاهش
مقدار غذایی که باید مصرف شود
به محدود ســاختن زمان خوردن
غذا تکیه می کند.
مشــکل اصلــی انــواع رژیــم های
غذایی دیگر در این اســت که افراد
بایــد به خاطر پیــروی نوع خاصی
از رژیــم ،همــه عادت ها و ســنت
غذایی شان را تغییر دهند .تغییر
غذایی که هر فرد با آن بزرگ شده
است مستلزم برنامه ریزی جدید
برای تهیه مواد غذایی و حتی تغییر
شیوه آشپزی شــان است .اتفاقی
که دردســرش آنقدر زیاد است که
خیلی ها آن را ادامه نمی دهند.
مــی گویند رژیــم عذایی « بخور،
نخور» از شیوه غذا خوردن انسان
های اولیه تقلید شــده است .بشر
اولیــه ،نــه فروشــگاه و رســتوران
داشــت و نه غذای کافی که بتواند
روزی ســه بــار بخــورد .قبایــل
شــکارچی اولیــه معموال ســاعات
طوالنی و حتــی روزهای متمادی
دسترســی به غذا نداشــتند .برای

همین می گویند به هم خوردن
شیوه مصرف غذایی بشر اولیه،
انواع بیماری هــا و چاقی ،را به
بدن انسان تحمیل کرده است.
رژیم غذایــی « بخــور ،نخور»
کــه بــه طــور موقــت بــه بدن
قحطیهای کوچک می رساند بر
اساس تحقیقات فراوان ،نشان
داده است که:
قند خون و مقدار انسولین بدن،
وضعیت سالم تری می گیرد.
به عبارت مشخص تر ،این رژیم
غذایی هم یک پیشگیری جدی
برای بیماری هــای قند خون می
باشد و هم به کنترل قند خون در
بیماران دیابتی کمک می کند.
در فاصلــه عدم دسترســی به غذا،
ســلول های ترمیم کننــده بدن،
فعال می شوندکه به بهبود سیستم
ایمنــی و افزایش قــدرت مقابله با
بیمــاری هــا بخصوص ســرطان،
منجر می گردد.
به طور کلی ســه نوع شــیوه رژیم
غذایی در این سیستم وجود دارد:
•
 ۱۶ساعت از روز غذا خنوردن
معموال افرادی که به این رژیم پناه
می آورند بین ســاعت  ۱تا  ۹شب
غذا می خورند.
این ســاده تریــن و پرطرفدارترین
رژیم غذایی « بخــور ،نخور» می
باشد .هیچ تغییر در مقدار غذا ،یا
کنترل کالری یا هر نوع محدودیتی

برای خوردن نشاسته ،گوشت،
چربی و شکر وجود ندارد.
هــر چه می خواهیــد یا عادت
داشتید بخورید ولی فقط در ۸
ساعت از روز …
•
یک یا دور روز در هفته اصال
غذا خنوردن
بــه نظر می رســد افــرادی که
تحمل غــذا نخــوردن در ۱۶
ســاعت از روز برای شان آسان
و قابل تحمل اســت به سمت
نخــوردن غــذا برای یــک روز
کامــل و شــاید دو روز در هفتــه
کشیده می شوند.
•
دوبار در هفته فقط  ۵۰۰کالری
مصرف کردن
این شیوه کمابیش ســاده از افراد
می خواهــد دو روز در هفته خیلی
خیلی ،کم غذا بخورند.
افرادی کــه دارو مصرف می کنند
بویژه آنها که قند خون دارند یا افراد
الغر و کســانی که عمــدا غذا نمی
خورند و همه آنهایی که سن کم
دارند یا خیلی مسن هستند بهتر
است با دکترشان مشورت کنند.
در طــی ایــن رژیم ،نوشــیدن اب
و چای و قهوه اشــکالی نــدارد اگر
از حداقل کالری ناشــی از شــکر یا
لبنیات برخوردار باشد.
•

www.carsrtoys.ca

CarsRToys
فروشنده اتومبیل های دست دوم

آمریکایی،ژاپنی،اروپایی

با مدیریت الکس تنوتاسی

برترین مجموعه ی اتومبیل های دست دوم را
در وبسایت ما بیابیدwww.carsrtoys.ca :
برترین سرویس | نازل ترین بها
در خدمت هموطنان گرامی

برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد فاینانس هر روز هفته

با شماره تلفن های زیر متاس بگیرید:

Cars R Toys offers you its
experience & expertise
in the pre-owned car market & the auto financing
service.

برنامه
های رقابت ناپذیر
فاینانس مخصوص
ه
موطنان تازه وارد
وی
زا
ی دانشجویی
و
با پاسپورت ایرانی
----ب
دون رجوع به پیشینۀ
اع
تباری شما

bad credit,
bankruptcy,
no credit,
!no problem
we have
financing for you.

Tel.: 514-484-8181

Cars R Toys

Sundays we are closed.
Monday to Friday:
)10AM - 7PM
Saturdays 11am to 5pm

6087, Saint-Jacques Ouest
Montréal, Québec, H4A 2G4
Free: 1 877-227-7786
1 877-CARSRTOYS
Local: 514 484-8181
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زنان...

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

شهره شهریان
Cell.: 514-290-2210

Real Estate Broker

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

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

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

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

info@loadextransport.com

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح
-------------

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

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

www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع

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

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

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

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

T: 514-341-2235
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سیامین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان:
فرصتی برای بازنگری گذشته

استفان هاشمی اشاره کرد.
معترضیــن معتقــد بودنــد
کــه تخصیــص دادن یکــی از
کنفرانسهای بنیاد به شــرح این
جنایت باعث میشــود که شرکت
کننــدگان این کنفرانسهــا برای
ســفر به ایران بــا مشــکل روبهرو
شوند.
مثــال دیگر از پاسداشــت برخورد
عقاید متفاوت ،دعوت از صدیقه
وســمقی ،تحصیلکــرده فقــه و
شــهر تاریخی و زیبــای فلورانس
معلومــات اســامی اســت .او
روزهــای  ٢٨تا  ٣٠ژوئن میهمان
کــه منتقــد حکومــت والیــی در
ســیامین کنفرانــس بنیــاد
ایران اســت با داشــتن حجاب در
پژوهشهای زنان ایران بود.
میزگــردی بــا مخالفان پوشــش
فلورانس زادگاه و مهد رنســانس
اســامی بــه بحــث و گفتوگــو
که بــه دوران روشــنگری در اروپا
نشست.
انجامیــد ،پیشــگام طــرح و
در ایــن میــان هــم بایــد از
w
w
w.
i
w
s
f
.
o
r
g
نهادینه ساختن جدایی دولت
کنفرانسهایــی یــاد کــرد که
از مذهــب و حقــوق مدنــی بنیاد پژوهشهای زنان ایران  ۳۰ســاله تنها بــه علت دعوت از فعاالن
شهروندی شناخته شده است .شد .این بنیاد از سال  ۱۹۹۰میالدی به مشــخصی ،عــده ای مخالف
شــاید برگزاری سیامین سال ابتکار افســانه نجمآبادی ،گلناز امین و دست به اعتراض زدهاند.
ایــن گردهمایی ســاالنه زنان شهال حائری تأسیس شــد و از آن سال از جملــه ایــن ســخنرانها
ایرانی در این شــهر ،انتخابی به بعد درکشورهای مختلف جهان زنان میتــوان از پروانه اســکندری
بوده اســت نمادین از اشتیاق ایرانی بسیاری با تحقیقات ،مقاالت و آثار (فروهــر) و مهر انگیــز کار نام
پشت سر گذاردن دوران سیاه هنری خود در کنفرانس حضور یافتند.
برد که معترضان به آنها اتهام
کنونــی ایــران و رســیدن بــه
همــکاری یــا جــاده صافکن
روشنگری و رهایی.
بودهانــد کــه در میان مــا ایرانیان حکومــت اســامی را وارد کــرده
این پانزدهمین کنفرانسی بود که حتی در خــارج از کشــور در زمان بودند.
در آن شــرکت میکــردم و این بار پرداختن به آنها تابو و بحث برانگیز موردی که در چندین سخنرانی به
نیز شــوق آموختن نظرات نوین ،بودهاند .برای مثال گشایش بحث آن اشاره شد ،توجه دادن به اهداف
اندوختن تجارب ،دیدار دوستان ،همجنسگرایی و مســائل حول و بنیاد در ساختن پلهای ارتباطی
تداوم رابطههای گذشــته ،جوش حوش آن ،راهکارهای برخورد با آن در چند بعد بــود ؛ پلهایی مابین
دادن پیوندهای جدید ،مشــاهده در خانواده و اطرافیان ،و همچنین نسلهای مختلف ،آکادمیسینها
رشــد و توانمندی زنــان ایرانی در کوشــش در عــادی ســازی آن در و اکتیویســتها ،فعاالن خارج از
ســرزمینهای دیگر ،تبــادل نظر جامعــه یکــی از موضوعاتــی بوده کشور و داخل ایران ،و همچنین
و گشــودن افقی جدید و سرانجام است که حتی تعدادی در اعتراض مابین فعاالن ایرانی با پژوهشگران
تقســیم و ســبک کــردن کوله بار به آن ســالن را ترک کردهاند .ولی و فعــاالن غیــر ایرانی کشــورهای
ســنگین تجربــه شکســتهای بنیاد و کمیته محلــی بر طرح آن میزبان .
مشترک ،مرا به درون سالن زیبای پافشــاری کــرده و مرعــوب نظــر یکی از نارســاییهای این فعالیت
سنت آپولونیا کشاند .سراپا چشم مخالفــان نشــده اســت .البته در  ۳۰ســاله کــه در فلورانس مطرح
بــودم و گوش .گرمــای غیرعادی چندکنفرانس بعدی اکتیویستها شــد ،کمتوجهی نســل جــوان و
امسال هم باعث نشدکه حتی یک و آکادمیســینها این مبحث را در تعــداد کم شــرکتکنندگان جوان
دقیقــه از مباحث وگفتگوها را از جامعه ِال جی بی تی بسط دادهاند .در ایــن کنفرانسهــا بــود .نقــد
دست بدهم.
مبحث دیگری که باز بنیاد توانسته دیگری که به کنفرانسهای بنیاد
ایــن کنفرانسهــا ماننــد همــه اســت در مــورد آن گفتمان غالب وارد شــد ،کوتاهــی وکم کاری در
گردهماییهایــی از ایــن دســت ،را تحت شــعاع قرار دهد ،توجه به تبلیغات رسانهای و معرفی در خور
محل تقاطــع افراد بــا دیدگاهها و حقوق بهاییان بوده است.
بنیــاد در میان ایرانیــان مهاجر و
خاســتگاههای متفاوت هستند .الزم به ذکر اســت که در بســیاری تبعیدی بود .سخنرانی از ایران هم
اشــخاصی شــرکت در آن را مفید از ایــن کنفرانسهــا بــه همــراه به ناقص و نارســا بودن وبسایت
دانسته و شبکههای ارتباطی خود موضوعــات جنســیت ،حجــاب بنیاد و در نتیجه عدم دسترسی به
را گســترش میدهند .کسانی هم و کنتــرل بــدن و سکســوالیته پژوهشها و بحثهای ارائه شــده
به دالیل مختلفی از جمله کمبود زنــان ،موضوعــات دیگــر ماننــد در ایــن گردهماییها به خصوص
وقــت ،موثر نبــودن پژوهشها و اقلیتها ،نظیر اقوام کرد و عرب ،از ســوی فعاالن داخل ایران اشاره
بحثهای ارائه شده یا بعد مسافت توانمندشــدن زنان ،سکوالریته ،کرد.
فقط یکبار در آن شرکت میکنند .زندانیــان سیاســی عقیدتــی ،انتقــاد دیگری که بــه موضوعات
ولی افرادی هم میآیند و آنرا از آن کشــتارهای سیاسی دهه شصت ،این کنفرانسها در قسمت سوال
خود میخوانند و برای بارآوری آن جنگ و … از زاویه ای فمینیستی و جواب مطرح شــد ،کم توجهی
میکوشند.
محورهــای پژوهــش و بحــث به مســئله حجاب و حفظ محیط
ســیامین ســال یــک گردهمایی بودهاند.
زیست بود.
فرصتی بود برای بازنگری گذشته یکــی از مشــخصههای مثبــت اما نکته مهمی کــه در بحثهای
آن .از جمله نمایاندن دستآوردها ،کنفرانسهای بنیاد ،دادن تریبون امسال کمتر به آن توجه شد ،چاره
بررســی نکات قوت و ضعف و نور بــه نظــرات مختلف بوده اســت ،اندیشــی و طرح راهکارهایی برای
افکندن برکاستی ها وکمبودها .از تــا جایی که در بعضــی از موارد به انســجام و تــدوام کنفرانسهای
همین رو نیز سخنرانان امسال با درگیــری لفظی مابین مخالفان و بنیاد در آینده بود که امید است که
وســواس و دقت خاصی از زوایای موافقان انجامیده است .برای مثال در کنفرانس ســال آینده به آن نیز
مختلف بــه خصــوص در میزگرد میتوان به نمایــش فیلم کوتاهی پرداخته شود.
پایانی به این امر پرداختند.
راجع به عکاس ایرانی کانادایی زیبا
مهمتریندستاوردهاطرحمباحثی (زهرا) کاظمی و سخنرانی پسرش
منیرهکاظمی
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هایکهارتونیان

مشــاورامالک

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

 مشـاو
هر چهارش ره رایگان

نبه،
حضوری:
ت
ک نفره یا
چ
هار نفره
ر
ک
ز
در م ش
هر یا در و
ست آیلند
تلفنـی :

Cell. : 514 574-6162

>>
تـوجه ت

پی

ه

ر روز هفته

HAYK HARTOUNIAN

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

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

______________
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

فروش
ب
ل
ی
ت
ک
ل
ی
ۀ
ب
ر
ن
ا
م
ه ها و کنسرتها
همه روزه
در تپش دیجیتال

223-3336

514-
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :اورژانس

پزشکان خانواده:

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

OURQU
E

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

پزشکان متخصص:

جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق و بینی ،قلب،
جراح عمومی،متخصص زنان،جهاز هاضمه،انکولوژیست،
جراح کلیه و مجاری ادرار ،بیماری های عفونی و...
 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













Guy Concordia

Montreal, Qc. H3H 2K5

 18تیر پس از  20سال...
اکنون با گذشــت  ٢٠ســال از ١٨
تیــر  ٧٨ایــن جدال همچنــان در
جریان است .محمد شریفیمقدم
دانشــجوی درویــش و فعــال
صنفــی بههمــراه بســیاری دیگر
از دانشــجویان درویــش در حــال
گــذران  ١٢ســال حبــس خــود
اســت ،مرضیه امیری روزنامهنگار
و فعــال صنفــی در تجمــع روز
جهانــی کارگــر بازداشــت شــده و
همچــون دیگر بازداشتشــدگان
روز کارگــر همچنــان بالتکلیــف
در زنــدان اویــن بهســر میبــرد،
سپیده قلیان دانشــجوی اهوازی
در ارتبــاط بــا اعتصابات نیشــکر
هفتتپه بازداشت شده و همچون
دیگــر بازداشتشــدگان هفتتپه
بالتکلیف در زندان قرچک است،
روحاله مردانی دانشجو و معلم در
جریان اعتراضــات مردمی دیماه
دســتگیر شــده و حکم دو ســال
حبــس قطعــی خــود را در زندان
اویــن میگذراند (مانند بســیاری
دیگر از معلمان یا بازداشتشدگان
دیماه)  ،رویا صغیری ها در تبریز
و تبریزهــا دوران حبــس خــود را
به تازگــی گذراندهانــد ،نمیدانیم
چنــد عایشــه نیســی در اهــواز و
اهوازهــا بازداشــت شــدهاند و از
سرنوشتشان بیخبریم ،نمیدانیم
چند مجتبی داداشی دوران حبس
خود را به جرم انتقاد از سیاستها
گذراندهاند و موعد آزادی آنها فرا
رســیده .هنوز بســیاری از فعاالن

>> ادامه از صفحه13 :

صنفی دانشــجویی نوبــت خود را
برای نتیجهی دادگاه تجدیدنظر و
اجرای حکم به انتظار میکشــند.
سرنوشــت ایــن دانشــجویان
(همچــون بســیاری دیگــر در
سالهای گذشــته) گواه آن است
که همچنان سعید زینالی و فرشته
علیزاده و عزت ابراهیمنژادها ِکش
آمدهاند و دنبالهدار شدهاند ،چه در
مقاومت و چه در سرکوب.
همچنان جدال در جریان اســت.
گرچهمحدودیتهاوکمرمقیهایی
تحمیل شــده اما صــدای آگاهی،
منســجم و شــفاف شــده اســت:
صدایی کــه در گام نخســت خود
را مســتقل از کل حاکمیــت و
بازیهــای صنــدوق رایــی آنــان
میداند ،بر حق رایگان و همگانی
آموزش پای میفشرد ،علیه منطق
خصوصیسازی میایستد ،همهجا
ســنگربندی خود را به مــوازات و
در حمایت از فرودستان ,کارگران،
معلمــان ،بازنشســتگان ،زنــان و
جنبشهای حاشــیه ,استوار کرده
است و همچنان در پیوند با تاریخ
سراسر خونین خود فریاد میزند:
نــه بــه اســتبداد داخلــی ،نــه بــه
امپریالیسمخارجی
فریاد میزند:
نان ،کار ،آزادی
خواستار صلح است
و آلترناتیو را قدرتبخشی به مردم
و ادارهی شورایی میداند.
این صدا ،گرچه نسبت به  ٢٠سال

DR JEA
N

پزشک خانــواده

بدون وقت قبلی
Family Physician

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

هم اكنون
بوتاك
س و فیلر
تو

 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



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک
شهر
مرکز
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جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیـا










هاشمی


فرانک
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دکتر
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جراح
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طباطبائی
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Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Faranak Hashemi D.M.D.
Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D.

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

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






















 

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

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

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

Rapid Orthodontics







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

ALLERGIE:
Implant
CEREC AC Bluecam 
Dr. Phil Gold

























 
















 













1834 Ste Catherine W. Suite 200
 Root Canal






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






















کلیه
قبول
 Tel : (514) 933-3337
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بیمه های دانشجوئی www.clinique-arya.com
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 Lumineers Veneer

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

پیش کمسروصداتر است اما خط
مرزهایش شفافتر و صریحتر شده
و بــا تمام قــوا در پیونــدی که در
کالنترین سطح با طبقهی کارگر
برقرار کرده ،پروژهی منزویسازی
و سیاســتزدایی و پیادهنظــام
ســازی دانشــگاه را بــه شکســت
کشانده است.
در  ١٨تیر  ٩٨وقتی هنوز ســایهی
ســیاه ســرکوب بر فــراز دانشــگاه
ســیطره دارد ،به خــود ،راه خود،
ِ
بنــد خــود،
همســنگرهای در
تاریــخ خــود و مقاومتمــان نــگاه
میندازیــم ،راه ،روشــن اســت و
همچنــان ایســتادهایم .ما  ١٨تیر
را بــه عنوان یکی از لحظات برونی
شــدن ســوژهی مقاومت دانشجو
در عین حفظ کردن ســنگر درون
دانشگاه ،بهخوبی پاس داشتهایم.
این امر چه در همبســتگی با سایر
جنبشهــای فرودســتان و چه در
جایــگاه نمادین اعتــراض دی ماه
دانشــگاه تهران ،یعنی زیر ســردر
دانشــگاه ،مــرز بیــن خیابــان و
دانشگاه نمود یافته است.
تاریخی ایــن روزها،
تلخــی
بــرای
ِ
ِ
طعم شادی ایستادنمان را مزهمزه
میکنیــم و در غــم و دلتنگــی
رفقایمــان ،مثل همیشــه خطاب
معلم عزیزمان را در گوش هم نجوا
میکنیم :قوی باش رفیق!

Guy

منبع :شوراهای صنفی
دانشجویانکشور

zarbarg paivand
Ste-Catherine
W., Suite 200
راهنمایمشاغل
New

1834

Montreal, Quebec H3H 1M1
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

ایرانیان مونتریال

www.clinique-arya.com

Z

ARBARG

Iranian Business Directory

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

جامعه

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
مشاوره ختصصی سرمایه گذاری در امالک

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مشاوره و ارزیابی رایگان

ویژگی جامعهای که در آن رقابت کمیاب است
محمودسریعالقلم

 -۱۱حیلهگری برای رســیدن به
پول و ِس َمت بسیار فعال میشود؛

•

 -۱افــراد اول دیگــران را تمجید
میکنند ،بعد شاید تحلیل کنند؛

 -۱۲افــراد میآموزند بــا واژهها،
حداقــل بــرای مدتــی میتواننــد
دیگران را فریب دهند؛

•

•
•

•

تسری
 -۲صنعت متلق ناخواسته ّ
پیدا میکند؛

•

 -۳مناســبات فــردی بــر
سیستمسازی اولویت پیدا میکند؛

•

•
•

 -۴افــراد واژههایــی را اســتفاده
ــمت
میکننــد کــه صاحبــان ِس َ
خوششانبیاید؛

•

 -۵حفظ ِس َمت برکیفیت عملکرد
مدیران اولویت پیدا میکند؛

•

ناخــودآگاه افراد ،راســتگو
 -۶در
ِ
نبودن حالت عادی پیدا میکند؛

•

 -۷کســانی که توانایی ،تخصص
و شخصیت دارند به حاشیه رانده
میشوند؛

•

 -۱۳دسترســی بــه رانت بســیار
راحت میشود؛
فیالبداهــه
-۱۴
()Arbitrariness
میشود؛

•

 -۲۵اهمیت ثانیه ،دقیقه و زمان
به حداقل خود میرسند؛

 -۱۶افــراد در طول یک روز بنا به
ضرورت و نوع مخاطبین ،چند بار
جهانبینی عوض میکنند؛

•

•

 -۱۷وفای به عهد ،معنای خود را
از دست میدهد؛

•

 -۲۶کار ّجدی و درازمدت ،بسیار
سخت میشود؛
 -۲۷افــراد خورجینــی از
شخصیتهای مختلف در اختیار
دارنــد کــه بــه تناســب شــرایط،
از شــخصیت مناســب اســتفاده
میکنند؛

•
•

توجیه طرح هایی
 -۱۹افــراد در
ِ
کــه کارآمــدی ندارنــد ،حرفــهای
میشوند؛

•

 -۲۰برنامهریــزی با موانع جدی
روبرو میشود؛

•

 -۲۱به سختی میشود روی قول،
سخن و دیدگاه افراد حساب کرد؛

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

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567
بهروزباباخانی

 -۲۸ارتقاء افراد عمدت ًا با سنجش
میزان ارادت آنها ،تعیین میشود؛

 -۱۸افــراد ،شــخصیت واقعــی
خــود را در الیههای تودرتو پنهان
میکنند؛

•

•

•

•

 -۹رؤیا پــردازی و تخیالت جای
تحلیلهــای مبتنــی بــر  Factرا
میگیرند؛

•

•

 -۲۴موضوع کارآمــدی صرف ًا در
ســخنرانیهــا و همایشها بحث
میشود؛

 -۱۵پیشبینی رفتار و افکار واقعی
افراد ،ناممکن میشود؛

ــمت بســیار
 -۸دســتیابی به ِس َ
سهل میشود؛

 -۱۰افــراد میآموزنــد  ۱۰درصد
حقیقــت را بگوینــد ۹۰ ،درصــد
تزیینکنند؛

 -۲۳مســئولیت و اعتبــار اظهار
نظــرکردن به شــدت کاهش پیدا
میکند؛

•

•

•

بــودن
قاعــده

 -۲۲عمــده نوآوریهــا در حفظ
ِس َمت خود را نشان میدهند؛

 -۲۹کشورهای دیگر و بنگاه های
خارجی به ســختی بتواننــد با این
توافق پایدار برسند؛
جامعه به
ِ
 -۳۰جامعه و کشــور بــه تدریج،
اثرگــذاری و مزیــت نســبی خــود
را در ســطح بینالمللی از دســت
میدهند.
•

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری
Courtier Immobilier Agréé

¶¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

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

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Cell : (514) 571-6592

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

 ارزیابی رایگان از خانه شما
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

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

آیا شما هم در مسابقه محبوبیت شرکت می کنید!

دشواریهای جلب رضایت دیگران

بارها و بارها وقتی که حوصله نداشتید ،پول کمی در اختیار داشتید،
وقت کافی نداشتید یا انگیزه نداشتید ،به خاطر خواست دیگران و فقط
برای اینکه آنها خوشــحال و راضی باشــندکاری را کردهاید یا حرفی را
زدهایدکه اصال از صمیم قلب نبوده است.
خوبی کــردن در حــق دیگران بد خوبی میتوانیم انجام بدهیم:
نیست .چه چیزی باالتر از مهربانی خوب به نظر رسیدن.
و مراقبت از دیگران؟!
البته اشــاره به این نکته الزم است
امــا آیا باید همیشــه خوب به نظر کــه ایــن توضیحــات بــه معنای
رسید؟ دیگران را خوشحال کرد و نقــد مهربانی و خوبــی ،مالحظه
رضایت آنها را به دست آورد؟
داشتن و همدلی با دیگران نیست.
تالش برای خوب به نظر رسیدن مهربــان بــودن ،در نظر داشــتن
و خوبی کــردن میتواند خطراتی اولویتهــای دیگــران و همدلــی
داشــته باشــد .وقتی همیشــه در داشتن ویژگیهای مثبتی هستند
پــی جلب رضایت دیگران باشــیم که جهان مطلوب را میسازند .اما
و بــر مبنای خوشــایندی دیگران تفاوت زیادی وجود دارد بین اینکه
قدم برداریم این خطر ما را تهدید آدم خوبی باشــیم یا خود را خوب
میکنــد کــه ناصــادق ،نامعتبر و نشان بدهیم.
گاهی ریاکارانه رفتارکنیم و احتمال فردی که تــاش میکند خوب به
اینکه کاری را با میل و رغبت انجام نظر برسد ،از عواقب خوب نبودن
بدهیم بسیارکمتر است.
هراسان است .خوب بودن برای
در واقــع هیچ مشــکلی نــدارد که جلب رضایــت دیگران مثل یک
بخواهیم آدم خوبی برای دیگران دام اســت کــه در صورت عملی
باشیم اما اگر همیشه و همه وقت نشــدن در آن گیر خواهیم افتاد
ســعی کنیــم خــود را آدم خوب و و به ایــن ترتیب ما نه تنها برده
خوشایندی نشان بدهیم ناآگاهانه دیگران بلکه اسیر هویتی که در
این تصویر را برای دیگران و شاید طــی ســالیان برای خــود ایجاد
برای خود ایجاد میکنیم که «باید کردهایــم خواهیم بــود .اکنون
همیشه و همه جا خوب باشیم» .شــاید برایتان قابل درک باشــد
در غیــر اینصورت ممکن اســت که چرا تالش برای خوب به نظر
روابــط را از دســت بدهیــم چون رســیدن میتواند به یک آسیب
مــا موظف به کاری میشــویم که تبدیل شود.
از تــوان ما خارج اســت چون این با این حال این نقشــی نیســت
خــود واقعــی نیســت وکاری بس که بتــوان آن را تا ابد ادامه داد.
غیرممکناست.
باالخره پس از چند هفته ،چند
نیاز به خوب بودن و تاییدگرفتن از ماه و چند سال یا چند دهه این
دیگران دو روی یک سکه هستند .مســاله آشکار میشــود .زندگی
انســانها طالب تایید هســتند و کــردن در یــک نقــش در حالی
نه طرد شــدن ،انســانها دوست که هویت ما را شــکل نمیدهد
داشــته شــدن را میخواهنــد نــه کار آســانی نیست چون این کار
نفرت و انسانها به دنبال همراهی مستلزم آن است که جنبههای
هستند نه جنگیدن با هم .مشکل واقعی خود را پنهان کنیم .همه
وقتی ایجاد میشــود کــه ما برای مــا در موقعیتهایی ،نقشــی را
حــال خوب خــود نیــاز بــه تایید بازی میکنیم که دقیقا با هویت
دیگران داشــته باشیم و این وقتی واقعی ما ســازگار نیســت .هر از
اتفاق میافتــد که به انــدازه کافی چندگاهی و بنابر شــرایط پیش
به خود اعتماد نداشــته باشــیم و آمــده ایــن اتفــاق رخ میدهد.
تصویــر قابل تائیــدی در ذهن از در واقــع در مــواردی ما انتخاب
خــود ارائه ندهیــم .بنابراین برای میکنیــم تا چــه انــدازه هویت
احســاس رضایت و تایید شدن از واقعــی خود را آشــکارکنیم .اما
راههــای دیگــری وارد میشــویم .زمانی این به یک بحران و مساله
مثــا ما زمانی باهــوش و موفق و تبدیل میشــود که ما نقشــی را
خاص شناخته میشویم که در یک بپذیریــم ،آن را بازی کنیم و به
فعالیت یا یک حرفه ورزشی خوب عنــوان هویــت واقعی خــود جا
باشیم ،درآمد خوبی داشته باشیم ،بزنیم .این موضوع میتواند تا آنجا
در تحصیالت موفق باشیم و غیره .پیــش برود که حتــی یادمان نیاید
اگر نتوانیم چنین تصویری از خود خود واقعیمان چگونه بود.
ارائــه بدهیــم الاقل یــک کار را به با این حال کسانی که سعی میکنند

خوب به نظر برسند و همه افراد
دیگــری کــه تــاش میکنند به
جــای خــود واقعیشــان نقــش
دیگری بــازی کننــد ،امیدوارند
روزی کســی را پیدا کنند که آنها
را بدون قید و شرط پذیرا باشد.
آنها به امید روزی هســتند که در
مقابل کسی قرار بگیرند که دیگر
نیازی به ادامه این بازی نباشد و
همانگونه که هستند بدون ترس
از مجازات ،قضاوت و ترک شدن
دوست داشته شوند.
اما واقعیت این اســت که دیگران
چیزی را که خودمــان پذیرای آن
نیستیمتائیدنمیکنند.جنبههایی
از هویت واقعی بسیاری از ما حتی
برای خود ما بیقید و شــرط قابل
پذیرش نیســت .بــه ایــن ترتیب
طبیعــی اســت کــه مثال شــریک
عاطفیمان که روزی ما را شیرین،
خواســتنی و بدون نقص میدید،
پس از مدتی برخــی از ویژگیهای
مــا را نپذیــرد .مــا هــم در مقابل
چیزهایی را در وجود دیگران مثل
سابق چندان خوشــایند ودلپذیر
نمیدانیم و آنها را نمیپذیریم.
الزم به یادآوری است که «پذیرش»
دیگــران همانگونــه که هســتند،
به معنــای تحمل رفتارهــای بد،
غیرمحترمانــه و خشــونتآمیز
نیســت .پذیرش یعنــی درک این

مســاله که هر کســی احساسات،
تمایالت ،خواستهها ،آرزومندیها
و نیازهایی دارد که ممکن اســت
خوشایند دیگران نباشد.
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ساعات کار :سه شنبه تا یکشنبه
از 11ونیم صبح تا  8شب
(در طول ماه رمضان تا ساعت  10شب
در خدمت شما هستیم )

در ایــن مرحلــه میتوانیم انتخاب
مهمــی داشــته باشــیم؛ یــا بایــد
ش بیشــتری انجــام بدهیــم
تــا 
کــه «خوبتــر» بــه نظر برســیم

22

رستوران ایستگاه غذا

F O O D s t at i o n
بوفه انواع خورش ها،
کوکوها ،ساالد های
ایرانی و پلو

FOOD Station

روبرویکبابسرا 755 Atwater Ave,
Montreal, QC H3J 2K3

Tel.: (514) 504-2313

و شــدیدتر در پــی جلــب رضایت
دیگران باشــیم ،یا بایــد با دیگران
صادق باشیم و هویت خود را فاش
کنیم .فقط در این انتخاب اســت

که میتوانیم بفهمیم آیا آنها واقعا
دوســتدار ما هستند یا توقع دارند
نقش «آدم خوب» را ادامه بدهیم.
لیندا و چارلی بلوم
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زندگی..
رفتاریکه
آدم های
با اعتماد به نفس
انجام
نمیدهند

افرادی که اعتمــاد به نفس دارند
اعمال محیرالعقول از آنها سر نمی
زند .تصمیمات بزرگ نمی گیرند.
آنها ولی قدمهای ریز و مشخصی را
شجاعانه و با قاطعیت بر می دارند.

ُرزا محمدی

•

مشاور امالک مسکونی و جتاری

 .۵احساس غرور منی کنند
تکــرار موفقیــت هــای کوچــک،
احســاس اعتماد بــه توانایی خود
و تــاش مــداوم ،قرار نیســت به
ِ
کاذب خــود را مهــم
احســاس
پنداشــتن ،تبدیــل شــود .وقتــی
اعتماد به نفس دارید یعنی تمرکز
داریــد و مشــغول تــاش بــرای
رســیدن بــه خواســته هــای تان
هستید و برای همین فرصتی برای
غرور و خودنمایی ندارید.

•

آدم هایی که اعتماد به نفس دارند انگار از آینده برمی گردند و می دانند
قرار است چه خبر شود .واهمه ای ندارند .احساس مظلومیت نمی کنند.
اهل ناله و شکایت نیستند ،چون :
تصمیم و توانایی خود شک کنند
•
نگرانــی و ترس از آمــاده نبودن یا
 .۱فکر منی کنند که از بقیه
کمترند
نگرانی از تمرین کافی نداشــتن به
چون مطمئن هســتند که زندگی افرادی که اعتمــاد به نفس دارند
را بــه صورت مســاوی بیــن افراد کمک مــی کند مهیاتــر و با دقت
تقســیم نکرده اند و هیــچ نیت از بیشتری با زندگی رو به رو شوند.
پیش تعیین شــده یا قانونی وجود •
ندارد که شــرایط و موقعیت برای  .۳اهل اما و اگر نیستند
همه برابر باشد .انسانی که اعتماد به جای حدس و گمان و تغییر هر
به نفس دارد فقط می داند هر چه لحظه رفتار و اعمال شان ،تصمیم
نداشته باشد ولی تصمیم ،همت ،مشــخص می گیرند که چه کاری
امیــد و آرزوی شــخصی اش ،مال درســت است و همان را انجام می
خودش است و برای رسیدن به آن دهند.
•
کوتاهی نخواهدکرد.
 .۴منتظر شانس یا فرصت
•
بزرگنیستند
 .۲منی ترسند از اینکه به

• با بیش از  20سال جتربه سرمایه گذاری
در امالک و مستغالت
•  15سال جتربه در امور خدمات و اخذ
وام های بانکی
• خرید و فروش ،اجاره و تهیه وام مسکن
• خدمات رایگان برای خریداران و مستاجران
• خرید ملک جهت سرمایه گذاری
• ارزیابی رایگان
• با بهای اجاره خانه ،صاحب خانه
دخلواه خود شوید

 .۶از شکست منی ترسند
اعتمــاد بــه نفــس معنایــش این
نیســت که اشتباه نمی کنند .این
نوع افراد مــی دانند که هر خطا یا
شکست ،جلوی خطاها و شکست
های بعدی را می گیرد.

•

 .۷فکر منی کنند همه چیز باید
کامل و بی نقص باشد
فقط آدم هایی که اعتماد به نفس
ندارند فکر می کنند باید بی نقص
باشــند .چون می ترســند ،چون
تعریف درستی از قابلیت خودشان،
امکان خطا و تاثیر شانس ،ندارند.
یکی از ساده ترین شیوه های اندازه
گیری اعتماد به نفس وقتی است
کــه یک فرد وارد جمع می شــود.
آدم هایی که اعتماد به نفس دارند
ً
اصال نگران عکس العمل و قضاوت
دیگران نیستند .چون خودشان را
واقع بینانه می شناسند

Roza Mohammadi

Real Estate Broker groupe sutton
- clodem inc.
9515 Boulevard LaSalle,
LaSalle, H8R 2M9
Bureau: (514) 364-3315
RMohammadi@sutton.com

Cell.: 514-867-3114

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

هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

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

دکتر عطا انصاری
در ایــن جا درباره کم خونی
به طــور کلــی صحبت می
کنم .کم خونی یک مشکل
ســامتی اســت که تقریب ًا
زیاد دیده می شــود و علت
آن کمبــود گلبــول هــای
قرمز می باشد .گلبول های
قرمز ســلول هایی هستند
کــه در خون وجــود دارد و
مهمتریــن کارشــان حمل
اکسیژن به نسوج و اعضای
بدن است.
شخصی که دچار کم خونی
است احســاس خستگی و
تنگی نفــس دارد ،زیرا قلب
او بایــد بیشــتر کار کنــد تا
بتواند به تمام بدن اکسیژن
برساند.
طبــق آمــار ســازمان
بهداشــت جهانــی 25
درصد مردم کره زمین
از کم خونی رنج می برند
و نصف ایــن افراد علت
کم خونی شــان کمبود
آهــن در مــواد غذایــی
آنهاســت .خانــم هایی کــه پریود
شــدید دارند ،کودکان در ســنین
قبل از مدرسه و بانوان باردار بیشتر
در خطرکم خونی هستند.
زندگی یک گلبول قرمز:
کلیه ها هورمونی ترشح می کنند
بــه نــام  Érythropoïétineکه
به مغز اســتخوان دستور ساختن
گلبول های قرمز جدید را می دهد
و ایــن گلبول ها به مدت  120روز
در خون گردش می کنند و سپس
در داخــل طحال از بین می روند،
هر روز در حدود یک درصد گلبول
قرمز جدید تولید می شود.

کم
خونی

علل کم خونی
برای کــم خون بــودن عوامل زیر
دخالت دارند:
ـ کم بودن آهن
ـ کمبود ویتامین ها
ـ وجود یک بیماری مزمن
ـ بیماری مغز استخوان
ـ وجود یک بیماری ژنتیک که مثالً
باعث تخریب ســریع تر از معمول
گلبول های قرمز بشود.
ـ وجود یک خونریزی ،یعنی خروج
خون از رگ های خونی.
گلبــول هــای قرمــز ســلول
هــای خونــی هســتند که شــامل
هموگلوبین هستند .هموگلوبین
از یــک پروتئین به نــام گلوبین و
یک پیگمان (رنگ دانه) به نام هم
 hémeتشکیل شــده و به خاطر
این رنــگ دانه ،رنگ خــون قرمز
اســت و بر اثر وجود آهن اکسیژن
را از ریه ها گرفته به طرف ســلول
های بدن می برد .اکســیژن برای
تولید انرژی در سلول ها الزم است
و باعث می شــود که اعضای بدن
بتوانند به فعالیت های خودشــان
ادامــه بدهنــد .پیگمــان دارای
اکســیژن دارای رنگ قرمز روشن
در ســرخ رگ ها گردش می کند.
هموگلوبین پس از دادن اکسیژن
به سلول ها اکســید دو کربن آنها
را که بر اثر ســوخت و سوز سلولی

>> بخش 1
از  2بخش

تولید شــده به طرف ریه می
برد بنابراین دارای رنگ قرمز
تیره اســت و در سیاهرگ ها
جریان دارد.

مهمترین انواع کم خونی
•

کم خونی بر اثرکمبود آهن:
این نوع کم خونی بیشــتر از همه
دیده می شــود .قاعدگی شــدید و
تغذیه با مواد غذایی کم آهن علت
اصلی آن اســت .در این کم خونی
اندازه گلبول های قرمز عوض شده
کوچکتر از سلول طبیعی است.
•
کم خونی تولید شده بر اثر کمبود
ویتامین ها:
بر اثــر این نوع کــم خونی گلبول
های قرمز تغییر شکل داده و بسیار
بزرگ می شوند و بیشتر از همه بر
اثرکمبود ویتامین  B12و ویتامین
( B9اســید فولیک) که اولی بر اثر
کمبود این ویتامین در مواد غذایی
و دومــی بر اثر بد جذب شــدن آن
توسط روده و یا وجود یک بیماری
به نام Pernicieuseاست.
•
کم خونی بر اثر یک بیماری مزمن:
چندیــن بیمــاری مزمــن و گاهی
درمــان آنها می تواننــد باعث کم
شدن گلبول های قرمز در گردش
خون بشــوند ،مثل ســرطان ها،
بیمــاری  Crohnو بیماری های
انفالماتوار مثل ارتریت دو ماتوئید.
کــم کاری کلیــوی هم مــی تواند
عامل کم خونی باشــد زیــرا کلیه
ها هورمون Érythropoïétine
ترشح می کنند هورمونی که باعث
تقویــت تولیــد گلبول هــای قرمز
اســت .در این کم خونی گلبول ها
اندازه و حالت طبیعی دارند.
•
کم خونی بر اثر خونریزی:
از دست دادن مقدار مهمی از خون
بــر اثر یــک تصادف ســخت ،یک
عمــل جراحی یا زایمــان می تواند
باعــث کم خونی بشــود .بعضی از
مشکالت دســتگاه گوارشی مانند
زخم معده ،پولیپ هــای روده ای
و سرطان کولورکتال نیز می توانند
علت کم خونی باشند آن هم بر اثر
یک خونریزی سبک ولی دائمی در
مدفوع که گاهی دیده نمی شود و

در مدتی طوالنی.
•
 Anémie hémolytiqueـ
ایــن نوع کم خونی بــر اثر تخریب
بســیار ســریع گلبول هــای قرمز
تولید می شــود .ممکن اســت که
بــر اثر یک عکس العمل دســتگاه
دفاعی بدن (اتو ایمیون) یا آلرژیک،
وجود توکســین در خون ،عفونت
ها مانند ماالریا و یا مادرزادی مثل
کم خونی فالســی فورم ،تاالسمی
و غیره .نوع مادرزادی بیشــتر در
افریقایی ها دیده می شود.
•
Anémie sidéroblastique
یــک ســری از کــم خونــی هایــی
هستندکه به ندرت دیده می شوند
و در این کم خونی ها گلبول های
قرمز قادر نیســتند که آهن را روی
هموگلوبیــن نصب کننــد و بر اثر
یک مشــکل آنزیمی مادرزادی و یا
دچار شــدن بعدی اســت .گلبول
های قرمز کوچک تر از حد طبیعی
هستند.
•
 Anémie aplastiqueـ
این بیماری نــادر موقعی به وجود
مــی آید که مغز اســتخوان قادر به
تولید کافی سلول های اولیه خون
نباشــد .در این حالت بیمار دچار
کمبود گلبول های قرمز و سفید و
پالکت هاست .در  50درصد موارد
این بیماری بر اثر مواد ســمی وارد
شده در بدن تولید می شود .بعضی
از داروها و پرتو درمانی ها و بیماری
هــای خطرنــاک مانند ســرطان
مغز استخوان مثل لوسمی هم از
عوامل ایجاد بیماری هستند.

تشخیص
برای تشــخیص ،ســیمپتوم های
بیماری کافی نیســت و حتم ًا باید
آزمایشات خونی انجام شوند .یک
هماتوگرام (فورمول خونی کامل)
توسط پزشک درخواست می شود.
ســه عامل مهم در این آزمایشات
مطالعه می شوند:
ـ میزان هموگلوبین در خون (گرم
در لیتر) یا در  100میلی لیتر خون
ـ میزان هماتوکریت ،حجم گلبول
هــای قرمــز در خون گرفته شــده
نسبت به حجم آن.
ـ شــمارش گلبــول هــای قرمــز،

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
چند میلیون گلبــول قرمز در یک
میکرولیتر خون وجود دارد.
البته که آزمایشــات خونی دیگری
هم الزم اســت که علت کم خونی
تشــخیص داده شــود مثل میزان
ویتامیــن هــا در خون ،انــدازه قد
گلبــول های قرمز ،میــزان آهن و
غیره.

سیمپتوم های کم خونی
اکثرکسانی که دچارکم خونی های
سبک هستند هیچ عالمتی ندارند
و شــدت ســیمپتوم ها بستگی به
شدت کم خونی ،نوع کم خونی و
سرعت تولید کم خونی دارد وقتی

کم خونی به آهستگی پیشرفت می
کند ســیمپتوم ها کمتر احساس
می شوند.
در این جا ســیمپتوم های مهم را
نام می بریم:
ـ خستگی
ـ رنگ پریدگی
ـ زیاد شــدن ضربــان قلب و تنگی
نفس مخصوص ًا پس از فعالیت
ـ دست و پای سرد
ـ سردرد
ـ سرگیجه
ـ آمادگی زیاد برای دچار شــدن به
بیماری های عفونی (در کم خونی
های آپالزی ـ هماتیت فالسی فورم

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

وهمولیتیک)
ســیمپتوم هــای دیگری هــم در
بعضی از انواع شدیدکم خونی دیده
می شوند مانند درد در اعضا ،شکم
درد ،درد در پشــت و در ســینه،
اشــکال در بینایی ،یرقــان و تورم
اعضا.
بایــد در نظر داشــت که کم خونی
امــکان مرگ را در حمالت قلبی و
یا سکته مغزی در افراد سالخورده
زیاد می کند.
بخش پایانی
در شماره آینده
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آمریکای شمالی؛ بزرگترین و نخستین هدف
هکرها در جهان

براســاس تازهتریــن گزارشهــای
منتشــر شــده در وب ســایت
 ،visualcapitalistمنطقــه
آمریــکای شــمالی که شــامل دو

کشــور ایــاالت متحــده و کانــادا
میشود ،نســبت به سایر مناطق
جهان بیشتر هدف حمله سایبری
و هکرها قرارگرفته است به گونهای
کــه در این تحقیقات اعالم شــده
اســت تنهــا در طول ســال ۲۰۱۷
میالدی ،بالغ بر یــک هزار و ۵۱۴
فقره حمله سایبری به زیرساختها
و شــرکتهای مختلف مستقر در
این منطقه صورت گرفته است که
 ۸۶درصد از مجموع کل حمالت
ســایبری و ســرقت اطالعــات در
جهان را تشکیل میدهد.
این در حالیســت که سایر مناطق
جهــان ســهم بســیار کمتــری از
هدف هکرها و مجرمان ســایبری
برای ســرقت اطالعات شــرکتها
و نهادهــای دولتــی و غیردولتــی
مختلف دارند.
بــه عنوان مثــال ،در همیــن بازه
زمانــی ،تنهــا  ۱۱۲مورد ســرقت
اطالعاتی در اروپا به ثبت رســیده
است و سهم آن در جهان  ۶درصد
اعالم شده است.
بــا توجــه بــه افزایــش روزافــزون
حمالت سایبری از سوی هکرها،
کشــورهای مختلــف زیــادی در
سراســر جهــان هــدف اینگونــه
حمالت قرارگرفتهاند و خســارات
جبرانناپذیری را متحمل شدهاند.
اخبــار و گزارشهایــی کــه طــی
ماهها و سالهای اخیر از حمالت
ســایبری و هــک بــه بانکهــا
و مؤسســات بــزرگ تجــاری و
اقتصادی شنیدهایم ،همگی حاکی
از یک اتفاق بســیار ناخوشــایند و
وحشتناک در حال وقوع هستند.
بدیهــی اســت که دیگــر نمیتوان
گفت هیچ فرد و یا هیچ ســازمانی
از گزنــد خطــرات و تهدیدهــای
حمالت ســایبری در امان اســت
و معلوم نیســت ایــن تهدید رو به
رشــد ،تا چــه زمانی قرار اســت به
طولبیانجامد.
بر اساس آخرین تحقیقات میتوان
دریافت که منطقه آمریکا شــمالی
نخستین هدف هکرها و مجرمان
ســایبری برای ســرقت اطالعات
شرکتها و ســازمانهای مختلف

رفتن اطالعات شخصی و
محرمانه آنها شده است.
بیش از  ۹۰درصد غولهای
همانطــور کــه در اخبــار
تکنولوژی و شرکتهای بزرگ
گذشــته اشــاره شــده
جهان در آمریکا مستقرند
است ،ســاالنه شــرکتها
و ســازمانهای دولتــی و
خصوصی بزرگی در سراسر جهان
متحمل خســارات و آســیبهای
جبــران ناپذیــری میشــوند که از
جملــه مهمترین آنها میتــوان به
حملــه ســایبری به شــرکت مالی
اکوئیفاکــس در آمریکا ،ســازمان
بهداشت و سالمت در انگلستان،
وزارتهــای دفــاع و امــور خارجه
بســیاری از کشــورها ،شــرکت
است:
طبــق دادههای ذکر شــده در این حسابرســی دیلویت ()Deloitte
نقشــه ،بعــد از منطقــه آمریکای در آمریکا اشاره کرد.
شمالی ،مناطق اروپا و شرق آسیا بــاج افــزار ،بدافزاری اســت که به
بــا اختصاص  ۶درصــد از مجموع مجرمــان اینترنتــی این امــکان را
کل حمــات ســایبری در جهــان میدهد تا بتوانند از طریق کنترل
در جایگاه دوم ،منطقه خاورمیانه از راه دور ،رایانــه شــخص قربانــی
و آفریقا بــا اختصاص یک درصد و را قفل کنند به گونــهای که کاربر
ســایر مناطق همچــون آمریکای نتوانــد از سیســتم خود اســتفاده
جنوبــی نیــز تنها با کمتــر از یک کنــد ،ســپس یــک پنجــره روی
درصــد ســرقت اطالعاتــی مواجه رایانه شــخص نمایان میشــود و
به او هشــدار میدهــد تا زمانی که
شدهاند.
تحلیلگــران در تشــریح و توصیف هزینهای پرداخته نشود ،نمیتواند
علــت اینکه چرا آمریکای شــمالی قفل فایلهای رایانهاش را بازکرده و
نخستین و بزرگترین هدف هکرها از آن استفاده کند.
بــرای ســرقت اطالعات به شــمار حــاال بــر اســاس پیشبینیهــای
تحلیلگــران و متخصصان امنیت
میرود ،خاطرنشان کردهاندکه
او ً
ال بالــغ بــر  ۹۰درصــد غولهای ســایبری ،بدافزارها و بــاج افزارها
تکنولوژی و شــرکتهای بزرگ و آنقــدر تکامل یافتهانــدکه احتما ًال
معــروف جهان در ایــاالت متحده در ســال آینده دیگر تنها به قفل و
آمریــکا مســتقر و فعال هســتند رمزنگاری کردن فایلهای موجود
بنابراین طبیعی اســت که هکرها در رایانهها اکتفا و بسنده نمیکنند
بــرای بــه دســت آوردن اطالعات و بــه طور کلی دسترســی کاربران
مورد نظر خود به آنها حمله کرده به فایلهای موجــود در رایانهها را
و دادههای موجود در زیرساختها قطع میکنند به گونــهای کاربر تا
و ســرورهای آنهــا را بــه ســرقت زمانی که پــول مورد نیاز مجرمان
ببرند ،طبــق گزارش وب ســایت ســایبری را نپردازد ،به هیچ وجه
،visualcapitalist
حتی نمیتواند رایانه خود را روشن
دومًا آنکه اغلــب حمالت هکری ،کرده و وارد آن شود.
ســایبری و بدافــزاری در جهان از حملــه ســایبری توســط بدافــزار
سوی چین ،کره شمالی و روسیه واناکرای ( )WannaCryبه طور
صــورت میگیــرد که هــدف آنها قطع یکــی از مهلکترین حمالتی
در منطقــه آمریــکای شــمالی به اســت که در طول سالهای اخیر
خصوص ایاالت متحده قرار دارد .صورت گرفته است.
کارشناسانامنیتسایبریپیشتر حمالتیکهبدافزارواناکرایدرسال
اعــام کــرده بودنــد کــه حتــی با گذشته به کشــورها ،سازمانها و
وجود تدابیر امنیتی بســیار باالی شرکتهای بسیاری کرد ،خسارات
ســازمانهای مختلــف در جهان ،جبران ناپذیر بسیاری را برای آنها
بدافزارها آنقدر تکامل یافته شدهاند برجای گذاشت.
که بتوانند اطالعات مورد نظر خود بــه تازگی نیــز ویــروس رایانهای و
را به سرقت ببرند.
بدافزار "خرگوش بد" ســرو صدای
بر اساس گزارشهای منتشر شده ،بســیاری به راه انداخته است و به
بد افزارها ،باج افزارها و حمالت
شــرکتها و بانکها و مؤسســات
DDOS
کوچــک و بزرگــی در کشــورهای
 Denial-of-service attackمختلف بخصــوص در اروپا حمله
از جمله تهدیدهای امنیتی بودند کرده و اطالعات محرمانه آنها را به
که از ســال  ۲۰۱۶کاربران فضای سرقت برده است.
(گزارش سیتنا)
مجازی را در معرض خطر حمالت
ســایبری قرار دادهاند و موجب لو

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع

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

یین وقت قبلی
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چرا توسعهی دولتمحور...
امنیت کشور کمک کرده و چقدر
برای این کارها هزینه شده است.
رادیــو و تلویزیــون دولتــی غیر از
اتالف ساالنه هزاران میلیارد تومان
و خدمت به تحمیق و سرکوب چه
میکنند؟ مردم ایران زندگی بهتری
بدون این نهاد نمیداشتند؟
اگــر رادیو و تلویزیــون دولتی نبود
امکان نداشــت کسی در شهرهای
مختلف کانال رادیویی تاسیس و
اداره کند؟
•
مو سیقی
موســیقی ایــران بیــش از همهی
حوزههای فرهنگی و هنری توسط
جمهوری اسالمی زیان دیده است.
در نهایت بعد از نابودی موسیقی،
مداحی و نوحهخوانی شــد مبنای
موسیقی رســمی .آنها که کشته و
مردهی نظارت دولتی بر موسیقی
برای توســعهی این هنــر و حذف
آغاسی و سوسن و جواد یساری یا
شهره و لیال فروهر و دلکش بودند
نتیجــهی آن را دیدنــد .موضــوع
اسالمی شدن یا مارکسیستی شدن
دولت نیســت .هــر دولت دیگری
با هــر ایدئولــوژی موســیقی را با
دولتــی کردن نابــود میکرد چون
ایــن مردماند که با جیب خود باید
موسیقی را زنده نگاه دارند ،چه با
خرید بلیت کنســرت ،چه با خرید
آلبــوم و چه بــا پرداخــت به معلم
موســیقی برای تدریس موســیقی
به فرزندانشان .برنامهی موسیقی

>> ادامه از صفحه11 :

مــدارس یا ارکســترهای شــهرها
نیز بــدون تامین هزینه از ســوی
مردمان محله و شــهر غیرممکن
است .بدون این رابطهی مستقیم
موســیقی ملــی و محلــی وجــود
نخواهد داشــت .آنچه از موسیقی
در ایران مانــده و افرادی که هنوز
میتوانند تار و سه تار و کمانچه و
سنتور و تنبکی بنوازند همه کسانی
هســتند که خانوادهشان دست در
جیــب کــرده و برای آموزششــان
پرداخــت کردهاند .دولتــی کردن
تولید و پخش موسیقی این هنر را
نابود کرده است.
*****
دو موضوع همیشه برای ضرورت
دولتمحوری توسعه ذکر میشود.
نخســت آنکه مشــکالتی کــه آمد
بــه نــوع دولت بــاز میگــردد و نه
دولتمحوری!
دولتمحــوران میگوینــد دولــت
جمهــوری اســامی بوده کــه در
این زمینه شکســت خورده اســت
امــا واقعیــت این اســت کــه هیچ
دولتی در جهــان کنونی ما در این
زمینه موفق نبوده است؛ مگر آنکه
موانــع را برای بخــش خصوصی و
سرمایهگذاری خارجی فراهم کرده
باشد.
کســانی که چنیــن بــاوری دارند
باید یک نمونه از توســعهی موفق
دولتمحور ذکر کننــد که دخالت
دولت ســبب توســعهی متوازن و
پایــدار و همه جانبه بــوده و بعد از

چنــدی پایش را از آن حوزه بیرون
کشیده و آن حوزه به حیاتش ادامه
داده اســت .هر جا کــه کار و باری
دولتــی شــده ،در ادامه مثل انگل
به دولت وابسته مانده و ضرر داده
است تا زمانی که دولتها تصمیم
به رها کردن آن گرفته باشند (مثل
سینمای روســیه در دوران بعد از
کمونیسم که به دیار باقی شتافت).
موضــوع دوم ذکــر موفقیتهای
بخش دولتی است.
اینها افسانهاند و نه واقعیت!
ممکن اســت قائالن به توسعهی
دولتمحور در جمهوری اسالمی
بهموفقیتهایدولتدرحوزههای
هستهای و موشــکی اشاره کنند.
ایــن شــواهد از اســاس بیاعتبار
هستند چون همهی ابعاد این امور
مخفی هستند و شهروندان ایرانی
نمیدانند جمهوری اسالمی دقیقا
امکانات هســتهای و موشکیاش
را از کجا و چگونه به دســت آورده
است .آنچه میدانیم آن است که
اوال جمهوری اسالمی روابط بسیار
نزدیکی با کر ه شــمالی و پاکستان
داشته و به احتمال زیاد آن امکانات
را خریداری کرده است.
و دوم آنکــه دیپلــم ر ّدیهــای
ســپاهی و بسیجی و دانشگاههای
ورشکســتهی دولتی و دکتراهای
ســاختگی کــه بــه دانشــجویان
میدهنــد نمیتوانســته کارآفرین
صنعتیبسازد.
•
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خطر نابینایی افراد
سیگاری دو برابر
دیگران است

بی بی ســی :متخصصان هشــدار میدهند که
میلیونهــا نفر در بریتانیا با ســیگارکشــیدن،
بینایــی خــود را به خطــر میاندازند .بــا وجود
ارتباط روشــن میان دخانیات و نابینایی ،بنابر
نظرســنجی انجمن بیناییســنجی ،فقط یک
پنجم افراد از اینکه سیگارکشیدن ممکن است
باعث نابینایی شود ،آگاهی دارند.
به گفته "انجمن ســلطنتی نابینایان بریتانیا"،
کسانی که ســیگار میکشند دو برابرکسانی که
سیگار نمیکشند ،ممکن است نابینا شوند.
دود تنباکو باعث بعضی از بیماریهای چشمی
میشــود و بعضــی از بیماریهــای چشــمی را
وخیمترمیکند.
چگونه سیگار کشیدن باعث صدمه به چشم
میشود
دود سیگار دارای موا د شیمیایی سمی است که
باعث ناراحتی و آسیب چش م میشود.
برای مثال ،فلزات ســنگین ،مانند روی و مس
در پشــت عدسی چشم یا همان قسمت شفاف
پشت مردمک چشم جایی که شعاعهای نور در
آنجا متمرکز میشوند ،انباشته میشوند و باعث
ایجاد آبمروارید یا تاری عدسی چشم میشوند.
کشیدن ســیگار همچنین مشــکالت چشمی
مربوط به دیابت را تشدید میکند ،چون باعث
تخریب رگهای خونی پشت چشم (در شبکیه)
میشود.
سیگاریها سهبرابر بیشتر احتمال ابتال به تباهی
لکه زرد یا دژنراسیون ماکوال ناشی از سالخوردگی
را دارنــد ،عارضــهای کــه بینایــی مرکــزی فرد
را مختــل میکند و افــراد مبتــا ،توانایی دید
مستقیم و واضح را از دست میدهند.
و همچنیــن افراد ســیگاری  ۱۶برابر بیشــتر از
غیرســیگاریها دچــار نابینایی ناگهانــی بر اثر
اختالل عصب بینایی میشوند ،حالتی که مسیر
رسیدن خون به چشم مسدود میشود.
در نظرســنجی از  ۲۰۰۶فــرد بزرگســال۱۸ ،
درصد از آنها به درســتی پاســخ دادندکه سیگار
کشــیدن خطــر نابینایی و صدمات چشــمی را
افزایــش میدهد در حالی که ســه چهــارم افراد
شــرکتکننده ( ۷۶درصد) فقط میدانستند که
سیگارکشیدن باعث سرطان میشود.
انجمن بیناییسنجی اعالم کرده است که ترک
ســیگار و پرهیز از دخانیات ،همــراه با مراجعه
منظــم به پزشــک و ســنجش بینایــی ،یکی از
بهترین راهها برای حفظ سالمت بینایی است.
عایشــه فضالیی ،بیناییســنج و مشاور بالینی
انجمن بیناییسنجی میگوید" :بیشتر مردم از
ارتباط میان ســیگارکشــیدن و سرطان اطالع
ی خود
دارند امــا از تأثیر دخانیات بر چشــمها 
بیاطالعهستند".
سیگاریهایکمتر
در بریتانیا ۱۷ ،درصد مــردان و  ۱۳درصد زنان
یعنی حدود  ۷.۴میلیون نفر سیگاری هستند.
بیش از نیمی از این افراد ( ۶۱درصد) میگویند
که میخواهند سیگار را ترک کنند.
آمــار اداره آمــار ملی نشــان میدهد کــه میزان
ســیگاریها کاهش پیدا کرده اســت که نسبت
بــه آمار ســال  ۲۰۱۱که بیشــتر ســیگاریها را
افراد  ۱۸تا  ۲ ۴ســال تشکیل میدادند ،کاهش
چشمگیریاست.
در ســال  ،۲۰۱۷حــدود  ۲.۸میلیون نفر یعنی
حدود  ۵.۵درصد از جمعیت بریتانیا از ســیگار
الکترونیکی استفاده میکردند و بیشترین دلیل
برای اســتفاده از آن کمک به ترک ســیگار بوده
است.
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منابع
تشخیصی رسمی داشتند
امــا یک نفــر از هر ســه نفر
بیمــاران "ســالم" مطلقــ ًا
نشانههای یبوست را در خود
تشخیص نداده است.
و ایــن تحقیــق دریافت که
پزشــکان و مــردم در مورد
نشــانههای یبوســت با هم
توافــق ندارنــد و همعقیده
نیستند.
پزشــکان تأکیــد بســیاری
بــر دفعات دفــع مدفوع ،به
عنوان نشــانٔه یبوست دارند
اما فقط نیمی از مردم عادی
کــه گفتنــد دچار یبوســت
هستند ،چنین نشانهای را
تجربه کرده بودند.

یبوست وضعیت خیلی شایعی است و در
سراسر جهان یک نفر از هر هفت نفرکه
از هر نظر دیگری ســالم است ،مبتال به
آن است.
یبوســت به معنای مشــکل در مدفوع
کــردن و تخلیــه رود ه و خــارج شــدن
مدفوع اســت امــا روش تشــخیص آن
بسیارگوناگون است.
پژوهشــگران میگویند این فهرستی از
شــش گروه از نشــانههایی اســت که با
توجــه به آنها میتوان تعریف جدیدی از
یبوست ارائه داد:
• ناراحتی و درد و نفخ شکمی ،لباسها
تنگ میشوند و به شکم فشار میآورند
• ناراحتــی مقعــدی ،خونریزی بر اثر
فشــار زیاد و درد و احســاس سوزش در
مقعد
• دفعــات کــم دفــع مدفــوع و مدفوع
سفت ،دفع مدفوع طبیعی معمو ًال از سه
بار در روز تا سه بار در هفته در بین افراد
مختلف متغیر است
• اختالل حسی ،نداشتن احساس نیاز
به تخلیٔه مدفوع یا تخلیٔه ناقص مدفوع

• نفخ و باد شکم صدادار یا بودار
• بیاختیــاری در دفــع مدفوع ،دفع و
ترشح غیراختیاری مدفوع یا خونریزی
از مقعد

این فهرست بر چه مبنایی است؟
پژوهشگران از  ۲۵۵۷نفر از افراد معمولی
و  ۴۱۱پزشــک عمومی و  ۳۶۵پزشــک
متخصص بیماریهای دستگاه گوارش
تحقیــق کردند و نتیجــه آن را در مجلٔه
بیماریهــای دســتگاه گــوارش امریکا
منتشرکردند.
آنهــا دریافتند که آنچه بیشــتر مردم به
عنوان نشــانههای یبوست میشناسند
در هیچ کدام از منابع تشخیصی رسمی
نیامده است؛
که شامل این موارد است:
• صرف زمــان طوالنی در توالت بدون
دفع مدفوع
• زور زدن و فشار آوردن
• نیاز به مصرف ملین و مسهل
با این که بیشتر افرادی که گفتند دچار
یبوست هستند نشانههایی متناسب با

پژوهشگران چه
میگویند؟
دکتر ایرینی دیمیدی ،مؤلف
پژوهش کینگــز کالج لندن
میگوید" :تحقیق ما نشــان
میدهد که کســانی که در جســتجوی
یافتن کمک برای نشــانههای یبوست
هستند ،همیشه این نشانهها را درست
نمیشناسند و تشــخیص نمیدهند و
درماننمیکنند".
ً
او در ادامه گفت که یبوســت معموال بر
اثرکمبود فیبر و مایعات در رژیم غذایی
فــرد ،اتفــاق میافتد اما خود یبوســت
میتواند نشانٔه مشکل نهفتهتری مانند
ســرطان رودهها ،التهابهای دستگاه
گوارش یا بیماریهای رود ه باشد.
دکتر دیمیدی میگوید" :اگر نشانههای
مشکالت گوارشــی را در خود مشاهده
کردید ،همیشه بهترین کار مشورت با
پزشک است".
دیگر متخصصان چه میگویند؟
جولــی هرینگتــون ،از ســازمان خیریٔه
دســتگاه گــوارش بریتانیــا ،میگویــد:
"شــنیدن حرفهای بیمــاران در مورد
یبوست بسیار مهم است ،بیماران بنابر
تجربهشان ،متخصص هسستند و وقتی
تجربههای آنها بــا نظرات متخصصان

فسردگیم
آیاا

جواب کوتاه این اســت که بله افســردگی می
تواند مسری باشد .ولی نه به این
تعبیر که اگر به یک فرد افسرده
دست بدهید بیماری اش به شما
منتقل می شود.
علو م
دههــا ســال اســت کــه محققیــن
روانشناســی و جامعه شناســی به این حقیقت اشاره
کرده اند که رفتارهای ســالم و ناســالم می توانند به
دیگران منتقل شود .از ترک کردن سیگار تا خودکشی
و همه احساســات و عــادت های بشــری می توانند
توسط دیگران ،تقلید و تکرار شوند.
افســردگی معموال همراه با مجموعه ایــی از رفتارها
و عادتهــا اســت نظیــر
تصمیمــات غیرمنطقــی،
بدبینی ،ایرادگیری ،کنسل
کــردن قرارهــای جمعی ،و
لذت نبردن از خوشــی های
معمول در زندگی… اعمال
و احساساتی که قابل سرایت
به دیگران هستند.

ریاست؟
س

دانســتن ایــن
موضــوع به معنای این نیســت که از
افراد افسرده که می شناسید فاصله بگیرید .اگر در قدم
اول بپذیریدکه مشــکالت و رفتار آدم های افســرده،
عالئم بیماری شان اســت ،مصونیت را نصیب خود
ساخته اید.
وقتی بپذیرید که آنها بیمار هستند و ادا در نمی آورند
یا تنبل و فرصت طلب نیســتند .راحت تر می توانید
همانطوری که هستند درک شان کنید.

همراه شــود ،بــه نتیجٔه
درستی خواهیم رسید".
او همچنیــن اضافــه میکنــدکــه همه
یبوســتها مثــل هــم نیســتند و افراد
مختلف ،نشانههای گوناگونی دارند.
"مشــکالت دفــع مدفــوع کمتــر از
مشــکالت و بیماریهای دیگر مطرح
میشود چون بیشتر مردم به دلیل ترس
یا شــرم معمو ًال بین  ۶تــا  ۱۲ماه برای
مطرح کردن آن معطل میکنند".
"باید با بدنتان هماهنگ باشــید
وعادتهایش را دریابید".

چند بار دفع مدفوع طبیعی است؟
پاســخ این پرســش آسان نیســت  ،هر
آدمی با آدم دیگر فرق دارد.
در تحقیــق ،هفــت بار دفــع مدفوع در
هفته ،میزان متوســط در میان افرادی
بود که یبوست نداشتند اما متخصصان
میگویندکه از سه بار دفع مدفوع در روز
تا ســه بار در هفته هــم میتواند عادی
باشد.
خود شما بهتر از هرکسی میدانید چند
بار برای شما طبیعی است و مراقب هر
تغییری در این روال باشید.
درمانهای ممکن چیست؟
بیشــتر افــراد مشــکل را خودشــان
تشخیص میدهند و با افزایش مصرف
فیبــر در رژیــم غذایی خود و نوشــیدن
مایعات بیشــتر تالش میکنند مشکل
خود را رفع کنند.
فیبــر در نــان ســبوسدار ،پاســتای
ســبوسدار ،میوهها ،آجیــل و غالت و
حبوبات یافت میشود.
ورزش بیشتر و وعدههای غذایی منظم
هم به رفع یبوست کمک میکند.
اگر تغییر رژیم غذایی و روش زندگیتان
کمکی به رفع یبوست نکرد ،میتوانید از
داروخانهها مل ّین یا مسهل تهیه کنید.
امــا اگــر مشــکالت ادامــه پیدا کــرد و
نشانههای دیگری هم مشاهده کردید،
ک خود مشورت کنید.
حتم ًا با پزش 
•

یادتان باشــد بیشترین انرژی منفی
که نصیب شــما می شــود و شما را
در معرض ســرایت رفتار افسرده آنها قرار می
دهد این است که تالش کنید آنها را معالجه کنید یا
با ذکر پیشنهادات تان ،متوقع باشد که آنها خودشان
را معالجه کنند.
شــما برای عزیزان افســرده فقط یک حامی مهربان
باشید و در حد مقدور با احساست خود و آنها کلنجار
نروید .آنها را همانطور که هســتند بپذیرید و نشــان
دهیدکه دوست شان دارید و می خواهید وقت و زمان
برای شان بگذارید.
این نکته اصلی هم ضروری است مطرح شود که اگر
عالئم افسردگی در خانواده
تان باشد ،اگر سیستم دفاع
بدنی تان ضعیف باشد یا اگر
خودتــان و موقعیت زندگی
تان سرشــار از تنش باشــد
شــاید افسرده شــدن تان از
طریــق رفاقــت با یــک فرد
افسرده ممکن باشد.
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French courses offered to immigrants by
the Government of Québec

residing in Québec and
hold a Certificat d’acceptation du Québec (Québec
Acceptance Certificate) are
eligible for the format with
a tutor.
Prior to this, these individuals only had access to
the self-training format.
No financial assistance is
provided for online French
courses.

Since July 1, 2019, a
greater number of immigrants have access to free
French courses offered by
the Government of Québec,
and increased financial
assistance.
•
What’s new for full-time
courses
(25 or 30 hours per week)
• Anyone holding an immigration status, regardless of
how long they have lived
in Québec, can take a free
full-time French course and
obtain financial assistance
offered for participating in
this course. Prior to this,
only immigrants living in
Québec for less than five
years were eligible.
• Financial assistance for
immigrants registered in
a full-time French course
offered by the Ministère
de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion
(MIDI) has also increased,
from $141 to $185 per
week.

This news release by
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion (MIDI) is a
great step towards helping
new and old immigrants
learn the French language.
Before this news, only
immigrants who lived in
Quebec for less than five
years were eligible. Now,

Transportation and commuting allowances have
not changed, nor have child
care allowances for a maximum amount of $25 per
child or dependent person,
per day of training.
•
What’s new for part-time
courses
(4, 6, 9 or 12 hours per
week)
• Financial assistance of
$15 per day of training, a
first!
• A child-care allowance,
which has increased from
$7 to $9 per day of training, per child or dependent
person.
•
What’s new for individuals temporarily residing
in Québec
• Temporary workers,
foreign students, as well as
their spouse, are eligible
for full-time and part-time
French courses as well as
the accompanying financial
assistance.

Prior to this, individuals
who were temporarily
residing in Québec did
not have access to in-class
French courses offered by
the Government of Québec.
•
What’s new for online
courses
• Individuals temporarily

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

Tel.: 514-777-3604
.سلیا ساسیچ آلمانی قسمت کند
دســتکش طالیــی دوره پیشــین
به هوپ ســولو دروازهبــان آمریکا
،رسید که در این دوره از مسابقات
BBC کارشــناس ورزشی شــبکه
.بود
 کره، چین،در جام هشتم استرالیا
 ژاپــن و تایلند نمایندگان،جنوبی
 چیــن و، بودنــدکــه ژاپــنAFC
استرالیا از گروهشان صعود کردند
اما هر ســه تیم با قبول شکست از
.دور رقابتها حذف شدند
آمریــکا در مرحله گروهی با به ثمر
، گل مقابــل تایلنــد۱۳ رســاندن
پرگلتریــن نتیجــه در تاریــخ جام
 این.جهانی زنان را به جا گذاشت
تیم در گروهش سه گل به شیلی و
.دو گل هم به سوئد زد
شاگردان جیل الیس برای راهیابی
 در دور حذفی به ترتیب،بــه فینال
 فرانسه میزبان جام،مقابل اسپانیا
.و انگلیس پیروز شدند
تیم انگلیس در بازی ردهبندی نیز
مقابل ســوئد تن به شکست داد و
.به عنوان چهارمی قناعت کرد

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

• فینــال جــام ششــم را آمریکا و
 وقت قانونی و.ژاپن برگزار کردنــد
.وقت اضافه با تســاوی تمام شــد
در ضربــات پنالتی ســه ضربه اول
 ژاپن روی سکوی.آمریکا گل نشد
نخست ایســتاد که اولین و آخرین
.قهرمانی برای آسیاییها بود
،• در جام هفتم به میزبانی کانادا
مجــدد ًا آمریــکا و ژاپن بــه فینال
 آمریکاییها با انگیزهای.رســیدند
چشــمگیر برای انتقام بــه میدان
آمدنــد و پنــج بــر دو به پیــروزی
.رسیدند
بــا احتســاب جــام قهرمانــی کــه
 این،آمریکاییهــا به خانــه بردند
،تیــم در هشــت دوره از رقابتها
 یک مقام نایب،چهار جام قهرمانی
قهرمانی و ســه عنوان سومی را در
 یک،کارنامه خود ثبت کرده است
.کارنامه درخشان و بینظیر
 بازیکن آمریکایی که در،کارلی لوید
بازی فینال امسال مقابل هلند هم
 در،در دقایــق پایانی به میدان آمد
فینال دوره قبلــی و در همان یک
ربع آغازین مسابقه هت تریک کرد
تا عنوان خانم گلی جام جهانی را با

 و به میزبانی چین پایهگذاری۱۹۹۱
 جام قهرمانی در اولین دوره به.شد
 نروژ در رده دوم قرار.آمریکا رسید
. سوئد هم سوم شد.گرفت
 نروژیها توانستند با،• دوره دوم
.غلبه بر آلمان به قهرمانی برسند
آمریکا مدافع عنوان قهرمانی روی
.سکوی سوم ایستاد
 میزبان۱۹۹۴ • آمریــکا که ســال
،جام جهانــی فوتبال مــردان بود
 جــام جهانــی زنــان۱۹۹۹ ســال
را برگــزار کــرد و در فینــال داغ و
 چین را در ضربات پنالتی،جنجالی
.برد و جام را در خانه نگه داشت
 آمریکا برای دومین۲۰۰۳ • سال
دوره پیاپــی میزبان بود اما دو تیم
 آلمان بر.اروپایی فینالیست شدند
ســوئد غلبه کرد تا برای نخستین
 آمریکا با برتری.بار قهرمان شــود
بر کانادا یک بار دیگر روی سکوی
.سوم ایستاد
 آلمان،• در فینــال پنجمین دوره
در برابر برزیل به پیروزی رســید تا
 آمریکا.از جــام قبلیاش دفاع کند
نیز برای ســومین بار روی سکوی
.سوم ایستاد

1398  تیر25  1430  شماره 25 سال

you can participate in the
French courses no matter
how long you have been an
immigrant in Quebec.
The most exciting point
about this news release is
that temporary workers and
foreign students are now
eligible for full-time and
part-time French courses
with financial assistance.
Not only that but also the
spouses of temporary workers and foreign students can
also participate. This can
play an important role to
helping temporary immigrants integrate into society. Many know that living
in Quebec without knowing
how to speak French can be
very challenging. Everyday
activities to searching for
employment can prove to
be near impossible without
proper communication with
the local population.
Now, along with the newly
available French courses,
temporary immigrants can
also communicate with locals, listen to French radio
and watch French television shows to improve their
French.
This also plays an important role for temporary immigrants who are gaining
the experience in Quebec
either by working or studying to eventually apply
for Permanent Residency
through the Programme de
l’expérience québécoise
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(PEQ –Québec experience
program) which requires
proof of proficiency in the
French Language. The level of French knowledge is
currently set at B2 but this
might change and increase
in the future as the new
Coalition Avenir Québec
(CAQ) government is adamant about raising the level
of French required for the
PEQ program.
In conclusion, the new
regulations on the French
courses available to immigrants is a great step towards conserving Quebec’s
French heritage and will allow more people to uphold
the language in not only the
province of Quebec but in
Canada as a whole.
From: Quebec immigration
web site.
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
Regulated Canadian Immigration Consultant

www.michaelmonfared.com
info@michaelmonfared.com

514-656-8178

...ورزشی

تاریخسازی زنان آمریکا در فوتبال جهان
 از لحاظ گســتردگی،جهانی زنان
 توجــه بــه،پوشــش رســانهای
رخدادهــای متن جام و جلب نظر
 پیشرفت،هواداران فوتبال در دنیا
چشــمگیری نســبت به دورههای
.اولیه جام جهانی زنان داشت
بازتــاب گســترده رقابتهــا در
شــبکههای اجتماعــی و توجه به
ستارههای برجســته فوتبال زنان
 سبب شــده بود که،در رســانهها
هشتمین دوره جام جهانی فوتبال
زنان وضعیتی متفاوت از دورههای
.پیشین داشته باشد
• جام جهانی فوتبال زنان از سال

چهارمین بار جام قهرمانی را باالی
.سر خود بردند
 رئیسجمهوری،امانوئل مکــرون
 پادشاه، و ویلم آلکساندر،فرانســه
 دو تماشاگر ویژه بازی پایانی،هلند
.جام هشتم بودند
 سه مهاجم،در این دوره از بازیها
با شــش گل زده در صــدر جدول
 الــن وایــت از.گلزنــان ایســتادند
 آلکس مــورگان و مگان،انگلیس
 شــریدا اسپیتس.راپینو از آمریکا
،هلنــدی هم بــا چهار پــاس گل
.بهترین آمار را به جا گذاشت
این دوره مانند دوره پیشــین جام

 برتــری دو بر صفر تیم-تیــر۱۶
ملی فوتبال زنان آمریکا مقابل هلند
 در- تیرماه۱۶-که یکشنبه شب
اســتادیوم شهر لیون فرانسه ثبت
 تنها راقم قهرمانی این تیم در،شد
هشتمین دوره جام جهانی فوتبال
 بلکه لحظ ه تاریخسازی،زنان نبود
پرافتخارتریــن تیــم فوتبــال زنان
.جهان بود
زنــان فوتبالیســت آمریکایی که با
برجا گذاشــتن آماری شــگفتآور
در هر هشــت دوره این مسابقات
توانســتهاند یکی از عناوین اول تا
 برای،ســوم را نصیب خود کننــد
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راس پرو غول صنایع و سیاستمدار سابق
آمریکاییدرگذشت
راس پــرو میلیــاردر اهل تگزاس
کــه در دهه  ۹۰میــادی دو بار
در انتخابات ریاست جمهوری با
نامزدهای دو حزب اصلی آمریکا
رقابت کرد در ســن  ۸۹ســالگی
درگذشته است.
او کــه شــخصیتی متفــاوت،
خودجوش و مصمم توصیف می
شــد در ســال  ۱۹۶۲با تاسیس
شــرکت داده های کامپیوتری از
پیشگامان این صنعت شد.
امــا او در انتخابات ســال  ۱۹۹۲با
شــعار نیاز به یک بودجه متوازن و
پایان برون سپاری اشتغال مشهور
شد.
راس پــرو در آن ســال تقریبــا یک
پنجم آرای عمومی را در انتخاباتی
که ســه نامــزد داشــت از آن خود
کرد.
به این ترتیب او یکی از موفق ترین
نامزدهای مستقل در تاریخ آمریکا
شــد و تصور می شود با حضورش
به پیروزی بیل کلینتون در مقابل
جورج اچ دبلیو بوش کمک کرد.
او بــار دیگــر در ســال  ۱۹۹۶در
انتخابات شــرکت کرد کــه پس از
تشکیل حزب اصالحات بود.
پزشــکان پیشــتر در ســال جاری
تشخیص دادند او به سرطان خون

مبتال شــده اســت .مایک پنس،
معاون رئیس جمهــور آمریکا ،در
واکنــش به این خبرگفت که راس
پــرو "یــک آمریکایی بــزرگ ،یک
میهن پرست واقعی و حامی ثابت
قدم ارتش آمریکا بود".
جورج دبلیــو بوش رئیس جمهور
سابق آمریکا که پدرش رقیب آقای
پرو بــود او را یک "میهن پرســت
قــوی" توصیف کرد که "تجســم
نظــام عقیدتــی آمریــکا و روحیــه
سرمایه گذاری" بود.
آقــای پــرو کــه در ســال  ۱۹۳۰در
جریــان رکود بزرگ متولد شــد در
فقــر بزرگ شــده بود .او بــا کار به
عنوان فروشــنده در آی بی ام وارد
صنعــت فنــاوری شــد و در ســال
 ۱۹۶۲در ســن  ۳۲سالگی شرکت

آییننامه احکام کیفری :آرامتر اعدام ...

"سیستم داده های الکترونیکی"
را بنیان گذاشت.
این شــرکت ثروت زیادی برای او
به همــراه آورد .او در دهه ۱۹۸۰
شرکت "سیستم های پرو" را راه
انداخــت که در نهایــت به بهای
 ۳.۹میلیارد دالر توســط شرکت
"دل" خریداری شد.
او بــه عنــوان کارفرمــا عــادات
عجیبی داشت و به ویژه به خاطر
اعمــال یک کد مشــخص لباس
پوشیدن مشهور بود .کارمندانش
بایــد پیراهن ســفید و کراوات می
پوشــیدند و ریــش گذاشــتن در
شرکت ممنوع بود.
زمانی که دو نفر از کارمندانش در
سال  ۱۹۷۹به دلیل اختالف بر سر
قــرارداد در ایران زندانی شــدند -
درست پیش از انقالب  -او با پول
خود یک گروه کماندوی شخصی
را برای نجات آنها فرستاد که الهام
بخش یک کتاب و فیلم شد.
او قهرمــان آرمــان هــای میهــن
پرستانه بود و در اواخر دهه ۱۹۷۰
و اوایل  ۱۹۸۰ادعا می کرد صدها
ســرباز مفقود آمریکا بعد از جنگ
ویتنــام به حال خود رها شــدند تا
اسیر شوند.

>> ادامه از صفحه16 :

قانونی بــود ،بــه دلیــل انتقادات
فراوان در ســال  ۲۰۱۵اعالم کرد
بــه اجــرای آن پایــان داده اســت.
انتقاداتی که عمدهترین آنها مربوط
بــه راهانــدازی تجارتــی پرســود و
غیرانســانی از قاچاق اعضای بدن
اعدامیان بود.
در همیــن زمینــه گزارشهــای
فراوانــی از ســوی ســازمانهای
حقوق بشــری در مورد برداشــتن
عضــوی از بــدن یــک فــرد اعدام
شده بدون رضایت او در این کشور
منتشر شده است.
همچنینمجبورکردنفرداعدامی
بــه اعــام رضایــت بــرای اهدای
عضــو خود معضل دیگری اســت
کــه با توجه به وضعیت روحی فرد
اعدامــی به نظر نمیرســد چندان
کار مشکلی باشــد؛ به ویژه که در
ایران اجــرای مجازاتهای قانونی
به نوعی با دین پیوند خورده است:
ترغیب زندانی به اینکه اهدای عضو
او میتواند ســبب بخشش در نزد
خدا شود.

از ایــن رو به نظر میرســد رضایت
کسب شــده از یک فرد اعدامی در
شــرایطی که او در یک قدمی مرگ
قــرار دارد ،رضایت کاملی نبوده و
فاقد مشروعیت است.
از سوی دیگر پیوند عضو بدن فرد
اعدامی از نظر پزشــکی نیز مسائل
فراوانی دارد .از نقطه نظر پزشکی
زندانیان در قریب به اتفاق کشورها
جزو افراد پر خطر محســوب شده
و از ایــن رو اهــدای عضــو آنها به
سادگی امکانپذیر نیست.
ایرج فاضــل ،رییس انجمن پیوند
اعضای ایران خرداد ماه ســال ۹۳
در همین زمینه با انتقاد شــدید از
بحث اهــدای عضو افــراد اعدامی
گفته بود:
«ایــن نغمه شــومی اســت که جز
سرافکندگی ،چیزی برای ما ندارد،
زیرا چنیــن کاری در هیج کجای
دنیا مرسوم نیست».
از ایــن رو بــه نظر میرســد تالش
دستگاه قضایی ایران در گنجاندن
موضــوع اهــدای عضــو افــراد

محکــوم بــه اعــدام در آییننامــه
اجرایی احکام کیفری ،بیشــتر از
آنکه مســالهای کارشناســی شده
باشــد ،ژســتی مذموم برای مفید
نشــان دادن مجازات اعــدام و در
نتیجه کاستن از انتقادات علیه آن
است ،به ویژه اینکه اجرایی شدن
این جریان ،خود منوط به آییننامه
دیگری شــده که با توجــه به رویه
کاری قــوه قضاییه ایــران احتماال
هیــچگاه تدوین نخواهد شــد .به
عالوه اینکــه واکنشهای صورت
گرفتــه به ایــن موضــوع از جانب
برخــی وکال و «مفید و کاربردی»
خواندن آن به روشنی نشان از این
هدف قوه قضاییه ایران دارد.
مدیار سمیعنژاد میگوید:
«مــا متاســفانه همچنان شــاهد
رویکــردی جدی بــرای کاهش و
لغو مجــازات اعدام در قوه قضاییه
نیســتیم و اجــرای ایــن مجازات
غیرانســانی و بیرحمانه کماکان
ادامه خواهد داشت و به جای عزم
و ارادهای جدی بــرای لغو اعدام،

"ارتباطات
غیراخالقی و فساد
مالیبیشترین
ختلفات قضات است"

بیشترین موارد تخلفات قاضیان
دانست.
او بــا بیــان اینکــه قضــات بایــد
مواظب وکالی زن باشــند گفت:
«برخــی از آنها با ناز کردن ســعی
میکنند قاضی را جلب رفتارهای
خود کنند کــه باید مواظب بود و
خوشبختانه قضات ما هوشیار و
مقاومهستند».

مرتضویمقــدم درجمــع قضات
و کارمندان دادگســتری اســتان
کرمــان گفــت« :از ایــن طریــق
پروندههایــی [بــرای قضــات ]
تشکیل شده اســت .خیلی برای
دســتگاه قضایی سخت است که
یــک قاضی کــه تجربــه اندوخته
اســت از دســتگاه قضایــی جــدا
شود».

احمــد مرتضویمقــدم ،رئیــس
دیــوان عالــی ایــران ،ارتباطــات
غیراخالقــی و فســاد مالــی را
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آسماان دلم از اخـتر و ماه تو گرفت
سـم
آ ان دگری خواهم و ماه دگری...

هـم

دردی

دوستان ارجمند و گرامی،
خانواده محترم همراهی
عزیــزانسوگوار

درگذشت غم انگیز دوست دیرین ما و عزیز دلبند شما،

مانایاد جناب آقای یحیا همراهی
را در مونتریال ،به شما دوستان مهربان
و همچنین به کلیه بستگان ارجمند
تسلیت عرض نموده؛ برای فرد فرد شما
آرامش و شکیبایی آرزومندیم.
ما را همراه و در کنار خود بدانید.
با آرزوی روزهای روشن

فیروز همتیان
و خانواده
شاهد مباحثی چون چگونگی اجرا
و اهدای اعضای بدن محکومان به
اعدام هستیم».
آییننامهای برای حفظ ظاهر
با وجــود تصریح و تاکید آییننامه
اجــرای احکام به برخــی از حقوق
فــرد محکوم بــه اعــدام (از جمله
درخواســت بــرای مالقــات بــا
اطرافیان ،اجرای مراســم مذهبی
اقلیتهــای دینــی ،نوشــتن
وصیتنامــه و اجــرای تشــریفات
قانونــی) ،رویــه عملــی دســتگاه
قضایی ایران ،به ویژه دایره اجرای
احکام ،به تجربه ثابت کرده است
اجرای این قوانین و مقررات کامال
ســلیقهای بوده و به ویژه در زمانی
که اتهــام فــرد محکوم بــه اعدام
سیاســی-امنیتی باشــد ،به هیچ

وجه رعایت نمیشود.
اعدام مخفیانه و شتابزده محمد
ثالث بدون طی کردن روال قانونی
و تشــریفات الزم در خرداد ســال
گذشــته و همچنین گزارشهای
فراوان از اعدام محکومان به اعدام
بــدون اطالع وکیالن مدافع و طی
تشریفات قانونی (از جمله مهآفرید
خســروی و رحیــم محمــدی،
اعدامهــای گروهــی در برخــی
زندانها بدون اطالع قبلی از جمله
در زندان مشــهد در سال  ۱۳۸۹و
موارد بسیاری از عدم تحویل جسد
فــرد اعدامــی به خانواده) ،نشــان
میدهــد روال تشــریفات قانونــی
اجــرای مجازات اعــدام در ایران تا
چه اندازه ناگوار اســت و دســتگاه
قضایی وابسته و غیرمستقل ایران

در چنیــن مــواردی چقــدر راحت
مرعوب فشارهای نهادهای امنیتی
میشود.
از این رو به نظر میرسد آییننامه
جدید بر خالف آنچه که از ســوی
برخــی «بدیــع و حائــز اهمیت»
عنوان شــده ،آییننامهای تزئینی
اســت کــه هــدف از ابــاغ آن
خاموش کــردن انتقــادات از رویه
دســتگاه قضایــی ایــران و قوانین
غیرانســانی و ناعادالنه آن اســت.
آییننامهای که به گفته سمیعنژاد،
مســئوالن جمهوری اســامی در
مجامع جهانی از آن به عنوان یک
«پیشــرفت در حوزه حقوق بشر»
یاد خواهند کرد و کارکردی جز این
ندارد.
معین خزائلی -زمانه
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ازنازی بپرس!...
الل که باشی،
ز
وپیداست...
آمسان در ت

تأثیر وابستگی بر
روابط

•
عدم احساس ارزشمندی:
در وابستگی ،ارزش و شایستگی
فرد توسط دیگران تعیین و تأیید
می شــود ،بنابرایــن در صورتی
کــه حتی یکبار مــورد تأیید قرار
نگیــرد ،احســاس ارزشــمندی
خود را از دست می دهد.
•
عدم شناخت توامنندی های
خود:
ناتوانی در شــناخت و عدم باور
توانمندی های خود ،که موجب
می شــود بدون حضور دیگران
نتواند به خواسته های خود برسد.
•
ترس و ناامنی:
فرد وابسته به دلیل نگرانی از مورد
قضاوت قرارگرفتن توسط دیگران
همیشه احساس ترس و ناامنی می
کند.
•
مانع هویت و فردیت یابی:
تکیه بر دیگران به دلیل وابستگی
مانــع اســتفاده از توانایــی فکــر و

جهان بازتابي از خود شماست ...
اگر خود را از درون دوست بداريد
و به خود مهر بورزيد
و ارج و ارزش نهيد ،
در زندگي بيروني نيز
همين حاالت آشكار خواهد شد ...
اگر طالب عشق بيشتري هستيد ،
به خود عشق بورزيد،
اگر خواهان پذيرفته شدن هستيد ،
خود را بپذيريد و
اگر از اعماق وجودتان خود را
محترم شماريد ،
همان سطح احترام را از هستي
فرا خواهيد خواند ...
دبی فورد

اندیشــه خــود در فرد وابســته می
شــود ،و در نتیجــه بــدون فکر از
دیگران تقلیــد و فرمانبرداری می
کند.
•
ناتوانی در تصمیم گیری:
وابســتگی موجب می شود فرد به
اطمینان دهی از ســوی شــخص
دیگر نیاز داشته باشد تا اطمینان
یابدکه کارش درست است.
•
عدم مسئولیت پذیری:

در بیشــتر مواقــع فــرد بــه
دلیل وابســتگی می ترســد
مسئولیت بپذیرد ،نمی توان
مخالفتش را با دیگران بیان
کند ،بنابراین تبدیل به فردی
بله گو می شود.
•
اضطراب:
فــرد وابســته چــون نمــی
تواند به تنهایــی پروژه های
شــخصی اش را شروع کند،
اعتمــاد بــه نفس خــود را از
دســت می دهد و در نتیجه
دچار اضطراب می شود.

زندگى مثل یک
كامواست...

از دستت كه در برود ،مى شود
كالف سر درگم،
گره مى خورد،
می پیچد به هم،
گره گره مى شود،
بعد باید صبورى كنى،
گره را به وقتش با حوصله وا كنى
زیادكه كلنجار بروى،
گره بزرگتر مى شود،
کورتر مى شود

خصوصیاتمتولدینفصلتابستان
بشر در دوران های قدیمی تر ،می بایست راهی برای اعتماد و بده بستان،
پیدا کند .برای همین به انواع تقسیم بندی در شخصیت انسانی توجه
کردند .بخش عمده اجتماعات بشری به تقسیم بندی شخصیت انسان
ها روی آوردند و بهترین شیوه ربط دادن خلقیات آدم ها به ماه های سال
و حرکات مداوم و قابل شناسایی ستارگان بود.
این روزها ،توجه به نشانه های فلکی ،جنبه سرگرمی یافته است هر چند،
بسیاری از انسان ها ،بخش های از این نشانه ها را برای خود درست می
یابند .اما واقعیت این است که دقت در رفتار و مرام انسان ها کاری است
هنوز از آن سود می جوید.
که علوم پزشکی و حتی روانشناسی،
دارنــد دور و بر آب
•
باشــند .عالقــه
متولدین تیر یا برج Cancer
یا سرطان
دارند به عزیزان
زندگــی شــان
احساساتی ،از خودگذشته،
کمــک کننــد.
ســمج ،وفــادار ،رویایــی،
همنشــینی بــا
مهربــان ،حســاس و پیگیــر
جمع آشــنا را ترجیح می
هستند ولی دمدمی مزاج ،بدبین
ِ
دهند.
و شکاک هم می توانند بشوند.
هنــر را دوســت دارنــد ،مانــدن و چون احساسات شان مثل چرخ و
سرگرم شــدن در خانه را به بیرون فلک ،مدام باال و پایین می شــود
رفتــن ترجیح می دهند .دوســت زندگی شان دســتخوش صدمات

زیادی می شود .از نظر شخصیتی،
شــناخت و رابطــه بــا آنهــا ،دقت
و توجــه بیشــتری مــی خواهد .با
غریبه ها راحت نیستند و آمادگی
دلبســتگی و وابســتگی شــان بــه
نزدیکان ،زیاد اســت .قلب شــان
همیشــه تصمیمات اصلــی را می
گیرد.
•
متولدین مرداد یا برج  Leoیا
شیر
خالق ،پرانرژی ،بخشنده ،خوش
قلب و شــوخ طبع هستند .اما در
عین حال مغرور ،تنبل و خودپسند
هم هستند.
عالقمنــد رنــگ هــای روشــن،
اهــل ســفر و تعطیالت و وســایل
گرانقیمت هستند .دوست ندارند
نادیــده گرفته شــوند .ذاتــا مدیر
هستند .بخشش و بزرگواری برای
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یک جایــى دیگر كارى نمى شــود
كرد،
باید سر و ته كالف را برید
یک گره ى ظریف و كوچک زد،
بعد آن گــره را توى بافتنى جورى
قایم كرد ،محوكرد،
جورى كه معلوم نشود
یادمان باشد...
گره هاى توى كالف
همان دلخــورى هــاى كوچک و
بزرگند.
همان كینه هاى چند ساله .
باید یک جایى تمامش كرد .
سر و ته اش را برید.
زندگى به بندى بند است.
به نام "حرمت"" ،مرز یا حریم " كه
اگر پاره شود  ،تمام...

️ روانشناسی شخصیت
شــخصیت یک فرایند درونی شده
است که نمود بیرونی پیدا می کند.
•
️معمــوال هــر آنچه در شــخصیت
دیگران موجب آزارمان میشــود،
بخشی از سایهی خودمان است.
•
اغلــب رنجش ما از افــراد دیگر به
علت مشکلی حلنشــده در وجود
خود ماست.
•
️هــر قضاوتی کــه درمــورد دیگران

میکنیم معموال فرافکنی
آن چیــزی اســت کــه در
ســایهی خودمان مخفی
شده است.
•
معمــوال
️مــا
نقطهضعفهای خود را به
دیگران نسبت میدهیم .
•
️مطالبی منفی که درمورد
دیگران میگوییم ،درواقع
همان چیزهایی است که
باید به خودمان بگوییم.
•
️وقتــی درمــورد دیگــران
پیشداوری میکنید ،در
حقیقــت داریــد درمورد
خودتــان پیــشداوری
میکنید.
•
️ وقتی کسی را دوست می
دارید؛ درواقع خودتان را
دوست می دارید.
•
️وقتی از کســی متنفرید ؛
در واقع از خودتان متنفر
هستید...
هرچــه بیشــتر و بهتــر
خودتــان را بشناســید
ارتبــاط بهتری با دیگران
خواهید داشت.
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اگرمیخواهیدزمین
خنورید...

اگــر میخواهید زمیــن نخورید و زخمی
نشوید هرگز راه نروید
•
اگــر میخواهیــد زخــم زبان دیگــران را
نشنوید هرگز با كسی صحبت نكید
•
اگرمیخواهید زخمعشقینخورید هرگز
عاشقنشوید
•
اگر میخواهیــد دیگران شــما را زخمی
نكنندهرگزمبارزهنكنید
•
اگر میخواهید خسته نشوید هرگزكاری
انجامندهید
•
اگــر میخواهید انتقــاد نشــنوید هرگز
چیزی ننویسید و نظر ندهید .
•
فقــط در رختخــواب نــرم و نــازك تــان
بخوابید و اصال هم از اتاق بیرون نیایید.
نه راه بروید نه مشاركتی داشته باشید نه
عاشق بشوید و نه مبارزه كنید نه كاری
انجام دهید نه بنویسید نه نظر بدهید تا
دیگران هرگز جرات نكنند شما را زخمی
كنند .
بشرطىكهحتماچندتاپمادآنتیبیوتیك
قوی تهیه كنیدكه دائما روی " زخم های
بســترى " كه در رختخــواب راحت تان
گرفته اید بمالید  .چون " زخم بســتر "
حاال حاال ها خوب شدنی نیست!

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
شان ،دوستان زیادی ایجاد خواهد
کــرد .به خاطر شــوخ طبع بودن
شــان ،همراهی و همکاری با آنها
راحت است.
زندگی می تواند بر آنها سخت شود
چون احساسات شان را بروز نمی
دهند .چون کوتاه آمدن را دوست
ندارند .چون گاهی یادشان می رود
که به اندازه کافی به دیگران توجه و
احترام نشان دهند.
•
متولدین شهریور یا برج Virgo
یا خوشه

اهل عمل ،وفادار ،منظم ،سخت
کــوش و دارای ذهنــی سرشــار از
قدرت تحلیل و تشخیص هستند.
در عیــن حال ،آدم های خجالتی،
نگــران و مراقــب جزئیــات هــم
هستند.
کارهــا را دوســت دارند به دســت
بگیرنــد .غــذای ســالم ،کتــاب و
واضح بودن وضعیت خودشــان یا
رابطه شــان با دیگران ،برای شان
مهم اســت .اهل ســرویس دادن
هستند .پر رویی را نمی پسندند.
توجــه شــان بــر جزئیــات ،از آنها

www.paivand.ca

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

نویسنده و روزنامه نگار خوبی می
سازد .از تجربه چیزهای جدید و نا
آشنا ،دوری نمی کنند.
زندگی شــان را به خودشان دشوار
می کنند چون نیاز دیگران را مقدم
بر خواســته های خــود می دانند.
چون مدام کار می کنند و به تفریح،
بهای چندانی نمی دهند .چون به
قلب شــان زیاد گوش نمی دهند.
چون زیادی به ذات بشر خوشبین
هستند و از این بابت ،ممکن است
بعدها دچار سرخوردگی شوند.

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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iwamontreal@gmail.com

www.paivand.ca since 1993

>>

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
پیشگفتار
بــا طــرح قانــون  21توســط
دولــت  CAQبار دیگر مســئله
الئیســیته در کبک باال گرفت.
از آنجا که سیستم قضائی کبک
نظیــر فرانســه و بقیه کانــادا از
نوع بریتانیک اســت ،در نتیجه
برداشــت جامعه کبــک در باره
الئیســیته بــا برداشــت جامعه
انگلیســی زبــان کانــادا دربــاره
حقــوق فــردی – اجتماعــی
متفاوت اســت و بدیــن ترتیب
نــگاه هموطنان فرانســه زبان و
انگلیسی زبان همسان نیست.
گروه مطالعات تاریخی که از 22
ســال پیش در مونترال فعالیت
دارد و در ســالهای گذشــته
مفصال به این مســئله پرداخته
و انجمن زنان هم در جلســات
خود این موضوع را خصوصا از

هما دوستدار (مونترآل)

ابتــدا پــس از توضیــح دربــاره
الئیســیته ،پیدایــش آن و ســیر
تحولــیاش ،بــه موضــوع الیحــه
قانــون  21و موافقین و مخالفین
آن پرداخته شد.
قانــون  21در آخریــن روز از ایــن
دوره مجلس ،علیرغم مخالفتهای
اپوزیسیون دولت ،با اکثریت آرا در
مجلس به تصویب رسید و از همان
تاریخ نیز به مورد اجرا گذاشته شد
و حتی با درخواســت کمیســیون
مــدارس بــرای مــدت یک ســال
مهلت هم مخالفت شد.
یکی از شرکت کنندگان چنین آغاز
میکند:
در عین حال که با حجاب اجباری
مخالفم ،اساســ ًا با هرگونه اجبار و
دســتورالعملی که از باال و توسط
حاکمان بر مردم تحمیل میشود،
نیز مخالفت هستم .اما با شنیدن
ســخنان موافقــان طــرح در این
جلسه ،به حساسیت مطلب بیشتر
پی بردم.
بنابراین چنیــن تصور میکنم که
مردم کبــک از دین و قدرتمداران
دینی در طول تاریخ رنج بســیاری
بردهانــد و اکنون نیز بیم آن دارند
که دستاوردهای انقالب آرام خود
را با شمار رو به افزایش اسالمگراها
از دست بدهند.
پــس بــه دالیــل زیر فکــر میکنم
هــر پدیده باید در بســتر فرهنگی
اجتماعــی آن شــناخته و مــورد
ارزیابی قرار بگیرد:

•

بخــش زیــادی از ایــن نگرانــی به
عملکرد خاص این گروهها مربوط

دیدگاه زنانه بررســی کــرده بود
و از طرفــی در گفتگــو بــا دیگر
فعالین اجتماعی – سیاسی شهر
برگزاری چنین جلســه ای الزم
ارزیابی شــده بود ،برای آگاهی
عمــوم در تاریــخ  12ژوئــن در
دانشگاه کبک جلسه ای برگزار
گردیــد کــه حاصــل آن در زیــر
تقدیم می شود.
در خــور یــادآوری اســت کــه
هواداری از الئیســیته در کبک
پــس از انقــاب فرانســه آغــاز
شــد و بتدریج با انقالب آرام به
مرحله اجرا در آمد و افزودن ترم
الئیسیته در میثاق حقوق کبک
در واقــع تکمیــل انقــاب آرام
کبک محسوب میگردد.

گزارشی

ًا با هرگونه
ری و اساس
جاب اجبا
ستم...اما
من با ح
مخالفته
جبارازباال
ا

شگاهکبک

سیتهدردان
زجلسهالئی
خــا
ا

می شود .بســیاری از این گروهها
خواهــان برقــراری هنجارهــا،
ارزشها و باورهای خود ،نه تنها در
فضاهــای اختصاصی ،بلکه در کل
حوزههای عمومی هستند.
این گروهها مرتب درخواســتهای
خــود را به همه جا و همه کس به
این گونه تسری میدهند:
از بوفه مدارس میخواهند گوشت
حالل بفروشــند ،از نظام آموزشی
میخواهنــد آموزشــهای جنســی
بــه فرزندانشــان داده نشــود ،در
دانشــگاهها فضایی برای برگزاری
نماز درخواست میکنند ،خواستار
اختصاص ســاعاتی بــرای زنان در
استخرهای عمومی میشوند و...
یعنی هزاران درخواســت و توقعی
که هماهنگ و همســو بــا قواعد
متعــارف کبــک و ســایر ایالتهای
کانادا نیست .آنها حتی در مواردی
ارزشــهای حاکم را بــا دیده نفرت
و تحقیــر مینگرند و ســعی دارند
فرزندان خــود را از ســبک زندگی
کبکی دور نگه دارند.

•

اگر چه تنوع و تکثر فرهنگی ،سبب
پیشــرفت ،توســعه و گویای نوعی
رواداری اســت ،امــا ایــن رواداری
بیشتر در قوانین و ارزشهای حاکم
در جامعه میزبان مشاهده میشود
تا مهاجــران دینمدار( .البته بجز
اســتثناهایی که در هــر دو طرف
وجود دارد)
 گروههــای مهاجــر دینمــدارمعمو ًال از آمیخته شــدن با جامعه
میزبــان پرهیــز میکننــد و بــه
صــورت جزایر پراکنده در تعامل با
گروههای خودی قرار دارند و این

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.
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ف
اهــداف مهاجرپذیری کانادا و
روند جامعهپذیر شدن نسل فعلی
است.
 اکثــر مهاجــران دینمــدار ازحمایت و پشتیبانی مالی ،فرهنگی
و اجتماعی نهادهای دینی مرتبط
برخوردارنــد .فراموش نشــود که
این نهادها سرمایههای زیادی در
اختیــار دارند و به واســطه همین
سرمایه است که امتیازاتی از دولت
و شهرداری طلب میکنند.
این موارد میتواند نقشــی دوگانه
را ایفا کند ،از ســویی موجب قوام
خردهفرهنگهای مربوطه شود و آن
را برای نسلهای بعدی پایدار سازد،
اما از ســویی اختالف بیننســلی
خودشان را نیز افزایش میدهند.
بایــد در نظر داشــت کــه انبوهی
دعواها ،مجادلهها ،بزهها ،جرمها
و آسیبهای اجتماعی در این رابطه
رخ داده است.
 البتــه اوج ممنوعیــت ومحدودیت ،شــامل زنان محجبه
میشود .به قول یکی از خانمهای
شرکتکننده ،حجاب به معنی آن
است که فرد مزبور مسلمانی است
که باور عمیق به اســام دارد و به
یکــی از فرامیــن آن یعنی حجاب
گردن مینهد.
بنابرایــن ایــن فرد به ســایر موارد
تبعیضآمیــز بین زن و مرد نیز که
در قوانیــن و هنجارهــای اســام
وجــود دارد ،از جمله شــهادت دو
زن در برابــر یک مرد ،قانون تعلق
نصــف ارث به زن نســبت به مرد،
تعلق کــودک به خانــواده پدری،
نداشــتن حــق انتخاب مســکن،
سفر ،شغل و ...باور دارد و به آنها
تن میدهد.
پس باید چنیــن نتیجه گرفت که
این طــرز تفکر و نگــرش با همه
تالشــها و مبارزات زنان تاکنون
برای گرفتن حقوقشان در مقابله
و رودررویــی اســت .اگرچه باید
اذعــان داشــت کــه بســیاری از
این مــوارد از جانب زنانی هم که
از اســتقالل فکــری برخوردارند
رعایت نمیشــود ،امــا این نافی
ستمی که در چارچوب این تفکر
نصیــب زنان میشــود نیســت.
بنابراین از این دیدگاه ،ممنوعیت

مخالف آزادیهــای فردی
است ،توجهی نمیشود.
از طرفی این موارد از دید موافقان
قابــل تأمــل اســت ،امــا از دیــد
مخالفــان چــه معنــا و مفهومی
دارد:
 مهمتریــن علتــی کــه همــهمخالفــان بــه آن میپردازنــد،
دفاع از ســنت دموکراسیخواهی
اســت که هرگونه اجبار از ســوی
حاکمان ،نهادهــا و قدرتمداران
را نکوهیــده میدانــد .دفــاع از
حقوق و خواســت فردی ارزشــی
مقــدس تلقی میشــود و اینطور
نتیجهگیــری میکند کــه اجرای
قانــون  21آن را زیر پا میگذارد.
این حقیقت البته دستاویزی هم
بــرای دینمــداران و طرفــداران
حجاب شده و بیشترین تأکید
آنها بر همین اصل است ،اما در
عین حال خود آنها این اصل را
در بســیاری موارد برای طرف
مقابلبهرسمیتنمیشناسند
و رعایت هم نمیکنند.
 بسیاری از مهاجران با توجهبه قوانین جاری ،کبک را برای
اقامت خود انتخاب کردهاند و
اجرای این قانون ،حق انتخاب
آنها را زیر ســؤال میبرد .برای
تعدیــل ایــن خســران ،ایــن
قانون افراد شــاغل مورد نظر
را از شــمول این قانون خارج
کرده است ،اما به هر حال تضییع
حقوق آنها را برای کســب شغل از
بین نمیبرد.
 همانطــور کــه از جانــبفمینیســتها هم بیان میشود،
زیان این قانون بیشتر نصیب زنان
محجبه میشود تا مردان مسلمان
دینمدار ،زیرا در گام اول بسیاری

قانونــی حجــاب،
زمینهای را برای بازاندیشی
نیز فراهم میکند .همچنین
یکشنبه  4اوت 2019
وجود زنــان موفق باحجاب
در دفتر انجمن زنان
در فضای عمومی ،نمیتواند
از ساعت  11تا 13.30
واقعیت قوانین تبعیضآمیز
برگزار میگردد.
جنسیتی اســام را کمرنگ
به همــه زنان عالقمند
کند ،زیرا حجاب این زنان،
خوش آمد می گوئیم:
بهطور کلــی باور ایــن زنان
8043 St Hubert
را بــه کلیت اســام و قواعد
Montréal, QC H2R 2P4
نابرابر جنســیتی بــا مردان
)(Metro: Jarry
همکیــش خــود همچنــان
تأیید و به نمایش میگذارد.
 تاکنون دولت و نهادهای دولتی دارد ،ماننــد تخصیــص بودجه بهو عمومــی در ایــن رابطه نقشــی مدارس آموزشی که شامل مدارس
دوگانه ایفا نمودهاند .به این گونه خصوصی دینی هم میشود.
که از ســویی مدافع تفکر و رسوم  -گروهی از موافقان معتقدند که
ســکوالر و الئیک هستند و الاقل هر تــازه وارد و مهاجری باید تابع
ادعــای آن را دارند ،ولی از ســوی قوانین جاری کشور باشد که البته
دیگر امتیازهای ویژهای نیز نثار این این نیز مشابه همان تلقی حاکمان
گروهها میکنندکه البته بخشی از در ایران اســت .در این استدالل،
این عملکرد ،برخاسته از تضادی به کثرت افراد منتقد به این قانون
اســت که در خود قانون نیز وجود و نیــز روح و محتــوای قانــون که

جلسه اجنمن زنان

{>> ادامه در صفحه}33 :

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________
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دید یک آمریکایی»
خلقیات ایرانیان ،از
«

یکی از مستشاران آمریکایی معروف در تاریخ معاصر
میلسپو
ایران آرتور ِ
Arthur Millspaugh
است .او دو بار در ایران خدمت کرد ،یک بار سالهای
 ۱۳۰۱تــا ( ۱۳۰۶دوران رئیسالوزرایــی و دو ســال
نخســت پادشــاهی رضاخان) و بار دوم ،پــس از عزل
رضاخان ،سالهای  ۱۳۲۱تا .۱۳۲۳
میلسپو در دوران اول خدمتش رئیس کل مالیه و بار
دوم ریاســت کل دارایــی بود .او پــس از حضور اولش
در ایران ،کتابی نوشت وگزارش مفصلی از مأموریتش
در ایــران ارائــه داد .این کتــاب با عنــوان «مأموریت
آمریکاییها در ایران» (بــا ترجمۀ ابوترابیان) پیش از
انقالب منتشر شد.
میلســپو صفحاتــی از کتابــش را به شــرح «روحیات
ایرانیهــا» اختصــاص داده کــه در زیــر برخــی از
برداشتهای او را مرور میکنیم:
پیــش از هر چیز ،آنچه در روایت میلســپو جلبتوجه
میکند،نــگاه منصفانــه ،دموکرات ،انساندوســتانه و
غیرنژادی اوست.
او هرگز درگیر انگارههای نژادی نیست؛ در حالیکه آن
سالها (دهۀ  )۱۹۲۰نگرش قومیتگرایانه و نژادباورانه
اروپا و آمریکا را درنوردیده بود.
میلســپو رفتار و منش ایرانیان را معلول ساختارهای
کلــی حاکــم بر ایــران ،به خصــوص ســاختار اقتصاد

دو خصلت
اجتماعی که به
ندرت در ایران
یافت میشود،
پشتکار و وجدان
کار است...

زراعــی ایــران میدانــد .او
میکوشد نیکیهای ایرانیان
را نیز بادقت بیان کند و نگاه
منصفانهاشتحسینبرانگیزاست.
اما میلسپو به برخی معایب ایرانیها نیز اشاره میکند
که باید اعتراف کنیم درست تشخیص داده است.
او میگوید:
دو خصلــت اجتماعــی کــه به نــدرت در ایــران یافت
میشــود ،پشــتکار و وجدان کار است ...حقیقت این
کردن
است که کمکاری ،غیرفعال بودن و امروز و فردا
ِ
ایرانیها بســیار تأثرانگیز اســت .یک ایرانی کارهایش
را بــا آرامی و با فراغخاطــر انجام میدهد و توجه او به
فلسفه و ادبیات خیلی بیشتر از امور شغلیاش است.
اغلب اوقات خود را به صحبت کردن ،مخصوص ًا دربارۀ
سیاست تلف میکند...
یکی از مهمترین معایب کارمندان ایرانی تعلل و ناتوانی
آنها در مواجهه با مشکالت است .شرکتکنندگان در
کنفرانسها به ندرت کســانیاند که کاردان باشــند و
برای تحمیل نظرات خود پافشاری کنند...
ایرانیها به هیچ وجه خود را بردۀ ســاعت نمیدانند و
برای وقت ارزشــی قائل نیســتند و به طور کلی زندگی
را بــه صورت اوقات حســابشــدهای از زمان در نظر
نمیگیرنــد ...در قهوهخانهها وکاروانســراها ،در کنار
خیابانها و جادهها گروهگروه از مردم ایران لم داده و
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صحبت میکنند و قلیان میکشند...
تعطیالت بیشــمار ،خــواب نمیروز ...تعــدد نوکران
غیرضروری و باالتر از همه دودلی و تعلل ...را میتوان
عوامل فرضی در ایجاد تنبلی مردم دانســت ...ولی تا
به کشورهایی است
جایی که میدانم این عوامل مبتال ِ
که بر پایۀ اقتصادکشاورزی زندگی میکنند .تنها صنعت
اساسی وگستردۀ ایران کشاورزی است ،ولی مشکالت
حملونقل کموبیش از گسترش آن جلوگیری کرده و
به همین علت قدرت خرید مردم به آهستگی افزایش
مییابد...
حس میهنپرســتی و مســئولیت اجتماعــی در اغلب
ایرانیها تکامل نیافته است ...هزاران ایرانی برای امور
مختلــف به وزارت مالیه مراجعه میکندکه اغلب بجز
ادعــای مالی یا توصیه برای برادر ،پســر ،بــرادرزاده یا
درخواست تخفیف مالیاتی انتظار دیگری ندارند .این
عده حاضرند برای رسیدن به خواستۀ خود حقیقت را
ندیده بگیرند و جز به منافع خود و خانوادۀ خویش به
چیز دیگری توجه ندارند»...
در نهایت ،این پاراگراف درخشان از میلسپوکه  ۹۵سال
پیش نوشــته شده اما تا حدی توصیف حال امروزمان
است!
او با نگاهی ســاختارگرایانه و جامعهشــناختی میگوید
نابســامانی در رفتار مردم ،بــه علت ناتوانی ذاتی مردم
نیســت ،بلکه «ناشــی از وضع سیاســی و اداری ایران
است»؛ و ادامه میدهد:
ً
«وقتی قانونی ضمانت اجرا ندارد یا اصال وجود ندارد،
وقتی وزرا ناگزیر از خریداری مقام خود هستند ،وقتی
وجدان عمومی و حس میهنپرستی فقط حرف است،
وقتی حقوق کارمندانی که مالیۀ مملکت دست آنهاست
کمتر از هزینۀ زندگی آنهاست ...وقتی دولت زیر فشار
سیاســتهای خارجی مجبور به تأمین منافع آنها [=
خارجیان] گردد ،وگرنه بایستی منتظر مصیبت باشد...
وجود ناگواری و نابســامانی اوضاع مالی ایران زیاد هم
تعجبآور نیست ،اگر این شرایط در کشور دیگری هم
باشد ،به همین سرنوشت مبتال خواهد شد.
تاریخاندیشی ــ مهدی تدینی

نامه های رسیده :بازتابی بر مقاله «معامله غرب و ،»...نوشته م .محمدی ،شماره یکم جوالی

معامله غرب و پنجاه سال روضهخوانی برای فلسطینی ها؛ یا داستان سوداگران
ابوجعفر خدیر(مونتریال)

جنــاب آقای محمد رحیمیان ،با عرض
ســام و ادب ،گاهی مقاالت چاپ شده
در نشــریه پیوند از نوع «معامله غرب و
پنجاه سال روضهخوانی برای فلسطینی
ها» نوشته مجید محمدی را میخوانم
و چون حتی هیچگونه اشارهای از جانب
جنابعالی دایر به اینکه نظریه نویسندگان
موضع نشریه نیست ،نمیبینم ،عمیق ًا
تأســف مرا برمیانگیزد و از خود ســؤال
میکنم که نکند اقامت طوالنی در غرب،
یا نفــرت از جمهــوری اســامی ،یا هر
انگیزه دیگری باعث شــده که دوستان
گرامــی مــن ،همچون آن جنــاب ،این
همه جنایــات وحشــتناک و ویرانگری
های دولتهای اســتعماری پیشــین که
امــروز بــه قــول خودشــان در «جامعه
جهانی» البته شــرورگــرد آمدهاند و زیر
پرچم دموکراســیخواهی دروغین دار و
نــدار مردم فقیر را به تــاراج برده و آتش
میزنند و به هر وســیله جنایتکارانهای
چــرخ های صنایع عظیــم نظامی خود
را بــه حرکت درمیآورند و بــا ایجاد بلوا

و آشــوب بازار چند صــد بیلیون دالری
برای فروش ســاحهای انبار شده خود
میآفرینند و فقر و فالکت ملتهای ما را
دامن میزنند ،نادیده میگیرید؟
به باور من و به باور خیلی ها و حتی شما
هم ،روضهخوانی یعنی داستانســرایی
های دروغیــن برای گریانــدن مردم و
کســب معاش روضهخوانی بــکار گرفته
مجید÷ومت شجاعانه مردم فلسطین،
هــزاران خونهای ریخته و قتلعام های
انجــام گرفتــه از نوع دیر یاســین ،کفر
قاسم ،صبرا و شتیال و میلیون ها آواره
بیبازگشت و دهها هزار اسیر در شکنجه
گاهها و در سیاه چال های صهیونیست
های نژادپرست قوم برگزیده در سرزمین
موعــود!؟ همــه و همه داســتانهایی از
جنس روضهخوانهاست؟ تابوی اسراییل
اســت؟ البته که اسراییل یک تابوست،
یک ابزار مذهبی است که دست زدن به
آن از امور ممنوعه میباشد  -به معنای
فرانســوی کلمه .آیا گفتــن اینکه امروز
اسراییل و اعراب منطقه خلیج فارس از
هر زمان دیگری به هم نزدیکتر شدهاند و
اعراب را به جای چند شیخ خودفروخته
خائــن ،فاســد و ابزار دســت اســتعمار
نشــاندن اهانت بــه ملت بــزرگ عرب
نیســت؟ و آیــا این یک نیرنــگ و فریب
و تقلــب در بیان وقایع تاریخی حســاب

نمیشــود که از انور ســادات و مناخیم
بگیــن (رهبر ســابق گروه تروریســتی
اورگون و بمبگــذار هتل کینگ دیوید)
و صلــح این دو که انقــاب ایران و روی
کار آمدن جمهوری اسالمی ایران آن را
ناکام و باطل ساخت سخن میگوید ،اما
از صلح و آشتی بزرگ اسلو نامی به میان
نمیآورد و از وحشــت نام یاســر عرفات
مثال فرار جن از بسمالله و نمیگوید که
چه کســی آن را ناکام گذاشــت؟ وی نه
تنها یاسر عرفات را فراموش میکند بلکه
اســحاق رابین رئیس ســتاد و فرمانده
ســابق ارتش و نخســتوزیر اسراییل را
نیز جا مینهد و به سراغ شمر و حسین
میرود تا بلکه به سفسطهگویی سروته
قضیه را بهم آورد و البته که این رســم و
آیین همه سوداگران در صحنه سیاسی
است.
مجید محمدی با کاسبکاری بهاصطالح
زیرکانــه نمیگوید چــه محافلی جنبش
مشــروطهخواهی و نهضــت ملی کردن
نفت و انقالب شکوهمند سال  57ملت
ایران را به شکست و ناکامی کشاندند و
در جنگ وحشــتناکی که به جنگ سرد
شهرت یافت ،با تابو کردن کمونیستها
به بهانه کمونیستکشی ،قتلعام همه
عناصر اجتماعی را در اندونزی ،شیلی،
برزیل ،آرژانتین ،کنگو ،ایران و فلسطین

و ...را به پیش بردند.
مجید محمدی به این خیال اســت که
خوانندگان بیسواد و ناآگاه هستند و در
عصرالکترونیکمیتواندنبردحقطلبی
و مرگ و زندگی مردم شجاع فلسطین را
با مقایسه با داستانهای شمر و حسین
و ...با مغلطه پایین بیاورد و نمیفهمد
به این صورت شخصیت سوداگر خود را
در افکار عمومی به تصویرکشیده و تمام ًا
آن را افشا میکند.
دوست گرامی آقای رحیمیان ،چون در
آستانه سفر بودم ،بطور خیلی مختصر
این مطلب را ارسال میدارم و امیدوارم
بــا روش و سیاســت حاکــم بر نشــریه
هماهنــگ و چاپ گــردد و امیدوارم در
آینــده در این باره وســیعتر و طوالنیتر
گفتگوکنیم.
---------------یـــــادآوری:
جنــاب آقای خدیــر گرامی ،با ســپاس
صمیمانه ،شــما را رجوع می دهیم به
شناسنامه پیوند (ص )6 .و تکرار شده
(ص )34 .بندهای یک و سه:
• پیوند جویای دیدگاه های متفاوت
با نوشته های چاپ شده است.
• نظرات چاپ شده لزوما بیانگــر
دیدگاه های پیوند نیست.
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 ۱۴نفر نویسندهی
بیانیهسوپاپ
اطمیناناند؟شما
که سوپاپ نیستی
پا شو اقدام کن!
ف .م .سخن

یکی از خواص اقدام سیاسی علیه حکومت
جمهــوری اســامی این اســت که موجب
خــوردن موتور «دهان گشــادان
اســتارت
ِ
سیاسی» و برنامه ریزان ارتش سایبری می
شود.
دهان گشادان سیاسی ،کسانی هستند که
در مقابــل عمل دیگران -حــاال به هر نوع
اش -فوری فک پایین را از فک باال جدا می
کنند ،و شــروع می کنند به خواندن اپرای
مخالفت با آن عمل.
این عده ،که تعدادشــان کم هم نیست ،به
نوعی بیمارِ سیاسی هستند .آدم های تنها و
سرخورده ای که زبان شان به جای اتصال
به بخش تفکر مغز ،به قسمت حرکت های
بــدون اراده ی مغــز متصل اســت و عامل
تحریک آن نیز ،عمل دیگران است.
البــد شــما هم بــا چنیــن آدم هایی آشــنا
هســتید و لقلقه ی زبان آن ها را در دهان
شان دیده اید.
برنامه ریزان و ســربازان ارتش سایبری هم
کــه نیاز بــه معرفی ندارنــد .آن ها در نقش
اپوزیســیون دو آتشــه بلکه هم ســه آتشــه
حکومت اسالمی ظاهر می شوند ،و درکنارِ
دادن دو تا فحش به حکومت ،پنج تا فحش
ِ
به اپوزیسیون واقعی و موثر می دهند.
شناخت این دو گروه کار سختی نیست ،و به
راحتی می توان آن ها را از روی عملکردشان
تشخیص داد.
بعــد از صدور بیانیــه ی  ۱۴نفــر در داخل
ایران ،این دو گروه موتورشان روشن شده،
و شروع به تخریب آن ها و صدور ضد بیانیه
کرده اند.
زحمات شــان مشــکور باد که اگــر این ها
نباشند ،اصوال مبارزه با ج.ا .معنا ندارد.
ما برای این که دنده ی این ها را «خالص»
کنیم و سوییچ شان را بگردانیم و موتورشان
را خاموش کنیم می گوییم:
اگر  ۱۴نفر صادر کننده ی بیانیه ،ســوپاپ
اطمینان حکومت اســامی هستند ،شما
که سوپاپ نیستی و میل لنگ و لنت ترمز
هستی ،بفرما بیانیه ای صادر کن که ما آن
را تایید کنیم و بیانیه ی این  ۱۴نفر را کنار
بگذاریم!
راستی چرا اینقدر عرصه خالی ست که اهل
سیاست ،از هرگروه و دسته ای ،زیر بیانیه
ای که نام مثال محمد نوریزاد( ،شخصیت
مشکوک مورد نظر شما!) امضا می گذارند،
اما برای شما تره هم خرد نمی کنند؟
وقتی به این سوال جواب بدهید ،موتورتان
خاموش خواهد شد و زبان تان از گردش در
دهان باز خواهد ماند.
ما هم که مفاد این بیانیه را تایید می کنیم،
عقد اخوت با هیچکس از جمله این  ۱۴نفر
نبســته ایم .این ها گفته اند خامنه ای باید
برود و نظام اســامی باید بــرود و ما هم با
آن ها تا وقتی بر این خواســته ها استوار ند
همصدایی ام.
حاال دو تا امضای شما و من زیر این بیانیه
باشــد یا نباشد ،مســلم بدانید که زمین و
زمــان از چرخش و دگرگونــی باز نخواهند
ایســتاد و اگر قرار بر دگرگون شدن چیزی
ِ
وجود من و شما
باشد ،این دگرگونی بدون
هم اتفاق خواهد افتاد!
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اجرای فرمان خداوند؟
آخونــدی رذل ،در يكــى از
روستاهاى اروميه ،خانمى فقیر را
البته فقط
به خانه اش برده اســت ّ
براى اجرای یکی از فرامین خداوند
تبــارک و تعالــی! وقتى مــردم این
آخونــد وقیــح را به همــراه آن بانو
مــي گيرند ،بــا پررویــی تمام مي
گويد :به كســى ربط ندارد ،خودم
صیغــه اش را خوانــده ام! جالب
تــر از همه اين كــه وقتی پلیس
هــم می آید به پليس هم توهين
و آنــان را تهديد مي كند! بله این
اراذل و اوباش همان آخوندهای
دو قرانــی هســتند کــه زن ها را
کتک می زنندکه چرا حجاب ات
ُشل اســت؟ ولی چون به خلوت
مــی روند پرده ها را می کشــند!
و هــر آخوند پیزوری در شــهر و
شهرستانی شاهی است مستقل،
که به همه توهین وهمه را تهدید
می کند و ف ّعال مایشاء است؟!
مر ّبی تیم!
ســرمربی جدیــد پرســپولیس
مشخص شد! واین مربی کسی
نیســت جز «آنتــه جاچیچ» که
یکی از افتخاراتش! این است که
در ســه سال اخیر مسئولیت هیچ
تیمی را به او نداده اند و فقط چهره
اش شبیه برانکوســت ُ
!خب بهتر
نبود سرپرســتی تیم را بــه ما می
دادیــد؟ ما هم تا امروز مر ُبی هیچ
تیمی نبوده ایم سالی ده هزار دالر
بیشــتر هم نمی گیریم ،همیشــه
در خدمتیم ،ســینه زنــی و نوحه
خوانی هم بلدیم ،مترجم هم نمی
خواهیم ،با تاکســی هم می آئیم و
می رویم!
حتریم امام راحل (ج)
سرانجام عالیجناب دانالد ترامپ
امــام راحل (ج) را هم در لیســت
تحری م ها قرار داد! دانالد جان این
یکی رو خــوب اومدی! چون همه
آتــش ها از گور این بابا بلند شــده
دَرک لقاء الله
سال هاســت که به َ
رفته ولی هم چنان ســتاد اجرائی
اش مردم را می چاپد! سراغ خرید
هر چــه می روی ،او ســهم اش را
مــی گیرد! به ما گفت آمریکا هیچ
غلطی نمــی تواند بکند :اگر آن ها
غلطی بکنند ما هم غلط ُگنده تری
می کنیم! تا معلوم بِ َشــد مال کی
بدتر اســت! امروز هم اگر بود می
گفت چرا بــرای خامنه ای ترحیم
گرفتید! تا نفت هســت خامنه ای
ترحیم ندارد! آمریــکا پول خود را
بِ َگــد که خمــس و زکات نــداده و
مالش پاک نیســت .تنهــا دارایی
خامنــه ای آقــا مجتبی اســت که
آن هم معلوم نیست مال خودش
باشد!؟

آب بازی!
ســردار رحیمی گفت :ســاعت
 16:30روز اول تیــر در تماســی
عدهای آب بازی
اعالم شــد که ّ
می کنند .مأموران ما نخســت
تذکر دادند اما با ّ
ّ
تذکر مأموران؛
این افراد با مأموران درگیر شده
و رفتارهای نامناسبی کردندکه
پــس از آن درگیــری رخ داد .حاال
پرسش ما از این آخوند پلیس پوش
این اســت که او ًال درکجای جهان
آب بازی خالفه؟ می دانیم گزارش
ات دروغ است ولی نگران خودمان
هســتیم که هر شــب ظرف ها را
می شــوئیم و بعد دوش می گیرم
و شــلپ و شلوپ هم داریم آیا این
آب بازی حساب میشه و ما رو می

ایــن رابطــه
امیــر خالــد
معــاون وزیــر دفــاع عربســتان
ســبوعی! از نیروهــای زبــده این
کشور قدردانی و تقدیرکرد .وگفت
کــه این عملیات کامــا حرفهای
انجام شده است.
آمدنیــوز پرســیده مگــر میشــود
عربســتان داعــش را حمایــت و
رهبرش را نیز بازداشت کند؟!
ما به نویســنده آمدنیوز می گوئیم
او ًال ُزبدگی و زمان و مکان مناسب
که به گروه خونی عربستان سبوعی
نمی خورد ما فکر می کنیم گفتند
اوضاع خرابه بیا فــان جا ،ببریم
ات هتل تــا روزی که دوباره ارباب
دســتور حمله بدهد .مگر همین
حکومت شلم شوربای آخوندی کم
نیروی های خودشان را می گیرند
تا هم ر ّد پاها را پاک کنند و هم آن

نامبرده مراقب فرشتهی عدالت بود !

گیرید یا این که می توانیم همچنان
به شستن ظرف ها ادامه بدهیم؟
استفتاء؟
اســتفتا ء از محضر رهبــر ّ
معظم
جمهــوری افالســی! حضــرت
ل هاست در
آیتالله! حضرتعالی سا 
سخنان ارزشمند خود ،تحریمها را
نعمت و برکت میدانید .آیا تحریم
ترامپ علیه وجود خود آن حضرت
ی باشد
هم مشمول همین حکم م 
یا خیر؟
جــواب :در این تحریم ملت ایران،
مظلوم واقع شده است برای کسی
مانند ما که بی خوابی کشــیده و
حد حرف
بــه توس رفتــه ،اگــر در ّ
و بــرای دل خــوش کنــک مــردم
ایــران و تحمیق افکار مردم جهان
باشــد مانعی ندارد ،اگر باعث ضرر
و زیــان جانی و مالــی به اهل بیت
و زاد و رود و شــیعیان مــا بشــود
باز هم اهم ّیتی نــدارد و کار با یک
جر خوردن قهرمانانه ّ
حل اســت،
اما اگر کار به رســیدن کوچکترین
چشم زخمی به آن رقم ناچیز 100
میلیارد دالری کــه ما با خون دل
فراهــم کــرده و در بانک های این
استکباریون ذخیره کرده ایم برسد
تحمل
آن وقت دیگر برای ما قابل
ّ
نیست و در آن صورت حکم جهاد
صادر خواهیم فرمود!؟
دالوران سبوعی!
امیــر داعــش در یمــن توســط
نیروهای زبده ارتش عربســتان در
عمق خاک یمن دســتگیر شد در

ها را برای روز مبادا ذخیره کنند؟
اگر داعــش از عربســتان خوراک
نمــی گرفت پس ادعــای وهابیت
و کشــتن شــیعیان از کجا بود؟ از
چچن؟ تونــس؟ یــا مراکش؟ ما
را رنگ نکنید درســت است که ما
ادّعایی نداریم ولی هرچه باشد ما
خودمــان هــم از داخل بیت رهبر
ّ
معظم بی خبر نیستیم!
اقامت پنج ساله؟
رژیــم ایران خــودش را هــم پای
متحده شــمس آباد
دولت ایاالت ّ
حســاب کرده و به جهانیان اعالم
کرده  200هزار دالر بدهید ،اقامت
پنجســال ه در ام القراء اســام ناب
را بگیرید و از مزایای آن اســتفاده
کنید! بعضی از ایــن رفقای ما که
از طایفه کفّ ار حربی و اســتکباری
هستند می پرســند؟ از کدام مزایا
اســتفاده کنیــم؟ و بیــت رهبری
جــواب داده :او ًال هــر شــب و هر
مجانی گوش می کنید با
روز نوحه ّ
مجانی به نماز جماعت و
اتوبوس ّ
نماز جمعه می روید .هر ســال در
چند تظاهرات دولتی شــرکت می
کنید ساندیس و ساندویچ و کیک
مجانی می گیرید از هرگروه
وکفش ّ
که باشــید با یک سهمیه به جای
جوانان ایران به دانشگاه می روید.
ایران کشــور فرصــت های طالئی
برای اختالس و دزدی است شاید
شــما هم یکی از برادران الری و یا
نقدی بشــوید ایرانیــان گرفتار در
داخــل زنــدان بزرگ هــم از علما

PAIVAND: Vol. 25  no.1430  July 15, 2019

33

یک سال گذشت؟
شب های هجر را گذراندیم و زنده ایم
ما را به سخت جانی خود این گمان نبود !
(شکیبیاصفهانی) تــن اش چســبیده اســت! کــه
درست یک ســال پیش یعنی در امیدواریــم هم چنان چســبیده
روز  15ماه جوالی الحرام ســال بماند! چنــد روز قبل با دوســت
 2018دربــدری خــون جگــری عزیــزی که در ضمــن و با حفظ
سری
برابــر بــا  24تیر ماه ســال  1397سمت با رحیمیان هم سر و ّ
مهــرورزی زنجیــره ای بــود که دارد درد دل می کردیم که از حال
دور جدید همکاری ما با نشــریه و روز مان پرســید گفتیم خوبیم
«پیوند» و ســردبیر خوش تیپ و شــکایتی نداریــم بعــد صحبت
اش! جناب محمد جان رحیمیان را کشــید بــه پیونــد و رحیمیان
شــروع شــد .و اولیــن کار ما به و ســعی در تخلیــه اطالعاتــی ما
زیور طبع چاپیده شــد! در طول در مــورد این همــکاری جدید و
این یک ســال هم طبق معمول شاید کشــتن چند موش دُرشت
جر و بحث هائی هم با و پــروار در رابطه با این مقوله که
سنواتی ّ
آن حضــرت داشــتیم و ا ّره ها در تمــام موارد جــواب های الزم
و تیشــه هائی داده و گرفته را خدمت شــان ارائــه فرمودیم و
ایم ولی چنان که شــاهد چون در نهایت دریافت که در این
هســتید هنــوز قلــم مورد چیز دندان گیــری از ما در
پر سید ه
شــر
مــان زنده اســت نمی آید و موادّی برای ایجاد ّ
انــد نمــی
و سرش به جدید در اختیارش نمی گذاریم به
شــود فقــط 20
هنگام وداع خطاب به ما فرمود:
هــزار دالر بدهید تا ما
خراســانی بــرو فکــر
بزنیم به چاک جــادّه و به دامن
حرمله و خولی؟
حسین گریه می کنند ،برای بالد
استکبار جهانی پناه ببریم؟!
کفر هم پــول می دزدنــد؛ این ها وزیــر خارجه اســترالیا گفتــه اگر
فتحعلیشاه!
آمریکا بــرای حمله به ایــران از ما
نیویورک تایمز :روســیه میگوید نابغه اند علی برکت الله!
فرمول قیمت گذاری!
جنگ آمریکا با ایران ممکن است،
جدی بررسی
درخواست کند آن را ّ
امــا مــا آ 
ن ها را متقاعــد خواهیم این روزها سندی در رسانه ها چاپ می کنیم! بابا جان تو هم بیا؛ ما که
کــرد که بــا یکدیگرگفتگــوکنند! شده که با مطالعه آن می فهمیم که بعد از چهل سال گرسنگی یک دانه
عمو پوتین چی شد؟ تا دیروز می در زمان رضاشاه بزرگ در مملکت بمب ساختیم آن را بیندازیم روی
گفتی ما آتش نشان نیستیم؛ االن ما دوچرخه و االغ ،ســند داشته ،ســر همه تان که جهان از دســت
قبول شدی؟ آتش نشانی استخدام قیمت اش هم مشــخص بوده! آن دزدان دریایی انگلیسی نجات پیدا
شدی؟ پس بجنب اگر می خواهی وقــت امروز مردم حیران مانده اند کند ســر راه ایسلند و گرین لند و
همه ایران را بخوری االن همه چیز کــه چگونه در ســال  1398دولت هرچــی لند دیگر را هــم که داری
آماده است وقتی آس ّید علی آقا رهبر نمی توانــد روی پراید قیمت ثابت بردار با خودت بیار بعد ًا نگوئی همه
باشد انگار فتحعلیشاه حاکم است! بگذارد! شــاید رهبر ّ
معظم فرمول فامیل مان نبودند کتک خوردیم!
علی برکت اهلل!
کار یادشان رفته! به هر روی ما به خدا بزرگ است شاید آخوند با یک
بسیجیان محترم فقط برای رضای یادشان می آوریم .آقا جان روال کار یاعلی همه شــما را فرستاد پیش
خدا در داخل مســجد بيت كوين این اســت با هر َچکی که از آمریکا حرمله و خولی!؟
استخراج می کنندکه پول برق اش می خورید ده میلیون تومان و هر
کانادا – مدینه منوّره مونرآل –
مجانــی در بياد ،یعنی طرف خرج اردنگی بیست تا به قیمت خودرو
پانزدهم ماه جوالی الحرام! سال
ّ
اش را مــی انــدازد به کــول مردم اضافــه کنید در واقــع کتک هایی
 2019دربدری خون جگری!
ایران و برای فرار در روز مبادا بیت که بر اثر نادانی می خورید به مردم
برابر با بیست و دوّم تیر ماه سال
کوین جمع می کند! واقعا چه افراد منتقل می شود و شما و اهل بیت
 1398مهرورزی زنجیره ای!
باهوشــی بین این بسیجی ها پیدا تان هر روز پولدارتر از روز قبل می
شاد و آزاد و سربلند باشید.
می شــود که از برق همان مسجد شوید!؟
پیر خراسانی
که در شبســتان اش برای آقا امام
کن ببیــن در زندگی چه گناهانی
مرتکب شــده ای کــه آخر عمری
دوبــاره -ســر و کارت با پیوندو رحیمیان افتاده اســت! گفتیم
خودمان مــی دانیم و پرونده مان
قبــل از هرکس زیر بغل خودمان
اســت و ایــن مورد تنهــا عقوبتی
نیســت کــه پس مــی دهیم عمر
قضیه پیوند و رحیمیان به کمتر از
بیست سال می رسد .به عقوبت
دیگــری هــم دچاریم که ســابقه
بیــش از چهل ســاله دارد ولی به
دالئل امنیتی نمــی توانیم درباره
آن لب به ســخن بگشائیم .چون
شــدت
در آن صورت جان مان به
ّ
در خطــر خواهــد بود .بــرو خدا
روزی ات را جــای دیگــری حواله
کنــد رفیق!؟ بــه هر حــال برای
پیونــد و رحیمیــان و خوانندگان
پیوند اش و همچنیــن آن عامل
دیگر مصیبت عظمای خودمان،
عمر طوالنی و سالمتی و شادی و
موفقیت آرزو داریم!؟

گزارش جلسه الئیسیته در دانشگاه کبک...
اززنانشاغلمحجبه(بجزمشاغل
خاصی که در قانون پیشبینی شده
اســت) از شــغل هایشــان اخراج
میشــوند .در نتیجــه مخالفت با
این قانون ،برای فمینیستهایی
که سالها با حجاب مبارزه کردهاند
بسیار ســخت و پیچیدهتر است و
روح این اســتدالل چون شمشیر
داموکلس بــر ایدههــای آنها فرود
میآیــد .اما فمینیســتها چنین
پیشبینی میکنند که ضرر برکنار
شــدن این زنان از حــوزه عمومی
بیشتر اســت چون در این صورت
کمکی اساسی به تفکر مردساالری
اسالمی میشود و باید به یاد داشته
باشیم که عالئم دینی زنان در سایر
ادیان مانند حجاب ،آنها را درگیر
و مشــمول این قانــون نمیکند،
بلکه فقط زنان مسلمان محجبه را
هدف اصلی قرار میدهد.
 -نکته دیگر ایجاد زمینه گسترش

حس فقدان موقعیت و به حاشیه
رانده شــدن گروههــای مذهبی و
در نتیجه ایجاد زمینه بروز نفرت و
خشــم آنها بر اثر اجرای این قانون
اســت که اعمــال خشــونتآمیز،
وندالیســم و انــواع آســیبهای
اجتماعی مترتب بر اجرای این نوع
سیاستها در فرانسه به خوبی قابل
مشــاهده اســت که میتواند برای
طراحان ،سیاستمداران و مجریان
این قانون درسآموز باشد.

حال چه باید کرد؟
بنا بر اســتداللهای فوق ،میتوان
هر دوگروه را محق بر خواستههای
خود دانست ،ولی نهایت ًا کدامیک
از آنها مورد قبول میباشد و راهحل
چیست؟
واقعیت این است که طرح درست
مسئله ،کشف راهحل را امکانپذیر
و در مقابــل طــرح نادرســت
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مسئله نیز راهحل را دستنیافتنی
میسازد.
واقعیت این است که سکوالریسم
دارای اصولــی میباشــد کــه از
پایههــای آن میتوان جــذب روح
دنیــای مــدرن ،خردمــداری و
احتــرام بــه آزادی و فردگرایــی را
برشــمرد .بــرای جامعــه کبک با
پیشــینه ویــژهاش افــزون بــر این
اصول ،حفاظت از میراث فرهنگی
جمعی و پایدارسازی دستاوردهای
انقالب آرام ،حفاظت از ویژگیهای
سکوالر جامعه میزبان و جلوگیری
از تکثر خردهفرهنگ های مغایر با
سکوالریســم و غالب شــدن آن با
به حاشــیه رفتن فرهنگ سکوالر
جامعــه میزبان نیز مطرح اســت.
یادآوری این نکته نیز بجا میباشد
که میزان رشد جمعیت در جامعه

{>> ادامه در صفحه}38 :
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CLASSIFIEDS

کامیونیتی ایرانیان

نیازمنــدیها

اتومبیل

PAIVAND

aznov152104nikpour

استخــد ام

ap15-mayPd

استخدام

abedi free

استخدام

فروش سالن زیبایی

abedi free

azmr19f

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

aznov-jan’17tpshP

نیـازمنـدی هـای پیوند

آرایشـــــگاه

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

آژانس مسافرتی

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

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

ازدواج

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

ارز

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

امالک و مسکن

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

اجنمن ها و سازمانها

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

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

بیمه و مشاور مالی

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

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

رستــوران

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

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

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

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

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

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

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

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

پزشــکی
تاکـسی

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

تبلیغات
ترجمه

چاپ و تابلوسازی

حسابداریومالیاتی

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

حمل و نقل

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

دندانپزشک

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

روانشناسی  /روانکاوی

سوپر و فروشگاه

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

عینک سازی

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

فـرش

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

فـیزیوتراپی

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

فـال

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

گلفروشی

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

لوله کشی

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

مهاجرت

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

محضر

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

موسیقی (جشن ها)

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

وام مسکن

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

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

وکیل دعاوی

کــــارواش

ویدیو

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

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

دکترعطاانصاری

در کلینیک مدیکال
آلفامــدیک

درمــان کلیه
مشکالت ارتوپدی پا

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

1253 Rue Guy

Tel.: (418) 440-9494
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www.paivand.ca since 1993
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پانسیون

مشاوره و خدمات زیبایی

به یک خانم کارمند

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

ویا خانم دانشجو
 دالر۵۰۰ ماهانه

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

879

879 999

$

Sectionnel

$

Sectionnel

$

Sectionnel

LASER SPA INSTITUT LEA

سوزاندن موهای بدن با لیزر

Estheticienne & Technicien LASER |
Diplome cidesco internations du paris

و اینترنت ومبله

999

$

Sectionnel

با تمام امکانات

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

خدماتآرایشی

در منطقه

6565

1399$ 1399

Sectionnel

Canapé

 اندازه سرPR و کارت
وجزئیاتدیگربایستی
رعایتشود

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

%%

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

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

Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

ارزشریف

سی
عکا
رز

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

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

Sectionnel

استخـــدام

Sam The Handyman

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

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
،عکسپاسپورتی
since 1990
سیتیزنیکانادایی

vente
vente
jusqu’à

PendJn01

699$ 699$

Canapé

Tel.:(514) 951-2324
Sectionnel

M.Royal.Beauty :اینستاگرام

free

Mega
Mega

999$ jusqu’à
999$

Tel.:(514) 663-9116

Tel.: 514-400-7879

Meubles
Meubles
prilloprillo

Sectionnel

<< >> حتی در محل شما

5740 blvd cavendish
لطف ًا برای اطالعات
:بیشتر تماس بگیرید

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

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
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تجربه عکاسی و فیلمبرداری در سفر

یکــی از ملزوماتــی که همیشــه
در ســفرهای دور و نزدیــک بــه
همــراه خــودم میبــرم ،کیــف
تجهیزات تصویربرداری اســت
کــه معمــوال حجــم زیــادی را
اشغال میکند .البته در سفرهای
دوردســت ،معموال کوچکترین
و مختصرترین کیف را با خودم
میبرم که دائما در حال اســباب
کشی نباشــم ولی در عین حال
مجبورم وسایلی از قبیل :
یــک دوربیــن عکاســی و
فیلمبــرداری ،باتریهای اضافه،
شــارژر باتریها در ابعاد مختلف،
هــارد اکســترنال کوچــک،
پروژکتــور قابل حمــل ،دوربین
«گو پــرو» ،کارتهــای حافظه،
میکروفون کوچک ،لنــز واید و
لنز تله و حتی یک پهپاد را همه
جا به همراه خود داشته باشم.
طبیعتا حمل دائمی این وسایل
در سفر ،مشکل و دست و پاگیر
بــوده و راه اندازی و اســتفاده از
آنها هم حسابی وقتگیر است.
از طرف دیگر ،استفاده از وسایل
تصویربرداری حرفه ای ،معموال
جلب توجه کرده و به علت خطر
سرقتهای احتمالی ،نمیتوان از
آنها در همه جا استفاده کرد .با
تمام این حرفها ،نمیتوانم خودم
را قانع کنم که به ســفر جدیدی
بــروم و هیــچ رهــاوردی از آن
نداشته باشــم .به همین دلیل
همیشــه رنج نقــل و انتقال این
وسایل را تحمل میکنم و دلم را
به نتایج نهایی آن خوش میکنم.
طــی دو هفته گذشــته ،اقامت
کوتاهی داشــتیم در تعدادی از
مناطــق مکزیک که تــا به حال
بــه آنجــا نرفتــه بودیــم .قبل از
ســفر تصمیــم گرفتــم کــه این
بــار ســبکبارتر بــروم و بــه جای
اسباب کشی ،فقط با یک موبایل
تصویربرداری کنم .اعتراف میکنم
که برای یک عکاس ،تصمیم ساده
ای نبــود ولی باالخــره دل به دریا
زده و قیــد دوربین عکاســی و آن
کیف سنگین را زدم.
مقصــد مــا ســه روســتا بودند به
نامهــای چاپــاال ،آخیخیــک و
آتوتونیلکــو! ایــن ســه روســتا در
استان «خالیســکو» مکزیک قرار
دارند .مطالب فراوانی در مورد این

فقط با یک موبایل

ســه روستا خوانده بودم و تصمیم
گرفتــم از جاذبــه هــای دیدنــی و
طبیعی آن دیدن کنم.
ویژگی دیگر این سه مکان آن است
که معمــوال توریســتهای خارجی
بســیار کمی از این مکانهــا بازدید
کــرده و عمده ی بازدیدکنندگان،
افراد محلی همان مناطق هستند.
موبایل بنده یک دستگاه سامسونگ
گاالکسی نت  9میباشد که انصافا
چیزی از یک دوربین حرفه ای کم

ندارد؛ هــم میتواند در وضعیت
 4Kفیلمبــرداری کنــد و هــم
میتوان در وضعیــت Manual
با آن عکاســی کرد و جلوه های
هنری به آن داد.
به بیان دیگــر ،دوربین را کامال
از وضعیــت اتوماتیــک خــارج
میکنــم و آنطور که میخواهم با
آن تصویربرداری میکنم.
همچنیــن دوربین پشــتی این
موبایــل ،مجهز به دو لنز نرمال
و تله از نوع اپتیکال میباشــد و
تصاویــر قابل قبولــی از فواصل
نسبتا دور به ثبت میرساند.
مقاصد مــورد نظر مــا جاهایی
بودند که عمدتا جمعیت زیادی
در آنجاها حضور داشته و فضایی
شــبیه به بازارهای سنتی کشور
عزیــز خودمــان دارد .بهتریــن
دوربینهــا در چنیــن جاهایــی
آنهایــی هســتند که فــورا قابل
دسترســی و آماده بــوده و توجه
هیچکس را جلب نکند.
ســوژه های مورد عالقه من در
این سه مکان عبارت بودند از :
عکاسی خیابانی ،ثبت پرتره های
فــوری از صــورت افــراد محلی
با لباســهای خاص خودشــان،
نوازنــدگان دوره گرد ،رقصهای
فولکلوریــک ،بافت ســنتی این
مناطق و معماری خاص این سه
روســتا ،کارگاههای تهیه تکیال
و از همه مهمتر ،تصویربرداری
از غذاهای محلی ،نوشابه های
دست ساز و تنقالت!
تصمیم تصویربرداری از چنین
ســوژه هایی آن هم فقط با یک
موبایــل ،کار ســاده ای نبــود و
ریســک فراوانــی داشــت ولی با
این حال ،ریسک از دست دادن
تصاویــر را پذیرفتــم و به خودم
گفتم اگر تصاویر جالبی با موبایل
ثبت نشد ،بعدا با دوربین حرفه ای
به این مناطق سفر خواهم کرد.
قبــل از هر کار ،یک خــط موبایل
مکزیــک را با امــکان اســتفاده از
«دیتــا» و اتصــال بــه اینترنــت،
خریداری کردم.
دوربین موبایــل را طوری تنظیم
نمــودم کــه از تمــام تصاویری که
ثبت میکنم« ،بــک آپ» بر روی
«ابر مجازی» داشــته باشــم .این
امکان باعث میشــدکــه اگر به هر
دلیلی موبایل را از دســت دادم و
یا به ســرقت رفت ،تصاویر برایم
باقــی بماند .یــک کارت حافظه
«میکــرو اس دی» هــم بر روی
دوربین نصب کــردم که فضا به
اندازه کافی داشته باشم.
همانطــور کــه میدانیــد
تصویربرداری بــا موبایل ،خیلی
کمتــر از تصویربــرداری بــا یک
دوربین بزرگ جلب توجه میکند
و خیلی از سوژه ها اصال به کارم
توجهنمیکردند.
تصاویر خوشمزه ای از نحوه تهیه

غذاها و نوشــیدنی های مختلف
ثبــت کــردم .برخــی نوازنــدگان
دوره گــرد در مناطق روســتایی و
شــهرهای کوچک مکزیک وجود
دارنــد کــه در ازای پرداخت مبلغ
نسبتا ناچیزی ،ترانه ای را برایتان
اجرا میکنند .چنین ســوژه هایی
میتواند برای یک عکاس ،بســیار
جالب توجه باشد.
مکزیــک کشــور خوراکیهــای
خیابانــی اســت و در هــر جای آن
کــه پا بگذارید ،افراد در حال تهیه
و فــروش غذاها و نوشــیدنیهای
خوشمزه هستند .به عبارت دیگر،
انگار در تمام جاهای این کشــور،
یــک فســتیوال دائمــی غذاهای
خیابانی برقرار است .بوی گوشت
گریل شده ،سسهای مختلفی که
بطور تازه درســت میکنند ،میوه
های گرمســیری و نوشــیدنیهای
خنک ،ظروف سفالی و سنگی هر

بیننده ای را به وجد میآورد!
همچنیــن در مکزیک ،هــر چه را
که اندکی قند در آن باشد ،تخمیر

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح

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

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

میکننــد و از آن عــرق میگیرنــد!
از تکیــا گرفته تــا «تخوینو» که
نوعی آبجوی ذرت بوده که کامال
شیرین اســت! همچنین از شیره
نوعی کاکتوس ،نوشیدنی دیگری
تهیه میکنند بنام «پولکه» که کف
روی آن دو برابر آبجو است!
خالصه اینکه عکسها و ویدئوهایی
که ثبت کردیم ،همه خیلی خوب
شدند و هم توانستیم سفر راحتی
بدون اسباب کشی داشته باشیم.
البتــه قصــد نــدارم بطــور دائمی
دوربینها را غالف کنم و حتما در
ســفر بعدی ،دوباره آن خورجین
عکاســی را همراه خــودم خواهم
بــرد .طبق معمول ،رهــاورد این
ســفر ،در گروه فیســبوکی «همه
چیــز در مورد مونترآل» منتشــر
خواهدگردید!
همیشه به شادی در سفر باشید!
•
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آدمهایی که از سالمت عاطفی برخوردارند
چگونهمیاندیشند
خویشــتن داری یعنی مقاومت در
برابر وسوسه های که در یک لحظه
اتفاق می افتد .مثال یکی به شــما
که تازه سیگار را ترک کردید سیگار
تعارف می کند و همه وجودتان آن
را در همان لحظه می طلبد ولی
مقاومت می کنید.

•

•

 -۱به خود خندیدن
آدم های که فقط می خواهند پیروز
باشــند و همیشه حق با آنها باشد
و هرگز معذرت نخواهند سالمت
روحی و عاطفی ندارند.
آنها این جرئت را ندارند که بدانند
چه ضعف هایی دارند .نمی توانند
خودشان را سرزنش کنند و حتی
به بعضی ویژگی های خود بخندند.

•

 -۲درجا منی ایستم تا ضربات
به من اصابت کند
معموال ،کارها آنطور که ما دوست
دایــم صورت نمــی پذیرد .همه ما
اشــتباه می کنیم .محاســبات ما
غلط از آب در می آید.
آدم هــای کــه از ســامت عاطفی
برخوردارند ســعی می کنند دلیل
اشــتباه را بیابند و رفتار خودشان
را تغییــر بدهنــد .آنهــا لــج نمی
کننــد .وقتی از یک جا مدام ضربه
مــی خورند حتما ســعی می کنند
وضعیــت بــدن و حرکت شــان را
تغییربدهند.

•

-۳سعی می کنم کارهایی را
که دوست ندارم اجنام دهم
اغلب اوقات ،کارهایی را انجام می
دهیم که دل مان می خواهد.
مثــا دوســت داریــم از روی مبل
بلند نشــویم .به باشــگاه ورزشــی

نرویم .یک همبرگــر بزرگ هوس
کنیم و بالفاصله برویم آن را بگیریم
… آدم های برخوردار ازســامت
عاطفی ســعی می کننــد کارهایی
که دوســت ندارند را انجام دهند.
آنها هر طور شــده هفته ای دو بار
به باشــگاه مــی رونــد .از خوردن
همبرگــری که هوس کــرده بودند
می گذرند.

•

 -۴هر انسانی مستحق احترام
است.
همه ما هر شــغلی که داریم یا هر
ســطحی از درامــد ،در حــال راه
اندازی و گردش زندگی یک جامعه
هســتیم .عمال فرق زیادی با هم
نداریم .بهتر است با همه محترمانه
برخورد کنیم .یک مرام جهانی در
تمام اجتماعات انسانی وجود دارد
مبنی بر اینکه:
«اگــر می خواهــی یک انســان را
بشناسی ببین چه رفتاری با ضعیف
تر از خودش دارد»

•

 – ۵روی حرفم می ایستم
آدم هایی که پایبند قول خودشان
هستند از دو خصلت برخوردارند.
آنهــا هــم صبــور هســتند و هــم
خویشــتن دار… صبــوری یعنــی
مثال من عهد می کنم در طی یک
ســال آینده هر مــاه ۱۵ ،درصد از
درآمــدم را پس انداز کنم … .ولی

آیا می دانید باک همه اتومبیل ها
چرا در یک سمت قرار ندارد؟

حتما شــما هم موقع مراجعه
به پمپ بنزین در صف منتظر
خالــی شــدن پمپــی کــه در
ســمت باک اتومبیل تان می
باشــد ،معطل شــده اید .اما
چــرا اتومبیل ســازان دریچه
باک را به میل خود در سمت
های مختلف اتومبیل قرار می
دهند.
آنــی جوانــت ،ســخنگوی وزارت
حمل و نقل کانادا می گوید :این
ســلیقه ای و مربوط بــه طراحی
اتومبیل است .زیرا سند و مدرکی
دال بــر اینکه قــرارگرفتن دریچه
باک بنزین در یک سمت خاص،
ایمنــی اتومبیــل را افزایــش می
دهد ،وجود ندارد.

دریچــه بــاک روی اتومبیل های
آلمانــی ،از جملــه فولکس واگن
و ب ام دبلیو ،ســمت راست قرار
گرفتــه اســت ،که ســمت راننده
می باشــد .در حالی که رانندگان
در آمریکای شــمالی ،سمت چپ
اتومبیــل می نشــینند .بنابراین
بــاک بنزیــن در این ســمت قرار

 -۶شدنی است
ایــن حس در خیلی ها نیســت که
قدرتمند و توانا هستند.
دلیلش هم ساده است .آنها تجربه
کمتری برای خود ایجاد می کنند.
دل به دریا زدن و آشنا شدن با آدم
ها سخت است ولی این سختی بر
وجود آدم ها می نشیند .آدم های
که ســامت روحی دارند چون هر
بار توقع بیشــتری از خود پیدا می
کنند و طالب روبرو شدن با آدم ها
و ماجراها و اهداف جدیدتر هستند
کم کم می فهمند کــه قادر و توانا
هستند.

•

 -۷می توامن عشق بورزم و
می دامن دوست داشتنی هستم
عشق و محبت مشروط نیست.
فرزندی که ناچار بــود برای توجه
محبت ســر به زیر باشــد یا گوش
به فرمان باشــد یا فقط درسخوان
باشــد بــه این نتیجه می رســدکه
محبت خریدنی است یا باید برایش
تالش خاصی انجام داد .در صورتی
که همه ما می توانیم عشق بورزیم
و مــورد محبت قــرار بگیریم .این
یک حقیقت ساده ولی اصیل است.
اگر با این نگاه به دیگران بنگریم از
دامنه وسیعتری از عشق و محبت
برخوردار می شویم .به عبارت دیگر
افرادی با سالمت روانی می شویم.
•

گرفته است.
اما برخی برندهای ژاپنی ،از جمله
تویوتا و هوندا به تدریج باک همه
اتومبیل هایشان را به سمت
چپ منتقل کردنــد .در واقع
باک بنزین تنها در دو اتومبیل
ساخت تویوتا ،یعنی تویوتا 86
و سوپرا ،در سمت راست قرار
گرفته است.
نیســان اعالم کرده است که
قصد تغییر محل دریچه باک
بنزین از سمت چپ به راست
را نــدارد .اما تغییــرات احتمالی
آینده به بازاری که اتومبیل هایش
را به آن صادر خواهدکرد ،بستگی
خواهد داشت.
محــل قــرار گرفتن دریچــه باک
در اتومبیل های فــورد ،فیات-
کرایســلر و ج .ام نیــز متفــاوت
است.

گزارش جلسه الئیسیته در دانشگاه کبک...
کبکی بسیارکمتر از میزان متناظر
در دیگــر جوامع اســت و بنابراین
دلنگرانی آنها قابل درک است.
حال پرسش اساسی این است که
آیا اجرای قانــون  21نظر موافقان
را تأمین میکند؟ یــا عدم اجرای
ایــن قانــون دلنگرانــی مخالفان
را برطــرف میکند و جامعــه را از
آسیبهایی که آنان برمیشمارند،
مصون میدارد؟
واقعیت این اســت که باید مشکل
را در جایــی دیگر جســتجو کرد و
آن هم در عدم توجه به آموزشهای
سکوالریســم ،به امتیازات قانونی
که بــه نهادهــای دینمــدار داده
میشود ،به فروختن امتیاز و حق،
به ارزشگذاری به سرمایه اقتصادی
و نه سرمایههای انسانی است.
ضربالمثلــی آلمانــی چنیــن
میگوید :هر مهاجر با دو گوش و
دو دست میآید.
هــر مهاجر بــا خود یک ســرمایه
فرهنگی و انسانی به همراه میآورد
و مستعد است که بشنود و بفهمد،
در غیر آن صورت باید او را مستعد
شنیدن و درک کردن نمود .او باید
با فرهنگ جامعه میزبان درآمیزد

و بــرای نیل به ایــن مقصود ،باید
مرتب او را با آموزشها و همچنین
ترویــج فرهنــگ دیگرپذیــری و
سکوالر مواجه ساخت.
بدیــن ترتیب ســخن اصلــی نه با
موافقان و نه با مخالفان ،بلکه باید با
دولت کبک باشد و باید بیتوجهی
او را به فراهم آوردن زمینه و امکان
آموزش و فرهنگسازی و نداشتن
برنامــه برای پــرورش و نفوذ تفکر
سکوالریســم در جامعه گوشــزد
کــرد .نوک پیکان ایــن هدف باید
متوجه تصحیح تخصیص بودجه
به مــدارس خصوصــی و مذهبی
باشــد و اینکــه چــرا بایــد کیفیت
آمــوزش مــدارس دولتــی آنچنان
پایین باشدکه بسیاری
داوطلب دریافت خدمات آموزشی
مــدارس خصوصــی از جمله دینی
برای فرزندانشان باشند.
چرا نباید امکانات ورزشی و تفریح
برای همــه دانشآموزان یکســان
باشد؟
چرا باید والدین حق این را داشــته
باشندکه فرزند خود را از آموزشهای
ورزشی ،جنسی و برابری جنسیتی
محروم سازند؟

>> ادامه از صفحه33 :
چر ا
پذیــرش روح ،هنجارها ،ارزشــها
و قوانیــن ســکوالر جــزو شــروط
مهاجــرت گنجانــده نمیشــود
(همــان گونــه که فراگیــری زبان
فرانسه)؟
چرا همانند آموزش زبان فرانسه،
مباحــث فرهنگــی و باورهــای
سکوالریســم به مهاجران آموزش
داده نمیشــود و بودجــهای به آن
اختصاص داده نمیشود؟
هویت کبکی تنها در داشتن زبان
فرانســه خالصه نمیشود ،هویت
کبکــی در پایدارســازی دســتاورد
انقالب آرام آن نیز نهفته است و در
این راه ،به آموزش و فرهنگسازی
نیاز است .ملتزم ساختن مهاجرین
به اجرای قانــون در مرحله بعد از
زمینهســازی های مفیــد آن قابل
اجرا است ،واال خود به ابزاری برای
تولید خشــم و انزجار و عدم تعلق
به مکان برای آنها مبدل میشود.
پس مشکل اصلی در اینجا نهفته
اســت ،به بیراهه نرویم و به جای
پیوستن به گروه موافق و مخالف،
دولت را مجبور کنیم که درســت
ببیند تا بتواند درست عمل کند.
•

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

39

PAIVAND: Vol. 25  no.1430  July 15, 2019

1398  تیر25  1430  شماره 25 سال

www.paivand.ca since 1993

39

 مسکونی و جتــاری:مشاور امالک در مونتریال

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

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker
Groupe sutton Sur L’île inc.
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC H3E 1T8
ktehrani63@gmail.com
www.suttonquebec.com

Cell.: (514) 971-7407

کاظم تهرانی

 اجاره امالک مسکونی و جتاری، فروش،خرید
مشاوره رایگان برای امالک درآمدزا و غیره
پرداخت هزینه محضر توسط ما
پیش فروش امالک در نقاط مختلف مونتریال
تهیه وام مسکن با کمترین نرخ بهره
ارزیابی رایگان منزل شما
به همراه تیم حرفه ای ما
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Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده
)1253 Rue Guy (Metro: Guy

ASGARI

FARZIN

بدون وقت قبلی

7روز
هفته

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

آرﺷﯾﺗﮑت رﺳﻣﯽ ﮐﺑﮏ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

ﻣدﯾرﯾت ﭘروژه  -طراﺣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن

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

طراﺣﯽ داﺧﻠﯽ  -ﭘﯾﮕﯾری اﻣور ﺷﮭرداری

514.803.5240

فروش کلیه بلیت

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

Tel.: 514-481-0671

برنامه ها و کنسرتها

به مدیریت :بیژن احمدی

همه روزه در

223-3336

514-

E
X
C
H
A
N
G
E

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی

تپشدیجیتال
-------

behrooz@babakhani.ca

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

ﻓرزﯾن ﻋﺳﮕری

عینک
فرهت

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

ARCHITECTE

info@asgari.ca

مشاور رمسی وام مسکن

st-Laurent

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

Tel.: 514-871-1119

از مونترال به تهران از

$1070
تور کوبا از

$750
>> تـور اروپا
• جزایر کارائیب
• دبی

____________________

1855 Ste-Catherine W.

GUY

)St- Marc

H3H 1M2 (Corner:

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

