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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

www.sharifexchange.ca

$

Sharif
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فارکس

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

)(خضر

GUY

 حسابداری و مالیات:مهتاب ثقفی
سال سابقه کاری در کانادا25 با

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

لیسانسدر رشته مدیریت مالی
)H.E.C( از دانشگاه مونترال
CGA کاندیدای انجمن حسابداران

 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

مشاورامالک:آرزوگتمیری

www.ParsPlumbing.ca

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

3 :

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

(514) 561-3-561

Pars Plumbing
& Heating Inc.

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

Tel: (514) 290-2959
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتــام نقاط دنیا
 دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به

ناهیدپاکروان

4010 Ste-Catherine W.

سفر به ایران

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

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

pg. 5
pg. 19

 ستاره5 صــرافی

نادرخاکسار

مشاور امالک در مونتریال

South shore و

______________
Nader Khaksar

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Ramier Realty

Cell.: 514-969-2492
£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d

Courtier Immobilier Agréé

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj
1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337
I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

Courtier Immobilier Agréé
ÏHoTº¼¶nj Â¬kºp ¾£MIw ÏIw 30 pH yÃM IM
مشاور امالک در سراسر مونتریال
¥°¶H
x»oÎ »ÁHoM
kÄoi I¶
}~hT¶
k{ILÃ¶ ·I«ÄHn
·HnHkÄoi
RI¶ki

مسکونی و جتاری
VANCOUVER

E St., PH-A
1410 Lonsdale
 ارزیابی رایگان
H3J 8H9
N. جتاری
Vancouver,
BC,
V7M
های مسکن و
تهیه وام
 2J1
2-0700
Tel.:واردین و
(604)
دانشجویان
تازه982-0909
 وام مسکن برای
2-0800
Fax: (604) 982-0910
s.ca
E- Mail: Vancouver@pars.ca
Minoo Eslami

Cell.: 514-967-5743

(514) 571-6592

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

}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²›
ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd

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

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

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

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

 مینو اسالمیEmail : masoudrealty@gmail.com

Real State Broker
9515 Lasalle Boul. Lasalle
514-364-3315
Ninousoffice:
Givargiznia,
BSc.
meslami@sutton.com

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

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

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

Cell : (514) 571-6592
38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

Cell.: 514-298-4567

2
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مشاور امور مالی

Clinique Medicale Alphamedic

www.Dominiozfinancial.com

Centre-Ville

دکترریموندرضایی

Hiring new doctors!!

1398  دی11  1454  شماره 26 سال

Dr. Raymond Rezaie

Clinic alpha medic is looking for
 اورژانس:پزشک خانواده
physicians to join & work with their
GMF medical group. Please contact:  هم اكنون بوتاكس و فیلر:پزشکان خانواده
توسط جراح پالستیک
Dr Anthony Rezaie: 514-601-7878
Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
پزشک خانــواده
بدون وقت قبلی
 اجنام آزمایش خونDr. ASTGHIK VARTANIAN
Family Physician
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
(Without Appointment)
در محل کلینیک
Dr. HANY KAMEL
 اورژانس
Dr. VAN TINH DUONG
 ساعت24 __________________ جواب در
 پزشکان متخصص جهت امراض
Specialist doctors

ختن
 ه کودکانUE
 س6- 0:
Q

الگی

BOUR
LOUIS
N
A
E
J
DR
 OSTEOPATH
Dr. Lucien Dick
 Dr Shirin BAHRAM,
naturopathic doctor,
 OPTHAMOLOGIST
Dr. Samir Antaki
 ENDOCRINOLGUE:
Dr. Jack Elstein
 UROLOGUE:
Dr. Jean-Louis Bourque
 ALLERGIE:
Dr. Phil Gold
 CARDIOLOGUE:
Dr. Abed G Kahwati
 GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue

:پزشکان متخصص

، قلب،گوش و حلق و بینی،روانپزشک،جراح ارتوپدی
،انکولوژیست،جهازهاضمه،متخصصزنان،جراحعمومی
... بیماری های عفونی و،جراح کلیه و مجاری ادرار

 ORTHOPEDIE:
Dr. Faramarz Dehnade
 ONCOLOGIE:
Dr. George Wakil
 ORL:
Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE:
Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Théodore Kass
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Naji Wakil (spécialité
CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

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

Tel.: (514) 933-8383

روز7
هفته

1253 Rue Guy













Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

، مشاور امور مالی

 وام های بانکی و خصوصی

 سال سابقه درخشان۲۰  با بیش از
 مشاور و مدیریت سرمایه گذاری
در پروژهای ساخت و ساز

:برای اطالعات بیشتر با ما متاس بگیرید

ARASH JAMI

آرش جامی

4030 Boul. de la cote-vertu , Suite 111,
Ville st-Saint-Laurent, H4R 1V4

dominiozfinancial@gmail.com
_________________________

Cell.: (514) 647-1601

2020 RAV4 LE FWD
Starting at $ 29,995 + Taxes

2020 PRIUS PRIME

Starting at $ 29,495 + Taxes
Including Government Refund

بامدیریت

CERTIFIED USED VEHICLES AVAILABLE

الکس پورقناد

Contact Alex Pourghannad
for additional rebates

وام با نرخ بهره

Financing

%
0

for certain
برترین سرویس و ارزان ترین بها برای هموطنان گرامی
cars only
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 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.

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

514 376-9191
www.alixtoyota.com
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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
• ایمپلنت
• 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 شیما عبداحلسین

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

Tel.: 514-731-1443

PAIVAND: Vol. 26  no.1454  Jan. 01, 2020
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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

1308 Boul. Virginie-Roy
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
3 bed., 2 + 1 Bathrooms/Powder
1300 sq. ft..
$449,000

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
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www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

Turkish Airline
Promotion:
3 baggage
:اسپشیالترکیشایرالین
سه چمدان

هر نرخی
،دارید
از ما ارزان تر
بخواهید

برای اطالعات بیشتر
.با ما تماس بگیرید
____________

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

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

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

Head Office:

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

2020 COROLLA SE

2019 RAV4 FWD

PURCHASE FINANCING AT

LEASE STARTING AT

0.99%

*

$

85

/WEEKLY*

2019 CAMRY SE

2019 CH-R

LEASE STARTING AT

PURCHASE FINANCING AT

$

84

/WEEKLY

*

1.79%

*

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
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ایـــران...
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هر شنبه و یكشنبه
دل و جگـر
تازهگوسفندی
موجود می باشد

6
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بستن
یسنتیوفالوده
وكلو
چهفومندركلبه
ع
موجانخاطرات
خوش ایران را
زندهمیكند

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

م .آزرم

1454

no.

Vol. 26, Jan. 01, 2020

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

چهار دهه فرار از وطن؛

پناهجویانایرانیبهکجارفتهاند؟

"به ایران باز نمیگردیم" شعارگروهی از پناهجویان ایرانی در مقدونیه که
میخواهند به غرب اروپا برسند (سال  ۲۰۱۵میالدی)
آمارهــای پناهجویانی با ملیــت ایرانی ،از ســال ۱۹۸۰( ۱۳۵۹میالدی)
وارد دادههای کمیســاریای عالی ســازمان ملل متحد برای پناهندگان
شــده است .در پایگاه دادههای سازمان ملل متحد که اطالعات مربوط
به پناهجویان جهان از سال  ۱۹۵۱ ( ۱۳۲۹میالدی) را نشان میدهد،
آماری از پناهجویانی با ملیت ایرانی ،قبل از انقالب ایران در سال ۱۳۵۷
وجود ندارد.
براســاس این دادهها در ســال ۱۳۹۷؛ حــدود  ۲۱۷هزار نفر ،با ملیت
ایرانی در کشــورهای مختلفجهان پناه بردهاندکه به آنها پناهندگی
(یا وضعیتی مشابه آن) اعطا شده یا آنکه تقاضای پناهندگی کرده و در
انتظارپاسخهستند.
شــمار پناهندگان ایرانی از ســال  ۱۳۸۸روندی صعودی داشته و از سال
 ۱۳۹۵تا حد بیسابقهای افزایش یافته است.
وضعیت سال به سال پناهجویان ایرانی از  ۱۳۵۸تا ۱۳۹۷
تعداد پناهجویان از سال  ۱۳۸۸روندی صعودی داشته و در سال ۱۳۹۵
به باالترین رقم از اول انقالب رسیده است
(منبع :سازمان ملل متحد)
آمارهای ســازمان ملل متحد نشــان میدهد که در چهار دهه گذشته،

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،
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
•
•
•

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

•

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

•

Distributed Free

________________

Boulangery PAIN AZER
1153 Rue Notre Dame
Lachine H8S 2C5 QC

Tel.: 514-634-6363
{>> ادامه در صفحه}8 :

آگهی :پیوند

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

Boulangery PAIN AZER

آلمــان مقصد اصلــی پناهجویان ایرانی بوده اســت .این کشــور به طور
متوسط در یک دهه اخیر هرسال میزبان  ۳۳هزار پناهنده یا پناهجوی
ایرانی بوده است.
عراق و ترکیه کشورهایی هستند که پناهجویان ایرانی در دفاتر سازمان
ملل در این کشورها ،تقاضای پناهندگی میکنند و بعد به کشورهای دیگر
سپرده میشوند .در حالی که ترکیه به صورت معمول محلی برای اعالم
پناهجویی ایرانیان بوده ،دو موج بزرگ پناهجویان ایرانی در عراق یک بار
در جریان جنگ دو کشور و یکبار هم بعد از خودمختاری کردستان عراق
در سال  ۱۹۹۱رخ داده و بعد از آن هرسال به حدود  ۱۱تا  ۱۳هزار ایرانی
در عراق پناهنده بوده یا تقاضای پناهندگی داده بودند.
آلمــان ،بریتانیا ،آمریکا و اســترالیا ،دیگر مقصدهای عمده پناهجویان
ایرانی بوده اند.
ایرانیان بیشتر به کجا پناه بردهاند؟
ده کشور *زیر در یک دهه اخیر به طور متوسط بیشترین تعداد پناهجویان
و پناهندگان ایرانی را داشتهاند.

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

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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شعر و ترانه...
خجل از خون پویا بختیاری!
از آن روزی که دادم رای آری
فقط شرمندگی و شرمساری
از آن چه گفتم وکردم پشیمان
نبوده حاصلش جز بدبیاری
نبوده حاصلش جز آه مردم
تورم ،فقر ،بیکاری ،نداری
شکمهای تهی از نان خالی
غم و اندوه و ماتم ،اشک و زاری
هر آن چه نخبه در خانه نشسته
و یا از آب و خاک خود فراری
امور ملک دست اهل منبر
شیوخ روضهخوان ،مداح و قاری
خجالت میکشم از روی مردم
ازینگندآفرینی،گندکاری
خجل از مام ستار بهشتی
خجل از خون پویا بختیاری...

www.paivand.ca since 1993

در مراسم تشــییع پیکر فرهاد در مریوان ،نان به جای
مــردم ســخنگفت .تکههای نان در دســتان خســته
مــردم ،از ظهور روزگاری تازه در ایران خبر داد .کســی
نیســت زبان نان را فهم کنــد .اصولگرا طناب برگردن
دولت انداخته ،دولت در حال فرار از معرکه است و آنکه
در خیال براندازی است ،از بی کفایتی نظام داد سخن
داده است .اصالح طلبان هم لکنت زبان گرفتهاند .آنها
سه دهه است همینطور با هم درگیرند .اما امروز همه
گویی از معرکــه پرتاند ،نان از روزگاری تازه خبر آورده
است .نان سیاسی شده است.
هنگامی امری سیاسی شده که به مساله اصلی مردمان
یک دیار تبدیل شده باشد .آنگاه دیگر مساله فقط به یک
گروه منحصر نیست ،آنچه سیاسی شده به معیار ارزیابی
همه چیز تبدیل میشــود .وقتی نان سیاســی نیســت
بازهم گرســنگان از فرط گرسنگی میمیرند اما دیگران
که ناظر مرگ آنان هســتند ،تاسف میخورند و از ترس
آنکه سرنوشتی مشابه پیدا کنند ،به اندوختن مال و فکر
روز مبادا پناه میبرند .اما وقتی نان سیاســی میشــود،
گرســنگان به جای آنکه در عزلت تنهایی خود بمیرند،
با دیگرگرسنگان پیمان مقاومت میبندند اقشار دیگر را
هم فرامیخوانند ،دیگران هم به آنان خواهند پیوست.
همگان اعم از گرسنگان و دیگر اقشار مشروعیت نظام
را با معیار نانی که برای زندگی مردم فراهم کرده قضاوت
میکنند.
نان رقیبانی را از میدان تمرکز حیات سیاسی بیرون رانده
اســت .دیگر این اسالم نیست که در کانون توجه مردم
اســت .آزادی و عدالت و معنویت هم نیست .آنها همه
ناماند .هرکدام عبادتگاه و دربار و تشــکیالتی دارند با
مفسران وکارشناسان و اهل فن .هرکدامشان چیزی را
مقدس کردهاند و دوستان و دشمنانی ساختهاند .نان،
این همه را از کانون بیرون رانده و خود در کانون حیات
سیاسی مردم نشســته است .نان نام نیست ،یک ماده
ضروری برای بقاء است .همه ارزشها و مفاهیم و نامها
را از صحنه بیرون رانده و خود در کانون نشسته است.
برای دفاع از اسالم ،ثابت کنید چه کمکی به نان مردم
میکند ،برای دفاع از دمکراسی و عدالت نیز.
حال دیگر رابطه سیاســی میــان ارواح و باورهای مردم

صدای تیشه فرهاد

وقتی
نان
سیاسی
میشود

منعقد نمیشــود ،تنهــای مردم اســت که
بنیاد حیات سیاســی را استوار میکند .ارواح
گویــی به عرصه خصوصی رفتهاند و تنها در
عرصه عمومی باقی ماندهاند .آب ،نان ،آرامش
اعصاب ،ســامتی ،لذت ،به جای عبودیت،
اخــاق ،میراث ،و معنویت و تاریخ نشســته
اســت .اینها همه مطــرودان کالم انقالبی
بودند .مطرودان کالم اصالح طلبان و مطرودان کالم
براندازان نیز.
نان خواســت توســعه را به حاشــیه میبــرد ،خبری از
افتخارات ملی ندارد .نان نمیداند وحدت یا اقتدار ملی
چه معنایی دارد .نان دغدغه وطن و دوســت و دشمن

ایدئولوژیک ندارد.
با همه اینها ،نان از همه طبیعیتر است .کینه اگر
میزاید ،صادقانه و انسانی است ،عشق و پیوند اگر
خلق میکند ،کاسهای زیر نیم کاسه پنهان نکرده است.
نان برابری طلبانهترین خواست عرصه سیاسی است.
به شــرط اولیه بقاء اشاره دارد شرطی که برای همگان
برابر اســت .شــفاف اســت ،کمتر میتوان بــه نامش،
خلق را فریــب داد .چیزی گفت و چیز دیگر مراد کرد.
یوتوپیایــی را وعده نمیدهد .مردم را به جایی در آینده
دور ارجــاع نمیدهد .از همین جا و هم اکنون ســخن
میگوید و آنقدر فوری اســت که به هیچ روی نمیتوان
آن را به جایی و یا فردایی موکول کرد .خواست نان،
پایان همه ریاکاریها و ستمکاریهایی است که نامها
بر مردم روا میدارند.
فراموش نباید کرد که در عین حال ،نان برکت است.
مردمان آن را میبوسند و از پیش پای برمیدارند .نان
خود زندگی است .اگر هم چیزی را تقدیس کند ،خود
زندگی است .مردمان را به شکرگذاری فرامیخواند و
چشمها را به سوی خدا.
صدای نان ،همان صدای تیشــه عاشقانه فرهاد است.
مردم مریوان اولین کســانی بودند که این صدا را خوب
شنیدند و صدای نان را ترجمان سیاسی کردند.

محمدجوادکاشی

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

بازدرکنارتانبرایاجرای
مراسم زیبای عروسی تان
مبتنی بر رزرو قبلی
قیمتویژهبرایاگوست۲۰۲۰
مجری مراسم زیبای

عقــدایرانی
و کانادائی

و بسیاری دیگر

سفرۀ
ع عقد
روس

_________________________

Nazgol Fallah Toussi,

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

Tel.: (514) 697-0225

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

949-298-0204

محمدرضاعالی پیام -هالو

Voyages Lexus

دفتر ثبت رمسی ازدواج و طالق ( )CIVILو شرعی
کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی |

نشانی:

و

________________________________
1455 PEEL, local 148

•
•

210 St Jacques St, Lachine, QC H8R 1E2
514-247-1732

مرکزکاریابیجوانان

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال :شیخ صاحل سیبویه
تلفن514-366-1509 :
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•
•
•

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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ایران :نگاه...

www.paivand.ca since 1993

راهبردهای اصالحطلبان برای رقابت در بیعت۹۸
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فق
ط قرار است بمانیم و شاهد مرگ
تدریجی مانباشیم...
مردم ایران از یاد رفتهاند؟!

•
سمیراقیاسی مردمی که ســ
ختی
هــ
ای
گر
انی
چرا
در
ده
ن
گرم کردن تنور
ای ما دیده نمیشود؟
میدانم همان هوای مه گرفته پر
و مشــکالت اقتصادی کمر
شان
چرا
ه
یچ
ا
از
نسا
عنا
،۹۸
آبــان
ســرکوب
بعــد از
نی،
ه
صر
شیمیا
یچ مسئولی،
یی که ما تنفس را خــم کــ
رده
و
حتی
دی
گــر
ت
وان
ه
یچ
ســران اصالحطلبان با دعوت
وجدانی ،تلخ کامی این مردم
مــی کنیــم ،در ریــه م
ســئولین رساندن خرج و د
خل به همدیگر رانمیبیند؟
ک
عمومی از همه فعاالن سیاسی
شور رفت و آمد می کند یا اینکه
را ندارند و حتی دیگر صورتهای
شان
ه
مه
ب
اید
ه
بمی
ــوا
ریم
برای نامنویســی ،تالش دارند
را
تا
شن
هــم
مثــل سـ
یده شویم؟
ـایر مواهب با سیلی هم سرخ
ن
می
شود
حاال
درد
آ
نجا
خونهــای ریختــه شــده را با
ست که حتی با مردن هم
زندگیشــان به صــورت ویژه
گند باید برای تنفس و داش
تن
ه
وای
شن
یده
نمی
زدا
شــو
یی
کشیده شدن صفها در مقابل
یم! مگر کودکان
و پاکسازی کرده و به وجود
ســالم هــم رویا ببافنــد و منتظر
مع
صوم
ــی
م
که
بارک
به
بشویند.
حوزههای اخذ بیعت،
خا
شان
طــر
سرا
تحریم و
زیرمیکنند؟
امداد الهی باشندکه
گویا
او
هم
از
نبـ
ـود
دارو
جان میدهند شــنیده
این سیاســت ،دقیقا مشــابه مســئولیت و تعهــد اجتماعی
و ما دل بریده و رهایمان کر
ده!
می
شون
د؟
مگر
پ
سر
سیاست هســته سخت نظام شغلی که هیچ! وا
کولبر نوجوانی
قعا برخی از این گنــاه مــا م
ردم
چ
یسـ
ـت
کــه
در
کــه
بوده است:
در ســرمای کوه وقتــی برای
حضرات وجدان و انسان
یت را هم ســرزمینی زندگــی
میک
نیم
که
پر
تام
ین
زن
دگی
بــه
آوردن قشــر برخــوردار از
ش یخ میزند شنیده
راحتی دفن کرده اند آنقدر که
از نعمــت طبیعی و گنجینه ه
ای
می
شــ
مجیدمحمدی نامشــهور بــودن همچنان
ود؟
حـ
مگر
ـال
پد
امتیازهــای حکومت به عرصه
خر
ری
اب
که
و نفــ
به خاطر
س گرفته و تن ارزشــمند ص
نعت
ــی
و
م
عدن
ــی
و
ف
قــر
خیابان ،بــرای نمایش قدرت .بیمار و دردهــای
خودکشــی میکند شــنیده
 19دســامبر  -همــه قرائــن و اکثر نامزدها برای امتیاز
بی درمان بچه کشــاورزی و
آب و هــوا و منابــع میشود؟
و
بــز
موضعگیریها نشان میدهند که افــکار
اما اصالحطلبــان میخواهند
رگ و پیر و جــوان این ملت ط
عمومــی ،دادن به
بیعــی اســت اما هیــچ چیزش
م
گــر
م
ــاد
ن
ری
جیـ
کــه
ـب
اگر تردیدهایــی در میان مدعیان
داشــت،
کارکــرد
ق
صندو
ها
ســر
بر
را
کار
ایــن
بــ
هی
رای
ــچ
هزینــه
ارزش و اه
میتــی نصیب خودمان نمی
ش
ود؟
زن
دگی
و
رقیب
ب
چه
اصالحطلبــی در ایــران در بــاب بالفاصلــه بعــد
انجــام دهنــد .اصالحطلبان برایشان ندارد!
هایش کلیه میفروشد
گناه ما چیست که مسئولین
مان
شــن
یده
می
شــ
مرد
می
ود؟
در
حکومــت
کــه
داننــد
ی
م
که
ما
آنقدر
قرار نیست
رقابــت و مشــارکت در بیعــت  ۹۸از شــکلگیری گرم کردن
نجابت و شرافت به جای مدیر
یت
م
شک
الت
و
رفع
د
یده
(در ایران انتخابــات وجود ندارد) فراکســیونها و
شــویم .قرار نیست شنیده
وضعیت بسیار دشواری قرار به خرج دادندکه حتی دیگر
تنور
حقوق نواقــص بــه فکر حل م
شــک
الت
ش
ــوی
م...
قرار
ا
طبی
وجود داشــت ،بعــد از اعتراضات انتخــاب رئیــس
دارد و اگــر در ایــن وضعیــت
عی و بدیهی
ست همگی با هم
شان به رسمیت ســایرکشــو
رها و تامیــن منافــع بمیریم.
شنا
خته
در
آبان این تردیدها رفع شــده اســت مجلــس،
پاداش
بعدا
باشند،
آن
حامی
نمی
شود و حتی
دیگر حق خــود و زنده باد و
م
رده
باد
گف
تن
نخ
بــه
ها
ا
و میخواهند با قوت هرچه تمام ،معــرض دیــد
یمــان یکــی یکــی کوچ
خواهنــد گرفت ،یــا حداقل عتراض و خواســتن را برای خود
های سیاســی صد من یک
غا
زی
کرد
نــد
و
آ
نان
الزم
ن
که
در این ماجرا شــرکت کنند .دیگر عمــوم قرارگرفــت و بیش از پیش فشــارها بر آنها کاهش خواهد
مانــده اند پای
می دانند! مردمی که با همه ه
ســتند کــه جــز دود ،گرانــی و
رفت
ــن
ن
دار
ند.
ســ
اما
ختی
ه
نه شــرط و شــروطی برای شرکت موجب رسوایی سیاسی آنان شد .یافت .ظاهرا آنها علی خامنهای
ها
یچ
و
ک
ک
س
ندید
مبودها و
دردهای تحریــم و بدبختــی
چیــ
زی
ع
اید
و
ن
خو
اسـ
ـت
ای
دارنــد (مثــل رد شــدن برخــی از به همین دلیل ،آنها نتوانستند در را بعــد از چهــار دهــه ،هنــوز
ببینــد و بشــنود که
ــن مملکت از زمان نابســام
انی چشمانمان نخواهدکرد؟
ا
ین
م
ردم
و
ص
هــ
بور
از
رج
نامزدهایشــان از صافــی تنــگ مجلس دهــم بروز
جناحی خاصی نشناختهاند.
و
حدا
ِ
مــرج اوای
قل حقوق
ــل انقالب تا گناه ما چیسـ
ـت
که
هم
ب
اید
درد
ا
نس
انی
بی بهره اند و صدایشان در
شــورای نگهبان) ،و نــه از این که داشته باشند .اگر این موضوع بار رهبــران اصالحطلــب ،از هر خرابی و سختی های بعد از ج
نگ بیکاری وگرسنگی و فقر را
تح
مل
گلو
خفه
شده
اس
ت...
مشــارکتکنندگان ،آنها را نادیده دیگر تکــرار شــود ،موجب ریزش گروه و شــاخه ،در این دعوت ســاختند به ا
مید روزی که کشور کنیم هم
حق
تنف
س
ســ
الم
را
از
دی
بگیرنــد ،نگراننــد .آنهــا میدانند بیشتر آرای آنها خواهد شد.
حضور دارند .از
ِ
کروبی در حصر به ثبات برســد و قدر
گــر نه توان دعا داریم و نه امید
صبوریشان دست بدهیم و س
قف
آ
رزو
های
مان
به
فر
دای
بهتر....فقط قرار است
که منافعشان توسط نظام تامین نشان هاینرخداد،ازروزهایثبتنام تــا خاتمــی ممنوعالتصویر ،دانســته شــود لیکن ان
گار هرچه به کف زمین برسد؟
بما
نیم
و
شا
هد
م
رگ
میشــود ،نه مــردم .البتــه چون دیــده میشــود و همانهایــی که و از مجاهدیــن انقــاب تــا نجابت بیشتر
تدریجی مان
شود حق و حقوق چــرا هیچک
س
ص
دای
مــا
را
ن
می
با
شی
م...
میدانند که مشارکت باال نخواهد بدون تعلق به جناح اصالحطلبی و کارگــزاران؛ البتــه بــدون آن کمتری نص
یب آدمها می شود ...شنود؟
بود ،نگران عدم کسب کرسیهای تحت عنوان «معتدل» در فهرست که برنامهای اصالحی عرضه
(مردم ساالری)
مجلس هســتند .بــر ایــن مبنا ،اصالحطلبــان قرارگرفتنــد (مثل کنند.آنهافقطمیخواهندنامشان
چارهای جز تقرب به نظام از طریق بهروز نعمتی) ،ثبت نام کردهاند و مطرح باشد و برکرسیهای قدرت چیــز دیگــری اســت .در بیعــت غیر از رهبران مافیایــی که دارای سیاست رسمی فعال باشد ،و با
مشارکت در بیعتها ،یعنی همان امید دارند در فهرست آنها باشند .تکیه زنند؛ بــدون آن که وعدهای آینده ،رای هر دو جناح جمهوری منابــع و ارتباطــات الزم با بیت و سیاستضدامریکاییوضداسرائیلی
جایــی که نظام روی آنها حســاب البته تعدادی از اعضای این جناح بدهنــد یا برنامــهای ارائــه کنند ،اســامی ریزش خواهد کرد؛ چون سپاه و شــورای نگهبان هستند؛ رژیم فاصله داشته باشد؛ چون این
باز میکند ،ندارند .در این شرایط ،منتقــد این امتیــاز دادن بودهاند ،چون میدانند کــه توانایی برآورده احتمال دارد که دستکم بخشی از بــدون آن که در بیرون و در فضای راهبرد در همه ابعاد سیاستهای
آنــان چــه راهبردهایی بــرای این اما به همان دلیلــی که این امر در کــردن آنها را ندارنــد .آنچه آنها به معترضان ،از بیعت کنندگان با هر عمومــی ،از این ارتباطات و منابع رژیم منعکس شده است.
کنش سیاسی خود در نظر دارند؟ بیعــت  ۹۴انجــام شــد ،در بیعت ایرانیــان سالهاســت بدهکارند ،دو جناح در بیعتهای قبلی بوده سخنی بگویند .پدرخواندههای هر علیرغــم همــه ایــن راهکارهــا،
انتظار دارندکه از این مشارکت چه  ۹۸هــم انجام خواهد شــد؛ چون این اســت که روشن ســازند ،چرا باشند.
دو جناح ،روحانیونی هســتند که بعید اســت کــه شــورای نگهبان
چیزی نصیب آنها شود؟
اصالحطلبــان نمیتواننــد بــدون بدون هیچ برنامه اصالحی ،خود را بــه همیــن دلیــل ،بخشــی از روی مواضع و سیاستها میتوانند نامزدهــای شــناخته شــده آنهــا
•
چهرههــای جنــاح اصالحطلــب روکش اسالمی بزنند و به خالیق را تاییــد کنــد .شــورای نگهبــان
همکاری با بخشــی از اصولگرایان اصالح طلب مینامند.
امتیاز دادن به رقیب
(که آنها را «اعتدالی» مینامند) ،تصور اصالحطلبان این اســت که دعــوت خاتمی بــرای ثبت نــام را عرضه کنند.
بسیاری از اصالحطلبان را به دلیل
در بیعــت  ،۹۴اصالحطلبان ،هم در رقابتهــای سیاســی حاضــر پایگاه رای آنهــا در اعتراضات آبان لبیک نگفتند ،چــون میدانند که •
رقابتهــای جناحــی و کینههای
برای فریب افکار عمومی در نشان شــوند« .کارگــزاران» بهشــدت  ۹۸فعــال نبوده اســت و آنها ضرر بیعــت  ۹۸رونــق چندانی نخواهد تاییدسیاستهایگسترشطلبانه قدیمی رد صالحیت میکند؛ خواه
چندانی از ایــن رویدادها نکردهاند داشــت .آنهــا متوجه شــدهاند که خامنهای
شــانس ورود به مجلس را داشته
دادن پیــروزی در بیعت (کســب خواهان این همکاری هستند.
اکثریت مجلــس) و هم برای ابراز طنز سیاسی امروز ایران این است (شــکوری راد) .آنها کــم درآمدها تهیدستانی که به خاتمی و روحانی اکثــر مدعیــان اصالحطلبی (جز باشــند ،یا خیر .دســتگاه رهبری
وفــاداری بــه خامنــهای و ســپاه ،که جناحهای درون یک حکومت را پایگاه رای جناح مقابل دیدهاند امید بســتند تا شرایط را برای آنها رفسنجانیوکرباسچی) دریکدوره و شــورای نگهبــان ،جناح مدعی
حدود  ۵۰نفر از جناح مقابل را در فاســد ،خونخــوار و ناکارآمــد ،و تصــور میکنند که بر اثر کشــته بهبــود بخشــند ،امــروز مایــوس در برابر سیاســت گسترشطلبی اصالحطلبــی را میخواهــد ،امــا
فهرستهای خود قرار دادند.
خــود را اصولگــرا ،اعتدالگــرا و شــدن معترضــان ،آرای جنــاح هستند.
نظام و جاهطلبیهــای خامنهای فقط نســل جوانتر و بیخاصیت
مقابل ریزش خواهد کرد .واقعیت •
و فرماندهــان ســپاه ،ســکوت آنهــا را که تابع باشــد و صرفا این
این تاکتیک ،که در ابتدا به خاطر اصالحطلبمینامند.
تقلیل سیاست به سیاستورزی
میکردنــد .امــا در ماههای قبل از عنوان را برای تزیین بیعت نظام،
زیر عبا و عمامه
بیعــت  ،۹۸با صراحــت از مداخله تحت عنوان انتخابات ،یدک کشد،
این ،کاری اســت که هر دو جناح در عــراق و ســوریه و لبنان و یمن اما برنامهای برای اصالح نداشــته
چهار دهه فرار از وطن >> ...ادامه از صفحه8 :
چهل ســال اســت انجام دادهاند و دفــاع میکننــد؛ بــدون آن کــه باشــد و در نقاط بحرانی کامال در
*ترکیه و عراق معموال کشورهایی بزرگترین پناهگاه برای پناهجویان بریتانیــا بــه شــکل قابــل توجهی یک بار دیگر میخواهنــد آن را در توضیح دهند این سیاســت تا چه برابر رهبر مطیع باشد و به چالش
هســتندکــه پناهجویــان در دفتر منطقه تبدیل شده ،در سال  ۱۳۹۷افزایش یافته است
بیعت  ۹۸تکــرار کننــد .آنها البته حد در چارچوبهای اصالحگرایانه با سیاستهای وی برنخیزد.
ســازمان ملــل متحــد ثبــت نام میزبان حدود  ۴۰هزار ایرانی بوده (منبع :سازمان ملل متحد)
برای انحراف افکار عمومی وانمود قــرار میگیــرد .این سیاســت ،به اعضــای فراکســیون  ۱۰۵نفــره
میکننــد و از آنجا به کشــورهای است.
در سال  ۲۰۱۸میالدی ،در جهان میکنند که مســتقل از روحانیون امنیــت کشــور نیــز هیــچ ربطی «امیــد» در مجلس دهم ،الگوی
میلیون
۳
و
پناهنده
نفر
میلیون
۲۰
دیگر فرستاده میشوند
را
مدتی
آنکه
از
بعد
پناهجویان
و بیت تصمیم میگیرنــد .هر دو نــدارد؛ مگــر مقابله بــا نیروهای خوبی برای نامزدهای اصالحطلب
(منبع :سازمان ملل متحد)
مطابق قوانین کشور میزبان  -به و  ۵۰۳هــزار پناهجو بودهاند .این جنــاح در این نکته توافق دارندکه امریکایی در منطقه و ایجاد دردسر در بیعت  ۹۸است:
ن

باالتری
پناهنده
یا
پناهجو
تعداد
پناهجویان
در یک دهه اخیر ،شمار
کنند،
ی
م
زندگــی
پناهنده
عنــوان
خیابانعرصهسیاستورزینیست بــرای اســرائیل .در دوران بعــد از مشــهورترین چهــره آنهــا علــی
ایرانــی ،تا حــد بیســابقهای باال معموال به عنوان شهروند ان کشور آمــار ثبت شــده در جهان اســت .و اعتراضــات خیابانــی بینتیجــه «جنبش ســبز» که اصالحطلبان مطهــری بــود کــه نه خــودش را
رفتــه اســت .دادههــای ســازمان پذیرفتهمیشوند.
همچنین  ۴۱میلیــون نفر هم به است ،چون میخواهند تصمیمات «اهــل فتنه» نامیده میشــدند و اصالحطلــب معرفی میکــرد و نه
اخیر
دهه
یک
در
ملــل متحــد نشــان میدهــد که کشورهایی که
یا
سیاسی
اجتماعی،
شرایط
دلیل
را در پشــت درهــای بســته و بــر ســرنخ آنها بــه امریکا و اســرائیل برنامهای برای اصالح امور داشت،
بعد از آلمان ،ترکیه و بریتانیا ســه مقصدهایاصلیپناهندههای
جنگ از خانه خود رانده شدهاند.
اســاس منافع و دغدغههای خود ،ربط داده میشد ،آنها به سیاست بلکــه سیاســتهای مهندســی
کشوری هستندکه باالترین تعداد ایرانی بودهاند
• با ســیگنال مثبــت پدرخواندهها ضدامریکایی و ضداســرائیلی دهه فرهنگــی و اجتماعــی رژیــم را بــا
پناهجویان ایرانی را ثبت کردهاند .در یک دهه اخیر شمار پناهند ه یا
بگیرند .از عرصه خیابان که بیرون شصت خود بازگشتند.
شدت دنبال میکرد.
ترکیــه کــه در ســالهای اخیر به پناهجویان ایرانی در آلمان ،ترکیه و
برویم ،چیز زیــادی باقی نمیماند در ایران امروز ،نمیشود کسی در
•
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انواعلوازمیدکیاتومبیلهای

نگاهــی به نقش تصمیمات فردی و
مسئولیتنهادهایملی

بهروز شاکری فرد
ِ 25دســامبر  -زمستان هر سال
آلودگــی هــوا در کالنشــهرهای
ایران و به خصوص تهران خبرساز
میشــود .اوضــاع رو بــه بهبــود
نیســت؛ بلکه در حال بدتر شــدن
اســت .اما چرا مشــکلی که تا این
اندازه واضح اســت ،نادیده گرفته
میشــود و شــهروندان بــه زندگی
عادی خود ،که شامل فعالیتهای
آالینده است ،ادامه میدهند؟
چرا منبع این آلودگی باید مشمول
یارانههای دولتی شود؟
وظیفه پاسداری از هوایی که همه
تنفس میکنند به عهده چه کسی
ست؟ نهادهای ملی یا مردم؟
ایــن پدیــده یکــی از ملموسترین
نمونههای آلودگی محیط زیســت
در ایــران اســت؛ و البتــه یکــی از
بهتریــن نمونههــا بــرای بررســی
تصمیم
محیطی کــه در آن اتخاذ
ِ
به ظاهــر درســت توســط اجزاء،
مجموعه را دچار مشکل میکند.
رفتــار میلیونهــا نفر از ســاکنان
شــهری مثل تهــران ،که هــر روز
برای تردد به ناچار از وسایل نقلیه
آالینده استفاده میکنند ،به ظاهر
منطقی ست:
هر کــدام از آنها ســهمی ناچیز در
وخامــت مشــکلی دارند کــه ً
فعال
برایشــان قابــل تحمل اســت .اما
در مجمــوع ،کل جامعــه از ایــن
رفتار آسیب میبیند .این پدیده را
میتوان خســران جمعی مبنی بر
تصمیم فردی نامید.
بررسی پدیده آلودگی هوا تعدادی از
ابزار تحلیلی رایج را  ،که به منظور
دریافت و بررســی رفتــار جوامع از
آنهــا اســتفاده میشــود ،نمایان
میکند .این ابزار به پرسشهایی از
این قبیل میپردازند:
چگونه می تــوان رابطــهای میان
سود و ضرر یک رفتار تبیین کرد،
زمانی قابل
در شــرایطی که فاصله
ِ
توجهی بین این دو وجود دارد؟
در چــه شــرایطی ممکــن اســت
ِ
فــردی درســت ،یــک
تصمیــم
ِ
مجموعه را در موقعیت خطرناک

قرار دهد؟
منابع محــدود را چگونه باید بین
اعضــای مجموعهای کــه بازدهی
متفــاوت دارنــد (شــهرهای یک
کشور) پخش کرد؟
آیا باید منابع را صرف عضوی کرد
کــه عقــب مانــده و آن را بــه بقیه
نزدیکتر کرد؟ یــا باید منابع را به
عضــوی اختصــاص داد که از بقیه
بهتر عمل میکند؟
در ایــن یادداشــت کوتــاه ،بــه
پرســشهایی میپردازیــم کــه در
زمینههایــی همچــون محیــط
زیســت ،مدیریت منابع ،اقتصاد،
و نیــز تصمیمــات
فــردی و اجتماعی
کاربرد دارند.

وارد میکند مطلع است.
اما فقــدان رابطهای ملموس بین
درآمــد امــروز و هزینههایــی کــه
ســالها جلوتر باید بابــت درمان
بیماریهــای ناشــی از تنفس این
آلودگیها بپــردازد ،توانایی اتخاذ
بهتریــن تصمیــم را از او ســلب
میکند.
مشــکل فقــط فاصلــ ه  ۳۰یــا ۴۰
ســاله بین انجام عمل و رویارویی
با عواقب آن نیســت ،بلکه همراه
بودن این مشــکل با عدم قطعیت
ِ
تصمیــم گیــری منطقــی را غیــر
ممکنمیکند:
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گذر زمان
تاثیر ِ
ِ .۱
بر رابطه سود و
زیان یک رفتار
تحلیل و مقایســه
ســود و زیــان یک
رفتار ،در شــرایطی
کــه هــر دو در یک
زمان واقع شــوند،
ســاده اســت .امــا
ارزیابــی خســارتی
شهردار
که با عدم قطعیت مواجه
این فــرد نمیدانــد در چه
تهران:
است و سالها با آن فاصله
زمــان دچــار اختــاالت
باید شهر
داریم ،دشــوار و پیچیده
تنفسی خواهد شد ،و هزینه
را ختلیه
میشود .برخی از رفتارها،
درمانش چه مقدار خواهد
میکردیم
عادتها ،هنجارها ،و نیز
بــود .اگر ایــن اطالعات را
مشاغل ،فاصلهای زمانی
در اختیــار داشــت ،شــاید
میان انگیزه اصلی از انجام
تصمیــم میگرفــت در
یــک عمل ،و زیان ناشــی از آن در آلودهترین روزها بخشــی از درآمد
آینــده ایجاد میکنند .اســتعمال خود را فدای ســامتیاش کرده و
دخانیــات ،اشــتغال در صنایــع در خانه بماند.
پرخطــر و آلوده ،اســتمرار بر رژیم •
غذایی ناسالم ،نگارش تحلیلهای  .۲خسران جمعی مبنی بر
سیاســی در کشــوری کــه در آن تصمیم فردی
آزادی رســانه وجود ندارد ،همه از در اولویت قرار دادن منافع شخصی
در تصمیــم گیریهــای فــردی،
این دستهاند.
بــه عنوان مثــال ،شــهروندی که رفتــاری منطقــی اســت؛ امــا در
در بخــش حمــل و نقــل شــهری برخی موارد اســتثنایی ،این رفتار
اشــتغال دارد و به ناچــار تمام روز میتواند جامعه را در موقعیت بدی
در معرض آلودگی هواست ،نسبت قرار دهد .این پدیده در مشکالت
به لطمههایی که به سالمتی خود مربــوط بــه منابع مشــترک و نیز

با
گارانتی

آلودگــی محیط زیســت به وضوح
ِ
فــردی هر یک
جلوه میکند .نفع
از ســفرهای درون شــهری ،برای
شــخص تصمیم گیرنده ،بزرگتر
ِ
از ضــررِ تصمیم بــرای کل جامعه
جلوه میکند .و البته اتخاذ تصمیم
مشــابه از ســوی تک تک اعضای
جامعــه ،شــرایط بســیار وخیمی
ایجاد میکند .هشدار مسئوالن و
پزشکان مبنی بر پرهیز از سفرهای
غیــر ضــروری ،از ایــن رو نادیــده
گرفته میشود.
یکــی از دالیــل نیــاز بــه نهادهای
ملــی ،ایجاد هماهنگــی در چنین
شرایطیست.
در ایــن نمونــه ،سیاســت مــورد
نیــاز ،ایجاد هماهنگــی به منظور
کاهش همزمان عرضه و تقاضای
حمل و نقل شــهری است .اتخاذ
چنین سیاســتی هم هزینه دارد و
هم فایــده :چشمپوشــی رانندگان
از بخشــی از درآمــد خــود ،و نیــز
چشمپوشــی شــهروندان از برخی
سفرهای غیر ضروری  ،میتواند از
مرگ تعدادی از شهروندان (که هر
ساله به علت آلودگی هوا جان خود
را از دســت میدهنــد) جلوگیری
کند.
بررســی ایــن سیاســت ،ذهــن
پرسشگر را به سمت سئوال بعدی
سوق میدهد:
چگونه میتوان بیــن رزق و روزی
کارمندانــی کــه در بخش حمل و
نقــل به اقتصــاد شــهری خدمت
میکنند و مرگ شهروندانی که به
سبب آلودگیها زندگیشان کوتاه
میشود ،ارتباطی برقرارکرد؟

•

 .۳روشهای رایج حتلیل
هزینه و فایده در برخی موارد
از ارائه راه حل باز میمانند
قیمتگذاری بر روی سالهایی از

زندگــی افرادی کــه به دلیل
ِ
آلودگی هوا عمرشــان کوتاه
میشــود ،تقریب ًا غیرممکن
است .تخمینهایی از میزان
هزینههایی کــه آلودگی هوا
بــه جوامــع و مخصوصــ ًا به
سالمت شهروندان تحمیل
میکننــد ،موجود اســت .از
ایــن رو ،به نظر میرســد که
حداقــل نیــاز کالنشــهرها
بــه ســرمایهگذاری بــرای
دســتیابی به هــوای پاک را
میتــوان با اســتناد بــه این
تخمینها محاسبه کرد.
اما آیا اساســ ًا قیمت گــذاری روی
زندگی افرادکار صحیحیست؟
بسیاری از سیاستگذاران به ناچار
مجبور هستند درگیر سئوالهایی
از این قبیل شوند ،چرا که منابع در
اختیار آنها محدود ،و خواستههای
مردم تقریب ًا بی نهایت است .از این
رو بخشهایی که بیشترین سرمایه
را به ســمت خود جذب میکنند،
باید بخشهایی باشندکه بیشترین
تاثیر را در تولید و گســترش ذرات
معلق دارند:
ناوگان سنگین حمل و نقل شهری
(اتوبوس ،مینیبــوس ،کامیون و
غیــره) و نیز صنایــع ،نیروگاهها و
پاالیشگاهها.
واضح است که در زمینه بحرانهای
محیط زیستی (که آلودگی هوا هم
بخشــی از آن اســت) پیشگیری،
بهتر و ارزانتر از درمان است.
اکنــون ،پــس از دهههــا افزایــش
چشــمگیر جمعیــت و تعــداد
خودروهــا در کالنشــهرها -
بهخصوص تهران ،سرمایهگذاری
برای گذار از ســوختهای فسیلی
به ســمت انرژیهای تجدید پذیر
بســیار دشــوار شده اســت .و این
موضــوع ســئوال بعــدی را پیش
میآورد:
چرا رشد جمعیت تهران تا این حد
بیشتر از رشد جمعیت سایر نقاط
کشور بوده؟
یــا به عبــارت دیگــر ،مهاجرت به
تهران طی چند دهه گذشته چرا تا
این حد پر طرفدار بوده است؟
ر
 .۴موفقیت بیشتر برای
موفقترین
رویکــرد مدیــران ارشــد بــه نحوه
اصلی
تخصیــص منابــع ،عامــل
ِ
پیامدهای بسیار متفاوتیست که

امروزه شــهروندان بــا آنها زندگی
میکننــد .پرســش اصلــی در این
زمینــه را میتــوان بدیــن شــکل
شــرح داد :در صورتی که دو عضو
یک مجموعه عملکردی ضعیف و
قوی داشته باشند ،هدایت کردن
منابع به سوی عضو قویتر صحیح
است ،یا عضو ضعیف؟
اختصــاص منابع بیشــتر به عضو
قــوی ،عملکــرد کل مجموعــه
را افزایــش میدهــد ،در حالــی
کــه تصمیــم برعکــس ،بــه عضو
ضعیف کمک میکند تا بخشی از
کاســتیهای خود را جبران کند.
تصمیم اول ،بهترین بازدهی را به
ارمغــان میآورد ،و تصمیم دوم به
افزایش حس عدالت و همبستگی
کمک میکند .در مورد شهرهای
ایران ،به نظر میرسد مدیران ارشد
روش اول را در پیش گرفتند:
آنها بیشــترین منابع را به رشــد
تهــران اختصــاص دادنــد ،و در
نتیجه ،میلیونها شهروند ایرانی از
شهرهای گوناگون ،برای دسترسی
بــه این منابع به تهــران مهاجرت
کردند.
شــرایط وخیــم تهــران (ترافیک،
آلودگــی هــوا ،خطــر کم آبــی در
تابســتان ،حاشیه نشینی و غیره)
اکنون تبدیل شــدهاند بــه انگیزه
بخشــی از جامعه بــرای مهاجرت
معکوس به مناطقی مانند لواسان،
دماوند و غیره.
مشــکلی که راه حل قطعی ندارد،
اما میتــوان از وخیمتر شــدن آن
جلوگیری کرد.
با توجه به پیچیدگی مشــکل ،که
معلول کاســتیها در برنامه
ظاهر ًا
ِ
ریــزی دراز مــدت بــوده اســت،
میتوان یکی از راههای فوری برای
جلوگیــری از وخامــت اوضــاع را،
گسترش استفاده از فیلترها برای
محبوس کردن ذرات معلق (برای
وســایل نقلیه دیزلی و نیز صنایع،
نیروگاهها ،و پاالیشگاهها) معرفی
کــرد .امــا در دراز مــدت ،شــاید
تدوین برنامهای برای تمرکززدایی
از تهــران ،و نیــز گــذار تدریجی از
ســوختهای فســیلی به ســمت
وســایل نقلیــه برقــی ،مؤثرتریــن
راهکارهاباشند.
______
* بهــروز شــاکری فرد کارشــناس
ارشد اقتصاد بینالملل است.
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کبک :حداقل حقوق
از  1می افزایش خواهد یافت
با شــروع بهار ،بر حقــوق افرادی
که کمترین حقــوق را دریافت می
کنند ،افزوده خواهد شد.
حداقــل حقــوق از اول می ســال
 60 ،2020ســنت افزایش خواهد
یافــت و به  13.10دالر در ســاعت
خواهد رســید .می سال پیش نیز
حداقــل حقوق بــه  12.50دالر در
ساعت رسیده بود.
حــزب Coalition Avenir

 )Québec) CAQدر کمپیــن
های انتخاباتــی اش قول داده بود
که حداقل حقوق در در اســتان را
سالیانه افزایش دهد و آن را به 15
دالر در ساعت رساند.
حداقــل حقوق بــرای افــرادی که
انعام دریافت میکنند نیز  40سنت
افزایش پیدا خواهدکرد و به 10.45
دالر در ساعت خواهد رسید.
کبک یکــی از کمتریــن حقوق ها

St. Laurent Adult
Education Centre

به نســبت فــرد در کشــور را دارد.
میانگیــن درآمد در کبــک 24.92
دالر در ســاعت میباشــدکه کمتر
از میانگین کشــوری  27.70دالر
است.
در ســال  2017تولیــد ناخالــص
داخلــی کبــک بــه ازای هــر فــرد
 39,000دالر بــود ،کــه فقــط از
اســتان  Maritimeبیشتر است.
باالترین میــزان تولیــد داخلی به
نسبت جمعیت متعلق به آلبرتا ،با
 60,000دالر است.

اتاوا -بیــل مورنو ،وزیــر دارایی
کانــادا اولین گزارش مالــی را به
مجلــس ارائه کرد .آنطــور که به
نظــر می رســد ،کســری بودجه
دولت فدرال طی امســال و سال
آینده به مراتب سنگین تر از رقم
پیش بینی شده خواهد بود.
طبــق اعــداد و ارقام ارائه شــده،

لیبــرال ها در کمپیــن انتخاباتی
شــان ،کسری بودجه بیش از 20
میلیارد دالری طی  4ســال آینده
را پیش بینی کردند .دولت فدرال
بخشی از افزایش کسری بودجه را
ناشی از تخفیف های مالیاتی می
داند کــه از  1ژانویه  2020به اجرا
گذاشته خواهند شد.

مونترال یکی از  5شهر برتر جهان در رشته
بازیهایویدیویی

اگر تاکنــون تصور مــی کردید که
توکیو یا سانفرانسیسکو مرکز اصلی
تولید بازیهای ویدیویــی Video
 gamesهستند ،اکنون مونترال
را هم اضافه کنید.
اکنــون مونتــرال در کنــار توکیو،
سانفرانسیســکو ،لندن و هوستن
تگــزاس قــرارگرفته و یکــی از پنج
شهر اصلی تولید و توسعه بازیهای
ویدیویی در جهان است.
تولید و توسعه بازیهای ویدیویی در
مونترال چنان گســترش یافته که

دانشگاههای مک گیل وکنکوردیا
در رشته علوم کامپیوتری متمرکز
بــر بازیهــای ویدیویــی مــدرک
لیسانس ارائه می دهند:
Video games focused Bachelor of Computer Science
همچنین کمپانــی گوگل تصمیم
گرفته اولین اســتودیوی بازیهای
ویدیویــی را در مونترال تاســیس
کند تا با این صنعت در حال رشد
در ارتباط مستقیم باشد.

کانادایی ها هم بدهی هایشان
بیشتر شده و هم دارایی هایشان
در مجمــوع ،کانادایــی ها در
ســال  ،۲۰۱۹هم دارایی شان
بیشتر شده و هم میزان بدهی
شان.
ســازمان آمار کانــادا می گوید
در سه ماهه ســوم سال ارزش
دارایی کانادایی ها ۹دهم درصد
(تقریبا یک درصد) بیشتر شده.
اقتصاددانان باال رفتن قیمت خانه
ها ،و به تبع آن ،بیشتر شدن پول
ذخیره شــده در هر خانه equity

را مهمترین علت باال رفتن ارزش
دارایی های هرکانادایی می دانند.
اما به موازات باال رفتن این ارزش،
میزان بدهی هر خانواده کانادایی
نیز بیشتر شده.

514-337-3856
www.slaec.ca

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

DECEMBER 2, 2019 TO MARCH 19, 2020
_____________________________
BASIC ENGLISH | DAY CLASSES
Monday-Friday 8:30 a.m. – 12:30 p.m.

REGISTRATION DATES
December 4, 10, 17 & January 8 FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.

کسری بودجه دولت لیبرال میلیاردها دالر
بیشتر از رقم پیش بینی شده
رقم  19.8میلیارد دالر پیش بینی
شــده از سوی دولت لیبرال برای
 12مــاه منتهی به مــارچ ،2020
هم اکنون به  26.6میلیارد دالر
افزایش پیدا کرده اســت .کسری
بودجــه طــی ســال آینــده 28.1
میلیــارد دالر پیــش بینی شــده
است.

10

سباســتین پونــل مســئول ایــن
اســتودیو می گوید مونترال در ۱۷
سال گذشته به یک مرکز قدرتمند
بازیهــای ویدیویی تبدیل شــده و
بهتریــن اســتعدادهای طراحی و
مهندســی و انتشــار این بازیها در
مونترال حضور دارند.
جالب اینکه اســتودیوی گوگل که
می خواهد تعداد محــدودی نیرو
استخدام کند ،هزاران اپلی کیشن
دریافت کرده.

گزارش جدید ســازمان آمار کانادا
حاکی اســت که میــزان بدهی هر
خانواده کانادایی نیز باال رفته.
در مجموع د رســه ماهه سوم
ســال ،جمع پولی که توســط
کانادایی ها وام گرفته شده به
 28.5میلیارد دالر رســید ،در
حالی که در ســه ماه سوم قبل
آن  21.7میلیارد دالر بود.
به عبــارت دیگر ،هــر خانواده
کانادایی به طور متوسط به ازای
هر یــک دالر درآمــد 1.579 ،دالر
بدهی دارد.
ایــن رقــم در ســه ماهه قبــل آن
 1.754دالر بود.

BASIC ENGLISH & FRENCH | EVENING CLASSES
Monday-Thursday 5:30 p.m. – 9:30 p.m.
REGISTRATION DATES
DECEMBER 4, 10, 17 & JANUARY 8 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
December 5, 2019
FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.
PLACEMENT TESTS
December 4, 2019
BASIC ADDRESS
950 Rue Fraser
Saint-Laurent, QC H4M 1Z6

ACADEMIC ADDRESS
2405 Place Lafortune West
Saint-Laurent, QC H4M 1A7

کانادا

آیا  7سال بعد از رها کردن «پنی» ،آماده کنار
گذاشتن «نیکل» هم هستیم؟

 10دسامبر -هفت سال
پس ازکنارگذاشتن پنی،
به نظر میرســد بیشتر
کاناداییهــا بــا تصمیم
بعدی هم همراه باشند.
نظرســنجی
یــک
کــه توســط شــرکت
 .Research Coواقــع
در ونکــوور انجام شــده
نشــان میدهد کــه حدود
 75درصــد از افــراد قبول دارندکه
کنار گذاشــتن پنی در سال 2013
تصمیم خوبی بود.
بادستهبندیسنی،پاسخدهندگان
زیــر  34ســال بزرگترین حامیان
این حرکت بودند.
حمایت از کنار گذاشتن سکه یک
سنتی در آلبرتا بیشتر از همه بود و
 78درصد از افرادی که به سواالت
پاســخ دادند گفتند از این انتخاب
خوشحالهستند.
امــا برخــی از هــزار نفری کــه ماه
گذشــته در نظرســنجی شــرکت
کردنــد ،گفتنــد بــا ایــن تصمیم
موافقنیستند.
مخالفــت در ســواحل کانــادا و
پرجمعیتترین اســتانش از همه
جا بیشتر بود .از هر پنج نفر ساکن
بریتیــش کلمبیــا و انتاریــو ،یک
نظر تا حدودی یا به شــدت با این
تصمیم مخالف بود.

همچنیــن از پاســخدهندگان این
ســوال پرســیده شــد که نظرشان
ل چیست
درباره کنارگذاشتن نیک 
که به نظر میرسید این ایده خیلی
محبوبنباشد.
در سراســرکانادا بیش از یک سوم
از افــراد گفتنــد حاضرنــد نیکل را
کنار بگذارند ،اما  55درصد گفتند
دوســت دارنــد این ســکه را حفظ
کنند .بزرگســاالن جوانتــر (18
تا  )34سال بیشــتر از افراد حاضر
در مسنترین گروه سنی( 55سال
بــه باال) حاضر بودند از این حرکت
حمایت کنند .از بزرگساالن جوان
 41درصد حامی این حرکت بودند،
در حالیکه تنهــا  29درصد از افراد
مســنتر حمایت خــود را نشــان
دادند.
ساکنان ساســکچوان و مانیتوبا،
آتالنتیک کانادا ،انتاریو و بریتیش
کلمبیا بیشــتر از همه به نیکلها
وابستههستند.

ســه ســال پیش گــروه
مالی دژاردن پیش بینی
کرد که پایان نیکل تا پنج
ســال فرا میرســد .این
گروه گفت بعد از بررسی
نحــوه اســتفاده از پــول
نقد توســط کاناداییها
به این پیشبینی رسیده
اســت .یک دهــه پیش
هم گزارشــی منتشر شده
بود که یــک گام جلوتر میرفت و
میگفــت کانادا به کنار گذاشــتن
اسکناس  5دالری هم فکر خواهد
کرد.
در ســال  2008دژاردن پیشــنهاد
کــرده بود کــه اول بایــد پنی کنار
گذاشــته شــود و بعد نوبت نیکل
میرســد .گــزارش ایــن شــرکت
همچنیــن خواســتار حــذف
کوچکتریــن اســکناس کانــادا
شد ،اما پیشنهاد کرد یک سکه 5
دالری به جای آن راهی بازار شود.
دژاردن همچنین گفت کانادا باید
در اســتفاده از ســکههای با ارزش
 20و  50سنت تجدیدنظرکند.
بعد از این گزارش سال  ،2016یک
تحلیل داخلی فدرال نشان داد که
دولت منافــع و ضررهای نیکل را
بررسی کرده اما اتاوا آن موقع اصرار
داشــت که برنامــهای بــرای کنار
گذاشتن نیکل ندارد.
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کانادا در حال تبدیل شدن به
کشور اجاره نشین هاست

مونتــرال -نیمــی از نســل جوان
کانادا به طور کل امید به صاحبخانه
شــدن را از دست داده اند .نتیجه
مطالعات اخیر سازمان مشاوره ای
 KPMGنشــان می دهــد که 54
درصد از شرکت کنندگان  23تا 38
ساله در نظرسنجی ،به صاحبخانه
شدن امیدوار نیستند.
مشــاوران  KPMGتنهــا گروهی
نیستندکه در مورد عمیق تر شدن
بحران مسکن در کشور هشدار می
دهند .با ادامه روند افزایش قیمت
مسکن ،کانادا در حال تبدیل شدن
به کشور اجاره نشین ها می باشد.
در این صورت کشور به واحدهای
اجاره ای بیشتر نیازمند می باشد،
در حالی که میزان عرضه و تقاضا با
یکدیگر همخوانی ندارند.
برای حل بحران بازار مســکن در
شــهرهای عمده کانــادا (تورنتو،
مونترال و ونکوور) راهکار موثری
وجود ندارد .با اینکه ساخت و ساز

 350هــزار نفر تــا ســال  2021را
دارد.
آیا بازار مســکن اجــاره ای آمادگی
پاســخگویی بــه نیــاز تــازه
واردین را دارد؟
سیاستگذاران برای حل این
مشکل تدابیری را اندیشیده
اند .از جمله دولت فدرال با
معرفی استراتژی مسکن و با
اختصــاص  55میلیارد دالر
طی  10سال آینده ،ساخت
 125هــزار واحــد جدیــد را
در این شهرها ادامه دارد ،هشدار؛ بــرای نیــم میلیــون خانوار
اما تعداد واحدهای اجاره
کانادایــی را در نظر دارد .در
کمبود
بنابراین
ای کافی نیست.
سطح استانی نیز دولت های
مسکن
بایســتی انتظــار تشــدید اجاره ای انتاریــو و بریتیــش کلمبیــا
بحران در این سه شهر را در کانادا اقداماتــی را بــرای جبــران
داشت.
شدیدتر کمبود مسکن در نظرگرفته
انــد .دولت انتاریــو ،با امید
اجاره بهای مســکن طی خواهد
چند ســال اخیر به دلیل
تشویق ســاختمان ســازان
شد!
افزایــش تقاضــا بــه طور
به ســاخت واحدهای اجاره
بــی رویه ای افزایش یافته اســت .ای ،مقررات دست و پا گیر تعیین
بســیاری از متقاضیان خرید خانه شده از سوی دولت سابق لیبرال را
کــه از ورود به بازار مســکن ناامید برچید ،اما داده های موجود نشان
شــده انــد ،مجبورند بــرای مدت می دهدکه نه برنامه دولت کتلین
طوالنــی تر به اجاره نشــینی ادامه وین و نه لغو آن توسط داگ فورد،
بدهند .این مساله فشار مضاعف را تاثیر چندانی در افزایش ساخت و
به بازار مسکن اجاره ای وارد کرده ساز مسکن اجاره ای نداشتند.
است.
عکس:
Square Children's: New
از ســوی دیگر ،جمعیــت کانادا با
Condos Construction
ســرعت در حال رشــد می باشد.
Project in Montreal
دولت فدرال طی چند ســال اخیر
تعداد مهاجران را به  300هزار نفر
افزایش داده اســت و قصد پذیرش

اوج گیری مجدد بازار مسکن و افزایش سی و
یک درصدی وام گیرندگان

هافینگتون پست :با وجود
گیرندگانــی کــه اعــام
تالش سیاســتگذاران برای
ورشکســتگی کــرده یــا
آرام کردن بازار تقاضای وام
پیشــنهادی بــرای نحــوه
خریــد خانــه ،کاهــش نرخ
پرداخت بدهی شــان اعالم
ســود بانــک ها بســیاری از
کــرده انــد ،بــه باالتریــن
کانادایــی هــا را بــه گرفتن
میــزان خــود از زمــان رکود
وام و خریــد خانــه متقاعــد
اقتصــادی بــزرگ در دهــه
کرده اســت به طوری که به
گذشــته رســیده اســت .در
گــزارش اداره آمارکانادا بین
حال حاضر بــار بازپرداخت
فصل دوم و سوم سال جاری،
اقســاط در کانــادا بــر اقتصاد
خانواده و ســهمی که از درآمد
میــزان درخواســت وام  31.4افزایش هشت درصدی قیمت
درصد افزایش پیدا کرده است.
خانواده به خود اختصاص می
مسکن طی ماه نوامبر
 28.5میلیــارد دالری کــه کانــادا -بــه گــزارش انجمــن امــاک و دهد نســبت به ســال ،2004
کانادایــی هــا بین مــاه های مســتغالت کانادا ،میزان خرید و فروش  50درصد بیشــتر شده است.
جوالی تا ســپتامبر وام گرفته مســکن در مــاه نوامبــر  11.3درصــد و به گفته تیاگامورتی ،تنها نکته
انــد ،باالتر از میــزان وام داده میانگین قیمت ها 8درصد افزایش داشت .مثبت این است که در دو دهه
شــده در یک چهارم دوم سال طــی نوامبــر  ،2019مجموعــا  37هزار و گذشته نسبت افزایش درآمد با
 2017بوده است ،یعنی زمانی  213خانه از طریق  MLS Systemخرید هزینه اقساط رشدی کمابیش
که بازار مســکن کانادا در اوج و فروش شــد .در حالی کــه این تعداد در هماهنــگ داشــته اســت ،و
قرار داشت.
افزایــش درآمدهــا در ســال
نوامبر سال قبل  33هزار و  437بود.
در شــرایط فعلــی ،اســتفاده میانگین قیمــت فروش در کشــور نیز با گذشــته ،شرایط را تا حدودی
از وام و اعتبــار (کارت هــای  8.4درصــد افزایش در مقایســه با نوامبر تعدیل کرده است.
اعتبــاری و کردیــت الین ها)  2018بــه  529هــزار دالر رســید .به جز طبــق آخریــن آمــار ،اقدامات
افزایــش چشــمگیری پیــدا کالنشهرهای تورنتو و ونکوور ،میانگین اتخاذ شده سابق برای کاهش
کرده و بازپرداخت اقساط وام قیمت در سایر مناطق کشور با  6.9درصد هیجــان در بــازار مســکن،
ماننــد قــرار دادن مالیــات
ماهانه تا  15درصد درآمد کل افزایش به  404هزار دالر رسید.
خانواده را بــه خود اختصاص
بــرای خریــداران خارجــی در
داده اســت .به گفته پریسیال
استان های بریتیش کلمبیا و
تیاگامورتی کارشــناس اقتصادی کانــادا خواهد ماند و آن را آســیب انتاریو کم کم اثر خود را از دســت
بانــک مونتــرال اقســاط وام خانه پذیر خواهدکرد.
داده اســت .هرچند ایــن اقدامات
تا مدت ها بــاری بر دوش اقتصاد بــا افزایــش اقســاط ،تعــداد وام توانســت به چند سال رشد پیاپی
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محکومیت مدیر اجرایی سابق اس ان سی
الوالین به جرم پرداخت رشوه و فساد

هیئت منصفه دادگاهی
در کانــادا ،ســامی
ببــاوی  73ســاله ،مدیر
اجرایــی شــرکت SNC
 Lavalinرا بــه اتهــام
فســاد ،پرداخت رشــوه
و پولشــویی گناهــکار
تشخیص داد.
در جریــان محاکمه ،دادســتان،
بباوی (مدیر بخش ساخت و ساز
بیــن المللی) را به عنــوان یکی از
مهره های کلیدی پرداخت رشوه
بــه مقامــات لیبیایــی در دوران
حاکمیــت معمــر قذافــی معرفی
کرد.
دادســتان  SNC Lavalinرا
متهــم کــرد کــه در اواخــر دهه
 ،1990حــدود  113میلیون دالر
را به شــرکت های صوری منتقل
کــرده بود تا با پرداخت رشــوه به
مقامــات لیبایــی ،قراردادهــای

دولتــی را برای شــرکت تضمین
نماید .دادستان شخص بباوی را
به دریافت  26میلیون دالر رشوه
تحت عنوان پــاداش متهم کرده
بود.
در جریان محاکمه بباوی ،ارتباط
نزدیــک او با ســعدی قذافی ،که
قبل از سقوط رژیم دیکتاتوری در
انعقاد قراردادهای کالن با SNC
 Lavalinنقش اساسی ایفا کرد،
تشریح شد.
در دادخواســت ارائــه شــده بــه
دادگاه ،شــرکت واقع در کبک به
پرداخت  48میلیون دالر رشوه به

قیمت مسکن در شهرهایی مانند
تورنتو و ونکوور که شرایط را برای
خریداران به بدترین حالت ممکن
درآورده بود ،پایان دهد اما آخرین
اطالعات نشــان مــی دهد قیمت
خانه در تورنتو بار دیگر در حال اوج
گرفتن اســت .هرچند به نظر می
رسد بازار ونکوور همچنان بازار با
ثبات و متعادلی را در زمینه مسکن
تجربه می کند.
کارشناسان حوزه مسکن این رونق
مجدد را نتیجه کاهش سود بانکی

وام ها در سال جاری می دانند .بر
اساس ســایت  ،Ratehubسایت
مقایسه نرخ وام ،یک چهارم سوم
ســال جاری شــاهد کمترین نرخ
ســود وام از زمان اوج قیمت خانه
در ســال  2017بود ،نرخی معادل
وام های  5ســاله با ســود کمتر از
 2.5درصد.
طبــق بیشــتر پیــش بینــی های
مربوط به بازار مســکن نرخ ســود
پایین به احتمال زیاد تا سال آینده
نیــز ادامه پیدا خواهد کرد ،خبری

مقامات لیبیایی در فاصله
سال های  2001تا 2011
متهم شد.
همانطــور کــه مــی دانید
مســوولین شــرکت قصد
داشــتند با البیگــری و با
کمک جاســتین تــرودو و
دولــت لیبــرال ،خــارج از دادگاه
پرونــده حقوقی را فیصله بدهند.
همگان از رســوایی دولت ترودو
در ماجــرای SNC Lavalin
اطــاع دارند .ترودو و مشــاوران
نزدیکــش قصــد اعمال نفــوذ بر
خانــم ویلســون-ریبالد ،وزیــر
دادگستری وقت را داشتند و از او
خواستندکه از طرح شدن پرونده
در دادگاه جلوگیری کند .رسوایی
 ،SNC Lavalinســر و صدای
زیادی در سطح کشور ایجاد کرد
و اعتبــار ترودو و دولت اش را زیر
سوال برد.
کــه تا حدودی می تواند خیال وام
گیرندگان را راحت کند.
ســنیا بوشــمنووا و جیمز مارپل،
کارشناسان اقتصادی بانک ،TD
در یادداشــتی مــی نویســند :خبر
خوب این اســت که با کاهش نرخ
ســود در ســال گذشــته ،احتماال
ســهمی که از درآمد خانــواده باید
صرف بازپرداخت اقساط وام شود،
در سال آینده کمتر خواهد بود.
•
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ایران :تحلیل...

مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری

بررسی شش نوع اسالم رایج در عالم واقع

مجیدمحمدی
روشنفکران دینی متاخر معتقدند
که اســام دیــن رحمانی اســت و
خشونت برای اسالم امری عرضی
است وکسانی را که میگویند اسالم
دین خشــونت اســت با برچســب
زنــی طرفــدار مجاهدیــن خلق یا
ســلطنت طلب معرفــی میکنند:
«ایــن دیــدگاه [نظــر ابوالفضــل
بهرامپــور در بــاب زجرکش کردن
مخالفان] در داخل کشور چندان
واکنشی برنینگیخت ،اما در خارج
از کشــور اپوزیســیون ،از ارتجــاع
سلطانی گرفته تا تروریسم آلبانی،
آن را بــه عنوان هدیهای آســمانی
دانستند تا به اسالم و تشیع حمله
کنند و نغمههایی را که همیشــه
سرودهاند ،این بار بلندتر بسرایند
و بگویند که "اسالم دین خشونت
است" و چنین و چنان».
از تقلیــل گرایــی خام اندیشــانه و
سیاســی این روشنفکر مسلمان و
نادیده گرفتن چهل سال تروریسم
جمهوری اسالمی که بگذریم بدون
اظهار نظر بهرامپور هم میتوان در
باب این موضــوع اظهار نظر کرد.
در عالــم واقع میتوان به خوبی به
باورمندانی که چشــم بر واقعیات
بســتهاند نشــان داد که آیا اســام
دین خشونت بوده و هست یا دین
رحمت و مداراســت .اگر اسالمی
فراتــر از ایدههایی کــه من یا آقای
ســروش در ذهــن داریــم در عالم
خارج وجود داشته باشد -که دارد
و آنچه مســلمانان بدان باور دارند
وهم و تخیل نیســت -میتوان از
ویژگیهای آن سخن گفت.
اگــر مدافعانــه و صرفــا کالمی به
اســام نگاه نکنیم و پــای تاریخ و
جامعه شناسی و دین شناسی را به
میان بکشیم ،شش نوع اسالم در
عالم واقع مشاهده شده است (بنا
به اســتقراء؛ در آینده انواع دیگری
ممکن اســت پــا به عرصــه وجود
بگذارند):

•

 .۱اســام متنــی یعنــی آنچــه در
قــرآن و حدیث واقعــا موجود (نه
آنچه مسلمانان میگویند در عالم
ذر وجــود دارد و کســی نمیدانــد
چیست) عرضه شــده است؛ قرآن
موجــود را مســلمانان عین کالم
خدا میدانند؛ بحث وثوق و ســند
احادیث دعواهای درون دینی است
وکســانی کــه از بیرون بــدان نگاه
میکنند همه را میتوانند بخشــی
از متون دینی بدانند چون باالخره
بخشــی از مســلمانان آنها را متن
دینی خــود میدانند .این اســام

را باید اســام مفسران و محدثان
نامید؛

•

 .۲اســام تاریخــی یعنــی آنچــه
مســلمانان (جوامــع و دولتهای
مسلمان) در تاریخ از حیث رفتاری
از خــود بــه جــای گذاشــتهاند؛
آمیخته شدن اسالم صادر شده از
عربستان با سنتهای جوامع دیگر
این اســام را التقاطی یا ناپیراسته
نمیکند چون بخشــی از میراث و
تجربه مسلمانان است؛

•

 .۳اســام تبلیــغ شــده یعنــی
اسالمی که واعظان و مبلغان و
مداحان (حامالن دین) معرفی
کــرده و میکنند؛ این اســام
همانا اســام عمومی شــده و
کوچــه و خیابانی اســت چون
مبلغان چــارهای بجز خیابانی
کــردن آن بــرای مخاطبــان
ندارند؛ پیراســتن اسالم مردم
عــادی از آنچــه مبلغــان بدان
افزوده یا کاستهاند کار ناظران
و محققــان نیســت بلکــه کار
مدافعان و ایدئولوگهاست؛

•

 .۴اسالم شــریعت یعنی برداشتی
که فقها از متون داشته و به رشته
تحریــر در آورده و در دروس خــود
عرضــه میکنند (یا همان اســام
َمدرســی)؛ آنچــه ســازمان دینــی
مسلمانانشناختهمیشودترکیبی
از اسالم مدرسی و اسالم تبلیغی را
نمایندگیمیکند؛

•

 .۵اسالم عرفا و صوفیان؛ و

•

 .۶اســام روشنفکران و احیاگران
و نواندیشــان دو قرن اخیر و همه
کســانی کــه نــه در متن بلکــه در
حاشیه نظراتی مطرح کردهاند.
ایــن شــش نــوع اســام بــا هــم
برافتادگیهایی دارند اما در هریک
نکاتی هســت که آنها را از یکدیگر
متمایــز میکند .به عنــوان مثال
رفتارهایــی در جوامــع مســلمان
رواج داشــته که ممکن است فقها
بــا آنها همــرای نبــوده باشــند یا
بالعکس ،نکاتی در متون هســت
که فقها آنها را نادیده گرفته باشند
یا فقها برداشتهایی کرده باشند
که پایــی در متون ندارند .مبلغان
نیز ممکن است در سرزمینهای
دیگــر عناصری را به اســام متنی
یا شــریعت افزوده یا از آن کاســته
باشــند تا با جامعه مهمان بیشتر
انطباق پیدا کند .از همین جهت

ما بــدون داوری در ایــن که کدام
یک از آنها "اسالم واقعی" هستند
همه را بخشی از اسالم به حساب
میآوریــم .اســام واقعــی همــان
چیزی است که مســلمانان از هر
صنف و قشر و ملت و ناحیه بدان
بــاور دارنــدکه البته "اســامهای
واقعی" است.
بدین ترتیب هر کســی که ادعایی
از مسلمان بودن یا اسالمی بودن
دارد در این شش مقوله به نحوی
قابل جای دادن اســت .در شــش
پاراگراف مختصر نشان میدهم که
اسالمهای واقعی (در عالم خارج)

دیــن خشــونت بــوده و همچنان
دین خشونت اســت و آن دسته از
مسلمانان که خشن نیستند یا دین
خود را نمیشناسند تا بر اساس آن
عمــل کنند یــا آن را معرفی کنند
(اکثــر دینداران در همه ادیان این
گونهانــد) یا اعمال خشــونت آمیز
توصیه شــده را میداننــد و آنها را
نادیــده میگیرند (نکفر به بعض و
نومن به بعض هستندکه خوشایند
شــارع نیســت) و واقعیــت را بــه
گونهای دیگر جلوه میدهند.
خلطــی کــه در دیــدگاه "اســام
رحمانــی" وجــود دارد آن اســت
کــه میان واقعیت و تفســیر خلط
میکند؛ ممکن اســت ما تفســیر
متفاوتــی از متون یــا رخدادهای
تاریخی داشته باشیم اما نمیتوانیم
واقعیــات تاریخی مــورد اجماع یا
متن مورد وفاق و مخرج مشترک
تنوعهای موجود را نادیده بگیریم.

•

اسالم متنی
در ایــن کــه قــرآن و احادیــث در
کنــار توصیههایــی بــه رحمانیت
در میــان مســلمانان (و به ندرت
میان مسلمانان و غیر مسلمانان)
انبوهــی از توصیــه بــه خشــونت
دارند شــکی نیســت .همه تالش
نواندیشان و روشنفکران مذهبی
بــر این امــر متمرکز بوده کــه یا از
این دستورات خشونت آمیز برای
برپایــی عدالت مورد نظــر خود و

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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 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

حکومــت دینی بهره بگیرند یا آنها
را زمانمند دانســته و به حاشــیه
برانند .در هر صــورت هر دو گروه
بر وجود این دســته از دســتورات
خشــونت آمیز در قــرآن و حدیث
توافق دارند.

•

اسالم تاریخی
کافی است بیست و سه سال دوران
پیامبری محمد در مدینه و مکه و
بعــد رفتــار خلفا و ائمه شــیعه که
الگوی مسلمانان به حساب میآیند
مطالعه شــود .در این مطالعه نیز
میتــوان بر رخدادهای مورد وفاق
تمرکز کرد .همچنین رفتار جوامع
مســلمان در طــول  ۱۴۰۰ســال
گذشــته بخشــی از ایــن تاریخ به
حســاب میآید .آنها هیچ ابایی در
دست بردن به خشونت نداشتند.
تاریخ اســام تاریخی سراســر پر از
جنگ و فتــح و مرزگشــایی بوده
اســت .جنگها هم همــه دفاعی
نبودهانــد .برای دفــاع نمیتوان از
هند تا اســپانیا را فتح کرد .طبق
برخی روایات شیعه ،امام زمان نیز
قرار اســت با جنگ حکومت عدل
جهانی برپا ســازد .البته این بدین
معنا نیســت کــه غیر مســلمانان
چنیــن نبودهاند .اســام هم مثل
دیگر ادیان دینی بشــری اســت و
منعکس کننده انواع خصوصیات
بشری از جمله خشونت.

•

اسالم فقها
متونی که به دســت فقها نوشــته
شده سرشار است از دستوراتی که
قساوت در آنها موج میزند .احکام
قضایــی شــریعت در همه مکاتب
پنجگانه (حنبلی ،شافعی ،مالکی،

حنفیوشیعه)همهتنبیهی
(تنبیهات فیزیکی غیر قابل
بازگشت) هستند از شالق
و سنگسار تا قطع دست و
پا و انگشــتان تا کشتن با
انواع روشهــا .این احکام
نیز صرفا راهزنان و قاتالن
را در بــر نمیگیــرد بلکــه
مینوشان ،تغییر دهندگان
دین و عشق ورزان بیرون
از چارچوب شریعت را در بر
میگیرد .شریعت همیشه
بخشی جداناشــدنی از اسالم بوده
است.

•

اسالم مبلغان
حامالن اسالم معموال بعد از فتح
ســرزمینها به میدان میآمدهاند
تــا مردم را بر اســاس ســنتهای
مــورد نظر خــود (با پشــتوانه زور
جنگجویان) به رفتارها و مراســم
عــادت دهنــد .تبلیــغ اســامی
بجــز در قرون  ۱۹تــا  ۲۱و آن هم
در کشــورهای غربی کــه ادیان را
محترم میشمردهاند متکی به زور
بوده و نمیتوانسته مبلغ خشونت
زدایی بوده باشد.

•

اسالم عرفا
بــر خالف آنچــه در مورد صوفیه و
عرفا تبلیغ میشــود آنها همیشــه
اهل مــدارا و مســامحه نبودهاند.
آن دســته کــه چنیــن بودهاند به
ســرعت از صحنــه عالــم حــذف
میشــدهاند .فرقههای صوفیه نیز
بــرای بقا مجبور بــه دفاع و حمله
بودهانــد؛ صفویه که بــا خونریزی
ایران را شــیعه کردنــد از صوفیان
بودنــد .در آموزههــای صوفیان و
عرفای مســلمان نیــز ادبیات ضد
خشــونت (مثل مخالفت با حکم
اعــدام) چنــدان پر رنگ نیســت.
اما در جوامع مســلمان وقتی پای
قدرت سیاسی در میان نبوده عرفا
و صوفیه کمتر از همه به خشونت
دست زده یا مبلغ خشونت بودهاند.

•

اسالم روشنفکران و نواندیشان
دینی
کمتر روشــنفکر دینی یــا احیاگر

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

دینی بــا خشــونت مخالــف بوده
اســت .ســید قطب و مودودی از
بزرگتریــن مبلغــان تروریســم و
خشــونت بودند .ایــن جماعت در
ایران نیز ایدئولوژیهایی را عرضه
میکردند که مشــکلی با خشونت
نداشت.
بــازرگان و مطهــری و شــریعتی
اصوال مشکلی با خشونت نداشتند.
همــه آنها اهــل شــریعت بودند و
میخواســتند شــریعت را بــه اجرا
بگذارند در حالی که میدانســتند
در شریعت چه احکامی وجود دارد.
دیدگاههــای اینها را نمیتــوان بر
اســاس مقتضیــات زمــان توجیه
کــرد چون ادبیــات و گفتمان ضد
خشــونت در دوران آنها نیز مطرح
بــوده اســت .حتــی کســی مثــل
ســروش کــه ظاهــرا با خشــونت
مخالفــت میورزد از ستایشــگران
خمینی و نهضت وی بوده است که
دستی گشــاده در اعدام مخالفان
و تروریســم داخلــی و بین المللی
داشت.
اینهــا چــون اســام را سیاســی و
اجتماعــی میبینند و این اســام
را بــدون قــدرت تصــور نمیکنند
طبعــا به خشــونت برای "کســب
عزت" نیاز داشتهاند .سروش هرگز
نگفته است عزتی که همیشه بدان
واســطه خمینی را ســتایش کرده
بدون کشــتار جمعی و تروریســم
و نقــض حقوق فــردی و انســانی
ایرانیان چگونه به دست میآمد.
علیرغــم همــه نکات گفته شــده
فردی که خود را مسلمان میداند
میتواند اهل خشــونت گفتاری و
ملی نباشد اما تعداد این اشخاص
در جوامع مســلمان بســیار اندک
اســت و در عین حــال ،برای اهل
خشــونت نبودن باید بخش قابل
توجهی از کتاب مقدس ،احادیث،
رفتــار پیشــوایان و شــریعت خود
را نادیــده بگیرند .این نوع اســام
هنوز نه حامالن و مبلغانی سازگار
و جدی ،نه سازمانی قدرتمند ،و نه
ادبیاتی فربه دارد.
----------* دیدگا ه و نظرات ابراز شده در این
مقاله ،نظر نویسنده است.

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

13

 سال  26شماره  11  1454دی 1398

www.paivand.ca since 1993

تحلیل...
وزارت خزانهداری آمریکا و آینده ایران!

محمودسریعالقلم
هــم اکنــون بــه جایی
رســیدهایم کــه فروش
نفت ،هر نوع ســرمایه
خارجــی،
گــذاری
عملیــات بانکــی خارجــی ،عمده
تجــارت خارجــی و واردات مــواد
غذایــی و دارو تابع اخــذ مجوز از
وزارت خزانهداری آمریکا است.
چرا طی دو قرن اخیر ،انگلستان،
روسیه ،آمریکا و اکنون چین در ِ
حد
قابل توجهی در تعیین جهتگیری
و سرنوشــت اقتصادی -سیاسی
کردهاند
کشور ،نقش کلیدی ایفا 
ی کنند؟
وم 
پهلوی اول به مدت بیســت سال
بــه توســعه عمرانــی پرداخــت و
دولت مرکزی و ارتش ســاخت اما
در عــرض چهار ســاعت ،روس و
انگلیس از شمال و جنوب ،کشور
را تســخیرکــرده و شــاه را راهــی
آفریقای جنوبی کردند.
بیــن ســالهای ،۱۳۳۰-۱۳۳۲
یک قطره از نفت ایران به واســطه
دستور انگلیس و آمریکا ،خریداری
نشــد و قحطی و سقوط اقتصادی
در نهایــت بــه کودتــای  ۲۸مرداد
منجر شد.
بعد در اجــاس قدرتهای غربی
در گوادولــوپ در ســال ،۱۳۵۷
تصمیم بر آن شــد که پهلوی دوم
باید ایران را ترک کند.

چند سئوال اساسی را میتوان
مطرح کرد:

•

 -۱چــرا خارجیهــا در ایــن حد
میتواننــد سرنوشــت اقتصــادی
کشور را تعیین کنند؟

•

 -۲سیســتم سیاســی قبل و بعد
از انقــاب ،تفاوتهای بنیادی با
هــم دارند .اما چرا در هر دو دوره،
خارجیها در اقتصاد ،ایفای نقش
جدی میکنند؟

•

-۳آیا ممکن است در سیستمهای
تصمیمگیــری و تصمیمســازی
داخلی نسبت به قدرتهای بزرگ،
اشتباهاتی صورت میگیرد؟

•

 -۴آیا ممکن اســت سیستمهای
سیاســی مختلف ،میان اهداف و
مقــدورات ،توازن برقرار نمیکنند
و در نتیجــه با قدرتهــای بزرگ
درگیر میشوند؟

•

 -۵آیا ِ
درک سطح قدرت
و توانایی کشــور و سطح
قدرت و توانایی روســیه،
آمریــکا ،انگلســتان و
چیــن در برنامهریزیها و
عملکرد سیاست خارجی
اهمیت دارد؟

•

 -۶چــرا مــا همیشــه حتــی در
سیستمهای مختلف ،خود را یک
قدرت جهانی میدانیم؟
روانشناســی این تلقی غیرواقعی از
خود چیست؟

•

 -۷آیــا اینکه شــهروندان ،تفاهم
اندکــی با هم دارنــد و از آن طرف،
کشــور هم با کشــورهای خارجی
کمتر به تفاهم میرســد ،ارتباطی
وجود دارد؟

•

 -۸آیــا ممکــن اســت حداقــل
بــه لحــاظ تئوریــک ،نوعــی خود
حس حــق بهجانب
بزرگبینــی و ِ
بودن ،ریشــه این رفتار در داخل و
خارج باشد؟

•

سنجش
 -۹آیا ممکن است ما در
ِ
میــزان توانایــی فردی وکشــوری
ِ
دقیق نیســتیم و بــا کوچکترین
موفقیت مانند افزایش قیمت نفت
در سال  ،۱۳۵۱فکر میکنیم قدرت
پنجم صنعتی جهان هستیم؟
آیا سیستمهای ســنجش ما ایراد
دارند؟

•

از

دادههــا،
نادرســت

 -۱۰چــرا
نتیجهگیریهــای
میکنیم؟
و چرا در ناخودآگاه خود ،به بزرگ
جلوه دادن خود وکشور ،نوعی نیاز
روانی داریم؟

ایــن ســئواالت به معنــای صحه
گذاشــتن بر عملکــرد قدرتهای
بــزرگ نیســت .هــدف از ایــن
سئواالت ،خودانتقادی است چون
درگیری و تقابــل ما با قدرتهای
بزرگ مستقل از نظامهای سیاسی
همچنــان ادامــه دارد .بررســی
جامعتر این موضوع را در مطالعات
خــود بــرای کتــاب بعــدی تحت
عنوان روانشناسی اقتدارگرایی در
دســت دارم اما اینجا فقط به یک
مفهوم برای پاســخگویی اولیه به
سئواالت فوق اکتفا میکنم.
بنا به اجماع روانشناسان ،ریشۀ
نزدیک به  ۹۰درصد آنچه انسانها

انجام میدهند
و افــکاری کــه
حمل میکنند،
در ناخــودآگاه
آنهاســت کــه
از کودکــی در
پر و ســهها ی
خا نو ا دگــی ،
اجتماعــی و
سیاســی شکل
میگیرند.
بــه عنــوان
یک دیــدگاه ،بنظر میرســد آنچه
نــه تنهــا در قــرن گذشــته باعث
درگیــری کشــور بــا قدرتهــای
بــزرگ شــده و هــم اکنــون نیــز
تحریــم وزارت
طــرح همهجانبــۀ
ِ
خزانهداری آمریکا در ادامه آنست،
مفهومخوددرستپنداری(Self-
 )Righteousnessاست.
اگر پهلوی اول فقط با دکتر فروغی
پیرامــون آینــده آلمــان در اروپا و
ِ
سیاست جهانی مشورت کرده بود،
شاید به گونهای دیگر در سیاست
خارجی تصمیم میگرفت.
ِ
خاطــرات علینقــی عالیخانــی و
عبدالمجیــد مجیــدی حاکــی از
اینســت کــه بعــد از  ،۱۳۴۸کل
ذهن
برنامهریزی کشــور فقط در
ِ
پهلوی دوم انجام میگرفت.
در فهم پدیدهها ،مشورت کردن،
دیدگاههــای مختلف را شــنیدن،
بــرای نظــرات دیگــران احتــرام
قایلشدن ،سنجیدن احتماالت،
حتیالمقــدور نیات طــرف مقابل
را فهمیــدن و از همــه مهمتــر،
دادههای صحیح داشــتن در فهم
و ادراک پدیــده ،تعیینکننــده
هستند.
در ناخــودآگاه بســیاری ایــن فکر
وجود دارد:
کــه اگــر مشــورت کنــم کوچک
میشــوم و ابهت سابق را نخواهم
داشت.
اگر ایــن ناخودآگاه وجود داشــته
باشــد ایــن معنــا را دارد که نوعی
برتریطلبی و خود بزرگپنداری
بر خود درســتپنداری مســتولی
ِ
عظمت فرد،
است .به قدری فرد،
ِ
ِ
قضاوت فــرد ،بزرگ
ابهت فــرد و
است دیگر جمع جایگاه و اهمیتی
ندارد.
خاطــرم هســت مدیــری که مثال
جنبۀ علمــی هم داشــت ،یکی از
ِ
افتخارات خودش را این میدانست
که هیچوقت به پای شخصی بلند
نشــده اســت .این درجه از غرور و
خودخواهــی و خودبزرگبینی در
کشوری که غولهای بزرگ ادبی،
اخالقی ،دینی و فلسفی در آن جمع
شدهاند مایۀ تعجب فراوان است.
ایــن تفّ ــرد (فردمحــوری) اجــازه
نمیدهد گفتوگــو و تفاهم وجود
داشته باشــد و اصو ًال کار جمعی،
تصمیمســازی جمعــی صــورت
پذیــرد .وقتی جمع مالک باشــد،
تعــداد اشــتباهات کم میشــود.
وقتی تفّ رد حاکم شــد ،بقیه خود
را بــا شــرایط انطبــاق میدهند و
ً
عمال تصحیح روش و فکر و طرح
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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

نوآوریها تعطیل میشــود .تفّ رد
همینطور باعث میشــود اشــتباه
ادامه یابد چون قبول اشتباه ،ابهت
فــرد را تقلیل میدهــد و عظمت
فرد مخدوش میشــود .بنابراین،
یک فکر و روش اشــتباه سالها و
سالها ادامه پیدا میکند زیرا تغییر
آن جنبه حیثیتی پیدا میکند .در
حالی که تصمیمسازی جمعی اگر
اشتباه بود ،راحتتر تغییر مییابد.
اکنــون وزارت دفــاع آمریــکا بــه
ِ
تجربیات منفی افعانستان
خاطر
و عــراق ،پروژه تغییــر حکومت
( )Regime Changeرا کنــار
گذاشــته اســت و به واسطۀ نظر
و مشــورت و مطالعۀ صدها نفر،
روشهای دیگری را برای پیشبرد
اهداف خود به کار میگیرد.
وزارت خزانــهداری آمریــکا ،طیف
وســیعی از تحریمها را نســبت به
کشــور اعمال میکنــد .درگیری
کالن پیرامون سیاست خارجی دو
کشور اســت .البته میشود منافع
کشورهای دیگر را تضعیف و تهدید
کــرد ولــی باید در انتظــار واکنش
آنها هم بود.
متأســفانه در روابــط بینالملــل،
برخــاف حقــوق بینالملل ،حق
بودن و درست و غلط بودن مطرح
نیست؛ بلکه سطح توانایی و قدرت
مطرح است.
در مذاکرات تجاری میان آمریکا و
چین ،چینیها دست باال را دارند
چــون توانایــی مالــی ،تولیدی و
فنآوری قابلتوجهی به عنوان اهرم

جمــع کردهاند هر چند شــکایات
آمریکا از استفاده وسیع چینیها از
ِ
فرصت ِ
اقتصاد آمریکا درست
های
باشد .خانم مرکل معتقد است باید
 5Gرا از چینیهــا گرفت هر چند
بخشهــای امنیتی آلمان مخالف
هســتند ولــی صدراعظــم بحــث
میکنــد که اگــر  5Gرا از چینیها
نگیریم ،آنها در دسترســی آلمان
بــه بــازار چیــن و بهرهبــرداری از
پروژههای مشترک صنعتی آلمان
 چین ،اختالل ایجاد میکنند.بنابراین ،موضوع اهرم و توانایی و
سطح قدرت است.
سطح اجتماعی هم همینطور
در
ِ
اســت .اگر روزنامهای هــر آنچه را
که میخواهد به شهروندان نسبت
دهد ،آنها با اقسام روشها مقابله
خواهنــد کرد .ایــن مقابله ممکن
ِ
هــای
اســت بــا طیفــی از واکنش
پیچیــده و ناملمــوس برخــوردار
باشــد .موضــوع ایــن نیســت که
سیاست خارجی یک کشور درست
اســت یا غلط ،حق است یا باطل.
همین که منافع مخاطبی را تهدید
کنــد ،واکنشها شــروع خواهند
شد.
برخــورد حتی با رفتگــر محله هم
مجانینیست!
آمریکا رهیافت نرم را پیش گرفته
است:
 هماننــد ســال  ۱۳۳۰از کشــورنفت نخرند؛
 منابع مالی بهشدت کاهش پیداکند؛

 ســرمایهگذاری عمرانی تعطیلشود؛
 بانکها و شرکتهای خارجی ازهمکاری عذرخواهی کنند و
تسری پیدا کند.
 فقر ّاگر فقط به یک داده توجه میشد،
هیچ انتظاری از اتحادیــه اروپا در
برجام شکل نمیگرفت:
آمریــکا و اتحادیــه اروپا حدود یک
تریلیــون و  ۴۰۰میلیــارد دالر
تجــارت دارنــد .اگــر ایــن رقم در
سیاســتگذاریها نقشی داشت،
شــاید گونــهای دیگر بــرای میزان
تفاهم/تقابلبامحیطبینالمللی،
طراحی میشد.
قدیم شــخصی حــرف دیگــری را
توجــه نمیکرد ،کتــک میخورد.
اگر کشــوری با دیگری تقابل پیدا
میکرد ،تانکها سرازیر میشدند.
اکنون بــرای تقابــل ،صدها بلکه
هــزاران روش نــرم ،ناملمــوس،
غیرمســتقیم و بــا ادبیات حقوقی
و ظاهــر ًا منطقــی بــه کار گرفتــه
میشود.
ً
دعوا کردن ضرورتا بد نیست.
اما دعوا بر سر چه مسئلهای؟
با چه هدفی؟ برای چه بازه زمانی؟
دستاوردها کدامند؟ چه پیآمدیی
دارد؟ آیــا ضــرر با منفعــت توازن
دارد؟
 Endgameچیست؟
نــگاه دراز مــدت بــه زندگــی و
ِ
حکمرانــی ،فضیلتــی غیرقابــل
جایگزین است.
(منبع :کانال تلگرام نویسنده)
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M NTREAL
مدرسه دهخدا

شنبهها:
از ساعت  10صبح تا  2و نیم بعدازظهر
Tel: 438-238-3091
www.dehkhodaschool.com

مدرسه فرزانگان

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

گروهرقصخورشیدخانوم
(514) 377-8005

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

Tel: 514-775-6508

facebook: Farzanegan Montreal

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی کودکان:
)2900 Lake (DDO

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

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

IBNG

کانون فرهنگی خانهما

کتابخـانه نوروززمین

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

ایران-مونترال
www.addhi.net

Tel: 514-909-1972

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

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

کتابخانهنیما

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

بنیاد نیکوکاری ایرانیان  :نیکو
514-804-4579
4862.ST CHARLES
------------------

تلفن)514( 626-5520 :

روزهایدوشنبه:

همبستگیبازرگانی

514-624-4579

هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

برنامه دورهمی

دوستداران موسیقی کالسیک

نان سنگک

کیفیتعالی،
بهای مناسب

)(Dialogue
514-484-8748

www.ibng.ca

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA
(514) 274-8117
------------------

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

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
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« ،۲۰۲۰سال بتهوون»،
ن زادروز نابغه موسیقی آلمان و جهان
۲۵۰می 
 10نکته ای که از زندگی بتهوون منی دانیم

کرد ،همچنین به انقالب
فرانســه نیز بسیار عالقه
داشت و ســمفونی سوم
خود را به ناپلئون تقدیم
کــرد .اما وقتــی ناپلئون
خود را امپراتور نامید ،از
این تصمیم منصرف شد.
•
هرچه کمتر بهتر
پیــش درآمــد ســمفونی
پنجم وی بسیار مشهور
امــا تنها از چهــار آهنگ
تشکیل شده است .با آن
کــه بتهوون  9ســمفونی
لودویگ ون بتهوون آهنگساز اهالیموسیقیدرسراسرجهان۲۵۰مین نوشــته اســت که از موتزارت
شــهیر آلمانی قــرن هیجده و زادروز لودویــگ فــان بتهــوون را بــه ( 41ســمفونی) بســیار کمتر
نوزده میالدی نه تنها آثار قابل شــیوههای گوناگون جشن میگیرند .است ،هر ارکستر قابل احترام
توجهی در زمینه موســیقی از از برنامههــای جالــب "ســال بتهوون" و بزرگــی در سراســر جهــان
خود برجای گذاشت که زندگی میتوان به اجراهای سمفونی  ۹بتهوون این ســمفونی هــا را به عنوان
پر رمز و رازی نیز داشت.
توســط مارین آلســوپ آمریکایی و آثار آثار اســتاندارد اجــرا می کند.
سمفونی های بتهوون به اندازه
یکــی از رازآلودتریــن نکات در مهدیس کاشانی اشاره کرد.
مــورد زندگــی لودویــگ ون از شــهر بن آلمــان ،زادگاه لودویگ فان ای جامع است و آهنگی شگرف
بتهــوون تاریخ تولد اوســت .بتهوون ،تا نیویورک؛ از ســائو پائولوی دارد که بسیاری از آهنگسازان
مدرک تولــد او تنها تاریخ روز برزیل تا مســکو؛ از بغداد تا استکهلم و بعد از او به سختی توانسته اند
غسل تعمید او را  27دسامبر دهلی نو و شانگهای و رایکیاویک وکیپ از آنها رمزگشایی کنند.
 1770در شــهر بــن اتریــش تاون :آهنگسازان و دیگر اهالی موسیقی •
نشان می دهد .وی در کودکی برجسته بینالمللی در حال برنامهریزی توسعه دهنده لوح فشرده
نواختــن پیانو ،ویلــون و ارگ برگزاری جشــن تولــدی بیمانند برای ()CD
را آموخت و در هفت ســالگی یکی از تاثیرگذارترین آهنگسازان جهان موومان نهایی در سمفونی نهم
بتهوون از همه مشهورتر است
اولین کنســرت خــود را اجرا هستند.
و تاثیــر بســیاری بر شــاعران
کرد.
آلمانی از جمله فردریش شیلر
دوازده ســاله بــود که قطعاتی
بــا اســامی خنــده دار می نوشــت رمانتیســم در موســیقی بود .وی و شــعر ســرود شــادی وی داشته
ماننــد 'آوازی برای نوزاد' یا 'مرثیه برای سمفونی شماره  9چکامه ای است .اما بتهوون زمانی این قطعه
مرگ ســگ' .ســگی که در زندگی نوشت که پیش از آن هرگز این امر را به پایان برد که شنوایی خود را تا
بتهوون نقش مهمی داشته است روی نــداده بود .وی برای قطعات حد زیادی از دست داده بود .وقتی
اما هویتش نامعلوم است .وی در نمایشی خود نیز مشــهور است و برای اولین بار این ســمفونی را در
سال  1792به شهر وین نقل مکان به جای داستان های پیرنگ های مارس  1824اجرا کرد نتوانســت
و تــا مرگــش در این شــهر زندگی کوتاه را ترجیح می داد که آسان تر صدای تشــویق دیوانه وار حضار را
کرد .وی در  26مارس  1827و در شناخته می شوند همانطور که در بشنود.
ســن  56سالگی به دلیل نارسایی سمفونی پنجم وی دیده می شود .ایــن ســمفونی تــا امــروز بــر
بتهوون  240اثر از جمله سمفونی ،موسیقیدانان تاثیر دارد و به عنوان
کبد درگذشت.
•
کنســرت هــای پیانــو ،قطعــات الگــوی اصلی ترانه پــاپ 'آوازی از
زندگی عشقی مرموز
چهارتایــی برای ســازهای زهی و شادی' در دهه  1970بود.
اســتاندارد موســیقی هشــتاد
فرانتــس وگلــر دوســت صمیمی یک اپرا ساخته است.
بتهــوون می نویســدکــه در میان •
دقیقه ای برای لوح فشــرده اولین
آینده
بینش
کاغذهــای شــخصی او نامه های
بــار در ســال  1982مطرح شــد و
عاشــقانه ای به یک زن دیده شده بتهــوون یک کمــال گرا بــود ،او این الگو نیز از اندازه نسبتا هفتاد
کــه هویــت او هرگز معلوم نشــده برای معاصران خود موسیقی نمی دقیقــه ای این ســمفونی برگرفته
است.
نوشت بلکه برای نسل های آینده شده است.
می نوشت .بارها تا نیمه های شب •
•
آنچه را ســاخته بود جرح و تعدیل آهنگسازی ناشنوا
نامرتب؛ اما جدی
بتهوون از اواخر ده بیســت زندگی
باقــی مانده غذا و خوراکی ها توی می کرد.
ظــرف هــای نزدیک پیانــو او می •
خود به تدریج شنوایی را از دست
زباله
سطل
اپرا؛
قطعه
سرنوشت
داد در ســن  48سالگی اصال نمی
ماند و گاه در میان کاغذ نت های
او دیــده می شــد .بتهــوون که در بتهوون در سال  1805برای اولین شــنید اما بــا مشــکل وزوز گوش
جوانی آهنگسازی شاد و شوخ بود بار اپرای فیدیلیو را که داســتانی از روبــرو بود .بــر اســاس مطالعات
به میان سالی بداخالق تبدیل شد .ماجراهای روی داده حین انقالب جدید ناشنوایی وی از نوعی حصبه
او در نامه ای به یکی از دوستانش فرانســه بود اجــرا کــرد .در اولین ناشــی شــد .با وجود این بیماری
ناشــنوایی را دلیــل تنــد مزاجــی اجرا منتقدان به شدت از وی ایراد بــه آهنگســازی ادامــه داد .او از
دانســته اســت .وقتی بعد از مرگ گرفتند ،اما بتهوون در سال های اســتعداد دانگ مطلــق بهره می
بــرادرش حضانت فرزنــد او یعنی بعد بارها این قطعه اپرا را بازنویسی برد بنابراین می توانست صداها و
کارل را قبول کرد بــه اندازه ای با کرد.
هارمونی آالت موسیقی را به خوبی
این نوجوان خشن برخورد می کرد •
در مغزش مجســم کند .در پایان
عالقه مند و عصبانی از ناپلئون
عمر انســانی منزوی و بدخلق بود
که او اقدام به خودکشی کرد.
•
بتهوون تنها به موســیقی عشــق که محققان زندگی بتهوون معموال
موسیقیدانانقالبی
نمی ورزید ،بلکه به فلسفه ،ادبیات ذکر این ســال هــای زندگــی او را
دوران موســیقی کالســیک در و سیاســت نیز عالقه داشــت .در ناعادالنه می دانند.
•
ویــن با بتهــوون به پایان رســید ،اولین مراحل کار موســیقی اش او
او آهنگســاز انقالبــی و آغازگــر به قهرمان پروری بسیار توجه می
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هــر ســاله دانشــگاه
انگلیســی ،زبــان شناســی،
کنکوردیــا ضیافتــی به
کتــاب شناســی و شــرق
منظــور تقدیر از خدمت
شناســی از دانشــگاههای
درازمدت استادان خود
مذکورمیباشد.
برگزار میکنــد .ضیافت
خدمــات و ســوابق تدریس
امســال روز دوشــنبه
ایشــان در طــول ســالهایی
گذشته  ۹دسامبر برگزار
بیــش از  ۳۵ســال از ایــران
شد که نام دکتر محمود
تــا آمریکای شــمالی به طور
مقــدم اســتاد ادبیــات
مختصــر شــامل مــوارد زیر
انگلیســی این دانشــگاه
میباشد.
در لیست اســتادان ۳۵
مدرسهعالیادبیاتباریاست
سال خدمت آن به چشم
علی اصغر حکمت ،دانشگاه
میخورد.
آریامهر (شــریف) ،دانشگاه
دکتــر مقــدم صاحــب
ایالتــی فلوریــدا ،دانشــگاه
ســوابق طوالنــی در
لویزیانا ،دانشــگاه مک گیل
تحصیــل و تدریــس
و کنکوردیــا مونتریال  -که
میباشد.
همچنــان در این دانشــگاه
وی کــه دانــش آموخته
مشــغول به تدریس ادبیات
ایــران ،آمریــکا و
 35 years of still teaching English Litانگیسیمیباشند.کاناداســت دارای دکتــرای  erature at Concordia and 30 years ofدر تحســین دســتاوردهای
teaching at McGill (retired in 2014.
ادبیات انگلیســی با تخصص
دکتــر مقــدم همیــن
در ادبیــات رنســانس ،دراما
قدرکافیست به جفری چاسر،
و شکســپیر از دانشــگاه ایالتی
شــاعر بلند آوازه انگیســی قرن
فلوریدا و تحصیل دکترای شرق
 ۱۴میــادی رجــوع کنیم که
شناســی بــا تمرکــز در ادبیات
در تحسین بهترین کاراکتر
حماسی شــاهنامه فردوسی از
در بزرگترین کار ادبی خود
دانشــگاه مک گیل می باشــد.
به نام «کنتربری تیل» این
و همچنین دارای مدارک فوق
چنینمیگوید:
Gladly Learned and
لیســانس در  ۴رشــته ادبیــات
Gladly Taught

نتایج بررسی

مونتریال :خطرات اتصال به وای فای رایگان

در دنیای دیجیتالی امروز ،به ندرت
درباره کاری که با وسایل الکتریکی
خود می کنیم فکــر می کنیم .ما
دوست داریم همیشه متصل باقی
بمانیم و به همین دلیل هرجا وای
فای رایگان پیشنهاد شود سریع آن
را قبول می کنیم ،اینطور نیست؟
اما مشخص شده اســت این وای
فای ها آنگونه که گمان می کردیم
"رایگان" نیســتند -الیته من در
مورد پول حرف نمی زنم.
مطالعــه ای کــه توســط Suzan
 ،Aliدانشجوی کارشناسی ارشد
دانشــگاه  ،Concordiaانجــام
شــده اســت ما را وادار می کند در
مورد نقاط دارای وای فای رایگان
اندکی فکرکنیم.
نتایج این مطالعه نشــان می دهد
 %96وای فــای هــای رایــگان بــا
اســتفاده از روش هــای ردیابــی
مختلــف ،آنچه مردم از طریق این
وای فــای میبیننــد را دنبــال می

کننــد .فقــط این نیســت ،حدود
نیمی از این نقاط اتصال به محض
اینکــه فرد به وای فــای وصل می
شــود ،کوکی هایی در تلفن نصب
می کنند ،گاهی حتی بدون اجازه،
که به آنها اجازه می دهد
حتی وقتی فرد از منطقه
وای فــای خارج شــد به
اطالعــات او در تلفــن
همراه دسترســی داشته
باشــند .ایــن کوکــی ها
گاهــی تا  20ســال فعال
می مانند .این اطالعات
حتــی ممکــن اســت به
دست نفر سوم نیز برسد.
ایــن مطالعه که توســط
 Suzan Aliو دو
تــن از دســتیارانش
Mohammad
 Mannanو Amr
 Youssefانجــام شــده
اســت به بررسی  67وای
فــای رایــگان در اطراف
مونترآل پرداخته اســت
کــه شــامل کافی شــاپ
ها ،رســتوران ها ،مراکز
خرید ،خرده فروشی ها،
بانک ها ،و ایستگاه های

حمــل و نقــل (اتوبــوس ،قطار و
هواپیما) می شود.
به یاد داشته باشید اهمیتی ندارد
شــما تا چه اندازه یک موسســه را
امــن فرض مــی کنید ،ایــن بدان
معنا نیست که وای فای آنجا قابل
اعتماد باشد.
این مطالعه نشــان می دهد نقاط
اتصال رایگان اطــراف مونترآل به
مجموعه بسیار بزرگی از اطالعات
کاربران دسترســی دارنــد .تصویر
زیر نشــان می دهد وقتــی به وای
فای رایگان وصل می شوید دقیقا
کدام اطالعات شما از کدپستی تا
کارفرمای فعلی قابل ردیابی است.
•
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زهی حیات نکونام

کوششآنحــقگذرانیادباد!
*****

دوست دیرین و ارجمند ،جناب آقای دکتر محمود مقدم
حضور جنابعالی در جمع استادان پیشکسوت دانشگاه کنکوردیا؛
و همچنین کارنامه ی درخشان جنابعالی طی چند دهه در حوزه ی آکادمیک
در دانشگاه های کانادا و آمریکای شمالی
براستی غرورآفرین و مایه ی مباهات است.
گرم ترین و صمیمانه ترین شادباش های دوستان خود را بپذیرید.
با آرزوی تداوم موفقیت های روزافزون برای شما

یوسف تیزهوش ،عبداله خیامی ،کاظم اسدی ،حمید چوپانی ،محمد شکیب نیا ،فریدون
مودت ،دکتر طهمورث طوسی ،مجید کفائی ،دکترجوادمعین درباری ،دکتر هوشنگ
رحیمی ،بهمن ناصری ،رضا ناظم ،دکتر منصور جباری ،نادر نادرپور ،وحید خلجی ،گودرز
ایلخانی ،مهدی غفوری،مسعودعلیزاده ،کاظم ناظر ،دکترمحمد ملکی ،سیاوش خیامی،امیر
خیامی،قاسم بهبهانی ،محمد خیامی،صادق امین شریعتی ،حمید کاوه ،اسعدصاحلی،
حسین صمیمی ،محسن پرنیانی ،مرتضی منتظمی ،دکتر منوچهر بهامین ،دکترجاوید
موسوی ،پرویزعلوی ،علی مهبد ،محمدتقی حجازی ،داریوش افشار ،مسعود جهانگیری،
محمدرحیمیان و دیگر دوستان شما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اقتصاد...

جهانچگونهفسادهایدرشت
مالی را کنترل میکند؟

در بامــداد اول آذر ســال ۱۳۷۴
و در زنــدان اویــن طنــاب دار دور
گردن فاضل خداداد حلقه شــد و
صندلی از زیر پای او کشــیده شد.
خداداد نخستین مجرم اقتصادی
بــود کــه در ســالهای پــس از
انقالب اعدام میشد .جرم خداداد
اختــاس ١٢٣میلیــارد تومانی از
بانک صادرات اعالم شد .هرچند
مرتضی رفیقدوست ،متهم ردیف
دوم ایــن پرونــده بــه رســانههای
آن زمــان اعالم کــرده بود که کل
گــردش مالــی حســاب خــداداد
١٢٣میلیارد تومان بوده است و در
١٠ماه او فقط یکمیلیارد تومان از
بانک خارج کرده بود.
بعدازخداداد،محمودرضاخاوری،
مدیرعامل سابق بانک ملی یکی از
پرآوازهترین اختالســگران ایران به
شمار میآید.
خاوری در مهرماهسال ٩٠بیماری
عصبی خود را بهانه و استعفا کرد
و به کانادا گریخت .هنوز که هنوز
است در رســانههای ایران اخبار
خاوریمنعکسمیشود.خاوری
در فروشگاه ،خاوری در کازینو،
خانــه خــاوری در کانــادا و...
تیترهایی است که همچنان در
جستوجوهای گوگل باال میآید
و از اخباری میگویدکه همچنان
پیگیر اختالســگری است که در
یک پرونده ٣هزارمیلیارد تومانی
مجرم شناخته شــده است .نام
بابــک زنجانــی در دولــ 
ت دهم
گل کــرد .دالل نفتــی کــه بــه
گفته خودش جرمــش دورزدن
تحریــم بــوده و دادگاه او را برای
باالکشــیدن دومیلیارد یورو پول
نفت متهم کرد .اگر قیمت ١٤هزار
تومانی یورو در بازار امروز را درنظر
بگیریم ،عدد فســاد بابک زنجانی
به حــدود ٢٨هزارمیلیــارد تومان
میرسد.
از نامهــا و عنوانها کــه بگذریم،
بعد از زنجانی پروندههای سنگین
تخلفــات مالــی از مؤسســههای

مالــی و اعتباری دادگاهی شــد
و صنــدوق تعاونــی فرهنگیان
و بانــک ســرمایه رقمهــای
درشتتری از فساد را روی میز
دادگاه گذاشتند.
پارســال پرونــده مرجــان
شیخاالســامی و متهمــان
پتروشــیمی هم بــه قوهقضائیه
رفت و عددهای درشــتی برای
ایــن پرونــده اعالم شــد .حاال
رقمهای فســاد در ایران روز به
روز درشتتر میشود و پروندههای
روی میــز دادگاههــای ایــران
سنگینتر.
از این گذشــته ،روزنههای فســاد
کــه چــه عــرض شــود ،درههــای
فســادی در ایــران وجــود دارد که
بارها از زبان مدیران ایرانی خبرساز
شدهاند .با وجود این ،مقاومتها
برای شفافســازی اقتصــاد ایران
بــه انــدازهای اســت که پیوســتن
ایــران به یکــی از مهمتریــن لوایح
مبارزه با پولشــویی را سالهاست

فساد قاچاقچیان کاال معادل
٦٢درصد بودجه عمومی کشور
از ارقام درشــت فســاد چهرهها در
ایــران کــه بگذریم ،گــردش مالی
کاالی قاچــاق در ایران به ســاالنه

به تعویق انداخته است،
بهطــوری که درحــال حاضر
انگشتشــمار کشــورها و ازجمله
ایــران وکرهشــمالی از ایــن قافلــه
عقب ماندهاند و به  FATFملحق
نشدهاند.
این موضوع درشــرایطی است که
چندی پیش خبر رســید که ایران

حــدود ٢٥میلیــارد
دالر میرسد .این رقمی
اســت که ســتاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز اشــاره کرده اســت .اگر
مبنــا را بر دالر ١٢هزار تومانی این
روزها قــرار دهیم ،در واقع گردش
مالی کاالی قاچاق در ایران رقمی
حــدود ٣٠٠هزارمیلیــارد تومــان

					

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

-----------------FATF:
Financial Action Task Force
Intergovernmental
organization
--------fatf-gafi.org
The Financial Action Task
Force, also known by its
French name, Groupe d'action
financière, is an intergovernmental organization founded
in 1989 on the initiative of
the G7 to develop policies to
combat money laundering.
In 2001 its mandate expanded
to include terrorism financing
--------------------

به لیست سیاه  FATFرفته است
و گرچــه وزارت اقتصاد این خبر را
تکذیب کرد اما آخرین مهلتهای
باقیمانــده ایــران برای پیوســتن
بــه ایــن نهــاد همچنــان درگیــر
بگومگوهای داخلی است.

اطالعیه

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

ـــــــــــ
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کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

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

ance Church:
220 Hyman,
DDO

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ

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

) 514-999-5168

است.
از فســاد قاچاقچیــان کاال کــه
بگذریــم ،ســازمان امــور مالیاتی

ایران رقم فرار مالیاتی را بین  ٣٠تا
٤٠هزارمیلیارد تومان تخمین زده
است.
بــرای درک بزرگی ایــن عدد باید
بدانیــد که معادل حــدود نیمی از
بودجــه درمــان و بهداشــت ایران
فرار مالیاتی وجــود دارد .عملکرد
بانکهای بورسی درسال ٩٧نشان
میدهد که بانک صادرات پارسال
ســرمایهای بــه ارزش ١٧هــزار و
٥٣٥میلیارد تومان به ثبت رسانده
و بانک تجارت سرمایهای به ارزش
٢٢هزار و ٣٩٢میلیارد تومان ثبت
کــرده که در واقع فــرار مالیاتی در
ایران رقمی معادل سرمایه دو بانک
بزرگ ایران است.
گذشته از این ،علی خانی ،مدیرکل
دفتر مبارزه با پولشــویی سازمان
امور مالیاتی به ایرنا گفته است که
در ایران حدود ٥٠٠میلیون حساب
بانکــی وجــود دارد .ایــن درحالی
است که جمعیت مردم ایران تنها
٨٠میلیون نفر اســت و این تعداد
نگرانکننــده حســاب بانکــی در
ایــران ظرفیت بزرگی برای فســاد
تولید کرده است .حسابهایی که
از آنهــا با عنوان حســاب اجارهای
یاد میشــود و محل گردش مالی
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کالهبرداران است.
دامنــه فســاد مالی حســابهای
اجــارهای ایــن روزهــا بــه
کالهبرداریهــای اینترنتــی
رسیده و بنا به اعالم پلیس فتا
باالتر از ٧٠درصد جرایم فضای
مجازی مربوط به کالهبرداری
از حســابهای بانکــی افــراد
اســت کــه حــاال دردســرها و
بیاعتمــادی فراوانــی بیــن
ایرانیها ایجادکرده و خریدهای
اینترنتی را تحتالشــعاع خود
قرار داده است.
پلیس فتا معتقد است که چون
فســاد مالی این کالهبــرداران
با حســابهای اجارهای انجام
میشود ،شناسایی آنها دشوار
است و بیشتر شکایتکنندگان
نمیتوانند به ســرمایه باخته خود
برسند.

مخالفان  FATFنگران منافع
خود هستند
در این شرایط مهمترین ابزارهای
مبارزه با فســاد درگیرودار اختالف
و بگومگوهــای داخلــی اســت.
گســترش نگرانکننــده حجــم
پولشــویی در جهان ،کشــورهای
دنیا را در انتهای دهه  ٨٠میالدی
بــه فکــر واداشــت که راهــی برای
مقابله با این جریــان غیرقانونی و
ناپــاک پول پیدا کننــد و درنهایت
درســال ١٩٨٩راهحلــی کــه پیش
روی دنیا گذاشــته شد ،گروه ویژه
اقدام مالی یا همان  FATFبود.
حاال تقریبا تمامی کشورهای دنیا،
مســتقیم یا غیرمســتقیم ،عضو
 FATFهســتند و این ســازمان،
٣٧عضو ثابت دارد که بیشترشان
کشورهای توســعه یافت ه هستند.
عالوه بر کشورها ،دو نهاد شورای
همــکاری خلیجفــارس و اتحادیه
اروپــا هــم عضــو ثابــت FATF
هســتند .در ایــن میــان ایــران و
کرهشــمالی از قافلــه عقــب مانده
و همچنــان بــه این نهــاد ملحق

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

نشدهاند و کشــورهای باهاماس،
بوتســوانا ،کامبوج ،غنا ،ایسلند،
مغولســتان ،پانامــا ،پاکســتان،
سوریه ،ترینیداد و توباگو ،یمن و
زیمباوه نیز در لیست خاکستری و
تعلیق این نهاد قرار دارند.
مخالفان پیوســتن ایــران به نهاد
مالی  FATFمیگویند که ایران با
پیوستن به این نهاد مسیرهای دور
زدن تحریم را از دست میدهد.
احمد حاتمی یزد ،کارشناس بانکی
دراینبــاره میگوید این دســته از
بهانهها را فقط کسانی میآورندکه
عالقهای به شــفاف شدن اقتصاد
کشور ندارند و نفعشان در شفاف
نشــدن فرآیندهای اقتصــادی در
ایران است.
پیوســتن ایران به ایــن نهاد مالی
درواقــع موجب میشــود که تمام
واریزهــا و برداشــتها در شــبکه
بانکــی شــفاف باشــد و هرگونــه
عملیات بانکی مشکوک به سرعت
شناسایی و مســدود شود .اتفاقی
کــه به گفتــه پلیس فتــا میتواند
نهتنهــا اختالسهــا و فســادهای
مالــی بزرگ را کنترل کند بلکه به
پلیــس این امکان را میدهدکه به
ســرعت کالهبــرداران اینترنتی را
شناسایی کرده و با انسداد حساب
آنها مانع از ادامه فعالیتشان شود.

 FATFدست فساد را میبندد
فریــال مســتوفی ،رئیــس مرکــز
سرمایهگذاریخارجیاتاقبازرگانی
تهــران هم درباره ادعای مخالفان
پیوستن ایران به  FATFمیگوید
که الحاق ایران به  FATFمیتواند
تأثیرگذاری زیادی در حذف قاچاق
و پولشویی در کشور داشته باشد.
او با بیان اینکه شــفافیت سیستم
بانکی باعث کاهش فسادهای مالی
میشــود ،توضیح داد« :این نهاد
مالی بعد از حادثه یازدهم سپتامبر
بین بانکهای دنیــا اهمیت پیدا
کــرد و تمــام سیســتمهای مالی
دنیا به یک اســتاندارد مشــخصی

را بر روی سایت بخوانید
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کانادا...

تقریباتمامیکاناداییهامعتقدندرشدقیمتموادغذایی
بهمراتبسریعترازافزایشدرآمدشاناست

نتایج یک نظرسنجی جدید
نشان داده که  87درصد از
کاناداییها حس میکنند
قیمت غذا دارد با ســرعتی
بیشتر از درآمد خانوار آنها
افزایش پیدا میکند.
این نظرســنجی که توسط
دانشگاه دالهوسی منتشر
شــده ،بــرای ســنجش دیــدگاه
کاناداییهــا دربــاره مقــرون بــه
صرفگــی و همچنین اینکــه آنها
حاضرند چه کارهایی انجام بدهند
تا افزایش تورم غذا در ســال آینده
را جبران کنند ،یک بررســی ملی
انجام داد.
سیلوین شــارلبوا مدیر آزمایشگاه
تحلیلــی کشــاورزی و غــذای
دالهوســی میگوید تعداد افرادی
که گفتند قیمت غذا از درآمدشان
سریعتر رشد میکند بسیار بیشتر
از حد انتظار بود« .انتظار داشتیم
اکثــر آنها ایــن نگرانی را داشــته
باشــند امــا انتظــار  87درصــد را
نداشتیم».
بــا اســتناد به گزارشــی کــه اخیرا
توسط دالهوسی و دانشگاه گوئلف
منتشــر شــد ،قیمت غذا ممکن
اســت در ســال  2020بــرای یک
خانواده متوســط کانادایی تا 487
دالر افزایش داشــته باشد .به این
ترتیب کل خرج غــذای خانوار در

ســال بــه  12667دالر میرســد.
آن گزارش گفته بــود تغییرات در
ترجیــح مصرفکننــدگان ،ادامــه
جنگهای تجاری ،کاهش رشــد
جهانــی و عقــب مانــدن حداقــل
دستمزدها از تورم دالیل اصلی این
افزایشهستند.
با استناد به گزارش شمارگرسنگی
ســازمان بانکهای غذای کانادا،
فقط در ماه مــارس روی هم رفته
یک میلیون بار از بانکهای غذای
سراسرکشور بازدید شدکه این رقم
از ســال  2010تا به حال تقریبا در
همین درجه باقی مانده است.
به گفته کریس هچ مدیر عامل این
سازمان ،در سال گذشته در سراسر
کانــادا از هر  ۸خانــوار یک خانوار
تجربــه ناامنــی غذایی را داشــت.
او میگویــد عــدم رشــد حداقــل
دســتمزدها و همچنیــن افزایش
قیمــت مســکن ،اجارهخانههــا
و قیمــت غــذا در سراســر کشــور
فاکتورهای اصلی هستند.

او گفــت« :هــر روز داریــم
میبینیم که تعداد بیشــتری
از افــراد مجبور میشــوند در
تعدادی از بزرگترین شهرها
بــه بانکهــای غــذا مراجعه
کنند چون هزینههای مسکن
باال رفتهاند».
نظرســنجی همچنیــن بــه
اکتشــاف در ایــن پرداخــت کــه
کاناداییهــا میخواهند چه کاری
بــرای غذا در ســال جدیــد انجام
بدهند و نتایج آن نشان داد که 53
درصــد از کاناداییهــا میخواهند
عادتهای خرید غذای خود را در
سال  2020تغییر بدهند.
بــرای پسانداز پــول ،کاناداییها
میخواهنــد چنــد تغییــر در
عادتهــای خرید و مصرف غذای
خــود اعمال کنند و بیش از نیمی
از آنها گفتندکمتر در رستورانها
غذا میخورنــد و تقریبا  50درصد
گفتند بیشــتر از کوپنها استفاده
خواهندکرد.
نظرســنجی همچنیــن از نظــر
جغرافیایــی نگرانیهــای آنهــا را
جدا کرد و مشــخص شدکه مردم
ســاکن آلبرتــا و کبک نســبت به
قابلیت خــود در پرداخــت هزینه
غذا بیشــتر از همه نگران هستند
و بریتیــش کلمبیاییها کمترین
نگرانی را دارند.

روایت زیبا و شاد یک عکس از یک عمر طوالنی و پربار

در هفته ای که گذشت به دیدار دوست دیرین،
جناب آقای یوسف تیزهوش ،ورزشــکار پیشکسوت
جامعه ی ایرانیان کانادا ،چهره ی مهربان و نام آشــنای
ایرانیــان مونتریــال رفتیم .بــا او به گفتگوی دوســتانه
نشستیم؛ از هر دری گفتیم و خندیدیم .از زندگی پر فراز
وفرود و کارنامه ی ورزشــی پربــار و طوالنی اش برایمان
گفت...
عکس راســت( ،درخانه) یوسف عزیز را در برابرگوشه
ای از کارنامه ی زندگی پربارش نشان میدهد؛ و بریده ی
روزنامه (چپ) ،یکی از ده ها گزارشی است در حاشیه ی
پیروزی های پرشمارش.
برای یوسف تیزهوش گرامی؛ و همچنین برای همسر
عزیز و ایثارگرش ،فرانسوازکلر مهربان ،سالمت ،طول
عمر و موفقیت روزافزون آرزومندیم.
یوســف تیزهوش ،از قدیمیترین قهرمان تیم ملی ایران در یوگسالوی
ایرانیانجامعهایرانیمونترال،قهرمان  ،1965چکســولواکی 1976؛
پیشین تیم ملی پینگپنگ ،مربی خبرنگارکیهان ورزشــی در کلکته
1976؛خبرنگارکیهانورزشیالمپیک
فدراسیونپینگپنگ،1963

رسید .اکنون پیوستن به این
لوایح برای نظام بانکی کشورها
یک الزام اســت و برای اینکه نظام
مالی هر کشوری بتواند با سیستم
مالی سایرکشــورها مراودات مالی
و بانکی داشــته باشد ،پذیرش این
قوانین ضروری اســت و از همین
رو پیوســتن بــه ایــن لوایــح برای
کشور ما هم بهخصوص در شرایط
کنونــی یک ضــرورت اســت ،زیرا
در غیرایــن صورت امــکان مراوده
بانکی با سایرکشــورهای جهان را
نخواهیم داشــت و حساب بانکی

ایرانیهــا در کشــورهای مختلف
بسته میشود».
مستوفی با بیان اینکه الحاق ایران
بــه  FATFمیتواند نقش مهمی
در جلوگیری از ایجاد فساد و رشد
پولهــای کثیف در داخل کشــور
داشته باشد ،میگوید« :پیوستن
ایــران به  FATFدر داخل کشــور
هم ایجاد شــفافیت میکند .یکی
از مســائلی کــه در داخــل کشــور
باعث فســاد میشود ،همین نبود
شــفافیت اســت .بــا پیوســتن به
 FATFجلــوی نقــل و انتقــاالت

پولهای کثیف گرفته میشــود و
زمانی کــه حجم نقــل و انتقاالت
از یــک میــزان مشــخص بیشــتر
شــود ،بانک مبدأ و مقصد پول را
پیگیری میکند و از شما میپرسد
ایــن پــول از کجــا به دســت آمده
اســت .مثال فرد بیزینســی انجام
داده و ایــن پول را به دســت آورده
یا اینکه ملکی فروخته اســت .پس
باید مبدأ و مقصد پولها مشخص
شــود و اینجاســت کــه شــفافیت
معنا پیدا میکنــد .البته نمیتوان
گفت با پیوســتن به  FATFفساد

بهطور کامل حذف میشود ،بلکه
همیشه راههای گریزی وجود دارد
اما امکان فساد را به شدت کاهش
میدهد».

فساد در اتاقهای تو در توی
بایگانی
یکی دیگر از مهمتریــن ابزاری که
فســاد در جهــان را کنتــرل کرده
است ،شــاخص دولت الکترونیک
اســت .دولت الکترونیــک درواقع
تمــام اســناد و مــراودات در
ســاختارهای اداری کشــور را بــه

صــورت الکترونیک کــرده و آن را
با سایر نهادهای دیگر به اشتراک
میگــذارد .عــاوه بر ایــن امکان
انتشــار عمومــی اســناد فراهــم
میشــود و در ایــن فضای شــفاف
امــکان تخلــف به شــدت کاهش
پیدا میکند .با ایــن حال در ایران
همچنان اسنادکاغذی و نامههای
محرمانــه حــرف اول را میزنند و
اطالعات هر سازمانی در اتاقهای
بایگانی همان سازمان پنهان مانده
است که این اتفاق فضا را برای بروز
فســاد فراهم کرده اســت .درحال

مونتریال 1976؛ سرپرســت کمیته
فنی داوران تنیس روی میزمسابقات
آسیایی درتهران 1974؛ مشاور فنی
مسابقاتجهانیدرانگلستان1977

حاضــر ایــران از نظر راهانــدازی و
پیشــرفت دولــت الکترونیــک در
میانه فهرست کشــورهای جهان
قرار دارد.
بــر اســاس اعــام ســازمان ملل
متحد ،ایران از نظر دســتیابی به
دولت الکترونیک جایگاه  ١٠٦دنیا
را در بیــن  ١٩٣کشــور جهــان در
اختیار دارد که عمده کشــورهایی
که پــس از ایران در این فهرســت
قرارگرفتهاندکشورهای آفریقایی و
توسعهنیافتههستند
(شهروند)
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مدیریت زندگی..

مشاور امالک مسکونی در سراسر کبک

تقویتاعتماد
به نفس با ۱۴
کار کوچک که
میتوانید هر روز
انجام دهید

طراح ،ناظر پایه یک شهرداری
در ایران با بیش از  15سال سابقه
همراه با اکیپی مجرب برای بازرسی فنی
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ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان
Fax.:514-685-3168

Tel.:514-234-3399
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 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

همــهی ما در کنــار برنامه ریزی و
پشــتکار برای رســیدن به هدف،
بــه عامل مهــم و تعیین کنندهی
اعتماد به نفس نیــاز مبرم داریم.
داشــتن اعتمــاد به نفس بــاال راه
شــما را برای رسیدن به موفقیت
هموارترمیکند.
در این نوشته شما را با  ۱۴راهکار
کاربردی برای دستیابی به اعتماد
به نفس باال آشنا میکنیم.

•

 .۱با دیگران مهربان باشید
اگرگاهی حس میکنیدکه فایدهی
چندانــی بــرای دیگــران نداریــد،
میتوانید بــه دیگران کمک کنید
و با آنها مهربان باشید .مثال برای
خانــم بیخانمانی کــه در خیابان
شــما زندگی میکند ،غــذای گرم
خانگــی ببرید یــا در تمیــز کردن
هفتگــی خانــه به همســایهی پیر
خود کمک کنید .با کمک کردن
بــه دیگران درنهایت به این نتیجه
میرســید کــه شــما آنقدرها هم
انسان بیفایدهای نیستید.

•

 .۲لباسهای زرد بپوشید!
بهگفتهی روانشناس ،دکتر کارول
کانچیــر (،)Carole Kanchier
پژوهشها نشان میدهد که رنگ
زرد با ایجــاد آرامش و حالتهای
سرزنده و شــاد ارتباط دارد .شاید
تصــور کنیدکــه این ادعا درســت
نیست .ولی اگر توجه کرده باشید
همیشــه نور آفتاب باعث میشود
احســاس آرامش پیدا کنید .رنگ
زرد گل همیشــهبهار نیــز چنیــن
حسی را ایجاد میکند.

•

 .۳صاف بایستید
وقتی خمیده هســتید ،احســاس
ناخوشایند بیشتری نسبتبه خود
دارید .در مطالعهای که در مجلهی
روانشناســی ســامت (Health
 )Psychologyمنتشــر شــده،
پژوهشــگران دریافتهاند که بهبود
وضعیت و طرز ایستادن بهسرعت
روحیه و حال افراد را بهتر میکند.
وقتی صاف میایســتید و خمیده
نیستید ،بالفاصله اعتماد به نفس
باال ،حاضرجوابی و جسارت را در
خود حس میکنید .احتماال مورد
آخر بــرای همهی ما اثبات شــده
است.

•

 .۴چیزهای جدیدی یاد بگیرید
روی گوشــیتان برنامهی جدیدی
نصب کنید یا صرفا مطلب جدیدی
بخوانید .با وارد کردن مقدار اندکی
اطالعات جدید در مغزتان ،لطف
بزرگی به خود میکنید .با این کار
بالفاصله حسی از رضایت بهدست
میآورید که موجب افزایش اعتماد
کلی شما به خودتان میشود.

•

 .۵اتاقتان را متیز کنید
این سادهترین درس در فنگ شویی
اســت« :اگر ذهنی روشــن و پاک
میخواهیــد ،اتــاق خوابتــان را
تمیــز کنیــد ».مفهومــی ژاپنــی
« »esho funiبهمعنــی یگانگــی
و یکپارچگــی زندگــی و محیــط
است و وقتی به آن برسید ،بیشتر
میتوانید افکار شــاد و سرزندهای
داشته باشید.

•

 .۶سلفی بگیرید!
 ۶۵درصــد دخترانی کــه چهرهی
خنــدان خــود را در رســانههای
اجتماعــی میبیننــد ،میگوینــد
که پس از مشــاهدهی این تصاویر
احساس اعتماد به نفس بیشتری
پیــدا میکننــد .وقتی خودتــان را
شــاد و پرجنبوجوش میبینید،
بهطــور ناخــودآگاه خــود را فریب
میدهید و حس میکنید که واقعا
شاد و خوشحال هستید و ناگهان
احســاس میکنیدکه واقعا همین
حس را دارید .البته نباید در سلفی
گرفتــن زیــادهروی کنیــد .نیازی
نیست که هر بار  ۲۰سلفی بگیرید
و در صفحهتان منتشرکنید ،وگرنه
کامال گرفتــار گرداب شــبکههای
اجتماعیمیشوید.

•

 .۷هدف مشخصی را برای
خود تعیین کنید و سپس آن را
اجنام بدهید
وقتــی احســاس موفقیت داشــته
باشــیم ،حــس خوبــی نســبتبه
خودمان پیدا میکنیم .الزم نیست
که هدف پرزحمت و سختی را برای
خــود تعیین کنیم ،مثال نوشــتن
خاطراتــی از زمان دانشــگاه را که
نیمهکاره مانده است ،تمام کنیم.
حتی اگر کار سادهای مانند تماس
گرفتن با مادرمان را در فهرســت
کارهــای خود قــرار دادهایم ،تیک
زدن کنار آن پس از تماس با مادر،
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بالفاصلــه موجــب
افزایش حس شادی
و اعتماد به نفس در
ما میشود.

•

 .۸به موسیقی شاد
گوش بدهید
آهنگهــای شــاد
موردعالقهتــان را
پخش کنید و کمی با
آنها برقصید .شنیدن
آهنگی خــوب از نظر
روانــی حالــت ذهنی
شما را تغییر میدهد.
اگــر ایــن آهنــگ،
ملــودی شــادی بــا
پیامی شــادیبخش
باشــد،
داشــته
بهسرعت باعث ایجاد
احســاس قدرت و اعتماد به نفس
در شما میشود.

•

 .۹چیزهای جدیدی را امتحان
کنید
باقــی ماندن در منطقهی راحتی و
آسایش خود اصال جالب نیست و
عالوهبر آن مانع از رشد و پیشرفت
و گسترش حوزهی تواناییهای ما
میشود .از این به بعد سعی کنید
هــر روز کار جدیدی انجام دهید،
حتــی اگر ایــن کار چیــز کوچکی
باشد .مثال به کافیشاپ جدیدی
ســر بزنیــد ،از مســیر جدیدی به
محلکارتــان برویــد یا هــر صبح
هنگام آماده شــدن ،به موســیقی
تــازهای گوش بدهیــد .این حس
کوچک ماجراجویی و تغییر باعث
میشــود که حس کنید ضدگلوله
هستید!

•

 .۱۰از دیگران کمک بخواهید
حتــی لحظــهای هم فکــر نکنید
که درخواســت کمــک از دیگران
نشــانهی ضعف است .قرار نیست
کــه ما در این جهان همهی کارها
را بهتنهایــی انجــام بدهیم .اینکه
از همکارتــان بخواهیــد در انجام
پروژهی بزرگی که مدتها سخت
روی آن کردهایــد بــه شــما کمک
کنــد ،بــار بزرگی را از دوش شــما
برمــیدارد و انجام کارهــا را برای
شــما آســانتر میکنــد .ممکــن
اســت آنها از کمک کردن به شما
خوشحال شوند و شما نیز بهخاطر
ِ
شجاعت درخواست کمک
داشتن
ِ
از دیگران ،احساس اعتمادبهنفس
بیشتری خواهید داشت.

•

 .۱۱فهرستی از متام چیزهای
خوب در زندگیتان بنویسید
برگــهای کاغــذ برداریــد و تمــام
چیزهــای خوبی را کــه در زندگی
داریــد ،بنویســید .بــدون شــک
چیزهای زیادی برای نوشتن وجود
دارد .وقتــی حال خوبــی ندارید،
بهراحتــی تمام چیزهــای خوب را
فراموشمیکنید.بنابراینیادآوری
آنها به خودتان باعث میشــود که
به واقعیت برگردید .به عبارت دیگر
شــما باید قدردان باشید؛ این کار
بدون شــک افســردگی و غمهای
شما را ازبین میبرد.
{>> ادامه در صفحه}21 :
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هایکهارتونیان

مشــاورامالک

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

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

HAYK HARTOUNIAN

7

رفتــار موفق مردانه

خیال نشویم .سالمت و نظافت و
جذابیت مان را حفظ کنیم.

•

 -۵قوی همچون فوالد آبدیده
باشیم
زن زندگــی ما ،اگر بــرای ما عزیز
اســت خوب اســت که همیشه و
در هر شــرایط روحی و جسمی به
قــدرت و ثبات شــخصیت مردانه
ما امید و تکیه داشته باشد .زنان
گوش شــنوا و شانه ای برای تکیه
و ذهنی مهربان برای تحمل افت و
خیزهای روحی شان می خواهند.
زنان اگر توجه و محبت و حمایت
مــا را صمیمی و همــواره ببینند
زیباتر و عاطفی تر و عاشقانه تر در
کنار ما خواهند بود.

•

•

 -۱آرام نگه داشنت پسر
کوچک درون
اغلــب ما مــردان پســربچه ای در
نهاد خود داریم که شــاید توجه و
محبت کافی نگرفته است .پسربچه
ای که شــاید به مقداری هدایت یا
دیســیپلین کــه احتیــاج داشــت
دسترســی نداشــته اســت .شاید
زندگی جراحت هایــی ایجاد کرده
است که فرصت مداوا نیافته است.
بــرای همیــن خیلی از مــا مردان
بدون آنکه متوجه باشیم این نیازها
و کمبودها را به دوران بزرگســالی
مان می کشــیم و با هر بهایی می
خواهیم به آنها دست یابیم.
پسرک پر سرو صدا و پرتوقع درون،
شــاید طلبــکاری اش را بــه بهای
تصمیمات و رفتار غلط بخواهد به
دست آورد .برای همین بد نیست
بــا صبــوری و مهربانی تمــام ،یاد
بگیریم پسرک درون را کمی ولی به
طور مداوم کنترل کنیم.

•

 -۲همیشه احساس مان را
بروز دهیم ولی از آنها دفاع
نکنیم

هیچوقتبههیچکساجازهندهیم
که جلوی بــروز احساســاتمان را
بگیرد .ولی یاد بگیریم که بدون جر
و بحث آنهــا را به عنوان یک حق
در میان بگذاریم .ما مردان سرشار
از عاطفــه و احســاس هســتیم.
یاد بگیریم ســر فرصت و با حالتی
صادقانــه آنها را ابراز کنیــم .ابراز
وجود و نشان دادن احساس مان
جلوی خشم و پشیمانی و استرس
و افسردگی را می گیرد.

•

 -۳همراهی کنیم ولی کوتاه
نیاییم
بــرای مــا مــردان کــه سرشــار از
هورمون تستوســترون هســتیم
عصبانــی شــدن یکــی از اولیــن
واکنش هاســت .اگر هم احساس
کنیم ســرمان کاله رفتــه یا داریم
کوتــاه می آییم ســریع به جوش و
خروش مــی افتیم .بــرای همین
با آگاهی تمام همکاری وگذشــت
را پیشــه کنیم و اگر خــط و مرز و
حدی داریم آن را به ســاده ترین و
سالمترین راه ممکن اعالم کنیم.

•

>>
تـوجه ت

پی

ه

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

اگر به عنوان یک مرد ،پدر ،شوهر
و دوســت ،احســاس می کنید که
می توانیــد بهتر از این باشــید که
هســتید بد نیست به توصیه های
مجلــه « هنــر مرد بــودن» جامه
عمل بپوشانید .این توصیه ها قرار
نیســت ناگهانــی و بالفاصله همه
چیــز را بهتر ســازد ولــی پیگیری
مداوم آنهــا ،حتم ًا تاثیــرش را در
زندگی تان خواهدگذاشت.
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 -۴سکس و عاطفه نسبت به
عشق مان را خوب مدیریت
کنیم
در شروع آشنایی با زن مورد عالقه
مان سرشــار از احساســات واقعی
مردانه عاشقانه هستیم و به همان
اندازه میل جنســی مان باالست.
ولی یاد بگیریم که برای نگهداری
یــک رابطــه خــوب و مانــدگار ،از
میل جنسی و احساسات عاشقانه
مــان غفلــت نورزیم .تنبــل و بی

 -۶دعوا نکنیم
اگر واقع ًا زن زندگی مان را دوست
داریم اصرار نورزیم که ما درســت
می گوییم .چون بحث و مشاجره
با وی اگر ببازیم که باخته ایم .اگر
ً
عمال باز هم باخته
هم پیروز شویم
ایم .بــا بحث و مشــاجره ،چیزی
برای به دست آوردن وجود ندارد.
فکر می کنیم که نمی توانیم جلوی
خودمان را بگیریم ولی وقتی شروع
کنیم که دیگر بحث و مشــاجره و
دعــوا نکنیم نوعی از احترام و وقار
و هویــت فــردی بروز مــی دهیم
کــه دســتاوردش خیلی بیشــتر و
ماندگارتر خواهــد بود .مردانی که
می دانند در رابطه زناشویی چیزی
کــم نمــی آورند نیــازی بــه اثبات
مداوم خود در هر ماجرای کوچک
ندارند.

•

 -۷دوستی های مردانه مان
را قربانی رابطه زناشویی نکنیم
زنــان موجــودات عالــی در زندگی
مــا هســتند ولــی خواســته ها و
نیازهــای مردانــه ما بیشــتر از آن
چیــزی اســت کــه یــک زن مــی
توانــد بدهد .مــا مــردان نیازمند
اعتماد و احترام و دوســتی و وقت
گذراندن با مــردان ،در وجودمان
نهادینــه اســت .مــا مــردان برای
دوستی بهای زیاد قائلیم .ریسک
و جســارت و پشتیبانی از دوستان
برای شــخصیت ما مهم است .ما
در میان مردان مدام هویت مردانه
مان را می آزماییم.
مــا هرچــه آرامتــر و با ثبــات تر و
باوقارتر باشیم نفعش دوباره بر می
گردد به زناشویی خودمان…
ماهانطباطبایی

ر روز هفته

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

وجـه

ش خرید

در بهتر
ی
ن
م
ن
ط
قه

wn
به قی downto

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

م

ت
مناسب!

یه ما به خریداران:
• هد
دالر هزینه محضر
1200

Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

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

Tel.: 514-683-8686
nader.khaksar@gmail.com
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک
دکترریموندرضایی
شهر
مرکز
در




















Hiring new doctors!! اورژانس:پزشکخانواده
جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیـا
:پزشکان خانواده










هاشمی


فرانک







دندانپزشک
جراح
دکتر
دندانپزشک
جراح
دکتر
اجنام آزمایش خون









طباطبائی


زهرا







 
در محل کلینیک
Centre-Ville

Dr. Raymond Rezaie

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

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

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

Clinic alpha medic is looking for
physicians to join & work with their
GMF medical group. Please contact: هم اكنون بوتاكس و فیلر
توسط جراح پالستیک
Dr Anthony Rezaie: 514-601-7878
Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
پزشک خانــواده
بدون وقت قبلی
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Family Physician
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
(Without Appointment)
Dr. HANY KAMEL
 اورژانس
Dr.
VAN TINH DUONG
ساعت
24
در
جواب
 پزشکان متخصص جهت امراض
__________________

:پزشکان متخصص

Specialist doctors

ختن
 ه کودکانUE
:
0
6
س
Q

، قلب،گوش و حلق و بینی،روانپزشک،جراح ارتوپدی
Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
R
U
الگی
O
B
S
I
،انکولوژیست،جهازهاضمه،متخصصزنان،جراحعمومی
N LOU
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
DR JEA
... بیماری های عفونی و،جراح کلیه و مجاری ادرار
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
Implant  کاشتن دندان
 OSTEOPATH
 ORTHOPEDIE:
 MALADIES INFECTIEUSES
Dr. Lucien Dick
Dr. Faramarz Dehnade
Dr. A.-F. Doss
Root Canal  درمان ریشه

Dr Shirin BAHRAM,
 ONCOLOGIE:
 PSYCHOLOGUE:
Invisalign
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه
naturopathic doctor,
Dr. George Wakil
Dr. Mahnaz kazemi
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل

OPTHAMOLOGIST
 ORL:
 ACUPUNCTEUR & LASER:
w

e
N
Dr. Samir Antaki
Dr. Samir Abboud
Dr. Bahman Fashipour
 دندان اطفال
 ENDOCRINOLGUE:
 GASTROENTÉROLOGUE:
 PODOLOGUE:
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics








Dr. Jack Elstein
Dr Joseph Loutfi
Dr. Ata Ansari
) پر کردن دندان ها (همرنگ دندان
 UROLOGUE:
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
 NUTRITIONISTE :

Implant
Dr. Jean-Louis Bourque
Dr. Théodore Kass
Nasim Saberi, RD (Counseling
CEREC
AC Bluecam 






















 
























 
















 













1834 Ste Catherine W. Suite 200
Root Canal 






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






















کلیه
قبول
Tel : (514) 933-3337 


















مدیکال
های
بیمه









و
www.clinique-arya.com بیمه های دانشجوئی
روز7





















هفته































































 

























 Lumineers Veneer

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

 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Naji Wakil (spécialité
CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

Tel.: (514) 933-8383

1253 Rue Guy













Montreal, Qc. H3H 2K5

حسابداری و دفترداری
خدمات
w
e
N

GESTION FINANCIERE LOYALE

1834 Ste-Catherine W., Suite 200

5263

; ;امور دفترداری
و حسابداری
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
H3H 1M1; ;تاسیس و ثبت شرکت ها

Montreal, Quebec
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861
boul Cavendish

Tel.: 514-777-3604
www.clinique-arya.com

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
 دالر1300 پرداخت هزینه محضر تا

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

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

کاظم پرتو تهرانی

Facebook.com/
paivand.montreal
!به ما بپیوندید

Guy Concordia

بهروزباباخانی

سرورصدر

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

Diabetes, Obesity, Hypertension)
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514) 733-4683
(5589 CDN#2, H3T 1Y8)

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

Guy

behrooz@babakhani.ca

مشاور رمسی وام مسکن

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

Courtier Immobilier Agréé

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

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

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Cell : (514) 571-6592

Email : masoudrealty@gmail.com
38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8
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زندگی آرام...
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

راههای داشتن زندگی شاد،
گرفــت ،اجــازه دهید
خودش از آغوش شما
بیرون آید.

•

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد

 -۲۶فروتن باشــید.
قبــل از اینکه بــه دنیا
بیایید زندگــی جریان
داشــت و بعد از شــما
هم جریان دارد.

•

کارهایی ســاده برای داشتن یک
زندگــی خوشــحال کــه
یــک فرد  ۸۰ســاله به ما
میآمــوزد ،هدیهایســت از
یک عمر تجربه که به آسانی
در اختیارمــان قــرار میگیــرد .با
عملی کردن این کارهای ســاده و
به ظاهر ســطحی در زندگی ،خود
را از داشــتن یک زندگی خوشحال
بیبهرهنسازید:

از زب

•

 -۱قاطعانه دست بدهید.

•

 -۲مــردم را در چشمهایشــان
پیــدا کنید .چشــمهای آنها دروغ
نمیگویند.

•

 -۳داشتن یک زندگی خوشحال
ســاده اســت ،زیر دوش حمام آواز
بخوانید.

•

 -۴یــک زندگی خوشــحال یعنی
موســیقی را با کیفیت عالی گوش
کنید.

•

 -۵در مبارزههــا ،اولیــن ضربه را
شما بزنید و محکم بزنید.

•

 -۶راز خود را به کسی نگویید.

•

 -۷هیــچ وقت تســلیم نشــوید،
معجزهها همیشه رخ میدهند.

•

 -۸همیشــه پذیرای دستی که به
سوی شما دراز شده ،باشید.

•

 -۹شــجاع باشــید! حتــی اگــر
میترسید ،هم وانمود کنید شجاع
هستید .کسی نمیتواند بگوید این
دو باهم فرق دارند.

•

 -۱۰داشــتن یــک زندگــی
خوشــحال یعنی ســوت بزنید!
خیلی ساده است.

•

 -۱۱هرگز با کسی به طعنه وکنایه
حرف نزنید.

ان یک

•

 -۱۳عادت کنید به
عنوان یک فرد ناشناس ،به دیگران
کمک کنید.

•

•

•

 -۱۶اگر با کودکان بازی میکنید،
اجازه دهید آنها برنده شوند.

•

 -۱۷بــه آدم ها یک شــانس دوم
بدهید؛ اما نه سوم.

•

 -۱۸سعی کنید رمانتیک باشید.

•

 -۱۹یک زندگی خوشــحال یعنی
خودتان مثبت اندیش ترین فردی
باشیدکه در زندگیتان میشناسید.

•

 -۲۰رها و ریلکس باشید .درلحظه
زندگــی کنید .زندگــی و مرگی نادر
داشته باشید؛ نه کلیشهای.

•

 -۲۱تلفن وسیلهایســت که برای
راحتی شما اختراع شده ،نه برای
سلب آسایش شما.

•

 -۲۲بازندهی خوبی باشید.

•

 -۲۳برندهی خوبی باشید.

•

 -۲۴قبــل از اینکــه رازی را بــه
دوستی بگویید ۲ ،بار فکرکنید.

•

 -۲۵اگرکســی شــما را در آغوش

قابلتوجهخامنها

فال قهـوه
و ورق

توسط شادی

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مشاوره و ارزیابی رایگان

زندگــی
-۲۷
خوشحال یعنی
ســاده زندگــی
کنید.

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

 -۳۰بــه تمامــی ،زندگــی کنیــد
طــوری که واژهی پشــیمانی روی
سنگ قبرتان جایی نداشته باشد.

•

 -۳۲اگرکســی را دوســت دارید،
فرصت گفتن این جمله را از دست
ندهید.

•

 -۳۳هیچکــس بــه تنهایــی
نمیتوانــدکاری را تمام کند .قلب
بزرگی داشــته باشــید و از کسانی
که به شما کمک کردهاند قدردانی
کنید.

•

 -۳۴خودتان چشم انداز زندگیتان
را انتخــاب کنیــد ،اجــازه ندهید
دیگران به جایتان تصمیم بگیرند.

•

 -۳۵اگــر دوســت یا آشــنایی در
بیمارســتان بســتری اســت ،او را
مالقــات کنید حتــی در حد چند
دقیقه.

•

 -۳۶هــر روزتــان را بــا یکــی از
موسیقیهای مورد عالقه تان آغاز
کنید.

•

 -۳۷هر از چندگاهی از مسیرهای
خوش منظره عبور کنید.

•

 -۳۸برای کســی که در نظرش
مهم هســتید ،کارت والنتاین با
امضا خودتان بفرستید.

•

 -۳۹تماسهــای تلفنــی را بــا
انرژی مثبت پاسخ دهید.

•

 -۴۰یــک دفترچه یادداشــت و

را بر روی سایت بخوانید

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

 -۳۱شجاع باشید و ریسک کنید.
چراکــه در انتهای زندگــی از آنچه
انجام ندادهاید ،پیشمان خواهید
شد؛ نه از آنچه انجام دادهاید.

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

•

ِ
امیــد کســی را از او نگیرید،
-۱۵
شــاید این تنهــا چیزی اســت که
دارد.

•

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

 -۲۹پلهــای پشــت ســرتان را
خــراب نکنید ،شــاید نیاز باشــد
چندیــن بــار از آن رودخانــه عبور
کنید.

•

•

مشاوره ختصصی سرمایه گذاری در امالک

 -۲۸مراقب کســانی کــه چیز ی
برای از دست دادن ندارند باشید.

 -۱۴فقــط کتاب هایــی را قرض
بدهیــد کــه مطمئنیــد ،دوبــاره
نمیخوانید!

•

 -۱۲شــریک زندگیتــان را بــا
دقــت انتخاب کنیــد .همین یک
تصمیم ،احتماال ضامن  ۹۰درصد
خوشبختی یا بدبختی شما خواهد
بود.

یادیده
آدم دن
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قلم کنــار تخــت بگذاریــد چراکه
گاهــی یک ایــدهی چنــد میلیون
دالری ،ســاعت  ۳نیمــه شــب به
سراغتان میآید!

•

 -۴۱بــرای هر شــخصی کــه کار
می کند و زحمت میکشد ،ارزش
قائل باشید  -فارغ از اینکه شغلش
چیست.

•

 -۴۲بــرای کســی که دوســتش
دارید گل بفرستید بعدا به دلیلش
فکرکنید.

•

 -۴۳گاهــی برای ماشــین عقبی

خــود عــوراض جــاده را پرداخــت
کنید .روزش را خواهید ساخت.

 -۴۸برای بچ ه مدرســهای ها که
در سرویس مدرسه هستند ،دست
تکان بدهید.

•

 -۴۹یادتان نرودکه هشتاد درصد
از موفقیت شــغلی شما بستگی به
توانایی خودتان در برقراری ارتباط
با دیگران دارد.

•

 -۴۴برای یک نفر قهرمان باشید.
 -۴۵فقط با عشق ازدواج کنید.

•

 -۴۶بــرای داشــتن یــک زندگی
خوشــحال ،نعمتهایی که دارید را
بشمارید.

•

 -۴۷اگر جایی میهمان هستید،
از غذایــی که برای شــما درســت
کردهاند تعریف و تمجیدکنید.

 .۱۲از عطر استفاده کنید (البته
اگر به عطر عالقه دارید)
شاید حس بویایی قویترین حس
انســان باشــد؛ بهویژه در رابط ه با
حافظــه و احساســات .مطالعات
نشان می دهد که  ۹۰درصد زنانی
که کمی بــه خود عطــر میزنند،
نسبتبه زنانی که از عطر استفاده
نمیکنند ،احساس اعتمادبهنفس
بیشــتری دارند .حتی ایــن روزها
میتوانید از عطر مو هم اســتفاده
کنید و با عطری از که از موهایتان
در هــوا منتشــر میشــود ،حس
بهتری نسبتبه خود پیدا کنید.

•

 .۱۳در زمان صحبت کردن از
دستهایتان استفاده کنید

•

 -۵۰انتظــار نداشــته باشــید
زندگی عادالنه باشــد تا یک زندگی
خوشحال داشته باشید.
•

•

تقویت اعتماد به نفس با  ۱۴کار کوچک ...
•

•

اســتفاده از دســت هــا در زمــان
صحبت کردن باعث می شود آماده
تر و با اعتماد به نفس بیشتری به
نظر برسید
پژوهشــی در دانشــگاه کولگیــت
)Colgate
(University
نشــان میدهد که بخشــی از مغز
کــه حــرکات را کنتــرل میکند و
منطقــهای کــه مســئول صحبت
کردن اســت با یکدیگر همپوشانی
دارنــد .بنابرایــن حــرکات دســت
باعث میشــود ،جملههایی را که
بهزبان میآورید ،بیشتر باور داشته
باشید .سعی کنید حرکات دست و
بدنتان طبیعی باشــد تا در چشم
همه (ازجملــه خودتان) آمادهتر و
مسلطتر بهنظر برسید.

>> ادامه از صفحه18 :

•

 .۱۴به تصاویر نگاه کنید
احاطــه کــردن خــود بــا تصاویــر
خاطرهانگیز و شــاد گذشته بهطور
ناخــودآگاه لبخنــد بــر چهرهتان
مینشــاند و موجــب میشــود
احساس اعتماد به نفس بیشتری
پیدا کنید و به یاد کســانی بیفتید
که شــما را دوســت دارنــد .مثال
چنــد عکــس خنــدان از خــود و
دوستانتان در ساحل را روی میز
کارتان بگذارید یــا چند دقیقهای
را صرف تماشــای عکسهای زیبا
و بانمک خودتان و همســرتان در
جشــن عید سال گذشــته کنید.
با تماشــای این تصاویر ،احساس
ســعادت و خوشــبختی شــما را
فرامیگیرد.
•
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سالمت...

10

		

www.paivand.ca since 1993

فایده شگفتانگیز پیاده روی
در طبیعت برای سالمتی

آیــا پیــاده روی در طبیعــت بــه
سالمتی ما کمک میکند یا اینکه
تنها یک سرگرمی ساده به حساب
میآید؟ برخی افــرادی که با فواید
پیادهروی آشــنا هستند باور دارند
که فرقی نمیکند کجــا پیادهروی
کننــد؛ در طبیعــت ،در باشــگاه،
در مراکــز خرید ،یــا در خانه .اما
این باور اشــتباه است و پیادهروی
در طبیعــت مــی توانــد فوایــد
شگفتانگیزی برای سالمت جسم
و روح افراد داشته باشد.
اگر هوای زمستانی شهر اجازه داد،
دفعه بعد که کســی شــما را برای
پیاده روی در طبیعت (هایکینگ
یــا پیادهگــردی) دعوت کــرد ،از
ایــن درخواســت بــرای کمک به
ســامتیتان تشــکرکنید؛ چراکه

•

فوایــد بینظیــری برای ســامت
روان و جسم شما دارد.

•

 .۱تناسب اندام

تنها یک ساعت پیادهروی در طبیعت
بســته به میزان شــیب و وزن بارتان
میتوانــد موجب ســوزاندن بیش از
 ۵۰۰کالری انرژی شود .پیادهروی در
گذرهای خاکی و چمنزارها نسبت به
پیادهروی بر روی آسفالت و بتن ،فشار
کمتری به زانو و قوزک پا وارد میکند.
با انتخاب مســیرهای شــیبدارتر،
روندکاهش وزن و تناســب اندام نیز
سرعت خواهدگرفت .بااینکار نهتنها
کالریسوزیبیشترخواهدشد،بلکه
تحقیقات نشان میدهند که حضور
در ارتفاعــات ،خود نیــز میتواند به
الغری کمک کند.

حواس مان باشد ...
حــواس مــان باشــد هیچــگاه از
اطرافیانخودنپرسیم:
پدر یا مادرت ،چگونه از دنیا رفت؟
هیچگاه از پدر یا مادری نپرسیم که
فرزندتون چطوری درگذشت؟
هیچگاه ازكسی كه هنوز كاری برای
خــودش پیــدا نكــرده (خصوصا در
جمع) نپرسیم هنوز بیكاری؟
اگر هم کاری از دســتمون بر میاد،
تو جمع بهش نگیم .بکشیمش کنار
بگیم من میتونم برات کار پیدا کنم.
هیچگاه از فقیر و تنگدست نپرسیم
پول احتیاج داری؟
بدون اینكه بخواد ،پولو بهش بدیم
تا همیشه حرمت و احترام رو حفظ
کنیم.
هیچگاه از زنی كه بچه دار نمیشــه
نپرسید؛ هنوز بچه دار نشدین؟
بلكه آرزو کنید فرزندی سالم بیاورد!
هیچگاه از میهمانی که تازه رسیده
نپرسیم؛ آب یا خوراکی میل داری؟
بلكه بدون چون و چرا ازش پذیرایی
كنیم.
به این میگن میهمان نوازی.
هیچگاه از مجردی نپرسیم؛
چرا هنوز ازدواج نکردی؟
هیچگاه بخاطر خندانــدن دیگران
کسی را مسخره نكنیم
همیشهآنچهبرایخودنمیپسندیم
برای دیگران هم نپسندیم.

 .۲کنترل کامل مترینات
فواید پیــاد ه روی در طبیعت برای
ســامت جسم و ذهن  -در پیاده
روی در طبیعت خودتان می توانید
شــدت فعالیــت تان را مشــخص
کنید.
با پیــادهروی در طبیعت ،خودتان
میتوانیدشدتفعالیتفیزیکیتان
را مشخص کنید .چه قصد عبور از
مسیرهای راحت را داشته باشید و
چه بخواهید از مسیرهای سخت و
کوهستانی عبور کنید ،تعیین همٔه
اینها بــا خودتان اســت .خودتان
میتوانید ســرعت و مسافتتان را
مشخص کنید .میتوانید تصمیم
بگیریــد کــه پیــادهروی ســادهای
در هنــگام غروب داشــته باشــید
یا مســیری ســخت و طوالنــی را
طی کنید .دیگر نیازی نیســت به
حرفهای مربیتان گوش کنیدکه
از شــما میخواهد سختتر تالش
کنید.

•

 .۳ایجاد هماهنگی درکل بدن
پیادهروی منظم میتواند به باسن
شکل بهتری ببخشد؛ اما پیمودن
مسافتهای پرشــیب و صخرهای
میتوانــد تمرین کاملــی برای کل
بدنتــان باشــد .طیکــردن ایــن
مســیرها ،به تقویت ماهیچههای

تمام بدنتان بهویژه نیمتنٔه پایینی
بدن و تقویت ماهیچههای چهارسر
ران ،سرینی و همسترینگ منجر
میشــود .با حمل کولهپشتی نیز
میتوانید استقامت و قدرت نیمتنٔه
باالییتان را افزایش دهید.

•

 .۴کمک به پیشگیری و کنترل
دیابت
پیادهگردی در مسیرهای معمولی
میتوانــد بــا کاهش قنــد خون به
پیشــگیری و کنترل دیابت کمک
کنــد .پیــادهروی در طبیعــت،
عضالتتــان را بهخوبــی تمریــن
میدهد و موجب میشــود گلوکز
موجود در جریان خــون به انرژی
تبدیل گردد.

•

 .۵کمک به کاهش فشار خون
و کلسترول
پیادهگردی منظم در مســیرهای
آســان میتوانــد به کاهش فشــار
خــون و کاهش کلســترول کمک
کند و درنتیجه خطر بروز بیماری
های قلبی ،دیابت و سکته مغزی
را کاهــش دهــد .پیادهگــردی در
سراشــیبی میتواند موجب تأثیر
دوبرابــری بر کاهش قنــد خون و
بهبود مقاومت گلوکز شود.

•

.۶هایکینگدرمانی
طبــق برخــی مطالعــات ،فوایــد
فیزیکی پیادهروی در طبیعت بیش
از کمک به ســامت قلب و عروق
اســت و حتی میتواند به بهبود و
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ریکاوری بیماران مبتال به سرطان
نیز کمک کند .براســاس مطالعۀ
منتشرشدهای در مجلٔه بینالمللی
پزشــکی ورزشــی ،هایکینــگ در
مســافت طوالنی میتواند ظرفیت
آنتیاکسیداتیو را افزایش دهد و به
مبارزه با بیماری در خون بیماران
سرطانی کمک کند.
مطالعــه دیگــری نشــان داد
بهبودیافتگان از ســرطان ســینه
کــه بهطــور منظــم پیادهگــردی
میکردنــد ،بــاور دارنــد کــه ایــن
فعالیت فیزیکــی در فرایند درمان
سرطان آنها مؤثر بوده است.

•

 .۷حضور در فعالیتهای
اجتماعی
معمــوال افــراد بــا دوستانشــان
در طبیعــت پیــادهروی میکنند.
مالقــات منظــم آخــر هفتــه یــا
طیکردن مســیر طوالنی همراه با
دوســتان میتواند عالوهبر بهبود
سالمتی جسمی به تقویت ارتباط
با دیگران نیزکمک کند.
همچنین قرارگرفتن در جمعهای
بزرگتر ،شما را تشویق میکندکه
این عادت را در زندگیتان نهادینه
کنیــد .پیــادهروی در طبیعــت
ســختی گذشته
برایتان دیگر به
ِ
نخواهد بود و راحتتر آن را انجام
میدهید.

•

 .۸افزایش خالقیت
مطالعــهای نشــان داده اســت که
گذراندن وقت در بیــرون از خانه،

22

توجــه ،خالقیــت و مهــارت حل
مسئله را حدود  ۵۰درصد افزایش
میدهد .نویسندگان مطالعه اشاره
کردنــدکــه نتایج این دســتاورد با
خاموشکــردن ابزارهــای فناوری
میتوانــد در یــک ســطح باشــد.
پژوهشــگران دانشــگاه استنفورد
همچنیــن دریافتنــدکــه راهرفتن
بیــش از نشســتن بــه افزایــش
خالقیت کمک میکند.

•

 .۹افزایش سطح خوشحالی و
ازبینبردنافسردگی
تحقیقــات نشــان دادهانــد کــه
پیــادهروی در طبیعــت میتوانــد
درمان کمکی برای بهبود افسردگی
مزمن باشد .همچنین این فعالیت
میتواند الهامبخش کســانی باشد
که بهدنبال سبک زندگی فعالتری
هستند.

•

 .۱۰ارتباط با طبیعت
فواید پیــاد ه روی در طبیعت برای
سالمت جسم و ذهن  -بودن در
طبیعت به افزایش حس آرامش و
تندرستی منتهی می شود.
بودن در طبیعت ،دوری از زندگی
روزمــره و تکنولــوژی میتواند به
افــراد اجــازه دهــدکه بــا طبیعت
ارتباط بهتری برقرارکنند .این امر
به افزایش حس آرامش و تندرستی
منتهیمیشود.
•
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محیط زیست...

چند راه ساده برای کاهش تولید زباله

همه ما می دانیم با تغییرات آب و
هوایی ،کره زمین به ســمت یک
بحران پیش می رود .و شاید یکی
از دغدغــه هــای ما این باشــد که
چطور می توان زمین و ساکنان آن
را از ویرانی نجات داد.
اول یک نفس عمیق بکشید،
دوم ایــن را بپذیریدکه شــما فقط
بــه اندازه یک نفر می توانیدکمک
کنید .و
سوم اینکــه ،به یــاد داشته باشید
کارهای کوچــک اما مهمی وجود
دارد که همه مــا می توانیم انجام
دهیــم از جملــه کاهــش زبالــه و
پسماند.
بهترین راه کاهش زباله ،در وهله
اول اجتناب از تولید آن است.
در وبســایت آژانــس حفاظــت از
محیط زیست آمریکا نوشته شده
اســت :تولید یک محصول جدید
نیاز به مواد اولیــه و انرژی فراوان
دارد .ایــن مواد خــام باید از زمین
گرفتــه شــوند ،ســپس محصول
ســاخته و به محل فروش منتقل
شــود .در نتیجه  ،کاهش مصرف
و استفاده مجدد از آنچه قابلیت آن
را دارد ،موثرتریــن راه برای حفظ
منابــع طبیعی و محیط زیســت،
و همچنین صرفــه جویی در پول
است.
در اینجا با هم چند راه ساده و موثر
را برای کاهش زباله داخل و خارج
از خانه می خوانیم:
•
وسایل دست دوم بخرید:
سری به فروشگاه های دست دوم
مانند  Value Vilageیا vitage
 shopبزنید .می توانید هر جنسی
را کــه الزم دارید ،لباس ،اســباب
بازی ،کتاب و ســی دی ،وســایل
آشپزخانه ،وسایل برقی ،لوازم خانه

و حتی تجهیزات ورزشی را در آنها
پیدا کنید .این فروشگاه ها پیش از
عرضه وسایل اهدا شده به آنها ،از
سالم بودن آن اطمینان حاصل می
کنند.
محصوالتی را بخرید که کمترین
بســته بنــدی را دارد و از خریــد
محصوالتی که در پالستیک بسته
بندی شــده اند ،که قابل بازیافت
نیست ،خودداری کنید.
بعضــی کمپانــی هــا در کوچــک
کــردن بســته بنــدی محصوالت
خــود واقعا خوب عمــل کرده اند.
 ،Unwrapped Lifeتولیــد
کننده شامپو و نرم کننده از بطری
های پالســتیکی اســتفاده نکرده
و شــرکت  ،Lushیــک شــرکت
کانادایی تولیدکننده لوازم آرایشی،
به منظور کاهش پسماند ،بسیاری
از محصوالت بهداشــتی خود را به
صورت باز ارائه می دهد.
•
از وسایل یک بار مصرف کمتر
استفادهکنید.
آیــا هــر روز بــرای خرید قهــوه به
فروشــگاه نزدیــک محــل کارتان
می روید؟ آیا می دانســتید بیشتر
لیــوان های یک بــار مصرف قهوه
قابل بازیافت نیســتند؟ به گزارش
ســی بی سی نیوز ،کانادایی ها در
ســال  2010بیــش از  1.5میلیارد
لیوان یک بار مصرف قهوه استفاده
کردند .این یعنی قطع شدن بیش
از  500هزار درخت.
فقط در ونکــوور در هفته بیش از
 2.6میلیون لیوان قهوه به سطل
های زباله انداخته می شود.
ما نمی گوییم قهوه نخورید ،بلکه
از یک فروشگاه دست دوم فروشی،
یک لیوان یا ماگ برای خود تهیه
کنید و از اینکه به پسماندهای روی

کره زمین چیزی اضافه نکرده اید،
غرق لذت شوید.
همین طور ،وقتی به پیک نیک می
روید به جای خرید قاشق و چنگال
پالستیکی ،قاشق فلزی خودتان را
همراه ببرید.
خوب استفاده کنید و در صورت
لزوم،تعمیرکنید.
آیا هر سال باید یک جفت بوت نو
بخرید چــون آب به داخل آن نفوذ
می کند؟ نیازی نیست یک جفت
بــوت جدید بخرید! اگــر چیزی را
به طور مرتب اســتفاده می کنید،
مثــل همین بــوت یا کاپشــن ،یا
وســایل برقی ،ســعی کنید آنها را
خوب نگه دارید و در صورت لزوم،
آنها را تعمیرکنید نه اینکه مدام با
یک وســیله نو جایگزین کنید و بر
پسماندهای روی زمین بیفزایید.
با یادگرفتــن اندکی مهــارت مثل
کارهای ســاده خیاطی ،یــا بردن
وســیله پیش کسی که متخصص
تعمیر آن اســت کمــک بزرگی به
جیــب خودتان وکــره زمین کرده
اید.
•
به گروه های خرید و فروش
اینترنتی ملحق شوید.
فیس بوک گــروه خریــد و فروش
بزرگــی بــه نــام Palz Trading
 Zoneدارد و البته گروه های زیاد
دیگــری هم در اینترنت می توانید
پیدا کنید .اگر دیگر به وســیله ای
احتیاج نداریــد ،آن را برای فروش
بگذاریــد .مطمئن باشــید کســی
هست که به همان وسیله احتیاج
داشته باشــد .به این شکل هم در
تولید پســماند صرفه جویی کرده
ایــد و هم یک وســیله اضافی را رد
کرده اید.
فرامــوش نکنید ما مــی توانیم رد
پای خودمان را در تولید پســماند
بیشــتر در همه جا پاک کنیم ،در
خانه ،محــل کار ،و در پیک نیک
های خانوادگی .شاید فکرکنیم کار
ما کوچک تر از آن است که تاثیری
بــر وضعیــت کــره زمین داشــته
باشــد ،اما هر تــاش کوچکی در
نهایت تاثیری بزرگ به جا خواهد
گذاشت.
به نقل از هافینگتون پست

آرزوگتمیری:مشاورامالک

FLS COURS DE FRANÇAIS LANGUE SECONDE
کالس های فرانسه :زبان دوم
COURS À PARTIR DU NIVEAU INTERMÉDIAIRE
TEMPS COMPLET ET PARTIEL
Prononciation
Français correctif
Grammaire
Communication orale et écrite
Français des affaires

◊
◊
◊
◊
◊

INSCRIPTION EN COURS POUR LE TRIMESTRE D’AUTOMNE

INSCRIPTION + RENSEIGNEMENTS
514 987-3000, POSTE 1043 OU 8900

langues.uqam.ca/fls

مشاور امالک مسکونی در سراسر مونتریال

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

آناهیتابروجردی

Cell.: 514-978-9962
Anna Boroujerdi,

Arezou Gatmiri

Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île

(514) 561-3-561

3 :

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

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

هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

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

کنژنکتیویت یا عفونت چشم

چشــم
عفونــت
 Conjunctivitisیــک
مشــکل چشــمی اســت
کــه زیــاد دیده می شــود و
عبارتســت از انفالماسیون
جــدار  Conjunctivـ
که ســلول هایی هســتند
که روی قســمت ســفیده
چشــم و روی جدار داخلی پلک را
می پوشانند ـ بر اثر عفونت و تورم
(انفالماسیون) مویرگ های خونی
که از میان این سلول ها عبور می
کنندگشاد شده و در نتیجه چشم
قرمز به نظر می رسد.
•
علــل
این عفونت هــا علل مختلفی می
توانند داشــته باشند و اکثر ًا باعث
آن ویروس ها هستند و کمتر یک
عفونــت باکتریایی اســت .ممکن
است یک چشــم و یا هر دو با هم
مبتــا شــوند .عفونت ویروســی
اکثرا همراه با سرماخوردگی است
و تولید ترشحات مخاطی و نرم و
عفونت باکتریایی تولید ترشحات
زرد مایــل به ســبز و غلیظ تر می
کند .هر دو نوع آنها بسیار مسری
هستند .کونژنکتیویت می تواند بر
اثر یک عکــس العمل آلرژیک هم
ً
مثال بر اثر گرده گیاهان ،در
باشد
این حالت هر دو چشــم مبتال می
شــوند .چشم ها ســوزش دارند و
جدارکونژنکتیو ممکن است کمی
متورم بشود.
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و باالخــره کونژنکتیویــت
ممکن است بر اثر التهاب
باشــد .تمــاس چشــم با
یــک مــاده شــیمیایی یا
جسم خارجی باعث تولید
بیماری شده و ترشحات
هــم ممکن اســت وجود
داشــته باشــند ،ولــی در
مدت  24ساعت از بین می روند.
•
چه موقع با پزشک مشورت کنیم
با این که این بیماری اذیت کننده
اســت ،ولی اثری بــر روی بینایی
معمو ًال نــدارد و احتیاج به درمان
فوری پزشکی هم ندارد ولی چون
کونژنکتیویت ویروسی و باکتریایی
خیلی مسری هســتند بهتر است
تشخیص داده شده و درمان شود.
اگر درمان های خانگی و اســتفاده
از کمپرس آب سرد مفید واقع نشد
و بعد از دو ســه روز التهاب وجود
داشت با پزشک و یا اپتومتریست
مشورت کنید.
•
سیمپتوم های بیماری
ـ درد در یک یا هر دو چشم
ـ در یک یا هر دو چشــم احســاس
می شود یک جسم خارجی وجود
دارد.
ـ احســاس ســوزش ،خراشیدگی،
سائیدگی ســطح چشم و پلک می
شود.
ـ وجود ترشحات که گاهی در مدت
شب تولید دلمه می کند و اگر زیاد

•

باشــد پلک هــا را بــه هم می
چسباند.
•
عواملی که ریسک ابتال را
باال می برد
ـ تمــاس بــا کســی کــه دچار
کونژنکتیویتعفونیاست.
ـ تمــاس بــا یــک مــاده تولید
کننده حساســیت یا یک ماده
شیمیاییمحرک.
ـ اســتفاده طوالنــی و یــا بــد
گذاشــتن لنزهــای داخــل
چشمی.

پیشگیر ی
رعایــت قوانین بهداشــتی روزمره
(شستن دســت ها) و تمیز کردن
درست لنزهای داخل چشمی می
تواند از تولید بیمــاری جلوگیری
کند.
وقتی بیماری به وجود آمد:
ـ از دست مالی چشم ها خودداری
کنید.
ـ دست ها را مرتب ًا با صابون بشویید
و یــا از محلــول هــای ضدعفونی
کننده استفاده کنید.
ـ حوله ها و دســتمال های پارچه
ای و رو بالشــی را مرتب ًا بشــویید.
این گونه وسایل شخصی است ،نه
از وســایل دیگران استفاده کنید و
نه وسایل خود را با دیگران شریک
شوید.
ـ از لــوازم آرایش که به دور چشــم
مالیده می شــود مخصوص ًا ریمل
اســتفاده نکنید و اگر استفاده می
کنیــد ریمل هایی را کــه فکر می
کنید آلوده اند دور بریزید.
ـ راهنمــای اســتفاده از لنزهــای
داخل چشــمی را بــه دقت رعایت
کنیــد و در صورت امکان محلولی
که بــرای آن اســتفاده می کنید و
همین طور لنزها و جعبه آن را اگر
فکر مــی کنید آلوده هســتند دور
بریزید.
•

درمان های دارویی
درمان برحسب نوع کونژنکتیویت

بهترین نرخ روز

Tel.:514-844-4492

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

4010 Ste-Catherine W.

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

با هشت ساعت خواب در روز
چه اتفاقی در بدن ما می افتد؟

•
یادگیری بهتر و سریعتر
اگر خواب کافی نداشــته باشــید
نمــی توانیــد بــر روی یادگیری و
کسب مهارت های جدید متمرکز

بشــوید .به گفته دانشمندان ،ما
در زمان خــواب اطالعات جدید
را پــردازش می کنیم .به عبارتی،
ذهن و بدن ما صبح ها و
پس از استراحت کافی
عملکرد بهتری نسبت
بــه زمانــی کــه ســر بر
بالش می گذاریم دارند.
•
افزایش سطح
هوشیاری
استراحت کافی به حفظ
تمرکز کمک کرده و قدرت تفکر را
افزایش می دهد.
•
کنترل و جلوگیری از اضافه
وزن

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

مرکزکاریابیجوانان
www.cje-ndg.com

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

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

The CJE NDG offers:

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:

 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

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

انجام می شود:
1ـ درمــان خانگــی :یــک حوله یا
دستمال تمیز را زیر شیر آب سرد
گرفته کمی فشــارش دهید و بعد

علم و دانش

نتیجــه بــه دســت آمــده از
مطالعــات جدید نشــان می
دهــد کــه خوابیدن بــه طور
منظم به مدت  8ســاعت در
روز ،بــرای حفــظ ســامت
ضروری است .کمبود خواب
مــی تواند بــه طور جــدی بر
ســامتی روانــی ،عاطفــی و
جســمی تاثیر بگــذارد .محققان
دریافتندکه فقط حدود  40درصد
از مردم آمریکا خواب کافی دارند.
و امــا بپردازیم به برخــی فواید 8
ساعت خواب روزانه:
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بــدن ما در حین خواب هورمونی
به نام لپتین تولید می کند که به
بدن احســاس ســیر بودن را می
دهد.
•
خواب کافی سالمتی را بهبود
می بخشد
خواب کافی نه تنها استرس بلکه
ریسک دچار شدن به فشار خون
و کلســترول باال را نیز کاهش می
دهد.
•
پیشگیری از ابتال به دیابت
خــواب کافی میزان قنــد خون و
حساســیت به انسولین را کنترل
کــرده و از ابتــا به دیابــت نوع 2
پیشگیری می نماید.

چشم را بسته و دســتمال را روی
آن قرار دهید.
2ـ کونژنکتیویت باکتریایی :قطره
حاوی آنتی بیوتیک در عرض چند
روز باعث از بین رفتن عفونت می
شــود .بسیار مهم است که درمان
را تــا آخر ادامه دهیــد که بیماری
برنگردد.
3ـ کونژنکتیویــت ویــرال :ایــن
بیمــاری به هیــچ آنتــی بیوتیکی
جــواب نمــی دهد و عفونــت باید
زمانش را طی کند .سیمپتوم های
بیماری ممکن اســت در چند روز
اول بیماری شــدیدتر بشــوند ولی
در عرض دو سه هفته کامال خوب
می شود .اشک های مصنوعی که
در داروخانه ها به فروش می رســد
می تواند به سبک تر شدن التهاب
کمک کند همین طور کمپرس آب
سرد.
4ـ عکس العمل آلرژیک :پزشــک
شــما می تواند داروهای متعددی
بــرای درمــان کونژنکتیویت بر اثر
آلرژی بســتگی بــه نوع علــت آن

تجویز کند ماننــد قطره های ضد
حساسیت (آنتی هیستامینیک)،
قطره هــای حاوی اســتروئیدها،
قطره های آنتی انفالماتوار و غیره
5ـ التهابــات :شستشــو بــا آب و
نمک رقیق کافیست .پزشک شما
ممکن اســت قطره های چشــمی
حاوی استروئیدها را تجویزکند.
•
طب مکمل
قطره چشمی حاوی:Euphraise
یک مطالعه بر روی  85بیمار مبتال
نتایــج بســیار مثبت داشــته ولی
متدولوژی این مطالعه قوی نبوده
است.
مقــدار آن یک قطره یک تا پنج بار
در روز.
کمیسیون  Eپیشنهاد می کند که
از کمپــرس با این گیــاه خودداری
شود زیرا امکان عفونت باکتریایی
را زیاد می کند.
•
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همه اطالعاتی که باید در باره آنفلوآنزا و
واکسن آن بدانیم
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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

•

انتقال
ویروس آنفلوآنزا در قطرات ریزی که
با سرفه ،عطسه و صحبت به هوا
پرتاب میشــوند منتقل میشود.
ایــن قطرات ریز وارد دهان و بینی
شده و ویروس را انتقال میدهند.
در مواردی ممکن اســت ویروس
آنفلوآنزا از تماس دست با سطوح
آلــوده ،بــه دهــان ،بینــی و حتی
گاهی چشــم راه یابد و باعث ابتال
به بیماری شــود .در سه چهار روز
اول ،بیمــاری از هر زمانی بیشــتر
واگیر دارد اگرچه افراد حتی از یک
روز پیش از شــروع عالئم تا هفت
روز پس از آغاز بیماری هم ممکن
اســت ویــروس را منتقــل کنند.
شروع عالئم بیماری معموال یکی
دو روز پس از انتقال ویروس است
امــا ویروس ممکن اســت تا چهار
روز هم نهفته بماند.
•

آنفلوآنــزا عفونــت تنفســی
واگیرداریست که ویروس آنفلوآنزا
در بینــی ،گلــو و گاهــی هــم ریه
ایجاد میکند .این بیماری شروعی
ناگهانی دارد و میتواند ناخوشیای
خفیف یا شــدید باشــد با عالئمی
ماننــد تــب ،گلــودرد ،بــدندرد،
خستگی ،سردرد ،آبریزش و زکام،
بیاشــتهایی ،ســرفه ،دل درد و
گاهی تهوع و استفراغ (بخصوص
در کــودکان) .کــودکان ممکــن
است از گوشدرد شکایت کنند یا
بیحال وکمتحرک به نظر برسند.
بسیاری از این عالئم ممکن است
با سرماخوردگی ویروسی مشترک

آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی
است و آنتیبیوتیکها در
درمان مستقیم آن بیتاثیرند
باشند اما آنفلوآنزا معموال بسرعت و
تنها در عرض چند ساعت پیشرفت
میکنــد و عالئــم آن فراگیرتــر و
احســاس ناخوشی آن شــدیدتر از
سرماخوردگی عادیست .تشخیص
بالینی آنفلوآنزا از ســرماخوردگی و
سایر بیماریهای عفونی دستگاه
تنفســی دشوار اســت و در صورت
نیــاز ،تشــخیص قطعــی فقــط با
تستهای اختصاصی ازمایشگاهی
میسر میشود.

درمان
اغلب افرادی کــه دچار آنفلوآنزای
فصلی (دوره شــیوع از میانه پاییز
تا اوائل بهار) میشوند خودبهخود
و بــدون عارضه ظــرف یک هفته
بهبودمییابند.
اما گروههای آســیبپذیر ،بیشتر
در معرض خطر به ابتالی اشکال
شدید و خطرناک بیماری هستند
و نیــاز به درمانهــای اختصاصی
و گاهــی مراقبــت در بیمارســتان
دارنــد .گروههــای آســیبپذیر
یعنــی ســالمندان ،کــودکان
خردســال ،زنان باردار ،مبتالیان
بــه بیماریهای قلبی و تنفســی،
افــرادی که نقــص یا ضعف
ایمنــی دارنــد و بیمــاران

چطور طول دوره آنفلوآنزا را کوتاه کنیم؟
آنفلونــزا از آن جملــه
بیماریهایــی اســت کــه
درمانــی قطعــی بــرای آن
وجود ندارد .اما با پیروی از
یک سری دستورالعملها
میتوانیــد طــول دوره
آن را کوتــاه و از عــوارض
خطرناکش در امان باشید.
بــه گــزارش وب ام دی
ش برای
( ،)WebMdبهترین رو 
کوتاه کــردن دوره ایــن بیماری
استراحت و ماندن در خانه است.
اگر عالئم بســیار خفیف از قبیل
ســردرد ناگهانی ،درد ماهیچه،
تب و ضعــف و بیحالی دارید ،از
خانه بیرون نیایید و تا میتوانید
استراحتکنید.
مقادیر زیادی مایعات بنوشید.
عــاوه بــر آب ،آب میوههــا و
غذاهای سوپ مانند بهخصوص
سوپ رشتهفرنگی همراه با مرغ،
بدن را از کمآبی نجات میدهد.
•
تب و درد خــود را کنترل کنید؛
آنهــم با داروهای بدون نســخه

مانند اســتامینوفن ،ایبوپروفن،
ناپروکسن .هرگز به افراد جوانتر
از  ۱۹ســال آســپرین ندهیــد.
داروهــای ضدســرفه را نیز بدون
نســخه پزشــک به کــودکان زیر
چهار سال ندهید.
•
حمــام بخــار بگیریــد .در غیــر
ایــن صــورت از دســتگاههای
مرطوبکننــده هــوا در خانــه
اســتفاده کنید تا احتقــان بینی
و ســرفه شــما کاهــش یابــد.
دســتگاههای مرطــوب کننده با
رطوبــت گرم توصیه نمیشــوند
زیرا این نوع رطوبت باعث رشــد
باکتریهــا میشــود .مصــرف
ماست ،سیر ،سبزیجات برگدار،
کلم بروکلی ،زنجبیل ،چای عسل

و لیمو را فراموش نکنید.
•
بــرای افــراد در معــرض
خطرات بیشتر ،بهخصوص
کســانی که زیر دو سال و یا
باالی  ۶۵سال ســن دارند،
پزشک ممکن است داروهای
ضــد ویــروس تجویــز کنــد .این
داروها در  ۴۸ســاعت اول پس از
شروع عالئم آنفلوآنزا ،بهتر عمل
میکنند .به هیچوجه از پزشــک
درخواستآنتیبیوتیکنکنید.
ایــن داروهــا فقــط در برابــر
عفونتهای ناشــی از باکتریها
عمــل میکننــد و آنفلوانــزا یک
عفونت ویروسی است.
در صــورت بــروز هر یــک از این
عالئم با پزشک تماس بگیرید:
درد شدیدگوش ،تب  ۳۷.۸درجه
ســانتیگراد یا باالتر ،گلــودرد و
ســرفهای کــه از بیــن نمــیرود،
خسخس سینه ،استفراغ ،تنگی
نفس ،درد در قفسه سینه ،گیجی
و در نهایت تشنج.
(دویچه وله)
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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

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

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
و
ا
ی
ه ی
م
سافران

Fax.:514-685-3168

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

info@loadextransport.com

www.paivand.ca

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

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
MTL_TILES@YAHOO.COM

(514) 652-7623 (514) 500-6186

دیابتــی .شــیوع گاه بــه گاه انواع
مهاجمتــر و بیماریزاتــر ویروس
آنفلوانــزا منجر به افزایش اشــکال
شــدید و حتی مرگبار این بیماری
میگردد.
اغلب مبتالیــان به آنفلوآنزا تنها با
درمانهای عادی ســرماخوردگی،
اســتراحت ،گــرم نــگاه داشــتن،
ب ُبرهایی مانند
مصرف مایعات و ت 
استامینوفنبهبودپیدامیکننداما
افراد آسیبپذیر ممکن است با نظر
پزشک به درمان فوری با داروهای
ضدویروس آنفلوآنزا ،مانند تامیفلو
احتیاج داشته باشند.
بایــد توجــه داشــت کــه آنفلوآنزا
یــک بیمــاری ویروســی اســت و
آنتیبیوتیکهایی که برای درمان
عفونتهای میکروبی بکار میروند
در درمــان مســتقیم آن بیتاثیــر
هســتند و آنتیبیوتیــک تنها باید
با نظر پزشــک ممکن است برای
معالجه عــوارض ثانــوی بیماری
تجویز شود.

واکسنآنفلوآنزا
ویروس آنفلوآنزا گوناگونی ژنتیکی
دارد و دائــم دچــار تغییــرات
ســاختاری میشــود که به شیوع
دورهای آن کمــک میکنــد.
آنفلوآنزی فصلی در انسان را اغلب
ویروسهــای آنفلوآنزای گروه  Aو
 Bایجــاد میکننــد .ویروسهای

دســته  Aبخصــوص بــا تغییر دو
پروتیئــن غشــای خود-کــه بــه
اختصــار ( Hهماگلوتینین) و N
(نرآمینیــداز) نامیده میشــوند-
زیرگروههایی را تشکیل میدهند،
ماننــد  H1N1و  H3N2کــه
گاهی باعث همهگیری میشوند.
هر ســاله انواعی از ویروسهای A
و  ،Bبر اســاس تناوب شــیوع ،در
تولید واکسنهای آنفلوآنزا ،که به
واکســن چندظرفیتــی معروفند،
استفادهمیشوند.
دریافت ساالنه واکســن آنفلوآنزا،
در صورتی که منع مصرف نداشته
باشــد ،بهتریــن راه پیشــگیری از
ابتــا به ایــن بیماریســت .اگرچه
توصیههای سازمانهای بهداشت
ملی از این کشــور به آن کشــور تا
حــدی متفاوتند ،در کل واکســن
مناسب ،برای گروههای آسیبپذیر
مصرانه توصیه میشود .این افراد
شــامل کارکنان مراکز بهداشتی و
پرسنل پزشکی ،زنان باردار ،افراد
ســالخورده ،و کودکان خردســال
و افــراد با بیماریهــای زمینهای و
مزمن مانند بیماریهای تنفســی و
نقص ایمنی میباشد .باید در نظر
داشــت که واکسن در مقابل تمام
انــواع ویروس آنفلوآنــزا مصونیت
ایجــاد نمیکند و فقــط در مقابل
شــایعترین انــواع ویــروس در
زمستان هر ســال مقاومت ایجاد

میکند اما ممکن اســت از شدت
بیمــاری بــا انــواع دیگــر ویروس
آنفلوآنزا نیز بکاهد.
بطورکلــی منعــی بــرای واکســن
آنفلوآنزا برای کودکان باالی شش
مــاه و بزرگســاالن وجود نــدارد و
مرکز کنترل بیماریهای آمریکا در
گزارش سال  ۲۰۲۰-۲۰۱۹خود،
واکسیناسیون را ،به شرط انتخاب
واکسن مناســب ،برای تمام افراد
باالتر از شش ماه توصیه میکند،
البتــه بغیــر از مــوارد منع مصرف
مانند ســابقه آلرژی شدید به مواد
تشــکیل دهنــده واکســن ،مانند
پروتئینهایتخممرغ.
ســن توصیــه شــده بــرای
واکسیناسیون آنفلوآنزا در کودکان
در کشــورهای مختلــف فــرق
دارد بــه عنــوان مثــال در بریتانیا
ایــن ســن باالی دو ســال اســت.
همچنیــن مطالعات نشــان داده
که واکسیناســیون مــادر در حین
بارداری تا حدی در محافظت نوزاد
از این بیماری موثر است.
بهتریــن زمــان تزریــق واکســن
آنفلوآنزا ابتدای پاییز است.
برای انتخاب نوع مناسب واکسن
و اطمینــان از عــدم وجــود منــع
تجویز ،مشاوره پزشکی و پیروی از
توصیههایبهداشتیمهمهستند.
دکتر امین مقدم (ایمنیشناس)
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زندگــی در چشــمبههمزدنی میگــذرد و
ناگهانمیبینیمبهجاییکهمیخواستهایم
نرســیدهایم! هرروز مانند روز قبل سپری
میشود .اینطور نیست که هرروز اتفاقات
ناخوشایند بیفتد .اما آنچنان هم که باید
از زندگی راضی نیستیم .گاهی نفسی عمیق
میکشیم و درباره روزهای بهتر رؤیاپردازی
میکنیــم .اگــر اینها برایتان آشناســت،
میخواهیــد وضعیــت را تغییــر بدهید و
بهدنبال رضایت از زندگی هســتید ،همراه
ما باشید؛ این مطلب به دردتان میخورد.
خیلــی وقتها با خــود فکــر میکنیم که
«کاری نــدارد!» هنــوز خیلــی از زندگــی
مانــده و همیشــه میتوانیــم وضعیــت را
تغییــر دهیــم .اما در گذر زمان احســاس
میکنیم در زندگیای که نمیخواســتهایم
گیر افتادهایم!
چنین نیست که ناگهان اسیر این وضعیت
شــویم .ایــن مســئله بهآهســتگی اتفــاق
میافتد .نمیتوانیم بگوییم در آن لحظه یا
آن روز خاص زندگیمان از مسیر اصلیاش
منحرف شد .این اتفاق بدون اینکه متوجه
باشیم افتاده است.
اکنــون به اینجــا رســیدهایم و  ۲انتخاب
داریــم .همین وضعیــت را ادامه دهیم یا
مســیری متفــاوت را امتحان کنیــم .اگر
گزینــه دوم را انتخاب میکنید ،میتوانید
با چند پرســش مهم روشــن کنیدکه گام
بعدیتان چه باید باشد.
قرار نیســت زندگیتان پس از خواندن این
مطلب بهشــکلی جادویی تغییــرکند .اما
برای تغییر شروعی خوب است! شاید این
مطلب بهخودیخود مهم نباشد اما آنچه
پس از خواندن آن انجام میدهید یا انجام
نمیدهید بیتردید مهم است.
این زندگی شماست .در اندیشیدن به این
پرســشها با خودتان روراســت باشــید و
ببینید پاسخ آنها شما را به کجا میرساند.
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است.
آیا ســکون و ایستایی ذهنیتان به سکون
جســمیتان ارتباط دارد؟ احتماال پاســخ
مثبــت اســت .از خودتان بپرســید برای
بهبود ســامتیتان چــه میتوانید انجام
دهید؟ با گامهای کوچک و شدنی شروع
کنید .در نظر همه ما ،تالش برای حفظ
سالمتی امری بدیهی است اما اغلب بهبود
اوضــاع زندگــی در گرو انجــام همین امر
بدیهی است!

•

 .۳آخرین باری که از ناحیه
امنتان خارج شدید کی
بود؟
برای ایجاد تغییر ببینید آخرین
باری کــه از دایره امنتان خارج
شدید ،کی بوده است.
آیــا خــارج از روال همیشــگی
زندگی ،کاری نمیکنید؟ آخرین
بــاری که ســعی کردید مهارت
جدیــدی یاد بگیرید کــی بود؟
ن باری که تصمیم گرفتید
آخری 
و آنچه در ذهنتان بود به زبان
آوردیــد چه زمانــی بود؟ همان
طور که پیشتر گفتم ،ســکون
ناشــی از رویــدادی دردنــاک
نیســت بلکه نتیجــه بیعملی
پیوسته در درازمدت است.
ما به ضربالمثل «احتیاط بهتر
از پشیمانی اســت» زیادی دل
خوش کردهایم :درســت است
کــه از شــغلمان متنفریم ولی
دســتکم میدانیم با چه ســروکار داریم.
هرچند دیگر احساسی به همسرمان نداریم
ولی ادامه زندگی مشترک آسانتر از شروع
دوباره و آشناشدن با آدمهای تازه است.
به این فکرکنید که چــه زمان درازی را در
ناحیه امنتان سپری کردهاید .آغاز حرکت
و اقدامکردن سادهتر میشود وقتی متوجه
میشویم پاسخ این سؤال سالها ،دههها
ی است.
و ،حتی بدتر ،تمام زندگ 

 .۱ادامه شغل کنونی چه تأثیری بر
زندگیتان دارد؟
بــرای ایجاد تغییــر در زندگی فکرکنید که
ادامه شغل فعلی به کجا ختم می شود؟
روش کسب درآمد بیتردید اهمیت بسیار
دارد .زمــان باارزشتریــن دارایی انســان
است .پس شــغل ما مهم است زیرا زمان
زیادی را با کارکردن سپری میکنیم.
اعتقــاد چندانی ندارم که آدم باید عاشــق
شــغلش باشــد .اما معتقدم بــدون هدف
کارکــردن ســطحی از ارزشآفرینی و لذت
است که بهراستی آسیبرسان است.
اگر شغلتان مایه ســایش روحتان باشد،
تأثیر آن در دیگر بخشهای زندگی آشــکار
میشــود .یــا خودتــان متوجه ایــن تأثیر
میشــوید یــا دیگــران شــما را متوجه آن
میکنند.
فاصله چشــمگیر شــغلتان با ارزشهای
بنیادینتان موضوعی مهم اســت که باید
بــه آن توجــه کنیــد .وضعیت را بررســی
کنیــد .آیا با انتقال به ادارهای دیگر امکان
بهبود وضعیت وجود دارد؟ آیا الزم اســت
شغلتان را ترک و از نو آغاز کنید؟ آیا امکان
ادامــه تحصیل را داریــد؟ چه گزینههایی
پیش رویتان است؟

 .۴چه میشود اگر همین زندگی را
ادامه دهید؟
اگر به همین شکل ادامه دهید ،زندگیتان
پــس از  ۱۰ ،۵یا  ۲۰ســال چگونه خواهد
بــود؟ از چیــزی که میبینیــد خوشتان
میآیــد؟ مــا بهســادگی اســیر روزمرگــی
میشــویم و دورنمای زندگــی را فراموش
میکنیم.
هر زمان که ممکن باشد ،دورنمای زندگی
را تصــور و بــه خودتان یــادآوری کنیدکه
چــرا این کارها را انجام میدهید .هروقت
احســاس میکنید در شــغلتان بهکندی
پیش میروید ،وقتی بایدکارهای دشواری
را بــرای رســیدن بــه اهداف خــود انجام
دهیــد ،هر زمــان اوضاع خوب نیســت و
دلتان میخواهد زیرگریه بزنید و همهچیز
را متالشــی کنیــد ،دورنمــای زندگــی را
تجسمکنید.
معمــوال دورنمای زندگی ارزشــمندی که
با گذر از دشــواریها خواهیم داشــت ،در
مقایسه با زندگی تلفشده ،باعث میشود
با توان بیشتری ب ه جلوگام برداریم.

 .۲آیا وضعیت سالمتیتان اوضاع را
بهتر میکند یا دشوارتر؟
تغذیــه ســالم و ورزش کــردن مشــکالت
زیــادی را برطرف میکند امــا ما اغلب به
چیزهای دیگر روی میآوریم!
اگر جسمتان سالم نباشــد ،ذهنتان هم
سالمتیاش را از دست میدهد .نمیتوانید
جســم و ذهن را از هم جدا کنید .فعالیت
جسمی نقشی مهم در رهایی از مشکالت
روحی ازجمله افسردگی دارد .نقطه مقابل
افسردگی خوشــحالی نیست بلکه پویایی

 .۵آیا از توامنندیهایتان بهره
میگیرید؟
چــه قابلیتهایــی داریــد؟ مهارتهــا و
اســتعدادهای شــما کدامانــد؟ چقــدر
از ایــن توانمندیهایتــان اســتفاده
میکنید؟ آیا حرف ه و مســیر شغلی شما با
توانمندیهایتان همخوان است؟
بهتــر اســت شــغلی داشــته باشــیم کــه
عملکردمان در آن ،دســتکم تااندازهای،
خــوب باشــد .وقتــی اینگونه نباشــد۲ ،
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نخســت اینکه معیارمان بــرای کیفیت،
احتماال سطحی متوسط خواهد بود و
دوم اینکه شاد و مشتاق نخواهیم بود زیرا
اشتیاق از توانمندی برمیآید.
روشــن اســت کــه بــرای پــول درآوردن
میتوانیم خودمان را به انجامدادن کاری
مجبور کنیم .اما تــاش برای انجامدادن
پیوسته کاری که برایش ساخته نشدهایم
بــه مــا آســیب میرســاند و در درازمدت
سالمت روان را به خطر میاندازد.

•

 .۶از چه چیزهایی متنفرید؟
شاید شناسایی چیزهایی که دوست داریم
سادهنباشد.درمقابل،شناساییچیزهایی
که دوست نداریم و از آنها اجتناب میکنیم
سادهتر است .خوب است بتوانیم چیزهای
منفی را از زندگیمان حذف کنیم .آدمها با
چیزهایی که دوست ندارندکنار میآیند تا
به چیزهای بهتری برسند .به عبارتی ،ما با
الف کنار میآییم تا به ب برسیم!
من شــغلی داشــتم که از آن متنفر بودم.
بعــد از  ۶مــاه از آن شــغل اســتعفا دادم.
خودآگاهی باعث شــد ادامه ندهم .من با
شغلهای ناخوشــایندی کنار آمدهام .اما
زندگی کوتاهتر از آن است که به انجامدادن
کاری بگذرد که بهراســتی از آن متنفریم.
بااینحال ،آدمهای زیادی چنین میکنند!
تحملکــردن کاری که از آن متنفریم چه
نفعی میتواند داشــته باشــد؟ بــه نظرم،
پاسخی قابلقبول برای این پرسش وجود
ندارد .شما چه فکر میکنید؟

•

 .۷اگر  ۶ماه از زندگیتان باقی
مانده باشد ،چه میکنید؟
برای تغییر زندگی از خودتان بپرســید اگر
 ۶مــاه از زندگی تان مانده باشــد ،چه می
کنید؟
همین حاال میتوانید زمانتان را با کاری
که دوســت دارید ســپری کنید .عاشــق
نوشتن هستید ،پس بنویسید .یادگیری را
دوست دارید ،پس یاد بگیرید .من عاشق
خانوادهام هستم .اگر پولدار شوم ،احتماال
بیشتر سفر میکنم اما دوست دارم بیشتر
زمانم را با کسانی بگذرانم که دوستشان

دارم و به شغلی مشغول باشم که عاشقش
هستم.
من همین حاال هم به آرزویم رسیدهام .من
ازکاری که عاشقش هستم پول درمیآورم.
هنوز به قله نرسیدهام اما این مهم نیست.
اگر همین فردا بمیرم ،دستکم میتوانم
بگویم تالشم را کردم.
اگر به شــما بگویند زمانتان برای زندگی
دارد تمام میشود ،همینطور نمینشینید
تا لحظه مرگ فرارسد ،بلکه همه کارهایی
را که به تأخیر انداختهاید انجام میدهید.
به سراغ عزیزانتان میروید و تا میتوانید
کنارشــان میمانیــد .احتماال بهســرعت
درمییابید چه چیزهایی برایتان مهماند
و در راستای آنها اقدام میکنید.
یکی از بهترین راهها برای خروج از سکون
یادآوری این حقیقت است که ما انسانها
بهراستی نمیدانیم چقدر برای زندگیکردن
زمان داریم!

•

 .۸از چه میترسید؟
من میترســم فریبکار بهنظر برســم .از
پذیرفتهنشدن و خجالت زدگی میترسم.
از عدماطمینــان میترســم .از ریســک
پذیری میترسم .شما چطور؟ احتماال ما
بــه این دالیل از تغییر خوشمان نمیآید.
ما انســان هســتیم و انســانها معموال از
چنیــن چیزهایی میترســند .طبیعت ما
چنیــن اســت .در طبیعت ما نیســت که
بهدنبــال رؤیاهایمــان برویم! مــا بهطور
طبیعی بهدنبال ادامه نســلمان هستیم.
بنابرایــن ،تــاش میکنیــم آنقــدر زنده
بمانیــم که در این کار موفق شــویم و این
دو ،یعنی پیگیری رؤياها و ادامه نســل ،با
هم همخوان نیستند!
با آگاهی از این حقیقت ،به ریشــه ترس از
تغییرمیرسیم.
در دنیا  ۲جور آدم وجود دارد:
آدمهایــی کــه بــا ترسهایشــان روبهرو
میشــوند و آدمهایی که از ترسهایشان
فرار میکنند .تفــاوت کیفیت زندگی این
همه ما
آدمهــا از زمین تا آســمان اســت! 
چیزی برای ترســیدن داریم .رویارویی با
ترسهایمــان و تــاش بــرای پیشروی

جسارت میخواهد.
ش رویتان اســت بهراســتی
آیــا آنچــه پی 
س زاییده
ترسناک اســت یا اینکه این هرا 
ذهنتان اســت؟ آیا دیگــران در موقعیت
مشابه مانند شما پا پس میکشند یا پیش
میرونــد؟ اگــرکســانی هســتندکه پیش
میروند پس شما هم میتوانید با ترستان
روبهرو شوید و مانند آنها به پیش بروید.

•

 .۹خنستین گامتان چه میتواند
باشد؟
مایــه خوشحالیســت اگــر تنها یــک گام
کوچــک بهســوی زندگــی بهتــر بردارید.
بهتازگــی ،پــس از خوانــدن کتــاب «۱۲
قانون زندگی» نوشــتٔه «جردن پترسون»
( ،)Jordan Petersonبــا پیروی از یکی
از قوانین تصمیم گرفتم که همیشه اتاقم
را مرتــب نگه دارم (پیــش از اینکه از دنیا
ایراد بگیرید خودتان را اصالح کنید) .من
از جنبههای مختلف آدم موفق وکارآمدی
هستم اما به نظم بیشتری در زندگیام نیاز
دارم .زیــرا بینظمیام مشــکالت زیادی
برای من ایجاد میکند.
این مبارزهای طوالنی اســت که من در آن
بازنده نخواهم بود و نشــانه آن اســت که
چطور جنبههای مختلف زندگیام –کسب
و کار ،رابطــه عاطفی ،حرفه ،برنامه ریزی
ها و همه زندگیام -را بهتر ســازماندهی
خواهــم کرد و این درســت همــان هدف
نهاییام است.
ب نگهداشــتن اتاقم شــروع
کار را بــا مرت 
میکنم چون گامی کوچک و شدنی است.
این یکی از مهمترین چیزهایی است که از
کتاب یاد گرفتم .کارهای خردی که انجام
میدهیــم در درازمــدت زندگی ما را تغییر
میدهند .ایــن کارهای جزئــی میتوانند
به ســاخت کاخ موفقیت یا زندان ترس و
تردیدبینجامند.
بهجای اینکــه ناآگاهانه آجرهــا را بردارید
(ماننــد خیلیهای دیگــر) ،آجرتــان را با
آگاهی انتخاب کنید ،بهاندازٔه کافی سیمان
بریزید و محکم سر جایش بگذارید .سپس
به خودتان تبریک بگویید!
الناز طرزمنی
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خ��ارج از كش��ور كم بود ،حاال خود آن كش��ورها هم بي��ش از قبل و به طور
مستقيم دست به كار تبليغات شدهاند.
در فرهنگ ملي و ديني ما بر سفر بسيار تأكيد شده است ،چرا كه آشنايي
با مردم و س��رزمين ديگر اقوام و كشورها باعث افزايش آگاهي و رشد فكري
افراد ميشود .از سوي ديگر سفر ميكنيم تا خود و اطرافيانمان را نيز دراين
مسير بهتر بشناسيم .اما چاپ تبليغي فقط با اين مضمون كه سفر كنيد براي
خريد و پول خرج كردن ،چه جايي در جامعه ما دارد؟
در حالي كه س��عي كردهايم از رواج معضل مصرفگرايي در توفان تهاجم
فرهن��گ كاذب بيگانه جلوگيري كنيم ،چنين تالشهايي چه هدفي را براي
مسافرت در نظر گرفته است؟
وقتي هيچ اشارهاي به گشت و گذار و سياحت براي جذب گردشگر نشده
است و محور سفر بر صرف وقت و خالي كردن جيب در فروشگاههاي پرزرق
و برق گذاشته شود ،ماهيت سفر را بايد زيرسؤال دانست.
انجــام دهنــد .تمــام کردن
يك فروش��گاه ،يك مركز خريد يا يك مجموعه تج��اري عظيم ،هرجاي
کودکان تان را تشویق کنید تا اتاق یک مسئولیت به آنها عزت
دنيا باشد فرقي ندارد وقتي آن چه عرضه ميكند ،كااليي است كه در تب و
تاب بازارهاي جهاني ،در بس��ياري كش��ورها يافت ميشود و خاص آن كشور
شان را تمیزکنند و تمیز نگهدارند! نفــس میدهد .برعکس اگر
نيست.
•
کار را نیمــه کاره رها کنند،
البته اگر قصد شما از سفر ،فقط همين خريد باشد و بس ،اين نوع تبليغ
بگویید از آنها چه میخواهید! بی خیال و بی مسئولیت بار
مسافرت قابل قبول است ،با اين حال توجيهي براي بيرنگ جلوه دادن ديگر
اهداف معمول يك مسافرت نسبتاً پرهزينه محسوب نميشود .بايد گفت در
با فرزندانتان گنگ و مبهم صحبت میآیند.
اين شرايط ديگر نبايد نامي از مقصد آورد و اگر كسي هم پرسيد بايد جواب
نکنید! شما فقط به آنها میگویید• :
بدهيد :رفته بودم خريد!
اتاقت را تمیزکن! یا اتاقت را مرتب حواس تان به زمان
خريدن سوغاتي و به همراه آوردن ارمغان از سفر به يك كشور ديگر البته
نگهدار! اما او چطور باید این کارها باشد!
ها
ر
کا
دادن
ادامــه
کاری،
تمیز
زمان
در
حتما
از اين موضوع مجزاس��ت .اصل قضيه اين اس��ت كه آنچه به همراه ميآوريد
شوند.چمدان خالي
مهمآنوم��رز و بوم باش��د ،نه آن كه با ي��ك
ي��ادآوري از
و
نش��انه
را انجــام دهد؟ کودکان نمیدانند مواظــب باشــید زمــان زیــادی را حضورتــان در اتاق
متناسب با
برويد و در طول س��فر آن را پركنيد از اجن��اس برندهاي بينالمللي معروف
•
بــرای داشــتن یــک اتــاق تمیز و صــرف تمیــز کاری اتاقش نکنید .ضروری است.
سنشان به
وفروشگاههاي زنجيرهاي.
را
کاری
متیز
مرتــب ،به انجام چه کارهایی نیاز کودکانخستهمیشوند.میتوانید •
مسئولیتخود آن مقصد گردشگري
فقط محدود به
تبليغات گردشگري
غيرداخلينها
آ
حدي
بازیهم تا
هواپيمايي
محول شركت
چکكه تبليغات رنگارنگ
شرايطي
دارند .با توجه به سنشان کارها را به آنها دستکش گردگیری بدهید براینيست .در
تبدیل
کنید.هاي به
نوجوانان
كشور ترغيب كند،
مردم را به گذراندن تعطيالت در
بعضي
توانسته
های خارج ازکنید!
کنید!
درست
مســتقیم از آنها بخواهید .برای و بخواهیــد جاهایــی کــه قــدش لیست
توانایی
همچون بارمجاز بيش��تر براي جلب نظر
حت��ي قيمت پائينتر و تس��هيالتي
تمیــز
شــما بــه
گفتیمازروی
همان
مثال بگویید :اسباب بازی هایت را میرسد را گردگیری کند.
هوايي موجود
باهم براي خطوط
کودکانداخلي
خدمات شركتهاي
کهاستفاده
طور به
مس��افر
•
چشــم
کاری بــه
بس��ياريهــا
در نوجوان
کمک
درون سبدش بریز.
مجموعه كامل
حاالازتصور كنيد
اس��ت.
ترجايي نبرده
شبه
مواردبیراه
است؛
متفاوت
یــکهواپيما و تعداد
انتظاررا كه از نوع
كش��ور ما
در
نزديك
و
دور
كش��ورهاي
تبليغاتي
کمک
ها
ن
آ
به
متیزکاری
در
•
فعالیــت
فقــط
کنیــم.
ی
م
حســاب
کودکان
نگاهو
کنندهغذا
ت��ا هتل و
گرفته
مقاصد
و
خطوط
گس��ترده
پوش��ش
و
درهفته
پ��رواز
کنید!
سن کودک مهم است!
سرگرم
کافیســت بــرای آنها یک
بیش از
حدارائه ميدهند.
متنوع
گشتوگذار و خريد را در قالب تورهاي
تفکر
کنید.این
س��فر را ازنم
تهیه کنید .در
متناســب با ســن شــان بــه آنها بــه فرزنــدان تــان در تمیــز کردن چک لیست
باشید!
مس��افران به ايننداشته
گردشگر
آماری خروج
پيشنهادات
ميزان اقبال
مسئولیت محول کنید.
تواند
نبود می
راحتی
مرحله
اتاقشــان کمــک کنیــد .نگذارید چکازلیست کار
هيچگونه
ميتوان برداش��ت كرد .حتي اگربهبراي
كش��ورمانهابهراآساني
ورود و خروج گردش��گر از اي��ران چهارفصل را به حال
بين
تعادلي
و
تطاب��ق
تواناییهای کودکان باهم متفاوت احســاس کنند با این کار نا آشــنا بهمرحلهبرایشانبنویسبد.
خود رها كنيم ،الزم اس��ت تدبيري براي صيانت از فرهنگ سفر در اين غوغا
است .ازکودکان انتظار بیش از حد تنها هستند .البته میتوانید
روی بــا ایــن کار زمان تمام شــدن هر
صفحه  12عكس :ابوالفضل نسائي
صفحه  12عكس :ابوالفضل نسائي
بينديشيم.
نداشته باشید! به آنها کارهایی را فرزند نوجوانتان بیشتر حســاب وظیفه میتواننــد ،جلویش تیک
محول کنید کــه میتوانند تا انتها باز کنیــد .امــا زیر ســن نوجوانی بزننــد و از نظــر روانی تشــویق به
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ار آشفته خرید و فروش كليه در كشور

کودکان؛
نظم به
آموزش
شود
رچيده
خوبیست!برچيده شود
كليه
سودده
خانهتکانیفرصت

از جاذبهه��اي طبيعي و زيباييهاي تاريخي و امكانات اس��تراحت و تفريح و
درواقع هرآنچه بود كه با سياحت در آن مقصد گردشگري ،لذت تجربهاش را
ميش��د به دست آورد – لذتي كه در هيچ شهر و منطقهاي همچون ديگري
Vol.جذب گردش��گر
منظور
داخلي
ش��ركتهاي
بازاريابي
نبود .هياهوي
به26
no.1454
01, 2020
PAIVAND:براي 27
 Jan.
خ��ارج از كش��ور كم بود ،حاال خود آن كش��ورها هم بي��ش از قبل و به طور
مستقيم دست به كار تبليغات شدهاند.
در فرهنگ ملي و ديني ما بر سفر بسيار تأكيد شده است ،چرا كه آشنايي
با مردم و س��رزمين ديگر اقوام و كشورها باعث افزايش آگاهي و رشد فكري
کودکانتان
افراد مي به
انتقالمي بی
نخرید!
ســه
خودازودو یا
شتر
ســبد دراين
مان را نيز
اطرافيان
كنيم تا
ديگر سفر
شود .از سوي
شــما
مسير بهترپیــدا
اينشوند.
گیجبامی
مضمون كه سفر كنيد براي
تبليغي فقط
کنــد.چاپ
بشناسيم .اما
جايي در •جامعه ما دارد؟
كردن ،چه
بــاخرج
خريد و پول
تــاش و
کمــی
گرايي در توفان تهاجم
مصرف
معضل
رواج
از
ايم
كرده
س��عي
كه
در حاليخالقیــت میتوانید رشوه ندهید!
فرهن��گ كاذب بيگانه جلوگيري كنيم ،چنين تالشهايي چه هدفي را براي
است؟یک جایزه دادن کم هزینهتر و آســانتر
کاری را به
مسافرت درتمیز
نظر گرفته
گردشگر نشده
دادنجذب
رشــوه براي
کنندهووگذارازو سياحت
سرگرمبه گشت
بازیاشارهاي
وقتي هيچ
تمیزکردن
اســت!
پرزرق
هاي
فروشگاه
در
جيب
كردن
خالي
و
وقت
صرف
بر
سفر
است و محور
هیجان انگیز تبدیل اتاقشــان یک وظیفه است که باید
و برق گذاشته شود ،ماهيت سفر را بايد زيرسؤال دانست.
هرجاي در
عظيم،رشوهای
بپذیرند.
مسئولیتش را
مثال:
طور
يك کنید.
تج��اري
خريد يا يك مجموعه
مركز
فروش��گاه،بهيك
آنهر
کردن
دنيا باشد بعد
مثال:كه در تب و
برای است
نیست.كااليي
کارميكند،
چه عرضه
تماموقتي
فرقيازندارد
كشور
آن
خاص
و
شود
مي
يافت
كش��ورها
بس��ياري
در
جهاني،
تاب بازارهاي
کار ،یک توپ داخل اگر بــه برنامــه تلویزیونــی خاصی
نيست .ســبد بسکتبالشان عالقه دارند که ســر ســاعت مقرر
البته اگر قصد شما از سفر ،فقط همين خريد باشد و بس ،اين نوع تبليغ
تمیز
بگویید:
شود.
شــروع م
بیاندازند یا
دادناگرديگر
رنگ جلوه
برايی بي
برایشانحال توجيهي
است ،با اين
مسافرت قابل قبول
ً
در
گفت
بايد
شود.
نمي
محسوب
پرهزينه
ا
نسبت
مسافرت
اهداف معمول يك
آهنــگ بگذاریــد کاری را قبــل از ایــن برنامــه تمام
جواب
بايد
پرسيد
هم
كسي
اگر
و
آورد
مقصد
از
نامي
نبايد
اين شرايطوديگر
اجــازه دهیــد بــا کنی ،پف و فیل درســت میکنم و
بدهيد :رفته بودم خريد!
نشینیم.
تماشایش می
آوردن باهم
مــوزون به
البته
كشور ديگر
به سفر به يك
ارمغان از
حــرکاتو به همراه
خريدن سوغاتي
•
بروند.
طرف اتاق
اينو آن
طرف
مجزاس��ت .اصل قضيه اين اس��ت كه آنچه به همراه ميآوريد
موضوع
این از
ي��ك چمدان خالي
آن كه با
• نش��انه و ي��ادآوري از آن م��رز و بوم باش��د،
باشید!
آساننهگیر
معروف
المللي
بين
برندهاي
اجن��اس
طول س��فر
برويد و در
کنید!آن را پركنيد ازبچههــا قــرار اســت بــا ایــن کار
استفاده
از سبدها
وفروشگاههاي زنجيرهاي.
نظم
وسایل
ترین
ن
ارزا
از
گردشگريقرار
بیاموزند.
را
پذیری
مسئولیت
ســبدهاتبليغات گردشگري غيرداخلي فقط محدود به خود آن مقصد
تهیه
توانید
هســتندکه م
های
خدمه
ها تبدیل
شركت آن
نیســت
حدي
هواپيماييبههم تا
هاي
رنگارنگ
تبليغات
شرايطيیكه
دهندهنيست .در
كند،
ترغيب
كشور
از
خارج
در
تعطيالت
گذراندن
به
را
مردم
بعضي
کنید.توانسته
کودکان گاهی نمیدانند باید کار بلــد کنید! آســان بگیرید! اگر
حت��ي قيمت پائينتر و تس��هيالتي همچون بارمجاز بيش��تر براي جلب نظر
بگذارند!
مختلفشان را
نیمی از
داخليروز
هاي یــک
شركت در
انــدموجود
توانســتههوايي
براي خطوط
کجاخدمات
استفاده از
وسایلمس��افر به
اصول
مواردبه آ
بس��ياريدها
در این سب
با خرید
انجــام
لیســت
نبرده کار
مجموعهرا كامل
چــکكنيد
هــای تصور
اس��ت .حاال
هاجايي
راهنبه
تعداد
هواپيما و
کار كه از
دهند،ما را
نزديك در كش��ور
كش��ورهاي دور
ســبودها را
تبليغاتيمیآموزید.
اولیه نظم را
داده
انجام
خیلینوعبزرگی
خطوط و مقاصد گرفته ت��ا هتل و غذا و
درهفته
پ��رواز
پوش��شمتفاوت
اندازوههــای
هــا و
در رنگ
گس��ترده اند.
گشتوگذار و خريد را در قالب تورهاي متنوع ارائه ميدهند.
هرکــدام را بــه
چیدانه)
(منبع:گردشگر
گروهــیپيشنهادات س��فر را از آمار خروج
مس��افران به اين
بخریــد وميزان اقبال
دهیــد.
وسایلشــان
برداش��ت كرد .حتي اگر براي نبود هيچگونه
اختصــاصميتوان
كش��ورمان به آساني
از از
تطاب��ق و تعادلي بين ورود و خروج گردش��گر از اي��ران چهارفصل را به حال
خود رها كنيم ،الزم اس��ت تدبيري براي صيانت از فرهنگ سفر در اين غوغا
بينديشيم.

www.paivand.ca

یک جدول با دو شرح
Easy Sudoku
Puzzles 1
4867

یک جدول با دو شرح

4867

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

«شرح وعادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
دارای دو
حل کرده
ایرانبا مداد
روزنامهها را
جدولاز شرح
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی
www.printablesudoku99.comشرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
سپس با پاک کردن جواب
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

عادي
جدول
ويژه
های ____________________ عادی وجدول
جدولعادي
سودوکو و جدول
____________________ >>
ویژه
افقي:
 -1خودرو جنگي – از آثار ديدني و
1
باستاني استان فارس در مركز شهر
2
شيراز
–
يافتن
آرام
دل��داري،
–
نقاش
-2
3
پيامدها
 -3از عناص��ر ش��يميايي فل��زي – 4
سرشار – بمب مخرب
5
 -4مخفف اوستا – از ماههاي فرنگي
6
– بخشش
 -5دوس��تي – جانور مكار – كشور 7
توكيو
8
 -6بازيكن خ��ودي در تيم – پاك،
پاكيزه – خاتم انگش��تري – مخفف 9
خوب
10
 -7بلن��د – يكي از ش��خصيتهاي
11
شاهنامه – رشد كردن
 -8ساقه زيرزميني – امر به آمدن – 12
از نيروهاي سهگانه
13
 -9زاپ��اس – مرك��ز روماني – زبان
14
عرب
سنتي
شيريني
–
خسته
نفس
-10
15
تبريز – درخت انگور – مخفف از او
 -11ش��هري در استان زنجان – عاقل زود نيست – مريخ
مجنون! – آخرين نازي
 -9واح��د وزن – گ��ردي س��فيد كه
 -12گاوآهن – آجر نصفه – شوريده ،از س��يبزميني گرفت��ه ميش��ود –
درهم
انديشهها
 -13بزرگتر – هلهله شادي – هدهد
 -10خاصيت ،صف��ت – دردمندي –
 -14امام صادق(ع) فرمودند اين صفت لحظه كوتاه
در ش��خص مسلمان يافت نميشود –  -11پول ژاپن – شعله آتش – قصر
توانايي ،قدرت – حساب
 -12از انجيلها – قلم انگليسي – آزاد
مس��ابقه
–
عص��ر
 -15لق��ب ام��ام
و رها – افشرده آلو
دوچرخهسواري
 -13بانو – سازمان فضايي – پرخور
عمودي:
 -14جم��ع امام – دهن دره – ش��هر
-1شهري در خراس��ان رضوي – ناب
خروس جنگي
و بيغش
 -15ش��ريف و اصي��ل – پايتخ��ت
 -2خمي��ازه – عمل ب��ارش – با هم و
آرژانتين
همگي
1

 -3زدن��ي نارفي��ق – گياه
دارويي – جمع شبح
 -4كالنتر – بازي كه نفس
بس��يار ميخواه��د – مايه
حي��ات – ماه هفتم س��ال
قمري
 -5نوش��تههاي اصل��ي –
آشكارا – حرف فاصله
 -6مرادف آش��غال – باقي
گذاش��تن – مؤسس��ه
نيكوكاري
 -7ش��يوه ،كش��يدن –
هواپيم��اي مس��افري ب��ا
گنجايش زي��اد براي حمل
مسافر – انگور خشكيده
 -8كوركي در پلك چشم –

3

2

5

4

7

6
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دليل5 ،باعث6
نظري – 4
افسار –3 2
افقي1 -7 15 14 13 12 11:
10 9 8
 -1خودرو جنگي – از آثار ديدني و  -8خ��راب – اس��باب من��زل –
1
باستاني استان فارس در مركز شهر خستگيناپذير
شيراز
 -92عميق – سياهه – توانايي
 -2نقاش – دل��داري ،آرام يافتن –  -103حرف دهان كج��ي – بيباك –
پيامدها
پيش درآمد كاشت – ناكس
 -3از عناص��ر ش��يميايي فل��زي –  -114گردنك��ش – پيامده��ا – امر به
سرشار – بمب مخرب
5گفتن
 -4مخفف اوستا – از ماههاي فرنگي  -12ج��ا – نوع��ي كب��اب مرك��ب از
6
– بخشش
گوش��ت كوبيده و آرد نخودچي كه در
 -5دوس��تي – جانور مكار – كشور 7روغن سرخ كنند – هنگام
توكيو
 -138آغاز جهان – مغازه – پرده دري
 -6بازيكن خ��ودي در تيم – پاك ،و بيشرمي
پاكيزه – خاتم انگش��تري – مخفف  -149ششلول – سنگواره – رخصت
خوب
 -15چهارمي��ن پادش��اه دودم��ان
10
هاي
ش��خصيت
از
يكي
–
بلن��د
-7
افشاريان ايران – استاندار قديم
11
شاهنامه – رشد كردن
عمودي:
 -8ساقه زيرزميني – امر به آمدن – 12
-1يكي از ش��اخههاي زيست شناسي
از نيروهاي سهگانه
است كه به بررسي انواع واكنش ايمني
13
 -9زاپ��اس – مرك��ز روماني – زبان جانداران ،در برابر آنتيژنهاي بيگانه
عرب
و14رون��د ايجاد مصونيت در برابر عوامل
بيماريزا ميپردازد – موزيك نظامي
 -10نفس خسته – شيريني سنتي 15
تبريز – درخت انگور – مخفف از او  -2كريم – رنجش – نوعي ش��يريني
زود نيست – مريخ
افقي:
 -11ش��هري در استان زنجان – عاقلمعروف
آخرين نازي
س��فيد كه
واح��د–وزن –
آلكسي آربوزف -9 -3
گ��ردي زنجير
خداشناس –
رشته پهن
مجنون!––اثري از
-1پائين بازو
ش��ود– –
س��يبزميني
روس  -12گاوآهن – آجر نصفه – شوريده -4،از
گرفت��ه –ميمذكر
ضمي��ر جم��ع
پ��رش –
ها
انديشه
درهم– تأليفكننده – نوعي غذاي گردش گروهي
 -2بيهوده
دردمندي –
خاصيت–،صف��ت
آماده  -13بزرگتر – هلهله شادي – هدهد -10 -5
كشتي –حمل بنزين
غالف شمشير
فرمودند اين
آنامام
-14
كوتاهاي شبيه سيمرغ
لحظهافسانه
آسانصفت– مرغي
صادق(ع)اس��ت –
مايه عبرت
 -3ايوان
–
شود
نمي
يافت
مسلمان
ش��خص
در
سس��تي –
چش��م –
قصر
شعله آتش –
مردم��ك ژاپن –
 -11 -6پول
– نام دخترانه
توانايي ،قدرت – حساب
راهنمايي از انجيلها – قلم انگليسي – آزاد
-12
 -4پشت س��ر هم – بسيار بخشنده –
مس��ابقه
–
عص��ر
 -15لق��ب ام��ام
سيس��تمآلواينترنت ايرانسل
–
گرگ
-7
و رها افشرده
چادرنشين
گروه مردم
دوچرخه
شده– سازمان فضايي – پرخور
كفايت بانو
سواري پيوسته – نيروي – -13
شخصي
ضماير
 -5از عمودي:
ماش��ين
قهرمان
ش��جاع،
ش��هر
مخترعدره –
امام–– دهن
جم��ع
-14 -8
شونده
نشين
ته
–
طبيعت و
فطرت در خراس��ان
-1شهري
جنگيمراكز مه��م توليد گل
يكي از
رضوي –– ناببخ��ار –
خروس
عالقه ش��ديد به چيزي
حرصبيو
غش
 -6و
گياهي در
محم��دي ،گالب
پايتخ��ت
عرقي��ات –
ش��ريفو و اصي��ل
-15
كاذب
عمل سقف
س��الن با
مفعولي –
ضمير
و
هم
با
–
ب��ارش
–
خمي��ازه
-2
كشورآرژانتين
نذري
غذاي
– همگي
 -9تع��داد دفعات��ي كه نام
 -3زدن��ي نارفي��ق – گياه
4866شده
شمارهقرآن ذكر
عادیخدا در
حل جدول خانه
ويژه شماره 4866
حل جدول
دارويي – جمع شبح
همچنين
–
تقدير
–
است
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
نفس15 14 13 12 11 10
كه 9
بازي 8
كالنتر 7 6 –5
4 3 -42 1
– ر
خون پ
گردشس ر
كاشف ن گ
 -10ت ف
 1ت ج د ي د ي
ر ت ا
ا ي ن ك ا
 1پ ل و ن ي م
بس��يار مي
حرفلنفي ا ش ر ف
ش –ك ا
خواه��د ر– امايهم  2رب اس ور بم امرمر
ا ب
ل ي
ا
 2ر
حي��ات –نماه هفتم
– ي
اس��ت د
ا
بس ر
ا
ك ل ي
هم��ان
س��ال ت 3رم دت رس ست ك -11
و ي س
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4
د ل ق
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ا ن
ر
م د
ا
پ ر
4
ن
ا ت
د
ا
ن ش ا س ت ه
 5و
و ن
ا
اصل��ي –ه
ر
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ا -12
س ي
ا ن
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مخترع
چه��رهي –
ا ن
ن ا ب
د ي م
 12ن ح س
ن ا س و ت
ا
كاغذ ز
ج
 13ل و ب ي ا
حمل
ك ا ن و ن
د
براير
گنجايش هزي��اد ت
ل د
ا
 13و
م ن ي ر
ر ف
م ع ا
لشكر – اثري از
جناح
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د
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 14ا ش ي
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 15ر
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ويژهدر صفحه34 :
جدولحل
....

 -7 15 14 13 12 11 10 9 8افسار – نظري – دليل ،باعث
 -8خ��راب – اس��باب من��زل –
Sudoku
خستگيناپذير
 -9عميق – سياهه – توانايي
Puzzle
 -10حرف دهان كج��ي – بيباك –
پيش درآمد كاشت – ناكس
 -11گردنك��ش – پيامده��ا – امر به
گفتن
 -12ج��ا – نوع��ي كب��اب مرك��ب از
گوش��ت كوبيده و آرد نخودچي كه در
روغن سرخ كنند – هنگام
 -13آغاز جهان – مغازه – پرده دري
و بيشرمي
 -14ششلول – سنگواره – رخصت
 -15چهارمي��ن پادش��اه دودم��ان
افشاريان ايران – استاندار قديم
عمودي:
-1يكي از ش��اخههاي زيست شناسي
است كه به بررسي انواع واكنش ايمني
جانداران ،در برابر آنتيژنهاي بيگانه
و رون��د ايجاد مصونيت در برابر عوامل
بيماريزا ميپردازد – موزيك نظامي
 -2كريم – رنجش – نوعي ش��يريني
افقي:
معروف
-1پائين بازو – اثري از آلكسي آربوزف  -3رشته پهن – خداشناس – زنجير
 -4پ��رش – ضمي��ر جم��ع – مذكر –
روس
 -2بيهوده – تأليفكننده – نوعي غذاي گردش گروهي
 -5غالف شمشير – كشتي حمل بنزين
آماده
 -3ايوان آن مايه عبرت اس��ت – آسان – مرغي افسانهاي شبيه سيمرغ
 -6مردم��ك چش��م – سس��تي –
– نام دخترانه
 -4پشت س��ر هم – بسيار بخشنده – راهنمايي
 -7گرگ – سيس��تم اينترنت ايرانسل
Sudoku
گروه مردم چادرنشين
 -5از ضماير شخصي پيوسته – نيروي – كفايت شده
Puzzle
 -8ش��جاع ،قهرمان – مخترع ماش��ين
طبيعت و فطرت – ته نشين شونده
 -6حرص و عالقه ش��ديد به چيزي – بخ��ار – يكي از مراكز مه��م توليد گل
محم��دي ،گالب و عرقي��ات گياهي در
ضمير مفعولي – س��الن با سقف كاذب
كشور
– غذاي نذري
 -9تع��داد دفعات��ي كه نام
خانه خدا در قرآن ذكر شده
حل جدول ويژه شماره 4866
است – تقدير – همچنين
1 1پ 2ل و4 3ن 5ي 6م  7ا9 8ي ن 10ك 11ا 12ر 13ت 14ا -10 15كاشف گردش خون –
ب ا ر م مرمر – حرف نفي
ا م
ا ب ر
ا ل ي
 2ر
و ي س ت ر د س ت  -11هم��ان بس اس��ت –
 3ي م گ ا ن
و ا ي ايوان – بار درخت
ا ن
ر
ا م د
پ ر
4
و ن
ا
ه
ر
د ي ا
ا
د
 5ب
ا  -12درگذش��ت – ع��دد
ا گ و س ت
د م ا
 6ح ا
ع ز ي��ك رقم��ي – از زبانهاي
ا م
ر
 7ا
ن ا ه ا ر خ و ر ا ن برنامهنويسي – گشتن
ي ا
ج ر
 8ر و ز
خ ف ه  -13گندم خردكن بادي –
 9ال اپ و رج نت يگ جن وي س زم ب ال ش يت اي برپا بودن – جايگاه
10
ي  -14بچ��ه – س��پيدي و
ا ن ه
م ر د
ت ا ي ر
 11ا
س��رخي چه��ره – مخترع
ا ن
ن ا ب
د ي م
 12ن ح س
ك ا ن و ن كاغذ
ت ر د
ا ل د ه
 13و
ي و ي و  -15جناح لشكر – اثري از
ر و د ه ن
 14ا ش ي ل
ا م ا ي ا ن ا
 15ر
ت ا ن ي س ر لويي شارل آلفرد دوموسه
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What kinds of fraud should
newcomers to Canada watch out for?
When you are new to
Canada, you may not be
used to how companies
or the government does
business.
Below are some common
scams aimed at newcomers to Canada.
Read them so you know
what to do if you are
targeted.
•
People posing as Government of Canada staff
What happens: A person
poses as a government official on the telephone. They
call people and try to scare
them by saying they have
done something wrong
(like not filing proper
paperwork), and that they
owe fees. They may say
the person can lose their
immigration status or be
deported if they do not pay
right away. These people
may even threaten someone’s family or home.
•
Things to remember
Immigration, Refugees and

Citizenship Canada (IRCC)
will never:
• contact you over the
telephone to collect fees or
fines,
• be aggressive or threaten
to arrest or deport you,
• threaten to harm you or
a member of your family,
or damage your home or
property,
• ask for personal information over the phone (except
to verify information you
already gave us),
• ask for financial information over the phone,

• try to rush you into paying right away,
• ask you to pay fees using
prepaid credit cards, Western Union, Money Gram,
gift cards, or any other similar services, or
• send police to arrest you
for unpaid fees.
If you get a suspicious immigration call, you should:
- Ask for the name of the
person calling and then
hang up.
- Call our Call Centre to
confirm that the call was
real.

) و شرعیCIVIL( دفتر ثبت رمسی ازدواج و طالق

 شیخ صاحل سیبویه:مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال
:نشانی

|  ا جتماعی،کلیه امور اسالمی و فرهنگی

210 St Jacques St, Lachine, QC H8R 1E2
514-247-1732

و

514-366-1509 :تلفن

1398  دی11  1454  شماره 26 سال

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

What happens: You
may get an email
trying to convince
you to invest money
or to give personal information or
passwords related
to your banking
accounts.
What to do: Delete
it. Legitimate inveswww.michaelmonfared.com
Immigration_Michael_Monfared tors don’t send bulk
immigrationmichaelmonfared emails to people
t.me/immigration_michael_monfared they do not know.
Watch out for
- If the call wasn’t real,
emails from a
report it to the Canadian
stranger that direct you to
Anti-Fraud Centre.
a website that asks for per- If you have lost money
sonal information. Never
to a scam artist, report it to
give out personal informayour local police.
tion unless you know who
- If you get a suspicious
you are giving it to, and
call about taxes, you
that the website is secure.
should:
If you get this kind of
- Hang up, then confirm if
email, don’t click on any
the call was real by calling
links or give any inforthe Canada Revenue Agen- mation about yourself. If
cy at 1-800-959-8281.
you have any doubts about
If the call wasn’t real,
where the email came
report it to the Canadian
from, make sure to check
Anti-Fraud Centre.
the identity of the sender.
- If you have lost money
•
to a scam artist, report it to
Fake computer virus
your local police.
What happens: You may
Note: If you use caller ID,
get a phone call or email
an agency’s phone number
saying that your computer
may appear real, but is not. has been infected with a
Some scam artists use tech- virus. The caller or sender
nology to fake the number,
will offer to remove the
so this is not always proof
virus from your computer.
that a caller is legitimate.
The person will try to get
•
your computer passwords
Fake emails
and other private informa-

را بر روی سایت بخوانید
 تحقیقات یائو نشان داد.هستند
 درصد52.9 که مدیران کازینــو با
باالترین میزان طالق را در آمریکا
 درصد52.7  متصدیان بار با.دارند
.در رده بعدی قرار می گیرند
به نظر می رســد کــه میزان
حقــوق و دســتمزد ســبب
پایدارتر شــدن ازدواج ها می
 به همیــن دلیل نرخ.شــود
طالق نزد پزشکان و شاغلین
.در بخش مالی پایین تر است
در زیر چند شغل با باالترین
:نرخ طالق معرفی می شود
52.9 – • مدیریــت کازینــو
درصد
 درصد52.7 – • متصدی بار
درصد50.5– • میهماندار هواپیما
– • افــراد شــاغل در کازینــو
درصد50.3
 درصد49.2 – • بازاریاب تلفنی
– • کارگران کارخانجات نســاجی
 درصد48.9

tion.
What to do: Never give
access to your computer to
someone you didn’t contact
for help. You should only
have your computer fixed
at a professional shop, or
install anti-virus software
bought from a trusted store.
•
Fake prizes
What happens: If you get a
phone or text message that
says you won something,
but you did not enter a contest, it is probably a scam.
What to do: If you get a
text message from a stranger, and it directs you to a
form that asks you to enter
any personal information,
delete the text. Do not enter
any information.
If the text tells you to text
“STOP” or “NO” so you
don’t get more texts, delete
it. Do not reply.
Scam artists do this to confirm they have a real phone
number.
Forward the texts to 7726
(SPAM on most keypads).
This will let your phone
provider block future texts
from those numbers.
If you think your text message is real, check that the
link it is sending you to is
the correct website.
_________
From: Immigration,
Refugees and Citizenship
Canada

رستوران ایستگاه غذا

F O OD s tation
،بوفه انواع خورش ها
 ساالد های،کوکوها
ایرانی و پلو

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

افزایش احتمال طالق در صورت
داشتن یکی از این مشاغل

. در آمریکا منتشر کرد2015 سال
 مشــاغل بــا،او در گــزارش خــود
باالترین و پایین ترین میزان طالق
.را معرفی کرد
با اینکه نوع شــغل ممکن اســت
عامل تعیین کننده و شــماره یک
 اما ثبات مالی و،در طالق نباشــد
رضایت کلی از زندگی عوامل مهمی

عوامل زیــادی بر نرخ طالق
تاثیر گذاشته و باعث افزایش
.یا پایین آمدن آن می شــوند
وقتی تقریبا نیمی از زوج های
آمریکایی بر سر پول با یکدیگر
 عجیــب،بحــث مــی کننــد
نیســت که وضعیت شــغلی
و میــزان دســتمزد در بیــن
.عوامل آن قرار داشته باشد
میــزان حقوق و ثبات شــغلی
آنچنــان مهم اســت کــه برخی از
مشاغل ارتباط مطلوبی با ازدواج
 در،هــای مانــدگار و موفــق دارند
حالی که برخی از مشاغل اینگونه
.نیستند
 اخیرا،)ناتان یائو (کارشناس آمار
گزارش خود را بر اســاس مطالعه
داده هــای موجود از سرشــماری

FOOD Station

755 Atwater Ave, روبرویکبابسرا
Montreal, QC H3J 2K3

Tel.: (514) 504-2313
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 سه شنبه تا یکشنبه:ساعات کار
 شب8 ونیم صبح تا11 از
 شب10 (در طول ماه رمضان تا ساعت
) در خدمت شما هستیم

29

 سال  26شماره  11  1454دی 1398

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 26  no.1454  Jan. 01, 2020

همــدردی

یادواره...

جناب آقای محسن زکی
دوست دیرین و ارجمند،
عزیزان سوگوار ،خانواده های محترم

«درویشی که مدافع آزادیهای مدنی بود»
نورعلــی تابنــده ،قطــب دراویش
گنابادی که روز سهشــنبه در سن
 ۹۲ســالگی درگذشت ،در شرایط
بسیار سختی که جمهوری اسالمی
برای دگراندیشان پدید آورده بود،
الگــوی مبــارزه مســالمتآمیز و
متمدنانهبود.
نورعلی تابنــده  ۲۱مهرماه ۱۳۰۶
در شــهر بیدخــت گناباد بــه دنیا
آمــد .او در ســال  ۱۳۲۷موفق به
اخــذ مدرک لیســانس حقــوق از
دانشــگاه تهران شــد و برای ادامه
تحصیل در این رشــته به فرانســه
رفت و دکترای حقوق را از دانشگاه
سوربن دریافت کرد.
نیــاکان تابنــده همــه از مشــایخ
نامدار فرقه نعمتاللهی بودند .این
فرقه درویشــی با وجــود پایبندی
بــه معتقدات تشــیع ،بر مرحمت
الهی ،تســاهل دینی و مداراجویی
بــا مخالفان تأکید دارد و تشــیعی
همراه با رأفت و الفت و جوانمردی
را عرضه میکند.
باورهای دراویش گنابــادی ادامه
عرفان و تصوف در تاریخ ایران است
و دراویش نعمتاللهــی در دوران
معاصر از معروفترین سلسلههای
عارفانه است .نوعدوستی ،محبت
و خدمــت به مــردم بــدون توجه
بــه مذهــب و ملیــت در کنــارکار
و تــاش در راه صلــح و برابــری و
برادری از خصال برجسته دراویش
نعمتاللهیاست.
پدربزرگ تابنده مال سلطانمحمد
گنابــادی ،مرشــد یا قطــب وقت
سلســله نعمتاللهــی ســلطان
علیشــاهی بــود کــه در گنابــاد
ریشهای کهن دارد .بعدها دراویش
"نعمتاللهــی" بــه نــام موطن او
یعنی "گنابادی" مشــهور شدند.
خود نورعلی تابنده از ســال ۱۳۷۱
پیشوای معنوی یا قطب دراویش
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گنابادی است.
دکتــر تابنــده به همــراه نارضایتی
عمومی از نظام پادشــاهی ،دل در
گرو انقالب مردمی  ۱۳۵۷داشــت
و از اعضــای "جمعیــت دفــاع از
آزادی و حاکمیت ملت ایران" بود
که بیشتر اعضای آن را چهرههای
نزدیــک بــه نهضــت آزادی ایــران
تشکیلمیدادند.
پس از پیروزی انقالب دکتر تابنده
که به پارســایی و پاکدامنی شهره
بــود در دولــت موقــت مهنــدس
مهــدی بــازرگان معــاون وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی شد و یک
چند مدیریت سازمان حج و زیارت
و معاونت وزارت دادگســتری را به
عهده گرفت .او نیز مانند بسیاری
از چهرههــای موجه و خوشــنام از
همراهی با زمامداران "مســلمان"
بــاز مانــد و بــه زودی مشــمول
"پاکســازی" شــد و از خدمــت به
مردم و میهن خود باز ماند.
قربانیاناحنصارطلبیحاکمیت
دراویــش گنابــادی زیــر فشــار
روزافزون زندگی کرده و از تعدیات
آشــکار و پنهــان از ســتم و آزار
حاکمان انحصارطلب رنج بردهاند.
آنهــا به ویژه دو بار قربانی تهاجمی
بهیمیشدند:

بــار اول در بهمــن  ۱۳۸۵و در
دوره ریاســت جمهــوری محمود
احمدینژاد بود که حسینیه آنها در
قم تخریب و ویران شد .آنها در این
حسينيه كه توسط "پير طريقت"
دراويــش ،يعنــى غالمحســين
شريعت ساخته شده بود ،به نیایش
و عبادت مىپرداختند.
گفته میشود که حمله به حسینیه
شــریعت و تخریــب آن به تحریک
مالیــان خشکاندیشــی ماننــد
مصباح یــزدی و مکارم شــیرازی
صورت گرفت که به دستاویز دفاع
از "شــریعت" و والیت ،با عرفان و
طریقت دشمنی میورزند.
واکنش دکتر تابنده به این تعدیات
ســتمگرانه همواره توصیه صبر و
بردباری بود و پرهیز از خشونت و
پرخاشجویی.
دومین تالطــم در زندگی دراویش
گنابــادی که بســیار وخیمتر بود،
در بهمنمــاه  ۱۳۹۶رخ داد کــه
به ســرکوب خونین و بازداشــت و
محاکمه و حبس شــمار زیادی از
دراویش منجر شد .این حادثه در
پی انتشــار خبر دســتگیری دکتر
نورعلی تابنــده و همچنین ایجاد
ایســت بازرســی در منطقه محل
ســکونت او در خیابان پاســداران
تهران به وجود آمد.
صدها نفــر از دروایــش در اطراف
محل ســکونت آقای تابنده تجمع
کردنــد که درگیــری میــان آنها و
نیروهای انتظامی منجر شــد .در
این تجمع سه نفر از نفرات پلیس
کشــته شــدند و حدود  ۳۰۰نفر از
دراویش نیز بازداشت شدند .تعداد
زیادی از دراویش با احکام سنگین
همچنان در زندان بهســر میبرند
و تعــدادی از آنها در روزهای اخیر
اعتصاب غذا کردهاند.
•

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

سرورصدر

Tel.: 514-777-3604

با خبر شدیم دوست دیرین مان ،چهره ی نام آشنا و عزیز جامعه ی ایرانیان
مونتریال ،برادر عزیز خود را در ایران  -نابهنگام و دردناک -از دست داده است.
دوستانت در این رنج بزرگ با شما همراه اند.
ما را در اندوه خود شریک بدانید.

محمد رحیمیان و همه دوستان شما
در پیوند مونتریال و ونکوور

ایران :شیوع افسردگی؛

انتقاد وزیر بهداشت از کمبود نشاط
وزیر بهداشــت با گالیــه از دامن
زدن به دلمردگی و یاس ،شــیوع
بیماریهای روانی را زنگ خطری
بــرای ســامت جامعــه خواند و
خواســتار توجــه عمومــی به این
مشکل شد .افسردگی ،اضطراب
و پرخاشگری اختاللهای رایج در
کشور معرفی میشوند.
روز یکشنبه اول دی ( ۲۲دسامبر)
وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشــکی ایران ،طی مراســمی در
بیمارســتان روانپزشــکی رازی از
هزینههــای ســنگین اقتصــادی
و اجتماعی ناشــی از آســیبهای
روانــی ســخن گفت و نســبت به
بهداشت روان جامعه اعالم خطر
کرد.
او سالمت روانی و فردی را اولین
رکــن نظــام ســامت در جامعه
دانست و گفت« :حوزه بهداشت
روان جامعــه یکــی از حوزههــای
بهداشت است که به شدت در این
خصوص با مشکل مواجه هستیم
و اعــام کمبودهــا در این زمینه
نشانه برخی کم کاریها است».
سعید نمکی تاکیدکرد که جامعه
به نشاط و شادی نیاز دارد و افزود
کــه وزارت بهداشــت بــه تنهایی
نمیتوانــد به فکر ســامت روان
مردم باشــد .او به افســردگی نزد
شهروندان اشاره کرد و دامن زدن
بــه یاس و نومیدی و دلمردگی را

"خیانت ملی به کشور" خواند.
چند مــاه پیشتر ،رئیس انجمن
روانپزشــکان ایران گفتــه بود که
۲۰درصــد مردم کشــور اختالل
روانی خفیف تا شــدید دارند و از
ســامت روانــی و جســمی افراد
غفلت میشود.
طبــق اعــام رئیــس انجمــن
روانپزشــکان ایران ،افســردگی،
اضطــراب و پرخاشــگری در
ردههــای نخســت شــایعترین
اختاللهــای روانــی کشــور قرار
دارند و وسواس ،اختالالت خواب
و اختالالت رفتــاری در ردههای
بعد .این انجمن میگوید شــمار
زنان مبتال به افسردگی در ایران،
دو برابر مردان است.
دو ســال قبل ،حســن قاضیزاده
هاشــمی ،وزیــر بهداشــت وقت
گفته بــود که جامعه ایران از نظر
فرهنگی ،اختالالت روانی را انکار
میکنــد و برداشــت عمومی این
است که اختالل روانی به معنای
دیوانگی است.
مجیــد صادقــی ،نایــب رئیس
انجمــن روانشناســان ایــران،
میگوید کــه آمار بیماریهای
روانــی از
بسیاری
از بیماریهــای
جســمی هــم
پیشــی

گرفتــه و از هر چهار خانواده یک
خانواده درگیر بیماری روانی است
و دو ســوم بیماریهــای روانی را
اختــال اضطــراب و افســردگی
تشکیلمیدهند.
پژوهش موسسه آمریکایی گالوپ
کــه با نظرســنجی از شــماری از
شــهروندان  ۱۴۰کشور مختلف
انجــام شــده ،نشــان میدهد که
ایــران در ســال  ۲۰۱۸یکی از ۱۰
کشور غمگین جهان بوده است.
مهر ســال  ۹۸ناهیــد خداکرمی،
عضو شــورای شــهر تهران از راه
اندازه کمپین سالمت روان" خبر
داد و با اشاره به ابتالی  ۲۷درصد
ساکنان تهران به اختالل روانی،
هدف این اقدام را کاهش خشونت
خانگی و خشونت شهری ،کاهش
استرس و اضطراب و نشاط بیشتر
افراد به ویژه کودکان عنوان کرد.

پژوهش جدید :حتی مصرف میزان اندک الکل احتمال ابتال به سرطان را افزایش میدهد

نتایج یک پژوهش پزشکی نشان می دهد
حتــی مصرف میزان اندکی الکل ،احتمال
ابتال به سرطان را افزایش می دهد.
بــه گــزارش نشــریه «نیویــورک تایمــز»
دانشمندان ژاپنی در این پژوهش ،میزان
مصــرف روزانه و ســاالنه نوشــیدنی های
الکلی در بیش از  ۶۳هزار بیمار سرطانی را
بررسی کردند.
پژوهشــگران پــس از طبقــه بنــدی ایــن
بیماران بر اســاس شاخص های مختلفی
چــون اســتعمال دخانیات ،فشــار خون،

اضافه وزن یا دیابت و مقایســه آنها با افراد
ســالم غیرالکلی ،دریافتنــد حتی مصرف
مقدار کمی شــراب ،آبجو ،یا ویســکی نیز
احتمال ابتال به ســرطان را به میزان قابل
توجهی افزایش می دهد.
نتایج این پژوهش نشان می دهد نوشیدن
روزانه شــش اونس شــراب ،هفــده اونس
آبجو یا دو اونس ویسکی به مدت ده سال،
احتمــال ابتال به ســرطان را پنــج درصد
افزایش می دهد.
به گفته این پژوهشگران مصرف روزانه دو

نوشیدنی الکلی به مدت  ۴۰سال ،احتمال
ابتال به ســرطان را در مقایسه با افراد غیر

الکلی  ۵۴درصد افزایش می دهد.
میزان ابتال به سرطان های دهان ،گلو،
شــکم و روده بــزرگ در میــان این افراد
بیشتر است.
البته نتایج ایــن پژوهش که در «ژورنال
سرطان» منتشر شده است ،نواقصی نیز
دارد و به همین دلیل کامل نیست.
دانشمندان در این پژوهش از داده های
شــخصی افراد که بصــورت داوطلبانه در
اختیار آنها قرارگرفته است ،استفاده کردند
که شاید در برخی از موارد دقیق نباشد.

از طرفی پژوهشگران به سوابق خانوادگی،
پزشکی ،رژیم غذایی یا فعالیت های روزانه
تمامــی این بیمــاران ،که در ریشــه یایی
بیمــاری هایی چون ســرطان اهمیت به
سزایی دارد ،دسترسی نداشتند.
در همین حال ژاپنی ها به دالیل ژنتیکی،
متابولیسم کندتری نسبت به الکل دارند و
به همین دلیل نتایج این پژوهش می تواند
درباره سایرین صدق نکند.
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تغذیه و سالمت...

مشاور امور مالی

خواص و فواید پسته از سالمت
قلب تا مراقبت از پوست

پسته
از محبوبتریــن خوراکیهــا در
میان مردم اســت .خواص ناشــی
از مصــرف پســته برای ســامتی
شــامل مــواردی نظیــر ،کمک و
تقویت سالمت قلب ،کنترل وزن،
محافظت از بــدن در برابر ابتال به
بیماری دیابت و فشــار خون باال و
بهبود هضم میشود.
ویتامین ها ،مواد معدنی ،چربیها
و پروتئینهــای موجود در پســته
برای تقویت سالمتی بسیار مفید
هستند.
پسته یکی از قدیمیترین آجیلهای
خوراکی اســت و عموما در سراسر
جهان مورد استفاده قرار میگیرد.
پسته محصول بومی منطقه آسیا،
به ویژه ایران و عراق است .شواهد
باســتان شناســی ،پیوند پســته و
انسان را در اوایل  ۶۰۰۰سال قبل
از میالد نشــان میدهد .آنها در
ایران ،عراق و سوریه کشت شدند
و فقط در  ۱۰۰سال قبل از میالد
به رومیان معرفی شدند.
امــروزه عــاوه بــر ایــران ،عــراق
و ســوریه ،پســته در بســیاری از
کشــورها ماننــد ایــاالت متحده،
اســترالیا ،ترکیه و چین نیز تولید
میشود.
آجیــل پســته بــه خانــواده
 Anacardiaceaeتعلــق دارد و
از جنس  Pistaciaمیباشد.
درخت پسته حدود  ۱۰تا  ۱۲سال
طول میکشــد تا اولین محصول
خــود را تولیدکنــد .آنها میوهای
هســتهای هســتندکه در آن میوه

یــک دانــه
بــزرگ در مرکــز آن اســت
کــه خوراکی اســت .آجیل پســته
فصلی نیست و در تمام طول سال
موجود اســت .آنهــا را میتوان از
هر فروشــگاه مــواد غذایی به ویژه
خشکبار فروشیها تهیه کرد.
امــروزه پســتهها در قالبهــای
گوناگونی از قبیل:
پوســته ،بدون پوســت ،شیرین یا
شور استفاده میشوند .پوسته ،آن
را از آســیب فیزیکی و آلودگیهای
مختلفمحافظتمیکند.
از ســوی دیگر ،پســتههای شور و
شیرین میتوانند انتخاب مناسبی
بــا توجــه بــه محتــوای ســدیم و
قندشــان نباشد .پســتهها باید در
ظــروف محفــوظ در مکانهــای
سرد و خشــک نگهداری شوند تا
بــرای چند ماه ســالم و بدون بروز
هیچگونه مشــکلی باقــی بمانند.
پســته یکــی از چند مــاده غذایی
اســت که حــاوی بیشــترین مواد
مغذی مورد نیاز انسان برای حفظ
سالمت کلی آنها است.
•
ارزش غذایی پسته
پســته دارای مــواد مغــذی مانند
کربوهیــدرات هــا ،پروتئیــن و
اســیدهای آمینــه ،چربیهــا و
فیبرهــای رژیمــی اســت .آنهــا
سرشار از مواد معدنی مانند فسفر،
پتاسیم ،کلســیم ،آهن ،منیزیم،
منگنــز ،روی ،مــس ،ســدیم و
سلنیومهستند.پستههاهمچنین
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حاوی ویتامینهای ضروری مانند
ویتامین  ،Aویتامین  ،Kویتامین
 ،Cویتامیــن  ،Eویتامیــن
 ،B۶تیامین ،ریبو فالوین،
نیاسین ،فوالت ،پانتوتنیک
اســید ،کولیــن و بتاییــن
میباشند.
طبق نتایج مطالعهای ای در
ســال  ،۲۰۰۶پســته حاوی دارای
مقــدارکمــی کالــری (تنهــا ۱۶۰
کالــری در هر اونس) در مقایســه
با ســایر آجیل و میوههای خشک
مانند آجیل ،گــردو ،بادام ،پانک،
فندق و آجیل برزیل است.
پســته دارای مقادیــر باالیــی از
پروتئین در مقایسه با سایر آجیلها
ماننــد بــادام ،فنــدق ،ماکادامیا
(فندق استرالیایی) ،پیکن و گردو
اســت .میزان پروتئین موجود در
پســته  ۶گــرم در هر اونس اســت
که باالترین مقدار نســبت به سایر
آجیلها است.
محتــوای چربی در پســته بســیر
پایینتــر از ســایر آجیلها اســت.
طبق نتایج به دســت آمده توسط
( Thomasو Gebhardt
 )۲۰۰۶مشــخص شــده است که
محتــوای چربــی پســته  ۱۳گرم
در هــر اونس مصرفــی از این ماده
غذایــی اســت .آنهــا همچنیــن
منابــع خوبی از اســیدهای چرب
غیراشباع مانند اســید اولئیک و
آنتی اکسیدانها هستند.
اســتفاده از آنها به طور منظم به
کاهش چربی لیپوپروتئین (LDL
کلســترول) کمک میکنــد که به
عنوان کلســترول بد نیز شناخته
میشود و از طرفی منجر به افزایش
مقدار لیپوپروتئیــن با چگالی باال
(کلســترول  )HDLکه عموما به
عنوان کلســترول خوب شناخته

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

 وام های بانکی و خصوصی

 با بیش از  ۲۰سال سابقه درخشان

آرش جامی

 مشاور و مدیریت سرمایه گذاری
در پروژهای ساخت و ساز

برای اطالعات بیشتر با ما متاس بگیرید:

ARASH JAMI

4030 Boul. de la cote-vertu , Suite 111,
Ville st-Saint-Laurent, H4R 1V4

dominiozfinancial@gmail.com
_________________________

Cell.: (514) 647-1601
میشــود ،خواهد شد .تمامی این
مواد مغذی پســته را بــه یکی از پر
خاصیتترین مــواد غذایی تبدیل
کرده است.
مزایا و خواص پسته
مزایای مصرف پسته برای سالمت
عبارتند از:
•
 .۱تقویت سالمت قلب
یکــی از بهتریــن مزایای ســامت
پســته این اســت که آنهــا آجیلی
پــر خاصیــت برای قلب هســتند.
مطالعــات نشــان میدهنــد کــه
مصرف منظم پسته میتواند سبب
کاهش سطح  LDLکلسترول بد
در بدن شــود .آنتی اکسیدان ها،
فیتوســترولها و اسیدهای چرب
اشــباع نشــده (هر دو اسید چرب
اشــباع نشده و غیر اشــباع) برای
تقویت سالمت قلب مفید هستند.
•
 .۲کنترل وزن
مصرف این مــاده غذایی احتماال
اولیــن انتخــاب افرادی اســت که
رژیم غذایــی مشــخصی را دنبال
میکنند .شواهد نشان میدهدکه
پسته ،با میزان کالری کم ،پروتئین
باال ،چربی اشباع کم و چربیهای
اشباع نشده ،یک گزینه فوق العاده
برای کنترل وزن ایده آل است.
•

 .۳پیشگیری از بیماری
 Macularیا AMD
ایــن مــاده غذایــی حــاوی آنتــی
اکسیدانهای کاروتنوئیدی مانند
لوتیــن و زاکســنتین اســت .بــر
اساس تحقیقاتی در دانشگاه تافتز

بوســتون ،ایاالت متحــده آمریکا
مشــخص شــده اســت ،این آنتی
اکســیدانها در کاهش خطر ابتال
به بیماری ماکوالر مرتبط با ســن
در ســالمندان کمک چشمگیری
میکند.
•
 .۴کمک به هضم
یکــی دیگــر از خواص پســته ،این
است که منبع خوبی از فیبر رژیمی
اســت که هضم غذا را بسیار آسان
میکنــد .مصرف حــدود  ۱اونس
یا  ۳۰گرم پســته حــاوی حدود ۳
گرم فیبر رژیمی است که برای این
منظور که دستگاه گوارش شما را
به صــورت مطلوب کارکند ،کافی
است.
•
 .۵جذب آهن
پسته حاوی مقادیر باالیی از مس
اســت کــه به جــذب بیشــتر آهن
توسط بدن از منایع غذایی کمک
میکنــد .افزایــش میــزان جریان
خــون و هموگلوبیــن میتواند به
مقابله با مشکالتی مانندکم خونی
کمک کند.
•
 .۶مراقبت از پوست
پســته همچنیــن در از بین بردن
خشکی پوست موثر است .محتوای
چربی اشــباع شــده در این زمینه
نقــش مهمی ایفــا میکند .چربی
همچنیــن بــه عنوان یــک حامل
خوب یا اسانس عمل میکند ،زیرا
از ایــن ماده به عنوان یک ماده در
درمانهای سنتی مانند آروماتراپی
و ماساژ سنتی استفاده میشود.
•

 .۷خواص Aphrodisiac
مطابــق نتایج یــک ژورنــال بین
المللی ،مصرف این ماده غذایی به
شــدت بر قدرت جنسی در مردان
اثــر میگــذارد .تحقیقات نشــان
داده است افرادی که روزانه حدود
 ۱۰۰گــرم از این آجیل را به مدت
سه هفته مصرف کردند ،عملکرد
نعــوظ شــان حــدود  ۵۰درصــد
افزایش پیدا کرد .این نتایج توسط
اسکن اولتراسوند جریان خون در
آلت تناسلی تأیید شد.
•
 .۸خواص آنتی اکسیدانی
حتی پوســتههای این ماده غذایی
حــاوی مقادیــر قابــل توجهــی از
آنتــی اکســیدانها هســتند .آنتی
اکسیدانها رادیکالهای آزاد را که
پس از متابولیســم سلولی در بدن
تشکیل میشود و میتوانند باعث
بروز مشــکالتی مانند ســرطان و
بیماریهای قلبی شــوند را خنثی
میکنند.
•
 .۹کنترل دیابت
یکــی از فوایــد مصــرف ایــن ماده
غذایی نقشــی اســت کــه آنها در
کنترل دیابت دارند .در افراد مبتال
به دیابت ،قندها پیوند نا مناسبی
را بــا پروتئینها ایجــاد میکنند و
آنها را غیر قابل مصرف میکنند.
ایــن فرآینــد به نــام گلیکاســیون
شــهرت دارد .آنتی اکسیدانهای
موجــود در آنها بــه کاهش روند
گلیکاســیون کمــک میکننــد و
در نتیجــه در کنتــرل دیابت موثر
هستند.
منبعorganicfacts :
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ثابت کردند کجا ایستاده اند
زنان گوآتماال برای عدالت در یک
کشــور جنــگ زده قیــام کردنــد.
در طول جنگ ســی و شش ساله
داخلــی در گواتمــاال زنان بومی به
شکل سیســتماتیک مورد تجاوز
و بردگی ارتش قرار گرفتند .تاریخ

اجــرا کردنــد .ایــن برنامــه تالش
داشــت تا از طریــق ایجــاد کارگاه
های تجاری کوچک و دامداری و
کشاورزی زنان را توانمند کند .به
این ترتیب زنان می توانند مادرانی
توانمند باشــند و از فرزندانش در
ادامه تحصیل حمایــت کنند و از
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یک دفترکار به بررســی مشکالت
کودکان و زنان هم تبدیل به تجربه
ای موفق شد .این زنان با پیوستن
به شــبکه پلیس تانزانیا توانستند
برای زنان آســیب دیــده از ناامنی
خیابــان ها و جاده ها و یا آســیب
دیده از خشــونت خانگی ،شرایط

نقش پررنگ اما نادیده گرفته
شده زنان در صلح جهانی
اعظم بهرامی مرگ بار و طوالنی دارد و به دنبال
بر اســاس اســناد رســمی منتشر صلح پایدار در جهان است .از سال
شده توسط ســازمان ملل از سال  ۲۰۱۷برای ماموریت های صلح و
های  ۱۹۹۰تا  ،۲۰۱۷در روند صلح ابتکارات توافق نامه ،یک مشــاور
جنگ های داخلی در سراسر جهان ارشــد امور جنســیتی نیز در نظر
 ۲درصد از زنان به عنوان واســطه گرفته شد .این مشاورین در طیف
گــران صلــح و  ۸درصــد ناظر و  ۵وســیعی از فعالیت هــا و ابتکارات
درصد شــاهدین توافق نامه های صلح و امنیت و فعالیت های بشر
صلح بودنــد .این در حالی اســت دوســتانه با ســفیران و نمایندگان
که بر اســاس همین گــزارش طی سازمان ملل همکاری می کنند.
یــک کار تحقیقی بــر تاریخ و روند دریافت نوبل صلح توســط دنیس
 ۸۲توافــق نامه صلــح در درگیری موکــوه و نادیا مراد برای تالش در
های مسلحانه ای که در سال های پایان دادن به استفاده از خشونت
 ۱۹۸۹تــا  ۲۰۱۱رخ داده ،حضــور جنســی به عنوان ســاح جنگ و
زنان هم به دوام و پایدار صلح و هم درگیری مسلحانه ،نیز یکی از نقاط
برکیفیت آن تاثیر معناداری داشته عطف حضور موثر زنــان در حوزه
اســت .علی رغم این که زنان جزء صلح و امنیت است .بنا به آخرین
نخستین قربانیان جنگ و تهاجم گزارشــی که سازمان ملل در سال
هستند ،در بسیاری از توافق نامه و  ۲۰۱۸ارائــه داد ۱۹ ،کشــور هنوز
صلح نامه ها ،هیچ بخش جنسیتی درگیر خشونت های جنسی ناشی
لحاظ نمی شود.
از جنــگ و درگیــری ها هســتند.
موضــوع مهم دیگری کــه زنان به
آمار حضور زنان در عرصه های آن ورود کردند تشــکیل نهادهای
مختلف صلح و سیاست
عدالت در انتقال قدرت و سیستم
گفتگــوی برابــری جنســیتی در های حکومتی بــود و همین طور
حوزه های مختلف از جمله حوزه کمیته های حقیقت یاب که بتواند
سیاست ،سال هاست در سازمان به بازماندگان خشونت های ناشی
ملــل و تحــت مجموعــه قوانیــن از جنگ کمک کند .در  ۳۰درصد
مصوب و مــورد توافق قرارگرفته ،این موارد نیــز اعضای اصلی زنان
طــرح شــده اســت امــا در تالش بودنــد .بیــش ترین ســهم را نیز
ناکارآمد و غیرموثر؛ شاید این مثال کشــورهای افریقایــی و امریکای
گویا باشــدکه در سال  ۲۰۱۸برای التین داشــتند .کلمبیــا ،گامبیا
نخســتین بار یک زن ،به ریاســت بیش ترین آمار را داشتند.
امور سیاسی سازمان ملل منصوب مطابق آمار ســازمان ملل در سال
شد.
 ،۲۰۱۸حدود  ۱۳۶میلیون نفر در
ایــن مرکــز( )DPPAنقش اصلی سراسر جهان نیاز به کمک فوری
را در جلوگیــری از درگیــری هــای بشر دوســتانه داشتند .از جمله ۵
میلیــون زن بــاردار و
 ۳۴میلیون دختر و زن
جوان که درگیر شرایط
اضطــراری جنــگ و
یکشنبه  5ژانویه 2020
مهاجــرت و نــا امنــی
در دفتر انجمن زنان
جنســی بودنــد .تعداد
از ساعت  11تا 13.30
زیــادی از دختــران نیز
برگزار میگردد.
ساالنه امکان تحصیل
به همــه زنان عالقمند
را در سراســر جهان از
خوش آمد می گوئیم:
دســت می دهنــد .در
8043 St Hubert
ســال  ۲۰۱۷در کشور
Montréal, QC H2R 2P4
مالی از هر  ۱۰دختر در
)(Metro: Jarry
سن دبستان  ۳کودک

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.

از مدرســه بــاز می مانــد .این نرخ
در ســال  ۲۰۱۸دو برابر شده است
یعنــی  ۶کودک از هــر  ۱۰کودک
دختــر .در کشــورهای آفریقایی با
افزایش ســن این آمار هم افزایش
می یابــد .زنان در مقام مشــاور و
تصمیم گیرنده در سیاست گذاری
های کمک رسانی و ابقای صلح و
توسعه پایدار می توانند به تمام این
نکات توجه کنند.
در حالت صلح در برخی کشــورها
مستقل از این که آن کشور در حال
جنــگ بوده یا نه آمار ازدواج دختر
بچه ها و ترک تحصیل و همچنین
مرگ و میر در هنگام زایمان چنان
باالســت که گویا زنــان همواره در
شــرایط جنگ زندگی مــی کنند.
آن هــا ســهم کمــی در مــراودات
ســودآور مالی دارند و مالک زمین
و خانه نیســتند و به همین دلیل
شــرایط شــان در جنگ و درگیری
هــای داخلــی و یــا صلــح چندان
تغییری نمــی کند .ایــن موضوع
در فاکتورهای مربــوط به زنان در
شاخص توسعه پایدار قابل پیگیری
است.
نقــش زنــان در سیاســت هــای
داخلی کشورها نیز هنوز با برابری
جنسیتی مورد نظر تعهدات توسعه
پایدار فاصله معنا داری دارد .تنها
برای یک نمونه ،نســبت کرســی
های اشــغال شــده پارلمان های
جهان توســط زنان ،در بهار سال
 ۲۰۱۸برابر  ۸/۲۳درصد بود.
در بهــار ســال  ۲۰۱۸دســتور کار
تازه ای برای خلع سالح در برنامه
راهبردی ســازمان ملل قــرارکرد.
هــدف ایــن بود کــه زنــان در این
پروژه تازه به مشارکت داده شوند.
فقط در ســال  ،۲۰۱۷حدود ۸۵۷
میلیون ســاح کوچک در اختیار
غیر نظامیان قرار داشت که انواع
خشــونت و از جملــه جابجایــی
اجبــاری ،گــروگان گیــری و
خشونت جنسی انجام شده با آن
ثبت شــده است .تمام این ها در
حالــی بود که در ســال  ۲۰۱۷در
جلسات چند جانبه خلع سالح،
تنها یک چهارم شرکت کنندگان
زنان بودند.

بر خالف آمار و اعداد ،زنان

تغییرکرد و روزی  ۱۵زن که بعدها
بــه مــادر بــزرگ هــای زاکربرگر،
معــروف شــدند بــرای برقــراری
عدالت در باالترین دادگاه گواتماال
از  ۲۰۱۱تــا  ۲۰۱۶جنگیدنــد .آن
هــا در انتظار اجرای عدالت بودند
و پیگیــری آن هــا منجــر شــد تا
دو افســر ســابق ارتش به جنایت
علیه بشریت محکوم شــوند و در
بیش از  ۱۸مورد هم خســارت به
زنــان آســیب زده برگشــت .آن ها
جزء نخســتین گروه هایی بودند
که عدالــت خواهی پس از صلح را
تبدیــل کردنــد به دســت مایه ای
برای دسترســی به امکاناتی برای
توســعه روســتاهای جنــگ زده و
دسترسی به بیمارستان و درمانگاه
و ابزار الزم برای کار بر زمین های
کشــاورزی .جبران سال ها فقر و
جنگ زدگی به مردمی که زمین ها
و منابــع آب خود را از دســت داده
بودند .بسیاری از آن ها آخرین بار
که فرزندان پسر و همسرانشان را
دیدند را به خوبی به یاد دارند ،در
این روســتا حتی فرزندانی حاصل
تجاوزهــای آن روزهــای جنــگ و
تجاوز نیز زندگی می کنند”.دمیس
یــت” یکــی از این مادربــزرگ ها
می گوید“ :ما ســال ها تنها برای
اجرای عدالت صبرکردیم”.

توامنندسازی زنان علیه
افراطی گری
زنــان ،مــادران ،کنــار هــم گــرد
آمدند تا فرزندان شــان ،بــرادران
و همســران و پــدران شــان را از
پیوســتن به گروههای افراطی باز
بدارنــد .آنها این برنامه را با عنوان
“زنان توانمند ،جامعه صلح آمیز”

پیوستن آن ها به گروهها ی تندرو
و افراطی جلوگیری کنند.
بر اساس فهرست جهانی در سال
 ۲۰۱۶آســیای جنوبــی دومیــن
منطقه آســیب دیده جهان در اثر
گســترش تروریســت و گروه های
افراطیبود.زناناولینقربانیاناین
گروه های خشــونت طلب بودند.
به این ترتیب به خاطر محدودیت
های بســیار در جابجایی و نا امنی
هــای دیگر زنان بســیار بیشــتر از
مردان امــکان کار و فعالیت های
اقتصــادی را از دســت دادنــد .اما
بعد از اجــرای پروژه های حمایتی
برای توسعه مشــاغلی برای آن ها
به عنوان مادر و همسر و خواهر و
دختر توانستند ،در برگردان امنیت
و ارزشــهای اجتماعی بــه خانواده
های خود نقش مهمی ایفا کنند.
به این ترتیب ایده توانمند ســازی
اقتصــادی زنــان بــرای جلوگیری
از پیوســتند مــردان خانــواده بــه
گروههای افراطی ،توانســت موثر
باشــد .این امر شبکه های محلی
را تقویت کرد و درک رفاه و زندگی
در امنیــت را بــرای مردم مناطقی
که تحت تاثیر تبلیغــات این گروه
های افراطی بودنــد ،افزایش داد.
به این ترتیب آمار تمایل نوجوانان
و کــودکان بــه شــرکت در کالس
های درس نیز به شکل معناداری
افزایش یافت.

پیوسنت به سازمان پلیس برای
دفاع از حق زنان
در تانزانیــا اما ،تــاش زنان اندکی
که در ســازمان پلیس فعال بودند
بــرای جذب و آمــوزش و تعلیم به
افسران زن پلیس دیگر و اختصاص

متفاوتــی برای پیگیری شــکایت،
اعتــراض و حمایــت پــس از آن را
فراهم کند.
شبکه درهم فشــرده زندگی قبیله
ای و قوانین نامشخص ارث اغلب
زنانی را که در سنین پایین ازدواج
می کنند پس از مرگ همسرانشان
با مشکالت جدی مواجه می کند.
یکی از بســترهای تالش این زنان
ارائــه راهکارهای قانونی و حمایت
از ایــن زنــان بود کــه بتوانند پس
از مــرگ امــاک و زمیــن و خانه
همسرشــان را داشــته باشــند و
خودشان و فرزندان شان به لحاظ
اقتصادی تامین باشد .شرایطی که
هنوز وضعیت ناعادالنه و سختی را
پس از مرگ مردان برای زنان بیوه
و فرزندان شان پدید می آورد.
ایــن مجموعــه هــا ،تنهــا مثــال
هایی اســت از حضور موثــر زنان
در برقراری صلح و امنیت .نادیده
گرفتن نقش زنــان در این فاکتور
مهــم توســعه پایــدار در حالی که
اولیــن گــروه مــورد آســیب از هر
جنگ و نزاعی هستند ،فرایند صلح
پایدار در جهان را کند و مخدوش
می کنــد .مــادران و همســران و
خواهرانــی کــه خواهــان اجــرای
عدالت بــرای عزیزانشــان بودند،
نیز کم نیستند .آن ها سالها برای
اجرای عدالت تــاش می کنند و
نام بســیاری از آن ها در هیچ آمار
و عددی نمــی آید و در هیچ نظام
سیاسی جهانی نیز جایگاهی به آنان
به عنوان ناجیان صلح و امنیت و
عدالت داده نشده است.
_______
(ماهنامه خط صلح)

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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قــدرت از رژیــم حاکم .تــاش در
ایــن بخش بر به حداقل رســاندن
دکتر کورش عرفانی
خشونت ،تلفات و خسارات است
کــه نمونه های متعدد و موفق در
کشورهای مختلف دارد.
انتقــال قدرت مــی توانــد به طور
هر جریانی که مسئولیت بحران های کشور را بپذیرد قدرت را خواهد گرفت.
مســالمت آمیــز در هریــک از این
از کجا آغاز کنیم؟
پنج مرحله صورت گیرد .این به
به مرحله ی تدارک
>
>
ب
از
باید
پذیر
مســئولیت
این جریان
طور مســتقیم و مشخص
ایــن
اجــرای
و
تغییر،
راه
بهترین
خش
5
بســتگی به حکومت فعلی
جایی کلیــد بخورد .مــا در حزب تدارک سازندگی است .طــرح هــا وارد
پایان
ی
ایــران آبــاد بر آن هســتیم تــا این
دارد کــه از حــاال تــدارک
شویم .برای این
واگــذاری قــدرت را ببیند .هر
ایــده را مطــرح کنیم و در مســیر در آن مقطع باید از دست صاحبان منظور نیاز به تسلط جریان
آن تالش کنیــم ،اما به هیچ وجه فعلــی قــدرت بــه دولــت موقــت مســئولیت پذیــر بــر مجموعه ی چه این انتقال در مراحل نخستین
ایــن ادعا و توهــم را نداریم که می برخاسته از جریان مسئولیت پذیر نهادینه ی قــدرت دولتی در ایران آن صورت گیرد ،نتیجه اش برای
توانیم به تنهایــی این کار را انجام سپرده شود تا بتوان کار تدارکات را است .این با بدنه ی سیاسی جریان کشور بهتر ،هزینه ی انتقال کمتر
دهیم .فقط پیشنهاد را می دهیم در سطح وزارتخانه ها و نهادهای است که با اتکاء به پایگاه اجتماعی و دوران ســازندگی زودتــر آغاز می
خویش ،در طــی اولتیماتوم های شــود .ما نیاز داریم کــه رژیم را با
و خود به عنوان نخستین داوطلب دولتی نیز آغاز کرد.
کار در این راه ،وارد میدان فعالیت در ایــن بخــش بایــد بازگردیم به الزم (مهلــت های مشــخص) به کار تبلیغاتــی گســترده در مقابل
می شــویم .بعد از آن ،این دیگر با مرحلــه ی واگذاری قــدرت و یک رژیم این شانس و فرصت را بدهد این واقعیت قرار دهیم که تســلیم
ســایر هموطنانمــان اســت که به حداقلــی را از گام هــای الزم برای که قدرت را به طور مسالمت آمیز قدرت نه تنها بهترین گزینه ،بلکه
عنوان فعال در بخش سیاســی ،یا این منظور پیش بینی کنیم .دقت تسلیم دولت موقت بکند .در این تنها گزینه اوست.
متخصــص و کارشــناس در جمع داشته باشیم که این گام ها در این راســتا گام هــای زیر قابــل تصور پــس ،همان طور که در دو مرحله
ی اول و دوم ،ایــن طرح نیازی به
حرفــه ای ها و یا فعال و کوشــنده جا فقط بــه صورت ایــده های ی است:
ی اجتماعی به عنوان پایگاه مردمی اولیه و پیشــنهاد مطرح می شود )1 .درخواســت از رژیــم جمهوری کنش و تغییر سیاسی ندارد ،برای
وارد صحنه شوند.
بدیهی است که با رشد و گسترش اسالمی برای آغاز مذاکرات جهت مرحله های سوم و چهارم ،تغییر
ما امید داریم که همه ی هموطنان ایــن جریــان و پیوســتن فکرهای واگــذاری قدرت به طور داوطلبانه قدرت سیاســی ناگزیــر و ضروری
است تا بتوان پیاده سازی راه حل
میهــن دوســت بــه ایــن جریــان خالق سیاسی ،حرفه ای و مردمی ،به دولت موقت
بپیوندند تا بتوانیم با هر چه روشن در موقع خود ،ایده ها و طرح هایی  )2در صــورت عدم تمکین رژیم ،بحــران ها را تدارک دید و ســپس
تر ساختن هدف ،برنامه ی کاری بــه مراتب بدیع تر و دقیق تر برای تعیین مهلت مشــخص برای این اجــرا کــرد و کشــور را از وضعیت
فالکت بارکنونی نجات داد.
مفصل آن را تدوین و منتشرکنیم .تحقق مرحله ی واگــذاری قدرت منظور
پــس از آن کــه نقشــه ی راه روی در نظرگرفته خواهد شــد .در این  )3در صــورت عدم رعایت مهلت بدیهی اســت که برای وارد شــدن
کاغذ تعیین شــد ،نیــاز به جذب جا فقط به این بسنده می کنیم که تعییــن شــده ،حرکــت به ســوی بــه این فــاز انتقال قــدرت ،دولت
نیروی متخصص داریم که بتوانند چارچوبی کلی را ترسیم کنیم که اعتصابــات سراســری گســترده موقــت باید خــود را از پیش برای
مدیریت دوران گذار آماده ساخته
بحــران هــای آنی ،میــان مدت و بتواند بعدها مورد بحث و بررسی همراه با تعیین مهلت جدید
درازمدت را تشــخیص دهند .بعد کارشناســی قرار گیرد و قدم های  )4بــاز در صورت عدم رعایت این باشــد .جزییــات ایــن دوران در
باید راهکارها و راه حل ها را بیابیم واقعــی جریــان در آن مقطع از دل مهلت ،دعوت به سوی راهپیمایی متن های دیگری منتشــر خواهد
و آن هــا را مــدون کنیــم .آن گاه این بررسی ها بیرون کشیده شود .سراسری ملی در روز مشخص در شــد ،اما بدیهی است که مواردی
بایــد به طور عملــی وارد عرصه ی یک مسیر مناســب برای واگذاری کشور همراه با تعیین مهلت نهایی ماننــد تامین امنیت و نظم مرزها
 )5در نهایــت ،در صــورت عــدم و داخل کشــور ،تامیــن خدمات
تدارکات شویم :سازمان های مردم قدرت:
نهاد بایــد کارهای مقدماتی را آغاز در مقطعی که بحران های اساسی رعایت این مهلت آخر ،تدارک قیام حداقلــی برای مــردم و نیــز آماده
کنند ،تعاونی های کشور باید برای کشور شناسایی شده وکارشناسان مدنی مردم برای خلع حاکمیت از ســازی اســتقرار فضای آزاد برای
نقش خــاص خویش پیــش بینی و اهل فن راه حل های عمل گرا و دولــت که عبارت اســت از حضور فعالیت های سیاســی شهروندان
کنند و بخش خصوصی برای ورود قابل اجرا برای پایان بخشــیدن به گســترده و مســالمت آمیز مردم و تشکل ها در مسیر تدوین قانون
به صحنه باید فعاالنه آمادگی کسب این بحــران ها را مطرح کرده اند ،در یک روز مشــخص برای تصرف اساســی جدید جزوی از بدیهیات
کند .می ماند دستگاه حکومتی که وقت آن است که برای نجات کشور مراکــز و نهادهای دولتــی و خلع این دوره می باشــد .دولت موقت

نگــاه...

پیش به سوی یک  جریان مسئولیت پذیر
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فرامــوش نمــی کنــد کــه عمرش
موقــت اســت و اگر قرار اســت به
عنــوان دولت دمکراتیک منتخب
مــردم ایران به پیــاده کردن طرح
های استراتژیک خود بپردازد باید
نخســت رای اکثریت ملــت ایران
را در یــک فراینــد انتخاباتــی آزاد،
قانونمنــد و مورد قبــول مردم به
دســت آورد .به همیــن خاطر باور
به دمکراســی و رعایــت بی قید و
شرط آن جزو باورهایی است که از
همین نخستین گام باید در دستور
کار «جریان مسئولیت پذیر» قرار
گیــرد و در آینــده ی نیــز بــه طور
دقیق به آن عمل شود ،چه در غیر
این صورت این اقدام نیز «جامع»
نبوده و محکوم به شکست است.
***
جان کالم این که شــرایط کنونی
بیانگــر چندیــن بحران بــزرگ در
حــوزه هــای اقتصــاد ،جامعــه،
فرهنگ ،محیط زیست و سیاست
اســت .ایــن بحــران هــا بــه طور
عمده به دلیل اشکاالت عدیده در
مدیریــت حکومتی پدید آمده اند.
بــرای برون رفت از این بن بســت
الزم اســت که مــا ایرانیــان ،رژیم
جمهوری اسالمی را مسئول ایجاد
بحران بدانیم اما نه مســئول حل
بحــران .این رژیم نه اراده حل این
مشــکالت ســاختاری را دارد و نه
دانش و توانایی آن را .مســئولیت
حل ایــن بحران ها با مــا ایرانیان
دلسوز است.
برای این منظــور باید یک جریان
مســئولیت پذیــر متشــکل از یک
بخــش سیاســی ،یــک بخــش
متخصص و یــک پایگاه اجتماعی
فعــال شــکل گیــرد .ایــن جریان
مسئولیت پذیر به دنبال آن خواهد
بــود کــه بحران هــا را شناســایی
کند ،برای آنها راه حل بیابد ،برای
اجرای راه حل ها تدارک ببیند و در
نهایت ،آنها را پیاده کند .در حالی
کــه دو بخش اول از همین حاال و
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در حالی که قدرت در دســت رژیم
کنونی است می تواند کلید بخورد
و حتــی تکمیل شــود ،در مراحل
تدارک و اجرای ایــن راه ،ضرورت
واگذاری قدرت سیاســی از جانب
رژیم کنونی نیز مطرح می شــود.
درآن جــا باید پیش بینی کنیم که
اگر رژیم نخواست به این ضرورت
بدیهی واگذاری قدرت تن دردهد
با چه روش های مسالمت آمیزی
آن را از قدرت کنار بزنیم تا مســیر
حرکت بــرای تدارک و اجــرای راه
حل های بحران کنونی باز شود.
ایــن بدیهی اســت که ایــن جریان
مســئولیت پذیــر در مســیر خود
به نکات بدیهی سیاســی ضروری
خــروج از بحــران هــای کنونــی،
یعنی آزادی ،دمکراسی و چرخش
قدرت بر اساس شایسته ساالری و
انتخابات آزاد تن در خواهد داد .چه
در غیــر این صورت ،نقض غرض،
تکرار اشتباه و محکوم کردن خود
وکشور به شکست است.
هدف این نوشــتار این بود که یک
نگاه متفاوت را ،که بر اساس قبول
مسئولیت بحران های ساخته ی
رژیم اســت مطرح کنــد ،تا بتوان
درباره ی آن به بحث و تبادل نظر
و به کار و تــاش عملی پرداخت.
ما برای این کار آماده ایم ،و شما؟
بــرای اجــرای ایــن طــرح از تمام
هموطنان داخل و خارج از کشور،
از همــه ی کارشناســان و مدیران
از یکســو و از همــه ی کنشــگران
و فعــاالن اجتماعی و سیاســی در
درون و بیرون از ایران می خواهیم
کــه با ایــن طرح به صــورت فعال
برخــورد کنند و بداننــد که رهایی
کشــور از بن بســت کنونــی به ما
بستگی دارد و بس.
همیشــه گفته ایــم و بــاز هم می
گوییم :سرنوشــت یک ملت یا در
دســت خودش اســت یا در دست
دشمنان او.
•
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نـطـنـــز...

تقلید؟
عــده ای از اراذل و اوباش مشــهد
بــرای مــا پیامــک فرســتادند که
خراســانی ،تو چــرا در همه کارها
دخالــت مــی کنــی؟ در جــواب
شــان مــی گوئیــم بــرای ایــن که
ما ،هم همشــهری و هم دوســت
ّ
معظم مســلمین
قدیمــی رهبــر
و مســتضعغین جهــان و حومــه
هستیم چطور آن حضرت در حالی
کــه می گوید تخصصی نــدارد ،در
همه کارها حرف آخر را می زند! ما
هم از ایشان تقلید می کنیم چون
درست مثل آن حضرت ،نباید جلو
سر و همسرکم بیاوریم!
غلط خوردم!
دوستی پرسید :خراسانی فکر می
کنــی کار مملکت ما بــه کجا می
کشــه؟ گفتیــم :این روزهــا حاج
شیخ حســن آقای پرزیدنت برای
نجات رژیم به ژاپن رفته و التماس
و درخواســت که والله ،بالله رهبر
گفته غلط خــوردم! از طرف دیگه
مم جوات ظریف هم به دوحه رفته
که شاید فرجی حاصل بشه! آسید
علی آقا هم که جهان را تهدید می
کرد اکنون به گوشــه ای خزیده و
صداش در نمیآد تا شاید یا حسن
با گریه و التماس کاری صورت بده
یا ماله کشی های مم جوات در دل
شیطان بزرگ اثرکنه ،بلکه رضایت
بدهند که فقط به اندازه خرج بیت
نفت بفروشــه! و باز بیاد دشــمن
دشــمن کنه! و برای دنیا شــاخ و
شونه بکشه!
انشااهلل ،ماشااهلل!
پیــروز حناچی شــهردار ســپاهی
تهران گفته :اگر باران نمی آمد باید
شهر را تعطیل می کردیم! حاجی
شما که بلدی؛ یک نماز استسقا؛
دیگــه مشــکل ح ّله! چهل ســال
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زیده است

هم میهنان گرامی،
عزیز و نازنینم:
 Christmasتان
 Merryو
 New yearتان
 Happyباد!!
«پیر خراسانی» -است که همه مشکالت را با نماز
و انشــاالله ،ماشاالله حل وکارتان
را پیش برده اید ،این چند ماه هم
روی همه آن ها!
پهلوان؟
یــک روز پــس از نامگــذاری بلوار
فردوس غرب به نام زنده یاد ناصر
عــده ای از اراذل
خان حجــازیّ ،
و اوباش حکومتــی رفته و نام این
بزرگمرد را با اســپری سیاه کرده
انــد! می گویند بــرادر حاتم طائی
رفت توی چاه زمزم شاشــید! به
اوگفتند :مگر نمی دانی که هزاران
نفر با این آب وضو می گیرند و آن
را می نوشــند؟ گفت :مــی دانم؛
ولــی دیــدم این تنها کاری اســت
کــه با انجــام آن می توانم شــهره
خــاص و عام شــوم! حــاال این ها
هم با خودشــان حســاب کرده و
دریافته اند که نمی توانند به هیچ
وجــه عقــاب آســیا و دروازه بــان
برتر شوند شاید با این کار بتوانند
برای خودشان کسی بشوند! ناصر
حجازی کســی بود که در روزهای
خفقان کوســه ،با شجاعت گفت:
ما کجامون پاکه؟! که فوتبالمون
ناپاکه؟! مطمئن ًا چند الت بی سر
و پا نمی توانند با اســپری نام این
پهلوان را سیاه و یاد او را از ذهن و
قلب مردم پاک کنند.
پدر سوخته بازی؟
مــا پارســال در جهــت حمایت از
تولیــدات داخلــی و خواننــدگان و
بینندگان خودمان؛ به دفتر حامد
(حمایت از مصــرف گران داخلی)

گفتیم هرکس پوست پسته دارد،
بیــاورد! بعــد با کمــک عمه جان
خودمــان الی هرکدام شــان مغز
بادام زمینی گذاشتیم و چسباندیم
امســال در شب یلدا آن ها را ارزان
و بــه قیــد هرکــی دلم خواســت،
مــی فروشــیم! اگــر بخــت یارتان
باشــد پاداش هم می گیرید .چون
عمــه جان مــا دندان نــدارد همه
پســته های شب یلدای پارسال را
نخــورده و فقط بعضــی از آن ها را

در جمعــی،
بی حو صلــه
نشســته
بو د م ؛ طبــق
عادتهمیشگی
مجلــه ای ورق
زدم تا به جدول
رسیدم.
همین که توی
دلــم خواندم ســه عمــودی؛ یکی
گفت بلند بگو!
گفتم یک کلمه سه حرفیه
از همه چیز برتر است
حاجی گفت :پول
تازه عروس مجلس گفت :عشق
شوهرش گفت :یار
کودک دبستانی گفت :علم
حاجی پشت ســرهم گفت :پول،

آیت الواق واق ســاقی گلپایگانی فرموده
ضد انقالب ،قصد
اند :اغتشاشــگران و ّ
آتــش زدن حوزه علمیه قم را داشــتند،
غافل از این که این مرکز تحت محافظت
 500هزار فرشته الهی است!
البته منظور از فرشــته همــان دختران
ّ
طلبه است که آن ها هم  50فروند بیشتر
نیســتند! کــه در بســیاری از شــهرها
نتوانستند مانع شــیاطین شوند و فرار
را بــر قرار ترجیح دادنــد! از طرف دیگر
احتما ً
ال به دســتور یا اشاره حضرت آیت
الله اجناس مرغوب را مومنین ً
قبال برده
بودند و آن چه که مانده بود همه سنگ و
سفال بود! که آتش نمی گرفت!

پیام مادر پویا؛
وعده ی ما
پنج دی!

گاز زده بودند! که آن ها را هم الی
این محصول جدید مان ریختیم.
این نوع تق ّلب و پدرســوخته بازی
تجار هم میهن
را هــم از بعضی از ّ
خودمان یاد گرفتــه ایم که در این
گونه امور استاد هستند و شیطان
را هم درس می دهند!
کنسرت در زندان!
«هالــزی» خواننــده مشــهور
متوجه
آمریکایی گفتــه از اینکه
ّ
شــده در ایــران طرفــداران زیادی
دارد ذوق زد ه است و دوست دارد
در ایران کنســرت بگــذارد! ترا به
خدا اگرکسی رفاقتی با این خواننده

خواندنی :جدول کامل زندگانی آدم ها....
اگــه نمیشــه طال،
سکه!
گفتــم :حاجی اینها
نمیشه
گفــت :پس بنویس
مال
گفتم :بازم نمیشه
گفت :جاه
خســته شــدم بــا
تلخی گفتم :نه نمیشه؛ دیدم همه
ساکت شدند.
مــادر بــزرگ گفــت :مادرجــان،
"عمر".
ســیاوش که تازه از ســربازی آمده
بود گفت :کار
ديگری خندید و گفت :وام
یکی از آن وسط بلندگفت :وقت
یکی گفت :آدم

فرشتگانالهی؟

خنده تلخی کردم وگفتم :نه
اما فهمیدم تا شرح جدول زندگی
کسی را نداشــته باشی؛ حتی یک
کلمه ســه حرفــی آن هم درســت
در نمیآیــد! بایــد جــدول کامــل
زندگیشان را داشته باشی.
بدون آن همه چیز بیمعناست!
هرکس جدول زندگی خود را دارد.
هنوز به آن کلمه سه حرفی جدول
خودم فکر میکنم.
شایدکودک پا برهنه بگوید :کفش
کشاورز بگوید :برف
الل بگوید :حرف
ناشنوا بگوید :صدا
نابینا بگوید :نور
و من هنوز در فکرم
که چرا کسی نگفت " :خدا "
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زیبــاروی آمریکائــی دارد ســام و
پیام ما را خدمت ایشــان برســاند
که :قبل از انجام چنین تصمیمی
یــک مصاحبه چند دقیقه ای با ما
داشــته باشــد .در آن مصاحبه ما
او ًال چند عکس از سران جمهوری
ّ
معظــم
افالســی ماننــد رهبــر
مســلمین و مســتضعفین جهان
و حومه ،حضــرت نمیرالمومنین
جنتی ،آیــت الله علم الگدا
احمــد ّ
مقــدس و به
امــام جمعه مشــهد
ّ
ویژه گوریل االسالم احمد خاتمی
و امثالهم را به ایشــان نشــان می
دهیــم ثانیــ ًا بــا هر بــد بختی که
هســت با این زبــان انگریزی! کج
و کوله مان ،چند فراز از ســخنان
گهربــار ایــن نماینــدگان خداوند
متعــال بر روی زمیــن را ترجمه و
به شرف عرض شان می رسانیم و
در آخر هم سرنوشت چند تن آدم
حســابی های خوش باوری را که
گــول آقایان را خوردند و به دعوت
آن ها برای انجام پروژه های علمی
بــه زندان بی ســقف بزرگی به نام
توسط سربازان
ایران سفرکردند و ّ
نه چندان گمنام امام زمان (عج)
به گــروگان گرفته شــدند را برای
شان تعریف خواهیم کرد اگر بعد
از انجــام ایــن مصاحبه بــاز هم بر
برگزاری این کنســرت در ام القراء
اسالم ناب اصرار داشتند ،آن وقت
متوجه ما نیست و خون
تقصیری
ّ
شــان به گردن خودشــان خواهد
بود.

دزد بازار؟
ّ
توکلــی نماینــده طویله
شوربای افالسی ،در نامه
ای خبرداد :ســه میلیون
تومان کمک هزینه؛ برای
اعضای کمیسیون برنامه
و بودجه از طــرف دیوان
محاســبات داده شده که
غیر قانونی و غیرشــرعی
اســت! ببینیــد چــه دزد
بازاری اســت؛ عوض این
که دیوان محاسبات ُمچ
دزدان را بگیــرد ،کــس
دیگری آمده و ُمچ دیوان
محاسبات را گرفته! اصل
رقم دزدی چقدر اســت؟
فقط رهبــر ّ
معظم داند و

بس!
تــدریس زبان های عربی
و چینی!
معــاون وزیر آمــوزش و پرورش
گفته :پیشــنهاد دادیم که زبان
چینی و عربی در کنار زبانهای
دیگــر نه به شــکلی کــه اکنون
هست ،به فهرســت آموزشها
افــزوده شــود .کاکا جــان زبان
عربی برای تو آب و نان دارد ولی
به ما چه یاد داده اســت؟ رفتن
کســی بــا االغ اش به آســمان
چهارم ،داشتن  17زن رسمی و
 27کنیز ،این که سرزمین شام
یا سوریه ّ
تکه ای از خاک بهشت
اســت ،عمر جهان شــش هزار
ســال اســت ،خدا  8نوع جانور
برای اســتفاده انســان آفریده،
تگرگ از کوه هائی در آسمان می
بــارد و یا این که در غرب زمین
چشــمه ایســت ُپــر از لجن که
آفتاب در هر غروب به داخل آن
فرو می رود!؟ کافی است یا صد
مورد دیگر هم برایت بشماریم؟
تــورم؟
ّ
حاج شــیخ حســن آقای پرزیدنت
گفت :وقتی می خواســتم تورم را
تک رقمی کنم همه کارشناســان
خندیدند ولی دیدیم که شد! تورم
 60درصــد هــم درواقع تــورم یک
رقمی است! چون عدد  60عبارت
است از یک شش و یک صفر ،صفر
هم که یعنی هیچ ،می ماند عدد 6
پس امسال هم تورم ما تک رقمی
است!
فقط یک وانت؟
آفت الله صدیقی؛ آخوند همیشــه
گریــان در یکی از خطبه های نماز
دشــمن شــکن جمعه گفتــه :اگر
تمــام زندگی رهبر انقالب را جمع
کنید به انــدازه یک وانت هم نمی
شــود! ایشان راست می گوید مگر
سند آســتان قدس رضوی و چند
تا کمیتــه و قرارگاه خاتــم و بنیاد
مستضعفان و ستادهای اجرایی و
چند تا بانک چقدر جا می خواهد؟
همه آن ها به اندازه یک گونی هم
نمی شود! حساب کنید یک گونی
هــم فراموش شــده ها؛ می شــود
دو تــا گونی! بنــا براین هنوز وانت
آن حضرت به اندازه ســند عراق و
ســوریه و یمن و فلسطین و چند
کشــور دیگر جا دارد! پس درست
اســت همه زندگی رهبر ّ
معظم ما
به اندازه یک وانت هم نیســت! به
امید روزی که وانت اش پر شــود و
بیفتد دور دنیا که جان پناه بدهید
تا جنس بدهم!
مثل عراقی ها؟
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بشاراســد دیالق گفته :بازســازی
سوریه شــروع شــده ولی نیازمند
سرمایه بیشتر هستیم .بشار جان
در درون کشــورت که کســی پول
نــدارد؛ در خــارج هــم هیچ کس
یک دالر به شما نمی دهد چون نه
نفت وگاز درســت و حسابی دارید
و نه موقعیت استراتژیک؛ بنابراین
تنها کسی که خریدار سوریه است
آخونــد اســت! آن هــم بــه خاطر
دسترسی به س ّید حسن نصرالله و
حماس! آخوند هم ً
فعال آس و پاس
اســت پس باید صبر کنی تا آخوند
تــه مانده معادن و خاک و خوراک
مردم ایران را بفروشد و بدهد به تو
موجود جنایتکار و رذل! توهم مثل
عراقــی ها هر وقت بی نیاز شــدی
یــک تیپا بــه آخوند خواهــی زد و
خواهی گفت برو گمشو آخوند ابله!
صفا کن!
عمرالبشــیر را در سودان دادگاهی
کردنــد و پــس از گرفتن پول های
دزدی ،او را بــه دو ســال زنــدان
محکوم کردند! در ســودان نمای
کوچکــی از عــدل و داد را دیدیــم
حتی یک
ولی در ایــران آخوند زده ّ
مــورد دیده نشــد دزد را بگیرند و
پــول ها را برگرداننــد و زندانی اش
کنند .در ایــن گونه موارد معمو ًال
طرف خودی اســت فوق اش او را
مــی گیرند پول هــا را می ریزند به
حســاب رهبر ّ
معظــم و دزد را هم
می برنــد به فرودگاه که :برو کانادا
وردســت حاج آقا محمود خاوری
بگو آقا سالم رساند و صفا کن!
ســورپرایز؟
توییتــرکه هیچ ،در ایران یوتیوب
و فیسبوک هم فیلتر است و هیچ
کس حق ندارد از آن ها اســتفاده
کند ولی وزیــرک! فیلترینگ و مم
جــوات وزیر خارجه و حاج شــیخ
حســن آقــای پرزیدنــت و رهبــر
ّ
معظم همگی می توانند بروند نظر
بگذارند ،نظر بخوانند و دست آخر
هم مرگ بر آمریکا بگویند و بیایند
بیرون .اگر در هر جای دیگر جهان
بود وزیر برکنار میشــد یا خودش
استعفا میداد ،اما وزیر فیلترینگ
ما با ســایر وزیران کابینه همه کار
می کننــد آب هم از آب تکان نمی
خورد ،این خودش طنز نیســت؟
سورپرایزنشدید؟
حــقّ
همه؟
ابراهیم رئیسی جانی بالفطره گفته:
برخــورداری از هــوای ســالم حق
عامــه اســت! او ًال عامه نــه؛ همه!
ّ
بعــد هــم آخونــد آب زیــرکاه؛ باز
چــه کالهی می خواهی ســر مردم
بگذاری؟ ّ
حق همایش بدون سالح
هم ّ
حق همه بود گذاشــتی برگزار
ّ
شود؟ حق کاندیدا شدن برای همه
پســت ومقام ها ّ
حق همه است آیا
مجلس خفتگان می گذارد کســی
غیر از آخوند و مریدانش کاندیدای
ریاســت جمهــوری یــا نمایندگی
مجلس شــوند؟ ّ
حق خرید کاال از
تمام جهان ّ
حق همه است آیا اجازه
می دهیدکسی از غیر خودی ها به
این کار بپردازد؟
کانادا – مدینه منوّره مونرآل – اوّل
ماه ژانویــة المبارک! ســال 2020
دربدری خون جگری!
برابر با یازدهم دی ماه سال 1398
مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

با دو شرح

4868
34

www.paivand.caکرده و
sinceاز شرحها را با مداد حل
 1993يکی
ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا
عادی و
«شرح
دارای دو
جدولروزنامه
1398
 11دی
ايرانشماره
 1454
سال 26
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.

جدول عادي
1

 مكان ش��لوغسندد
ايش حيوانات2 -
1

2

CLASSIFIEDS

3

نیازمندی 8
7 6 5 4
های

9

3
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جدول ويژهاستخدام

Experienced handyman needed

-------------------ارزش -غ��ارت دارايي
 -7 15 14 13 12 11 10بيق��در و
Experienced handyman
driving licence
withكلرا
مسافران-
and working tools needed for a construction
 -8مرحبا -علف خوردن حيوانات-
company; position available immediately. Seنوعي انگور
lected applicant will be hired
as an employee.
ايران -دنيا
ترينusشهر
 -9زاد -غربي
Please
contact
by email:

کامیونیتی ایرانیان

با م
د شارکت
خ
و
د
،
ر تقو
یت آن
ب
ک
و
ش
یم!

اطالعات آگهی خود را به
نمازخان��ه-
 -10س��خن بيه��وده-
س��الح آرش-
admcondos@gmail.com.
4
info@paivand.ca
کنید:
ایمیل
زیر
نشانی
پائين جامه
PARTICIPATE in our
گ��ي -بيماري 5
 -11تئوريس��ين ماركسيس��ت
COMMUNITY
لنينيس��م و سياس��تمدار انقالب��ي
6
قابلتوجهخامنها
شرکت  Panneton & Pannetonكمونيس��ت -مح��ل هالك��ت-
 شهر مجسمه7
شانس اول را به آنها
تعداد محدودی نیروی کا رجنرال بزرگ منشي به یک نفر ظرفشوی
فال قهـوه
ش��وري در قاره 8
اونيل
ج��وزف
آشپز
و همچنین راننده با حقوق مناسب  -12ع��زت -اثري وازکمک
بدهید!
و ورق
استخدام می کند.
باتجربه •
( -)2008قهوه -از •اناجيل
به 9یک نفر
مرددر رستوران
برای کار
بسیاری از ایرانیان تازه وارد
توسط شادی
بخش��نده-
در صورت تمایل با شماره تلفن های  -13وجه و جهت-
 مركز آنگوال- 514939009و ( 5145721356پیمان)
کبابسرانیازمندیم.
10
صندوقـــدار
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
ویا ایمیل info@pannetonpanneton.comدرس عبرت دهنده
(514) 678-6451
Tel.:
514-933-0-933
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس،
ذهن
سيال
سبك
 -14داس��تاني به
بوع -ناشايست 11
تماسبگیرید.
Published Since 1993
آقـــا،
کارواش و...
از ويرجينيا وولف -حمله -عبادتگاه
BIWEEKLY NEWSPAPER
ترجیح ًا با تجربه
12
FOR PERSIAN COMMUNITY
آنـان را استخدام کنید!
مسلمانان
��ي! -فيلمي از جهت کار
(Montreal, Toronto, Ottawa,
ي صوفيا دژاكام در13
of employment
---------------قلوب
 Offerپالئونتولوژي-
-15
dépanneur
عموجان
کلبه
)Victoria, Calgary & Vancouver
در مرکز شهر
 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
A community organisation has a vacancy for
عمودي :به چند نفر ویترس
ان همه پرسيواقع14
حض��رت  Mailing Address:
به صورت پاره وقت
•
وقت
تمام
و
وقت
نیمه
•
the
position
of
a
community
case
worker
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
فرم��وده
ب��ه
-1
است
4010 Ste-Catherine W.
نیازمندیم.
15
عموجان
کلبه
در
کار
برای
Needs
an
academic
background
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
اميرالمؤمنين(ع) ثمره ...بدبختي در
يش و رس��م-
MONTRÉAL QC
نیازمندیم.
in social sciences, social work or psychology
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
ميانه
توابع
از
است-
آخرت
و
دنيا
د
افقي:
Tel.:5144737376مازندران -جنس ،گونه
در استان
لطفا با شماره تلفن زیر
فراوان��ي514-996-9692 -
Languages required:
هم صحبتهستید؟
فرص��ت-
و
مج��ال
-2
خيل
تماسبگیرید:
ديدني
English,از نقاط
بيش��ه -يكي
-1 Dari
 -10پادشاه ستمگر بابل -مخفف ناگاه-
French,
شيرFarsi
and/or
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
salaryدر جنوب ايران كه
هرمزگان
اس��تان
 Commensurateسنگانداز Tel.: 514-484-8072
فه -ش��امل همه ويتامين انعقاد خون
based on academic
Email:
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به
 backgroundجنوب  -3پزشك -موزيك نظامي -ناچار
 andونيم كيلومتري
حدود يك
 -11ض��د خ��وب -مدفن ناصر خس��رو در
experience
info@paivand.ca
درد دیگران میخورد؟
مالیاتی از
ضمير جمع-
 -4 For thoseبس��تن -واگي��ر-
خدمات
گرفته
قرار
الوان
جزيره
شرقي
�ران -وحش��ت -قبادياني -براي اين كه
interested
please
call
Nancy Libo:
www.paivand.ca
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
نژادهاي زردپوست
ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
514-274-8117
چغندر -دلشوره
 -12عقايد -ضمير فرانس��وي -كشوري  -2بيصدا -تفاله
پیونددرونکـــــوورهرهفته
هستید؟
بيماري-
ويژه در
 -3پيش��رفت ك��ردن -پرهيزگاري -5 -حالت بيهوش��ي
پست فطرت
CARWASH
ﮐﻮﭼﮏ

ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺍﺷﺨﺎص و
خاورميانه -گريبان
در
منتشرمیشود:
شرکت و دفترداری
ثبت
 چیزی برای فروش ،جایی برای اجاره،
کارگر
نفر
چند
به
پيشاني -موجود نامرئي
ي هر دو حكايت  -13يكي از ظروف آشپزخانه -مخلوط آيينه
حسابها با نازل ترین قیمت
Vancouver:
(پاره وقت یا تمام وقت)
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...
آشوب
نترس-
چشم-
مردمك
-6
ﺳﺎﻝ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 
نوعي
مس��تبد-
ديگ��ر-
مخف��ف
سالن زیبایی استتیک در قلب-4
ظم كش��يدهاند -و آميخته -جمع نجيب
Ramin Mahjouri
امکانات:
بهترین
با
مناسب،
خیلی
ای
منطقه
در
جی
دی.
ان.
برا ی کار در کارواش
ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
درﺣﺴﯿﻦ
 -7لغزش -شهري >>
گيالن-
استان
خودرو-مژه،ابزار
واجب-
فورا  -14از
نجاري صورت ،میزانپلی ،با دو اتاق مجزا و یک
اصالح ابرو و
طلوع-وکس ،کاشت
ض��د فشیال،
مانیکور،
نیازمندیم .نمازه��ايپدیکور،
Tel.: (604) 921-IRAN,
جای شما در این صفحه
514-242-6034
نشستن
به
امر
765
GREENWOOD
Rd.,
رسد.
می
فروش
به
مناسب
ی
اجاره
با
مو
کوتاهی
کردن
اضافه
برای
موجود
فضای
و
بزرگ
سالن
اقليم-
و
كش��ور
كش-
خط
نوعي
-5
معصومين
از
شده
نقاشي
www.printablesudoku99.com
چهره(احمد)
تلفن اطالعات:
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8
خریداران شماره تماس :آربی آوانسیان  -8سنگ زينتي -بينظمي -معالجه
ايران
خالی است!
برای
استثنایی
قیمت
شيريني س��نتي گيالني كه بويژه تفرج و تماشا
-15
Tel.: 514-651-2661
-----------------------514-983-7046ممنون��م -واحد  -9انگش��تنماي خلق -براي فروش
زور
خوش-
��واب
در رش��ت ب��راي افطار آماده ميش��ود -6 -جم��ع مس��ئله-
با ما تماس بگیرید.
كنند-
مي
برگزار
را
آن
چي��زي
باالتر
واليبال
رويداد بد
info@paivand.ca
فيل
��اوه-
ویژه:دريايياز صفحه 27
و
 حل جدولهای عادی
 -10پزش��ك كارآم��وز-
حل جدول ويژه شماره 4867
حل جدول عادی شماره 4867
مراکز پخش پیوند
چيز
پيكر-
��بك
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Puzzle 1 Solution
Sudoku Puzzle 2 Solution
مرکزشهرمونتریال:
1
ر ن ج
ا
ر گ ك ر ي م خ ا ن
ا
 1ت ا ن ك
ج ا د ه ط و ف ا ن ي  -11ماه��وت پاكك��ن-
م گو-
ماهی 2 8
پــرس9 ،
3 6
5
توانگري و 1 2 8 6 9 4
بيان7 3-
سرت 2 ،ر س ا م ت س ل ي ن ت ا ي ج  2ي ا و ه م و ل ف س و س ي س ش��رح و 5
شــاطرعباس7،کارتیه
تپــش،
فرحت3 4 ،
کوپلــی2 ،2:
عموجــان5 1 ،
ســن لوران8 9 ،
 34تب ا رو يس مت ا م ژم ول وي ن ا وت هم يب  43وم د ار دي ني ف س او هد اه ب ت اي ني ال دارايي 5 7 3 1 8 2 9 6 4
 -12سنگي شبيه عقيق-
ديدار
ا س ب
ر
ر
ن ا ت و
 5ن د
ا پ ن
ژ
ه
و ب ا
ر
 5ح ب
فتوشــاپ1،ارز 5 6
7 3،NDG
2 auto
اتوکلیفتــون4 ،
جدايي1ه��ا6 4 9 7 5 3 -
گوي 2
ش��كوه 8
ليسي
ا ش
س و ل ه
ا
م ر
 6و ل ع
خ ب
ن گ ي ن
ن ق ي
ر
 6ي ا
فایواستار ،آپادانا ،لوموند ،خضر ،اف اکس ،مارشه
آيد
رفت
با
باخبر-
ستگاه
س ب ب
ر ي ك
ت ي و
م
 7ل گ ا
ن م و
د ش ي ر
ر
ا
ز
ا
ر
 7د
بازار7 9 ،
المیزان6 ،
آلفامدیک4 ،
آریــا8 5 ،
 ،PAکلینیک 3
2 8 1 5 6 7 3 4 9
ا ن
م
ا ن
 8و ي ر
ا ي ي
و
ه
ب ي ا
و م
 8ر ي ز
ن س ت و ه  -13گرديدن -س��نگين-
سس��ه
کبابسرا و4 5 8 1 2 6...
متروپولیس7 ،
خدا 3 9 4 8 2 1 6 5
 9ي د ك ب خ ا ر س ت ل س ا ن  9ژ ر ف ف ا ك ت و ر ي ا ر ا فرستاده 7
افغان6 3 ،
مارشه 7
آدونیس2 ،
نور1و9 4،2
ریوسود :کوه 1
باردار7 5 6 4 3 9 -
خان��م 8
ينازد 1011 -ه ن ا اب ره ري س ب هت ال وك ل ا زه وس  1011ي ي س رن تك رش س ن تش اخ مي ج د نگ وي  -14مي��ل1 2
مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی و...
ن پيشي گرفتن -حاصل
درس
م و س م
م ي
ش ا
 12م ح ل
ا
م ش و ش
ن ي م ه
 12خ ي ش
پنراسلکت 1 2
فروت3 6،
سمی 7
آدونیس9 ،
وست آیلند 8 :
تبريز 4 6 5 3 7 8
شيريني9هاي 2
 -15از 1
ه ت ا ك ي
د ك ا ن
ل س ت
 13ا
ك ا ك ل ي
ا
ر
و
ه
 13ا ك ب ر
شاتوکباب ،و8 7 5 9 4...
1 6
رمضان8 3 2 9 1 5 -
مخص��وص ماه4 7
6
ج و ا ز و
ينال
ف س ي ل
ر
و ل و
 14ر
ر
ا
ش م
ا
ر
ي ا
 14ل ج ا ج ت
ل ي
ا
و
ا
ز
ر خ م ي ر
ه
 15ش ا
ر س
ك و
ا ن
ل ز م
 15ص ا ح ب ا
مؤمن
��هري
فروت
سمی
آدونیس،
لوران:
سن
9 1 4 8 5 3 2
9 1 7 2 4 6 5 8 3
الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

استخـــدام

استخدام

استخدام

aznov152104nikpour

استخدام

استخــد ام

استخدام

فروش سالن زیبایی

نیازمنــدیها

PAIVAND

Easy Sudoku Puzzles 1

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

abedi free

azmr19f

نیـازمنـدی هـای پیوند

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

آرایشـــــگاه

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

آژانس مسافرتی

اسکای.الن 388-1588 ...................................
فرنازمعتمدی842-8000................................
ناهیدپاکروان844-873-7191................
سلطـــان484-4000 ....................................
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

الگانس لیزینگ482-4500 ................
ALIXتویوتا376-9191.................................
تویوتا ایل پرو 376-9191 ................................

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

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

بیمه و مشاور مالی

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

پزشــکی

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

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

نغمه سروران889-8765 ............................
خاطــره یکتــا 438-390-0694 ..........
شهریاربخشی624-5609 ............................ .

اجنمن ها و سازمانها

حسابداریومالیاتی

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

تاکـسی

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

تبلیغات

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

ترجمه

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

حمل و نقل

939-0099 ................................... Panneton
مونتریال442-8056 ....................................... .

Sudoku Puzzle 4 Solution

9 8 1 3 2

المپیک935-3300...........................................
887-0432
3 2 ..........................
مونترال/تورونتو6 5.
7

دندانپزشک 7 6
9 8 4

شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
8 9 ...............................
نائینی2 1 .
شریف 5
731-1443

4 5 7 9 8
دندان سازی (کلینیک)
1 7 .................................
هادی3 4 .
افخم 6
737-6363
رستــوران 5 1
4 2 9
524-0-524
6 3 ...............................
پیتزااطلس 8 7
1
کبابسرا 933-0-933 .....................................
484-8072
2 4 ...............
عموجان5 6.
کلبه 3

5 6 7 4
9 4 8 1
عینک2سازی
3 1 5
فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................
3 7 4 6
فـرش
کارگاهفر1
شویی 2
3قالی 6
ش739-4888...............
8 9 5 2
فـیزیوتراپی
دنـــــــــا6 8
3 7
900-3633 .............................
4 5 2 9
فـال
678-6451 ............................................
8شادی7 1 9.
فتو ُرز488-7121.................................................

فاروس270-8437.............................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کــــارواش
کوپولــی....................................
Sudoku Puzzle
6 Solution
484-2644 .................................................
 989-8580هما.
بیبلوس523-9596...........................................

4 7 1 6 8
روانشناسی  /روانکاوی
بیتــا2 5 ...............................
دکتر 7 9 3
999-2482
فروشگاه 1
سوپر2و 6 4
5
369-3474
8 1 ............................
ماهیسن2لوران9 4.
کوه نور450-676-9550 ............................... .
()613
6 594-3636
2 3..........................
آریا(اوتاوا)5 7.
قنادی 9
شیرینی8پزی6و 3
1
نرگس690-4808..............................................
5 4 ...........................................
سروین8 3 9 .
562-6453
3 9 5 7 6
عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)
فتوشاپ7 8 ...........................................
2 1 4
846-0221

فتوبوک984-8944...........................................

3 2 5 9
سینا4 .
کلینیکابن6
1 8
849-7373........................
7 8 9 3
کتـابفروشی
223-3336 ................................
7تپش5 3 6.
1 9 8 4
کلیسا
انجیلیفارسیزبان999-5168......................
2 4 7 5
گاراژ(6درب)
7 2 1
249-4684 ............................ .UNI-TECK
8 1 4 2
گلفروشی
وحیــد 9 5
3 6
983-1726 .........................................
کلینیککایروپرکتیک

Sudoku Puzzle 8 Solution

Puzzle 3 Solution

حقوقی9
خدمات 1
وکیل 3 2
8
ریاحی 4
نیــوشا7 5
6 1
وکیلرسمیدادگستریاستانکبک
8 5 4 7 9
حقوق تجاری در کانادا
قرارداد3 2،
شرکت1 ،
تاسیس 5
7
خريدوفروششرکت/سهام
7 6 2 4 3
حقوق خانواده در کبک
توافقی5 ،
غیر 4
توافقی و 9
طالق8 6
فرزندان 6 8
اموال7 ،
تقسیم 9
2
Tel.: 514-953-3570
1 9 8 3 4
کشی 2 3
لوله 6
1 5

6
3
2
8
9
1
5
7
4

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

7
8
1
6
5
3
4
2
9

Puzzle 5 Solution
مهاجرت

مایکل منفــرد656-8178 .........................

7 2 6 9 5
محضر
وحیدخلجی6 4 ................................
3 7 8
439-1444
نازگل فالح 697-0225 .................... . .
9 5 4 1 2
ها) 3
(جشن8
موسیقی 7
2 4
تپش دیجیتال223-3336 ........................ .
2 1 9 5 3
وام مسکن
5 7 ..........................
بهروزباباخانی1 8 .
6
606-5626
8 9 5 6 7
وکیل دعاوی
4
6 8 3 1
امیرکفشداران574-4540..............................
ویدیو 1 3
2 4 9

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

3
1
8
9
6
4
2
7
5

4
2
7
5
8
3
1
9
6

Puzzle 7 Solution
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استخـــدام

Sam The Handyman

به چند نفر برای کار در
امورنصب فورا نیازمندیم.
در ابتدا بصورت پاره وقت،
تمام وقت

www.paivand.ca since 1993

فروش بیزنس

PAIVAND: Vol. 26  no.1454  Jan. 01, 2020

پانسیون

Driving School for Sale:

شیـــرینی گیالنی

• شیرینیگیالنی

به یک خانم کارمند

•رشتهخوشکار

ویا خانم دانشجو

We are hiring interested individuals
as Handyman assistant.
Full time/Part time/On call.
Experience is an asset, but not necessary.
(training will be provided).
Positions available immediately.
Please send application at:
https://www.sam-thehandyman.com/career.htm
And send CV to: info@sam-thehandyman.com

ماهانه  ۵۰۰دالر

• با مغز گردو و شکر

با تمام امکانات

• دارچین ،آرد برنج

و اینترنت ومبله

یکاوکازیــوناستثنائی

• باسفارشقبلی

در منطقه

Close to metro Verdun.
400 students active.
25 000$ equipment included.

تلفن( :شكوفه)

5740 blvd cavendish
لطف ًا برای اطالعات
بیشتر تماس بگیرید:

Contact:

514 531 8783

35

438-994-4115

Tel.: 514-400-7879
free

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

سی
عکا
رز

آﻣﻮزش ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻫﺎ و آواز ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه
آﻣﻮزش ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ ﮐﻮدك از  2ﺗﺎ  5ﺳﺎل

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
عکسپاسپورتی،
since 1990
سیتیزنیکانادایی

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

>> حتی در محل شما <<
Tel.:(514) 663-9116

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

اینستاگرامM.Royal.Beauty :
PendJn01

(نبش دکاری )

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

ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آرش ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن

و کارت  PRاندازه سر
وجزئیاتدیگربایستی
رعایتشود

______________
عکسبرایسوءپیشینه
(واشنگتنیاایران)

50 X 70

تبدیل متام سیستم های ویدئویی
عکس های ما تضمینی و
متناسب با درخواست های
ادارات مربوطه می باشد

SNOWDON

خدماتآرایشی

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

کلبــه
عموجان

LASER SPA INSTITUT LEA

سوزاندن موهای بدن با لیزر

| Estheticienne & Technicien LASER
Diplome cidesco internations du paris

Tel.:(514) 809-8727

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

مترجم رمسی

مترجم رمسی
شهــریاربخشی
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ترجمـــهمدارک
514-624-5609

تدریس فارسی
تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree
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(438) 390-0694
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نغمه سروران

ارزشریف

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال
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دارالترجمه رسمی فرهنگ

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
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حسابـداری

آموزشگاه هنری ر  -مــی







 




NDG

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



کانادا
خصوصی حسابداری






































آموزش موسیقی برای کودکان از  2تا  8سال
مطابق با مطالب و سرفصلهای
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Tel.: 514-996-9692

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب
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نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و مدیر گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»
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آموزشعکاسیبهزبان .. .

تست فنی پهپاد DJI Mavic Mini
بــه عنــوان یــک عــکاس و
فیلمبــردار ،اغلــب ســعی
میکنم که هر وســیله جدید
و جالبی را که نوآوری تازه و
بی نظیری در آن ارائه شده،
خریداری کنم تا همیشه به
روز باشــم .یکــی از بهتریــن
خریدهایــی که اخیــرا انجام
داده ام ،پهپاد DJI Mavic
 Miniاست که کارکردهای
آن واقعــا قابــل توجه و عالی
است.
قبل از اینکه این وسیله وارد
بازار شــود ،شــرکت ســازنده آن،
برخی اطالعــات و ویژگیهای این
دوربین پرنده را شرح داده بود.
اخیــرا مقالــه ای بــا اســتناد بــه
مشخصات این وسیله نیز برایتان
آمــاده کــرده بــودم کــه در یکی از
شماره های «پیوند» منتشر شده
بود .این مطلب در ادامه و تکمیل
همــان مقاله قبلی و پس از انجام
تست فنی که خودم شخصا با این
وسیله انجام داده ام ،میباشد.
اول از همــه بگویــم که اســتقبال
جهانی از این وسیله آنقدر زیاد بوده
که وقتی برای خرید آن در وبسایت
شــرکت ســازنده ثبت نــام کردم،
مدتــی بیــش از یک مــاه در نوبت
بودم تــا باالخره پهپــاد را دریافت
کردم.
بزرگتریــن ویژگی این پهپــاد این
اســت کــه وزن آن کمتــر از 250
گرم بــوده و طبق قوانین حمل و
نقل هوایی اکثرکشورهای جهان،

پهپادهــای فوق ســبک کــه وزن
آنهــا زیــر  250گرم باشــد ،در رده
«ریزپهپاد» یا به اصطالح Micro
 Droneطبقه بندی میگردند.
لــذا این پهپادها در رده پهپادهای
اسباب بازی و بسیارکوچک طبقه
بندی شده و نیازی به «رجیستر»
و نیــز دریافــت گواهینامــه پــرواز
ندارد.
بروکراسی ثبت و مراحل اداری آن
در برخی کشــورها آنقــدر پیچیده
بــوده که خیلیها بــه همین دلیل
از خرید و استفاده پهپاد صرفنظر
کــرده و عطایــش را بــه لقایــش
بخشیده اند.
لذا مجددا تاکید میکنم که با این
پهپاد سبک و پیشرفته ،میتوان در
خیلی جاها از آن استفاده نمود و یا
به راحتی آن را به سفر برد.
و امــا برخــی ویژگیهــای فنــی و
کارکردهای برجسته این دوربین
پرنده:

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

• در اکثر پهپادهای دیگر،
قبــل از پــرواز
نمیدانســتیم که
آیا فالن جا ،منطقه «منطقه
پــرواز ممنــوع» یــا No Fly
 Zoneاست یا خیر .بنابراین
مجبــور بودیــم خودمــان از
روز نقشــه گــوگل مــپ چک
کنیــم ،چــه مراکز حساســی
(مثل فرودگاههای کوچک و
بزرگ ،زنــدان ،مراکز نظامی
حساس و  )...نزدیک ما قرار
دارند که بــه علت وجود آنها،
نمیتوانیــم در آن منطقه از پهپاد
استفاده کنیم .این کار خیلی دقیق
نبود و بعضی وقتهــا تا زمان پرواز
نمیدانستیم که در منطقه ممنوعه
قــرار داریــم یــا خیــر .البتــه اکثر
پهپادهــا در زمان پرواز به ما اعالم
میکننــد کــه نمیتوانیــم در فالن
منطقه پرواز کنیم ولی این اخطار
فقط در لحظه پرواز داده میشــود
و نمیتــوان قبــل از رفتــن بــه آن
منطقه از آن با خبر شد .اما ویژگی
بســیار خوبی که در «برنامک» یا
«اپلیکیشــن» مربوطه قرار دارد،
این است که خود آن نقشه مدونی
دارد و میتوانــد تشــخیص بدهد
که وضعیت پرواز در منطقه مورد
نظر چگونه است .بنابراین قبل از
طی طریق و رفتن به منطقه مورد
نظرمان میتوانیم از روی نقشه ،از
وضعیت پرواز و یا ممنوعیت آن در
هر منطقه ای بطور دقیق کســب
اطــاع کــرد .حتــی به مــا اعالم
میکند که در فالن منطقه ،ارتفاع
حداکثــر و مجــاز ،چقــدر اســت.
همین مســئله باعث میشــود در
زمان پرواز با پهپاد ،هیچ اشتباهی
در محاسبه ارتفاع و انتخاب محل
پرواز بوجود نیاید.
• پایداری در زمان پرواز :در چند
مرتبــه ای که این پهپــاد جدید را
تست کردم ،باد شدیدی می وزید

و بهتریــن زمان بود که قابلیتهای
«پهپــاد مینی» را تســت کنم .با
وجود باد شدید ،پایداری آن در هوا
عالی بود و بخوبی میتوان پهپاد را
کنترل و هدایت کــرد .در محیط
استودیو هم آن را در مسیر باد و در
مقابل یک فن قوی صنعتی به پرواز
درآوردیم ولی هیچ تاثیری در ثبات
و پایداری آن مشاهده نشد.
• پاییــن بــودن دمــا بــر روی
قابلیتهای این وسیله تاثیر آنچنانی
نداشــته و باعــث افــت ملمــوس
کارآیــی باتــری نمیشــود .البتــه
ناگفته نماند که دمای سرد ،باعث
خالی شدن سریعتر همه باتری ها
میگردد ولی تاثیر آن بر روی باتری
این پهپاد ،بسیارکم است.
• بــرد ارســال امــواج رادیویی و
فرســتادن تصاویــر زنــده در ایــن
پهپاد بسیار باالتر از فانتوم  4بوده
و ما را متعجب ساخت .به عبارت

دیگر در تمــام مدت پرواز حتی در
زمان ارســال پهپاد به مسافتهای
دورتر ،همواره تصاویر ویدئویی را
با کیفیت باال و بصورت «الیو» به
ما ارسال مینماید.
• برای آنکه تستمان کامل باشد،
در زمان غروب و کم شدن نور هم
یک پرواز کوتاه برای انجام تســت
نــور با آن بعمــل آوردیم تا ببینیم
کــه کیفیت تصاویر حاصلــه با نور
ضعیف چگونه میباشد .نتیجه کار،
فراتر از انتظار مــا بود و تصاویری
بســیار شــفاف و بدون «نویز» به
ثبت رساندیم.
• تمامی فرمانهای صعود و فرود
اتوماتیک ،گشــتهای چرخشی در
هوا و پالنهای ســینمایی آن بطور
عالی انجام شد و این پهپاد فسقلی
به راحتی تمامی کارهای یک پهپاد
حرفــه ای را انجــام میدهد ،بدون
آنکه نیازی به ثبت داشــته باشد و

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

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

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

در عین حــال ،راحت در جیب جا
میشود!
• ســادگی کار و هدایت این پهپاد
بسیار جالب توجه بوده و تقریبا هر
کسی میتواند آن را به پرواز درآورد.
• بــا توجه به اینکــه پره های این
پهپــاد بــر روی آن نصــب شــده و
نیازی به باز و بستن ندارد ،حمل
و نقل و عملیاتی کردن آن بســیار
ســریع و بــدون فوت وقــت انجام
میشود و در زمان ضبط هر برنامه
ای ،چهار-هیچ جلو هستیم!
چنانچه مایل به خرید این وســیله
هســتید ،حتما «پکیج ویژه» آنرا
خریــداری کنیــد کــه بــا پرداخت
مبلغ بیشتری ،ســه باتری ،کیف
دوربیــن ،محافظ پره ها و شــارژر
ســه تایی باتری را به پهپاد اضافه
میکند.
•
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افتتاحیه بزرگ الگانس لیزینگ
ELEGANCE LEASING
GRAND OPENING

WE PAY YOUR

GST TAX

At Elegance
Leasing,
we make
driving your
dream car
a reality

On any financed, leased, or purchased cars.
• From November 14 to November 28, 2019.
• All our cars are certified and inspected.
• You can take advantage of this opportunity
and place an order on any car during this period
and get our GST tax rebate!
• No credit application refusal
• Special program for new arrivals.
_________________
6225A St-Jacques ouest, Montreal, QC H4B 1T8
•

Tel.: 514-482-4500

Or please visit our Webpage at:
www.eleganceleasing.com
or Instagram @elegance_leasing
Supported by Garage Automo and Cars I Have Driven
**A Fee of $295 will apply on cars purchased and paid in full**


































































آریا
دندانپزشکی
کلینیک
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جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیـا










هاشمی


فرانک







دندانپزشک
جراح
دکتر
دندانپزشک
جراح
دکتر









طباطبائی


زهرا







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

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

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






















 

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
Implant  کاشتن دندان
Root Canal  درمان ریشه

Invisalign
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل
New
 دندان اطفال
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics








) پر کردن دندان ها (همرنگ دندان

Implant
CEREC
AC Bluecam 

























 
















 













1834 Ste Catherine W. Suite 200
Root Canal 






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






















کلیه
قبول
Tel : (514) 933-3337 


















مدیکال
های
بیمه









و
www.clinique-arya.com بیمه های دانشجوئی
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شتمین
ه پیاپی
سال

Boulangery PAIN AZER
نانـــوایی سنگک

سنگک تازه پخته شده در تنور شنی
----------هر روز هفته بغیر از دوشنبه و سه شنبه
از ساعت  2تا  ۶بعدازظهر
(موقتا تا ژانویه )۲۰۲۰

________________

Boulangery PAIN AZER
1153 Rue Notre Dame
Lachine H8S 2C5 QC

Tel.: 514-634-6363
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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
:بفروش می رسد

35  تا15 استودیو از طبقه
 هزار دالر به باال300 از
---------------

) به باال35 کاندوهای دو و سه خوابه (از طبقه
---------------

 وسیله آشپزخانه8 با

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

:ساختمان در دست ساخت با ختفیف ویژه
 درصد5 با پیش پرداخت

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









PAiVAND

جنب دانشگاه کنکوردیا

خدمات ارزی

)

Tel.: 514-996-9692

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver

since3
199

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

 خریدار ارزهای خارجی
بابهترین نرخ روز
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info@expertfx.ca

 Mailing Address:

باباخانی

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

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

ناهیدپاکروان

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

سفر به ایران






Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده
)1253 Rue Guy (Metro: Guy

ASGARI

FARZIN

بدون وقت قبلی

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

7روز
هفته

مشاور رمسی وام مسکن

st-Laurent

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

Tel.: 514-871-1119

____________________

1855 Ste-Catherine W.

GUY

)St- Marc

H3H 1M2 (Corner:

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

