
روز جهــــانی کار و کارگر گرامی باد !

Pars Plumbing INC
www.ParsPlumbing.ca

(514) 290-2959 DAr   نصب و تائيد

نصب و تعمير لوازم گازسوز 
باز كردن لوله هاى فاضالب 

تغيير شوفاژ گازوئيلى به برقى  
تعويض مخزن آب گرم 

ارائه كليه خدمات لوله كشى  آب سرد و گرم  

لوله كشى  و نصب شوفاژ پارس 

سال23 شماره 1264
12  اردیبهشت 1395 

1264___________
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  25سال 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 

)

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

صرافی آپادانا
حمید رضا 
خلیفی      EXCHANGE 

APADANA

امــالک 
امیرسام:

28 >>

مهاجرت
ماریـا 

36 >>     

سیاسی:
شهباز

6-12 >> 

اجاره آپارمتان 
در2منطقه مرفه 

Côte-des-Neiges
4530 Cote Des Neiges

Montréal
Tel.: 

438-794-4001

 ص: 4(
Place Dorchester  Qc.

1160 Rue Saint Mathieu
Montréal

Tel.: 
438-795-8444

 ص:22 

RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

گلـــــوب اند میل:»ایران، همچنان دورازدسترس کانــادا!«  ..........ص 8

  

 توليد کننده درب و پنجره 
  با بهترين کيفيت در مونترال

 

 برای مشاوره و ارزيابی
  رايگان با  ما  تماس

 بگيريد
 

 

 
 

8751  8th Ave.  Montreal H1Z4G5         9116-8641 QUEBEC Inc. 

514-322-5345 

منایشی کمدی از محاکمه ای واقعی

شیردادگاهِ
ینعبادیخواهرِ

 پروانه سلطانی  طنز ایرانی بر صحنه    هادی خرسندی 
  

Ticket: $35, TAPESH digital 514-223-3336
info PAIVAND: 514-996-96962

 THE TRIAL OF
 SHIRIN EBADI’S

SISTER
تحسین شده از سوی
انجمن سلطنتی 

خنده درمانی
 انگلستان

مونترال
عبادیعبادیعبادی.

فیسبوک: دادگاه خواهر  شیرین عبادی

شیرین عبادی در شب گشایش 
این �ایش در لندن به رادیو 

ارسائیل گفت:
«تنها جرم خواهر من این 
بود که خواهر من است!»

توجه: فرصت زیادی نمانده ها!

Sunday May 22, 6pm 
F.C. Smith Building
(Loyola Chapel)
Loyola Campus
7141 Sherbrooke St. West
Montreal, Qc., H4B 1R6

عملکــرد یا درواقــع بی عملی 
باراک اوبامــا - که فاجعه دلخراش 

انسانی ســوریه با چندصدهزار کشته و 
بیش از 10 میلیون پناهجو، بی خانمان و 
آواره تنها یکی از اثرات آن است -، سبب 
شده که او منتقدان بسیاری داشته باشد.  

........................ ص: 7

101 سال پس از کشتار 
ارامنه، بحث در باره این 

تراژدی همچنان ادامه دارد
---- 9  -----

چرنوبیل و درسی 
9که ایران نگرفته است

17
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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 April 1, 2016 and June 30, 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

• 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 

خدمات ویژه ارزی برای ساکنین بریتیش کلمبیا )ونکوور( 
پرداخت حواله از طریق سیستم بین بانکی داخلی کانادا 

 )Bank Draft( پرداخت حواله با چک تضمینی
ارسال حواله به سراسر ایران در اسرع وقت با بهترین نرخ 

به اطالع عموم مشتریان عزیز میرساند که ارز پرسپولیس 
مطابق مقررات جدید دولت کانادا در مورد نقل و 

انتقاالت ارزی در خدمت هموطنان میباشد. 
تلفن رایگان: 1-888-377-7977

بزرگترین صرافی آمریکای شمالی 

ساعات کار به وقت ونکوور: دوشنبه تا جمعه ۷ صبح الی ۳/۳۰ بعدازظهر  |  شنبه و یکشنبه ۷ صبح تا ۱۲/۳۰ ظهر
6987 Yonge St. Toronto, Ont. M2M 3X9 آدرس: تورنتو – کانادا
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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

اجاره آپارمتان 
در2منطقه مرفه 

Côte-des-Neiges
4530 Cote Des Neiges

Montréal

1.5 ......... $ 799.00
3.5 ......... $ 849.00
4.5 ......... $ 1,39.00

Place Dorchester  Qc.
1160 Rue Saint Mathieu

Montréal

Bach. ......... $ 799.00
Studio ........ $ 879.00
1 BD ........... $ 1099.00
2 BD ........... $ 1379.00

Tel.: 
438-990-4414

Tel.: 
438-795-8444

• 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...

) )

Tel : (514) 453-2510  |  Cel: (514) 865-2594
rabbasi@ileperrot.toyota.ca   |  www.ileperrottoyota.com

رامین عباسى
    نامى آشنا و مورد اطمینان:  در خدمت جامعه ایرانى
 TOYOTA قبل از امضاى قرارداد هر نوع  اتومبیل •
• و همچنین براى دریافت بهترین نرخ بهره و قیمت با من متاس بگیرید
• قیمت هاى استثنائى براى صاحبان تاكسی
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2016 RAV4 AWD Limited 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

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

2016 COROLLA
CE

GET UP TO 

7,500 AEROPLAN
MILESBI-WEEKLY

LEASE 
FROM $78*LEASE 

FROM $129*

BI-WEEKLY

GET UP TO 

10,000 AEROPLAN
MILES

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.

مهدی بنکدارزاده 
در خدمت هموطنان عزیز 

- 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

 مربیان ما از با سابقه ترین رانندگان فارسی زبان در مونترال هستند.
  آموزش ختصصی بعداز موفقیت در اخذ گواهینامه جهت گذراندن 

______________آزمون های   Road test در کمپانی های بزرگ حمل و نقل
3333  Cavendish # 315,   Montreal    H4B 2M5 

514-619-6811    |     514-452-1009 مهرداد مهدی  

Auto Caspian
768, Lajoie, Dorval, QC, H9P 1G8

Tel: 514-575-7940

- Credit card
- Auto finance 
 1, 2 & 3 credit
- Warranty include
- Certified car

www.autocaspian.com
خدمات رایگان ما شامل :

- وام خودرو جهت تازه واردین
- وام خودرو جهت افراد بد اعتبار و بدون اعتبار
- تهیه بیمه  با باالترین پوشش و کمترین قیمت

- انتقال سند و پالک خودرو
  و همچنین خدمات بعد از فروش 

- خودروهای دارای گزارش بازرسی فنی  
   و گارانتی تا سه سال جهت اطالعات 

   بیشتر، قبل از هر تصمیم گیری با 
  شماره ۷۹40-5۷5 514 تماس بگیرید

با سابقه درخشان در بازار خودرو 
)توجه: مــا هیچ شعبه دیگری 

  در مونترال  و حومه نداریم(
علیرضاکاکوئی 
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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:  فسنجان
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ذهنیت ترفندباز!
8 اردیبهشت - عملکرد 
یــا درواقــع بی عملی 
باراک اوباما - که فاجعه 
دلخراش انسانی سوریه 
کشته  چندصدهزار  با 
و بیــش از 10 میلیون 
و  خانمان  بی  پناهجو، 
آواره تنها یکی از اثرات 
آن است -، سبب شده 
که او منتقدان بسیاری 
این  باشــد.   داشــته 
منتقدان فقط در حزب 
رقیب آقای اوباما یعنی 

خواه  جمهــوری  حزب 
نیستند.  عالوه بر کاهش روزافزون 
محبوبیت باراک اوباما در نظرسنجی 
ها، شــماری از دموکرات ها نیز به 
صف منتقدان پیوســته اند و حتی 
وزیران امورخارجه پیشین و کنونی 
نیز به تصریح یــا تلویح از او انتقاد 
می کنند: هیالری کلینتون، وزیر 
امورخارجه پیشین آمریکا که اکنون 
نامزدی اش ازسوی حزب دموکرات 
برای انتخابات ریاســت جمهوری 
تقریبا قطعی شده، با صراحت می 
گوید: »این اشتباهی خطرناک است 
که فکر کنیم آمریکا در خاورمیانه 
منافع حیاتی نــدارد«.  جان کری، 
وزیر امورخارجه کنونی نیز در دیدار 
با ســردبیران "نیویورک تایمز" به 
نقد رفتــار انفعالی رییس خود می 
پردازد: »ما نمی توانیم بنشــینیم 
و اجازه دهیم کــه پوتین از دولت 
ســوریه حمایت کند و مخالفان را 
سرکوب کند و بگوید "این طور باید 
عمل کرد".  واضح بگویم ما احمق 

نیستیم«!
فــزون بر افزایش شــمار انتقادها، 
لحــن آنها نیز روزبــه روز تندی و 
شدت بیشتری می یابد و گاه حتی 
توهین آمیز می شود.  در نشریه ای 
انگلیسی زبان به نام "کومنتیتور"، 
نویسنده ای ظاهرا ایرانی تبار به نام 
"پتکین آذرمهر" مقاله ای با عنوان 
"نظرســنجی های ساختگی ایران 
در آمریکا و حماقت هــای اوباما" 
نوشته که در آن به تشریح عملکرد 
البی مزدور جمهوری اســالمی در 
آمریکا و نفوذ آن در حلقه مشاوران 
باراک اوباما پرداخته است.  تارنمای 
"کیهان لندن" این مقاله را با ترجمه 
محســن بهزاد کریمی در تاریخ 5 
اردیبهشت منتشــر کرده و در آن، 
از جمله، آمده است: »ساده لوحی 
اوبامــا دررابطه با مســائل ایران از 
حماقت بی اندازه او نشأت می گیرد.  
توسط  ساختگی  های  نظرسنجی 
پیمانکاران رژیم اسالمی در آمریکا 

با دیدگاه عموم ایرانیان 
در مــوارد متعــددی 
توســط دولت اوباما به 
عنوان آمار دقیق مورد 
گرفته  قرار  اســتفاده 

است«.
از  در بخش دیگــری 
این مقاله نیز می توان 
بهترین  »در  خوانــد: 
شــرایط و در کمــال 
تنها می  نگری  مثبت 
تــوان مدیریت بحران 
ای  غیرحرفــه  و  زده 
دولــت اوبامــا در رابطه 
با ایران را ســاده لوحانه و احمقانه 
توصیف کرد، اما ]آیا[ به راستی این 
اِعمال سیاســت های غلط تنها به 
دلیل انتخاب مشاوران بی تجربه و 
جوان در رابطه با ایران توسط دولت 
اوباما است یا این که یک سیاست 

شیطانی درکار است؟«.
مقاله مزبور بــا دادن لقب "جیمی 
کارتر ثانی" به باراک اوباما پایان می 
یابد: »به نظر می رسد پایان دولت 
جیمــی کارتر ثانی هرچــه زودتر 

فرارسد، بهتر است«.
به نظر نگارنــده، عملکرد انفعالی 
فاجعــه آفرین بــاراک اوباما بیش 
از آن که ناشــی از ســاده لوحی و 
حماقت او یا نفوذ مشــاوران مزدور 
جمهوری اسالمی، باشد، ریشه در 
منش رندانه و مسئولیت ناپذیر او 
دارد که دارای شــباهت هایی انکار 
ناپذیــر بــا روش و منش آخوندی 
است.  همین شــباهت ها بود که 
سبب شد هنگامی که نزدیک به 7 
سال پیش جوانان ایران درخیابان ها 
فریاد "اوباما، اوباما، یا با اونا یا باما" 
سردادند، اوباما "اونا" را انتخاب و به 

مردم ایران پشت کند.  
همین انتخاب گام های بعدی او در 
انفعال مطلق در سوریه، باز گذاشتن 
دست حکومت آخوندی در حمایت 
از بشار اســد جنایتکار، مذاکرات 
هســته ای و در نهایت "برجام" را 
هدایت کرد که امروز با تبختر آن را 
بزرگ ترین دستاورد دو دوره ریاست 
جمهوری خود می شمارد.  در واقع، 
اوباما آگاهانه سوریه را قربانی زد و 
بند با خامنه ای کرد.  انتخاب این 
راهبرد - که دانسته و آگاهانه بوده - 
به دلیل شباهت منش و طرزفکر او 
با نظام آخوندی و به مصداق »جوی 
جوی را می جوید و آب گودال را« 

بوده است!
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روس ها برای یک حمله جدید در سوریه آماده می شوند
28 آوریل: همزمان با نقض آتش بس 
نصفــه و نیمــه در ســوریه و توقف 
گفت وگوهــای صلح، از شــواهد امر 
این گونه بر می آید که نیروهای نظامی 
روســیه و متحدانش در سوریه دارند 
خود را برای یک عملیات نظامی جدید 

در اطراف حلب آماده می کنند.
هفته گذشــته پنتاگون، وزارت دفاع 
آمریکا خبر داد که نیروهای وفادار به 
دولت سوریه دارند "ادوات جنگی خود 

را در اطراف حلب متمرکز می کنند."
بنا بــه اظهارات ســخنگوی پنتاگون 
"حلب غالبــا در اختیار جبهه نصرت 
اســت و، همان طور که می دانید، این 
گروه جزئی از توافق آتش بس نیست. 

وضعیت پیچیده ای است. ما 
اوضاع را تحت نظر داریم."

مثل اغلــب عملیات  نظامی 
اخیر روســیه، پیامی که از 
طریق رسانه ها منتشر می شود 
با واقعیت موجود روی زمین 

متفاوت است.
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه، در اواسط ماه مارس 
اعالم کرد که کشورش قصد 

دارد نیروهای خود را از ســوریه خارج 
کند.

و در ادامه چند فروند هواپیما - حدود 
نیمی از جنگنده های مستقر - پایگاه 
هوایی روسیه در نزدیکی الذقیه را ترک 

کردند.
ولی خــروج آن ها اصال به معنی پایان 

عملیات نظامی روسیه نبود.
نیروهای روسی حاال با ورود بعضی از 
جدیدترین بالگردهای تهاجمی ارتش 
روســیه - کا-52 و ام آی-28ان - بــه 
منطقه تقویت شده اند و ماموریت های 
تهاجمی ایــن نیروها در ســایه این 

تحوالت ادامه پیدا کرد.
خب دقیقا چه خبر است؟ 

آیــا خــروج بخشــی از 
را  روس چیزی  نیروهای 

عوض کرده؟ 
و چــرا به نظر می رســد 
روس هــا دارنــد بــرای 
یک حملــه جدید آماده 

می شوند؟

در حال حاضر، حمایت روسیه از بشار 
اســد همچنان به قوت خویش باقی 
است. ولی این مساله لزومی ندارد که تا 

ابد ادامه پیدا کند.
روسیه می خواد موقعیت دولت سوریه 
را مستحکم کند - ولی نمی خواهد تا 

ابد در سوریه درگیر نبرد باشد.
برای همین سیاســت روســیه چند 
محور مختلف را دنبال می کند. مسکو 
از فرایند دیپلماتیــک حمایت کرده. 
فرایندی که شــاید فعال به بن بســت 
کشیده شده باشد، ولی مشخص است 
که مذاکرات دیپلماتیک باید در جایی 

از سر گرفته شوند.
"خروج" روس ها به معنی ورود جنگ 
بــه یک مرحله جدید بود؛ نشــانی از 
دسترسی به حداقل نیمی از اهداف - 
که همان استحکام دولت سوریه باشد 
- و قدمی برای بازگشایی فضا برای از 

سرگیری تالش های دیپلماتیک.
ایاالت متحده چندین بار از عملیات های 
هوایی روسیه بابت نادیده گرفتن نسبی 

گروه موسوم به دولت اسالمی )داعش( 
و تمرکز بیشــتر بــر گروه هایی که از 
طرف غرب حمایت می شوند و با دولت 

سوریه می جنگند انتقاد کرده.

از حرف تا عمل
البته روسیه می گوید در حمله هایش 
بیشتر "تروریست های" داعش و جبهه 

نصرت را هدف قرار داده.
این یک نمونه دیگــر از فاصله زیادی 
اســت که بین حرف و عمل روســیه 
وجــود دارد. اما، همان طور که مایکل 
کافمن، تحلیلگر در یکی از موسســه 
تحقیقاتی مرتبط با وزارت دفاع آمریکا، 
می گوید، حدود یــک هفته پیش از 
اعالم "خروج نیروها"، حمالت هوایی 
روســیه بر نیروهای داعش در اطراف 
پالمیرا متمرکز شد و ثمره آن هم "یک 
غنیمت سیاسی و پیروزی آشکار مهم 
برای حکومت سوریه و نیروهای روس 

بود."

      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

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
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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

جنگ های چندگانه سوریه به نظر 
منی رسد به این زودی ها متام شوند.

اشک رازی ست
لبخند رازی ست
عشق رازی ست

اشک آن شب لبخند عشقم بود
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی

یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی...

من درد مشترکم مرا فریاد کن.
درخت با جنگل سخن می 

گوید
علف با صحرا

ستاره باکهکشان
و من با تو سخن می گویم

نامت را به من بگو
دستت را به من بده
حرفت را به من بگو
قلبت را به من بده

من ریشه های تو را دریافته ام
با لبانت برای همه ی لب ها 

سخن گفته ام
و دست هایت با دستان من 

آشناست.

در خلوت روشن با تو گریسته ام
برای خاطر زندگان،

و در گورستان تاریک با تو 
خوانده ام

زیباترین سرود هارا
زیرا که مردگان این سال

عاشق ترین زندگان بوده اند.
دستت را به من بده

دست های تو با من آشناست
ای دیر یافته با تو سخن می 

گویم
بسان ابر که با توفان

بسان علف که با صحرا
بسان باران که با دریا
بسان پرنده که با بهار

بسان درخت که با جنگل سخن 
می گوید

زیرا که من
ریشه های تو را دریافته ام

زیرا که صدای من
با صدای تو آشناست

من درد مشترکم 
مرا فریاد کن!
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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: 8      30: 6 

شنبــه ها :             9             4 

یکشنبه ها:           10         30 : 1

کــــانادا... 

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

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

3شنبه 
10ماه می

کشورهای نفتی خاورمیانه امسال »۵00 میلیارد 
دالر دیگر ضرر می کنند«

صنــدوق بین المللــی پــول در 
تازه ترین گــزارش خود می گوید 
کــه افت قیمت نفت باعث شــد 
که کشــورهای صادرکننده نفت 
خاورمیانه طی سال گذشته 390 
میلیــارد دالر ضرر کنند و انتظار 
می رود که این کشــورها در سال 

جاری نیــز 500 میلیارد 
دالر دیگر ضرر کنند.

بر اساس این گزارش که 
دوشــنبه 6 اردیبهشت 
ماه در سایت رسمی این 
منتشر  بین المللی  نهاد 
شده است، گزارش قبلی 
بین المللــی  صنــدوق 
پول کــه اکتبر ســال 
شده  منتشــر  گذشته 
بود، بــرآورد می کرد که 
نفت  تولیدکننده هــای 
خاورمیانه 360 میلیارد 

دالر از افــت قیمت نفت 
در ســال 2015 زیان دیده اند، اما 
برآوردهای جدید نشــان می دهد 
کــه این رقــم 390 میلیارد دالر 

بوده است.
این گزارش به افت قیمت نفت از 
115 دالر در نیمه اول سال 2014 
به کمتر از 30 دالر در اوایل سال 
جاری میالدی اشــاره کــرده و 
می نویســد که برای سال 2016 
انتظار می رود زیان ناشی از کاهش 
قیمت هــای نفت بــر درآمدهای 
کشــورهای نفتــی خاورمیانه در 

مقایسه با سال 2014 بین 490 تا 
540 میلیارد دالر باشد.

مســعود احمــد مدیــر بخش 
خاورمیانــه و آســیای مرکــزی 
صندوق بین المللی پول می گوید 
که درآمدهای کمتر باعث مواجهه 
دولتهــای خاورمیانه با کســری 

بودجه و کاهش رشــد اقتصادی 
شده اســت، به ویژه عربستان که 
هنوز هم به شــدت به درآمدهای 

نفتی وابسته است.
ایــن گزارش می افزاید که ســال 
گذشــته 72 درصــد درآمدهای 
عربســتان از محل صادرات نفت 
بود و این کشور برای سال جاری 
میالدی انتظار کسری بودجه 90 

میلیارد دالری دارد.
بر اســاس ایــن گزارش، رشــد 
اقتصادی شش کشور عضو شورای 
همــکاری خلیج فارس شــامل 

کویت، قطر، عربســتان، بحرین، 
عمان و امــارات از 3٫3 درصد در 
سال گذشته به 1٫8 درصد در سال 

جاری کاهش خواهد یافت.
رشد اقتصادی عربستان برای سال 
جاری 2 درصد پیش بینی می شود.

در این میان رشد اقتصادی ایران 

که ســال گذشــته حدود صفر 
درصــد بود، برای ســال جاری 4 
درصد پیش بینی می شود. صندوق 
بین المللی پــول می گوید که این 
رقم برای ســال آینده 3٫7 درصد 

خواهد بود.
علت رشد نسبتًا باالی اقتصادی 
و  تجــارت  افزایــش  ایــران، 
سرمایه گذاری خارجی بعد از لغو 
برخی از تحریم ها عنوان شده است.
•

ســیل انتقادها چنان شــدید و 
فزاینده است که مقابله با آن امکان 
پذیر نیست.  چه باید کرد؟  آقای 
اوباما با توسل به یکی از شیوه های 
شناخته شده آخوندها، خود نیز به 
این سیل می پیوندد تا بلکه بتواند 
آن را از مسیر خود منحرف کند.  

او در تاریــخ 11 آوریل در گفتگو 
با شــبکه "فاکس نیوز" به انتقاد 
از خــود مــی پــردازد: »احتماال 
بزرگ ترین اشتباه دوران ریاست 
جمهــوری ام ناتوانــی در برنامه 
ریزی مناسب برای دوران پس از 
سرنگونی معمر قذافی، رهبر سابق 
لیبی بوده اســت... البته مداخله 
آمریکا در مسائل لیبی کار درستی 

بوده است«!

باراک اوباما توضیح نمی دهد که 
اگر »مداخله آمریکا در مســائل 
لیبی کار درستی بوده است«، چرا 
همین کار را در زمان مناســب و 
هنگامی که هنوز سروکله داعش 
و دیگر گروه هــای جهادی پیدا 
نشده بود، در سوریه انجام نداده تا 
از بروز بزرگ ترین فاجعه انسانی 
قرن بیست و یکم جلوگیری کرده 

باشد؟!
او در مغالطــه ای آشــکار بــرای 
توجیه بی مسئولیتی فاجعه آفرین 
خود، صورت مسئله را تغییر می 
دهد تا ظبتوانــد از آن دفاع کند 
و در گفتگو با "بی بی ســی" در 
24 آوریل می گوید: »جامعه بین 
المللی نباید انتظار داشته باشد که 

فقط آمریکا با شبه نظامیان تندرو 
در سوریه مقابله کند«!

شــگفتا!  چه کســی و در کجا از 
پهلــوان پنبه اوباما خواســته که 
»فقط آمریکا با شبه نظامیان تندرو 
در ســوریه مقابله کند«؟!  انتقاد 
بجایی که از او می شود این است 
که چرا به موقع و پیش از آن که 
"نظامیان تندرو در ســوریه" پیدا 
شوند، مانند مداخله در لیبی، که 
خود هنوز هم آن را درســت می 
داند، جلوی بروز فاجعه را نگرفته 
است.  این مغالطه آشکار و تغییر 
فریبکارانه صورت مسئله، نمونه ای 
گویا از ذهنیت ترفندباز باراک اوباما 

است!

•

شهباز:« ذهنیت ترفندباز!...   << ادامه از صفحه: 6

 گلوب اند میل:»ایران، همچنان 
دورازدسترس!«

مدیر ارشد شــرکت مدیریت 
دارایی های جهانی فورسترانگ 
کانادا: »رقم ها از سود حاصل از 
سرمایه گذاری در ایران شگفت 
آور است. اما همچنان سرمایه 
گذاری در این کشــور مشکل 

می باشد.« 
بــه گــزارش مشــرق، وبگاه 
روزنامــه کانادایــی گلوب اند 
 )The Globe & Mail( میــل
با اشــاره به جمعیــت جوان؛ 
بورس  بازارهای  تحصیلکرده؛ 
پربازده و همچنین تمایل آنان 
برای پیشــرفت هــای عمده 
در صنعــت تولید نفت که هم 
اکنون زیرساخت هایی فرسوده 
و از رده خارج شــده را دارا می 
باشد، نوشــت: ایران می تواند 
یک چشــم انداز مناسب برای 
سرمایه گذاران جدی کانادایی 

در این امر باشد.
گلوب اند میل در این خصوص 
از حــدس و گمــان هایی که 
ایران رفع تحریم شده را به یک 
سرمایه باد آورده می پنداشتند 
نیز نوشــت: با اینکه  تمامی 
جنبه ها رشد این بازار پیش رو 
را به ما نشان می دهند و از ما 
برای سرمایه گذاری دعوت به 

عمل می آورند. 
اما از ســویی دیگــر کماکان 
خبرگان سیاســت خارجی و 
ســرمایه گذاران بزرگ بر این 
عقیده اند کــه جانب احتیاط 
را باید رعایت نمود. از نوسانات 
ژئوپلتیک منطقه گرفته تا عدم 
شفافیت این کشور از کاهش 
قیمت هــا و همچنین تحریم 
هــای بالقــوه و در انتظار این 
کشور، تاکنون داستان قاطعانه 
پیروزی در این سرمایه گذاری 

نانوشته باقی مانده است.
به گفته مدیر ارشــد شرکت 
مدیریــت دارایی های جهانی 
فورسترانگ تایلر مردی- )واقع 
در تورنتو(: »رقم ها از ســود 
حاصل از ســرمایه گذاری در 
ایران شــگفت آور اســت. اما 
همچنان سرمایه گذاری در این 

کشور مشکل می باشد.«
او همچنین با  اشاره به روش 
های  لیست شده محدود برای 
انتقال ســرمایه از طرف دولت 
کانادا و آمریکا نیز یادآور شد: 
» ایران یک کشور جالب توجه 
برای سرمایه گذاری می باشد. 
اما راه دسترســی طرف های 
کانادایــی بــرای ورود به این 

بخش ناممکن است.« 
او همچنان یادآور شد: »ایران 
با این همه وسوسه انگیز است. 
کشوری که دو سوم از جمعیت 
آن را جوانــان زیر 35 ســال 
تشکیل می دهند؛ سلیقه های 
غربی در آن ها در حال محبوب 
شدن است؛ و همه ساله حدود 
یک سوم از جمعیت مهندسین 
آن از دانشگاه های این کشور 

فارغ التحصیل می شوند.«
بنا بــه گفته جیمــز دیواین، 
استادیار سیاست و روابط بین 
الملل از دانشگاه مونت آلیسون 
که هم اکنون نیز کارشــناس 
مســائل  سیاســی ایــران و 
خاورمیانه می باشد: »یکی از 
عمده ترین مشکالت )سرمایه 
گــذاری( در ایــران کمبــود 

اطالعات می باشد.« 
او همچنیــن گفت: »حتی در 
داخل ایران نیز سیستم بسیار 
مبهم و غیرشفاف است. شما 
به عنوان یک سرمایه گذار باید 
طرف هایتان را بشناسید، این 
حق یک سرمایه گذار است که 
با بازار های کسب و کار آشنایی 

داشته باشد.«  
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سالگرد کشتار...

      << 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

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

C S A I
www.centrecsai.org

     با  65 سال سابقه کمک به مهاجرین

کالس های فرانسه 

  نیمه وقت     رایگان 

}<< ادامه در صفحه: 10{

NDG

We open every first Monday of the month

depuis 1991

EMULCQ  
B2 cours de français

  Accreditation 
                
➤A1 : 80h($585, 4wks, Mon~Fri, 10:00~14:00 or 12:30~16:30 or 17:00~21:00)
➤A2 : 80h($585, 4wks, Mon~Fri, 10:00~14:00 or 12:30~16:30 or 17:00~21:00)
➤B1 & B2 accreditation : 180h($1795, 12wks, Mon~Fri, 18:00~21:00) 

 B2 Test  Preparation Courses
          directly lectured by TEFaQ evaluators

 ➤Oral 1 : 48h($500, 3wks, Mon~Thu, 10:00~14:00) 
 ➤Oral 2 : 48h($500, 4wks, Mon~Thu, 14:30~17:30)
 ➤Oral 3 : 48h($500, 4wks, Mon~Thu, 18:00~21:00) 
 ➤Oral 4 : 48h($500, 16wks, Saturday, 09:30~12:30)
 ➤Oral 5 : 48h($500, 8wks, Saturday, 09:30~16:30)
 ➤Oral 6 : 48h($500, 4wks, Friday & Saturday, 09:30~16:30).

For inquiry or registration:   514-661.6580    emulcq.b2@gmail.com

➤Simply email your name & phone number for asking the application  .     

Tuition Payment : 2016. 4. 29(Fri)  16:00~18:00
Address:     EMULCQ  NDG Campus(NDG Catholic Church)
                     5333 ave. Notre-Dame-de-Grâce Mtl H4A1L2
                     5 min away from Metro Villa-Maria 
Classroom locations:   EMULCQ  NDG campus & Cavendish campus

Specialized in French Oral program !
** Registration fee 50$ 

        
      

B2 Test 
at Canada college

French language training center 
for the people in preparation for the status of landed immigrant 

From A1 to B2 certificate

It takes only 20~24 weeks($2965)

B2

courses cooperating with 
Canada college 
 

 May 2, June 6, July 4, August 1 …

20~24wks

101 سال پس از کشتار ارامنه، بحث در باره 
این تراژدی همچنان ادامه دارد

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

پرسش و پاسخ در 
مورد کشتار ارامنه

------------------
کشــتار جمعی ارامنه به دســت 
ترک های عثمانی در جنگ جهانی 
اول، همچنــان موضوعی بســیار 

حساسیت برانگیز است.
ترکیه تــا کنــون در برابر خیل 
کســانی که می خواهنــد بپذیرد 
نسل کشی   1916-1915 کشتار 
بــوده، مقاومت کــرده. مورخان 
هم همچنان در مــورد وقایع آن 
دوران بحث می کنند. همان موقع 
گزارش هــای بســیاری در مورد 
جنایــات ترک ها علیــه ارمنی ها 
منتشر شــده بود. و حاال یک بار 
دیگر، در آستانه مراسم صد سالگی، 

این رویداد در صدر اخبار است.

ماجرا چه بود؟
واقعیتی کــه بر آن اتفــاق نظر 
وجود دارد این است که در فاصله 
سال های 1915 و 1916 میالدی، 
ترک های عثمانــی ارمنی ها را از 
آناتولی شــرقی به صحرای شام و 
جاهای دیگر فرســتادند. در این 
کوچ اجباری صدها هزار ارمنی از 

گرسنگی و بیماری مردند.
تعداد کل تلفات محل مناقشــه 
است. ارمنی ها می گویند یک و نیم 
میلیون نفر مردند. جمهوری ترکیه 
می گویــد حدود 300 هــزار نفر 
بودند. انجمن بین المللی محققان 
نسل کشــی )IAGS( می گویــد 
کشته شــدگان "بیــش از یــک 
میلیون" بوده اند. این انجمن سال 
2005 میــالدی نامه ای به رجب 
وقت  نخست وزیر  اردوغان،  طیب 
ترکیه، نوشت که در آن آمده بود: 
"می خواهیم تأکید کنیم که فقط 

ارامنه نیســتند که از نسل کشی 
ارامنــه حرف می زننــد. این نظر 
اکثریت قاطــع محققانی که در 
حوزه نسل کشی مطالعه می کنند 

هم هست."

نسل کشی چیست؟
ماده دوم کنوانســیون نسل کشی 
سازمان ملل متحد )مصوبه دسامبر 
1948( می گوید نسل کشی اعمالی 
است که به قصد "نابودی بخش یا 
کلیت یک گروه ملی، قومی، نژادی 

یا مذهبی باشد.

آیا کشتار نظام مند )سیستماتیک( 
بود؟

پرسش اصلی در بحث نسل کشی 
نیت قبلی است: این که کشتار تا 
چه اندازه از پیش طراحی شده و 

هدایت شده بوده است.
بسیاری مورخان، دولت ها، و البته 
خود ارامنه، معتقدند که بوده، اما 
گروهی از محققان این نظر را قبول 

ندارند.
رافائل لمکین، حقوق دان لهستانی 
یهــودی کــه ســال 1943 واژه 
"نسل کشــی" را ابداع کــرد، در 
توضیح تحقیقات و یافته هایش هم 
به کشتار یهودیان به دست نازی ها 
اشاره داشــت، هم به جنایاتی که 

علیه ارامنه انجام شد.
مقام هــای تــرک می پذیرند که 
جنایاتــی رخ داده، اما می گویند 
برنامه نظام مندی برای نابود کردن 
ارمنی های مسیحی نبوده. بخشی 
از استداللشــان این است که در 
وضعیت آشوبناک جنگ، ترک های 
مسلمان بی گناه بسیاری هم کشته 

شدند.

پیش زمینه سیاسی چه بود؟
جنبش "ترک هــای جوان" - که 

متشــکل از افسران عثمانی بود - 
ســال 1908 قدرت را در دســت 
گرفت. جنــگ جهانــی اول که 
شروع شد، در میانه شکست هایی 
که امپراتوری عثمانــی را به مرز 
فروپاشــی کشــانده بود، افسران 
به اقداماتی علیه جمعیت ارمنی 
جوان"  "ترک های  زدند.  دســت 
- که خودشــان را کمیته اتحاد و 
پیشرفت می نامیدند - همان سال 
1914 به هــواداری از آلمان وارد 

جنگ شده بود.
بخشی از تبلیغات جنگی ترک ها 
در ایــن دوران علیــه ارامنه بود، 
جمعیتی که خراب کار و "ستون 

پنجم" روسیه می خواندندشان.
روز 24 آوریل 1915 دولت عثمانی 
50 روشــنفکر و چهره برجسته 
ارمنی را دستگیر کرد - این افراد 

مدتی بعد اعدام شدند. 
ارمنی هــا ایــن روز را نقطه آغاز 
جریانی می دانند که به گفته آن ها 
نسل کشی است. کمی بعد از این 
روز خلع سالح و اعدام ارمنی های 
ارتش عثمانی آغاز شد، همین طور 

مصادره اموال ارامنه.

آیا کسی مسئول شناخته شد؟
سال های 1919 و 1920، چندین 
افسر ارشد عثمانی در ارتباط با این 
جنایات در ترکیه محاکمه شدند. 
یک فرماندار محلی به نام محمد 
کمــال به جرم کشــتار ارامنه در 
منطقه یوزگات در آناتولی مرکزی 
به دار آویخته شــد. سه نفر اصلی 
"ترک های جوان" - که به "ســه 
پاشــا" معروف بودند - پیشتر از 
کشــور فرار کرده بودند. هر ســه 

غیابی به مرگ محکوم شدند.
مورخان رویه قضایی این دادگاه ها 

فعــاالن  از  شــماری 
حقوق بشــر از جمله 
جرج کلونی، در مراسم 
و یکمین سالگرد  صد 
کشتار ارامنه در ایروان، 
پایتخــت ارمنســتان 
شــرکت کردند. جرج 
چهره های  از  کلونــی 
سرشناســی است که 
از به رسمیت شناخته 
به  ارامنه  شدن کشتار 
"نسل کشــی"  عنوان 
حمایت می کند. در این 
مراسم شیرین عبادی، 
برنده جایزه صلح نوبل 

هم حضور داشت.

خانم عبــادی و آقای 
کلونی هر دو از اعضای 
جایزه  انتخاب  کمیته 
"آئورا" هســتند. بنیاد 
آئورا در ایــروان به یاد 
شده  کشــته  ارمنیان 
بــه کســانی کــه در 
راه پیشــبرد اهــداف 
فعالیت  انسان دوستانه 
کرده اند، جایزه می دهد.
روز یکشــنبه پنجــم 
تهران  در  اردیبهشت، 
هــم مراســمی برای 
قربانیان  بزرگداشــت 
برگزار  ارامنه  کشــتار 

شده است.
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مونتـــریال...

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

را به پرسش گرفته اند، همچنین 
اعتبار شواهد مطروحه در دادگاه، 
و نیت مقام های ترک را که ممکن 
است می خواسته اند متفقین )پیروز 

جنگ( را راضی کنند.

کدام کشورها نسل کشی را به 
رمسیت شناخته اند؟

بیش از 20 کشــور رســما اعالم 
کرده اند کشــتار ارامنــه در میانه 
جنگ جهانی اول را نسل کشــی 
می دانند. از جمله این کشــورها 
می توان کانــادا، آرژانتین، بلژیک، 
فرانسه، ایتالیا، روسیه و اروگوئه را 
نام برد - همین طور پارلمان اروپا، و 
کمیسیون پیش گیری از تبعیض و 
حفاظت از اقلیت ها در سازمان ملل 

متحد.
بریتانیا، ایاالت متحده و اسرائیل 
از جمله کشورهایی هستند که از 
تعابیر دیگــری برای توصیف این 

ماجرا استفاده می کنند.
چندی پیش، در آستانه صدمین 
سالگرد این واقعه، پاپ فرانسیس 
آن را "نخســتین نسل کشی قرن 

بیســتم" نامید. دولت ترکیه در 
واکنش بــه این نظر ســفیرش 
را از واتیــکان فراخوانــد و پاپ را 
به "تبعیــض در برخــورد با رنج 

انسان ها" متهم کرد.
وزارت  بیانیــه  از  بخشــی  در 
خارجــه ترکیه آمده بود که او "بر 
جنایت هایی که علیــه ترک ها و 
مســلمان ها در جنگ جهانی اول 
انجام شد، چشم پوشیده و تنها رنج 
مسیحیان را برجسته کرده، به ویژه 

ارمنی ها را."
ســال 2006 در پارلمان فرانسه 
طرحی به رأی گذاشــته شد که 
انکار نسل کشــی ارامنــه را جرم 
می دانســت. طــرح رأی نیاورد و 
قانون نشد، اما دولت ترکیه آن را 
محکوم کرد و روابط نظامی اش را با 

فرانسه به حال تعلیق درآورد.
از  گروهــی   ،2011 دســامبر 
نمایندگان حزب حاکم در پارلمان 
 ،)UMP فرانسه )حزب راست میانه
آن طرح را به رغم خشــم دولت 
ترکیه دوباره به جریان انداختند. 
روز 23 ژانویه 2012 مجلس سنا 

طرح را تصویب کرد، اما بعد شورای 
قانون اساسی که باالترین مرجع 
قضایی فرانسه است، آن را لغو کرد.

در  کمیتــه ای   ،2010 مــارس 
کنگره آمریکا بــا اختالفی ناچیز 
به قطعنامه ای رأی داد که کشتار 
را "نسل کشــی" می خواند. دولت 
ترکیــه در اعتراض بــه این رأی، 
سفیرش را از واشنگتن فراخواند. با 
این حال - و به رغم مخالفت کاخ 
سفید، که درخواســت کرده بود 
کنگره "اقدام نکند" - کمیته امور 
خارجی کنگره قطعنامه را تأیید 

کرد.

تأثیر سیاسی این دعوا چیست؟
این کشــتار مهم ترین رویداد در 
تاریخ مدرن ارامنه به شمار می رود، 
رویدادی که از عوامل همبستگی 
ارمنی های خارج ارمنستان است. 
ارمنی هــا یکــی از پراکنده ترین 

مردمان دنیا هستند.
در ترکیــه هرگونه بحث پیرامون 
این موضوع در نطفه خفه می شود. 
مقام های قضایی از ماده 301 قانون 

کیفــری )"توهین بــه روح ترک 
بودن"( برای مجازات نویسندگانی 
که به کشــتار ارامنه پرداخته اند، 

استفاده کرده اند.
یکی از این نویســندگان اورهان 
پامــوک، برنــده نوبــل ادبیات، 
اســت. همین طور هرانت دینک، 
ارمنی تبار و  روزنامه نگار ترکیه ای 
سردبیر روزنامه دوزبانه آگوس، که 
ژانویه 2007 به ضرب گلوله کشته 
شد. ضارب یک نوجوان ملی گرای 
افراطی بود به نام اوگون ساماست، 
که ژوئیه 2011 به جرم قتل دینک 

به 23 سال حبس محکوم شد.

اتحادیــه اروپــا اعالم کــرده که 
نسل کشی  مســئولیت  پذیرفتن 
پیوستن  ارامنه جزو شــرط های 

ترکیه به این اتحادیه نیست.

آیا روابط ترکیه و ارمنستان 
همچنان سرد است؟

بعد از چندین دهه خصومت، اخیرا 
روابط رو به گرمی گذاشته. اکتبر 
2009 دو کشــور توافــق کردند 
مناسبات دیپلماتیک برقرار کنند 
و مرزهایشــان را بگشایند. اما این 
توافق هنــوز در پارلمان هیچ یک 

تأیید نشده.

بعضی ها در آنکارا ارمنســتان را 
متهم کرده اند که می خواهد مفاد 

قرارداد را تغییر بدهد.
از عواملــی کــه ارتبــاط این دو 
کشــور را پیچیده تر می کند، ظن 
متقابلشان به مناقشه قره باغ علیا 
)یا ناگورنو قره باغ( اســت. قره باغ 
علیا منطقه ای است در جمهوری 
آذربایجان که ارمنی ها بعد از جنگ 
دهه 1990 کنترل آن را به دست 
گرفته اند. ترکیه در این مناقشــه 

طرف آذربایجان را گرفته.
•

کشتار ارامنه...   << ادامه از صفحه: 9

اشتیاق مفرط برای قطارهای جدید حومه 

هیأت تحریریه گازت مونتریال
22 آوریل - عالقه زیادی نســبت 
به برنامــه 5٫5 میلیــارد دالری 
قطارهای جدید حومه وجود دارد 
)که روز جمعه اعالم شد( و بنا بر 
این اســت که قطارهای بیشتری 
را به وست آیلند و ساحل جنوبی 
مونتریال بیاورد و از انتظار طوالنی 
برای پیوند با فرودگاه ترودو بکاهد.

سیستم برقی این قطارها مطلوب 
است و ساعات کار وعده داده شده  
- از پنج صبح تا 1 بعد از نیمه شب 
- همه روزه با عزیمت های مکرر، 
بهتر از اکنون با نیازهای مسافران 
این قطارها مطابقت خواهد داشت.

در ایــن برنامه، 24 ایســتگاه در 
مسیری 76 کیلومتری طرح ریزی 
شده که به ایستگاه مرکزی راه آهن 
می پیوندد و امکان ارتباط با مترو 
در آینده نیز وجود دارد.  مســیر 
پیشــنهادی به فرودگاه و وست 
آیلند از طریق بزرگراه 40 می تواند 
زودتر از مسیر آن از طریق بزرگراه 
20 باشد، زیرا تاکنون کارهایی در 
راه زیرزمینــی تقاطع »تورکوت« 

انجام شده است.  
قرار این است که نخستین قطارها 
در پایان ســال 2020 آماده انجام 

کار باشد.
مستلزم  شــده  انتخاب  مســیر 
ســاخت راه های جدید، به ویژه 
در پل شــامپلن، و نیز استفاده از 
زیرســاخت های موجود است تا 
میزان هزینه آن پایین نگهداشته 
شود.  انتظار می رود که این برنامه 
حدود 7500 شــغل، در طول 4 
سال ســاختمان آن، ایجاد کند و 
پس از آن نیز 1000 شغل دایمی 

به وجود آورد.
به طور قطع، این شبکه در خطوط 
قطارهای بــاری کنونی - چنان 
کــه اکنون آژانــس حمل و نقل 
متروپولیتــن می کند - ســهیم 

نخواهد بود 
یادآوردنی اســت که این شراکت 
خطوط، طبق گفته های مسافران، 
سال ها است سبب تأخیر و بروز 
مشکالت در ارائه خدمات بوده و 

هست.
حوزه عملکرد ایــن برنامه یقینا 
اثرگذار اســت.  شبکه قطار برقی 
متروپولیتن بزرگ ترین پروژه از 

زمان آغاز کار متــرو در 50 
سال پیش است.  

هنگامی کــه این کار تکمیل 
شــود، پس از دوبی و ونکوور، 
بزرگ ترین سیستم حمل و 

نقل در دنیا خواهد بود.
"صندوق پس انداز" و "مدیر 
صندوق بازنشســتگی" تعهد 
کرده اند که 3 میلیارد دالر در 
این برنامه سرمایه گذاری کنند 
و خواستار این هستند که کبک 
و اتاوا 2٫5 میلیارد دالر بقیه را 
تأمین نمایند.  این درخواست 
بزرگی اســت.  آنچه وعده داده 
شــده این اســت که دو دولت 
استانی و فدرال زیرساخت های 
برنامه را در فهرست اولویت های 

خود بگذارند.
همچنین وعده داده شــده که 
"صندوق پس انداز"، که درسال 
گذشــته مالکیــت برنامه های 
زیرســاخت عمومی را عهده دار 
شده، تحت رهبری میشل سابیا، 
از اعتباری درخشــان برخوردار 
است.  او براین امر تأکید دارد که 
سیستم جدید از "بازده سرمایه 
ای باثبــات و دراز مــدت" برای 

کبکی ها برخوردار باشد.
اما، مسائل دیگری نیز وجود دارد.  
قطارهای AMT ثابت کرده که در 
شرایط هوای سخت زمستان قابل 
اطمینان نیســت و روشن نیست 
که شبکه جدید چگونه می تواند 
بهتر باشد.  این نیز مهم است که 
درمورد تأمیــن پارکینگ کافی، 
کــه درحال حاضر وجــود ندارد، 

اطمینان حاصل شود.
از همه اینها مهم تر، مســئله نرخ 
بلیت است.  هر قدر این نرخ کمتر 
باشد، بیشتر مردم را ترغیب می 
کند که خودروهای خود را در خانه 

بگذارند.

پس از دوبی و ونکوور، 
بزرگ ترین سیستم حمل و 

نقل در دنیا!

تهدید 100میلیارد دالر ذخیره ارزی ایرانحکم پسابرجامی دیوان عالی آمریکا: 
اکوفــارس: حکم دیــوان عالی 
آمریکا علیــه اموال ایران نقطه 
آغازی از یک مــوج ضدایرانی 
جدید در دوران پسابرجام است 
که همه ذخایــر ارزی ایران در 

خارج را تهدید می کند.
دیوان عالــی آمریکا در اقدامی 
بی ســابقه به غارت 2 میلیارد 
دالر پول متعلق به بانک مرکزی 

ایران رأی داد.
با حکمی کــه عالی ترین نهاد 
قضایی آمریکا صادر کرده است 
آمریکایی  خانواده های سربازان 
کشته شــده در انفجار 1983 
بیروت می توانند 2 میلیارد دالر 
پول متعلق بــه بانک مرکزی 
ایــران را که در ســیتی بانک 
آمریکا نگهداری می شده است 

تصاحب کنند.
این پــول در ســال 2008 بر 
اساس شکایت این خانواده ها و 
با حکم دادگاه های آمریکا بلوکه 

شد.
ایران هرگونه دست داشتن خود 
در انفجــار مقر نظامیان آمریکا 
در بیروت را رد کرده اســت و با 
غیرقانونی خواندن حکم دیوان 
عالی آمریکا دولت این کشور را 
مسئول استیفای حقوق ایران و 
جبران هرگونه خسارت وارده به 
ایران در این زمینه دانسته است.

این حکم در حالی صادر می شود 
که بحث دسترسی ایران به نظام 
مالی آمریکا و به ویژه حق انجام 
معامــالت دالری در چارچوب 
برجــام مطرح شــده اســت. 
صدور چنین حکمی از ســوی 
عالی ترین مرجع قضایی آمریکا 
هرچند سیاسی و خالف اصول 
اولیه حقوقی باشد اما راه طرح 
ادعاهای جدید علیه ایران را باز 

خواهد کرد.
این حکم به رویــه ای حقوقی 
نه تنهــا در آمریــکا بلکــه در 
کشورهای دیگری تبدیل خواهد 
شــد که از سیستم قضایی این 
گروه های  و  تأثیرپذیرند  کشور 
ضدایرانــی فعالــی دارنــد که 
پرونده های بسیاری را علیه ایران 

تشکیل داده اند.

هم اکنــون در کانــادا نیز 
پرونده های بسیاری با ادعای 
تروریسم  از  ایران  حمایت 

تشکیل 
شده و بخشی از اموال ایران، 
ازجمله اموال سفارت ایران 
این  بانک های  در  کانادا  در 

کشور بلوکه شده است. 
با صدور حکم دیوان عالی آمریکا 
که با حمایت آشکار دولت این 
کشور صورت گرفته است باید 
منتظر بروز اتفاقات مشــابه در 
کشورهایی مثل کانادا ماند که 
نظام سیاسی شان به شدت تحت 
سیطره و نفوذ محافل ضد ایرانی 

قرار دارد.
نکته دیگر آن است که 2 میلیارد 
دالر پول بانــک مرکزی ایران 
به طور مستقیم و بی واسطه در 
آمریکا سپرده گذاری نشده بود 
بلکه این پول توســط مؤسسه 
بانکی کلیر استریم لوکزامبورگ 
در حســاب ســیتی بانک در 
نیویورک نگهداری می شد. کلیر 
اســتریم به عنوان یک مؤسسه 
میانجی بــرای بانک ایتالیایی 
یوبی ای ئی این پول را نگهداری 
می کرد و در واقع بانک مرکزی 
ایران مشتری بی واسطه همین 

بانک ایتالیایی بوده است.
با وجــود این پیچیدگی مالی، 
دستگاه قضایی آمریکا به مصادره 
دارایی بانک مرکزی ایران حکم 
داد و این پول اکنون در حساب 
ویــژه ای نگهداری می شــود و 
در انتظار توزیــع بین خانواده 
سربازان آمریکایی کشته شده 
در انفجار بیروت است. فرآیند 
توزیع این پول بین 3 تا 12 ماه 

طول خواهد کشید.
بر این اســاس حکم صادره از 
سوی دیوان عالی آمریکا امنیت 
دارایی هــای ایران در سراســر 
جهان را به خطر می اندازد و هر 

مبلغی از پول متعلق به دولت 
ایران و نهادهای وابسته به نظام 
که در بانکی فعال در نظام بانکی 
جهان نگهداری می شــود در 
توسط  مصادره  معرض 
دستگاه قضایی آمریکا یا 
کشورهای وابسته به آن 

قرار دارد.
اما از این نکته نیز نباید 
غافل شد که اگرچه با این 
حکم 2 میلیارد دالر عاید آمریکا 
می شود اما تبعات و زیان های 
آینده این حکــم برای اقتصاد 
آمریکا بسیار بیشتر خواهد بود.

این حکم نشان داد آمریکا جای 
امنی برای سرمایه گذاری نیست 
و سرمایه های خارجی حتی اگر 
وابسته به دولت ها و بانک های 
مرکزی باشند به راحتی مصادره 

و غارت می شوند.
کنگره  در  هم اکنون طرحــی 
آمریکا در دســت بررسی است 
کــه دریافت غرامــت از دولت 
ســعودی به دلیل حمالت 11 
ســپتامبر را پیگیری می کند. 
ســعودی ها 750 میلیارد دالر 
ســرمایه در قالب خرید اوراق 
خزانــه داری آمریــکا در این 
کشور دارند و تهدید کرده اند در 
صورت جدی شــدن این طرح 
ســرمایه های خود را از آمریکا 

خارج می کنند.
هرچند دولت آمریکا اطمینان 
داده است چنین طرحی علیه 
متحــد دیرینه خود در منطقه 
خلیج فارس را وتو خواهد کرد 
اما حکم دیــوان عالی آمریکا 
ترس سعودی ها را در این زمینه 

بیشتر خواهد کرد.
به هر ترتیــب حکم ضدایرانی 
دیوان عالی آمریــکا که 100 
میلیارد دالر ذخیره ارزی ایران 
را در معــرض تهدید قرار داده 
اســت، برای اقتصاد این کشور 
گران تمام خواهد شد و باعث 
می شود سرمایه داران خارجی 
برای ورود سرمایه های خود به 

این کشور دوباره فکر کنند.
•

با حکم دیوان عالی 
آمریکا، امنیت دارایی های 
ایران در سراسر جهان به 

خطر افتاده است. 
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سالگرد فاجعــه... 
  

 

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
کبکو ثبت شده با مھاجرت   

۱۸تا۱۰جمعھ، ساعتتاقبلی: دوشنبھوقتتعینبا  

 
                    
                                                

 
 

دریافتبھمتقاضی،۱۹۰۰محدودظرفیتبا۲۰۱۶مھماه ۳۰ازراگذاریسرمایھبرنامھکبک
.داشتخواھدادامھ۲۰۱۷فوریھ۲۸تاونمودخواھدآغازخودگذاریسرمایھھایپرونده

 توجھ
اداره مھاجرت کبک طرحی را تثبیت کرد کھ بر مبنای آن ھر یک از ۲۰۱۱از دوم فوریھ سال 

ستان کبک را دارد، میباید در این اامور مھاجرتیدراعضاء رسمی انجمن مشاورین کھ قصد فعالیت
ثبت شدن با بعد ازیناین مشاورسوی نیز تسلط داشتھ باشد، دفتر رسمی داشتھ باشد و بھ زبان فران

.جواز فعالیت در امور مھاجرتی کبک را دریافت خواھند کردمھاجرت کبک،  
بت با مشاورین مھاجرت کھ عضو انجمن مشاوران مھاجرتی شورای قانون کانادا باشند نیز نیاز بھ ث

و در غیر این صورت فقط در امور(حتی اگر در کبک دفتر دارند)اداره مھاجرت کبک را دارند
.دبیابیماسایتوبدرراکبکمھاجرتمشاورانفھرستد، را دارنمھاجرتی فدرال حق کار کردن

عضو بودن درانجمن مشاوران مھاجرت شورای قانون کانادا، این حق قانونی را برای 
.و کبک با افراد غیر مجاز برخورد خواھد کرددخالت در امور مھاجرتی کبک را نمی دھد

 

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  

 

 

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(

Tel.: 514-701-1390ندا عزیزی

حبیب حسینی فرد
07 اردیبهشت- سی سال 
پیش وقتی که در سحرگاه 
26 آوریل، نیروگاه چرنوبیل 
مربوط  آزمایش  هنگام  به 
به موارد ایمنی آن منفجر 
شــد، تا دو سه روز بعد به 

ســیاق رایج در اتحاد شــوروی و 
همه نظام های بسته ای که حفظ 
جان و سالمت شــهروندان خود 
را هم تابعی از »مصالح و منافع« 
نظام و »عدم تضعیف آن در برابر 
دشــمن« می دانند، اطالع رسانی 

تقریبا تعطیل بود.
اولین کسانی که جهان را از انفجار 
خبر کردند، کارگران یک نیروگاه 
اتمی در ســوئد بودند که 1100 
کیلومتر از چرنوبیل فاصله داشت. 

کارگران این نیــروگاه که مطابق 
روال روزمره میزان رادیواکتیو روی 
لباس خود را اندازه می گرفتند، دو 
روز بعد از انفجــار چرنوبیل )28 
آوریل( میــزان رادیو اکتیو اطراف 
خود را بسیار زیادتر از حد معمول 
یافتند. وقتی ســوئد این خبر را 
به جهان مخابــره کرد، مقام های 
شوروی مجبور شدند ماجرا را به 
صــورت قطره چکانی تایید کنند. 
خبرگزاری تاس تنها در دو جمله 

از بروز سانحه در نیروگاه نوشت.
ولی اسنادی که بعدا انتشاریافتند، 
نشان می دهند که از همان ساعات 
اولیه انفجــار 50 هزار نفر از مردم 
پریپیات، شهرک نزدیک چرنوبیل، 
از سردرد و حال تهوع و مزه بد در 

دهان خود شکایت داشته اند. 
تنها 36 ســاعت پــس از انفجار 
مقامات تصمیم  می گیرند پریپیات 

را تخلیه کنند.
با این همه، پنج روز بعد از انفجار 
گویی کــه آب هــم از آب تکان 
نخــورده باشــد، در همــه نقاط 
شــوروی و از جملــه در نزدیکی 
چرنوبیل، راهپیمایی های رایج روز 
اول ماه مــه در هوای آزاد و بدون 
برای مصون داشــتن  الزم  تدابیر 
مردم از اثرات رادیواکتیو معلق در 

هوا، برگزار می شود.
کنتــرل آلودگی آب آشــامیدنی 
و شیر مورد اســتفاده مردم، تنها 
دو پــس از انفجار آغاز شــد. تازه 
چهار هفته بعــد از انفجار بود که 
توزیع قرص یــد برای ممانعت از 
آسیب رسانی اشعه به غده تیروئید 
اهالی منطقه را شروع کردند. بعدتر 
به این فکر افتادند که مردمی را که 
در شعاع سی کیلومتری چرنوبیل 

می کنند،  زندگی 
جابه جا کنند.

•
ابعــاد فاجعه

روزی که چرنوبیل 
شد، 190  منفجر 
تن مواد رادیواکتیو 
بــا غلظت بــاال در 
آن بــود. آتــش ده روز نیروگاه را 
می سوزاند و مواد رادیواکتیو در هوا 

پخش می کرد. 
در مجموع آتــش و انفجار 200 
و  هیروشیما  امتی  مبب های  برابر 
ناکازاکی مواد رادیو اکتیو در هوا 

پخش کرد. 
تفاوت در ایــن بود که بمب های 
اتمی یادشده در یک آن این مقدار 
را در هــوا پخش کردند، ولی این 

روند در چرنوبیل تدریجی  بود.
آتش و انفجــار در نیروگاه زمانی 
پایان گرفت کــه 5000 تن مواد 
مختلف از شن و خاک و سرب و… 

با هلی کوپتر بر آن ریخته شد. 
کارگران ســاختمانی و سربازان و 
مردم عادی بدون آموزش و بدون 
حداقل هــای مصونیــت در برابر 
رادیواکتیو، مشغول خاموش کردن 

نیروگاه حادثه زده شدند. 
تنهــا در دو ســال اول انفجــار 
240 هزار نفر از سراســر شوروی 
برای محــو پیامدهای رادیواکتیو 
معتنابهی که چرنوبیل در محیط 

آزاد کرده بود وارد عمل شدند. 
آنها روستاهای اشعه زده را با خاک 
یکســان می کردند، دام و طیور را 
برای ممانعت از اســتفاده مردم 
نابود می  کردند و خاک اشــعه زده 
را به محل های مخصوص انتقال 

می دادند. 
در روســتای پیرپیات که در سه 
بود،  واقــع  نیــروگاه  کیلومتری 
میزان اشــعه رادیو اکتیو به 250 
برابر میزان مجاز رسید. در همان 
روزهای اول، این شدت رادیو اکتیو 

31 امدادگر را از پا درآورد.
350 هزار نفر خانه و کاشانه خود 
را بــه خاطر مــواد رادیواکتیو از 
دست دادند، با این همه هنوز هم 
5 میلیون نفر در مناطق همچنان 
آلوده به اشــعه زندگی می کنند. 
7درصد خاک اوکراین و 30درصد 
خاک بــالروس همچنان آلوده به 

مواد رادیو اکتیو است.
سه ســال پس از انفجار چرنوبیل 
شــمار کودکان مبتال به سرطان 
غده تیروئید به ویژه در جمهوری 

بالروس رو به افزایش گذاشت. 
انواع دیگر سرطان هم زیاد شد و 

در مجموع وضعیت سالمت مردم 
رو به بدترشدن رفت. از 600 هزار 
تا 850 هزار نفری که در سال های 
بعد برای مهار اشعه افشانی چرنوبیل 
مشــغول کار در منطقه بوده اند، 
125 هزار نفرشان تا سال 2005 

جان خود را از دست داده اند.
مقام های اتحاد شوروی ابعاد بحران 
را کمتــر از آن دیدند که پس از 
فاجعه، تحقیقــات در زمینه های 

مختلف را جدی بگیرند. 
از همیــن رو، هنوز هــم در مورد 
تعداد قربانیان زنــده چرنوبیل و 
کســانی که به بیماری و سرطان 
دچار شده اند، میان منابع مختلف 

اختالف و مناقشه است. 
در حالی کــه آژانس بین املللی 
انرژی امتی شمار قربانیان را 4هزار 
نفر می داند، ســازمان پزشکان 
مخالف سالح های هسته ای از ده ها 

هزار نفر صحبت می کند.
•

فاجعه ای که متامی ندارد
از زمــان انفجار چرنوبیل تا کنون 
جمهوری بالروس 19 میلیارد دالر 
صرف مقابله با پیامدهای آن کرده 
اســت. این هزینه برای اوکراین تا 
کنون ده میلیارد دالر تمام شــده 
است. بالروس در مقاطعی مجبور 
بود 20 درصــد بودجه خود را به 
رفع پیامدهای چرنوبیل اختصاص 
دهــد. اوکراین هنوز هم بین 7 تا 
13 درصد بودجــه خود را صرف 
مقابله با پیامدهای چرنوبیل و تاثیر 
منفی آن بر سالمت مردم و محیط 

زیست می کند.
انفجار چرنوبیل به لحاظ سیاسی 
در کنــار جنــگ افغانســتان دو 
عاملی تلقی می شــوند که نقشی 
عمده در فروپاشی پایه های نظام 
شوروی و نشــان دادن پیامدهای 
منفی تصمیم ها و سمت گیری های 
ایدئولوژیک و  بی اعتنایی به منافع 

و مصالح عمومی داشتند.
در سطح بین المللی چرنوبیل اولین 
شــوک بیدارکننده جهان درباره 
خطر عظیــم اســتفاده از انرژی 
اتمی و غیرقابل کنترل بودن همه 
ابعاد خطرها و تهدیدات ناشــی از 
سانحه های مربوط به این نوع انرژی 
بود. چرنوبیل سبب شد که در اروپا 
شماری از کشورها تصمیم بگیرند 
این انرژی را کنار بگذارند. اتریش، 

آلمان و ایتالیا از آن جمله اند.
خوشــبینان امــا بــروز فاجعه و 
ســوءمدیریت در مهار پیامدهای 
آن را بــه نظام ناکارآمد شــوروی 
و فناوری عقب مانده این کشــور 

چرنوبیل: اولین شوک 
بیدارکننده جهان درباره خطر 
عظیم استفاده از انرژی امتی

نسبت می دادند. فاجعه اتمی 
سال  ژاپن 25  فوکوشیمای 
بعد از چرنوبیل اما نشان داد 
که موردی مشابه در کشوری 
به شدت پیشرفته هم منتفی 

نیست.
در آســیا و از جمله در ایران 
که به لحاظ پیشــرفت های 
ایمنی  امــور  و  تکنولوژیک 
اصــال قابل قیاس بــا ژاپن 
نیســت، جنون انرژی اتمی 
همچنــان در اوج اســت و 
روســیه میراث دار چرنوبیل 
هم مجری ارجح انجام چنین 

طرح هایی در ایران.
دستیابی به انرژی اتمی )چه 
برای مصــارف »صلح آمیز« 
و چه بــرای مصارف احتماال 
نظامی( بــرای ایران تاکنون 
هزینه سنگینی داشته است؛ 
کــه  دالری  میلیاردهــا  از 
اتمی  صرف تکمیل نیروگاه 
بوشــهر شــد تا پس از 40 
ســال 1000 مگاوات )یک 
هفتادم نیاز کنونی ایران( را 
تامین کند، تا تاثیرات بسیار 
مخرب تحریم های مربوط به 
اورانیوم که همه  غنی سازی 
عرصه های اقتصادی ایران را 
با سکته و سکون و پس رفت 

مواجه کرده است. 
اگر فردا حادثه ای در نیروگاه 
بوشــهر یا نیروگاه هایی که 
قرار اســت در آتیه ساخته 
شــوند پیش بیاید، با توجه 
بــه پایین بــودن تدابیــر و 
و  ایمنــی  آموزش هــای 
دستکم گرفتن خطر دشمن 
اکتیو(،  رادیو  )اشعه  نامریی 
چه بســا پیامــد آن اگر از 
چرنوبیل و فوکوشیما بیشتر 

نباشد، کمتر هم نشود.
عمــده  بخــش 
جهان  ســرمایه گذاری های 
در زمینــه انــرژی حاال بر 
تجدیدپذیــر  انرژی هــای 
متمرکز شده است. ایران اما 
در این زمینه همچنان در ته 
جدول اســت و دل از انرژی 
نمی کند.  و فســیلی  اتمی 
شاید هنوز وقت الزم است تا 
افزایش خودآگاهی جامعه به 
سالمت خویش و نسل های 
آینده، حفاظــت از محیط 
زیســت و افتادن در مسیر 
یک توسعه پایدار تاثیرگذار 
شود و روند کنونی را متوقف 
کند، به این شرط که کامال 

دیر نشده باشد.
•

و درسی 
که ایران نگرفته 
است

چرنوبیل

محمدرضا علیدوستی
مونتریال

بعد مرگم گاه گاه ای دوست از من یاد کن

یک تبسم کرده با یادم دلی را شاد کن

تا به یاد من فتادی با نگاهی دور و بر

یک دل غمگین بیاب و از غمش آزاد کن

کودکی را گر اسیر گریه دیدی جای من

پیش او شکلک در آور هر دو لپ را باد کن

پیری ار نزدیک داری احترامش کن زیاد

شاد باش از خدمت او قلب خود آباد کن

گر مجرد دوستی داری ورا با دلبری

همت پیوند بستن کرده و داماد کن

آرزوی من بنای خانه ی ایتام بود

من که رفتم گر توانستی چنین بنیاد کن

فاتحه نیکوست محتاجم بخوانی زیر لب

در دلت شعر سکوت عشق را فریاد کن

)بهار 2016 (
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آماده شوید! ایــران...
برای ادامه تحصیل و بازار کار

انگلیسی بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی

     روزانه و شبانه:متام وقت یـا نیمه وقت  نه

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

à l’intégration du marché du travail
COURS EN ANGLAIS DE JOUR ET DE SOIR

DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL______________________________
• alphabétisation • présecondaire • secondaire (DES) 
• pour l’admission au cegep • pour les programmes 

d’études professionnels
نامنویسی کالس های روزانه:

Inscriptions pour le jour:  
les 9, 14, 22 et 31 mars 2016, de 9:00 à 11:00
Session: le 29 mars 2016 au 30 juin 2016

نامنویسی کالس های شبـانه:
Inscriptions pour le soir:

les 8, 17, 21 mars et 4 avril  2016, de 17:00 à 19:00
Session: le 30 mars au 9 juin 2016

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

les 16, 23 et 30 mars de 9:00 à 11:00
Session : le 29 mars au 30 juin 2016

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

950 Fraser  Ville St. Laurent, Quebec 
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آماده شوید! برای ادامه حتصیل و بازار کار
انگلیسی بیاموزید!

نامنویسی کالس های انگلیسی

روزانه و شبانه

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

info@paivand.ca

Maria Cottone 
Immigration Consultant  of Canada 

Regulatory Council (ICCRC)
Registered with the Government of Quebec 

ماريا کتنه
عضو شورای مشاوران مهاجرت به کانادا

 ثبت شده نزد دولت کبک

Consultations, 
Invitation Letters, 

Renewal of P.R Cards, 
Renewal of Temporary 

Resident Visa & 
Citizenship Applications 

Immigrate to 
Canada  

Federal, Quebec 
Or the Provincial 

Nominee Programs 
Including: Investor, 
Spousal or Parental 

Sponsorships, Skilled 
Workers, Canadian or 

Quebec Experience 
Class Program. 

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

with appointment 
only 

 

 
www.mariacottone.com 

 

تنظيم دعوتنامه
مشاوره حضوری

اقامتتمديد کارت
تمديد ويزای موقت

و غيرهتقاضای تابعيت  
 

مهاجرت به کانادا
فدرال، کبک، استانی

:شامل
تخصصی
کارآفرينی

سرمايه گذاری
الت همسر يا والدينکف

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

 با تعيين وقت قبلی
 

من به زبان شيرين فارسی 
 به شيرينی صحبت ميکنم

۱۸تا۱۲تماسساعات

 

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

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

 

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

 

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

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

 

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

à l’intégration du marché du travail
COURS EN ANGLAIS 

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

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

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

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

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

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

Session:  le 2 décembre au 21 mars 2014
RENSEIGNEMENTS:

514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre

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

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

درآمد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

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

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

آیا مرگ خودگزین 
)یوتانازی( در کبک 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کرد.
ر  د

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نفر رسیده است.

استان  کبک کانادا درصدد است 
تا با الگوبــرداری از بلژیک قانونی 

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

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

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

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

Euthanasia

کانـــادا... 
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آماده شوید! برای ادامه حتصیل و بازار کار
انگلیسی بیاموزید!

نامنویسی کالس های انگلیسی

روزانه و شبانه

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

info@paivand.ca

Maria Cottone 
Immigration Consultant  of Canada 

Regulatory Council (ICCRC)
Registered with the Government of Quebec 

ماريا کتنه
عضو شورای مشاوران مهاجرت به کانادا

 ثبت شده نزد دولت کبک

Consultations, 
Invitation Letters, 

Renewal of P.R Cards, 
Renewal of Temporary 

Resident Visa & 
Citizenship Applications 

Immigrate to 
Canada  

Federal, Quebec 
Or the Provincial 

Nominee Programs 
Including: Investor, 
Spousal or Parental 

Sponsorships, Skilled 
Workers, Canadian or 

Quebec Experience 
Class Program. 

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

with appointment 
only 

 

 
www.mariacottone.com 

 

تنظيم دعوتنامه
مشاوره حضوری

اقامتتمديد کارت
تمديد ويزای موقت

و غيرهتقاضای تابعيت  
 

مهاجرت به کانادا
فدرال، کبک، استانی

:شامل
تخصصی
کارآفرينی

سرمايه گذاری
الت همسر يا والدينکف

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

 با تعيين وقت قبلی
 

من به زبان شيرين فارسی 
 به شيرينی صحبت ميکنم

۱۸تا۱۲تماسساعات

 

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

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

 

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

 

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

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

 

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

à l’intégration du marché du travail
COURS EN ANGLAIS 

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

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

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

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

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

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

Session:  le 2 décembre au 21 mars 2014
RENSEIGNEMENTS:

514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre

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

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

درآمد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

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

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

آیا مرگ خودگزین 
)یوتانازی( در کبک 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کرد.
ر  د

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نفر رسیده است.

استان  کبک کانادا درصدد است 
تا با الگوبــرداری از بلژیک قانونی 

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

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

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

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

Euthanasia

کانـــادا... 
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پیوند بصورت منظم آگاه شوید، نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:  

info@paivand.ca

Maria Cottone 
Immigration Consultant  of Canada 

Regulatory Council (ICCRC)
Registered with the Government of Quebec 

ماريا کتنه
عضو شورای مشاوران مهاجرت به کانادا
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Canada  
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Workers, Canadian or 

Quebec Experience 
Class Program. 
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الت همسر يا والدينکف
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================================

 با تعيين وقت قبلی
 

من به زبان شيرين فارسی 
 به شيرينی صحبت ميکنم

۱۸تا۱۲تماسساعات

 

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

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

 

980 St. Antoine west suite 308 Montreal, Quebec H3C 1A8 
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و اکنون به شکرانه ميگذردهمراه داشته ببرکتبا خودکهمبيماری سرطانچهار سال از بهبوی 
و به خاطر در باب سالمتی از راه طبيعیعالیبا تجربه و تحصيالتکاملم از راه طبيعی و از درمان

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

 

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

à l’intégration du marché du travail
COURS EN ANGLAIS 

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

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

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

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

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

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

Session:  le 2 décembre au 21 mars 2014
RENSEIGNEMENTS:

514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre

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

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

درآمد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

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

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

آیا مرگ خودگزین 
)یوتانازی( در کبک 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کرد.
ر  د

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نفر رسیده است.

استان  کبک کانادا درصدد است 
تا با الگوبــرداری از بلژیک قانونی 

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

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

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

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

Euthanasia

کانـــادا... 
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هشدارهای مکّرر و گوش های ناشنوا! 
1 اردیبهشت - هفته گذشته، 
در فاصله چند روز دو زمین 
لرزه شدید کشورهای ژاپن و 
اکوادور را در دوسوی اقیانوس 
آرام لرزانــد.  زمیــن لــرزه 
نخســت در دونوبت روزهای 
پنجشــنبه  14 و شنبه 16 
آوریــل در جزیره کیوشــو 
درجنوب غربی ژاپن رخ داد.  
این دو زمین لرزه به ترتیب 
6٫4 و 7٫3 درجه در مقیاس 
ریشتر شــدت داشت.  دهها 

هزار نفر از مردم شــب را درهوای 
سرد و بارانی و سرپناه های موقت 
گذراندند، به خاطر نگرانی از رانش 
زمیــن دراثر بارندگی شــدید از 
بیش از 240هزار تن خواسته شد 
منطقه زلزله زده را تخلیه کنند.  
خسارت های شدیدی به جاده ها، 
پل ها، تونل ها و ساختمان ها وارد 
شد، برق بیش از 100 هزار خانه و 
آب بیش از 400 هزار خانه قطع 
شد.  با این همه، تا روز چهارشنبه 
20 آوریل شمار کشته شدگان 47 
تن و مجروحان حدود 1000 تن 
گزارش شده است.  تارنمای "بی 
بی سی" فارسی دراین مورد می 
نویسد: »در ژاپن زیاد زلزله می آید، 
اما با مقررات سفت و سخت برای 
ساخت و ساز، خیلی ازاین زمین 
لرزه ها آسیب قابل توجهی نمی 

زند«.

زمین لــرزه دوم درســوی دیگر 
اقیانــوس آرام در کشــور اکوادور 
در آمریکای جنوبــی رخ داد.  به 
گزارش 18 آوریل "بی بی ســی" 
فارســی: »زلزله ای به شدت 7٫8 
درجه ریشــتر در نواحی ساحلی 
شمال غربی اکوادور اتفاق افتاد... 
به گفتــه رافائل کــوره آ، رییس 
جمهوری اکوادور، این بزرگ ترین 
فاجعه در 70 سال گذشته در این 
کشور اســت.  پس از زمین لرزه 
اصلی، 230 پس لــرزه نیز ثبت 
شده است.  پس از وقوع زمین لرزه 
وضعیت اضطراری اعالم و حدود 
10 هــزار ســرباز و 3500 مأمور 
پلیس درنواحی آسیب دیده بسیج 
شــدند.  شهردار شــهر پدرنالس 
گفته که شــهر با خاک یکسان 
شده اســت«.  با این همه، تا روز 
چهارشنبه 20 آوریل شمار کشته 
شــدگان و مجروحان به ترتیب 
480 و 4000 تن اعالم شده است.
مقایسه شمار کشــته شدگان و 
مجروحان دو زمین لرزه، نشــان 
می دهد که ایمنی سازی و ایجاد 
آمادگی برای رویارویی با زلزله، تا 
چه حد زیادی می تواند در کاهش 
میزان تلفات و خســارت ها نقش 

داشته باشد.
آیا ما در کشــور امام زمان، ازاین 
آسیب ها در امانیم؟  شوربختانه، 
پاسخ منفی است و به ویژه تهران، 
پایتخــت بی قــواره و هیــوالوار 
کشورمان در روی خط  زلزله ای 
قراردارد که کارشناسان می گویند 
هر لحظه امکان دارد زمین لرزه ای 
شدید درآن رخ دهد و تاکنون نیز 
چندین سال در این امر تأخیر رخ 

داده است.

دانشــنامه "ویکی پدیا"ی فارسی 
در این مورد می نویسد: »داده ها 
نشان می دهد که در منطقه تهران 
حدود هر 158 ســال یک زمین 
لرزه اتفاق میافتد.  آخرین زمین 
لرزه بزرگ تهران مربوط به ســال 

1830 میــالدی و به بزرگی 7٫2 
ریشتر بود«.

محمود رضا دالوری، مدیر کارگروه 
سیســتم های اطالعــات مکانی 
پردیس فنی دانشــگاه تهران می 
گوید: »وقوع زلزله در تهران حتمی 
اســت و طبق تحقیقات زلزله ای 
دارای یک دوره بازگشت است که 
طبق برآوردها هر 150 سال یکبار 
یــک زلزله بزرگ رخ می دهد و با 
توجه به این که بزرگ ترین زلزله 
در تهران 170 سال پیش رخ داده 
است، باید خود را برای وقوع زلزله 
بزرگ در کالنشهرها آماده کنیم«.

خبرگزاری حکومتــی "ایلنا" در 
ادامه این مطلب در تاریخ 19 مهر 
1388 در مطلبی به قلم یک استاد 
دانشــگاه در رشته زمین شناسی 
می نویسد: »سال هاست که ادعا 
می شود در تهران قرار است زلزله 
ای بیاید اما تابحال نیامده اســت.  
اما نکته آنجاســت که اعالم این 
ریاضی  با محاســبات  احتماالت 
بوده است... و احتمال وقوع زلزله 
درتهران بیش از 90 درصد است... 
هشدارهایی درمورد زلزله تهران به 
گوش می رسد اما متاسفانه مدیران 
الزامی برای شنیدن این هشدارها 

نمی بینند«.
"ایلنا" در ادامــه این مطلب می 
افزاید کــه: »درصورت وقوع زلزله 
ای بــا قدرت بــاالی 6 درجه در 
مقیاس ریشتر در تهران، تنها 10 
درصد ســاختمان های پایتخت 
متاسفانه  دارند...  مقاومت  توانایی 
روند ساخت و سازهای غیراصولی 
همچنــان ادامــه دارد و تغییری 

دراین روند مشاهده نمی شود«.
تارنمای "جــام نیوز" هم درتاریخ 
31 فروردین 1392 می نویســد: 
»زلزله 5٫2 ریشــتری تسوج در 
زلزلــه 7٫5  شــرقی،  آذربایجان 

ریشــتری خاش و سراوان و 
زلزله 6٫1 ریشــتری بوشهر 
نشان می دهد که تمام ایران 
تحت فشــار نیروهای زمین 
ساختی قراردارد.  به همین 
خاطــر، وقوع زلزلــه ای در 

تهران دور از تصور نیست«.
بهرام عکاشه، رییس دانشکده 
علوم پایه دانشگاه تهران نیز 
تاریخ  می گویــد: »مطالعه 
زلزله خیزی تهران نشان می 
دهد که زلزله تهران تاکنون 
30 ســال تأخیر داشته است.  در 
نتیجه، هرچه این تأخیر بیشــتر 
باشد، انرژی بیشتری ذخیره می 
شــود... یک زلزله 7 ریشتری می 
تواند به تعطیلی کامل تهران برای 
چند سال منجر شــود... اگر این 
زلزله در منطقه ری یا شرق تهران 
به وقوع بپیوندد، شاهد یک فاجعه 
کامل به ویژه ازنظر تعداد کشته 

شدگان خواهیم بود«.  
در ادامــه این مطلب، نویســنده 
در توضیــح چند و چون "فاجعه 
کامــل" می نویســد: »اگر زلزله 
ای با قدرت 7٫5 ریشتر در عمق 
5 کیلومتری به وقــوع بپیوندد، 
این کالنشهر برای چندین سال 
تعطیل خواهد شد، چون نه گاز 
و برق و لوله کشــی آب باقی می 
ماند و نه خیابانی.  به همین خاطر، 
حتی نیروهای امدادی از اســتان 
های همجوار ماننــد قم، قزوین، 
ســمنان و دامغان توانایی ورود به 

شهر را نخواهند داشت«.
فارسی  پدیا"ی  "ویکی  دانشنامه 
هم دراین مورد می نویسد: »رشد 
شهری در تهران به شکل منطقی 
انجام نشــده و حدود 8 میلیون از 
جمعیت تهران در ناحیه بســیار 
خطرناک قرار دارند.  یک تحقیق 
زمین شناسی پیش بینی می کند 
که زلزله ای با بزرگی 7 ریشتر در 
تهــران، 640 هزار از مجموع یک 
میلیون و صدهزار مســکن ویران 
می گردد و عــالوه براین بیش از 
یک میلیون و نیم تن از جمعیت 
تهران را کشــته و حــدود چهار 
میلیون و سیصد هزار تن را زخمی 

می کند«.
دربرابر احتمال قوی وقوع چنین 
فاجعــه ای، مســئوالن حکومت 
آخوندی تاکنون چه تدابیری اتخاذ 
کرده انــد؟  به جز زمزمه هرچند 
یکبار برای تغییر پایتخت که بعد 
به فراموشــی ســپرده می شود، 
نسبت دادن وقوع زلزله به حجاب 
بانوان توسط امامان جمعه و ایجاد 
مرکز بی خاصیتی به نام "ســتاد 
مقابله با حوادث غیرمترقبه" - که 
حتی هنگام بارش برف و باران هم 

غافلگیر می شود! -، تقریبا هیچ!
شهرداری تهران به شیوه سه دهه 
اخیر خود، همچنــان پول های 
کالن می گیرد و بــدون رعایت 
ضوابط مقاوم ســازی ساختمان 
ها دربرابر زلزله، اجازه ساختمان 
صــادر می کند و به نظر نمی آید 
که هشدارهای مکّرر در گوش های 
ناشنوای مسئوالن اثر داشته باشد!

•

با زلزله ی 7 ریشتری در 
تهران، 640 هزار مسکن 

ویران می گردد؛ یک میلیون و 
نیم تن را کشته و چهار میلیون 

و سیصد هزار تن را زخمی 
می کند؛ در برابر احتمال 
قوی وقوع فاجعه ی زلزله، 
مسئوالن حکومت آخوندی 
تاکنون چه تدابیری اختاذ 

کرده اند؟ 

زمین لرزه های ژاپن و اکوادور

فرود اضطراری هواپیمای ایرفرانس در مونترال
دو روز پــس از حادثه هواپیمای 
متعلــق بــه شــرکت ایرفرانس 
مسافران هنوز در فرودگاه مونترال 

در انتظار پرواز به پاریس هستند.
 بــه گزارش مشــرق بــه نقل از 
خبرگــزاری فرانســه، نقص فنی 
ایرفرانس  مســافربری  هواپیمای 
متعلق به کشــور فرانسه با 165 
مسافر مجبور به فرود اضطراری در 

فرودگاه مونترال کانادا شد. 
روز یکشــنبه 24  آوریــل ایــن 

 A340 ایرباس هواپیمای مــدل 
از کانادا به مقصد پاریس در حال 
حرکت بــود که در همــان ابتدا 

مجبور به فرود اضطراری شد.
یکی از مســافران به خبرگزاری 
فرانســه گفته است که مسئوالن 
فرودگاه اعالم کرده اند که در حال 
برطرف کردن نقص فنی هستند 
ولــی هنــوز دو روز از این وعده 
گذشته اســت و هنوز پروازی به 

سمت پاریس نداریم.

ایرفرانس  شرکت  سخنگوی  یک 
گفته است سه شنبه شب مسافران 
این پرواز با دو هواپیمای دیگر به 

شهر پاریس منتقل خواهند شد.
به گفته این شرکت قرار است بقیه 
مســافران با کمک شرکت های 
خطوط هوایی کانادا ایرترانسات و 
ایرکانادا به پاریس منتقل شــوند. 
ایرفرانس وعده داده است مسافران 
روز چهارشنبه در فرودگاه پاریس 

روی زمین بنشینند.

در این فضا بود که بعضی از نیروها 
از منطقه خارج شــدند و در ادامه 
داعش به هدف اصلی نیروی هوایی 
روسیه تبدیل شد - مساله ای که 
اخیرا از طــرف ایاالت متحده هم 

تایید شده.
امــا شــکی نیســت کــه تعداد 
هواپیماهــای روســی حاضر در 

سوریه کاهش یافته.
بررسی تصاویر ماهواره ای منتشر 
شده از طرف گروه اطالعاتی جینز 
هــم این ادعا را تایید می کند - به 
نظر می رســد که یکی از دو باند 
پایگاه هوایی روســیه در نزدیکی 

الذقیه از استفاده خارج شده.
گروه جینز می گوید این باند ممکن 
است به خاطر اســتفاده بیش از 
اندازه آسیب دیده باشد و این مساله 
"شاید روســیه را وادار کرده باشد 
که تعدادی از هواپیماهای خود را 
از سوریه خارج کند و بالگردهای 

بیشتری را به آن جا بفرستد."
در هر صورت روســیه همچنان 

نیروی بزرگی در سوریه دارد.
نیروی هوایی روسیه شامل حدود 
20 هواپیما می شود که تقریبا یک 
دوجین هواپیمای تهاجمی سوخو-
24ام و چند جنگنده سوخو-30ام 

و سوخو-35 را در بر می گیرد.
و البته عناصــر زمینی مختلفی 
هــم بــرای دفــاع از پایــگاه در 
منطقه مستقر شــده اند، از جمله 

موشک های پیشرفته سطح به هوا.
همان طــور کــه آقــای کافمن 
می گوید، ورود بالگردهای تهاجمی 
به منطقه به این معنی اســت که 
"حضور نظامی روسیه به چندین 
پایگاه گســترش پیدا کرده، چون 
بالگردها برای پرواز به پایگاه هایی 

در نزدیکی خط مقدم نیاز دارند."
آمریکایی ها و منابع دیگر از انتقال 
واحدهای توپخانه روسیه به جبهه 

حلب خبر داده اند، و باور عمومی بر 
این است که گروه های تکاور روس 
در کنار واحدهــای نظامی دولت 

سوریه و حزب الله می جنگند.
همه این ها به این معنی است که 

همه نگاه ها به حلب دوخته شده.
ولی اگر روس ها وارد مرحله بعدی 
شــده اند، آمریکایی ها هم در پی 

آن ها به مرحله بعدی رفته اند.
تصمیم باراک اوباما برای افزایش 
فشار بر داعش - برای مثال اعزام 
250 نفر مستشار به سوریه برای 
آمــوزش نیروهــای ائتالفی کرد 
و عرب و کمک به آن ها - نشــان 
می دهد که بازیگران مهم خارجی 
از همین حــاال دارند خود را برای 
شدیدتر شــدن درگیری ها آماده 

می کنند.
جنگ های چندگانه سوریه به نظر 
نمی رســد به ایــن زودی ها تمام 

شوند.
•

روسیه در سوریه...   << ادامه از صفحه: 7
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}<< ادامه در صفحه: 25{

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
TITULAIRE D’UN PERMIS 
DU QUÉBEC

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

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

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

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

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

آژانس مسافرتی

فرناز معتمدی
Maison de Voyages

اینک با 24 سال جتربه کاری!

________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا 

 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

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

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

امیرکفشداران
وکیل دعاوی

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

Court, Superior Court

Amir Kafshdaran Law
LAWYER      AVOCAT

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

    و دادگاه »سوپریور«

بودجه جمهـوری اسالمی... 

RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

هزینه های اتالف، فساد، امتیاز، و جاه طلبی
مجید محمدی

بررسی بودجٔه 952 هزار میلیارد 
تومانی سال 1395 از 22 فروردین 
در صحن علنــی مجلس پس از 

ماه ها تاخیر آغاز شد. 
اگــر پرســش منابع 
تامین این بودجه را در 
پرانتز بگذاریم پرسش 
مردم  میان  در  جاری 
این اســت کــه این 
هزینه  چگونه  بودجه 

می شود.
رژیــم  کارنامــه ی 

جمهوری اســالمی در 38 سال 
گذشته بیانگر ناکارایی آن در ادارٔه 

کشور است. 
ناکارایی در این نظام در حدی است 
که هزینٔه عدم کارایی آن در برخی 
سال ها با بودجٔه جاری و عمرانی 
کشور برابری می کند. این ناکارایی 
را هم در فقدان توسعٔه اقتصادی 
پایدار، متــوازن و همه جانبه، هم 
در فقر و بیکاری گسترده و هم در 
رشد اقتصادی بسیار پایین کشور 
می توان مشاهده کرد. ادعای فوق 

را در چهار قلمرو تبیین می کنم: 
•

اتــالف
صورت  قلمــرو   5 در  اتالف 

می گیرد. 
تبلیغاتی  اول دستگاه های  قلمرو 
حکومتی اســت. نگاهی به تنها 
تبلیغاتی  هزینه های  از  بخشــی 
حکومت، حاکی از ساالنه بیش از 
1300 میلیارد تومان هزینه است 
که حذف آن ها هیچ خللی در ادارٔه 
جامعه و زندگی مــردم به وجود 
نمی آورد. رادیو و تلویزیون می تواند 
در کشور خصوصی باشد و مردم 
هم از برنامه های آن استفاده کنند 
و هم هزینٔه آن را بپردازند. هزینٔه 
تبلیغــات دینی نیز باید توســط 
دینداران پرداخت شود و نه دولت. 
به ارقام فوق می توان فعالیت های 
تخریبی مثل سانســور، ارســال 
پارازیت، فیلترینگ، امر به معروف 
و نهــی از منکــر، جمــع آوری 
بشقاب های ماهواره ای، ستادهای 
نمــاز جمعه و ماننــد آن ها را که 
ساالنه صد ها میلیارد تومان اتالف 
برای دولت و مردم به بار می آورند 

اضافه کرد. 
قلمرو دوم دیوانساالری دینی 

است. 
رقم دقیق بودجٔه حوزه های علمیه 
از منابع دولتی و حکومتی )دستگاه 
رهبری( روشن نیست اما حتما در 

دامنٔه هزاران میلیارد تومان است*. 
آموزش 30 هزار طلبٔه خارجی و 
حدود 130 هزار طلبٔه داخلی )30 
هــزار زن و 100 هزار مرد( )ایرنا، 
22 تیــر 1390( را 
ارقامی  با  نمی توان 

پایین تر اداره کرد. 
تنها مجلس ساالنه 
میلیــارد  هــزاران 
هزینه  برای  تومان 
کرد در حوزه ها در 
قالب بودجه تصویب 

می کند. 
میزان هزینٔه دستگاه رهبری در 

این مورد هم روشن نیست. 
خامنه ای بیشــترین شهریه را از 
منابع عمومی به طالب می پردازد 
تا بیشــترین حمایت را در میان 

روحانیون کسب کند. 
قلمرو سوم پروژه های دولتی 

است. 
به علت فقــدان کار شناســی و 
تاخیر در اجرا این پروژه ها بخش 
قابل توجهــی از اتــالف در این 
قلمرو اتفــاق می افتد. طرح هایی 
مثل فرودگاه جدیــد تهران، آزاد 
راه تهران- شــمال، تونل توحید، 
ســد گتوند و صد ها طرح بزرگ 
و کوچک که یا به درســتی اجرا 
نشــده اند یا اجرای آن ها دهه ها 
طــول کشــیده، میلیارد ها دالر 
خسارت بر جای گذاشته اند. ده ها 
هزار طرح نیمه تمام تجسم اتالف 

در کشور هستند. 
بزرگی  و  تورم  چهارم،  قلمرو 

بیهودٔه دولت مرکزی است. 
در ایران حدود 40 میلیون نفر با 
حقوق دولتی زندگی می کنند که 
این یعنی حدود 10 میلیون حقوق 
بگیر در بخش های دولتی، عمومی 

و بازنشستگان. 
به گفتٔه معاون ســرمایه انسانی 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه 
انســانی رئیس جمهور »در حال 
حاضــر 41 درصــد خانوارهای 
کشــور حقوق و مستمری بگیر 
دســتگاه های دولتی هستند که 
با احتســاب دو میلیــون و 215 
هزار نفر بازنشــتگان این عدد به 
10 میلیــون یعنــی 50 درصد 
خانوارهای کشور می رسد.« )الف، 

28 مرداد 1393( 
تعداد مدیران اداری دولتی در ایران 
)حدود 150 هزار نفر در ســطوح 
میانی و زیر میانی( برابر اســت با 
نصف تعــداد کل کارکنان دولت 
ژاپن که 300 هزار نفرند، کشوری 

با 120 میلیون نفر جمعیت. نسبت 
هزینــه دولت بــه تولید ناخالص 
داخلی که یکی از معیارهای اندازه 
دولت اســت در ایران حدود 70 
درصد و در کشورهای توسعه یافته 
حدود 37 درصد اســت. از بودجٔه 
840 هزار میلیارد تومانی دولت در 
سال 94 حدود 260 هزار میلیارد 
تومان بــرای هزینه های جاری و 
عمرانی دولت در نظر گرفته شــد 
)بقیه، بودجٔه شرکت ها و بانک های 
دولتی اســت( که ســهم بودجٔه 
عمرانی حــدود 40 هزار میلیارد 
تومان بوده است )که بخش قابل 

توجه آن محقق نمی شود(. 
نسبت بودجٔه عمرانی به هزینه ای 
در دوره 1376 تــا 1394 ســیر 
نزولی داشــته و از 45 درصد در 
سال 1376 به 16 درصد در سال 

1394 رسید. 
بدین ترتیب ساالنه حدود 100 تا 
150 هزار میلیارد تومان )معادل 
30 تا 45 میلیارد دالر( در بخش 
دولتــی به علت بزرگــی آن تلف 

می شود. 
و قلمرو پنجم اتالف منابع پولی 
بانک های دولتی  کشــور در 

است. 
در ســال های گذشته حدود 100 
تــا 150 هزار میلیــارد تومان به 
افــراد وام داده شــده و آن ها به 
بانک ها بازنگشــته است در حالی 
که بزرگ ترین بانک های کشــور 
بانک های دولتی هســتند. در دو 
سال اخیر هنوز مشخص نشده که 
چه میزان از این منابع به بانک ها 

بازگشته است. 
•

فســا د
بخــش قابــل توجهــی از منابع 
کشور و بودجه ها در کیسٔه فساد 
قرار می گیرند. غیر از بودجه هایی 
که گم می شــوند، صرف زد و بند 
می شوند، خرج بیش از 150 هزار 
مدیر- که نه بر اساس شایستگی 
انتخاب شده اند- می شوند، و دیگر 
ظواهــر مشــروع را دارند اقتصاد 
کشور ســاالنه حدود 40 میلیارد 
دالر خســارت را ناشــی از فساد 

متحمل می شود.
طبق برآورد سازمان شفافیت بین 
المللی فساد تنها در یک سال 34 
میلیارد دالر بــرای اقتصاد ایران 
هزینه داشــته که 31 میلیارد از 
کاهش بهــره وری و 3 میلیارد با 
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در شهــر  

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: 8 صبح تا 6 عصر 

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

دلیـوری روزانه  )تلفنی( 
)

www.paivand.ca
Advertise with us  ) 514-996-9692 

یکم و پانزدهم هر ماه  <<    
پیوند را بر روی سـایت  بخوانید: 

www.paivand.ca

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

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 
------------------------
 کانون  فرهنگی خانه ما

514-804-4579               
4862.ST CHARLES 
(PIEEREFONDS)

------

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

کانون  فرهنگی »خانه ما« در غرب مونتریال 
514- 804-4579

خانه ما فعالیت های خود را در محل موسسه
LE MONDE DE LA LONGUE FRANÇAIS  

4862 BOUL.ST CHARLES PIEEREFONDS QC H9H 3E2.

Facebook.com/
paivand.montreal    
به ما بپیوندید!

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(

Tel.: 514-701-1390ندا عزیزی

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

با تالش، گذشت، مدارا 
و با مشارکت خود، در تقویت آن بکوشیم!

PARTICIPATE  in our
COMMUNITY

افزایش ۵0 درصدی صادرات نفت ایران
 نسبت به سال گذشته

تازه ترین گزارش ها نشــان می 
دهد صادرات نفت ایران به نسبت 
سال گذشته، پنجاه درصد افزایش 
داشته است. پس از اجرای برجام، 
ایران تولید و میزان صادرات نفتی 
خود را افزایــش داده و می رود تا 
ظرف چند ماه آینده آنرا به سطح 
پیش از اعمال تحریم های غرب 

برساند.
در خبرها همچنین آمده است که 
در ماه میالدی گذشــته صادرات 
نفتی ایران به آسیا بشدت باال رفته 

است.
می  رویترز  خبرگزاری 
نویســد که کشورهای 
آسیائی در ماه میالدی 

گذشته یک میلیون و 560 
هزار بشکه نفت از ایران وارد 

کرده، و وارات نفت از ایران 
را نسبت به سال گذشته 
50 درصــد افزایش داده 

اند.
و  دولتــی  آمارهــای 
اطالعات حاصل از رفت 
و آمد نفتکش ها نشان 

میدهد صادرات نفت 

ایــران به هند روزانه به 506 هزار 
بشکه رسیده که در 5 سال گذشته 
بی سابقه بوده است. صادرات نفت 
به کــره جنوبی نیز تقریباً دوبرابر 

شده است.
افزایش سریع صادرات نفت، ایران 
را با مشــکل کمبود کشتی های 

نفتکش روبرو ساخته است.
دکتر احمد علوی اســتاد اقتصاد 
دانشگاه در سوئد می گوید چنانچه 
تولیــد ایران به پیش از تحریم ها 
برســد، ایــران در موقعیتی قرار 
خواهد گرفت تــا بتواند در مورد 
ثابت نگهداشــتن سطح تولید با 
کشــورها عضو و یا غیر عضو در 

اوپک همکاری کند.
علوی به صــدای آمریکا گفت: 
گســترش بــازار ایــران و 
افزایش صــادرات و 
تولید به تبع 

این امکان را به ایران می دهد تا در 
آینده در نشست اوپک و غیر اوپک 

دست باالیی داشته باشد.
وی افزود: افزایش شدید صادرات 
نفتی نشــان میدهد کــه ایران 
موفق شده تا بسرعت سهم پیش 
از اعمــال تحریم ها را بار دیگر در 

بازارهای آسیائی بدست آورد.
از ســوی دیگر، برخی گزارش ها 
می گوید صــادرات نفت ایران به 
اروپا نیز شــروع به افزایش کرده 

است.
کارشناســان نفتی گفته اند که 
صادرات نفتی ایران به کشورهای 
آســیائی در ســال مالی آینده به 
باالترین سطح خود در هفت سال 

گذشته خواهد رسید.
پیش از اعمال تحریم ها صادرات 
دومیلیون  روزانــه  ایــران  نفتی 
بشــکه بود که تقریباً نیمی از آن 
یعنی  آسیائی،  کشورهای  به 
جنوبی،  کره  چین، 
هنــد و ژاپن 
می  صــادر 

شد.
•
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خواندنــــی... 

 
Boucherie Bino, 1951 rue Jean-Talon Est, Montreal (QC) H2E 1T9 
Tel: 514-728-4523 ou 514-728-4524 // binosupermarche@gmail.com 

تان پیروز نوروز هر روزتان نوروز        خورشیدی  ۱۳۹۵ برای سال           با شادباش های نوروزی  
  

 محصوالت ما
. بال مرغ۱  
. مرغ هفت تکه۲  
. مرغ کامل۳  
. سینه مرغ با استخوان۴  
.سینه مرغ بی استخوان۵  
. ران مرغ۶  
. گوشت چرخ کرده۷  
. استیک اسپنسر۸  

و بسیاری فراورده های دیگر 
 گوشتی و مرغی... 

والت مامحص  
. پنیرموتزارال برای پیتزا۹  
. پنیر پوتین ۱۰  
. پپرونی۱۱  
. آرد۱۲  
. سمولینا۱۳  
. سس پیتزا۱۴  
. زیتون۱۵  
. فرنچ فرایز۱۶  

و دیگر فراورده های مورد نیاز 
 رستوران ها و ساندویچی ها... 

Livraison 
pour les 
restaurants : 

Lundi, Mercredi, 
Vendredi et 
Samedi 

Heures d’ouverture: 9h-21h les jours de semaine 
   9h-20h le Samedi 
   10h-20h le Dimanche  

فراورده ها با بهترین کیفیت و بهترین قیمت در قصابی بینوبهترین   

فیس بوک نگران است!
اگر بــه تازگی چیــزی در فیس بوک به اشــتراک 
نگذاشته اید یا دوســتان و فامیل را از احوال خودتان 

مطلع نکرده اید بدانید که تنها نیستید.
وب سایت اینفورمیشن در گزارش مفصلی که منتشر 
کــرده می گوید که میزان همخــوان کردن مطالب 
دست اول، نوشته، عکس و ویدئوی تولید شده توسط 

کاربران، بیش از 20درصد کاهش داشته است.
برای فیس بوک که در سراســر جهان بیش از یک و 
نیم میلیارد کاربر فعال دارد، این رقم می تواند بسیار 
نگران کننده باشد. این به این معناست که رشد بسیار 
زیاد فیس بوک در ســال های گذشــته لزوما پایدار 

نخواهد بود.
به گزارش نشریه فورچون، کاهش به روز رسانی های 
شخصی در فیس بوک نشان از رشد یک روند جهانی 
در جوامع همیشــه آنالین دارد. چیزی که به عنوان 
مکان ویژه ای برای همخوان کردن و به اشتراک گذاری 
ایده ها و لحظات شخصی شروع به کار کرد، روزبه روز 
بیشتر به یک شبکه حرفه ای بدل می شود. جایی که 
دیگر آنقدرها هم شخصی نیست و فرد در آن احساس 

راحتی نمی کند.
فیس بوک تا به حال موفق شده بود با توجه به تبدیل 
شدن به یک رسانه اصلی اجتماعی در سطح جهان، 
همچنان کاربرانش را درگیر خــود نگه دارد. چراکه 
حاال دیگر فیس بوک به یک ابزار اصلی برای در ارتباط 
ماندن با فامیل و دوستان و خبردار شدن از وقایع دور 
و نزدیک بدل شده است. فیس بوک هنوز نخستین 
جایی است که افراد برای اعالم خبرهای مهم زندگی 
مثل ازدواج و بچه دار شدن یا مهاجرت به شهر دیگر از 
آن استفاده می کنند. اما تا کی این روند ادامه خواهد 

یافت؟
البته کاهش مطالب شخصی در فیس بوک به معنای 

کاهش مطالب همخوان شده 
در این شبکه اجتماعی نیست. 
به گزارش ســافت پدیا، افراد 
بیشتر از همیشه در فیس بوک 
مطلب به اشتراک می گذارند و 
بیشــتر از همیشه در آن وقت 
صرف می کنند، اما آنچه باعث 
فیس بوک شــده  تیم  نگرانی 
است،  کاهش مطالب »شخصی 
و خصوصی« اســت. مطالبی 
مثل به روز رسانی استاتوس، یا 
عکس های شخصی و خانوادگی 
که بــه تازگــی بیشــتر در 
اینستاگرام یا اسنپ چت منتشر 

می شوند تا فیس بوک.
فیس بوک گروهی از کارشناسان 
را گردهــم آورده تا دلیل این 
نــزول در به اشــتراک گذاری 
مطالب خصوصی را پیدا کنند. 
این گــروه به دنبال راهی برای 
دوباره درگیر کردن این کاربران 

قدیمی فیس بوک است.
یکــی از راه  کارهای فیس بوک 
اضافه کردن امکان ویدئوی زنده 

است که به تازگی برای تعداد محدودی از کاربران به 
راه افتاد. یکی دیگر از راهکارهای فیس بوک که از سال 
قبل راه اندازی شده بخش »در این روز« است که نشان 
می دهد کاربر در آن روز مشخص از تقویم در سال های 
قبل چه چیزهایی را در فیس بوک به اشتراک گذاشته 

یا با چه کسی دوست شده است.
•

در 1۸ سالگی باید چه مهارت هایی داشته باشید؟
این پرسشی است که در وبسایت 
پرســش و پاسخ کورا مطرح شده 
اســت: جوان 18 ســاله باید چه 

مهارت هایی داشته باشد؟
پاسخ این سوال را جولی لیتکوت 
پرفروش  نویســنده کتاب  هیمز 
»چگونه انسانی بالغ تربیت کنیم؟« 
و رئیس سابق دانشگاه استنفورد 

داده است. 
این نکته ها را بخوانید و ببینید که 
فرزند 18 ســاله شما کدام یک  از 
این ویژگی ها را دارد و در کدام ها 

ضعیف است؟ 
•

جوان 18 ساله باید بتواند با غریبه ها 
گفت وگو کند

 او باید بتواند با استادان دانشگاه، 
مشــاوران، صاحب خانه ها،  روسا، 
متصدیــان فروش مغــازه، مدیر 
منابع مالی، همــکاران، بانکداران، 
درمان،  و  بهداشــت  مســئوالن 
رانندگان اتوبوس و مکانیک ها و هر 
آدمی که در زندگی روزمره با آنها 

سروکار دارد تعامل کند.
18 سالگی نقطه عطفی در روابط 

انســانی اســت. 
والدین از کودکان 
می خواهنــد بــا 
صحبت  غریبه ها 
حالی  در  نکنــد 
که آنهــا باید یاد 
بگیرنــد در میان 
آدم های  بیشــتر 
بد  افــراد  خوب، 

را تشــخیص بدهنــد. با چنین 
آموزه ای، او در دوران بلوغ و یا آغاز 
جوانی مهارت تعامل با غریبه ها را 
یاد نمی گیرد. او نمی داند چطور با 
برقراری تماس چشــمی و حفظ 
احترام از دیگران کمک بخواهد. در 
چنین شرایطی خیلی از جوان ها 
ممکن اســت نحوه پرسیدن یک 
آدرس را در خیابان بلد نباشــند؛ 
چیزی که برای حفظ روابط بسیار 

به آن نیاز دارند.
•

باید همه راه ها و  جوان 18 ساله 
مسیرهای الزم را بلد باشد

18 سالگی ســنی است که فرد 
یا به دانشــگاهی در شهری دیگر 

می رود، سرباز است و یا وارد بارار 
کار می شود. جوان 18 ساله اولین 
تجربه های دوری و سفر را شروع 

می کند.
پیش از این والدیــن رفت و آمد 
فرزنــد را کنتــرل می کنند. آنها 
کــودک را به محل می رســانند. 
حتی برای پیاده رفتن یک مسیر 
یا دوچرخه ســواری کودک را به 
شدت کنترل می کنند. این باعث 
می شود او در 18 سالگی بسیاری 
از مسیرها را به دقت نشناسد و یا 
در میــان گزینه های حمل و نقل 
مناســب  انتخاب  نتواند  عمومی 
خودش را داشته باشد. اگر ماشین 
شخصی داشته باشد، اغلب نحوه 

مراقبت از ماشین را نمی داند و اگر 
قرار است با وسایل نقلیه عمومی 
ســفر کند روش های استفاده را 

هوشمندانه انتخاب نمی کند.
•

جوان 18 ســاله نیاز به مدیریت 
برنامه های کاری دارد

کودکی که وابســته به امر و نهی 
والدین اســت و همه برنامه های 
زندگــی اش را پدرومــادر تعیین 
 18 در  کرده انــد، 
ســالگی به ســختی 
کارهای روزانه، درسی 
و مالی اش را مدیریت 
می کند. خیلی از افراد 
بین  نمی توانند  جوان 
چنــد کار مختلــف، 
اولویت را تشــخیص 
اگر حجم  و  بدهنــد 
کاری زیاد باشد توانایی 
مدیریت شرایط را ندارند و وقتی 
برای کاری مهلتی وجود داشــته 
باشد مهارت انجام به موقع آن را 

ندارند.
•

در 18 سالگی باید از پس همه امور 
خانه بر بیاید 

بیشــترین انتظاری که والدین از 
فرزندشان دارند، درس خواندن و 
انجام وظایف درسی و فوق برنامه 
است. در برنامه ریزی والدین برای 
کودک، زمان بسیار محدودی برای 
انجام وظیفــه ای در خانه در نظر 
گرفته می شود. بنابراین بسیاری از 
کودکان نمی دانند چطور نیازهای 
خود را برآورده کنند و یا نیازهای 

دیگران را رفع کنند چون کودکان 
زیادی نمی دانند چگونه سهم خود 
را در وظایف خانه انجام بدهند یا 
اصال چنین ســهمی برای آنها در 

نظر گرفته نشده است.
•

آدم 18 ساله باید مشکالت فردی اش 
را حل کند

پدرومادرها خود را مســئول حل 
مشکالت،سو تفاهم ها و مشکالت 
عاطفی فرزندشان می دانند؛ بنابراین 
او در بزرگسالی نمی داند چطور باید 
به تنهایی از پس مشکالت روحی و 

عاطفی و درونی اش بر بیاید.
•

با چالش های  باید  سالگی  در 18 
زندگی کنار آمد

هر فرد 18ســاله ای بایــد بتواند 
با نوســانات زندگــی اش در کار و 
تحصیل کنار بیاید. در 18سالگی 
هر فردی باید بتواند با اســتاد یا 
کارفرمای ســختگیر، کار دشوار و 

رقابت ها کنار بیاید.
والدین در کودکی با دخالت در هر 
شرایط سختی که برای فرزندشان 
به وجود می  آید، سعی در از میان 
برداشتن مشکل دارند. والدین به 
راحتی تکلیف دشوار فرزندشان را 
حل می کنند، مشکالتی که کودک 
در روابــط دارد با پادرمیانی رفع و 
رجــوع می کنند و بــرای کودک 
مهلت و فرصت اضافه درخواست 
می کنند. این باعث می شود کودک 
درک درســتی از شــرایط عادی 
زندگی نداشته باشــد. او متوجه 
نمی شود که مشکالت خود به خود 

حل نمی شــوند و نیاز به راه حل  
دارند.

•
18 سالگی آغاز فرصت کسب درآمد 

و مدیریت پول است
بیشــتر بچه ها قبل از 18 سالگی 
تجربــه کار کردن را ندارند. آنها از 
والدین برای هر نیازی درخواست 
پول می کنند و مســئولیت انجام 
وظیفه ای بــه عنــوان کار برای 
کودکان بسیار ناشناخته است. در 
18 ســالگی هر فردی باید به این 
مهارت رسیده باشد که بتواند در 
برابر صاحــب کاری که به او هیچ 
وابستگی عاطفی ای ندارد پاسخگو 
باشــد، قدر پولی که به دســت 
می آورد بداند و آن را مدیریت کند.

•
آدم 18 ساله، باید ریسک پذیر باشد
والدین نقشــه راه را بــه گونه ای 
برای فرزندشــان تعیین می کنند 
کــه او از هر تله ای مصون بماند و 
احتمال لغزشی وجود نداشته باشد. 
بنابراین، کودکان به این شناخت 
نمی رســند که موفقیــت پس از 
تالش و اغلب پس از شکست های 

زیاد به دست می آید.  
آدم 18 ســاله باید آنقدر توانمند 
باشد که بعد از ایجاد هر مشکلی، 
فورا تلفن را برندارد و از والدینش 
درخواست کمک کند. اگر او هر بار 
از پدر و مادر بپرسد که چطور باید 
از عهده یک کار ساده بربیاید، یعنی 
او این مهارت را به دســت نیاورده 

است.    )منبع: کوارتز(
•
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هر شنبه: از ساعت 4 بعدازظهر در وست آیلند 
FAIRVIEW Alliance Church:  220  Hyman,   DDO

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

کلیسای
 اجنیلی 
فارسی زبان 
مونتریال 

کشیش جالل عادل

خداوند محبت است 

آیا چیزی 
هب عنوان 
»زندگی 
س از 

پ

مرگ« 
وجود دارد؟

کتابمقدس می فرماید: "انسان که 
از زن زائیده می شود، قلیل االّیام 
و پر از زحمات است. مثل گل می 
روید و بریده می شود، و مثل سایه 
می گریزد و نمی ماند.... اگر َمرد 
بمیرد، بار دیگر زنده شود؟" )ایوب 

 .)14 ، 2 - 1:14
به مانند ایوب، این ســؤال تقریبًا 
ذهن همۀ ما را به خود مشــغول 

کرده است . 
واقعًا پس از مرگ چه اتفاقی می 

افتد؟ 
آیا به همیــن ســادگی از بین 
خواهیــم رفــت و دیگــر وجود 

نخواهیم داشت؟ 
آیا پس از َمرگ به زمین خواهیم 
برگشت تا به اهداف شخصی عالی 

تری برسیم؟ 
آیا پس از َمرگ، همه به یک جا 
می روند و یا اینکه افراد مختلف 
به مکان های متفــاوت منتقل 

خواهند شد؟ 
آیا واقعًا چیزی به نام بهشــت و 
جهنم وجود دارد، و یا اینکه همۀ 

این ها توّهمات ذهنی هستند؟ 

کتابمقدس نه فقط حیات پس از 
مرگ را تأئید می کند، بلکه آن را 
جاودانی و بسیار پر جالل توصیف 

می نماید: 
"بلکــه چنانکه مکتوب اســت: 
"چیزهائی را که چشمی ندید و 
گوشی نشنید و به خاطر انسانی 
خطور نکرد، یعنی آنچه خدا برای 
دوســت داران خــود ُمهّیا کرده 

است" )اول قرنتیان 9:2(. 
عیسی مسیح، خدای ُمَجّسم، به 
این جهان خاکــی آمد تا حیات 
جاودانی را همچون یک هدیه به 
انسان ببخشــد. "و حال آنکه به 
سبب تقصیرهای ما مجروح و به 
سبب گناهان ما کوفته گردید، و 
تأدیب سالمتی ما بر وی آمد، و از 
زخمهای او ما شفا یافتیم" )اشعیا 

 .)5:53
عیسی مسیح، با فدا کردن جان 
خــود، مجازاتی را که ما الیق آن 
بودیم بر خود گرفت. او پس از سه 
روز، با قیام روحانی و جســمانی 
خویش از قبر، پیروزی خود را بر 
مرگ ثابت نمــود. پس از قیام از 
مردگان، عیسی مسیح مدت 40 
روز بر زمین ماند، و قبل از صعود 
به بهشت ابدی توسط هزاران نفر 

دیده شد. 
رومیــان 25:4 می گوید: "که به 
سبب گناهان ما تسلیم گردید و 
به سبب عادل شدن ما برخیزانیده 
شد." قیام مسیح از مرگ واقعه ای 
است که برای اثبات َسندّیت آن 
مدارک زیادی موجود می باشند. 

پولس رســول از افــراد مختلف 
دعوت نمود تا با استفاده از شهود 
عینی، اعتبار ایــن واقعه را مورد 
پرسش قرار دهند. ولی هیچکس 
نتوانست ِصّحت قیام مسیح را رّد 
کند. بر مبنای قیام مســیح، که 
اســاس ایمان مسیحی است، ما 
نیز از مردگان خواهیم برخاست. 
برخی از مســیحیان اولیه به این 

حقیقت ایمان نداشتند. 
پولس آنها را بدینصورت نصیحت 
می کند: "لیکن اگر به مسیح وعظ 
می شود که از ُمردگان برخاست، 
چونســت که بعضی از شما می 
گویند که قیامت ُمردگان نیست؟ 
اما اگر ُمردگان را قیامت نیست، 
مسیح نیز برنخاسته است" )اول 

قرنتیان 12:15ـ  13(. 

کسانی  نوبر  مســیح 
اســت که بــه جهت 
آینده خواهند  زندگی 
برخاســت. آدم، او که 
همۀ ما از نسل وی می 
باشیم، گناه کرد. گناه 
او مرگ جسمی را برای 
همۀ آدمیان به ارمغان 
آورد. اما همۀ آنانی که 
توسط ایمان به مسیح 
فرزندخواندگــی  بــه 
الهــی  خانــوادۀ  در 
خوانده شده اند، وارث 
زندگی جدید خواهند 
شــد. )اول قرنتیــان 

20:15ـ22( 
همچنانکــه خدا بدن 
مســیح را از ُمردگان 
برخیزانید، بدن های ما 
نیز به هنگام بازگشت 
از قبر خواهند  مسیح 
برخاست. )اول قرنتیان 
توجــه  بایــد   )14:6
داشــت که اگر چه در 

نهایت همۀ ما برخیزانیده خواهیم 
شد، ولی همه به بهشت نخواهند 
رفت. آنچه تعیین می کند شما 
پس از مرگ به بهشــت خواهید 
رفت و یا به جهنم، انتخابی است 
که حین حیات خــود بر زمین 

اتخاذ می کنید. 
کتابمقدس می گوید: "و چنانکه 
مردم را یک بار ُمردن و بعد از آن 
جزا یافتن ُمقّرر است" )عبرانیان 
27:9(.   آنانــی کــه عادل کرده 
شده اند به آسمان خواهند رفت 
تا وارد حیات ابدی شوند. اما همۀ 
بی ایمانان، برای مجازات ابدی به 
جهنم فرستاده خواهند شد. )متی 

 )46:25
جهنم نیز، مانند بهشت، یک توّهم 
و یا تجســم ِصرف نیست؛ بلکه 
مکانی است واقعی. آنجا جائی است 
که اشخاص غیر عادل )بی ایمان( 
خشم و غضب ابدی خدا را تجربه 
خواهند کرد. در جهنم، گناهکاران 
متحمل شکنجۀ جسمی و عذاب 
روحــی و روانی خواهنــد بود، و 
وجدانشــان از خجالت، شــرم، 
افســوس، و حقارت رنج خواهد 
برد. جهت توضیح ماهّیت جهنم، 
کتابمقدس از اســامی مختلفی 
استفاده می کند: هاویه که چاهی 
است بی انتها )لوقا 31:8 ؛ مکاشفه 

1:9(، و دریاچۀ آتش که ساکنان 
آن شب و روز در آتش آن عذاب 

می کشند )مکاشفه 10:20(. 
در جهنــم گریه و فشــار دندان 
خواهد بود. اینها نشــانی است از 
رنجیدگی و غضب شــدید )متی 
42:13(. آنجا جائی است که "... 
ِکرم ایشان نمیرد و آتش خاموشی 

نیابد" )مرقس 48:9(. 
نکتۀ مهم این است که هر چند 
خدا می فرماید: "مــن از ُمردن 
َمرد شــریر خوش نیستم. بلکه 
)خوش هستم( که شریر از طریق 
خود بازگشت نموده، زنده ماند" 
)حزقیال 11:33(، ولی، به زور، ما 
را مجبور نمی سازد او را اطاعت 
کنیم. اگر ما اختیــار می کنیم 
کــه او را رد نمائیم، او آنچه را ما 
طلبیدیم به ما مــی دهد. و آن، 
چیزی نیست جز دوری ابدی از 
خدا. زندگی زمینی ما یک امتحان 
اســت؛ و در واقع تعیین کننده و 
تدارک بینندۀ آیندۀ ابدی ماست. 
برای ایمانداران، این آینده عبارت 
اســت از زندگی ابدی در حضور 

خدا. پس سؤال مهم این است: 
"من چگونه می توانم یک ایماندار 
محسوب شوم تا این حیات ابدی 

را دریافت کنم؟" 
در پاسخ باید گفت که فقط یک 
راه وجود دارد؛ و آن ایمان و اعتماد 

به عیسی مسیح، پسر خداست. 
عیسی فرمود: "... من قیامت 
و حیات هستم. هر که به من 
ایمان آورد، اگر ُمرده باشد، زنده 
گردد. و هــر که زنده ُبَود و به 
من ایمان آورد، تا به ابد نخواهد 

ُمرد...." )یوحنا 25:11ـ26(. 
حیات ابدی، بــه عنوان یک 
هدیه، در دســترس همه می 
باشــد. اما تنها کســانی قادر 
بــه دریافت آن هســتند که 
خویشتن و امیال دنیوی خود 
را انکار کرده، و خود را همچون 
قربانی به خدا تســلیم کنند. 
"آنکه به پسر ایمان آورده 
جاودانی  حیات  باشــد، 
دارد و آنکه به پسر ایمان 
نیاورد حیات را نخواهد 
دید، بلکه غضب خدا بر او می 

ماند." )یوحنا 36:3(. 
فرصت توبه به هیچکس پس 
از َمــرگ داده نخواهد شــد. 
فرصت ما پــس از َمرگ، تنها 
برای رویاروئی با خداســت. او 
ما را دعوت می کنــد تا امروز با 
محبت و ایمان بسوی او آئیم. اگر 
ما ایمان آوریم که مرگ عیســی 
مسیح جریمۀ طغیان گناه آلود ما 
را پرداخت نمود، نه فقط صاحب 
یک زندگی بامعنــی و پربرکت 
بر روی زمین خواهیم شد، بلکه 
حیات جاودانی در حضور مسیح 
نیز برای ما تضمین می شود. اگر 
مایل هستید عیسی مسیح را به 
عنوان نجات دهندۀ خود بپذیرید، 
میتوانید از این نمونۀ دعا استفاده 
کنید. ولی این حقیقت را همیشه 
بیاد داشــته باشید که گفتن و یا 
تکرار ایــن دعا )و یــا هر دعای 
دیگر( باعث نجات شما نمیشود. 
نجات واقعی تنها با اعتماد قلبی به 
عیسی مسیح که بر صلیب گناهان 

ما را آمرزید دریافت میشود. 
این دعا راه ســاده ای است برای 
ابراز ایمــان و قدردانی شــما از 
خدائی که راه نجات را برای شما 

تدارک دید. 
"خداوندا، می دانم که به ّضد تو 
گناه کرده ام و مستحق مجازات 
می باشم. اما می دانم که عیسی 
مسیح، مجازاتی را که من شایستۀ 
آن بودم بر خود گرفت تا من بتوانم 
بوسیلۀ ایمان به او آمرزیده شوم. 
از گناه خــود توبه میکنم و برای 
نجات فقط به تو اعتماد میکنم. تو 
را شکر می کنم که محض فیض 
عجیب خود گناهانم را بخشیده 
و به من حیات جاودانی داده ای. 

آمین." 
•
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______________
Nasrin Eynollahi
Courtier Immobilier/
Real Estate Broker
Off:  514-482-1111
www.dicasi.com
nasriney2000@yahoo.ca

نسرین عین الهی 

Cell.: 514-839-7978

خانٔه بانگلو 3 خوابه  کامال نوسازی شده 
در سال 2015 و 2016 شده در مونترال 

در نزدیکی  سوپر هاسپیتال
  ۳2۹،000دالر   | قابل مذاکره |  $329,000    
6066 Rue Jogues Le Sud-Ouest, Montreal 

خانٔه ساملندان در مونت سنت هیلیر 
بفروش می رسد:   ۷۷۹،000

بهترین فرصت عالی  برای بیزنس و 
سرمایه گذاری 26 واحد مسکونی، 

همراه با آشپزخانه، سالن های نشیمن، 
آسانسور. همچنین واحد مجزا 

در طبقه آخر 
با منظرٔه شگفت انگیز 
تپٔه مونت سنت هیلیر 

مشاور امالک:  
مسکونی و جتاری 

ارزیابی و مشاوره رایگان     
 کمک برای اخذ وام مسکونی و جتاری 

      با کمترین بهره  
کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین  

اوکازیون عـالی 
برای سرمایه گذاری

  

 توليد کننده درب و پنجره 
  با بهترين کيفيت در مونترال

 

 برای مشاوره و ارزيابی
  رايگان با  ما  تماس

 بگيريد
 

 

 
 

8751  8th Ave.  Montreal H1Z4G5         9116-8641 QUEBEC Inc. 

514-322-5345 
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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

با مدیریت جدید 

آماده پذیرش هرگونه سفارش غذای 

ایرانی جهت میهمانی  ها و مراسم 

شما هموطنان عزیز می باشد سبزی پلو با ماهی

514-564-9790
514-629-1340 

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

با تالش، گذشت، مدارا 
و با مشارکت خود، در تقویت آن بکوشیم!

PARTICIPATE  in our
COMMUNITY

مدرسه بازرگانی امپریال
کالس های راه اندازی بیزنس 

کالس های زبان فرانسوی 
شرکت و بیزنس خود را 

با ما شروع  کنید 

      • دیپلم رمسی از 
وزارت آموزش و پرورش 

• شهریه رایگان   
• برنامه آنالین 

 

 

     

.مھمترين و بزرگترين سرمايه گذاری در زندگی شما باشد خريد يک ملک ميتواند  
ن ئدر گرفتن تصميم عاقالنه و مطم بازرسی حرفه ای از ملک کارشناسی و به طور قطع يک

شما کمک ميکند .در سرمايه گذاری به 
   : و بازرس ساختمان با مجوزھای الزم کارشناس 

Building Inspection License 
 
Email: construction.ncb@gmail.com 
Tel:(438) 402 1401 
Soheil  

 

   

     

   

IMPERIAL
Business School

 
« Starting a Business »

514-207-9999

Program in English or French
Online or In-Class

Loans & Bursaries
maximum of 900 CAD* /month

French Courses All Levels
University Credit Courses

Loans & Bursaries
Receive Maximum

900 CAD/month

Tuition-Free Program

3-month program 6 hours/week

Diploma of Vocational Studies
from the Ministry of Education

Loans & Bursaries Application 
Support from our staff

www.ibs.quebec

For more information

*Under certain conditions

*Limited Places

514-207-9999 / 514-699-0689

May 2, 2016      
Last day of registration April 15 

15 hrs/week  
Mondays-Tuesdays-Wednesdays

در قلب مرکز 
شهر مونتریال  
)مترو مک گیل( 

در خدمت جامعه 
ایرانیان مونتریال 

9h - 15h
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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

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

هیپنوتیزم:  زیر نظر استاد علی سلیمی

زیبایی هیپنوتیزم و خودهیپنوتیزم را فقط کسانی
 می توانند احساس کنند که تجربه کرده باشند.

•   ناراحتی های بی دلیل و مبهم • بی میلی به کار و تحصیل 
و فعالیت کردن • عدم تمرکز فکر  • فراموشی و ضعف حافظه  
• سستی وتنبلی مزمن و مداوم • خستگی های فکری و بی 
میلی به کار و زندگی • ضعف اعصاب و خستگی های عصبی  
• یأس ونا امیدی به تحصیل و غیره  • رفع هیجان و التهاب   

• رفع سردرد مزمن و موقتی 
خودهیپنوتیزم تکنیکی است که می تواند این آرزوهای شما را برآورده کند

)ختفیف ویژه برای دانشجویان و دانش آموزان(
Center medicale colombus:  1140 Jean Talon East Montreal.Qc.H2R.1V9

Tel: 514.347.4353
EMAIL:ga_salimi@hotmail.com             WEBSITE:  www.hypnohelpelio.com 
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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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�����������������������������
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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 

www.ismapquebec.com
انستیتو عالی پزشکی مکمل و بهداشت 

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

ُپست( ارائه می دهد.
فارغ التحصیالن می توانند به عضویت 
رســمی انجمن هــای ناتوروپاتی و 
پودولوژی استان کبک در آمده و در 
مقابل ارائه خدمــات و دریافت حق 
الزحمه به بیماران رسید بدهند؛ که 
این رسید هم مورد قبول شرکت های 
بیمه بوده و هم به هنگام محاســبه 
مالیات ساالنه شخص، توسط وزارت 
دارائی استان کبک و کشور کانادا قابل 

پذیرش خواهد بود. 

دانشــجو می تواند دوره کوتاه مدت 
بهداشت پا را به زبان پارسی گذرانده و 
دیپلم کانادائی دریافت نماید. این دوره 
به ویژه برای هم میهنان عزیزی که در 
رشته های پزشکی تحصیل کرده اند و 
مدارکشان تائید نشده و یا درجه تسلط 
آن ها در تکلــم به یکی از زبان های 
رسمی این کشور )انگلیسی - فرانسه( 
کافی نبوده و یا اصوال هموطنانی که 
قصد مهاجرت و اشــتغال در کانادا را 
دارند، می تواند کارساز باشد تا بتوانند 

به کار مشغول شوند.
همچنین فارغ التحصیالن نیازی به 
داشتن کلینیک هم ندارند و می توانند 
برای ارائه این گونه خدمات به منازل 
افــراد نیازمند بروند و کرم و ســایر 
داروهای طبیعی بهداشــت پا را نیز 

بفروشند. 

مدت زمــان درمــان در حدود یک 
ساعت و دستمزد این گونه خدمات 

70 دالر می باشد.
لطفًا برای کســب اطالعات بیشتر و 

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

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

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

Tel: 418-614-1300
Fax : 418-977-6778
ismap@ismapquebec.com

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 

*  تاتوی بدن 

توسط 
پوریا

مش، رنگ، کوپمــــاه:* اسپشیــال 
شامل: دیزاین ابرو و میکاپ

باحجاب برای خامن های   <<    مکان ویژه 

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

 برای آگاهی از اوکازیون های استثنائی
برای زندگی  و یا سرمایه گذاری  همین امروز با ما متاس بگیرید: 

  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. VAN TINH DUONG__________________

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  خانــواده 
بدون وقت قبلی

Family Physician 
(Without Appointment)

 اورژانس
 پزشکان متخصص 

       جهت امراض
Specialist doctors

پزشکان  متخصص: 

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5  

Clinique Medicale Alphamedic 
Centre-Ville

Tel.: (514) 933-8383   
�������������

Guy Concordia

پزشک خانواده: اورژانس 

اجنام آزمایش خون 
در محل کلینیک 

جواب در 24 ساعت 

DR JEAN LOUIS BOURQUE 

ختنه کودکان: 0 - 6 سالگی 
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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

Elegance Assurance
                         Insurance

CAR
HOUSE
MOTO 
COMMERCIAL

برترین سرویس کمترین بها

خنستین شرکت بیمه ایرانی 
اتومبیلموتورمسکونی/جتاری

کمپانی بیمه الگانس 

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

(2nd floor)  

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

 با اقساط ماهیانه

با خرید بیمه منزل 

یا اتومبیل خود 

برای اولیــن بار 

با کمپانی ما از مزایای

 10 % ختفیف 
بهره مند شوید! 

_________

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

Tel.: 514-677-5875 
www.royalrejuvenation.ca

دکتر کاملیا امامیان
Dr. Kamelia Emamian 

مشاوره رایگان
-------------

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

بوتاکس  |  فیلر   |   PRP   |   اسکلروتراپی   |   لیزر 

 SPRINGPROMOTION

دکتر الهام خیاط
Dr. Elham Khayat
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هادی خرسندی         طنز ایرانی بر صحنه           پروانه سلطانی

فیسبوک: دادگاه خواهر  شیرین عبادی توجه: فرصت زیادی نمانده ها!

- وکیلت زنه یا مرده؟
- چه فرقی میکنه حاج آقا؟

- اگه مرد باشه بهت 
نامحرمه.

- خب وکیل زن میگیرم.
- اون به من نامحرمه.

- پس چکار کنم؟
- اصال وکیل میخوای چکار 

بدبخت. وکیل که نمیتونه ترا 
از زندان نجات بده. وکیال 

االن خودشون توی زندونند.

به خواهرت بگو نوبلشه پس 
بده بیاد اینجا ما نوبل بهش 

میدیم از اون گنده تر. 
- چشم حاج آقا.

- خودتم نوبل گرفتی؟
- نه خیر حاج آقا.

- وای به حالت اگه دروغ 
بگی. ما تحقیق میکنیم!

توی فرانسه یک خیابون به 
اسم آبجیت گذاشتن. برو 

بگو اسم اونه از روی خیابون 
بردارن اسم آقای موسوی 

اردبیلی را بذارن روش. 
میدونی موسوی اردبیلی به 

فرانسه چی میشه؟
- بله حاج آقا، موسوی که 

میشه موسیو، اردبیلیشم میشه 
دقده بیله!

شیرین عبادی دادگاه خواهر ِ
منایشی کمدی از محاکمه ای واقعی
THE TRIAL OF SHIRIN EBADI’S SISTER

تحسین شده از سوی انجمن سلطنتی خنده درمانی  انگلستان

مونترال

Sunday May 22, 
6pm 

F.C. Smith 
Building
(Loyola Chapel)
Loyola Campus
7141 Sher-
brooke St. West
Montreal, Qc., 
H4B 1R6

یکشنبه ٢ خرداد
٢٢ می 

ساعت ۶ بعداز ظهر

Ticket: $35, TAPESH digital 514-223-3336
info PAIVAND: 514-996-96962

همه روزه در تپش دیجیتالفروش بلیت کلیۀ برنامه ها و کنسرت ها 
514-223-3336

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 

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

 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 

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.: 514-546-1324
514-963-5179
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منایشی کمدی از محاکمه ای واقعی

شیردادگاهِ
ینعبادیخواهرِ

 پروانه سلطانی  طنز ایرانی بر صحنه    هادی خرسندی 
  

Ticket: $35, TAPESH digital 514-223-3336
info PAIVAND: 514-996-96962

 THE TRIAL OF
 SHIRIN EBADI’S

SISTER
تحسین شده از سوی
انجمن سلطنتی 

خنده درمانی
 انگلستان

مونترال
عبادیعبادیعبادی.

فیسبوک: دادگاه خواهر  شیرین عبادی

شیرین عبادی در شب گشایش 
این �ایش در لندن به رادیو 

ارسائیل گفت:
«تنها جرم خواهر من این 
بود که خواهر من است!»

توجه: فرصت زیادی نمانده ها!

Sunday May 22, 6pm 
F.C. Smith Building
(Loyola Chapel)
Loyola Campus
7141 Sherbrooke St. West
Montreal, Qc., H4B 1R6

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

رئیس خانه صنعت: 
۴۵ درصد صنایع 

کوچک کشور تعطیل 
است

27 آوریــل- عبدالوهاب ســهل آبادی از بهره های 
بانکی در بخش صنعت انتقاد کرد و از نابودی 415 
هزار شــغل در این بخش خبر داد. او خواستار رفع 
قوانین دست و پاگیر و حذف بوروکراسی اداری برای 

شکوفایی بخش صنعت شد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از تعطیلی 
45 درصد صنایع کوچک کشور خبر داد. عبدالوهاب 
سهل آبادی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در توضیح 
این آمار گفــت: »این یعنی 70 هــزار بنگاه های 
صنعتی کوچک که اگر این واحدها فعال شوند دو 

میلیون شغل ایجاد می شود.«
رئیــس خانه صنعت، معدن و تجــارت با انتقاد از 
وضعیت بخش صنعت در سال های اخیر به ویژه در 
بخش خصوصی گفت: »متاسفانه تاکنون راهکارهای 
دولت برای احیای بخش صنعت موفق نبوده و حتی 
با وجود قول هایی که وزیر اقتصاد برای بخشودگی 
مالیــات در این حوزه داده اما هنوز شــاهد تحول 
خاصی نبوده ایم.« ســهل آبادی تاکید کرد که این 
وضعیت در حالی وجود دارد که "در اقتصاد مقاومتی 

توجه ویژه ای به صنایع کوچک شده است."
"اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" اصطالحی اســت 
که از سوی علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی 
ایران، به عنوان شعار سال 1395 انتخاب شده است. 
علی خامنه ای در پیامی که به مناسبت فرا رسیدن 
نوروز 1395 خطاب به مردم ایران فرستاد گفت که 

اقتصاد را "اولویت اول" کشور می داند.
سهل آبادی در بخشی دیگر از گفتگوی خود با ایلنا 
به انتقاد از بهره های بانکی برای صنعتگران پرداخت. 
او گفت که بانک ها برای صنعتگران تبدیل به یک 
"معضل" شده اند. به گفته ی سهل آبادی در بانک های 
ایران "همه گونه بهره ای از ربا گرفته تا بهره مرکب" 

از تولیدکنندگان گرفته می شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت این موضوع را 
سبب از بین رفتن 415 هزار شغل دانست. او کمبود 
نقدینگی، فشار مالیاتی و رکود را به عنوان مشکالت 
صنعتگران برشمرد. به گفته سهل آبادی رفع قوانین 
دســت و پاگیر و حذف بوروکراســی )کاغذبازی و 
مقررات اضافــی( اداری از مطالبات بخش صنعت 

ایران است.

اقتصــآد... 

عربستان در تدارک بزرگ ترین صندوق 
ذخیره ارزی جهان است

عربستان سعودی در واکنش 
به کاهش شدید قیمت نفت 
قصد دارد بخشــی از سهام 
شــرکت نفت آرامکــو را به 
بخش خصوصی واگذار کرده 
و بزرگ ترین صندوق ذخیره 
ارزی جهان را پایه ریزی کند.

کابینه عربستان سعودی روز 
دوشنبه )25 آوریل/ 6 اردیبهشت( 
طرحی تصویب کرد که اولویت های 
اصالحی در یک دهه و نیم آینده 
این کشــور را ترسیم کرده است. 
طرح "چشــم انداز 2030" شامل 
تغییرات مهم اقتصــادی در این 

کشور سرشار از نفت می شود.
پادشــاه عربستان  ملک سلمان، 
ســعودی در پیامــی تلویزیونی 
با اعالم خبر تصویــب این طرح 
"بلندپروازانه" از شهروندان کشور 
خواســت با یکدیگر برای به ثمر 

نشستن آن همکاری کنند.
اندکی بعد محمد بن سلمان، 
پسر ملک سلمان و جانشین 
ولیعهــد در گفت  وگویی با 
شــبکه تلویزیونــی العربیه 
جزئیاتی از این طرح را بیان 
کرد. او گفت، "کمی کمتر از 
پنج درصد" از سهام شرکت 
ملی نفت آرامکو واگذار خواهد شد.

به گفته او، با ایــن کار حدود دو 
میلیارد دالر )یــک میلیارد دالر 
و 780میلیون یــورو( به صندوق 
ذخیره ارزی دولت سرازیر می شود.
شاهزاده محمد بن سلمان گفت، 

شــرکت ملی نفت آرامکو "بسیار 
بزرگ اســت" و واگذاری قسمتی 
از ســهام آن بزرگ ترین "بورس 
دنیــا" را رقم خواهد زد ، حتی اگر 
تنها یک درصد از سهام این شرکت 

واگذار شود.
بــه گفتــه او، صنــدوق ذخیره 
ارزی این کشــور نیز با این تدبیر 
"بزرگ ترین ]صنــدوق[ در دنیا" 
خواهد شد. شاهزاده محمد گفت، 
این صندوق با ذخایر مالی تا 600 
میلیارد دالر و درآمدهای حاصل 
از فروش ســهام آرامکو و امالک 
دولتی و دارایی های بخش صنعتی 

پر خواهد شد.
در طــرح "چشــم انداز 2030" 
پاره ای اصالحات اقتصادی، چندین 
مزایده  و  خصوصی ســازی  طرح 
اموال دولتی نیز در نظر گرفته شده 

است.
هــدف از کل این طــرح کاهش 
وابستگی عربستان به درآمدهای 

حاصل از فروش نفت است.
شــاهزاده محمد گفت، با کمک 
این طرح "عربســتان می تواند در 
ســال 2020 بدون نفت" زندگی 
کند. او افزود: »ما همه در عربستان 
سعودی وابستگی به نفت را موجب 

شــدیم. این خطرناک است و در 
چند سال گذشته مانع توسعه در 

بسیاری از حوزه ها شده است.«
عربســتان ســعودی بزر   گ ترین 
صادرکننده نفت در جهان است و 
از کاهش قیمت نفت در چند سال 
گذشته به شــدت تأثیر پذیرفته 

است.
عربســتان که در ســال 2015 با 
روبرو  رکوردشکن  بودجه  کسری 
بــود در اقدامــی نامعمول برخی 
قیمت ها را باال برد و از بخشــی از 

یارانه ها کاست.



24 24PAIVAND: Vol. 23  no.1264    May 01,  2016             since 1993   www.paivand.ca سال 23 شماره   1264 12  اردیبهشت 1395 

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 18 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
____________________

خوانــدنی...
دکتر سروش؛ لطفا دست از سر موالنا بردارید! 

ف.م.سخن

عجــب زمانه اى شــده اســت! 
دردمندانه، در جایی نوشــتم که 
گویی در دیوانه خانه اى به وسعت 
ایران زندگی می کنیم. گویی دچار 
کابوسی وحشــتناك شده ایم که 
رهایی از چنگال آن ممکن نیست. 
حکومت دیوانگان از یك سو، مردم 
جــان به لب رســیده و به جنون 
کشیده شده از یك سو، بزرگان اهل 
فکر و اندیشه ى در انزوا و سکوت، 
و بزرگانی دیگر که متاسفانه ذهنا 
در قرون ماضی و جسما در خارج 
از مرزهــاى ایران رحــل اقامت 

افکنده اند از سوى دیگر.
نه! تو گویی مرزهــاى این دیوانه 
خانه را انتهایی نیست. مانند کسی  
که LSD مصرف کرده است، همه 
چیز را در هم مــی بینیم. دور را 
نزدیــك و نزدیك را دور می بینیم. 
دچار َدَوران سر می شویم و گاه به 
آسمان و کهکشان پر می کشیم 
و گاه در قعر زمین و وســط مواد 

مذاب فرو می افتیم. 
اگر حکومت نمی داند معنی قرن 
بیســت و یکم چیســت و مسیر 
پیشــرفت بشر کدام اســت بر او 
حرجی نیست. آرزوى او اصال این 
است که جهان را به 1400 سال 
قبل برگردانــد و به جاى هواپیما 
شتر ســوار شود و به جاى فضا به 

قهقرا برود.
اما بزرگان اهل اندیشــه و تفکر را 
چــه پیش آمده اســت که هنوز 
نســخه ى درمان دردهاى بشر را 
از موالنا می طلبند و میان اسالم 
عارفان و اسالم تهی مغزان تفاوت 
قائل می شوند و »ذاکران محترم و 
مخلص مصائب اهل بیت رسول« 
را چیزى سواى »مداحان شعبان 

جعفرى صفت« می پندارند؟ 
آیا قصــد آن ها هم افــزودن بر 
جنون و تباهی ماست؟ یا واقعا راه 
خوشبختی مردم امروز را در دفتر 
شعرى قطور می جویند و آرامش 
روح و روان را در مداحــی ذاکران 
مخلص اهل بیت که حکمشان از 

طباالن جداست می یابند؟
درخواســت من بسیار ساده است 
که تاکنون حتی یك نفر از عالمان 
روشن و ناروشــن آن را بر آورده 

نکرده است: 
در تاریخ 1400 ساله ى اسالم یك 
نمونه و فقــط یك نمونه حکومت 
اسالمی نشــان دهید که بتوانید 
به آن، حکومت خوب و بی عیب 
بگویید! یك حکومت اسالمی نشان 
دهید که علم ُکش و خالقیت ُکش 
و هنر ُکش نباشد و به درستی راه 

صالح و فالح را نشان داده باشد!
عیب نیســت که من، به اندیشه 
و آرمــان احمقانــه اى دل ببندم 
که تا به حال وجود نداشته است 
چراکــه بد و خوبی از آن ندیده ام 
و تا زمانی که این اندیشه و آرمان 
صورت تحقق نیابد بد و خوب آن 
را هم نخواهم دیــد. اما احمقانه 
نیست اگر ما 1400 سال تاریخ را 
ورق بزنیم و از صدر اسالم تاکنون 
را زیر ذره بین تحقیق قرار دهیم و 
جز نابسامانی و درد و رنج و کشتار 

و مصیبــت که همه و 
همه از این ریشه تلخ 
و تیره روییده اســت 
نبینیــم و باز خواهان 
پاکیزه کردن این تاریخ 
سراسر آلودگی و ضد 

پیشرفت باشیم؟
با وجود این که موالنا و شعرش را 
عاشقانه دوست دارم و او و اشعارش 
را افتخارى براى فرهنگ سرزمین 
ام می دانم، اما اگر کسی بخواهد با 
استناد به عقاید و کالم او، کثافت و 
لجن را به من زیبا نشان دهد، به 
آن سخن و گوینده ى سخن لعنت 

می فرستم! 
موالنا براى خودش و زمان خودش 
بود و زشــت و زیباى اندیشــگی 
بســیار نیز داشت و عارى از عیب 
هاى عمده و اندیشه هاى سخیف 
و ناپسند نبود. حال بزرگ اندیشه و 
خرد امروز ما، می خواهد با استناد 
به سخن موالنا و با نمونه آوردن از 
اشــعار او مرا به کدام مسیر تاریك 
دیگرى که قطعا رو به گذشته دارد 
بکشد و بقیه ى این عمرى که در 
طول چهل سال گذشته سوخته 
اســت و تباه شده اســت را براى 
پیمودن کدام بیراهه ى به سوى 

دره تلف کند؟
جهان، در اندیشه ى حفظ زمین 
و مبــارزه با گرمــا و حفظ گونه 
هــاى جانــوران و ترقی انســان 
و دســتیابی به فضاهــاى دور و 
ساختن سوپرهابل براى تحقیقات 
و اکتشافات علمی ست و بزرگ ما 
کماکان از »نعلین سیادت« سخن 
می گویــد؛ از »مداحان گوِل گول 
پرور«... که البته ایرادى هم ندارد 
ولی وقتی کار به مقابل هم نهادن 
نعلین سیادت و نعلین موالنا می 
کشد، وقتی کار به مقابل هم نهادن 
مداحان گول با ذاکران مخلص می 
کشد، اینجاســت که فریاد انسان 
جنون زده و سالمت روان از دست 
داده بلند می شــود که آقا! دست 
از فریادهاى جگر شکاف موالنا بر 
سر زراقان گیج بی وقوف بردارید 
و به فریادهاى جگر خراش مردم 
زمان خود گوش دهید که بدبختی 
هایشان را و عامل اصلی بدبختی 
هایشان را با انواع و اقسام کلمات، 
با انواع و اقسام قافیه ها، معرفی می 
کننــد و با این فریاد جگر خراش، 
از الهوت تا ناســوت را به لرزه در 

می آورند.
اگر اى بزرگ محترم! خودتان هم 
به این گفته ها اعتقاد قلبی ندارید 
و مثــال می خواهیــد تندروهاى 
متعصب را یك پله باال بکشــید و 
آن ها را به اندازه یك پله آدم کنید، 

یا دل مــردم مذهبی را 
به دســت آورید و باعث 
رنجــش خاطر ایشــان 
جفایی  دارید  نشــوید، 
بزرگ به مردم سرزمین 
تان و حتی مردم جهان 
روا می دارید. این ره که 
شما می روید، انتهایش کف دره 
است و قربانیان آن هم مردم ساده 
دلی هستند که براى دفع بال، هزار 
تومــان در صندوق هــاى صدقه 
مــی اندازند و با ایــن هزار تومان 
بیمه ى حضرت ابوالفضل، عاقبت 
هــم به ته دره می افتند و به طرز 
فجیع از بین می روند. قربانیانش 
مردم ساده دلي هستند که چون 
از زمین خیرى ندیده اند با کتاب 
هاى جادوگــرى و عرفان ایرانی و 
عرفان هندى و عرفان سرخپوستی 
می خواهند به هپروت اعال بروند 
بلکه در آن جا به خوشبختی و رفاه 

برسند.
اگــر این مردم ســاده دل چنین 
کنند، یك دلیل اش شما هستید. 

شما هستید که به آن ها توصیه 
می کنید داروهاى جدید را نخورند 
و بروند سراغ ابن سینا و از نسخه 
هاى او استفاده کنند. افکار جدید 
را دنبال نکننــد و بروند به دامن 
حضرت موالنا بیاویزند بلکه فرجی 

شود و بخت شان گشوده شود.
چه راه بیراهــی و چه توصیه ى 

عاقبت بر باد دهی! 
بگذارید اعتبــار و احترام بزرگان 
گذشته همان طور که هست، باقی 
بماند و الاقل شما آن ها را به لجن 
نیفکنید و موجب لعن و نفرین آن 
ها تا ابد نشوید. اعتبار آن ها و کالم 
شان فقط براى دوره ى خودشان 
اســت و بس، و تازه در خوب و بد 
همان گفتارها براى همان زمان ها، 

صدها اگر و اما هست.
بروید راهی را که دیگران نرفته اند، 
و بجویید مسیرى را که مجموعه 
ى تجربه و دانش بشرى می گوید 
ما را دستکم به آزادى نیمبند می 
رســاند؛ ما را به رفاه نیمبند می 
رســاند؛ باعث می شود حرف دل 
مان را بدون ترس و واهمه بزنیم 
و در اثــر ترس، دروغگو نشــویم؛ 
باعث می شــود نگرانی از فردا از 
میان برود و در اثر این نگرانی، حق 
بزرگ و کوچك را پایمال نکنیم و 
براى رسیدن به قله، پاى بر سر هم 

نوعانمان نگذاریم.
روضه ى موالنا دردى را از اجتماع 
امروز ما درمان خنواهد كرد. آقاى 
دكتر سروش! فرياد مرا مى شنويد و 

گفتار مرا متوجه مى شويد؟
•

جهان در 
پی ساخنت 

سوپرهابل  است 
و ما از »نعلني 
سيادت« سخن 

می گوییم! 
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به عبارت دیگر... 
دیدگاه

شایسته  الهامی  )مونتریال(
در کنار خبرهای اخیر داخلی و که 
در رسانه ها مطرح میشود، یکی 
از آنها اپیدمی خودکشی در میان 
بومیان در شهرکی در شمال کانادا 
است که ســر زبانها افتاده و گویا 
هنوز راه عالجی برای آن نتوانستند 

پیدا کنند. 
اواخر ماه ژوئیه پارســال، هم در 
خبرها آمد که در یک پانســیون 
ســالمندان در شهر ترووا ری وی 
یــر Trois -Revieres دو نفــر از 
سالمندان روى زمین می افتند و 
بدلیل کمبود کارمند برای مدت 
طوالنی کسی سراغ آنها را نمیگیرد 
و این بــرای چنــد روز خوراک 
ارتباطات جمعی شد و البته پس 
از مدتی طبق معمول فراموش شد.
مسلما برای مشکالت این چنینی 
هیچوقــت عــالج واقعــی پیدا 

نمیشود، ولی:
از ســالها پیش صحبت اوتانازى 
یا خود کشــی قانونی، آن هم در 
بیمارســتان و انجام آن به توسط 
پزشــک در مدیا مورد بحث قرار 
گرفته بود کــه اخیراً قانون آن به 

تصویب رسید. 
مسلمًا خبرهای این چنینی باعث 
خواهد شد درخواست کمک یک 
میلیاردی بمباردیه از دولت فدرال 
در ظاهر به فراموشی سپرده شود. 
بیاد بیاوریم که دولت لیبرال آقای 
کوئیارد، نخست وزیر کبک، چند 
ماه پیش همین انــدازه کمک را 
به بمباردیه کــرد و بهانه این بود 
که اگر این کمک نشود در حدود 

3000 شغل از دست میرود. 
)در اصل نصف بیشتر این شغل ها 
در اروپا اســت و ربطی به کبک و 

کانادا ندارد.( 
 فروش 15 میلیارد دالر اســلحه 
به عربستان سعودی که در زمان 
حکومت آقای هارپــر قراردادش 

بسته شــده بود و این روزها وزیر 
امور خارجه فعلی، آقای اســتفن 
دیون ســعی میکند آن را موجه 

جلوه دهد.
خبری دیگر در گوشه صفحه 
6 روزنامه مترو، روز 15 آوریل 
حکایــت میکند که آقــای پیتر 
هاردر، رهبر لیبرال سنا، بودجه ای 
را بمبلغ 800 هزار دالر درخواست 
کرده تا بتوانــد وظایفش را کامل 
انجام دهد! او به کمیته سنا گفته: 

»آرزو میکند همان رفتاری که با 
سناتورهای کنسرواتیو می شده با 

او هم بشود.« 
اگر بــاز به خبرهای چند ســال 
گذشــته که تا االن هم ادامه دارد 
رجوع کنیم، می بینیم کمیته ای 
که قاضی  فرانس شاربانو را مامور 
رسیدگی فساد زمان حکومت شاره 
بود و بابــت آن 45 میلیون دالر 
هزینه کردند نتیجــه آن تا االن 
محکوم شدن خانم ناتالی نورماندو 

و آقای سام حماد بوده است. 
آنطور که میگویند 7 نفر از وزرای 
آقای شاره در کابینه آقای کوئیارد 
هســتند با این ترتیب تظاهرات 
دانشجویان از فوریه تا نوامبر 2012 
و آنهمه تالش همه بی نتیجه بود.

این  اوتانــازى روى  در مورد 
موضوع تاکید میشود:

این تصمیم گیری برای نگه داشتن 
حرمت و شان انســان ها است و 
روى آن هــم اصرار و پافشــارى 
میشود که البته قابل قبول است 
ولی متاسفانه خیلی کم در مورد 
چگونگی زندگی انســان و شان و 
حرمت فرد مخصوصا در سال های 
آخر زندگی صحبت میشــود و یا 
جوانی که بخاطر نداشتن هدف و 
رسیدن به بیهودگی خودکشی می 

کند، بحث نمیشود. 
سال گذشــته استان کبک بعنوان 
پایتخت بیکاران کانادا معرفى شد. 

زمانی که دو نفر سالمند به دلیل 
کمبود بودجــه و نبود کمک به 
آنها روى زمین میافتند و ساعت 
ها کسی ســراغ آنها را نمیگیرد 
زمانی کــه عده ای جــوان در 
شمال کانادا خودکشی میکنند و 
کسی نمیخواهد دلیل واقعی آن 
را بزبان بیاورد، صحبت در مورد 
شان انسانها بی مورد است. کسی 
که میخواهد خود را بکشد منتظر 
اجازه از دولت و کمک پزشــکی 

نمیشود.
تمام این مسایل با سرمایه گذاری 
اندک در شهرهای کوچک و دادن 
امید به زنده ها حل میشــود. تا 
زمانی که زنده هستند به زندگی 
فکر کننــد. وگرنــه کمک های 
میلیاردی و حقوق های کالن درد 
جامعه را دوا نمیکند. فروش اسلحه 
به عربســتان، زمانی که کانادا در 
صلح اســت غیر از اینکه کشت و 
کشتار را در آن منطقه دامن بزند 
و باعث بیشتر شدن پناهنده بشود 
و جیب کارخانجات اسلحه سازی 
را پــر کند نتیجه دیگری نخواهد 

داشت.
هر روز می شنویم که موسسه ای 
بسته میشود و کسانی که در آنجا 
کار میکنند بیکار میشوند. بودجه 
های آموزش و پرورش و سالمتی 
و بهداشــت کم میشــود. تعداد 
شــاگردان کالســهای مدرسه را 
بیشتر میکنند؛ تا معلم و یا کارمند 
جدید استخدام نکنند. مردم باید 
همیشه گوش بزنگ باشند تا در 
تمام مــوارد اعتراض کنند وگرنه 
در مدت کوتاهی همین هائی که 
دارند با بهانه ای از دســت شــان 

گرفته خواهد شد.
در یکی دو سال گذشته چندین 
بار در بانک، زمانــی که در صف 
بودم کارمندى سراغم  ایســتاده 
آمده و پرسیده که »آیا میدانم که 
میتوانم از ماشین برای انجام کارم 

استفاده کنم؟« 
اول ترجیح دادم جواب ندهم و در 
صف بمانم؛ یکدفعه بهش گفتم اگر 
من کارم را با ماشین انجام بدهم آیا 
می دانی که تو بیکار خواهی شد؟ 
جــواب داد: »میدانم ولــی از ما 

خواسته اند که این را بگوییم.«
•

راندمان سرمایه گذاری خارجی رخ 
داده است. )مهر 27 آذر 1390( 

مجموعٔه بودجه و درآمدهای تحت 
نظر دستگاه رهبری به دلیل عدم 
شــفافیت تحت مقولٔه فساد قرار 
می گیرند )فساد با عدم شفافیت 

تعریف می شود(. 
بخش قابــل توجه دیگــر منابع 
کشــور از مجرای قاچـاق نصیب 
نیروهای امنیتی و نظامی می شود 
که میزان آن روشــن نیست اما با 
توجه به اینکه در حــوزٔه واردات 
کاالهای صنعتی و ماشــین آالت 

و الکترونیک این نهادهای دولتی 
و حکومتی هستند که سود اصلی 
را می برنــد این میزان فســاد نیز 
باید در دامنٔه میلیارد ها دالر باشد. 
ســاالنه 4.5 میلیارد دالر پوشاک 
قاچاق به بازار ایران وارد می شود. 
)ایســنا، 17 بهمن 1393( رئیس 
اتحادیه کفش دست دوز می گوید 
»فقــط 7 میلیــون دالر از حدود 
نیم میلیارد دالر واردات کفش به 
قانونی است.« )خبرگزاری  کشور 
رادیو و تلویزیون دولتی، 13 اسفند 
1394( 50 درصــد بــازار لوازم 

آرایشی را در کشور کاالهای قاچاق 
تشــکیل می دهند. )فــارس 10 
اسفند 1393( حدود 91 درصد از 
گوشی های موبایل در بازار میلیارد 
دالری آن از مبادی غیررسمی و از 
طریق قاچاق وارد کشور می شود. 
)ایسنا 17 شهریور 1393( ارزش 
کاالی قاچاق شده به ایران در سال 
92 میــان 20 تا 25 میلیارد دالر 
بوده که ایــن رقم حدود نیمی از 
ارزش کاالهایی اســت که در این 
سال به صورت رسمی به ایران وارد 
شده است. )فارس 22 دی 1393( 

•
امتیــازها

درآمد ناشی از بخشــی از منابع 
کشــور بدون آمدن به مجلس یا 
دولــت از پیش اختصــاص داده 
می شــوند. این ها امتیازهای ویژه 
روحانیت شیعه و دارندگان مقام در 

نهادهای انتصابی هستند. 
بخشــی از روحانیون شیعه دارای 
بنیاد ها و شرکت هایی هستند که 
به ارز دولتی و زمین دولتی و وام 
ارزان قیمت دولتی متصل هستند 
)مثل نهادهــای اقتصادی متصل 
به دانشــگاه امام صادق و دانشگاه 
مفید، برای آنکــه از هر دو جناح 

مثال زده باشیم(.
دســتگاه رهبــری بــدون هیج 
ضرورتی برای وجود این نهاد ساالنه 
میلیارد ها دالر را به خود اختصاص 
داده و هر طــور که بخواهد خرج 
می کند. تنهــا 15 هــزار نفر در 
غالب »سپاه ولی امر« از خامنه ای 
محافظت می کننــد که حقوق و 
مزایای )مثــل هزینه های بیمه و 
عیدی( ســاالنٔه آن ها )بر اساس 
ماهانه حدود 2 میلیون تومان برای 
هر نفر( حدود 180 میلیارد تومان 
است. این سپاه هزینه ی تجهیزات 
و وسایل و محل کار و مانند آن ها 

را نیز دارد. 
از میزان دقیق مخارج و هزینه های 
بیت اطالعی در دست نیست، اما 

مخارجی کــه خامنه ای در بیت و 
حوزه ها و خارج کشور دارد و درآمد 
بنیادهایی که تحت نظر وی است 
در محدودٔه چند ده میلیارد دالر 
اســت. دارایی نهادهای تحت نظر 
رهبری در محدودٔه صد ها میلیارد 
دالر اســت )مثل ســتاد فرمان 
اجرایی و بنیاد جانبازان و آستان 
قدس رضوی( و هیچ فرد یا نهادی 
نمی تواند از این نهاد بازخواســت 

کند. 
•

جاه طلبی و استکبار
بنا به تخمین های مختلف ساالنه 
حدود 4 تا 10 میلیارد دالر صرف 
مداخالت نظامی جمهوری اسالمی 
در ســوریه، لبنان، عراق، یمن و 
دیگر نقــاط خاورمیانه و آفریقا و 
کمک نظامی )ســالح، تدارکات، 
گروه های  بــرای  نظامی  آموزش 
مســلح هم پیمان( می شود. حتی 
اگــر جنگ در ســوریه بــه نفع 
رژیم اســد به پایان برسد درست 
همانند لبنان در سال 2006 تنها 
جمهوری اســالمی است که باید 
در بازسازی ســوریه نقش داشته 
باشــد تا این کشــور را در سمت 
خود نگاه دارد. بنا به تخمین های 
مختلف ســوریه تا کنون حدود 
275 میلیارد دالر خسارت داشته 
است. بشار اســد این رقم را 200 
میلیــارد دالر اعالم کرده اســت. 

)رادیو فردا به نقل از ریانووســتی، 
11 فروردیــن 1395( جمهوری 
اسالمی برای حفظ نفوذ خود در 
سوریه مجبور اســت هزینه های 
بازسازی این کشــور را بپردازد و 
تا ســال ها هزینه های میلیاردی 
آن ادامه خواهد داشت. سپاهیان 
سال هاست در بخش های مختلف 
اقتصادی ســوریه سرمایه گذاری 
کرده اند. از ســوی دیگر روس ها و 
چینی ها تا کنون در بازسازی هیچ 

کشوری هزینه نکرده اند. 
***

ارقــام تقریبــی فــوق را- پس از 
پیداکردن میزان ساالنٔه برخی از 
آنها- با هــم جمع کنید تا به حد 
پاییــن و باالیی از ایــن هزینه ها 
دست یابید. می بینید که متوسط 
این ارقام از درآمدهای نفتی ساالنٔه 
کشور باال تر می رود و چیزی حدود 
یک دوم بودجٔه ســاالنٔه کشــور 
)840 هزار میلیارد تومان معادل 
240 میلیارد دالر در ســال 94( 
اســت. حتی اکثر هزینه هایی که 
صرف فســاد و امتیازات می شود 
در   نهایت در داخل کشور سرمایه 
گذاری نمی شــود )خروج سرمایه 
در سال های اخیر چهار برابر شده 

است(. 
•

هزینه های اتالف، فساد، امتیاز و ...   << ادامه از صفحه: 13
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»»»»  زنــدگی و سالمت   ««««

چیزهای 

کوچک روی 

اعتماد او به شما 

تاثیر خواهد 

ت...
گذاش

}<< ادامه در صفحه: 30{

مهارت مدیریت روابط برای 
ارتقای سطح کار و جتارت

چه صاحب یک شرکت بزرگ با صدها 
کارمند باشــید، چه بیزنس کوچکی 
داشته باشــید که همه مشتریانتان را 
به اسم بشناسید، مهارت های مدیریت 
روابط همیشه شما را از رقبایتان جدا 
کرده و کمکتان می کند مشتریانتان را 

حفظ کنید.
اینجا به 10 مهارت اشاره می کنیم که 
کمکتان می کند با این مهارت ها آشنا 

شده و در آنها استاد شوید.
در دنیای بیزنس تازه کارید؟ 

چــه تجارت کوچکی را شــروع کرده 
باشــید یا بخواهید تجارت کوچکتان 
را گســترده تر کنید، بــرای یادگیری 
نحوه ارتباط با مشتری ها این نکات را 

بخوانید.
•

آگاهی از نیاز مشتری ها
فقط در شــرایطی خواهید توانســت 
مشتری را به ســمت خودتان جذب 
کــرده و او را متقاعد بــه کار کردن با 
خودتان کنید کــه از نیازهای او خبر 
داشــته باشید. دانســتن اولویت های 
صنعتی که در آن کار می کنید بخش 
مهمی از نشان دادن ارزش به مخاطبین 

و ایجاد روابط است.
یکــی از بهترین راه ها برای کســب 
اطالعات بیشــتر درمورد بازار هدف، 
تحقیق از مشــتریان کنونی درمورد 
نیازها و خواسته هایشان است. اینکار 
را می توانید با نظرسنجی های آنالین و 

مصاحبه ها انجام دهید.
•

مهارت های بازاریابی مستقیم
بسیاری تجارت ها به دقت میزان پولی 
که صرف به دســت آوردن مشــتری 
می کنند را کنترل می کنند ولی مراقب 
وقتی کــه برای اینکار صرف می کنند 
نیستند. وقت شما باارزش است و اینکه 
بتوانید ارزش وقتتان را محاسبه کنید، 
مدیریت روابطتان را بســیار ســاده تر 

می کند.
اصول بازاریابی مســتقیم - از هزینه 
وقتتان تــا ارتقای میزان فروشــتان 
- را یاد بگیریــد و خواهید دید چقدر 
راحت تر می توانید با مشتری های جدید 
روابط کاری شــکل دهید و ارتباط با 

مشتری های قبلی تان را حفظ کنید.
زمان نوعی سرمایه است و توجه به آن 
باعث می شود محاسبه بازده سرمایه تان 

آسان تر شود.
•

توانایی ارتباط با غریبه ها
دستیابی به مخاطبین جدید و تبدیل 
کردن آنها به مشــتری کار ســاده ای 
نیست. حتی تواناترین فروشنده ها هم 
وقتی مخاطــب عالقه چندانی به کار 
کردن با شــرکت آنها نشان نمی دهد، 

دچار اضطراب و ترس می شوند.
یکی از مهمترین مهارت های مدیریت 
روابط توانایی کنــار آمدن با غریبه ها 

است. از تماس های بی هدف تا کسانی 
که در نمایشــگاه ها و رویدادها با آنها 
روبه رو می شوید، مهارت گفتگو و اقناع 
)حرف زدن با مشتری و قانع کردن او( 
مدیریت روابط شما را ساده تر می کند.

•
جاه طلبی و انگیزه

رفتار جاه طبانه و پرانگیزه برای موفقیت 
هر تجارتی الزامی اســت. افرادی که 
تمایل دارند به مشتریان جدید دست 
پیدا کنند و بفهمند نیازهای مشتریان 
کنونی شان چیست، همیشه از رقبای 

خود جلو می افتند.
جاه طلبی در فروش و خدمات مشتری 
اصاًل چیز بدی نیست. درواقع، در عصر 
خدمات مشــتری اتوماتیک و آنالین، 
بسیاری از مشــتری های شما خیلی 
دوســت دارند بتوانند با نماینده هایی 

دلسوز از شرکت شما حرف بزنند.
با داشــتن گرایش و رفتار پرانگیزه و 
جاه طلبانه هیچوقت برای ارتباط برقرار 
کردن با مشتری ها و کشف نیازهایشان 

مشکل نخواهید داشت.
•

دانش فروش
پیدا کردن اولین مشــتری همیشــه 
ســخت تر از پیدا کردن مشتری دوم 
است. بسیاری بیزنس های کوچک به 
این دلیل در مدیریت روابط مشــکل 
دارند که نمی توانند برای رشد مستمر 

مشتری  جدید پیدا کنند.
یکی از مهم ترین مهارت های مدیریت 
روابط توانایی پیدا کردن مشتری های 
جدید در عین حفظ مشتری های سابق 
است. ســاده ترین راه برای انجام این 
کار این اســت که یک بخش فروش 

اتوماتیک و سیستمیک داشته باشید.
•

مهارت های تفکر استراتژیک
وقتی با کمتر از 100 مشتری سروکار 
داشته باشید، شاید بتوانید آنها را بدون 
هیچ اســتراتژی مدیریت کنید. ولی 
وقتی با هزارها مشتری روبه رو هستید، 
ضروری اســت کــه بــرای روابط تان 

استراتژی خاص داشته باشید.
هرچقدر هم که مهارت های خدمات 
مشــتری تان خوب و قابل قبول باشد، 
نخواهید توانست بدون یک استراتژی 
مشــخص روابطتان را مدیریت کنید. 
راهکارهای  از  روابط،  اســتراتژی های 
مشــکالت متداول گرفته تا اصول و 
قواعد ســاده، اهمیت بسیار زیادی در 

کار و تجارت دارند.

CRM دانش نرم افزار

مدیریت هــزاران مشــتری اصاًل کار 
ساده ای نیســت. با استفاده از نرم افزار 
مشــتری  روابط  مدیریــت  جدیــد 
)CRM( می توانید گزارشی از روابط با 

مشتری های خود را ثبت کنید.

10

بهترین  کارکرد  نحوه  یادگیری 
 CRM نرم افزارهــا و برنامه های
فواید زیادی برای حفظ روابطتان 
و ســازمان های  بین شرکت ها 
مختلف خواهد داشت. همچنین 
کمکتان می کند روابط جدیدی 

شکل دهید.
•

فکر کردن به تصویر بزرگ
خدمات مشــتریان و مدیریت 
روابط فقــط در عالقه مند نگه 
داشتن مشتری ها به بیزنس تان 
نیست. بلکه ایجاد روابطی است 
کــه به تجارتتان ایــن امکان را 
می دهد در کنار مشتری ها رشد 

کند.
به این دلیل، خیلی مهم است که 
دانش کافی درمورد تصویر بزرگ 

داشته باشید: 
اینکــه تجارت شــما چطور با 

زندگی و نیازهای انسان ها مرتبط 
می شود. تجارت شما چه فوایدی 
برای مردم درد و چرا مشتری ها 
به جای رقیبانتان باید به شــما 

رجوع کنند؟
مدیریت روابط به طرق مختلف 
یعنی تبدیل تجارتتان به بهترین 
انتخاب بــازار. یــاد بگیرید که 
چطــور تجارتتــان را باالترین 
سطح در آن صنعت ارتقا داده و 
به محبوب ترین برند مشتری ها 

تبدیل کنید.
•

رفتار دوستانه
وقتی با شرکت ها و کمپانی های 
دیگر کار می کنید، با یک شرکت 
ســروکار ندارید، بلکه بــا افراد 
تشــکیل دهنده این شرکت ها 
درعین  بتوانید  اینکه  مواجهید. 
حفظ رفتار حرفه ای، دوســتانه 

برخورد کنیــد، رمز کار مدیران 
موفق است.

ســعی کنیــد در برخــورد با 
مشتریان اصلی تان بین اهمیت 
رفتار  فوایــد  و  حرفه ای گــری 
دوســتانه تعادل ایجاد کنید. در 
 IT بســیاری صنایع - بــه ویژه
- رفتارهای کمتر رســمی رمز 

موفقیت در ایجاد روابط است.
•

مهارت های حتقیقی عالی
از پیــدا کــردن آدرس ایمیل 
کســی تا پیدا کردن خبرنگارها 
و روزنامه نگارانــی کــه درمورد 
اینکه  بنویســند،  محصوالتتان 
بتوانید درمــورد مخاطبین تان 
تحقیق کنیــد و بفهمید چطور 
باید با آنهــا ارتباط برقرار کنید، 
برای ایجــاد روابط کاری الزامی 

است.

یکی از بهترین راه ها برای تحقیق 
درمورد آدمها، جستجوی بیرونی 
اســت. با داشــتن یک دستیار 
بصری در تیم کاری تان می توانید 
در عین تمرکــز بر برنامه کاری 
را  روزانه تان، مشــتریان جدید 
کشف کرده و یاد بگیرید چطور 

با آنها ارتباط برقرار کنید.
•

همین امروز مهارت های مدیریت 
روابط خود را ارتقا دهید

توانایــی ایجاد روابــط جدید و 
مدیریــت روابــط قبلی چیزی 
است که مدیرها را از هم متمایز 
می کند. وقتــی بتوانید با مردم 
ارتباط گرفته و درمورد تجارتتان 
برایشان توضیح دهید، خیلی زود 

از رقبایتان جلوتر می افتید.
udemy.com : منبع مقاله
 مترجم : زینب آرمند

7 دلیل برای سم زدایی از کبد

در زندگی روزانه، عوامل بســیاری وجود دارند که ممکن است سالمتی کبد 
ما را به نحوی تحت تأثیر قــرار دهند. از میان آن ها می توان به نوع تغذیه و 
آلودگی هوا اشــاره کرد. بنابراین به نفع خود شماست که این عضو گرانبها را 

مرتبًا پاکسازی کنید.
فاطمه حلوایی )تبیان(

در عصر حاضر، عادت های زندگی روزانه و 
نوع داروهای مصرفی به شکلی است که نیاز 
به پاکسازی کبد بیشتر از هر زمان دیگری 
احساس می شود. این پاکسازی شرط الزم 
برای فعالیت بهتر کبد به شــمار می رود. 
عده ای از مردم بــر این امر کاماًل واقفند 
و به خوبی می دانند که باید کبد خود را 
هر چند وقت یکبار ســم زدایی کنند، اما 
متأسفانه هنوز هم افرادی وجود دارند که 
اهمیت این موضوع را درک نکرده اند. برای 
درک اهمیت فرآیند پاکسازی، نخست باید 
این نکته کاماًل جا بیفتد که کبد، یکی از 
ارگان های مهم و کلیدی بدنتان محسوب 

می شود.
اهمیت کبد

در اهمیت کبد، همین بس که ســموم 
انباشته شــده در بدن را تصفیه می کند، 
پروتئین های مصرف شده را با هم تلفیق 
می کند و به این ترتیب پروتئین ها برای 
شــرکت در فرآیندهای حیاتی بدن، مثل 
متابولیسم، آماده می شوند. درست است 
که کبد این توانایــی را دارد تا به صورت 
خودکار خود را پاکســازی کند، اما اغلب 
اوقات نــوع زندگی دنیای مــدرن امروز، 
چنین قابلیتی را از آن می گیرد و کبد را 
روز به روز خسته تر می کند. مجموعه این 
عوامل، سالمتی بشر امروز را تحت تأثیر 
قرار می دهد. بنابراین تحریک کبد و نیز 
فراهم سازی مواد مورد نیاز این عضو مهم، 
از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که در 
نهایت به همین طریق می توان سالمتی و 

عملکرد صحیح کبد را تضمین کرد.
در ادامه ی مطلب علت های هفت گانه ای 
را ذکر می کنیم که لزوم پاکسازی مرتب 

کبد را اثبات می کنند.
مصرف چربی های بد و مواد غذایی 

فرآوری شده
متأسفانه ماهیت اغلب مواد غذایی که ما 
روزانه مصرف می کنیــم، به کلی تغییر 
شــکل یافته و از این مواد، موادی اشباع 
شــده از چربی ها ساخته اســت. در این 
شرایط، کبد فعاالنه وارد میدان می شود 
و برای سوخت و ساز چربی ها سنگ تمام 
مــی گذارد. ولی در ایــن میان اگر به هر 
طریقی از کبد بیش از اندازه کار کشــیده 
شود، این عضو قوی باالخره کم می آورد 
و دیگر نمی تواند وظایف خود را به خوبی 
انجــام دهد. وقتی کبد به این مرحله می 
رسد، بدن با مشکالت متعددی روبه رو می 
شود: مثل سندروم کبد چرب، اضافه وزن، 

چاقی مفرط و نیز چربی خون باال.
•

در میان مــواد غذایی که برای کبد مضر 
هستند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

* مواد غذایی کنسرو شده
* گوشت قرمز

* مواد غذایی سرخ شده
•

مصرف کربوهیدرات های تصفیه شده
مصرف بیــش از انــدازه و افــراط گونه 
کربوهیدرات های تصفیه شده، به شکل 
قابل توجهی منجر به افزایش میزان قند 
خون می شود و این همان پدیده ای است 
که کبد را وادار می کند تا برای حذف این 
مواد اضافی و نیز تثبیت قند خون، با تمام 

قوا وارد میدان شود.
از میان این قســم از کربوهیدرات ها، می 

توان به موارد زیر اشاره کرد:
* سودا

* پاستاها
* برنج سفید

* بیسکویت ها
* شیرینیجات

•
آلودگی هوا

حتی اگر شما عادات غذایی خود را اصالح 
کنید، باز هم ممکن است آلودگی هوا )که 
تقریبًا در همه جا دیده می شود( مشکالتی 

برای کبدتان ایجاد کند.
متأسفانه مواد سمی در هوا، مواد شوینده 
شیمیایی و نیز در مجاورت کارخانه های 
صنعتی و تقریبًا در همه جا هستند و راه 

فراری هم از آن ها وجود ندارد.
•

اضافه وزن
افرادی کــه در صدد کاهــش وزن خود 
هســتند، نباید از کبد خود غافل شوند. 
هنگامی که مانعی بر سر راه عملکرد این 
ارگان مهم بدن قرار می گیرد، تقریبًا تمام 
متابولیسم یا همان سوخت و ساز بدن کند 

و به نوعی مختل می شود. 

در حقیقت، اضافه وزن با میزان قند خون 
رابطه مستقیم دارد. این میزان باالی مواد 
قندی در خون، بــه جای آنکه تبدیل به 
انرژی شود، به شکل چربی در می آید و در 
قسمت های مختلف بدن انباشته می شود.

•
ســوء تغذیه

اگر رژیم غذایی شــما غنی از سبزیجات، 
میوه جات و حبوبات نیست شک نکنید 
که دیر یا زود دچار ســوء تغذیه خواهید 
شد. کمبود ویتامین، مواد معدنی و دیگر 
مواد مغذی مفید برای بدن، بر عملکرد کبد 
و دیگر ارگان های بدن تأثیرات سوء می 

گذارد.
فراهم سازی مواد زیر برای کبد شما بسیار 

حیاتی و ضروری است:
A ویتامین *
B ویتامین *
E ویتامین *

* اسیدفولیک
* کلسیم

* آب
•

زیاده روی در مصرف داروهای شیمیایی 
و الکل

زیاده روی در مصرف این گونه مواد، کبد 
را ســمی می کند و در نتیجه اختالالت 
شــدیدی در عملکرد آن رخ می دهد. در 
واقع آسیب هایی که مصرف الکل و مصرف 
خودسرانه داروها بر کبد وارد می کند، آن 
قدر شدید است که در نهایت یا منجر به 
سیروز کبدی و یا سندروم حاد کبد چرب 

می شود.
•
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آموزشگاه هنری ر - مــی
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته  آموزش موسیقی برای کودکان از 2 تا 8 سال 

علیـرضا   فخـاریان 
514-996-1620
3333 Cavendish, #285

چیزهای 

کوچک روی 

اعتماد او به شما 

تاثیر خواهد 

ت...
گذاش

علوم قرآني 
دانشي است 
كه تسلط بر 
آن، انسان را 
در فهم معارف 
قرآن كريم 
كمك مي كند. 
در حقيقت 
علوم قرآني 
پلي است كه 
بدون عبور از 
آن دستيابي 
به معارف قرآن 
اگر نگوييم 
غيرممكن 
بلكه مشكل 
و نامطمئن 
خواهد بود

ماه مبارك رمضان ماه قرآن است؛ »شهر 
الرمضان الذي انزل في القرآن«، در اين ماه 
قرآن صامت نازل شده، اما مي توانيم قرآن 

ناطق )حضرت علي )ع(( را نيز در شب هاي 
قدر مشاهده كنيم و پي به عظمتش ببريم 

كه چطور اين قرآن با علي )ع( به عنوان نمونه 
قرآن ناطق عجين شده است. به معناي ديگر 

قرآن صامت و ناطق بر هم اتفاق كرده اند

13

14
 نخستين دايرئ المعارف قرآني در دنيا در كشور هلند منتشر شد همزمان با طرح 

اين دايرئ المعارف، در ايران نيز طرح دايرئ المعارف قرآني براي نخستين بار در جهان 
اسالم تدوينش آغاز شد

1516ضرورت نگارش دايرئ المعارف نويسي قرآني حكمت قرآن
 نزول قرآن به زبان عربي با توجه به عرب زبان بودن پيامبر)ص( و مخاطبان 
اوليه قرآن امري طبيعي به نظر مي رسد  اگر قرآن به زباني ديگر نازل مي شد 

جاي سؤال داشت

 بايد به سمت آموزش مترجمان حركت كرد چرا كه در زمينه پرورش مترجم  
دركشورضعيف عمل شده است و رشته مترجمي زبان عربي نيز دردانشگاه ها 

وجود ندارد

ترجمه متعالي 

مطلع
دكتر عباس اشرفي٭ 

   قرآن صامت، قرآن ناطق، قرآن صاعد

 همين صفحه  

تلفن گروه دين و انديشه: 88761257

 

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

جدول ويژه جدول عادي

یک جدول با دو شرح
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 5130

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

بررسي ابعاد علوم قرآني در گفت وگو با صاحبنظران 

 افقي:
1 - ضمير جمع – دستگاهي مكانيكي 

كه در آشپزخانه ها استفاده مي شود
2- وحشت – سوره بدون بسم اهلل – 

بلندنظري
3- نوع��ي خواهر و برادر – جايگاه – 

مخفف ليكن
4- كشت به اميد باران – اسب آذري 
– خاك متبرك – چنين نامي هرگز 

فراموش نمي شود
5- ع��دد خيطي – پژوه��ش – ابزار 

باغباني
6- س��ياه زخم – بسنده، به اندازه – 

بوي ماندگي
7- بازتابيده، انعكاس يافته – س��قز 

جويدني – حيوان مفيد
ب��زرگ –  8- واح��د وزن – گن��اه 

توزيع كننده
9- معب��ود، اي��زد – درم��ان – عيد 

ايرانيان
10- مظه��ر الغ��ري – ش��هري در 

استان يزد – خودرأي
11- گوارا – شهري در استان اردبيل 

– واحد دارويي
12- ب��رش س��ينمايي – بيم��اري كم 

خوني – نوعي خط كش – ثروتمند
13- نهيب، پرخاش – پارس��نگ ترازو 

– خبرچين
14- س��زاوار – س��رود و نغمه – سنت 

و خلق و خو
15- طب��ق اين اصل صفات و ش��رايط 
قاضي طب��ق موازين فقهي به وس��يله 
قانون معين مي ش��ود – ح��رف دهان 

كجي
 عمودي:

1 - شاخه اي از علوم فني – ديروز
2- نش��ان دادن – رنگ آسمان – رود 

مرزي
3- كوچكترين ذره – لهيب 

– شخص بزرگ و ممتاز
كش��ور  مرك��ز   – پي��ر   -4
آذربايج��ان – مخفف ماه – 

نهر بزرگ
5- مددكار – مرغ س��خنگو 

– امر به رفتن
6- پراكندگي – سبزي نقلي 

– خانم خانه دار
7- روز ع��رب – ن��ام قديم 

مشهد – آزاد شده
8- گياه��ي – زش��ت روي 
روا  امان��ت  در   – قصه ه��ا 

نيست
9- آش��كار ش��دن – نوعي 

دسر – صداي گربه

10- پرده روي قلب – مشكل – سنگ 
آسياب

11- ده��ان – عم��ل دم و ب��ازدم – 
پيامدها

12- نوعي پوش��اك گشاد بي آستين – 
چه كس��ي؟  - جاي��زه معروف – تنگي 

نفس
13- عكس العم��ل – محافظين ويژه – 

بسياري
14- واژه توضي��ح كالم – ناممك��ن – 

قضاوت
15- هنوز بيگانه – نوعي زراعت كه در 
آن همه مراحل تقويت زمين، كاشت و 
برداشت با استفاده از نهاده هاي طبيعي 

باشد

 افقي:
1 - پش��ته خ��اك – فيلم��ي از فريال 

بهزاد )1390( با بازي نيوشا ضيغمي
2- خ��وراك كف��ش – بازيكن س��ابق 
تيم ملي فوتبال فرانسه – كشوري در 

جنوب آفريقا
3- محص��ول گياه گ��ون – گدايي – 

تاجريزي
4- نوع��ي ماه��ي – خي��س يزدي – 

خوب – زنبيل
5- جن��گل درخ��ت – هض��م غذا – 

ستون خيمه
6- يار ميز – خانه – دستگاه نساجي

7- از خودروه��اي چين��ي موجود در 
اي��ران – از ح��روف يوناني – پس��وند 

شباهت
8- م��واد زائد خون – تارنما – پس��ر 

گيالني
و  كهگيلوي��ه  مرك��ز   – خان��ه   -9

بويراحمد – شهري در استان فارس
10- تاك – از ظروف آزمايشگاهي – 

حركتي در جودو
11- نوع��ي آبگوش��ت – پراكنده – 

حيله و فن
12- دف��ع كنن��ده – تندرس��ت – 

افزوني – كشتي جنگي
13- فلك – س��ودمند – پدر صنعت 

سينما
14- بلندتري��ن قله دنيا – سيس��تم 

موتورهاي روغني – نام پاستور
15- دانش��ي كه به مطالعه طبيعت و 
بررسي تنوع زيستي زمين به منظور 
زيستگاه ها  اكوسيستم ها،  از  حفاظت 
و گونه ه��اي زيس��تي مي پ��ردازد – 

كوچك
 عمودي:

1 - نوع��ي عفون��ت ت��ك ياخته اي – 
زياده جويي

2- م��ادر زبان هاي اروپاي��ي -  پول 
آلمان – ادعا

3- نوعي بستني – زردآب – مددكار
4- پ��ور – معصي��ت – واژه تمجيد – 

قالب ماهيگيري
5- به كار زش��تي واداش��تن – سوره 

دهم – آتش مازني
6- مانع آب – بچه شتر – ييالق كرج

7- ظرف شستن لباس – مجموعه اي 
از دو ري��ل بن��د و پابندها ك��ه به هم 
متص��ل و براي نصب روي بس��تر خط  
راه آهن آماده ش��ده است – خودروي 

روسي
8- عكس العم��ل – فاضالب – ش��هر 

زادگاه موسيقي سبك »بلوز«
9- س��بك ادبي صائب – 

راز و نياز – نام بتي
10- لجوج – م��رد را آب 

ديده كند – برگزيده
11- دلير – گذرنامه – ماه 

ميالدي
مواد  منبع  مهمترين   -12
قن��دي – نق��ش هنري – 

آبكي – دوستي
13- ش��هري در روسيه – 

چك – گواليدن
14- سرعت – از ورزش ها 

– غيرمذهبي
 – وف��ادار  پرن��ده   -15

نويسنده »پرندگان«

حل جدول ويژه شماره 5129حل جدول عادی شماره 5129

مائده هاي آسماني

قرآن ش��امل تمام آن چيزي اس��ت كه موجب هداي��ت يا دوري از 
ش��قاوت انسان مي شود، بدين منظور پس از »بسم اهلل الرحمن الرحيم 
الم« در سوره بقره بالفاصله » َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقيَن« 
آمده اس��ت و خداوند مي فرمايد؛ اين كتاب براي متقين، كتاب هدايت 

است.
 در آي��ات بعدي نيز بيان ش��ده كه قرآن كريم كت��اب هدايت براي 
همه و حتي اديان ديگر است، اما مي تواند در عين هدايتمندي عده اي 
را هدايت نكند. در س��وره بني اس��رائيل بيان ش��ده كه اين قرآن براي 

حقيقت جويان كتاب هدايت است.
 اگركسي حقيقت جو نباشد، قرآن برايش عامل هدايت نيست و اتفاقًا 
اگر ظالم باش��د قرآن مايه خسران و زيانش مي شود. عالوه بر اين قرآن 
كتاب هدايتي است كه بايد به نطق درآورده شود. حضرت علي )ع( قرآن 
مكتوب را قرآن س��اكت و صامت مي دانس��ت كه بايد به نطق درآورده 
شود، كسي مي تواند از آن استفاده كند كه مهمترين ويژگي اش تقواي 

الهي باشد. 
مهمترين اصل و اساس در استفاده از قرآن كريم تفسير و تأويل آن 
توسط مفس��ران و تأويل گران اصلي اس��ت كه اين افراد راسخون علم 
در س��وره آل عمران ناميده ش��ده اند، اين راس��خون همان قرآن ناطق 

هستند. 
بنابراين قرآن ناطق كس��اني اند كه علم و عمل كامل به قرآن دارند. 
ائم��ه نمونه اين مترجم��ان قرآني اند و خود را شايس��ته چنين صفتي 
مي دانن��د. بنابراين ما ع��الوه بر قرآن صامت مكت��وب، ائمه را به عنوان 

قرآن ناطق در اختيار داريم.
 حض��رت عل��ي )ع( در جنگ صفين و موقعيتي كه قرآن ها را بر س��ر 
نيزه ه��ا زده بودن��د، خطاب به مردم فرمودند كه قرآن ناطق من هس��تم! 
به نق��ل از يكي از بزرگان اگر بخواهيم قرآن را در عمل مش��اهده كنيم، 
باي��د حضرت عل��ي )ع( را درك كنيم و ما معتقديم ك��ه تمام ائمه قرآن 

ناطق اند. 
ماه مبارك رمضان ماه قرآن اس��ت؛ »ش��هر رمض��ان الذي انزل في 
الق��رآن«، در اين ماه قرآن صامت نازل ش��ده، اما مي توانيم قرآن ناطق 
)حض��رت علي )ع(( را نيز در ش��ب هاي قدر مش��اهده كني��م و پي به 
عظمت��ش ببري��م كه چطور اين قرآن با عل��ي )ع( به عنوان نمونه قرآن 
ناطق عجين ش��ده اس��ت. به معناي ديگر قرآن صام��ت و ناطق بر هم 

اتفاق كرده اند. 
اگ��ر بخواهيم به اين درك ك��ه چگونه از طريق قرآن ناطق و صامت 
با خداوند ارتباط برقرار كنيم، برس��يم، راه هاي مختلفي وجود دارد كه 
يك��ي از بهترين آنها دعا و نيايش به عنوان قرآن صاعد اس��ت. ائمه )ع( 
نيايش ه��ا و دعاهاي فاخري دارند اما ادعيه ه��اي حضرت علي )ع( در 
دعاي كميل، مس��جد كوفه و... با س��اير ادعيه متفاوت اس��ت و در ماه 
مبارك رمضان اين س��ه قرآن در كنار يكديگر قرار مي گيرند و دعاهاي 
اين ماه چون دعاهاي افطار، س��حر، دع��اي افتتاح و... در طول يكديگر 
واقع مي شود. براي رس��يدن به خداوند بهترين موقعيت در ماه مبارك 

رمضان براي همگان فراهم مي شود. 
٭ استاد علوم قرآني و حديث دانشگاه عالمه طباطبايي
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ورهارمارملابو2

رايدتيمداريز3

خدارمينروپاش4

ارشابمهمخترم5
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رواجنرياهناتساد15

علي خراسانيدكتر عباس اشرفيعلي اكبر ميرزاييمحمد حسين معينياندكتر علي فتحي

علوم قرآني 
دانشي است 
كه تسلط بر 
آن، انسان را 
در فهم معارف 
قرآن كريم 
كمك مي كند. 
در حقيقت 
علوم قرآني 
پلي است كه 
بدون عبور از 
آن دستيابي 
به معارف قرآن 
اگر نگوييم 
غيرممكن 
بلكه مشكل 
و نامطمئن 
خواهد بود

ماه مبارك رمضان ماه قرآن است؛ »شهر 
الرمضان الذي انزل في القرآن«، در اين ماه 
قرآن صامت نازل شده، اما مي توانيم قرآن 

ناطق )حضرت علي )ع(( را نيز در شب هاي 
قدر مشاهده كنيم و پي به عظمتش ببريم 

كه چطور اين قرآن با علي )ع( به عنوان نمونه 
قرآن ناطق عجين شده است. به معناي ديگر 

قرآن صامت و ناطق بر هم اتفاق كرده اند

13

14
 نخستين دايرئ المعارف قرآني در دنيا در كشور هلند منتشر شد همزمان با طرح 

اين دايرئ المعارف، در ايران نيز طرح دايرئ المعارف قرآني براي نخستين بار در جهان 
اسالم تدوينش آغاز شد

1516ضرورت نگارش دايرئ المعارف نويسي قرآني حكمت قرآن
 نزول قرآن به زبان عربي با توجه به عرب زبان بودن پيامبر)ص( و مخاطبان 
اوليه قرآن امري طبيعي به نظر مي رسد  اگر قرآن به زباني ديگر نازل مي شد 

جاي سؤال داشت

 بايد به سمت آموزش مترجمان حركت كرد چرا كه در زمينه پرورش مترجم  
دركشورضعيف عمل شده است و رشته مترجمي زبان عربي نيز دردانشگاه ها 

وجود ندارد

ترجمه متعالي 

مطلع
دكتر عباس اشرفي٭ 

   قرآن صامت، قرآن ناطق، قرآن صاعد

 همين صفحه  

تلفن گروه دين و انديشه: 88761257
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جدول ويژه جدول عادي

یک جدول با دو شرح
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 5130

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

بررسي ابعاد علوم قرآني در گفت وگو با صاحبنظران 

 افقي:
1 - ضمير جمع – دستگاهي مكانيكي 

كه در آشپزخانه ها استفاده مي شود
2- وحشت – سوره بدون بسم اهلل – 

بلندنظري
3- نوع��ي خواهر و برادر – جايگاه – 

مخفف ليكن
4- كشت به اميد باران – اسب آذري 
– خاك متبرك – چنين نامي هرگز 

فراموش نمي شود
5- ع��دد خيطي – پژوه��ش – ابزار 

باغباني
6- س��ياه زخم – بسنده، به اندازه – 

بوي ماندگي
7- بازتابيده، انعكاس يافته – س��قز 

جويدني – حيوان مفيد
ب��زرگ –  8- واح��د وزن – گن��اه 

توزيع كننده
9- معب��ود، اي��زد – درم��ان – عيد 

ايرانيان
10- مظه��ر الغ��ري – ش��هري در 

استان يزد – خودرأي
11- گوارا – شهري در استان اردبيل 

– واحد دارويي
12- ب��رش س��ينمايي – بيم��اري كم 

خوني – نوعي خط كش – ثروتمند
13- نهيب، پرخاش – پارس��نگ ترازو 

– خبرچين
14- س��زاوار – س��رود و نغمه – سنت 

و خلق و خو
15- طب��ق اين اصل صفات و ش��رايط 
قاضي طب��ق موازين فقهي به وس��يله 
قانون معين مي ش��ود – ح��رف دهان 

كجي
 عمودي:

1 - شاخه اي از علوم فني – ديروز
2- نش��ان دادن – رنگ آسمان – رود 

مرزي
3- كوچكترين ذره – لهيب 

– شخص بزرگ و ممتاز
كش��ور  مرك��ز   – پي��ر   -4
آذربايج��ان – مخفف ماه – 

نهر بزرگ
5- مددكار – مرغ س��خنگو 

– امر به رفتن
6- پراكندگي – سبزي نقلي 

– خانم خانه دار
7- روز ع��رب – ن��ام قديم 

مشهد – آزاد شده
8- گياه��ي – زش��ت روي 
روا  امان��ت  در   – قصه ه��ا 

نيست
9- آش��كار ش��دن – نوعي 

دسر – صداي گربه

10- پرده روي قلب – مشكل – سنگ 
آسياب

11- ده��ان – عم��ل دم و ب��ازدم – 
پيامدها

12- نوعي پوش��اك گشاد بي آستين – 
چه كس��ي؟  - جاي��زه معروف – تنگي 

نفس
13- عكس العم��ل – محافظين ويژه – 

بسياري
14- واژه توضي��ح كالم – ناممك��ن – 

قضاوت
15- هنوز بيگانه – نوعي زراعت كه در 
آن همه مراحل تقويت زمين، كاشت و 
برداشت با استفاده از نهاده هاي طبيعي 

باشد

 افقي:
1 - پش��ته خ��اك – فيلم��ي از فريال 

بهزاد )1390( با بازي نيوشا ضيغمي
2- خ��وراك كف��ش – بازيكن س��ابق 
تيم ملي فوتبال فرانسه – كشوري در 

جنوب آفريقا
3- محص��ول گياه گ��ون – گدايي – 

تاجريزي
4- نوع��ي ماه��ي – خي��س يزدي – 

خوب – زنبيل
5- جن��گل درخ��ت – هض��م غذا – 

ستون خيمه
6- يار ميز – خانه – دستگاه نساجي

7- از خودروه��اي چين��ي موجود در 
اي��ران – از ح��روف يوناني – پس��وند 

شباهت
8- م��واد زائد خون – تارنما – پس��ر 

گيالني
و  كهگيلوي��ه  مرك��ز   – خان��ه   -9

بويراحمد – شهري در استان فارس
10- تاك – از ظروف آزمايشگاهي – 

حركتي در جودو
11- نوع��ي آبگوش��ت – پراكنده – 

حيله و فن
12- دف��ع كنن��ده – تندرس��ت – 

افزوني – كشتي جنگي
13- فلك – س��ودمند – پدر صنعت 

سينما
14- بلندتري��ن قله دنيا – سيس��تم 

موتورهاي روغني – نام پاستور
15- دانش��ي كه به مطالعه طبيعت و 
بررسي تنوع زيستي زمين به منظور 
زيستگاه ها  اكوسيستم ها،  از  حفاظت 
و گونه ه��اي زيس��تي مي پ��ردازد – 

كوچك
 عمودي:

1 - نوع��ي عفون��ت ت��ك ياخته اي – 
زياده جويي

2- م��ادر زبان هاي اروپاي��ي -  پول 
آلمان – ادعا

3- نوعي بستني – زردآب – مددكار
4- پ��ور – معصي��ت – واژه تمجيد – 

قالب ماهيگيري
5- به كار زش��تي واداش��تن – سوره 

دهم – آتش مازني
6- مانع آب – بچه شتر – ييالق كرج

7- ظرف شستن لباس – مجموعه اي 
از دو ري��ل بن��د و پابندها ك��ه به هم 
متص��ل و براي نصب روي بس��تر خط  
راه آهن آماده ش��ده است – خودروي 

روسي
8- عكس العم��ل – فاضالب – ش��هر 

زادگاه موسيقي سبك »بلوز«
9- س��بك ادبي صائب – 

راز و نياز – نام بتي
10- لجوج – م��رد را آب 

ديده كند – برگزيده
11- دلير – گذرنامه – ماه 

ميالدي
مواد  منبع  مهمترين   -12
قن��دي – نق��ش هنري – 

آبكي – دوستي
13- ش��هري در روسيه – 

چك – گواليدن
14- سرعت – از ورزش ها 

– غيرمذهبي
 – وف��ادار  پرن��ده   -15

نويسنده »پرندگان«

حل جدول ويژه شماره 5129حل جدول عادی شماره 5129

مائده هاي آسماني

قرآن ش��امل تمام آن چيزي اس��ت كه موجب هداي��ت يا دوري از 
ش��قاوت انسان مي شود، بدين منظور پس از »بسم اهلل الرحمن الرحيم 
الم« در سوره بقره بالفاصله » َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقيَن« 
آمده اس��ت و خداوند مي فرمايد؛ اين كتاب براي متقين، كتاب هدايت 

است.
 در آي��ات بعدي نيز بيان ش��ده كه قرآن كريم كت��اب هدايت براي 
همه و حتي اديان ديگر است، اما مي تواند در عين هدايتمندي عده اي 
را هدايت نكند. در س��وره بني اس��رائيل بيان ش��ده كه اين قرآن براي 

حقيقت جويان كتاب هدايت است.
 اگركسي حقيقت جو نباشد، قرآن برايش عامل هدايت نيست و اتفاقًا 
اگر ظالم باش��د قرآن مايه خسران و زيانش مي شود. عالوه بر اين قرآن 
كتاب هدايتي است كه بايد به نطق درآورده شود. حضرت علي )ع( قرآن 
مكتوب را قرآن س��اكت و صامت مي دانس��ت كه بايد به نطق درآورده 
شود، كسي مي تواند از آن استفاده كند كه مهمترين ويژگي اش تقواي 

الهي باشد. 
مهمترين اصل و اساس در استفاده از قرآن كريم تفسير و تأويل آن 
توسط مفس��ران و تأويل گران اصلي اس��ت كه اين افراد راسخون علم 
در س��وره آل عمران ناميده ش��ده اند، اين راس��خون همان قرآن ناطق 

هستند. 
بنابراين قرآن ناطق كس��اني اند كه علم و عمل كامل به قرآن دارند. 
ائم��ه نمونه اين مترجم��ان قرآني اند و خود را شايس��ته چنين صفتي 
مي دانن��د. بنابراين ما ع��الوه بر قرآن صامت مكت��وب، ائمه را به عنوان 

قرآن ناطق در اختيار داريم.
 حض��رت عل��ي )ع( در جنگ صفين و موقعيتي كه قرآن ها را بر س��ر 
نيزه ه��ا زده بودن��د، خطاب به مردم فرمودند كه قرآن ناطق من هس��تم! 
به نق��ل از يكي از بزرگان اگر بخواهيم قرآن را در عمل مش��اهده كنيم، 
باي��د حضرت عل��ي )ع( را درك كنيم و ما معتقديم ك��ه تمام ائمه قرآن 

ناطق اند. 
ماه مبارك رمضان ماه قرآن اس��ت؛ »ش��هر رمض��ان الذي انزل في 
الق��رآن«، در اين ماه قرآن صامت نازل ش��ده، اما مي توانيم قرآن ناطق 
)حض��رت علي )ع(( را نيز در ش��ب هاي قدر مش��اهده كني��م و پي به 
عظمت��ش ببري��م كه چطور اين قرآن با عل��ي )ع( به عنوان نمونه قرآن 
ناطق عجين ش��ده اس��ت. به معناي ديگر قرآن صام��ت و ناطق بر هم 

اتفاق كرده اند. 
اگ��ر بخواهيم به اين درك ك��ه چگونه از طريق قرآن ناطق و صامت 
با خداوند ارتباط برقرار كنيم، برس��يم، راه هاي مختلفي وجود دارد كه 
يك��ي از بهترين آنها دعا و نيايش به عنوان قرآن صاعد اس��ت. ائمه )ع( 
نيايش ه��ا و دعاهاي فاخري دارند اما ادعيه ه��اي حضرت علي )ع( در 
دعاي كميل، مس��جد كوفه و... با س��اير ادعيه متفاوت اس��ت و در ماه 
مبارك رمضان اين س��ه قرآن در كنار يكديگر قرار مي گيرند و دعاهاي 
اين ماه چون دعاهاي افطار، س��حر، دع��اي افتتاح و... در طول يكديگر 
واقع مي شود. براي رس��يدن به خداوند بهترين موقعيت در ماه مبارك 

رمضان براي همگان فراهم مي شود. 
٭ استاد علوم قرآني و حديث دانشگاه عالمه طباطبايي
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123456789101112131415
زاردهداجوزابهار1

ورهارمارملابو2

رايدتيمداريز3

خدارمينروپاش4

ارشابمهمخترم5

نوهفرصتلارما6

هنارتبارحمشخر7

ووهبالودداز8

اسرهيحانتوهام9

ردنمسباوجينا10

واباتشسكلفره11

گنرينمكلياسي12

وتولاومانامگ13

يريساركاسورال14

هناودنهودوتسدكي15

123456789101112131415
يريگناهجريگناهج1

ايلوااداللمرا2

ياهاارايكاسن3

ونرگمرومانيد4

نناملاناركنا5

دسارهوگغورفر6

هواجكرادوتركو7

رمزامنبشرول8

بانهنيدابانيم9

ويتسهيغايزوي10

لالتاشيكاتهر11

وكياهوچرنادا12

متامروتمبانب13

تيمحتوخندوميا14

رواجنرياهناتساد15
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را بر روی سایت بخوانید 

Easy Sudoku Puzzles 1 
www.printablesudoku99.com 

 
 
 

 
Sudoku 
Puzzle 

 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
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     

اشتباهاتی که خامن ها هیچوقت منی بخشند...

 

Re-Mi 

 

Re-Mi 
6 7 9 8

3 4 9

5 1 6

3 2 4

1 5 7 2

2 7 5

2 5 6

2 8 7

6 2 4 1

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)

4 8 7

3 4

6 7 9 1 8

6 3 4 8

2 7

5 7 2 6

3 6 1 7 8

5 6

8 2 9

Puzzle 2 (Hard, difficulty rating 0.62)

4 2 1 5

6 8 4 7 1

2 9

6 9 4

7 8

3 6 9

6 2

1 7 5 4 9

4 8 3 7

Puzzle 3 (Hard, difficulty rating 0.61)

7 3 4

9

8 5 4 7 1 6

6 4 3 2

2 6

8 1 5 3

5 6 3 8 1 7

6

3 6 8

Puzzle 4 (Hard, difficulty rating 0.73)

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

هم خانم ها و هم آقایان اشتباهاتی در 
رابطه مرتکب می شوند که آرامش 
و عشق رابطه را بر هم می زند. این 

ز اشتباهات  ا

طبیعت آنها و تفاوت بین فیزیولوژی 
مرد و زن ریشه می گیرد. بخشیدن 
اشتباهات کوچک و دوباره شروع 

کردن کار سختی نیست. 
ولی بعضی اشــتباهات هست که 
می تواند رابطه را برای همیشه 
خراب کنــد. هم خانم ها 
و هــم آقایــون هر دو 
دچار  اســت  ممکن 
چنین اشــتباهاتی 
شوند. اشتباه چیزی 
نیست که مخصوص 
یک جنسیت خاص 
مردها  فقط  باشــد. 
اشتباه  که  نیســتند 
می کننــد. خانم ها هم 

ممکن است دچار اشتباهاتی شوند 
که بخشیدن آن کار سختی است. 
مثاًل اگر مــردی با زن دیگری به 
همسر خود خیانت می کند، زنش 
هیچوقت او را نخواهد بخشــید. 
بااینکــه خیلــی از زن ها ممکن 
اســت تصمیم بگیرند دوباره از نو 
با شوهرشــان شــروع کنند ولی 
دیگر هیچ چیز بین آنها مثل قبل 

نخواهد شد. 
حتی چیزهــای کوچــک برای 
آقایان مثل پنهان کردن چیزی از 
همسرشان یا انجام کاری خالف 
میل او می تواند اشتباه بزرگی باشد. 
برای مردها این چیزها چندان چیز 
خاصی نیســت ولی بــرای زن ها 

اینطور اســت. در زیر به شش 
مورد از اشــتباهات آقایان که 
خانم ها هیچوقت نمی بخشند و 
از آن نمی گذرند اشاره می کنیم:

•
خیــا نت: 

این یکی از بزرگترین اشتباهاتی 
اســت که خانم ها هیچوقت از 
آن نمی گذرند. اگر بخاطر زنی 
دیگر به همسرتان خیانت کرده 
پایان خواهد  رابطه تان  باشید، 

یافت.
•

بی بند و باری جنسی: 
این مورد هم مثــل خیانت برای 
خانم هایی که بــه مردی متعهد 
هستند قابل قبول نیست. زن ها هم 
مثل مردها دوست ندارند شریک 
زندگی شــان را با کســی تقسیم 

کنند!

•
پنهـــان کاری: 

پنهان کردن چیزی از همسرتان 
شما را به مشــکل بزرگی خواهد 
انداخت. ممکن است به شما شک 

کند و سوء تفاهم ها بیشتر شود.
•

دروغ گفتــن: 
دروغ گفتن اشــتباه دیگری است 
که زن ها نمی بخشــند. مثاًل اگر 
به همســرتان بگویید که سر کار 
بوده ایــد ولــی در واقعیت خانه 
دوستتان مشــغول  خوش گذرانی 
بوده باشــید، حســابی به دردسر 
خواهید افتاد. این چیزهای کوچک 
روی اعتماد او به شما تاثیر خواهد 

گذاشت.

•
حمـایت نکردن او: 

زمان هایی هست که همسرتان به 
حمایت شما نیاز دارد. اگ صرفنظر 
از اینکه حق با اوســت یا نیست، 
کنار او نباشید، رابطه تان به خطر 
خواهــد افتاد. در آن لحظه باید از 
او حمایت کنید. اگر حق با او نبود، 
بعداً که آرامتر شد برایش توضیح 

دهید.
•

فراموش کردن روز تولدش: 
این یکی از بزرگترین اشتباهاتی 
است که مردها مرتکب می شوند. 
را  اشــتباهاتی  چنیــن  زن هــا 
نمی بخشــند. حتی اگر شــما را 
ببخشد، هر روز و هر شب به شما 

سرکوفت خواهد زد.  
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خجسته قامسلو

مونتریال

همــدردی
دوست ارجمند، جناب آقای بهبهانی 

در اندوه از دست رفتن برادر عزیزتان، صمیمانه خود را شریک می دانیم 

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

محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور 

همــدردی
سروران گرامی، آقایان علی چنگیزی،

یوسف تیزهوش، سرکار خامن مونا صاحلی 
خانواده های محترم  سوگوار 

با اندوه فراوان،  در گذشت 

شادروان سرکار خامن پری چنگیزی 
را تسلیت عرض نموده، شادی روح آن مرحومه 

و سالمتی شما نازنینان را آرزومندیم.  

راضیه رضوی،فرید عثمان

همــدردی
دوستان ارجمند آقای قاسم بهبهانی، 

خامن معصومه علی محمدی و آقای حامد متقی  
خانواده های محترم  سوگوار 

ضایعه در گذشت شادروان دکتر سید محمود رضا بهبهانی را درایران، 
تسلیت عرض می نماییم و از درگاه حق رستگاری برای ایشان 

و صبر و بردباری برای شما عزیزان آرزو می کنیم. 

راضیه رضوی،فرید عثمان

همــدردی
دوست ارجمند، سرکار خامن حمیرا مرتضوی 

خانواده های محترم مرتضوی وصاحلی  
مصیبت وارده را صمیمانه تسلیت گفته، 

خود را در غم تان شریک می دانیم. 
علو درجات آن مرحومه و بردباری شما را آرزو داریم.

راضیه رضوی،فریدعثمان، 
کاوه میرفتاحی، نیما میرفتاحی 

ازنگاه خجسته ... 

ماران خورند و موران ِکشند !
__________

تا بوده همین بوده و تا 
هست همین خواهد بود!

__________
اول ما ه می 2016

قابل توجه کارگران زحمتکش 
جهان! 

جریــان دزدی های کالن و نهان 
کردن پــول های کالنتــر از آن، 
از شــرق و غرب این کره خاکی 
سرتیتر اخبار شده، از شیخ های 
عرب بی انصــاف و دزد تا رئیس 
رده  وزیران،  نخســت  جمهورها، 
های باالتــر و پایین تر، چه بخور 
بخور عجیبی است! خدا می داند! 

جماعتی هم همگی ادعا می کنند 
که تمام این قایم موشک بازی ها 
اصوال حسابشده و قانونی )!( بوده 
و تا جون از ماتحــت هرچه آدم 

حسود است در بیاید! 
خوب، خوانند عزیز چطوری است 
که مثال من و امثال من پاپتی باید 
حســاب پس بدهیم که آهی در 
بساط نداریم، ولی از گردن کلفت 
هایی که مال صغیر و کبیر را -که 
میلیارد میلیارد است- به جزیره و 
مملکت دیگر می فرستند و هیچ 

صدایی هم در نمی آید؟ 
مثـَل ماران خورند و موران کشند 

مال کیست؟ 
بله مــال آنهایی اســت که تمیز 
زندگی می کنند، بساط آنچنانی 
ندارند و با قناعــت و آبرو روزگار 
ســپری می کنند، اگرچه هم با 
سیلی صورت خود را سرخ نگه می 

دارند! 
خواننده عزیز، 

برایتان بگویم یک بار و برای ابد. تا 
بوده همین بوده و تا هست همین 

خواهد بود. 
آیا می توانیــد پنجه در پنجه ی 
شــیخ های نفت خــوار، کمپانی 
های ناصادق، دزدان صاحب اعتبار 

جهانی بیاندازید؟ 
خیر! روزگار نشان  داده که خداوند 
هم هــوای این اوباش جهان خوار 
دزد را دارد، زیــرا چرا معجزه ای 
نمی شــود که یک شبه پول هی 
خورده شده از راه دزدی وارد بازار 

شود؟ 
و خرج میلیاردها گرسنه، بی آب و 
نان، بیماران، پاپتی ها و .... بشود؟! 
واقعا معجزات را کی باید شــاهد 

بود؟ 
راه چاره چیســت؟ در یک  کالم، 
چه خوشتان بیاید، چه بدتان بیاید، 
چه باور و چه ناباور باشــید، فقط 
بشنوید و رد شوید. تا بوده همین 

بوده. 
یاد بیاورید کــه مالکان و مزارع و 
دهات همین مملکت خودمان در 
کدام زمان بیشتر از قوت الیموت 
به کارگران زحمتکش شان داده 
اند؟ این یکی از خاطرات پدرم بود 
که خود شاهد بوده. از هر برداشت 
محصول که معموال گندم و یا جو 
بوده کشاورز آفتاب ورده با کاسه 
ای آلمینیومی و توبره ای از کتان 
یا گونی شــاهد شــمارش مالک 
بی انصــاف و ریختن آن به داخل 

توبره کشاورز 8-7-6-5-4-3-2-1 
آنه هم برای قوت سالیانه ی یک 
خانوار پنج، شش نفری؟ تا دهان 

باز کند و بگوید: 
آقاجان این کافی نیست، کشیده 
ای محکم بصورت کارگر و شــاید 
کم کردن سهم او بخاطر اعتراض... 

بله خواننده عزیز، 
تو خود حدیث مفصل بخوان از این 

ُمجمل. 
بخاطر این صحنه های غیرانسانی 
بود که پدر بزرگوار من که افسری 
رشــدی و رزمی بود و تحصیالت 
دانشــگاهی داشــت و، بطــرف 

سوسیالیزم رفت. روحش شاد! 
این مثل قطــره ای بود از دریایی 
جوشــان که تا رنگ دنگ قیامت 

ادامه دارد. 
روزگاری می گفتیم که دنیا به کام  

کارگران می شود، آی زکی! 
زهی خیال باطل، چه اشتباهی و 

چه امید واهی! 
اجحــاف  و دزدی  بیرحمانه در 
دنیای ما پیش می رود که شــمر 
جلودارش نیســت. منتهی آفتابه 
دزد دستگیر می شود و شالق می 
خورد؛ و شــتردزد براحتی کاروان 

دزدها را هدایت می کند. 
از نخســت وزیر انگلستان سوال 
می کنند که آقاجان شــما و پدر 
بزرگوارتان هم پول خارج فرستاده 
اید، با گردن کلفتی می گوید که 
همه قانونی بوده است! باز هم می 
فرستم تا چشم تان کور و دندتان 
نرم! مگر گرفتاری های بشر حل 

شدن است؟ والله خیر. 
به یاد می آورم که پدر بزرگوار من 
همواره به خواســته های معقول 
مــادرم جــواب مثبت مــی داد. 
روزگاری دور، مادرم برای شــفای 
مریض ها که گاهی سفره نذر می 
کرد و عده ای از آشنایان را دعوت 
می کرد، پــدر مامور خرید آجیل 
مشکل گشا بود که بهترین ها را 
انتخاب کند که مبادا خاطر خطیر 

مادرم کدر شود.
ســفره پهن می شد، کیسه های 
نایلونــی که داخل آنهــا از 7 دانه 
ی مشکل گشا که پســته، بادام، 
نخودچی، فندق و غیــره بود، به 

دست فرد فرد میهمانان برسد. 
روزی ایشان به مادرم گفتند: 

خانم اگر مشــکالت دنیا 
با 7 دانه آجیل، گشایش 
می یافت، من حاضر می 
بودم تمام دنیا را از این نوع 

آجیل پر کنم! 
تا از همه گان رفع مشکل 

شود. 

دادن نذری بخصوص در کشورهای 
فقیر جز گداپروری و خرد شــدن 
انسان ها ثمری ندارد.  شخصیت 
خصوصــا ممالکی کــه از ثروت 
های بی کران زیرزمینی برخوردار 

هستند. 
مـَــخلص کالم، از شما خواننده 
پیوند می خواهم )چون خود باور 
دارم( هرگــز دزدی های جهانی، 
مال خوری های قاره ای، وابستگی 
های زیرمیزی و رو میزی، سیاست 
هــای گول زدن و عوام فریبی و.... 

سرگرم تان نکند ! 
شاید هم خود از این به بعد خفه 
شوم. زیرا به راســتی قبول دارم 
که تا بوده همین بوده و تا هست 

همین خواهد بود. 
از نظر فردی تنها شرافت و اصالت 
اخالقی می تواند راهنما و تســال 

بخش آالم باشد. 
چندین ســال پیش در اجتماعی 
از من دعوت شد تا بتوانم از تاریخ 
گذشته دور ایران صحبتی بکنم. 
جمع همگی کانادایی بودند، بعد 
از گفت و شــنودهای دو به دو و 
این که چرا ایران شکوهمند قدیم، 
اینک به ایــن روز افتاده؟یک باره 
کتاب کمیته سیصد را باال بردم و 
از آنها خواستم که جواب شان را 
در این کتاب جستجو کنند. شما 
خواننده هم شاید مایل باشید که 
اگر ترجمه فارسی شده باشد، آن 

را مطالعه کنید. 
ماحصل، بیهوده بر طبل نزنیم. 

این نابسامانی ها، انی نابرابری ها 
ریشه در ته اقیانوس ها دارد و بقول 
عرف و والله یحب الصابرین، همانا 
که خداوند صابری ار دوست می 
دارد. باشد کا هم صبر میکنیم تا 
شاهد لطف پروردگار تا روز قیامت، 
مرحوم اسدالله خان پاکزاد، شوهر 
عمه من، اغلب این شعر مفصل را 
زمزمه می کرد که البته سراینده 
این شعر مفصل با ایشان هم نسبت 
فامیلی داشــت و خالصه آن آین 

بود: 
هر که افزون گشت سیم و زرش 
زر نباریده از آسمان بر سرش  

از کجا جمع کرده این زر و مال 
یا خودش دزد بوده یا پدرش!
•

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه 

را بر روی سایت بخوانید 
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 هـمدردی

همــدردی
سرکار بانو حمیرا مرتضوی 
خانواده های محترم  سوگوار 

با اندوه فراوان، درگذشت مادر ارجمندتان را 
دل آسایی گفته برایتان بردباری آرزو می کنیم 

ما را همیشه در کنار خود بدانید.

شیرین و بهروز شریف نایینی

همــدردی
دوست دیرین و ارجمند، بانوی هنرمند، 

سرکار خامن حمیرا مرتضوی؛  اسعد عزیز و مهربان 
همه ی دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور نیز، در اندوه 

از دست شدن مادر و مادر همسر گرامی تان با شما صمیمانه شریکند. 
برایتان بردباری آرزو می کنیم. 

همــدردی
دوست بسیار گرامی،  کدبان وحید خلجی

خانواده های محترم  سوگوار 
با پوزش از دیر آگاه شدن، بجا میدانم از شما بخواهم من و خانواده ام را 

در اندوه بزرگ از دست دادن مادر گرامی تان شریک بدانید.
برای شما و وابستگان بردباری و تندرستی آرزو می کنیم.

دکتر شریف نایینی و خانواده

 هـمدردی
رســید مژده هک ایام غم نخواهد ماند...

دوستان عزیز  و ارجمند، 
جناب آقای علی چنگیزی، 
جناب آقای یوسف تیزهوش 

عزیزان و خانواده های محترم سوگوار 
درگذشت تاثرانگیز  خواهر و عزیز  ارجمندتان

شادروان خامن پری چنگیـزی 
)همسر زنده یاد آقای کریم تیزهوش(

در تهران را به شما و کلیه ی بازماندگان  صمیمانه تسلیت گفته، 
برای فرد فرد شما عزیزان آرامش، سالمت و بهروزی 

آرزومندیم.   ما را در کنار خود بدانید. 

خانواده های  خدیر، مشعوف ،شکرائی، حامتی، 
بهشتی، ولوی، زرکاری، متبسم،حجازی، سیستانی، 

شفیع پور، عافیت طلب، ایراخنواه، رستمی، چنگیزی، 
و دوستان شما، خجسته قامسلو، اکبر طوسی،

فیروز همتیان، ناصرباجگیران،  خسرو سرگزی، 
بیژن دهقان پور، امیرندیمی

 هـمدردی

جناب آقای محمد مرتضوی، 
حمیرا، حامد  و  حمید  عزیز  

درگذشت تاثر انگیز همسر و مادر گرامی و ارجمندتان 

سرکار خامن شکوه نصیری خوانساری 
را به شما و کلیه بازماندگان تسلیت می گوییم 
و برای فرد فرد شما عزیزان آرامش آرزومندیم. 

فرحی، کریمی، منکی، بیگلری، مصری، شمتوب

دوستان ارجمند، 
آقایان میر سید محمد خان مرتضوی،حامد مرتضوی ، 

سرکار خامن مرجانه غفوری 
عزیزان و خانواده های سوگوار

در اندوه درگذشت عزیز دلبند و مادر ارجمندتان 

شادروان خامن شکوه نصیری خوانساری 
با شما عزیزان شریکم و برایتان شکیبایی آرزو  دارم. 

حسین استکی

مارد این زیبا رتین ـهد هی الهی ...
از تمامی دوستان، سروران، یاران، 

عزیزان و بستگانی که در ایام بسیار سخت 
سوگواری و اندوه بزرگ از دست دادن 

مادر، مادر بزرگ و عزیز دلبندمان 

زنده یاد بانو مقصودی )خلجی(
با حضور گرم و پرمهر خود 

در مراسم یادبود، و نیز با ارسال گل 
و  با درج پیام های همدردی در نشریات، 

و همچنین از طریق پیام های تلفنی، ایمیل و فیس بوک و... 
ما را همراهی نمودند، 

 صمیمانه سپاسگزاری نموده،
برای فرد فرد شما عزیزان،  

بهروزی، شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری

از فردفردشما عزیزان دست نداد، بر ما ببخشائید

وحید خلجی و خانواده 

سپاسگزاری 
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کبک: حادثه جویی با 
یک قایق کوچک!

آقای پی یر پپن و همســر و ی خانم جنیفر 
گوســلن از کبک در تاریخ 25 مارس سفر 
پرماجرای 140 کیلومتری خود را با یک قایق 
کوچک و حداقل وسائل الزم برای این سفر، 
به همراه سگ خود از رودخانه وینی پگ آغاز 
نمودند. در طی این ســفر طوالنی که حدود 

15 ماه بطول خواهد انجامید، 
آنها با استفاده از قایق و چادر 
کمپینگ به ســفر و زندگی 

خود ادامه خواهند داد. 
بــرای تامین هزینه های این 
ســفر، ایــن زوج کبکی دو 
ماشین و کلیه وسائل خود را 
فروختند تا بتوانند این مدت 

را  در یک طبیعت دست نخورده بگذرانند. 
خانم جنیفر در آغاز این ســفر اظهار داشته 
است که ما 24 ساعت در 7 روز هفته و برای 
15 ماه با هم خواهیم بــود )!( و فرصت آن 
را داریم که راجع به مطالب بســیاری با هم 

صحبت کنیم. 

کمـک مالی به 
جــوانان ورزشکار 

دوشیزه کیم دوگیز له ویه، 
 Kim Deguise Leveillee
قهرمان  18 ســاله پاتیناژ 
هنری که از سن 2 سالگی 
ایــن ورزش را آغــاز کرده، 
با اســتفاده از کمک های 

مالی بانک رویال بــه تمرینات خود در این 
رشته ادامه می دهد. وی در سن 10 سالگی 
توانست در مسابقات پاتیناژ سراسری کانادا 
حضــور یابد و بعنوان جوان ترین شــرکت 
کننده در این مسابقات مطرح شود و توانست 

رتبه چهارمین را به دست آورد. 
او در مسابقات پاتیناژ هنری سال 2014 بین 
جوانان شرکت کننده 16 تا 20 سال عنوان 
هفتم؛ در سال 2015 در قهرمانی بزرگساالن 

کبک عنــوان دوم؛ و در مســابقات 
سراسری کانادا رتبه چهارم را کسب 

نمود 
خانم کیم تحصیالت متوسطه خود 
را در کالج سورل تریسی تمام کرده 
و در حال حاضر در دانشگاه کبک در 
رشته روانشناسی تحصیل می نماید. 
طبق نظر مشاور تحصیلی دانشگاه 

خانم کیم قادر اســت  تعادل بسیار خوبی را 
بین تمرین های ورزشی و دروس دانشگاهی 

خود برقرار  نماید.  

ادامه مصرف داورهای 
انرژی زا در املپیک ریو 

به دنبال اعتراضات ســازمان های ورزشی و 
بررسی های انجام شده درمورد ورزشکارانی 
که از داروهای انرژی زا در مسابقات المپیک 
اســتفاده می کنند، خا نم  تاتانیا لیسنکو، 
قهرمان 32 ســاله پرتاب چکش از کشــور 
روســیه از حضور در مسابقات المپیک ریو 

محروم شد. 
خانم لیسنکو قبال نیز در المپیک 2007 اوسکا 
ژاپن و 2008 مسابقات پکن و همچنین در 
مسابقات سال های 2011 و 2012 و 2013 
بخاطر استفاده از این داروها مقصر شناخته 

شده بود. 
ســازمان ضد مصرف داروهــای انرژی زا در 
مســابقات 2005 و 2007 جمعا 32 نفر از 
قهرمانان شرکت کننده در رشته های مختلف 

را از ادامه بازی ها محروم نمود. 
طبق اظهار نظر یک شرکت داروئی مستقل 

که از طریق تلویزیون ورزشی آلمان در سال 
2014 پخش گردید، سازمان المپیک 
روسیه متهم شد که اغلب ورزشکاران 
روسی از این داروها استفاده می کنند و 
روسیه باید در این زمینه بصورت جدی 
اقدام نماید. بر اســاس این گزارش آقای 
Vladisalv Tretiak رئیس فدراســیون 
های روســیه در مورد استفاده بازیکنان 
 Meldonium زیر 18 سال از قرص های
مقصر شناخته شد. 

همچنیــن آقــای 
 Vitali Prokhorov
یک  شــماره  مربی 
هاکــی روســیه در 
تاریــخ 14 آوریــل 
2016 اخراج گردید. 

در پی بررســی های 
انجام شــده، 6 نفر از قهرمانان زیر از شرکت 

در مسابقات آینده المپیک محروم شده اند: 
1( خانم شاراپووا، قهرمان تنیس بانوان 

2( آقای سیمون الیستاراتو، قهرمان پاتیناژ، 
سرعت 5000 متر و برنده مدال طال 

3( خانم اتکاترینا بوبروا، قهرمان پاتیناژ هنری 
سوچی 

4( آقای پاول کولیژی ویکاو، قهرمان پاتیناژ 
سرعت 2015

5( آقای داویی مودماناشویلی، قهرمان کشتی، 
مدال نقـره 2012 لندن 

یاافیمووا،  یولــی  6( خانــم 
قهرمان شنای پروانه 2015

در آخرین آزمایش انجام شده 
برای قهرمانان جودو روسیه، 
اســتفاده از دارو توسط این 
قهرمانان منفی اعالم شد، لیکن فدراسیون 
جودو روسیه از اعالم اسامی ایشان خودداری 

نمود.

شهـردار کبک به دنبال 
برگزاری املپیک زمستانی 

20261 در کبک 
در تاریــخ 1 آوریل به دعوت 
 Thomas باک توماس  آقای 
Bach رئیــس کمیتــه بین  
 Regis المللی المپیک، آقای
Labeaume شــهردار کبک 
سیتی به شهر لوزان سوئیس 
مســافرت نمود تا در زمینه 
المپیک  برگــزاری  امــکان 
2024 در شهر کبک با مقامات کمیته بین 

المللی المپیک مذاکره نماید. 
در دسامبر 2015 آقای توماس باک در یک 

مذاکره تلفنی با شهردار کبک 
عالقمندی خــود را برای یک 
دیدار کوتاه و مذاکره حضوری و 
بررسی امکان برگزاری مسابقات 
المپیک در کبک اظهار داشت 
تا چنانچــه نتایج این مذاکرات 
مثبت باشد، اقدامات و مطالعات 

مقدماتی صورت گیرد. 
آقای رجیس شهردار کبک اظهار داشته است 
این پروژه عظیم بســتگی به نظر شهروندان 
کبک دارد تا این فرصت بزرگ سرمایه گذاری 

بدست آید. 
در صورتی که کمیته المپیک کانادا و سایر 
ســازمان های موثر در این پروژه همکاری 
های الزم را بعمل  آورند و بتوان به رویاهای 
شهروندان استان کب جامه ی عمل پوشاند 

این پروژه عظیم شــامل جاده ســازی های 
بزرگ، احداث ساختمان های ورزشی، زمین 
های پاتیناژ، پیســت بزرگ بــرای لوژ های 
سریع  Bobsleigh ، هموار کردن پیست های 
اسکی کوهستانی برای پرش با اسکی و کلیه 

تجهیزات الزم برای اقامت قهرمانان شرکت 
کننــده خواهد بود و طبیعتا تاثیرات بزرگی 
در شرایط اقتصادی و توریسم کبک و کانادا 

خواهد داشت. 
در حال حاضر شــهردار کلگــری و احتماال 
شهردار لیک پالسید )آمریکا( همکاری خود 

را در اجرای این پروژه اعالم  کرده اند. 
 --------------------

ب پ.: پیش از چاپ باخبر شدیم، سرانجام 
روز  19 آوریــل در خبری که در ســی بی 
سی کانادا منتشر شد، مدیر کل امور خارجی 

المپیک پاتریک سدوفسکی، 
USOC’s Chief External Affairs 

Officer Patrick Sandusky

تایید کرد که متاسفانه "در نهایت ادب" )!( 
درخواست کبک سیتی پذیرفته نشد و این 
تقاضا به زمان دیگری - پس از سال 2026 - 

موکول خواهد گردید. 

مرگ تاسف بار و قهرمان 
دوچرخه سوار 

در یک حادثه تاســف بار که در اثر برخورد 
یکی از موتورســوارهای مســوول حفاظت 
دوچرخه سواران با ســه نفر دوچرخه سوار 
 Antoine صورت گرفت، آقای آنتوآن دموآتیه
Demoitie دوچرخه سوار 25 ساله ایتالیایی 
جان خود را از دســت داد و دو نفر دیگر نیز 

بشدت زخمی شدند. 
این مسابقات ماراتون در تاریخ 26 مارس در 
 LILLE یک مسیر 282 کیلومتری در جزیره
فرانسه انجام شد که تصادف در کیلومتر 152 
این مســیر اتفاق افتاد. طبق نظر سرپرست 
و مراقبان جاده ها و روزنامه نگاران ورزشــی 
حضور 62 موتورسوار برای مراقب جاده های 
مسیر مسابقات ضمن آن که در موارد بسیار 
امنیت ورزشــکاران را تامیــن می کند، گاه 
نیز منجــر به حادثه های 
مصیبت بار مــی گردد و 
الزم است این موتورسواران 
تعلیمات الزم را برای انجام 
مسوولیت ببینند و مقررات 
حفاظتــی الزم را در نظر 

داشته باشند. 
در یک حادثه دیگر ســه روز پس از تراژدی 
29 مارس، آقای Daan Myngheer دوچرخه 
سوار 22 ساله بلژیکی در مسیر مسابقه ماراتون 
که در جزیره Corse انجام گرفت، دچار تنگی 
نفس و خستگی زیاد و به علت سکته  قلبی 
بر زمین افتاد. بالفاصله مســوولین ماراتون 
اقدام به انجام ماساژ قلبی و مراقبت های اولیه 
نمودند و وی را به وسیله آمبوالنسی که مسیر 
دوچرخه ســواران را تعقیب می کرد، بطرف 
بیمارستان بردند. لیکن متاسفانه آقای »دان« 
در مسیر راه دچار سکته مجدد گردید و جان 
خود را از دست داد. این دوچرخه سوار حرفه 
ای در ســال 2014 برای شرکت در رقابت 
های بین المللــی Criterium مورد آزمایش 
های پزشکی قرار گرفته و هیچ 
نارسایی  برای  منفی  نشانهی 

قلبی نداشته بود. 

ورزشـــی... 
ایران:اجتماعی و...... 

}<< ادامه در صفحه: ۳8{

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؛ 

از  نگاه »شامپیون«!

سم زدائی از کبد ...   << ادامه از صفحه: 26
سنــگ های صفرا

ســنگ های صفرا، رســوب های 
جامدی هســتند که درون کیسه 
صفرا و همچنین درون کبد شکل 
می گیرند. این سنگ ها اندازه های 
متفاوتی دارند: گاهی به اندازه یک 
ریزه شن هستند و گاهی شبیه به 

یک توپ گلف.
اگر مراقب میزان کلســترول و یا 
»بیلی روبین« خون خود نباشید، 
بدون شک باید منتظر شکل گیری 

این سنگ ها در بدن خود باشید.
این سنگ ها باید به سرعت مداوا 
شوند، چرا که ممکن است بعضی 
از رگ های خونی را مسدود سازند، 
دردهای شدیدی به همراه داشته 
باشند و در نهایت عملکرد صحیح 

کبد را مختل سازند.

عالوه بــر این، پاکســازی بدن از 
سموم انباشته شده و نیز پاکسازی 
کبد، امکان شکل گیری این قسم از 

سنگ ها را کاهش می دهد.
در میان داروهای تجویزی پزشکان 
در خصوص این مورد، می توان به 
دمنوش ها و اســموتی ها و درمان 
های ویژه دیگر اشــاره کرد. درمان 
هایی که هدفشان سم زدایی کبد 

به بهترین شکل ممکن است.
بنابراین از این پس بیشــتر مراقب 
تغذیه خود باشید و سعی کنید که 
میوه جات، ســبزیجات، حبوبات، 
غالت کامل و نیز مواد غذایی سالم 
را جایگزین آن دسته از مواد غذایی 
کنید که ممکن است به هر شکلی 

بدن شما را آلوده سازند.
•

7 هزار مأمور »نامحسوس«!
شــاید تا ماه پیــش وقتی مردم 
ایران عبارت »مأمــور مخفی« را 
می شنیدند، به یاد فیلم های پلیسی 
و جاسوســی می افتادند؛ ولی این 
روزها، مأمور مخفی معنای دیگری 

هم پیدا کرده: 
کسی که نه دنبال کشف باندهای 
مافیایی مــواد مخدر اســت، نه 
در پــی اطالعات ســری نظامی 
و امنیتــی دشــمن اســت، نه با 
سازمان اینتلیجنت سرویس و سیا 
می جنگد و نه می خواهد جلو یک 

اقدام تروریستی بزرگ را بگیرد. 
او مثــل جیمز باند هم نیســت 
که فقط در جاهای فوق ســّری و 
حساس سر و کله اش پیدا شود. او 

ممکن است در هرجایی باشد: 
کنار دریا؛ وقتی کمی شلوارتان را 
باال می زنید تا خنکی آب را حس 
کنید یا ارتفاعات شــمال تهران؛ 
وقتی صبح جمعه با دوست پسر یا 
دخترتان، یواشکی راه دربند تهران 
را پیش گرفته ایــد و می خواهید 
بروید باال و احیانا پشت یک صخره 
بزرگ لحظه ای هم بــا او خلوت 
کنید و یــا حتی پشــت فرمان 
ماشین؛ درست  وقتی که از گرما 
کالفه شــده اید و کمی روسری را 

باال می زنید. 
جیمز باند ایرانی در چنین اماکن 
و مواقعی ممکن اســت در کمین 
باشد و زاغ سیاه شما را چوب بزند 

و حسابی شما به دردسر بیندازد.
پلیس می گوید برخورد با پوشش 
غیراسالمی تنها یکی از اهداف طرح 
نظارت نامحسوس اخالقی است و 
»امنیت اخالقی فقط در موضوع 
پوشــش خالصه نمی شود بلکه 
در همه موضوعات و آسیب های 
اجتماعی اســت.« مثال برخورد با 
مزاحمت های خیابانی هم از اهداف 
طرح اســت؛ ولی حساسیت ها و 
عصبانیت های بزرگان نظام اسالمی  

چیز دیگری می گوید.
در این چند ساله آن ها حسابی از 
»بدحجابی« گالیه و برای مقابله با 
آن، طرح پشت طرح رو کرده اند. 
حتــی گاهی کار به فحاشــی به 
مردم در خطبه های نماز جمعه هم 

کشیده شده. 

علــم الهدی امام جمعه مشــهد 
گفت: »هر زن بی حجاب و آلوده و 
بی عفتی که پرده حجاب را دریده… 
در حقیقــت دارد بــه فــرج امام 

زمان)عج( دهن کجی می کند.« 
یک امــام جمعه  دیگر گفت: 
»زنانــی که آرایــش کنند و 
به خارج از خانــه بروند،  اگر 
به همسرانشــان گفته شود 
است«؛  حق شــان  »دیوث«، 

هرچند بعد توجیه و تکذیب کرد.
فحاشــی در ایــن موضــوع،  در 
تریبون هــای رســمی جمهوری 
اســالمی دیگر عادی شده، مردم 
دیگر چندان به آن حساسیت نشان 
نمی دهند و شاید سابقه آن به اوایل 
انقالب برسد. آیت الله خامنه ای در 
ســال 59 وقتی زنان معترض به 
حجاب اجباری به عنوان اعتراض 
با لباس ســیاه دست به تظاهرات 
زدند، در نماز جمعه گفت: »عده ای 
از خانم های سیاهپوشــی که ما 
نمی خواهیم به آنها زن های هرزه 
بگوئیم ولــی به آنها می گوئیم که 
شما دروغگو و ضدانقالب هستید 
چون لباس سیاه عالمت عزاداری 
آزادی را نشان می دهد می خواهید 
بگوئیــد در این مملکــت آزادی 
نیســت.« )کیهان، 21 تیر 59، شماره 

)11042
ریشه های یک جنگ کهنه و نهفته

معضــل حجــاب اســالمی یک 
درگیری سی و چند ساله است که 
هیچ یک از طرفین جنگ انگاری 
قصد ندارد در آن عقب نشینی کند. 
در یک ســو مردمی هستند که 
غالبا هیچ انگیزه سیاســی ندارند. 
اما سخنگویان طرف دیگر ماجرا، 

می گویند انگیزه، سیاسی است. 
این ســخن آیت اللــه موحدی 
کرمانی در خطبه های جمعه هفته 
پیش است: »کسانی که بی حجاب 
هستند و یا کشف حجاب می کنند، 
می خواهند به نظــام دهن کجی 

کنند.« 
اما ربط نظام سیاســی با پوشش 

چیست؟
1ـ مشروعیت سیاسی
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چه بوده است؟دوبووار بر مبارزات برابری خواهانه زنان انتشار این اثر فمینیستی، تاثیر نظریات سال 1۹4۹ منتشر شد. 6۷ سال پس از کتاب "جنس دوم" است.این کتاب در دوبووار، فمینیست نامی و نویسنده 14 آوریل سی امین سالمرگ سیمون بلکه زن می شود"!"آدم زن به دنیــا منی آید، 

Facebook.com/
paivand.montreal    

به ما بپیوندید!

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: 811۷-2۷4-514 با ما تماس بگیرید.

>>  iwamontreal@gmail.com

جلسه اجنمن زنانبرگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 
زمان: یکشنبه 1  ماه می   2016 

از ساعت 11 صبح تا 13/30
---------------

ضرورت و نیاز به فمینیسم در ایران؛ 
 فیلم گفتگودکترمهرداد درویش پور 

---------------
به همه زنان عالقمند خوش آمد میگوئیم

8043 St Hubert 
Montréal, QC H2R 2P4 

(Metro: Jarry) 

-------
گفتگوی تلویزیونی ژان لویی 

سروان شرایبر با سیمون دوبوار 
سال 1975

-----
ترجمه: احمد اسکندری
سوأل - شــما در عکس العمل به 
مورد نامه هایــی صحبت کردید 
که درمورد کتــاب »جنس دوم« 
دریافــت کرده ایــد. هنگامی که 
کتاب چاپ شد، حتی اگر بعنوان 
یک اثر ســتیزه جو دیده نمیشد، 
برای بســیاری از مردم تا حدودی 
یک افتضاح روشنفکرانه بود. چگونه 

از »جنس دوم« استقبال شد؟
ســیمون دوبوار - در فرانسه، آن 
 Julien[ چنان که ژولین گــراک
Gracq[ گفت گله سگها وحشی 
د. مردان زیادی فوق العاده  ـدن شـ
عصبانی شــدند. حتی بعضی از 
آنهای که من فکر میکردم، دست 
چپی، لیبرال و برابری خواه هستند، 

از کتاب برآشفته شدند.

ســوأل - بخاطر اینکه باالدست 
بودن آنها را به چالش میکشید؟

ســیمون دوبوار - درست است. و 
برای اینکه آنچنانکه بقول آلبر کامو 
من »مردانگی« فرانسوی را مسخره 
کرده بودم. عکس العمل آمریکاییها 
بسیار پذیرنده تر بود. شاید بخاطر 
داشتن احساس برابری بیشتر بین 
مردان و زنان. در کل، استقبال زنان 
از کتاب مثبت بود. ولی بخصوص 
نه در سال چاپ آن، بلکه تدریجا 
که اهمیت آن تعمیــق، قبول و 
فهمیده شد و من شروع کردم به 
دریافت نامه هایی که برایتان گفتم.

سوأل - فکر میکنم تنها در آمریکا 
750 هزار نسخه آن فروخته شد؟

سیمون دوبوار - حداقل. فکر میکنم 
االن در جلد نرم به یک میلیون هم 

رسیده است.

سوأل - در فرانسه نسبتا سریع باال 
رفت و با موفقیت پیش رفت.

ســیمون دوبوار - در فرانســه بله 
تاحدودی ســریع رفت ولی تعداد 
دقیق آنــرا نمیدانم. اکنون که در 
جلد نرم است، فکر میکنم خواننده 
های بیشتری یافته باشد. ولی من 
از عکس العملهــای منفی مردانی 
مأیوس شــدم که فکــر میکردم 
طرفدار برابری هستند و همچنین 
کمونیســتها که بطور کلی کتاب 

را به سیخ کشیدند. نشریه »نامه 
های فرانسه« نوشت که این کتاب 
هیچ بدرد کارگران زن کارخانه ها 
نمیخورد. این حرف کامال نادرست 
است. تمام مشکالتی که من در باره 
آنها صحبت میکنم، هم زنان کارگر 
کارخانه »بیالنکور« را دربرمیگیرد 
شاید هم بیشتر، و هم زنان طبقات 

باال در منطقه شانزدهم را.

سوأل - چرا کمونیستها مخالف این 
ایده ها هستند؟

سیمون دوبوار - االن کمتر مخالف 
هستند. ولی تاریخ کمونیسم و زنان 
تاریخ پیچیده ای اســت. زیرا که 
کمونیستها مسائل زنان را موضوعی 
درجه دوم می پندارند. تضاد بین 
دو جنس در قیاس با تضاد طبقاتی 
کــه در اولویت قــرار دارد، ثانوی 
اســت. میدانید که ژانت ورمیرخ 
]Jeannette Vermeersch[ برای 
مدتی طوالنی مخالف سقط جنین 
بــود. آنها مواضع شــان را تعدیل 
کرده اند. ولی بطور کلی آنها مسائل 
زنان را کامال تابع مسئله طبقاتی 

میدانند.

ســوأل - میگویند که اگر انقالبی 
درگیــرد و جامعه تغییر کند، این 
بطور اتوماتیکی موقعیت زنان را نیز 

تغییر میدهد.
سیمون دوبوار - بله ولی من باید 
بگویم که وقتــی »جنس دوم« را 
در سال 1949 نوشتم، تا حدودی 
ساده لوح بودم. من فکر میکردم که 
اولویت به مبارزه برای انقالب است 
برای اینکه من کامال طرفدار چپ 
هســتم، در نتیجه خواهان تغییر 
کامل رژیم و سرنگونی کاپیتالیسم 
هســتم. ولی فکر میکردم که این 
همه ی آن چیزی است که برای 
کســب برابری مردان و زنان الزم 
است. ولی متوجه شدم که اشتباه 
میکنم. نــه در اتحاد شــوروی، 
نه در چکســلواکی یا هر کشــور 
سوسیالیستی و نه در هیچ حزبی 
و مشخصا حزب کمونیست، نه در 
اتحادیه ها و یا در پیشرفته ترین 
جنبــش های چپگــرای امروزی 
سرنوشت زنان همچون سرنوشت 

مردان نیست. 
و بهمین دلیل اســت که تصمیم 
گرفتم آن چیزی بشوم که خودم 
فمینیســت می نامــم. آنهم به 
شیوهای بسیار ســتیزه جو. یک 
فمینیست مبارز، یعنی آمدن به 
اینجا و صحبت کــردن راجع به 
فمینیسم برای تمام زنانی که مایل 
هستند به من گوش فرا دهند. من 
متوجه شــدم که یک مبارزه ی 
مشخص فمینیســتی وجود دارد 
و اینکه مبارزه علیه »ارزشــهای 
مردساالرانه« را نباید با جنگیدن 
علیه ارزشهای سرمایه داری اشتباه 
گرفت. بنظر من ایــن دو مبارزه 
باید باهم پیش برده شوند. ممکن 
نیست بطور رادیکال در موقعیت 
زنان تغییر ایجاد کرد بدون اینکه 
جامعــه را از منظر طبقاتی بطور 
ریشــه ای تغییــر داد. ولی این 
خیالپــردازی خواهد بود اگر فکر 
کنیم که مبارزه طبقاتی به تنهایی 
کافی خواهد بود و میتواند از مبارزه 
زنان حمایت کند. این مبارزه ای 
اســت که باید توسط زنان پیش 
برده شــود. بهمین دلیل جنبش 
هایی که غالبا مورد تمســخر قرار 

میگیرند، هماننــد MLF، یعنی 
»جنبش رهائی بخش زنان« برای 
جامعه ی امروزی کامال ضرورت 

دارند.

سوأل - بنابراین منظورتان اینست 
که فمینیســم در جامعه ای که 
من و شما در آن زندگی میکنیم 
نقش ایفــا میکند، ولی همچنین 
در کشورهای کمونیستی که هنوز 

فمینیسم وجود ندارد.
ســیمون دوبوار - در کشــورهای 
کمونیستی فکر نمیکنم که زنان 
قادر باشــند جنبش های رهایی 
بخــش زنــان ایجاد کننــد. اگر 
میتوانستند خیلی مفید می بود. 
چون فکــر میکنم این جنبش به 
صور مختلفی مفید است. اوال یکی 
از ایده های ایــن جنبش رهایی 
بخش اینست که زنان دور هم جمع 
میشوند و باهم صحبت میکنند. 
آنچه را که در خانه تجربه میکنند 
عداوت و خشم ایجاد میکند زیرا 
زنان خانه دار که همیشه فرشتگان 
کوچولوی شیرین نیستند. علیرغم 
هــر چیز آنهــا بیعدالتی را حس 
میکننــد. بجای تحمــل کردن 
این بیعدالتــی و بطور بیفایده ای 
خودشان را مالمت کردن، بسیار 
بهتر است که زنان در مورد مسائل 
شان با همدیگر صحبت کنند، تنها 
در میان خودشان بدنبال راه حل 
بگردند و نه دربرابر مردان و با آنها. 
اینکار آنها را از تلخکامی بدرجات 
زیادی معاف میکند و به آنان کمک 
میکند که موقعیت خود را درک 
و در بــاره آن فکر کنند چون من 
مطمئن هستم که آنها میخواهند 
برای تغییر این وضع متحد شوند. 
بنابراین چنیــن کاری فوق العاده 
مفیــد خواهد بــود بــا تأثیراتی 
چنان فراگیر که تمامی جامعه را 

دستخوش تغییر خواهد کرد.

سوأل - شــما می گویید که فکر 
کردن به آنان کمــک میکند در 
حالیکه آنها بسیار درگیر سیمای 
ســنتی مادر خانواده و زن بودن 
هستند، چیزی که در حال حاضر 
خود را در بســیاری از بزرگساالن 
نشان میدهد و با شیوه ی تفکر آنها 
درهم آمیخته است. بنظر میرسد 

که مشکل اصلی این باشد که زنان 
از زاویه جدیدی خود را می ببینند. 
این میتواند نقطه آغازی برای تغییر 

باشد ولی این اتفاق نیفتاده است.
ســیمون دوبوار - برخــی از آنان 
مسلما از زاویه جدیدی به خودشان 
نگاه میکنند. اما اینکه عمق تأثیرات 
جنبش رهایی بخش زنان تا چه 
حد است، مشکل اســت بدانیم. 
اینکه زنان تا چــه حدی با توجه 
به نمونه تعدادی زنان پیشــرو و 
گوش دادن به صدای آنان، به این 
آگاهی دست یافته اند که استثمار 
و سرکوب میشوند، من نمیدانم. اما 
بنظر میرسد که آنها کمتر از سابق 

خود را کنار میکشند.

سوأل - عالئم زیادی دیده میشوند. 
مثــال در عرصه سیاســت تأکید 
بیشتری بر حضور زنان در دولت 
میشــود حتی اگر هم سمبولیک 
باشد بدان اهمیت داده میشود. این 
روزها بحث زیادی هست در مورد 
شرایط زنان و اینکه یک موسسه و 
یا حتی یک وزارت به آن اختصاص 
داده شود. آیا برای شما این نشانه 
ی تغییری نیســت که مردان را 

ناچار به قبول آن کرده باشند؟
سیمون دوبوار - بله اما این یک نوع 
گیج کنندگی هم هست. زیرا بنظر 
من این »دبیرخانــه ی وضعیت 
زنان« صرفا دشوار و پیچیده کردن 
مســئله اســت. این پرت کردن 
استخوانی است جلو زنان که فکر 
کنند مورد توجه قرار گرفته اند. در 
حالیکه در واقع، ]خانم[ فرانسواز 
ژیرو ]مشاور نخست وزیر در امور 
زنان. م[ هیــچ قدرت واقعی برای 
انجــام کاری ندارد. وی بودجه ای 
در اختیار ندارد، پولی در دســت 
ندارد. تمام آن چیزی که میتواند 
انجام دهد اینست که پیشنهادات 
محجوبانه ای به مردان ارائه دهد. 
پیشــنهاداتی که تنها در صورتی 
مورد قبــول خواهند بود که خود 
مــردان به آن رضایــت دهند. در 
نتیجه این یک نوع گیج کنندگی 

است!

سوأل - ولی شما میگویید فمینیسم 
دیگر نمیتوانــد کامال دربرگیرنده 
ی مبارزه بــرای انقالب اجتماعی 
شــود اگر چکیده ی آن را بگویم 
شما بنظر میرسد که میگویید: ما 
نمیتوانیم منتظر انقالب شویم و 
شرایط زنان باید بهرحال قبل، بعد 
و در ضمن آن تغییر کند. آیا این 
بدان معناست که همه چیز برای 
زنان خوب نیست. مثال اقداماتی که 
ممکن است بنظر جزئی و یا صرفا 
سرآغاز کوچکی باشــد. آیا این از 

هیچ بهتر نیست؟
سیمون دوبوار - خیر، بعضی چیزها 
خوب نیستند. گاهی چیزهایی که 
به زنان داده شــده است، صرفا« 
اســتخوان هایی برای گاززدن« و 
یک گیج کنندگی است. در واقع 
راهــی برای رام کردن آنهاســت. 
اینکــه کار کنند آنهــا فکر کنند 
که چیزهایی برایشــان انجام داده 
اند، درحالی که هیچ کاری نکرده 
انــد. این نه تنها شــیوه ای برای 
بدست گرفتن شورش زنان، بلکه 
به نوعی مخالفت با آن، ســرکوب 
آن و وانمود کــردن اینکه نیازی 
به فلســفه وجودی آن نیست. در 
مقابل ما فمینیست ها - میگویم ما 
زیرا همچنانکه گفتم، من یکی از 
آنان هستم - مخالف مطیع کردن 
هستیم و میخواهیم به مبارزه ادامه 
دهیم و میخواهیم با آن بجنگیم، 
حداقل درحال حاضر توسط زنان و 
برای زنان و نه از طریق موسساتی 
مانند ســازمان ملل، یونســکو و 
باصطــالح »ســال زن« که آنهم 
گیج کنندگی است. در حقیقت ما 
نمیتوانیم از یک دولتی که بخاطر 
نظم درست شده است، یعنی نظم 
برقرارشــده ی کنونی، بخواهیم 
زنانی را راضی کند که خواســتار 
تغییر آنچنان عمیقی در وضعیت 
کنونی باشند که آن نظم را زیرورو 

کند.
ادامه در شماره آینده

چرا من 
فمینیست هستم؟ 
3
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نکته ای از حکیم ابوالقاسم فردوسی 
)در قالب مثنوی (

به روز گذر کردن اندیشه کن
پرستیدن دادگر پیشه کن 

به نیکی گرای و میازار کس 
ره رستگاری یمین است و بس

-----
پندهایی از سعدی 
)به صورت قطعه (

اال تا نخواهـــی بال بر حسود 
که آن بخت برگشته خود در بالست 

چه حاجت که با او کنی دشمنی 
که او را چنین دشمنی در قفاست

----------
بر آنچه میگذرد دل منه که دجله بسی 

پس ازخلیفه بخواهدگذشت دربغداد 
گرت ز دست برآید چو نخل باش کریم 

ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد 
----------

نرود مرغ سوی دانه فراز 
چون دگر مرغ بیند اندر بند 

پند گیر از مصائب دگران
تا نگیرند دیگران ز تو پند 

----------
خامشی به که ضمیر دل خویش 

با کسی گفتن و گفتن که مگوی 
ای سلیم آب ز سرچشمه ببند 

که چو پر شد نتوان بستن جوی 
----------

غـزلیات حافظ 
)شمارٔه 198(

گفتم کی ام دهان و لبت کامران کنند
گفتا به چشم! هر چه تو گویی همان کنند

گفتم خراج مصر طلب می کند لبت
گفتا در این معامله کمتر زیان کنند

گفتم به نقطه دهنت خود که ُبرد راه
گفت این حکایتی ست که با نکته دان کنند

گفتم صنم پرست مشو با صمد نشین
گفتا به کوی عشق هم این و هم آن کنند

گفتم هوای میکده غم می بــــرد ز دل
گفتا خوش آن کسان که دلی شادمان کنند

گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است
گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنند

گفتم ز لعل نوش لبان پیر را چه سـود؟
گفتا به بوسه شکرینش جوان کنند

گفتم که خواجه کی به سر حجله می رود
گفت آن زمان که مشتری و مه قران کنند

گفتم دعای دولت او ورد حافظ است
گفت این دعا مالئک هفت آسمان کنند

غزل  حدیث جوانی
رهی معیری

اشکم ولی به پای عزیزان چکیده ام
خــــــارم ولی به سایٔه گل آرمیده ام

با یاد رنگ و بوی تو ای نو بهار عشق
همچون بنفشه سر به گریبان کشیده ام

چون خاک در هوای تو از پا فتاده ام
چون اشک در قفای تو با سر دویده ام

من جلؤه شباب ندیدم به عمر خویش
از دیگران حدیث جوانی شنیده ام

از جام عافیت می نابی نخورده ام
وز شاخ آرزو گل عیشی نچیده ام

موی سپید را فلکم رایگان نداد
این رشته را به نقد جوانی خریده ام

ای سرو پای بسته به آزادگی مناز
آزاده من که از همه عالم بریده ام

گر می گریزم از نظر مردمان رهی
عیبم مکن که آهوی مردم ندیده ام

با قرض از حافظ !
»عید است و موسم گل ویاران در انتظار«

تا پشت هم شوند سر یکدگر هوار 
افسوس از این که آه نداریم در بساط 

آنجا که خلق یکسره شیک اند و نونوار 
آن کس که داد عیدی ما را به روز عید 

»یارب ز چشم زخم زمانش نگاه دار« 
بودم به فکر عیدی مستخدمین ولی 

»کاری نکرد همت پاکان روزگار« 
ای شوخ اگر همین دو قران عیدی تو شد 

»بر قلب ما ببخش که نقدی است کم عیار« 
یک جام سرکه شیره خور امروز و یاد کن 

»از فیض جام و قصه ی جمشید کامگار« 
آه از شکم که در پی شیرینی ام دواند 

زین سوی پامنار بدان سوی پاچنار 
من تاجر خسیسم و امروز هر کسی 

پولی ز من به صورت عیدی است خواستار 
عید من است دیدن رخسار دلنواز 

جشن من ا ست صحبت یاران دوستدار 
توفیق   24/1/8

ّبگوبخند با حافظ 
---------------

ز کــــوی یار می آید نسیم باد نوروز 
ازین باد ار مدد خواهی چراغ دل بر افروزی 

---------------
ز کوی یار می آید نسیم صبح نوروزی 

در این فصل بهار و گل، بخور باد شبانروزی! 
بخور باد بهــاری را همیشه مفت و مجانی 

که در عهد گرانی ها ست این، یک فتح و پیروزی 
نسیم فرودین گویی که قالی باف و گلدوز است 

که فرش سبزه های دلنشین را کرده گلدوزی 
در این فصل بهار و گل، بزن چهچه چنان بلبل 

بزن بشکن ز خوشحالی، به سبک حاجی فیروزی 
بیا بگشا نسیــم آسا، گره از کار محرومان 

بهشت جاودان می بخشدت این مهر و دل سوزی 
بزن تیپا در این نــــوروز زیبا بر گدابازی 

چه سودی می بری از این همه خّست، زر اندوزی 
یکی در کاخ می خندد، یکی در کوخ می گرید 

هماهنگ است و یک سان جان عمه، این دوتا روزی 
مخور گول چاخان و وعده ی وعده پران ها را 

که از قــــوز غم ناجور تو، باال رود قوزی 
مترکان معده را از میوه و آجیل و شیرینی 

که فرمان چپو صادر نکرده میر نوروزی 
کال بگذاشتند آن قدر روی کلــــــه بنده 

ه ی مخلص، چو دکان کالدوزی  ـّ که گشته کل
چه خوش باشد که در این مکتب بی خرج فروردین 

صفا و خنده و خوش رویی و شادی بیاموزی 
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•  تعیین 
هدف ها
  •

اولویت بندی 
هدف ها

فراگیری مدیریت زمان:
در این گفتار به یک روش پنج مرحله ای 
برای مدیریت زمــان می پردازم که برای 
موفقیت در مدیریت زمان خود می توانید 

آنها را اجرا کنید. 
این پنج مرحله عبارتند از:

1 . تعیین هدف ها
2 . اولویت بندی هدف ها

۳ . مکتوب کردن هدف ها با استفاده 
از جدول روزانه

4 . اقدام با نگرش مثبت
5 . بررسی عملکرد

مرحله خنست مدیریت زمان: 
تعیین هدف ها

انسان های موفق، همان هایی هستند که 
می توانند بطور واضح و روشــن، تعریف 
دقیقی از اهداف خود داشته باشند و برای 

رسیدن به آنها برنامه ریزی کنند. 
همچنین در شرایط مشابه و زمان یکسان، 
هدف گذاری به شــما کمــک می کند تا 
آنچه را که انجــام داده اید، ارزیابی کنید. 
کسانی که هوشمندانه در راه رسیدن به 
اهداف حرکت می کنند، قادرند تا با صرف 

کمترین منابع به آنها دست پیدا کنند. 
داشتن هدف های باارزش باعث می شود 
که نیروی شما متمرکز شده و در نهایت 
یک کانــون پر قدرت برای شــما ایجاد 
کند. باید برای هر یک از اهداف با ارزش 
خود امتیازی بر اساس درجه ضرورت آن 
قرار دهید زیرا اولین قدم و کلید طالیی 

موفقیت در مدیریت زمان همین است. 
این مرحله بســیار حساس است زیرا اگر 
اشتباه انجام شــود، تمامی چهار مرحله 

بعدی مدیریت زمان اشتباه خواهد بود. 
به قول معروف: »خشــت اول چون نهد 

معمار کج / تا ثریا می رود دیوار کج«! 
اما از کجا باید شروع کرد؟

انسان ها ساعات زیادی از وقت خود را هدر 
می دهند تنها به ایــن دلیل که به جای 
تمرکز بر روی کارهای مهم و اساســی، 
به اموری می پردازند که از درجه اهمیت 
کمی برخوردار هستند. برای درک بهتر 
این موضوع به قانونی به نام »قانون پارتو« 
اشاره می کنم، همان قانون هشتاد- بیست. 
این قانون برای نخســتین بار توسط یک 

اقتصاددان ایتالیایی به نام ویلفردو پارتو
(Vilfredo Federico Damaso 
Pareto)

 در قرن نوزدهم مطرح شد. او با استفاده از 
علم آمار به این نتیجه رسید که در بسیاری 
از حوزه های کاری و عملیاتی رابطه ثابتی 

بین هشتاد و بیست وجود دارد. 
به عنوان مثال:

•  20 درصــد از افــراد جامعــه دارای 
80درصد ثروت جامعه هستند درحالیکه 
80 درصد افراد جامعه تنها 20 درصد از 

ثروت جامعه را دارا هستند.
•  20 درصد از مطالب یک روزنامه دارای 
80 درصــد اخبار قابل توجه اســت در 
حالی که 80 درصد از مطالب یک روزنامه 

تنها 20 درصد اخبار قابل توجه دارد.
•  20 درصد از جلســات و مالقات های 
شــرکت ها باعــث اتخــاذ 80 درصد از 
تصمیمات مهــم می شــود درحالی که 
80درصد این جلسات تنها منجر به اتخاذ 

20 درصد از تصمیمات مهم می شود.
•  20 درصــد از کارهای روزمره هر فرد 

در 80  موفقیــت  امکان 
درصــد از فعالیت هــای 
کاری را فراهم می ســازد 
و 80درصد از فعالیت های 
روزانه فرد تنها 20 درصد 

موفقیت به همراه دارد.
قانــون،  ایــن  مطابــق 

80درصد از زمان روزانه هر فرد تنها 20 
درصد بهره وری دارد درحالی که فقط 20 
درصد از زمان روزانه افراد با بهره وری 80 

درصد همراه است. 
بنابرایــن وقتــی روی کارهای غیر مهم 
متمرکز می شــویم، یعنــی روی همان 
80درصدی که فقط 20 درصد بهره وری 
دارند متمرکز شده ایم، درحالی که اگر بر 
روی آن 20 درصد امور مهم روزانه تمرکز 
کنیم به راحتــی از 80 درصد بهره وری 

برخوردار می شویم!
مرحلــه اول مدیریــت زمــان، یعنــی 
اولویت بندی امور، به شما کمک می کند 
که ابتدا همان 20 درصــد اموری را که 
80درصد بهره وری دارند شناسایی کنید 
تا با پرداختن به آن 80 درصد اموری که 
فقط 20 درصد بهــره وری دارند زمان و 

سایر منابع خود را هدر ندهید. 

بر این اســاس اهداف زندگی را به چهار 
گروه تقسیم می کنیم:
1.       اهداف شغلی 

2.       اهداف خانوادگی
۳.       اهداف فردی

4.       اهداف اجتماعی
  •

1 . اهداف شغلی
آیا تاکنون به پیشرفت و توسعه و موفقیت 

خود در شغل فعلی اندیشیده اید؟ 
آیا فکر می کنید حفظ وضع موجود بهتر 

است؟  
اگر دانشجو هستید، آیا فکر کرده اید که 

بعد از فراغت از تحصیل چه باید بکنید؟
به نظر می رســد انتخاب شغل و توسعه 
آن و داشــتن هدف در این زمینه چیزی 
نیســت که در محــدوده زمانــی کوتاه 
بخواهید به آن فکر کنید. چنانچه از ابتدا 
برنامه ریزی زمانی مناسبی داشته باشید به 
بسیاری از اهداف بلند مدت خود خواهید 
رسید. انتخاب شغل نیز از آن دسته اهداف 
بلند مدتی است که اگر از ابتدا درباره آن 
تمرکز شود، بســیاری از مشکالت فرد و 
جامعه برطرف خواهد شد. به همین دلیل 
داشــتن مدیریت و برنامه ریزی، کمک 
شایان توجهی برای آن خواهد بود. مهم 
تر ازاینکه شغل افراد چه باشد، این است 
کــه عالقه و اشــتیاق و انگیزه های الزم 
برای انجام اثر بخش و بهره ورانه مشاغل 
در افراد وجود داشــته باشد. در این میان 
نقش خانواده و اولیای مدرسه و مشاورین 
و معلمان راهنما انکار ناپذیر است تا افراد 
جامعه در طول زمان و به تدریج شــغل 

مورد عالقه خود را انتخاب کنند.
هــرگاه هــدف خــود را با اســتفاده از 
راهنمایی های افراد صاحب نظر و کسب 
اطالعات گوناگون در این زمینه انتخاب 
کردید، بهتر است به مسئولیت های خود 
در راه رســیدن بــه هدف فکــر کنید و 
وظایف خود را دسته بندی کنید تا دچار 
سردرگمی نشوید. نوشتن اهداف را نباید 
فراموش کنید. همچنین به یاد داشــته 

باشید که 

اما برای  اگر هدفی را نوشــتید 
رسیدن به آن اقدام نکردید مثل 
این است که فقط دارید دفترچه 
خاطرات خود را با جمالت یادگاری 

پر می کنید!
  •

2 . اهداف خانوادگی
داشتن مدیریت و برنامه ریزی در خانواده 
یک عامل تعیین کننده در میزان موفقیت 

همگان است. 
اهداف خانوادگی در واقع بخشی از مقوله 

تعیین اهداف زندگی است. 
هر خانواده برحسب امکانات، سطح سواد، 
میزان اطالعات و توقعــی که از زندگی 
خود دارد باید بــه برنامه ریزی و تعیین 
اهداف برای خود بپردازد. درست است که 
گاهی موانعی بر سر راه تحقق اهداف قرار 
می گیرند اما نکته ای که بسیار اهمیت دارد 
رعایت اولویت نیاز خانواده است. تشخیص 
اینکه اولویت با بهداشت خانواده است یا 
توســعه فرهنگی خانواده یا مثال مسکن 
خانواده، جزو وظایف مدیر خانواده است، 
همچنین زمان بنــدی انجام فعالیت های 
رسیدن به اهداف یکی از مقوله های مهمی 
است که نباید از نظر دور بماند. مدیریت 
خانواده بســیار مهم اســت و چنانچه با 
درایت کافی صــورت نگیرد، خود باعث 

ایجاد مشکالت فراوان خواهد شد. 
اینکه تصمیم بگیرید فرزندتان برای ادامه 
تحصیل خود مدرســه دولتی را انتخاب 
کند یا به یک مدرسه غیر انتفاعی برود، یا 
اینکه در خصوص چگونگی پرکردن اوقات 
فراغت او چه ایده ای دارید، همه و همه، به 

برنامه ریزی های شما باز می گردد.
البته همه این تصمیمات از وظایف مدیران 
و برنامه ریزان خانواده است که قاعدتا پدر 
یا مادر یا هردو هســتند. اما بهتر خواهد 
بود چنانچه فرزندان هم مورد مشــورت 

قرارگیرند و از آن ها نظرخواهی شود. 
در نهایت پدر یا مادر یا هر دو به اتفاق با 
توجه به امکانات و بودجه موجود به تعیین 
موفق  خانواده های  می پردازند.  اولویت ها 
معموال خانواده هایی هستند که نسبت به 
برنامه های خود متعهد هستند و تا نیل 
به هدف آن ها را دنبال می کنند. توجه به 
مناسبات و توسعه روابط اجتماعی و بهبود 
روابط همسران نیز از جمله موارد مهمی 

هستند که باید به آن ها توجه شود.
  •

3 . اهداف شخصی
هر فــردی در زندگی عالوه بر هدف های 
شــغلی و خانوادگی، هدف های شخصی 
نیز دارد که در جای خود بسیار قابل تامل 
هستند. هر کسی عالقمند به رشد و ارتقا 
شخصیت خود است و درجا زدن مقبول 
افراد نیســت. رشد مناســبات ارتباطی، 
کسب اطالعات، ارتقاء تحصیالت، انجام 
فعالیت های فرهنگی و هنری و ورزشی از 
جمله اموری هستند که در جهت رسیدن 

به اهداف فردی می توانند موثر باشند. 
در اینجا داشتن تعهد در انجام کارها و طرح 
و نقشــه برای انجام آن ها بسیار ضروری 
است چراکه در زمینه اهداف فردی کسی 
به جز خود شما برای بازخواست خویشتن 
وجود ندارد و مســوول و مجری طرح ها 
خود شما هستید. بنابراین اهداف فردی 
به راحتی می توانند به فراموشــی سپرده 

شوند.
ادامه دارد...

استخدام منشی 
کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی 

به چند نفر سکرتر،   مسلط به زبان های فرانسوی و انگلیسی 
فـورا نیازمند است: 

لطفا برای اطالعات بیشتر با ایمیل زیر تماس بگیرید: 
clinique_Soleil@yahoo.com 



33 33PAIVAND: Vol. 23  no.1264  May 01, 2016             since 1993   www.paivand.ca سال 23 شماره   1264 12  اردیبهشت 1395 

رمز پیروزی پیکار طبقه کارگر، 
مشارکت دوشادوش زنان و مردان کارگر

 31 فروردیــن 1395- روز جهانی کارگر در پیش 
است. کارگران ایران در حالی به استقبال این روز 
می روند که با مشکالت بسیاری دست به گریبان اند. 
حداقل دســتمزدی که حتا به تخمین بسیاری 
از رسانه ها و دســت اندرکاران جمهوری اسالمی 
یک ســوم خط فقر اســت، عدم دریافت ماهانه و 
منظم همان دستمزد ناچیز، قراردادهای موقت و 
سفیدامضا، ناامنی شغلی، خطر اخراج و زندان در 
پی اعتراض، نبود تشکل های مستقل کارگری که 
مبارزه ای پیگیر و مؤثر را سازمان دهند، و بسیاری 
معضالت دیگــر. اما زنان کارگــر در ایران به جز 
مشکالت کل طبقه، با معضالت ویژه دیگری نیز 

روبرویند.
زنان از همان اوان پیدایش سرمایه داری، به فروش 
نیروی کار ارزان خود در بازار کار واداشته شدند. اما 
همواره نظام سرمایه داری در پیوند با مردساالری، 
استثماری شدیدتر و تبعیضی آشکارتر را بر آنان 
تحمیل می کرد. امروزه نیز، به رغم گذشــت چند 
قرن از پیدایش و رشــد نظام ســرمایه داری و به 
رغم مبارزات پیگیر، زنان هنوز در سراسر جهان از 
فرصت های شغلی برابر با مردان برخوردار نیستند، 
در برابر کار مســاوی، دســتمزدی کم تر از مردان 
می گیرند، هنگام بحران ها و بیکارســازی ها اولین 
کارگرانی اند که اخراج می شوند و آخرین کارگرانی 
که اســتخدام می شوند، با خشــونت جنسی در 
محیط کار روبرویند، از بسیاری از حقوق قانونی کار 

محروم اند و مشکالت متعدد دیگر. 
در بطن این شــرایط جهانی، روشن است زمانی 
که نظام ســرمایه داری در جوامعی مانند ایران، به 
واپس گراترین شــکل حاکمیت سیاســی، یعنی 
رژیمی مذهبی، روی  آورد، نابرابری جنســیتی در 

بازار کار ژرف تر خواهد شد.
گرچه آمار رســمی در جمهوری اسالمی همواره 
تحریف شــده و غیر واقعی هستند، اما با مراجعه 
به همان آمار رســمی ســال 94 مرکز آمار ایران 
درمی یابیم، مشارکت اقتصادی زنان در گروه سنی 
10 ساله و بیش تر، تنها 2 / 13 درصد در برابر نرخ 
2 / 63 درصد برای مردان است، در حالی که نیمی 

از جمعیت را زنان تشکیل می دهند.
از کل جمعیت فعال اقتصادی، 18 درصد در بخش 
کشاورزی، 5 / 32 درصد در بخش صنعتی و 4 /49 

درصد در بخش خدمات مشغول به کارند. 
طبق آمار پاییز 94، سهم زنان در بخش کشاورزی 

8 / 22 درصــد، در بخش صنعتی 8 / 23 درصد و 
در بخش خدمات 4 / 53 درصد است.

زنــان کارگــر در آمارهای رســمی 5 درصد کل 
کارگران برآورد می شــوند. با وجود ناروشنی آمار 
دقیق تعداد زنان کارگر، به اذعان همگان، دستمزد 
زنان نســبت به مردان کاهش چشمگیری دارد. 
تعداد زنان کارگر، حداقل در بخش اشتغال رسمی، 
رو به کاهش است. یکی از دالیل، تعطیلی پی در 
پی واحدهای اقتصادی ســت که در برخی از این 
واحدها، به طور نمونه نساجی ها، عمده کارگران را 

زنان تشکیل می دهند. 
دلیل دیگر، اخراج های وســیع زنان است و دلیل 
بعدی عدم تمایل کارفرمایان به استخدام زنان به 
دالیل گوناگون، از جمله محدودیت های قانونی و 

طرح های مصوبه سال های اخیر.
در برابر این حد از مشارکت اقتصادی شاهدیم که 
نرخ بیــکاری زنان 4 / 19 درصــد در برابر 3 / 9 
درصد مردان است. این نرخ بیکاری برای زنان در 
گروه سنی 15 تا 24 ساله، یعنی رایج ترین سنین 
کاریابی، به 8 / 42 درصد می رسد. این نرخ بیکاری 
تمامی زنان جویای کار را دربرمی گیرد. در حدود 3 
میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد 

که طبق آمار رسمی 80 درصد آنان بیکارند.
آمار ویژه ی تعداد زنان کارگر بیکار وجود ندارد. اما 
کل جمعیت کارگران ایران در حدود 13 میلیون 
نفر تخمین زده می شود. حال با توجه به وضعیت 
اقتصادی، نرخ تورم و سطح دستمزدهای کنونی، 
بدیهی ست که معاش خانوارهای کارگری حتا در 
صورت اشــتغال مرد خانــواده تنها با کار یک نفر 
تأمین نمی شــود. با وجود این نرخ اشتغال و نرخ 
بیکاری موجود، ارقام رسمی اشتغال زنان کارگر با 
واقعیت ناهم خوان به نظر می آید. پس برای یافتن 
ســایر زنان کارگر بایستی به ســراغ آن بخش از 
اقتصاد رفت که در آمار رسمی جایی ندارد و بازار 

کار غیر رسمی خوانده می شود.
بنا به پژوهش های جهانی، زنان بیش ترین نیروی 
کار در بازار کار غیر رســمی را تشکیل می دهند. 
ایران نیز مستثنا از این قاعده نیست. بنا به گزارشات 
متعدد اکثریت کارگران کارگاه های زیر 10 نفر را که 
از شمول قانون کار خارج اند، زنان تشکیل می دهند. 
از دیگر مشــاغلی که زنان در بخش غیر رســمی 
بــه آن مشــغول اند، کار در کارگاه های قالی بافی، 
کوره پزخانه ها و بخش کشــاورزی، مونتاژکاری و 

قطعه کاری در خانه اســت. زنان بسیاری با تمیز 
کردن و خشک کردن سبزی در خانه یا خیاطی یا 
نظافت در خانه ها و شرکت ها و کارگاه ها یا استخدام 
در شرکت های پیمانی بر درآمد خانواده می افزایند 

یا تنها منبع درآمد آن را تأمین می کنند.
نابرابری در اســتخدام و بیکاری گســترده، زنان 
بســیاری را واداشــته برای تأمین معیشــت به 
دستفروشی روی آورند. طبق تخمینی در فروردین 
95، بین 300 تا 500 هزار دستفروش و فروشنده 
خیابانی وجود دارد که این یگانه شــغل یا شغل 

اول شان است. 
حدود 80 درصد از این افراد، سرپرســت خانواده 
هستند. بسیاری از این دستفروشان را بازنشستگان، 
زنان خانه دار، جوانان تحصیل کرده و جوانان فاقد 

سرمایه و تجربه کاری تشکیل می دهند.
طبق تحقیق دیگری در مرداد 94، گفته می شود، 
1 / 1 میلیون نفر در کشور بدون دریافت مزد کار 
می کنند. این مشاغل بیش تر به شکل اشتغال های 
خانوادگی در بخش کشــاورزی و خانگی متمرکز 
است. باز در این بخش، بر اساس آمارها، بیش ترین 
تعداد شاغالن بدون مزد را زنان تشکیل می دهند. 

به گونه ای که سهم زنان از 4 / 55 درصد در سال 
88 به 1 / 60 درصد در ســال 92 رسیده است اما 
تعــداد مردان در این فاصله به نصف کاهش یافته 

است.
جنبه ی مشترک تمامی این مشاغل غیررسمی، 
دستمزدهای بســیار اندک حتا نسبت به بخش 
رسمی، ساعات کار طوالنی، نداشتن بیمه، و حقوق 
بیکاری در صورت از دســت رفتن شغل و ناامنی 
شغلی بر اثر نوسانات اقتصادی است. از آن جایی که 
بر این بخش هیچ گونه نظارت قانونی وجود ندارد، 
زنان از همان حداقل حقوق مندرج در قانون کار نیز 
بی بهره اند. مرخصی زایمان ندارند، از بازنشستگی 
محروم اند، و گاهی مجبور به کار در محیط های کار 

غیر استاندارد، ناامن و آسیب زا هستند.
ایلنا در شهریور 93، به نقل از دبیر خانه کارگر تهران 
گزارش می دهد، کارگرانی که در کارخانه های تولید 
داروهای هورمونی کار می کنند، پس از چند سال 
دچار عوارضی می شوند که هویت جنسی شان را 
در معرض آسیب قرار می دهد. این در مورد بخش 
رســمی اشتغال زنان اســت. در تحقیقی دیگر از 
سوی گروهی از دانشجویان پزشکی دانشگاه یزد 
در سال 93 روشن می شود نیمی از زنان قالی باف 

و گلیم باف که زیر 16 ســال هستند در روز بین 
12 تا 16 ســاعت کار می کننــد و به بیش از 10 
نوع بیماری پوستی، استخوانی و عضالنی مبتالیند. 
زنان شاغل در کوره پزخانه ها گاهی ناچارند ساعات 
متمادی در کنار کوره ها یــا در کوره پزخانه ها به 
کار جسمی سخت بپردازند که مشکالت جسمی 

فراوانی را به دنبال دارد.
از دیگر معضالت مشترک زنان کارگر، خشونت به 
ویژه خشونت های جنسی است که چه بسا ناچار 
می شوند از ترس اخراج سکوت کنند یا کار خود را 
رها کنند. این خشونت در کارگاه های غیر رسمی 

آشکارتر و گستاخانه تر می شود.
اگر یکی از موانع عمده اشــتغال زنــان، اقتصاد 
عمدتا متکی به نفت و واحدهای تولیدی پیرامون 
این محصول اســت که بنا به سیاست های دولت 
از اشــتغال زنان خودداری می کند، مانع دیگر، در 
شــرایط کنونی بحران اقتصادی ساختاری نظام 
ســرمایه داری حاکم بر ایران است که به تعطیلی 
بسیاری از واحدهای اقتصادی انجامیده است. این 
بحران، همگام با پیشبرد سیاست های نئولیبرالی 
و خصوصی ســازی های وسیع، به اخراج بخشی از 
کارگران و تشدید استثمار کارگران شاغل انجامیده 
اســت. اولین کارگرانی که قربانی »طرح تعدیل 

نیروی انسانی« می شوند، زنان اند.
از یک سو، این الگویی ست که در تمامی بحران ها 
در سراســر جهان در پیش گرفته می شود، اما از 
سوی دیگر، سیاســت های دولت دینی ایران در 
بیرون راندن زنان از بازار کار، بر شدت اجرای آنان 

افزوده است.
رژیم از همان اوان بقدرت رســیدن، برای پیشبرد 
ایــن هدف، طرح ها و لوایح متعددی را به تصویب 
رســاند و به اجرا درآورد. تنها در ســال های اخیر 
طرح هایی چون "کار نیمه وقت یا پاره وقت بانوان"، 
"افزایش جمعیت و تعالی خانواده"، "طرح صیانت 
از حریم حجاب و عفاف"، "کاهش ساعت کار زنان 
دارای فرزند معلول یا زیر 7 ســال" هم از تمایل 
کارفرمایان به استخدام زنان کاست و هم بر اخراج 

زنان به بهانه های گوناگون افزود. 
روی دیگر سیاست های ضد زن دولت، بی پشتوانگی 
و عدم جدیت در اجرای همان حقوق اندک موجود 
در قانون کار به نفع زنان است. اخراج 47 هزار زن 
در یک دوره 18 ماهه پس از استفاده از مرخصی 6 

ماهه زایمان، نمونه ای از آن است.

مسئولیت خانه داری و بچه داری، در کنار کار بیرون 
از خانه، چالش دیگر پیشاروی زنان کارگر است. 

آنان در ساعات غیر کاری، ناچارند به کاری بپردازند 
که از زمره کارهای تمام وقت، سخت و فرساینده 
محسوب می شود. پرداختن به امور خانه و بچه، به 
جز آن که از فرصت استراحت زنان می کاهد، فشار 
مضاعفی ست بر جسم و روان آنان که به فرسودگی 
زودرس، بیماری هــای جســمی و روانــی منجر 
می گردد. تحمیل این مسئولیت تنها بر دوش زنان، 
ناشی از باورهای سنتی و فرهنگی عقب مانده است 
که خانــه داری را "وظیفه زن" و خانه را "جایگاه" 

زن تلقی می کند.
و در نهایت، تفکرات و باورهای سنتی و فرهنگی 
عقب مانده از دیگر موانع بر سر راه اشتغال زنان است. 
اگر نیازهای مبرم اقتصادی بســیاری از خانواده ها 
را واداشــته به کار زنان در بیرون از خانه رضایت 
دهند، اما هنوز حق اشــتغال و استقالل اقتصادی 
جزو حقوق مسلم زنان محسوب نمی شود. هنوز در 
بسیاری از خانواده ها، درآمد زن، به رغم نیاز به این 
درآمد، "کمک خرج" محسوب می شود و نه یکی از 
درآمدهای اصلی خانواده. هنوز مردان به خود حق 
می دهند در مورد حق کار زن تصمیم بگیرند. هنوز 
مردان و چه بسیاری زنان کارگر ترجیح می دهند 
در محیط های مردانه - زنانه کار کنند، رفت و آمد 
کنند، غذا بخورند و بسیاری از باورهای واپس گرایانه 

دیگر.
و دین که بسیاری از باورهای عقب مانده، ساخته 
و پرداخته ی آن است، یا به آن ها جنبه "آسمانی" 
بخشــیده، با چنگ انداختن بر قدرت سیاسی و 
تطبیق قوانین جامعه ای مدرن با شرعی به شدت 
ارتجاعی، و در پاسداری از مناسبات سرمایه داری، 
به بهانه ی "جایگاه واالی زن"، به بهانه ی "وظایف 
همســرانه و مادرانه"، به بهانــه ی "حفظ عفاف" 
از هیچ تالشــی برای راندن زنان به کنج خانه ها 
کوتاهی نمی کند، گرچه کار یــا بیکاری زنان به 

زندگی و مرگ آنان و خانواده هایشان بسته باشد.
در جامعه سرمایه داری دو طبقه اصلی وجود دارد: 

اقلیتی صاحب ابزارهای تولید و بهره مند از ثروت 
و رفاه، اکثریتی فاقد ابزار تولید، آفریننده ی تمام 
کاالها و ثروت جامعه، اما محروم از آفریده هایشان.

کارگران، فارغ از رنگ پوســت، جنسیت، ملیت و 
نژاد، دین یا بی دینی همه به یک طبقه تعلق دارند. 
منافع هر یک، منافــع کل طبقه و منافع طبقه، 
منافع تک تک آنان اســت. 
پیروزی کارگران وابســته 
به همبستگی و مشارکت 
دوشــادوش مردان و زنان 
مشترک  پیکار  در  کارگر 
علیه دشمن طبقاتی است.

فعالیــن  خوشــبختانه، 
کارگــری  پیشــروی 
سال هاست به لزوم توجه به 
مطالبات زنان کارگر واقف 
گشته اند و به جز مطالبات 
عمومی، خواسته های ویژه 
زنان کارگر را در بیانیه های 
خود منعکــس می کنند. 
در پایان باید افزود، هنوز 
و  ســازمان یابی  ســطح 
مشارکت زنان در مبارزات 
طبقه کارگر درسطح نازلی 
قــرار دارد. علل گوناگونی 
می توانــد در ایــن مورد 
نقش داشــته باشــند، از 
جملــه پراکندگی و عدم 
واحدهای  در  آنان  تمرکز 
تولیدی بزرگ در ســطح 
مــردان کارگر، اشــتغال 
عمدتــا  بخش هــای  در 
غیر رســمی، و هراس از 
اخراج و بیکاری. سرکوب 
بی امان رژیم. بر این همه 
می توان موانع فرهنگی و 
اجتماعی را نیز افزود و نیز 
مسئولیت های خانگی زنان 
و عدم فرصت کافی آنان را.

اما این همه، تأکیدی ست 
بر مسئولیت و لزوم تالش 
بیش تر کارگــران آگاه و 
کمونیســت ها در غلبه بر 

این موانع.
اول ماه مــه، روز جهانی 
کارگر بر تمامــی زنان و 

مردان کارگر خجسته باد.
 نشریه کار شماره 715  

Demo.shorai@gmail.com

دموکراسی شورایی 

شت    روز   جهانی   کارگر  رد مونترآلزبرگدا

میزگرد    حول   مسا ئل  روز   جنبش    کارگری    اریان 
غالمحسینی رضا   غالماحمد    بابایی  ، حمید   بشارت ، ،    محمد   اشرفی   ، ارباهیمیشجاع   :حضور   با  

و      پذریاییاجرای   موسیقی      ، نمایش    ویدئو کلیپ

ارپیل  ٣٠شنبه   
١٨: ساعت  

5794 Parkhaven Ave.
Côte Saint-Luc, 

H4W 0A4
Tel:(514)-569-2233

اول ماه مه، روز جهانی کارگر بر متامی 

زنان و مردان کارگر خجسته باد!
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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 

استخدام منشی 
کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی 

به چند نفر سکرتر،   مسلط به زبان های فرانسوی و انگلیسی 
فـورا نیازمند است: 

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 

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
  937-8296 .......................................... . VIVA
481-6765 ............................................EVE

شهرزاد. .........................................  489-6901 
فاطی . ............................................ 772-5787  

 آژانس مسافرتی 
فرنازمعتمدی. ............................... 842-8000  
کاســپین.................................. 814-7700 
 940-1642 ............................ .T.A.M مهری
اسکای.الن . .................................. 388-1588  
یونی گلوب )نسرین( . ................. 849-7711

آموزش رانندگی 
  513-5752 ............................................. نینا. 

آموزش موسیقی 
سیامک نصر . .................................. 653-5107 
قره چه د اغی )پیانو(................ 484-8748 

آموزش نقاشی 
حمیرامرتضوی............................ 938-8066   

آموزشگاه حتصیلی 
مدرسه فارسی دهخدا.................. 484-2098  
مدرسه فرزانگان............................ 775-6508

مدرسه فارسی وست آیلند. .......626-5520   

اتومبیل- تعمیر
931-2888 ............................. .Westmount

 486-9994 .......... .Pieces D'auto NDG
اتومبیل: خرید و فروش 

ALIXتویوتا. ................................ 376-9191
الگانس لیزینگ.............................. 482-4500 
487-0009 آلتیماکــس.............................. 

ازدواج 
شــیخ صالــح. ...................... 366-1509   
لی لی صمیمی . .......................... 825-3170

ارز
شریف. ......................................... 223-6408 
آپادانا. ............................................. 933-1719  
گروه پاسیفیک9011.  ............................-289  
5 استار. ........................................... 585-2345

خضر................................................ 989-2229   
یونیون موندیال. .......................... 937-5192

  844-4492 .................Expert-FX. ...............
امالک و مسکن 

 827-6364 ........................... فیروزهمتیان 
امیرســام. ................................... 702-2309  
کاظم تهرانی. ................................ 971-7407 
علیرضــازوار ............................. 712-2615 
نادرخاکسار. ................................... 969-2492 
مینواسالمی  . ............................... 967-5743

مریم خالقــی............................ 983-5415  
حمیدکاغذچی. ......................... 928-5415  
نینوس گیورگیزنیا. .................... 816-4080  
 مسعودنصر . .................................. 571-6592 

اجنمن ها و سازمان ها 
CSAIکمک به مهاجرین. ........  932-2953 
ilsmontreal.org  ...... . انجمن ادبی مونترال
انجمن دوستداران زرتشت. .......808-5070
www.zaq.org ...... .انجمن زرتشتیان کبک

مکیک. ............................................ 373-5777  
بنیاد سخن آزاد. ........................... 944-8111  
info@addhi.net ...................... .حقوق بشر

  249-4684  ....................................... .IBNG
انجمن زنان مونترال...................516-3007

دانشجویان:کنکوردیا. .............. 848-2424 
کتابخانه نیمــا. ........................ 485-3652 
موسسه خوئی . .............................  341-2235 

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

بیمه  و مشاور مالی
علی پاکنـژاد  ................................... 296-9071 
کیوان نصیرنیا..............................  466-9381 

پزشــکی 
آلفامدیک کلینیک. .....................  933-8383   
بنفشه حجازی. .............................. 288-4864  

تاکـسی 
اطلس. ............................................ 485-8585

تبلیغات 
پیوند. .............................................. 996-9692 

تدریس خصوصی 
ریاضیات و فیزیک. ......................... 827-6329 

ترجمه
دارالترجمه یکتا. ......................... 439-8501 
نغمه سروران. ............................  889-8765 
محمودایزدی. ............................ 745-0318  
شهریاربخشی. ............................ 624-5609  

چاپ و تابلوسازی 
LITH COM )صمیمــی(...951-4721 

حسابداری ومالیاتی 
حسن انصاری............................ 735-0452

ریاض حق.................................... 362-0382 
کردلوئی ...................................... 652-7623

ســرورصدر...............................  777-3604 
مهتاب ثقفی................................ 567-3169  
حسین خردبین. .......................... 242-6034 

حمل و نقل 
مونتریال. ....................................... 442-8056
المپیک . .......................................... 935-3300
مونترال/تورونتو  . .......................... 887-0432

خشکشویی 
اکســپرس. ................................ 889-7392  

داروخــانه 

لوئیزداداش زاده. ........................... 288-4864  
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. ................................  484-8072  
پاتوق عموجمال . .......................... 933-8866

فاروس. ......................................... 270-8437 
یاس. ...........................................   483-0303  
کارتیه.پرس. ................................. 488-6367 
کوپولی. ....................................... 483-0000 
  989-8580 ............................... کوپولی)2(. 
بیبلوس . .......................................... 523-9596

روانشناسی / روانکاوی 
دکتر بیتــا. ............................... 999-2482  

سوپر و فروشگاه 
ماهی سن لوران. ............................ 369-3474
کوه نور. ............................... 672-2324)450(
بینو. .................................................. 728-4744
آریا )اوتاوا(. .......................... 594-3636 )613(

شیرینی پزی و قنادی
سروین. ........................................... 562-6453  

عکاسی )فیلمبرداری و آتلیه(
فتوشاپ........................................... 846-0221 
فتوبوک........................................... 984-8944 
فتو ُرز................................................. 488-7121

عینک سازی 
فرهت )ایرانخواه(. ......................... 481-0671  

فـرش
قالی شویی کارگاه فرش............... 739-4888

فـال
شادی. ............................................ 678-6451  

کامپیوتر 
 224-0-224 ................................... .KamNic
507-0773 .......................... . Laptop FSO

کــــارواش 
هما. ................................................. 484-2644 

کلینیک کایروپرکتیک 
کلینیک ابن سینا. ........................ 849-7373  

کتـابفروشی 
تپش. ................................ 22۳-۳۳۳6  

کلیسا 
انجیلی فارسی زبان. .....................  999-5168  

گاراژ )درب(
 249-4684  ............................ .UNI-TECK

گرافیک و طراحی
پیوند . ................................................ 996-9692

گرانیت
گرانیت آیل . ................................ 952-7400

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

لوله کشی 
پـارس. ....................................... 290-2959

مهاجرت
ماریا کوتونه.................................... 656-8178

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: 

تپش، شاطرعباس، ماهی سن لوران، کافه پرشیا، 
عموجان،کوپلی:2و1، فرحت، ایو، اتوکلیفتون، 
NDG auto، فتوشاپ، ارز آپادانا، کلینیک آریا، 
آلفامدیک، ارزخضر، المیزان، نور، پاســیفیک، 

متروپولیس، کبابسرا و...  
ریوسود: 

کوه نور، آدونیس، دابل پیتزا، مارشه افغان، 
مارشه آریا، کلینیک میرا، مراکزفرهنگی و... 

وست آیلند : 
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 (

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

تدریس ریاضیات
 Highschool, College,

University
توسط مدرس و مؤلف کتب 

کمک درسی
با بیش از بیست سال تجربه
Tel: 438-399-1359

azmarU

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

vic3554@gmail.com    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 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

تدریس فارسی 
تدریس زبان فارسی 

در وست آیلند 
پروین عبائی

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

استخدام
به یک خانم باتجربه
برای همصحبتی 
با خانمی مسن 

• بصورت نیمه وقت 
فورا  نیازمندیم: 

Tel.: 438-937-9382
backmanfeb15+mar01U

اجـاره آپارمتان
استــودیو، تمیز و زیبا، 

آفتابگیر، استخر و سونا، اتاق 
تفریحات و...  درقلب کت 

ِدنیژ فورا برای اجاره:
Furnished:     800$
Unfurnished: 750$
4854-B, 16th floor 
Cotes des Neiges 
Rock Hill

لطفا با شماره زیر تماس 
بگیرید:    ایرج 

Tel.: 514-746-6133
azmar15U

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

استخدام
به چند نفر ویترس 

و کمک آشپز 
• نیمه وقت و تمام وقت  •

برای کار در کلبه عموجان   
نیازمندیم.

لطفا با شماره تلفن زیر 
تماس بگیرید: 

Tel.: 514-484-8072

ساختمان
انجام کلیه کارهاى 
ساختمانی از قبیل 

سرامیك و رنگ وپارکت و 
غیره وتبدیل زیرزمین به 

مسکونی
-----------

تلفن تماس )امید(: 

Tel.: 514-812-5662
امید رایگان از فوریه15

جویـای  گمشده
in search of
soulmate!

professional 
handsome Jewish

iranian male;
seeking well 

groomed
iranian Jewish fe-
male  >>  (LIAM)

Tel.: 514-430-4388
Fredoonazmar15U

شیـر ینی
 ROSE PASTRY
رز پیسترى: با بهترین 
شیرینی هاى ارگانیك 
• تزیین سفره عقد، 

و هفت سین 
• با20 سال سابقه 

Tel.: 514-458-5220
Facebook:Rose pastry

esfahaniazdec01

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 2 تا 8 سال 

با مدیریت: 

علیـرضا   فخـاریان 
514-996-1620
3333 Cavendish, #285
Montreal, H4B 2M5
aznov’15U

 

Re-Mi  آپارمتا ن متیز
برای  اجاره

آپارتمان ۳ و نیم، 
بسیار  تمیز 

کامال نوسازی شده 
در ساختمان 4 پلکس، 

 NDG در قلب
در موقعیت 
و شرایط عالی

لطفا با شماره زیر 
تماس بگیرید.

514-898-1913
kambizazavr152016 سابلت آپارمتان

Bachelor Apt. 
for Sublet

One Bathroom
Small kitchen

9th Floor
DownTown Montreal

Corner Guy/
Rene-Levesque O

Available now
Contact: Danny @  
Tel.: 514-409-7111

azmar1U

اجـاره آپارمتان
Big apartment with 
2 BedRooms-Huge 
living Room, Big 
Kitchen, One big 

Bathroom, balcony, 
Storage room 

For Rent
Good for 3-4 People

Available End of 
March (2nd Floor)

Corner Guy/
Rue Notre-Dame o

Contact: Danny @  
Tel.: 514-409-7111

azmar1U
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راهنمای مشاغل 
ایرانیان  مونتریال

ZIranian Business Directory
ARBARG

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

zarbarg paivand

www.paivand.ca
  آبونه مان گسترده 
  وب سایت قدرمتند 

  پخش وسیع 
----

www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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شعبه اول  شعبه دوم  شعبه ايران 
1396, Ste Catherine O
#425, Montreal, H3G1P9
Te l :  + 1 - 5 1 4  6 9 1  4 3 8 3
To l  F r e e  f r o m  I r a n :
(021) 8 5 3  1 2 8  3 2
r.davoudi@farhang.ca

تــهران، كارگـــر شـــمالى،  تـــقاطع 
بــــلوار كشـــاورز، نبش كوچه گيتى، 
پــــالك 1172 - طبـــقه 2، واحــد 7
+ 9 8  2 1  6 6 4 2  1 5 1 1
+ 9 8  2 1  6 6 9 4  8 1 5 4
h.davoudi@farhang.ca

3285, Cavendish Blvd.,
#355, Montreal, H4B2L9
Te l :  + 1 - 5 1 4  9 0 3  9 7 9 7
K h o m i @ f a r h a n g . c a

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. 

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! 

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، 
حتــی   شــما... 

اگر دستی به قلم دارید، اگر عالقه مندید، 
ذوق دارید، در گزارش نویسی، ترجمه و...  

 -داوطلبـــانه- 
با ما همکاری کنید.  

توجه: برای گزینش سوژه ها،  
لطفا از پیش با تحریریه هماهنگی شود:

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

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

رز
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 های ما تضمینی و 
متناسب با درخواست های 
ادارات مربوطه می باشد 

50 X 70

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

)

صرافی
 5 ستاره

514 585 - 2345

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 

فروش مبلمان: اوکازیون عالی 
ست کامل مبلمان استیل 

طرح ایتالیا چوب گردو
سرویس ناهار خوری 6 نفره با میز
سرویس پذیرایی ۷ پارچه با 2 میز

میزها حکاکی شده با روکش شیشه
امکان فروش جداگانه ست ها

تلفن تماس: 
514 -883-6151 

sadeghinaazfeb1U

   

 شرکت خدمات ساختمانی مدرن
 ساختمان جسئی ي کلی وًسازی ي تعمیرات  

  اضافٍ کردن دیًار ي سريیس بُداشتی 

 وًسازی آشپسخاوٍ ي وصب کابیىت 
 وقاشی ساختمان، وصب اوًاع وردٌ َا 

 ش ي  پًوصب ي تعمیر اوًاع کاشی ي کف… 

 تکمیل زیرزمیه 

 4689 244 (514)            بازدید رایگان                                   

 

تعرفه هاي گروه هاي 
ارائه دهنده خدمات 
پزشكي بايد تابعي 
از حقوق و دستمزد 
ساير گروه هاي 
شغلي موجود در 
كشور باشد و در 
صورتي كه اين 
تناسب رعايت 
نشود اثرات منفي 
زيادي در نظام 
اقتصادي كشور 
خواهد داشت
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جدول عاديجدول ويژه

یک جدول با دو شرح
5131 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 

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

13

15 توهم مرگ
 كوچه بن بست و قديمي جنوب شهر در نيمه شب، آرام آرام رنگ سكوت و آرامش مي گرفت 

كه ناگهان صداي فرياد و ناله هاي دلخراش مرد جوان سكوت نيمه شب را شكست...

1614 شناسایي 58 گردنه خطرناك در جاده ها 
 با همكاري سازمان راهداري و حمل  و نقل جاده اي كشور، 58 گردنه مخاطره آميز شناسايي 

شده و هم اكنون در 50 مورد از اين گردنه ها، ايستگاه هواشناسي احداث شده است

نگاه دولت عراق بايد در مديريت منابع آب 
تغيير كند و اولويت اول را پس از تأمين آب 

شرب به تأمين و تخصيص آب مورد نياز براي 
احياي تاالب هاي خشك شده بدهد، همان 
كاري كه ايران هم اكنون در احياي تاالب 

هورالعظيم انجام مي دهد. ما اآلن حدود 5 تا 
7 متر مكعب در ثانيه حقابه تاالب هورالعظيم 

را تأمين مي كنيم و اين كار از طريق وزارت 
نيرو در حال انجام است و مي توان گفت بخش 

عمده عمليات احيا صورت پذيرفته است
صفحه 15 

 راهكارهاي ريز و درشت براي حل مشكل ريزگردها

ترافي��ك، آلودگ��ي هوا، 
آلودگ��ي صوتي، هزينه هاي 
ب��االي اجاره  خانه و حمل و 
نقل، آس��يب هاي اجتماعي 
و ده ه��ا مش��كل ديگ��ر 
گريبان پايتخت نش��ين ها را 
ب��ا بي رحمي گرفته اس��ت، 
حاال تصور كنيد در همهمه 
اين همه دغدغ��ه و نگراني 
و اس��ترس هاي روان��ي از 

مشكل نسبتًا جديدي هم خبر مي دهند كه شما را بيش از پيش نگران جسم 
خسته تان مي كند و آن چيزي نيست جز »ريزگردها«.

البته مي دانيم كه معضل ريزگردها فقط آس��مان و زمين كالنش��هر تهران 
را درنمي نوردد بلكه آسمان 23 استان ديگر را هم به الطاف خود مزين كرده 
اس��ت، اما مسئله مهم اين اس��ت كه اگر چاره اي براي اين موضوع انديشيده 

نشود فراگيري آن در آينده افزايش خواهد يافت.
اين ريزگردهاي ناخوانده كه از كش��ور عراق مس��ير خ��ود را براي ورود به 
كشور ما در پيش گرفته اند و در تابستان به علت كمبود بارندگي و گرماي هوا 
بيش از فصول ديگر س��ال خودنمايي مي كنند، گاهي اوقات دست كم گرفته 
مي شوند، البته ظاهراً چاره اي جز اين هم نداريم، چرا كه آنها كه بايد تدبيري 
اتخاذ كنند، دس��ت روي دست گذاشته اند و از مردم كه ابزاري و امكاني براي 

رويارويي ندارند، چه توقعي مي توان داشت.
ريزگردهاي ناميمون آن قدرها ريز هستند كه در چشم بر هم زدني بي محابا 
به سيستم تنفسي ما حمله ور مي شوند. كودكان به علت رشد ناكارآمد ريه ها و 
نوع تنفسي كه دارند بيشتر از ساير افراد در معرض حمالت ريوي قرار دارند و 
در مقابل اين ريزگردها حساس ترند، شك نكنيم در افرادي كه بيماري ريوي 
يا قلبي عروقي دارند ميزان مرگ و مير را افزايش مي دهد. البته فقط كودكان 
و بيماران نيس��تند كه با اين مش��كل درگير مي ش��وند بلكه افراد سالم هم با 
تنگي نفس، س��رفه، ترشحات خلطي، گرفتگي صدا و سينوزيت دست و پنجه 

نرم مي كنند.
فرسودگي و كيفيت پائين خودروها، تردد موتوسيكلت هاي فاقد استاندارد، 
پائين بودن كيفيت س��وخت از جمله عواملي اس��ت كه بر غلظت آالينده ها و 
آلودگ��ي هوا تأثي��ر قابل مالحظه اي مي گذارند، ح��اال ريزگردها را هم بر اين 
عوام��ل بيفزاييد، آنگاه مي بينيد كه ش��اخص آلودگي ه��وا روي كدام گزينه 

توقف مي كند. 
هر چند برخي از مسئوالن جدي گرفتن بحران ريزگردها را »سياه نمايي« 
قلم��داد مي كنن��د و با عينك خوش��بيني به اين مهمان وي��ژه! مي نگرند و از 
تش��كيل كميته اضطرار آلودگي هوا خ��ودداري مي كنند، اما واقعيت حكايت 
تلخي دارد كه به معني واقعي ريزگردهاي همس��ايه ما را با مشكالت رواني و 
جس��مي مواجه مي كند، اما در اين ميان تنها كساني كه مي توانند به حل اين 
مش��كل آن هم به طرق علمي از جمله مالچ پاش��ي و ريگ پاشي كمك كنند 

مسئوالن مربوطه هستند نه مردم.
نشستن و دس��ت روي دست گذاش��تن و به اميد قدم برداشتن مسئوالن 
كش��ور عراق بودن فقط حال و آينده ش��هروندان مان را به مخاطره مي اندازد 
كه ش��ايد خطرات آن فردا ما را به خودمان بياورد و آن وقت ديگر دير ش��ده 

باشد.

واگذاري 37 هزار واحد مسكوني به معلوالن و مددجویان در هفته دولت
 خدمات دولت مهرورز و هميشه خدوم در سال هاي اخير بي نظير بوده به طوري كه در 

اين سال ها توجه ويژه اي به معلوالن، مددجويان و قشرهاي مختلف شده است
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شهناز سلطاني

آيا مشكالت درماني با افزايش 
تعرفه پزشكي حل مي شود؟

یادداشت

 افقي:
1- از آثار خواج��ه عبداهلل انصاري- 

پرورش دهنده حيوانات اهلي
2- مگر- دريچ��ه بين بطن و دهليز 

چپ قلب- دوا
3- جهت- جاده هموار و ش��ن ريزي 

شده- روزگار- نخستين قوم ايراني
4- مكاني عمومي براي اس��تفاده از 
اينترنت- اس��ب تنومن��د- زيرخاك 

پنهان كردن
5- از لبني��ات پرمص��رف- پي��ك 

كاغذي- تاقچه بااليي
6- ضدداخل- امر به نوشتن- انتقال 

روح
7- لحظ��ه كوت��اه- كيس��ه پ��ول- 

نمايشنامه
8- بام دنيا- تش��كيالت سياس��ي- 
نوع��ي خ��ودرو- خانه انس��ان هاي 

نخستين
9- معك��وس- آماده، با اس��تعداد- 

رفوزه
10- خوش اخالقي، ادب- ماركي بر 

خودروهاي سنگين- گرو گذارنده
11- آبكي- جايگزين مناسب رنگ و 
كاغذ براي ديوار- پسوند نگاه دارنده

12- تكبر- انجام كاري برخالف ميل- 
وس��يله اي برقي جهت آم��اده كردن و 

گرم نگه داشتن چايي
13- پل- برداشت زنبور از گل- مقواي 

نازك- فتنه جو
14- حشره سمي- به صورت پيش بيني 

نشده، تصادفي- با داد آيد
15- ترسيده- دستگاه خودكار

 عمودي:
1- نقاب- از ش��يريني هاي مخصوص 

عيد نوروز در گيالن
2- دع��وا ب��راي خيرات آن نيس��ت- 

شريك، همدست- بالين
3- حرف همراهي- انديشه، 
س��گال- يار مداد- رس��ول 
خ��دا صل��ي اهلل علي��ه و آله 
فرم��ود: از... اجتناب كنيد، 
بدرس��تي كه آن ش��رك به 

خداست
4- از رش��ته هاي ورزشي- 

جمع وكيل- پژمرده
5- الگ��و- اندوه، مش��قت- 

مرتجع جدول
6- فرم��ان توقف- س��الح 
جنگج��وي قدي��م- دليل و 

حجت
7- بعض��ي ب��ه خش��خاش 
گذارند- جانشينان- به دنيا 

آمدن

8- شامل همه مي شود- نوعي طالق- 
زن پادشاه- نت چهارم

9- جويدن��ي تمام نش��دني- بي آبرو- 
برش سينمايي

10- اضطراب- پيمان نظامي آسيايي- 
كارد

11- جوي خون- گوناگوني- از عناصر 
شيميايي فلزي

12- مطابق روز- حنا- بينش، آگاهي
13- مي گذارن��د ت��ا در بند كش��ند- 
آس��وده از وضعي ناخوش��ايند- الفت- 

واحد تنيس
14- بيمارس��تاني در تهران- گردنده 

آسماني- بعد از قهر
15- به دام افتادن- هويج

 افقي:
1- هماتول��وژي- س��دي در اس��تان 

آذربايجان شرقي
2- ب��ه انواعي از گونه ه��اي يك گياه 
گويند كه با ش��رايط محيطي منطبق 
ش��ده و يا بازده آن را نس��بت به ديگر 
همگونه هايش��ان افزاي��ش داده ان��د- 

خوراك آبدار ايراني- در آن مكان
3- حرف يوناني- نام كوچك نخستين 
فضان��ورد- ش��هري در آرژانتين- هنر 

فرنگي
4- آوازي در دس��تگاه شور- از حبوب 

خوراكي- از گروه هاي خوني
5- گل س��رخ- زل زدن- نوعي رسوب 

زميني
6- گرانيت- افزوني نعمت- بسندگي
7- جنبش خفيف- چراغ- باگذشت

8- ديوار گلي- پيكار- قدم- همنشين 
برهمن

9- اث��ري از اوگوبت��ي ايتالياي��ي- 
خبرگ��زاري كش��ورمان- از ح��روف 

مقطعه قرآن
10- از بزرگتري��ن ش��ركت هاي 
توليدكننده رايانه و تجهيزات جنبي 
آن در دني��ا- ق��وم تركم��ن- مهتر و 

پيشوا
11- نوعي ش��يريني- خانه هاي كلبه 
مانن��د مناط��ق كوهس��تاني- چربي 

حيوان
12- مانع آب- تازه داماد- س��اندويچ 

گرم
13- نانجيب- س��نگ س��خت- شب 

اول زمستان- نويسنده كالغ
14- ض��رر- گياه��ي طب��ي از تيره 

بقوالت- شكاف باريك
15- مافي��اي ژاپ��ن- گياه��ي تلخ و 

خوشبو
 عمودي:

1- درخت��ي از تي��ره گرمس��يري- 
اتوماسيون

2- آگاهي- اختياري- دار فاني
3- رد پ��اي آب!- رودي در كرم��ان- 

گياهي صحرايي- قوچ
4- دوستان- قلعه- جديد

5- جنگ- جنس مدال سومي- مظهر 
الغري

6- اس��فنجي- نام پسر سهراب- نوعي 
آش

7- بسيار بد- رفتن با ناز- نام پسرانه
8- ضمي��ر بيگان��ه- تنه��ا و غري��ب- 

درختي هندي- مخفف گاه
9- فتنه انگي��زي- پاپوش 

سنتي- درخت تسبيح
10- آنتي��ك- اس��باب 
ورزش- اث��ري از ج��وزف 

اونيل )2008( 
11- سرخود- طايفه اي از 

هند و اروپايي- مزد
12- حرف شگفتي- عبث 
و بيهوده- نام يك شاهزاده 

ايراني
13- شهر صنعتي آلمان- 

پوشاننده- روزگار- باب
14- به كار بستن- از جان 

گذشته- نوعي از نمايش
15- سبك طبيعت گرايي- 

حيواني با شاخ هاي زيبا

حل جدول عادی شماره 5130

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 م ا م ا ش ي ن ظ ر ف ش و ي ي

2 ه ر ا س ت و ب ه م ن ا ع ت

3 ن ا ت ن ي م ا و ا ل ك ن

4 د ي م ا ت ت ر ب ت ن ي ك

5 س ه ب ر ر س ي ش ن ك ش ش

6 ي ش ا ر ب ن ك ا ف ي ن ا

7 م ن ع ك س ا د ا م س گ ا و

8 ك ي ل و ك ب ي ر ه ن ا ش ر

9 ا ل ه م د ا و ا ن و ر و ز

10 ن ي م ي ب د م س ت ب د ي

11 ي م ه ن ا خ ل خ ا ل د ز

12 ك ا ت ا ن م ي ت ي ب ا ي

13 ت ش ر و ر ا م ج ا س و س

14 د ر خ و ر خ ن ي ا س ي ر ت

15 ي ك ص د و ش ص ت و س و م ي ي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ت ل پ ر س ت و ه ا ي ع ا ش ق

2 و ا ك س د ش ا ن ل س و ت و

3 ك ت ي ر ا ت ك د ي ل م ا

4 س ي م ل چ ن ي ك و س ب د

5 و ن گ و ا ر ش د ي ر ك ا

6 پ ص ن د ل ي م ن ز ل ه ف

7 ل ي ف ا ن ل ا ن د ا س ا ن

8 ا و ر ه و ب گ ا ه ر ي ك ه

9 س ر ا ي ا س و ج ا ق ل ي د

10 م و ب و ر ت ا س و ي ي و

11 و ي خ ن ي م ت ف ر ق ل م

12 ز د ا س ا ل م ر ي ن ا و

13 ع ر ش ن ا ف ع ل و م ي ر

14 ا و ر س ت د ي ز ل ل و ي ي

15 ز ي س ت ش ن ا س ي ب ق ا ك ه

حل جدول ويژه شماره 5130

قاب فرش نفیس برای فروش
34 inches (height) 

X 40 inches (wide) 

•  50 رج گل ابریشم
 بافت تبریز،  چله نخ 

برای اطالعات بیشتر لطفا با شماره تلفن 
زیر تماس بگیرید:       )ناهید(

(514) 246-2556
azmay01U
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 Quebec Immigration
rules & procedures

The rules governing the in-
take and processing of ap-
plications for a certificat de 
sélection du Québec pertain 
to applications submitted 
by economic immigration 
candidates (permanent 
workers, investors, entre-
preneurs and self-employed 
workers).
The rules regarding the 
maximum number of ap-
plications that are received 
by the Ministère do not in 
any way reflect a change 
in Québec’s immigration 
objectives. By limiting the 
number of applications 
received, the Ministère is 
able to process a greater 
number of pending applica-
tions and reduce processing 
times.  
• If you have advanced 
intermediate knowledge of 
French demonstrated by 
a standardized test recog-
nized by the Ministère, 
your application is not sub-
ject to these rules and you 
can submit your application 
at any time until March 31, 
2017.
• • A maximum of 1330 
applications from foreign 
nationals from the People’s 
Republic of China, in-
cluding the administrative 
regions of Hong Kong and 
Macao, will be accepted. 
• • • You can submit your 
application at any time if 
you are in one or the other 
of the situations specified 
in the Permanent workers 
section.

Permanent workers
The use of the Mon projet 
Québec secure space is 
now mandatory for anyone 
submitting an application 
for a certificat de sélec-
tion du Québec (Québec 
selection certificate) under 
the Regular Skilled Worker 
Program.

 Maximum number of
applications
The intake of applications 
presented under the Regu-
lar Skilled Worker Program 
is postponed until the end 
of spring 2016.
Accordingly, applicants 
who have already created 
their Mon projet Québec 
account may submit their 
application between June 
13 and 20, 2016. The max-
imum number of applica-
tions to be received during 
this period will be raised to 
5,000.
When this number is 
reached, applicants who 
do not have an account 
may create one with a view 
to the next intake period. 
During this second period, 
the dates of which will 
be established later, the 
Ministère will also receive 
5,000 applications.

Priority processing
The following applica-
tions will receive priority 
processing:
•  applications submitted 
under the Programme de 
l’expérience québéboise 
(PEQ - Québec experience 
program);
•  applications that include 
a valid employment offer;
•  applications from can-
didates who earned points 
under the factor Area of 
training.

Investors
The maximum number of 
applications for a certificat 
de sélection du Québec that 
can be received under the 
Investor Program is 1900. 
Applications that exceed 
this limit will be returned.
Investor applicants who 
demonstrate, by means of 
a test recognized by the 
Ministère, that they have 
an advanced intermediate 
knowledge of French, are 

not subject to this maxi-
mum number of applica-
tions and can submit their 
application at any time. 
These applications will 
receive priority processing. 

Entrepreneurs
The maximum number of 
applications for a certificat 
de sélection du Québec 
that can be received under 
the Entrepreneur Program 
is 50. Applications that 
exceed this limit will be 
returned.
Entrepreneur applicants 
who demonstrate, by means 
of a test recognized by the 
Ministère, that they have 
an advanced intermediate 
knowledge of French, are 
not subject to this maxi-
mum number of applica-
tions and can submit their 
application at any time. 
These applications will 
receive priority processing.

Self-employed workers
The maximum number of 
applications for a certificat 
de sélection du Québec 
that can be received under 
the Self-employed workers 
Program is 50. Applications 
that exceed this limit will 
be returned.
The above information may 
be found on the Quebec 
Immigration website.

For more detailed infor-
mation, please contact our 
office at 
514-656-8178.

Keep safe, stay healthy and 
make sure laughter is in 
your everyday life. 
Maria Cottone
Regulated Canadian Immi-
gration Consultant 
Registered with Quebec 
Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

Immigration 66 آموزش عکاسی به زبان     . ..
خوش!

خطبه

نوشته »علی«، عکاس »استودیو فوتوبوک« 
و ادمین گروه فیسبوکی »همه چیز در مورد مونترآل«

معرفی قابلیت های پهپـاد Drone »فانتوم ۴«، 
DJI دوربین پرنده جدید شرکت

در ادامه و تکمیل مقاله »چشم خدا« 
در مورد پهپادها یا »Drone«، دوربین 
پرنده جالبی را که به تازگی وارد بازار 

شده معرفی مینمایم. 
تهیه این مقاله برای نگارنده بسادگی 
مقدور نبوده و پس از ثبت نام، انتظار 
فراوان، گذراندن دوره خلبانی پهپاد و 
نیز به قیمت خرید یکی از این اشیاء 

پرنده، آب خورده است! 
شرکت »دی جی آی« پس از کسب 
تجربه ســاخت فانتوم 2 و 3 و رفع 
نواقص ایــن دوربینها و چند دوربین 
دیگــر، به تازگی پهپاد »فانتوم 4« را 
وارد بازار کرده که ویژگیهای بســیار 

جالبی دارد. 
این دوربین پرنده بســیار هوشمند 
بوده و میتواند در بسیاری از موارد به 
صورت اتوماتیک عمل نموده و تصاویر 

بسیار جالبی به ما بدهد. 
کسانی که تا بحال با این دوربینهای 
پرنده کار کرده باشند، بخوبی میدانند 
که برخود با موانع، ســقوط و از بین 
رفتن پهپاد، اولین نگرانی هر اپراتور 

پهپاد میباشد. 
بــه عبارت دیگر، انجام یک اشــتباه 
کوچک کافیست که یک دوربین چند 
هزار دالری را به »عالم برزخ« فرستاده 
و یــا آن را »مفقود االثر« نماید! برای 
رفع نسبی این نقیصه، بخشهایی از 
عملکرد این دوربین در صورت انتخاب 
اپراتور، به صورت اتوماتیک و نسبتا بی 

خطر میباشد. 
اولیــن ویژگی جالب ایــن دوربین، 
تشخیص موانع در زمان پرواز میباشد. 
حســگرهای خاصی کــه در بخش 
جلویی و زیرین این پهپاد قرار گرفته 

اند، قادر به تشــخیص موانع بوده و 
در صورت اشــتباه اپراتور میتوانند از 
برخورد با آن و انهدام پهپاد جلوگیری 
نماید. البته دید این حسگرها محدود 
بوده و در قسمتهای باالیی، پشتی و 

چپ و راست دوربین وجود ندارند. 
بنابراین احتمال برخورد و ســقوط 
پهپاد از این زوایا هنــوز وجود دارد. 
از عـُلمای »پهپادباز« توصیه  برخی 
کرده اند که در شب به حسگرهای این 
پهپاد اعتمــاد نکرده و حتی المقدور 

پرواز ننماییم. 
همچنین احتمال برخــورد پهپاد با 
موانع کوچک مثــل کابلهای برق و 
شاخه های کوچک درختان در طول 

روز نیز وجود دارد. 
ویژگی بعدی این پهپاد آن است که 
ســرعت باالی آن بوده و میتواند در 
وضعیت »اسپرت« تا 72 کیلومتر در 

ساعت پرواز و فیلمبرداری نماید. 
دوربین کوچــک و منحصر بفردی 
که بــر روی این پهپاد نصب شــده 
است، قادر به عکاسی و فیلمبرداری 
بوده و میتوانــد در وضعیت 4K و با 
کیفیت باال فیلمبرداری و در صورت 
عکسبرداری تا وضوح 12 مگاپیکسل 

به ما تصویر بدهد. 
لرزه گیر و ژیروسکوپ نوع »گیمبال« 
که دوربین بر روی آن نصب شده به 
ما این امــکان را میدهد که دوربین 
همیشه در جهت خاصی ثابت مانده 
و لرزه های پهپاد به آن منتقل نشود. 
این ویژگی بسیار حائز اهمیت بوده و 
باعث میشود که ویدئوهای حاصل از 
آن همگی بدون لرزه، بسیار چشم نواز 

و حرفه ای باشند. 
فرستنده ویدئویی »فانتوم 
4« ایــن امــکان را به ما 
میدهد که در تمام طول 
تصاویر  بتوانیــم  پــرواز 
دریافتی را بــر روی یک 
»تبلت« یا تلفن هوشمند 
در آِن واحد مشــاهده و 
پرنده را از روی آن کنترل 

نماییم. 
ســازنده  شــرکت  البته 
توصیه کرده که در جاهایی 
تصویربــرداری کنیم که 
میدان  در  پرنده  همیشه 
دید ما قرار داشــته و به 

)زنده(دریافتی  »الیو«  تصاویر 
بر روی »تبلت« اعتماد نکنیم! 
 GPS ایــن پهپاد مجهز بــه
بــوده و پیــش فرضهایی بر 
روی ایــن دوربین وجود دارد 
که چنانچــه در زمان پرواز از 
اپراتور خارج  محدوده کنترل 
شــود، به صورت اتوماتیک و 
بدون برخود با هیچ مانعی، به 
محلی که از آن به پرواز درآمده 

بازگردد. 
عالوه بر آن برای افراد مبتدی 
که هیــچ تجربــه ای با این 
گونــه ادوات عکس بــرداری و 
فیلمبرداری ندارند، قابلتهایی در این 
دوربین تعبیه شــده که عمل صعود 
ابتدایــی و نیــز فرود را بــه صورت 

اتوماتیک و بدون خطر انجام دهد. 
این پهپاد قادر است همانند هلیکوپتر 
در هوا و در ارتفاعی که برای آن تعیین 
میکنیم، ثابت مانده و از سوژه خاصی 
تصویــر برداری کند. میتوان آن را به 
گونه ای تنظیم کــرد در هوا به دور 
سوژه خاصی بگردد و از تمام زوایای 

آن ویدئو تهیه کند. 
همچنین میتوان سوژه متحرکی را 
بــرای دوربین تعریف کرد تا دوربین 
آن سوژه را بصورت اتوماتیک تعقیب 
نماید. همچنین میتوان آنرا بر روی 
سوژه ای، عمود و ثابت نگه داشت و 
با چرخاندن دوربین به سمت پایین،  
تصاویری از زاویه 90 درجه تهیه کرد. 
از دیگر ویژگی های جالب و منحصر 
بفرد این دوربین این است که میتوانیم 
یک نقطه بــر روی تصویر موجود بر 
»تبلت« را لمس کرده و دوربین را به 

آن نقطه بفرستیم. 
این دوربین قادر است به سمت عقب، 
جلو، چپ و راســت پرواز کرده و در 
تمام مدت پرواز برایمان تصویربرداری 

کند. 
همچنین قادر است در موقعیتهایی که 
به صورت ثابت در هوا قرار گرفته، به 
سمت چپ و راست خود در وضعیت 
درجا بچرخد و نماهای جالبی برایمان 

ارسال کند. 
ـرد پــروازی این پرنــده در حد 5  بـُ
کیلومتر بوده و از این لحاظ بســیار 

جالب توجه است. 
باتری این دوربین نیز از نوع هوشمند 
بوده و قابلیتهای فراوانی دارد. مطابق 
اعالم شرکت سازنده این باتری قادر 
است پرنده را به مدت 28 دقیقه در 

هوا نگهدارد. 
همچنین ویژگی دیگــر این باتری 
آن است که چنانچه پس از گذشت 
چندین روز از باتری اســتفاده نشود، 
میتوان طــوری برنامــه ریزی کرد 
که پس از گذشــت مدت مشخصی 
که برای آن تعییــن میکنیم، بطور 
اتوماتیک تخلیه شده تا همیشه سالم 

باقی بماند. 
قوانین، اصول ایمنی و ضوابط استفاده 
از این پهپادها بســیار متعدد، دارای 
تبصره های فراوان بوده و از حوصله 

این مطلب خارج است. 
یادآوردنی اســت به دالیل امنیتی، 
پرواز پهپاد در محدوده زندانها و نیز در 
شعاع 9 کیلومتری فرودگاهها ممنوع 

میباشد. 

•

تلفن استودیو فوتوبوک: 
(514) 984-8944

WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM   

استودیو فوتوبوک در فیسبوک:   
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1

STUDIO.PHOTOBOOK  :اینستاگرام

تهیه، مونتاژ، رتوش و چاپ پرتره 
در ابعاد 8 و نیم در 11 اینچ 
با لباس های استایل قدیمی 
و یا محلی ایران در استودیو، 

به مبلغ 50 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.

اسپشیال این شماره:
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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 Double pizza نامی شناخته شده لزای آن فولی les ailes en folie نامی جدید و پرهیجان است 

بهای امتیاز: 2000 دالر که در صنایع غذای، مناسبت ترین رقم می نباشد 
البته برای مدت زمان محدود، این رقم تخفیف داده شده و بنابراین هیچگونه بهای امتیاز پرداخت نخواهید کرد 

میزان سرمایه گذاری:  بطور تقریبی بین 200 هزار تا 250 هزار دالر 
سرمایه مورد نیاز: مبلغ تقریبی 100 هزار دالر که سرمایه در گردش را نیز شامل می شود 

حق االمتیـاز:   5 %  در نوع خود کمترین میزان در این صنعت است 
هزینه تبلیغات:  5 %  که بواسطه  تبلیغات در رادیو، تلویزیون و جراید توسط بخش بازاریابی 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 در ب منازل قابل برگشت خواهد بود. 
ادغام این دو نام برتر باعث ازدیاد رفت و آمد به رستوران و نیز افزایش آمار مشتریان خواهد بود. 

بعنوان صاحب امتیاز، شما امکان تحویل دو نوع از محبوب ترین انواع غذاهای قابل تحویل درب منازل )پیتزا و بال مرغ( 
را خواهید داشت.  

دبل پیتزا و لزای آن فولی هر دو از یک شماره تلفن مرکزی مشترک برای دریافت سفارشات مشتریان استفاده می 
کنند. 

مرکز تلفن ما سفارشات را به نزدیک ترین شعبه رستوران در مناطق تعیین شده ارسال می نماید. 
ادغام  دو نام برتر در یک مکان رمز موفقیت است 

کلیه هزینه های ثابت از قبیل اجاره بها، خرید تجهیزات، تلفن، اینترنت، یونیفوریم کارکنان، حق الزحمه راننده جهت 
تحویل غذا درب منازل، هزینه چاپ منوی غذا، هزینه پست و سایر هزینه های مشابه یکسان خواهد بود. 

با ادغام یک نام دیگر، امکان فروش نیز دو برابر خواهد شد.

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

Double pizza is proud recipient of the 
consumer choice award, every year since 

2005  for last 10 years.

• Car insurance
• House insurance
• Commercial insurance
• All other insurance needs

مشاورین ما به زبان شیرین فارسی حرف می زنند: 
همین امروز با تماس بگیرید

 ایرانیان عزیز، خرید بیمه از ما، 

25%
به سود شماست 

کلیــه نیازهای بیمه شما 

 بیمه جتاری    بیمه اتومبیل  بیمه خانه 

___________________________________________

7572 Côte-de-Liesses 
St-Laurent (Québec) H4T 1E7

www.happybroker.ca
Phone: 514-999-8098

Happy Broker شرکت بیمه

up to 
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ادامه...   << ادامه از صفحه: 30

کانادا، گریزگاه امن چینی  های پولدار 
 اندی گو، پســر 18 ساله چینی 
اســت که بــه کانــادا مهاجرت 
کرده اســت. او عاشق رانندگی با 
المبورگینی اوراکان خود است و 
جالب اینکه اصال دلش نمی خواهد 
اجازه اســتفاده از خودرویش را به 

برادر دوقلویش انکی بدهد. 
 به گفته »گو« که در رشته اقتصاد 
 British( دانشگاه بریتیش کلمبیا
Columbia(  درس می خوانــد، او 
این خــودروی لوکس را که 360 
هزار دالر کانادا قیمت دارد، سال 
گذشــته از پــدرش هدیه گرفته 
است. پدر اندی بین شهر ونکوور 
کانادا و اســتان شانشی چین در 
مسافرت اســت و ثروتش را از راه 

زغال سنگ به دست آورده است. 
این خودرو بیشتر از اینکه کاربردی 
باشــد، لوکس اســت. انــدی با 
ناراحتی می گوید: »من کوله پشتی، 
کتاب های درسی و لباس هایی را 
که از خشکشویی می گیرم، به زور 

در این خودرو جا می دهم!«
این البته تمام ماجرا برای گو نیست 
چون به گفته خودش یک بار پلیس 
او را نگه داشته تا فقط خودرویش 

را تماشا کند.
به گــزارش اقتصادآنالین، رشــد 
اقتصادی چین رعیت های  سریع 
این کشــور را به میلیاردر تبدیل 

کرده است. 
پولدار  از چینی هــای  بســیاری 
به شــدت عالقه مند به فرستادن 
خانواده هایشان به غرب و تامین آنها 
از هر نظر هستند. در غرب ازنظر 
آنها قانون حــرف اول را می زند، 
هوا تمیز اســت و مدارس خوب 
آسایش ذهنی برای فرزندان شان 
به همراه دارند.غرب به ویژه برای آن 
دسته از پولدارهای چینی مناسب 
است که می خواهند از بررسی های 
موشــکافانه حزب کمونیســت و 
کمپین های ضد فســاد که صدها 
پولدار و قدرتمنــد را روانه زندان 

کرده، درامان باشند.
کانــادا بــا ارز نســبتا ضعیف و 
سیاســت های مهاجرتــی باز به 
مقصد  مهم تریــن  و  نخســتین 
پولدارهای  یــک درصــد  نهایی 
چینی تبدیل شده است. براساس 
آمارهای منتشرشده ازسوی دولت، 
از سال 2005 تا 2012، دست کم 
37هزار میلیونــر چینی از برنامه 
ســرمایه گذاران مهاجر که اکنون 
دیگر وجود ندارد، نفع بردند و به 
شهروند دائمی اســتان بریتیش 

کلمبیا تبدیل شــدند که ونکوور 
یکی از شهرهای آن است. باتوجه 
به آمــار دولت، تعداد چینی ها در 
نفری  منطقه شهری 3/2میلیون 

بریتیــش کلمبیا در 
حال افزایش اســت. 
آمار چینی های مقیم 
کانادا در سال 1981 
کمتر از 7درصد بود 
اما در ســال 2011 
به بیش از 18درصد 

افزایش یافت.
کانادایی  شــهروندان  از  بسیاری 
می گویند سیل سرمایه چینی ها 
باعــث بحران تامین مســکن در 
این کشــور شده اســت. براساس 
بررسی انجام شده از سوی شرکت 
که سال   Demographia مشاوره
جاری میالدی انجام شد، ونکوور 
گران ترین شهر کانادا برای خرید 
خانه است. براساس آمارهای نهاد 
رســمی امالک در ونکوور بزرگ، 
میانگین قیمت یک خانه ویالیی 
در ونکــوور بــزرگ، بزرگ ترین 
منطقه مسکونی بریتیش کلمبیا، 
از ســال 2005 تا 2015 بیش از 
دوبرابر افزایــش یافت و به حدود 
6/1 میلیون دالر کانادا معادل 2/1 

میلیون دالر آمریکا رسید.
ساکنان ونکوور از افزایش خریداران 
خارجی پولدار امالک و صاحبان 
همیشــه غایب خانه ها که عمدتا 
چینی هستند، در این شهر ناراحتند. 
آنها اعتراض هایی را در شبکه های 
اجتماعی شروع کرده اند. کمپین 
 DontHave1Million# توئیتری 
یکی از این کمپین های اعتراضی 
در شــبکه های اجتماعی اســت. 
دولت محلی امسال موافقت کرد 
که ردیابی صاحبان خارجی امالک 
را در واکنــش به تقاضای مردم از 
مقامات محلی آغاز کند.  این خشم 
البته اثر کمی بر زندگی پرزرق وبرق 
چینی های ثروتمند ونکورر داشته 
اســت. برای تازه واردهایی که پول 
برای شان اصال مطرح نیست، پس 
از خرید خانه، خریــد خودرو در 

اولویت دوم است.
تعــداد زیــادی از نمایندگی های 
خودروهــای لوکــس در کانــادا 
اســتخدام  چینــی  کارمنــدان 
می کنند تا بتوانند پول شهروندان 
چشم بادامی ونکوور را جذب خود 
کنند. براســاس آمارهای رسمی 
شرکت بیمه بریتیش کلمبیا، در 
ســال 2015، در منطقه شهری 

ونکوور 2500 خــودرو با قیمت 
بیش از 150هــزار دالر به صورت  
ثبت شده وجود داشت که نسبت 
به 1300 خودرو در ســال 2009 
افزایش چشــمگیری 

یافت.
بســیاری از صاحبان 
خودروهــای  جــوان 
در  را  سوپراســپورت 
  fuerdai کانادا به عنوان
می شناســند که یک 
از  ماندارین،  اصطالح 
جمله زبان های چینی، به معنای 
»نسل دوم پولدارها« است. در چین 
که پولدارها به شــکل گسترده ای 
فاسد و مادی گرا شناخته می شوند، 
این اصطالح ترکیبی از تمسخر، 
تحقیر و حسادت را نشان می دهد.  
گاهی اوقات عشــق سرعت باعث 
دردسر می شــود. در سال 2011 
پلیــس 13 المبورگینی، مازراتی 
و چند خــودروی دیگر لوکس را 
که 2میلیون دالر قیمت داشتند، 
به خاطر راه انداختن کورس سرعت 
و داشتن ســرعت 125 مایل در 
ســاعت در بزرگــراه  توقیف کرد. 
از اعضای  رانندگان این خودروها 
یک باشــگاه چینــی خودروهای 
اســپورت بودند و همگی کمتر از 

21 سال سن داشتند.
به خاطــر واردات بــاال و مالیات 
اجناس لوکس در چین، خودروهای 
اغلب  سوپراســپورت در کانــادا 
50درصد ارزان تر هستند. چینی ها 
همچنین در کانادا موظف نیستند 
به همه توضیح دهند که ثروت شان 
را از کجا آورده اند.  شی یی، صاحب 
27 ســاله یکی از نمایندگی های 
خودروهای لوکس در کانادا است 
که نیــاز خانواده های مرفه چینی 
به خودروی سوپرلوکس را تامین 
می کنــد. او می گوید: »در ونکوور 
تعداد زیــادی از فرزندان مقامات 
فاسد چینی زندگی می کنند. اینجا 
آنها می توانند ثروت شــان را به رخ  

بکشند.«
برخــی مهاجــران چینــی فکر 
می کنند که خودروی سوپراسپورت 
است  فقیرانه ای  ســرمایه گذاری 
چون ارزش خودرو در طول زمان 
کاهــش می یابد. برخــی از آنها 
ترجیح می دهند پول شان را برای 
خرید دو ساعت مچی لوکس یا دو 
قطعه الماس صرف کنند و سراغ 

خودروهای لوکس نروند.

رشد سریع 
اقتصادی چین 
رعیت های این 

کشور را به میلیاردر 
تبدیل کرده است.

دونالد ترامپ: هم پیمانان آمریکا باید سهم 
بیشتری در دفاع از خود بپردازند

29 آوریل- به دنبال پیروزی 
پنج  مقدماتی  انتخابات  در 
ایالت شــمال شرقی ایاالت 
پیشــتاز  داوطلب  متحده، 
برای  جمهوریخــواه  حزب 
ریاســت  انتخابات  نامزدی 
جمهــوری آینــده آمریکا 
اولویت هــای  تشــریح  در 
سیاست خارجی خود گفت، 
همپیمانان واشنگتن را وادار 
خواهد کرد بار بیشــتری از 
هزینه های دفاعی خود را به 

دوش بکشند.
دونالد ترامپ که با پیروزی 
در چهارمین "ســه شنبه 
بزرگ" به رقابــت با نامزد 
نهایی حــزب دموکرات در 
انتخابات هشتم نوامبر سال 
جاری امیدوارتر شده است، 
روز چهارشنبه در سخنانی 
رئیــس  از  واشــنگتن  در 
آمریکا  کنونــی  جمهوری 
انتقاد کرد و گفت سیاست 
خارجی بــاراک اوباما باعث 

شده است چین از آمریکا پیشی 
بگیرد.

وی بــا این وعده کــه در صورت 
راهیابی به کاخ ســفید "سیاست 
خارجی آمریــکا را از زنگ زدگی 
خواهــد زدود،" بــه روابط تیره 
واشنگتن و مسکو به دالیل متعدد، 
از جمله نقش روســیه در بحران 
اوکراین و حمایت از دولت بشــار 
اسد در سوریه، اشاره کرد و گفت 
"برطرف کردن تنش ها با روسیه از 

موضع قدرت، امکان پذیر است."
به گزارش خبرگزاری رویترز، این 

ســرمایه دار نیویورکی همچنین 
گفــت که خواســتار برگــزاری 
نشســت های جداگانه ســازمان 
پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( با 
همپیمانان آســیایی آن در سطح 
سران خواهد شد، تا درباره ایجاد 
"موازنه مجدد" در تعهدات ایاالت 
متحده به تامین امنیت آنها بحث و 

گفت وگو شود.
به عقیده آقای ترامپ، همپیمانان 
آمریکا از چتر امنیتی ایاالت متحده 
بهره برده انــد، اما هزینه منصفانه 
بــرای ســهم خــود را پرداخت 

نکرده اند: 
"کشورهایی که ما از آنها دفاع 
می کنیم بایــد هزینه این دفاع 
را بپردازنــد. در غیر این صورت 
آمریکا باید آماده باشد که بگذارد 
کشورهایشان  از  خودشان  آنها 
دفاع کننــد. گزینــه دیگری 

نداریم."
وی که هیچ فرصتــی را برای 
انتقاد از سیاســت های رئیس 
جمهــوری دموکــرات ایاالت 
متحده از دســت نمی دهد، در 
ســخنرانی امروز خود بار دیگر 
ایــن انتقاد را مطــرح کرد که 
دولت باراک اوباما تاکنون موفق 
به شکست گروه افراطی موسوم 
به "دولت اســالمی" یا داعش 

نشده است.
او که معموال در سخنرانی های 
خود از نوشته استفاده نمی کند، 
امروز از روی متنی که از پیش 
تهیه شده بود سخنرانی کرد؛ که 
به عقیده رویترز، نشان دهنده 
عزم او برای جلب بیشــتر آرای 
جمهوریخواهان و تضمین کسب 

نامزدی نهایی این حزب است.
با وجود آن کــه دونالد ترامپ تا 
کنون پیشــتاز رقابت های درون 
حزبی جمهوریخواهان بوده است، 
اما برخی اظهارنظرهای جنجالی 
و ســنت شــکنی های او موجب 
نارضایتی در بدنه حزب شده است؛ 
به نحوی که گزارش شده آنها در 
تالش برای جلوگیری از نامزدی او 

هستند.
•

خبـر ... 

اگر ریشه های تاکید نظام بر حجاب 
را وارسی کنیم، شاید به آیت الله 
موحدی کرمانی حق بدهیم. حتی 
اگر مردم انگیزه سیاسی هم نداشته 
باشند، آسیبی که به نظام می رسد، 
بیشتر سیاسی است. نظام اسالمی، 
همانگونه که از نام اش معلوم است، 
بــرای دوام و بقــای خود نیازمند 
مشروعیت دینی اســت. در واقع، 
پشت مشــروعیت سیاسی نظام 
)یا دست کم بخش عمده آن( به 

مشروعیت دینی گرم است. 
از طرفی دیگر، نبود ظاهر اسالمی، 
به بدترین شکل ممکن، وزن دینی 

جامعه و حکومت را کم می کند.
در این جمله دقت کنید: »آزادی 
که فردی داشته باشد و وزن نظام 
را پایین بیاورد و خون شــهدا را 

هتک کند، ممنوع است.« 
بدین ترتیب، ظاهرا ریشه ماجرا، 
بیشــتر در مشــروعیت سیاسی 
است و خشم سران نظام اسالمی 
از کم حجابی، تا حــدود زیادی از 
سیاســت آب می خورد تا مذهب 
و انگیزه هــای دینی. و شــاید به 
همین دلیل است که علم الهدی 
در خطبه های نماز جمعه همین 
هفتــه گذشــته مشــهد گفت: 

»کلیدواژه امنیت اجتماعی، مقابله 
با بی حجابی است.«

2ـ فلسفه ی وجودی نظام
در این چند دهه، منابع انسانی و 
طبیعی، میراث فرهنگی و اعتبار 
جهانی ایران به سختی لطمه دیده. 
ایران چند ده ســال از کشورهای 
همتراز خود در عرصه های مختلف 
عقب افتاده. برخی از این آسیب ها 
به هیچ وجه جبران پذیر نیستند. 
تنهــا دســتاوردهایی کــه نظام 
می توانــد بر آن دســت بگذارد و 
فلسفه وجودی خود را توجیه کند، 

موضوعات دینی است.
بدین رو است که مسئوالن نظام 
اسالمی نه فقط در مسئله حجاب 
بلکه در هر مسئله مرتبط با دین، 
ســنگ تمام می گذارند. آن ها، به 
مقابر امامزاده ها و آبادانی مساجدی 
مانند جمکران قم خوب می رسند، 
بودجــه مراجع و مراکــز دینی را 
در هر شــرایطی فراهم و پرداخت 
می کنند و جشن و عزای مذهبی 
مانند اربعین حسینی در عراق را 
البته همه  بسیار بزرگ می دارند. 
این ها مشــروط به آن اســت که 
موضوع مذهبی مورد نظر، تظاهر، 
نمود و ظهور خوبی در چشم مردم 

منطقه و ایران داشته باشد.
3ـ عامـل روانی

در کنار عامل سیاسی، عامل روانی 
و ُبعد شخصی مسئله را نباید نادیده 
گرفت. مراجــع دینی و روحانیان 
صاحب منصب در ایــران، از مردم 
توقع فرمانبرداری دارند. نافرمانی 
علنی مردمـ  به خصوص زنانـ  بر 
آن ها سخت و بلکه عجیب و مایه ی 

عصبانیت است. 
بسیاری از این روحانیان، علی رغم 
منصب باال، هنوز از اوضاع و احوال 
جهان بی اطالع اند و یقین دارند که 
به راستی، یگانه مالک حقیقت اند. 
آن ها حکیمانه بودن باورها و نظرات 
خود را بدیهــی می دانند و بدین 
رو، نافرمانــی را تحمل نمی کنند 
و حتی تعجــب می کنند که چرا 

حرف هایشان خوانده نمی شود. 
در همین هفته پیش امام جمعه 
تهران درباره نمایشگاه کتاب تهران 
سخنی گفت که نشــان از میزان 

اطالعات و طرز فکر او دارد:
»در این نمایشــگاه از کشورهای 
مختلف کتاب وارد کشور می کنند 
و کشورها فرهنگشان را این طور به 
کشور ما تزریق می کنند، مسئوالن 
حواسشان باشد که اگر یک کتابی 

گمراه کننده بود و جوان به خانه 
برد و خانواده اش نیز گمراه شد شما 
تا قیامت گرفتار این گناه خواهید 
بود… ما نمی خواهیم با نمایشگاه 
کتاب پز دهیــم، باالخره خدا به 
انســان عقل داده اســت، درهای 
ورودی را برای کتاب ها باز کنیم، 
تا کجا این کتابهای گمراه کننده 
کشور ما را از حقیقت دور کند؟ … 
توصیه می کنم عده ای کارشناس و 
آشنا به فرهنگ غلط ضداسالمی 
را مأمور کنیم که کتاب هایی را که 
به نمایشگاه وارد می شود بررسی 
کنند و اجازه ندهیم این کتابهای 
ضداسالمی و خدا وارد کشور شود. 

آیا این حرِف بدی است!؟«

نکته ای دیگر را هم می توان ذیل 
عامل روانی بررسی کرد: 

هــر گاه نظام اســالمی بــر اثر 
اجبــاری در یک  عقب نشــینی 
عرصه، احســاس کمبود هژمونی 
و اقتدار کرده، برای جبران آن در 
عرصه هایی که دست او کامال در 
آن ها باز است حضور و وجود خود 
را بیشــتر و پررنگ تر کرده. نباید 
فراموش کرد کــه موضوع آزادی 
انتخاب پوشــش و برخی دیگر از 
حقوق اجتماعی مردم، از دسترس 
فشــارهای جهانــی و بین المللی 
بیرون اســت و بیانیه ها و اقدامات 
حقوق بشری، در این باره، همواره 
تنها حالت توصیه و اظهار نگرانی 

داشته اند و هیچ گاه به گونه واقعی 
نظام اسالمی را زیر فشار نبرده اند. 

بدین ترتیب، در هر عقب نشینِی 
جمهوری اســالمی در موضوعی 
مانند هسته ای یا شکست انتخاباتی 
و یا روی کار آمدن مغضوبان نظام 
با رأی مــردم، باید منتظر اعمال 
فشارهایی از قبیل توسعه گشت 
ارشاد و راه انداختن مأمور مخفی 
کنتــرل اخالقی بود کــه هزینه 
چندانی هم برای حکومت ندارد. 
در واقــع، گویا مســئله حجاب و 
پوشش زنان ایرانی، همان دیواری 
است که در ایران چیزی کوتاه تر از 

آن نیست.
•
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جشن روز کانادا
فراخوان گروه همبستگی ایرانیان

از تمامی ایرانیان، بویژه نوجوانان که لباس های محلی شهرهای گوناگون ایران را دارند 
و مایل به شرکت در این همایش بزرگ فرهنگی،

که در نخستین روز جوالی در خیابان سنت کاترین مونتریال برگزار می شود، می باشند، 
تقاضا می شود  با شماره تلفن های زیر تماس گرفته، 

تا به یاری یکدیگرآنچه که بخشی از فرهنگ ایران زمین است را به نمایش بگذاریم
 514-325-3012               |               514-808-5070

 Canada day parade
Montreal 

2016



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 
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since 
1993

  گوشت گوسفند تازه، گوساله، 
مرغ، انواع چای مساله جات، ترشیجات،    

مرباجات و شیرینی جات، انواع برنج باسماتی،
 میوه جات خشک 

 حواله پولی سریع و
مطمئن  در افغانستان و

پاکستان پذیرفته میشود.  
 انواع ظروف 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 
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بهروز
باباخانی

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

مشاور رمسی وام مسکن 
    اخذ وام برای افراد خوداشتغال 

 اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب 
 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری 

    متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود 

فرزین 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
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5600 - Upper Lachine 
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مترو واندوم- اتوبوس 90 -104
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