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دارهای برقی ...
دستاوردتازه  دستگاه قضایی: 
تنها در ۱۷ روز از ماه خرداد، 
۲۰۶ نفر اعدام شده اند که به 

طور متوسط می شود حدود هر 
دو ساعت یک نفر و این یعنی 

"فله ای شدن" اعدام.
 ------ ۲5 ------

CENTURY 21 Max-Immo
620 boul. St-Jean, Suite 202 
Pointe Claire, QC   H9R 3K2 
ninousgivargiznia@hotmail.com

نینوس گیورگیزنیا
______________________
Office:  (514) 990-4666 X594

Cell.: (514) 816-4080

عضو دائمی کانون 
مهندسین نفت

مشاور امالک: مسکونی و جتاری 
در آمریکای شمالی 

 ارزیابی رایگان      تهیه وام مسکن 
با جتربه طوالنی در امور 

مدیریت بازاریابی

Ninous Givargiznia, BSc.
Real Estate Broker

Pars Plumbing INC
www.ParsPlumbing.ca

(514) 290-2959 DAr   نصب و تائيد

نصب و تعمير لوازم گازسوز 
باز كردن لوله هاى فاضالب 

تغيير شوفاژ گازوئيلى به برقى  
تعويض مخزن آب گرم 

ارائه كليه خدمات لوله كشى  آب سرد و گرم  

لوله كشى  و نصب شوفاژ پارس 

COROLLA 2010
À PARTIR DE

15 460
transport et préparation en sus
Remise de 500$
0% de financement disponible

$

RAV 4 2010
À PARTIR DE

24 595
transport et préparation en sus

$

www.alixtoyota.com
Tel.: 1-888-780-3103

IBNG
چهارشنبه ها 8صبح 

.ca

___________
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

____________________________________________
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 

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(

امــالک 
امیرسام:

36 >>

کبک/کانادا
ع.ا. شادپور

11  >>    

مهاجرت
ماریا 

36 >>     

30

31

www.yektatranslation.ca
info@yektatranslation.ca
4055, Ste-Catherine O.,#132

Westmount H3Z 3J8

514-439-8501

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 

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

دزد دکل کجاست؟ 

کلینیک مدیکال آلفامدیک

دکتررضایی 
1253 Guy (514) 933- 8383 
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می روی و خانه لبریز 
از نبودت می شود...

وقتی کامیونیتی برای 
غمخواری و 

همراهی  می آید...

زنده یاد ناهید 
کمالی )قنبری(

28

»امنیت ملی!« را همین »آقایان!« به خطر انداخته اند!

یونان: نظام برده داری مدرن!
-----  5   ----

ماراتــون دوازده ساله هسته ای پایان  یافت؛ 
فصلی جدید آغاز می شود؟!

سرانجام مذاکرات اتمی 1۸ روزه وین به فرجام 
رسید. آخرین مرحله مذاکرات با افت و خیزها 
و سکته  همراه بود اما در نهایت با انعطافی که 
دو طرف بر ســر موارد اختالفی نشان دادند 
توافق حاصل شد. متن صد صفحه ای توافق 
جامــع همراه با ضمائــم مربوطه در مجموع 
محصول مذاکرات فشرده، طوالنی و سنگینی 
است که در طول بیســت و دو ماه مذاکرات 
علنی و بیش از یک سال مذاکرات مخفی به 
دست آمد و علی رغم شکاف زیاد بین ایران و 

غرب، اختالفات را حل کرد.
عقب نشــینی کنترل شــده حکومت ایران از 
ماجراجویی هسته ای و وضعیت موجود برنامه 

اتمی، فضا را برای مصالحه مساعد کرد. 
-------5 ---------

در این شماره می خوانید: 
• کار، گرما، روزه و شالق!

هیچ کس روزه نیست:  ۶
• دوباره می سازمت وطن؛ 

      سالروز سیمین:۷
• ونکوور برنده جام جهانی زنان 
است؛ نه تیم ملی آمــریکا! :  8
• تست خرید خانه در کانادا:  9

• رشد مستمــــــرچاقی در 
    میان کانادایی ها:   ۱۰

• کانادایی ها روزی ۳۳5 لیتر 
    آب مصرف می کنند:  ۱۱

• آیا کـــانادا وارد  رکود می شود 
     یا نه؟:  ۱۲

• گزارش جشن روز کانادا: ۲۲
    و بسیاری دیگر... 

زیر باران!
ایرانیان در جشن 

روز کانادا
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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 July 2nd till August 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

• 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

•  CARGO به سراسر جهان با بهترین قیمت 
• حج عمره و پکیج های مکه

• سرویس ویزا:  
     دوبی و عربستان سعودی 

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.
• CARGO

آژانس مسافرتی کاسپین

بهترین سرویس 
نازل ترین بها

آزیتا:  514-814-7700
azita.caspiantravel@videotron.ca

نرگس: 514-708-4722
narges.caspiantravel@videotron.ca

قبل از هر 
گونه سفر 

با ما متاس 
بگیرید
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MDJP15-039 • desjardins • annonces • offres de bienvenue nouveaux arrivants • Info: mr/gl
PublIcatIon: Paivand • foRMat: 10,5” x 8” • VeRsIon: farsi • couleuR: cmYK • lIVRaIson: 10 juin • PaRutIons: 15 juin, 16 juillet et 13 aoÛt
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تازه وارد

برخی شرایط برای اِعمال وجود دارند. برای جزئیات بیشتر، از سایت desjardins.com/bienvenue دیدن کنید. 
در پی بررسی پرونده شما، مشاور شما در دژاردن قادر خواهد بود تا امتیازاتی را که شامل حال شما می شود، 

به شما اطالع دهد. صندوق امانات برای شعباتی است که این خدمات  در آنها ارائه می شود. 

هدیه خوش آمد به تازه واردین 

Certaines conditions s’appliquent. Pour tous les détails, visitez desjardins.com/bienvenue.
1 À la suite de l’analyse de votre dossier, votre conseiller de Desjardins sera en mesure de 
vous confirmer la bonification à laquelle vous êtes admissible. 2 Offert dans les caisses où ce service existe.

استقبالی گرم 
از مصطفی 

آرامیس

•  تراکنش جاری نامحدود رایگان به مدت یک سال 
•  نرخ مناسب برای حساب های پس انداز ۱

•  صندوق امانات کوچک رایگان به مدت یک سال ۲
•  به رسمیت شناختن تجربه رانندگی 

     در هنگام درخواست برای بیمه خودرو

      به عالوه، با انواع متنوع کارت های اعتباری متناسب 
     با نیازهای تان آشنا شوید.

desjardins.com/bienvenue

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 
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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

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty
3675 DES SOURCES، SUITE  109
D.D.O., QC  H9B  2T6
Tel.: 514-683-8686 
nader.khaksar@gmail.com

مهاجران عزیز 

 مشـاوره رایگان 

هر چهارشنبه، حضوری:

      تک نفره یا چهار نفره 

      در مرکز شهر یا در وست آیلند 

 تلفنـی : 

هر روز هفته 

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492

نیازی به پرداخت پورسانت • آیا می دانستید خریداران 
ندارند؟! 

       1200 دالر هزینه محضر• هدیه ما به خریداران: 

Water front 
Apartment 

Île-des-Soeurs 
only 220000$

beautiful 3+2 
bedrooms house

Beaconsfield  
1520 sqr 

only 449000 $

اوکازیون عـالی 
برای زندگی و یا 

سرمایه گذاری

مشاور امالک:  مسکونی و جتاری 
با بهای اجاره، صاحب خانه  دخلواه خود شوید!

ارزیابی و مشاوره رایگان     
 کمک برای اخذ وام مسکونی و جتاری با کمترین بهره  

کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین  
      به کانادا و همچنین برای ایرانیان غیرمهاجر در  کانادا

     Non residents  با کمترین پیش پرداخت 
هدیه ما به خریداران

       1200 دالر هزینه محضر 
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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

}<< ادامه در صفحه: 2۸{

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

جهــان...

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.

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

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

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

نظام برده داری مدرن!
10 تیر- ماجرا از نخســتین سال 
های دهه 1970 میالدی آغاز شد.  
در آن زمــان، در کمتر کشــوری 
مشکلی به نام انباشت بدهی وجود 
داشــت.  به عنوان نمونه، بدهی 
ایاالت متحده، که درحال حاضر با 
حدود 17 هزارمیلیارد دالر بدهی 
درصدر کشورهای بدهکار دنیا جا 
دارد، از چند میلیارد دالر فراتر نمی 

رفت.  
گروهی از اقتصاد دانان لیبرال - که 
پیوندهــای تنگاتنگی با صاحبان 
ســرمایه های بزرگ داشتند - به 
دســتاویز وجود رکودهای ادواری 
در نظام ســرمایه داری، نظریه ای 
اقتصــادی را مطرح کردند، که به 
موجب آن دولت ها می بایســت 
در دوران رکــود بــا گرفتن وام و 
صرف آن در عرصه های کارآفرین 
و اشــتغال زا ســبب رفع رکود و 
ایجاد رونق اقتصادی شــوند و در 
دوران رونــق وام های دریافتی را 
بازپرداخت کنند.  این نظریه - که 
درواقع نوعی بازاریابی برای به کار 
انداختن سرمایه های بزرگ بود - 
محدودیت هایی نیز داشت ازجمله 
این که میزان بدهی ایجاد شــده 
نباید از 3 درصد تولید ناخالص ملی 

کشور دریافت کننده وام فراتر رود.
درطول نزدیک به نیم قرن، اجرای 
فراگیر این نظریه به ظاهر موجه 
اقتصادی تار و پود دامی را بافت که 
زندگی صدها میلیون تن ازمردم 
بســیاری از کشورها را به گروگان 
گرفت و عمال موجب برقراری نوع 
جدیدی از نظام برده داری شد که 
حدود دوقرن پیش لغو شده بود.  

امروز این امر به جایی رسیده که 
رسما حق حاکمیت ملی کشورها 
را نفی می کند و طلبکاران بی پروا 
رسما شرایط خود را برای سیاست 
هــای رفاه اجتماعــی و حمایتی 
کشــورهای بدهکار تحمیل می 

کنند.
بزرگ ترین نمونه انباشت بدهی 
ایــاالت متحده امریکا اســت که 
تنها به خاطر بدهی دولت فدرال 
آن، هر نــوزاد امریکایی با حدود 
35هزار دالر بدهی به دنیا می آید 
- که اصــل و بهره آن باید ازمحل 
پرداخت مالیات تأمین شــود - و 
محکوم به آن اســت که این بار را 

تاپایان عمر به دوش بکشد.
انباشــت بدهی مختص به ایاالت 
متحــده نیســت و بســیاری از 
کشورهای دیگر نیز زیربار سنگین 

آن کمرخم کرده اند.  
یکی ازاین کشورها، کشور کوچک 
و فقیر یونان است که در ماه های 
اخیر وضعیت بحرانی و شــکننده 
آن درمرکــز توجــه افکارعمومی 

قرارگرفته است.  
سال گذشــته، حزب چپ گرای 
آلکســی  رهبری  به  "ســیریزا" 
ســیپراس با وعده ایجــاد تحول 
در سیاســت های طاقت فرسای 
ریاضت اقتصادی تحمیل شده به 
این کشور وارد کارزار انتخاباتی شد 
و در ماه ژانویه با کســب اکثریت 
آراء به پیروزی رســید و قدرت را 

دردست گرفت.  
تــالش هــای چندماه گذشــته 
آقــای  ســیپراس با ســد عدم 
انعطــاف نهادهــای مالی جهانی 
ازجمله صندوق بین المللی پول 
و کشــورهای بــزرگ وام دهنده 
مانند آلمان مواجه شــد و به رغم 
نرمش نخست وزیر یونان و عدول 
او از مواضع اولیه - یعنی وعده های 
انتخاباتی - اش، که مخالفت هایی 
را درحزب "ســیریزا" برانگیخت، 
مذاکرات عمال به بن بست رسید.  
در نتیجه این بن بســت، روز 30 

 یونان ســرانجام روز دوشنبه  13 جوالی بر سر یک 
بسته نجات مالی جدید با اعتباردهندگانش به توافق 

رسید تا فعال در حوزه یورو باقی بماند.
دولت چپگرای الکســیس ســیپراس کــه مخالف 
ریاضت های مالی تحمیلی از سوی اتحادیه اروپاست، 
شش ماه است که با این اتحادیه مشغول مذاکره است 
تا بلکه شــرایط بازپرداخت وام های را آسان تر کند. 
سیپراس به رغم مخالفت اتحادیه اروپا، شرایط قبلی 

اعتباردهندگان را به همه پرسی گذاشت و نزدیک به 
62 درصد رای دهندگان به این شروط نه گفتند.

 پس از این همه پرسی یانیس واروفاکیس وزیر دارایی 
یونان اســتعفا کرد تا راه برای توافق با وام دهندگان 

هموار شود.
در چشم اندازی وسیع تر، شهباز نخعی نگاهی دارد به 

بحران یونان، پیش از برگزاری رفراندوم:

کیتر ینگ      شـیراز 
از این پس مهمانی ها و مراسم خود را به ما بسپارید!

خوشمزه ترین اغذیه ایرانی و کانادایی
•  با هر بودجه  •  برای هر مناسبت 

یک بار امتحان کنید مشتری خواهیدشد. 

Tel.: 514-963-5179
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■ توضیــح مهم   1 
آخــــرین مهلت!
برای تغییر آگهــی ها حداقل 

یک هفته پیش از انتشار پیوند، 
با ما تماس بگیرید. 

 ■ توضیــح مهم   2
به دلیل هماهنگی، شماره گذاری 

دوهفته نامه پیوند مونتریال، 
با پیوند ونکوور )که بصورت هفتگی منتشر 

می گردد،( تنظیم می شود. 
_________

 برای ما بنویسید، اما...
کوتــاه، زیباتر است
•   پیوند نشریه کوچکی است، لطفا 

سعی کنید نوشته ها از 500 کلمه بیشتر 
نشود. •  نوشتارهای خود را ترجیحا با 

MSWORD فارسی تایپ،  سپس ایمیل 
کنید..

 Distributed Free
Montreal, Quebec, Ville 
St-Laurent, South Shore, 

Laval, West Island, 
& all Surrounding suburbs... 

& all Major Cities 
Ottawa, Toronto, Vancouver 

لوگــوی پیوند ®
کار استاد علی اصغر معصومی 

)هنرمند و نقاش معاصر(
www.aliasgharmassoumi.net

پس از ماه مبارک... 
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با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس نَبرد گمان که پیکار گسست،

در این شب سی ساله دوام آوردیم:
ـۀ آتشی به روی کف دست... ـّ با تک

پیراشکی  
و  کلوچه فومنی 

عموجان 
خاطرات  خوش

ایران!

اسپشیال روزانه ما: 
دوشنبه: زرشک پلو مرغ 
       )سه شنبه: تعطیل است(

چهارشنبه: سبزی پلو با ماهی 
پنجشنبه: باقالی پلو  با ماهیچه

جمعه: خورش بادمجان   و قیمه 
شنبه: قورمه سبزی 

یکشنبه: باقالی پلو  با ماهیچه 

کار، گرما، روزه و شالق!
هیچ کس روزه نیست در این گرما... 

حمید رضایی
در بیشتر شهرهای ایران دمای هوا 
به نزدیکی 40 درجه سانتی گراد یا 
بیشتر رســیده است. در شهرهای 
بزرگ آلودگی هوا و کالفگی ناشی از 
شلوغی و ازدحام جمعیت نیز طاقت 
مردم را از بین برده است تا بیش از 
سال های گذشته شاهد نشانه هایی 

از روزه نگرفتن مردم باشیم.
برعکس چند ســالی که برخورد 
بــا روزه خواری به شــوراهای حل 
اختالف سپرده شده بود و با جریمه 
نقدی سر و ته آن هم می آمد، صادق 
الریجانی، رییس قوه قضاییه، با آغاز 
رمضان امســال خواهــان برخورد 
جدی تر با روزه خــواران و مجازات 

شالق برای آنان شد. 
این گزارش شــامل مشــاهداتی 
میدانی از ســطح جامعــه ایران و 
کســب نظرات مردم دربــاره ماه 

رمضان و روزه داری است.

بطری های آب جلوی چشم ماموران 
نیروی انتظامی

با خیال آســوده می توان ادعا کرد 
پر مصرف تریــن کاالیــی که این 
روزها از دکه های کنــار خیابان و 
می شود  خریداری  سوپرمارکت ها 
بطری های آب آشــامیدنی و آب 
معدنی است. بطری هایی خنک، گاه 
یخ زده و به نسبت ارزان قیمت که 
بهترین وسیله برای رفع عطش و 

گرمای این روزهای ایران است.
ســاعت سه عصر است و هوا آنقدر 
گرم که پلیس گشت به زیر سایه بان 
یک مغازه پناه برده تا هم از آفتاب در 
امان باشد و هم از خنکای کولر مغازه 
استفاده کند. به فاصله هفت متری 
از محل ایســتادن این پلیس، یک 
دکه کنار خیابان وجود دارد. مردم 
مدام از آن بطری های آب می خرند. 
عده ای تا رسیدن به گوشه ای صبر 
می کننــد و عده ای دیگر همان جا 
در بطری را باز می کنند و محتوای 
آن را سر می کشند. نه مامور نیروی 
انتظامی عالقه ای به بیرون آمدن از 
سایه دارد و نه مردم توجه چندانی 

به حضور او می کنند.
دو خانم جوان از دکه آب می خرند. 
یکی از آنها جلو می ایستد و دیگری 
در پناه او شــروع به آشامیدن آب 
می کنــد. چند متر دورتــر با آنها 
هم کالم می شــوم. بعــد از کمی 
توضیــح و مقدمه چینــی از آنها 

می پرسم:
شــما به خاطر پلیس پشــت سر 
دوســت تان آب خوردید یا از بیم 
اینکه کسی روزه باشد و آب خوردن 
شــما در این ظهر ســوزان او را به 

هوس بیاندازد؟
- به خاطــر پلیس. کســی روزه 

نمی گیــرد در این گرما. هیچ کس 
روزه نیســت. این همــه مردها در 
خیابان سیگار می کشند و مردم آب 

می خورند.
- فکر می کنید حکومت مجاز است 
به مردم بگویــد حق ندارند در ماه 

رمضان چیزی بخورند؟

- نه! کسی اگر روزه بگیرد باید برای 
خدا بگیرد. بقیه به خاطر اینکه یک 
نفر به خاطر خــدا روزه بگیرد که 
نباید بمیرند. مثل این می ماند یک 
نفر بخواهد تا ظهر بخوابد و به بقیه 
بگوید چون من خواب هستم کسی 
حق ندارد حرف بزند. نمی شود که 

این طوری.
- به نظر شما چند درصد مردم روزه 

می گیرند؟
- مــن نمی دانــم ولــی خیلی ها 
روزه نمی گیرنــد. اگــر آزاد بود و 
غذافروشــی ها باز بود مشــخص 
می شــد ولی اجازه نمی دهند باز 
باشــد. مردم یک کمی می ترسند 

ولی بیشتر آنها روزه نیستند.
- فکر می کنید اگر کسی روزه نباشد 
در محیط عمومــی باید مثل یک 

روزه دار رفتار کند؟
- بــه خود افــراد مربوط اســت. 
هرطــوری دل شــان بخواهد باید 

بتوانند زندگی کنند.
در محله ای دیگر، ساعت 12 ظهر، 
مامور راهنمایــی و رانندگی وارد 
پارک می شــود، کاله خــود را از 
ســر بر می دارد، جلوی چشم ده ها 
پیرمردی که در حال شطرنج بازی 
هستند طرف شیر آب می رود. ابتدا 
حسابی خودش را خنک می کند و 
بعد مقدار زیادی آب می نوشد. بعد 
از خارج شدن از پارک با او هم کالم 
می شــوم. بعــد از اینکه مطمئن 
می شــود از نیروهــای نظارتی و 
عقیدتی نیستم در جواب اینکه چرا 
روزه نمی گیرد از من می پرسد که 

شما خودت روزه هستی؟
پاسخ می دهم که خیر.

- شما که خودت روزه نیستی چرا 
این را می پرسی؟

- برای تحقیق دانشگاه الزم دارم.
- آقا ما نظامی هستم، برای ما شر 
درســت نکن. این همه آدم. برو از 

آدم های دیگر بپرس.
- من به اینکه شــما چه کســی 
هستید اشاره نمی کنم. فقط دالیل 

مختلف را جمع آوری می کنم.
- باالی ســرت را نگاه کن. معلوم 
نیست خورشید است یا کوره اتمی. 
این هوا را نگاه کن. اگزور ماشین ها 
را نگاه کن. خودت یک ساعت اینجا 

باشی می توانی طاقت بیاوری؟
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      برخی از خدمات ما شامل: 
امالک: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: 30{

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

ـِْهَبهانی )زادٔه 2۸ تیر 1306 تهران  سیمین خلیلی معروف به سیمین ب
- درگذشته 2۸ مرداد 1393 تهران( نویسنده و غزل سرای معاصر ایرانی 
و از بنیان گذاران کانون نویسندگان ایران بود. سیمین بهبهانی در طول 
زندگی اش بیش از 600 غزل ســرود که در 20 کتاب منتشر شده اند. 
شعرهای سیمین بهبهانی موضوعاتی هم چون عشق به وطن، زلزله، 
انقالب، جنگ، فقر، تن فروشی، آزادی بیان و حقوق برابر برای زنان را 
در بر می گیرند. او به خاطر سرودن غزل فارسی در وزن های بی سابقه به 

»نیمای غزل« معروف است....

دوباره می سازمت وطن
دوباره می سازمت وطن! 

اگر چه با خشت جان خویش 
ستون به سقف تو می زنم، 
اگر چه با استخوان خویش 

دوباره می بویم از تو ُگل، 
به میل نسل جوان تو 

دوباره می شویم از تو خون، 
به سیل اشک روان خویش

دوباره ، یک روز آشنا، 
سیاهی از خانه میرود 

به شعر خود رنگ می زنم، 
ز آبی آسمان خویش 

اگر چه صد ساله مرده ام، 
به گور خود خواهم ایستاد 

که برَدَرم قلب اهرمن، 
ز نعره ی آنچنان خویش

کسی که » عظم رمیم« را 
دوباره انشا کند به لطف 

چو کوه می بخشدم شکوه ، 
به عرصه ی امتحان خویش 

اگر چه پیرم ولی هنوز، 
مجال تعلیم اگر ُبَود، 
جوانی آغاز می کنم 
کنار نوباوگان خویش

حدیث حب الوطن ز شوق 
بدان روش ساز می کنم 

که جان شود هر کالم دل، 
چو برگشایم دهان خویش 

هنوز در سینه آتشی، 
بجاست کز تاب شعله اش 

گمان ندارم به کاهشی، 
ز گرمی دمان خویش 

دوباره می بخشی ام توان، 
اگر چه شعرم به خون نشست 

دوباره می سازمت به جان، 
اگر چه بیش از توان خویش  

پایان ماراتون دوازده ساله هسته ای، آغاز فصلی جدید
سرانجام مذاکرات اتمی 1۸ روزه 
وین بــه فرجام رســید. آخرین 
مرحله مذاکرات با افت و خیزها 
و سکته  همراه بود اما در نهایت 
با انعطافی که دو طرف بر ســر 
موارد اختالفی نشان دادند توافق 

حاصل شد.
متــن صــد صفحــه ای توافق 
جامع همراه بــا ضمائم مربوطه 
در مجموع محصــول مذاکرات 
فشرده، طوالنی و سنگینی است 
که در طــول بیســت و دو ماه 
مذاکرات علنی و بیش از یک سال 
مذاکرات مخفی به دست آمد و 
علی رغم شکاف زیاد بین ایران و 

غرب، اختالفات را حل کرد.
کنترل شده حکومت  عقب نشینی 
ایران از ماجراجویی هسته ای و 
وضعیت موجود برنامه اتمی، فضا 

را برای مصالحه مساعد کرد. 
کشــورهای غربی نیــز با عدول 
از مواضــع خــود باعث شــدند 
توافقــی رقم بخورد که محصول 
عقب نشینی توامان ایران و غرب 

است.
طبق توافق، برنامه اتمی ایران به 
میزان چشمگیری از لحاظ سطح 
فعالیت و حجم عملیات، محدود 
شده اما زیر ســاخت هسته ای 
را حفظ کرده اســت. غرب نیز 
برای مــدت زمانی بین 10تا 15 
سال محدودیت هایی را همراه با 
نظام بارزرسی کم سابقه و سخت 
گیرانه ای بر برنامه هسته ای ایران 

اعمال خواهد کرد.
دولت های غربــی چنین تصور 

می کنند که در طول دوره 15 
ساله، برنامه هســته ای ایران 
امکان منحرف شدن به مسیر 
نظامی را نــدارد و نقطه گریز 

نیز به بیش از یک ســال 
افزایش می یابد. 

مقامات حکومتی ایران 
نیز مدعی هســتند که 

به معامله برد-برد دست پیدا 
کرده و غنی سازی اورانیوم را در 
سطح جهانی قانونی ساخته اند. 
آنها می گوینــد در ازای محدود 
فعالیت هــای  دامنــه  کــردن 
هســته ای، به امتیــاز لغو کلیه 
تحریم هــای مالــی و اقتصادی 
رسیده اند و تحریم های تسلیحات 
متعــارف نیز بعد از چند ســال 
محدودیت برداشته خواهند شد.

نهایی شدن توافق در کلیت خود، 
نیازمند تصویــب کنگره آمریکا 

است. 
در غیر ایــن صورت بخش هایی 
از توافق قابــل اجرا نخواهد بود. 
مسئله کلیدی که سرنوشت کار 
را روشــن می سازد موضع گیری 
دمکرات ها در سنا خواهد بود که 
آیا 14نفر از آنها فرصت وتو را از 

اوباما سلب خواهند کرد یا خیر؟

ارزیابی کلی طرح توافق جامع
می توان گفت مفاد توافق جامع 
اگر به صورت کامل اجرا شود و 
مسیر نسبتا همواری را بپیماید 
بــرای هر دو طــرف مزیت های 
آشکاری خواهد داشت. مزیت ها 
برای غرب مشــروط به اجرای 
توافق است وگرنه در صورت تکرار 
تجربه  کره شمالی، بازنده اصلی 
به هم خــوردن و یا عدم اجرای 
کامل توافق خواهــد بود. بعد از 

اجرای توافق، نظام تحریم ها 
فرو می پاشد و بازسازی 
آنها اگر ناممکن نباشد 
کار دشــوار و زمان بری 
اســت. اما اگر توافق جلو 
ادعاهای دولتمردان غربی  برود، 
و به ویــژه اوباما تا حدودی جامه 

واقعیت خواهند پوشید.
اما در آن سوی میدان، برداشته 
شدن تحریم ها مزیت های آشکار 
اقتصــادی، سیاســی و امنیتی 
برای جمهوری اســالمی خواهد 
داشــت. در این زمینه کشور و 
ملت ایران نیــز منتفع خواهند 
شد ولی میزان آن بستگی دارد 
که چگونــه از امتیاز منابع مالی 
آزاد شــده و رفع انزوا در مسیر 
منافع ملی و مصلحت همگانی 
استفاده شود. این استفاده البته 
از خســارت های سنگینی  بعد 
اســت که در پی بحــران خود 
ساخته هسته ای در دوازده سال 
گذشته بر کشور و ملت وارد شده 
است. در واقع مزیت های کنونی 
محصول توقف ضرر هســتند و 
گرنه در غیاب بحران هســته ای 
استفاده از این امتیازات اقتصادی 
متصور بود و نیازی به مذاکرات 

چند ساله نداشت.
اگر خطــوط قرمز اعالم شــده 
خامنه ای را بر روی متون در نظر 
بگیریم، به طور نسبی حکومت 
عقب نشینی بیشتری از ادعاهایش 
داشته است. طبق توافق، تحریم ها 
در یک فاصله زمانی چند ماهه 
در صورت ارزیابی مثبت آژانس 

از اجرای تعهدات ایران برداشته 
می شــوند. این نکتــه کامال در 
تعارض با ادعایی ست که رهبری 
در آخرین خطوط قرمز ترســیم 
شــده طرح کرده بود. همچنین 
محدودیت های  زمــان  مــدت 
اصلی در خصوص نــوع و زمان 
غنی سازی نیز ده تا پانزده سال 
اســت و مورد دیگری از خطوط 
قرمز نادیده گرفته شده رهبری 
است. تحریم ها لغو نشده اند بلکه 
به حالت تعلیق در آمده اند. البته 
تعلیقی که به لغو نزدیک اســت 
اما اگر تخلفی صــورت بگیرد و 
اقدام مقتضی برای جبران انجام 
نشود، طبق متن توافق تحریم ها 
می تواند از ســوی یک دولت یا 
مجموعه دولت های شاکی دوباره 

اعمال شوند.

طی فرآیندهای زمانی
این ادعا البته روی کاغذ اســت 
و بــه نظــر می رســد در عمل 
بازســازی  برای  باالیی  ظرفیت 
همه تحریم های موجود نداشته 
باشد. بنابراین تحریم ها به صورت 
خودکار و به شــکل کامل دفعتا 
بر نمی گردند بلکه فرایند زمانی 
را باید طی کنند و ممکن است 
بخشــی و یا همه آنها باز گردند، 
منتهــا قطعیتی وجود نــدارد. 
ایران نیــز در فرایند  همچنین 
بررسی شکایت ها حضور خواهد 
داشــت. در این حوزه حکومت 

امتیاز گرفته است 
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شهرداران غیرمتعارف و جوان در غرب کانادا
1۸ تیر-ونکوورنامه:  مدتی است 
شهرهای  شــهرداران  برخی  که 
غرب کانــادا مورد توجه همزمان 

مردم و رسانه ها قرار گرفته اند.
بعضی هایشان  این شهرداران که 
جوان هم هستند، ظاهرا آمده اند تا 
فضای کسل کننده و دست وپاگیر 
در مدیریت شهری را تغییر بدهند 
و نظر مردم را به خود جلب کنند.

این خصوص  کنیدین پــرس در 
می نویســد: در میان شــهرداران 
دیده  چهره هایــی  کانــادا  غرب 
می شوند که به نوعی نسل جدید 
رهبری شهری در کانادا به شمار 
می آینــد. تصمیمــات آنها روی 
رویکرد درازمــدت، پراگماتیک و 
مبتنی بر تکنولوژی بنا شده است. 
برخی صاحبنظران هم می گویند 
پیشتر،  حضور چهره ای جنجالی 
مثل راب فورد در سمت شهرداری 
تورنتو باعث شد توجه به چهره های 
متعادل تــر در عرصــه مدیریت 
شهری در کانادا باال برود و توجه به 
شهرداران غرب کانادا نیز در همین 

راستا بوده است.
با برخی از این شــهرداران آشــنا 

شوید:
•

1( برایان بومن، شهردار وینیپگ
او 43 ســاله اســت، همسر و دو 
فرزند دارد. بومن در اکتبر 2014 
به شهرداری رسید و پیش از آن در 
حوزه حقوق خصوصی و رسانه های 
اجتماعی فعالیــت می کرد. بومن 
اولیــن شــهردار با اجــداد بومی 
»متیــس« در یکی از شــهرهای 

بزرگ کانادا است.
یکــی از چالش هــای پیش روی 
او زمانی بود کــه مجله مک لینز 
اعــالم کــرد وینیپگ یکــی از 
کانادا  نژادپرست ترین شــهرهای 
است. او از آن زمان در تالش است 
رهبــران کامیونیتی های مختلف 

بومی و غیربومی را در این شهر دور 
هم جمع کند و راهی برای مقابله با 

مشکل نژادپرستی بیابد.
حساب توئیتر او بیش از 14 هزار 

فالوئر دارد.
•

2( دان ایوسن، شهردار ادمونتون
او 36 ســاله اســت، همسر و دو 
فرزند دارد. ایوسن در اکتبر 2013 
به شــهرداری رسید و پیش از آن 
هم از سال 2007 نماینده شورای 

شهر بود.
در ماه می گذشــته که پیروزی 
در   )NDP( نیودموکــرات  حزب 
آلبرتا شگفتی زیادی آفرید، ایوسن 
از این پیروزی استقبال کرد و رای 
اکثریت به این حزب را نشانه ایجاد 

دولت باثبات در آلبرتا دانست.
حساب توئیتر او بیش از 59 هزار 

فالوئر دارد.
•

3( ناهید ننشی، شهردار کلگری
او 43 ســاله و مجرد است. ننشی 
در اکتبر 2010 به شهرداری رسید 
و اولین شهردار اقلیت در شهرهای 
کانادا به شمار می آید. او از خانواده 
مهاجران تانزانیایی مسلمان است و 
در تورنتو به دنیا آمده و در کلگری 
بزرگ شده است. پیش از ورود به 
عرصه سیاســت، ننشی به عنوان 
اســتاد مدیریــت غیرانتفاعی در 
مدرسه بازرگانی بیست در دانشگاه 

ماونت رویال تدریس می کرد.
از محبوب ترین شهرداران  ننشی 
کانادا اســت و به شــوخ طبعی و 

رک گویی شهرت دارد.
حساب توئیتر او بیش از 247 هزار 

فالوئر دارد.
•

4( گرگور رابرتسن، شهردار 
ونکوور

او 50 ساله اســت و چهار فرزند 
دارد. رابرتسن در نوامبر 200۸ به 
عنوان شهردار انتخاب شد و پیش 
از آن هم در سال 2005 به عنوان 
در  نیودموکرات  حــزب  نماینده 

مجلس محلی رای آورده بود.
رابرتســن در حزب ویژن ونکوور 
فعالیت می کند. او سعی می کند 
ارتباط خوبی با رســانه ها داشته 
رســانه های  برخــی  اما  باشــد 
ونکووری از جمله ونکوورسان، او 
را به عدم شــفافیت در تصمیم ها 
و سیاســت زدگی متهم کرده اند. 
رابرتسن اخیرا در جلب نظر مردم 
ونکــوور در رفرانــدوم »افزایش 
مالیات به منظــور تامین هزینه 
پروژه های حمل و نقل عمومی« 
شکست خورد اما هنوز چهره مهم 

و تاثیرگذاری است.
حساب توئیتر او بیش از 53 هزار 

فالوئر دارد.
•

3 2 41 چینی ها بازار  امالک کانادا را گران تر 
می کنند!

17 تیــر - ونکوورنامــه: در طول 
هفته های اخیر اقتصاد چین شاهد 
دو تحول مهم بــوده که می تواند 
بر بازار مسکن ونکوور تاثیر جدی 

بگذارد:
حتول اول: 

در حال حاضر هر چینی 
می توانــد در طول ســال 
پول  مشــخصی  مقــدار 
)حداکثر 50 هزار دالر( از 

کشور خارج کند. 
همیشــه  چینی ها  البته 

راه هایی برای دور زدن این قانون 
پیدا می کنند اما اخیرا گزارشی در 
وال  استریت ژورنال منتشر شده 
که بر اســاس آن به زودی دولت 
پکن ایــن محدودیت را برخواهد 

داشت. 
حتول دوم: 

طول  در  چیــن  بورس  بازار 
هفته های اخیر ســقوطی را 
تجربه کرده که از سال ۲۰۰8 

تاکنون سابقه نداشته است. 

ر  د
طول 
دو هفتــه گذشــته 30 درصد از 
ارزش ســهام در بازار بورس چین 
کاسته شده و چینی ها به سرعت 
اعتماد خــود را به این بازار بورس 
از دســت می دهند. آنها بیشتر از 
گذشته به فکر سرمایه گذاری های 

جایگزین افتاده اند.
کارشناسان معتقدند هر دو تحول 
باعث می شــود کــه چینی های 
بیشتری ســرمایه های خود را از 
کشــور خارج کنند و در بازار امن 

شــمالی دست  آمریکای  امالک 
به سرمایه گذاری بزنند. شهرهای 
کانادا، بخصــوص ونکوور در طول 
ســال های اخیر از بازارهای مورد 
عالقــه چینی هــا بــوده و طبق 
روزنامه هــای  پیش بینی  هــای 
کانادایی - از جمله ونکوورســان - 
به زودی شــاهد رونق بیشتر بازار 

مسکن ونکوور خواهیم بود. 
به نوشــته ون سیتی باز، این رونق 
یک معنا خواهد داشــت: قیمت 
مســکن در ونکوور - اگر گران تر 
نشود - پایین تر از این نخواهد آمد.
•

افتتاح جشنواره مونتریال با فیلم ایرانی »محمد«
www.ffm-montreal.org

نهمین دوره جشنواره  و  سی 
بین المللی فیلم مونترئال ۲۷ 
آگوســت با فیلم »محمد« به 
کارگردانــی مجید مجیدی، 
افتتاح  ایرانــی  کارگــردان 

می شود. 
»محمد« که دوران کودکی پیامبر 
اسالم را روایت می کند با بودجه ای 
50 میلیــون دالری، پرخرج ترین 
فیلم تاریخ ســینمای ایران لقب 

گرفته است. 
طبق گزارش هــا مجید مجیدی 
همراه با عده ای از بازیگران و عوامل 
اصلی این فیلم در جشنواره حضور 

خواهد داشت.
علیرضا  فیلــم  اصلی  بازیگــران 
شجاع نوری )عبدالمطلب(، مهدی 
پاکــدل )ابوطالب(، ســاره بیات 
)آمنه(،  ســاداتی  مینا  )حلیمه(، 
محسن طنابنده )ساموئل یهودی( 

)ابوســفیان(  فرهنگ  داریوش  و 
هستند. 

فیلمبــرداری فیلــم را »ویتوریو 
اســتورارو«، فیلمبردار برنده سه 
جایزه اســکار انجام داده، »ای. آر 
رحمان« آهنگســاز هندی برنده 
جوایز اسکار و گرمی موسیقی آن 
را ساخته و سامی یوسف خواننده 
جوان ایرانیـ  بریتانیایی ترانه تیتراژ 

فیلم را خوانده است.
ســرژ لوژیک، رئیس جشــنواره 
درباره انتخاب فیلم »محمد« برای 
افتتاحیه گفته اســت: »فیلم های 
زیادی درباره عیسی، موسی و بودا 
ساخته شــده. اما این دومین بار 
)پس از فیلم مصطفی عقاد( است 
که اثری حماسی درباره بنیانگذار 

اسالم ساخته می شود.«
طبق گزارش هــا، فیلم »محمد« 



9 9PAIVAND: Vol. 21  no.1222  July 15, 2015             www.paivand.ca سال 21 شماره   1222 24  تیر 1394 

گفتگو...

      << خــدمات ما شامل: 
کالس های فرانسه  ½

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

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

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

پرداخت هزینه ناچیز(
کالس 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

۸ 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 

}<< ادامه در صفحه: 24{

•
ایده و طــرح اولیه و کلی 
از  چگونه،  چرا،  »سپاس«: 

کی؟
خسرو شــمیرانی: در ابتدا از 
شــما آقای رحیمیان گرامی و 
از نشریه پیوند ممنون هستم 
که این فرصــت را فراهم کرد 

تا درباره »جشــن سپاس« و 
اندیشه ای که در پس آن است 

بیشتر توضیح بدهیم.
خیلی متاســفم که دوست 
عزیــزم پاشا جوادی به دلیل 
عــدم حضــور در مونتــرال 
نمی  توانــد در این گفت وگو 
حضور داشته باشد. از او بسیار 
یاد گرفته ام و بخشی بزرگی از 
زیرساخت های سپاس 2015 
مدیون ایده های اوســت که 
وقت بسیار برای اجرای آنها 

گذاشت.
درباره ایده اولیه »سپاس«: 
تابســتان 2013 بــود. اوایل 

تابســتان به همراه دکتــر ایرج 
بهشتی برای مالقات زنده یاد دکتر 
پرویــز قدیریان به منزل ایشــان 
رفتیم. فکر می کنم هیچ کســی 
نمی تواند دکتر قدیریان را )از دور 
یا نزدیک( بشناســد و ستایشگِر 
انســانیت این مــرد آرام و بزرگ 
نباشد. قدیمی های مونترال حتما 
او را می شناســند گرچه مرزهای 
تاثیرگذاری او خیلی از مونترال و 
حتی کانادا فراتر می رود. به شهادت 
دوست و دشمن این مرِد دانشمنِد 
انسان دوست تمامی زندگی اش را 
صرف کمک به دیگران کرده بود 
و در آن تابستان در بستر بیماری 

سختی گرفتار بود.
بعــد از آن مالقات بــا دکتر ایرج 
بهشــتی، آقای ونســان واالیی، 
دکتر سیروس همایون، خانم ندا 
اســماعیل زاده، دکتر آروز خدیر، 
آقای رضا داودی، و آقای حسین 
میرزاخانی نشستی داشتیم و این 
ایده مطرح شد که برنامه  ای برای 
داشته  قدیریان  دکتر  بزرگداشت 
باشــیم تا سنت سپاســگزاری از 

انســان هایی که بــرای جامعه و 
همنوعان خود زحمت می کشند 
را تقویت کنیم و این کار را زمانی 
انجــام دهیم که ایــن عزیزان و 
زحمتکشان در قید حیات هستند.
دکتر آرزو خدیــر عزیز به دلیل 
مشغله های حرفه ای از جمع اولیه 
کناره گرفت اما بقیه ما سازماندهی 
برنامه بزرگداشــت را آغاز کردیم. 
روشن اســت که تالش در جهِت 
انجام کاری درخور و شایسته بود 
و بــه این ترتیب تدارکات به درازا 
کشید. در میانه راه دکتر قدیریان 

عزیز از میان ما رفت. 
درگذشت ایشــان مصادف بود با 
اوج فعالیت ها برای برگزاری مراسم 
بزرگداشت و البته یک سوال ایجاد 

کرد: 
آیا باید این کار را ادامه بدهیم؟ 

سوال به آســانی پاسخ داده شد. 
همه متفق القول بودیم که کار را 
باید در ابعاد گسترده تری ادامه داد 
و عالوه بر زنده یاد دکتر قدیریان 
از دیگر انسان های زحمت کش و 
شایسته که دغدغه جامعه و انسان 
را دارنــد قدردانی کرد. در فاصله 

کوتاهی آقای محمد فاضل، که نام 
با مسمای او برای ابد زنده  و یادش 
در دل های ماســت نیز از دست 
رفت و این دو بزرِگ بزرگوار، عمال 
محور برنامه ای شدند که در دست 

برنامه ریزی بود.
با وجود تمام ضعف ها و ناتوانی  های 
شــخِص من، جمــع توانمندی 
که در بــاال از آنها نام بردم 
کار را پیش برد و دوســتان 
عزیــز دیگــری همچــون 
محمدرضا  راســتی،  پدرام 
پرهیزکاری، هستی تهرانی، 
مجید جوانی و بسیاری دیگر 
به تیم سازماندهی و تدارکات 
جشن پیوستند و نتیجه آن 
شد که در اول ژوئن 2014 
در سالن پی یر پاالدو شاهد 

آن بودیم.
برای جشــن سپاس 2015 
چند نفر از گــروه اولیه به 
همــراه جمــع بزرگتری از 
عالقه مندان جدید کار را در 
پاییز 2014 آغاز کردیم. در سال 
اول »هفته« رســما تنها موسسه 
برگزار کننده بود اما برای ســال 
2015  دکتر پاشــا جوادی و تیم 
کافه لیت، آکادمــی رمی و آقای 
علیرضا فخاریان، شرکت کم نیک 
و آقای پدرام راستی رسما و عمال 
برگزارکنندگان »سپاس« شدند و 
باز هم نتیجه آن شــد که در روز 
2۸ ژوئن امســال نزدیک به 500 
مونترالی از نزدیک شاهد آن بودند. 

•
مکانیزم گزینش گری 

سال اول اعضای گروه برگزارکننده 
هر کدام پیشــنهادات مان را روی 
میز گذاشــتیم و از میــان آنها با 
گفت وگوهای اقناعی کاندیداهای 
نهایــی را انتخاب کردیــم. برای 
ســال 2015 با اتکا به ایده ای که 
پاشــاجوادی روی آن کار کرده و 
پدارم راستی شرائط فنی آن را مهیا 
کرد از جامعه ایرانی دعوت کردیم 
تا افراد مــورد نظر خود را کاندیدا 
کنند و عکس و بیوگرافی او را روی 
وب ســایتی که شرکت کم نیک 

تدارک دیده بود بگذارند. 
در مرحله بعــدی گروهی بزرگی 
شــامل هیئت امنــای افتخاری 
سپاس )متشکل از بیش از 40 تن 
از افراد شناخته شده جامعه( حدود 
20 نفر از داوطلبان سپاس و همه 
سازمان های فرهنگی و اجتماعی 
ایرانی مونترال )حدود 25 سازمان 
که لیســت آنها کم و بیش در هر 
شماره در صفحه 14 هفته منتشر 
می شــود( دعوت شدند تا از میان 

کاندیدا ها انتخاب کنند.
طبیعتا آنها که اهل کار هســتند 
می دانند آنچه من در چند جمله 
بــاال بیان کــردم پیچیدگی های 
فراوانــی دارد که بــا هرکدام باید 

دست و پنجه نرم می کردیم.
•

انتخاب حیطه ها ...
انتخاب »کاتگوری« ها با همفکری 
برگزارکنندگان جشــن 2014 و 
2015 بــود. االن هم لزوما نهایی 
نیست یعنی هیچ بخشی از این کار 

آیه و وحی منزل نیست. 
به غیر از فلســفه اصلی جشــن 
ســپاس -که قدردانی است از آنها 
که بی چشم داشــت وقت و انرژی 
خود را صرف بهبود و ارتقای جامعه 
می کنند- بقیه بخش ها را می توان 
تغییر داد، بهبود بخشــید و تازه 
کرد. هر عزیزی تمایل به همکاری 
و تاثیرگذاری دارد قدمش بر چشم.

ما مدعی هستیم این کاِر جامعه 
و برای جامعه اســت پس درها باز 

است برای همکاری و بهبود. 
جشن سپاس امام زاده نیست که 
متولی داشته باشد. مجموعه جامعه  

متولی آن است.
•

گزینش کاندیداها... 
برای گزینش کاندیداها در تاریخ 
14 ماه می اولین اطالعیه رسمی 
در ســایز تمام صفحــه در هفته 
منتشــر شــد که تمام جزئیات 
چگونگی مشــارکت در آن اعالم 
شــده بود. برای معرفی کاندیداها 
تا 25 می فرصت داده شــد و این 
زمان یک بار هم تا اول ژوئن تمدید 

شد. 
•

دریافت رزومه ها و... 
candidates. از طریق وب سایت
acsr.ca صورت گرفت. البته با کار 
بســیار زیاد داوطلبان تالش شد 
رزومه های رسیده تدقیق و تکمیل 
شود. گرچه می دانیم در این حیطه 

هم ضعِف بسیار داشتیم.
•

گزینش هیات امنا... 
هیئت امنای افتخاری در سال اول 
با مشــورت و همفکری دوستانی 
کــه در باال اشــاره کردیم )دکتر 
ایرج بهشتی، آقای ونسان واالیی، 
دکتر سیروس همایون، خانم ندا 
اسماعیل زاده، آقای رضا داودی، و 
آقای حسین میرزاخانی( انتخاب 
شــدند و صدالبته تا آنجا که من 
می دانم که همه سازمان هایی که 
می خواهند یک هیئت امنا داشته 
باشند، گروه موسِس آن سازمان، 

امنا را انتخاب می کند. 
این تاکید الزم اســت که جشن 
سپاس هیئت امنای افتخاری دارد 
و این هیئت و اعضــای آن تا هر 
مقدار که مایل باشند می توانند در 
امور مشارکت و تاثیرگذاری داشته 

باشند. 

•
سپاس 2014 و  2015: تفاوت ها

به گمان مــن دو تفاوت بزرگ در 
میان دو برنامه وجود دارد: 

اول نحــوه انتخــاب کاندیداها و 
برگزیدگان و دوم اینکه برگزارکننده 
به طور رسمی در سال اول »هفته« 
بود و در ســال دوم چهار موسسه 
)کافه لیت، آکادمی ر-می، شرکت 
کم نیــک و هفتــه( برگزار کننده 
بودند. به سهم خودم امیدوارم در 
سال آینده سازمانهای بیشتری به 
عنوان برگزار کننده حضور داشته 

باشند.
صدالبتــه تفاوت های دیگری هم 
وجــود دارد که شــمارش همه 
آنها خارج از فرصت اســت اما به 
دو تفــاوت مذکور بــه این دلیل 
اشــاره کردم که هــر دو به طور 
سیســتماتیک ســبب گسترش 
مشارکت اجتماعی افراد و فعاالن 
جامعه مان می شود. یعنی ما دراین 
مســیر تالش می کنیم مشارکت 
اجتماعی را به طور برنامه ریزی شده 
تشــویق کنیم و حول محور یک 
برنامه زیبا و انسانی این مشارکت 

را گسترش بدهیم.
•

مشارکت کامیونیتی
همانطور که اشــاره کردم تالش 
این است که به طور سیستماتیک 
این مشــارکت افزایش پیدا کند 
امــا همین که ده هــا داوطلب در 
تدارک این برنامه نقش داشــتند 
گویای مشارکت مناسبی از سوی 

کامیونیتی است. 

همانطور که در شماره پیش آمد، 
جشن ســپاس 2015 به ابتکار و 
تالش پیگیر و ســتودنی نشریه 
»هفته«، یکشــنبه 2۸ جون در 
ســالن زیبای »ریالتو«، با سبک 
اهدای مراسم اسکار هالیوود، پیش 
روی مشتاقان فعالیت های فرهنگی 
و اجتماعی ایرانیان  مونتریال و نیز 

شماری از غیرایرانیان برگزار شد. 
ســپاس امســال- که بــا طرح و 
شیوه ی متفاوت تری از سال پیش 
انجام گرفت- با خود حواشی ریز 
و درشــت، بحث و جدل و فریاد و 

پچپچه های فراوان همراه آورد.
در هفته ای که گذشــت، خسرو 
شمیرانی )ســردبیر و مدیر( را در 
وسط مرخصی »هفته« جستیم و 
چند سوال را با او در حاشیه و متن 

»سپاس« مطرح کردیم. قرار بود 
با پاشاجوادی  پاسخ ها -همراه 

عزیز-  در 1000 کلمه قلمی 
شود؛ زهی ساده اندیشی! 

سینه ی خسرو، پردردتر؛ و 
گلوی او پر سخن تر از آن 

بود که می انگاشتیم!  
سوال ها را تا حد ممکن»توئیتر«ی 
و خالصه کردیم، تا در این ضیق 
فضا، مجال بیشتری برای پاسخ ها 

داشته باشیم. 
گفتگوی مفصل زیــر را به  دقت 
بخوانید؛ حاوی بسیاری نکته های 

مهم و روشنگر است. 
باسپاس از شمیرانی عزیز بخاطر 
آنکه، برغم خستگی مفرط ساعات 
پس از چاپ »هفته«، وقتش را با 

ما سهیم شد. 

به او بار  دیگر 
خسته نباشید می گوییم و آرزوی 
بهــروزی و موفقیت بیشــتر در  
فعالیت های  چنیــن  برگــزاری 

سترگ برایش داریم. 
---

عکس ها: 
- »اسکار شمیرانی«: کار سیروس 

یحیی آبادی، کاریکاتوریست 
خسرو شمیرانی/  پاشا جوادی:

مسوول اجرایی جشن »سپاس«

جشن سپاس 2015 

______________
• جشن سپاس امام زاده نیست که 

متولی داشته باشد. مجموعه جامعه  
متولی آن است.

• نه امسال و نه سال گذشته هیچ 
»گرانت«ی برای این برنامه دریافت 

نکردیم.
• بیش از ده هزار دالر کم آوردیم. 

... در ماه جوالی آخرین قسط 
بدهکاری های سال قبل را پرداخت 

می   کنیم.
ـــــــــــ

<< بخش 1 
از دو بخش

با خسرو شمیرانی 

»ما مدعی هستیم این کــاِر جامعه و برای جامعه 
است پس درها باز است برای همکاری و بهبود!«
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کانـــادا...
رشد مستمرچاقی در میان کانادایی ها

ایرانتو: آیا شــما در زمره کسانی 
هستید که فکر می کنند کاناداییها 
اخیرا چند پونــد اضافه وزن پیدا 
کرده انــد؟ اگر اینچنین اســت 
آژانس آمار کانــادا هم این گمان 

شما راتایید می کند. 
این آژانس در گزارشــی 
که هفته پیش منتشــر 
شــده نشــان می دهد 
که اکنون بیــش از 20 
درصــد کاناداییها اضافه 
وزن دارند، یعنی 5 واحد 
بیشتر از آمار سال 2003. 
این  کانــادا  آمار  آژانس 
گزارش را با اســتفاده از 
ام آی  بی   BMIشاخص
)بادی مــس ایندکس(، 
بر  یعنی شــاخصی که 
اساس نسبت قد و وزن 

افراد محاسبه می شود، تهیه نموده 
است. 

به عنــوان مثال فــردی با قد 5 
فوت و 4 اینچ، اگر وزنش بیش از 
174.4 پوند باشد، چاق محسوب 

می گردد. 
بنابرآمار این آژانس، نسبت مردان 
چاق به کل جمعیــت مردان در 
سال 2014 نزدیک به 22 درصد 
محاسبه شــده که در مقایسه با 
15 درصد ســال 2003 رشــد 

چشمگیری را نشان می دهد. 
در مورد زنان هم با اینکه نســبت 
کل پایین تر از مــردان بوده و در 
آمار سال گذشــته نزدیک به 19 
درصد می باشــد، اما طی دوازده 

سال گذشته رشــدی 4 واحدی 
داشــته که رقم قابل مالحظه ای 

است.
از سوی دیگر اگر بر آمار افراد چاق، 
کسانی را که "اضافه وزن" دارند را 
هم بیافزاییم، وضعیت خطیر فعلی 

آشکارتر می گردد. 
آمار نشان می دهد که تعداد مردان 
چاق یا دارای اضافه وزن در ســال 
2003 در حــدود 57 درصد بود، 
اما طی ده سال این نسبت رشدی 
بیش از 4 واحد داشــته و در سال 
گذشــته به نزدیک به 62 درصد 

رسیده است. 
در مورد زنان هم این رقم از حدود 
41 درصد به بیــش از 46 درصد 

رشد کرده است.
نکته قابل توجه اینکه پراکندگی 
جغرافیایی نســبتا قابل مالحظه 
ای در میان افراد چاق دیده شده 
و مناطق شــمال غربــی کانادا با 
حدود 34 درصــد جمعیت افراد 

چاق باالترین آمار در سراسر کانادا 
را دارند. از سوی دیگر در مناطق 
غربی و استان های مجاور اقیانوس 
آمار، بیشــترین نسبت جمعیت 
افراد چاق متعلق به اســتان های 
نیوفونالند و البرادور بوده که بیش 
درصــد   30 از 
ساکنین آنها چاق 

تلقی می شوند. 
دلیل  مهمترین 
چاقی افــراد این 
استان ها کمبود 
بدنی  فعالیتهای 

آنها می باشد. 
دیگر  ســوی  از 
اطالعات  بنابــر 
آژانس آمار کانادا 
نسبت  کمترین 
افراد چاق متعلق 
به استان بریتیش کلمبیا )با 16 

درصد( می باشد.
البته باید متذکر شد که با وجود 
اینکــه آژانس ســالمت کانادا و 
سازمان بهداشت جهانی هر دو از 
شــاخص بی ام آی برای سنجش 
استفاده  وضعیت چاقی جمعیت 
می کنند، ســواالتی هم در مورد 
کفایت این شــاخص مطرح می 

باشد. 
از جمله روزنامه نیویورک تایمز در 
سال گذشته نوشت از آنجایی که 
این شاخص توجهی به تفاوت میان 
انــواع چربی ها مبذول نمی کند، 
نتایج آن از دقت کافی برای حرفه 

های مختلف برخوردار نمی باشد.
•

علیرضا  فریفته
همانند هر سال، فستیوال ساالنه 
مشرق زمین، در روز یکشنبه 26 
جوالی در اولدپورت برگزار میشود. 
اما تفاوت چشمگیری که امسال 
دارد حضور گروه کــر ایرانیان به 
نمایندگی از کشورمان و به رهبری 

استاد علیرضا فریفته است.
اســتاد فریفته از تبار خراسان، با 
بیش از 25 ســال فعالیت هنری 
و اجرای کنسرت های متعدد در 
ایران، پس از ورود به شهر مونترال 
همچنــان حرفــه ی خویش را 
ادامه داده و در مدت زمانی کوتاه 
توانسته است هنرجویان بسیاری را 

تعلیم دهد.
اعضای گــروه کر ایرانیان که طی 
یک فراخوان، از مــاه اوت 2014 
گرد هم آمده اند و اینک ثمره ی 
تالش ها و تمرینات مکرر خویش 
را در فستیوال ساالنه مشرق زمین 

با اجرای دو قطعــه ی ماندگار و 
زیبای رشید خان و گل پامچال، به 

نمایش می گذارند.
این گروه جوان و پر انرژی با تلفیق 
ساز تار با اجرای هنرمند توانا ایمان 
صادق زاده و پیانو با اجرای استاد 
علیرضا فریفته، در تالش هســتند 
دیگــر ملیت ها را با فرهنگ غنی 
موســیقی و آوازهای ایرانی آشنا 

سازند.
احســان رضوی، یکی از اعضای 

جوان این گروه می گوید: 
"در ابتــدا فقط ِصــرف عالقه به 
موسیقی جذب این گروه شدم اما 
با تمرینات مداوم و اصولی استاد 
فریفته اینک برای اجرای عمومی 

و بزرگ اماده هستم."
برای این گروه توانا و فعال آرزوی 

موفقیت و سربلندی داریم.

وعده ی دیدار: 
۲۶ جوالی ۲۰۱5 

ساعت 4 بعدازظهر 
در اولد پورت مونترال

-------------------
شرح عکس ها:

1- گروه ُکر ایرانیان مونترال
2- علیرضا فریفته: 

نوازنده پیانو و رهبر گروه
3- ایمان صادق زاده: 

نوازنده تار و دوتار

We, with an extreme honor, 
invite you to the "IRANI-
AN CHOIR OF MON-
TREAL " concert by Ali 
Reza Farifteh in Orientalys 
Festival in which various 
groups from all over the 
middle east show their arts 
and music. This group will 
perform iranian musical 
pieces selected from the 
rich and highly beautiful 
treasure of Persian art.

از خودمـان... 
گروه ُکر 
ایرانیان 
مونترال

از میان نامه ها
»چگونه سالمندان مورد سوء استفاده قرارمیگیرند«

elderly abuse awareness
شایسته الهامى مونتریال
روز 15ژوئن در کانادا بنام »آگاهی 
درمورد سوء استفاده از سالمندان« 

نامگذارى شده است. 
در همیــن روز در برنامــه خبر 
CTV گزارشی زیر عنوان »چگونه 
سالمندان مورد سوء استفاده قرار 
میگیرنــد و همه چیز خــود را از 

دست میدهند«
How seniors get abused 
and lose everything 

تهیه کرده بودند که نشان میداد 
أفراد فامیل یا کسانی که براى کمك 
به این سالمندان به خانه آنها رفت 
و آمد میکنند با رفتار دوستانه و یا 
خیلی دوستانه و با محبت بی اندازه 
آنان را چنان تأثیر قرار میدهند که 
میتوانند اعتماد کامل آنها را بخود 

جلب  کنند. 
و اینجاست که فاجعه رخ میدهد 
و بعــد از مدتی درمیابند که پس 
انداز و حتــی زینت آالت گرانبها 
مثل طال و جواهر خود را از دست 
داده انــد؛ حتی بعضی وقتها آنها 

سندهایی هم امضا میکنند. 

در آن زمان است که از پلیس کمك 
میخواهند ولــی زمانی که پلیس 
وارد ماجرا میشود دیگر دیر شده 
و حتی ثابت کردن آن مسئله  هم 
خیلی مشکل میشــود. پلیس به 
خبرنگار CTV گفت که در هفته 
تا سه مورد از این سوءاستفاده ها 

به ما گزارش میشود.
 متاســفانه افرادى کــه این کار 
غیراخالقی را انجام میدهند فکر 
نمیکننــد که کارشــان رذیالنه، 
رندانه، ریاکارانه بــوده؛ در نهایت 

چیزی کمتر از دزدی نیست.  

دلیل نوشــتن این مطلب آگاهی 
دادن به هم میهنان عزیز است چرا 
که خیلی از ما حتی تصور چنین 
چیزى برایمان مشکل است و در 
نتیجه از کنار آن بسادگی میگذریم 
و فکر میکنیم امکان اتفاق افتادن 
چنیــن چیزى براى مــا محال و 

غیرممکن است. 
متاسفانه این مسئله براى ما اتفاق 
افتاده و امیدوارم کسیکه این  کار را 
انجام داده  با خواندن این سطور به 
کار بی نهایت زشت خود پی ببرد. 

ونکوور برنده جام جهانی زنان است؛ 
نه تیم ملی آمــریکا!

15تیر ونکوورنامه: در جریان جام 
جهانی، اقتصاد ونکوور شاهد رونقی 
بود که می تــوان آن را با المپیک 
زمستانی 2010 مقایسه کرد، آن 

هم بدون هزینه های سرسام آور.
روزنامــه پراوینس در گزارشــی 

نوشت: 
آمریکا با شکست ژاپن قهرمان جام 
جهانی زنان شد، اما به نظر می رسد 
برنده واقعی این مسابقات صنعت 
توریســم ونکوور، ساکنان شهر و 
فوتبال دوستانی باشند که از نقاط 
مختلف دنیا خودشان را به ونکوور 

رساندند.
به گفته یکی از مسئوالن فروش 
بلیط در Vancouver Tickets »با 
وجود به فینال نرسیدن تیم کانادا، 
صندلی های  خریــد  برای  تقاضا 
باقیمانده در بــازی آخر به حدی 
باال بود که قیمت ها هم باال رفت. 

بلیط ها اینجا از 400 تا 1500 دالر 
به فروش رفت.«

در وب سایت StubHub هم قیمت 
بلیت از 250 دالر آغاز می شــد و 
در بخــش ویژه بــه 5000 دالر 
می رسید. اکثر خریداران این سایت 
برای بازی فینال آمریکایی ها بودند.

به گفته تای اســپیر، مدیرعامل 
»...بــه   ،Tourism Vancouver
نظرم چنین اســتقبالی از فینال 
فقط در یک حالت دیگر رخ می داد، 

اینکه کانادا به فینال می رسید!«
اداره توریسم ونکوور هنوز آمار ورود 
توریست ها به شهر در ماه های ژوئن 
و جوالی را حساب نکرده، اما اسپیر 
می گوید که کسب و کارهای شهر 

شاهد رونق خوبی بوده اند. 
جالب اینجاســت که مســئوالن 
و  مسابقات  برگزارکننده  خارجی 
خبرنگاران خارجی هم عالقه خود 

به شهر را مخفی نکردند. دیوید 
نیــل، یکــی از تهیه کنندگان 
اجرایی پوشــش جام جهانی 
می گوید:   Fox Sports شبکه 
»مــن در جریــان المپیــک 
زمستانی 2010 هم در ونکوور 
بودم اما حضورم در ونکوور برای 
جام جهانی دلپذیرترین تجربه 
حرفه ای زندگی ام بود. پایان این 
مسابقات غمگین مان می کند.«

اما جدا از این واکنش احساسی، 
استراتژیست  مردیث،  لیندزی 
بازاریابی و استاد دانشگاه سایمون 
فریزر هم معتقد اســت که جام 
جهانی امســال در بازاریابی برای 
توریســم ونکوور بهتر از المپیک 
2010 عمــل کرده اســت. »این 
مسابقات بدون تردید به نفع اقتصاد 
شهر خواهد بود. هم سازماندهی اش 
هزینه  خیلی کمتری روی دوش 
هم  و  گذاشــت  مالیات دهنده ها 
حس بقیه دنیا به ورزش ونکوور را 
- که نماینده همیشگی اش هاکی 

مردانه بود - تغییر داد.«
به اعتقــاد مردیث جــام جهانی 
امســال باعث رونق 36.7 میلیون 
دالری در کســب وکارهای محلی 
شد. با این حساب می توان گفت 
برنده جــام جهانی 2015 نه تیم 
ملی آمریکا، که شهر ونکوور بوده 

است.
•
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خط نارجنی 
�������������

Sherbrooke
افتتاح خیابان شربروک، در محلی 
Cote-a- که در آن زمان بــا نام
Baron شناخته می شد، تقریبا 
به سال 1۸17 برمی گردد. نقشه 
ای که از سال 1۸25 مانده نشان 
مــی دهد که از طرف شــرق به 
 Saint-Denis خیابان  سن دنی
و از طــرف غرب تقریبا به محل 
خیابان یونیــون Union محدود 
بوده اســت. در همان زمان سن 
ماری و بعدا شربروک نامیده شده 

است. 
Sir John Sherbrook:

 1764-1830
حرفه ی نظامــی خود را در 
ارتــش بریتانیا آغــاز کرده 
 Flandre, در  متوالیــا  و 

هندوستان،   Nouvelle- Ecosse
سیسیلی و اسپانیا خدمت کرده 

است. 
او در ســال 1۸11 بــه ســمت 
 Nouvelle فرماندار کل نواسکوشیا
Ecosse تعیین گردید و این پست 
را بــه مدت پنج ســال در اختیار 
داشــت، که همزمان بود با جنگ 
علیه ایاالت متحده در سال 1۸12. 
استعداد شربروک برای سازماندهی 
مدنی این فرصت را به او داد تا از 
ســال 1۸16 تــا 1۸1۸ به مقام 
شمالی  آمریکای  ســرفرمانداری 

بریتانیا برسد. 
در زمــان فرمانــداری او بود که 
کانادای سفلی توانست به یک دوره 

کوتاهی از آرامش دست یابد. 

�������������

Champ-de-Mars
 Champ- de Mars محلی کــه
در آنجا قرار دارد بخشی از تیولی 
بود که در سال 165۸ به المبرت 
 Lambert Closse کالســی 
واگذار شــده بود. در سال 1690 
یسوعی ها Les Jesuite زمینی را 
بدســت آوردند که امروزه عمارت 
و   Vauquelin قصر شــهرداری، 
عمارت قدیمی دادگستری در آنجا 
قــرار دارند. در اوایل قرن نوزدهم، 
تخریب  دادگســتری  ساختمان 
گردید. استحکاماتی که در شمال 
امالک متعلق بــه مذهبیون قرار 
داشــتند هم به همین سرنوشت 
دچار شدند. هموار کردن زمین و 
افــزودن بر ارتفاع آن این امکان را 
 Champ de Mars فراهم کرد تــا

در آنجا ایجاد گردد. 
 Champ de Mars نامگــزاری 
برمی گردد به اســتفاده از این نام 
در رم برای نامیدن زمینی جهت 
مانورهای نظامی میدان مشق( و 
کلمه Mars هم نام خدای جنگ 

رومیان قدیم است. 

�������������

Place d'Armes
Place d'armes فعلــی دومیــن 
محلی اســت در مونترال که این 

نــام را بخود می گیــرد. در واقع 
Place Royal کنونــی در قــرن 
 Place یا Place d'armes هفدهم

Marche شناخته می شد. 
تکرار این نام به این معنی است که 
آنجا محل تجمع نیروهای دفاعی 

شهر است. 
 Paul de Chomedy de یــادواره
شــهر  بنیانگزار   Maisonneuve
مونترال، نشانگر اهمیت این محل 

در تاریخ مونترال است. 

�������������

Square Victoria
ایــن محل قبال یــک باتالق بود 
که خشکانده شده است. در سال 
1۸13 این محل نام میدان یا بازار 
علوفه را به خــود گرفته بود، که 
بعدها میدان کمیسرها نامیده شده 
است. این نام اخیرا به احترام سه 
کمیسر است که مسئول تخریب 

استحکامات قدیم بوده اند. 
در ســال 1۸60 است که، بخاطر 
 Prince de یک بازدید از ســوی
 Spuare شورای شــهر نا Galles
Victoria را برای اشاره به نام ملکه 

Victoria: 
(1819-1901)

انتخاب کرده است. این بانو در سال 
های 1۸37-1901 ملکه بریتانیای 
کبیر و در سال های 1901-1۸76 

امپراتوریس هند بوده است. 
�������������

Bonaventure
بوناونچــور   خیابــان  امــروزه 
Bonaventure راه نسبتا کوتاهی 
Lucien- اســت که خیابان های
L'Allier و Lusignan را در شمال 
خیابان سن ژاک به هم وصل می 
کند. در قرن اخیر این نام تمامی 
آن بخش از خیابان سن ژا  کنونی 
واقــع در میان خیابان Mc Gill و  
Place Saint- Henri را مشخص 

می کرد. 
در بعضی از نقشــه های قدیمی، 
 Saint- ایــن راه با نــام خیابــان
Bonaventure مشــخص شــده 

است. این نام بیاد
 Giovannie di Fidanza, 

Saint Bonaventure:
(1221-1274)

انتخاب شــده اســت، که وی 
متخصص علوم الهیات، فیلسوف و 
عارف به روش Fraciscains بوده 
است. هرچه که باشد، به نظر می 
رسد نام ایستگاه مترو  بوناونچور 
در مدت چندین دهه، نشانه رفت 
و آمد و حمل و نقل مســافرین و 
کاالهــای گوناگــون و همچنین 

یادآور لحظات تاریخی است. 
این ایســتگاه مترو، که توســط 
کمپانی Grand Tronc مورد بهره 
برداری قرار گرفته است، در جنوب 
خیابان Bonaventure سابق واقع 

شده است. 
�������������

Lucien L'Allier
(1909-1978)

ایــن شــخص، که گواهــی نامه 
 Mc مهندســی خود را از دانشگاه
Gill دریافت کرده، مدیر خدمات 
و کارهای عمومی و دولتی شــهر 
مونترال بوده است. وی سر مهندس 
Notre- ســاخت و ســاز جزیره
Dame و Sainte-Helene بــرای 
شــرکت EXPO 67 و همچنین 
سه مهندس احداث شبکه ابتدائی 

متروی مونترال بود. 
Lucien- L'Allier  در سال 1964 
رئیس کمیســیون ترانســپورت 
مونترال، سپس رئیس و مدیر کل 
و بنیانگذار ترانســپورت مونترال 
بزرگ در ســال 1970 بوده است. 
 La rue در ســال 1979 خیابان
de L'Aqueduc در شمال خیابان 
 Lucien خیابــان Saint-Jacque

L'Allier نامیده شد. 

�������������

George Vanier
در ســال 1967، خیابان ســابق 
 Geroge بولــوار  بــه   Fulford
Vanier تغییــر نام یافت. این نام 
 George Philias یــادآور ژنــرال
که  (1۸۸۸-1967)است   Vanier
وی وکیل دعاوی، یک فرد نظامی، 
دیپلومات و باالخره فرماندار کل 
کاداد از سال 1959 تا 1967 بود. 
ژنرال Vanier در بخشی از همان 
بولوار به دنیا آمده است که امروزه 

نام او را بر خود دارد. 
ادامه در شماره آینده

6
نگاهی گذرا به تاریخ 
معاصر استان کبک، 

هر بار در  مترو نشسته اید، این 

نوشتار را - ایستگاه  به  ایستگاه!- 

در ذهن مرور کنید!

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 ۱۲ تا ۱8

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 ) ۰۲۱ (

۱8۷4 - 9۷۱ ) ۰۲۱ ( داخلی ۳۷4۷
اوقات تماس به وقت ایران: دوشنبه تا جمعه و از ساعت ۲۱ تا   ۲4

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

Prochaine station: 
Cremazie

کانادایی ها روزی ۳۳۵ لیتر آب 
مصرف می کنند

خشکسالی در بی سی 
به روایت آمار

20 تیر- ونکوورنامه: مترو ونکوور 
هفتــه گذشــته وارد مرحله دوم 
محدودیت مصرف آب شــد، اما 
میزان مصرف در منطقه همچنان 

رو به افزایش است.
به گــزارش CBC، با اینکه مترو 
ونکــوور در وضعیــت خشــک 
»بی ســابقه ای« قرار گرفته، هنوز 
همه شهروندان هشدارهای مقامات 
شــهر را برای صرفه جویی جدی 

نمی گیرند.
ماریلین تاویــل، از مدیران بخش 
خدمــات آب در متــرو ونکــوور 
می گویــد: »البتــه ما تــازه این 
محدودیت ها را اعمال کرده ایم. به 
نظرم باید به مــردم برای واکنش 
درســت به این تغییــرات زمان 

بدهیم.«
بــه گفته تاویل، بــا وجود اعمال 
محدودیت  مرحلــه دوم از جمعه 
گذشــته، مصرف آب همچنان رو 
به افزایش است و به 1.6 میلیارد 
لیتــر در روز رســیده. در حــال 
حاضر ذخیره آب مترو ونکوور زیر 
حد متوســط این موقع سال و به 
75درصد ظرفیت رســیده است. 
تاویل می گوید: »این وضعیت برای 

مترو ونکوور کم سابقه است.«
در مرحله اول محدودیت مصرف 
آب، مردم می توانند هفته ای ســه 
بار چمن ها را آب بدهند. در مرحله 
دو، آب پاشی چمن ها به هفته ای 

یک بار محدود می سشود.

مردم کدام منطقه بیشتر آب مصرف 
می کنند؟

دلتا. طبــق تازه ترین آمار، در دلتا 
هر فرد به طور متوسط روزانه 632 
لیتر آب مصرف می کند. البته این 
آمار مصارف فردی و صنعتی را با 
هم در نظر گرفته و چنین چیزی 
طبیعتا در دلتــا با یک بندر، یک 
کارخانه ســیمان و دیگر صنایع 

سنگین خیلی عجیب نیست.
طبق آمار، 60 درصد آب در دلتا به 
مصرف شخصی و 40 درصد آن به 
مصارف صنعتی و تجاری می رسد. 

بقیه چطور؟
که  نمی کنیــد  بــاور  احتمــاال 
کانادایی ها به طور میانگین روزانه 
335 لیتــر آب را صــرف امــور 
شخصی و رســیدگی به حیاط و 

باغچه می کنند. 
فقــط ده درصد ایــن آب صرف 

نوشیدن و آشپزی می شود.
زمان اوج مصرف

طبق بررســی ها، جوالی ماه اوج 

مصرف آب به حساب می آید. 
جالب  اینجاست که پرمصرف ترین 
روز هفته هیچ وقت به شنبه نیفتاده 
اما 29 درصد مواقع پنج شــنبه ها 
پرمصرف ترین روز هفته بوده است.

آب دادن به چمن ها واقعا 
خطرناک است

طبق آمار ســازمان محیط زیست 
کانــادا، در تابســتان، بین نصف 
تا ســه چهارم آب قابل شـُــرب 
چمن ها  آب پاشی  مصرفی صرف 
می شــود. به همین خاطر است 
کــه در تابســتان های خشــک، 
محدودیت هایی برای آب پاشی در 

نظر گرفته می شود.
البته امســال بخاطــر بی توجهی 
مردم بــه محدودیت ها و کاهش 
نیافتن مصرف آب انتظار می رود 
به زودی محدودیت مرحله سوم 
یعنی ممنوعیت کامل آب دادن به 
چمن ها با آب آشامیدنی در مترو 

ونکوور اعمال شود.
البته بخش هایی از بریتیش کلمبیا 
از جملــه ونکوور آیلند و ســالت 
اســپرینگ آیلند همین حاال در 
مرحله 3 قرار دارند و بعضی مناطق 
حتی وارد مرحله چهار )ممنوعیت 
کامل آب پاشی( شــده اند که در 
میان آنها می توان به برخی نقاط 

ونکوور آیلند اشاره کرد.
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- نه!
- پس چطوری توقع داری من روزه 

بگیرم؟
- من توقع ندارم.

- خوب پس چی؟
- اگــر کارتــان در خیابــان نبود 
روزه  می کردیــد  کار  اداره  در  و 

می گرفتید؟
- آره!

- واقعــا روزه  می گرفتید؟ به این 
چیزها اعتقاد دارید؟

- من نماز صبح و شب را می خوانم. 
معده ام مشکل دارد، نمی توانم روزه 

بگیرم.

شهر در تسخیر سیگاری ها
آشکارترین نمود کاهش پایبندی 
ایرانیــان به دســتورات مذهبی، 
سیگار کشیدن آشکار سیگاری ها 
در پیاده روهــا، پارک هــا و داخل 
سیگاری ها  بعضی  ماشین هاست. 
در حیــن قــدم زدن در پیاده رو 
ســیگار دود می کنند و وقتی به 
ماشین پلیس یا ماموران می رسند 

سیگار را بین انگشتان خود پنهان 
می کنند. چند قدم که از ماموران 
می گذارند دوباره از سیگار خود کام 
می گیرند. از یکی از آنها می پرسم:

در این گرما، ســیگار کشیدن چه 
لذتی دارد؟

- شما مامور اداره بهداشت هستید؟
- نه. من خبرنگار هستم.

- آفرین! بنویس سیگار سرطان زا 
است و مردم، نکشید!

- نمی ترسید پلیس شما را بگیرد؟
- می اندازم زمیــن و پا می گذارم 

رویش. نمی توانند ثابت کنند.
- باالخره پلیس بد اخالق هم پیدا 

می شود. اگر شما را …
- عزیز من! دکلی که هلیکوپتر 
رویش می نشیند را دزدیده اند 
بعد از ســه سال تازه یادشان 
افتــاده بگردند تا ببینند کار 
کی بوده، بعد توقع داری حال 
برای  باشند  داشته  و حوصله 
سیگار بیافتند دنبال من؟ اصال 
بگیرند. بــه جهنم. ۲۰ تومان 

می گذارم توی جیب شان.

- اگر راضی نشدند؟
- پارســال من را گرفتند. داشتم 
از آن  پرتغــال می خــوردم.  آب 
مامورهای آشــغالی بود که دلش 
می خواست التماسش کنم ولی من 
محل نگذاشتم. داخل کالنتری دو 
ساعت ماندیم، افسر کالنتری گفت 

مراعات بکنید و ول کرد.
- با همه مــردم همین طور رفتار 

می کنند؟
ایــن  از  یــارو  دارد  بســتگی   -
حرام زاده ها باشــد یا آدم حسابی. 
جوان و پیر هم فــرق دارد. جوان 
باشی، بیشتر گیر می دهند. سن و 
سالت کم نباشد فقط می گویند آقا 

خاموش کن.
- پس این افرادی که بازداشــت 

شدند و شالق خوردند چه؟
− اول ماه رمضون همیشــه بگیر، 
بگیر است. این ها هم مال چند روز 

اول است.

}<< ادامه در صفحه: 12{

________________________________________________
 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«

روز و شالق...   << ادامه از صفحه: 6

کـــانادا.. .
آیا کانادا وارد  رکود می شود یا نه؟

پیش بیـنی هایی برای 
دالر کانادا

 ارزش دالر کانادا 
باز هم پایین می آید 

یا نه؟
ونکوورنامه- 13 تیر: احتماال خبر را 
خوانده اید که اقتصاد کانادا در ماه 
آوریل یک دهم درصد کوچک تر 
شده است. این یعنی از اول سال 
2015، اقتصاد کانادا طی چهار ماه 
پیاپی رشد منفی داشته است. در 
صورتی که شش ماه پیاپی اقتصاد 
یک کشور رشد منفی داشته باشد، 
به طور رســمی می توان گفت که 

اقتصاد وارد رکود شده است.
بعد از انتشار این خبر، گروهی از 
اقتصاددانان احتمال ورود به رکود 
را باال ارزیابــی کردند، اما گروهی 
دیگر گفتند که کانادا در ماه های 
می و ژوئن با رشدی مثبت، خطر 

رکود را پشت سر می گذارد. 
)طبــق بــرآورد بنیامیــن تال، 
اقتصــاددان CIBC، اقتصاد کانادا 
باید در ماه مــی 0.2 درصد و در 
ژوئن 0.3 درصد رشد داشته باشد 

تا وارد رکود نشود.(

بدبینی اقتصاددان ایرانی-
کانادایی

یکی از اقتصاددانان بدبین، دیوید 
مدنــی اقتصــاددان کانادایی )و 
ایرانی تبــار( موسســه بین الملی 

Capital Economics است. 
او که سال هاست نسبت به سقوط 
کانادا  مســکن  بازار  قریب الوقوع 
هشدار می دهد می گوید روزهای 
خوشــی در انتظار اقتصاد کانادا 
نیست: »سرمایه گذاری عظیم در 
 )oil sands( حوزه ماسه های نفتی
که در طول سال های اخیر باعث 

نــق  و ر
بخــش 

ساخت وساز شد، حاال به 
سرعت کاهش می یابد. کاهش در 
ســرمایه گذاری در حوزه نفت به 
زودی به بخش های دیگر اقتصاد 
و مناطق مختلف کانادا ضربه وارد 

خواهد کرد.«
انجمــن  پیش بینــی  طبــق 
تولیدکننــدگان پتروشــیمی در 
کانادا، سرمایه گذاری در حوزه های 
نفت و گاز این کشور امسال نسبت 
به سال گذشته 40 درصد کاهش 

خواهد داشت.

پاسخ وزیر دارایی به شایعات
در این میان جو الیور، وزیر دارایی 
وارد صحنه شده و گفته که کانادا 
در مســیر رکود قرار ندارد. او در 
یک ســخنرانی در تورنتو گفته: 
»اول از همــه اینکه مــا در رکود 
نیســتیم. و اعتقاد نداریم که وارد 
رکود خواهیم شد. ورود به رکود، 
در بحث تکنیکی، به دو فصل رشد 
اقتصادی منفی نیاز دارد و ما هنوز 

آمار سه ماهه دوم سال را نداریم.«

پیش  بینی آینده دالر کانادا
اقتصاددان  انیانــور،  امانوئــال  اما 
Bank of America در گفت وگو 
با بلومبرگ پیش بینــی کرده در 
ســه ماهه ی دوم امسال )مثل سه 
ماهه ی اول( اقتصاد کانادا با سرعت 
ساالنه 0.6 درصد کوچک شود و 

این یعنی ورود به رکود.
او پیش بینی کرده تا پایان ســال 
جاری میــالدی دالر کانادا 
کـــم ارزش تر می شود 
و به زیر 77سنت آمریکا 

می رسد. 
ارزش  پایین ترین  این 
دالر کانادا در طول یک 

دهه گذشته خواهد بود.

کانادا وارد رکود منی شود
البتــه همــه بدبین نیســتند یا 
مثــل وزیر دارایی جواب ســرباال 

نمی دهند. 
 Bank داگ  پورتر، اقتصاددان ارشد

of Montreal نوشته: 
»حتــی اگر به صــورت تکنیکی 
)6ماه پیاپی رشد منفی( وارد رکود 
شویم اقتصاد کانادا راکد نخواهد 
شد. رکود یعنی کاهش گسترده و 
مداوم فعالیت های اقتصادی. چنین 
چیــزی در کانــادا رخ نمی دهد. 
فروش خانــه و اتومبیل در کانادا 
همچنان باالست، ساخت و ساز به 
طور جدی دنبال می شــود و تنها 
ضعف  ما در بخش منابع طبیعی و 
مناطق آلبرتا و ساسکاچوان است.«

به نوشــته پورتر »کانادا در طول 
پنج مــاه اول امســال 102 هزار 
شغل اضافه کرده و نرخ بیکاری به 
6.۸ درصد کاهش پیدا کرده. سال 
گذشته نرخ بیکاری باالی 7 درصد 
بود. اینها را نمی توان نشانه رکود به 
حساب آورد. البته به احتمال زیاد 
در آمار اشتغال زایی ماه می شاهد 
عقب گردهایی خواهیم بود. اما در 
کل اشتغال زایی در کانادا جریان 
دارد و اقتصاد با ســرعتی آهسته 

حرکت می کند، اما راکد نیست.«
•

مجازات شالق
از یک مامــور انتظامی که به یک 
ســیگاری تذکر می دهد ســیگار 

خودش را خاموش کند می پرسم:
- ببخشــید! اگر کسی مقلد یک 
مرجع تقلید باشد که بگوید سیگار 
کشیدن روزه را باطل نمی کند، باز 

هم او را می گیرید؟
- فرقی نــدارد. روزه خواری جرم 

است.
- سیگار که خوردنی نیست.

- روزه را باطــل می کند. خوردنی 
باشد یا نباشد که حساب نیست.

- شما خودتان روزه هستید؟
- بله

- خیلی سخت است. عجب طاقتی 
دارید. 15 ساعت روزه داری خیلی 

زیاد نیست؟
- برو آقا. برو اینجا تجمع نکن.

- جناب یک نفری که نمی شــود 
تجمع کرد. دارم از شــما ســوال 

می پرسم.
صدایش را بــاال می برد و با حالت 
تهدید به سمتم می آید: »می روی 
یا جمعت کنم ببرمت؟ آدم باش! 
شعور داشته باش! وقتی می گویند 
برو، بگو چشم. برو ببینم. مثل گاو 

نگاه می کند. برو گفتم!«

آن ها که کار می کنند
یک راننده تاکسی که فضای داخل 
ماشینش شبیه به کوره آدم سوزی 
است در پاســخ به این سوال که 
چــرا روزه نمی گیــرد، می گوید: 
»چرا بگیــرم؟ این قدر وضع مردم 
خوب است و توی طول سال مرغ 
و جوجه و کبــاب می خوریم که 
باید روزه بگیریم این چربی ها آب 
بشــود؟ آخوندها این قدر زحمت 
کشــیده اند همه چیز ارزان شده، 

مردم در رفاه دارند خفه می شوند. 
همــه از زور خــورد و خــوراک 
چربی و کلسترول گرفتیم . اتفاقا 
روزه خیلــی خوب اســت. بنزین 
مفت است، کولر می گیریم اینجا 
می شود مثل یخچال؛ هیچ هم آدم 

تشنه اش نمی شود.«
بعد ناگهــان صدایش باال می رود: 
»مرد حسابی پول ندارم الستیک 
بیندازم زیر ماشــین. االن انگار 
اسکی.  روی  بســتم  را  ماشین 
را  ماشین  کولر  که  باری  آخرین 
روشن کردم پنج سال پیش بود. 
بنزین لیتری هزار، خرج ماشین 
و هزار تــا بدبختی را ول کنم به 
فکر این باشــم که روزه بگیرم. 
برویم بهشــت چه بشود؟ توی 
گوش تان خوانده اند میروی آنجا 
دار و درخت هســت و حوری ها 
لخت می شوند و کیف می کنید؟ 
نه داداش من! این حرف ها برای 
امثال من و شماست.  خر کردن 
بهشت کجا بود؟ جهنم کجا بود؟ 
خود آن ها که این دم و دستگاه را 
درست کرده اند اعتقاد ندارند به 
این چیزها. ول کنید این چرت و 

پرت ها را.«
علی، کارگر ســاختمانی و در کار 
نمای ساختمان است. دستانش با 
سیمان خورده شده و لبهایش از 

شدت تشنگی پوسته شده است. 
روزه است و می گوید که تا زمانی که 
باالی داربست دچار سرگیجه نشود 
روزه خود را نمی شکند: »می توانم 
غذا نخــورم. ضعف می کنم و دلم 
درد می گیــرد اما تحمل می کنم. 
ولــی آب را به خداونــدی خود 
خدا، نمی شــود کاری کرد. آفتاب 
می خورد توی سر و صورت. باالی 
سرم انگار آسفالت داغ است. خدا 

خودش شاهد اســت اگر مجبور 
نبودم کار کنــم و خانه، زیر کولر 
بــودم، روزه کامــل می گرفتم. ما 
زورمان این قدر اســت. ان شاء الله 

خودش قبول کند.«
این کارگر می گوید احترام دیگران 
برایــش مهم تر از این اســت که 
کســی جلوی رویــش آب و غذا 
نخورد: »فهم آدم ها، احترامی که 
می گذارند به فرض آب می خواهند 
بخورند، پشت شــان را می کنند. 
همین بس اســت. باالی داربست 
کجا بروند بیچاره ها؟ همین یک 
دنیــا ارزش دارد کــه احترام نگه 

می دارند. زوری که نیست.«
او می گوید: »من ســوادی ندارم 
بــه آن صــورت ولــی قدیمی ها 
می گفتند نماز و روزه ای که زوری 
باشد فایده ندارد. دل آدم اگر واقعا 
دنبال خدا باشد آن اصل است. هر 
کس می خواهد روزه بگیرد به فکر 
خودش باشد؛ چه کار دارد بقیه چه 

می کنند؟«
یک کشاورز تبریزی هم می گوید با 
وجود آنکه دچار بیماری فشار خون 
و چربی خون بوده، در چند سال 
گذشته روزه داری کرده است، اما 
امسال برای سالمت حال دخترش 
روزه نگرفتــه اســت: »مــا روزه 
می گیریم این بچه ها برای مراعات 
حال مــا روزه می گیرنــد. خدا را 
خوش نمی آید. این دختر کوچکم 
که خانــه مانده، دلم نمی آید روزه 
بگیرد. من قدیم ها سحری عسل 
کوه می خوردم با کــره. االن هم 
بخورم تا افطار می توانم کار بکنم. 
کشاورزیم و از جوانی عادت داریم 
به کار سخت اما به خاطر دخترم، 

نمی گیرم.«

}<< ادامه در صفحه: 37{
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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 24 سال جتربه کاری!

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:  
Inscriptions pour le jour: les 12, 17, 20 août; le 3 septembre de 9:00 à 11:00 

Session: le 28 août au 4 décembre 2015
نامنویسی کالس های شبـانه:

Inscriptions pour le soir:
le  19 août; les 2, 8, et 14 septembre de 17:00 à 19:00
Session: le 9 septembre au 16 décembre 2015

نامنویسی کالس های انگلیسی دبیرستان:
Inscriptions pour le secondaire anglais:

les 13, 18 et 24 août;  1er septembre de 9:00 à 11:00
Session:   le 28 août au 4 décembre 2015

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

950 Fraser  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
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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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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... 

�������������

Metro  
Cote-Vertu

کـــانادا.. .

تست خرید خانه 
در کانادا

ونکوورنامــه: به این 10 ســوال با 
بله یا خیر پاسخ بدهید تا متوجه 
شوید چه خانه ای بیشتر به دردتان 

می خورد.
خیلی ها فکر می کنند پیدا کردن 
خانه مناسب فقط و فقط به بودجه 
مربوط اســت: اگــر پس اندازمان 
کم بود آپارتمــان می خریم و اگر 
پول مــان زیاد بــود خانه ویالیی. 
اینطور نیست، بعضی افراد در خانه 
بیشتری  راحتی  احساس  ویالیی 
می کننــد و بعضی ها در آپارتمان 

حال شان بیشتر خوش است. 
اگر می خواهید خودتان را بیشتر 
بشناســید و ببینید چه خانه ای 
بیشــتر به دردتــان می خورد، به 
ســواالت زیر جــواب بدهید. این 
 MoneySense تســت را مجلــه

کانادا طراحی کرده است.
فقط قبال یــک ورق کاغذ بردارید 
و جواب های بله یا خیر خودتان را 

یادداشت کنید: 

1- آیا واقعا دوست دارید در حیاط 
گل و درخت بکارید؟

2- آیا کم به سفر می روید؟
3- آیا دوست دارید خانه تان پر از 
مهمان باشد و به سر و کله زدن با 

مهمان عالقه دارید؟
4- آیا در انجام کارهای خانه کاربلد 

به حساب می آیید؟
5- آیا برای احساس آرامش نیاز به 

فضای سبز دارید؟
6- آیــا به طور مســتقل تصمیم 
می گیرید )به جای اینکه با اعضای 
خانواده یا دوستان مشورت کنید(؟
7- آیا دوســت دارید در امور مالی 
خانواده تصمیم گیرنده باشــید و 

مسئولیتش را برعهده بگیرید؟
۸- به دنبال دسترســی آسان به 

پارکینگ هستید؟
9- آیا برای شما جادار بودن خانه 
و حیاط مهم تر از دسترسی بهتر به 
تسهیالت تفریحی مثل سینما و 

رستوران است؟

10- آیا دوســت داریــد کمی از 
همسایه ها فاصله داشته باشید تا 

احساس راحتی بیشتری بکنید؟
•

اگر تعداد جواب های مثبت شــما 
۸تا یا بیشتر بود باید حتما بی خیال 

آپارتمان و  بشوید. 
شــما به احتمال خیلــی زیاد در 
یک خانه ویالیی زندگی شادتری 

خواهید داشت.
•

اگر به اکثر ســواالت جواب منفی 
داده اید شما احتماال »الیف استایل« 
آسان گیرتری دارید، از زندگی در 
شهر رضایت دارید و یک آپارتمان 

کارتان را راه می اندازد. 
•

اگــر هم تعداد جواب هــای بله و 
خیرتان نزدیک به هم است، دنبال 
کمی فاصله از همسایه ها هستید و 
به فضای بیرونی خانه عالقه دارید 
 Townhouse باشــد بهتر  شاید 
را امتحــان کنید. هم راحتی های 
زندگــی آپارتمانی را دارد و هم به 

خانه ویالیی شباهت هایی دارد.

•

کانادای بدهکار: تبعات کاهش دوباره نرخ بهره
 Bank of 22 تیــر- انتظار می رود
Canada این هفته نــرخ بهره را 

دوباره کاهش دهد. 
کاهــش دوباره نرخ بهره توســط 
Bank of Canada می تواند باعث 
باال رفتن قیمت ملک دو بازارهای 

بزرگ مسکن کانادا شود.
سل گواتیری، قائم مقام تحقیقات 
 Bank of Montreal اقتصادی در
به روزنامه اســتار گفته: »افزایش 
نرخ بهره یعنی در آتش بازارهای 
مســکن تورنتو و ونکــوور هیزم 
بیشتری بریزیم.« گواتیری انتظار 
دارد Bank of Canada این هفته 
نرخ بهره را پایین بیاورد به این امید 
که اقتصاد تکانی بخورد و رشد از 

سر گرفته شود.
»اینکــه بانک کانادا نــرخ بهره را 
چقدر پایین بیاورد خیلی اهمیت 
ندارد چون احتمــاال این کاهش 
کوچــک خواهد بــود. آنچه مهم 
است پیامی است که بانک کانادا با 
این حرکت برای مردم می فرستد: 
صاحب خانه ها و خریداران احتمالی 
با این اقــدام بانک کانادا مطمئن 
خواهند شد که نرخ بهره به جای 
باال رفتن در حال پایین آمدن است 
و تا مدتی همین قدر پایین خواهد 
ماند. ایــن یعنی مردم تشــویق 
می شــوند در بازار مسکن بیشتر 

خرید کنند.«
در گران تریــن بازارهای مســکن 
کانادا - ونکــوور و تورنتو - همین 
حاال هم تعداد خریداران بیشتر از 

تعداد خانه های ویالیی اســت که 
برای فروش گذاشته شده اند. 

به عالوه امســال میزان فروش - و 
قیمت ها - هم در ونکوور و هم در 

تورنتو رکود شکسته است. 
این افزایش بی ســابقه چند عامل 
داشــته: پایین بودن نــرخ بهره، 
کمبود خانه های آمــاده فروش و 
احســاس فزاینده ترس از اینکه 
اگر حاال خانــه نخریم نمی توانیم 
هیچ وقت خانه بخریم. این ترس 
بخصوص در میان کسانی که اولین 
بار است خانه می خرند و به دنبال 
آپارتمان های ارزان تر هستند بیشتر 

است.
گواتیری می گویــد: »ما در بانک 
مونترئال دوباره نگران حبابی شدن 
بازارهای تورنتو و ونکوور هستیم 
چون قیمت ها ســریع تر از درآمد 
مردم باال می رونــد و نرخ بهره به 
جای باال رفتــن پایین می آید. ما 
دو سال پیش حس بهتری به این 
دو بازار داشتیم و به نظر می رسید 
بازار مسکن  روند حبابی شــدن 
متوقف شــده و قیمت ها به طور 
معقول تری باال می روند.« اما در ماه 
ژوئن میزان خری و فروش مسکن 
هــم در ونکوور و هــم در تورنتو 

رکورد شکست.
در تورنتــوی بــزرگ )GTA( در 
ماه ژوئن 12 هــزار خانه خرید و 
فروش شــد که نســبت به ژوئن 
سال گذشته 1۸ درصد رشد نشان 
می دهد. میانگین قیمت خانه های 

 )detached house( غیرآپارتمانی
در این منطقه ۸16 هزار دالر بود 
)باالی یک میلیون دالر برای شهر 
تورنتو( و این هم نسبت به میانگین 
قیمت در سال گذشته 14 درصد 

افزایش یافته است. 
 Greater( بــزرگ  ونکــوور  در 
Vancouver( در ماه ژوئن 4375 
خانه خرید و فروش شد که نسبت 
به ژوئن گذشــته 2۸ درصد رشد 
داشــته اســت. میانگین قیمت 
خانه غیرآپارتمانی در این منطقه 
در ماه ژوئــن 1.45 میلیون دالر 
بود که نســبت به دوره مشابه در 
سال گذشــته 20 درصد داشته 
اســت. میانگین قیمت خانه های 
غیرآپارتمانی در خود شهر ونکوور 
رقم باورنکردنی 2.39 میلیون دالر 

است.
خرید و فروش آپارتمان هم در هر 

دو شهر رونقی غیرمعمول دارد. 
در مــاه ژوئن - نســبت به ژوئن 
گذشــته - تعداد آپارتمان های به 
فروش رفتــه در تورنتوی بزرگ 
22.4 درصــد و در ونکوور بزرگ 

35.6 درصد رشد داشته است. 
رشــد قیمت آپارتمان نسبت به 
ژوئن گذشــته در تورنتوی بزرگ 
6.3 درصــد )میانگین 391 هزار 
دالر( و در ونکوور بزرگ 5.6 درصد 
)میانگین 479 هــزار دالر( بوده 

است.
نرخ بهره: از 0.75 به 0.5

ژانویه گذشته بانک کانادا به طور 

غیرمنتظره ای نرخ بهره را به 0.75 
درصــد کاهش داد کــه به گفته 
پنلوپه گراهام، ســخنگوی سایت 
از  یکــی   RateSupermarket.ca
عوامــل افزایش شــدید خرید و 
فروش و قیمت در بازار مسکن شد.

انتظار می رود این هفته بانک کانادا 
نــرخ بهره را به 0.5 درصد کاهش 
دهد و این یعنی نرخ بهره وام پنج 
ســاله )five year fixed rate( از 
رقم کنونــی 2.39 درصد پایین تر 

بیاید. 
این به گفته گراهام به مردم »توهم 

قدرت مالی« می دهد. 
»مردم حس می کننــد حاال که 
نرخ بهره پایین آمده می توانند وام 
بگیرند و قسطش را راحت پرداخت 
کنند. بخصوص در بازارهای بزرگ 
مثل ونکوور و تورنتو خیلی ها فکر 

می کنند قبل از اینکه خیلی دیر 
شود با همه پس انداز و وام سنگینی 
که می گیرند باید خانه بخرند. این 

یعنی بدهی مردم باالتر می رود.«
می کند  پیش بینــی  گواتیــری 
روند کنونی باعث افزایش قیمت 

خانه های آپارتمانی شود: 
»مردم نومیدانه می خواهند خانه 
بخرند. حاال که خانه ویالیی خیلی 
گران است رو به آپارتمان می آورند 
و بازار خانه های آپارتمانی شدیدا 
رونق می گیرد. بــه همین خاطر 
اســت که با وجود باال بودن تعداد 
آپارتمان های آماده فروش نسبت 
به تقاضا، قیمــت آپارتمان رو به 

افزایش است.« 
بجز  بررســی ها،  آخریــن  طبق 
بازارهــای آلبرتا، ساســکاچوان و 
نیوفاندلند )کــه از کاهش قیمت 

نفت ضربه خورده اند( قیمت خانه 
در سراسر کانادا رو به افزایش است 
و مردم به بازار مســکن اطمینان 
دارند. جیک آبراموویکز، از فعاالن 
بازار مســکن در تورنتو می گوید: 
»هیچ کــدام از مشــتریانم فکر 
نمی کنند که قیمت ها قرار است 
پایین بیاید یا حباب بازار شکسته 
شود. آنها مطمئن اند که نرخ بهره 
برای مدتی خیلی طوالنی پایین 
می  مانــد و این یعنی آنها با خیال 

راحت وام می گیرند.«
به همین خاطر است که گروهی 
زیادی از کارشناســان نسبت به 
کاهــش دوباره نــرخ بهره بدبین 
هســتند. آنها از کانادای بدهکار 

می ترسند.
•

»توهم قدرت 
مالی«!؟



14 14PAIVAND: Vol. 21  no.1222    July 15,  2015             www.paivand.ca سال 21 شماره   1222 24  تیر 1394 

 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  

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

سازمان دگرباشان جنسی ایران: 
www.irqo.net

www.paivand.ca

تیراژ گسترده   
<<  گرافیک عالی 

Advertise with us
  ) 514-996-9692 

هر یکم و پانزدهم ماه 
پیوند را بر روی سایت ما بخوانید: 

www.paivand.ca

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

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

www.shaterabbas.ca

نان سنگک 
کیفیت عالی، 

بهای مناسب
پخــت روز 

<< ساعات کار: 
شنبه و یکشنبه: ۸ صبح تا 6 عصر 

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

دلیـوری روزانه  )تلفنی( 
)

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه 
برای مهـاجرین
ترم تابستانی:  2015 

)6 جوالی  تا  23 آگوست(
Tel.:  : 514-737-3642

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

ظرفیت محدود

دی جی بین المللی 
با جدیدترین و 
کامل ترین آلبوم 
آهنگ های ایرانی وخارجی
DJ الکاپون 
)تیمور( 
درخدمت ایرانیان گرامی 
Tel.: (514) 692-0476
www.facebook.com/
djalcapone.taymour

جشن عروسی، تولدها، مهمانی های 
خود را  با  ما  برگزار کنید!

کافه خاطـــرات 

جوامع بشری همواره در جستجوی 
ابــزاری برای شــناخت و تعریف 
هویت خود میباشند که خاطرات 
مشــترک اعضاء آنها یکی از این 
ابزارها اســت. با توجه به روابط دو 
جانبه خاطــرات فردی و جمعی، 
تبادل بین آنها یکــی از راه های 

بوجود آوردن خاطرات مشــترک 
و نگهداری از آن اســت. خاطرات 
مشترک در تبیین و تداوم هویت 
نقش اساسی دارند و این نقش در 
جوامــع پویا و بخصوص مهاجر از 
اهمیت بسزایی بر خوردار است و 
میتواند شکاف بین نسل ها را پر 

کند و ضامن هویتی مداوم و پویا 
باشــد. بدین ترتیب هدف اصلی 
فضایی  ایجاد  خاطــرات«  »کافه 
است برای تبادل خاطرات فردی و 
مشترک جامعه ایرانی مونترال که 
در نهایت منجر به تبیین و تقویت 

هویت آن گردد.

مهمان این گفتگو: سرهنگ سعید پرهیزگار 
جناب ســرهنگ سعید 
های  چهره  از  پرهیزگار 
نام آشــنا و پیشکسوت 
ایرانیــان  ی  جامعــه 

مونتریال است: 

آشنائی و قهوه:
1۸ تا 1۸/30

گفتـــگو:
  1۸:30 تا 20:30

سه شنبه 21 ماه جوالی  2015

Westmount Library 
Westmount Room
4574 Sherbrook St.  W.
Westmount, Quebec

ایستگاه انرژی
روزهای خوب در راهند...
جامعه ما به امید و انرژی مثبت نیاز 

دارد...

کا نون موفقیت و ـشادکامی 
اریانـیان مونتریال 

----------
یک ایستگاه انرژی در فیس بوک:
 برای شما که به دنبال موفقیت و 

شادکامی هستید....
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Venus 

999 $

Canapé sectionnel
Disponible en brun ou beige

Alaina

Bery

1899 $

3199 $

Canapé sectionnel

Canapé sectionnel électrique
Disponible en brun ou beige

0% FINANCEMENT SANS INTÉRÊT !

Eastern Charcoal

Gallen

999 $

1899 $

249 $

Canapé sectionnel

Canapé sectionnel

Pouf

MEUBLES

Lilyanne

1699 $

Canapé sectionnel
Disponible en blanc ou noir

Disponible en merlot ou noir

prillo_4th_flyer_june_2015_.indd   1 2015-06-04   9:52 PM

حراج بی سابقه مبلمان  مبل پریلو 
تخفیف های ویژه  تابستان

برای جامعه ایرانی! 

متامی اجناس 

باید بفروش 
برسد

باید بفروش برسدمتامی اجناس زمان زیادی منانده! بشتابید !  

WWW.PRILLO.CA

O% FINANCING NO INTEREST!

SAN MARINO
SOFA $799 LOVE SEAT $779 CHAISE $769

ABINGTON SAFARI
SOFA $799 LOVE SEAT $779 CHAISE $769

MACY CHESTNUT
SOFA $799 LOVE SEAT $779 CHAISE $769

RADAR CAFÉ
SOFA $799 LOVE SEAT $779 CHAISE $769

MILTON RECLINER
SOFA $999 LOVE SEAT $979 CHAIR $799

OPAL
SOFA $1999 LOVE SEAT $1899 ARM CHAIR $1499

ROMA
SOFA $2499 LOVE SEAT $2399 ARM CHAIR $1399

Urban Marina
Sectional

$1099

Eastern Charcoal
Sectional, Available
in black or burgandy

$999

Smoothie Gray
Sectional

$1299

Ridge Chocolate
Sectional, Available in
light or dark brown

$1499

Gallen
Sectional

$1899

DREAMSTAR ORTHOPEDIC

Large Choice of

Sofa Beds

Lilyanne
Sectional, Available in white or black

$1699
Available in brown or beige

Pouf

$249

Bery Power
Electric Recliner, Available in brown or beige

$3199

Queen
Mattress and

Box Spring

$499 Tall Fence Panel
89” L x 6’ H • rég. : $199

SPECIAL
$159

$899
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کلیسای
 اجنیلی 
فارسی زبان 
مونتریال 

کشیش جالل عادل

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 

آیا احساس تنهائی یا پوچی می کنید؟!

عیسی مسیح فرمود: 

خوشا به حال آنان که نیاز خود را به 

خدا احساس می کنند. زیرا آرامش 

خدا از آن ایشان خواهد. 

ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین 

زحمت می کشید نزد من آیید 

و من به شما آرامش خواهم داد. 

عیسی مسیح فرمود: 

من آمده ام تا شما را از اسارت های 

این جهان آزاد سازم. 

پوچی  یا  تنهائی  احســاس  آیا   •

می کنید و زندگی برایتان ارزش خود 

را از دست داده است؟ 

•  آیا شخص شما دوستان یا فامیل 

از بیماری الکل و اعتیاد )هر نوع مواد 

مخدر، قرص های روانگردان( در رنج 

و عذاب هستید؟ 

•  آیا در زندگی خود، هدف، رضایت، 

سعادت و نشاط روحی را نمی بینید؟ 

اگر پاســخ هر یک از این سئواالت 

مثبت باشد، یعنی اینکه در آن زمینه 

شما احتیاج به مشــاوران رازدار و 

رب ما در امور آرامش ر وحانی  مجـّ

و ترک اعتیاد، 

<<  بدون دریافت هزینه >>

و بــا اختصــاص دادن وقت الزم 

می باشید. 

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

برای مشــاوره و اطالعات با شماره 

تلفن

 514-999-5168 

تماس حاصل نمائید. 

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

خداحافظ ایران و ایرانی باشد

آمین 

 
•

 صلیب به ظاهر مظهر شکست است، اما آنچه که 
خود تجسم شکست است نمی توان شکست داد.
جی. کی. چسترتون

• 
 در آسمان تاجی را بر سر کسی نخواهید دید که 

بر زمین صلیبی حمل نکرده باشد.
چارلز اسپرجان

•
امــروزه ما به مردان صلیب ، بــا پیام صلیب و 
به همراه زخم های صلیب بیش از هر چیز دیگری 

احتیاج داریم.
ونس هاونر

•
 صلیب برای یک مسیحی همچون بادبان برای 

کشتی و بال برای پرنده است.
ساموئل روترفورد

• 
 صلیب طریق الهی آشتی رنج با محبت است.

گئورکیاهارکنس 

 •
 معاوضه بر روی صلیب

عیسی مجازات شــد، تا ما بخشش را دریافت 
نماییم 

)اشعیا 5۳: 4و5(.
• عیسی مجروح شد، تا ما شفا را دریافت نماییم 
)اشعیا :5۳ 4و5(

• عیسی که گناه را نشناخت ، در راه ما گناهکار 
محسوب شد تا ما در وی عادل شمرده شویم 

)اشعیا 5۳: ۱۰ و دوم قرنتیان 5: ۲۱(.

• عیسی بخاطر ما متحمل مرگ 
شــد تا ما در او حیات دریافت 

نماییم 
)عبرانیان ۲: 9(.

• عیســی بخاطر ما ملعون شد تا ما 
برکت را دریافت نماییم .

 )غالطیان ۳: ۱۳و ۱4(.
• عیســی بخاطر ما فقیر شد تا ما در 

دولتمندی او شریک شویم . 
)دوم قرنتیان 8: 9(.

• عیسی بخاطر ما بی حرمت شد تا ما در جالل او 
شریک شویم . 

)متی ۲۷: ۳5 و ۳۶(.
• عیسی بخاطر ما ترک و مردود شد تا ما در او 

پسندیده و مقبول پدر واقع شویم 
)افسسیان ۱: 5 و۶(.

• عیسی بخاطر ما با مرگ خود از زمین زندگان 
منقطع شد تا ما در او تا ابد با خدا یک شویم 

)اشعیا 5۳: 8 و اول قرنتیان ۶: ۱۷(.
• عیسی انسانیت کهنه ما را با خود مصلوب کرد 

تا از ما انسانی تازه بیافریند 
)رومیان ۶: ۶ و کولسیان ۳: 9 و ۱۰(.

 •
کسی که از روی میل و با کمال متانت و آرامش 
صلیب مسیح را حمل کند، خواهد دید که بار آن 
به دوش او حکم باری است که بال برای پرنده و 

بادبان جهت کشتی دارد.
ساموئل رادرفورد

•
 امروزه ، مسیح مصلوْب سنگ لغزش است ، 
زیرا ما به دنبال مسیِح پرجالل و قدرتمند 
هستیم . ما نیز فریاد می زنیم :  "پایین بیا و 
خود را نجات بده !" اما اگر از صلیب پایین 

آید، دیگر پادشاه نیست .
هوئگل 

 •
صلیب مسیح تمام تفکر ما را پیرامون 
ما  از  و  به چالش می طلبــد  موفقیت 
دعوت می کند تا تنها پیروزی را هدف 

نهایی زندگی خود ندانیم.

صلیب
)
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• با انواع شیرینی های 
ایرانی و فرانسوی 
در خدمت شماست

• سرویس کیترینگ 
• آخر هفته: برانچ 
• کالس های قنادی آغاز شد.
______________________

برای دریافت اطالعات بیشتر
به وبسایت ما مراجعه کنید:
www.larouladerie.ca

کافه و قنادی

La Rouladerie
1205 Ave Bernard, W.

Outremont, QC, H2V 1V7

Tel.: 438-384-3377

براى خود و یا بستگانتان در ایران امروز با ما تماس بگیرید  
info@canpars.ca :تلفن:5146992383                     ایمیل

  www.parscanada.com :سایت خبرى           www.canpars.ca :سایت رسمى شرکت
  mokhtari.canparsblog.com :وبالگ ما

  https://www.facebook.com/ParsCanada :صفحه ما را در فیسبوك الیک کنید 

www.parnianmagazine.com  :وب سایت         /http://www.parnianapp.com:نشانى دانلود
براى سفارش آگهى با ایمیل ads@parnianmagazine.com تماس بگیرید 

 /https://www.facebook.com/Parnianmagazine :صفحه ما را در فیسبوك الیک کنید 

Canpars Immigration Services Inc.

️ ︻﹙﹩ ﹝︐︀ری   ︣︡﹞ ︀  ︋ 
   تحصیل کرده حقوق  

ICCRC عضو کانون وکالى تهران و عضو رسمى  

سرمایه گذارى کبک  
کارآفرینى کبک  

  برنامه هاى سرمایه گذارى سایر استانها  
  نیروى متخصص کبک  

  برنامه هاى دولت فدرال در قالب EXPRESS ENTRY با خدمات ویژه  
   اسپانسرشیپ همسر با قیمت ویژه و استثنایى  

   خدمات تمدید کارت پى آر و اقدام براى تابعیت و ارایه مشاوره در زمینه هاى مختلف مهاجرتى با هزینه مناسب    خدمات تمدید کارت پى آر و اقدام براى تابعیت و ارایه مشاوره در زمینه هاى مختلف مهاجرتى با هزینه مناسب 
   خدمات پس از ورود در شهرهاى تورنتو، ونکوور و مونترآل 

   آخرین اخبار و مقاالت را در زمینه مهاجرت و کار در کانادا در وب سایتهاى ما بخوانید  
    و سواالت خود را در وبالگ ما مطرح کنید  

اطالعات مفید برای زندگی و کار در کانادا  

نرشیه پرنیان را هر ماه به صورت آنالین بخوانید  

با دانلود اپلیکیشنهای اپل و اندروید پرنیان را روی تبلت و یا اسررت فون خود بخوانید  

www.parnianmagazine.com

GUY_________________________________
1970 Ste-Catherine O, 

Montréal, QC H3H 1M4

Tel.: 514-933-1719  |  Cell.: 514-839-7318

صرافی آپادانا

با مدیریت: حمیدرضا خلیفی  

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس 
  تضمین بهترین نرخ روز     با کمترین کارمزد 

   آخرین اطالعات ارز 
___________________________

   EXCHANGE APADANA
انتقـال ارز

خدمات مهاجرتی آریان
  مشاور مهاجرت به کانادا  )ثبت نام شده توسط دولت کانادا (

  عضو رمسی     ICCRC کمیسر سوگند برای کبک و خارج از کبک

خدمات:
   ویـزای دانشجوئی 

   کار آفرینان  و  سرمایه گذاری 
  نیروی کار ماهر و جتربه کانادایی  

   برنامه های مهاجرت فدرالی 
     و  استانی،  توریستی  

  برنامه های مهاجرت همسر و والدین، 
     پناهندگان و غیره 

  همچنین تهیه و تنظیم دعوت نامه رمسی 
  گواهی امضاء   

  کپی برابر اصل مدارک  

اطالعات متاس:  
آدرس وب:  
www.aryanimmigrationservices.com
ایمیل:
info@aryanimmigrationservices.com  
شماره تلفن )مونتریال(: 
(514) 777 4447
شماره تلفن رایگان )کانادا وایاالت متحده آمریکا(:
1 (855) 717-7222
شماره فکس:
(514) 777-7005 
 شماره تلفن )تهران(:
(021) 8280 2599
مرکز شهر مونتریال:
 Place des-arts نزدیک ایستگاه متروی
پذیرش: فقط با تعیین وقت قبلی 

PdA 
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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

_______________
www.khoei.ca    

7085Cote Des Neiges
Montréal, H3R-2M1 

T:  514-341-2235

 مهد کودک  دبستان و دبیرستان 
رمسی کانادایی فرانسه زبان، دروس  دینی 

مراسم مذهبی پنچ شنبه ها و جمعه ها 
مراسم فرهنگی و ورزشی نوجوانان وجوانان

امور مربوط به عقد و ازدواج شرعی

ربانهم اهی موسسه آیت ا... خویی)ره( 

با مدیریت بهنوش مسعود 

انواع خورش ها وکباب های 
خوشمزه، باکیفیت عالی

51
<< برگزیدۀ نشریات کانادایی: 4

از بهترین رستوران ها
از نظر کیفت غذایی، سرویس و بها 

ما
ی ش

ها
ی 

مان
میه

ت 
دم

 خ
در

ما 
گ 

رین
کیت

La Maison De Kebab

933-0-933
820  Atwater 

Montréal, QC H4C 2H1

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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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

�Invisalign������������������������������
�	�
�

Rapid Orthodontics �������
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Implant�������������
Root Canal  ��
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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

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

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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Guy

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 

Salon EVE
5393 Cote-Ste-Luc Montreal, QC, H3X 2C3

Tel.: (514) 481-6765  (514) 291-0175

در خدمت هموطنان گرامی 
    با متدها و مدهای کوپ و مش روز 

 فر و صاف کردن دائمی  با بهترین محصول طبیعی 
     در دنیا  کنترل کنندۀ حجم مو 

     و برطرف کننده خشکی و وز مو
 شینیون، رنگ، سشوار 

 میکاپ آرتیست )گریمور عروس (
 پاکسازی پوست  اپیالسیون 

مانیکور  پدیکور  بند و ابرو 

                تاتو: توسط کارشناس مجرب 

و آقایانبرای خامن ها 

اسپشال 

مـــا ه

و و ابرو
کوتاهی  م

ویژه خامن ها 

و  آقایــان 

باحجاب برای خامن های   <<    مکان ویژه 

www.paivand.ca
هر یکم و پانزدهم ماه        را بر روی سایت بخوانید 

www.ismapquebec.com
انستیتو عالی پزشکی مکمل و بهداشت 

 L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie
»انستیتو عالی پزشکی مکمل و بهداشت پا«، موسسه جدیدی است که یک 
دوره چهار ســاله دکترای ناتوروپاتی )با تز قابل چاپ( و یک دوره کوتاه 
مدت برای رفع مشکالت ناخن و بهداشت پاها و دروس تخصصی دیگری 

را از طریق اینترنت )یا توسط ُپست( ارائه می دهد.
------------------------------------------------------------

فــارغ التحصیالن مــی توانند به 
عضویت رســمی انجمــن های 
ناتوروپاتی و پودولوژی استان کبک 
در آمــده و در مقابل ارائه خدمات 
و دریافت حق الزحمه به بیماران 
رســید بدهند؛ که این رسید هم 
مورد قبول شرکت های بیمه بوده 
و هم به هنگام محاســبه مالیات 
ساالنه شــخص، توســط وزارت 
دارائی استان کبک و کشور کانادا 

قابل پذیرش خواهد بود. 
دانشــجو می توانــد دوره کوتاه 
مدت بهداشت پا را به زبان پارسی 
گذرانده و دیپلم کانادائی دریافت 

نماید. 
این دوره به ویژه برای هم میهنان 
عزیزی که در رشته های پزشکی 
تحصیل کرده اند و مدارکشان تائید 

نشــده و یا درجه تسلط آن ها در 
تکلم به یکی از زبان های رسمی 
این کشور )انگلیســی - فرانسه( 
کافی نبوده و یا اصوال هموطنانی 
که قصد مهاجرت و اشــتغال در 
کانادا را دارند، می تواند کارســاز 

باشد تا بتوانند به کار مشغول شوند.
همچنین فارغ التحصیالن نیازی 
به داشــتن کلینیک هــم ندارند 
و می توانند بــرای ارائه این گونه 
خدمات به منازل افــراد نیازمند 
برونــد و کــرم و ســایر داروهای 
طبیعی بهداشت پا را نیز بفروشند. 

--------------
مدت زمــان درمان در حدود یک 
ساعت و دستمزد این گونه خدمات 

70 دالر می باشد.
لطفًا برای کسب اطالعات بیشتر و 

ثبت نام با ما تماس بگیرید:
www.ismapquebec.com

Facebook:groups/medecinesalt-
ernativespodotherapie
-----------------------

Institut supérieure de 
Médecines Alternatives et 
Podotherapie
1900 Avenu Mailloux
Suite 035 
Québec –Québec  G1J 5B9

Tel: 418-614-130 
Fax : 418-977-6778
ismap@ismapquebec.com

نقاش حرفه ای  |  امور ساختمانی 

Tel.:514-799-4782

احمد سزایش  
با  ۲5 سال سابقه ی کار 
در اروپا  در خدمت شما

-------------     
•  تکمیل و مسکونی کردن 

     زیرزمین • آشپزخانه 
•  حمام  • در و پنجره 

• کاشیکاری    و   بسیاری دیگر  

 H O M E  R E N O V A T I O N

کیفیت کار عالی 
نرخ مناسب 

بامدرک 

ز اروپا 
ا
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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

Eve Beauty Salon برایسا�ن آرا�ش ا�و
خامن ها و آقایان 

با تعیین
وقت قبلی 

کات مو
رنگ و مش

بند و برو
متخصص می�اپ عروس

تاتو برای خانم ها و آقایان
 فر و صاف کردن دائم� با بهترین محصول در دنیا

کنترل کننده حجم مو و برطرف کننده خش�� و وز مو
پاک سازی صورت

وکس
میزانپل�

اپیالسیون
افزایش کالژن سازی‑ لیفتینگ و جوان سازی

بهبود جای اکنه و بهبود اس�ارهای ناش� از زخم
بهبود منافذ پوست�

درماپن با سیستم خودکار می�رونیدلینگ
5393 Côte St-Luc
H3X 2C3 Montreal, QC

Tel: (514) 481-6765
 (514) 291-0175

با مدیریت لیال با بکارگیری متدها و مدهای روز
با افتخار خدمات زیر را ارائه می دهد: 

UNISEX

/evesalonmtl

ژاله  حافظی 

Cell.: (514) 880-8900

 ارزیابی رایگان 
 تهیه وام های مسکن و جتاری 

 وام مسکن برای 
تازه واردین و غیرمهاجران 

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری 

Jaleh Hafezi: Real Estate Broker
GROUPE IMMOBILIER AGATE 
4030, boul. de la Côte-Vertu #111

Saint-Laurent QC H4R1V4
Tel.: 514-315-2262

jaleh.hafezi@gmail.com
www.agaterealtygroup.com

کاظم پرتو تهرانی 

Cell.: (514) 971-7407
 ارزیابی رایگان از خانه شما 

 کمک به تهیه وام  مسکن با کمترین بهره 

مشاور امالک در مونتریال

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

ویزا و 
مسترکارت 
پذیرفته 
می شود 

ذبح اسالمی: حـــــالل
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کباب های آماده: 

+ کلیه اقالم

پیک نیک 

جوجه کباب با استخوان 

زعفرانی و 

گوشت آماده کباب کوبیده 

499

هرپوند 

انواع ماهی و فرآورده های دریایی 
گوشت گاو، گوساله، با ذبح اسالمی و بابهترین کیفیت برش 

ما به فکر سالمتی شما هستیم؛ 
شما چطور؟!

Elegance Assurance
                         Insurance

CAR
HOUSE
MOTO 
COMMERCIAL

برترین سرویس کمترین بها

خنستین شرکت بیمه ایرانی 
اتومبیلموتورمسکونی/جتاری

کمپانی بیمه الگانس 

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

(2nd floor)  

Tel.: 514-482-4500
www.eleganceleasing.com 
assurance@eleganceleasing.com

 با اقساط ماهیانه

با خرید بیمه منزل 

یا اتومبیل خود 

برای اولیــن بار 

با کمپانی ما از مزایای

 10 % ختفیف 
بهره مند شوید! 

ژاله  حافظی 

Cell.: (514) 880-8900

 ارزیابی رایگان 
 تهیه وام های مسکن و جتاری 

 وام مسکن برای 
تازه واردین و غیرمهاجران 

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری 

Jaleh Hafezi: Real Estate Broker
GROUPE IMMOBILIER AGATE 
4030, boul. de la Côte-Vertu #111

Saint-Laurent QC H4R1V4
Tel.: 514-315-2262

jaleh.hafezi@gmail.com
www.agaterealtygroup.com

کاظم پرتو تهرانی 

Cell.: (514) 971-7407
 ارزیابی رایگان از خانه شما 

 کمک به تهیه وام  مسکن با کمترین بهره 

مشاور امالک در مونتریال

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

• با سرعت باال، قیمت مناسب و کیفیت عالی
• تلفن ثابت منزل با متاس نامحدود به ایران
• اینترنت و تلفن مجانى با معرفى 5 مشترى

• امكان دسترسى به كانالهاى تلویزیونى متعدد

متاس قبل از ساعت ٢ بعد از ظهر: 
حسین منصورى:  514-469-1610
متاس بعداز ساعت 5 بعد از ظهر: 
شاهین قامسى:  514-561-2071

www.paivand.ca
هر یکم و پانزدهم ماه        را بر روی سایت بخوانید 
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زیر باران!
گزارش جشن روز 

کانـــادا
گروه همبستگی ایرانیان، بانو تینا فرشاد گوهر، 
جنابان، دکتر شریف نائینی، مهدی رفعت پناه، 
ابراهیم درویشعلی، مهندس ناصر صادقیان، 
رضا زرین،  محمدرحیمیان،  فرشــاد فضلی، 
رضا نژاد و علیرضا فروتن فرد کوشــیدند، تا 
آنگونه که شایسته می باشد، فرهنگ شادی 
بخش و باورهای ارزشــمند  ایــران را در این 

همایش باشکوه به نمایش بگذارند. 
در زیربــارش نم نم وســپس شــدید باران  
کودکان  خردســال با لباسهای زیبای محلی 
وسایر شرکت کنندگان که لباسها ی بختیاری، 
قشقایی، گنبد، و لباسهای زیبای دیگری که 
خود طراحی کرده بودند وکسانیکه  لباسهای 
ســفید و قرمز به تن داشتند. با 
پخــش آهنگ های شــاد ایرانی 
حرکت آغاز شد. جناب درویشعلی، 
در پیشاپیش گروه به همراه بانوان 
تینا فرشــادگهر و توران نژاد که 
پرچم هویت ایران و بانو کتی که 
پرچم کانادا را بردوش داشــتند. 
کودکانی که با لباسهای زیبایشان 
نمادی از پرچــم کانادا که پرچم 
شهر های دیگر کانادا درکناره آن 
قرار داشــت  را دردســت داشتند و 
سپس نشان فروهر این باور ارزشمند ایرانیان 

قرارداشت. 
پخش آهنگ های شــاد ایرانی همراه بارقص 
شــرکت کنندگان در زیربارش شدید باران و 
همراهی و تشــویق تماشا گران بویژه ایرانیان 
در دو ســوی خیابان مسیر همایش، فضایی 
از شــادی وپایکوبی را بوجود آورده بود. گروه 
همبستگی ایرانیان بدین وسیله ازجناب نادر 
فروغی برای تهیه پوســترها، و تمامی رسانه 
های ایرانی مونترآل برای آگاهی رســانی ها،  
بویژه جناب علی، مدیرسایت همه چیز برای 
مونترال و جناب حامد آل علی فتوگراف، که 
با گرفتن نگاره ها و فیلم بردای و قراردادن آن 
در فیس بوک کوشیدند تا این همایش را در 
دید جهانیان بویژه ایرانیان قراردهند،  جناب 
خلیل از وســت مونت گاراژ برای  پشتیبانی 
مالی وســرویس تدارکات، بانو توران نژاد که 
با اهدای چتــر و زیورآالتی از نماد های ایران 
بین شرکت کنندگان، و یکایک شما گرامیان  
شــرکت کننده، بویژه کودکان زیبا در آن روز 
بارانی  وایرانیانی که در دوســوی خیابان برای 
تشویق آمده بودند، و از یارانمان در گروه، جناب 
رضا زرین با اهدای آرم بزرگ و زیبای فروهر، 
بویژه جناب مهدی رفعــت پناه که با تمامی 
توان در هماهنگی تدارکات و پشتیبانی مالی  
نقش بسیار بسزایی در این همایش داشتند، 
سپاسگزاری می نماید . همچنین سپاسگزار 
خواهیم بود پیشنهاد های خودرا برای برگزاری 
هرچه باشکوه تراین همایش برای سال آینده، 
از راه ایمیل وتلفن های نوشــته شده باما در 

میان بگذارید .
alirezaforotanfard@ yahoo.com

514-325-3012
514-808-5070 

ـــــــــــ

نیازی نیست که بین »جشن ملی کبک« و جشن »روز کانادا« یکی را انتخاب کنیم!
جشن روز کانادا در مونتریال از  سال 
1977تاکنون تغییرات زیادی داشته 

است.
بطور قطع این جشن وسعت بیشتری 
یافته، بطوری که امسال همانطور که 
انتظار می رفت 7 هــزار نفر در این 
جشن شرکت کردند و چندین هزار 
نفر هم در طول خیابان سنت کاترین 
برای دیدن این جشن »سفید - قرمز« 

صف کشیدند! 
ماهیت این جشــن از زمان روی کار 
آمــدن و به قدرت رســیدن »پارتی 
کبکوآ« تغییــر کرده، بطــوری که 

رفراندوم های ســال هــای 19۸0 و 
1995 دو جشن اول ژوئیه و 24ژوئن 
را به دو ســالگرد رقیب یک دیگر در 

کبک تبدیل کرده است. 
یک مقاله در روزنامه Le Devoir در 
سال 1997 تیتر  روز کانادا به سبک 

انگلیسی را برگزید. 
در سال های بعد نیز این روزنامه سعی 
کرد در جهت شناخته شدن روز کانادا 
تالش کند و از پایین بودن شمار افراد 
فرانسه زبان شــرکت کننده در این 

جشن ها انتقاد کرد. 
در کبک جشــن روز کانادا جا افتاده 

است.  امسال »مارشال بزرگ« نماینده 
لیبرال مارک گارنو است. وی به هر دو 
زبان انگلیسی و فرانسوی مسلط است 
چرا که در خانواده ی نیمه فرانکوفون، 

نیمه انگلوفون بزرگ شده است. 
سخنرانی ها به هر دو زبان خواهد بود 
و ملیت های مختلف آداب و رسوم و 
فرهنگ خود را به نمایش می گذارند. 
اول جوالی روز جشن گرفتن است و 

کبک از این مسئله مستثنی نیست. 
بحث های مربوط به استقالل کبک از 
کانادا، اگرچه در گذشت موجب تاثیر 
گذاری بر جشن های روز کانادا شده، 

اما در ســال اخیر این امر کمرنگ تر 
شده است. 

در سطح ملی کشورمان درگیر مسائل 
مختلفی اســت از جمله قانون ضد 
تروریسم پیشنهادی اخیر و غیره.  ولی 
علیرغم همــه ی این ها، کانادا بطور 

موفق به راه خود ادامه میدهد. 
کشــور ما از نظر اقتصادی و شاخص 
های اجتماعی در رده ی باال قرار دارد. 
)تورونتــو و مونتریال بــه ترتیب به 
عنوان اولین و دومین شهر خوب برای 

زندگی شناخته شده اند.( 
در حالــی کــه کشــورهای اروپایی 

سرسختانه با مسئله مهاجرت مبارزه 
می کنند، کانــادا پذیرای گوناگونی 

اجتماعی است. 
کبک به عنــوان جامعــه ای بازر و 
مشــخص، در درون جامعه ی کانادا 
درخشیده است و جزئی از آن جامعه 
ی کانادایی بزرگ است.  یکی از فوائد 
آن شادی این باشد که در یک هفته 
از ســال، ما کبکی هــا، نه فقط یک 
بار، بلکه دو بار برای جشن گرفت به 

خیابان ها می آییم. 
نیازی نیست که بین جشن ملی کبک 
و جشــن روز کانادا یکــی را انتخاب 

کنیم.
در جامعــه ای که بیــن کانادایی و 
مهاجر، بین بومــی و غیربومی، بین 

فرانسه زبان و انگلیســی زبان، بین 
مذهبی و غیرمذهبی فرقی نیس، این 
امــکان وجود دارد که روز ملی کبک 
جشــن گرفته شود و یک هفته بعد، 
به ســرزمینی که یکی از امین ترین 
و خوشــبخت ترین سرزمین هاست 

احترام گذاشته شود. 

---------------
منبع: روزنامه گازت مونتریال 
Editorial: There is much to 
celebrate this Canada Day
June 29, 2015 

برگردان و تلخیص: 
نیلوفر غازان شاهی-  مونتریال 

ایرانیان و روزکانادا درمونتریال: به روایت تصویر.. 

پرچم شیر و خورشید 
یا »اهلل«... 

در مورد پرچم در رژه ی روز کانادا بحث و جدل 
فراوان شــنیدم. پرســیده می شد:چرا پرچم 
شیروخورشید نشــان؟ این  که پرچم رسمی 

مملکت نیست!
دو نکته به ذهنم می رســد که دوســت  دارم 

باخوانندگان شما شریک شوم. 
دومی این که، پرچم شیروخورشــید، نشان و 
سمبل شاهنشاهی و پهلوی و غیره نیست. شما 
را بخدا بروید تحقیق کنید. بهترین پژوهش هم 
به نظر من از آن ناصر انقطاع است. گوگل کنید. 
پیدا کنید. بخوانید، آگاه شوید و  به دوستان تان 

اطالع دهید. 
اما موضوع مهم تر این که ایرانیان در کل - حتی 
آنان که بخاطر ســفر به ایران، از پرچم شیرو 
خورشید نشان می گریزند - از نشان »الله« وسط 
پرچم زیبا و نجیب سه رنگ متنفرند. شرمنده اند. 
اکثرا خجالت می کشند زیر این پرچم به اصطالح 

رسمی خودی نشان دهند. 
اصال مهم نیست که این پرچم رسمی در سازمان 

ملل است. 
از زمان ظهور این پرچم نــام ایران و ایرانی در 
سراسر  جهان به بدبختی و حقارت یاد می شود. 
ما از این پرچم و این نشان جز تروریسم، جنگ، 
بدبختــی و ویرانی و دیکتاتوری مذهبی و ظلم 
و شالق و شــکنجه و اختناق و نابرابری هیچ 
ندیــده  ایم. این پرچم نشــان تحقیر، و رنج و 
بدبختی ماست. آینده ایران زیر این پرچم بسیار 

سیاه و نامعلوم است. 
امیدوارم دوســتان برگزار کننده ی برنامه های 
اجتماعی فرهنگی ایرانیــان مونتریال و خارج 
کشور در کل، هیچوقت به بهانه ی حضور افراد 
بیشتر و عده ی بزرگتر، خود و برنامه های خود 
را زیر این پرچم نفرینی خوار نکنند. مباد روزی 
که این نشان فاشیستی به برنامه های ما راه یابد. 

)یک هموطن(

عکس ها: 
با سپاس 
بیکران از 

استودیو فتوبوک، 
ح.رضاخوانساری

استودیود
   »حامد ال«
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سوزاندن موهای بدن با لیزر 
Estheticienne & Technicien LASER | 
Diplome cidesco internations du paris
 

4230 boul St-Jean, Suite 225
  D.D.O H9H 3X4 QC

Tel.:(514) 772-5787 

 LASER SPA
•  از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر 

Rejuvenation
•  جوان کردن پوست و از بین بردن چین و 

چروک های صورت و گردن •  لیزر برای رگ های 
پا و صورت veins و از بین بردن جوش ها و کک 

 acne مک های قهوه ای صورت
•  اپیالسیون با وکس •  بند و ابرو 

 Breast lifting سفت کردن سینه از طریق لیزر  •

•  فیشال Treatment Skin Care •  سوزاندن 
چربی های بدن با متدهای پیشرفته لیزری بسیار 

موثر، مطمئن
با تخفیف ویژه برای هموطنان عزیز

INSTITUT LEA خدمات آرایشـی
 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 

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

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

نرخ های ویژه 

برای اضافه 

بار هوایی 

مسافران

اجنام کلیه امور ساختمانی
خدمات نوسازی و بازسازی 

)
Tel.:514-835-6243

هدف ما 

خشنودی 

شماست!

TMN
• بازسازی آشپزخانه 

• بازسازی حمام  
• نصب در و پنجره • کاشیکاری  

• برقکاری  • لوله کشی 
• سقف کاذب  • نقاشی  

• کابینت آشپزخانه 
• انواع سنگ کاری  و بسیاری دیگر  

 با مدیریت مجید توسلیان 
با بیش از ۲5 سال پیشینه 

در خدمت جامعه 
ایرانیان مونتریال 

Renovations

tmnrenovations@gmail.com

Register Now 

Call today 514 ∙484 ∙0485 

Accounting (day & evening) 

Assistance in Health Care Facilities (day & evening)  

Computerized Secretarial Program 
Starting a Business 

NEW  Computer Graphics  (Desktop Publishing) 

Tuition Free 
Loans & Bursaries Opportunities 

Vendome Metro 

Bus 90 west 

1000 Old Orchard Montreal, QC H4A 3A4 
 

shadd.com 

Limited 
Space ! 

Register Now 

Call today 514 ∙484 ∙0485 

Accounting (day & evening) 

Assistance in Health Care Facilities (day & evening)  

Computerized Secretarial Program 
Starting a Business 

NEW  Computer Graphics  (Desktop Publishing) 

Tuition Free 
Loans & Bursaries Opportunities 

Vendome Metro 

Bus 90 west 

1000 Old Orchard Montreal, QC H4A 3A4 
 

shadd.com 

Limited 
Space ! 

شهریه رایگان 
فرصت عالی برای 

دریافت وام و بورس 

ترم پائیزی: همین امروز نامنویسی کنید
ــــ ـــــ ظرفیت محدودـ 

Register Now 

Call today 514 ∙484 ∙0485 

Accounting (day & evening) 

Assistance in Health Care Facilities (day & evening)  

Computerized Secretarial Program 
Starting a Business 

NEW  Computer Graphics  (Desktop Publishing) 

Tuition Free 
Loans & Bursaries Opportunities 

Vendome Metro 

Bus 90 west 

1000 Old Orchard Montreal, QC H4A 3A4 
 

shadd.com 

Limited 
Space ! 

Register Now 

Call today 514 ∙484 ∙0485 

Accounting (day & evening) 

Assistance in Health Care Facilities (day & evening)  

Computerized Secretarial Program 
Starting a Business 

NEW  Computer Graphics  (Desktop Publishing) 

Tuition Free 
Loans & Bursaries Opportunities 

Vendome Metro 

Bus 90 west 

1000 Old Orchard Montreal, QC H4A 3A4 
 

shadd.com 

Limited 
Space ! 

حسابداری: روزانه | شبانه 
مددیار امور بهداشتی:  روزانه | شبانه 
برنامه منشی گری کامپیوتری  | روزانه 

راه اندازی بیزنس | شبانه 

Tuition Free 
Loans & Bursaries Opportunities 

 
 
 

       Bus 90 west           
       Vendome Metro      

1000 Old Orchard Montreal, QC H4A 3A4 

Fall Session 
Limited 
Space ! 

APPLY ONLINE www.SHADD.com or call 514∙484∙0485 

REGISTER Today 

ccounting (Day and Evening)  
Assistance in Health Care Facilities (Day and Evening) 

Computerized Secretarial Program (Day) 
Starting a Business (Evening) 

Fall 
Session 
LIMITED 
SPACE

Tuition Free 
Loans & Bursaries Opportunities 

 
 
 

       Bus 90 west           
       Vendome Metro      

1000 Old Orchard Montreal, QC H4A 3A4 

Fall Session 
Limited 
Space ! 

APPLY ONLINE www.SHADD.com or call 514∙484∙0485 

REGISTER Today 

ccounting (Day and Evening)  
Assistance in Health Care Facilities (Day and Evening) 

Computerized Secretarial Program (Day) 
Starting a Business (Evening) 

Tuition Free 
Loans & Bursaries Opportunities 

 
 
 

       Bus 90 west           
       Vendome Metro      

1000 Old Orchard Montreal, QC H4A 3A4 

Fall Session 
Limited 
Space ! 

APPLY ONLINE www.SHADD.com or call 514∙484∙0485 

REGISTER Today 

ccounting (Day and Evening)  
Assistance in Health Care Facilities (Day and Evening) 

Computerized Secretarial Program (Day) 
Starting a Business (Evening) 

با حتصیل امروز
فردای روشن را ضمانت کنید

Tuition Free 
Loans & Bursaries Opportunities 

 
 
 

       Bus 90 west           
       Vendome Metro      

1000 Old Orchard Montreal, QC H4A 3A4 

Fall Session 
Limited 
Space ! 

APPLY ONLINE www.SHADD.com or call 514∙484∙0485 

REGISTER Today 

ccounting (Day and Evening)  
Assistance in Health Care Facilities (Day and Evening) 

Computerized Secretarial Program (Day) 
Starting a Business (Evening) 

همه ی پسران 
»فرشته«ای واقعی!

در شــماره پیش، پیامد متنی 
که به مناسبت  »روز پدر« در 
صفحه 17، مرتکب شدم، تنی 
چند تن از عزیزان مونتریالی در 

تماس های تلفنی به این موضوع 
اشــاره داشتند، که در کنار حیدر 
اسدی، بانویی هم هست که زیر بار 
سخت روزهای مهاجرت و از آب و 
گل بیرون کشیدن پسرهای حیدر، 
نقشی بســیار موثر و صددرصد 
تعیین کننده داشته است؛ و نهایت 
بی معرفتی است که نام این بانو، و 
رنج او در این نوشتار کوتاه از قلم 

افتاده باشد. 
با این که آن متن به بهانه ی روز 

پدر نوشته شده بود، اما شما 
راست می گویید. 

meā culpa! 
این قلم با خضــوع و فروتنی - و 

باگوش های سرخ- پیش روی مادر 
فداکار و مهربان و نازنین کاله از سر 

بر می دارد، تعظیم می کند. 
حیــدر در یک تمــاس تلفنی از 
همسر فداکارش می گوید: خانم 
همانند  که  )اسدى(  فرشته كارگر 
اسمش فرشته ایست واقعی؛ یاور، 
همراه، غمخوار، نورى اســت که 
همواره بــه خانه گرمی، عطوفت، 
عشق و آرامش می دهد و تك تك ما 
را با دلی گرمتر به آینده امیدوارتر 

می کند. 
فرشته، شیر زن، مادرى بی نظیر 
و هنرمند اســت؛ شــانه به شانه 
من سالیان ســال، چه در ایران و 

هــر جایدیگر با شــور و 
با کمك  نظیر،  نیروییبی 
هــاى شــبانه روزش به 
همگی ما درس ایستادگی 

آموخت. 
یاس و ناامیدى در زندگی 
او راه نداشت. او خستگی 
ناپذیر و با قدرت، خانه ما 
را در سال های مهاجرت 
مدیریت کرد و درحقیقت، او بود 

که بچه ها را به نتیجه رساند. 
حیدر می افزاید: در برابر همچون 
همسرى، یاور و دلســوز، مادرى 
شایســته، به نوبه خود، در نهایت 
احترام بخاطر همه زحماتش و مهر 
بیکرانش سر تعظیم فرود می آورم.  
فرشته خامن، یک دسته گل نرگس 

نثار شما!
پسرها، بخاطر عمو هم که شده! 
دست او را ازجانب ما ببوسید.  با 

مهر و دوستی 
عجالتا  م. ر. 

از خودمان...   
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•
درصد مشارکت کامیونیتی در انتخاب 

کاندیداها 
این مشــارکت خیلی محدود بود. شــاید 
تعداد افرادی به طور مســتقیم در معرفی 
کاندیداها مشارکت داشتند از 30-40 نفر 
فراتر نمی رود. اول به این دلیل که سیستم 
و ایده ناآشنا است و فرصت کم برای معرفی 
آن داشــتیم و دوم از آنجا که گروه بزرگی 
به طور غیرمستقیم مشارکت می کنند یعنی 
به آنها که فعالتر هستند پیشنهاد می دهند، 
مشارکت چشم گیر نبود. تردید نداریم که 
ســال آینده این مشارکت به طور غیرقابل 

مقایسه ای بیشتر خواهد شد.
•

»سپاس« چقدر خودجوش است و در قامت 
کامیونیتی ماست؟ 

نمی دانم منظورتان از خودجوش چیست. 
اگــر به توضیحاتی که دربــاره آغاز ایده و 
پیدایش آن دادم بازگردیم هرکس می تواند 
بــرای خودش تصمیم بگیرد کــه آیا این 

حرکت خودجوش است. 
واقعیت این است که نه دولت و شهرداری 
و ارگان های رسمی و نه هیچ ارگان بزرگ 
و غریبه باجامعــه در ایده اولیه و اجرای آن 
نقش داشــته است. افرادی که آن را شروع 
کردند و »هفته« که رتق و فتق امور مالی و 
اداری را به عهده داشت، همه برای جامعه 
شناخته شده هستند. حال خواننده عزیز 
پیوند خودش بگوید خودجوش اســت یا 

نیست، یا چقدر خودجوش است. 
اینکه سپاس در قامت کامیونیتی است یا 
خیر را هم متوجه نمی شوم. به نظرم ایده ی 
آن کامال در فرهنگ ما ریشــه دارد زیرا ما 
خود را مردمی قدردان و سپاسگزار می دانیم. 
به جهت اجرا هــم هیچ اجرایی نمی تواند 

برای جامعه ما »زیادی« باشــد و اگر هم 
اجرای این دو برنامه ضعیف بوده، دوستان 
عزیز بفرمایند این گوی و این میدان با هم 

آن را در سالهای بعد بهتر کنیم.
•

بازخورد سپاس در جامعه ایرانیان مونتریال 
پیشنهاد می کنم از اعضای جامعه بپرسید 
و یا به فیس بوک برنامه مراجعه کنید که 
نظرات بســیاری روی آن پست شده و ما 
قول می دهیم هیچ نظری را حذف نکرده 
و نخواهیم کــرد. فکر می  کنم نظر یکی از 
خوانندگان که در قالب نظم بیان شده بود 
و ما در »هفته« منتشــر کردیم شاهد این 

مدعاست.
•

فروش بلیت چگونه بود. 
ســال آینده باید بهتر باشد. فروش بلیط 
امسال کمتر از نیمی از هزینه ها را پوشش 

داد. 
•

هزینه ها و گزارش مالی »گرنت«، کمک 
های جانبی، فروش بلیت و...

جشن ســال 2014  بیش از 27 هزار دالر 
هزینه دربر داشــت در حالی که مجموعه 
فــروش بلیت و حمایت های جمع شــده 
حــدود 17هزار دالر بــود. یعنی ما بیش 
از ده هزار دالر کم آوردیم. بعد از جشــن 
دو دوســت عزیز یکی به مبلغ هزار دالر و 
دیگری به مبلغ 300 دالر کمک کردند و 
بدهی ما به زیر 9هزار دالر کاهش پیدا کرد. 
در ماه جوالی آخرین قسط بدهکاری های 

سال قبل را پرداخت می   کنیم. 
امسال )ســپاس 2015( اوضاع بهتر بود. 
هزینه ها به زیر 23هزار کاهش داده شــد 
و با توجــه به حمایت طالیی فروشــگاه 
Exofruits، درآمدهــای حاصل از فروش 

بلیط و حمایت های مالی، بیش از 1۸هزار 
دالر شد. در نتیجه امسال ما بیش از چهار 
هزار دالر در منفی هستیم. به این ترتیب 
خیال مان راحت است که تا برنامه بعدی 
)مهرگان( قسط بدهکاری داریم که پرداخت 
کنیم و انشــاءاله »مهرگان« دست مان را 

خالی از بدهکاری نمی گذارد - 
نه امسال و نه سال گذشته هیچ »گرانت« 
)بورس( دولتی و غیردولتی برای این برنامه 
دریافت نکردیم. امیدوارم سال آینده موفق 

به دریافت گرانت بشویم.
----------------

در ادامه ی گفتگو، پاسخ پرسش های زیر را 
در شماره آینده بخوانید: 
حرف و حدیث و حواشی 

از میــان چند پرســش 
جانبی که به دفتر پیوند 

رسیده:
- »چــرا برنامــه ایرانی 
نیست؟« زبان مجری ها، 
انتخــاب موزیک، اعظم 

علی و... 
- در رقابت قــراردادن افرادی که بصورت 

داوطلبانه در کامیونیتی فعالند، چرا؟ 
- رزومه ی کاندیداها بروز و دقیق نبود، چرا؟  
- زبــان برنامه تقریبا بطــور کلی به زبان 

فرانسوی و انگلیسی بود، چرا؟ 
- برخی  شــعارها: »انســانم آرزوست« و 
مسوولیت های اجتماعی، بارهای »سنگین« 

دارد
- دعوت از اعظم علی، خواننده ی فیلم ضد 

ایرانی 300، چرا؟ 
- »قهــر« برخی از کاندیداهــا و امتناع از 

شرکت در برنامه  و... 

 بخش 2 پایانی در شماره آینده

گفتگو: جشن سپاس...   << ادامه از صفحه: 9

> 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 04/04/2015. 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.
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}<< ادامه در صفحه: 2۸{

جمهوری اسالمی  ...

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

در انواع گوناگون 

www.akhavanfood.com

سنتی سیالدودیمعمولی

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!

21 تیر- فرناز کمالی )زمانه(
مرگ  عدد  "یــازده"  می گوید 
یازده طناب دار در حیاط  است؛ 
وحشت  سایه  قزل حصار  زندان 
روی تمام ســالن های واحد دو 
مسئوالن  افتخار  است.  انداخته 
هم این شده که این دارها را برقی 

کرده اند.
وقتی قرار می شود در مورد برقی 
شــدن این دارها توضیح دهد، 
لحن صدایش عوض می شــود و 
ِمن ِمن کنان می گوید: »خواهرم، 
من آن جا نرفتم. هنوز نوبتم نشده 
و امیدوارم هیچ مسلمانی … اصاًل 
هیچ کافری هم پــاش به آنجا 
نرســد …، اما خب بچه هایی که 
رفته اند و گاهی برگشته اند تعریف 
می کنند. داســتان این است که 
این  از زیر پای  را  قباًل چهار پایه 
یازده نفر می کشیدند اما االن با 
فشار دادن یک … نمی دانم کلید 
گذاشتند یا دکمه …، نمی دانم … 

زیر پای آدم را خالی می کنند….«
---------

این ها حرف های یکی از زندانیان 
محکوم بــه اعدام محبــوس در 
واحد دو زندان قزل حصار اســت. 
یکی از هزاران نفــری که از یک 
طرف زمزمه های مرتبط با تغییر 
قوانین مربــوط به مجازات جرائم 
مواد مخدر و حذف اعدام، بیش از 
گذشته به زندگی امیدوارشان کرده 
و از طرف دیگر، سرعت اجراهای 
احکام اعدام که نسبت به گذشته 
افزایشی بی ســابقه داشته، ترس 
و وحشــت از قربانی شدن در این 
مقطع زمانی را به جان شان انداخته 

است.
تنهــا در 17 روز از مــاه خرداد، 
206 نفر اعدام شده اند که به طور 
متوســط می شــود حدود هر دو 
ساعت یک نفر و این یعنی "فله ای 

شدن" اعدام.

نگهداری محکومان بــه اعدام در 
شرایطی اسفبار

شرایط نگهداری زندانیان محکوم 
به اعدام نیز اســفبار است . یکی 
از آن ها به رادیــو زمانه می گوید: 

»اینجا خدا آنتن نمی دهد!«

او وضعیــت زندگی محکومان به 
اعــدام را چنین توصیف می کند: 
»اینجــا آخــر دنیاســت. اینجا 
آخــر بدبختی ســت. تــوی یک 
کثافت خانه ای گیر کرده ایم که خدا 
شاهد است وقتی نوع نگهداری ما 
را اینجا ببینید، خجالت می کشید 

که اسم آدم روی ما بگذارید. ما به 
زندگی گوسفند حسادت می کنیم. 
دیگر خودتان تا آخرش را بخوانید. 
همه ما اینجا یک حالت روانی پیدا 
کرده ایم. فکرهامان خراب شــده. 
حکم ها سنگین، قانون غیر انسانی، 

نا عادل.  قاضی ها 
اعصابی  دیگــر 
نمانده.  ما  برای 
ســر هر چیزی 
دعوایمان  هم  با 
روی  می شــود. 
اعصاب خودمان 
کنتــرل نداریم. 
ســر هر چیزی 
را  فکــرش  که 

بکنید. از لواشــک گرفته تا صف 
دستشــویی و حمام و فروشگاه و 
پتو …، با همدیگر دعوا می کنیم. 

زندگی می کنیم.  عین جنگلی ها 
خودزنــی می کنیم. خودکشــی 
می کنیم، همین یک هفته پیش 
یکی از بچه ها پنج گرم شیشــه 
خورد و خودکشی کرد. یا بچه ها 
متــادون جمــع می کننــد 40 
سی سی، 50 سی سی می خورند و 
می روند به خواب ابدی. آدم توی 
خواب بمیرد بهتر از این است که 
با طناب خفه بشود و شلوارش را 
خیس کند و چشم ها و زبانش بزند 

بیرون. دروغ می گویم؟«

ماه گذشته که اجرای احکام اعدام 
سرعتی بی سابقه پیدا کرد، بسیاری 
از اعدامیان از ترس جانشــان، در 
حیــاط زندان  قزل حصــار جمع 
شــدند و با خواندن دعای توسل 
و نماز دسته جمعی خواهان عفو 
شدند. این تحصن در حیاط زندان 
اما نه تنها برایشان چاره ساز نشد، 
بلکه فردای آن روز ده ها نفر پس 
از انتقال به قرنطینه، بدون اطالع 
به خانواده های شان و مالقات آخر، 
اعدام شدند و دیگر زندانیان محکوم 
به اعدام هم از ســوی مســئوالن 
تهدید شدند که اگر دوباره چنین 
اقداماتی انجام دهند، حکم آن ها 
نیز خارج از نوبت اجرا خواهد شد.

یکی از محکومان به اعدام می گوید: 
»از تلخ تریــن اتفاق های زندگی ام 
بود. 60 نفر را که در حیاط دست 
در دســت هم دعای توسل و نماز 
می خواندند و درخواست بخشش 

داشتند، به انفرادی بردند. فرصت 
خداحافظی و حاللیت گرفتن هم 
ندادند. در عرض یک هفته همگی 
اعدام شــدند به جــز یک نفر که 
اصلیت عراقی داشت به نام جاسم. 
فقط جاســم از آن گروه به کمک 
پیدا  نجات  عراق  سفارت 
کــرد و قرار شــد با یک 
زندانــی ایرانــی در عراق 

مبادله شود.«
کرج،  قزل حصار  زندان 
یکــی از بزرگ تریــن 
خاورمیانه  زندان هــای 
است که نه تنها بیش ترین 
زندانیان محکوم به اعدام 
در ایران -اکثــراً با جرائم 
مربوط بــه مواد مخدر- را در خود 
جای داده است، که بیش تر احکام 
اعدام در اســتان تهــران و البرز، 
به خصــوص اعدام های جرائم 
مربوط به مواد مخدر نیز در این 
زندان انجام می شود و در واقع، 
زندانیان محکوم به اعدام دیگر 
زندان ها هم، هنگامی که موعد 
اجرای حکم شان فرا می رسد، 

به قزل حصار منتقل می شوند.

آمار اعدام ها در سه ماه اول سال 
جاری

به گفته سازمان حقوق بشر ایران، 
در سه ماهه  نخست سال جاری، 
بر اساس آمارهای غیر رسمی  243 
نفر و بر اساس آمارهای رسمی و 
طبق اعالم مراجع و ســایت های 
دولتی،  144 نفر اعدام شــده اند. 
این در حالی است که سال گذشته 
و در همین بــازه  زمانی، 136 نفر 
اعدام شــده بودند که 62 مورد از 

آن ها رسمًا اعالم شده بود.
طبق گــزارش همین ســازمان، 
53درصد اعدامیان در سال گذشته 
شامل افراد متهم به جرائم مربوط 
به مواد مخدر، 26 درصد به اتهام 
قتل، ســه درصد به اتهام افســاد 
فی االرض و 1۸ درصد به اتهام های 

نامشخص بوده است.
بر اساس این آمارها، پیداست که 
دولت حســن روحانــی علی رغم 
شعارهای انتخاباتی خود و خواست 
بســیاری از رای دهندگان به او، 
توجــه چندانی به مســاله نقض 
حقوق بشر و به ویژه مجازات اعدام 
در کشور نداشته است و وضعیت 
در این خصوص بــه مراتب بدتر 
شده است. تمرکز دولت تا به حال 
صرفًا روی مســائل بین المللی و 
به خصوص مذاکرات هسته ای بوده 

است.

تنها در 17 روز از 
ماه خرداد، 206 
نفر اعدام شده اند 
که به طور متوسط 
می شود حدود هر 
دو ساعت یک نفر 

و این یعنی "فله ای 
شدن" اعدام.

دارهای 
برقی، 

دستاورد 
دستگاه 
قضایی

__________
حذف اعدام در جرائم 
مربوط به مواد مخدر؟!

___________
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هوشمندانه تر خرج کنید!

}<< ادامه در صفحه: 31{

فریبرز رجبیان:مونتریال
facebook.com/fariborz.rajabian

f1970f@yahoo.com
twitter: @freddyra

»»»»   زندگی   ««««

هنر پول خرج کردن: 
کمتر خرج نکنید، 

---------------------
پرســش و پاســخ با پژوهشگران 
دان  الیزابــت  رفتارشناســی، 
)Elizabeth Dunn( و مایکــــــل 

)Michael Norton( نورتون
---------------------

همیشه درمورد کسب، پس انداز و 
سرمایه گذاری پول سعی می کنید 
از توصیه های متخصصین امور مالی 
و اقتصادی کمک بگیرید؛ اما وقتی 
نوبت به خرج کردن پول می رسد به 

نظر خودتان عمل می کنید! 
الیزابت دان دانشمند رفتارشناسی 
دانشــگاه بریتیش کلمبیا و مایکل 
نورتون از دانشکده بیزنس هاروارد 
در کتاب خود »علــم خرج کردن 
هوشمندانه« این نیاز شما را برآورده 

کرده اند. 
آنها با تحقیقاتی که در این راســتا 
انجام داده اند، توصیه هایی کاربردی 
برای نحوه پول خــرج کردن ارائه 
می کننــد که کمکمــان می کند 
پولمان را در جهت شادی و آرامش 

بیشتر خرج کنیم.

• خرید کــردن تقریبًا به یک 
وسواس ملی تبدیل شده است. 
بزرگتریــن باور نادرســت ما 
نحوه پول خرج کردن  درمورد 

چیست؟
- مایکل نورتون: همه می دانند که 
پس انداز کردن پول کار خیلی خیلی 
سختی اســت چون برای این کار 
باید دست از خیلی چیزها بکشید. 
خرج کردن پــول کاری فوق العاده 
لذت بخش اســت. اینکه پولتان را 
برای چیزی خرج می کنید که متعلق 
به شما می شــود حسی فوق العاده 
می دهد. مــردم تصور می کنند که 
خریدن چیزهای مختلف شادترشان 

می کند.
- الیزابت دان: اما چیزی که فراموش 
می کنیم این است که پول به تنهایی 
یک هدف نیست. باید وسیله ای باشد 
برای رساندن ما به هدف هایمان. باید 
طوری استفاده شود که خوشبختی 
و شــادی عمومی ما را در زندگی 

ایجاد کند.

• شما در کتابتان 5 اصل درمورد 
اینکه چطور هوشمندانه تر خرج 
کنیم که شادتر و خوشبخت تر 
یکی  می کنید.  ارائه  شــویم 
از توصیه هایتــان »خریــدن 
می توانید  اســت.  تجربه ها« 
بیشــتر در این زمینه توضیح 

دهید؟
- مایکل نورتون: تحقیقات نشــان 
می دهد که در بیشتر موارد تجربیات 
خرید کردن، خریدن کاالهای مادی 
است. مثاًل یک تلویزیون فوق العاده 

2000 دالری می خرید. به محض 
اینکــه آن را روی دیوارتــان نصب 
می کنید، قدیمی می شود. تلویزیونی 
جدیدتــر وارد بازار می شــود که از 
تلویزیون شــما بهتر اســت و آرزو 
می کنیــد کــه کاش آن تلویزیون 
را داشــتید. اما در نظر بگیرید که 
پولتــان را صرف خریــدن تجربه 
کنید. همــان 2000 دالر را صرف 
رفتن به مسافرت کنید. ممکن است 
بگویید که خوب خریدن تلویزیون 
بهتر اســت چون در نهایت برایتان 
مانده است اما به این فکر کنید که 
تا بحال چند بار به خاطره خریدن 
تلویزیونتان فکر کرده اید درحالیکه 
خاطرات آن مسافرت همیشه با شما 
می ماند. ارزش واقعی تجربه در همان 
لحظه هویدا نمی شود، بلکه بعداً به 
ارزش آن پی می برید. و همانطور که 
نتایج یک تحقیق نشان می دهند، 
خاطرات مــا روز به روز در نظرمان 
زیباتر و بهتر می شوند. بنابراین وقتی 
تلویزیونی که خریده اید روز به روز 
کهنه تر و از مد افتاده تر می شــود، 
خاطراتتــان در ذهنتــان بهتــر و 

لذت بخش تر می شوند.

•  چطور می تــوان رفتارهای 
فــردی را در زمینه عادت های 

پول خرج کردن تغییر داد؟
- مایکل نورتون: تحقیقات نشــان 
می دهد که خریدهای مادی شاید 
شــادی مان را کمتــر نکنند، البته 
ممکن است اینکار را هم بکند، اما 
نکته اینجاســت که فایده چندانی 
هم برایمان ندارند. به جای خریدن 
چیزهایــی که فرهنــگ و جامعه 
می گویــد باید بخریــم چون مهم 
هستند، مثل یک خانه بزرگتر، یک 
ماشین جدید و از این قبیل، ما سعی 
داریم به مردم بگوییم قبل از اینکه 
کیف پولشان را برای خریدن چیزی 
از جیب یا کیفشــان دربیاورند، از 
خودشان سوال کنند، »آیا با خریدن 
این چیز بیشترین شــادی را برای 
خودم می خــرم؟« و اگــر اینطور 
نیست، از آنها می خواهیم همان پول 

را به طریقی دیگر خرج کنند.
- الیزابــت دان: گاهی اوقات، وقتی 
کاالیــی را می بینید، همان لحظه 
شــما را بــه هیجان مــی آورد اما 
وقتی کمی بین خودتان و آن کاال 
فاصله می اندازید، باعث می شود در 
دام خریــدن آن نیفتید. وقتی یک 
کاالی فوق العاده در مرکز خریدی 
می بینید، با خودتــان فکر کنید، 
»خوب می تونــم االن این رو بخرم 
اما می تونم هم صبر کنم. و اگر بعد 
از گذشــت یک هفته باز هم آن را 

همینقدر خواستم، می خرمش.«

•  شــما در کتابتان به نکته ای 
ما  وقتی  که  می کنید  اشــاره 
انجام  خریــدی  می خواهیم 
ارزش  عامل  هیچوقت  دهیم، 
زمان را مد نظر قرار نمی دهیم. 
این زمینه  چطور می توانیم در 

هوشمندانه تر عمل کنیم؟
- مایکل نورتون: تصور کنید که یک 
نفر یک خانــه بزرگ می خرد. یک 
خانه بزرگ شاید چیزی فوق العاده 
به نظر برسد. مشکل اینجاست که 
خانه های خیلــی بزرگ معمواًل در 
مرکز شهر نیستند و به همین دلیل 
با خریدن آن خانه مجبور می شوید 
که هزینه بنزین بیشتری هم برای 
رسیدن به محل کارتان صرف کنید. 
تحقیقات نشان می دهد که ماندن 
در ترافیک و رفت وآمدهای شهری 
یکی از بدترین مخرب های شادی 
انسان هاســت. آیا واقعًا می خواهید 
شادی و وقت خودتان را با خریدن 
آن خانــه تلف کنیــد؟ وقتی یک 
تلویزیون می خرید چه؟ خودتان را 
متعهد می کنید که ساعت ها نشسته 
و وقتتان را صرف زل زدن به دیوار 

کنید!
- الیزابــت دان: عوض کردن روش 
صرف کردن زمانتان یکی از راه های 
رســیدن به خوشــبختی است اما 
بیشــتر وقت ها ما به پــول بعنوان 
هــدف نهایی مان نــگاه می کنیم. 
اگر به جای ایــن، وقتمان را هدف 
نهایی مان بدانیم، به طریقی متفاوت 
به اینگونه خریدها نگاه خواهیم کرد. 
آنوقت می توانیم در زمان خرید، یک 
قدم عقب برداشته و بگوییم، »اگر 
پس انداز کردن این 10 یا 20 دالر 
از نظر زمانــی ارزش خرج کردن را 
دارد؟« وقتــی زمــان را مهمترین 
متغیر وابســته در نظــر بگیرید، 
دیدگاهتان به زندگی به کلی تغییر 

خواهد کرد.

که  روش هایــی  از  یکــی   •
هوشمندانه  کردن  خرج  برای 
پیشــنهاد می کنید این است 
بعداً  کنیم،  پرداخت  »االن  که 
مصرف کنیم«. آیا باید کارت های 

اعتباری مان را دور بیندازیم؟
- الیزابــت دان: دنیای امروز امکان 
خریــد در زمان حال و پرداخت در 
آینده را به راحتی امکان پذیر کرده 
است. اما تحقیقات نشان داده است 
که بدهی یکی از منفی ترین تاثیرات 
را بر شــادی انســان ها می گذارد. 
مردم به طــور روزانــه و مداوم به 
بدهی هایشان فکر می کنند. وقتی در 
حال رانندگی هستید یا به پیاده روی 
رفته اید چه چیزی به ذهنتان خطور 
می کند؟ کوه بدهی هایتان. بهترین 

شیلی قهرمان 
کوپا آمریکا شد

کوپا  رقابت هــای  فینال   
تیم های  میــان  آمریــکا 
فوتبال شــیلی و آرژانتین 
برگزار شد  در ســانتیاگو 
که در پایان 90 دقیقه این 
بازی با تســاوی بدون گل 

خاتمه یافت و بازی به وقت های 
اضافه کشیده شد. در وقت های 
اضافه هم توپی از خط دروازه ها 
عبور نکرد تا ضربات پنالتی تیم 
قهرمان را مشــخص کند و در 
این ضربات در نهایت شیلی با 
نتیجه 4 بر یک پیروز شــد و 

برای اولین بار عنوان قهرمانی 
این مسابقات را بدست آورد.

دو تیــم در نیمــه اول بازی 
نمایش  بــه  را  پربرخــوردی 
گذاشتند و حتی آنخل دی ماریا 
ستاره منچستری آلبی سلسته 
دچار مصدومیت شد و باالجبار 
زمین بازی را ترک کرد اما در 
نهایت توپی از خــط دروازه ها 

نگذشت.
در نیمه دوم شاگردان مارتینو تا 
حدودی توانستند فشار ابتدای 
بازی را دفع کنند و خطراتی را 
روی دروازه شیلی ایجاد کردند 
اما مهمترین فرصت در دقیقه 
92 برای آرژانتین به هدر رفت.

پاس طالیــی الوتــزی برای 
هیگواین این مهاجم سابق رئال 
را مقابل دروازه خالی شــیلی 
قرار داد امــا هیگواین ناباورانه 
این فرصت را از دســت داد تا 
در نهایت بازی با تساوی بدون 
گل خاتمه یابد تا این دیدار به 

وقت های اضافه کشیده شود.
نیمــه اول وقت های اضافه هم 
گلی در برنداشت و مهمترین 
اتفاق این نیمه اشتباه عجیب 
ماســکرانو بود که الکســیس 
سانچس را در موقعیت تک به 
تک با دروازه بان آرژانتین قرار 
داد اما ضربه مهاجم آرسنال با 
فاصله اندک از باالی دروازه به 

بیرون رفت.
در نیمــه دوم وقت های اضافه 
هم توپــی از خــط دروازه ها 
نگذشت تا این بازی به ضربات 

پنالتی کشیده شود.
در این ضربات شــیلی موفق 
ظاهر شد و با نتیجه 4 بر یک 
پیروز شــد و بــرای اولین بار 
عنوان قهرمانی کوپا آمریکا را 

بدست آورد.
لیونل مسی هم که برای دومین 
سال متوالی با تیم ملی آرژانتین 
به فینال رســیده بود پس از 
ناکامی در جام جهانی در ک.پا 
آمریکا هم ناکام ماند تا همچنان 
در حسرت کسب جام با آلبی 

سلسته باقی بماند.
منچستر یونایتد با 

بایرن مونیخ بر سر 
انتقال شواین اشتایگر 

به توافق رسید
برای  منچستریونایتد  باشگاه   
شواین اشتایگر  باستین  انتقال 
فبــک  ها
ملی پوش تیم 
مونیخ  بایرن 
با این تیم به 

توافق رسید.
گفته می شود 
ایــن بازیکن 
30 ســاله به 
بایرن  باشگاه 
مونیخ اعــالم کــرده بود که 
قرارداد خود را با این باشــگاه 
کــه در ســال 2016 به پایان 

می رسید، تمدید نخواهد کرد.
کارل هانس رومینیگه، رئیس 
باشــگاه بایرن مونیخ، در مورد 
شواین اشتایگر گفته است: "ما 
با باشگاه منچستریونایتد بر سر 
انتقال شواین اشتایگر به توافق 

رسیدیم."
شواین اشــتایگر از سال 2002 
که بــرای اولین بار برای بایرن 
مونیخ به میــدان رفت، 536 
بازی برای این باشگاه انجام داده 

است.
رئیس باشــگاه بایرن بــا ابراز 
نارحتی از جدایی این بازیکن 
گفت: "این تصمیم برای باشگاه 
تاسف آور است چرا که باستین 
جایگاه ویژه ای در بایرن مونیخ 

او  دارد. 
موفقیت های 
متفاوتی را در 
دوران بــازی 
خود کســب 
حاال  و  کرده 
در آخر دوران 
خود  فوتبال 
دنبــال  بــه 

چالشی جدید است."
با اشــاره به  آقــای رومینگه 
این موضوع که باشــگاه بایرن 
مونیخ تالش زیادی برای حفظ 
شواین اشتایگر کرده، گفت:" ما 
سعی کردیم تا او را برای ماندن 
در بایرن مونیخ قانع کنیم اما از 
سوی دیگر متوجه این موضوع 
بودیم که بازیکنی با 17 ساله 
سابقه حضور در بایرن همچنان 
خواهان کســب تجربه جدید 

است."
از  یکــی  اشــتایگر  شــواین 
بازیکنان اصلی فهرست خرید 
فصل  برای  منچســتریونایتد 
جدید بود، این تیم همچنین 
خواهان جذب سرجیو راموس 
مدافــع تیم رئــال مادرید هم 

هست.

باشگاه  سایت  وب 
یونایتد  منچستر 
پیوستن  مورد  در 
هافبــک تیم ملی 
تیم  این  به  آلمان 
کوتاهی  اطالعیه 
که  کرده،  منتشر 

در آن آمده است:
منچستریونایتد   "
با شــادمانی، توافق این باشگاه 
با بایرن مونیخ را بر سر انتقال 
باســتین شواین اشتایگر اعالم 
می کنــد، انتقــال نهایی این 
بازیکن منوط به انجام معاینات 
پزشــکی و توافق دو طرفه با 

بازیکن خواهد بود."
لویی فان خــال در زمانی که 
هدایت بایرن مونیخ را در بین 
ســال های 2009 تا 2011 بر 
عهده داشــت، مربی شــواین 

اشتایگر در بایرن بود.
هافبک تیم ملی آلمان به این 
تیــم در جام جهانــی برزیل 
قهرمان شــد، این بازیکن یک 
قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، 
هشت قهرمانی در بوندس لیگا 
و هفت قهرمانی در جام حذفی 
آلمان را به همراه بایرن مونیخ 

در کارنامه خود دارد.
منچستریونایتد به غیر از شواین 
اشتایگر تنها ممفیس دپای را 
در ازای 32 میلیون پوند از پی 
اس وی آیندهوون به خدمت 

گرفته است.
ماتئو دارمیان، مدافع ایتالیایی 
تورینو، دیگر خرید تابســتانی 
لویی فان خال در تابستان است، 
او پیش از نهایی شدن انتقالش 
به منچستریونایتد، برای انجام 
آزمایشات پزشکی به منچستر 

سفر کرده است
اشک های کاسیاس 
در روز وداع با رئال 

مادرید

ایکر کاسیاس از دقایقی پیش 
در نشســت خبری ای که به 
منظور خداحافظی او با هواداران 
رئال ترتیب داده شــده حضور 

یافته است.
بــه گــزارش "ورزش ســه"، 
کاســیاس پیش از شروع این 
کنفرانــس خبری، به شــدت 
بغض کــرده بــود و زمانیکه 
عکاسان  و  روبروی خبرنگاران 
قرار گرفت، بــه همین دلیل 
نتوانست برای دقایقی صحبت 
کند. او سپس کنترل خود را از 
دست داد و شروع به گریستن 
کرد.کاسیاس پس از 25 سال 
باشــگاه رئال را تــرک کرده و 
از فصل بعد بــرای پورتو بازی 

خواهد کرد.
•

در دو هفته ای که گذشت... 
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 مي توانيم بگوييم همه كتيبه هاي ش�ما جزو 
كارهاي ارزش�ي هس�تند و آخرين اثرتان نيز 
موضوعي انس�اني و فراملي دارد؟ درباره كتيبه 

نلسون ماندال براي خوانندگان مان بگوييد.
كتيبه نلس��ون ماندال تابلويي اس��ت متش��كل از 
16 پ��ازل 40×40 ك��ه 8 قطعه آن را س��ال پيش به 
س��فارت آفريقاي جنوبي تقديم كردم و 8 قطعه ديگر 
را نيز امس��ال به انجام رس��اندم و در قالب يك كتيبه 
درآوردم. قرار بود با حضور س��فير آفريقاي جنوبي به 
همراه آقاي جاللي، نماينده مردم شاهرود در مجلس 
ش��وراي اسالمي در شاهرود رونمايي و به مردم كشور 
آفريقاي جنوبي تقديم ش��ود؛ به داليل��ي اين امر رخ 
نداد. موض��وع كتيبه هم گدازه هاي انس��اني اس��ت، 
گدازه هايي به رنگ سياه كه سنگ هايش را از كوه هاي 
 دماوند و الموت آورده و آماده سازي كرده ايم. در دماي 
هزار و 100 درجه پخته و با تركيباتي از شيشه و لعاب 
در 16 قطعه ساخته ايم. بيش از 2 سال است كه روي 

آن كار مي كنم.
 چه نمادهايي براي بيان دردهاي انساني به كار 

گرفته ايد؟
چند خوش��ه گندم، تكه اي از س��نگ آتشفشاني 
كه به صورت فرياد طراحي ش��ده، گلدان شكسته كه 
گل هاي آن پرپر ش��ده و چند تكه سنگ سوخته كه 

فرياد مي زنند، تنگ ماهي شكس��ته كه فرياد مي زند، 
سيب و انار له شده زير پا كه فرياد مي زند و... اينها كه 
هر كدام نماد يك واقعيت خارجي به شمار مي رود در 
مجموع بيانگر دردهايي است كه در جوامع بخصوص 

در آفريقا وجود دارد.
 حاش�يه نگاري هاي تابلو با چ�ه هدفي انجام 

شده است؟
معتقدم همي��ن دردهايي كه در تكه تكه هاي پازل 
اين تابلو بيان شده، منجي مي طلبد و به همين دليل 
در حاشيه تابلو دعاي فرج را نوشته ايم. در قسمت باالي 
 تابلو نيز آيه 13 س��وره حجرات، در يك طرف ش��عر 
»بن��ي آدم اعضاي يك پيكرن��د/ كه در آفرينش زيك 
گوهرند« و در قسمت پايين تابلو نيز 2 تمثال از نلسون 
ماندال را كار كرده ايم و در وسط آن نوشتيم »همه وقتي 
درد دارند فرياد مي كش��ند، تقديم به ماندال كه وقتي 

فرياد داشت، درد كشيد. «
البته قرار است دستنوش��ته اي را نيز همراه با اين 
كتيبه به م��ردم آفريقاي جنوبي تقديم كنم و بگويم: 
»ببخشيد دس��ت هايي را كه در سايه مجسمه آزادي، 
آزادي را از شما گرفتند،  ببخشيد دست هايي كه پول 
را ساختند و پول، شما را مجبور كرد كفش ديگران را 
واكس بزنيد، ببخشيد دست هايي را كه به رنگ باروت 
به سرزمين تان آمد، دل هايتان را كاويد و به رنگ الماس 

بيرون رفت، دست هاي من مي خواهد دست هاي دربند 
تو را ترس��يم و ستايش كند وقتي فرياد داشتي و درد 
كشيدي. دست هاي من مي خواهد نگاه تو را تقديس 
كند كه جزو منتظران است و قدرت وااليت را كه گفتي 

نمي بخشم،  اما مي گذرم. « 
 س�اخت اي�ن گون�ه كتيبه ها زم�ان و هزينه 
 زيادي مي ب�رد، هزينه اين تابل�و از كجا تأمين 

شده است؟
ماندال را از اين جهت دوست دارم كه به اجراي آيات 
قرآن اقدام كرده و در درون پوس��ت سياه رنگش،  دلي 
چون مرواريد سفيد و پاك دارد، بنابراين هزينه هاي اين 

تابلو را از درآمد شخصي خودم تأمين كرده ام.
 ش�ما كتيبه هايي نيز براي امام حسين)ع( و 
امام عل�ي)ع( و خليج فارس داش�ته ايد، اينها 

اكنون در چه وضعيتي به سر مي برند؟
اي��ن كتيبه ها اكنون در محوطه انجمن س��فال و 
سراميك ش��اهرود در تابستان و زمستان زير آفتاب و 
باران قرار دارند. تابلوي امام علي)ع( 4 س��ال اس��ت و 
خشت امام حسين )ع( با 2 سانت ضخامت، 6 مترمربع 
مس��احت و يك تن وزن نيز يك سال است در حياط 
انجمن نگهداري مي شود. يك علم تزئين شده با سفال 
و طالي پخته شده، دست هاي حضرت عباس )ع( در 
حال برداشتن آب، يك سيب و حكايت عشق و تشنگي 

و در واقع قصه آب و وصال، المان هايي هس��تند كه در 
خشت امام حسين)ع( به كار رفته است. 

كتيبه خليج فارس نيز خوشبختانه به زودي از آسيب 
دور مي شود چرا كه به سردار يكتا تقديم شده و بعد از 

اين سرنوشتش به دست اين دوست رقم مي خورد.
 كتيبه امام رضا)ع( اكنون در چه مرحله اي از 

ساخت به سر مي برد؟
خش��ت امام رضا)ع( تقريبًا مراح��ل پاياني كار را 
مي گذراند. اين خش��ت با طرحي الهام گرفته از قالي،  
8 مترمربع مس��احت دارد و با دارا بودن 4 لچك نقش 
32 آهو در آن انداخته خواهد شد. در ميان اين خشت 
نيز شمس��ه )س��تاره ايراني 8 پر( كار خواهد شد كه 
نق��ش گنبد و بارگاه امام رضا با تزئي��ن طال را در دل 
 خود دارد. حديث سلسلئ الذهب نيز در اطراف شمسه 

 و آيه 55 و 56 سوره مائده در حاشيه كل تابلو حكاكي 
مي شود و با لعاب زرين فام دوره سلجوقي و غازمغازي 
 لعاب مي خورد. در انتهاي تابلو هم عبارت »السالم عليك 

با ابا عبداهلل« نوشته مي شود.
 اين خش�ت چه زماني به طور كامل س�اخته 
مي ش�ود و قرار اس�ت در كج�ا از آن نگهداري 

كنيد؟
تصميم دارم اين كتيبه را به شهر عشق و انديشه، 
شهر مشهد تقديم كنم و از اين رو آن را به آستان قدس 
تحويل خواهم داد. در اين مسير نيز مديرعامل سازمان 
حمايت از ايرانيان خارج از كش��ور،  دكتر مؤمني راد و 

وزير ارشاد مرا حمايت كرده اند.
 چه متريالي در اين كتيبه به كار رفته است؟

متري��ال اين كتيبه س��فال اس��ت ك��ه از لعاب و 
اكس��يدهاي فلزي، معدني و طال به صورت پودر مايع 
براي تزئين آن استفاده شده و ورق نقره،  آهن و چوب 

براي زيرساخت هاي قاب به كار رفته است.
به دليل سطح گسترده كتيبه و از آنجايي كه بايد 
آتش به صورت يكنواخت به تمام س��طح برسد پخت 
آن در كوره هاي تونلي و شاتل صورت مي گيرد و امكان 
ساخت با ش��يوه نيوتني وجود ندارد. البته بارها پيش 
آمده كه تمام زحمات ما با شكستن قالب اوليه كتيبه بر 
باد رفته، اما ما نااميد نشده ايم و دوباره آن را ساخته ايم. 
 با وجود س�ختي  هاي س�اخت اين كتيبه هاي 

بزرگ، چرا اين گونه كارها را ادامه مي دهيد؟
حجم عشق،  حجم اعتقاد و حجم كار تنها با امكانات 
مادي سنجيده نمي شود،  حكايت اين كتيبه ها حكايت 
سيمرغ است. در يك كالم بگويم: »مي خواهي سيمرغ 
شوي، بايد هفت شهر عشق، هفت خان رستم و هفت 
ب��ر و بحر را بپيماي��ي و هفت موضع را در س��جودي 
طوالني به خاك بيااليي و هفت دور طواف عشق را، تا 
رهنما شوي،  گيرم كه رهنما شدي، راه را مي شناسي، 

حجاب راه تويي حافظ از ميان برخيز.«
 تاكنون نمايشگاهي از كارهايتان داشته ايد؟

در س��ال 90 ورك ش��اپ هاي س��فال فس��تيوال 
بين المللي فجر در شاهرود برگزار شد و كارها به واسطه 
نمايش دائمي در داخل محوطه انجمن در معرض ديد 
قرار داشت. اكسپوها نيز فرصت مناسبي براي نمايش 
و عرضه آثار سفالين هستند، اما متأسفانه سفال جزو 
صنايع دستي به شمار آمده و از اكسپو خارج شده كه 

اين ظلم بزرگي به اين هنر است.
 چه آثار ديگري قرار است با دستان شما نقش 

هستي بگيرد؟
كار بعدي كه عالقه دارم آن را انجام دهم و نيازمند 
همكاري مس��ئوالن هستم، ساخت ركن يماني كعبه 
است. همگان از مظلوميت اين ركن در معرفي به حجاج 
خبر دارند و با توجه به تالش وهابيت در مخفي ماندن 
ش��كاف كعبه مي خواهم نمونه اي از آن را با سفال و با 
لعاب فس��فري رنگ ساخته و عكس آن را در اينترنت 
بگذارم. براي اين كار هم بايد هماهنگي هاي بين المللي 

براي بازديد من از موزه مكه صورت گيرد. 
اثر ديگري كه تمايل بس��ياري به خل��ق آن دارم، 
حكاكي قرآن در يك خط است كه در زمره نازك ترين 
خش��ت هاي دنيا قرار مي گيرد و براي اين كار به ليزر 
ني��از دارم كه وزير س��ابق ق��ول تهي��ه آن را داده بود. 
 س��اخت برج افتخار هس��ته اي را نيز در آينده نزديك

آغاز خواهم كرد.
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ازاینپنجره

سفال در تاريخ
س��فالگري و سفالينه ها از آنجا كه اطالعات وثيقي در خصوص شرايط اجتماعي و 
اقتصادي يك دوره يا يك منطقه را به باستان شناسان ارائه مي دهند، از جايگاه ويژه اي 
براي شناخت زندگي، دين، تاريخ و روابط اجتماعي سكونتگاه هاي گوناگون با يكديگر 

برخوردارند.
ش��ايد بتوان ادعا كرد نخستين صنعت دست ساز بشر هنر سفالگري است، هنري 
برخاسته از طبيعت و در ارتباط تنگاتنگ با محيط جغرافيايي بشر كه با ورود چرخ و 
نخس��تين نشانه هاي صنعت، رنگ ديگري گرفت اما با گذشت هزاره هاي بسيار برآن، 
س��فالگري همچنان جزو صنايع دستي به شمار مي رود كه هنر دست انسان آن را در 

زندگي به كار مي آورد. 
زماني كه انس��ان به ضرورت زندگي به خاصيت چس��بندگي خاك رس پي برد، 
نخس��تين گام هاي هنر س��فال و سراميك را برداشت. بر اس��اس قراين موجود تاريخ 
سفالگري در ايران از هزاره دهم پيش از ميالد آغاز شده و مردمان آن دوران عالوه بر 
كش��اورزي براي كارهاي روزانه و مراسم مذهبي، اشياي گوناگوني را ساختند كه پس 
از قرن ها تكامل و كش��ف آتش به شكل سفال درآمد. بعدها نقش و نگارهايي را روي 
اين ظروف حك كردند تا شكل متفاوت تري از ظروف سفالين پيشين داشته باشند و از 

رنگ ها نيز براي تكامل اين هنر استفاده كردند.
كوزه و پياله بيشترين سفالينه هاي به دست آمده در تاريخ است. خاستگاه اين هنر 
گر چه به درستي آشكار نيست ولي از روي يافته هاي كهن، سرزمين باستاني سومر را 
آغازگر اين هنر مي دانند. البته كشف تمدن جيرفت ترديدهايي در مورد اين نظريه ايجاد 
كرده است. لوحي كه در جيرفت كشف شد براي مطالعه به امريكا و فرانسه فرستاده 
شد كه توسط استادان شيكاگو و پاريس رمزگشايي شد كه نتايج نشان داد اين منطقه 

۳۰۰سال از خط نوشتاري تمدن شوش قديمي تر است.
ايران به دليل قرارگيري در مس��ير كاروان هاي تجاري و تمدن هاي كهن از ديرباز 
تحوالت گوناگون سفال را به خود ديده و تحقيقات باستان شناسي نيز 4 منطقه عمده 

توليد سفال را در ايران شناسايي كرده است.
غرب كوه هاي زاگرس و نواحي لرستان و نواحي جنوب درياي خزر آغازگر سفالگري 
در ايران بوده اند. ش��مال غرب كش��ور و نيز جنوب شرق ش��امل كرمان و سيستان و 
بلوچستان نيز ديگر مناطق را شامل مي شود و نواحي كويري ايران را نيز مي توان به آن 

اضافه كرد كه قدمت ساخت سفال در آن به ۸ هزار سال پيش از ميالد بر مي گردد.
در تمدن بوجود آمده از سوي ساكنان بين النهرين در حدود 10 هزار سال پيش به 
س��فال هاي ظريف و قرمز رنگ برمي خوريم كه با گسترش آن در مناطق ديگر دنياي 
كهن، نمونه هايي از آن را در ش��رق درياي مديترانه تا دره رود سند مي بينيم. از سوي 
ديگر يكي از ويژگي هاي س��فالگري فالت ايران سفال قرمز رنگ منقوش است كه در 
طول هزاره هاي پنجم و ششم قبل از ميالد در حاشيه كوير در فالت مركزي ايران شكل 
گرفت و متداول ش��د. از اين نوع سفال ها در حفاري های باستان شناسي محوطه هاي 
باستاني چشمه علي، قره تپه شهريار، اسماعيل آباد، تپه زاغه، سيلك و حصار شناسايي 
شده اند. با نگاهي به تاريخچه بلند اين هنر در دنياي باستان به اين دريافت مي رسيم كه 
چرخ سفالگري مهم ترين تحول را در هنر- صنعت سفالگري به وجود آورد و در هزاره 
چه��ارم پيش از ميالد رخ داد. با رونق فل��زكاري از نيمه هاي هزاره اول پيش از ميالد 
صنعت سفالگري رو به افول رفت به گونه اي كه سفال هاي دوران تاريخي ساده و بدون 

نقش هستند و از ظرافت دوره هاي پيشين دور شده است.
س��فال در سراس��ر دوره پيش از تاريخ ايران جريان داش��ته است. مالير، بيستون، 
كردستان و گيالن مناطقي است كه آثار سفالگري متعلق به دوران حكومت مادها را در 
خود دارد و بر اساس شواهد به دست آمده از تحقيقات باستان شناسي در سايت زيويه 
يكي از مهم ترين نوآوري ها در فناوري سفالگري و سراميك يعني ظروف لعاب دار در اين 
دوران رخ داده است. در قرن ۶ پيش از ميالد همزمان با آمدن سلسله هخامنشي نيز 
سفال ظريف با شكل هاي جديدي ساخته شده اند، حكاكي و تزئين از جمله تغييراتي 
است كه در اين دوره رخ داده است. كاوش هاي باستان شناسي پروفسور آرتور اوفام در 
چند سايت مربوط به دوران اشكاني كه برخي در خارج از ايران شناسايي شده اند، نشان 
مي دهد سفالگري در طول دوران امپراتوري اشكاني به دو گروه عمده ظروف لعاب دار و 

ظروف بدون لعاب تقسيم مي شود.
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دس�ت هاي م�ن م�ي خ��واه�د 
دس�ت هاي دربند تو را ترسيم و 
س�تايش كند وقتي فرياد داش�تي و درد 
كشيدي. دست هاي من مي خواهد نگاه تو 
را تقديس كند و قدرت وااليت را كه گفتي 

نمي بخشم اما مي گذرم

   زهرا الجوردي نيا /  دس�تانش خاك را خوب مي شناس�د و شايد همين ارتباط 
با هس�تي اوليه اس�ت كه او را به خالق و خلق پيوند مي دهد. گاه عقيده را به نقش 
مي كش�د، يك بار سرزمين را فرياد مي زند و گاهي انسانيت را با زبان سفال به گوش 
همگان مي رساند. كتيبه هايي براي حكايت عشق و دلدادگي به موال اميرالمؤمنين و 
امام حسين)ع(، خليج فارس و هويت ملي و سرزميني و امروز كتيبه اي فراتر از ايران 
و اسالم كه اخالق و انسانيت را به نقش درآورده است، همه و همه اين كتيبه ها با قلبي 

عاشق و اميدوار و زباني شاعرانه رنگ و لعاب گرفته اند. 
ب�ا م�ردي از جن�س ِگل اي�ن عاش�قانه ها ب�ه گفت وگو نشس�تيم ت�ا از آخرين اثر 
 هنرمندانه اش كه اين بار رنگ س�ياه سرزميني س�تمديده را به خود گرفته، بدانيم.

 رضا نوري، س�فالگري اس�ت كه كتيبه هايش رنگ بين المللي گرفته اما  همچنان از 
غربت آثاري مي گويد كه با حضور وزير ارش�اد وقت رونمايي ش�ده و در گوش�ه اي از 
حياط انجمن س�فال و سراميك ش�اهرود خاك بي توجهي مي خورند و حتي موزه اي 
براي تحويل گرفتن آنها به آنجا س�ر نمي زند. آثاري با ابعادي بزرگ كه نمونه اش در 
 دنيا نيز س�اخته نشده است و شايد تنها يك س�فالگر بداند كتيبه هاي 4 و 6 متري 
 چ�ه مش�قت هايي را براي س�ازنده اش به دنب�ال دارد ت�ا يكنواخت و ب�دون ترك 

از كوره خارج شود و نقش عشق بگيرد.

 مي توانيم بگوييم همه كتيبه هاي ش�ما جزو 
كارهاي ارزش�ي هس�تند و آخرين اثرتان نيز 
موضوعي انس�اني و فراملي دارد؟ درباره كتيبه 

نلسون ماندال براي خوانندگان مان بگوييد.
كتيبه نلس��ون ماندال تابلويي اس��ت متش��كل از 
16 پ��ازل 40×40 ك��ه 8 قطعه آن را س��ال پيش به 
س��فارت آفريقاي جنوبي تقديم كردم و 8 قطعه ديگر 
را نيز امس��ال به انجام رس��اندم و در قالب يك كتيبه 
درآوردم. قرار بود با حضور س��فير آفريقاي جنوبي به 
همراه آقاي جاللي، نماينده مردم شاهرود در مجلس 
ش��وراي اسالمي در شاهرود رونمايي و به مردم كشور 
آفريقاي جنوبي تقديم ش��ود؛ به داليل��ي اين امر رخ 
نداد. موض��وع كتيبه هم گدازه هاي انس��اني اس��ت، 
گدازه هايي به رنگ سياه كه سنگ هايش را از كوه هاي 
 دماوند و الموت آورده و آماده سازي كرده ايم. در دماي 
هزار و 100 درجه پخته و با تركيباتي از شيشه و لعاب 
در 16 قطعه ساخته ايم. بيش از 2 سال است كه روي 

آن كار مي كنم.
 چه نمادهايي براي بيان دردهاي انساني به كار 

گرفته ايد؟
چند خوش��ه گندم، تكه اي از س��نگ آتشفشاني 
كه به صورت فرياد طراحي ش��ده، گلدان شكسته كه 
گل هاي آن پرپر ش��ده و چند تكه سنگ سوخته كه 

فرياد مي زنند، تنگ ماهي شكس��ته كه فرياد مي زند، 
سيب و انار له شده زير پا كه فرياد مي زند و... اينها كه 
هر كدام نماد يك واقعيت خارجي به شمار مي رود در 
مجموع بيانگر دردهايي است كه در جوامع بخصوص 

در آفريقا وجود دارد.
 حاش�يه نگاري هاي تابلو با چ�ه هدفي انجام 

شده است؟
معتقدم همي��ن دردهايي كه در تكه تكه هاي پازل 
اين تابلو بيان شده، منجي مي طلبد و به همين دليل 
در حاشيه تابلو دعاي فرج را نوشته ايم. در قسمت باالي 
 تابلو نيز آيه 13 س��وره حجرات، در يك طرف ش��عر 
»بن��ي آدم اعضاي يك پيكرن��د/ كه در آفرينش زيك 
گوهرند« و در قسمت پايين تابلو نيز 2 تمثال از نلسون 
ماندال را كار كرده ايم و در وسط آن نوشتيم »همه وقتي 
درد دارند فرياد مي كش��ند، تقديم به ماندال كه وقتي 

فرياد داشت، درد كشيد. «
البته قرار است دستنوش��ته اي را نيز همراه با اين 
كتيبه به م��ردم آفريقاي جنوبي تقديم كنم و بگويم: 
»ببخشيد دس��ت هايي را كه در سايه مجسمه آزادي، 
آزادي را از شما گرفتند،  ببخشيد دست هايي كه پول 
را ساختند و پول، شما را مجبور كرد كفش ديگران را 
واكس بزنيد، ببخشيد دست هايي را كه به رنگ باروت 
به سرزمين تان آمد، دل هايتان را كاويد و به رنگ الماس 

بيرون رفت، دست هاي من مي خواهد دست هاي دربند 
تو را ترس��يم و ستايش كند وقتي فرياد داشتي و درد 
كشيدي. دست هاي من مي خواهد نگاه تو را تقديس 
كند كه جزو منتظران است و قدرت وااليت را كه گفتي 

نمي بخشم،  اما مي گذرم. « 
 س�اخت اي�ن گون�ه كتيبه ها زم�ان و هزينه 
 زيادي مي ب�رد، هزينه اين تابل�و از كجا تأمين 

شده است؟
ماندال را از اين جهت دوست دارم كه به اجراي آيات 
قرآن اقدام كرده و در درون پوس��ت سياه رنگش،  دلي 
چون مرواريد سفيد و پاك دارد، بنابراين هزينه هاي اين 

تابلو را از درآمد شخصي خودم تأمين كرده ام.
 ش�ما كتيبه هايي نيز براي امام حسين)ع( و 
امام عل�ي)ع( و خليج فارس داش�ته ايد، اينها 

اكنون در چه وضعيتي به سر مي برند؟
اي��ن كتيبه ها اكنون در محوطه انجمن س��فال و 
سراميك ش��اهرود در تابستان و زمستان زير آفتاب و 
باران قرار دارند. تابلوي امام علي)ع( 4 س��ال اس��ت و 
خشت امام حسين )ع( با 2 سانت ضخامت، 6 مترمربع 
مس��احت و يك تن وزن نيز يك سال است در حياط 
انجمن نگهداري مي شود. يك علم تزئين شده با سفال 
و طالي پخته شده، دست هاي حضرت عباس )ع( در 
حال برداشتن آب، يك سيب و حكايت عشق و تشنگي 

و در واقع قصه آب و وصال، المان هايي هس��تند كه در 
خشت امام حسين)ع( به كار رفته است. 

كتيبه خليج فارس نيز خوشبختانه به زودي از آسيب 
دور مي شود چرا كه به سردار يكتا تقديم شده و بعد از 

اين سرنوشتش به دست اين دوست رقم مي خورد.
 كتيبه امام رضا)ع( اكنون در چه مرحله اي از 

ساخت به سر مي برد؟
خش��ت امام رضا)ع( تقريبًا مراح��ل پاياني كار را 
مي گذراند. اين خش��ت با طرحي الهام گرفته از قالي،  
8 مترمربع مس��احت دارد و با دارا بودن 4 لچك نقش 
32 آهو در آن انداخته خواهد شد. در ميان اين خشت 
نيز شمس��ه )س��تاره ايراني 8 پر( كار خواهد شد كه 
نق��ش گنبد و بارگاه امام رضا با تزئي��ن طال را در دل 
 خود دارد. حديث سلسلئ الذهب نيز در اطراف شمسه 

 و آيه 55 و 56 سوره مائده در حاشيه كل تابلو حكاكي 
مي شود و با لعاب زرين فام دوره سلجوقي و غازمغازي 
 لعاب مي خورد. در انتهاي تابلو هم عبارت »السالم عليك 

با ابا عبداهلل« نوشته مي شود.
 اين خش�ت چه زماني به طور كامل س�اخته 
مي ش�ود و قرار اس�ت در كج�ا از آن نگهداري 

كنيد؟
تصميم دارم اين كتيبه را به شهر عشق و انديشه، 
شهر مشهد تقديم كنم و از اين رو آن را به آستان قدس 
تحويل خواهم داد. در اين مسير نيز مديرعامل سازمان 
حمايت از ايرانيان خارج از كش��ور،  دكتر مؤمني راد و 

وزير ارشاد مرا حمايت كرده اند.
 چه متريالي در اين كتيبه به كار رفته است؟

متري��ال اين كتيبه س��فال اس��ت ك��ه از لعاب و 
اكس��يدهاي فلزي، معدني و طال به صورت پودر مايع 
براي تزئين آن استفاده شده و ورق نقره،  آهن و چوب 

براي زيرساخت هاي قاب به كار رفته است.
به دليل سطح گسترده كتيبه و از آنجايي كه بايد 
آتش به صورت يكنواخت به تمام س��طح برسد پخت 
آن در كوره هاي تونلي و شاتل صورت مي گيرد و امكان 
ساخت با ش��يوه نيوتني وجود ندارد. البته بارها پيش 
آمده كه تمام زحمات ما با شكستن قالب اوليه كتيبه بر 
باد رفته، اما ما نااميد نشده ايم و دوباره آن را ساخته ايم. 
 با وجود س�ختي  هاي س�اخت اين كتيبه هاي 

بزرگ، چرا اين گونه كارها را ادامه مي دهيد؟
حجم عشق،  حجم اعتقاد و حجم كار تنها با امكانات 
مادي سنجيده نمي شود،  حكايت اين كتيبه ها حكايت 
سيمرغ است. در يك كالم بگويم: »مي خواهي سيمرغ 
شوي، بايد هفت شهر عشق، هفت خان رستم و هفت 
ب��ر و بحر را بپيماي��ي و هفت موضع را در س��جودي 
طوالني به خاك بيااليي و هفت دور طواف عشق را، تا 
رهنما شوي،  گيرم كه رهنما شدي، راه را مي شناسي، 

حجاب راه تويي حافظ از ميان برخيز.«
 تاكنون نمايشگاهي از كارهايتان داشته ايد؟

در س��ال 90 ورك ش��اپ هاي س��فال فس��تيوال 
بين المللي فجر در شاهرود برگزار شد و كارها به واسطه 
نمايش دائمي در داخل محوطه انجمن در معرض ديد 
قرار داشت. اكسپوها نيز فرصت مناسبي براي نمايش 
و عرضه آثار سفالين هستند، اما متأسفانه سفال جزو 
صنايع دستي به شمار آمده و از اكسپو خارج شده كه 

اين ظلم بزرگي به اين هنر است.
 چه آثار ديگري قرار است با دستان شما نقش 

هستي بگيرد؟
كار بعدي كه عالقه دارم آن را انجام دهم و نيازمند 
همكاري مس��ئوالن هستم، ساخت ركن يماني كعبه 
است. همگان از مظلوميت اين ركن در معرفي به حجاج 
خبر دارند و با توجه به تالش وهابيت در مخفي ماندن 
ش��كاف كعبه مي خواهم نمونه اي از آن را با سفال و با 
لعاب فس��فري رنگ ساخته و عكس آن را در اينترنت 
بگذارم. براي اين كار هم بايد هماهنگي هاي بين المللي 

براي بازديد من از موزه مكه صورت گيرد. 
اثر ديگري كه تمايل بس��ياري به خل��ق آن دارم، 
حكاكي قرآن در يك خط است كه در زمره نازك ترين 
خش��ت هاي دنيا قرار مي گيرد و براي اين كار به ليزر 
ني��از دارم كه وزير س��ابق ق��ول تهي��ه آن را داده بود. 
 س��اخت برج افتخار هس��ته اي را نيز در آينده نزديك

آغاز خواهم كرد.
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ازاینپنجره

سفال در تاريخ
س��فالگري و سفالينه ها از آنجا كه اطالعات وثيقي در خصوص شرايط اجتماعي و 
اقتصادي يك دوره يا يك منطقه را به باستان شناسان ارائه مي دهند، از جايگاه ويژه اي 
براي شناخت زندگي، دين، تاريخ و روابط اجتماعي سكونتگاه هاي گوناگون با يكديگر 

برخوردارند.
ش��ايد بتوان ادعا كرد نخستين صنعت دست ساز بشر هنر سفالگري است، هنري 
برخاسته از طبيعت و در ارتباط تنگاتنگ با محيط جغرافيايي بشر كه با ورود چرخ و 
نخس��تين نشانه هاي صنعت، رنگ ديگري گرفت اما با گذشت هزاره هاي بسيار برآن، 
س��فالگري همچنان جزو صنايع دستي به شمار مي رود كه هنر دست انسان آن را در 

زندگي به كار مي آورد. 
زماني كه انس��ان به ضرورت زندگي به خاصيت چس��بندگي خاك رس پي برد، 
نخس��تين گام هاي هنر س��فال و سراميك را برداشت. بر اس��اس قراين موجود تاريخ 
سفالگري در ايران از هزاره دهم پيش از ميالد آغاز شده و مردمان آن دوران عالوه بر 
كش��اورزي براي كارهاي روزانه و مراسم مذهبي، اشياي گوناگوني را ساختند كه پس 
از قرن ها تكامل و كش��ف آتش به شكل سفال درآمد. بعدها نقش و نگارهايي را روي 
اين ظروف حك كردند تا شكل متفاوت تري از ظروف سفالين پيشين داشته باشند و از 

رنگ ها نيز براي تكامل اين هنر استفاده كردند.
كوزه و پياله بيشترين سفالينه هاي به دست آمده در تاريخ است. خاستگاه اين هنر 
گر چه به درستي آشكار نيست ولي از روي يافته هاي كهن، سرزمين باستاني سومر را 
آغازگر اين هنر مي دانند. البته كشف تمدن جيرفت ترديدهايي در مورد اين نظريه ايجاد 
كرده است. لوحي كه در جيرفت كشف شد براي مطالعه به امريكا و فرانسه فرستاده 
شد كه توسط استادان شيكاگو و پاريس رمزگشايي شد كه نتايج نشان داد اين منطقه 

۳۰۰سال از خط نوشتاري تمدن شوش قديمي تر است.
ايران به دليل قرارگيري در مس��ير كاروان هاي تجاري و تمدن هاي كهن از ديرباز 
تحوالت گوناگون سفال را به خود ديده و تحقيقات باستان شناسي نيز 4 منطقه عمده 

توليد سفال را در ايران شناسايي كرده است.
غرب كوه هاي زاگرس و نواحي لرستان و نواحي جنوب درياي خزر آغازگر سفالگري 
در ايران بوده اند. ش��مال غرب كش��ور و نيز جنوب شرق ش��امل كرمان و سيستان و 
بلوچستان نيز ديگر مناطق را شامل مي شود و نواحي كويري ايران را نيز مي توان به آن 

اضافه كرد كه قدمت ساخت سفال در آن به ۸ هزار سال پيش از ميالد بر مي گردد.
در تمدن بوجود آمده از سوي ساكنان بين النهرين در حدود 10 هزار سال پيش به 
س��فال هاي ظريف و قرمز رنگ برمي خوريم كه با گسترش آن در مناطق ديگر دنياي 
كهن، نمونه هايي از آن را در ش��رق درياي مديترانه تا دره رود سند مي بينيم. از سوي 
ديگر يكي از ويژگي هاي س��فالگري فالت ايران سفال قرمز رنگ منقوش است كه در 
طول هزاره هاي پنجم و ششم قبل از ميالد در حاشيه كوير در فالت مركزي ايران شكل 
گرفت و متداول ش��د. از اين نوع سفال ها در حفاري های باستان شناسي محوطه هاي 
باستاني چشمه علي، قره تپه شهريار، اسماعيل آباد، تپه زاغه، سيلك و حصار شناسايي 
شده اند. با نگاهي به تاريخچه بلند اين هنر در دنياي باستان به اين دريافت مي رسيم كه 
چرخ سفالگري مهم ترين تحول را در هنر- صنعت سفالگري به وجود آورد و در هزاره 
چه��ارم پيش از ميالد رخ داد. با رونق فل��زكاري از نيمه هاي هزاره اول پيش از ميالد 
صنعت سفالگري رو به افول رفت به گونه اي كه سفال هاي دوران تاريخي ساده و بدون 

نقش هستند و از ظرافت دوره هاي پيشين دور شده است.
س��فال در سراس��ر دوره پيش از تاريخ ايران جريان داش��ته است. مالير، بيستون، 
كردستان و گيالن مناطقي است كه آثار سفالگري متعلق به دوران حكومت مادها را در 
خود دارد و بر اساس شواهد به دست آمده از تحقيقات باستان شناسي در سايت زيويه 
يكي از مهم ترين نوآوري ها در فناوري سفالگري و سراميك يعني ظروف لعاب دار در اين 
دوران رخ داده است. در قرن ۶ پيش از ميالد همزمان با آمدن سلسله هخامنشي نيز 
سفال ظريف با شكل هاي جديدي ساخته شده اند، حكاكي و تزئين از جمله تغييراتي 
است كه در اين دوره رخ داده است. كاوش هاي باستان شناسي پروفسور آرتور اوفام در 
چند سايت مربوط به دوران اشكاني كه برخي در خارج از ايران شناسايي شده اند، نشان 
مي دهد سفالگري در طول دوران امپراتوري اشكاني به دو گروه عمده ظروف لعاب دار و 

ظروف بدون لعاب تقسيم مي شود.

 كتيبه هاي رضا نوري 
در محوطه انجمن سفال خاك مي خورد

 تنگ ماهي شكسته
 فرياد مي زند
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موسي )ع( - مخلص و بي ريا

8- درياچه قزاقستان- مرض كشنده- 
كيسه درويشان و شكارچيان

مقاوله نام��ه-  لگ��دزن-  اس��ب   -9
ساختمان

10- معلق- تأسيس كننده- شدني
11- بينوا- فراموشكار- خمره اي از گل نپخته- همگي

12- كشوري در اروپا- رنجوري- نژاد روسي
13- نجات- مالطفت- گهواره

14- نوعي پنجره رو به حياط- از عالئم نگارشي- قسمتي از پا
15- ناسپاس- گونه اي سبزي از خانواده كلم

 عمودي:
1- عاجز و ناتوان- يكي از شهرستان هاي استان آذربايجان غربي

2- چراغ آويز- فيل باستاني- حجمي به شكل مثلث
3- طهارت، صفا- رود پرآب ايران- نقاب و روبند

4- ماركي بر خودروهاي سنگين- غذاي ايراني- شهري در استان اصفهان
5- تكبر- طرز، اسلوب- كشور آفريقايي

6- ابزار درو- غزال- روكش بدن- پسوند دال بر زمان
7- دوزخ- دوچرخه محبوب- نيروگاه شمال ايران

8- مشهور- خواب بد- محله اي در تهران
9- تلفظ »ل«- معلوم كردن درستي موضوعي- درنگ

10- ش��كايت زيرلبي- كشور 
باس��وادها- بيهوش��ي- امر به 

يافتن
11- هالك و نيستي- صليب- 

مرواريد
12- گ��ذران زندگ��ي- پ��ول 

كشور آفتاب تابان- نام گلي
ده��م  م��اه  ديفت��ري-   -13
م��ي��الدي- ج��زي���ره اي در 

كشورمان
14- باتقوا- آش��كارا- ش��بكه 

تلويزيوني
15- نخس��تين ناهار س��ال نو- 
كشوري در جنوب اروپاي مركزي

 افقي:
1- از خودروه��اي لوك��س- فاقد 

تناسب
2- بم ترين صداي م��رد- ليوان- 

همسر زن
3- سنگين- ش��ماره بين المللي 

كتاب- دانش آموز
4- زادگاه عبي��د- پرگو مي زند- 

بي ريا
5- پول سامورايي ها- زائرين- عضو 

گوش- گندم
6- درم��ان- محص��ول ش��ركت 

تاتاموتورز هند- لكن
7- بدب��و- الكتروس��كپ- پ��ول 

زيرميزي
8- تبلي��غ كنن��ده- فاض��الب- 

پوششي براي ديوار
9- واژه اس��تلزام- قب��ل دي��روز- 

حرف اول
ش����گ�ردها-  ك�ني��زك-   -10 

دريغ خوردن
11- شهر برج طغرل- از عناصر شيميايي- خياط- زينت رو

12- جاي بليت فروشي- نوعي كشتي- نام پسرانه
13- ابزار درس هندسه- كيسه كش حمام- نوعي بستني

14- كفران كننده- بي رحم- فرمان دادن
15- زباني براي طراحي وب- منطقه سرد قطب

 عمودي:
1- كنايه از پشيمان شدن- دره تنگ عميقي روي دامنه سفالي آتشفشاني

2- دوستان- كل و همگي- برش خربزه
3- جمع ناسك- عضو چشم- نسج

4- فرود آينده- دشمن سخت- واحد انرژي
5- حرف نفي- چند نابغه- آوانس

6- محل تقاطع دو خيابان- پاداش- نوعي محصول كشاورزي- چين زلف
7- مشرق- گنجور افسانه اي- خوراك بيمار
8- ميوه نورسيده- بدنام- سرهنگ فرنگي

9- طناب تاب- بلند آوازه- مبتال
10- پياپي- حنا- درياچه اي 
در جنوب س��وئد- شركت 

اتومبيل سازي كره جنوبي
11- پرخور- پارچه فروشي- 

لغزيدن پا
12- ايم��ا- وظيفه و عمل- 

سياستمدار
13- آخرين س��اخته اكران 
شده مارتين اسكورسيزي- 

كمد- آشنا
دارايي ه��ا-  ج��وي-   -14

ميراث
15- ج��اي تفريح و تفرج- 

ايالت آفتابي

حل جدول ويژه شماره 5507حل جدول عادی شماره 5507

 ج�دول روزنام�ه  دارای دو »ش�رح ع�ادی و وي�ژه« اس�ت. در ص�ورت تماي�ل به حل دو ش�رح ابتدا يک�ی از ش�رح ها را با م�داد حل کرده 
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازيد.
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يراوتميدنقزبزب1

كدرزجنسامدزوا2

ناسينهنيانابز3

ويرماارموزير4

اميروشهرقبنگ5

خلاهنهپكيرچا6

تالكدادسنارشن7

يوخادربسرتن8

لمانيتالپيكاش9

انمزمماخرهگن10

انسونونتسجرب11

باوباصنهتومل12

اپربمايپناركي13

لازاليواوهتيل14

يكشخنخانرگربمه15

123456789101112131415

نوينيشيرادكناب1

ادوسيشوهيباور2

هاريبدينشميلگ3

نشايعومداريا4

جكنوردانردنم5

ارمهوايودرگو6

ربناجنسامدرمت7

لتخمواگلتاق8

ناهنابوانرياس9

ويرسملهاجشوي10

اتمومسيلاممن11

كاشاخاكهراپو12

شرگننخلگينيمز13

ويرنولويووراي14

تخدناروپكيرويت15

دس�ت هاي م�ن م�ي خ��واه�د 
دس�ت هاي دربند تو را ترسيم و 
س�تايش كند وقتي فرياد داش�تي و درد 
كشيدي. دست هاي من مي خواهد نگاه تو 
را تقديس كند و قدرت وااليت را كه گفتي 

نمي بخشم اما مي گذرم

   زهرا الجوردي نيا /  دس�تانش خاك را خوب مي شناس�د و شايد همين ارتباط 
با هس�تي اوليه اس�ت كه او را به خالق و خلق پيوند مي دهد. گاه عقيده را به نقش 
مي كش�د، يك بار سرزمين را فرياد مي زند و گاهي انسانيت را با زبان سفال به گوش 
همگان مي رساند. كتيبه هايي براي حكايت عشق و دلدادگي به موال اميرالمؤمنين و 
امام حسين)ع(، خليج فارس و هويت ملي و سرزميني و امروز كتيبه اي فراتر از ايران 
و اسالم كه اخالق و انسانيت را به نقش درآورده است، همه و همه اين كتيبه ها با قلبي 

عاشق و اميدوار و زباني شاعرانه رنگ و لعاب گرفته اند. 
ب�ا م�ردي از جن�س ِگل اي�ن عاش�قانه ها ب�ه گفت وگو نشس�تيم ت�ا از آخرين اثر 
 هنرمندانه اش كه اين بار رنگ س�ياه سرزميني س�تمديده را به خود گرفته، بدانيم.

 رضا نوري، س�فالگري اس�ت كه كتيبه هايش رنگ بين المللي گرفته اما  همچنان از 
غربت آثاري مي گويد كه با حضور وزير ارش�اد وقت رونمايي ش�ده و در گوش�ه اي از 
حياط انجمن س�فال و سراميك ش�اهرود خاك بي توجهي مي خورند و حتي موزه اي 
براي تحويل گرفتن آنها به آنجا س�ر نمي زند. آثاري با ابعادي بزرگ كه نمونه اش در 
 دنيا نيز س�اخته نشده است و شايد تنها يك س�فالگر بداند كتيبه هاي 4 و 6 متري 
 چ�ه مش�قت هايي را براي س�ازنده اش به دنب�ال دارد ت�ا يكنواخت و ب�دون ترك 

از كوره خارج شود و نقش عشق بگيرد.

تپـش دیجیتال 
www.tapeshmontreal.com

 کاست و کامپکت دیسک،

 کتاب، کارت تلفن
6162 Sherbrooke w. 
Tel.: 514-223-3336

تبدیل سیستم های 
ویدیوئی

www.
paivand

.ca
هر یکم و پانزدهم ماه     

   

را بر روی سایت بخوانید 

  جدول های ____________________ ویژه وعادی ____________________  <<حل در صفحه 35

Easy Sudoku Puzzles 1 
www.printablesudoku99.com 
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1 4 2  9    5 
7   4    8 9 
8  5     2 4 
2     4 8   
 3    1 2 6  
 8   7 2 9 4 1 
 5  2  6    
 2 8   9 4 1  
 7 9 1  8 5 3  

1    9 4 7  5 
5 7 3 1  2    
 4   5 3 1  8 
 8 1 5 6 7 3 4  
   8  1   7 
 5 6 4  9   2 
4 6      9  
 3  9 1   7 6 
9    4     

2 5 7 3 1

6 1 7

7 8

7 3

3 5 2 8 7 4

1 5

3 9

9 8 3

8 6 7 9 4

Puzzle 33 (Hard, difficulty rating 0.64)

8 4 3

2 5

7 5 9

1 9 8 6 5 7

4 7 8

7 8 5 6 2 3

3 2 1

6 1

5 6 2

Puzzle 34 (Hard, difficulty rating 0.62)

2 7 3

1 7 2

7 3 1

4 5 9 7

5 2 3 6

9 3 7 2

5 3 6

4 6 5

1 9 3

Puzzle 35 (Hard, difficulty rating 0.61)

5 8 4 2 9

8 6 5

1 6

2 3 6

3 7 1 2

5 4 1

2 7

8 6 3

5 4 3 8 7

Puzzle 36 (Hard, difficulty rating 0.63)

Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Thu Nov 23 01:19:54 2006 GMT. Enjoy!

از این راه ها با چروک های پوست بجنگید
راه های طبیعی زیادی برای بهتر 
شــدن پوســت و مقابله با پیری 
آن وجــود دارد که می توانند واقعا 

کارساز باشند.
اسکات گریش متخصص مراقبت از 
پوست که در ایالت های ویرجینیا 
و مریلند آمریکا فعالیت می کند، 
این توصیه ها را بــرای اجتناب از 
چروک شــدن پوســت ارائه داده 

است.
•

خود را مستقیم در معرض اشعه 
قرار ندهید

وقتی بیــرون می روید لباس های 
روشن بپوشید و کاله بسر بگذارید. 
از روش های برنزه کردن مصنوعی 
اجتناب کنید که تاثیرشان از آفتاب 

هم شدیدتر است.
•

حتما کرم ضدآفتاب بزنید
مهم ترین راهکار مقابله با پیر شدن 
پوست، استفاده از کرم ضدآفتاب 
اســت. کرم هایی کــه SPF آنها 
مناسب باشد را سی دقیقه قبل از 
خروج از منزل روی پوســت خود 
بمالید. پوست خود را باید همواره 
 UVB و UVA از اشعه های مضر

آفتاب محافظت کنید.

•
از آلودگی های محیطی دوری 

کنید
محــل  شــهری  آلودگی هــای 
زندگی تان همیشــه روی پوست 
شما تاثیر می گذارند. سعی کنید 
از مناطــق آلــوده دوری کنیــد 
چون گازوئیل و دود و بسیاری از 
آلوده کننده های دیگر به شــدت 
باعــث ایجاد چروک در پوســت 

می شوند.
•

مراقبت از پوست را زودتر شروع 
کنید

خیلی ها فقط به محض مشاهده 
پوست شان  چروکیده شدن  و  پیر 
به فکر مراقبــت از آن می افتند. 
اما واقعیــت این اســت که باید 
مراقبت های ضدچــروک را زودتر 
شــروع کنید. برای این منظور با 

پزشک متخصص مشاوره کنید.
•

سیگار نکشید
ســیگار کشــیدن باعث می شود 
پوست تان از اکسیژن و مواد مغذی 
تهی شود. سیگار همچنین تعداد 
رادیکال های آزاد در سلول های بدن 
را افزایش می دهد و این مساله به 
پیر شدن پوست می انجامد. هرچه 

سال های بیشــتری را به سیگار 
کشــیدن گذرانده باشید، پوست 

چروکیده تری خواهید داشت.
•

عینک آفتابی بزنید
وقتی آفتاب شــدید اســت، در 
خانه بمانید ولی اگر بیرون رفتید 
حتمــا عینک آفتابــی بزنید تا از 
پوست آسیب پذیر و حساس دور 
 UV چشــم هایتان در برابر تابش

محافظت کنید.
•

به پشت بخوابید!
افرادی که موقــع خواب، صورت 
خــود را در بالــش فــرو می برند 
خط هایی در صــورت خود ایجاد 
می کنند کــه به تدریج به چین و 
چروک تبدیل خواهد شــد. برای 
اجتنــاب از این وضع، به پشــت 
بخوابید و از روبالشــی های ساتن 

استفاده کنید. 
•

از مرطوب کننده ها استفاده کنید
اگــر می خواهیــد جلــوی پیر و 
چروک شــدن پوســت خــود را 
بگیرید، باید به آن آب برســانید. 
می کنند  کمک  مرطوب کننده ها 
پوست تان هیدراته بماند و چروک 

نشود.

•
مرتب ورزش کنید

ورزش باعــث می شــود سیســتم 
)قلبی-رگی( بدن  کاردیووســکوالر 
خوب کار کند و مواد مغذی و اکسیژن 
الزم را به پوست برساند. ورزش هم 
برای قلب و هم برای پوســت خوب 
است و درعین حال، ماهیچه های زیر 

پوست را هم تقویت می کند.
•

غذای مفید بخورید
همیشه خوراک مغذی بخورید و آب 
زیاد بنوشید. همچنین هر روز سبزی 
و میوه مصرف کنید. وعده های مصرف 
ماهی را در برنامه غذایی هفتگی خود 
زیاد کنید. ســالمون بیش از سایر 
ماهی ها امگا 3 و اســیدهای چرب 
مفیــد دارد اما ماهی های دیگر مثل 
قزل آال، تن و هرینگ )شاه ماهی( هم 
مشخصات مشــابهی دارند. غذاهای 
مفیدی که سرشار از آنتی اکسیدان، 
ویتامین و مواد معدنی باشد به شدت 
به مقابله با پیر شدن پوست کمک 

می کنند.
•

مراقب شکر باشید
از خوردن غذاهای فرآوری شده و پر 
از شکر پرهیز کنید. این غذاها شامل 
مواد شیمیایی هستند که پوست را 

پیر می کنند.
•

از استرس پرهیز کنید
وقتی زیر فشار استرس هســتید، بدن تان هورمون 

کورتیزول را ترشح می کند که باعث چروکی پوست 
می شود. از راه هایی که می توانند استرس تان را پایین 
بیاورند- مثل پیاده روی، خاطرات نوشتن، یوگا یا آواز 

خواندن- استفاده کنید.
•
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ژوئــن، یونان از پرداخت قســط 
1.6 میلیارد یورویی وام دریافتی 
از صنــدوق بین المللی پول - که 
درمجموع حدود 32 میلیارد یورو 
از این کشور طلبکار است - بازماند 
و نخســت وزیر یونان با تصویب 
پارلمان این کشور تصمیم گرفت 
که موضوع را به همه پرسی بگذارد.

خبرگزاری فرانسه، درروز انقضای 
سررسید قســط وام 1.6 میلیارد 
یورویی، در گزارشــی از واشنگتن 
نوشت: »بی شــک یونان روز سه 
شنبه  نخواهد توانست بدهی خود 
بــه  صندوق بین المللــی پول را 
بپردازد.  اما مشکل صندوق فقط 
این نیســت.  این موسســه مالی 
مستقر در واشنگتن باخطر خدشه 
دار شــدن اعتبار خود هم روبرو 

است«.
گزارش خبرگزاری فرانسه دلیل به 
بن بست رسیدن مذاکرات را چنین  
توضیح می دهد: »تاکنون صندوق 
بین المللی پــول فرضیه ناتوانی 
یونان برای پرداخت را رد می کرد.  
کریســتین الگارد، مدیرکل این 
صندوق اوایل ماه ژوئن به اطمینان 
دادن های آلکســی ســیپراس، 
نخست وزیر یونان دل خوش کرد 
که می گفت: »"نگران نباشید"«.  
سخنگوی این موسسه مالی بین 
المللی تا همین هفته گذشته هنوز 
انتظارداشت که یونان به تعهداتی 
کــه درپی کمک های گســترده 
صندوق بین المللی پول و اروپا به 

عهده گرفته بود عمل کند«.
کل بدهــی یونان بیــش از 320 
میلیارد دالر است که بازپرداخت 
آن برای کشور فقیری چون یونان، 

حتی بــا اجرای سیاســت های 
کمرشکن اقتصاد ریاضتی تحمیلی 

نیز خارج است.
درپی شکست مذاکرات، به دلیل 
هجوم مــردم به بانک هــا برای 
دریافت اندوخته هایشــان، بانک 
های این کشــور برای مدت یک 
هفته تعطیل شدند و دستگاه های 
خودپرداز بانکی نیز در هرروز بیش 
از 60 یورو به هر فرد نمی پردازند.

اســوار پراســاد، تحلیل گــر و از 
مسئوالن پیشــین صندوق بین 
المللی پول می گوید: »این صندوق 
قبل از همه باید به خطای خود در 
تجویز تدابیر ریاضتی اعتراف کند«.  
برخی از اعضای صندوق بین المللی 
پول از روش درمانی که برای یونان 
به کاربرده شده انتقاد می کنند و 
مقررات این صندوق را زیرسئوال 
می برند.  مقرراتی که براساس آنها 
کشوری که بدهی اش را نپرداخته 
نمی تواند وام بگیرد.  به این ترتیب، 
ناتوانی  یونــان درپرداخت بدهی، 
چیزی جز فشار آوردن بر روی یک 

زخم باز نخواهد بود.
به گزارش "بی بی ســی فارسی"، 
نخست وزیر یونان گفته است: »با 
رأی نه، وام دهندگان تحت فشار 
قرار می گیرند که شرایط بهتری 
به یونان ارایه دهند که بازنشستگان 
و فقیران را تحت فشــار نگذارد«.  
رهبران اروپایی هشدارداده اند که 
رأی منفــی به منزله خروج یونان 
از حوزه یورو اســت و آنگال مرکل 
صدراعظم آلمــان در پارلمان این 
کشــور درباره این کــه "اروپایی 
خوب" چه رفتاری باید داشته باشد 

داد سخن داده است.

نشــریه "فاینانشــیال تایمز" در 
نوشتاری از انعطاف پذیری آلکسی 
سیپراس و سرسختی وام دهندگان 
خبرداد: »آلکسی سیپراس درنامه 
ای به وام دهنــدگان اعالم کرده 
که یونان حاضر است اغلب شرایط 
وام دهندگان را بپذیرد اما تنها می 
خواهد که تخفیف مالیات ارزش 
افزوده برای یونان تداوم داشــته 
باشد و همچنین روند افزایش سن 
بازنشســتگی به 67 سال سه ماه 
بعد آغاز شود و نه بالفاصله پس از 

توافق«.
 به این ترتیــب، درمدتی کمتراز 
50 ســال، وام دهنــدگان چنان 
زمام اموری چون "تخفیف مالیات 
ارزش افــزوده" یا "افزایش ســن 
بازنشســتگی" - که بدیهی ترین 
حقوق حاکمیت ملی است - را در 
اختیار گرفته اندکه حتی کمترین 
گذشت یا نرمش را نیز دریغ می 

کنند.  
دلیل عمده هراس وام دهندگان و 
خودداری ایشان از نرمش و انعطاف 
این است که یونان تنها کشور به 
شدت بدهکار دنیا نیست و نظریه 
اقتصادی ای کــه نیم قرن پیش 
تبلیغ و اجراشد، بسیاری از دیگر 
پرتغال،  مانند  اروپایی  کشورهای 
اســپانیا، ایتالیا و.. را نیز دربرمی 
گیرد.  نظریــه ای که با توجه به 
نتیجه کنونی، بی گزافه گویی می 
توان از آن به عنــوان "نظام برده 

داری مدرن" نام برد!
•

شهباز: برده داری نوین...   << ادامه از صفحه: 5

همراه  با آقای یعقوب قنبری، آملا و دینا 
___________

خامن ناهید کمالی بابادی )قنبری(
یادشان ارجمند... 
بسان رهنورداِن کهن.... 
ناهید عزیز  چه زود قدم 

در راه بی برگشت  گذاشت...
چه زود جمعی را از عطر مهربانی و دوستی خویش، محروم ساخت...

ناهید عزیزی که شمع محافل بود و تا واپسین لحظات از عطوفت و یاری رساندن به 
اطرافیان خویش، بازنماند. در آن بعدازظهر دلگیر روز تدفین، حضور چهره هایی که چه بسا 
هرگز ایشان را ندیده اما با شنیدن این واقعه ناگوار بی درنگ خود را به آنجا رسانده بودند، 
چنان دریچه ای از امید و دلگرمی به روی قلب خانواده او و همه هموطنان گشود که با خود 

می گفتی او اگر چه در غربت از دنیا رفت، اما هرگز غریب نبود. 
آن شاعر پرآوازه چه نیکو سروده در وصف این قلب های مهربان که 

چو عضوی به درد آورد روزگار/  دگر عضوها را نماند قرار... 
آری این ویژگی جامعه ایرانی در غربت است؛ که اگرچه گاهی کم فروغ می نماید، 

اما در زمان سختی، یار و یاور هم دیاران است.
اینک او آرام در گوشه ای دنج زیر تک درختی در گورستان بلوار "ِد سورس" 

آرمیده است؛ همان مکانی که هر پنجشنبه همراه همسر بزرگوارش یعقوب جان، 
به آنجا می رفت و برای عزیزی از دست رفته دعا می خواند... 

این غم بزرگ را به یعقوب جان و دختران گل شان، دینا و آلما، 
تسلیت گفته،  برایشان شکیبایی و آرامش دل آرزومندیم.

-------------------
به قول راوی مونترال: 

"در دیار غریب، هرگاه گذرت به گورستانی افتاد، به زبان دل خویش دعایی بخوان.
 شاید، هم دیاری غریب در آنجا خفته باشد..." 

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

علی داوری و جمعی از  همراهان شما 

در خیاالت خودم در زیر بارانی که نیست
می رسم با تو به خانه، از خیابانی که نیست

می نشینی روبه رویم خستگی در می کنی
چای می ریزم برایت توی فنجانی که نیست

باز می خندی و می پرسی که حالت بهتر است؟
باز می خندم که خیلی...! گرچه می دانی که نیست

شعر می خوانم برایت واژه ها گل می کنند
یاس و مریم می گذارم توی گلدانی که نیست

چشم می دوزم به چشمت، می شود آیا کمی
دست هایم را بگیری بین دستانی که نیست؟

وقت رفتن می شود با بغض می گــویم نرو
پشت پایت اشک می ریزم در ایوانی که نیست

می روی و خانه لبریز از نبــودت می شود
باز تنها می شوم با یاد مهمانی که نیست

رفته ای و بعد تو این کار هر روز من است
باور ایــنکه نباشی کار آسانی که نیست

بشر  به گزارش ســازمان حقوق 
ایران از زمان شروع دوره ریاست 
از  بیش  روحانی  حسن  جمهوری 
1900 نفر در کشور اعدام شده اند، 
اما به نظر می رسد افزایش اعدام ها 
که بیش تر در رابطه با جرائم مربوط 
به مواد مخدر است، دالیل دیگری 

هم دارد. 
یکی از ایــن دالیل می تواند طرح 
محدودیت و حذف مجازات اعدام 
در رابطه با چنین جرائمی باشــد 
که در مجلس شورای اسالمی در 
حال بررسی است و علی رغم این که 
برخی مقام های جمهوری اسالمی 
دبیر  الریجانی،  محمدجواد  نظیر 
ســتاد حقوق بشــر قوه  قضاییه ، 
تلویحًا موافقت خود را با این طرح 
اعالم کرده اند، اما بســیاری دیگر 
از مقام های عالی رتبه  نظام، اعم از 
وزیر کشــور و رییس ستاد مبارزه 
با مواد مخدر، با صحبت های خود 
در این مدت، مخالفت شان را با این 

طرح ابراز داشته اند.
برخی کارشناســان معتقدند که 
افزایــش اعدام های اخیر حاکی از 
میان  موجود  نظرهــای  اختالف 
دســتگاه ها و ارگان های مختلف 
مرتبط با موضوع است و برخی از 
آن ها در تالشند تا پیش از تصویب 
هر گونه قانــون جدیدی، افرادی 
که در گذشته محکوم شده اند، به 

مجازات برسانند.
چند تن از زندانیان محکوم به اعدام 
زندان قزل حصار هم چنین نظری 
دارند. یکی از آن ها می گوید: »قبل 
از این که چنیــن قانونی بگذارند، 

تک تک ما را باال می کشند.«
یکی دیگــر از زندانیان که حکم 
اعدامش هنوز قطعی نشــده هم 
می گوید که قاضی پرونده اش گفته 
است: »برای برداشتن حکم اعدام 
از پرونده  موادی ها، تحت فشــار 

هســتیم اما تا لغو این قانون همه 
شما را دار می زنیم. پس دلخوش 

نباشید.«
او مدعی اســت که بســیاری از 
زندانیان، تحت فشار و زیر شکنجه 
و در حالی که حتی کشفیاتی هم 
صورت نگرفته اســت، مجبور به 
اعتراف می شوند و بعد هم تنها در 
یک جلسه دادگاه چند دقیقه ای، 
بر اساس همان اقرارها و اعتراف ها 
و با توجــه به "علم قاضی"، حکم 

می گیرند.
دعوا بر ســر عدم حــذف اعدام 
در جرائم مربوط بــه مواد مخدر 
در حالی در جریان اســت که به 
تازگی و طبق گزارش سحام نیوز، 
نجم الدین حســینی، رییس بند 
دو )دارالقران( زندان رجایی شــهر 
کرج، به اتهام انتقال 50 گرم مواد 
مخدر از نوع شیشه به داخل زندان، 
بازداشت شده است. البته موضوع 
وجــود و فراوانی مــواد مخدر در 
زندان و این که چطور افراد را برای 
مجازات و تنبیه بــه زندان هایی 
منتقل می کنند که انواع جرائم در 
آن ها اتفاق می افتد، بحث جدیدی 
نیست و شاید هر کسی که حتی 
تجربه  چند روز زنــدان در ایران، 
به خصوص در بندهــای عادی را 
داشته باشد، بتواند صحت این ادعا 
را تایید کند اما باید منتظر ماند و 
دید که آیا برای یکی از مسئوالن 
زنــدان هم که گویــا بیش از 30 
گرم ماده  مخدر صنعتی را حمل 
یا خرید و فروش کرده است، حکم 

اعدام صادر می شود؟

اعدامی ها که هستند؟
جدا از لزوم تغییر قوانین، در رابطه 
با قربانیان جرائــم مربوط به مواد 
مخدر، ســطح فعالیت و وضعیت 
معیشت این افراد را نباید فراموش 
کرد. می توان گفــت بیش تر این 

قربانیان، خرده فروشانی هستند که 
شروع فعالیت شان اغلب دالیلی اعم 
از تامین مواد برای مصرف شخصی 
یا پیدا کردن راه حلی برای تغییر 
اقتصادی شان  نامطلوب  وضعیت 

بوده است.
فراموش شدن این نکته اغلب باعث 
می شــود افکار عمومی نه تنها در 
مقابل این اعدام ها واکنش چندانی 
نشــان ندهد که با "قاچاقچی" یا 
"خطرناک" خوانــدن این افراد و 
طرح عبارت هایــی مثل "جوانان 
ما را بدبخت کرده انــد"، آن ها را 
مســتحق چنین مجازات خشنی 
بداند. در مقابــل، وارد کنندگان و 
توزیع کنندگان اصلی و عمده  مواد 
مخدر معمواًل گرفتار نمی شوند یا 
دســت کم حکم اعدام نمی گیرند 
چرا که همیشه دست هایی برای 
حمایــت از آن ها از پشــت پرده 

بیرون می آید.
حدود سه ســال قبل، وزارت 
خزانــه داری آمریــکا اعالم 
غالمرضا  ســرتیپ  نام  کرد 
فرماندهان  از  "یکی  باغبانی، 
پاسداران  سپاه  قدس  نیروی 
در  اتهام مشارکت  به  ایران"، 
قاچاق مواد مخدر در فهرست 
قاچاقچیان مواد مخدر آمریکا 
قرار گرفته است. موارد دیگر 
داشته  وجود  نیز  این چنینی 

است.
از ســوی دیگر، حکم اعدام برای 
قاچاقچیان مواد مخدر تا به امروز 
نه توانســته اســت تعداد مصرف 
کنندگان مواد مخــدر را کاهش 
دهد و نه تعداد افــرادی که مواد 
مخدر را خرید و فروش می کنند. 
به همین دلیل اصــرار برای ادامه 
این روند از ســوی برخی مقامات 
بلند پایه جمهوری اسالمی، سوال 

برانگیز است.
•

اعــدام برقی...   << ادامه از صفحه: 25

باز تنـها می شوم با یاد مهمانی هک نیست...
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همــدردی
سرکار خامن ُرزا امیری نیا ، خانواده های محترم  سوگوار 
ما نیز صمیمانه در اندوه از دست رفتن پدر دلبندتان در ایران، 

خود را شریک می دانیم و برای شما و فرد فرد بازماندگان، 
آرزوی آرامش، شکیبایی و بهروزی داریم. 

فرشاد فضلی )تپش دیجیتال(،محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند 
مونتریال و ونکوور 

همــدردی
دوست وهمکار دیرین وارجمند 

سرکار خامن رزا و رویا امیری نیای عزیز، 
شیوا و امید و سحر نازنین 

خانواده های محترم سوگوار 

با اندوه فراوان، درگذشت تاثر انگیز پدر و پدربزرگ عزیزتان 

شادروان آقای هرمز امیری نیا
رادر ایران  به فردفرد شما عزیزان و همچنین کلیه بازماندگان صمیمانه 

تسلیت گفته، برایتان آرزوی آرامش و بهروزی داریم. 

فرزاد موالیی و  کلیه کارکنان کبابسرا 

رســید مژده هک ایام غم نخواهد ماند...

رد آفتاب... گرمی آغوش مـهرش را ندا

 همدردی
دوستان ارجمند، 

جناب آقای یعقوب قنبری، 
خامن های عزیز آملا و دینا قنبری 

خانواده های محترم سوگوار 

ما نیز در اندوه بزرگ از دست رفتن همسر و مادر جوان و دلبندتان 

شادروا ن نیکوکار خامن ناهید کمالی بابادی )قنبری(
در مونتریال، خود را صمیمانه شریک می دانیم. 

برای شما آ رزوی شکیبایی و بهروزی داریم. 
ما را در کنار خود بدانید. 
__________________

مسعود صادق فام، نیک امساعیل زاده 
توحید و وحید مصطفی لو 

شاپور الله زار، مظفر اسدی 

از همه دوستان  عزیز و سروران گرامی  و انجمن ها و نشریه هایی 
که بخاطر درگذشت برادر و عموی مان 

آقای بهروز شادپور در تبریز، 
با حضور در منزل ما یا از طریق ایمیل و تلفن 

و همچنین با درج پیام همدردی در مطبوعات،  
ما را تسلی داده و زیر سایه ی محبت و خود قرار داده اند، 

سپاسگزاری می کنیم. 
بی شک اظهار چنین همدردی هایی در کاهش غم ما بسیار موثر بوده است. 

کتایون ماندانا، پانته آ و علی اشرف شادپور

"هراس من  همه زیستن در سرزمینی است
" که مزد گورکن

از آزادی آدمی افزون تر باشد"   
-----------------------

هر عزیزی که می رود، غم هزاران هزار، که به کشتارگاه ها ی این سال های 
سیاه رفتند، بر دلت سنگینی  می کند... 

غم همه ی پدران، مادران و دیگر عزیزان یاران تبعیدی، که ما را ترک کردند، 
بر غمت می  افزاید.... 

زخم های کهنه سر باز می کند. 
و چه گرمی  بخش است محبت های یاران و دوستان، 

که مرهمی است بر این زخم ها.
و یاران و دوستان با پیام هاشان و گفتار مهربانانه شان مرا همچنان همیشه 

همراه بودند.
فروتنانه سپاس گزارم و با تمامی  وجود قرین منت شان.

ا حمــد 

دوست ارجمند، 
جناب آقای شاهین شفیع پور، 

سرکار خا من النا مارنو
خانواده های محترم سوگوار 

با اندوه فراوان، درگذشت غم انگیز پدر همسر عزیزتان،

زنده یاد آقای تونی مارانو
را  به شما و کلیه بازماندگان صمیمانه تسلیت گفته، 

برای فردفرد شماعزیزان آرزوی آرامش و بهروزی داریم. 

یوسف تیزهوش و فرانسواز کلر، جعفر خدیر، شهریار 
بخشی، ایرج بهشتی، محمود حجازی، حمید حجازی، 
پرویز چنگیزی، حسین ولوی، هدایت هاشمی، فیروز 
عافیت طلب، راضیه رضوی نیا و فرید عثمان، فیروز 

همتیان، خسرو سرگیزی،زری شفیعیان، جواد رستمی، 
عیرضا گرامی نژاد، جواد ایراخنواه، اکبر طوسی، 

سعید بهشتی، ناصر باجگیران، نادرباجگیران، 
شهاب سیستانی، موسی سیستانی، علی چنگیزی 

 همدردی

سپاسگزاری

س سپا
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اما وضعیت شکننده است.
طبق توافق، قرارداد الحاقی بعد از 
تصویب مجلس ایران اجرا می شود 
و آژانس می توانــد با اطالع قبلی 
به مقامات ایــران از هر جایی که 
مظنون تشخیص می دهد، بازدید 

کند. 
عدم موافقت ایران باعث می شود 
تا موضوع به شورای حکام آژانس 
و هیات داوری توافق کشیده شود. 
ازاین رو اگر چه اسم مراکز نظامی 
آورده نشده، اما آژانس می تواند از 
آنها در صورت لزوم بازدید کند و 
امتناع ایران می تواند به توقف توافق 

منجر شود.
تحریم های تسلیحاتی در خصوص 
برنامه موشکی نیز تا یک دوره زمانی 
هشت ساله در صورت اجرای موفق 
توافقنامه ادامه پیدا می کنند. برنامه 
تحقیقاتی نیز بــا محدودیت های 
عمده ای مواجه است و ایران تنها 
 -IR2می تواند سانتریفوژ های نسل
را   ۸-and IR 6-IR ,5-IR 4-R
برای مقاصد پژوهشی و در حالت 
محدودی بعد از گذشت ۸ سال و 

نیم آزمایش کند.
همچنین ایران حق نگهداشــتن 
اورانیوم غنی شده از ناحیه فعالیت 
ســانتریفوژ های فوق را نخواهد 
داشت. در این حوزه نیز ادعاهای 
رهبری و حکومــت در خصوص 
ضرورت نامحدود بودن فعالیت های 
تحقیقاتی نقض شــده است. اما 
برداشته شدن تمامی تحریم ها و 
دستیابی به ده ها میلیارد دالر پول 
بلوکه شده، مزیت بزرگ حکومت 
محسوب می شود که در کمتر از 
یکســال از رسمی شدن توافق به 

آن دست می یابد و رابطه شورای 
امنیت سازمان ملل نیز به صورت 
کیفی متحول می شــود. پیش از 
این دولت های غربی خواهان مدت 
زمان بیشتری برای رفع تدریجی 

تحریم ها بودند.

پیامدها و انتظارات
برای ارزیابی درست از پیامدهای 
توافق باید توجه داشت که بحران 
هســته ای یکی از ابعاد چالشــی 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
اســت. اگر چــه ایــن چالش از 
مهم ترین ها است اما حل و فصل 
آن به معنای عادی شدن جایگاه 
جمهوری اسالمی حداقل در میان 
مدت نیست. اما این توافق کمک 
می کند تا حکومت به میزان زیادی 
از انزوا بیرون بیاید و وارد مناسبات 
بین المللی و بخصوص بازار جهانی 

شود.
همچنین به نظر می رســد توافق 
هســته ای از جنس معامله است 
و تحولی راهبردی در سیاســت 
خارجــی حکومــت را بازتــاب 
نمی دهد. راهبرد خصومت با غرب 
ادامه پیدا می کند اما از شدت تنش 
و درگیری با غــرب و به خصوص 
جایگاه  می شــود.  کاسته  آمریکا 
اقتصادی ایران بهبود خواهد یافت 
و اقتصاد کشــور در مســیر رشد 
و خــروج از رکود قــرار می گیرد. 
ایران  فنــاوری  زیرســاخت های 
بازسازی خواهد شد و ایران در یک 
بازه زمانی یک ساله می تواند تولید 
نفت را به مرحله قبل از تحریم ها 

برساند.
اما حل شدن معضالت اقتصادی 

ایــران فراتر از تحریم هاســت و 
بستگی زیادی به چگونگی هزینه 
کردن منابع مالی آزاد شده خواهد 
داشــت. همچنین بعد از برداشته 
شــدن و یــا تعلیــق تحریم ها و 
کاهش چشمگیر فشــار جهانی، 
قدرت منطقه ای جمهوری اسالمی 

افزایش می یابد.
جایــگاه نظام نیز بــه عنوان یک 
حکومت تثبیت شده در دنیا ارتقاء 
می یابد و به نوعی تضمین امنیتی 
به حکومت داده شده است که از 
ابتدای مذاکرات هسته ای به عنوان 
یکی از خواســته های اصلی نظام 
مطرح بود. از این رو غلط نیســت 
اگر گفته شــود تضمین امنیتی 
اعالم نشده، بزرگترین امتیازی بود 
که جمهوری اسالمی دریافت کرد.

موفقیــت در این مذاکــرات باب 
گفتگوی ایــران و غرب بر ســر 
همکاری هــای مــوردی دیگر را 
می گشاید. به احتمال زیاد برخورد 
با تروریسم و مهار داعش موضوع 
بعــدی گفتگــو هــا و رایزنی ها 
خواهد بود. داعش به مثابه دشمن 
مشترک، زمینه نزدیکی بین ایران 
و آمریکا را فراهم ســاخت که در 
حال حاضــر در عراق در عمل در 

یک جبهه قرار گرفته اند. 
در این حوزه بر عکس مناقشــه 
هسته ای، دست حکومت ایران بازتر 
از غرب است و در صدد امتیازگیری 
برای متحدان منطقه ای خواهد بود. 
این مســئله ابهامات در خصوص 
موفقیت در رایزنی های منطقه ای 

ایران و آمریکا را افزایش می دهد.

}<< ادامه در صفحه: 32{

ماراتون هسته ای و...   << ادامه از صفحه: 7

طنـز سیاسی

ابراهیم نبوی

خشتک های 
استراتژیک

راهبرد حجاب گــریزی در 
خونه عمه صدیقه!

یک زمانی رئیس آکادمی علوم 
شوروی، نظریه نسبیت انشتین 
را توطئــه امپریالیســم علیه 
قلمداد کرده  کارگران شوروی 

بود. 
بیچاره انشتین! 

اصال در مغــزش از این چیزها 
خبر نداشت. در ایران هم گاهی 
چنان  سپاه  فرماندهان  بعضی 
درباره نقش استراتژیک خشتک 
شلوار حرف می زنند که آدم فکر 
می کند وقتی زیپ شلوارش را 
باال می کشــد، در حال پائین 
کشیدن حکومت است. بابا! چرا 

آدم را می ترسانید؟ 
مثال سردار بابایی فرمانده سپاه 
مازندران گفته است: »دشمن 
دنبال اجــرای راهبرد حجاب 

گریزی است.« 
دیروز سردار بابایی به دخترش 
گفت: » سمیه جان! اآلن یک 
ماهه هر وقت می خوای بری به 
نفوذی استکبار در  پایگاههای 
بابل، راهبرد حجاب گریزی رو 
انتخاب می کنی، یه چیز دیگه 

بپوش.«
دختر ســردار: » پدر! من فقط 
کمی ساختار شکنی در حجاب 
برتر کردم، اصال قصدم راهبرد 

حجاب گریزی نبود.«
ســردار: »من نمی خــوام در 

کارت دخالت کنم، ولی برخورد 
ساختارشکنانه نکن!«

دختر ســردار: » اگــه مقنعه 
بپوشــم، راهبرد های حجاب 

گریزی من مشکل ندارن؟«
ســردار: » نه، ولی معلوم بودن 
چونــه ات، باعث می شــه به 
دکترین شیطان پرستی نزدیک 

بشی.«
دختــر ســردار: » پــدر! من 
ساختارهای هویتی رو از طریق 
کاهــش تبرج رعایــت کردم، 

اینقدر گیرهای راهبردی نده.«
ســردار: » من با تبّرج مشکل 
ندارم، چون تو ارزشها رو رعایت 
می کنی، ولی حواست به ارتباط 
با نهادهای شــیطان پرســتی 

نیست.«
دختر سردار: »آخه خونه عمه 
صدیقه که نهادهای شــیطان 
پرســتی نفوذ ندارن، فقط یک 
کمی بحران ارزشها وجود داره 
که اون دفعه اجــازه دادین تا 
مرزهایی که ساختار شکنی نشه 

می تونم برم.«
ســردار: » دخترم! مــن به تو 
اعتماد دارم، تو ساختار شکنی 
نکــن و از خط قرمــز ها عبور 
نکن، من بــا تبرج در محدوده 
ارزشهای بنیادین مشکل ندارم. 
ضمنا شب قبل از ساعت یازده 
برگرد که مرزهــای عفاف رو 

رعایت کرده باشی.«
دختر ســردار: » چشــم، من 
درست سر مرزهای عفاف خونه 

هستم.«  •

پرونده مرتضوی
زود، تند، سریع 

سعید مرتضوی در طول ده سال 
حداقل 120 روزنامه یا به عبارتی 
هر ماه یــک روزنامــه را توقیف 
کرد. همین ســعید مرتضوی در 
طول ده سال، حکم زندانی شدن 
حداقل 600 روزنامه نگار و مخالف 
سیاســی را صادر کرد، به عبارت 
دیگر، هر شــش روز یک روزنامه 

نگار را زندانی کرد. 
همین ســعید مرتضوی حداقل 
حکم بازداشــت همراه با شکنجه 
منجر به مرگ را درباره شش نفر 
انجام داد. و همین سعید مرتضوی 
در عرض دو ســال 127 شرکت 
دولتی را بــه بابک زنجانی واگذار 
کرد و بیش از 133 میلیون تومان 

کارت هدیــه بــه 
نمایندگان مجلس 

داد. 
آهسته، نرم و بدون 

شتاب:
تعــدادی   :13۸5
از مردم از ســعید 
شکایت  مرتضوی 
شــاکیان  کردند، 

دستگیر شدند.
از  تعدادی   :13۸6

وکالی کشور از سعید 
مرتضوی شکایت کردند، این وکال 

هنوز زندانی اند.
13۸7: تعــدادی از نماینــدگان 
مجلس از سعید مرتضوی شکایت 
کردند، سعید مرتضوی به آنها نگاه 

کرد.
ســعید   :13۸۸
کار  از  مرتضــوی 
قضاوت برکنار شد، 
رئیس  بعد مشاور 

جمهور شد.
دادگاه   :13۸9
را  مرتضــوی 
کــرد.  احضــار 
فروردین  مــاه 
احضاریه  نامــه 
مرتضوی نوشته 

شد.
نامــه   :1390
یــه  ر حضا ا

مرتضوی که نوشته شده بود، امضا 
شد.

1391: نامــه احضاریه مرتضوی 
طی ده مــاه از دادگاه تا خانه اش 
در راه بود، این نامه 

گم شد.
1392: نامه مجدد 
مرتضوی  احضاریه 
رسید،  دستش  به 
وی گفت من وقت 

ندارم.
دادستانی   :1393
تصمیــم گرفــت 
را  مرتضوی  حتما 
حکم  کند،  احضار 
جلب مرتضوی صادر 

شد.
1394: قاضی ای که حکم جلب 
مرتضــوی را صادر کــرده بود، با 

شکایت او برکنار شد.
1395: مامورین برای دستگیری 

مرتضــوی از محل دادگاه حرکت 
کردند، فعال ســفینه به کره ماه 
رسیده و پس از عبور از کهکشان 
راه شــیری، تا شش سال دیگر به 

خانه مرتضوی خواهد رسید.
جمهــوری  دادســتان   :1399
کرد  اعــالم  ایران  دموکراتیــک 
همه شاکیان حق دارند از سعید 
مرتضوی شکایت کنند و به سرعت 
به شکایات آنان رسیدگی خواهد 

شد.
مرتضوی دستگیر  1407: سعید 
شد و به دادگاه برده شد، دادستان 
اعالم کرد که شاکیان می توانند 
از وی شکایت کنند. وی با وثیقه 

آزاد شد.
1414: دادگاه ســعید مرتضوی 
تشکیل شــد و چون هیچکدام از 
شکاتش در قید حیات نبودند، وی 

تبرئه شد.
•

صندلی 
روی آن می نشســت و پی پی کوچولو بود کــه وقتی بچه بود اولین صندلــی اش یک لگن 

ها روی آن یک مشت مزخرفات و روی نیمکتی نشست که بچه وقتی بزرگتر شد، به مدرسه رفت می کرد.
روزهای اول برای اعتراض صندلی بعد، به دانشگاه رفت و در همان تکراری را یاد می گرفتند.

یک صندلی کهنه فلزی گیرش شد، در اداره ای استخدام شد و وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل ها را شکست.
روی یک صندلی گردان نشست چند ســال بعد مدیرکل شد و آمد.

از وقتی وزیر شده بود، روی مبل و احساس راحتی کرد.
وصل کردند، لرزید و جان داد.صندلی بستند و برق را به صندلی باالخره دســتهایش را به دسته استیل می نشست.

راحت داشتند. اما سیاستمداران شدند. آنها احتیاج به صندلی های نظامیان آنقدر رژه رفتند تا خسته دومین صندلی

روی صندلی های راحت لم داده 
بودند، کودتا شد.

آمدند مردهای چاق را ترور کنند کشیدند که وقتی از زندان بیرون زندان رفتند و الغر شدند و نقشه چاقی که زنده مانــده بودند به از مدتی چاق شــدند. مردهای مردهای چاق نشســتند و بعد بعد، مردهای الغر روی صندلی چند مرد چاق را تــرور کردند. خانه قدیمی نقشــه کشیدند و الغر روی فرشــی در زیر زمین راحت نشســته بودند. مردهای مردهای چاق روی صندلی های سومین صندلی
و صندلی آنان را بگیرند.

کردند، بــرای راه انداختن پارلمان 270 چهارمین صندلی پیــدا  راحــت  دشمنان مردم روی صندلی ها صندلی 
نشستند.

ارتفاع صندلی و شــدت روی زمین بنشینند. اصوال میان داشته باشد و بقیه مجبور باشند که فقط یک صندلی بزرگ وجود دیکتاتوری زمانی اتفاق می افتد پنجمین صندلی دیکتاتوری رابطه مستقیم وجود اندازه 
دارد. •

در دیزی و حیای...
هر وعده که دادند به ما باد هوا بود

هر نکته که گفتند غلط بود و ریا بود

چوپانی این گله به گرگان بسپردند

این شیوه و این قاعده ها رسم کجا بود؟ 

رندان به چپاول سر این سفره نشستند

اینها همه از غفلت و بیحالی ما بود!

خوردند و شکستند و دریدند و تکاندند

هر چیز در این خانه بی برگ و نوا بود

گفتند چنینیم و چنانیم دریغا ...

اینها همه الالیی خواباندن ما بود!

ایکاش در دیزی ما باز نمی ماند

یا کاش که در گربه کمی شرم و حیا بود!

دزد دکل کجاست؟ 
هادی خرسندی

گفت آقا دکل؟! دکل گم شد؟
این خیانت به ملک و مردم شد

دکلی آنچنان عریض و طویل
شده سرقت؟ کجا شده تحویل؟

چه کسی برده و کجا برده
هرکه هرجا که برده گه خورده

تف به ارواح سارق دکلی
جگرش خون شود به حق علی

زیر ماشین رود الهی دزد
تکه تکه شود به راهی دزد

تف به ناموس دزد بی ناموس
تف به همدست های آن دیوث

تف به بابا و تف به فرزندش
بزند بر زمین خداوندش

من که اصالَ  نمی کنم باور
ننهم روی دزد، اسم بشر

اگر آمد، امان بهش ندهید
قصه را بی خودی کشش ندهید

این دکل بوده مال مستضعف
حیف بوده که رفته است از کف

گفت آقا دکل به آن عظمت
هست خیلی گران و ُپرقیمت

ثروتی بود، من خبر دارم
داغ آن بر سر جگر دارم

وای خون شهید شد پامال
دارم از حرص می روم از حال

آتش افتاده در درونم وای
رفت باال فشار خونم، وای

خون آقا چنان به جوش آمد
که همه جمع در خروش آمد

ناگهان آمد از جمیع جهات
بانگ الله اکبر و صلوات

گفت آقا سخن کنم کوتاه
چونکه قلبم فشرده شد ناگاه

می روم بهر جستن این دزد
تا کف دست او گذارم مزد

بعد آقا به حالت عصبی
رفت سمت کریدور عقبی

از در پشت چون برون می رفت
دیدم آقا دکل به کون می رفت

•••••

Facebook.com/
paivand.montreal    

به ما 
بپیوندید!
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 17 اکتبر: روز جهانی علیه 

فقر و خشونت زنان است 

راه پیمائی جهانی زنان علیه فقر

و خشونت بر5 محور: 

آزادی، برابری، عدالت اجتماعی ، 

صلح، همبستگی

Tel.: 514-516-3007
>>  iwamontreal@gmail.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 

آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان 
تان می ترسید؟ممکن است که شما  قربانی خشونت های خانواد گی  

شده باشید. آیا به دنبال همزبان می گردید  تا شما را یاری کند؟
 مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت  خانواده های افغان و ایرانی 
هست و شما را  گام به گام یاری میکند. اگر آرامش خاطر می خواهید 

تلفن را بردارید و با شماره: 8۱۱۷-۲۷4-5۱4 با ما تماس بگیرید.

هنر پول خرج کردن ...   << ادامه از صفحه: 26

»آقایان!« »امنیت ملی!« را همین 
به خطر انداخته اند!

ریشه های جتاوز به 
دخترک یازده ساله!

دوشنبه 1 تیر 1394 
رضوان مقدم

مدرسه فمینیســتی: وقتی خبر 
تجاوز جنسی به دختربچه ای یازده 
ساله در میان دعواهای سیاسی و 
جناحی گم می شود؛ وقتی حنجره 
بنیادگرایان مذهبی از فریاد واسالما 
پاره می شود و گوش همگان و به 
ویژه برابری خواهان را کر می کند؛ 
البته صدای فریادهای دختربچه ای 
پــا برهنه، میان هیاهوی ســهم 
خواهی از قدرت، به گوش کســی 
نمی رســد؛ حتا ما فعاالن حقوق 
زنان نه صدایش را می شنویم و نه 
واکنشی در خور نشان می دهیم! 
اگر زنان به خیابان ها می آمدند و 
می گفتند ما امنیت روز و شب می 
خواهیم آیا این عمل شان "اقدام 
علیه امنیت ملی" به حساب می 
آمد؟ وای که حتا نوشــتن جمله 
ی "اقدام علیه امنیت ملی" برایم 

چندش آور شده است. 
به راستی این امنیت ملی چیست؟ 
که بهای آن، جان آدمیان اســت؟ 
کــه به بهاء و بهانــه اش نباید در 
اعتراض به تجاوز دختربچه ای یازده 
ســاله به خیابان ها آمد؛ و فریاد 
کشید که امنیت زنان و کودکان 

باید تأمین شود.
مگــر این امنیت ملــی جدای از 

امنیت ما انسان ها است؟ 
آیا این دختر یازده ســاله که بی 
رحمانه به او تجاوز شده است بوی 
عطر و ادوکلــن اش مردان آرام و 
ســر به زیر جامعه را مدهوش و از 
خود بی خود کرده بود؟ یا موهای 

آراسته  یا  و  افشان 
اش؟ هیچکــدام ! هیچکدام ! این 
دختر بینوا حتا کفش درســت و 
حسابی به پا نداشت. پس چرا به 
او تجاوز کردنــد؟ این آقایانی که 
پایشان لب گور است ولی هر روز 
برای جوانان این سرزمین خرافات 
زده نسخه می پیچند، کجا هستند 
که دو کلمه هم بگویند زنان حق 
دارند آزادانه در هر ساعتی از شبانه 
روز در خیابان ها و جاهای عمومی 
رفت و آمد کنند و مورد تعرض قرار 
نگیرند. همین آقایانی را می گویم 
که به بهانه حجاب خانم ها، شعارها 
و نسخه های غیرانسانی صادر می 
کنند و سبب ناامنی زنان و جامعه 
می شــوند، آنها ایــن روزها کجا 
هستند که بر سر مردان بی بند و 
بار متجاوز به دختر یازده ساله ای 
که از فقر، استخوان هایش بیرون 

زده، بگویند: شرم کنید!
این آقایــان از دیانت فقط همین 
را می دانند که جلوی ورود خانم 
ها به ورزشگاه ها را بگیرند یعنی 
جلوی ورود به مکان هایی که اتفاقَا 
یکی از ســالم ترین جاها است؟ 
اگر زنان در ورزشگاه ها که قاعدتَا 
ورزشــکاران و ورزش دوستان به 
آنجا می روند امنیت نداشــته و یا 
ندارند چه انتظاری از دیگر اماکن 

عمومی است؟ 
حکایــت این آقایانــی که چنین 
فتواهایی می دهند حکایت بستن 

سنگ و گشودن سگ است. 
آنهایی که با کلمات مسموم خود 
جوانانی را که می توانند انســان 
هایی مهربان باشند به جانی هایی 
اسید به دست تبدیل می کنند که 
روز روشــن به روی زنان اصفهان 

اسید پاشــیده و فرار می 
کنند. اگر کسی" امنیت ملی " را 
به خطر انداخته باشد اتفاقَا همین 
آقایان هســتند، همین هایی که 
نیمی از جمعیت ایران یعنی نیمی 
از ملت ایران از دست شان در امان 

نیستند.
وقتی صدای فعاالن مدنی و برابری 
خواهــان یک جامعه در گلو خفه 
می شود، وقتی در جامعه فضای 
نقد و اعتراض بســته می شــود، 
نویسنده، روزنامه نگار و حتا نقاش 
و فعال حقوق کودک اش به زندان 
افکنده می شوند، نتیجه اش هم 
همین است که هر روز باید شاهد 
دیدن فجایعی باشیم که مو بر تن 

انسان راست می کند. 
و این گونه می شــود که جامعه 
به مرض »بی تفاوتی« مبتال می 
گردد که حتا فعال حقوق زن هم 
صدایش در نمی آید چه رسد به 
این که به خیابان بیاید و بگوید نه 
تنها حضور در ورزشــگاه حق من 
اســت بلکه هر آنچه حق تو مرد 
است حق مِن زن نیز هست؛ اگر 
تو انســانی من هم انسان هستم. 
حق ندارید به عنوان مرد چون که 
جسم تان قوی تر است امنیت را از 
من بگیرید. یک روز به روی زنان 
اسید بپاشــید ، روز دیگر از رفتن 
به ورزشــگاه محروم اش کنید. و 
باالخره هــر روز فرمانی تازه بر او 

برانید!
باید از آن روز ترســید، نه که باید 
وحشت کرد، اگر دیدید کسی را 
جلو چشم تان می زنند و شما بی 
تفاوت رد می شوید. این جا یعنی 
مرگ انسانیت اتفاق افتاده. در این 
مملکت دزدی های میلیاردی می 
شود و ملت می نشینند و جوک 

می سازند و می خندند. 
آی دولتمردان این فاجعه اســت 
به خودتان بیایید. اگر به خود تان 
نیایید فردا مردم بر پیکر بی جان 
بیگناهی بــاالی دار و جان دادن 
او جوک خواهند ســاخت و آن را 
دستمایه ای برای خنده و شادی 
خواهند کرد. براستی این جامعه و 
مردم را به کجا برده اید؟ مردمی 
که در مقابل دیدن فجایع، واکنش 
شان تولید روزافزون جوک است، 

از درد ها و رنج هایی که روزانه به 
دلیل ندانم کاری ها و جاه طلبی 
های عــده ای معدود بر اکثریتی 

مورد ستم وارد می شود.
اما هنوز در این خانه کور ســویی 
هســت. و جای اندکی امیدواری 
است؛ اگر چه فعاالن حقوق زنان 
فریادهایشان در گلو خفه شده و بر 
اثر تهدید ها، بازداشت ها و در بدری 
ها رمقی برای شان باقی نگذاشته 
اند، امــا در این میان آش آن قدر 
شور شده که آشپز هم صدایش در 
آمده و در این میان اندک صدایی 
است که از بین نمایندگان مجلس 
برخاسته. »رســول خضری«، که 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اســالمی است ، 
تجاوز گروهی به یــک کودک را 
بحث بسیار مهمی دانسته است. 
وی در مجلس گفت: »این موضوع 
ساده ای نیســت. در کشوری که 
ادعای اسالمی بودن آن را داریم و 
دارای یک فرهنگ اصیل اسالمی 
هســتیم نباید به این سادگی از 
کنار این موضوع گذشت. کسانی 
که مسئولیت دارند و حتا کسانی 
که مسئولیت دولتی ندارند، یعنی 
مردم باید در این مورد اقدام کنند؛ 
همه ما در این مورد مســئولیت 

داریم« 

اشاره آقای خضری به موضوعی به 
این مهمی و نشان دادن حساسیت 
او نســبت به این موضوع، نه تنها 
از دیده هــا پنهان نمانده بلکه به 
عنوان یک نکته مثبت در پرونده 
کاری ایشان خواهد ماند. اما ایشان 
باید بدانند که یکی از اتهامات خانم 
»نرگس محمدی« تالش در جهت 
برقراری جامعه مدنی بوده است! که 
یکی از کارکردهای جامعه مدنی 
هم اتفاقَا توانمندسازی زنان است. 
اگــر این دختر یازده ســاله مورد 
حمایت بود و اگر خانه امنی برای 
زنان وجود می داشت و هزاران اگر 
های دیگر ، آیا چنین اتفاقی برای 
این کــودک پیش می آمد؟ البته 
وظیفه نمایندگان مجلس است که 
این اگر ها را بشناسند و راجع به 
آن ها قوانین مورد نیاز و متناسب 
با اوضاع روز ایران و جهان را وضع 

کنند نه 
این که 
نند  ما
برخی 
ز  ا
زنان 

نماینــده مجلــس که 
نمایندگان واقعی زنان جامعه ایران 
نیستند )چون تا به حال نه حرفی 
و نه قانونی را بــه نفع زنان طرح 
نکرده اند( در برابر تجاوز به دختر 
بچه یازده ساله سکوت کنند، و در 
عوض، با فریــاد و هیاهو با رفتن 
زنان به ورزشگاه مخالفت کنند و 
آن را مخالف شئون اجتماعی زنان 
بدانند. مانند خانم آلیا که می گوید: 
"جایی که چند هزار نفر مرد جمع 
می شوند، عده ای هم از زنان بروند. 
اینها زمینه بی حرمتی و تجاوز در 

جامعه است". 
نه خانم آلیا زمینه تجاوز به زنان، 
فقــر و بی عدالتی اســت؛ زمینه 
تجــاوز به زنان نابرابــری و وجود 
افکار و عقاید زن ستیز است. خواه 
از زبان مردی جاری شود خواه از 
زبان زنی زن ستیز! زمینه تجاوز به 
دختر یازده ساله ای توسط شش 
مرد را قوانین تیعض آمیزی فراهم 
می کنــد که دیه زن را نصف مرد 
می داند و شما از این قوانین دفاع 

می کنید!
حیف است در این میان به سخنان 
اقای جواد جهانگیر زاده، نماینده 
ارومیه در مجلس شورای اسالمی 
و عضو کمیسیون امنیت ملی اشاره 
نکنم، ایشــان در سخنان خود در 
مجلس گفته اند :»ادامه این روند 
می تواند یک سقوط اخالقی بزرگ 

را در جامعه ما کلید بزند.«. 
باید به آقــای جهانگیر گفت! این 
سقوط اخالقی اتفاق افتاده و کلید 
آن وقتی زده شد که به زنان جامعه 
گفته شــد برای این که مردان به 
گناه نیافتنــد زنان باید خود را در 
حجاب پنهان کنند! کلید سقوط 
اخالقی جامعه وقتی زده شد که 
نیمی از جامعه را بی حرمت کردند، 
وقتی که نیمی بر نیمه دیگر برتری 

داده شــدند، وقتی که 
گفتند زن نباید بلند بخندد، زن 
نباید شــب بیرون برود، ســقوط 
اخالقی جامعــه وقتی اتفاق افتاد 
که شــب و زن گناهکار و مقصر 
شناخته شــدند، و کسی از خود 
نپرســید چگونه امنیــت از زنان 

گرفته شده؟ 
و کســی نپرســید چرا زنان باید 

ازشب و از مردان بترسند؟ 
چه کسی از مردان موجوداتی بی 
رحم و شهوت طلب در چشم زنان 

می سازد؟ 
مردانی که با دیــدن تار مویی از 
زنان، به گناه می افتند، مردانی که 
شهوت کورشان می کند چنان که 
عقل و شعورشــان زایل می شود، 
چه کسی چنین تصویری از مردان 

جامعه می سازد؟ 
من به آقای جهانگیر زاده که ایشان 
هم چون اقای خضری به این مهم 
حساسیت نشان داده اند پیشنهاد 
می کنم بــرای این کــه جامعه 
خودشان را بهتر بشناسند و بدانند 
زنان ایــران در چه محیط ناامنی 
زندگی می کنند مانتو و روسری 
به پوشــند و یک روز در قالب یک 

زن در جامعه ظاهر شوند. 
سخن آخر این که:

مردانی که به دختری یازده ساله 
تجــاوز کردند اگــر از آنها اصول 
دین شــان را بپرسید به احتمال 
زیاد همچون بلبل به شــما پاسخ 
می دهند؛ مطمئن باشید به شما 
خواهند گفت که مسلمان هستند. 
اما این را هم مطمئن باشید که آنها 
هرگز نقــدی در هیچ روزنامه ای 
ننوشته اند، به دنبال جامعه مدنی 
هم نیســتند... باری، آنها "امنیت 

ملی" را به خطر نیانداخته اند.
•

کاری که می توانید بکنید این است 
که پول هر چیزی که می خرید را 

همان لحظه پرداخت کنید.
- مایکل نورتون: از طرف دیگر، اگر 
جلوتر از زمان مصرف برای چیزی 
پول بپردازید، دیگر نگرانی بدهی ها 
نخواهید بود و وقتــی آن کاال یا 
تجربه را دریافت می کنید، احساس 

آزادی می کنید. 

•  آیا الگویی برای »خرج کردن 
هوشــمندانه« در دنیا وجود 

دارد؟
 Warren( الیزابت دان: وارن بافت -
Buffett(. آدم ها بــه او به عنوان 
الگویی برای پــول درآوردن نگاه 
می کنند. البته الگوی پول درآوردن 
هم هســت اما مهمتــر از آن او 
می تواند نمونه بــرای نحوه خرج 
کردن پول هم باشد. پول او اندازه 
ندارد اما هیچوقت مقدار زیادی از 
پول خود را صرف خرید کاالهای 
مادی نمی کند، درعوض می بخشد 
و دیگران را هم تشویق به بخشیدن 

پولشــان و صرف آن در کارهای 
انسان دوستانه می کند.

• برای آنهایی که به اندازه وارن 
بافت پــول ندارند که بتوانند 
اصل شما برای »سرمایه گذاری 
روی دیگران« را اجرا کنند، چه 

توصیه ای دارید؟
- الیزابــت دان: تحقیقات نشــان 
می دهد که کســانی کــه درآمد 
کمتری دارند بیشــتر در کارهای 
خیر کمک می کنند و بیشــتر با 
همدردی  دیگــران  بدبختی های 
کــرده و مشکالتشــان را درک 
می کنند. ما در تحقیق مان متوجه 
شــدیم که حتی آنهایی که برای 
شام شبشان مشکل داشتند، باز به 
افراد مستمندتر از خودشان کمک 
می کردند. کمک کردن به دیگران 
یکــی از متداول تریــن تجربیات 
احســاس شــادی و خوشبختی 
نشان  تحقیقات  انسان هاست.  در 
می دهد که کمک کردن حتی به 
اندازه 5 دالر به کسی که نیازمند 

است تاثیرات بسیار عالی برای فرد 
به همراه دارد. آنهایی که پول زیاد 
ندارند، می توانند به کمتر فکر کنند، 
مثل پولی که برای یک فنجان قهوه 
یا یک لیوان آبمیوه صرف می کنند، 

همان را به نیازمندان ببخشند.

• آیا وقتی بــه مراکز خرید 
می روید، سعی می کنید مردم 
خرید  هوشمندانه تر  برای  را 

کردن راهنمایی کنید؟
- الیزابت دان: اگر اینکار را بکنید، 
نگهبان هــای آنجا مــا را با کتک 
بیرون می کننــد! من خودم هنوز 
نیاز به راهنمایی دارم. با اینکه این 
کتاب را نوشــته ام و سعی کرده ام 
بقیه را راهنمایــی کنم باز وقتی 
همراه  گوشــی   ،Apple کمپانی
جدید خودش را وارد بازار می کند، 
با خودم فکر می کنم، »واقعًا باید 

این را بخرم!«

•
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ادامه دار

به اهتمام 

محمد فرحی 
)مونتریال(

مشترک با حافظ 
با آب روشن  می عارفی طهارت کرد 

و رفته رفته به این کار زشت  عادت کرد 
----------------

برقی از منزل  لیلی بدرخشید سحر 
لیلی آمد درم در گفت: بیا برق آمد 

----------------
آمد از پرده به مجلس، عرقش پاک کنید 

تا نگویند حریفان چرا خیس آمد 
----------------

سال ها دل طلب از جام جم از ما می کرد 
بی خبر بود که ما مشترک کیهان ایم

----------------
مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش 

گفت: دنیا شده از مشکل پر، این هم روش!

موسیقی... 
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 
اشعاری نغز از شعرایی بزرگ 

دل بر این پیره زن عشوه گر دهر مبند 
کاین عروسی است که در عقد بسی داماد است

--------------
ما و تو ای زاهد هر دو داغدار اما 

داغ من بود بر دل داغ تو به پیشانی 
----------------
موی سپید را فلکم رایگان نداد 

این رشته را به نقد جوانی خریده ایم.
----------------

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف 
مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی 

----------------
در نگاه تو ندانم که چه رازی است نهان 

که من این راز توان دیدن و گفتن نتوان 

رباعی: هادی خرسندی 
یکدانه عیال با دو فرزند بس است 

بر پای رهاییم سه تا بند بس است 
جای همه دشمنان که هادی دارد 

یک شاپرک و فاطی و پیوند بس است!

اشعار که مصراع دوم آنها 
»ضرب املثل « است: 

گر دایره کوزه ز گوهر سازند 
از کوزه همان  برون تراود که در اوست 

----------------
چون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید

گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست 
----------------
از تنگی چشم پیل معلومم شد 

آنان که غتی ترند محتاج ترند 
----------------
با سیه دل چه سود خواندن وعظ 

سنگ  بر  آهنین  میــخ  نرود 
----------------

دور مجنون گذشت و نوبت ماست 
هر کسی چند روزه نوبت اوست 

----------------
ـُرد با  آمد کاراست نه دانستن کار  ب

هره گر نیک نشیند همه کس نّراد است ـُ م

پروین اعتصامی
 دیوان اشعار

 
پیام داد سگ گله را، شبی گرگی

که صبحدم بره بفرست، میهمان دارم
مرا بخشم میاور، که گرگ بدخشم است

درون تیره و دندان خون فشان دارم
جواب داد، مرا با تو آشنائی نیست

که رهزنی تو و من نام پاسبان دارم
من از برای خور و خواب، تن نپروردم

همیشه جان به کف و سر بر آستان دارم
مرا گران بخریدند، تا بکار آیم

نه آنکه کار چو شد سخت، سر گران دارم
مرا قالده بگردن بود، پالس به پشت

چه انتظار ازین پیش، ز اسمان دارم
عنان نفس، ندادم چو غافالن از دست

کنون بدست توانا، دو صد عنان دارم
گرفتم آنکه فرستادم آنچه میخواهی

ز خود چگونه چنین ننگ را نهان دارم
هراس نیست مرا هیچگه ز حملٔه گرگ

هراس کم دلی برٔه جبان دارم
هزار بار گریزاندمت به دره و کوه

هزارها سخن، از عهد باستان دارم
شبان، بجرات و تدبیرم آفرینها خواند

من این قالدٔه سیمین، از آنزمان دارم
رفیق دزد نگردم بحیله و تلبیس

که عمرهاست بکوی وفا مکان دارم
درستکارم و هرگز نمانده ام بیکار

شبان گرم نبرد، پاس کاروان دارم
مرا نکشته، به آغل درون نخواهی شد

دهان من نتوان دوخت، تا دهان دارم
جفای گرگ، مرا تازگی نداشت، هنوز

سه زخم کهنه به پهلو و پشت و ران دارم
دو سال پیش، بدندان دم تو برکندم

کنون ز گوش گذشتی، چنین گمان دارم
دکان کید، برو جای دیگری بگشای

فروش نیست در آنجا که من دکان دارم

 Bayreuth ریچارد  واگنر و فستیوال تئاتر
این فستیوال که مختص آهنگساز 
معروف ریچارد واگنر می باشــد؛ 
در سال 1۸76 بنیان گذاری شد؛ 
قدیمی ترین و مهم ترین فستیوال 
واگنر در دنیاست و سطح هنری 

آن فوق العاده است. 
آرزیــی آواز خوانــان و رهبرهای 
دنیاســت که در برنامــه های آن 
شرکت داشته باشــند. دوستاران 
اوپــرا از اقصی نقاط دنیا به دیدن 

آثار او می روند. 
ســاختمان این اوپــرا معروف به 
Festspielhaus است که موسسه 
ی خانوادگی محســوب می شود. 
خود واگنر در ساختن آن نظارت  
داشت. اولین ســنگ آن را سال 
1۸72 گذاشتند. واگنر در مراسم 
آن سنفونی شماره 9 بتهوون رابه 
اجرا درآورد. بتهوون آهنگساز مورد 

ستایش و محبوب او بود. 
در سال 1۸76 با اجرای 4 اوپرای 

به نام
Der Ring des Neibelungen

Festspielhaus افتتاح شد. 
این  ساختمان از لحاظ آکوستیک 
بسیار عالی اســت. تماشاگران از 
هر نقطه ی ســالن قادر به دیدن 
صحنه و شنیدن کامل موسیقی 

می باشند. 
برای بدست آوردن بودجه الزم این 
نقشه، واگنر مجبور شد دور اروپا 
سفر کند و کنسرت های بی شمار 

ترتیب دهد. 
و ســرانجام با کمک مالی پادشاه 
Bavaria آلمان بــه آرزوی خود 

جامه ی عمل بپوشاند. 
پس از او اعضای خانــواده واگنر 
یکی پس از دیگری اداره و ریاست 
هنری این اوپرا را تا امروز به عهده 

داشته اند. 

رئیس  آهنگساز،  واگنر،  ریچـارد 
اوپرا، رهبر ارکســتر، نویسنده در 
ســال 1۸13 در آلمان بدنیا آمد؛ 
دو بــار ازدواج کرد. همســر دوم 
او »کوســیما« Cosima،  دختر 
Franz Liszt آهنگساز و پیانیست 
فوق العاده تاریخ موسیقی بود که 

همسر دوست واگنر هم بود! 
داستان عشق این دو بر سر زبان ها 

افتاد. 
پــس از تولد ســه  فرزندشــان، 

سرانجام با هم ازدواج کردند. 
واگنر عقاید سیاســی داشت. به 
لحاظ شــرکت در ســیر انقالبی 
1۸4۸ مجبور به تــرک و فرار از 
وطن شــد. مدت ها در سوئیس 

زندگی کرد. 
در مجموع به مدت 14 ســال در 
تبعید گذرانید. در این مدت عالوه 
بر آهنگســازی چند اوپرا، مقاله 
های متعدد ضد یهودی نوشت که 
بعدها مورد توجه و استفاده هیتلر 

قرار گرفت. 
افزون بر مقاالت متعدد درباره هنر 
و سیاست  در آلمان، مذهب و هنر، 
حکومت و مذهب، رهبری ارکستر، 
هنر و انقالب، آینده هنر اوپرا و درام 

نوشته است. 
شگفت انگیز است که واگنر لیبرتو 
Libretto )نمایشــنامه + شــعر( 
همه ی اوپراهای خود را به تنهایی 

نوشته است. 

آثار مهم واگنر: 
- اوپراها 

4 اوپرای حماســی معــروف به 
»حلقــه« RING )بــه مدت 1۸ 

ساعت( 
هلندی سرگردان: داستان عاشقانه 
Tristan and Isolde 

Parsifal )آخرین اثر او(

Meistersinger von Nürnberg 
)اوپرای کمدی( 

TANHAUSER    
 LOHENGRIN

واگنر تحــول بزرگــی در زمینه 
نمایشــنامه، هارمونــی، ملودی، 
سازهای ارکســتر، شعر و صحنه 

آرایی اوپرا بوجود آورد.
" leitmotif " از ابتکارهــای مهم 
اوست؛ یعنی ملودی های کوتاه و 
خاص برای هر کدام از شخصیت 
های مهم داستان، یا واقعه یا حس 
و تفکر می ساخت و ماهرانه طی 
داستان برای یادآوری آنها را بکار 

می گرفت. 
موســیقی فیلم امروز از موسیقی 

واگنر بسیار بهره گرفته است. 
  John Williams مثال جان ویلیامز
از  هالیــوود  پراعتبار  آهنگســاز 
Leitmotif خیلی اســتفاده کرده 
اســت، مانند فیلم هــای جنگ 

Star Wars ستارگان
سرانجام در ســال 1۸62 پادشاه 
لودویگ دوم که به آثار واگنر بسیار 
عالقمند بود، اجــازه داد که او به 
آلمان برگردد و حامی اجرای آثار 

واگنر شد. 
واگنــر از یک ســو بســیار مورد 
ستایش و از سوی دیگر دشمنان 

زیاد دارد. 
بخصوص عالقه مخصوص هیتلر به 
او بر این ضدیت بســی دامن زنده 

است. 
او در سال 1۸۸3 هنگام تعطیالت 
بــه ونیــز )ایتالیا( رفــت و بطور 
غیرمنتظره سکته کرد و درگذشت. 
بعــدااو را در Bayreuth به خاک 

سپردند. 
شیده قره چه  داغی 
جوالی 2015

نزدیکی ایــران و آمریکا در عراق 
ممکن است به افزایش کارآمدی 
جنگ با داعش و عقب نشــینی 
این گروه منجر شود. اما اختالفات 
فاحش بر سر نحوه توزیع قدرت و 
حکمرانی در عراق شکاف بین آنها 
را در عراق پســا داعش بازسازی 
می کند. در سوریه وضع بدتر است 
و همــکاری در مبــارزه با داعش 
نیازمند پذیرش بشار اسد در قدرت 
از ســوی غرب است. در یمن نیز 
آمریکا با چالش اقناع عربســتان 

سعودی طرف است.

تاثیر توافق در منطقه و داخل 
ایران

آنچه معادله همکاری های احتمالی 
منطقه ای ایران و آمریکا را پیچیده 
می ســازد، فاصله زیاد در تعریف 
منشــا بحران در منطقه اســت. 
کارگزاران ارشد جمهوری اسالمی 
دســتکم در ظاهر، قدرت گرفتن 
داعــش را نتیجه سیاســت های 
آمریکا می دانند. خامنه ای داعش را 
ابزار دست آمریکا بشمار می آورد. 
از دیــد او، هدف غرب در مواجهه 

با برنامه هسته ای، تضعیف ایران و 
مخالفت مبنایی با انقالب و نظام 
است. از دید بخش مسلط قدرت، 
تمایل زیاد اوبامــا برای مصالحه 
هســته ای با ایــران، جلوگیری از 
پیشرفت و قدرت گرفتن حکومت 
در منطقه تحلیل می شود. از این 
رو آنها بر حسب مصلحت سنجی 
سیاسی و اقتضائاتی که داشته اند، 
به نحــوی مصالحه هســته ای را 
جلو می برند که اهداف آمریکا در 
منطقه محقق نشود، بلکه قدرت 
و  اســالمی  جمهوری  منطقه ای 

سیاست های آن را بپذیرد. در این 
حوزه پیدا کردن فصل مشترک کار 
دشواری است و حداکثر، ظرفیتی 
در  مقطعی  همکاری هــای  برای 
مبارزه با داعش و اســالم گرایان 

سنی افراطی دارد.
در مجموع توافق جامع هسته ای 
از مهم ترین رویدادهای سیاســی 
جهان است که گام اول آن برداشته 
شــد و اجــرای موفقیت آمیز آن 
تاثیرات مهمی در کاهش تنش ها 

در خاور میانه خواهد داشت. 
این توافق همچنین می تواند سطح 
منازعه ایران و آمریکا را به کمترین 
میزان بعد از انقالب برساند. تصور 
اینکه روابط دو کشــور به صورت 
رسمی برقرار شود، در کوتاه مدت 
واقع بینانــه به نظر نمی رســد اما 

ممکن است مراودات اقتصادی و 
تجاری شروع شوند.

این رویداد تاثیر خوبی در جامعه 
ایران دستکم به لحاظ روانی خواهد 
داشت و موج جدیدی از تحرک و 
فعالیت در عرصه های اقتصادی و 
اجتماعی را رقم می زند و در سطح 
جهانــی و منطقه ای نیز مشــوق 
کاربست راهکار های دیپلماتیک 
در حــل و فصل اختالفات خواهد 

بود.
و  روحانــی  دولــت  همچنیــن 
مدافعان برنامه سیاســی اعتدال 
نیز می کوشند امتیازات این توافق 
را پشــتوانه پیروزی در انتخابات 
پیش رو قرار دهند که به نوبه خود 
می تواند شکاف در داخل حکومت 
را افزایش دهد. اما این را هم باید 

گفت که توافق و مصالحه هسته ای، 
اختالفات دو جناح اصلی حکومت 
را کاهش داد هرچند اختالف در 
نوع نگاه به مناسبات بعد از توافق، 
ممکن است به افزایش درگیری ها 

منجر شود.
تاریخ دیپلماسی در دنیا این واقعیت 
را گوشزد می سازد که امضای یک 
توافق، تضمینی بــرای اجرای آن 
نیست. عوامل متعددی باعث شده 
توافقنامه کنونی شکننده باشد اما 
اجرای موفــق آن حداقل تا پایان 
کار دولت اوبامــا محتمل به نظر 

می رسد.
•
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چرائی پایان مناقشه هسته ای و پی آمدهای آن
17 تیر 1394- گفتگوهای اخیر کشــورهای 
موسوم به 1 + 5 و تیم مذاکره کننده جمهوری 
اســالمی که از 27 خرداد آغاز گشت و حول 
نگارش "برنامه جامع اقدام مشترک" تمرکز 
یافت، در آخریــن روز مهلت مقرر 9 تیر ماه 

)30 ژوئن( به مدت یک هفته تمدید شد. 
دیدارهــای مکرر ظریف با جــان کری وزیر 
خارجه آمریکا و وزرای خارجه سایر کشورهای 
1 + 5 دیــدار و گفتگو با یوکی آمانو مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، دیدار و گفتگو 
با فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا، دیدارهای علی اکبر صالحی رئیس 
سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی با ارنست 
مونیز وزیر انرژی آمریکا و مجموعه دیدارها و 
مذاکرات ماراتونی تیم هســته ای جمهوری 
اسالمی با گروه 1 + 5 تماما حاکی از خواست 
و ارادۀ طرفین برای رسیدن به توافق نهائی و 
قطعیت بخشیدن به آن تا مهلت مقرر 16 تیر 
)7 جوالی( بــود. در حالی که رهبر حکومت 
اسالمی از بی اعتمادی نسبت به آژانس اتمی 
ســخن گفته بود، اما تقریبا بالفاصله بعد از 
سخنان وی، یوکی آمانو دبیرکل آژانس اتمی 
وارد تهران شد و با شمخانی و حسن روحانی 
دیدار و گفتگو کرد و نتیجه این دیدار را مثبت 
خواند. به دنبال آن آژانس انرژی اتمی ، هیأت 
کارشناسی خودرا به ایران اعزام کرد. این هیأت 
نیز با اعضای شــورای عالی امنیت جمهوری 
اسالمی و دبیرآن شــمخانی دیدار و گفتگو 
نمود. بهروز کمالوند سخنگوی سازمان انرژی 
اتمی ایران درمورد نتایج این سفر گفت؛ ایران 
با هیأت اعزامی آژانس به تفاهم رسیده است. 
پیش از آن نیز رضا نجفی نماینده جمهوری 
اسالمی در آژانس بین المللی اتمی، از تفاهم 
ایران و آژانس در چارچوب حل مسائل مرتبط 
با فعالیت های هسته ای جمهوری اسالمی در 
گذشته، خبر داده بود. در واقعیت امر نیز اصل 
ماجرا تاهمان تاریخ 30 ژوئن تمام شده و پیش 
از تمدید مذاکرات، در موضوعات کالن توافق 
حاصل شــده بود. نگارش متن اصلی "برنامه 
جامع اقدام مشترک" نیز به پایان رسیده و در 

کلیات آن توافق حاصل شده بود. 
جزئیات ایــن برنامه و برخی جنبه های فنی، 
دیگر نمی توانست مانع نهایی شدن توافق گردد.

آن چه باقی می ماند اجرای آن است که پیش از 
اجرا، گفته شده است که باید به تایید شورای 
امنیت سازمان ملل برسد و کنگره آمریکا نیز 
با آن موافقــت نماید و یا در صورت مخالفت 
کنگره، اوباما رای کنگره را وتو کند. هیچ یک 
از طرف هــا، تمدید مجدد مهلت مذاکرات را، 
گزینه مطلوب نمی دانست و دلیلی هم برای 
آن وجود نداشت. اما حتا به هردلیلی چنان چه 
این مذاکرات تمدید شود،که درآخرین لحظات 
ظاهراً تا روز جمعه 19 تیر)10 جوالی( تمدید 
شد، هیچ تغییری در اصل ماجرا ایجاد نخواهد 

شد. 
توافق و ســازش حاصل شده است ولو آن که 
اقدامات عملی طرفین و اجرائی شدن توافق، 
نیازمند زمان باشد که عراقچی، مذاکره کننده 
ارشد تیم هســته ای جمهوری اسالمی آن را 

یک تا یک و نیم ماه قید کرده است.
مناقشه هسته ای جمهوری اسالمی و کشورهای 
1 + 5 که از اوائل دهه هشــتاد و در شــرایط 
مشخصی پدیدار گشته و بیش از یک دهه به 
چالش بزرگ جمهوری اسالمی و کشورهای 
فوق تبدیل شده بود، دیگر نمی توانست ادامه 
داشته باشد و باید پایان می گرفت که گرفت. 
از همان آغاز نزاع هسته ای، این موضوع کامال 
مشخص بود که دو طرف اصلی این نزاع دولت 
امپریالیستی آمریکا و دولت ارتجاعی جمهوری 

اسالمی هستند. 
مذاکرات جمهوری اسالمی و 1 + 5 به تنهایی 
نمی توانست راه گشــا باشد و باید با مذاکرات 
مستقیم ایران و آمریکا تکمیل می شد.مذاکره 
وچانه زنی میان این دوطرف بود که بیش ترین 
وقت رابه خــود اختصاص می داد و تاآخرین 
لحظات این ماجرا نیز اهمیت محوری و تعیین 
کننده داشــت.در جریان همین مذاکرات نیز 
روشن شــد که دو طرف اصلی نزاع خواهان 
رســیدن به نوعی توافق هستند. علت آن نیز 

روشن است.
جمهوری اسالمی ده ها میلیارد دالر ثروت کشور 
و ثمرۀ دسترنج کارگران را صرف هزینه های 
کالن هســته ای کــرد تا بــه جاه طلبی های 

توســعه طلبانه و هژمونی طلبانــه خود جامه 
عمل پوشد. اما این سیاست نه فقط متضمن 
هیچ گونه نفعی برای توده های مردم نبود، بلکه 
تشدید تنش های خارجی و تحریم هایی را در 
پی داشــت که در نتیجه آن، بحران اقتصادی 
تشدیدگردید و فشارهای اقتصادی و معیشتی 
بر گرده کارگران و زحمتکشان مدام افزایش 
یافت. هم پای تعمیق و تشــدید بحران و از 
هم گسیختگی اقتصادی، فقر، بیکاری، گرانی و 
نارضایتی های توده ای نیز پیوسته افزایش یافت 
و به چنان مرحله ای رسید که جامعه را به لبۀ 

انفجارات بزرگ اجتماعی نزدیک ساخت. 
تشــدید بحران و از هم گسیختگی اقتصادی 
در دوره احمدی نژاد، کل اقتصاد را به آستانه 
فروپاشی کشــاند . وقتی که تحریم ها ضربه 
قطعی را بــر رژیم وارد ســاخت، جمهوری 
اسالمی راهی جز عقب نشینی در مقابل خود 
ندید. روی کار آمدن حســن روحانی که شاه 
بیت برنامه های وی از میان برداشتن چالش 
روابط خارجی و "تعامــل" با غرب بود، خود 
محصول چنیــن شرایطی ســت. جمهوری 
اسالمی می بایستی گام به گام عقب می نشست 
و امتیاز می داد تاخودرا ازمهلکه تحریم نجات 
دهد. حســن روحانی همان کســی بود که 
می بایســتی پیش برندۀ این سیاست باشد، 
عقب نشینی جمهوری اســالمی را مدیریت، 
روابط خارجی آن را مرّمت وپروســه ای را که 
کم وبیش ازقبل تر ها آغاز شده بود، نهائی کند.

از این جاســت که رهبر حکومت اسالمی که 
همواره بر مقابله و "مبارزه" با آمریکا و "شیطان 
بزرگ" تا پای "شهادت" به روش حسین )امام 
سوم شیعیان( در برابر یزید تاکید کرده بود، 
سرانجام وادار شــد به شیوه حسن )امام دوم 
شیعیان( که قادر به جنگ با سپاه معاویه نبود 

از در "صلح" و "سازش با دشمن" درآید. 
اما رژیمی که چند دهه علیه "شیطان بزرگ" 
شعار داده بود، نمی توانست به فوریت و بدون 
طی شــدن مراحلی، به طور علنی و رسمی با 
دولت آمریکا برسرمیزمذاکره بنشیند و دست 

"شیطان بزرگ "را بفشارد. 
چنین است که خامنه ای، قهرمان آخوندها و 
غیرآخوندهایی از نوع خود، "نرمش قهرمانانه" 
را ابداع می کند تا بــه خیال خود هم از قبح 
و حقارت عقب نشینی دربرابرآمریکا بکاهد و 
هم موانع موجود را به تدریج از میان بردارد و 
زمینه تسلیم تام و تمام را در میان شیفتگان 
خویش فراهم ســازد. خامنه ای در نطق خود 
در 26 شــهریور 92 جواز مذاکره رســمی و 
مستقیم با دولت آمریکا را صادر کرد . او گفت 
مذاکره با آمریکا نه فقــط مانعی ندارد بلکه 
بسیار خوب و الزم هم هست! چنین بود که نه 
باندها و محفل هایی چون "دلواپسان"وکیهان 
شــریعتمداری و نه دیگر مریــدان رهبر، ولو 
آن که توافقات تیم مذاکره کننده را با معاهده 
خفت بــار ترکمان چای مقایســه نموده و آن 
را "ترکمان چــای هســته ای" خواندنــد، اما 
نمی توانستند مسیر تعیین شده را تغییر دهند. 
هر گام تیم هسته ای در راستای سازش و توافق 
با آمریکا و کل کشورهای 1 + 5 گرچه با موجی 
از حمالت این مخالفان و گاه با انتقادهایی از 
ســوی رهبر - البته برای راضی نگاه داشــتن 
ناراضیان وامتیاز گرفتن ازطرف مقابل - روبرو 
می شد، اما این مخالفت ها و انتقادها، در برابر 
تعریف و تمجیدهای غّرا و مکرر از تیم هسته 
ای، چیزی به حســاب نمی آمد و آن چه که 
در عمل پیش برده می شــد، همان سیاست 
عقب نشــینی و تســلیم بود. علی خامنه ای 
درســت در آســتانه دور اخیر مذاکرات وین، 
درعین آن که بار دیگر قویا از تیم هســته ای 
واین که تک تک آن ها را از نزدیک می شناسد 
دفاع کرد و از "امانت"، "غیرت" و "شجاعت" 
آن ها ســخن گفت و منتقدیــن آن ها را به 
عیب جویانی تشبیه کرد که از محتوا و جزئیات 
مذاکرات و کار بزرگ تیم هسته ای بی خبرند و 
کنار گود نشسته اند و صرفا ُقر می زنند، درعین 
حال به تیم هسته ای برای عقب نشینی های 

بیشترعلنا ماندات داد و گفت: 
از اول هم عقیده نداشتیم که در یک مذاکره 
هیچ هزینه ای نبایــد داد، هیچ عقب گردی 
نسبت به بخشی از موضوعات نباید کرد! این، 
یک بده بســتان است، حرفی نداریم که یک 

چیزی بدهیم و یک چیزی بستانیم!
جمهوری اســالمی البته زمانی پای مذاکره 

رسمی با آمریکا رفت و 
تصمیم گرفت سیاست 
خود را در زمینه مسائل 
هسته ای تغییر دهد که 
کل سیاســت خارجی 
آن با شکست و ناکامی 
روبرو شده بود و تاثیرات 
سیاســت های  در  آن 
داخلی، به ویژه در عرصه 
مسائل اقتصادی و مالی 

به نحوی بود که اسکلت بندی 
نظــم حاکــم را در معرض 
خطرات جدی قرار داده بود. 
در واقع ایــن مجموعه ای از 
شرایط داخلی و خارجی بود 
که سازش و عقب نشینی را 
بر ســران حکومت تحمیل 
اجتناب ناپذیــر  را  آن  و 

می ســاخت. از این رو، توافقاتی که در کلیت 
خود ناظر بر عقب نشینی جمهوری اسالمی از 
بلندپروازی های هسته ای است و اساس آن در 
ژنو پایه ریزی و در لوزان تکمیل شده بود، در 

وین می بایستی نهایی می شد و نهایی شد.
در پایــان گرفتن مناقشه هســته ای، گرچه 
استیصال و درماندگی رژیم جمهوری اسالمی 
نقش زیادی ایفا نمود، اما بدون تمایل طرف 
مقابــل )1 + 5(، هرگز نمی توانســت چنین 
توافقی حاصل شــود. دولت آمریکا که طرف 
اصلی منازعه هســته ای با جمهوری اسالمی 
بود، نمی خواست و نمی توانست مانند دوران 
بوش وارد جنگ و درگیری مستقیم نظامی 
شود و منازعه هسته ای را از طریق جنگی که 
عواقب آن به کلی غیرقابل پیش بینی بود، حل 
و فصل کند. از این رو دولت آمریکا راه دیگری 
جز دیپلماسی و جز این که به نوعی از توافق 

و سازش با جمهوری اسالمی برسد نداشت. 
درعیــن حــال شــخص اوباما کــه مجری 
امپریالیســم  سیاســت های  وپیش برنــده 
آمریکاســت و تنها حدود یک سال و نیم به 
پایان دوره ریاســت جمهوری اش باقی مانده 
است، مصمم بود که پیش از پایان این دوره، 
منازعه هســته ای را فیصله دهــد و "عادی 
سازی" رابطه با جمهوری اسالمی را به نام خود 
ثبت کند. دولت آمریکا می دانست که تحریم ها 
نمی تواند تا بی نهایت ادامه داشته باشد. آمریکا 
به روشنی می دید که متحدین اروپائی اش در 
جریان منازعه هسته ای و تحریم های جمهوری 
اسالمی متضرر شــده اند به نحوی که ادامه 
تحریم ها ممکن است به این اتحاد و همراهی 
این کشورها با آمریکا، آسیب برساند. متحدین 
اروپایی آمریکا نیز که از همان آغاز تحریم ها، 
مجبور شــدند ضررهایی را متحمل شــوند، 
خواستار این بودند که این ماجرا بیش از اندازه 
کش داده نشود. کشورهای اروپائی می دیدند 
که در غیاب آن ها، کشــورهایی مانند چین 
بازارهای ایــران را به تصرف خود درآورده اند. 
از این رو خواهان خاتمه هرچه ســریع تر این 
نــزاع بودند. دولت ها در این کشــورها نیز از 
جانب سرمایه داران و شرکت های اقتصادی و 
تجاری که بی صبرانه در انتظار سرمایه گذاری 
در جمهوری اسالمی و برقراری روابط تجاری 
و اقتصادی با آن بوده اند، همواره تحت فشار 
قرار داشته اند. در یک جمله نیازهای سرمایه، 
"عادی ســازی" روابط را در دســتور کار این 
کشور ها می گذاشت وپایان منازعه هسته ای 
و توافقی که در وین نهایی شد، خواست همه 

طرف های درگیر بود.
بدیهی ست که این توافق نه فقط می تواند به 
بازسازی مناسبات اقتصادی و تجاری جمهوری 
اســالمی با اروپا و بخشا جذب سرمایه از این 
کشورها یاری رساند، بلکه هم چنین می تواند 
بهبود نسبی مناســبات جمهوری اسالمی با 
آمریکا را نیز درپی داشــته باشد. به رغم این 
موضــوع اما الزم به تاکید اســت که چنین 
توافقی به معنای پایان چالش های جمهوری 
اسالمی در روابط خود با این کشورها به ویژه 
آمریکا نیست. چرا که عقب نشینی جمهوری 
اسالمی در موضوع هسته ای، هنوز به معنای 
تغییر سیاســت های خارجی رژیــم به ویژه 

سیاست های منطقه ای آن نیست. 
روشــن اســت که با برداشته شــدن کامل 
تحریم ها، درآمدهای مالی و ارزی جمهوری 
اســالمی افزایش خواهد یافــت. اما از آن جا 

که بخش بســیار بزرگی از 
ایــن درآمدها و منابع مالی، 
چنان که بیش از ســه دهه 
شاهد آن بوده ایم اساسا صرف 
ارگان های سرکوب، تبلیغات، 
تسلیحات، تقویت گروه های 
اسالم گرای طرف دار رژیم و 
میلیتاریزم بیشتر می شود و 
مابقی آن بــه جیب های بزرگی که 
از قبل برای آن دوخته شده، سرازیر 
می شــوند، چیزی عاید توده مردم 
نخواهد شــد. اگر ازتأثیرات جانبی 
و تغییرات بسیار جزئی و احتمالی 
بگذریــم، هیچ گونه بهبود جدی در 
وضعیت معیشتی و اقتصادی آن ها 

ایجاد نخواهد کرد.
در زمینه بحــران اقتصادی موجود 
نیز وضعیت به همین شــکل است. 
به این معنا که لغو تحریم ها و کسب 
درآمد بیشــتر حالل بحران مزمن 
اقتصادی که در نظم ســرمایه داری 
حاکم و تضاد کار و ســرمایه ریشه 

دارد، نخواهد بود. 
اقتصاد بیمار ایران بیش از چهار دهه با بحران 
روبروبوده است و چنان که پیش از این منجمله 
در دوره احمدی نژاد و قبل از تحریم ها دیدیم، 
در حالی که درآمدهای دولت فوق العاده افزایش 
یافت، اما بحران اقتصــادی نه فقط حل و یا 
حتا تعدیل نشــد، بلکه بیش از پیش تشدید 
گردید. تداوم سیاست های اقتصادی نئولیبرال، 
مستقل از کم و زیاد بودن درآمدهای دولت، 
بحران های موجود و تضادهای طبقاتی را بیش 

از پیش تشدید خواهد کرد.
توافق وین اما تاثیرات مشــخصی بر وضعیت 

داخلی رژیم خواهد گذاشت. 
از آن جا که سیاســتی که به توافق هسته ای 
یا عقب نشــینی در این زمینه منجر گردید، 
مدت ها قبــل از آن که خامنه ای به آن گردن 
بســپارد، از ســوی جناحی از هیات حاکمه 
به ســردمداری اکبر رفسنجانی مطرح شده 
بود، بدیهی ســت که موقعیت سیاســی او و 
دارودسته اش تقویت شود و کشمکش بر سر 
میوه چینی از این شکست که حتما" پیروزی 

"قلمداد خواهد شد، تشدید گردد. 
این درســت است که خامنه ای - و دارودسته 
وی - در کشمکش های جاری بر سر قدرت، 
روزگار خوشی برای رفسنجانی باقی نگذاشته 
و به لحاظ فیزیکی او را ایزوله و مغلوب خویش 
ساخته است، اما هر کس که آشنایی اندکی 
با سیاست داشته باشــد این را می فهمد که 
این در واقع خامنه ای ست که مغلوب سیاست 

رفسنجانی شده است. 
توافق هســته ای نتیجۀ سیاستی ســت که 
رفســنجانی از همان آغاز و بســیار قبل تر از 
آن که به فکر خامنه ای برسد وبه یاد "نرمش 
قهرمانانه" بیافتد، با مطرح ســاختن صلح و 
سازش "امام حسن" با معاویه، آن را تئوریزه 
کرد. خامنــه ای که مدام بر مقابله با آمریکا و 
تشدید تخاصم تاکید می ورزید، سرانجام همان 
راهی را برگزید که رفســنجانی آن را توصیه 
کرده بود و البته که این به معنای شکســت 

سیاسی خامنه ای در برابر رفسنجانی ست! 
بنابراین خامنه ای ســعی خواهــد کرد این 
شکست را با ایجاد محدودیت های بیشتر برای 
دارودسته رفســنجانی جبران کند و نگذارد 

این ها پروبال پیدا کنند. 
این موضوع در مورد دارودسته روحانی و کل 
"اصالح طلبان" حکومتی نیز صادق اســت. 
بنابراین تشدید درگیری ها و کشمکش های 
درونی هیات حاکمه یکی ازتبعات و پیامدهای 

این توافق خواهد بود.
اما مهم تر از این باید به ادامه سرکوب توده های 

کارگر و زحمتکش وگسترش آن اشاره کرد. 

سازش و تسلیم در برابر دولتی که بیش از سه 
دهه کار جمهوری اسالمی دشنام های توخالی 
به آن بود و بیان ضعف و ناتوانی رژیم اســت، 
تاثیرات مثبتی بر روحیه مبارزاتی توده هایی 
خواهد گذاشــت که با خشونت و بی رحمی 
سرکوب شده و در انقیاد نگاه داشته شده اند. ده ها 
و صدها اعتراض توده ای و اعتصاب کارگری و 
مطالبات گوناگون کارگران، معلمان، پرستاران 
و دیگر زحمتکشان، به بهانه تحریم ها، توسط 
سرمایه داران و دولت که خود یک سرمایه دار 
بزرگ است نادیده گرفته شده و بی پاسخ مانده 
است. با برداشته شدن تحریم ها، این بهانه نیز 
از دست طبقه سرمایه دار گرفته می شود. در 
حالی که اعتراضات توده ای و اعتصابات کارگری 
گسترش بیشتری خواهد یافت، رژیم ارتجاعی 
جمهوری اســالمی نیزازآن جا که نمی تواند 
مطالبات کارگران و زحمتکشــان را برآورده 
سازد ودرعین حال باید از منافع سرمایه داران 
دفاع و حفاظت کند ، به سرکوب باز هم بیشتر 
کارگران و زحمتکشان متوسل خواهد شد. در 
یک جمله، جمهوری اسالمی سعی خواهد کرد 
شکست در عرصه خارجی و سیاست هسته ای 
را با تداوم وگسترش سرکوب در عرصه داخلی 

جبران کند.
در آخرین روزهای مذاکــرات وین، دو طرف 
اصلــی منازعه هســته ای، ســعی کردند با 
اظهار نظرهایی از این قماش که مذاکره را ترک 
می کنیم، در قطعیت توافق، تشــکیک ایجاد 
کنند و در حاشــیه ایــن بحث ها، صحبت از 
تمدید مذاکرات به میان آمد وسرانجام سه روز 

دیگرهم به مهلت مذاکرات اضافه شد. 
اما بدون دو دور تمدید و اضافه شــدن مهلت 
ده روزه نیزمنازعه هسته ای جمهوری  اسالمی 
با آمریکا و اروپا دراســاس، پایــان یافته بود. 
پایان منازعه هسته ای اما پایان سیاست های 
هژمونی طلبانــه و توســعه طلبانه جمهوری 
اســالمی در خاورمیانــه وپایــان تمایالت و 

تالش های میلیتاریستی آن نیست. 
این تالش ها و سیاست ها اما بخشا با استراتژی 
خاورمیانه ای آمریکا بــه ویژه با منافع متحد 
نزدیک وی عربستان ســعودی، برخی دیگر 
ازکشورهای عربی منطقه و نیز ترکیه در تضاد 
قــرار دارد . بدین اعتبار صــرف حل منازعه 
هسته ای به معنای پایان معضل رابطه دولت 
آمریکا و جمهوری اسالمی وپایان سیاست های 
منطقه ای تشــنج زای آن نیســت. مناقشه 
هســته ای پایان گرفت اما چالــش ومنازعه 
میان ارتجاع اسالمی حاکم بر ایران با ارتجاع 
امپریالیستی ومرتجعین منطقه ادامه خواهد 

داشت. 
نشریه کار شماره 696

تلویزیون دمکراسی شورایی 

اطالعیه
برنامه های تلویزیون دمکراسی شورایی از 
اول اگوست، ۱۰ مرداد ماه از کانال تلویزیونی 
دیدگاه  بر روی ماهواره یاه ســت پخش 

می شود.
تلویزیون  برنامه هــای  پخش  ســاعات 

دمکراسی شورایی بدین قرار است:
روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته: 

ســاعت نه و نیم شب به وقت ایران، ساعت 
به مدت  اروپای مرکزی  به وقت  هفت شب 

یک ساعت پخش می شود.
تکرار برنامه ها در روزهای ۳ شنبه و 5 شنبه 
هر هفته ساعت نه و نیم صبح به وقت ایران، 
ســاعت هفت صبح به وقت اروپای مرکزی 

خواهد بود.
اگر به تلویزیون ماهواره ای دسترسی ندارید، 
اینترنتی سایت  از طریق آدرس  می توانید 
دیدگاه  و جی ال ویز به طور زنده و هم زمان 
برنامه های تلویزیون دمکراسی شورایی را 

مشاهده کنید:
http://www.didgah.tv/fa

Demo.shorai@gmail.com

دموکراسی شورایی 

پایان منازعه 
هسته ای، پایان 

سیاست های 
هژمونی طلبانه 

جمهوری اسالمی 
در خاورمیانه 

نیست. ..
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حمیرامرتضوی............................ 93۸-۸066   

آموزشگاه حتصیلی 
مدرسه فارسی دهخدا.................. 4۸4-209۸  
مدرسه فرزانگان............................ 775-650۸

مدرسه فارسی وست آیلند ........626-5520   

اتومبیل- تعمیر
931-2۸۸۸ .............................. Westmount

 4۸6-9994 ........... Pieces D'auto NDG
اتومبیل: خرید و فروش 

ALIXتویوتا ................................. 376-9191
الگانس لیزینگ.............................. 4۸2-4500 
4۸7-0009 آلتیماکــس.............................. 

ازدواج 
شــیخ صالــح ....................... 366-1509   

لی لی صمیمی  ........................... ۸25-3170
ارز

شریف .......................................... 223-640۸ 
آپادانا .............................................. 933-1719  
گروه پاسیفیک ............................. 2۸9-9011  
5 استار ............................................ 5۸5-2345

خضر................................................ 9۸9-2229   
یونیون موندیال ........................... 937-5192

  ۸44-4492 ................................. Expert-FX
امالک و مسکن 

 ۸27-6364  ....................... فیروزهمتیان، 
امیرســام .................................... 702-2309  
کاظم تهرانی ................................. 971-7407 
 712-2615 .......................... علیرضــازوار 
نادرخاکسار .................................... 969-2492 
مسعودهاشمی ......................... 29۸-4567 
مینواسالمی   ................................ 967-5743

مریم خالقــی .......................... 9۸3-5415  
حمیدکاغذچی .......................... 92۸-5415  
نینوس گیورگیزنیا ..................... ۸16-40۸0  
 مسعودنصر  ................................... 571-6592 

اجنمن ها و سازمان ها 
CSAIکمک به مهاجرین .........  932-2953 
ilsmontreal.org  .......  انجمن ادبی مونترال
انجمن دوستداران زرتشت ........۸0۸-5070
www.zaq.org ....... انجمن زرتشتیان کبک

مکیک ............................................. 373-5777  
بنیاد سخن آزاد ............................ 944-۸111  
info@addhi.net ....................... حقوق بشر

  249-46۸4  ........................................ IBNG
انجمن زنان مونترال...................516-3007

دانشجویان:کنکوردیا ............... ۸4۸-2424 
کتابخانه نیمــا ......................... 4۸5-3652 
موسسه خوئی  ..............................  341-2235 

بیمه  اتومبیل

اتو الگانس  .................................... 4۸2-4500
بیمه  و مشاور مالی

علی پاکنژاد .................................... 296-9071 
پزشــکی 

آلفامدیک کلینیک ......................  933-۸3۸3   
بنفشه حجازی ............................... 2۸۸-4۸64  

تاکـسی 
اطلس ............................................. 4۸5-۸5۸5

تبلیغات 
پیوند ............................................... 996-9692 

تدریس خصوصی 
ریاضیات و فیزیک .......................... ۸27-6329 

ترجمه
دارالترجمه یکتا .......................... 439-۸501 
نغمه سروران .............................  ۸۸9-۸765 
محمودایزدی ............................. 745-031۸  
شهریاربخشی ............................. 624-5609  

چاپ و تابلوسازی 
LITH COM )صمیمــی(...951-4721 

حسابداری ومالیاتی 
حسن انصاری............................ 735-0452

ریاض حق ................................... 362-03۸2 
ســرورصدر .............................  777-3604 
مهتاب ثقفی .............................. 567-3169  
حسین خردبین ........................... 242-6034 

حمل و نقل 
مونتریال ........................................ 442-۸056
المپیک  ........................................... 935-3300
مونترال/تورونتو   ........................... ۸۸7-0432

خشکشویی 
  694-7036 .......................................... فرویوو 
اکســپرس ................................. ۸۸9-7392  

داروخــانه 

لوئیزداداش زاده ............................ 2۸۸-4۸64  
دندانپزشک 

شهروزرضانیا )آریا( .................. 933-3337 
شریف نائینی ................................ 731-1443 

دندان سازی  )کلینیک( 
افخم هادی .................................. 737-6363 

رستــوران 
کبابسرا  ..................................... 933-0-933

شومینه .........................................  564-9790 
کلبه عموجان .................................  4۸4-۸072  
پاتوق عموجمال  ........................... 933-۸۸66
فاروس .......................................... 270-۸437 
یاس ............................................   4۸3-0303  
کارتیه.پرس .................................. 4۸۸-6367 
کوپولی ........................................ 4۸3-0000 
  9۸9-۸5۸0 ................................ کوپولی)2( 
بیبلوس  ........................................... 523-9596

روانشناسی / روانکاوی 
دکتر بیتــا ................................ 999-24۸2  

سوپر و فروشگاه 
 4۸5-4744 ......................... NDG  اخــوان
 620-5551 ...............................  W. Isl.  اخوان
ماهی سن لوران ............................. 369-3474
نیـلو ................................... ۸12-9991 )450(
کوه نور ................................ 672-2324)450(
بینو ................................................... 72۸-4744
آریا )اوتاوا( ........................... 594-3636 )613(

شیرینی پزی و قنادی
سروین ............................................ 562-6453  

عکاسی )فیلمبرداری و آتلیه(
فتوشاپ ........................................ ۸46-0221 
فتوبوک ......................................... 9۸4-۸944 
فتو ُرز ............................................... 4۸۸-7121

عینک سازی 

فرهت )ایرانخواه( .......................... 4۸1-0671  
فـرش

قالی شویی کارگاه فرش............... 739-4۸۸۸
فـال

شادی ............................................. 67۸-6451  
کامپیوتر 

 224-0-224 .................................... KamNic
507-0773 ...........................  Laptop FSO

کــــارواش 
هما .................................................. 4۸4-2644 

کلینیک کایروپرکتیک 
کلینیک ابن سینا ......................... ۸49-7373  

کتابفروشی 
تپش ................................. ۲۲۳-۳۳۳۶  

کلیسا 
انجیلی فارسی زبان ......................  999-516۸  
مسیحیان  فارسی زبان ..............  261-6۸۸6 

گاراژ )درب(
 249-46۸4  ............................. UNI-TECK

گرافیک و طراحی
پیوند  ................................................. 996-9692

گرانیت
گرانیت آیل  ................................. 952-7400

گلفروشی
9۸3-1726  ................................. وحیــد  

لوله کشی 
پـارس ........................................ 290-2959

مهاجرت
ماریا کوتونه ................................ 656-۸17۸
آریــــــان ................................ 777-4447

محضر
وحیدخلجی................................ 439-1444

نازگل فالح  ................  .....................    697-0225 

موسیقی )جشن ها( 
تپش دیجیتال ......................... 223-3336

وام مسکن
606-5626 ........................... بهروزباباخانی 

وکیل دعاوی
امیرکفشداران .............................. 303-2977

ویدیو
تپش دیجیتال ........................... 223-3336 

مراکز پخش پیوند  
مرکز شهر مونتریال: 

سوپراخوان، تپش، شاطرعباس، ماهی سن لوران، کافه پرشیا، 
عموجان،کوپلی:2و1، فرحت، ایو، اتوکلیفتون، NDG auto، فتوشاپ، 

کلینیک آریا، آلفامدیک، ارزخضر، المیزان، نور، صادق، پاسیفیک، 
متروپولیس، کبابسرا و...  

وست آیلند : اخوان، آدونیس، شاتوکباب، و... 
ریوسود: آدونیس، کوه نور، دابل پیتزا، 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 (

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

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

استخدام
<< راننـده >>

اگر گواهینامه معمولی 
 classe5 دارید

و به دنبال شغلی با درآمد 
4۰۰۰ دالر در ماه هستید، 

)ماشین ۲۰۰5 به باال(
با ما تماس بگیرید: 

514-690-4588
hamedazmay15

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

شریف ارز

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 

استخـدام 
به تعداد کارگر برای کار 

درانبار در ناحیه مونتریال 
فورا نیازمندیم. 

شرایط کار و نشانی در زیر: 
Urgent: 

Looking for employees for 
general warehouse work, 
Montreal area. • Safety 
boots are mandatory. 

Come to visit us to fill out 
application at 

1305 Mazurette, # 206 
Montreal, Qc H4N 1G8 

with 2 pieces of ID:
 SIN and Medicare.

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

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

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 زبــان فرانسه
از مبتــدی تا پیشرفته

TCFQ،TEFaQ، TFI  متخصص آزمون های
• کالس های تقویتی برای 

دانش آموزان ابتدایی - دبیرستان 
• دوره های ویژه برای آزمون های ورودی مدارس

مجتبی  فــالح 
کارشناس ارشد زبان فرانسه با ۱۳سال سابقه تدریس

Tel. 514-965-1358 
tillnov1Pd

شیـر ینی
 ROSE PASTRY
رز پیسترى: با بهترین 
شیرینی هاى ارگانیك 
ایرانی و •تزیین سفره 

عقد، با۲۰ سال سابقه در 
خدمت شما

Tel.: 514-458-5220
Facebook:Rose pastry

esfahaniazdec01

خدمات ساختمانی 
احمــــد

کلیه خدمات ساختمانی 
بازسازی، به سازی 

کیفیت عالی   نرخ مناسب 

Tel.: 514-298-1393
Tel.:514-265-0973

aznov15U

تدریس فارسی 
تدریس زبان فارسی 
در وســت آیلند 

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

جویــای کار 
پرستار، با ۱۰ سال سابقه 

کار در بخشهای مراقبتهای 
ویژه اطفال و بزرگساالن  

در کانادا، 
عضو نظام پرستاری  
آمادۀ پرستاری کودك 

)از ۱روز تا 5سال( 
و یا سالمندان شما 

)در منزل یا بیمارستان( 
اعظم  -تلفن تمــاس:

Tel.: 514-806-7870
azmay15free

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

استخـدام
به یک خانم برای 

هم صحبتی و 
نگهداری از مادر 
سالخورده ایرانی 
در خانه سالمندان 
فورا  نیازمندیم. 

عصرها:
۲5 ساعت در هفته

برای اطالعات بیشتر لطفا 
با تلفن زیر تماس بگیرید:

514-290-3699
onlyjuly01onlybachmanP

استخدام
به چند نفر ویترس 

• نیمه وقت و تمام وقت  •
برای کار در کلبه عموجان   

نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر 

تماس بگیرید: 
Tel.: 514-484-8072

اجاره آپارمتان
دوخوابه 

در منطقه بسیار عالی
خیابان  کاوندیش 

NDG
-- از یکم جوالی --

برای اطالعات بیشتر 
باشماره تلفن 

زیر تماس بگیرید: 

Tel. 514-887-3535
bagheraz15may

فروش کلیه 
بلیت  برنامه ها و 

کنسرت ها 
همــه روزه در 

تپش دیجیتال
514-223-

3336

ازایرانی 

بخرید!

باایرانی 
کــار
کنید! 
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استخدام 
کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی 

به یک نفر منشی دفتر  آشنا به زبان های  انگلیسی و فرانسوی 
فورا نیازمند است.  

لطفا رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل کنید: 

clinique_Soleil@yahoo.com 
azjune’15U

استخــدام آشپز
رستوران جدیدالتاسیس در ناحیه شاتوگی )کبک( 
به یک نفرآشپز باتجربه غذاها و کباب های ایرانی 

فورا نیازمند است. لطفا رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل کنید: 

info@paivand.ca
ansariaz1jun
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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

شهریاربخشی
دعوتنــــامه رسمی، 
ترجمـــه مدارک 
514-624-5609
514-889-3243

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 

   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

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

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

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

azoct15mromranifree

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

توجه توجه 
اوکـــازیون 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

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 عالقه 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 

• عضو جامعه مترجمان رسمی کبک، انتاریو و ایرانکنید! استخدام ایرانی 
• 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

فروش کلیه بلیت 
برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در تپش دیجیتال

514-223-3336

باایرانی 
کــار
کنید! 

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 ۱۰ دالر 
45 دقیقه : ۱5 دالر 
یک ساعته: ۲۰ دالر 

Tel.: 514-996-1065 
helia_1984@yahoo.com

pteojune2015

)

فــــروش
سالن  آرایش 

در ناحیه وست آیلند 
با ۱۱ سال سابقه فعالیت 

• مشتری ثابت 
• به دلیل مسافرت 
• در ناحیه شلوغ 

Tel.: 514-292-6688
 زری

جویای کار
خانم ایرانی جویای کار 
در رستوران یا کافی 
شاپ، دارای مدرک 

و سابقه انواع آشپزی 
و انواع آش و سوپ و 

دسر بین الملل 
• همه گونه سفارشات 

پذیرفته  میشود:
Tel. 514-652-1014

azm1junefree

مــربی کاریابی 
تیم دکتر مالکی  در خدمت 

متخصصین با تحصیالت دانشگاهی: 
• عضویت در سازمان مهندسین  

)و سایر سازمانهای حرفه ای( کبک
• تهیه رزومه موثر و نامه جذاب 

درخواست استخدام • مشاور در کاریابی، تغییرو پیشرفت شغل 
با بهره برداری مفید از بازار کار  •  آماده سازی جهت مصاحبه 

استخدامی و ... • ایجاد انگیزه کاریابی برای افراد در جستجوی 
کار... • سرویس بصورت رایگان  یا نیمه رایگان و با کیفیت 

تضمینی توسط تیمی فعال مرکب از افراد ایرانی، فرانسوی و 
انگلیسی زبان با بیش از ۲۰ سال سابقه.   

Tel.:514-518-4568 azjune1U

Hirbod Transport
سرویس حمل و نقل هیربد

• جابجایی اثاثیه 
     کوچک منزل شما

• جابجایی مسافر 
    همـراه با چمدان 

• انتقال بار و مونتاژ در منزل 
,IKEA, Costco  از فروشگــاه های
 ,Canadian Tire, Home Depot 
Reno Depot, Brick         هیربد 

Tel. 514-295-3928 
azmay15Ptoendofjuly

استخدام راننده 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

اگر گواهینامه کانادایی  دارید 
و به دنبال شغلی با درآمد

 4۰۰۰ دالر در ماه هستید، 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰

همین امروز با ما تماس بگیرید: 

٧٩١٧-٨٧٩-٦٤٧
azjun1 rahimiaydin@gmail.com

SAMI Service • سامی سرویس
حمــل و نقل وسائل 

• مسکونی  • اداری 
 • کارگو • فرودگاه 

• تورونتو • اتاوا • کبک 
• ارسال بار زمینی  

           514-299-2550   
azjunePendoct’15

)
اجنام امور ساختمانی

•  بازسازی آشپزخانه • بازسازی حمام  
• نصب در و پنجره • کاشیکاری  

•  نقاشی  •  کابینت آشپزخانه 
• سنگ کاری  و بسیاری دیگر  
با سال ها سابقه در خدمت شما

هدف ما رضایت شماست )بهنام  رفیعی(
514-441-4295

onlyjune15+j1y1’15P

با مشارکت 
خود، 

کامیونیتی را 
تقویت کنید 

برای تهیه خودرو من تا پایان تمام مراحل 
) خرید. بازرسی. ضمانت.
 وام خودرو. بیمه و پالک(
 و همچنین خدمات 
بعد از فروش 
در کنار شما هستم. 
 خدمات شامل خرید فروش و تعویض می باشد 

ja Pdtoendaug15

www.iran-newspaper.comگــــزارش editorial@iran-newspaper.com

 نيترات هاي محتمل
ت��ردد اهوازي ه��ا در اورژانس ه��اي 
بيمارستان شفا،  امام، گلستان و...  يك روز 
تمام ادامه داشت كه  سازمان هواشناسي 
استان كنجكاو شد و سراغ علت ماجرا رفت. 
فرداي آن روز نمونه باران را براي بررس��ي 
به سازمان محيط زيس��ت فرستاد. آنطور 
كه »احمد الهيج��ان زاده« مدير اداره كل 
حفاظت از محيط زيست استان  مي گويد 
كارشناسان قطرات پائيزي را بررسي و آناليز 
كردند و به نيترات هايي رسيدند كه نشانه اي 
بر بروز باران اس��يدي است. اما وجود اين 
نيترات ها هم باعث نشد تا الهيجان زاده به 
قطعيت بگويد كه آنچه بر سر خوزستاني ها 
باريد؛ باران اسيدي بود: »اگر در همان روز 
اول بارندگي و  بالفاصله پس از بارش، آب 
باران آناليز مي شد، قطعاً مي توانستيم بهتر 
نتيجه بگيريم، ولي مجموعه هواشناسي، 
نمونه باران روز اول را نداشت كه در اختيار 
محيط زيست بگذارد.«  »سرمست«، رئيس 
دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 
هم آالينده هاي محيطي را مهمترين دليل 
رنجوري خوزستاني ها مي داند و مي گويد: 
»آالينده هاي محيطي در هوا جمع ش��ده 
و ب��ا بارندگي و تركيبات اضافي و بويژه در 
پي رعد و برق، ش��هروندان خوزس��تان را 
در مع��رض اين بيماري قرار داده اس��ت.«  
اتفاقي كه براس��اس گفته هاي سرمس��ت 
س��ابقه هم داشته: »مش��ابه اين پديده در 
س��ال هاي گذش��ته و در يكي دو ماه اول 
آغ��از بارندگي ها نيز در خوزس��تان ديده 
شده است. باراني كه بعد از مدت ها مي بارد 
وآلودگي ها را منتقل مي كند؛ اما وسعت و 
حجم اين پديده و افراد مبتال در امسال با 
سال هاي قبل قابل مقايسه نيست.«  باران 
پائيزي سال 92 هرچند به گفته سرمست 
جاي خوش��حالي داشت كه كس��ي را به  
CCU نفرستاد اما شماري از خوزستاني ها 
را  به بخش هاي ICU فرس��تاد. بيماراني 
كه بيشتر آنها كودكان بودند. در اين  ميان 
ب��از  ه��م  »اهوازي« ها رك��ورد حضور در 
اورژانس را در ميان س��اير شهرهاي استان 
به دس��ت آوردند. تا دانشگاه جندي شاپور 
ب��راي مقابله با اين پدي��ده كميته بحران 
تش��کيل دهد. »دكتر سيدمحمد علوي«  
رئيس مركز بهداشت خوزستان  هم اعتقاد 
داش��ت كه  آنچه مشخص است اين است 
كه اين پديده، ماهي��ت عفوني ندارد و در 
بررسي هاي كلينيكي باليني و ميداني كه 
انجام ش��د، عفوني يا ويروس��ي بودن اين 
عاليم براي ما ثابت نشد. يكي از احتماالت 
بروز اين پديده، آلودگي هاي محيطي است 
كه به همراه باران به سطح زمين مي رسد.

وزير بهداشت هم پيش از آن كه جواب 
آزمايش ها بياي��د و حتي گروهي از تهران 
به اهواز اعزام شوند،  احتمال اسيدي بودن 
باران را  داده بود اما باز هم اعتقاد داش��ت 
كه به ج��اي گمانه زني ها باي��د به انتظار 
ج��واب آزمايش ها بود. ج��واب آزمايش ها 
آمد. »حس��ين هاشمي« وزير بهداشت در 
نهايت در پاسخ به سؤال خبرنگاران اعالم 
كرد آنچه بر گلوي 6هزار خوزس��تاني در 
يك روز ن��ه چندان س��رد پائيزي چنگ 
انداخته بود هماني بود كه رئيس بهداشت 
خوزستان گفته بود. رئيس مركز بهداشت 
خوزستان يعني محمد علوي، هم احتمال 

وقوع »باران اسيدي« را داده بود. 
 لندن به نوشته روزنامه تايم

كمت��ر از دو هفت��ه  پيش از ب��اران پر 
ماجراي پائيزي خوزستان بود كه روزنامه 
تايم در گزارشي به نقل از پايگاه »كوارتزف« 
اسامي آلوده ترين شهرهاي جهان را منتشر 
كرد. در اين فهرس��ت نام 4 شهر ايران هم 
وجود داش��ت. اهواز در س��كوي نخس��ت 
آلودگي ها نشسته بود. سنندج  و كرمانشاه 
جاي��گاه س��وم و پنجم را به دس��ت آورده 
بودن��د. در اين ميان نام ياس��وج به عنوان 

نهمين ش��هر  آلوده جه��ان واكنش هاي 
زيادي ب��ه دنب��ال داش��ت. واكنش هايي 
كه به ش��بكه هاي اجتماعي كشيده شد. 
ياس��وج از جمله اس��تان هاي سبز و پرآب 
كشور اس��ت كه هنوز زخم هاي كاري به 
محيط زيست آن وارد نشده؛ حداقل تصور 
عامه چنين است. همين مسأله باعث شد 
تا بس��ياري اين گزارش  را »گاف« بزرگ 
تايم اعالم كنند. صدا و سيما هم به ميان 
مردم خوزستان رفت تا آنها در گفت وگو با 
رس��انه ملي  بگويند همه چيز آرام است و 
هوا پاك و عاري از هرگونه آلودگي اس��ت. 
در اي��ن ميان ي��ك اتفاق تازه افت��اده بود. 
ريزگردهاي عربي آرام گرفته بود و كمتر از 
قبل آسمان خوزستان را تسخير مي كردند. 

اتفاقي كه بس��ياري آن را به گام هاي آرام 
و كوچك ع��راق در احياي »هورالعظيم« 
نس��بت مي دهند. هورالعظيم��ي كه در 8 
سال جنگ تحميلي توسط >صدام <  خشك 
شد.  اما صدا و سيما درست زماني به سراغ 
خوزستاني ها رفت كه آنها در چند تجمع 
در ماه جاري خواستار جلوگيري از انتقال 
آب كارون به اصفهان و يزد شدند. تجمعي 
كه تا به امروز نتوانسته  سايه انتقال آب هاي 
غير اصولي كه هم مبدأ را خشك مي كند و  
هم به مقصد نفعي نمي رساند، بگيرد. آن هم 
در زماني كه  بخشي از كارون خشك شده  
و انتقال آب هاي فراوان بسياري از شهرهای 
خوزس��تان را در معرض كم آبي قرار داده 
است. از سوي ديگر هرچند »هورالعظيم« 
در عراق شاهد مهرباني دولتمردانش پس 
از سال هاس��ت اما در اين س��وي مرز اين 
نفتي ها هستند كه وسعت هورالعظيم را در 
دست دارند، نه كارشناسان محيط زيست. 
همچني��ن هم��ه آلودگي محيط زيس��ت 

خوزستان به ريزگردهاي عربي كه  كمي 
آرام ش��ده اند ، خالص��ه نمي ش��ود بلك��ه  
خوزستان از  ش��هرهاي بزرگ صنعتي – 
نفتي كش��ور است كه نفت  به كوچه پس 
كوچه هاي ش��هرهاي مختلف آن كشيده 
شده اس��ت.  دود حاصله از چاه هاي نفت 
و گاز حفر ش��ده در مراكز مسكوني اهواز 
24 س��اعته ساكنان محله هاي »ملي راه«، 
»زيتون« و »جاده فرودگاه« را آزار مي دهد. 
از سوي ديگر افكارعمومي بويژه محلي هاي 
خوزستاني مي پرسند وقتي شركت »كربن 
بالك« )توليد كننده مواد شيميايي( درست 
در وس��ط شهر اهواز، منطقه »آرياشهر« و 
»كارون« را زي��ر غب��ار و دوده هاي مرگبار 
خود قرار داده و تالش ها براي انتقال آن به 

بيرون از شهر هم به نتيجه نرسيده، چطور 
مي توان جايگاه نخس��ت اه��واز در ميان 
شهرهاي آلوده را »گاف« رسانه ها دانست. 
آن ه��م زماني كه  حضور صنايع در كوچه 
پس كوچه هاي ش��هر تنها به اين شركت 
محدود نمي شود. عالوه بر  وجود  شركت 
الكل سازي صنعتي در حاشيه شهر، صنايع 
فوالد هم همسايه ديوار به ديوار خانه هاي 
مسكوني منطقه »باهنر« و »سپيدار« شهر 
اهواز اس��ت.  همه اين مس��ائل دس��ت به 
دست هم داده تا  آنطور كه  معاون خدمات 
شهري شهرداري اهواز مي گويد: شهر اهواز 
در منطق��ه كم خطر از لح��اظ وقوع زلزله 
قرار بگيرد. هرچند بالي زلزله از اهوازي ها 
دور اس��ت. ولي يك ام��اي بزرگ در ميان 
حرف هاي اوس��ت: » سه عامل ريزگردها، 
سيالب و صنايع نفت و گاز و خطوط انتقال 
نف��ت و گاز كه در محدوده ش��هر به وفور 
ديده مي شود، از عوامل بحران ساز در شهر 

اهواز به شمار مي روند.«
 ريزگردهاي سمج

پدي��ده ريزگرده��اي عرب��ي  از عراق، 
س��وريه و افغانستان ابتدا آس��مان اهواز را 
تيره كرد. عراق در اين زمينه مقصر اصلي 
بود. تا پيش از انقالب، ريزگردهاي عربي با 
همكاري سه كشور ايران، عراق و عربستان 
با مالچ پاش��ي  كنترل مي شد تا زخمي به 
محيط زيس��ت نزند. اما جنگ كه ش��روع 
شد برنامه ريزي هاي منطقه اي هم فراموش 
شد. مسأله به همين جا ختم نشد. صدام 
هورالعظيم را خشك كرد و در زمين هاي 
خشك آن مين كاشت. بعد از مرگ صدام و 
عادي شدن روابط همواره دولتمردان عراقي 

مي گويند كشور آنها در شرايطي نيست كه 
محيط زيست در اولويت برنامه هاي آنان قرار 
بگيرد. درست همان زماني كه »محمدرضا 
رحيمي« مع��اون اول رئيس دولت دهم از 
ساخت 10 هزار مدرس��ه و 20 هزار خانه  
در ع��راق خب��ر داد. خبري كه به  واكنش 
»داريوش قنبري« نماينده سابق ايالمي ها 
در بهارس��تان منجر ش��د. قنبري معتقد 
ب��ود  ايران ب��راي حل معض��ل ريزگردها 
باي��د وارد مذاكره ب��ا نهادهاي بين المللي 
ش��ود: »كاش اعتبارهايي كه بي هدف در 
كشورهاي ديگر خرج مي شود را خرج حل 
ريزگردهاي داخلي در اس��تان هايي مانند 
ايالم، خوزس��تان، سيس��تان وبلوچستان 
و... مي كردي��م« ريزگرده��اي داخلي كه 
از خش��ك ش��دن درياچه ها و تاالب ها به 
دليل س��اخت و س��ازها ج��ان مي گرفت. 
بنابراين  همه چيز دس��ت به دست داد تا 
ريزگرده��اي عربي زندگي در خوزس��تان 
را س��خت كنند. هرچند  به نسبت بسيار 
زي��ادي اس��تان هايي چون بوش��هر را هم 
اذيت مي كند. آنقدر كه آنها دس��ت به دعا 
برداش��تند كه ريزگردها زودت��ر به تهران 
برسد تا مسئوالن كاري بكنند. ريزگردهايي 
كه باعث ش��د تا نمايندگان اس��تان هاي 
كرمانش��اه و ايالم از مهاجرت ش��هروندان 
خود س��خن به ميان بياورند. ريزگردها به 
تهران هم رسيد اما برنامه اي براي حل آن 
وجود نداشت. دولت دهم دبيرخانه ای براي 
حل ريزگردها تشكيل داد، بودجه آن را به 
سازمان محيط زيست داد اما اجراي آن را 
بايد سازمان جنگل ها به عهده مي گرفت. 
س��ازمان جنگل ها به عهده نگرفت، چون 
اعتقاد داش��ت كار را بايد س��ازماني انجام 
دهد كه پول در اختيار دارد. س��ازماني كه 
پول در اختيار داشت يعني محيط زيست، 
مهمترين راهكارش براي حل آلودگي هاي 
تهران فرستادن 5 فروند بالگرد آبپاش بود 
تا 150 كيلومتر از 750 كيلومتر وس��عت 
ته��ران را خي��س كند. تهراني ها ش��انس 
آوردن��د كه حجم آب آنق��در زياد نبود كه 
با آلودگي ها مخلوط ش��ود و باران اسيدي 
را روانه س��ينه هاي سوخته از آلودگي هاي 
شهري آنها كند. لذا اين كه سازمان در زمينه 
حل ريزگردهايي كه منشأ خارجي داشتند، 
كاري از پيش نبرد، هرچند تلخ اما طبيعي 
بود.  اما وضعيت خوزستان از همه استان ها 
بدتر است. ريزگردها در روزهاي بي شماري 
ديد ش��هروندان را آنقدر تنگ مي كرد كه 
ش��مار تصادف ها در روزه��اي آلوده باالتر 
مي رفت. چون رانندگان قادر به ديدن چند 
متر جلوتر از خود نبودند. مهاجرت نخبگان 
و بازنشستگان خوزس��تاني  به شهرهايي 
چون البرز، اصفهان، فارس و شمال نتيجه 
حض��ور همي��ن ريزگردها ب��ود. اصفهان، 
فارس و البرزي كه خود جزو اس��تان های 
آلوده كش��ور بودند اما وضعيت در آن ها به 
جايي نرسيده است كه ساكنان آن به فكر 
مهاجرت بيفتند. مهاجرت و بيماري هاي 
تنفسي هم باعث نشد تا مسئوالن تصميم 
براي احياي محيط زيست و حل مشكالت 
آلودگي هوا بگيرند. در اين س��وي ماجرا و 
در مرز ايران فعاليت هاي نفتي و س��اخت 
وسازها كيان هورالعظيم را تهديد مي كند. 
انتقال آب ه��ا كارون را خش��ك مي كند. 
كاروني كه هم اينك به دليل آلودگي هاي 
صنعتي، ش��هري و خانگي ب��ه فاضالبي 
بزرگ تبديل شده است. بخش هاي خشك 
شده آن در كنار خيابان ها به پارك تبديل 
مي شود.  آلودگي هاي انباشته شده در آن به 
جزيره تبديل مي شود. جزايری كه هر روز 
وسعت پيدا مي كنند تا ريزگردهايي كه  به 
خوزستان بسنده نكرد و آسمان 22 استان 
را فتح كرده، منش��أ داخلي هم پيدا كند. 
گرد و غبارهايي كه به گفته »سيد شريف 
حس��يني« نماين��ده خوزس��تاني ها در 
بهارستان و  براس��اس آزمايش هاي انجام 

 پيامدهاي بي توجهي به مشكالت محيط زيست خوزستان
فقط به اين استان محدود نمي شود

 آب وآسمان
 و زمین آلوده

خوزستان از  شهرهاي 
ب�زرگ صنعت�ي – نفتي 
كش�ور است كه نفت  به كوچه 
پ�س كوچه ه�اي ش�هرهاي 
مختلف آن كشيده شده است.  
دود حاصل�ه از چاه هاي نفت و 
گاز حف�ر ش�ده در مراك�ز 
مس�كوني اه�واز 24 س�اعته 
س�اكنان محله هاي »ملي راه«، 
»زيت�ون« و »جاده فرودگاه« را 

آزار مي دهد

 زهرا كشوري / »باران اسيدي« درست زماني بر سر خوزستاني ها باريد كه بسياري گزارش روزنامه 
تايم را  كه در آن از»اهواز« به عنوان آلوده ترين شهر جهان ياد كرده بود، گاف بزرگ تايم ناميدند. گافي 
كه رسانه ملي را هم به بازي كشاند تا در گزارشي چند دقيقه اي در گفت و گو با شهروندان خوزستاني 
از آرام بودن همه چيز خبر بدهد. اما يك روز پس از آن كه  6  هزار شهروند خوزستاني راهي اورژانس  
ش�دند، معلوم شد كه آنچه نفس آنها را تنگ كرده بود باران اسيدي بود. باران اسيدي اي كه بسياري 
دوست نداشتند درباره آن گفت وگو كنند اما احتمال آن را مي دادند. احتمالي كه وجود باالي نيترات 
موجود در  قطرات باران  آزمايش ش�ده آن را به گفته  »احمد الهيجان زاده« مدير اداره كل س�ازمان 
حفاظت از محيط زيس�ت خوزس�تان  به اثبات رساند. هرچند او هم از احتمال باران اسيدي خبر داده 
بود.  بارانی که به گفته  »دكتر س�يد اس�داهلل موسوي«  رئيس مركز اورژانس خوزستان، مراكز درماني 
اس�تان را با كمبود تخت براي 6 هزار ش�هروند خوزستاني رو به رو كرد. عدد 6 هزار نفر شامل كساني 
مي ش�ود كه به بيمارس�تان ها و مراكز درماني وابسته به دانشگاه مراجعه كردند و كسي نمي داند چند 
نفر از خوزستاني ها بويژه اهوازي ها و پس از آن آباداني ها وخرمشهري ها براي درمان تنگي نفس خود، 
به مطب هاي خصوصي رفته اند. تنگي نفسي كه كارشناسان آن را مقدمه بيماري هاي سخت تري براي 

مهاج�رت نخب�گان و 
بازنشستگان خوزستاني  
ب�ه ش�هرهايي چ�ون الب�رز، 
اصفهان، فارس و شمال نتيجه 
حض�ور همي�ن ريزگرده�ا بود. 
اصفه�ان، فارس و الب�رزي كه 
خود جزو شهرهاي آلوده كشور 
بودن�د اما وضعي�ت در آن ها به 
جايي نرس�يده بود كه س�اكنان 

آن به فكر مهاجرت بيفتند

 افقي:
1 – معاون اس��تاد دانش��گاه – از 

بناهاي تاريخي استان اصفهان
2- روز نس��يه – آجر نصفه – نصف 

صورت
3- ژاله – به آن س��بب – سازمان 

خواربار و كشاورزي ملل متحد
4- جمل��ه قرآني – چه كس��ي؟ - 

حواله پول – فريادرسي
5- بازيكن فقيد كامروني – شهري 
در اس��تان خراس��ان رض��وي – 

نمازخانه
6- فراگيرن��ده – كمياب��ي – 

ضدخشك
7- پير كنعان – رشته هاي گياهي 

– جامه بلند محلي
8- مرط��وب – اعت��راف – 

جست وجو
9- زن زيب��ارو – فرش��تگان – 

اقدام كننده، گناه كننده
10- يك عاميانه – تقرب به خدا – لغو كردن

11- مقصد رود – اساس و شالوده – چوب خوشبو
12- بجا آوردن عهد – پارچه اي لطيف – مقابل روز – معدن

13- بندگاه ميان ساعد و بازو – بي حيا – بازي خانمانسوز
14- راننده كشتي – بي باك – راه يافتن

15- سرماي بسيار سخت – آرامش خاطر
 عمودي:

1 - نوعي ساز – مدافع متعصب سابق تيم ملي فوتبال كشورمان
2- بايگاني – نوعي حج – وسيع و پهناور

3-دعاي معروف صبح جمعه – نيروزا – دومين رود طوالني اروپا
4- قدر و مرتبه – وطن – فرورفتن ظرف – ترس

5- جمع مكتب – گلي معطر – اثر پا
6- يك لحظه – سنگ قيمتي – ميوه گوشواره اي

7- تپق زدن – ديدار – قانونگذار
8- مدير بايد چنين باشد – گويشي در كشورمان – برگه ورودي سينما

9- دوره نمايندگي مجلس شوراي اسالمي ... سال است – اجداد – سخن
10- معروف – زياد – كله

11- هرگ��ز ن��ه – در اختيار 
گرفتن و مالكيت – برابر با

12- شمش��ير – لنگه در – 
ساحل – از ماكيان

13- كل و همگي – آدمكش 
– فروشنده محل

14- سياهرگ – غزوه پيامبر 
اكرم )ص( – ناشايست

15- مثل��ي با مفه��وم در هر 
كاري مداخل��ه كردن – نيمه 

ديوانه

 افقي:
1 - ضرب��ه تكنيكي زيرحلقه در 
بس��كتبال – چيزي را دوباره به 

دست آوردن
2- ديفتري – گل هفت سين – 

آقاي فرانسوي
3- شهرستاني مرزي در شمال 
اس��تان آذربايج��ان ش��رقي – 

زاپاس – ستاره شناس
4- درجه گرما و سرما – بدن – 

مهراس – كالم پرسش
5- دن��دان – گلي خوش��بو – 

نقدكننده
6- پادشاه مادها – تالش جدي 

– وزغ
7- دانش آم��وز – فيلم داريوش 

فرهنگ – جاي بدون هوا
8- نام نكيسا گلر سابق تيم ملي 
– ذل��ت – هش��تمين رودخانه 

بزرگ جهان
9- گوي نقره اي پوش شب – كليد خودرو – سال جاري

10- اندك – شهري در شمال – بانگ و فرياد كردن
11- درخور نياز – گناه بزرگ – ويتامين نور خورشيد

12- سطل آبكشي از چاه – غرور – چاشني ادويه دار – فريب
13- دكل فرستنده و گيرنده – نام مردانه – تشت گلي

14- م��اده اي كه با آن مي توان س��ير يك ماده را در ب��دن تعقيب كرد – پول 
زيرميزي – بردبار

15- شاهكار سروانتس – فيلم مرحوم رسول مالقلي پور
 عمودي:

1 - واژه تمجيد – هيچكس از او سپاسگزاري نمي كند
2- مجمع و مجلس – ادوار – شهر تيم فوتبال چلسي

3- متاع – گوي گريبان – مغازه فروش لباس
4- باالپوش خانه – داستان كريستوفر فرانك – ادات تشبيه – گلو

5- يگانگي – وبگاه – پنج آذري
6- بس – ملح – تنقالت

7- مقابل ناتني! – رياكاري – ظرف آزمايشگاه
8- قرض – كالم تأسف – تواضع

9- پوششي براي ديوار – نظام – غذاي بيمار
10- مليت سقراط – زبان 

كشيدن – نفس چاق
11- س��رما – كوچولو! – 

بلندترين قله
12- روز – آهار – درختي 

هندي – اندوه
13- م��دارك – كت��اب 

نظامي – كشور آفريقايی
14- همسايه نيوزيلند – 
هرج و مرج – ش��هري در 

استان لرستان
15- م��ورخ ش��هير 

اسكاتلندي – مخفف راه

حل جدول عادی شماره 5508 حل جدول ويژه شماره 5508

 ج�دول روزنام�ه  دارای دو »ش�رح ع�ادی و وي�ژه« اس�ت. در ص�ورت تماي�ل به حل دو ش�رح ابتدا يک�ی از ش�رح ها را با م�داد حل کرده 
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازيد.

جدول ويژه  جدول عادي

یک جـــدول با دو شـــرح 5509

 سال نوزدهم  شماره 5509 11
 سه شنبه  21 آبان 1392  
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1 د ل پ س ن د ب ل ن د ا خ ت ر

2 ر و ا ب ا ج ن ا ق م ن ق ش

3 م س ك و س ه ا م د ر ا ت ي

4 ا ت ي ل ا ن م س م ا ق ه

5 ن ر و س ا م ا و ا ر م پ

6 د ك و ت ه ك ث ي ر ا ب ل

7 ه م ا ي و ك ا ب د ي ك ر و

8 ا ر ا ل و ب ا چ ن ت ه

9 چ م و ش پ ر و ت ك ل ب ن ا

10 ا و ن م و س س م ي س ر س

11 ل ت ن ا س ي ت ا پ و ك ل

12 د م ا ل ت د ا ا س ل ا و

13 ر ه ا ي ي ن ر م ي ن ا ن و

14 ا ر س ي ا ك و ل ا د ر ا ن

15 ن م ك ن ش ن ا س ب ر و ك ل ي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ل ي ن ك ل ن ن ا ه م ا ه ن گ

2 ب ا س ا ب خ و ر ي ش و ه ر

3 گ ر ا ن ش ا ب ك ش ا گ ر د

4 ز ا ك ا ن و ر ي ك ر و ش

5 ي ن ز و ا ر ن ر م ه ا گ

6 د ع ل ا ج ن ا ن و ا م ا

7 ن ت ن ب ر ق ن م ا ر ش و ه

8 م ب ل غ ا گ و ب ل ك ا

9 ب ا ي د پ ر ي ر و ز ا ل ف

10 ا م ه ف ن و ن ت ا س ف ل

11 ر ي ك ر ب ن د ر ز ي م و

12 ا ب ا ج ه ك چ ي ا ش ا ر

13 ن ق ا ل ه د ل ا ك س ن ت ي

14 ك ا ف ر خ و ن ر ي ز ا ر د

15 ا چ ت ي ا م ا ل ا ل ا س ك ا

ساكنان شهرهاي آلوده مي دانند. شهرهاي آلوده اي كه در ميان آنها اهواز را براساس داده هاي سازمان سالمت جهاني در جايگاه نخست دنيا قرار داد. آلودگي هايي كه براساس گزارش اين 
سازمان بين المللي در صورتي كه راهكاري براي كاهش آن انديشيده نشود، از تنگي نفس گذر خواهد كرد و به سرطان »ريه« مي رسد.  سرطاني كه به خوزستاني ها محدود نشده و ريه 
شهروندان سيستان و بلوچستاني را هم هدف قرار داده است. حاال خوزستاني ها از يك مسأله ديگر هم مي ترسند. آنها مي گويند آيا مسئوالن هم مانند رسانه ملي فكر مي كنند كه هوا، زمين 

و آب خوزستان هيچ مشكلي ندارد كه كاري انجام نمي دهند؟ آلودگي هايي كه تنها يك مورد آنها يعني ريزگردها، نزديك به 15 سال است نفس كشيدن را براي آنها سخت كرده است.

شده نزديك به پنج هزار نوع باكتري را  با 
خود به خوزس��تان آورده اند. باكتري هايي 
كه ساالنه 19 هزار نفر را به جمع بيماران 
كش��ور اضافه مي كند. بيماراني كه 5 هزار 
نفر آنها براس��اس آمارهاي اي��ن نماينده  

خوزستاني سهم استان است. 
 بوي نامطبوع 

مشكالت خوزستاني ها تنها به صنايع 
نف��ت و گاز و ريزگردها با منش��أ داخلي و 
خارجي محدود نمي شود. چند سالي بود 
كه هرازگاهي بويي نامطبوع  خرمش��هر را 
اذيت مي كرد  تا س��ال 91 كه به اهواز هم 
رسيد. به اهواز كه رسيد، رسانه اي هم شد. 
بوي نامطبوعي كه مسئوالن نمي دانستند 
منشأ آن از چيست؟ درست مانند ابهامي 

كه درباره نخس��تين باران پائيزي و نفس 
تنگي خوزستاني ها وجود داشت. در نهايت 
»احمدرضا الهيج��ان زاده« مدير اداره كل 
حفاظت از محيط زيس��ت خوزستان گره 
كار را بازكرد، »نتايج اين بررس��ي ها نشان 
مي دهد واحد خمير مايه و الكل سازي رازي 
كه در مجاورت ش��ركت كشت و صنعت 
دعبل خزاعي قرار دارد مي تواند منشأ بوي 
نامطبوع در هواي اهواز باش��د.« بوي بدي 
كه »سيدشريف حسيني« نماينده اهوازي 
در بهارس��تان  هم خوب به ياد دارد كه تا 
چند سال پيش اين بو  تنها  در خرمشهر 
وجود داش��ت و وقتي  او علت آن را جويا 
مي شود، مي گويند ناشي از وجود كارخانه 
الكل در خرمشهر است. البته الكلي ها زير 

بار نرفتند و مسئوليت آن را نپذيرفتند. 
 آب شربي كه  به خانه رواست

خوزستاني ها نزديك به  11سال است 
كه به علت كيفيت پائين آب لوله كش��ي، 
مجبورن��د آب آش��اميدني خ��ود را از 
فروش��ندگان دوره گرد بخرند.  همچنين 

سال هاست كه دستگاه تصفيه آب خانگي 
جزو الينفك لوازم منزل و حتي جهيزيه 
دختران خوزستاني شده است. دنياي اين 
روزهاي اهوازي ها در چنين شرايطي است 
با اين وجود وضعيت آنها از خرمشهري ها 
و آباداني ها بهتر توصيف مي شود. يكي از 
اهوازي ها مي گوي��د: »اين روزها مدام دل 
و روده ش��يرهاي آب، دوش و پمپ آب، 

منزل و مجتمع را بيرون مي ريزيم تا شايد 
سنگريزه ها و آشغال هايي كه همراه با آب 
بيرون مي آيد و بوي ب��دي دارد، كمي از 
بي��ن برود.« اما آنطور ك��ه خود مي گويد 
تالش شان به جايي نمي رسد. از سوي ديگر 
تالش آنها براي جلوگي��ري از انتقال آب 
كارون هم تا به امروز بي نتيجه مانده است. 
آبي كه به گفته مس��ئوالن در دولت هاي 
مختلف براي ش��رب انتقال مي يابد اما به 
گفته »حميدرضا خدابخشي«  كارشناس 
آب نيروي خوزستاني براي صنايع مصرف 
مي ش��ود. »حميد چيت چيان« وزير نيرو 
هم انتق��ال آب كارون در پي تجمع هاي 
چند باره مردم خوزس��تان ب��راي تامين 
آب ش��رب اصفهان را مجاز دانسته است: 
»در كش��ور انتقال حوضه به حوضه آبي 
صورت نمي گيرد مگر ب��راي مصرف آب 
ش��رب؛ بنابراين انتق��ال آب از كارون به 
زاين��ده رود نيز تنها براي بخش ش��رب 
صورت مي گي��رد.« اظهار نظري كه البته 
انتق��اد واعتراض خوزس��تاني ها را در پي 
داش��ته اس��ت. با اين وجود » عباسعلي 
منص��وري« رئي��س مجم��ع نمايندگان 
اصفهان به صراح��ت از انتقال آب كارون 
براي زمين هاي كشاورزي مناطق مركزي 
سخن به ميان آورده تا باز هم خوزستاني ها 
بگويند ك��ه تا كي باي��د آب كارون براي 
آبياري  زمين هاي برنج در مناطق كويري 

به هدر داد؟ 
 60 سال پيش؛ لندن

وضعي��ت خوزس��تان به اي��ن جا كه 
مي رسد افكارعمومي مي پرسند آيا با تمام 
اين نش��انه ها گزارش روزنامه »تايم« واقعًا 
يك »گاف بزرگ« اس��ت؟ آنها مي ترسند 
همان طور كه رسانه ملي آلودگي هوا، زمين 
و آب خوزس��تان را قبول ندارد، مسئوالن 
هم همچنان در پيدا كردن  راه حلي براي 
حل مشكل تنفس خوزستاني ها به جوابي 
نرسند. باران اسيدي كه براساس گفته هاي 
سيد حسين هاشمي، وزير بهداشت، درمان 
وآموزش پزشكي  در 60 سال پيش هم در 
انگلستان بوقوع پيوسته است. لندني ها به 
خوش شانسي خوزستاني ها نبودند. باران 
اسيدي كه در لندن باريد به مرگ 4 هزار 
نفر منتهي ش��د. مسأله ديگري هم وجود 
دارد. پيامدهاي آلودگي هواي خوزستان، به 
خوزستان ختم نخواهد شد؛ همان طور كه 
پيامدهاي خشك شدن درياچه اروميه به 
آذربايجان ش��رقي و غربي محدود نخواهد 
ش��د. آن هم در زماني ك��ه درياچه اروميه 
آب شرب، كشاورزي وصنايع هيچ استاني 
را تأمي��ن نمي ك��رد. آب ش��وری بود كه 
اكوسيس��تم آن منطقه را زنده نگه داشته 
بود. خش��ك ش��دن رودخانه كارون قصه 

ديگري است. 
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S u m m e r . . .
Summer is in full bloom, 
hope everyone is enjoying 
the outdoors as much as 
you can. 
Summer is short lived in 
Canada (in most provinces 
anyways) make the most 
of it.
In the last 2 weeks I had the 
pleasure of being a tourist 
in my own city (Montreal).  
My husband’s handsome 
nephew, his beautiful wife 
and their cute little girl vis-
ited from Perth, Australia. 
We definitely have a beauti-
ful city. They were amazed 
by our beautiful Old Port, 
Place Jacques Cartier, St. 
Paul Street and the so many 
sights they visited. They fell 
in love with the friendliness 
of our people, they felt 
welcomed wherever they 
shopped, always welcomed 
with a smile. We dined at 
many of the popular restau-
rants in Montreal, including 
Little Italy, they had their 

first Bagel from St.Viateur 
Bagel (fresh from the oven). 
They had their first smoke 
meat and poutine and loved 
it.  They were greeted with 
a smile at the airport by a 
friendly passport officer.  
They loved the Jazz Festi-
val, although they do have 
one every year in Perth 
Australia, but nothing com-
pared to Montreal’s Jazz 
Festival.  
Montreal you are the best! 
Saeid, Sara and our little 
princess Viana, (who kept 
correcting my English 
because I do not pronounce 
my words the Aussie 
way) , you will all be so 

missed. 
Keep safe, stay healthy and 
make sure laughter is in 
your everyday life. 
______________
Maria cottone
Registered Canadian Immi-
gration Consultant  
Registered with Quebec 
Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com 

 Canada’s Express Entry immigration system to
welcome skilled immigrants faster than ever before

In January 2015, the Gov-
ernment of Canada success-
fully launched Express En-
try, a modern immigration 
application management 
system. 
Express Entry gives pro-
spective skilled immigrants 
from all over the world a 
new and fast alternative for 
coming to Canada. 
This new system is de-
signed to get people with 
the skills and experience 
that Canada’s labour market 
and economy need, and en-
sures that immigrants arrive 
here faster than ever before.
Immigration to Canada 
through Express Entry 
is an option that people 
with skills and experience 
should consider if exploring 
opportunities to emigrate. 
Canada is one of the most 
multicultural countries in 
the world, with clean and 
friendly cities, world-class 
universities, a strong econo-
my, and many business and 
job opportunities. 
The Canadian economy has 
experienced one of the best 
performances among G7 
countries in recent years 
and has one of the highest 
standards of living among 
G20 countries.
Under Express Entry, 
skilled workers who want 
to apply to Canada’s key 
economic immigration pro-
grams are able to create an 
online profile and express 
their interest in coming to 
Canada permanently. 
Those who meet the mini-
mum criteria are accepted 

into the pool and ranked ac-
cording to various factors, 
including language profi-
ciency, education and work 
experience. 
The top candidates in the 
pool are then invited to 
apply, and completed appli-
cations are processed in six 
months or less.
Canada is a big country 
with big opportunities. 
www.Jobbank.gc.ca 
can help new immigrants 
find a job and has useful in-
formation on the job market 
across Canada.
Learning more about living 
in Canada and its great 
cities and towns is easy by 
visiting Keepexploring.ca
Canada is a bilingual coun-
try with English and French 
being spoken from coast to 
coast. 
While most French-speak-
ing Canadians live in Que-
bec, many live in vibrant 
and dynamic Francophone 
communities in other prov-
inces or territories across 
the country.
 “Canada has welcomed 
immigrants from all over 
the world with open arms. 
Proud and hard working 
immigrants have helped to 
build our great country and 
this tradition continues to-
day. With our new Express 
Entry immigration system, 
we plan on accepting more 
immigrants to Canada as 
permanent residents faster 
than ever before.”

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

“The above information can 
be found on the Citizenship 
and Immigration web-
site, a news release from 
Minister of Immigration 
and Multiculturalism Chris 
Alexander”. 
The first step when creating 
your profile in the express 
entry program, is your pro-
file, example: age, educa-
tion, experience, language 
level either in French or 
English.  
Once you have entered 
your profile you will be 
notified within 60 days if 
you will be invited to apply 
for permanent residency.  
You will be entered in a 
pool and Citizenship and 
Immigration Canada will 
choose those who have a 
better chance to integrate 
economically.  
According to the Citi-
zenship and Immigration 
website, permanent resi-
dency will be issued within 
6 months if medical and 
security is passed. 
To date it has been a very 
successful program, giving 
people no false hope. When 
entering your profile at 
the first stage there is no 
government fees to pay, you 
only pay your government 
fees when and if you are 
invited to apply for per-
manent residency, so you 
really have nothing to lose. 
You either get invited to ap-
ply for permanent residency 
or you don’t within the 60 
days you have entered your 
profile.   •
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Immigration

www.paivand.ca
هر یکم و پانزدهم ماه        را بر روی سایت بخوانید 

کبک و کانادا: بازار امالک... 
امیرسام

www.amirsam.ca

رعایت نکات ایمنی در هنگام تعطیالت تابستانی

با فرا رسیدن ماه ژوئیه و تعطیلی  
تابستانی  مســافرتهای  مدارس، 
شروع می  شوند و  در این موقع از 
سال به دلیل خالی  بودن خانه ها 
امکان ســرقت و دزدی از امالک 

افزایش می  یابند. 
بنا  بر این رعایت نکات ایمنی ذیل 
برای پرهیز از ورود سارقین  الزامی 

می  باشد.
•

1. اگر بصــورت مــداوم برایتان 
روزنامه یا مجله ارسال می  شود در 

دوران مسافرت آنرا متوقف کنید.
•

2. از با خبر کردن همه دوســتان 
و آشــنایان و همسایگان در مورد 

نبودن خود اجتناب کنید.
•

3. از تغییر پیغام خروجی پیغامگیر 
تلفــن منزل مبنی بر مســافرت 

بودنتان خود داری کنید.
•

4.همــه پرده های منــزل خود را 
کشیده و ببندید تا درون خانه تان 

از بیرون مشخص نباشد.
•

5.بر روی چراغهای منزلتان تایمر 
نصب کنید و آنها را طوری تنظیم 

نمایید که در ساعت های مختلف 
غروب و شب روشن شوند. 

•
6.از یک فــرد مــورد اطمینان 
بخواهید که هر از گاهی به خانه 
شما سرزده و فالیرها و نامه هایتان 
را از جعبه پســت تان بردارد تا از 
انباشته شدن و جلب توجه کردن 
جلوگیری شود.همچنین اگر برای 
مدت طوالنی  به مسافرت می روید 
از این فــرد بخواهید که چمن ها 
و درختهای حیاط تان را به طور 

مرتب کوتاه کند.
•

7. یک تکــه چوب یــا میله در 
قسمت کشویی پشت پنجره ها و 

درها قرار دهید.
•

۸.شــخص مطمئنــی را از محل 
اقامتتان در طول مسافرت مطلع 
نمایید و اگــر خانه تــان دارای 
  )alarm system( سیســتم خطر
می  باشد شماره  تلفنی که همیشه 
در دســترس هســتید را به این 
 )alarm Company( شــرکت 
بدهید تا در صورت ضرورت به شما 

دسترسی  داشته باشند.

آمار خرید فروش امالک کالن شهر مونترال در ماه 
ژوئن 2015

پر رونق ترین ماه ژوئن در 6 سال 
گذشته

سازمان مشاورین امالک مونترال 
بزرگ )gmreb( در تاریخ 7 ژوالی 
2015، جدید ترین آمار مربوط به 
خرید و فروش امالک مســکونی 
در کالن شــهر مونترال را منتشر 
نمود که بر اساس آن در ماه ژوئن 
امسال تعداد 3627 مثل مسکونی 
از طریق مشاورین امالک به فروش 
رسید که نسبت به سال ژوئن سال 
گذشــته 11 درصد افزایش نشان 
می  دهد. هم چنین این رقم بیانگر 
چهارمین افزایــش متوالی تعداد 
معامالت در ماه هــای ژوئن و هم 
چنین پر رونق تریــن ماه ژوئن از 

سال 2009 می  باشد.
 Francois آقــای  نظــر  طبــق 

Bissonette, رئیس جدید هیئت 
مدیره این ســازمان، در چند ماه 
گذشته خرید و فروش رشد قابل 
توجهی  نسبت به تعداد امالک در 
معرض فروش داشته و این باعث 
اســتحکام بازار امــالک گردیده 
است. علی  رغم این نکته، در مورد 
قدرت چانه  کاندومینیوم ها هنوز 
زنی  در اختیار خریداران قرار دارد.

از لحــاظ جغرافیایی بیشــترین 
 Northshore افزایش به منطقــه
اختصاص داشــت که این افزایش 
به 26 درصد رســید، حّتی تعداد 
کاندومینیوم هــای  معامــالت 
ایــن منطقه 33 درصــد افزایش 
داشتند. خرید و فروش در منطقه 
نیــز    Vaudreuil-Soulange
نســبت به ژوئن سال گذشته 13 

درصد افزایش نشان داد. در جزیره 
مونتــرال و الوال ایــن افزایش 7 
درصد و Southshore نیز 5 درصد 

گزارش شد.
از لحاظ نوع ملک، تعداد معامالت 
 single( امالک مســکونی ویالیی
family(  در مــاه ژوئن 2015 به 
میزان 15 درصد نســبت به ژوئن 
2014 افزایش داشت. این افزایش 
برای امالک در آمد زا )5-2 واحد( 
و کاندومینیوم به ترتیب 11 و 4 

درصد گزارش شد. 
قیمت میانگین امالک مسکونی 
و    single family ویالیــی 
در کالن شــهر  کاندومینیــوم 
مونترال به ترتیب به 295000 و 
240000 دالر رسید که نمایانگر 
2 درصد افزایش نسبت به ژوئن 

سال گذشــته می  باشد. میانگین 
قیمت امــالک در آمــد زا )2-5 
واحد( نیــز بــا 2 درصد کاهش 

43۸000 دالر گزارش شد.
بــا وجود اینکه تعــداد امالک در 
معرض فروش از طریق سیســتم 
Centris مشاورین امالک، نسبت 
به ماه ژوئن سال گذشته 2 درصد 
افزایش داشــته، ولــی  این رقم 
کمترین میزان افزایش در 4 سال 

گذشته بوده است.
شاد و سربلند باشید
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بخــش اول از ســه گانه مجیدی 
درباره زندگی پیامبر اسالم خواهد 

بود.
ایران و جشنواره مونتریال

البته ایــن اولین بار نیســت که 
فیلم های ایرانی در جشنواره فیلم 
مونتریال خبرساز می شوند. خود 
مجید مجیدی نامی آشنا در این 
جشنواره است و فیلم های او پیش 
از این سه بار جایزه بهترین فیلم را 
برده اند: بچه های آسمان در 1997 
و رنگ خــدا در 1999 و باران در 

سال 2001. 

لیال حاتمی و فاطمه معتمدآریا هم 
در سال های 2002 و 2011 جایزه 
بهترین بازیگر زن این جشــنواره 
را برده اند. حاتمی برای فیلم های 
ایستگاه متروک و معتمدآریا بخاطر 

فیلم اینجا بدون من. 
عباس کیارستمی، فیلمساز ایرانی 
هم در ســال 2000 رییس هیات 

داوران جشنواره بوده است.

دوران عاشقی: لیال حامتی و 
شهاب حسینی در مونتریال

در جشنواره امسال یک فیلم ایرانی 
دیگر هــم حضــور دارد. »دوران 
عاشــقی« )Time to Love( بــه 
کارگردانی علیرضا رئیسیان که قرار 
است در بخش »تمرکز بر سینمای 
منتخب جهان« به نمایش درآید. 
در این فیلم لیال حاتمی، شــهاب 
پرویز  اصالنی،  فرهاد  حســینی، 
پورحســینی و بیتا فرهی ایفای 

نقش کرده اند.
فستیوال بین المللی فیلم مونتریال 
 Montreal World Film(
Festival( جشنواره ای است که در 
1977 در مونتریال بنیانگذاری شد 
و یکی از قدیمی ترین جشنواره های 

فیلم کانادا به حساب می آید. 
این جشــنواره بصورت ساالنه در 
پایان آگوســت برگزار می شود و 
هــدف آن »ترویج تنوع فرهنگی، 
تشــویق آثار خالقانه و کشــف 
اســتعدادهای جدید« اعالم شده 

است.
جشنواره امســال با نمایش بیش 
از 400 فیلم از ۸0 کشــور جهان 
در بخش های رقابتی و غیرقابتی 
برگزار می شود و هفتم سپتامبر به 

کار خود پایان می دهد.

•

تلفن استودیو فوتوبوک: 
(514) 984-8944

WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM   
پیج استودیو فوتوبوک در فیسبوک:   

WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1

اینستاگرام:
STUDIO.PHOTOBOOK

www.facebook.com/studiophotobook1

»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.

آموزش عکاسی به زبان      ...
48خوش!

خطبه

فیلم فستیوال مونتریال ...   << ادامه از صفحه: 8

ایران: روزه و شالق..   << ادامه از صفحه: 12

و شب را برای عکاسان قرار دادیم تا 
بهترین عکسها را به ثبت برسانند! 

صحیفة العکاسیة، 
]مجلد: نامشخص![

رعایت این »ده فرمان« به شــما 
کمک خواهند کرد تا عکســهای 

زیباتری در شب تهیه کنید.
•

حتما در حالت تنظیم دستی و یا 
عکاسی  کنید.  عکاسی   Manual
در وضعیت اتوماتیک در شــب، 
معموال نتیجه خوبی به ما نمیدهد. 
استفاده از وضعیت اتوماتیک، باعث 
ابتکار عکاس  محدودیت کامــل 

گشته و عملیست مکروه!
•

دیافراگم دوربین را تا حد متناسبی 
باز کنید تــا نور بیشــتری وارد 
دوربین شود. عنایت داشته باشید 
که رابطه عدد شاخص دیافراگم با 
میزان گشادگی آن، تابع یک رابطه 
معکوس است. هرچه عدد شاخص 
میزان  باشــد،  کمتر  دیافراگــم 
گشادگی دیافراگم بیشتر است. به 
عبارت دیگر، هر چه عدد شاخص 
دیافراگم لنز کمتر باشــد، برای 
عکاسی در نورهای ضعیف مناسبتر 
است. البته در چنین مواقعی باید 
عمق میدان را هم در نظر گرفت 
و گرنه ممکن اســت بخشهایی از 

تصویر، محو گردند.
•

سرعت شاتر را تا حدی که تصویر 

»فلو« نگردد، کم کنید تا شــاتر 
دوربین در مدت زمان بیشــتری 
باز بوده و نهایتا نور بیشتری وارد 

دوربین شود.
•

حتما از ســه پایه استفاده کنید 
تــا بتوانیــد عکســهای هنری و 
متفاوتی بگیرید. با خرید یک سه 
پایــه کوچک، قــادر خواهید بود 
عکســهایی بگیرید که تا به حال 
برایتان مقدور نبوده است و از نتایج 
آن متعجب خواهید شــد. هر چه 
سه پایه سنگین تر باشد، لرزه های 
آن هم کمتــر خواهد بود. بعضی 
از ســه پایه ها، قالبهایی دارند که 
میتوان بــه آنها وزنه اضافه کرد تا 
سنگین تر شده و مقدار ارتعاشات 

آن به حداقل برسد.
•

به عنــوان آخرین تکنیک، مقدار 
شاخص حساسیت نور یا ISO را 
باال ببرید. در باال بردن شاخص ایزو 
نباید خیلی افراط کرد چون باعث 
کم شدن کیفیت عکس میگردد. به 
طور کلی، با کیفیت ترین عکسهای 
شبانه )از اجســام و مناظر ثابت( 
در وضعیتی گرفته میشــوند که 
شــاخص ایزو در حدود عدد 100 
بوده و زمان عکسبرداری طوالنی 
تر باشد. طبیعی است که در چنین 
شرایطی ارتعاشات دوربین باید در 

حد صفر و کامال بدون لرزه باشد.
•

در صورت اســتفاده از نور فالش، 
ترجیحا به صورت غیرمستقیم و 
انعکاسی فالش بزنید تا زنندگی نور 
به کمترین حد خود برسد. استفاده 
از یک »دیفوزور« یا پخش 
کننده نــور، باعث تغییرات 
جالبی در عکســهای شما 
خواهد شد. در صورت امکان 
و در اختیار داشت تجهیزات 
رادیویی، فالش را در جای 
دیگری، و نه بر روی دوربین، 
نصــب کنید تا نــور آرایی 
عکس شما به بهترین روش 

انجام شده و زنندگی بازگشت نور 
به حداقل برسد.

•
در زمان عکاسی از مناظر تاریک در 
 Long Exposure شب، از وضعیت
استفاده کرده تا وضوح و کیفیت 
تصویر در حد اعالی خود باشــد. 
گاهی اوقات الزم است برای تهیه 
یک منظره شــبانه، شاتر دوربین 
حــدود 2 دقیقه بــاز بماند. برای 
تکمیل برخی مناظر و داشــتن 
یک عکس بدون نقص در شــب، 
در زمان باز بودن شــاتر، میتوانیم 
با فــالش و یا حتی چــراغ قوه، 
بخشهایی از سوژه را نور افشانی یا 
Light  Painting کنیــم تا »فیها 
خالدون« کل تصویر »نور فشان« 
گشته و همانند آن محبوب قلبها، 
در »هاله ای از نــور« غرق گردد! 
طبیعتا در چنیــن موقعیتهایی، 
دریچه دیافراگم را تنگ تر میکنیم 
تا عمق میدان بیشــتری داشته 
باشیم و همه قسمتها واضح به نظر 

برسند.
•

با استفاده از تکنیک DHR، میتوان 
نقاط پر نــور تصویر را متعادلتر و 
قســمتهای کم نورتر را نورانی تر 
کرد. در ایــن تکنیک که قبال در 
مورد آن ســخن گفته ایم، چند 
عکس با تنظیمات نوری مختلف 
تهیه میکنیم و نهایتا این عکسها 
را بر هم منطبق، و بهترین قسمت 
هر عکس را انتخاب و با هم مونتاژ 

میکنیم. 
•

اســتفاده از یــک ریموت کنترل 
یا دســتگاه کنتــرل از راه دور به 
ما کمــک خواهد کرد کــه لرزه 
های دوربین به حداقل رســیده و 
عکسهایمان دارای وضوح بیشتری 

باشند.
•

 White نهایتا نوع نور یا شــاخص
Balance را نیز متناسب با نوع نور 
موجــود در محل تنظیم میکنیم 
تا رنگ نــور در تصویر، بر واقعیت 
منطبق و کامال متعادل باشد. این 
 WB شاخص در اکثر دوربینها با

قابل تشخیص و تنظیم است.
نور لنزتان دوچندان!   •

10 نکته برای عکاسی بهتر در شب
یک دســتفروش می گوید: »روزه 

مال پیرمردها و پیرزن هاست.«
عجیب ترین قسمت صحبت های او 
اما این است که به دستورات محمد 
اهمیتی نمی دهد ولی حســین و 
ابوالفضل برایش عزیزند: »خدا به 
این چیزها نیست. عاشورای پارسال 
رفتم کربال با 300 هــزار تومان. 
توی راه چند بار بغل دست عرب ها 
کمک کردم، پتو جمع کردم، آب 
پخش کــردم. توی حــرم گونی 
پیدا کردم، آشغال جمع می کردم. 
بیشــتر از ده بار گونی آشغال پر 
کردم از زیر پــای زوار. صوابش از 
100 سال روزه داری بیشتر است. 
روزه مال کسی اســت که پولدار 

است و بیکار است.«
یک رفتگر 50 ســاله شهرداری 
می گوید کــه در گذشــته روزه 
می گرفته. او می گوید: »روزه واجب 
است. این طوری نیست یکی بگوید 
من نمی توانم و نگیــرد. اجباری 
است. روزه نگیری گناه است. االن 
من با اینکه مریضم و سنم باالست 

باید روزه بگیرم.«
او درباره دالیل رویگردان شــدن 
مــردم از روزه می گویــد: »خدا 
خودش به همه ما رحم کند. قبال 
گرما این جوری نبــود. بعد اینکه 
زندگی ها سالم تر بود، چه از لحاظ 
آرامش چــه از لحاظ اینکه مردم 
با هم خوب بودند. کســی که کار 
می کرد خیالش راحت بود وقتی 
کار باشد یک سرپناهی، یک لقمه 
نانی می رسد ولی حاال مستاجرها 
در کرایه خانه مانده اند. وضع مردم 
بد شــد، رویگردان شدند از دین. 
خدا برای تنبیه مملکت را گرفتار 

کرده با خشکسالی.«
این کارگر شهرداری معتقد است 
که دلیل خشکسالی و وضعیت بد 
اقتصادی، رویگردانی مردم از دین 
اســت اما دلیل روی گردانی مردم 
از دین را هم وضعیت بد اقتصادی 
می داند. او روزه نمی گیرد اما وقتی 
درباره آن صحبت می شود احساس 

گناه می کند.
جواد، شاطر 25 ساله نانوایی است 
و اعتقاد دارد روزه داری برای کسی 
که جلوی کوره بــرای مردم نان 
می پزد، واجب نیســت. او درباره 
دلیل این ادعــا می گوید: »دلیل 

نمی خواهد، معلوم است دیگر!«
در همیــن نانوایی یک نانوای 4۸ 
ســاله هم کار می کند که روزه دار 
است. جواد می گوید: »دیوانه است 
به خدا. تریاک می کشد. ماه رمضان 
چند تا کشــمش را پر می کند با 
تریاک که ظهر توی معده اش باز 
شود. صد بار بهش گفته ام معده ات 
می ترکد ولی گوش نمی کند. چون 
حال می دهد بهش. شکمش خالی 
است و نشئگی  بیشتر است. جلوی 
تنور حــرارت می زند بــاال، انگار 
یک چهار لیتــری عرق را تنهایی 
خورده باشد. می میرد آخر. حالیش 

نیست.«
کارگر یک غذا فروشی اما می گوید 
که اعتقادی به این مســائل ندارد 
و در ضمــن صحبت هایش از یک 
ماجرای جالب پــرده بر می دارد: 
»اگر کرکره مغازه باال باشــد، اگر 
ـِر داغ باشد، فر را می برند  بیایند و ف
و جریمه می کنند. پلمپ می کنند. 
صاحب کار من با ســوپرمارکت 
نبش چهار راه صحبت کرده، کاغذ 
زده اند انواع ســاندویچ سرد برای 
مراســم موجود است. روزی 170 
ساندویچ خودم می برم آنجا. تازه هر 
کسی نمی فهمد منظور این است 
که ســاندویچ موجود است. فکر 
می کنند واقعا برای مراسم است. 
اگــر آزاد باشــد 99 درصد مردم 
مثل قبل هستند. کسی دیگر روزه 

نمی گیرد.«

زنان مذهبی تر از مردان؟
به دلیل نبود آزادی و ممنوعیت هر 
تحقیقی که نتیجه آن بنیان های 
مذهبی حاکمان جمهوری اسالمی 
را زیر سوال ببرد، هیچ آمارگیری و 
تحقیق علمی و دقیقی در تایید این 
ادعا وجود ندارد که زنان مذهبی تر 
از مردان هستند اما به نظر می رسد 
زنان در ایران نســبت به مردان، 
اعتقاد بیشتری به مناسک مذهبی 

دارند.
یکی از فعاالن زنان در این زمینه 
می گوید: »معلوم نیســت چنین 
حرفی دقیقا درســت باشد ولی از 
این منظر که زنان در ایران قربانی 
تفکرات مردساالرانه دینی هستند 
طبیعی است که بیشتر روی آنها 
کار شــده باشد و نسبت به مردها 

که همیشه آزادتر از زن ها بوده اند، 
زمان بیشتری طول می کشد تا آنها 
از اعتقادات قدیمی فاصله بگیرند.«

یک دانشجوی دوره فوق لیسانس 
می گویــد کــه بعد از ســال اول 
دانشگاه دیگر روزه نگرفته است اما 
دو خواهرش با وجود آنکه فضای 
دانشگاه را تجربه کرده اند همچنان 

به روزه  گرفتن ادامه می دهند.
یک خانم 2۸ ساله با این نظر همراه 
است که دختران ایرانی بیشتر از 
پســران »با خدا هستند« و »روزه 
می گیرند«. او دلیل این تفاوت را 
این گونه بیان می کند: »برای اینکه 
پســرها فقط دنبال خوشگذرانی 
هستند و به نفع شان است اعتقاد 
نداشــته باشند تا راحت هر کاری 
دوست داشته باشند انجام بدهند.«
یک خانم 34 ساله هم که مستقل 
از خانــواده زندگی می کند و این 
ادعا را مطرح می کند که از زندگی 
خود رضایت دارد، می گوید: »بله! 
بگویم  نمی توانم  است.  این طوری 
هر کســی برای چه چیزی روزه 
می گیرد اما خواهر 27 ســاله من 
برای اینکه شوهر مناسبی گیرش 
بیاید االن دو ســال اســت نماز 

می خواند و روزه می گیرد.«
ایــن خانم می گوید: »فعــال با او 
صحبت نکرده ام چــون باید این 
دوران را پشت سر بگذارد تا بفهمد 
کــه خوشــبختی در زندگی به 

کارهای خودش بستگی دارد.«
یــک خانم 41 ســاله هم ضمن 
تایید ادعای مطرح شده می گوید: 
»معلوم اســت! برای اینکه زن ها 

بیشتر به یاد خدا هستند.«
این هــا در حالی اســت که یک 
پزشک عمومی می گوید به دلیل 
مانند  بیماری هایی  بودن  شــایع 
پوکی استخوان، کم خونی، زخم 
معــده و بیماری هــای عصبی و 
کمبود ویتامیــن دی و … در بین 
زنان، ایــن گــروه از جامعه »در 
معرض آسیب های جدی ناشی از 
روزه داری هســتند«. او به مادران 
و پدران توصیــه می کند که »به 
خصوص در سن بلوغ« اجازه روزه 
گرفتن به فرزنــدان و به خصوص 

دختران شان ندهند.
رادیو زمانه



38 38PAIVAND: Vol. 21  no.1222    July 15,  2015             www.paivand.ca سال 21 شماره   1222 24  تیر 1394 

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!

 15760 boul. Pierrefonds
 Pierrefonds, H9H 3P6

 514 620-5551
 SHERBROOKE

 C
A
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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

    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.

 Take out only Take out only
 Pour emporter seulement Pour emporter seulement

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    EA. EA.
 CH. CH.

 Halal Halal

 READY TO EAT READY TO EAT
 PRÊT À MANGER PRÊT À MANGER
 2 Chicken Brochettes de Poulet 2 Chicken Brochettes de Poulet
 3 Kebab Brochettes Kebabs 3 Kebab Brochettes Kebabs
 4 Tomatoes/Tomates 4 Tomatoes/Tomates
 2 Bread/Pains 2 Bread/Pains

    
 CH.
 EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

 Halal Halal    
 LB. LB.

    
 LB. LB.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

 Halal Halal  Halal Halal

    
 LB. LB.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 LB. LB.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 LB. LB.     

 LB. LB.

    
 LB. LB.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

   
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    CH. CH.
 EA. EA.

    
 LB. LB.

   
 EA. EA.
 CH. CH.

 ENGLISH CUCUMBERS ENGLISH CUCUMBERS
 CONCOMBRES ANGLAIS CONCOMBRES ANGLAIS

 CAULIFLOWER CAULIFLOWER
 CHOUFLEUR CHOUFLEUR

 DILLWEED DILLWEED
 ANETH ANETH

 ICEBERG LETTUCE ICEBERG LETTUCE
 LAITUE ICEBERG LAITUE ICEBERG

 BANANAS BANANAS
 BANANES BANANES
 $1.08 kg 

 GALA APPLES GALA APPLES
 POMMES GALA POMMES GALA

 $2.18 kg 

 COUSCOUS SALAD COUSCOUS SALAD
 SALADE DE COUSCOUS SALADE DE COUSCOUS

 425 g 425 g

    
 CH. CH.
 EA. EA.

 ARVIDO AVOCADO OIL ARVIDO AVOCADO OIL
 HUILE D’AVOCATS ARVIDO HUILE D’AVOCATS ARVIDO

 1 L 1 L

 MERGUEZ SAUSAGES MERGUEZ SAUSAGES
 SAUCISSES MERGUEZ SAUCISSES MERGUEZ

 $13.18 kg 

 KOOBIDEH KEBAB KOOBIDEH KEBAB
 $10.98 kg 

 GROUND BEEF GROUND BEEF
 $10.54 kg 

 Halal Halal  Halal Halal

 EXTRA LEAN BEEF CUBES EXTRA LEAN BEEF CUBES
 CUBES DE BOEUF EXTRA MAIGRE CUBES DE BOEUF EXTRA MAIGRE

 $13.18 kg 

 KAFTA KEBAB KAFTA KEBAB
 $10.98 kg 

    
 LB. LB.     

 LB. LB.

 GRAIN FED WHOLE  GRAIN FED WHOLE 
 CHICKEN CHICKEN

 POULET DE GRAIN EN ENTIER POULET DE GRAIN EN ENTIER
 45.48 kg 

 AKHAVAN SESAME SEEDS AKHAVAN SESAME SEEDS
 GRAINES DE SESAME AKHAVAN GRAINES DE SESAME AKHAVAN

 454 g 454 g

 AKHAVAN SULTANA RAISINS AKHAVAN SULTANA RAISINS
 RAISINS SULTANES AKHAVAN RAISINS SULTANES AKHAVAN

 454 g 454 g

 AKHAVAN RICE FLOUR AKHAVAN RICE FLOUR
 FARINE DE RIZ AKHAVAN FARINE DE RIZ AKHAVAN

 1 lb. 1 lb.

 JAHAN BROWN, WHITE OR  JAHAN BROWN, WHITE OR 
 SELLA BASMATI RICE SELLA BASMATI RICE

 RIZ BASMATI JAHAN BRUN,  RIZ BASMATI JAHAN BRUN, 
 BLANC OU SELLA  BLANC OU SELLA 

 4 kg 4 kg

    CH. CH.
 EA. EA.

 AKHAVAN WHITE  AKHAVAN WHITE 
 INDIAN SUGAR INDIAN SUGAR

 SUCRE BLANC INDIEN AKHAVAN SUCRE BLANC INDIEN AKHAVAN
 2 kg 2 kg

    
 CH. CH.
 EA. EA.

 JAHAN BLENDED TEA JAHAN BLENDED TEA
 THÉ MÉLANGÉ JAHAN THÉ MÉLANGÉ JAHAN

 300 g 300 g

 AKHAVAN CHICK PEA FLOUR AKHAVAN CHICK PEA FLOUR
 FARINE DES POIS CHICHES AKHAVAN FARINE DES POIS CHICHES AKHAVAN

 1 lb. 1 lb.

 GATTA ARMENIAN  GATTA ARMENIAN 
 STYLE BREAD STYLE BREAD

 PAIN STYLE ARMENIEN GATTA PAIN STYLE ARMENIEN GATTA
 450 g 450 g

 AKHAVAN GROUND  AKHAVAN GROUND 
 TURMERIC TURMERIC

 CURCUMA AKHAVAN CURCUMA AKHAVAN
 150 g 150 g

 AKHAVAN FIRM YOGURT AKHAVAN FIRM YOGURT
 YOGOURT FERME AKHAVAN YOGOURT FERME AKHAVAN

 $6.58 kg 

 DORIC FETA CHEESE DORIC FETA CHEESE
 FROMAGE FETA DORIC FROMAGE FETA DORIC

 700 G 700 G

    
 LB. LB.

 AKHAVAN PITTED PRUNES AKHAVAN PITTED PRUNES
 PRUNES DÉNOYAUTÉES AKHAVAN PRUNES DÉNOYAUTÉES AKHAVAN

 454 g 454 g

 FINESSE CANOLA OIL FINESSE CANOLA OIL
 HUILE DE CANOLA HUILE DE CANOLA

 8 L 8 L

 FIVE FOSES FLOUR FIVE FOSES FLOUR
 FARINE FARINE

 20 kg 20 kg

    
 LB. LB.

 PISTACHIOS ROASTED,  PISTACHIOS ROASTED, 
 SALTED SALTED

 PISTACHES RÔTIES, SALÉES PISTACHES RÔTIES, SALÉES
 $15.38 kg 

    
 EA. EA.
 CH. CH.

 WALNUTS WALNUTS
 NOIX DE GRENOBLE NOIX DE GRENOBLE

 $16.48 kg 

 ZARRIN TOMATO PASTE ZARRIN TOMATO PASTE
 PÂTE DE TOMATES ZARRIN PÂTE DE TOMATES ZARRIN

 700 ml 700 ml

 CHERRIES CHERRIES
 CERISES CERISES
 $6.58 kg 

 GREEN & RED GRAPES GREEN & RED GRAPES
 RAISINS VERTS & ROUGES RAISINS VERTS & ROUGES

 $3.28 kg 

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
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MINA HALLAL
MAY 01 & 15: 2 X 1/2 pg.
JUNE 01 & 15: 2 X FULL pg. 
JULY 01 & 15: 2 X FULL pg. 
AUG. 01 & 15:1 X 1/2 pg.
SEP. 01: 1 X1/2 pg.  
SEP. 15: 1 X FULL pg 
OCT. 01: 1 X FULL pg 
OCT. 15: 1 X 1/2 pg 
NOV. 01 & 15: 2 X 1/2 pg 
DEC. 01 & 15: 2 X 1/2 pg 



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 

www.akhavanfood.com

>> West Island: 
15760 boul Pierrefonds  

Pierrefonds   (Facing Rona)
Tel.: 514-620-5551

>> NDG: 
6170 Sherbrooke W. 
Tel.: 514-485-4744 

BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY
Vol. 21, No. 1222, 15 juillet 2015
(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver)
Published by: PAIVAND inc.   Advertising: PAIVAND: 514-996-9692
Tech.: S. Rezai  | H. Harandi | Distribution: Amir 
 Mailing Address: 
   6162 Sherbrooke W.  Montreal, QC H4B 1L8

Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri)
Email:  info@paivand.ca     www.paivand.ca

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 زیبا  و 

قالی های ترکی زیبا در 
اندازه های مختلف 

CD  و DVD افغانی تازه... 

ُبراسارد، الوال

النگی 

انــواع 
کارت تلفن

اینک در سه مکان بزرگ و مجهز 
در خدمت نیازهای  شما 

 2550 Lapiniere (Brossard) 
Tel.: (450) 676-9550
 398 boul. Curé-Labelle (Laval)
Tel.: 450-934-7744
 2116, ch de Chambly (Longueuil)
Tel.: (450) 396-6464

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

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرت ها 
همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

ساعات کار: همه روزه 
 9 صبح تا ۱۰ شب 

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 
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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 

فرزین عسگری

آرشیتكت رسمی کبك
مسكونی - اداری - تجاری - صنعتی

Tel. 514.803.5240
info@constartech.com 

Farzin Asgari, Architect, OAQ

constart che

______________
Parvaneh ZANDI
Real Estate Broker

3675 DES SOURCES, #109
D.D.O, QC H9B 2T7

Tel.: 514-683-8686
pzandi20@gmail.com

مشاور امالک:  مسکونی و جتاری 
در سراسر مونتریال بزرگ 

ارزیابی رایگان      تهیه وام مسکن 
هدیۀ من به شما:

                            1000 دالر جهت هزینه محضر 

پروانه زندی 

Cell.: 514-909-4765


