
یونان بر سر دوراهی خروج یا ماندن در احتادیه اروپا: "اگر حوزه پولی یورو از هم بپاشد - و به نظر می آید که باید 
بیش تر درباره آن فکر کنیم - معتقدم دلیلش این نخواهد بود که یونان نامعقول بوده است.".................33

Tickets available at Tapesh Digital: (514)223-3336/(514)241-4548
Online tickets: www.placedesarts.com

SATURDAY APRIL 4th,
 IN PRESTIGIOUS
PLACE-DES-ARTS

Place-Des-Arts, Salle Wilfrid-Pelletier: 175 Sainte-Catherine Street West
Montreal, H2X 1Y9 Métro Place-Des-Arts Show starts at 21:00

Perspolis Entertainment proudly presents:

The Persia
n Diva

Designed by:Studiophotobook.comGOOGOOSH / x¼¬¼¬

GOOGOOSH  CONCERT IN MONTREAL

ــ ـ کاناداـ  ــ
آیا هارپر اقامت پنــاهنده های 

»تقلبــی« را لغــو می کند؟
.................  10 .................

قاچاق در ایران: 
»این رقم همه قاچاقچیان 
درجه یک دنیا را به طمع 

میاندازد، چه رسد به برادران 
قاچاقچی خودمان«!
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فروشنده متام قطعات لپ تاپ 
به قیمت های رقابت ناپذیر 

We Sell Laptop Accessories!
فروش کلیه لوازم یدکی  لپ تاپ:   با کیفیت عالی  | قیمت نازل 

www.fsotech.ca   |    seyedsadr@fsotech.ca

Office: 514-507-0773

مدرسه دهخدا: 
جشن واژه ها

به روایت تصویر
37

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

 Cote vertu, Bus 121 E
Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.SharifExchange.ca 

شــریفموسسه مالی
 تبدیل ارز

$ EXCHANGE 
Sharif

جهت جابجایی ارز با سیستم ما 
درمتــام نقاط دنیا، 

فقط به 10 دقیقه زمان نیاز دارید صــرافی 5 ستاره
2178 Ste-Catherine W.
Tel.: (514) 585-2345
         (514) 846-0221

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

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

فیروز همتیان
Cell: (514) 827-6364

مشاور امالک در مونتریال  
 South shore و                         

  مسکونی و جتاری 
 ارزیابی رایگان  
 تهیه وام مسکن 

مهتاب  ثقفی: حسابداری و مالیات
لیسانس در 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

6600 Trans-Canada, Suite 750 
Pointe-claire, Qc   H9R 4S2 
1155 Rene Levesque W. #2500 
Montreal Qc.  H3B 2K4 
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.313.5660

Mobile: 514.567.3169
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM 
msaghafi@miagesolutions.com

با 18 سال سابقه کاری در کانادا 

Profusion Realty RF
Agence Immobilière

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5

(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca 

www.Christiesrealestate.com

مریم خالقی 
Maryam Khaleghi 
Real Estate Broker
Cell: (514) 983-5415

حمیدصدیق کاغذچی
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker
Cell: (514) 928-5415

مشاور امالک: مسکونی و جتاری 

D.M.D.
دانشگاه مونرال 1998
D.D.S.
دانشگاه تهران1973

544 Beaubien E.
Tel.:514-277-1157
Metro: Beaubien

Thurs. & Fri.

دکتر شریف نائینی:
جراح دندانپزشک 

_________________________
5450  Cote-des-Neiges, Suite 308
Tel.: (514) 731-1443 :CDN

امیرسام

Cell.: 514-702-2309Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
1980 Notre Dame O. 
Montreal Qc H3J 1M8
Direct Line: 514.903-2021 #27 
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

 با سال ها جتربه  در خریدوفروش 
       امالک در مونتریال و حومه 

Amir Sam
Chartered Real Estate Broker

•  NDG: 
6170 Sherbrooke W. 
Tel.: 514-485-4744 
• West Island: 
15760 boul Pierrefonds  
Tel.: 514-620-5551

وحید خلـجی 

NOTAIRE-NOTARY 
محضردار  و مشاور حقوقی 

Tel.: 514-439-1444

1863 Ste-Catherine W.  (Corner: St- Marc) 

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

اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال 

UNION MONDIALE انتقـال ارز

GUY

  ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس 
  انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر 

  نقدکردن چک  

 Exchange   سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

به مدیریت: 
بیژن احمدی 

____________________________________________
Tel.: (514) 289-9011      (514) 289-9044
 Fax: (514) 289-9022        (Iran Toll Free)  +21-8531-4889
1117 Ste-Catherine W. # 511,     Mtl. QC. H3B 1H9 

www.ICPimmigration.com    www.ic-pacific.com

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز 
■  معصومه علی محمدی)بهبهانی( آماده اجنام  امور مهاجرت  از طریق  

سرمایه گذاری، ختصصی،کارآفرینی،   دانشجویی، خویشاوندی  می باشد. 
■   تاییدرمسی مدارک، تهیه دعوتنامه و سوگندنامه 

■  نقل و انتقال ارز )سرمایه( در کوتاه ترین مدت 

   گـروه  پـاسیفیـک 
سال21 شماره 1202
10  اسفند 1393 

کبک/کانادا
ع.ا. شادپور

11  >>    

سیاسی:
شهباز
5 >> 

انتقـال ارز
انتقال فوری ارز
به ایران و برعکس

و با تضمین بهترین نرخ روز 

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

فارکسصرافی الیت 
)خضر(

1202

مهاجرت
ماریا 

36 >>     

                         www.yektatranslation.ca                   info@yektatranslation.ca

به مدیریت

 آرزو تحویلداری یكتا

4055 Ste-Catherine O, # 132, Westmont, Montreal, H3Z 3J8

514 439 8501  

ATWATER

Membre de l'Ordre des traducteurs, terminologues 
et interprètes agréés du Québec

صفحه 34

مینو اسالمی
Cell.: 514-967-5743

 ارزیابی رایگان 
 تهیه وام های مسکن و جتاری 

 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری 

Minoo Eslami
Real State Broker
minoo.eslami
   @century21.ca 

PAIVAND: Biweekly Newspaper for PERSIAN Community in Canada: Vol. 21,  No. 1202  Mar. 01, 2015

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W.
                   H3G 1M6
info@expertfx.ca

   مطمئن ترین و سریع ترین روش  انتقال ارز  
    با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

   خریدار ارزهای خارجی 
      بابهترین نرخ روز 
GUYجنب دانشگاه کنکوردیا 

خدمات ارزی خدمات ارزی 

روبروی
بل سنتر 

3
Tower  2 

currently on sale

مجسمه کشی »داعش« در موصل..تفكر ختريبى داعشى در ايران

مهاجرت به کانادا با برنامه جدید سرمایه گذاری کالن....
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GOOGOOSH
  CONCERT IN M

ONTREAL

4دیدوبازدیدوضـیافت بزرگ نوروزی پیوند 

از اینک برای نوروز 
بزرگ آماده شویم.. 

10

مونتریال: 
شهر رکود!

8 مارس روز جهانی زن گرامی باد
کاوش درباره 

افول اقتصادی 
مونترال...  

زنانی که تاریخ ایران را تغییر دادند 31
جمهوری اسالمی:

6 10 پرونده   ملی بی سراجنام

بر سر حجابدرگیری در دادگاه ـ مونتریالـ 
.................  9  .................
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www.alixtoyota.com
Tél.: 1 877 261 2549

Lease and purchase financing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services. 
Registration, insurance, taxes and duties are extra. Subject to applicable conditions, the offers apply to individuals who lease 
or buy a vehicle starting February 3rd till March 31st 2015 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 notice. *Offers apply to new, 
in-stock 2015 Corolla CE (BURCEM AA) / 2015 RAV4 AWD (BFREVT AA). MSRP of $17,515/$28,120 before taxes, dealer fees 
of $165 before taxes (applicable at some dealers), transportation and preparation charges and air conditioner tax (if 
applicable) included.

COROLLA CE 2015
17 515$

+ TAXESSTARTING AT

RAV4 LE AWD 2015 
28 120 $

+ TAXESSTARTING AT

COMPLETELY
REDESIGNED

COMPLETELY
REDESIGNED

Contact Alex for additional rebates.

toyota.ca

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی 

بامدیریت الکس پورقناد 

وام با نرخ بهره 
Financing for certain 

cars only 0%6807, boul. De Lorimier
Montréal, Qc  H2G 2P8 
Tel.: 514-376-9191

برترین سرویس 
و ارزان ترین بها 

برای هموطنان گرامی

 قبــل از 
هر گونه سفر 
با ما متاس 

بگیرید! 

• پکیج های ویژه برای سفرهای هوایی 
    به ایران و سراسر جهان 

• سفر با همه خطوط هوایی معتبر 
• تورهای استثنایی به سراسر جهان 

• بیمه مسافرت • حمل و نقل از طریق هوا و دریا
• متخصص CARGO در سراسر جهان 

• حج عمره و پکیج های مکه
• سرویس ویزا: دوبی و عربستان سعودی 

• ما بهترین ها را برای شما ضمانت می کنیم.

Caspian Travel
4684 Boul.des Sources, 
bureau 001B Montreal, QC

Tel:514-421-0111
Fax:514-421-0112        info@caspiantravel.com  |QC licensee________________________________________

• Special deals on air tickets 
   to IRAN and around the world.
• Flight with all major Airlines,
• We Guarantee the best deals for Iranians
• Special tours around the world 
• Travel Insurance.

آزیتا 
514-814-7700
azita.caspiantravel

@videotron.ca

نرگس 
514-708-4722

narges.caspiantravel
@videotron.ca

آژانس مسافرتی کاسپین

بهترین سرویس 
نازل ترین بها

•  با انواع شیرینی های ایرانی 
      و فرانسوی در خدمت شماست 

•  سفارش شیرینی عید 
      پذیرفته می شود. 

کالس های قنادی آغاز شد. 
     برای دریافت اطالعات بیشتر 

     به وبسایت ما مراجعه کند 

کافه و قنادی
www.larouladerie.ca

H2V 1V7
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طرحی برتر، برای زندگی بهتر 

ساعات کار: 

• قیمت شروع: 
    از ۳۴۳۰۰۰  دالر  

                  )+ مالیات(

•  ۱، ۲ و ۳ اتاق خوابه
•   بامدرن ترین طرح های ایتالیایی

  René Lévesque W در خیابان  •
 Drummondو De la Montagne بین     

•باشگاه ورزشی 
•استخر داخلی  

•سالن سونا  •سالن یوگا 
•سالن پذیرایی  
•سالن سینمـا 

•سالن کنفرانس 
•نگهبان۲۴ ساعته و...

برای کسب اطالعات 
بیشتر با ما متاس بگیرید: 

 Model Unit 
H3G 2T3

آغاز شده استساخت و ساز

 از مدل پیش ساخته ما 
دیدن فرمایید

• Starting Price $343,000 +tx
• 1, 2 and 3 bedrooms
• High end Italian finishes
• Prime location on 
   René Lévesque W. 
   between De la Montagne 
   and Drummond
• Gym   • Indoor pool
• 3 terraces 
   with barbecue area 
• Home movie theater 
• Yoga and sauna room
• Reception hall
   with billiard area 
• Conference room, 
   security guard 24h/7 
   and more.

under
 construction

Tower 2 

currently on sale

برج   2 

اکنون آماده فروش 

Tickets available at Tapesh Digital: (514)223-3336/(514)241-4548
Online tickets: www.placedesarts.com

SATURDAY APRIL 4th,
 IN PRESTIGIOUS
PLACE-DES-ARTS

Place-Des-Arts, Salle Wilfrid-Pelletier: 175 Sainte-Catherine Street West
Montreal, H2X 1Y9 Métro Place-Des-Arts Show starts at 21:00

Perspolis Entertainment proudly presents:

The Persia
n Diva

Designed by:Studiophotobook.comGOOGOOSH / x¼¬¼¬

GOOGOOSH  CONCERT IN MONTREAL
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1394

بزرگ نوروزی دیدوبازدیدو ضیافت 

 با پارکینگ وسیع رایگان 

1003 Boul Cure-Labelle 
Laval, QC H7V 2V7

514.996.9692

در سالن شکوهمند شنبه 21 مارس
Embassy Plaza

بزرگ تر و شکوهمندتر

 از همیشه 

در خور شأن شما... 

 پیش غذا )ساعت 7 شب(: 

      میگو، اسکالوپ، کاالماری و... 

 شام )ساعت  8 شب(: 
       فیله مینیون + جوجه 

            و یا     ماهی ساملون 

)هنگام خرید بلیت کارت ماهی دریافت شود(

 همراه با ساالد 
        + شراب عالی، نوشابه  )نامحدود( 

      + دسر،  قهوه و... 

یبا و بیادماندنی، 
 شبی ز

جوایز  بسیار 
قرعه کشی 

نفیس، برنامه های هنری و  

ی متنوع و...  
تفریح

سورپریزهای دیگر 
بسیاری 

همراه با 

ی فیروز
حاج

باهنر بی نظیر 

جواد رستمی

حاجی فیروزه
سالی یه روزه!

<< بلیت: 50 دالر  

زیر 10 سال: 25 دالر 

<< فروش در تپش:

514-223-3336

پشت در منانید!

برای تهیه بلیت همین 

امروز  متاس بگیرید

همراه با شادترین
 دی جی شهر: الکاپون 

رقص و پایکوبی 
تا پاسی از نیمه شب

رامین عباسى
        نامى آشنا و مورد اطمینان:   

        در خدمت جامعه ایرانى
• قبل از امضاى قرارداد هر نوع 

اتومبیل TOYOTA با من متاس بگیرید 
• قیمت هاى استثنائى براى صاحبان تاكسی 

• براى دریافت بهترین نرخ بهره
             و قیمت با من متاس بگیرید:

Ile perrot Toyota 
2100 Blv. du Traversier 
Pincourt   QC J7V 0K8

Ramin Abbasi
Tel :1(877) 361-2047
Tel : (514) 453-2510
Cel: (514) 865-2594
rabbasi@ileperrot.toyota.ca
www.ileperrottoyota.com

ILE PERROT TOYOTA
DIVISION DE 9020-3027 QUÉBEC INC.

 Ile Perrot Logo_Layout 1  12-02-27  2:51 PM  Page 1

ـــــــــــ
اخذ وام بانكى 
با بهترین نرخ براى 

اتومبیل هاى دست دوم 
از بانک هاى معتبر کانادا

ـــــــــــ
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امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی   ;
تاسیس و ثبت شرکت ها   ;

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

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_________________________
5263  boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
   Email: loyale.accounting@gmail.com 

سرورصدر

مجری مراسم زیبای 
عقد ایرانی

و کانادائی

به نام آفریدگار عشق 
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و 

زندگی را با مهر

514-825-3170

لیلی صمیمی
)با مجوز رمسی از ایالت کبک( 

سفرۀ عقد 

عروس

}<< ادامه در صفحه: 32{

Courtier Immobilier Agréé

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

Email : info@masoudnasr.com

شهباز خنعی
Shahbaznakhai8@
gmail.com

ایران...

Head Office:
433 Chabanel West, #111  Montreal, Qc   H2N 2J3

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

www.skylawn.net

با ضمانت بهترین
    قیمت ها برای ایران 

    و از ایران 
    به متامی نقاط جهان

 شادی محمدی
Tel.: 514-660-7135    shadim.sky@gmail.com

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

آژانس 
هواپیمایی 
اسکای الن

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

عجیبــا!، غریبــا!، شگفتا!

6 اســفند- ماجرای اسفبار و 
ویرانگر قاچاق کاال و اســکله 
"عشق  مانند  غیرقانونی  های 
سعدی" حدیث پنهانی نیست 
و »داستانی است که برهر سر 

بازاری هست«.  
این داســتان تــازه و مربوط به 
امروز و دیروز نیست و کم وبیش 
قدمتی به انــدازه دوران رهبری 
سیدعلی خامنه ای دارد.  در دوره 
اول ریاســت جمهوری هاشمی 
رفســنجانی، با تشکیل منطقه 
آزاد کیش، مصوبه ای به تصویب 
رســید که به موجب آن هریک 
از افراد کشور می توانست بدون 
پرداخت حقوق و عوارض گمرکی 
آزاد کاالهایی  مناطــق  ازطریق 
ماننــد یخچال، فریــزر و... را به 

کشور وارد کند. 

درآن زمان، سران سپاه پاسداران 
که پس از سرکشــیدن جام زهر 
توسط آیت الله خمینی از جبهه 

ها بازگشــته بودنــد، در تکاپوی 
دستیابی به منابع درآمد بودند.  

علی آلفونه، پژوهشگر موسسه 
»امریکن اینترپرایز« واشنگتن و 
متخصص مسایل سپاه پاسداران 
در پاییز سال 1390 در مصاحبه 
با "دویچه وله" )صدای آلمان( با 
تاکید براین که موضوع اسکله 
های غیرمجــاز بحثی قدیمی 

است می گوید: 
شــماره  پاســداران  »ســپاه 
شناسنامه ی تمام اعضای خود 
و حتی شــماره شناسنامه ی 
اعضای خانواده ســپاهی ها را 
می گرفت و با اســتفاده از آنها 
شــروع کرد به قاچاق قانونی یا 
شبه قانونی اشیاء بزرگ مصرفی.  
زمانی که این اجناس مثل فریزر 
و یخچال در بازار ســیاه به فروش 
می رســید، 10 درصــد از درآمد 
آن را به شــخصی مــی دادند که 

شماره شناسنامه اش را داده بود، 
باقی درآمد هم به بانک های سپاه 
پاســداران واریز می شد، ازجمله 
غیره.   و  انصارالمجاهدیــن  بانک 
االن هم هیــچ نیرویی ]دیگر[ در 
جمهوری اســامی قدرت قاچاق 
منظــم مثا مشــروبات الکلی و 

خیلی چیزهای دیگر را ندارد«.
به این ترتیب بود که تخم مرغ دزد 
تبدیل به شتردزد شد و کار "قاچاق 
شبه قانونی" یخچال و فریزر 
به قاچاق ازطریق اسکله های 
غیرقانونی کشــید و سرطان 
قاچــاق کاال درپیکر اقتصاد 
کشــور ریشــه دواند.  کار به 
جایی رسید که صدای محمود 
احمدی نژاد را نیز درآورد و او 
سه سال و نیم پیش با اشاره 
به ارقام کان حاصل از قاچاق 
- ازجمله 2 هزار میلیارد تومان 

قاچاق سیگار - گفت: 
قاچاقچیان  همــه  رقم  »این 
درجــه یک دنیــا را به طمع 
می اندازد چه رسد به برادران 

قاچاقچی خودمان«!
پس از گفته محمود احمدی 
نژاد درباره "برادران قاچاقچی" 
و افشــای این که در جنوب 
کشــور بیش از 80 اســکله 
فرمانده  دارد،  وجود  غیرمجاز 
سپاه پاسداران دخالت این نهاد 
در قاچاق کاال را تکذیب کرد.  
علی آلفونــه در این مورد می 
گوید: »سپاه پاسداران انقاب 
اسامی مسئول حفاظت از بنادر 
و اسکله های مناطق جنوب کشور 
اســت.  ازاین رو، حتــی اگر ادعا 
کنند که هیچ دادوستد اقتصادی 
و تجارتی دراین بنادر انجام نشده 
اســت، باید جواب دهند پس این 
همه قاچاق چه طــور انجام می 

شود؟«!
درمورد میزان "این همه قاچاق"، 
حبیب الله حقیقی رییس ســتاد 
مبارزه با قاچــاق کاال و ارز دردوم 
بهمن ماه گذشــته اعام کرد: »از 
مارس 2013 تا مــارس 2014، 
بیست و پنج میلیارد دالر کاالی 
قاچاق وارد کشــور شده است«.  
به گفته وی میزان واردات قاچاق 
معادل دوبرابر بودجه عمرانی کشور 

است!

»این رقم همه 
قاچاقچیان 

درجه یک دنیا 
را به طمع 
می اندازد 
چه رسد 

به برادران 
قاچاقچی 
خودمان«!

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی )CIVIL( و شرعی
مرکز اسامی ایرانیان مونتریال                شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسامی و فرهنگی، ا جتماعی 
نشانی: 210 خیابان سنت ژاک )الشین(              تلفن:    1509-366-514   و   514-247-1732

گردش مالی قاچاق در ایران، دو برابر بودجه عمرانی!
رییس ســتاد مرکزی مبــارزه با 
قاچاق کاال می گویــد که میزان 
ریالی قاچــاق در ایران ســاالنه 
معــادل 60 هزار میلیــارد تومان 
است. بودجه عمرانی ایران 30هزار 
میلیــارد تومان اســت. کول بران 
در مناطق مــرزی از قاچاق کاال 

درآمدی ناچیز دارند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، این مقام 
مسئول با اشاره به افزایش قاچاق 
در ایران، یادآور شــده است: »در 
سال 92، حدود 20 میلیارد دالر 
گردش مالی قاچاق در کشور بوده 
که این میزان معادل یک سوم کل 
صادرات و واردات و تجارت رسمی 

کشور است.«
رییس ســتاد مرکزی مبــارزه با 
قاچاق کاال و ارز، قاچاق را "پاشنه 
آشیل" شرایط کنونی اقتصاد کشور 

می دانــد و از آن به عنوان تهدید 
بزرگی یاد می کند که مانع تحقق 

اهداف اقتصادی کشور می شود.
او با اشاره به قاچاق کاال و پدیده ی 
"کول بری" در اســتان های مرزی 
ایران یادآور شــده که "معطوف 
کردن تامین معیشت مرزنشینان 
به قاچاق" راه حل درستی نیست 
و از آن به عنوان "زیر پا گذاشتن 

کرامت انسانی" یاد کرده است.
بــه گفتــه او مردم محــروم این 
مناطق برای تامین معاش روزانه 
به کول بری روی می آورند و مبلغ 
ناچیزی در حدود 30 تا 50 هزار 
تومان عایدی از گردش میلیاردی 

قاچاق دارند.
رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، پیوند قاچاق با معیشت 
مرزنشــینان را ظلم به مردم این 

مناطق دانست و تاکید کرد سود 
اصلی در این چرخه معیوب را افراد 
معدودی در پشت صحنه می برند.

به گفته حقیقی در فرآیند قاچاق 
در این مناطق، مشــکات اصلی 
متوجه مرزنشــینانی است که در 
این چرخه باطل به دام افتاده اند و 
ادامه روند موجود، سبب تحمیل 
هزینه های ســنگین اقتصادی به 

کشور می شود.
وی همچنیــن قاچــاق را گرهی 
پیچیده در تحقق توسعه اقتصادی 
کشــور می دانــد و می گوید عدم 
توفیــق در گشــودن ایــن گره، 
خروج از رکود و برنامه ریزی برای 
بهبود وضعیــت اقتصادی ایران را 

غیرممکن می سازد.
بزرگترین  همچنیــن  حقیقــی 
معضل در نقاط مرزی را مســئله 



6 6www.paivand.ca            PAIVAND: Vol. 21  no.1202    Mar. 01,  2015  سال 21 شماره   1202 10 اسفند 1393 

قضاییه کرد. این شکایت هرگز مورد 
بررسی واقع نشد. 

• 
ترورهای دهه های شصت و هفتاد

در دو دهه ی شصت و هفتاد دهها 
و به قولی دیگر صدها تن از ایرانیان 
مخالــف در داخل و خارج کشــور 
توسط ماموران جمهوری اسامی یا 

همپیمانان آنها 
لبنان(  الله  )حزب 

در داخل و خارج کشور ترور شدند. 
بــرای غیر از تنی چنــد )داریوش 
و پروانــه فروهر، محمد مختاری و 
محمد جعفر پوینده( اصوال پرونده ای 
تشکیل نشد. در مورد آن چهار تن 
نیز در نهایت آمران و فتوا دهندگان 

محاکمه نشدند. 
• 

کشتار 67 و ختريب خاوران
پرونده هایی مثل کشتار میان سه 
تا پنج هزار زندانی در ســال 67 یا 
تخریب گورستان خاوران که محل 
دفن آنها بود اصوال قابلیت طرح در 
دستگاه قضای جمهوری اسامی را 
نداشته اند. خانواده های قربانیان یا 
خود تحت تعقیب قرار داشته اند یا 
شکایت به دستگاه قضا )در صورت 

فرض پذیرش این گونه شکایات به 
فرض محال( را بیفایده می دیده اند.  

•
حمله به بهاييـــان

در 36 ســال گذشته صدها بهایی 
با محاکمه های ســرپایی یا بدون 
محاکمه کشته شــده اند. بسیاری 
از پرونده های کشته شدن بهاییان 
بیرون از دایره ی قوه ی قضاییه بدون 
پیگیری رها شده اند. به عنوان نمونه 
عطاالله رضوانی دوم شهریور 1392 
در شهر بندرعباس ربوده و یک روز 
بعد جسدش در یکی از جاده های 
حوالی بندرعباس درون ماشــین 
شخصی اش در حالی که گلوله ای 
به سر او شلیک شده بود، یافت شد. 
او بارها توسط نیروهای اطاعاتی و 

امنیتی بندرعباس تهدید شده بود.
امانی بازپرس شعبه دوم بازپرسی 
دادســرای عمومــی و انقــاب 
مسئول  و  بندرعباس  شهرستان 
پرونده عطاالله رضوانی به خانواده 
رضوانی گفته اســت کــه ما هیچ 
ســرنخی از اینکه این واقعه قتل یا 
خودکشی بوده پیدا نکردیم و این 
پرونــده راه به جایی نمی برد. او به 
خانواده رضوانــی توصیه کرده که 
از بیــت المال دیه دریافت کنند تا 
پرونده بسته شود. در قوانین جزایی 
ایران قانونی وجــود دارد که طبق 
آن اگر جســدی در معابر یا اماکن 
عمومی پیدا شــود و بعد ازمدتی 
قاتل یا قاتلین پیدا نشوند، اولیای دم 
می توانند از بیت المال دیه دریافت 
کنند و بعــد از آن پرونده مختومه 

خواهد شد. 
خانواده رضوانی این پیشنهاد را قبول 
نکردند و خواستار پیگیری وضعیت 
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10 پرونده   ملی بی سرانجام
مجید محمدی

در 36 ســال گذشته پرونده هایی 
در افکار عمومی و رسانه های ایران 
باز شده که جرائم مربوطه جنبه ی 
عمومی داشــته اما این پرونده ها 
یا در دســتگاه قضا تشکیل نشده 
یا چه در مرحله ی تحقیق و چه 
در مرحله ی صدور حکم به جایی 

نرسیده است. 
ماهیــت این پرونده هــا چه بوده 

است؟ 
چرا این پرونده ها بررسی نشده یا 

در نهایت بایگانی شدند؟ 
وجــه مشــترک ایــن پرونده ها 

چیست؟ 
•

غيب شدن مجسمه ها
در ســال 1389 در مدت کوتاهی 
برخی  و  تهــران  مجســمه های 
شهرهای دیگر )مثل اهواز( ربوده 
شد. نخست مجسمه ها در تهران 
یــک به یک ناپدید شــدند. پس 
از گذشــت یــک ســال و وجود 
فیلم های ضبط شده از سارقان در 
دست پلیس کسی در این ارتباط 
بازداشت نشــده و مقامات نیروی 
انتظامی و شهرداری موضوع را به 
دیگری احاله می دهند. )از ماجرای 
دزدی مجسمه  های شهر چه خبر؟ 
انتخاب، 15 خــرداد 1390( این 
سکوت و عدم پیگیری باندهای ذی 
نفوذ نزدیک به حکومت را در دزدی 
مجسمه ها در مقام اتهام قرار می 
دهد. پس از آن نیز مجسمه های 
اسب و ســواران آنها )ســربازان 
هخامنشی، اشکانی، و ساسانی که 
54 ســال پیش به سفارش ایران 
در ایتالیا ساخته شدند( از میدانی 
در ســاری جمع آوری شده و به 
زباله دانی فرســتاده شدند )فیلم 
آن در توتیوب و عکس های آن در 
سایت های اینترنتی موجود است(.

این آثار هنری حجم هایی چندان 
کوچک نبودند و برای انتقال برخی 
از آنها به ماشین های سنگین نیاز 
بود. ربــودن آنها به گونه ای انجام 
شد که هیچ ناظری نمی توانست 
از آنها گزارشی تهیه کند، چه برسد 
به آن که جلوی ربوده شدن آن را 
بگیرد. پس از مدتی تنها وعده داده 
شد که مشابه آنها توسط هنرمندان 
دیگر ساخته و نصب می شود که 
آن نیز هنوز انجام نشــده اســت. 
نابودی مجسمه ها به سال 1389 و 
1390 اختصاص نداشت. در اوایل 
دهه ی هشتاد نیز مجسمه هایی در 

اصفهان به آتش کشیده شد. 
•

اسيدپاشی های اصفهان
پس از گذشــت چندیــن ماه از 
اسیدپاشــی به تعــدادی از زنان 
اصفهان )از 4 تا 15 نفر به روایات 
رســمی و غیــر رســمی( هیچ 
پیشرفتی در این پرونده به چشم 
نمی خورد. فرمانده نیروی انتظامی 
جمهوری اســامی چند ماه بعد 
از وقــوع این جنایــات می گوید: 
"موضوع اسیدپاشی اصفهان فعا 
به نتیجه نرسیده است." )ایرنا 24 

دی 1393(
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور 

حســین ذوالفقاری در حاشــیه 
نشســت خبری خــود در وزارت 
کشــور درباره آخریــن وضعیت 
پرونده اسیدپاشی اصفهان میگوید: 
"ما کسانی که مشکل روانی داشته،  
در معــرض طاق بوده اند یا حتی 
موتورسواران مشکی پوش را مورد 
بررســی قرار داده ایــم. اکنون ما 
191 هزار نفر را مورد بررسی قرار 
داده و به تعداد 100 هزار نفری از 

مظنونان رسیده ایم." 
)خبرگزاری آریا، 22 آذر 1393( 
جمعیت شــهر اصفهان در سال 
1393 حدود دو میلیون نفر بوده 
است که یک میلیون نفر آن مرد 
بوده اند. مردان میان 15 تا 30 سال 
که به احتمال بسیار زیاد اسیدپاش 
یا اسیدپاشــان در این گروه سنی 
بوده انــد، بر اســاس هرم ســنی 
جمعیت کشور در ســال 1390 
حدود 30 درصد جمعیت کشور را 

تشکیل می دهند. 
بدین ترتیب حدود 300 هزار نفر 
از مردان اصفهانی 15 تا 30 ساله 
بوده اند. مظنون فرض کردن 191 
هزار نفر یعنی مظنون فرض کردن 
2 نفر از هر ســه نفر جوان 15 تا 
30 ساله در این شهر و این فرض 
اصوال ایــده ی مظنون و پیگیری 
را بی معنی می ســازد. حتی اگر 
100 هــزار نفر نهایی را پس از رد 
کردن این جمعیت از صافی )معلوم 
نیست کدام صافی( در نظر بگیریم 
باز یک نفر از هر ســه نفر مظنون 
خواهند بود و این یعنی بی معنی 
و بــی حاصل بــودن تحقیقات و 
دادن این نوید به اسیدپاشــان که 
هیچگاه دستگیر نخواهند شد. اگر 
بنا به پرده پوشی و انکار باشد کار 
عضو مجلس از اصفهان که اصوال 
اصفهانی بودن اسیدپاشان را انکار 
کرد )حســن کامران، الف 24 آذر 
1393( سازگار تر به نظر می آید.  

• 
حمله به کوی های دانشگاه

در سال های دهه ی هفتاد و هشتاد 
به چند کوی دانشگاه )دوبار کوی 
دانشــگاه تهران و یک بار دانشگاه 
تبریز( حمله شد. در این حمات 
صدها نفر زخمی و چند نفر کشته 
شــدند. پرونده ی ایــن حمات 
علیرغم محکوم شدن آنها توسط 
مقامات رژیم در همه ی موارد بجز 

یک مورد اصوال پیگیری نشد. 
در آن موردی که هم پیگیری شد 
)حمله به کوی دانشگاه تهران در 
تیر 1378( در نهایت یک ســرباز 
به اتهام دزدیدن یک ریش تراش 
محکوم شد. در این پرونده اثری از 
پیگیری قتل عزت الله ابراهیم نژاد 

به چشم نمی خورد. 
•

کاظمی،  زهرا  زندان:  کشته های 
محمدی،  اکبر  بهشــتی،  ستار 

اميدرضا مير صيافی و ...
در 36 ســال گذشــته در موارد 
بیشماری زندانیان سیاسی و افراد 
تحت بازجویی در زندان به مرگ 
غیر طبیعی از دنیا رفته اند و شکایت 
خانواده های آنان به جایی نرسیده 
است. جسد این افراد نیز بافاصله 
بعد از مرگ بدون اطاع خانواده و 

بدون کالبد شکافی توسط مراجع 
مســتقل و بدون نظارت خانواده 
دفن و در مواردی کل قبر سیمان 
ریزی شده است. این موضوع آن 
چنــان به روال تبدیل شــده که 
خانواده های مقتول ها دیگر اصوال 
شکایت رســمی ارائه نمی کنند 
چون می دانند رســیدگی نمی 

شود. 
•

ابطال هفتصد هزار رای مردم تهران
در انتخابات دوره ششــم مجلس 
حــدود هفتصد هــزار رای مردم 
تهران باطل شد تا علیرضا رجایی 
به مجلس راه نیابد و به جای وی 
غامعلی حداد عادل بر کرســی 
مجلس بنشیند. مصطفی تاجزاده 
معاون سیاسی وزارت کشور در این 
باب از احمد جنتی دبیر شــورای 
نگهبان شکایتی را تسلیم قوه ی 
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تفكر تخریبی داعشی در ایران
اگر »محمدصادق خلخالی« زنده بود، 
اکنون چه واکنشی به مجسمه کشی 

»داعش« در موصل نشان می داد؟ 
ابراز تاســف می کرد یا تایید؟ یافتن 
پاسخ دشوار است. هشت سال پیش 
او در واکنش به این پرســش که آیا 
از اعدام های ابتدای انقاب پشیمان 

هستید، گفت:
»نه، تازه معتقدم که کم ُکشتم؛ خیلی 

ها بودند که به چنگم نیفتادند.«
اما چرا در میان این همه چهره فعال در 
سال های انقاب، وقت مجسمه کشی 
که می رسد، نام خلخالی به میان می 
آید؟ نه تنها اکنون، ســال 2001 که 
طالبان دستور تخریب مجسمه های 
تاریخی »بودا« در بامیان افغانستان 
را صادر کرد، برخی گفتند:»خلخالی 
آسوده بخواب که طالبان بیدار است.«

بگذارید به 36 سال پیش بازگردیم؛ 
به کتاب خاطرات خلخالی درباره آن 
ســال ها: »مردم از همان ساعت که 
شاه از ایران فرار کرد، شروع به پایین 
کشیدن مجسمه های محمدرضا و 
رضا کردند و تا ساعت 10 شب حتی 
یک مجســمه هم در سراســر ایران 
نماند و همه آن ها را مردم خرد کرده 

بودند.«
داســتان امــا محدود به شکســتن 
مجسمه شاه که نمادی از ابراز خشم 
انقابیون نسبت به رژیم پهلوی بود، 
نماند و گسترده تر شد. در صفحه های 
342 تا 347 خاطرات خلخالی آمده 
است: »به دفتر امام رفتیم. گفته شد 
زمان آن فرا رسیده که مقبره پهلوی 
خراب شود... به سپاه رفتیم... حدود 
200نفر؛ با هم جمع شدیم و با بیل و 
کلنگ به طرف حضرت عبدالعظیم به 

راه افتادیم... از طرف بنی صدر پیام 
آوردند مبنی بر این که از تخریب 
مقبره دست بردارید. اعتنا نکردم... 
شاید شما ندانید که این مقبره را 
تا چه حد محکم ساخته بودند. ما 
آن را مثقــال مثقال می کندیم و 
بولدوزر و گریدر و وســایل عادی 

مجبور  نبــود.  کارگر  بدان 
شدیم که با دینامیت، مقبره 
را بــه تدریج خراب کنیم... 
20روز طول کشــید تا آن 
دکور شیطانی فرو ریخت... 
امام امــت در بیانات خود 
تخریب مقبره را تایید کرد 
و فرمود کار آقای خلخالی 
قبر علیرضا  است...  درست 
پهلوی و فضــل الله خان 

زاهدی و منصور و دیگر سردمداران 
فســاد را نیز نابود کردیم. هم چنین 
دستور دادیم که سنگ قبر ناصرالدین 

شاه را بکنند.«
صادق خلخالی رویای بزرگ تری 
در سر می پروراند. او از کوروش 

نفرت داشت. 
پیش از انقاب، جــزوه ای با عنوان 
»کــوروش دروغیــن و جنایت کار« 
نوشــته بود و تصویری کــه درآن از 
کوروش ترســیم می کرد، پادشاهی 
یهودی زاده، وحشی، سفاک، خون ریز 
و عیــاش بود: »لوحه او را به دروغ به 
نام اولین لوحه حقوق بشــر به مردم 

معرفی می کنند.«
درباره  تفســیر طباطبایی  خلخالی 
»ذوالقرنین« بودن کــوروش را هم 
رد کرده بود: »مگر یک نفر انســان 
به تمام معنی جانی و منحط از نظر 
اخاق عمومی و خصوصی می تواند 

ذوالقرنین باشد؛ فردی 
که زن خــود را پس 
باده گســاری های  از 
بی حد به مردم عرضه 
می کند و در حالت مســتی، فرمان 
قتل مردمانی را که ضد یهودند، صادر 

می کند.«
او حتــی کوروش را متهــم کرد: »از 
شدت احتیاج مجبور گردید راِه زنی 

پیش گیرد و لواط بدهد.«
بعدها مشخص شد که او در جریان 
تحقیق درباره کوروش، در تاریخ ایران 
باســتان به این عبارت برخورد کرده 
است که: »کوروش پسر چوپانی بود از 
ایل مرد ها که از شدت احتیاج مجبور 

شد راهزنی پیش گیرد.«
ولی به دلخواه خود، کلمه »راهزن« را 
بــه »راِه زن« تبدیل و بقیه جمله را 

نتیجه گیری کرده است.
با چنین ذهنیتــی، او پس از انقاب 
در اندیشه اجرایی کردن نقشه های 
بزرگ تری بود. »نصرت الله امینی«، 
استاندار وقت فارس روایت می کند: 
»»خلخالی، قاضی بدنام صادرکننده 

حکم اعــدام ها و اوباش هایش اعام 
کردنــد بــرای ویران کــردن تخت 
جمشید می آیند. من در عکس العمل 
به این گفتــه، در یک نطق رادیویی 
اعام کردم برای چنین اقدام خائنانه 
ای باید از روی جنازه من عبور کنند. 
به نظامیان هم دستور دادم که برای 
ورود آن ها به شیراز آماده باشند. اما 
پیش از اجرای مأموریت کثیف شان، 
به آن ها دستور داده شد که به تهران 

باز گردند.«
»مســعود نقــره کار« در مجموعــه 
خاطرات »یک منبع ناشــناس« که 
گفته شده سالیان طوالنی در دستگاه 
قضایی ایران مسوولیت داشته، آورده 
است: »خلخالی مساله تخریب تخت 
جمشــید را مطرح کرد و یک روزه 
در سطح شهر پیچید. مرودشتی ها 
پیغام دادند که خلخالی برای تخریب 
تخت جمشید باید از روی جنازه ما 
رد شود. عکس العمل مردم مرودشت 
و روحانیون، خلخالی را موقتا منصرف 

کرد.« 

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

               و بسیاری دیگر 

تنها محضردار فارسی زبان 
<< در وست آیلند  >>

نازگل فالح طوسی 
_________________________
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

NOTAIRE-NOTARY 

شعر و ترانه...

}<< ادامه در صفحه: 28{

فتو شاپ

________________________________
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

Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 243

Voyages Lexus

•   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 

•   حتویل بلیت در محل کار شما در اسرع وقت

نسرین پارسا

آژانس مسافرتی یونی گلوب

M
A

H
ZA

RMAHZAR

M
A

H
ZA

R

mahzar.ca

امورکنسولی 
حقوقی ومهاجرتی 

- وکالتنامه 
- پذيرش دانشگاه 

- دعوتنامه 
Express Entry-

- ازدواج و طالق 
- شناسنامه نوزاد 

- مهاجرت خويشاوندی 
- ويزای توريستی 

دکتر رضا پارسانژاد 
info@mahzar.ca

4055 Sainte-Catherine W, # 131
Westmount, Quebec, H3Z 3J8

514 979 4551

عکس

سپورتی
 پا

10/99 

ل فوریه(
)اسپشیا

به پیشــواز   
نوروز بزرگ:   
حلظه حتویل سال نو
1394 - 2574   

 ایران:  شنبه صبح  اول فروردین  1394
                ساعت 2 و 15 دقیقه و 10 ثانیه 

 مونتریال:   جمعه   20 مارس 2015 میادی
               ساعت 18 و 45 دقیقه و 10 ثانیه 

مانده تا برف 

   زمین آب شود.

مانده تا بسته شود 

این همه نیلوفر وارونه چتر.

ناتمام است درخت.

زیر برف است تمنای شنا کردن کاغذ در باد

و فروغ تر چشم حشرات 

و طلوع سر غوك از افق درك حیات.

مانده تا سینی ما پر شود 

    از صحبت سمبوسه و عید.

در هوایی که نه افزایش یك ساقه طنینی دارد 

و نه آواز پری می رسد 

      از روزن منظومه برف

تشنه زمزمه ام.

مانده تا مرغ سرچینه 

       هذیانی اسفند صدا بردارد.

پس چه باید بکنم

من که در لخت ترین موسم بی چهچه سال 

تشنه زمزمه ام؟

بهتر آن است که برخیزم 

رنگ را بردارم 

روی تنهایی خود 

          نقشه مرغی بکشم.

سهراب سپهری

مجسمه کشی »داعش« در موصل..
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داروخـانه
دکتر لوئیز داداش زاده: داروساز 
اولین داروخانه ایرانی در مونترال  با داروساز فارسی زبان 

½ تحویل رایگان دارو
½ نسخه خود را به ما فکس کنید: داروی شما در اسرع 

وقت هر جا بخواهید تحویل داده خواهد شد. 
4084 Boul. St-Laurent

Tel.: (514) 288-4864   Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682 
Metro: St-Laurent، Buss 55

انواع لوازم یدکی اتومبیل های 
ژاپنی    اروپایی  آمریکایی 

با مدیریت: رضا امیری 

____________________
Pièces d'Autos NDG 

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2 

Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

Pièces d'Autos N.D.G.

 کیفیت مرغوبقیمت ارزان  

حتویل در محل: رایگان 
با 

گارانتی 

ساعات کار: صبح       عصر
دوشنبه تا جمعه:  30: 8      30: 6 

شنبــه ها :             9             4 

تو جــه: یکشنبه ها:           10         30 : 1
نشانی جدید 

جمهــوری اسالمی....
·IÃdÃv¶  S¨nIz¶ ÏIÄoTº¼¶ ·IMp ÂwnIÎ

ÁHoM

/

 tk£¶ JIT̈ ·H§ÄHn SÎIÄnj »  I–j

kÄoÃ§M tIµU I¶ IM ÂdÃv¶  RH»qe »
/

.

1345 Rue lapointe, St-Laurent, Qc. H4L-1K4 ( Metro Cote Vertu)

Tél.: (514)- 261-6886

کلیسای
فارسی زبان 

مونتریال

نشانی جدید کلیسا
  57   Westpark D.D.O  

زمان جدید: 
یکشنبه ها از ساعت 6 بعد از ظهر 

وسیله نقلیه با هماهنگی قبلی از مترو  واندوم
برای دعا و دریافت رایگان کتاب مقدس 
وجزوات مسیحی با ما تماس بگیرید: 

Tel.: 514-261-6886

رضا بناساز

      << خــدمات ما شامل: 
کاس های فرانسه  ½

          )زیر نظر اداره مهاجرت( 
مشاوره های اجتماعی و رفع مشکات مهاجرتی و  ½

اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان 
مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل  ½
کاس های فشرده تهیه CV کانادایی  ½

        و شرکت در مصاحبه کاری 
تنظیم دعوتنامه رسمی  ½
تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک  ½
کاس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت  )با  ½

پرداخت هزینه ناچیز(
کاس های آشپزی  و بسیاری دیگر برنامه های  ½

تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های دسته جمعی 
        و سفر به کبک، اتاوا، سیب چینی و غیره    

        )با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد( 

مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین

__________________________________
Centre Social d’Aide aux Immigrants 

6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

__________________________________
Centre Social d’Aide aux Immigrants

Point de service à Verdun
Sur rendez-vous seulement

Tel.: (514) 458-4350

ساعات کار: 
<< دوشنبه تا جمعه

8 و نیم صبح تا 4ونیم بعدازظهر 
5 دقیقه فاصله تا مترو: ژولیکور 

C S A I
www.centrecsai.org

     با  65 سال سابقه کمک به مهاجرین

کالس های فرانسه 

  نیمه وقت     رایگان 

ه خوش گفت فردوسی پاکزاد
اگر شاهنامه به عربی می بود

هادی خرسندی
پریروز فردوسی را از سلماس 

آذربایجان بیرون کردند.
یــک  حالیکــه  در 
فردوسی  مجسمه 
در میدان فردوسی 
شهر رم صفا میکند، 
در شــهر سلماس 
مجسمه فردوسی را 
سوار کامیون کردند 
و بردند که تا از این 
پس میدان فردوسی 
انقاب  میــدان  را 
اعتراضاتی  بنامند. 
که برپا شــده چه 
بسا به اینجا بکشد 
که مــردم معترض 
را بگیرند که شــما 
ضد  و  ضدانقابید 

میدان انقابید! 
فردوســی زدائــی 
جمهــوری  در 
اســامی، تازگــی 
ماجــرای  نــدارد. 
ســلماس نه اولین 
آخرین.  نه  اســت 
نقاشــی  حــذف 
از  شــاهنامه  های 
بولوار  دیوارهــای 
حاشا  جای  مشهد 
نمیگذارد که علمای 
جمهوری اسامی با 

حکیم توس رابطه خوبی ندارند.
در اینترنت این گفته ها »منسوب« 
به »شهید مرتضی مطهری« آمده 
که اگر از او نباشد، از یک همپالگی 

اسامی اوست:
بود.  زیانکار  مردی  »فردوســی 
زنده  کردن  لغات  فارسی  باستانی ، 
برگشــت  از تعالیم  قرآن  است . 
اینهمه  ســر و صدا برای  عظمت  
فردوســی ، و جشنواره  و هزاره  و 
ساختن  مقبره ، و دعوت  خارجیان  
از تمام  کشــورها بــرای  احیاِء 
شاهنامه ، و تجلیل  و تکریم  از این  
تهیدست   بردۀ  زیان   خاسر  مرد 
برای  چیســت ؟! برای  آنست  که  
در برابر لغــت  قرآن  و زبان  عرب  
که  زبان  اسالم  و زبان  رسول  الله  
است ، سی ســال  عمر خود را به  
محمود  دینارهای  سلطان   عشق  

غزنوی  به  باد داده . .... «
فردوسی تهیدست نبود و سی سال 

از جیب خورد. 
خودش در پاســخ آقای مطهری 

میگوید:
تهیدست بودم که سی سال و بیش 
همه خرج بنمودم از جیب خویش؟

تو روزی اگر جیره ات دیر شد 
اگر سهمت از حوزه تأخیر شد

زمین و زمان را به هم دوختی 
ز مأمور و آمر پدر سوختی 
)البته منسوب به فردوسی!(

اندکی شــاهنامه به عربی )محض 
امتحــان و خرســندی علمــای 

اسامی(

)) 1  ((
جر و بحث تهمنت با رخش وقتی که 
رستِم عرب میخواهد شتر سوار شود
)ترجمۀ فارسی از مترجم ماست(

»َتَهَمتن ایآَک بِــه َرخُش اّلذین« 
)یعنی تهمتن اینک خطاب کرد به 

رخش خود( 
»بگفتا َجَمل اِهِدنًا َبعد از 
این« )بگفتا راستی بعد از 

این شتر سوار میشوم(
»نه اَسُب الُجلوَس الُشروُط 
به  نشستن  )زیرا  االَدب« 

اسب شرط ادب نیست(
الذیَن  اِّن  »ِکه شــهناِمه 

الَعَرب« 
)که شهنامه بعد از این به 

عربی خواهد بود(
فی  َرخش  همی  »َتَضّرع 

َنعِبُدو« 
)رخش جا خورده و سر به 

زاری گذاشت(
»اِناَلله لِیُس الَتَوُقع ِز ُتو« 

)و گفت مــن از تو انتظار 
چنین چیزی نداشتم(

َرخِشــنا  َعلی  »ُمعاِوض 
فالُشُتر؟« 

)تــو رخــش خــود را با 
شــتر عوض میکنی بی 

معرفت؟( 
ُغّر  اَلذی  اِعِتراُض  »َهمی 

و غر« 
)رخش بنــای اعتراض و 

همی قر قر گذاشت(
»َفقاَل َتَهمَتن َعلی الگوِش 
َرخش«  )تهمتن از کوره 
در رفتــه در گــوش رخش 

گفت(
»ِمن اَلله ِیک ُمشت فِی االَرُض َپخش« 
)دیگه لوس نشو. میزنم بمیری ها(

»َهمی فی َجَمل َعزِم ُکل بََلد« 
)پس آنگه با شتر همی در شهر راه 

افتاد(
»َرسیدی بِه َلم یوِلد اَز َلم َیَلد« 

)از تخت طاووس به میدان انقاب 
رسید(

»ِمن اَلله ُگرِز ِگران َدر َکف َاش« 
)و چماقش هم احتیاطًا همراهش 

بود(
»ِکه ِعنَدالَضروَرت ُکَند َمصَرَفش« 

)که در مواقع اضطراری برای بیضۀ 
اسام..... باقیش جا نشد(

»َصراَط اّلذی مسَتقیَمًا ُعُبور« 
)همینطور با شــتر و چماق راه را 

ادامه داد( 
»اِذا فاِتَحه فی الَتماِم الُقبور« 

)بــه هر قبری میرســید فاتحه و 
الحمدی میخواند(. 

بله رستم اگر عرب باشد فاتحه هم 
میخواند. )مترجم(

)) 2  ((
رسیدن تهمنت شترسوار به مجلس 

شورای اسالمی
»اِذا ُمسَتِمع َلم َیُکن قال و قیل« 

)همینطور که میرفت قیل و قالی 
شنید(

»اِیاَک َهِمه َنسَتعیُن الَوکیل« 
)فهمید که رســیده بــه وکای 

مجلس شورا(
»َتَهمَتن َتَجُسس به َهل َیسَتوی« 

)تهمتن کنجکاو شد که ببیند چه 
خبر است.(

»ُهناَک بِهی اِهِدنًا البهلوی« 
)و آیــا این مجلس مربوط به زمان 

بهلوی است؟ منظور »پهلوی« است. 
عرب به پســرعمه هــم میگوید 

بسرعمه.  مترجم(
»َوال ِخیرُو، اِسام َعلیه السام« 

)میگویند خیر. مجلس اسام است. 
چطو مگه؟( 

»بِه این َمجِلُس الَمکَتبی ِولِبکام« 
)و به ایــن مجلس مکتبی خوش 

آمدی!( 
»َفقاَل ِیکی ِغیِرَمغضوبِها« 

)یکی از آنها که شیکپوشتر بود آمد 
جلو و گفت(

»َلَک خیرمقدم َجَمل خوبها« 
)خیرمقدم به تو و شــتر نازنینت. 

ببسی کوال؟(
»ِیکی اِنَتَخب اِنَتخی اِنِتخاب« 

)گفت امروز یک انتخاباتی پیش رو 
داریم(

»ِکه آرائ ُکُل َعَلی ااِِلحِتساب« 
)که نتیجه آرأ را شمارش میکنیم. 

جائی جی؟(
»ریاَست بِه رأُی اَلذیَن الَدقیق« 

)رئیــس مجلس را بــا رأی دقیق 
انتخاب کنیم(

»اال َلم َیُکن کاندیدا َرَفیق« 
)پس شــما بیا خودت را نامزد کن 

دوست عزیز(
»َفقاَل َتَهمَتن َنه ناُز الَقمیش« 

)تهمتن گفت به قرآن طاقچه باال 
نمیگذارم(

»َنه اَنعمت َعلیِه به کاندید خویش« 
)ولی فعًا فرصت کاندیدا شــدن 

ندارم(
»َعلی ُقل ُهَواللِه اخِذ الِبرأی« 

)بهرحال رأی گیری با نام رهبری 
انجام شد( 

»ِقراَئت بِه آرأ، ِمَن الَبعِد َسعی« 
)و رأی ها با دقت اســامی خوانده 

شد(
»ِلذا اکثرّیت مَن االتِّفاق« 

)و رئیس مجلس با اکثریت قریب 
به اتفاق آرا( 

»َعلی اِحِتساُب الُشماِرش ِدقاق« 
)که با دقت شــمرده شد، انتخاب 

شد(
»َخطاُب الَتَهمَتن َکه َختُم الَعَمل«

)به تهمتن گفتند رأی گیری تمام 
شد(

»ریاَست َعلی َسهم هَذالَجمل« 
)و شتر تو به ریاست مجلس انتخاب 

شده!(
»به َتحقیِقنا ماِلک ُیوم رأی 
ُهناَک َتَهمَتن َوالکاِن َسعی«

)توضیح میدهند که باید خود رستم 
به ریاست انتخاب میشده، ولی آنها 

جرأت نکرده اند ... 
بقیه را فردوسی جوش آورده و 

به فارسی میگوید:
»بگفتند دیدیم توپ ُپرت 

همه رأی دادیم بر اشترت«
»کنون اشتر تو در این روزگار 

رئیس و وکیل است و قانونگزار«
»برادر هم او را اگر باشدی 

رئیس قضاقوۀ ما شدی! 
)الاریجانی(

»تهمتن بیامد به پهلوی رخش 
بگفتا که برگشتم از باغ وحش!«
چه خوش گفت فردوسی پاکزاد

که ُاف بر شما باد و آن پیشنهاد
•
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کانادا... 

کالس های رایگـان فرانسوی 
NDG  در قـلب
مبتدی | متوسط | پیشرفته

 

École Multiethnique  
de Langues et de Cultures du Québec (EMULCQ) 

 
Free French Courses/  

Cours de français gratuits 
in collaboration with Ministry of Immigration, Diversity and Inclusion (MIDI) of Quebec 

 

Spring session/ Session printemps: 
 

7 avril au 21 juin 2015 (11 weeks/ semaines) 
 

Levels: Beginner, Intermediate & Advanced 
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé 

 
Courses Schedule/ Horaire des cours: 

 
Morning/ Matin: 9h à 12h 

Afternoon/ Après-midi: 12h30 à 15h30 
Evening/ Soir: 18h à 21h 

 
Evaluation/ Évaluation: March 6th from 16:00 to 19:00 

 
REGISTER BEFORE MARCH 5th!!! 

 
Upon appointment only! Sign-up today! 

Rendez-vous seulement! Enregistrez-vous! 
 

Document required: 
 

Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card  
or Working permit with CSQ or Proof of refugee status 

 
(438) 491-8899   
(514) 484-8899  

EMULCQ@gmail.com 
www.emulcq.com (section inscription) 

 
Address: 5333 avenue Notre-Dame-de-Grâce (Métro Villa-Maria)  

Montréal, H4A 1L2 
 

 registrationdeadline soon
 registration

deadline soon

درگیری در دادگاه مونتریال بر سر حجاب
8 اســفند: حضور جمعیت زیاد 

از  مهاجــران 
مختلف  ادیان 
و  کبــک  در 
سکوالر  قوانین 
این استان بارها 
خبرســاز شده 
اســت. این بار 
بحث  هــم  باز 
حجاب در میان 

است. 
گــزارش  بــه 

سی بی سی، ماجرا در دادگاهی 
در مونتریــال رخ داده و در 
جریان آن، قاضی به زنی که 
در دادگاه حاضــر شــده بود 
اخطــار داده که اگر حجابش 
را برندارد، دادگاه به سخنان او 

گوش نخواهد داد.
فایل صوتی که از جریان این دادگاه 
موجود است، حاکی از حضور زنی 

به نام رانیا اللول در دادگاه است. 
اتومبیــل او توســط هیات بیمه 
ماشــین کبک )SAAQ( توقیف 
شده و او به همین دلیل در دادگاه 
حاضر شده بود تا ماشینش را آزاد 

کند. 
پیشــتر، پســر رانیا با گواهینامه 
تاریخ منقضی و در هنگام رانندگی 
توسط پلیس بازداشت شده بود. 
در چنین مواردی، ماشین مذکور 
به مدت یک ماه توقیف می ماند و 
اگر کسی بخواهد آن را زودتر آزاد 
کند، باید در دادگاه حاضر شــود 
و درخواســت ارائه دهد.رانیا اللول 
روز سه شنبه به همین منظور به 

دادگاه می رود. قاضی الیانا مارنگو 
در ابتدای جلســه 
از او می پرسد که 
به  روســری  چرا 
سر دارد. رانیا اللول 
می دهد  پاســخ 
به ایــن خاطر که 
است.  مســلمان 
نیم  قاضی سپس 

ساعت جلســه را تعطیل کرده و 
بعد دوباره بازمی گردد. ســپس به 
او می گوید کــه دادگاه یک مکان 
سکوالر است و پوشــش او برای 

حضور در دادگاه مناسب نیست.
قاضی این چنیــن ادامه می دهد: 
»قوانین مشــابهی به موارد دیگر 
هم تعمیم داده می شود. بنابراین 
اگر روســری بر سر داشته باشید 
در دادگاه به ســخنان شما گوش 
نخواهــم داد، همان طــور که اگر 
کسی با عینک آفتابی و کاه اینجا 
می آمــد، بــه حرف هایش گوش 

نمی دادم«.
قاضی دو گزینه را پیش روی رانیا 
اللول می گذارد: حجابش را بردارد 
تا دادگاه به درخواستش رسیدگی 

کنــد. یا اینکــه دادگاه به تعویق 
خواهد افتاد و او باید وکیل بگیرد 
و او را بــه جای خودش به دادگاه 

بفرستد.
اللول می گوید که توانایی مالی برای 
وکیل گرفتن نــدارد و نمی خواهد 
جلسه به تعویق بیفتد اما حجابش 
را هم نمی تواند بردارد. اینجا قاضی 
اعام می کند که جلسه را تا زمان 
نامشــخصی بــه تعویق 

خواهد انداخت.
حاال رانیا اللول به رسانه ها 
گفته که از روز اولی که به 
کانادا آمده حجاب داشته 
و وقتی سوگند شهروندی 
خورده هم حجاب داشته 
اما اتفاقی که حاال افتاده 
او را دچار این احســاس 
کرده که کانادایی محسوب 

نمی شود.
او همچنین گفته که قاضی مارنگو 

شایسته جایگاه قضاوت نیست. 
سی بی سی نوشته ماده ای که قاضی 
مارنگو بر اساس آن جلسه دادگاه 
رانیا اللول را بــه تعویق انداخته، 
ماده ســیزده از قانون دادگاه های 
کبک اســت که در آن آمده: »هر 
کسی که در مقابل دادگاه حاضر 
می شــود باید به شکل مناسبی 
لباس پوشــیده باشد.« اما در این 
ماده به صورت مشخص به لباس 

خاصی اشاره نشده است.
رانیــا اللول گفته کــه می خواهد 
شــکایت نامه ای رســمی در این 

خصوص تنظیم کند.
•

ماجرای تونل اسرارآمیز تورنتو
7 اســفند: کشف یک 
تونــل در تورنتــو که 
پلیــس و مســئوالن 
شــهری از وجــودش 
هیچ اطاعی نداشتند، 
سر و صدای زیادی در 
پا  به  کانادا  رسانه های 

کرده است.
این تونــل در نزدیکی 
یکــی از محل هــای 

پان امریکن  بازی هــای  برگزاری 
قرار دارد که قرار اســت تابستان 
آینده برگزار شود. پلیس می گوید 
شواهدی مبنی بر استفاده از این 
تونل برای مقاصــد خافکاری یا 

تروریستی وجود ندارد.
این تونل دست ســاز است، حدود 
ده متــر درازا دارد و آن قدر بزرگ 
هست که یک انسان بالغ بتواند در 
آن بایستد. تونل مرموز تورنتو روز 
14 ژانویه امسال کشف شده. محل 
دقیق آن در نزدیکی رکسل سنتر 
اســت، یک اســتادیوم تنیس در 
محوطه دانشــگاه یورک که برای 
برگزاری بازی های پان امریکن در 
ماه جوالی آینده مورد استفاده قرار 

خواهد گرفت.
ایــن تونل با دیوارهــای چوبی و 
تمهیداتی روی ســقفش امنیت 
پیدا کــرده و برقش هم از طریق 

یک ژنراتور تامین می شده. پلیس 
تورنتو معتقد اســت این تونل به 
دست بیش از یک نفر ساخته شده.
یکی از وسایلی که در تونل کشف 
شده، یادبود قرمز رنگی است که 
مشــترک المنافع  کشورهای  در 
شناخته شده است. این یادبود در 
ماه نوامبر و به مناسبت پاسداشت 
یاد سربازان کشته شده در جنگ 
جهانــی دوم در اختیار مردم قرار 

گرفت.
بعضی رســانه ها معتقدند چنین 
تونلی احتمــاال برای قــراردادن 
تســلیحات یــا مــواد منفجره و 
به هم زدن بازی هــای پان امریکن 
ساخته شــده، اما مارک ساندرز 
جانشــین رییس پلیــس تورنتو 
چنیــن نظری نــدارد و می گوید 
شــواهدی در این خصوص وجود 
ندارد. با ایــن وجود، او تاکید کرد 

که پلیــس می خواهد 
بداند چه کسی و به چه 
علتی چنین تونلی حفر 

کرده است.
ظاهــرا این تونل فعا 
مسدود شده و پلیس 
جمع آوری  مشــغول 
اطاعات بیشتر در این 
پلیس  خصوص است. 
تورنتو از مردم خواسته 
اگــر اطاعاتــی در این خصوص 
دارند، به نیروهای پلیس مراجعه 

کنند و آنها را در جریان بگذارند.
در همیــن میان، نشــریه تورنتو 
سان نوشته که جان توری شهردار 
تورنتو و یاسر نقوی وزیر حمل و 
نقل عمومی انتاریو تایید کرده اند 
که دســتگاه متبوع آنها از وجود 
چنین تونلی هیچ اطاعی نداشته 

است.
افــکار عمومی در کانــادا و حتی 
آمریکا توجه زیادی به تونل مرموز 
تورنتو نشــان داده انــد و موضوع 
بافاصله در توییتر ســر و صدا به 
پا کرد و حتی به موضوع شوخی  
تبدیل شــد. می توانید هشــتگ 
terrortunnel را بــرای خوانــدن 
توییت هــا در این خصوص دنبال 

کنید.      )ونکوورنامه(

آمریكایی ها جاستین ترودو را چگونه می بینند
6  اسفند: مجــــله آمریکایی
شــماره  در   Vanity Fair
دســامبر خــود صفحــه ای را 
بــه معرفی جاســتین تــرودو 
اختصــاص داد، حرکتی که به 
نوشــته »نشنال پست« در مورد 
سیاست مداران کانادایی کم سابقه 
بوده است. متن کامل این گزارش 

کوتاه را در زیر بخوانید:
دیــد  از  تــرودو  جاســتین   

آمریکایی ها
زمــان  از  تــرودو  جاســتین 
خبرساز  نطفه اش،  بسته شــدن 

بوده است. مدت ها قبل از آنکه به 
عضویت پارلمــان کانادا در بیاید، 
و دهه ها قبــل از آنکه به رهبری 
حزب لیبرال برسد، خبر تولدش - 
در روز کریسمس 1971 - به تیتر 
روزنامه ها تبدیل شد. اولین اتاقش 
در خانــه شــماره 24 در خیابان 
Sussex Drive بود، محل رسمی 
سکونت نخســت وزیران کانادا در 
اتاوا. و پدر و مادرش معروف ترین 

کانادایی های زمان خود بودند: 
پی یر ترودو، نخســت وزیر وقت 
کانادا و همسر هیپی اش، مارگارت.

پدرش یکــی از مشــهورترین و 
تاثیرگذارترین شخصیت های قرن 

بیستم کانادا بود: 
که سیاستمدار  دانشگاهی  استاد 
شــد و معروف بود که از به جای 
پایین آمدن از پله ها از نرده ســر 
می خورد. مردی که پشــت ســر 
ملکــه انگلیس رقصــی معروف 
انجام داد، و در دوران مجردی اش 
- زمانی که نخســت وزیر بود - با 

باربارا استرایسند خواننده و بازیگر 
آمریکایی رابطه داشت.

مادرش هم در غیرقابل پیش بینی 
بودن چیزی کم نداشت: خودش 
لباس عروسی اش را دوخته بود، در 
جوانی همراه گروه راک انگلیسی 
رولینگ اســتونز به سفر رفت، با 
جک نیکلسون دوســت شد و با 
انــدی وارهول هنرمنــد آوانگارد 
آمریکایی خودمانی بــود. و حاال 
فرزند این دو، شــبیه ترین فرد به 
جان  اف کندی پسر )جونیور( در 
کانادا، به دنبال پست نخست وزیری 

است.
جاستین که زمانی معلم دبیرستان 
و مربی اســنوبرد بود، ســال ها از 
سیاســت دوری کــرد، اما مرگ 
پدرش در سال 2000 همه چیز را 
تغییر داد. در مراسم یادبود پدرش 
در مونتریال سخنرانی کرد و زمانی 
که به پایان احساساتی آن رسید و
 “Je t’aime, Papa” 

را گفت، همه می دانستند که یک 

چهره سیاســی تازه متولد شده 
اســت. او به ســرعت در رده های 
حزب لیبــرال باال رفت و رهبرش 

شد. 
انتخابــات اکتبــر 2015 میدان 
زورآزمایــی او بــا نخســت وزیر 
محافظه کار و قدرتمند کانادا است: 
یک جوان پر شــر و شور در برابر 
نخســت وزیری با رفتار پدروار که 

خیلی ها به او اطمینان دارند. 
تــرودو حتی از اوبامــا هم درس 
گرفته و درآستانه انتخابات کتاب 
 Common خاطراتــش را با نــام

Ground روانه بازار کرده است.
به نظر می رســد سیاست، میراث 
خانوادگی اوســت. ترودو )که به 
همراه همسرش سوفی سه فرزند 
دارد( می گوید بزرگ ترین چیزی 
که از پدرش ارث برده، اصول مورد 
احترام اوست: »اصل بنیادی پدرم 
در سیاســت، و اصلی ترین ارزش  

شخصی من، و آن انصاف است.«
•

w w w . p a i v a n d . c a
یکم و پانزدهم ماه     را بر روی سایت بخوانید 
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کانـــادا...

1000 Old Orchard H4A 3A4 

 www.SHADD.com        514-484-0485 REGISTER NOW 

FEBRUARY 16, 2015 TO JUNE 26, 2015  
6PM-10PM 

LOANS AND BURSARIES OPPORTUNITIES 

Vendome Metro and Bus 90 West 

John F. Kennedy Business Centre
3030 Villeray Street East,   

Montreal, Qc.  H2A 1E7  

Tel.: (514) 374-2888
www.jfkac.ca

__________________________
   St. Michel در چند قدمی مترو(
<< اتوبان 40 خروجی سن میشل(

__________________________________

||||||||||||||||  کالس های انگلیسی مقدماتی   |||||||||||||||| 

اطـالعـات نامنـویسی
REGISTRATION  
INFORMATION

انگلیسی مقدماتی روزانه: 
مارس 10،  11،  16،  17،   2015 تاریخ نامنویسی:  

9 تا 11 صبح  زمان نامنویسی: 

____________________________________

تـاریخ بـرگزاری کـالس ها 

انگلیسی مقدماتی: روزانه 
23  مارس   تا   30  جون   2015  روزانه:  

دوشنبه تا جمعه:   
8:30 صبح تا 12:30 بعدازظهر    

شهریه:   100 دالر   باید تماما پرداخت شود.
                      )نقد، کارت بانکی، ویزا، مسترکارد( 

  شهریه شامل کتاب 
)برای کالس های روزانه  یا  شبانه( می شود. 

مدارک مورد نیاز  
)نسخه اصلی(:
If you were born out of the 
country, your PASSPORT is 
REQUIRED.

ONE  OF  THE  FOLLOWING
DOCUMENTS (ORIGINAL  ONLY) 
REQUIRED:
-Medicare Card  
-Hydro bill  
-Other proof (ask staff)
TRANSPORTATION
St. Michel Metro
• Bus #67: operates on 
   St. Michel Boul.
• Bus #99: operates on 
   Villeray Street
• Bus #92: operates 
  on Jean-Talon 
  which intersects with 
  St. Michel Boul.

کانادا اقامت پناهنده های تقلبی را لغو می کند؟
ونکوور نامه - 4 اســفند: دولت 
اتاوا بی سروصدا در حال بررسی 
وضعیــت افرادی اســت که از 
اما  گرفته اند  پناهندگی  کانادا 
بعدا به همان کشوری که از آن 

فرار کرده   بودند سفر کرده اند.
قانون جدید به دولت اتاوا اجازه 
می دهــد اقامت آن دســته از 
پناهجویان سابق را که »دوباره 
از  ســرزمین مادری شان نفع 

می برند« لغو کند.
به گزارش تورنتو استار، دولت 
فدرال از زمان تغییرات ســال 
2012 در قوانیــن مهاجرتی، 
به طــور فعاالنــه ای در حال 

پناهنده هایی  پرونــده   بررســی 
است که شرایط شان عوض شده 
و توانســته اند کانادا را ترک و به 

سرزمین مادری شان سفر کنند. 
تعــداد افرادی که توســط دولت 
کانادا در سال 2014 سلب اقامت 
شــده ا،ند تقریبا پنــج برابر آمار 
سال 2012 اســت )از 24 نفر به 
116 نفر( و شــورای مهاجرت و 
پناهندگی )IRB( کانادا است که 

افــراد هنوز به  تصمیم می گیرد 
حمایت دولت کانادا نیاز دارند یا نه.
یک ســند داخلــی دولتی که در 
 Canadian Council اختیار مرکز
for Refugees قرار گرفته نشــان 
می دهد که دولت محافظه کار کانادا 
قصد دارد به طور ســاالنه حدود 

875 پناهنده را لغو اقامت کند.
البته مقامات دولتی وجود چنین 

سندی را تایید نکرده اند.

پناهنده ها  حقــوق  فعــاالن 
می گوینــد حرکــت دولــت 
باعث نگرانی و هراس شــدید 
پناهجویان ســابق شده است 
که مثا برای بازدید از بستگان 
بیمارشــان به کشورشان سفر 
کرده اند و یا بعد از آنکه اوضاع 
بهتر  مادری شان  سرزمین   در 
شده سفرهای طوالنی تری به 

آنجا داشته اند.
قانون جدید مشخص نکرده که 
تعداد و زمان سفرهای هر فرد 
چقدر  مادری اش  سرزمین  به 
باید باشد تا از دید دولت کانادا 
»دوباره نفع بردن از آن کشور« 
به حســاب  آید. اما به گفته منابع 
دولتــی، در صورتی که شــخص 
سرزمین  پاسپورت  دریافت  برای 
مادریش دوباره اقــدام کند یا به 
صورت داوطلبانه پاســپورتش را 
تمدید کند جزو »نفع برنده ها« به 
حساب می آید و پناهندگی اش به 

احتمال زیاد لغو می شود.
•

Immigrant Investor Venture Capital
مهاجرت به کانادا با برنامه جدید 

سرمایه گذاری کالن
مهاجــرت بــه کانــادا از 
 Immigrant برنامه  طریق 
 Investor Venture
Capital اخیرا دوباره راه را 
برای سرمایه گذاران تجاری 
فراهــم کرده تا بــه کانادا 

بیایند.
ارائــه درخواســت بــرای 

مهاجــرت از طریق این برنامه در 
حــال حاضر امکان پذیر اســت و 
تا تاریــخ 15 آوریل برای ارائه آن 

فرصت هست. 
بنا بر گزارش سایت اداره مهاجرت 
و شهروندی کانادا، بعد از دریافت 
پانصد تقاضا در ایــن چارچوب، 
تقاضای جدیدی دریافت نخواهد 

شد. 
از این میان، شــصت سرمایه گذار 
درنهایــت اقامت دائم کانــادا را 

دریافت خواهند کرد. 
برنامــه IIVC درواقــع جایگزین 
برنامه FIIP )برنامه فدرال مهاجرت 
از طریق سرمایه گذاری( و برنامه 
Entrepreneur شده که به دلیل 

دیگر   backlog پرونده ها انباشت 
ادامه پیدا نکردند.

زمان ارایه تقاضا برای شــرکت در 
این برنامه مهاجرتی پیشتر تا یازده 
فوریه بود اما بعدا اعام شــد که 
متقاضیان تا پانزده آوریل هم برای 
ارائه تقاضای خود فرصت خواهند 

داشت. 
•

شرایط الزم:
به  -یک وام 2 میلیون دالری 

دولت کانادا بدهید. 
این پول به صورت بی بهره در پایان 
پانزده سال به شــما باز گردانده 

خواهد شد.
- مدارکی ارائه دهید که حاکی از 

میلیون  ثروت خالص 10 
دالری شما باشد. 

این مبلغ باید از طریق کسب 
و کارهای قانونی خصوصی 
و یا سرمایه گذاری به دست 

آمده باشد.
اگر جزو افراد انتخاب شده 
باشید، باید وجود این ثروت 
و اعتبار آن را اثبات کنید. ارزیابی 
و اثبات صحت اطاعات ارائه شده 
توسط شما درباره این ثروت )کسب 
آن از راه های قانونی، معتبر بودن 
فعالیت یا تجربه ســرمایه گذاری 
شما( فقط از سوی موسسات مورد 
تایید وزارت مهاجرت و شهروندی 

کانادا قابل قبول است.
- مدارک تسلط بر زبان انگلیسی 
یا فرانســه و همین طــور مدارک 

تحصیلی خود را ارائه دهید.
همزمان بــا این برنامه، کبک هم 
تقاضاهــای جدیــد مهاجرت با 
ســرمایه گذاری را می پذیرد و تا 
20 مارچ به متقاضیان فرصت داده 

است.

Embassy Plazaدر سالن شکوهمند شنبه 21 مارسبزرگ نوروزی دیدوبازدیدو ضیافت 
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}<< ادامه در صفحه: 36{

Maria Cottone
Immigration Consultant of Canada 

Regulatory Council (ICCRC)
Register with the 

Government of Quebec

Consultations,
Invitation Letters,
Renewal of P.R Cards,
Renewal of Temporary
Resident Visa &
Citizenship Applications
Immigrate to
Canada
Federal, Quebec
Or the Provincial
Nominee Programs
Including: Investor,
Spousal or Parental
Sponsorships, Skilled
Workers, Canadian or
Quebec Experience
Class Program.
----------------
with appointment
only

ماریا کُـتنه
عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا

و ثبت شده نزد دولت کبک 

• تنظیم دعوتنامه
• مشاوره حضوری

• تمدید کارت اقامت
• تمدید ویزای موقت

• تقاضای تابعیت و غیره
• مهاجرت به کانادا

• فدرال، کبک، استانی

شامــل:
• تخصصی

• کارآفرینی
• سرمایه گذاری

• کفالت همسر یا والدین
• تجربه کبک یا کانادائی

------------
با تعیین وقت قبلی

من به زبان شیرین فارسی
به شیرینی صحبت میکنم

ساعات تماس 12 تا 18

تماس با خط مستقیم و رایگان از ایران به مونترال با کامی منفرد مدیر امور ایرانیان
از تهران بدون پیش شماره و از شهرستان با پیش شماره ) 021 (

1874 - 971 ) 021 ( داخلی 3747
اوقات تماس به وقت ایران: دوشنبه تا جمعه و از ساعت 21 تا   24

آدرس جدید ما روبروی درب مترو Langelier؛ طبقه باالی Laurentian Bank می باشد: 

6621, Sherbrooke Street East, Suite 103, 
Montreal, Quebec, H1N 1C7

www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com
Tel: 514-656-8178

کبــک....
______

علی اشرف 
_______شــادپور

_________________
Haque Consultants 
4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
Metro: De L'eglise

Phone: (514) 362-0382

HAQUE 
CONSULTANTS

Commissioner for OATHS

ریاض حق 

�������������

قابل اعتماد 
و سرویس سریع 

خدمات مشاوره ای به 
زبان های انگلیسی، اردو، 

پنجابی و فارسی 

COMPUTERIZED
 INCOME TAX

Riaz Haque
 سرویس کامل حسابداری و دفترداری 

 QST و GST  تنظیم اظهارنامه های 
 تنظیم اظهارنامه های مالیاتی، 

        افراد، شرکت ها و پیشه ها 
 ثبت شرکت های شخصی و طرح های جتاری
 عضو موسسه حسابداران و دفترداران کانادا 
 نرخ های ویژه برای دانشجویان، ساملندان 

         و افرادی که از کمک های دولتی استفاده می کنند 
 تهیه دعوتنامه، وکالت نامه و قسم نامه 

Faster Refund

 through EFile

شهــر رکود! مونتریـال
کاوش درباره تنزل اقتصادی مونترال  

چشــم انداز مونتــرال از باال یک 
منظره خط خطی از ســاختمان 
های گردن فراز در حال جهش را 
نشان می دهد که ظاهرا کاندوها و 
محل ادارات هستند. در پائین هم، 
دست کم، نشانه هائی از شکوفائی 

به چشم می خورد. 
اما با یک نگاه ژرفتر، شــهری 

می توان دید که در 
شهرهای  سر  پشت 

خواب  درحال  کشور 
رفتن است. در جریان 

دهه گذشــته، رشــد 
اقتصــادی مونترال یک 

و نیم درصد بــوده، که 
در میان شهرهای بزرگ 

نرخ  و  کمتریــن  کانــادا 

بیکاری بیشترین بوده است. 
خبر بد به همیــن جا ختم نمی 

شود.
مونترال در دوره ای به حیات خود 
ادامه می دهد که در آن فروریختن 
تاسیسات، فساد گسترده، مدیریت 
ناکام، قدرت مالی ناکافی، ســطح 
پائین ســرمایه گذاری خصوصی، 
خروج روزافزون ادارات اصلی و فرار 

مردم کاما مشهود است. 
حتی میزان فعالیت های مربوط 
به خریــد و فروش امــاک، که 
این روزها ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی را نمایندگی می کند، 
موجب نگرانی اقتصاددانان شــده 
است. آنان خاطرنشان می سازند 
که این فعالیت ها بیشــتر جنبه 
سفته بازی داشته و کمتر به بهبود 
تولید، نوسازی یا به بنیان اقتصاد 

محلی کمک می کند. 
ما به تدریج شاهد هزینه طوالنی 
مدت تنزل اقتصاد شــهری می 
شــویم. این ســوال مطرح است 
که در جریان 25 ســال گذشته، 
مونترال با چه ســرعتی میانگین 
رشد کانادا را دنبال کرده است، اگر 
کرده باشد؟ طبق یک گزارش، اگر 
مطابق  مونترال  متروپول  منطقه 
میانگین کانادا از سال 1987 رشد 
کرده بود، ســرانه درآمد امروزی 
2780 دالر بیشتر می بود و یقینا 
درآمد کلی استان بیشتر هم می 

شد. 
بنابه همیــن گــزارش، مونترال 
علیرغم قدرت و جذابیت خود، در 
مقایسه با شهرهای بزرگ کانادا از 
درآمد کــم اقتصادی رنج می برد 
و از ایفــای نقش خود در رهبری 
اســتان عاجز است. چنین نقشی 
به این دلیل مهم است که اقتصاد 
جهانــی روی شــهرها، به عنوان 

موتور پیشرفت، حساب می کند. 
ما شاهد رقابت فشرده بین شهرها 
هســتیم که مــی خواهند مرکز 
باشند، مسابقه  استعدادها  تجمع 
ای که خطر عقب ماندن مونترال 

در آن وجود دارد. 
ســال  اوایل  در 

 ،1960 های 
اینکــه  بــا 
فت  پیشــر
سریع تورونتو 
شــروع شده 
هنوز  بــود، 
مونترال پایتخت تجارت و مشاغل 
کانادا به حســاب می آمد. با یک 
نگاه گذرا می شد این ها را مشاهده 

کرد: 
باالتر از همه رشــد سریع صنعت 
پول ساز، حرکت سریع زیر رهبری 
بانــک هــا، وجود شــرکت های 
بیمه، مبادالت بورس و ســرمایه 
گذاری واسطه ای. از سوی دیگر، 
شهر خانه امن ادارات اصلی بانک 
مونترال و بانک کانادا و همچنین 
خانه شرکت های غول آسای بیمه 

Sun Life بود. 
دو موسسه بورس کانادا و مونترال 
ســرمایه گذاران اصلی و واسطه 
ای را در حمایت خود داشتند. به 
اینها اضافه کنید شبکه وسیعی از 
ادارات اصلی صنایع مربوط به منابع 

طبیعی کبک. 
یک درجه پائین تر، کارخانه های 
فلزکاری، ریل سازی، مواد غذائی، 
سیگار سازی و صنایع نرم افزاری، 
که قبل از شــروع واردات از آسیا 

مشغول کار بودند. 
مونترال مرکز صنایع پوشاک، چرم 

و کفش با 100000 شغل بود. 
مونتــرال، در دهانه آبراهه ســن 
لوران، مرکز کشــتی رانی شرکت 
های بزرگ ترابــری کانادائی می 

شد. 
آنچه در اثر دهه ها کم کاری بجا 
مانده عبارتست از ناتوانی شهر در 

عمل کردن به وعده ها.
ادارات اصلی دو بانک یاد شده به 
تورنتو نقل مکان کردند تا از ترقی 
چشمگیر شهری که به مرکز مالی 

تبدیل می شد بهره مند شوند. 
تنش های سیاسی بخاطر زبان و 
موضوع اســتقال طلبی کبک به 
ســرمایه گذاری خصوصی ضربه 
زد و بســیاری از ثروتمندترین و 

تحصیــل کرده ترین افــراد را به 
خارج از استان فراری داد. 

در اثر بدرفتاری بعد از اولین بار به 
قدرت رسیدن پارتی کبکوا، در 
 Sun Life سال ،،1978 بیمه

شهر را ترک کرد. 
کانادا  بورس  مبادله  موسسه 
در 1974 تعطیل شــد. این 
کــه بخش  بود  درحالــی 
مونترالی آن حجم روزافزون 
خریــد و فروش خود را به 
رقیــب خــود در تورنتو 
باخت و مجبور شــد به 
امور مالی گوناگون دیگر 

روی آورد. 
هنگامی که فرودگاه تورنتو به 
مرکز ســفرهای هوائی کانادا 
تبدیل شــد، فرودگاه خیال 
انگیز میرابل نتوانست از جای 
خود بلند شــود. این همزمان 
بود با اولین ضربه از جهانی شدن 
به پایه سالمند صنعت شهر و آغاز 
واردات آسیائی که موجب آسیب 

شدید به صنعت پوشاک گردید. 
با این حال، اقتصاد مونترال کوشید 
خود را بازســازی کند و تحرکی 
از تجــارت آزاد در ســال 1990 
دریافت کرد. صنایعی مانند هوا- 
فضا aerospace به برکت کمپانی 
کرد،  پیدا  اهمیــت  »بمباردیه«، 
در صنایع داروسازی و تکنولوژی 
انفورماتیک هم ســرمایه گذاری 

هائی انجام شد. 
اما هنگامی که »مانیوم« )هزاره( 
شروع شد، گرایش های منفی به 

تدریج آغاز شدند:
خلوت شــدن سواحل، فرار منابع 
و کاهش قراردادها. شرکت ها، به 
منظور کاهش دستمزدها کار را به 
چین، هند و مکزیک انتقال دادند، 
جاهائی که نرخ دستمزدها بسیار 
پائین تر بود. به این ترتیب صنایع 

بیشتری درهای خود را بستند. 
 Mario Lefebvre ماریو لــوف ور
رئیس انســتیتوی توسعه شهری 
کبــک، کــه اقتصاددان اســت، 
خاطرنشان می سازد چند ناکامی 
هم در راه اســت. شاید مهمترین 
آنها عبارتست از ناتوانی مونترال در 
تطبیق شبکه ترابری خود با واقعیت 
های اقتصاد جهانی. فرودگاه، بندر، 
شبکه راه آهن و سیستم جاده، که 
باید با هم آهنگی کامل با هم کار 

بکنند. 
او می گوید »آن زمانی که کاالها 
در یــک محل تولید می شــدند 

سپری شده است:
مرحله اول در برزیل، مرحله دوم 
در شــیکاگو، سومی در مونترال و 

چهارمی در چین انجام می شود.
شرکت کردن در این روش تولید 
مستلزم داشــتن امکانات ورود و 
خروج سریع به شــهر است.« ما 
همه راه های ترابری را در اختیار 
داریم، اما ارتبــاط میان آنها روان 

مطلب زیر برگردان بخش هائی 
 Peter از مقاله ایست که توسط
مونترال  گازت  برای   Hadekel
تهیه شده ودر شماره های 31 
ژانویــه و 2 فوریــه 2015 آن 

روزنامه به چاپ رسیده است.
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________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا 

 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

_______________
1010 de la Gauchetière, Suite 1315
Montréal (Québec) H3B 2N2

Tel.: 514-574-4540
Fax: 1-855-698-8872
www.ak-law.ca     
email: info@ak-law.ca

امیرکفشداران
وکیل دعاوی

  Contract Law 
  Family Law 
  Real Estate Law 
  Commercial Lease 
  Franchise Law
  Immigration Law
  Rental Board (Régie du logement)
  Representation before: Québec 

Court, Superior Court

Amir Kafshdaran Law
LAWYER      AVOCAT

  قراردادها
  امورخانواده
 امالک و مستغالت
 )جتاری )قراردادهای ایجاری
  فرانچایز
  مهاجرت
  دعاوی استیجاری
  ،وکیل دادگاه کبک

    و دادگاه »سوپریور«

کــانادا... 

JAMES LYNG ADULT CENTRE
5440 Rue Notre Dame W, 

Montréal (H4C 1T9)
LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST

EXPRESS BUSES TO AND FROM METRO
Tel.: (514) 846-0019

www.jlac.ca

مرکز آموزشی بزرگساالن جیمز لینگ
 انگلیسی  |  فرانسوی بیاموزید

  نامنویسی ترم بهـــاری
REGISTRATION:    MARCH 12, 13 & 16, 2015   

(8:00 am - 2:00 pm)
NON-REFUNDABLE FEE: $100.00 (COST OF BOOKS INCLUDED)

BASIC ENGLISH
Monday to Friday 8:30 am - 12:30 pm

FRENCH for the work-place
Monday to Friday: 8:30 am - 12:30 pm

SPRING SESSION  MARCH 23 – JUNE 30, 2015
********************

BRING ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS (originals only)
CANADIAN CITIZENSHIP CARD

VALID PERMANENT RESIDENT CARD
CONFIRMATION OF PERMANENT RESIDENCE (IMM 5688 or IMM 5292)
CERTIFICAT DE SELECTION DU QUEBEC (R8 or RA) (plus a study permit)

YOU MUST ALSO BRING
ONE SMALL PHOTO

VALID QUEBEC MEDICARE CARD or  VALID QUEBEC DRIVER’S LICENSE 
 or PASSPORT

N.B. STUDENTS UNDER THE AGE OF 18 MUST BE ACCOMPANIED BY A PARENT.

ژیان قمیشی بالتكلیف ماند...
پرونده ژیان قمیشی مجری 
به  که  سابق سی بی ســی 
اتهام خشونت جنسی تحت 
تعقیب قضایی قرار گرفته 
همچنان حالتــی نامعلوم 
دارد. قمیشی با هفت اتهام 
در رابطه با خشونت جنسی 
امــا ظاهرا  اســت  مواجه 
پرونــده او تا یک ماه دیگر- 

یعنی 27 مارچ- در دادگاه بررسی 
نخواهد شد.

مری هنین وکیل ژیان قمیشی در 
غیاب او تنها 47 ثانیه با خبرنگاران 
صحبت کرد تا این خبر را به آنها 

بدهد. 
بر اســاس گزارش هــای موجود، 
قــرار اســت روز 27 مــارچ یک 
شــود:  برگــزار  پیش محاکمــه 
کنفرانسی میان قمیشی و وکیلش 

با دادستان، البته با حضور قاضی.
قمیشــی و وکیلــش می گویند 
اتهامات به او وارد نیست چون هر 
چه انجام شــده، با رضایت طرف 
مقابل بوده. اما زنانی که از قمیشی 

شــکایت کرده اند این مساله را رد 
کرده اند.

با این وجود، مــری هنین وکیل 
قمیشی تاکید کرده که موکلش 
تمام اتهامــات علیه خودش را رد 

خواهد کرد. 
رسوایی ژیان قمیشی از ماه اکتبر 
تاکنون ســر و صــدای زیادی در 
رسانه های کانادا به پا کرده است. 
قمیشــی که 47 ساله است، جزو 
مجریان پرطرفدار سی بی سی بود و 
ظاهرا اتهاماتی که پیشتر در رابطه 
با خشونت جنسی به او وارد شده 
بود، به دلیل شــهرت او مسکوت 
مانده بود. اما قمیشی در ماه اکتبر 

از سوی شبکه سی بی سی اخراج 
مسئوالن  چون  شــد، 
این شبکه تایید کردند 
تصاویری به دست شان 
ناشی  آثار  که  رسیده 
از خشونت جنسی را 
روی بــدن زنی که با 
او ارتباط داشته  نشان 

می دهد. 
پلیس تورنتو در همین 
راســتا بررسی جنایی 
پرونده ژیان قمیشی را از روز 31 
اکتبر آغــاز کرد. این تحقیقات بر 
مبنای شکایت ســه زن از جمله 

لوسی دوکوتر )بازیگر( آغاز شد. 
این در حالی است که 9 زن و یک 
مرد در گفتگو با رسانه های کانادا و 
به صورت مشخص با تورنتو استار 
تایید کرده بودند که در زمان های 
مختلــف، هدف حمله جنســی، 
خشونت جنسی و آزار جنسی از 

طرف قمیشی قرار گرفته بوده اند.
اتهاماتی که از ســوی زنان شاکی 
به ژیان قمیشی وارد شده، فاصله 
زمانی ســال 2002 تــا 2008 را 

دربرمی گیرد.
•

آبشار نیاگارا بر اثر سرمای کم سابقه یخ بست
هفتــه ای که گذشــت 
از  کــه  ســرمایی  موج 
ســیبری شــروع شده، 
را  آمریکا  نیمه ی شرقی 
نیاگارا  آبشار  دربرگرفت. 
و درختــان و جاده های 
اطراف اش یخ بســته اند. 
کارشناســان می گویند، 
امســال رکورد صد روز 
ســرمای مداوم هــوا در 

منطقه شکسته می شود.
 سرمای کم سابقه ی هوا در کرانه ی 
شــرقی آمریکا، آبشار نیاگارا را به 
قندیلی عظیــم تبدیل کرد. موج 
سرما که از سیبری به سمت غرب 
در حال حرکت است، شاخه های 
درختان منطقه ی اطراف آبشــار 
را به خوشه های کریستال تبدیل 

کرد.
آبشــار یخ بسته و این منطقه که 
همیشه پر از گردشگر است، این 
روزها خلوت تر شده است. هرچند 
در شــبکه های اجتماعی تصاویر 
عده ای توریست منتشر شد که در 
این ســرمای شدید به کنار آبشار 

یخ بسته رفته و عکس گرفته اند.
خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
آسوشــیتدپرس، بر اثــر روزهای 
متوالی ســرمای شــدید هوا در 
منطقه ســطح جاده های اطراف 

آبشار و ریل قطار هم یخ زده است.
به گزارش شــبکه "سی ان ان"، در 
حــال  حاضر بیــش از 85 درصد 
ســطح نیــاگارا یخ زده اســت. 
"ســی ان ان"  با استناد به اظهارات 
شــاهدان عینی ســاکن مناطق 
اطراف نیاگارا گزارش داد که برای 
مدت های طوالنی نیاگارا این طور 

یخ نزده بود.
کارشناسان پیش بینی می کنند که 
رکورد صد روزه ی ســرمای مداوم 

هوا در این منطقه شکسته شود.
چند هفته ای است که دمای هوا 
در کرانه ی شرقی آمریکا زیر صفر 
درجه اســت و سرمای شدید هوا 
در برخی روزهــا مدارس و ادارات 

دولتی را تعطیل کرد.
دمای  آسوشیتدپرس،  گزارش  به 
هوا در "سنترال پارک" نیویورک 
به منفی 16 درجه ی سانتی گراد 

رســید. این دما از 
سال 1950 به بعد 
بی سابقه بوده است.

در بوســتون قایقی 
که نزدیک به 100 
مســافر را جابجــا 
می کرد، به دلیل یخ  
زدن آب در برخــی 
مناطق نتوانست به 
سفر خود ادامه دهد 
و مجبور شد به ساحل بازگردد. در 
حال حاضر تمام سفرهای تفریحی 
با قایق در کرانه ی شمال شرقی لغو 

شده است.
در پنســیلوانیای غربی دمای هوا 
در برخــی مناطق بــه منفی 28 
درجه ســانتی گراد رسیده است. 
در واشــنگتن نیز دمــا به منفی 
16 درجه رســیده که این دما در 
دست کم 20 سال گذشته سابقه 

نداشته است.
در ایالــت آتانتا ســرما آن چنان 
شــدید شــده که تاکنون دو نفر 
جان خود را در اثر سرما از دست 
دادند. در ایالت ماسوچوســت نیز 
ریزش برف کمــاکان ادامه دارد و 
کارشناسان می گویند بیش از یک 
متر و 20 ســانتی متر برف در این 

منطقه روی زمین نشسته است.
•

Embassy Plazaدر سالن شکوهمند شنبه 21 مارسبزرگ نوروزی دیدوبازدیدو ضیافت 
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دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
TITULAIRE D’UN PERMIS 
DU QUÉBEC

نشـــانی :
Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
   (Square Phillips)
Montréal, Québec  H3B 3C6

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

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار 
مسافرت های تجاری، با سرویس برتر  ½

         و بهای عالی به سراسر دنیا 
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان  ½
فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی  ½

         و کشتیرانی )کروز( 
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل  ½

آژانس مسافرتی

فرناز معتمدی
Maison de Voyages

اینک با 23 سال جتربه کاری!

در سرزمین نوخانواده 

آماده شوید! 
ا  برای ادامه تحصیل و بازار کار

انگلیسی بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی

     روزانه و شبانه:متام وقت یا نیمه وقت  نه
PRÉPAREZ-VOUS

à la poursuite de vos études ou
à l’intégration du marché du travail

COURS EN ANGLAIS DE JOUR ET DE SOIR
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL______________________________
• alphabétisation • présecondaire • secondaire (DES) 
• pour l’admission au cegep • pour les programmes 

d’études professionnels
نامنویسی کالس های روزانه:

Inscriptions pour le jour:  
les 11, 17, 26 mars et le 1er avril 2015 de 9:00 à 11:00 

Session: le 23 mars au 30 juin 2015
نامنویسی کالس های شبـانه:

Inscriptions pour le soir:
les 11, 19 et 25 mars, le 8 avril 2015 de 17:00 à 19:00

Session:  le 31 mars au 11 juin 2015
نامنویسی کالس های انگلیسی دبیرستان:

Inscriptions pour le secondaire anglais:
les 12, 18 et 25 mars 2015 de 9:00 à 11:00

Session: le 23 mars au 30 juin 2015___________________________________________

RENSEIGNEMENTS:  514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre

950 Fraser (Metro  Cote-Vertu)    Ville St. Laurent, Quebec 
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آماده شوید! برای ادامه حتصیل و بازار کار
انگلیسی بیاموزید!

نامنویسی کالس های انگلیسی

روزانه و شبانه

به لیست بلند ایمیل پیوند، بپیوندید: اگر می خواهید از انتشار اینترنتی 
پیوند بصورت منظم آگاه شوید، نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:  

info@paivand.ca

Maria Cottone 
Immigration Consultant  of Canada 

Regulatory Council (ICCRC)
Registered with the Government of Quebec 

ماريا کتنه
عضو شورای مشاوران مهاجرت به کانادا

 ثبت شده نزد دولت کبک

Consultations, 
Invitation Letters, 

Renewal of P.R Cards, 
Renewal of Temporary 

Resident Visa & 
Citizenship Applications 

Immigrate to 
Canada  

Federal, Quebec 
Or the Provincial 

Nominee Programs 
Including: Investor, 
Spousal or Parental 

Sponsorships, Skilled 
Workers, Canadian or 

Quebec Experience 
Class Program. 

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

with appointment 
only 

 

 
www.mariacottone.com 

 

تنظيم دعوتنامه
مشاوره حضوری

اقامتتمديد کارت
تمديد ويزای موقت

و غيرهتقاضای تابعيت  
 

مهاجرت به کانادا
فدرال، کبک، استانی

:شامل
تخصصی
کارآفرينی

سرمايه گذاری
الت همسر يا والدينکف

يا کانادائیکبکتجربه 
================================

 با تعيين وقت قبلی
 

من به زبان شيرين فارسی 
 به شيرينی صحبت ميکنم

۱۸تا۱۲تماسساعات

 

کامی منفرد مدير امور ايرانيانبا رايگان از ايران به مونترالخط مستقيم وتماس با 
)۰۲۱(شمارهپيشاز تهران بدون پيش شماره و از شهرستان با  

داخلی ۳۷۴۷  (۰۲۱) ۹۷۱ - ۱۸۷۴           
۲۴تا۲۱ساعتازوجمعهتادوشنبه: ايرانوقتبهتماساوقات  

 

980 St. Antoine west suite 308 Montreal, Quebec H3C 1A8 
Tel: 514-656-8178 (Down Town) or 514-326-8103 (St. Leonard) 

 

و اکنون به شکرانه ميگذردهمراه داشته ببرکتبا خودکهمبيماری سرطانچهار سال از بهبوی 
و به خاطر در باب سالمتی از راه طبيعیعالیبا تجربه و تحصيالتکاملم از راه طبيعی و از درمان

بهترين لذت برای من کمک به ديگر دردمندان ميباشد    لطفا با من تماس بگيريددلم،  
Facebook: Nutrition and Well Being with Maria Cottone  

 

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

à l’intégration du marché du travail
COURS EN ANGLAIS 

DE JOUR ET DE SOIR
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL

alphabétisation • présecondaire 
• secondaire (DES)• pour l’admission au cegep
• pour les programmes d’études professionnels

Inscriptions pour le jour:  
4, 12 et 18 novembre 2013 de 9:00 à 11:00 

Session:  le 2 décembre au 21 mars 2014
Inscriptions pour le soir:  

le 3, 4, 11 décembre  et le 8 janvier 17:00-19:00
Session:  le 13 janvier au 27 mars 2014

Inscriptions pour le secondaire:  
le 8, 14 et 21 novembre 9:00 à 11:00

Session:  le 2 décembre au 21 mars 2014
RENSEIGNEMENTS:

514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre

950 Fraser (Metro: Cote-Vertu)
Ville St. Laurent, Quebec 

پردرآمد ترین خواننده سال
به گزارش مجله فوربس مادونا، ستاره پاپ آمریکا 
پردرآمدترین خواننده سال بوده است. مادونا از 
طریق اجرای کنســرت و فروش آهنگ هایش 
۱۲۵ میلیون دالر )۹۲ میلیــون یورو( درآمد 
داشته است. با فاصله زیادی از مادونا، لیدی گاگا 
با ۸۰ میلیون دالر و بن جووی با 7۹ میلیون دالر 

درآمد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

یک کلمه ساخته شده در اینترنت، 
"لغت سال" دیکشنری آکسفورد

 )Selfie( "دیکشنری آکســفورد لغت "سلفی
را به عنوان "لغت سال ۲۰۱3" اعالم کرد. این 
لغت را کاربران اینترنت ساخته اند و از آن برای 
تگ گذاری در شبکه های اجتماعی در اینترنت 
استفاده می کنند. اشاره این لغت به عکس هایی 
 .)self portrait( است که فرد از خود می گیرد
چنیــن عکس هایی با رواج هــر چه بیش تر 
گوشی های هوشــمند به وفور در شبکه هایی 
نظیر فیس بوک و اینستاگرام مشاهده می شوند.

آیا مرگ خودگزین 
)یوتانازی( در کبک 

قانونی می شود؟
5  آذر: یک دهه است که بلژیکی ها 
اتانــازی یا همان مرگ آســان را 
قانونی کرده اند. استان  کبک هم 
در حال به تصویب رساندن قانونی 

مشابه است.
در بلژیک، متقاضی »مرگ آسان« 
باید مبتال به بیماری یا درد جسمی 
و ذهنی العالج قطعی ناشی از یک 

بیماری یا حادثه باشد. 
درخواست باید در حضور پزشک 
معالج و بدون هرگونه فشار بیرونی 
با دســتخط خود بیمار که از نظر 
روحی سالم و دستکم هجده ساله 

است نوشته شود.
بعد از مشاوره های فراوان با پزشک 
معالج بیمار، باید پزشک دیگری 
که رابطه ای با بیمار و پزشک قبلی 

ندارد معرفی شود.
اگر پیش بینی زمان طوالنی برای 
مرگ طبیعی بیمار وجود داشته 
باشــد، مراجعه به پزشک سوم و 
همین طور روانپزشک یا متخصص 
همــان بیمــاری که فــرد به آن 

مبتالست، الزامی است.
بین زمان درخواست و انجام اتانازی 
دستکم یک ماه فاصله زمانی باید 

وجود داشته باشد.
مرگ آســان در بلژیک محدود به 
بیماران نیست، بلکه هر فرد بالغی 
می تواند درخواستی بنویسد که اگر 
روزی بر اثــر حادثه یا بیماری به 
کمای غیرقابل برگشت دچار شد، 
او را اتانازی کنند. بیمار می تواند هر 
لحظه که بخواهد درخواستش را 
لغو کنــد و برای این کار نیازی به 

حضور پزشک نیست.
در بلژیک یک پروفســور دانشگاه 
و متخصــص  بروکســل   VUB
ســرطان ایــن روزها ســردمدار 

یوتانازی است. 
دکتر ویم دیســتلمان به احتمال 
زیاد با همه پزشــکانی که شــما 
می شناسید متفاوت است. از نظر 
او، فــوت بیمار یعنــی که کار به 

درستی انجام شده است.
او کــه نامش با مرگ شــناخته 
می شود، از ســال 2002 میالدی 
که یوتانازی در بلژیک قانونی شد 
فعالیتش را در این زمینه شــروع 

کرد.
ر  د

پزشــک  این  ســپتامبر 
شصت ساله جان بیماری 
به نام ناتان ورهســت را با 
تزریق مرگبــار گرفت. او 
که ۴۴ سال بیشتر نداشت 
دو بــار به طور ناموفق زیر 
تیغ جراحــی برای تغییر 

جنسیت رفته بود.
سال قبل هم او برادران ۴5 
ساله دیگری را به آن دنیا 
فرســتاد. مارک و ادی که 
مادرزاد ناشنوا بودند، وقتی 
فهمیدند که بدلیل اختالل 
ژنتیکی بزودی بینایی شان 

را هم از دست می دهند، به سراغ 
دکتر دیستلمان آمدند و او هم به 

تقاضای این دوقلوها عمل کرد.
یک پیرمرد 6۴ ســاله هم در بین 
بیمارانی که سال گذشته این دکتر 
یوتانازیست کارشان را هموار کرده، 
دیده می شــود. خانواده این فرد 
وقتی از موضوع خبردار شدند که 
باید برای مراسم کفن و دفن لباس 

می پوشیدند.
لیســت افرادی که این پزشــک 
بلژیکی اتانازی کرده، فراتر از این 
نام هاست و این چند مورد آنهایی 
بوده که رسانه بیشتر در موردشان 

حرف زده اند.
بــرای بعضی ها نــام او به معنای 
تجسم خطرات قانونی یوتانازی به 
حساب می آید. البته همه این طور 
فکــر نمی کنند و مثــال خیلی از 
بلژیکی هــا او را بــه عنــوان یک 

قهرمان می شناسند.
ماه گذشــته بیش از سیصد نفر 
در شمال بروکسل دور هم جمع 
شدند تا به حرف های دیستلمان 

درباره مرگ گوش کنند.
او آن شــب لباس رســمی تنش 
نکرده بود، بلکه با یک شلوار جین 
آبی و پیراهنی ســاده و پولیوری 
مشــکی در جمــع عالقمندانش 

حاضر شد.
او بــرای حاضران شــرح داد که 
چگونه در جلسه ای دو ساعته به 

کمک پاورپوینت و جک و 
شوخی، درخواست یوتانازی 
را به بیمارانش ارایه می دهد.

یکی از حاضران، دیستلمان 
را شخصیتی خطاب کرد که 
عمرش را وقــف پایان درد 
و رنج انسان ها کرده است. 
سیمون ۷6 ساله اضافه کرد 
که به نظرش او زجر آدم ها 
را می فهمد و این را می شود 

حتی از چهره او نیز خواند.
حمایت از یوتانازی هر ساله 
تعداد  است.  افزایش  به  رو 
متقاضیان در اولین ســال 
تصویب قانون ۲3۵ نفر بوده است؛ 
در حالی که سال گذشته به 143۲ 

نفر رسیده است.

استان  کبک کانادا درصدد است 
تا با الگوبــرداری از بلژیک قانونی 

مشابه وضع کند.
در بلژیــک هم این داســتان به 
پایان نرســیده و دکتر دیستلمان 
و همراهانش در صدد هســتند تا 
یوتانازی را در این کشــور توسعه 
دهند. او می گوید که باید قوانین 
دســت و پاگیر در این باره حذف 
شود و کودکان بیمار و مجانین هم 

بتوانند به این گروه بپیوندند.
به نظر می رسد کبک در آینده ای 
نه چندان دور قانونی مشابه بلژیک 

تصویب کند.
حــرف و حدیث درباره پیامدهای 
تصویــب ایــن قانــون در کانادا 
زیاد اســت و به نظر می رســد با 
رســانه ها  موضوع،  جدی شــدن 

تمرکز بیشتری در این باره کنند.
روزنامه دات نت: منبع: نشنال پست
__________
Euthanasia (Greek: "good 
death">> the practice of 
intentionally ending a life 
in order to relieve pain and 
suffering.

Euthanasia

کانـــادا... 
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Sponsorships, Skilled 
Workers, Canadian or 

Quebec Experience 
Class Program. 

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

with appointment 
only 
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تنظيم دعوتنامه
مشاوره حضوری

اقامتتمديد کارت
تمديد ويزای موقت

و غيرهتقاضای تابعيت  
 

مهاجرت به کانادا
فدرال، کبک، استانی

:شامل
تخصصی
کارآفرينی

سرمايه گذاری
الت همسر يا والدينکف

يا کانادائیکبکتجربه 
================================

 با تعيين وقت قبلی
 

من به زبان شيرين فارسی 
 به شيرينی صحبت ميکنم

۱۸تا۱۲تماسساعات

 

کامی منفرد مدير امور ايرانيانبا رايگان از ايران به مونترالخط مستقيم وتماس با 
)۰۲۱(شمارهپيشاز تهران بدون پيش شماره و از شهرستان با  

داخلی ۳۷۴۷  (۰۲۱) ۹۷۱ - ۱۸۷۴           
۲۴تا۲۱ساعتازوجمعهتادوشنبه: ايرانوقتبهتماساوقات  

 

980 St. Antoine west suite 308 Montreal, Quebec H3C 1A8 
Tel: 514-656-8178 (Down Town) or 514-326-8103 (St. Leonard) 

 

و اکنون به شکرانه ميگذردهمراه داشته ببرکتبا خودکهمبيماری سرطانچهار سال از بهبوی 
و به خاطر در باب سالمتی از راه طبيعیعالیبا تجربه و تحصيالتکاملم از راه طبيعی و از درمان

بهترين لذت برای من کمک به ديگر دردمندان ميباشد    لطفا با من تماس بگيريددلم،  
Facebook: Nutrition and Well Being with Maria Cottone  

 

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

à l’intégration du marché du travail
COURS EN ANGLAIS 

DE JOUR ET DE SOIR
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL

alphabétisation • présecondaire 
• secondaire (DES)• pour l’admission au cegep
• pour les programmes d’études professionnels

Inscriptions pour le jour:  
4, 12 et 18 novembre 2013 de 9:00 à 11:00 

Session:  le 2 décembre au 21 mars 2014
Inscriptions pour le soir:  

le 3, 4, 11 décembre  et le 8 janvier 17:00-19:00
Session:  le 13 janvier au 27 mars 2014

Inscriptions pour le secondaire:  
le 8, 14 et 21 novembre 9:00 à 11:00

Session:  le 2 décembre au 21 mars 2014
RENSEIGNEMENTS:

514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre

950 Fraser (Metro: Cote-Vertu)
Ville St. Laurent, Quebec 

پردرآمد ترین خواننده سال
به گزارش مجله فوربس مادونا، ستاره پاپ آمریکا 
پردرآمدترین خواننده سال بوده است. مادونا از 
طریق اجرای کنســرت و فروش آهنگ هایش 
۱۲۵ میلیون دالر )۹۲ میلیــون یورو( درآمد 
داشته است. با فاصله زیادی از مادونا، لیدی گاگا 
با ۸۰ میلیون دالر و بن جووی با 7۹ میلیون دالر 

درآمد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

یک کلمه ساخته شده در اینترنت، 
"لغت سال" دیکشنری آکسفورد

 )Selfie( "دیکشنری آکســفورد لغت "سلفی
را به عنوان "لغت سال ۲۰۱3" اعالم کرد. این 
لغت را کاربران اینترنت ساخته اند و از آن برای 
تگ گذاری در شبکه های اجتماعی در اینترنت 
استفاده می کنند. اشاره این لغت به عکس هایی 
 .)self portrait( است که فرد از خود می گیرد
چنیــن عکس هایی با رواج هــر چه بیش تر 
گوشی های هوشــمند به وفور در شبکه هایی 
نظیر فیس بوک و اینستاگرام مشاهده می شوند.

آیا مرگ خودگزین 
)یوتانازی( در کبک 

قانونی می شود؟
5  آذر: یک دهه است که بلژیکی ها 
اتانــازی یا همان مرگ آســان را 
قانونی کرده اند. استان  کبک هم 
در حال به تصویب رساندن قانونی 

مشابه است.
در بلژیک، متقاضی »مرگ آسان« 
باید مبتال به بیماری یا درد جسمی 
و ذهنی العالج قطعی ناشی از یک 

بیماری یا حادثه باشد. 
درخواست باید در حضور پزشک 
معالج و بدون هرگونه فشار بیرونی 
با دســتخط خود بیمار که از نظر 
روحی سالم و دستکم هجده ساله 

است نوشته شود.
بعد از مشاوره های فراوان با پزشک 
معالج بیمار، باید پزشک دیگری 
که رابطه ای با بیمار و پزشک قبلی 

ندارد معرفی شود.
اگر پیش بینی زمان طوالنی برای 
مرگ طبیعی بیمار وجود داشته 
باشــد، مراجعه به پزشک سوم و 
همین طور روانپزشک یا متخصص 
همــان بیمــاری که فــرد به آن 

مبتالست، الزامی است.
بین زمان درخواست و انجام اتانازی 
دستکم یک ماه فاصله زمانی باید 

وجود داشته باشد.
مرگ آســان در بلژیک محدود به 
بیماران نیست، بلکه هر فرد بالغی 
می تواند درخواستی بنویسد که اگر 
روزی بر اثــر حادثه یا بیماری به 
کمای غیرقابل برگشت دچار شد، 
او را اتانازی کنند. بیمار می تواند هر 
لحظه که بخواهد درخواستش را 
لغو کنــد و برای این کار نیازی به 

حضور پزشک نیست.
در بلژیک یک پروفســور دانشگاه 
و متخصــص  بروکســل   VUB
ســرطان ایــن روزها ســردمدار 

یوتانازی است. 
دکتر ویم دیســتلمان به احتمال 
زیاد با همه پزشــکانی که شــما 
می شناسید متفاوت است. از نظر 
او، فــوت بیمار یعنــی که کار به 

درستی انجام شده است.
او کــه نامش با مرگ شــناخته 
می شود، از ســال 2002 میالدی 
که یوتانازی در بلژیک قانونی شد 
فعالیتش را در این زمینه شــروع 

کرد.
ر  د

پزشــک  این  ســپتامبر 
شصت ساله جان بیماری 
به نام ناتان ورهســت را با 
تزریق مرگبــار گرفت. او 
که ۴۴ سال بیشتر نداشت 
دو بــار به طور ناموفق زیر 
تیغ جراحــی برای تغییر 

جنسیت رفته بود.
سال قبل هم او برادران ۴5 
ساله دیگری را به آن دنیا 
فرســتاد. مارک و ادی که 
مادرزاد ناشنوا بودند، وقتی 
فهمیدند که بدلیل اختالل 
ژنتیکی بزودی بینایی شان 

را هم از دست می دهند، به سراغ 
دکتر دیستلمان آمدند و او هم به 

تقاضای این دوقلوها عمل کرد.
یک پیرمرد 6۴ ســاله هم در بین 
بیمارانی که سال گذشته این دکتر 
یوتانازیست کارشان را هموار کرده، 
دیده می شــود. خانواده این فرد 
وقتی از موضوع خبردار شدند که 
باید برای مراسم کفن و دفن لباس 

می پوشیدند.
لیســت افرادی که این پزشــک 
بلژیکی اتانازی کرده، فراتر از این 
نام هاست و این چند مورد آنهایی 
بوده که رسانه بیشتر در موردشان 

حرف زده اند.
بــرای بعضی ها نــام او به معنای 
تجسم خطرات قانونی یوتانازی به 
حساب می آید. البته همه این طور 
فکــر نمی کنند و مثــال خیلی از 
بلژیکی هــا او را بــه عنــوان یک 

قهرمان می شناسند.
ماه گذشــته بیش از سیصد نفر 
در شمال بروکسل دور هم جمع 
شدند تا به حرف های دیستلمان 

درباره مرگ گوش کنند.
او آن شــب لباس رســمی تنش 
نکرده بود، بلکه با یک شلوار جین 
آبی و پیراهنی ســاده و پولیوری 
مشــکی در جمــع عالقمندانش 

حاضر شد.
او بــرای حاضران شــرح داد که 
چگونه در جلسه ای دو ساعته به 

کمک پاورپوینت و جک و 
شوخی، درخواست یوتانازی 
را به بیمارانش ارایه می دهد.

یکی از حاضران، دیستلمان 
را شخصیتی خطاب کرد که 
عمرش را وقــف پایان درد 
و رنج انسان ها کرده است. 
سیمون ۷6 ساله اضافه کرد 
که به نظرش او زجر آدم ها 
را می فهمد و این را می شود 

حتی از چهره او نیز خواند.
حمایت از یوتانازی هر ساله 
تعداد  است.  افزایش  به  رو 
متقاضیان در اولین ســال 
تصویب قانون ۲3۵ نفر بوده است؛ 
در حالی که سال گذشته به 143۲ 

نفر رسیده است.

استان  کبک کانادا درصدد است 
تا با الگوبــرداری از بلژیک قانونی 

مشابه وضع کند.
در بلژیــک هم این داســتان به 
پایان نرســیده و دکتر دیستلمان 
و همراهانش در صدد هســتند تا 
یوتانازی را در این کشــور توسعه 
دهند. او می گوید که باید قوانین 
دســت و پاگیر در این باره حذف 
شود و کودکان بیمار و مجانین هم 

بتوانند به این گروه بپیوندند.
به نظر می رسد کبک در آینده ای 
نه چندان دور قانونی مشابه بلژیک 

تصویب کند.
حــرف و حدیث درباره پیامدهای 
تصویــب ایــن قانــون در کانادا 
زیاد اســت و به نظر می رســد با 
رســانه ها  موضوع،  جدی شــدن 

تمرکز بیشتری در این باره کنند.
روزنامه دات نت: منبع: نشنال پست
__________
Euthanasia (Greek: "good 
death">> the practice of 
intentionally ending a life 
in order to relieve pain and 
suffering.

Euthanasia

کانـــادا... 

مدارس خصوصی و یا دولتی در مونتریال؟!
سکونت در محلی که مدارس خوب 
داشته باشد همواره دلنگرانی مهاجران 
بوده و هست؛ چه آنها که هنوز نیامده 
اند و چه آنها که اینجا ساکن هستند و 
زمان رفتن مدرسه فرزندانشان رسیده 
اســت. خوب بودن یا بــد بودن یک 
مدرسه آن هم دولتی در اینجا نسبی 
است و بسته به معلم هایی که عموما 
هر دو سال یکبار پایه ی تدریسشان 
تغییر میکند ممکن است مدرسه ای 
از دید یک نفر خــوب و ایده آل و از 
دید فردی دیگر بد و غیر قابل تحمل 
باشد... لذا صرف بد بودن یک معلم در 
یک مقطع نباید دید کلی مان نسبت 
به مدرســه ای که شنیده ها از آنجا 
همواره خوب بوده است قضاوت کرد 

و مدرسه فرزندان را مدام تغییر داد.
بنا به تجربه و نظر شخصی نگارنده، 
از نقطه نظر کلی محله های غرب 
مونترال محل مناسب تری است 

برای تحصیل فرزندان ما... 
چرا که فرهنــگ این مناطق بخاطر 
سکونت اکثر مهاجران، قابل پذیرش 
تر اســت از فرهنگ مدارس سمت 
شــرق که اکثرا فرانسوی زبانها آنجا 

ساکن هستند. 
نمیشــود خــرده گرفت بــه برخی 
تعصبات خاص کبکی های »سوش« 
نســبت به زبان و فرهنگ خودشان، 
امــا این را هم نباید نادیده گرفت که 
میشود با انتخاب محلی که مهاجران 
بیشــتری دارد از برخــی رفتارها و 
برخوردهای احتمالی مانند طرد شدن 
فرزندان در محیطی با طرز فکر خاص 

پیشگیری کرد.
اما همین محله های غرب نیز باز باید 

به دقت بررسی شوند. 
کانادا کشــوری مهاجر پذیر است و 
در این کشــورها غالبــا مهاجرین از 
یک کشور خاص در یک محله جمع 
میشوند و فرهنگ و بافت آن محل را 
تحت تاثیر مستقیم خود قرار میدهند. 
در مــدارس آن محل فرهنگ غالب 
فرهنگ و رفتــار آن قومیت و ملیت 
میشود و با وجود زبان رسمی فرانسه 

و قوانیــن همگانــی و الزم االجرا در 
مدارس میتوان شاهد برخی تفاوتها 
بنا به سلیقه شــخصی بود. بر فرض 
برخــی محلها عرب نشــین برخی 
ایتالیایی نشــین و .... برخی یهودی 
نشین هســتند. اما این مسایل ریز و 
حایز اهمیت هرگز به چشم نمی آید 
مگر زمانی که فرزندی داشته باشید 
و بخواهد به مدرســه برود. آن زمان 
میتوان به وضوح شاهد این تفاوتها و 

گاه اختاف نظرها بود.
حتی دید افراد ایرانی مجرد و دانشجو 
و یا بدون فرزند با دید فردی متاهل 
و فرزند دار زمین تا آســمان متفاوت 

است. 
از نظــر برخی محله هــای نزدیک 
دانشــگاه هــا بهترین محــل برای 
ســکونت و زندگی است. اما باید دید 
که آیا مدارس آن منطقه نیز به خوبی 

دانشگاههایش است... 
برخی مرکز شــهر را بهترین محل 
میدانند برای سکونت اما باز باید رفت 
و از نزدیک مدارس مرکز شهر را که 
بیشتر دانشجو نشین و اداری است را 

بررسی کرد و تصمیم گرفت. 
در خصوص محله هــای اطراف نیز 
بعضی ممکن اســت بنــا به دالیلی 
خاص سکونت آنجا را ترجیح دهند. 
در این مورد جای بحثی نیست ولی 
صـِرف ارزانی خانه و خلوتی آن محله 
ها نباید تصمیم گرفــت و باز باید از 
نزدیک مدارس را دید و قضاوت کرد.

در خصوص دولتی یا خصوصی بودن 
مدارس هم باز بنا به نظر شــخصی 
تفاوت چشــم گیری بیــن مدارس 

ابتدایی دولتی و خصوصی ندیده ام. 
اما در مقطع دبیرستان بحث متفاوت 

است. 
اکثرا مدارس دولتی روش آرامتری را 
در تدریــس دروس دارند اما مدارس 
خصوصی بســته به تعداد شاگردان 
و ظرفیت آنها دروس بیشــتری را در 
یک مقطع زمانی مشــترک تدریس 
میکنند و نظارت و کنترل بیشتری 
روی پیشــرفت تحصیلــی فرزندان 

و هدایتشــان تا مقاطع باالتر دارند. 
جدای از آنکه رفتارها نیز کنترل شده 
تر و مقررات بیشتری اعمال میشود 
که ممکن اســت برای بســیاری از 
مهاجران حایز اهمیت باشد. مدارسی 
نیز وجود دارد کــه صرفا دخترانه یا 
پسرانه است. باز باید در انتخاب این 
مدارس این ماک را مد نظر قرار داد 
که پیرو چه آیین و مذهبی هستند 
و نقش مسایل مذهبی در آنها تا چه 
میزان است. تا خدای نکرده فرزندان 
در این ســن خاص ناخواسته صرف 
تفکیک جنســیت دچار بحران های 
دیگری نشــوند. اینها در نهایت همه 
نسبی است و نمیشود از همکاری و 
همفکری والدیــن و هدایت صحیح 
فرزندان از نظر تحصیلی و رفتاری در 

هر نوع مدرسه ای غافل شد.
بــرای ســهولت یافتن مــدارس در 
محله هــای ذکر شــده میتوانید به 
لینک های زیر مراجعه کنید و با دادن 
کد پســتی مدارس محدوده خود را 

ببینید :
لیست مدارس ابتدایی

http://csdm.ca/trou-
ver-ecoles-primaires

لیست مدارس دبیرستان
http://csdm.ca/trou-
ver-ecoles-secondaires

سایت مخصوص رتبه بندی مدارس 
از پنج سال گذشته تا کنون

http://quebec.compare-
schoolrankings.org/
SchoolsByRankLoca-
tionName.aspx?school-
type=secondary

لیست مدارس خصوصی
http://www.findmapping.
com/private-schools/mon-
trealprivateschools.php
اســامی کل مــدارس و کالج های 
خصوصی همراه بــا آدرس و تلفن و 
مشخصات جانبی )وقت زیادی صرف 

این کار کردم امیدوارم مفید باشد(
•

تغییر مقـــــررات مهاجرت چهره کانادا را 
دگرگون خواهد کرد

یکــم اســفند- ایرانتو: بــه مورد 
سمیر چوداری، دانشجویی که پس 
از تکمیل تحصیــات عالی اش 
در دانشگاه تورنتو و شروع به کار 
تقاضای اقامت دائم خود را تسلیم 

کرده توجه کنید. 
آقای چوداری با اینکه شانس ادامه 
تحصیل در اســترالیا یا انگلستان 
را هم داشت کانادا را ترجیح داد؛ 
چراکه فکر می کرد می تواند پس 
از اتمام تحصیاتش از امتیازی که 
تحت عنوان دارنده "تجربه زندگی 
در کانادا" از آن برخوردار اســت 
اســتفاده کرده و به راحتی اجازه 
اقامت در این کشور را کسب نماید. 
اما اکنــون و پس از تغییر قوانین 
مهاجرت از ژانویه ســال جاری او 
دیگر از چنین امتیازی برخوردار 
نیست و مجبور است برای کسب 
اجازه اقامت دائم در کانادا با تعداد 
کثیــری از متقاضیان متخصص 

دیگر رقابت کند. 
از آنرو که ســمیر بــه عنوان یک 
تازه فارغ التحصیل از تجربه کاری 
اندکی برخوردار است طبعا شانس 
او برای کسب یک فرصت شغلی 

پردرآمد از ســوی یک کارفرمای 
کانادایی چندان زیاد نمی باشد.

یکی از دالیل آن زبان است. 
تحقیقات نشــان میدهد که یکی 
از مهمترین اولویتهای کارفرمایان 
کانادایی برای استخدام کارمندان 

خارجی زبان مادری آنهاست. 
نه تنها در کانادا در دیگر کشورهای 
انگلیسی زبان مهاجر پذیر، مانند 
استرالیا هم کارفرمایان ترجیح می 
دهند به استخدام افرادی بپردازند 
که مهارت و توانایی مکفی را داشته 
باشند و البته معیار تشخیص این 
مهارت بیــش از هر چیز محیط 

رشد داوطلبان می باشد. 
به گفته دایان دیچیف از دانشگاه 
تورنتو "کارفرمایــان ترجیح می 
دهند با ماتیو مصاحبه کنند تا با 

سمیر". 
فرض کنیم ســمیر مجبور نبود 
با ایــن موانع مواجه شــود و می 
توانست به راحتی به امتیاز اقامت 
دائم در کانادا دست یابد. در چنین 
صورتی او احتماال برای مدتی نمی 
توانست شغل شایســته ای را به 
دســت آورده و دچار مصائبی هم 

می شد. اما پس از مدتی بهر روی 
او به دلیل همان مدرک دانشگاهی 
کانادایی اش کار مناســبی را می 
یافت و کم کم جا می افتاد. سمیر 
بعد از پنج، شــش ســال ملیت 
کانادایی را هم به دست می آورد 
و دیگر فکر بازگشت به موطنش را 
هم نمی کرد. او کاما به این کشور 
متعهد می شد، ازدواج می کرد و 
فرزندانش همچون خود او پس از 
پایان دانشگاه به دنبال شغل مورد 

عاقه خود می گشتند. 
حال ســوال اینجاســت که چرا 
مهاجران بالقوه ای مانند ســمیر 

نباید در اولویت قرار بگیرند. 
تاریــخ کانادا نشــان می دهد که 
مهاجران همیشه در سالهای اولیه 
ورود خود به این کشور با مشکات 
متعددی دست به گریبان شده اند 
اما بــه تدریج جای خود را در این 
جامعه پیدا یافته و اغلب به افرادی 
موفق بدل می شــوند. حذف این 
افــراد در دراز مدت به ضرر کانادا 
خواهد بود و چهره ای متفاوت از 

این کشور خواهد ساخت. 
•

خداحافظ آقای اسپاک!
بازیگر آقای اسپاک مجموعه 

پیشتازان فضا درگذشت
27 فوریه: لئونــارد نیمونی، که 
نقش آقای اســپاک در مجموعه 
علمی تخیلی "پیشتازان فضا" را 
بازی می کرد، در 83 ســالگی در 

لس آنجلس درگذشت.
پسر او، آدام، گفت که او روز جمعه 
در اثر یک بیمــاری مزمن ریوی 

درگذشت.
نیمونــی ســال هــا بازیگری و 

کارگردانی کرد.
با این حال مشــهورترین نقشش 
بازی در مجموعه فیلم ها و سریال 
پیشتازان فضا در قالب موجودی 

نیمه زمینــی، نیمه والکانی )اهل 
سیاره والکان( بود.

اولین قسمت از مجموعه سینمایی 

با عنوان "پیشــتازان فضا: فیلم 
سینمایی" در سال 1979 و پس 
از موفقیت سریال تلویزیونی اش 

ساخته شد.
اوایل هفته جاری گزارش شد که 
او پس از ابتا به درد سینه شدید 
روز 19 فوریه به بیمارستان برده 

شده بود.
او بعدتــر در توییترش نوشــت: 
"زندگی مثل باغ است. لحظه های 
بی نقص می توان داشــت، ولی 
نمی توان جز در حافظه ]در جایی 

دیگر[ نگه داشت."
•

صفحۀ فیس بوکی: مریم رحیمی 
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 متخصص طب سوزنی از کانادا
 عضو سازمان نظام طب سوزنی کبک
 عضو سازمان نظام پزشکی ایران

  دکتربهمن فصیح پور

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی 
با کمک طب سوزنی 

)مورد تایید سازمان بهداشت جهانی(

_____________________
Tel : (514) 267-3454 

جلسات »آشنایی با طب سنتی چینی و اصالح سبک زندگی« هر هفته رایگان برگزار می شود

• Integrative Clinic Dr. Bita - WESTMOUNT
• iLife Health Care Center – WEST ISLAND
• Alfa Care Health Center - LAVAL
• Brossard Health Centre - BROSSARD

مدرسه دهخدا
شنبه ها:  1 تا 5 بعدازظهر
Tel: 438-935-1380

www.dehkhodaschool.com
------------------------

مدرسه فرزانگان
Tel: 514-775-6508

www.farzaneganmontreal.ca
----------------

اجنمن ایرانیان وست آیلند
کالس های فارسی کودکان: 

هرشنبه : ساعت 12/30 تا 15/30
2900 Lake (DDO)

تلفن: 626-5520 )514(
-------------------------

M E K I C
Maison d’Edition

Ketab-e Iran Canada
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777

کتابخانه نیما
5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652

اجنمن دفاع از حقوق بشر 
ایران- مونترال 

www.addhi.net
--------------------

کانون مهندسان و 
آرشیتکت های ایرانی  کبک 

www.aieaq.com
---------------

اجنمن دوستداران زرتشت 
 (514) 731-1443 
--------------------

بنیاد سخن آزاد 
(514) 944-8111 

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

I B N G
همبستگی بازرگانی

www.ibng.ca

اجنمن ادبی مونتریال
www.ilsmontreal.org

--------------------------
اجنمن زنان ایرانی مونترال 

8043 St-Hubert  
iwamontreal@gmail.com

Tel.: 514-516-3007
------------------

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

(514) 274-8117

کافـــه لیت 
www.cafelitt.ca

سازمان آموزشی مولتی ساژ
(514) 770-1771 

3333 Cavendish # 250

اوتـــاوا
رادیوفارسی مناشوم 

دوشنبه ها: 7 تا 9 شب  
CKCU 93.1 FM 

www.PersianRadio.net 

در شهــر  

51
4

<< برگزیدۀ نشریات کانادایی: 
از بهترین رستوران ها

از نظر کیفت غذایی، سرویس و بها 
کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

انواع خورش ها وکباب های 
خوشمزه، باکیفیت عالی

La Maison De Kebab

933-0-933820  Atwater 
Montréal, QC H4C 2H1

کبا�ـسرا

کتابخانه نیما
5206 DECARIE #3

Tel.: 514-485-3652

آغاز 28 اُمین 
سال فعالیت 
دوشنبه تا جمعه: 

 از 5:30 تا 8:30 بعد ازظهر
در هر چه غنی تر شدن 

کتابخانه 
به ما یاری کنید!

• کتاب های خــود را برای 
استفاده دیگران به کتابخانه 

نیما اهدا کنید. 
• اگر به ایران می روید برای 
ارمغان  به  کتابخانه کتــاب 

بیاورید. 

روز جهانی زن
سخنرانی  »کمیته یادمان« 

به مناسبت روز جهانی زن
جتربیات و دستاوردهای زنان کرد 

در جنبش مقاومت مردم کوبانی
____________________

سخنران: پیشمرگه شراره
____________________

این سخنرانی اینترنتی بشکل مستقیم از کردستان 
برگزار خواهد شد.

در محل برنامه از شما با چاى و شيرينى پذيرايى 
خواهد شد.  

زمان: شنبــه 14 مارس 
ساعت 7 شب

از متامی کنشگران و عالقمندان جنبش برابری 
طلبانه زنان دعوت میکنیم 

که در این برنامه شرکت کنند.

کتابخانه نیما
5206 DECARIE #3

Tel.: 514-485-3652

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 

بهروزباباخانی

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه 
برای مهـاجرین

ترم بهاری:    2015
)7 آوریل  -  21 جون( 

Tel.:  : 514-737-3642
5165 Queen-Mary, 3e étage, Montréal, H3W 1X7 محل ثبت نام

ظرفیت محدود

6925 Sherbrooke W. 
Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca

نان سنگک 
کیفیت عالی، 

بهای مناسب
پخــت روز 

<< ساعات کار: 
شنبه و یکشنبه: 8 صبح تا 6 عصر 

سه شنبه تا جمعه: 9 صبح تا 6 عصر
دوشنبه: تعطیل

دلیـوری روزانه  )تلفنی( 
)

  IBNG  انتخابات هیات مدیره
جلسه روز چهارشنبه 18 فوریه اختصاص داشت به جمع 
بندی انجام مسوولیت های هیات مدیره و انتخابات هیات 

مدیره جدید که این مهم انجام شد.
اعضای هیات مدیره جدید عبارتند از: 

خانم ها: گیتی پورمهدی و پروین زرساو؛ 
آقایان: نیما مختارزاده، میثاق قربانیان، نادر بزرگمند، 

و دو عضو دیگر، برای جایگزینی احتمالی آقای رضا نژاد و 
خانم فریده ایزدی، هیات مدیره جدید را تشکیل میدهند.

این جلسه بعلت انتخابات تا ساعت 9/30 طول کشید.

WWW.IBNNG.CA
The Iranian Business Network Group 
(IBNG) is a non-profit organization, 
which brings together Iranian entrepre-
neuers and professionals in the Greater 
Montreal area to help promote and 
support their businesses.

بازرگانی  )همبســتگی    IBNG
ایرانیان( متشــکل  از گروهی از 
مشاغل و شــرکتهای ایرانی است 
که به منظور توسعه شبکه تجاری 
خود و ارائه سرویسهای حرفه ای 
و قابــل اعتماد بــه جامعه ایرانی 
مونترال بزرگ بوجود آمده است.  
هدف مــا در IBNG گســترش 
همکاری اعضاء، گسترش بازاریابی 

برای اعضاء، افزایش آگاهی اعضاء 
از قوانین و اقتصاد موجود جامعه 
و گســترش اثرات مفید گروه بر 
جامعه مهاجر ایرانی مونترال می 

باشد. 
ازشــما دعوت می شود با حضور 
در جلســات هفتگی IBNG که 
بطور مرتب روزهای چهارشــنبه 
هر هفته از ساعت 8 الی 9  صبح 

در رستوران Eggsfrutti   واقع در 
  Saint Jacques  6710  خیابــان
تشــکیل میشــود، با اعضاء این 
گروه آشنا شده و نیازهای خود را 
تامین نمائید. ضمنٌا شما میتوانید 
با مراجعه به وبســایت IBNG به 
آدرس  www.IBNG.ca و با ثبت 
نام در آن، آخرین اخبار و اطاعات 

مربوطه را دریافت کنید. 
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*Avec tout achat d’un ensemble set de chambre de 7 pièces

STORES
Montreal
3400 Crémazie Blvd. E.
514 722-1890

Vaudreuil-Dorion
501 Harwood Blvd.
450 455-9299

Pierrefonds
15757 Gouin Blvd. W.
514 620-1890

* All purchases must be paid in full at time of purchase: Interact, cash or credit cards accepted. No special orders, sale applicable to inventory stocks only. Purchased items must be delivered within 30 days of purchase. Can not be combined
with any other promotion or discount. Does not apply to previous purchases. See in store for details. January 26 and 27, 2013 only.

Laval
1877 Curé-Labelle Blvd.
450 688-1891

Saint-Léonard
6025 Jean-Talon E.
514 259-1890

Brossard
8100 Taschereau Blvd.
450 466-1892

LIQUIDATION CENTERS

May 25 and 26, 2013 only.

TAKE 12 MONTHS TO PAY.. NO INTEREST.. NO DOWN PAYMENT..

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

Magasins Centres de liquidationwww.prillo.ca

Pierrefonds
15757, Gouin Ouest
514 620.1890

Saint-Léonard
6025, Jean-Talon Est
514 259.1890

Laval
1877, boul. Curé-Labelle
450 688.1891

Vaudreuil-Dorion
501, boul. Harwood
450 455.9299

Montréal
3400, boul. Crémazie E.
514 722.1890

>6007343

tous les Meubles doivent être 
vendu! 

la qualité au plus bas prix

Prillo liquide65%
jusqu’à

de
rabais

Meubles prillo

Mega

vente

Beaucoup de pièces uniques, etc.

Dépêchez-vous!

Set de chambre à partir de 1099$ / Ensemble salle à dîner à partir 
de 1599$ / Sofas en tissu àa partir de 499$ / Sofas en cuir àa 

partir de 699$ / Sofas sectionnels en cuir à partir de 879$ / Sofas 
rabatables en cuir à partir de 799$ / Consoles à partir de 299$ 
/ Table à café à partir de 299$ / Table de coin à partir de 199$ / 

Miroirs à partir de 99$ / Bureaux à partir de 699$ /  
Curio à partir de 699$ / Unités murales à partir de 499$ / Matelas 

et sommiers à partir de 299$ / Divans lits à partir de 699$, etc.

879$

999$

999$1399$

1699$ 1099$ 1899$

999$

699$

2299$

879$

699$

Sectionnel

Canapé

Sectionnel

CanapéSectionnel7 mcx 7 mcx

Sectionnel

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

*Ensemble matelas et 
sommier orthopédique 

Dream Star
60” grand lit 99$

*Avec tout achat d’un ensemble set de chambre de 7 pièces
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Montreal
3400 Crémazie Blvd. E.
514 722-1890

Vaudreuil-Dorion
501 Harwood Blvd.
450 455-9299

Pierrefonds
15757 Gouin Blvd. W.
514 620-1890

* All purchases must be paid in full at time of purchase: Interact, cash or credit cards accepted. No special orders, sale applicable to inventory stocks only. Purchased items must be delivered within 30 days of purchase. Can not be combined
with any other promotion or discount. Does not apply to previous purchases. See in store for details. January 26 and 27, 2013 only.

Laval
1877 Curé-Labelle Blvd.
450 688-1891

Saint-Léonard
6025 Jean-Talon E.
514 259-1890

Brossard
8100 Taschereau Blvd.
450 466-1892

LIQUIDATION CENTERS

May 25 and 26, 2013 only.

TAKE 12 MONTHS TO PAY.. NO INTEREST.. NO DOWN PAYMENT..

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

Magasins Centres de liquidationwww.prillo.ca

Pierrefonds
15757, Gouin Ouest
514 620.1890

Saint-Léonard
6025, Jean-Talon Est
514 259.1890

Laval
1877, boul. Curé-Labelle
450 688.1891

Vaudreuil-Dorion
501, boul. Harwood
450 455.9299

Montréal
3400, boul. Crémazie E.
514 722.1890

>6007343

tous les Meubles doivent être 
vendu! 

la qualité au plus bas prix

Prillo liquide65%
jusqu’à

de
rabais

Meubles prillo

Mega

vente

Beaucoup de pièces uniques, etc.

Dépêchez-vous!

Set de chambre à partir de 1099$ / Ensemble salle à dîner à partir 
de 1599$ / Sofas en tissu àa partir de 499$ / Sofas en cuir àa 

partir de 699$ / Sofas sectionnels en cuir à partir de 879$ / Sofas 
rabatables en cuir à partir de 799$ / Consoles à partir de 299$ 
/ Table à café à partir de 299$ / Table de coin à partir de 199$ / 

Miroirs à partir de 99$ / Bureaux à partir de 699$ /  
Curio à partir de 699$ / Unités murales à partir de 499$ / Matelas 

et sommiers à partir de 299$ / Divans lits à partir de 699$, etc.

879$

999$

999$1399$

1699$ 1099$ 1899$

999$

699$

2299$

879$

699$

Sectionnel

Canapé

Sectionnel

CanapéSectionnel7 mcx 7 mcx

Sectionnel

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

*Ensemble matelas et 
sommier orthopédique 

Dream Star
60” grand lit 99$

حراج بی سابقه مبلمان  مبل پریلو 
ختفیف های ویژه پیشواز نوروزی 

برای جامعه ایرانی! 

متامی اجناس 

باید بفروش 
برسد

زمان زیادی بشتابید !  
منانده! 

به قیــمت های باورنکردنی باال 
توجه کنید: 
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کشیش جالل عادلکلیسای اجنیلی فارسی زبان مونتریال 

خداوند محبت است 

هر شنبه: از ساعت 4 بعدازظهر در وست آیلند 
FAIRVIEW Alliance Church:  220  Hyman,   DDO

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اگر احتیاج به دعا دارید -  همچنین برای دریافت 
فیلم »زندگی مسیح« و جزوات مسیحی  )رایگان( - 
(با تلفن ما متاس بگیرید:     514-999-5168 
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زبان مادری مونتــریال..
      و مـــا... 

توجه:به علت 
محدودیت جا، 

بلیت خود را از هم اکنون 
تهیه کنید. 

در محل 
Salles De Réception 
Du Boisé 
719 Saint-Jean-Baptiste
Mercier, QC, J6R 1G3
بهای بلیت:
بزرگساالن: 25 دالر 
زیر  10 سال: 10دالر
در محل:   30 دالر 

تهیه بلیت در تپش
Tel.: (514) 223-3336
کلبه عموجان، شاتو بیگل 
-------------------
Info: 514-266-1303

در شاتوگی 

ریم هب پیشواز نوروز 1394  ربویم  جشن اهی ملی اریانی را گرامی بدا

چای و قهوه، 
میوه و شیرینی و .. 

آش رشته و آجیل 
چهارشنبه سوری

ساالد، ساندویچ همراه با بوفه سرد پذیرائی: 

رقص  و پایکوبی 

با دی جی آلکاپون

و پریدن از روی 

آتش  همراه با 

آتش بازی، ترقه و... 

زمان: سه شنبه
17 ماه مارس 2015

از ساعت:  5بعدازظهر تا نیمه شب  

توجه: 
برای 

حمایت از 
برنامه 

 )اسپانسر(
با ما 

متاس 
بگیرید

32
مونترال شهر عجیبی است... 
از خوبی زمستان زمهریرش، همین 
بس که غروبــی ندارد تا تنگ آن 
دلت بگیرد... چرا که آسمان تا خود 
صبح روشن و سرخ است... به خود 
می آیی و میبینی ساعت از نیمه 

گذشته و فردا آغاز شده است...
مبل را چرخانده بودم رو به پنجره 
و به برفهایی که نرم و آرام روی لبۀ 

تراس می نشستند، خیره ماندم. 
معجزه ی بزرگی اســت این نرم 
باریدن و در یک چشم برهم زدن 
همه جا را سپید کردن... و تصور 
اینکه اگر این برف بجای ســپید، 
هر رنگ دیگری بود، چه بدمنظره 

میشد این شهر...
در همین افکار پراکنده، غوطه ور 
بودم که در زدند. نامنظم و محکم. 
جز او که میتوانست باشد. از پشت 
در هم میتوانســتم نشاط دنیای 

کودکی اش را حس کنم. 
با عجله رفتم و در را به روی صبر 
نداشــته اش، گشــودم. بی آنکه 
نگاهم کند، ســام کوتاهی کرد، 
کفش هایش را همانجا درآورد و با 

عجله به سمت پیانو رفت. 
خندیدم و در را بستم. 

گفتم:"چــه خبر شــده دختر!" 
گفــت:"زود بیا که یــک آهنگ 

جدیــد یاد گرفتــه ام. 
میدانم عاشقش هستی" 
کنجکاو شدم و صندلی 
را کنار پیانو گذاشتم و 

گفتم: 
"بــزن عزیــزم که بی 
صبرانه منتظر شنیدنش 
هستم"... هیجان خاصی 
چشــمانش  داشــت. 

میدرخشید. 
از وقتی پدرش در کاس 
پیانــو ثبت نامش کــرده، حالش 
دگرگون اســت. گویا بــه دنیای 
ناشناخته ای پا گذاشته که فقط 
متعلق به خودش است. هر هفته 
بعد از کاس با هیجان به خانه ام 
میاید، تا برایم آهنگ های جدیدی 

را بنوازد و مرا سرمست کند...
کمی دستانش را گرم کرد و یک 
مرتبه... نت ها در تمام فضا پراکنده 
شــدند و خانه مملو شــد از هزار 

خاطره و رنگ...
دیگر نمی دیدمــش... فقط صدا 
بــود و روح من که بــا هر ضربه 
سرانگشتانش، در کوچه پس کوچه 
های دیار پرمی کشید و بی اختیار 

اشک به چشمانم می نشست... 
میدانست این اشک غصه نیست... 
قبا دیده بود چه حالی میشــود 
وقتی به یاد دوست داشتنی هایم 
می افتم. بعد دقایقی که نمیدانم 
چطور گذشت، دســت کشید و 
با همان نگاه کودکانه و مهربانش 
خنده ای کرد و گفت: "میدانستم 
خوشت می آید. پدر گفته عاشق 

آهنِگ گِل سنگم هستی". 
بوســه ای بر پیشــانی اش زدم و 
گفتم:"خوشــم می آید؟ دیوانه ام 

کرد عزیزکم". 
دوباره خندید. 

بلند شد و از کشوی میز کنار مبل، 
که همیشه آنجا برایش یک ظرف 
اسمارتیز رنگی آماده نگه میدارم، 
یک مشت برداشت و در دهانش 

ریخت...
بعد با همان شیطنت خاص خودش 
گفت:"راستی یک سورپرایز دیگر 

هم برایت دارم". 
گفتم:"دیگر چه داری بگو تا قلبم 
نمانده از حرکت". دســت کرد در 
جیب پیراهنش و یــک کاغذ تا 
شــده ی کوچک بیــرون آورد و 
به ســمتم گرفت. گفت: "بخوان 
خودم نوشــته ام". بــا کنجکاوی 
کاغذ را گشــودم و مات ماندم به 
آنچه میدیدم. زبانم بند آمده بود. 
دست خط کودکانه و زیبایش که 

به فارسی نوشته بود
»من مادر و پدر را دوست دارم. 

من تو را دوست دارم...«
و  نگریســتم  چشــمانش  بــه 
گفتم:"جان دل تو کی فارســی 

آموختی که من بی خبرم". 
گفــت:"دو ســه هفتــه اســت. 
میخواســتم ســورپرایزت کنم". 
گفتم:"میشود این را من نگه دارم؟ 

آخر عاشق خطت شده ام". 
گونه های کوچکش گل 
انداخت و ســرش را به 
نشانه ی تایید تکان داد. 
دوباره بوسیدمش و قول 
هدیه ای خاص را به او 
دادم. به پهنای صورتش 

خندید و رفت...
آمدم کاغــذش را الی 
دیدم  که  بگذارم  تقویم 
بیست و یکم فوریه است 

و روز جهانــی زبان مادری... و چه 
شــیرین اســت این زبان شیرین 
فارسی. زبانی سرشار از عشق و مهر 

و دوستی...
چــه خوب که در ایــن جزیره ی 
عجیب و دور، کودکانمان دریابند 

که چه لذتی دارد نوشتن به زبان 
مادری...

•
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 ..پیش پرداخت% 01فقط                      .دالر 008,811قیمت از  . 
 .........مالیات  با استفاده از تخفیف +     ..

 

 
 

 

 (ت محدودای مدبر) با شرایط و قیمتهای باورنکردنیخوابه 2و 0فروش واحدهایپیش              
  دقیقه پیاده از ایستگاه متروی فرونت نک 5دقیقه از مرکز شهر و  01بفاصله 

  ر سرپوشیدهمرکز فرهنگی و استخ و بارها، پارکها، و سوپرمارکت ها و رستورانها" پرومناد انتاریو"نزدیک مراکز خرید 

 طراحی طبق باالترین استانداردهای ملی کانادا استفاده بهینه از فضاها با نور زیاد 

  با پنجرهفوت  8به ارتفاع فوت مربع  011حدود هر واحد دارای یک اتاق بزرگ  

 و یک سرویس بهداشتی مشترک و محل پارک دوچرخه در زیرزمین آپارتمان اضافه بر مساحت 

  در دو طبقه شامل نیم طبقه و تراس خصوصی در طبقه چهارمطبقه سوم واحدهای 

 (ماشین لباسشویی و خشک کن-ماشین ظرفشویی-اجاق-یخچال)هر واحد شامل لوازم خانگی برقی نو 

  :بعالوه    ...پرداخت هزینه محضر شما توسط ما             
            ~VOLKS WAGEN JETTA~     

   ~جتا فولکس واگن~ قرعه کشی یک دستگاه                

 ( دالر 05111)یا معادل دالری آن             
 بین خریداران                               

 
 4567-298-514      5472-574-514           :تلفنهای دفتر فروش             

  www.nuvodevelopment.ca       : وبسایت پروژه 
   

Address: 
2855 Ontario E./2005 Wurtele 
Ville-Marie (Montreal) 
QC H2K 1X6 

 

Tickets available at Tapesh Digital: (514)223-3336/(514)241-4548
Online tickets: www.placedesarts.com

SATURDAY APRIL 4th,
 IN PRESTIGIOUS
PLACE-DES-ARTS

Place-Des-Arts, Salle Wilfrid-Pelletier: 175 Sainte-Catherine Street West
Montreal, H2X 1Y9 Métro Place-Des-Arts Show starts at 21:00

Perspolis Entertainment proudly presents:

The Persia
n Diva

Designed by:Studiophotobook.comGOOGOOSH / x¼¬¼¬

GOOGOOSH  CONCERT IN MONTREAL
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یونایتد،مناینده رمسی
 قطر ایرالینز

اوکازیون رقابت ناپذیر سفر به ایران
از مونتریال به

 تهران  مشهد شیراز
7626 Yonge Street, Unit  5
Thornhill, ON   L4J 1V9
Tel.: 905-882-5720
Toll Free: 1877-626-9700
unitedtours@bellnet.ca
www.unitedtours.ca

1620 Sherbrooke O, 
(Corner : GUY) 
Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866

انواع ساندویچ های
تنوری، آبگوشت تنوری 
نان داغ کباب چاق!

انواع غذاهای ایرانی 
برای ذائقه  ایرانی
نوشابه های الکلی
و غیر الکلی

با منوی جدید 
با قیمت های عالی 

در محیطی گرم، 
           زیبا و  پرنشاط 

پاتوق عموجمال
انتقـال ارز

 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده   
برای شرکت ها و موسسات جتاری

به مدیریت یحیی هاشمی پور

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

الیت فارکس 

1449 St. Catherine W   Montreal Qc. H3G 1S6

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

23 سال سابقه خالـصاهن ما    بی ردیغ رد خدمت شماست ؛ 
تصمیمی با ما مشورت کنید.

قـبل از ره

)خضر(صرافی 

خریدار هیچگونه وجهی بابت کمیسیون منی پردازد 
       بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان
همراه با شما در انتخاب، خرید و فروش 

با  هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه  دخلواهتان شوید 
مشاوره و ارزیابی رایگان

مهندس راه و ساختمان 
از پلی تکنیک تهران 

با 28 سال سابقه 
در سرمایه گذاری 

و ساخت مسکن 

مسعود هاشمی

مشاور  امالک  مسکونی 
در مونترآل و حومه 

Cell.: 514-298-4567

                                    Immo-Plus 
MASOOD 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
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انجمن دوستداران زرتشت 
برگزار مى كند 

پاسدارى از جشن هاى ملى خويشكارى هر ايرانيست! 

ننن  ھھار هههه ووری 
همراه با دى جى 

آجيل چهارشنبه سورى 
و برنامه هاى گوناگون ديگر 

ساندويچ سرد در اين جشن بفروش مى رسد. 
(كيترينگ نسيم) 

ش افروز 
آت

 (حاجى فيروز) 

م پريدن 
مراس

ى آتش 
از رو

زمان :  سه شنبه  ۱۷  مارس  ساعت  ۱۹
Palace جا: سالن زيبای

وروديه  :   15 دالر 
زير 5 سال  :        رايگان 

تلفن آگاهی: 
514 325 3012
514 808 5070

فروش بليت: تپش ديجيتال 
514-223-3336

از کسانی که با لباس های محلی ايران در اين جشن شرکت کنند سپاسگزارخواهيم بود 

   Métro: Montmorency

1717-Boul le Corbusier
Laval, QC H7S 2K7

cÉlÉbrons chaharshanbe souri
Une soirée riche de la culture Perse!

کلینیک دندانپزشکی آریا 
در مرکز شهر

دکتر شهروز رضانیا          جراح دندانپزشک 
دکتر مهری حیدری         جراح دندانپزشک 
دکتر مهبد مظفری دانا    جراح دندانپزشک 

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.           Dr. Mehri Heidari D.M.D.   
Dr. Mahbod Mozafari Dana 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  
Zoom 2 ACP سفید کردن دندانها توسط دستگاه  

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
  دندان اطفال 

  گذاشتن دندانهای مصنوعی 
  پر کردن دندان ها )همرنگ دندان( 

CEREC AC Bluecam   

1834 Ste Catherine W.  Suite 200
Montreal, Qc H3H 1M1     (Metro: Guy)

Tel : (514) 933-3337
www.clinique-arya.com

���������������������������������������
�	�

Montreal, Quebec  H3H 1M1 

Tel.: (514) 933-3337,   Fax: (514) 933-2861

1834  Ste-Catherine W.,  Suite 200
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Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.                Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.                              Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

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

1834  Ste-Catherine W., Suite 301

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Member of International Association of Orthodontics 

www.clinique-arya.com

www.clinique-arya.com
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Member of International Association of Orthodontics 

قبول کلیه 
بیمه های مدیکال 

و بیمه های دانشجوئی 

  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
 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)

دکترریموندرضایی 
Dr. Raymond Rezaie

7روز 
هفته 

پزشکان خانواده:
Dr. RAYMOND REZAIE 
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. NAVEEN GARG
Dr. VAN TINH DUONG
Dr. DAVID PATTERSON
Dr. ZIAD SUBAI
Dr. FARIDA TURQUI
Dr. IANNING YANG
Dr. XIAO YISU __________________

جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق 
و بینی، قلب، جراح عمومی،متخصص 

زنان،جهاز هاضمه،انکولوژیست،
جراح کلیه و مجاری ادرار،
بیماری های عفونی و... 

 پزشک خانواده 

بدون وقت قبلی
Family Physician 
(Without Appointment)

 اورژانس
 پزشکان متخصص 

       جهت امراض
Specialist doctors

پزشکان  متخصص: 

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5  

Clinique Medicale Alphamedic 
Centre-Ville

Tel.: (514) 933-8383   
�������������

Guy Concordia

پزشک خانواده: اورژانس 

اجنام آزمایش خون 
در محل کلینیک 

جواب در 24 ساعت 

DR JEAN LOUIS BOURQUE 

ختنه کودکان: 0 - 6 سالگی 
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کلیه تعمیرات  اتومبیل های 
     آمریکایی، اروپایی، ژاپنی  

 تعویض روغن 
 تعویض الستیک، باالنس چرخ ها 

 تون آپ     سرتیفای اتومبیل 
 ترانسمیشن  و...
 با 20 سال سابقه 

     در خدمت ایرانیان عزیز 

اتومکانیک وست مونت )سیروس اتو(

خلیل  
)سیروس( 
Tel.: 514.931.2888شهروئی 

__________________
Westmount 2000 
(CYRUS AUTO)
8151, boul Montréal-Toronto, door 104
Montréal-Ouest, QC H4X 1N1

برای بهترین قیمت تعمیر 
و ضمانت با ما مشورت کنید 

1118 Ste-Catherine W., 
Suite 504     
Montreal, Qc   (Metro: Peel)
Tel: 514-940-1642 
        514-940-1643 
Cell: 514 834 2166  
Fax: 514-868-1115    
Email: maryagency@gmail.com 

   بیش از 17 سال سابقه 
   در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال 

   پرواز به شهرهای  تهران، 
     مشهد، شیراز و... 

   تور مسافرتی به اروپا، کارائیب و...  
   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی    
   کروزها ویژه، هتل، اتومبیل و.. 

T.A.M Travel آژانس
 مسافرتی  

با قیمت های رقابت ناپذیر مشاور مجرب شما: مهری صدوقی

با عرض خوشامدگویی به تازه واردین محترم 

گــــروه الگــانس 
برنامه های فاینانس و لیزینگ ویژه تازه واردین 

جهت خرید خودرو 
 )New & Pre-owned(
را از طریق بانک های مختلف 
به شما عزیزان ارائه می کند. 
برای دریافت اطالعات بیشتر 

از سایت اینترنتی ما بازدید فرمایید: 
www.eleganceleasing.com

اکازیون عالی برای سرمایه گذاری 
فرانچایز  رستوران  نو 

___________________________________

DQ
___________________________________

در مونتریال  و  حومه  برای فـروش 
برای اطالعات بیشتر با شماره: 

514-952-7344
 متاس بگیرید 

اسپانسر شده توسط: 
گروه الگانس 

DQ 
recherche 
un gérant.
Envoyez votre CV 
par fax au 514-482-4900

_________________
6400-A St-Jacques W.
Montreal, Qc. H4B 1T6

Tel.: 514-482-4500
sale@eleganceleasing.com

برنامه های فاینانس و لیزینگ ویژه تازه واردین 
برای دریافت اطالعات بیشتر از سایت اینترنتی ما بازدید فرمایید: 

www.eleganceleasing.com

Lease or Purchase Pre-Owned Vehicle
Lowest Price Guaranteed

Lincoln MKZ
2014; $29,800 
or $72 per week

Mercedes GLK350 
2012; $28,900 
or $93 per week

Hyundai Elantra 
GL 2012; $11,300 
or $36 per week

Nissan Rogue 
2012; $12,490 
or $40 per week

__________________
290, rue Murray

Montréal, Qué  H3C 2E2

Tél. : 514-419-1661
info@arte-montreal.com

با صرف کمترین هزینه:از »آرته« خشنود و با دست پر برمیگردید - گارانتی! 

ازشیر مرغ 
تا جان آدمیزاد!! 
به بهای باورنکردنی 

در فضای 13هزار فوت مربع:  
اجناس دست دوم 

لوازم آشپزخانه، ساختمانی، جناری، 
مکانیکی، وسائل الکترونیکی، لوازم برقی، 
لوستر، آباژور، آینه، قاب عکس های نفیس، 
عتیقه جات، انواع لباس، اسباب  بازی بچه 
ها، میز، صندلی، کمد، وسائل ورزشی، 

دوچرخه، اسکی، سرامیک، بلورجات و... 

در مرکز شهر 
مونتــریال

7 روز هفته 
باز است
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> 500 MB OF dATA2

> Unlimited Canada-wide  
 anytime minutes3

> Unlimited messaging4

 (international text, picture and video messages)

> Call display and Voicemail5

1

$47
per month

mobifone... We follow you everywhere!

Offers are subject to change without notice. Taxes extra. 1. Smart and Max plans available with a 2-year Tab24 agreement. Data is a monthly service with Smart plans. Additional long distance, roaming, data, add-ons, provincial 9-1-1 fees 
(if applicable) and taxes are extra & billed monthly. 2. Additional data: $5/100 Mb, charged in $5 or $10 increments. Visit fido.ca/roaming to learn more about data roaming pay-per-use rates. 3. Airtime includes calls from Canada to Canadian 
numbers only, billed by the minute. Each additional minute costs 45¢ (20¢ for Call Forwarding). 4. Plans include messages sent from Canada to Canadian, U.S. and international wireless numbers. Sent/received premium messages (alerts, 
messages related to content and promotions) and messages sent while roaming not included and charged at applicable rates. 5. Service includes up to 3 messages, each 3 minutes in length that can be saved up to 3 days. 6. Offer available 
on new Smart Plan activation with 2-year Tab24 agreements with a minimal monthly fee of $47 on the LG G3 after a $100 credit on the customer’s second bill. Offer ends 03/14/2015. A device savings recovery fee applies in accordance with 
your service agreement. If, for any reason, you downgrade to a lower tier plan category during your term, then you will be charged a one-time price plan downgrade fee as set out in your service agreement. TMFido and related names & logos 
are trademarks used under licence. © 2015 Fido Solutions

Montreal 
Complexe Desjardins 
175, René-Lévesque Blvd. W., #236  

 Place-des-Arts | 514 669-1880

Place du Quartier (Chinatown) 
1111, St-Urbain St., Suite r19a 

 Place-des-Arts | 514 667-0077

Place du Parc 
3575 du Parc   

 Place-des-Arts | 514 677-8009

Place Alexis Nihon 
1500, Atwater Ave., #F-01  

 Atwater | 514 939-5552

1314, Ste-Catherine St. E. 
 Beaudry | 514 750-3436

4190, St-Laurent Blvd.  
 Mont-Royal  | 514 439-9934

101, Mont-Royal Ave. W.  
 Mont-Royal | 514 448-6996

Le Boulevard Shopping Center  
4270, Jean-Talon St. E., suite 68  
514 887-7784  

961, Decarie Blvd. 
 Côte-Vertu | 514 419-8446

436, Jean-Talon W., #100 
 du Parc | 514 272-2355

Place Forest 
10539, Pie-IX Blvd.  
514 325-7100

Place Bourassa Shopping Center 
6000, Henri-Bourassa Blvd. E., K14  
514 927-6624

680, Jarry St. E.  
 Jarry | 514 490-0099

Centre Commercial Wilderton 
2665 Van Horne Ave., #A001-90 
514 739-6838

Galeries des Sources 
3237, des Sources Blvd., Suite 5  
514 542-3436 

South-Shore 
Greenfield Park  
3310, Taschereau Blvd.  
450 465-5757

Beloeil  
Mail Montenach 
600 Laurier Blvd., K02  
450 281-3436

Winning, winter deals
Ben Omrani
Place Newman
2101, Av. Dollard, Lasalle

514 595-7100

NEW

0$
LG G3

with a 2-year tab24 agreement 
after a $100 bill credit.

Reg.: $100

6

بهنام  عمــرانی 
درخدمت جامعه محترم ایرانیان مونتریال 

___________________________

برای دریافت اطالعات بیشتر 
همین امروز با ما متاس بگیرید.

سالن آرایش وزیبایی شهرزاد

               • کوپ  
         • رنگ • مش  

    • هایالیت و فر
• صاف کردن مو با 
کراتین• تاتوی ابرو

  • براشینگ  • بند و 
ابرو  • اپیالسیون 

• شینیون • مانیکور 
میکـــاپ عروس 
•پدیکور    • فیشال

• جوان سازی پوست  
با کریستال

Microdermabrasion

SHAHRZAD BEAUTY SALON

UNISEX
6963 Sherbrooke W. Montreal, QC. H4B 1R1

514-489-6901

سالن ویژه برای خانم های با حجاب  

اسپشیال چهارشنبه ها

جشن نوروز بنیاد نیما 
به هنرمندی 

 گروه موسيقى پاپ

خوانندگان: 

ماندانا روشن و  رضا هومن  

كيبرد: ناصر بالشى 

بهمراه گيتاريست: 

سعيد

بهاران خجسته باد
جشن و پايكوبى نوروز ١٣٩٤
تهيه و تنظيم موسيقى: تپش ديجيتال 
با هنر منايى دى جى آيدين  
خوراک هاى خوشمزه و متنوع رستوران و كيترينگ 
كبابسرا در مكان بفروش ميرسد.
فروش انواع نوشابه هاى الكلى و غير الكلى 
در مكان جشن
زمان جمعه ٢٧ مارس 
ساعت  ٧:٣٠ شب تا ١٢ نيمه شب
مكــان:
 Centre Elgar de L’Île-des-Sœurs, 
260, rue Elgar
در شهرک نانز آيلند، مركز فرهنگى الگار،
اتوبوس ١٦٨ از مترو مک گيل
ورودى: بزرگساالن ١٥ دالر | زير ١٨ سال ١٠ دالر 
ــــــــــــــــــ

حمايت كنندگان: 
استودیو فتو ُرز - آقاى صادق رضی
مشاور امالك شرکت »ساتن« آقاى فیروز همتیان
شرکت ساختمانی المبدا - آقاى مهرداد امیرى
گاراژ وست مونت آقاى خلیل شهرویی
نمایشگاه اتومبیل اُلتیمکس- آقاى حمید پازوکی
مشاور امالك شرکت »اگات« آقاى رضا نژاد 
شرکت تولیدى پوشاك جهان- کلکسیون ویدا
کلینیك دندانپزشکی دکتر حمید شاکرزاده
انجمن دوستداران زرتشت
فروشگاه فیلم و موسیقی تپش دیجیتال

محل فروش بلیط:
 تپش دیجیتال

تلفن آگاهی
 ٥١٤٩٦١٧٩٧٣
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 کانترتاپ برای حمام 
و آشپزخانه رویایی شما

________________

 به بهایی باورنکردنی 
<< برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین  امروز 
با ما متاس بگیرید: 

514-952-7400
514-694-9692

برترین و مرغوب ترین سنگ های گرانیت

سنگ های گرانیت، کوارتز
WWW.GRANITEISLAND.CA 

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty
3675 DES SOURCES، SUITE  109
D.D.O., QC  H9B  2T7
Tel.: 514-683-8686 
nader.khaksar@gmail.com

مشاور امالک:  
مسکونی و جتاری 

با بهای اجاره، صاحب خانه  دخلواه خود شوید!
ارزیابی 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 Non residents  با کمترین پیش پرداخت 
هدیه 1000 دالری برای هزینه محضر 

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492 اوکازیون عـالی

برای زندگی و یا 
سرمایه گذاری

2004 construction 
ile des soeurs 

$279000
2005 downtown 

best view 
2 bedrooms

 $385000

شرکت حمل و نقل بین املللی 
LOADEX TRANSPORT INC

خدمات حمل و نقل:   هوایی، دریا یی و زمینی
سرویس هوایی به شیراز، تبریز، تهران، 

اصفهان،کرمانشاه و مشهد
ایران، سراسر کانادا، امریکا و سایر نقاط جهان

سرویس کامل حمل برای واردات و صادرات کاالها  

Tel.:514-234-3399  Fax.:514-685-3168
info@loadextransport.com        www.loadextransport.com

______________
Morteza Jamali
Mutual Funds Representative 
  and Financial Security Advisor
Investors Group Financial Services Inc. 
Financial Services Firm
Phone: 514-334-1404 ext 3364
Cell: 514-805-3883
Email: morteza.jamali@investorsgroup.com
Web: www.investorsgroup.com/en/morteza.jamali/home

فصل RRSP در می رسد
با به حداکثر رساندن میزان RRSP، مالیات ها را کاهش 

داده و درآمد بازنشستگی خود را افزایش دهید.  

مرتضی جمالی
مناینده منابع سبد سهام 
و مشاور امنیت مالی

 RRSP میلیون ها نفر از کانادایی ها میزان سهم
استفاده نشده ای دارند 

که قابل انتقال به سال جدید است. 
استفاده از این فرصت و ایجاد مشارکت تا سقف این 

میزان به شما کمک می کند تا:
مالیات های امروزتان کاهش یافته،

درآمدتان را به هنگام بازنشستگی افزایش داده 
    و در دوران بازنشستگی به سبک 
         مورد عالقه تان زندگی کنید.

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

   <<<   قبل از ٢ مارس ٢٠١٥ 
- که آخرین مهلت RRSP است-  

با ما صحبت کنید، 
تا در نتیجه آن بتوانید از مزایای کوتاه و بلندمدت 

به حداکثر رساندن RRSP خود 
بهره برداری کامل را اجنام دهید. 
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فوتبـال... 

برجن مرغـوب پری 
<< محصول هندوستان در خور سلیقه مشکل پسند ایرانی

در انواع گوناگون 

www.akhavanfood.com

سنتی سیالدودیمعمولی

ایران 

د 
یلن

ت آ
وس

>> West Island: 
15760 boul Pierrefonds  
Tel.: 514-620-5551

سوپر
اسپشیال های 

عالی 
� 

همه روزه در 
اخوان وست آیلند 

کیفیت شرایتون! 
با قیمت سیدامساعیل!

د!
شوی

د 
تح

ن م
جها

ی 
ها

ی 
ه ـّ

لُ  ال
تبا

فو

گاه یک 
از ن

دوآتیشۀ 
استقاللی  

مونتریــالی

9

دیدوبازدیدو ضیافت 
 مارسبزرگ نوروزی 

نبه 21
ش

در سالن شکوهمند 

Embassy
 Plaza

در این مجال به بررسی واگذاری 
اســتقال و پرسپولیس به بخش 
خصوصی، هفته ی بیست و یکم 
لیگ برتر و روز اول جام باشــگاه 

های آسیا می پردازیم.
طبق پیش بینی ها، هیچ شخص 
حقیقی یا حقوقی بابت خرید دو 
تیــم تهرانی پاپیش نگذاشــت و 
مزایــده اول در تاریخ 28 بهمن 
1393 با شکســت مواجه شــد. 
خریداران بالقوه این دو تیم، قیمت 
باال و نحوه پرداخت مبلغ را مشکِل 
پیِش روِی این معامله ذکر کردند. 
به هر حال در جلسه هیأت واگذاری 
که در ســازمان خصوصی سازی 

مزایده  زمان  شد،  برگزار 
دو باشــگاه اســتقال 
تعیین  پرســپولیس  و 
شــد که بر این اساس 
 19 سه شــنبه   روز 
اســفندماه سال 1393 
مزایده رســمی این دو 
باشگاه انجام می گیرد. 
همچنین آخرین فرصت 

متقاضیــان خریــد این دو 
باشگاه برای ارایه پاکت های 
مزایــده، روز دوشــنبه 18 
اسفند ماه تعیین شده است 
که خریداران تا پایان ساعت 
اداری ایــن روز فرصت ارایه 
پیشنهادات خود را خواهند 
داشــت. البته این بار %25 

مبلغ کل، بصورت نقد و مابقی طی 
اقســاط چهار ساله قابل پرداخت 

می باشد.
هفته بیســت و یکــم لیگ برتر 
فوتبال ایران -جام خلیج فارس- با 
برگزاری 8 بازی به پایان رســید. 
در ابتدا، پیکان و نفت تهران پس 
از انجام یک بازی بحث برانگیز بر 
سر تصمیمات داور، به تساوی یک 
بر یک رضایت دادند. ســایپا هم 
توانست با نتیجه باورنکردنی 3 بر 
1 فوالد خوزستان قهرمان فصل 
پیش را شکست داده و تا رده هفتم 
جدول خود را باال بکشد. تیم سایپا 
در ایــن فصل با هدایت جالی پا 
به میدان نهاده و علی رغم هزینه 
بسیار پایین در فصل نقل و انتقاالت 
و استفاده از جوانان گمنام، تا کنون 
نتایج بسیار خوبی گرفته است. آقا 
معلم )مجید جالی( همچنان پای 
اعتقادات خود ایستاده و جوانگرایی 
را تنها راه حل نجات فوتبال بیمار 

ما می داند.
مجموعــه راه آهن پــس از کش 
و قوس های فــراوان از طرف قوه 
قضاییه به وزارت نفت بابت قسمتی 
از بدهی های بابک زنجانی)مالک 
ســابق این تیم( به این وزارتخانه 
واگذار شــد. مدیران راه آهن پس 
از برکناری علی لطیفی، ســکان 
هدایت تیمشان را به فرهاد کاظمی 
ســپردند. این تیم باالخره پس از 
مدتها، یک نتیجه ی خوب بدست 

آورد و توانســت پدیده 
مشهد را یک بر صفر شکست 

دهد ولی این تیــم همچنان در 
قعر جدول دست و پا میزند. نفت 
مسجد سلیمان هم با نتیجه 2 بر 
1 بازی را به تراکتور سازی تبریز 
واگذار کرد. تراکتور سازی از غفلت 
استقال، فوالد و سپاهان استفاده 
کرد و خود را به رده دوم، پشت سر 
نفت تهران رساند. داربی اصفهان 
هم با تســاوی یک بر یک خاتمه 

یافت. ذوب آهن که جان تازه ای 
گرفته، با این نتیجه به رده ششم 
جــدول صعود کرد. ملــوان بندر 
انزلی هم در ادامه نتایج خوب خود 
با فیروز کریمی، 3 بر 1 استقال 
خوزستان را در اهواز شکست داد 
تا از منطقه سقوط فاصله بگیرد و 
با 21 امتیــاز در رده یازدهم قرار 
گیرد. پرسپولیس هم نتیجه ای 
بهتر از تساوی بدون گل در برابر 
صبا کسب نکرد تا همچنان هیأت 
مدیره این تیم به دنبال جانشین 
برای حمید درخشــان باشند. در 
این بین نام افشین قطبی و برانکو 
ایوانکوویچ بیشتر از بقیه به چشم 

می آیند.
اما استقال تهران نتوانست روند 
پیروزیهای خود در نیم فصل دوم 
را ادامه دهد و در تبریز با گسترش 
فوالد به تساوی بدون گل رضایت 
داد. چند روز قبــل از این دیدار، 
جاسم کرار هافبک طراح استقال 
از طرف کمیتــه انضباطی، بابت 
حرکات نامناسب در بازی قبل، دو 
جلسه از همراهی تیم محروم شد. 
اســتقال به این مسأله اعتراض 
کــرد و این رأی ســاعاتی قبل از 
بازی با گسترش به حالت تعلیق 
درآمد و کرار توانست در این بازی 
شــرکت کند، گو اینکــه از نظر 
روحی آمادگی این بازی را نداشت. 
جالب اینجاســت کــه در عین 
ناباوری، در جلسه رسیدگی به این 

پرونده بعــد از بازی، وی 
را 3 جلســه از همراهی 

استقال محروم کردند.
حال باید دیــد که این 
کارشــکنی هــا در کار 
اســتقال بــه ائتــاف 
فردوســی پور-نکونــام-

کیروش علیه قلعه نویی، 
ربط پیدا می کند یا خیر؟! مسأله 
ناراحت کننده در این باب، بازیچه 
قرار گرفتن بازیکنانی است که به 
تازگی از این تیم جدا شــده اند و 
با تحریکات این ائتاف، هرازچند 
گاهی، مصاحبه ای علیه استقال 
و مربی اش انجام می دهند. البته 
فردوسی پور به همین 
بسنده  ها  کارشــکنی 
نکرده و از تریبونی که 
در اختیــار دارد نهایت 
اســتفاده را میبرد و به 
به  ممکن  طریــق  هر 
اســتقال ضربــه می 
اخیر  نمونــه  زند. 
وی  تحریــکات 
تمسخر  مورد  هم 
قراردادن امیر قلعه 
نویــی و پخــش 
یک  خنده  صدای 
نوزاد روی حرفهای 
اوســت. البته قلعه 
نویی و مجموعه استقال بابت این 
حرکت، به دادگاه فرهنگ و رسانه 
شــکایت کرده اند و فردوسی پور 
3 روز مهلت دارد که جهت ادای 
توضیحات به ایــن مرکز مراجعه 

کند.
جام باشگاه های آسیا هم وارد روز 
اول خود شد. بغیر از پرسپولیس، 
دیگــر تیمهای ایرانــی حاضر در 
این جام، نتایج قابل قبولی کسب 
نکردند. در روز اول، پرســپولیس 
توانست با ارائه یک بازی تهاجمی 
و رو به جلو، ِلخویا قطر را 3 بر صفر 
شکست دهد. با این پیروزی فعًا 
درخشان از زیر بار فشار انتقادات 
خارج شده و پروژه آوردن قطبی یا 
برانکو به جای وی، به حالت تعلیق 

در آمده است.
در دیگــر بازیها هم نفت تهران با 
نتیجه 2 بر 1 بازی را به پاختاکو 
ازبکســتان واگذار کــرد. علیرضا 
بیرانونــد دروازه بــان نفت روی 
دریافت هر دو گل مقصر اصلی بود. 
فوالد خوزستان در اهواز به تساوی 
بدون گل با السد قطر رضایت داد. 
تراکتورســازی هم بازی را 2 بر 1  
به َنَسف قارشی ازبکستان، واگذار 

کرد.  توضیح عکس ها:
1- مجید جالی
2- فرهاد کاظمی

3- حمید درخشان
4- افشین قطبی

5- برانکو ایوانکوویچ
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مدیریت زندگی
قبل از شروع تجارت جدید، 
حتما این            نكته را بررسی کنید

مطمئنــًا می دانید که بین یک 
ایده خوب و شــروع فوق العاده 
فاصله زیادی است. اما خیلی ها 
نمی  دانند که چطــور باید این 
شــکاف را پر کنند. اگر دوست 
دارید بدانید قبل از شــروع یک 
تجارت تازه چه چیزهایی را باید 
تجزیه و تحلیل کنید تا زمان و 
سرمایه تان را تلف نکنید، تا پایان 

مطلب را دنبال کنید.
•

1. آیا برای شروع آماده اید؟ 
اگــر در حال حاضر کارمند یک 
شرکت هســتید، شــروع کار 
خودتان بعنوان یک کارفرما یک 
تغییر بزرگ در سبک زندگی تان 
است. نباید به اشتباه تصور کنید 
که این بهترین راه برای این است 
که سریع پولدار شوید یا اینکه از 
مشکات فرار کنید. شروع یک 
بیزنس جدید کار سختی است 
و نیاز بــه تصمیم گیری قاطع و 
یادگیری دارد و در طوالنی مدت 
جواب می دهد. پس قبل از شروع 

خوب فکر کنید.
•

2. آیا مشتری که پول و تقاضای 
الزم را داشته باشد، وجود دارد؟ 
اینکه تصور کنیــد این ایده به 
نظــر خودتان جذاب و بی نظیر 
اســت به این معنی نیست که 
همه همین تصــور را خواهند 
داشــت. ممکن است مشتریان 
از یک کاال خوششــان بیاید اما 
اکثر افــراد فقط برای چیزهایی 
که »نیــاز دارند«، چــه از نظر 
احساســی و چه فیزیکی، پول 
خرج می کنند. خیلی وقت ها هم 
کســانیکه به آن کاال نیاز دارند، 
پول کافی برای خرید آن ندارند. 
حتمًا برای بررسی این موضوع از 

متخصصین کمک بگیرید.
•

3. آیا کار مورد نظرتان بازار 
خوب و رو به رشدی دارد؟ 

باز هم نبایــد فقط به قضاوت و 
عاقه خودتان بسنده کنید. به 
دنبــال اطاعات تحلیلی بازار از 
یک منبع بی طرف و متخصص 

باشید. 
•

4. آیا بازار کار آن اشباع نشده 
است؟ 

از موتورهای جستجوی اینترنتی 
اســتفاده کرده و تحقیق کنید 
برای این موضوع راهکاری وجود 
دارد یا نــه. اگر ده رقیب در این 
جستجو پیدا کردید، بهتر است 

آن را شروع نکنید.
•

5. آیا راهکار شــما هزینه های 
جانبی ندارد؟ 

خیلی از محصــوالت و خدمات 

جدید به این دلیل با شکســت 
مواجه می شــوند کــه در زمان 
شروع کار هزینه های جانبی آن 
را نادیــده می گیرید. موتورهای 
هیــدروژن  کــه  اتومبیلــی 
می سوزانند خیلی راحت هستند 
و بــرای محیــط  زیســت هم 
ایستگاه های  ایجاد  اما  خوب اند 
ســرویس دهی در سراسر دنیا 
و ایجــاد قوانین ایمنــی برای 
آن ، ده ها ســال طول می کشد. 
دقت کنید کــه همه هزینه ها، 
شــبکه های فــروش، نیازهای 
بازاریابی و مسائل فرهنگی را در 

نظر بگیرید.
•

6. آیا برای مقابله با رقبا، توانایی 
ذهنی و سیاست الزم را دارید؟ 

شاید این راهکار جدید شما هنوز 
به بازار کشــیده نشده باشد اما 
ممکن است به فکر کس دیگری 
هم خطور کرده باشــد. قبل از 
شروع حتمًا باید خوب تحقیق 
کنید تا مطمئن شوید. البته این 
جستجو و تحقیق ممکن است 

برایتان خرج بردارد.
•

7. آیا می توانید تیمی باانگیزه و 
کاردان جمع کنید؟ 

مطمئنــًا نمی توانید به تنهایی 
شــروع کنید. باید به یک تیم 
انگیزه داده و آنهــا را مدیریت 
کنید ـ برای پایه ریزی بیزنس، 
فروش، شرکا و مشتریان. شروع 
یک کار جدید همیشــه سخت 
است، حتی برای باانگیزه ترین و 

مشتاق ترین افراد. 
•

8. آیا به هزینه های کار نگاه واقع 
بینانه داشته اید؟ 

اکثر افراد وقتی می خواهند کار 
جدیدی را شروع کنند، هزینه های 
شروع کار را دست کم می گیرند. 
برای اینکه بتوانید عشــقتان به 
شــروع این کار جدید را به یک 
ارزش کاری قابل لمــس تبدیل 
کنید، برنامه کاری بنویسید که 
نیازها و اهداف آینده کار جدیدتان 
را به دقت در نظر داشته باشد و 
حتماً از یک متخصص بخواهید 

این برنامه را بررسی کند.

•
استقامت  و  مهــارت ها  آیا   .9

الزم را دارید؟ 
بعنوان کسی که می خواهد کار 
جدیدی شــروع کنــد، یادتان 
باشــد اگر کارتان با شکســت 
مواجه شــود، هیــچ مقصری 
وجود ندارد. از عوامل دخیل در 
این شکست که بگذریم، بیشتر 
کارهــای جدید بــه این دلیل 
شکســت می خورند که ناامید 
می شــوید، نه به این خاطر که 
پول یا وقت کم می آورید. سعی 
کنید آموزه هایتان را باال برده و 
قدرت ســازگاری تان را تقویت 
کنید. اگر قبًا با شــرکت های 
مختلف مشکل داشته اید، ممکن 
است مشکل اصلی خودتان بوده 

باشید.
•

کار  از  آیا فقط می خواهید   .10
کنونی تان خالص شوید؟ 

اگر ناامیدانه می خواهید فقط از 
نقش کنونی تان بیرون بیایید، اگر 
به یک ســرمایه گذار هم تبدیل 
شوید، برایتان استرس زا بوده و 
راضی تان نخواهد کرد. کسانیکه 
احســاس می کنند توانایی الزم 
را دارند اما از کار کنونی شــان 
راضی نیســتند یا از آن خسته 
شــده اند، به کارفرمایان بهتری 
تبدیل می شــوند تا آنها که به 
شــدت از خود کار کشیده اند، 
کارشان  قدر  می کنند  احساس 
را ندانســته اند یا بیش از اندازه 
اســترس دارند. یادتان باشــد، 
مرغ همسایه همیشه غاز است. 
توصیه ما این است که تا زمانی 
کــه درآمــدی از کار جدیدتان 
کسب نکرده اید، کار قبلی تان را 

رها نکنید.

تجربه  تنهــا محدودیتتان  اگر 
گروهی و منابع است، بهتر است 
ایده تان را با یک گروه حرفه ای 
در میــان بگذاریــد تــا اینکه 
نظر خودتان  روی  خودخواهانه 
بــا چنین  بمانیــد. هیچکس 

رویکردی موفق نمی شود.

•

فوتبال این بازی زیبا ...
با سام به تمامی فوتبال دوستان 
عزیز، از این تاریخ قصد داریم تا در 
هر شماره با یکی از بحثهای مهم در 
دنیای فوتبال و همچنین خاصهای 
از نتیجه بازیهای مهم بین المللی در 

خدمت شما عزیزان باشیم: 
با درود فریبرز از مونترال

انتخابات فیفا: 
آیا فیگـو می تواند ؟

یکی  از اخبار جالبــی  که درهفته 
گذشته در مورد آن خیلی  صحبت 
شد این بود که لویس فیگو ستاره 
سابق پرتقالی که حتما شما عاقه 
مندان بازیهای این ســتاره بزرگ 
را در بارســلونا و رئــآل مادرید و 
همچنین تیم ملــی  پرتغال هنوز 
به یاد داریــد آمادگی خود را برای 
رسیدن به ریاست فدراسیون جهانی 

فوتبال )فیفا( اعام نمود.
رئیس کنونی فیفا سپ باتر که 
از جام جهانی 1998 ریاست این 
سازمان را بر عهده داردهمراه با 
لویس فیگو، علی  بن الحســین 
رئیس کمیتٔه اجرایی فدراسیون 
فوتبــال اردن، رئیــس  اتحادیه 
فوتبال هلند آقــای مایکل وان 

پراگ هم خود را به عنوانه کاندیدا 
برای رســیدن به یکی  از باالترین 

پستهای ورزشی اعام نموده اند. 
البته در این راستا نام دو کاندیدای 
دیگــر نیز به چشــم می خورد که 
اولی  جروم شامپاین که سابقا خود 
عضوی از کمیتٔه اجرایی فیفا بوده 
و همچنیــن دیوید جینوال بازیکن 
خوش تیپ و خــوش چهرٔه دهه 
هــای 80 و 90 کــه در بازیهــای 
درخشــان  او را پاریس سن ژرمن 
و تاتنهام هنوز به یاد طرفداران به 

جای مانده میباشند. 
ولی  اینطــور به نظر میرســد که 
هیچکدام از این دو شخصیت آخری 
شانسی برای رسیدن به مقام ریاست 
فیفا ندارند و طبــق آخرین اخبار 
رسیده رقابت اصلی  بین رئیس فعلی  

فیفا و فیگو خواهد بود. 
فیگو به مدت فقــط 3 ماه فرصت 
دارد تا رضایت تمام 209 عضو فیفا 
را با اهداف خود که به چندی از آنها 

اشاره خواهیم کرد جلب نماید.
مهمترین اصلی  که شاید باعث جدی 
گرفتن فیگو به عنوان جانشــین 
رئیس فعلی  فیفــا در نظر گرفته 
شــود این اســت که او می خواهد 
تعداد تیمهای شرکت کنندٔه جامعه 
جهانی  را از 32 به 40 و یا 48 تیم 
ارتقــا دهد؛ که خــوب این به نفع 
خیلی  از کشــورهایی که همیشه 
لیاقت حضور در یکی  از بزرگترین 
تورنمنت های ورزشی دنیا را داشته 
خواهد بود. کشورهایی نظیر سوئد 
و یا اسکاتلند و خیلی  از کشورهای 
آفریقایی و همچنین آســیایی  که 
همیشه به خطر محدودیت سهمیه 
نتوانســتند به جام جهانی  برساند 
حاال این شانس را خواهند داشت تا 
لذت شــرکت در این جام را تجربه 

کنند. 
خوب این نکته به تنهایی میتواند 
خیلی  برای فیگو برای رســیدن به 

کرسی ریاست فیفا مهم باشد.
دومین اصلی  کـه فیگــو آن را در 
دستور کار خود قرار داده کم کردن 
بودجه رزرو فیفا از 1.5 میلیارد به 
500 میلیون می باشــد، او معتقد 

هســت که فیفــا چنان 
نقدینگی را احتیاج ندارد و 
حد اقل می توان 1 میلیارد 
از ایــن پول را خرج ترویج 
و آبادانی فوتبال در مناطق 

مختلف دنیا نمود. 
فیگو با تکیه بر این دو اصل حضور 
خــود را به طور جــدی تری برای 
رسیدن به باالترین مقام فیفا اعام 

نموده است 
بر هیچکس پوشیده نیست که فساد 
مالی همیشه در فیفا بوده ولی  این 
فساد مالی در چندین ساله اخیر به 
باالترین حد خود رسیده که خارج از 

بحث ماست. 
اینکــه فیگو خواهد توانســت این 
سازمان را از این فساد مالی نجات 
بدهد یا نه چیزیست که فقط زمان 

آن را ثابت خواهد کرد. 
اینکــه فیگــو خــود در باالترین 
لیگ های دنیا فوتبال بازی کرده و 
حتی در ســال 2000 توپ طای 
فوتبــال را از آن خود کرده و هنوز 
فقط 42 سال دارد همه و همه یک 

امتیاز بزرگ محسوب می شود. 
بر خاف رٔوســای قبلــی  فیفا که 
تقریبا هیچکــدام به طور حرفی  با 
فوتبال رابطه نداشتند فیگو خوب 
میداند که فوتبــال به چه چیزی 

احتیاج دارد.
از نظر خیلی  از کارشناسان و فوتبال 
میتواند جانشین  فیگو  شناســان 

خیلی  بهتری از سپ باتر باشد. 
او هم اکنون از پشتیبانی خیلی  از 
نامداران مطرح فوتبال دیروز و امروز 
مثل خوزه مورینیهو و دیوید بکام 
برخوردار است. ولی  فقط شاید آنچه 
که او را به رسیدن به هدفش باز نگاه 
دارد عدم تجربٔه کافی  در امور اداری 

و دفتری باشد. 
در شــماره های آینده باز هم سعی  
می کنیم در این مورد صحبت کرده 
و تاش او برای رسیدن به کرسی 

فیفا رو دنبال نمائیم.

جام باشگاه های اروپا 
رقابت های جام باشگاه های اروپا با 
حضور 16 تیم باقیمانده هفتٔه پیش 
ادامــه پیدا کرد که به طور خاصه 

آنها را بررسی خواهیم کرد:
نتیجه روز 17 و 18 فوریه
پاریس سنت جرمن 1 چلسی 1

بازل 1-1 پورتو
شاختار دونتسک 0-0 بایرن مونیخ

شالکه 0 -2 رئال مادرید

بــان  لــوران  شــاگردان 
فرانسوی در خانه در حالی  
پا به این بازی گذاشتند که 
از وجود چند مهره باارزش از 
جمله کابایه و لوکاس مورا 

محروم بودند. 
از طرف دیگر چلسی ولی  در حالی  
پا به اســتادیوم پــارک دو پرنس 
پاریس گذشته بود که به جز جان 
اوبــی مایکل تمام بازیکنانش را در 

اختیار داشت. 
پــس از 90 دقیقٔه هــر دو تیم به 
نتیجٔه مساوی دســت یافتند که 
به ترتیب ایوانوویــچ در دقیقٔه 35 
نیمٔه اول و ادینســون کاوانی، اهل 
اروگوئه در دقیقه 53 با یک ضربه 
سر اســتثنائی نتیجه را به تساوی 
کشــانده که با همیــن نتیجه نیز 
بعضی  به اتمام رسید که خوب این 
برای شاگردان حوزه مورینو که در 
تاریــخ 11 مارس در لندن بازی 
برگشت را بر گذار خواهند نمود 

یک پیروزی به نظر می رسد.
همچنیــن 2 بــازی دیگر بین 
شاختار دونتسک اوکراین و بایرن 
مونیخ با نتیجٔه 0-0 و پورتو در 
خانٔه بازل سوئیس با نتیجٔه 1-1 
خاتمه یافت. تنها برندٔه روز رفت 
این مسابقات توسط قهرمان حال 
حاضر اروپــا ریال مادرید در مقابل 
شالکه به دســت اومد که گلهای 
این بازی را رونالــدو در دقیقٔه 26 
و مارسلو در دقیقٔه 79 وارد دروازٔه 
دی متئو مربی ایتالیائی شالکه وارد 
نمودند. بازی برگشت این دوره در 
روزهای 10 و 11 مارس ادامه پیدا 

خواهد کرد.
نتیجه روز 24 و 25 فوریه

منچستر سیتی 1 - 2 بارسلونا
یوونتوس 2 - 1 دورتموند

آرسنال 1 - 1 موناکو
لورکوزن 1 - اتلتیکو مادرید

بارســلونا و یوونتوس در بازی رفت 
مرحلــه یک هشــتم نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا با نتایج مشابه دو بر 
یک موفق به شکست منچسترسیتی 

و بوروسیا دورتموند شدند.
لوئیس سوارز مهاجم سابق لیورپول 
در اولین بازگشت خود به انگلستان 
پس از انتقال 75 میلیون پوندی به 
بارســلونا با به ثمر رساندن دو گل 
منچسترسیتی را در آستانه حذف از 
لیگ قهرمانان اروپا قرار داد.هواداران 
منچسترسیتی پیش از آغاز بازی در 
هنگام نام لوئیز سوارز او را هو کردند 
ولی این بازیکن با زدن دو گل پاسخ 
توهین  های هواداران این تیم را داد. 
یونتووس در مرحله یک هشــتم 
نهایی لیگ قهرمانان اروپا 2 بر یک 
بوروسیا دورتموند را در بازی رفت 

شکست داد. 
کارلوس تــه وز در دقیقه 13 تیم 
میزبان را پیش انداخت ولی مارکو 
رویس سه دقیقه بعد روی اشتباه 
یونتووس  مدافع  جورجیو کیلینی 

نتیجه را 1-1 مساوی کرد.
یونتووس با گل آلوارو موراتا پیش از 
پایــان نیمه اول 2 بر یک از حریف 

پیش افتاد. 
همچنین یکی  از نتیجه باور نکردنی 
این مســابقات شکســته سنگین 
آرســنال در مقابل موناکو بود که 
شاگردان جردیم توانستند با دست 

پر به فرانسه برگردند.

•

فریبرز رجبیان:مونتریال
facebook.com/fariborz.rajabian
f1970f@yahoo.com

www.paivand.ca
هر یکم و پانزدهم ماه        را بر روی سایت بخوانید 
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 Sims بازي
محصول شركت 
 Electronic
Arts  از آن جمله 
بازيهايي است 
كه در بخشي از 
پازل جنگ نرم 
قرار مي گيرد؛ حال 
اين چه خواسته 
سازندگانش باشد و 
چه نباشد!

 

 

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 5138حل جدول عادی شماره 5138

یک جدول با دو شرح
جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و 5139

سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

13

سرقت عاشقانه14
 دختر جوان با عجله به طرف اتاقش رفت و خيلي زود آماده رفتن به دانش�گاه ش�د. هنگام 

خروج از خانه هم نگاهي به داخل كيفش انداخت، مبادا چيزي را فراموش كرده باشد ...

16 غبار سونامي نمك اروميه به تهران مي رسد15
  حقابه درياچه اروميه ساالنه 3/1 ميليارد مترمكعب است كه اين حقابه به علت اين كه ساليان گذشته 

به اندازه تأمين نشده است، موجب شده مقدار كسري آب درياچه اروميه به تدريج افزايش پيدا كند

موضوع ريزگردها و گسترش آن در كشور 
هرچند چند سالي است كه به معضل كشور 

تبديل شده اما اخيراً اين موضوع قوت 
بيشتري به خود گرفته و حاال كه بيش از 20 
استان كشور درگير آن شده اند، بيش از پيش 

در چشم مي آيد!
صفحه 14 

 ايراني بودن توليدمان را فرياد بكشيم

از دوردست پوشاك و البسه پشت ويترين يك فروشگاه در يك مركز 
خريد بزرگ خودنمايي مي كند، نزديكتر كه مي ش��وي در نظرت بيش از 

آنچه مي ديدي، جلوه مي كند.
بدون آن كه قصد خريد داش��ته باش��ي وارد آن مي شوي، اما چندي 
نمي گذرد كه با تأمل بيش��تري كاالهاي موجود در اين مركز خريد را از 
نظر مي گذراني. به نظرت مناس��ب و كيفيت آنها مناس��ب تر اس��ت پس 
س��بد خريدي به دس��ت مي گيري و با فراغ بال و فرصت بيش��تري در 
اين مركز قدم مي زني. تقريبًا س��بد خريدي كه ب��ا خود همراه كرده اي 
پرشده است اين را وقتي مي فهمي كه پاي صندوق بايد جيبت را خالي 
كني، اما از اين خالي شدن ناراضي نيستي. وقتي از صندوقدار مي پرسي 
اين برند مال كجاس��ت، شك نكن »ايراني«  ش��نيده اي. )اين را به اين 
خاطر مي پرسي كه نه روي اجناس و نه روي در و ديوار فروشگاه اسمي 
از ايران��ي بودن كاالهاي گرد هم آورده ش��ده در اي��ن مركز خريد ديده 

نمي شود.(
غرور س��راپاي وجودت را فرامي گيرد، اما افس��وس مي خوري كه چرا 
اس��م به اين بامسمايي در زير تبليغات كاالهاي حتي بي كيفيت خارجي 

و بويژه چيني خود را پنهان كرده است.
چند س��الي اس��ت انواع كاالها و اجناس كش��ور چين نقطه به نقطه 
مراكز خريد در كش��ور ما را احاطه كرده است، اجناسي كه درصد بسيار 
باالي��ي از آنها از چنان كيفيت نازلي برخوردار اس��ت كه گاهي اوقات از 
سر ناچاري هم كه ش��ده بابت كااليي هزينه مي كني كه چندان اميدي 
به كيفيت آن نداري و مي داني كه چندي نگذشته بايد دوباره براي رفع 

همين نيازت از جيب مايه بگذاري.
ضرب المثل »مرغ همسايه غاز است«، بيش از هر چيز ديگري مصداق 

بسيار خوبي است بر نگاه معيوب ما نسبت به اجناس چيني و ايراني. 
حتم��ًا دق��ت كرده اي��د وقت��ي ي��ك كاالي 50 تومان��ي ك��م ارزش 
 چين��ي ه��م مي خري��د پش��ت آن برجس��ته و چش��مگير حك ش��ده 
Made in china، اما وقتي يك كاالي با ارزش، باكيفيت، با قيمت مناسب 
 و قابل قبول »ايراني« مي خريد و به داخلي بودن آن اطمينان داريد خبري از 
Made in Iran نيس��ت، بلك��ه كلي مارك خريداري ش��ده آن هم به 
ص��ورت فله اي از بازار تهران بر آن نصب ش��ده اس��ت ك��ه درصد قابل 
توجه��ي از م��ا را ذوق زده مي كن��د، در حال��ي كه بايد بداني��م اين امر 
ذوق زدگي نمي خواهد بلكه تأس��ف و خوشحالي الزم دارد. تأسف از اين 
بابت كه چرا خودمان را قبول نداريم و به هر ترفندي متوس��ل مي شويم 
تا دس��ترنج خود را به فروش برس��انيم. در حالي كه بايد مس��رور باشيم 
از اي��ن ك��ه كااليي را تولي��د كرده ايم كه با كااله��اي باكيفيت خارجي 
و برنده��اي معتبر دني��ا برابري مي كند. نام نبردن از اس��م »ايراني« در 
تولي��دات بومي م��ان آن هم زماني كه هم از قيم��ت و هم از كيفيت آن 
كاالي توليدي رضايت داريم، جاي بسي شگفتي است، آيا بهتر نيست از 
توليدكنندگان داخلي آن گونه كه الزم است حمايت كنيم، حمايت هاي 
مادي و معنوي و بايد بدانيم كه هميش��ه هم مرغ همس��ايه غاز نيست، 
هميش��ه هم كاالي خارجي و بويژه چيني خوب نيس��ت و هميش��ه هم 
كاالي ايراني بد نيس��ت. اين جرأت را به توليدكنندگان مان بدهيم كه با 
افتخار و اطمينان ايراني بودن ثمره تالش شان را به رخ بكشند نه اينكه 

آن را در پستوي بي خبري پنهان كنند.

طرح استفاده از بازی های رایانه ای در برنامه کمک درسی مدارس اجرا می شود
 تفاهمنامه همکاری بنياد ملی بازی های رايانه ای و سرای روبات سازان پارسی به منظور طرح 

استفاده از بازی های رايانه ای در برنامه کمک درسی مدارس، منعقد شد

   صفحه 15

 سال هجدهم  شماره 5139  دوشنبه  9 مرداد ماه 1391 10 رمضان 1433 30 جوالي 2012

شهناز سلطاني

گزارش  از بازي رایانه اي Sims و اثرات سوء آن بر خانواده ها

 بازي هايي 
 براي تغيير در 
سبك زندگي

یادداشت

 افقي:
1 - نزديك تر از خويشاوند – صفات و 
شرايط قاضي طبق موازين به وسيله ... 

معين مي شود – مرادف آشغال
2- قط��ار زيرزمين��ي – كوچكترين 
كشور ش��مال آفريقا – معادل فارسي 

آيفون
3- به درستي كه – وبگاه – اخمو

4- فلز ريخته گري – برج  جدولي – 
گرايش غيرع��ادي به تكرار يك رفتار 

– آينه مقعر
5- پول ژاپن – پذيرش دعا – كشوري 

در امريكاي جنوبي
6- پيگي��ري و دنبال كردن – از لوازم 

آرايش خانم ها – شناگر زيبا
7- ديرنشين – پوشانيدن سطح يك 

فلز به وسيله فلز ديگر – عشوه
8- خراب – خارج از تنظيم – ريش

9- از حروف الفبا – هوشيار – آسيب
10- نف��س خس��ته – داخل – جمع 

جسم
11- گالبي – گوس��فند فربه – واحد 

سطح
12- نيروگاه شمال ايران – از پادشاهان 
ساس��اني – اصفه��ان س��ابق – پرن��ده 

ويرانه نشين
13- س��فيه، بي خرد – قاي��ق – آواره و 

دربدر
14- زيردس��ت – واح��د پ��ول چين – 

متحرك
15- كالم چوپ��ان – ن��ام دخترانه – به 

صورت پيش بيني نشده، تصادفي
 عمودي:

1 - فيلم��ي از مصطفي منصوريار )روي 
پرده سينما( با بازي علي صادقي و سحر 

قريشي – پيك كاغذي
2- شهرنش��ين – اث��ري از 

ابوالفضل دكني
3- بزرگان – ديلم – كش��ور 

آفريقايي
و  معل��ق – س��خنوران   -4
ش��اعران – مرواري��د – گاز 

تنفسي
5- در آن م��كان – درخ��ت 

چتري – بيماري جگرسوز
ش��تر   – فرنگ��ي  كاله   -6
بي كوهان – ش��خصيتي در 

شاهنامه
7- همان بس است – شهري 
در استان خوزستان – گوشت 

گياهي

8- صرفه جوي��ي – از لبنيات پرمصرف 
– فاتح

9- بزرگترين قاره – محرم اسرار – هنوز 
قاچ نشده!

10- چاره انديش��ي – يكدن��ده – رمق 
آخر

11- حرف تعجب – بازس��ازي و مرمت 
– اندازه لباس

12- گونه، صن��ف – نگاه خيره – قلعه 
– اندوه سخت

13- رقيق – پشيمان – جست وجوگر
14- كني��ه حض��رت رس��ول )ص( – 

زياده روي در گزارش يك خبر
15- كم جرأت – از رشته هاي ورزشي

 افقي:
1 - ش��هري در ويتنام – از ش��عراي 
سده شش��م – حرف هجدهم الفباي 

ابجد
2- س��يال – برابر در قدر و مرتبه – 

فيل باستاني
فرمانرواي��ان  مش��هورترين  از   -3

مسيحي يمن – ناتوان – حمام داغ
4- وداع فرنگ��ي – ضمي��ر متص��ل 
دوم ش��خص مفرد – ارتباط – تشت 

كوچك
5- سايه – بي باكي – پيروي

6- پشت س��ر – دانش ها – نويسنده 
معاصر ايتاليا

7- كشور قذافي – شركت در كاري 
براي كمك به آن – يار هوي!

8- بيماري تورم وريد در س��اق پا – 
زاد – بيماري عفوني

9- يي��الق ته��ران – گل پامچال – 
ويرايش

10- از خدايان باس��تان – وسط – 
ساقه زيرزميني

11- طرد شده – گماشته – مذكر
12- تصوي��ر ثبت ش��دني لحظات 
– وحش��ت – ح��رف نف��ي – علف 

خشك
13- ش��ماره – مي��ل خانم باردار – 

كشوري در جنوب آفريقا
14- شاعر عهد قاجاريه – بي چيز – 

عرصه بوكس
15- س��رخ كم رنگ – از س��ازها – 

منفي
 عمودي:

1 - درياچه كوچكي در شمال غرب 
كرمانشاه – سيمرغ

2- اراذل – نويس��نده ترك »اينجه 
ممد«

3- كمك – محكم و قاطع – س��وره 
بني اسرائيل

4- مخفف گناه – ركورددار بيشترين 
گل زده در بازي ه��اي مقدمات��ي جام 
جهاني – ضمير متكلم وحده – واحد 

نظامي بزرگتر از گردان
5- زودب��اور – اول صب��ح – ح��رف 

تمسخر
6- پاسخ مخالفت آميز- كدر – داالن

چنگ ن��واز   – ع��رب  همراه��ي   -7
خسروپرويز – اشاره

8- ضدسختي – س��وره سي ام قرآن 
كريم – رهرو

م��ادر حض��رت  ن��ام   -9
مهدي )عج( – دهم محرم 

– نقش هنري
10- آش��غال – از ل��وازم 

آرايش – دندان
و  درون   گوش��ت   -11
بيرون ده��ان – گاهنامه 

– فنا
آب   – نومي��دي   -12
مرواريد – مشرق – خانه

13- توليدكننده – يار – 
كشوري در قاره كهن

14- پايتخ��ت تووال��و – 
مقابل تني

15- از گازهاي بي رنگ و 
بي بو – نويسنده بينوايان
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نتشادنوخرپلددر1

هريمخسيسخهراي2

مراخيرمهرامش3

ازجماميياماگ4

سهبسكهباشمنر5

رپهنشدهلوقمو6

ارسنيلربرتاوگ7

رسمهرگيورليلذ8

اشوينرودزملوا9

لريالميمانور10

تگتنميماكتمد11

وراوسمميتعون12

حالصايندشيان13

يميدراوادالوا14

ديريبكعماجدجسم15
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گنيديالگاراپكن1

هشارتوليسانيس2

وخدرازتهتكلك3

درتماشابشوكا4

اهتسهرفنتماف5

سايراكريپوزه6

توشيهاگااسالد7

اناننرتناسيفا8

نسراگارسمهراغ9

نبسانمهپوكفد10

ياكنولاييرما11

امشدحداوجانغ12

كياكيينخيركو13

اسهمانيمشيورد14

نااوليسوتربليژ15

دم اذان بود و نام هاي خدا داشت از تلويزيون پخش 
مي ش��د. دلم لرزيد. از سحر تا افطارم را مرور كردم. با 
خودم گفتم: امروز كه روزه بودي، چه كاري بيش��تر از 
هر روز كردي؟ و با پوزخندي تلخ پاس��خ دادم: اول از 
همه سحري و افطاري؛ در هر كدام به اندازه سه وعده 
از نعمات خدا مصرف كردم، مبادا طي روز گرسنه شوم 
و خداي نكرده به ياد فقرا بيفتم؛ و بعد با ش��رمندگي 

براي خود اين اشعار را خواندم:
 روزه دار و به ديگران بخوران / نه مخور روز و شب 

شكم بدران 
)حكيم اوحدي مراغه اي(

 تا سفره و نان بيني كي جان و جهان بيني / اينها 
همه رفت اي جان بنگر سوي محتاجان

)كليات شمس – جزء هفتم(
 دست و دهان را بشو، نه بخور و ني بگو / آن سخن 

و لقمه جو، كان به خموشان رسيد 
)كليات شمس – جزء دوم(

ديگر اينكه بيش از صد بار »قبول باشد« و »قبول 
حق باشد« به دوس��ت و همكار و فاميل و همسايه از 
روي عادت گفتم و ش��نيدم بي آنكه شرط اين قبولي 
را بدانم؛ مثل همان »خسته نباشيد« گفتن هاي وقت 
و بي وقت از س��ر عادتمان كه اگر س��اعت 5 صبح هم 
همديگر را ببينيم، همين تعارف را به زبان مي آوريم؛ 
خالصه به جز خوردن و آشاميدن، همه كار كرده بودم، 
و شگفت آور اينكه با چند ركعت نماز سر وقت و چند 
ساعت گرس��نگي و تشنگي به ش��كل خارق العاده اي 
احس��اس مي كردم مؤمن تر ش��ده ام. انگار بزرگي خدا 
را بيش��تر احس��اس مي كردم يا حتي خود خدا را؛ اما 
از آنجا كه ايرادهاي اين ذهن بني اس��رائيلي ام از هيچ 
دوگانگي اي به آس��اني نمي گذرد، مناجات زيباي يك 

بنده خوب خدا را به خاطرم آورد كه مي گفت: 
»خدايا گاهي تو را بزرگ مي بينم و گاهي كوچك

اين تو نيستي كه بزرگ و كوچك مي شوي
منم كه گاهي نزديك مي شوم و گاهي دور...«

ب��ا خ��ودم گفتم: واقعاً  ك��ه قبول باش��د؛ اما قبول 
خرداديم يا شهريور؟ به ضرب و زور تك ماده و تجديد 
قبول مي شويم يا تجديدنظر و رحمت و عنايت الهي؟ 
به راس��تي شايسته اين قبولي هس��تيم؟ الهي كه در 
هيچ امتحاني مردود نباشيم! و سپس تلنگري از قول 

حضرت حافظ به خود زدم كه:
ثواب روزه و حج قبول آن كس برد 

كه خاك ميكده عشق را زيارت كرد
واژه هاي اين بيت چنان در ذهنم رژه مي رفتند كه 

انگار اولين بار است آن را مي شنوم: 
خاك، عشق، زيارت ... 

اين خاك اما كدام خاك بود؟ عش��ق كدام عشق و 
ميكده كدام ميك��ده، نمي دانم؛ تنها يك تعبير از اين 
كلمات نهادين ب��ر ذهنم خطور مي كرد كه نه عارفانه 
بود و نه فيلس��وفانه. ساده س��اده انديشيدم كه شايد 
اين عش��ق همان عشق و مهرباني و التفات به همنوع 

است. 
شايد قبولي اين روزه هاي ما در گرو گرفتن سر بار 
يك مادر و پدر س��الخورده باش��د تا سر خيابان. شايد 
برآورده ش��دن حاجاتمان َلنِگ بردن چند قوطي شير 
خشك براي يتيمان ش��يرخوارگاه »آمنه« و »شبير« 
اس��ت يا يك وعده غذاي گرم و مطلوب براي دختران 
معلول ذهني »مركز توانبخش��ي فاطيما« و »مجتمع 
معلولين بچه  هاي آس��مان« و يا كمكي هرچند ناچيز 
به كودكان سرطاني »محك« كه مي تواند خود محكي 
باشد بر عيار و خلوص نيت ها و روزه هايمان به شكرانه 
اين تاج س��المتي كه بر سرداريم و نمي بينيم تا آنگاه 
كه ديگر نباش��د؛ و سپس زير لب گفتم: به قول مادرم 
»الهي به جاللت شكر« كه از سر غفلت هاي كوچك و 
بزرگ ناآگاهانه و از سر جهالتمان به كرم مي گذري. تو 

هماني كه »گفتي برو به راست و ما چپ رفتيم؛ گفتي 
مستقيم برو؛ كج رفتيم. گفتي برو باال، پائين آمديم.« 
خالصه اينكه مدام عهد بستيم و توبه شكستيم... و تو، 
به رحمت اليتناهي ات گذش��تي و بخشيدي؛ و ما باز 

ناگزيريم كه بگوييم:
»خداي��ا ما را ببخش اگر كه آخ��ر اين ماه مبارك 
ناچار ش��ويم رژيم بگيريم تا اضاف��ه وزنمان به تعادل 
برسد؛ ببخش كه در پايان ماه مي نشينيم در محضر تو 
و چرتكه مي اندازيم و حس��اب و كتاب مي كنيم كه به 
جاي برنج و نان، به مقياس نمك، زكات فطره بدهيم 
و هرچ��ه مي توانيم اي��ن عدد را كوچ��ك و كوچكتر 
مي كني��م؛ كه خيل��ي هم خوش به حال مش��مولين 
نيازمند فطريه نشود. خدايا ما را ببخش براي آنچه تو 
ك��ردي و ما نكرديم از خوبي. آنچه از جنس نيكي كه 
از دس��تمان برمي آمد؛ و بر مستحقش روا نداشتيم؛ نه 
آنچه در توان م��ان نبود و نكرديم. خدايا ببخش. هيچ 
ش��باهتي به يوسف نبي)ع( نداريم. نه عزيز كرده ايم و 
نه چشم به راهي داريم؛ تنها راه گم كرده ايم؛ راه راست 
و درست را. تو كه حال و قال و پيدا و پنهانمان را با هم 
مي بيني و مي داني؛ تو راه نشان بده تا مردود نشويم در 

اين امتحان و همه امتحان هاي اين زندگي. 
خدايا چنان كن سرانجام كار

تو خشنود باشي و ما رستگار 

قبول باشد؛ اما قبول خرداديم يا شهريور؟!

در هشتمين جلسه شوراي جشن هاي رضوي، رئوس برنامه هاي دهه كرامت كه از 28 شهريورماه تا 7 مهرماه برگزار مي شود، بررسي 
شد.

در اين مراسم راشدي نماينده مركز امور زنان رياست جمهوري به ارائه گزارش اين نهاد در دهه كرامت پرداخت و گفت: هشت همايش 
با موضوع حضرت معصومه )س(، 55 جشن و جشنواره، 18 نشست و گفتمان در رابطه با اهل بيت )ع( و نيز جلسات پاسخگويي به شبهات 

به همراه برپايي نمايشگاه هاي ويژه در اين ايام برگزار مي شود.
همچنين نعمتي نماينده سازمان ميراث فرهنگي از مطالعه نقشه مسير جاده واليت )مسير ورود امام رضا )ع( به ايران تا مشهد( با هدف 
شناسايي اماكن منسوب به امام رضا )ع( و بازسازي و مرمت اين آثار سخن گفت و اضافه كرد: بازديد مفاخر فرهنگي استان هاي كشور از 

جاده واليت و مسابقه سفرنامه نويسي توسط آنان از ديگر برنامه هاي دهه كرامت است.
اول ذي القعده تولد حضرت معصومه )س( تا 11 ذي القعده تولد امام رضا )ع( دهه كرامت ناميده مي شود.

در اين جلسه همچنين حجت االسالم سليماني مسئول شوراي جشن هاي رضوي با اشاره به مصوبه شوراي سياستگذاري امام رضا )ع( 
براي توجه به جشن هاي مردمي رضوي به استفاده از ظرفيت دستگاه ها اشاره كرد و گفت: بر اساس سند مشتركي كه ميان دستگاه ها به 

امضا رسيده است، هر دستگاه در برگزاري جشن هاي دهه كرامت سهم مشخصي دارد.

برگزاري جلسه 
شوراي هماهنگي 
دهه كرامت

مينا نبئي 

 Sims بازي
محصول شركت 
 Electronic
Arts  از آن جمله 
بازيهايي است 
كه در بخشي از 
پازل جنگ نرم 
قرار مي گيرد؛ حال 
اين چه خواسته 
سازندگانش باشد و 
چه نباشد!

 

 

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 5138حل جدول عادی شماره 5138

یک جدول با دو شرح
جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و 5139

سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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سرقت عاشقانه14
 دختر جوان با عجله به طرف اتاقش رفت و خيلي زود آماده رفتن به دانش�گاه ش�د. هنگام 

خروج از خانه هم نگاهي به داخل كيفش انداخت، مبادا چيزي را فراموش كرده باشد ...

16 غبار سونامي نمك اروميه به تهران مي رسد15
  حقابه درياچه اروميه ساالنه 3/1 ميليارد مترمكعب است كه اين حقابه به علت اين كه ساليان گذشته 

به اندازه تأمين نشده است، موجب شده مقدار كسري آب درياچه اروميه به تدريج افزايش پيدا كند

موضوع ريزگردها و گسترش آن در كشور 
هرچند چند سالي است كه به معضل كشور 

تبديل شده اما اخيراً اين موضوع قوت 
بيشتري به خود گرفته و حاال كه بيش از 20 
استان كشور درگير آن شده اند، بيش از پيش 

در چشم مي آيد!
صفحه 14 

 ايراني بودن توليدمان را فرياد بكشيم

از دوردست پوشاك و البسه پشت ويترين يك فروشگاه در يك مركز 
خريد بزرگ خودنمايي مي كند، نزديكتر كه مي ش��وي در نظرت بيش از 

آنچه مي ديدي، جلوه مي كند.
بدون آن كه قصد خريد داش��ته باش��ي وارد آن مي شوي، اما چندي 
نمي گذرد كه با تأمل بيش��تري كاالهاي موجود در اين مركز خريد را از 
نظر مي گذراني. به نظرت مناس��ب و كيفيت آنها مناس��ب تر اس��ت پس 
س��بد خريدي به دس��ت مي گيري و با فراغ بال و فرصت بيش��تري در 
اين مركز قدم مي زني. تقريبًا س��بد خريدي كه ب��ا خود همراه كرده اي 
پرشده است اين را وقتي مي فهمي كه پاي صندوق بايد جيبت را خالي 
كني، اما از اين خالي شدن ناراضي نيستي. وقتي از صندوقدار مي پرسي 
اين برند مال كجاس��ت، شك نكن »ايراني«  ش��نيده اي. )اين را به اين 
خاطر مي پرسي كه نه روي اجناس و نه روي در و ديوار فروشگاه اسمي 
از ايران��ي بودن كاالهاي گرد هم آورده ش��ده در اي��ن مركز خريد ديده 

نمي شود.(
غرور س��راپاي وجودت را فرامي گيرد، اما افس��وس مي خوري كه چرا 
اس��م به اين بامسمايي در زير تبليغات كاالهاي حتي بي كيفيت خارجي 

و بويژه چيني خود را پنهان كرده است.
چند س��الي اس��ت انواع كاالها و اجناس كش��ور چين نقطه به نقطه 
مراكز خريد در كش��ور ما را احاطه كرده است، اجناسي كه درصد بسيار 
باالي��ي از آنها از چنان كيفيت نازلي برخوردار اس��ت كه گاهي اوقات از 
سر ناچاري هم كه ش��ده بابت كااليي هزينه مي كني كه چندان اميدي 
به كيفيت آن نداري و مي داني كه چندي نگذشته بايد دوباره براي رفع 

همين نيازت از جيب مايه بگذاري.
ضرب المثل »مرغ همسايه غاز است«، بيش از هر چيز ديگري مصداق 

بسيار خوبي است بر نگاه معيوب ما نسبت به اجناس چيني و ايراني. 
حتم��ًا دق��ت كرده اي��د وقت��ي ي��ك كاالي 50 تومان��ي ك��م ارزش 
 چين��ي ه��م مي خري��د پش��ت آن برجس��ته و چش��مگير حك ش��ده 
Made in china، اما وقتي يك كاالي با ارزش، باكيفيت، با قيمت مناسب 
 و قابل قبول »ايراني« مي خريد و به داخلي بودن آن اطمينان داريد خبري از 
Made in Iran نيس��ت، بلك��ه كلي مارك خريداري ش��ده آن هم به 
ص��ورت فله اي از بازار تهران بر آن نصب ش��ده اس��ت ك��ه درصد قابل 
توجه��ي از م��ا را ذوق زده مي كن��د، در حال��ي كه بايد بداني��م اين امر 
ذوق زدگي نمي خواهد بلكه تأس��ف و خوشحالي الزم دارد. تأسف از اين 
بابت كه چرا خودمان را قبول نداريم و به هر ترفندي متوس��ل مي شويم 
تا دس��ترنج خود را به فروش برس��انيم. در حالي كه بايد مس��رور باشيم 
از اي��ن ك��ه كااليي را تولي��د كرده ايم كه با كااله��اي باكيفيت خارجي 
و برنده��اي معتبر دني��ا برابري مي كند. نام نبردن از اس��م »ايراني« در 
تولي��دات بومي م��ان آن هم زماني كه هم از قيم��ت و هم از كيفيت آن 
كاالي توليدي رضايت داريم، جاي بسي شگفتي است، آيا بهتر نيست از 
توليدكنندگان داخلي آن گونه كه الزم است حمايت كنيم، حمايت هاي 
مادي و معنوي و بايد بدانيم كه هميش��ه هم مرغ همس��ايه غاز نيست، 
هميش��ه هم كاالي خارجي و بويژه چيني خوب نيس��ت و هميش��ه هم 
كاالي ايراني بد نيس��ت. اين جرأت را به توليدكنندگان مان بدهيم كه با 
افتخار و اطمينان ايراني بودن ثمره تالش شان را به رخ بكشند نه اينكه 

آن را در پستوي بي خبري پنهان كنند.

طرح استفاده از بازی های رایانه ای در برنامه کمک درسی مدارس اجرا می شود
 تفاهمنامه همکاری بنياد ملی بازی های رايانه ای و سرای روبات سازان پارسی به منظور طرح 

استفاده از بازی های رايانه ای در برنامه کمک درسی مدارس، منعقد شد
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شهناز سلطاني

گزارش  از بازي رایانه اي Sims و اثرات سوء آن بر خانواده ها

 بازي هايي 
 براي تغيير در 
سبك زندگي

یادداشت

 افقي:
1 - نزديك تر از خويشاوند – صفات و 
شرايط قاضي طبق موازين به وسيله ... 

معين مي شود – مرادف آشغال
2- قط��ار زيرزمين��ي – كوچكترين 
كشور ش��مال آفريقا – معادل فارسي 

آيفون
3- به درستي كه – وبگاه – اخمو

4- فلز ريخته گري – برج  جدولي – 
گرايش غيرع��ادي به تكرار يك رفتار 

– آينه مقعر
5- پول ژاپن – پذيرش دعا – كشوري 

در امريكاي جنوبي
6- پيگي��ري و دنبال كردن – از لوازم 

آرايش خانم ها – شناگر زيبا
7- ديرنشين – پوشانيدن سطح يك 

فلز به وسيله فلز ديگر – عشوه
8- خراب – خارج از تنظيم – ريش

9- از حروف الفبا – هوشيار – آسيب
10- نف��س خس��ته – داخل – جمع 

جسم
11- گالبي – گوس��فند فربه – واحد 

سطح
12- نيروگاه شمال ايران – از پادشاهان 
ساس��اني – اصفه��ان س��ابق – پرن��ده 

ويرانه نشين
13- س��فيه، بي خرد – قاي��ق – آواره و 

دربدر
14- زيردس��ت – واح��د پ��ول چين – 

متحرك
15- كالم چوپ��ان – ن��ام دخترانه – به 

صورت پيش بيني نشده، تصادفي
 عمودي:

1 - فيلم��ي از مصطفي منصوريار )روي 
پرده سينما( با بازي علي صادقي و سحر 

قريشي – پيك كاغذي
2- شهرنش��ين – اث��ري از 

ابوالفضل دكني
3- بزرگان – ديلم – كش��ور 

آفريقايي
و  معل��ق – س��خنوران   -4
ش��اعران – مرواري��د – گاز 

تنفسي
5- در آن م��كان – درخ��ت 

چتري – بيماري جگرسوز
ش��تر   – فرنگ��ي  كاله   -6
بي كوهان – ش��خصيتي در 

شاهنامه
7- همان بس است – شهري 
در استان خوزستان – گوشت 

گياهي

8- صرفه جوي��ي – از لبنيات پرمصرف 
– فاتح

9- بزرگترين قاره – محرم اسرار – هنوز 
قاچ نشده!

10- چاره انديش��ي – يكدن��ده – رمق 
آخر

11- حرف تعجب – بازس��ازي و مرمت 
– اندازه لباس

12- گونه، صن��ف – نگاه خيره – قلعه 
– اندوه سخت

13- رقيق – پشيمان – جست وجوگر
14- كني��ه حض��رت رس��ول )ص( – 

زياده روي در گزارش يك خبر
15- كم جرأت – از رشته هاي ورزشي

 افقي:
1 - ش��هري در ويتنام – از ش��عراي 
سده شش��م – حرف هجدهم الفباي 

ابجد
2- س��يال – برابر در قدر و مرتبه – 

فيل باستاني
فرمانرواي��ان  مش��هورترين  از   -3

مسيحي يمن – ناتوان – حمام داغ
4- وداع فرنگ��ي – ضمي��ر متص��ل 
دوم ش��خص مفرد – ارتباط – تشت 

كوچك
5- سايه – بي باكي – پيروي

6- پشت س��ر – دانش ها – نويسنده 
معاصر ايتاليا

7- كشور قذافي – شركت در كاري 
براي كمك به آن – يار هوي!

8- بيماري تورم وريد در س��اق پا – 
زاد – بيماري عفوني

9- يي��الق ته��ران – گل پامچال – 
ويرايش

10- از خدايان باس��تان – وسط – 
ساقه زيرزميني

11- طرد شده – گماشته – مذكر
12- تصوي��ر ثبت ش��دني لحظات 
– وحش��ت – ح��رف نف��ي – علف 

خشك
13- ش��ماره – مي��ل خانم باردار – 

كشوري در جنوب آفريقا
14- شاعر عهد قاجاريه – بي چيز – 

عرصه بوكس
15- س��رخ كم رنگ – از س��ازها – 

منفي
 عمودي:

1 - درياچه كوچكي در شمال غرب 
كرمانشاه – سيمرغ

2- اراذل – نويس��نده ترك »اينجه 
ممد«

3- كمك – محكم و قاطع – س��وره 
بني اسرائيل

4- مخفف گناه – ركورددار بيشترين 
گل زده در بازي ه��اي مقدمات��ي جام 
جهاني – ضمير متكلم وحده – واحد 

نظامي بزرگتر از گردان
5- زودب��اور – اول صب��ح – ح��رف 

تمسخر
6- پاسخ مخالفت آميز- كدر – داالن

چنگ ن��واز   – ع��رب  همراه��ي   -7
خسروپرويز – اشاره

8- ضدسختي – س��وره سي ام قرآن 
كريم – رهرو

م��ادر حض��رت  ن��ام   -9
مهدي )عج( – دهم محرم 

– نقش هنري
10- آش��غال – از ل��وازم 

آرايش – دندان
و  درون   گوش��ت   -11
بيرون ده��ان – گاهنامه 

– فنا
آب   – نومي��دي   -12
مرواريد – مشرق – خانه

13- توليدكننده – يار – 
كشوري در قاره كهن

14- پايتخ��ت تووال��و – 
مقابل تني

15- از گازهاي بي رنگ و 
بي بو – نويسنده بينوايان
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نتشادنوخرپلددر1

هريمخسيسخهراي2

مراخيرمهرامش3

ازجماميياماگ4

سهبسكهباشمنر5

رپهنشدهلوقمو6

ارسنيلربرتاوگ7

رسمهرگيورليلذ8

اشوينرودزملوا9

لريالميمانور10

تگتنميماكتمد11

وراوسمميتعون12

حالصايندشيان13

يميدراوادالوا14

ديريبكعماجدجسم15

123456789101112131415

گنيديالگاراپكن1

هشارتوليسانيس2

وخدرازتهتكلك3

درتماشابشوكا4

اهتسهرفنتماف5

سايراكريپوزه6

توشيهاگااسالد7

اناننرتناسيفا8

نسراگارسمهراغ9

نبسانمهپوكفد10

ياكنولاييرما11

امشدحداوجانغ12

كياكيينخيركو13

اسهمانيمشيورد14

نااوليسوتربليژ15

دم اذان بود و نام هاي خدا داشت از تلويزيون پخش 
مي ش��د. دلم لرزيد. از سحر تا افطارم را مرور كردم. با 
خودم گفتم: امروز كه روزه بودي، چه كاري بيش��تر از 
هر روز كردي؟ و با پوزخندي تلخ پاس��خ دادم: اول از 
همه سحري و افطاري؛ در هر كدام به اندازه سه وعده 
از نعمات خدا مصرف كردم، مبادا طي روز گرسنه شوم 
و خداي نكرده به ياد فقرا بيفتم؛ و بعد با ش��رمندگي 

براي خود اين اشعار را خواندم:
 روزه دار و به ديگران بخوران / نه مخور روز و شب 

شكم بدران 
)حكيم اوحدي مراغه اي(

 تا سفره و نان بيني كي جان و جهان بيني / اينها 
همه رفت اي جان بنگر سوي محتاجان

)كليات شمس – جزء هفتم(
 دست و دهان را بشو، نه بخور و ني بگو / آن سخن 

و لقمه جو، كان به خموشان رسيد 
)كليات شمس – جزء دوم(

ديگر اينكه بيش از صد بار »قبول باشد« و »قبول 
حق باشد« به دوس��ت و همكار و فاميل و همسايه از 
روي عادت گفتم و ش��نيدم بي آنكه شرط اين قبولي 
را بدانم؛ مثل همان »خسته نباشيد« گفتن هاي وقت 
و بي وقت از س��ر عادتمان كه اگر س��اعت 5 صبح هم 
همديگر را ببينيم، همين تعارف را به زبان مي آوريم؛ 
خالصه به جز خوردن و آشاميدن، همه كار كرده بودم، 
و شگفت آور اينكه با چند ركعت نماز سر وقت و چند 
ساعت گرس��نگي و تشنگي به ش��كل خارق العاده اي 
احس��اس مي كردم مؤمن تر ش��ده ام. انگار بزرگي خدا 
را بيش��تر احس��اس مي كردم يا حتي خود خدا را؛ اما 
از آنجا كه ايرادهاي اين ذهن بني اس��رائيلي ام از هيچ 
دوگانگي اي به آس��اني نمي گذرد، مناجات زيباي يك 

بنده خوب خدا را به خاطرم آورد كه مي گفت: 
»خدايا گاهي تو را بزرگ مي بينم و گاهي كوچك

اين تو نيستي كه بزرگ و كوچك مي شوي
منم كه گاهي نزديك مي شوم و گاهي دور...«

ب��ا خ��ودم گفتم: واقعاً  ك��ه قبول باش��د؛ اما قبول 
خرداديم يا شهريور؟ به ضرب و زور تك ماده و تجديد 
قبول مي شويم يا تجديدنظر و رحمت و عنايت الهي؟ 
به راس��تي شايسته اين قبولي هس��تيم؟ الهي كه در 
هيچ امتحاني مردود نباشيم! و سپس تلنگري از قول 

حضرت حافظ به خود زدم كه:
ثواب روزه و حج قبول آن كس برد 

كه خاك ميكده عشق را زيارت كرد
واژه هاي اين بيت چنان در ذهنم رژه مي رفتند كه 

انگار اولين بار است آن را مي شنوم: 
خاك، عشق، زيارت ... 

اين خاك اما كدام خاك بود؟ عش��ق كدام عشق و 
ميكده كدام ميك��ده، نمي دانم؛ تنها يك تعبير از اين 
كلمات نهادين ب��ر ذهنم خطور مي كرد كه نه عارفانه 
بود و نه فيلس��وفانه. ساده س��اده انديشيدم كه شايد 
اين عش��ق همان عشق و مهرباني و التفات به همنوع 

است. 
شايد قبولي اين روزه هاي ما در گرو گرفتن سر بار 
يك مادر و پدر س��الخورده باش��د تا سر خيابان. شايد 
برآورده ش��دن حاجاتمان َلنِگ بردن چند قوطي شير 
خشك براي يتيمان ش��يرخوارگاه »آمنه« و »شبير« 
اس��ت يا يك وعده غذاي گرم و مطلوب براي دختران 
معلول ذهني »مركز توانبخش��ي فاطيما« و »مجتمع 
معلولين بچه  هاي آس��مان« و يا كمكي هرچند ناچيز 
به كودكان سرطاني »محك« كه مي تواند خود محكي 
باشد بر عيار و خلوص نيت ها و روزه هايمان به شكرانه 
اين تاج س��المتي كه بر سرداريم و نمي بينيم تا آنگاه 
كه ديگر نباش��د؛ و سپس زير لب گفتم: به قول مادرم 
»الهي به جاللت شكر« كه از سر غفلت هاي كوچك و 
بزرگ ناآگاهانه و از سر جهالتمان به كرم مي گذري. تو 

هماني كه »گفتي برو به راست و ما چپ رفتيم؛ گفتي 
مستقيم برو؛ كج رفتيم. گفتي برو باال، پائين آمديم.« 
خالصه اينكه مدام عهد بستيم و توبه شكستيم... و تو، 
به رحمت اليتناهي ات گذش��تي و بخشيدي؛ و ما باز 

ناگزيريم كه بگوييم:
»خداي��ا ما را ببخش اگر كه آخ��ر اين ماه مبارك 
ناچار ش��ويم رژيم بگيريم تا اضاف��ه وزنمان به تعادل 
برسد؛ ببخش كه در پايان ماه مي نشينيم در محضر تو 
و چرتكه مي اندازيم و حس��اب و كتاب مي كنيم كه به 
جاي برنج و نان، به مقياس نمك، زكات فطره بدهيم 
و هرچ��ه مي توانيم اي��ن عدد را كوچ��ك و كوچكتر 
مي كني��م؛ كه خيل��ي هم خوش به حال مش��مولين 
نيازمند فطريه نشود. خدايا ما را ببخش براي آنچه تو 
ك��ردي و ما نكرديم از خوبي. آنچه از جنس نيكي كه 
از دس��تمان برمي آمد؛ و بر مستحقش روا نداشتيم؛ نه 
آنچه در توان م��ان نبود و نكرديم. خدايا ببخش. هيچ 
ش��باهتي به يوسف نبي)ع( نداريم. نه عزيز كرده ايم و 
نه چشم به راهي داريم؛ تنها راه گم كرده ايم؛ راه راست 
و درست را. تو كه حال و قال و پيدا و پنهانمان را با هم 
مي بيني و مي داني؛ تو راه نشان بده تا مردود نشويم در 

اين امتحان و همه امتحان هاي اين زندگي. 
خدايا چنان كن سرانجام كار

تو خشنود باشي و ما رستگار 

قبول باشد؛ اما قبول خرداديم يا شهريور؟!

در هشتمين جلسه شوراي جشن هاي رضوي، رئوس برنامه هاي دهه كرامت كه از 28 شهريورماه تا 7 مهرماه برگزار مي شود، بررسي 
شد.

در اين مراسم راشدي نماينده مركز امور زنان رياست جمهوري به ارائه گزارش اين نهاد در دهه كرامت پرداخت و گفت: هشت همايش 
با موضوع حضرت معصومه )س(، 55 جشن و جشنواره، 18 نشست و گفتمان در رابطه با اهل بيت )ع( و نيز جلسات پاسخگويي به شبهات 

به همراه برپايي نمايشگاه هاي ويژه در اين ايام برگزار مي شود.
همچنين نعمتي نماينده سازمان ميراث فرهنگي از مطالعه نقشه مسير جاده واليت )مسير ورود امام رضا )ع( به ايران تا مشهد( با هدف 
شناسايي اماكن منسوب به امام رضا )ع( و بازسازي و مرمت اين آثار سخن گفت و اضافه كرد: بازديد مفاخر فرهنگي استان هاي كشور از 

جاده واليت و مسابقه سفرنامه نويسي توسط آنان از ديگر برنامه هاي دهه كرامت است.
اول ذي القعده تولد حضرت معصومه )س( تا 11 ذي القعده تولد امام رضا )ع( دهه كرامت ناميده مي شود.

در اين جلسه همچنين حجت االسالم سليماني مسئول شوراي جشن هاي رضوي با اشاره به مصوبه شوراي سياستگذاري امام رضا )ع( 
براي توجه به جشن هاي مردمي رضوي به استفاده از ظرفيت دستگاه ها اشاره كرد و گفت: بر اساس سند مشتركي كه ميان دستگاه ها به 

امضا رسيده است، هر دستگاه در برگزاري جشن هاي دهه كرامت سهم مشخصي دارد.

برگزاري جلسه 
شوراي هماهنگي 
دهه كرامت

مينا نبئي 
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دیدوبازدیدو 
ضیافت بزرگ 

نوروزی 
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9 2 1
5 4 8

6 8
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5 6 4
1 7 2 8 6

1 4 7
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ُسس کچاپ، باربیکیو یا ُسس تند؟
با اینکه سس کچاپ، در مقایسه با سس 
ســفید کم  کالری محسوب می شود اما 
شکر دارد، بنابراین نباید در مصرف آن 
زیاده روی کرد و به خصوص مبتایان به 

دیابت باید بیشتر مراقب باشند.
سس مایونز یکی از پرکالری  ترین سس  های 

موجود در بازار است.
ســس، مایع غلیظی 
اســت که برای طعم 
دادن به انواع غذاها به 
کار می رود. اصل لغت 
سس، فرانسوی است 

که خود ریشه التین دارد. سس ها انواع 
بسیاری دارند؛ از سس مایونز و کچاپ 
گرفته تا سس باربیکیو و فلفل که هریک 

با غذایی خاص مصرف می شوند.
ســس مایونز یکــی از پرکالری  ترین 
ســس  های موجود در بازار اســت که 
مصرفش به افرادی که کلسترول باالیی 
دارند یا از چاقــی رنج می  برند، توصیه 
نمی  شود زیرا بیشترین ترکیب آن روغن 
اســت و از آنجا که تراکم کالری  چربی 
در واحد حجم زیاد است، فرد با مصرف 
مقدار کم آن هم کالری زیادی دریافت 
می کند که به  مرور منجر به افزایش وزن 
و مشــکات ناشــی از آن خواهد شد. 
به عاوه، مصرف زیاد این سس ها همراه 
هر غذایی، بر ذائقه فرد تاثیر می گذارد 
به طوری که تمایل پیدا می کند ســهم 
چربی ها را در وعده های غذایی روزانه اش 

به طور قابل توجهی افزایش دهد.
سس باربیکیو هم طعم های شیرین، ترش، 
دارد.  سیردار  و  دودی  ادویه دار،  تند، 

ترکیب این ســس تقریبا شبیه سس 
کچاپ معمولی است با این تفاوت که 
دود طبیعی، برخی ادویه  ها و نشاسته 
تصفیه  شده برای تغییر طعم و بو به آن 
اضافه شده است. مصرف سس باربیکیوی 
دودی و موادغذایــی دودی مثل برنج 
و گوشــت دودی بــه 
ترکیب هــای  دلیــل 
سرطان زایی که دارند، 
توصیــه  مخصوصــا 

نمی شود.
اینکه  بــا  در ضمــن 
ســس کچاپ، در مقایســه با ســس 
ســفید کم  کالری محسوب می شود اما 
شکر دارد، بنابراین نباید در مصرف آن 
زیاده روی کرد و به خصوص مبتایان به 

دیابت باید بیشتر مراقب باشند.
برخی از انواع این سس بسیار تند هستند 
و طرفداران بسیاری دارند، مصرف زیاد 
سس های تند به دلیل اینکه ادویه های 
تند محرک ترشح اسیدمعده هستند و 
ترشــح زیاد این اسید به بافت معده و 
پیرامون آن یعنی دوازدهه، لوزالمعده، 
مری و در نهایت تمام دستگاه گوارش 

آسیب می رساند، درست نیست.
مصرف سس های قرمز تند به کسانی که 
به بیماری های گوارشی مانند ریفاکس،  
زخم معده یا دوازدهه و خونریزی و ورم 
معده مبتا هستند، توصیه نمی شود. در 
ضمن، اگر مشــکات ریوی هم دارید، 

بهتر است کمتر سس تند میل کنید.
•

از زندگــــــی لذت ببرید!
بســیاری از ما از اینکه برای خودمان وقت 
صرف کنیم، احساس گناه می کنیم. در حالی 
که اگر بدانید چطور از خودتان مراقبت کنید 
درست به اندازه این که بدانید چطور از دیگر 
اعضای خانواده تان مراقبت کنید، مهم است.

عوامل لذت بردن از زندگی
مطالعات نشــان داده اند کســانی که خود 
را وقف رســیدگی به اعضای خانواده شان 
می کنند و از خود غافل می شــوند، بیشتر 
در معرض خطر ابتا به افسردگی هستند. 
در ادامه راهکارهایی را برای حفظ شادی و 
پیشگیری از به دام افسردگی افتادن مطرح 

می کنیم:
•

1 - نشانه های اندوه را در افکار و رفتار 
خودتان بشناسید

هر کدام از ما در زمــان ناراحتی، دلگیری 
و بی حوصلگی نشــانه هایی از خودمان بروز 
می دهیم. بهتر اســت این نشــانه ها را در 
خودتان شناســایی کنید و قبل از اینکه به 
رفتارهــای دائمی  تبدیل شــوند، چاره ای 
بیندیشید. هیچ چیز مهم تر از حفظ شادی 

نیست.
•

2 - بین نیازهای شخصی، شغلی و 
خانوادگی تان تعادل برقرار کنید

اینکه بدانید افسرده هستید یک چیز است 
و اینکه کاری برای آن انجام دهید یک چیز 
دیگــر. وقتی به خودتان فرصتی برای زنگ 
تفریح روانی می دهید، با روحیه مثبت تری 

می توانید به کار یا خانواده تان بپردازید. 

حتی پیش از اینکه احســاس افســردگی 
ســراغتان بیاید، برنامه شاد زیستن داشته 

باشید. 
خوب اســتراحت کنید، قدم بزنید یا فقط 
بنشینید و دقایقی را در آرامش بدون هیچ 

فکر و خیال مزاحمی  سپری کنید.
•

3 - در مورد وقایع شوخ طبع باشید
بیشــتر ما اهمیت شــوخی را در زندگی 
فراموش می کنیم. اینکه قادر باشید حتی در 
موقعیت های دشوار بخندید، کمک می کند 
شــادیتان را حفظ کنید. مجبور نیســتید 
بی دلیل بخندید. تماشای یک کمدی بامزه 
یا خواندن یک مجله فکاهی کمک می کند 
حال خوبی پیدا کنید و دلیلی برای خنده و 

شادی داشته باشید.
•

4 - با خـانواده و دوستان وقت بگذرانید
بودن کنار اعضای خانواده و دوستان 
به بازسازی روانی کمک می کند و 
باعث می شود تعادل روانیتان را 
حفظ کنید. کسانی که نیازهای 
روانی شما را می شناسند، درکتان 
می کنند و برایتان نگران می شوند، 
در زندگیتان نقش مهمی  دارند. 
حضور آن ها از تنش ها و فشارهای 
روانیتان می کاهد و دیدارشان راه 
هیجان های  تخلیه  برای  موثری 
منفی است که به حفظ شادکامی 

 در زندگی کمک می کند.
•

5 - فعالیت های سالم را توسعه 
دهید

جــای تعجــب نیســت کــه 
سیاســتمداران بزرگی که دنیا را 
روی انگشتانشــان می چرخانند، در ورزش 
هم دســتی بر آتش دارند. افــرادی که در 
موقعیت های ســخت و پرمســئولیت کار 
می کننــد، نیاز دارند زمانــی را به فعالیتی 
اختصــاص دهند که تنش ها را از آن ها دور 

کند. 
وقتی سرگرمی ای داشــته باشید که مورد 
عاقه تان باشــد و بــرای انجــام آن زمان 
مشــخصی را طبق برنامه اختصاص دهید، 
حال خوشی را تجربه خواهید کرد و شادی 
درونیتان افزایش می یابــد. این کار هم به 
حفظ سامتتان کمک می کند و هم شادی 

را برایتان به همراه دارد.
•
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این مجموعه خاطرات در ســایت 
»گویا نیوز« منتشر شده است.

هوس تخریب محدود به این نبود؛ 
گزارش هایــی درباره تاش برای 
تخریب »آرامگاه فردوســی« نیز 
منتشر شــده؛ شاعری که سخت 
سنتی  روحانیون  برخی  مغضوب 
است. در شیراز برخی مجسمه ها و 
نمادهای تاریخی که در سطح شهر 
نصب شده بودند، از گزند حمله و 

تخریب مصون نماند.
در اصفهان، مردم به محل نگه داری 
مجسمه های »علی اکبر صنعتی«، 
مجسمه ساز مشهور ایرانی رفتند 
و حاصل عمر او را شکســتند. در 
نمونه ای دیگر، شــیرهای سر در 
میدان  در  مشروطه«  »ساختمان 
بهارستان که محل تشکیل جلسه 

های مجلس شــورا بــود، به زیر 
کشیده شدند. این شیرها، مرداد 
87 با نظر مثبت مجلس، با حذف 
نشان »خورشید«، به جای پیشین 

بازگشتند.
از ســوی دیگر، روحانیون تندرو 
در ســال های اخیــر هرگز روی 
خوشی به نمادهای تاریخی نشان 
نداده اند. ســال 1380، آیت الله 
با  َعَلــم مخالفت  »احمدجنتی« 
مجســمه »کاوه آهنگــر« که در 
اصفهان ســاخته شده بود را بلند 
کرد. از آن به بعد هم بســیاری از 
مجسمه ها در شهرهای مختلف 

ناپدید شده اند.
در مشــهورترین ماجرا، سال 89، 
12 مجسمه در شهر تهران مفقود 
شدند و در روزهای اخیر در شهر 

ســلماس، جابه جایی مجســمه 
فردوســی بحــث و واکنش های 
بسیار برانگیخت. گزارش تخریب 
مجسمه ها و نمادهای تاریخی در 
سال های اخیر نیز به اخبار روزمره 

خبرگزاری ها تبدیل شده است.
بدین ســان، مــی تــوان گفت 
داستان مجسمه کشی در ایران و 
بی توجهــی به نمادهای تاریخی، 
پس از عصر خلخالی پایان نیافت. 
نابودی  برای  اســتدالل خلخالی 

نمادهای باستانی، ساده بود. 
او مــی گفت این هــا نماد باطل 
هستند و باید نابود شوند. مهرماه 
74، علــی خامنــه ای در یکی از 
معدود ابراز نظرهای خویش، درباره 
تخت جمشید گفت که ویرانه های 
باقی مانده از این کاخ، یک »نمونه 

مجسمه کشی داعش و ...   << ادامه از صفحه: 7

•   انسان موفق کسی است که در 
انتها پیروز شود نه در ابتدا.

•   ایمان داشــتن در زندگی به 
این معنا نیســت که َکشتی شما 
با طوفان مواجه نخواهد شد، بلکه 
به این معنا است که َکشتی شما 

هیچگاه غرق نخواهد شد.
•   هرگز افســوس پیر شــدن را 
نخورید چرا که افرادی بسیاری از 

این امتیاز محروم مانده اند!
•  زیبایــی به معنای صورت زیبا 
داشــتن نیســت، بلکه به معنای 
داشتن ذهن، قلب و روح زیبا است.
•   ارزشمند ترین ثروتی یک مرد 
مــی تواند در ایــن دنیا مالک آن 

باشد، قلب یک زن است.
•   کسی که در برابر خداوند زانو 
می زند، میتواند در برابر هر کسی 

ایستادگی کند.
•   تازمانی که مشغول بازخوانی 
فصل پیشین زندگی خود هستید، 
نخواهید توانست فصل بعدی آنرا 

آغاز کنید.
•  دوســت داشــتن بــه معنی 
عذرخواهی نیست، بلکه به معنای 
اجتناب از کارهایی است که شما را 

مجبور به عذر خواهی میکند.
•   بــرای دو چیز نباید وقتتان را 

تلف کنید: 
مسائلی که برایتان اهمیت ندارند 

و کســانی که فکر می کنند شما 
اهمیتی ندارید.

•   لبخنــد بزنید و بگذارید همه 
بدانند که امروز بســیار قوی تر از 

دیروزتان هستید!

•   وقتی واقعًا کســی را دوست 
داشته باشید، ســن، فاصله، قد و 

وزن فقط یک عدد خواهند بود.
•   برای زندانی بودن الزم نیست 
شخصی پشت میله ها باشد، انسانها 
میتوانند زندانی و یا "برده" عقاید و 

اندیشه های خود باشند.
•   شــما در انتخاب آزادید... اما 
از پیآمد انتخابتان آزاد نیســتید... 

عاقانه انتخاب کنید...
•   برخی افراد نمی توانند تحمل 
کنند که شما در حال پیشرفت در 
زندگیتان هستید و به همین خاطر 
برای عقب نماندن از شما، گذشته 
تان را پیش می کشــند و موانعی 
در مسیرتان ایجاد می کنند. به آنها 
توجه نکنید و به راهتان رو به جلو 

ادامه دهید...
•   اینکه در گذشــته چه کسی 
بودید اهمیتی ندارد، اینکه تبدیل 

به چه کسی شده اید مهم است.
•   گاهــی اوقات به ما فقط چند 
دقیقه فرصت داده میشــود تا با 
کسی که دوســتش داریم دیدار 
کنیم، و سپس هزاران ساعت تا با 

فکر کردن به او سپری کنیم.
•   وقتــی زندگی یک صد دلیل 
برای گریســتن به شما نشان می 
دهد، به زندگی نشــان دهید که 
یک هــزار دلیل برای لبخند زدن 

وجود دارد!
•   هرگز اجازه ندهید کسی الویت 
شما باشــد درحالی که شما فقط 

یکی از انتخابهایش هستید!
افــزودن  بــرای  راه  یگانــه    •

خوشبختی بر روی زمین آن است 
که تقسیمش کنیم.

•  کسانی که شما را دوست دارند 
حتی اگر هــزار دلیل برای رفتن 
وجود داشته باشد هرگز رهایتان 
نخواهند کرد، آنها یک دلیل برای 

ماندن خواهند یافت.
•  از همــه آدم های بدی که در 
زندگیم بوده اند سپاسگزارم. آنها 
دقیقا به من نشــان دادند که چه 

کسی نمی خواهم باشم.
•  زبان هیچ استخوانی ندارد

اما آنقدر قوی هســت که بتواند 
قلبی را بشکند.

پس مراقب حرف هایتان باشید.
•  شــخصیت آدم ها را از طریق 
کردارشان توصیف کنید تا هرگز 

فریب گفتارشان را نخورید.
•  وقتی کســی با شما مانند یک 
گزینــه رفتار می کنــد، با خارج 
کردن خودتان از معادله به او کمک 
کنید تا انتخاب هایش را محدود 

کند. به همین سادگی است.
•  صدایتــان را باال نبرید، قدرت 

استدالل تان را بهبود بخشید.
•  آدم هــا می خواهند بدانند که 
دوست داشته می شوند و قدرشان 
دانسته می شــود. پس حتما به 
عزیزانتان بگویید که دوستشــان 
دارید. شاید هرگز متوجه نشوید 

که چقدر نیاز به شنیدنش دارند.
•  گریستن نشانه ضعف نیست. از 
زمان تولد، نشانه این بوده که شما 

زنده اید.
•  آدم ها را به خاطر اینکه باعث 
ناامیدی شــما می شوند سرزنش 
نکنید. خودتان را سرزنش کنید که 

بیش از حد از آن ها انتظار دارید.
•  یادتان باشــد، تــا آنچه که در 
پشت سرتان اســت را رها نکرده 
باشید، نخواهید توانست به آنچه 
که در پیش رویتان اســت دست 

بیابید.
•  چیزهای خوب به سراغ کسانی 
می روند که صبــر می کنند. اما 
چیزهای بهتر به سراغ کسانی می 

روند که برایش تاش می کنند.
•

ازنازی بپرس!... 
آمسان در تو پیداست... زالل که باشی، 

هم قبیله ای عزیز، خســرو  شمیرانی
تو هم مانند بسیاری از دوستانت در این گوشه زمهریری  تبعید بدرازاکشیده، 

به کلوب یتیم  شده گان پیوستی... 
درگذشت غم انگیز مادر دلبندت را به تو و خانواده ی عزیزت صمیمانه 
تسلیت می گوییم و برایت آرامش و روزهای آفتابی آرزو می کنیم.  

محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند 

برای 
دو چیز وقت تان را
 تلف نكنید...

ازشیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...

دوست ارجمند و فرهیخته،
جناب  آقای خسرو شمیرانی

با اندوه فراوان، درگذشت تاثرانگیز مادر گرامی تان 
را در ایران، به شما و کلیه بازماندگان صمیمانه تسلیت گفته، 

برایتان آرزوی آرامش و بهروزی داریم. 
ما را همراه خود بدانید. 

IBNG همه دوستان شما در

 هـمدردی
م بار کشم  رم کدا غم زماهن خورم یا ـفراق  یار کشم                      هب طاقتی هک ندا

باطل« است.
اردیبهشــت 87 هم تاکید کرد: 
»این آثار متعلق به جباران تاریخ 
ایران اســت و نفرت از استبداد و 
جباریت، این گونه آثار را در چشم 
و دل انسان ها از جمله متدینین، 

بی جاذبه می کند.«
با این حال، او دیدگاه دیگری هم 
درباره تخت جمشید داشت: »تخت 
جمشید محصول سرپنجه هنرمند، 
ذهن خاق، روحیه بلندنظر و ذوق 

و ابتکار ایرانی است.« 
و از این نگاه، آن را مایه افتخار ملت 
ایران و جــزو مفاخر تاریخی این 

کشور دانست.
این دیدگاه در طول این ســال ها 
اگرچه در کاهش ریسک تخریب 
بناهایی چون تخت جمشید موثر 
بوده ولی ســبب توجه جدی به 
این مجموعه نشده است. اگر هم 

تاش هایی انجام شده که نامی از 
تخت جمشید شنیده شود، صدای 
اعتراض و مخالفت، نه تنها از جانب 
تندروها که از سوی رهبر انقاب 
ایران شــنیده شده است؛ همانند 
فروردین 78 که آیت الله خامنه ای 
به برخی تاش ها برای برگزاری 
»جشن نوروز« در تخت جمشید 
چنین واکنش نشان داد: »یک نفر 
هم پیدا می شود که از سر اشتباه و 
ندانم کاری، به جای مرقد امام رضا 
و امام خمینی و حضرت معصومه 
و مراسم معنوی، می رود و تخت 
جمشــید را زنده می کند. البته 
تخت جمشــید یک اثر معماری 
است و انســان آن را تحسین می 
کند. در آن مکان خبری از معنویت 
نیست بلکه نشــانه ای از طاغوت 
اســت. در همان ساختمان هایی 
که اکنون بعد از گذشت یکی دو 

هزار ســال ویران شده اند، زمانی 
به مناسبت همین نوروز خدا می 
داند که چه قدر بی گناه در مقابل 
تخت طاغــوت های زمان به قتل 
می رسیدند و چه قدر دل ها ناکام 

می شدند.«
بدین اعتبار، اکنــون می توان به 
ســوال نخست برگشــت که چرا 
خاطــرات ایرانیان در ســه دهه 
گذشته در تخریب بناهای تاریخی 
به صادق خلخالی گره خورده است. 
ولــی به نظر می رســد مخاطب 
پرسش نخست، تنها او نیست. روح 
خلخالی در بیت بسیاری از ایران 
جا خوش کرده اســت؛ از رهبران 

عالی مقام تا شهروندان عادی.

-----------------
•
) منبع: ایران وایر(

با لغو انحصار واردات، هر ایرانی می تواند خودرو وارد کند
جلسه شورای رقابت بخشنامه ای 
صادر کرده کــه از 30 بهمن هر 
ایرانی می توانــد از طریق گمرک 
خودروی خارجی مورد نظر خود را 

وارد کشور کند.
یک مقام مســئول به "ایســنا" 
گفــت: »ما هفتــه قبــل درباره 
خــودروی  که  نمایندگی هایــی 
خارجی وارد می کردند و شامل 35 
نمایندگی می شدند اعتراض کردیم 
که باید این موضوع از انحصار خارج 

شود و فضا رقابتی باشد«.
"70 درصد واردات خودرو در 

احنصار یک خانواده"
از  ایــران پیش تــر  رســانه های 
"انحصاری شدن واردات خودرو در 
ایران" انتقاد کرده و آن را حاصل 

"رانت خواری و سوء استفاده" برای 
تامین "منافع نامشــروع" خوانده 

بودند. 
"جنوب نیوز" در تاریخ 15 بهمن 
1393 گــزارش داد کــه "یــک 
خانــواده نمایندگی بیــش از 70 
درصد خودروهــای این بازار را در 

اختیار دارد".
پیش از آن نیز کمیســیون اصل 
90 مجلس در گزارشی از "فساد 
گسترده در روند واردات خودرو به 

کشور" پرده برداشته بود.
در ســال 1391 به دنبال رشــد 
شدید نرخ ارز، قیمت خودروهای 
وارداتی نیز افزایش یافت. بسیاری 
از واردکننــدگان در آن زمــان از 
ارز مرجــع )1226 تومانی( برای 

واردات خودرو استفاده می کردند، 
ولی سپس خودروی وارد شده را 
به نرخ ارز آزاد )تا 3500 تومان( به 

فروش می رساندند.
در پی اعتراضات گسترده بسیاری 
از کارشناسان، سرانجام کمیسیون 
اصل 90 مجلس شورای اسامی 
در گزارش اسفندماه 1392 خود 
این تخلفات را تایید و از مفاســد 
دیگر در رونــد واردات خودرو نیز 
خبــر داد. در پی آن شــماری از 
نماینــدگان مجلس نیز مخالفت 
خود را با انحصــار واردات خودرو 

اعام کردند.
•
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شادباش 
به رضاامیری 

دوستان ارجمند، جناب  آقای رامین و امیر عباسی، 
خانواده محترم استاد عباسی،خانواده محترم محمدی، 

عزیزان سوگوار 
درگذشت مادر ارجمندتان، 

شادروان بانو وجیهه عباسی 
در مونتریال را به حضور شما و کلیه بازماندگان تسلیت گفته، 

برای شما عزیزان شکیبایی، تندرستی آرزو داریم.  

رضا و دانا امیری، بابک امیری، 
نادرباجگیران، ناصر باجگیران، اکبر خجسته، 

طارق رحیمی  و ضیاء ظاهر 

دوستان عزیز، جناب رامین و بهرام عباسی
ما نیز د راندوه درگذشت مادر ارجمندتان، 

با شما دوستان عزیز شریکیم و برایتان آرزوی آرامش داریم. 
ما را در کنار خود بدانید. 

محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند 

جناب  آقای خسرو شمیرانی
فوت مادر گرامی تان را به شما وخانواده 

از صمیم قلب تسلیت می گوییم. 
ما را در غم خود شریک بدانید. 

عطا انصاری، منیره جعفری 

 هـمدردی
 هـمدردی

هم میهن گرامی آقای خسرو شمیرانی، سردبیر نشریه هفته
ازدست دادن عزیزان بخصوص مادر، به ویژه برای ما آوارگان غربت نشین دور از 

وطن بسیار سخت و دردناک است.
درگذشت مادر عزیزتان در ایران را خدمت شما و سایر وابستگان و عزیزان 

آن زنده یاد صمیمانه تسلیت می گویم و برای همه شما آرزوی صبر، شکیبائی،  
سالمتی، شادکامی و طول عمر دارم. امیدوارم در آینده نزدیک با آزادی میهن همه 
ما بتوانیم بقیه عمر را در خاک پاک میهن و در کنار همه عزیزان مان سپری کنیم.

در این غم بزرگ شریک شما هستم. 

مونتریال : عباس کرباسفروشان )خراسانی(

 هـمدردی

 همدردی

دوست دیرین و گرامی،  
جناب  آقای رامین استاد عباسی 

خانواده های محترم سوگوار 

با شنیدن خبر  غم انگیز درگذشت 
مادر دلبند و  ارجمندتان 

شاردوان بانو      وجیـهه خلیفه )عباسی(
در مونتریال، عمیقا متاثر و اندوهگین شدیم.  

برای شما و فرد فرد بازماندگان آن شادروان، 
آرزوی آرامش، تندرستی و بهروزی داریم. 

دوستان شما در 
تاکسی اطلس

رســید مژده هک ایام غم نخواهد ماند...

از کلیه دوستان، سروران، یاران، 
عزیزان و بستگانی که در ایام بسیار سخت 

سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن مادر و عزیز ارجمند و دلبندمان 

زنده یاد بانو وجیهه خلیفه
)همسر شـادروان 

سرهنگ داریوش استاد عباسی(
در مونتریال، کانادا، با دیدار 

و حضور گرم و پرمهر خود 
در مراسم خاکسپاری و مجلس یادبود آن عزیز،

و نیز با ارسال گل و  با درج پیام های همدردی در نشریات،  
ما را همراهی نمودند،  صمیمانه سپاسگزاری نموده،

برای فرد فرد شما عزیزان،  
بهروزی، شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری

از فردفردشما عزیزان دست نداد، بر ما ببخشائید

خانوادهای :استاد عباسی، خلیفه،
كفاش محمدی،عزیزی و پهلوان رضایی 

سپاسگزاری

ـفراق یار هن آن می کند هک بتوان گفت...
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در پیوند برای خوانندگان گشوده ایم؛ نکته هایی آغشته 

به طنــازی و باریک بینی، در پوشــش نوعی درددل 

دوســتانه با کارآکتری خیالی، به نام »اســدالله«، در 

ارتباط با درگیری ها و دلمشغولی های روزهای آغازین 

زندگی در مهاجرت- در کانادا، در کبک و مونتریال!  این 

ستون را دکتر پارسا در وباگ خودش، قلمی می کند.  

بخشی هایی از این دلنوشته ها با رخصت و پیشنهاد 

دکتر، از این پس در این صفحه به نظرتان می رسد،
تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ورزشی...
یوسف تیز هوش
از قدیمی ترین ایرانیان جامعه 
ایرانی مونترال، قهرمان پیشین تیم 
ملی پینگ پنگ  1963و 1965
مسوول کمیته فنی پینگ پنگ 
بازی های آسیایی 1374 درتهران 
مربی فدراسیون پینگ پنگ

ورزش یعنی روح سالم 

در بدن سالم و تقویت 

نیروی اراده... 

اسکی آکروباتیک 

برای  اکروباتیک  اســکی  مسابقات 
نخســتین بار در ســال 1930 در 
نروژ برگذار شد. اولین المپیک این 
ورزش در ســال 1952 در آمریــکا 
انجام گردید و به علت استقبال بسیار 
به  اکروباتیک  تماشاچیان، اســکی 

تشکیات بین المللی راه یافت. 
در سال 1979 فدراسیون بین المللی 

این ورزش بوجود آمد. 
کانادا در ســال 1974 با تشــکیل 
فدراسیون اســکی بازان کانادا این 
ورزش را بصورت رســمی جزء بازی 

های زمستانی قرار داد. 
اسکی بازان برای 
عملیات  انجــام 
اکروباتیک نیازمند 
عضــات قــوی 
بدنی  نرمــش  و 
زیاد هســتند، تا 
بتوانند با حرکات 
در  اکروباتیــک 
ارتفاعــات باال در 

هوا حرکات خــود را انجام دهند و 
در هنــگام فرود در تپه های برفی و 
ناهموار با سرعت زیاد مسیر پیست 

را طی نماید. 
مســابقات قهرمانی دنیــا در ژانویه 
2015 در کوه های اتریش انجام شد. 
در این رقابت ها آقای میکائیل کیس 
بری، 22 ساله از استان کبک توانست 
با حرکات بسیار زیبا و پر از مهارت در 
ارتفاع باال و حرکات اکروباتیک زیبا 
در آسمان و سرعت و تسلط فراوان 
در هنگام ورود مســابقه را با بدست 
آوردن 429 امتیــاز نفر اول؛ و آقای 
فیلیپ مارکز با 225 امتیاز مقام دوم 
و آقای آنتوان به مقام ســوم دست 

یافتند. 
آقای میکائیل، نفر اول این مسابقات، 
تا بحال 6 مــدال قهرمانی دیگر را 

نصیب خود نموده است. 
در ســالن بزرگ روی تپه مسابقات 
بیــش از 50 نفر عــکاس و روزنامه 
نگار از آقای میکائیل استقبال نمودند 
و شــاهد چشم های اشــک آلود از 

خوشحالی این قهرمان بودند. 
او اظهار داشت که امیدوار است روزی 
مانند وین ِگرتسکی، قهرمان معروف 

هاکی باشد! 
اکروباتیک  قهرمــان  یک  موقعیت 
بســتگی به 50 درصد اجرا، پیچ و 
خم در پیســت؛ 25 درصد حرکات 
اکروباتیک در هوا و 25درصد سرعت 

در هنگام فرود است. 
در قســمت بانــوان خانــم »ژولی 
تی بودو« از کانادا بــه مدال نقره را 

دست یافت. 
این خانــم در المپیــک 2014 در 
سوچی در روسیه نیز عنوان قهرمانی 
دنیا را نصیب خود نمود. خانم ژولی 
دارای سه فرزند اســت که آنها نیز 
به تمرین اسکی مشغول می باشند. 
مادر خانــم ژولی یک منزل ییاقی 
نزدیک پیست اسکی سن سوور )در 
50 کیلومتری شمال مونتریال( برای 
تمرین های دخترش خریداری نموده 

است. 
وی مــی گوید دخترش را بســیار 
دوست دارد و از تماشای او در هنگام 

تمرینات بسیار لذت می برد. 
مسابقات بانوان، نفر اول از آمریکا و نفر 

دوم از کانادا و نفر سوم کازیکستان.
در رقابت هــای آقایان نفرات اول تا 

سوم از کانادا بودند. 
در این رقابــت ها 35 نفر قهرمان از 

کشور شرکت داشتند. 

دوچرخه چاقالو!
 Fat Bike 

Fatbike au Québec 
اولین بار این دوچرخه در سال 2000 
به بــازار آمــد؛ دوچرخه مخصوص 
با الســتیک های پهن در روی برف 
الستیک ها ورم می کند؛ ضخیم تر 
مــی شــود و مثــل دوچرخه های 
کوهستانی برای جاده های پربرف و 
جاده های شنی. این دوچرخه مورد 
استقبال بسیاری از عاقمندان این 
ورزش  قرار گرفــت، از جمله آقای 
اریک له رونارد، دوچرخه سوار عاشق 

جاده های برفی. 
اســتفاده از این دوچرخــه نیازمند 
تمرین زیاد آن 
بتوان  تا  است 
آن  از  براحتی 
در ایــن گونه 
استفاده  جاده 

کرد. 
پازدن  هنگام 
این  روی  بــر 
ها  دوچرخــه 
الستیک ها به تدریج سفت می شوند 
و رکاب زدن را ســاده تــر می کند. 
آقای اریک توانسته با این دوچرخه 
در جاده های برقی آالســکا و صحرا 
خشک شــمال مکزیک به راحتی 
تمرین نماید. در روزهای معمولی وی 
تمرینات خود را در پارک ناسیونال و 
جاده OKA )60 کیلومتری شمال 
غربی مونتریال( و یا در منطقه مونت 
ترامبان انجــام میدهد و به راحتی 
مســیر 45 کیلومتر را به پایان می 

رساند. 
وی می گوید هنگامی که دوچرخه 
سواری ماراتن خود را در هوای آزاد و 
پر از اکسیژن انجام می دهد؛ احساس 

سامتی بیشتری دارد. 
سربازان کانادائی مستقر در افغانستان 

از ایــن دوچرخه 
بــرای طی کردن 
ی  ها مســیر
کوهستانی و برفی 
قندهار  و  کابــل 
استفاده می کنند. 
اریــک  آقــای 
تشــویق  بــرای 
کانادائی  سربازان 

در افغانســتان از مســئولین کبک 
مســیرهای  نمــوده  درخواســت 
سواری شمال  دوچرخه  کوهستانی 
مونترال را بنام کابــل و قندهار نام 
گذاری نمایند. از تاریخ 27 فوریه تا 
اول مارس 2015 فستیوال دوچرخه 
ســواری در منطقه زیبای ورمونت 

آمریکا برگذار می شود. 
در این فستیوال افرادی که دوچرخه 
های معمولی و یــا مخصوص دارند 
شــرکت خواهنــد کــرد. در ایــن 
فستیوال مســیرهای جداگانه برای 
دوچرخه سواران مبتدی و یا دوچرخه 

سواران ماهر اختصاص یافته است. 
در ماه مــی 2013 خانــواده آقای 
فرانسوا اکسی ویه و خانم سیسیل و 
دختر جوان 6 ساله بنام »اما« سفر 
دور دنیای خــود را با دوچرخه آغاز 

نمودند که پیش بینی می شود این 
ماجراجوئی خانوادگی نزدیک به 3 

سال طول بکشد. 
در این ســفر طوالنی آقای فرانسوا 
از امکانات یک ماشــین 4X4 برای 
حمل وسایل و خوراک مورد احتیاج 

استفاده نماید. 

دو خبر کوتاه 
مسابقه سگ های سورمته 

مسابقه جالب و تماشائی سورتمه که 
بوسیله سگ های قوی و تعلیم دیده 
انجام می گیرد 20 ژانویه، در منطقه 
Lanaudiere در اســتان کبک )80 
مونتریال(   کیلومتری شمال شرقی 

با حضور 10 هزار تماشاچی به اجرا 
گذاشته شد. 

مسیر آنها در یک جاده برفی بطول 
18 کیلومتر برگذار گردید که شرکت 
کنندگان مسیر را در طی 1 ساعت و 
19 دقیقه طی کردند. آقای بل ریو، از 
منطقه موریس توانست با استفاده از 
سگ های قوی خود، عنوان قهرمانی 

این رقابت ها را بدست آورد. 
هزینه برگذاری این مسابقه 12000 
دالر بود که از طرف عاقمندان تامین 
گردید. این نوع مسابقات تفریحی هر 
ساله در کشورهای سردسیر نیز انجام 

می گیرد. 
حضور افراد کبکی که مایل هستند 
در آن مســابقات شرکت کنند باید 
قبا عنوان قهرمانی در کبک بدست 
آورده باشند. شرکت در این مسابقات 
نیازمند ســگ های تعلیــم دیده و 
قوی همچنین عکس العمل سریع و 
قدرت کنترل توسط سورتمه داران 

می باشد. 

قهرمان 86 ساله اسکی 
آقــای ویکس تروم، متولد ســوئد و 
ســاکن الوال، از ســال 1976 در 9 
فوریه 2015 در مسابقه اسکی بازان 
ســالمند و اســتاد و توانســت 10 
کیلومتر مسیر مسابقه 
را در مدت 1 ساعت 
و 1 دقیقه طی کند 
و به مدال طا دست 

یابد. 
 10 ســن  از  وی 
سالگی ورزش اسکی 
را شــروع کــرده و 
همواره به این ورزش 

ادامه داده است. 
وی می گوید وقتی جوان بودم روزی 
20 کیلومتر مسیر اسکی را در کوه 
های کلورادو طی می کردم و درحال 
حاضر زمانی که در مونت ترامبان 
اسکی می کنم احساس یک جوان 
20 ساله را دارم و از توجه و شادباش 
گویی اسکی بازان نسبت به من لذت 
زیاد می برم. گاهی پس از طی 4 تا 5 
کیلومتر احساس خستگی می کنم و 
می خواهم دیگر ادامه ندهم؛ اما وقتی 
می بینم دیگران از من جلو می زنند 
احساس می کنم انرژی تازه ای برای 
ادامه مسیر دارم. وی معتقد است که 
ورزش کلید خوشــوقتی و سامتی 
است و زمانی که در سن 86 سالگی 
اوقات خــود را در منزل و یا جلوی 

تلویزیون بگذارند، متنفر است. 
•

با زمستون چطوری اسداهلل خان؟!...

اوغور بخیر عزیز، چه خبر؟ سرت رو 
از تو گریبونــت در بیار ببینمت. ها 
ســرده؟ همچین مور مورت میشه؟ 
خب حــاال دیگه تجربه زمســتون 
مونترال رو داری. ســرما 40- روکه 
دیــدی، روی بارون یخــی که لیز 
خوردی، برف افقی که یه راست رفت 
تو چشمت، 30 سانت برف خشک و 
سنگین رو که پارو کردی، آفتاب بی 
بخار و رمق زمستون روهم که دیدی.
دیگه زمســتون همینه دیگه، چیز 
دیگه ای نداره که عزیز، هی ســرد 
میشه ســر میخوره میره 30-، هی 

گرم )!( میشه میاد 5-. 
شما دعا کن باال صفر نیاد که حوصله 

بارون یخی رو دیگه نداریم.
حاال که اوســتای زمستون شدی و 
همه فوت و فنهــای deal کردن با 

سرما رو یاد گرفتی، یه چیزرو 
باید بدونی که شــاید هنوز 

نمیدونی، میپرسی چیه؟ 
 Tim خــب اول برو تــو این
 French یه قهــوه Hortons
Vanilla بگیریم حالشو ببریم، 
بعد میشینیم یه sip به قهوه 

میزنیم و یه گپ هم با خودمون.
کجا بودیم اسدالله خان؟ 

آها تو زمستون بودیم. نمیگم شدت 
سرمای اینجا اذیت نداره. ولی اونی که 
تو زمستون کافه ات میکنه طوالنی 
بودنشــه، المصب مثل سر کوه قاف 
بلنده، هر چی میری تموم نمیشــه. 
میپرسی راه حلش چیه؟ راه حلش 
با اینکه ساده اس واسه تنبلها سخته. 
سادگیش اینه که باید یه سرگرمی 
واســه خودت و عهد و عیال درست 
کنی، سختیش هم اینه که هم پول 

میخواد و هم حوصله.
جونم واســت بگه اسدالله خان، اگه 
اهل ورزش outdoor هســتی، همه 
 skiو snowboard جــور اســکی و
cross country هستش. تازه میتونی 
snowmobile یــا ATV )یا همون 

موتور چهارچرخ کــه زبل و باس( 
رو هم اجاره کنی بزنی تو دشــت و 
جنگل. اگه سرما رو دوست داری ولی 
طبع بزن بهادری نداری و میخوای 
آروم باشــی، خــب ماهیگیری رو 
دریاچه یخ زده واسه شما جون میده. 

راهپیمایی هم خوبه.
قهــوه ات یادت نره اســدالله خان، 
سرد بشه از دهن میفته. آره داشتم 
میگفتــم، اگه اهل بیرون و ســرما 
نیستی، هنوز کلی option داری. اگه 
با dancing و کلــوپ و ملوپ حال 
میکنی که همه جورش فّت و فراونه ، 
 down ایرونی و فرنگی. هر دری رو تو
town بزنی میگه "بفرما بیا باال". تا 
دلت هم بخواد ســالن سرپوشیده 
داریم واســه ورزش و ســرگرمی. از 
رقص زومبــا و salsa گرفته تا یوگا 
و Pilates. از فوتبــال و والیبــال و 
بسکتبال گرفته تا هاکی واسکیت، 
از شنا گرفته تا بدن سازی و کلی 
و خرده ایی سرگرمی دیگه. شما 

اهلش باش، بقیه اش با من.
به سرما که عادت کنی، آخر مارس 

گرما زده میشی اسدالله خان!

دلم ازت گرفته اسداهلل خان!
موندم بــه اون مدرکهای قاب گرفته 
پشت سرت نگاه کنم یا به رفتاری که 

با تاج الملوک خانم داری؟! 
وقتی شــنیدم که هنوز تو توهمات 
مردساالری ایران غرقی و فکر کردی 
اینجام علی آباده، خدایش هم خنده 
ام گرفت، هم خجالت کشیدم. از شما 
با اون همه فضائل و کماالت )که سند 
همگی موجــوده( بعید بود مهندس 

اسدالله خان دکتر بعد از این.
یعنی چی که به تــاج الملوک خانم 
گفتی نمیتونه پاشــو از خونه بذاره 

بیرون؟ 
واســه چی کارت بانکــش رو ازش 
گرفتی؟ نکنه فکــر کردی اینجا هم 
خرجی رو شــما میــدی؟ چرا تمام 
مدارک و مشخصات زندگی اون بنده 
خدا را ضبط کردی؟ میخوای به زور 
ببریش ایران تا تکلیفشو روشن کنی؟ 
خب اگه حرف حساب داری همینجا 
بزن که زن و مــرد برابرند. ها؟ چی 
گفتی؟ اینجا زورت نمیرســه؟ اینجا 
زنت ذلیل نیســت؟ همچین به دلت 

نمی شینه؟
ببین دکتر اسدالله خان، شما که بهتر 

از بنده میدونی کــه رابطه زور بازو و 
هوش منفیه؟ مگه شما نبودی تو اون 
سمینار پارســال سخنرانی میکردی 
که انسان از گوریل باهوشتره ولی زور 

گوریل بیشتره؟ 
عزیز جان، اون دستتو بیار پایین و از 
حالت تهاجمیت کم کن، بخصوص 
وقتی که با جنــس ظریف همکام 

میشی، سعی کن آروم باشی.
راستی مهندس اسدالله خان، میدونی 
که بدلیل همــون زور بازو که عارض 
شــدم و جبر تاریخی مردســاالری 
)شما بخون گوریل ساالری( بوده که 
هر چی اسم معروف تو همون تاریخ 
وامونده مونده مرد بوده؟ وگرنه هیچ 
دلیلی بر ریاست بنده و شما بر خانواده 
نیســت. اصا کی گفته خونه رییس 

میخواد؟
پروفسور اسدالله خان، وقتی صحبت 
از جنــس برتر میکنی، یادت باشــه 
که زن برتره چــرا که اونه که از نظر 
بیولوژیکی کامله، وگرنــه کار من و 
شــما تحویل نصــف کروموزومه که 
اونم سالهاست قضیه اش حل شده، 
بهش میگن Cloning. اگه من جای 

شــما بودم تا قبــل از اینکه به جرم 
مفت خوری از تو خونه lay off بشم، 
یه کار تو آشپزخونه واسه خودم دست 

و پا میکردم.
آره اســتاد اسدالله خان، اگه هنوز تو 
حال و هوای قوانین ایرانی، بذارمثل 
چراغونیت  حسابی  کریسمس  شب 

کنم تا روشن روشن بشی. 
الملوک خانمه  با تاج  اینجا حق 

مگر اینکه خالفش ثابت بشه!
ها؟ چی شد؟ دوست نداری؟ میخوای 
پاهاتو بکوبــی زمین بگی "نمیخوام، 
نمیخوام"؟ گریه ات گرفته؟ OK، حاال 

میتونی تا دلت میخواد گریه کنی. 
ادامه در صفحه بعد

www.mahzar.caدکتر رضا پارسانژاد

بیا ما بشیم اسداهلل خان!
چی کار میکنی اســدالله خان؟ اون 
کیســه رو بذار زمین، زشته! حاال ما 
 You Scratch my” گفتیم کــه
back، I’ll scratch yours“ ولی 
منظورم این نبود که شما پشت من رو 

کیسه بکشی. 
ـَه، گل باقالی. یه آقایی بکن و  این مثل
تو مکانهای عمومی بچسب به همون 
"کس نخارد پشــت مــن جز ناخن 

انگشت من". 
اینجا تو YMCA، شما برو زیر دوش 
خودت تا واسمون حرف در نیاوردن! 
منظــور بنده از ابتــدا، همون قضیه 
همیاری و کمک رسانی تو کامیونیتی 
خودمونــه، وگرنه پشــت بنده اصا 
نمیخارید، اونم کیسه و سفیدآب تو 

.YMCA

ببین اســدالله خان، پــر واضحه که 
ما اینجا تو اقلیتیــم، اگه هوا هم رو 
نداشته باشیم همچین محو میشیم 
انگاری اصا نبودیم، چه تو شــادی و 
چه تو سختی. آخه تو غربت مشکات 
همچین غول میشن که میخوان کمر 
آدم رو بشکنند. ما باید مثا از کلیمی 
های اینجــا یاد بگیریــم. ببین این 
جماعت چه جوری هوای هم رو دارند. 
میدونی چرا؟ چونکه با سابقه طوالنی 
در اقلیت بودن، یــاد گرفتن که چه 
جوری پشــت به پشت هم وایستند. 
اگه کار پیدا بشه، تو خودشون تقسیم 
میکنند، اگه پول باید خرج بشــه باز 
تو خودشونه، اگه کمکی بشه، اول تو 
کامیونیتی خودشــون میگردند. من 
که به این طرز تفکر احترام میذارم. با 

اینکه خیلی ها با حاجیکت هم عقیده 
نیستند.

بگذریم اسدالله خان، با اینکه هوا بس 
ناجوانمردانه ســرده، ولی عید نوروز 
نزدیکه و آدم همچین خوشش میاد 
غم و شادیش رو با یکی تقسیم کنه. 
شما ببین تو دوست و رفیقها کی به 
کیه، کجا به کجاس، خبرش رو بده، 
من هم از بــر و بچه های دیگه خبر 
می گیرم. ببین کی ناخوشــه یا کی 
غم داره و عید اولشه. رسم نوروزه که 
اول ســراغ اونها رو بگیریم. با هم که 
باشیم یهو میشیم یه جماعت به این 
بزرگی که کوه رو میتونه جابجا کنه، 
مشکات کوچولو که جای خود داره. 
ببین همگی واسه عید برنامه داشته 
باشند حتی مختصر. بیا کاری کنیم 

نوروز همه از ته دل بخندیم.
من و تو میشیم ما، اونوقته که همه به 

ما احترام میذارن اسدالله خان!
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 

زنانی که تاریخ ایران را تغییر دادند
"خانه هایی که دیوار هایش سه ذرع یا پنج ذرع ارتفاع دارد و تمام منفذ 
این خانه ها منحصر به یک در است که آن هم توسط دربان محفوظ است. 
در زیر یک زنجیر اسارت و یک فشار غیرقابل محکومیت، ]زنان ایرانی[ 
اغلب سر و دست شکسته، بعضی با رنگ زرد پریده، برخی گرسنه و 

برهنه، قسمی در تمام شبانه روز، منتظر و گریه کننده."
این تصویری اســت که تاج الســلطنه، دختر ناصرالدین شاه از زندگی 
زنان آن دوره ترســیم می کند. او که فکر می کرد بهتر از پدر و برادرانش 
حکومت داری می داند، آرزو داشــت روزی از پشت پرده حرم بیرون آید، 

وزیر و وکیل شود و در دنیای مردانه حرفش را بزند.
بعد از یک قرن، بسیاری از رویاهای تاج السلطنه محقق شده است. این 
آرز وها، همچنان آرزو می ماند اگر زنان و مردان بســیاری برای به دست 

آوردنش عمر و جان فدا نمی کردند.
این، بخش دوم )پایانی( از  مجموعه نگاهی است به زندگی 10 زن نامدار 
از میان زنان قاجار تا انقاب که از جامعه خود جلو تر بودند، یا نگاه به زنان 

و نقش آنان را در جامعه تغییر دادند: 

زینب پاشا
مبارز اجتماعی در تبریز

تولد نامعلوم
زندگی و مرگ در فاصله سال های 

1230 تا 1300 خورشیدی 
از جزئیــات زندگی زینب پاشــا 

تنباکو  جنبش  از  پیش 
در  زیــادی  اطاعــات 
دســترس نیست. گفته 
می شود که در خانواده ای 
روستایی و تهیدست در 
یکی از محله های قدیمی 

تبریز به دنیا آمد.
نام زینب معروف به دهباشی زینب 
یا زینب پاشــا با شــورش نان در 
تبریز و قیام علیه واگذاری امتیاز 

فروش تنباکو گره خورده است.
تابســتان 1270 زینب پاشــا در 
ناآرامی های تبریز نقش مهمی به 
عهده داشــت. در جریان نهضت 
تنباکو بعد از بســته شــدن بازار 
تبریز، مأموران با ارعاب و فشــار 

دوبــاره دکان ها را بــاز می کنند. 
گفته می شود زینب پاشا که عادت 
داشت دو گوشــه چادر را به کمر 
ببندند همراه عده ای دیگر از زنان 
با چوب و چماق وارد بازار می شوند 

و دکان ها را می بندند.
نوشین احمدی خراسانی 

مقاله ای  در 
نشــریه  در 
زینب  از  بایا 
روایت  پاشا 
است  کرده 
روزی  کــه 
جمــع  در 
تبریزی ها که از شرایط 

ناراضی بودند حاضر می شــود و 
خطاب به جمع می گوید: 

"اگر شما مردان جرُات ندارید جزای 
ستم پیشــگان را کف دستشان 
بگذارید، اگر می ترسید که دست 
دزدان وغارتگران را از مال و ناموس 
و وطن خود کوتاه کنید، چادر ما 

زنان را سرتان کنید و در کنج 
خانه بنشینید و دم از مردی و 
مردانگی نزنید، ما جای شما با 

ستمکاران می جنگیم."
اواخر دوره ناصرالدین شاه هم زمان 
با شورش نان در تهران و اعتراض 
زنان به ناصرالدین شاه، شماری از 
زنان تبریز هم به سرکردگی زینب 
پاشــا اعتراض خیابانی کردند. در 
منابع مختلف گفته شــده که در 
جریان درگیری ها چند زن کشته 

شدند.
زینب پاشــا عاوه بر ساماندهی 
اعتراض خیابانی به انبارهای غله 
از جمله انبار والی آذربایجان حمله 
کــرد. او گندم و آرد انبار ها را بین 

گرسنگان توزیع می کرد.
در هــر دو ماجرای نهضت تنباکو 
و شورش نان در زمان ناصرالدین 
شــاه زنان زیادی نقــش آفرین و 
فرمانده اعتراض ها بودند، از جمله 
انیس الدوله در دربار ناصرالدین شاه 
و زنــی دیگر به نام 'رســتمه' در 
زنجان. اما هنوز هم در تبریز وقتی 
می خواهند زنی با اقتدار را 
مثال بزنند می گوید "مثل 
زینب  یا  زینب  دهباشی 

پاشا."
 

بی بی مریم 
بختیاری

سردار بختیاری و حامی جنبش 
مشروطه

تولد 1253، اصفهان
مرگ1316

 
او از زنــان تحصیل کــرده زمان 
مشــروطه بود که بــه حمایت از 

بخش 2
از 3 بخش

آزادی خواهان برخاست و حتی به 
تهران لشکرکشی کرد.

به واسطه زندگی در ایل بختیاری و 
پدرش که خان ایل بود تیراندازی و 

سوارکاری می دانست.
می گوینــد او از مشــوقان اصلی 
برادرش علیقلی خان سردار اسعد 
بــرای فتــح تهــران بوده 
اســت. پیش تر در زمان 
استبداد صغیر، افراد ایل 
را به مبارزه علیه استعمار 

تشویق می کرده است.
قبل از فتح تهران، همراه سواران 
مخفیانه وارد پایتخت شد و شبانه 
روی سقف خانه ای که رو به روی 
مجلس بهارستان بود سنگربندی 
کرد تا بعد از ورود ســردار اسعد 

بختیاری با قزاق ها بجنگند.
بعد از این ماجرا در ایل بختیاری به 

بی بی مریم، لقب سردار دادند.
او در خاطراتش درباره دالیل اینکه 
زنان در جامعه عقب مانده اند نوشته 
"... تمام بدبختی های ما از خودمان 
می باشــد، زیرا که نه علم داریم و 
نه حقوق خود را می دانیم، اگر ما 
هم بدانستیم که برای چه خلقت 
شــدیم، البته در اطــراف حقوق 
خود جان فشانی ها می کردیم. ما 
حاال فکر می کنیم فقط برای رفع 
شهوت مرد ها خلق شده ایم یا برای 
اسارت و کنیزی خلق شده ایم. ما 
انسانی  برای حقوق  می توانستیم 
خود به تمام ملل عالم تظلم بکنیم 
و حقوق خــود را برقرار بکنیم ... 
اما ما زن های ایرانــی ابدا از عالم 

انسانیت خارجیم..."
بی بی مریم بختیاری از معدود زنان 
عصر مشروطه است که خاطرات 

زندگی خود را نوشته است.
منابع ایل بختیاری نقل کرده اند 
که ســردار بی بی مریم بختیاری 
سال 1288خورشیدی در جنگ 
آزادســازی اصفهــان بــه همراه 
خواهــرش بی بی لیلی فرماندهی 
یک ستون سواره نظام را به عهده 

داشته است.
ســال 1295 هم که یک افســر 

آلمانی با سربازانش در کنار عشایر 
جنــوب ایران علیه انگلیســی ها 
مبارزه می کرد، سردار مریم بهترین 
نیروهای خود را برای همراهی با او 

به تنگستان فرستاد.
گفته می شــود که در 
جهانی  جنــگ  دوران 
اول خانه او در اصفهان 
پناهگاهی بوده اســت 
برای فعاالن سیاسی و 
فرهنگی مانند علی اکبر 
دهخدا، ملک الشعرا بهار 
و در مقطعی در ســال 

1299 پناهگاهــی برای 
محمد مصدق.

ســایه ای از زندگــی پارتیزانی و 
مقاومت های بی بی مریم بختیاری، 
بعدها در سرنوشــت فعاالن چپ 
دیده می شــد. زنانی مانند مریم 
فیروز و اشرف دهقانی که الگوی 
بســیاری از زنان چــپ در ایران 

بوده اند.
  

صدیقه دولت آبادی
روزنامه نگار و فعال حقوق زنان

تولد 1261 خورشیدی، اصفهان
مرگ 1340 خورشیدی، تهران

صدیقه دولت آبادی از فعاالن حقوق 
زنان و پیشگامان روزنامه نگاری در 

ایران بود.
در  تحصیل کرده  خانــواده ای  در 
اصفهان به دنیا آمــد. زبان عربی 
و فارســی را از شیخ محمد رفیع 
طاری فــرا گرفــت و درس های 
دیگر را تا سطح دیپلم با معلمان 
خصوصــی ادامه داد. در بیســت 
ســالگی با اعتضاد الحکما ازدواج 
کرد و چند سال بعد از او جدا شد.

35 ساله بود که در اصفهان دبستان 
را  "مکتبخانه شرعیات"  دخترانه 
تاسیس کرد و بعد از آن انجمنی 
به نام 'شرکت خواتین اصفهان' را 
بنا گذاشت. تقریبا تمام عمر خود 
را وقف تعلیم و تربیت دختران و 
ارتقای حقوق اجتماعی آن ها کرد.

ایــن آغــاز فعالیت هــای خانم 

دولت آبادی برای گسترش تعلیم و 
تربیت دختران و حقوق اجتماعی 
زنــان بود کــه کمابیــش تمام 
عمرش را وقــف آن کرد. صدیقه 
ســال  دولت آبادی 
اولین  1297 مجوز 
نشریه زنان اصفهان 
را به نام 'زبان زنان' 
را از وزارت معــارف 

گرفت.
چندی بعد به دلیل 
انتقادهای تند نشریه 
 1919 قــرارداد  از 
وثوق الدوله، زبان زنان 
توقیف شد. خانم دولت آبادی بعد 
از توقیف، انتشار نشریه را در تهران 

شروع کرد.
او در نشــریه اش حجــاب زنان را 
نقد می کــرد. صدیقه دولت آبادی 
هرچند از خانواده ای مذهبی بود، 
اما یک دهه پیش از کشف حجاب 
اجباری رضاشــاه، حجاب از سر 

برداشته بود.
خانــم دولت آبادی بــرای درمان 
از ایران خارج شــد، در   نهایت به 
پاریس رفت و مدرک کار شناسی 
را از دانشگاه سوربن فرانسه گرفت.
زمانی که خارج از ایــران بود در 
دهمیــن کنگــره »اتحادیه بین 
المللی حق رأی زنان« شــرکت 
کرد و اواخر ســال 1306 به ایران 

بازگشت. 
مهرمــاه 1307 در وزارت معارف 
بخش تعلیم نســوان به او سپرده 
شد و ســال بعد به مدیریت کل 
تفتیش مدارس نســوان منصوب 

شد.
صدیقــه دولت آبــادی مردادماه 
1340 در اثر ســرطان در تهران 
در گذشــت. جمعــی از فعاالن 
حقوق زنــان در ایــران به پاس 
تاش هــای خانم دولــت آبادی 
برای جنبش زنان، ســال 1383 
جایزه و کتابخانه ای به نام صدیقه 

دولت آبادی تاسیس کردند. 
منبع: بی بی سی فارسی

بخش پایانی 3 در شماره آینده 

کی گفته مرد گریه نمیکنه؟ 
مرد هم گریه میکنه. تازه زار میزنه، به خصوص وقتی 
که زورش نمیرسه. حاال فهمیدی چرا تو ایران زنها 
موشن مثل خرگوشن، مردا شیرن مثل شمشیرن؟

ببین اسدالله خان بذار صاف و پوست کنده چند تا 
از قوانین که شامل حال بنده و شما میشه رو بگم:

• شما نمیتونی تاج الملوک خانم رو تو ایران ممنوع 
الخروج کنید. چرا که شــما مقیم خارج از کشور 

هستید.
•  ایشون هنوز میتونه مهریه محترمه رو بذاره اجرا 

که اکه بذاره وا مصیبتا میشه.
•  ایشون میتونه با یه تلفن عذر شما رو از تو خونه 

بخواد.
•  شــما در بیشــتر موارد هنوز پات بابت خرج و 

مخارج گیره.
•  تمــام کارهای قانونی ایــران از همین جا قابل 
پیگیریه، پس فکر نکن که اونقده نگهش میداری تا 

موهاش هم مثل دندوناش سفید بشه.
•  حق حضانت فســقلی ها در بیشتر موارد با تاج 

الملوک خانمه، البته از جیب مبارک شما.
گوش کن اسدالله خان، میدونم تو دعوا حلوا خیر 
نمیکنن ولی سعی کن جوان"مرد" باشی تا اون هم 
جوان"زن" باشه. یه ادعایی بکن که اگه جای مذکر 
با مونث عوض شد، کسی نگه این بابا هنوز تو قرن 

18 مونده.
بــرو حموم یه کیســه بــه اون چرکهای 

"مردونگی" بکش اسدالله خان!
•

اسداهلل خان...   
     <<  ادامه از صفحه پیش : 30
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به این ترتیب، با احتمال نزدیک به 
یقین مــی توان گفت که در همه 
بیست و چندسال دوران رهبری 
سیدعلی خامنه ای، تیول قاچاق 
کاال - و پیمانکاری های نان و آب 
دا از بودجه عمومی کشور - باجی 
بوده که او آگاهانه به ســران سپاه 
پاسداران داده تا از یک سو از آنان 
به عنوان ابزار سرکوب استفاده کند 
و ازسوی دیگر جلوی سهم خواهی 
ایشــان از درآمد هنگفت نفت را 

بگیرد.
این نیز گفتنی اســت که ســتاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز به فرمان 
خامنه ای و با این هدف تاسیس 
شــده که بــرآن کنترل داشــته 
باشد.  ســعید مرتضوی ملیجک 
گوش به فرمان و محبوب رهبر و 
جنایتکاری که دســتش به خون 
بیگناهان بسیاری آلوده است، سال 

ها برمسند ریاست این ستاد تکیه 
زده بود.  درســت به این می ماند 
که پدر خوانده مافیا رییس مبارزه 

با مواد مخدر را منصوب کند!
درچنین پیش زمینه ای اســت 
که روز دوشــنبه 4 اســفند متن 
سخنان سیدعلی خامنه ای در 6 
بهمن گذشته در دیدار با اعضای 
ستاد بزرگداشت روز ملی مهندس 
منتشرشد.  به گزارش "بی بی سی 
فارســی": »آیت الله علی خامنه 
ای رقم هایی که درباره "بیســت 
و چند میلیارد دالر قاچاق" اعام 
می شود را عجیب و غریب و گیج 
کننده توصیف کرده اســت«.  او 
گفته است: »واقعا سر انسان ]ازاین 
رقم ها[ گیج مــی رود.  آن وقت 
به بهانه این که قاچاق نشــود، ما 
راه را بازکنیــم که ازطریق قاچاق 
نیاید، ازطریق گمرکات بیاید که ما 

بتوانیم سودی هم ببریم.  این به 
نظرمن منطق قوی ای نیست«!

برای حضرت "آقا"، "منطق قوی" 
همان است که دربیش از دودهه 

گذشته دردستور کار بوده است: 
تداوم یک ملوک الطوایفی که درآن 
هریک از منابع درآمد - بدون توجه 
به مشروعیت یا عدم مشروعیت آن 
- به انحصار یک دارودسته غارتگر 
داده شود تا همه با هم با سرکوب 
و ایجاد خفقان در حفظ نظام پلید 
والیت مطلقه فقیه بکوشند و کشور 
را درحالی با سرعت رو به ویرانی 
و نابــودی ببرند که رهبر ریاکار و 
دودوزه باز آن در منتهای وقاحت 
خود را به بــی اطاعی می زند و 
شــهرقصه  روباهه"ی  "آقا  مانند 
زنده یاد بیژن مفید فریاد "عجیبا!، 

غریبا!، شگفتا!" سرمی دهد!
•

English Horn
با اسامی مختلف 

Coranglais ،English Horn یا  
Alto Oboe؛  از لحاظ ساختمان 
نه ربطی به Horn )شاخ( دارد 

نه ربطی به انگلستان! 
این ساز از خانواده سازهای بادی 
چوبی اســت از گروه Oboe ولی 

بزرگتر و بم تر از آن است. 
حدود سال 1760 این اسم اول در 

وین ظاهر شد. 
بــرای چــه English می گویند 

درست معلوم نیست؟ 
به روایتی می گویند: چون صدای 
آن بســیار نرم و مطبوع اســت 
به آلمانی معروف بوده اســت به 
Angelish Horn به معنای مانند 
"Engel"= "فرشــته" و به تدریج 
Engel  تبدیل به English شــده 

است. 
در آغاز بصورت مختلف پیچ و خم 
دار ســاخته می شده است ولی از 
1839 تا امروز استوانه ای ساخته 

می شود. 
در آثار ســنفونیک دوره رمانتیک 
)قرن 19( به کرات استفاده شده 
اســت؛ بخصــوص H.Berlioz و 
Cesar Frank )فرانسوی(، ریچارد 
واگنر )آلمانی( عاقه زیادی به این 

ساز داشتند. 
اما تا قرن 20 کمتر 
برای   Solo قطعه 
نوشته  این ســاز 
در  اســت.  شده 
آثــار معروف که 
 English Horn

خط های ملودیک 
قابل توجه دارد: 

ســوئیت شــهرزاد اثر ریمسکی 
کورساکف )قرن 19( سنفونی های 
 Dimitri شماره 8 و 10 و 11 اثر
Schostakovich قــرن 20؛ باله 
فندق شکن اثر چایکوفسکی، اپرای 
Tristane Jsode اثر ریچارد واگنر 
موسیقی  آهنگسازان  )قرن 19(، 
فیلم هم از صدای پر احســاس و 

غمگین آن بسیار بهره برده اند. 
  Harry Potter مانند فیلم هــای
 John اثــر Schindler's List یــا
از معروفترین  یکــی   Williams

سنفونی های تاریخ موسیقی. 
ســاخته  شــماره 9  ســنفونی 
Antonin Dvorak می باشد. این 
اثر بنام new World معروف است 
چون در آمریکا نوشته شده است. 
این سنفونی در 4 قسمت نوشته 
شده است. قسمت دوم Largo با 
 English Horn ســولوی معروف

شروع می شود. 

اجــرای بســیار خوب ایــن اثر 
رهبــری  بــا   You Tube روی 
Sergiu Celibidache و ارکســتر 
فیارمونیک مونیخ موجود است؛ 
 E.Horn بخصوص که نوازنده گان
و French Horn کنار هم نشسته 
انــد و فرق 2 ســاز کامــا دیده 

می شود. 
از   )1844-1904(  A.Dvorak

چکسلواکی است. 
 Dvorak، Janacek ،Smetana
3 آهنگساز معروف قرن 19 چک 
 Nationalist هستند که موسیقی

ساخته اند. 
دورژاک سال ها )1895- 1892( 
رئیــس کنســرواتوار موســیقی 
نیویورک بوده. از آثار بسیار محبوب 
و معروف او کنســرتو ویلن سل او 

است. 
قره چه داغی 
فوریه 23/ 2015 

اشعار نغز از شاعرانی بزرگ
اظهار عجز پیش ستم پیشگان خطاست 

اشک کباب باعث طغیان آتش است 
)صائب تبریزی(

علم آدمیت است و جوانمردی و ادب 
ورنه ددی به صورت انسان مصوری

)سعدی(
گر بداند لذت جان باختن در راه عشق

هیچ عاقل زنده نگذارد به عالم خویش را
)قاآنی(

•
این ضرب املثل ها مصراعی است از یک بیت؛ 

آنها را کامل کنید
1( آنان که غنی ترند محتاج ترند 

2( هر کسی پنچ روزه نوبت اوست 
3( به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است 

4( مه فشاند نور و سگ عوعو کند 
5( سودا چنان خوش است که یک جا کند کسی 

6( عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد 
7( جور استاد به ز مهر پدر
•

شاعر: هوشنگ ابتهاج )سایه(
 نشود فاش کسی آنچه میان من و تو ست

تا اشارات نظر نامه رسان من و توست
گوش کن با لب خاموش سخن می گویم

پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست
روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید

حالیا چشم جهانی نگران من و توست
گر چه در خلوت راز دل ما کس نرسید

همه جا زمزمه عشق نهان من و توست
گو بهار دل و جان باش و خزان باش، ار نه

ای بسا باغ و بهاران که خزان من و توست
این همه قصة فردوس و تمنای بهشت

گفت و گوئی و خیالی ز جهان من و توست
نقش ما گو ننگارند به دیباچة عقل

هر کجا نامة عشق است، نشان من و توست
سایه ز آتشکدة ماست فروغ مه و مهر

وه ازین آتش روشن که به جان من و توست

از : ابولقاسم حالت
حاجی رجب از مکه چو برگشت به میهن

آورد   دوصد   گونه  ره آورد  به    خانه
اشیاء  گرانقیــمت  و   اجناس نفیسی

کز حسن و ظرافت همه را بود نشانه
از رادیــــو و ساعت و یخچال و فریزر

تا  ادکلن  و هوله و آیینه  و شانه
از پرده ی ابریشم و رو تختی مخمل

تا  جامه ی مردانه  و  ملبوس زنانه
در جعبهء محکم همه را بسته و چیده

تا    لطمه   نبینند  ز   آفات    زمانه
دیدم   که  بر  آن  جعبه  نوشته  است  ظریفی

"مقصود   تویی!   کعبه   و   بتخانه   بهانه"

نکته درباره »زیبایی« 
طاووس را بدیدم که می کند پر خویش

 گفتم مکـَن که پر تو با زیب و با فر است
بگریست زار زار و مرا گفت ای حکیم 

آگه نه ای که دشمن جان من این پر است
-------------
پرطاووس در اوراق مصاحف دیدم

گفتم این منزلت از قدر تو میبینم بیش
گفت خاموش، که هرکس که جمالی دارد

هرکجا پای نهد، دست ندارندش بیش

شیـدا 
قره چه داغی 

برای آشنائی و استفاده از دنیای عظیم 

و زیبای موسیقی کالسیک، بهترین راه 

اینســت که در کودکی و جوانی چند 

سال ساز زد. راه دوم: با دقت و مرتبا به 

موسیقی کالسیک گوش داد. لذا برای 

کسانی که عالقه دارند و نمی دانند از 

کجا شروع کنند راهنمائی های کوتاه و 

راهگشا در روزنامه پیوند ارائه می دهم. 

خواننده گرامی چنانچه سوال و کمک 

با آدرس  بیشــتری الزم دارید لطفا 

DIALOGUE تماس بگیرید:

Sheida.g@hotmail.com 

موسیقی... 
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شهباز:عجبا، حیرتا...   << ادامه از صفحه: 5

facebook.com/paivand.montreal
به ما بپیوندید!   

گنج ادب...
ادامه دار

به اهتمام 

محمد فرحی 
)مونتریال(

شوخی با حافظ 

دل می رود ز دستم صاحبدالن خدا را 
نان پرشن است یاران دل درد کشت ما را 

-----------
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

خداوندا شبانه می رسانی روزی ما را 
-----------

دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش
گوشت کمیاب است باید رفت دنبال وحوش 

-----------
منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن 

به ارز دولتی اندر فرنگ گردیدن 
-----------

به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم 
که الاقل به رخ میوه ها نظاره کنم 
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گزارشی از برگزاری شب یادمان حماسه سیاهكل در استكهلم
روز شــنبه 14 فوریه مصادف با 25 
بهمن، مراسم شــب یادمان حماسه 
آفرینان ســیاهکل در شهر استکهلم 
برگزار گردید. این برنامه که توســط 
فعالین ســازمان فدائیــان )اقلیت( 
در ســوئد، تدارک دیده شده بود، با 
خوشآمدگویی مجری برنامه )رویا( به 
حاضرین و اعام مجموعه برنامه های 
شــب یادمان 19 بهمن، سالروز نبرد 

حماسی سیاهکل آغاز گردید.
ای عقابان بلند او

 ای پلنگان غرور خاک 
با شما باد آتشین سوگند 
بر شما باد آخرین بدرود!

گوشه ای از شعر سیاهکل بود که پس 
از اعام برنامه، توســط رویا اجرا و به 
دنبال آن، حاضرین در ســالن به در 
خواست مجری برنامه به پا خاستند 
و به پاس حماسه آفرینی و قهرمانی 
های 15 رزمنده نبرد سیاهکل، یک 
دقیقه کف زدند. فضای سالن که پس 
از یک دقیقــه کف زدن، لحظاتی در 
ســکوت یادمان پرشــکوه قهرمانان 
ســیاهکل فرو رفته بــود، با نمایش 
کلیپ بیانیه سازمان فدائیان )اقلیت( 
به مناسبت 44 امین سالگرد حماسه 
سیاهکل و تولد سازمان شکسته شد. 
نمایش این کلیــپ، اگرچه بیش از 
15 دقیقه نبود، اما مجموعه ای بود 
که در همیــن زمان کوتاه، تصاویری 
ازصحنه های دلیری و قهرمانی رفقای 
جانفشان مان، همراه با ثبت روزهای 
پرتاطم آن سال ها و نیز جلوه های 
از تاریخ مبارزاتی سازمان  ماندگاری 
مان، از حماسه 19بهمن 49 تا قیام 
22 بهمن و از بهمن 57 تا کشــتار 
تابستان تفتان 67 را در خود فشرده 
داشــت. پانزده دقیقه ای که تبلوری 
از روایت ماندگار یــک دوره از تاریخ 
خونبار مبارزات مردم ایران و دالورهای 
رفقای جانفشان مان را بازتاب می داد. 
تصاویری ماندگار از آن سال های پر 
تبش، و "سالی که زنگ بزرگ خود به 

صدا درآمد و توفان شکوفه داد". 
با پایان یافتــن نمایش کلیپ بیانیه 
ســازمان فدائیان )اقلیت(، درســت 
در لحظاتی که هنور فضای ســالن 
در رشته رشــته کام موزون و تاثیر 

گذار بیانیه سازمان و فراز و فرودهای 
تصاویر ماندگار آن موج می زد، نوای 
تار مصطفــی ُگرگین پــور، از یاران 
فدایی جانباخته ســعید ســلطانپور 
در کارگاه هنــر ایران، همراه با ضرب 
آهگ تنبک هومــن، هنرمند جوان 
استکهلم، حاضران در سالن را به خود 
آورد تا دقایقی را به آوای ساز و صدای 

مصطفی گوش بسپارند. 
در این قسمت از برنامه، اجرای ترانه 
سرودهای انقابی با اشعاری از سعید 
سلطان پور )رودخانه پویان(، هوشنگ 
ابتهاج )بیاد خسروگلسرخی( و شفیعی 
کدکنی )موج موج خزر از سوگ، سیه 
پوشانند(، فضای سالن و حاضرین در 
مراسم را، به 19 بهمن 49 و سال های 
پس از آن گره زد و یادمان 15 دالور 
نبرد سیاهکل همراه با ِعطر قهرمانی 
و جانفشانی دیگر رفقایمان در سال 
های پس از حماسه سیاهکل، در فضا 

پیچید.
تاثیر نبرد ســیاهکل بر هنر و ادبیات 
ایران، قســمت بعدی برنامه بود، که 
توسط رفیق عباس سماکار، نویسنده، 
شاعر و فعال سیاسی چپ، به سمع 
حضار رسید. عباس سماکار در سخن 
خود مبنی بر »تاثیر نبرد سیاهکل در 
ادبیات و هنر« به بررسی فضا و ساختار 
معینی پرداخت که سبب سمتگیری 
ادبیــات و هنر دهه 50 شمســی به 
سوی مبارزه با دیکتاتوری و استبداد 
رژیم شاه شد و برای روشن ساختن 
این گرایش و مشخص کردن تفاوت 
گرایش های ادبی و هنری دوران های 
پیش از این، اشاراتی به تاثیر جنبش 
های اجتماعی مشــروطیت و فضای 
نیمه باز دهه بیست شمسی نیز داشت. 
این بررســی، زمینه هــای گوناگون 
ادبی و هنری از جمله شعر، داستان، 
تئاتر، سینما، نقاشــی و موسیقی را 
در بر داشت و بایاد آوری نمونه های 
گوناگون هنر و ادبیات، اشاره به تفاوت 
های ساختار اجتماعی و طبقاتی این 
دوره ها و خوانش پاره ای اشعار از این 
دوره ها همراه بود. ســماکار در پایان 
این سخن نیز به شعر کارگری معاصر 
و تفاوت نوع نگاه شاعران این دوره و 
حضور شاعران کارگر به ویژه در عرصه 

شعر، اشــاراتی به عمل آورد. مفاهیم 
به کار گرفته، صمیمیت و طنین گرم 
صدای رفیق عباس سماکار، فرازهای 
ماندگاری از »تاثیر نبرد سیاهکل در 
ادبیــات و هنر« ایران در ســال های 
پس از حماسه سیاهکل را، به نمایش 
گذاشــت. فرازهای ماندگاری که به 
مدت 40 دقیقه حاضرین ســالن را 
با سکوتی در خور تحسین به دنبال 
تموج شط جاری کام خود کشانید. 
پا پاین گرفتن ســخنرانی سماکار، 
بخش نخست مراســم شب یادمان 
حماسه ســیاهکل در استکهلم نیز، 
پایان یافت و مجری برنامه با اعام نیم 
ساعت اســتراحت، حاضرین را برای 
صرف غذا و نوشــیدنی دعوت کرد. 
پس از اســتراحت، بخش دوم برنامه 
آغاز شد. در این قسمت نیز ابتدا، رویا 
با اجرای بندهایی از شــعر "رودخانه 
پویان"، اثری ماندگار از سعید سلطان 
پور، برنامه را آغــاز کرد و پس از آن 
رفیق توکل از سازمان فدائیان )اقلیت( 

جهت سخنرانی فراخوانده شد.
موضوع سخنرانی توکل، در باره اشکال 
مبــارزه و تاکتیــک، در دو مقطع از 

حیات سیاسی جامعه ایران بود. 
توکل در بخشــی از سخنرانی خود، 
مطرح کرد که، چه عواملی مانع از آن 
بوده اند که جمهوری اسامی به رغم 
تمام تضادها و بحران هایی که با آن ها 
مواجه بوده است، تا به امروز سرنگون 

نشود و دوام آورد. 
آیا اَشــکال مبــارزه و تاکتیک های 
گذشته دیگر کارآئی ندارند و نیاز به 
اَشــکال مبارزاتی جدیدی است، یا 

اِشکال در جای دیگری است؟ 
پس از طرح ایــن موضوعات، توکل 
ســخنرانی خود را از مبارزات دوران 
رژیم شاهنشــاهی آغاز کرد و به این 
نقطه رسید که چرا نبرد سیاهکل به 
رویــدادی ماندگار در جنبش تبدیل 
شــد و به نقطه عطفــی در مبارزات 
جنبش کمونیســتی ایــران مبدل 

گردید؟ 
پس از آن، توضیح داده شــد که چرا 
این حرکت و تداوم آن به شکل تبلیغ 
مسلحانه در شهرها توانست تأثیرگذار 
باشــد و اینکه پیشــرفت آن تا چه 

مرحله ای بود. چرا سازمان نتوانست 
در مرحله ای که جنبش توده ای اعتا 
می یافت، نقش نه فقط تأثیرگذار، بلکه 

رهبری کننده داشته باشد.
رفیق توکل در این بخش از سخنان 
خود، بــه ضرباتی که رژیم شــاه در 
ســال های 54 و 55 به سازمان وارد 
آورد و مشــکات عملی و نظری که 
ســازمان برای ســازماندهی توده ای 
داشــت، اشاره کرد. پس از آن اَشکال 
مبــارزه تــوده ای در مرحله اعتای 
جنبش برای ســرنگونی رژیم شــاه 
توضیح داده شــد و تأکید شــد که 
اَشکال مبارزات توده ای همین اَشکال 

تجربه شده است. 
از همین نقطه بود که سخنران وارد 
این بحث شــد، که چرا به رغم اینکه 
در دوران جمهوری اسامی تضادهای 
جامعه ایران به منتها درجه تشــدید 
شده اند، بحران هایی به مراتب عمیق تر 
از دوران رژیم شــاه شکل گرفته اند، 
وضعیت مادی و معیشتی توده های 
کارگر و زحمتکش قابل مقایسه با آن 
دوره نیست و از طرف دیگر سرکوب 
و بی حقوقی سیاسی هم بیش از آن 
دوره است، اما، این رژیم تاکنون دوام 

آورده است؟ 
آیا دیکتاتوری، بی ســازمانی، فریب، 
پراکندگی و غیره مانع بوده است؟ یا 

عوامل دیگری دخیل بوده اند؟ 
در پاســخ به این پرســش، توضیح 
داده شــد که این عوامل تأثیر دارند، 
اما تعیین کننده نیســتند. پس علت 
چیست؟ سخنران علت را در تغییراتی 
دانست که در ساختار اجتماعی جامعه 
ایران رخ داده و برمبنای آن، یک توازن 
قوای طبقاتی شــکل گرفته که مانع 

سرنگونی رژیم شده است.
در ادامه بحث و در توضیح این مسئله، 
مقایسه ای صورت گرفت میان اقشار و 
طبقات در دوران رژیم شاه و جمهوری 
اسامی و موضع آن ها . توکل در این 
مقایســه بر این موضوع تاکید کرد، 
رژیم شاه به جز یک طبقه سرمایه دار 
کم شمار و قشــر نازکی از دهقانان، 
طرفداری در میان مردم نداشــت و 
کامًا به نیروی مسلح سرکوب متکی 
بود. طبقــه کارگر، خرده بــورژوازی 

مدرن و سنتی هریک به علل 
اقتصادی یا سیاســی و تقریبًا عموم 
روشــنفکران و حتا بورژوازی تجاری 
و بخش متوســط بورژوازی صنعتی 
مخالف رژیم شاه بودند. اما، در دوران 
جمهوری اسامی وضع متفاوت است. 
یک طبقه بالنسبه پرشمار سرمایه دار 
از دوران رفســنجانی شکل گرفته که 
پایگاه طبقاتی مستحکمی برای رژیم 
است. در کنار آن، خرده بورژوازی مدرن 
رشــد کرده که به ویژه قشر مرفه آن 
طرفدار جناح اصاح طلب حکومت اند. 
قشر سنتی خرده بورژوازی هم به رغم 
این که از نقش و کمیت آن کاســته 
شده، اما به هرحال یک گروه دیگر از 
طرفداران رژیم اند. جنبش دانشجوئی 
نیز فعــًا در کنترل دو جناح هیئت 
حاکمه است. بخش متشکل زنان که 
یک جنبش بورژوا- فمینیستی است، 
جانب دار جناح اصاح طلب رژیم است. 
جمهوری اسامی توانسته روشنفکران 
ارگانیک نظم سیاســی موجود را نیز 
که توجیه گر این نظم اند، ایجاد کند. 
این تحوالت در ســاختار اجتماعی، 
یــک صف بندی طبقاتــی در مقابل 
طبقه کارگــر و توده های زحمتکش 
حقوق بگیــر شــکل داده که حاصل 
آن توازنی اســت که مانع سرنگونی 
است. لذا سرنگونی رژیم در گرو برهم 
زدن این توازن است. عاوه بر تاش 
برای تقویت سطح تشــکل و ارتقاء 
مبارزه کارگران و زحمتکشــان، باید 
برای خنثی و بی طرف نمودن اقشار 
خرده بورژوازی متحد طبقه سرمایه دار، 
نفوذ جناح های بورژوازی در جنبش 
دانشــجوئی و زنان تاش نمود. این 
ممکن نیســت، مگر آنکه جریانات 
کمونیســت و چپ، جناح موسوم به 
اصاح طلب و تفکــر اصاح طلبی را 
سمت اصلی ضربات خود قرار دهند، 
آن را شــدیداً افشا سازند و به عموم 
مردم ایران نشــان داده شود که مانع 
اصلی هرگونه تحول جدی در ایران و 
تحقق مطالبات توده وسیع مردم، این 
جناح است. ســخنرانی رفیق توکل، 
که از همان ابتــدا با بیانی تهییجی، 
متحرک و در این حال ساده، موزون، 
رســا و فرمول بندی شده آغاز شده 

بود، به مــدت 60 دقیقه ادامه یافت. 
شــصت دقیقه ای که تمام حاضرین 
در سالن را با خود به کنکاشی عمیق 
روی موضوعات مطرح شــده در این 
بحث کشانید. کنکاشی که بخشی از 
آن، پس از پایان ســخنرانی در زمان 
پرســش و پاسخ تبلور یافت و بخش 
دیگر آن، طی روزهای آینده با پیاده 
شــدن متن کامل این ســخنرانی و 
انتشار بیرونی آن، در ابعادی وسیعتر 
در سطح جنبش بازتاب داده خواهد 

شد.
بخش انتهایی مراســم شب یادمان 
حماسه سیاهکل در استکهلم، اجرای 
موســیقی محلی و شــاد بود که در 
جای جای فضای ســالن طنین انداز 
شــد. اجرای این بخش از برنامه، با 
همراهی رویــا و مصطفی و انتخاب 
ترانه سرودهایی از کارگاه هنر ایران، 
از جمله "شورا" در یادمان بنیانگذاران 
شورای خلق ترکمن، ) رفقای جانفشان 
فدایــی، توماج، مختــوم، واحدی و 
جرجانی( شور و هیجان زایدالوصفی 
را در جســم و جان حاضرین نشاند. 
اجرای ترانه سرودهای محلی همانند 
دایــه دایه، رعنا، خلــق کرد و دختر 
فراش باشــی با صدای رویا که خود 
همزمــان دف نیز می نواخت، همراه 
با تار و صــدای مصطفی، جلوه های 
روشــنی از بزرگداشت تولد سازمان 
ما در این مراســم بــود. جلوه هایی 
پرشکوه که در قسمت پایانی برنامه 
با پخش اجرای سرود انترناسیونال و 
همآوایی جمــع حاضر با آن، خاطره 
یک شب بیادماندنی از برنامه "شب 
یادمان حماسه آفرینان سیاهکل" در 
استکهلم را در ذهن و جان مجموعه 
شــرکت کنندگان برجای گذاشت. 
شــبی ماندگار که با نمایش کلیپ 
بیانیه ســازمان فدائیان )اقلیت( به 
مناســبت فرا رسیدن 19 بهمن، 44 
امین سالگرد نبرد حماسی سیاهکل 
و تولد سازمان آغاز و با پخش سرود 

انترناسیونال خاتمه یافت.
احمد موسوی
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دموکراسی شورایی 

یونان بر سر دوراهی خروج یا ماندن در اتحادیه اروپا
"اگر حوزه پولی یورو از هم بپاشد - و به 
نظر می آید که باید بیش تر درباره آن فکر 
کنیم - معتقدم دلیلش این نخواهد بود که 

یونان نامعقول بوده است." 
این کلمــات یانیس فاروفاکیس، در مصاحبه 
با بی بی ســی در 5 فوریه است. فاروفاکیس 
)مستقل( وزیر دارایی در کابینه جدید یونان 
اســت که حزب »سیریزا« پس از پیروزی در 
انتخابات 25 ژانویه 2015 تشکیل داده است. 
»سیریزا«، ائتافی از احزاب چپ گراست که در 
انتخابات روز یکشنبه 25 ژانویه 2015 توانست 
149 کرســی از 300 کرسی یونان را نصیب 
خود کند. این پیروزی چشــمگیر محصول 
شــرایط کنونی یونان پس از ســال ها اجرای 
برنامه هــای ریاضت اقتصــادی و اعتصابات، 
اعتراضات و تظاهرات متعدد کارگران و مردم 

یونان و وعده های انتخاباتی این حزب بود. 
بحران اقتصادی در یونان به اندازه ای شــدید 
است که از سال 2010 تاکنون تنها با کمک 
وام های خارجی توانســته خود را سر پا نگاه 
دارد. اما شــرط واگذاری این وام ها از ســوی 
بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا و صندوق 
بین المللی پول )موسوم به ترویکا( اجرای برنامه 

سیاست ریاضت اقتصادی بود. 
از دیگر شــرایط اجرای این برنامه های دیکته 
شده از ســوی ترویکا، قطع یا کاهش شدید 
بودجه بسیاری از خدمات رفاهی اجتماعی بود. 
در نتیجه این سیاســت، بودجه بســیاری از 
خدمــات رفاهی دولتی قطع شــده اســت؛ 
سیستم آموزشی و بهداشتی تقریبًا مضمحل 
شده اســت. در حدود 5 / 6 درصد جمعیت 
به خدمات پزشکی مورد نیاز دسترسی ندارند؛ 
کاهش شــدید بودجه به کمبــود کارکنان 
بخش بهداشــت انجامیده اســت؛ برخی از 
بیمارستان های بزرگ کشور معالجه سرطان 
را به دلیل گرانی داروها از برنامه درمانی خود 

حــذف کرده اند؛ برخــی از مراکز خدماتی و 
بیمارستان ها فاقد وسایل مورد نیاز اولیه مانند 
دستکش جراحی هســتند. کاسهای درس 
فاقد بخاری هســتند. مرگ و میر کودکان به 

شدت رو به افزایش است. 
از زمان حکومت ســرهنگان در سال 1967، 
تا سال گذشــته، سرمایه داران بخش حمل و 
نقل، سازندگان و مالکان کشتی ها هیچ مالیاتی 
پرداخت نمی کردند. گذشته از آن، بر اثر فرار 
گسترده مالیاتی، نرخ گردآوری مالیات بر درآمد 
و ثروت در این کشــور زیر میانگین اتحادیه 
اروپا اســت. طبق تحقیقی توســط "مدرسه 
بازرگانی بوث شیکاگو" که گزارشات بانکی را 
با دریافت های مالیاتی مقایسه کرده است، در 
سال 2009، خودکارفرمایان 28 میلیارد یورو 

را از دید اداره مالیات پنهان کردند. 
این تنها قشرمتوسط نبود. طبق اطاعاتی که 
توســط مقامات فرانسوی افشا شد، در حدود 
2000 ثروتمند یونانی 5 / 1 میلیارد یورو را در 

حساب های بانکی یونان ذخیره کرده اند.
پس جای تعجبی ندارد که »سیریزا« و رهبر 
این حزب، الکســیس ســیپراس، با وعده ی 
"قطع برنامــه ریاضت اقتصادی" در انتخابات 
پیروز شــد. از جمله وعده های حزب، ایجاد 
300 هزار شغل در بخش خصوصی، دولتی و 
رفاهی، اولویت استخدام جوانان بیکار و بیکاران 
طوالنی مدت باالی 55 سال، افزایش دستمزد 
ماهانه از 580 یورو به 751 یورو، توقف کسر 
بودجه های بازنشســتگی و پرداخت یک ماه 
حقوق سال )به عنوان عیدی( به بازنشستگان 
با درآمد زیر 700 یورو، اجرای سیاست مالیاتی 
مناســب، برق مجانی برای 300 هزار خانوار 
فقیر، دادن سوبســید غذایی به همان تعداد 
از خانواده های فاقــد درآمد، تغییر مالیات بر 
سوخت گرمایی، برنامه هایی برای ارائه خدمات 
بهداشــتی رایگان و بیمه پزشکی به بیکاران 

و اجــرای برنامه های رادیــکال دیگر بود. اما 
مهم ترین وعده ای که »سیریزا« به مردم داد 
تاش برای بخشوده شدن بخش عظیمی از 
بدهی کان یونان و تغییر شرایط بازپرداخت 
این وام هایی ست که 175 درصد تولید ناخالص 

داخلی یونان را تشکیل می دهند.
یونانی ها با شرکت در این انتخابات و دادن رأی 
به »سیریزا«، نه تنها سیاست نئولیبرالی، بلکه 
همچنین سیستم سیاسی فاسد، تبهکارانه و 
قیم مآبانه ای را رد کردند که بیش از چهار دهه 
توسط احزاب محافظه کار "دمکراسی نوین" و 
حزب سوســیال دمکرات "پاسوک" بر کشور 
حاکــم بود. زیرا یونان از نظر فســاد، یکی از 
بدترین کشورهای اتحادیه اروپاست و مبارزه با 

فساد از دیگر وعده های این حزب بود. 
گرچه »ســیریزا«، با آرای چشــمگیری در 
انتخابات پیروز شــد، اما برای تشکیل دولت 
نتوانست به اکثریت مطلق پارلمان دست یابد 
و به ناچار به ائتاف با احزاب دیگر روی آورد. 

حزب کمونیســت یونان که می توانست یکی 
از متحدین آن باشــد، پس از انتخابات اعام 
کرد کــه همکاری با حزب »ســیریزا« برای 
حزب کمونیست ناممکن است زیر این حزب 
در "خیابان یک طرفه اتحادیه اروپا" حرکت 
می کند. در نتیجه »ســیریزا« برای تشکیل 
دولــت با حزب راســت گرا اما ضــد ریاضت 
اقتصادی ی "یونانیان مستقل" ائتاف کرد و 
کابینه ی عمدتًا چپ گرای کنونی یونان تشکیل 
شــد. در واکنش به نتیجه انتخابات یونان و 
اعمال فشار بر دولت جدید و واداشتن آن به 
رعایت توافق های پیشین، بانک مرکزی اروپا 
تصویب کــرد از 11 فوریه، بانک های تجاری 
یونان در صورت نیاز به استقراض کوتاه مدت 
پول به منظور تامین نقدینگی الزم، نمی توانند 
با گرو گذاشــتن اوراق قرضه دولتی یونان از 
بانک مرکزی اروپا پول قرض کنند. در نتیجه 

این تصمیم، بانــک مرکزی یونان، به تنهایی 
مسئول تامین نیاز بانک های یونان به نقدینگی 
اضطراری اســت و در صورت بروز مشکات، 
نمی توانــد از حمایــت بانک مرکــزی اروپا 
برخوردار شود. با این حرکت 54 میلیارد یورو 
نقدینگی که قرار بود در اختیار وام دهندگان 

یونان قرار گیرد، قطع خواهد شد.
گرچه »سیریزا« قبل و بعد از انتخابات بر تمایل 
خود به مانــدن در حوزه پولی یورو و اتحادیه 
اروپا تأکید کرده اســت، واقعیت آن است که 
یونان نمی تواند هم در اتحادیه اروپا بماند وهم 
سیاست مستقل خود را برخاف سیاست های 
نئولیبرال حاکم بر اروپا در پیش گیرد. در نتیجه 
یا بایستی در اتحادیه اروپا باقی بماند و شرایط 
سابق بازپرداخت بدهی ها را به شکلی تعدیل 
شده رعایت کند، یا از اتحادیه اروپا خارج شود. 
عاوه بر اتحادیه اروپا، »سیریزا« در صورتی که 
بخواهد به اصاحات عمیق تری دســت بزند، 
بایــد از ناتو و تعدادی دیگر از پیمان نامه های 
بین المللی خارج شود. یونان در میان اعضای 
ناتو، دومین هزینه نظامی برحسب درصد تولید 
ناخالص داخلی را دارد. یکی دیگر از وعده های 
»ســیریزا« کاهش بودجه های نظامی، بستن 
تمام پایگاه های نظامــی خارجی در یونان و 
خروج از ناتو بود. با توجه به مخالفت و مقاومت 
بسیاری از سران نظامی، سرمایه داران داخلی 
و کشورهای اروپایی، وعده هایی بسیار دشوار 
برای تحقق. تولید ناخالص داخلی یونان کم تر 
از 2 درصد اقتصاد حوزه مالی یورو را تشکیل 
می دهــد، اما موفقیت یونان به هر درجه ای و 
حتا خــروج آن از اتحادیه اروپــا، دولت ها و 
سرمایه داران را به هراس انداخته است؛ هراس 
از ســرایت این الگو به ســایر کشورها و الهام 
 بخشــیدن به مردم و احزاب چپ گرای ضد 

ریاضت اقتصادی.
برای نمونه در اسپانیا نرخ بیکاری نزدیک به 

24 درصد، میزان قروض 8 / 96 درصد تولید 
ناخالص داخلی، کســر بودجــه 8 / 6 درصد 
است. مردم اســپانیا حوادث یونان را به دقت 
دنبال می کردند. در آن جا کشمکش مشابهی 
میان حزب ضد ریاست اقتصادی "پودموس" 
و حزب راســت گرای دولت حاکم "مردم" در 
جریان اســت. پودموس که کم تر از یک سال 
پیش تشکیل شــده است، نقش برجسته ای 
در فضای سیاســی اسپانیا یافته است. طبق 
نظرسنجی ها انتظار می رود با عروج این حزب، 
حاکمیت سیســتم دو حزبی از هنگام مرگ 

فرانکو تاکنون پایان یابد. 
"پابلو ایگلســیاس" از حزب پودموس اعام 
کرد پیروزی »ســیریزا« آغاز توانمندی پاسخ 

شهروندان به برنامه ریاضت اقتصادی ست. 
ایرلند با نرخ بیــکاری 7 / 10 درصد، بدهی 
برحسب تولید ناخالص داخلی 8 / 114 درصد 

و کمبود بودجه 7 / 5 درصدی روبروست. 
جری آدامز رئیس "شــن فن" )شاخه نظامی 
ارتــش جمهوریخواه ایرلند شــمالی( گفت، 
پیروزی »ســیریزا« "دورنمای واقعی تغییر 
دمکراتیک را نه تنها به روی مردم یونان، بلکه 
به روی حقوق شــهروندان در سراسر اتحادیه 

اروپا می گشاید."
در جمع بندی بایستی گفت، هر چند »سیریزا« 
را می توان جناح چپ سوسیال دمکراسی اروپا 
قلمداد کرد که هدف برپایی انقاب اجتماعی 
و براندازی سیســتم ســرمایه داری را دنبال 
نمی کند، اما موفقیت ایــن حزب در تحقق 
برخی از وعده هایش می تواند بهبودی نسبی 
در وضعیت رفاهی و معیشتی کارگران یونان 
به همراه آورد. نکته مثبت دیگر آن است که 
دستاوردهای »سیریزا« جان تازه ای به مبارزات 
ضد نئولیبرالیستی کنونی می بخشد، در میان 
مردم تحرک جدیدی ایجاد می کند و به آنان 
امید می دهد در صــورت اعتراض و مقاومت 
می توانند بر برنامه های سیاســی و اقتصادی 

دولت های حاکم تأثیر بگذارند.(       •
نشریه کار شماره 687 
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فروش کلیه بلیت  برنامه ها و کنسرت ها 
همــه روزه در تپش دیجیتال

514-223-3336

www.paivand.ca
  آبونه مان گسترده 
  وب سایت قدرمتند 
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خدمات ساختمانی 
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کلیه خدمات ساختمانی 
بازسازی، به سازی 

کیفیت عالی   نرخ مناسب 
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کوتاه زیباتر است
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•   نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد 
فارسی تایپ، سپس ایمیل کنید.
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®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی 
)هنرمند و نقاش معاصر(

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

نیازمنــدی ها
شانـــس اول را به 

آنهـا بدهید!
بسیاری از ایرانیان تازه وارد 

در جستجوی کـارند:  در رستوران، کارگاه،  
اداره، کارخانه، فروشگاه، گاراژ، آژانس، کارواش 

و...

آنـان را استخدام کنید!
----------------

 اگر جویای کمک، کارگر، کارمند و... 
هستید، آگهی استخدام خود را در صفحه 
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.  

 جویای دوست، همسر، هم خانه، 
هم صحبت هستید؟ 

 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟ 
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به درد 

دیگران میخورد؟ 
 آیا به سفر می روید، جویای همسفر 

هستید؟ 
 چیزی برای فروش، جایی برای اجاره، 

حرفه و هنری برای عرضه دارید؟... 

جای شما در این صفحه 
خالی است!

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca
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آرایشـــــگاه
  937-8296 ...........................................  VIVA
481-6765 ........................................  EVE
شهرزاد ..........................................  489-6901 
فاطی  ........................................... 772-5787  

 آژانس مسافرتی 
فرنازمعتمدی ................................ 842-8000  
 940-1642 ............................. T.A.M مهری
اسکای.الن  ................................... 388-1588  
یونایتد  ............................ 416-225-5509 
یونی گلوب )نسرین(  .................. 849-7711

آموزش رانندگی 
  513-5752 .............................................. نینا 

آموزش موسیقی 
سیامک نصر  ................................... 653-5107 
قره چه د اغی )پیانو(................ 484-8748 

آموزش نقاشی 
حمیرامرتضوی............................ 938-8066   

آموزشگاه حتصیلی 
مدرسه فارسی دهخدا.................. 484-2098  
مدرسه فرزانگان............................ 775-6508

مدرسه فارسی وست آیلند ........626-5520   

اتومبیل- تعمیر
 637-5321 ...................................... Auto RJ
931-2888 .............................. Westmount

 486-9994 ........... Pieces D'auto NDG
اتومبیل: خرید و فروش 

ALIXتویوتا ................................. 376-9191
الگانس لیزینگ.............................. 482-4500 
487-0009 آلتیماکــس.............................. 

ازدواج 
شــیخ صالــح ....................... 366-1509   

لی لی صمیمی  ........................... 825-3170
ارز

شریف .............................................. 223-6408  
گروه پاسیفیک ............................. 289-9011  
5 استار ............................................ 585-2345

خضر................................................ 989-2229   
یونیون موندیال ........................... 937-5192

  844-4492 ................................. Expert-FX
امالک و مسکن 

 827-6364  ....................... فیروزهمتیان، 
امیرســام .................................... 702-2309  
مسعودهاشمی ......................... 298-4567 
مینواسامی   ................................ 967-5743
مریم خالقــی .......................... 983-5415  
حمیدکاغذچی .......................... 928-5415  
نینوس گیورگیزنیا ..................... 816-4080  
 مسعودنصر  ................................... 571-6592 
رضا نژاد  ........................................... 865-7146

اجنمن ها و سازمان ها 
CSAIکمک به مهاجرین .........  932-2953 
ilsmontreal.org  .......  انجمن ادبی مونترال
انجمن دوستداران زرتشت ........808-5070
www.zaq.org ....... انجمن زرتشتیان کبک

مکیک ............................................. 373-5777  
بنیاد سخن آزاد ............................ 944-8111  
info@addhi.net ....................... حقوق بشر

  249-4684  ........................................ IBNG
انجمن زنان مونترال......................................

iwamontreal@gmail.com
دانشجویان:کنکوردیا ............... 848-2424 
کتابخانه نیمــا ......................... 485-3652 
موسسه خوئی  ..............................  341-2235 

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

بیمه  و مشاور مالی
علی پاکنژاد .................................... 296-9071 

پزشک 
آلفامدیک کلینیک ......................  933-8383   
بنفشه حجازی ............................... 288-4864  

تابلوسازی 
 931-7779 ............................. PLEXI Sign

تاکـسی 
اطلس ............................................. 485-8585

تبلیغات 
پیوند ............................................... 996-9692 

تدریس خصوصی 
ریاضیات و فیزیک .......................... 827-6329 

ترجمه
دارالترجمه یکتا ..................... 439-8501 
نغمه سروران .............................  889-8765 
خاطره یکتا ................................ 675-0694 
محمودایزدی ............................. 745-0318  
شهریاربخشی ............................. 624-5609  

چاپ
LITH COM )صمیمــی(...951-4721 

حسابداری ومالیاتی 
حسن انصاری............................ 735-0452

مهتاب ثقفی .............................. 567-3169  
ســرورصدر .............................  777-3604  
حسین خردبین ........................... 242-6034 

حمل و نقل 
مونتریال ........................................ 442-8056
المپیک  ........................................... 935-3300
مونترال/تورونتو   ........................... 887-0432

خشکشویی 
  694-7036 .......................................... فرویوو 

اکســپرس ................................. 889-7392  

داروخانه 
لوئیزداداش زاده ............................ 288-4864  

دندانپزشک 
شهروزرضانیا )آریا( .................. 933-3337 
شریف نائینی ................................ 731-1443 

دندانسازی )کلینیک( 
افخم هادی .................................. 737-6363 

رستــوران 
کبابسرا  ..................................... 933-0-933

کلبه عموجان .................................  484-8072  
پاتوق عموجمال  ........................... 933-8866

فاروس .......................................... 270-8437 
یاس ............................................   483-0303  
کارتیه.پرس .................................. 488-6367 
کوپولی ........................................ 483-0000 
  989-8580 ................................ کوپولی)2( 
بیبلوس  ........................................... 523-9596

روانشناسی / روانکاوی 
دکتر بیتــا ................................ 999-2482  

سوپر و فروشگاه 
 485-4744 ......................... NDG  اخــوان
 620-5551 ...............................  W. Isl.  اخوان
ماهی سن لوران ............................. 369-3474
نیـلو ................................... 812-9991 )450(
کوه نور ................................ 672-2324)450(
بینو ................................................... 728-4744
آریا )اوتاوا( ........................... 594-3636 )613(

شیرینی پزی و قنادی
سروین ............................................ 562-6453  

عکاسی )فیلمبرداری و آتلیه(
فتوشاپ ........................................ 846-0221 

فتوبوک ......................................... 984-8944 
فتو ُرز ............................................... 488-7121

فـرش
قالی شویی کارگاه فرش............... 739-4888

فـال
شادی ............................................. 678-6451  

کامپیوتر 
 224-0-224 .................................... KamNic

کارواش 
هما .................................................. 484-2644 

کلینیک کایروپرکتیک 
کلینیک ابن سینا ......................... 849-7373  

کتابفروشی 
تپش ................................. 223-3336  

کلیسا 
انجیلی فارسی زبان ......................  999-5168  
مسیحیان  فارسی زبان ..............  261-6886 

گاراژ )درب(
 249-4684  ............................. UNI-TECK

گرافیک و طراحی
پیوند  ................................................. 996-9692

گرانیت
گرانیت آیل  ................................. 952-7400

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

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

وام مسکن
606-5626 ........................... بهروزباباخانی 

وکیل دعاوی

امیرکفشداران .............................. 303-2977

ویدیو
تپش دیجیتال ........................... 223-3336 

محضر
وحیدخلجی................................ 439-1444
نازگل فاح  ................  .....................    697-0225 

مهاجرت
ماریا کوتونه ................................ 656-8178

موسیقی )جشن ها( 
تپش دیجیتال ......................... 223-3336 

مراکز پخش پیوند  
مرکز شهر مونتریال: 

سوپراخوان،  امانه، تپش، شاطرعباس، ماهی سن لوران، 
کافه پرشیا، رستوران یاس، عموجان، شیراز، کوپلی:2و1، 

فرحت، ایو، اتوکلیفتون، NDG auto، فتوشاپ، کلینیک آریا، 
آلفامدیک، ارزخضر، سوپرفردوس، المیزان، نور، جواهری 

آذین، صادق، کافه صوفی، پاسیفیک، متروپولیس، کبابسرا و...  
وست آیلند: اخوان، آدونیس، موروالتوس، و... 

ریوسود: آدونیس، کوه نور، دابل پیتزا، وطن، مارشه افغان، 
مارشه آریا، مراکزفرهنگی و...  

پیوندمان را حفظ کنیم، ارج بگذاریم!

شماره شما در این لیست نیست؟ 

با ما متاس بگیرید. 

)رایگان برای آگهی دهندگان پیوند (

کنید! حمـا یتازایرانی 

ایرانی 

استخدام 

کنید! 

کنید! خریدایرانی 

خدمات مالیاتی
 تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی 
اشخاص و مشاغل کوچک 

ثبت شرکت و دفترداری 
حسابها  با نازل ترین قیمت 
پاسخگوئی رایگان در طول سال 

<<  حسین خردبین
514-242-6034

azjan’12paid60+120ak
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استخدام
اخوان وست آیلند

به چند نفر کارمند مسلط 
به امور مواد غذایی، 

آشپزی، شیرینی پزی، 
آماده سازی و...  نیازمندیم.

بصـورت متام وقت 
و یا نیمه وقت 

رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل 
و یا فکس کنید: 

Fax: (514) 334-9850
info@

akhavanfood.com

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

ارزشریف

صرافی
 5 ستاره

514 585 - 2345

مجری 
مراسم 

عقد ایرانی
514-

825-3170

بسکتبـا ل
عالقمندان به شرکت در 

بازی های دوستانه بسکتبال 
ساعت 9.5 صبح 

- یکشنبه هر هفته - 
در سالن ورزشی سان هانری 

مترو سن هانری 
)خیابان نتردام غربی(

 به ما بپیوندید. 
تلفن اطالعات:  

Tel.: 514-951-4721
samimi 

استخدام
راننده کامیون 
Truck drivers 

wanted (class one)
Min. 3 yrs experience. 

Fair knowledge of 
french required.
Local + switch 

in province of Que.
Home everyday. 

(Payroll and Inc accepted)

(514) 991-9626
deepemploi@aol.com

kabiriazoct15

آموزش ختصصی 
TOEFL, IELTS, Writing
ومکالمه زبان انگلیسی توسط 

دانشجوی دکترای دانشگاه
McGill، فارغ التحصیل رشته 
)TEFL( آموزش زبان انگلیسی
با بیش از ده سال سابقه تدریس
English.teacher2002

@gmail.com
sep13fulyr

آموزش پیانو
آموزش تخصصی پیانو از 

مقدماتی تا پیشرفته با بیش از 
15 سال سابقه تدریس 

جلسه اول رایگان 
علیــرضا   فخـاریان 

514-996-1620
azfeb1514

آمــوزش گیتار
سبک پاپ

)وست آیلند  ( 
سیــاوش

514-867-1756
azmar14

آموزشگاه موسیقی
دنیــــای هنر 

آموزش کلیه سازها و آوازتوسط 
اساتید برجسته 

آموزش موسیقی برای کودکان 
از 2 تا 8 سال، مدیریت: 

علیــرضا   فخـاریان 
جلسه اول رایگان  
514-996-1620

azfeb1514

ازایرانی 

بخرید!

سالن  آرایش 
برای فـروش 
با 15 سال سابقه فعالیت 

مشتری ثابت 
در ناحیه شلوغ 
نزدیک مترو 

Tel.: 514-336-5666
ازدسامبر1

استخدام
نگهداری از ساملند

به یک نفر خانم، 
جهت نگهداری از مادر 
سالمند ایرانی در ناحیه 

»ریوسود« مونتریال 
نیازمندیم. 

تلفن اطالعات: 
514-882-9273

azjan15U

استخدام
کــارهای خانه 
به یک نفر برای انجام 

کار های خانه 
بصورت نیمه وقت 

نیازمندیم: 
)نزدیک مترو: پاپی نو(

514-527-8944
azmar1U

SUBLET
سابلت آپارتمان 

یک خوابه با کلیه امکانات 
از 15مارس تا 26 آوریل 

1200 دالر
Tel: 438-345-6647 

azfeb15fr

خدمات 
آرایشی
ارائه کلیه خدمات 

آرایشی  زیبایی  شامل؛ 
کوپ، الیت، امبره، 

براشینگ و سایر خدمات 
با قیمت مناسب

        Nuns' Island  در منطقٔه
 لطفا جهت تعیین وقت 

تماس بگیرید:
514-660-7792

naghdiazfeb01U

بدن سازی 
personal trainer
مربی بدنسازی، دارای 
مدرک بدن سازی از 
فدراسیون آسیایی 

درخصوص بدن سازی و 
فیتنس؛ تغذیه چاقی و 

الغری و  آموزش تکنیک 
های ورزشی، با سال ها 
تجربه، برای خانم ها و 
آقایان  در همه سنین 

)حسام(

514-994-1976
azfeb01free

فروش بیزنس 
 MOBILE Franchise

فروش استثنائی 
فرانچایز تلفن های همراه 
- بدلیل تغییر محل اقامت 
- واقع در یکی از بهترین 

مراکز خرید 
- با درآمد و فروش ثابت 
برای اطالعات بیشتر با 

شماره زیر تماس بگیرید: 
بن عمومی 

514-430-0430
azfeb01U

آموزش انگلیسی حرفه ای
انگلیسی حرفه ای را با مجید محمدی بیاموزید

مدرس انجمن ایران-آمریکا
مدرس انگلیسی مدارس مونترال

•  برگزاری کالسهای خصوصی و گروهی مکالمه به روش 
CLP و استفاده از نرم افزارهای چند رسانه ای

 Email,) برگزاری کالس های مکا لمه بازرگانی  •
 (Telephoning, Negotiation, socializing, Meeting
•  آماده سازی برای امتحانات TOEFL IBT , IELTS با 

30دوره امتحان آزمایشی   •  تصحیح رایتینگ امتحانات 
   TOEFL IBT , IELTS

•  آموزش فن ترجمه در زمان کوتاه
تمام کالس ها به روش paperless  برگزار میشود.

هدیه من به شما کالسهای مکا لمه و رفع اشکال و 
دسترسی به کتابخانه مجازی هزاران کتب زبان به صورت 

رایگان می باشد.
514-817-2628

Majmohammadi2003@yahoo.com
azjan’15

آمـــوزش 
زبان فرانسه
از مبتدی تا پیشرفته
توسط استاد دانشگاه
متخصص آمادگی 

آزمون های  
TCFQ،TEFaQ، TFI
514-623-7075

tillnov1Pd
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استخـدام
به یک خــانم 

برای هم صحبتی و 
نگهداری از بانوی 
سالمند در خانه 
فورا  نیازمندیم.

برای اطالعات بیشتر لطفا با 
تلفن زیر تماس بگیرید:

Tel.: 438-937-9382
جواهری باکمن از مارس 1

حلیـم مخصوص 
سن لوران 

با گوشت بره 
514 369  3474 

مراکز پخش پیوند  
مرکز شهر مونتریال: 

سوپراخوان،  امانه، تپش، شاطرعباس، ماهی سن لوران، کافه پرشیا، رستوران 
یاس، عموجان، شیراز، کوپلی:2و1، فرحت، ایو، اتوکلیفتون، NDG auto، فتوشاپ، 

کلینیک آریا، آلفامدیک، ارزخضر، سوپرفردوس، المیزان، نور، جواهری آذین، 
صادق، کافه صوفی، پاسیفیک، متروپولیس، کبابسرا و...  وست آیلند: اخوان، 

آدونیس، موروالتوس، و... 
ریوسود: آدونیس، کوه نور، دابل پیتزا، وطن، مارشه افغان، 

مارشه آریا، مراکزفرهنگی و...  

Bureau de Traduction Farhang

rezadavoudi78@yahoo.fr 
farhangtranslation85@mail.com

1396, Ste Catherine O,
#425, Montreal, H3G 1P9

514 691 4383"

%

مترجم رسمى در كبك 
مترجم رسمى دادگسترى ايران 

رضا داودى 
ترجمه رسمى كليه اسناد و مدارك 

تنظيم دعوت نامه رسمى 
گواهى امضاء و كپى برابر اصل 

تكميل فرمهاى مختلف 

فرهنگ  رسمی  دارالترجمه 

فرهنگ  رسمى  fStation Guy-Concordiaدارالترجمه 

0

شیـر ینی
 ROSE PASTRY
رز پاسترى با بهترین 

شیرینی ها
 و دسرهاى ارگانیك 
براى جشن هاى شما 

با 20سال سابقه
Tel.: 514-458-5220
Facebook:Rose pastry

esfahaniazdec01 شیرینی
 سـرو
با بهترین شیرینی ها
 برای جشن های شما
514-562-6453

شهریاربخشی
دعوتنــــامه رسمی، 
ترجمـــه مدارک 
514-624-5609
514-889-3243

مترجم  رمسی
خاطره حتویلداری یکتا
عضو جامعه مترجمان رسمی 

کبک و ایران
ترجمه رسمی کلیه مدارک و 

خدمات مربوط به ترجمه
(514) 675-0694
(438) 390-0694

azsept'11

مترجم رمسی
محمودایزدی
عضوجامعه مترجمین کبک 
■  دعوتنامه و تصدیق امضاء

■  ترجمه کلیه اسناد و مدارک با 
تضمین تائید ادارات و سازمان های 

ایالتی و فدرال 
Tel.: 514-745-0318
Cell.: 514-246-8486

نیازمندی های  

Tel.: 514-996-9692 
Fax: 514-500-1188

تدریس ریاضیات 
و فیــزیک

مهندس  توسط 
لکترونیک  ا

)آرش کشوری(
<< کلیه مقاطع:

 College,University 
High-Shool

با سابقه tutoring درمدارس 
مونترال و تدریس در موسسات 

کنکور تهران 
* در صورت عدم رضایت جلسه اول 

رایگان می باشد. 
ثبت نام: با ظرفیت محدود
514-827-6329
514-620-3255

toendofmay2010P

   حل جدول های ویژه و عادی:      از صفحه 27
توجه: پیوند مسوولیتی در  برابــر محتوای آگهی های مندرج ندارد. 

کنید! استخدام ایرانی 

مترجم  رمسی
نغمه سروران

عضو رسمی انجمن مترجمان کبک،
ترجمه و تأیید ترجمه 

رسمی اسناد و مدارک، 
ترجمه شفاهی، تنظیم دعوتنامه 
و تکمیل کلیه فرم های رسمی، 

تأیید امضاء 
محل: مرکز شهر مونترال 

نزدیک مترو مک-گیل
Location: 
Downtown Montreal 
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail for an 
appointment

514-889-8765
nsarvaran@hotmail.

com

فن گویندگی
تدریس فنون گویندگی 

برای: سخنرانی های موثر، گویندگی 
ژورنالیستی، گویندگی برای رادیو 

و تلویزیون، آمادگی برای انجام 
مصاحبه های کاری و یا رادیو 
تلویزیون، فنون شعر خوانی و 

دکلمه و... 
توسط: رضا هومن 

)با بیش از 20 سال سابقه در تهیه 
واجرای برنامه های رادیو وتلویزیون 

وخوانندگی باگروه های موسیقی 
پاپ ایرانی (

514-833-8684
azmay2013hoomanfree

مدرسه فارسی زبان 
فرزانگان مونتریال

با مدیریت و همکاری تعدادی از فارغ التحصیان و معلمین
 مدارس تیزهوشان ایران )مدارس عامه حلی و فرزانگان( 

آموزش زبان فارسی با روشهای آموزشی 
نوین برای کودکان و نوجوانان

آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان 
تک درس ریاضی - فیزیک  - شیمی  
و سایر دروس در تمام مقاطع تحصیلی

و دروس  مقطع ابتدایی مدارس فرانسوی زبان    
مشاوره و کمک در حل مشکات تحصیلی دانش آموزان  

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca
Tel.:  (514) 775-6508

farzaneganmontreal@yahoo.ca  azfev'12

تدریس فارسی 
تدریس زبان فارسی 
در وســت آیلند 

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

آموزش فرانسه 
آموزش زبان فرانسه
از مبتدی تاپیشرفته

توسط کارشناس ارشد زبان 
فرانسه، با بیش از 10 سال 
سابقه تدریس در موسسه 
کیش و قطب راوندی تهران

)مجتبی فالح(

Tel.: 514-965-1358 
aug-oct60PD

باایرانی 
کــار
کنید! 

ایرانی 
بخرید!

مترجم رمسی
رضانوشادجمال

مترجم رسمی و عضوجامعه 
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه 

مدارک، دعوتنامه و تائید ترجمه 
Tel.: 514-575-7080

Uazjune2011

مهدکودک 
خصوصی: دوستان کوچولو 
کوچولوهای دلبندتان را از 

محیط خانه به محیط 
خانه دوستان کوچولو 

تحویل دهید! 
از 4 ماهه تا 5 ساله 

در  قلب کت سنت لوک 
Tel.: 514-651-3232
Tel.: 514-550-7903

azoct15mromrani

قابل توجه خامن ها
فال قهـوه

و ورق
توسط شادی

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

استخدام
به چند نفر ویترس 

• باتجربه  •
برای کار در رستوران 

کبابسرا نیازمندیم.
Tel.: 514-933-0-933

جویای کار
کارشناس پرستاری باتجربه 
آماده نگهداری از سالمندان 

و بچه ها درمنزل
)مسلط به زبان انگلیسی، 

آشنا به فرانسوی(
Tel.: 514-967-9909 اجاره صندلی 

Chair Rent
سالن آرایش وزیبایی

شهـــرزاد:
Tel.: 514-489-6901

توجه توجه 
اوکازیون عالی 

رستوران در مرکزشهر 
برای فـروش 
با تــــراس بزرگ 
نزدیک به کنکوردیا 

•  با  کرایه ارزان 
•  با مشتری ثابت 

•  به علت مسافرت 
تلفن تماس:

Tel.:438-994-1194
jamal az feb15

پیــتزایی 
برای فروش

رستوران پیتزایی 
در ناحیه ریوسود

•  با  دلیـــوری 
+ پیک آپ 

•  با مشتری ثابت 
•  گنجایش 20 صندلی 

تلفن تمــاس:

Tel.: 514-824-6179
amirrezazmar01

210 St-Jacques  (Lachine) 
Tel.: 514-366-1509  
        514-247-1732  
       (450) 638-7078 

210 سنت ژاک غربی <<مترو 
واندوم:   اتوبوس 90،به مست غرب

مرکزاسالمی ایرانیان

ساعــات کار: 
روزهای دوشنبه لغایت شنبه 

از ساعت 11 لغایت 17 
جهت انجام اموردر روزهای دیگر، 

هماهنگی قبلی الزم است.

به نام خداوند بخشنده مهربان با پیوند همکاری کنید
نویسندگان، مترجمان، روزنامه نویسان 

جوان و تازه وارد، حتی شما... 
اگر دستی به قلم دارید، اگر عاقه مندید، 
ذوق دارید، در گزارش نویسی، ترجمه و...  

با ما
 -داوطلبـــانه- 

همکاری کنید.  
توجه: لطفا از پیش برای گزینش سوژه ها 

با ما هماهنگی کنید:

Tel.: 514-996-9692 

کنید! استخدام ایرانی 

• عضو جامعه مترجمان رسمی کبک، انتاریو و ایران
• ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک

• تنظیم دعوتنامه رسمی، گواهی امضاء و کپی برابر اصل
• تکمیل انواع فرم ها

• ترجمه رسمی از ایران به کانادا
• تلفن مستقیم از ایران:  021-85312009

پرستــار
نگهداری از عزیزان شما، 

توسط خانم با تجربه، 
در خانه یا بیمارستان 

همراه با رفرنس
 5 سال سابقه کار

دیپلمه دستیار پرستار
)زویــا(

514-503-7391
freeazmar

فروش کلیه بلیت 
برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در تپش دیجیتال

514-223-3336

سفـارش 
كیک

سفارش همه گونه کیک 
برای همه اوکازیون ها

با کیفیت عالی و بهای 
مناسب  )بانوی ایرانی(

Tel.: (438)401-8546
azoctfri

•  اگر گواهی نامه کالس پنج کانادا یا پایه 2 ایران را برای بیش 
از سه سال دارید

•  اگر خواهان درامدی باالی 90000 دالر در سال هستید
•  اگر به دنبال کاری 100 در 100 همیشگی هستید...

   << با آموزشگاه رانندگی ماشین های سنگین دیان متاس بگیرید

5253  DECARIE, #  204 
MONTREAL (QC) H3W 3C3

Tel.:514-482-9494 
Cell: 514-953-8013       Toll free: 1-844-482-9494

Professional Truck Driving School

آموزشگاه حرفه ای رانندگی 
کامیون »دیان«

بهترین موقعیت شغلى 
براى مهاجران 

سابلــت
آپارمتـان  

به علت مسافرت 
- از  اول  مارس -

نزدیک مترو سووه 
460 دالر

Tel.: 438-994-8669
azdec15free

باایرانی 
کــار
کنید! 

سالن  آرایش 
برای فـروش 
با 15 سال سابقه فعالیت 

مشتری ثابت 
در ناحیه شلوغ 
نزدیک مترو 

Tel.: 514-336-5666
ازدسامبر1

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

شریف
ارز

PHOTOGRAPHY  PROFESSIONAL

عکا سی 
  عکس های پاسپورت، سیتی زن، 

PR  مدیکال کارت،  و کارت          
  عکس های خانوادگی و فارغ التحصیلی 

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

since 1990

)نبش دکاری (

عکس پاسپورتی 
کانادایی: اندازه سر حتما 
بایستی رعایت شود 
_______
عکس سیتی زنی 
اندازه عکس و جزئیات دیگر 
بایستی دقیق باشد
_______
عکس
PR کارت

عکس های ما تضمینی و 
متناسب با درخواست های 
ادارات مربوطه می باشد 

X 70 50رز

35 X 45

35 X 45

SNOWDON

تدریس پیانو  
ایرانی و کالسیک 
به کودکان دلبند شما: 
هلیا عارفی دوست 

دارای کارشناسی ارشد زبان 
فرانسه و مدرک تدریس پیانو 

به کودکان، 
امکان تدریس به زبان های 
فرانسه، انگیسی و فارسی 

نیم ساعته 10 دالر 
45 دقیقه : 15 دالر 
یک ساعته: 20 دالر 

Tel.: 514-996-1065 
helia_1984@yahoo.com

pteojune2015

افزايش 
اعتمادبه نفس، 
درمان 
افسردگي، 
درمان 
اضطراب هاي 
مختلفي كه به 
علل مختلف به 
زندگي افراد 
وارد مي شود. 
درمان بدخوابي 
و بي خوابي، 
درمان اختالالت 
عاطفي شديد، 
روان پريشي، 
وسواس، 
اختالالت 
عادتي، ايجاد 
آرامش، 
تمركز حواس، 
مشكالت روابط 
فردي، اختالالت 
كودكان و... از 
مواردي است كه 
افراد مي توانند 
براي درمان 
به متخصص 
هيپنوتيزم 
مراجعه كنند

اين بازي ها باعث مي شود سلول هاي مغزي از 
نظر حركت با چند انگشت كودك فعاليت كنند و 

ادامه اين وضعيت به طور مستمر و بدون تعيين 
حدود و مقررات باعث مي شود اين دسته از افراد 

جزو افرادي افسرده، غيرمتحرك و ... باشند

13
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اشاره

هنگامي كه انس��ان به وس��يله دعا با بزرگان و خداوند ارتباط برقرار 
مي كن��د، تأثيرات و بركات��ي به وجود مي آيد كه زندگ��ي او را متحول و 
دگرگون مي س��ازد يكي از مهم ترين و اساسي ترين آثار، آرامش روحي و 

رواني است كه براي انسان به وجود مي آيد.
ب��ا ياد خدا قلب و دل انس��ان آرامش مي گي��رد. همچنين ارتباط با 
خداوند از طريق دعا، از بروز بس��ياري مش��كالت در زندگي پيش��گيري 
مي كند و صبر و ش��كيبايي را در او تقويت مي كند. هنگامي كه انس��ان 
با توس��ل جس��تن و دعا از خداوند متعال تقاضا و درخواس��تي داش��ته 
باش��د، خداوند در او اعتمادبه نفس و اميد ايجاد مي كند تا بتواند در برابر 

مشكالت مقاومت كند.
از آثار بارز و مش��هود دعا درمان و چاره انديشي براي مشكالت است. 
هنگامي كه اين ارتباط حاصل مي شود مشكالت كوچك انسان حل شده 
و او به تواني دس��ت مي يابد كه در س��ايه آن از ورود به مشكالت بزرگ 
ممانع��ت مي كند. از اين رو از آثار مهم دع��ا مي توان به توان افزايي و باال 
بردن توانايي انس��ان ها اشاره كرد زيرا دعا باعث رشد و رسيدن به كمال 

و در نهايت كمال يابي انسان مي شود. 
هنگامي كه انس��ان به ماوراء وصل مي ش��ود در پرت��و اين ارتباط، به 
قدرت و توان فوق العاده اي دس��ت خواهد يافت. اگر انس��ان مدتي را در 
كنار فردي كه از لحاظ ش��خصيتي بسيار باالست سپري كند در اثر اين 
معاش��رت، الگوپذيري مي كند بنابراين يكي ديگر از آثار دعا پااليش هاي 
اخالقي افراد به ش��مار مي آيد زيرا در اث��ر ارتباط با دعا و خداوند رحيم، 
انس��ان ها از رذايل اخالقي ش��ان مانند كينه، عداوت، خشم، بدرفتاري و 
بدگويي دور ش��ده و به كماالت انساني دست پيدا مي كنند و ارزش هاي 
اخالق��ي ش��ان افزايش يافته و تداوم مي يابد. از اي��ن روي يكي از اهداف 
خلقت انسان ها حركت به سوي ابديت است و در قرآن كريم آمده است: 
اي انس��ان ما مي خواهيم كه تو تالش كني تا به بي نهايت برس��ي و خدا 

را مالقات كني.
از آثار ديگر دعا اين اس��ت كه انس��ان بدين وسيله به مقامات اخروي 

خواهد رسيد و امكان حضور 
در جوار ائمه معصومين)ع( 
و اولي��اي خ��دا را كس��ب 
خواهد ك��رد. نكت��ه ديگر 
در اين خص��وص توج��ه و 
اجراي سيره معصومين )ع( 
و اولي��اي الهي اس��ت، دعا 
يكي از سيره هاي مستمر و 
پيوسته معصومين)ع( است. 
ائمه )ع( در مناس��بت هاي 
گوناگون دعاهايي داش��تند 
و انسان هنگامي كه دعايي 
را آغاز مي كند به هر زباني 
براي اقت��دا و پيروي كردن 
از س��يره معصومي��ن )ع( 

است. 

 آثار دعا در پااليش اخالق

حجت االسالم والمسلمين 
محمدحسين حق جو
مدير مركز مشاوره حرم حضرت معصومه )س(

15 16 رنگ هاي اشتها آور16 خانم دكتر جوان در پايان راه زندگي مشترك بي وفايي
 به دليل تحمل صدمه هاي شديد عاطفي و خدشه دارشدن حيثيت و اعتبار خانوادگي ام 

تقاضا دارم شوهرم به پرداخت خسارت معنوي محكوم شود
 رنگ زرد شادي و نشاط دروني را افزايش مي بخشد بنابراين تركيب ليوان هاي زردرنگ 

در سفره افطار خستگي يك روز روزه داري را از بين مي برد
 آيا مرداني كه دچار جنايت شده اند، همسرانشان نقش خود را به نحو شايسته انجام 

داده اند

دكترمهديفتحيازبايدونبايدهاياينروشدرمانيميگويد

 هيپنوتيزم 
زير ذره بين علم

صفحه 15 

 سال هجدهم  شماره 5140  سه شنبه  10 مرداد ماه 1391 11 رمضان 1433 31 جوالي 2012

یک جدول با دو شرح
5140 جدول روزنامه ايران دارای دو »شرح عادی و ويژه« است. در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح 

اول، به حل شرح دوم بپردازيد.

جدولاعدادسودوکودرصفحه16

 افقي:
1-پيش غ��ذا- يك��ي از رش��ته هاي 
صنايع دس��تي كه طي ساليان اخير 

در گيالن رواج يافته است
2- آزاد- از نوازندگان عهد ساسانيان- 

فرمانروايان
3- ويراي��ش- ب��ه معن��ي لق��ب- 

تباهي ها
4- س��نگ زينتي- دوستي، محبت- 

گيرنده تلويزيوني
5- نوع��ي س��از- س��رايت- امپراتور 

ديوانه- ضمير جمع
6- بني اس��رائيل- ب��دكار- م��اده 

بيهوشي
7- اهل��ي- هدايت گ��ر- حركت زير 

حرف و عالمت آن
8- ندادهن��ده- جاي��ز- زي��ر دريا را 

سياحت مي كند
9- چگونگي انج��ام گرفتن يك كار، 

فرايند و جريان- كابوس- ستايش
10- بل��ي- ت��وده غل��ه- راه رفت��ن 

كودك
11- خط��اب بي ادبان��ه- پناه��گاه- 

تابناك- عريان
12- ب��رزن- حرف هش��تم- خوبي ها و 

نيكويي ها
13- ص��داي درهم- يار بي��ل!- آماده و 

فراهم
14- با گفت آيد- از سرداران اسكندر- 

ابوالبشر
15- كش��وري در آس��ياي مركزي كه 
تاريخ و فرهنگ آن با ايران اش��تراكات 
بسياري دارد- سخن يا شعري كه بدون 

انديشه قبلي بيان شود
 عمودي:

1-نگهب��ان خان��ه- فيلم��ي از مهدي 
صباغ زاده )روي پرده سينما(

2- نش��انه ها و مقصده��ا- از 
ش��عراي نامدار س��ده شش- 

محلي در خانه خدا
3- س��زاوار- ب��رد مع��روف- 

هيجان آور
4- طعام سفر- درنده- گلي 

خوشبو
5- خ��رس فلك��ي- نظريه- 

خواهر مادر
6- صدم��ه- كت��اب مقدس 
هندوان- عضو گوش- چاشني 

ادويه دار
7- طب��ق اص��ل بيس��ت و 
س��وم تفتيش عقايد... است- 

شيطان- اسلحه كمري

8- برومند، رستگار- شنيدن- دعوا براي 
خيرات آن نيست

9- واژه اي براي بيان بيزاري از چيزي- 
بهنجار، عادي- مجسمه لباس

10- كم مانده آدم ش��ود- نژاد ايراني- 
مركز يونان- امر به گفتن

11- درخشان- جمع غنيمت- دشنام
12- س��اخت طرح يا جع��ل ماهرانه 
چيزي ب��ه كمك ذهن- كجاس��ت؟- 

دلسوزي و آمرزش
13- فرصت- نام ها- خطاب بي ادبانه
14- اسب- چشم به راه- مقابل كال

15- مراسم بزرگداشت- اثري از همام 
تبريزي

 افقي:
1-درخت��ي در اس��توا- نوع��ي فيروزه 

شفاف
2- قاي��ق چوبي- بي تجربه- زبان مردم 

پاكستان
3- كام��ل ب��ودن- به دس��ت آمدن يا 

واقعيت يافتن- بيزار
4- فارسي زبان- باب- نوبت پاسباني

5- صفت مشبهه است كه با كلمه ديگر 
تركيب مي ش��ود- پيشرفت- از گياهان 

بومي آسيا- خاك بتونه
6- بيمار- ويرايش- ديدني از رژه

7- س��رايت آب- حمام اتومبيل- يك 
ششم هر چيز

8- آشاميدني شفابخش- سرسرا- در 
پناه

9- از درختان تنومند جنگلي- نوعي 
هواپيماي جنگي- چادر زيرپوش

10- خوب و خ��وش- چاهي متبرك 
درجنوب مدينه- فقرالدم

11- ع��دد پيش��تاز- خويش��اوندي 
مستقيم- آرزوي خيالي- واحد وزن

12- بني��اد چي��زي- اث��ري از آداليد 
كلرمونت تونز )2010(- بزرگداشت

13- دختر كوروش- ارتباط- يار عذرا
14- فالن��ي- ياق��وت س��رخ- جانور 

هندي
15- از نشريات معروف و صاحب نفوذ 

فرانسه- ماشين حساب قديمي ها
 عمودي:

1-پ��در س��لطان محم��ود غزن��وي- 
مسجدي در ش��رق مسجدالشمس و 

جنوب مدينه
2- ض��رب شمش��ير- نوع��ي خوراك 
از گوش��ت- از نژاده��اي زردپوس��ت 

آسيايي
3- نوعي ن��ان- بجا گذاش��ته- كج و 

مايل
4- واح��د مايع��ات- مرغاب��ي- زخ��م 

آب كشيده
5- رودي در فرانس��ه- ب��ازي مع��روف 

هندوان- قاره كهن
6- اسب آذري- حكم- چاق- به اندازه

7- از ش��عراي متصوف در قرن هشتم 
هجري- آزادشدن- خالف امر

8- شكافنده- پيش مزد- نام مردانه
9- قطع��ه كاغذ- دادگس��تري- باغبان 

درخت انگور
10- هن��وز آدم نش��ده!- پيش��واي 
مسيحي- حرف سي ام الفباي فارسي- 

آب مرواريد
11- رن��ج و دش��واري- 
آسودگي و آس��ايش- آوايي 

به معني نه
12- كناره- م��اه كم حرف- 

شهري در آذربايجان غربي
13- نوع��ي پارچ��ه- 
گوس��اله كش مع��روف- 

مهرباني
14- نوعي آين��ه- مثل- فن 
تقليد و مجسم كردن اعمال و 

احساسات به وسيله حركات
15- داستان يوسپ دي المپه 
دوزا- ادي��ب، خوش��نويس، 
مبتك��ر و مب��دع خط��وط 

مختلف و وزير عباسيان

جدول عاديجدول ويژه

حل جدول عادی شماره 5139 حل جدول ويژه شماره 5139

عاليه ميرصادقي

هنگامي كه ماه مبارك رمضان از راه مي رسد و 
م��ردم به روزه داري مي پردازند تمام تالش خود را 
براي دور شدن از خطاهايي كه در گذشته مرتكب 
ش��ده اند خواهند داشت. برخي شيوه هاي رفتاري 
ناپسند و اش��تباه در ميان برخي افراد وجود دارد 
كه به ش��كل عادت در آمده با ش��روع ماه مبارك 
رمضان كمتر به آن مسائل كه رنگ عادت گرفته 
اس��ت مي پردازند. جامعه شناسان و روانشناسان 
معتقدند ميزان جرائم و عادت هاي ناپسند در اين 
ماه كاهش پيدا مي كند و به نوعي روزه داري باعث 
دورش��دن رفتارها و اصول نادرست در وجود افراد 

مي شود.
 پرهيز از خطا

برخ��ي از عادت هاي غل��ط مانند دروغگويي 
و غيبت ك��ردن در وجود برخي اف��راد نهادينه 
ش��ده و ب��دون توج��ه ب��ه آن در ط��ول روز و 
موقعيت هاي مختلف باره��ا و بارها مرتكب آن 
عمل زشت مي شوند. دكتر فريده ترابي ميالني 
روانش��ناس مي گويد: اين عادت هاي ناپسند كه 
به يك بيماري روحي در افراد تبديل شده است 
سبب بروز برخي اختالالت رفتاري و نابهنجاري 
مي ش��ود همچنين با تأثير در روابط بين فردي 
و تعامالت با ديگران رواب��ط فردي و اجتماعي 
را مختل مي كنند و بهتر اس��ت اين ش��يوه هاي 
نادرس��ت در زندگي به طور اصولي ريش��ه يابي 
ش��ود. از آنجا كه يكي از آداب روزه داري رعايت 
اخ��الق اس��المي اس��ت و اين اخالق اس��المي 
ش��امل دروغ نگفتن، غيبت نك��ردن و پرهيز از 
خشونت و بدرفتاري است مي توان گفت با ترك 
اين اعمال در ماه رمضان بار معنوي و بهداشت 

رواني افزايش پيدا مي كند.
دكت��ر امان الل�ه قرايي مقدم،جامعه ش��ناس 
و مدرس دانش��گاه نيز معتقد است: به طور كلي 
اعتقادات ديني در همه ادي��ان، فرد را از انجام 
بس��ياري از خطاهاي رفت��اري بازمي دارد و در 
اصل عامل مهم بازدارندگي بس��ياري از خطاها 

محسوب مي شود. 
در م��اه رمضان نه تنه��ا دروغ و تهمت بلكه 
رفتاره��اي ديگر مانند فري��ب كاري، ريا كاري، 
مك��ر، دزدي و فحش��ا در جامع��ه كاهش پيدا 
مي كن��د و عل��ت اصل��ي آن توجه ب��ه باورها و 
ارزش ه��اي ديني اس��ت. زيرا دي��ن و پذيرش 
باوره��اي مذهبي اص��ل مه��م خودكنترلي به 
ش��مار مي رود. اين عامل مهم خود كنترلي در 
ف��رد مانند يك نگهبان دروني عمل مي كند كه 
مانع از مرتكب ش��دن فرد به كارهاي زش��ت و 
انج��ام عمل غي��ر اخالقي مي ش��ود و در مقابل 
ف��رد به رفتارهاي نيك و پس��نديده تمايل پيدا 
مي كن��د. معمواًل اف��رادي كه دچ��ار بي هويتي 
در ش��خصيت هستند به ش��يوه هاي ناپسند در 
زندگي روزمره عادت مي كنند و روابط اجتماعي 
ضعيفي ب��ا اطرافي��ان برقرار مي كنن��د و براي 
 سركوب بسياري از اختالالت رواني به دروغ و... 

روي مي آورند.
به گفته يك جامعه شناس »دين قلب دنياي 
بي قلب اس��ت« اگر بخواهيم براي دنيا يك قلب 
تصور كنيم بايد دين را معرفي كرد و در جامعه 
دنيايي نيس��ت كه به نوعي دين نداش��ته باشد. 
از س��وي ديگر يك��ي از عوام��ل بازدارنده مهم 
كه  از آس��يب هاي اجتماعي جلوگيري مي كند 
روزه داري است كه انس��ان را به باورهاي ديني 
مي رساند و باعث رشد ارزش هاي انساني مي شود. 
معمواًل افراد س��عي مي كنند در طول س��ي روز 
رفتارهايشان را كنترل كنند و تمام فكر، ذهن و 
افكارشان را براي تغيير در رفتارها به كار گيرند. 
بررسي هاي جامعه ش��ناختي نشان مي دهد در 
ايام ماه مبارك رمض��ان افراد رفتارهاي خود را 

م��ورد واكاوي قرار داده و با 
يك بازنگري اصول درس��ت 
تربيتي را س��رلوحه زندگي 

قرار مي دهند.
 تزكيه نفس

دكت��ر تراب��ي ميالن��ي 
مي گويد: ماه رمضان س��بب 
مي ش��ود تا فرد روزه دار در 
اين م��دت فرصت پيدا كند 
ت��ا از عادت هاي غلط دوري 
ك��رده و به تدري��ج با خود 
آگاه��ي به كنترل رفتارهاي 
ناپس��ند اق��دام كن��د. در 
حقيق��ت روزه داري يك نوع 
تزكي��ه نف��س اس��ت و فرد 
همان طور كه ميزان مصرف 
غذا را رعاي��ت مي كند خود 
را مجب��ور مي س��ازد ت��ا از 
تكرار اين رفتارها جلوگيري 
كند. روزه داري باعث تغيير 
بسياري از رفتار ها مي شود و 

با تكرار رفتارهاي درس��ت شيوه رفتاري صحيح 
در فرد فرهنگ سازي و نهادينه مي شود و اشاعه 
فرهنگ رفتار درست نه تنها در ماه رمضان بلكه 
در ماه هاي ديگر س��ال رعايت مي شود چون هر 
ف��رد خود را مس��ئول رفتارهاي��ش مي داند و با 
پذيرفتن رفتار ناپسند سعي در تغيير آن دارد.

دكتر قراي��ي مقدم در ادامه مي افزايد: اصول 
درس��ت در زندگي را ك��ودكان از والدين خود 
مي آموزن��د و والدي��ن بهترين الگ��وي تربيتي 
به ش��مار مي رون��د بنابراين براي دور ش��دن و 
دورماندن از روش هاي نادرست تربيتي بايد در 
ابتدا والدين اين مس��ئله را از خود آغاز كنند تا 
كودك با مش��اهده رفتارهاي والدين شيوه هاي 
درست را آموخته و در برخورد با ديگران به كار 
گيرد. بخش عمده آموختن 
مس��ائل مذهب��ي و دين��ي 
برعهده والدين است و اگر از 
دوره كودكي تربيت صحيح 
پايه ريزي ش��ود ن��ه تنها در 
م��اه رمض��ان از رفتاره��اي 
غلط دور مي ش��وند بلكه در 
تمام ط��ول زندگي با اصول 

پسنديده رشد مي كنند.
روزه داري ب��ه معن��اي 
گرسنگي نيس��ت بلكه تمام 
اعضا و جوارح فرد بايد روزه 
باش��د در طول مدت س��ي 
روز فرد آموزش هاي ويژه اي 
را براي ب��ه كار گيري روش 
تربيت��ي درس��ت مي آموزد 
و عادت ه��اي غل��ط را دور 
ريخت��ه و ب��ا تزكي��ه نفس 
و روح��ي مب��را از هرگون��ه 
 خط��ا در جامع��ه زندگ��ي 

مي كند.

قلب دنيا

     فرد روزه دار در 
اين مدت فرصت 

پيدا مي كند تا از 
عادت هاي غلط 
دوري كرده و به 

تدريج با خود آگاهي 
به كنترل رفتارهاي 
ناپسند اقدام كند. 

در حقيقت روزه داري 
يك نوع تزكيه نفس 

است

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ه م س ا ي ه ق ا ن و ن ا ت

2 م ت ر و ت و ن س ا و ا ب ر

3 ه م ا ن ا س ا ي ت ع ب و س

4 چ د ن ن ل ع ا د ت ك ا و

5 ي ن ا ج ا ب ت ب ر ز ي ل

6 ا ا د ا م ه ر ي م ل ق و

7 ر ا ه ب ا ب ك ا ر ي ن ا ز

8 و ي ر ا ن ه ر ز م ح ا س ن

9 م ي م ا گ ا ه د ل ص د م ه

10 ه ن د ر و ن ا ج س ا م ب

11 ا م ر و د پ ر و ا ر ا ر

12 ن ك ا ن ر س ي ج ي ج غ د

13 ا ب ل ه ز و ر ق ز ا و ر ا

14 م ر ي و س ي و ا ن س ي ا ر

15 ه ي ا ل ن ا ز ا ت ف ا ق ي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 س ا ي گ و ن ا ن و ر ي ف ا

2 ر و ا ن ه م س ر م ا م و ت

3 ا ب ر ه ه ع ا ج ز س و ن ا

4 ب ا ي ا ت ن س ب ت ل گ ن

5 ن ش د ل ي ر ي ا ق ت د ا

6 ي م ا و ر ا ع ل و م ف و

7 ل ي ب ي ه م ر ا ه ي ه ا ي

8 و ا ر ي س ت و ش م خ م ل ك

9 ف ش م پ ر ي م و ر ا د ي ت

10 ر ا م ي ا ن ر ي ز و م و

11 ر ا ن د ه م ا م و ر ن ر

12 ع ك س ه ر ا س ل ا ك ا ه

13 ن م ر ه و ي ا ر ل س و ت و

14 ق ا ا ن ي م ف ل س ر ي ن گ

15 ا ل گ ي ت ا ر ن گ ا ت ي و

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1

2

3

4
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 FEDERAL EXPRESS ENTRY VISA
On February 2, 2015, 

Canada’s Citizenship 
and Immigration Minister, 
Chris Alexander, announced 
that the first top ranked 
candidates from the Express 
Entry system is already 
helping to fill demonstrated 
and verifiable gaps in Cana-
da’s Labour Market. 
Candidates who are 
accepted into the pool are 
ranked according to various 
factors, including language 
proficiency, education and 
work experience.  
Each is a leading indicator 
of one’s likelihood of in-
tegrating fully and quickly 
into Canadian Society and 
making an optimal contri-

bution to the economy.
Under the Express Entry 
Visa, Canada will regularly 
invite the highest ranking 
candidates from the pool to 
apply to immigrate.  With 
most applications being 
processed in six months or 
less, candidates will be able 
to contribute to Canada’s 
economy and job market 
more quickly than ever 
before. 
Candidates who are inter-
ested in applying under the 
Provincial Nominee Pro-
gram can do so by applying 
under the Express Entry 
Visa also. 
Express Entry will allow 
employers from Canadi-

an Provinces (excluding 
Quebec) to actively recruit 
skilled immigrants un-
der the following federal 
economic immigration 
programs: 
- The Federal Skilled Work-
er Program
- The Federal Skilled Trades 
Program 
- The Canadian Experience 
Class
For more information, 
please do not hesitate to 
contact the office, a staff 
member will gladly answer 
to your enquiries and con-
cerns. 
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Immigration

10 پرونده   ملی بی سراجنام    << ادامه از صفحه: 6

QUEBEC IMMIGRATION

As of January 26, 2015, 
changes have been 

made to the List of area of 
training, due to the differ-
ences between the List of 
Areas of training of 2015 
and 2013. It is important 
to verify the number of 
points attributed to your 
area of training or redo 
the preliminary evaluation 
for immigration before 

submitting your application 
for a Quebec Selection 
Certificate. 
The Minister prioritizes the 
processing of immigration 
applications filed by skilled 
worker candidates with 
diplomas according to the 
points associated with the 
area of training on the 2015 
list of area of training. 
The diploma must have 

been awarded within the 
five years preceding the 
application for the Quebec 
Selection Certificate.  
If this is not the case, the 
candidate must have legally 
practiced for at least one 
year during the 5 years 
preceding the application 
for the CSQ, a profession 
directly related to the diplo-
ma obtained and for which 
he or she is being assessed.  

What is up 
with this 

extreme cold we 
have been getting!!
personally I am looking 
forward to March, which 
thankfully is around the 
corner, hoping for warmer 
temperatures. Honestly 

don’t trust March 
much! it either 
comes in like a 
sheep and leaves 
like a lion or comes 
in like a lion and 
leaves like a sheep. 
I hope it comes in 

like a lion and leaves like 
a sheep, at least we will be 
getting it over with at the 
beginning of the month . 

Wishing everyone a beau-
tiful month of March, the 

month where we welcome 
spring, let’s just hope it 
arrives on time and it does 
not delay. 
Keep safe, stay healthy and 
make sure your laughter is 
in your everyday life. 
_______
Maria Cottone
Regulated Immigration 
Consultant
Registered with Quebec 
Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com  

پرونده شدند ولی امانی گفت که 
اگر دلیلی بر وقوع قتل توسط فرد 
یا افرادی دارید باید از آنها شکایت 
کنید. برطبق قوانین قضایی ایران، 
وظیفه پیدا کردن قاتل به عهده ی 

بازپرس پرونده است. 
در مورد اخیر دیگــر لیا کارگر، 
شهروند بهایی ساکن شیراز در اثر 
نوشیدن شربتی مسموم به قرص 
برنج )آلومنیوم فســفید( به قتل 

رسید. 
بنا به گفته ی یکی از اعضای این 
خانواده  به ســایت "تقاطع" )15 
دی 1393( خانــم کارگر، روز 9 
دی به روال روزهای گذشته جهت 
پیاده روی به پارکــی در نزدیکی 
"چهارراه مشــیر" شیراز رفته بود 
که پس از بازگشــت دچار تهوع و 
استفراغ شــدید می شود و بعد از 
انتقال به اورژانس در مدت کوتاهی 
فوت می کند. پزشک معالج، علت 
مــرگ را مصرف "قــرص برنج" 
تشخیص داده اســت. لیا کارگر 
پیش از مرگ به اعضای خانواده اش 
گفته زنی که در پارک با او آشــنا 
شــده بود و با هم درباره ی مسائل 
اعتقادی صحبت می کردند، به وی 
آب  میوه داده اســت. به گفته ی 
این عضو خانواده ی خانم کارگر، با 
وجود گذشــت یک هفته از مرگ 
وی، هنوز جســد او به خانواده اش 

تحویل داده نشده بود.

•
کهريـــزک 

در پرونــده ی کهریزک در نهایت 
چند مامور ســطح پایین نیروی 
اداری  مجازات هــای  به  انتظامی 
محکوم شــدند و در مورد اجرای 
حکم آنها نیز خبری منتشر نشده 
است. تشــکیل پرونده نیز تحت 
تاثیر وجود فرزند یکی از مقامات 
در میان کشته شدگان بود. آمران 
این جنایات هرگز محاکمه نشدند.  

•
کشته ها و مجروحان جنبش سبز

در مورد بیش از دهها کشــته ی 
معترضــان در خیابان هــا اصوال 
پرونده ای تشکیل نشده است. اکثر 
خانواده های کشته شدگان اصوال 
منفذی و راهی برای شکایت نمی 
بینند تا اقدام کنند. بسیاری از آنها 
تحت تهدیــدات حکومتی حتی 
نتوانستند برای کشته شدگان خود 

مراسم ترحیم برگزار کنند.
بخشی از کشته شــدگان نیز به 
عنوان کشتگان بسیجی به حساب 
نیروهای حکومتی کشته شده به 
دســت معترضان گذاشته شدند.
غیر از کشــته شدگان، صدها نفر 
در این اعتراضات توسط نیروهای 
انتظامی، شــبه نظامــی و لباس 
شخصی زخمی شدند. به گفته ی 
حسین همدانی یکی از فرماندهان 

ســپاه 830 نفر در ســرکوب ها 
قطع نخاعی شــدند )عصر ایران، 
19 بهمن 1393(؛ این گفته بعدا 
توسط روابط عمومی سپاه تکذیب 
شــد و 830 نفر را به عنوان کل 
)فارس  کردند.  معرفی  مصدومان 
19 بهمــن 1393( افراد مجروح 
نیز هیچگاه نتوانستند از نیروها یا 
مقامات انتظامی و نظامی شکایت 

کنند.   

وجوه مشترک
وجوه مشترک همه ی اين پرونده ها 

اين است که 
•

1( همــه ی ایــن پرونده هــا به 
موضوعاتی مربوط می شــود که 
به بنیادهــای حکومت و بقای آن 
مربوط می شــده اند مثل حرمت 
مجســمه ســازی و نصب آن در 
فضاهــای عمومــی )بر اســاس 
شریعت(، نجس تلقی کردن یک 
اقلیت مذهبی )بر اساس شریعت(، 
واکنش به اعتراضات خیابانی برای 
چالش مشــروعیت آن )جنبش 
ســبز(، تضعیــف جنبش هــای 
اجتماعی )جنبش دانشــجویی(، 
پشــیمان کردن فعاالن سیاسی، 
نابــود کردن گروه هــای مخالف، 
و اخال در فرایند خبر رســانی و 

اطاع رسانی؛
• 

نیست و دچار پیچیدگی است. 
مشــکل کار آنجاســت که تعداد 
تصمیم گیرنده ها زیاد اســت و 
پروژه ها با سرعت الزم نهائی نمی 
شــوند. افزون بر آن، بنای فرتوت 
صنعتی شــهر هم نتوانسته است 
موانع حقوقی تولید را از ســر راه 

بردارد. 
این اقتصــاددان می گوید ما افراد 
تحصیل کرده داریم، ولی آنان را با 
هنر تکنولوژی مجهز نکرده ایم. او 
در این زمینه به کم کاری بخش 
خصوصی هم اشــاره می کند که 
حاصل آن عقب ماندگی مونترال از 
سایر شهرهای کاناداست. وی نرخ 
پائین رشد جمعیت و نبود جاذبه 
مهاجــرت را از علــل دیگر عقب 
ماندگی می شــمارد و به عنوان 
نمونه می گوید ســاالنه 16000 
نفر از اطــراف مونترال به جاهای 
دیگر کشور نقل مکان می کنند، 
که همین رقم در 30 سال بالغ بر 
450000 نفر می شود. با افزایش 
چنین جمعیتی، افراد بیشتری کار 
می کنند، تولید می کنند و مالیات 
می پردازنــد، همچنین در جهت 
خانه سازی، خرید و خدمات پول 
می پردازند. این وضعیت است که 

به اقتصاد تحرک می بخشد. 
اینجاست که دولت استانی باید به 
مونترال یاری رســاند.  »لوف ور« 
می گوید دولت کبک در اندیشه 
»نقشه شــمال« Plan Nord به 
منظور کشــف و توســعه منابع 
طبیعی در شمال کبک است. اما 
آنچه کبک نیاز دارد نقشه جنوب 
Plan Sud اســت که به مونترال 
کمک کند تا اقتصاد دانش-بنیاد 

خود را گسترش دهد. 
به نظــر این اقتصــاد دان، تعداد 
بازخریدها باز هم بیشــتر خواهد 
شد، نه تنها در شهر، بلکه در سطح 

اســتان. هر دالری که از فعالیت 
های اضافی در مونترال بدست می 
آید دالر دیگری به نفع استان تولید 
می شود. بیش از نصف هزینه های 
دولت را مونترال تامین مالی می 
کند. 53 درصد از GDP استانی و 
بیش از 80 درصد هزینه تحقیقات 

و توسعه را هم همینطور. 
»لوف ور« می گویــد دولت باید 
توجه داشــته باشد که در جریان 
Plan Sud مونترال نیازمند ابزاری 
اســت که اقتصاد خود را سامان 

دهد. 
این ابزار شامل منابع مالی و ازدیاد 
ســرمایه گذاری، ادغام مهاجرین 
و آموزش کارگران اســت. میزان 
مالیات بر اماک برای تامین مالی 
خدمات جدید به حد خود رسیده 
است. با وجود وعده قانون گزاری 
در این زمینه، هنوز قدرت الزم به 
مونترال تفویض نشده است. این 
اقتصاددان از فرصت از دست رفته 
در اســتفاده بهینه از کاهش های 
مالیات فــدرال و همچنین از فرار 
ادارات اصلــی و اثرات مخرب آنها 

نمونه هائی ذکر می کند. 
اقتصاددان دیگر، به نام ژاک منار، 
هــم در همین زمینــه می گوید 
ادارات اصلی از تعدادی فعالیت ها 
مانند حقوقی، مالی، حسابداری و 
آگهی تجارتی حمایت می کنند و 
کیفیت آنهــا را باال نگه می دارند. 
وی اضافه می کند یکی از راه حل 
هــای موثر تقویت چنین فعالیت 
هاســت و به عنوان نمونه از یک 
شرکت که تنها ده سال از تاسیس 
آن مــی گذرد و اکنــون در 110 

کشور فعال است یاد می کند. 
مونترال به مــوازات تقویت ادارات 
اصلی، شایسته این است که محلی 
برای تجارت بین المللی باشد. البته 
این امر دور از دسترس هم نیست، 

چرا که این شهر بخاطر چند زبانه 
و چند فرهنگی بودنش می تواند 
دروازه  ای باشــد که یکسوی آن 
کشورهای آمریکا و سوی دیگرش 

اروپا و آسیا باشد. 
دومینیک آنگاد ، اقتصاددان دیگر 
می گوید: هم اکنون شرکت های 
اروپائی حضور چشمگیری در اینجا 
دارنــد و به دنبال محل ســرمایه 
گذاری برای پول هائی هستند که 
آسیا را ترک می کنند. وی اضافه 
می کند »پول های آســیائی یک 
فرصت بالقوه برای این شهر جهت 
جذب سرمایه گذاران و متخصصان 
حرفه ای اســت که از خارج می 
آیند.« وی تاکید می کند  در اروپا 
300 مورد گفتگو برای جذب نیرو 
داشتیم و حاصل آن 13000 تقاضا 
بود. مردم مشــتاق اینجا هستند، 
مخصوصا تحصیل کردگان آماده 

کار.« 
اما هنوز مشکاتی وجود دارد که 
هم شرکت ها و هم متخصصان از 
آمدن واهمه دارند. شرکت بخاطر 
سختی مقررات و خط قرمزها در 
کبک و متخصصان بخاطر موانعی 
مانند شناســائی و قبول مدارک 
تحصیلی و حرفه ای آنان یا نگرانی 
از ملزومات زبان فرانسه و آموزش. 
گروه مشــاورین بوســتون با 50 
نفر متخصصان امــور اجرائی، که 
مایل به آمدن به مونترال هستند، 
مصاحبه کرده است. تعداد زیادی 
از آنان گفتند که تاکید زیاد روی 
زبان فرانسه در انتخاب مهاجرین 
مونترال را از یک دریای استعدادها 
محروم می کنــد. آنان این بحث 
را مطــرح کردند که، بجای ایجاد 
محدودیت، بهتر است برای آموزش 

تاش شود. 

•

مونتریال: شهر  رکود...     << ادامه از صفحه: 11

2( هیچ عزمی برای تحقیق در 
این پرونده ها حتی در صورت 
خورد؛  نمی  چشــم  به  ثبت 
مامــوران مربوطه در برابر فشــار 
خانواده ها و افکار عمومی اظهاراتی 
کرده اند که نشان می دهد آنها نمی 

توانند پرونده را پیگیری کنند؛
•

3( در همــه ی این پرونده ها 
اثر انگشــت یا جای پای روشــن 

دستگاه های قوای قهریه )نیروهای 
امنیتی، قضایی، نظامی و انتظامی و 
نیروهای لباس شخصی و بسیجی( 
به چشــم می خــورد؛ متهمان 
مفروض ایــن پرونده ها نیروهای 
وابســته و نزدیک بــه حکومت 

هستند؛
•

4( همه ی قــوای حکومتی با 
اســتفاده از زور و پول و دیگر 
امکانات حکومتی در پی مختومه 

کردن پرونده های تشکیل شده یا 
اصوال عدم شکل گیری شکایت و 
پرونده بوده و هستند. در برخی از 
آنها با تهدید و زور از خانواده ها برای 
عدم پیگیری رضایت گرفته اند؛ در 
برخی دیگر به خانواده ها پیشنهاد 
پول داده اند تا دســت از پیگیری 
بردارند؛ و در برخــی نیز اعضای 

خانواده ها را بازداشت کرده اند.
•

قاچــاق دانســته و می گوید که 
از مرزنشینان  قابل توجهی  بخش 
زمین های کشاورزی خود را اجاره 
داده و ســپس بــه کول بری روی 

آورده اند.

"قاچاق نهادینه شده"
عبدالرضــا رحمانــی فضلی وزیر 
کشــور هم چندی پیش به انتقاد 
از سهل انگاری در مبارزه با قاچاق 
پرداخته و یادآور شده بود که ستاد 
مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز باید 

پس از 4 - 5 سال فعالیت منحل 
می شده است.

وی تاکید کرده بود اگر ارگان های 
مسئول "اراده ای قوی" برای مبارزه 
با قاچاق داشــتند این معضل تا 

کنون حل شده بود.
رحمانی فضلی گفته بود: »قاچاق 
کاال و ارز از طریــق مــرز هوایی، 
دریایی یا زمینی وارد کشور می شود 
و همه این مرزها متولی دارد، اگر 
کاال و ارز قاچاق وارد کشور می شود 
در واقع ســهل انگاری، کم کاری و 

قانون گریزی مسئوالن است.«
براساس گزارش رسانه های داخلی 
70 درصد پوشــاک خارجی بازار 
ایران قاچاقی وارد می شود و بیش 
از 40 درصد از بازار سیگار ایران در 
اختیار قاچاقچیان قرار دارد. محمود 
احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق 
جمهوری اسامی در آخرین سال 
حضــورش در این مقام، نهادهای 
امنیتــی و نظامی را به وارد کردن 

کاالهای قاچاق متهم کرد.
•

ایران: قاچاق...   << ادامه از صفحه: 5
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آموزش عکاسی به زبان      ...
39خوش!

»همه چیز در مورد مونترآل«
Infos pratiques sur Montréal

بزرگترین و فعالترین گروه فیسبوکی ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعات کاربردی و اخبار مفید برای اطالع از رویدادهای شهر مونترآل و کامیونیتی 

خودمان؛  این گروه هیچ گرایش سیاسی، مذهبی و حزبی ندارد.

خطبه

www.paivand.ca
هر یکم و پانزدهم ماه        را بر روی سایت بخوانید 

کـــودک  بهترین 
سوژۀ عکاسی... 

کــودکان همیشــه از بهتریــن 
و  بــوده  عکاســی  ســوژه های 
معصومیــت و صداقتشــان را به 
بهتریــن نحو میتــوان به تصویر 
برای  زمان  مناســبترین  کشید. 
عکاسی از کودکان زمانی است که 
سرگرم انجام کاری بوده و کاما به 

دوربین بی توجه هستند. 
رعایــت این مســئله باعث خلق 
تصاویری بسیار طبیعی و زیبا از 
کودکان خواهد شــد. این مسئله 
در مورد خردســاالن و همچنین 
نوجوانان صحت دارد و همیشــه 

نتایج خوبی به ما خواهد داد. 
اجرای برنامه های هنری کودکان 
و نوجوانــان یکــی از بهتریــن 
موقعیتهایی هســت که میتوانیم 
عکسهای منحصر بفردی از آنان 
تهیه کنیم چرا که همه چیز برای 

تهیه عکسهای زیبا مهیا هستند: 
از لباسهای متحد الشکل و گریم 
های جالب گرفته تــا نورپردازی 
مناسب بر روی ســوژه ها و قرار 
گرفتن منظم کودکان در جاهای 
خاصی بــر روی صحنه. این همه 
سوژه مناسب، بهترین فضا را برای 
یک عکاس بوجود خواهد آورد تا 
بتواند تعداد زیادی عکس جالب به 

ثبت برساند. 
یکــی از نکاتی که بایــد در زمان 
عکســبرداری از کودکان در نظر 
گرفــت، رعایت فاصلــه الزم در 
زمان عکسبرداری از بچه ها بوده 

که دوربین و خود عکاس باعث بر 
هم زدن تمرکز کودکان نشده و به 
ویژه، حالت طبیعی خود را از دست 
ندهند. در صورت نزدیک شــدن 
بیش از حد عکاس به ســوژه ها، 
بچه ها به دوربین زل زده و شاید 
نتایج بدست آمده، خیلی مطلوب 

نباشند. 
بنابراین استفاده از یکی دو تا لنز 
تله زوم، مثا 300-70 میلیمتر، 
کمک زیادی به رعایت این مطلب 
کرده و میتوان از فواصل نسبتا دور 
و بدون بر هم زدن تمرکز بچه ها از 
آنها عکسبرداری کرد. همانطور که 
میدانید، فاصله بیشتر در عکاسی 
برابر اســت با ثبت لرزه بیشتر و 
تار شــدن احتمالی تصاویر. برای 
رفع این نقیصه باید از عوامل زیر 
استفاده کنیم: استفاده از یک سه 
پایه )در صورتی که اجازه استفاده 
از آن را به ما بدهند( و اگر سه پایه 
مقدور نشد، حتی المقدور از یک 
»تک پایه« یا »مونو پاد« استفاده 

کنیم تا لرزه به حداقل برسد. 
بعضــی از لنزهــای حرفــه ای 
مجهز به سیســتم »لرزه گیر« یا 
»اســتابیایزر« بوده که آن هم به 
شــفافیت و وضوح بیشتر تصاویر 
کمــک میکند. باال بــردن مقدار 
 ISO شاخص حساسیت به نور یا
باعث میشــود که بتوانیم سرعت 
دیافراگم را باالتر برده و تصاویرمان 
وضوح و »شــارپ نس« بیشتری 

داشته باشند.
در صورتی که نورپردازی مناسبی بر 
روی صحنه انجام میگیرد، بهترین 
حالت آن است که از نور 
نکنیم.  استفاده  فاش 
طبیعی  نور  همیشــه 
محیط، عکسهایی را به 
ما خواهد داد که تطابق 
بیشــتری بــا واقعیت 
داشــته و طبیعــی تر 
هستند. بهترین حالت 

برای عکاس آن است که در اکثر 
زمانهــای عکســبرداری، از روی 
صحنه فقط از یک نور اســتفاده 
شــده و رنگ و شــدت آن بدون 

تغییر باقی بماند. 
در آنصــورت، بخش زیــادی از 
نگرانی های عکاس و محاســبات 
مربوط به نور، کم شــده و تمرکز 
عکاس بر روی کادربندی و شکار 
لحظــات منحصر بفــرد اجرای 
کودکان خواهد بــود. برای بهتر 
انجام شدن عکاسی از نمایش ها 
هنری کودکان، بهتر است که قبل 
از شــروع کار، از جزئیات اجرای 
برنامه، ترتیــب زمانی نمایش ها، 
نوع، جنس و شدت نوری که قرار 
است بر روی صحنه تابانده شود و 

جزئیاتی از این قبیل آگاه شد. 
عکاس باید سعی کند بدون جلب 
توجه، چند کلیشــه از پشت سر 
هنرمندان نوجوان و در کادری که 
رو به جمعیت هستند گرفته شود 
تا تمام زوایای کار ثبت گردد. در 
صورتی که در سالنی هستیم که 
میتوان از باال عکاسی کرد، حتما 
از این موقعیت استفاده کرده و 
تصاویر گروه کودکان را از نگاه و 
زاویه ای دیگر به ثبت برسانیم. 

در صورت امکان و با هماهنگی 
مســئوالن و سرپرستان گروه 
هنری کودکان، میتوان در زمان 
آماده شدن در پشت صحنه و 
هایشان  تمرین  آخرین  انجام 
نیز چند کلیشــه تهیه کرد تا 
حال و هوای پشــت صحنه و 

تاش و کار گروهیشــان را نیز به 
آلبوم عکس شان اضافه کرد.

در موقعیــت هایی که بچه ها در 
حال انجام نمایش هــا تئاتر و یا 
حرکات فیزیکی با سرعت نسبتا 
باال هستند، میتوان از نور مستقیم 
یک فاش کبرا برای »فریز کردن« 
لحظه اســتفاده کرد و تصویر را 

»منجمد« کرد. 
در چنین مواقعــی، نیازی به 
اســتفاده از پخش کننده نور 
فاش یا »گری فونگ« نیست 
و نور شدید و مستقیم فاش، 
نتیجه بهتری به ما ارائه خواهد 

کرد. 
تهیه چند کلیشــه از شرکت 
کنندگان و پــدران و مادرانی 
که به تماشای اجرای هنری 
فرزندان خــود آمده اند نیز 

خالی از لطف نمیباشد. 
تصاویری کــه در اینجا ارائه 
شده اند حاصل آخرین کار 
عکاسی نگارنده میباشد که 
در »جشــن واژه ها« ثبت 
شــده اند. این جشن در روز 
22 فوریه 2015 و توســط 
مدرسه  زحمتکش  پرسنل 
مونترآل  دهخــدای  ایرانی 
برگزار، و با استقبال چشمگیر 
هــم میهنان عزیــز مواجه 

گردید. 
•

مدرسه فارسی دهخدا: جشن واژه ها
دومین جشن واژه ها، روز یکشنبه  22 فوریه در آمفی 
تئاتر مدرســه فی س برگزار شد. این برنامۀ زیبای 
فرهنگی و هنری مورد استقبال بسیار خوب کودکان 
و والدین آنها قرار گرفت. »واژه ها«  از طرف مدرسه 
دهخدا تهیه شده بود که از نظر فرم و اجرا، بدعتی 
نو در شــهر مونترال می باشد. کمیته برگزاری این 

جشنواره تشکیل شده بود از: 

خانم ها، نیما مشعوف )دبیر جشنواره(، پروین سر 
آبادانی )مدیر هنری(، نادیا کردی)مدیر مالی(، پرگل 
تبریزی )مسول بخش موســیقی( و مریم کتابی  
)مسول بخش تکنیکی ( و آقایان: سهیل صائب نیا 
)مدیر تبلیغات(، مجید جوانی )مدیر تدارکات ( و 

مهدی رجبی )مدیر روابط عمومی(.
به همٔه این عزیزان خسته نباشید می  گوئیم. با امید 

موفقیت های روزافزون 

ازمیان نامه ها... 
میان حقیقت و روایت فرق بسیار است!

عطا انصاری  کبک سیتی
در شماره 1200 سال 21 ، 
26 بهمن 1393 پیوند، در 
مقاله »زنانی که تاریخ ایران 
را تغییر داده اند« چند مساله 
به چشم می خورد که بنده 
الزم دیدم توضیح بدهم، زیرا 
در یک مقالــه عملی نمی 
شود گفت روایت است این 
روایت کجاســت چه کسی 

گفته؛ چرا گفته و هدفش چه بوده؟ 
اول این که 

کشف حجاب کردن طاهره در بدشت 
با زینت آالت و آرایش روایت نیست، 

حقیقی است. 
کــه در تواریخ بهایــی و همچنین 
نویسندگان غربی )گوبینوی فرانسوی 
در مذاهب و فلسفه در آسیا وسطی، 
نیکا در کتاب سید علی محمد باب( 
و حتــی تواریخ  ضد بهایی )ناســخ 

التواریخ جلد سوم( ثبت کرده اند. 
و هدف استدالل امر باب و اعان دوره 
جدید بود و به نظر بسیاری از میهن 
دوستان قیام باب رنسانس فرهنگی 
ایــران و طاهره یکی از ســتاره گان 
درخشــان این روشنگری  بود، مانند 
بیداری افکار که در اروپا در قرن  16 

آغاز شد. 
دوم این که 

همســر طاهره او را طاق نداد بلکه 
برای اولین بار در تاریخ، زنی شوهرش 
را طاق داد و او به همســرش پیغام 

داد... 
مدت سه ســال می گذرد که از هم 
جداهستیم. بهتر است که این مفارقت 
ابدی باشــد یعنی نه در این دنیا و نه 
در جهان دیگری برای ما  این ماقات 

و اجتماع میسر نشود،  آری جدایی 
و  ابــدی  ما 
فــت  ر مفا
دائمی  مــا  
من  اســت. 
از تو چشــم 
و  پوشــیدم 
دیگــر مورد 
اعتنا نخواهی 

بود.
)حضرت طاهره، 
دکتر نصرت اله 
محمد حسینی،  ص: 237(

و اما اگر طاهره هیچگاه بابی نشد، در 
بدشــت چه کار می کرد؟ و چرا در 
عراق و ایران تبلیغ امر باب می کرد. 

نیکای فرانسوی در فصل دوازدهم 
کتاب خود به نام سیدعلی محمد باب 

می نویسد که: 
میرزا آقاخان نوری صدراعظم به دو 
مجتهد حاجی میرزا محمد اندرمانی 
و حاجی ماعلی کنی دستور داد تا 
با طاهره مباحثه کنند و طاهره در 7 
جلسه دعاوی باب را برای آنها ثابت 
کرد و حاجی ماعلی و رفیقش او را 
کافــر نامیده حکم ارتداد و  امتناع از 
توبه و قتلش را نوشتند، نه حکم افساد 

فی االرض.
مار تاروت در کتاب خود به نام طاهره 
به نقــل از یکی از بســتگان طاهره 
می نویسد که ناصرالدینشاه نامه ای 
به طاهره نوشــت و از او  خواســت 
اگر دســت از محبت باب بردارد و به 
جامعه  اسامی باز گردد، او را بانوی 
نخست دربار خویش می کند وطاهره 

در پشت نامه شاه جواب داد: 
تو و ملک و جاه سکندری، 

من و رسم و راه قلندری
اگر آن خوش است تو در خوری، 

وگر این بد است مرا سزا 

و ناصرالدین  شاه از تهور او 
در شــگفت گشت و گفت 
تاریخ بانویی چون طاهره در 

خاطر نداشته و ندارد. 
بنا بر قول منسوبان طاهره 
در همین کتــاب پیش از 
ناصرالدین  طاهره  شهادت 
شاه مجددا برای تشویقش 
به تبــری با او ماقات کــرد و چون 
ثمری نداشته حکم بر قتل او می کند 

و این هم جواب طاهره به شاه: 
خال به کنج لب یکی، 

ُطرۀ مشک فام دو 
وای به حال مرغ دل، 

دانه یکی و دام دو 
محتسب است و شیخ و من، 

صحبت عشق در میان 
از چه کنم مجابشان؟ 

پخته یکی و خام دو
...

پس ایمان طاهره به دیانت بابی روایت 
نیســت و  حقیقت است و این شعر 
دیگری است  برای اثبات این واقعیت: 

شیفته حضرت اعاستم 
عاشق دیدار دالراستم
راهرو وادى سوداستم 

از همه بگذشته تراخواستم
پرشده از عشق تو اعضاى من

بابی ها باب را رب اعلی به معنی مربی 
واالتر می  نامند 

ضمنا یادآوری می کنم هیج عکس 
وتصویری از طاهره موجود نیســت؛ 

تصاویر خیالی هستند. 
با احترام

ایمان 
طاهره به 

دیانت بابی 
روایت نیست 

و  حقیقت 
است.
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 15760 boul. Pierrefonds
 Pierrefonds, H9H 3P6

 514 620-5551
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 C
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 FRUITS & VEGETABLES • FRUITS ET LÉGUMES

 MEATS • VIANDES GROCERY • ÉPICERIE

 Halal Halal

 Halal Halal

 Halal Halal

yadyreve .m.a 8 morf nepo era eW 
 strevuo semmos suoN 

sruoj sel suot H8 séd 

 Halal Halal

 Open 7 Days Ouvert 7 jours

slaiceps erom rof serots eeS 

 :sruoh gninepO 
mp 8 ot ma 8 :yadirF ot yadnoM 

mp 7 ot ma 8 yadrutaS 
mp 6 ot ma 8 yadnuS 
 :erutrevuo’d serueH 

H02 à H8 iderdneV ua idnuL 
H91 à H8 idemaS 

H81 à H8 : ehcnamiD 
 srueisulp nisagam ne rioV 

xuaicéps sertua 

 :sruoh gninepO 
 ,mp 8 ot ma 8 :yadirF ot yadnoM 
mp 6 ot ma 8 :yadnuS dna yadrutaS 

 :erutrevuo’d serueH 
H02 à H8 iderdneV ua idnuL 

H81 à H8 : ehcnamiD & idemaS 

 AKHAVAN WEST-ISLAND
.415 :.léT 1555.026 1735.026.415 :xaF  

sdnoferreiP ,sdnoferreiP .luoB ,06751 
6P3 H9H cebéuQ ,laértnoM 

 AKHAVAN N.D.G.
.415 :.léT 7884.584 9007.584.415 :xaF  

).G.D.N( tseuO ekoorbrehS ,0716 
8L1 B4H cebéuQ ,laértnoM 

 6170 Sherbrooke St. W.
 (corner/coin boul. Grand Blvd.)  H4B 1L8

 514 485-4887

 Halal Halal

 Take out only Take out only
 Pour emporter seulement Pour emporter seulement

 Take out only Take out only
 Pour emporter seulement Pour emporter seulement

 Take out only Take out only
 Pour emporter seulement Pour emporter seulement

 READY TO EAT •  PRÊT À MANGER

 Halal Halal

 Halal Halal

 Halal Halal  Halal Halal

 Halal Halal

 Halal Halal

    
 LB. LB.

  
 LB. LB.

 SPECIAL SPECIAL

    
 CH. CH.
 EA. EA.     CH. CH.

 EA. EA.

 HUMMUS HUMMUS
 425 g 425 g

 SPECIAL SPECIAL

    CH. CH.
 EA. EA.     CH. CH.

 EA. EA.

    
 EA. EA.
 CH. CH.

 Halal Halal

 Take out only Take out only
 Pour emporter seulement Pour emporter seulement

 Take out only Take out only
 Pour emporter seulement Pour emporter seulement     

 CH.
 EA.

 READY TO EAT READY TO EAT
 12” Chicken Kebab Sandwich 12” Chicken Kebab Sandwich
 with cucumber, tomatoes,  with cucumber, tomatoes, 
 onion, parsley onion, parsley

 PRÊT À MANGER PRÊT À MANGER
 Sandwich  Kebab au Poulet 12” Sandwich  Kebab au Poulet 12”
 avec concombres, tomates,  avec concombres, tomates, 
 oignon et persil oignon et persil

    
 CH.
 EA.

 READY TO EAT READY TO EAT
 12” Koobideh Kebab  12” Koobideh Kebab 
 Sandwich Sandwich
 with cucumber, tomatoes,  with cucumber, tomatoes, 
 onion, parsley onion, parsley

 PRÊT À MANGER PRÊT À MANGER
 Sandwich Kebab 12” Sandwich Kebab 12”
 avec concombres,  avec concombres, 
 tomates, oignon et persil tomates, oignon et persil

 Take out only Take out only
 Pour emporter Pour emporter
 seulement seulement

 READY TO EAT READY TO EAT
 PRÊT À MANGER PRÊT À MANGER
 4 Chicken Brochettes de Poulet 4 Chicken Brochettes de Poulet
 4 Tomatoes/Tomates 4 Tomatoes/Tomates
 2 Bread/Pains 2 Bread/Pains

    
 CH.
 EA.

    
 LB. LB.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

 Halal Halal     
 LB. LB.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    CH. CH.
 EA. EA.

    
 LB. LB.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 LB. LB.

    
 EA. EA.
 CH. CH.

    
 LB. LB.

    
 LB. LB.

    CH. CH.
 EA. EA.

 Halal Halal     
 LB. LB.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

   
 CH. CH.
 EA. EA.

 CANTALOUPES CANTALOUPES  ORANGES ORANGES  GALA APPLES GALA APPLES
 POMMES GALA POMMES GALA

 $2.18 kg 

 RED GRAPES RED GRAPES
 RAISINS ROUGES RAISINS ROUGES

 $4.38 kg 

 VINE TOMATOES VINE TOMATOES
 TOMATES SUR VIGNES TOMATES SUR VIGNES

 $3.28 kg 

 RED PEPPERS RED PEPPERS
 POIVRONS ROUGES POIVRONS ROUGES

 $3.28 kg 

 SWEET POTATOES (YAMS) SWEET POTATOES (YAMS)
 PATATES DOUCES PATATES DOUCES

 $1.74 kg 

 ONIONS ONIONS
 OIGNONS OIGNONS

 Sac 10 lbs. / 4.54 kg bag Sac 10 lbs. / 4.54 kg bag

 CHICK PEA SALAD CHICK PEA SALAD
 SALADE DES POIS CHICHES SALADE DES POIS CHICHES

 425 g 425 g

 BAKLAVA BAKLAVA
 400 g 400 g

 GROUND VEAL GROUND VEAL
 VEAU HACHÉ VEAU HACHÉ

 $10.98 kg 

 GRAIN FED VEAL BLADE GRAIN FED VEAL BLADE
 PALETTE DE VEAU DE GRAIN PALETTE DE VEAU DE GRAIN

 $8.78 kg 

 VEAL OSSO BUCO VEAL OSSO BUCO
 OSSO BUCO DE VEAU OSSO BUCO DE VEAU

 $10.98 kg 

 GRAIN FED CHICKEN LEGS GRAIN FED CHICKEN LEGS
 CUISSES DE POULET DE GRAIN CUISSES DE POULET DE GRAIN

 $3.94 kg 

 AKHAVAN GROUND  AKHAVAN GROUND 
 TURMERIC TURMERIC

 CURCUMA MOULU AKHAVAN CURCUMA MOULU AKHAVAN
 149 g 149 g

 AKHAVAN FRIED ONIONS AKHAVAN FRIED ONIONS
 OIGNONS FRITES AKHAVAN OIGNONS FRITES AKHAVAN

 454 g 454 g

 1 & 1 BAKED BEANS 1 & 1 BAKED BEANS
 IN TOMATO SAUCE IN TOMATO SAUCE

 FÈVES DANS SAUCE TOMATE 1 & 1 FÈVES DANS SAUCE TOMATE 1 & 1
 400 g 400 g

 AKHAVAN WHITE SUGAR AKHAVAN WHITE SUGAR
 SUCRE BLANC AKHAVAN SUCRE BLANC AKHAVAN

 10 lbs. / 4.54 kg 10 lbs. / 4.54 kg

 JAHAN NATURAL HONEY JAHAN NATURAL HONEY
 MIEL NATUREL JAHAN MIEL NATUREL JAHAN

 1 kg 1 kg

 FARKHONDEH COOKIES FARKHONDEH COOKIES
 BISCUITS FARKHONDEH BISCUITS FARKHONDEH

 COCONUT / NOIX DE COCO COCONUT / NOIX DE COCO
 600 g 600 g

 CORTAS EXTRA VIRGIN  CORTAS EXTRA VIRGIN 
 OLIVE OIL OLIVE OIL

 HUILE DES OLIVES  HUILE DES OLIVES 
 EXTRA VIERGE CORTAS EXTRA VIERGE CORTAS

 3 L 3 L

 AKHAVAN SESAME SEEDS AKHAVAN SESAME SEEDS
 GRAINES DE SESAME AKHAVAN GRAINES DE SESAME AKHAVAN

 454 g 454 g

 ADORA BASMATI RICE ADORA BASMATI RICE
 RIZ BASMATI ADORA RIZ BASMATI ADORA

 10 lbs. / 4.54 kg 10 lbs. / 4.54 kg

 1 & 1 CUCUMBER PICKLES 1 & 1 CUCUMBER PICKLES
 CONCOMBRES MARINÉS 1 & 1 CONCOMBRES MARINÉS 1 & 1

 700 ml 700 ml

 AKHAVAN PICKLED LEMONS AKHAVAN PICKLED LEMONS
 CITRONS MARINÉS AKHAVAN CITRONS MARINÉS AKHAVAN

 700 ml 700 ml

 SHANGRILA MANGO JUICE SHANGRILA MANGO JUICE
 JUS DE MANGUES SHANGRILA JUS DE MANGUES SHANGRILA

 1.5 L 1.5 L

 GATTA BREAD GATTA BREAD
 Style Armenian Style Style Armenian Style

 PAIN GATTA PAIN GATTA
 450 g 450 g

 TRAKIA SUNFLOWER OIL TRAKIA SUNFLOWER OIL
 HUILE DES TOURNESOLS TRAKIA HUILE DES TOURNESOLS TRAKIA

 1 L 1 L

    
 LB. LB.

      

 AKHAVAN FIRM YOGURT AKHAVAN FIRM YOGURT
 YOGOURT FERME AKHAVAN YOGOURT FERME AKHAVAN

 $6.58 kg 

    
 CH. CH.
 EA. EA.

 SICAM TOMATO PASTE SICAM TOMATO PASTE
 PÂTE DES TOMATES SICAM PÂTE DES TOMATES SICAM

 400 g 400 g

    
 CH. CH.
 EA. EA.

 ANJAR RED PEPPER PASTE ANJAR RED PEPPER PASTE
 PÂTE DE PIMENTS ROUGES ANJAR PÂTE DE PIMENTS ROUGES ANJAR

 800 g 800 g

انواع کباب ها و خورش های ایرانی: کیفیت عالی ، قیمت مناسب

انواع اقالم خواربار، حبوبات، خشکبار و...  انواع گوشت کوساله، گوسفند، مرغ،سوسیس  و... 

انواع میوه جات و سبزیجات - با کیفیت عالی و بهای رقابت ناپذیر - در سوپراخوان

کیفیت عالی  

قیمت مناسب

Franchising available
Double Pizza and Roasters Express have come together to offer two strong 
concepts under one roof at one great price.

Franchise Fee: $20,000, most affordable in the industry and we are waiving this fee 
for a limited time, Pay no franchise fee.

Investment Level: Approximately $250,000 - $280,000

Capital required: Approximately $100,000 - inludes working capital

Royalties: 5%, also one of the lowest in the industry

Advertising: 5%, this finds its way back to your pocket as our experienced 
advertising department creates radio, TV and newspaper ads as well as flyers that 
increase awareness and finally increased sales through walk-in customers and 
home deliveries. 

Co-branding will increase traffic to your restaurant and widen your customer 
demographics. As a franchisee, you will have the opportunity to deliver the two 
most popular delivery meals; pizza and chicken.

Double Pizza and Roasters Express each have their distinct central telephone 
number for customers to call to place their order. Our call center dispatches orders 
to the closest store by designated territories.

Having two strong brands together in one location is a recipe for success. A 
marginal cost is added in electricity and labor while all the fixed expenses such as 
rent, equipment purchases, phone, internet, uniforms, delivery drivers, menu 
printing and mailing and so on stay the same. By adding another brand, sales have 
the potential to double.

For more information contact Jonathan
jonathan@doublepizza.ca     514 343-4725  ext: 2245

Repas 
ULTIME
Repas 
ULTIME
1999

1 Medium Pizza
(all dressed or 3 toppings)

+ 12” Garlic Cheese Fingers
+ Small Fries  + 2L Pepsi

Traditional Pizza Special

1999 Large 2499 

X-Large 2999

1 Medium Traditional 
Italien Pizza, 

Pepperoni, Even More Pepperoni, 
Green Peppers and a Premium Blend of Cheese

+ Small Fries OR CheesyBreadMC

NEW!
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خنستین وختصصی ترین 
كتاب روانشناسی وهیپنوتیزم نوین 

به زبان فارسی منتشر  شد
تالیف: علیرضا سلیمی 

عالقمندان برای دریافت کتاب می توانند با شماره تلفن زیر متاس بگیرند: 

514-347-4353
و یا به فروشگاه  های تپش، فروشگاه  كوه نور ) الول( 

و فروشگاه اخوان )وست ايلند( مراجعه کنند. 

)

رستوران پیتزایی 
در ناحیه ریوسود

•  با  دلیـــوری 
+ پیک آپ 

---------------
•  با 16 سال سابقه کار 

•  با مشتری ثابت 
•  گنجایش 20 صندلی 

پیتزایی برای فروش

تلفن تمــاس:

Tel.: 514-824-6179)
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since 
1993

  گوشت گوسفند تازه، گوساله، مرغ، انواع چای مساله جات، ترشیجات،    
        مرباجات و شیرینی جات، انواع برنج باسماتی، میوه جات خشک 

 حواله پولی سریع و مطمئن  در افغانستان 
       و پاکستان پذیرفته میشود.  

 انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا 
     در اندازه های مختلف 

CD  و DVD افغانی تازه... 

فروشگاه کوه نور 
بزرگترین و کامل ترین فروشگاه 
مواد غذایی افغانی و ایرانی 

 کیفیت عالی و قیمت مناسب 
آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است 

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه 

ُبراسارد
و  الوال

انــواع 
کارت تلفن

 2550 Lapiniere (Brossard) 
Tel.: (450) 676-9550
 398 boul. Curé-Labelle (Laval)
Tel.: 450-934-7744

دکتر ریموند رضایی 
Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده 

7روز 
هفته 

بدون وقت قبلی

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy  (Metro: Guy)

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

Tel.: (514) 933- 8383   

PAiVAND

عینک فرهت 
جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرت ها 
همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

ساعات کار:
 9 صبح تا 10 شب 

همه روزه

Tel.: 514-996-9692

____________________________________
1863 Ste-Catherine W.  (Corner: St- Marc) 

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

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال 

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

GUY

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

به مدیریت:
 بیژن احمدی 

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس 
    در کمتر از 24 ساعت
    )حتی پس از ساعات اداری(
   نقل و انتقال سریع ارز 
    به اقصی نقاط جهان 
  تضمین بهترین نرخ روز 
     با کمترین کارمزد 
   آخرین اطالعات ارز 

با بیش از 30 سال پیشینه  در ارائه خدمات ارزی 

E 
X
C
H
A
N
G

   E

بهروز
باباخانی

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 

www.akhavanfood.com

>> West Island: 
15760 boul Pierrefonds  

Pierrefonds   (Facing Rona)
Tel.: 514-620-5551

>> NDG: 
6170 Sherbrooke W. 
Tel.: 514-485-4744 

Tickets available at Tapesh Digital: (514)223-3336/(514)241-4548
Online tickets: www.placedesarts.com

SATURDAY APRIL 4th,
 IN PRESTIGIOUS
PLACE-DES-ARTS

Place-Des-Arts, Salle Wilfrid-Pelletier: 175 Sainte-Catherine Street West
Montreal, H2X 1Y9 Métro Place-Des-Arts Show starts at 21:00

Perspolis Entertainment proudly presents:

The Persia
n Diva
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GOOGOOSH  CONCERT IN MONTREAL


