Bureau de Change

خدمات ارزی

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu

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

St-Laurent, QC H4N 1C8

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

جنب دانشگاه کنکوردیا

GUY

. انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم:توجه

Cote vertu, Bus 121 E

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

صرافیشــریف
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www.sharifexchange.ca
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از مونتــــرال به تهـران از

$1070

الیت
صرافی

فارکس

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

25  و19 : ص

مدرسه فارسیدهخدا

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

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

)(خضر

GUY

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

سال سابقه کاری در کانادا25 با

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

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

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

Tel.: 514.426.7200

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

www.ParsPlumbing.ca

مشاورامالک:آرزوگتمیری

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

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

3 :

Š

Tel: (514) 290-2959

(514) 561-3-561

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

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

TO

4010 Ste-Catherine W.

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.
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مشاور امالک مسکونی در مونترآل و حومه

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

Arezou Gatmiri

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

Cell.: (514) 561-3-561

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

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

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

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

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

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

Tel.: 514-731-1443
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ُرزا محمدی

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

438-793-9168

 سال جتربه سرمایه گذاری20 • با بیش از
در امالک و مستغالت
 سال جتربه در امور خدمات و اخذ15 •
وام های بانکی
 اجاره و تهیه وام مسکن،• خرید و فروش
• خدمات رایگان برای خریداران و مستاجران
• خرید ملک جهت سرمایه گذاری
• ارزیابی رایگان
 صاحب خانه،• با بهای اجاره خانه
دخلواه خود شوید

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

182155 04/18

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

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

5220 Rue Riviera, app. 201,
Pierrefonds-Roxboro, H8Z 3H2
2 bedrooms, 1 bathroom, 93 sq m
Price: $ 292000

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

________________________________
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

5

1398  امرداد24  1434  شماره 25 سال

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 25  no.1432  Aug. 15, 2019

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

Turkish Airline
Promotion:
3 baggage
:اسپشیالترکیشایرالین
سه چمدان

هر نرخی
،دارید
از ما ارزان تر
بخواهید

برای اطالعات بیشتر
.با ما تماس بگیرید
____________

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

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

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

Head Office:

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

Tel.: 514-388-1588

RAMIN ABBASI

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

2019 RAV4 FWD

2020

COROLLA

LEASE STARTING AT

$

89

/WEEKLY*

2019 CAMRY SE

2020 PRIUS PRIME

LEASE STARTING AT

LEASE STARTING AT

$

87

/WEEKLY

*

$

76

/WEEKLY*

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

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

شادی محمدی

Tel.: 514-660-7135

*Conditions may apply. Details in store.

ILE PERROT TOYOTA
shadim.sky@gmail.com

رویا اصفهـانی
،• تنها آژانس امالک ایرانی در کبک
2006 • از سال
• بهترین شرایط برای کارگزاران جدید
• بهترین شرایط برای مشتریان گرامی
• برای ارزیابی گزینه ها و نیز دریافت اطالعات
.بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید

Roya Esfahani

Courtier immobilier agréé DA
3675 boul. des Sources bur. 109
DDO. QC H9B 2T6
Bureau: (514) 683-8686

www.ramier.ca
info@ramier.ca

Cell.: 514-296-5507

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

5

6

 سال  25شماره  24  1434امرداد 1398

www.paivand.ca since 1993

6

PAIVAND: Vol. 25  no.1434 Aug. 15, 2019

ایران در آستانه...
در سیاهچالهی تحریم ،افتخار
نظام به چیست؟

 ۱۰اوت  -جمهــوری اســامی طی چهار دهه گذشــته همــواره در هر
بحرانی که عوارض و آسیبهای مستقیم یا غیرمستقیم آن ابعاد مختلف
زندگی مردم ایران را زیر فشــار قرار داده ،به ترویج روحیه «مقاومت» و
«افتخارآفرینی» دست زده است.
صادرات نفت ایران به  ۳۰۰هزار در طــی ســال گذشــته و بــه
بشکه سقوط کرده است؛ اکنون ویــژه از آبانمــاه  ۱۳۹۷و بــا
دایره حتریمها آنقدر تنگ شده که اجرایــی شــدن تحریمهــای
مقامات نظام همراه با ادعاهای ایاالت متحده علیه جمهوری
چ تالش می کنند روزنۀ تنفسی اسالمی ،مقامات نظام تالش
پو 
کردند رویارویی با تحریم ها را
برای خود باز کنند.
نوعی «جهاد» و مایه مباهات
و افتخار نشان دهند.
حســن روحانی ســکاندار مذاکرات هســتهای ایران با پنج قدرت بزرگ
دنیا  ،روز دوشــنبه  ۱۴آبان  ۹۷و همزمان با آغاز اجرایی شــدن دور تازه
تحریمهای آمریکا علیه رژیم ایران با صراحت اعالم کرد «با افتخار تمام
این تحریمها را دور میزنیم!» او همچنین مدعی شده بود که جمهوری
اسالمی تحریمها را مهار میکند و به فروش نفت خام خود ادامه خواهد
داد.
یک ماه بعد و در  ۲۴آذرماه  ۹۷محمدجواد ظریف در نشست بینالمللی-
امنیتی دوحه در قطرگفت« :اگر هنری باشدکه ایران بتواند به آن مسلط
شــود و آن را به دیگران آمــوزش دهد ،آن هنر ،گریز از تحریمها خواهد
بود».
افتخار به انزوا و ختریب
اما اینهمه افتخار برای دور زدن تحریمها برای چه بوده و دستاوردهای
هــم تحریم و هــم دور زدن آن برای مردم ایران چیســت و چه میتواند
باشد؟!
شــاید با نگاهی به مهمترین آسیب واردشده به کشور در شرایط تحریم
یعنی فروش و صادرات نفت بتوان به پاسخ این پرسش رسید.
ً
ایران پیش از آنکه دونالد ترامپ در  ۱۸اردیبهشــت  ۱۳۹۷رســما اعالم
کند از برجام خارج میشود بطور متوسط روزانه  ۲٫۵میلیون بشکه نفت
صادر میکرد.
با خروج ایاالت متحده از برجام ،میزان صادرات نفت ایران کاهش یافت
و با وجود آنکه مقامات جمهوری اسالمی مدعی بودند ایران همچنان به
صــادرات نفت ادامه خواهد داد اما این صــادرات تا  ۱۴آبان  ۹۷پیش از
آنکه تحریمها از سرگرفته شوند ،به روزانه یک و نیم میلیون بشکه کاهش
یافته بود.
این تازه آغاز ماجرا بود؛ دولت ایاالت متحده همزمان با اجرایی شــدن
دوباره تحریمها برای چند کشور معافیت نفتی در نظر گرفت و صادرات
نفــت ایران ،زیر ذرهبیــن و مانیتور ایاالت متحده ،به روزی یک میلیون
بشــکه در روز رســید .اما با آغاز سال جدید خورشیدی و پایان شش ماه
معافیت نفتی هشت کشور برای خرید نفت ایران و عدم تمدید آن توسط
آمریکا ،کشور در مسیر تحریم صد درصدی نفت قرارگرفت.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت روحانی معروف به «شــیخالوزرا» که
مانند دیگر مقامات جمهوری بجای انتخاب تاکتیکهای متناســب با
شرایط تحریمی همچنان به شعارهای هیجانانگیز در رسانههای ایران
مشغول و مدعی بود صادرات نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه در روز
نخواهد رسید ،کم کم متوجه بنبستی شدکه خودش و نظام متبوعاش
در آن گرفتار آمدهاند.
اکنون ،با گذشــت کمتر از  ۴مــاه از آغاز تحریم صد درصدی نفت ایران
توسط ایاالت متحده ،گزارشها از وضعیتی بحرانی خبر میدهند.
توقف بجای دور زدن
خبرگزاری رویترز اوایل تیرماه ســال جاری در گزارشــی که با اســتناد به
منابع صنعتی و شرکتهای ردیابی نفتکشها منتشرکرد ،احتمال داد
صادرات نفت ایران به  ۳۰۰هزار بشکه یا کمتر سقوط کرده است.
اما پس از گذشت چهار هفته این خبرگزاری روز سهشنبه هشتم امرداد
در تازهترین گزارش خود با استناد به دادههای صنعتی وکشتیرانی نوشت
صادرات نفت ایران در ماه ژوئیه به  ۱۰۰هزار بشکه در روز سقوط کرده
اســت .میزان صادرات نفت در طی یک ســال در حالی بــه کمتر از ۰٫۵
درصد رســیده است که بحران ناشی از آن در اظهارات اخیر مقاماتی که
پیشــتر به دور زدن تحریمها افتخــار میکردند و معتقد بودند تحریمها
هیچ خللی در فروش نفت ایران ایجاد نمیکند نیز نمایان و مشهود است.
برای نمونه تنها یک ماه پس از تحریم صد درصدی نفت کشــور ،بیژن
نامدار زنگنه نیمه خردادماه  ۱۳۹۸گفت «آمریکا در تحریم هوشمند به
بلوغ شیطانی رسیده است!» وی در  ۲۹خرداد  ۱۳۹۸مجبور شد اعتراف
کندکه «هیچ» نفتی را نمیتوانیم به اسم ایران بفروشیم!
این شــرایط موجب شــد که مجلس شورای اســامی اختیاراتی ویژه به
وزارت نفت برای دور زدن تحریمها بدهد .علی بختیار عضو کمیسیون
انرژی مجلس شــورای اســامی
{>> ادامه در صفحه}38 :

هر شنبه و یكشنبه
دل و جگـر
تازهگوسفندی
موجود می باشد

بستن
یسنتیوفالوده
وكلو
چهفومندركلبه
ع
موجانخاطرات
خوش ایران را
زندهمیكند

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

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

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

اسپشیال روزانه ما:

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

514-996-9692
PAIVAND
Published: since1993

دوشنبه :زرشک پلو مرغ

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

(سه شنبه :تعطیل است)

چهارشنبه:سبزیپلوباماهی
 +قلیــه ماهــی
پنجشنبه:فسنجان
جمعه :خورش بادمجان و قیمه
شنبه:قورمهسبزی
یکشنبه:باقالیپلو باماهیچه
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ساعات کار :از  11صبح تا  10شب

■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

مشاور امالک مسکونی در سراسر مونتریال

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

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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

_________
 برای ما بنویسید ،اما...
کوتــاه ،زیباتر است

•

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

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)
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چرا بازارهای مالی نگران هستند؟ رکود در راه است؟

شعر و ترانه...

چرا اینگونه از موی زنان ارشاد می ترسد

از این موی رها گشته به دست باد می ترسد

لباس تیره بر تن کن  ،لباس قهوه ای  ،مشکی

چرا چونکه طرف از رنگهای شاد می ترسد
کند نابود آثار تمدن های پیشین را

از آنچه آورد تاریخ را در یاد می ترسد

به یاسوج از نماز آریوبرزن و شمشیرش

و در ساری هم از سرباز قوم ماد می ترسد

چنان چون طالبان که می هراسیدند از بودا

رفیق ما هم از سنگ وگچ و فوالد می ترسد

فقط باید ببوسی دست او ،ای بل بله قربان

از اندیشه از استدالل از استعداد می ترسد

بزن خود را به آن راه و بگو چیزی نفهمیدم

که او از هرکسی دوزاری اش افتاد می ترسد

هم از سرخی گل ترسد هم از سبزی برگ آن

از آن سروی که محکم جای خود ِاستاد می ترسد
نه تنها از زبان سرخ و از سرهای سبز ما

از آن دیگی که بوی قرمه سبزی داد می ترسد
زمانی می هراسید از تجمع های ملیونی

ولی امروزه روز از تک تک افراد می ترسد

کسی که منطق او داد و فریاد است و فحاشی

برای چی خودش از واژه ی فریاد می ترسد
بزن بر فرق ما تا میتوانی تیشه ی خود را

عزیزم کوه کی از تیشه ی فرهاد می ترسد

گذشت آن دوره ای که می رمید آهو ز صیادان
کنون از سایه ی خود نیز هر صیاد می ترسد

کبوتر میکند پرواز هم بال پرستو ها

و جغد از اینکه رفته هیبتش بر باد می ترسد

زمانی می رمید از چوب و باتوم آنکه می فهمید

ولی حاال چماق ازکله ی پرباد می ترسد

ندارد ماهی آزاد خوف از تور ماهیگیر

کنون قالب و تور از ماهی آزاد می ترسد

نمی ترسد دگر شمشاد از داس و تبر زیرا

که امروزه تبر از قامت شمشاد می ترسد

بلی جانم گذشت آن دوره و امروزه لولو هم
چنین از بچه های این خراب آباد می ترسد

خدایا میشود روزی رسدگویند ای هالو

ببین وارونه شد مادرزن از داماد می ترسد
رضا عالی پیام (هالو )

بازارهــای مالــی عالیــم هشــدار دهنــدهای در مورد
چشمانداز اقتصادی بریتانیا و ایاالت متحده به نمایش
گذاشــتهاند .به زبان حرفهای به آن "منحنی عملکرد
معکوس" گفته میشــود .این به معنی آن است برای
این دولتها اســتقراض دهســاله از استقراض دو ساله
ارزانتر در میآید.
این تحولی عادی نیســت و معمــوال چنین وضعیتی
قبل از رکود یا حداقل کاهش چشمگیر رشد اقتصادی
صورت میگیرد .شــاخص سها م بازار بورس نیویورک
به دلیل نگرانی سرمایهگذاران از رکورد احتمالی با افت
مواجه شد.
آلمان با رشــد اقتصادی منفی و چین با کمترین نرخ
رشد اقتصادی در سالهای مواجه بودهاند.
منحنی بازدهی چیست؟
نشانههای هشدار از بازار اوراق قرضه میآیند ،جایی که
دولتها و شرکتها با فروش اوراق قرضه میتوانند پول
قرض کنند .اوراق قرضه ،تعهدی برای بازپرداخت مبلغ
خاصی در آینده است ،دارای سررسید است و اصل آن
باید در موعدش پرداخت شود .خریداران اوراق قرضه
هــم تا زمــان انقضای مهلت و سررســید ایــن اوراق،
هرساله بهره آن را دریافت میکنند.
ایــن که خریــداران اوراق قرضــه چقدر بــرای آن پول
بدهند تعیین میکند که بــازده آن چقدر خواهد بود.
هر چقدر قیمت باالتر باشــد ،بازده آن پایینتر خواهد
بود .یک عامل موثر در بازدهی ،مدت زمانی است که
سرمایهگذاران باید منتظر پرداخت نهایی باشند.
اغلب ،مدت زمان طوالنیتر به معنای آن است که آنها
انتظار بازدهی باالتری را دارند.
آیا این نشانه معتبری برای بروز رکود است؟
چیزی که غیرعادی است ،بازدهی اوراق قرضه دوساله
دولــت بریتانیا باالتــر از بازدهی اوراق قرضه ده ســاله
اســت .چنین چیزی در آمریکا هم اتفاق افتاده است.
بازدهــی باالتــر اوراق قرضه به معنــی اطمینان کمتر
نســبت به شــرایط اقتصادی کشــور صادر کننده این
اوراق است .این نشانهای است که سرمایهگذاران نگران
عملکرد کوتاه مدت اقتصاد هستند.
یکی از عوامل موثر بر بهای اوراق قرضه ،میزان اطمینان
بــه توانایی دولت مرجع صــدور اوراق برای تادیه بهره
ســاالنه و بازپرداخت اصل وام در زمان سررسید اوراق
است و وقتی چنین اعتمادی پایین بیاید ،ارزش اوراق
قرضه هم کاهش مییابد.
آیا منحنی عملکرد معکوس شاخصی قابل اتکا است؟
به گفته اقتصاددانــان وزارت دارایی آمریکا" دورههای
دارای منحنــی بــازده معکوس ،غالبا با کاهش رشــد
اقتصادی و تقریب ًا همیشه با رکود همراه هستند".
امــا وارونگی منحنی بازدهی و شــروع رکود اقتصادی
لزوما همزمان اتفاق نمیافتد.
آیا این بار هم همین طور است؟
تفاوتی که وضعیت فعلی با اوضاع قبل میکند ،سیاست

موسوم به "تسهیل کمی" است ،سیاستی که بسیاری
از بانکهــای مرکــزی پس از بحــران اقتصادی
(و در مــواردی مانند ژاپــن ،پیش از بحران)
آن را دنبال میکنند و تســهیالت اعتباری
را افزایــش میدهنــد تا تحــرک اقتصادی
را بیشــترکنند ،این سیاســت از جمله از
طریق خرید اوراق قرضه از بانکها انجام
میشود.
چنیــن سیاســتی باعــث افزایش قیمت
نــر خ
اوراق قرضه میشــود کــه معادل کاهش
بازدهی خواهد بود.
برای همین سیاســت تســهیل کمی ممکن است به
وارونگی منحنی بازدهی که هم اکنون اتفاق میافتد،
کمــک کند .وارونگی منحنــی بازده به مــا چیزی در
مورد دالیل خاص بــرای رکود اقتصادی قریب الوقوع
نمیگوید.
چرا بازارهای مالی نگران هستند؟
این بار دالیل مختلفی وجود دارد.
مناقشه بر ســر تجارت جهانی یک عامل نگرانی برای
بسیاریازکشورهااست.نگرانیبسیاریازکسبوکارها
و سرمایه گذاران (البته نه همه آنها) در مورد احتمال

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

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی |
تلفن514-366-1509 :

و

مرکزکاریابیجوانان

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

Tel.: (514) 697-0225

نسرین پارسا

________________________________
1455 PEEL, local 148

•
•

514-247-1732

Nazgol Fallah Toussi,

آژانسمسافرتییونیگلوب

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال :شیخ صاحل سیبویه
210 St Jacques St, Lachine, QC H8R 1E2

_________________________

Voyages Lexus

دفتر ثبت رمسی ازدواج و طالق ( )CIVILو شرعی
نشانی:

دسترســی بــه
توافقی بر ســر خروج
بریتانیا از اتحادیه اروپا هم میتواند از
عوامل این نگرانی باشد.
بریتانیا اخیرا شــاهد کاهش فعالیــت اقتصادی
در یــک دوره مالــی بــوده و برای همیــن دولت
اصالعالقهای به یک رکود قریب الوقوع ندارد.
در آمریــکا بــرای رکــود بایدکاهش چشــمگیرتری در
وضعیــت اقتصــادی بوجــود آید .آلمــان هم وضعیت
مشــابهی اخیرا تحربه کرده و طبق آمــار جدید ،رکود
ممکن است به اقتصاد این کشور هم برسد.
منحنی بازدهی برای دولت آلمان هنوز وارونه نیســت
اما نکته دیگری دربــاره اوراق قرضه دولتی وجود دارد
که به وضوح نشاندهنده چشم انداز ضعیف اقتصادی
است و آن این است که نرخ بازدهی زیر صفر است.
به این معنا است که دارندگان اوراق قرضه دولتی عمال
به جای گرفتن بهره از دولت به دولت وام دادهاند.
این منعکس کننده سیاست نرخ بسیار پایین نرخ بهره
بانک مرکزی اروپا اســت ،اما نشانه چشم انداز ضعیف
اقتصادی هم هست• BBC .

•
•
•

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

برگرفته از مداد:

www.medad.ca

نگرانیهای جدی از هجوم شهروندان
آمریکایی به بازار داروی کانادا

قوانیــن جدیــد در ایــاالت
متحــده کــه امــکان واردات گام بلند دولت در راستای
داروی ارزان از کانــادا به این
کاهش قیمت دارو
کشــور را فراهــم میســازد،
موجــی از نگرانــی را در میان به گزارش ســیتیوینیوز ،کانادا از جمله
فعــاالن حــوزه ســامت در کشورهایی است که داروهای دارای مجوز
اختصاصی تولید (پتنت) باالترین قیمت را
کانادا ایجادکرده است.
در نامــهای کــه  ۱۵انجمــن در مقایسه با کشورهای دیگر دارد.
مختلــف (اعــم از بیمــاران ،بخشــی از این مساله به خاطر چهارچوب
پزشــکان ،بیمارســتانها و مقــررات مربوط به این موضوع اســت که
داروخانهها) به وزیر بهداشت از زمان تصویبش در سال  ۱۹۸۷تاکنون،
کانادا نوشــتهاند ،نســبت به هیچ تغییری نکرده است.
مشــکالتی که ممکن اســت در ایــن میان ،دولــت فدرال در راســتای
ادامــه روند کنونــی به همراه طرح بلندمدتی که در زمینه کاهش هزینه
داشته باشد هشدار داده شده سالمت برای شهروندان دارد ،اعالم کرده
است .در این نامه آمده است :که اصالحاتی را در این چهارچوب مقرراتی
«داروی عرضــه شــده در اعمال میکندکه شامل  ۳بند جدید است.
کانادا کفــاف نیازهای کانادا بر اساس این بندها ،دولت بهتر میتواند
به همراه مشتریان آمریکایی داروهایــی که قیمــت آنها بیــش از اندازه
را نمیدهــد .عرضــه دارو در باالست شناسایی کرده و اقداماتی موثر را
کانــادا بــه قدری نیســت که برای کاهش قیمتها به انجام رساند.
بتواند جوابگوی این میزان از تخمینهــا نشــان میدهــد اجــرای ایــن
قوانین بــه صرفهجویی  ۱۳میلیارد دالری
تقاضا در بازار باشد».
برخی از ایالتهای آمریکا که شهروندان کانادایی در بازه زمانی  ۱۰ساله
بــا موجی از خشــم مــردم به میانجامــد .ایــن مقررات جدیــد از ژوئیه
خاطــر افزایش قیمت داروها سال  ۲۰۲۰اجرایی میشود.
روبــرو شــدهاند ،قوانینــی
را تصویــب کردهانــدکــه بــه
شهروندان خود امکان وارد کردن تاثیری منفــی بر عرضــه دارو و یا
دارو از همسایه شمالی یعنی کانادا قیمت آن داشــته باشــد به شدت
را میدهد .در نامه سرگشــاده این مخالف است.
 ۱۸انجمــن آمده که ایــن قوانین او در ادامه گفت که دولت به تالش
میتواند سبب تشدیدکمبود برخی بــرای کاهش قیمــت داروها برای
داروها در کانادا شده و یک نگرانی کاناداییها و اطمینان از دسترسی
جدی در نظام سالمت این کشور بیدردســر آنها بــه داروهای مورد
در سال جاری ایجاد کند.
نیاز ادامه میدهد.
در بخشــی دیگــر از ایــن نامــه به اما در آن سوی مرزها نیز این مساله
ایــن موضــوع اشــاره شــده کــه بسیار مورد توجه قرارگرفته است.
بیمارســتانها و داروخانههــای ســناتور برنی ســاندرز (کاندیدای
کانادا برای تامین تقاضای کشوری حزب دموکرات ایالــت متحده در
که جمعیتــی به مراتب بیشــتر از انتخابات ریاست جمهوری) همراه
کانادا دارد هیچ برنامهای ندارند و یک دســته از بیمــاران دیابتی که
ادامه روند فعلی میتواند به کاهش برای خرید انسولین به کانادا سفر
دسترسی شــهروندان کانادایی به کردند ،آمد.
دارو و یا مشکل در کیفیت این امر گفتنی اســت قیمت انســولین در
بیانجامد.
کانادا یک دهم قیمت آن در ایاالت
از ســوی دیگــر ،ســخنگوی وزیر متحده است.
بهداشــت کانادا نیز اعالم کرد که ماه گذشته نیز یک گروه از بیماران
دولت فــدرال با هــر برنامها 
ی که دیابتــی نــوع  ۱از مینهســوتا وارد

کانــادا شــدند و در لنــدن (در
استان انتاریو) به خرید انسولین
پرداختند .یکی از این افراد اعالم
کرد که افزایش شدید قیمت در
ایاالت متحــده چارهای جز این
برای آنها نگذاشته است ،زیرا در
غیر ایــن صورت ،با پیامدهایی
جدی در ســامت خــود روبرو
میشوند.
اما این طور نیســت که کانادا با
هیچ مشــکلی در زمینه کمبود
دارو روبرو نباشد .در سالهای
اخیر ،شــرکتهای داروســازی
کانادا اعالم کردند که در زمینه
تامیــن هــزاران مــورد دارو بــا
مشــکل روبرو هستند که البته
دلیل آن نیز معموال مشــکالت
در زمینه تولید بوده است.
با این وجود ،سیل تقاضای وارد
شده از همسایه جنوبی میتواند
وضعیت را به مراتب بدترکند.
جالــب اســت بدانیــد بیــش از
 ۲۷قانــون طی ســال گذشــته
در کنگــره ایاالت متحــده و یا
ایالتهــای مختلف آن تصویب
شــده که به آمریکاییهــا اجازه
خریــد دارو از منابع کانادایی را
میدهد.
در بخشی از نامه  ۱۵تشکل حوزه
ســامت به وزیــر بهداشــت آمده
است:
«ما از وزارت سالمت میخواهیم
شــفافیت و اطمینانخاطــر را بــه
کاناداییها بدهدکه قوانین مرتبط
در ایــاالت متحده خللی در عرضه
محصوالت دارویی در کانادا ایجاد
نکرده و سبب ایجاد کمبود دارو و
تاثیر منفی بر بیماران نمیشود».
در این میان ،برخی از کارشناسان
ابــراز نگران 
ی کردهاندکه ادامه روند
کنونــی وکمبــود هــر چه بیشــتر
دارو ممکــن اســت ســبب شــود
آمریکاییهــا و کاناداییهــا بــرای
تامیــن داروهــای مورد نیــاز خود
دســت به دامــن وبســایتهای
غیرمجــاز ببرند که این امر ممکن
است به خرید داروهای با استاندارد
پایین و یا حتی تقلبی بیانجامد.
•

مداد ،مجله آنالین مونتــرال

مـداد را آبونه شوید:

www.medad.ca

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

فشار اتحادیه اتاقهای بازرگانی کبک برای
پذیرش ساالنه  ۶۰هزار مهاجر
به گــزارش گلوبال نیــوز ،اتحادیه
اتاقهــای بازرگانــی کبــک اعالم
کــرده که دولــت این اســتان باید
ش شــده در
تعــداد مهاجران پذیر 
سال را به  ۶۰هزار نفر افزایش دهد
تا این استان بتواند از ظرفیت رشد
موجــود به بهترین شــکل ممکن
استفاده کند .گفتنی است در حال
حاضــر  ۱۲۰هــزار فرصت شــغلی
خالی در کبک وجود دارد.

ائتالف آینــده کبک ظاهرا روندی
عکــس را در پیــش گرفته اســت.
اصالحات صورت گرفته در مقررات
مهاجرتی به کبک (نظیر گنجانده
شــدن آزمــون ارزش و نیــز آزمون
زبان فرانسه) سبب میشود دایره
متقاضیــان مهاجــرت کوچکتــر
شود .صاحبان کسبوکار درکبک
میگویند این امر میتواند ســبب
کاهش دسترسی آنها به نیروهای

مونتــــریال

سرقت از صندوق پست ،آشنایی
با ترفند جدید کالهبرداران

 ۳ســارق اعتــراف کردند که پس
از ســرقت اطالعــات هویتــی
شهروندان از صندوقهای پستی
خانههــای آنها ،دســت به افتتاح
حســاب و خرج کــردن از اعتبار
قربانیــان میکردنــد .امــا بــرای
جلوگیری از این مشکل چه کاری
میتوان انجام داد؟
به گزارش سیبیسی ،سه سارقی
که در مونترال و نیز الوال دستگیر
شــدهاند ،بــا دزدیــدن نامهها یا
بســتههای موجــود در صنــدوق
پستی شــهروندان ،به اطالعاتی
هویتی آنها دست مییافتند.
امــا گام بعــدی ،افتتاح حســاب
بــه نام قربانی بود .ســارقان با در
اختیار داشتن مشخصات هویتی
افراد ،حسابهایی را در بانکها
به نــام آنها افتتاح میکردند .آنها
چند روز پس از این کار ،دوباره به

صندوق پستی قربانی سر میزدند
و کارت جدیــد ارســالی از ســوی
بانک (که از سوی خود آنها افتتاح
شده بود) را میدزدیدند.
مرحلهبعدی،به حساب خواباندن
چند چک نامعتبر در آن حســاب
بود .این کار سبب افزایش اعتبار
حســاب مذکور میشــد .سارقان
در گام بعد ،از بانک درخواســت
کارتی با اعتبار بیشــتر میکردند
و البتــه این بار ،نشــانی آن را نیز
تغییر میدادند تا دیگر مجبور به
مراجعه دوباره به صندوق پســتی
قربانینشوند.
پس از اینکه بانک با افزایش اعتبار
کارت موافقت کرد ،آنها اقدام به
خرید با آن میکردند.
به این ترتیب ،مبالغی از حســاب
مربوط خرج میشد ،بدون اینکه
قربانی این کالهبــرداری که این

برگههایجریمهدوچرخهسواران
در مونترال ۴۲ :برابر تورنتو!

نگاهی به آمار منتشر شده
از ســوی ادارت پلیــس
شــهرهای مختلــف کانادا
گویای آن اســت که پلیس
مونترال ۴۲ ،برابر بیشــتر
از پلیــس تورنتو به جریمه
دوچرخهســواران پرداخته
است.
بــر اســاس آمــار ،پلیــس
مونترال در سال  ،۲۰۱۸در
مجموع  ۱۲۲۸۵برگه جریمه
برای دوچرخهسواران صادر کرده،
در حالی که ایــن رقم برای تورنتو
فقط  ۲۹۲مورد است.

اما مونترال فقط از تورنتو پیشــی
نگرفتــه ،بلکــه آمارش از  ۵شــهر
بــزرگ دیگــرکانادا هم بــه مراتب
بیشــتر اســت .ونکــوور (،)۳۸۰

متخصص شود.
افزون بر ایــن ،دولت کبک تعداد
پذیــرش مهاجــران جدیــد را بــه
۴۰هزار نفرکاهش داده است.
ســیمون ژولیــن بــارت (وزیــر
مهاجرت کبک) در ماه ژوئن اعالم
کــرده بود که این میزان در ســال
 ۲۰۲۲به  ۵۲هزار نفر میرسد .اما
او به تازگی در جایی اعالم کرد که
شاید این رقم در آینده تغییرکند.

ب به نام او افتتاح شده و در
حسا 
نتیجه ،خرجها به نــام او صورت
میگیرد ،از ماجرا با خبر باشد.

توصیه پلیس به شهروندان
پلیس به شهروندان توصیه کرده
که به شدت مراقب صندوقهای
پســتی خود که بیــرون از محیط
خانه قرار دارد باشند و حتما این
صندوقها قفلدار باشند.
در صورتی که صندوق پستیتان
قفــل نــدارد ،حتما هــر روز آن را
خالــی کنید و یــا اینکه از کســی
بخواهیــد ایــن کار را برایتــان به
انجام برساند.
همچنیــن کســانی کــه ممکــن
اســت چند روزی خانه نباشــند،
میتوانند از اداره پســت بخواهند
بستهها و نامههایشان را تا مدتی
مشخص نگه داشــته و به نشانی
آنها ارســال نکند .بــرای این کار
میتوانید به این نشــانی اینترنتی
مراجعهکنید.
کلگری ( ،)۳۹۹ادمونتون (،)۱۱۳
وینیگپ ( )۱۱۴و اتــاوا ( )۱۸۰در
جایگاههای بعدی قرار دارند.
گفتنــی اســت مــواردی
نظیر عبــور از چراغ قرمز،
نداشتن زنگ و نیز مشکل
در ترمــز از جمله جرایمی
اســت که دوچرخهسواران
بابت آنها جریمه میشوند.
دلیــل پیشــی گرفتــن
مونترال در این فهرســت
هنوز اعالم نشــده اســت.
با این وجود ،این احتمال
وجود دارد که مهیا نبودن
زیرساختهای شهری در مونترال
برای دوچرخهســواران (بر خالف
شهرهایی نظیر تورنتو) عامل این
وضعیت است.
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای

زیر پوست شهر...

Pièces d'Autos N.D.G.

همه چیز درباره اسکوترهای برقی مونترال

مونترالیها دهها ســال اســت که
بــه سیســتم حملونقــل عمومی
خــود مینازنــد .اتوبوسهــای
تمیز و منظم ،متروی پیشــرفته،
تاکســیرانی عالی و دوچرخههای
بیکســی .امــا حــاال قــرار اســت
جابجایی در شــهر جشــنوارهها،
کمی بیشــتر باحال و لذتبخش
شود.
از سهشــنبه ،ســیزدهم اوت،
مونترالیهــا نــوع جدیــدی از
لونقــل را بــه لیســت خــود
حم 
اضافهکردنــد .اســکوترهای برقی
که با اپلیکیشــن موبایــل کنترل
میشوند و مجازند تا  ۲۰کیلومتر
بر ساعت سرعت بگیرند.
در فاز نخست طرح راهاندازی این
پروژه ۴۳۰ ،عدد اســکوتر برقی در
چهار محله مونترال در دســترس
مــردم خواهــد بــود .ویلمــری،
کوتدنــژ ،اندیجــی ،ویلــری و
وســتمونت به عنوان محلههای
پایلوت تعیین شــدهاند .طی چند
هفته آینده محلــ ه رزمونت نیز به
این لیست اضافه خواهد شد.
اگر ســاکن یکــی از ایــن محالت
هســتید ،حتما مایلید بدانید این
وسیله حملونقل جدید چگونه کار
میکند.

•

اسکوتر برقی چگونه کار میکند
اسکوترهای برقی را میتوان مانند
دوچرخههای بیکسی کرایه کرد.
بــرای راندن آنها بایــد کاله ایمنی
بر ســر گذاشــت و با اصــول اولیه

ترافیک شهری آشنا بود .اسکوترها
را میتوانید از یکی از ایستگاههای
اختصاصی آن کرایه کنید و پس از
اتمام اســتفاده ،در ایستگاه بعدی
تحویل دهید .وقتی برای اولین بار
حســاب کاربری خود را میسازید
باید یک دوره آموزشی کوتاه مدت
آنالیــن را نیــز بگذرانید تــا اجازه
اســتفاده از این اســکوتر را کسب
نمایید.
استفاده از اســکوترهای برقی لیم
حــدود  ۱۰دالر در هر نیم ســاعت
هزینه دارد .برای ســرعت گرفتن
باید گاز را که روی دســته ســمت
راســت قرار دارد ،فشار داد و برای
ترمز گرفتن باید دکمه روی سدته
سمت چپ را فشار داد .به محض
جدا کردن اسکوتر از ایستگاه ،یک
دالر شــارژ میشــوید و ســپس به
ازای هر دقیقه ۳۰ ،سنت دیگر به
هزینههای شما اضافه خواهد شد.

•

قوانین و محدودیتها
شــرکت  LIMEکــه یک شــرکت
بینالمللــی و از زیرمجموعههای
گوگل است ،راهاندازی و نگهداری
از اســکوترهای برقی مونترال را بر
عهده دارد .راهاندازی اسکوترهای
برقی در مرحله آزمایش است و اگر
شــهرداریهای مناطــق مختلف
مونترال با این وسیله مشکل پیدا
کنند ،مجوز شــرکت الیــم باطل
خواهد شد.
شهرداری مونترال برای عملیاتی
شدن این اسکوترهای برقی در شهر

قوانینبسیارسختگیرانهای
وضــع کــرده اســت .در واقع
سختگیرانهترین قوانین در
کل دنیا!
برای مثال استفادهکنندگان
فقط حق دارند اسکوترهای
خــود را در جاهایــی کــه
مشــخص شــده پارک کنند
و بایــد پــس از پــارک کردن
اســکوتر ،از آن بــه عنــوان
مدرک عکس بگیرنــد .این
عالمتها به شــکل اسکوتر
روی کــف خیابــان یــا پیادهروها
کشــیده شده اســت .در ضمن در
هر محل عالمتگذاری شده بیش
از چهار اسکوتر نمیتوان قرار داد.
حداکثر سرعت مجاز اسکوترها ۲۰
کیلومتر بر ساعت است و استفاده
از آنها در پیادهروها ممنوع است.
همچنین نمیتوان از اسکوترها در
خیابانهایی که حداکثر ســرعت
مجاز وســایل حملونقل موتوری
بیــش از  ۵۰کیلومتــر بر ســاعت
است ،اســتفاده نمود .در آخر هم
اینکه از اســکوترها فقــط میتوان
بین  ۱۵آوریل تا  ۱۵نوامبر استفاده
کرد.

بر اساس آمار اداره آمارکانادا ،کبک
سومین استان کشور از نظر حجم
خرید ماریجواناست که  ۲۰درصد
از کل میــزان فروش این ماده را به
خود اختصاص میدهد.
بر اساس آخرین اطالعات منتشر
شده توسط اداره آمارکانادا ،کبک
پس از دو اســتان انتاریــو و آلبرتا،
رتبه سوم بیشــترین میزان خرید
ماریجوانا توسط شــهروندان را به
خود اختصاص داده است.
بر اســاس این آمــار ،کبکیها یک
پنجم کل ماریجوانای فروشرفته
در کشور را خریداری کردهاند.
این آمار نشان میدهد فروش این
مــاده در مــاه مــی  ۲۰۱۹امســال
رشــدی  ۱۴درصدی را در کشــور

حتویلدرمحل:رایگان
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•

اولین شهر اسکوتری کانادا؟
مونترال اولین شــهرکانادا نیست
که سامانه اســکوتر برقی اجارهای
دارد .کلگــری و واترلــو قبــل از
مونترال به این وسیله حملونقل
برقــی مجهــز شــدهاند .هرچنــد
شــرکت الیم میگوید کــه احتماال
ســرویس خود در شهر واترلو را به
حالت تعلیق درخواهد آورد تا روی
دو شهر مونترال و کلگری متمرکز
شود.
اجرای طرح ازمایشــی در کلگری
هــم با مشــکالت فراوانــی همراه
بوده اســت .از جمله تعداد زیادی
از اســتفادهکنندگان در هفتههای
نخست به زمین خورده و مجروح
شــدهاند .بیش از ســه چهارم آنها
دچار شکستگی استخوان دست و
پا شده بودند.

خرید  ۲۰درصد از ماریجوانای کانادا توسط کبکیها
تجربه کرده است.
اســاس ا یــن
بــر
گــزارش ،فروش
ماریجوانــا
در مــاه
می  ۸۵میلیون
دالر رشد داشته
اســت .گفتنــی
اســت فروش رقم فروش
این مــاده در آوریــل برابر با ۷۴
میلیــون دالر و در مــاه مارس هم
 ۶۰میلیون دالر برآورد شده است.
در ایــن میــان ،بریتیــش کلمبیا
بیشترین میزان رشد را در ماه می
داشــته ( ۳۷درصد) که احتماال به
خاطر بازگشایی مراکز جدید توزیع
در این استان بوده است.

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

کبــک نیــز داســتان
مشــابهی دارد .افزایــش
قابــل توجه فروش
ماریجوانا در کبک
در ماه مــی را میتوان
به افزایش روزهای
کاری فروشگاههای
عرضهکننــده آن مربــوط
دانست.
ایــن فروشــگاهها که پیــش از این
فقــط  ۴روز در هفتــه بــاز بودند،
اکنــون در همــه روزهای هفته به
عرضه آن به مشتریان میپردازند.
به همین دلیل ،فروش ماریجوانا
در کبک بــا رشــدی  ۲۵درصدی
در ماه می (نســبت به ماه گذشته
خود) روبرو شد.

مونترالیکیاز ۱۰قطباستارتآپی
درحالرشدسریعدردنیا
بر اســاس اعالم مجمــع جهانی
اقتصــاد ،مونترال یکی از چندین
قطــب به ســرعت در حال رشــد
اســتارتاپی در دنیاســت که یکی
از مراکــز اصلــی توســعه هــوش
مصنوعی در دنیا به شمار میرود.
تردیــدی نیســت کــه «دره
ســیلیکون» سالهاســت کــه
بــه عنــوان اصلیتریــن قطــب
فناوریهــای نویــن ،میزبــان
بزرگترین استارتاپهای جهان
بوده اســت .با این وجود ،حرکت
به سمت اقتصاد مبتنی بر نوآوری
صرفــا بــه ایــن نقطــه از ایــاالت
متحده محدود نمیشــود و سایر
کشــورهای دنیا نیز چند ســالی
است به تکاپو افتادهاند .بر اساس
اعــام مجمــع جهانــی اقتصاد،
مونتــرال به لطف برخــورداری از
حجــم زیــادی از اســتارتاپهای
حوزه هــوش مصنوعی ،در جمع
دوازده قطب به ســرعت در حال
رشــد اســتارتاپی دنیا قرار گرفته
است.
سیلیکون ولی هم از نظر جامعیت

حوزه فعالیت اســتارتاپها و هم
تعــداد آنهــا ،همچنــان در ایــن
زمینه در جهان پیشــتاز است .با
ایــن وجود ،در چهارگوشــه دنیا،
شهرهایی به تدریج به قطبهای
اســتارتاپی تبدیل میشوند .این
شــهرها یا در منطقهای گسترده
به عنوان قطب نوآوری شــناخته
میشــوند و یــا حجــم زیــادی از
اســتارتاپهای یک حوزه خاص
در آنجــا وجــود دارد .نیویورک،
لندن ،پکن ،بوســتون ،تل آویو،
لس آنجلس ،شانگهای ،پاریس و
برلین این قطبهای استارتآپی
هستند.
برای نمونه ،نیویورک با میزبانی
 ۹هــزار اســتارتاپ و نیــز چنــد
یونیکورن (شــرکتهای نــوآور با
ارزشی بیشتر از یک میلیارد دالر)
و پکن با داشــتن هزار استارتاپ
حــوزه هوش مصنوعــی از جمله
این قطبها به شمار میروند.
امــا مجمــع جهانــی اقتصــاد
World
(Economic
 ،)Forumفهرستی از شهرهایی

البتــه گــزارش عملکــرد مالــی
فروشــگاههای عرضه ماریجوانا در
کبک در اولین ســال مالی نشانگر
ضــرری  ۵میلیون دالری اســت.
همچنین مشــکالت متعــدد این
فروشگاهها در زمینه نیروی انسانی

یکی دیگر از عوامل است که ادامه
فعالیــت آنها را در کبــک با تردید
روبرو میکند.
البته ظاهرا مقامات کبکی ،چندان
از مقــررات فــدرال در ایــن زمینه
راضی نیستند .برای نمونه ،فروش

که رشــد پرشــتابی برای تبدیل
شــدن بــه قطــب جهانــی دارند
منتشرکرده است .این شهرها به
ترتیب عبارتند از:
هلسینکی(فنالند)
هانگژو (چین)
جاکارتا (چین)
الگوس (نیجریه)
ملبورن(استرالیا)
مونترال (کانادا)
مسکو (روسیه)
بمبئی(هند)
سائو پائولو (برزیل)
سئول (کره)
شنژن (چین)
توکیو (ژاپن)
مجمع جهانی اقتصــاد ،مونترال
را بــه عنــوان قطــب بینالمللی
اســتارتاپهای هوش مصنوعی
ارزیابی کرده است .از سال ۲۰۱۶
به این ســو ،بیش از یک میلیارد
دالر بــر روی ایــن اســتارتاپها
در مونترال ســرمایهگذاری شده
اســت .همچنیــن مونتــرال از
بیشــترین میــزان تجمــع مراکز
دانشــگاهی در زمینــه هــوش
مصنوعی برخوردار است.

انواع تنقــات دارای ماریجوانا در
کانــادا منــع قانونی نــدارد .با این
وجــود ،اســتان کبــک بــه دنبال
ممنوعیت کامل فــروش این نوع
محصوالت است.
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حقوق بشر...
خانوادهمیترااستادازقصاصجنفیصرفنظرکرد

St. Laurent Adult
Education Centre

آقای نجفی ،آن دیوهایی که شما میخواستید از ما بسازید نشدیم؛
من و خیلی های دیگر از اینکه شما اعدام نمی شوید ،خوشحالیم!

www.slaec.ca

ایمان کمالی
حــاال که ماجــرا تمام شــده،
میشــود دوباره برگشت به روز
اول؛ حاال که قاضــی و دادگاه
و افــکار عمومــی و خصوصی
هرچه داشــته اند روکرده اند،
می شود دیدکه:
 -۱میترا استاد پرستو نبود.
 -۲میترا استاد فاسد نبود.
 -۳میتــرا اســتاد مهدورالدم
نبود.
 -۴نجفــی قاتلی خونســرد و
سنگدل است.
 -۵او اشتباها تیر نزد ،بلکه با
قصد و برنامه تیر زد.
 -۶او جــرم کس دیگری را به
گردن نگرفت بلکه خودش قتل
را انجام داد.
 -۷آقای نجفی "قربانی" بازی
های پشــت پرده و افشــاگری
های شــهرداری نشــد .او کال
"قربانــی" نیســت .او "مجرم"
است .او "قاتل" است.
 -۸چه دوســت داشته باشید
و چه دوســت نداشــته باشید،
این قاتل ،ســالهایی که من و
شما مدرسه درس می خوانده ایم
وزیــر آموزش و پــرورش مان بوده
است .رییس آموزش و پرورشی که
بســیار مداخله گرتر و مغزشوتر و
ایدولوژیــک تر از آموزش و پرورش
جاهای دیگر دنیا بود و هست.
 -۹چه دوســت داشــته باشید و
چه دوســت نداشته باشــید ،این
قاتل ،سالها وزیر علوم بوده است.
رییــس سیســتم دانشــگاهی که
بســیار مداخله گرتر و مغزشوتر و
ایدولوژیک تر از سیستم دانشگاهی
جاهای دیگر دنیا بود و هست.
 -۱۰چــه خوشــتان بیایــد و چه
خوشــتان نیایــد ،او در کابینــه
ســه رییــس جمهور مــورد عالقه
ســبز و بنفش یعنــی کابینه های

وکیل خانواده میترا اســتاد ،همســر به
قتل رســیده محمدعلی نجفی گفت که
خانواده مقتول ،آقای نجفی را بخشیده
و از قصــاص صــرف نظــر کردهانــد.
مســعود اســتاد ،برادر خانم اســتاد در
اینســتاگرامش نوشــته که با پادرمیانی
بزرگان کشــور راضی به گذشــت شــده
اســت .گفتــه شــده بــا وجود گذشــت
خانوادهمقتول،شهردارپیشینتهران،
بــر اســاس قوانیــن قضایی کشــور آزاد
نخواهدشد.

رفســنجانی ،خاتمــی و روحانــی
باالتریــن پســت هــا را داشــته و
همواره توســط طیف موســوم به
"اصالح طلب" به عنوان "فرشــته
اصالح طلبی" معرفی میشد .حاال
مشخص شده که "فرشته" اصالح
طلبان چه چهره ای دارد.
 -۱۱مــن ،شــما و دیگــران حق
داریــم از خودمــان ،و از دیگــران
بپرسیم که نجفی و امثال نجفی در
زمان دانش آموزی و دانشــجویی
چه بر سر مغزمان آوردند .چرا باید
فکرکرد نجفی "فرشته ای معصوم"
اســت در حالی که کتابهای درسی
مدارس یکســره مملو از تشــویق
به خشــونت و قتل بود و هســت؟
این چه "ســازندگی" ای است ،چه
"اصالحاتی" اســت ،چــه "تدبیر و

امیدی" هســت کــه کودکان
معصوم را هرروز صبح و ظهر
به صف کنی تا به همه دنیا و به
همه مخالفان سیاسی داخلی
ات شعار "مرگ بر  "...بدهند؟
این چه معصومیتی اســت که
معصومیت کودکان دبستانی
را بــه لجــن تنفــر از انســان و
انسانیتمیکشد؟
 -۱۲جریــان موســوم بــه
"اصــاح طلبــی" پیــش از
آنکــه بتواند ادعــای مضحک
"اصالحات" را تکرار کند ،اول
بایــد صادقانــه با تاریــخ روبرو
شود .با دودوزه بازی نمیشود
اصالحــات انجــام داد .اول
بایــد روبروی تاریخ بایســتی و
تاوان قتلی که کرده ای ،تاوان
حبســی کــه کــرده ای ،تاوان
آنکه بر سر دار کشیدی ،تاوان
آنکه از کار برکنار کردی ،تاوان
آنکه از تحصیل محروم کردی
را بدهی تا بشــود اصال حرفت
را شــنید ،چه رســد بــه اینکه
آن حــرف را پذیرفــت .اصالح
طلبان بدون مواجهه شــجاعانه با
تاریخ فقط هرروز بیشــتر و بیشتر
رسوا میشوند.
 -۱۳نــه آقای نجفی ،من و خیلی
هــای دیگر از مغزشــویی شــما و
دوســتانتان خودمــان را نجــات
دادیــم .در همان ایــران هم وقتی
فهمیدیم با ما چه میکنید ،رفتیم
و خواندیم و نوشتیم و فکرکردیم.
در همــان ایــران هــم ،فهمیدیم
که دنیا دشــمن نیســت ،دشمن
مهدورالــدم نیســت ،در کشــور
همســایه دیــو زندگــی نمیکنــد.
آنکس که مطابق من فکر نمیکند
شایسته مرگ نیست .آقای نجفی،
مــن و خیلی های دیگر ،در همان
ایران هم پروژه شــما و دوستانتان
را شکســت دادیــم .پروژه شــما،

پرسشهایی در پایان ماجرای نجفی،
میترا استاد چه چیزهایی داشت که نگفت؟

علی اصغر شفیعیان،
سردبیر انصاف نیوز
امروزدیگرماجرایقتلمیترااستاد
بــه دســت همســرش محمدعلی
نجفی یا همان دکتر نجفی به پایان
خود نزدیک میشود .دو ماه و نیم
گذشــته ،رضایت داده شده و حاال
او در آستانهی رهایی از ماجراست.
خــب میدانیــد که پای مــا هم در
این پرونده باز شــده بود و همکارم
در دادســرای جنایی و در جلسات
دادگاه به عنوان مطلع حاضر شد،
بــرای همین هم حساســیتهای
افــکار عمومی در این مــدت روی
ما زیاد بود و هم حساســیتهای
مــا دربــارهی آن فوق العــاده بود.
پرسشهایی که در این مدت وجود
داشته و دارد را مرور میکنم:

• چرا آقای نجفی در ابتدا ادعاهایی
دربارهی میترا اســتاد کرد اما بعد
عقب نشســت و آنهــا را در دادگاه
تکــرار نکــرد؟ از جملــه دربــارهی
ارتباطات اســتاد با برخی نهادها و
همینطور فشار برخی نهادها برای
ازدواج با استاد با مهریهی باال.
• واقعا میترا استاد چه چیزهایی
داشــت که نگفت؟ خب بــا ما که
تماس گرفته بود فقط از مســایل
خصوصــی خانوادگــی میگفت اما
برادرش بارها ادعا کرده چیزهایی
دربارهی نجفی میخواسته بگوید
و میگویــد کــه آنچه قرار بــوده به
مــا بگوید را به او هم گفته اســت.
دوستان اصولگرا هم در این میان
مدعــی هســتندکــه میخواســته
چیزهایــی علیــه اصالحطلبــان

بگوید! اگر کسی اطالعی دارد چرا
تا امــروز نگفته ،چه برادرش و چه
اصولگرایانمدعی.
• آیــا نجفی نمیتوانســت به قول
عبدالرضاداوریعضودفتراحمدی
نژاد ،با «برونسپاری» میترا استاد
را از ســر راه خــود بــردارد؟ این از
نقاط عجیب ماجراست .کاری به
لفظ برونسپاری آقای داوری ندارم
که چندی بعدگردن خودش را هم
گرفت!
امــا اگــر نجفی بــه دنبــال چنین
جنایتی بود قاعدتا به چنین چیزی
فکر میکرد .نجفی میگوید که به
میترا استاد پیشــنهاد طالق داده
اما نمیپذیرفته است .او در نهایت
مجبور به قتل او شده،

{>> ادامه در صفحه}31 :

514-337-3856

انگلیسی  /فرانسوی بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی و فرانسوی
FALL SESSION

AUGUST 28, 2019 TO NOVEMBER 28, 2019
_____________________________
BASIC ENGLISH | DAY CLASSES
Monday-Friday 8:30 a.m. – 12:30 p.m.

REGISTRATION DATES
August 13, 20, 22 FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.
BASIC ENGLISH & FRENCH | EVENING CLASSES
Monday-Thursday 5:30 p.m. – 9:30 p.m.
REGISTRATION DATES
AUGUST 13, 20, 22 FROM 5:00 p.m. – 7:30 p.m.
________________________________
?Need to complete your High School Diploma
?Want to get into a trade? CEGEP and University
---------------------------!We offer Academic courses to fit YOUR goal
ACADEMIC REGISTRATION

August 14, 15, 21

FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.
PLACEMENT TESTS
August 7, 12, 19, 26
ACADEMIC ADDRESS
2405 Place Lafortune West
Saint-Laurent, QC H4M 1A7

حول "مرگ بر  "...میچرخید .ما
در همان ایران هم پروژه شما را با
نفی "مرگ بر "...شکســت دادیم.
نه آقای نجفی ،ما خوشبختانه آن

BASIC ADDRESS
950 Rue Fraser
Saint-Laurent, QC H4M 1Z6

"دیوهایی" که شما میخواستید از
ما بسازید نشدیم .من و خیلی های
دیگر از اینکه شما اعدام نمی شوید
خوشحالیم .و همین ،یعنی اینکه

پروژه شما و جریانتان بعد از چهل
سال شکست خورده است :هرروز
رسواتر ،هر روز سرشکسته تر.
(از صفحه ی فیسبوکی)

www.paivand.ca
را بر روی سایت بخوانید

یکم و پانزدهم ماه

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

ظرفیتمحدود

ترم جدید:

( 30سپتامبر تا  15دسامبر)

Tel.: 514-737-3642

Snowdon

Fall session
)(Sep. 30–Dec. 15

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

محل ثبت نام

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
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چرا نباید کشتار سال  ۶۷را فراموش کرد؟

Michael
Monfared

«این ها اصالح ناپذیرند ،همه را بکشید».

مسعود نقره کار
------در خارج از کشور:
•
الف :اپوزیســیون در خــارج از
کشور:
واکنــش اپوزیســیون خــارج از
کشــور به کشــتار بــزرگ ،یکی از
درخشان ترین برگ های مبارزاتی
اپوزیسیون علیه دگراندیش ُکشی و
کشتار مخالفان سیاسی و عقیدتی
توســط حکومــت اســامی بــوده
است .صدها آکسیون (تظاهرات،
گردهمائــی ،اعتصــاب غــذا،
سخنرانی و،)....ساخت و نمایش
ده هــا فیلــم و تاتر ،انتشــار ده ها
کتاب به زبان های مختلف ،برپائی
تریبونال هــای گونه گون ،تماس
بــا محافل بیــن المللــی و حقوق
بشــری با هدف دادخواهی و افشا
و روشــنگری پیرامون این جنایت
در سطح جهانی ،پیگیری خواست
ِمحاکمه آمــران و عامالن جنایت
و.....گوشه هائی از فعالیت بخش
بزرگــی از اپوزیســیون در خارج از
کشور بوده است.
بتدریــج پارههائــی از اپوزیســیون
نگاه و رفتاری دیگرگونه به طرح و
پیگیری این کشتار پیدا کردهاند.
برخی که بیش از پیش به حمایت
از اصــاح طلبــان حکومتــی در
غلطیدهانــد ،کشــتارها را بــه
"حســاب پس انداز سیاسی"شان
واریــز کردهانــد و طــرح و پیگیری
این کشــتارها جایز ندانسته ،و در
دعواهای حکومتی به زیان اصالح
طلبان ارزیابی کردند.
اینان به همین دلیل دیگران را هم
به سکوت فرا می خواندند(.گروهی
از چپ های سابق "خط امام"ی،
که هنوز همانگونه اند).
جماعتی دیگر برای افشاگریها و
پیگیریها "تاریخ مصرف" اختراع
کردنــد و ادامهی افشــاگری ها را
تکراری و بی فایده خواندند و با این
استدالل که دیگر همگان می دانند
حکومت اســامی چــه جنایتها
کــرده ،و این نوع افشــاگری های
"ســنتی" ســت و فاقــد کارائــی،
در زمــرهی لــب فروبســتگان قرار
گرفتهاند .اینان به دنبال "کارهای
مهــم تــری" رفتهانــد ،کــه مثال"
حکومت اسالمی از خارج از کشور
به زیرکشند.
•
ب :ســلطنت طلبان و مشــروطه
خواهــان نزدیک به آنــان به دلیل
اختالف های سیاسی و عقیدتی با
قربانیان این جنایتُ ،مهر سکوت
بــر دهان و لــب زدهانــد .برخی از
ســلطنت طلبان به ایــن دلیل که
قربانیان کشتار سال  67را از عوامل
بروز انقالب و سقوط رژیم شاه می
دانسته اند ،و تائیدکننده ی اعدام
ســلطنت طلبان در اوائل انقالب،
در برخوردی تالفی جویانه در برابر
این اعدام ها یا ســکوت کرده اند و
یا بی رودربایســتی گفته اند " حق
شــون" بود .خوش فکرترین رجل

مرداد و شهریور امسال سی
یکمینسالگشتفاجعهی
کشتار سال  67است.
سیاســی ایــن طیف
داریوش همایون ،در
مقایسه ای تاسف بار
و غیــر منصفانه این
قربانیــان را مشــابه
حکومتیــان معرفــی
کــرد ،که به نظر این جناب اگر در
قدرت می بودند همان می کردند
که حکومتیان با آنان کردند .رضا
پهلــوی اما بــه شــیوه ی دیگری
متوسل شد ،او آوازه گرانه فیلی در
باب کشتارها هوا کرد که به سرعت
از بــاد تهــی شــد(.من در مقالــه
دیگری به آن خواهم پرداخت).
•
ج :اصــاح طلبــان حکومتــی در
خارج از کشور سکوت ،و یا توجیه
جنایــت هــای خمینــی ،بــه ویژه
کشتار  67کارو بارشان شده است،
گوئــی برخی از ایــن افراد با چنین
ماموریتی به خارج از کشور پرتاب
شدهاند.
روشنفکرشان محســن کدیور ،به
مانند خمینی وانمود کرده اســت
که ســبب ساز کشــتار بزرگ سال
 67سازمان مجاهدین خلق ایران و
حمله فروغ جاودان بود ،و به قول
ایشان به همین دلیل تعداد زیادی
از مجاهدین به دســت مــزدوران
حکومت اســامی" به درک واصل
شدند".
برخی از افــراد این مجموعه نیز با
نوعــی دهــن کجی و بــی اعتنائی
از کنــار ایــن فاجعــه گذشــتهاند.
(مســعود بهنود ،بهنــودی دیگر،
ســپتامبر  )2002و پارههائی دیگر
تاریخ مصرف کشتارها را تمام شده
اعالم کردهاند.
در میان این مجموعه فقط عطاالله
مهاجرانــی اعالم کرد که ســکوت
خود و همفکران اش را در رابطه با
کشتار بزرگ سال  67خطا دانسته
و این ســکوت را مــورد انتقاد قرار
دادهاست.
•
چرا نباید کشتار  67را فراموش
کرد:
 -1کشــتار تابســتان ســال 67
محصول و دستاورد استبداد دینی
و پدیده ی ضد دموکراتیکی به نام
" والیت مطلقه فقیه" است .تاریخ
ما بارها فجایعی مشــابه فاجعهی
کشــتار ســال  67را تجربــه کرده
اســت ،اما هیچکدام -با توجه به
دوران و شــرایطی که در آن زندگی
مــی کنیــم – اینگونــه وقیحانــه،
فریبکارانــه و ســبعانه نبــوده اند.
کشــتار دگراندیشــان و مخالفان
سیاســی و عقیدتی توســط قدرت
های سیاســی و دینی یا قلب شده
ثبت تاریخ شده اند و یا بتدریج به
دست فراموشی ســپرده شدهاند.

اگر نــا کارآمدی های رســانهای
و اطالعاتــی ،و اغراض و اهمال
هــا در ثبــت و تحلیــل وقایع و
فجایــع بتوانند برخــی از دالیل
توجیه ثبــت ،تحلیل
و ارزیابــی های قلب
شــده ،و فراموشیها
در گذشــته باشــند،
امروز چنیــن دالیلی
غیرقابــل توجیــه و
پذیــرش بــه نظر می
رسند.
•
-2بخشــی از" مطالبــه ی
شهروندی " دفاع از حق و حقوق
دیگــر شــهروندان اســت ،وظیفه
و تکلیــف شــهروندی و حقــوق
بشــری مــا و مســئولیت مــا در
قبــال جامعه ،تالش در راســتای
دادخواهــی قربانیــان این
تحقــق
ِ
کشــتار بزرگ و خانوادهــای آنان
نیز هســت ،قربانیانی که با نادیده
گرفتن ابتدائی ترین حقوق مدنی،
اجتماعی و سیاسی شان قتل عام
شــده اند .سکوت و نادیده گرفتن
و رخصــت دادن به فراموشــی ،با
شــخصیت شــهروندی و حقــوق
بشری همخوان نیست.
•
 -3تاریــخ و فرهنــگ مــا ،تاریخ
و فرهنگ تقدیس امــام ها و امام
زاده هائی ست که به هنگام حیات
شــان چون آیت الله خمینی ،بود
و نمود جنــون و جنایت بوده اند،
عوامفریبانــی که پــس از مرگ زیر
گنبد جهالت و انبوهی دروغ و یاوه
و زیارتنامه بدل به قدیس شدهاند
شده اند ،قدیسان جنایتکاری که
حیات و مرگ و مدفن شان وسائل
تحمیــق مــردم و موانعــی در راه
دستیابی به دموکراسی و پیشرفت
جامعه شــده انــد .با افشــاگری و
روشنگری بی وقفه نباید اجازه داد
خمینــی و دارو دســته ِ اش چنین
مســیری بروند .افشــا و پیگیری
جنایت هــا در تقدس زدائی از این
موجودات و نشــان دادن ماهیت
شان نقشی مؤثر خواهند داشت.
•
 -4افشــاگری و روشنگری پدیده
هائی ســازمانگرند ،ایــن ویژگی را
پس از کشــتار ســال  67در خارج
از کشــور تجربــه کردیــم .محافل
و تشــکل های متعددی پیرامون
افشاگری و روشنگری ،ریشه یابی
بروز این جنایت ها و راه پیشگری از
تکرار شان شکل گرفت .بازسازی
و گســترش فعالیت این محافل و
تشکل ها از ضروریات مبارزه علیه
جهالت و جنایتاند..
•
 -5تــا کنــون خواســت اجــرای
عدالت در باره آمران و عامالن این
جنایت بیشتر جنبه ی افشاگری و
روشــنگری ،و گرد آوری خاطره و
اسناد و ثبت تاریخی داشته است.
گامهائی عملی نیز در راه کشاندن
جنایتکاران به پای میز محاکمه و

{>> ادامه در صفحه}12 :

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

ایران :شناخت محدود!

30

سرورصدر

محمودسریعالقلم

دلیل ناکامی دیپلماسیکشور
ِ
•

•

 .۱شناخت محدود (زیر ده درصد)
ِ
اقتصادبینالملل؛
ازپیچیدگیهای

 .۱۱شناخت محدود از روانشناسی
حفظ قدرت در کشورهای
قدرت و
ِ
عربی خلیج فارس؛
 .۱۲شــناخت محــدود از
ِ
ِ
سیاست
ماهیت اقتصادی
خارجــی آمریــکا در خــاور
میانه؛

 .۲۲شناخت محدود از پیامدهای
ِ
سیاست خارجی با افقهای
منفی
کوتاه مدت؛

•

 .۱۳شــناخت محــدود از
نقش سهم بازار در اقتصاد
ِ
بینالملل؛

•

 .۲شناخت محدود از
وابستگیهایمتقابل
ِ
اقتصاد اروپا و آمریکا؛

•

•

 .۳شــناخت محدود
از جایــگاه آمریــکا در
ِ
اقتصادبینالملل؛

•

•

 .۲۱شــناخت محدود از پرداختن
بــه موضــوع محیــط زیســت در
ِ
سیاست خارجی؛
استراتژی

•

•

•

ِ
اثــرات
 .۲۳شــناخت محــدود از
منفی رضایتهــای آنــی روانی در
تقابل با کشورهای دیگر؛

 .۴شــناخت محــدود از اولویــت
ِ
حقوق
اقتصاد بینالملل نسبت به
ِ
بینالملل؛
 .۵شــناخت محدود از حاشیهای
بــودن ســازمان ملــل در روابــط
بینالملل؛

 .۱۵شناخت محدود از سهم جزئی
ِ
خدمات
کشــور در تبادالت کاال و
بینالمللی؛

•

 .۶شــناخت محــدود از محصــور
ِ
قــدرت سیاســی چیــن در
بــودن
منطقۀ شرق آسیا؛

ِ
اهمیت
 .۱۶شــناخت محــدود از
وابســته نمــودن همســایگان بــه
ِ
اقتصاد کشــور برای تامین امنیت
ملی؛

•

•

•

•

 .۷شــناخت محــدود از محصــور
ِ
قدرت سیاســی روســیه در
بــودن
شرق اروپا و آسیای مرکزی؛
ِ

•

•

•

کاهش
 .۱۷شــناخت محــدود از
ِ
ِ
قــدرت سیاســی اروپا در
تدریجی
روابطبینالملل؛
ِ

جایــگاه
 .۸شــناخت محــدود از
ِ
ِ
سیاســت
شــرکتهای بــزرگ در
خارجی آمریکا؛

•

 .۹شناخت محدود از تعیینکننده
ِ
سیاســت
بــودن نفوذ یهودیان در
خاورمیانهایآمریکا؛

•

•

•

 .۱۰شــناخت محــدود از اولویت
البیها نســبت بــه قــوه مقننه و
ِ
سیاست خارجی آمریکا؛
مجریه در

کشتار ...67

ِ
اهمیت
 .۱۸شــناخت محــدود از
نظــام مالــی و بانکــی بین
دالر در
ِ
المللی؛
 .۱۹شــناخت محدود از کارآمدی
اقتصادی به عنوان مهمترین هدف
ِ
سیاست خارجی؛

•

 .۲۰شــناخت محــدود از اولویت
شفافیت بر پروپاگاندا؛

اجرای عدالت برداشته شده است،
اما تا هنگامی که حکومت اسالمی
مجبور به پذیرش مسؤلیت چنین
جنایتی نشــود و آمــران و عامالن
جنایــت محاکمــه نشــوند ،کار
ناتمام خواهد بود .محاکمه آمران
و عامــان جنایت ها دســتاوردها
دارد:
نقــش آموزشــی (عدالــت طلبانه
و عدالــت گســترانه) ،نشــان داد
ســیمای غیرانســانی دگراندیــش
ستیزی و مخالف ُکشی ،تضعیف
تفکر ،عقیده و روش و منشــی که
درآمیختگــی مذهــب و
خواســتار
ِ
حکومــت ،و حضور و دخالت دین
( مذهــب) در همــه ی شــئونات
زندگیســت ،کاهــش رنــج و آالم
خانــواده هــای قربانیــان و.......
برخــی از دســتاوردهای اجــرای
عدالتاند.

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

 .۲۵شناخت محدود از تمایز میان
پروپاگاندا و دیپلماسی عمومی؛
ِ
اهمیت
 .۲۶شــناخت محــدود از
ِ
سیاســت خارجی
ثبات رفتاری در
کارآمد؛
ِ
اهمیت
 .۲۷شــناخت محــدود از
اعتبــار جهانــی شــرکتها در
تصمیمگیریبرایسرمایهگذاری؛

•

ِ
توهمات
 .۲۸شــناخت محدود از
ِ
ایجــاد اختــاف
تــوان کشــور در
ِ
ِ
سیاست خارجی
میان اعضای تیم
آمریکا؛

•

 .۲۹شــناخت محــدود از
توانمندیهای شبکههای مجازی
در بــروز دادن تناقضات گفتاری و
رفتاری؛

•

 .۳۰شــناخت محــدود از اشــتباه
ِ
ِ
سیاست خارجی با
مدیریت
گرفتن
ِ
پروپاگاندا.
•

-1برخی پذیرش پیشــنهاد صلح
ســازمان ملــل متحــد (قطعنامه
 598شورای امنیت سازمان ملل)
توســط خمینی ،یعنی"نوشــیدن
جام زهر" را دلیل فرمان قتل عام
زندانیــان سیاســی و عقیدتی می
دانند .گفته شــده است خمینی با
این کار تالش کرد تا حدی خشم
خود از این شکست فرونشاند.
•
 -2پایــان جنــگ ،پایــان بهانــه
تراشــی برای مشــکالت اجتماعی
و اقتصــادی بود  .ایــن نگرانی که
مردم به خاطر مشکالت اجتماعی
و اقتصــادی دســت بــه اعتــراض
و شــورش بزننــد وجود داشــت،
و خمینــی بر آن شــد تــا بازمانده
ی رهبــری و کادر هــای احزاب و
ســازمان هــای سیاســی را که در
اســارت داشــت،از میان بردارد تا

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

•

>> ادامه از صفحه11 :
• زیرنویس:
*در پاســخ به اینکه چــرا روح الله
خمینی دســت بــه چنین جنایتی
زد ،تــا ّحــد اطــاع مــن  5دلیل
مطرح شــده ،که به آن ها اشــاره
می کنــم ،دالیلی که به گمان من
دالیل فرعی هســتند .دلیل اصلی
دســت بردن به این جنایت را می
بایــد تفکــر مذهبــی (شــیعی) و
شخصیت رفتاری ناشی از همین
تفکر مذهبی و قدرت طلبی روح
الله خمینی و پیرواناش دانست.
تفکری که خود را صاحب حقیقت
مطلــق بداند دگراندیش ُکشــی و
عدم تحمل مخالف تا ّحد قتل عام
جداناشدنی چنین تفکر و
آنان جزء
ِ
شــخصیت رفتاری ناشی از آن می
شود.
•
اما  " 5دلیل" :

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

 .۲۴شــناخت محــدود از عواقــب
ِ
سیاست خارجی؛
نداشتن تمرکز در
ِ

 .۱۴شــناخت محــدود از
ِ
تولیــد ثروت
تعیینکننــده بودن
برای تامین امنیت ملی؛

•
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کاظم پرتو تهرانی
آمریکا صدور حکم زندان برای سه مخالف
حجاب اجباری در ایران را محکوم کرد
مــورگان اورتــگاس ،ســخنگوی
وزارت خارجــه آمریــکا ،روز
چهارشــنبه  ۲۳مــرداد در صفحه
توئیتــر خــود نوشــت« :مــا رژیم
ایران را برای صدور حکم  ۵۵سال
زندان برای یاســمن آریانی ،منیره
عربشــاهی ،و مــژگان کشــاورز به
دلیل مخالفت با حجاب اجباری،
درحالی که آنها تنها گل سرخ اهدا
کرده بودند ،محکوم میکنیم».
به تازگی قاضی مقیســه ،ریاســت
شعبه  ۲۸دادگاه انقالب اسالمی،
یاســمن آریانی ،منیره عربشاهی،
و مژگان کشــاورز ،سه فعال مدنی
زندانی در زنــدان قرچک ورامین،
را مجموعــا به  ۵۵ســال و شــش
ماه زندان محکوم کرده اســت که
در صورت قطعی شــدن این حکم

مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود.
یاسمن آریانی ،منیره عربشاهی ،و
مژگان کشاورز هرکدام بابت اتهام
«اجتمــاع و تبانی به قصــد اقدام
علیه امنیــت ملی»« ،تبلیغ علیه
نظام» و «تشویق و فراهم نمودن
موجبات فســاد و فحشــا» به ۱۶
ســال زندان محکوم شــدهاند و از
ســوی دیگر مژگان کشــاورز بابت
اتهام «توهین به مقدســات» نیز
به هفت ســال و شــش ماه زندان
محکوم شده است.
اسفند ماه گذشــته مایک پمپئو،
وزیــر خارجــه آمریکا ،در مراســم
اهــدای «جایزه زنان شــجاع» در
وزارت خارجــه آمریــکا از تــاش
زنــان ایرانی برای مبارزه با حجاب
اجباری تقدیرکرد.

ســازمان دهندگان احتمالی برای
ســامان دادن بــه اعتــراض هــا و
شورش ها را از بین برده باشد.
•
-3برخــی حملــه ی ســازمان
مجاهدیــن خلــق ایران بــه غرب
کشــور را دلیل صدور فتوای قتل
عــام زندانیان سیاســی و عقیدتی
مــی دانند .به باور اینان این حمله
خمینــی و حکومتیــان را دچــار
وحشــت و سرآسیمگی کرد ،تا آن
حد کــه بر آن شــدند تا با کشــتار
زندانیــان سیاســی و عقیدتی هم
ی زندانیــان در
ل همــکار 
احتمــا 
اعتراض ها و شــورش های ناشی
از ایــن حملــه را از میــان بردارند
و هــم بــا ایجــاد رعب و وحشــت
آشتی ناپذیری خود را با مخالفین
حکومتبنمایانند.
متــن فتــوی خمینــی نیــز تائید
کنندهی این دیدگاه است.
•
 -4عــده ای ایــن نظــر را دارنــد

که پیــش از حملــه ی مجاهدین
خلــق ،و نیــز پیــش از پذیــرش
قطعنامه ی شورای امنیت سازمان
ملــل ،خمینــی و یــاران اش قصد
"پاکســازی" زندان ها را داشتند.
اعتصاب ها و مقاومت های درون
زندان ،بیماری خمینی و احساس
این که مرگش به زودی فرا خواهد
رســید ،همــراه بــا نشــان دادن
قاطعیتی هراس آور را صاحبان این
نظــر دلیل قتل عام ســال  67می
دانند.
•
 -5و صاحــب نظــری فاجعــه را
اینگونه تحلیل کرده است:
«پاســخ واقعــی را در مــورد اعدام
های جمعی باید در فعل و انفعاالت
درون رژیــم جســت وجو کــرد .با
تحقق یافتن صلح ،خمینی ناگهان
دریافت که سیمان پربهایی را که به
وسیله ی آن گروه های ناهمگون
پیروان او ،با هم پیوند یافته بودند،
از دســت داده اســت .برخی از این

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

در اردیبهشــت مــاه ســال جاری
نیز وزارت خارجه آمریکا با انتشــار
بیانیهای ســرکوب شــدید فعاالن
حقوق زنان در ایران توســط رژیم
جمهــوری اســامی را به شــدت
محکوم کرد و خواســتار آن شدکه
آزار و اذیت و زندانی کردن زنانی که
تنها حقوق اولیه و بنیادین خود را
مطالبه میکنند ،پایان یابد.
همچنین سازمان عفو بین الملل
خرداد ماه ســال جاری با انتشــار
گزارشــی ،ضمــن بازگــو کــردن
نقش حجــاب اجبــاری در زندگی
روزمــره زنــان و دختــران ایرانی،
به برخوردهای گاه بســیار خشــن
مامــوران پلیــس امنیــت اخالقی
رژیم جمهوری اسالمی با زنانی که
حجاب کامل ندارند ،اشــاره کرده
است.

پیــروان ،میانه رو ،برخــی تندرو،
گروهی اصالح طلب ،بعضی جزمی
و بنیادگرا ،دیگران واقع بین و عامه
گرا ،بخشــی معمم و بخش دیگر
افراد غیــر معمم بودنــد که نهانی
ضد طبقه ی روحانی
احساساتی بر 
در دل می پروراندند .او همچنین
دریافت که با وضع مزاجی متزلزلی
که دارد ،ممکن اســت بــه زودی
صحنه را خالی کند و پیروان خود را
از وجود یک رهبر بلندپایه محروم
سازد .افزوده بر این ،او متوجه این
واقعیــت نیز بود که در درون نظام
عناصر منتقدی وجود دارندکه آرزو
می کنند شــکاف پدیــد آمده بین
رژیــم و غرب و همچنیــن با گروه
هــای مخالــف میانــه رو ،از میان
برخیزد( "..یرواند ابراهامیان)
( ۳۱ژوييه )۲۰۱۳
(این جستار تقریبا  6سال پیش
نوشته شده ،هنوز نکاتی بکر و
درخور اعتناء بسیار دارد).
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ماهمهلتبراینجاتکرهزمین!

افزایش گازهــای گلخانهای در
جو زمین تعادل طبیعی این
کره را بر هــم زده و دمای
آن را باال برده است .حال
رســانهها مینویسند که
تنهــا  ۱۸مــاه دیگر برای
نجات کره زمین فرصت
هست .این هشدار چقدر
جدی است؟
این خبر بــد از کاخ باکینگهام
در لنــدن بــه بیــرون درز کــرده
است .شــاهزاده چارلز ،ولیعهد
بریتانیا ،گفته اســت« :من تقریبأ
مطمئــن هســتم کــه در  ۱۸ماه
آینده مشــخص میشــود که آیا ما
میتوانیم گرمایش ک ر ه زمین را در
سطحی که بتوانیم روی آن زندگی
کنیم ،حفظ کنیم یا خیر».
شبکه خبری بیبیسی گفتههای
شــاهزاده چارلــز را با عنوان "تنها
 ۱۸مــاه برای نجات زمین فرصت
داریــم" منتشــرکــرده و بــا یــک
پژوهشــگر آلمانی هم گفتگوکرده
است.
ی پروفســور
ایــن پژوهشــگر آلمان 
هانــس یوآخیــم هلنهوبــر ،از
پژوهشــکده پیامدهــای تغییرات
آبوهوایی پوتسدام ،گفته است:
ل آینده دیگــر نمیتوانیم
«از ســا 
آســیبهای کــر ه زمیــن را ترمیم
کنیم و اگر به مســیر کنونی ادامه
دهیم تا سال  ۲۰۲۰ضربهای کاری
به آن میزنیم که منجر به مرگ آن
خواهد شد».
به نظر میرســد ولیعهد بریتانیا و
پروفســور هلنهوبر دالیلی موجه
دارند .آنها میگویند جامعه جهانی
باید هرچه سریعترگامهای بلندی
بــرای جلوگیری از تولیــد گازهای
گلخانهای بردارد.
هانس-اتو پورتنر ،اقلیمشــناس

آلمانی و
یکی از مدیران کارگروه بینالمللی
تغییــرات آبوهوایی در ســازمان
ملل میگوید:
«در مقایســه بــا دوران پیــش از
انقــاب صنعتــی ،هرچــه زمیــن
گرمتر میشود وضعیت خطرناکتر
میشــود .هر چه بیشــتر هم صبر
کنیم ،کنترل این شرایط سختتر
میشود».
از زمان انقالب صنعتی در بریتانیا
و ســال  ۱۷۸۴کــه ماشــین بخار
اختــراع و تکمیــل شــد ،تولیــد
گازهای گلخانهای که در جو زمین
انباشته میشوند ،هر سال بیشتر
شده است.
تولید غیرطبیعی دیاکسید کربن
از آغــاز انقــاب صنعتــی تا ســال
 ۱۸۷۰میــادی کر ه زمیــن را دو
درجــه گرمتــرکرد .ایــن گرمایش
تعــادل طبیعی کر ه زمین را بر هم
زد و در یــک ســال بعــد به وضوح
خود را نشان داد.
در ســالهای دهه  ۱۹۹۰میالدی
اتحادیه اروپا برای نخســتینبار به
ایــن فکر افتاد که بــا کنترل تولید
گازی دیاکسیدکربن ،این افزایش
دما را محدود کند.
ولفگانــگ اوبرگاســل ،پژوهشــگر

سیاستهای آبوهوایی میگوید:
«بعد از آن ده سال طول کشید تا
اروپا موفق شد سایرکشورهای
جهان را متوجه اهمیت این
موضوع کند».
جامعه جهانی سال ۲۰۰۹
میــادی در کنفرانــس
اقلیمی کپنهاک توافق کرد
که مانــع از افزایــش دمای
کر ه زمین بیــش از دو درجه
دیگر شــود .از آن زمــان به بعد
تقریبأ بــرای همه روشــن بود که
گرمتر شدن زمین ،آنهم دو درجه
بیشــتر ،پیامدهای سنگینی برای
جانداران این کره خواهد داشت.
دورههــای طوالنــی خشکســالی،
بارشهای سیلآســا ،آتشسوزی
ب شدن یخهای قطبی
جنگلها ،آ 
ب دریــای آزاد و
و افزایش ســطح آ 
ج گرمــا در همه نقــاط جهان
مــو 
محسوس است.
توقــف شــرایط کنونــی نیازمنــد
عزم جــزم سیاســتمداران تمامی
کشــورهای جهــان ،بــه ویــژه
کشــورهای بزرگ ماننــد آمریکا،
چیــن و هنــد اســت .ولفگانــگ
اوبرگاســل ،پژوهشــگر تغییــرات
اقلیمی ،میگوید :
«جامعه جهانی توافق کرده است
کــه در فاصلــه ســالهای ۲۰۱۸
تــا  ۲۰۲۰میالدی امــکان تالش
بیشــتر کشــورهای جهــان برای
متوقف کردن گرمایــش جهان را
بررسی کند».
او معتقد اســت اگر تا سال ۲۰۲۰
میالدیاتفاقینیافت دنمیتوانباور
کرد که سیاستمداران واقعأ متوجه
اهمیــت ایــن موضوع شــدهاند و
حاضرندکاری بکند( .دویچه وله )
•

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

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع
یین وقت قبلی

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

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

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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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

7
 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 BASIC LEVELS COURSES - CCBE
اطالعاتنامنویسیREGISTRATION DATES: :

- Monday August 19: 9:00 A.M. - 12:00 P.M
- Tuesday August 20, Wednesday August 21 and Thursday August 22 :
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.

Course information:

اطالعات کالس هاA.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 28th

مدارک 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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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

IBNG

514-624-4579

همبستگیبازرگانی

کانون فرهنگی خانهما

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

)2900 Lake (DDO

کتابخـانه نوروززمین

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

کتابخانهنیما

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

دوستداران موسیقی کالسیک

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

اجنمندفاعازحقوقبشر

www.ibng.ca

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

تلفن)514( 626-5520 :

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

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

ایران-مونترال
www.addhi.net

(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

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

مداد ،مجله آنالین مونتــرال

مـداد را آبونه شوید:

-------------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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www.medad.ca

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

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

نمایش موزیکال «ماهی سیاه کوچولو»
بر اساس داستانی به همین نام و نوشته
«صمد بهرنگی» در
تاریخهای  7و  8سپتامبر
در مونترال به روی صحنه میرود.
ایــن نمایش کار مشــترکی از گروههای
رقص سیمرغ و دهخدا بوده وکارگردان
و طــراح رقــص آن «نیمامشــعوف»
است .محل اجرای نمایش:
Théâtre Paul Buissonneau
3819 Avenue Calixa-Lavallée,
Montréal, QC H2L 3A7
گروه اجرایی نمایش
ایمیلMSKmusical@gmail.com :
تلفن4389277028 :

كنند ،دعوت به همكاری می كند.
بیایید زیر ســقف خانــه خودمان،
رنگین كمان بسازیم.

:facebook

خانه ایران  -مونترال

maison culturelle de l’iran

فیسبوکfb.com/MSKmusical :
تلگرامt.me/MSKmusical :

گروه همبستگی بازرگانان ایرانیان مونتریال
جلســه روز چهارشــنبه 24
جــوالی گــروه همبســتگی
بازرگانــان ایرانیــان مونتریال
در ســاعت  8صبح با ریاســت
و هماهنگــی آقای علی پاکنژاد
مشــاور بیمه و خانم نوشــین
ناصری مدیر کافه شیراز برگزار
شــد .شــرکت کننــدگان پس
از معرفــی خــود و دادن خبرهای
خوش به ســخنان ســخنران این
هفته خانم فرناز معتمدی از اعضاء
گــروه و کارمند( )agentشــرکت
هواپیمایــی House of travel
اســت ،گوش فرا دادنــد .موضوع
صحبت های ایشــان بســته های
مسافرتی و منافع آن برای مسافران
بــود .خانم معتمــدی توضیحات
کاملــی در مورد منافــع این تورها
که در این بسته ها گرد آوری شده
داد .وی گفت منافع آن این است

که اگر شــخص بخواهد مســیرها
و مکانهایــی کــه میخواهــد برود
خــودش تنظیم کنــد ،هم برایش
گرانتر و هم ارتباطات مســیرها را
نمیتواند بشــکلی که یک کارمند
آژانس هواپیمایی می تواند تنظیم
کند ،انجام دهد .بنابراین توصیه
او مبنی برایــن بود که حتما برای
چنین برنامه هایــی ،مثل کروز و
غیره ،افراد با یــک کارمند آژانس
پیش بروند .بخصوص برای کسانی
که بــا ویزای چنــد باره بــه کانادا

آمــده اند و میخواهنــد به این
سفرها بروند .چون خود بسته
ها برایشان ویزا تهیه میکند و
آنها دیگر درد ســر ویزا گرفتن
را ندارند .در ضمن با مشــاوره
ای کــه کارمند آژانــس به آنها
میدهد بهترین مکان را مطابق
فصل ســال به آنها پیشــنهاد
میکنــد؛ حتی ترســیمی از محلها
و نحــوه بســر بــردن در جاهــای
مختلف را توضیــح میدهند .این
موضــوع مهمی اســت چــون اگر
فرد اطالعات کافی نداشته باشد،
ممکن است دچار دردسر شود .در
این مورد بخصوص خانم معتمدی
که سالهاست این شغل را دارند و
میشود گفت اکثر سفرهای بسته
ای را رفته اســت میتواند مشــاور
بسیار خوبی برای مسافر باشد.

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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اقتصاد...

آیا برداشتن  ۴صفر از پول ملی ،درمان اقتصاد
بیمار ایران است؟

جمشیداسدی
 ۱۰مرداد  -دولت حسن روحانی،
برداشتن چهار صفر از پول ملی را
در هیئــت وزیران تصویــب کرد و
قرار است آن را با قید دوفوریت به
مجلسفرستد.
پیــش از ایــن ،عبدالناصر همتی،
رئيس جدید بانــک مرکزی ایران،
در روز شــنبه  ۱۵دی مــاه ،۱۳۹۷
به دولت پیشنهاد کرده بود از پول
ملی چهار صفر برداشــته شــود و
تومان به واحد رســمی پول کشور
شود .عبدالناصر همتی امیدوار بود
که دولت این پیشنهاد را بپذیرد.
چنین پیشنهادی تازه نیست.
در پــی ســقوط ارزش ریــال در
دومیــن دور ریاســت جمهــوری
هاشــمی رفســنجانی ( ۱۳۷۲تــا
 ،)۱۳۷۶بارها از برداشتن صفرها
از پول ســخن رفت و حتی در آغاز
دهه  ،۱۳۹۰در دومین دور ریاست
جمهــوری محمــود احمدینژاد،
بانــک مرکزی به ریاســت محمود
بهمنی برای نظرســنجی از مردم
سایتی در این مورد به راه انداخت.
سیاست برداشتن صفر بیشتر در
کشــورهایی به کار برده میشــود
کــه در پــی افزایــش نقدینگی و
تــورم بــه طــور مرتــب از ارزش
پول ملی شــان کاســته و بر شمار
صفرهــای آن افــزوده میشــود،

همچــون در برزیــل ،یوگســاوی
پیشین،آرژانتین،اوکراین،بولیوی
آذربایجان ،ترکیه و دیگر.
گاهی به همراه برداشتن صفر ،نام
پول را نیز تغییر میدهند.
پرســش اینجاســت که اگر این بار
این پیشــنهاد در ایران عملی شود
و چهار صفر از ریال برداشته شود،
ســختیهای اقتصــادی کشــور،
همچــون رکود تولیــد و بیکاری و
گرانی ،پایان خواهند یافت؟
برای پاسخ باید دانست ک ه آیا تنها
کار ،برداشــتن صفــر از پــول ملی
اســت یا سیاســتهای ساختاری
دیگری همــراه و بلکه پیش از آن،
پیاده خواهند شد.
همین کــه چند صفــر ازپول ملی
برداشــته شــود ،داد و ســتد برای
مردم آسانتر میشــود .چون هم
حســاب خریــد و فروش آســانتر
میشــود و هم حمــل و نقل پول.
دولــت هــم هزینه کمتــری برای
چاپ اســکناس خواهد پرداخت.
به ویژه آنکه شــمار اسکناسهای
در گردش در ایران به نسبت چند
برابر شمار اسکناس در کشورهای
پیشرفتهاست.
اما برداشتن چند صفر از پول ملی
بهتنهاییدرمانیبرایبیماریهای
اقتصادی کشور نخواهد بود.
درست اســت که پول با صفرهای

سبقت واتس آپ
از تلگرام
براساسنتایجنظرسنجیهایاخیرایسپاجامعهنمونه

آماری بیشــتر عضو «واتس آپ» و «تلگرام» بودند و
میزان اقبال به پیام رســان واتــس آپ در حال افزایش
است.

نتیجه نظرسنجی به این شکل است ۴۲.۸:درصد واتس

اپ ۴۲.۴ ،درصــد تلگــرام ۳۹.۵ ،درصد اینســتاگرام،

 ۲.۸درصد ســروش ۲.۳ ،درصد فیسبوک ۱.۹ ،درصد

توئیتــر ۱.۳ ،درصد ایتا ۰.۸ ،درصــد الین ۰.۷ ،درصد

بلــه ۰.۶ ،درصــد آی گپ۰.۵ ،درصدگــپ  ۰.۲ ،درصد
بیســفون ۰.۱ ،درصد ساینا اســتفاده می کنند و ۳۰.۴

درصد از هیچکدام از شــبکه های اجتماعی اســتفاده

نمی کنند( .البته پاسخگو می توانسته چندگزینه برای

پاسخ انتخاب کند).

کمتــر ،حجــم نقدینگــی وگرانی
کمتری نشان خواهد داد ،اما این
تغییر تنها در نماســت و بیماری
همچنان به جای خود پا برجا.
چنانچه آرژانتین و برزیل چندین
بار از صفرهای پول خود کاستند و
همچنان گرفتار تورم وگرانی باقی
ماندند.
بــدون اصالحــات ســاختاری،
برداشــتن صفر و حتــی تغییر نام
واحد پــول ملی نه تنهــا پیآمدی
مثبتی نخواهد داشت ،بلکه پس
از چندی صفرها را دوباره به سوی
پولی ملی باز خواهندگرداند و تورم
و سقوط ریال را شدت خواهد داد.
در زئیــر ،صرف برداشــتن صفر از
پــول ملــی در ســالهای  ۲۰۰۶و
 ۲۰۰۸و  ۲۰۰۹نه مشکل تولید را
درمان کرد و نه مشکل تورم را.
حتی پس از مدتی ،گرانی شــتاب
فزایندهای گرفت.
بدون کار ســاختاری ،تکانه روانی
برداشتن صفر از پول ملی به تندی
آرام میگیرد و بــه دنبال آن مردم
اعتماد خــود به امــکان اصالح از
دســت میدهنــد تا آنجا کــه با به
یادداشــت این تجربه ناکام ،حتی
ممکــن اســت در آینــده در برابــر
سیاستهای اصالحی راستین هم
بیاعتنا باشــند یا به لحاظ روانی
مقاومت منفی نشان دهند.
ونزوئــا از روشــنترین مثالهای
بیهودگی صفرزدایــی از پول ملی
اســت بــدون آنکــه پیــش از آن
اصالحات اقتصادی صورت گرفته
باشد.
دولــت سوسیالیســت نیکــوالس
مادورو ،رئیسجمهور ونزوئال ،در
تابستان سال  ۲۰۱۸میالدی ،پنج
صفــر از پول ملــی را زدود و نام آن
را بولیوار مســتقل (sovereign
bolivar,
soberano
 )bolivarگذاشــت .اما دست به
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دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

ظرفیتمحدود

ترم جدید:

( 30سپتامبر تا  15دسامبر)

Tel.: 514-737-3642

Snowdon

Fall session
)(Sep. 30–Dec. 15

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

هیچ سیاست ساختاری نزد و حتی
همچنان پول چاپ کرد.
نتیجه آنکه پول جدید با صفرکمتر
دستآورد بهتری از پولهای پیش
از خود نداشــت و بار دیگر تورم از
کنتــرل خــارج شــد .در حالی که
بانک مرکزی این کشــور تقریب ًا از

سه سال پیش انتشار شاخصهای
اقتصــادی را متوقف کرده اســت،
صندوق بینالمللی پول نرخ تورم
ونزوئــا در ســال  ۲۰۱۹تــا ۱۰
میلیون درصد تخمین میزند.
چه پیشنهاد برداشتن صفر از پول
ملی از رئيس بانک مرکزی باشــد

محل ثبت نام

چــه از ســوی دولت ،هنــوز هیچ
سیاســت اصالحــی به همــراه آن
از ســوی پایوران اقتصــادی نظام
عنوان نشده است.

{>> ادامه در صفحه}16 :
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 سال  25شماره  24  1434امرداد 1398

حکومت ریا...

www.paivand.ca since 1993

پدران و پسران

اسالمی و چهرههای اصلی دینی و
حکومتی در میانفرزندانشان و
نیز در افکار عمومی کشور به یک
به ضدارزش و مضحکه توخالی و
پوک تبدیل شدهاند.
و ســرانجام اینکــه وقتــی چهــره
«دزد» اصلــی نمایــش در نظــر
تماشاگران خاموش از پرده بیرون
افتاده است ،دیگر هیچشگردی
کارساز نیست.
صحنه را دیگر نمیتــوان با بازی
انتخابات و عوامفریبی و رایهای
 ۲۰میلیونی چهار باره وبینتیجه،
بــه عقب کشــید .همــگان تنها
منتظــر لحظــهی «حقیقــت»
محسنحیدریان
یعنی پایان داستان و مجازات
خشم
بر
سو
یک
از
خوب»
های
«ژن
یکی از معنادارترین جلوههای
دزدان و ریاکاران ازپرده بیرون
فروپاشــی و گندیدگــی درونــی نسل جوان نفت میپاشند و از سوی افتادهاند.
دیگر بیزاری ازبوی گندیدگی،
نظــام جمهــوری اســامی
به عبارت دیگر همه «پدران»
را
اسالمی
درونی
فساد
و
ریاکاری
شکاف پرنشدنی میان مقامات
در تنهایی درون خود میدانند
گوناگــون حکومتــی و دینــی در افکار عمومی بازتولید میکنند .که هرگشــایش و عقبنشینی
بــا فرزندانشــان اســت .روزی
بــا ســرعتی مهیــب چنــان
نیســت که تصاویــر و کلیپهای نظــام سیاســی  ۴۰ســالهای کــه دهانی میگشــاید که آنها را به کام
شــوک آوری در بــاره زندگــی شالودهاش بر ارزش تبعیضگرایانه خــود خواهــدکشــید .ایــن نظام
تجملی ،ریختوپاشها ،مدلهای «خــودی» و «غیرخــودی» موریانهخــورده راه چندانــی برای
اتوموبیــل و آرایــش ،طرز لباس و اســتوار بود ،چهرهواقعــی خود را نقشــه راه و اســتراتژیسیاســی
مو و خوشگذرانیهای افسانهای در شــکلگیری کامــل یــک گروه اصالح از درون باز نگذاشته است.
فرزنــدان مقامــات حکومتــی از کوچــک «الــف» و یــک اکثریت بیت رهبری با رفتار و اندیشههای
اصالحطلــب تــا محافظــهکار ،از زخمخورده «ب» در سراسر حیات واپسگرایانــه و کنترلناشــدنی از
فرزنــدان آیتاللهها تــا فرماندارها کشوربه تماشا گذاشته است.
درون خــود را پوســانده و بدتــر از
و منصــبداران حکومتــی در این شکاف ژرف که سراسر زندگی آن دیگر شــریانهای دولتی و اندام
شبکههای اجتماعی پخش نشود .آموزشــی ،اجتماعــی ،طبقاتــی وابسته به خود را نیز عفونی کرده
در این کلیپها پســران در داخل کشــور را فراگرفته اســت ،هرروز است.
و خارج از کشــور ،فخرفروشــی و در نزد افــکار عمومی رژه میرود و  اما پرسشــی که ذهن تماشاگران
نیز دهنکجــی دربرابر ارزشهای همه ارکان نظام سیاســی حاکم را را در سکوت تســخیر کرده است،
اســامی پدران نوکیسه و یکشبه بیاعتبار میکنــد .این به معنای لحظه و نحوه مجازات و فروپاشی
کاخ نشین شدهشان را بیپرده به گامگذاریپرشــتاب و بیبازگشت آن است.
رخ میکشند.
رژیم اسالمی به سراشیب پرشتاب اینپرسشــی است که تماشاگران
 این «ژن های خوب» از یک ســو فروپاشــی نــه فقط سیاســی بلکه را به چند پارهگی میکشاند .شاید
بر خشم خاموش نسل جوان ایران معنوی و اخالقی است.
همــه باریکبینــی و فکــر و گفتار
امــروز نفت میپاشــند و از ســوی فرزندان مقامات حکومتی که بیش تماشــاگران باید بهلحظــه پایان
دیگــر بیــزاری ازبــوی گندیدگی ،از هرکس بــر ریاکاری ،بیباوری و کار سید علی خامنهای که چندان
ریــاکاری ،فســاد نهادینه شــده و طبل توخالی شعارهای پدرانشان دور نیســت ،تمرکز یابد .لحظهی
هرج و مرج درونی نظام اسالمی را آگاهــی یافتهاند ،بــه بیباورترین «حقیقت» در آنجاســت .اما فقط
هر روزه در افکار عمومی بازتولید نســل تاریــخ ایــران بــه حکومت نبایــدگذاشــت که صحنــه پایانی
میکنند.
اسالمی تبدیل شدهاند.
نمایش یا لحظهی «حقیقت» در
امــا ایــن تصاویــر را اگــر درکنــار شــکاف پدران و فرزندان در نظام برابرگزند آشــوب ،انتقام و هرج و
آمــار هفــت برابر شــدن مهاجرت اسالمی،نمادی از شکاف پرنشدنی مرج رها شود.
تحصیلکردگان به خارج و نتایج میان اکثریــت خاموش اما عمیقا -------
قبولشــدگان کنکــور سراســری معترض و بیاعتماد جامعه و یک عکــس :ساشــا ســبحانی ،یــک
امسال که  ۹۶درصد آنها متعلق به اقلیــت فاســد و زورگویحکومتی از آقــازاده هــای جنجالــی در
دانش آموزان مدارس خصوصی و است.
اینستاگرام
انتفاعیاند ،بگذاریم ،به درنگهای نتیجهگیــری مهمتر دیگــر اینکه
مهمیمیرسیم:
ارزشهــای ایدئولوژیک حکومت

آیا برداشنت  ۴صفر از پول ملی...
به نظــر نمیرســد که در شــرایط
تحریــم ،نظــام بتوانــد  ،اگــر هم
بخواهــد ،دســت بــه اصالحــات
اقتصادی بزند .برپایه برآورد مرکز
پژوهشهــای مجلس در شــرایط
تحریمهــای کنونــی ،اقتصــاد
کشــور در ســال  ۱۳۹۸نــه تنهــا
رشــد نمیکند ،بلکه حــدود ۵٫۵
درصد هم کاهش مییابد .چگونه
برداشتن صفر از ریال این مشکل
را برطرف خواهدکرد؟
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گمــان میرود حذف صفــر از پول
ملی ،بیشتر تبلیغی سیاسی برای
بــه وجــود آوردن تکانــه روانی در
میان مردم باشد تا ارائه یک درمان
کارشناسی .بانک مرکزی و دولت
در بازار ارز هم با تبلیغات گسترده
سایبری و فشــار بر داد و ستد آزاد
بر آن هستند تا بر عرضه و تقاضای
پول خارجی تأثیر بگذارند.
باید دانســت کــه برداشــتن صفر
از پــول ،کاری نمادیــن اســت و

کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

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

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

) 514-999-5168
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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

>> ادامه از صفحه16 :
تنهــا در صورتی موفق خواهد بود
کــه آخرین حلقه باشــد از زنجیره
بلند اصالحــات حقوقــی ،مالی و
اقتصادی.
سیاستی که ترکیه در این مورد به
کار بست میتواند آموزنده باشد.
از جتزبهای در همسایگی ایران
میتوان درس گرفت.
از آغاز دهه  ۱۹۸۰میالدی ،مردم
ترکیــه گرفتار تورم تنــدی بودند،
به طــوری که برای خریــد نان در

16

ســال  ۲۰۰۰میــادی ،مجبور به
پرداخت چند میلیــون لیر بودند.
ترکیه در ســال  ،۲۰۰۵شش صفر
از پــول خود زدود  ،اما پیش از آن،
با همکاری صندوق بینالمللی پول
به اصالحات بنیــادی درخوری به
ویژه در ساختار هزینههای دولتی
و نظام بانکی دســت زد و توانست
تورم را به شــکل قابل مالحظهای
کاهش دهد.
از همین رو ،سیاســت برداشــتن

6275 Boul Taschereau,
Brossard, QC J4Z 1A6

450-890-7770

صفر از ریال در ایــران بدون به راه
انداختن سیاســتهای ساختاری
برای برپاداشت اقتصاد بازارمحور
سودی نخواهد داشت.
در چارچــوب اقتصــاد بازارمحور،
برچیدن امتیازهای رانتی ،بهبود
فضــای کار و پیشــه ،اســتقالل
بانک مرکزی ،اصالح نظام بانکی،
کاهش وزنه دولت در بودجه ،مهار
نقدینگی و نیز حل مشکل تحریم با
آمریکا و تنشزادیی باید نخستین

اولویتهای بود.
ورنه ،برداشــتن صفر ،گیرم چهار
صفر ،نه تنها اثر مثبتی بر اقتصاد
نخواهد داشــت ،بلکه مردم را نیز
بدگمان و ناامید خواهدکرد و بدین
ترتیب ،با از میان رفتن پشتیبانی و
اعتماد مردم ،اصالحات راستین،
حتی اگر انجــام چنین اصالحاتی
را در نظام والیی شدنی بپنداریم،
بسیار سختتر خواهد شد.
•
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پژوهش جدید...
مصرف ماریجوآنا برخی را شاد
و برخی را بدگمان می کند

با اینکه در کانادا مصرف ماریجوآنا
قانونی شــده اما تحقیقات زیادی
دربــاره اثــرات آن صــورت نگرفته
اســت .برخی میگویند سالها قرار
گرفتن ماریجوآنا در فهرست مواد
مخــدر ،فرصتی به محققــان نداد
که درباره اثرات و نتایج آن تحقیق
شود.
هنوز خیلی از مسائل درباره مصرف
مــاری جوانــا مبهم اســت .مثال،
یکی از ســوال ها این است که چرا
مصرف ماریجوآنا برخی را شاد و
برخی دیگر را به شدت بدگمان می
کند؟
به گزارش هافینگتون پســت ،بنا
به یک مطالعه جدید در دانشــگاه
«وســترن» در اســتان اونتاریوی
کانادا ،که نتایج آن در مجله علمی
«ساینتیفیک ریپورتس» منتشر
شــده اســت ،شــاید به جواب این
ســوال یک قــدم نزدیک تر شــده
باشیم.
دانشــمندان در ایــن پژوهــش که

بــر روی مــوش
های آزمایشــگاهی
انجــام شــده ،دریافتند
که واکنــش ماریجوآنا
کــه در فرهنگ عامه بــا نامهای
«علــف» و «گل» شــناخته مــی
شــود ،بر روی مغز بستگی به این
دارد کــه چه بخــش از آن به «تی
اچ ســی» ،مــاده محــرک عصبی
(روانگــردان) بیشــتر حســاس
اســت .اگــر بخــش جلــوی مغــز
حساس باشد ،ماریجوآنا موجب
کاهش اضطراب ،و حس شــادی
و آرامش می شــود .در حالیکه اگر
بخش پشــت مغز بیشتر حساس
باشــد ،می تواند تأثیر منفی مثل
بدگمانی و ترس بوجود آورد.
دکتر «استیون آر .الویولت» ،یکی
از پژوهشــگران در این مطالعه ،به
«سایت خبری یاهو الیف استایل»
گفت ،این پژوهــش در تازه ای به
روی این قلمرو باز کرده است.
وی افــزود« :در مــورد واکنش به

تی.اچ .ســی ،.چیز زیادی
نمی دانیم .در مورد
تأ ثیــر ا ت
کوتــاه مدت و
دراز مدت آن
مطلعهستیم
ولی از این که کدام
بخــش از مغــز که به
طور جداگانه واکنش
به این ماده می دهد خیلی کم می
دانیم».
دکتــر الویولت می گوید این پروژه
تجربه منفی برخــی به ماریجوآنا
را تأئید می کند .عالوه احساسات
منفی ،پژوهشــگران کشف کردند
که ایــن تأثیــرات در برخی خیلی
بدترو جدیتر بوده ،و نشانه های
مثل بیمــاری شــیزوفرنی در آنها
مشاهده شده است.
در آمریــکا فــروش و مصرف طبی
ماریجوآنــا در  ۳۳ایالــت قانونــی
اســت .همچنیــن  ۱۱ایالــت بــه
عــاوه شــهر واشــنگتن پایتخت
آمریکا ،استفاده تفریحی آن را آزاد
میدانند.
•

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

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
اعتباری 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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زندگی و سالمت...

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

شهره شهریان
Cell.: 514-290-2210

Real Estate Broker

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

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

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

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

info@loadextransport.com

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح
-------------

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

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

www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع

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

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

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

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

T: 514-341-2235
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آشپزخانه کثیف و نکاتی که هنگام نظافت
منزل باید به آن توجه کرد
که چربی یا کثیفی آنها را
میتوان دید ،به طور موثر
کارنمیکنند.
• ســترون کنندهها -از
آنهــا میتــوان هــم برای
تمیزکــردن و هــم ضــد
عفونــی کــردن اســتفاده
کــرد .باید اول با این مواد
ســطح مورد نظــر را تمیز
کرده و هر گونــه آلودگی،
مــواد غذایی یــا چربی را
پاک کــرد و بعد برای ضد
عفونی کــردن محل تمیز
کارشناسان میگویند برای پرهیز از عفونت و بیماری اعضای خانواده ،شــده ،دوباره از این مواد استفاده
باید به زمان و مکان نظافت خانه توجه داشت.
کرد.
بنا به گــزارش انجمن ســلطنتی لباسهای کثیف و شستن آنها
بــه عقیــده کارشناســان خواندن
ســامت عمــوم بریتانیــا ،مردم • مراقبت از حیوانات خانگی
دقیــق طرز به کار بــردن این مواد
هنگام نظافت منــزل ،عوض این • دســت زدن به
مهم است.
بیرون
که جاها و اشــیایی را که کثیف به زبالههــا و
و به جای این که پس
میخواهید وزن
نظر میرسند تمیزکنند ،باید دقت بردن آنها از منزل کم کنید؟ آشپزخانه از آمــاده کــردن مواد
غذایی ،میز آشپزخانه
کنند چطور میتوانند مانع پخش • پرســتاری از را متیز و مرتب
شدن میکروبهای مضر در خانه یک عضو خانواده
را بــا دســتمال تمیز
دارید!
ه
نگ
کهبیماریعفونی
شوند.
کنیــم بهتــر اســت از
در این گزارش هشدار داده شده که دارد
دســتمال کاغــذی
با وجود این که شستن دستها،
آشــپزخانه اســتفاده کرد .این کار
لباسها و ســطح لــوازم منزل در در گزارش ،گفته شــده مخصوصا مانع آلوده شدن قاب دستمالهای
موقع مناسب ،کلید حفظ سالمتی شستن دســتها پس از تماس با پارچهای آشپزخانه میشود.
و بهداشت اســت ،از هر چهار نفر مــواد خوراکــی ،رفتن بــه توالت،
یک نفر فکر میکنــد این موضوع سرفه ،عطسه ،تماس با حیوانات کارشناسان چه میگویند؟
خانگی و پرســتاری از کســانی که دکتر ســالی بلومفیلد ،از مدرســه
چندان مهم نیست.
بهداشت و طب استوایی دانشگاه
ولی رعایت این موضوع با اهمیت بیمارند ،مهم است.
میتوانــد مقاومــت در برابــر آنتی همچنین الزم اســت پس از ســر لنــدن ،میگوید مــردم باید درک
بیوتیکها و عوامل ایجاد عفونت و کار داشــتن با مــواد غذایی خام کنندکه تمیزی و حفظ سالمتی با
ماننــد گوشــت گاو و گوســفند یا هم فرق دارند.
را کاهش دهد.
همچنین این که "رعایت بیش از طیور ،یا قبل از تهیه ســاندویج و "در حالــی کــه تمیــز کــردن بــه
حد بهداشت" کار درستی نیست ،غذاهای میان وعدهای ،سطح میز معنــی از بیــن بــردن کثافــت و
آشپزخانه و تخته سبزی و گوشت میکروبهاست ،رعایت بهداشت
صحت ندارد.
بــه معنی تمیــز کردن به جــا و به
بنا بر گــزارش مورد بحــث ،مردم خردکنی را تمیزکرد.
در بــاره تفــاوت بیــن کثیفــی ،ضمنا توصیه شــده که برسهای موقع اســت -یعنــی جلوگیری از
میکروبها ،تمیزی و بهداشــت ،مخصــوص ظرفشــویی و انتقال عفونت در حین آماده کردن
دستمالهایی که برای پاک کردن غذا ،استفاده از توالت ،مراقبت از
دچار سردرگمی هستند.
بیست و سه درصد از  ۲۰۰۰نفری یک ســطح آلوده از آنها اســتفاده حیوانات خانگی و غیره".
پرفســور لیزا آکرلی ،کارشــناس و
که از آنان سئوال شده بود معتقد شده ،بعدا شسته شود.
بودند برای تقویت سیستم ایمنی ممکن است کف زمین و مبلمان جزو هیات امنای انجمن سلطنتی
کــودکان ،الزم اســت آنهــا را در کثیــف به نظر برســد ولی معموال بهداشت عمومی ،میگوید" :بودن
معــرض میکروبهای مضــر قرار آلــوده به میکروبهایی اســت که در هوای آزاد و بازی با دوســتان،
خیلــی بــرای ســامتی خطرناک خانــواده و حیوانــات خانگــی
داد.
بــرای این که شــخص در معرض
امــا کارشناســانی کــه گــزارش را نیستند.
باکتریهــای خوب قــرار گرفته و
تهیــه کردهاند میگویند این "یک
باور بالقــوه زیان بخش" اســت و چطور می توان با نظافت به
میکروبیوم ســالمی داشته باشد،
میتواندکودک را در معرض بعضی جنگ باکتریها رفت؟
خیلی خوب است ولی این موضوع
شستن وسایل پخت و پز آشپزخانه هم مهم اســت که مردم برداشت
عفونتهای خطرناک قرار دهد.
بــه عقیده آنــان ،مــردم باید برای بــا آب گــرم وکــف صابون ســبب اشتباهنکنند".
جلوگیری از پخش میکروب های میشود باکتریها به آنها نچسبند .پرفســور آکرلی ،میافزاید توجه به
"بــد" توجه خود را بــر تمیزکردن ولی آژانس اســتاندارد مواد غذایی بهداشــت در مواقــع و مکانهای
جاهــای بخصــوص و در مواقــع میگویــد بــرای کشــتن کامــل مهم راهی بــرای جلوگیری از بروز
باکتریهــا ،باید حــرارت آب داغ عفونت است و شخص را در معرض
بخصوص متمرکزکنند.
بیشتر از  ۷۰درجه سانتیگراد باشد .باکتریهایی خوبی که برای بدن
توجه به چه مواردی ازحلاظ
مفید است ،قرار میدهد.
بهداشتی مهم است؟
چه موادی را باید به کار برد؟
پرفســور آکرلــی اضافه مــی کند:
• آمــاده کــردن و دســت زدن به بیشــتر این مواد در سه رده که هر "بهداشــت خــوب در خانــه و در
مواد خوراکی
یــک کار متفاوتی انجام میدهند ،زندگی روزمره ،به کاهش عفونتها
• غذا خوردن با دست
قرار می گیرند.
کمک میکند و برای محافظت از
• پس از رفتن به توالت
• پاک کنندهها -ســطح را تمیز کــودکان اهمیــت حیاتــی دارد و
• وقتــی مردم ســرفه یا عطســه و چربــی را پــاک می کننــد ،ولی نقشــش در مبارزه با کم شدن اثر
میکننــد یــا بینیشــان را تمیــز باکتریها را از بین نمیبرند.
آنتــی بیوتیکهــا بینهایت مهم
میکنند
•ضد عفونی کنندهها -باکتریها است".
•
• دســت زدن بــه پوشــاک و را میکشــند ولی روی سطحهایی
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مشــاورامالک

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

بهترین نرخ روز

Tel.:514-844-4492
www.paivand.ca

یکم و پانزدهم هر ماه

را بر روی سایت بخوانید

19

20

1398  امرداد24  1434  شماره 25 سال

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 25  no.1434 Aug. 15, 2019

20

کلینیک مدیکال آلفامدیک



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک
شهر
مرکز
در





















جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیـا










هاشمی


فرانک







دندانپزشک
جراح
دکتر
دندانپزشک
جراح
دکتر









طباطبائی


زهرا







 

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی
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-
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N
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ختنه ک
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پزشک خانــواده

(Without Appointment)

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

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

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

هم اكنون
بوتاك
س و فیلر
تو






















 

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

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

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

Rapid Orthodontics







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

ALLERGIE:
Implant
CEREC AC Bluecam 
Dr. Phil Gold























 
















 













1834 Ste Catherine W. Suite 200
Root Canal 






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

:پزشکان خانواده

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

:پزشکان متخصص

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



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

 اورژانس:پزشک خانواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

بدون وقت قبلی
Family Physician

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

Dr. Raymond Rezaie

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

Tel.: (514) 933-8383

1253 Rue Guy













Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

New

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

www.clinique-arya.com

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

Guy

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

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Cell : (514) 571-6592

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

zarbarg paivand

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

Z

ARBARG

Iranian Business Directory

www.paivand.ca

را بر روی سایت بخوانید

یکم و پانزدهم ماه

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca
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مدیریت زندگی...

مــداوم نداشــته باشــید،
نیازی هم نخواهد بود که
همیشه حق با شما باشد.
•
پیشنهادات تربیتی برای
والدین پسران
•
 .۱اگر عصبانــی ،ناراحت
یا دلخور هستید ،به جای
اینکــه صرفا فریــاد بزنید،
دلیل آن را توضیح دهید.
•
 .۲وقتــی اعمالــی کــه از
پسرتان سر زد و تاثیراتش
را توضیــح میدهیــد ،او میآموزد
کــه نتایــج رفتــارش را حــدس
بزنــد و پیشبینــی کنــد .این امر
بــه او کمــک میکند که شــخص
مسئولیتپذیریباربیاید.
•
 .۳با گفتن جملههایی مانند :
«اول این فکر را کردم ،بعد دریافتم
کــه … پس تصمیــم گرفتم…»
شــیوهی تصمیمگیــری خــود را
برایش تعریف کنید.
•
 .۴شما مســئول احساسات خود
هســتید .بگویید« :من عصبانی
شــدم وقتــی کــه…» نــه اینکه:
«تومرا عصبانی کردی!»
•
 .۵اگــر پســرتان قســم میخورد،
از او بخواهیــد تا بــرای بیان آنچه
که ســعی در گفتنــش دارد واژهی
دیگری بیابد و خود نیز همین کار
را بکنید.
•
پیشنهادات تربیتی پسران برای
معلمها و مربیان
•
 -۱بــه دانشآموزانتــان کمــک
کنید تا بهترین زبــان را برای ابراز
افکار و احساساتشان بیابند.
•
 -۲خودتــان هم بکوشــید تا حد
امکان چنین کاری را انجام بدهید.
•
 -۳از عبارتهایــی کــه با «من»
شروع میشــود ،استفاده کنید تا
به نظر نرســدکه دانشآموز خاص
یا گروهی خاص از دانشآموزان را
سرزنشمیکنید.
•
 -۴آگاهی عاطفی ،واژگان عاطفی
را میطلبد .پسرها بایدکلماتی را که
میتوانند برای ابراز احساساتشان
بــه کار ببرند ،کشــف کننــد .اگر
اطالعات به طرز مناســبی به آنها
داده شــود از گسترش واژگانی که
در حافظــه دارند بــرای جایگزین
کردن ناسزاها لذت خواهند برد.
•

تربیت
پسران با
اعتماد به نفس
«خبرها حاکی از آنست که در حال
حاضر پسرها روزگار سختی دارند.
بــه نظر میرســد آنهــا در تالش
برای یافتن نقش مناسب خود در
زندگــی و تطبیق خود ،زیاد موفق
نیستند.
بر طبق آمار بدســت آمده ،پسرها
دارنــد برتــری تحصیلــی که قبال
نســبت بــه دخترهــا داشــتند را
از دســت مــی دهند .مشــکالت
رفتاری بیشتری را تجربه میکنند
و در ســنین پایین دچار بزهکاری
میشوند .میزان خودکشی ناشی از
افسردگی آنها در سنین نوجوانی
به بعد بیشتر است.
ظاهــرا تغییــرات اجتماعــی،
اقتصادی و حتی تحصیلی در اکثر
جوامع ،درحال تضعیف مردانگی
ذاتی آنهاســت و بــرای بعضی از
آنهــا آینــده ،چیزی جز فشــار یا
شکســت مداوم و یا هر دوی آنها
نیســت .خودباوری و انگیزههای
آنها در پایینترین ســطح ممکن
قرار دارد.
بــا این حــال و البته ،بســیاری از
پسرها به طور استثنایی به خوبی
عمــل میکننــد و از آزادیهــای
بیشــتری که دارند لــذت میبرند
و قادر هســتند در مبارزه با زندگی
در این دنیای نوین پیشــی بگیرند
و آســایش را در آزادی اندیشــه،
احساس و عمل هماهنگ با قلب
گرم و صمیمی خود بینند.
پســرها بــرای اینکه بزرگســاالنی
دوســت داشــتنی ،مهربــان،
انعطافپذیر و ماهر شوند و بتوانند
از زندگــی بهــرهی نهایــی را ببرند
همانند دخترها به عشق ،محبت
و توجه نیاز دارند.
از نظــر خیلــیهــا ،پســرها در
جســتجوی پرخــاش و دعــوا و
دخترهــا آرام و بــی ســر و صــدا
هستند.
ایــن بــاور چنــان در مــا عمیق و
ریشــهدار است که اگر پسر بچهای
را ببینیم که آرام گوشهای نشسته
و بــا خــرس عروســکیاش بــازی
میکنــد ،با تعجــب مــی گوییم:
«مثل دختر ها ست»

با وجــود این که کلیشــههایی در
ذهــن همهی ما دربارهی پســران
وجود دارد ،بســیاری از ما پسرانی
را دیدهایــم کــه رفتارشــان بــا آن
کلیشهها جور در نمیآیند و در آن
قالب تعریف شده نمیگنجند .هر
بــار در برخورد با ایــن گونه افراد،
به این نتیجه رسیدهایم که او مثل
دخترها رفتار می کند .پس حتما
مشــکلی وجود دارد! بــه نظر می
رسد ما تصمیم نداریم تفاوتهای
فــردی بچههــا را بــه رســمیت
بشناسیم و همچنان همه را با یک
معیارمیسنجیم!
•
یک اصل موثر در تربیت پسرها
پســران اغلــب مرام هــای تربیتی
و زندگــی مثبــت را بــه دقــت و به
راحتی میآموزند ،البته در صورتی
کــه ببیننــد شــما هم بــه همین
شــکل عمل میکنید! ایــن نکته
مخصوصا برای پسرها اهمیت دارد
چون احساســات و عقاید پدران یا
الگوهــای مذکری که بــرای خود
تعیین کرده اند ،تاثیر بسیار مهمی
بر شخصیت آنها خواهند داشت.
یک روش نادرست در مورد تربیت
نوع ســنتی این اســت که والدین
فکر می کنند عقاید و پیشنهادات
یا تذکرات اخالقــی باید به صورت
امــری و حالــت مســتبدانه اظهار
شــوند و حــرف و فرمــان شــان،
«واقعیت محض» تلقی شود.
ایــن رفتار قطعی باعث می شــود
که در درجه اول اســتقالل فردی
و خصوصیــات منحصر به فرد هر
پسر را نادیده می گیرد .هر پسری
ویژگــی ها و شــیوه نگاه کــردن و
قضاوتش و هوشمندی اش نسبت
به دنیای بیرون با دیگر ی می تواند
فرق داشته باشد.
برای همین ،درست این است که
والدین ابتدا افکار و اســتداللها را
توضیــح دهند و یادشــان نرود که
قدرت درونی زاییدهی صبر و احترام
اســت نه ســلطهطلبی .داشــتن
چنیــن منش و طــرز برخــوردی
میتواند کامال رهاییبخش باشد.
اگر شــما نیــازی به ســلطهجویی

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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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
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

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

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری
 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

21

22

 سال  25شماره  24  1434امرداد 1398

زندگی...

www.paivand.ca since 1993

شمند؛
و

هایه
ی
گوش 

PAIVAND: Vol. 25  no.1434 Aug. 15, 2019

22

رستوران ایستگاه غذا

F OOD s t at i o n

2
پ

ایانی

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

مساتی
برجن با وبا):
ال (ک
اع $۵۰

در ستایش
اسمارتفون
•

بعد :تاریخ محاصره ذهن
برایمدافعاناسمارتفونبهترین
دفــاع حمله اســت .آنها میگویند
هر آنچه که دارد از دســت میرود
رفتنی است و رفتنی چارهای ندارد
جز رفتن .الخیر فی ماوقع .به آنچه
که آمدنی اســت و میآید خوشامد
بگوییــم .آنچه کــه در مخالفت با
اسمارت فون گفته میشود عمدتا
گونــهای رمانتیسیســم ســطحی
است بیاعتنا به جریان پیش رونده
زندگی.
افــزون بــر آنکه غالــب نگرانیها و
تصورات منفــی در باره اســمارت
فــون صرفا تصور و فرض اســت و
چنــدان پشــتوانه علمــی و آماری
ندارند .مثال این ادعا که اسمارت
فون باعث کاهش ســرانه مطالعه
شده است.
واقعا؟ مطالعه یعنی فقط حواندن
آنچه که بر روی کاغذ چاپ شــده
است؟
مرور اخبار یا خواندن کتاب و مقاله
در اسمارت فون مشمول مطالعه
نمی شود؟
انتشــار کتاب در قالب الکترونیک
رو به گســترش اســت و مــردم به
"ئی بوکها" روز به روز بیشــتر رو
میآورند .خوانــدن کتاب در قالب
پــی دی اف در اســمارت فونهــا
راحت تر شــده اســت .و این یعنی
اینکــه هر کــس میتواند هــزاران
کتاب را همیشه توی جیب خود به
همراه داشته باشد و در هر فرصت
کوتاهی مطالعه کند.
مضــاف بر آنکــه نمیتــوان خیلی
مطمئــن گفت اگر اســمارت فون
را از دست نســل نو بگیرند ،همه
دست برکتاب خواهند برد یا اینکه
دوباره از چهار گوشــه عالــم نوه و
نبیره و نتیجه جمع میشــوند دور
مادربــزرگ قصــه امیرارســان و
فلکنازگوش بدهند.
•

منیتوان امسارتفون را از
دست نسل نو گرفت
منتقدان میگویند اســمارت فون
موجب افزایش بطالت شده است.
بطالت را باید تعریف کرد.
آیا منظور وقتی است که به سرگرمی
و بازی و مصاحبت میگذرد؟
عاقالنه این اســت که تصور کنیم
وقتــی کــه از گذرانــدن آن لــذت

بــرده ایــم از دســت نرفته اســت.
اساسا اوقات فراغت یعنی ساعات
و روزهایــی از عمــر ما کــه در آنها
مجبور به انجام کار خاصی نیستیم.
همین .اگر این وقت را در اسمارت
فون میگذرانیم و خوش میگذرد،
بیش باد .باشد که همیشه خوش
بگذرد.
دیگر اینکه گفته میشود اسمارت
فون مردم را منزویتر و ارتباطات
عاطفی را کمترکرده است.
میگویند توی مهمانیها هم غالبا،
به خصوص جوانها مدام سرشان
تــوی گوشــی اســت و توجهی به
آدمها و فضای پیرامون ندارند.
نکته پر بیراهی نیست .در عین حال
به گروههای فامیلی در شبکههایی
مثل تلگرام و واتســاپ فکر کنید.
حتــی دورتریــن فامیلهــا ،همه
با هــم ،از پیر تا جــوان مصاحبت
دارنــد ،احوالپرســی میکننــد،
شوخی میکنند و البته در خیلی از
موارد زمینه همیاریهای فامیلی و
دوستانه را ایجاد میکنند.
به واســطه همین گروهها بعضا با
خالــه زادههــا و عموزادههایی در
گپ وگفت هستیم که پیش از این
شاید ســالی یک بار هم سراغی از
آنهانمیگرفتیم.
یک جای کارکسی که توی مهمانی
به جــای توجه به دیگران ســرش
مدام توی گوشــی است میلنگد.
اما این لنگیدن لزوما ناشی از بروز
پدیده اسمارت فون نیست.
دست کم در این یک مورد میتوان
با اطمینان بیشتری نظر داد:
اســمارت فون ما را مســتقیما به
شــبکهای از ارتباطــات دلخــواه
و برگزیــده وصــل میکنــد .اتفاقا
اســمارت فــون اســت کــه باعث
میشــود آنها را کــه قرار اســت از
تنهایــی برهانندمان همیشــه در
دسترس داشته باشیم.
مــردم در اســمارت فــون بیشــتر
معاشقه میکنند تا در کوچههای
مهتابی یا سواحل نقرهای.
اسمارتفون جای کوچه مهتابی
یــا ســاحل نقــرهای را نگرفتــه،
اســمارت فون یک تنه میکوشــد
فرصت بخت باشــد بــرای جبران
این شــوربختی که انگار در طالع
بسیاری کوچه مهتابی یا ساحل
نقرهای را ننوشــتهاند یا کم و دور
از دسترس نوشتهاند.

•

سراجنــام:
محیط زیستیها و امسارت فون
تصویــر غالبی که جریان مســلط
رســانههای جهــان از محیــط
زیستیها ساختهاند مردمان آمیش
اســت در آمریــکا :بدویهایی که
تعمدا به هر نوع تکنولوژی پشت
پا زدهاند و فالح و رســتگاری را در
چســبیدن به گذشــته و پرهیز از
آیندهمیبینند.
امــا ایــن تصــور از ســبزها واقعــا
نادرست است.
بــه ایــن دلیــل ســاده کــه اتفاقا
چســبیدن بــه گذشــته ســریعتر
میتوانــد زمیــن و منابع
حیاتــی آن را نابــود کند.
قدیمــی
روشهــای
معیشــت و کســب و کار
برای جمعیتیخیلی کمتر
از حــاال مناســب بودند و
زمین بــرای تغذیه هفت
میلیارد جمعیت چارهای
ندارد جز استمداد از علم
و فناوری.
به همین خاطر فیالمثل
کشــاورزی پایدارعمدتــا
کشاورزی مکانیزه است.
شهرســازی عمــودی
(اســتقرار جمعیــت در
آســمانخراشها) بــرای
طبیعت مناســبتر اســت
چون ســطح کمتــری از
گستره زمین را در معرض
دگرگونــی و تخریب قرار میدهد یا
اینکــه حتی با وجود هشــدارهای
بسیار در باره خطر انرژی هستهای
امروزه با توجه به روند کند توسعه
انرژیهــای پــاک و برعکــس اثــر
شــتابنده ســوختهای فسیلی بر
تشــدید گرمایش زمیــن ،محیط
زیستیها خواســتار ایجاد فناوری
مطمئــن بــرای توســعه انــرژی
هســتهای هستند .اساســا انگاره
حفاظت محیط زیســت از ساحت
علم و دانشگاه میآید و نه از آموزه
های دینی و اخالقی قدیمی .دین و
اخالق خیلی کمتر از علم به حفظ
محیط زیست کمک کردهاند.
امادرتبیینرابطهمحیطزیستیها

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

با اســمارتفون میتوان به شکل
ملموستر سبک زندگی سبز یعنی
"بهگزینی" (مینیمالیســم) اشاره
کرد.
مینیمالیســم یعنــی از میان همه
آنچــه که پیرامون مــا را فرا گرفته
بهترین را برگزینیم و الباقی را دور
بریزیم.
فقط بهترینها و ضروریترینها.
بههمینخاطرمینیمالیسمکمینه
گرایی نیست .بهینه گرایی است.
مینیمالیســم بیان فنی و در عین
حــال دراماتیــک مهمترین اصل
پایداری محیط زیست است:
تغییــر الگــوی مصــرف در جهت
کاهش ر ّد پای اکولوژیک.

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

FOOD Station

روبرویکبابسرا 755 Atwater Ave,
Montreal, QC H3J 2K3

Tel.: (514) 504-2313

سوال :اســمارتفون ،دستگاهی
کــه چندیــن کار متفــاوت از آن
برمیآید ،از مکالمه تا ســرگرمی و
بازی و تماشــای فیلم و عکاسی و
فیلمبرداری و نقاشی و کتابخوانی
و خبررســانی و ...و ...ابــزاری
مینیمالیســتی به شــمار میآید یا
ماکسیمالیستی؟ قطعا ابزاری که
می تواند به تنهایی جای ابزارهای
متعدد دیگر را بگیرد مینیمالیستی
است.
•
جهان پرآشوب دیجیتال
اگــر ازهمــه قابلیتهــای یــک
اســمارتفون اســتفاده کنیــم،
نــه تنها خیلــی ابزارهــای دیگر را
میتوانیم کنار بگذاریم ،ازکاغذ و
قلم و دفترچه و کتاب تا دوربین
عکاسی و فیلمبرداری و شماری
ابزارهــای مهندســی و حتــی از

بســیاری رفت و آمدهای معمول
زندگی روزمره هم بینیاز میشویم.
پس اســمارتفون از آن جهت که
مشــوقی اســت بــرای بهگزینی در
مصرف ابزار ،پدیدهای اســت سبز
و محبوب سبزگرایان .البته جهان
دیجیتال خود یکی از پر آشوبترین
عرصههای ماکسیمالیسم است و
جان به در بــردن بهگزینانه از این
ازدحام طاقتفرسا نیازمند آموزش
و مهارت است.
آموزههــای بســیاری در ایــن باره
وجــود دارد .از جملــه کتــاب
"مینیمالیســم دیجیتال" ،نوشته
کال نیوپــورت راهنمــای جامعی
اســت در همین بــاره .آموزههای
دشــواری ندارد .مثال ساعتهای
اســتفاده از اســمارتفون را بایــد
محدود کرد؛ در هفته روزی را باید
بیاینترنت و منقطع ()Unplug
از ابزارهای ارتباطی و شــبکههای
اجتماعی گذراند ،از برنامه اپهای
بهگزیــن اســتفاده کرد و بــه ویژه
آنکه در شــبکههایی مثل توییتر و
فیسبوک و اینستاگرام باید مراقب
بود که وقت و ذهن ما مورد هجوم
مطالب هرز و ناخواسته قرار نگیرد.
رعایــت بهداشــت در شــبکههای
اجتماعــی خود موضــوع مفصلی
است و شاید هم مستقیما به بحث
ضرر و زیان اســمارت فون مربوط
نباشد.
به هر رو ،در بدویت هیچ فضیلتی
نیســت .بازنــدگان بــه گذشــته
میچســبند ،برنــدگان رو به آینده
دارند .اسمارت فون آینده است.
از آینده نترسیم.
•
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مدیریت زندگی...

چرا شاد
نیستیم؟!

کارل یونــگ ،روانشــناس معروف
معتقد اســت بعــد از طــی دوران
کودکــی و نوجوانی ،وقتــی که به
دنیای بزرگســالی قــدم می نهیم
دسترســی و استفاده از احساسات
ناخــودآگاه برای ما محــدود می
شود .به جای آن ،حساب و کتاب
هــای آگاهانــه نقش اصلــی را ایفا
مــی کنند .انگار به بشــرگفته می
شــود دنیا دیگر جای ابــراز وجود
احساســاتی که از دل بر می خیزد
نیست.
به نظر یونگ ،ناخوداگاه ما عمیق
ترین و پنهان ترین الیه وجودی ما
است .افکارو خیاالت و هوس ها و
نقشه هایی ست که با هیچکس در
باره اش حرف نمی زنیم.
یونــگ معتقــد اســت ناخــودآگاه
مــا منبــع خاطــرات و ماجراهای
سرکوب شده اجداد ما است.

همه شکســت هایی که خوردند،
تــرس ممتــدی کــه از حیوانات و
قحطــی و ســرما وگرمــا داشــتد.
همه تحقیر شــدن ها و همه شرم
هــا و گناه هایی که مرتکب شــده
بودنــد… همــه هــوس هایی که
نمی بایست و جایز نبود که براورده
شود.
او معتقــد اســت همه خاطرات و
خطرها و خوشــی ها و ناراحتی
های بشر در طول تاریخ ،در حافظه
بشر جمع می شود و به نسل های
آینده به صــورت ارثی ،منتقل
میشــود .او این انتقال تجربه و
ادراک گذشــتگان به نســل جدید
را« ناخــودآگاه عمومی» می داند.
به نظر او هیچکس اگاهانه به این
منبع دسترسی ندارد.
در کنــار آن ،یونــگ معتقد به یک
آگاهی یا شــعور هــر دوره و زمانه
اســت که وقتی هر انســان متولد
می شــود آن را از طریق خانواده و
اجتماع و مذهب و قوانین ،یاد می
گیرد .وی این دانش و حس زمانه

را « خودآگاه عمومی» می نامد.
یــک « خــود ســالم» اجــزای
خودآگاه و ناخودآگاه را سازمان
میدهد و متعادل میسازد .یک
«خود ضعیف» فرد را در تاریکی
و در معــرض خطر غرقشــدن
در باتــاق تصــورات آشــفته و
ناخودآگاه قرار میدهد.
یونــگ معتقد اســت کودکی ما
شبیه زندگی آدم و حوا در بهشت
اولیه اســت کــه رفتــار و حرکاتی
طبیعی و معصومانه داشتند .آرام
و بی نیاز بودند و طبیعتا شاد هم
ممنوعه
بودند .اما گاز زدن میوه
ِ
دانایــی ،باعــث در هم شکســتن
معصومیت شان شد.
وقتــی «ناخــودآگاه» کــه منبــع
عظیمی از تجربیات و احساســت
مشترک بشــری اســت از انسانها
دریغ شود .وقتی یادگیری ،ریسک
پذیــری و میل به تغییــر ،کاهش
یابد ،رســیدن به آرامش و شادی
هم کمتر نصیب افراد می شود.
جامعــه به پول و شــهرت و مقام،
بهای بیشتری می دهد و همه ما
در یک مسابقه خستگی ناپذیر ،هر
روز از معصومیــت فردی و جمعی
که ایجــاد کننده تعــادل و دانایی
اســت ،دور می شویم .و به همان
نســبت ،دسترســی بــه شــادی و
آرامش ،مدام سخت تر می شود.
•
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یافتن شــریک زندگی مهم ترین
تصمیمی اســت که در زندگی می
گیریم ولی با این وجود خیلی از ما
انسانها مرتکب اشتباه جدی می
شویم .اتفاق ترسناک و ناراحت
کننده این است که برای این امر
مهم زندگــی ،نمی خواهیم هیچ
راهنمایــی و تجربــه دیگــران را
بشنویمیابپذیریم.
بنیــان همه انتخاب های اشــتباه
ما ریشــه در گذشــته هرکدام ما و
به طــور مشــخص دوران کودکی
دارد .دورانی که شناســایی و دقت
و تشخیص آن برای همه ما دشوار
است .زخم ها ،تحقیرها و نیازهای
برآورد نشده دوران کودکی ،تاثیری
عمیق در همه انتخاب ها و سلیقه
های دوران بزرگسالی ما دارد.

•

 -۱قــدرت تشــخیص و تفکیک
شــخصیت و خصلت های صدمه
دیده در دیگران را نداریم .ما عادت
داریم عالئم بیرونی و کنترل شده
شــخصیت افــرادی کــه بــرای ما
جذاب هستند را ببینیم .اتفاقات
دوران کودکی ما و تاثیراتش ،ما را
مدام به کوچه بن بست می کشاند.

•

 -۲خودمــان را دوســت نداریم.
بــرای همیــن وقتــی یــک نفــر
احساسات ما را به خاطر نیازهای
خــودش تحریک می کند ســریع

ســپرهای عقالنــی و
دفاعی مان را کنار می گذاریم .آن
وقت می توانند به راحتی ما را سر
کار بگذارند .قول می دهند .قسم
می خورندکه به ما بدی نکنند و ما
را از زندگی خود دور نسازند.
وقتــی هیچکدام
از ادعاهــای
شــان عملــی
نمــی شــود و
دیگر در زندگی
ما حضــور ندارند
ما چــون خودمان را
دوســت نداریم بــه دنبال
یافتن دالیلی از طــرف خودمان
هســتیم که باعث تصمیم و رفتار
آنها شده است .ما فقط تصمیمات
و آنتخاب آنها را درست و ارزشمند
و واقعــی می بینیــم و کوچکترین
بهایــی بــه رفتارخودمــان در یک
رابطه مشترک نمی دهیم .برای ما
سخت است که بپذیریم آنها قابل
عشق و عالقه ما نبودند.

•

 -۳جســارت و توانایــی نه گفتن
به دیگــران را پیدا نمــی کنیم .ما
یــاد نمی گیریم و برای ما غیرقابل
تصور اســت که یک دوســتی را به
پایان برســانیم یا از فردی که دارد
ما را اذیت می کند فاصله بگیریم.
مواظب خود بــودن یک فن مهم
در زندگی اســت که خیلی ها از آن

برخوردارنیستند.

•

 -۴امید ما به تغییر و خوب شدن
دیگــران ،بچــه گانــه و غیرواقعی
اســت .خیلی از ما بــا صبوری و از
خو د گذ شــتگی
تمــام ،فقــط
ا مید و ا ر یــم
مــدام
و
امیدواریــم که
طــرف دیگــر بــه
ناگهــان از ایــن رو
به آن رو شــود و قــدر ما را
بدانــد و دیگر اذیت مــان نکند.
بســیاری از ما قدرت تسلیم شدن
در برابــر واقعیــت تلــخ را نداریم و
نمی توانیم از بعضی افراد ،با همه
ناهنجاری ها ،دل بکنیم.

•

 -۵بعضی از ما شــدیدا از تنهایی
می ترســیم .تجســم اینکه فاصله
گرفتن از افرادی که رابطه ناراحتی
بــا ما دارند برای ما دشــوار اســت
چــون ایمانی بــه داشــتن زندگی
عاطفی مجرد و مســتقل نداریم.
مــا اصال به این فکر نمی کنیم که
آرامــش و راحتــی که بــا خودمان
داریــم فرصــت ایجاد یــک رابطه
سالم با یک انسان شریف را ایجاد
خواهد کرد .ما عجله داریم و مدام
می ترسیم وقت و شانس مان را از

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی

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

مکمـل یکدیگریم!
در فعالیت های اجتماعی :ما رقیب هم نیستیم؛ ما
ّ
مبتکر و صبور باشیم و سخاومتند! بکوشیم کامیونیتی را بــر بکشیم!

دست بدهیم.
ما هر چه می کشیم از بی احترامی
به خودمان اســت .ما نمی توانیم
ببینیم که دوست داشتنی هستیم
و افرادی وجود دارندکه از بودن در
کنار ما لذت می برند .برای همین
به رابطه ناسالم و اذیت کننده ایی
که داریم سر خم می کنیم.

•

 -۶افراد مهربــان برای ما جذاب
نیستند .به خاطر کودکی پر از بی
احترامی و بی توجهی ،اگر با فردی
روبرو می شــویم که نســبت به ما
مهربان است حوصله مان سر می

رود .شخصیت ما در کودکی فقط
با نامــرادی و اذیــت و بی توجهی
آشــنا اســت .برای همین در کنار
افراد مهربان ،احســاس اطمینان
پیدا نمی کنیم .ما مهربانی شــان
را واقعــی و اصیل نمــی یابیم .بی
قراری می کنیم و از آنها دوری می
گزینیم.
در یــک جامعه مناســب تــر ،ما از
همــان کودکی یاد مــی گیریم که
مــاک هــا و اصول مشــخصی را
بــرای یافتــن عشــق بیاموزیم .ما
قرار نیســت تنها و بدون استفاده
از تجربــه طوالنــی بشــر ،مــدام

تصمیماتکامالشخصیبرخاسته
از تاثیــرات ناهنجــارکودکــی مان
بگیریم.
ما بــدون اینکه به دنبــال مرض و
خصلت های منفی در خود باشیم
و خود را مقصر بدانیم بهتر اســت
خیلی ســاده و راحــت بپذیریم که
بســیاری از احساســات و واکنش
هــا و انتخاب های همه ما ممکن
اســت غلــط باشــد .پس بیشــتر
مواظــب باشــیم و با دقــت خیلی
خیلی بیشتری تصمیم بگیریم.
•
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پزشکی...

هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

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

دکتر عطا انصاری

سالمتی پا ،این عضو صبور و زحمتکش بدن

آیا می دانیدکه در روز بین هشت تا
ده هزار قدم برمی دارید و در تمام
عمرتان بیشتر از چهار بار دورکره
زمین را راه رفته اید؟
هنگام راه رفتن از پاهایتان استفاده
می کنید و اگر بدوید ســه تا چهار
برابر بیشتر به پاهایتان فشار وارد
آورده ایــد .پــس به فکر ســامتی
پاهایتانباشید.
پا که عضوی بســیار مهم اســت و
کمتر به آن توجه می شــود دارای
آناتومــی بســیار پیچیــده شــامل
بیست و شش استخوان و بیش از
سی مفصل و تعداد بسیار بیشتری
لیگامان عصب و عروق خونی می
باشد.
این عضو بســیار قــوی و در عین
حال نــرم و قابل انحنــا که باعث
می شود شما بایستید ،راه بروید،
بدوید و بپرید احتیاج دارد که شما
به بهداشت و سالمتی آن فکرکنید
و صبر نکنید که درد و رنج بکشید
تا به متخصص مراجعه کنید.
پاهــا دو کار اساســی انجــام مــی
دهند ،اول این که خودشــان را با
سطح محیطی که ما راه می رویم
یا می دویم هماهنگ و ضربه های
دریافت شــده را جذب می کنند،
دوم تحمــل وزن بدن ما در حالت
ایستاده و راه رفتن به طرف جلو.
هنگام راه رفتن با پای سالم ،اول
قسمت خارجی پاشنه پا و بعد پا به
طرف داخل چرخیده و قوس پا کم
تر شــده و پنجه پا با زمین تماس
برقرار می کند .این ســری حرکات
را به زبان علمی  Pronationمی
گوییم کــه به پاها نرمش و تحرک
می دهد که با وضع زمین خودش
را هماهنــگ کــرده و ضربــه ها را
جــذب کند .بعد از تماس کامل با
زمین ســری حرکات برعکس می
شود ،قوس کف پا بیشتر شده و پا
به طرف باال و خارج متمایل شده
و به تدریج نرمش خود را کم کرده
و به حالت اولیه بر می گردد و وزن
بدن را به طرف باال برده و به طرف
جلو پیش مــی رود .نام علمی این
ســری حرکات  Supinationمی
باشد.
برای کامل شدن این حرکات ،تمام
مفاصــل و عضالت انــدام تحتانی
از مــچ پــا تــا مفصــل ران حرکات
ســنکرونیزه شــده بســیار مهمی
انجام می دهنــد .اگر پاها حرکات
پروناســیون و سوپی ناســیون را
بــا هم آهنگــی (هارمونــی) انجام

دهند کمبود در سیستم
حرکتی دیده نمی شود.

َت َرک پاشنه پا
معمــو ًال وجود تــرک در
پاشنه پا نشانه این است که
به ســامت پاها زیاد توجه ندارید.
ترک هایی که در کف پا مخصوص ًا
پاشــنه پا تولید می شــود به علت
ضخامت و خشکی پوست شکاف
هایــی در ســطح خــارج پوســت
(اپیدرم) ایجاد می شــوند .در این
مرحلــه فقط یک مشــکل زیبایی
است و خطری ندارد .بعضی وقت
ها مشــکل شدیدتر اســت و ترک
خوردگــی عمیــق شــده بــه عمق
پوست (درم) می رسد که دردناک
می شود.
مناطق دیگری هم می توانند دچار
ترک خوردگی پوســت بشوند مثل
نوک انگشــتان دســت اما معمو ًال
در پاشــنه پا و کنــاره خارجی کف
پا و زیر مفصل انگشــت شســت پا
دیده می شــوند .ترک های عمیق
دردنــاک بعضی وقت ها خونریزی
هم می کنند .این ترک ها درهای
بازی هســتند بــرای ورود ویروس
و میکــروب هــا که ممکن اســت
بــرای افــرادی که دیابــت دارند یا
سیســتم دفاعی بدن شان ضعیف
اســت تولید عفونت هــم بکند که
خطرناک است.
ترک پاشــنه پا بیشــتر در خانم ها
دیده می شــود مخصوصــ ًا پس از
یائســگی و علت هورمونــی دارد و
پوست ضخیم تر می شود.
علل تولید ترک پاشنه پا
• خشــکی پوســت و پینه بستن
پوســت در نواحی پاشــنه پــا و لبه
خارجــی پــا و گاهــی زیــر مفصل
انگشت شست پا.
• پوشیدن صندل هایی که پشت
باز هستند و باعث می شوند پاشنه
پا تحت صدمات ســبک و تکراری
قــرار بگیرند از همــه بدتر دم پایی
الی انگشتی اســت که فشار روی
انگشتان هم می آورد.
همیــن طــور کفــش هــای
غیراستاندارد و نامناسب و پاشنه
بلند.
• بعضــی از بیماری هــا که بعد ًا
شرح می دهیم.
• قرارگرفتــن طوالنی در محیط
مرطــوب مثل حمام و یا اســتخر
شنا.

• افزایــش خشــکی پوســت با
باالرفتن سن
• داشتن مشکل آناتومی پا مثل
قــوس کم یا زیاد کف پا که باعث
تغییــر حالت پــا در راه رفتن می
شود.
• عوامل ارثی
• عدم رعایت بهداشت پا
• کمبــود ویتامین هــا ،امالح
مثل مس و روی (در این جا اکثر
خانــم ها کمبود آهن و کلســیم
دارند.
• کمبود آهن و اسیدهای
چرب امگا3
• شرایط سخت آب و هوا و
خشکی بیش از حد هوا ،در
مناطقی مثل استان کبک،
که منازل با وسایل برقی گرم
می شوند هوا خشک تر است.
• وزن سنگین
• ایســتادن به مدت طوالنی ،در
این جا صندوق دارها  8ساعت سر
پا هستندکه باعث تولید مشکالت
مختلفی در پا می شود.
• کــف پــوش های زبــر و موکت
های قدیمــی که نرمی شــان را از
دست داده اند.

بیماری های مشابه
با این که علت اصلی ترک های کف
پا خشکی پوست است ،اما بیماری
هایی هم وجــود دارد که از عالئم
شان خشکی پوست و ترک پاشنه و
کف پاست مثل:
• پسوریازیس که باعث ترک های
عمیــق و دردنــاک در کــف پا می
شود که باید تحت نظر متخصص
پوست درمان شوند.
• بیماری های قارچی که ممکن
اســت عامل و یا همراه ترک های
پاشنه و پوســت پا باشد که همراه
با پوســته ریــزی باشــد و معمو ًال
همراه پای ورزشــکار (قــارچ الی
انگشــتان مخصوصــ ًا چهــارم و
پنجم) و قارچ های ناخنی هستند
و در ســالخوردگان دیده می شوند
و با کــرم های ضد قارچ به راحتی
درمان پذیرند.
• اگزما :ممکن است ترک پوست
کف پا بر اثر اگزما باشــدکه درمان
آن با پزشک است.
• بیماری ژنتیکی کراتودرمی کف
پا که باعث ترک پوســت و درد می
شود .درمان پذیر نیست ،ولی قابل
کنترل است.
• دیابت
• بیماری های تیروئیدی
• سایر مشکالت پوستی
پیشگیری
• نرم کردن پوست پا با کرم های
مخصوص و یا وازلین
• چــون زنــان خانــه دار بیشــتر
دچار می شوند پیشنهاد می شود
که پا برهنــه راه نروند یک جوراب
نخی که هم ضربه را کم کند و هم
محافظت کند بپوشند.
• شــب ها با یک کرم مناسب یا
گلیســرین پا را ماساژ داده جوراب

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع

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

یین وقت قبلی

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

نخی بپوشــید .اگر با جوراب نمی
توانیــد بخوابیــد عصر ایــن کار را
انجام بدهید و جــوراب را تا موقع
خواب به پا داشته باشید.

درمان
انــواع مختلفــی از کرم هــا وجود
دارند بعضی ها برای برداشتن الیه
های شاخی و بعضی برای بهبود و
نرم کردن پوست ،بعضی همراه با
آروماتراپی (روغن های اساســی)
و بعضــی حاوی بیش از  30درصد
اوره برای مرطوب کردن پوست و
باالخره بعضی همراه با موم عسل
که مرطوب کننده خوبی اســت و
ضد التهاب اســت که با مشــورت
دارو فــروش می شــود تهیه کرد.
یک کرم خوب باید به راحتی جذب
شــود و باعث لیز خوردن نشود و
خاصیت پوشــانندگی قوی داشته
باشد.
در نظر داشته باشیدکه محصوالت
حــاوی الکل ها مــی توانند باعث
خشکی پوست و حساسیت بشوند
در صورت وجود ترک های عمیق
بایــد از کــرم هــای ضــد باکتــری
استفاده کرد.

سنگ پا
یادش بخیر ســنگ پاهای طبیعی
زمان نوجوانی مــا نمی دانم هنوز
وجود دارند یا نه؟ ولی حاال سنگ
پاهای مدرن همراه با نوعی رنده و
برس و سمباده وجود دارد .از زمان
های قدیم از آن استفاده می شده و
امروز نوع مدرن آن که با باتری کار
می کند هم ساخته شده.
برای استفاده از سنگ پا مخصوصاً
اگر ترک ها عمیق هستند یا ناخن
ها تغییــر رنگ داده انــد پاها را به
مدت ده دقیقه در  5لیتر آب ولرم
کــه یک قاشــق غذاخــوری نمک
و یک قاشــق غذاخــوری آب ژاول
ریخته اید بگذارید و بعد با سنگ پا
با حرکات آرام و دورانی پوست مرده
را برداریــد ،مواظب باشــید که به
پوست زنده صدمه نزنید و بعد پاها
ً
کامال خشک کنید
را آب بکشید و
مخصوص ًا الی انگشتان پا را و پس
از خشــک شــدن پوســت از برس
استفاده کنید تا باقی مانده پوست
مرده هم پاک شود ولی باز مواظب
باشید به پوست زنده صدمه نزنید.
ســنگ پا را هم با برس تمیز کنید
تا ســلول های مرده را در ســوراخ
هایش نگه ندارد و بسته به نوع آن

می توانید آن را بجوشانید یا در آب
ژاول به مدت چند دقیقه قرار داده
و بعد آن را بشویید و برس بزنید.
• اخطار :به علت ضخامت پوست و
خشکی آن پوست کف پا مخصوص ًا
در پاشنه پوســته پوسته می شود
که ممکن اســت دردناک باشــند
لطف ًا ازکندن آنها خودداری کنید
چون صدمات جدی به پوست وارد
می شود و در نزد افراد دیابتیک و
سال خوردگان که سیستم دفاعی
شان ضعیف شده خطرناک است.
بــا یک قیچی کوچک کــه با الکل
تمیز شده قسمت اضافی را قیچی
کنید و کرم نرم کننده بزنید و اگر
مشکل ادامه داشت به متخصص
پا یا پزشک مراجعه کنید.
•
افراد دیابتیک به اندازه کافی
مواظبپاهایشاننیستند
یک مطالعــه که اخیر ًا در ســطح
کانادا انجام گرفته نشان می دهد
که کسانی که به بیماری قند دچار
هســتند بــه انــدازه کافــی مراقب
پاهایشــان نیســتند ،با این که از
هر ده نفر  9نفرشــان می دانند که
دیابت می تواند مشکالت
بســیار جــدی بــرای
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مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری

راز شخصی که افراد باهوش
در محیط کار بروز نمیدهند

موسســه خدمات مشــاوره هوش
عاطفی که مشــتریانش جزو ۵۰۰
کمپانی برتر جهان هستند مدعی
اســت  ۹۰درصد کارمندان شرکت
های موفق از هوش عاطفی باالیی
برخوردارند .این نوع افراد پر کار و
خالق ،می تواتند تصمیمات خوب
و به موقــع بگیرند و در ضمن می
داننــد که چه چیزهایــی را در باره
خودشان فاش نسازند:

•

 –۱نگوئید از شغل تان متنفرید
خیلــی ها شــغل شــان و محیط
کارشان و یا رئیس شان را دوست
ندارنــد ولــی گفتــن این مســئله
فقط دردســر خواهد بود .تصویر
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 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

•

منفــی از شــما در بین همــکاران
نقش می بندد .مدیران شرکت ها
بلدند که آدم های منفی و دلســرد
کننده را شناسایی کنند و یادتان
نرود که همیشــه صف آماده از آدم
های دیگر ،منتظر دریافت شغلی
هستندکه دوستش ندارید.

•

 -۲همکار بی عرضه و ناشی
آدم هــای ناشــی در همــه محیط
های کاری وجود خواهند داشت و
همه ،آنها را می شناســند .اگر در
موقعیتی نیستیدکه بتوانید او را از
ناشــی بودن در آورید و یا کاری به
کار شما ندارد پس لطفا ناشی گری
هایش را جار نزنید.

 – ۳درآمدتان چقدر است
شــاید اعالم درآمــد ماهانه تان
برای والدین تان ،اتفاق شیرین
و جالبی باشــد ولــی به محض
اینکه مقدار دریافت ماهانه تان
بین همــکاران تان برمال شــد
هیچکدام مثل ســابق به شما
نخواهنــد نگریســت .همکاران
تان حتمــا دالیــل منطقی می
یابند که نسبت درآمد خودشان
با شــما ،ناعادالنه اســت .پس
تا انجا که امــکان دارد حقوقی که
دریافت می کنید را فاش نکنید.

•

 – ۴صحبتی از اتاق خواب
نکنید
اصال و ابدا محل کار را به محوطه
افتخارات یا قابلیت های جنسی یا
شــاهکارهای خود تبدیل نکنید.
شــاید یکی دو نفر از این کار شما
خوش شان بیاید ولی بدانید که از
حرمت تان کاسته خواهد شد.

•

 – ۵در باره اتاق خواب
همکارتان حرف یا حدسی
نزنید
هیچکس دوســت نــدارد دیگران

25

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی
در باره زندگی خصوصی اش حرف
بزنند یا کنجکاوی کنند .به محض
اینکه از مغزشــان خطــور کند که
شــما در باره زندگی خصوصی اش
تصوری دارید رابطه شــان با شما
مثل سابق نخواهد بود .هر فکری
بــه نظر می رســد حق تان اســت
ولی بیشترشــان بهتر است پیش
خودتان بماند.

•

- ۶از گذشته شلوغ و پر دردسر
خودتان چیزی نگوئید
ِ
معرف خوبی
زندگی گذشــته تان
برای شخصیت کنونی شما است.
فکر نکنید چــون کارهای عجیب
و غریــب تــان مربوط به گذشــته
اســت مورد قضاوت بــد قرار نمی

گیرید .آدم های ثروتمند و مشهور
شــاید بــه کمک وکیل و مســئول
روابط عمومی ،گذشته نه چندان
خوشایندشان را رنگ و لعاب دهند
اما شما نه…

•

 -۷نگوئید دنبال کار
میگردید
همــکاران تان به محض شــنیدن
این ماجرا ،دیگر اهمیتی برای تان
قائل نمی شوند و سعی نمی کنند
رابطه شــغلی جدی با شــما ایجاد
کننــد .از نظر آنها وقــت گذراندن
با شــما که قرار است از آنجا بروید
یعنــی هدر رفتن وقــت … پس تا
مادامی کــه کار جدید نگرفتید در
این باره حرفی نزنید.

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

•

 -۸عقاید سیاسی
اعتقــادات سیاســی افــراد ،رابطه
مســتقیم با شــخصیت و دغدغه
های شــان دارد .برای اکثر آدمها،
عقاید شان مثل پتوی گرمی است
که دور خود کشــیده انــد .اگر در
محیــط کار اعتقــادات اصلی تان
را بــروز دهیــد در معــرض رقابت
و تضــادی قرار می گیریــد که می
توانــد محل کار را غیــر حرفه ایی
و مسموم سازد .پس اگر ضرورتی
ندارد از ابراز نظر مســتقیم در باره
عقاید خودتان یا دیگران صرفنظر
کنید.
•

کباب+جوجه+ساالد+گوجه= 12دالر

Parc Angrignon :
7503 Blvd. de la Vérendrye
Montreal, QC
اتوبوس  110 :و 113
ایستگاه مترو :خط سبز پارک انگرینیون

تلفن اطالعات )438( 238- 3091 :
www.dehkhodaschool.com

Welcome back to
Dehkhoda Iranian School
در صورت نا مساعد بودن هوا برنامه جشن کنسل می شود و وعده دیدار ما در روز شروع مدرسه خواهد بود
پاهایشان تولیدکند.
متخصصــان عقیده
دارنــد کــه دقــت فوق
العاده و مشــورت بــا متخصصان
بهداشت می تواند قطع عضو را به
یک سوم برساند.
این مطالعه نشــان مــی دهدکه از

هــر ده نفــر بیمار  4نفــر در مدت
طوالنی تر از یک ســال به پزشــک
مراجعه می کنند که پاهایشــان را
معاینه بکند ،آن هم اگر مشــکلی
ً
اصال
پیش آمده باشد و  6نفر باقی
بــه پزشــک مراجعــه نمــی کنند.
مســئله نگران کننده دیگر این که

از هر ده نفــر بیمار فقط  3نفر هر
روز پاهایشــان را معاینه می کنند
تا ببینند آیا بریدگی ،قارچ ،تاول یا
چیز غیرطبیعی دیگری وجود دارد
یا نه.
طبــق برنامــه درمانــی دیابــت در
کانادا بیمــار دیابتیک حداقل یک

بار در ســال پاهایش باید توســط
متخصــص امور بهداشــتی مانند
پزشک ،پرســتار ،متخصص پا به
دقت معاینه شود و اگر امکان خطر
تولید زخم های دیابتی هســت به
طور مرتب مشــورت شــود .زخم
های دیابتی مشــکل بســیار بد و

خطرناکــی اســت کــه تقریبــ ًا 15
درصــد بیمــاران در طی عمر خود
بــه آن دچار می شــوند در صورتی
که بهداشــت خوب مــی تواند این
اثــر بد را خیلی کمتر بکنــد .افراد
دیابتیک بهتر است که برای کوتاه
کردن ناخن ها و برداشتن میخچه

و پوست های سخت شده کف پا و
پاشنه پا مخصوص ًا اگر ناخن ها زرد
و غیرطبیعی است به متخصص پا
مراجعهکنند.
•
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شوخطبعی؛
ساز و کاری دفاعی
برای لحظههای
سخت زندگی!

حیف!
قات علمی نشــان
چون تحقی
ـه خنــده میتواند
یدهند کـ
م
تترکند.
شما را خوشبخ 
هــم نمیتوانیــد
حــاال بــاز

بخندید؟
هــی بــه مقالــه زیــر
پــس نگا
و دوبــاره بــه ایــن
بیندازیــد
موضوع فکرکنید!
روان در پیوند نزدیک
جســم و
هســتند .بــه تازگی
با یکدیگر
در آمریــکا بار دیگر
تحقیقاتی
نکته را تایید کرده
درستی این
فتادهاند و با نگاهی
است.
در گذشــته اتفاق ا
ـه درســتی حدس
ســت .وقتــی بعدها
بســیاری بـ
نهایی برای تقویت
دیگــر به آنها نگری
که لبخند بر چهره
جاست .برای مثال

ری
ـه باعث عصبانیت
مت
ی
اد
بی
یزنند افر
ال
خطبعی کام
م
تهایی کـ
شــو 
به وضعی 
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چه
خطبعی"!
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ما شــدهاند نگاه م 
بیــان درمیآوریم بر
ی آلمان" میگویند
چهر همان به
بع
ط
خ

شو
ی
تو
تی
س
تتربخندیم.
"ان
ما

س
ح
ت
را
پ
ســ
د.
د،
ذار
در
شن
گ
ن
با
ی
نیســت و برعکس آ
خطبع و خند هرو
خوی ما هم تاثیر م
تهایی
زمره هم گاه فرص 
مرگ شو 
ـرای خود که چنین
با مســائل اما در زندگی رو
ـد و خنــده هــم بـ
وانیم در رودررویی
خطبعی را تمرین
البتــه لبخنـ
هم باید بت
ت میدهد تا شــو 
تازه از خواب است.
خطبعی نشان دســ
ی دفاعی است که
حها

صب
دگی از خود شــو 
ی
قت
ن زایدلــر ،فقط باید
و
د.
داستانی دار
کار
خطبعی ســازو
روزمره زن
کنیــم .به نظــرکاری
مان را در آینه شو 
ی
ها
ه

ش
ید

ول
مک
ژ
ه
ش
یاف
ت و منتظر فرصت
کمک میکند تا با ک
بلند شدهایم و ق
بدهیم.
ش مها را باز نگه داش
ک سنگین به افراد
امل فشارزای بیرونی
کلیــدی در ایــن رابطه چ
فی
ترا
با
راه
در
یبینیم ،وقتی
واژه ســحرآمیز و
درونی هیجانزا یا عو
م
یشویم ،وقتی در
د.
بو

م
رو
وب
که برای مثال برای
ر
ت.
ی
بان
س
ص
ا
ت"
ع
و افراد
"تفسیر مثب
یم که مقابلهکنند.
یدلر تعریف میکند
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محدودی
اهمی
روبرو ود تا اســامی فامیلــ
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فــال
شما...
برج فلکی اسد

LEO
July 23 and August 22

---------افراد با افتخــار و وفادار برج فلکی
اســد روح و قلــب هــر ســازمانی
هســتند .ایــن بــرج فلکــی تحت
ســلطه خورشــید قرار دارد .شما
هیجان و گرمای خود را به محیط
کار خود وارد میکنید .هیچ شکی
نیست ،که شــما در مسند قدرت

هســتید و همــه افــراد آن را
درک میکنند .همانند بانوی
جنگل ،رنک سلطنتی شیر نر
خود را شناخته مینماید.
مشتاق و پویا هستید.
شما شغلهایی را که بتوانید
در میــان افــراد بــه قهرمان
تبدیل شــوید ،دوست دارید .افراد
بــرج فلکــی اســد ،در ســخنرانی
عمومی ،اجــرا و دیپلمــات بودن
عالی هستند .شما صحبت کردن
با دیگران را دوست دارید.
به طور فوقالعادهای خالق هستید
و بــا اشــتیاق کودکانــه خــود ،به
همکارانتان نیز روحیه میدهید (تا
زمانی که بیش از حد در این ورطه

نروید).
شــما برای تولــد همکار خــود در
دفتر کیک خواهیــد پخت یا برای
جشن بدنیاآمدن نوزاد برنامهریزی
میکنید ،مانند یک شــیر وفادار،
همگــی نیــز بخشــی از کار شــما
خواهند شد .فقط زمانی که دیگران
لطف شما را بی پاسخ میگذارند،
ناراحت نشــوید .همگی ،آنچنان
که شما به اطراف مینگرید به دنیا

نگاهنمیکنند،پسمطمئن
شــوید کــه آنچیــزی را که
برای دیگران میخواهید از
جهت برگشــت آن در آینده
نباشد.
یکی از ویژگیهای فوقالعاده
افراد برج فلکی اسد آن است
که شــما میدانید که جایگاه شما
در آن باالســت .حتی زمانی که در
جایگاه رئیس حضور ندارید ،افراد
بــه رهبری و قدرت شــما واکنش
نشان میدهند .این امر در نهایت
یا شــما را در جایــگاه رهبری قرار
میدهــد یا بــرای خود دشــمنانی
تراشــیدهاید .تــا زمانی کــه تصور
باالیــی که از خود دارید با واقعیت

صدق کنید ،شما یک رهبر دوست
داشتنی هستید .اگرچه ،یک فرد
از برج فلکی اسد ممکن است این
احساس را داشــته باشد که شغل
ردهباالیی که دارد با پرداخت کافی
همراه نیست .اگر شما به سرعتی
که دوست دارید در حال پیشرفت
نیســتید ،از یــک دوســت نزدیک
بخواهید که به شــدت شــما را در
بوتــه آزمایش قرار دهــد .آیا بیش
از حد دیکتاتور گونه رفتار کردهاید
یا بالعکــس؟ یک مقــدار تحمل،
مقــداری فروتنی و کار فراوان ( که
توانایی آن را دارید) مسیر طوالنی
را پیــش خواهــد بــرد کــه احترام
کسب کنید.

از سوی دیگر مورد ستایش قرار
گرفتن برای یک فرد از برج فلکی
اسد بسیار مهم است.
بسیاری در شغلهای با درآمد کم
باقــی میمانند ،تنهــا به این علت
کــه این نیاز را حس کنند .تشــکر
و قدردانی در تانک شــما سوخت
میریــزد ،امــا توجــه کنیــدکه در
حســاب شــما پول قرار نمیدهد.
مطمئــن شــوید که بــه انــدازهای
که اســتحقاق دارید کســب درآمد
میکنید .به یاد داشته باشید ،شما
ســتارهی زودیاک هســتید ،شما
الیقدرخشیدنید.
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Ö — U N �« U � “ Ë —
s�«
v�Ë
œd�
n�u��
È—U�
t�
Êœ«œ
s�«
v�Ë
œd�
n�u��
È—U�
t�
Êœ«œ
ÂU��«
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v��u�
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œd�
Ê«u��
b�U�
� ÈU�خواب
XO�UFقبــل �از
ÈUســاعت
�ÅtL�d� چهار
dÖ« ÆœœdÖافراد
v� در
ÿU�?
� ¨ tراIDخواب
M� tL�در
d� «اخاللUفشــار
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M� �t«e?L��d«�eO� «— tMO�“ s�«—œ v~M�dالکل
O�œ t��d،مفرط
AOÄ ÈU�چاقی
—uA� —بهœ òابتال
∫œu� tخطر
�HÖ Ë Áœd� Á—U�Â«
اکثرا
qO�œ
sOL�
t�
Æœu�
vL�
«bOÄ
t��Æœu�
vL�
œd?�ò sOL�
∫b??�œ v?
t??وقت
�« œ« È
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«فاصله
œ tM�œUN�
œuیا�بهÂ،نوشید
ö�vKJ�
« ¨ XیOمF{t�Ë Ë«
—ÊË—œ
u�
p—œ
�شما
VeÖd�
�اما
u� t.بینیم
� œ—u�d�
œbF�÷ مسن م�ی
d?J??� v?�U??Ö Âœd?�ò ∫b??�œ v?� t??�«œ« ÈË åÆœ«œ œu� Âö�« ¨ XOF{Ë —u� p� V�u�d?tJ??
� œ�bv?
F��U??Ö ÂqO�œ
«d��« هــای
œu� tL�یdبیمار
� tÖd�،بــاال
t� X��خــون
� vtM�œUN�
B�� tâ�Uv
MÇ
اول
نباید
 ازËکمی
،قلبی
� Ud��?tFL��Ëd� r¨bM�
�— g�v�
«e� « X�O�
d� fOKÄv�UE��
bO�Q� bMM�È«d�
Åv� fOKÄ
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d�U?� پست
U� t(با
L�d�دالر
lL�75
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œ“«œdá� —ôœt�≤∞
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.بیاندازید
سن
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نشانی خود را برای ما
U� X?�Ëœ t?�œu?� t� r?�— s?�« t�b?�« Áœd?� b?O�Q?� t�u� U� ‰U� åÆœu� b�«u� Áó�Ë ÈU�«—u�U�XX?
O��ö
t?� �bn
��÷
bM��—«—s?
Ëv
«—ÁX
bb?�Ob��Q?�— vزیاد
�td�Eu��یاtUاســت
Öخواب
d?O��œö«b�F?شــدن� و
Ë q?
� ÖbÊکه
O?Ë�vd?�U«dLمهم
�M?Ëœ�X?
�«�œdd?�bÄهمیــن
�« �tUL�M?b?��های
œd?�یd��نوشــیدن
� ‰U�—œåزیاد
ÆÁœbu�� b—�œU?«است
u��t?ÁóL?ممکن
�Ë�d?È�U�È«—U?شما
u��t?X
Ëœ�t?�œ—u?œ�vt�Ör?
—œI?v
M�««e?—اســت
«—دلیــل
X
��— u?vبــه
dEd?��?tF�� œd?—�
�?� Á“«b�« tÇ U� tMO�“ s�«—œ t��dÖ —u� sUO?�M?«bÇ�« t� —u�„d?—�œ —Èœ«d?Æœ� u?Æb�M�vU�� te?��—d«�ËcÊ
sO?M?Ç —u� d?� —œ Æœu?� v� e?�—«Ë Ê¬ »Uinfo@paivand.ca
Ä «¬— »
t�UJ?�?� s
�UI—�œ ÈÁ«d?—U��Æ«b“MË�— UÊ� ¬t—�«�œdd��cÄå «Æ—œtu?��J?b��s
«u�
U�O«bF{
�« ËtU�� t�„
� �« eOÁ� “—«ubA�«�tÇ UU��tXMOH�~“�sÈ�e«—OœÇtU��—duÖA� —vu��uM� X
�« e»O�u?—�uJA� �tL?�d�U�
� ÊU?«�uÅ�XvO��U?F�t?„� X
ÈU?�ÅXO�U?F� „b?�« r�� Áb?M�œÅÊUA?� vA?�UÇ vÖb�“ —œ qJ?A� s�« g�U?� t� X��?È
U?L���
U?��‘
t�J?�UAI� —sœ�U«Ng
M� È
tK��ÊU�«ut��vœ�u� Âut?K�F�X��?Æœ� dUJN?��t¬ �‘
�d A
� dU��cUJÄ �Ê« t«e?� v
�U?d�~�tœ� ËXU?��?
b?�«�?r��UN?��¬Á‘
b?Md��œcÅÄÊ‰UA?
v«A?
UÇd�cÄvÊÖ«e?bO�“� —œ q
d�OcÄ ÄÈ‰U�U?L—u�A��« U?Ë�U‘
O��«bMÇt
Æœu� —«ËbO�« “Ëd�« ÈdåÆX�«
N� È
åÆX�« tMO�“ s�«—œ t��dÖ —u� v~M�d�
d?Öv~—Mu?��d� U?�U�?�?�« ‰U� s�« U� ÆXÆ�œOu��Ê—«¬ËvbLO��« X
Ë ËdtNL��d� rÈ�U?��ÅtL?Ë�qd?L��ÃX—œ�d—�œb�t?È��Ud?�Ör��—Ou?��d~�œU?È
“ËOdF�{« È
tMU?O�“ÅtL?
s�d?«—�œ tÃ�—�œdÖ—œ t?—�u��
�U�?��?v��U«�«u� “‰«
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: پیوند را آبونه شوید

>> ____________________ های ____________________ عادی و ویژه
جدولÕd� Ëœ U� ‰Ëb� p�
≥≥∑±

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

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

ÈœU� ‰Ëb�

∫vI�«
∫vI�«
± _ V????�d???� Ë t???�U???~???O???� ≠±
_ V????�d???� Ë t???�U???~???O???� ≠±
XH� t�U�ÅtOHB�
XH� t�U�ÅtOHB�
≤
_ U???�œu???� Ë U???�ÅÁd???N???� ≠≤
_ U???�œu???� Ë U???�ÅÁd???N???� ≠≤
≥
Âu�d� _ g�—U� U�«uO�
Âu�d� _ g�—U� U�«uO�
@MÄÅ@MOÄ Ë fOM� —œ v��¬ ≠≥
@MÄÅ@MOÄ Ë fOM� —œ v��¬ ≠≥
¥ ¨ÊU???J??O??� _ X???�U???� Ë b??� _
¨ÊU???J??O??� _ X???�U???� Ë b??� _
Ê«—U�uJO�
Ê«—U�uJO�
µ
Áb??�d?Ä _ X??�u??Ä „Ëd?Ç ≠¥
Áb??�d?Ä _ X??�u??Ä „Ëd?Ç ≠¥
∂ ¨v��“ _ f�d� tO�� È—UJ�
¨v��“ _ f�d� tO�� È—UJ�
”d� Ë @�“ _ s��b{
”d� Ë @�“ _ s��b{
∑
Ë Áb??�b?M?�?Ä _ Áb?M?�?�u?� ≠µ
Ë Áb??�b?M?�?Ä _ Áb?M?�?�u?� ≠µ
∏ _ d?{U?� l?{Ë Ë r?�— o�UD�
_ d?{U?� l?{Ë Ë r?�— o�UD�
‚UÇ fH�
‚UÇ fH�
π
_ t???O??�U??� Ë X??�«œœU??� ≠∂
_ t???O??�U??� Ë X??�«œœU??� ≠∂
d~A�U�� _ “u�¬—U� ¨“—Ë—U�
±∞ d~A�U�� _ “u�¬—U� ¨“—Ë—U�
Ê«œÅs�� _ »«d� ¨÷u� ≠∑
_ »«d� ¨÷u� ≠∑
±± Ê«œÅs��Áb�e�dÖ
Áb�e�dÖ _ @M�d� U� Ë
_ @M�d� U� Ë
s�U� „ô _ XAÖ“U� ÈU� ≠∏
±≤ s�U� „ô _ XAÖ“U� ÈU� ≠∏
bMOA�Åv� Èu� t� t� vKÖ _
bMOA�Åv� Èu� t� t� vKÖ _
±≥ Ë È—«u???Ö—e??� _ X??A??�Ë ≠π
Ë È—«u???Ö—e??� _ X??A??�Ë ≠π
—U� ¨Âœd� œU�d� Ë œ«œ _ vÖ—e�
±¥ —U� ¨Âœd� œU�d� Ë œ«œ _ vÖ—e�
‰U�M� Ë
‰U�M� Ë
_ V??O??� “« Êb??� Áe?M?� ≠±∞
±µ _ V??O??� “« Êb??� Áe?M?� ≠±∞
œU?�«œ Ë ”Ëd?� d� d� t� v�uÄ
œU?�«œ Ë ”Ëd?� d� d� t� v�uÄ
sHK� Ÿd���
bMM� —U��»uÇ _ ÁUO� Ã«“ ≠±∞
q�� _ v�LO� »uÇ _ ÁUO� Ã«“ ≠±∞
sHK� Ÿd��� _ bMM� —U��
q�� __ v�LO�
@M�¬ Ë Ê“Ë _X�U�
U�—uA�
_ q�M�
≠±±h�� ‰Ë« dOL{≠±±
X�U� Ë «b�Åv� _ ÊU~�œ _ lL� h�� ‰Ë« dOL{≠±±
@M�¬ Ë Ê“Ë _ U�—uA� _ q�M� Ë nOF{ ¨vJ�¬ ≠±±
Ë «b�Å
v� Ë_nOF{
ÊU~�œ¨vJ�¬
_ lL�
ÁbOL� Ë »b�� _ Áb�u� Ë pÇu� —u�U�
ÊUO�__ ÊU�“d�
Ë r�U�
≠±≤ Ë —U� _ U�—œ≠±≤
b�—« Ë Áœd�d� _ —«d� t�—œ _ ‰ËUáÇ Ë —U� _ U�—œ≠±≤
ÁbOL� Ë »b�� _ Áb�u� Ë pÇu� —u�U� _ ÈeOÇ ÊUO� _ ÊU�“d� Ë r�U� ≠±≤
b�—«_ËÈeOÇ
Áœd�d�
—«d� t�—œ
_ ‰ËUáÇ
v�«dL�
Ërating
pL�
_ U�—«e�«
Áb�“«u�
≠±≥ bM�UL� ¨Èd�«d�≠±≥
Hard, difficulty rating
ÁbM�œ0.62)
g�uÄ _ Â«Ë Ë ÷d� _ Êb� bM�UL� ¨Èd�«d�≠±≥ Puzzle 2 (Hard, difficulty
v�«dL� Ë pL� _ U�—«e�« _ Áb�“«u� ≠±≥
ÁbM�œ
g�uÄ
_ Â«Ë0.62)
Ë_÷d�
_ Êb�
Áb� Èd�âÖ b�MÖ U� nI� _ v�¬d� ÈU�Åt�UA� _ ‰U�“ ≠±¥
È—U� U� Èd�« s��dÖ d� “« _ ¯d�dÄ Ë u��u� vKÖ _ ÁbOJ� Ë nO�� ≠±¥
Áb� Èd�âÖ b�MÖ U� nI� _ v�¬d� ÈU�Åt�UA� _ ‰U�“ ≠±¥
È—U� U� Èd�« s��dÖ d� “« _ ¯d�dÄ Ë u��u� vKÖ _ ÁbOJ� Ë nO�� ≠±¥
t� ¨Õö� qL� ÊËb� ¨U�Åv�ULOá�«— Ë U�UL��« qOJA� q�« s�« o�� ≠±µ
Á«dL� t� dH� —œ _ œu�Åv� «bOÄ ÂdÖ ÈU�Å»¬ —œ d�AO� t� v�U� qJ� t� Èd�� È—u�U� ≠±µ q�� tJ�¬ ◊d�Á«dL�
t� dH� —œ _ œu�Åv� «bOÄ ÂdÖ ÈU�Å»¬ —œ d�AO� t� v�U� qJ� t� Èd�� È—u�U� ≠±µ q�� tJ�¬ ◊d� t� ¨Õö� qL� ÊËb� ¨U�Åv�ULOá�«— Ë U�UL��« qOJA� q�« s�« o�� ≠±µ
Êœu� rN� _ X�« œ«“¬ b�U�� Âö�« v�U�� t�
Êœu� rN� _ X�« œ«“¬ b�U�� Âö�« v�U�� t�
r�—«œ œu�
r�—«œ œu�
∫ÈœuL�
∫ÈœuL�
∫ÈœuL�
∫ÈœuL�
X�Ëœ Ëœ ÊUO� g��— Ë ·ö��« _ v�K� —uJ�u�« “« XO� bBO� “« gO� —œ È« ÈuM�� ≠±
X�Ëœ Ëœ ÊUO� g��— Ë ·ö��« _ v�K� —uJ�u�« “« XO� bBO� “« gO� —œ È« ÈuM�� ≠±
nO�Q� ©’®bL�� XK�— “« bF� t�U� —«e� Ê«—Ëœ Àœ«u� d� qL�A� v�—U� t� v��—U� v�U�� Å≠±
±
nO�Q� ©’®bL�� XK�— “« bF�U�Å
t�U�
—«e�
Ê«—Ëœ
Àœ«u�
d�
qL�A�
v�—U�
t�
v��—U�
v�U��
Å
≠
V� _ Ê«b�U� Ë ÊU�œËœ _ v~�U�L� ≠≤
U�ÅV� _ Ê«b�U� Ë ÊU�œËœ _ v~�U�L� ≠≤
—U��dÖ Ë —UÇœ _ tK�«dB� s�bL�« ö�
—U��dÖ
Ë —UÇœ≠≥_ tK�«dB� s�bL�« ö�
Â—Ë _ bMM�Åv� X�—œ dJ� ÁdO� “« t� vM�dO� v�u� _ œ«d�U�
Ë ÂËd��
Â—Ë _ bMM�Åv� X�—œ dJ� ÁdO� “« t� vM�dO� v�u� _ œ«d�U� Ë ÂËd�� ≠≥
Êœd� „—œ Ë s��U�—œ _ ÊU�—œ _ Ê«bA�¬ Å≠≤
Êœd�
Ë s��U�—œ
t���d� XA~�« _ ÷d� Ë È—ULO� _ r�—«œ
tL�„—œ
_ d�U�
t�U� ≠¥_ ÊU�—œ _ Ê«bA�¬ Å≠≤
t���d� XA~�« _ ÷d� Ë È—ULO� _ r�—«œ tL� _ d�U� t�U� ≠¥
‚U�A� Ë q�U� _ s�Ë— Ë v�«—u� _ U�Åt�U� ≠≥
Ë q�U�ÈdBM�
_ s�Ë—
Êu�dÄ _ «e�U� Ë s�dH�‚U�A�
_ v�UOLO�
≠µË v�«—u� _ U�Åt�U� ≠≥
Êu�dÄ _ «e�U� Ë s�dH� _ v�UOLO� ÈdBM� ≠µ
U�œ _ X�OB� Ë VO�¬ _ —U� tO�� Ê«uO� d� _ r�b� t�—u� ≠¥
—U� “«tO��
Ê«uO�
U�œÁ“Ëd�«
_ X�OB�
Ë VO�¬
„—œ ¨X�U�—œ _ œu�Åv� qOJA� XO� ∏ “« tAOL�
t� t�U�«—
—œ U�Å_Áœ«œ
Èb�«Ë
≠∂ d� _ r�b� t�—u� ≠¥ „—œ ¨X�U�—œ _ œu�Åv� qOJA� XO� ∏ “« tAOL� Á“Ëd�« t� t�U�«— —œ U�ÅÁœ«œ “« Èb�«Ë ≠∂
œu�Åv� ‰ULF��« Âö� `O{u� —œ t� È«ÅÁ˛«Ë _ U�Åt��— Ë U�ÅÂUI� _ vK�U� b�u�Ä≠µ
œu�Åv� ‰ULF��« Âö� `O{u� —œ t� È«ÅÁ˛«ËbMK�
_ U�ÅfH�
t��—_ËÊœd�
U�ÅÂUI� _ vK�U� b�u�Ä≠µ
bMK� fH� _ Êœd�
«b� ·d� _ t�U��—UH� t���«Ë _ ÊULÖb� Ë „UJ� ≠∂
·d�
_ t�U��—UH�
t���«Ë
tHOD� lL� «b�
_ l�œ
Ë œd�
_ ÁbM�«— ÈUÄ
d�“ ≠_∑ ÊULÖb� Ë „UJ� ≠∂
tHOD� lL� _ l�œ Ë œd� _ ÁbM�«— ÈUÄ d�“ ≠∑
»dA�«Åo� _ @�d�d� _ rJ� Ë v{U�≠∑
_ @�d�d�
eOÇÅv� Ë dOI� Âœ¬ r� Ë v�� ÂU� r� _ ÊU��“u� ÊU��« —œ»dA�«Å
ÈdN�o_�d�¬
b{ ≠∏ _ rJ� Ë v{U�≠∑
eOÇÅv� Ë dOI� Âœ¬ r� Ë v�� ÂU� r� _ ÊU��“u� ÊU��« —œ ÈdN� _ d�¬ b{ ≠∏
vKÖ —«u�œ _ vMO�Å¯—e�œu� _ tE�U� Ë ‘u� ≠∏
vKÖv—«u�œ
_ vMO�Å
_ d?OE�Å
� Ë t�U~�
_ r�Å¯X—e�œu�
�œ ≠π _ tE�U� Ë ‘u� ≠∏
_ d?OE�Åv� Ë t�U~� _ r�ÅX�œ ≠π
Ë t��«—¬ _ v?�«d?�« v?M�dO� v�u� ≠π
È—«uÖu� ¨«e�
Ë t��«—¬ _ v?�«d?�« v?M�dO� v�u� ≠π
È—«uÖu� ¨«e�
≥≥∑∞ Á—UL� Áó�Ë ‰Ëb� q�
≥≥∑∞ Á—UL�d�U�
ÈœU�
‰Ëb� q�
d�U� ¨Èd�d� Ë s�œÅv� _ rEM�
≥≥∑∞
Á—UL�
≥≥∑∞ Á—UL� ÈœU� ‰Ëb� q�
_ U??O?�
l?�U?� ≠Áó�Ë
±∞ ‰Ëb� q�
¨Èd�d� Ë s�œÅv� _ rEM� _ Ê«—e??O?�
_ Ê«—e??O?� _ U??O?� l?�U?� ≠±∞
—uNA� _ v�U~�U� ≠U�J� —UÖœ—ËdÄ ≠±∞ ±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
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at registration
• Registration timeframe:
Registrations are scored
within 4 weeks
• Net worth verification:
Yes, you must obtain a net
worth verification report if
you are invited to apply
• Application timeframe:
Application decisions are
typically made within 4
months
• Interview requires for
approval:
Yes
• Fees:
Registration: $300
Application: $3,500
Getting approved from
the BC PNP will grant the
applicant a 2-year work
permit. During those 2
years, the applicant will
have to meet the conditions
of his/her performance
agreement. If the conditions have been met and the
applicant shows intention
of residing in the community where the business
has been established, the
BC PNP will nominate the
applicant for Permanent
Residency.
•

From: Welcome BC

Obtained a post-secondary credential, OR,
experience as an active
business owner-manager
for at least 3 of the last 5
years with 100% ownership in the business
• Business proposal:
You must submit a business proposal to establish
a new business in B.C.
regional communities
and be referred by an
can contact the BC PNP
enrolled community
to access a dedicated
• Ownership percentage:
www.michaelmonfared.com
concierge service that
Immigration_Michael_Monfared At least 51%
supports communities
immigrationmichaelmonfared • Investment:
with their immigration
t.me/immigration_michael_monfared Minimum $100,000
needs.
CAD
proficiency requirement
Invitations & prioritiza•
Job
Creation:
tion – foreign entrepreneurs where the foreign entrepreMust
create at least one
neur must have a minimum
referred by a participating
full-time
equivalent job for
of Canadian Language
community are placed in a
a
Canadian
citizen or perBenchmark (CLB) 4 equivseparate registration pool
manent
resident
of Canada
dedicated to the pilot. Reg- alent.
•
Location:
• Experience:
istrations and applications
Participating communities
Within the last 5 years, 3+
are prioritized.
in
British-Columbia
years of experience as a
• Applicant criteria
•
Exploratory
visit
business owner-manager,
To reflect the lower costs
required:
OR, 4+ years of experience
of starting a business and
Yes. You must engage and
as a senior manager, OR,
settling in regional comvisit
an enrolled commua combination of 1+ year
munities with smaller
nity
for
support before
of experience as a business
populations, the personal
registering
owner-manager and 2+
net worth and investment
• Language requirement:
years of experience as a
criteria is lower than the
Minimum of CLB 4
senior manager.
existing Entrepreneur Imequivalent in English or
• Net worth:
migration – Base Category
French. Must submit copy
At least $300,000 CAD
(EI – Base Category).
of language proficiency test
• Education:
There is also a language
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

میا خلیفه :قراردادهای پورن
زنان جوان را به دام میاندازند

میــا خلیفــه ،بازیگر
لبنانــی ،هنرپیشــه
پــورن،
ســابق
شــرکتهای
از
تولیدکننــده فیلــم
پورن که "زنان جوان
آســیبپذیررا بــه دام
میاندازنــد" ،انتقــاد
کرده است.
میــا خلیفــه کــه ۲۶
ســال دارد ،میگویــد کــه ایــن
شرکتها "زنان را زمانی که آسیب
پذیر هستند یا در شرایط بدی قرار
دارنــد در دام قراردادهای قانونی
می اندازند" .
میــا فقــط  ۳مــاه در صنعــت
پورنوگرافی کارکرده است .با اینکه
در سال  ۲۰۱۵از این حرفه خارج
شده ،اما همچنان در سایتهای
پورن نامش جزو ستارگان باال رتبه
است.
میا خلیفه در بیروت به دنیا آمده
و والدینش وقتی او ده ساله بود به
مریلند در ایاالت متحده مهاجرت
کردنــد .او از دانشــگاه تگــزاس
لیسانس تاریخ گرفته است.
او معموال از صحبت کردن درباره
سابقهاش در صنعت پورن اجتناب
میکنــد .بــا این حــال میگوید:
"آمادهام تا تمام مســائل ســوال
برانگیز گذشــتهام را روشن کنم.
چــون اگر خودم این کار را بکنم،
دیگــران نمی توانند از گذشــتهام
علیه من استفاده کنند".
بــا اینکــه میــا یکــی از شــناخته
شدهترین ستارگان صنعت پورن
است ،میگوید این شهرت باعث
درآمد بیشتر برای او نشده است.

www.paivand.ca since 1993

بــه گفتــه او ،برای
اجراهایش  ۱۲هزار
دالر درآمد داشته،
ولــی پــس از آن
پولی دریافت نکرده
است.
هنوز هم وبسایتی
بــه نــام او فعــال
است .وبسایتی که
خــودش مالکــش
نیســت و درآمــدی از آن نــدارد.
میا میگوید" :تنها چیزی که این
اواخر دنبالش بودهام ،این اســت
کــه اســم مــن را از روی این وب
سایت بردارند".
میا که متولد لبنان است میگوید
بعد از جدا شــدن از صنعت پورن
زندگی سختی داشته و پیدا کردن
شــغلی در زمینــه ورزش برایــش
بسیار دشوار بوده است.
او میگوید" :چیزی که بیشــتر از
همه برایم ناراحت کننده اســت،
این اســت که به خاطرگذشــتهام
نمی خواهند با من کار کنند .اما
در عیــن حال به این هم فکر می
کنم که هیچ وقت نمی توانســتم
مــردی بــه خوبــی نامــزدم پیدا
کنم".
میا خلیفه اوایل امســال با رابرت
ســندبرگ نامــزد کرده اســت .او
میگویــد" :اینکه رابــرت با همه
کارهایــی که من قبال کرده بودم
کنــار آمد ،برایم خیلی ارزشــمند
بود".
"آیا عضو داعشی؟"
بــا اینکــه مــدت فعالیت میــا در
صنعت پورن کوتاه بود ،اما بدون
جنجال هــم نبــود .معروفترین

صحنــه پورنی کــه بازی کــرده،
زمانی اســت کــه باحجاب سکس
دارد.
او میگوید" :به محض پخش این
ویدئو ،آتشی به پا شد .داعش من
را تهدیــد به مرگ کرد و عکســی
از آپارتمانــم از نقشــه گوگل برایم
فرستادند .آنقدر ترسیده بودم که
دو هفته در یک هتل ماندم".
با اینکه میا را ۱۷میلیون نفر در
اینستاگرام دنبال میکنند ،هنوز
هم گاهی پیغامهای توهین آمیز
دریافت میکند.
او میگوید":دیگــر چیزهــای
کوچک و حرفهای مــردم آزارم
نمی دهد .بــا خودم فکر میکنم
که آیا این پیغام یک داعشیست؟
آیا می خواهد مرا بکشد؟ میگویم
نه اینطور نیست".
صنعــت پــورن ،میــا را در ســال
 ۲۰۱۴در خیابانهــای میامــی
"کشف کرد" ،و اولین فیلم پورن
او اکتبر همان ســال ارائه شد .او
نمیخواست کســی از این ماجرا
باخبر شود و آنطور که گفته است
به این کار به عنوان یک "شیطنت
کوچــک" نگاه می کــرده که قرار
نبود تکرار شود.
ولــی دســامبر همــان ســال در
باالتریــن رده بازیگران وبســایت
"پــورن هاب" بــود .او می گوید:
"مســلما هنــوز نتوانســتهام بــا
گذشتهام کنار بیایم .سعی میکنم
مدتــی نقابی به چهره بزنم .تمام
تالشم را میکنم تا این مرحله را
پشت سر بگذارم".
•
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ENTREPRENEUR IMMIGRATION
REGIONAL PILOT
Regional Pilot
– Active community role
participating communities
will have a key role in the
pilot. They will be actively
involved in attracting foreign entrepreneurs to their
community and working
with local partners and existing networks to provide
support for entrepreneurs
settling into their communities.
Referral from the community – participating communities will refer foreign
entrepreneurs to the BC
PNP whose business concept align with the community’s economic priorities.
The foreign entrepreneur
must have visited the community and present their
concept to the community’s
designated contact person
prior to receiving a referral.
– Community concierge

The BC Provincial Nom)inee Program (BC PNP
Entrepreneur Immigration
– – Regional Pilot (EI
Regional Pilot) is focused
on attracting entrepreneurs
from around the world
to establish businesses in
regional communities. This
will help meet the communities’ economic development needs and encourage
investments outside urban
areas.
As each community has
the best knowledge of their
local business environment,
they are perfectly situated to identify economic
development priorities and
support services that give
foreign entrepreneurs a
good start in their journey
to building successful
businesses and growing the
local economy.
• Key features of the EI

تونی موریسون ،نویسنده پرآوازه آمریکایی،
در  ۸۸سالگی درگذشت

موریسون در طول دوران حرفهای
خــود عالیترین نشــانها و جوایز
ادبــی جهــان را تصاحــب کرد که
سرآمد آنها نوبل ادبی سال ۱۹۹۳
است.
تونی موریسون ،نویســنده پرآوازه
آمریکایــی کــه تجربیــات زندگــی
آفریقایــی تبارهــای آمریــکا را در
رمانهای خود منعکس میکرد،
شامگاه دوشنبه  ۱۴مرداد در سن
 ۸۸سالگی درگذشت.
خانواده خانم موریســون و ناشــر
او ،انتشارات ناپ ،ساعاتی پس از
درگذشت او در اطالعیهای عنوان
کردنــدکه این نویســنده به دنبال
یک بیمــاری کوتــاه مــدت که با

آن دســتوپنجه نــرم میکــرد در
نیویورک چشم از جهان فرو بست.
تونی موریسون در اوج بحران مالی
دهه  ۱۹۳۰آمریکا که از آن به عنوان
«رکــود بــزرگ» یــاد میشــود در
ایالت اوهایو زاده شــد .او را صدای
سیاهپوســتان آمریکایــی میدانند
کــه زندگیشــان در رمانهایــی
چون «آبیترین چشــم»« ،سرود
ســلیمان» و «دلبنــدم» بازتــاب
یافته است.
موریسون در طول دوران حرفهای
خــود عالیترین نشــانها و جوایز
ادبــی جهــان را تصاحــب کرد که
سرآمد آنها نوبل ادبی سال ۱۹۹۳
اســت ،جایزهای که آن سال برای

اولیــن بار به یک زن سیاهپوســت
تعلق گرفت.
آکادمــی نوبــل در اطالعیــه خود
دلیــل ایــن انتخــاب را «قــدرت
خیالپردازی»وزبانویژهنوشتاری
تونی موریسون عنوان کرده بود گو
این که نویســنده تــاش میکند
خــود را از دســتهبندیهای زبانی
که برای ســیاهان و سفیدپوستان
برساختهاند ،رها سازد.
جایزه پولیتزر ،نشان لژیون دونور
و مــدال آزادی رئیسجمهــوری
آمریــکا ،نیــز دیگر دســتاوردهای
تونــی موریســون اســت کــه این
آخری را سال  ۲۰۱۲از باراک اوباما
دریافت کرد.
بســیاری از آثــار این نویســنده به
زبان فارســی ترجمه شــده است،
از جمله رمان «عشــق» با ترجمه
شــهریار وقفیپــور« ،محبــوب»
که شــیریندخت دقیقیان آن را با
عنــوان «دلبندم» ترجمــه کرده
است« ،یک بخشــش» با ترجمه
علی قادری و «سرود سلیمان» با
ترجمه علیرضا جباری.

 پیوند را آبونه شوید:
ساالنه 75 :دالر (با پست سریع)
نشانی خود را به ما ایمیل کنید:

info@paivand.ca
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ه
مدردی

انهگ شنوی خبر هک آن جام شکست ...

دوستان ارجمند ،دکتر هوشنگ رحیمی عزیز
آقای بهمن ناصری ارجمند،
خانواده های محترم ناصری ،رحیمی
یاران و عزیــزان سوگوار
درگذشت نابهنگام و بسیار غم انگیز

همسر ،مادر ،مادربزرگ و خواهر دلبند شما،

زنده یاد بانو شهال ناصری (رحیمی)

این بانوی هنرمند ،فرهیخته و فرهنگدوست را ،در تورونتو،
به شما دوستان مهربان و همچنین به کلیه بستگان ارجمند تسلیت عرض نموده؛
برای فرد فرد شما آرامش و شکیبایی آرزومندیم.
در این روزهای سخت ما را همراه و در کنار خود بدانید.
خامن ژاکلین و دکتر کاوه سعیدی ،خامن فرنسواز و یوسف تیزهوش،
خامن گلناز و فریدون مودت ،خامن بهجت و علی مه ُبد،
خامن لیز و محمد شکیب نیا،خامن فریبا و دکترمحمد ملکی،
خامن هلن و حسین صمیمی ،خامن جنینا و دکتر جواد معین درباری،
خامن میمنت و محسن پرنیانی ،خامن پروین و پرویزعلوی،
خامن زهره و محمدرحیمیان ،عبداله خیامی،
کاظم اسدی،حمید چوپانی
مهدی غفوری ،دکترجاوید موسوی

همدردی

بهمن و همای عزیز
دکتر هوشنگ رحیمی عزیز
خانواده های محترم ناصری ،رحیمی
عزیزان سوگوار

با شنیدن خبر درگذشت ناگهانی عزیز دلبند شما،
این عزیز هنر مند و فرهیخته،

زنده یاد بانو شهال ناصری (رحیمی)

بسیاراندوهگینشدیم.
می دانیم هیچ واژه ای بیانگر عمق غم شما نیست.
شکیبا باشید؛ که زندگی از آن فرزندان
و نوادگان ماست.
برای فرد فرد شما آرامش
و شکیبایی آرزومندیم.

الله و کامران مسیح

همدردی

دوست ارجمند ،آقای بهمن ناصری،
دکتر هوشنگ رحیمی عزیز
خانواده های محترم ناصری ،رحیمی

درگذشت نابهنگام و بسیار غم انگیز همسر ،مادر و
خواهر دلبند شما،

زنده یاد خامن شهال ناصری (رحیمی)
در تورونتو را ،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.

پرویز چنگیزی ،علی چنگیزی،
هدایت اله هاشمی ،کاظم اسدی
مدیریت و کارکنان گاراژ اتو کلیفتون
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خواندنی...
به نظر میرسد خشم جامعه ایرانی نسبت
بــه آنهایی که خانه بهتــری دارند ،خودرو
گرانقیمتتری سوار میشــوند یا در این
وانفســا ،صفرهــای مقابل حســابهای
بانکیشــان آنقــدر هســت کــه جوابگوی
گشتوگذاری در یک کشور اروپایی باشد،
شــدت گرفته اســت .کمترکســی با خود
فکر میکند ایــن افراد بــه دلیل تالشها
یــا شایستگیهایشــان بــه ایــن موقعیت
رســیدهاند .مهــم نیســت که ایــن اندک
افراد متمول جامعه چگونه به این جایگاه
دست یافته باشند ،مردم تنها یک چیز را
میبینند:
در مقابل این گروه ،گروه بسیار بزرگتری
فقیــر شــدهاند یا دســتکم میپندارندکه
فقیرند!
باور جامعه این است که در سالهای اخیر،
تنها عده کمی فرصت پیــدا کردهاند که از
نردبان ترقی باال بروند؛ آنهایی که از رانتی
برخوردارند ،زد و بندی کردهاند ،به منابعی
دسترسی دارندکه دیگران از آن محروماند
و در یک کلمه ،راه پیشرفت را دور زدهاند
و مسیر را از بیراهههای میانبر بیاخالقی و
قانونگریزی طی کردهاند.

آنها که جــا ماندهاند امــا ،تصور میکنند
نابرابری اســت که این فرصتهــا را برای
قشــر محــدودی رقــم زده .نابرابــری که
همــواره وجود داشــته اما حــاال پررنگ و
وقیح اســت و خــودش را بیش از پیش به
رخ محرومان جامعه میکشد.
ســال  ،۲۰۰۸چهار اقتصــاددان آمریکایی
مطالعهای را طراحی کردند تا نظریههای
رایج نابرابری را مورد ارزیابی قرار دهند.
بــر مبنــای یکــی از این نظریــات  -مدل
بهروزرســانی عقالنی -افــراد درآمد خود
را بر مبنــای فرصتهای مختلــف برآورد
میکنند .اگر متوجه شوندکه درآمدکمتری
نسبت به همکاران خود دارند انتظار خود
را از درآمدشان در آینده «بهروز» میکنند
و نتیجــه میگیرندکه باید منتظر افزایش
درآمد باشند.
فرضیه مشــابه دیگــری با رد ایــن دیدگاه
عقالنی میگوید ،پاســخ افراد به نابرابری
ً
کامال جنبه احساسی
عقالنی نیست بلکه
دارد .اگــر شــما ببینیــد کــه نســبت بــه
همکاران خود کمتر حقوق میگیرید آن را
دال بر افزایش حقوق در آینده نمیپندارید
بلکه احســاس میکنید قدر و ارزش شما

دســتکم گرفته شــده اســت! بر مبنای
این تئوری کســانیکه احســاس میکنند
در پایینترین ســطح نردبان درآمدی قرار
گرفتهاند ،ناامید خواهند شد و برعکس،
باالنشینها احســاس خشنودی خواهند
کرد .کســانیکه خود را فقیــر میپندارند
تصمیمــات متفاوتی میگیرنــد که اغلب
شرایطشــان را حتــی بدتــر هــم میکند.
آمریکاییهای کمدرآمد ،سهم نامناسبی
بلیتهــای التاری میخرند؛ چیزی که به
آن «مالیات بر فقرا» گفته میشود!
تشــخیص اینکه افراد نســبت به نابرابری
اقتصادی واقع ًا چه احساسی دارند دشوار
اســت اما دســتکم اثبات شــده کــه در
بحرانهــای اقتصادی ،تاثیر احساســات
بــر قضــاوت آنهــا شــدت میگیــرد .از
رســواییهای مالی که به ســرخط خبری
رســانهها تبدیــل میشــود خشــمگین
میشوند و بر ثروتمندانی که از رانتهای
مولتیمیلیــاردی بهرهمنــد شــدهاند
میآشوبند.
نکته مهم آنکه در این شــرایط ،نیروهای
بازار را که سبب ایجاد چنین فرصتهایی
بــرای گروههــای خــاص شــده نادیــده
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میگیرند .و البته در این میان
خشــک و تر با هم میسوزند ،زورشان به
آدمهای دم دستتر میرسدکه الزام ًا درگیر
فســاد نیســتند؛ از همکاری که به تازگی
ماشین بهتری خریده گرفته تا همسایهای
که سفر خارج رفته است!
اثبات شده است که رابطه معناداری بین
نابرابری اقتصادی و اســترس و ناآرامی در
جامعه وجود دارد .مطالعات نشان میدهد
افزایش پوشش رســانهای نابرابری سبب
شده افراد نسبت به دارایی و سرمایهشان
احساس خطرکنند و به این باور برسندکه
فضای کشور ناعادالنه است.
در ژانویــه  ۲۰۱۱وقتــی هــزاران نفــر از
مصریــان در اعتــراض به فســاد دولت در
میــدان التحریرگــرد آمدنــد ،تحلیلگران
«افزایش نابرابری» را به فهرســت عوامل
موثــر بر شــکلگیری این مــوج اعتراضی
بیســابقه افزودند .بانک جهانی در سال
 ۲۰۱۷در گزارشی اعالم کرد در سالهای
پیش از آغاز بهار عربی «ادراک نابرابری»
در مصــر رو بــه افزایش بــوده در حالی که
نابرابری واقعی  -آنگونه که اقتصاددانان

ً
کامال ،ولی در حال
اندازه گرفتهاند  -اگرنه
کاهش بوده است .آیا این نشانه سوءادراک
جامعه است؟
همان زمان نویسندگان بسیاری نوشتند
که نفوذ رســانههای اجتماعی ماشه بهار
عربی را چکاند! مصریها با دسترســی به
وب بود که به اطالعات گسترده و جدیدی
دســت یافتند و به تناسب آن ،احساس و
ادراکشــان نســبت به نابرابری تغییرکرد.
این اما تنها بخشی از تبیین واقعه است.

جامعه ایرانی که ایــن روزها در تونل رکود
اقتصادی به دام افتاده و نشانهای از بهبود
و خــروج از بحــران نمیبینــد ،نابرابــری
شــدیدتری نســبت به واقعیت احســاس
میکنــد .ایــن احســاس نابرابــری زمانی
تشدید میشود که مردم میبینند برخی،
نــه از راه تونل راکد اقتصاد ،که از راههای
هوایــی رانــت و فرصتهــای بــادآورده و
خطای مکرر سیاســتگذار ،خیلی پیش از
سایرین به مقصد میرسند!
مولود پاکروان
منبع :تجارت فردا

طـــــالق عامل ویرانی اوضاع مالی آمریکایی های باالی  50سال
بن استیورمن -بلومبرگ تصویــر چنیــن طــاق هایــی
بلندپایه اجرایی و به ویژه •
میــزان طــاق آمریکایی های بسیار ناراحت کننده است .زیرا کسانی که طالق خاکستری گرفته اند ،بیش از در شرکت های کوچک تر چگونگی رهایی از پیامدهای
باالی  50ســال از  1990به این پژوهش ها نشــان مــی دهند افراد همسر مرده دچار افسردگی می شوند .نیز ،مصداق دارد .زیرا در طالق های خاکستری:
شــرکت های بزرگتر شمار همــان تحقیــق نشــان مــی
سو دوبرابر شــده است .طالق کســانی که طالق خاکستری
مدیــران بیشــتر اســت ،و دهــد بهتریــن روش رهایی از
یکی از بدترین رخدادها به شمار گرفته اند ،بیش از افراد همسر
افسردگی یا ناراحتی یکی از آنان پیامدهای طالق ،یافتن همسر
مــی رود .بگونه ای کــه امکان مرده دچار افسردگی می شوند.
برای عملکرد شــرکت آســیب و یا طرف عاطفی جدید است.
دارد حتی بــرای ثروتمندترین بااینهمه پیامدهای مالی طالق
زیرا پس از طالق خاکســتری،
افــراد از نظــر مالی دشــوار ،از حتی فراگیرتر است.
کمتری به بار می آورد.
حــدود چهار ســال طــول می
نظر احساسی به شدت ناراحت کمااینکه بــه مــوازات افزایش
کشد ،تا میزان افسردگی تقریبا
کننــده ،و از نظــرکلــی ســبب جدایــی در گــروه ســنی مورد
•
گروه بندی طالق ها با توجه به حالت پیشــین بازگردد .اما
درهم ریختگی و آشفتگی شود .اشاره که گاهی برای دومین یا
به سن و سال:
ازدواج مجــدد و یا والدشــدن
کمااینکــه پژوهش های علمی سومین بار رخ می دهد ،اوضاع
اعداد و ارقام منتشره از سوی دوبــاره ،تقریبا فــورا به خاتمه
نوین مؤید تاثیرات مخرب آن بر مالــی در ســطحی بی ســابقه
مرکز ملی پژوهــش خانواده و افسردگی منجر می شود.
سالمتیهستند.
خراب تر می شود .بگونه ای که
ازدواج دانشگاه بالینگ گرین در عین حال امکان دارد ،یافتن
مثال گزارش نتایج تحقیقی که سوزان بران ،طالق خاکستری
نشــانگر آنند که گرچه شــمار فردی دیگــر به بهبــود اوضاع
درسال  2009در آمریکا منتشر را شــوک مالی عمده می داند.
طــاق هــای خاکســتری در مالــی بینجامــد .البتــه چنین
شد ،نشان داد بزرگساالن تازه زیرا براســاس اظهــارت وی که
آمریــکا رو به افزایش دارد ،اما اقدامی همواره آسان نیست.
طــاق گرفتــه و یــا از هم جدا برآمده از پژوهش صورت گرفته
در مجمــوع میزان جدایی در براساس همین پژوهش حدود
شده با فشارخون باالی مستمر از ســوی خودش و همکارانش
این کشور روندی رو به کاهش  22درصــد زنــان و  37درصــد
دست به گریبانند.
اســت ،این نوع طالق ســبب
به خــود گرفتــه اســت .زیرا مردان طالق خاکستری گرفته،
گزارش نتایج پژوهشی که سال کاهش 50درصدی داشته های
آمریکایی هــای در دهه های در یــک دهــه پــس از جدایــی
گذشته در آلمان صورت گرفت مالی می شود.
 30 ،20و  40سالگی یا ازدواج فرد دیگــری را به عنوان طرف
هم نشانگر آن است ،که اینگونه
را به تاخیر می اندازند ،و یا در عاطفی یا همسر برمی گزینند.
افــراد و بــه ویژه مــردان طالق از دیگــر ســو ،پــس از طــاق
صورت مزدوج شــدن امکان زندگــی طوالنــی تــر زنــان در
گرفته به مرور دچار اضافه وزن خاکســتری درآمد نیــز به ویژه
دارد بیشــتر درکنــار یکدیگــر مقایسه با مردان ،ترجیح برخی
زیاد می شوند.
بــرای زنــان ،کاهش پیــدا می
به چنــد دلیــل امــکان بهبود کلینداینست ،اســتاد دانشگاه بماننــد .امــا حتی اگــر میزان از زنان به تنها زندگی کردن
وقتی جدایی بــرای افراد باالی کند.
آرتــاس دانمــارک حتــی درآمد طالق های خاکستری افزایش پس از طالق خاکســتری،
 50ســال پیــش می آیــد ،از آن کمااینکه همین تحقیقنشانگر ملموس آن وجود ندارد.
ســاالنه مدیران موفق در برهه نیابد ،تا  2030همه ساله بیش و عالقه به استقالل مالی
بــا عنــوان طالق خاکستری یاد آن اســت ،که سطح مالی زنان •
می شــود .زیرا بســیار بیشتر از مطلقه باالی  50سال به باال  45فقر ساملندی و طالق:
شــش ماهــه حــول و حــوش از  828هزار آمریکایی  50سال آنها ،از عواملی هستند
جدایــی در ســنین پایین تر به درصد پایین می آید .این میزان نتایج تحقیقی که درسال  2016طــاق  4.3درصــد کاهش می به باال مطلقه خواهند شد.
که این تفاوت را توجیه
احساســات و اوضاع مالی زیان دوبرابرکاهش مشابه برای زنان در نشــریه اقتصاد مالی منتشر یابد ،و تا دو سال پس از طالق میزانــی که  30درصــد بیش از می کنند.
•
می رساند.
سال  ،2010و چهار برابر 1990
مطلقه کم ســن و ســال تر می شد ،نشــان داد که امکان دارد ساالنه  2.3درصد است.
حتــی موفق ترین افــراد نیز بر این امر در مورد ســایر مقامات خواهد بود.
به گفته سوزان بران استاد رشته باشد.
جامعه شناسی دانشگاه بالینگ چنین کاهشی برای مردان  50اثــر طالق و یا
گریــن و یکــی از دو مدیر مرکز سال به باال  21درصد ،و مردان ازدواج آسیب
www.paivand.ca
ملی پژوهش خانــواده و ازدواج جوان تر بسیارکم و یا کال قابل مالی ببینند.
 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
ایــن دانشــگاه (آمریکایی) که چشم پوشــی است .بدتر اینکه کمااینکه به
شمار زیادی از تحقیقات مورد وقتــی اوضــاع مالی افراد ســن گفته اینگو
 پخش وسیع
اشــاره در آن صــورت گرفتــه ،وســال دارتر خراب می شــود،
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
پیشــرفت اقتصادی در دوره یی که
معیــار اقتصــادی جامعــه بــا پــول
مهر آفاق مقیمی نیاکی
در نظــام مادرســاالری ،زنان نقش سنجیده میشــد به جای سالها کار
عمــده و تعیینکننــدهای در تولید کردن برای پدر دختر ،قیمت گذاری
نعمــات مــادی و اجتماعــی و امور با پول صــورت میگرفت و کار کردن
خانواده را بر عهده داشتند .و مردان برای پدر دختر با پول معاوضه شد،
نقش کم رنگتری در تولید داشتند در واقــع در قبــال
و ناگزیر از زنان و نظام مادر ساالری فــروش دختــر،
اطاعــت میکردنــد ،ایــن اطاعت با پــدرش پــول
خشونت و اســتثمار همراه نبود .با دریافت میکرد
پیدایش و رشــد کشــاورزی ،پروسه کــه ایــن پول
پایان یافتن قــدرت مادی و معنوی نامــش مهریــه بــود و پدران ســعی
زنان آغاز گردید .در خانواده مســئله میکردنــد هــرکــس پول بیشــتری
وراثت از مادر به پدر انتقال یافت این پرداخــت کنــد ،دختــر را تصاحب
تغییــرات بــا گرایش یکجانشــینی میکرد  .ایــن مهربه در دوره معاصر
انسان ،تولیدکشاورزی و بهره گیری مختــص مســلمانان و برخــی از
از حیوانات اهلی همراه بود .تغییرات یهودیان از ارکان نکاح به شمار میرود
در کار و تولید ،با فرهنگ مورد نیاز  .در کتابهــای فقهــی در مبحــث
آن و با کثرت نسبی نوع نیروی کار معامــات بــاب النــکاح و مســائل
همــراه بــود و توســط مــردان پایه مربوط به آن بازگو میشود که نکاح یا
گذاری میشــدکه بــر علیه موقعیت ازدواج یک معامله است که بین دو
مــادی و معنوی زنان عمل میکرد ،خانواده اتفاق می افتد یعنی در قبال
در ایــن مرحلــه اســت که اندیشــه پــول بعنــوان مهریــه طبــق قانون
مذهبی زن ســتیزانه به مثابه اهرم عندالمطالبه تعیین میشود .از این
فرهنگی با بردگی خانگی آغاز میشود رو زن مطابق قرارداد در مهریه باید
و آیین و تشــریفات ازدواج به نوعی سرویس جنسی به شوهرش بدهد .
دادو ستد اقتصادی تبدیل شد ،و در طبق ماده۱۰۹۲قانون مدنی  :هرگاه
این داد و ستد ،زن به عنوان شیئ به شــوهر قبل از نزدیکــی ،زن خود را
مرد فروخته میشود و قیمت دختر را طالق دهد زن مستحق نصف مهریه
خانواده مرد به پدر دختر میپرداخت است .اگر شوهر بیش از نصف مهریه
و از نظــر اقتصــادی پدر بهــره مند را از قبل پرداخته باشد حاال میتواند
میگردد نه دخترش .این داد و ستد آن را پــس بگیــرد در اینجــا دقیقــا
اقتصادی ابتداء با کارکردن مرد برای ارتباط بین مهریه با باکره گی مطرح
پدر زن شروع شــد همانطور که در اســت این همان قیمــت فروش زن
داســتانها مــی بینیــم مثــا در است که اسمش را مهریه گذاشتند.
داســتانهای خیر و شــر هفت پیکر بــا اســتقرار جمهــوری اســامی و
نظامــی خیر پــس از ازدواج با دختر حاکمیت فقه دوران چادرنشــینی،
چوپان سالها برای اوکار میکرد و مرد نگاه ابزاری به زنان شــدت بیشتری
با دید خریــدار ،زن را مایملک خود پیدا کرده اســت .در واقع قوانینی را
محســوب میکــرد و چنانچــه زن حاکم کرده انــد که متکی بر قوانین
تمکین نمیکرد مجازاتهای سختی فقاهتی است ،همه اینها نشان از این
در انتظارش بود ،اعمال ستم علیه دارد که مرد ساالری همراه با آموزه
زنــان توســط مبلغیــن مذهبی به مذهبــی حاکم اســت در واقع طبق
صــورت تــرس از دوزخ دامــن زده مــاده  ۱۰۹۲اینکــه بعنــوان جبران
میشد و این در تمام قصه ها از ویس خسارت نصف هزینه پول به او داده
و رامین و ســمک عیار و غیره دیده میشود و احساسات و عاطفه زن در
میشود که عالوه بر فرودستی زنان ،اینجا کال نادیده گرفته میشود ،و با
زندانی کردن آنان در سیاه چالها ،با پول مهریه جبران خسارت میشود،
شالق و تازیانه همراه بود ،برای جرم در قوانیــن زن ســتیز جمهــوری
بزرگتــرکــه جنبه ناموســی داشــت اسالمی زنان از برخی حقوق مدنی و
مجــازات مرگ تعییــن میکردند .با معنوی همچون حق سفر ،داشتن
شــغل ،انتخــاب محل
زندگــی و مســکن،
حضانــت فرزنــدان و
جدائی از همسر (طالق)
را از دســت میدهــد و
یکشنبه  15سپتامبر 2019
حقــوق مــادی مهریه و
در دفتر انجمن زنان
نفقه را بدســت میآورد.
از ساعت  11تا 13.30
بعــد از انقالب مهریه بر
برگزار میگردد.
مبنای پــول بود .از آنجا
عالقمند
به همــه زنان
کــه وضعیــت اقتصادی
خوش آمد می گوئیم:
ایران ناپایدار بود و ارزش
مهریــه شــدیدا کاهش
8043 St Hubert
پیدا میکرد بــا دگرگونی
Montréal, QC H2R 2P4
اقتصادی خانوادههایی
)(Metro: Jarry
کــه بــه مهریه پــای بند

جلسه اجنمن زنان

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

بودنــد در جهــت حفــظ
ارزشی آن بر آمدند و سکه و
طال جای وجه نقد را گرفت
و ارزش مالی آن به اصطالح
حفظ شــد با نظام آپارتاید
جنســی و عــدم مدیریت و
کارآیــی آن در
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چهــل
ســال حکومــت آن نشــان
دهنده کاهش قدرت اقتصادی مردم
اســت کــه غیــر از فقــر و فالکــت
دســتاوردی نداشــته دوبــاره توازن
ارزش مالــی مهریه بــه هم میریزد و
این بار مهریه شدیدا افزایش یافته و
عده ای از این مســئله بهره برداری
کردند .با در نظرگرفتن اینکه مهریه
به عنوان قیمت فروش زن محسوب
میشود و زن به مثابه کاالی بازاری
بــرای عــده ای تبدیــل گردیــد ،بر
مبنــای این تغییــرات در ســال ۹۰
الیحه ای به مجلس دادند و در سال
۹۱الیحــه حمایــت از خانــواده بــه
تصویب نمایندگان مجلس رسیدکه
چنانچــه مهریــه پائیــن تر یــا برابر
۱۱۰ســکه کامل بهار آزادی تعیین
شــده و زوج این مهریــه را پرداخت
ننماید زندانی میشود .ولی اگر بیش
از ۱۱۰سکه باشد و مرد  ۱۱۰سکه را
پرداخت کند دیگــر مجازات حبس
برایش تعیین نمی شود و بقیه سکه
ها را دادگاه طبق تمکین مالی زوج
تصمیــم میگیــرد  .اخیــرا و طبــق
دستور رئیس قوه قضائیه و فتواهای
آیت الله هایی چون مکارم شیرازی
دســتور رســیدگی به پرونــده های
مربــوط بــه مهریــه را کــه منجر به
حبس شدند را صادر کردند،که خود
خــاف عــرف رایــج در امــر قضائی
است ،بر این مبنا که افرادی که توان
مالی ندارندکه مهریه را بپردازند باید
از زنــدان آزاد شــوند من بــا زندانی
کــردن افراد که به دلیل عدم تمکن
مالی زندانی میشــوند در هر صورت
مخالفم ولی از سیاست زن ستیزانه
آنها که ناشی از دیدگاه پدر ساالری و
ارتجاعی مذهبی است که بر مبنای
فقهی و قوانین اسالمی برادر دو برابر
خواهــر ارث میبرد و زن پس از یک
عمر زندگی با همسرش پس از مرگ
شــوهر به موجب احکام شرع سهم
االرث ناچیزی دارد که یک هشتم از
اموال منقول و یک هشتم از قیمت
اعیانی و عرصه امالک متوفی و یک
هشــتم قیمت زمین زراعی متوفی
اســت .اگــر مــرد دو زنه باشــد یک
هشــتم به نسبت مساوی بین زنان
تقسیم میشــود  .چنانچه پدر فوت
کند فرزندان سهم خود را می طلبند
و در نتیجه مادر در گوشه آسایشگاه
رانده میشــود تازه اگر فرزندان او از
پس مخــارج آن برآیند .این قوانین
ضــد زن و قانــون مهریــه و نفقه با
شرایطجامعهامروزایرانهماهنگی
ندارد و بخش بزرگی از مشــکالت
اجتماعی و بحران کنونی کشور هم
ناشی از همین ناهماهنگی است.
جمهــوری اســامی بــا فرهنگ و
ایدئولوژی اقتــدار گرایانه تدوین و
تصویب و قوانین ارتجاعی تبعیض
و اعمال خشــونت را چه در سطح
خانــواده و چــه در ســطح جامعه
تحمیــل میکنــد و بــا نهادهــای
ســرکوبگر خــود در جهــت تثبیت

{>> ادامه در صفحه}32 :
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شب تاریک و موج آب و طوفانی چنین هایل
کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها ؟

زنان میهن مــان به تبعیض نه
می گویند ،به بی عدالتی نه می
گویند ،به جمهوری اسالمی نه
می گویند .گروهی با جان خود،
با زندگی خود ،با رنج و شکنجه در
زندان بیداد و گروهی با حمایت از
بیانیه  ۱۴نفر زنان کنشگرِ جامعه
مدنی در ایران که بیان خواســت
قلبی اکثریت مردم است ،ولی با
رعب و وحشتی که نظام در دلها
افکنده توان فریاد ان را از دســت
داده اند.
ِ
حکومت
در طــول چهــل ســال
واپسگرای مذهبی ،جامعه مدنی
ایــران در ســخت ترین شــرایط،
در برابــر سیاســت هــای تاریک
غاصبیــن انقــاب
اندیشــانه ی
ِ
بهمن مقاومت نموده و هر بار با
ابتکاری تازه انزجار خود را نسبت
رژیم بی کفایت و فاســد
به ایــن ِ

نشان داده است.
زنــان در صــف اول این مقاومت
هــا قــرار داشــته انــد .اقــدام ۱۴
فعال مدنی که از جمله خواســتار
اســتعفای رهبــر رژیــم و گــذر از
جمهــوری اســامی شــده انــد،
اکنون بــا بیانیه مشــابه ۱۴ ،تن
از زنــان فعــال حقــوق کارگری و
مدافع حقوق زنان در اعتراض به
"آپارتاید جنســی که حاصل نگاه
مــرد ســاالرانه نظــام فقاهتی" و
سرکوب کننده بدیهی ترین حقوق
و آزادی هــای مدنــی و سیاســی
اســت ،نه تنها تعجب که نهایت
جســارت و ازخود گذشــتگی این
زنــان مبارز ،نور امیــدی در دلها
تابیده ،نوید بخش آینده ای مبنی
بر ســکوالر دموکراســی و حقوق
بشردر ایران و تاثیرگذار بر دریای
متالطم منطقه خواهد بود،

بــا «نــه گفتــن بــه جمهــوری
اســامی» اعــام کــرده انــد که
«طی  ۴۰سال حکومت جمهوری
اســامی ،بــا زور و ســرکوب و
تصویب قوانین غیر انسانی و ضد
زن» از متن جامعه رانده شده اند
و «ادامــه این وضعیت برای آنان
قابل تحمل نیست».
ما که در ساحل امن بسر می بریم،
ستایش از اقدام دلیرانه
باید ضمن
ِ
این زنان مبارز ،پشــتیبانی کامل
خود را از خواســت آنان که "گذار
کامل از نظام جمهوری اســامی
و اســتقرار حکومتــی ســکوالر و
دموکراتیک" است ،اعالم داریم و
با دامن زدن به کارزار حمایتی در
کشورهای میزبان الاقل در حفظ
جان آنان دین خود را ادا کنیم.
کمیته حمایت از بیانیه
 14فعال مدنی (مونترآل )
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پرسشهایی در پایان ماجرای جنفی...
پس آیا پذیرفتنی است که خودش
بــرای طــاق اقــدام نکــرده چون
اســتاد موافق نبوده؟ اگــر اینقدر
برای او احترام قائل بوده که نباید
او را میکشت .آیا میترا استاد پولی
بــرای طالق و مهریه میخواســته
و نجفــی نداشــته یا نمیخواســته
بدهــد؟ خــب او که حــاال پولها را
داده ،پــس این قابل باور نیســت.
فرض کنیم نجفی تمایل داشته که
حتما طالق با رضایت میترا استاد
باشــد؛ چرا میترا اســتاد طالق را
نمیپذیرفته اســت ،حتی در برابر
پول؟
• مگر مسعود استاد مشاور نجفی
در زمان شــهرداری نشــده بوده،
پــس چرا این رابطــه هیچ وقت به
صورتی شفاف مطرح نشده است؟
او در چه فرآیندی به این مسوولیت

>> ادامه از صفحه10 :

 ولو غیررسمی  -رسیده بود؟• حاال کــه رضایــت داده و گرفته
شده ،چرا واقعیت گفته نمیشود
که چطور رضایت داده شده و حتی
ادعا میشود که «معامله» نشده؟
یعنی شنیدهها که چند میلیارد پول
و چند میلیارد هم چک داده شده
همه دروغ است و وقت اذان صبح
بــدون هیــچ معاملهای بخشــیده
شــده؟ رضایت حق شماســت اما
دروغ کاری اخالقی نیســت ،لطفا
هر آنچه بوده شفاف شود.
• ما نمیدانیم که میترا استاد که
بوده و در ایــن ماجرا چه میکرده
است اما هر وقت به این نوع رضایت
عجیب و فوری فکر میکنم ،یاد آن
صحنه میافتم که دخترک پولدار با
تبختری بر سر جنازهی پسرکی که
با او تصادف کرده بود گفت:

«کشــتم که کشــتم ،دیهاش رو
میــدم» .ایــن فقــط یک ســوال
اســت :آیا نجفــی روی اینکه پول
خون معامله خواهد شــد حساب
کرده بود؟
• کسانی که میترا استاد نجفی را
به ارتباط با آنها تهدید میکرد چه
کســانی بودند؟ چه خبر اســت در
حاشیهی سیاست؟ آیا تق کسانی
دیگر هــم در نزدیکی انتخابات در
خواهد آمد؟ چــرا الاقل آنها که از
این مســایل باخبر بودند محکمتر
نایســتادند تا آقای نجفی به جای
شــهرداری بــه زندگــی خصوصی
خود برسد و این ماجرا پیش نیاید
کــه هم جانی از دســت برود و هم
آبرویی ریخته شود؟
•
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نگــاه...

ز ند گــی
مرفه را به همراه آورد و باز
به این دلیل در مقابل کودتاچیان شکست
خورد .انقالب  57نیزکه به طور اصولی فاقد
هرگونه چشم انداز بهبود اقتصادی بود و به
همین دلیل ،جز در شعار ،هیچ بهبودی را
وعده نمی داد و متحقق نکرد.
از دل فقــر ،اســتبداد بیرون مــی آید و از
استبداد ،فقر مستحکم می شود.
این دایره بسته را نمی توان شکست مگر آن
که تغییر سیاسی را در آینده داشته باشیم
کــه بتوانــد به طــور مشــخص و ملموس
شرایط معیشتی مردم را بهبود بخشد و به
این واسطه ،حمایت مردم را در مقابل تمام
دشمنان داخلی و خارجی آزادی و دمکراسی
با خود همراه داشته باشد .برای این منظور
باید اشــتباهات قبلی را تکــرار نکرد .یعنی
به ســمت آن نوع تغییر سیاســی نرویم که
چشــم انداز روشنی از یک برنامه اقتصادی
قابل اجرا و مفید به حال آحاد جامعه را ارائه
نمی دهد .این کاریست دشوار اما ضروری،
چرا که در غیر این صورت می توانیم در یک
غلیان احساسی باز رژیم استبدادی کنونی
را درهم شــکنیم وکنار بزنیم ،اما از دل آن
یک استبداد دیگر را بیرون خواهیم کشید.
پس ،چاره ی کار در این است که آلترناتیو،
یا همان رهبری سیاســی جایگزین رژیم را
از دل نیرویــی بیرون بکشــیم که عالوه بر

همان ســاختار پدر ســاالرانه عمل
مینماید در چنین شرایطی مناسبات
نابرابــر در خانــواده و در بین زنان و
مــردان بوجــود میآیــد و چنانچه از
بنیاد حــل نگردد تغییــر مهمی در
جامعــه اتفــاق نخواهــد افتــاد و
مناسبات پدرساالر همچنان پا برجا
میماند  .جامعه ای که کاهش سن
فحشــا و اعتیاد تا سن یازده سالگی
اســت و بیــکاری گســترده جوانان
وجود دارد و افزایش آمار خودکشی و
خودســوزی و طالق افزایش یافته،
جرائم کــودکان و نوجوانان و امثال
آن و ســوء استفاده بعضی از زنان در
بهره برداری از مهریه همه نشــانه و
آثار نتایج تســلط فرهنگ ســنتی و
قوانین شــرعی که با شــرایط مادی
جامعــه هماهنــگ نیســت .زیــر
ساختهای اقتصادی نابرابر در جامعه
بــه خصوص سیاســت بیــکارکردن
زنــان کــه طبــق آمــار رســمی از
ســال ۱۳۸۴-۱۳۹۴اشتغال زنان از
هفده درصد به سیزده در صد تنزل
یافته و هر روز این دایره فشار بیشتر
شده از سیاست پوپولیستی احمدی
نــژاد کــه بــا پائیــن آوردن ســن
بازنشستگی ،سال های اشتغال زنان

دکتر کورش عرفانی

طرحی برای اســتقرار دمکراسی در ایران،
برنامــه ای بــرای احیای اقتصادی کشــور
دارد .دقت می کنیم می گوییم «برنامه»،
نــه حرف و وعده و شــعار؛ که اولی بســیار
دشــوار و دومی بسیار آســان است .برنامه
نیاز به دانش و تخصص و مطالعه دارد .نیاز
به عدد و رقم و محاسبه وکارشناسی دارد.
در حالــی که شــعار ،فقــط واژگان زیبایی
هستندکه بدون پشتوانه ردیف می شوند.
منونه ی مشخص:
در حزب ایران آباد  ،ما به عنوان یک تشکل
مسئولیت پذیر ،فعالیت سیاسی خود را به
گونــه ای تنظیم کرده ایم که بتواند به این
دو نیاز به طور توامان پاسخ دهد.
یعنی از یکســو در مســیر تغییر سیاسی و
گــذر از اســتبداد مذهبــی بــه جمهوری
دمکراتیک و الئیک حرکت کنیم و از سوی
دیگر ،با بررسی شرایط اقتصادی کشور در
صدد باشــیم که برای فردای ایران تصویر
مشــخصی را از مســیری که مــی تواند به
توســعه ی پایدار ایران و پیشــرفت عدالت
محور اقتصادی منجر شود ترسیم کنیم.
اقتصاد ایران یک اقتصاد وابسته ،نفتی،
رانت خوار ،وارداتی و غیرتولیدی است.
این ها خصوصیاتی اســت کــه اگر به طور
ساختاری تغییر نکند ،جز همان چرخه ی
فساد و غارت و انباشت ثروت در باال و فقر و
فالکت در پایین ،نتیجه ای با خود نخواهد
داشت .از همین روی ،باید به دنبال طرح
کالنی بود که اجازه دهد اقتصاد ایران را به
یک اقتصاد اجتماعی ثروت زا تبدیل کنیم.
اقتصادی که الیه های مختلف جامعه در
آن مشارکت می کنند و به واسطه یک نظام
توزیع عادالنه ی ثروت از حاصل کار خود
بهره مند می شود.
مــا در حزب ایران آباد ضمن به رســمیت
شــناختن بخش خصوصــی ،بر ایــن باور
هســتیم که عملکرد آن می بایست مورد
نظــارت دقیــق قرار داشــته باشــد ،اما نه
نظارت دولتی ،که خود سبب فساد و تمرکز
قدرت و ثروت در دست حاکمان می شود،
بلکــه نظارت اجتماعی که بافتاری اســت

چرا نباید کشتار سال  ۶۷را ؟ >> ادامه از صفحه31 :
از ۳۵سال به ۲۵سال کار ،به عنوان
امتیاز به زنان فروخته شدکه در واقع
اقدامی برای کاهش ســهم زنان در
محیط کار بود تا فتواهائی که تعداد
فرزند بیشتر را تبلیغ میکردند و خانه
نشــینی زنان و ممنوعیت اشــتغال
زنان در بسیاری از مشاغل ،دستمزد
پائین خانمها ،فشار در محیط کار،
عــدم امنیــت در محیــط کاری،
هماهنــگ کردن کار ســخت منزل
همــراه با محیط کارکه بســیاری از
زنان مجبور به پذیرش کار نیمه وقت
بــه اجبار و بــه همان انــدازه در آمد
اقتصادیشــان پائین آمــده بانضمام
زنــان زیــادی کــه شــغل ندارنــد و
درآمدشان صفر یا بسیار پائین است،
ناگفتــه نماندکه زن هنگام عقد می
تواند از شروط ضمن عقد برای تغییر
حقــوق ازدواج اســتفاده کنــد مثال
شوهر متعهد میشود که جلو ادامه
تحصیل و یا کار و یا سفر زن را نگیرد
و بــرای طــاق وکالــت دهــد و در
صورت بروز اختالف باید به شروطی
کــه در عقــد نامــه قید شــده عمل
نماینــد ،نــه قانــون .در صورتی که
خالف قوانین امری باشــد اعتباری
نــدارد تجربــه هــا ثابت کــرد که در
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مردم ایران بارها تالش کرده اند تا به امید
زندگی بهتر ،شرایط سیاسی را تغییر دهند.
آنهــا به نهضــت ،جنبش ،قیــام و انقالب
روی آورده انــد که چنین کنند و هر بار آن
چه نصیبشــان شده اســت رفتن یک بد و
آمــدن بد دیگر بوده اســت .دالیل این امر
البته متعدد اســت اما شــاید یکی از علت
هــای آن ،تمرکز بیش از حد بر روی صرف
وجه سیاسی تغییر و نادیده گرفتن جوانب
دیگر آنست .به عبارت دیگر ،هموطنانمان
باید می دانســتند و امــروز باید بدانند ،که
هــر تغییر مثبتی در زندگی آنها در گرو یک
بهبود قابل توجه در شــرایط مادی ایشان
اســت .به عبارت دیگــر ،تا موقعی که یک
دگرگونی سیاســی نتواند یــک تحول مهم
اقتصــادی را بــا خود بــه دنبــال آورد ،کار
معیوب و نیمه تمام باقی می ماند و به دلیل
نبود پیشــرفت اقتصادی ،باز هم فقر و به
دنبال آن ،استبداد فراگیر می شود.
ایــن امر بارها تکرار شــده اســت .نهضت
مشــروطه هیچ تغییر مهمی در معیشــت
مردم پدید نیــاورد و به همین دلیل وقتی
کودتاچیان به ســراغ آن آمدنــد ،مردم به
دفــاع از مشــروطیت به خــرج ندادند و به
همین دلیل ،اســتبداد بــار دیگر پاگرفت
و مستقر شــد .جنبش ملی شــدن نفت،
علیرغم اهمیت استراتژیک خود ،نتوانست
بــرای مردم دســت آوردهای ملموس یک
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چنین مواقعی زنان باید سالیان دراز
در راه پلــه های دادگاه ها رفت و آمد
کننــد ،چون قوانین حاکم ،فقهی و
زن ستیزانه است .در جامعه یی که
حق طالق بر مبنای فقه اسالمی از
حقــوق مــردان اســت ،اگــر زن در
عقدنامه داشــتن حــق را قید کرده
باشــد ،با قوانین فقهی آنان تطابق
ندارد ،نمی تواند در خواست طالق
کنــد ،مثال نمی تواند اعالن کندکه
همسرش را دوســت ندارد و برایش
خوشــایند نیســت ولــی مــرد برای
طالق همسر خود نیاز به هیچ دلیلی
نــدارد اگر حقوق مالی زوجه را تادیه
کند به راحتی میتواند همسر خود را
طالق بدهد حتی اگر بخواهد همسر
بهتری پیدا کند چنین شرایطی برای
زنان شوهر دار وجود ندارد مرد هم
میتوانــد از پذیــرش مهریــه بــاال
خودداری کند .اگر زنی درآمد داشته
باشــد نمی داند که ایــن درآمد را در
اختیار خانواده قرار دهد یا برای خود
پس انداز کند اگر در اختیار خانواده
قــرار دهد در آینــده در بحث حقوق
مالکیت با مشــکل مواجه میشود و
قانون تنها سهم االرث او را مشخص
میکنــد اگر جــدا کنــد دوگانگی در

از نهادهای شــهروندی و اجازه ی انباشت
ثروت در دست عده ای قلیل را نمی دهد،
بلکه ثروت هــا را به طور منطقی و تعریف
شده میان اکثریت جامعه توزیع می کند.
این امر از یک ســو دست بخش خصوصی
را بــرای تولید و خالقیت باز مــی گذارد و
از ســوی دیگــر ،مانع از شــکل گیری یک
دستگاه دولتی چاق و بیکاره می شود.
در ایــن میان ،تاکید مشــخص ما بر روی
بخش تعاونی اســت .یعنی جمــع هایی از
شــهروندان که برای تحقق یــک پروژه ی
اقتصادی مشخص دورهم جمع می شوند،
بــا هم کار می کنند و از حاصل کار به طور
مشترک برخوردار می شوند.
اقتصاد تولیدی آینده ی ایران برای پیشرفت
و توســعه نیاز به پیروی از مدل ناعادالنه و
ضد عقالنی ســرمایه داری افسارگسیخته
ی کنونی ندارد .نظامی که در آن صاحبان
شرکت بزرگ آمریکایی وال مارت هر ساعت
 4میلیون دالر بر ثروتشان افزوده می شود
و میلیون های نفر از شــهروندان کشور در
کنار خیابــان ها می خوابند .مــا به دنبال
احیــای این مدل در ایــران آینده نخواهیم
بــود .ایران آینده می تواند دارای یک نظام
اقتصاد انسانی باشد .نظامی که در آن تولید
و ثروت برای خوشــبختی انسان است و نه
خوشــبختی انســان فدای تولید و ثروت.
اقتصــادی کــه عدالت اجتماعــی و رعایت
محیط زیســت و حق طبیعت را در دستور
کار خود قرار خواهد داد و با اتکاء به آخرین
داده هــای علمی ،به ســوی افزایش تولید
در چارچوب توسعه ی پایدار خواهد رفت.
نظامی که هــدف خود را روشــن توصیف
و تعریــف می کند :ســاختن یــک جامعه
ی انســانی .جامعه ای که در آن انســان ها
مــی توانند تعریــف خود از خوشــبختی را
دنبال کنند و اقتصاد کشور امکانات مادی
کافی برای تحقــق آن را در اختیار هرکس
مــی گذارد .الگویی با فاصلــه ی قرن ها از
واقعیت زشت اقتصاد طبقاتی ضد انسانی،
ضد حیوانی و ضد طبیعت کنونی.
•

خانواده ایجاد میشود در واقع نظام
حقوقی و قضایی ایران کار آیی الزم
برای حل مسائل حوزه زنان جامعه را
ندارد تمامی منابع در اختیار مردان
قــرار گرفته اســت .تســلط فرهنگ
مردســاالر در جامعــه نــه تنهــا بی
ارتباط با نظام حکومتی آن نیست که
در برخــی زمینه ها تغذیــه کننده و
همــراه آن نیــز هســت ،در حالیکه
نسبت زنان با سوادکشور از 36درصد
قبل از سال  ۵۷به  ۷۴درصد رسیده
ودر ســال۸۰زنان توانستند بیش از
مردان کرســی های آموزش عالی در
ایــران را تســخیر کنند آنچــه امروز
شاهد آن هستیم افزایش قابل توجه
سهم زنان بیکار با مدرک تحصیلی
باال اســت از ۱۳۸۷-۱۳۹۵جمعیت
زنان دارای مدرک دانشگاهی از سه
میلیــون و ۴۷۸هــزار نفــر در ســال
۱۳۸۷بــه ۵میلیــون و ۷۴۰هزار نفر
رســید در صورتــی کــه در ســال
۹۵حدود چهار میلیون بیکار یا غیر
فعالبودند .چنین جامعهییمستعد
و نیازمند و تشنه دگرگونی و پیشرفت
اســت ،و فقــر و نابرابــری اجتماعی
طبیعتا بیماریهای ویژه اجتماعی را
هــم پدیــد مــی آورد جامعــه ای که
قوانیــن آن بــر مبنای فقهی باشــد
امکان مشــارکت فعاالنه بــه زنان در

جامعــه را نمیدهــد ،در چنیــن
جامعهیی اگر مهریــه را ابزاری برای
کســب حقــوق زن بدانیــم کامــا
نادرست و ضد ارزش اجتماعی زنان
است  .در واقع ما به جای ریشه کن
کردن بیماری که اقتدارگرایی نظام
زن ستیز جمهوری اسالمی است با
ُمســکن کــه همــان مهریــه باشــد
میخواهیم از حقوق زن دفاع کنیم.
مــا باید نظام پــدر ســاالر جامعه را
واژگون کنیم ،تمامی منابع جامعه
در اختیار مردان قرار گرفته اســت و
عرف و قوانین فقاهتی در اکثر موارد
تعیین کننده هستند ،در اینصورت
طبیعی است که حاکمان مردساالر
هر تصمیمی که در جهت منافع شان
باشد اتخاذ کنند ،و یا خشونت ها و
همسر آزاری در جامعه توسط مردان
اتفــاق بیفتد .مهریه بــه زن امنیت
خاطر نمیدهد ما بایــدامنیت را در
برابــری کلیــه حقــوق زن و مــرد
جســتجو کنیم که هر دواموالی که
پس از عقد در زندگی مشترک بدست
میآورنــد در صــورت بــروز طــاق
مساوی تقسیم شود و نفقه فرزند را
متناســب با درآمد هــر یک متقبل
شوند و هرکدام درآمد بیشتری دارند
بایــد بیشــتر بپردازنــد .از ایــن رو
زیرســاخت اقتصــادی جامعــه باید

هادی خرسندی
عید قربان به جای عید نوروز!

------------عید قربان که گذشــت ،بــاز مرا یاد
فرمایش آن نماینده مجلس اسالمی
میاندازد که گفت:
باید یکی از اعیاد مذهبی ،مثل عید
قربان ،را جانشین عید نوروز کنیم!
البتــه دســتورالعمل من بــرای ایام
نوروز است.
---------به جای عید نوروز ،عید قربان!
همین امسال اجرائی کن آن را
ُ
بکش یک گوسفند و احترام َا

خبرکن حضرت صاحبزمان را
بپیچان روده را دور سر خویش

بکن تقلید ،شیخ روضه خوان را
دکور کن در میان هفت-سین ات

به جای سبزه ،سیراب شیردان را

به گلدان ،جای سنبل ،پاچه بگذار
ز بویش تازه کن اعماق جان را

برای توگالب اینجا حرام است

ز ادرارش بکن پر استکان را

به جای نُقل ،وقت سالتحویل

شکلی ،شیرین دهان را
بکن با ِپ ِ
مرغ رنگی آنوقت
به جای تخم ِ
بفرما رنگ کن این دنبالن را

دگرگونگــردد و فرصتهــای شــغلی
برابر ،تغییر در قوانین ارث و ازدواج،
آزادی تشــکل هــای زنــان و برابری
حقــوق زن و مرد برقرار شــود .حق
چند همسری مردان باید لغو شود.
حق حضانــت بر فرزندان را داشــته
باشــند و حــق طــاق بــرای هر دو
یکسان باشد زنانی که شغلی جز خانه
داری ندارند از حــق بیمه برخوردار
باشــند و مــردان در کنــار زنان باید
تالش کنند که فرصت های شــغلی
برابر شــود ،دســتمزد برای شــغل
یکســان فارغ از جنسیت و وضعیت
تاهل برابر شــود ،حق ارث فرزندان
فارغ از جنسیت برابر شود .مردان در
کار و وظایــف خانــه و فرزنــدداری
مشــارکت کنند و بداننــد که حضور
زنــان در محیط هــای کار تهدیدی
بــرای شــغل آنها نیســت بــا حذف
قوانین ضد زن و افشاءکردن آیینها
و سنتهای فرهنگی و مذهبی علیه
زنان و پایان بخشــیدن به اســتفاده
ابزاری از زن برای سودورزی و مبارزه
همــه جانبه بــرای تســاوی حقوق
اقتصــادی و اجتماعــی زن با مرد از
اهمیت ویژهی بر خوردار است.

•

33

 سال  25شماره  24  1434امرداد 1398

نـطـنـــز...

www.paivand.ca since 1993

7
2

مونتریال!
ی

ر خراسان

طنـز پی
ش پناهی گ
ی
س برای خو
ودو» ایم!
هر ک
«الیوت تر
پناه وارث
ما در
pirekho
@rasani
yahoo.c
a

زیده است

بزرگ قــرن؟ ولــی بدان
از ظریف موجودی پدرســوخته
تــر و آب زیــرکاه تر وجــود ندارد
رو در رو و چشــم تــوی چشــم
خبرنگاران بین المللی دروغ می
گوید یادت هست آن جا که می
گفت ما در ایران زندانی سیاسی
نداریم! بهایی ها در ایران مانند
ســایر پیــروان مذاهــب از آزادی
برخوردارند! ما ِگی نداریم؟!
ُگردآفرید؟

سال حمله سپاه اسالم؟
حــوزه علم ّیه اعالم کــرده که نود
درصــد آخوندهــا بیکارنــد! این را
دیگرکجای جیب مان بگذاریم که
بوی گند نگیرد!؟ این ها با تنبلی در روزهایی که بعضی از پسران هم
تمام؛ این همه در حوزه ها چریدند میهن ما بگوشــه ای خزیده اند یا
و خرامیدند؛ با هزاران امید و آرزو برای خوشآمد آخوند ِگل به سر می
یــک ســال و نیــم قــرآن و حدیث مالند دخترانی از جنس گردآفرید
خواندند اگر این ها رئیس نشوند؛ مانند سپیده قلیان پا پیش گذاشته
چه کســی بشود؟ ما پیشنهاد می و با ماموران ضحاک در افتاده اند.
کنیم همه دهات را تبدیل به شهر بیاییــد این دخترگل و ســایر زنان
کنیم و آخوندها را به مقام شهردار مبارز که تنها جرم شان حمایت از
و فرماندار بگماریم دهات شهر نمی کارگرانایران بود را تنها نگذاریم.
مردان الیق؟
شوند ولی نان آخوندها حسابی تو
روغن می افتد و ما تنها کشــوری ما گفتیم بین آخوندها مردان الیق
می شــویم کــه شــهردار  12و  13زیاد پیدا می شــود شــما باور نمی
ساله خواهیم داشت نیروی جوانی کردیــد .ببینید وزیر دادگســتری
که بــا دروغ مــی تواننــد همه جا دولت آقا امام زمان (عج) مشــکل
مسجد و منبر بسازند و ایران را به طالق را چگونه به آسانی حل کرده
سال حمله سپاه اسالم برگردانند .است :وزیر دادگستری در نام ه ای
فکرهای بد؟
به ریاســت قوه قضاییه خواسته تا
گفته:
تهران
احمد توکلی نماینده
قضات دادگا ه های خانواده کشور
مردم م 
ی فهمندکه ما اسالم را پله هیــچ طالقــی را در روز َ 12امرداد
قــرار دادهایم! این حاصل عملکرد ماه؛ ســالروز ازدواج حضرت علی
بد  40ســاله در ســطح عالی و باال با حضرت فاطمه به منظور گرامی
دست کشور اســت! آقا نفرمایید؟ داشــت ایــن روز و تکریــم نهــاد
کور بشــیم اگــه این جــور فکرها خانواده به ثبت نرسانند .دیگر بهتر
بکنیــم؛ شــما آمدیــد آب و برق و از این چه می خواهید بروید راحت
مجانــی کنیــد خانه بخوابید شهر در امن و امان است؛
اتوبــوس رو ّ
برامون بســازید شاه دو میلیون از ساعت  12نیمه شبه!
موتور سیکلت سواری؟
ما رو نکشــه؛ شما آمدید که کسی
بــرای یک بطــر عرق کــور و فلج پــس از این که زالــوزاده های پر و
نشه برای یک فیلم درپیتی شالق پاچــه لخت در کانادا و اروپا عکس
نخوره .هیچ زنی برای موا ّد گرمی و فیلم موتورسواری شان را پخش
یک ریال خود فروشــی نکنه! خدا کردند در ایران موتورسواری برای
لعنت کنه شاه رو که برنج کیلوئی بانــوان آزاد شــد .دیــوان عدالــت
 15هزار تومن رو کیلوئی  15ریال اداری نیــروی انتظامی شــرمنده
وگوشــت کیلوئی  120هزار تومن مردم شــدکه نوه امام شــان با سر
رو کیلوئی  25قرآن می داد تا ســر و تــه لخــت روی موتــور باشــد و
ما رو گرم کنه ما به اســام و نماز دختران چــادری ما نتوانند موتور
جمعه نرســیم ما قدر می دونیم و سوار شــوند .بنابراین راهنمایی و
درباره شما فکرهای بد نمی کنیم .رانندگی را ملزم به صدورگواهینامه
دروغگو!
رانندگی موتور سیکلت برای بانوان
محمــود دعایــی مدیــر روزنامــه کرد .این آزادی قطره چکانی را به
اطالعات گفته :ظریــف از اولیای دختران ایران شادباش می گوئیم!
ظلم؟
خدا در عصر امروز است! راستش
مــا نمی دانســتیم این بــا لبخند گلپایگانی رئیس دفتر رهبر ّ
معظم
احمقانه اش درمجلــه عصرامروز گفته :هر جا دیدید ثروتی انباشته
هــم کار می کنــد! او متنــی را در شــده ،بدانیــدکه حقوقــی پایمال
مدح وزیر امور خارجه نوشته بود ،شــده اســت کشــورهایی ماننــد
که پــس از پایان متــن؛ در حالی انگلیس ،آمریکا و فرانسه با چپاول
که ســعی مــیکرد دســت ظریف کشــورهای جهان ســوم و غارت
خ ها و شــهرهای
را ببوســد ،او را در آغــوش گرفت .این کشــورها کا 
دعایــی که ســال هــا مجیزگوی شان را ســاختهاند و به بقیه فخر
ی فروشند .آخوند دو قرانی چطور
امام راحل (ج) بوده امروز دســت م 
بــوس و مجیزگــوی ظریف شــده تــو و اربابت بهاییان و مســیحیان
اســت! محمــود جــان دروغ را به و یهودیــان و زردشــتیان یعنــی
هنجاره بگوکه بتوانی سرت را بلند صاحبان اصلی این کشــور و دیگر
کنی همه عالــم می گویند ظریف مخالفان را می کشتید و مال شان
دروغگوســت تو یکی مــی گوئی از را می خوردید خوب بود ولی وقتی
اولیاست؟ حتم ًا از اولیا خدعه گر آن ها زورگفتند و گرفتند بد شد؟
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پولی همین ماشین و خانه اش را
هم مصادره کند .اینجاست که می
گویند بارکج به منزل نمی رســد.
این سزای کسی است که ،شکنجه
و اعدام مردم بی گناه را منکر شد
و خون مردم را پایمال کرد و برای
چهار روز پست و مقام ،واقعیتها
را وارونه جلوه داد.
یک انگشتانه آرشیو؟
میرباقــری معــاون ســیمای ملی
درباره شــایعه انتقال آرشیو سیما
توسط مزدک میرزایی به خارج از

نان خشکی ها؟
اخیر ًاخبرسرقت 40میلیاردتومانی
بانــد کوچــک «نانخشــکیها»
منتشــر شــد .فرمانــده انتظامی
مازنــدران از کشــف ســرقت 40
میلیــارد تومانــی توســط مــادر و
فرزنــدی که با خرید نان خشــک
اقدام به دزدی از خانه شــهروندان
قائ م شهر میکردند ،خبر داد!
ذ ّلت نگاه دارکه دزدان روزگار

33

تا شاهد رفاه بیشتر مردم باشیم.
ما حدس زدیم که حضرت آقا خبر
نــداره وگرنه خیلی پیــش تر از این
دستور رفاه مردم رو می داد! حاال
مردم ما با این همه رفاه نمی دانند
چکار کنند االن هر ایرانی وقتی به
مردم سویس و فنالند و کانادا نگاه
می کنه دلش براشــون می ســوزه
و افســردگی می گیره! آقا جان به
حال این مردم رحم کن و این قدر
رفاه و دارایی زیرپاشون نریز ممکنه
شادی مرگ بشوند ها!

البتــه گــور
ّ
بابای هر دو شما چون ظلم ،ظلم
است و هرکس آن را بر دیگری روا
از فیضیه به کاخ گلستان رسیده اند
دارد ،زشت و نکوهیده.
صد َمن منطق!
بلــه ،از گدایی و زیارت نامه خوانی
واعظی گفته :ارتباط تلفنی
روحانــی و مکــرون حدود
جواد ظریف طی سخنانی در «پنجمین همایش حقوق بشر اسالمی و
 100دقیقه طول کشــیده
کرامت انسانی» در تهران و به میزبانی قوه قضاییه ،از ابراهیم رئیسی
ایــن نشــان میــده کــه ما
به عنوان یکی از حامیان حقوق بشر در ایران جتلیل کرد.
دارای منطق هســتیم! ما
رو بگــوکه مادربزرگمان را
مفت از دســت دادیم؟ هر
بار که بــا خواهرش تلفنی
حــرف می زد پنج ســاعت
طول مــی کشــید آخرش
هم می گفت :خواهرجان؛
ظهره من برم نماز بخونم!
بعــد باهــات تمــاس مــی
گیــرم! از همیــن تماس
هــای  5ســاعته اش مــی
شود فهمید که خدابیامرز
چه منطق قوی ای داشته!
حیــف شــد مــرد! بــرای
رهبــری خوب بــود با صد
کشــور ،اظهار کرد :آقای میرزایی ها بــا ُپررویی به ســیادت بی تبار
آش دندانی؟
من منطق؛ حیف شد!
هیچ چیز را با خود نبردند؛ ایشان و بــا یــک زد و بندکوســه نابکار از دیشب دیدیم در می زنند از پشت
حقوق و پاداش جنومی
مــی دانید چــرا باز نشســته های قرار بود برنامهای بســازند و برای رهبری موقت به پادشــاهی پایدار اف اف یکی گفت جناب خراسانی!
معمو ًال خارج نشــین ها مــا رو با
ایران همیشه هشت شان گرو نهه! این کار از مســتندهایی اســتفاده رسیدند؟!
خان باال برره!
الفاظ دیگــه ای خطاب می کنند
چون مدیران صندوق ورشکســته کردند .اگر درنظر بگیریم که آرشیو
بازنشســتگی (آذروش ،اکبرپــور ،مــا در صدا و ســیما هزار باشــد ،چند روز پیش یکی از زندگیش می به خودمان گفتیم این دیگه کیه؟
طهماســبی ،رســتمی وعلیخان ایشان تنها یک هزارم درصد آن را نالید کــه مردم ندارند کاســبی ما در را بــاز کردیــم دیدیم مــردی با
زاده) در ســال اخیر بیــش از  2.5با خود برده اند .حاج آقا؛ در زمانی خوابیده! گفتیم رهبر دستور رفاه چهره نورانی یک مجمعه شــامل
میلیــارد تومــان حقــوق و پاداش که صدها ساعت فیلم را می توان داده بــه زودی وضــع همــه خوب چند کاســه آش دندانی برای مان
گرفته اند .این رقم با دالر  12000دریــک «چیــپ» جــای داد ،نگو میشه .گفت :اون که تو برره زندگی آورده کــه به ما داد و گفت :این رو
تومانــی از حقوق ســاالنه بوریس نبرده ،همه آرشــیو شــما در یک و از افعال معکوس استفاده می کنه رهبر ناخواســته مسلمین جهان
ً
جانســون نخســ 
مثال آمریکا با نوکران و دوستانش برایت فرستاده و گفته :چون چهار
ت وزیر انگلیس ،انگشتانه جا می شود.
همه چیز خواری؟
مــرکل صدر اعظم آلمان ومکرون
ایــران رو تحریم کــرده؛ اون میگه تــا صفر رو حذف کردیم بســیاری
رئیسجمهور فرانســه هم بیشتر پیش ترها می گفتنــد هرکی مال آمریکا تنهاست آمریکا مشکل داره از آخوندهــا دوباره به یک ســالگی
حتی برگشــتند و خداونــد عمــر دوباره
اســت! اگــر با نرخ واقعی حســاب مردمــو بخــوره از گوشــت ســگ ایران کمر آمریکا رو شکسته! ّ
کنیم ترامپ هم باید لنگ بیندازد! حرومتره! بسیاری از کفّ ار از جمله علــم الگدا میگه ایــران یقه آمریکا بهشــان داده و االن زمــان دندان
دلیلخوشحالی؟
سویس و چین و ُکره و آسیایی ها رو گرفته بغل دیوار فشارش میده درآوردن شــانه! فکر کردیم شــاید
بانک م ّلت از حساب قرض الحسنه گوشــت ســگ را می خورند ولی آمریکا راه فرار نداره! فقط مونده نام تو هــم بچه شــیرخواره شــدی و
مردم به کارمندان خودش  10هزار مــال مــردم رو نمی خورنــد  .ولی خودش رو بذاره خان باال برره!
تــازه دندان در آوردی و این را الزم
شادی مرگ!
میلیارد تومان وام قرض الحســنه آخوندها در برابرگوشت سگ پیف
داشته باشی!
داده اســت! بانک پاســارگاد هم از پیف می کنند و خود را پاک نشان حســنک تدارکاتچــی ایــن هفتــه
کانادا – مدینه منوّره مونرآل –
حدود  140میلیارد تومان منابع می دهند ولی از مال مردم خواری در هیئــت دولت ،پس از تشــریح
پانزدهم ماه آگوست الحرام! سال
قرض الحسنه مردم 30 ،میلیارد و زمین خواری و جنگل خواری و اقدامــات دولــت در زمینه تنظیم
 2019دربدری خون جگری!
حتی نجاست خواری بــازارگفــت :رهبر ّ
معظــم انقالب
برابر با بیست و چهارم َامرداد ماه
تومــان وام ازدواج داده و  110کوه خواری و ّ
میلیــارد تومان از آن را به کارکنان نــه تنها هیچ ابایــی ندارند بلکه با دستور دادندکه در خصوص تنظیم سال  1398مهرورزی زنجیره ای!
خودش قرض الحسنه داده است! کمــال ُپررویی هر روز بیشــتر هم بازار تالش جدی صورت بگیرد که
شاد و آزاد و سربلند باشید.
قطع ًا این کار نیز انجام خواهد شد
حساب کنید مدیران و فامیل شان می خورند!
پیر خراسانی
چقــدر وام مفت گرفتــه اند! حاال
فهمیدید چرا مردم از اسید پاشی
به رئیس بانک خوشحال هستند؟
مم جوات ظریف!
راستش پیشتر فکر میکردیم که ما
بدبختیم که شغل مان را از دست
دادیــم وآواره غربــت شــدیم ولــی
چ کــس مانند مم جواد
دیدیم هی 
ظریف ،بدعاقبت نشــد .با این که
ســال ها آمد این جا ومر ّتب گفت
من خودم پروفســورم! مــا زندانی
سیاســی و بی حجــاب نداریم ،در
خــارج او را تحریــم کردند ،گرین
Iranian Business Directory
کارتــش پریــد و میلیون هــا دالر
کــه برایــش دروغ ها گفتــه بود و
دستبوســی ها کرده بود مصادره
شــد و در داخــل هم؛ بیتــی ها او
را «جاســوس» میدانند و ممکن
اســت رهبــر ّ
شــدت بی
معظم از
ّ

zarbarg paivand

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

Z

ARBARG

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca
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• پیوند در ویرایش نوشته ها آزاد است.
خالی است!
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برای ما بنویسید اما...
Tel.: 514-298-1393
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اتوکلیفتــون ،NDG auto ،فتوشــاپ ،ارز
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
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اتومبیل

PAIVAND

aznov152104nikpour

ap15-mayPd

استخدام

abedi free

استخدام

فروش سالن زیبایی

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

abedi free

azmr19f

aznov-jan’17tpshP

2233336
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�ÈUN�bM�“UO
® ÂUOÄ Ê«d�« —œ Áó�Ë e�«u� U� Á«dL� Áó�Ë ‰
هـای
نیـازمنـدی
آرایشـــــگاه

481-6765 ............................................EVE
فاطی 706-8324 ..............................................

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 ............................
خاطــره یکتــا 438-390-0694 ..........
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

سن لوران :آدونیس ،سمی فروت
الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

گلفروشی

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

لوله کشی

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

مهاجرت

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

محضر

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

موسیقی (جشن ها)

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

وام مسکن

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

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

وکیل دعاوی

کــــارواش

ویدیو

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

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

دکترعطاانصاری

در کلینیک مدیکال
آلفامــدیک

درمــان کلیه
مشکالت ارتوپدی پا

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

1253 Rue Guy

Tel.: (418) 440-9494
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پانسیون

مشاوره و خدمات زیبایی

به یک خانم کارمند

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

ویا خانم دانشجو
 دالر۵۰۰ ماهانه

آﻣﻮزش ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻫﺎ و آواز ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه
 ﺳﺎل5  ﺗﺎ2 آﻣﻮزش ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ ﮐﻮدك از
*Ensemble matelas
*Ensemble
et matelas et

sommier orthopédique
sommier orthopédique
Dream Star Dream Star
60” grand lit 99$
60” grand lit 99$

ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آرش ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن

879 879 999 999
$

Sectionnel

Sectionnel

$

Sectionnel

$

$

Sectionnel

LASER SPA INSTITUT LEA

سوزاندن موهای بدن با لیزر

Estheticienne & Technicien LASER |
Diplome cidesco internations du paris

خدماتآرایشی

با تمام امکانات
و اینترنت ومبله
در منطقه

9116-663 )514(:.Tel

M.Royal.Beauty :اینستاگرام
PendJn01

free

699$ 699$
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 اندازه سرPR و کارت
وجزئیاتدیگربایستی
رعایتشود
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vente
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999$ jusqu’à

50 X 70

______________
عکسبرایسوءپیشینه
)(واشنگتنیاایران
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2299 2299$

: پیوند را آبونه شوید
$
1399$ 1399
info@paivand.ca
Sectionnel

مترجم رمسی

514-488-7121
5301 Queen Mary, H3X 1T9
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514-624-5609

Sectionnel

) (نبش دکاری

SNOWDON

PrilloPrillo
liquideliquide

de chambre
/ Ensemble
à partirsalle
de 1099$
à dîner/àEnsemble
partir salle à dîner à partir
:نشانی خود را برای ما ایمیل کنیدSet de chambre à partirSetde 1099$

Sectionnel

7 mcx

la qualitélaauqualité
plus bas
au prix
plus bas prix

) دالر (با پست سریع75 :ساالنه

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

عکس های ما تضمینی و
درخواست های
tous les Meubles
tous doivent
les Meubles
être doivent
être متناسب با
$
باشد
می
ادارات مربوطه
vendu! vendu!

%%

Sectionnel

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

تبدیل متام سیستم های ویدئویی

Sectionnel

استخـــدام

Tel.: 514-400-7879

Meubles
Meubles
prilloprillo

Mega
Mega
Tel.:(514)
706-8324

<< >> 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

6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________

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

استخدام
به چند نفر
آشپز و راننده

• • نیمه وقت و تمام وقت
.برای کار در رستوران در مرکز شهر نیازمندیم
:لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید

Tel.: 514-266-1355
jayazaug19

879$ 879$
Sectionnel

تدریس فارسی

(438) 390-0694

تدریس زبان فارسی

در وست آیلند
$DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
$DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
$
$
$
$
$

1699 1699 1099 1099 1899پروینعبائی
1899

ارزشریف

7 mcx

7 mcx

7 mcx

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

مترجم رمسی

Canapé

Tel.: 514-675-4405

699 699$
Canapé

abaee:azsepfree

نغمه سروران

zarbarg
paivand
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،وتکمیلکلیهفرمهایرسمی
بلیت
کلیه
 فروش















































Tél.: (514) 223-6408
تأییدامضاء












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





































گیل-نزدیکمترومک




















































›
کنسرتها
برنامه ها و
ت
ر
Location:
ج

ª



















 
¹


º

»




¼





















½













¦









 ¦



½



مه
ر
س
م
›
Downtown
Montreal





























ی
گ





































و
ک

ا
ل

ی
ه

ی






¶




¢






¢

£
















¢





©



¸




½






ه ا



Pl.
des

امضا
12
TAKEnear
MONTHS
TAKEArts
TO12PAY..
MONTHS
NO INTEREST..
TO 
PAY..
NO
NO
INTEREST..
DOWN
NO
سنادPAYMENT..
 وDOWN
› تر
جPAYMENT..
و مد

کپی
› ت مه ش
Call, text or e-mail for an
ارک
ف
براب
ا
ر
ه
ا
ی
همه روزه در تپش دیجیتال
کم
 در
 صل
م
appointment
 یل ف





















رم
º

»




¼
























½













¦









 ¦



½



›
ه
حاکم

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

514-

Iranian Business Directory

uv
uéb
nne
l, Q
32
aiso ntréa
12830 days
M
* All purchases must be 
paid in* All
fullpurchases
at time of purchase:
must be paid
Interact,
in fullcash
at timeor ofcredit
purchase:
cards accepted.
Interact, cash
No special
or creditorders,
cards sale
accepted.
applicable
No special
to inventory
orders,
stocks
only. Purchased
items3must
stocks
delivered
mustof be
purchase.
deliveredCan
within
not 30
be days
combined
of purchase. Can not be combined
0, applicable
83 beonly.
Mtooinventory
5sale
853withinitems
-Purchased
6
4

1

3

Ponly. only. 691
21) a


22013
o

May
25
and
26,
2013
only.
May
25
and
26,
2013
with any other promotion or discount.
with 
anyDoes
other
not
promotion
apply
toor
previous
discount.
purchases.
Does
not
See
apply
in
to
store
previous
for
details.
purchases.
January
See
26
in
and
store
27,
for
2013
details.
only.
January
26
and
27,

(
H

:
4

3
n
1
.c

£
a

5
g
H
ª
r
n
i

1
a

h
m
:+

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


Tel ree fro di@far



>6007343
>6007343

f
u


¡
5
Toll r.davo
p.35
:







l
i
, Ap 9
d
Em
v
l
b
L
sh
B 2
4
di











n
, H
a
Cav uebec 83
85
0







lQ
0
32








a
6
e
ته
tr
91
n
4
o
،ران
1
M
-5
















کارگر








: +1
شمال
Tel
 تقا،ی
ط
ع


 






54
بلوار
کشاو
4 81
 نب،رز
پ
669









 ش کو172  الک511 /
a
چه گ
1
،1
c
یت
.




















































2
طب
g
ق
،ی
،2 ه
664 arhan
f
واحد
- 21
7































+98 voudi@

:



l

 Te h.da



l:


i




m


E






514 620.1890 514 620.1890
514 259.1890 514 259.1890
450
688.1891
450
688.1891
514
722.1890
514
722.1890
450 455.9299


























£





¨

















µ








³





















































§















Do


¥


¸






«
¹



































¥


¸



NDG

«
¹

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






 369-3474(FISH)




 

W., Tel.:

www.paivand.ca

آموزش فشرده حسابداری
تدریس خصوصی و نیمه
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته
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آموزشعکاسیبهزبان .. .

چه تجهیزاتی را باید برای
تصویربرداری
از مراسم
ازدواج
به همراه
داشتهباشیم؟
ثبــت تصاویــر ازدواج ،از مهــم
ترین بخشــهای کار یک عکاس و
فیلمبردار میباشــد .از آنجایی که
وقایــع مربوط به جشــن ازدواج با
ســرعت زیادی اتفاق مــی افتند،
آمادگــی قبلی و ســرعت عمل تیم
تصویربرداری بسیار حائز اهمیت
بوده تا همه چیــز به بهترین نحو
برگزار شود.
یکی از بهترین کارهایی که باید قبل
از جشــن ازدواج انجام بدهیم این
اســت که در یک جلســه حضوری
بــا زوج جوان ،تمامــی مراحل کار
را بطــور خالصه برای آنها توضیح
داد کــه آمادگــی هــای الزم را قبل
از اجرای مراســم داشــته باشند و
بدانند در روز ازدواج به چه ترتیب
عمــل خواهیم کرد .نکته بســیار
مهم دیگر این است که زمان نقل
و انتقاالت و ترافیک روز عروســی
را حتمــا در نظر بگیریم تــا در روز
واقعه ،دچارکمبود وقت نشویم.
بنابراین الزم است که رفت و آمدها
در روز جشن به حداقل خود برسد
تا مجبور نباشیم با کاروان عروس،
چند بار از غرب به شــرق یا شمال
به جنوب شــهر برویــم .یکی دیگر
از بهتریــن کارهــا ایــن اســت که
عکســهای دو نفری زوج جوان را
در روز دیگری قبل از روز جشن به
ثبت برسانیم تا در روز عروسی ،از
زمان استفاده بهینه بنماییم.
تمهیدات و وسایل کار هر عکاس
و یا فیلمبردار بــا دیگری متفاوت
بــوده و هــرکســی شــیوه عمل و
ادوات خاص خود را دارد .مواردی
کــه در زیر ذکر میگــردد منحصر
به «اســتودیو فوتوبــوک» بوده و
دیگران هیچ الزامی به تبعیت از آن
ندارند.

لیست تجهیزات تصویربرداری از
مراسم عروســی که ما همیشه در
زمان جشن ها به همراه داریم:
• همــراه داشــتن دو دوربیــن
عکاسی برای آنکه اگر به هر دلیلی،
دوربین اصلی از کار افتاد ،دوربین
جایگزیــن بتوانــدکار را پیش برده
و وقفــه ای در کار عــکاس بوجود
نیاید.
• لنزهای حرفه ای با مشخصات
زیر :یــک لنز 50یــا  100میلیمتر
پرایم برای ثبت پرتره های هنری،
یک لنز تله بــرای تصویربرداری از
فاصله ی نسبتا دور ،یک لنز نرمال
بــرای ثبــت عکســهای گروهی 4
تــا  6نفره و یک لنــز «واید» برای
ثبت چند تصویر محدود مثال کل
فضای سالن و یا عکس گروهی کل
میهمانان در یک کادر.
• دو فــاش «کبــرا» که یکی با
پخش کننده نور یا «گری فونگ»
بــر روی دوربین نصــب میگردد و
دومی کــه برای تکمیل نقاط تیره
و یا روش کــردن پس زمینه مورد
استفاده قرار خواهدگرفت.
• ســه پایــه بــرای نصــب فالش
کمکی به عالوه «تریگر» بیســیم
برای ارســال فرمان به فالش از راه
دور.
• «بک گراند» و سه پایه مربوطه
بــرای ثبت عکســهای حرفــه ای
در محل جشــن .اســتفاده از این
تجهیــزات باعث خواهند شــد که
عکســهایی کــه در محل جشــن
میگیریم ،شبیه تصاویری باشندکه
در استودیو به ثبت رسیده اند.
• چندیــن کارت حافظــه بــا
ظرفیتهای مختلف و مطابق با نوع
دوربین های عکاسی
• ســه پایه برای دوربین عکاسی

در مواقعی که میتوانیم دوربین را
در یک جا ثابت کنیم.
• فیلتــر «پالریــزه» و «یو وی»
بــرای تصویربــرداری در زیــر نــور
شــدید آفتاب و یا حذف بازتابهای
مزاحم
• باتــری اضافــه بــرای دوربیــن
عکاســی و فالشها به عالوه شارژر
باتریها
• رفلکتــور برای تابانــدن نور به
نقاط تاریک صورت عروس و داماد
در زمان عکاســی در زیر نور آفتاب
و جلوگیری از سایه و روشن شدن
پوست سوژه ها
• فیلتر پارچه ای نور برای پخش
کردن نور بر روی صورت سوژه ها
در زیر نور شدید آفتاب
• دســتمال بدون کــرک ،فرچه
مخصوص و مایع تمیز کننده لنز
دوربین
• «داکــت تیپ» و «کاتر» برای
نصب موقت برخی وسایل
• دو دوربیــن فیلمبــرداری بــا
تجهیــزات کامــل شــامل لنزها،
باتری ،شارژر و کابل های مربوطه
• پروژکتور متحرک روی دوربین
و نیــز پروژکتور ثابت با ســه پایه،
باتری ،فیلترهای رنگی و شارژر
• تجهیــزات صدابــرداری مثــل
دســتگاه «ریکوردر» ،میکروفون
«شات گان» ،کابل های مربوطه،
ســت کامل میکروفون بی ســیم
«الوالیر» ،کارت حافظه ،باتری و
شارژر مربوطه
• گوشی یا «هد ست» مخصوص
برای تســت صــدا و اطمینــان از
کیفیت صدابــرداری دوربین ها و
«ریکوردر»
• ســه پایه ســنگین برای نصب
دوربیــن اول در جایی مشــرف به
کل سالن
• «اســتابیالیزر» یــا لــرزه گیر
برای اســتفاده با دوربین دوم که
متحرکمیباشد.
• تلفــن هوشــمند برای لینک
کــردن دوربیــن هــا وکنتــرل و
فرمان از راه دور
• دســتگاه «تاکــی واکــی» بــا
گوشی برای ارتباط دائمی و سریع
با فیلمبردار دوم و دستیاران
• «مانیتــور» بــرای نصــب بر
روی دوربین های فیلمبرداری و
مشاهده دقیق تر وقایع در زمان
ضبط

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح
-------------

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

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

 پیوند را آبونه شوید:
ساالنه 75 :دالر (با پست سریع)
نشانی خود را به ما ایمیل کنید:

info@paivand.ca

• یک «اســایدر» بــرای حرکت
دادن دوربین بــر روی ریل و ثبت
پالن های سینمایی بدون لرزه
• دوربیــن  360درجه برای ثبت
چند عکس و ویدئوی پانورامیک و
 360درجه
• یــک دوربین کوچک «اکشــن
کمــرا» و پایــه چســبنده آن برای
ثبت محــدود چنــد تصویر خاص
در موقعیتهای ویژه که نمیتوان از
دوربین های بزرگ استفاده نمود.
• «مونوپاد» یا «تک پایه» برای

بــاال فرســتادن دوربیــن در زمان
حضــور در میان جمعیــت و ثبت
تصاویر از باال
• چــراغ قوه کوچک جیبی برای
اســتفاده در مواقــع خــاص و پیدا
کردن وسایل در تاریکی
• کابل ســیار برق یا به اصطالح
«اکستنشن»
• یــک چتر بزرگ بــرای مواقعی
که بارانهای ناگهانی ما را غافلگیر
میکنند!
• یــک دســت آچار چنــد کاره تا

شونده کوچک که همیشه به درد
میخورد.
• و از همه مهمتر ،دستگاه کارت
خــوان برای دریافــت حق الزحمه
از کارت بانکــی مشــتریان که بعدا
 مثل ما مجبور نباشید  -چندســال بی نتیجه دنبــال پولتان از
برخــی خواص بدویــد! قابل توجه
بعضــی ها که بعد از گذشــت چند
ســال ،هنوز با ما تســویه حساب
نکرده اند!
•
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در سیاه چاله حتریم...
نیمه خردادماه سال جاری در
گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته
بود:
«بــا دور زدن تحریمهــا نفت
کشــور را خواهیــم فروخت و
مجلــس شــورای اســامی و
کمیسیون انرژی اختیاراتی را
به وزیر نفت برای فروش داده
است».
بــا این همــه آخریــن گزارش
رویتــرز نشــان از آن دارد کــه
وزارت نفت با ایــن اختیارات
ویــژه هــم نتوانســته از پــس
تحریمهــا و نظــارت شــدید
ایاالت متحده برآید.
آمار اوپک نیز وضعیت بحرانی
بــازار نفــت ایــران را تأییــد
میکند.
آخرین گــزارش ماهانه اوپک
از کاهش  ۱۴۰هزار بشــکهای
نفت ایران طی ماه ژوئیه خبر
داده کــه بر این اســاس تولید
نفت ایــران به کمترین میزان
در  ۳۵سال گذشته و به آماری
شــبیه زمــان جنگ رســیده
است.
جالب اینکه عربستان سعودی
توانســته کاهــش تولید نفت
ایران را جبران کند.
از سوی دیگر آمارهای واردات
نفــت هند و چین نیز نشــان
میدهد ایــن دو خریدار مهم
نفــت ایــران طــی هفتههای
گذشته به سوی واردات نفت
از کشور ونزوئال متمایل شده
و نســبت بــه خریــد نفــت با
اعمال شاقه از ایران بیرغبت
هستند.
امــا در آنســوی قضیه ،همان

>> ادامه از صفحه6 :

میزان اندک نفتی که از سوی
جمهوری اسالمی با همکاری
کشــورهایی چون مالزی و با
چراغ خاموش در حال فروش
اســت نیــز دردی از دردهای
اقتصــاد بحرانــی ایــران را دوا
نمیکند.
درست است که واردکنندگان
نفت ایران چه در زمان شــش
ماه معافیت ســال گذشته در
تحریــم و پــس از آن ،دســت
باال را در معامله با ایران دارند
اما بر اســاس گزارشها ،این
کشورها درباره پرداخت بهای
نفت وارداتی از ایران شــرایط
خــود را بــه شــکل مبادلهی
کاال و یا پرداخت پول محلی،
به جمهوری اسالمی تحمیل
میکنند.
این ســوء استفاده از موقعیت
ضعیف ایــران کــه جمهوری
اسالمی مســبب آن است ،در
دوره نخســت تحریمهــا نیــز
صــورت میگرفــت .واردات
این کاالها بــه بازارهای ایران
کــه آمار برخــی از آنهــا مانند
چوب بســتنی ،نخ و سوزن و
میخ طویله و… پیشتر مورد
توجه رسانهها قرارگرفته بود،
ل هم
در بسیاری موارد مشک 
آفرید.
بــرای نمونــه بســیاری از
تولیدکنندگانی که در شــرایط
تحریــم بــا زحمت توانســته
بودنــد کســب و کار خــود را
حفظ کنند ،با موج کاالهای
بیکیفیــت و ارزان کــه بــازار
ایــران را اشــباع کــرده ،بــا
ورشکستگی روبرو شدند.

اکنــون دایره تحریمهــا آنقدر
تنگ شــده که مقامات نظام
چ به هر
همراه بــا ادعاهای پو 
دســتاویزی چنگ میاندازند
تا روزنه تنفسی برای خود باز
کنند.
حســن روحانــی شــامگاه ۱۵
امــرداد  ۱۳۹۸در گفتگــوی
تلفنــی بــا امانوئــل ماکرون
رئیــس جمهــور فرانســه از
مناســبات و همکاریهــای
بانکــی و نفتــی ایران بــا دیگر
یترین
کشورها ،به عنوان اصل 
«حقــوق اقتصادی ایــران در
برجام» یــاد کــرد .وی اما در
تمام این مــدت هیچوقت به
مردم ایران توضیح نداده چرا
قــراردادی را با آن همه ســر و
صــدا در ژوییــه  ۲۰۱۵امضــا
کرده اســت که این فرصت در
آن فراهــم بوده کــه «حقوق
اقتصادی ایــران» به راحتی از
سوی هر یک از طرفین نادیده
گرفتهشودوتحریمهابازگردد!
روحانــی همچنیــن توضیــح
نمیدهد چطــور محمدجواد
ظریــف کــه امضــای خــود را
پای برجام گذاشــت ،توســط
یکــی از طرفین امضاکنندهی
آن تحریم میشــود و خودش
که با شــور و شعف شعار داده
بود «به عقب باز نمیگردیم»
کشور را از همه نظر به دوران
خیلی عقبتر از ریاســتش بر
قوه مجریه پرتاب کرده است!
به راستی به کدام دستاورد این
شرایط میتوان افتخارکرد؟!
روشنک آسترکی

( < ) 1 877 864-9191

(
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 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

اوکازیون خوب برای سرمایه گذاری
---------------

رستوران برای فروش
---------------

رستوران در پررفت و آمدترین قسمت بلوار سن لوران
 با درآمد خوب
 صندلی داخل و بالکن18  دارای
 دیس های گوناگون
... پوتین و، همبرگر،پیتزا
 با کلیه وسائل و جتهیزات داخل رستوران
:قیمت

75000.00

(+ GST, QST)
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کلینیک مدیکال آلفامدیک

سفر به ایران






Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده
)1253 Rue Guy (Metro: Guy

ASGARI

FARZIN

بدون وقت قبلی

7روز
هفته

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

آرﺷﯾﺗﮑت رﺳﻣﯽ ﮐﺑﮏ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

ﻣدﯾرﯾت ﭘروژه  -طراﺣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن

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

طراﺣﯽ داﺧﻠﯽ  -ﭘﯾﮕﯾری اﻣور ﺷﮭرداری

514.803.5240

فروش کلیه بلیت

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

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

