
آژانس مسافرتی هما مهر

RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

________________
6195 ST-JACQUES W.   |   Tel.: (514) 585-2029

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 1280
25  مرداد  1395 

1280
___________
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(
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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

ترجمه شفاهى 

نغمه سـروران 

nsarvaran@hotmail.com

Heart of Downtown
279 Sherbrooke West
Office 205, Montreal (QC)
H2X 1Y2

514 889 8765
Office: 514 285 1637

عضو رسمى انجمن مترجمان كبك و آنتاريو و شوراى مترجمان كانادا 

تنظيم دعوتنامه و تكميل فرم هاى رسمى 
تأييد امضاء و كپى برابر اصل ترجمه و تأييد مدارك 

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
9515  Lasalle Boul. Lasalle
office: 514-364-3315
meslami@sutton.com

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

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

Westmount H3Z 3J8

514-439-8501

970$ایران از:   ص:  40

هشدار منتظری 

در مورد آینده 

کشور؛ آینده ای 

که امروز است!
راز قهرمانی که به رکورد دو هزار 

ساله املپیک رسید
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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 July 1, 2016 and August 31, 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 
36 740$

+ 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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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

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 

construction 

August 2016

بـرج   2 
ساخت و ساز: 

آگوست  2016 

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

 شانس خود را امتحان کنید!

  "یک بلیت رفت و برگشــت ایران"

--------------------
مسابقه عکاسی

 در 

 رستوران آنیکس

به بهرتین عکس انداخته شده در محیط رستوران آنیکس

 به قید قرعه، این جایزه اهدا میشود!

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

شامره ویژه عکس شام، روی رسید غذایتان درج خواهد شد.

لذا پس از انداخنت عکس، هامن لحظه شامره ویژه خود را از ما بخواهید تا عکس 

شام در مسابقه رشکت داده شود. رسید خود را تا زمان قرعه کشی نزد خود نگه 

دارید.

---------------------
* مهلت رشکت در مسابقه:

 20 جوالی تا 20 دسامرب

2016 

Tel: 514-585-2029

6195 St-Jacques west

H4B 1T7

رامین عباسى
        نامى آشنا 

       و مورد اطمینان:   
        در خدمت جامعه ایرانى

• قبل از امضاى قرارداد هر نوع 
اتومبیل TOYOTA با من متاس بگیرید 

• قیمت هاى استثنائى براى صاحبان تاكسی 
• براى دریافت بهترین نرخ بهره

             و قیمت با من متاس بگیرید:

Ile perrot Toyota 
2100 Blv. du Traversier 
Pincourt   QC J7W 0K8

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

ـــــ
اخذ وام بانكى 

با بهترین نرخ براى 
اتومبیل هاى دست دوم 

از بانک هاى معتبر كانادا

ــــــــــ
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2016 RAV4 SE 2016 Corolla S

*Offers apply to 2016 Corolla CE / 2016 RAV4 FWD 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 

5,000MONTH

$169*
LEASE FROM LEASE FROM

$281*

MONTH

GET UP TO 

5,000
MILES 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 كلیه 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.

 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  

فروشنده مجاز الستیــــک در مونتریال کانادا 

 ص: 17

حراج رقابت ناپذیر الستیک 

مهدی بنکدارزاده 
در خدمت 
هموطنان عزیز 

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

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

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

بهترین انتخاب برای خرید تویوتای شمابهترین انتخاب برای خرید تویوتای شما
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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

جمعه: خورش بادمجان   و قیمه 
شنبه: قورمه سبزی 

یکشنبه: باقالی پلو  با ماهیچه 

با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا كس نَبرد گمان كه پیکار گسست،

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

                                                      م. آزرم

ایران... 

no.  1280
Vol. 23,  Aug. 15,  2016

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

منتشر می شود 
 نشر:  پیوند 

ویراستار: م.رحیمیان 
آگهی: پیوند

514-996-9692
FAX: 514-342-9574

PAIVAND
Published: since1993
BIWEEKLY NEWSPAPER

for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto, 

Victoria, Calgary & Vancouver) 

Mailing Address: 
6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC H4B 1L8

 
514-996-9692

Email: 
info@paivand.ca
www.paivand.ca
FACEBOOK: 

paivand.montreal
■ پیوند در ونکوور 

هرهفته منتشر می شود:
Vancouver: 

Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN
------------------------

     با نوشته های چاپ شده است.  •  پیوند جویای دیدگاه های متفاوت 
• پیوند در ویرایش نوشته ها )با حفظ 

     دیدگاه نویسنده( آزاد است.    
•  نظرات چاپ شده لزوما بیانگــر 

     دیدگاه های پیوند نیست. 
• پیوند از درج نامه های فاقد نام و 
    نشانی و نوشتارهای توهین آمیز 

    معذور است.  
•  نقل نوشته ها - با ذکر ماخذ - 

    آزاد است.   
• استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست. 

■ توضیــح مهم   1 
آخــــرین مهلت!
برای تغییر آگهــی ها حداقل 

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

 ■ توضیــح مهم   2
به دلیل هماهنگی، شماره گذاری 

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

می یابد،( تنظیم می شود. 
_________

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

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

MSWORD فارسی تایپ،  سپس ایمیل 
کنید..

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

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

& all Major Cities 
Ottawa, Toronto, Vancouver 

لوگوی پیوندو زربرگ ®
کار استاد علی اصغر معصومی 

)هنرمند و نقاش فقید(
www.aliasgharmassoumi.net

NEED A MORTGAGE?
Don’t worry I can help!!
REFUSED BY YOUR BANK?
Has your financial institution refused to give you a mortgage? 
Whatever the reasons, there is a solution and product out there for you.  
Whether you’ve gone bankrupt, had explicable late payments, excessive debt, a 
divorce, lost your job or something else, I have the expertise to find the financing 
solution or product that suits your needs.

DEBT CONSOLIDATION
Are you drowning in debt and the end of the month is fast approaching?  Are you 
starting to fall behind and need money to breathe again?  No worries, you  can 
use the increased value (equity) of your home to consolidate your debt and reduce 
your payments!!

REFINANCING
   •  For debt consolidation
   •  To get a better interest rate
   •  Renovation projects;
   •  Further invest
   •  Buying other real estate;

Call today to take advantage of this service!!

Tel: 514-995-7783
FAX 514-879-0727   |      kouros_sadri@yahoo.ca

اخـــذ وام 
آیا صاحب خانه هستید و به یکی از موارد زیر نیاز دارید: 

• اخذ نرخ بهره نازل تر
•  اخذ وام برای پرداخت قروض

•  اخذ وام برای بهسازی خانه
•  اخذ وام به هر دلیل دیگری

•  آیا در رویای صاحب خانه شدن هستید،

اما فکر می کنید دستیابی به این رویا به دالیل 
زیر محال است:

•  اعتبار خــوبی ندارید
•  قبال ورشکست شده اید

•  بانک قبال درخواست شما را رد کرده است

کـورش صدری
در خدمت هموطنان گرامی

منتظری خطاب به “هیات 
مرگ”: شما جنایتکار هستید

------------
برای اولین بار: انتشار فایل صوتی 
دیدار آیت اهلل منتظری با مسئولین 

درباره اعدام های تابستان 67
سایت رسمی آیت الله حسینعلی 
منتظری، مرجع تقلید درگذشته 
شیعه و قائم مقام روح الله خمینی، 
رهبر ســابق جمهوری اسالمی از 
ســال 1364 تا سال 1368، یک 
فایل صوتی را برای اولین بار منتشر 
کــرده کــه در آن آقای منتظری 
درباره کشتارها و اعدام های سال 

67 صحبت و انتقاد می کند.
در حضور او افرادی هســتند که 
با حکم روح الله خمینی، مسئول 
زندانیان  پرونــده  به  رســیدگی 

سیاسی و عقیدتی بودند.
آن ها در صحبت های شان بر اعدام 
200 زندانی که از بند عمومی به 
سلول انفرادی منتقل شده اند، در 
مــاه محرم پافشــاری می کنند و 
می گویند که نمی شود این زندانیان 

را دوباره به بند برگرداند.
آن ها همچنین از ســاعت کاری 
طوالنی خود می گویند و می خواهند 
برای مدتی به خانواده های زندانیان 
اجازه مالقات بدهنــد تا اعتراض 
کاســته  خانواده ها«  از  »تعدادی 

شود.
در شرحی که همراه با فایل صوتی 
صحبت های منتظری منتشر شده، 
آمده اســت که ایــن فایل چون 
»دانستن حق مردم است«، منتشر 
می شود و پیش تر هم اسناد مکتوب 
مربوط به اعدام های تابستان 1367 

ارائه شده است: 
»آیت الله منتظری پس از اطالع از 
این اعدام ها و در جهت توقف آن، 
عالوه بر نگارش دو نامه به آیت الله 
خمینی، در تاریخ 24 مرداد 1367 
دیداری با آقایان حسینعلی نیری 
)حاکم شــرع(، مرتضی اشــراقی 
)دادستان(، ابراهیم رئیسی )معاون 
دادستان( و مصطفی پورمحمدی 
)نماینده اطالعات در اوین( داشتند 
که شــرح آن در پیوست شماره 
155 کتاب خاطرات آمده اســت. 
اینــک فایل صوتی ایــن دیدار با 
امانتدارى و بدون هیچ ویرایشــی 

برای اولین بار منتشر می گردد.«
بر اساس اسناد و مدارک موجود، 
عقیدتی- زندانیان  محاکمه  برای 
سیاسی، کمیســیونی متشکل از 
نماینده وزیر اطالعات، قاضی شرع 
و دادستان تشکیل شده بود و در 

راس این گروه حســینعلی نیری 
قرار داشــت. آن ها دو بار در هفته 
با هلیکوپتر بین زندان رجایی شهر 
)گوهردشــت( و زنــدان اویــن 
رفت وآمــد می کردند و به همین 
دلیل به »کمیسیون هوابرد مرگ« 

)کمیسیون مرگ( معروف شدند.
بر پایه صحبت های حســینعلی 
منتظری اما گســتره اعدام ها در 
سراسر کشور بوده و به زندان اوین 

و گوهردشت محدود نبوده است.
او از مراجعــه یک مقام مســئول 
قضایــی -که در ادامه مشــخص 
می شــود نام او احمدی ست و از 
اهواز آمده- از یکی از اســتان های 
کشور خبر داده که از شرایط پیش 
آمده ناراضــی و ناراحت بوده و به 
او گفته است که در ادامه سوال ها 
برای تشخیص بر سر موضع بودن 
زندانی ای که اعالم کرده بر ســر 
هواداری از مجاهدین نیست، از او 
پرسیده اند که آیا حاضری در جبهه 

روی مین بروی؟
زندانی هم در جواب گفته است که 
مگر همه مردم حاضرند روی مین 
بروند و این سوال ها که از من تازه 

مسلمان می کنید، وارد نیست.
به گفته منتظــری، به دنبال این 
پاسخ با زندانی مورد نظر »معامله 
بر سر موضعی« کرده اند و او اعدام 

شده است.
از دیگــر نکته هــای قابــل اعتنا 
در صحبت های منتشــر شده از 
حســینعلی منتظری این اســت 
کــه »احمد آقا« )فرزنــد روح الله 
خمینی( از مدت ها قبل، خواهان 
اعدام  گســترده زندانیان سیاسی 
و عقیدتی بوده و وزارت اطالعات 
هم این مساله را برنامه ریزی کرده 

است: 
»اطالعــات رویش نظر داشــت 
و ســرمایه گذاری کرد و شخص 
احمد آقا هم از ســه چهار ســال 
پیــش می گفت کــه مجاهدین 
از روزنامه خــوان، مجله خــوان و 
اعالمیه خوان، همه باید اعدام شوند. 
این ها چنین فکــری می کردند و 
حاال فرصت را معتنم شــمردند و 
با ایــن جریانی که منافقین به ما 
حمله کردند، این را جا انداختند 
}<< ادامه در صفحه: 24{
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      برخی از خدمات ما شامل: 
امالک:خرید و فروش، اجاره، وام  ½
ثبت شرکت ها ½
تهیه وصیت نامه  ½
تهیه دعوت نامه برای ویزا ½
تهیه وکالت نامه ها  ½
ازدواج، عقد رسمی  ½
تغییر نام  ½
تایید امضا ½

               و بسیاری دیگر 

تنها محضردار فارسی زبان 
<< در وست آیلند  >>

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

Tel.: (514) 697-0225

NOTAIRE-NOTARY 

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

نگیـن ظفـر 
مشاور خدمات بیمه و سرمایه گذاری 

•  بیمه عمر 
•  بیمه وام مسکن 

•  بیمه بیماری های وخیم 
•  بیمه سالمت 

•  بیمه از كار افتادگی 

همایش جهانی مسائل اجتماعی در مونترال
دوازدهمین همایش جهانی اجتماعی از ۹ تا 14 اوت 
در مونترال گشایش برگزار  شد. روز گشایش این 
فوروم همراه بود با راهپیمایی حدود 5 هزار معترض 

به معضالت ناشی از روند جهانی شدن.
------------------

دوازدهمیـــــن همــایش جهانی مسائل اجتماعی روز 
سه شنبه )9 اوت/ 18 مرداد( در مونترال گشایش یافت. 
هم زمان با آغاز این فوروم بیش از 5 هزار نفر علیه معضالت 

ناشی از روند جهانی شدن دست به اعتراض زدند.
این همایش جهانی مسائل اجتماعی تا روز یکشنبه ) 14 
اوت/ 23 مرداد( با برگزاری سخنرانی های درباره موضوعاتی 

چون فقر وحفظ محیط زیست ادامه یافت. 
این همایش پیش از این در برزیل، مالی، هند و پاکستان و 

تونس نیز برگزار شده است.
گفته می شود تعداد معترضان و روشنفکران شرکت کننده 
در این همایش در مونتریال، با اولین نشست که در سال 
2001 در پورتو الگره، برزیل صورت گرفت قابل قیاس نبود.
با این حال کارمیندا مک لورین، سرپرست تیم برگزارکننده این 
همایش می گوید: »نمی توان نتیجه گیری کرد که این جنبش ها در 
حال خاموشی  است ، زیرا شمار همایش های منطقه ای رو به فزونی 
است. به عالوه بیشتر افراد از هزینه گزاف سفر به کانادا شاکی بودند 

و 230 نفــر از مهمانان 
نیز نتوانستند به موقع 
روادید سفر به این کشور 

را دریافت کنند.«
ایــن همایــش به  در 
چــون  موضوعاتــی 
آب و هوایی،  تغییــرات 
و  مالیاتی  معافیت های 

پذیرش جوانان فراری از خانه پرداخته شده است. برگزارکنندگان 
این همایــش در نظر دارند موضوعــات را صرفنظر از اختالفات 

طبقاتی میان فقیر و غنی بررسی کنند.
چیکــو ویتاکر، فعال برزیلی و از موسســان این همایش جهانی 
می گوید: »مشکالتی که کشورهای جهان سوم با آن ها دست به 

گریبان هستند در کشورهای صنعتی هم وجود دارند.«
در این همایش شش روزه کارگروه های بسیاری پیرامون مسئله 
گرمایش زمین تشکیل شد که یکی از آنها کنفرانسی به سرپرستی 

نائومی كالین، فعال کانادایی بود.
چندیــن  همچنیــن 
در  شــرکت کننده  هــزار 
کنفرانس هــای متعــدد به 
نابرابری  و  مهاجرت  مسئله 
همبســتگی  و  درآمدهــا 

اقتصادی می پردازند.
است،  یادآوردنی  همچنین 
اتحاد عمل تشکل های چپ 
ایرانی در امریکای شــمالی 
- متشــکل از شش نهاد در 

کانادا و امریکا- به همت فعالین خود، 
فعالیت گسترده ای را در مونترال برای 
مشارکت فعال در این گردهمایی بین 

المللی آغاز نمود.
حاصــل ایــن تالش 
شبانه روزی گنجاندن 
سه برنامه در مونترآل 
بود که جزئیات آن در 
شماره پیشین پیوند از 

نظرتان گذشت. 
•

Forum
 social m

ondial
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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... 

5600 - Upper Lachine 
NDG    QC   H4A - 2A7 

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

اولین3شنبه 

هر ماه

9 دلیل برای کاهش نرخ وقوع جرم در کانادا
15 مرداد- ایرانتو: از بیست سال 
پیش به این ســو وقوع جرم در 
کانادا رو به کاهش می باشــد. از 
ســال 1962 تا سال 1991 نرخ 
جرم رشدی پایدار را نشان میداد 
اما از آن به بعد این روند برعکس 

شد. 
در ســال 2013، جرایمــی که 
توســط پلیس گزارش شده بود 
به پایین ترین سطح خود از سال 

1969 به این سو رسید. 
البته گاهی شاهد شکافهایی در 
این مسیر هستیم، به عنوان مثال 
در سال گذشته نرخ جرم در 13 
استان  و منطقه خودمختار باال 
رفته اســت. اما روند کلی تردید 

ناپذیر است: 
کانادایی ها کمتر از گذشته نسبت 
به جــان و مال هموطنانشــان 

مرتکب جرم می شوند.
فرانک کورمیر استاد جرم شناسی 
دانشگاه مانیتوبا، برای توضیح این 

پدیده 9 دلیل را برمیشمارد:
•

1( مردم ساخلورده تر از آنند که 
مرتکب جرمی شوند: 

جمعیت کانادا رو به سالخوردگی 
اســت. ســال گذشــته تعداد 
کاناداییهای 65 ساله به باال بیشتر 
از 15 ساله ها به پایین بود. این 
امر ممکن است مدیریت حقوق 
بازنشستگان را دچار مشکل کند 
اما در عوض خیابانهای ما را امن 
تر می نماید. چرا که آمار نشان 
می دهــد بیشــترین تمایل به 
ارتکاب جرم در بین جوانان مذکر 

15 تا 25 سال دیده می شود. 
•

2( رواج سیستم های هشداردهنده 
و دوربین های شهری:

کانادا و بطــور کلی غرب از دهه 
1980 به اینسو بیشتر و بیشتر به 
سمت سیستمی مراقبتی حرکت 

کرده اند. سیســتم های امنیت 
ملی، هشــدار دهنده و دوربین 
های مراقبت شــهری ریســک 
ارتکاب جرم را بــرای مجرمان 
بالقوه افزایش داده است. اگر شما 
بتوانید تصور احتمال دستگیری 
پس از ارتکاب جــرم را در بین 
دهید  افزایش  بالقــوه  مجرمان 
بیشــتر آنها از ارتکاب به چنین 

اعمالی خودداری خواهند کرد.
•

3(حذف سرب موجود در بنزین:
مطالعات نشان می دهد که حذف 
سرب از بنزین و دیگر مواد مانند 
رنگ به کاهش در وقوع جرم می 
انجامد. سرب باعث صدمه به مغز 
می گردد و در نتیجه توانایی افراد 
را در اتخاذ تصمیم های منطقی 
محدود مــی کند، که این امر به 
نوبه خود امکان درگیری آنها در 

اعمال غیرقانونی باال می برد.
•

4( صرف زمان بیشتری مقابل 
مونیتور:

از آنجایی که بیشتر جرایم توسط 
جوانان مذکر انجام می گردد، هر 
عاملی که آنها را درون خانه نگاه 
دارد همزمان باعــث دوری آنها 
از دردســر هم می شود. بازیهای 
تلویزیونی یا اینترنت می تواند آنها 

را از درون خانه نگاه دارد. 
•

5( مهــاجرت:
همزمان با اینکه مهاجران باعث 
رشد جمعیت در کانادا می شوند، 
مردم می توانند انتظار داشــته 
باشند نرخ وقوع جرم هم کاهش 
یابد. همانطوریکه تجربیات دیگر 
کشــورها هم نشــان می دهد، 
احتمــال ارتکاب جرم توســط 
مهاجران کمتــر از دیگران می 

باشد.
•

6( دستــرسی به امکان سقط 
جنین:

پس از قانونی شدن سقط جنین، 
اکنون بزرگساالن کمتری دارای 
فرزندان ناخواســته می شوند و 
زنان دارای حق انتخاب بیشتری 
هستند. در نتیجه افراد کمتری 
پیش از آنکه آماده باشند صاحب 

فرزند می گردند.
•

7( حتول در نظام انتظامی:
از دهه 1980 به اینســو "انتظام 
اجتماعی" کلید واژه سیاســت 
های اداره پلیس کانادا بوده است. 
این تحول شامل دگرگونی های 
سمبلیکی مانند تغییر نام نیروی 
پلیس به خدمات پلیس هم می 

شود. 
•

8( کاهش قیمت لوازم 
الکترونیک:

با کاهش قیمــت لوازمی مانند 
تلویزیون، کامپیوتــر یا ام پی 3 
پلیــر، جذابیت این لــوازم برای 

سارقین هم کاهش یافته است. 
لوازمی که روزی لوکس محسوب 
می شــد اکنون برای اقشار کم 
درآمدتر هم قابل دسترسی می 
باشــد. اکنون قابل تصور نیست 
که کسی به خود زحمت داده و 
وارد خانه ای شود تا یک دستگاه 

تلویزیون سرقت نماید.
•

9(  افزایش زنان مسئول:
بعضی معتقدند هــر چه تعداد 
زنان در قــدرت و دولت افزایش 
یابد ما شاهد اعتدال بیشتری در 
رفتار مردم خواهیم بود. بر اساس 
یک قاعــده، زنان کمتر از مردان 
مرتکب جرم می گردند. با افزایش 
تعداد زنان مسئول جامعه ما می 

تواند کمی مهربانتر گردد.
•

آیا می دانستید؟
ذخـــایر اورانیوم کانادا 

اورانیوم فلزی اســت که بسیار 
بیشتر و راحت تر از سایر فلزات 

گرانبها در دسترس بشر است. 
به گــزارش جی پالس، اورانیوم 
انرژی  که در فرآیندهای تولید 
بسیار واکنش پذیر است، بیشتر 
و راحت تــر از طــال و نقره در 
دســترس اســت. این فلز در 
بسیار  بشــر  نیازهای  زمینه ی 
کاربردی تر از هر ماده ی معدنی 
دیگر اســت. در اینجا منظور  از 
»ذخایر اورانیــوم«، ذخایر قابل 
بازیافت اورانیــوم بدون در نظر 
گرفتــن ایزوتوپ و قیمت ثابت 
آن در بازار است. گفته می شود 
در سال 2012، ظرفیت انرژی 
هســته ای با 437 راکتور فعال 
انــرژی در 31 کشــور دنیا تا 
372٫5 گیگاوات افزایش داشته 
مانند  اگرچه کشورهایی  است. 
ژاپــن و آلمان در پی اعتراضات 

جهانی، درصدد تعطیلِی کامل 
راکتورهــای خود بــرای حفظ 
محیــط زیســت برآمده انــد، 
کشــورهای دیگری مانند هند، 
چین، روسیه وعربستان سعودی 
راکتورهای هســته ای جدیدی 
برای تامین انرژی مورد نیاز خود 

ساخته اند.
با علــم بــه این موضــوع که 
هســته ای،  انرژی  نیروگاه های 
معموال با اورانیوم سوخت گیری 
می کنند، کشورهایی که ذخایر 
اورانیوم زیادی دارند می توانند از 
انرژی هسته ای در بازار جهانی 

انرژی بهره ی بسیاری ببرند. 
منظور ذخایر اورانیومی است که 
با هزینه ای کمتر از 80 دالر برای 
هر یــک کیلوگرم قابل بازیافت 

هستند. 
کانــادا، ســال ها بزرگ تریــن 
اورانیوم جهان  تولیدکننــده ی 

بود و تولید 22درصد از اورانیوم 
خروجی کل جهان را در دست 
داشــت. اما در ســال 2009، 
قزاقســتان این جایگاه را از آن 
خود کرد. جهــت یادآوری باید 
گفت معــدن اورانیــوم »مک 
آرتور« در کانــادا، ُپر بازده ترین 
معدن اورانیوم جهان است. طبق 
آمار منتشر شده، در سال 2013، 
کانادا حدود 9331 تن اورانیوم 
تولید کرده است. بیشتر ذخایر 
اورانیوم این کشــور در حوزه ی 
آتاباسکا در شمال ساسکاچوان 
قــرار دارد. ذخایر اورانیوم کانادا 
10 تا 100 برابر بیشتر از میزان 
متوسط استخراج شده در دیگر 

نقاط جهان برآورد شده است.
•

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،كرمانشاه و مشهد

ایران، سراسر كانادا، امریکا و سایر نقاط جهان
--------------------------------

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

نرخ های ویژه 

برای اضافه 

بار هوایی 

مسافران

صادرات کاالهاواردات و حمل برای سرویس کامل 

 كانترتاپ برای حمام 
و آشپزخانه رویایی شما

________________

 به بهایی باورنکردنی 
<< برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین  امروز 
با ما متاس بگیرید: 

514-952-7400
514-694-9692

برترین و مرغوب ترین سنگ های گرانیت

سنگ های گرانیت، کوارتز
WWW.GRANITEISLAND.CA 
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سیـــاسی... 

}<< ادامه در صفحه: 29{

راهنمای مشاغل 
ایرانیان  مونتریال

ZIranian Business Directory
ARBARG

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

zarbarg paivand

Cell.: 514-222 9400Hamid Sam
real Estate Broker
CENTURY 21 Immo-Plus
1980 Notre Dame O. 
Montreal Qc H3J 1M8
hamid.sam@century21.ca
Tel.: 514-933-1221

•   با سال ها تجربه در امور خرید، فروش و اجاره 
         امالک مسکونی و جتاری 

•  اخذ وام مسکن، مشاوره ارزیابی و خرید 
            بدون هیچگونه هزینه ای می با شد. 

•  قابل توجه تازه واردین محترم:     آیا می دانستید 
      به راحتی می توانید صاحب خانه دلخواه خود شوید؟ 

       برای اطالعات بیشتر با حمید سام تماس بگیرید: 

حمید سام

Immo-Plus

JAMES LYNG ADULT CENTRE
5440 Rue Notre Dame W,    Montréal (H4C 1T9)

TRANSPORTATION
  - Metrolionel-groulx & bus 191 west
  - Metro Vendome &amp; Bus 37
  - Metro St. Henry &amp; Bus 36

Tel.: (514) 846-0019
www.jlac.ca

مرکز آموزشی بزرگساالن جیمز لینگ
 انگلیسی بیاموزید

MORNING BASIC ENGLISH
Register Now!! (Limited Spaces)

AUGUST 22, 23, 24, 25          8:00 am - 2:00 pm
-----------------------

If you were born out of the country, your
PASSPORT is REQUIRED.

 ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS REQUIRED:
(originals only)

Canadian / Quebec Immigration Documents
Residency Card    |       Canadian Citizenship Card

ONE OF THE FOLLOWING PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:

Valid Medicare Card     |    Valid Drivers License
(plus a study permit)

MORNING BASIC ENGLISH CLASSES
 Morning:  AUGUST 29 to DECEMBER 2, 2016
   Monday to Friday 8:30 a.m. to 12:30 p.m.
 COST:  $100.00 PAID IN FULL 
   (CASH, DEBIT, VISA, MASTERCARD)
   INCLUDES BOOKS

سه گانه سید قطب، شریعتی، داعش 
در برابر چالش »زن«

Women’s Rights: From 
Ataturk to ISIS
نوژن اعتضادالسلطنه

اینترنشنال پالسی دایجست - 
--------------

"مــن از آتاتورک می گویم که 
فعالیــت خود را بــه عنوان یک 
سیاســتمدار در ســال 1923 
میالدی با مجموعه ســخنرانی 
هایی درباره مطالبه حقوق سیاسی 
برای زنان آغاز کرد. اکنون دشوار 
است تصور کنیم که او در قامت 
فردی بیش از یک پاشای عثمانی 
و یک ژنرال نظامی به عنوان یک 
فعال سیاسی پلتفرمی فمینیستی 
را ارائــه کرد. اما این دقیقا همان 
کاری است که او کرد. او با وضوح 

و صراحت معمول خود گفت: 
ما  امروز  كار  "ضروری ترین 
آن است كه خود را با جهان 
با  ما  مدرن ســازگار كنیم. 
جهان مدرن سازگار نخواهیم 
شد اگر تنها نیمی از جمعیت 

مان مدرن شود". 
البته که در اینجا "ما" به ترکیه 
ارجاع دارد. به طور ساده و شفاف 
من فکر مــی کنم این جمله به 
شــدت صادقانه و صحیح است. 
این موضوع درباره وضعیت امروز 
جهان عرب نیز صدق می کند و 
به همین خاطر است که در عراق 
امروز زنان بهتر از بسیاری از نقاط 
دیگر نقش بیش تری در جامعه 
سیاسی آن کشور ایفا می کنند".

--------------
این بخشی از گفته های پروفسور 
برنارد لوئیس پژوهشــگر روابط 
اســالم و غرب دربــاره وضعیت 
زنــان در خاورمیانه بود که او در 
ســال 2006 میالدی در فوروم 
پیو مطرح کرده بود. امروز اما می 
بینیم که نگاه او نســبت به ابعاد 
و میــزان نقش و جایگاه زنان در 
خاورمیانه بیــش از اندازه خوش 

بینانه بوده است.
در ترکیــه امروز کــه روزگاری 
لوئیس از آتاتورک و تالش هایش 
درباره مدرنیزاســیون تمجید به 
عمل می اورد شاهد آن هستیم 
جمهوری  رییــس  اردوغان  که 
آن کشــور درباره تعداد فرزندان 
و زایمان زنان تا نفی برابری زن 
و مرد اظهارنظر مــی کند و به 

طور آشــکارا حریم خصوصی و 
شخصی شهروندان را نقض می 
کند. در عراقی که از دید لوئیس 
در سال های گذشته وضعیت زنان 
رو به بهبــود بود اکنون با پدیده 
داعش مواجه هســتیم که زن 
ســتیزانه ترین قوانین را به اجرا 

گذاشته است.
در ژانویه ســال 2015 میالدی 
حامیان داعش در فضای مجازی 
مانیفستی را تحت عنوان "زنان 
در دولت اسالمی" منتشر کردند 
کــه در آن خالصــه ای از دید و 
رویکرد آن گروه نســبت به زنان 
بیان شده بود. هدف اصلی داعش 
در این مانفیست پاسخ به تمدن 

غرب بیان شده بود. 
نویســندگان این جــزوه عربی 
اشاره می کنند که زنان باید با 
پیروی از ایدئولوژی آن گروه 

از غربزدگی رها شوند. 
داعش اشــاره می کند که زنان 
باید در اکثر مواقع با ســکون و 
عدم تحرک زیاد زندگی کنند چرا 
که از دید داعش تحرک خصلتی 

مردانه است. 
داعــش در ایــن مانیفســت با 
عصبانیت به فمینیسم می تازد و 
از آن تحت عنوان برنامه ای غربی 

برای زنان یاد می کند. 
داعش در مانیفســت اشاره می 
کند که از بین رفتن خطوط میان 
"نقش متفاوت هر جنســیت" 
باعث شده تا مردم فراموش کنند 
که چگونه باید خدا را پرســتش 

کرد. 
داعش در این مانیفست اشاره می 
کند که نقــش اصلی زنان خانه 
داری و نگهداری از فرزندان است 
و بهتر اســت که زنان از جامعه 
دور نگهداشته شوند و آنان تنها 
در سه مورد حق خروج از خانه را 

خواهند داشت: 
1-برای مطالعه الهیات و دروس 

مذهبی 
2- با هدف رفتن نزد پزشــک یا 

معلم زن 
3- شــرکت در جهــاد با فتوای 

دولت اسالمی در شرایط خاص.
اما آیا این دیدگاه داعش رویکردی 

تازه است؟ 
متفکرین  نظــرات  بــه  نگاهی 
اسالمی معاصر نشان می دهد که 
پیش از داعش این نظرات را آنان 

فرموله کرده بودند. 
•

سید قطب
بــرای مثال، ســید قطــب از 
تئوریسین های اخوان امسلمین 
مصر و گروه های جهادی همانند 
داعش ضمن "جاهلی" خواندن 
جوامع غربی در نکوهش وضعیت 
خانواده و زنان در کشورهای غربی 
در کتــاب "معالیم فی الطریق" 

)میلستنس( می نویسد:
"اگر نقش زن صرفا به جذابیت 
ها، سکســی بودن و الس زدن 
محدود شود، اگر زن از مسئولیت 
اصلی خود یعنــی بدنیا آوردن 
فرزند رها شــود، اگــر او خود و 
یا تحت قشــار خواست اجتماع 
ترجیح دهد که مهماندار هواپیما، 
کارمند یک هتل، یک کشتی و 
یا شرکت شــود در نتیجه بیش 
از آن کــه در راســتای تربیت و 
پرورش بشریت کار کرده باشد از 
قابلیت های خود برای تولید مادی 
استفاده کرده اســت چرا در آن 
صورت تولید مادی برایش مهم تر 
قلمداد شده است. در نتیجه آن 
ویژگی های با ارزش تر و محترم 
تر رشد شخصیت انسان در نظر 
گرفته نمی شــود این وضعیت 
همانند تمدنی عقب مانده از نقط 
نظر انسانی است یا همان چیزی 
کــه در اصطالح اســالمی از آن 
تحت عنوان "تمدن جاهلی" یاد 

می شود".
قطب در کتاب خود تحت عنوان 
"امریکایی که من دیدم" ضمن 
تقبیح موســیقی جاز و سبک 
پوشش غربی با وسواس و دقت 
نظری بی مانند تصویری از بدن و 

سکسوالیته را ارائه می دهد. 
او مــی گوید که زن امریکایی به 
طور طبیعی اغواگر است. از دید 
او زن امریکایی در نظام جنسیتی 
برپایه ای بیولوژیکــی کارکرد و 

ویژگی اش این گونه است:
"دختــر امریکایی بــه خوبی از 
اغواکنندگی بدنش آگاه اســت. 
او می داند کــه در صورتش، در 
چشــم و لب های تشنه اش چه 
چیز نهفته است. او می داند که 
در ســینه های گــرد و ران های 
خوش نقش اش چه چیزی نهفته 
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ایــران... 

}<< ادامه در صفحه: 12{

12 میلیون نفر در ایران 'بیشتر اوقات مشغول 
بازی های رایانه ای هستند!'

BBC: نتایج پیمایش ملی 
بازی های رایانه ای در سال 
1394 نشان می دهد که 
در ایــران 23 میلیون نفر 
بازی کامپیوتری می کنند.

حدود نیمــی از این افراد 
)53درصد( که تقریبا 12 
)15 درصد  نفــر  میلیون 

بطور  جمعیت کشور( می شود 
مستمر و بیشتر اوقات مشغول 

این بازی هستند.
بنیاد ملی بازی های رایانه ای که 
این پیمایش را انجــام داده به 
زودی نتایج کامل این پژوهش 

را منتشر خواهد کرد.
بر اســاس نتایج اولیه گوشــی 
هوشمند و تبلت محبوب ترین 

وسایل بازی کامپیوتری در میان 
کاربران ایرانی هستند. 

از 23 میلیون نفری که در ایران 
می کنند 77  کامپیوتری  بازی 
درصد آن ها با تلفن هوشــمند 

بازی می کنند.
از نظر ترکیب جنســیتی 37 
درصد بازیکنان کامپیوتری در 

ایران زن هستند.

جوانــان اکثــر بازیکنــان 
کامپیوتــری در ایــران را 

تشکیل می دهند. 
تقریبا یک ســوم بازیکنان 
ایرانی بین 12 تا 19 ســال 
دارند. پــس از آن افراد 20 
تا 34 ســاله و بعد کودکان 
بیشــترین عالقــه را بــه 

بازی های ویدئویی دارند.
یک درصــد از بازیکنان ایرانی 
یعنــی 230 هزار نفر هم باالی 

60 سال سن دارند.
بنیاد ملی بازی هــای رایانه ای 
"مؤسســه ای فرهنگی، هنری، 
غیرانتفاعی و غیردولتی" است 
که زیر نظــر وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی فعالیت می کند.

»ملکه ها« و »شاهان« بیکار ایرانی

-------
فرهنگ ضد کار در میان دختران و 

پسران کشور در حال رواج است
-------

مریم شکرانی- شهروند
من ملکه هســتم، ملکه ها کار 

نمی کنند. 
من پادشاه هســتم، شاهان کار 

نمی کنند! 
این جمالت حاال تبدیل به کلیشه 
جوانان  اجتماعی  صفحات  رایج 
و نوجوانان ایرانی شــده اســت. 
ایرانی  کینگ هــای  و  کوئین ها 
که کارکــردن را ضد ارزش های 
خود تصــور می کنند. کوئین ها 
و کینگ هایی کــه ابتدا دکتر و 
مهندس به دنیــا آمده اند و این 
روزها که مــوج فارغ التحصیالن 
بیکار و دکتر و مهندس های مازاد 
بیداد می کند، تبدیل به پادشاه و 
ملکه هایی شده اند که به بیکاری 
خود افتخار می کنند؛ حاال درست 
درحالی  که اقتصاد ایران گرفتار 
نفرین منابع شده است و سقوط 
بحران خشکسالی  نفت،  قیمت 
و فرسایش خاک، گرفتاری های 
بزرگ کشور نفتی را رقم زده اند، 
رواج نگاه ضد ارزشی به کارکردن 
در مــراودات جوانــان ایرانــی 

ملموس تر احساس می شود.
این موضوع درســت درشرایطی 
رخ می دهد که به تازگی تصویری 
آمریکا  از دختر رئیس جمهوری 
منتشر شده است که او را درحال 
کارکردن در یک رستوران نمایش 

می دهد. 
ساشــا دختــر 15ســاله اوباما 
تصمیم گرفته است در تعطیالت 
تابستانی خود به عنوان صندوقدار 

یک رستوران فعالیت کند. 
کارشناســان اقتصادی معتقدند 
رواج نگاه ضد ارزشــی به کار در 
ایران، از آن جا ناشی می شود که 
درکشور ما دالل ها و رانت خواران 
پولدار می شوند اما تولیدکنندگان 
و کارآفرینان با مصائب مختلفی 

دست وپنجه نرم می کنند. 
عالوه بر ایــن، ایرانی ها از همان 
ابتدا، با دکتر و مهندس خواندن 
فرزندشــان گروهی از مشــاغل 
و حرفه های مفیــد را برای آنها 

بی ارزش جلوه می دهند.

٩٦ درصد دانشگاهیان مهارت 
شغلی ندارند

موج متقاضیان ورود به دانشگاه 
در ایران و نســلی که آمده بود 
تا دکتر و مهندس تربیت شود، 
تــوازن بازار کار ایــران را به هم 

ریخته است. 
حاال بنا به گزارش های رســمی  
مرکــز آمار ایران حــدود نیمی 
از بیــکاران کشــور را جمعیت 
دانشــگاهی  فارغ التحصیــالن 

تشکیل می دهد. 
ایــن موضــوع درحالی اســت 
که بنا بــه اعــالم وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری درحال حاضر 
حــدود 5 میلیون جــوان ایرانی 
در دانشــگاه های سراسر کشور 
مشغول به تحصیل هستند که با 
ورود این جمعیت بزرگ به بازار 
کار، بحران دانش آموختگان بیکار 
در ایران چالش اساســی ایجاد 

می کند.

بنا بــه اعالم عــادل آذر رئیس 
مرکز آمــار ایران نــرخ بیکاری 
کشوری  میانگین  دانشگاهی ها، 
را عبــور کرده و درحالی  که رقم 
بیــکاری عمومی در  ســال 94 
معادل 11 درصد اعالم شده، نرخ 
بیــکاری فارغ التحصیالن 18.5 

 درصد اعالم شده است. 
عــالوه بر این جوانــان باالترین 
نرخ بیکاری را به خود اختصاص 
می دهند و از میان بیکاران 15 تا 
64ساله ایرانی، درحال حاضر رقم 
بیکاری جوانان 15 تا 29ســاله 

23.3 درصد است.
این موضوع درحالی رخ می دهد 
که علی ربیعــی وزیر کار، تعاون 
و رفــاه اجتماعــی با انتقــاد از 
وضــع نظام آموزشــی کشــور 
اعالم کرده اســت تنهــا حدود 

دانش آموختــگان  از  4 درصــد 
متناسب  تحصیالت شان  ایرانی 
با بازار کار اســت و 96 درصد از 
فارغ التحصیالن هیچ گونه مهارتی 

برای اشتغال ندارند.
او تأکیــد می کنــد: در  ســال 
از  300 هزارنفــر  حــدود   93
مراکز  طریق  از  فارغ التحصیالن 
کاریابی به بازار کار معرفی شده اند 
کــه از این میان 100 هزار نفر به 
دلیل نداشتن مهارت از اشتغال 

انصراف داده اند.

خانواده ها از ابتدا رئیس دولتی 
تربیت می کنند!

نســل دکتــر و مهندس هــای 
بیکار کــه کوچک ترین مهارتی 
برای حضــور در بازار کار ندارند، 
درواقــع قربانیــان فرهنگ ضد 
کار و تولیــد در ایران هســتند. 
فرهنگــی کــه در آن دالالن، 
واردکننــدگان و رانت خواران به 
و  افسانه ای می رسند  ثروت های 
تولیدکننــدگان و کارآفرینانش 
بــا هــزاران مشــکل و تنگنــا 

دست وپنجه نرم می کنند.
آنها قربانی فرهنگ خانواده هایی 
هســتند که برخالف گذشــته 
تابســتان ها فرزندان خود را به 
دست استادان و بنگاه های شغلی 
بیاموزند.  تا مهارتی  نمی سپارند 
آنها از ابتــدا آمده اند که دکتر و 
مهندس شوند و از این میان نظام 
آموزشــی هم برای آنها رهاورد 
شــغلی ندارد و دغدغه آموختن 
مهــارت و ارزش افزوده اقتصادی 
حلقه گمشده نظام آموزشی در 

ایران است.
مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی 
تهــران می گویــد: خانواده های 
ایرانــی از ابتدا فرزنــدان خود را 
برای مدیرکلی یک اداره دولتی 
تربیت می کننــد! آنها بچه ها را 
آموزشی مختلف  به کالس های 
می فرستند. کالس هایی که حجم 
زیادی از اطالعات و معلومات را 
به خورد افراد می دهد، بی آن که 

مهارت شغلی به آنها بیاموزد.
او ادامه می دهد: نظام آموزشــی 
ایران نیز اشــتغال محور نیست 
و تنهــا ابزاری برای شناســایی 
که  نخبه هایــی  نخبه هاســت. 
می توانند حجم باالیی از داده های 
مختلــف را گرفتــه و تجزیه و 

ساشا اوباما مشغول 
کار در رستوران

تحلیل کنند. این بستر آموزشی 
برای افراد معمولی و آدم هایی که 
قرار است در آینده صاحب شغل 

و مهارتی شوند، فقیر است.
وی تأکید می کنــد: نقص نظام 
آموزشــی ما به مهارت های فنی 
خالصه نمی شود و دانش آموزان 
تحت تعلیــم هیچ گونه مهارت 
اجتماعــی و کار گروهــی نیز 
قرار نمی گیرنــد. به عنوان مثال، 
بچه های ما واحدهای آموزشــی 
در ارتباط با آداب معاشرت ندارند 
یا در مدرســه یــاد نمی گیرند 
که چگونه یک کار ســاده مانند 
امور بانکی را انجام دهند. با این 
حســاب، جوانی که حاصل این 

نظام آموزشی است و ابتدایی ترین 
مهارت های زندگی اجتماعی را به 
صورت اصولی فرانگرفته اســت، 
یک  به عنوان  می توانــد  چگونه 

نیروی انسانی موفق عمل کند؟

این جا دالالن پولدار می شوند
عباس وطن پــرور رئیس انجمن 
کارفرمایی ایران به »شــهروند« 
بــه  ارزش گــذاری  می گویــد: 
مشــاغل و رواج نگاه ضد ارزشی 
به کار، حاصل عملکرد نادرست 
اقتصادی در ســطح کالن است. 
نوجوان و جوان مــا می داند در 
ایران دالل ها پولدار می شــوند، 
آدم هایــی کــه حاصل فســاد 

اقتصادی و رانت خواری هستند، 
بهتریــن و مجلل ترین  صاحب 
ســطح زندگی می شــوند. آنها 
می دانند کــه واردکننده موفق 
اســت و تولیدکننده و کارآفرین 
با مصائب پیچیده ای دست وپنجه 
نــرم می کند. با ایــن تجربیات 
چگونه می توان انتظار داشت، کار 
درجامعه ایرانی ارزش واقعی پیدا 

کند؟
او تأکید می کند: درکشــورهای 
پیشرفته، صاحبان ایده و خالقیت 
بــه راحتی می تواننــد به ثروت 
برسند. درحال حاضر ایده پردازان 
IT بــزرگ در زمینــه آی.تــی

Basic English Registration Dates:
BASIC ENGLISH DAY REGISTRATION 

August 19th & 23rd 2016
9:00 A.M. - 12:00 P.M.

BASIC ENGLISH EVENING REGISTRATION
August 24th & 25th

5:00 P.M. – 7:00 P.M.
COST $100.00 (Debit, Credit or Cash) 

ALL BOOKS INCLUDED

 Course Information:
A.M. Classes: Start date August 29, 2016, end date December 2, 2016

Monday to Friday 8:30 A.M.-12:30 P.M 

      P.M. Classes: Start date August 29, 2016, end date December 15, 2016
Monday to Thursday 5:30 P.M. – 9:30 P.M.

 
DOCUMENTS REQUIRED (ORIGINAL COPIES)

STUDENTS BORN IN CANADA
• (PROVINCIAL) BIRTH CERTIFICATE WITH PARENTS' NAMES

• VALID QUEBEC MEDICARE CARD  or QUEBEC DRIVER'S LICENSE

STUDENTS BORN OUTSIDE OF CANADA
• CANADIAN CITIZENSHIP CARD or PERMANENT RESIDENT CARD or CON-

FIRMATION OF PERMANENT RESIDENCE (IMM 5688/ 5292) or CERTIFICATE de 
SELECTION (R8 or RA) plus STUDY PERMIT

• VALID QUEBEC MEDICARE CARD  or  QUEBEC DRIVER'S LICENSE
IF YOU WERE BORN OUTSIDE OF CANADA YOU MUST BRING A PASSPORT 

IF YOU WERE BORN OUTSIDE OF CANADA 
YOU MUST BRING A PASSPORT

مرکز آموزشی بزرگساالن
کالس های انگلیسی مقدماتی
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جالل ایجادی
-------------

در  زیســتی  بحران محیط 
افســانه  ایران،  و  جهــان 

نیست بلکه یک واقعه 
باشــد.  می  دلخراش 
انسانها منابع طبیعت را 
بسرعت مصرف كرده یا 
نابود می كنند و زمین 

در این شتاب مصرفی دیگر 
قادر نیست تعادل اكولوژیکی 

خود را برقرار كند.
-------------

متخصصان موسسه تحقیقاتی 
»ژ.اف.ان.« 

www.footprintnetwork.org

اعالم کردنــد که در مــاه اوت 
2016 میزان مصرف و استفاده 
ساالنه از ذخیره مواد و منابعی که 
طبیعت در اختیار انسان قرار می 
دهد، فراتر از ظرفیت تولید ساالنه 

آنها توسط طبیعت است. 
یعنی چه؟ 

به این معنا که جهان از این پس 
بطور قسطی زندگی میکند. 

با آهنگ کنونی مصرف در جهان 
ما به یک برابر ونیم منابع کنونی 
زمین محتاج هســتیم تا تعادل 

ساالنه برقرار باشد. 
آهنــگ مصرف جهانی بســیار 
باالتر از میــزان بازتولید منابع و 
ذخیره مواد در طبیعت است. این 
الگوی کالن پرمصرف به سرعت 
عدم تعادل میان منابع طبیعی 
و مصرف آنهــا را افزایش داده و 
بحران اکولوژیکی و اجتماعی را 

تشدید می کند.
بطــور مســلم میــزان افزایش 
جمعیت جهان یکی از علت های 
این بحران بزرگ اســت. ولی از 
نظر متخصصان این عامل نمی 
تواند توضیح کاملــی برای این 
بحران باشــد. علت اصلی همانا 
میزان و آهنگ مصرف توســط 
بخشی از کشورهای کنونی است. 
بعنــوان نمونــه آمریکایی ها و 
استرالیایی ها دارای مصرف بسیار 
باال هستند و اگر همه اهل کره زمین 
به  آنها مصرف کنند بشریت  مانند 
پنج کره خاکی دیگر احتیاج دارد تا 

بتواند به همه خوراک برساند. 
تعادل میزان مصــرف و میزان 

منابع طبیعی بهم خورده است. 

میزان زمین های قابل کشــت، 
مساحت جنگلها، میزان مرغزارها 
و مناطق مرطوب، میزان ماهی ها 
و مــواد دریایی دیگر نمی توانند 
بطرز متعادل خوراک بیش از 7 
میلیارد جمعیت را تامین 

کنند. 
بخصــوص آنکــه افزایش 
ســریع زمین های خشک 
و کویری و افزایش بیسابقه 
آلودگی های طبیعی و تخریب 
پرشتاب طبیعت، بازسازی منابع 
نابسامانی  طبیعی را دستخوش 

تند کرده است. 
در شــرایط مصــرف افراطــی، 
طبیعت قادر نیست، بطور عادی 
و طبیعی، خــود را هماهنگ با 
نیازهای جمعیت جهان بکند. از 
یکسو انسانها روی طبیعت فشار 
وارد آورده و آنرا تخریب می کنند 

و آلــوده می 
از  و  ســازند 
ســوی دیگر 
فیــت  ظر «
رگانیــک«  ا
را  طبیعــت 
زیــر فشــار 
انبوه قرار می 

دهند و بــه این لحاظ در آهنگ 
طبیعت گسست، پاره گی و عدم 
هماهنگی شدید بوجود می آورند.
تعادل ساالنه میان تولید منابع 
طبیعی و مصرف جامعه را در نظر 
بگیرید. در سال 1970 این لحظه 
بحرانی و عدم تعادل در نیمه ماه 
دسامبر اتفاق می افتاد، در 1990 
این لحظه بحرانی در نیمه اکتبر 
بوقوع می پیوســت و در 2016 
این بحــران در ماه اوت روی می 

دهد. 
به عبارت دیگر پیش از آنکه سال 
پایان یابد منابع طبیعی در کوتاه 

مدت تمام می شود. 
اســتفاده بیش از توان سرمایه 
طبیعی بحران را تشدید می کند 
و تخریب جنگلها، فرســودگی 
زمیــن، گســترش بیابانزایی و 
نشان  »بیو-دیورسیته«  تضعیف 

دهنده همین پدیده است. 
بعالوه نابسامانی در هوا و اقلیم و 
آتمسفر زمین با انباشت گازهای 
گلخانه ای و دی اوکسید کربن، 
تاثیرهای کاملن منفی اکولوژیکی 
را گســترده ســاخته، گرمایش 

زمین را باالتر برده و نفس زمین 
را گرفته است.

برای مقابله با این وضع بحرانی، 
بطور مسلم قرارداد پاریس »کاپ 
21« باید به اجرا گذاشــته شود 
و الگوی ســوخت و مصرف در 

جامعه باید دگرگون شود. 
برای جلوگیری از تشدید افزایش 
گرمای زمین، باید میزان سوخت 
منابع فسیلی را کاهش داد و این 
امر میســر اســت. در طی سال 
پیش پرتغال و کوستاریکا میزان 
انرژی پاک خود را بطرز بیسابقه 

توسعه دادند. 
میلیونها شهروند در اروپا و آمریکا 
به یک تالش جدی دست زده و 
مصرف ســوخت فسیلی خود را 
کاهــش داده اند. اگر دولت ها و 
بنگاه های تولیدی و شهروندان 
اراده واقعی داشــته باشــند و از 
هوش زیســت محیطی 
کافی برخوردار باشــند و 
ســرمایه و آموزش را در 
ایــن راه بکار گیرند، می 
توان از افزایش گرمایش 

جلوگیری نمود. 
ولی در شــرایط کنونی 
تغییر محسوسی آنچنان 
که باید باشد بچشم نمی خورد. 
میزان شــدت بحران و افزایش 
بدهکاری ما به طبیعت سیاست 
قاطع و گســترده و جهانی می 

طلبد.
•

بحران زیست محیطی ایران
وضع اکولوژیکی نابســامانی که 
در جهــان وجــود دارد، نتیجه 
نابسامانی در هرگوشه جهان و در 
هر کشور است. کشورها و مناطق 
متناسب سیاســت های موجود 
و موقعیــت جغرافیایــی خاص 
دستخوش آسیب های گوناگون 
اند. بعنوان نمونه خاورمیانه تنها 
منطقه ای در سطح جهان است 
که در آن امواج گرمایی از حالت 
معمولی خارج شده است. آن هم 
به این سبب که سرتاسر تابستان 
در بیشــتر نقاط خاورمیانه و در 
بازه ای بسیار طوالنی تر و فراتراز 
یک موج گرمایی معمولی، اغلب 
گرمایش افزایش می یابد. درجه 
هــوا در مناطقی از کویت به 54 

محیط زیست... 

}<< ادامه در صفحه: 38{

                    

                                                
 

ایران بھ مونترال با کامی منفرد مدیر امور ایرانیانتماس با خط مستقیم و رایگان از 
(۰۲۱) ۸۵۵۲ - ۱۴۸۳

ایرانوقتبھ۲۴تا۲۱دوشنبھ تا جمعھ و از ساعت   
دو خطوط وایبر، واتزآپ و تلگرام را در وب سایت ما جویا شویشماره تماس ھای رایگان بیشتر

www.mariacottone.com 
Consultations, Invitation, Tourist Visa, 

Renewal of P.R Cards & Temporary 
Resident Visa, Citizenship Applications 

& all aspects of Immigration 

کانادابھمھاجرت
)استانیکبک،فدرال،( 

ایھوالدین، متخصصین، سرمیاھمسروکالت
دائیکاناکبک یاآفرینان، تجربھکارگذاران،  

Immigrate to Canada 
(Federal, Quebec, Provincial) 

Canadian or Quebec Experience Class,  
Spousal or Parental Sponsorships,  

Skilled Workers, Investors, Entrepreneurs 

دتمدیتنظیم دعوتنامھ،حضوری،مشاوره
و دریافتتابعیت،تقاضایاقامت،کارت
، امور دانشجویان و موقتویزایتمدید

ینمھاجرامورھمچنین کلیھ خدمات  
 

 

ماریا کتنھ
مشاور رسمی 

کانادامھاجرت بھ
.888888888888888888888888888888888888888888888  

ثبت شده با مھاجرت
کبک

888888888888888888888888888888888888 
قبلیوقتتعینبا  

جمعھتادوشنبھ  
۱۸تا۱۰ساعت  

 

۸۱۷۸-۶۵۶-۵۱۴  

6621 rue 
Sherbrooke est 

suite 103 
Montreal, Quebec 

H1N 1C7 
Across langelier metro 
888888888888888888888888888888888888

By appointment only 
Monday to Friday 

10:00 to 18:00 
 

514-656-8178 

 

 

 

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

 
Free French Courses / 

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

 

Fall semester / Session d’automne : 
 

Du 26 septembre au 11 décembre 2016 (11 weeks / semaines) 
 

Levels: Beginner, Intermediate & Advanced, Writing and Conversation (New!) 
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé, Conversation et Écriture  

 
Courses Schedule/ Horaire des cours: 

 
Morning / Matin: 9h00 à 12h00 

Afternoon / Après-midi: 12h30 à 15h30 
Evening / Soir: 18h00 à 21h00 

     
Evaluation / Évaluation: August 17th from 3:00pm to 6:00pm 

 
REGISTER BEFORE August 17th!!! 

 
Upon appointment only! Sign-up today! 

Uniquement sur rendez-vous! Inscrivez-vous maintenant! 
 

Document required: 
 

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

 
 (514) 484-8899  

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

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

Montréal, H4A 1L2 
 

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

 REGISTRATION DEADLINESOON !
 REGISTRATION

 DEADLINE
SOON !

آبهای ایران هدر می 
رود و آنچه می ماند 
بصورت وسیع آلوده 
است و این امر برای 
جانوران و سالمتی 

انسان پرخطر است. 

منابع طبیعی در جهان
 و ایران و زندگی 

قسطی...

از الگوی کنونی خارج شویم
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و دنیای فنــاوری اطالعات جزو 
ثروتمندتریــن آدم هــای زمین 
هســتند. جالب است که بیشتر 
این ایده پــردازان و افراد خالق را 
جوانان تشکیل می دهند. طبیعی 
است که نگاه یک جوان و نوجوان 
درکشــور اروپایی به مبحث کار 
با نگاه جــوان ایرانی تفاوت دارد، 
زیرا جوان اروپایی تجربه متفاوتی 

نسبت به جوان ایرانی دارد.

اقتصاد دغدغه نظام آموزشی 
ایران نیست

رئیس انجمن کارفرمایی ایران با 
انتقاد از نظام آموزشــی در ایران 
تأکید می کند: شــغل و اقتصاد 
برای سیســتم آموزشــی ایران 
دغدغه نیست. دانش آموز ایرانی تا 
رسیدن به جوانی و گرفتن مدرک 

دیپلم هیچ تصور و ایده روشنی 
از شــغل آینده خــود و عالقه و 
استعدادهای واقعی اش ندارد. این 
درحالی است که در سوییس یا 
ژاپن بچه ها بــا پیش زمینه ای از 
مهارت های شغلی به دبیرستان 
وارد می شــوند. آنها عــالوه بر 
آموزش مهارت های کار گروهی 
و زندگــی در اجتماع، واحدهای 
کارآموزی دارند و بخشی از نمره 
آنها را بنگاه هــای کاری تعیین 

می کنند.
ادامه می دهــد: در  وطن پــرور 
کره جنوبــی عالوه بر مدرســه، 
جوانان در دوره های ســربازی به 
بخش های  در  تخصصی  صورت 
اقتصادی به کار گرفته می شوند، 
اما ســرباز تحصیلکــرده ایرانی 
ســر چهارراه می ایستد و پالک 

زوج و فرد خودروها را شناسایی 
می کنند. 

این یعنی عالوه بــر تمام دوره 
مدرسه، دو ســال سربازی و بعد 
4 سال دانشــگاه نیز برای جوان 
ایرانی هیچ رهاورد جدی درحوزه 

شغلی و مهارت آموزی ندارد.
او تأکید می کند: این جوان بدون 
هیچ سابقه ذهنی دقیق و مهارت 
شــغلی وارد بازار کار می شــود 
و چون نمی تواند خواســته های 
کارفرما را تأمین کند، از بازار کار 
کنار گذاشته می شود و از طرفی 
خــود او نیز به دلیل نداشــتن 
آمادگی ذهنی از دوران مدرسه 
و دانشگاه قادر به پرورش ایده و 

ایجاد شغل و کسب وکار نیست.
•

w w w . p a i v a n d . c a
زربرگ: راهنمای مشاغل ایرانیان مونتریال... ساده مثل سالم!

}<< ادامه در صفحه: 38{

ملکه ها و شاهان ایران...   << ادامه از صفحه: 10

آماده شوید! جمهوری اسالمی... 
ا  برای ادامه تحصیل و بازار کار

انگلیسی بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی

     روزانه و شبانه:متام وقت یا نیمه وقت  نه

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

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

DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL______________________________
• alphabétisation • présecondaire • secondaire (DES) 

• pour l’admission au cegep 
• pour les programmes d’études professionnels

نامنویسی کالس های روزانه:
Inscriptions pour le jour:  

les 10, 15 et 22 août, les 1 et 8 septembre, 2016,  de 9:00 à 11:00 
Session: le 29 août au 2 décembre 2016

نامنویسی کالس های شبـانه:
Inscriptions pour le soir:

le 31 août, les 6, 12 et 15 septembre 2016,  de 17:00 à 19:00
Session: le 8 septembre au 15 décembre 2016

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

les 16, 23, 30, 31 août,   de 9:00 à 11:00 
Session : le 29 août au 2 décembre 2016

RENSEIGNEMENTS:  514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre
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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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Metro:
Cote-Vertu
121 ouest 
descendre 
à Bourgoin

950 Fraser  Ville St. 
Laurent, Quebec

H4M 1Z6 

Pour le secondaire
2405 Place Lafortune Ouest

Ville St. Laurent, Quebec  H4M 1A7

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!

حسن روحانی و اقتصاد ایران؛ 
مردی که می داند ولی نمی تواند

فریدون خاوند 

)تحلیلگر اقتصادی(
حســن روحانی رییس دستگاه 
اجرایی ایران در شرایطی آخرین 
ســال دوره ریاســت جمهوری 
خــود را آغاز می کند که کارنامه 
اقتصــادی اش، از دیدگاه بخش 
مهمی از افکار عمومی کشور، با 
تردیدها و حتی انتقادهای شدید 

روبرو است. 
گفت و گــوی تلویزیونــی او، که 
شــامگاه سه شــنبه دوازدهــم 
به رغم  گرفت،  انجــام  مردادماه 
انباشــته بودن از آمــار و ارقام 
برای دفاع از دستاوردهایش، در 
مجموع به رفع تردیدها و کاهش 
انتقادها کمکی نکرد. آشکارا پیدا 
است که رییس جمهوری اسالمی 
ایران، در مقایســه با نخستین 
ماه های زمامداری اش، در عرصه 
اقتصــادی از موضع تهاجمی به 
موضع تدافعی کشــانده شده و 
ابتکار عمل را، تا اندازه زیادی، از 

دست داده است.
•

موقعیت ضعیف
تلویزیونی  گفت وگــوی  ضعف 
رییس جمهوری از نادرست بودن 
آمــار و ارقام فراوانی که او بر آنها 
تاکید می کرد، منشا نمی گرفت. 
کاهش چشمگیر نرخ تورم ایران، 
که او به نقل از مراجع رســمی 
کشــور مطرح کرد، نه از سوی 
ایران  منابع مستقل کارشناسی 
مورد تردید قــرار گرفته و نه از 
سوی منابع بین المللی، هر چند 
که درباره روش های مورد استفاده 
برای رسیدن به این هدف حرف 
بسیار اســت. ســخن او درباره 
افزایش چشمگیر تولید و صادرات 
نفتی ایران در پی آغاز فرایند رفع 
تحریم ها نیز جــای چون و چرا 
ندارد. در دیگر زمینه ها نیز حسن 
روحانی برای دفاع از کارنامه اش 
از ذکر آمار دریغ نکرد، حتی به 
گونه ای افراطــی که معموال در 
یک گفت وگوی تلویزیونی برای 
مخاطبان عادی، مرسوم نیست. 

عنــوان  بــه 
نمونه شمارش 
بــه جزء  جزء 
صادرات  ارقام 
واردات  و 

غیرنفتی کشــور از سال 1388 
تا امروز، و یا اســتناد به افزایش 
مصرف برق و باال رفتن شــمار 
اثبات رشد  برای  بیمه شــدگان 
اقتصادی کشــور، بــه احتمال 
فراوان برای بخش بزرگی از مردم 
جز مالل و ســردرگمی حاصلی 

نداشت.
حســن روحانی در گفت وگوی 
خود  تلویزیونی  سه شنبه شــب 
در موقعیتی ضعیف قرار گرفت، 
زیرا گفتمــان امیدوارانــه او با 
واقعیت های تلخ کنونی در اقتصاد 

ایران همخوانی نداشت. 
او به ایــن واقعیت ها نپرداخت و 
نگفت که چرا کشور، به رغم حل و 
فصل پرونده هسته ای و امید های 
ناشی از امضا و اجرای »برجام«، با 
یکی از شدیدترین و عمیق ترین 
رکودهای اقتصــادی چند دهه 

اخیر دست به گریبان است.
عمــق و شــدت این رکــود را 
خانوارهــای ایرانی با گوشــت و 
پوســت خود احساس می کنند، 
به ویژه با توجه به بیکاری انبوه از 
جمله برای جمعیت چند میلیون 
نفری جوانان دانشــگاه دیده که 
خانه نشین شــدن اجباری آنها 
یک فاجعه بــزرگ اجتماعی را 
در کشــور به وجود آورده است. 
کوچک شدن اقتصاد به دلیل نرخ 
رشد در مجموع منفی ایران طی 
سال های دهه 1390، کمر مردم 

را شکسته است.
ســال گذشته خورشیدی با نرخ 
رشد منفی زیر دو درصد در بخش 
صنعت و معدن همراه با فروریزی 
ورشکستگی  خارجی،  بازرگانی 
شمار زیادی از بنگاه ها و یا سقوط 
ظرفیت تولیدی آنها به زیر پنجاه 
درصد و نیز از نفس افتادن بازار، 
ایران بیش از بیــش در گرداب 
دشواری های اقتصادی فرو رفت. 

مسعود خوانســاری رییس اتاق 
بازرگانی تهــران به تازگی آنچه 
را که در صحنه اقتصادی کشور 

می گذرد، چنین توصیف کرد: 
»رکود مانند آتش غیرقابل مهاری 
شده که زبانه هایش صنایع کشور 
را می سوزاند و رفتار های ما چنین 
اســت که انگار با آب باران قصد 
خاموش کردن این آتشفشان را 

داریم.«
آقــای روحانــی در گفت وگوی 
سه شنبه شــب خــود گفت که 
برای سال جای به نرخ رشد پنج 
درصدی برای اقتصاد ایران امید 
بسته است. دستیابی به این هدف 
غیرممکن نیست و پیش بینی های 
بانک جهانی و صندوق بین المللی 
پول پیرامون همین رقم 
مساله  می کند.  نوسان 
در آنجا اســت که این 
رشــد پنــج درصدی، 
حتی اگــر تحقق یابد، 
عمدتا ناشی از افزایش 
نفتی  صادرات  و  تولید 
ایران در پی آغاز فرایند 
رفع تحریم ها است، تازه به شرط 
آنکه بهای نفــت در بازار جهانی 

کاهش نیابد. 
نرخ رشدی که از تولید و صدور نفت 
منشا بگیرد و نه از پویایی درونی 
اقتصاد کشور، تاثیر چندانی بر بازار 

کار خنواهد داشت.
چرا حســن روحانی، در آخرین 
سال دوره ریاست جمهوری اش، 
ابتکار عمل را در عرصه اقتصادی 
از دســت داده و در وضعیــت 

تدافعی قرار گرفته است؟ 
فراموش نکنیم که رییس دولت 
یازدهم در نخســتین ماه های 
ریاست جمهوری اش حل مشکل 
هسته ای و غلبه بر دشواری های 
اقتصادی را در راس اولویت های 
خود قرار داد. گفتمان اقتصادی 
حســن روحانی، طی دو ســال 
اعتماد  با  زمامداری اش،  نخست 
به نفس فراوان همــراه بود. او با 
صالبت به انتقاد از سیاستگذاری 
محمــود  دوران  اقتصــادی 
برای  و  می پرداخت  احمدی نژاد 
ارایه  خروج از بحــران برنامــه 
می داد. اوج ابتکار عمل او ارائه دو 
»بسته سیاستی« از سوی »ستاد 
هماهنگی امور اقتصادی دولت« 
برای خــروج از رکود بود که تیر 
ماه 93 و مهر ماه 94 به کشــور 

ارائه شدند.
ولــی از حدود یک ســال پیش 
به این سو، دولت روحانی ابتکار 
عمل را در عرصــه اقتصادی از 
دســت داده و گرفتار روزمرگی 
شده است. کســی نمی داند که 
سرنوشت دو »بسته سیاستی«، با 
آن همه سر و صدایی که پیرامون 
آنها بر پا شــد، به کجا انجامید، 
و یا کار »ســتاد هماهنگی امور 

اقتصادی دولت« به کجا کشید.

»رکود مانند آتش 
غیرقابل مهاری 

شده که زبانه هایش 
صنایع کشور را 
می سوزاند!« 
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زربرگ: راهنمای مشاغل ایرانیان مونتریال... ساده مثل سالم!

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«

یــادواره... 

RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

________________
6195 ST-JACQUES W.   |   Tel.: (514) 585-2029

به یاد پرچمدار دموکراسی و 
سکوالریسم و ایراندوستی

محمد ارسی

بیست و پنج سال پیش در مرداد 
ماه سال 1370 شمسی  ماموران 
نظام فقاهتی، دکتر شاپور بختیار 
و دستیارش سروش کتیبه را به 
طرز فجیعــی در حومه پاریس 

کشتند.
در این مدتی  که از جان باختن این 
آزاده مرد دلیر می گذرد، بر عزت و 
احترام او روز به  روز افزوده شده 
و آن  ارزش های ملی  و جهانی ای 
که بختیار بر آنها پای می فشرد، 
بــه ارزش های ملی  و مورد قبول 
مردم آزاده ی   ایران مبدل گشته 

است:
برخوردی  آزادی،  دموکراســی، 
دنیایی با امور انسانی ، سکوالریسم، 
قانونگرایی، مدارا در امور عقیدتی ، 
حفــظ کرامت فــردی، اخالق 
مــداری و ایراندوســتی... یعنی 
چیزهایی که امروزه هر ایرانی در 
آرزوی رسیدن به آنهاست، همان 
که  هســتند  واالیی  ارزش های 
شاپور بختیار تّمام عمر در راه آنها 
کوشید و جنگید، و عاقبت جان 

فدا کرد.
در بیان محبوبیت ملی  او همین 
بس که امروزه هــر فرد آگاهی  

می گوید: 
»اگر شــاه همت می کرد، یکی  
دوســال زودتر حکومــت را به 
بختیار می سپرد، تردیدی نیست 
که او ایران را به سوی دموکراسی 
و ترقــی  هدایت می کــرد و در 
نتیجه ایرانی، این جور لگد کوب 
و منکــوب مســتبدین مذهبی  

نمی شد.«
باری دموکراسی، جدایی دین از 
دولت، آزادی های بیان شــده در 
اعالمیه حقوق بشــر، وفاق ملی ، 
همزیستی  مسالمت آمیز  با شرق 
و غرب، اصولی بودند که بختیار 
با تاکید بر آنها دولت تشکیل داد 
و فلش بزرگ را که اهداف بزرگ 
ملی  و راه ســعادت و سربلندی 
ایران را نشان می داد ترسیم کرد.

لحظــه  در  درســت  یعنــی  
و  پهلــوی،  سلســله  ســقوط 
غلبه انقالب مذهبــی ، او نطفه  
بــذر  و  دموکراســی خواهی  
ایده ی جدایی دیــن از دولت و 

آزادی خواهی  را در خمیرمایه آن  
انقالب عظیم، متهورانه کاشــت 
و نگذاشــت که پرچم مدنیت و 
آزادی خواهی زمین بیفتد و ملت 
ایران در بســت اسیر و منکوب 

مالیان مستبد شود.
در حقیقت تشکیل دولت بختیار 
در آن  موقع از تحوالت تاریخی، 
از سویی اعالم ختم دیکتاتوری 
ســلطنتی بــود و از طرفی نفی 
انقالبی گری و رد دلیرانه مکتب 

تمامیت خواه خمینی!
در واقع علــت اصلی  خصومت 
آقایــان خمینی و خامنــه ای ... 
بــا دکتر بختیار همین بود که با 
تالش های دالورنه او، اپوزیسیون 
نظام فقاهتی، هم زمان با تشکیل 
شــکل  ایران  مذهبی   حکومت 
گرفت و بطــور جدی بیانگر آن  
ارزش های دمکراتیکی شــد که 
نفی استبداد آخوندی را از همان 

ابتدا فریاد می کرد.
یادمان نرود کــه بختیار پرچم 
دموکراسی، جدایی دین از دولت 
و ایران خواهی  را زمانی  بدســت 
گرفت که رادیکالیسم مذهبی و 
چپی، جامعه ما را با احساســات 

ضّددموکراسی آلوده بودند. 
حتــی انبوهی از روشــنفکران 
انقالبی هم، هم آوا با حزب الهی ها 
هر نوع خواســت لیبرالیستی و 
طرح آزادی های فردی و جمعی 
را ضدیت با خلق و انقالب و خدا 
تلقی  می کردند و یا دموکراسی را 
فرهنگ غربی و بازی سرمایه داری 
می دانستند، از فلسفه سکوالریسم 
و الئیسیزم هم اطالعی نداشتند، 
و آنچه اصال به حساب نمی آمد، 
منافع ملی  بود، و مملکتی به نام 

ایران!
در حقیقت از چند اســتثنا مثل 
ملی   سازمان جمهوری خواهان 
ایران و حــزب دمکراتیک مردم 
ایران اگر بگذریم، در پانزده سال 
اول انقالب اســالمی این نهضت 
مقاومت بختیار بــود که از ایده 
دموکراسی، Pluralism پلورالیزم 
مذهبی ، و الئیســیزم و مدارای 
عقیدتی ، با هیچ اما و اگری دفاع 

می کرد. 
دســته های  بقیــه  واقــع  در 

»اپوزیســیون« نــه اعتقادی به 
دموکراسی داشتند و نه اهمیتی 
به موضــوع جدائی دین از دولت 
کثیری  اینکه  خاصه  می دادند... 
از مــردم ســتمدیده ایــران با 
ســاده لوحی از نیاز ایران به یک 
دیکتاتور صالح حرف می زدند و 

می گفتند: 
»ما به یــه دیکتاتوری مثل رضا 
شاه احتیاج داریم که بیاید، بزند 
و بکوبد و درست کند. ما لیاقت 

دموکراسی را نداریم.«
آری شاپور بختیار در چنان فضای 
تب آلوده و استبدادزده ای بود که 
پرچم دموکراسی و سکوالریسم و 

ایرانخواهی را بر افراشت. 
پس، آفرین ها بر او باد که آنگونه 
بر اصول آزادی ایســتاد، و در راه 
آزادی ایران جان خود را فدا کرد.
نویسنده آزاده، دالور و چیره دست، 
مهشید امیرشاهی در مورد بختیار 

اینطور می نویسد: 
»به چشم مردم ایران در شانزدهم 
دیماه 1357 زاده شد. پیش از آن  
تاریخ، دامنه شــهرتش هیچگاه 
از دایره ای محــدود فراتر نرفت. 
هنگامی که شاهنشاه عزم جالی 
وطن کرد، در صدارت را بروی او 
گشود اما سنگی  از پیش پایش 
بر نداشــت... در نبردی که آغاز 
کرد درفشــی بر کف داشت که 
تارو پودش از سر افرازی بود. در 
مبارزه ای که پیش گرفت نگران 
پیــروزی خود نبود، خواســتار 
فروپاشیدن فرومایگان شد. از قله 
اصول واالیی که عزیز می  داشت 
فرو نیامد، به پستی ددان حاکم 
اگر چه ســر داد گــردن ننهاد...
زندگــی  نامه وی در شــانزدهم 
مرداد مــاه 1370 به نقطه پایان 
رسید. در آن  تاریخ آوازه شهرت 
آن  راد مرد جهانگیر بود و حاصل 
هستی  آن  ساالر که نوید پیروزی 
نهایی و درفش سرافرازی انسان 
بود برای ایرانیان آزاده به میراث 

ماند.«)1(
افتخار جاودان بر شاپور بختیار، 
ایرانی  بزرگی  که ســر افراز وارد 

تاریخ شد.
محمد ارسی - امرداد 1395 
شمسی -تگزاس
mohammadarasi@gmail.com

-----------
)1( مهشید امیرشاهی»در سفر« 

367 ،366 ،365
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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

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!

RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

________________
6195 ST-JACQUES W.   

Tel.: (514) 585-2029

»باشگاه خانه ما« 
هدف از این امر، ایجاد محیطی 
شاد برای گپ و گفتگو و آشنایی 
با دوستان خوب و مهربان است. 

برنامه های دورهمی آن درحال 
حاضر به صورت دو روز در هفته، 
صبح ها در "خانه ما" برگزار می 

شود.

از جمله فعالیت های این برنامه 
به برگزاری دوره های آموزشــی، 
کارگاه های هنری، فیلم و نمایش، 
بازی و ســرگرمی، تندرستی و 
سالمتی، جشن و شادی و گاهی 
هم صرف غذا می توان اشاره کرد.
برای ثبت نام و کسب اطالعات 
بیشــتر لطفــا با شــماره تلفن 
5148044579 تماس بگیرید. 

4862 boul Saint-Charles, 
Pierrefonds, Montreal, QC 
H9H 3E2 

kanounkhanehma@gmail.com 
www.facebook.com/
kanounkhanehma
@kanounkhanehma
telegram.me/
kanounkhanehma

برنامه ماه اوت کانون فرهنگی خانه ما
این برنامه ها درراستای تالش  هر چه بیشتر برای  دوستی و یکرنگی  جامعه ایرانیان مونترال برگزار میشود.
موضوعات انتخاب شده نیز بر اساس نظر سنجی های به عمل آمده در برنامه های گذشته صورت گرفته 

است.  با درود بر شما و آرزوی ایرانی آباد، فرزین طیرانی 
kanounkhanehma@gmail.com 
FB: kanounkhanehma       |     telegram.me/kanounkhanehma

توضیحات(ساعت)مدت ساعت شروععنوانسخنرانگروهروز

19:002:00.چگونه یک مدرسه مناسب را برای فرزندمان انتخاب کنیممینا طیرانیآموزش2016اوت5جمعه

شعر خوانی19:002:00شب شعر-تاریخ و ادبیات2016اوت12جمعه

9:002:00گپ و گفتگو دوستانه همراه با صرف صبحانه-کلوپ2016اوت14یکشنبه

19:002:00 مرداد28نگاهی به فرزین طیرانیتاریخ و ادبیات2016اوت19جمعه

...شادی، سرگرمی، موسیقی زنده و 19:303:30شب شاد-شب های خانه ما2016اوت27شنبه

تاریخ

2016فهرست برنامه های ماه اوت 

مسینار مشاوره مالی  
سمینار ویژه هدف گذاری و برنامه 
ریزی برای موفقیت و اســتقالل 

مالی کانادا 
پنجشنبه 25 آگوست 

در ساختمان اداری مرکز خرید  
3333  Boulevard de la 
Côte-Vertu, Suite #700 

از ساعت 18 تا 20  توسط
مرتضی جمالی 
و علی لواسانی 

برگزار می گردد. 
رویکرد ویژه این سمینار با توجه 
به فصل بازگشــایی مدارس بر 
نحوه برنامه ریزی مالی فرزندان 
جهت دریافــت گرانتهای مالی 
دولت کانادا برای ادامه تحصیل 

می باشد.
موضوعات سمینار:

•   اهمیت داشتن هدف و برنامه 
ریزی برای موفقیت و اســتقالل 

مالی.
•     آیا از سن و میزان درآمدتان 
در بازنشستگی و مبلغی که دولت 
به شــما پرداخت میکند اطالع 

دارید؟
•      نحــوه در یافت گرانتهای

Grants  دولت کانادا برای ادامه 
تحصیــل فرزندانتان آشــنایی 

دارید؟
•     آیــا از امکانات ویژه دولت 
کانــادا برای کــودکان با ناتوانی 

جسمی و ذهنی آشنا هستید؟

•     آیا با انواع پوششــهای مالی 
برای خانواده خود آشنایی دارید؟

•     اهمیت داشتن وصیت نامه 
و مزایای آن را میدانید؟

•     آیا از اهمیت کردیت و نحوه 
افزایش آن اطالع دارید؟

•     آیــا از فرصت خرید اولین 
خانه و امکان دریافت وام با بهینه 

ترین شرایط اطالع دارید؟
•     بسیاری امکانات و فرصتهای 

مالی در کانادا
برای اطالعات بیشتر و شرکت در 
سمینار با5148026357 تماس 

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

www.paivand.ca

تیراژ گسترده   
<<  گرافیک عالی 

Advertise with us
  ) 514-996-9692 

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

www.paivand.ca

همــد الن
-----------
سه شنبه اول هر ماه 

------

6528 Rue Saint-Jacques
Montréal, QC H4B 1T6,

514-488-3000

BASIC ENGLISH COURSES
REGISTRATION: AUGUST 15, 16, 17 & 18, 2016 
   9:00 A.M. - 11:00 A.M. / 5:00 P.M. - 7:00 P.M.

COST $100.00 Debit/Credit/Cash - All books and fees included
Course information:

A.M. Classes: 
Monday to Friday   8:45 A.M. - 12:45 P.M. 

August 29 to December 23, 2016
P.M. Classes: 

Monday to Thursday    5:30 P.M. - 9:30 P.M. 
August 29 to December 22, 2016

If you were born out of the country, your PASSPORT IS REQUIRED.
ONE  OF  THE  FOLLOWING  DOCUMENTS  (ORIGINAL  ONLY)  REQUIRED:
 Canadian / Quebec  Immigration Documents
 Residency Card 
 Canadian  Citizenship  Card
ONE  OF  THE  FOLLOWING  PROOF OF QUEBEC  RESIDENCY  
(ORIGINAL  ONLY)  REQUIRED:
Medicare Card   |   Driver's Licence   |  Hydro bill   |  Other proof (ask staff)

مرکز آموزشی بزرگساالن    های اسکول مونتریال 
انگلیسی  بیاموزید :    نامنویسی ترم پائیزی 

اطالعات کالس ها:

اطالعات نامنویسی:

کالس های انگلیسی مقدماتی :

مدارک ضروری: 

FREE FRENCH COURSES FOR IMMIGRANTS
- Fall Session 2016  (Sept.26–December 11) 

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه 
برای مهـاجرین
تـرم پائیزی:  2016 

)26 سپتامبر  تا  11 دسامبر(
Tel.: 514-737-3642

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

ظرفیت محدود

Snowdon

www.ffm-montreal.org
»هاری« به جشنوارۀ فیلم مونترال دعوت شد 

به  »هــاری«  فیلم ســینمایی 
کارگردانی امیــر احمد انصاری 
به چهلمین دوره جشنواره بین 

المللی فیلم مونترال راه یافت.
به گزارش ایسنا و براساس اعالم 
الهه نوبخت مدیر کمپانی »ایماژ 
فیلم« که توزیع بین المللی فیلم 
»هــاری« را برعهــده دارد، این 
فیلم نماینده سینمای در بخش 
رقابت  بین الملــل فیلم های اول 
در چهلمین دوره جشنواره فیلم 

مونترال خواهد بود.
فیلم »هاری« پیش از نیز به بخش 
مسابقه بین الملل سی وچهارمین 
جشــنواره فیلم فجر راه یافته و 

در بازار فیلــم کن 2016 نیز به 
مدیران  و  کمپانی ها  نمایندگان 
ارائه  بین المللی  جشــنواره های 

گردیده است.
این فیلم نخستین اثر بلند امیر 
احمــد انصاری اســت که تهیه 
کنندگی آن را مهدی مددکار و 
علی شاه حاتمی بر عهده دارند و 
بازیگران اصلی آن شامل علیرضا 
ســاداتی، حسین  مینا  کمالی، 
و  قاضیانی  هنگامه  ســلیمانی، 

جمشید هاشم پور می شوند.
جشنواره بین المللی فیلم مونترال 
که از فستیوال های مهم جهانی 
محســوب می شود، امســال از 

تاریخ 25 اوت تا 5 ســپتامبر )4 
تا 15 شهریور( در مونترال برگزار 
می شــود و دارای شــش بخش 
رقابتی، مســابقه جهان، مسابقه 
فیلم های اول جهان، مسابقه ویژه 
سینمای چین، سینمای کانادا، 
سینمای مستند جهان و بخش 
مســابقه ســینمای دانشجویی 

می باشد.
هیات داوران جداگانه ای فیلم های 
بخش مسابقه فیلم های اول جهان 
را داوری کــرده و بــه فیلم های 
برگزیده این بخش، ســه نشان 
زنیس طالیی، زنیس نقره ای اهدا 

خواهد کرد.

راز قهرمانی که به رکورد دو هزار ساله 
المپیک رسید

مایکل فلپس با کسب 22 مدال 
پرافتخارترین  المپیــک  طالی 
ورزشکار تاریخ این مسابقات است 
و بیــش از دو برابر نزدیک ترین 
رقیبش )الریسا التینانا، ژیمناست 
شوروی ســابق با 9 مدال طال( 
قهرمــان المپیک شــده، اما راز 
قهرمانی اعجوبه شــنای جهان 

چیست؟
او پــس از المپیک لنــدن و در 
حالی کــه در مجموع 22 مدال 
المپیک داشــت بازنشسته شد، 
اما دو سال بعد دوباره به ورزش 
حرفه ای بازگشــت و تا اینجای 
کار در المپیک ریو سه مدال طال 

گرفته است.
موفقیت یک شــبه به دســت 
نمی آید و هیچ اسطوره ای هم تنها 
با تکیه بر اســتعدادش به جایی 
نمی رســد؛ همانطور که توماس 
ادیسون، مخترع آمریکایی، گفته: 
"نبوغ تشکیل شده از 99 درصد 

تمرین و یک درصد الهام."
عملکرد فلپس را نیز باید ترکیبی 
از اســتعداد، تمایل او به تمرین 

سخت و تفکر برنده اش دانست. 
در شماری از ورزشکاران استعداد 
غالب است و ذهنیت قهرمانی را 
کســب می کنند، ضمن این که 
ســطح تمرین های قهرمان یک 
رشته با ســایر شرکت کنندگان 

متفاوت است.
با یک نگاه به این شــناگر متولد 
بالتیمــور می توان بــه فیزیک 
فوق العاده او پی برد؛ مثال تنه او 
قاعدتا باید متعلق به مردی با قد 
210 سانتیمتر باشد در حالی که 

قد او تنها 195 سانتیمتر است.
بدن او فوق العاده منعطف است، 
مفاصل بســیار نرم و با انعطافی 
دارد و سایز پای 48 فلپس نیز به 
او کمک می کند تا در حین شنا 
آب را با قدرت و به طور مستمر 

به عقب فشار دهد.
نکتــه دیگری که او را از ســایر 
قهرمانان متمایز می کند قدرت 
باالی تحملش در تمرینات است. 
سرعت تولید اسید الكتیک 
در بدن فلپس بسیار پایین است 
و همین موجب می شود که دیرتر 

خسته شود.
شیوه بدن سازی

برنامه بدن سازی او که ترکیبی از 
کار با وزنــه و ورزش های هوازی 
اســت، نشــان از اراده او بــرای 
رسیدن به باالترین حد آمادگی 
بدنــی دارد. او در کنار تمرینات 
ســرعتی و قدرتی همواره روی 
ســاختن بدنی عضالنی که به 
عملکرد او داخل اســتخر کمک 

کند نیز تمرکز می کند.
فلپــس از 19 ســالگی همواره 
تمرینات خاصی را انجام می دهد 
از جمله "دراز و نشســت هفت 
شکل" ) نوعی از این تمرین که 
در آن بدون خم شــدن دست و 
پا، نوک انگشــتان دست پنجه 
پا را لمس می کنــد(. انجام این 
تمرینات موجب شده تا گردش 
خــون و عملکرد ماهیچه های او 
بهتر شود و بدنش نیز عضالنی تر 
گردد. ضمــن این که بارفیکس 
رفتن به شــیوه های مختلف نیز 
بدنی ایده آل برای او ساخته است.
فلپس همچنین برای داشــتن 
سرعت بیشتر و تنفس بهتر در 
اســتخر به طور متوالی فواصل 
50 متر، 100 متــر، 150متر و 
200 متر را شنا می کند در حالی 
کــه بین هرکــدام از آن ها فقط 
30 ثانیه اســتراحت می کند. او 
ســپس همین فواصل را از آخر 
به اول تکرار می کند و این بار با 
تمام قدرت آن را انجام می دهد. 
تاکید روی قسمت اول تمرین که 
آهسته تر است موجب می شود تا 
بدن او خودش را برای بخش دوم 
تمرین بهتر تطبیق دهد و سریع تر 
شنا کند. عالوه بر این تمرینات 
استقامتی، فلپس تمریناتی مانند 
زدن پای کرال در آب به صورت 
عمودی و پــا زدن زیر آب را نیز 
انجام می دهد که کمک بزرگی 

برای افزایش سرعت او هستند.
البته طبیعی اســت کــه او در 
31 سالگی برنامه اش نسبت به 
ســال هایی که جوانتر بود تغییر 
کرده و تمرینات او از 5 تا 6 ساعت 
در روز به 2 تا 4 ســاعت کاهش 
یافته است. هرچند که هنوز هم 
شدت تمرینات او خیلی باالست و 
می تواند او را در باالترین حد نگه 
دارد و باالترین گواه این موضوع 

نیز کسب سه مدال طال است.
رژیم غذایی فلپس

اگر فکــر می کنید روش تمرین 
فلپس وحشتناک است، هنوز از 

رژیم غذایی او خبر ندارید. 
مایــکل فلپــس در ســفت و 
سخت ترین حالت رژیم غذایی اش 
روزی 12000 کالــری دریافت 
می کند که شامل 4000 کالری 

در هر وعده غذایی است.
صبحانه او شــامل سه ساندویچ 
نیمرو همــراه با مایونــز، کاهو، 
گوجه فرنگــی، پنیر کم چرب و 
پیاز سرخ شده اســت. بعد از آن 
فلپس یک کاسه بلغور، سه تکه 
نان تست فرانسوی با شکر، سه 
پن کیک شکالتی و یک فنجان 

قهوه می خورد.
اگر فکر می کنید کار فلپس با این 
صبحانه پر و پیمان تمام می شود، 
اشــتباه می کنید. هنوز ناهار و 
شــام باقی مانده است که شامل 
تعدادی ساندویچ کالباس و پنیر، 
1000 کالری نوشــابه انرژی زا و 
حدود یک کیلو پیتزا و ماکارونی 

است.
در آستانه المپیک 2012 لندن 
او اســاس رژیم غذایــی اش را از 
کربوهیــدرات به پروتئین تغییر 
داد؛ رژیمی کــه کماکان از نظر 
انــرژی غنی بــود اما هم کمک 
می کرد تا هضم راحت تری داشته 
باشــد و هم عضالتش را حفظ 

کند.
'شکسنت رکورد 2000 ساله'

لئونیــداس از رودس در دوران 
المپیک باســتان و 152 ســال 
قبل از میالد مسیح 12 قهرمانی 
در مســابقات المپیک داشت و 
با خیال راحــت آرمیده بود که 
پسر بچه ای از بالتیمور شروع به 

آموزش شنا کرد.
حــاال بــا قهرمانی فلپــس در 
شــنای 200 متــر قورباغه و با 
کنار گذاشــتن قهرمانی های او 
در مســابقات تیمی، این شناگر 
با رکوردی که نشریه  آمریکایی 
"واشــنگتن پســت" به نقل از 
تاریخدان ها نوشته است، قدمتی 
بیش از 2000 سال دارد مساوی 

کرده است. 
فلپــس در کل 22 مدال طالی 
المپیــک دارد که 9 طــال را در 
رقابت های تیمی )امدادی( گرفته 

است.
در دوره لئونیداس نه مســابقه 
امــدادی در المپیک بــوده و نه 
رقابتی امــدادی. به همین دلیل 
نمی توان راجع بــه توانایی این 
ورزشــکار یونانی نظری قطعی 
تاریخدان ها  داد هرچنــد کــه 
معتقدند او بســیار خــوب بوده 
است. مدال های فلپس در 5 ماده 
مختلف انفرادی بوده در حالی که 
مدال های لئونیداس در سه ماده 

مختلف به دست آمده است.
با اطالعاتی که در دســت است، 
"خدای  می تــوان  را  لئونیداس 
المپیک باســتان" دانست. این 
دونــده در چهــار دوره متوالی 
المپیــک در ســال های 164 و 
160 ،156 ،152 پیش از میالد 
شــرکت کرد و در ســه رقابت 
مختلف 12 بار قهرمان شد. او سه 
قهرمانی اش را در سن 36 سالگی 

به دست آورد.
•
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ســوال: چگونه می توان آُمرزش الهی را 
دریافت نمود؟

جواب: اعمال رسوالن 38:13 تعلیم می دهد، "پس 
ای برادران عزیز، شما را معلوم باد که بوساطت او 

به شما از آمرزش گناهان اعالم می شود."

رزش گناهان چیست و چرا من به  ـُ آمـــ
آن احتیاج دارم؟

"آُمرزش" یعنی پاک کردن، گذشــتن از تقصیر، 
و بخشیدن قرض. زمانی که به کسی گناه کرده 
باشیم، از او بخشش می طلبیم تا آن رابطۀ صدمه 
دیده را دوباره احیا نمائیم آُمرزش چیزی نیست 

که شخص خاطی ُمستّحق آن باشد.
 در واقع هیچکس لیاقت بخشش را ندارد. 

آمرزش عملی اســت ناشی از محبت، رحمت، و 
فیض. آمرزش تصمیمی است که شخص بخشنده 
نسبت به شخص خاطی اتخاذ می کند. او، علی 
رغم تمام بدی هائی که از شــخص خاطی دیده 
است، تصمیم می گیرد تا هیچ ادعائی بر علیه او 

نداشته باشد.

کتابمقدس تعلیم می دهد که همۀ ما ُمحتاجیم 
که خدا گناهانمان را ببخشد. ما آدمیان، همه گناه 

کرده ایم. 
خدا در جامعه 20:7 اعالم میکند: "زیرا َمرد عادلی 
در دنیا نیست که نیکوئی ورزد و هیچ خطا ننماید." 
در اول یوحنا 8:1 می خوانیم: "اگر گوئیم که گناه 
نداریم، خود را گمراه می کنیم و راســتی در ما 
نیست." گناه، به هر صورت که باشد، سرکشی و 

یاغیگری به ّضد خداست )مزمور 4:51(. 
در نتیجه، همۀ ما، بطور جدی ُمحتاج آُمرزش الهی 
هستیم. اگر گناهان ما آمرزیده نشوند، تمام ابدیت 
را در عذاب بســر خواهیم برد؛ عذابی که نتیجۀ 

گناهان خود ماست )متی 46:25 ؛ یوحنا 36:3(.

من چــگونه می توامن آمرزش الهی را 
دریافت کنم؟

خوشبختانه خدا، خدائی است با محبت، رحیم، و 
مشتاق برای آمرزش گناهان ما! دوم پطرس 9:3 

خاطر نشان می سازد:
 "... بر شــما تحمل می نماید؛ چون نمی خواهد 
کســی هالک گردد، بلکه همه بــه توبه گرایند. 
بنابراین، خدا مایل اســت که ما را بیامرزد. و تنها 
به همین دلیل بود که برای بخشــش گناهان ما 

تدارک دید.
تنها مجازات عادالنه بــرای گناهان ما موت می 

باشد. 

بخش اول رومیان 23:3 می گوید: "ُمزد گناه موت 
است...." مرگ ابدی آن چیزی است که در قبال 
گناهان خود تحصیل نموده ایم. خدا، مطابق نقشۀ 
کامل خویش، در شــخص عیسی مسیح، جسم 

انسانی به خود گرفت )یوحنا 1:1 ، 14(. 
مســیح با مرگ خود بر صلیب جریمه ای که ما 
مستحق آن بودیم )یعنی مرگ( را بر خود گرفت. 

دوم قرنتیان 21:5 تعلیم می دهد: 
"او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت، تا ما 
در وی عدالت خدا شویم." مسیح بر روی صلیب 
ُمرد؛ او با مرگ خود جریمۀ گناهان ما را پرداخت! 
در مقام خدا، مرگ عیسی مسیح آمرزش الهی را 

برای همۀ گناهکاران فراهم کرد. 
اول یوحنا 2:2 اعالم می کند: "اوســت کفاره به 
جهت گناهان مــا؛ و نه گناهان ما فقط، بلکه به 
جهت تمام جهان نیز." مسیح از مردگان برخاست 
و پیروزی خود بر گناه و موت را اعالم نمود )اول 
قرنتیان 1:15ـ  28(. حمد بر نام خدا که بواسطۀ 
مرگ و قیام عیسی مســیح بخش دوم رومیان 

23:3 تحقق می یابد: 
"... اما نعمت خــدا حیات جاودانی در خداوند ما 

عیسی مسیح."

آیا شما می خواهید گناهانتان آُمرزیده شوند؛ 
آیا شما در درون خود از احساس تقصیری که دائم 
شــما را عذاب می دهد رنج می برید اگر شما به 
عیسی مسیح به عنوان نجات دهندۀ خود ایمان 

آورید، آُمرزش الهی را دریافت خواهید کرد. 
در افسســیان 7:1 می خوانیم: "در وی، به سبب 
خون او، فدیه یعنــی آُمرزش گناهان را به اندازۀ 

دولت فیض او یافته ایم." 
عیســی مســیح قرض ما را پرداخت نمود تا ما 
بخشیده شویم. آنچه که شما باید انجام دهید این 
است که ایمان آورید عیسی مسیح بر صلیب ُمرد 
تا گناهان شما بخشیده شوند، و از خدا بخواهید 
تا بواســطۀ عیسی مسیح شما را ببخشد. در این 

صورت ُمطمئن باشید که بخشیده شده اید. 
یوحنا 16:3ـ  17 حاوی این پیغام بی نظیر است: 
" زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پســر 
یگانۀ خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد، هالک 
نگردد بلکه حبات جاودانی یابد. زیرا خدا پسر خود 
را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند، بلکه 

تا به وسیلۀ او جهان نجات یابد."

آیا می توان آُمرزش الهــــی را به این 
سادگی دریافت منود؟

بله، به همین سادگی. 
آُمرزش الهی را نه میتوان با پرداخت قیمتی خرید، 
و نه با انجــام اعمال خاّصی تحصیل نمود. آنچه 

شما میتوانید انجام دهید این است که بخشش 
گناهان را با ایمان دریافت کنید؛ بخششی که خدا 
َمحض رحمت و فیض خود عطا می کند اگر مایل 
هستید عیســی مسیح را به عنوان نجات دهندۀ 
خود بپذیرید، میتوانید از این نمونۀ دعا استفاده 

کنید. 
ولی این حقیقت را همیشه بیاد داشته باشید که 
گفتــن و یا تکرار این دعــا )و یا هر دعای دیگر( 
باعث نجات شما نمیشــود. نجات واقعی تنها با 
اعتماد قلبی به عیسی مسیح که بر صلیب گناهان 
ما را آمرزید دریافت میشود. این دعا راه ساده ای 
است برای ابراز ایمان و قدردانی شما از خدائی که 
راه نجات را برای شــما 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 شایســتۀ آن بودم بر خود گرفت تا من 
بتوانم بوسیلۀ ایمان به او آمرزیده شوم. از گناه خود 
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 حیــــــات جاودانی داده ای. آمین."

------------------------
آیا با مطالعۀ این مطالب تصمیم گرفتید تا با 

ایمان مسیح را در قلب خود بپذیرید؟ 
اگر اینچنین است، به كلیسا بروید و با 

ایمانداران مشاركت كنید.

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 

چگونه 
می توان 
آُمرزش 
الهی را 
دریافت 
منود؟

کلیسای
 اجنیلی 
فارسی زبان 
مونتریال 

کشیش جالل عادل

خداوند محبت است 
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 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 

Cell.: 514-222 9400Hamid Sam
real Estate Broker
CENTURY 21 Immo-Plus
1980 Notre Dame O. 
Montreal Qc H3J 1M8
hamid.sam@century21.ca
Tel.: 514-933-1221

•   با سال ها تجربه در امور خرید، فروش و اجاره 
         امالک مسکونی و جتاری 

•  اخذ وام مسکن، مشاوره ارزیابی و خرید 
            بدون هیچگونه هزینه ای می با شد. 

•  قابل توجه تازه واردین محترم:     آیا می دانستید 
      به راحتی می توانید صاحب خانه دلخواه خود شوید؟ 

       برای اطالعات بیشتر با حمید سام تماس بگیرید: 

حمید سام

Immo-Plus
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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

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

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 

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 

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 مركز 
شهر مونتریال  
)مترو مک گیل( 

در خدمت جامعه 
ایرانیان مونتریال 

9h - 15h

Enseignes Landreville
3060 de Baene
St Laurent
H4S 1L2

Hamid: 514 6597866
hamid@enseigneslandreville.com

www.enseigneslandreville.com

Channel Letters
Menu Box 
Commercial Awning
Pylons
Cut out letters

تابلوسازی

گروه ورزشی ندا
Neda Health Group

برگزار کننده دوره های شنا و ژیمناستیک
• 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 اساتید حرفه ای  

Tel.: 514-701-1390
www.Neda-health-group.com

ندا عزیزی

Health is Wealth



19 19PAIVAND: Vol. 23  no.1280  Aug. 15, 2016             since 1993   www.paivand.ca سال 23 شماره   1280 25 مرداد 1395 

_______________
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 

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 كسانی
 می توانند احساس كنند كه تجربه كرده باشند.

•   ناراحتی های بی دلیل و مبهم • بی میلی به كار و تحصیل 
و فعالیت كردن • عدم تمركز فکر  • فراموشی و ضعف حافظه  
• سستی وتنبلی مزمن و مداوم • خستگی های فکری و بی 
میلی به كار 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 كه می تواند این آرزوهای شما را برآورده كند

)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 

کاظم پرتو تهرانی 

Cell.: (514) 971-7407

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

 ارزیابی رایگان از خانه شما 
 کمک به تهیه وام  مسکن با کمترین بهره 

 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه 
 پرداخت هزینه محضر تا 1300 دالر 
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کلینیک دندانپزشکی آریا 
در مرکز شهر

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

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.           Dr. Mehri Heidari D.M.D.   
Dr. Mahbod Mozafari Dana D.M.D.

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم  
   ردیف کردن دندانها بصورت سریع 

Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال        
 Implant کاشتن دندان  

 Root Canal درمان ریشه  
Zoom 2 ACP سفید کردن دندانها توسط دستگاه  

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
  دندان اطفال 

  گذاشتن دندانهای مصنوعی 
  پر کردن دندان ها )همرنگ دندان( 

CEREC AC Bluecam   

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

Tel : (514) 933-3337
www.clinique-arya.com
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Montreal, Quebec  H3H 1M1 

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

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

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

1834  Ste-Catherine W., Suite 301

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

www.clinique-arya.com

www.clinique-arya.com
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Guy

Member of International Association of Orthodontics 

قبول کلیه 
بیمه های مدیکال 

و بیمه های دانشجوئی 

www.ismapquebec.com
انستیتو عالی پزشکی مکمل و بهداشت 

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

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

فــارغ التحصیالن مــی توانند به 
عضویت رســمی انجمــن های 
ناتوروپاتی و پودولوژی استان کبک 
در آمده و در مقابل ارائه خدمات 
و دریافت حق الزحمه به بیماران 

رسید بدهند؛ که این رسید هم 
مورد قبول شرکت های بیمه 
بوده و هم به هنگام محاسبه 
مالیات ساالنه شخص، توسط 
وزارت دارائی اســتان کبک 
و کشور کانادا قابل پذیرش 

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

نماید. 

این دوره به ویژه برای هم میهنان 
عزیزی که در رشته های پزشکی 
تحصیل کرده اند و مدارکشان تائید 
نشــده و یا درجه تسلط آن ها در 
تکلم به یکی از زبان های رسمی 
این کشــور )انگلیسی - 
فرانســه( کافی نبوده و 
یا اصوال هموطنانی که 
قصد مهاجرت و اشتغال 
در کانــادا را دارند، می 
تواند کارســاز باشد تا 
مشغول  کار  به  بتوانند 

شوند.
همچنین فارغ التحصیالن نیازی 
به داشــتن کلینیک هــم ندارند 
و می توانند بــرای ارائه این گونه 

خدمات به منازل افــراد نیازمند 
برونــد و کــرم و ســایر داروهای 
طبیعی بهداشت پا را نیز بفروشند. 

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

70 دالر می باشد.
لطفًا برای کسب اطالعات بیشتر و 

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

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

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

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

RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

________________
6195 ST-JACQUES W.      |Tel.: (514) 585-2029
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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

_________

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

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

(2nd floor)  

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

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

www.eleganceleasing.com

2016 Mercedes-Benz C300 
4 Matic, Aut, Leather - 
15,000Km 
$41,490 
or $258 bi-weekly

2014 Toyota Matrix 
Aut, AC, Groupe Elec-
trique - 62,000Km 
$12,795 
or $95 bi-weekly

2014 Toyota RAV4 
Limited, AWD, GPS, 
Leather, Roof, Camera  
78,000Km 
$24,995 
or $157 bi-weekly

2013 Audi A4 
Premium Plus, AWD, 
GPS, Leather, Roof - 
118,000Km 
$22,395 
or $160 bi-weekly

2013 Audi Q5 
Premium Plus, AWD, GPS, 
Leather, Roof 
78,000Km 
$28,995 
or $200 bi-weekly

2011 Kia Rondo 
Aut, AC, Groupe 
Electrique
132,000Km 
$6,495 
or $60 bi-weekly

Lease or Purchase Pre-Owned Vehicles
Lowest Price Guaranteed
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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،كرمانشاه و مشهد
ایران، سراسر كانادا، 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 

 كانترتاپ 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 

فتو شاپ

FORMATION PROFESSIONNELLE 
PROFESSIONAL TRAINING

date date

12   Computerized Accounting

12   Double DVS Secretarial / Accounting

16   Sales Representation

19   Masonry - Bricklaying

26   Pharmacy Technical Assistance

SEPTEMBRE / SEPTEMBER

3   Home Care Assistance

3   School Daycare Educator

OCTOBRE / OCTOBER

MAI / MAY (date to be confirmed)

  Automobile Mechanics

LEARN  
FRENCH 
OR ENGLISH for free!

access

michael
est un super
macon
il est diplômé

MORE DETAILS HERE   WWW.ACCESS.RSB.QC.CA

BRIQUETAGE — 
MAÇONNERIE

INSCRIVEZ-VOUS  
MAINTENANT,  
les places sont limitées.

REGISTER NOW,  
limited places available!

brillant comme vous l’êtes

Centre de formation professionnelle 
et d’éducation aux adultes

access.rsb.qc.ca  ·   450 676-1843, 
poste 7485   

Cours offert en anglais 
Courses offered in English

كارآموزی حرفه ای

  فرانسوی  و یا  انگلیسی  بیاموزید

رایگان
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7 فایده شگفت آور ختم مرغ که منی دانستید
تخــم مرغ جزو مواد اصلی بســیاری از 
غذاها اســت. چون تخم مرغ به خاطر 
کلسترول باالیی که دارد در سرخط اخبار 
مربوط به کاهش وزن قرارگرفته است، به 
همین دلیل بسیاری از آدم ها از سایر مواد 

مغذی آن غافل هستند. 
خوشبختانه، تخم مرغ در سال های اخیر 
تا حدی شــهرت از دســت رفته اش را 

دوباره به دست آورده است. 
دلیل اصلی اش بحث و جدل درباره ی این 
موضوع است که آیا کلسترول موجود در 
تخم مرغ به همان بدی است که در ابتدا 

تصور می شد؟
در یک برنامه ی پژوهشی مشترک بین 
دانشگاه هاروارد ایاالت متحده امریکا و 
کالج پزشــکی تانگجی چین مقرر شد 
در ســال 2012 رابطــه ی بین مصرف 
تخم مرغ و خطــر ابتال به بیماری های 
قلبــی عروقی آزمایش شــود. در پایان 
آخرین مرحله ی پژوهش، مشخص شد 
مصرف روزانه ی یک تخم مرغ خطر ابتال 
به بیماری عروق کرونر قلب یا سکته ی 

مغزی را افزایش نمی دهد. 
به عالوه، این عادت سالم کمک می کند 
تا احتمال سکته ی هموراژیک تا ٪25. 
کاهــش بیابد. حــاال که این شــواهد 
انکارناپذیر، افســانه ی مربوط به وجود 
کلسترول مضر در تخم مرغ را رد کرده اند، 
باید توجه مان را روی مزایایی که برای ما 

دارد، متمرکز کنیم.
•

1. باال بردن سیستم ایمنی
سیســتم ایمنی بیش ترین ســود را از 
مصــرف تخم مرغ می بــرد. ویتامین آ، 

ویتامین دی و فوالت دیگر عامالن مهم 
در افزایش سطح ایمنی بدن هستند و 
سیستم بدن را برای مقاومت در برابر هر 

بیماری یا ویروسی، نیرومند می کنند.
•

2. بهبود وضعیت پوست
ویتامین آ همراه با بیوتین و سلنیوم، یک 
بسته ی مراقبتی کامل برای پوست تهیه 
می کنند. این دفاع سه -جانبه به صورت 
هماهنگ عمل می کنــد. ویتامین آ به 
بازســازی و بهبود شرایط فعلی پوست 
کمک می کند. بیوتین اساســا تضمین 
می کند پوســت موادمغذی اش را نگه 
می دارد. ســلنیوم به عنــوان خط اول 
دفاعی به عنوان محافظ پوست در برابر 
آسیب اکسیداسیون عمل می کند. الزم 
به ذکر اســت که بیوتین به حفظ مواد 

مغذی در مو نیز کمک می کند.
•

3. سوخت وساز بیش تر و قوه ی بینایی بهتر

ســطح باالی ویتامیــن ب2 و بیوتین 
موجود در تخم مرغ کمک می کند میزان 
سوخت وســاز بدن در یک سطح بهینه 
باقی بماند. از سویی دیگر، ویتامین آ و 
ب2 می تواند قوه ی بینایی را بهبود دهد.

•
4. تقویت تولید سلول های خونی

درباره ی سلول های خونی می توان گفت 
فوالت به حفظ تولید خون در بدن کمک 
می کند، در حالی که ویتامین ب2 تولید 

سلول های خونی را افزایش می دهد.
•

5. تقویت ساختار استخوانی
تعداد غذاهایی که به تقویت ســاختار 
استخوانی بدن کمک می کنند، چندان 
زیاد نیستند. ولی، ویتامین دی و فسفر 
این مزیت خــاص را در تخم مرغ ایجاد 
کرده اند. به عالوه، فسفر عملکرد غشاء 

سلولی را بهبود می دهد.
•

6. سالم نگه داشنت کبد
کولین یکی از مواد مغذی است که اخیرا 

وارد فهرست ویتامین ها شده است. 
در مقایسه با سایر منابع غذایی، تخم مرغ 
یکی از باالترین اندازه های کولین را در هر 
وعده به بدن ما وارد می کند. این ماده ی 
مغذی، از عملکرد صحیح کبد حمایت 

می کند.
•

7. ظــرفیت ذهنی باالتر
گذشته از مزایای جســمی، تخم مرغ 
می تواند نیروی ذهنــی را به طور قابل 
توجهی بهبود دهد. ویتامین ب2 محافظ 

معروف سیستم عصبی است در حالی که 
اسید پانتوتنیک می تواند ظرفیت ذهن را 

افزایش دهد.
مصرف درســت تخم مــرغ یعنی یک 
تخم مــرغ در روز )نه بیش تــر( مزایای 
زیادی برای بدن دارد که برای عملکرد 

طبیعی بدن ما الزم است. به عالوه کامال 
روشن اســت که عناصر مثبت مصرف 
تخم مرغ، به تنها مشکل آن، یعنی داشتن 

کلسترول باال، می چربد.
)کسب و کار بازده( نویسنده: اال جیمز
منبع: الیف هک

INSCRIVEZ-VOUS  
MAINTENANT,  
les places sont limitées.

REGISTER NOW,  
limited places available!

brillant comme vous l’êtes
Centre de formation professionnelle 
et d’éducation aux adultes

7900, boul. Taschereau, édifice C / Building C
Brossard, Québec  J4X 1C2   450 443-6576

www.access.rsb.qc.ca

COURS D’ANGLAIS 
GRATUITS !*
Cours d’anglais
Composez le 450 443-6576

LEARN FRENCH 
FOR FREE!*
French courses
Call 450 443-6576

*Des frais d’inscription s’appliquent *Registration fees apply

رایـگان 
  فرانسوی 
    بیاموزید

کالس های 
انگلیسی

رایگـان*
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سالمت...
گروه ورزشی ندا

Neda Health Group
برگزار کننده دوره های شنا و ژیمناستیک

• 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 اساتید حرفه ای  

Tel.: 514-701-1390
www.Neda-health-group.com

ندا عزیزی

Health is Wealth

آیا مطمئن هستید استفاده از نخ دندان برای 
دندان هایتان مفید است؟

دولت فــدرال آمریکا از ســال 
1979، پیشنهاد داده است همه 
از نخ دندان استفاده کنند اما این 
رهنمودهای غذایی که هر پنج 
ســال یک بار هم به روز رسانی 
می شوند، باید شواهد علمی هم 

داشته باشند. 
در کمال تعجب و البته بدون این 
که کسی به آن دقت کند، دولت 
فدرال، امســال نخ دنــدان را از 
فهرست رهنمودهای خود حذف 
و به آسوشــیتد پرس اعالم کرد 
»دولت، اذعان می کند اثربخشی 
نخ دندان، که می بایســت الزاما 
مورد پژوهش قرار گیرد، تاکنون 

بررسی نشده است«.
این افشاگری، به ویژه با توجه به 
تذکر مکــرر در این خصوص، و 
احتمال این که بازار نخ دندان در 
جهان تا سال آینده به 2 میلیارد 
دالر برســد )که نیمی از آن هم 
در آمریکا است(، تاریخی به شمار 

می آید.
قرار بوده نخ دندان از ما در برابر 
بیماری های لثه مراقبت کند، از 
جرم دندان خالص شویم و دیگر 
حفره های دندانی نداشته باشیم. 
اما واقعا مشخص نیست چنین 

ادعایی صحت داشته باشد. 
آسوشیتد پرس حین تحقیقات 

خود به بهتریــن پژوهش های 
انجام شــده در ده سال گذشته 
نگاهــی انداخت و به ویژه بر 25 

تحقیق متمرکز شد. 
جف دان، نویسنده ملی آمریکا 
گزارش داد که شــواهد استفاده 
از نخ دندان، وی را به این نتیجه 
رســاند که این عمل »ضعیف، 
غیر قابل اتکا« و دارای کیفیتی 
بسیار »پایین« است و »کمی تا 
حدی در معــرض پیش داوری 

می باشد«. 
دو گروه برجســته متخصصان، 
یعنی انجمن دنــدان آمریکا، و 
آکادمی دهــان و دندان آمریکا 
که متخصــص بیماری های لثه 
و ایمپلنت هســتند، از پژوهش 
های دیگر به عنوان سند ادعاهای 
خود اســتفاده کردنــد که می 
گوید استفاده از نخ دندان باعث 
پیشــگیری از جرم دندان، تورم 
زودهنــگام لثه، و تخریب دندان 

می شود. 
اما بیشتر این پژوهش ها، از روش 
های منسوخ شده استفاده کرده 
اند یا جمعیت آماری بسیار کمی 
داشته اند. برخی از این پژوهش 
ها، فقط دو هفته طول کشــیده 

پیش امام، حــاال هر جوری و … 
باالخره از امام نوشــته گرفتند و 
دادند دســت افراد و حاال این به 
کجا منتهی می شود و در آینده 

چه می شود }معلوم نیست{ …«
منظــور منتظــری از فرصــت 
مغتنم، عملیات موسوم به »فروغ 
جاویدان« اســت که در جریان 
آن مجاهدین پــس از پذیرش 
قطعنامه 598 به خــاک ایران 
حمله کردنــد و بــه دنبال آن 
دستور اعدام زندانیان سر موضعی 
از ســوی روح الله خمینی صادر 

شد.
در آغاز این فایل صوتی که حدود 
40 دقیقه اســت، حســینعلی 
منتظــری خطاب بــه حاضران 
می گوید که چون نسبت به آنان 
شــناخت دارد ایــن حرف ها را 
می زند: »اگر غیر شــما بود، من 

اصال کار نداشتم.«
منتظری ســپس بر این مساله 
تاکید می کند که هیچ نســبتی 
و  »منافقیــن«  و  او  میــان 
اعدام شــدگان وجود نــدارد، نه 
پســرخاله اش جــزو »منافقین 
زندان« بوده و نه پسرعمویش و 
نه قوم و خویشش و نه با این ها 

رفاقتی داشته است.
او در ادامــه می گوید:  »بیش از 
همه من از این ها ضربه خورده ام. 
هــم در زندان، هم بعــد زندان. 
پسر من را هم این ها به شهادت 
رسانده اند، بزرگان ما را این ها به 
شهادت رسانده اند. این ها را همه 
من می دانم. ولی مع ذالک آن چه 

برای من مهم است آبروی اسالم 
و انقالب و آینده کشــور و آینده 
خمینی}ست{  آیت الله  شخص 
و این کــه تاریخ چــه قضاوتی 

می کند.«
این مرجع تقلید شیعه که همواره 
خود را انسانی صریح الهجه معرفی 
می کرد، در ادامــه می گوید که 
نمی تواند آن چــه در دل دارد را 
پیش خود نگــه دارد، »برخالف 
برخی آقایان که با سیاست رفتار 

می کنند.«
او در جمع افراد مسئول محاکمه 
و اعدام  های گسترده که به کشتار 
67 معروف اســت، می گوید که 
آن چه آن ها انجام داده اند در نظر 
در جمهوری  جنایت  بزرگ ترین  او 
اسالمی است کــه از اول انقالب 
تا آن زمان انجام شده و در عین 
حال افــراد حاضــر را به عنوان 
مســئوالن این اقدام، چهره های 
خوب و متدین دستگاه قضایی 

می داند.
منتظــری خطاب بــه حاضران 
می گوید که نام شــان در آینده و 
در تاریخ جزو جنایتکاران نوشته 
خواهد شــد و اضافه می کند که 

شاید این استراتژی آن ها باشد.
او از رئیس وقت دستگاه قضای 
جمهوری اســالمی )عبدالکریم 
موســوی اردبیلی( هــم انتقاد 

می کند و می گوید: 
»متاسفانه بدبختی ما این است 
که در راس دســتگاه قضایی ما 
کسی قرار گرفته که خودش با این 
چیزها مخالف است و بعد می آید 

در نمــاز جمعه آن جور شــعار 
می دهــد و وقتی هم می خواهد 
از امام سوال بکند }…{ می پرسد 
که اعدام ها را در شهرستان شروع 

کنیم یا در استان؟«
قائم مقــام وقت رهبر ســابق 
جمهــوری اســالمی در بخش 
دیگری از صحبت هایش می گوید 
که خانواده های زندانیان نگرانند و 
قاضی های زیادی ناراحت هستند: 
»دو ماه مالقات ها و تلفن ها را قطع 
کردید. باالخره خانواده ها برخورد 
می کننــد. … یکــی را محکوم 
کرده اید به شش سال به ده سال، 
حاال بدون این که فعالیت تازه ای 
کرده باشد بگیریم اعدامش کنیم. 
معنیش این است که ما گــُــه 
خوردیم و همه دستگاه قضایی ما 
غلط است. بعضی از قضات به ما 
مراجعه کردند و ناراحت بودند.« 

در  منتظــری  حســینعلی 
صحبت های خود به نامه هایی هم 
که درباره این موضوع به روح الله 
خمینی نوشته است اشاره دارد 
و به جزییات مطرح شده در این 
نامه ها می پردازد و می گوید که 
همه رفقایش با نامه نوشــتن به 
امام مخالف بوده اند اما او به دلیل 
مسئولیتی که احساس می کرده، 

این نامه ها را نوشته است.
منتظری به حاضران در جلســه 
می گوید که 10 مورد را به عنوان 
اتمام حجت خطاب به آن ها نوشته، 
از جمله این که احساس مسئولیت 
او به خاطر »مصلحت اسالم و کشور 

و قضاوت تاریخ« است.

او در این مــوارد دهگانه به این 
اشاره می کند که »مجرد این که 
اگر آن ها را آزاد کنیم به منافقین 
ملحق می شــوند، موجب صدق 
عنوان محــارب و باغی به آن ها 
نمی شــود« و همچنین این که 
»مجرد اعتقاد، فرد را داخل عنوان 

محارب و باغی نمی کند.«
قائم مقام وقت روح الله خمینی 
تاکیــد می کند که قضــاوت و 
حکم باید در جو سالم و خالی از 
احساسات باشد اما »جو اجتماعی 

االن ناسالم است.«
در میانه صحبت های حسینعلی 
منتظــری، یکــی از حاضــران 
در جلســه )احتمــاال مصطفی 
پورمحمــدی( شــرحی از روند 
محاکمه و اجــرای احکام صادر 
شــده می دهد و می گوید که در 
مواردی چندین بار با افراد اعدام 

شده صحبت شده است: 
»ما تک تک این ها را آوردیم توی 
اتاق. مورد داشتیم که چهار بار با 
او صحبت کردیم. کرارا داشتیم 

که سه بار با او صحبت کردیم.«
در این صحبت ها گفته می شود 
که افــراد تــا در مورد بر ســر 
موضع بــودن زندانی به قطعیت 
100 درصد نرســیده اند، }حکم 

اعدام{ امضا نکرده اند.
منتظری می پرســد فکر کردید 
چه طور شده که او بر سر موضع 
شــده که این ســوال بی پاسخ 
می ماند: »االن خدمت تان عرض 
می کنم. مواردی که تا به حال اجرا 
کرده ایم، تماما مواردی بوده که 

}تصمیم گیری{ 
به اتفاق آرا بوده }سه 
امضا{ … و حتی در برخی از موارد 
جناب حاج آقا اشــراقی احتیاط 
می کردند و با برخــی از برادران 
دیگــری کــه در زنــدان بودند 
مشــورت می کردند. االن موارد 
متعددی داریم که دو امضا دارند 
و ما اصال اجرا نکردیم … و از این 
باالتر حدود 40 مورد داریم که به 
اتفاق آرا امضا کرده ایم و فقط به 
لحاظ این که این ها یا تنها فرزند 
خانه بودند، یا پســری بوده که 
خواهرش اعدام شده یا برادرش 
اعدام شــده }اجرا نکرده ایم{ و 
حدود 26 نفر هم داریم که این ها 
وقتی آمدند زندان حدود 16، 17 
سال شان بوده و االن حدود 23، 

24 سال شان شده …«
به گفته این عضو »کمیســیون 
مرگ«، در مــواردی حکم اجرا 
نشده  است تا با افراد اتمام حجت 
بشود و در روز آخر تکلیف آن ها 

را معلوم کنند.
در میانه این صحبت ها حسینعلی 
منتظری نســبت به اعدام زنان 
اعتراض می کند و پاسخ می شنود 
که »در مورد دخترها« در مواردی 
کار به التماس می کشــیده و از 
زندانی می خواسته اند تا دو خط 
بنویسد و برگردد زندان که این 

اتفاق نمی افتاده است: 
»ما به ایــن هم اکتفا می کردیم 
که اگر این می نوشــت که چون 
سازمان منافقین دارد با این نظام 
مبارزه می کند و اینجانب اگر چه 
اعتقاد به این نظام ندارم )این را 

هم به او می گفتیم که بنویسد(، 
ولی چــون اعتقاد بــه مبارزه با 
نظام هم ندارم، لذا … از سازمان 
جدا شــدم. به این هم ما اکتفا 

می کردیم.«
ایــن روایــت امــا در تقابل با 
روایت هایی ســت که از جان به 
در بردگان »کمیســیون مرگ« 
نقل شــده اند و حتــی با آن چه 
که منتظری از برخی مقام های 
قضایــی دیگر شــنیده و روایت 

می کند هم در تعارض است.
در واکنــش به ایــن صحبت ها، 
منتظــری می گوید کــه »آقا« 
}روح الله خمینی{ و شما، خیال 
می کنید که با ایــن کار انقالب 
را تضمین می کنید اما من فکر 
می کنم که اگــر یک نفر هم در 
این ها بی گناه کشته بشود انقالب 

ما شکست می خورد.
او در پایــان صحبت هایش هم 
می گوید: »من آن چه را می فهمم 
نمی توانم نظرم را نگویم. به انقالب 
هم کمتر از شما اعتقاد ندارم. دلم 
برای انقالب می سوزد. به احمد آقا 
گفتم که دلم برای شخص آقای 
خمینی می سوزد که در تاریخ می 
نویسند آقای خمینی این جوری 
بوده. در آینده می نویسند. مردم از 
والیت فقیه چندششان می شود. 
من دلم نمی خواست والیت فقیه 

به اینجا برسد.«
کــه  دارد  تاکیــد  منتظــری 
نمی خواهد تصویر آقای خمینی 
در تاریــخ یک چهره ســفاک 

خونریز باشد.
•
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اند و برای شــکل گیری حفره 
دندانی یا بیماری دهان و دندان، 
بیش از حد کوتاه هستند. یکی از 
پژوهش ها، مردم را پس از تنها 
یک بار استفاده از نخ دندان، مورد 
بررسی قرار داد. چنین پژوهش 
هایی مانند پژوهش های بررسی 
شده، بر نشانه های هشدار دهنده 
از قبیل خونریزی و تورم متمرکز 
بوده اند و عمال کاری به بیماری 
های لثه یا حفــره های دندانی 

نداشته اند. 
واین آلدریج، رئیس گروه دهان 
و دندان، اذعان کرد که شــواهد 
علمــی ضعیــف و دوره هــای 
بســیاری از پژوهش هــا، کوتاه 
هســتند اما وی باز هم بیماران 
خود را به اســتفاده از نخ دندان 
تشــویق می کند. او می گوید: 
»این درســت مثل ساختن یک 
ساختمان و رنگ نکردن دو سوی 
آن است. باالخره این دو سمت، 

زودتر فرسوده خواهند شد.«

به گفته آلدریج، بخشی از مشکل، 
این است که بســیاری از مردم، 
درست توجه نمی کنند. ما باید 
به جای جلو و عقب کشیدن نخ 
دنــدان، آن را در کناره دندان ها 
به سمت باال و پایین بکشیم. اما 
اگر استفاده از نخ دندان نادرست 
باشد، باعث آســیب می شود و 
انجام این کار با فشار زیاد، به لثه 
ها، دندان ها و عملکرد دندان ها 

آسیب می زند.
آسوشیتد پرس همچنین دریافت 
که تولید کننــدگان نخ دندان 
سخت در تالش هستند شواهد 
قانع کننــده ای ارائه کنند و به 
شــکل مضحکی، بودجه چنین 
پژوهش هایی را تامین می کنند. 
شرکت »جانسون و جانسون« به 
آسوشیتد پرس گفت که استفاده 
از نــخ دندان، به رفع جرم دندان 
کمک می کنــد اما هنگامی که 
شواهد متناقض را برای شرکت 

ارســال کردیم، سخنگوی آن از 
اظهارنظر، خودداری کرد. 

شــرکت »پراکتر و گامبل« نیز 
ادعا کــرد نخ دنــدان، با جرم و 
حفره های دندانی نبرد می کند 
اما »سند« آن، به یک پژوهش دو 
هفته ای محدود می شد که در 
ســال 2011 در خالل پژوهش، 

نقض شد.
نمی خواهیم بگوییم استفاده از 
نخ دندان بی فایده اســت؛ بلکه 
می خواهیم بگوییم فاقد پشتوانه 

علمی است. 
یکی از دندان پزشــکان انستیتو 
ملی بهداشت آمریکا گفت: شاید 
وقت آن رسیده باشد که دیگر نخ 
دنــدان را توصیه نکنیم؛ اما باید 
کارهای پژوهشی جدی در این 
زمینه انجــام دهیم. وی توصیه 
کرد تا آن موقع، اســتفاده از نخ 
دندان، »هم کم هزینه و هم کم 

خطر« است. 
•
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دیــــدگاه...

 LES PLATS PRINCIPAUX
KOOBIDEH $15.50
MINI KOOBIDEH $11.50
JOOJEH KEBAB $16.50
BARG $23.50
CHENJEH KEBAB $23.50
BULGARI KEBAB $24.50
SOLTANI $27.50
VAZIRI $21.50
ZERESHK POLO $15.50
ONYX I $45.50
Un plat spécial pour deux (deux brochettes de Koobideh, un Joojeh et un
Barg servi avec de la tomate grillée + 2 salades et 1 entrée(
ONYX II $65.50
Un plat spécial pour trois (trois brochettes de Koobideh, deux Joojeh et un
Barg servi avec de la tomate grillée +3 salades et 1 entrée(
DORDANEH $11.50
Un plat pour les enfants
 une brochette de Koobideh ou Joojeh désossée 
servi avec salede  de fruits

LES SUPPLEMÉNTS
CHELO $5.00
Un plat supplémentaire du riz
LOGHMEH $4.50
Une brochette supplémentaire de Koobideh
ZERESHK $5.50
Un petit bol supplémentaire de bérberis

RESTAURANT ONYX 
6195rue St-Jacques ouest H4B 1T7 

 )514(585-2029

Hors-d'œuvres

KASHKE BADEMJAN  $8.50
MIRZA GHASEMI          $8.50
SALADE SHIRAZI         $4.50
SALADE DU JOUR        $4.50

   MASTE MOOSIR            $4.50

Les Desserts

 GÂTEAU DU CHEF    $3.25
THÉ NOIR                     $6.50
Thé pour deux servi avec cube de sucre
les dates et le cristal de sucre 
CAFÉ                              2.25$

MENU DU JOUR

Lundi – GHEIMEH                                                        $15.50
Mardi – CHOIX DU CHEF                                          $15.50
Mercredi – GHORMEH SABZI                                $15.50
Jeudi – FESENJAN                                                      $18.50
Vendredi - SABZI-POLO & MAHI                         $19.50
Samedi - BAGHALI-POLO & MAHICHEH          $20.50

رستوران ایرانی آنیکس

 

NDG در قلب
 

از ساعت 12 ظهر تا 10 شبهر روز 
 پذیرای شامست

À MIDI Koobideh Sandwich +
Soda )Tip et Tax Incluses( 

$8.50
TAKE OUT ONLY

 *Tous nos plats principaux sont servis avec du riz au safran*         

»خیانت« برنی سندرز، 
دروغ های هیالری، صالحیت ترامپ، 
ضد و نقیض گویی سیاستمداران و... 

شایسته الهامی )مونتریال( 
9 آگوســت: در آخریــن هفته 
ماه ژوئیه در کنوانســیون حزب 
دموکرات،  زمانی که برنی سندرز 
از حــق 13 میلیون حامی خود 
از طرفداران  گذشت، بســیاری 

خود را ناامید کرد. 
سیاستمداری  بعنوان  ســندرز 
متعهد می توانســت خود بطور 
مستقل عمل کند و یا درخواست 
خانم دکتر جیل اســتاین، رهبر 
حزب ســبز، را قبول کرده، با او 

متحد شود. 
سندرز بجای اینکه قهرمان شود 
و پایه حزبــی را بگذارد که برای 
آینده آمریکا و دنیا موثر باشــد، 
خود را به درجه ای رســاند که 
خیلی ها او را همدست همان یک 
درصدی میداننــد که از نظرش 

مذموم بودند.
خیلی از حامیان سندرز حمایت 
او را از هیــالری، به آن وضعیت 
اسفبار، نتوانستند تحمل کنند و با 
گریه سالن مجمع  را ترک کردند. 
کسانی که در ســالن ماندند، با 
شعارهای حمایت از سندرز قابل 
تحمل برای مجریــان برنامه ها 

نبودند. 

اوج فضاحت ســندرز زمانی بود 
که اصرار داشت -هنوز هم  دارد!- 
حتمًا به هیالری رای داده شود. 
یعنی زیر پا گذاشتن اعتقاداتی  
که در یکسال گذشته تکرار کرده 
بود و باعث شد بقول خودش 13 
میلیون انسان با حمایتهای مالی 
کمتر از سی دالر و با کار داوطلبانه 

او را به این درجه برسانند. 
جدیــداً اوباما از مردم خواســته 
بخاطــر خصوصیات خــوب )!( 
هیالری و اینکه هیالری بهتر از 
اوباما و بیل کلینتون عمل خواهد 

کرد، به او رای بدهند. 
برعکس حرفهای  این درســت 

هشت سال پیش اوست. 
چون در آنزمان مطالبی را عنوان 
کرد و از مردم خواست که بخاطر 
آنها به هیــالری رای ندهند. اگر 
این سیاســتمداران به فراموشی 
دچار شــده اند مردم برعکس با 
دیدن آن برنامه ها در شبکه های 
مجازی به ضــد و نقیض گویی 

سیاستمداران واقف میشوند.
هشت ســال پیش، خیلی ها با 
چه امیدی به انتخاب شدن اوباما 
دل بســته و کمک کردند. او با 
پیام امید و تغییر قدم به مبارزات 

انتخاباتــی گذاشــت، قول های 
زیادی داد که یکی هم پایان دادن 
بجنگ و بستن زندان گوانتانامو 
بود. متاســفانه هیچکدام آنها را 
عملی نکرد. اگــر در زمان بوش 
آمریکا وارد دو جنگ افغانستان و 
عراق شد،اما اوباما آمریکا را وارد 

چند جنگ دیگر کرد. 
انهدام لیبی، زمان وزارت هیالری، 
تبدیل دموکراسی خواهی مردم 
سوریه به جنگی بی انتها، کودتا 
در هندوراس، کشــتار در یمن 
و بدتر از همه آواره و ســرگردان 
شدن مردم آن کشورها و از بین 
رفتن شــان انسانی و یا رفتن به 

کام مرگ در دریاها است.
فقط چند مسئله است که باعث 
میشــود اوباما با هیــالری فرق 

داشته باشد: 
- اوباما معتقد بــه منطقه پرواز 
ممنوع در سوریه نبوده؛ در حالی 
که هیالری روی آن پافشــاری 

میکند.
-  اوباما معتقد به درگیر شــدن 
بیشتر در اکراین و ایجاد تنش با 
روسیه و پوتین نبوده و هیالری 
)»ملکه جنگ«، اســم جدید او 
توسط صاحبنظران ضد جنگ( 

روی آن پافشاری میکند.
- پروسه انتخاب هیالری با تقلب 
همراه بوده و این با آشکار شدن 

ایمیلها مشخص شد. 
نتیجه  تنش و بحران بیشتر در 
دو منطقه باعث گستردگی بیشتر 
جنگ خواهد شــد مطمئنًا پای 
ایران و بعدها تمام کشــورها به 

جنگ کشیده خواهند شد. 
خانــم تولســی گبــارد، عضو 
دموکرات کنگره و حامی سندرز 
از هاوائی که چند سالی در عراق 
جنگیده در مصاحبه خود با سی 

ان ان میگوید: 
شما نمی توانید از یک طرف به 
داعشی ها و تروریست ها اسلحه 
بدهید و از طرف دیگر ادعا کنید 
که با آنها میجنگید. او تغییر رژیم 
در سوریه را که از طرف هیالری 
عنوان میشود خالف قانون میداند 
و آینده اینکار را هولناک ارزیابی 
می کند؛ چــون در جنگ بوده، 
مشکالت ســربازان آمریکائی را 
میداند. همچنین کشتار مردم غیر 

نظامی و انهدام عراق را که بخاطر 
یــک ادعای واهی ســردمداران 
آمریکائی و خیانت افرادی مثل 
چلبی اتفاق افتاد محکوم میکند. 
تولســی گبارد میگوید همیشه 
رهبران جنگ طلب برای شروع 

جنگ بهانه پیدا میکنند.
اتفاقًا تبلیغاتــی که جدیداً علیه 
ترامپ شروع شده بخاطر همین 
است ترامپ  قباًل افکار فاشیستی 
خود را رو کرده بــود، ولی گویا 
آنزمان زیاد مهم نبوده، ولی چون  
موافق تنش بیشــتر با روسیه و 
پوتیــن نیســت و میخواهد که 
وظایف ناتو محدود بشود، همین 
مسئله باعث شده که اخیراً پنجاه 
تن از ماموران عالیرتبه ســابق 
نظامی و ســازمان ســیا برعلیه 
ترامــپ اعالمیه صــادر کرده و 
بگویند "ترامپ صالحیت انتخاب 

شدن ندارد".  
در ضمن  روسای جمهور سابق 
حــزب جمهوریخــواه از جمله 
خانواده بوش و سناتورها و اعضاء 

پارلمان هم گفته اند که برخالف 
خط مشی سیاسی حزبشان  به 

هیالری رای خواهند داد.  
   John Whitehead جان وایت هد
مفسر روزنامه های آمریکائی از 
جمله نیویورک تایمز و واشنگتن 

تایمز مینویسد: 
-  وضعیت ما اکنون نســبت به 

هشت سال پیش بدتر است.
- در زمان اوباما افشــاکنندگان 
مــورد   »Whistleblowers«

تعقیب قرار گرفته اند.
- فروش اسلحه به باالترین درجه 
در آمریکا و دنیا رسیده . بمبارانها 
بیشتر شده و باعث شده که جنگ 

به داخل آمریکا کشیده شود.
- بیشترین کشتار سیاه پوستان 
توســط پلیس صورت میگیرد. 
سوءاستفاده پلیس بیشتر شده؛ 
مــا ناظر هر چه بیشــتر پلیس 
مسلح در محلهای مختلف شهرها 
هستیم. سانســور بیشتر، زمان 
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بســیاری از ما خودمان را آدم های 
خوبی می دانیم که نسبت به طبیعت، 
محیط زندگــی، آدم ها و روابط مان 
خیرخواه و حســاس هستیم. پای 
دوســتی و روابط خانوادگی که در 
میان باشد، این احساس خوشایند 
خیرخواهــی در ما چندیــن برابر 
می شــود؛ چه کســی مهربان تر و 

دوست تر از ما؟
اغلب ما خودمان را در دسته آدم های 
مهربان می بینیــم اما در عین حال 
همیشه از روابط مان با جهان پیرامون 
گله مندیم. دنیا هیچ وقت به کام ما 
نبوده و دوستان یا خانواده قدر ما را 
ندانسته اند و باالخره اوضاع آنطور که 
دلمان می خواسته در زندگی و روابط 

پیش نرفته است.
پس از نوشــتن یادداشــتی درباره 
»دوســتی های مســموم« متوجه 
شدم که اغلب آدم ها از دوستی های 

مسموم رنج می کشند. 
اما واقعا چطور می شود گروه زیادی 
از ما از یک گروه کوچکی آســیب 

دیده باشیم؟ 
یعنی بهتر نیست آن گروه از دوستان 
مسموم را خیلی هم کوچک نبینیم 
و بپذیریم که شاید ما هم یکی از آنها 
باشیم یا در موقعیت هایی در رابطه، 

دوست خوبی نبوده ایم؟
واقعیت این است که ما هم ممکن 
است همیشه خیلی خوب و خیرخواه 
نباشیم یا اگر هستیم، راه بیان و ابراز 

آن را خیلی خوب بلد نیستیم.
همه ما چنین تجربه ای داشته ایم: 

یک دوست یا یکی از اعضای خانواده 
بدون اینکه اصال متوجه باشد ما را 
در معــرض انتقادهای خصمانه ای 
قرار می دهد و اسمش را می گذارد 
خیرخواهی یا »چون من دوســتت 

دارم«. 
یا چون خیلی کم تحمل اســت و 
قادر نیست عقیده مخالفی را بپذیرد 
شروع به بجث تند و آتشینی می کند 
که تمام هدفش خامــوش کردن 
صدای ماست. هر کسی در چنین 
موقعیتــی قرار گرفتــه و از چنین 
خیرخواهی بی رحمانه ای آزرده شده، 
بــاور نمی کند که خــودش هم در 
موقعیت مشابه تقریبا به همین شیوه 
رفتار می کند. همه چیز بستگی به 

این دارد که آدم در رابطه اش در کجا 
ایستاده باشد و موقعیت و شرایط چه 

امکانی را فراهم کند.
هدف من در این یادداشت اشاره به 
این نکته ساده است که اگر همه ما از 
چنین خیرخواهی هایی ناراحتیم چرا 
نباید به این فکر کنیم که رفتارمان 

نیاز به اصالح و بازنگری دارد؟
انتقــاد مــا از دیگــران بــا هدف 
و  خیرخواهــی می توانــد مخرب 
ناخوشایند باشد. مثال وقتی خیلی 
صریح و بدون هوشمندی در انتخاب 
کلمات به دیگران انتقاد می کنید، 
آنها آماج این انرژی های منفی قرار 

می گیرند. 
شاید شما اصال متوجه نباشید که 
واژه هایی که به کار می برید یا لحن و 
حالت بدن تان چگونه این را منتقل 
می کند. اما در نهایت این کاری است 
که می کنید: حمله بــه اعتماد به 
نفس یک آدم، ویران کردن ناگهانی 
همه باورها و تصورات  او از خودش 
و احســاس ناباوری و ترس. آیا این 
همان چیزی است که خیرخواهانه 
است؟ چطور ممکن است یک انتقاد 
یا نظر خیرخواهانــه باعث ترس و 
نگرانی و یا تخریب شخصیت شود؟

اگر یک دوســت و همــراه خوب 
هستید این خوبی را با شیوه بهتری 

نشان بدهید مثال:
•

اما و اگر نیاورید
اگر چیزی را در کســی تحســین 
برانگیز می دانید بعــد از تعریف و 
تمجید  های مبالغــه آمیز »اما« یا 
»اگر« نیاورید، چون این احســاس 
آدم ها را دستکاری می کند. به شکلی 
افراطی و اغراق آمیز از چیزی تعریف 
نکنید و بعد آن را با گذاشــتن یک 
اما یا اگر بر سر جمله هایتان  خراب 
نکنید. آدم ها به تحسین های بیش 
از اندازه نیــاز ندارند که پس از آن 

انتقادهای سخت بشنوند.
این یک جور تــالش ناموفق برای 
نشان دادن انتقاد از روی خیرخواهی 
اســت. آدم ها ایــن را می فهمند، 
همانطور که اگر کسی با شما چنین 

بکند آن را متوجه می شوید.
•

چیزها را شخصی نکنید

زمانی که انتقاد شــما به یک کار یا 
یک رفتار است، باید مراقب باشید 
که انتقادهای تان خود فرد را هدف 
قرار ندهــد. قاعدتا فقط یک کار یا 
یک رفتار خاص است که باید تغییر 
کند نه اســاس وجودی یک آدم. از 
نظر شما رویکرد دوست تان در یک 
کار غلط است، برای انتقاد نباید به او 
بگویید او همیشه غلط فکر می کند. 
گفتن این جمله که »به نظر من، تو 
می توانی این مساله را از این زاویه هم 
نگاه کنی« با جمله »برداشت های تو 
غلط است و برو و خودت را اصالح 
کن« بــا هم خیلی فــرق دارند یا 
جمله »تو لباس های بهتری داری و 
این شلوار با کت دیگری مناسب تر 
اســت«، با »تو هیچ وقت لباس ها 
را درست انتخاب نمی کنی« بسیار 
متفاوت اســت و احساس متفاوتی 

ایجاد می کند.
•

مبهـــم  نباشید
بعضی ها فکر می کنند اگر حرف و 
نظرشان را با اشاره های غیرمستقیم 
و مبهم بگویندو خوشایندتر خواهد 
بود. اگر چیزی را با کنایه یا اشــاره 
می گویید تا شــخص مورد نظرتان 
ناراحت نشود اشتباه بدی می کنید. 
آدم ها متوجه حرف های غیرمستقیم 
شما می شــوند و اصال هم برایشان 

این طور حرف زدن جالب نیست.
اگر به دوست تان در موقعیت خاصی 
و با هدف انتقــاد بگویید »اینهمه 
آدم کــه پول هایشــان را پس انداز 
کرده اند« در ذهن او فورا این سوال 
را ایجاد می کنید که »خب منظورت 
چیست؟ من عرضه ندارم پول جمع 

کنم؟«
•

واقعــا مهربان باشید
برای اینکه انتقــاد و اظهار نظرهای 
شــما در مورد فرد دیگری واقعا از 
روی خیرخواهی و دوســتانه باشد، 
کمی درباره چیــزی که می گویید 
فکر کنید. جمله ها و بار معناییش را 
بسنجید. یک لحظه خودتان را جای 
فرد مقابل بگذارید و صدای خودتان 
را بشــنوید. به طور معمول کسی 
از انتقاد هرچقدر هم که ســازنده و 
موثر باشد خیلی خوشش نمی آید. 

پذیرش انتقاد واقعا کار سختی است 
چه برسد که کسی با واژه های تلخ، 
لحن تنــد و بدون فکــر چیزی را 

بگوید.
خودتــان را جای فرد مــورد نظر 
بگذارید و ببینید آیا تحمل شنیدن 

همین حرف ها را از او دارید یا نه.
•

الگــوی خوب باشید
اگر می خواهید تغییــری در کار یا 
رفتار همکار، دوســت یا یک بچه 
کوچک ایجاد کنید الگوهای مناسب 
ارائه بدهید. وظیفه شــما در قبال 
دیگران محدود اســت، اگر وظیفه 
خودتان می دانید که چیزی را تغییر 
بدهید این را در عمل خودتان نشان 
بدهید یا پیشــنهاد بدهید تا برای 
تغییر بهتر و موثرتر به رفتار شــما 
توجه کنند. به جــای گفتن »این 
غذا را اینطور درســت نمی کنند و 
تو آشپزی بلد نیستی«، بگویید »بیا 

دفعه بعد با هم این غذا را بپزیم.«
•

حتکم نکنید، 
    بپــرسید و درخواست کنید

عبارت هایــی مثل »از این جنبه به 
آن فکر کن«، »بــه نظرت این کار 
موثر است؟«، »حدس تو چیست؟ 
ارزشــش را دارد؟«، »نظر قلبی تو 
چیست؟« و صدها عبارت خوشایند 
دیگر وجود دارد که می توانید برای 
انتقاد به یک شیوه زندگی، کار و فکر 

استفاده کنید.
پیشنهاد بدهید اما دستور ندهید و 
اجازه بدهید آنها تصمیم خودشان 
را بگیرند. خیرخواهی شما می تواند 
ترغیب دیگران به تامل بیشتر باشد 
اما در نهایت همه آدم ها تصمیم و 
انتخاب خودشــان را دارند و شما 
نمی توانید مثل یــک مغز برتر که 
ایده هــا، افکار، احســاس، عالیق و 
سبک زندگی بهتر و باالتری دارد، 

چیزی را به کسی تحمیل کنید.
•

زمان مناسب را بشناسید
شما دوست  ندارید خیلی از انتقادها 
را در برابــر دیگران بشــنوید. اصال 
شــنیدن یک انتقاد در یک جمع 
بزرگ یا کوچک کار واقعا دشواری 
اســت. فشــار زیادی بــه یک فرد 
تحمیل می کنــد و می تواند باعث 
شرمندگی یا احساس ضعف شود. 
واکنش آدم ها در این موقعیت ها یا 
حمله اســت یا یک سکوت فراگیر. 
هر دو واکنش مخرب هستند و شما 
این را خــوب می دانید. اگر خیلی 
خیرخواه هســتید، نگاهی به دورو 
برتان بیندازید و ببینید چه کسانی 
در کنارتان ایســتاده اند و موقعیت 

چیست؟
در نهایت خوب اســت که همیشه 
به خودمان یــادآوری کنیم که اگر 
نمی توانیم چیزی را »خوب« بگوییم، 

بهتر است اصال چیزی نگوییم.
•

»»»»  زنــدگی   «««« 30
چطور انتقاد کنید بدون اینکه قلبی را بشکنید ویـژگی 

افراد توانا
<<  محمود سریع القلم  >>

1- وقت ندارند بر علیه كسی، كاری انجام 
دهند؛

۲- وقت ندارند پشت سر دیگران صحبت 
كنند؛

۳- وقت ندارند در وقایع گذشته، متوقف 
شوند؛

4- وقت ندارند كه دروغ بگویند؛
5- سریع انتخاب می كنند، چون ذهن 

اولویت بندی شده دارند؛
6- تفاوت های انسان ها را می ستایند؛

7- بدنبال این نیستند كسی را مانند خود 
كنند؛

۸- حجم و كیفیت غذای خود را با دقت زیر 
نظر دارند؛

۹- بد بودن بعضی انسانها را، عادی 
می دانند؛

10- با دو زبان مهم، آشنایی ندارند بلکه بر 
آنها مسلط اند؛

11- در فهم رفتار انسانها، اول منافع آنها را 
می شکافند؛

1۲- كارآمدی را بر مساوات ترجیح می دهند 
زیرا كه مساوات خود نتیجه كارآمدی است؛

1۳- كارآمدی را نتیجۀ رقابت می دانند؛
14- راستگو هستند چون منافع دراز مدت 

دارند؛
15- حتی در استفاده از حروف اضافه دقت 

می كنند تا اعتماد دیگران را حفظ كنند؛
16- از افراد توانا، با مهارت و باهوش، هراسی 

ندارند؛
17- دائما در حال گسترش شعاع شبکه های 

ارتباطی خود هستند؛
1۸- بعد از شش ماه كه آنها را می بینید، 

بهتر شدن آنها را متوجه می شوید؛
1۹- اطرافشان، مملو از افراد تواناست؛

۲0- میلی متری مراقب سخنانشان هستند؛
۲1- مبنای توانایی هایشان، قدرت نرم است؛

۲۲- یک تا صد هر مسئله ای را، دقیق 
طراحی و مانیتور می كنند؛

۲۳- به ندرت از كسی، درخواستی داشته 
باشند؛

۲4- اگر الزم باشد، ظرفیت تنها ماندن را 
دارند؛

۲5- آنقدر تالش می كنند، در خواب هم 
اغلب، مسئله حل می كنند؛

۲6- با هر فردی، دوست نمی شوند؛
۲7- وقتی با فردی آشنا می شوند 

می پرسند: چه كتابی این روزها می خوانید؟
۲۸- سلول های مغزشان، فرصت استراحت 

ندارند؛
۲۹- شناخت عمیقی از طبع بشر دارند؛

۳0- سؤاالتشان از پاسخ هایشان به مراتب 
مهم تر است.

)شماره بعد: 30 ویژگی افراد ضعیف(
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۶ درمان طبیعی درد سیاتیک
درد سیاتیک به مجموعه عالیمی گفته می شود كه در اثر تحت 
فشار قرار گرفتن و یا تحریک شدن عصب سیاتیک حاصل می 
شوند. درد سیاتیک یکی از دالیل شایع درد كمر و پا است و 

فتق دیسک بین مهره ای از علل شایع ایجاد آن می باشد.
عصب ســیاتیک طوالنی ترین عصب بدن انسان است كه 
از ناحیه كمری آغاز می شــود و تا انتهای پا امتداد دارد. درد 

سیاتیک بیشتر در سنین ۳0 تا 50 سالگی بوجود می آید.

التهــاب  ضــد  داروهــای   
غیراســتروئیدی )OTC( مانند 
آسپیرین یا ایبوبروفن می توانند 

این دردها را کاهش دهند. 
اما متاسفانه هیچ تضمینی وجود 
ندارد که درد ســیاتیک پس از 
بهبود دوباره ایجاد نشود. اگر شما 
امیدوار به درمان درد ســیاتیک 
بــدون دارو هســتید، راه های 
دیگری را به شــما پیشنهاد می 

دهیم.
•

استراحت و استفاده از کمپرس
می توانید با یک استراحت یک 
یا دو روزه به پاهایتان و استفاده 
از کمپرس سرد یا گرم در محل 
آســیب دیده خودتان را درمان 

نمایید.
پس از گذشــت چند روز ورزش 
هم مــی تواند کمک کند. پیاده 

روی آرام و کوتاه- تا جایی که درد 
دوباره به سراغتان نیاید و بدنتان 
شما را یاری کند- بسیار کمک 

کننده است.
•

اجنـام حرکت کششی
اگر هنوز دردتان شــدید است 
و یا مشــکالت عصب تان هنوز 
پابرجاست، ممکن است پزشک 
شــما را به یک فیزیوتراپیست 
ارجاع دهد. او می تواند به شــما 
حرکات کششــی خاص و کوتاه 
مانند فوم رولر و النگز را آموزش 
دهد تــا فشــار وارده بر عصب 

سیاتیک کاهش یابد.
•

پنــاه آوردن به طب سوزنی
طب سوزنی در تسکین دردهای 
سیاتیک بسیار موثر است و می 
توان از آن به عنوان طب مکمل 

و یا حتی جایگزین استفاده 
نمــود. تاثیــر مثبت طب 
سوزنی بر کاهش دردهای 
انتهایــی کمر ثابت شــده 

است.
•

اصـــالح روش گذشته
نشستن  و  ایســتادن  نوع 
های ما ناصحیح است. شاید 
پزشک این نکته را متوجه 

شده و به شما روش های جدید 
را آموزش دهد. 

نوع ایستادن و قرارگیری ستون 
فقرات در این حالت به ویژه بسیار 
مهم اســت. به حالت جســمی 
خودتان در این وضعیت ها دقت 
کنید و اگر جایی دچار اشــکال 
است با تمرین های متمادی آن 

را اصالح نمایید.
•

ماســاژ درمانی را امتحان کنید
ماساژ درمانی در  نقطه ی درد، 
ماهیچــه های اطــراف عصب 
ســیاتیک را که به آن فشار وارد 
می آورند شــل می کند. ماساژ 
درمانی بر روی تعدادی از بیماران 
بــه کاهش درد، کمــک زیادی 

کرده است.

توجه به معيشت 
و ارتقاي وضعيت 
اقتصادي از 
خواسته ها و 
مطالبات مشترك 
تمامي بازنشستگان 
كشور است. آنها 
برخورداري از 
حدمعيني از درآمد 
كه بتواند هزينه ها و 
مخارج يك زندگي 
مطلوب و قابل قبول 
را تأمين كند در 
ابتدايي ترين حقوق 
بازنشستگان 
مي دانند و معتقدند 
ضعف بنيه مالي نه 
تنها به مشكالت 
زندگي مي افزايد 
بلكه تبعات و 
پيامدهاي سوئي 
بر كيفيت زندگي 
و آرامش خانواده 
خواهد داشت

 

 

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

جدول ويژه جدول عادي

یک جدول با دو شرح
جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و 5137

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

13

تأمين اجتماعي بهترین ظرفيت براي عدالت اجتماعي15
 تأمين اجتماعی بزرگ ترين صندوق بيمه ای کشور است که باتوجه به نوع کار و گستردگی مخاطبان، 

نقش مهمی در تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پايدار کشور ايفا می کند

14 مقاوم سازي و بازسازي مدارس با 3700 ميليارد تومان16
 از ابتداي دولت نهم تاكنون 3 هزار و 700 ميليارد تومان اعتبار براي مقاوم سازي و بازسازي 

مدارس كشور اختصاص يافته است

پس از آنکه قوانین خود را تعیین کردید 
)البته با دانش آموزان مشورت کنید( مطمئن 
شوید که قوانین به روشنی برای دانش آموزان 
تعریف شده باشد. نباید جای هیچگونه ابهام 

و در نتیجه بهانه تراشی باقی بماند. این قوانین 
چه چیزهایی باید باشند؟

صفحه 15 

 روشناييمعابرايمنيميآورد
روشن بودن خيابان ها در ساعات تاريكي، مزاياي متعددي دارد چرا كه روشنايي 
موجب ارتقاي وضعيت امنيت خيابان ها و معابر مي شود و با روشن بودن خيابان ها، 
س��اعات فعاليت ش��هروندان نيز افزايش مي يابد. همچنين روش��نايي معابر موجب 

افزايش ايمني رانندگان، راكبان و عابرين هم مي شود.
رانندگي در س��اعاتي كه هوا تاريك است بسيار خطرناك مي باشد به طوري كه 
تنها يك چهارم سفرهاي خودرويي از ساعت 7 شب تا 8 صبح انجام مي شود اما در 

همين زمان 40 درصد از تلفات و جراحات شديد ترافيكي اتفاق مي افتد.
مطالعات نشان مي دهد روشنايي معابر يك عامل كليدي در مسئله ايمني جاده اي 
مي باش��د.يك نظرسنجي نشان مي دهد كه 73 درصد مخاطبين معتقد هستند كه 
افزايش روشنايي خيابان ها موجب اصالح وضعيت ايمني كودكان مي شود. همچنين 
63/8 درص��د بهبود ش��رايط روش��نايي خيابان ها را موجب كاه��ش نرخ تصادفات 
جاده اي  دانستند. مطالعات مختلف و متعددي در رابطه با تأثير روشنايي در افزايش 
ايمني جاده اي انجام شده است. نتايج همه اين تحقيقات نشان مي دهد كه روشنايي 
معابر مي تواند موجب پيشگيري از وقوع سوانح ترافيكي جاده اي، جراحات و تلفات 
ش��ود. همچنين برخي مطالعات هدف دار، تأثير روش��نايي معابر را در كشورهاي با 

درآمد متوسط و كم درآمد مشخص نموده اند:
٭مطالعه اي در زمينه رابطه بين سطح روشنايي عمومي و ايمني ترافيكي انجام 
شد و مشخص شد كه در خيابان هاي اصلي شهر با اصالح وضعيت روشنايي كاهش 

30 درصدي در تصادفات جرحي مشاهده شده است.
٭تحقيقات��ي در ژاپن در رابطه با ميزان روش��نايي تقاطع ها و كاهش تصادفات 
ترافيكي انجام و مش��خص ش��د، اصالح وضعيت روشنايي تقاطع ها موجب كاهش 

43 درصدي تصادفات ترافيكي در ساعات شب مي شود.
٭بررسي ديگر نشان مي دهد كه قسمت اعظم تصادفاتي كه در شب رخ مي دهد، در 
بخش هاي تاريك راه است. همچنين بيشتر تصادفات ترافيكي كه در پيچ ها رخ مي دهد 

و جراحات شديد ترافيكي اغلب در قسمت هاي تاريك راه به وقوع مي پيوندد.
٭تحقيقات دانشگاه علوم و تكنولوژي منچستر نشان مي دهد روشنايي كم معابر 

دليل اصلي باال بودن نرخ تلفات ترافيكي در ساعات شب است.
همچنين برخي محققان به بررس��ي ميزان روش��نايي و وق��وع جراحات فوتي 

پرداختند و به نتايج ذيل رسيدند: 
٭در آزادراه ه��ا 2/6 درص��د از تصادفات فوتي در بخش هايي از راه اتفاق مي افتد 
كه روش��نايي وجود دارد در حالي كه 4/3 درصد از تصادفات در قسمت هايي اتفاق 

مي افتد كه روشنايي وجود ندارد.
٭در مناطق مس��كوني 1/3 درصد تصادفات در خيابان هاي روشن و 1/9 درصد 

تصادفات در خيابان هاي تاريك اتفاق مي افتد.
٭در مناطق غير مسكوني 3/1 درصد تصادفات در خيابان هايي كه روشنايي وجود 
دارد، رخ مي دهد در حالي كه 4/9 درصد تصادفات در خيابان هاي تاريك اتفاق مي افتد.

تمامي مطالعات و بررسي ها نشان مي دهد كه روشنايي معابر موجب كاهش شدت 
جراحات مي شود، البته وجود روشنايي در شب موجب بروز رفتارهاي پرخطر )مانند 
سرعت و كاهش تمركز( در برخي رانندگان نيز مي شود. اگر رانندگان احساس كنند 
كه با روش��نايي معابر ايمني بيش��تري در امر رانندگي دارند ممكن است رفتارهاي 
غيرايمني از خود نشان دهند، در حالي كه با روشن بودن خيابان ها در ساعات تاريكي 
هوا، وضعيت بصري رانندگان به صورت كامل اصالح بش��ود. روشنايي معابر نه تنها 
باعث كاهش احتمال وقوع تصادفات ترافيكي مي ش��ود، بلكه از شدت تصادفات هم 
مي كاهد.بنابراين براي تغيير در ميزان روشنايي بايد نرخ ترافيك و تصادفات معابر به 

صورت جداگانه بررسي شود تا بي جهت موجب افزايش وقوع تصادفات نشويم.
٭ عضو هيأت علمي دانشگاه علوم انتظامي

داستان خيالي دزد شيشه اي
 وقوع قتل هاي هولناك بخصوص خانوادگي، خودكشي و جرايم سنگين و غير قابل جبران 

ديگر نيز از مهم ترين اثرات شوم مصرف روانگردان ها است

   صفحه 14

 سال هجدهم  شماره 5137  شنبه  7 مردادماه 1391 8 رمضان 1433 28 جوالي 2012

سرهنگ موسي اميري٭ 

یادداشت

 افقي:
1- آگاه و كاردان- منظ��ور زن ه��اي 
فض��ول يا آقاياني اس��ت ك��ه در كار 

خانم ها دخالت مي كنند
اس��تاد-  خب��ره،  خرگ��وش-   -2

گردهمايي علمي
3- مقابل كال- ش��ب اول زمستان- 

نام گاگارين
4- گ��ودال- ع��دد خيط��ي- زم��ان 
بي آغاز- از توابع معروف شهرس��تان 

نور
5- نگاه خيره- مربي شاهزاده- جوش 

جواني صورت
ي��ار  ب��دن-  از رگ ه��اي مه��م   -6

شيرين- كتف
7- دربن��دان- دينامي��ك- حش��ره 

خونخوار
بجامان��د-  نيك��ش  مفت��ش-   -8

ناسازگار
9- گريب��ان- گل پامچال- آرامش و 

بي حركتي
10- هواپيماي عجول- پدر شعر نو- 

پرنده ترازو
و  خوراك��ي  س��بزي  ب��رودت-   -11

خورشتي- جامد
12- غذاي آخر!- خرم��ن ماه- طليعه 

اعداد- صدمه و آسيب
13- مرمر- گل هميش��ه بهار- حواري 

خائن
14- مرط��وب- خ��ط نابينايان- مقدار 

پول
15- مسجدي در جنوب بارگاه امام رضا)ع( 

در شهر مشهد- صبحانه
 عمودي:

1- پدر علم كامپيوتر- سم
2- فرس��تادن- با پاخت تباني اس��ت- 

ترشرو
آفريق��ا-  در  كش��وري   -3

سبزي معطر- نام دخترانه
4- جگ��ر- ره��اورد زلزله- 
خوش  خزن��ده  م���ذك��ر- 

خط و خال
5- وج��ود- ن��ور اول صبح- 

مرتجع الستيكي
بي صدا- س��از  6- كش��نده 
س��يمي با نام ديگر چنگ- 

چوپان
7- اين گون��ه ه��م لنگه بار 

است- گلي زيبا- ناگزير
8- م��ردن در اث��ر حادثه- 
اس��ب چاپار- نصب و عزل و 
ستاد  رئيس  استعفاي  قبول 

مشترك از وظايف ايشان است
9- نوعي سس- سكوت- مركز اتريش

10- ريشه دار، مهم- روايت كننده- نت 
منفي

11- زيرپامانده- احترام و بزرگداشت- 
ورزش توپ و چوگان

12- نش��انه فعل اس��تمراري- دل آزار 
كهنه- نم پس نمي دهد- عزم قوي

13- كنج و گوش��ه- مقيم، بي حركت- 
كشور نيشكر

14- زور و توان- دايي شيرازي- شك
15- عابد مس��يحي- گياهي هميش��ه 
س��بز از تيره تاج خروس��ان و زيرتيره 

چغندران

 افقي:
1- ماشيني كردن- مركز اوگاندا

2- نام كانتونا- ميوه فاسد- سدي در 
حوالي هريس

3- نام واحدي در تقسيمات كشوري 
اغلب كش��ورهاي ش��وروي س��ابق- 

نجوم- اتومبيلراني
4- پسوند آلودگي- شب برات- حيا- 

حرف 11 الفبا
5- سكوي باال- س��وره حمد- ادويه 

تند
6- آسياب دستي- كوه ها- يازده
7- زهد- نوعي ورزش- اخاللگر

8- شهر ورزشي بلغارستان- لوس- 
نرده چوبي

9- گراز- شامه- ديوانگي
10- بدن- نيست، نابود- ياقوت

11- بانگ اس��ب- زنجير- ويتامين 
انعقاد خون

12- اغم��ا- فرمانرواي��ان- بلي در 
مكالمه- كريم

13- ايس��تاده و قائ��م- مهاج��رت 
پيامبر اسالم)ص( از مكه به مدينه- 

بازيكن اسبق چلسي
14- آرام گرفته- تنگدس��تي- ماه 

تمام
15- ميانمار سابق- سريالي ساخته 

حسين سهيلي زاده
 عمودي:

1- نويس��نده كت��اب عش��ق و يك 
دروغ- گوشت بريان

2- مربي س��ابق فوتبال هلند- پسر 
سوم چنگيز خان- متشكرم

3- رس��م، روش- چه��ار در گويش 
آذري- نام مردانه

4- مخف��ف نيك��������و- س��نگ 
چاقو تيزكن��ي- نوع��ي خط كش- 

همسر حوا
5- رهايي- حق الشرب- بخار دهان

6- پس��وند مول��د- ي��ار خام��وش- 
هراس

7- بخش��ش بي چشمداش��ت- مكان 
عمومي عزاداري- نوعي طالق

8- رستني و نبات- روشني- بيماري 
چيني

9- تتانس- فرش��ته وح��ي- باز هم 
هراس

ق��روت-  ق��ره  آش   -10
رسم مغولي- آخر

11- نقشه فرنگي- دلتنگي، 
افسردگي- نوعي رنو

12- سال گذشته- نيلوفر 
ج��ن-  جم��ع  هن��دي- 

هذيان
13- فرومايگان- ش��هري 
ش��رقي-  آذربايج��ان  در 

متداول
14- آواز خواب- عبوس- 

جسم
15- كتاب��ي در زمين��ه 
تربيت از ژان ژاك روسو- 

تابلويي از اگوست رنوار
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توجه به معيشت 
و ارتقاي وضعيت 
اقتصادي از 
خواسته ها و 
مطالبات مشترك 
تمامي بازنشستگان 
كشور است. آنها 
برخورداري از 
حدمعيني از درآمد 
كه بتواند هزينه ها و 
مخارج يك زندگي 
مطلوب و قابل قبول 
را تأمين كند در 
ابتدايي ترين حقوق 
بازنشستگان 
مي دانند و معتقدند 
ضعف بنيه مالي نه 
تنها به مشكالت 
زندگي مي افزايد 
بلكه تبعات و 
پيامدهاي سوئي 
بر كيفيت زندگي 
و آرامش خانواده 
خواهد داشت

 

 

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

جدول ويژه جدول عادي

یک جدول با دو شرح
جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و 5137

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

13

تأمين اجتماعي بهترین ظرفيت براي عدالت اجتماعي15
 تأمين اجتماعی بزرگ ترين صندوق بيمه ای کشور است که باتوجه به نوع کار و گستردگی مخاطبان، 

نقش مهمی در تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پايدار کشور ايفا می کند

14 مقاوم سازي و بازسازي مدارس با 3700 ميليارد تومان16
 از ابتداي دولت نهم تاكنون 3 هزار و 700 ميليارد تومان اعتبار براي مقاوم سازي و بازسازي 

مدارس كشور اختصاص يافته است

پس از آنکه قوانین خود را تعیین کردید 
)البته با دانش آموزان مشورت کنید( مطمئن 
شوید که قوانین به روشنی برای دانش آموزان 
تعریف شده باشد. نباید جای هیچگونه ابهام 

و در نتیجه بهانه تراشی باقی بماند. این قوانین 
چه چیزهایی باید باشند؟

صفحه 15 

 روشناييمعابرايمنيميآورد
روشن بودن خيابان ها در ساعات تاريكي، مزاياي متعددي دارد چرا كه روشنايي 
موجب ارتقاي وضعيت امنيت خيابان ها و معابر مي شود و با روشن بودن خيابان ها، 
س��اعات فعاليت ش��هروندان نيز افزايش مي يابد. همچنين روش��نايي معابر موجب 

افزايش ايمني رانندگان، راكبان و عابرين هم مي شود.
رانندگي در س��اعاتي كه هوا تاريك است بسيار خطرناك مي باشد به طوري كه 
تنها يك چهارم سفرهاي خودرويي از ساعت 7 شب تا 8 صبح انجام مي شود اما در 

همين زمان 40 درصد از تلفات و جراحات شديد ترافيكي اتفاق مي افتد.
مطالعات نشان مي دهد روشنايي معابر يك عامل كليدي در مسئله ايمني جاده اي 
مي باش��د.يك نظرسنجي نشان مي دهد كه 73 درصد مخاطبين معتقد هستند كه 
افزايش روشنايي خيابان ها موجب اصالح وضعيت ايمني كودكان مي شود. همچنين 
63/8 درص��د بهبود ش��رايط روش��نايي خيابان ها را موجب كاه��ش نرخ تصادفات 
جاده اي  دانستند. مطالعات مختلف و متعددي در رابطه با تأثير روشنايي در افزايش 
ايمني جاده اي انجام شده است. نتايج همه اين تحقيقات نشان مي دهد كه روشنايي 
معابر مي تواند موجب پيشگيري از وقوع سوانح ترافيكي جاده اي، جراحات و تلفات 
ش��ود. همچنين برخي مطالعات هدف دار، تأثير روش��نايي معابر را در كشورهاي با 

درآمد متوسط و كم درآمد مشخص نموده اند:
٭مطالعه اي در زمينه رابطه بين سطح روشنايي عمومي و ايمني ترافيكي انجام 
شد و مشخص شد كه در خيابان هاي اصلي شهر با اصالح وضعيت روشنايي كاهش 

30 درصدي در تصادفات جرحي مشاهده شده است.
٭تحقيقات��ي در ژاپن در رابطه با ميزان روش��نايي تقاطع ها و كاهش تصادفات 
ترافيكي انجام و مش��خص ش��د، اصالح وضعيت روشنايي تقاطع ها موجب كاهش 

43 درصدي تصادفات ترافيكي در ساعات شب مي شود.
٭بررسي ديگر نشان مي دهد كه قسمت اعظم تصادفاتي كه در شب رخ مي دهد، در 
بخش هاي تاريك راه است. همچنين بيشتر تصادفات ترافيكي كه در پيچ ها رخ مي دهد 

و جراحات شديد ترافيكي اغلب در قسمت هاي تاريك راه به وقوع مي پيوندد.
٭تحقيقات دانشگاه علوم و تكنولوژي منچستر نشان مي دهد روشنايي كم معابر 

دليل اصلي باال بودن نرخ تلفات ترافيكي در ساعات شب است.
همچنين برخي محققان به بررس��ي ميزان روش��نايي و وق��وع جراحات فوتي 

پرداختند و به نتايج ذيل رسيدند: 
٭در آزادراه ه��ا 2/6 درص��د از تصادفات فوتي در بخش هايي از راه اتفاق مي افتد 
كه روش��نايي وجود دارد در حالي كه 4/3 درصد از تصادفات در قسمت هايي اتفاق 

مي افتد كه روشنايي وجود ندارد.
٭در مناطق مس��كوني 1/3 درصد تصادفات در خيابان هاي روشن و 1/9 درصد 

تصادفات در خيابان هاي تاريك اتفاق مي افتد.
٭در مناطق غير مسكوني 3/1 درصد تصادفات در خيابان هايي كه روشنايي وجود 
دارد، رخ مي دهد در حالي كه 4/9 درصد تصادفات در خيابان هاي تاريك اتفاق مي افتد.

تمامي مطالعات و بررسي ها نشان مي دهد كه روشنايي معابر موجب كاهش شدت 
جراحات مي شود، البته وجود روشنايي در شب موجب بروز رفتارهاي پرخطر )مانند 
سرعت و كاهش تمركز( در برخي رانندگان نيز مي شود. اگر رانندگان احساس كنند 
كه با روش��نايي معابر ايمني بيش��تري در امر رانندگي دارند ممكن است رفتارهاي 
غيرايمني از خود نشان دهند، در حالي كه با روشن بودن خيابان ها در ساعات تاريكي 
هوا، وضعيت بصري رانندگان به صورت كامل اصالح بش��ود. روشنايي معابر نه تنها 
باعث كاهش احتمال وقوع تصادفات ترافيكي مي ش��ود، بلكه از شدت تصادفات هم 
مي كاهد.بنابراين براي تغيير در ميزان روشنايي بايد نرخ ترافيك و تصادفات معابر به 

صورت جداگانه بررسي شود تا بي جهت موجب افزايش وقوع تصادفات نشويم.
٭ عضو هيأت علمي دانشگاه علوم انتظامي

داستان خيالي دزد شيشه اي
 وقوع قتل هاي هولناك بخصوص خانوادگي، خودكشي و جرايم سنگين و غير قابل جبران 

ديگر نيز از مهم ترين اثرات شوم مصرف روانگردان ها است

   صفحه 14
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سرهنگ موسي اميري٭ 

یادداشت

 افقي:
1- آگاه و كاردان- منظ��ور زن ه��اي 
فض��ول يا آقاياني اس��ت ك��ه در كار 

خانم ها دخالت مي كنند
اس��تاد-  خب��ره،  خرگ��وش-   -2

گردهمايي علمي
3- مقابل كال- ش��ب اول زمستان- 

نام گاگارين
4- گ��ودال- ع��دد خيط��ي- زم��ان 
بي آغاز- از توابع معروف شهرس��تان 

نور
5- نگاه خيره- مربي شاهزاده- جوش 

جواني صورت
ي��ار  ب��دن-  از رگ ه��اي مه��م   -6

شيرين- كتف
7- دربن��دان- دينامي��ك- حش��ره 

خونخوار
بجامان��د-  نيك��ش  مفت��ش-   -8

ناسازگار
9- گريب��ان- گل پامچال- آرامش و 

بي حركتي
10- هواپيماي عجول- پدر شعر نو- 

پرنده ترازو
و  خوراك��ي  س��بزي  ب��رودت-   -11

خورشتي- جامد
12- غذاي آخر!- خرم��ن ماه- طليعه 

اعداد- صدمه و آسيب
13- مرمر- گل هميش��ه بهار- حواري 

خائن
14- مرط��وب- خ��ط نابينايان- مقدار 

پول
15- مسجدي در جنوب بارگاه امام رضا)ع( 

در شهر مشهد- صبحانه
 عمودي:

1- پدر علم كامپيوتر- سم
2- فرس��تادن- با پاخت تباني اس��ت- 

ترشرو
آفريق��ا-  در  كش��وري   -3

سبزي معطر- نام دخترانه
4- جگ��ر- ره��اورد زلزله- 
خوش  خزن��ده  م���ذك��ر- 

خط و خال
5- وج��ود- ن��ور اول صبح- 

مرتجع الستيكي
بي صدا- س��از  6- كش��نده 
س��يمي با نام ديگر چنگ- 

چوپان
7- اين گون��ه ه��م لنگه بار 

است- گلي زيبا- ناگزير
8- م��ردن در اث��ر حادثه- 
اس��ب چاپار- نصب و عزل و 
ستاد  رئيس  استعفاي  قبول 

مشترك از وظايف ايشان است
9- نوعي سس- سكوت- مركز اتريش

10- ريشه دار، مهم- روايت كننده- نت 
منفي

11- زيرپامانده- احترام و بزرگداشت- 
ورزش توپ و چوگان

12- نش��انه فعل اس��تمراري- دل آزار 
كهنه- نم پس نمي دهد- عزم قوي

13- كنج و گوش��ه- مقيم، بي حركت- 
كشور نيشكر

14- زور و توان- دايي شيرازي- شك
15- عابد مس��يحي- گياهي هميش��ه 
س��بز از تيره تاج خروس��ان و زيرتيره 

چغندران

 افقي:
1- ماشيني كردن- مركز اوگاندا

2- نام كانتونا- ميوه فاسد- سدي در 
حوالي هريس

3- نام واحدي در تقسيمات كشوري 
اغلب كش��ورهاي ش��وروي س��ابق- 

نجوم- اتومبيلراني
4- پسوند آلودگي- شب برات- حيا- 

حرف 11 الفبا
5- سكوي باال- س��وره حمد- ادويه 

تند
6- آسياب دستي- كوه ها- يازده
7- زهد- نوعي ورزش- اخاللگر

8- شهر ورزشي بلغارستان- لوس- 
نرده چوبي

9- گراز- شامه- ديوانگي
10- بدن- نيست، نابود- ياقوت

11- بانگ اس��ب- زنجير- ويتامين 
انعقاد خون

12- اغم��ا- فرمانرواي��ان- بلي در 
مكالمه- كريم

13- ايس��تاده و قائ��م- مهاج��رت 
پيامبر اسالم)ص( از مكه به مدينه- 

بازيكن اسبق چلسي
14- آرام گرفته- تنگدس��تي- ماه 

تمام
15- ميانمار سابق- سريالي ساخته 

حسين سهيلي زاده
 عمودي:

1- نويس��نده كت��اب عش��ق و يك 
دروغ- گوشت بريان

2- مربي س��ابق فوتبال هلند- پسر 
سوم چنگيز خان- متشكرم

3- رس��م، روش- چه��ار در گويش 
آذري- نام مردانه

4- مخف��ف نيك��������و- س��نگ 
چاقو تيزكن��ي- نوع��ي خط كش- 

همسر حوا
5- رهايي- حق الشرب- بخار دهان

6- پس��وند مول��د- ي��ار خام��وش- 
هراس

7- بخش��ش بي چشمداش��ت- مكان 
عمومي عزاداري- نوعي طالق

8- رستني و نبات- روشني- بيماري 
چيني

9- تتانس- فرش��ته وح��ي- باز هم 
هراس

ق��روت-  ق��ره  آش   -10
رسم مغولي- آخر

11- نقشه فرنگي- دلتنگي، 
افسردگي- نوعي رنو

12- سال گذشته- نيلوفر 
ج��ن-  جم��ع  هن��دي- 

هذيان
13- فرومايگان- ش��هري 
ش��رقي-  آذربايج��ان  در 

متداول
14- آواز خواب- عبوس- 

جسم
15- كتاب��ي در زمين��ه 
تربيت از ژان ژاك روسو- 

تابلويي از اگوست رنوار
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تپـش دیجیتال 
www.tapeshmontreal.com

 کاست و کامپکت دیسک،

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

تبدیل سیستم های 
ویدیوئی

www.
paivand

.ca
هر یکم و پانزدهم ماه     

   

را بر روی سایت بخوانید 

Easy Sudoku Puzzles 1 
www.printablesudoku99.com 

 
 
 

 
Sudoku 
Puzzle 
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Sudoku 
Puzzle 

2 

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

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

24. Sep 2013          Part A       Skill: 

1
9 2 6

1 6 5
8 9 3

4 6 5
7 4 1

9 3
7 5 1

6 8
5 2 4 8

2
3 2 6

2 6 5
9 1 7

2 3 7 1
1 8
5 3 6

5 4 1 3 2
8 4

9 5 1

3
6 7 1 9

2
3 6 1 8

5 7 1 4
8 7 2

2 3 5
9 3 5

6 3 8
2 7 4

4
4 2 5 7

3 2 1
8 5 2

1 3 9
3 6

5 7 4
7 4 2

1 7 4 5
8 7

•
با ارتــوپد مشورت منایید

تعدیــل سیســتم عضالنــی و 

تراز کــردن اســتخوان لگن و 
ســتون فقرات کاهش درد را به 
دنبــال دارد. به نظر می رســد 
کایروپرکتیک )برداشتن هر نوع 

فشار از روی ســتون فقرات که 
روشی تقریبا نو است و بدون دارو 
و با دست انجام می شود( روشی 

موثر در این زمینه باشد. 

کاهش مصرف نمک برای سالمتی مفید نیست
نتایج بدست آمده در یک مطالعه 
نشــان می دهد رژیم غذایی کم 
نمک همیشــه برای ســالمتی 
سودمند نیست و گاه ممکن است 
قلبی- بیماری های  بــروز  خطر 

عروقی را افزایش دهد.
متخصصان دانشگاه »مک مستر« 
کانادا اظهار داشتند: تنها افرادی 
باید از میزان نمک مصرفی خود 
بکاهند که به فشار خون باال مبتال 

هستند یا از سطح باالیی از نمک 
مصرف می کنند.

در این بررسی بیش از 130 هزار 
نفر از 49 کشور شرکت داشتند 
که بر رابطه آنها بین مصرف نمک، 
فشــار خون و مشکالت جسمی 
دیگر همچون بیماری های قلبی، 
ســکته مغزی و مرگ زودهنگام 
تمرکز شده بود. به گفته محققان 
کانادایی مصرف میزان پایینی از 

ســدیم با ابتال به حمله قلبی و 
سکته مغزی مرتبط است.

به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، 
»آندرو منتی« نویسنده ارشد این 
مطالعه گفت: درحالی که در این 
مطالعه بر اهمیت کاهش مصرف 
نمک در مبتالیان به فشارخون 
باال تاکید شده، اما باید از رساندن 
مصرف آن به پایین ترین ســطح 

خودداری شود.
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آمریکای دونالد ترامپ 
و اقتصاد جهانی

21مــرداد - برای 
چــون  کســانی 
نگارنده این نوشته، 
که بــا مالک های 
در  رایج  ســنتی 
سیاســت  فضای 
خو  غربی  اروپای 
گرفتــه اند، درک 
نشیب های  و  فراز 
سیاسی در ایاالت 
آمریکا  متحــده 
آســان  هیچگاه 
نبوده و نیست، از 
جمله به این دلیل 
که مفاهیم »چپ« 
و »راست«، آنگونه 
تاریــخ  در  کــه 

اروپا شــکل گرفتــه، چندان با 
ویژگی های جامعه سیاسی در آن 
سوی اقیانوس اطلس نمی خواند. 
حتی صفت »لیبرال« در آمریکا، 
بر خالف اروپا، در مورد آندسته از 
جریان های سیاسی به کار میرود 
که از دخالــت دولت در اقتصاد 

هواداری میکنند.
•

»انزواگرایی« و »آرمان گرایی«
ولی برای آنهایی که از بیرون به 
جامعه آمریکا می نگرند، با توجه 
به آنچه در پیکار انتخاباتی کنونی 
بر سر گزینش چهل و پنجمین 
میهمان کاخ ســفید واشنگتن 
میگذرد، تحوالت سیاسی در این 
جامعه هیچگاه به انــدازه امروز 
پیچیده و شــگفت انگیز نبوده 
است. عاملی که به پیکار بر سر 
انتخاب رییــس جمهوری آتی 
ایاالت متحده جنبه اســتثنایی 

بخشــیده، رفتار و گفتار دونالد 
ترامپ است که زیر پرچم حزب 
جمهوریخــواه آمریکا به میدان 
آمده و از ماه هــا پیش تا کنون 
بخش بســیار بزرگی از فضای 
رســانه ای را در این کشــور زیر 

سلطه خود دارد.
به نظر میرسد که بخش مهمی از 
تحلیلگران آمریکایی نیز در برابر 
»پدیده ترامپ« گرفتار ســر در 
گمی اند. آنچه در گفتمان نامزد 
حزب جمهوریخــواه جایگاهی 
عمده دارد، تاکیــد دایمی او بر 
ضرورت به وجود اوردن آمریکایی 
اســت که قــرار اســت تئوری 
بافی هــای به قول او »نخبگان و 
را  واشینگتن«  امتیازان  صاحب 
دور بریزد و به جای غرق شدن 
در های و هوی دنیایی پیچیده، از 
منافع خود در چارچوب مرز های 
ملی اش دفاع کند )آمریکانیسم(. 

آقای  مورد عالقه  اصل 
»آمریکانیسم«  ترامپ 
»گلوبالیسم«  نه  است 

)جهان گرایی(. 
انگشت اتهام او، در میان 
شور و هلهله هوادارانش، 
مدام آنچه را که دشمن 
شمار  به  آمریکا  منافع 
میآورد، نشانه می رود، 
از مهاجــران مکزیکی 
گرفته تا پیروان اسالم و 
واردات چینی و تعهدات 
در  متحــده  ایــاالت 
منطقه ای  سازمان های 

و جهانی.
 » نیســم یکا مر آ «
پیشنهادی دونالد ترامپ 
در یکی از گرایش های ســنتی 
تاریخ ایاالت متحده آمریکا ریشه 

دارد.
ســخن بــر ســر »انزواگرایی« 
)ایزوالسیونیســم( اســت کــه 
همیشــه رو در روی یکی دیگر 
از گرایش های قدیمی این کشور 
در راســتای »انترناسیونالیسم« 
ترقی خواهانه قرار داشــته، و یا 
آنچه درادبیات سیاســی آمریکا 
گرایی(  )آرمــان  »ایدآلیســم« 
نامیده شــده اســت. بــه باور 
»ایدالیســت« های آمریکایــی، 
بشریت در جســتجوی آزادی و 
دموکراسی اســت و آمریکا باید 
در راه دستیابی به این هدف به 

ملت ها کمک کند.
با تکیه بر همیــن آرمان گرایی 
بود که توماس جفرسون، سومین 

اقتصـــاد... 

}<< ادامه در صفحه: 30{

6 عامل کاهش دوباره بهای نفت
شادی صادر کنندگان »طالی 
سیاه« دیری نپایید و بهای هر 
بشکه نفت خام دریای برنت 
که در فاصلــه ماه های ژانویه 
تا ژوئن ســال جاری با یک 
افزایش هشــتاد در صدی به 
باالی 52 دالر رســیده بود، 
بامداد جمعه بیســت و نهم 
ژوییــه زیر 42 دالر نوســان 

میکرد. این ســقوط بیســت در 
صدی، آنهم طــی حدود پنجاه 
روز، بار دیگر نوسانات نفت را خبر 

ساز کرده است.
آیا جهش اخیر قیمت ها در بازار 
جهانی نفت رویدادی ناپایدار بوده 
و حرکت سراشیبی بهای این کاال 
طی ماه های آینده ادامه خواهد 

یافت؟
عوامل تاثیر گذار بر کاهش دوباره 
بهای نفت را، بدون قایل شــدن 
اولویت برای این یا آن عامل، می 

توان چنین بر شمرد:
•

یک( در نیمه نخست سال جاری 
میــالدی، دو رویداد در آفریقای 
غربی و آمریکای شمالی موجب 
کاهــش عرضه نفت شــدند و 
بهای ایــن کاال را تقویت کردند. 
در نیجریه شورشــیان محلی با 
خرابکاری هــای پــی در پی در 
تاسیاست نفتی شرکت های غربی 
مستقر در این کشور، تولید این 
عضو »اوپــک« را چند صد هزار 

بشکه در روز کاهش دادند. 
در کانادا نیز آتش ســوزی های 
مهیب در استان آلبرتا به تولید 

نفت این کشور آسیب رساندند. 
بازگشت نســبی تولید نفت این 
دو کشور به وضعیت عادی طبعا 
عرضه را باال برده و این خود یکی 
از دالیل کاهش بهای نفت است.

دو( افزایش دوبــاره تولید نفت 
غیر متعارف )شــیل( در آمریکا 
نیز خطر باال رفتن دوباره عرضه 
را مطرح کرده و به کاهش بهای 
نفت دامن زده است. توضیح این 
که در پی ســقوط بهای نفت در 
سال گذشته میالدی، شماری از 
تولید کنندگان نفت »شیل« در 
آمریکا از صحنه خارج شدند، ولی 
با افزایش دوباره بهای این کاال در 
نیمه نخست سال جاری بار دیگر 
فعالیت خود را از ســر گرفته اند 

و تولید نفــت آمریکا را به باالی 
هشت میلیون و پانصد هزار بشکه 

در روز رسانده اند.
یــک بار دیگــر ثابت شــد که 
تولید کنندگان نفت »شــیل« 
به شــدت بر بــازار جهانی نفت 
سنگینی میکنند، زیرا با سقوط 
بهای این کاال به زیر بشــکه ای 
چهل دالر پالتفورم های خود را 
متوقف میکنند و با رونق دوباره، 

فعالیت شان را از سر میگیرند. 
با پیشرفت تکنولوژی و افزایش 
بهره وری، این احتمال وجود دارد 
که تولید نفت »شیل« در آمریکا 
حتی با قیمتــی در محدوده هر 

بشکه سی دالر با صرفه باشد. 
در این شرایط چشم انداز افزایش 
تولید نفت در آمریکا یک تهدید 
دایمــی برای کشــور های عضو 
»اوپک« اســت که بخش بسیار 
مهمی از قدرت تاثیر گذاری خود 
را بر بازار جهانی نفت از دســت 

داده اند.
•

ســه( افزایش ذخایر استراتژیک 
نفت در آمریکا، در سطحی باال تر 
از آنچه پیش بینی میشد، یکی 
دیگر از عوامل سرعت بخشیدن 
به کاهش بهای نفت طی روز های 
گذشته است. سخن بر سر مقدار 
نفت و فراورده های نفتی اســت 
که آمریکا )همانند دیگر مصرف 
کنندگان بزرگ نفت که در آژانس 
بین المللی انرژی عضویت دارند( 
برای مقابله با وضعیت استثنایی 
در انبار های خود ذخیره میکنند.

با تکیه بر این ذخایر، یک کشور 
انرژی می  بزرگ مصرف کننده 
تواند در صورت قطع واردات نفت 
یا رویداد های مشابه، از دامنه مانور 
بیشتری برای تامین امنیت خود 

در عرصه انرژی برخوردار باشد. 
باال بودن سطح ذخایر استراتژیک 
نفت آمریکا به این معنا است که 

دستکم در کوتاه مدت نیاز به 
بازسازی این ذخایر نیست. 

نخستین نتیجه حاصل از این 
ارزیابی، پاییــن آمدن تقاضا 
است که طبعا زمینه مساعد 
تری را برای کاهش بهای نفت 

فراهم میآورد.
•

چهار( شکست تالش »اوپک« 
و به ویژه عربســتان سعودی در 
»فریز« تولیــد نفت اعضای این 
سازمان در سطح ماه ژانویه 2016 
نیز اجازه نمیدهد که بازگشــت 
به رونق در بازار جهانی این کاال 
جنبه پایدار داشــته باشد. حتی 
مشــارکت تولید کنندگان غیر 
عضو »اوپک« )به ویژه روسیه( در 

این تالش به جایی نرسید. 
در ماه آوریل گذشــته هیجده 
کشور عضو و غیر عضو »اوپک« 
برای دســتیابی به »فریز« تولید 
نفت در قطر جمع شــدند، ولی 
به شکســت  آنها  گردهمایــی 
انجامید. نتایج این ناکامی با چند 

ماه فاصله آشکار میشود.
•

پنج( بازگشــت ایران بــه بازار 
جهانی نفــت در پی آغاز فرآیند 
لغو تدریجی تحریم ها با آهنگی 
بسیار سریع تر از آنچه پیش بینی 

میشد، تحقق یافته است.
بر پایه تازه ترین داده های منتشر 
شــده از سوی رســانه های بین 
المللی، صــادرات ایران به چهار 
کشور عمده آسیایی )چین، هند، 
ژاپن و کره جنوبی( در ماه ژوئن 
گذشته نســبت به زمان مشابه 
سال گذشــته، چهل و هفت در 

صد افزایش یافته است. 
همان داده ها نشان میدهند که 
ایران صادرات نفتی خود به هلند، 
فرانسه و یونان را نیز بیشتر کرده 
است. در مجموع به نظر میرسد 
که ایران در باز پس گرفتن سهم 
خود در بازار جهانی نفت موفق 

بوده است.
این که صــادرات نفتی ایران به 
باال ترین رقم در ســه سال و نیم 
گذشته رسیده است، مهم ترین 
بــرای  »برجــام«  دســـتاورد 
جمهوری اسالمی است. ولی این 
بازگشت طبعا به کاهش قیمت ها 
دامن میزند، به ویژه از آنرو که در 

با پیشرفت تکنولوژی و افزایش 
بهره وری، این احتمال وجود 

دارد که تولید نفت »شیل« 
در آمریکا حتی با قیمتی در 

محدوده هر بشکه سی دالر به 
صرفه باشد. 

شرایط کنونی، با توجه به وضعیت 
به شدت تنش آلود در خاور میانه 
و درگیری های آشــکار و پنهان 
میان ایران و عربستان سعودی، 
امــکان این که ریــاض و تهران 
بتوانند بر ســر تثبیت بازار نفت 
به توافق برســند، بسیار ضعیف 
اســت. در واقــع »جنگ نفت« 
یکی از ابعاد مهم کشمکش های 
اوجگیرنده میان دو قدرت حوزه 

خلیج فارس است.
•

شش( عالوه بر همه این عوامل، 
اوضــاع اقتصاد جهانــی نیز در 
وضعیت چندان مناسبی نیست و 
به ویژه در پی انجام همه پرسی 
بیست و ســوم ژوئن در بریتانیا 
و پیروزی هــواداران خروج این 
کشور از اتحادیه اروپا )برگزیت(، 
تردید ها و ناامیدی ها رو به افزایش 

میرود. 
المللی پول درباره  صندوق بین 

پس لرزه های این همه پرســی 
ابراز نگرانی کرده و آنرا برای رشد 
اقتصادی در جهان و به ویژه در 
بریتانیا و اتحادیه اروپا زیانبخش 
میداند. این چشــم انــداز طبعا 
بر بازار جهانی انــرژی نیز تاثیر 
میگذارد. سرنوشت نفت با رشد 
اقتصادی در جهان گره خورده و 
نبود چشم انداز رشد طبعا بهای 

این کاال را پایین میآورد.
با تـــوجه به همه این عوامل، 
بهای نفــت چگونه حتول خواهد 

یافت؟ 
در پاسخ به این پرسش به روال 
همیشگی باید تکرار کرد که پیش 
بینی بهای »طالی سیاه« به دلیل 
وابستگی این کاال به مجموعه ای از 
متغیر های اقتصادی، تکنولوزیک 
و ژئوپولیتیک، بسیار دشوار است. 
می توان بر پایه داده های کنونی 
سناریو هایی را برای آینده تنظیم 
کرد، با این احتمال که هیچیک 

از آنها تحقق نپذیرد و وضعیتی 
به وجود آید که پیش بینی نشده 

بود.
آیا خطر بازگشت بهای نفت به 
محدوده هر بشکه سی دالر را می 

توان جدی گرفت؟ 
در میان ارزیابی های تازه درباره 
چشــم انداز های بازار این کاال، 
بدبینانــه تــر از همه از ســوی 
استانلی«  »مورگان  کارشناسان 
انجــام گرفته اســت. این بانک 
مقتدر آمریکایی با تکیه بر شماری 
از متغیر ها از جمله تقاضا، عرضه، 
موجــودی فرآورده های نفتی و 
عوامل وابســته به اقتصاد کالن، 
پیش بینی کرده است که بهای 
نفــت می تواند بــار دیگر به هر 
بشکه سی و پنج دالر کاهش یابد.
به نظر میرسد که بسیاری دیگر از 
خبرگان مسایل نفتی هنوز در این 

بدبینی شریک نیستند.
•
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اســت. او همه این ها را می داند 
اما اندامش را پنهان نمی کند". 
سید قطب حتی رقص در کلیسا 
را نیز یک عمل "جنسی حیوانی 

امریکایی" قلمداد می کند :
"آنــان با آهنگ پخش شــده از 
گرامافون می رقصنــد و با پا به 
زمین می کوبند با پاهای جذاب و 
دست های شان را دور کمر بکدیگر 
قرار می دهند و سینه به سینه با 
بوسیدن یکدیگر می رقصند آن 
جو جوی سراسر شهوت و میل 

بود".
•

علی شریعتی
اما این تنها قطب به عنوان یک 
نبود  اســالمگرای سنی  متفکر 
که شــدیدا علیه غرب و آزادی 
زنان سخن گفت. علی شریعتی 
تئوریسین "اســالم انقالبی" که 
اصالتا ایرانی و شیعه بود و تاثیر 
زیادی بر ایدئولوژی اسالمگرایان 
در جریان انقالب 1979 میالدی 
گذاشت نیز به شدت منتقد غرب 
و رویکرد غربی نسبت به زنان بود. 
شــریعتی در سخنرانی ای تحت 
عنوان "انتظار عصر حاضر از زن 
مسلمان" علیه بورژوازی و میراث 

مدرنیسم می گوید:
"طبقه بورژوازی طبقه پســتی 
اســت برخالف فئودالیته. نظام 
فودالیته یک نظام ضد انســانی 
است اما حداقل ارزش ها و اخالق 
نجیب زادگی در آن حفظ شده 
بود اما بورژوازی ارزش های انسانی 

را نادیده می گیرد و تنها پول را 
ارزش می داند". 

او در همان سخنرانی علیه فروید 
می گوید: 

"فروید علیــه ارزش ها و اخالق 
انســانی اقدام کرد او آدمی را در 
حد حیــوان جنســی و حیوان 
اقتصادی پاییــن آورد. بورژوازی 
همه چیز را مسخ کرد و خودش 
مذهب تازه ای ساخت که پیغمبر 
آن فروید بود و مذهبش جنسیت 
و معبدش فرویدیسم و نخستین 
قربانی اش ارزش های انسانی زن 
بود. مکتب فرویدیسم از طریق 
سکس جوانان را تخدیر می کند. 
فرویدیســم باعث صدور کاالیی 
جنســی از غرب به شرق شد تا 

ازادی انسانی در شرق بمیرد".
جامعه  شــریعتی می گوید 
ســنتی گذشــته، جامعــه ای 
معنــوی - اخالقی- مذهبی بود. 
زن در آن جوامع، اسیر محبوب 
و از نظــر الهــام و احســاس و 
خصوصیات روحی، دارای مقامی 
بسیار بزرگ و متعالی بود، اما در 
دوران مدرن، زن به "اسیر آزاد" 
تبدیل شد که برای " نابود کردن 
ارزشــهای متعالی و اخالقی" و 
پوچ و مصرفی کردن جوامع از آن 

استفاده می شود. 
او می افزاید:" 

همه ی زنــان قابل خریدن 
آنها  قیمت  فقط  هســتند، 
اول  بانوی  اســت.  متفاوت 
با  توان  مــی  را هم  آمریکا 

آنها  با  مبلغی خرید، فرقش 
كه سر چهار راه می ایستند 

در نرخ او است".
به گفته ی شریعتی غرب به شرق 
حمله کرد و همه چیز شرقی ها را 

نابود ساخت. 
او مــی نویســد: "آزادی هــای 
ساخت سرمایه داری غرب" فقط 
آزادی های جنسی است. "نظام 
پلید سرمایه داری غرب" به زنان 
شرقی آزادی جنسی داده تا ملت 
های آنها را اســتعمار کند. زن 
متجدد پوچ شرقی را مدرنیسم از 
حمام های زنانــه در آورد و وارد 
نهادهای مدنی بی خاصیت کرد: 
"انجمن های زنــان در نام های 
مختلف باز شده و خانم های پوچ 
محترمه را از درون خانه ها به این 
حمام های سرد بی آب و بی بخار 

زنانه می خواند"
شریعتی تا پایان عمر نگران زنان 
و نقش آنان بود. او گمان می کرد 
غرب با استراتژی توطئه گرایانه 
قصد دارد زنان شــرقی را تحت 
عنوان آزاد شدن به روسپیگری 

وادار کند. 
از دید شــریعتی حجاب نوعی 
سالح برای مقابله با غرب بود. او 
چند ماه پیــش از مرگش گفته 
بود:"زنان چینی در دوران مائو " 
لباس گونی" به تن کردند و بدین 
ترتیب "دختر اروپائی را تحقیر " 
ایدئولوِژیک  پوشش  این  کردند. 
بهتر از لباس های بورژوازی غرب 
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است. با لباس گونی می توان در 
برابر غرب ایســتاد، اما پوشیدن 
لباس های غربی بــه منزله ی 
پذیرش فرهنــگ منحط غرب 

است."
نکته جالب آن است که شریعتی 
خود از کــراوات اســتفاده می 
کرد کــه نمادی از نــوع لباس 
بورژوازی مدرن غربی اســت و 
خود را مخالف آن چه "ارتجاع" 
روحانیــت می خوانــد معرفی 

می کــرد و طرفدارانش نیز او را 
پرچمدار "پروتستانیسم اسالمی" 
می دانستند اما سخنانش نشان 
می دهند که دیدگاهش درباره 
زنان و غرب تفاوتی با شعارهای 

روحانیون سنتی نداشته است.
اندیشمندان  برای  زن  مســئله 
مســلمان و گروه های اسالمگرا 
دهه هاست که به موضوعی بغرنج 

و یک تابو تبدیل شده است. 
واقعیت آن است که اسالمگرایان 

تا زمانی که نتوانند نسبت خود را 
با حقوق زنان و خواسته های آنان 
در دوران مدرن مشــخص کنند 
نمی توانند در قبال اقلیت ها نیز 
موضع بازی داشته باشد. مشکل 
اساســی آنان در عدم برسمیت 
شــناختن "دیگری" و تفکیک 
قائل شدن میان ما )مسلمانان( و 

دیگری )غیر مسلمانان( است.
)منبع: زمانه(
•

زندان بیشتر، بی عدالتی بیشتر، 
فساد بیشتر، پارتی بازی بیشتر، 
دروغ بیشــتر، حقه بازی بیشتر 
که باعث شده رویای آمریکائی به 

کابوس تبدیل بشود. 
کریس هجز، ژورنالیســت برنده 
جایزه پولیتزر، که اخیراً دارد برای 
حزب سبز تبلیغ میکند، میگوید:

فرقی ندارد،  "ترامپ یا هیالری" 
رئیس جمهور باشد:

- غارتگری تاسیسات مالی در وال 
استریت، اقتصاد را داغان خواهند 
کرد و ریزشی اقتصادی را بوجود 

خواهند آورد. 
- مردم فقیر و رنگین پوست بی 
سالح در خیابانها با اسلحه کشته 

خواهند شد.
- سیستم بردگی جدید در زندان 
های ما، جائیکه زنان و مردان فقیر 
در قفس ها نگهداری میشــوند، 
برقرار خواهد شد. برای اینکه ما 
امکان داشتن شغل، تحصیالت و 

شان انسانی را از آنها گرفته ایم.
- میلیونها فرد بدون ورقه قانونی 

دیپورت خواهند شد.
- برنامه های ریاضتی، سرویس 
های اجتماعی و بعدها زیرساخت 

آنها  را هم از بین خواهد برد.
- پول، آراء را تعین خواهد کرد و 
نصف مملکت که در فقر زندگی 
میکند در نکبت و تهیدستی باقی 

خواهند ماند.

این یک تفکر و اندیشه  نیست. 
ما این را میدانیم چون می بینیم، 
هر مورد و مسئله، از توافق های 
تجاری و جنگ تا دیپورت افراد، 
بین دولت بوش تــا دولت اوباما 
همان ادامه وضعیت قبلی است. 

در نتیجه هیچ فرقی نخواهد کرد 
کدامیک انتخاب بشوند. 

اینجا این ســئوال پیش میاید: 
چرا دست اندرکاران فرد صالحی 
را کاندیدای ریاســت جمهوری 
نکردنــد تا دنیا بطــرف صلح و 

آرامش برود؟ 
•

آیا کانـــــــادا باید خود را برای پذیرش 
رئیس جمهور ترامپ آماده کند؟

پاول ولز، با انتشــار مقاله ای در 
روزنامــه Toronto Star، نقطه 
نظــرات جالبــی را در رابطه با 
انتخابات آمریــکا و نقش کانادا 
قبل و بعــد از انتخابات، مطرح 

کرده است. 
وی می نویسد: با توجه به اینکه 
کمتــر از 100 روز به انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا باقی 
مانده است، دولت کانادا بایستی 
ببیند آیا می تواند جلوی انتخاب 
شدن دونالد ترامپ را بگیرد. اگر 
این فاجعه اتفاق بیفتد، کانادا باید 
خود را برای بدترین سناریو آماده 

کند.
گردهمایی دموکــرات ها هفته 
گذشــته در فیالدلفیــا برگزار 
گردهمایی،  این  شد. سخنرانان 
در مقایســه با همتایان خود در 
گردهمایــی جمهوریخواهــان، 
مشــهورتر بودنــد. ضمن اینکه 
صادقانــه معتقــد بودنــد که 
نامزدشــان بایستی در انتخابات 
پیروز شود. ســخنرانی هیالری 

کلینتون هم قوی ارزیابی شد.
اما چرا انتخاب نشدن ترامپ مهم 

است. 
سیاســت هــای او، امنیت ملی 
کانادا را به خطر می اندازد. البته 
کلینتون هــم از جانب خداوند 
فرستاده نشــده است. او بود که 
 Keystone با احداث خــط لوله

XL که دولت تــرودو همچنان 
وانمود مــی کند که خواهان آن 

اســت، مخالفت کــرد. او که به 
نمایندگی از طرف نیویورک در 
سنای آمریکا عضویت دارد، وقتی 
منافع نیویورک با منافع کانادا در 
تضاد با یکدیگر قرار می گیرند، 
به هیچوجه به کانادا روی خوش 

نشان نمی دهد.
اما اظهارات ترامپ در مورد ناتو 
و عالقه او بــه والدیمیر پوتین، 
ترامپ را در صف متخاصمین قرار 

می دهد. 
ترامــپ در گفتگــو با نشــریه 

نیویورک تایمز گفت: اگر هزینه 
های هنگفتی که ما برای دفاع از 
کشورهای عضو ناتو می پردازیم، 
جبران نشود… آماده ام که به این 
کشورها بگویم که از این به بعد 
باید به تنهایی از خودشان دفاع 

کنند.
ترامپ به غلــط تصور می کند 
که اختصــاص 2 درصد از تولید 
ناخالص داخلی برای هزینه های 
دفاعی شرط عضویت در ناتو می 
باشد. در حالی که خود ناتو، آن 
را یک »دستورالعمل« می خواند. 
تنها استونی و لهستان، در میان 
کشــورهای هم مرز با روســیه، 
شرط 2 درصدی را پذیرفته اند. 

جمهوری لتونــی، که نیروهای 
کانادایــی چند ماه دیگر در آنجا 
مستقر خواهند شد، و همچنین 
کانادا که همسایه روسیه در قطب 
شمال می باشد، آن را نپذیرفته 

اند.
کشورهای هم مرز با روسیه که 
برای دفاع از خود تنها رها شده 
اند، دوران ســختی را پشت سر 

گذاشته اند. 
قبول شرط 2 درصد، برای راضی 
کــردن رئیس جمهــور ترامپ، 
ســاالنه 20 میلیارد دالر هزینه 
اضافی بــه کانادا تحمیل خواهد 
کرد و عدم پذیرش آن، ناتو را به 

زحمت خواهد انداخت. 

کسی باید پیدا بشود و بگوید که 
هیچکــدام از این گزینه ها برای 

کانادا قابل قبول نیست. 
با این حال مشــاوران جاستین 
ترودو معتقدند که او در این مورد 
نفوذی ندارد و حتی ممکن است 
بابت اظهــار نظر در مورد نتیجه 
انتخابات، اگر باب میلش نباشد، 
تاوان سیاسی سنگینی را بپردازد.
اما نخســت وزیر مــی تواند در 
مورد سیاست ها و نه شخصیت 
ها نظــر بدهد. او می تواند نقطه 
نظراتــش را در اجالس مجمع 
عمومی سازمان ملل که سپتامبر 

در نیویورک برگزار می شود بیان 
کند.

اما اگر ترامپ برنده شد، چه؟! 
وزرای کابینــه، از جمله وزرای 
مهاجرت، امنیت عمومی، تجارت 
و دفــاع بایــد بالفاصلــه بعد از 
پیروزی ترامپ خود را برای انتشار 
بیانیه آماده کنند. جنگ تجاری 
به کانادا صدمه خواهــد زد، اما 
این احتمال وجود دارد که درگیر 
چنین جنگی بشویم. گزینه هایی 
برای صدمه زدن به منافع تجاری 
ایاالت متحده بایســتی در نظر 

گرفته شده و آماده باشند.

کانادا باید موضع استراتژیکی را 
اتخاذ کند. 

با ریاست جمهوری ترامپ کنار 
بیاید؟ از آن سود ببرد؟ 

در میان اعضــای دولت آمریکا، 
چهره های موافــق خود را پیدا 
کنــد. چهره هایی کــه بتوانند 
رئیس جمهــور جدید را منفعل 
کنند و یا کاری کنند که از سمت 
ریاســت جمهوری خلع شود یا 
قبــل از پایان دوره چهار ســاله 

استعفا بدهد؟
منبع: شبکه اطالع رسانی روابط عمومی ایران )شارا(

Tel.: 438-228-9266
         647-847-1847
_______________
Unit 212, 10243 Yonge Street, 
Richmond Hill, ON  L4C 3B2

• رزرو و صدور بلیط  برای بستگان شما 
ازایران به کانادا  با بهترین نرخ  

• ویزای دبی - ایران      • ویزای توریستی کانادا  

آژانس مسافرتی هما مهر
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اثرات کاهش ۳ درصدی سود بانکی

به گــزارش طال نیــوز ، 
تصمیم بــه کاهش دوباره 
نرخ سود در ظاهر هرچند 
نرخ  کاهش  با  همراســتا 
تورم و منطقی اســت اما 
در شــرایطی که نرخ 18 
درصد گذشته نیز پیش از 

این رعایت نمی شد، چرایی این 
کاهش دوباره جای پرسش دارد. 
مدت زیــادی از همایش پولی 
و ارزی برگزار شــده در ابتدای 
خرداد مــاه نمی گــذرد که در 
نشست های تخصصی آن موضوع 
سود بانکی به چالش کشیده شد. 
در این نشســت مدیران بانکی 
کشور به طور علنی اعالم کردند 
که بانک ها برای حفظ سپرده ها 
ناگزیر بــه دور زدن مصوبه نرخ 

سود 18درصد هستند. 
به عبارت ساده بانک ها نرخ های 
باالی سود را بر خالف مصوبات 
شورای پول و اعتبار به مشتریان 
پیشنهاد می دهند، آن هم برای 
حفــظ ســپرده های موجود نه 

افزایش سپرده گیری.
در میزگردی که درخصوص نرخ 
ســود بانکی در حاشیه بیست و 
سیاست های  همایش  ششمین 
پولی و ارزی کشور برگزار شده بود 
نتاج، مدیرعامل یکی از بانک های 
خصوصی صراحتــا عنوان کرد 
که در هیچ بانکی تبعیت کامل 
از مصوبــه کاهش نرخ ســود را 
نمی بینید و امروز در تمام بانک ها 
به سپرده های سه ماهه نیز سود 

یکساله پرداخت می شود.
این صراحت آقای مدیرعامل به 
خوبی فشاری که به بانک ها برای 
حفظ ســپرده های موجود وارد 
می شــود را نمایان می کند. این 
میزان دست و پا زدن و دور زدن 
قوانین تنها برای حفظ نقدینگی 
اســت و اگر بانک هــا بخواهند 
نقدینگی جدیدی را به ســمت 
خود جذب کنند باید انگیزه های 
برای مشتریان  باالتری  بســیار 

فراهم کنند.
بانکداران  اعتمــاد،  نوشــته  به 
معتقدند، در شرایطی که جریمه 
اضافه برداشــت از بانک مرکزی 
34 درصد است، این کاهش نرخ 

سود ناهماهنگی و عدم تعادل در 
سیاست های پولی است که زمینه 
ورشکســتگی بانک ها را فراهم 
می کند. با این توضیح بانکداران 
به دور زدن قوانین روی می آورند 
و عمال ســود مورد نظر خود را 
دریافــت و پرداخــت می کنند. 
مسووالن پولی هم راضی هستند 
از اینکه کاهش نرخ ســود را به 

تصویب رسانده اند!
سری به بانک های مجاز دولتی 
و غیردولتــی اگر بزنیــد با انواع 
پیشنهاداتی مواجه خواهید شد 
که حکایــت از دور زدن قوانین 

دارد.
در یکی از بانک های خصوصی به 
مشتریان ویژه که همان مشتریان 
با گردش مالی باال هستند، نرخ 
سودی بیش از نرخ مصوب شده 

پرداخت می شود. 
در بانکــی دیگر نوعی حســاب 
افتتاح می شود که نرخی مستثنی 
شده دارد و در یک بانک دیگر به 
سپرده هایی با ارقام باالتر سودهای 

باالتر هم تخصیص می یابد.
این ماجرا اگرچــه بارها و بارها 
در بانک های مختلف دیده شده 
و وعــده برخــورد بانک مرکزی 
با بانک های متخلف داده شــده 
اســت اما هیچگاه رسما از سوی 
مدیرعامل این بانک ها در محافل 

عمومی مطرح نشده بود.
با این حال در سوی دیگر ماجرا 
مســووالن نظام بانکی معتقدند 
که بانک های کشور دیگر رمقی 
برای پرداخت ســود باال ندارند 
چراکه ترازنامه آنها به خوبی نشان 
می دهد در سال های اخیر بسیار 
بیشتر از سهم ســود سپرده به 
ســپرده گذاران پرداختی صورت 

گرفته است.
بررسی فارس از صورتی های مالی 
نشــان می دهد  پاسارگاد  بانک 
این بانک در سال گذشته حدود 

937 میلیــارد ریــال بیش از 
آنچه باید به سپرده گذاران خود 
پرداخته  می کــرده،  پرداخت 
اســت و به عبارت دیگر بانک 
از سود کارمزد خود کسر کرده 
تا پاســخگوی تعهد خود به 

مشتری باشد.
اما این وضعیت در بانک ملت 
و پارسیان وخیم تر بوده است 
به طوری که بانــک ملت 37 
هزار میلیارد ریال و پارســیان 
27 هزار میلیارد ریال مازاد بر 
سهم سود ســپرده گذاران، به 
ســپرده گذاران پرداخت کرده 

است. 
بانک های  در  مابه التفاوت  این 
ســامان 781 میلیــارد ریال، 
انصار هزار و 716 میلیارد ریال، 
حکمت ایرانیان 368 میلیارد 
ریال، اقتصاد نویــن 2 هزار و 
873 میلیارد ریال و ســینا 4 
هزار و 480 میلیارد ریال بوده 

است.
5 بانک بزرگ کشــور در سال 
گذشــته در مجموع 70 هزار 
و 593 میلیارد و 286 میلیارد 
ریال ســود بیــش از آنچه باید 
پرداخت می کردنــد را پرداخت 

کرده اند. 
نرخ سود سپرده باال، سود تسهیالت 
باال را در پی دارد و سود تسهیالت 
باال در شــرایط رکود اقتصادی، 
کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد و 
افزایش مطالبات معوق را به وجود 

می آورد. 
از  دقیق تــری  بررســی  اگــر 
صورت هــای مالی بانک ها انجام 
شود، کامال مشــخص می شود 
که بخش قابل توجهی از منابع 
بانک ها به مطالبــات غیرجاری 
تبدیل شــده و این خطر بزرگی 

برای سیستم بانکی است. 
در شــرایطی کــه تســهیالت  
بازپرداخت  تــوان  گیرنــدگان 
نداشته  را  دریافتی  تســهیالت 
باشند، به طور طبیعی سود حاصل 
از تسهیالت اعطایی برای بانک 
کاهش یافته و در نهایت بانک را 
در پرداخت سود به سپرده گذاران 
با چالش مواجه می کند؛ نکته ای 
که وزیر اقتصاد هم به آن اذعان 

کرد. 
وی چنــدی پیــش در جمــع 
خبرنــگاران، گفت: خود بانک ها 
از ســودهای باالیی که پرداخت 
می کنند کامال ناراضی هســتند 
زیرا وقتی نرخ سود تسهیالت باال 
باشد، مطالبات بانک ها غیرجاری 
می شــود و اگر نرخ سود سپرده 
باال باشد، هزینه تجهیز منابع را 
افزایش می دهــد بنابراین خود 
بانک ها هــم باید کمک کنند تا 

نرخ سود کاهش یابد. 
تجربه نشان داده است که برخی 
بانک ها در چنین شــرایطی به 
ســمت خرید و فروش ملک و 
فعالیت های واسطه گری و برای 
تامین ســود ســپرده گذاران و 

سهامداران روی می  آورند. 
وضعیتی کــه قطعــا ادامه آن 

ایـــران... 
رییس جمهوری آمریکا، در اواخر 
قرن هیجدهم به دفاع از انقالب 
فرانســه برخاســت و پرزیدنت 
ویلســون نیز در ســال 1917 
ارتش آمریکا را برای مشــارکت 
در نبرد های جنگ اول جهانی به 

اروپا کشاند.
در رویارویی با »ایده الیسم« نوع 
آمریکایی، طرفداران »انزواگرایی« 
بر این باورند که باید از رویا بافی ها 
دست برداشت و خداوند را سپاس 
گفت که ایاالت متحده را میان دو 
اقیانوس اطلس و آرام قرار داده تا 

از آشوب جهان در امان بماند.
کشمکش میان این دو گرایش 
قدمتی به اندازه تاریخ آمریکا دارد، 
ولی در میان کسانی که تا مقام 
نامزدی یکــی از دو حزب بزرگ 
این کشور پیش رفته اند، دستکم 
در دوران بعــد از جنگ جهانی 
دوم، هیچ شخصیتی تاکنون در 
اندازه  دفاع از »انزواگرایــی« به 
دونالد ترامپ بی پروا نبوده است. 
گفتمان نامــزد حزب جمهوری 
خواه موجی از پرســش و تردید 
را در میان متحدان سنتی امریکا 
بر انگیخته، با این بیم که پیروزی 
او، اگــر تحقق یابد، با ایجاد یک 
زمین لرزه در روابط بین المللی، 
مرز های میان دوستان و دشمنان 

واشینگتن را در هم میریزد.
•

فصلی تازه؟
کــه  اســت  پیــدا  چنیــن 
دونالــد  »مرزشــکنی« های 
ترامپ بنیان هــای نظری حزب 
جمهوریخــواه آمریــکا را نیز با 
روبرو کرده  چالش های جــدی 
است. میان مواضع آقای ترامپ در 
عرصه های داخلی و بین المللی، و 
گرایش های سنتی حزبی که او را 
به میدان نبرد انتخاباتی فرستاده، 

تضاد های اشکار وجود دارد.
این تضاد هــا در برنامه اقتصادی 
دونالد ترامپ، که خطوط عمده 
آن دوشنبه هشــتم ماه اوت در 
شــهر دیترویت ایالت میشیگان 
اعالم شــد، برجستگی بیشتری 

دارد:

یک( 

کاهش قابل مالحظه مالیات ها، 
آنگونه که دونالــد ترامپ وعده 
داده، با دکتریــن بنیادی حزب 
راستای  آمریکا در  جمهوریخواه 
کم کردن فشار های مالیاتی البته 
هماهنگ اســت. او می خواهد 
مالیات بر شرکت ها را از 35 درصد 
به 15 درصد کاهش دهد و سقف 
حد اکثر را، برای مالیات بر آمد، به 

25 در صد پایین بیآورد.
تا اینجا تضادی در کار نیست. 

تضاد زمانی آشــکار میشود که 
آقــای ترامپ بر خالف ســنن 
جمهوریخواهان آمریکا خواستار 
ایجاد یک دولــت حمایتگر )از 
طریق نظام بیمه های اجتماعی و 
بازنشستگی( و مداخله جو است. 
در واقــع او بــرای جلــب رای 
دهندگان متعلق به طبقات کم 
درآمد به ویژه در میان ســفید 
پوســتان آمریکا، با لیبرالیســم 
ملهــم از دوران رونالــد ریگان 
فاصله گرفتــه و دیگر از کاهش 
مداخله دولت به منظور کم کردن 
هزینه ها در راستای دستیابی به 

تعادل بودجه، دفاع نمیکند. 
به عالوه او برای سرمایه گذاری 
در طرح های زیر بنایی و نظامی 
و افزایش مراقبــت در مرز های 

کشور، برنامه ها دارد.
در این شرایط این پرسش پیش 
میآید که نامزد حزب جمهوریخواه 
برای ایجــاد این »معجزه مالی« 
)کاهش مالیات ها همراه با افزایش 
هزینه ها( چه راه حلی پیشنهاد 

میکند؟ 
می تــوان پیش بینی کرد که با 
این برنامه »پوپولیستی«، کسری 
بودجه و بدهی دولت به گونه ای 

سرسام آور افزایش خواهد یافت.
دو( 

تضاد بســیار مهم دیگری که از 
لحاظ اقتصادی میان گفتمان و 
برنامه های دونالد ترامپ از یکسو، 
و سنن حزب جمهوریخواه آمریکا 
وجود دارد، در عرصه روابط بین 

المللی اقتصادی است.
جمهــوری خواهــان آمریکا، به 

ویژه بعد از ورود رونالد ریگان به 
کاخ سفید در سال 1980، نقش 
بســیار مهمی را در آزاد سازی 
بازرگانی و ســرمایه گذاری بین 
المللی و پیشبرد فرایند »جهانی 

شدن« ایفا کردند. 
آقای ترامپ، با پشــت کردن به 
این جریان، به »ناسیونالیســم« 

اقتصادی روی آورده است.
او شرکت های کشورش را تشویق 
میکنــد که ســرمایه های خود 
را از مکزیک یــا چین به خاک 
آمریکا بازگرداننــد و، همزمان، 
مــی خواهــد بــرای کاال های 
وارداتــی به ویــژه از قدرت های 
نوظهور تعرفه های گمرکی بسیار 
سنگینی وضع بشود. در این میان 
او به سادگی فراموش میکند که 
کشــور های دیگر هم می توانند 
راه ورود کاال های آمریکایی را به 

سرزمین شان ببندند. 
در همین زمینــه آنچه بیش از 
همه در محافل اقتصادی ســر و 
صدا بر پا کــرد، گفته های آقای 
ترامپ درباره نظام بازرگانی بین 

المللی بود. 
بازرگانــی  موافقتنامه هــای  او 
منطقه ای و نیز سازمان تجارت 
جهانی را فاجعه توصیف کرد و 
حتی احتمال خــروج آمریکا از 
این ســازمان را به میان کشید. 
او همچنین پیمــان مبادله آزاد 
اقیانــوس آرام را، که آمریکا به 
تازگی با یازده کشــور اســیایی 
امضا کرده، زیر پرســش برد. و 
نیز پیمــان مبادله ازاد آمریکای 
شــمالی را، که از سال 1994 به 
این سو سه کشور آمریکا، کانادا و 

مکزیک را در بر میگیرد.
با توجه به همه این مالحظات، 
اغراق آمیز نخواهد بود اگر گفته 
شــود که در صورت ورود دونالد 
ترامپ به کاخ سفید واشینگتن، 
فصلی تــازه در تاریخ روابط بین 
المللی اقتصادی آغاز خواهد شد. 
همچنین داده هــای بنیادی در 
روابط میان قدرت ها نیز پیرامون 
مالک هایی تازه شکل خواهند 

گرفت.
•
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بانک ها را به سمت ورشکستکی 
سوق می دهد. طیب نیا اما یکی 
از مخالفان تعیین دستوری نرخ 
سود است و معتقد است باید نرخ 
سود را با راهکارهایی دیگر کاهش 

دهیم. 
او در نخستین سال وزارتش گفته 
بود: آنچه ســبب نرخ های باالی 
سود شده عدم تناسب عرضه و 
تقاضا در سیستم وام دهی است. 

درحالی که امروز با تقاضای باال 
برای تســهیالت مواجه هستیم 
اما در عین حــال بازارهای مالی 
مــوازی نیز وضعیــت انقباضی 
حاکم است و اعطای تسهیالت به 
درستی و مطابق با تقاضا صورت 
نمی گیرد. وقتی به این مشــکل 
واقف هستیم پس باید برای رفع 
آن اقدام کنیــم و عرضه منابع 
قابل وام دهی را افزایش دهیم. با 
این اقدام خواهیم توانست بدون 

تعیین دستوری نرخ سود بانکی 
که من همیشــه بــا آن مخالف 
بوده ام؛ نرخ سود بانکی را کنترل 
کنیم. پرداخــت بدهی دولت به 
بانک ها یکی از راهکارهایی است 
که می تواند منابع قابل وام دهی را 
افزایش دهد بنابراین دولت باید 
خود را ملزم به تادیه بدهی هایش 
کند. در کنار این راهکار، افزایش 
سرمایه بانک ها نیز می تواند ما را 
به هدف مورد نظر یعنی باال رفتن 
منابع و افزایش قدرت وام دهی و 
در نتیجه تناسب عرضه و تقاضا 

برساند.
به گفتــه او فــروش امــوال و 
دارایی های مــازادی که بانک ها 
دارند هم راه حــل دیگری برای 
افزایش منابع قابل وام دهی است. 
طیب نیا همچنین با اشــاره به 
موضوع مطالبات معوق بانکی به 
عنوان یک مساله مهم و اساسی 

سیستم بانکی متذکر شد: وجود 
ایــن حجم از مطالبــات معوق، 
توانایــی بانک ها بــرای اعطای 
تسهیالت مجدد را کاهش داده 
اســت بنابراین وصول مطالبات 
معوق باید بــا راهکارهای عملی 
در دستور کار بانک ها قرار گیرد. 
با عملیاتی کردن این چند اقدام 
می توان منابع بانکی را افزایش داد 
و توان تسهیالت دهی بانک ها را 
باال برد. در این شــرایط عرضه و 
تقاضا در بازار تسهیالت متعادل 
شــده و نرخ های سود منطقی 
خواهد شد. حال که بیش از دو 
سال از شروع به کار دولت یازدهم 
می گذرد، می بینیم که هیچ یک از 
راهکارهای مطروحه اجرا نشده اما 
بانک ها کماکان موظف می شوند؛ 

نرخ سود را کاهش دهند.

مشتریان ویژه 

خوش آمدید!
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ما نیز سالها در آپارتمانی 
از خانه هــای دولتی در 
یکــی از حومه هــای فرانکفورت 

زندگی می کردیم. 
این محّله به تدریج تبدیل شــد 
به یک گتــو و از مراکز بزهکاری 
نوجوانان. ســاکنان، یا خارجیان 
کــم درآمد بودند و یا آلمانی های 
کم سواد و الکلی. فرزندان اینان هم 
خواه ناخواه در معرضِِ انواع آسیب 
های اجتماعی قــرار می گرفتند، 
اّما خوشــبختانه در کودکستان و 
مدرسۀ این محّله، مربّیان ورزیده، 
متعهــد و انساندوســتی حضور 
داشــتند. آنان با همۀ نیرو علیه 
راسیسم، اعتیاد و خشونت با بّچه ها 
کار می کردند و در ایجاد دوستی 
و تفاهم و احترام میان کودکان و 
دانش آموزان از فرهنگ ها و ملت 

های گوناگون می کوشیدند. 
بــه یاد دارم که آن زمــان، در آن 
محّله، دو گروه می توانستند دچار 
ناسیونالیسم و برتری جوئی شوند. 

تــرِک  خانواده هــای  یکــی 
آتاتورک پرست بودند که مرتب به 
ترکیه رفت و آمد داشتند و یکی 

آلمانی ها. 
طبیعی بود که این دو گروه به هیچ 
روی آبشان در یک جوی نمی رفت 

و به هم نزدیک نمی شدند. 
آن زمان ناسیونالیســم ایرانی در 
تبعید رمِق چندانی نداشت. در آن 
محّله تنها یکی دو خانوادۀ ایرانی 

سکونت داشتند. 
روزی دختــر من که نزدیک ترین 
دوستش یک ترک تبار بود، گریه 
کنان بــه خانه آمــد و گفت که 
در نقشــه، ایران را پیدا کرده و به 
دوستش "ِمشتاب")ِمهتاب(  نشان 
داده است. اما "ِمشتاب" به او گفته 
است که این ایران نیست، چرا که 
ایران از ترکیه کوچکتر است. به او 
گفتم که نه، ایران بزرگتر است. و 
سعی کردم که به او توضیح دهم 
که نه کشــور بزرگ مایۀ افتخار 
است و نه کشور کوچک مایۀ ننگ. 
"ِمشتاب" هفت هشت ساله تعّصب 
ملی را از کانال خانواده و سفرهایش 

به ترکیه می گرفت.
علی-داوید تا چه حّد با ایران پیوند 

فرهنگی داشت؟ 
خانوادۀ وی به کــدام ارزش های 
فرهنگی و سیاسی پایبند بودند یا 

هستند؟ 
آنچه مسلم اســت این است که 
افــکار "آریائی" وی بــه جریانی 
ایرانی و به ایران برمی گردد. مهاجِر 
ترک و عرب و مسلمان اگر دچار 
شووینیسم و فناتیسم هم باشد، در 
پی تعریف های دیگری برای خود 
است. نیز می دانیم که سیاست و 
گرایش مهاجرســتیزی در اروپا، 

تره ای برای "تبار آریائی" ایرانیان 
خرد نمی کند. اگرچه احمدی نژادها 
می تواننــد مراوداتی با نئونازیهای 
آلمانی برقرار کنند و در "کنفرانس 
های علمی" مسئلۀ هولوکاست را 
"بکاوند". صاحباِن "اندیشۀ مدرن" 
هم می توانند گفتمــان کورش و 
داریوش و زرتشــت را در "چنین 
گفت زرتشِت" نیچه دنبال کنند و 
در خِط ایران و اروپا الف "آغازگری 
تاریــخ" را بزنند، و یــا از تزهای 
نژادپرستانۀ کنت دو گوبینو سخن 
بگویند کــه "ایرانیان  را در قیاس  
بــا ترکها باهــوش  و صاحب  درك  

می دانست".
همۀ اینها هیچ تغییری در وضعیِت 
آن دسته از مهاجران و پناهندگان 
ایرانی در آلمــان و اروپا نمی دهد 
که دستشان از البی های گوناگون 

سیاسی کوتاه است. 
در آلمــان تفاوت های مهاجران و 
پناهندگان بیش از همه ریشه در 
خاســتگاِه طبقاتی، درجۀ سواد و 
تحصیالت و امکانات مالی آنها دارد. 
از اینکه بگذریم، همۀ آنها در این 
سیســتم با فشــارها و مشکالت 

مشابهی روبرو هستند. 
متأسفانه بسیاری از مهاجران ایرانی 
فارســی زبان عقل شــان دربست 
در اجارۀ خزعبــالِت جریان های 
پان ایرانیستی داخل و خارج است. 
چنین می پندارند که آنها در قیاس 
با آفریقائی و ترک و عرب، مستحِق 
احترام بیشتر و حِق ویژه هستند. 

و یا اینکه براستی در این خیال به 
سر می برند که آلمانیها برای ایرانیها 
بسیار عّزت و احترام دارند و برای 

عربها و ترکها نه.
ایــن نارسیسِم ساده لوحانه در 
ایرانیان چنان ریشه دوانده  میان 
است که حّتی در رسانه ای چپ و 
فمینیستی، یکی از مبارزاِن چِپ 
قدیمی در ربِط با تروِر مونیخ، مدعی 
می شود که "آلمانیها برای ایرانیان 
احترام خاصی قائلند. مثاًل وقتی که 
یک آلمانی از آدم می پرســد شما 
ترک هستید، وقتی جواب می دهی 
نه، من ایرانــی ام، طرف می گوید 
معذرت می خواهم که شما را ترک 
حساب کردم. به معنی روشنش، 
اّما این  ایرانیها مورد احترام انــد، 
عمل در واقع به آن حیثیت جامعۀ 
ایرانی هم لطمه می زند." در اینجا 
مصاحبه گر گوشزدی به راسیستی 
بودن برخورد آلمانیها می کند و آن  
فرد هم، بی پــوزش و توضیحی، 

نکتۀ مصاحبه گر را تأیید می کند.
همۀ این پیشــداوری هــا زائیدۀ 
کلیشه های راسیستی و تمکین به 
روا داشتن بی احترامی و تبعیض 
نســبت به مهاجران دیگر است. 
بســیاری از آلمانیها برای ایرانیان 

هم هیچ احترامی قائل نیســتند، 
و بســیاری از ترک ها هم در نزد 
آلمانی هــا از "احتــرام خاصی" 
برخوردارنــد. از قضا این ترک ها 
هســتند که باید بیــش از همۀ 
مهاجران در آلمــان مورد احترام 
باشند، زیرا با نیروی کار کارگران 
تــرک بود که آلمان پس از جنگ 
آباد شد و چرخ های اقتصادی اش 
به راه افتاد. آگاهان و روشنفکران 
آلمانی این واقعیت را می دانند و بر 
آن بسیار تأکید دارند. نسل های 
بعدِی مهاجراِن ترک نیز در اداره 
و شــکوفائی آلمان نقش بسیاری 
داشته اند. هنرمندان، نویسندگان و 
روشنگراِن فمینیست برجسته ای از 
میان آنها برخاسته اند. حال چگونه 
است که ایرانیانی خود را عزیزکردۀ 
آلمانی می پندارند و عرب و ترک 

را نه؟
این قّصه ســر دراز دارد و تازه هم 

نیست. 
و  نژادپرســتانه  رویکردهــای 
شووینیستی در ایران، هم ادبّیات 
دارد و هم تاریخی که نباید آن را 
از یاد برد؛ از گونۀ باســتانی )دورۀ 
ساســانیان( و قرون وسطائی اش 
)دورۀ شــعوبیه- شــاهنامه( تــا 
گونۀ مــدرن )دورۀ پهلــوی ها( 
و پســامدرنش )دورۀ جمهــوری 

اسالمی( مستند است. 
در مقطعی از تاریخ ایران، غربیها 
هم در این راستا نقش کلیدی بازی 

کردند؛ بویژه آلمانها. 
امروز هم با تکیه بر همین تاریخ، 
ترور و تبعیض ملــی در ایران به 
گونه ای سیستماتیک پیش می رود. 
مغزهای جوان و مردم از اقشــار 
گوناگون در معرِض تشعشعات این 
سیاســت قرار دارند که از داخل و 
خارج صادر می شود. داوری ها نیز 

جدا از این بستر نیست.
تــرور مونیخ ماهیتــی چندگانه 
داشــت. سویۀ نژادپرستانۀ آن هم 

روشن است. 
اینک دغدغۀ ایرانیان چیست؟ 

بیان همدردی عمیق با بازماندگان 
قربانیان؟ 

سوگواری بر مرِگ ُنه قربانی بیگناِه 
مهاجر که هشــت تن آن نوبالیده 
بودند. تأمل در زندگی و سرنوشت 

خوِد علی-داوید؟ 
تأمل در سرنوشت تراژیک خانوادۀ 
وی. اعالم انزجار از پندارها، گفتارها 

و کردارهای نژادپرستانۀ ایرانیان؟ 
اعالم همبستگی با همۀ مهاجران 
آلمان در مبارزه با راسیسم در هر 
شکل و لباسی و به هر بهانه ای که 
هســت؟ یا نه، دغدغۀ اصلی این 
اســت که "آبروی" ایرانیان بر باد 

رفت؟
)منبع: شهروند(

کشتار مونیخ و دغدغۀ »حیثّیت«
هایده ترابی

4  اوت: جوانی هفده هجده ساله، 
ظاهراً بی پروندۀ بزهکاری، دست به 
کشتاری در مونیخ زد که در نوع و 
شکل خود بی سابقه بود. گزارش ها 
ضد و نقیض است. آنچه می دانیم 
این اســت که علی-داوید ُسنُبلی 
از خانواده ای خّلــص ایرانی بود و 
ظاهرش وی را از "کّله سیاه ها"ی 

دیگر متمایز نمی کرد. 
در حین هفت تیرکشی فریادزنان 
اعالم کرد که زادۀ آلمان و آلمانی 
اســت و در یک گتو بزرگ شده 
اســت. به بودنش در آسایشــگاه 
روانی نیز اشاره ای کرد. شنیدیم که 
فحشــی هم نثار ترکها کرد که از 
دهان راسیست های آلمانی بیرون 

می پرد. 
در گزارش هائی می خوانیم که وی 
در تماس هائی اینترنتی دامی را 
برای به قتل رســاندن گروهی از 
نوجوانان و جوانان مهاجر گسترده 

و آنان را به قتلگاه فرا خوانده بود. 
آیــا آن دعوت شــدگان همــان 
قربانیانی بودند که او روز 22 ژوئیه 

در مونیخ به گلوله بست؟ 
هر چه هســت، همۀ قربانیان یا 
مهاجر بودند و یــا مهاجر تبار و 
مسلمان. از 14 ساله تا 21 ساله، 
و یک زن 45 ســاله نیز میان آنها 
بود. قربانِی هفده سالۀ یونانی هم از 

اقلیت مسلمان یونان بود. 
این یکی هنگامی که خود را سپر 
خواهر دوقلویش کرده بود، هدف 
گلوله قرار گرفت. مهاجم توانست 
ُنه تن را از پــای درآورد. بعد هم 
خود را کشــت و یک کوله پشتی 
با حدود ســیصد فشنگ بر جای 

گذاشت. 
چرا بیشتر نکشت؟ 

آیا شــکاِر مناســب دیگری را در 
تیررس خود ندیده بود؟ 

چرا به پلیسی حمله ور نشد؟
بی تردید علــیـ  داوید روان زخم 

خورده و بیماری داشت. 
در این فاصله اّما روشن شده است 
که عملیات وی با حمالِت جنون 
آمیِز مشابه همخوانی کامل ندارد. 
او یک ســالی برای دســتیابی به 
اســلحه و طــرح 

کشتار خود برنامه ریزی کرده بود. 
رســیدن به اســلحه ای کارآ در 
کشوری چون آلمان ساده نیست. 

نه تنهــا هزینۀ خریــد آن گزاف 
است، بلکه راهیابی به شبکه های 
مجازی ســیاه )"دارک نت"( نیز 
کار هر بیماری نیست که ناگهان 
هوس کشتار به سرش بزند. چنین 
تروری نیازمند مخفی کاری، صبر و 
حوصله، پیگیری و بررسی دقیق 
است. مهاجم مونیخی طرحِ  خود را 
به مناسبت پنجمین سالگرد اقدام 
تروریستی آندرس برویک )نئونازی 
نروژی( به مرحلۀ اجرا گذاشــت. 
برویک در "کماِل صّحت عقل"، با 
انگیزه ای سیاسی، در چنین روزی 
77 تن از جوانان مهاجر و انســان 
هــای متعهد را در نــروژ به قتل 
رسانده بود. آندرس برویک دچار 
اسالم هراســی بود و با مهاجران، 
جامعۀ چندفرهنگی و چپ ها به 

شّدت دشمنی می ورزید.
برپایــۀ داده هائی از منابع امنیتی 
در آلمان، علی- داوید نیز از ترک 
ها، عرب ها و مســلمان ها متنفر 
بــود. وی از اینکه چون هیتلر در 
روز 20 آوریل پا به جهان گذاشته 
بود، به خود می بالید. و از آنجا که 
ایرانی تبار و "آریائــی" بود، خود 
را برتــر از مهاجراِن "کّله ســیاه" 
دیگــر می دانســت. ســخنی از 

یهودی ستیزی در میان نیست.
با اینهمه، می دانیم که یک نئونازِی 
به قاعدۀ آلمانی، کاماًل مانند علی-
داوید عمــل نمی کند. نئونازیها با 
مهاجرانی که َپســت می شمارند، 
آمیزشی ندارند و نقشۀ ترور خود 
را مثــاًل با یک افغانــی در میان 
نمی گذارند. آنهــا در پایان ترورها 
و هنگام دســتگیری خود را نابود 
نمی کننــد، برعکــس از همۀ راه 
هــای قانونی ســود می جویند تا 
کمترین مجازاتها شامل حال شان 
شــود. شبکه ســازِی نئونازی ها، 

سیستماتیک و درازمدت است.
همۀ این ویژگی ها باعث شده است 
که مقام های امنیتی و مشــاوران 
امور جوانان در آلمان، ارزیابی های 
ناهمخوانی دربارۀ انگیزه های این 
ترور ارائه دهند. و شاید ناروشنِی 
گزارش هاِی ترور در رسانه ها، 
ناشی از برخی مصالح 
سیاسی هم باشد. به 
هر رو، پرســش این 
است که چرا باید یک 
جواِن مهاجِر لگدخوردۀ 
آلمان،  در  حاشیه نشین 
شــیفتۀ هیتلر شــود و 

از آنــدرس برویک پیــروی کند 
که دشــمِن خونی همۀ مهاجران 

"کّله سیاه" در اروپا است؟ 
چرا وی برای خالی کردن خشــِم 

خود، مثاًل به یکی از باندهای 
و  عاصی  مهاجرتبــاِر  جواناِن 

خشن نپیوسته بود؟ 
پاســخ را بایــد در آبشــخوِر 

فرهنگی وی ُجست.
واقعّیت این است که نه فشارهای 
دوراِن مدرسه و نه مشکالت روحی 
و روانی سمت و سوی این ترور را 
توضیح نمی دهد. چه بسیار کودکان 
و نوجواناِن مهاجــر و مهاجرتبار 
هســتند که به دالئل گوناگون در 
مدرســه ها  تک می افتند و مورد 
اذیــت و آزار گروه هائی دیگر قرار 

می گیرند. 
همۀ کودکان آلمانی هم در برابر این 
معضل اجتماعی مصونیت ندارند. 
خوِد من به عنوان یک مادر، پا به 
پای فرزندانم با برخی از این فشارها 
در سال های تبعید و جا بجائی ها 
آشنا شده ام. مشکالت یکی دو تا 
هم نیست. ســالمِت روابِط دانش 
آموزان بستگی زیادی به سیاست 
مدیریت مدرســه ها، شــیوۀ کار 
آموزگاران و فرهنگ یا بی فرهنگی 

سیاسی خانواده  ها دارد.
در مدارس آلمــان تبلیغ هرگونه 
شــکلی از شووینیسم و راسیسم 
قدغن است. مظاهر تبعیِض نژادی 
و ملی و جنســیتی در کتاب ها و 

مواد درسی بازتولید نمی شود. 
روشــنگری دربارۀ عواقب جنگ 
هــای جهانی و تاریخ فاشیســم 
در آلمــان در صــدر برنامه های 
مربّیان قرار دارد. با همۀ کاســتی 
ها و قانون شــکنی های احتمالی، 
این قوانین بســیار جّدی اســت. 
محّله های چند فرهنگی مهاجران 
و خارجیان در آلمان نیز نمی توانند 
مولــد فرهنگ آریاپرســتی یک 

ایرانی تبار باشند.
مهاجم مونیخی در گتوئی از این 

حاشیه نشینان قد کشیده بود. 
اگر چه پدر و مادرش هر دو شاغل 
بودند. یکی تاکســی ران، دیگری 
فروشنده. بد هم نیست. با همین 
شــغل ها، بسیاری از مهاجران در 
زندگی می کنند،  آلمان گــذران 
شــاید به فکر تقاضای وام بانکی 
برای خریــد خانه هــم بیافتند. 
می شــود ســیر خورد و به قاعده 
پوشید. دوا و دکتر هم برقرار است. 
در همین حاشیه نشــینی  حّتی 
می توان ریخت و پاشی هم کرد و 
یک زندگی مصرفِی سطِح پائین را 
سر و سامان داد. بّچه ها و جوانک 
ها به "آی پد" و "آیفون"شان هم 
می رســند. بابا و مامان که ایرانی 
باشــند و دارای گذرنامۀ ایرانی و 
آلمانی، راه رفــت و آمد به ایران 
هم باز اســت. قــوم و خویش ها 
هر گرایشــی که دارنــد و ندارند، 
می توانند بشوند تکیه گاه روحی و 
منشــأ تغذیۀ فرهنگی. رسانه ها و 
شبکه های مجازی ایرانی هم که 

به راهند.

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: ۸117-۲74-514 با ما تماس بگیرید.

>>  iwamontreal@gmail.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 

جلسه اجنمن زنان

زمان: یکشنبه 5 سپتامبر   2016 

از ساعت 11 صبح تا 13/30

به همه زنان عالقمند خوش آمد میگوئیم

8043 St Hubert 

Montréal, QC H2R 2P4 

(Metro: Jarry) 

ترور مونیخ 
ماهیتی 
چندگانه 
داشت. 
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بگو بخند با حافظ
محمد حاجی حسینی 

دال بسوز كه سوز تو كارها بکند 
گره ز كار فروبسته ی تو، وا بکند 

اگر كاله تو را برده اند صد دفعه 
برای كله تو فکر یک كال بکند 

جناب میوه فروش محل، میوۀ خوب 
خودش همیشه برای شما سوا بکند 

اگر مریض شود، رایگان، فالن دكتر 
میان آن كلینیک، درد تو دوا بکند 

به یک اشاره، رئیس اداره با پوزش 
رسد به كارت و كام تو را روا بکند 

برای تخلیۀ خانه، موجر طماع 
گرفته گر یقه ات، ناگهان رها بکند 

به جای شیرجۀ قورباغه، داخل حوضت 
همیشه اردک و ماهی و قو شنا بکند 

هر ان كه با تو جفا كرده و زده نارو 
ز كار خویش پشیمان شود، وفا بکند 

كسی نه سوسه بیاید برای تو، نه كسی 
میان كفش تو مثل گذشته، پا بکند 

برای تو بکند تخم، مرغک اقبال 
به افتخار تو صد بار، قدقدا بکند 

دال بسوز، ولی من نمی كنم باور 
كسی نگاه به این سوز و سازها  بکند

38
به اهتمام 

محمد فرحی 
)مونتریال(

موفقیت مالی

کیـوان نصیرنیا
مشاور مالی شرکت
Investors Group 
Keivan.Nasirnia@investorsgroup.com

یک سال گذشت!
ستون »موفقیت مالی« با این شماره،  
وارد دومین سال انتشار منظم خود 
می شود؛ پیگیری و تالش دوست 
و همکار عزیزمان، جناب كیوان 
نصیرنیا، را شادباش می گوییم. 

تحریریه پیوند

24

}<< ادامه در صفحه: 37{

ابوالقاسم حالت 
ز در در آ و شبستان ما منور كن 

هوای مجلس روحانیان معطر كن

بیا به مجمع یاران و قصه ای سر کن
به حرف مفت، دل خلق را منور کن 

به حرف نان، شکم هر گرسنه را کن سیر 
به ذکر آب، دهان های خشک را تر کن 

به حــــــرف گاز، اجاق را فروزان ساز 
به ذکر برق، اتاق مــــرا منور کن 

به حرف پنبه و پشم و کتان و ابریشم 
برهنه را همه نوعی لباس در بر کن 

به حرف پودر، رخ دلبران سپید نمای 
به ذکر عطر، سر زلف شان معطر کن 

به ذکر باده، به هر باده خوار  مستی بخش 
به حرف پول، دو دست تهی پر از زر کن 

به گفت و گوی فراوان، ز چای و قند و شکر 
دهان چای خوران، پر ز قند و شکر کن 

هر آن که آمد از این پیش بنده را خر کرد 
تو هم بیا و به یک نوع دیگرم خر کن 

تو هر چه حرف زنی بنده گوش خواهم کرد 
ولی چو حرف زدم من، تو گوش را کر کن 

فال حافظ 
حاج حسینی 

صبحگاهان چو ز جا در پی نان برخیزم
کسل و خسته و خمیازه کشان برخیزم

تا که در صف نفر اول و دوم بشوم
صبح با زمزمه ی بانگ اذان برخیزم

خم شد آنگونه قد از بار تورم که مپرس
مددی تا من بی تاب و توان برخیزم

ضربه ها می خورم از ارز شناور هر دم
شده ام گیج کزین ضربه چه سان برخیزم ؟

حاجتی نیست به تکرار شمارش دیگر
من نیفتاده ام آنسان که توان برخیزم

گر دهی وعده ی ارزانی و جنس ارزان
هم بر این وعده زجا با هیجان برخیزم

زین همه چاله و چاهی که بر این رهگذر است
کی توان گفت که نادیده زیان برخیزم

ابر ارزانی اگر میل به بارش نکند
عنقریب است " چو گردی زمیان برخیزم "

آخر ای نعمت ارزانی غایب ز نظر
" وعده ی وصل تو کو کز سر جان برخیزم " ؟!

مولوی بلخی 
»دیوان شمس « غزلیات

غزل شمارٔه 934 
 

میان باغ گل سرخ های و هو دارد
که بو کنید دهان مرا چه بو دارد

به باغ خود همه مستند لیک نی چون گل
که هر یکی به قدح خورد و او سبو دارد

چو سال سال نشاط ست و روز روز طرب
خنک مرا و کسی را که عیش خو دارد

چرا مقیم نباشد چو ما به مجلس گل
کسی که ساقی باقی ماه رو دارد؟ 

به باغ جمله شراب خدای می نوشند 
در آن میانه کسی نیست کو گلو دارد 

عجایبند در ختانش - بکر و آبستن-  
چو مریمی که نه معشوقه و نه شو دارد 

هزار بار چمن را بسوخت و باز آراست 
چه عشق دارد با ما، چه جست و جو دارد! 

سعدی
»دیوان اشعار« غزل 510

نه من تنها گرفتارم به دام زلف زیبایی
که هر کس با دالرامی سری دارند و سودایی

قرین یار زیبا را چه پروای چمن باشد
هزاران سرو بستانی فدای سروباالیی

مرا نسبت به شیدایی کند ماه پری پیکر
تو دل با خویشتن داری چه دانی حال شیدایی

همی دانم که فریادم به گوشش می رسد لیکن
ملولی را چه غم دارد ز حال ناشکیبایی

عجب دارند یارانم که دستش را همی بوسم
ندیدستند مسکینان سری افتاده در پایی

اگر فرهاد را حاصل نشد پیوند با شیرین
نه آخر جان شیرینش برآمد در تمنایی

خرد با عشق می کوشد که وی را در کمند آرد
ولیکن بر نمی آید ضعیفی با توانایی

مرا وقتی ز نزدیکان مالمت سخت می آمد
نترسم دیگر از باران که افتادم به دریایی
تو خواهی خشم بر ما گیر و خواهی چشم بر ما کن

که ما را با کسی دیگر نماندست از تو پروایی
نپندارم که سعدی را بیازاری و بگذاری

که بعد از سایه لطفت ندارد در جهان جایی
من آن خاک وفادارم که از من بوی مهر آید

و گر بادم برد چون شعر هر جزوی به اقصایی

از توفیق
هند جگر خوار
عاشق شدم و مرحمت از یار ندیدم

رفتم که بچینم گل و، جز خار ندیدم 
گفتند: خوشی بسته به عشق است، ولی من 

دل دادم و جز قهر ز دلدار ندیدم 
کردم سخن از عشق خود و، خوردم ازو چک 

زین روی، دگر حاجت اصرار ندیدم 
جز این که بالیی شد و خون در جگر م کرد 

چیزی من از آن هند جگرخوار ندیدم 
درویش شدم، وز اثر فقــر و قناعت 

جز وصله به پیراهن و شلوار ندیدم 
جز دود که از آتش آن است به چشمم 

من هیچ ز غلیان و ز سیگار ندیدم 
هر صبح که از خانه برون پای نهادم 

در درگه خود غیر طلبکار ندیدم 
گفتم بدهم وام خودم را به طلبکار 

از بعد کمی فکر سزاوار ندیدم 
گفتند: مکن مفت خوری پیشه، ولی من 

این پیشۀ پرفایده را عار ندیدم 
بی وعده و دعوت ز پی سور برفتم 

خوش بودم و جز سود از این کار ندیدم 
جز وقت تلف کردن و از کار فتادن 

چیزی دگر از گفتـن اشعار ندیدم 
1319/5/18

در قســمت قبل ایــن مهم را 
نوشتم که بدست گرفتن کنترل 
"زندگی مالی" از مهمترین عوامل 
"موفقیت مالی" در زندگی است! 
لذا باید بدانیم که چه عواملی بر 
تصمیمات مالی ما در زندگی تاثیر 
می گذارد و اینکه زندگی مالی ما 
تا چه اندازه تحت کنترل خودمان 
اســت. بنابراین عوامل تاثیرگذار 
بر تصمیم گیری هــای مالی را 

برشمردم:
•  احساسات 

•  اعضای خانواده ، دوســتان و 
آشنایان

•  آداب، عادات و سنت ها
•  مد گرایی
•  تبلیغات

•  ارزش های شخصی و اعتماد 
به نفس

و از شــما خواستم بیاندیشید و 
بر  تاثیرگذار  مهمترین عوامــل 
تصمیم گیری های مالی خود را 

شناسایی کنید. 
باید بدانید کــه تصمیم گیری 
های مالی شما تا چه میزان تحت 
تاثیر دیگران است زیرا اگر تاثیر 
دیگران بــر تصمیم گیری های 
مالی شما بیش از تاثیر خودتان 
باشد، در واقع مثل این است که 
دیگران به جای شما تصمیم می 
گیرند و این یعنی اینکه شما بابت 
تصمیمات دیگران پول پرداخت 
می کنید؛ نه تصمیمات خودتان! 
بنابراین باید سعی کنید کنترل 
تصمیمات مالی خود را بدســت 

گیرید. 
حال به ادامه مبحث می پردازم:

•
توانایی پرداخت:

نکته بســیار مهمی که با کمال 
تاســف و تاثر گاهــی در هنگام 
خرید از یاد می رود و یا کم رنگ 

توانایی  می شــود موضوع 
پرداخت بهای خدمت یا کاال 

است! 
عوامل تاثیر گذار بر تصمیم 
خریــد کــه پیشــتر بیان 
شــد گاهی آنچنان هوش 
از ســرمان می برند که یا 
موضوع توانایی پرداخت را به 
کلــی از یاد می بریم و یا به 

آن اهمیت نمی دهیم. 
در نتیجه یا پولمان را صرف 
خرید چیزهای غیرضروری 
کــرده از خریــد ضروریات 
باز مــی مانیم و یــا برای 
خریدهــای غیر ضروریمان 

مقروض می شویم.
قبل از اتخاذ هر تصمیم مالی 

باید بیاندیشیم که 
آیا تصمیم درســتی است 
یا نه؟ اگر هســت چرا و اگر 

نیست چرا؟
نکاتی برای کمک به 

تصمیم گیری های درست 
مالی:

•
1( درباره تصمیم مالی 

خود بیندیشید:

لحظه ای به تصمیم مالی 
خود بیندیشــید. درباره 
تصمیمی  چــه  اینکــه 

گرفته اید و چرا؟ متاسفانه بیشتر 
مردم بدون تعقل و تفکرتصمیم 

میگیرند! 
•

2( هزینه ها را در نظر بگیرید:
انســان برای به دست آوردن هر 
چیزی بهای آن را می پردازد. در 
هر تصمیمی چیزی می دهیم تا 

چیزی بدست آوریم! 
انسان ها گاهی آنچنان در اندیشه 
بدســت آوردن چیزی غرق می 
شوند که یادشــان می رود باید 
هزینه را بــرآورد کرده بپردازند. 
همچنین به این بیندیشــید که 
بابت تصمیم امروزتان چه بهایی 
را بایــد در آینده پرداخت کنید. 
شاید بهتر باشد دست نگه دارید! 
هزینه فقط شامل آنچه که امروز 
مــی پردازید نیســت. به عنوان 
مثال وقتی خودرویی خریداری 
می کنیــد کار به پرداخت بهای 
خودرو ختم نمی شــود. از آن به 
بعد هزینه های جدیدی از جمله 
بنزین و بیمــه و جریمه را وارد 
زندگی مالی خــود کرده اید که 
بایستی در بودجه بندی ماهیانه 
و سالیانه آنها را در نظر گرفته و 

توان پرداخت داشته باشید.
 حال ببینید که آیا توان پرداخت 
هزینه های فعلی و هزینه های 

آینده را دارید؟ 
ممکن است بخواهید از کردیت 

کارت یا وام اســتفاده کرده خود 
را مقروض نمایید. دقت کنید که 
ارزشش را داشته باشد. گذشته از 
اینها حال که قصد دارید خود را 
مقروض نمایید، آیا توان پرداخت 
به موقع بدهی ها را دارید یا می 
خواهید برای خود بدهی انباشته 
بسازید؟ به یاد داشته باشید که 
همواره قرض هایتان را با سود آن 

به وام دهنده می پردازید. 
-------------------

تصمیم گیری خوب و درست یک 
مهارت است، مهارت تصمیم گیری!

--------------
•

3( لذت های زودگذر راکنترل 
کنید:

اگر شما جزو انسان هایی هستید 
که به زمــان حال بیش از آینده 
می اندیشید احتماال لذت های 
زودگذر را ترجیح می دهید. اگر 
چنین است مدیریت مالی برای 

شما کمی دشوار خواهد بود. 
به یاد داشته باشید که به تاخیر 
انداختن لذت هــای زودگذر به 
تصمیم گیری صحیح مالی کمک 
می کند. اگر تصویر بزرگتری از 
اهداف مالی در ذهن خود بسازید 
مدیریت مالی آســان تر خواهد 
شد. تصویری که حال و آینده را 
با هم ببیند. بیندیشید که تصمیم 
گیری مالی شما شامل چه لذت 
های کوتاه مــدت و بلند مدتی 
می شــود. برقراری تعادل 
میان اهــداف کوتاه مدت و 
بلند مدت کمک شایانی به 
تصمیم گیری های صحیح 

مالی می نماید.
•

4( قبل از اختاذ هر تصمیمی 
به عاقبت آن بیندیشید:

تعیین هدف اولین قدم در 
هر تصمیم گیری مالی می 

باشد. 
تصمیم گیری بدون هدف، 
اشــتباهی بیش نیست. اما 
اگر هدف داشــته باشید به 
این معنااست که امیدوار به 
آینده هستید و این عاملی 
است که روی تصمیم گیری 
شما تاثیر مثبت می گذارد. 

مسینار آگوست
برای شرکت در سمینارهای رایگان 

این ماه که به زبان فارسی برگزار می شود
صندلی خود را رزرو نمایید:

514-465-8378
یکشنبه 21 آگوست  

از ساعت 2 تا 4 عصر 

مسینار ویژه موفقیت
" شامل دو بخش: 

1- مهاجرت به کانادا، آری یا خیر 
2- راز آرامش و خوشبختی در زندگی 

--------------
یکشنبه 28 آگوست 

از ساعت 2 تا 4 عصر 
"مسینار موفقیت مالی"

نحوه استفاده صحیح از کردیت کارت، انواع 
حساب های دولتی و غیر دولتی، تامین دوران 

بازنشستگی، خرید مسکن و بسیاری دیگر 
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دموکراسی شورایی  بی تفاوتی و انفعال سیاسی و ادامه حیات جمهوری اسالمی
واقعیتی اســت بر همگان آشــکار 
ایران،  که توده های وســیع مــردم 
به ویژه طبقه کارگر، زیر شــدیدترین 
و بی سابقه ترین فشــارهای مادی و 
معنوی، ســتم اقتصادی و سیاسی 
قرار دارند. نظام اقتصادی - اجتماعی 
ســرمایه داری ایران در چنان بحرانی 
ژرف فرورفته که نمونه آن را نمی توان 
در تمام دوران ســلطه سرمایه داری 

ایران یافت.
شکســت سیاســت های داخلــی و 
خارجی رژیم بر کسی پوشیده نیست. 
این شکســت ها و بحران های متعدد 
به اختالف های شدید در میان طبقه 
حاکم انجامیده و به یک بن بســت و 
بحران در درون هیئت حاکمه منجر 

شده است.
تمام این واقعیت ها بازتاب تشــدید 
تضادهــا و تناقضــات الینحل نظم 
اقتصــادی- اجتماعــی و سیاســی 

موجودند. 
با این تصویــر از اوضاع عینی جامعه 
ایــران، قاعدتًا می بایســتی انعکاس 
آن را در مبارزات سیاســی توده ای و 
اعتالی یک جنبش سیاسی مستقل 

می دیدیم. 
امــا دقیقًا آنچه غیبــت آن در 
ایران آشــکار است، وجود یک 
انفعال  و  چنین جنبش سیاسی 
مردم  توده های  بی عالقگــی  و 
به روی آوری به اقدام سیاســی 

مستقل است. 
دامنه این انفعــال و خمودگی تا به 
آنجاســت که اتفاقاتی در ایران بدون 
واکنش اعتراضی توده ای رخ می دهد 
که چنانچه نمونه هــای آن در دیگر 
کشــورهای جهان رخ می داد، اگر به 
ســرنگونی کابینه ها و حتی دولت ها 
نمی انجامید، الاقل اعتراضات گسترده 

سیاسی را در پی داشت.
مجســم کنید که حتی بر طبق آمار 
منابع رســمی دولتی، اکثریت مردم 
ایران زیرخط فقر زندگی می کنند و 
دســتمزد بخش بزرگی از کارگران، 
حتی کفاف نان خشک وخالی آن ها را 

نمی دهد. 
میلیون هــا تــن در منتهــای فقر و 
تنگدستی، در گرسنگی مداوم به سر 
می برند، میلیون ها بیکار، آه در بساط 
کارگران  ناچیز  دستمزدهای  ندارند. 
با تأخیرهای گاه چندماهه پرداخت 
می شود. خزانه دولت ظاهراً تهی است 
تا جایی که حقــوق کارمندان دولت 
و بازنشستگان دســتگاه دولتی هم 
مشمول این تأخیر پرداخت می گردد. 
اما درســت در یک چنین شرایطی 
درنتیجه نزاع و کشمکش های درونی 
جناح های هیئت حاکمــه، اخبار و 
گزارش های پی درپــی از دزدی ها و 
چپاول های تریلیونی، حقوق های ده ها 
و صدهــا میلیونی ســران و مقامات 
دولتــی، روســا و مدیران دســتگاه 
بدون  می یابد،  انتشــار  بوروکراسی 
آن كه كمترین واكنش اعتراضی 

توده ای را در پی داشته باشد.
کارگــران و زحمتکشــان در فقر و 
گرسنگی به سر می برند، اما رهبر گروه 
اســالم گرای حزب الله لبنان، آشکارا 
اعتــراف می کند که تمام هزینه های 
نظامی و تســلیحاتی، مالی و حتی 
غذای روزمره وابستگان به این گروه 
را که قطعًا در هرسال سر به میلیاردها 
دالر می زنــد، جمهــوری اســالمی 
تأمین می کند و یا کمک های مالی و 
تسلیحاتی به رژیم سوریه به حدود ده 

میلیارد می رسد. 
اما نه تنها اعتراضی رخ نمی دهد، بلکه 
آن قــدر عادی جلوه می کند که رژیم 

حتی نیازی به توجیه آن نمی بیند. 
تحقیــر آشــکار و علنی مــردم به 
مرحله ای رســیده که ارتجاع حاکم، 
کارگرانــی را که علیه اخراج اعتراض 

کرده اند با شــالق، مجازات می کند. 
یا برای دانشجویانی که جشن پایان 
تحصیلی برگــزار کرده انــد، دادگاه 
صحرایی تشکیل می دهد؛ در همان 
لحظه صدور حکم، آن را اجرا می کند 
و دانشــجویان را به شالق می بندند. 
توده مردم، همچنــان نظاره گرند و 
بی تفــاوت از کنار این ســتمگری و 

تحقیر می گذرند.
البته تردیدی نیست که مردم از این 

اقدامات رژیم منزجرند. 
ازآنچــه رخ داده ناراحت انــد و آن را 
در گفتگوهای خــود ابراز می دارند و 
در بهترین حالــت، گروهی از طریق 
شبکه های اجتماعی، رژیم را محکوم 
می کنند. اما از اقدام سیاسی انقالبی 

توده ای خبری نیست. 
اشتباه نشود. آنچه در اینجا موردبحث 
اســت، بی تفاوتی سیاسی در شکل 
غیبت اقدام مستقل سیاسی است و 
نه هرگونه مبارزه. چراکه مبارزه برای 
مطالبات اقتصــادی و روزمره همواره 
وجود داشته و دارد و پوشیده نیست 
که مبــارزات طبقه کارگــر ایران در 
اشکال مختلف برای تحقق مطالبات 

صنفی و اقتصادی، بی شمار است. 
این نیز واقعیتی است که دقیقًا همین 
مبارزات و جنبش کنونی طبقه کارگر 
است که چشم انداز تبدیل شدن به یک 
جنبش سیاسی مستقل را می گشاید. 
اما عجالتًا یک چنین جنبشــی که 
تجلی اقدام سیاســی توده ای باشد و 
بر بی تفاوتی سیاسی غلبه کرده باشد، 

وجود ندارد.
علت این رکود و بی تفاوتی و 

متکین هرچند موقتی به وضع 
موجود چیست؟

شواهد و واقعیت هایی که در آغاز این 
نوشته به آن ها اشــاره شد، ازجمله 
وجود یــک بحران اقتصــادی ژرف، 
فشارهای  و  ســتم  بی ســابقه ترین 
اقتصادی و سیاســی که توده مردم 
ایــران با آن ها مواجه انــد، نارضایتی 
تــوده ای از وضــع موجود، نشــان 
می دهنــد که الاقــل اکثریت بزرگ 
مردم ایــران دیگر نمی خواهند وضع 

موجود را تحمل کنند. 
در همان حال طبقه حاکم نیز که تمام 
سیاست های آن به شکست انجامیده، 
با بحران های همه جانبه روبه روست، 
دچار اختالفات درونی جدی است و 
به لحاظ سیاســی و اخالقی در میان 
توده های مردم رسواست، به هزار زبان 
می گوید، قادر نیست به روال گذشته 

حکومت کند. 
طبیعتًا تحت یک چنین شــرایطی 
انتظــار این خواهد بــود که جنبش 
مرحله رکود و بی تفاوتی را پشت سر 
گذاشته باشــد و اگرنه یک موقعیت 
انقالبی و یک جنبش سیاسی کاماًل 
اعتال یافته، بلکه اعتالیی الاقل محدود 
و یک جنبش سیاسی کم دامنه وجود 

داشته باشد. 
در واقعیت اما چنین نیست. 

اوالً- نخواستن توده ها و نتوانستن 
طبقه حاکم به تنهائی برای غلبه بر 
رکود وبــی تفاوتی، روی آوری توده ها 
به اقدام سیاسی انقالبی و شکل گیری 
یک جنبش سیاســی مستقل علیه 

طبقه حاکم کافی نیست. 
ثانیًا- عوامل مختلفی عمل می کنند 
که مانع اعتالی جنبش اند و در خدمت 

ادامه رکود و بی تفاوتی قراردارند.
معموالً، اگر توده های مردم نتوانند، در 
یک دوره معین، با یک رشته مبارزات 
علنی ، مستقیم و انقالبی، به اهداف 
خود دســت یابند، دچار خستگی و 
افسردگی می شوند، چشم انداز خود 
را از دســت می دهند، عقب نشینی 
می کننــد و به رغم برجــای ماندن 
وخیم ترین شرایط اقتصادی و سیاسی، 
الاقــل برای یک دوره محدود هم که 

باشد، انفعال و بی تفاوتی سیاسی بر 
جنبش حاکم می گردد. 

اگر ایــن عقب نشــینی همــراه با 
شکست های جدی باشــد، تأثیرات 
مخرب تــری بــر روحیــه مبارزاتی 
برجای می گذارد و رکود و بی تفاوتی 

سنگین تری را در پی خواهد داشت. 
شکست جنبش ســال ۸۸، که 
نارضایتــی مــردم از درون شــکاف 
ایجادشده در درون طبقه حاکم، فوران 
کرد، گرچه فقط بخش محدودی از 
مردم در این جنبش شرکت داشتند، 
اما به هرحال تأثیــر منفی خود را بر 
روحیه انفعــال، رکــود و بی تفاوتی 

برجای گذاشت.
خســتگی و فرســودگی ناشــی از 
تنگدستی و فقر، عذاب و گرفتاری های 
شــدید زندگی هم عامل دیگری در 
خستگی و فرسودگی توده ها و انفعال 

سیاسی آن ها است. 
لنین می گفت: "طبیعتًا ما تسلیم هر 
چیزی که توده ها می گویند نمی شویم. 
چراکه توده ها نیز پاره ای اوقات، به ویژه 
هنگام خستگی و فرسودگی شدیدی 
که از تنگدســتی و رنج مفرط ناشی 
می گردد، تسلیم احساساتی می شوند 

که به هیچ وجه پیشرفته نیستند" 
)تصفیه حزب جلد 33(. 
بی تفاوتی و انفعال سیاســی یکی از 

همین احساسات است.
به تأثیرات دیکتاتوری عریان هم باید 

اشاره کرد. 
اما گرچه رژیم دیکتاتــوری عریان، 
کشــتار،  و  ســرکوب  اختنــاق، 
تأثیر  تحــت شــرایطی می توانــد 
تعیین کننده ای، نظیر دهه شصت بر 
انفعال سیاسی داشته باشد، اما اکنون 
این تأثیر بر رکود و بی تفاوتی سیاسی 
محدود است. پوشیده نیست که رژیم 
دیکتاتوری حاکم نتوانســته ترس و 

هراس را بر جامعه حاکم کند. 
به رغــم دیکتاتوری، ســرکوب و بی 
حقوقی سیاســی، مبارزات همه روزه 
کارگران، گواه روشنی است که رژیم 

نمی تواند، مردم را از مبارزه بازدارد. 
ایــن واقعیت را هم چنیــن می توان 
به وضوح در اشکال اعتراضی غیرفعال، 
در همه جا، در هر کوچه و خیابان، در 
هر محل کار و زندگی و شــدیدترین 
واکنش های انفــرادی در برخورد با 
جمهوری اســالمی و ارگان های آن 

دید.
ضعف تشــکل و آگاهی نیز اگر 
تأثیری بر انفعال و ركود سیاسی 
داشته باشد، محدود است. چراکه 
آنچه توده های وسیع مردم را به اقدام 
سیاسی مستقل و مبارزه انقالبی سوق 
می دهد، آنچه بــه اعتالی جنبش و 
ارتقای آن تا مرحله بحران سیاســی 
فراگیر شــکل می دهد، عوامل عینی 
مستقل از اراده طبقات و احزاب است. 
یعنی ناشی از شرایط عینی است و نه 
ذهنی. عامل ذهنی در آنجایی نقش 
مؤثر خواهد داشت که به فرا روئیدن 
یــک انقــالب از درون یک جنبش 

سیاســی اعتال یافته، یــک بحران 
سیاسی ژرف، یک موقعیت انقالبی، 

یاری رساند. 
از همین روست که لنین در توضیح 
این مسئله که هر موقعیت انقالبی به 

انقالب نمی انجامد، می نویسد: 
"انقالب فقط از درون موقعیتی پدید 
می آید که تغییرات عینی فوق الذکر 
)اشاره لنین به نشانه های پیدایش یک 
موقعیت انقالبی است( با یک تغییر 
ذهنی همراه باشد، یعنی توانایی طبقه 
انقالبی به اقدام انقالبی توده ای به قدر 
کافی نیرومند، کــه بتواند حکومت 
کهنه را در هم شکند، یا )در هم ریزد( 
که اگر سرنگون نشود، هرگز حتی در 
دوره بحران فرونمی پاشد." )فروپاشی 

انترناسیونال دوم - جلد 21(.
اما در کنــار عوامــل فوق الذکر، در 
شرایطی که مردم آمادگی روی آوری 
مجدد به مبارزه مســتقیم و علنی را 
جناح  تاكتیک های  نداشــته اند، 
طبقه  اصالح طلب  به  موســوم 
حاكم، نقش مهمی در تشدید انفعال 

و بی تفاوتی توده ها، ایفا کرده است. 
یکــی از تالش های جناح موســوم 
بــه اصالح طلب رژیــم از همان آغاز 
موجودیــت آن، تالش برای مقابله با 
جنبش انقالبی و منحرف ســاختن 
آن از طریــق اشــاعه قانون گرایی و 
امیدوار کــردن گروه هایی از مردم به 
تحقق مطالباتشان از طریق ارگان های 
رسمی و به اصطالح قانونی بوده است. 
ایــن واقعیت را به وضــوح در جریان 
کشــاندن بخش هایــی از توده های 
مردم به پای صندوق های رأی گیری و 
ایجاد توهم به تحقق مطالبات آن ها 
از طریق مجــاری قانونی، ارگان های 

دولتی دیده ایم. 
این جناح از طریــق همین روش ها 
توانســت ضربات مهلکی به ویژه به 
جنبش های زنان و دانشــجویان نیز 
وارد آورد و توده هــای رادیــکال این 

جنبش ها را منفعل سازد. 
هم چنین، گرچــه ناموفق، در تالش 
بوده اســت، از طریق تشــکل های 
کارگــری دولتی، جنبش کارگری را 
نیز به مسیر قانون گرایی سوق دهد و 
مانــع از آن گردد که این جنبش در 
جریان رشــد خود، به اقدام سیاسی 
مستقیم روی آورد و به یک جنبش 
سیاسی مســتقل علیه نظم موجود 
شــکل دهد. این که امروزه می بینیم 
مجلس ارتجاع اســالمی به سقاخانه 
شفابخش ابوالفضل، تبدیل می گردد، 
جنبه دیگری از همین سیاست است. 
در پــاره ای مــوارد کارگرانــی که 
نتوانسته اند مطالبات خود را از طریق 
اشــکال مبارزه در درون کارخانه ها 
محقق سازند، با راهپیمایی، تظاهرات 
و تجمعات در شــهرها و مســدود 
کردن جاده ها و خیابان ها، به اشکال 
رادیکال تر مبارزه روی می آورند. این 
مبارزات تأثیر مثبتی بر رشد آگاهی 
سیاســی کارگران و تســریع روند 
شــکل گیری جنبش سیاسی طبقه 

کارگر و اقدام سیاســی مستقل این 
طبقه دارد. 

جناح موســوم به اصالح طلب رژیم 
می کوشد از طریق تشکل های دولتی، 
کارگران معتــرض را به جلو مجلس 
ارتجاع بکشــاند، تــا ازیک طرف این 
اعتراضات را از ســطح شهرها جمع 
کنــد و به مکان محــدودی در برابر 
مجلس منتقل نماید و از سوی دیگر، 
قانون گرایی را ترویج کند و کارگران 
تحقق مطالبات خــود را از مجلس 

ارتجاع طلب کنند. 
تمام این اقدامات نیز هدفش مقابله 
با تبدیل شــدن مبارزات کارگران، به 
مبارزات انقالبی سیاسی و شکل گیری 
جنبش سیاسی است که دقیقًا همین 
تحول است که می تواند جو انفعال و 
بی تفاوتی سیاسی را در جامعه ایران 
درهم شکند و به یک اعتالی سیاسی 
و بحران سیاسی سرا سری شکل دهد.

پیش ازاین اشــاره شــد کــه گرچه 
شاخصه هایی که لنین برای فرارسیدن 
یک دوران انقالبــی و مبارزات فعال 
توده ها،ارائــه می دهــد، نخواســتن 
توده ها به ادامــه زندگی تحت وضع 
موجود و نتوانســتن طبقه حاکم به 
روال گذشته، برای روی آوری توده ها 
به اقدام سیاسی مســتقل توده ای و 
ضروری اند،  جنبش،  انقالبی  اعتالی 
اما همواره کافی نیستند؛ می تواند در 
جامعه ای تمام این شرایط که الزمه 
غلبه بر رکود سیاسی، اعتالی جنبش 
تــوده ای و روی آوری توده ها به عمل 
سیاسی مســتقل است وجود داشته 
باشد، اما همچنان حالت انفعال، رکود 

و بی تفاوتی حاکم باشد.
اگر جامعه با چنین وضعیتی مواجه 
شود، آنچه رخ خواهد داد، نه پیشرفت 
و رهایی از ستم، برافتادن یوغ اسارت و 
بندگی و بهبود شرایط زندگی توده ها، 
بلکه پسرفت، تشدید اسارت و ستم، 

انحطاط و زوال خواهد بود. 
لنین که فرمول بندی های دقیقی از 
مراحــل و دوره هــای مختلف، رکود 
جنبش ها،  اعتــالی  بی تفاوتــی،  و 
موقعیت های انقالبی و شــروط الزم 
را برای وقوع انقالب، ارائه داده است، 
تأکید می کند که "نه ســتم طبقات 
فرودست می تواند به انقالب بیانجامد 
و نه بحــران در میان طبقات فوقانی. 
آن ها فقط می توانند باعث زوال یک 
کشور گردند، مگر آن که، این کشور 
یک طبقه انقالبی داشــته باشد که 
بتواند حالت غیرفعال ستم را به حالت 

طغیان و قیام تغییر دهد" 
)نبرد روز اول ماه مه - جلد 19 کلیات آثار(.

طبقه انقالبی که لنین در اینجا از آن 
سخن می گوید، فقط طبقه ای نیست 
که به لحاظ خصلت و رسالت، انقالبی 
اســت، بلکه طبقه ای است که ازنظر 
سیاسی و عملی نقشی فعال، زنده و 

تأثیرگذار دارد. 
اگر به هر علتی این طبقه نتواند این 
نقش فعال سیاسی را ایفا کند، روشن 
است که نمی تواند وضعیت غیرفعال 

ســتم را به طغیان، قیــام و انقالب 
تبدیل کند. از همین روســت که در 
تحلیل های لنین، اساســًا بر جنبش 
سیاسی طبقه کارگر و مبارزه انقالبی 

و سیاسی این طبقه تأکید می شود.
روشــن اســت که در ایران نیز یک 
طبقــه انقالبی وجــود دارد. تکاپو و 
مبــارزه روزمره ایــن طبقه و تالش 
آن برای فرا رفتن از دایره مناســبات 
موجود پوشیده نیست. اما متأسفانه 
هنوز مبارزات طبقه کارگر ایران به آن 
سطح ارتقا نیافته که به اقدام سیاسی 
مستقل روی آورد و بتواند بر جو رکود 
و انفعال سیاسی موجود غلبه کند و 

جو انقالبی را حاکم سازد.
پــس دلیل ایــن که به رغــم تمام 
بحران ها، ســتم و نارضایتی توده ای 
از وضع موجود، تضاد ها، شــکاف ها و 
بحران های حکومتی، جنبش به مرحله 
مبارزه سیاســی فعال گام نگذاشته، 
حالت انفعال و بی تفاوتی سیاســی 
پابرجا مانده و جمهوری اســالمی و 
طبقه حاکم سرنگون نشده اند، روشن 
است. باید طبقه انقالبی جامعه ایران 
به اقدام سیاسی مستقل روی آورد، تا 

جو سیاسی را دگرگون کند.
تا وقتی که این تغییر رخ ندهد، اوضاع 
سیاسی جامعه ایران به همین شکل 
کنونی ادامه خواهــد یافت و نتیجه 
آن نیز چیزی جز برجای ماندن رژیم 
سیاسی حاکم، عقب ماندگی، تشدید 
ستمگری طبقه سرمایه دار، انحطاط و 

زوال نخواهد بود.
کافی اســت وضعیت کنونی جامعه 
ایران را با 40 ، 30، 20 یا 10 ســال 

قبل مقایسه کنید. 
پسرفت کاماًل محسوس است. 

زوال اقتصادی مشهود است. وضعیت 
معیشتی توده های کارگر و زحمتکش 

بسیار وخیم تر شده است. 
بر دامنه فشار و بی حقوقی سیاسی 
افزوده شده است. دامنه فقر، بیکاری و 

گرسنگی وسیع تر شده است. 
عواقب اجتماعی بحران اقتصادی ژرف 
و الینحل به افزایش روزافزون اعتیاد، 
تکدی گری،  ولگردی،  تن فروشــی، 
کــودکان خیابانی، حاشیه نشــینی، 
رشــد جنایات و انواع و اقسام فجایع 

اجتماعی انجامیده است. 
فساد فراگیر دســتگاه دولتی طبقه 
حاکم نیز جلوه دیگری از این انحطاط 

است.
بنابراین علت اصلــی برجای ماندن 
جو انفعال و بی تفاوتی سیاســی در 
این است که جنبش سیاسی طبقه 
کارگــر که نیروی محرکــه هرگونه 
تحول و پیشرفت و نجات مردم ایران 
از ســتمگری های وحشتناک طبقه 
حاکم، در ایران اســت، هنوز شکل 
نگرفته اســت. طبقات و اقشار دیگر 
جامعه ایران یا اساســًا منافعشان در 
حفظ انفعال سیاسی و ستم غیرفعال 
اســت، یا توان و رسالتی برای در هم 
شکستن جو رکود، بی تفاوتی و انفعال 

را ندارند.
آنچه می تواند، حالت بی تفاوتی کنونی 
جامعه ایران را دگرگون کند، نه فقط 
تالش برای ارتقاء مبارزه کنونی طبقه 
کارگر به مرحله ای است که به اقدام 
سیاسی مســتقل روی آورد، بلکه در 
همان حال، مبارزه علیه قانون گرایی و 
تالش برای خنثی کردن تاکتیک های 
جناح موســوم به اصالح طلب رژیم 
و تمام جریانات رفرمیست و لیبرال 
است که می کوشند، توده های وسیع 
مردم را از روی آوری به عمل انقالبی 
بــاز دراند و جو انفعــال و بی تفاوتی 

سیاسی موجود را حفظ کنند. 
نشریه کار شماره 722 

باید طبقه 
انقالبی جامعه 
ایران به اقدام 
سیاسی مستقل 
روی آورد، تا 

جو سیاسی را 
دگرگون کند.



34 34PAIVAND: Vol. 23  no.1280    Aug. 15,  2016             since 1993   www.paivand.ca سال 23 شماره   1280 25  مرداد 1395 

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 
نینــا ............................................. 513-5752  

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 
   366-1509 صالــح.......................  شــیخ 

لی لی صمیمی . .......................... 825-3170
ارز

شریف ......................................... 223-6408 
آپادانا ............................................. 933-1719  
گروه پاسیفیک ............................ 289-9011  
5 استار. ........................................... 585-2345

خضر................................................ 989-2229   
یونیون موندیال. .......................... 937-5192

  844-4492 ................................Expert-FX
امالک و مسکن 

 827-6364 ........................... فیروزهمتیان 
امیرســام. ................................... 702-2309  
کاظم تهرانی. ................................ 971-7407 
نادرخاکسار. ................................... 969-2492 
مینواسالمی  . ............................... 967-5743

مریم خالقــی............................ 983-5415  
حمیدکاغذچی. ......................... 928-5415  
نینوس گیورگیزنیا. .................... 816-4080  
 مسعودنصر . .................................. 571-6592 

اجنم ن 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. ................................ ۲۲۳-۳۳۳6  

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 (

تدریس ریاضیات
 Highschool, College,

University
توسط مدرس و مؤلف كتب 

كمک درسی
با بیش از بیست سال تجربه
Tel: 438-399-1359

azmarU

Tél.: (514) 223-6408Tél.: (514) 561-6408

شریف ارز

حسابـداری 
آموزش فشرده حسابداری
تدریس خصوصی و نیمه 
خصوصی حسابداری كانادا

مطابق با مطالب و سرفصلهای   
)DVS(  DEP

000 توسط : داتیس پناهی  000
استـاد حسابداری 

Lester B. Pearson كالج
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
• كالس های تقویتی برای 

دانش آموزان ابتدایی - دبیرستان 
• دوره های ویژه برای آزمون های ورودی مدارس

مجتبی  فــالح 
كارشناس 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

پرستــا ر
اگر در نگهداری از نوزاد و 

اطفال خود نیاز به كمك دارید 
و چنانچه جهت نگهداری از 
پدر و مادران گرامیتان نیاز 
به مراقبت در بیمارستان و 
منزل در شب دارید جهت 

هماهنگی تماس بفرمایید.   
اعظم  - تلفن تمــاس:

Tel.: 514-806-7870
azjune16free

پرستــار
نگهداری از عزیزان شما، 

توسط خانم با تجربه، 
در خانه- ما و شما - 

یا بیمارستان، همراه با 
رفرنس،5 سال سابقه كار 

دیپلمه دستیار پرستار
)زویــا(

514-503-7391
freeazmar

استخدام
به چند نفر ویترس 

و كمک آشپز 
• نیمه وقت و تمام وقت  •

برای كار در كلبه عموجان   
نیازمندیم.

لطفا با شماره تلفن زیر 
تماس بگیرید: 

Tel.: 514-484-8072

استخدام
رستـــوران  یاس
به چند نفر ویترس 

و كمک آشپز 
• نیمه وقت و تمام وقت  •

نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر 

تماس بگیرید: 
Tel.: 514-483-0303

azmay15

فــروش
وسائل منـزل

فروش كلیه لوازم منزل 
بعلت مسافرت 

لطفا با شماره تلفن زیر 
تماس بگیرید: 

Tel.: 514-262-5733
azmay15

ساختمان
انجام كلیه كارهاى 
ساختمانی از قبیل 

سرامیك و رنگ وپاركت و 
غیره وتبدیل زیرزمین به 

مسکونی
تلفن تماس )امید(: 

Tel.: 514-812-5662
امید رایگان از فوریه15

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

شیـر ینی
 ROSE PASTRY
رز پیسترى: با بهترین 
شیرینی هاى ارگانیك 
• تزیین سفره عقد، 

و هفت سین 
• با۲0 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 كلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته 

آموزش موسیقی برای كودكان از ۲ تا ۸ سال 

با مدیریت: 

علیـرضا   فخـاریان 
514-996-1620
3333 Cavendish, #285
Montreal, H4B 2M5
aznov’15U

 

Re-Mi 

آپارمتــا ن
برای  اجاره

طبقه اول از دوبلکس 
دوخواب5ونیم باحیاط 
زیبا و انباری، تاِب بازی 

كودک و بالکن آشپزخانه 
بزرگ، ماشین لباسشو یی 
و ظرفشویی، كولر گازی 
، بر ایستگاه اتوبوس. 66. 

104.1۳۸  دسترسی
سریع به مترو اسنودان با 

اتوبوس 51
 خیابان كوندیش
H4V 2R6

438-499-1350
ghouchiazaug15U

آپارمتا ن متیز 
برای  اجاره

آپارتمان ۳ و نیم، 
بسیار  تمیز 

كامال نوسازی شده 
در ساختمان 4 پلکس، 

 NDG در قلب
در موقعیت 
و شرایط عالی

لطفا با شماره زیر 
تماس بگیرید.

514-898-1913
kambizazavr152016

استخدام
پاتــوق

پاتــوق عموجمال 
به یک آشپز جهت كار در 
مركز شهر مونتریال فورا  

نیازمند است.
Tel.: 514-933-8866

تدریـس 
ریـاضی

تدریس خصوصی ریاضی
از ابتدایی تا دانشگاه-

كلیه دروس
GMAT و GRE آمادگی

توسط دكتری مهندسی از 
كنکوردیا با بیش از 10 سال 

سابقه در ایران و كانادا
با قیمت بسیار مناسب 

Tel.: 514-804-9894
azaug15U

فـروش
رستوران 

رستوران زیبا با تراس 
در ناحیه كت دنیژ 
بفروش می رسد: 

برای اطالعات بیشتر با شماره 
تلفن زیر تماس بگیرید: 

Tel.: 514-735-9107
Tel.: 514-812-3343

v.badashian@yahoo.com   june01+15U
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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

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

info@paivand.ca

   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 كبک،
ترجمه و تأیید ترجمه 

رسمی اسناد و مدارک، 
ترجمه شفاهی، تنظیم دعوتنامه 
و تکمیل كلیه فرم های رسمی، 

تأیید امضاء 
محل: مركز 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 كبک و ایران
• ترجمه رسمی كلیه 

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 كار در رستوران 

كبابسرا 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 كنید.  

توجه: برای گزینش سوژه ها،  
لطفا از پیش با تحریریه هماهنگی شود:

Tel.: 514-996-9692 

• عضو جامعه مترجمان رسمی كبک، انتاریو و ایران
• ترجمه رسمی كلیه اسناد و مدارک

• تنظیم دعوتنامه رسمی، گواهی امضاء و كپی برابر اصل
• تکمیل انواع فرم ها

• ترجمه رسمی از ایران به كانادا
• تلفن مستقیم از ایران:  021-85312009

فروش کلیه بلیت 
برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در تپش دیجیتال

514-223-3336

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 كالسیک 
به كودكان دلبند شما: 
هلیا عارفی دوست 

دارای كارشناسی ارشد زبان 
فرانسه و مدرک تدریس پیانو 
به كودكان، امکان تدریس به 

زبان های فرانسه، 
انگیسی و فارسی 

Tel.: 514-996-1065 
helia_1984@yahoo.com

Pazfeb-june2015

فــا ل
فال ورق غیابی توسط خانم 

مینا در ایران
ساعت تماس 1۲ تا ۲ 

بعدازظهر بوقت مونتریال 
و ۹ تا 1۲ ظهر بوقت ونکوور

مبلغ ۲5 دالر كانادا  
تلفـــــن اطالعــــات:  

٠٩١٢٢٠٨٨٦٥٩
azjulyU

)

صرافی
 5 ستاره

514 585 - 2345

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

اجنام امور ساختمانی
•  بازسازی آشپزخانه • بازسازی حمام  

• نصب در و پنجره • كاشیکاری  
•  نقاشی  •  كابینت آشپزخانه 
• سنگ كاری  و بسیاری دیگر  
با سال ها سابقه در خدمت شما

هدف ما رضایت شماست )بهنام  رفیعی(
514-441-4295

azjan15U

BEN 
Renovation 

 Hirbod Transport 

 
 
 پارک آبیو  فرودگاهیخدمات ترنسفر  •
 مونترال به تورنتو و بلعکسی مسافر همراه با چمدان يجابجا •
 در منزل از فروشگاه هایلوازم چوبی انتقال بار و مونتاژ  •

 IKEA, Costco, Canadian Tire, Home Depot, Brick  

Tel: 514-295 39 28 
 

سرويس و خدمات بهترين هدف ما 
 ارزان به هموطنان گرامی

 

فــــروش  اتومبیل 
Con.Autosoleil

•  مزدا CX7  ۲00۸،بسیار تمیز و  مجهز۸4۸۸دالر
تویوتاكمری۲00۸  بسیار تمیز و كم كاركرده 7۸۸۸دالر

انواع خودروهای تویوتا، هوندا، هیوندایی، نیسان و ...
با گارانتی كارپروف بدون تصادف 

و تخفیف ویژه هموطنان عزیز
تلفـــــن اطالعــــات:  

Tel.: 514-659-6408
azmay15U

اطالعات آگهی 
خود را به نشانی 
زیر ایمیل کنید: 

www.vivasalon.ca
_______________________________

با مدیریت  بهاره 
در خدمت هموطنان عزیز در 

downtown Montreal 
    _______________________________      

VIVA سالن آرایش
_________
2315 Guy, 
Montreal, Qc, H3H 2L9

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364

موسيقي موجب 
تغييرات ذهني 
و جسمي قابل 
مالحظه اي در 
افراد مي شود 
امروزه در 
دنيا با مفهوم 
جديدي در 
حيطه روش هاي 
روان درماني به 
نام »موسيقي 
درماني« مواجه  
هستيم كه 
بر مبناي آن 
تحقيقات علمي 
گسترده اي بر 
اثربخشي درمان 
با موسيقي بر 
افراد دچار 
مشكالت 
جسمي و 
ناراحتي هاي 
رواني صورت 
پذيرفته است

به فرزندانم آموخته ام براي خدمت به مردم 
و همنوعان در هركاري بايد شتاب كرد و به 
هر نوعي كه مي شود به آنها خدمت كرد تا 

مفهوم واژه هاي گذشت و ايثار به زندگي تان 
رنگ بخشيده و حضور خدا را در تمام لحظات 

حس كنيد

13

صفحه  14  

اشاره

تهمت به معني افترا و نس��بت دادن امري نادرس��ت به ديگري 
است. فرد ممكن است براي نفع مادي، كسب قدرت، از ميدان به در 
كردن رقيب، براي محق نشان دادن خويش، يا براي فرار از مجازات 

به ديگري تهمت بزند. 
افترا موجب خس��ارت مادي و معنوي به ديگري مي شود، ممكن 
اس��ت خانواده اي را از هم بپاش��د، دوستي ها را بهم بزند و اعتماد را 

در جامعه متزلزل كند.
فردي ك��ه به ديگري تهم��ت مي زند عمومًا از نظر ش��خصيتي 
دچار مش��كل اس��ت. افراد ضداجتماعي، كه مجرمان شاخص ترين 
نمونه هاي آنان هس��تند به س��ادگي و بي آنكه احس��اس شرم كنند 
دروغ مي گويند، فريب مي دهند، مسئوليت اعمال خود را نمي پذيرند 
و ديگران را به امور خالف متهم مي كنند. اگرچه نادرس��تي بسياري 
از اين افتراها سرانجام آشكار مي شود اما هزينه هاي مادي و معنوي 

آنها جبران پذير نيست:
گيرم كه آب رفته به جوي بازآيد

ماهي مرده را چه سود كند
ك��ودكان از آنجا كه ذهنيات خوي��ش را با واقعيات درمي آميزند 

ممكن است ناخودآگاه دروغي را به ديگري نسبت دهند. 
گاه��ي اوقات فردي كه به طور كلي بهنجار اس��ت امكان دارد به 
دالي��ل هيجاني و عاطفي و براي ابراز خش��م و انتقامجويي ديگري 
را متهم كند. در روانپزش��كي ديده مي ش��ود كه فرد روان – نژند با 
س��از و كار دفاعي فرافكني، به طور ناخودآگاه بدي هاي خويش را به 

ديگري نسبت مي دهد. 
آنچه مي تواند مانع از افترا ش��ود، كسب تربيت شايسته است كه 
در آن راستگويي و صداقت از طريق تكرار، تقليد، تمرين، تشويق و 

در صورت لزوم تنبيه بجا به كودك آموخته شود.
نماي��ش ب��زرگان متعه��د به درس��تي و راس��تي و نيز س��يره 
معصومين)ع( مي تواند نمونه هاي عملي در اختيار كودك و نوجوان 

بگذارد.
اش��عار زيباي پارس��ي و نمونه ه��اي ارزنده ادبي اي��ران و جهان 
كه بر ضرورت راس��تي و پرهيز از تهمت و افترا به طور مس��تقيم و 
غيرمس��تقيم پرداخته اند از راه هاي پرورش شايس��ته تر نسل بعدي 

است. 

دكتر فربد فدائي
 مدير گروه روانپزشكي 
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

14 16 زيباترين دعا براي گل ها16 داستان خيالي دزد شيشه اي جرايمي كه در دادگاه هاي انقالب رسيدگي مي شود
 وقوع قتل هاي هولناك به خصوص خانوادگي، خودكشي و جرايم سنگين و غيرقابل جبران 

ديگر نيز از مهم ترين اثرات شوم مصرف روان گردان ها است كه عالوه بر ايجاد رعب و وحشت 
در جامعه باعث مي شود فرد مصرف كننده و خانواده اش هزينه بي شماري را متحمل گردند

 قهرمان داستان هاي من افرادي هستند كه به جنگ جادوگر ها مي روند و با شكست 
دادن آنها دوباره زندگي را به شهرشان بازمي گردانند

 دادگاه پس از احراز نا مشروع بودن اموال و دارايي اشخاص حقيقي و يا حقوقي در صورتي 
كه مقدار آن معلوم بوده و صاحب آن مشخص گردد بايد به صاحبش رد شود ولي اگر مقدار آن 

معلوم بوده و صاحب  آن مشخص نباشد در اختيار ولي فقيه قرار داده مي شود

متخصصان موسيقي درماني را 
تكنيكي مؤثر در كاهش مشكالت روحي مي دانند

ملوديهايدرمانبخش

صفحه 15 
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یک جدول با دو شرح
5138 جدول روزنامه ايران دارای دو »شرح عادی و ويژه« است. در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح 

اول، به حل شرح دوم بپردازيد.

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

 افقي:
1- اثرپا- س��خت ناراحت و ناراضي 

بودن
2- دس��تبند زنانه- از آث��ار مولير 

فرانسوي- سرشت
3- ع��دد و نم��ره- س��ياره بهرام- 

بهشت شداد
4- قدم- حرف ندا- كبوتر دشتي- 

مجازات، جريمه
5- تيم��ي از باش��گاه هاي فوتب��ال 

فرانسه- همانند- جمع كاسب
6- موضوع مورد بحث يا بررس��ي- 

خنجر- مظهر سبكي
7- غمباد- مركز آلمان- خانه

8- خوار، حقير- صفار- نسبت زن 
و شوهر به هم

9- نخست- اجير- نام دخترانه
10- س��طح- مش��هور- شهري در 

استان همدان
11- بال��ش- خجس��تگي- بزرگ 

ناخراشيده
12- گون��ه، صن��ف- ب��دل وضو- 

جهت- نوعي يقه
13- حلقوم- ممكن و ميس��ر- كار 

سلماني
14- فرزن��دان- س��قف ريخته- كار 

نسنجيده
15- عبادت��گاه زيباي ش��هر يزد كه 
بازمان��ده س��ده هاي 8 و 9 هج��ري 

است- عنصر شيميايي
 عمودي:

1-كنايه از وس��اطت ك��ردن- مادر 
عرب

2- قس��مت پائين جامه- ماركي بر 
خودروهاي سنگين- الهه زيبايي

3- اهل��ي- خواس��تار، عالقه من��د- 
درمان كننده

4- عص��ر- جاي كش��تن- 
يادداشت- خاطر

5- پرداخت  با قلم- نمونه 
ساختمان- جامد

6- واژه ترس��اندن- م��وي 
گ��ردن اس��ب- تمري��ن 

نظامي
7- قاعده، ش��يوه- شفاي 

بيمار- هميشه
8- مؤسسه نيكوكاري- نام 
فردينان��د مداف��ع كليدي 
منچستر يونايتد- استقرار 
هرگون��ه پاي��گاه نظام��ي 

خارجي در كشور... است
9- نيك��وروي- عالق��ه، 

اميد و ش��وق نسبت به آينده، كار يا 
رويدادي- گاو تبتي

10- گياهي طبي- فلج- طعم دهنده 
غذا

11- دختر- دندانساز- خباز
12- ول��ي- ميوه خوب- علم نجوم- 

باالي مجلس
13- از رش��ته هاي ورزشي- حيوان 

بدبو- شيمي كربني
14- بازدارنده خودرو- سؤال- عزيز 

و ارجمند
15- مقاب��ل آري- از مت��ون مه��م 
عرفاني قرن ششم ق به زبان فارسي 

تأليف محمدبن منور

 افقي:
1- منقار كوتاه- نام يك تفريح و ورزش 

رقابتي هوايي
2- ش��به جزيره مص��ر- از محصوالت 
ش��ركت خودروس��ازي كرمان موتور- 

مدارهاي الكترونيك ظريف
3- شهري در هند- قيصر- نام مستعار 

دهخدا
4- يك س��ازمان اقتصادي منطقه اي- 

زاج يمني- جرعه- شكننده
5- حرف هجدهم الفباي ابجد- بيزار- 

دانه ميان ميوه
6- پدرش��وهر گيالني- ادويه محبوب 

هندي ها- برگ برنده

7- موجب آرام��ش- تأمينات فعلي- 
گيج در لفظ عاميانه

8- از برنامه هاي مايكروس��افت براي 
ويندوز- كارآموز- كتاب اميل زوال

9- ش��كاف دل ك��وه- همخان��ه- 
پيشخدمت رستوران

10- نوعي ساز- ش��اعر و درام نويس 
فرانسوي- شايسته

11- قاب��ل ديدن- خانه كوچك- بلي 
در مكالمه

12- كش��ور آفريقاي��ي- بخش��نده- 
مجازات ش��رعي- ضمير دوم شخص 

جمع
13- آش��يانه مرغ- آبگوش��ت ساده- 

تك تك
14- قلن��در- گل دن��دان- از نام هاي 

دختران
15- هافبك تيم ملي برزيل- پسوند 

دال بر زمان
 عمودي:

1- فيلمي به كارگرداني علي قوي تن 
با هنرنمايي بيتا سحرخيز- قلعه

2- نوع��ي ماهي كوچك- پوش��ش- 
نوعي زردآلو

3- مخفف نيكو- زيارت كننده- خوراك
4- مساوي شطرنج- باني- آواز گروهي- 

تپق زدن
5- اختاپوس- زردك- فتنه

6- گل س��خت و پخته- پس��ران- به 
خودروهايي گفته مي شود كه با هدف 
بهره گي��ري از حداكثر فض��اي داخلي 
جه��ت حمل ب��ار ي��ا مس��افر طراحي 

شده اند
7- حج��ت و دليل- كش��ور اروپايي – 

عبوس
8- گلس��تان- پوش��ش روي پوتين- 

گياهي از تيره آالله
9- نوعي نان- قند سوخته- 

تازه
10- تراب��ري ريل��ي- ن��ام 

پيامبري- زائوترسان
11- هنوز بيگان��ه- واگير- 

رهبر هندي 
12- رسوب- حرف صليب- 

عابد- بيهوشي
13- جرثوم��ه- س��بيل- 

تاجدار
14- زنده ش��دن م��ردگان 
در روز قيام��ت- 28 گ��رم- 

محصول شركت سايپا
15- مخف��ف گاه- اثري علمي 
نوشته ريچارد داوكينز )2004(

جدول عاديجدول ويژه

حل جدول عادی شماره 5137 حل جدول ويژه شماره 5137

بهرام رضايي *

مي��راث فرهنگي هر قوم و ملتي منحصر به آثار 
باستاني و اشياي تاريخي و فرهنگي نيست. آداب، 
رس��وم و مراسم س��نتي مردم نيز جزيي از ميراث 
فرهنگي به ش��مار مي آيد كه مي توان آن را ميراث 
فرهنگ��ي مصور نامي��د. در اين ميان، اس��تان يزد 
يكي از كهن ترين و باستاني ترين استان هاي كشور 
اس��ت. آداب و رس��وم س��نتي مردم يزد به داليل 
گوناگون، كمتر دچار تغيير و تحول شده است زيرا 
آداب و رس��وم آنان ريشه در فرهنگ غني و اصيل 
ي��زد دارد. تمام جنبه ه��اي زندگي مردم از الاليي 
مادران گرفته تا پيچيده ترين آهنگ ها، ساده ترين 
معماري بناها تا باش��كوه ترين اثر معماري، همگي 
تحت تأثير رسوم و فرهنگ غني بوده كه هنوز نيز 

پابرجا است.
 رؤيت هالل ماه

م��ردم يزد براي رؤيت هالل ماه رمضان، غروب 
روز آخ��ر ماه ش��عبان ب��االي مناره هاي مس��اجد 
و پش��ت بام ها رفت��ه و با نگاه دقيق به آس��مان به 
جس��ت وجوي ماه مي پردازند. در صورت مشاهده 
م��اه، اعمال مخص��وص را به ج��اي مي آورند. اگر 
ب��ه علت اب��ري بودن آس��مان، رؤيت م��اه ممكن 
نباش��د، افرادي را به آبادي ها و ش��هرهاي نزديك 
كه افق ش��ان با افق شهر يكي بوده فرستاده كه در 
اصطالح به اين شيوه  »قاصد در كردن« مي گويند. 
از جمله آداب رؤيت ماه، اين اس��ت كه چش��مان 
خ��ود را مي بندند و س��عي مي كنند ب��ه قرآن، نام 
خدا، ظرف آب بگش��ايند و صلوات مي فرس��تند تا 

حاجت شان برآورده شود.
 وقت شناسي افطار

براي تش��خيص غ��روب آفت��اب نيز ب��ه ديوار 
كاهگلي نگاه مي كردند و عقيده داش��تند هر وقت 
كاه هاي داخل كاهگل ديوار ديده نشود، زمان اذان 

مغرب فرارسيده است.
 روضه قنبر

از روز نوزدهم تا شب بيست و هفتم ماه رمضان، 
روضه قنبر خوانده مي ش��ود. اين روضه مخصوص 
زنان است، هر فردي كه نذري دارد جهت برآورده 
كردن حاج��ت خود در اين چن��د روز، اين روضه 
را در خانه اش برپا مي كند. تمام ش��ركت كنندگان 
زنان هستند حتي پس��ربچه هاي كوچك را نيز به 
مجل��س راه نمي دهند. چند تن از روضه خوانان در 
نقش درآم��ده و به مرثيه خواني و ش��رح مصيبت 
مي پردازند و با خواندن اشعاري درخصوص ضربت 

خوردن حضرت علي )ع( به سوگ مي نشينند.
 شب هاي احياء

مردم يزد عقيده دارند در شب هاي قدر، ساعت 
به دنيا آمدن هر نوزاد و از دنيا 
رفتن هر شخص از طرف ملك 
مقرب خداوند، معين مي شود. 
از اي��ن جهت در اين ش��ب ها 
از خداوند طل��ب طول عمر و 

داشتن فرزند مي كنند.
 مراسم دوست، دوست

در شب بيست و هفتم ماه 
رمض��ان عده اي پس��ربچه، با 
مراجعه به در منازل، اشعاري را 
در مدح و ياد حضرت علي)ع( 
مي خوانند و صاحب خانه نيز 
مقداري ش��يريني و آجيل به 
آنان مي داد و هر پس��ربچه اي 
ك��ه چي��زي مي گرف��ت، آنها 
را مص��رف نمي ك��رد و ب��ه 
عن��وان خير و برك��ت با آنچه 
در خان��ه دارن��د، مخل��وط 
 مي ك��رد و به جهت ش��فا به 

بيماران مي داد.
 پيراهن مراد

چند روز مانده به شب 27 رمضان زناني كه يك 
مريض در خانه دارند و يا بچه دار نمي شوند به فكر 
دوخت��ن پيراهن مراد مي افتن��د. براي تهيه پارچه 
آن، زن��ي كه نذر دارد به هفت خانه رو به قبله كه 
صاحبخانه آن از س��ادات بوده رفته و طلب كمك 
مي كن��د، صاحبخانه هم با روي گش��اده، مقداري 
پول به او داده و در جهت برآورده ش��دن حاجتش 

دعا مي كند.
 نان بيست و هفتمي

ن��ان مخصوصي در مي��ان مردم ي��زد معروف 
اس��ت به نام »نان بيس��ت و هفتم��ي« كه در ماه 
رمض��ان پخت مي كنند. ك��ودكان براي گرفتن آن 
نان، به صورت دس��ته جمعي 
به در منازل رفته و اش��عاري 
را خوان��ده و ن��ان را طل��ب 

مي كنند.
 عيد فطر

در روز عي��د فط��ر، مردم 
بع��د از خوان��دن نم��از صبح 
ب��ه مس��اجد رفت��ه و بعد از 
پذيراي��ي، نم��از عي��د فط��ر 
مي خوانن��د. صندوق هايي نيز 
جهت تحوي��ل گرفتن فطريه 
در محل وج��ود دارد. پس از 
خوان��دن دعا ب��ه نمازگزاران 
صبحان��ه داده مي ش��ود و در 
اكث��ر نقاط يزد م��ردم بعد از 
خوان��دن نماز، به قبرس��تان 
رفت��ه و نم��از عي��د را در آن 

محل برگزار مي كنند.
 * مدير كل ميراث فرهنگي استان يزد

آئين هاي مهمانان ماه خدا در يزد

     زناني كه يك 
مريض در خانه دارند 
و يا بچه دار نمي شوند 
به فكر دوختن پيراهن 

مراد مي افتند. براي 
تهيه پارچه آن، زني 
كه نذر دارد به هفت 

خانه رو به قبله كه 
صاحبخانه آن از 

سادات بوده رفته و 
طلب كمك مي كند

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 چ ا ب ك د س ت خ ا ل ه ز ن ك

2 ا ر ن ب م ا ه ر ه م ا ي ش

3 ر س ي د ه ي ل د ا ي و ر ي

4 ل ا ن س ه ا ل س ت ي و ش

5 ز ل ا ت ا ب ك ا ك ن ه

6 ب م و ي ر گ خ س ر و خ ا

7 ا س ر ا پ و ي ا ي ي س ا س

8 ب ا ز ر س ن ا م م خ ا ل ف

9 ي خ ه پ ر ي م و ر س ك و ن

10 ج ت ن ي م ا ش ا ه ي ن ا

11 س ر د ي ر ي و ا س د ج

12 ش ا م ه ا ل ه ي ك ك و ب

13 ر خ ا م ر ا ب و ي ه و د ا

14 ن م ن ا ك ب ر ي ل م ب ل غ

15 گ و ه ر ش ا د ن ا ش ت ا ي ي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 م ك ا ن ي ز ه ك ا م پ ا ل ا

2 ا ر ي ك ا ب گ ز پ ا ر ا م

3 ر ا ي و ن ه ي ا ت ر ا ل ي

4 گ ي ن ج ك ا ز ر م ذ ا ل

5 ر ف ف ا ت ح ه ف ل ف ل

6 ي د س ت ا س ج ب ا ل ا ا

7 ت ق و ا ب ي س ب ا ل م خ ل

8 و ا ر ن ا ن ن ر ت ا ر م ي

9 س ا د ب و ي ا ي ي ج ن و ن

10 ت ن ت ب ا ه ي ا ك ن د ش

11 ش ي ه ه س ل س ل ه ك ا

12 ك م ا ا م ر ا ا ي ر ا د

13 ب ر پ ا ه ج ر ت و ي ا ل ي

14 ا س و د ه ع س ر ت ا ي ب ك

15 ب ي ر م ا ن ي س ه پ ن ج د و

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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مضراتفرديواجتماعيتهمتزدن

آرایشگاه

ارژنگ

H
aircut:  $101674 rue Everett 

Montreal Qc H2E 1N6

Tel. : 514-516-9810
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 Domestic dogs immigrating
 to Canada with their owners

In Iran more and 
more people 

own dogs, and this 
question is being 
asked more fre-
quently today than 
it was 5 years ago.  
The question they 
ask is:  Can I 
bring my pet dog 
to Canada perma-
nently?
Having a soft spot 
for all animals, 
(dogs & cats) in particular, 
the first time I was asked 
this question from one of 
my clients.  
I made it my mission to find 
out as much as possible of 
what is required by Canada 
Immigration to immigrate 
to Canada with your pet 
dog or cat. 
Being an owner of 2 small 
dogs, I can understand the 
dilemma it may cause, for 
many it can feel over-
whelming and the idea of 
leaving their pets behind 
is not even a possibility, I 
can understand the decision 
completely, would I immi-
grate to another country if 
my 2 dogs were not able to 
come with me permanent-
ly?   
I personally would not 
leave my 2 dogs behind, so 
my decision to immigrate 
would never be realized.
The answer to this question 
is, yes, you may bring your 
dog to Canada permanently.
The requirements of enter-
ing Canada with your pet 
dog is not too demanding, it 
only makes sense that when 
arriving into Canada, your 
pet needs to meet certain 
conditions, these conditions 
are sensible and doable.

Domestic dogs entering 
Canada do not need 

to be quarantined, Canada 
does not require a micro-
chip or tattoo identification 
for pet dogs, and the Cana-
da Border Services Agency 
(CBSA) may refer any ani-
mal presented at the border 
for secondary inspection by 

the Canadian Food Inspec-
tion Agency (CFIA). If 
this would happen, expect 
delays. 
All dogs immigrating 
to Canada must have all 
the necessary vaccines. 
Depending on age, rabies 
vaccination may or may not 
be required. 
Dogs arriving into Canada 
will have a documentary 
inspection by the CBSA 
to ensure the animals’ vac-
cination booklet is current 
and the animal description 
matches. 
The CBSA will also visu-
ally inspect the animal to 
ensure that there are no visi-
ble signs of illness. 
There are fees for the 
inspection, $30.00 + tax for 
the first animal; and $5.00 
+ tax for each additional 
animal. 
There may be additional 
charges calculated by the 
CBSA. 
If your dog does not meet 
Canada’s import require-
ment for rabies certification 
(depending on the age of 
the dog) the animal will be 
ordered to undergo vacci-
nation against rabies at the 
owner’s expense within two 
weeks of its arrival. 
Dogs may require addi-
tional documentation when 
flying.  Please check with 
your airline to determine 
whether you meet the air-
line requirements.   
Most airlines follow the 
same rules and regulations 
for dogs and cats, but some 
don’t, so it is wise to check 
with the airline you are 

travelling with.
Only small dogs 
and cats can go in 
the cabin with their 
owner, although 
some airlines may 
not even allow 
them in, and will 
transport them as 
special baggage 
in a heated and 
ventilated hold.  
Please check with 

the airline you 
are travelling with before 
departure. 
It is important you purchase 
the right sized container for 
your pet.  
My first dog owner client 
entered Canada in July 
2016 with his small dog, 
he had his vaccination 
booklet to date, and the dog 
was able to be in the cabin 
with his owner in a doggie 
container, upon arrival the 
dog was inspected only by 
the CBSA, everything was 
in order, with no issues. 
The issue for my client 
was taking his small dog to 
the airport in Iran, He was 
worried the Iranian officials 
would not let him take his 
dog with him, but he had no 
issues there either. 
For those who are thinking 
of immigrating with their 
pets, I can guarantee that 
everything will work out 
upon your arrival to Canada 
as long as all vaccinations 
and vaccination booklet is 
to date and the dog matches 
the description of the vacci-
nation booklet.  
As for leaving Iran with 
your pet, is something you 
need to find out on your 
end. 
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 
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خطبه نوشته »علی«، عکاس »استودیو فوتوبوک« 
و ادمین گروه فیسبوکی »همه چیز در مورد مونترآل«

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 ۸ 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 كاربردی و اخبار مفید برای اطالع از رویدادهای شهر مونترآل و 
كامیونیتی خودمان؛  این گروه هیچ گرایش سیاسی، مذهبی و حزبی ندارد.

اسپشیال این شماره:

حضرات و علمای عظام)!( عکاس 
اعــالم فرموده اند کــه خلق اله 
هر روز 93 میلیون »ِســلفی« یا 
»تمثال مبارک« از خود تهیه و در 
فضای مجازی منتشر مینمایند. 
)لطفا »َسـَلـفی« خوانده نشود!( 

بی هیچ تعارفی، تلفن همراه به 
معمول ترین و در دسترس ترین 

آلت عکاسی تبدیل شده است! 
عکاس ها هم که باید یواش یواش 
به دنبال شــغل شریف دیگری 

باشند! 
به همین علت مقاله »ده فرمان 
ِســلفی« را به ایــن آلت مهّمة 
اختصــاص داده و مطالبی را در 
آن میگنجانیم تا بتوانید تصاویر 
بهتری از خودتــان و آن بانوی 

فداکار تهیه کنید. 
طبق معمــول، این مقاله نیز به 
ساده ترین زبان و بطور مختصر و 
مفید ارائه میگردد تا همه مومنین 
و مومنات بتوانند به راحتی از آن 
استفاده کرده و این عکاس سراپا 

تقصیر را از دعای خیر 
خود محروم نفرمایند.

•
اولین نکته در زمان تهیه 
بهترین  انتخاب  ِسلفی، 
مکان برای زمینه تصویر 
است. همیشه سعی کنید 
در جایی از خودتان ِسلفی 

بگیرید که پشت سرتان خلوت و 
بدور از هر شیئ مزاحمی باشد. 
انتخاب یک مکان نامناســب و 
یک پس زمینه نامرتب از زیبایی 
عکســتان بطور قابــل توجهی 

میکاهد.
•

یک کشف بســیار مهم: از سیم 
هدفــون موبایل بــه عنوان یک 
دستگاه کنترل از راه دور استفاده 
کرده و با فشردن کلید روی آن، 
از خودتان ســلفی بگیرید! اگر 
باور نداری امتحان کن! هم روی 
آیفون کار میکند و هم اندروید! 
حتی با تبلت هــم کار میکند! 
البته باید این سیم را به 
موبایل وصل فرموده - 
و زبانم الل- قسمتهای 
نر و ماده آن را به وصال 

هم برسانید! 
اگر میخواهید عکستان 
وضوح و شفافیت کامل 
زمان  در  باشد،  داشته 
کامال  گرفتن،  ســلفی 
بی حرکت بایســتید و 
همچنین ســعی کنید 
دســتتان تکان نخورد. 
اگــر هدفــون موبایل 

همراهتان نیست از تکنیک زیر 
استفاده کنید: 

برای کســب بهتریــن نتیجه و 
به حداقل رســاندن لرزه دستی 
که موبایل را نگه داشــته است، 
دوربیــن موبایل خــود را در 
وضعیــت تایمــر 5 ثانیه ای 
بگذاریــد. اگــر موبایلتان این 
قابلیــت را نــدارد میتوان به 
راحتی »برنامک« یا اپلیکیشن 
آنرا -بطــور صلواتی- بر روی 

گوشی نصب نمایید.
•

ســعی کنید که در زمان تهیه 
سلفی، نه ســرتان را خیلی باال 
بگیرید کــه تا انتهای ســوراخ 
دماغتان در عکس هویدا شود و 
نه آنقدر سر را پایین بیاورید که 
غبغب تان سه چهار طبقه گردد! 

فقط خود خودتان باشید.
•

در جایی از خودتان سلفی بگیرید 
که نور کافی وجود داشته باشد. 
نه جای تاریک و نه جای خیلی 

روشن. 
راحــت تریــن کار در چنیــن 
شــرایطی، ســلفی گرفتن در 
مقابل پنجره و با نور غیرمستقیم 

خورشید میباشد. 
نکته مهم در مورد نور آن است 
که گوشــی همیشه باید طوری 
قرار بگیرد که منبع نور پشــت 
گوشی باشد. در غیر اینصورت، 
در عکســتان کامال سیاه ظاهر 

خواهید شد.
•

قبل از سلفی گرفتن، حتما برای 
چند ثانیه جمال زیبای خود را 
در آینه تماشا کرده و  یک دست 
به سر و صورت خود بکشید. اگر 
کسی از شــما با موبایل عکس 
میگیرد، تا حد ممکن از فالش 
موبایل استفاده نکرده و در اکثر 

موارد آن را خاموش نگه دارید. 
•

دز زمــان تهیــه ســلفی، یک 
کادر خوب بــرای خودتان و یار 
همیشگی تان ببندید. سعی کنید 
همیشه سرتان در وسط تصویر 
نباشد. عکس پاســپورتی که 

نیست! 
قانون »یک ســوم« را رعایت 

کنید. 
به عبارت دیگر، صفحه موبایلتان 
را به سه قسمت فرضی در نظر 
بگیرید. ســر مبارک را در یک 
سوم ســمت راست یا چپ آن 
بگنجانید و دو ســوم بقیه را با 

یک زمینه ساده پر کنید.
•

ســعی کنید دو یا سه عکس 
بگیریــد و در زمــان تهیه هر 

عکس، اندکــی وضعیت خود را 
تغییر دهید تا بعــدا بهترین را 
انتخاب و عکســهای متفرقه را 
حذف نمایید تا حافظه موبایلتان 

بیهوده پر نشود. 
•

حتــی اگر از نتیجــه کار کامال 
راضی هستید بهتر است اندکی 
آن را رتوش کــرده و یا حداقل 
کادربنــدی آن را اصالح نمایید. 
قطعا یک عکس رتوش شــده، 
شادابی و طراوت بیشتری دارد. 

برنامکهای فراوانی این امکانات را 
به بهترین وجه و بطور مجانی در 

اختیارتان قرار میدهند. 
•یک »مونو پاد« یا »چوبدستی« 
موبایل بخریــد و متفاوت بودن 
را تجربه کنید. با این مونوپادها 
میتوانید با هزینه اندکی در حد 
5 تا 10 دالر، از خود و »منزل« 
عکسهای زیبا و از زوایای جدیدی 

تهیه فرمایید. 
•

پس از آنکه همــه تنظیمات را 

انجام دادیــد، در لحظه گرفتن 
عکس، فقط به ســمت لنز نگاه 
کنید، نه صفحه موبایل. رعایت 
این نکته باعث میشود که زمانی 
که با دلداده خود سلفی میگیرید، 
امتداد نــگاه و جهــت دیدتان 
یکی باشد. حتی اگر تنها سلفی 
میگیرید بــاز هم این مــورد را 

رعایت کنید. 
ســلفی هایتــان پــر الیک و 

پروفایلتان پر فالوور!
•

ی«
ِسلف

ن 
ما

 فر
ده

«

آداب تهیه متثال یا 
»ِسلفی« از خود و 
والده آقا مصطفی!
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• 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 

بنابراین هدف گذاری، مشوق قدرتمندی 
برای اتخاذ تصمیمات مالی بهتر است. 

----------------
تصمیــم گیری بدون هـدف، 

اشتباهی بیش نیست!
------------------

پول چیست و چه نقشی در زندگی بازی 
می کند؟ 

برخی را اعتقاد بر این اســت که با پول 
نمی توان شادی و خوشبختی خرید. اما 
این واقعیت نیز وجود دارد که بی پولی 
مساله ساز است. بی پولی، بدهکاری، عدم 
توانایی پرداخت اقساط، عدم برخورداری 
از یک رفاه نسبی در زندگی و مانند اینها 
کابوس های شبانه تمامی ابنا بشر است! 
بنابرایــن نباید اجازه بدهیــم عباراتی 
نظیر"پول خوشبختی نمی آورد" ما را از 
برنامه ریزی و مدیریت مالی در زندگی 

غافل نماید. 
اما پول چیست و چه نقشی در زندگی 

بازی می کند؟ 
پول یک ابزار است! پول یکی از مهمترین 
و اولیه ترین ابزارهایی است که برای نیل 

به اهدافمان به آن نیاز داریم. 
اما آیا اگر بــه فردی دوبرابر پول بدهیم 
به همان نسبت سرعت بهبود وضعیت 

زندگی او افزایش می یابد؟ 
مسلما خیر. 

زیرا هزینه های عموم مردم به تناســب 
درآمدشــان افزایش می یابد! یعنی اگر 
درآمدشان دوبرابر شود هزینه هایشان 

نیز تقریبا دوبرابر می شود! 
پول همانقدر که می تواند برایمان مفید 
باشد همانقدر هم می تواند مسئله ساز 
شــود. پول می تواند ما را در باتالقی از 
بدهی های انباشــته فرو بــرد. بنابراین 

تا زمانی که کنترل پولمان را به دســت 
نگیریم نتیجه مطلوب عایدمان نمی شود. 

و اما بهترین روش کنترل پول چیست؟ 
"برنامه ریزی مالی" بهترین روش کنترل 

و مدیریت پول است.

برنامه ریزی مالی:

تصور غلــط رایج این اســت که برنامه 
ریــزی مالی فقط برای افراد به اصطالح 
پولدار کاربرد دارد! اما اینچنین نیست. در 
واقع هر چه میزان پول شما کمتر باشد 
نیاز بیشتری به برنامه ریزی مالی دارید 
زیرا بایستی از اندک پول خود حداکثر 
استفاده را داشته باشــید. جالب است 
بدانید اولین قدم برای برنامه ریزی مالی 
انتخاب هدف است! آری، همانگونه که 
همه راه هــا به اصطالح به رم ختم می 
شود، قدم آغازین همه راه ها نیز انتخاب 

هدف است!
لذا برای شــروع برنامه ریزی مالی ابتدا 
بایستی بدانید که دقیقا چه می خواهید 
یعنی اینکه هدف یــا اهداف مالی خود 
را کامل و با جزییات مشــخص نمایید. 
همچنین باید برای اهداف خود محدوده 
زمانی تعیین کنید. باید بدانید که اهداف 
مالی شــما کوتاه مدت اســت یا میان 
مدت؟ شاید هم اهداف مالی بلندمدتی 
در سر دارید.  معموال اهداف مالی کوتاه 
مدت یک ساله هســتند، اهداف مالی 
میان مدت بین یک تا پنج سال و اهداف 
مالی بلندمدت باالی پنج سال می باشند. 

----------------
همانگونه که همه راه ها به اصطالح به رم 
ختم می شود، قدم آغازین همه راه ها نیز 

"انتخاب هدف" است!

------------------
تمامی انســان ها نیاز به تصمیم گیری 
های مالی دارند. انسان ها با هم تفاوت 
دارند و به همین نســبت اهداف مالی 
ایشان نیز متفاوت اســت. اهداف مالی 
انسان ها تابعی از شرایط فعلی و امکانات 
در اختیار ایشــان اســت مانند شرایط 
خانوادگی، سطح تحصیالت، نوع شغل، 
میــزان درآمد و مانند اینها. پیشــینه 
فرهنگی و اجتماعی نیز تاثیر عمده ای 
بر نوع اهداف مالی انتخابی دارد زیرا نوع 
نگرش نسبت به مسائل مالی تا حدودی 

تابع فرهنگ و اجتماع نیز می باشد. 
به عنوان مثال یکی از تصمیم گیری ها 
و هدف گذاری های مالی می تواند پس 
انداز پول باشــد. برای یک چنین هدف 
گذاری ابتدا از خود سوال کنید که چه 
میزان پول برای چه تاریخی نیاز دارید؟ 

محاســبه کنید که برای حصول میزان 
پــول مورد نظر در تاریــخ مقرر نیاز به 
چه میزان پس انداز ماهیانه دارید. شاید 
بتوانید با این روش به هدف خود برسید. 
لــذا چنانچه میزان درآمد و هزینه های 
شما اجازه دهد می توانید ابتدا مبلغ پس 
انداز ماهیانه را از درآمد خود برداشــته 
و پس انداز کنید، آنگاه پول باقی مانده 
بودجه آن ماه شما خواهد بود که بایستی 
هزینه هــای همان ماه را با آن مدیریت 
نمایید. در این مثال آگاهی از فهرســت 
هزینه کرد ماهیانه اهمیت بسیار دارد. 
باید از فهرســت هزینه ای ماهیانه خود 
مطلع باشــید. در غیر اینصورت امکان 
کنترل هزینه ها و در نتیجه امکان پس 
انداز وجود نخواهد داشت. یادتان باشد 
که نسبت به بودجه ماهیانه ای که تعیین 
می کنید وفادار بوده از آن تبعیت نمایید.
ادامه دارد... 
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 بازارهای موازی در غیاب 
نرخ های باالی سود بانکی

•
افزایش اجاره بها 

یکــی از بازارهایی کــه می تواند از 
کاهش نرخ سود بانکی متاثر شود؛ 
بازار اجاره بهای مسکن است. با کم 
شدن نرخ های سود سپرده ها، دیگر 
مالکان تمایل چندانــی به دریافت 
رهن اولیه ندارند و ترجیح می دهند 
به جــای دریافــت پــول پیش از 
دریافت  بیشتری  اجاره  مستاجران، 

کنند. 
این موضوع همچنین می تواند مسبب 
افزایش بیشتر نرخ های اجاره بها شود. 
در بخش خرید و فروش مسکن نیز 
کاهش نرخ سود می تواند موثر باشد 
و ســپرده گذارانی که تا پیش از این 
دریافت سود بدون ریسک را ترجیح 
می دادند؛ ســرمایه خــود را به بازار 
مسکن انتقال داده و از منافع حاصل 

از این بخش بهره مند شوند.
• 

بورس چشم انتظار سپرده های بانکی
اگرچه بازار سرمایه می تواند محملی 
برای جذب ســپرده های سرگردان 
شده بانکی باشــد اما شرایط حال 
حاضــر بورس، چنــدان این تصویر 
را از آینده این بازار نشان نمی دهد. 
افت های پیاپی بازار ســهام، سبب 
شــده متقاضیان برای ورود به این 
بازار دســت نگاه دارند و ریســک 
خرید سهام و تحمل زیان را به جان 
نخرند. با این همه برخی تحلیلگران 

معتقدند در این شرایط بازدهی بازار 
سرمایه می تواند از سپرده گذاری در 

بانک ها بیشتر باشد.
 •

رونق بازار ارز و سکه
یک نگرانی برای بازار ارز و سکه وجود 
دارد و آن اینکه با کاهش رغبت مردم 
به ســپرده گذاری در بانک ها کم کم 
تقاضا برای خرید ارز و سکه افزایش 
می یابد و بــاال رفتن تقاضا می تواند 
به مفهوم افزایش قیمت باشــد. این 
تمایل به خرید می تواند در شرایطی 
که دولت درصدد اجرای سیاســت 
یکسان ســازی نرخ ارز است خطر 
شوک تورمی نرخ ارز را نیز به دنبال 
داشته باشــد. چرا که یکسان سازی 
نرخ ارز به خودی خود شوک تورمی 
به دنبال خواهد داشت و در صورت 
وجود عاملی دیگر می تواند این شوک 

شدید تر شود.

•
مهاجرت سپرده ها به غیرمجازها

هنوز موسســات مالــی و اعتباری 
غیرمجاز در کشور بر همان منوالی 
که در گذشــته داشــتند؛ فعالیت 
می کننــد. هرچند تعــدادی از این 
موسسات سر و ســامان داده شده و 
با اخذ مجوز فعالیــت قانونی انجام 
می دهند اما تعــداد غیرمجازها نیز 
هنوز بی شمار اســت. لذا با کاهش 
نرخ سود بانکی، این احتمال وجود 
دارد که سپرده ها از بانک های مجاز 
به ســمت غیرمجازهــا مهاجرت و 
ســودهایی باالتر را از این موسسات 

دریافت کنند.  
)منبع : طالنیوز(
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روحانی و اقتصاد ایران...   << ادامه از صفحه: 12

w w w . p a i v a n d . c a
یکم و پانزدهم ماه

     را بر روی سایت بخوانید 

درجه ســانتیگراد رسیده است، 
ایــن گرمایش باالتریــن درجه 
ثبت شده در نیم کره شرقی در 
طول تاریخ است. شهر بصره در 
عراق در دوره اخیر گرمای 53.9 
درجه سانتیگراد را تجربه کرد و 
دومین درجه حرارت در نیمکره 
شرقی در طول تاریخ را به ثبت 
رساند. در ایران نیز گرمای هوای 
برخی شهرهای استان خوزستان 
همچون بســتان و سوســنگرد 
به 53 درجه ســانتیگراد رسید. 
آنچه که در ایــن منطقه وجود 
دارد عالوه بر عوامل اقلیمی بین 
المللی و آتمســفری، ناشــی از 
سیاســت های منطقه ای و بی 
مسئولیتی صنایع و فقدان بودجه 
دولتی و تخریب پی در پی منابع 
طبیعی در این کشورها می باشد. 
زمانی که پوشش های گیاهی و 
مناطق مرطوب به سبب جنگ 
ها و سیاست نفتی و بی توجهی 
رژیمها، کاهش پیدا کرده یا نابود 
می شــود، بناگزیر افزایش گرما 

نتیجه آنست.
در ایران نمونه های تخریبی بسیار 
فراوانند. بحــران حیاتی دریاچه 
ارومیه و نابــودی تدریجی آن، 
خشک شدن دریاچه های طشک 
و بختــگان و خیزش طوفانهای 
نمک در اســتان فارس، بحران 
دریاچه نمک قم و خالی شــدن 

روستاهای مجاور و طوفان نمک 
و خیــزش ریزدگرها، پروژه های 
پی در پی سدســازی زیان آور 
و غیر زیســت محیطی، تخریب 
و زهکشــی و برداشــت خاک 
از بستر و حاشــیه رودخانه ها، 
سرازیر کردن زباله های صنعتی 
به رودها و تاالب ها و دریاچه ها، 
حفر چاه های مجاز و غیر مجاز و 
تخریب سفره های زیرزمینی، نبود 
بی دانشی در زمینه کشاورزی و 
آبیاری اکولوژیکی، عدم مدیریت 
درســت آبهای هیرمند و هجوم 
طوفانهای ماســه و افزایش بی 
آبی در سیستان و بلوچستان و 
دفن 400 روستا در سیستان به 
دلیل توفان شن، مدیریت مخرب 
و بحران ساز زاینده رود، آلودگی 
های افزاینــده دریای مازندران و 
خلیج فارس، همــه این عوامل 
نمونــه  هایی از فرســایش های 
طبیعی یا دخالت های نامناسب 
انســانی است که در کنار عوامل 
جغرافیایــی و طبیعی همچون 
خشکســالی، ایــران را با تنش 
دائمی زیست محیطی و بحران 
شدید آبی روبرو ساخته و آب را 
در سراسر مملکت به مسئله ای 
امنیتی و سیاسی تبدیل ساخته 

است.
مســاحت جنگل های ایران بین 
11 تا 14 میلیون هکتار برآورد 

می شود. 
سازمان جنگل ها در سال 1395 
اعالم کرد در یک دهه گذشــته 
بیش از 14 هزار فقره آتش سوزی 
در جنگل هــای ایــران رخ داده 
که در مجموع 150 هزار هکتار 
از ســطح جنگل های کشور را 
نابود ساخته است. ایران جزو 56 
کشوری است که دارای پوشش 
جنگلی کــم در جهــان تلقی 
می شــود و با توجه به منابع آبی 
محدود، تبخیر شدید و فرسایش 
باالی خاک الزم اســت مدیریت 

جدی در دستورکار باشد. 
متاســفانه در کنار آتش سوزی 
ها، یکســری عوامل مانند عدم 
مدیریت درست منابع جنگلی و 
جاده کشی و پروژه های دولتی و 
خصوصی و نظامی، جنگلها را در 

موقعیت بحرانی قرار داده است. 
بانک جهانــی در برآورد خود در 
ســال 1384به رقــم 125 هزار 
هکتار ویرانــی جنگل های ایران 
در سال اشاره نموده است. برخی 
از پژوهش ها در باره جنگل ها، 
میزان ویرانــی را تا حدود 200 
هزار هکتار در سال ارزیابی کرده 

اند.
این منبع طبیعی نه تنها بازسازی 
و ترمیم نمی شود بلکه بسرعت 
ویران می گردد. نمونه آســیب 

مهلک دیگر آب است. 

بیش از هشتاد درصد آبهای ایران 
در بخش کشاورزی مصرف می 
شود ولی این مصرف غیرعلمی 
برای کشاورزی توام با هدر رفتن 
بخش عظیم این آب می باشــد 
زیرا نبود سیســتم های مدرن و 
اکولوژیکی آبیاری، منابع آبی را 

بیهوده نابود می کند. 
بعنوان نمونه در ازای استفاده از 
هر مترمکعب آب در کشور 600 
گرم محصول خشک کشاورزی 
به دســت می آید در حالی که 
در جهان بطور محصول متوسط 

2هزار گرم است. 
آبهای ایران هدر می رود و آنچه 
می ماند بصورت وســیع آلوده 
اســت و این امر برای جانوران و 

سالمتی انسان پرخطر است. 
بعنوان نمونه این آلودگی تولید 
ماهی هــا را کاهش داده و مرگ 
زودرس آبزیان را بشدت باال می 
برد. رســیدن میزان دبی آب به 
کمترین میزان، استمرار برداشت 
رودخانــه،  از  آب  غیراصولــی 
ورود فاضالب خانگی و شــهرها 
و روستاها و ســموم شیمیایی 
کشــاورزی به رودخانه، شــدت 
گرفن فعالیت واحدهای ماســه 
شویی در حاشــیه رودخانه ها و 
دهها عامل دیگر بسیاری از رودها 
را در وضعیت قرمز قرار داده است. 
منابع طبیعی ایران بوسیعترین 

شکلی در حال نابودی است.

از الگوی کنونی خارج شویم
در سطح جهانی از مدل تولید و 
مصرف کنونی و استفاده افراطی 
از منابع طبیعی باید خارج شد. در 
سطح کشوری با توجه به وسعت 
خــاک ایران و میــزان جمعیت 
کشــور، الزم اســت تا مدیریت 
درســت در حفظ منابع طبیعی 
مانند آبها و جنگلها و جانوران و 
خاک و هوا صورت گیرد و الودگی 
های صنعتــی و اقلیمی محدود 
شود. ولی روند تخریب با سرعت 

زیاد ادامه دارد. 
جامعه ما قادر نیســت از منابع 
طبیعی خود نگهــداری کند و 
مسئوالن کشوری فاقد شایستگی 
مدیریتی و سیاســی بوده و در 
نتیجه در جامعــه ایران نه تنها 
بازتولید منابــع طبیعی با مدل 
مصرفی در تناقض اســت بلکه 
پیاپی منابع طبیعی ضربه خورده 
و زندگی قســطی و بــی اعتبار 
از نظــر اکولوژیکی، یک واقعیت 

سنگین و دلخراش است.
در تمدن کنونی انســان زندگی 
خود را برپایــه مصرف افراطی و 
اســتفاده از مدل اقتصاد فسیلی 
قرار داده و این سبک زندگی به 
فاجعه اکولوژیکی انجامیده است. 
حرص انســان، زندگی متعادل 
را به خطر انداخته اســت. البته 
در دنیا همــه دارای نقش برابر 

در ایــن تخریب نیســتند، ولی 
جهان ما بخاطر بی مســئولیتی 
هــای اکولوژیکــی و عقده های 
شرایط  در  افراطی،  مصرفگرایی 
هولناک قرار گرفته است. جهان 
ما از یکســو با هجوم ایدئولوژی 
های دینی مانند اسالم و سقوط 
رفتارهای انسانی و نقض حقوق 
بشــر و تبهکاری های سیاسی و 
مالی بین المللی روبرو اســت و 
از ســوی دیگر با بحران بنیادی 
اکولوژیکی و اثرات منفی تمدن 
فســیلی گریبانگیر اســت. این 

اوضاع برای انسان جانکاه است. 
انسان باید بشکل قطعی به سوی 
تغییر مدل حرکت کند و بطور 
مسلم این حرکت مستلزم یک 
فرهنگ طبیعت گرا و انســانگرا 
می باشد. خوشبختی انسان در 
منطق پرمصرف و نابودی سریع 
منابع طبیعی و استفاده مواد نفتی 
و پرخوری پاتولوژیک نیســت، 
زندگی  در  انســان  خوشبختی 
هماهنگ با طبیعت، در فرهنگی 
خردگــرا و انســانگرا و معنویت 
خواه، در آســایش و آزادی روان 
انسانی و در شادی های کوچک 

و بزرگ است.
جالل ایجادی
جامعه شناس دانشگاه فرانسه

•
بنیادی ترین اصالحات 

در میان همه کســانی که طی 
سال های بعد از انقالب بر کرسی 
ریاست دستگاه اجرایی جمهوری 
اســالمی تکیه زده اند، هیچ یک 
به اندازه حسن روحانی با مسایل 
اقتصــادی ایران و جهان آشــنا 

نیست. 
گفته هــا و نوشــته های او طی 
سال های گذشته، و نیز مشاوران 
و همکارانی که بعــد از انتخاب 
شدنش به مقام ریاست جمهوری 
برای خود برگزید، شاهد این مدعا 

است.
رییس کنونی دستگاه اجرایی به 
خوبی می دانــد که اقتصاد ایران 
بــرای بیرون آمدن از بن بســت 
فعلی نیازمند خروج از اســارت 
در چنــگال دولت اســت. ایران 
بعد از انقالب اســالمی با الهام 
گرفتــن از »الگوی« اقتصادهای 
به  سوسیالیستی جهان سومی، 
نابود کردن بخش خصوصی کمر 
بست و کارفرمایانش را پراکنده 
کرد، درست هنگامی که بسیاری 
دیگر از کشورها به محدود کردن 
هر چه بیشــتر نقش دولت در 
اقتصاد همت گماشتند. در سراسر 
کره خاک، یک اقتصاد را نشــان 
دهید که بدون محترم شمردن 
حق مالکیت، پذیرش حق ابتکار 
فردی در فعالیت و خلق ثروت و 
ازادی رقابت و شکستن انحصار، 

به جایی رسیده باشد.
حسن روحانی این حقیقت را به 
خوبی می دانــد و تردیدی ندارد 
که شکستن انحصار های دولتی 
و شبه دولتی برای فراهم آوردن 
کســب و کار آزاد و میدان دادن 

به مبتکــران و ســرمایه گذاران 
بنیادی تریــن  کارآفرینــان،  و 
اصالحاتی است که اقتصاد ایران 
بــه آن نیاز دارد. ســال ها پیش 
از او، شــمار نه چنــدان کمی از 
مدیران ارشد جمهوری اسالمی با 
دستیابی به همین نتیجه، فرایند 
خصوصی سازی را پیش کشیدند.

ولی در فضای جمهوری اسالمی، 
به قــول یکی از وزیــران دولت 
حسن روحانی، خصوصی سازی به 
»جوک« تبدیل شد و واحدهای 
تولیدی دولتــی عمدتا به دیگر 
نهاد های عمومی و یا به نهادهای 
شبه دولتی از جمله سپاه پاسداران 

منتقل شدند. 
بر پایه روایت های گوناگون، تنها 
یازده درصد و یا حتی فقط ســه 
درصد خصوصی سازی های انجام 
گرفتــه در ایران، شــکل واقعی 

داشته اند.
حســن روحانی طبعــا به دلیل 
موقعیــت خــود در درون نظام 
جمهوری اسالمی، بیش از همه با 

این واقعیت تلخ روبرو است. 
او در گفت وگــوی تلویزیونــی 
سه شــنبه خود در همین زمینه 

می گوید: 
»به جای این که ما این اموال را 
به مــردم واگذار کنیم، به نهاد ها 
غیردولتی  و بخش های عمومی 
واگذار کردیم و مشکل دو طرفه 
شد: دیگر نه دولت نظارت داشت 
و نه در واقع یک بخش خصوصی 
بود. بخش بزرگی از فساد هم از 

همین جا رخ داد.«
در همــان گفت وگو او به حضور 
»دستگاه های امنیتی« در اقتصاد 

کشور هم اشاره کرد و گفت: 
»دســتگاه هایی که باید در واقع 
امنیت کشــور را حفظ کنند و 

مسئولیت های اصلی کشور را بر 
دوش داشته باشــند، در بخش 

اقتصاد نروند.«
در ورای ایــن گونــه موعظه ها، 
پرســش اساســی آن است که 
چــرا در ایران، برخــالف تقریبا 
همه کشــورهای جهان، بخش 
گســترده تر  روزبــه روز  دولتی 
معروف  بخش های  و  می شــود 
بــه »شــبه دولتی«، از جملــه 
انحصارهای وابسته به نظامیان، به 
چنین نفوذی در صحنه اقتصادی 

دست می یابند؟ 
چــرا دولت روحانی، طی ســه 
سال نخســت زمامداری اش، به 
هیچ ابتکاری در راه خارج کردن 
اقتصاد ایــران از چنگ دولت و 
نهاد های معروف به »شبه دولتی« 
روی نیــاورد؟ چــه نهادهــا و 
شــخصیت هایی راه را بر انجام 

اصالحات در ایران بسته اند؟
ناگفته پیدا اســت که حســن 
روحانی، به رغم آشنایی عمیقش 
با اقتصاد ایران و جهان، نمی تواند 
بدون عبور از »خطوط قرمز« به 
موانع بنیادی که راه را بر توسعه 
ایران بسته اند، بپردازد. مگر آنکه 
در این زمینه به موعظه یا ایما و 

اشاره اکتفا کند. 
در پشــت اصطالحاتــی چون 
اقتصادهای دولتی و شبه دولتی، 
منافع بســیار عظیمــی پنهان 
شده اند که رویارویی با آنها به یک 
اراده سیاسی پوالدین نیاز دارد. 
اراده ای که توسعه و پیشرفت را 
اولویت اصلی کشور بداند و روابط 
خارجی کشور را نیز بر پایه همین 
)منبع:  بدهد.  اولویت ســازمان 

رادیوفردا(
•

Tel: 514-585-2029

6195 St-Jacques west

H4B 1T7

 متولدین ماه آگوست

 در روز تولدتان 

 یک پُرس »کوبیده مخصوص« آنیکس

 مهامن ما باشید...

August 2016

 

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

 
Free French Courses / 

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

 

Fall semester / Session d’automne : 
 

Du 26 septembre au 11 décembre 2016 (11 weeks / semaines) 
 

Levels: Beginner, Intermediate & Advanced, Writing and Conversation (New!) 
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé, Conversation et Écriture  

 
Courses Schedule/ Horaire des cours: 

 
Morning / Matin: 9h00 à 12h00 

Afternoon / Après-midi: 12h30 à 15h30 
Evening / Soir: 18h00 à 21h00 

     
Evaluation / Évaluation: August 17th from 3:00pm to 6:00pm 

 
REGISTER BEFORE August 17th!!! 

 
Upon appointment only! Sign-up today! 

Uniquement sur rendez-vous! Inscrivez-vous maintenant! 
 

Document required: 
 

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

 
 (514) 484-8899  

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

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

Montréal, H4A 1L2 
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کالس های رایگـان فرانسوی 
NDG  در قـلب
مبتدی | متوسط | پیشرفته
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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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تازه وارد

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

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

هدیه خوش آمد به تازه واردین 

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

استقبالی گرم 
از مصطفی 

آرامیس

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

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

     در هنگام درخواست برای بیمه خودرو

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

desjardins.com/bienvenue

طرحی برتر، برای زندگی بهتر 

ساعات کار: 

• قیمت شروع: 
    از ۳۴۳۰۰۰  دالر  

                  )+ مالیات(

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

  René Lévesque W در خیابان  •
 Drummondو De la Montagne بین     

•باشگاه ورزشی 
•استخر داخلی  

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

•سالن کنفرانس 
•نگهبان۲۴ ساعته و...

برای کسب اطالعات 
بیشتر با ما متاس بگیرید: 

 Model Unit 
H3G 2T3

آغاز شده استساخت و ساز

 از مدل پیش ساخته ما 
دیدن فرمایید

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

under
 construction

Tower 2 

currently on sale

برج   2 

اکنون آماده فروش 



اولین سه شنبه 
هر ماه

5600 - Upper Lachine 
NDG    QC   H4A - 2A7 
مترو واندوم- اتوبوس 90 -104
info: 514-290-2211

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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  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    فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرت ها
همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

ساعات كار: همه روزه 
 ۹ صبح تا 10 شب 

Tel.: 514-996-9692

____________________________________
1855 Ste-Catherine W.  H3H 1M2 (Corner: St- Marc) 

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

GUY

به مدیریت: بیژن احمدی 

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس 
    در کمتر از 24 ساعت

    )حتی پس از ساعات اداری(
   نقل و انتقال سریع ارز 

    به اقصی نقاط جهان 
  تضمین بهترین نرخ روز 

     با کمترین کارمزد 
   آخرین اطالعات ارز 

با بیش از 30 سال پیشینه  در ارائه خدمات ارزی 

E 
X
C
H
A
N
G

   E

بهروز
باباخانی

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

مشاور رمسی وام مسکن 
    اخذ وام برای افراد خوداشتغال 

 اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب 
 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری 

    متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود 

فرزین عسگري

آرشیتکت رسمی کبک
طراحی ساختمان هاي

مسکونی - اداري - تجاري - صنعتی

Tel. 514.803.5240
info@constartech.com 

Farzin Asgari, Architect, OAQ

constart ch architecturee

PAiVAND

 6195rue St-Jacques
ouest, H4B 1T7 

 )514(585-2029

 رستوران ایرانی آنیکس

NDG در قلب 

هر روز 

از ساعت 12 ظهر تا 10 شب

 پذیرای شامست

مجهز به  کلیه کارت های 
بانکی ایران

Tel.: 438-228-9266
         647-847-1847
_______________
Unit 212, 10243 Yonge Street, 
Richmond Hill, ON  L4C 3B2

برای دریافت مناسب ترین و ارزان ترین 
خدمات مسافرتی با ما مشورت کنید 

• رزرو و صدور بلیط  برای بستگان شما 
ازایران به کانادا  با بهترین نرخ  

• ویزای دبی - ایران      • ویزای توریستی کانادا  

آژانس مسافرتی هما مهر

Tico Number: 50022872

)

Montreal

$970
Basic English Registration Dates:

BASIC ENGLISH DAY REGISTRATION 
August 19th & 23rd 2016

9:00 A.M. - 12:00 P.M.
BASIC ENGLISH EVENING REGISTRATION

August 24th & 25th
5:00 P.M. – 7:00 P.M.

 Course Information:
A.M. Classes: Start date August 29, 2016, end date December 2, 2016

Monday to Friday 8:30 A.M.-12:30 P.M 

      P.M. Classes: Start date August 29, 2016, end date December 15, 2016
Monday to Thursday 5:30 P.M. – 9:30 P.M.

>>pg.10
 

مرکز آموزشی بزرگساالن
کالس های انگلیسی مقدماتی


