
دارایی ۶۲ نفر معادل ثروت نیمی از مردم فقیر جهان است!

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

سال23 شماره 1252
12  بهمن 1394 

1252
___________
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____________________________________________

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 

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(

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

Westmount H3Z 3J8

514-439-8501
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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. 
Lasalle Qc.  H8R 2M9
Bur.: (514) 364-3315
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
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM 
msaghafi@miagesolutions.com

با  ۲5سال 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

وحید خلـجی 

NOTAIRE-NOTARY 
محضردار  و مشاور حقوقی 

Tel.: 514-439-1444

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 

فروشنده متام قطعات لپ تاپ 
به قیمت های رقابت ناپذیر 

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

www.fsotech.ca   |    seyedsadr@fsotech.ca

Office: 514-507-0773

)

1970 Ste-Catherine O,  Tel.: 514-839-7318 

صرافی آپادانا
حمید رضا 
خلیفی      EXCHANGE 

APADANA

اجاره آپارمتان 
در۲منطقه مرفه 

 Place Dorchester
1819 René-Lévesque O

Montréal

Côte-des-Neiges
4530 Cote Des Neiges

Montréal
Tel.: 

438-794-4001
Tel.: 

514-518-1847

)

 ص: 8

 ص: 4

ُرم بخاطر روحـانی 
برهنگی هایش را پوشاند! 
»دردیــدار روحانی و ماریو 
رنتزی ]نخست وزیر ایتالیا[، 
که در یک محل تاریخی رم 
صورت گرفت، مجسمه های 
پنهان  ها  درجعبه  مرمرین 
شدند تا مبادا هنری که مورد 
به  است،  جهانیان  تحسین 
معامالت  بر  عقیدتی  دالیل 
تأثیر  اقتصــادی دو دولت 

منفی بگذارد«!....ص: 6

در سوگ علی اصغر معصومی... 
استاد چشم ما بود... 

در سوگ علی اصغر معصومی... 
استاد چشم ما بود... 

"پشت خانه ما، خانه ای متروکه ولی 
با معماری بسیار زیبایی قرار داشت 
که در، دیوار و سقف آن، ُپر از نقش 
و نگار بود. نقش و نگارهایی بس زیبا، 
که هر بار، وقتی به اتفاق همبازی هایم 
به آن جا می رفتیم، مدت ها با لذت این 
نقوش را تماشا می کردم. بعدها متوجه 

شدم که پتینه کاری و بکار بردن رنگ 
کهنگی در آثارم، تأثیری از آن دوران 
است، چرا که این ذهنیت را برای من 
به وجود آورده که در بسیاری اوقات 
هر چیز که قدمت دارد، دارای حرمت 

است..." 

روحانی در رم 
و پاریس؛ 
گام خنست 
برای خروج از 
انزوای جهانی؟

کانادا: 
حتریم های 

علیه ایران را 
لغو می کنیم.
آیا سفارت ها 
مجددا بـاز 
خواهند شد؟

Embassy Plazaدر سالن شکوهمند 18و 19 مارس

بلیت در تپش:

7 روز هفته

10 صبح تا ۶ شب

بزرگ نوروزی دیدوبازدیدوضیافت 



2 2PAIVAND: Vol. 23  no.1252    Feb. 01,  2016    www.paivand.ca            since 1993 سال 23 شماره   1252 12   بهمن 1394 

www.alixtoyota.com
Tél.: 514 376 9191

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 January 5th, 2016 and February 1st, 2016 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 2016 Corolla CE (BURCEM AA) /  2016 RAV4 Hybride (RJREVC AM).  

COROLLA CE 2016
17 750$

+ TAXESSTARTING AT

NEW RAV4 hybride 2016 
36 490$

+ TAXESSTARTING AT

Contact Alex for additional rebates.

toyota.ca

New 2016 model

Earn Aeroplan Miles
with alixtoyota.com

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی 

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

بامدیریت 
الکس پورقناد

____________
6710 St. Jacques
Montreal QC H4B 1V8
(West of Cavendish)

Tel.: 514-489-8484 

رستوران  پرشیا

رستوران پرشیا
با غذا های اصیل ایرانی  

• با طعم  خانگی  
• در محیطی  آرام
• پارکینگ رایگان

آماده پذیرائی از شما  و مهمانی های شما می باشد.
_______________________

<< ساعات کار: 
دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه: 

از 11:30 صبح تا 6:00 بعد از ظهر.
پنج شنبه، جمعه: 

از 11:30 صبح تا 10:30 شب.
شنبه: از ساعت 5:00 بعدازظهر

  تا 10:30 شب.
یکشنبه: تعطیل است. 

• 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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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.

New Model Unit:
1059 De la Montagne, Suite 250, 

Montreal, Qc H3G 0B9

under
 construction

Tower 2 

currently on sale

برج   2 

اکنون آماده فروش 

Monday to Friday : 10 am to 7 pm
Saturday & Sunday 12pm-5pm 

   Embassy Plaza    جمعه و شنبه   18 و 19 مارس   2016   در سالن شکوهمند و زیبای

 با پارکینگ وسیع رایگان 

1003 Boul Cure-Labelle 
Laval, QC H7V 2V7

514.661.6345

sPONsOR 
our yearly Event 

PERSIAN NEW 
YEAR GALA 

-------------------
2 Packages: 

• GOLD   •  STANDARD
-----------------

for more info:    
514-996-9692

5th PERSIAN NEW YEAR GALABigger & more luxurious than ever(Expecting 2500 guests)FRI.  maR 18,     |     saT. maR 19 EMBASSY PLAZAFree Parking
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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

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

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

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 J7W 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

ـــــ
اخذ وام بانكى 
با بهترین نرخ براى 
اتومبیل هاى دست دوم 
از بانک هاى معتبر کانادا

ـــــــــــ

اجاره آپارمتان 
در2منطقه مرفه 

Côte-des-Neiges
4530 Cote Des Neiges

Montréal

1.5 ......... $ 779.00
3.5 ......... $ 929.00
4.5 ......... $ 1,369.00

 Place Dorchester
1819 René-Lévesque O, 

Montréal

1.5 ......... $ 799.00
2.5 ......... $ 899.00
3.5 ......... $ 109.00
4.5 ......... $ 1,399.00
5.5 ......... $ 1799.00

Tel.: 
438-794-4001

Tel.: 
514-518-1847

• استخر و دوربین مدار بسته 
• 10 دقیقه پیاده تا دانشگاه مونره آل 

• 5 دقیقه پیاده تا مترو 
• 10 دقیقه اتوبوس تا مرکز شهر مونتریال
• ایستگاه اتوبوس جلوی درب ساختمان 

و بسیاری  دیگر... 

• در  قلب  مرکز شهر مونتریال
• استخر و دوربین مدار بسته 

• 5 دقیقه پیاده تا دانشگاه کنکوردیا
• 5 دقیقه پیاده تا مترو 

• ایستگاه اتوبوس جلوی درب ساختمان 
و بسیاری  دیگر...

) )
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SALE 
2016 RAV4, 

2016 RAV4 HYBRID 

& YARIS SEDAN 

2016 RAV4 AWD SE 2016 Corolla S

*Offers apply to 2016 Corolla CE / 2016 RAV4 FW LE base models on 60 months with $0 down payment. Pictures are for illustration purposes only. Conditions apply. See Spinelli Toyota Lachine for full details.

Mehdi Bon
Sales Representative
514-983-2444

THE BEST CHOICE TO BUY YOUR NEXT TOYOTA

561 Saint-Joseph blvd, Lachine (QC) H8S 2K9 
514 634-7171  |  www.spinellitoyotalachine.com

TAKE ADVANTAGE OF OUR EXCLUSIVE PROGRAMS

MY SPINELLI
PROGRAM

2016 RAV4
FWD LE

LEASE 
FROM $315*

PER 
MONTH

2016 COROLLA
CE

LEASE 
FROM $177 *

PER 
MONTH

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.

- تویوتا اسپینلی الشین: درخدمت شما  از سال1922 
- مشاوره حرفه ای با کادر مجرب 

- گزینه های چندگانه:  لیز، فاینانس و خرید نقدی 
- قیمت ها و خدمات ویژه 

- برنامه های ویژه برای تازه واردین و تاکسی ها  
- شروع نرخ ها: از صفر درصد

بهترین انتخاب برای خرید تویوتای بعدی شما

آغاز فروش مدل های:

مهدی بنکدارزاده 
در خدمت هموطنان عزیز 

info@2021atwater.com

Tél. 514-935-1268

در قلب مرکز شهر مونتریال 
جنب مترو اتواتر 

جنب سینما، مراکز خرید متعدد 
جنب کاجل داسون 

     و نزدیک دانشگاه کنکوردیا

با امکانات فوق العاده 
سرویس سکوریتی 24 ساعته 

استخر و باشگاه ورزشی عالی 

This classically elegant
residential building,

located in a prestigious
area of Montreal

(bordering Westmount)
------------------

ALL RENOVATED 
WITH A NEW LOOK!

مجتمع مسکونی 2021 اتواتر
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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 

no.  1252
Vol. 23,  Feb. 01,  2016

دوهفته نامه 
فرهنگی اجتماعی، 
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جمهوری اسالمی... 
دارایی ۶۲ نفر معادل ثروت نیمی از مردم 

فقیر جهان است!
بنیاد غیردولتی آکســفام که 
در زمینه ریشه کن کردن فقر، 
فعالیت  بی عدالتی  و  نابرابری 
می کنــد در گزارش تازه خود 
اعالم کــرد دارایی 62 نفر در 
جهان معــادل مجموع ثروت 
5/3 میلیارد نفر، حدود نصف 

مردم جهان است.
آکسفام در این گزارش که روز 
2۸ دی منتشر شده گفته که 
فاصله طبقاتی و نابرابری توزیع 
ثــروت بین مــردم جهان در 

فاصله سال های 2010 تا 2015 
بیشتر شــده و پنج سال پیش 
دارایی 3۸۸ نفــر معادل ثروت 

حدود نصف مردم جهان بود.
این نهــاد بین المللی پیش بینی 
کرده بــود که دارایی انباشــته 
یک درصد از ثروتمندترین افراد 
جهان، امســال، یعنی در سال 
2016 از مجمــوع دارایــی 99 
درصد مردم جهان بیشتر خواهد 
شد اما این نابرابری توزیع ثروت 
یک ســال زودتر در سال 2015 

رقم خورد.
در ایــن گــزارش آمده اســت: 
»شکاف بین ثروتمندترین افراد 
و بقیه جمعیت جهان در 12 ماه 
اخیر به طور چشمگیری عمیق تر 

شده است.«
بر این اســاس دارایی 62 نفر از 

ثروتمندترین افراد از سال 2010 
تــا 2015، 44 درصــد افزایش 
داشته در حالی که دارایی نیمی 
از مردم فقیــر جهان در این بازه 
زمانی 41 درصد افزایش را نشان 

می دهد.
53 تــن از 62 ثروتمنــد مورد 

مطالعه آکسفام مرد هستند.
برای مقابله با این رشد نابرابری، 
دفتر آکســفام بر پایان دادن به 
»عصــر پناهگاه هــای مالیاتی« 
تأکید کرده و گفته اســت که 9 
شــرکت از 10 شــرکت شریک 
استراتژیک مجمع جهانی اقتصاد 
)WEF( در حال حاضر از پرداخت 
مالیات بر ثــروت می گریزند. بر 
اســاس این گزارش، برای مثال 
نزدیــک به یک ســوم از ثروت 
آفریقا در چنیــن »پناهگاه های 

مالیاتی« برداشــت می شــود و 
ثروت زیرزمینی معادل 6/۷ 
تریلیــون دالر جهان دور از 
مالیاتی  سیستم های  چشم 
انباشته  گوناگون  دولت های 

می شود.
گــزارش آکســفام در آســتانه 
برگزاری نشست ساالنه اقتصادی 
در داووس سوئیس منتشر شده 

است.
آکســفام از رهبــران جهانــی 
شرکت کننده در داووس خواسته 
اســت تا برای کاهــش نابرابری 
اقتصادی، رفع شکاف دستمزدی 
بین زنان و مردان و نیز پایان دادن 
به معضل دیرپــای پناهگاه های 
مالیاتی و گریز از پرداخت مالیات 

به برنامه ای منظم بیندیشند. 

چشم پوشی بر نقض گسترده 
حقوق بشر درایران!

7 بهمن :این هفته، درپی 
آغاز دوره اجرای "برجام"، 
سفر شیخ حسن روحانی 
به ایتالیا و فرانسه درصدر 
خبرها بــود و همچنان 

هست.
ســفر بــه ایتالیا، حاشــیه های 

شرم آوری نیز داشت.  
به گزارش احمد رأفت در تارنمای 
"کیهــان لنــدن" در 5 بهمــن: 
»دردیــدار روحانی و ماریو رنتزی 
]نخســت وزیر ایتالیا[، که در یک 
محل تاریخــی رم صورت گرفت، 
مجسمه های مرمرین درجعبه ها 
پنهان شدند تا مبادا هنری که مورد 
تحسین جهانیان است، به دالیل 
عقیدتی بر معامالت اقتصادی دو 

دولت تأثیر منفی بگذارد«!
6 وزیــر و بیــش از 100 بازرگان 
شیخ حســن روحانی را درسفر به 

ایتالیا همراهی می کردند.  
در روز نخست این دیدار، 14 توافق 
نامــه و قرارداد بــه ارزش بیش از 
17 میلیارد یورو به امضاء رســید 
که کمتر از یک چهاررم آن را می 
توان در رده "جذب سرمایه گذاری 

خارجی" طبقه بندی کرد.  
شیخ حســن توافق های به دست 
آمده در ایتالیا و فرانسه را "نقشه 
راه" خوانــد و از ســرمایه گذاران 
خارجــی - حتی آمریکایی - برای 
ســرمایه گذاری در کشور دعوت 

کرد.
اقدام کاسبکارانه و شرم آور دولت 
ایتالیا در پوشاندن مجسمه های 
هنری، با مخالفــت ها و انتقادات 

زیادی روبرو شد.  
از جمله عباس شکری، نویسنده 
همکارم در شهروند، در فیسبوک 
خود از دولت ایتالیا پرسید: »هرگاه 
شما به ایران سفر می کنید، مقامات 
ایرانی هم چادر ازسرزنان و دختران 
ایرانی که به اجبار وادار به پوشیدن 

حجاب شده اند، برمی دارند؟«!
تارنمای "رادیوفردا" هم در 6 بهمن 

نوشت: 
»پوشاندن مجسمه های باستانی 
برهنه درموزه کاپیتولن شــهر رم 
درجریان نشســت خبری حسن 
روحانی، رییس جمهوری اسالمی 
ایران، موجب انتقاد های گسترده 
ای از ماتئو رنتزی نخســت وزیر 

ایتالیا شده است... رهبران 
و  رنتزی  دولت  مخالفان 
تحلیل گران ایتالیایی روز 
سه شــنبه ششم بهمن 
دولت این کشور را متهم 
کردند که برای خوشامد 
مهمانش زیاده روی کرده است«.  

ایتالیا نیز  یک نماینده مجلــس 
گفت: »احترام قایل شــدن برای 
دیگر فرهنگ ها نمی تواند و نباید 
به معنی نفی فرهنــگ خودمان 
باشــد... این احترام قایل شــدن 
نیست، این پنهان کردن تفاوت ها 

و نوعی تسلیم شدن است«.
با این همه، درجریان ســفر شیخ 
حســن به ایتالیا، آشــکارا نشان 
داده شــد که کسب سود و منافع 
ســوداگرانه برحفــظ ارزش های 
اخالقی و فرهنگی چربیده است و 
دولت ایتالیا، مانند همتای فرانسوی 
خود، عزم جزم کرده تا چند سال 
دورماندن اجباری از خوان گسترده 
حکومت آخوندی را با گرفتن لقمه 

هایی چرب و نرم جبران نماید.  
"یورونیوز":  تارنمــای  گزارش  به 
»رییس جمهوری ایتالیا با اشــاره 
به آغاز دورجدیــدی از همکاری 
های پرشــتاب با ایــران دربخش 
های اقتصادی گفت: شرکت های 
مختلف صنعتــی و تجاری ایتالیا 
بسیار مشتاق حضور و همکاری با 
ایران هستند.  ما با سرمایه گذاری 
و حضورفعاالنه بــه دنبال جبران 
عقب ماندگی هــا و فرصت هایی 
هستیم که تحریم ها آنها را از ایتالیا 

گرفتند«!
در چنین فضایی کاسبکارانه و دور 
از اخالق، طبعــا نمی توان انتظار 
داشــت که توجه به نقض فاحش 
و گسترده حقوق بشر در حکومت 
آخوندی و از جمله بیش از دو هزار 
اعدام در دوران ریاست جمهوری 
شیخ حســن روحانی، جایگاهی 
داشته باشد و اعتراض به این امر از 
سطح کنشگران سیاسی و فراخوان  
به برگزاری تظاهرات یا نوشتن نامه 

سرگشاده فراتر رود.  
به گزارش تارنمــای "اخبار روز": 
»تعــداد زیــادی از هنرمنــدان، 
نویســندگان، اســتادان دانشگاه، 
کنشگران مدنی و سیاسی با انتشار 

منافع 
می چربد!های اخالقی برحفظ ارزش سوداگرانه 

سفر 
17میلیارد 

یورویی!
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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...

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

تحریم ها... 

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

Computerized  Corporate and personal tax services,
Get full credits that you are entitled to give you maximum refund, 

Affordable, Reliable & professional Accounting, 
Over 20 years Experience & Candidate Accountants of Canada CGA 

By Appointment only:  (514) 652-7623    OR   (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM

شرکت ها و اشخاص:   مقرون به صرفه، قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
CGA بیش از 20 سال جتربه  |  منتخب حسابداران کانادا

با تعیین 
وقت قبلی

مجری مراسم زیبای 
عقد ایرانی

و کانادائی

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

زندگی را با مهر

514-825-3170

لیلی صمیمی
)با مجوز رمسی از ایالت کبک( 

سفرۀ عقد 

عروس

کانادا تحریم ها علیه تهران را برمی دارد
دولت کانادا تحریم های یک جانبه خود 
علیه ایــران را لغو می کند. وزیر خارجه 
آن کشــور می گوید با »چشــمان باز« 
فعالیت های تهــران را زیر نظــر دارد، 
از ســوی دیگر تاکید کرده اســت که 
شرکت های کانادایی هم حق دسترسی 

به بازار ایران را دارند.
به گزارش شــبکه سی بی سی، استفان 
دیون، وزیر خارجه آن کشور، روز ششم 
بهمن ماه گفت »سازمان ملل از کشورها 
خواسته است تحریم های خود علیه ایران 
را که با هدف جلوگیری از دسترســی 

آن کشور به بمب هسته ای برای اهداف 
نظامی بود، بردارند«.

او افــزوده اســت »کانــادا تحریم ها را 
متوقف می کند ولی همچنان با سطحی 
از ســوءظن به حکومتی نگاه می کند، 
که نباید بمب هســته ای داشته باشد. 
حکومتی که برای حقوق بشر خطرناک 
است و دوســت هم پیمانان ما، از جمله 

اسرائیل، نیست«.
تهران همواره تاکید کرده است که برنامه 
هسته ایش، تنها اهداف صلح آمیز را دنبال 

می کنند.
سخنان دیون در حالی مطرح شده که 
گروهی از نمیانــدگان مخالف دولت از 
حزب محافظه کار، از ایــن اقدام انتقاد 

کرده اند.

روابط دولت محافظه کار پیشین در کانادا 
با ایران به سطح بسیار پایینی نزول کرده 
بود. به طوری که دولت پیشین با نامیدن 
ایران به عنوان »بزرگ ترین تهدید برای 
امنیــت جهان«، در اقدامــی ناگهانی و 
یک جانبه ســفارت خــود در تهران را 

تعطیل کرد.
از سوی دیگر خبرگزاری رویترز از قول 
آقای دیــون، در گفت وگو با خبرنگاران، 
نقــل کرده اســت کــه »اگــر ایرباس 
می توانــد ]بــه ایران 
هواپیما بفروشد[، چرا 
)شرکت هواپیماسازی( 

»بمباردیــه« نباید قادر به چنین کاری 
باشــد؟! این که کانادا بــه صنایع خود 
آسیب برســاند، چه کمکی به کانادا، یا 
مردم ایران یا اسرائیل یا هرکس دیگری 

می کند؟«
مقام های ایرانی اخیرا از خرید ده ها فروند 
هواپیماهای ساخت اروپا از شرکت های 

ایرباس و ای تی آر خبر داده اند.
شــرکت بمباردیر یکــی از مهم ترین 
سازندگان هواپیما با برد متوسط است؛ 
بنا بر گزارش ها، در سال گذشته میالدی 
مقام های این شرکت مذاکراتی را با ایران 
برای فروش چنــد مدل از هواپیماهای 
خود انجام داده بودند. تولیدات بمباردیه 
در عین حال از هر دو شرکت ایرباس و 

بوئینگ ارزان تر است.

شــهر مونترال، از نظر شمار کسانی که 
در صنعت هواپیماسازی کار می کنند، 
سومین شــهر در جهان پس از تولوز و 

سیاتل است.
رویترز می گوید ســوزان بنویت، رئیس 
شرکت آئرومونترال از اقدام دولت کانادا 

ابراز خرسندی کرده است.
اتحادیه اروپا و کشورهای دیگری مانند 
ژاپــن یا کره، طی روزهای گذشــته، و 
در پی اجرایی شدن برنامه جامع اقدام 
مشــترک، به تحریم های خــود علیه 
ایران خاتمه داده اند. ایاالت متحده نیز 
تحریم های اتمی علیه ایران را لغو کرده 

است. 
•

اگر ایرباس می تواند؛ 

»مبباردیه« هم باید بتواند!

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

دلم گرفته و باید به کوچه ها بزنم
به زندگیم سرنگی پر از هوا بزنم

»اجازه هست که اسم تو را صدا بزنم؟
به عشق قبلیِ  یک مرد پشتِ  پا بزنم!«

ببین میان تنم حّس سرکش  غم را
که با هوای تنت گیج کرده آدم را

از آن دو چشم، بریزان به من جهنم را
»اجازه هست که عاشق شوم که روحم را

میان دست عرق کرده ی تو تا بزنم؟!«
به چند سالگی ام عاشقانه گریه کنم
به نامه های ترت دانه دانه گریه کنم
بدون تو بدوم سمت خانه گریه کنم
»دوباره بّچه شوم بی بهانه گریه کنم
دوباره سنگ به جمع پرنده ها بزنم«

دوباره بین حروفِ  شکسته، شعر شوم
میان دفتر یک مرد خسته شعر شوم
شبیه پنجره ای نیمه بسته شعر شوم
»دوباره کنج اتاقم نشسته شعر شوم
و یا نه... یک تلفن به خود شما بزنم!«

جهان، دو ابر شده... آسمان فقط خیس است
دو چشمِ  عاشقِ  بی خوابِ  پشتِ  خط، خیس است

اتاق و صندلی و پرده، بی جهت خیس است
»نشسته ای و لباس عروسی ات خیس است

هنوز منتظری تا که زنگ را بزنم«
تو آسِ  روشده ی دل در آخرین دستی

بریده می شوی از من در این شبِ  مستی
که راه گم شده ی منتهی به بن بستی

»برای تو که در آغاز زندگی هستی
چگونه حرف ز پایان ماجرا بزنم؟!«
دوباره آمدم آیینه ی دق ات باشم

که دستمالِ  تری زیرِ  هق هق ات باشم
بگو چگونه تر از این موافقت باشم؟!
»دوباره آمده ای تا که عاشقت باشم

و من اجازه ندارم عزیز جا بزنم!«

*بیت های داخل گیومه تضمین به غزلی از مهدی موسوی 
است.

فاطمه اختصاری
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انواع لوازم یدکی اتومبیل های 
ژاپنی    اروپایی  آمریکایی 

با مدیریت: رضا امیری 

____________________
Pièces d'Autos NDG 

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2 

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

Pièces d'Autos N.D.G.

 کیفیت مرغوبقیمت ارزان  

حتویل در محل: رایگان 
با 

گارانتی 

داروخـانه
دکتر لوئیز داداش زاده: داروساز 
اولین داروخانه ایرانی در مونترال  با داروساز فارسی زبان 

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

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

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

ساعات کار: صبح       عصر
دوشنبه تا جمعه:  30: ۸      30: 6 

شنبــه ها :             9             4 

یکشنبه ها:           10         30 : 1

در عالم مجاز... 

ZIranian Business Directory
ARBARG

www.paivand.ca
Tel : (514) 996-9692

دیده شوید... با    
ساده مثل سالم!...

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!

5600 - Upper Lachine 
NDG    QC   H4A - 2A7 

)روبروی رستوران یاس(
مترو واندوم- اتوبوس 90 -104
info: 514-290-2211

دیدار آینده: 
سه شنبه

2 فوریه ٢٠١٦

سالگی ویکی پدیا؛ 
دانش نامه ای از همگان برای همگان

جیمی ویلز و الری سانگر 
 2001 ســال  ژانویــه  در 
میــالدی )دی 1379( این 
ســایت را راه اندازی کردند. 
بــرای نام آن از ترکیب واژه  
»ویکی« و دانش نامه در زبان 
 ،)Encyclopedia( انگلیسی

ویکی پدیا را ساختند. 
»ویکی« به وب گاهی گفته 
می شــود که همه کاربران، 
حتی بدون ثبت نام، امکان 
ویرایــش و اضافه و حذف 

کردن مطالب آن را دارند.
ویکی پدیــا نشــان داد کــه 
مسئله مهم درباره دانش تنها 
"مصرف" آن نیست بلکه در 
دسترس قرار دادن دانش هم 

اهمیت زیادی دارد.
در حال حاضــر ویکی پدیای 
انگلیسی با بیش از 5 میلیون 

مطلــب جامع تریــن زبــان این 
دانش نامه است. 

بخش فارسی با حدود 500 هزار 
مطلــب پــس از زبان هایی چون 
سوئدی ، آلمانی، روسی، فرانسه و 

چینی در رده هجدهم قرار دارد.
تقریبــا 3 هزار کاربــر در بخش 
فارســی شــرکت فعال دارند و 
میانگین تولید این زبان به روزانه 

100 مطلب رسیده است.

رشد فزاینده ویکی پدیای فارسی
ویکی پدیای فارسی در ماه دسامبر 
سال 2003 میالدی )آذر 13۸2( 
راه اندازی شد و در سال اول تعداد 
مقاالت آن از ســه مطلب تجاوز 

نکرد.
در ســال های پس از آن شــمار 
مطالــب فارســی بــا ســرعت 
قابل توجهــی افزایــش یافت به 
طوری که با گذشــت 10 سال از 
شروع کار گروه فارسی زبانان 927 
هزار مطلب به این زبان نوشته شد.

در آخرین آمار منتشرشده از سوی 
بنیاد غیرانتفاعی "ویکی مدیا" در 
ماه نوامبر سال ۲015 میالدی 
مطالب  )آبان 1۳۹4( شــمار 
دانش نامه  این  در  فارســی 
و 800  میلیون  به یک  آنالین 

هزار رسیده است. 
بر اســاس این داده ها حدود 700 
نویســنده فعال در بخش فارسی 
دستشــان گرم نوشــتن است و 
بطور میانگین بیش از 100 مطلب 

جدید در روز تولید می شود.

اصل "چشم های بسیار"
ایده پردازان "ویکی پدیا" فرض را بر 

این گذاشته اند که تعداد افرادی که 
عالقه مند به مطالعه و در دسترس 
قرار دادن متون درست و بی طرف 
از منابع مشخص و قابل اطمینان 
درباره موضوعات مختلف هستند 
زیاد اســت. امروز هم همین افراد 
بیشمار هستند که در سراسر دنیا 
از راه های گوناگون و در نقش های 
مختلف از این پروژه پشــتیبانی 

می کنند.
امــا همچنان یکــی از مهم ترین 
نگرانی هــا در ارتباط بــا اعتبار و 
درستی مقاالت ویکی پدیا امکان 
دست بردن آسان در متون برای 
همه کاربران است . چراکه گذاشتن 
فرض بر درستکاری یکایک کاربران 
در فضای این دانش نامه اینترنتی از 

واقع بینی تا حدی دور است.
شروین افشــار از مدیران پیشین 
ویکی پدیای فارسی در گفت وگویی 
با تایید این نگرانی به رابطه نزدیک 
بازمتن  نرم افزارهای  با  ویکی پدیا 

اشاره کرده، می گوید: 
»هدف در این نوع فعالیت ها حضور 
پرشمار پشــتیبانان و در نهایت 
اجرایی شــدن قانون "چشم های 
 The Rule of Many( "بســیار
Eyes( اســت. هرقــدر که تعداد 
شرکت کنندگان در پروژه هایی از 
این دست بیشتر شود، کیفیت کار 

افزایش می یابد.«
افشار در ادامه برای توضیح دقیق تر 
روش کار در ویکی پدیا افزود: »در 
کنار روش های خودکار برای حذف 
مطالب بدون منبع معتبر، گروهی 
از کاربــران نیز مرتب در این فضا 
در حال "گشــت زدن" هستند و 
تاریخچه صفحات را زیر نظر دارند. 

این کاربران کسانی هستند که 
جامعه ویکی پدیای فارسی به 
آن ها اطمینــان دارد و اجازه 
دارنــد برای مثــال محتوای 
تبلیغاتی را از صفحات حذف 

کنند."

کمیت بهتر است یا کیفیت؟
علی پارسا، یکی دیگر از پشتیبانان 
با  فارســی،  ویکی پدیای  قدیمی 
اشاره به امکان استفاده از ربات های 
نویسنده برای تولید انبوه مقاالت 
در مــدت زمان کــم از اهمیت 
شــاخص "ژرفا" برای ســنجش 
ویکی پدیا  در  نوشــته ها  کیفیت 

می گوید.
شاخص "ژرفای مقاالت ویکی پدیا" 

هم صفحه ویژه خود را دارد . 
از  یکــی  ویرایش هــا  فراوانــی 
متغیرهای فرمول محاسبه ژرفای 
مطلب است. ویکی پدیای انگلیسی 
با شــاخص ژرفای بیش از 900، 
ژرف ترین ویکی پدیا اعالم شــده 

است. 
ژرفــای ویکی پدیای فارســی در 

مقابل کمی بیشتر از 200 است.
توضیــح  در  پارســا  علــی 
"ربات نوشته ها" گفت: »این مطالب 
می توانند هم روان و هم پرمحتوا 
باشند و با این روش افزایش تعداد 
مقاالت بسیار آســان تر است اما 
این نشان دهنده فعالیت نوشتاری 

کاربران ویکی پدیا نیست.«
مثــال آشــنای ربات نوشــته ها 
در فضــای ویکی پدیای فارســی 
مقاالت تولیدشــده درباره تمامی 
ســیارک های منظومه شمســی 

است. 
ربات "نویسنده" این مطالب توسط 
یکی از مدیران ویکی پدیای فارسی 
و بر پایه ی جدول هایی که ناسا در 
این ارتباط تهیه کرده بود، تولید 
شده اند. اما محتوای بسیاری از این 
مقاالت از چند خط بیشتر نیست.
)دویچه وله(

دانش نامه اینترنتی ویکی پدیا 15 سال 
پیش آغاز به کار کرد و انقالبی در زمینه 
دسترسی به اطالعات به راه انداخت. 
امروز این گنجینه اطالعات بیش از 38 
میلیون مطلب به 250 زبان و گویش در 

خود جای داده است.
ـــــــــــ

15

در سالن شکوهمند 18و 19 مارسبزرگ نوروزی دیدوبازدیدو ضیافت 
Embassy Plaza
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ایران و جهان... 

      << 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 

شفافیت بین المللی: ایران در رتبه ۱۳۰ فساد 
قرار دارد

7 بهمن: سازمان شفافیت بین الملل 
که هر ســاله گزارشی از وضعیت 
مختلف  کشــورهای  در  فســاد 
جهان را منتشر می کند می گوید 
یافته هــای گــزارش جدیــدش 
نشان می دهد که فساد همچنان 
در نهادهای عمومی کشــورهای 
مختلف دنیا یک مشــکل جدی 
است اما تعداد کشورهایی که در 
یک سال گذشته وضعیتشان را در 
این زمینه بهبود داده اند بیشتر از 

گذشته بوده است.
فهرست سال 2015 این سازمان، 
وضعیــت فســاد را در نهادهای 
دولتی و خدماتی، سیستم قضایی 
و احزاب سیاســی در 16۸ کشور 
دنیا بررســی کــرده و برمبنای 
بین المللی  نهادهای  گزارش های 
امتیازی از صفر تا صد به هر کشور 

داده شده است. 
باالبودن این امتیاز برای هر کشور 
به معنی وضعیت مناسب آن کشور 
در مبارز با فســاد و شفافیت در 
عملکرد نهادهای عمومی اش است.

بر این مبنا مانند ســال گذشته 
کشور دانمارک با کسب 91 امتیاز 
در صدر فهرســت کشورهای دنیا 

قرار گرفته است. 
سوئد،  فنالند،  دامنارک،  از  پس 
نیوزیلند و هلند هم از پاکیزه ترین 
با فساد  مبارزه  دنیا در  کشورهای 

هستند. 
در قعر جدول، ســومالی با کسب 
تنها ۸ امتیاز فاسدترین کشور دنیا 
معرفی شده است. پس از سومالی، 
به ترتیب کره شمالی، افغانستان و 
ســودان هم به عنوان فاسد ترین 

کشورهای دنیا معرفی شده اند.
رتبه ایران در گزارش سال 2015 
سازمان شفافیت بین المللی نسبت 
به سال قبل 6 پله بهبود یافته و در 
رده صد و ســی ام دنیا قرار گرفته 

است. 
با این همه، امتیاز ایران نسبت به 
سال قبل تغییر نکرده و همان 27 
باقی مانده است. کامرون، پاراگوئه، 
اوکراین، نپال و نیکاراگوئه با کسب 
همین میزان امتیاز، همرتبه ایران 

هستند. به جز عراق و افغانستان 
سایر کشورهای همسایه ایران رتبه 

بهتری از این کشور دارند.
ســازمان شــفافیت بین الملــل 
می گوید تغییر نکردن امتیاز ایران 
نشان دهنده بهبود نیافتن وضعیت 
این کشور در مبارزه با فساد است.

گزارش این سازمان نشان می دهد 
باوجــود بهبــود رتبــه تعدادی 
از کشــورها، وضعیــت بویژه در 
کشورهای با اقتصادهای در حال 
ظهور نگــران کننده تر از ســال 
گذشته اســت. بیشترین کاهش 
رتبه در میان این کشورها مربوط 
به کشور برزیل اســت و چین و 

ترکیه هم کاهش امتیاز داشته اند.
مغولستان و گواتماال دو کشوری 
بودند که بیشترین بهبود در مبارزه 
با فساد را در سال گذشته میالدی 
شــاهد بودند. آمریکا نیــز با قرار 
گرفتن در رتبه شانزدهم بهترین 
رده از زمان انتشار این گزارش ها را 

کسب کرده است.
در مجموع دو سوم کشورهای دنیا 
در فهرست ســال 2015 سازمان 
شفافیت بین الملل، امتیازی کمتر 

از 50 کسب کرده اند.

)رادیو فردا(

سازمان بهداشت جهانی: 
زیکا ممکن است ۴ میلیون نفر را مبتال کند

2۸ ژانویه: سازمان بهداشت جهانی 
هشدار داده است که ویروس زیکا 
ممکن است حدود 3 تا 4 میلیون 

نفر در قاره آمریکا را مبتال کند.
به گفته این سازمان بیشتر کسانی 
که به این ویروس مبتال می شوند 
عالئمی نشان نخواهند داد اما ابتال 
به آن در زنان باردار احتماال باعث 
به دنیا آمدن نوزادان با ســرهای 

کوچک می شود.
دکتر مــارگارت چــن، دبیرکل 
سازمان بهداشت جهانی، گفت که 
میزان خطر شیوع زیکا اکنون "به 

ابعاد وحشتناکی" رسیده است.
خانم چــن در پی جهش ناگهانی 
در گسترش زیکا به منظور بررسی 
راه هــای مقابله بــا آن کمیته ای 

اضطراری تشکیل داده است.
پیش از این ســازمان بهداشــت 
جهانی برای شــیوع ابوال در غرب 
آفریقا که منجر به کشته شدن 11 
هزار نفر شد، وضعیت بین المللی 

اضطراری اعالم کرده بود.
در عین حال به دنیا آمدن نوزادان 
)جمجمه  میکروسفالی  عارضه  با 
کوچکتر از حــد معمول( افزایش 

شدیدی داشته است.
ارتباط بین این ویروس با عارضه 
میکروسفالی ثابت نشده است اما 
دکتر چن می گویــد که "ارتباط 
قوی بین ابتال بــه این ویروس و 
عواقب غم انگیز آن وجود دارد که 

عمیقا موجب نگرانی" است.
وضعیــت  کــه  داد  هشــدار  او 
ممکن اســت از این هم وخیم تر 

شــود زیرا چرخه هــای آب و 
هوایــی ال نینیو باعث ایجاد 
آب  در  بزرگی  ناهنجاری های 
و هوا شــده و انتظار می رود 
موجب رشد جمعیت پشه های 
ناقل این ویروس در بسیاری از 

مناطق شود.
دکتر چن در ادامه گفت: "سوال ها 
در مورد این بیماری بی شمارند و 
ما به ســرعت نیاز به پاسخ داریم. 
به همین دلیل من تصمیم گرفته ام 
برای ارزیابی هرچه سریعتر میزان 
خطر شیوع آن در سطح بین المللی 
و مشاوره درباره راه های مقابله با آن 
کمیته ای اضطراری تشکیل دهم."

خبرنگار بی بی ســی در رســیف، 
شــهری در شمال شــرق برزیل 
در  پزشــکان  کــه  می گویــد 
بیمارستان ها از تعداد نوزادان مبتال 

به میکروسفالی از پا درآمده اند.
به گفته او یکی از بیمارستان های 
شهر که ساالنه به طور متوسط با 5 
مورد ابتال به میکروسفالی سر و کار 
داشت، تنها در شش ماه گذشته 

300 نوزاد مبتال به این عارضه را 
پذیرفته است.

•
آنچه در مورد زیکا می دانیم

زیکا یک بیماری خفیف ویروسی 
اســت که نام خــود را از جنگل 
زیــکا در اوگاندا گرفته، جایی که 
این ویروس نخستین بار در سال 

1947 شناسایی شد.
- موارد ابتال ابتدا در ماه مه 2015 
در برزیل گزارش شد و این کشور 
بیش از دیگر کشورهای منطقه به 
این ویروس آلوده شده است. پس 
از آن کلمبیا در مرتبه بعدی است.

- ویــروس زیکا توســط پشــه 
 aedes( نــوع ایدیــس اجپتــی
aegypti( منتقل می شود که ناقل 
ویروس های تب دنگی، تب زرد و 

چیکونگونیا هم هست.
- این پشه در همه کشورهای قاره 
آمریکا بجز کانـادا و شیلی یافت 

می  شود. )بی بی سی(
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به عبارت دیگر... 

شایسته الهامی
26 ژانویه: 

•
شاید شــما هم داســتان مال 
نصرالدین و دعوت شــدنش به 

مهمانی را شنیده اید.
 روایــت اســت او را به مهمانی 
دعوت میکنند و چون لباسش 
ژنده بوده، به مهمانی راه نمیدهند. 
او به خانه میرود و با لباس فاخر 
به مهمانی برمیگردد، این دفعه 

با ســالم و صلوات و بــا احترام او 
را بــه باالی مجلس میبرند. زمان 
غذا خوردن میبینند که او بجای 
خوردن غذا مچ لباسش را داخل 
غذا میکند و میگوید بخور! دلیل 
کارش را میپرسند میگوید بدون 
این لباس مرا به مهمانی راه ندادند. 
این غذا متعلق به لباس من است.

و این حکایت زمانه ماست.
 14 ژانویه همســر خانم ســلین 
دیون میمیرد. از آنروز دائم روزنامه 

ها و تلویزیون از او 
میکنند،  صحبت 
روز بیست و دوم 
بطــور عمومی و 
23 ژانویــه بطور 
ملی برای او برنامه 
میشود.  گذاشته 

پنجشــنبه 22 ژانویه مــردم در 
هوای ســرد صف میکشند تا با او 
خداحافظی کنند و این مسئله تا 

حدودی طبیعی است.
)ناگفته نماند روز 16 یعنی دو روز 
بعد هم برادر ســلین فوت میکند 
که برای مراسم او تعداد کمی در 
جلوی کلیسا دیده میشد. مطمئنًا 
تمام این مراسم بخاطر سلین دیون 
نبوده اســت.( روز جمعه از طرف 
دولت تشــییع جنازه ملی اعالم 

میشود. 
روز قبل از این فیلیپ کویارد نخست 
وزیر کبک برای شرکت در فوروم 
اقتصادی شــهر داوس )سویس(  
بسر میبرد. قرار میشود ایشان روز 
جمعه به مونتریال برگشته و بعد از 
شرکت در مراسم دوباره به سویس 
برگردد. این در حالیست که طبق 
خبر کوتاه صفحه 4 مترو روز 19 
ژانویه  »مسافرت پنج روزه فیلیپ 
کویــارد در مــارس 2015 برای 
مالیات دهندگان 127000 هزینه 
برداشــته و مخالفین دولت را به 

عکس العمل واداشته است«.
این روز ملی از بیست سال پیش 
)1996( بوجــود آمــده و فقط 
ورزشکاران  و  برای سیاستمداران 
اختصاص داشته، و در مورد همسر 
سلین استثنائی عمل شده است.
)البد بخاطر لباســش مثل مال( 
خانــم جودیت لوســیه  از طرف 
فمینیســت ها روز 21 ژانویه در 
صفحه 12 روزنامــه »مترو« گله 
میکند که چرا از آن سال تا حال 
نه نفری که این برنامه در موردشان 

اجرا شده همه شان مرد بوده اند.
 tout le روز 17 ژانویــه در برنامه
monde en parle  چنــد نفری از 
دوستان رنه آنژلیل همسر سلین 
دعوت شده بودند که از او تجلیل 

کردند. 

اتفاقا در آن برنامــه دو نفر هم از 
مرکز »مالریک«  Melaric  در آن 

برنامه شرکت داشتند. 
)Melaric مرکز سم زدائی معتادان 
Toxicomant   و محل نگهداری 

افرادی کــه در اثر مصرف زیادی 
الکل و مواد مخدر به بیراهه کشیده 
میشود با مراجعه  به آنجا با کمک 
افراد روانشناس و دیگر متخصصان 

از آن وضع رهائی پیدا میکنند(. 
آن دو نفــر کــه یکــی کارمند و 
دیگری شــخصی که با کمک آن 
مرکز سالمت خود را بدست آورده 
بود، میگفتنــد که دولت تصمیم 

گرفته آنجا را تعطیل کند. 
مقایسه بودجه نگهداری از یک نفر 
که  مرکــز  درآن 
ســالیانه 4۸00 
دالر اســت بــا 
نگهداری  بودجه 
یــک  ســالیانه 
نفــر در زنــدان 
دالر،    ۸5000
نشان میدهد که برای دولت صرف 
نمیکند که با این افراد بطور انسانی 
برخورد شــود. در آخر مصاحبه با 
این دو نفر از مردم خواســته شد 
که با شماره تلفنی که داده شد با 
مســئولین تماس گرفته و جلوی 

تعطیل آنجا را بگیرند. 
در عین حال روی کارتی که معمواًل 
در آخر مصاحبه به فرد داده میشود 
نوشته شده بود بجای تعطیلی این 

مرکز » دولت « را تعطیل کنید.
 حاکم شدن رابطه پول در مسایل 
سیاســی و حتــی اجتماعی در 
جوامع غربی  نشان دهنده ضعف 
دموکراسی و حتی سقوط آن است. 
این را به عینه در مبارزات انتخاباتی 

اخیر انتخاباتی آمریکا می بینیم. 
•

رکس مورفی، کسی 
که در  سی بی سی 
چند  هفتگی  بطور 
دقیقه ای برنامه اجرا 
پیش  مدتی  میکند 
میگفــت در کجای 
دنیا میشود میلیاردها 
دالر بــرای مبارزات 

کرد  خرج  انتخاباتی 
و ادعا داشت که دموکراسی وجود 

دارد.
چند هفته ای ست که دونالد ترامپ 
مرتب در برنامه های سیاسی صبح 
های یکشنبه سه کانال آمریکائی 
شرکت میکند او میگوید که برای 
هر هفته دو میلیــون دالر خرج 
خواهد کرد. چه کسی میتواند این 
مقدار پول خرج کند، تا به پای او 

برسد؟ 
مسلمًا فقط میلیاردرها! 

و اصال آیا دموکراسی با خرج پول 
بدست میاید ؟ 

حتمًا خبر احتمالی نامزد شــدن 
یک میلیاردر دیگر هم این هفته 

به گوشــتان رســیده است آقای 
بلومبرگ شهردار سابق نیویورک 
اســت. در این میان افرادی مثل 
برادران کوک Koch Brother   با 
اختصاص 900 میلیون دالر برای 
کمک به تمام کاندیداها از هر 
دو حزب میخواهند هر کدام از 
نامزدها برنده شدند از قبل در 
اختیارشان باشــد و این حرف 
من نیست. دونالد ترامپ همان 
شروع کار مبارزات در مورد بقیه 
افــراد گفت و ادعــا کرد چون 
بقیه کاندیداها بوسیله پولدارها 
ساپورت میشــوند مستقل عمل 

نخواهند کرد.
ناگفتــه نمانــد چند مــاه پیش 
زمانی که او اعالم نامزدی ریاست 
عقاید  بخاطــر  کــرد  جمهوری 
فاشیستی اش جدی گرفته نشد 
ولی هــر چه عقایــد و گفتارش 
افراطــی و مضحک تر میشــود 

طرفدارانش بیشتر میشوند. 
در اولین یکشــنبه ژانویه،  برنامه 
سیاسی صبح کانال سی بی اس، 
جان دیکرســن نظر ترامپ را در 
مورد » استفاده از بمب هسته ای« 

پرسد. 
ترامپ گفت : 

» نظرم اینست که باید آخرین راه 
حل باشد.« 

)خــود ســئوال و جــواب چقدر 
خطرناک است. انگار در مورد یک 
بازیچــه صحبت میکنند. اگر این 
حرف را دیکتاتورهائی مثل رهبر 
کره شــمالی بزنــد در عرض دو 
ساعت به آن کشور حمله میکنند.(

این هفته هم بــاز گفته که »من 
میتوانم در نیویورک به هر کسی 
دلم بخواهد تیراندازی بکنم ولی 
میدانم بــاز هم بمن رای خواهند 

داد«! 
البته همه کاندیداهای جمهوری 
خواهان و حتــی خانم کلینتون 
عقاید افراطی دارند و طرفدار ایجاد 
جنگ جدیدی هســتند و فرقی 

بینشان نیست. 
•

در خبرهای این هفتــه از طرف 
آکسفام آمده : 

62 نفــر در دنیــا 
صاحب  6. 3 میلیارد 

دالر هستند.
 41 نفــر از آنهــا 
آمریکائی هســتند. 
این در حالی اســت 
کــه در دیترویــت 
بدلیــل وضعیت بد 
مدرسه  ســاختمان 
ای  مثل نداشتن شوفاژ و سردی 
کالسها و خرابی و النه کردن موش 
و قارچ ......مدرسه تعطیل میشود 
و یا آب آشــامیدنی شهر فلینت 
میشــیگان هم برای صرفه جوئی 
صد دالر در روز  از ســال 2014 

آلوده به سرب شده است . 
تاسف آور است، در حالیکه بنا به 
گزارش خودشان بیشتر زیرساختها 
و پلها احتیاج به مرمت دارند کار 
شرکتهای اسلحه سازی رونق دارد 
چون با فروش اسلحه به هر طرف 
منازعه میتوانند این وضعیت را تا 
ابد زنده نگهدارند و درآمدشان زیاد 
هم بشود. در شروع حمله به داعش 

نگاهی به چند 
رویداد جاری

علنًا گفتند که  جنگ با تروریستها 
به این زودی ها تمام نخواهد شد.

•
 tout le monde en در برنامــه 
parle  روز یکشــنبه 24  ژانویه 
آقای استفن دیون وزیر امور خارجه 
لیبرال در مورد فروش 15 میلیارد 
دالر اسلحه به عربستان گفت که 
استراتژیک  شریک  عربستان  اواًل 
ما است؛ ثانیًا از آنها خواسته شده 
که این اسلحه در راه خوب استفاده 

شود! 
حتمًا از آن اسلحه موقع غذا خوردن 
استفاده خواهد شد.  آقای استفن 
دیون حق دارد چون عربســتان 
برای اعدام، داعشی عمل میکند. و 

احتیاج به اسلحه ندارد. او در مورد 
باز شدن ســفارت ایران هم گفت 
که ما باید در این مورد با چشــم 
باز عمل کنیــم. )او در اصل به ما 
ایرانی ها صدمه میزند که برای یک 
کار حقوقی مجبوریم پول و وقت 
بیشــتری صرف کنیم تا کارمان 
را انجام بدهیــم (. امیدوارم روزی 
داشتن لباس فاخر دیگر مد نظر 
نباشد . متاسفانه آقای استفن دیون 
فردی بود که به دلیل عملکردش 
در گذشــته مــن روی او خیلی 
حســاب میکردم. اگرچه در این 
برنامه نظری در این مورد خواسته 
نشــده  ولی  باید ببینیم مردم در 
یکشنبه  31 به گفته های او چه 

عکس العمل نشــان خواهند داد،  
خوشبختانه با انتقادات و تماسهای 
تلفنی مردم در برنامه یکشنبه 24  
خبر دادند که جلوی بسته شدن 
Melaric  گرفته شــد و این امید 
هست که  مردم با ماندن در صحنه 
و ســماجت در خواسته هایشان  
ندهند که سیاســتمداران  اجازه 
زیر قولهــای انتخاباتی خود زده و 
بکارهای غیر دموکراتیک دســت 

بزنند. 
•

www.ilsmontreal.org
the Iranian Literary Society 
of Montreal (Canada) 
Société littéraire iranienne 
de Montréal (Canada) 

فاضل189

موسیقی:  و  »شعر 
دهلوی،  بیدل 
جنوبی  ساحل  شاعر 
گنگ« رودخانه ی 

سخنران: 
حمیرا جباری )خلیلی(

موسیقی: گروه دلنواز 

هنرمندان مهمان:

علی  مهبان، نوازندی تار 

و سرپرست گروه

 علی باغکی: سه تار

راغب رحمانیان: سنتور 

حمزه علیزاده: ویولون 

سهیل صائب: تنبک 

وحید دایی زاده: آواز 

   .1455 Maisonneuve W  دانشگاه کنکوردیاساعت ۴ تا 6 بعد از ظهر  یکشنبه  7  فوریه    2016
Room: H 420   Metro: Guy 

امیدواری کانادا برای آزادی زندانیان خود 
در ایران

در حالــی که اخیرا تعــدادی از 
آمریکایی  دوتابعیتــی  زندانیان 
در تبادل زندانیان بــا ایران، آزاد 
شــده اند، کانادا نیــز از احتمال 
آزادی زندانیان خود از ایران ابراز 

امیدواری کرده است. 
ســعید ملک پور که محکوم به 
حبس ابد بوده و مصطفی عزیزی 
با محکومیت هشــت ســاله در 
زندان دو فردی هستند که کانادا 

خواستار آزادی آنها می باشد.
گفتنی است ســه روز پیش و 
در پی آغاز رسمی اجرای توافق 
نامه هســته ای میــان ایران و 
کشورهای 5+1 ، هفت زندانی 
ایرانی در ازای آزادی پنج زندانی 
آمریکایی، از زندان های ایاالت 

متحده آزاد شدند. 
طبق توافق در برجام نیز ایران 
متعهد شــده در ازای تعطیلی 
بخشی از برنامه هسته ای خود، از 
مزایای لغو تحریم های بین المللی 
علیه خود بهره مند شود. )شفقنا (

- عکس: مصطفی عزیزی، مقیم 
تورونتو 
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بلیت در تپش:

7 روز هفته

10 صبح تا 6 شب

Embassy Plazaدر سالن شکوهمند 18و 19 مارس

دیدوبازدیدوضیافت 
بزرگ نوروزی 

از خودمــان... 
  

 

Maria Cottone
 Immigration Consultant of Canada 

Regulatory Council (ICCRC)  
& Registered with Quebec Immigration 

By appointment only from  
10:00 to 18:00 Monday to Friday 

ماریا کتنھ 
کانادا مشاور رسمی مھاجرت بھ

 و ثبت شده با مھاجرت کبک
۱۸تا۱۰جمعھ، ساعتتاقبلی: دوشنبھوقتتعینبا  

 
                    
                                                

 
 
 
 
 
 

Immigrate to Canada 
(Federal, Quebec, Provincial) 

Spousal or Parental Sponsorships, 
Canadian or Quebec Experience Class, 

Skilled Workers, Investors, Entrepreneurs 

کانادابھمھاجرت
)استانیکبک،فدرال،( 

والدین، متخصصین، سرمایھیاھمسروکالت
ککبیاکانادائیآفرینان، تجربھکارگذاران،  

Consultations, Invitation, Tourist Visa, 
Renewal of P.R Cards & Temporary 

Resident Visa, Citizenship Applications & 
all aspects of Immigration

تمدیدتنظیم دعوتنامھ،حضوری،مشاوره
ویزای تابعیت،تقاضایاقامت،کارت

، امور دانشجویان وتوریستی و تمدید آن
ینمھاجرامورھمچنین کلیھ خدمات  

 

6621 rue sherbrooke est, suite 103 
Montreal, Quebec H1N 1C7 (Across Langelier metro)

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

 

یانکامی منفرد مدیر امور ایرانتماس با خط مستقیم و رایگان از ایران بھ مونترال با 
)۰۲۱(شمارهپیشاز تھران بدون ھیچ پیش شماره و از شھرستان فقط

ایرانوقتبھ۲۴تا۲۱ساعتازوجمعھتادوشنبھ       
(۰۲۱) ۱۴۸۳-۸۵۵۲  

 
وارد شدمایرانیجامعھوفرھنگبھوازدواج نمودمخودایرانیھمسربا۱۹۸۴سال

ایرانبھزانگیخاطرهسفرچھاروایرانیتابعیت،فارسیشیرینزبانبھتسلطبااکنون
مھستشماخدمتگذارھمسرمھمکاریبامقامایندر۲۰۰۷سالازکھمیکنمافتخار

 

 

چشم پوشی بر نقض حقوق بشر !...   << ادامه از صفحه: 6
فراخوانی اعالم کردند از تظاهرات 
اعتراضی درپاریس که روز یکشنبه 
ســاعت  از   ،2016 ژانویــه   24
15:30 تا 17:30 در میدان شاتله 
برگزارمی شــود حمایت و درآن 
شــرکت می کنند.  این تظاهرات 
به مناسبت سفر روحانی به پاریس 
و در اعتراض به نقض حقوق بشر، 
سرکوب و اعدام درایران صورت می 
گیرد«.  در بخشی از این فراخوان 
آمده است: »سیاست نقض حقوق 
بشر، ســرکوب و اعدام جمهوری 
اسالمی علیه مردم ایران، دیگربار 

تشدید شده است.  
توافق  درپی  اســالمی  جمهوری 
هســته ای با قــدرت های بزرگ 
جهان، ابعاد سرکوب را، بنابر آخرین 
گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه 
سازمان ملل متحد، افزایش داده 

است«.
فزون براین تظاهــرات اعتراضی، 
تارنمای "حقوق بشــر در ایران" 

نیــز درتاریــخ 6 بهمن نوشــت: 
»"فدراســیون بین المللی جامعه 
های حقوق بشر" و سازمان های 
عضــو آن: "جامعه حقوق بشــر" 
فرانسه، "جامعه دفاع از حقوق بشر 
در ایران" و "کانون مدافعان حقوق 
بشر" نظربه دیدار حسن روحانی از 
پاریس نامه سرگشاده ای به فرانسوا 
اوالند نوشتند.  دراین نامه ضمن 
اعالم نگرانی شــدید از وضعیت 
وخیم حقوق بشــر درایــران، از 
رییس جمهوری فرانسه درخواست 
شده است که این مسایل مهم را 
در گفــت و گوهای خود با رییس 
جمهوری روحانی و هرگونه تبادل 
نظر خــود با دولت مــردان ایران 

بگنجانند«.  
درایــن نامه ازجمله آمده اســت: 
»تمایل جامعه بین المللی به بی 
توجهی به وضعیت حقوق بشــر 
درایــران با اعزام هیــأت هایی از 
کشــورهای مختلف به تهران یا 

ایرانی در  استقبال از مســئوالن 
پایتخت های خود حتی آشکارتر 
شده اســت.  صحبت های زیادی 
درباره تجارت و برقراری دوباره ی 
روابط دوستانه انجام می شود، اما 
هیچ دولتی تاکنون موضوع مهم 
حقوق بشر را در گفتار رسمی خود 
درباره ایران با ]دولت این کشــور[ 

عنوان نکرده است«.
ســطور،  این  نــگارش  درهنگام 
بهمن،  بعدازظهر چهارشــنبه 7 
شیخ حسن روحانی از ایتالیا راهی 
ســفر به پاریس اســت و به نظر 
نمی آید که فرانسوا اوالند، رییس 
جمهوری فرانسه توجه چندانی به 
این نامه سرگشاده بکند و بخواهد 
در جذب دالرهای آزاد شده براثر 
لغو - یا تعلیق- تحریم ها از همتای 

ایتالیایی خود عقب بیفتد.  
مقامات حکومــت آخوندی هفته 
گذشته اعالم کردند که قصد خرید 
114 فروند هواپیمای مســافری 

در سوگ علی اصغر معصومی، نقاش و طراح 
گرافیک بنام ایرانی مقیم مونتریال...

استاد علی اصغر معصومی، نقاش  
بنام و طراح گرافیک ایرانی مقیم 
کانادا در ۸2 سالگی در بیمارستانی 

در مونترال درگذشت.
دو سال پیش تشخیص داده شد 
که آقــای معصومی به ســرطان 
خون مبتالســت، با این حال به 
گفته خانــواده اش، او تا چند روز 
پیش حال عمومی خوبی داشت و 

مشغول به کار بود.
علی اصغر معصومی در سال 1312 
در شهر کنگاور، استان کرمانشاه به 

دنیا آمد.
او در گفت وگویــی از عالقــه اش 
به هنرهای تجســمی و منشا این 
عالقه در شــهری که به دنیا آمده 

بود، تعریف کرده است.
"پشــت خانه ما، خانه ای متروکه، 
ولــی با معماری بســیار زیبا قرار 
داشت که در، دیوار و سقف آن، ُپر 
از نقش و نگار بود. نقش و نگارهایی 
بس زیبا، که هر بار، وقتی به اتفاق 
آن جا می رفتیم،  به  همبازی هایم 
در حالی که های و هوی شادمانه 

بچه هــای بازیگــوش، درحیاط و 
ساختمان خانه، برای من احساس 
امنیت خاطر بود، مدت ها با لذت 
ایــن نقوش را تماشــا می کردم...

بعدها متوجه شدم که پتینه کاری 
و به کار بردن رنگ کهنگی در آثارم، 
تأثیری از آن دوران است، چرا که 
این ذهنیــت را برای من به وجود 
آورده که در بســیاری اوقات هر 
چیز که قدمت دارد، دارای حرمت 

است."
معصومی در نوجوانــی به تهران 
رفت و در سال 1334 از هنرستان 
نقاشی کمال الملک فارغ التحصیل 
شــد و سپس در هنرهای تزئینی 

ایرانی ادامه تحصیل داد.
هنرســتان  در  "تحصیالتــم 
کمال الملک و هنرستان هنرهای 
تزیینی، به من این امکان را داد که 
هم از طبیعت سازی و هم از نظم 
متقارن و دقت های هندسی که در 

هنر ایرانی بود استفاده کنم".
او مدتی نیز همراه زنده یاد مرتضی 
ممیــز به پاریس رفــت و پس از 

بازگشت در ســال 1342 همراه 
با فرشید مثقالی، مرتضی ممیز و 
فرهاد بشــارت شرکتی تبلیغاتی 

تاسیس کرد.
معصومی همچنین دستی هم در 
فیلمسازی داشــت و شش فیلم 
انیمیشــن برای کانــون پرورش 
فکری کودکان و نوجوان، شرکت 
ملی گاز، شــرکت خوراک، کفش 

ملی و سون آپ ساخت.
یک فیلم داستانی به نام "کفترباز" 
هم به ســفارش مرکــز تحقیق 
تلوزیون ساخت، در تصویر سازی 
کتاب های درسی همکاری کرد و 
در زمینه تصویرسازی و گرافیک با 

انتشارات فرانکلین هم کار کرد.
معصومی پس از انقالب در ســال 
1362به اسپانیا رفت و بعد از پنج 
سال راهی کانادا شد و در مونترال 
اقامت گزید. او در سال 13۸3 پس 
از بیش از 20 ســال به ایران رفت 
و نمایشــگاهی از آثار تازه اش در 
گالری های سیحون و دی برپا کرد.
•

از شــرکت "ایرباس" بــه ارزش 
بیــش از 10 میلیارد دالر را دارند.  
مدیرعامل شرکت  پرورش  فرهاد 
هواپیمایی ایران ایر هم در گفتگو 
با خبرگزاری "بلومبرگ" گفته که 
قرارداد خرید 114 فروند هواپیما از 
ایرباس دراین سفر به امضاء خواهد 

رسید.  
شــرکت های فرانســوی بزرگ 
دیگری در صنایع خودروســازی، 
نفت و... نیز مشــتاقانه چشم به 
خوان گسترده دالرهای آزاد شده 
از لغو تحریم ها دوخته اند و هریک 
حریصانــه تالش مــی کنند که 
ازاین خوان لقمه چرب و نرم تری 

بردارند.
در چنین شرایطی، ابدا جای تعجب 
نیســت که دولت های سوداگر و 
حریص اروپایی ارزش ها و اصول 
حقوق بشــری، که مدعی دفاع از 

آنها هســتند را نیز ماند مجسمه 
های هنری میکل آنژ بپوشانند تا 
از سهمشان از دهها میلیارد دالر 

بادآورده کاسته نشود.
آیا پول پاشی های حاتم بخشانه 
شیخ حسن روحانی دست کم می 
تواند اثری مثبت وموثر بر وضعیت 
اسفناک معیشت و اشتغال مردم 

داشته باشد؟  
بســیار بعید به نظر می رسد که 
بتوان به این پرسش پاسخ مثبت 
داد زیــرا در ترکیــب قراردادها و 
تفاهم نامه های امضاء شده کمتر 
می توان موردی را یافت که جنبه 
سرمایه گذاری و اشتغال آفرینی 
داشــته باشد و به نظر می آید که 
معامالت بیشــتر به قصد دوست 
یابی سیاسی، کسب کمیسون های 
چرب و نرم، تبدیل پول های آزاد 
شده به کاالهای مصرفی وارداتی 

و فروش آنهــا در بازار دچار رکود 
شده داخلی تنظیم و طراحی شده 
و جای بســیار کمی درآنها برای 
سرمایه گذاری، اشتغال آفرینی و 

خروج از رکود مزمن وجود دارد.
رفتار شــتاب زده شیخ حسن در 
پخش و پال کــردن دالرهای آزاد 
شده از لغو تحریم ها - حدود 30 
میلیارد دالر در همین سفر چند 
روزه -، به رفتار کودک خردسالی 
می ماند که ذوق زده اســکناس 
های نوی عیدی گرفته خود را نزد 
بقال سرگذر می برد تا در برابرشان 

قاقالی لی بستاند.  
در همین چهارچوب نیز چشــم 
پوشی دولت های سودجوی ایتالیا 
و فرانسه بر نقض گسترده حقوق 

بشر درایران قابل درک است!
•

عکس ها: در خانه ی استاد 
)پیوند( 
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دیدوبازدیدو ضیافت 
بزرگ نوروزی 

Embassy Plazaدر سالن شکوهمند 18و 19 مارس

شبی شادو
پرخاطره برای 

بچه ها...

تهیه  بلیت 
در تپش 

7 روز هفته:

کانــادا... 
فرانک مک کنا: دولت اوتاوا باید مهاجران را وادار 

به اقامت در بخش اقیانوس اطلس کانادا کند
ایرانتو - 1 بهمن: در حالیکه وزرای 
سه استان دوشنبه گذشته تاکید 
کردند که استان هایشان به شدت 
به ورود مهاجــران جدید محتاج 
است، فرانک مک کنا وزیر سابق 
استان نیو برانزویک پیشنهاد کرد 
کــه دولت فدرال مهاجــران تازه 
وارد را مجبور به اقامت در منطقه 
اقیانوس اطلــس کانادا کند. او در 
مقاله اش تاکید کــرده که برای 
مقابله با تاثیر سالخوردگی و کاهش 
جمعیت جــذب مهاجرین جدید 

اجتناب ناپذیر است. 
در نیو برونزویک در ســال 2014 
تعداد مرگ و میر از تعداد زاد و ولد 
بیشتر شــده و مک کنا می گوید 
بقیه کشــور هم باید از تجربه این 
استان بیاموزند چرا که سالخوردگی 
جمعیت هزینه هــای عمومی را 
افزایش می دهد و کاهش جمعیت 
به کاهش درآمدهای مالیاتی می 
انجامد که خود بــه خود کاهش 
منابع در دسترس برای بهداشت 
و آموزش را در پی خواهد داشت. 

مک کنا تذکرمی دهد تنها %2.5 
از مهاجرین در بخــش اقیانوس 
اطلس کانادا اقامت کرده اند. او در 
مصاحبــه ای گفت "مهاجرین به 
جایی می روند که پیشتر مهاجرین 
زیادی را جذب کرده اســت. همه 
آنهــا در مونترال، تورنتو یا ونکوور 
اقامــت می گزینند. مــا باید این 
روند را بشکنیم و الزمه آن اتخاذ 
سیاستهای مناسب است". مک کنا 
تاکید می کند دولت می بایستی 
اقیانوس  منطقه  ویژه  راهکارهای 
اطلــس را وضع کنــد که مثال بر 

طبق آنها مهاجرین مجبوربه اقامت 
سه تا پنج ســاله در این مناطق 
باشند تا حق کســب شهروندی 
کانادا را به دســت آورند. او البته 
می پذیرد که اقامت اجباری ناقض 
حق تعیین محل سکونت این افراد 
می باشد، اما به گفته او حقوقدانان 
متخصص قانون اساسی معتقدند 
این یک شرط مشروع برای افرادی 
که به دنبال کسب شهروندی در 

این کشور هستند می باشد.
برایان گاالنت وزیر فعلی استان نیو 
برانزویک پیشتر با مقامات دولت 
فدرال در باره سالخوردگی جمعیت 
در این منطقه مذاکره داشته وهفته 
آینده هم با شــرکت در جلســه 
هیات وزیران دولت فدرال دوباره 
این موضوع را مطرح خواهد نمود. 
گاالنت تاکیــد می کند "پذیرش 
کاناداییهای جدید تضمینی برای 
رشد اقتصاد در منطقه ما خواهد 
بود. عالوه بر این آنها بر فرهنگ ما 
و بر تنــوع ما خواهند افزود که به 
نظر من موجب قدرتمندی منطقه 

ما خواهد شد". 
اســتفن مک نیل وزیر اســتان 
نوااسکوتیا معتقد است که استانها 
وظیفه دارند بــا جوامع محلی و 
گروههــای اجتماعــی همکاری 
کرده تــا زیربنا و ســاختار الزم 
برای حمایت از مهاجرینی که به 
این مناطق می آیند بســازند. به 
قول او "البته این کار یک شــبه 
شدنی نیست. ما نیاز به یک برنامه 
منظم برای ایجاد بافت اجتماعی 
الزم داریــم. ما همچنین به تعهد 
دولت فدرال برای ایفای نقشی که 

برعهده دارد محتاجیم". 
مــک کنــا تاکید مــی کند که 
جمعیت و اقتصاد تورنتو به خاطر 
مهاجرینــی کارآفرین و پرکارش 
شکوفا شده اســت. او معتقد این 
تجربه در حــوزه اقیانوس اطلس 
کانادا هم قابل تکرار است. به قول 
او "مهاجرین شوکی را به جامعه 
ما وارد می آورند که ما به شــدت 

محتاج آن هستیم".
•

نوجوان ۱7 ساله عامل کشتار در مدرسه
 4بهمن- پلیس کانادا اعالم کرد 
مهاجم مســلحی که به روی دو 
نوجوان و معلمان یک مدرسه در 
شــهر »لوچه« آتش گشود، یک 

نوجوان 17 ساله است.
پلیس نام این پســر نوجوان را به 
علت قوانین حمایت از کودکان در 
کانادا، فاش نکرده است. قرار است 
وی هفته دیگر در دادگاه محاکمه 

شود.
به گزارش بی بی ســی، عصر روز 
جمعه تیراندازی در مدرسه ای در 
یکی از شــهرهای شمالی استان 
»ساســکاچوان« کانــادا به صدر 
خبرهــای قاره آمریــکا راه یافت. 
چندین نفر دیگر هم در جریان این 

تیراندازی مجروح شدند.
ایــن واقعــه در یکــی از مدارس 
شــهر کوچک لوچه در شــمال 
ساسکاچوان روی داد. اما مهاجم 
پیش از رفتن به مدرسه لوچه، دو 
نوجوان دیگر را در خانه شان به قتل 

رسانده بود.
طبق اعالم پلیــس کانادا، »دایان 
فونتایــن«، 17 ســاله و برادر 13 
بــه ضرب  »درایدن«  ســاله اش 
گلوله در خانه شان کشته شده اند 
و ســپس مهاجم به مدرسه لوچه 
رفته و »آدام وود«، معلم 35 ساله 
این مدرسه و »ماری جانویر«، 21 
ساله، دســتیار آموزشی را به قتل 

می رساند.

پلیس دقایقی بعد از کشــتار در 
مدرسه لوچه، این پسر نوجوان 17 
ساله را خلع سالح و بازداشت کرد. 
کشتار با اسلحه در مدارس کانادا به 
نسبت همسایه جنوبی این کشور 
)آمریکا( بسیار کمتر روی می دهد. 
کانادا نســبت به آمریکا قوانین به 
مراتب ســختگیرانه تری در مورد 

مالکیت و حمل اسلحه دارد.
به گزارش ایســنا، شهر کوچک 
لوچه حدود 3000 هزار ســکنه 
دارد و مدرسه محل واقعه هم ویژه 
دانش آموزان ســطوح راهنمایی 
و دبیرســتان بوده و حدود 900 

دانش آموز دارد.  )آفتاب(

انتقاد »وین« از نحوه فعالیت کالج های کانادا در عربستان
رئیس حکومت استان »انتاریو«ی 
کانادا از دو کالــج این منطقه به 
علت ارایه خدمات آموزشی تنها به 
مردان در شعبات خود در عربستان 

سعودی انتقاد کرده است.
برخــی از کالج هــای کانادایی در 
عربستان شــعبه دارند اما برابر با 
مقررات این کشور، تنها از مردان 

ثبت نام می کنند.
»کاتلین  بی بی ســی،  گزارش  به 
وین«، رئیس حکومت انتاریو روز 
گذشته )جمعه 22 ژانویه 2016( 
با انتقــاد از کالج های »نیاگارا« و 
این  اســت  گفته  »آلگونکویین« 

مراکــز آموزش عالی که ســاالنه 
میلیــون هــا دالر از محل کمک 
های اســتانی دریافــت می کنند 
نباید در عربستان سعودی که به 
زن ها اجازه تحصیالت عالی برابر و 
در کنار مردان را نمی دهد، شعبه 

افتتاح می کردند.
وین همچنین گفتــه که مراتب 
اعتراض خود را بــه وزیر آموزش 
انتاریو و مسئوالن  عالی اســتان 
این دو کالج اعــالم کرده و از آنها 
خواسته به این موضوع رسیدگی 
کنند چرا که به نظر او این وضعیت 

باید تغییر کند.

وی می گوید: به نظر من اگر قرار 
است موسسات آموزشی کانادایی 
در گسترش دانش به نقاط مختلف 
جهان فعالیت کنند باید زنان هم 
شانس بهره مندی از این برنامه ها را 
داشته باشند. این حداقل انتظاری 
اســت که فکر می کنم در ســال 
2016 می توان از نظام آموزشی در 

کانادا داشت.
همزمان با انتقادهای صریح وین، 
کانتی ننتال کالج کانادا اعالم کرده 
که فعالیت های خود در عربستان 

سعودی را متوقف خواهد کرد.

مخالفت مقامات شهرهای بزرگ کانادا با ورود 
پناهجویان سوری

آریا-مقامات شهرهای  خبرگزاری 
بزرگ کانادا از جمله اتاوا، تورونتو 
و ونکوور از دولت فدرال این کشور 
خواستند ورود پناهجویان سوری را 

به حال تعلیق درآورد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از 
واحد برونمرزی،مقامات شهرهای 
بزرگ کانــادا با اعالم این که قادر 
به تامین سکونت گاه های مناسب 
نیســتند، از دولت فــدرال کانادا 
خواستند ورود پناهجویان سوری 

را به حال تعلیق درآورد.
"جان مک کالوم"، وزیر مهاجرت 

دولت فــدرال کانادا در واکنش به 
این موضوع اعالم کرد پناهجویان 
جدیدی را که بــه کانادا وارد می 
شوند، به شهرهای دیگری بفرستد 

تا اوضاع به حال عادی بازگردد.
عالوه بر تورونتــو و ونکوور، اتاوا و 
هلیفاکس نیز توقف روند پذیرش 
پناهجویان ســوری را به علت در 
دسترس نبودن سکونت گاه ها و 
کمبود نیرو برای سازماندهی ورود 

گسترده آنها تقاضا کرده اند.
دولت کانادا، این هفته 19 ژانویه 
2016 و از آغــاز ماه نوامبر کانادا 

را  ســوری  پناهجــوی   11۸66
پذیرفته است و 5۸29 پناهجوی 
ســوری دیگر در اردن و لبنان به 
سر می برند و مجوز خود را برای 

اسکان در کانادا دریافت کرده اند.
طبق وعده ای که جاستین ترودو، 
نخســت وزیر کانادا داده اســت، 
25هزار سوری قرار است پیش از 
پایان ماه فوریه 2016 از دو نقطه 
ورودی مونترال و تورونتو وارد کانادا 

شوند.

پیشگیری از سرطان روده...   << ادامه از صفحه: 27
کنید. زندگی بدون تحرک، ریسک 
ابتال را افزایش می دهد. مطالعات 
نشان داده که ریسک ابتال به کنسر 
روده بــزرگ در افرادی که ورزش 
مــی کنند تــا 25 درصد کاهش 
می یابد. انجــام 30 دقیقه ورزش 
متوسط تا شدید حداقل 5 روز در 

هفته توصیه می شود.
•

8- اجنام غربالگری
کولورکتال،  کنســر  غربالگــری 
برای تشــخیص زودرس، اولیه و 
همچنین پیشــگیری در سرطان 
روده بزرگ نقش کلیدی دارد. این 
تســت معموال از سن 50 سالگی 
شروع می شود و موارد آن شامل 
کولونوسکوپی، سیگموئیدوسکوپی 
و تست مدفوع از لحاظ وجود خون 

مخفی در آن است.
•

9-تاریخچه ی فامیلی خود را 
بدانید 

عوامل ارثی نقش بســیار بزرگی 
را در سرطان روده بزرگ ایفا می 
کنند. حدود 20 درصد از بیماران 
مبتال به ســرطان روده سابقه ی 
فامیلی مثبت داشته و در اطرافیان 
خود این بیماری را داشته اند. ثبت 
اطالعــات مربوط به ســن، زمان 
تشخیص و درمان آنها اهمیت دارد. 
اگر فامیل های درجه یک فردی 

)والدین، خواهر و برادر و فرزندان( 
قبل از 40 ســالگی مبتال به این 
سرطان شده ویا بیش از یک نفر از 
فامیل های درجه یک در هرسنی 
مبتال باشــند، باید در ســن 40 
سالگی و یا 10 سال کمتر از سن 
ابتالی آن فرد بیمار، غربالگری به 
عمل آید. در این افراد شانس ابتال 

به سرطان روده 2 برابر می شود.
•

10-مشاوره ی ژنتیک اجنام دهید 
10 درصد از ســرطان های روده 
بزرگ از طریق نقص یا موتاسیون 
ژنتیکی به ارث می رسند. اگر یک 
نفر یا تعداد بیشتری از فامیل های 
درجه یک فردی مبتال به  سرطان 
های مربوطه مثل آندومتر شــده 
و این ابتال در دو نســل پی در پی 
دیده شــود، مشــاوره ی ژنتیکی 
باید انجام شود، غربالگری صورت 
گیــرد و در مواردی انجام جراحی 

پیشگیرانه هم توصیه می گردد.
•

11- چای سبز بنوشید:
در مطالعه ی منتشر شده ای که 
بر روی مردان چینی انجام شده، 
شیوع سرطان روده در افرادی که 
به صورت منظم در طول زندگی 
چای ســبز مصرف می کرده اند، 
54 درصد کمتر دیده شده است. 
عالوه بر آن، شیوع سرطان ریه و 

پانکراس هم در آنها کمتر اســت. 
هرچند هنــوز به طور قطعی این 

موضوع ثابت نشده است.
•

12- مصرف آسپرین در بیماران 
قلبی ریسک سرطان روده را نیز 

کاهش می دهد

داروهــای ضــد التهابــی غیــر 
اســتروئیدی مثل آسپرین، خطر 
ابتال بــه ســرطان روده بزرگ را 
کاهش مــی دهند. در مطالعه ای 
که بــر روی زنانی که به مدت 10 
ســال به صورت یک روز در میان 
بودند،  آســپرین مصرف کــرده 
کاهش شیوع سرطان روده بزرگ 
مشاهده شده است.  البته استفاده 
ی روتین و مســتمر آن می تواند 
باعث خونریزی دستگاه گوارشی 
شود. افرادی که در معرض حمله 
ی قلبی هستند، آسپرین بچه را به 

طور روزانه مصرف می کنند. 
مصرف آسپرین با دوز باال ممکن 
است سبب پیشگیری از سرطان 
کولورکتــال شــود، ولی خطرات 
آن بیش از فوایدش اســت.  بنابر 
این اگر کســی برای پیشگیری از 
بیماری های قلبی عروقی آسپرین 
دریافت کند، پــاداش آن کاهش 

سرطان روده بزرگ است. 
•
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    و دادگاه »سوپریور«

اسالمیزاسیون... 

آیا جامعه ترکیه »جمهوری اسالمی 
ترکیه« را می پذیرد؟

در حالی که تا ســال 2000 گفته 
می شــد نهــاد دیــن و دولت در 
ترکیه از یکدیگر جدا هســتند و 
مذهــب از طریق دولت به جامعه 
تزریق نمی شود، اما در هزاره سوم 
نمی توان با اطمینان کامل در مورد 
ســکوالر بودن جامعه ترکیه نظر 

داد.
آموزشــی، گسترش  نظام  تغییر 
مدارس مذهبــی، اجباری کردن 
حجاب بــرای دختران در مدارس 
دینی، آموزش اجباری رسم الخط 
ترکی عثمانی، محدودیت در فروش 
مشــروبات الکلی و نگرانی جامعه 
جهانی از محدود شدن آزادی بیان 
در ترکیه، چهره ای دیگر از جامعه 
ترکیه نمایش می دهد که متفاوت  

از گذشته آن است.
مقصد اول بیــش از 30 میلیون 
گردشگر جهان چه تغییراتی را از 

نظر اجتماعی تجربه می کند؟ 
آیا جامعه ترکیه با اصالحات حزب 
عدالــت و توســعه در حوزه های 

مختلف همراه می شود؟

از آموزش سکوالر تا آموزش 
اسالمی

احزاب اپوزیسیون و منتقدان دولت 
در ترکیه بر این باور هســتند که 
حزب حاکم عدالت و توســعه در 
پی آن است که »یک دستور کار 
پنهــان« را برای اســالمی کردن 

جامعه و دولت به اجرا گذارد.
این ادعا در حالی مطرح می شود 
که شرع اسالمی در تدوین قوانین 
مدنــی و جزایی ترکیــه دخالتی 
نداشته  است. قانون اساسی ترکیه 
بر اســاس قانون مدنی سوییس، 
قانــون جــزای بریتانیــا و قانون 
بازرگانــی آلمان تدویــن یافته و 
در آخرین تغییرات آن در ســال 
19۸2، بر لزوم جدایی دین از نهاد 

دولت تاکید ویژه ای شده است.
نگاهی نزدیک تر به جامعه ترکیه اما 
مساله اسالمی شدن فضای جامعه 
را که از طرف منتقدان دولت طرح 
می شود، از یک ادعای ساده فراتر 

می برد.
بودجه وزارت دیانت در چند سال 
اخیر افزایــش خیره کننده ای در 

ردیف بودجه های دولت داشــته 
است. 

به گزارش روزنامه حریت، بودجه 
این وزارت خانه در سال 2013، دو 
میلیارد و 100 میلیون دالر بوده 

است.
تعداد مدرســه های مذهبی امام 
فارغ التحصیالن  آمــار  و  خطیب 
از این مــدارس در ترکیه در حال 
روزنامه جمهوریت  افزایش است. 
در گزارشی در مورد افزایش تعداد 
مدارس مذهبــی امام خطیب در 
جوالی سال 2015 نوشت که تنها 
در مدت شــش هفته، تعداد 25 
مدرسه امام خطیب در شهرهای 

ترکیه افتتاح شده است.
مــدارس امام خطیــب در دوران 
پاشــا  کمال  اصالحات مصطفی 
)آتاتورک( برای آموزش خطیبان 
امام جمعه تاســیس شد. فعالیت 
ایــن مــدارس با ســقوط دولت 
نجم الدین اربکان در سال 1997 
به شــدت محدود شد، اما از سال 
2003 محدودیت هــای قانونی از 
سر راه فعالیت این مدارس برداشته 

شد.
بر اساس آماری که وزارت آموزش 
ترکیــه در مــاه آوریــل 2015 
منتشــر کرد، در این سال، 3۸5 
دانش آموز در مدرســه های  هزار 
راهنمایی امام خطیب و 546 هزار 
امام  دانش آموز در دبیرستان های 
خطیب تحصیــل کرده اند. به این 
ترتیب در سال 2015 در مجموع 
نزدیک به یک میلیون دانش آموز 
در مدرســه های مذهبــی ترکیه 
آموزش دیده انــد و این در حالی 
است که این رقم در سال پیش از 

آن، 600 هزار نفر بوده است.
الیحه جدید تغییر نظام آموزشی 
ترکیه که در ماه می سال 2012 
در پارلمان این کشور تصویب شد، 
آموزش اجباری را از هشت سال به 
12 سال تغییر داد. بر اساس نظام 
آموزشی ترکیه در سال 1997 همه 
می بایســتی  ترکیه  دانش آموزان 
دوره هشت  ساله آموزش عمومی 
را در مدارس سکوالر می گذراندند 
و تنها پس از گذراندن دوره هشت  
ساله عمومی و از کالس نهم )15 

سالگی(، می توانستند وارد مدارس 
دینــی »امــام خطیب« شــوند. 
اما در سیســتم آموزشی جدید، 
دانش آموزان می توانند برای طفره 
رفتن از تحصیل در نظام رســمی 
ســکوالر در پایان ســال چهارم 
ابتدایی مدرســه دولتــی را ترک 
کرده و در 11 سالگی وارد مدارس 

دینی شوند.

رشد اسالم گرایی در رسانه های 
ترکیه

تعــداد روزنامه هایی که با گرایش 
بنیادگرایی اســالمی در ترکیه به 
صورت قانونــی فعالیت می کنند 
رو بــه افزایــش اســت. روزنامه 
»ینی اکیــت« )قــرارداد نو(، در 
ســال 2010 تاسیس شــد و از 
گروه های اسالم گرایی مانند القاعده 
حمایت می کند. این روزنامه رابطه 
نزدیکی با شخص اردوغان دارد و 
از حامیان حزب عدالت و توسعه 
است. گرایش آن یهودی ستیزی، 
آتئیست ستیزی و دگرباش ستیزی 
اســت و روزانه در 54 هزار نسخه 

منتشر می شود.
روزنامه های وحدت، میالد و آسیای 
نو با گرایش بنیادگرایی اسالمی و 
روزنامه  شفق نو جزء آن دسته از 
روزنامه های اسالمی هستند که در 
را  نفرت پراکنی  بیش ترین  ترکیه 
علیه اقلیت های مختلف اجتماعی 

دارند.
از دیگر ســو تعداد شــبکه های 
تلویزیونــی اســالمی از تعداد دو 
شبکه در سال 1994 به 11 شبکه 
در سال 2015 افزایش یافته است. 
کانال های تلویزیونی »آ-9«، پیام، 
سمرقند، دوست، ایرماک، گل الله، 
مهتاب، قدس و دیانت در پنج سال 

اخیر تاسیس شده اند.

از سال 2003 تا 2013، هفت هزار 
و 324 مســجد در ترکیه ساخته 
شده که کلنگ ســاخت بیش از 
هزار مسجد تنها در استانبول زده 

شده است.

جامعه ترکیه چه می گوید؟
مردم ترکیه در چند سال اخیر در 

بیچاره آتاتورک!وزارت دیانت؟!

مقابل اسالمی شدن فضای جامعه 
واکنش های متفاوتی از خود نشان 

داده اند.
با بســته شدن مدرســه های زیر 
نظر فتح الله گولن در سال 2013 
و مقابلــه با طرفداران این مجتهد 
سنی ساکن آمریکا، به نظر می رسد 
حزب عدالت و توســعه در تالش 
است اســالم مدنظر خودش را در 

ترکیه پیاده کند.
دریا کوجا، فعال دانشــجویی و از 
معترضان گزی پارک معتقد است 
که دوره جدیــدی در ترکیه آغاز 
شده که فضای ترکیه را به سمت 

اسالمی شدن می کشاند.
کوجا در مورد اسالمی شدن فضای 
ترکیه می گویــد: »تعداد  جامعه 
زنان محجبه به شــدت در حال 
افزایش اســت. در شهر فوق العاده 

اســالمی قونیه آزادی های فردی 
کامال از بین رفته است. مردم این 
روزها نسبت به فرهنگ های دیگر 
و باورها، هویت ها و افکار متفاوت، 

تحمل روا نمی دارند.«
ایــن فعــال دانشــجویی درباره 
چالش هــای پیــش روی حقوق 
زنان در ترکیــه می گوید: »تفکر 
اسالمی به روشنی حقوق زنان را 
مورد هدف قرار داده است. حزب 
عدالت و توســعه تالش کرده که 
سقط جنین را ممنوع کند اما هنوز 
نتوانســته به هدف خود برسد. با 
این حال اگر زن مجردی بخواهد 
اقدام به سقط جنین کند از آنجایی 
که ســقط جنین برای زنان بدون 
همسر مجاز نیست، نمی تواند به 
مراجعه  دولتی  بیمارســتان های 
کند، زیرا آن هــا خانواده آن زن را 

مطلع می کنند. آمار زن کشی در 
داشته  افزایش  ترکیه 200درصد 
است. مجازاتی برای این نوع قتل 
از سوی دادگاه ها صادر نمی شود، 
زیرا زن به عنوان اغواکننده سبب و 
عامل وقوع قتل محسوب می شود. 
الکلی محدود  نوشیدن مشروبات 
شده اســت. هر نوع اعتراضی در 
خیابــان، رســانه های جمعی یا 
فضای مجــازی و اینترنت تحت 
پیگرد قانونی قرار می گیرد. آن ها 
می خواهند ترکیه را به جمهوری 

اسالمی ترکیه تبدیل کنند.«
با تغییــر نظام آموزشــی ترکیه، 
طرف  از  مختلفــی  اعتراض های 
اتحادیه معلمان، جامعه علویان و 
احزاب چپ در ترکیه شکل گرفت. 
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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
---------------

گروه رقص خورشیدخانوم
 (514) 377-8005

اجنمن دوستداران زرتشت 
 (514) 731-1443 

--------------------
بنیاد سخن آزاد 

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

اجنمن همدالن
514-290-2211

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

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( 
)

کــانادا .. .

رسانه ای فراگیر متعلق به طیف چپ

تلویزیون هفتگی 
احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور 
 *هر شنبه  ساعت  1 بعد از ظهر 

به وقت شرق آمریکا 
از طریق کا نال تلویزیون دیدگاه 
به مدت یک ساعت پخش مستقیم 

ساعت 7 عصر به وقت اروپای مرکزی 
و ساعت 30. 9 شب  به وقت ایران 

)باز پخش 12 ساعت بعد خواهد بود.( 
لطفا پیشنهادها، نظرها و انتقادات 

خود را از ما دریغ ندارید.
iranleftalliance@gmail.com

برنامه تلویزیونی دریچه
 صدایی دیگر براى بی صدایان ،  هیچ بودگان

گامی در جهت تقویت بدیل سوسیالیستی

برنامه تلویزیونی اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

هر یكشنبه از ساعت 2 بعد از ظهر
 به وقت شرق امریکا ساعت   ۸   شب به وقت اروپاى مرکزی

ساعت10:30  شب به وقت ایران پخش زنده به مدت یك ساعت 

از کانال اندیشه      |    باز پخش برنامه:

سه شنبه ها ساعت 6  صبح به وقت شرق امریکا

 12بعد از ظهر به وقت اروپاى مرکزى   2:30 بعد از ظهر به وقت ایران

برنامه های تلویزیونی اتحاد چپ سوسیالیستی را دریوتیوب "دریچه تی 

وی"تماشا نمایید

Tel.: 514-299-8841    Iransocialist@gmail.com

5600 - Upper Lachine 
NDG    QC   H4A - 2A7 

)روبروی رستوران یاس(
مترو واندوم- اتوبوس 90 -104
info: 514-290-2211

دیدار آینده: 
سه شنبه

2 فوریه ٢٠١٦

مجمع عمومی خانه ایران
فراخوان به مجمع عمومی 

بدین وسیله از عالقمندان به خانه 
ایران دعوت میشود در تاریخ 12 
فوریه به منظور بحث پیرامون راه 
کار آینده این نهاد و انتخاب هیات 
مدیره در مجمع عمومی شرکت 

کنند.

برنامه:
• گزارش گروه موقت )گروه احیای 

خانه ایران(
• پیشنهاد برای سال آینده

• انتخاب هیئت مدیره

زمان: جمعه 12 فوریه
 از ساعت 6 تا 9 شب
مکان : دانشگاه کبک

UCAM: 
320 Ste-Catherine Est, sale 
DS-2508

» زمان بازگشایی سفارت کانادا است!«
3 بهمــن- روزنامه تورنتو اســتار 
کانادا در سر مقاله روز جمعه خود 
موضوع احیای روابط سیاســی و 
دیپلماتیک با ایران پس از توافق 
هسته ای و رفع تحریم ها را مورد 
توجه قــرار داده و از دولت جدید 
کانادا خواسته است، هر چه سریع 
تر به تاسی از سیاست های آمریکا 
و دیگر کشورهای اروپایی در این 

راه قدم بر دارد.
 این روزنامه چاپ تورنتو با اشــاره 
به اینکه پیشــتر نیز اقدام دولت 
محافظه کار اســتیون هارپر را در 
قطع روابط دیپلماتیک و تعطیلی 
ســفارت خانه در تهــران را مورد 

انتقاد قرار داده است، نوشت: 
در همان زمان )شــهریور 1391( 
نیز روزنامه تورنتو استار از این اقدام 
دولت هارپر انتقاد کرد و نوشــت 
باید کانال های دیپلماسی با ایران 
باز نگه داشته شــود. تهران یک 
بازیگر عمده در خاورمیانه اســت. 
چه دوست داشته باشیم و چه نه 
این واقعیتی اســت که باید با آن 

کنار بیاییم."
به گــزارش اقتصاد آنالین به نقل 

از عصر ایــران، این روزنامه 
کانادایی در ادامه نوشــت: 
امروز به لطف دیپلماســی 
دولت اوباما مســاله هسته 
ای ایران حل شــده است 
و ایــران در مذاکرات صلح 
سوریه که امیدها برای پایان 
دادن به جنــگ داخلی در 
این کشــور را افزایش داده، 
مشارکت دارد. هم تهران و 
هم واشــنگتن پس از دهه 
هــا خصومت و دشــمنی 
تالش دارند موضوعات مورد 
اختالف را از "مســیرهای 
جدیــد " گفــت و گــو و 
دیپلماسی حل و فصل کنند 
و فصل جدیدی در دهه ها 
رابطــه خصومت آمیز خود 
اینکه  جمله  از  بگشــایند 
روابط تجــاری و اقتصادی 

خود را توسعه دهند.
کانــادا از احیای روابط اقتصادی و 
تجاری با ایران ســود خواهد برد. 
پیش فرض شــکل گیری چنین 
رابطه ای لغــو تحریم های کانادا 
علیه ایران در حــوزه هایی چون 

برنامه هســته ای، ســالح 
های متعــارف، نفت و گاز، 
ارتباطات و حمــل و نقل 

است.
با  نزدیــک  در همــکاری 
متحدانمان، دولت جاستین 
ترودو )نخست وزیر جدید 
کانــادا( باید تمــاس های 
سطح باالی خود با ایران را 
از ســر گرفته و با برداشتن 
تحریم های نفتی، بانکی و 
تمامی تحریم هایی که در 
موضوع هسته ای از سوی 
کانادا علیه ایران اعمال شده 
است، سفارت خانه خود در 

تهران را بازگشایی کند.
با توجه به سیاســت های 
ایران، منافع و ســابقه این 
کشــور و نحوه رفتار آن با 
همسایگان، هنوز مشکالت 
زیــادی می تواند در رابطه با 
ایران در پیش رو باشد، اما دولت 
ایاالت متحده ارزش باز بودن کانال 
های تماس و دیپلماسی با ایران را 
اثبات کرده است و کانادا نیز باید 

در همین جهت قدم بر دارد.

»کانادا دیگر عضوی از ائتالف ضد داعش 
نخواهد بود«

2 بهمن: نخســت وزیر کانادا بار 
دیگر تاکید کرد که این کشــور 
دیگر عضوی از ائتالف ضد داعش 
تحت رهبری آمریکا نخواهد بود 
امــا به تامین آمــوزش نیروهای 

نظامی مبادرت می ورزد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان 
ایران )ایســنا(، به نقــل از پایگاه 
خبــری ورلد بولتن، جاســتین 
ترودو، نخســت وزیر کانــادا در 
جریان جلسه پرسش و پاسخ در 
نشست اقتصادی داووس، گفت، 
جنگنده های CF-1۸ کانادا دیگر 
در عملیــات ضــد داعش تحت 
رهبری آمریکا شرکت نمی کنند 
اما کشورش به تامین آموزش های 
نظامی می پردازد و به ســربازان 
محلی برای مقابله با داعش کمک 

می کند.
اظهارات نخســت وزیر کانادا در 

واکنش به سواالتی درباره کمپین 
انتخاباتی وی بود که قول داده بود 
تا به نقش کشــورش در حمالت 
هوایی در عراق و سوریه پایان دهد.
تــرودو در ادامــه صحبت هایش 
گفت: کشورهای جهان باید بدانند 
که منافع در کجاست. ما به طور 

کامل بــه نقش خــود در این 
عملیات و کمپیــن پرداخته و 
عمــل کرده ایم و حاال به دنبال 
آموزش نیروهای محلی هستیم. 
هم باید از زمین و هم از طریق 
هوا به مقابله با داعش پرداخت. 
راه حــل درگیری اینچنینی از 
طریق نیروهای زمینی اســت. 
نیروهای کانادایی تجربه کافی 
در زمینه آموزش، تعلیم و تامین 
سرویس های امنیتی و اطالعاتی 
برای سربازان دارند همانطور که 
در افغانستان نیز چنین کاری را 

کردند.
تاریخی بــرای خروج کانادا از این 
کمپیــن حمــالت هوایی تحت 
رهبری آمریکا علیه داعش اعالم 

نشده است.

Tickets READY
PHONE TAPESH!
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چهارشنبه ها:  8 بامداد 
صبحانه و کسب وکار در جمع دوستان... 

6710 St-Jacques W. 
Info: 514-249-4684

WWW.IBNG.CA

گزارش جشن همبستگی و کافه لیت  2016 

گروه همبستگی بازرگانان ایرانی 
و کافه لیت جشنی را به مناسبت  
موفقیت و فعالیت های یک سال 
گذشــته  و همچنین ســابقه ی 
9ساله ی فعالیت شــان  در  روز 
شــنبه 16 ژانویه در رســتوران 
کازاگــرک بلوار نیومــن برگزار 

کردند. 
این برنامه با حضــور نزدیک به 
نود نفر از اعضای و دوســتداران 
این دو گروه برگزار شــد. عالوه 
بر آن، حضور تیم گالری مکیک 
و همچنین برخی از اعضای اتاق 

بازرگانی ایرانیان کبک موجب 
شــد که این برنامه قدمی در 
راستای نزدیکی هر چه بیشتر 

گروه های فعال شهر باشد.
جشــن بــا خوش آمدگویی 
همبســتگی  نماینده هــای 
بازرگانــان ایرانی و کافه لیت 
آغاز شد، شعبده باز با نمایش 
شــعبده بازی  و دی جی با 
پخش موزیــک  لحظه هایی 

خوشــی  را  هنگام صرف شــام 
برای  میهمانان همراه  می ساخت 
و حاضرین فرصت داشــتند تا با 
دوســتان خوش و بش کنند و 
با افراد تازه آشــنا شوند. با قرعه 
کشــی، هدایایی نیــز از طرف 

اعضای  گروه همبستگی بازرگانان 
ایرانی به میهمانان هدیه شد. 

پس از شــام، دکتر نیما مشعوف 
شش رقص محلی را آموزش داد 
و گروهی از شــرکت کننده ها در 
رقص همپایش شدند.  موسیقی 

و رقص بخــش پایانی 
برنامه بود.

این  کننــدگان  برگزار 
برنامــه ضمن تشــکر 
از حضــور میهمانــان، 
برایشــان سالی سرشار 
از موفقیــت آرزو دارند. 
امیدواریــم برنامه هایی 
از این دســت با ایجاد 
دوســتی و دلگرمــی، 
فرصــت پویایــی بیشــتر برای 
جامعه ی ایرانی مونترال به همراه 

داشته باشد.
عکس هــا: گوشــه ای از برنامه 

IBNG  زیبای

گزارش همدالن
عصر روز نوزدهم ژانویه ۲016 
حضور  با  همــدالن،  انجمن 
گرم یاران و دوستان هفتمین 
سالگرد تاسیس خود را جشن 

گرفت.
برنامه با تبریك سال نو میالدی و 
پذیرایی آغاز شــد و با برنامه های 
متنوع ســخنرانی، یوگای خنده، 
شــعرخوانی و نوازندگــی و قرعه 
کشی های جالب و نیز جشن تولد 
متولدین ماه، شبی دیگر سرشار از 

مهر و همدلی رقم خورد.
با سپاس از حضور همه همدالن 
همیشه مهربان و تشــکر ویژه از 
همه عزیزانی که مــا را در برگزار 
کردن هرچــه پربارتر این انجمن 

یاری می کنند.
همچنین سپاس از جناب آقای 

سلیمی، جناب آقای بهی، آقای 
توکل و موسسه آپتین، خانم 
صابری، خانــم آزاده و حضور 
افتخاری خانم ماندانا روشن که 
صدای گرمشان رونق خاصی به 

انجمن می بخشد.

دیدار آینده 
دیدار آینــده انجمن همدالن روز 

سه شنبه، دوم ماه فوریه است.
آدرس و ساعت: 

از ساعت 6 الی 10 شب
5600 - Upper Lachine 

NDG H4A-2A7
----------------------

اجنمن همدالن 
برگزار می کند:

بازارچه نوروزی
جمعه یازدهم مارس 2016
از ساعت 4 الی 11 شب

کلیه عالقمندان به فروش آثار خود 
و همچنین کلیه بیزنس ها، شرکت 
ها، و موسساتی که تمایل به رزرو 
میز در بازارچــه نوروزی همدالن 
دارند، می توانند از امروز برای رزرو 

جا اقدام نمایید.

هزینه رزرو میز: $40
شماره متاس برای رزرو میز:

514-290-2211
مهلت رزرو میز: 

اول مارس

محــل:
5600 - Upper Lachine 
NDG H4A-2A7

قدم نورسیده مبارک! 
شریک در شادی شما... 

سرکار خامن پگاه پرهیزگار
دوستان ارجمند    سرکار خامن رادمرد 

جناب سرهنگ پرهیزگار
صمیمانه ترین شادباش ها 

برای شکفتن یکی دیگر از غنچه های باغ زندگی تان... 
تولد ُدردانه عزیز و نوه تان

همراه یک دسته گل نرگس...  نثار شما 

از  طرف همه  دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور 
___________________________

عکس خانوادگی پگاه، همسر و فرزندان، پنج  ژانویه 2016 
مادرى که با عشق دادن بفرزندش، کودک دیگرش را درون وجودش می پروراند. 

بازارچه نوروزی

انجمن همدالن
                              

شامره متاس رزرو میز

514-290-2211 

11 مارس 2016 جمعه یازدهم مارس 2016
از ساعت 4 الی 11 شب

-------------------------------
کلیه عالقمندان به فروش آثار خود و همچنین کلیه بیزینس ها، 
شرکت ها، و موسساتی که تمایل به رزرو میز در بازارچه نوروزی 

همدالن دارند، می توانند برای رزرو جا با ما تماس بگیرند.
-------------------------------

مهلت رزرو میز: اول مارس
محل:

Upper Lachine NDG H4A-2A7 - 5600

کدام شرکت ها به دنبال شکار فرصـت ها
 در بازار ایران هستند

شرکت ســازنده هواپیما و قطار 
»بمباردیه« در حال بررسی فروش 

این محصوالت به ایران است.
به گزارش نشــان آنالین  به نقل 
از »سی بی ســی نیــوز« به دنبال 
لغو تحریم های ایران، بســیاری از 
شرکت های بین المللی برای حضور 
در بازار ایران ابراز تمایل کرده اند. 
»بمباردیــه،« شــرکت کانادایی  
کبکی سازنده هواپیما و قطار، نیز 
در حال بررسی مسئله ورود به بازار 
ایران و نحوه انجام این کار اســت. 
گرچه بمباردیه نیز مانند ســایر 
شرکت های کانادایی برای فعالیت 
در بازار ایران با مشــکالتی مواجه 

است.
یک منبــع آگاه در این زمینه به 
سی بی ســی نیوز گفت: جمعی از 
مسئوالن این شرکت تاکنون دو بار 
بــرای ارزیابی فضای بازار ایران در 
دوران پساتحریم به این کشور سفر 

کرده اند.
گرچه مسئوالن این شرکت با اعالم 
این مسئله که نمی خواهند درباره 
فعالیت های جهانی خود اظهار نظر 
کنند، از تأیید این ســفرها طفره 
رفته اند؛ اما به وضوح روشن است 
که این شــرکت بــزرگ با حدود 
74 هزار کارمند در سراسر جهان 
به برقراری رابطه تجاری با تهران 

عالقه مند است.
بخش حمل و نقل این شرکت نیز 
به دنبــال معامله با ایران و فروش 

قطار به این کشور است. 
در ســال 2012 سفارت کانادا در 
ایران به طور کامل بسته شد. از آن 
پس به دلیل برنامه هسته ای ایران، 
این کشور مشــمول تحریم های 
کانادا قرار گرفــت. هم اکنون نیز 
با وجــود لغو تحریم های آمریکا و 
اروپــا، تحریم های کانادا همچنان 
پابرجاســت. این تحریم ها مسائل 

مرتبط با برنامه هسته ای، تجهیزات 
نظامی، بخش انرژی شامل نفت و 
گاز، حمل و نقل و ارتباطات را دربر 

می گیرند.
این هفته شرکت هواپیمایی ایرباس 
قرارداد فروش 114 فروند هواپیما 
را با شرکت ایران ایر به امضا رساند. 
بنابــر اعالم پرس تــی وی، ایران 
هم اکنون حــدود 250 هواپیمای 
مسافربری دارد که بسیاری از آن ها 
فرسوده هستند. در زمان تحریم ها 
این کشــور ناچار بود قطعات الزم 
برای تعمیر هواپیماهــا را از بازار 
ســیاه تهیه کند. بنابر اعالم یک 
منبع ایرانی، این کشور برای تأمین 
نیاز و به روز رسانی ناوگان هوایی 
خود باید در یک دهه آینده 600 

فروند هواپیما خریداری کند.
•

18و 19 مارس
Embassy Plaza   

Tickets READY
PHONE TAPESH!

دیدوبازدیدو ضیافت 
بزرگ نوروزی 
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کلیسای
 اجنیلی 
فارسی زبان 
مونتریال 

کشیش جالل عادل

خداوند محبت است 

آیا خدا عادل 

است؟
<< بخش2
پایانی

چــر ا شرارت 
و  رجن وجود دارد؟  

•
آیا مردم "مستحق" رجن های خود هستند؟

بســیاری از اوقات، ما مســتقیمًا مســئول 
رنجهایمان نیستیم. در دنیایی مملو از گناه، 
نیــکان و بــدکاران، هر دو رنج می کشــند. 

کتاب مقدس می فرماید: 
"باران خود را بر پارسایان و بدکاران می باراند" 

)انجیل متی 45:5(. 
اگر شما مسیحِی واقعی هستید، این وعده را از 
جانب خدا دارید که رنجهای شما روی زمین، 
روزی به پایان  خواهد رســید. به خاطر درد و 
رنج، به خودتان تلخی راه ندهید. در عوض، به 
خدا اعتماد کنید، بدانید که او مراقب شماست 
و صبورانه برای دریافت کمک او انتظار بکشید. 
خدا حاضر است. هیچ چیزی اتفاق نمی افتد 
که او شما را برای آن آماده نکرده باشد. "انتظار 
بسیار برای خداوند کشــیدم، و به من مایل 

شده، فریادم را شنید." )مزمور 40 :  1(.

•
هدف نهایی خدا از رجن چیست؟

با وجود اینکه رنج، نتیجۀ انسانیِت سقوط کرده 
اســت، عالی ترین هدف خدا این است که از 
رنج استفاده کند تا ما را در همۀ کارهایی که 
می کنیم و هرآنچه می گوییم، شــبیه مسیح 
سازد. با این حساب، هدف غایی خدا چیست؟ 
او از رنج برای خیریت و نیکویی ما اســتفاده 
می کند تا ما را شــبیه تنها کســی سازد که 

حقیقتاً نیکوست! 
"زیرا آنان را که از پیش شــناخت، ایشان را 
همچنین از پیش معین فرمود تا به شــکل 
پســرش درآیند، تا او فرزند ارشــد از برادران 

بسیار باشد." )رومیان 29:۸(.

•
چه درس هایی را می توانید از کتاب ایوب فراگیرید؟

با وجود اینکه ایوب مردی نمونه و مثال زدنی 
بود که خداوند او را بی عیب می خواند، ظرف 
مــدت کوتاهی زندگی وی لبریز از درد و رنج 

جسمی، ذهنی و روحی شد. 
مطمئناً، او نمی توانست "پشت صحنۀ" زندگی 
خود را ببیند و همچنین، نمی توانست آینده 
را درک کند. ایوب با احســاس ویرانی ناشی 
از فقدان هایش، عذاِب شــدیدی که به خاطر 
دردهایش متحمل می شد، اتهاماِت نادرستی 
که دوستانش به وی نسبت می دادند و مطرود 
شدن کامل توسط خدا، مرگ برایش از زندگی 
دلنشین تر بود. "چرا از رحم مادرم نمردم؟ و 
چون از شکم بیرون آمدم، چرا جان ندادم؟" 

)ایوب 11:3(. 
هنگامی که ایوب از آزمایش ســخت و شدید 

خود عبور کرد، دریافت که خدا همیشه آنجا 
بوده، او را دوست می داشته و همواره نیازهای 
او را برآورده می ساخته است. او افقی فراتر از 
شــرایط خود را دید و بصیرت و بینشی تازه 

نسبت به عدالت خدا به دست آورد. 
به جای اینکه با بیان این پرسش که: "چرا مردِم 
خوب رنج می کشند"، نیکویی خدا زیر سؤال 
ببرد، باقی عمر خود را با اعتماد به خدا سپری 

کرد )ایوب 42: 6-5(.

•
خدا چگونه از وجود رجن در زندگی شما استفاده 

می کند؟

چرا خدا اجازه می دهد که رنج وجود داشــته 
باشد؟ با پی بردن به این حقیقت که خدا نسبت 
به وجود رنج ناتوان نیست، بلکه هدفمند است، 

می توانید دام بی ایمانی را پشت سر بگذارید. 
شما هرگز علت همۀ شرارت ها و رنجهای این 
دنیا را به طور کامل درک نخواهید کرد. با این 
حال، به عنوان یک مســیحی، شما کالم خدا 
)کتاب مقدس( را در دست دارید که برخی از 
دالیلی را که خدا اجازه داده انسان درد و رنج 
را تجربه کند، شرح می دهد. نخستین سرنخ 
در کتاب پیدایش آشکار شده است، جایی که 
آدم و حوا در سعادت زندگی می کردند، اما با 
انتخاب خود، یگانه فرمان خدا را شکستند. آیا 
نافرمانی آنها این موضوع را آشکار نمی سازد که 
روح انسان اگر به حال خود رها شود و تا وقتی 
که "همه چیز خوب باشد"، خود را به خالقش 
تسلیم نمی کند؟ با این شرایط، آیا درد و رنج 
"هدیه ای" از جانب خدا نیست که به شما این 
امــکان را می دهد تا عمق محبت او را تجربه 
کنید، چیزی که یک زندگی خالی از درد و رنج 

هرگز نمی تواند به شما ارزانی دارد؟ 
درد و رنــج می تواند یک دِل سخت شــده را 
به سوی این حقیقِت اجتناب ناپذیر سوق دهد 
که "همه چیز خوب و نیکو نیست" و بنابراین، 
راهی را به سوی درک این حقیقت ژرف بگشاید 
که هر چیزی که در این دنیا رخ می دهد، قابل 
مقایسه با شــادمانی و مسرتی نیست که در 
انتظار کسانی است که فرزندان خدا می شوند.

خدا چگونه از رنج استفاده می کند؟

•
برای آشکار ساخنت گناه شما:

درد و رنج، شما را از گمراهی برحذر می دارد 
و به اطاعت رهنمون می سازد.

درد و رنج، توبه را حاصل می کند که سبب 
نجات شما از گناه می گردد.

درد و رنج، شما را بیشتر متمایل می سازد 
که از گناه اجتناب کنید و در مقابل ارضای 
تمایالت خودخواهانه خود ایستادگی نمایید 
و شما را به زندگی کردن بر اساس ارادۀ خدا 

هدایت می کند.

•
برای ساخنت شخصیت شما:

هنگامی که شما در احتیاج به سر می برید، 
درد و رنج، قناعت را در وجودتان می پرورد.

درد و رنج باعث ثبات شــخصیت می شــود 
که به نوبۀ خوْد شــما را به لحاظ روحی بالغ و 

به لحاظ اخالقی کامل می سازد.
درد و رنج موجب استقامت و پایداری می گردد 
که محرکی است برای اینکه شخصیت خود را 

تصفیه نموده، امید خود را تازه سازید.

•
برای ایجاد خیریت بیشتر

درد و رنج به اندازۀ موفقیت و هر چیز دیگری 
که بر زندگی شــما اثر می گذارد، توسط خدا 
برای خیریت شما مورد استفاده قرار می گیرد.

درد و رنج این فرصت را به شــما می بخشد تا 
به سایر کســانی که در رنج هستند، توجه و 

مراقبت نشان دهید.
درد و رنج به خاطر شفقتی که ایجاد می کند، 
شــما را قادر می ســازد تا به دیگران آرامش 

بدهید.

•
برای تغییر افق دیِد شما

درد و رنج می تواند عیســی را که درون شما 
زندگی می کند، آشکار سازد.

درد و رنج، جــالل ابدی فوق العاده ای را برای 
شما تدارک می بیند.

درد و رنج، اشــتیاقی را در شما برای آسمان 
خلق می کند، جایی که دیگر خبری از مرگ و 

ماتم و گریه و درد نخواهد بود.

•
برای برکت دادن آیندۀ شما

رنج کشیدن برای زندگِی درست در نظر خدا، 

برکت او را تضمین می کند.
رنج کشــیدن ثابت می کند که ایمان شــما 

حقیقی و خالص است.
رنج کشــیدن به همراه بردباری و استقامت، 
سبب می شود که با دریافت تاج حیات برکت 

یابید.

•
آیا خدا اهمیتی به درد و رجن شما می دهد؟

خدا عمیقًا به درد و رنج شما اهمیت می دهد، 
چنانکــه حقایق زیر این مســأله را آشــکار 

می سازند:
در میان ســختی ها، او در اطراف شما اقامت 
می گزیند. "فرشتۀ خداوند گرداگرد ترسندگان 
او اردو می زند، و آنان را می رهاند." )مزمور 34 : 

.)7
زمانی که شما شکسته دل هستید، او نزدیک 
شماست. "خداوند نزدیک شکسته دالن است 
و کوفته شدگاِن در روح را نجات می بخشد." 

)مزمور 1۸:34 (.
او اندوه شما را نزد خود ثبت می کند و اشکهای 
شما در مشــک خود نگاه می دارد. "تو شمار 
آوارگی هایم را نگاه می داری، و اشــکهایم را 
در َمشــک خود می نهی. آیا آنها در دفتِر تو 

نیست؟" )مزمور 56 : ۸(.
-----------

هیچ اندوه و غمی که در دستان خداوند قرار 
بگیــرد، اتالف نخواهد شــد. زمانی که ما به 
خانه مان در آسمان وارد شویم، می بینیم که 
چگونه مصیبت ها و اندوه ما باعث تســلی ما 
شدند، چگونه اشکهایمان به ما شفقت دادند و 

رنجهای ما به ما فروتنی بخشیدند.

این آیات را بخوانید و در آنها تعمق کنید:
مزمور 3:25
مزمور 16:9

مزمور 30:1۸
تثنیه 17:10
تثنیه 4:32

مزمور 17:145
مزمور 14:10

مزمور 6:1
رومیان 2۸:۸

مزمور 22
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فروزان و نامردهای روزگار... 
ف. م. سخن
حتما با مشــاهده ى تیتر این 
مطلب، عــده اى از خوانندگان 
خواهند گفت: »باز یك نفر ُمرد 
و عزاداران همیشه در صحنه ى 
اینترنتی، روضه خوانی و مدح 
و ثناى شان را شــروع کردند. 
شخص درگذشته تا زنده بود از 
او یادى نمی شد، حال که مرده 
اســت، مرده خوران شروع به 

مرثیه سرایی کرده اند.«
ســخن درستی است حتی اگر 
روى سخن با خوِد من باشد، که 
در میان انبوه خبرها و اتفاقات 
هر روزه ى داخلی و خارجی، نه 

تنها کسانی را که باید از آن ها یاد 
کنیم از یاد می بریم، بلکه وجود 
خودمــان را هم در میــان توفان 
هاى اطالعاتی فراموش کرده ایم.

صبح روزی که زمزمه ى درگذشت 
فروزان، هنرپیشــه ى قدیمی و 
محبوب ما، در اینترنت شروع شد، 
و بعــد از چند بار تکذیب و تایید، 
باالخره صحت و قطعیت آن معلوم 
شد، ناخود آگاه مثل یك خبر بی 
اهمیت از کنارش عبور کردم. یك 
لحظه، تصویر فروزانی که به شدت 
چاق شده بود -و بعد ها گفتند که 
این تصویر متعلق به او نیســت- 
جلوى چشم ام آمد و شروع کردم 
به انجام کارهاى روزمره، که ناگهان 
گویــی، دریچه اى به گوشــه ى 
تاریك و خــاك گرفته ى مغزم باز 
شد و تصاویر فروزان در فیلم هاى 
مختلف یکی یکی جلوى چشم ام 
آمد. بعد از دقایقی احساس دلتنگی 
عجیبی به من دست داد که تقریبا 
در برخــورد با بدترین خبرها هم 
چنین احساسی به من دست نمی 
دهد. موضوع کمی برایم عجیب 
بود. یعنی فــروزان براى من مهم 

بود و من نمی دانستم؟!
لحظاتی کــه در دوران کودکی و 
نوجوانی با پدر و مادر به سینماهاى 
یونیورسال و آســیا و کاپرى می 
رفتیم و بعدها که بــا خانواده ى 
خــودم نوارهاى کرایــه اى پر از 
خش بتاماکــس را در تلویزیون 
منزل تماشــا می کردیم، و اغلب 
فیلم هایی که مــی دیدیم فیلم 
هاى فارسی قدیمی بود که در آن 
فردین و فروزان و ناصر و بهروز و 
ایرج و پورى بنایی و نیلوفر بازى 
می کردند، بارى تمام این لحظات 
در ذهن ام زنده شد و دلتنگی مرا 

بیشتر کرد.
یعنی فروزان، همان هنرپیشه اى 
که در دنیاى روشــنفکرى دوران 
انقالب، هنرپیشه ى »فیلمفارسی« 
نامیده می شد، چنین تاثیرى بر 
روى من داشت و من خودم از آن 

خبر نداشتم؟! 
وقتی به یاد آوردم که همسر سابق 
ام، موقع درگذشت فردین و نادره 
آن قدر متاثر شده بود که شلوغی 
مراســم تشــییع آن ها را نادیده 
گرفــت و در آن ها حضور یافت، 
متوجه شدم که تاثیر هنرمندان 
ما، بر قلب هاى ماست، نه منطق 
کوچك و بی احساسی که همیشه 
فکر می کند بهترین و دقیق ترین 

است و اغلب هم اشتباه می کند!

ساعتی نگذشت که قلم را برداشتم 
و گفتم حداقل، دینی را که نسبت 
به هنرمند آزاردیده و رنج کشیده 
ى کشــورم دارم ادا کنــم بلکه از 
احساس دلتنگی ام کاسته شود و 

احساس تقصیر کمترى کنم.
البته این احساسات یك نویسنده 
است که بیشتر از مردم با کلمات 
ســر و کار دارد. وقتــی به اعماق 
جامعــه مــی روى، وضع دیگرى 
حکم فرماست. دیدید که در باال از 
»فردین و فروزان و ناصر و بهروز...« 
یاد کــردم و نام فامیــل آن ها را 

نبردم. 
یــك روز که با ماشــین خطی از 
جوادیه به طرف راه آهن می رفتم، 
دو پسر جوان در داخل اتومبیل با 
هم نوار ویدئو رد و بدل می کردند 
و از »فردیــن و فــروزان و ناصر و 
بهروز...« سخن می گفتند. برایم 
تعجب آور بــود که جوان هایی با 
آن ســن و سال به فیلم هاى این 
هنرمندان عالقه دارند و باکی هم از 
کسی ندارند که آن فیلم ها را وسط 
خیابان با هم مبادله کنند. بعدها 
متوجه شــدم که حتی بچه هاى 
دوران بعد از انقالب با این فیلم ها 
و هنرپیشه ها »زندگی« می کنند.

گناه فروزان چه بود که بســیارى 
از اهل تفکر، جایــگاه نه چندان 
آبرومند فیلمفارسی را برایش در 
نظر گرفتند و وقتی هم که انقالب 
شد، حکومت پاســتوریزه و هنِر 
واقعی پروِر اســالمی، چنان او را 
ترساند و وحشت زده کرد که سی 
و هفت سال تمام نه کسی از این 
زن هنرمند چیزى دید و نه چیزى 
شــنید. هر بالیی بر سر او آمد، به 
اندازه ى جدا کردن اش از دوربین 
و سینما نمی توانست آزارش دهد. 
بعدها  پاستوریزه هم  روشنفکران 
براى این که از کار و نظرگاه عقب 
مانده ى حکومتی ها تبرى جویند 
وقتی سخنی از فروزان به میان می 
آمد به فیلم »دایره مینا«یش ارجاع 
می دادند که نه! اگر او فیلمفارسی 
هم بازى کرد، هنرپیشه ى خوبی 
هم بود که می توانســت با امثال 
مهرجویی ها کار کند و کار خوب 

هم ارائه بدهد.
اما كار بزرگ فروزان و هنرپیشه هاى 
همراه او، نه بازى در »دایره مینا«، 
فیلمفارسى ها  همان  در  بازى  كه 
بود. فیلم هایی که اکثریت مردم، 
بخصوص مــردم زحمتکش، آن 
ها را مــی دیدند و می فهمیدند، 
و حتــی با آن هــا »زندگی« می 

کردند؛ مردم در حاشــیه و از یاد 
رفته؛ مردمی که جوانمردى ندیده 
بودند ولی به دنبــال جوانمردان 
می گشتند. فروزان در بسیارى از 
فیلم هایش سمبل زنان ستمدیده 
و زجرکشیده بود. در برخی فیلم 
هایش هم سمبل دختر ثروتمندى 
بود که خانواده اش چشم بر جامعه 
فرو می بســت و انســان هاى در 
اعماق را حشراتی می دید که می 
شد آن ها را زیر پا له کرد. فروزان 
در هر نقشی که بود، با موسیقی و 
ترانه و رقص، شادى هم می آفرید. 
حتی اگر دلخون بود، نواى محزون 
اش بر جــان و دِل دلخوناِن زمان 

اثر می کرد.
مگــر جــز این بــود کــه اغلب 
فیلمفارسی ها، به انسان هاى در 
اعماق می نگریســتند و زندگی 
آن ها را روى پرده ى ســینما می 
آوردند و همان انســان ها را هم 
در جهــان واقعــی، روى صندلی 
هاى سینما می نشاندند و با پایان 
خوشــی که داشــتند، به امید و 
آرزوهاى آنان بال و پر می دادند؟ 

و مگر فیلم هاى روشنفکرى و موج 
نو هم با زبانــی دیگر و با کالمی 
دیگر بــه همان انســان هاى در 
اعماق نمی پرداختند با این تفاوت 
که پایان اغلب آن ها خوش نبود و 
بیننده با احساس ناامیدى و یاس، 
و البته خشم، سالن سینما را ترك 

می کرد؟
اختالفی اگر میان این دو سینما 
بود، این بود که روشــنفکر نمی 
پسندید که فیلْم پایاِن دروغین و 
شاد داشته باشد یا در وسط نشان 
دادن بدبختی و فالکت، کســی 
برقصد و آواز بخواند، یا از انســان 
درمانده ى الت و لمپن، اسطوره و 
قهرمان بسازد و همین اختالف بود 
که باعث شد سینماى کم بیننده و 
کم مخاطب روشنفکرى، به تحقیر 
فیلم هایی که آن ها را فیلمفارسی 
می نامید بپردازد و البته سرکوفت 
آن را به هنرپیشه هاى این گونه 
فیلم ها هم بزند. دامن زدن به این 
نوع اختالف ها و تحقیر کردن ها 
اشتباه در اشتباه بود. در جایی که 
شاد بودن و شادى کردن آزاد بود، 
قدر شادى هاى فیلمفارسی دانسته 
نشد و وقتی جامعه به تحمل حزن 
و اندوه دائمی محکوم شد قدر این 
شــادى ها و شادى کردن هاى به 

ظاهر بی اهمیت دانسته شد. 

ادای دین به هنرمند 

آزاردیده و رجن 

كشیدۀ كشورم... 
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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

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

    

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Tuition-Free Program 
 

Online Program 
 

Diploma of Vocational Studies from the 
Ministry of Education 

 

New Sessions Starting every Month 
 

You want to start your own business enterprise? 
 

« Starting a Business » 
Business Plan & Financial Resources & Start-up Support             

 

Eligibility for Loans & Bursaries 
Around 900 CAD*/month for the 

duration of the program 

Conditions d’admission :  
- Carte d’assurance maladie  ou CSQ 
- Passeport Canadien  ou confirmation de    
   résidence permanente 
- Certificat de naissance traduit  
- Preuve de citoyenneté canadienne 
- Pièce d’identité 
 
 
Ouverture de nouvelles sessions de cours 
tous les mois ! (Places limitées, soyez parmi 
les premier(e)s inscrit(e)s) 
 
 

Address: Imperial Business School, 460 rue St 
Catherine West, Suite 302, Montreal H3B1A7 

Metro: McGill and Place des Arts  

*Under certain conditions  

 

CALL NOW! 

514-207-9999 
for more information  

or to register for the first session on 

19 September 2015 

www.ibs.quebec 

 

 

IMPERIAL Business School 
مدرسه بازرگانی امپریال

کالس های راه اندازی بیزنس 
در خدمت جامعه ایرانیان مونتریال 

__________________________________________________________

شرکت و بیزنس خود را  با ما شروع  کنید 

• طرح بیزنس، تامین منبع مالی، و پشتیبانی آغاز به کار 
• شهریه رایگان   • برنامه آنالین 

      • دیپلم رمسی از وزارت آموزش و پرورش 
• هر ماه، شروع ترم تازه

در قلب مرکز شهر مونتریال  
)مترو مک گیل( 

    

 

 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

  

Tuition-Free Program 
 

Online Program in English 
 

Diploma of Vocational Studies from the 
Ministry of Education 

 

New Sessions Starting every Month 
 

                              Henri le Grand    www.henrilegrand.com 
                                                          Institut d’accompagnement scolaire pour les enfants de primaire et de secondaire 
 
                        

UN ENCADREMENT ACADÉMIQUE IDÉAL POUR VOS ENFANTS 
      AVANCEZ SUR LE CHEMIN DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE 

   Soutien scolaire       Cours particuliers    Programme avancé    Préparation aux examens  
 
   Rejoignez-nous dès maintenant dans l’un de nos nombreux centres  

  Centre ville : Métro McGill            Côte des Neiges : Collège Jean de Brébeuf            Pie IX- Joliette : Collège Maisonneuve      
 

*DISPONIBILITÉS MARDI & SAMEDI      Pour toute inscription ou renseignements: 514-961-3598 ou  audrey@henrilegrand.com 
 

 

Conditions d’admission :  
- Carte d’assurance maladie  ou CSQ 
- Passeport Canadien  ou confirmation de    
   résidence permanente 
- Certificat de naissance traduit  
- Preuve de citoyenneté canadienne 
- Pièce d’identité 
 
 
Ouverture de nouvelles sessions de cours 
tous les mois ! (Places limitées, soyez parmi 
les premier(e)s inscrit(e)s) 

 
 
 

Study from home and receive  
maximum 900 CAD per month*  

 

CALL NOW! 

514-207-9999 
www.ibs.quebec 

 

 Address: 460 rue St Catherine West, Suite 302, Montreal, H3B1A7 
Metro: McGill and Place des Arts  
*Under certain conditions  
 

Eligibility for Loans & Bursaries 
Around 900 CAD*/month  

You want to start your own business enterprise? 
 

« Starting a Business » 
Business Plan & Financial Resources & Start-up Support             

وام و  بـورس
واجـدین شرایط

حدود 900 دالر درماه 

)طی شرکت در کالس ها(

دریافت خواهند کرد

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

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

 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 
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_______________
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( 

______________
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

       1200 دالر هزینه محضر• هدیه ما به خریداران: به پرداخت پورسانت ندارند؟! • آیا می دانستید خریداران نیازی 

Water front Apartment 
Île-des-Soeurs 
only 220000$

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 خریداران1200 دالر هزینه محضر 

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

_________________________________

Tel.: 1844-605-5557

 سرویس فیبر نوری 
 بدون قرارداد  |  بهای مناسب 

Get TV, internet and home phone 
with an exclusive promotion. 

Special gift for PAIVAND clients!

بهروز دوانی: در خدمت ایرانیان عزیز

اینتر نت  |  تلویزیون
 تلفن خانگی  

3 سرویس 
استثنائی:
به قیمت  

باورنکردنی!
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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
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Montreal, Quebec  H3H 1M1 

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

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

New

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

1834  Ste-Catherine W., Suite 301

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

www.clinique-arya.com

www.clinique-arya.com
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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 

 

 

 

 

 

 

  

   ساخت حمام      ساختمان کامل نوسازی
  محوطه سازی، نجاری       نقاشی و ديوارھای جداکننده 

  تکميل کامل زير زمين به مسکونی      کاشيکاری وکابينت ،کف پوش
  

  RBQ License  متخصص وبا تجربه و دارای مجوزھای الزم ساختمان: با گروه 
   Building Inspection License 
  

TEL: (438) 402 1401   
construction.ncb@gmail.com  

Free Estimate and Inspect 
  

  

 

 

 

 

  

١  
  

• نوسازی کامل ساختمان
• نقاشی و دیوارهای جداکننده 

• کف پوش، کاشی کاری وکابینت

• ساخت حمام
• جناری، محوطه سازی

• تکمیل کامل زیر زمین به مسکونی

با گروه  متخصص وبا جتربه و دارای مجوزهای الزم ساختمان:

Cell.: (514) 816-4080

Ninous Givargiznia, BSc.
Real Estate Broker
CENTURY 21 Max-Immo
620 boul. St-Jean, Suite 202 
Office:  (514) 990-4666 X594
Pointe Claire, QC   H9R 3K2 
ngivargiznia@gmail.com

نینوس گیورگیزنیا
عضو دایمى كانون بین 
املللى مهندسین نفت

مشاور امالک: مسکونی و جتاری 
در آمریکای شمالی 

 ارزیابی رایگان      تهیه وام مسکن 
با جتربه طوالنی در امور مدیریت بازاریابی

اپارتمان یك اطاق خواب با اشپزخانه شیك و حمام 
طبقه دوم واقع در سن لوران نزدیك مترو،  ایستگاه 

اتوبوس و فروشگاهاى متعدد، قیمت 199900 دالر 

ساختمان جتاری 

-------

ساختمان تجارى ۲ طبقه به مساحت 

1۲40فوت مربع در هر طبقه 

داراى اتاق هاى ادارى و دستشویی و حمام در 

طبقه دوم در مکان بسیار خوب 

شماره 6400 خیابان سنت ژاك مونتریال با 

ظرفیت 10 پارکینگ براى اجاره موجود است.

 زمین برای کارهای جتاری، در موقعیت عالی

a commercial lot for sale at 

excellent  location:$1,100,000

چنداوکازیون استثنائی
برای زندگی  و یا سرمایه گذاری

عالقمندان سرمایه گذارى در مونتریال

یك ساختمان مسکونی 12 واحدى که هر 

آپارتمان داراى 3 اطاق خواب میباشد، با 

درآمد خوب نزدیك بایستگاه قطار، اتوبوس، 

سوپر مارکت، رستوران و مدرسه در منطقه 

خوب پی یرفون )وست ایلند(بقیمت 

2,999,000 دالر  بفروش میرسد  

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

 خدمات کامل عروس  اپیالسیون
 کالژن سازی پوست و درمان جوش )درماپن(

مانیکور  پدیکور  بند و ابرو 

                تاتو: توسط کارشناس مجرب 

و آقایانبرای خامن ها 

* کاشت مژه 

کاشت ناخن  *

با دیزاین

* اسپشیال 
تا پایان ماه فوریه: 

مش، رنگ، کوپ
شامل: دیزاین ابرو و میکاپ

باحجاب برای خامن های   <<    مکان ویژه 
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_________

175 Stillview, Suite 135
Pointe-Claire  Qc., H9R 4S3

Tel.: 514-677-5875 
www.royalrejuvenationcenter.com

Dr. Elham Khayat
Dr. Kamelia Emamian 

دکتر الهام خیاط
دکتر کاملیا امامیان 

مشاوره رایگان
-------------

برای دریافت اطالعات بیشتر، 
همین امروز با ما تماس بگیرید: 

بوتاکس  |  فیلر   |   PRP   |   اسکلروتراپی   |   لیزر 

اولین دوره  درمانختفیــف ویژه جهت  20%

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

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

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

www.eleganceleasing.com

Lease or Purchase Pre-Owned Vehicle
Lowest Price Guaranteed

برنامه Advanced:  ارائه ای تازه از گروه الگانس
در صورتی که اتومبیل خود را تحت اعتبار »دوم و یا سوم« 

از طریق بانک یا شرکت های خصوصی، فاینانس و یا لیز کرده اید، 
ما می توانیم نرخ بهره و یا پرداخت ماهیانه ی شما را کاهش دهیم. 

برای آگاهی بیشتر با ما تماس بگیرید:
info@eleganceleasing.com___________________

“Advanced Program by Elegance Leasing”
If you have your car leased or financed 

as a 2nd or 3rd chance of credit, 
we lower your interest rate or monthly payments.

For details, contact us at 
info@eleganceleasing.com  or  514-482-4500

ویزا و 
مسترکارت 
پذیرفته 
می شود 

ذبح اسالمی: حـــــالل
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انواع ماهی و 
فرآورده های 

دریایی 
گوشت گاو، 

گوساله، با ذبح 
اسالمی و بابهترین 

کیفیت برش 

با گوشت بره سن لوران مخصوص حلیـم 

ترشی خانگی سن لوران 

آماده فروش 

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

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

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

مهندس راه و ساختمان 
از پلی تکنیک تهران 

با 30 سال سابقه 
در سرمایه گذاری 

و ساخت مسکن 

مسعود هاشمی

مشاور  امالک  مسکونی 
در مونترآل و حومه 

Cell.: 514-298-4567

                                    Immo-Plus 
MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker
1980 Notre Dame O. 
Montreal Qc H3J 1M8
Tel.: 514.933-1221
Fax.: 514.933-1251
massood.hashemi@century21.ca
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www.vivasalon.ca

_______________________________

با مدیریت  بهاره 
در خدمت هموطنان عزیز در 

downtown Montreal 
    _______________________________      

VIVA سالن آرایش

_________
2315 Guy, 
Montreal, Qc, H3H 2L9

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364 با like کردن Facebook page ما 

از تمامی promotion ها مطلع شوید :
facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

خدمات آرایشی  برای آقایان  و بانوان

 ساعات کار: هر روز هفته 20-11 

10% ختفیف دانشجویی 



کلیه خدمات آرایشی 
برای آقایان و بانوان  

|  کوپ و کوتاه کردن مو |
|  براشینگ و میزانپیلی |

رنگ |  مش |  فر |  هایالیت 
کراتینه مو  |    اصالح و ابرو

اپیالسیون |
انواع خدمات ناخن

 شامل مانیکور| پدیکور 
shellac |  کاشت | ترمیم

طراحی بدن با حنا
|   اکستنشن مژه |

|  پاکسازی صورت |

Partial 
highlights
+ hair cut 

+ brushing 
only 75$ 

هایالیت + کوتاه کردن مو
+ براشینگ 

$75            فقط 

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

صادرات کاالهاواردات و حمل برای سرویس کامل 

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

کاهش قیمت نفت -به ۳ دلیل- 
برای ایران اهمیت دارد

قیمت جهانی نفت پایین اســت 
و با رفع تحریم هــای ایران، ورود 
نفتکشهای ایران، بر کاهش بیشتر 
قیمت نفت دامن زده است. ایران 
سه سال است که بخاطر تحریم ها، 
مشکالتی برای فروش نفت داشت 
اما در این شرایط بد قیمت نفت، 
آیا برای ایران، کاهش قیمت نفت 

اهمیتی دارد؟
نشــریه اقتصادى و مالی فوربس 
در تحلیلی به اینکــه حال ایران 
می تواند در پی لغو تحریم ها نفت 

بفروشد، پرداخته است. 
اکنون ایران مــی تواند با افزایش 
موجودى نفت در بازار، قیمت ها را 
که هم اینک زیر فشار است بیشتر 
کاهش دهد، ولی بنظر می رســد 
ایران چندان نگران چنین رویدادى 

نیست.
فوربس می نویسد در اوایل هفته، 
فایننشال تایمز نوشــت "ایران با 
دســتور افزایش تولیــد و اجراى 
بیدرنگ آن، بازگشت کامل خود 
به بازار جهانی نفت را اعالم کرد، 
و موجب شــد دیگر اعضاى اوپک 
هشــدار دهند این اقدام می تواند 
خطر بزرگ ترین سقوط قیمت ها 

در یک دهه را طوالنی کند."
نفت خام برنــت قیمت پایه بین 
المللی، براى نخستین بار از سال 
2003 از بشکه اى 2۸ دالر پایین تر 
رفت. این درحالی است که نفتکش 
هاى ایران 50 میلیون بشکه نفت 
را در آمادگــی براى فروش در پی 
لغو تحریم هاى آمریکا و اروپا بار 

زدند.
رییس شرکت ملی نفت ایران، در 
اقدامی به نشانه پایان سال ها انزواى 

اقتصادى، دستور داد "تولید حدود 
500 هزار بشــکه در روز افزایش 

پیدا کند."
قیمت هاى نفــت هم اینک 
از ســطوح 2014  72درصد 
پائین آمده است زیرا عرضه از 

تقاضا بیشتر است.
حدود  فعلی  موجودى  اضافه 
2درصد است. این مقدار، زیاد 
بنظر نمی رســد بطور مثال، 
500 هزار بشکه نفت اضافی 
ایران، معادل یک افزایش پنج 
دهم درصدى در تولید جهانی 
اســت، اما برغم این مســاله، 
واقعیت این است که ورود نفت 
ایران بر بازار تاثیر دارد و عمال 
تاثیر بزرگی بر قیمت ها دارد. 

قیمــت هاى پایین تــر براى 
کشورهایی مانند سنگاپور، تایلند، 
هند، فیلیپین و چین عالی است 
زیرا آن ها نفت زیادى وارد می کنند 
اما براى تولید کنندگان بزرگ مانند 
برزیل، روسیه، عربستان سعودى و 

حتی مالزى، خبربدى است.
ایران به سه دلیل آماده است نفت 
بیشتـــرى با قیمت هاى پابین تر 

بفروشد: 
•

نخست، کشــور براى نوسازى و 
مرمت تاسیســات زیربنایی مثل 
پل ها، جاده ها، ساختمانها کمک به 
مقابله با مشــکل آلودگی هوا و به 
حرکت در آوردن اقتصاد، به پول 

نیاز دارد.
•

دوم، مردم ایــران خواهان خرید 
ابزارهــاى  مصــرف،  کاالهــای 
الکترونیک و لباس از مارک هاى 

طبقات  هستند.  خارجی  معروف 
ثروتمند داراى ارتباط هاى خوب، 
همیشــه به این چیز ها دسترسی 
داشته اند، اما در مورد 
توده مــردم به دلیل 
تحریم هاى اقتصادى 
لغو  با  چنین نیست. 
ایرانیان  تحریم هــا، 
براى  متوسط  طبقه 
بیشتر  کاالی  خرید 
خواهند  نیاز  پول  به 

داشت.
•

ســوم، رهبران ایران 
از  هستند  عالقه مند 
امپراتورهاى بازرگانی 
حفاظــت  خــود 
مثال،  بــراى  کنند؛ 
در تحقیقاتــی که رویتــرز انجام 
داد معلوم شــد رهبر ایران، علی 
خامنه ای، یک امپراتورى بازرگانی 

به ارزش 95 میلیارد دالر دارد. 
طبقــه حاکم می خواهد شــیوه 
زندگی اش را ادامه دهد و براى آن 

پول الزم دارد.
ونزوئال، عربستان سعودى و کانادا 
تنها کشورهائی هستند که بیشتر 

از ایران نفت دارند.
ذخایر نفتی ایران از عراق، و حتی 
کویت و لیبی بیشتر است. بنابراین، 
اســتخراج نفت راه آسان و سریع 

پول در آوردن براى ایران است.
سرانجام، بازار نفت موازنه اى بین 
عرضه و تقاضا پیــدا خواهد کرد 
اما با نفت اضافی ایران، فقط زمان 
خواهد گفت چه وقت ممکن است 

اتفاق بیافتد.
•

ایران برای 
نوسازی پول 
می خواهد، 

مردم از 
حتریم خسته 

شده اند 
و رهبران 
ایران به 

دنبال بهبود 
امپراتوری 
مالی شان 

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

سوپر
اسپشیال های 

عالی 
� 

همه روزه در 
اخوان وست آیلند 

کیفیت شرایتون! 
با قیمت سیدامساعیل!

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

در انواع گوناگون 

www.akhavanfood.com

سنتی سیالدودیمعمولی

Vendome

مهد کودک 

با مدیریت:  آناهیتا بروجردی

Garderie Bébé Sucré

برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید به سایت 
و یا صفحه فیس بوک ما مراجعه کنید:
website : garderiebebesucre.ca
facebook: garderie bebe sucre

همچنین برای ارتباط مستقیم با مدیریت، با تلفن زیر و 
یا از طریق ایمیل با ما در تماس باشید.
email: aboroujerdi@bebesucre.ca
Garderie Bébé Sucré
6332 Sherbrooke W. Suite 204
Montréal, Québec

Tel:514-439-8660

هدف ما عالوه بر 
نگهداری از کودکان، 

پرورش خالقیت و توانایی 
های آنان برای ورود به 
جامعه ای بزرگتر است.

• مهد کودک دوزبانه ایرانی 
• در قلب ان دی جی 

• محیطی شاد، آرام و سرشار از انرژی مثبت
    رنگ، نور، شادی، مهر و آموزش

     با مربیان مجرب و کارآزموده
     برای نگهداری از کودکان دلبند شما

• با سال ها سابقه 
• از 1۸ ماه به باال

------------    
همه روزه به استثنای یکشنبه ها

از 7 صبح تا 6 بعدازظهر 
شنبه ها باز است 

از 9 صبح تا 4 بعدازظهر
____________________

دوره های آموزش شنا 
• آموزش شنا از مبتدی تا پیشرفته ویژه بانوان و کودکان

•  چهار شنای اصلی، تکنیک های نجات غریقی، و ...
•  آماده سازی و آموزش حرفه ای جهت 

     شرکت در مسابقات و فعالیت های تیمی
•  تحت نظر مربی حرفه ای ) عضو سابق تیم ملی و قهرمان کشوری( 

ندا  عزیــزی
514-701-1390

مشاوره و تست رایگان

تویوتا بار دیگر بزرگترین فروشنده خودرو 
در جهان شناخته شد

تویوتا برای چهارمین ســال 
متوالی به عنــوان بزرگترین 

ه  شــند و فر
خودرو در جهان 

شناخته شد.
شــرکت ژاپنی 
تویوتا اعالم کرد 
که در سال ۲015 
میــالدی بیش 

خودرو  میلیون  ده  از 
فروخته است.

آلمانی  خودروسازی  شرکت 
فولکس واگن، و جنرال موتورز 
آمریکا، با فــروش بیش از نه 
جایگاه  در  خــودرو  میلیون 

بعدی قرار گرفته اند.
در سال ۲00۹، تویوتا به چندین 
دهه پیشتازی جنرال موتورز 
پایان داد، اما ســونامی سال 

۲011 و آب گرفتگــی خطوط 
تولید و انبارها در ژاپن باعث 

شــد تا مقام نخست فروش 
خودرو در جهان را برای مدتی 

از دست بدهد.
های  مدل  ســازنده  تویوتا، 
معروفی چون پریوس هایبرید 

و کمری است.
در ۲015 فولکس واگن با فروش 
۹ میلیون و ۹۳0 هزار دستگاه 
دوم و شرکت آمریکایی جنرال 

موتورز با ۹ میلیون و 800 هزار 
دستگاه سوم شد.

وضعیــت فولکس 
مجموع  در  واگن 
فــروش در نیمه 
از   ۲015 اول 
بود  جلوتر  تویوتا 
اما بعد از افتضاح 
آن  فروش  عمال  شرکت،  این 
کاهش یافــت و رقابت را به 

تویوتا باخت.
بود  این  واگن  فولکس  مساله 
که  به جرم تقلب در تســت 
آالینده های  دهنده  تشخیص 
بیــش از 11 میلیــون عدد 
در  که  آئودی  و  فولکس واگن 
طول ســالهای ۲00۹ تا ۲015 
فروخته شــده بودند به دام 

افتاد.
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»»»»  زنــدگی و سالمت   ««««

با این                    راه بدون اینکه متوجه باشید، 15
زندگی تان را نابود می کنید

زندگی مثل خانه ای است که باید ساخت و از 
آن نگهداری کرد. آدمها از خیلی از واقعیت ها 
فرار می کنند و بدون اینکه متوجه آن باشند 
به نابود کردن خوبی های زندگی شــان ادامه 
می دهنــد. این تصمیمات بد لزومًا توســط 
خودتان گرفته نمی شــود. برای شاد و موفق 
بودن اول باید بفهمیــد در حال حاضر چه 
آسیب هایی به خودتان می زنید و برای اصالح 

آن اقدام کنید.
•

1. وقتی منی بخشید زندگی تان را نابود 
می کنید

نبایــد زندگی را خیلی جدی بگیرید. خیلی 
وقت ها دیگران ناراحتتان می کنند و خیلی 
وقت ها هم شما دیگران را ناراحت می کنید. 
کینه به دل گرفتن و عصبانی بودن کورتان 
می کند و نمی گــذارد چیزهایی که واقعًا در 

زندگی مهم هستند را ببینید. 
•

2. وقتی به کاری که دوست ندارید ادامه 
می دهید زندگی تان را نابود می کنید

گاهی اوقات به این دلیل در کاری می مانید 
که می خواهید آخر هر ماه درآمدی داشــته 
باشید. اما چرا باید خوشبختی تان را به خطر 
بیندازید و به جای اینکه نگران االن باشید به 

آینده فکر نکنید که آزاد و شاد خواهید بود؟
•

3. وقتی اینکه دیگران چه فکر می کنند 
برایتان مهم است زندگی تان را نابود می کنید

مطمئنًا نمی توانید همه آدمها را راضی نگه 
دارید. اینکه حرف و فکر دیگران برایتان مهم 
باشد فقط خالی تان می کند چون آنها همیشه 

ناامیدتان می کنند.
•

4. وقتی وقتتان را تلف می کنید زندگی تان 
را نابود می کنید

سعی نکنید منتظر بنشینید تا همه چیز در 
شــرایط عالی قرار گیرد تا وارد عمل شوید. 
بلند شــوید و هر کاری که برای عالی کردن 

زندگی تان الزم است را انجام دهید.
•

5. وقتی از خودتان مراقبت منی کنید 
زندگی تان را نابود می کنید

بدن شما وسیله تان به سمت موفقیت است. 
درســت رفتار کردن با بدنتــان، خوب غذا 
خوردن و داشتن سبک زندگی سالم نه تنها 
سالمت شما را در آینده تضمین می کند بلکه 

اعتمادبه نفستان را هم باالتر می برد.
•

6. وقتی از همه چیز شکایت می کنید 
زندگی تان را نابود می کنید

زندگی کردن با شکایت شما را به هیچ کجا 
نمی رساند فقط ناامید، خسته و عصبانی تان 
می کند. باید انرژی که صرف شکایت کردن 

می کنید را برای چیزی ارزشمند نگه دارید.
•

7. وقتی با پشیمانی و افسوس زندگی 
می کنید زندگی تان را نابود می کنید

گذشته قابل تغییر نیست. از آن درس بگیرید 
و بعــد بگذرید. زندگی کردن با افســوس و 
پشیمانی فقط انرژی مثبتتان را گرفته و باعث 
می شود امکانات دیگری که پیش رویتان قرار 

گرفته را نبینید.
•

8. وقتی شریک نادرستی برای زندگی تان 
انتخاب می کنید زندگی تان را نابود می کنید

هیچ چیز مخرب تر از زندگی کردن با کسی که 
تحسینتان نمی کند و موجب خوشحالی تان 

نیست، نخواهد بود.

•
9. وقتی خودتان را با دیگران مقایسه 

می کنید زندگی تان را نابود می کنید
هیچ چیــز بدتــر و ناامیدکننده تر از این 
نیســت که بخواهید مــدام خودتان را با 
دیگران مقایســه کنید. همه ما آدمهای 
خاصی هســتیم چرا باید خودمــان را با 
کسانی مقایسه کنیم که جای ما نیستند؟

•
10. وقتی فکر می کنید پول برایتان 

خوشبختی می آورد زندگی تان را نابود 
می کنید

پول برایتــان آزادی می آورد اما چیزهای 
ساده ای در زندگی هســتند که شادتان 
می کنند و به هیــچ پولی هم نیاز ندارند. 
اینکه همه توجه زندگی تان را صرف ثروت 

کنید خسته تان می کند.
•

11. وقتی شکرگزار و قدرشناس نیستید 
زندگی تان را نابود می کنید

شکرگزاری یعنی قدر چیزهایی که دارید 
را بدانید. اگر برای داشته هایتان شکرکزار 

باشید به آرامش درونی خواهید رسید.
•

12. وقتی در روابط اشتباه می مانید 
زندگی تان را نابود می کنید

داشتن دوســت های بد واقعًا بد است اما 
بودن در رابطه با دوستانی که ارزش فردی 
شما را پایین می آورند نابودتان خواهد کرد.

•
13. وقتی بدبین و منفی گرا هستید 

زندگی تان را نابود می کنید
باید همیشه خوشــبین باشید که اوضاع 
بهتر می شــود. نمی توانید همیشه منفی 
فکر کنید و هر اتفاق خوبی هم که برایتان 

می افتد را هم محکوم کنید.
•

14. وقتی با یک دروغ زندگی می کنید 
زندگی تان را نابود می کنید

خیلی ها زندگی را پیش می برند که متعلق 
به آنها نیست. آنها مدام تظاهر می کنند و 
زندگی دروغی دارند. باید درمورد آنکه واقعًا 
هستید صادق باشید و طبق همان زندگی 

کنید.
•

15. وقتی درمورد همه چیز نگرانید 
زندگی تان را نابود می کنید

کمی وقت بگذارید و به چیزهای خوبی که 
در زندگی تان دارید فکر کنید و شکرگزار 
باشــید. بااینکه زندگی هیچوقت عالی و 
کامل نیست اما مطمئنًا چیزهای خوبی 
برایتان دارد. پس قدر این چیزها را بدانید 
و ســعی کنید دیگر نگران چیزهایی که 

اهمیتی در کل زندگی تان ندارند، نباشید.
•

نکته برای تقویت
 سالمتی در محل  کار

از خــوردن این تنقالت پرهیز 
کنید، بعد از ناهار کمی پیاده روی 
کنید، کیبردتان را تمیز کنید و 
با همه این کارها سالمتتان را در 

محل کار تقویت کنید.
--------------

هشت ساعت پشــت میز نشستن 
آن هم شش روز هفته فشار زیادی 
بر بدنتان وارد می کند. متخصصین 
دستورالعمل هایی عنوان می کنند که 
به شما کمک می کند با وجود ساعات 
زیادی که در محل کار هستید، سالم 

و متناسب بمانید.
•

1. تنقالتــی کــه همکارانتان روی 
میزهایشــان می گذارند، اگر مراقب 
نباشــید، می تواند صدها کالری به 
برنامه غذایــی روزانه تان اضافه کند 
که به مــرور باعث باال رفتن وزنتان 

می شود.
از قدیم گفته اند از دل برود هر آنکه 
)آنچه( از دیده برفت. اگر می دانید که 
یکی از همکارانتان تنقالت خوشمزه 
ولی پرکالری روی میزش می گذارد، 
خودتــان را از میز او دور نگه دارید. 
کمی اســتراحت کرده، چند نفس 
عمیق بکشــید و شــکالت را کنار 
بگذارید. و اگر گرسنه هستید، روی 
میزتان میوه هایی مثل توت و انگور 

بگذارید.
آمار اضافه وزن و چاقی روز به روز رو 
به افزایش است و تعداد کسانی که 
احتمااًل در محل کارتان تصمیم دارند 
وزنشان را پایین بیاورند کم نیست. 
شما هم به آنها ملحق شوید و با هم 
تصمیم بگیرید که در شرکت به جای 

ظرف شکالت ظرف میوه بگذارید.
•

2. نوشیدن میزان کافی آب در روز 
- هشــت تا ده لیوان آب در روز - به 

تامین آب بدنتان کمک می کند. 
منبع  هــم  مختلفی  موادغذایــی 
خوبی از آب هســتند، مثل پرتقال، 
گریپ فروت، انگور، هندوانه و سیب. 
این میوه ها کمکتان می کند ســالم 
بمانید و بدنتان هم به خوبی آبرسانی 

شود.
خستگی ســاعت 3 بعدازظهر که 
بیشتر کارمندها احساس می کنند، 
می تواند بخاطر کم شــدن آب بدن 
باشد. ازاینرو ســعی کنید آب زیاد 
بخورید. برای خودتان هدف تعیین 
کنید: یک شیشــه یک لیتری آب 
روی میزتان بگذارید و سعی کنید تا 
ظهر آن را تمام کنید. بعد دوباره آن 

را پر کرده و تا عصر بنوشید.
•

3. یکی از مهمتریــن کارهایی که 
می توانیــد برای حفظ ســالمت و 
تناسب اندامتان در روز انجام دهید، 

ورزش کردن است.
راه رفتن در زمان ناهار و استراحت 
ایده ای عالی اســت. با اینکار نه تنها 
کالری می سوزانید، بلکه استرستان 
هم کمتر شده و روحیه تان تقویت 

می شود.
توصیه ما این است که یک شریک 

هم برای پیاده روی تان پیدا کنید: 
کســی که حتی اگر شما تنبلی تان 
آمد یا کار را بهانه کردید، شــما را 
به زور ببرد. اگر واقعًا نمی توانید در 
زمان ناهار از شــرکت بیرون بروید، 
زمان آمدن کمی دورتر پارک کنید 
تا مسیر بیشتری را پیاده روی کنید یا 
به جای استفاده از آسانسور، از پله ها 

باال بروید.
•

4. خوردن یک ناهار ســالم بخش 
مهمی از یــک رژیم غذایی متعادل 
اســت اما خوردن حجم منطقی از 
غذا در هر وعده هم نقش مهمی در 

سالمتتان هم دارد.
در محل کار ناهاری ســالم بخورید 
اما درکنار این مراقب حجم غذایی 
که می خورید هم باشید که کالری 
زیادی را در یک وعده مصرف نکنید. 
خیلی اوقات مسئله خوردن غذاهای 
ناسالم نیســت، مســئله زیاد غذا 
خوردن است. مثاًل پیتزا به نوبه خود 
غذای خیلی بدی نیست اما اگر از سه 
یا چهار اسالیس بیشتر شود آنوقت 
مشکل ایجاد می شود. بنابراین اگر 
غذایتان پیتزا است آن را با همکارتان 
تقســیم کنید و به جای آن کمی 

ساالد سبزیجات بخورید.
•

5. سندرم تنش گردن زمانی اتفاق 
می افتد که گردن و سرشانه ها برای 
مدتی طوالنــی در وضعیت ثابت و 
روبه جلو قرار گیرد. این اتفاق برای 
کســانی می افتد کــه در محل کار 
زمان زیادی را پشت تلفن یا پشت 

کامپیوتر کار می کنند.
مطمئــن شــوید که بــرای مدتی 
طوالنی گردنتان به یک سمت خم 
نباشد. سندرم تنش گردن می تواند 
موجب درد گردن و شــانه ها شود و 
خشک و حساسیت عضله را به دنبال 

داشته باشد. 
بنابراین اگر محبورید ســاعت های 
طوالنی تلفن صحبــت کنید بهتر 
اســت از هندزفری یا هدِســت یا 

اسپیکر استفاده کنید.
•

6. فشار چشم مشکل دیگری است 
که با نشستن طوالنی جلو کامپیوتر 
اتفاق می افتد. این مســئله موجب 
سردرد، مشکل در تمرکز و باال رفتن 

حساسیت چشم ها به نور می شود.
برای جلوگیری از فشارچشم، فاصله 

زندگی: ساده و مهم
این چند نقص 

فرهنگی را با هم 
ریشه کن کنیم!

پس از این پس هرگز:
1. از بچه  ها نپرســید که پدرت را دوســت 

داری یا مادرت.
2. از بچه ها در مورد معدل درسیشان نپرسیم.

3. بدون دعوت به مهمانی نرویم.
4. در مورد متراژ یا قیمت خانه از صاحبخانه 

نپرسیم.
5. دلیــل ازدواج کــردن یــا ازدواج نکردن 

دیگران را نپرسیم.
6. هنگامی که مهمــان داریم، تلویزیون را 

خاموش کنیم.
7. هر گاه بــرای تولد بچه ای کادو می برید، 
اگر خواهر و برادری دارد حتما برای آنها هم 

ببرید.
۸. در تربیت فرزند دیگران، حتی نوه هایمان 

دخالت نکنیم.
9. در مکان های عمومــی، اگر فرد بیمار یا 

مسن ایستاده، شما ننشینید.
10. در مترو و اتوبوس به افراد زل نزنید.

11. وقتی چراغ ســبز می شود با بوق اعالن 
نکنید.

12. برای خداحافظی یا سالم از بوق اتومبیل 
خود استفاده نکنید.

13. در گفتگوها به طرف مقابل توجه کرده و 
صحبت کردن طرف مقابل را قطع نکنید، به 

میان حرف دیگران نپرید.
14. به آرامــی غذا بخورید. در مهمانی ها از 

کنار هم غذا خوردن لذت ببرید تا خود غذا.
15. در موقع باران، کنار پیاده روها آهســته 

رانندگی کنیم.
16. بدون اطالع همسرتان، جایی نروید.

17. با افراد بیمار، معتــاد، محترمانه رفتار 
کنید.

1۸. مذهب، نژاد، گویش هر کسی را مسخره 
کردن، نشانه ی فقر فرهنگی است.

19. در موقع اســتفاده و حرف زدن با تلفن 
همراه، حتــی االمکان آرام حرف بزنید و در 
مکانهــای عمومی از تلفن همراه اســتفاده 

نکنید.
20. کســی که نتواند به زبــان مادری خود 
بنویسد یا بخواند بیسواد و نشانه فقر فرهنگی 
است )یونسکو( ســعی کنید حتی المقدور 
با زبان مادری خود بخوانید، بنویســید،پیام 
بفرســتید و با همزبان خود به زبان مادری 

حرف بزنید.
پیش به سوی جهانی بهتر
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مدیرکل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران استان 
ای��الم گفت: انفجار مین در ن��وار مرزی ایالم باز 
قربان��ی گرفت و یک نف��ر از هموطنان عزیزمان 

جان خود را از دست داد.
مراد روش��نی اظهار داش��ت: دو ت��ن از افراد 
مرکز مین زدایی در حین پاکسازی منطقه غرب 
رودخانه دویرج ب��ا مین ضد تانک برخورد کرده 
که یکی از آنان بش��دت مجروح و دیگری نیز به 

درجه رفیع شهادت نائل آمد. 
وی ادام��ه داد: آیت اهلل س��لیمان دوس��ت در 
حین پاکسازی میادین مین به جا مانده از دوران 
دفاع مقدس به مین ضد تانک برخورد کرده و بر 
اثر انفجار مین به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 
 این مسئول اضافه کرد: شهید سلیمان دوست 
از نیروهای بازنشسته سپاه پاسداران بوده که در 

دوران دفاع مقدس در جبهه  نبرد حق علیه باطل 
منش��أ ایثارگری های فراوانی بوده است.  روشنی 
تصری��ح کرد: افزون بر این دیگ��ر همکار وی به 
نام اردالن احمدی نیز بش��دت مجروح ش��ده و 
در حال حاضر برای مداوا به مراکز درمانی اعزام 

شده است. 
بقای��ا و م��واد منفجره به جا مان��ده از دوران 
دف��اع مقدس بخش عم��ده  ای از نوار مرزی بین 
دو کش��ور ایران اس��المی و عراق را در بر گرفته 

است. 
 بر این اس��اس رزمندگان دوران دفاع مقدس 
ب��ر اس��اس تکلیف در قال��ب مراک��ز مین زدایی 
نس��بت به پاکس��ازی این مناطق اقدام کرده که 
ه��ر از چندگاهی تعدادی از آن��ان زخمی و یا به 

درجه رفیع شهادت نائل می شوند. 

اخالق رسانه اي 
مقوله اي است كه 
دست اندركاران 
رسانه ها بايد 
داوطلبانه و 
براساس نداي 
وجدان و فطرت 
دروني در انجام 
كار حرفه اي بدون 
آن كه الزام خارجي 
داشته باشند يا 
در صورت تخلف، 
مجازات شوند، آن 
را رعايت كنند. 
يكي از ايرادهايي 
كه در مورد »اخالق 
رسانه ها« مطرح 
مي شود، كلي بودن 
اين مفهوم و ابهام 
در آن است

روابط عمومي ش��ركت بیم��ه دي به دنبال درج 
مطلبي در صفح��ه 15تاریخ 7 تیر91 روزنامه  
ب��ا عنوان »بازنشس��تگان ناراض��ي از بیمه تكمیلي 
درمان« جوابیه اي ارسال كرده است كه جزئیات آن 

را در ذیل مي خوانید: 
همانطور كه در گزارش اش��اره ش��د برخورداري 
از بیمه تكمیلي درمان از اساس��ي ترین و مهمترین 
و  بازنشس��تگان  بهداش��تي  و  درمان��ي  نیازه��اي 
مس��تمري بگیران صندوق تأمین اجتماعي اس��ت 
و بیمه هاي درماني در كش��ور براس��اس آمار بیمه 
مركزي جمهوري اس��المي ای��ران معمواًل با ضریب 

خسارت بیش از 100درصد روبه رو است.
ط��رح بیمه مكمل درمان سراس��ري در كش��ور 
براي بازنشستگان محترم صندوق تأمین اجتماعي 
براي نخستین بار از سوي كانون بازنشستگان كشور 
انجام پذیرفت و قطعًا اجراي این امر مهم كه تعداد 
بیمه ش��دگان بیش از بیمه طالیي فرهنگیان است، 
با رضایت نس��بي هم��راه بود، اما ای��ن مهم داراي 
كاستي ها و نواقصي هم خواهد بود كه در سال هاي 
آین��ده با تجربه به دس��ت آمده ب��ه حداقل خواهد 

رسید.
ش��ركت بیمه دي ب��ا توجه به رس��الت خود در 
س��ال90 در مناقص��ه كانون ها ش��ركت ك��رد و در 
بین ش��ركت هاي بیمه اي برنده مناقصه ش��د و این 
دور از انصاف و عدالت اس��ت كه در این باره شائبه 
تباني مطرح ش��ود. این حق براي شركت بیمه دي 
و كانون ها ب��ه منظور احقاق حقوق خود در مراجع 

ذیربط محفوظ است.
همچنین براس��اس ج��دول خدم��ات پرداخت 
هزینه هاي بیمارستاني و پاراكلینیكي بازنشستگان 
براساس درخواست و متناسب با حق بیمه دریافتي 
پرداخ��ت مي ش��ود و با اس��تعالم از بیم��ه مركزي 
جمهوري اس��المي ایران مشخص مي شود كه نرخ 

ارائه شده، كمترین نرخ در سطح كشور است.
ب��ه عالوه ذكر این نكته ضروري اس��ت كه بیمه 

دي براي رفاه حال بازنشستگان یكي از شركت هاي 
كمك رس��ان در س��طح كش��ور را براي تسریع در 
ام��ور خدماتي به هم��كاري فراخوان��د كه موجب 
رضایتمندي بازنشستگان در زمینه معرفینامه هاي 
بیمارس��تاني به صورت شبانه روزي شد و تا نگارش 
این جوابیه حداقل 70 هزار معرفینامه صادر ش��ده 
كه اگر پوشش هر معرفینامه فقط 30 میلیون ریال 

باشد مي توان به سطح خدمات ارائه شده پي برد.
در این زمینه براي این كه این عزیزان مراجعات 
مس��تمر به مراكز بیمه دي نداش��ته باشند، كارت 
شتاب براي همه سرپرستان صادر و تحویل شد كه 
در انتهاي هر هفته مبالغ پرداختي به این حساب ها 

واریز مي شود.
ب��ا توجه ب��ه این ك��ه بیمه گ��ذار این ق��رارداد 
كانون هاي بازنشس��تگان در سطح كشور هستند و 
این كانون ها به ش��كل خودج��وش و مردمي اداره 
مي ش��وند، لذا توقع دریافت دیتاي مناسب از آن ها 
نیست و به همین علت اطالعات دریافتي از كانون ها 
با اشكاالت عدیده اي روبه رو بود كه این امر موجب 

بروز اختالل در خدمات رساني شده است.
همچنین براس��اس توافق با كانون ها مدت 2 ماه 
براي منصرفین این قرارداد لحاظ شد كه این مدت 
به درخواست كانون ها به 6 ماه افزایش یافت. در این 
زمینه چنانچه بیمه ش��ده اي به هر علت درخواست 
عدم پوش��ش را داشت، مي توانس��ت به كانون خود 
مراجعه و وجه كس��ر ش��ده بابت حق بیمه خود را 

دریافت كند.
در این قرارداد عالوه بر پوش��ش درمان، پوشش 
بیم��ه عم��ر و حادث��ه وبیم��ه آتش س��وزي منازل 
بازنشستگان صورت گرفت كه در این خصوص این 

پوشش به صورت رایگان دراختیار قرار گرفت.
همانط��ور كه در این مطلب از ق��ول مدیرعامل 
محترم ش��ركت بیمه دي نقل ش��ده، اراده موجود، 
نش��انگر عزم ش��ركت ب��راي كس��ب رضایتمندي 

بازنشستگان محترم است.

در جوابیه شركت بیمه دي آمده است: حق بیمه 
دریافتي از كانون ها با تأخیر بیش از 2 ماه در اختیار 
بیمه دي قرار مي گیرد، اما ش��ركت خود را موظف 
به خدمات رس��اني مي داند و به منظور اطالع رساني 
خدم��ات درماني بازنشس��تگان اقدام ب��ه تهیه 10 
برنامه 10 دقیقه اي در س��یماي جمهوري اسالمي 
ای��ران )ش��بكه 1 قبل از اخبار سراس��ري( كرد كه 
مورد تقدیر بیمه مركزي جمهوري اس��المي ایران 
نیز قرار گرفته اس��ت. قطعًا آگاهان به فعالیت هاي 
بیمه اي مي دانند كه اطالع رس��اني به بیمه گذاراني 
كه ضریب خسارت قرارداد آنان بیش از 100 درصد 

است، نشانگر چیست.
به این منظور براي اطالع بازنشس��تگان نس��بت 
به تهیه راهنماي بیمه درمان تكمیلي بازنشستگان 
تأمین اجتماعي به صورت رایگان كرد كه در اختیار 
كلیه كانون ها قرار گرفت و به همین منظور س��ایت 
اینترنتي راه اندازي شده و به صورت مستمر به این 

عزیزان در سراسر كشور اطالع رساني مي شود.
ط��رح بیمه مكمل درمان براي نخس��تین بار از 
س��وي صندوق بازنشس��تگان تأمین اجتماعي و با 
تعهد بیمه دي انجام ش��ده اس��ت و ب��دون تردید 
تجمیع این پوشش در گستره سراسر كشور اقدامي 
بسیار بزرگ و نیازمند ایجاد یك نوع مفاهمه میان 

طرفین است.
به اعتقاد بیمه دي، اطالع رساني و آگاهي بخشي 
به بازنشس��تگان محترم مهمتری��ن عامل در ایجاد 
همكاري متقابل و به تبع آن بهره مندي از خدمات 
است و اینكه بازنشستگان از میزان تعهدات و نحوه 
برخورداري از آن اط��الع یابند منجر به هزینه كرد 
آنان براس��اس آن تعهدات مي شود. در این شرایط 

بدون شك خدمات رساني هم تسهیل خواهد شد.
لذا از رس��انه وزین  انتظار م��ي رود در این 
زمینه یعني در مسیر آگاهي بخشي به بازنشستگان 
به منظور چگونگ��ي برخورداري از خدمات بیمه اي 

گام بردارد و بیمه دي را در این مسیر یاري كند.
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حل جدول ويژه شماره 5122حل جدول عادی شماره 5122

یک جدول با دو شرح
جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و 5123

سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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رسانه هاي دروغ پرداز امنيت و آبروي افراد را نشانه گرفته اند15
 هيچ رس�انه اي در مقامي نيست كه عليه كسي جوس�ازي كند و آبروي افراد را بازيچه قرار 

دهد، چرا كه با چاپ يك عكس يا مطلب به حقوق فردي و اجتماعي افراد تعرض مي شود

16 تدفين شهداي گمنام در 59 دانشگاه كشور14
  سهم دانشگاه پيام نور در راه اندازی کانون  های علمی- فرهنگی بيش از ساير 

دانشگاه ها است. 

همه ماجرا از يك سفر آغاز شد، سفري كه 
قرار بود دلمان را دوباره به سرزميني گره بزند 

كه روزي با رفقايمان همه قول و قرارهايمان 
را در آن به رسم امانت گذاشته بوديم، اما 

سرنوشت جوري رقم خورد كه قرارمان پس 
از سال ها بي قراري به وديعه اي تبديل شد كه 

حاال وقت پس دادنش بود ...
صفحه 15 

 سازندگان ديروز مين، تحريم كنندگان امروز مين زدايي

84 كش��ور جه��ان از جمله ای��ران به عنوان دومین كش��ور پس از مصر از 
نظر دارا بودن بیش��ترین حجم مین، در حالي درگیر پاكس��ازي و ایمن سازي 
مناطق خود هس��تند كه این سالح كش��نده در هر 22 دقیقه جان یك نفر را 

مي گیرد.
ای��ن كه بیش از 80 درصد قربانیان مین كه براس��اس آخرین آمار ش��مار 
س��االنه آنها 15 تا 20 هزار كش��ته و مجروح در س��ال اس��ت، غیرنظامیان و 
متأس��فانه كودكان هس��تند، فاجعه اي اس��ت كه هیچ كش��وري نمي تواند و 

نتوانسته است به راحتي از كنار آن بگذرد.
هرچند كه اكنون از 16 میلیون مین كاش��ته ش��ده به وس��یله رژیم بعثي 
عراق كمتر اثري در كش��ور مانده، اما همین 684 كیلومترمربع آلوده به مین 

هم جان بسیاري از ایراني ها را با خطر مواجه كرده است.
در این میان ش��اید مهمترین مسئله اي كه بتواند به كشورهاي در معرض 
خطر مین كمك كند همكاري هاي جهاني براي پاكس��ازي كش��ورهاي آلوده 
به مین باش��د و صدالبته كه نمي توان به نقش س��ایر كشورهایي كه مین هاي 
ساخته شده به وسیله آنها در مناطق آلوده سایر كشورها وجود دارد، بي توجه 

بود.
پر بیراه نیست; كشورهاي طرف جنگي كه با استثمار كشور مقابل مناطق 
آن را ب��ه مین آلوده كرده اند، باید در پاكس��ازي آنها به عنوان مس��ببان این 
آلودگي و از بین رفتن ش��مار بسیاري از افراد به دست آنها، مشاركت اساسي 
داش��ته باشند یا دس��ت كم مانعي براي این كش��ورها فراهم نكنند و در این 
زمینه س��ازمان هاي بین المللي در افزایش این همكاري ها نقش اساسي را ایفا 
مي كنند، این در حالي اس��ت كه متأس��فانه نه فقط كمك ها و همكاري هاي 
بین المللي در زمینه پاكسازي كشورهاي آلوده به مین قابل توجه نبوده است، 
بلكه گاه برخي كش��ورها با اعمال تحریم هاي سیاسي و غیرانسان دوستانه از 
ارائه تجهیزات و كمك هاي بشردوس��تانه به كش��ورهاي آلوده به مین پرهیز 
مي كنند و به عنوان نمونه مانع دسترس��ي این كش��ورها به نرم افزار سیس��تم 

مدیریت اطالعات عملیات مین زدایي مي شوند.
هرچند این تحریم ها دس��ت كم در مورد كشورمان هیچ وقت كارساز نبوده 
و در نهایت ایران موفق به ساخت چنین نرم افزاري شده، اما قطعًا با تقویت و 
افزایش همكاري ها در سطح بین المللي است كه شاهد حذف مین از بسیاري 

كشورهاي درگیر این مشكل خواهیم بود.
البته ایران به این كمك ها دل نبسته، چه در غیر این صورت اكنون به این 

همه توفیق در حذف زمین هاي آلوده به مین نمي رسیدیم.

شرایط کنونی کشور نيازمند همگرایی و همدلی بيشتر رسانه هاست
 کشور ما در شرايطی نيست که هر رسانه ای هر خبر يا تحليلی را منتشر کند که با مصالح 

نظام و منافع ملی سازگاری نداشته باشد
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مينا تاج بخش

جوابيه بيمه دي به مطلب »بازنشستگان ناراضي از بيمه تكميلي درمان«

معاون مطبوعاتي وزیر ارشاد در گفت وگوی تفصيلي با روزنامه  :

مطبوعات سياه نما نيستند 
سياست پيشگان فضا را تيره می کنند

یادداشت

 افقي:
1- نسبت همس��ران دو خواهر – 
یك��ي از آثار ملي ای��ران مربوط به 

دوره صفوي و در جنوب گرمسار
2- ره��ا – كش��اورز – حش��ره اي 

شیرین!
3- سس��ت رأي – جس��ت وجو – 

طبق دستور پزشك مصرف كنید
4- فهرست اشتهابرانگیز – غذاي 

مریض – جانشین – بانگ
مع��روف  ب��ازي   – كوش��ش   -5

هندوان – روایت كننده
6- خداي هندوان – كش��وري در 

آفریقا – از ویتامین ها
7- گه��واره – متح��د، بیگان��ه – 

شكوه گوي جدایي ها – آموزش
8- اسرار خود را به دیگران گفتن

9- با حرص آی��د – قوم ایراني – 
دلیل، باعث – گروه ویژه

10- كلم��ه ش��گفتي – از ل��وازم 
آرای��ش خانم ه��ا – غ��ذاي محلي 

تبریز
11- زد و خورد – مركز ویتنام – 

صداي درد
12- رش��د كردن – ستاره شناس – 

مساوي – چغندر پخته
پس��ر   – برق��رار  ثاب��ت،   -13

یعقوب نبي)ع( – تنبل
14- نق��ل ك��ردن حدی��ث از ق��ول 
پیغمبر و امامان – همیش��ه – هدف 

تیر
15- محصل – از غذاهاي ایراني

 عمودي:
1-یك��ي از صیفي ج��ات – كریم و 

سخي
2- حریص – نمونه – كاغذ س��فت 

و ضخیم
3- افسون – رنگ كبود – 

گردیدن و چرخیدن
4- پش��یماني – پانص��د 
هزار قدیم – الهه خورشید 

– زخم
5- دس��تبند زنانه – گاز 
موجود در سطح خورشید 

– خمیدگي كاغذ
6- ابریش��م خام – نوعي 

معالجه
7- عیب و نقص – جلوي 

مو – نوعي ورزش رزمي
8- خویشي – آدم بسیار 
 – ج��دي  و  س��ختگیر 

هماهنگ

9- ض��د نزول – باقي گذاش��تن – 
قیمت بازاري

10- س��خن گفتن با لحن و ش��یوه 
خوشایند – حرف همراهي عرب

11- از احشام – بي دین – از ظروف 
آزمایشگاهي

12- كشور عجایب – سمت و سو – 
مسابقه اتومبیلراني – سوره مردم

13- مرد عارف – زاپاس – قس��مي 
چراغ

14- جن��گ و پی��كار – مؤس��س، 
مسبب – یار سالمان

15- درون ص��دف – از آثار تاریخي 
و دیدني اصفهان

 افقي:
1-عنصر شیمیایي فلزي سنگین – 

نویسنده بابالنگ دراز
2- زمین خش��ك – پابرجا – مركز 

ژاپن
3- مغ��ازه لباس فروش��ي – خودرو 

ایراني – وبگاه
4- خداي من – ماه س��ریاني – نوار 

و تار – كار برجسته
5- جع��د م��و – رش��ك ورزیدن – 

خواهش كردن
6- مقابل تني – عابد – توان

7- كبوتر دش��تي – جامعه ش��ناس 
 – ش��یریني  نوع��ي   – فرانس��وي 

مالمت
8- پهن��ه اي آبي در س��مت غربي 

دریاي مدیترانه
9- مه��ار ش��تر – ی��ار خ��وش! – 

مأیوس – بیماري اعیان
10- عدد پیش��تاز – پسر گودرز – 

لوح
11- با مال آید – گلزن سابق رئال 

– اثر چربي
 – خ��ودرو  نوع��ي   – بی��م   -12
ویتامیني در شلغم – حرف هشتم 

یوناني
13- واحد پول چین – وقت گذراني 

– غوطه ور
14- آش��فته – قوم تركمن – یكي 

از بخش هاي اوستا
15- اثري از خوان رامون خیمه نز 

اسپانیایي – سرب سیاه
 عمودي:

1-نوع��ي بیم��اري عفون��ي و گاهي 
كشنده ویروسي در حیوانات – مركز 

الئوس
2- راننده كش��تي – سند – اصلیت 

»راگو«
3- دنیا – كال – جمع مسئله

4- مخفیانه – پش��تیبان – شهر توت 
– گوالیدن

5- نوار ضبط صوت – از انگش��تان – 
شانه نساجي

6- مذك��ر – نام ش��عري رمانتیك از 
آلفرد تني سن

7 – نش��انه اس��م مصدر – پارچه اي 
گرانبها – بي خرد 

8- ج��رأت، بي باكي – نوعي تن پوش 
– هدیه اي به عروس

9- نوعي آبگوش��ت – پس��ر مازني – 
تازه

10- ن��ام فرنگ��ي آمار – 
پائین حوض

11- اثر س��اموئل بكت – 
همخانه – آهسته و آرام

12- م��اچ آب��دار – چانه 
گیالني – كاهل – جد

13- طایف��ه باس��تاني – 
پنبه داخل دوات – دریغ 

خوردن
ب��رگ  در  م��اده اي   -14
چ��اي – خدمتكار مرد – 

كشوري در اروپا
هلن��د  در  ش��هري   -15
– تركیب قن��د با یكي از 

اسیدهاي فلزي
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انفجار »مين« در ايالم باز هم قرباني گرفت
مدیرکل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران استان 
ای��الم گفت: انفجار مین در ن��وار مرزی ایالم باز 
قربان��ی گرفت و یک نف��ر از هموطنان عزیزمان 

جان خود را از دست داد.
مراد روش��نی اظهار داش��ت: دو ت��ن از افراد 
مرکز مین زدایی در حین پاکسازی منطقه غرب 
رودخانه دویرج ب��ا مین ضد تانک برخورد کرده 
که یکی از آنان بش��دت مجروح و دیگری نیز به 

درجه رفیع شهادت نائل آمد. 
وی ادام��ه داد: آیت اهلل س��لیمان دوس��ت در 
حین پاکسازی میادین مین به جا مانده از دوران 
دفاع مقدس به مین ضد تانک برخورد کرده و بر 
اثر انفجار مین به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 
 این مسئول اضافه کرد: شهید سلیمان دوست 
از نیروهای بازنشسته سپاه پاسداران بوده که در 

دوران دفاع مقدس در جبهه  نبرد حق علیه باطل 
منش��أ ایثارگری های فراوانی بوده است.  روشنی 
تصری��ح کرد: افزون بر این دیگ��ر همکار وی به 
نام اردالن احمدی نیز بش��دت مجروح ش��ده و 
در حال حاضر برای مداوا به مراکز درمانی اعزام 

شده است. 
بقای��ا و م��واد منفجره به جا مان��ده از دوران 
دف��اع مقدس بخش عم��ده  ای از نوار مرزی بین 
دو کش��ور ایران اس��المی و عراق را در بر گرفته 

است. 
 بر این اس��اس رزمندگان دوران دفاع مقدس 
ب��ر اس��اس تکلیف در قال��ب مراک��ز مین زدایی 
نس��بت به پاکس��ازی این مناطق اقدام کرده که 
ه��ر از چندگاهی تعدادی از آن��ان زخمی و یا به 

درجه رفیع شهادت نائل می شوند. 

اخالق رسانه اي 
مقوله اي است كه 
دست اندركاران 
رسانه ها بايد 
داوطلبانه و 
براساس نداي 
وجدان و فطرت 
دروني در انجام 
كار حرفه اي بدون 
آن كه الزام خارجي 
داشته باشند يا 
در صورت تخلف، 
مجازات شوند، آن 
را رعايت كنند. 
يكي از ايرادهايي 
كه در مورد »اخالق 
رسانه ها« مطرح 
مي شود، كلي بودن 
اين مفهوم و ابهام 
در آن است

روابط عمومي ش��ركت بیم��ه دي به دنبال درج 
مطلبي در صفح��ه 15تاریخ 7 تیر91 روزنامه  
ب��ا عنوان »بازنشس��تگان ناراض��ي از بیمه تكمیلي 
درمان« جوابیه اي ارسال كرده است كه جزئیات آن 

را در ذیل مي خوانید: 
همانطور كه در گزارش اش��اره ش��د برخورداري 
از بیمه تكمیلي درمان از اساس��ي ترین و مهمترین 
و  بازنشس��تگان  بهداش��تي  و  درمان��ي  نیازه��اي 
مس��تمري بگیران صندوق تأمین اجتماعي اس��ت 
و بیمه هاي درماني در كش��ور براس��اس آمار بیمه 
مركزي جمهوري اس��المي ای��ران معمواًل با ضریب 

خسارت بیش از 100درصد روبه رو است.
ط��رح بیمه مكمل درمان سراس��ري در كش��ور 
براي بازنشستگان محترم صندوق تأمین اجتماعي 
براي نخستین بار از سوي كانون بازنشستگان كشور 
انجام پذیرفت و قطعًا اجراي این امر مهم كه تعداد 
بیمه ش��دگان بیش از بیمه طالیي فرهنگیان است، 
با رضایت نس��بي هم��راه بود، اما ای��ن مهم داراي 
كاستي ها و نواقصي هم خواهد بود كه در سال هاي 
آین��ده با تجربه به دس��ت آمده ب��ه حداقل خواهد 

رسید.
ش��ركت بیمه دي ب��ا توجه به رس��الت خود در 
س��ال90 در مناقص��ه كانون ها ش��ركت ك��رد و در 
بین ش��ركت هاي بیمه اي برنده مناقصه ش��د و این 
دور از انصاف و عدالت اس��ت كه در این باره شائبه 
تباني مطرح ش��ود. این حق براي شركت بیمه دي 
و كانون ها ب��ه منظور احقاق حقوق خود در مراجع 

ذیربط محفوظ است.
همچنین براس��اس ج��دول خدم��ات پرداخت 
هزینه هاي بیمارستاني و پاراكلینیكي بازنشستگان 
براساس درخواست و متناسب با حق بیمه دریافتي 
پرداخ��ت مي ش��ود و با اس��تعالم از بیم��ه مركزي 
جمهوري اس��المي ایران مشخص مي شود كه نرخ 

ارائه شده، كمترین نرخ در سطح كشور است.
ب��ه عالوه ذكر این نكته ضروري اس��ت كه بیمه 

دي براي رفاه حال بازنشستگان یكي از شركت هاي 
كمك رس��ان در س��طح كش��ور را براي تسریع در 
ام��ور خدماتي به هم��كاري فراخوان��د كه موجب 
رضایتمندي بازنشستگان در زمینه معرفینامه هاي 
بیمارس��تاني به صورت شبانه روزي شد و تا نگارش 
این جوابیه حداقل 70 هزار معرفینامه صادر ش��ده 
كه اگر پوشش هر معرفینامه فقط 30 میلیون ریال 

باشد مي توان به سطح خدمات ارائه شده پي برد.
در این زمینه براي این كه این عزیزان مراجعات 
مس��تمر به مراكز بیمه دي نداش��ته باشند، كارت 
شتاب براي همه سرپرستان صادر و تحویل شد كه 
در انتهاي هر هفته مبالغ پرداختي به این حساب ها 

واریز مي شود.
ب��ا توجه ب��ه این ك��ه بیمه گ��ذار این ق��رارداد 
كانون هاي بازنشس��تگان در سطح كشور هستند و 
این كانون ها به ش��كل خودج��وش و مردمي اداره 
مي ش��وند، لذا توقع دریافت دیتاي مناسب از آن ها 
نیست و به همین علت اطالعات دریافتي از كانون ها 
با اشكاالت عدیده اي روبه رو بود كه این امر موجب 

بروز اختالل در خدمات رساني شده است.
همچنین براس��اس توافق با كانون ها مدت 2 ماه 
براي منصرفین این قرارداد لحاظ شد كه این مدت 
به درخواست كانون ها به 6 ماه افزایش یافت. در این 
زمینه چنانچه بیمه ش��ده اي به هر علت درخواست 
عدم پوش��ش را داشت، مي توانس��ت به كانون خود 
مراجعه و وجه كس��ر ش��ده بابت حق بیمه خود را 

دریافت كند.
در این قرارداد عالوه بر پوش��ش درمان، پوشش 
بیم��ه عم��ر و حادث��ه وبیم��ه آتش س��وزي منازل 
بازنشستگان صورت گرفت كه در این خصوص این 

پوشش به صورت رایگان دراختیار قرار گرفت.
همانط��ور كه در این مطلب از ق��ول مدیرعامل 
محترم ش��ركت بیمه دي نقل ش��ده، اراده موجود، 
نش��انگر عزم ش��ركت ب��راي كس��ب رضایتمندي 

بازنشستگان محترم است.

در جوابیه شركت بیمه دي آمده است: حق بیمه 
دریافتي از كانون ها با تأخیر بیش از 2 ماه در اختیار 
بیمه دي قرار مي گیرد، اما ش��ركت خود را موظف 
به خدمات رس��اني مي داند و به منظور اطالع رساني 
خدم��ات درماني بازنشس��تگان اقدام ب��ه تهیه 10 
برنامه 10 دقیقه اي در س��یماي جمهوري اسالمي 
ای��ران )ش��بكه 1 قبل از اخبار سراس��ري( كرد كه 
مورد تقدیر بیمه مركزي جمهوري اس��المي ایران 
نیز قرار گرفته اس��ت. قطعًا آگاهان به فعالیت هاي 
بیمه اي مي دانند كه اطالع رس��اني به بیمه گذاراني 
كه ضریب خسارت قرارداد آنان بیش از 100 درصد 

است، نشانگر چیست.
به این منظور براي اطالع بازنشس��تگان نس��بت 
به تهیه راهنماي بیمه درمان تكمیلي بازنشستگان 
تأمین اجتماعي به صورت رایگان كرد كه در اختیار 
كلیه كانون ها قرار گرفت و به همین منظور س��ایت 
اینترنتي راه اندازي شده و به صورت مستمر به این 

عزیزان در سراسر كشور اطالع رساني مي شود.
ط��رح بیمه مكمل درمان براي نخس��تین بار از 
س��وي صندوق بازنشس��تگان تأمین اجتماعي و با 
تعهد بیمه دي انجام ش��ده اس��ت و ب��دون تردید 
تجمیع این پوشش در گستره سراسر كشور اقدامي 
بسیار بزرگ و نیازمند ایجاد یك نوع مفاهمه میان 

طرفین است.
به اعتقاد بیمه دي، اطالع رساني و آگاهي بخشي 
به بازنشس��تگان محترم مهمتری��ن عامل در ایجاد 
همكاري متقابل و به تبع آن بهره مندي از خدمات 
است و اینكه بازنشستگان از میزان تعهدات و نحوه 
برخورداري از آن اط��الع یابند منجر به هزینه كرد 
آنان براس��اس آن تعهدات مي شود. در این شرایط 

بدون شك خدمات رساني هم تسهیل خواهد شد.
لذا از رس��انه وزین  انتظار م��ي رود در این 
زمینه یعني در مسیر آگاهي بخشي به بازنشستگان 
به منظور چگونگ��ي برخورداري از خدمات بیمه اي 

گام بردارد و بیمه دي را در این مسیر یاري كند.
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جدول ویژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 5122حل جدول عادی شماره 5122

یک جدول با دو شرح
جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و 5123

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

13

رسانه هاي دروغ پرداز امنيت و آبروي افراد را نشانه گرفته اند15
 هيچ رس�انه اي در مقامي نيست كه عليه كسي جوس�ازي كند و آبروي افراد را بازيچه قرار 

دهد، چرا كه با چاپ يك عكس يا مطلب به حقوق فردي و اجتماعي افراد تعرض مي شود

16 تدفين شهداي گمنام در 59 دانشگاه كشور14
  سهم دانشگاه پيام نور در راه اندازی کانون  های علمی- فرهنگی بيش از ساير 

دانشگاه ها است. 

همه ماجرا از يك سفر آغاز شد، سفري كه 
قرار بود دلمان را دوباره به سرزميني گره بزند 

كه روزي با رفقايمان همه قول و قرارهايمان 
را در آن به رسم امانت گذاشته بوديم، اما 

سرنوشت جوري رقم خورد كه قرارمان پس 
از سال ها بي قراري به وديعه اي تبديل شد كه 

حاال وقت پس دادنش بود ...
صفحه 15 

 سازندگان ديروز مين، تحريم كنندگان امروز مين زدايي

84 كش��ور جه��ان از جمله ای��ران به عنوان دومین كش��ور پس از مصر از 
نظر دارا بودن بیش��ترین حجم مین، در حالي درگیر پاكس��ازي و ایمن سازي 
مناطق خود هس��تند كه این سالح كش��نده در هر 22 دقیقه جان یك نفر را 

مي گیرد.
ای��ن كه بیش از 80 درصد قربانیان مین كه براس��اس آخرین آمار ش��مار 
س��االنه آنها 15 تا 20 هزار كش��ته و مجروح در س��ال اس��ت، غیرنظامیان و 
متأس��فانه كودكان هس��تند، فاجعه اي اس��ت كه هیچ كش��وري نمي تواند و 

نتوانسته است به راحتي از كنار آن بگذرد.
هرچند كه اكنون از 16 میلیون مین كاش��ته ش��ده به وس��یله رژیم بعثي 
عراق كمتر اثري در كش��ور مانده، اما همین 684 كیلومترمربع آلوده به مین 

هم جان بسیاري از ایراني ها را با خطر مواجه كرده است.
در این میان ش��اید مهمترین مسئله اي كه بتواند به كشورهاي در معرض 
خطر مین كمك كند همكاري هاي جهاني براي پاكس��ازي كش��ورهاي آلوده 
به مین باش��د و صدالبته كه نمي توان به نقش س��ایر كشورهایي كه مین هاي 
ساخته شده به وسیله آنها در مناطق آلوده سایر كشورها وجود دارد، بي توجه 

بود.
پر بیراه نیست; كشورهاي طرف جنگي كه با استثمار كشور مقابل مناطق 
آن را ب��ه مین آلوده كرده اند، باید در پاكس��ازي آنها به عنوان مس��ببان این 
آلودگي و از بین رفتن ش��مار بسیاري از افراد به دست آنها، مشاركت اساسي 
داش��ته باشند یا دس��ت كم مانعي براي این كش��ورها فراهم نكنند و در این 
زمینه س��ازمان هاي بین المللي در افزایش این همكاري ها نقش اساسي را ایفا 
مي كنند، این در حالي اس��ت كه متأس��فانه نه فقط كمك ها و همكاري هاي 
بین المللي در زمینه پاكسازي كشورهاي آلوده به مین قابل توجه نبوده است، 
بلكه گاه برخي كش��ورها با اعمال تحریم هاي سیاسي و غیرانسان دوستانه از 
ارائه تجهیزات و كمك هاي بشردوس��تانه به كش��ورهاي آلوده به مین پرهیز 
مي كنند و به عنوان نمونه مانع دسترس��ي این كش��ورها به نرم افزار سیس��تم 

مدیریت اطالعات عملیات مین زدایي مي شوند.
هرچند این تحریم ها دس��ت كم در مورد كشورمان هیچ وقت كارساز نبوده 
و در نهایت ایران موفق به ساخت چنین نرم افزاري شده، اما قطعًا با تقویت و 
افزایش همكاري ها در سطح بین المللي است كه شاهد حذف مین از بسیاري 

كشورهاي درگیر این مشكل خواهیم بود.
البته ایران به این كمك ها دل نبسته، چه در غیر این صورت اكنون به این 

همه توفیق در حذف زمین هاي آلوده به مین نمي رسیدیم.

شرایط کنونی کشور نيازمند همگرایی و همدلی بيشتر رسانه هاست
 کشور ما در شرايطی نيست که هر رسانه ای هر خبر يا تحليلی را منتشر کند که با مصالح 

نظام و منافع ملی سازگاری نداشته باشد

   صفحه 14
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مينا تاج بخش

جوابيه بيمه دي به مطلب »بازنشستگان ناراضي از بيمه تكميلي درمان«

معاون مطبوعاتي وزیر ارشاد در گفت وگوی تفصيلي با روزنامه  :

مطبوعات سياه نما نيستند 
سياست پيشگان فضا را تيره می کنند

یادداشت

 افقي:
1- نسبت همس��ران دو خواهر – 
یك��ي از آثار ملي ای��ران مربوط به 

دوره صفوي و در جنوب گرمسار
2- ره��ا – كش��اورز – حش��ره اي 

شیرین!
3- سس��ت رأي – جس��ت وجو – 

طبق دستور پزشك مصرف كنید
4- فهرست اشتهابرانگیز – غذاي 

مریض – جانشین – بانگ
مع��روف  ب��ازي   – كوش��ش   -5

هندوان – روایت كننده
6- خداي هندوان – كش��وري در 

آفریقا – از ویتامین ها
7- گه��واره – متح��د، بیگان��ه – 

شكوه گوي جدایي ها – آموزش
8- اسرار خود را به دیگران گفتن

9- با حرص آی��د – قوم ایراني – 
دلیل، باعث – گروه ویژه

10- كلم��ه ش��گفتي – از ل��وازم 
آرای��ش خانم ه��ا – غ��ذاي محلي 

تبریز
11- زد و خورد – مركز ویتنام – 

صداي درد
12- رش��د كردن – ستاره شناس – 

مساوي – چغندر پخته
پس��ر   – برق��رار  ثاب��ت،   -13

یعقوب نبي)ع( – تنبل
14- نق��ل ك��ردن حدی��ث از ق��ول 
پیغمبر و امامان – همیش��ه – هدف 

تیر
15- محصل – از غذاهاي ایراني

 عمودي:
1-یك��ي از صیفي ج��ات – كریم و 

سخي
2- حریص – نمونه – كاغذ س��فت 

و ضخیم
3- افسون – رنگ كبود – 

گردیدن و چرخیدن
4- پش��یماني – پانص��د 
هزار قدیم – الهه خورشید 

– زخم
5- دس��تبند زنانه – گاز 
موجود در سطح خورشید 

– خمیدگي كاغذ
6- ابریش��م خام – نوعي 

معالجه
7- عیب و نقص – جلوي 

مو – نوعي ورزش رزمي
8- خویشي – آدم بسیار 
 – ج��دي  و  س��ختگیر 

هماهنگ

9- ض��د نزول – باقي گذاش��تن – 
قیمت بازاري

10- س��خن گفتن با لحن و ش��یوه 
خوشایند – حرف همراهي عرب

11- از احشام – بي دین – از ظروف 
آزمایشگاهي

12- كشور عجایب – سمت و سو – 
مسابقه اتومبیلراني – سوره مردم

13- مرد عارف – زاپاس – قس��مي 
چراغ

14- جن��گ و پی��كار – مؤس��س، 
مسبب – یار سالمان

15- درون ص��دف – از آثار تاریخي 
و دیدني اصفهان

 افقي:
1-عنصر شیمیایي فلزي سنگین – 

نویسنده بابالنگ دراز
2- زمین خش��ك – پابرجا – مركز 

ژاپن
3- مغ��ازه لباس فروش��ي – خودرو 

ایراني – وبگاه
4- خداي من – ماه س��ریاني – نوار 

و تار – كار برجسته
5- جع��د م��و – رش��ك ورزیدن – 

خواهش كردن
6- مقابل تني – عابد – توان

7- كبوتر دش��تي – جامعه ش��ناس 
 – ش��یریني  نوع��ي   – فرانس��وي 

مالمت
8- پهن��ه اي آبي در س��مت غربي 

دریاي مدیترانه
9- مه��ار ش��تر – ی��ار خ��وش! – 

مأیوس – بیماري اعیان
10- عدد پیش��تاز – پسر گودرز – 

لوح
11- با مال آید – گلزن سابق رئال 

– اثر چربي
 – خ��ودرو  نوع��ي   – بی��م   -12
ویتامیني در شلغم – حرف هشتم 

یوناني
13- واحد پول چین – وقت گذراني 

– غوطه ور
14- آش��فته – قوم تركمن – یكي 

از بخش هاي اوستا
15- اثري از خوان رامون خیمه نز 

اسپانیایي – سرب سیاه
 عمودي:

1-نوع��ي بیم��اري عفون��ي و گاهي 
كشنده ویروسي در حیوانات – مركز 

الئوس
2- راننده كش��تي – سند – اصلیت 

»راگو«
3- دنیا – كال – جمع مسئله

4- مخفیانه – پش��تیبان – شهر توت 
– گوالیدن

5- نوار ضبط صوت – از انگش��تان – 
شانه نساجي

6- مذك��ر – نام ش��عري رمانتیك از 
آلفرد تني سن

7 – نش��انه اس��م مصدر – پارچه اي 
گرانبها – بي خرد 

8- ج��رأت، بي باكي – نوعي تن پوش 
– هدیه اي به عروس

9- نوعي آبگوش��ت – پس��ر مازني – 
تازه

10- ن��ام فرنگ��ي آمار – 
پائین حوض

11- اثر س��اموئل بكت – 
همخانه – آهسته و آرام

12- م��اچ آب��دار – چانه 
گیالني – كاهل – جد

13- طایف��ه باس��تاني – 
پنبه داخل دوات – دریغ 

خوردن
ب��رگ  در  م��اده اي   -14
چ��اي – خدمتكار مرد – 

كشوري در اروپا
هلن��د  در  ش��هري   -15
– تركیب قن��د با یكي از 

اسیدهاي فلزي

123456789101112131415

يگنرفتوتناتسهل1

اوماكركاشاركا2

داوسفسويينوتل3

ومنالكيبرداب4

اهيقفندينشرا5

رساتلداسانتز6

هرتددهمرويوي7

نوخالاونوخالا8

مانبميسسنهلچ9

ولامهافادنام10

نخزرابمماراب11

يورويسرانهگا12

تداشرهرعنرازت13

ورباربوننكنام14

روطقلپراجيبتفه15

123456789101112131415
وگوداگاوسوساگپ1

اينوگراهاانزا2

رتاشلملمگنرين3

ييناينتبلودك4

اهگنلاراخبهر5

نارتاسادنالا6

سلمهاهدرراتس7

هدناوخاننامهم8

ايوجتينجوهام9

ررازابتبرضسگ10

دكرادرمويدخا11

دابييوميلورب12

وكنادبيبهراوا13

للجمانريتينوي14

هيلاوشگنيلوارت15

123456789101112131415
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انفجار »مين« در ايالم باز هم قرباني گرفت
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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 

Easy Sudoku Puzzles 1 
www.printablesudoku99.com 

 
 
 

 
Sudoku 
Puzzle 
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Sudoku 
Puzzle 

2 

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     

عصر ایران : دستگاه گوارش در 
انسان شامل دهان، حلق، مری، 

معــده، روده ی کوچک و روده ی 
بزرگ است روده ی بزرگ شامل 
کولون و رکتــوم )انتهای روده ی 
بزرگ( بــوده و طول آن حدود 5 
فوت یا یک و نیم متر اســت  که 
به قســمت انتهایی آن که رکتوم 
یا راســت روده گفته می شود  و 
حدود 6 تا ۸ سانتی متر طول دارد.
سرطان روده بزرگ یکی از آسیب 
هایی اســت که می تواند زندگی 
انســان ها را به شدت تحت تاثیر 
قرار دهد لذا در رابطه با پیشگیری 
از این آسیب راهکار هایی پیشنهاد 
شده است که مطالعه و به کارگیری 
آنها می توانــد تا حدود زیادی در 
پیشگری از ســرطان روده بزرگ 

موثر باشد.
دکتــر جــواد غروبی دانشــیار و 
متخصصــص جراحی عمومی در 
گفت و گــو با عصر ایران در مورد 
پیشگیری از ابتال به سرطان روده 

گفت: 
معموال خطر ابتال به سرطان روده 
بزرگ بعد از 50 سالگی  افزایش 
پیدا مــی کند اما بــا رعایت 12 
اصل می توان از ابتال به ســرطان 

کولورکتال پیشگیری کرد.
وی ادامه داد: 

رفتار و عاداتی که نقش پیشگیری 
از ســرطان کولون و رکتوم )روده 

بزرگ( 
دارنــد،  را 
مشــابه بــا رفتار و 
عادات توصیه شده برای پیشگیری 
از بیماری های قلبی نیز هستند.
رعایت این توصیــه ها می تواند 
نقش زیادی درپیشــگیری از این 

سرطان ایفا کند.
•

1- سیگار نکشید:
اغلب مردم ســیگار کشیدن را به 
عنوان عامل حمالت قلبی و سرطان 
ریه می دانند ولی باید ســرطان 
روده را نیز به این لیســت اضافه 
نمایند. افراد ســیگاری نسبت به 
غیر سیگاری ها، 1۸ درصد شانس 
بیشتری برای ابتال به سرطان روده 
دارند و همچنین احتمال مرگ و 
میر در بیماران سیگاری به علت 
کنســر کولورکتــال، 25 درصد 
بیشتر از بقیه ی مبتالیان به این 
بیماری است. کسانی که حداقل 
40 ســال سیگاری بوده و یا قبل 
از سن 40 سالگی سیگار را ترک 
نکرده اند،  50-30 درصد بیشتر از 
غیر سیگاری ها در معرض ابتال به 

سرطان روده  هستند.
•

2- گوشت قرمز کمتر بخورید

مصرف بیش از حد گوشت قرمز  
ســبب آســیب روده می شــود. 
همچنین  رژیم های سنگینی که 
حاوی گوشــت خوابانده شده در 
نمک هستند مانند گوشت کبابی 
)دودی یا اســموکی( ویا فرآورده 
های گوشتی مثل سوسیس، هات 

داگ و بیکن توصیه نمی شود.
پیشنهاد می شود مصرف گوشت 
قرمز به میزان 4 اونس )هر اونس 
معادل حدود 30 گرم است( و 2 

بار در هفته محدود شود. 
عــالوه بر آن بهتر اســت چربی 
گوشت گرفته شــده، به قطعات 
کوچکتر تقسیم شده و در گریل 

پخت نشود.
•

3- مصرف مشروبات الکلی
مصرف مشــروبات الکلی، سبب 
افزایش خطر ابتال به سرطان روده 
می شــود. اســتفاده از مشروبات 
الکلی ریسک ابتال به سرطان روده 
بــزرگ را بیــش از از 52 درصد 

افزایش می دهد.
•

4- دریافت به اندازه ویتامین دی 
و کلسیم:

دریافت مقدار کافی از کلســیم و 
ویتامین دی برای پیشــگیری از 

12روش برای کمک به پیشگیری از سرطان روده

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

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

سرطان روده بزرگ کمک کننده 
است ولی در مصرف آن نباید زیاده 
روی کرد. 1000 میلیگرم کلسیم 
برای خانم هــا و آقایان 19 تا 50 
ســاله به طور روزانه الزم اســت. 
مصرف 1200 میلی گرم کلسیم 
روزانه بــرای خانم های باالی 50 
سال و آقایان باالی 70 سال توصیه 
می شــود. روزانه 600 واحد بین 
المللی ویتامیــن دی برای زنان و 
مردان تا سن 70 سالگی الزم بوده 

و بعد از 70 سالگی باید ۸00 واحد 
بین المللی ویتامین دی دریافت 

کنند.
•

5-از چاقی پرهیز کرده و تناسب 
اندام داشته باشید

چاقی بــه عنوان عامــل افزایش 
ریســک ابتال به ســرطان روده، 
خصوصا در آقایان است. شواهدی 
وجود دارد که چاقی شکم ممکن 
است به عنوان فاکتور کلیدی باشد. 

مردان زیر 50 سال با چاقی شکم 
و پهلوها، به اندازه ی مردان با سن 
باالتر از 50 ســال، از خطر ابتال 
به ســرطان کولورکتال برخوردار 
هســتند. چاقی عالوه بر افزایش 
باعث  کولورکتال،  کنسر  ریسک 
افزایــش خطر ابتال بــه دیابت و 

بیماری های قلبی نیز می شود.
•

6-توت سیاه بخورید! 
توت ســیاه اثر پیشگیرانه ی در 
ابتال به ســرطان روده بزرگ دارد 
محققین با مطالعات آزمایشگاهی  
مطــرح کــرده اند کــه خوردن 
توت ســیاه باعث کاهش کنسر 
بزرگ(  کولورکتال )سرطان روده 
می شــود. خوردن ســبزیجات و 
میوه ی فراوان نیز شانس ابتال به 
سرطان کولورکتال را کم می کند.

•
7- ورزش کنید!

اگر واقعا خواستار کاهش خطر ابتال 
به ســرطان روده هستید، ورزش 
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اعتراضاتی که منجر به  دستگیری 
چندین معترض در ســال 2014 
شــد. اما این اعتراض تمام جامعه 
ترکیه نبود. تعدادی از کارشناسان 
آموزشی و جامعه شناسان با تغییر 
نظام آموزشــی در ترکیه موافق 
بودنــد. وزیر آمــوزش ترکیه هم 
علت گسترش مدارس امام خطیب 
را به خاطــر تقاضای خانواده های 
محافظــه کار و مذهبــی بــرای 

گسترش این مدارس اعالم کرد.
اســتادیار  جایــر،   کنعــان 
بیلگی  دانشــگاه  جامعه شناسی 
استانبول، در مقاله ای با عنوان »در 
ترکیه مدارس مذهبی پایگاه خود 
را به دســت می آورند«، در مورد 
مدارس امام خطیب می نویســد: 
»این مــدارس می توانند تاثیرات 
مثبتی بگذارند و مذهب و مدرنیته 

را کنار هم قرار دهند.«
اما بخشی از مردم ترکیه با اجباری 
شــدن آموزش کتاب های دینی و 
تدریس قرآن به فرزندان شــان در 
مدارس دولتی مخالف هســتند. 
اســتدالل آن ها این است که این  
شیوه آموزشــی، کودکان آن ها را 
به مسیر دیگری خواهد برد، چون 

بیش ترین وقت ایــن کودکان در 
مدارس سپری می شود.

محمد، یک کارگر نانوایی در ترکیه 
است و روزی 12 ساعت با دستمزد 
1500 لیــر در ماه کار می کند. او 
یــک پســر و یک دختــر دارد و 
نمی خواهد دخترش را به مدارس 
بفرســتد. محمد  امام خطیــب 
در مورد اســالمی شــدن فضای 
آموزشــی مدارس می گوید: »من 
که نمی گویم مسلمان نیستم، اما 
در خانه ام مسلمانم، در عید قربان 
مسلمانم، نه در میخانه و خواندن 
ریاضی و فیزیک. من نمی خواهم 
دخترم محجبه شود و در مدرسه 

قرآن بخواند.«
بخشی از اپوزیسیون چپ ترکیه، 
بسته شــدن روزنامه های منتقد 
توســط دولت و بازداشت کاربران 
توییتر در ترکیه را نتیجه اسالمی 
شدن فضای جامعه توسط حزب 

عدالت و توسعه می داند.
اولجان کمال، فعال سیاسی ساکن 
آنکاراست که در مورد افزایش تعداد 
روزنامه ها و رســانه های اسالمی  
می گوید: »تلویزیون را که روشن 
می کنم، خطیب فالن مسجد آمده 

و موعظه می کند. 10 سال پیش در 
ترکیه از این خبرها نبود. سریال ها 
را جدیدا طوری می سازند که آدم 
بد داستان یک بی دین تبهکار است 
و آدم خــوب هم نماز می خواند و 
موعظه می کند. ایــن وضع قابل 

تحمل نیست.«
جیالن یگین سو، روزنامه  نگار اهل 
ترکیه در گزارش مفصلی به تاریخ 
16 دســامبر 2014 در روزنامــه 
نیویورک تایمز می نویسد: »در 12 
سال گذشته به تدریج مذهب برای 
تغییر شکل جامعه ترکیه از طرف 

دولت تزریق شده است.«
آمار و نشانه های موجود در جامعه 
ترکیــه هــم این گفتــه جیالن 
یگین ســو را تایید می کنند، هر 
چند که دولت در اسالمی کردن 
فضای جامعه ترکیه تنها نیست. 
بخشی از منتقدان دولت در ترکیه 
معتقدند که اردوغان توانسته است 
بخش خفته جامعه را که اسالمی و 
محافظه کار هستند، با سیاست های 

خود همراه کند.
)زمانه(

همــدردی
دوستان دیرین و  ارجمند 

سرکار خامن کارولین معصومی
عزیزان سوگوار 

همدردی واژه کوچکی ست 
در برابر غم بزرگ از دست دادن هنرمندی متعهد به اصالت 

و عاشق ایران زمین.
برای خانواده بزرگوار استاد علی اصغر معصومی فقید 

آرامش و صبر آرزومندیم.

اجنمن فرهنگی اجتماعی همدالن

همــدردی
دوستان گرامی، سرکار خامن کارولین معصومی

ترگل و بابک عزیز
تسلیت قطره ای است در برابر این غم بزرگ 

صبری عظیم و آرامش برای بازماندگان آن استاد بی جانشین و چیره دست آرزومندیم
برای شما و فرد فرد بازماندگان، آرزوی آرامش، شکیبایی و بهروزی داریم. 

شهناز مهاجر و خانواده 

 یادبود
با نهایت اندوه 

به آگاهی دوستان می رسانیم 
مراسم یادبود همسر و پدر دلبندمان

استاد علی اصغر معصومی
که بامداد روز یکشنبه 24 ژانویه از میان ما رفت، 

در روز جمعه 19 فوریه 2016  
از ساعت 5  تا 8 شب 

در نشانی زیر برگزار خواهد شد:
URGEL BOURGIE

1255 Avenue Beaumont, 
Town of Mont Royal, , QC H3P 2H2

------------------------
Tel.: 438-333-4658

-----------------
به تجلیل زندگی و میراث پربار او خواهیم نشست؛

حضور یاران و دوستارانش مغتنم است.

خانواده معصومی 

         نکوانمحیا�              زهی 

»جمهـوری اسالمی ترکیه«...   << ادامه از صفحه: 13

تراب حق شناس درگذشت
ناصر اعتمادی
26 ژانویــه: تراب حق 
شناس از اعضای اولیه 
ســازمان مجاهدیــن 
ســپس  و  ایران  خلق 
سازمان  مؤسســان  از 
آزادی  راه  در  "پیــکار 
دوشنبه  کارگر"  طبقۀ 
25 ژانویه پس از سال ها 

جدال با بیماری در بیمارستانی 
در حومۀ شهر پاریس در سن 
72 سالگی درگذشت. با مرگ 
او در تبعید، چپ ایران یکی از 

مهمترین شخصیت های تاریخی 
اش را طــی نیم قرن گذشــته از 

دست داد.
تراب حق شناس، به گفتۀ خودش، 
در دورۀ پس از کودتای 2۸ مرداد 
1332 به اندیشۀ تغییر و در نتیجه 
به سیاست روی آورد. او در خانواده 
ای سنتی و پایبند به مبانی مذهبی 
در جهرم به دنیا آمد. پدرش دامدار 
کوچکی بود و غالب کارهای این 
دامداری از کودکی به دوش تراب 
حق شناس بود. او از همین دوران 
طعم زندگی محقر را چشید و از 
شکوه این زندگی محقر فلسفه ای 
برای خود ساخت که لحظه ای از 

آن فاصله نگرفت. 
تراب حق شــناس تا واپسین دم 
حیات سادگی و متانت و فروتنی 
یک روســتایی را داشت، هر چند 
ســاعتی گفتگو با او کافی بود تا 
عمق دانش و تجربیات مهم او را 

نه فقط در سیاست، بلکه در حیطه 
هــای تاریخ و ادبیــات زبان های 

فارسی و عربی نشان بدهد.
تراب حق شناس در سال 1336 
بــرای گذرانــدن دوره طلبگی به 
حوزۀ علمیه قــم رفت و همزمان 
تحصیالت دبیرستانی اش را ادامه 
داد. برای اولین بار در همین سال 
ها با نام هــای مارکس، انگلس و 
واژه های ماتریالیســم تاریخی و 
دیالکتیک آنهــم در کالس های 
ایدئولوژیک حوزۀ علمیه قم علیه 

مادیگری آشنا شد. 
روحیۀ جســتجوگر تــراب حق 
شناس همواره نجات دهندۀ او از 

بند تعصب و جزم اندیشی بود. 
گــر چه او دیپلم متوســطه را در 
تهران گرفت، امــا از همان دورۀ 
طلبگی در قم به آثار و کتاب های 
مهندس مهدی بازرگان جلب شد. 
به دلیل فقر تراب حق شناس به 

جای رفتن به دانشگاه، 
عالی  دانشســرای  به 
رفت کــه در آن زمان 
کمک هزینــه ای در 
حدود پنجاه تومان به 
دانشجویان بی بضاعت 
می داد کــه البته بعد 
از اعتصاب به دویست 

تومان هم رسید. 
تراب حق شناس از نخستین 
افــراد جوانی بود کــه بعد از 
تشــکیل نهضت آزادی به آن 
پیوســت و همزمان عضویت 
خود را همانند محمد حنیف نژاد 
و سعید محسن و بسیاری دیگر از 
هم نسالنش در جبهۀ ملی ایران 

حفظ کرد. 
از اواخر ســال هــای دهۀ 1340 
تراب حق شناس به عنوان نماینده 
از سوی سازمان مجاهدین خلق 
ایران به کشــورهای عرب حوزۀ 
خلیج فارس مهاجــرت کرد و از 
همیــن دوره پیوندهای عاطفی و 
سیاسی با سازمان های فلسطینی 
از جمله الفتح برقــرار کرد که از 

اهمیت شان هرگز کاسته نشد.
تراب حق شناس در برابر سختی 
ها، نامالیمات و شکست های بی 
شمار همواره ایســتاد. اما، مرگ 
همســرش، پوران بــازرگان، که 
دیوانه وار دوســت اش می داشت 
عاقبــت وی را به زانو درآورد و در 
بند بیماری ای ناعالج گرفتار کرد.

تراب حق شناس پس از پنج 
ALS سال مبارزه با بیماری

درگذشت...
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همــدردی
دوستان دیرین و  ارجمند 

سرکار خامن کارولین معصومی، ترگل و بابک عزیز 
از دست دادن ُدر دوست داشتنی و گرانبهایی، چون استاد، سخت غم انگیز است... 

جای خالیش، بر جان زخم می زند و می ماند... و گریز از آن ممکن نیست... 
استاد علی اصغر معصومی، فقط یک هنرمند و نقاش نبود؛ انسانی بود از جنس اصالت و 

نور. قلم اش، رنگ هایش، دریچه نگاهش، همه و همه عشق به انسانیت 
و به سرزمین مادرش را فریاد می زد...  

یاد و خاطره او همواره در دل های دوستدارانش ماندگار خواهد بود....
جمع کوچک ما نیز صمیمانه در اندوه از دست رفتن ناگهانی استاد عزیز و ارجمندمان 

با شما شریک است.  برای شما و فرد فرد بازماندگان آرزوی آرامش، 
شکیبایی و بهروزی داریم. 

راضیه رضوی، علی اشرف شادپور، شهباز خنعی، حسین صمیمی، 
عباس کرباسفروشان، مریم رحیمی، علی داوری، زهره منافیان، 
محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور 

از شمار دو چشم  یک تن کم                       وز شمار خرد ـهزاران شیب

همــدردی
دوستان دیرین و  ارجمند 

سرکار خامن کارولین معصومی، ترگل و بابک عزیز 
خانواده های محترم سوگوار 

در گذشت نابهنگام و غم انگیز زنده یاد استاد علی اصغر معصومی، 
چهره ی ارجمند و ماندگار دنیای هنر ایرانزمین را به شما عزیزان و کلیه ایرانیان 
فرهنگدوست صمیمانه دل آسایی می گوییم و برای شما و فرد فرد بازماندگان، 

آرزوی آرامش، شکیبایی و بهروزی داریم. 

مهدی غفوری  و خانواده 

از شیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...

دوستان عزیز 
سرکار خامن نسرین اسدی

جناب سرهنگ عباس یحیائی 
خبرپرواز فرزند دلبندتان به جاودانگی، ما را هم متاثر 
نمود. ما را درغم بزرگ خود شریک بدانید. برای شما و 

بازماندگانش سالمتی وشکیبائی آرزو می کنیم.

مرتضی صادقی،  احمد مصطفی لو

 هـمدردی

 هـمدردی
رســید مژده هک ایام غم نخواهد ماند...

دوستان عزیز  و گرامی 
سرکار خامن کارولین )معصومی( 

ترگل و بابک عزیز
عزیزان و خانواده های محترم سوگوار 

درگذشت نابهنگام همسر و پدرارجمندتان

جاودان یاد استاد علی اصغر معصومی 
بر ما و همه عاشقان ایران زمین گران آمد. 

او عمری دراز و پربار بر سر آفرینش هنری سپری کرد. نامش 
پردوام. 

برای فرد فرد شما عزیزان آرامش، سالمت و بهروزی آرزومندیم. 
ما را در کنار خود بدانید. 

لوئیز داداش زاده، تقی حجازی،بنفشه 
حجازی،مهرداد نیکی راد،پریسا سرندی،بابک 

حجازی،مهشیدبازجو،حسین نیکی راد، 
حمیراجباری، مهندس امیرخان خلیلی،

 همایون سر طالیی...
این روزها از هر دریچه ای که می گشایی 

خبری ناگوار به گوش می رسد... 

بعد از خبر فوت ناگهانی رضا احدی، کاپیتان اســبق 
اســتقالل، همان رودی فولر خودمان، کسی که جزء 
اولین لوژیونرها برای بازی به آلمان رفت، اما در پس 
تحوالت دهه 60، کمتر کســی 
در عرصه فوتبال باقی ماند که 
قدر و جایگاه او را به درســتی 
بشناسد، حال به سوگ همایون 
بهزادی، همان همایون ســر 
طالیی خودمان، همان اسطوره 

ی دهه 40 و 50 فوتبال 
پرسپولیس نشسته ایم... 
کسی که هیچ کس یارای 
دفع توپ هایی که با سر 
می زد را نداشت. اما به 
رسم بازی های روزگار، او 
نیز به حاشیه رانده شد و 

کسی جایگاه و منزلت واقعی اش را نشناخت...
پر کردن جای خالی این اسطوره ها محال است محال

راستی تو می دانی این ماه ژانویه چرا اینقدر به درازا 
کشیده است...

یادشان جاودان... 

استاد علی اصغر معصومی
مریم رحیمی

همین حوالی خودمان، در همین 
شــهر آرام مونترال، هنرمندی نام 
آشنا بود که در سکوت زندگی می 

گذراند.
نه اندیشه شهرت داشت و نه هوس 
تجارت و کســب مال. با هنرش 
نفس می کشید و دنیا را از دریچه 

زیبای رنگهایش می شناخت...
آثــارش،  هایــش،  نمایشــگاه 
کتابهایش... حق داری ندیده باشی، 
نشنیده باشی... آخر ما مردمان دنیا 
رسممان همین است که همدیگر 
را تا وقتی زنده ایم گم می کنیم، 
توانایی هــای یکدیگر را قدر نمی 
دانیم و حمایت نمــی کنیم، در 

ســکوت و بی تفاوتی از کنار هم 
می گذریم و فقط یك عصر دلگیر 
یکشنبه، با شــنیدن خبر نبودن 

همدیگر، آهی می کشیم و تمام...
اینجا غربت است... خبر مرگ یاران 
و آشنایان، غریبانه بر دل زخم می 
زند. زخمی ناعــالج.... امان از این 

روزگار. 
استاد علی اصغر معصومی خالق 
تصویرهــای بکر و بــی همتای 
شاهنامه، هنرمند چیره دستی که 
عشق به ســرزمین مادری اش از 
همان روز نخست در تمامی آثارش 
هویدا بود، در ســن ۸2سالگی در 

مونترال دیده از جهان فرو بست.

"پشــت خانه ما، خانه ای متروکه 
ولی با معماری بسیار زیبایی قرار 
داشت که در، دیوار و سقف آن، ُپر 
از نقش و نگار بود. نقش و نگارهایی 
بس زیبا، که هر بار، وقتی به اتفاق 
آن جا می رفتیم،  به  همبازی هایم 
مدت ها با لذت این نقوش را تماشا 
می کردم. بعدها متوجه شــدم که 
پتینــه کاری و بــه کار بردن رنگ 
کهنگی در آثارم، تأثیــری از آن 
دوران اســت، چرا که این ذهنیت 
را بــرای من به وجود آورده که در 
بسیاری اوقات هر چیز که قدمت 

دارد، دارای حرمت است" 
)علی اصغر معصومی(
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بدن سالم یک 
ورزشکار

در ســال هــای اخیر 
عالقمند  جوانــان  اثر 
بــدون  ورزش  بــه 
انتخــاب یــک روش 
ســالم بدن ســازی و 
تقویت عضــالت روی 
محصوالت  مصرف  به 
تقویتــی  تبلیغاتــی 
فرآوردهائی  از  و  آورده 

اســتفاده می کنند که 
دارای شکر بسیار باال از جمله 
نوشــابه های MONSTER و 
REDBULL در کانادا بیش از 
۸5000 نفر ورزشکاران 11 تا 
1۸ ساله درگیر مصرف اینگونه 
تصور  و  محصوالت هســتند 
مــی کنند با اســتفاده از این 
محصوالت متابولیسم بدن خود 

را افزایش داده و به تقویت عضالت 
بپردازنــد. در حالی که از خطرات 
مصرف باالی شــکر در سیستم 
های عصبی و ارگانیک خودآگاهی 
ندارند و از خطراتی که این مواد در 
سالمتی آنان در سنین باال ایجاد 

می کند بی اطالع هستند.
محصــوالت حاوی اســتروئید  و 
پروتئین هــای مصنوعی در آنان 
مشکالتی از قبیل ضعف حسی، 
تغییر در بافت گلبول های سفید 
و در نتیجه کاهش مقاومت بدن 
فراهم می کند. امروزه ثابت شده 
است مصرف بیشــتر از 1/5 گرم 
شــکر در روز عواقب خطرناکی از 
جمله بروز سرطان و بیماری دیابت 

را در بردارد.
مساله دیگر استفاده از محصوالت 
تزریقی اســت کــه آن نیز خطر 
انتقال بیماری HIV ایجاد می کند. 
روش سالم برای تقویت عضالت و 
سیســتم دفاعی بدن استفاده از 
غذاهای حاوی پروتئین و کالری 
مناســب و و پرداختن به ورزش 
هائی از جمله راهپیمائی، دوچرخه 

ســواری و انجــام ورزش های 
سبک در ســالن های بیشمار 
ورزشی می باشد. قبل از اجرای 
ایــن ورزش ها مــی توانند از 
 BOOST NESTLE نوشــابه
گرم  دارای 15   ))HEALTH
پروتئین و 2۸ گرم ویتامین و 
شوکالت  EQUAT 20 گرم 
پروتئین در مغــازه وال مارت 

تا ضمن داشــتن یک بدن سالم 
از عواقــب روانی و عصبی اینگونه 

محصوالت دور ماند.

BASEBALL 
استفانی سووآ

STEPHANIE SAVOIE 
خانم سووآ قهرمان بیس بال بانوان 
کانادا در 4 ســالگی به این ورزش 
عالقمند شــد و سال های پی در 
پی با تمرینــات مرتب خود را در 
رده قهرمانــان دفاعی این ورزش 

و حتــی در ردیف 
آقای راسل مارتین 
 R U S S E L L
قرار   MARTIN

داد.
او در هنگام بازی 
با پوشــش یک 
حفاظتی  ماسک 
و بــا در دســت 
داشتن یک باتون 
دفاعــی و با ضربه 
هــای محکم توپ 
را با ســرعت زیاد و 

فاصله دور می فرستد تا قادر باشد 
خود را به سرعت به محوطه خط 

دفاعی برساند.
خانم سووآ  در مسابقات بین المللی 
2012 در شهر ادمنتون و 2014 
ژاپن برای بار دوم بعنوان بهترین 

بازیکن دفاعی شناخته شد. 
همچنین در بازیهای کوبا، آمریکا، 
ونزوئال و ژاپن از محبوبیت بسیاری 
 SAVOIE برخوردار گردید. خانم
در ســن 26 سالگی تصمیم دارد 
جای خود را بــه بازیکنان جدید 
بدهد و مایل اســت بــه ورزش 
دیگری مثل هاکی روی یخ روی 

آورد.
هر چند که وی در دوران بازیهای 
خود از درآمــد چندانی برخوردار 
نشد، لیکن همواره در این ورزش 
لذت برده و محبوبیت بسیاری در 
بین عالقمندان این ورزش کسب 

نمود.

 لورا گات قهرمان 
اسکی آلپاین 
SKI  ALPINE

 LARA GUT خانم  لــورا گات
اســکی باز 24 ســاله سوئیسی 
برای شانزدهمین بار در کوههای 
»لیبرا« اتریش برنده کاپ اسکی 
آلپاین  گردید. سرعت و زیبائی این 
ورزشکار تمام تماشاچیان را تحت 

تاثیر قرار داده بود.
رقابت های بی نظیر او در کوههای 
بلند Val-d'Isère فرانسه در سال 
2009 که با حرکات بسیار ماهرانه 
و سرعت بی نظیر انجام شد موجب 
گردید ضمن بدست آوردن عنوان 

قهرمانی بعنوان ملکه ســرعت 
شناخته شود.

او قبال هم در کوههای  آسپن 
ASPEN کلورادو آمریکا برتری 
خود را نسبت به دیگر حریفان 

نشان داده بود.
بنابه توصیه مربی پیشین خود 
در نظر دارد بهــار آینده را در 
کوههای Valais شــهر لوران 
سوئیس بگذراند تا ضمن استراحت 
و انجام تمرینات الزم خود را برای 
مسابقات سال 2016 آماده نماید.

پاتیناژ هنری
 کیتلین وی ور 

 Kaitlyn خانــم کیتلیــن وی ور
Weaver و آقــای  انــدرو پوجه 
قهرمانــان   ANDREW POJE
رقص هنری کانادائی برای بار دوم 
در شــهر لیچو Liceu )بارسلون) 
توانســتند با ارائه بهترین رقص و 

بدســت آوردن 1922 امتیاز در 
مقابل حریفان آمریکائی با 1777 

امتیاز برنده این رقابت ها شوند.
ایــن دو قهرمان جــوان و خوش 
اندام به خبرنگاران اظهار داشتند 
که پیشرفت آنان نسبت به سال 
گذشته خیلی بیشتر بوده و از 
اینکه توانسته اند برای بار دوم 
این افتخار را بدســت آورند، 

بسیار خوشحال می باشند.
در رقابت های پاتیناژ طوالنی 
آقایان ورزشــکاران ژاپن مقام 
های اول و ســوم و ورزشکار 
اسپانیائی مقام دوم را نصیب 
خود کردنــد. در ایــن رقابت ها 
 PATRICK آقای پاتریک چــان
CHAN از تورنتو مقام ششــم را 
بدســت آورد. وی در نظر دارد در 
ســال آینده تمرینات بیشتری را 
برای آمادگــی در رقابت ها انجام 

دهد.
•
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ورزشی... 
از  تیز هــوش،  یوســف 
قدیمی ترین ایرانیان جامعه 
ایرانی مونتــرال، قهرمان 
پیشین تیم ملی پینگ پنگ،  
مربی فدراسیون پینگ پنگ 

 ،1۹6۳
ایران  تیم ملــی  قهرمان 
فنی مسابقات جهانی در انگلستان 1۹۷۷میزمسابقات آسیایی درتهران 1۹۷4؛ مشاور سرپرســت کمیته فنی داوران تنیس روی خبرنگارکیهان ورزشی المپیک مونتریال 1۹۷6؛ خبرنگارکیهــان ورزشــی در کلکته 1۹۷6؛ در یوگسالوی 1۹65، چکســولواکی 1۹۷6؛ 

مانیتور تا چشم هایتان باید تقریبًا 
به اندازه طول دســتتان باشــد. 
همچنین باید بتوانید بدون اینکه 
به جلو خم شــوید، از این فاصله 
مطالــب روی مانیتور را به راحتی 

بخوانید.
اگر نتوانیــد از این فاصله مطالب 
روی مانیتور را به خوبی بخوانید، 
سایز فونت کامپیوتر را بیشتر کنید.

•
7. بهتریــن نکته ای که می توانیم 
بشنویم این اســت که مسافرت 
بخــش مهمــی از ســالمت در 

محل کار است.
رفتن به یک مسافرت طوالنی که 
کمکتان کند باتری تــان را دوباره 
شــارژ کنید خیلی مفید اســت. 
ســفر و تعطیالت کمک می کند 
استرستان پایین بیاید و ذهنتان 
از کار برای مدتی منحرف شــود، 
مخصوصًا اگر در محل کار با کسی 
یا چیزی دچار مشکل باشید مثاًل 
یکی از همکارانتان، رئیستان یا یک 

پروژه.
اســترس می تواند سیستم ایمنی 
بدنتــان را مختل کرده و احتمال 
بیمــار شــدنتان را بــاال ببرد و 
خوشــبختانه مســافرت بهترین 

اقدامی است که برای جلوگیری از 
آن می توانید انجام دهید.

•
۸. یــک راه دیگر بــرای تقویت 
سالمت در محل کار این است که 

ساعات طوالنی کار نکنید.
گاهی اوقــات روی کاری کــه در 
دستتان اســت و انجام یک پروژه 
تمرکــز می کنیــد و از تاثیــری 
که ممکن اســت بر ســالمتتان 
داشته باشــد غافلید؛ تا زمانی که 
استرستان تا سطحی باال می رود 
که بر سالمت، روابط و روحیه تان 

اثر می گذارد.
این یک نــوع دیگر از اســترس 
اســت که به آن فرسودگی شغلی 
می گوینــد. این اتفــاق می تواند 
سیستم ایمنی بدن شما و همینطور 
خوابتان و توانایی تمرکز کردنتان را 

هم دچار مشکل کند.
•

9. کیبــرد، مــوس و تلفنتــان 
انتقال دهنــده هــزاران میکروبی 
است که منتظر بیمار کردن شما 

هستند.
محققان انجمن میکروبیولوژی در 
امریکا گــزارش می دهند که: »ما 
می توانند  ویروس ها  که  می دانیم 

ســاعت ها یا روزها روی ســطح 
ســخت زنده بمانند. اگر ویروسی 
)یک   rotavirus روتاویروس مثل 
ویروس اسهال( روی سطح تلفن 
باشد، میزان کافی از آن با استفاده 
از آن تلفــن به فرد منتقل خواهد 

شد.«
بــرای تمیز کــردن این اشــیاء 
بهتــر اســت از یــک اســپری 

ضدعفونی کننده استفاده کنید.
•

10. یــک کار مهــم دیگری که 
می توانید برای تقویت سالمتتان در 

محل کار انجام دهید چیست؟
مهمترین چیز برای حفظ سالمت 
باال بردن خودآگاهی است. خودتان 
و محدودیت هایتان را بشناسید و هر 
کاری که از دستتان برمی آید برای 
ماندن در آن محدوده کاری تان را 
انجام دهید. باید بدانید چه زمان به 
خودتان استراحت دهید و کی به 
مسافرت بروید. تا می توانید ورزش 
کنید که هم به سالمت فیزیکی و 

هم فکری تان کمک می کند.
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the applicant or any de-
pendent family member 
(whether accompanying or 
not) over the age of 18 has 
a criminal record; or
the applicant has unre-
solved custody or child 
support disputes affecting 
an

)EOI(
Expression of Interest 
What is an Expression of 
Interest )EOI(?
In order to apply to the 
Manitoba Provincial Nom-
inee Program for Business 
(MPNP- B), a prospective 
applicant must submit an 
EOI and receive an advice 
from the MPNP-B to apply. 
An EOI is not an applica-
tion and there is no fee for 
the submission of an EOI. 
An EOI is an indication 
that you would like to be 
considered for a Nomi-
nation Application to the 
MPNP-B.
All EOI candidates must 
answer all EOI questions 
correctly and completely. 
An EOI is used to evaluate 
the potential of an appli-
cant to successfully settle 
and become economically 
established by starting a 
business in Manitoba. The 
MPNP-B does not require 
a minimum score for the 
submission if an EOI; 
however, a higher score 
increases your chance of 
being selected from the 
participating group.
You are not required to at-
tach documents to an EOI. 
However, it is imperative 
that you enter accurate 
information in your EOI 
that conforms to the infor-
mation in your supporting 

documents. It is important 
to remember that, if invited 
to apply to the MPNP-B, 
the information you have 
submitted with your EOI 
becomes part of your appli-
cation. If you provide false 
or misleading information 
in your EOI, it may be 
considered misrepresenta-
tion. The application could 
be refused and you may 
be subject to a ban which 
would prevent you from 
applying to the MPNP-B 
for a period of two years. 
If the information supplied 
in your EOI is not correct, 
there could also be adverse 
consequences for your 
Permanent Residence Visa 
application.

After you submit an EOI 
to the MPNP-B
Periodically the MPNP-B 
will select the highest 
scoring applicants from the 
EOI pool and issue them a 
Letter of Advice to Apply. 
A summary report of such 
selection will be periodi-
cally published on our web-
site. This will give you an 
indication of your potential 
for receiving an advice to 
apply in the future.
You may strive to further 
increase your points, such 
as conducting an Explor-
atory Visit to Manitoba or 
enhancing your language 
proficiency through lan-
guage training.
You must be ready to pro-
vide supporting documents 
for the claims you make in 
your EOI submission.
An advice to submit a 
Nomination Application 
may be issued shortly after 

you submit your EOI and 
you will have 60 days to 
submit a complete Nomi-
nation Application. When 
submitting a Nomination 
Application you will be 
required to pay the govern-
ment fees. 
If you are approved for 
nomination, you will be 
instructed to sign  a Depos-
it Agreement and send a 
deposit of $100,000.00 to 
the Government of Man-
itoba.  An applicant must 
establish his/her business 
and fulfill the investment 
requirements as outlined in 
his/her Deposit Agreement 
within two years of land-
ing. Once the investment 
in the business area he/she 
proposed has been verified 
and established, the CDN 
$100,000 Cash Deposit will 
be returned to the applicant 
without interest. 
NOTE:  The above in-
formation may be found 
on the Citizenship and 
Immigration website under 
Provincial Nominee Pro-
gram-Manitoba.
You have any questions 
concerning the Manitoba 
Provincial Nominee Pro-
gram for Business, call our 
office and a member of our 
staff will gladly answer to 
your inquiries. 
________
Keep safe, stay healthy and 
make sure laughter is in 
your everyday life. 
Maria Cottone
Regulated Canadian Immi-
gration Consultant 
Registered with Quebec 
Immigration
mariacottone@hotmail.com
www.mariacottone.com   
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>>  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: 811۷-۲۷4-514 با ما تماس بگیرید.

جلسه اجنمن زنان
زمان: یکشنبه  7  فوریه  2016 

از ساعت 11 صبح تا 13/30
به بررسی روانشناختی همدلی در روابط 

انسانی خواهیم پرداخت
سخنرانی توسط خانم دکتر فهیمه میانجی

با امید به دیدار همــٔه شما
8043 St Hubert, 

Montréal, QC H2R 2P4 
(Metro: Jarry) 

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

نه به سکسیسم! نه به راسیسم!
خواهران مان در آملان به خاطر جنسیت شان 

مورد خشونت قرار گرفته اند، چرا؟!
 در ساعات پایانی سال 2015 که آتش 
بمب افکن های روسیه و ارتش اسد و 
عبادی و نیروهای ائتالف به رهبری 
آمریکا ... آســمان اســتان های رقه، 
حما، ادلیب، حلب و موصل و ... را در 
آتش جنگ های نیابتی می سوزاندند 
و در لحظاتــی که بدن هــزاران زن 
زیر چکمه های نظامیان اســالمی و 
غیراسالمی شکسته و پاره  می شد تا 
آتش نفرت و لذت »مردانه« شــان از 
زنان را فروبنشانند؛ هم  زمان با جشن و 
آتش بازی در شهرهای کلن، هامبورگ 
و اشتوتکارت و ... بدن خواهران شان 
نیز مورد هجوم آتش خشم، حقارت و 
طمع جمعی دیگر از مردان قرار گرفت 
تــا در میان انبوهی از فجایع ســال 
2015، تصویر عریان دیگری از موج 
فزاینده ی خشــونت علیه زنان ثبت 
شود؛ تا لحظه ای هم فراموش نکنیم 
که در چرخش سیستم سرمایه داری 
پدر/مردساالر زنان مرغ عزا و عروسی  

هستند.
خبــر از آن جا آغاز شــد که  با چهار 
روز تأخیر و الپوشانی باالخره پلیس 
کلن اعالم کرد، هم زمان با ســاعات 
تحویل ســال در محل آتش  بازی در 
مقابل کلیسای جامع و ایستگاه بزرگ 
شهر تعداد زیادی از زنان به وسیله ی 
گروه هایی از مردان که به نظر »عرب 
و شمال آفریقایی« می آمده اند، مورد 
دست مالی، آزار و اذیت جنسی حتی 
در مواردی مورد تجاوز جنســی قرار 
گرفته اند و اموال شان به سرقت رفته 
اســت و این مردان که بخشا مست 
بوده انــد حتی بعضی از کســانی که 
قصد حمایت از این زنان را داشته اند 
نیز مورد ضرب و شتم قرار داده اند؛ و 
کمبود نیروهای پلیس  حاضر در محل 
اجازه ی کنترل اوضاع را نداده اســت. 
شــواهد حاکی از آن است که پلیس 
هم بنا به »اهمیت« ابتدا شــکایات 
مالی و سرقت ها را ثبت کرده و متعاقبا 
)بخوانیــد ناچارا( به ثبت شــکایات 

جنســی و ... پرداخته است. خبر آزار 
و اذیت جمعی زنان به ســرعت و به 
شکل گسترده ای رسانه ای شد و اخبار 
مشــابهی از چند شهر دیگر آلمان از 
جمله هامبورگ و اشتوتکارت هرچند 
در ابعاد کوچکتر، نیز منعکس شــد؛ 
و تعداد زنان شــاکی به بیش از 200 
نفر افزایش یافــت. با وجود این که از 

اولین دقایق تیر اتهام 
رســانه ها و پلیس و 
جریانات سیاسی و ... 
خصوصا   و  مهاجرین 
و  خاورمیانه  اعــراب 

شمال آفریقا )خصوصا موج اخیر( را 
نشانه رفته بود، اما طبق آخرین اخبار 
پلیس، از 32 مــورد ارتکاب جرم تا 
کنونی نه نفر الجزایری، هشــت نفر 
مراکشــی، پنج نفــر ایرانی، یک نفر 
صــرب، یک آمریکایــی و دو آلمانی 
بوده اند که مجموعــا 1۸ نفر از آنان 

متقاضی پناهندگی هستند. 
اما فارغ از درســتی و نادرستی اخبار 
رســانه ای و تآکیــدات و تحریفات 
رســانه ها که منافع کالن سیاســت 
حاکــم را دنبال می کنند، در پی این 
حادثه برخوردهای مختلف اجتماعی 
و جهت گیری های متفاوت سیاســی 
در جامعه ی آلمان و سطح بین المللی 
بــروز یافت کــه از اهمیــت باالیی 
برخوردار است و تا حدی اصل ماجرا 

را نیز تحت الشعاع قرار داده است.
بــه فاصله ی کمی جریانات راســت 
افراطــی از ملی گرایــان گرفتــه تا 
فاشیست های نژادپرست، تحت عنوان 
»مقابله با خشــونت بر زنان« با این 
استدالل که این یک جریان سازمان 
 یافته از طرف اسالمی ها بوده و ورود 
بیش از یک میلیون مهاجر به آلمان 
در ســال 2015 آن را به وجود آورده 
اســت، به خیابان آمدند و با شــعار 
»پناهندگان تجاوز، خوش نیامده اید!« 
ســعی کردند از همه ی ابزارها برای 
تشــدید فضای مهاجــر و خارجی 

ستیزی و نفرت پراکنی استفاده کنند. 
تا جایی که تظاهرات »پگیدا« )جنبش 
اروپایی های وطن پرست علیه اسالمی 
شــدن غرب( به خشونت و درگیری 
شدید با پلیس رسید؛ و صف مقابل 
آن که در برگیرنده ی نیروهای مترقی 
است و تاریخا بسیار پرتعدادتر از این 
جریان افراطی بوده، شــاهد حضور 
از  کمتری  تعداد 

افراد بود. 
این در حالی است 
رســانه های  که 
تیــک«  »دمکرا
امپریالیستی لحظه به لحظه وضعیت 
مظنونیــن را به شــکل پررنگ در 
رسانه های جهانی مطرح می کردند و 
مقامات حکومتــی آلمان با دو طرف 
دهان حرف می زدنــد. از یک طرف 
اعالم کردند که »آزار و اذیت به زنان 
را تاب نخواهنــد آورد! و با مجرمین 
برخــورد قاطــع خواهد شــد؛ این 

مجرمین لزوما مهاجر نیستند.«
از دیگر ســو تنها اقدام تاکنونی شان 
پیدا کردن چند مظنــون، برکناری 
رئیس پلیس کلن، درخواست اخراج 
پناهجویــان بزهکار توســط معاون 
صدراعظم و اعالم »تشــدید قوانین 
پناهجویی« توســط خود صدراعظم 
مرکل بود یعنی امکان سلب پناهندگی 
و اخراج برای جرایم سبک. خانم رکر، 
شهردار کلن هم ضمن گرفتن ژست 
حمایت از مهاجرین مثل کلیه ی زنان 
متحد سیستم مردساالر، تلویحا همان 
را  مردســاالرنه ی همیشگی  موضع 
اعالم کرد که »قربانی مقصر است!« و 
در مقابل سوال خبرنگاران  که ضمانت 
امنیــت زنان در کارنــاوال ماه فوریه 
چیست، گفت زنان نباید اجازه دهند 
مردان غریبه بیــش از فاصله ی یک 
دست به آن ها نزدیک شوند و نباید با 
مردان ناشناس گرم بگیرند و... اما هیچ 
یک از این مقامات اعالم نکردند برای 
رفع آزار جنسی بر زنان چه خواهند 

کرد؟! 
همان طور که برای 7300 مورد تجاوز 
و آزار جنسِی ثبت شده )مسلما آمار 
واقعی باالتر از این اســت( به زنان در 

آلمان در سال 2014 کاری نکردند.
واقعیت این اســت کــه وقاحت این 
خشــونت عریان و مواضــع مقامات 
و رســانه ها بــه قدری باالســت که 
به سختی می شــود آن را از توطئه  
مبرا دانســت. بعضی آن را توطئه ی 
مســاجد در حمایــت از داعــش و 
عده ای آن را توطئه ی راست ها برای 
تخریب چهره ی مهاجرین می دانند، 

گمانه زنی هایــی که بی پایه 
نیســت و امکان آن وجود 
دارد؛ خصوصا بــا توجه به 
نوع، گستره  و هدف انعکاِس 
خبر توسط رسانه های دول 

امپریالیستی. 
اما هیــچ کدام از این گمانه 
زنی ها نمی تواند یک واقعیت 
را انکار نماید: در این حادثه 
به عده ای از زنان به صورت 

واقعی خشــونت جســمی و روانی 
عریانی وارد شده است.

عــده ای از نیروهای سیاســی نیز از 
همان ساعات اولیه ی اعالم این حادثه 
با این اســتدالل که طــرح ماجرا به 
جو ضدخارجــی دامن خواهد زد، در 
عین حالی که از وقوع آن شــوکه و 
ناخرسند بودند، خواستار این بودند که 
موضوع تا حد امکان مسکوت بماند. 
طوری که دامنه ی این تفکر سیاسی 
ریشه دار را می شد در صفوف تظاهرات 
و شعارها و حتی در بین زنان اروپایی 
حامی مهاجریــن، در فضای مجازی 
و صفحات شــخصی فعالین سیاسی 
غیرآلمانی ساکن آلمان و فعالین ایرانی 
هم دید. همان تفکر رفرمیستی یی که 
استدالل اش این  است که طرح ستم، 
بهانه ای به دست مخالفین و ستم گران  
خواهد  ستمدیده گان  سرکوب  برای 
داد، و خواستار ســکوت و مماشات 
می شــود. همان تفکر پراگماتیستی 
که طرح ستم جنسیتی را مانع اتحاد 
درون »مــردم« )بخوانید اتحاد زنان 
با مردان/ ســتمدیده با ســتمگر( و 

موضوعی تفرقه افکانانه می داند. 
تفکر مردســاالرانه ای که طرح ستم 

مبــارزه  و  جنســیتی 
علیه آن را نــه لزوما در 
»تئــوری« بلکه در عمل 
فرعی و غیرمهم، جانبی، 
زودهنــگام و گاه مزاحم 
پیش برد مبارزات »مهم« 

سیاسی می داند. 
همان تفکری که با ماسِک 

مصلحت اندیشــی و آینده نگری و با 
ژست حمایت از توده ها مجوز استمرار 
ستم، پذیرش ستم، ستمگری بخشی 
از ستم دیدگان به دیگر ستم دیدگان 
را می دهد، و چشم بر روی گرایشات 
واپس  گرایانه ی درون ستم دیدگان که 
بین آنان و ستمگران طبقات حاکمه 
فصل مشترک ایجاد می کند، می بندد. 
تفکری که عمدا یا سهوا چشم بر این 
واقعیت می بندد که طرح ستم اولین 
قدم برای رفع آن است. چارچوب های 
تنگ نظرانه ی این تفکر از درک این 
واقعیت عاجز است که بیان حقیقت 
هرگز به ضرر ستم دیده گان و به ضرر 
رفع آن ستم نیست. بلکه بیان حقیقت 
راه گشای مبارزه با این حجم از ستم، 

نفرت و جنگ علیه زنان است.

اما در این میان بهترین موضع گیری 
را بخشــی از زنان آگاه داشتند. آن ها 
و بخشــی از نیروهــای مترقی که با 
استفاده از شــبکه های اجتماعی در 
همــان محل حادثه گرد هم آمدند و 
با بلند کردن شعار »نه به سکسیسم! 
نه به راسیســم!« اعالم کردند که به 
بهانه ی ترس از نژادپرســت خوانده 
شدن حاضر نیستند، سکوت کرده و از 
مبارزه با ستم جنسیتی عقب نشینی 

کنند. 
در حالــی که مرز تمایــز و مخالفت 
خود با نژادپرســتی و سیاست های 

ضدمهاجرت را نیز روشن کردند.

بــه واقع آن چــه در پشــت موضع 
گیری هــای به ظاهر چپ و راســت 
پنهان مانده، این است که فارغ از هر 
توطئه و ترفند سیاسی و رسانه ای که 
حول مجرمین و ملیت و اهداف آن ها 
صورت گرفته، فارغ از منفعت طلبی 
هیأت حاکمه ی آلمان از این موضوع، 
فــارغ از این که متجاوزیــن مردان 
سفیدپوست مرفه یا تحتانی بودند یا 
مهاجرین تحقیر شده یا آوارگان تحت 
ستم، فارغ از این که زنان را کاالهای 
بازار سکس و پورنوگرافی می دیدند یا 
مســلح به ایدئولوژی ضدزن اسالمی 
بودنــد و... آن چه نمی تــوان نادیده 
گرفت این اســت که زنان به خاطر 
جنسیت شــان هدف این خشــونت 
قرار گرفته اند، و کســی نمی پرســد 
چرا؟! چون زن بودن شــرطی کافی 
است. چون جامعه به واقع تجسمی از 
مناسبات اجتماعی، طبقاتی و قدرت 
جنسیتی است و در روند شئ سازی 
زنــان می آموزند که به حداکثر دیده 
شوند اما شنیده نشوند، به همین دلیل 
آن چه غایب است واقعیت زندگی زنان 
اســت. در این واقعه نیز آن چه غایب 
است واقعیت خشونتی است که این 

زنان متحمل شده اند. 
به قدری نــگاه کاالیی و ابزاری 
به زنان عادی به نظر می رســد 
که  بسیاری از زنان بیشتر نگران 
نحوه ی  اســتفاده از این واقعه 
هستند تا دالیل وقوع و نحوه ی 
مبارزه با آن. خشونت ساختاری و 
ایدئولوژیک سیستم سرمایه داری 
چنان   زنان،  علیه  امپریالیستی 
شدت فزاینده و گستره ی جهانی یافته 
که عجیب به نظر نمی رسد که زنان در 
میانه ی جشن سال نو دستمالی شوند، 
یا در جشن »پیروزی مردم« در میدان 
تحریــر مورد تجاوز قــرار گیرند. اما 
جنگ علیه زنان واقعی است و خیالی 
و انتزاعی نیست. مردان در تمام جهان 
کماکان از حق مالکیت بر بدن زنان 
و امتیازات مردساالرانه برخوردارند و 
اگر زنان در چارچوب معیارهای آنان 
قرار نگیرند مستحق اشد مجازات اند. 
اگــر از یــک طــرف پورنوگرافرها 
سربازان شان  را تعلیم می دهند تا آن 
تعلیمات را »قانونی« یا »غیرقانونی« 
روی زنان پیاده کنند، از دیگر ســو 
ایدئولوژی های مذهبی به نفرت از زن 
مشروعیت الهی می بخشند و به این 
شکل عقب مانده ترین و ضدزن ترین 
تفکرات درون جامعه را با قدرت متحد 
می کنند. اگر اسالم تصاحب زن کافر 
را »حــالل« می دانــد و زنانی که در 
انظار خودنمایی می کنند را مستحق 
تجاوز می داند و حجاب اســالمی را 
خط تمایز بین زن مســلمان و کافر 
می دانــد، مســیحیت بنیادگرا برای 
بازپس گیری حق سقط جنین از زنان 
)بخوانید کنترل بدن زن( کارزارهای 
جهانی به راه می اندازد. اگر نظامیان 
ارتــش ترکیه زنان مبــارز َکرد را در 
جهت عظمت طلبی ملت ترک و برای 
حفظ تمامیت ارضی سرزمین پدری 
در خیابان هــای شهرشــان به رگبار 

آمریکایی  مردان  می بندند، 
تحــت تعالیم مســیحیت 
بنیادگرا و برای حفاظت از 
خانواده،  »مقــدس«  کیان 
زنان و کادر پزشــکِی مراکز 
ســقط جنین را هدف قرار 
اسیدپاشــی  اگر  می دهند. 
تحت سلطه  در کشورهای 
هویت و زندگی زن سرکش 
را بازمی ستاند و قتل ناموسی 
»شرافت« خانواده را حفظ می نماید 
در آمریکا یک زن یازده برابر بیشتر از 
سایر کشورهای توسعه یافته احتمال 
دارد که با گلوله ی تفنگ همســر یا 
دوســت  پســر فعلی یا پیشین خود 
کشته شود و حتی در ارتِش متجاوِز 
آمریــکا در عراق و افغانســتان، زناِن 
ارتشی بیشتر در خطر تجاوز توسط 
هم قطــاران مرد خود قــرار دارند تا 
کشته شدن به وسیله ی »دشمن« ... 
چون برای دولت ســرمایه داری که با 
مؤسسات نظامی، پلیس، زندان و قانون 
و به کمک ایدئولوژی پدر/مردساالر و 
در جهت حفظ سود سرمایه خشونت 
علیه زنان را ســازماندهی می کند و 
رسمیت می بخشد، تولید و بازتولید 
خشونت علیه زنان با هر شکل و فرم 
و تحت هر ایدئولوژی حیاتی اســت، 
و همگام با شــدت بحران ســرمایه، 
شــدت و ابعاد خشــونت علیه زنان 
افزایــش می یابد. به همین دلیل هم 
امروز نیاز به یک مبــارزه ی رادیکال 
انقالبی و همبستگی جهانی به سطح 
بی سابقه ای رســیده است. مبارزه ای 
انقالبی که زنان ضمــن اتحاد علیه 
هرگونه شونیسم مردســاالرانه، باید 
با تمام اشکال خشــونت بر زنان در 
ســطح جهان به مبــارزه برخیزند 
و مبــارزه ی خود را بخشــی از یک 
مبارزه ی مشــترک ببینند و مبارزه 
با هر یک از اشــکال خشونت بر زنان 
را فارغ از تفاوت شــکل و شدت آن 
سنگری برای پیش روی مبارزات زنان 
در جهان بدانند. جنبشــی که ضمن 
مبارزه ی مستقیم با ستم جنسیتی 
با کلیه ی اشــکال ســتم و استثمار 
واپس گرایانــه  و صورت بندی هــای 
مرزبندی و مبــارزه کند، تا ضمن از 
میان برداشتن ستم جنسیتی امکان 
و زمینه ی تقویت و بازتولید آن را نیز 
از بین ببرد. چنین جنبشی به راستی 
باید ضامن جهانی باشد که در آن نه 
مرزی باشد و نه ملیتی، نه جنسیتی، 
نه ســیم خاردار و نه اردوگاه و زندان، 
نه جنگ و گلوله و باتوم، نه تبعیض 
و نه ستم و استثمار، نه گرسنگی و نه 
ویرانی، نه آوارگی و نه تبعید و تهدید 
و تجاوز و ... برای همبستگی واقعی با 
خواهران مان در آلمان، ما برای برپایی 
چنین جنبشی می کوشیم. جنبشی 
که نطفه های چنین جهانی را دارد و 
ما فعالین سازمان زنان هشت مارس 

خود را بخشی از آن می دانیم.
ســازمان زنان ۸ مــارس )ایران - 

افغانستان(   ژانویه 2016
www.8mars.com
zan_dem_iran@hotmail.
com
https://facebook.
com/8Mars.org
______
photo: german police use 
water cannons on far right 
protesters demonstrat-
ing against mass sexual 
assaults

زنان مرغ 
عزا و 

عروسی  
هستند.

»پناهندگان جتاوز، 
خوش نیامده اید!«



32 32PAIVAND: Vol. 23  no.1252    Feb. 01,  2016    www.paivand.ca            since 1993 سال 23 شماره   1252 12   بهمن 1394 

25
ادامه دار

به اهتمام 

محمد فرحی 
)مونتریال(

موفقیت مالی
کیـوان نصیرنیا
Investors Group مشاور مالی شرکت
Keivan.Nasirnia@investorsgroup.com

»مسینار رایگان موفقیت مالی  
در کانـــادا«

اولین یکشنبه هر ماه 
تلفن نامنویسی: 

 514-466-9381

چه کسانی 

آینده مالی 

د را ترسیم 
خو

کرده اند؟ 

اوالً، دومًا، سومًا؟!11
دوستی گفت 

در مجلسی عنوان شد که به کار بستن واژه های 
اوالً، دوماً، سوماً، چهارمًا و.  الخ 

کامال اشتباه است.  نظر شما چیست؟ 
الف: تنوین و تشدید متخص زبان عربی است. 

ب: واژه های فارسی نه تنوین می پذیرند و نه 
تشدید. 

ج: از واژه های فوق فقط واژه اواًل صحیح است 
چون عربی است. ولی دوم، ســوم، چهارم و... 
چون فارسی هستند، نمی توانیم آنها را با تنوین 

بکار ببریم. 
مهم تر این که برخی در نوشته های خود واژه 
های التین را از قبیل تلفن و تلگراف و... با تنوین 

بکار می برند- که آن هم اشتباه است. 
باید این گونه لغات را بصورت تلفنی یا تلگرافی 

و... بکار بست. 

اشعاری نغز از شعرایی بزرگ 
تواضع گرچه خوبست و فضل بیکران دارد 

نباید کرد بیش از حد که هیبت را زیان دارد 
-------------
گفتم که بر آید آبی از چاه امید 

افسوس که دلو نیز در چاه اوفتاد 
-------------

به پارسایی  و رندی و فسق و مستوری 
چو اختیار به دست تو نیست معذوری 

-------------
اگر تو ملک جهان را به دست آوردی 

مباش غره که ناپایدار خواهد بود 
-------------

تو خود چون کنی اختر خویش را بد 
مدار از فلک چشم نیک اختری را 

-------------
هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد 

بی گمان عیب تو در پیش دگران خواهد  برد. 

عشق جگرخوار
غزل شمارٔه 37 

»مولوی« دیوان شمس 
یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا

یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا
نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی

سینه مشروح تویی بر در اسرار مرا
نور تویی سور تویی دولت منصور تویی

مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا
قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی

قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا
حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی

روضٔه امید تویی راه ده ای یار مرا
روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی

آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا
دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی

پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا
این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی

راه شدی تا نبدی این همه گفتار مرا

مردم آزاری!
یا مده قرض و به کس یاری مکن 

یا اگر پولت خوَرد زاری مکن
گر شدی میرآب بی حق و حساب

آب در جوی کسان جاری مکن
اندر آن راهی که نتوان یافت پول

ول مگرد و هی ولنگاری مکن
با کمال فقر، زن داری بالست!

گر نداری پول، زنداری مکن
زن مگیر و جسم و جان خویش را

هی گرفتار گرفتاری مکن
تا که تاکسی این همه باشد زیاد

طی راه خویش با گاری مکن
گر به پا شلوار داری، شکر گوی

هیچ فکر زیر شلواری مکن
شب مزن نعره تو در بزم کسان

تا توانی مردم آزاری مکن
هیچگه کاالی بی مصرف مخر
خانه را دکان سمساری مکن

توفیـق  11/5/1319

ما در این شهر غریبیم 
سعدی  دیوان اشعار: غزل 309

ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر
به کمند تو گرفتار و به دام تو اسیر

در آفاق گشادست ولیکن بستست
از سر زلف تو در پای دل ما زنجیر

من نظر بازگرفتن نتوانم همه عمر
از من ای خسرو خوبان تو نظر بازمگیر

گر چه در خیل تو بسیار به از ما باشد
ما تو را در همه عالم نشناسیم نظیر

در دلم بود که جان بر تو فشانم روزی
باز در خاطرم آمد که متاعیست حقیر

این حدیث از سر دردیست که من می گویم
تا بر آتش ننهی بوی نیاید ز عبیر

گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست
رنگ رخسار خبر می دهد از سر ضمیر

عشق پیرانه سر از من عجبت می آید
چه جوانی تو که از دست ببردی دل پیر

من از این هر دو کمانخانه ابروی تو چشم
برنگیرم و گرم چشم بدوزند به تیر

عجب از عقل کسانی که مرا پند دهند
برو ای خواجه که عاشق نبود پندپذیر

سعدیا پیکر مطبوع برای نظرست
گر نبینی چه بود فایده چشم بصیر

خیال انگیز  
رهی معیری

غزل ها - جلد اول

خیال انگیز و جان پرور چو بوی گل سراپایی
نداری غیر از این عیبی که می دانی که زیبایی

من از دلبستگیهای تو با آیینه دانستم
که بر دیدار طاقت سوز خود عاشق تر از مایی

به شمع و ماه حاجت نیست بزم عاشقانت را
تو شمع مجلس افروزی تو ماه مجلس آرایی

منم ابر و تویی گلبن که می خندی چو می گریم
تویی مهر و منم اختر که می میرم چو می آیی

مراد ما نجویی ورنه رندان هوس جو را
بهار شادی انگیزی حریف باده پیمایی

مه روشن میان اختران پنهان نمی ماند
میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی

کسی از داغ و درد من نپرسد تا نپرسی تو
دلی بر حال زار من نبخشد تا نبخشایی

مرا گفتی: که از پیر خرد پرسم عالج خود
خرد منع من از عشق تو فرماید چه فرمایی

من آزرده دل را کس گره از کار نگشاید
مگر ای اشک غم امشب تو از دل عقده بگشایی

»رهی« تا وارهی از رنج هستی ترک هستی کن
که با این ناتوانی ها به ترک جان توانایی

چگونگی انتخاب هدف
در گفتار قبل به این موضوع پرداختم 
که »هدف چیست و چرا هدف مهم 
اســت؟« و به اینجا رسیدیم که یک 
هدف چه خصوصیاتی باید داشــته 

باشد؟ 
هدف باید کمی باشد یا کیفی؟ 

بزرگ باشد یا کوچک؟ 
سپس برای پاســخ به این سواالت به 
راهکاری به نام شیوه  »هدف هوشمند« 
اشاره کردم و نوشتم که بر اساس شیوه 
هدف هوشمند، هر هدفی که انتخاب 
می کنید بایستی پنج ویژگی داشته 
باشــد تا از درستی انتخاب هدف خود 

اطمینان حاصل نمایید. 
در گفتار قبل این پنج ویژگی را نام بردم 
و توضیح ویژگی اول را آغاز نمودم که 
می گوید: "هدف انتخابی شما بایستی 
واضح و مشخص باشد". حال به ادامه 

توضیح ویژگی اول می پردازم.
همیشه فکر کنید در فروشگاه بزرگی 
قرار دارید که فروشنده منتظر سفارش 
شماســت. اگر سفارش شــما کامال 
مشخص نباشد، فروشــنده نمی تواند 
بفهمد که شــما چــه می خواهید لذا 
کاالیی برای شــما نخواهد آورد یا اگر 
بیاورد کاالی مورد نظر شما نخواهد بود. 
بهتر است نوشتن اهداف را تمرین کنید. 
لطفا سعی کنید تا چند هدف ساده را با 
همین روش روی کاغذ بیاورید. سپس 
از دوستان، برادر، خواهر یا هر فردی که 
با او صمیمی هستید بخواهید که نقش 
کســی را بازی کند که قرار است فقط 
با استناد به نوشته شما تصویر واضح و 
شفافی از هدف شما در ذهنش بسازد. 
یادتان باشد که هیچ کالمی و توضیح 
تکمیلی بیان نکنید. قرار است کیفیت 

شیوه نگارش اهداف خود را بسنجید. 
از طرف مقابلتان بخواهید تصویری را 
که از هدف شما در ذهنش ساخته برای 
شــما توضیح دهد. اگر با تصویری که 
شما در ذهن خود دارید اختالف زیادی 
داشت، بدانید که هدفتان را به درستی 

ننوشته اید. 
به سواالتی که طرف مقابلتان راجع به 
هدفتان از شــما می پرسد دقت کنید. 
بسیاری از این سواالت، همان مواردی 
هســتند که باید در هنگام نوشــتن 
هدفتان بــه آن ها می پرداختید. با این 
روش ساده و بازی گونه به درک درست 
و مهارت الزم برای نوشــتن اهدافتان 
دست پیدا می کنید. همچنین به یاد 
داشته باشید که در نوشتن هدف حتما 
بایستی بهای هدف مورد نظر و زمان 

و مکان رسیدن به آن را نیز ذکر کنید.

 ویژگی دوم: هدف انتخابی شــما 
بایستی قابل اندازه گیری باشد.

شما برای رسیدن به هر هدفی منابع 
مختلفی از جمله زمان و انرژی صرف 
می کنید. اگر هدفتان قابل اندازه گیری 
باشد، می توانید تشخیص دهید که آیا 
برای رسیدن به هدف منابع کافی در 

اختیار دارید؟ 
می توانید بفهمید که آیا به اندازه منابعی 
که صرف می کنید در حال پیشــرفت 

هستید یا خیر؟ 
همچنین آیا با باقیمانده منابع در اختیار 

قادر به ادامه مسیر تا رسیدن به هدف 
هستید؟ 

حتــی با توجه به منابــع باید بتوانید 
تشخیص دهید که چه موقع به هدف 
خواهید رســید. البته این موضوع در 
واقع یــک جور پیش بینی اســت اما 
اگر هدفتان قابل اندازه گیری نباشــد، 

پیش بینی میسر نخواهد بود. 
در علم مدیریت می خوانیم، آنچه قابل 
مدیریت  قابل  نباشد  اندازه گیری 

شدن نیست. 
همین طور کاری که قابل اندازه گیری 
نباشد به سرانجام نمی رسد. اگر نتوانیم 
نتایج را اندازه بگیریم چگونه می توانیم 

موفقیت را از شکست تمیز دهیم؟ 
و اگــر نتوانیم تشــخیص دهیم که 
نتیجه ای که به دســت آمده موفقیت 
است یا شکســت، نه می توانیم درسی 
بگیریم و نه می توانیم اشــتباهاتمان 
را اصــالح کنیم. برای تعیین اینکه آیا 
هدفــی قابل اندازه گیری اســت یا نه 

می توان از سواالت کلیدی مثل: 
چه مقدار؟ چه تعداد؟ استفاده کرد. 

باید بدانیم که با چه استاندارد و معیاری 
می تــوان هــدف را اندازه گیری کرد؟ 
فرض کنید در مورد هدف خرید خانه 
به یکصد هزار دالر پول نقد نیاز دارید. 
پس یکــی از معیارهــای اندازه گیری 
فاصله شــما با هــدف، میــزان پول 
شماست. یعنی اگر پنجاه هزار دالر پول 
نقد دارید، خط کش مالی شما می گوید 
کــه به میزان پنجــاه درصد به هدف 
نزدیک شده اید. یعنی نیمی از راه مالی 

رسیدن به هدف را پیموده اید. 
همچنین به شــما می گوید که نیمی 
دیگر از راه باقی مانده و پنجاه هزار دالر 
دیگر نیاز دارید. با این روش همواره قادر 
خواهید بود که میزان پیشرفت خود در 
راه رسیدن به هدف را و در واقع میزان 

موفقیت خود را در هر لحظه بسنجید.

ویـژگی سوم: هدف انتخابی شما 
بایستی دست یافتنی و در دسترس 

باشد.
باید ببینیم که آیا اصــال می توان به 

چنین هدفی دست یافت؟ 
باید در دنیای واقعی منابع کافی برای 
دسترسی به آن وجود داشته باشد. اگر 
هدف مورد نظر شما بسیار رفیع و دور 
از دسترس باشد کم کم دچار خستگی 
و ناامیدی می شوید. اهدافی که از دایره 
اختیارات و منابع شــما دور باشند در 
عمل تبدیل به یک رویا می شــوند نه 

هدف. 
به عنوان مثال اگر در سن 30 سالگی 
برای شــرکت در مســابقات تکواندو 
المپیک هدف گذاری کرده در حالیکه 
به تازگی ایــن ورزش را آغاز کرده اید 
باید بدانید که هدف شما در دسترس 
نیست. چون برای آمادگی شرکت در 
رقابت های مقدماتی المپیک در صورتی 
که به طورحرفه ای و بی وقفه کار کنید 

و بدن شما در سن 30 سالگی آمادگی 
کافی داشته باشد، به زمان زیادی نیاز 
دارید و تا آن موقع دیگر ســن شما 
از سن قانونی شــرکت در بازی های 
المپیک گذشته است و در واقع قوانین 
چنین اجازه ای را به شــما نمی دهد. 
البته منظور من این نیست که منفی 
بافی کنید یا اینکه ناامیدانه با مسایل 
برخورد کنید. اما به خاطر بسپارید که 
مثبت اندیشی با ساده لوحی تفاوت 

دارد!

ویژگی چهارم: هدف انتخابی شما 
بایستی واقع بینانه و منطقی باشد.

باید ببینید که آیا دستیابی به چنین 
هدفی از عقل و منطق پیروی می کند؟ 
برای درک موضوع به این مثال توجه 

کنید:
فرض کنید خانم بسیار محترمی به نام 
مریم، 35 ســاله با 90 کیلو وزن و قد 
160 سانتی متر، دو فرزند دارد و فرزند 

سوم را هم دو ماهه باردار است. 
او و همســرش هر دو کارمند هستند 
و طبــق قانون کار هر کــدام یک ماه 
مرخصی اســتحقاقی در ســال دارند. 
آنها به تازگی صاحب خانه و خودروی 
شخصی شــده اند که پرداخت اقساط 
آن یکی از دالیــل کار بیرون از منزل 
مریم خانم هســت. او و همسرش در 
خانواده هایی فرهنگی و ســنتی رشد 
یافته اند و در یکی از شــهرهای ایران 
زندگی آرامــی دارند و تربیت صحیح 
فرزندان یکی از دغدغه های ارزشمند 
زندگی آنها  است. مریم خانم در دوران 
دبستان دوست بسیار صمیمی به نام 
مهشید داشته که از سال سوم دبستان 
همراه با خانواده به کشور کانادا مهاجرت 
کرده اســت. مهشــید دختر خوب و 
نازنینی است که تبدیل به یک مدل و 
طراح لباس حرفه ای با 1۸0 سانتی متر 
قد و 65 کیلو وزن شــده و حاال پس 
از ســال ها دوری برای راه اندازی سالن 
مد و طراحی لباس به وطن بازگشــته 
است. مریم  خانوم و مهشید جون طی 
اولین مالقات که بسیار هیجان انگیز هم 
هست، تمام خاطرات گذشته را مرور و 
از سیر تا پیاز سرگذشت این سال های 

فراغ را برای هم تعریف می کنند. 
مریم  خانم که محو چهره، اندام، پوشش، 
حرکات، صحبت و رفتار کامال متفاوت 
مهشید شده ناگهان فکری مانند برق از 

ذهنش می گذرد: 
»می خواهم مانکن شوم«! 

موضوع را با مهشــید جــون در میان 
می گذارد و از او درخواست کمک می 
کند. مهشــید جون هم بزرگوارانه می 
گوید که هرکاری بتواند برایش انجام 
می دهد. بدین ترتیــب از آنروز آتش 
مانکن شــدن در وجــود مریم  خانم 
شــعله ور می گردد تا جایــی که واقعا 
می خواهد و تصمیم می گیرد که مانکن 

شود. 
خوب، حاال مریم خانم باید هدف گذاری 
کند و آن  را روی کاغذ بنویسد. اما آیا به 
نظر شما چنین هدفی برای مریم  خانم، 

یک هدف واقع بینانه و منطقی است؟ 
اگر شما به جای مریم  خانم بودید اصال 

به چنین هدفی فکر می کردید؟ 
آیا چنین هدفی را انتخاب می کردید؟

•
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بیش از یک تصویر بر دیواری خزه بسته 
به مناسبت هفتادمین سالروز ایرج نیری

تاریخ، می سوزاند. 
سوزاننده از هر هسته ی سوزان دیگر است. 
گوئی، ترسیب اراده ها است. آن چه را که 
"تاریخ" - نه به مفهوم کرونولوژیک آن - 
مراد می کنیم، علت علت هاســت. تصور 
اعجاز است که " روح زمان " را شکل می 

دهد، رنگ می کند و می نمایاند. 
آن چه بر ما می گذرد و خواهد گذشــت، 
سوزاننده شده ی تاریخ است. هر چیز که 
پیش تر متصلب بود، دود شــده و به هوا 
رفته، اما، چنان که بنیامین گفته اســت: 
"فرشته ی تاریخ می خواهد در جای خود 
بمانــد، به قتل رســیدگان را زنده کند و 
نابود شدگان را دوباره به زندگی برگرداند. 
اما توفان شــدیدی از بهشــت می وزد  و 
نمی گذارد که فرشته بال های خود را ببندد 
و در جای خود بماند. در حالی که بر انبوه 
خرابه های گذشــته افزوده می شوند این 
توفان از بهشت فرشته را، برخالف خواسته 
ی خود، بسوی آینده ای که فرشته پشتش 
را به آن کرده است به پرواز درمی آورد." 

آن چه بنیامین در نقاشی پل کله دیده و 
مفهوم می کند، درک تاریخ از معرض دید 
شــاهد / ناظر است. اما آیا اراده ای در این 

شاهد بودگی می توان متصور بود؟ 
آیا می توان بر مقدرات ملتزم چیره شد؟ 
آیا انســان می تواند ضمن این که "تاریخ 
خود را می سازد"، "تاریخ را هم بسازد"؟ 
فکر می کنــم تنها راه ممکــن عبور از 
نظارت / شاهد بودگی، درآمیختن با تاریخ 
و مواجهه بــا آن به مثابه ی نوعی کنش 
اجتماعی است. گرچه شاید تقلیل انگارانه 
بنمایانــد، اما، وجد آور اســت. تاریخ را از 
خدایگانی )یا به قول هانری کربن، از فراز 
پرواز بر هســتی( به زیر کشانیدن و با آن 
درآویختن. حتما، چنین کنشی، بر داو داد 
و دهش با تاریخ می نشیند و هزینه دارد، 
اما، واجد "معنا"ست. معنایی که در غیاب 
آن، "ابتذال" بی تفاوتی و از قبل آن فاصله 
گزینی از مفاهیم پایه ی انسانی می نشیند. 
در مقطعی از زمانه ی ایران، خارج از انگاره 
های سیاســی، "فدائیان خلــق" کارکرد 

رســتگاری "درگذشــتگان" را به دوش 
کشانیدند. تبلور اخالق سلحشوری ایران، 
درآمیخته بــا درک آن زمانی از عدالت و 
سوسیالیزم، نمونه انســان هایی را در آن 
دهه ی ملتهب ساخت که امروز - بالطبع 
- نشانی، جز در بازماندگان فدائی، از آن ها 

نمی توان یافت. 
مرادم، در این جا غث و ســمین فدائیان 
نیست که خود قالبی دیگر )و ساحتی از 
جنس نقد سیاسی( می طلبد، بلکه، می 
خواهم خاطرنشان کنم، که حیات تاریخی 
ایران به رویت رایت فرشــته ی تاریخی 

محتضر گره خورده است. 
دهه هاست که ماشین سرکوب و ابتذال 
سازی می کوشد "شاهد" را حذف کند، یا 
حداقل از بدل شدن او به "راوی" جلوگیری 
نماید و اگر هم روایتی حاصل شــد، مرز 
آن را بــا روایات موازی دروغ مســتحیل 
کند تا جایی که مناسبات نظری، تردید 
برساختگی و درک پســینی را بر تجربه 
ی مشاهده، محاط نماید. این جاست که 
ضرورت شاهدان راوی، همچون" وجدان 
عمومی" احســاس می شــود. آدم هایی 
که از هسته ی سوزان تاریخ گذشته اند، 
سزاوارترین و اصیل ترین روایت کنندگان 
تاریخ اند. مگر این که آدمی کر باشــد و 
نشنود صدای گلوله ها و شالق ها و فریادها 
را از برگ برگ تاریخ این مرزو بوم، وقتی 

که آن را ورق می زند. 
ایــرج نیری، یکی از صــادق ترین این 
راویان است. تنها بازمانده از حلقه ی اصلی 
"رخداد"ی اســت، که نقطه ی عطفی در 
تاریخ معاصر شد. او با فروتنی ای که رویه 
اش می نمایاند، خود را "آموزگار ساده ای 
در شبخوســالت" می داند که "رابط" و 
همراه - به قــول او - "بچه ها" بود. اما، - 
چنان که یک بار از او پرسیدم -، چه می 
شــود که جوان آموزگاری مانند او تن به 
چنین مخاطره ای می دهد و چنین تجربه 
ای را می آزماید و در همان زمان آموزگار 
دیگری، که در همســایگی او عضو سپاه 
دانش است، دقیقا به عکس عمل می کند 
و طبعا بعد به جای زندان و شــکنجه که 

نصیب نیری شد، خلعت می گیرد؟ 
آن ســپاه دانش یا روستائیانی که چریک 
های سیاهکل را دســتگیر کردند، شاید 
به همان اندازه ی ایرج، برزخ فقر و ســتم 
عمومی را چشــیده بودند. شــاید آن ها 
هم، مانند ایرج چهره ی فشرده و در هم 
شکسته ی پدر، - در سالی که کارموقت 
در کارخانه ی چای را از دســت داده بود 
- به یادشان بود. یا شاید آن ها هم مانند 
او دیده بودند که "مردم" به دلیل ناداری 
و بدبختی، با یک بیماری ساده می میرند 
و ای بســا علت اصلی مصائب را در غارت 
حاکمان و دولت و شــاه - چنان که التزام 

درک آن زمانی بود - می جستند. 
براستی تفاوت ها کجاست؟ 

آیا می توان رویکردی پدیدارشناختی در 
مطالعه ی جنبش چــپ در ایران را نزد 
چریک ها و افــرادی مثل نیری و معدود 
بازماندگان آن مقطع و آن جریان جستجو 
کرد ؟ براستی چیست جنس این " بیتابی 
رهایی " که برگزیدگان آن نسل آن ها را 

ستاره می کرد؟ 
در همه ی این حوزه هاســت که شهادت 
ایرج نیری را در جایگاه ناظر فعال که اراده 
اش را برای تغییر وضع موجود و بهبودی - 
تا انتهای توان خود، مثل سایر رفقایش - به 

کار بست، حائز اهمیت می کند. 
ایرج، بعد از انقالب، در سال 135۸ از حوزه 
ی الهیجان، کاندیدای ســازمان چریک 
های فدائی خلق برای راهیابی به مجلس 
می شود. از مجاهدین، عالء کوشالی و از 
طیف حاکم، یک زندانی سیاســی سابق 
که مذهبی بود، به نام امیرارسالن حجت 
انصاری کاندیدا شده بودند. فرماندار وقت 
الهیجان، ابوالحسن کریمی، همان است 
که بعد دادستان انقالب بعدی می شود و 
ورسیون الهیجانی اسدالله الجوری است 
که به سبب کشــتار و دژم خویی شهره 
است. او چند سال بعد توسط مجاهدین 
تــرور می شــود. کریمــی کدخدایان و 
معتمدین. حزب اللهی های روســتاهای 
اطــراف الهیجان را فــرا می خواند و می 
گوید : " اگردر روســتاهای شما صندوق 

ها به نفــع مجاهدین یا فدائیان 
پر شــود، در زمســتان از نفت و 
ذغال خبری نخواهد بود! " نتیجه 
البته قابل پیش بینی است، گو 
این که بدیهی است مردم مردم 
مسلمان و ســنتی، طیف چپ 
انقالبــی را برنمی تابند، کما این 
که پیش تر هم چنین بود. جوانان 
و دانشجویان - که در مقایسه با 
"مردم" مسلمان در اقلیت اند - 
به ایرج رای مــی دهند و او بعد 
از انصاری و عالء کوشالی )که دو 
سال بعد، یعنی سال 1360 اعدام 

شد(، نفر سوم می شود. 
چنــدی پیش، دوســتم، احمد 
زاهدی لنگرودی، - که عکاس و 
نویسنده است - از تصاویر ایرج که 
هنوز بر برخی دیوارهای قدیمی 
الهیجان باقی مانده است، عکس 
هایی برایم فرستاد. او می گفت 
کــه وقتی از دیــوار خانه ای که 
کلیشه ی آرم سازمان و ایرج بر 
آن بود عکس می گرفته، صاحب 
خانه رسیده و پرسید که جریان 
چیست؟ احمد پاسخ می دهد که 
این یادگارهای به جا مانده، از پس 
دهه ها برایش جالب بوده است. 
صاحب خانه هم با همدلی پاسخ 
داده که بیش از سی و پنج سال 

اســت که این دیوار را رنگ نزده و تعمیر 
نکرده تا یادگار آرمان های برباد رفته برآن 
باقی بماند. گویی این بــار به جای ایرج، 
کلیشــه ی تصویر او بر دیوار خزه بسته 
ای، از فراز ســال ها شهادت می دهد که 
روزی در این معابر نسلی می گذشته اند 
که اراده ی مقدر تاریخ را با به آزمون می 
گرفتند. گوئی این یادگار چیزی بیش از 
تصویری بر یک دیوار خزه بســته است و 
بر زمانه ای شهادت می دهد که درک آن 
با اینده ی ما پیوسته است.چنان که زنده 
یاد محمد امینی - دوســت و شاعر فقید 
همشــهری ایرج - سال ها قبل در زندان 

سیاسی سروده بود: 

خزه از این سوی تا آن سوی دیوار حیاط 
می رود / 

بی خستگی / 
گل شیپوری می خواهد بانگ بزند / 

پونه عطر داده است / 
چه کسی رفت ؟ / 
چه کسی آمد ؟ / 

چه کسی خوابیده ؟ / 
چه کسی ایستاده ؟ 

______________
فرشین کاظمی نیا 
16 ژانویه 2016  پاریس

:سخنران
کا  یپ  )  رفیق  توکل    (از طریق  اس

«بحران   خاورمیاهن   و چشم انداز  تحوالت  منطقه » 
ویدئو  کلیپ    سیاهکل

و
موسیقی

ونترآلم -(   اقلیت  )  فعالین  سازمان فدائیان  
Atwaterبعدازظهر       کتابخاهن ٦فورهی      ساعت     ٦شنبه     

1200 Atwater Ave., Westmount, QC, H3Z 1X4

Demo.shorai@gmail.com

دموکراسی شورایی 

تلویزیون دمکراسی شورایی 

اطالعیه
برنامه های تلویزیون دمکراسی شورایی از 
اول اگوست، 10 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
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استخدام
به یک نفر مسلط به زبان 

انگلیسی و فرانسوی 
• با گواهینامه رانندگی
برای کار در شرکـت 

فورا نیازمندیم. 
تلفن اطالعات: 

Tel.: 514-892-5433 

تدریس ریاضیات 
و فیــزیک

مهندس  توسط 
لکترونیک  ا

)آرش کشوری(
<< کلیه مقاطع:

 College,University 
High-Shool

با سابقه tutoring درمدارس 
مونترال و تدریس در موسسات 

کنکور تهران 
* در صورت عدم رضایت جلسه اول 

رایگان می باشد. 
ثبت نام: با ظرفیت محدود
514-827-6329
514-620-3255

toendofmay2010P

مجری مراسم   عقد ایرانی
514-825-3170 

دندانپــزشک 
کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی 

دندانپزشکان ارجمند هموطن را دعوت به همکاری می نماید: 
لطفا برای اطالعات بیشتر با ایمیل زیر تماس بگیرید: 

clinique_Soleil@yahoo.com 
azjune’15U

www.paivand.ca
  آبونه مان گسترده 
  وب سایت قدرمتند 

  پخش وسیع 
www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط 

جهان بیایید!

نیـازمنـدی هـای پیوند 

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
azapr2015khadijeU

PAIVAND
Published Since 1993

BIWEEKLY NEWSPAPER
FOR PERSIAN COMMUNITY

(Montreal, Toronto, Ottawa, 
Victoria, Calgary & Vancouver) 

 Mailing Address: 
6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC  H4B 1L8

514-996-9692) 

Email: 
info@paivand.ca
www.paivand.ca

پیوند درونکـــــوور هرهفته 
منتشر میشود:
Vancouver: 

Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765  GREENWOOD Rd., 

W. Vancouver,  B.C., V7S 1X8
------------------------

• پیوند در ویرایش نوشته ها  آزاد است.   
•  نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های 

پیوند نیست. 
• پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و 

نوشتارهای توهین آمیز معذور است. 
•  نقل نوشته ها-با ذکر ماخذ- آزاد است.  

• استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست. 
--------------

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•   پیوند نشریه کوچکی است، لطفا سعی کنید 
نوشته ها از 500 تا 1000 کلمه بیشتر نشود. 

•   نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد 
فارسی تایپ، سپس ایمیل کنید.

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

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی 
)هنرمند و نقاش معاصر(

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

نیازمنــدی ها
شانس اول را به آنها 

بدهید!
بسیاری از ایرانیان تازه وارد 

در جستجوی کـارند:  در رستوران، کارگاه،  
اداره، کارخانه، فروشگاه، گاراژ، آژانس، 

کارواش و...

آنـان را استخدام کنید!
----------------

 اگر جویای کمک، کارگر، کارمند و... 
هستید، آگهی استخدام خود را در صفحه 
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.  

 جویای دوست، همسر، هم خانه، 
هم صحبت هستید؟ 

 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟ 
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به 

درد دیگران میخورد؟ 
 آیا به سفر می روید، جویای همسفر 

هستید؟ 
 چیزی برای فروش، جایی برای اجاره، 

حرفه و هنری برای عرضه دارید؟... 

جای شما در این صفحه 
خالی است!

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

آرایشـــــگاه
  937-۸296 .......................................... . VIVA
4۸1-6765 ............................................EVE

شهرزاد. .........................................  4۸9-6901 
فاطی . ............................................ 772-57۸7  

 آژانس مسافرتی 
فرنازمعتمدی. ............................... ۸42-۸000  
کاســپین.................................. ۸14-7700 
 940-1642 ............................ .T.A.M مهری
اسکای.الن . .................................. 3۸۸-15۸۸  
یونی گلوب )نسرین( . ................. ۸49-7711

آموزش رانندگی 
  513-5752 ............................................. نینا. 

آموزش موسیقی 
سیامک نصر . .................................. 653-5107 
قره چه د اغی )پیانو(................ 4۸4-۸74۸ 

آموزش نقاشی 
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 پاسیفیک9011.  ............................-2۸9  
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 
علیرضــازوار ............................. 712-2615 
نادرخاکسار. ................................... 969-2492 
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 4500.  ...................................-4۸2

بیمه  و مشاور مالی
علی پاکنـژاد  ................................... 296-9071 
کیوان نصیرنیا..............................  466-93۸1 

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 
کردلوئی ...................................... 652-7623

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 
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
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  

کتـابفروشی 
تپش. ................................ ۲۲۳-۳۳۳6  

کلیسا 
انجیلی فارسی زبان. .....................  999-516۸  

گاراژ )درب(
 249-46۸4  ............................ .UNI-TECK

گرافیک و طراحی
پیوند . ................................................ 996-9692

گرانیت
گرانیت آیل . ................................ 952-7400

گلفروشی
وحیــد ......................................... 9۸3-1726

لوله کشی 
پـارس. ....................................... 290-2959

مهاجرت
ماریا کوتونه.................................... 656-۸17۸

محضر
وحیدخلجی................................ 439-1444

نازگل فالح . ............... . ....................    697-0225 

موسیقی )جشن ها( 
تپش دیجیتال. ........................ 223-3336

وبسایت
  922-9023 ........... )d-expert( گــودرزی

وام مسکن
606-5626 .......................... بهروزباباخانی. 

وکیل دعاوی
امیرکفشداران. ............................. 574-4540

ویدیو
تپش دیجیتال. .......................... 223-3336 

مراکز پخش پیوند  
مرکز شهر مونتریال: 

تپــش، شــاطرعباس، ماهی  ســوپراخوان، 
عموجان،کوپلی:2و1،  کافه پرشیا،  سن لوران، 
فرحت، ایو، اتوکلیفتون، NDG auto، فتوشاپ، 
ارز آپادانــا، کلینیک آریا، آلفامدیک، ارزخضر، 
المیزان، نور، پاسیفیک، متروپولیس، کبابسرا و...  

ریوسود: 
کوه نور، آدونیس، دابل پیتزا، مارشه افغان، 
مارشه آریا، کلینیک میرا، مراکزفرهنگی و... 

وست آیلند : 
اخوان، آدونیس، شاتوکباب، و...

الوال: 
کوه نور، آدونیس و... 

پیوندمان را حفظ کنیم!

شماره شما در این لیست نیست؟ 

با ما متاس بگیرید. 

)رایگان برای آگهی دهندگان پیوند (

ایرانی 

استخدام 

کنید! 

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

تدریس انگلیسى 
تدریس خصوصی 

زبان  انگلیسی 
از مبتدى تا پیشرفته

توسط مدرس آموزشگاه ها 
و دانشگاه هاى تهران
000 سولماز میزانی 000

Tel.: 514-560-2568
toendmar16U

استخـدام  
به چند خانم باتجربه 

در کار Waxing و آشنا به زبان فرانسه و انگلیسی 
برای کار در سالن آرایشگاه فورا نیازمندیم. 

لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید: 
Tel.: 514-932-0222
Tel.: 514-637-5326

azfeb1U

حسابـداری 
آموزش فشرده حسابداری
تدریس خصوصی و نیمه 
خصوصی حسابداری کانادا

مطابق با مطالب و سرفصلهای   
)DVS(  DEP

000 توسط : داتیس پناهی  000
استـاد حسابداری 

Lester B. Pearson کالج
به زبان های  فارسی، انگلیسی 

و فرانسه         تلفن:  
Tel.: 514-991-6819

نیماازاگوسترایگان

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

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 1۳سال سابقه تدریس

Tel. 514-965-1358 
tillnov1Pd

سابلت آپارمتان
Sunny Beautiful 4 

1/2 apartment 
Cote des Neiges

800$ /month 
from Feb. 01 to 
June 01 2016

Tel.: 514-735-8445 

تدریس فارسی 
تدریس زبان فارسی 
در وســت آیلند 

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

جویــای کار 
پرستار با 10 سال سابقه کار 

در بخش های مراقبتهای ویژه 
اطفال و بزرگساالن در ایران، 
عضو نظام پرستاری ،آماده 
پرستاری از کودکان 5-1 

سال وسالمندان عزیز شما 
در منزل  

اعظم  - تلفن تمــاس:

Tel.: 514-806-7870
azmay15free

پرستــار
نگهداری از عزیزان شما، 

توسط خانم با تجربه، 
در خانه- ما و شما - 

یا بیمارستان، همراه با 
رفرنس،5 سال سابقه کار 

دیپلمه دستیار پرستار
)زویــا(

514-503-7391
freeazmar

آموزش شنا
توسط مربی خانم 
با 15 سال سابقه

 فارسی، فرانسه، انگلیسی  
جلسه اول رایگان:

514-778-1358 
azsepfre

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

با مشارکت 
خود، 

کامیونیتی را 

تقویت کنید 

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

PARTICIPATE  in ourCOMMUNITY

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

با مشارکت خود،

 در تقویت آن بکوشیم!

آموزشگاه هنری ر - مــی
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته 

آموزش موسیقی برای کودکان از ۲ تا 8 سال 

با مدیریت: 

علیـرضا   فخـاریان 
514-996-1620
3333 Cavendish, #285
Montreal, H4B 2M5
aznov’15U

 

Re-Mi 
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  در منزل و محل کار (براى ایرانیان عزیز)ح
شبکه

بازیابى اطالعات
طراحى تخصصى وب سایت

آموزش کامپیوتر براى بزرگساالن

نرم افزار سخت افزار

ایرانیان عزیز فقط در صورت رضایت ھزینھ پرداخت کنید

Tel.: 514 994-3822Pdtoendec'15

اینتــرنت
INTERNET

• سرعت:  5'10'۲0'۳0
 •دانلود نامحدود
 •اینترنت موبایل

 •هزینه نصب رایگان
)تا آخر ژانویه(
 •تلفن خانه

و به همراه تلفن خانه به1۳0 کشور نامحدود صحبت کنید
تماس من: محمدرضا عالقه بند
Tel.: 514-464-8136
Mrezaal@acndirect.com

azoct1
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Bureau de Traduction Farhang

rezadavoudi78@yahoo.fr 
farhangtranslation85@mail.com

1396, Ste Catherine O,
#425, Montreal, H3G 1P9

514 691 4383"
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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

شیرینی
 سـرو
با بهترین شیرینی ها
 برای جشن های شما
514-562-6453

مترجم رمسی
شهــریار بخشی 

دعوتنــــامه رسمی، 
ترجمـــه مدارک 

514-624-5609

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

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

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

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

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 ایران
• ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک

• تنظیم دعوتنامه رسمی، گواهی امضاء و کپی برابر اصل
• تکمیل انواع فرم ها

• ترجمه رسمی از ایران به کانادا
• تلفن مستقیم از ایران:  021-85312009

فروش کلیه بلیت 
برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در تپش دیجیتال

514-223-3336

باایرانی 
کــار
کنید! 

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

شریف
ارز

PHOTOGRAPHY  PROFESSIONAL

عکا سی 
  عکس های پاسپورت، سیتی زن، 

PR  مدیکال کارت،  و کارت          
  عکس های خانوادگی و فارغ التحصیلی 

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

since 1990

)نبش دکاری (

عکس پاسپورتی 
کانادایی: اندازه سر حتما 
بایستی رعایت شود 
_______
عکس سیتی زنی 
اندازه عکس و جزئیات دیگر 
بایستی دقیق باشد
_______
عکس
PR کارت

عکس های ما تضمینی و 
متناسب با درخواست های 
ادارات مربوطه می باشد 

X 70 50رز

35 X 45

35 X 45

SNOWDON

تدریس پیانو  
ایرانی و کالسیک 
به کودکان دلبند شما: 
هلیا عارفی دوست 

دارای کارشناسی ارشد زبان 
فرانسه و مدرک تدریس پیانو 
به کودکان، امکان تدریس به 

زبان های فرانسه، 
انگیسی و فارسی 

Tel.: 514-996-1065 
helia_1984@yahoo.com

Pazfeb-june2015

)

کنید! استخدام ایرانی 

صرافی
 5 ستاره

514 585 - 2345

»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.

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

azjan15U

BEN 
Renovation 

بزرگ نوروزی دیدوبازدیدو ضیافت 
Embassy Plazaدر سالن شکوهمند 18و 19 مارس

ما براساس 
اعتقادات 
دینی مان 
معتقدیم 
حقیقت در 
ساحتی از 
ساحات این 
عالم محقق 
است که برای 
بسیاری از 
موجودات 
دست نایافتنی 
است و برای 
فهم این حقیقت 
الزم است از 
مقام عالی نزول 
پیدا کند

13

15
 فلسفه اسالمي  تالش هایی است که در مسیر فهم حقیقت به معنای جامع وکلی کلمه 

صورت مي گیرد و در این تالش ها بر مهمترین مرکز ادراکی بشر یعنی، عقل تأکید 
مي شود

14تأملي پيرامون چيستي فلسفه اسالمي فرهنگ در اضالع مختلف15
 فرهنگ پدیده ای چندالیه، کثیراالضالع، درهم تنیده، قاعده مند، ارگانیک، 

متکامل، متشکل از مجموعه دیدگاه ها، بینش ها، عقاید، باورها، ارزش ها، منش ها 
و... است

 فلسفه اسالمي، بستري تاریخي و استوار را سپري کرده است و جا دارد با نگاهي 
معرفتشناسانه به وصف و تبیین و ارزیابي آن پرداخت. دستیابي به پاسخ هاي معرفت شناسانه، 

فلسفه اسالمي، یا فلسفه پژوهي در حوزه مکاتب فلسفه اسالمي ضرورت مي یابد

مناسبات دين و فلسفه در جهان اسالم

مطلع
هوشنگ شکری

تأملي پیرامون نسبت علم و دین
   آيا دانش منهاي دين ممكن است؟

 سال هجدهم  شماره 5124  پنجشنبه  22 تير ماه 1391 22 شعبان 1433 12 جوالي 2012

تلفن گروه دین و اندیشه: 88761257

 
جدول عاديجدول ويژه

یک جدول با دو شرح
5124 جدول روزنامه ايران دارای دو »شرح عادی و ويژه« است. در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرح ها را با مداد حل کرده و 

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

 افقي:
1 - در صورتي كه – مسن

2- ب��ه صورت جدي و برابر با مقررات 
و تشريفات – تصفيه خانه بدن انسان 

– يكدنده
3- مؤسسه نيكوكاري – بت جاهليت 

– الزم
4- نظ��ر – باالرفت��ن آب دري��ا – 

نزديك بين – نوردهنده، درخشان
5- پ��ول ژاپ��ن – مرك��ز كان��ادا – از 

پادشاهان ساساني
6- مث��ل و مانن��د – عرصه بوكس – 

آزاده كربال
7- نوعي بازي – جعبه دنده خودرو را 

گويند – تو سري خور چكش
8- نظارت بر حسن اجراي سياست هاي 
كلي نظام از اختيارات ايش��ان است – 

قربانگاه مكه – كناره دريا
9- مدرك – از س��بزي هاي معطر – 

بي همدم، واحد
10- گش��اده – تأس��يس كننده – 

هماهنگ، جور
11- بال و زرنگ – پي درپي و پش��ت 

سر هم – خون
12- ضد جفا – پارچه ابريشمي رنگين 
– پنبه دانه – از حبوبات بس��يار مفيد  و 

غني
13- جس��ت وجو – اث��ر س��وختگي بر 

پوست – شوم
14- خ��راب – ص��راف  - مركز كش��ور 

چك
15- تحليل روحي – عقل باخته

 عمودي:
1 - پرنده اي ش��بيه گنجشك – خالي از 

سر و صدا
2- فراموشي – جوان – سازمان خواربار 

و كشاورزي ملل متحد
3- جمله دس��توري – شانه 

بسر – آواره و دربه در
4- از جن��س ن��ي – جانور 
تك سلولي – نت سوم – قدر 

و مرتبه
5- مث��ل، نظير – حد نصاب 

ورزشي – منقار مرغان
6- سكسكه – يك ششم هر 
چيز – وس��يله س��ر خوردن 

روي يخ و آسفالت
7- تكيه به پش��تي – نوعي 
اينترنت پرسرعت – قسمت 

باالي دست انسان
8- هنر هفتم – نوعي خودرو 

– نصرت، مدد
9- خط��اب بي ادبانه – عل��م طراحي و 

ساخت روبات – صحراي خشك
10- بلوز يا ژاكت كوتاه زنانه – مخلص و 

بي ريا – مردود
11- نيمه ديوانه – دختر پادشاه – شب 

پيش از امروز
12- ان��دازه دس��تي – نگهب��ان گله – 

پادشاه خوارزمشاهي – انبار، مخزن
13- مرد خداشناس – غم و رنج – فاني

14- برادر مادر – نيرنگ – قسمت پائين 
جامه

15- نوعي تريلر براي حمل بارهاي بسيار 
سنگين – جار و جنجال

 افقي:
1 - مي��وه اي بومي تايلن��د – بناي زيبا و 

باشكوه
2- نام��وس، اعتب��ار – حش��ره هاي ريز 

زهردار – رشته فلزي
3- ه��ادي برق – با س��نگ هاي قيمتي 

سرو كار دارد – از ورزش ها
4- مارك كاال – عضو بعضي حيوانات – 

عروس – جانوري شبيه سوسمار
5- نوعي گياه – حومه كاش��ان – نوعي 

خودرو
6- بازيگر تماشاخانه – متكا – نخستين 

نت
7- انديش��مند و سياس��تمدار واقع بين 

هن��دي – شست وش��وي سرس��ري – 
توشه

8- برتر و شايس��ته تر – لغزان – نوعي 
پارچه

9- گاو نر – با محبت – پايتخت لتوني
10- رودي در فرانسه – وسيع و پهن – 

تنبل و كم كار در گويش لري
11- ناشناس تر – غوغا – همراه آشغال

12- تمام، همگي – كشور آفريقايي – 
حرف نفي ابد – لباس

13- گل��ي معط��ر – ن��ام دختران��ه – 
دارايي ها

14- ش��ب هاي ع��رب – در پن��اه – 
نغمه خواني

15- به آهس��تگي كاري را انجام دادن 
– س��ريالي به كارگرداني محمدمهدي 

عسگرپور
 عمودي:

1 - ديوار متحرك – عنوان مهمترين اثر 
آدام اسميت

2- هيدرومت��ر – مهراس – نام كوچك 
آبيدال بازيكن مس��لمان فرانس��وي كه 
بيش��تر اي��ن فص��ل را به خاط��ر درمان 

سرطان كبد از دست داد
3- مرك��ز چ��ك – خط��اي فرنگ��ي – 

رغبت ها
4- آويخته – روگرداني – كمربند طبي 

– كشور
5- ويرايش – نوعي كشتي مخصوص – 

عدد گلر
6- نفس س��وزناك – جايگاه – بيماري 

تورم وريد در ساق پا
7- چين هاي ريز موي س��ر – سرافراز – 

بخشنده
8- حامل – هواپيماي روس��ي – شهري 

در استان كرمانشاه
9- ب��ه ص��ورت جمع��ي – 

تفتيش – باران ريزه
10- هوله – اندوه – سايه

11- چ��رك زخم – چاقوي 
كوچك دسته دار – عرض

12- گلو فشرده – خودسازي 
– كم جرأت – طريقه

13- مرك��ز كان��ادا – 
زيارت كنن��ده – رودي در 

جمهوري آذربايجان
14- خدمت��كار م��رد – 

يك ششم – سهولت
15- رودي در استان كرمان 

– ورم چشم

حل جدول عادی شماره 5123 حل جدول ويژه شماره 5123

نزول حقيقت
و صعـود انسـان

يک��ی از مباحث مهم در روزگار کنونی تعامل و يا تعارض بين علم و دين 
اس��ت که از روزگاران گذشته در انديش��ه عالمان و فرزانگان ساری و جاری 
بوده که مي توان گفت در عصر ما با حدت و حرارت زيادی مطرح و ترس��يم 
ش��ده و موافقان و مخالفان از هر قشری به ايراد نظريات و يافته های خويش 
پرداخت��ه و به ش��دت از آن دفاع و يا به اثب��ات و رد ديگر نظريات هم رأی و 
متض��اد مي پردازن��د، اما حقيقتی در پس اين آرا و نظري��ات موافق يا متضاد 
وجود داشته که نمی توان آن را تمامًا و يکسره لغو دانست لذا اين موضوع که 
س��اختار اصلی و اساسی انس��ان از دو بعد مادی و معنوی )جسمی و روحی( 
تش��کيل يافته يعنی بعد روحی که ميزان و حديقف نداشته و نخواهد داشت 
و بعد مادی و جس��می ک��ه ملزم به زندگی چند روزه دنيوی اس��ت. در اين 
مي��ان آدمی با توجه به هر دو نياز مبرم روحی و معنوی و مادی و جس��می 
سعی در ترسيم و تشريح خويش با توجه به هر دو بعد و رسيدن به کمال و 
غايت مد نظر خويش مي نمايد)عوامل مختلف ژنتيکی و اجتماعی و س��اختار 
تربيتی جزو عوامل تأثيرگذار مي باش��ند(، در اين ترسيم و تشريح آدمی  گاه 
به صرف بعد جس��می ميل و رغبت مادی تام يافته و با در اختيار گرفتن قوا 
و م��اده الموادی نهفته در کره ارض زندگی چند روزه ميلياردها نفر از نفوس 
را به سوی زندگی سهل تر و کمتر مواجهه يافتن با مشکالت سوق داده است. 
ل��ذا در حيات بش��ری وقوف به مبادی تجربی موجب ايج��اب و ايجاد دانش 
بش��ری گرديده که اصطالحًا علم ناميده مي شود که البته علما تعاريف ديگر 
و خاص تری نيز از علوم دارند که مدنظر دانش کلی مي باش��د که از ابتدا تا 
به امروز بش��ر به تجربه و آزمون و خطاهای متعدد در قرون و اعصار مختلف 

بدان دست يافته است.
نسبت دین و معنویت

بشر از ازل تا به امروز دارای فطرت و صبغه ای معنوی و انسانی بوده که در 
همه حال اعم از س��ختی ها و گرفتاری ه��ا و بيماری ها و يا در امنيت و آرامش 
معط��وف به فطرت باطنی خوي��ش گرديده لذا در اين بين بودند افرادی که به 
صبغه و س��احت صرف انسانی توجه کرده )اومانيسم( مسائل و غوامض بشری 
را در چارچوب انس��ان و انس��انيت مط��رح نموده اند و باز در اي��ن ميان بودند 
انس��ان هايی که به جهت خوی و کش��ش معنوی و ذاتی توانسته اند به تفضل 
الهی قوابل و استعداد خويش را به جايی رسانند که توسط ايشان صانع بی کران 
به جهت رحمانيت خويش راه و روشی را برای چند روزه دنيای انسانی ترسيم 
و  مش��خص و مبرهن فرموده تا آزادگان عالم انس��انی خود را به اصل و اساس 
خويش باز رسانند )علما معانی مختلفی را برای دين بيان فرموده اند( و در اين 
ميان يکسونگری عده ای که منهيات و عقده های روانی و شخصی خويش را در 
ذات علم و دين دخيل نموده و تعارضات عديده را در دو حوزه علم و دين فراهم 
می آورند که به نظر مي رس��د اصال تعارض در حقيقت و باطن علم و حقيقت و 
باطن دين وجود ندارد و اين موضوع تنها در غرب و يا شرق عالم  نيست بلکه 

در افراد گونه گون در امکنه  مختلف به صوری جلوه گری مي نمايد.
علم و دانش��ی که بر مبنای خوی و فطرت انس��انی و الهی آدمی در جهت 
تس��هيل زندگی چند روزه انسان ها در طول قرون و اعصار )حال و آينده( مد 
نظ��ر قرار گي��رد آن دانش خير و عافيت و عاقبت دانش��مندان واضع علوم و 

فنون حقه خواهد بود.
ادامه درصفحه 14

جدول سودوكو

آسان

متوسط

سخت

ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ب ا ج ن ا ق ق ص ر ب ه ر ا م

2 ا ز ا د ز ا ر ع ز ن ب و ر

3 د م د م ي ك ا و ش د ا ر و

4 م ن و ا ش ب د ي ل ن د ا

5 ج د ك ر ي ك ت ر ا و ي ر

6 ا ب ر ه م ا ز ي ي ر ب ي

7 ن ا ن و ي ك ي ن ي ي ا د

8 س ف ر ه د ل ب ا ز ك ر د ن

9 ج و ش ل ر س ب ب ا ك ي پ

10 و ه ر ي م ل ق ا ب ل ي ل

11 ا د ع و ا ه ا ن و ي ا خ

12 ن م و م ن ج م ي ر ل ب و

13 م ق ر ر ي و س ف ت ن ا س ا

14 ر و ا ي ت د ا ي م ا م ا ج

15 د ا ن ش ا م و ز ع د س پ ل و

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ت ن گ س ت ن ج ي ن و ب س ت ر

2 ب ا ي ر ر ا س خ ت و ك ي و

3 ب و ت ي ك ر ا ن ا س ا ي ت

4 ر ب ي ا ب ر ي س ه ه ن ر

5 ف ر ح س ا د ت ت م ن ا د

6 ك ن ا ت ن ي ن ا س ك ن ا

7 ي م ا م و ب ر ت ر ل و م

8 د ر ي ا ي ا د ر ي ا ت ي ك

9 و ر س ب ش ا ي س ن ق ر س

10 ي ك ك ه ا م ك ت ي ب ه ا

11 ن م ن ا ل ر ا ي و ل ل ك

12 ت ر س م و س و ك ا ت ت ا

13 ي و ا ن ت ف ن ن ش ن ا و ر

14 ا س ي م ه ي م و ت ي س ن ا

15 ن ي ل و ف ر ه ا گ ر ا ف ي ت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

بشر از ازل تا به امروز دارای فطرت و صبغه ای 
معنوی و انسانی بوده که در همه حال اعم 
از سختی ها و گرفتاری ها و بیماری ها و یا 

در امنیت و آرامش معطوف به فطرت باطنی 
خویش گردیده است

 همين صفحه 

فروش مبلمان: اوکازیون عالی 
ست کامل مبلمان استیل 

طرح ایتالیا چوب گردو
سرویس ناهار خوری 6 نفره با میز
سرویس پذیرایی ۷ پارچه با ۲ میز

میزها حکاکی شده با روکش شیشه
امکان فروش جداگانه ست ها

تلفن تماس: 
514 -883-6151 

sadeghinaazfeb1U
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عکاسی از نمایشگاه اتومبیل مونترآل
یکی از رویدادهای جالبی که 
همه ساله در مونترآل برگزار 
میگردد، نمایشگاه اتومبیل 
مونترآل بوده که از 47 سال 
پیش تا به امروز، همه ساله 

اجرا شده است. 
این نمایشگاه برای عکاسان، 
و ماشین دوستان موقعیت 
بســیار خوبــی بــوده تا 
عکسهای جالبی تهیه کنند. 
در این مقاله میپردازیم به 
تکنیکها و روشــهای تهیه 

عکس در این نمایشگاه.
اکثر عکســهای زیبا و بی 
نظیــری کــه از اتومبیلها 
کاتالوگهای  و  وبسایتها  در 
مختلف میبینیم، اغلب در 
ویژه  عکاسی  استودیوهای 

اتومبیل تهیه میشوند. 
از  اســتودیوها  ایــن  در 
باکس«  »سافت  فالشهای 

بسیار بزرگی استفاده میکنند 
که به اندازه خود اتومبیل میباشد. 
این فالشــها نــور را کامال پخش 
کرده و زنندگی آنها در حد بسیار 

کمتری است.
نور اکثر قســمتهای نمایشگاه در 
حد کافی بوده و معموال نیازی به 
استفاده از فالش نمیباشد. تقریبا 
در تمام بخشهای نمایشگاه میتوان 
با حساســیت نور در حد 2000 

واحد »ایزو« عکاسی کرد. 
البته نور داخل نمایشــگاه از نوع 
مستقیم و بسیار تیز و زننده بوده 
و انعکاس آن بر روی بدنه ماشینها 
زیاد میباشد. برای رفع این مشکل 
مجبوریم که از یک فیلتر پالریزه 
حلقوی استفاده کنیم. این فیلتر 
بازتاب  باعث میشود که زنندگی 
مختلف  پروژکتورهای  نورهــای 
کمتر شــده و رنــگ خودروها با 
حرارت بیشتری در عکس ظاهر 

شود. 
چنانچه دوســت دارید راحت تر 
عکاســی کنیــد در روزهای آخر 
هفته به این نمایشــگاه نروید که 

حسابی شلوغ است. 
ازدحــام بازدید کننــدگان باعث 
میشود که کار عکاسی سخت تر 
شــده و زمان بیشتری برای ثبت 
هر عکس صرف شود. مناسبترین 
زمان برای بازدید از این نمایشگاه، 
در طول هفته و در ساعات اداری 
میباشد. بهترین کار برای عکاسی 
در چنین جاهایی، عکاسی با کادر 
بســته و حذف زوائد و سایر افراد 
و اشیایی که در اطراف قرار دارند 
میباشــد. به عبــارت دیگر با زوم 
کردن بر روی ســوژه، قسمتهای 
مزاحم را در زمان عکاســی حذف 

میکنیم.. 
در بعضی غرفه هــا، »مدل«های 
زیبایی هم در کنار اتومبیلها قرار 
دارند که میتوان پس از کســب 
اجازه از آن بانوان، عکسهای زیبایی 
از آنها در کنار اتومبیلها تهیه کرد. 
از آنجایی که این خانمها دائما در 
حال »عکاســی شدن« میباشند، 
در برخــورد با دوربین راحت بوده 
و حتی پوزیشــنهایی را هم که به 
آنها میدهید، به راحتی 

رعایت میکنند. 
خیلی ها هم خودشان 
عکاسی  ژست  برایتان 

میگیرند!
)الهم  الّرزقـنــا!(

نکته کلیدی عکاسی از 
نمایشگاه اتومبیل، توجه 
زوایای  و  به جزئیــات 
پنهانی است که شاید هر 
بازدیدکننــده ای به آن 

توجه نکند. 
یــک عــکاس دقیق و 
تیزبین، عالوه بر نماهای 
کلی از اتومبیلها، جزئیات 
و بخشــهای پنهان هر 

خــودرو را نیز بــه تصویر 
کشیده و توجه مخاطب را 
به جاهایــی که میخواهد، 
جلب میکنــد. این اثر باید 
به حدی باشــد که بازدید 
نمایشــگاه،  همان  کننده 
پس از دیدن عکسهای شما 
به این نتیجه برســد که به 
نصف سوژه ها توجه نکرده 
و با مشاهده عکسهای شما، 
نمایشگاه دیگری را تجربه 
نمایش قسمتهای  از  کند. 
و خطوط  مختلف چرخها 
روی بدنه گرفته تا لوگوهای 
کمپانیهای مختلف و نشان 
دادن تازه های تکنولوژی و 
دستگاههایی که برای اولین 
بار بــر روی اتومبیل نصب 

شده اند. 
جزئیاتــی  دادن  نشــان 
لولــه های  انــواع  مثــل 
کلفت سیســتم توربوشارژ، 
بخشهایی از موتورهای ۸ سیلندر 
و باالتر، رینگ و الستیکهای سایز 
باال، وینچ و کابل و قالب آن و حتی 
اگزوزهای پهن خودروهای سوپر 
اســپرت همگی القا کننده قدرت 
باال، برتری خــودرو و جلوه های 
ویژه آن خودرو است. برای نشان 
دادن برخــی اتومبیلها و نمایش 
وحشی و سرکش بودن آنها بهتر 
اســت که از فاصله نسبتا دور و با 
زوم کامل بر روی قسمت جلوی 
اتومبیل، آنها را به تصویر درآوریم. 
از این تکنیک، بخصوص در مورد 
اتومبیلهای کورســی و »ماســل 
کارز« استفاده میکنیم تا بهترین 
نماها را از این هیوالها ثبت کنیم. 
به عبارت دیگر با عکاسی از فواصل 
نســبتا نزدیک )برای نشان دادن 
کل خودرو(، نتایج مطلوبی بدست 
نمیآوریم.بهترین کار، ایجاد فاصله 

و عکاسی در وضعیت زوم است.
در زمان تهیه عکس از خودروهای 
کــم ارتفــاع، بهتر اســت که در 
وضعیت نشسته و حتی خوابیده 
عکسبرداری کنیم که تقریبا هم 

سطح سوژه باشیم. 
در زمان عکاسی از بدنه و قسمتهای 
جلو و عقب خودرو، سعی میکنیم 
از تمام جهت ها و زوایای مستقیم 

و نیز مایل عکاسی کنیم.
چنانچــه قصد داریــم از نماهای 
داخلی و داشبورد ماشینها عکاسی 
کنیم، بهتر است که اتومبیلهای 
»کابریولت« یا بی سقف را انتخاب 
کنیم که وضعیت پخش شدن نور 
در تمام قسمتهای داخلی خودرو 

به یک صورت باشد. 
لنزهای مورد مصرف در نمایشگاه 
اتومبیل از دیــد نگارنده، یک لنز 
زوم بــا دورنمایی نســبتا باال )در 
حد 300 میلیمتر(، یک لنز نزمال 
برای نمایش قســمتهای مختلف 
اتومبیلها از فواصل دو یا سه متری 
و همچنین یک لنــز ماکرو 100 
میلیمتر برای نشان دادن جزئیات 

و تار کردن زمینه میباشد. 
امیدوارم که ایزد توانا، یک اتومبیل 
عالی و یک »مدل« حوری صفت از 

غیب به شما عطا فرماید!

60

 Manitoba Provincial Nominee
 Program for Business

To qualify for the MPNP-B, 
interested applicants must:
have a minimum verifi-
able personal net worth of 
CDN$350,000;
have a minimum three 
years of successful business 
ownership and manage-
ment experience or a 
minimum three years of 
executive-level experience 
as senior manager of a 
business; and
score a minimum of 60 
points in the Adaptability 
Assessment Matrix.

The applicant must also be 
prepared to:
attend an interview with a 
MPNP-B officer;
make an Eligible Business 
Investment in Manitoba; 
and
reside in Manitoba along 
with his/her dependent 
family members.
The applicant may have to:
conduct an Exploratory 
Visit to Manitoba. The ap-
plicant must provide a visit 
report and other documents 
to demonstrate the research 
conducted during this visit; 
and
provide the results of a 
language competency test 
to demonstrate language 
proficiency.
 )Ineligible applications(
Applications will not be 
accepted from individuals 
who:

have an unresolved refugee 
claim in Canada;
are in Canada illegally;
are subject to a removal 
order in Canada;
are prohibited from entering 
Canada;
have an application pending 
with another Provincial 
Nominee Program in Can-
ada;
had a prior MPNP-B appli-
cation refused within the 
last 12 months; 
or had a prior MPNP-B 
application refused for 
misrepresentation or false 
documentation within the 
last 24 months.
Applicants residing in Man-
itoba while their applica-
tion is being processed are 
responsible for maintaining 
their legal status in Canada 
as defined by the Immigra-
tion and Refugee Protection 
Act.
An applicant is only per-
mitted to have one MPNP 
application in process at 
one time, and cannot apply 
through both the skilled 
worker and business catego-
ries of the program. The 
MPNP reserves the right to 
require applicants who, in 
the view of the Program, 
have the intention to immi-
grate to Canada for business 
purposes, to apply through 
the business category only.
Applicants should be aware that 
they may be ineligible for 

nomination by the MPNP-B, 
if they:
do not meet the eligibility 
criteria as determined by 
the MPNP-B;
have committed misrep-
resentation and/or fraud 
during the application 
process;
have self-assessed an inac-
curate number of points in 
the Expression of Interest 
(EOI) process;
have been refused by an-
other provincial or federal 
immigration program in 
Canada and the reasons of 
refusal are applicable to the 
MPNP-B;
have close relatives and/or 
children residing in other 
province(s) of Canada;
are unable to provide 
sufficient explanation with 
supporting documentation 
proving that the acquisi-
tion of their earned income 
and net worth were legally 
obtained; or
are unable to demonstrate 
that they have the necessary 
resources and skills to oper-
ate their intended business.
Applicants may also be 
ineligible for immigration to 
Canada, if:
the applicant or any de-
pendent family member 
(whether accompanying or 
not) has a serious medical 
condition;

تلفن استودیو فوتوبوک: 
(514) 984-8944

WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM   

استودیو فوتوبوک در فیسبوک:   
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1

STUDIO.PHOTOBOOK  :اینستاگرام

آموزش عکاسی به زبان     . ..
Immigrationخوش!

continued on pg. 30
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Studio
Photobook
(514)984-8944

avec rendez-vous seulement

7352 rue St-Hubert, Montréal, H2r 2N3

سئانس عکس پرتره 
ای نیم تنه با بک گراند 
رنگی و طرحدار برای 

خانمها، آقایان و کودکان، 5 عکس دیجیتال 
در استودیو، چاپ و رتوش 4 عکس در ابعاد 
متوسط 5 در 7 اینچ و یک عکس بزرگ با 

ابعاد ۸ در 12 اینچ به انتخاب مشتری 
کال به مبلغ ۸0 دالر

»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.

طبه
خ

این شماره!با پروموشن ویژه 
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فروزان و نامردهاى روزگار... !«...   << ادامه از صفحه: 17

MEGA 2 2799$

2PIZZAS
MEDIUM
(All dressed or 3 toppings)

10 Chicken wings
or Medium poutine
+ Pepsi 2L

1 PIZZA 
MEDIUM

1 PIZZA
LARGE

1 PIZZA
X-LARGE

799$

999$

1199$

TAKE OUT SPECIAL
(pepperoni or 1 topping)

For more information contact Jonathan
jonathan@doublepizza.ca   514-343-4725 ext: 2245 doublepizza.ca

FRANCHISING AVAILABLE
Double Pizza and Les Ailes En Folie offer to strong concepts under one 
roof at one great price. Double Pizza is a proven brand and Les Ailes En 
Folie is new and exciting.

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 $200,000 to $250,000.

Capital Required: Approximately $100,000 which includes 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 marketing 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 of the most popular delivery meals; pizza and wings.

Double Pizza and Les Ailes En Folie share one central phone 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. 
All fixed expenses such as rent, equipment, 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.

فرصت خرید امتیاز
دبل پیتزا و »له زل آنفولی«، دو نام برتر را در یک مکان و با یک قیمت باورنکردنی عرضه می نمایند.
دبل پیتزا »برند«ی پرسابقه و ثابت شــده و » له زل آنفولی« نامی نو همراه با آینده ای نویدبخش 

می باشد. 
بهای امتیاز:  ۲0000 دالر  )ویژه جامعه ی ایرانی: شما هیچگونه وجهی برای امتیاز نمی پردازید( 

میزان سرمایه گذاری: بطور تقریبی بین ۲00000 دالر تا ۲50000 دالر
سرمایه مورد نیاز: مبلغ تقریبی 100000 دالر شامل سرمایه در گردش می باشد. 

حق االمتیاز: 5% که در نوع خود کمترین میزان در این »بیزنس« است.
هزینه تبلیغات:  5%  که بواسطه تبلیغات در رادیو، تلویزیون و جراید توسط تیم تبلیغاتی مجرب ما و 
نیز بواسطه توزیع روزنامه های تبلیغاتی به منظور افزایش آگاهی مشتریان و در نتیجه افزایش میزان 

فروش از طریق مشتریان مراجعه کننده و نیز تحویل درب منازل قابل برگشت خواهد بود.
ادغام این دو نام برتر باعث ازدیاد رفت و آمد به رستوران و نیز افزایش آمار مشتریان خواهد شد. 
بعنوان صاحب امتیاز، شــما امکان تحویل دو نوع از محبوب ترین انواع غذاهای قابل تحویل درب 

منزل )پیتزا و مرغ( را خواهید داشت.
دبل پیتزا و »له زل آنفولی« دارای شماره تلفن مرکزی مشترک برای دریافت سفارشات مشتریان می 

باشند. با داشتن دو »برند« درآمد شما بیشتر شده و مخارج شما ثابت می ماند. 

برای اطالعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

great opportunity!
Location for sales

1• 
5734 Sherbrooke West in NDG
2• 

1632 De Maisonneuve West 
(Down Town; next to Concordia University
3•  

280 St Catherine West 
(next to all festival happens in Montreal)
4•  

3969 wellington (Verdun)

For more information contact M. Abedi 
mammad@doublepizza.ca        514-343-5009

X

Double pizza is proud recipient 
of the consumer choice award, 

every year since 2005 
for last 10 years.

:سخنران
کا  یپ  )  رفیق  توکل    (از طریق  اس

«بحران   خاورمیاهن   و چشم انداز  تحوالت  منطقه » 
ویدئو  کلیپ    سیاهکل

و
موسیقی

ونترآلم -(   اقلیت  )  فعالین  سازمان فدائیان  
Atwaterبعدازظهر       کتابخاهن ٦فورهی      ساعت     ٦شنبه     

1200 Atwater Ave., Westmount, QC, H3Z 1X4

باید شکر گذار بود که هنوز انقالب 
نشــده بود، که فروزان در »دایره 
مینا« و بهروز وثوقی در »گوزن ها« 
و فیلم هاى دیگر، نشان دادند که 
هنرپیشه واقعی اند و هنرشان تنها 
»قر کمر« دادن و لب دریا به حالت 

اسلوموشن دویدن نیست. 
همان طور که گفتــم فروزان در 

فیلم هاى خود، نقش هاى مختلف 
داشت از جمله نقش زنان در اعماق 

و مطرود جامعه. 
و اگر درست بنگریم چه زیبا بازى 
می کرد این نقش ها را. در این فیلم 
ها جوانمردانی بودند که به یارى زن 
تنها و مطرود بر می خاستند و او 
را از اعماق بیرون می کشیدند. این 

جوانمردان می توانستند همسطح 
زن باشند )مثال در فیلم دشنه( یا 
از طبقه ى ثروتمند جامعه باشند 
)مثال در فیلم خاطر خواه( یا اصال 
جوانمرْد خوِد زِن ستمدیده باشد 
که مــرد را از منجالب بیرون می 
کشد حتی به قیمت در منجالب 
ماندن خودش )مثال در فیلم پشت 

و خنجر(؛ و فروزان همه ى این ها 
بود.

اما افسوس که بعد از انقالب، همان 
انسان هاى در اعماق، باز در عمق 
فقر و تباهی ماندند این بار بدون 
این که ســینمایی باشد تا صداى 
آن ها را به گوش جامعه و حاکمان 
برساند. انســان هایی که فروزاِن 
زنده براى شان دیگر وجود نداشت 
و هر چه بود نقطه هاى ســفید و 

سیاه متحرکی بود بر روى صفحه 
هاى تلویزیون؛ و فروزان واقعی تنها 
ماند. دیگر عصر جوانمردان به سر 
آمده بود. دیگر جوانمردى نبود که 
او را از اعماق ســکوت و فراموشی 
بیرون بکشد و بگوید بیا در مقابل 
این دوربین کــه تمام زندگی ات 
در آن خالصه می شود بازى کن. 
جوانمردان دچار فراموشی شدند 
و فردیــن ها و بهروز ها و ناصرها، 

کاردهــا را غالف کردند و خود در 
گوشه نشینی و غربت یا مردند یا 
به ذلت افتادنــد. فروزان هم رفت 
و یادگارى گذاشت از دنیاى پر از 
صفاى جوانمردان و خاطرات خوب 
گذشــته. او در قلب ما ماند، حتی 
بدون آن که خود بدانیم و بفهمیم. 

یادش گرامی.
•
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   Embassy Plaza    جمعه و شنبه   18 و 19 مارس   2016   در سالن شکوهمند و زیبای

بزرگ تر و شکوهمندتر

 از همیشه 

در خور شأن شما... 

انتخاب با شما: به دليل استقبال شما عزيزان از جشن های نوروزی پیوند امسال در دو شب در سالن پذيرايتان خواهيم بود

بزرگ نوروزی  دیدوبازدیدو ضیافت 
تپش:

514-223-3336
تلفن رزرو 7 روز هفته 

514-661-6345

دید و بازدید و ضیافت 
بزرگ نوروزی پیوند )1395( 

 18 و 19 مارس

شامل: 
پیش غذا: میگو، اسکالوپ، کاالماری و ... 

شام: فیله مینیون + جوجه  
     و  یا ماهی ساملون 

  همراه با ساالد 
+ شراب عالی، نوشابه  )نامحدود( 

+ دسر،  قهوه و ... 
قرعه کشی جوایز نفیس، 

برنامه های پرشمار تفریحی 
تا پاسی از نیمه شبرقص و پایکوبی دی جی : الکاپونسورپرایزهای دیگر ... و بسیاری 

بلیت فقط 50 و 55 دالر
زیر 10 سال:  25 دالر 

10 صبح تا 6 شب7 روز هفتهبلیت در تپش:

توجه: با سپاس از 
استقبال پرشور شما،

لطفا بلیت خود هر چه 
زودتر تهیه کنید. 

1003 Boul Cure-Labelle 
Laval, QC H7V 2V7

 با پارکینگ وسیع رایگان 

 شبی زیبا و بیادماندنی برای گرامیداشت میراثی سترگ، در جمع یاران و همدیاران
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اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال 

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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 
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  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   

عینک 
فرهت 

جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG،    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرت ها 
همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

ساعات کار: همه روزه 
 ۹ صبح تا 10 شب 

Tel.: 514-996-9692

____________________________________
1863 Ste-Catherine W.  H3H 1M6 (Corner: St- Marc) 

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

GUY

به مدیریت:
 بیژن احمدی 

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس 
    در کمتر از 24 ساعت
    )حتی پس از ساعات اداری(
   نقل و انتقال سریع ارز 
    به اقصی نقاط جهان 
  تضمین بهترین نرخ روز 
     با کمترین کارمزد 
   آخرین اطالعات ارز 

با بیش از 30 سال پیشینه  در ارائه خدمات ارزی 

E 
X
C
H
A
N
G

   E

بهروز
باباخانی

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

مشاور رمسی وام مسکن 
    اخذ وام برای افراد خوداشتغال 

 اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب 
 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری 

    متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود 

فرزین عسگري

آرشیتکت رسمی کبک
طراحی ساختمان هاي

مسکونی - اداري - تجاري - صنعتی

Tel. 514.803.5240
info@constartech.com 

Farzin Asgari, Architect, OAQ

constart ch architecturee

PAiVAND

5600 - Upper Lachine 
NDG    QC   H4A - 2A7 

)روبروی رستوران یاس(
مترو واندوم- اتوبوس 90 -104
info: 514-290-2211

دیدار آینده: 
سه شنبه2 فوریه 


