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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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RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

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

 ص: 25
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 

فروشنده متام قطعات لپ تاپ 
به قیمت های رقابت ناپذیر 

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

www.fsotech.ca   |    seyedsadr@fsotech.ca

Office: 514-507-0773

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

صرافی آپادانا
حمید رضا 
خلیفی      EXCHANGE 

APADANA

pgs. 15 ; 25

pgs. 6

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

Westmount H3Z 3J8

514-439-8501

سال23 شماره 1284
25  شهریور  1395 

1284

$99540

سیاسی تابستان 67سالگرد کشتار زندانیان بیست و هشتمین نه می بخشیم ؛  نه فراموش می کنیم... 

"کابوس کهریزک با عذرخواهی پاک منی شود"

استاد ایرانی دانشگاه کنکوردیا در اوین: 
»هما هودفر را آزاد کنید!«

جهاد و تروریسم؟! 

سناریو که می تواند
 رؤیای کلینتون را به 

کابوس تبدیل کند

5
 ص: 8
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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 September 1, 2016 and October 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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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

Information 
et inscription : 
450 662-7000, 

poste 3220

www.ealaval.com

Vise l’insertion en emploi des immigrants et des réfugiés par le biais d’une 
recherche de stage et d’emploi et d’un stage en milieu de travail.  

18 semaines de 30 heures, du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 15 h 35. 

Formation aux métiers 
semi-spécialisés pour 
immigrants et réfugiés

1/4page_JournalPaivandMtl_2016.indd   1 2016-08-24   09:04

آموزش حرفه های 
نیمه ختصصی به 

مهاجران و 
پناهندگان

به منظور جذب مهاجران و پناهندگان به بازار کار

از راه کارآموزی و یافتن شغل با آموزش در محیط کار

18 هفته، هر هفته 30 ساعت،  دوشنبه تا جمعه     از ساعت  8:15  تا  15:35

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

7/7OPEN OPEN

7/7

7/7

7/7OUVERT OUVERT

OPEN OPEN

OUVERT OUVERT

TOYOTA ÎLESPERROT

GM ÎLESPERROT GM WEST ISLAND

MAZDA 220

7/7

7/7

7/7

7/7

GENIUS CONTEST
TOYOTA’S

AEROPLAN MILES TO BE WON*
WITH THE PURCHASE OR LEASE OF A NEW VEHICLE

LET’S GO!
2016 COROLLA
LEASES 
STARTING FROM  

$78 
BI-WEEKLY

UP TO
60 MONTHS AT 

0.99% 
WITH $0 DOWN!

2100, BOUL. DU TRAVERSIER, PINCOURT • 1 844 738-0914 • ileperrottoyota.com

THE ONLY 
TOYOTA
DEALERSHIP

S MODEL SHOWN

More than 250 vehicles in stock! Hurry to take advantage of these incredible offers!

Offers are applicable to in stock new base vehicles of the 2016 Corolla CE (BURCEM A) / 2016 RAV4 (ZFREVT A) / 2016 YARIS Sedan (BT4K3M A). Certain conditions may apply. The specific 
model may differ from the photo. Taxes, licenses, insurances and administration not included. See the dealer for more details. It is possible to participate without a purchase. Open to the 
residents of Quebec (in particular). 18 years-old and older. Ends: 2016-06-30. Mathmatical question required. Complete rules: getyourtoyota.ca

EXPERIENCE THE POWER 
OF AUTOFORCE!

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:

$64
weekly*

$39
weekly* weekly*

Lease and purchase fi nancing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services. Registration, insurance, taxes and duties on new tires are extra. Subject to 
applicable conditions, the o� ers apply to individuals who lease or buy a vehicle from September 1 to 30, 2016 at a participating Quebec dealer, where you can obtain all of the terms and 
conditions. The dealer may lease or sell for less. O� ers may change without prior notice. *O� ers apply to new, in-stock 2016 Corolla CE (BURCEM A)/2016 RAV4 FWD LE (ZFREVT A) 
base model. MSRP of $17,750/$27,265 before taxes, dealer fees of $165 before taxes (applicable at some dealers), transportation and preparation charges and air conditioner tax (if 
applicable) included. The total monthly payment is subject to a 0.99%/1.49% annual lease rate and takes into account a $230/$265 dealer contribution, dealer fees, transport 
and preparation charges and air conditioner tax (where applicable) and a $1,500/$1,000 lease assist (including applicable annual taxes on lease assist, the payment of 
which will be required upon delivery). The 20,000 km per year restriction and $0.07/$0.10 per additional kilometre apply. The amount required at delivery is 
$169.49/$279.31 before taxes (equivalent to the fi rst montly payment), plus duties on new tires as well as applicable taxes. The MSRP of the 2016 Corolla S 
(BURSEM A)/2016 RAV4 AWD Limited (DFREVT A) model illustrated is $21,635/$39,775. ‡Get 5,000 Aeroplan Miles with the purchase or lease of a 
new Toyota. Visit toyota.ca for the details of this o� er. ®Aeroplan and the Aeroplan logo are registered trademarks of Aimia Canada Inc.

ONLY UNTIL SEPTEMBER 30, 2016 
AT YOUR QUEBEC TOYOTA DEALERS

S Model Shown

GET 5,000 AEROPLAN® MILES
ON A COROLLA OR RAV4.‡

At this price, anyone 
can be a genius.

AWD Limited Model Shown

$169/MONTH*

60-month lease

$0 DOWN PAYMENT

2016 

COROLLA CE
$279/MONTH*

60-month lease

$0 DOWN PAYMENT

2016 RAV4
FWD LE
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The Gazette TOY-775-IMP-2A Corolla - Rav4 10 et 19 septembre L10.340 po x H13.786 po CMYK

 CLIENT  : Concessionnaires TOYOTA  Communications bleublancrouge 

INFOGRAPHE      DATE

08-09-2016
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$64
weekly*

$39
weekly* weekly*

Lease and purchase fi nancing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services. Registration, insurance, taxes and duties on new tires are extra. Subject to 
applicable conditions, the o� ers apply to individuals who lease or buy a vehicle from September 1 to 30, 2016 at a participating Quebec dealer, where you can obtain all of the terms and 
conditions. The dealer may lease or sell for less. O� ers may change without prior notice. *O� ers apply to new, in-stock 2016 Corolla CE (BURCEM A)/2016 RAV4 FWD LE (ZFREVT A) 
base model. MSRP of $17,750/$27,265 before taxes, dealer fees of $165 before taxes (applicable at some dealers), transportation and preparation charges and air conditioner tax (if 
applicable) included. The total monthly payment is subject to a 0.99%/1.49% annual lease rate and takes into account a $230/$265 dealer contribution, dealer fees, transport 
and preparation charges and air conditioner tax (where applicable) and a $1,500/$1,000 lease assist (including applicable annual taxes on lease assist, the payment of 
which will be required upon delivery). The 20,000 km per year restriction and $0.07/$0.10 per additional kilometre apply. The amount required at delivery is 
$169.49/$279.31 before taxes (equivalent to the fi rst montly payment), plus duties on new tires as well as applicable taxes. The MSRP of the 2016 Corolla S 
(BURSEM A)/2016 RAV4 AWD Limited (DFREVT A) model illustrated is $21,635/$39,775. ‡Get 5,000 Aeroplan Miles with the purchase or lease of a 
new Toyota. Visit toyota.ca for the details of this o� er. ®Aeroplan and the Aeroplan logo are registered trademarks of Aimia Canada Inc.
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اخذ وام 
بانكى 

با بهترین 
نرخ براى 

اتومبیل هاى 
دست دوم 
از بانک هاى 
معتبر کانادا

$64
weekly*

$39
weekly* weekly*

Lease and purchase fi nancing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services. Registration, insurance, taxes and duties on new tires are extra. Subject to 
applicable conditions, the o� ers apply to individuals who lease or buy a vehicle from September 1 to 30, 2016 at a participating Quebec dealer, where you can obtain all of the terms and 
conditions. The dealer may lease or sell for less. O� ers may change without prior notice. *O� ers apply to new, in-stock 2016 Corolla CE (BURCEM A)/2016 RAV4 FWD LE (ZFREVT A) 
base model. MSRP of $17,750/$27,265 before taxes, dealer fees of $165 before taxes (applicable at some dealers), transportation and preparation charges and air conditioner tax (if 
applicable) included. The total monthly payment is subject to a 0.99%/1.49% annual lease rate and takes into account a $230/$265 dealer contribution, dealer fees, transport 
and preparation charges and air conditioner tax (where applicable) and a $1,500/$1,000 lease assist (including applicable annual taxes on lease assist, the payment of 
which will be required upon delivery). The 20,000 km per year restriction and $0.07/$0.10 per additional kilometre apply. The amount required at delivery is 
$169.49/$279.31 before taxes (equivalent to the fi rst montly payment), plus duties on new tires as well as applicable taxes. The MSRP of the 2016 Corolla S 
(BURSEM A)/2016 RAV4 AWD Limited (DFREVT A) model illustrated is $21,635/$39,775. ‡Get 5,000 Aeroplan Miles with the purchase or lease of a 
new Toyota. Visit toyota.ca for the details of this o� er. ®Aeroplan and the Aeroplan logo are registered trademarks of Aimia Canada Inc.
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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. Offers end September 30, 2016. 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

2016 RAV4
FWD LE

2016 COROLLA
CE

GET UP TO 

5,000MONTH

$171*
LEASE FROM LEASE FROM

$279*

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 کلیه نیازهای مسافرتی خود 
با مشاور مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید: 

آژانس 
هواپیمایی 
اسکای الن

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

 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  

مهدی بنکدارزاده 
در خدمت 
هموطنان عزیز 

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

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

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

بهترین انتخاب برای خرید تویوتای شمابهترین انتخاب برای خرید تویوتای شما

بهترین قیمت ها 

برای پکیج های 

آمریکای جنوبی 

)کوبا، دومینکن، 

مکزیک و...(

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

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

         و کشتیرانی )کروز( 
  بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

آژانس مسافرتی

فرناز معتمدی
Maison de Voyages

اینک با 24 سال جتربه کاری!
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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 کس نَبرد گمان که پیکار گسست،

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

                                                      م. آزرم

ایران... 

no.  1284
Vol. 23,  Sep. 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

اوکــازیون عالی 
کاندو برای فروش 

کاندوی زیبا در قلب مرکز شهر مونتریال، 
696 فوت مربع، ساخت 2008، با شرایط عالی بفروش می رسد: 

_________________________
توجه: پیش پرداخت شما را به بانک ما می پردازیم! 

Tel.: 514-647-1601
(آرش جامی

"کابوس کهریزک با عذرخواهی 
پاک منی شود"

یک عذرخواهــی و صدها پیامد. 
اصال  شــاید  مرتضوی  سعید 
فکرش را هم نمی کرد که با نوشتن 
یک نامه، آتشی را که گویا هفت 
ســال زیر خاکســتر بود دوباره 
شعله ور کند. دادستان سابق تهران 
شــاید وقتی نامه عذرخواهی از 
بازماندگان کهریزک را می نوشت 
تنها یک هدف داشــته و آن هم 
بســتن این پرونده بــه "خیر و 

خوشی" بوده است.
حاال اما با گذشــت چنــد روز از 
انتشار این نامه عذرخواهی، سیل 
واکنش ها نسبت به آن همچنان 

ادامه دارد.
آصفــه کامرانــی، خواهر محمد 
کامرانــی، یکــی از جانباختگان 
کهریزک در پاسخ به عذرخواهی 
مرتضــوی نامه ای خطــاب به او 
نوشــته و در آن گفته: »کابوس 
کهریزک تمام شدنی نیست و لکه 
ننگش هم پاک نمی شــود، حتی 
با عذر خواهی شما آقای مرتضوی 
آن هــم بعد از هفت ســال. اصاًل 

عذرخواهی برای چه؟«
خانم کامرانی با اشــاره به بخشی 
از نامه مرتضوی کــه در آن ادعا 
کرده عمدی در وقایع پیش آمده 
در کهریزک نبوده، نوشــته است: 
»اگــر عمــدی در کار نبوده چرا 
عزیزان ما در سوله های بازداشتگاه 
نگهداری می شدند، با وجود اینکه 
با کمبود جا مواجه بوده اند؟ خب 
بازداشــتگاه  حداقــل در حیاط 
نگهداری می شــدند؛ اگر عمدی 
در کار نبــوده چرا به آن ها هتک 
حرمت شد؟ این شکنجه ها مگر 
نباشد؟  برنامه ریزی شده  می شود 
آیا این شکنجه ها نزدیکی به مرگ 

نیست؟«
او سپس با اشاره به اتهام مرتضوی 
در قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی 
مقیم مونتریال نوشته است: »شما 
ابراز پشیمانی کردید، ای کاش آن 
موقع که پای شما در پرونده زهرا 
کاظمی هم در میان بود تصمیم 
می گرفتید که دیگر چنین اتفاقاتی 
رخ ندهد، شاید االن محمد ما هم 

زنده بود.«
حجت االسالم زائری، روزنامه نگار 
اصولگرا، جرم مرتضوی را نه تنها 
دست داشــتن در قتل قربانیان 
کهریزک یا زهــرا کاظمی و نیز 
اختالس و پرونده های مطبوعاتی 
بلکــه "مخدوش کــردن اعتماد 

مردم" دانسته است.
او در ســایت الف وابسته به احمد 
توکلی نوشــته اســت: »اعتماد 
مخــدوش مــردم مخصوصا در 
وضعیت خطرناک و حساس فعلی 

تنها با حکم اعدام او قدری ترمیم 
خواهد شــد و هرگونه سستی و 
تهاون نسبت به این موضوع و بی 
توجهی به خسارت های سهمگین 
و جدی که او به ارکان جمهوری 
اســالمی وارد کرده است منجر 
بــه تهدیدهایی خواهد شــد که 
فروپاشی نظام کمترین آنها خواهد 

بود.«
ســعید مرتضوی در زمان دولت 
اصالحات رئیس دادگاه مطبوعات 
بود. او سنگین ترین احکام را برای 
صادر  رســانه ها  و  روزنامه نگاران 
می کــرد و به "قصاب مطبوعات" 

معروف شده بود.
شــمس الواعظین،  ماشــاالله 
روزنامه نــگار دوران اصالحات در 
نامه ای خطاب به مرتضوی سوابق 
او را در این مسند یادآوری کرده و 
نوشته است: »آنچه امروز میتوانم 
به شما توصیه کنم این است که 
از جریان کهریزک عبرت بگیرید 
و بــه ســال هایی بازگردید که بر 
جایگاه قضاوت نشســته بودید و 
روزنامه نگاران کشور را به محاکمه 

می کشیدید.« 
شــمس الواعظین به دست کاری 
مرتضوی در حکم صــادره علیه 
خــودش از ســوی دادگاه عالی 
انتظامی قضات که در رســیدگی 
به شــکایات روزنامه نگاران صادر 
شده بود اشاره کرده و نوشته است: 
»جنابعالی به این احکام قضایی نیز 
پشت پا زدید و با اعمال نفوذ، حکم 
انفصال از مسئولیت های قضایی تان 
را به بایگانی دادگاه عالی انتظامی 
قضات ســپردید. من خود حکم 
36 صفحه ای صادره علیه شــما 
را در ســال 1379 از سوی دادگاه 
انتظامی قضات که هرگز اجرا نشد 

در اختیار دارم.«
این روزنامه نــگار در ادامه افزوده 
اســت: »اگر درآن ایام و آن سالها 
فراستی و فطانتی به کار می رفت 
واگر خــود جنابعالی بــه احکام 
صادره از سوی نهاد مافوق احترام 
می گذاشــتید و از مسند قضاوت 
کنار می رفتید چه بسا وقایع بعدی 
در دوره صدارت قضایی شــما به 
ناگزیر  وامروزه  وقوع نمی پیوست 
از عــذر خواهی و طلــب عفو از 
خانواده قربانیان فاجعه کهریزک 

نمی شدید.«
ســعید حجاریان، چهره مشهور 
نیز  اصالحات"  "نظریه پــرداز  به 
را  مرتضوی  ســعید  عذرخواهی 
تحلیل کرده و آن را به منزله قبول 
مسئولیت او در قتل های کهریزک 

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

               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

}<< ادامه در صفحه: 10{

جهاد و تروریسم؟! 
پانزده سال پس از ۱۱ سپتامبــر

هفته ای که گذشــت در سراسر 
دنیــا و بخصــوص در آمریــکا 
میلیون ها خانواده مستقیم و یا 
غیر مستقیم به یاد فاجعه یازدهم 

سپتامبر 2001 بودند. 
شمار خانواده هایی که مستقیما 
در این عمل تروریستی کسی یا 
کســانی را از دست دادند بیش 
از ســه هزار است ولی این اعداد 
اهمیتی نمادین دارند و بسیارند 
خانواده هایی که اصواًل در یازدهم 
ســپتامبر آســیب ندیدند ولی 
پــس از آن حادثــه در عملیات 
تروریستی دیگری در اطراف دنیا 

مورد هدف واقع شدند.
آنچه در روز یازدهم ســپتامبر و 
آنچه در طول این پانزده ســال 
اتفاق افتــاده باید فراتر از عرصه 
برج های دوقلوی نیویورک و در 
معیاری جهانی مورد بررسی قرار 
گیرد. نگاهی به گذشته نشان می 
دهد آنچه توسط 19 تروریست 
انجام شد پس از گذشت پانزده 
ســال هم بر جوامع غربی و هم 
بر جوامع ســنتی تاثیرات بسیار 
مخربی داشته وهیچ طرفی را به 

مقصودی که در جستجویش بوده 
اند نزدیک نکرده است.

رودرروی  مذهبــی  افراطیــون 
بازیگران سیاســی قرار گرفتند 
وخــود را هدف عملیــات ضد 
تروریســتی دولت ها قرار دادند. 
دولت ها در پاره ای موارد آسیب 
دیدند ولی با استفاده از بهترین 
شیوه ها با تروریســم به مبارزه 

برخاستند.
تروریست ها به شیوه های نوینی 
دســت زدند و خــود را هرچه 
بیشتر در خونابه های جنایت غرق 
کردند. اما مشکل اینجاست که 
همه اینکار ها را بنام مذهب انجام 

دادند.
در طول این پانزده ســال عوامل 
مرتبــط و انگیزش های منتهی 
به تروریسم دستخوش استحاله 
شــدند. این عوامل بــه صورت 
مختصر عبارتند از اندیشه جهاد )و 
قتال فی سبیل الله(، دستاویزها، 
شیوه ها، کنش ها و واکنش هایی 
که در این فرآیند عمل می کنند.
اندیشــه و  توجه به اســتحاله 
دســتاویزها تبه اندازه توجه به 

شیوه ها و کنش ها 
دارد.  اهمیــت 
ســال 2001  در 
از  تروریســت ها 
اســالم و اندیشه 
اســالم  در  جهاد 
اســتفاده  ســوء 
کــرده و در حلقه 
همــدالن خــود 
حرکتی تروریستی 

را توجیه کردند.
که  خــط  ایــن 
خود زاییده تعبیر 

مقّیدی از جهــاد و قتال در راه 
خدا و برگرفته از متون اسالمی 
بود ده ها ســال قبــل در مقابل 
اشغال خاک افغانستان )به عنوان 
دارالسالم( آزمون شده وبا ایجاد 
اندیشــه مجاهــدت در مقابل 
کمونیسم موجب عقب نشینی 
جماهیر  اتحاد  نظامی  نیروهای 
شوروی سابق )دارالکفر( از خاک 

افغانستان شده بود. 
هر چند که در آن مقطع اندیشه 
از اســالم ولی پیاده کردن آن از 
غــرب بود. اســتفاده از این ابزار 

"جهادی هــا" را متوجه وجود 
اســلحه ای ایدیولوژیک کرد که 
در راندن نیروهای اشغالگر از سر 
کرده  عمل  موفق  زمین هایشان 

بود.
اما در یازدهم سپتامبر این ابزار 
برای دعوت از نیروهای خارجی 
مورد  خاکشــان  اشــغال  برای 
استفاده قرار گرفت. اندیشه جهاد، 
یازدهم  تروریسم  محرکه  موتور 
ســپتامبر 2001 بــود ولی این 
موتور در خالل عملیات یازدهم 
سپتامبر طراحان و عامالن اجرای 
آن را یکجا نابود کرد. در واکنش 
به این عمل تروریســتی بود که 
جرج بوش ابتدا به افغانســتان 
حمله کرد و ســپس به اشغال 

عراق مبادرت ورزید.
باید اذعان کرد دگرگونی اجباری 
و ســریع تکنیک ها و تکنولوژی 

دفاعی موجب شد که تقریبا همه 
دولت های دنیا به نحوی در مقابله 
بــا اقدامات تروریســی گامهای 
ســریعی به جلو بردارند. اگر چه 
اصالح  موجــب  اقدامات  ایــن 
افکار تروریست ها نمی شود ولی 
امکان تدافعــی و حفاظتی را در 
کشــور های هدف تروریسم باال 
بــرده درصد بقــا را افزایش می 
دهــد. البته همیــن امر موجب 
هم  تروریستی  اندیشه  استحاله 
می شود. این استحاله تا کنون در 
جهت تشدید جنون آمیز و توسل 
به توحش و آدم کشــی شده که 
به وضــوح در عملیات نیروهای 
وابســته به دارو دسته "حکومت 
اسالمی" )داعش( دیده می شود.

اســتحاله جهاد - شکل کنونی 
تروریســم نوع اســتحاله شده 
اندیشــه "جهاد" است که خود 

پس از ظهور القاعــده و پس از 
از  القاعده  ایدئولوژی  اســتحاله 
آن منتزع شــد. هرچند القاعده 
به صــورت ظاهر مجزا شــده و 
باقیمانــده ولی در جــای خود 
میتوان در مورد چگونگی استحاله 

آن نیز استدالل کرد.
از طرف دیگر شکل استحاله یافته 
و انتزاعی القاعده در آنچه که به آن 
" حکومت اسالمی" و یا "داعش" 
گفته می شود ظاهر شده است 
که بال فاصله پس از اشغال بخش 
هایی از ســرزمین های عراق و 
ســوریه و مدت کوتاهی پس از 
اعــالم موجودیت با اولین تغییر 
نام، اولین استحاله را نیز پذیرفت. 
"دولت اســالمی سوریه، عراق و 
شــامات" با واکنشی مواجه شد 
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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 

 تحویل رایگان دارو
 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

<< در راه کاخ سفید... 

5600 - Upper Lachine 
NDG    QC   H4A - 2A7 

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

دومین3شنبه 

هر ماه

شرکت حمل و نقل بین املللی 
LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل:   هوایی، دریا یی و زمینی

سرویس هوایی به شیراز، تبریز، تهران، 
اصفهان،کرمانشاه و مشهد

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

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

نرخ های ویژه 

برای اضافه 

بار هوایی 

مسافران

صادرات کاالهاواردات و حمل برای سرویس کامل 

 کانترتاپ برای حمام 
و آشپزخانه رویایی شما

________________

 به بهایی باورنکردنی 
<< برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین  امروز 
با ما متاس بگیرید: 

514-952-7400
514-694-9692

برترین و مرغوب ترین سنگ های گرانیت

سنگ های گرانیت، کوارتز
WWW.GRANITEISLAND.CA 

آنتونی زورکر )بی بی سی(
کمتر از پنج مــاه دیگر احتماال 
هیالری کلینتون آسوده در کاخ 
ســفید خوابیده. امــا در دو ماه 
آینده، تا 8 نوامبر که روز انتخابات 
اســت، قاعدتا شــب ها از فکر و 
خیال اینکــه اتفاقی بیافتد و به 
درست  نرسد،  ریاست جمهوری 

نمی خوابد!
بعضی نظرسنجی ها نشان می دهد 
خانم کلینتــون اندکی از دونالد 
ترامپ پیش است. در بعضی دیگر 

دو نامزد شانه به شانه اند. 
انتخابــات  شــکل  البتــه 
نفع  به  آمریکا  ریاست جمهوری 
خانم کلینتون اســت، اما فاصله 
آقای ترامپ طوری است که هنوز 

می تواند برنده انتخابات شود.
برخی فشــردگی رقابت را نشانه 
می دانند،  کلینتون  خانم  ضعف 
نشــانه جذابیت  برخی دیگــر 
نامتعارف آقای ترامپ. هر کدام 
باشــد، واقعیت این اســت که 
جمهوری خواه ها همچنان با کمی 
باد موافق می توانند به کاخ سفید 

برگردند.
در این گزارش پنج سناریو طرح 
می کنیم که هریک می تواند به 
بی خوابی مزمن خانم کلینتون از 

فردای انتخابات بیانجامد.
•

رویدادهای پیش بینی نشده
بعضی چیزها دست سیاست مدار 

است: 
پیامی کــه به مــردم می دهد، 
البته  سازمان دهی هوادارانش، و 
کارزار تبلیغاتی اش. اما چیزهایی 
هم هست که دست سیاست مدار 
همه  کــه  حوادثــی  نیســت؛ 

محاسبات را به هم می زند.
نگرانی  بزرگ تریــن  احتمــاال 
خانم کلینتــون در دو ماه مانده 
به رأی گیری همین اســت که 
حادثــه ای خــارج از کنترل او و 

تیمش پیش بیاد.
یک نمونه بحران اقتصادی است. 
نظرسنجی ها نشان می دهد که 
موقعیت خانم کلینتون مستقیما 
به اطمینان آمریکایی ها به وضع 
اقتصادی ربــط دارد. اگر اقتصاد 
ســقوط کند، ممکن است همه 
امیدهای هیالری کلینتون نیز به 

باد برود.
یک نمونه دیگر حمله تروریستی 
در خاک آمریکاست. البته بسیاری 
معتقدند واکنــش آقای ترامپ 
به تیراندازی در اورالندو )در ماه 

ژوئن( خوب نبــود، اما نمی توان 
منکر شد که حمله ای که پارسال 
در پاریــس رخ داد، در انتخابات 
داخلــی حــزب جمهوری خواه 
بــه نفع آقای ترامپ تمام شــد. 
حادثه ای مشــابه - با ابعاد بزرگ 
- در آمریکا می تواند نظر بسیاری 
آمریکایی ها را در مورد اینکه کدام 
نامــزد بــرای فرماندهی کل قوا 

مناسب تر است عوض کند.
جز اینها بالیای طبیعی هم هست 
- و اینکه دولت چگونه بحران را 

مدیریت کند. 
مثال توفان سندی )سال 2012( 
موقعیت بــاراک اوبامــا را بهتر 
کرد، امــا توفان کاترینا )ســال 
2005( وجهــه جــورج بوش و 
جمهوری خواهان را کامال خراب 
کرد. اگر در این دو ماه باقی مانده 
فاجعه ای از این دست رخ دهد، 
معلوم نیست افکارعمومی به کدام 

سو برود.
کابوس کلینتــون: هرکس فیلم 
ترسناک دیده باشد می داند که 
ترســناک ترین هیوال آنی است 
کــه دیده نمی شــود. در چرخه 
انتخاباتی آمریکا هم "شــگفتی 
اکتبر" آن هیوالی نادیده اســت 
که خواب هر سیاســت مداری را 

آشفته می کند.
•

افشای 'مدرک جرم'
وقتــی هیالری کلینتــون وزیر 
خارجه بود، ماجرای استفاده اش 
از ایمیل شخصی و گزارش هایی 
که در مورد کمک مالی خارجی ها 
به بنیاد کلینتون منتشــر شد، 
صداقت و قابل اعتماد بودنش را تا 

حدی زیر سؤال برد.
آنچه تا کنون در مــورد این دو 
ماجرا افشا شده، مایه شرمندگی 
خانــم کلینتون بــوده - به ویژه 
اف.بی .آی در  ادامه دار  تحقیقات 
مورد ایمیل هایش. اما بدیهی است 
که هیچ کدام ضربه کاری به اعتبار 
او به عنوان نامزد ریاست جمهوری 

وارد نکرده.
اما اگر اطالعات دیگری افشا شود 

چه؟ 
'مدرک جرمی' که حتی حامیانش 

هم نتوانند نادیده بگیرند؟ 
تا این لحظه این قــدر می دانیم 
کــه اف. بی .آی حــدود 17000 
ایمیل روی سرور خانم کلینتون 
پیدا کرده، اسنادی که تیم خانم 
کلینتون به دولــت ارایه نکرده 
بودنــد. وزارت خارجه همچنان 

دارد ایــن ایمیل ها را بررســی 
می کند و احتماال تا آخر ماه اکتبر 

منتشر می کند.
جز این، خطــر ویکی لیکس هم 
هســت. جولیان آســانژ چندی 
پیش اشاره کرده بود که اسنادی 
مرتبط با خانم کلینتون ممکن 
اســت پیش از انتخابات بیرون 
بیاد - از جملــه مکاتبات حزب 

دموکرات که هک شده بود.
همه اینها فعــال در حد عالمت 
سؤال است. و نامزدهای انتخابات 

از عالمت سؤال بیزارند.
'مــدرک جرم'  کابوس کلینتون: 
در داستان های جنایی زیاد پیدا 
می شــود، اما در ســطوح باالی 
سیاســت کم اســت. مخالفان 
هیالری کلینتون نزدیک ســی 
سال است در تالشند آن مدرک 
کلیدی که جرمی را قطعی می کند 
بیابند، اما به نتیجه نمی رسد. تنها 
کسی که می داند این بار هم بخت 
یار خانم کلینتون خواهد بود یا نه، 

خودش است.
•

ترامپی های خجالتی
پــس از قطعــی شــدن نامزد 
دموکرات هــا در ماه ژوئیه، خانم 
کلینتون آرام آرام در نظرسنجی ها 
از رقیب جمهوری خواه پیش افتاد 
- به ویژه در ایالت های حساس که 

فاصله اش بیشتر است.
امــا این روزها به نظر می رســد 
دونالد ترامــپ دارد فاصله را کم 
می کند. بســیاری نظرسنجی ها 
حکایت از نزدیکی رقابت دارند، 
و چندتایی حتی آقای ترامپ را 

پیش می دانند.
اگر ارقام تا روز انتخابات همین قدر 
نزدیک بماند، این احتمال وجود 
دارد که نظرسنجی ها رأی آقای 
ترامپ را کمتر از آنچه واقعا هست 
نشان داده باشند و او برنده شود. 
فعلی  نظرسنجی  الگوهای  مثال 
مردان  مشــارکت  است  ممکن 
گرفته  را دست کم  سفیدپوست 
باشند - که در رأی آقای ترامپ 

بسیار مهم است.
احتمال دیگر این است که برخی 
پاســخ دهندگان به نظرسنجی، 
دل شان نخواهد یا روی شان نشود 

بگویند به ترامپ رأی می دهند. 
پدیده ای شبیه این سال 1992 
در بریتانیــا رخ داد. آن ســال 
عامل  خجالتی"  "محافظه کاران 

پیــروزی و انتخاب مجدد 
جان میجر شدند.

سناریو که 
می تواند رؤیای 

کلینتون را به 
کابوس تبدیل کند

سناریو که 
می تواند رؤیای 

کلینتون را به 
کابوس تبدیل کند

5
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به کالهبرداری های مالیاتی پایان دهید!درخواست آکسفام از گروه 20: 
شــهریور -به درخواســت  جابه جایی سودهای مالی به اجرا با کالهبرداری هــای مالیاتی و باید اقدامات بیشتری برای مقابله بی عدالتی، کشورهای گروه 20 ریشه کن کردن فقر، گرسنگی و »آکسفام«، بنیاد بین المللی برای 13 

ســران گروه 20 20 اعالم شــده است. اجالس آستانه اجالس کشورهای گروه درخواســت بنیاد »آکسفام« در به گزارش خبرگزاری آلمان، این در آوردند.

)4 و 5 سپتامبر( در شهر هانگژو در روزهای 14 و 15 شــهریور 
سخنگوی چین برگزار  شد. کالینســکی،  چندملیتی از پرداخت مالیات، از دالر به دلیل اجتناب شرکت های توسعه دســت کم 100 میلیارد »هر سال کشــورهای در حال »آکســفام« در این بــاره گفت: یورن 

از این رو »آکســفام« خواستار 135 میلیارد دالر است.«کمک به توسعه کشورها هر سال کالینسکی افزود: »در مقابل مبلغ دست می دهند.«

برقراری  برای  عدالت در پرداخت مالیات ها شده اصالحات جهانی 
بریتانیا بنیاد »آکسفام« در سال 1942 خود را پرداخته اند.به چه میزانی و در کجا مالیات چه کشورهایی سود داشته اند و که شــرکت های چندملیتی در روشن اعالم شــود و آورده شود آینده باید بیالن مالی به شکلی این نهاد بین المللی گفته است در است. آکســفورد  دانشگاه  دانشگاهیان تأسیس شد.توســط فعــاالن اجتماعــی و در 

جهــــان...

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

کلینتــون:  کابــوس 
چهــار ســال پیش همه 
جمهوری خواهــان، از میــت 
رامنی که نامزد ریاست جمهوری 
بــود تا پاییــن، معتقــد بودند 
کم  را  رأی شــان  نظرسنجی ها 

نشان می دهند. فردای انتخابات 
معلوم شد نظرسنجی ها عموما 
دقیق بوده و باراک اوباما راحت 
برنده شده. اما بعد از آن چند بار، 
در چند رخداد مهم، نظرسنجی ها 

کامال اشتباه کرده اند: 

در کانــادا، در بریتانیا و چندین 
رقابــت مقدماتــی انتخابــات 
ریاست جمهوری آمریکا. بنابراین 
غیرقابل تصور نیست که این بار 

هم نظرسنجی ها اشتباه باشند.
•

هکرهای انتخابات
ماه پیش آقای ترامپ هشدار داد 
که ممکن است انتخابات را علیه 
او دستکاری کنند. ابراز نگرانی او 
البته از اتهام هایی مبهم در مورد 
رأی گیری  در  تخلــف  احتمال 

فراتر نرفت. در سوی دیگر، خانم 
کلینتون هم نگران روز انتخابات 
اســت، امــا منبــع نگرانی اش 

خرابکاری هکرهاست.
او هفته گذشــته هک شــدن 
ایمیل های حزب دموکرات را با 

کرد.  مقایسه  واترگیت  ماجرای 
اما واقعیت این اســت که نظام 
انتخاباتی آمریکا ممکن اســت 
با خطــری جدی تر از ســرقت 

مکاتبات روبرو باشد.
•

ایران »رکورد دار« حوادث کارگری 

در جهان است
تسنیم: رییس کانون کارگران 

ســاختمانی کشور می گوید 

حوادث  »رکــورد دار«  ایران 

کارگری در جهان اســت و 

در سال 1394 بر اثر حوادث 

ساختمانی هزار و 200 کارگر 

جان خود را از دست دادند.

اکبر شــوکت اعــالم کرده 

و افــزود ســهم کارگــران 

ساختمانی از حوادث کارگری 

در ایــران بیش از 50 درصد 
است.

وی افزوده اســت از دو هزار 

کارگری که سال 94 در ایران 

جان باختند٬ 1200 نفر آنها 

کارگر ساختمانی بودند.

او همچنیــن از اینکه حدود 

یــک میلیــون و 400 هزار 

کارگر ســاختمانی در ایران٬ 

مناسبی  شــغلی«  »امنیت 

کرده  تاســف  اظهار  ندارند٬ 
است.

به گفته آقای شوکت در حال 

حاضر یک میلیــون و 100 

هزار نفر و 800 هزار خانواده 

ساختمانی  کارگران  جامعه 

تحت پوشش بیمه قرار دارند 

و تالش ها بــرای بیمه 300 

هزار کارگر دیگر ادامه دارد.

رییــس کانــون کارگــران 

همچنین  کشور  ساختمانی 

اعالم کــرده کــه » ایران با 

15هزار حادثه دیده کارگری 

در دنیا رکورددار است«.

این مقام مسئول اضافه کرده 

اســت: »باید بیمه کارگری 

و افزایــش تعهــدات در آن 

بیشتر شود٬ چرا که متأسفانه 

آســیب  حوادث  این گونــه 

اجتماعی ایجاد می کند«.

براساس اعالم دبیرکل کانون 

عالی شــوراهای اسالمی کار 

کارگران  درصــد  ایران، 70 

ایرانی در سال 1393 زیرخط 

فقر قرار داشته اند.

رحمت الله پورموسی، در آن 

زمان یکــی از تبعات کمبود 

دستمزد کارگران در ایران را 

اعالم  کاری  حوادث  افزایش 

کرده و گفته بود که در سال 

1392 بیش از 1990 کارگر 

جان خود را از دست دادند.

او افــزوده اســت: »یکی از 

عواملی که باعث بروز مشکل 

بــرای کارگــران می شــود 

خستگی ناشــی از کار زیاد 
است«.

هشــتم آذرماه سال 93 نیز 

معاون  هفده تــن،  حســن 

روابط کار وزارت تعاون، کار 

و رفــاه اجتماعی اعالم کرده 

که ســاالنه 30 هزار میلیارد 

تومان بابت جبران آثار ناشی 

از حوادث کار در ایران هزینه 
می شود.

آقای هفده تن گفته که ایران 

از لحاظ ایمنی در بین 189 

کشــور جهان،  رتبه 107 را 
دارد.

بر اســاس اعــالم مقام های 

مســئول در ایران، در حال 

و  بیماری های شغلی  حاضر 

حوادث ناشی از کار سالیانه 

بیش از دو درصد رشد تولید 

ناخالص ملی ایران را می بلعد.

یونیسف: جنگ ۲۸ میلیون کودک را آواره 
کرده است

صندوق کودکان ملل متحد در 
تازه ترین گزارش خود، می گوید 
بیش از 28 میلیــون کودک در 
سراسر جهان، در نتیجه جنگ ها 
و کشمکش های موجود آواره شده  
و تن به خطر قتل، غرق شــدن، 

مرگ، تجاوز و قاچاق داده اند.
در گــزارش 16 شــهریور مــاه 
یونیسف با عنوان »برکنده شده: 
بحــران رو به فزونی ناشــی از 
کــودکان مهاجــر و پناهجو«، 
تصویری هشدارآمیز از وضعیت 
میلیون ها کودک و خانواده های 
آن ها داده شــده است. کسانی 
که در نتیجه جنگ و تنش های 
مسلحانه، ترجیح داده اند هر خطر 
دیگری را پذیرفته و راه آوارگی در 

پیش گیرند.
بنا بــر این گــزارش نزدیک به 
50میلیون کودک به دلیل جنگ 
و بحران از محل سکونت خود به 
نقاط دیگر جابه جا شــده  یا نقل 
مــکان کرده اند. بیــش از نیمی 
از این شــمار، 28 میلیون نفر، 
دختران و پسرانی هستند که به 
دلیل خطرات بیش از حد، آواره 

شده اند.
در عیــن حال شــمار کودکانی 
کــه بــه تنهایــی از مرزهــای 
کشــورهای خود می گذرند نیز 
رو به فزونی ست؛ در سال 2015 
میــالدی بیــش از 100 هــزار 
کودک تنها، در 78 کشور جهان 
درخواست پناهندگی کرده اند. به 
گفته شبکه اطالع رسانی سازمان 
ملل، این شمار سه برابر بیشتر از 

سال 2014 میالدی ست.
ترکیه  جغرافیایــی،  منظــر  از 
و  پناهجویان  شــمار  بیشترین 
احتماال بیشترین شمار کودکان 
پناهجو در جهان را در خود جای 
داده است. با در نظر گرفتن شمار 
درصدی پناهجویــان در مقابل 
جمعیت ساکن در کشور، لبنان 
بیشــترین شــمار آوارگان را در 

برگرفته است، از هر پنج نفری که 
ساکن این کشور هستند، یک نفر 

پناهجو است.
ایران نیــز همچنــان در میان 
کشــورهایی بــا شــمار باالی 
کودکان پناهجو قــرار دارد که 
تقریبا اکثریت قریب به اتفاق آنها 

افغانستانی هستند.
ســوریه و افغانســتان، در سال 
صــدر  در  میــالدی،   2015
کشورهای آسیایی با شمار باالی 
پناهجویــان، تقریبا نیمی از هر 
گروه ســنی باال و زیر 18 سال، 
قــرار دارند. در حالی که شــمار 
بیشتری از پناهجویان پاکستانی 

کم تر از 18 سال سن دارند.
سوریه به تنهایی نزدیک به پنج 
میلیون آواره در خارج از مرزهای 
خود دارد که به گفته یونیســف 
نیمی از کودکان پناهجوی سوری 
در کشورهای همســایه ساکن 
شــده اند. کودکان آواره سوری، 
داخل و خارج از آن کشور تحت 
آزارهای مختلفی قرار گرفته اند: 
»به کارگیری در نیروهای مسلح، 
ازدواج در سن کودکی یا بدترین 
سوءاستفاده های کاری« از جمله 
این آزار و اذیت ها عنوان شده اند.

بــه گفتــه یونیســف، جنگ و 
بحران های مســلحانه مهم ترین 
دلیــل ایــن شــمار از آوارگان 

کشورهای نام برده شده است.
در گزارش یونیسف در مورد سال 

2015 میــالدی، گفته 
می شــود که در مجموع 
بیــش از 20 میلیون نفر 
در پی بحران های آســیا، 
آواره شده اند؛ 6.6 میلیون 
نفر در سوریه، 3.3 میلیون 
میلیــون   2.5 عــراق،  در 
نفــر در یمن. افغانســتان، 
ترکیه، میانمار و هند نیز در 
جایگاه های بعدی قرار دارند. 
متحد  ملل  کودکان  صندوق 
می گوید تقریبا 90 درصد کل 
در  آسیایی، جایی  پناهجویان 
خود قاره آســیا اسکان مجدد 

پیدا کرده اند.
کل  ســوم  یــک  کــودکان، 
پناهجویانی را تشکیل داده اند که 
در هفت ماهه اول سال 2016 به 
اروپا رفته اند: از جمله از سوریه، 
عراق، ایران یا افغانستان. در قاره 
آسیا، ایرانیان 3 درصد جمعیت 
پناهجویان قایق سوار، که به یونان 

رسیده اند، را تشکیل می دهند.
یونیسف در عین حال در گزارش 
خود تاکید کــرده که مهاجرت 
می تواند بخت ها و موقعیت هایی 
برای ایجاد یک زندگی را نیز به 
پناهجویان ارائه کند. به گفته این 
نهاد بین المللی، کودکان آواره ای 
که مدارک قانونی ندارند، بیشتر 
در معرض تهدید و دسترسی پیدا 
نکردن به امکاناتی مانند آموزش و 

بهداشت قرار می گیرند.
•

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

در فعالیت های اجتماعی:     ما رقیب هم نیستیم؛ ما مکمل یکدیگریم!
کپی برداری   باعث تضعیف کامیونیتی است!   پدیده های نو بیاوریم. 

PARTICIPATE  in our
COMMUNITY
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کانادا... 
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

BASIC ENGLISH
REGISTRATION INFORMATION

MORNING BASIC ENGLISH: 

TIME:        8:00am to 2:00 p.m.  
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

آیا کانادا می خواهد همچنان سرزمینی برای 
مهاجران باقی بماند؟

ایرانتو: این واقعیتی انکار 
ناپذیر است که کانادا با 
مشکل جمعیت مواجه 
بوده و در سالهای آینده 
نیاز به جذب مهاجران 
زیادی دارد تا بتواند از 
کاهش جمعیت اجتناب 
نمایــد. خیلی ســاده 
نــوزادان کافی  "تعداد 

نیست". 
پس از جنگ جهانی دوم تا مدتها 
تعداد نــوزادان کانادایی کافی و 
حتی زیاد بود، اما این روند پس 
مدتی معکوس گردید و از سال 
1971 نرخ تولــد در کانادا نمی 
تواند حتی جمعیت کشور را ثابت 

نگاه دارد. 
آژانس "آمار کانادا" مشکل را به 

این شکل تشریح می کند: 
پدر پدربزرگ های ما یکی از هفت 
فرزند خانواده بودند، مادر بزرگهای 
ما یکی از چهار نفر، و شما یکی از 
سه نفر- اکنون شما معموال یک یا دو 

فرزند بیشتر ندارید! 
در بیان آماری یعنی نرخ باروری 
به 1.6 فرزند برای هر زن کاهش 
یافته است. طی یک قرن و نیم 
گذشــته، کانادا از کشــوری با 
نرخ بــاروری باال و خانواده هایی 
پرفرزند به کشوری با مشخصاتی 
متضاد تبدیل گردیده است. در 
چهل سال گذشته نرخ باروری در 
کانادا همیشه کمتر از نرخ 2.1 

فرزند برای هر زن بوده، نرخی که 
برای حفظ تعداد جمعیت الزم 

می باشد. 
کارشناســان و مشــاوران امور 
مهاجرت تاکید مــی کنند این 
ارقام نیاز کانادا به مهاجران اثبات 
کرده و موضوع تنها تصمیم گیری 

در مورد تعداد آنها می باشد. 
اکنون دولت با برگزاری جلسات 
مشورتی در سراسر کشور تالش 
مــی کند این رقم را مشــخص 
نماید. یکی از مقامات رســمی 
در این مورد بــه روزنامه گلوب 
اند میل گفته وزیر مهاجرت در 
این جلسات نظرات بسیاری در 
حمایت از افزایش تعداد مهاجران 

شنیده است.
کانادا از سال 2001 به این سو هر 
سال بین 221 هزار تا 262 هزار 

نفر مهاجر را پذیرفته است. 
امسال این تعداد مابین 280 هزار 
تا 305 هزار نفر برنامه ریزی شده، 
که البته بخشی از آن مربوط به 
تعهد دولت در اسکان پناهجویان 

ســوری در کاناداست. 
تاکنون سی هزار نفر از 
آنها وارد کانادا شده اند. 
نکتــه اینکه نتایج یک 
نظرســنجی نشان می 
دهد که 39 درصد مردم 
می خواهند دولت سال 
کمتری  تعــداد  آینده 
مهاجــر را بپذیــرد در 
حالیکه 37 درصد از آنها خواهان 
عدم تغییــر در تعداد مهاجرین 
هستند و 16 درصد هم معتقدند 

این تعداد باید افزایش یابد. 
در  فعلــی،  لیبــرال  دولــت 
مبارزات انتخاباتی سال گذشته 
پیشــنهادهای متعــددی برای 
بهبود امر مهاجــرت ارائه کرد. 
از جملــه آنــان افزایش بودجه 
حمایتی مهاجرین، تعهد به کنار 
هم زیســتن افراد خانواده و ارائه 
خمات پزشکی به نوآمدگان می 
باشد. نیازهای جمعیتی کانادا این 
فرضیه را که پذیرش مهاجران در 
این کشور همچنان ادامه خواهد 
یافــت را تقویت می کند. دولت 
فعلی هم تعــداد مهاجران را در 
سال جاری افزایش داده و دیدگاه 
مثبت خود را نسبت به مهاجرت 
نشان داده، اما ما نمی دانیم که 
پس از پایان مرحله مشــورتی 
فعلی چند نفــر مهاجر پذیرفته 

خواهند شد.
•

که نمی توانست پیش بینی کند 
و خیلــی زود خود را محصور در 
سرزمین هایی یافت که مدعی 

اعالم خالفت در آن بود.
در این فرآیند چندین پدیده 

مشاهده می شود:

• اول، اینکه به مفهوم و اندیشه 
"جهــاد" به عنــوان یک مقوله 
بنیادین اســالمی لطمه جبران 
ناپذیری وارد آمد و "جهادیسم" 
به قرینه و معادل "تروریســم" 
تبدیل شده است. خود این پدیده 
موجب بروز و گســترش اسالم 
هراسی شــد و البته رویدادهایی 
کــه روزانه در نقاط مختلف دنیا 
مشــاهده می شود نیز همچنان 
در جهت تشدید اسالم هراسی 
عمل کرده و مــی کند. حوادث 
تروریســتی اروپــای غربــی از 
واضح ترین مــوارد در این مقوله 

بشمار می آیند.
• دوم اینکه، مسلمانان در اغلب 
نقاط دنیا زیر ذره بین دستگاههای 
امنیتی قرارگرفتند. از موارد بارز 
این پدیده می تــوان به حیات 
روزمره مسلمانان مهاجر به سایر 
کشور ها اشاره کرد که مورد ظن و 
بدگمانی اطرافیان و دستگاههای 
دولتی مسئول تامین امنیت قرار 
دارند. همسایه به همسایه بدبین 
شــده و چهره رحمانی اســالم، 

آنچنان که وعده داده می شــد، 
در بسیاری موارد با تصویری که 
به خون و دود انفجار آلوده است 
و یا با تصویری از سرهای بریده 
به شمشــیر "داعش" جایگزین 

گردیده است.
در جهت فــرار از بار منفی این 
پدیده و در پاره ای موارد به عنوان 
اثبــات متفاوت بــودن و تبری 
جستن از افراطی گری تروریسم، 
و یا به منظور ایجاد یک مجموعه 
حامی و سپر حفاظتی، بسیاری 
از مسلمانان از دین خارج شدند 
و به ادیان دیگری پیوستند. این 
نتیجه دقیقا برعکس آن چیزی 
بود که اسالم پیش بینی می کرد 
که "افواج" مردم به سمت اسالم 

گرایش پیدا خواهند کرد.
• در داخل جهان اسالم، وضعیت 
دیگری حاکم شــد. صرف نظر 
از دو شــاخه اصلی اســالم اهل 
تسنن و اســالم شیعی، خطوط 
گســل شــاخه های فرعی تر بر 
مبنای نژاد و باور دینی و سلیقه 
سیاســی هر روز پررنگ تر شد 
و در واقــع موجب تفرقه هرچه 
بیشتر گروه هایی گردید که در 
گذشته ای نه چندان دور ادعای 
"امت واحده" داشــتند. در این 
میان برخی از گروه های مذهبی 
با تروریست ها و به طور مشخص 

داعش و داعشیان همدلی کردند 
و برخی دیگر به القاعده نزدیک 
شدند در حالیکه برخی گروههای 
قومی مانند ایزدی های ُکرد از دم 
شمشیر داعش عبور داده شدند 
تا داعشــی های وحشی بتوانند 
احکام فقه تکفیری خود را بر آنان 
آزمون کنند و سایر مسلمانان را 
که سر در برابرشان خم نکرده اند 
تهدید به مرگ و بردگی کنند و 
در اسارت بر جان و مال و ناموس 

آنان سلطه یابند.
در خاور میانه 

در کشور های اسالمی خاورمیانه 
حکومت های ســرکوبگر و ضد 
آزادی نه تنها نتوانستند در جهت 
تصحیح و اصالح تصویر مخدوش 
شده باور های دینی کاری کنند 
بلکه بر عکس با تهییج احساسات 
و تحریک باور های مردم به جنگ 
و خونریزی با دشمنان سیاسی 
خود پرداختــن و ابعاد دیگری 
از "جنگ اســالم با اسالم" را به 
صحنه نمایش آوردنــد. در این 
راستا یمن با یمن جنگید تا راه 

برای جنگی بزرگ تر باز شود.
ســوریه بــا ســوریه جنگید تا 
مستمسک الزم برای ورود عناصر 
حکومت اسالمی و القاعده فراهم 
شــود. جنگی که در آن القاعده، 
داعــش، حوثی ها، ســنی ها، 

عربســتان و موتلفینش، ایران، 
بریتانیا، آمریکا، روسیه، چین و 
سازمان ملل متحد با هم و هم بر 
علیه هم می جنگند و در زمانی 
کمتر از دو سال ده هزار نفر را از 
هر سمت و سویی که توانسته اند 

کشته اند.
جنگی که در آن قوانین جنگی 
رعایت نمی شود، قوانین انسانی 
جنگ رعایت نمی شود و خط و 
مرزی بین رزمنده و غیر رزمنده 
وجود نــدارد. اصوال مشــخص 
نیست گروه بندی ها و یار گیری ها 
چگونه است و چه گروهی از چه 
طریقی اسلحه و مهمات دریافت 
می کند و یا اینکه داراالســالم 
کجا است و دارالکفر کجای این 

سرزمین جنگ زده جای دارد.
ســـوریه 

ســوریه نمونه بســیار پیچیده 
دیگری اســت که درآن بیش از 
سیصد هزار نفر در مدت پنج سال 
کشته شده و میلیون ها نفر آواره 
شهر و دیار خود شده اند. ارزش 
انسان از خاکستر کمتر است و در 
حالی که رژیم بشار اسد در باره 
سواحل توریستی خود تبلیغ می 
کند انسان ها در خاک میلولند و 

از خون همدیگر می نوشند.
پانزده سال گذشت 

پانــزده ســال پــس از یازدهم 
ســپتامبر به نظر می رســد نه 
تنهــا قدرت هــای بــزرگ دنیا 
که در حال چالش مســتقیم با 
گروههای جهادی هستند نمی 
توانند از طریق جنگ و بمباران 
به پدیده شــوم تروریسم خاتمه 
دهند، دولت های مدعی اســالم 

نیز نمی توانند بین حیطه مذهب 
و تروریسم خط کشی مشخصی 

داشته باشند.
در آخرین دعوا برای کسب قدرت 
می بینیم که دو رژیم سر دمدار 
اســالم در فاصلــه ای نه چندان 
دور از هــم چنان بر طبل جنگ 
می کوبند که گویی همین فردا 
قرار اســت نیروهای نظامی را به 
جبهه های جنگ اعزام کنند. یکی 
دیگــری را "مجوس" می خواند 
و آن یک اولی را "شجره خبیثه 

ملعونه" خطاب می کند.
برای اینکه احساســات مردم در 
اوج خصومت تقویت شود ناگهان 
بیادشــان می آید که به کشته 
شدگان حادثه منا کمک رسانی 
نشده و "ّآب به لبان تشنه آنها" 

نرسانده اند تا "شهید" شوند. 
همین اشاره برای شیعیان زنده 
کننده حادثه عاشــورا و لبهای 
تشنه امام حسین است و حاضرند 
بخاطر امام حســین نه تنها سر 
دشــمن را با شمشیر از تن جدا 
کنند بلکه حاضرند قمه بر ســر 
خــود بزنند و بــا خودنابودی و 
خودآزاری احساسات بر انگیخته 

خود را آرام کنند. 
یکی آن دیگری را برای خادمی 
حرمین شــریفین مشروع نمی 
داند و همان مســیری را دوباره 
می پیماید که برای مدت بیست 
سال رابطه بین دوکشور را از آغاز 
انقالب اسالمی در ایران تیره کرد. 
آیا اینها زمینه ســاز دعوت عام 
برای "جهاد" بر علیه "وهابیت" 
نیست؟ آیا اینها دعوت به تبدیل 
خلیج فارس بــه "دریای خون" 

نیست؟ و آیا اینها نزول باورهای 
دینــی و تقلیل اعتقاد به "جهاد 
فی سبیل الله" به حد تروریسم 

نیست؟
تغیـیر  گفتمـان

از دیدگاه رئالیسم در علم سیاست 
در هر دو سو استفاده ماکیاولیستی 
از احساســات و باورهای دینی 
مردم صورت میگیرد و هدف از 
آن فقط تحکیم قدرت حکومتی 

است و ال غیر. 
جهان با بحران امنیتی عظیمی 
روبرو اســت. یک طــرف طرف 
تحریک می کنــد و طرف دیگر 
واکنش نا متناســب نشان می 
دهد و هر دو طرف از احساسات 
مردم استفاده می کنند و به ترس 
آفرینی مبادرت می ورزند. جوامع 
مذهبی در اغلب مــوارد بجای 
متوسل  تروریسم  به  "سیاست" 

می شوند.
ایــن گفتمان و ایــن دور باطل 
خشــونت بایــد تغییــر کند و 
کشورهای اسالمی برای سالمت 
جامعه نیازمنــد تغییر گفتمان 
سیاسی در ســطح جامعه بین 
المللی هســتند تا کشــور های 
غربــی را از موضع واکنشــی به 
ســمت و ســوی همکاری بین 
المللی و تامین دو سویه امنیت 
و منافع دعوت کنند. در این میان 
رهبران مذهبی و مردان سیاست 
مسئولیتی برابر اما جداگانه دارند.

----------------------------
* جلیل روشــندل استاد علوم 
سیاسی در دانشگاه ایالتی شرق 

کارولینای شمالی

11 سپتامبر ...   << ادامه از صفحه: 7



11 11PAIVAND: Vol. 23  no.1284  Sep. 15, 2016             since 1993   www.paivand.ca سال 23 شماره   1284 25 شهریور 1395 

محیط زیست... 

                    

                                                
 

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 

 

 

 خدمات کفن و دفن »ماندنی«
تشریفات کفن و دفن به طریقه اسالمی

غسل و مناز میت
Legal formalities
Funeral pre-arrangements
Facilities:  visitation halls
Personalized outdoor ceremonies
Ceremonies at alternative facilities 
(home, golf club, etc.)
Professional grief support 
   services for families and individuals
Grief conferences in different surroundings
advice and referral services  (notary, legal formalities, psychological...)

Tel: 514-970-3046
w w w . p a i v a n d . c a
یکم و پانزدهم ماه     را بر روی سایت بخوانید 

۸۰ هزار میلیارد تومان خسارت سالیانه 
آلودگی هوا برای ایران

بر اساس گزارش جدید بانک 
ساالنه  هوا  آلودگی  جهانی، 
بیش از 5/5 میلیون کشته و 
بیش از 5 تریلیون دالر هزینه 
برای اقتصاد جهانی به همراه 

دارد.   
این گــزارش با اشــاره به این که 
آلودگی هوا روند رشد کشورهای 
در حال توســعه را کند می کند، 
خطرات ناشــی از آلودگی هوا بر 
سالمتی را در کشورهای در حال 
توسعه بیشتر از کشورهای توسعه 

یافته ارزیابی کرده است.  
بر اســاس این گزارش، کشــور 
چین بیشترین ضرر را از ناحیه 
آلودگی هوا متحمل شــده و در 
ســال 2013 رقمی معادل 10 
درصــد از تولید ناخالص داخلی 
این کشــور هزینه آلودگی هوا 
گشته اســت.  کشورهای هند و 
سریالنکا به ترتیب 7/69% و %8 
از تولید ناخالصــی خود را، طی 
ســال 2013، صرف هزینه های 

ناشی از آلودگی هوا کرده اند.
گــزارش بانک جهانی همچنین 
این هزینه را بــرای ایران حدود 
2/3 درصد تولید ناخالص داخلی 
برآورد کرده است. از سویی ایران 
بر اساس ســال معیار 2013، با 
997 میلیارد دالر تولید ناخالص 

داخلی دارد.  
به گزارش شرکت کنترل کیفیت 
هــوای تهران،  بدین ترتیب رقم 
هزینه کشورمان در آلودگی هوا 
بر اســاس قیمت دالر فعلی، 80 
هزار میلیارد تومان در هر ســال 
است.  بر اســاس گزارش بانک 
جهانی، مرگ و میر زودرس ناشی 
از آلودگی هوا در ایران نیز در طی 
دو دهه گذشــته رشد کرده و از 
17 هزار نفر در ســال 1990 به 
بیــش از 21 هزار نفر در ســال 
2013 رسیده اســت.  آلودگی 
هوا برای کشورهای توسعه یافته 
نیز کم هزینه نیست و ساالنه ده 
 ها میلیارد دالر در این کشــورها 
صرف هزینــه تعطیلی روزهای 
کاری و هزینه  های پیشگیری از 
مرگ و میــر زودرس می  گردد. 
بر اســاس این گزارش، آلودگی 
هوا بــرای ایاالت متحده آمریکا، 
بریتانیا و آلمان به ترتیب 45، 7.6 

و 18 میلیارد دالر هزینه ساالنه 
در بردارد.  کشور 400 هزار نفری 
ایسلند کم ترین میزان هزینه را 
بابت آلودگی هوا می پردازد )حدود 
3 میلیون دالر(   و این کشور بر 
اساس گزارش بانک جهانی پاک-
ترین هوای جهــان را دارد.بانک 
جهانی، بر اساس آمارهای سازمان 
بهداشــت جهانــی، در گزارش 
مفصل خود اعالم کرده که ساالنه 
5.5 میلیون مــورد مرگ و میر 
زودرس ناشی از آلودگی هوا است 
و این میزان معــادل یک مورد 
از هــر 10 مرگ و میر در جهان 

است.
بر اساس این گزارش، آلودگی هوا 
پس از سیگار، رژیم غذایی و چاقی 
چهارمین علت مرگ و میر زودرس 

در جهان است. 
آلودگــی هوا می توانــد منجر به 
بیمــاری  های تنفســی، ریوی، 
ناراحتی  های قلبی و ســرطان 
شود. این میزان شش برابر مرگ و 
میر ناشی از بیماری ماالریا است.  
ســازمان بانک جهانی بدون به 
حساب آوردن هزینه های درمانی 
برای معالجه بیماری های ناشی از 
آلودگی هوا، تخمین زده اســت 
اقتصاد جهانی در ســال 2013 
هزینه ای حدود 225 میلیارد دالر  
به دلیل مرگ و میرهای زودرس 
طــی روزهای کاری کــه در اثر 
آلودگی هوا تعطیل شده، متحمل 
گشته است. ولی این مقدار هزینه 
تخمین زده شــده هنگامی  که 
هزینه  های پیشــگیری از مرگ 
و میر زودرس نیز در نظر گرفته 
شود، به بیش از 5 تریلیون دالر 

افزایش می یابد. 
شایان ذکر است، منظور از هزینه  
های پیشــگیری از مرگ و میر 
زودرس هزینه  هایی اســت که 
مردم جهــت محافظت خود در 
برابر مرگ ناشــی از آلودگی هوا 

متحمل می  شوند. 
باید توجه داشــت هزینه  های 
ناشی از درمان بیماری های ناشی از 
آلودگی هوا در این محاسبات در 

نظر گرفته نشد.
به گزارش شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهــران، »هزینه اقتصادی 
ناشــی از آلودگی هوا«، خطراتی 

که آلودگی هوا بر سالمت می-
تواند داشته باشد در کشورهای 
در حال توسعه بیشترین میزان 

است. 
در سال 2013 حدود 93 درصد 
از میزان مرگ و میرها و بیماری -

های ناشی از آلودگی هوا در این 
کشــورها رخ داد، در جایی  که 
90درصد از جمعیت کشورها در 
معرض تراز باالیی از آالینده  های 

خطرناک قرار داشتند. 
بر اســاس گفته نویســندگان،  
»آلودگــی هوا تنهــا یک عامل 
تهدید کننده سالمت نیست بلکه 
یک عامل عقب کشاندن کشورها 
است. آلودگی هوا با افزایش میزان 
مرگ و میر و بــروز بیماری های 
متعدد منجر به کاهش کیفیت 
زندگی خواهد شــد. در نتیجه 
آلودگی هوا با کاهش نیروی کار، 
سطح درآمد، بازدهی و اقتصاد را 
در این کشورها کاهش می دهد.«
این مطالعه ارتباطی میان میزان 
توسعه اقتصادی جوامع و آلودگی 

هوا برقرار نمود. 
بین سال  های 1990 و 2013، 
با وجود توســعه اقتصــادی و 
پیشرفت های پزشکی کشورها،  
هزینه  های پیشگیری از مرگ و 
میر ناشی از آلودگی هوا دو برابر 
شد و  ضرر ناشی از دست دادن 
نیروی کارآمد به میزان 40 درصد 

افزایش یافت.
»امروزه آلودگــی هوا به صورت 
یک چالش عظیم در آمده است 
و از ســال 1990 میزان مواجهه 
با آلودگی هوا در اکثر کشــورها 
افزایش یافته اســت، این میزان 
مواجهه به ویژه در کشــورهای 
با جمعیــت متراکم و مناطق به 

ســرعت در حال رشد، از 
و  جنوبی  آســیای  جمله 
آسیای شرقی، به میزان قابل 
توجهی افزایش یافته است. « 
بر اساس این گزارش، در دو 
دهه گذشــته عامل آلودگی 
هوا از آلودگــی آب به مراتب 
کشنده  تر شــده است و آمار 
مرگ و میرهای زودرس ناشی 
از آن از ســال 1990 بدین سو 
به طور مداوم افزایش یافته است. 

)ایلنا(

ایـران: ثانیه های آخر آب های زیرزمینی
آب  در حوزه  ارقــام  و  مطلوبی آمار  وضعیت  حوزه نشــانگر  در  هم  چراکه  در نیست؛  و هم  زیرزمینی آب های ســطحی  آب هــای  روال و به نظر می رسد که اگر قرار شرایط آبی کشور ناگوار است حوزه  همین  به  شرایط  ادامه داشته باشد، در آینده ای باشد 

زیرزمینی وابســتگی دارد. که ایران 85 درصد به آب های گذشته و این در حالی است از مرز 120 میلیارد مترمکعب زیرزمینی دردشت های کشور آمار کســری مخــازن آب خواهد شد. بر اساس آخرین انتظار آب از کشورهای دیگر نه چندان دور ایران چشــم 

در سال 13۴۷  این  بر  پیدا تعداد امروز به بیش از 355 کشــور وجود داشت که این تنها 15 دشــت ممنوعه در عالوه  افزایش  ممنوعه  مرگ تدریجی آب های ایران کرده و این موضوع نیز بیانگر دشت 
است. )ایسنا(
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جمهوری اسالمی... 

RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

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

به نام خداوند بخشنده مهربان 
علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

عید حق و حقیقت عید نور و زندگی 
عید عدالت الهی عید صبر و استقامت 

عید ایثار و فداکاری عید امامت و والیت یعنی 

عید غدیرخم 
آغاز امامت موالی متقیان علی ابن ابیطالب 

)درود بی پایان پروردگار براو باد( 
بر تمامی شما عزیزان مبارك باد

---------------------------
بدین مناسبت جشن با شکوهی را تدارك دیده ایم 

که با حضور شما عزیزان با آن امام همام تجدید عهد نموده 
و به پیشگاه مقدس آقا امام زمان عج تبریك و تهنیت 

عرض می نماییم. 
 زمان دوشنبه 19 سپتامبر

از ساعت 7:30 لغایت 10:00 شب 
به صرف میوه و شیرینی و شام 

برنامه ها : • نماز جماعت • تالوت آیاتی از کالم الله مجید 
• سخنرانی شیخ صالح سیبویه • مداحی و 

•  سرودهای شاد والیت توسط مال محمد نذاربصری

مكان:
 210 st Jacques,  Lachine QC H8R 1E4 

تلفن های متاس:

514-366-1509    |    514-247-1732 
مركز اسالمی ایرانیان و مركز جهانی امام شیرازی 

فوریت های  مرکــز  رئیــس 
اجتماعی ســازمان بهزیستی 
کشــور، ناامیدی را مهم ترین 
علت خودکشی در جامعه اعالم 
کرده و خواســته که رسانه ها 
از جمله صدا و ســیما بیشتر 
پخش  نشــاط آور  برنامه های 

کنند.
حسین اسدبیگی گفته بیش 
از 90 درصد افرادی که دست 
به خودکشــی می زنند دچار 

اختالالت روانی هستند.
دهم سپتامبر به عنوان روز جهانی 
پیشگیری از خودکشی نامگذاری 
شده است. این نامگذاری از سوی 
ســازمان بهداشــت جهانی و با 
بین المللی  فدراسیون  همکاری 
سالمت روانی انجام شده است و 
سال 2011 میالدی، اولین سالی 
بود که 40 کشور با یاری یکدیگر، 
توانستند در این روز برنامه های 
مختلفی با هدف پیشــگیری از 

خودکشی برگزار کنند.
رئیس مرکز فوریت های اجتماعی 
ســازمان بهزیستی کشــور در 
گفت و گو با خبرگزاری جمهوری 
اسالمی )ایرنا( گفته که هر چند 
اختالالت روانی و افســردگی در 
بروز خودکشی نقش مهمی دارد 
اما مســائل مختلف اجتماعی، 
سیاسی، جغرافیایی و اقتصادی 
و به ویژه مشکالت خانوادگی نیز 
در تعامل با هم، فرد مستعد را به 
سمت خودکشی سوق می دهند.

عالوه بر اینها، انگیزه خودکشی 
در ایران را می توان به این دالیل و 
زیر مجموعه ها تقسیم بندی کرد: 
ناموســی، اختالفات خانوادگی، 
تحصیــل و ازدواج، شکســت و 
ناامیدی، فقر و تنگدستی، بر مال 
شدن حقایق و اسرار، استرس ها 
و فشــارهای لحظه ای روحی و 
روانی، تنهایی، عشق و تمایالت 
شــدید عاطفی و اعتیاد به مواد 

مخدر و الکل.
از ســوی دیگر مــواد الزم برای 
خودکشی، دســت کم در تهران 
همیشه موجود است و از قرص 
برنج گرفته تا سیانور را در خیابان 

ناصرخسرو می فروشند.

»از صدا و سیما بوی مرگ و 
ناامیدی می آید«

این مقام مســئول در بهزستی 
ایران گفته که دومین علت مرگ 
و میر در جهان بیــن جوانان و 

نوجوانان 15 تا 25 ســاله بعد از 
سوانح و حوادث، خودکشی است 
و در سال حدود یک میلیون نفر 
بــه علت خودکشــی جان خود 
را از دســت می دهند و 20 برابر 
این رقم نیز دست به خودکشی 

می زنند.
به طــور کلی خودکشــی 1.4 
درصد مرگ های دنیا را به خود 

اختصاص می دهد.
سازمان بهداشت جهانی باالترین 
آمار میزان  خودکشی در جهان را 
در افراد 70 سال به باال می داند، 
اما در برخی کشــورها باالترین 
میزان خودکشی در میان جوانان 

دیده می شود.
باالتریــن میزان  خودکشــی در 
کشــورهای اروپــای مرکزی و 
شرقی و در آسیا وجود دارد و 25 
درصد خودکشی ها در کشورهای 

ثروتمند رخ می دهد.
مردان تقریبا با احتمال دو برابر 
بیشتر نسبت به زنان جان خود 
را می گیرنــد. روش هــای رایج 
خودکشی هم دار زدن، شلیک به 
خود و استفاده از آفت کش های 
ســمی، به خصــوص در نواحی 

روستایی است.
با این حال اســدبیگی گفته که 
نرخ خودکشی در ایران نسبت به 
کشورهای دیگر کمتر است؛ در 
جهان 14 نفر در هر یک صد هزار 
نفر به علت خودکشی جان خود 
را از دست می دهند که این رقم 
در ایران شش نفر در هر یک صد 

هزار نفر است.
فوریــت های  رئیــس مرکــز 
اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
گفته است: »سال گذشته چهار 
هزار و 240 خودکشی از طریق 
تلفن 123، مراکز ثابت مداخله در 
بحران و خودروهای سیار به این 
مرکز گزارش شــد که توانستیم 
برای آنــان اقدام ها و مداخالتی 

انجام دهیم امــا این مداخالت 
کافی نیست.«

مقام مسئول سازمان بهزیستی 
ایران، با اشاره به اینکه اکنون از 
خبرهای مختلف صدا و ســیما 
فقط بوی مرگ و ناامیدی می آید 
و اغلب اخبار و برنامه ها به جنگ، 
بالی آسمانی و افراد کشته شده 
اختصاص دارد، خواهان این شده 
که در برنامه های صدا و ســیما 

نشاط اجتماعی ایجاد شود.
اسدبیگی گفته که صدا و سیما 
با بزرگ نمایی برخی اخبار موجب 
ایجاد بدبینی در مردم می شــود 
در حالــی  که یکــی از اقدامات 
موثر در کاهش بار خودکشــی 
در هر جامعه ای این اســت که 
خوش بینــی را به طور واقعی در 

دل مردم بیندازیم.
به گفته اســدبیگی، پیشگیری 
از خودکشــی نیاز به یک برنامه 

مدون کشوری دارد.
رئیس مرکز فوریت های اجتماعی 
ســازمان بهزیستی کشــور در 
از صحبت هایش  دیگری  بخش 
به نحوه انعکاس اخبار خودکشی 
در رسانه ها اشــاره کرده و گفته 
ریزه کاری هایی در انتشــار اخبار 
مربوط به خودکشی در رسانه ها 
وجود دارد و به عنوان مثال نباید 
از صفت موفق برای خودکشــی 
اســتفاده شــود یا نباید محل و 
صحنه های مربوط به خودکشی 
نمایش داده شــود چون موجب 
می شود که افراد دیگری از عمل 
فردخودکشی کننده، تقلید کنند.

اسدبیگی گفته که به علت انتشار 
ســریع اخبار در فضای مجازی، 
نظارت بر اخبار خودکشــی در 
این فضا سخت بوده و بسیاری از 
اخبار بی پایه و اساس در فضای 

مجازی منتشر می شود.

مهم ترین دلیل 
خودکشی
 در ایران

ناامیدی

با یاد ارجمند فرهنگ شریف، تارنواز 
»شیرین کار« ایران  

شهریور -فرهنگ   17
از  یکــی  شــریف، 
برجسته ترین تارنوازان 
ایــران کــه از بیماری 
ریــوی رنــج می برد، 
صبح چهارشــنبه 17 
شــهریورماه در ســن 
85 ســالگی در تهران 

درگذشت.
فرهنگ شریف به شیرین نوازی 
تار شهرت دارد. محمود خوشنام، 
کارشناس موســیقی درباره این 

شیوه می گوید:
مــدون  تاریــخ  از ســرآغاز   «
موسیقی ســنتی ایران، یعنی از 
زمان خاندان هنر به این سو، در 
مجموع می توان به دو ســبک 
شاخص در تارنوازی اشاره کرد. 
سبک مقتدر و با صالبت و سبک 
نرمش و مالیمت. شاید بتوان آقا 
حسین قلی فرزند علی  اکبر خان 
فراهانی را مبتکر شیوه  اول و برادر 
بزرگ تر او میرزا عبداله را نماینده  
شیوه  دوم به شــمار آورد. گرچه 
شمار زیادی از نوازندگان، شیوه ی 
باصالبت را بیشــتر می پسندند 
و آن را باعــث ایجــاد هیجان 
در نواخته های خــود می دانند، 
ولــی باید شــیوه  دوم را منطقًا 
سازگارتر با جوهر موسیقی سنتی 
دانست که نرمش و مالیمت در 
ذات آن نهفته اســت. آنچه که 

شیرین نوازی نامیده اند نیز در واقع 
از اتکای نوازنده به همین مالیمت 

به دست می آید.«
فرهنگ شریف در سال 1312 
در آمل زاده شد، اما از دوسالگی 
در تهران زندگی می کرد. پدرش 
دستی در تار داشته و هنگامی که 
تار می نواخته توجه و عالقه  فرزند 
را به سوی خود می کشیده است.

پدر که به اســتعداد و عالقه ی 
فرزنــد پــی بــرده، او را نــزد 
بــه  علی اکبرخــان شــهنازی 
شاگردی نشانیده. فرهنگ مدتی 
نزد شــهنازی و ســپس مدتی 
دیگر را نزد برادر او عبدالحسین 
شهنازی که با پدرش نیز آشنایی 
داشت، ردیف موسیقی سنتی را 
آموخته است. در میان دو شیوه ی 
علی اکبرخــان و عبدالحســین 
خان گرایش به دومی داشت که 
هنگامی  و  می نواخت  شیرین تر 
که خود ورزیده شــد، این شیوه 
را چنان گسترش داد که شور و 

برای  دیگرگونه  حالی 
تارنوازی فراهم آورد.

فرهنــگ شــریف در 
سال ســوم دبیرستان 
تحصیــل می کرد که 
پایش بــه رادیو ایران 
باز شــد و نخســتین 
تک نوازی رسمی خود 
را عرضه کرد. این کار تا 
سال های پایانی حکومت پهلوی 
دوم ادامه داشت. فرهنگ عالوه 
بر این، آواز خوانندگان برجسته  
زمانــه را همراهی کــرده و در 
ارکستر های بزرگ رادیو عضویت 

داشته است.
»گل های جاویدان« که برپا شد، 
فرهنگ شریف یکی از نوازندگان 
معتبر آن به شمار می رفت. او در 
میان خواننــدگان بیش از همه 
با محمودی خوانســاری و اکبر 
گلپایگانی کار کرده و آهنگ هایی 
از او را گلپایگانی نیز خوانده است 
کــه »گل گریــه« معروف ترین 

آنهاست.
بــا  شــریف  فرهنــگ  تــار 
سبب  ویژه  شــیرین کاری هایی 
گرایش مخاطبان بیشــتری به 
موسیقی سنتی شده است. تار او 
از نظر مالیمت به سه تار نزدیک 
اندیشه برانگیز  می شود و نیروی 

آن بسیار چشمگیر است.
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w w w . p a i v a n d . c a
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

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

         و کشتیرانی )کروز( 
  بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

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«

کانـــــادا ... 

اطالعاتی درباره قطب شمال و قطب جنوب ! 
برخالف قطب جنوب، که درقاره 
انت آرکتیکا antarctica قرار دارد، 
در زیر قطب شــمال هیچ زمین 

خاصی وجود ندارد.
این منطقه از تخته ها و صفحه 
های یخی تشــکیل شده است 
که در فصل ســرما زیــاد و در 
هوای گرم تر اندازه آنها کوچک 
تر می شود. اگر بخواهیم مساله 
را پیچیده تر کنیم باید گفت دو 
تعریف مختلف برای قطب شمال 

وجود دارد.
 نخست، قطب مغناطیسی شمال 
اســت. همان طور که از نامش 
پیداست یک پدیده مغناطیسی 
است که هر روز بر اساس تغییرات 

پوسته زمین تغییر می کند.
دوم، قطب خاکی شمال است که 
یک نقطه ثابت است که به سطح 

زمین بر می گردد. 
بــدون توجه به تعریف شــما از 
قطب شمال، گرم شدن عمومی 
زمین می تواند اینجا نیز مساله 
ساز باشد، زیرا تخته های یخی 
قطب شمال آب می شوند و آب 

دریا باال می آید. 
دمای هوا در قطب شمال درست 
همانند هر جای دیگر روی کره 
زمین در روزهای مختلف ســال 
متغیر است. قطب شمال در ماه 
جــوالی گرم تریــن زمان خود 
را ســپری می کنــد البته این 
گرم بــودن باز هم برای ما حکم 
یخبندان را دارد. در قطب شمال 
دما در ماه فوریه به ســردترین 
زمان خود یعنــی 31 درجه زیر 

صفر می رسد. 
در قطب شمال میزان روشنایی 
هر روز بســتگی به این دارد که 
در چه روزی از سال قرار داشته 

باشید. 
آالســکا، نروژ و دیگر کشورهای 
مدار قطب شمال شش ماه از سال 
روز و شش ماه دیگر شب هستند. 
این به دلیل زاویه قرارگیری زمین 

نسبت به خورشید است.
قطب شمال و ذخایر نفتی

آیا می دانستید بیش از 30 درصد 
از ذخایر زیرزمینی بهره برداری 
نشده نفت در مدار قطب شمال 

قرار دارد؟ 
ســازمان زمین شناســی ایالت 
متحده آمریکا می گوید شــاید 
این میزان بیشتر از این باشد زیرا 
هنوز بسیاری از مکان ها کشف 

نشده اند. 
اینجاست  توجه  مســاله جالب 
که بسیاری از کشورها همچون 
روسیه، کانادا، دانمارک )گرینلند( 

و آمریکا ادعا مــی کنند قطب 
شمال برای آنهاست. هر کدام از 
این کشورها اجازه دارند تا ذخایر 
نفتــی را تا 200 مایــل از خط 

ساحلی خود اکتشاف کنند. 
امــا در ســال 2007 میالدی، 
روسیه از یک زیردریایی کوچک 
برای قرار دادن پرچم کشور خود 
در کف اقیانوس شمال استفاده 
کرد تا بگوید کــه این منطقه و 
منابع زیرزمینی آن برای آنهاست. 
اما این کار از طرف سازمان ملل 

متحده رد شد.
در قطب شمال اقوام مختلفی 

زندگی می کنند 

در قطب شــمال با اینکه به نظر 
می رسد شرایط آب و هوایی برای 
زندگی چندان مناسب نیست اما 
اقوام مختلفی در شمال کانادا و 

آالسکا زندگی می کنند. 
در ورودی مدار قطب شــما می 
توانید خــرس های قطبی را نیز 
ببینیــد. از دیگر جانــداران این 
منطقه می توان بــه گاوماهی، 
نهنگ های عظیم الجثه، ســگ 
روباه و گوزن اسوالبارد اشاره کرد. 
حیوانی که در قطب شمال نمی 
توانید آن را پیدا کنید، پنگوئن 
است. پنگوئن ها در قطب جنوب 

زندگی می کنند. 
افسانه جانور تک شاخ از قطب 

شمال منشا گرفته است

بابانوئل تنها شــخصیت افسانه 
ای قطب شــمال نیست! آیا می 
دانستید که افســانه جانور تک 
شاخ از قطب شمال منشا گرفته 

است؟ 
نهنگ دریای قطب شمال، نهنگ 
کوچکی که در آب های ســرد 
مدار قطب شــمال زندگی می 
کند، عاجی به بلندی 6 تا 10 پا 
دارد. به همین دلیل، این حیوان 
به »تک شاخ دریا« معروف شده 
است. در قرن 16 میالدی، مردم 
اعتقاد داشــتند که این حیوان 
می تواند همه بیماری ها را شفا 
دهد. این افســانه در آن زمان به 
قدری قوی بود که ملکه الیزابت 
اول حــدود 10 هزار پوند هزینه 
کرد تا بتواند برای لحظه ای شاخ 
ایــن نهنگ را لمــس کند. این 
روزها، نســل این نوع نهنگ به 
دلیل شکارهای پی در پی رو به 
انقراض نهاده است. مردم منطقه 
از گوشت، شاخ و پوست سرشار از 
ویتامین سی این حیوان استفاده 

می کنند.
قطب شمال، سردترین مکان جهان 

نیست

شاید بسیار تعجب کنید اما قطب 
شمال با داشتن دمای 32 درجه 
فارنهایت در گرم ترین زمان خود 
نمی تواند سردترین مکان جهان 
باشــد. قطب جنوب در زمستان 
دمایی معــادل منفی 72 درجه 
فارنهایــت دارد. به همین دلیل، 
سردترین منطقه جهان به شمار 
می رود. برخالف قطب شــمال، 
قطب جنوب صفحه های یخی 

بسیار ضخیمی دارد.
با بودن در ارتفاع 9 هزار پایی از 
سطح دریا، انت آرکتیکا بلندترین 

قاره جهان به شمار می رود. 
به عبارت دیگر، قطب شــمال از 
صفحه های یخی نازکی پوشیده 
شده است که در فاصله یک پایی 
از سطح دریا قرار دارند؛ واقعیتی 
که اجازه می دهد تا این منطقه 
گرمای اطراف اقیانوس شمالی را 

جذب کند.
 قطب شمال چشمه آب گرم دارد!

اگر در مدار سرد قطب شمال قرار 
دارید باید راهی برای گرم کردن 
خــود پیدا کنید. چشــمه های 
آب گرم Chena در یک ساعتی 

Fairbanks قرار دارند. 
این چشمه ها از ساعت 7 صبح 
تا نیمه های شــب باز هستند و 
مــی توانید از آب بازی در آنجا و 
دیدن شفق شمالی لذت ببرید. 
گردشگران می توانند شب را نیز 
در اقامتگاه چشــمه های آبگرم 
چنا ســپری کنند. البته چشمه 
هــای آب گرمی نیــز در نروژ و 

روسیه قرار دارند.
می توانید به قطب شمال سفر کنید

می توانید برای سفرهای تفریحی 
خود به قطب شمال بروید البته 
مسافرت ارزانی نیست. برای دیدن 
خرس قطبی و شکار نهنگ های 
دریای شــمال می توانید از ماه 
ژوئن تا اواســط جوالی به قطب 
شمال سفر کنید. برای دیدن گل 
ها و شکوفه های درختان نیز می 
توانید از اواســط جوالی تا نیمه 
آگوســت به آنجا بروید. از نیمه 
آگوست تا سپتامبر نیز پرنده ها به 
سمت جنوب مهاجرت می کنند.
کارخانه جادوئی بابانوئل در قطب 

شمال نیست!
به بچــه ها چیــزی نگویید اما 
کارخانه جادوئی بابانوئل در قطب 
شمال نیست بلکه در الپلند قرار 
دارد. الپلند، ناحیه شمال سوئد، 
نروژ، فنالند و شــوروى است که 
محل ســکونت اقــوام الپ می 
باشد. مسیحی ها می توانند نامه 
های خود را به آنجا ارسال کنند. 

همچنین می توان گوزن بابانوئل 
را در مزرعــه خانواده گوزن های 
شمالی در Sirmakko پیدا کرد. 
اگر فکر مــی کنید که فینیش 
الپلند کمی دور از دسترس است، 
بابانوئل کارخانه ماهواره ای نیز در 
قطب شمال در آالسکا دارد. می 
توانید نامه های خــود را به آن 

آدرس پستی ارسال کنید!
قطب شمال و برگزاری مسابقات 

دو ماراتن

مسابقه دو ماراتن قطب شمال، 

ســردترین و جالب ترین ماراتن 
دنیاســت. این مسابقه در حالی 
برگزار می شود که باد سردی با 
دمای 22 درجه زیر صفر در آنجا 
می وزد. این ماراتن از سال 2002 
میالدی، به طور مرتب هرســاله 
برگزار می شود. در مسابقه سال 
2011 میالدی، 255 نفر از 38 
کشور مختلف دنیا شرایط شرکت 
در مســابقه ماراتن 26/2 مایلی 
روی صفحه هــای یخی قطب 

شمال را داشتند.

شــرکت کننده ها به کمپ بین 
المللی قطب شــمال روی تخته 
های یخی منتقل می شوند. آنها 
شلوارهای بادگیر، دستکش، دو 
جفت جوراب و عینک مخصوص 
می پوشند. مسابقه بعدی ماراتن 
در 9 آوریل سال 2013 میالدی 
برگزار شد که هزینه شرکت در 
آن حدود 15561 دالر اعالم شد.

منبع: 
www.titre1.ir
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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
دومین 3شنبه هرماه

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

آقــــــای موفقیت
اطالعیه سمینارهای آموزشی ماه سپتامبر و اکتبر

تمامی آموزش ها رایگان 
و به زبان فارسی می باشد. 
تلفن رزرو: 5144658378

-------------
1(  آنچه باید در مورد "بیمه های 

کانادایی" بدانید
شنبه 24 سپتامبر، 
ساعت 2 تا 4 عصر

با توجه به ســواالت و نقاط ابهام 
فراوانی که در خصوص بیمه ها 
در کانادا وجود دارد، این سمینار 
به نحوی طراحی شده که شرکت 

کنندگان ضمن آشنایی با بیمه 
های کانادایی، روش تشــخیص 
بیمــه های مناســب و شــیوه 
محاســبه میزان بیمه مورد نیاز 
خود و سایر موارد ضروری مرتبط 

با بیمه ها آشنا می شوند.

2( دو مسینار در یک مسینار: 
مزایای زندگی در کانادا + مسینار 

راز! 
شنبه 1 اکتبر، 

ساعت 2 تا 4 عصر

بخش اول ســمینار به این مهم 
می پردازد که آیــا واقعا زندگی 
در کانــادا ارزش به جان خریدن 
چالش هــای مهاجرت را دارد یا 
اینکه به قول معروف "آواز دهل 

شنیدن از دور خوش است"؟!
در بخش دوم ســمینار شرکت 
کنندگان به یکــی از قدرتمند 
ترین و موثرترین رازهای تحول 

زندگی پی خواهند برد!  

کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی 
دهه 60 در ایران- مونترال 

برگزار میکند:

داد خواهى و حافظه تاريخى 
سخنرانان: 

محسن ابراهیمی، 
مژده ارسی   و   حسن پویا
زمان: شنبه 2۴ سپتامبر 

ساعت 6 بعد از ظهر
مکان: کتابخانه ات واِتر واقع در 1200 

خیابان َات واتر، تقاطع خیابان تاِپر
در محل برنامه از شرکت کنندگان 

پذیرایی میشود.

اجنمن زنان بر گزار می کند: 
سخنرانی آقای پرویز دستمالچی 
زنان، پاشنه آشیل جمهوری اسالمی

در تاریخ 23 سپتامبر 2016 از ساعت 19 تا 21
 St-Catherine E 320 دانشگاه کبـــک 

Beri UQAM متروی

»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

آموزشگاه هنری ر - مــی
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته 

آموزش موسیقی برای کودکان از 2 تا 8 سال 

-----------

با مدیریت: 

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

 

Re-Mi 

 

Re-Mi 

کافه خاطرات
در  همــواره  بشــری  جوامــع 
جستجوی ابزاری برای شنا خت 

و تعریــف هویــت 
خود میباشــند که 
خاطرات مشــترک 
یکی  آنها  اعضــای 
است.  ابزارها  این  از 
روابط  بــه  توجه  با 
دو جانبــه خاطرات 
فــردی و جمعــی، 
تبادل بین آنها یکی 
از راه هــای بوجود 
خاطــرات  آوردن 
مشترک و نگهداری 

از آن اســت. خاطرات مشترک 
در تبیین و تــداوم هویت نقش 
اساســی دارند و ایــن نقش در 
جوامع پویا و بخصوص مهاجر از 

اهمیت بسزایی بر خوردار است 
و می تواند شــکاف بین نسل ها 
را پر کند و ضامن هویتی 
مداوم و پویا باشــد. بدین 
ترتیب هدف اصلی »کافه 
خاطــرات« ایجاد فضایی 
است برای تبادل خاطرات 
فردی و مشــترک جامعه 
ایرانــی مو نتــرال که در 
نهایت منجــر به تبیین و 

تقویت هویت آن گردد.
مهمان این گفتگو:   
آقای رضا هومن 
رضا هومن دارای لیسانس 
علوم سیاسی میباشد و کارمند 
سابق شرکت نفت در ایران بوده 
اســت . وی از بدو سکونتش در 
مونترال در تولید و عرضه برنامه 

های فرهنگی و هنری گوناگون 
فعالیت داشته است.

رضــا هومن در اجــرای تئاتر و 
گوینده گی در تلویزیون ایرانیان 
مونتــرال کار کرده و با نهادهای 
اجتماعــی و فرهنگــی زیادی 
همکاری کرده است. وی چندین 
دوره عضو هیات اجرایی کتابخانه 
نیما در مونتــرال فعالیت کرده 
اســت. رضا هومن بــا گروهای 
موســیقی پاپ ایرانی به عنوان 
خواننده و متخصــص صدا کار 

میکند.پ
تاریخ: دو شنبه 19 سپتامبر 
20:30 -18:30  2016

Westmount Library- West-
mount Room -4574 Sher-
brook Street W.
Westmount, Quebec
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Information 
et inscription : 
450 662-7000, 

poste 3220

www.ealaval.com

Vise l’insertion en emploi des immigrants et des réfugiés par le biais d’une 
recherche de stage et d’emploi et d’un stage en milieu de travail.  

18 semaines de 30 heures, du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 15 h 35. 

Formation aux métiers 
semi-spécialisés pour 
immigrants et réfugiés
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آموزش حرفه های 
نیمه ختصصی به 

مهاجران و 
پناهندگان

به منظور جذب مهاجران و پناهندگان به بازار کار

از راه کارآموزی و یافتن شغل با آموزش در محیط کار

18 هفته، هر هفته 30 ساعت،  دوشنبه تا جمعه     از ساعت  8:15  تا  15:35

زندانیان  سیاسی دهه شصتکشتاربیست و هشتمین سالگرد 
نه می بخشیم نه فراموش می کنیم

آنو زمینه های پیدایش ، شکنجه اعدام: بیژن یاشار 

(تربیونال ایران )۶۰زندانی دهه : پیوند 

(شصتمعنای سیاسی ، اجتماعی کشتار دهه ) ۶۰زندانی دهه : مونا روشن  

Quinto Sol  گروه موسیقی انقالبی آمریکای التین
پذیرایی

بعدازظهر ۶ساعت ، ۲۰۱۶سپتامبر۲۴شنبه :  زمان 

5794 Parkhaven avenue, Côte Saint-Luc, QC H4W 1A6 مکان:

438-878-4307 : تماس
مونترال–اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور

۱٣٧ گلبرِگ پرپر، 
در "آخرین فرصت گل"

رضا عالمه زاده
مهدى اصالنی در کتاب »آخرین 
فرصــت گل« گرچــه بــا همه ى 
پیگیــرى، تنهــا توانســته نامه یا 
اعدام  زندانی  وصیت نامــه ى 137 
شــده را بیابد اما همین تعداد که 
در مقابل هزاران زندانی سیاســی و 
عقیدتی و قومی که در چهار دهه ى 
خونبار حکومت مالیان پرپر شده اند 
اندك به نظر می رسد، چنان چنگ بر 
دل انسان می اندازد که خواندش به 

راحتی ممکن نیست.
اصالنی در مقدمه مانندى از دشوارى 

کارش می نویسد:
"بســیارى از آثار قلمــی و وصیت 
نامه هــاى برجــا مانده بــه امانت 
خانواده ها ســپرده شــده است. در 
این میان هســتند خانواده هائی که 
این خط یادگارها را به عنوان میراث 
خصوصی تلقی می کنند و از انتشار 
آن پرهیز دارند... از شمارى از اعدام 
شدگان به تقریب هیچ برجاى نمانده 
اســت. به عنوان نمونه از کشــتار 
وصیت نامه اى  هیچ  تابســتان 67 
به دســت نیاورده ام. یا به قرارى که 
مطلع هستم به اکثر تیرباران شدگان 
ماجراى موسوم به "کودتاى نوژه" در 
شب اعدام، فرصت وصیت نامه نویسی 
داده شــده، اما متاسفانه با تمامی 
تالش هایم به هیچ یك دست رســی 

پیدا نکردم." )ص 16(
گاهی شنیده ایم که خیلی ها، حتی 
در میان مخالفین رژیم در خارج از 
کشور، پرداختن به مقوله کشتارهای 
رژیم اسالمی را مسئله ای ضروری 
پیشنهادشــان  و  نمی شناســند 
دنبال نکردن ماجراست. حتی اگر 
این پیشــنهاد نه به دلیل حمایت 
غیرمســتقیم از رژیم بلکه از روی 
ناامیدی به نتیجه بخشیدن این گونه 
تالش ها باشد، باز باید از آنان پرسید: 
اگر نســل ما که شاهد این جنایات 
بوده آگاهی هایش را به نســل های 
آینده منتقل نکند چه کســی این 
وظیفه را باید به دوش بکشــد؟ کاِر 
ســترگی که "ایران تریبیونال" در 
دو نشسِت چشمگیرش در لندن و 
الهه، در ثبت و ضبط تجربیات تلِخ 
شاهدان عینی کشتارهای زندانیان 
سیاسی در ایران انجام داده، بی تردید 
موثرترین سندی است که در فردای 
آزادی ایران برای محاکمه ی آمرین 
و عاملین این کشتارها به کار خواهد 

رفت. 
نگاه به امروز نکنید که پورمحمدی 
وزیر دادگســتری رژیم اسالمی به 
کشتار تابستان 67 افتخار می کند. 
تاریخ یک ملت از دیروز شروع، و به 

امروز ختم نمی شود. 
آیــا بعیــد می دانیــد جنایتــکار 
قاضــی  آبروباختــه ای همچــون 
مرتضوی که برای فرار از مجازات در 
یک جنایت بخصوص در مورد فرزند 

یکی از نزدیکان بیِت خامنه ای امروز 
ناچار به عذرخواهی شده، در فردائی 
که در پیش اســت به ریختن خون 
زهرا کاظمی و صدها آزاده ی دیگر 

اعتراف کند؟
وقتی سالیاِن ســال پیش، کسانی 
مثل اصالنی به عنوان شاهد عینی از 
کشتار 67 حرف زدند خودشان هم 
امید نداشتند روزی نواری همچون 
نوار آیت الله منتظری منتشر شود 
که راهی برای حاشــای این کشتار 
برای دست اندرکاران آن باقی نگذارد. 
و دست اندرکاران این کشتار فقط 
اعضای هیئت مرگ نبوده اند. تمامی 
ســران رژیم، بویژه هم ســفره های 
سید احمد خمینی، مثل خامنه ای 
و رفسنجانی، نقِش تعیین کننده در 
این جنایات داشته اند. وگرنه پروژه ی 
خلــع منتظــری از والیت عهدی 
خمینی به خاطر مخالفتش با این 
اعدام ها را این چنین با موفقیت پیش 
نمی بردند. دعوای امروز خامنه ای و 
رفسنجانی که توجیهی شده برای 
بخشــی از مخالفین رژیم در خارج 
از کشور تا زیرکانه سعی در تطهیر 
چهره ی رفسنجانی کنند قصه درازی 
است که در این مختصر نمی گنجد. 

از کتاب دور نیافتم!
مهدی اصالنی آگاهانه، و مسئوالنه، 
هیــچ قربانی را به خاطر تعلقش به 
این یا آن گرایش سیاســی و قومی 
و دینی نادیــده نگرفته و چنانچه 
ســندى در اختیارش بوده در این 
کتاب آورده اســت؛ از مقامات رژیم 
گذشته گرفته تا کوشندگانی متعلق 
به جریان هاى متعدد چپ و مذهبی 

و قومی در ایران.
آن چه در این کتاب ثبت شده چیزى 
نیســت که خالصه پذیر باشد. هر 
کجایش را که باز کنید و هر سطرى 
از هر کسی را که بخوانید به تمامی 
قصه ى رژیمی را می شنوید که جز 
خون و شــالق و گلوله و طناب دار 

نمی شناسد. 
ولــی هیچ یــک از این لغــات که 
مشخصه ى رژیم اسالمی اند، در این 
نوشته ها نیست. انسان هائی صبور با 
قلمی که مستقیما از قلبشان فرمان 
می برده به سادگِی تمام با عزیزانشان 
خداحافظی کرده اند. گوئی دارند به 
سفرى کوتاه می روند و بیش از آنکه 
عزیزانشان را دل نگران کنند، خود 

دل نگراِن بازماندگانشان هستند.

•
ناصر اخوان، )فدائى، ١٦ آذر(

همسر خوب ام، با بیشترین سالم ها 
و بهترین آرزوها براى تو. راســتی 
کــه وقتــی شــیطنت هاى زیبا و 
شــادابِی آیدین را می بینم که براى 
خنده هایش پایانی نیست و چنان با 
شبنم و بچه هاى دیگر خوش و تیزپا 
می دود که انگار جهان را به مهمانِی 
ســاده شــان دعوت می کنند، من 

پاره اى از وجود تو را می ببینم.

•
يوسف آليارى، )راه كارگر(

مــادر، آرزو داشــتم بهت برســم 
و شــادمانت کنم ولــی می بینی 
مقدور نشــد و می دانی این مرگی 
خودخواسته اســت. روى همه تان 
را می بوســم و آرزو دارم با هم دیگر 

مهربان تر باشید.

•
فرخ رو پارسا

    )وزير سابق آموزش و پرورش(
وصیتی ندارم زیرا که اموال زیادى 
ندارم و آن چه دارم مصادره شــده 
اســت... دادگاه بین زنــان و مردان 
تفاوت زیادى می گذارد که امیدوارم 
آتیه براى زنان بهتر از این باشــد. 
پولی را کــه در زنــدان دارم بین 

زندانیان قسمت کنید.

•
رضا عصمتى، )كومله(

پســرم تو دیگر بزرگ شــده اى و 
باید خواندن و نوشــتن را خوب یاد 
بگیرى. بدون این که مامان را اذیت 
کنی. مثل یك شاگرد خوب کنارش 
می نشینی و نوشــتن را خوب یاد 
می گیرى تا این که سال دیگر خودت 
براى بابا نامه بنویســی و بگوئی که 
چه چیزها یاد گرفته اى و بنویسی 
که مامان را چقدر دوست می دارى. 
پسرم براى بابا مرتب نامه بنویس و 
تا زمانی که خودت یاد نگرفته اى از 
مامان بخواه تا حرف هائی را که براى 

بابا دارى بنویسد.

•
حسني خاندل، )بهائى(

وصیت می نمایــم چنان چه پس از 
این جانب، ســرمایه اى  اداء قروض 
باقی بماند، اختیار آن با همســرم 
پوران حبیبی )خاندل( می باشد که 
براى بزرگ کردن بچه هایمان مینا 
و مهــدى و مینو و نــوزادى که در 
ماه هاى آینده به دنیا می آید خرج 
نماید. خداوند به او و خانواد ه هایمان 
صبر جمیل عنایت فرماید که تحمل 
این ظلم و بی عدالتی را داشته باشند 
که ما جمع بی گناه را بدون دخالتی 
در امور سیاســیه به جرم رابطه با 

صهیونیسم اعدام می نمایند.

•
احترام كارگر، )مجاهد(

به نام خدائی که از اویم و به ســوى 

او باز می گردم... مادر و پدر عزیزم تا 
آن جا که می توانید برایم اشك نریزید 
و صبور باشید. امیدوارم که خداوند 
دریچه رحمتش را به روى همه شما 
بگشاید. سالم مرا به همه دوستان 

برسانید.

•
كاميار كرميى، )فدائى اقليت(

در این عمر کوتاهم شاید در زندگی 
دیگران تاثیرم آنچنان نبوده است. 
البته من به عنوان یك فرد در جامعه 
آن چنان مهم نیســتم که شما. با 
کمبود و نبود من براى همه شــما 

صبر و حوصله می خواهم. البته این 
حکم براى ما خیلی سنگین است، 
ولیکن حقیقت از این حرف ها خیلی 

بزرگ تر است.

•
فرزاد دادگرى، )توده اى(

پیام و پیمان خــوب، ناناز عزیزم... 
شما چقدر قشنگ نامه می نویسید 
و عجــب ســروزبونی داشــتید و 
دارید! با همین ســروزبون سر مرا 
کاله گذاشــتید دیگــه!! واقعا که 
عجب زلزله هائی هستید! می دونید 
اردیبهشت نزدیکه و من هروقت به 

اون لحظات زیبا و شــیرینی که در 
کنار شما بخصوص در چنین روزها و 
ماه هائی داشتم فکر می کنم، می بینم 
براى هر روز و هر روزش باید جشن 

بگیرم.
----------

عکس ها: گورســتان خاوران، 11 
شــهریور، مهدی اصالنی، سامانده 

کتاب 
- رضــا عالمــه زاده )متولد 1943( 
کارگردان، منتقد فیلم و نویســنده 

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

مسیح 
یگانه 
راه 
بهشت!

کلیسای
 اجنیلی 
فارسی زبان 
مونتریال 

کشیش جالل عادل

خداوند محبت است 

مسیح یگانه راه بهشت!
انجیل یوحنا 10: 1 - 11

1 هر که نخواهد از در به آغل گوســفندان 
داخل شود بلکه از روی دیوار به داخل بپرد، 

یقینا دزد است .
2 زیرا شبان گوسفندان همیشه از در وارد 

می شود.
3 دربان نیز برای شــبان در را می گشاید، 
گوســفندان صدای او را می شنوند و نزد او 
می آیند. شبان نام گوسفندان خود را یک به 

یک می خواند و آنها را بیرون می برد.
4 او پیشاپیش گوسفندان حرکت می کند و 
گوسفندان بدنبال او می روند، چون صدای 

او را می شناسند.
5 گوسفندان دنبال غریبه نمی روند، بلکه 
از او فرار می کنند، چون با صدای غریبه ها 

آشنا نیستند.
6 کســانی که این مثل را شنیدند، منظور 

عیسی را درک نکردند.
7 پس برای ایشــان توضیــح داد و فرمود: 
مطمئن باشــید که من آن دری هستم که 

گوسفندان از آن وارد می شوند.
8 دیگران که پیش از من آمدند، همه دزد 
و راهزن بودند. بهمین جهت ، گوســفندان 

واقعی به سخنان ایشان گوش ندادند.
9 بلی ، من در هســتم . کسانی که از این 
در وارد می شــوند، نجات پیدا می کنند و 
در داخل و بیرون می گردند و چراگاه سبز 

وخرم می یابند.

10 کار دزد اینست که بدزدد، بکشد 
و نابود کند؛ اما من آمده ام تا به شما حیات 

واقعی را به فراوانی عطا نمایم .
11 من شبان خوب و دلسوزم . شبان خوب 
از جان خود می گذرد تا گوســفندان را از 

چنگال گرگها نجات دهد.
همانگونه که همه جا به چشم می  خورند، 
امروزه در دنیای ما مذاهب بیشماری وجود 
دارند. اما راه رستگاری و رسیدن به بهشت 

فقط یکی می  باشد!
و آن راه در اجرای مراســم دینی و مذهبی 

خاصی نیست!
عیسی مسیح به روشنی هر چه تمامتر، در 
انجیل یوحنا 14: 6 فرمود که هیچ کس به 
خدای پدر نمیرسد مگر توسط ایمان به وی.
مســیح برای تفهیم هر چه بهتِر این مهم 
به شنوندگان خود، از مثالهای ساده و قابل 

فهمی برای همه، استفاده نمود.
برای مثال، او در انجیل یوحنا 14: 6 خود را، 
"راه" رسیدِن به خدای پدر، در انجیل یوحنا 
10: 9 وی خود را، "در" رسیدن به بهشت،

در انجیل یوحنا 6: 51 او خود را، "نان حیات 
ابدی" و در انجیل یوحنا 10: 11 عیســی 

مسیح خود را، "شبان نیکو" معرفی نمود.

دوستان، خداوند از ما انتظار ندارد تا توسط 
اجرای قوانین عجیــب و غریب مذهبی و 
وردهای تکــراری، خود را پیرو مســیح و 

ایماندار به وی بدانیم.
مســیح را باید در قلب پذیرفت و اوامر او را 

اطاعت نمود!
کالم خدا به ما می  آموزد که چگونه می  توانیم 

رابطه ای نو را با مسیح آغاز نماییم.
برای رابطه ای نو با مسیح، اول 

می  بایستی با قلبی فروتن و عقلی سلیم، به 
گناهکار بودن خود به وی اعتراف مناییم.

همچنین بــه احتیاج خود بــه وی برای 
بخشش گناهانمان و کمک به ما در زندگی 

برای زیستن در راه جالل او.
)1 یوحنا 1: 9(

اما اگر گناهان  خود را به  او اعتراف  نماییم ، 
می توانیم  اطمینان  داشته  باشیم  که  او ما را 
می بخشد و از هر ناراستی  پاک  می سازد. این  
کار خدا کامال منصفانه  و درست  است ، زیرا 
عیسی  مســیح  برای  شستن  و پاک  کردن  

گناهان  ما، جان  خود را فدا کرده  است .
برای رستگاری و به بهشت رفنت، 

کالم خدا به ما می  آموزد که ما باید اعتماد 
خود را بر عیســی مسیح بنا نهاده و ایمان 
داشته باشــم که وی برای پرداخت تاوان 
گناهان همٔه انسانها یک بار برای همیشه بر 
روی صلیب جلجتا جان خود را داوطلبانه 

داد.
مسیح پس از مرگ داوطلبانٔه خود بر روی 

صلیب، در قبری مدفون گردید. 
ولــی  وی پس از ســه  روز از مردگان قیام 

فرمود.
ما ایــن مهــم را در کالم خدا، 

انجیل یوحنا 3: 16 و در 1قرنتیان 15: 
3 - 4 می  آموزیم.

انجیل یوحنا 3: 16
زیرا خدا بقدری مردم جهان را دوست 
دارد که یگانه فرزند خود را فرســتاده 
است ، تا هر که به او ایمان آورد، هالک 

نشود بلکه زندگی جاوید بیابد.
1قرنتیان 15: 3 - 4
من مهمترین حقایق انجیل را همانطور 
که دیگران به من رســاندند، به شما 
اعالم کــردم ، یعنی این حقایق را که 
مسیح طبق نوشته های کتاب آسمانی 
،جان خود را در راه آمرزش گناهان ما 

فدا کرد و مرد،
در قبر گذاشته شــد و روز سوم زنده 
گردید و از قبر بیرون آمد، همانطور که 

انبیا پیشگویی کرده بودند.
کالم خــدا در 1یوحنــا 5: 11 - 13 
می  آموزد کــه، "در ایمان به کار تمام 
شدٔه مسیح بر روی صلیب، حال تمام 

گناهان
گذشته - حال و آینده ما آمرزیده شده اند و 
اسم ما در دفتر حیات خداوند درج گردیده 

است".  1یوحنا 5: 11 - 13
اما خدا چه  شهادتی  داده  است ؟ 

شهادت  خدا اینست  که  او به  ما حیات  جاوید 
عطا کرده ، و این  حیات  در فرزند او عیســی  

مسیح  است .
پس  روشن  است  که  هرکس  مسیح  را دارد، 
به  این  حیات  نیز دسترسی  دارد؛ اما هر که  
مسیح  را ندارد، از این  حیات  بی بهره  خواهد 

ماند.
این  نامه  را نوشــتم  تا شما که  به  فرزند خدا 
ایمان  دارید، بدانید که  از هم  اکنون ، از حیات  

جاوید برخوردارید.
با علم به این، حال هر انســانی می  بایستی 

خود تصمیم بگیرد.
همٔه ما خواهیم مرد و هیچ راه گریزی از آن 

نیست.
اما ما می  توانیم انتخــاب کنیم که زندگی 

آینده را تا ابد در کجا بسر بریم.
این انتخاب ماست که تعیین می  نماید تا ما 
ابدیت را در بــدور از خداوند در جهنم وی 

بگذرانیم و یا این که در نزد او در بهشت!
اجازه بفرمایید تا این مهم را یکبار دیگر بسیار 

واضح و روشن خدمت شما عرض کنم.
این که انسان راجع به بهشت و جهنم چه 
فکر می  کند، کوچکترین تاثیری بر خداوند 

ندارد.
همٔه انسانها بر اساس کالم خداوند قضاوت 

خواهند شد.
عزیــزان، کالم خداونــد فقط "یــک راه 
رستگاری" و "بهشت" را معرفی می  نماید، و 

آن توسط "ایمان هر کس به عیسی مسیح" 
می  باشد!

انجیل خداوند - مژدٔه نجات و رســتگاری 
انسان گناهکار از جهنم و دوری ابدی از وی، 

و زیستن با او در بهشت تا ابدیت است!
انجیل همچنین راه زیستن زندگی پاک و 
خدا پسندانه ای را که او ما را برای آن خلق 

فرموده به ما نشان می  دهد.
می  بایســتی از "دِر" عیسی مسیح وارد راه 
رســتگاری و نجاتی که به بهشت منتهی 

می  گردد بشویم.
از آن پس خود عیسی مسیح خداوند، ما را 
هر لحظه در زندگی هادی و حامی خواهد 

بود!

*************
آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده 

شخصی خود اعتماد کرده اید؟
آیا مشتاق داشــتن یک رابطه شخصی با 
کســی که شــما را خلق فرموده و همواره 

دوست میدارد می باشید؟
برای شــروع رابطه ای شــخصی با خالق 
پرمحبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که 
گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح 
تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود 

بر روی صلیب تماما پرداخت.
من احتیاج به فیض تو دارم.

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، 
به من نشان بده چگونه برای تو زندگی 

کنم.



همهٔ انسان ها بر اساس کالم خداوند 

قضاوت خواهند شد... 
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حراج رقابت ناپذیر 
نیسـا ن 

لیز: از  یا

هر هفته 

لیز: شروع از یا

لیز:  از 

خرید: از 

خرید: شروع از 

خرید: از 

دریافت رایگان ست کامل 
تایرهای زمستانی 

شنبه ها باز است

هر هفته 

هر هفته 
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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 

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 مرکز 
شهر مونتریال  
)مترو مک گیل( 

در خدمت جامعه 
ایرانیان مونتریال 

9h - 15h

آمار خرید و فروش امالک مسکونی کالن شهر مونترال 
در ماه آگوست ۲۰۱۶**

در تاریخ 7 سپتامبر 2016، سازمان 
مشــاورین امالک مونتــرال بزرگ 
تازه ترین آمار خود در مورد خرید و 
فروش امالک مسکونی در کالن شهر 
مونترال را منتشر نمود. در مجموع 
تعداد 2699 معامله ملک مسکونی 
در ماه آگوست 2016 به ثبت رسید 
که 13 درصد نسبت به ماه آگوست 
سال گذشته افزایش نشان می  دهد. 
این رقم بیانگر هفدهمین ماه افزایش 
خرید و فروش امالک مسکونی در 

18 ماه گذشته می  باشد.
از لحاظ مناطــق جغرافیایی کالن 
Vaudreuil- شهر مونترال، منطقه

Soulange بــا 24 درصد و منطقه 
Southshore با 18 درصد بیشترین 
افزایــش را در تعــداد معامالت به 
ثبت رســاندند. جزیــره  مونترال و 
Northshore نیــز به ترتیب با  13 
و 12 درصد افزایش چشمگیری از 
خود بر جای گذاشــتند. اما منطقه 

الوال برای سومین ماه متوالی کاهش 
خرید و فروش امالک مســکونی را 

)-2 درصد( مشاهده نمود.
از لحاظ نوع ملک نیز هر ســه نوع 
ملــک افزایش تعــداد معامالت را 
مشاهده نمودند. این افزایش برای 
برای  درصد،  کاندومینیوم هــا 15 
امالک مسکونی ویالیی 12 درصد 
و برای امالک درآمــدزا 10 درصد 

گزارش شد.
از لحاظ قیمت میانگین نیز شاهد 
افزایش بودیم. سهم امالک مسکونی 
ویالیی از این افزایش 6 درصد بود 
که قیمت میانگیــن این نوع ملک 
در ماه آگوست امسال به 307،250 
دالر رسید.این رقم بیشترین افزایش 
در 5 سال اخیر بوده است. نیمی از 
کاندومینیوم ها در کالن شهر مونترال 
با قیمت بیش از 250،000 دالر به 
فروش رسیدند که نشان دهنده 4 
درصــد افزایش در قیمت میانگین 

این نوع ملک نسبت به ماه آگوست 
2015 می  باشد.این رقم برای امالک 
درآمدزا 2 تا 5 بدون تغییر باقی  ماند 

)459،000 دالر(.
از لحاظ تعداد امــالک در معرض 
فروش، بــرای هفتمین ماه متولی 
شاهد کاهش در این رقم بودیم. در 
ماه آگوست 2016، تعداد 28142 
ملک مســکونی از طریق سیستم 
مونترال  امالک  مشاورین   Centris
بزرگ برای فروش وجود داشت که 
نسبت به ماه آگوست سال گذشته 

13 درصد کاهش نشان می  دهد.
شاد و سربلند باشید
___________
 CBCNews ســایت از  *برگرفته 

Business
** بر گرفته از ســایت مشــاورین 

امالک مونترال بزرگ

معمای صاحبان مسکن: 
اول خرید یا اول فروش*

خرید ملک به دلیل پیچیدگی  های 
فراوان نظیــر پس انداز مبلغ پیش 
پرداخــت، پیدا کــردن ملک مورد 
دلخواه و تکمیل نمودن شــرایطی 
نظیر اخذ وام و بازرسی فنی  که جز 
اصلی  هر پیشنهاد خرید می  باشد، 
می  تواند مشکل باشد اما برای کسانی  
که صاحب ملــک بوده و به دالیلی 
مجبور به فروش ملک خود و خرید 
ملک دیگر می  باشند تصمیم سخت 
تری وجود دارد مبنی بر اینکه بهتر 
است اول ملک جدید خریداری شود 
یا اینکه اول ملک خود را به فروش 

برسانند.
تصمیم گیری در این مورد بستگی 
به خود  ملک، شهر و شرایط صاحب 
ملک دارد اما در مجموع فاکتورهایی 
نیــز وجود دارند کــه باید در همه 
شرایط بدان توجه نمود تا تصمیم 
گیری در این مورد آســان تر انجام 

گیرد.
اگر بازار امالک بازار فروشنده باشد 
بهتر است اول ملک جدید خریداری 
گــردد و اگــر بازار خریدار باشــد، 
فروش ملک در اولویت نخست قرار 

می  گیرد.
به عنوان مثال، در شهر هایی  نظیر 
ونکوور و تورنتو به دلیل کم شــدن 
تعداد امالک فروشــی، بازار امالک 

بازار فروشــندگان می  باشــد بدین 
معنی  که ملک در مدت کوتاهی  به 
فروش می  رســد و خریدار به دلیل 
قدرت چانــه زنی  کمتر در این نوع 
بازار، باید که به سرعت عمل نماید. 
اما اوضاع در شهر هایی  نظیر کلگری 
که بــازار امــالک از رونق کمتری 

برخوردار است، فرق می  نماید. 
به دلیل تعداد زیاد امالک فروشــی 
در این شهر مدت زمان طوالنی تری 
نیاز اســت تا ملک به فروش برسد 
و معمــوال در این نوع بــازار هیچ 
تضمینی بــرای مدت فروش ملک 
وجود ندارد، بنابراین در این نوع بازار 
بهتر است که فروشنده اول به فکر 
فروش ملک خود بوده و بعد نسبت 

به خرید اقدام نماید.
از طرف دیگر کسانی  که اول ملک 
خود را به فروش می  رسانند ممکن 
است که با شــرایط ناخوشایندی 

مواجه شوند. 
مثال بــه دلیل کمبود  وقت ممکن 
است مجبور به خرید ملکی  شوند که 
در شرایط عادی آن را نمی  خریدند 
و یا اینکه مبلغ کمتری را برای آن 

پرداخت می  نمودند.
در ّکل اگر ملک فعلی  اول به فروش 
برسد پروسه خرید ملک جدید به 
دلیل عجله پر استرس تر خواهد بود

اگر هم پروژه خرید  به بعد از فروش 
ملک به تعویق بیفتــد، باید که از 
قابل توجه بودن ملک خود در نظر 
خریدار آینده اطمینان حاصل نموده 
و تمام مواردی که ملک مورد فروش 
را جذاب جلوه گر می نماید، انجام 
داد تــا ملــک در کوتاه ترین مدت 

ممکن به فروش برسد. 
امالکی نظیر خانه های بزرگ بیرون 
از شــهر، کاندومینیوم های لوکس 
و خانه هایی  با طرح و نقشــه های 
نامتعارف مدت زمان طوالنی  تری 
برای فروش، حتی در بازار امالک پر 
رونق نیاز دارند. بنابر توصیه می  شود 
کســانی  که ملکــی  را خریداری 
می نمایند بهتر است تاریخ محضر 
خانه خریداری شــده را 90 تا 120 
روز به تعویق انداخته تا وقت کافی  
برای فروش ملک خود را داشــته 

باشند.
همچنیــن توصیــه می  شــود که 
فروشندگان در مدت زمان پروسه 
انتخاب ملــک جدید، ملک خود را 
برای فروش آماده نمــوده و انجام 
اموری که به فــروش ملک کمک 
می  نماید نظیر رنــگ آمیزی، دور 
ریختن وسایلی  که بدان نیاز نیست 
)decluttering( و تعمیرات مختصر 
که قبال نادیده گرفته شده اند را در 

این مدت انجام دهند.
یکــی  از موارد دیگر بــرای افرادی 
که اول اقدام بــه خرید می  نمایند 
در نظر گرفتــن بودجه برای خانه 
جدید می  باشــد، بدین معنی  که 
بهتر اســت به جای رقم زیادی که 
همیشه فروشندگان در مورد فروش 
ملــک خود آنرا تصــور می  نمایند، 
 worst-case( قضیه  بدترین شکل 
 )ScenarioWorst-case scenario
و پایین ترین مقدار فروش را در نظر 
گرفته و بر اساس آن مبلغ  ,خرید 

ملک جدید را انجام دهند.

کبک و کانادا: بازار امالک... 
امیرسام

www.amirsam.ca
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_______________
www.khoei.ca    

7085Cote Des Neiges
Montréal, H3R-2M1 

T:  514-341-2235

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

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

امور مربوط به عقد و ازدواج شرعی

ربانهم اهی موسسه آیت ا... خویی)ره( 

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

مهاجران عزیز 

 مشـاوره رایگان 

هر چهارشنبه، حضوری:

      تک نفره یا چهار نفره 

      در مرکز شهر یا در وست آیلند 

 تلفنـی : 

هر روز هفته 

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492

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

Water front Apartment 
Île-des-Soeurs 
only 220000$

اوکازیون عـالی 
برای زندگی و یا سرمایه گذاری

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

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

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

     Non residents  با کمترین پیش پرداخت 
هدیه ما به خریداران1200 دالر هزینه محضر 

1118 Ste-Catherine W., 
Suite 504     
Montreal, Qc   (Metro: Peel)
Tel: 514-940-1642 
        514-940-1643 

Cell: 514-834-2166  
Fax: 514-868-1115    
Email: maryagency@gmail.com 

   بیش از 17 سال سابقه 
   در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال 

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

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

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

T.A.M Travel آژانس
 مسافرتی  

با قیمت های رقابت ناپذیر مشاور مجرب شما: مهری صدوقی

هیپنوتیزم:  زیر نظر استاد علی سلیمی

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

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

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

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

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

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

Elegance Assurance
                         Insurance

CAR
HOUSE
MOTO 
COMMERCIAL

برترین سرویس کمترین بها

خنستین شرکت بیمه ایرانی 
اتومبیلموتورمسکونی/جتاری

کمپانی بیمه الگانس 

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

(2nd floor)  

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

 با اقساط ماهیانه

با خرید بیمه منزل 

یا اتومبیل خود 

برای اولیــن بار 

با کمپانی ما از مزایای

 10 % ختفیف 
بهره مند شوید! 

_________

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

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

دکتر کاملیا امامیان
Dr. Kamelia Emamian 

مشاوره رایگان
-------------

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

بوتاکس  |  فیلر   |   PRP   |   اسکلروتراپی   |   لیزر 

 SPRINGPROMOTION

دکتر الهام خیاط
Dr. Elham Khayat

N.D.G. 

Nuns’ Island (I.D.S.)

فروش تریپلکس    و     اجاره آپارتمان
کامال بازسازی شده، بسیارزیبا به سبک کاندو، با سلیقه مهندسی،  در دو قدمی ایستگاه مترو "واندوم" و 
بیمارستان "مگا ها سپیتال"،  نزدیک به تمام امکانات و مراکز خرید و دسترسی به اتوبان، آپارتمان های 
سه خوابه با دو حمام کامل، دو تراس بزرگ، کف چوب، کلیه لوازم برقی و اسپلیت نو، کابینت مدرن 

آشپزخانه و حمام با رویه کوارتز و... 

فروش کاندو  یا  اجــاره
کاندودوخوابه با دو سرویس بهداشتی، کف المینیت، استخر سرپوشیده، سالن ورزش، پینگ پونگ و 
اجتماعات، کتابخانه، پارکینگ داخلی، انباری، سرایدارتمام وقت، لوازم برقی نو،  اسپلیت،  شارژ بسیار 

پائین )شامل آبگرم مصرفی(،  نزدیک به تمام امکانات و مراکزخرید و دسترسی سریع به اتوبان
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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،کرمانشاه و مشهد
ایران، سراسر کانادا، امریکا و سایر نقاط جهان

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

نرخ های ویژه 

برای اضافه 

بار هوایی 

مسافران

صادرات کاالهاواردات و حمل برای سرویس کامل 

 کانترتاپ برای حمام 
و آشپزخانه رویایی شما

________________

 به بهایی باورنکردنی 
<< برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین  امروز 
با ما متاس بگیرید: 

514-952-7400
514-694-9692

برترین و مرغوب ترین سنگ های گرانیت

سنگ های گرانیت، کوارتز
WWW.GRANITEISLAND.CA 

فتو شاپ

اعالم جنگ علیه پوکمون ها

محبوبیت وسیع بازی کامپیوتری 
»پوکمون گــو« که عالقه مندان 
آن با کمک تلفن های موبایلشان 
در هر نقطه ای می توانند مشغول 
بازی شــوند، اعتراض شــدید و 

گسترده ای را برانگیخته است.
خبرگزاری فرانســه در گزارشی 
می نویسد که شاکیان می گویند 
بازی در اماکن یادبود و مذهبی 
بی احترامی به آنهاست و از همه 
کشورهای جهان خواسته اند این 

بازی را ممنوع کنند.
اما آیا ممنوع کــردن این بازی 
که شــرکت کنندگان در آن به 
وسیله تلفن موبایل خود به شکار 
موجــودات کارتونی می روند در 
برخی مکان ها و محدوده ها واقعًا 

عملی است؟
�

چه مکان هایی علیه پوکمون اعالم 
جنگ کرده اند؟

ایــن اماکن عبارتنــد از امالک 
و ســاختمان های خصوصــی، 
ســاختمان ها و ادارات دولتــی، 
بناهای تاریخی و دیدنی و اماکن 

یادبود و مذهبی .
اردوگاه مرگ آشــویتس،  موزه 
موزه یادبود هولوکاست در برلین 
و موزه یادبود هیروشیما در ژاپن 
همه شــکایت دارند که گروهی 
از بازدیدکنندگان به جای توجه 
به حوادث تاریخی مهمی نظیر 
ایــن رویدادها در ایــن اماکن با 
تمرکز روی تلفن موبایل به دنبال 
موجــودات کارتونــی این بازی 

»پیکاچوس« می گردند.
�

دولت های ایران و عربستان سعودی 
کامالً این بازی را ممنوع کرده اند.

ایــران به فاصله چند روز پس از 
عرضه این بازی آن را ممنوع کرد. 
چرا که مقام های ایرانی معتقدند 
می تواند  بازی  این  اپلیکیشــن 
آدرس های واقعی را شناســایی 
کند، و بنابرایــن از آن می توان 
برای جاسوسی استفاده کرد. ولی 
جوانان با اســتفاده از وی پی ان 
)شبکه های خصوصی مجازی( با 

پنهان نگاه داشتن هویت خود از 
این بازی استفاده می کنند.

در عربستان سعودی عالی ترین 
مرجع مذهبی کشــور با صدور 
فتوایی نسخه جدید بازی پوکمون 
را ممنوع کــرده و اعالم کرد که 
با قمــار بازی شــباهت زیادی 
دارد و به نظر می رســد براساس 
فرضیه تکامل طراحی شده که با 

آموزه های اسالم در تضاد است.
در کشــورهای دیگر نیز هشدار 
داده شده که شرکت در این بازی 
می تواند جان مــردم را به خطر 

بیاندازد. 
به عنوان مثال در کشور بوسنی 
هشدار داده شده که مردم با ورود 
به مناطقی کــه در طول جنگ 
داخلی یوگســالوی مین گذاری 
شــده اند جان خــود را به خطر 
نیاندازند. از قرار معلوم بســیاری 
از نقاطی که در نقشــه راهنمای 
بازی پوکمون تعیین شده اند در 
جوار مناطق مین گذاری شده قرار 

دارند.
�

نقاطی که محل بازی هستند چگونه 
تعیین می شوند؟

یکی از جذابیت های اصلی بازی 
»پوکمــون گو« این اســت که 
شــخصیت های کارتونی آن در 
شکل و قیافه هایی مثل ماهی و 
یا اژدها، ناگهان به صورت مجازی 
در اطراف کاربران ظاهر شــده و 
خود را در دوربیــن موبایل آنها 

نشان می دهند. 
این بازی در عین حال مشترکان 
را تشویق می کند تا با سرکشی به 
مکان های دیدنی و معروف که با 
عنوان »پوکستاپ« و یا »جیم« 
مشخص شده اند، محیط اطراف 

خود را بشناسند.
بازیکنان با خریــد و جمع آوری 
ابزارهایی که این بازی در اختیار 
آنها قرار می دهد، می توانند اهداف 
خود را شناسایی کرده و در این 
نقاط آنها را بــه جنگ یکدیگر 

بفرستند.

نقاطــی کــه در ایــن بــازی 
توسط  شــده اند  عالمت گذاری 
شرکت طراح آن به نام نیانتیک 
در کالیفرنیــا تعیین شــده اند. 
این شــرکت از اطالعات میدانی 
یــک بــازی قدیمــی بــه نام 
که  کرده  اســتفاده  »اینگرس« 
از  استفاده  با  مشارکت کنندگان 
نقشه GPS جی پی اس می توانند 
در سطح شهر نقاط مورد نظر را 

شناسایی کنند. 
شــرکت نیانتیــک بر اســاس 
فهرست  بازیکنان  پیشنهادهای 
اولیــه مکان های مــورد نظر را 

گسترش داده است.
�

پوکمون کجا ظاهر می شود؟
پوکمون ها در هر لحظه و در هر 
نقطــه ای می توانند روی صفحه 
موبایل مشارکت کنندگان ظاهر 
شوند. شــخصیت های کارتونی 
این بازی بدون هیــچ قاعده ای 
ظاهر می شوند ولی معمواًل ظهور 
آنها ممکن است به نقطه ای که 
شــما در آن قــرار دارید مرتبط 
باشد. مثاًل کاراکترهایی که شبه 
ماهیان هستند معمواًل در اطراف 
رودخانه ها و دریاچه ها ظاهر می 

شوند.
�

آیا می توان نقطه ای را از دسترسی 
پوکمون مصون کرد؟

به این بســتگی دارد که آیا این 
نقطه در نقشــه بازی پوکمون 
به عنوان یک »پوکســتاپ« و یا 
»جیم« تعیین شده است یا نه؟ 
و درعین حال آیا موجودات بازی 

در آنجا ظاهر شده اند یا نه؟
درخواســت از شرکت طراح این 
بازی بــرای حذف نقاطی که در 
این فهرست هستند غیرممکن 
است. خالقان پوکمون نمی توانند 
نقاط مشــخصی را به سرعت از 
نقشــه اماکن این بــازی حذف 
کنند. ولی در زمانی که اپلیکیشن 
بازی به روز می شــود، می توانند 
برخی نقــاط را حذف و یا نقاط 
جدیدی را به نقشه آن بیافزایند.

در تازه ترین مورد از تجدید نقشه 
این بازی، بناهای یادبود هیروشیما 
و موزه قربانیان هولوکاســت در 
شهر برلین از فهرست اماکن آن 
حذف شــدند. ولی جلوگیری از 
ظاهر شــدن موجودات کارتونی 
این بازی در اماکن و نقاطی که 
خواســتار ممنوعیــت پوکمون 

هستند، بسیار دشوارتر است.
این کار مســتلزم تغییر اساسی 
در الگوریتم بازی است که برای 
بسیار  کار  آن  طراحان 

پردردسری است.
شرکت ژاپنی پوکمون، 
این  تجــاری  صاحب 
پرطرفدار،  محصوالت 
اعالم کرد که شرکت 
کار  مشغول  نیانتیک 
الگوریتم  بهبود  برای 

این بازی است.
•

گروه بزرگ پوکی مان بازها، در مونتریال، 
نزدیکی خیابان سنت کاترین و اتواتر 

فناوری و زندگی!..
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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*

حجاب برای افسران پلیس آمریکا ،آری یا خیر ؟ 
مراکز پلیس آمریکا 
مجوز  صدور  برای 
حجــاب افســران 
پلیــس بــا هــم 

اختالف دارند.  
گــزارش  بــه 

هفته گذشته،پلیس   ،»fusion«
ســواره نظام ســلطنتی کانادا 
RCMP قانون جدیدی را تصویب 
کرد که براساس آن افسران زن 
مسلمان می توانند از این پس از 

پوشش حجاب استفاده کنند.
اما در جنوب مــرز کانادا، مراکز 
پلیس آمریکا بر ســر اینکه آیا 
حجاب را برای افسران زن پلیس 
آزاد کنند یا نــه با هم اختالف 

دارند.
از 25 مرکــز بــزرگ پلیس در 

 ، آمریــکا 
مرکز  هفــت 
بــه افســران 
مسلمان  زن 
استفاده  اجازه 
از حجــاب را 

داده اند.
بر اســاس این گزارش، شــش 
مرکز دیگر به طور جدی استفاده 
روسری  از  افســران مســلمان 
در هنگام انجــام وظیفه را منع 
کرده اند و باقیمانده مراکز هنوز 
سیاست روشــنی در این زمینه 

ندارند.
مراکز پلیــس در نیویــورک و 
واشنگتن افســرانی را استخدام 

کرده اند که حجاب دارند.
عالوه بر این سخنگوهای مراکز 

پلیس در شهرهای بالتیمور، سان 
فرانسیســکو، ممفیس ، آتالنتا 
و شــارلوت اعالم کــرده اند که 
افسرانشان نباید از داشتن حجاب 
اسالمی بر اساس سیاست های 

جاری، منع شوند.
رابینســون،  دیویــد  ســتوان 
سخنگوی مرکز پلیس شارلوت 
مک لنبرگ در ایــن باره گفت: 
ما مســئول دفاع از آزادی مردم 
هســتیم و نمی توانیم اعتقادات 

افسران پلیس را نادیده بگیریم.
این در حالی اســت که  افسران 
زن در لــس آنجلس، فیالدلفیا، 
هوســتون، الس وگاس، ســان 
آنتونی، کلومبیــا و اوهایو اجازۀ 
داشــتن حجاب به هنگام انجام 

وظیفه را ندارند.

شکـــایت های آزار و اذیت جنسی در 
ارتش کانــادا 22 درصد افزایش یافت 

به گــزارش رویترز، گرچه گزارش 
جدید نظامی نشــان می دهد که 
تعــداد شــکایت های آزار و اذیت 
جنســی در ارتش کانادا با رشــد 
22 درصدی روبرو شــده ولی به 
نظر می رسد این مساله یک نشانه 
مثبت اســت چرا کــه قربانیانی 
کــه حاضر به اعالم مــوارد آزار و 
اذیت جنسی شــده اند، با افزایش 

چشمگیری روبرو هستند.
این دومین گــزارش درباره برنامه 
ارتش کانادا بــرای مقابله با آزار و 

اذیت جنســی اســت که از سال 
2015 میالدی آغاز شده است.

گزارش ارتش کانادا نشان می دهد 
که در شــش ماه نخست 2016 
میــالدی بیــش از 106 مــورد 
شکایت آزار و اذیت جنسی مطرح 
شده است که این رقم با رشد 22 

درصدی روبرو شده است.
سخنگوی وزارت دفاع کانادا تاکید 
کرد که تعــداد این شــکایت ها 
احتماال در شــش ماه دوم امسال 
نیز همین تعــداد خواهد بود. این 

بدان معنا خواهد بــود که تعداد 
کل شکایتهای آزار و اذیت جنسی 
در ارتش کانادا در سال 2016 به 
212 مورد می رســد. این رقم در 
سال 2015 میالدی به 174 مورد 

رسیده است.
ارتش هــای کشــورهای غربی به 
خاطر عملکرد ضعیف در خصوص 
مقابله با آزار و اذیت جنســی، با 
انتقادات گسترده بین المللی روبرو 

هستند.
گزارش وزارت دفاع آمریکا نیز در 
ماه می نشان داده است که هنوز 
موارد زیادی از آزار و اذیت جنسی 
در ارتش آمریکا گزارش نمی شود.
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جمهوری اسالمی...
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

اطالعیه: پروژه حتقیقاتی مربوط به مهاجران 
فاقد پوشش بیمه درمانی - پیشرفت حاصله

مونترال، سپتامبر 2016 - در ژوئیه 
ســال جاری، تیم پژوهشــی پروژه 
"چگونگی بهبود سالمت و دسترسی 
به خدمات بهداشتی برای مهاجرین 
فاقد پوشش بیمه درمانی در مونترال"، 
با هماهنگی تیم پژوهشگران انستیتو 
تحقیقاتی بهداشت عمومی دانشگاه 
مونترال، بیانیه ای منتشر کرده و آغاز 
فعالیت های پژوهشی در این زمینه 
را بــه اطالع عموم رســانید.  پس از 
گذشت 3 ماه، در این بیانیه به شرح 

پیشرفت های حاصله می پردازیم. 
• فعالیت های صورت گرفته

- اطالع رســانی رودررو به جمعیتی 
برابــر بــا 5000 نفر و آگاهســازی 
پیرامون مسائل و مشکالت این گروه 

از مهاجران
- حضور و اطالع رسانی در 15 مکان 

دینی - مذهبی 
- برپایی کیوسک و اطالع رسانی در 

25برنامه متنوع اجتماعی - محلی 
- پوشش جمعیتی بالغ بر 8000 نفر از 
طریق صفحه فیسبوک پروژه )به زبان 

های انگلیسی/فرانسه و اسپانیایی(
در نتیجه این فعالیت ها، تا به امروز، 
تعدادی برابر با 200 مهاجر فاقد بیمه 
درمانی در این پژوهش شرکت نموده 
اند )تعداد کل جمعیت هدف 900 نفر 
است(. این افراد همچنین به نهادهای 
اجتماعی-محلی ارجاع داده شــدند، 
باالخص ســازمان پزشــکان جهان. 
این ســازمان تنها کلینیک مختص 
مهاجران فاقد پوشــش بیمه درمانی 
اســت که به ارائه رایــگان خدمات 

پزشکی می پردازد.
• نتایج بدست آمده تا این مرحله 

از پروژه
اطالعــات بدســت آمده تــا به این 
مرحله نشــانگر آن است که بیش از 
نیمی از شــرکت کنندگان خود را از 
ســطح خوبی از ســالمت برخوردار 
دانسته، چنین گزارش می کنند که 
دچار مشکل خاصی نیستند. لیکن، 

این گروه همچنین باور دارند که در 
مقایسه با افراد متولد کانادا از سالمت 
کمتــری برخوردارند. بعالوه، بیش از 
نیمی از این گــروه چنین بیان می 
دارند که در گذشــته نیاز به مشاوره 
پزشک داشته، اما از دسترسی به این 
خدمات محروم بوده انــد. این افراد 
غالبا کمتر از 50 ســال سن داشته و 
در کنار خانواده خود بسر می برند. با 
این وجود، بنابر اطالعات بدست آمده، 
این گروه از امکان مشــاوره با پزشک 
به صورت رایــگان یا با هزینه ناچیز 
مطلع نیستند. در این میان، مشکالت 
سالمت گزارش شده که توان فیزیکی 
برای انجــام فعالیت هــای روزانه را 
کاهش می بخشد، اکثرا به مشکالت 

پزشکی مزمن مربوط می گردد.
• حمایت های اجتماعی و دست 

اندرکاران اصلی
بهبود سالمت آن دسته از مهاجرانی 
که ســالمت آنها پیش از این نادیده 
گرفته شده است، مستلزم حمایت و 
پشتیبانی نهادهای اجتماعی و دست 
اندرکاران اصلی از این پروژه تحقیقاتی 
اســت. به همین سبب، در تاریخ 10 
شــهریور ماه ســال جاری، دانشگاه 
مونترال برنامــه ای برگزار نمود تا به 
این واســطه از همراهی و مشارکت 
مسئولین در این پروژه قدردانی نماید. 
حاضرین ایــن برنامه عبارت بودند از 
دیپلمات های کشــورهای گوناگون، 
نماینــدگان گــروه هــای مذهبی، 
نهادهــای اجتماعی، دانشــگاه ها و 
باالخره مسئولین بهداشت عمومی که 
فهرست آن ها در پایان این متن آمده 

است.
طی این برنامه، اقدامات صورت گرفته 
به اطالع حاضرین رســانیده شده و 
از آن هــا دعوت بعمل آمد تا در این 
زمینه به فعالیــت بپردازند. بعالوه، 
اهمیت دسترســی این جمعیت به 
خدمات درمانی کــه در راس اهداف 
این پروژه تحقیقاتی قرار دارد و پیش 

از این هیچگاه مــد نظر قرار نگرفته 
است، مورد تاکید قرار گرفت. مسائل 
مشاهده شده پیرامون سالمت عموم 
بدون مشارکت فعال دست اندرکاران 
ملی و بین المللی که دارای ارتباطات 
نزدیک با جوامع خویشند قابل حل 
و بررسی نمی باشد. لذا، از مسئولین 
مربوطه درخواست شد تا به همکاری 

و پشتیبانی از این پروژه بپردازند.
• مشارکت در پروژه

قابل ذکر است که علیرغم پیشرفت 
های حاصله در دستیابی به مهاجران 
فاقد پوشش بیمه درمانی، مشارکت 
اشــخاص، نه تنها در دســتیابی به 
أهداف پروژه، بلکه در حمایت آنها از 
جوامع خویش از اهمیت چشمگیری 
برخوردار اســت. لذا، تقاضا می گردد 
در صورت آشــنایی با فــرد یا افراد 
فاقد بیمه درمانــی، آن ها را از وجود 
این پروژه مطلع و تشــویق به تماس 
با ما نمائید )شــماره تمــاس پروژه: 
3098-349-514( و بدین وســیله، 
در برطرفســازی این معضل هر دو 
در کوتــاه مدت و دراز مــدت، به ما 
کمک کنیــد. جهت دســتیابی به 
اطالعات بیشتر درباره گروه پژوهشی، 
فعالیت ها و موضوع مدنظر پروژه، از 
صفحات فیســبوک ما بازدید نمائید 
)صفحه santédesmigrants به زبان 
های انگلیســی و فرانســه و صفحه
saluddeslosmigrantes بــه زبــان 

اسپانیایی(.
--------------

جهت دریافت اطالعات بیشتربا خانم 
مگلی بنوا، مسئول هماهنگی برنامه 
ها، از طریق شماره 6111 343 514 
)داخلی 0601( و یــا آدرس ایمیل 
 umontreal.ca@1.magalie.benoit

تماس حاصل فرمائید. 
بــرای دریافــت عکــس و دریافت 
اطالعات بیشــتر پیرامــون فعالیت 
هــای ما، از صفحات فیســبوک @

santédesmigrants دیدن فرمائید.

انگاره بومی اداره و توسعه: واقعیت یا توهم؟

مجید محمدی
21.شــهریور- از دهــه ی چهل 
خورشــیدی بدین سو مباحث 
حلقــات  در  ســازی  بومــی 
روشــنفکری و چــپ و بعــد 
اسالمگرا به صورت مد روز درآمد 
بــدون آن که در محتوای واقعی 
پیشنهادهای ناشی از این رهیافت 

توجه کافی مبذول شود. 
به عنوان مثال گروه های چپ و 
دانشگاه،  می خواستند  اسالمگرا 
دولــت، آمــوزش و پــرورش، 
توســعه ی اقتصادی، رسانه ها و 
خالصه همه ی عناصر و نهادهای 
تمدن غربی را که به کشور وارد 
شده بود بومی )خلقی، اسالمی( 
سازند. این امر در نهایت با قدرت 
اسالمی  به  اسالمگرایان  گرفتن 
سازی این نهادها یا همانا دولتی 
سازی و تمامیت خواهانه سازی 
آنها در خدمت قدرت منجر شد.

امــا فراتر از این دســتاوردهای 
فاجعه آمیز هنوز کسانی هستند 
کــه معتقدند بومی ســازی می 
تواند فراتر از اسالمی سازی اعمال 
شــده دنبال شود و به سعادت و 

پیشرفت جامعه کمک کند. 
بــرای نشــان دادن این موضوع 
که علم و دانش امری بشــری، 
عام و همه جایی است و نه غربی 
و شــرقی و ایرانی، کافی اســت 
به مواردی از بومی ســازی ها و 

دستاوردهای آنها اشاره کنیم. 
بهتر است ادعاها را کنار بگذاریم 
و به حوزه های مختلف بپردازیم. 

در برخی موارد می توان شکست 
انگاره های بومــی را که ادعا می 
شود همه ی مشــکالت را حل 
خواهد کرد از زبان خود مدعیان 

شنید:
•

بانکداری اسالمی
مکارم شیرازی در باب بانکداری 
اســالمی می گوید: »بانکداری 
از غرب برای ما آمده و ما اســم 
اســالمی را برای آن گذاشته ایم 
که متأسفانه نه محاسن بانکداری 
غربی را دارد و نه اسالمی است. 
سود بانکی در کشورهای غربی 
بین 4 تا 6 درصد اســت؛ اما در 
بانکداری اســالمی تا 28 درصد 
از مردم ســود می گیرند و اخیرا 
مجلس  نماینــدگان  از  یکــی 
شورای اســالمی اعالم کرده که 
تــا 35درصد هم ســود گرفته 
می شــود؛ آن هم در قالب عقود 

شرعیه.« 
)الف 15 اردیبهشت 1395(

در نهایت بانکداری اســالمی به 
دادن وام های بی بهره و کم بهره 
به مدیــران و 150 هزار میلیارد 
تومان معوقات بانکی منجر شده 

است.
•

اقتصاد اسالمی
وزیر اقتصــاد دولت روحانی می 
گوید: »در ســی و چند ســال 
گذشته، میانگین رشد اقتصادی 
ما حــدود 3.2 درصــد و در 10 
ســال اخیر، با وجود برخورداری 
از درآمدهای باالی نفتی در ایام 
قبل از تحریم، زیر سه درصد بوده 
و این در حالی است که در دهه 
40 شمسی، ما در ایران رشدهای 
اقتصادی باالی 18 و تا 20 درصد 

را نیز تجربه کرده بودیم.« 
)تسنیم 5 خرداد 1395(

در 38 ســال گذشته حکومت 
جمهوری اســالمی مدعی بوده 
که دارد بر مبنای اقتصاد اسالمی 
کشور را اداره می کند و حاصل 

آن فاجعه بوده است. 
مــردم ایــران در 4 دهه ی اخیر 
فقیرتــر شــده اند و حاکمــان 

ثروتمندتر.
•

مدیریت اسالمی جامعه
از معیارهــای جامعه ی  یکــی 
از منظر اسالمگرایان  اســالمی 
و اهل شــریعت آن است که در 
فضای عمومی دستورات شریعت 
نقض نشــود. به همیــن دلیل 
بالفاصله بعد از استقرار حکومت 
تولید، مصــرف، توزیع و فروش 

مشروبات الکلی منع شد. 
نتیجه ی این انگاره ی ظاهرا بومی 
مدیریت نوشیدن مردم چه بوده 

است؟ 
تولید محصوالت خانگی که هیچ 
گونه نظارتی بر آنها اعمال نمی 
شود، درســت کردن مشروبات 
ترکیبی )با الکل صنعتی( که به 
کور شدن و مرگ صدها نفر منجر 
شده است و مهم تر از همه ایجاد 
پرحجم  خواری  مشروب  عادات 

در کنج خانه ها.
ایرانیــان در میان ملــل دیگر از 
مصرف  مشــروب  میزان  حیث 
شده در یک نشست، در زمره ی 

20 کشور اول هستند. 
هر فرد الکلی در ایران ســاالنه 
25 لیتــر الکل مصــرف می 
کند که ایــن رقم دو برابر یک 
شهروند آمریکایی و حتی بیشتر 
از شهروندان روسی است که در 
جهان مشهور به مصرف باالی 

الکل هستند. 
)گزارش سازمان بهداشت 
جهانی در مــــورد مصرف 
الکل، 2011-2010(. 
علت این امر آن است که نوشیدن 
اجتماعی مشروب در محیط های 
عمومــی باعث می شــود آنها 
ممنوعیت  بنوشند.  کم حجم تر 
مشــروبات الکلی در ایران چون 
به دنبــال حذف این پدیده بوده 
به مدیریت و کنترل اجتماعی بر 

این پدیده خسارت زده است. 
انگاره ی بومــی در اینجا حذف 
یک واقعیت بوده و مدیریت آن را 

مخدوش کرده است.  
•

مدیریت جهانی اسالمگرایان
بومــی  مدیریــت  معنــای 
اســالمگرایان در سطح جهان را 
از مدیریت آنها در سطح منطقه 
اســالمگرایان  دریافت.  می توان 
شــیعه در همه ی نقاط بحرانی 
منطقه )یمن، سوریه، افعانستان، 
عراق، و لبنان( حضور دارند و به 
جنگ های شیعه و سنی و ایرانی 

و عرب دامن می زنند. 
نتیجه ی این جنگ ها برای مردم 
چند  ســاالنه ی  هزینه ی  ایران 
میلیارد دالری  و کشــته شدن 
هزاران ایرانی و افغانی و پاکستانی 
است. در عین حال منابع مشترک 
نفتی و گازی میان ایران و عراق و 
کویت و قطر در حال تخلیه شدن 
هســتند بدون آن که حتی یک 

سنت نصیب مردم ایران شود.
یک نمونه ی آن میــدان گازی 
آرش یا الدوره اســت که بیش 
از یک دهه اســت توسط کویت 
و عربستان اســتخراج می شود 
و ایــران هیچ حضــوری در این 

فعالیت ندارد. 
مدیریت بومی جمهوری اسالمی 
در منطقه دشــمنی بــا ایاالت 
متحده و دشمنی با شرکت های 
غربی اســت که نتیجــه ی آن 
پیشقدم شدن کشورهای همسایه 
در استخراج منابع مشترک بوده 
است. مقامات جمهوری اسالمی 
نام غرب ستیزی و دشمنی کور 
با نظام سرمایه داری جهانی- در 
عین بهره برداری شخصی از آن- 

را گذاشته اند مدیریت بومی.
•

دولــت  فــربه
وجه دیگــری از مدیریت بومی 
تبدیل نیمی از جمعیت کشور به 
نانخور دولت است. در ایران حدود 
ده میلیون نفر حقوق بگیر دولت و 
بخش عمومی هستند که با توجه 
به چهار نفره بودن بعد خانوار و 
سهم اندک زنان از بازار اشتغال 
)حدود 12 درصد( حدود چهل 

میلیون نفر مستقیما با مستمری 
دولتی زندگی می کنند. این که 
جمعیت به این بزرگی به عائله ی 
دولت تبدیل شوند نتیجه ی یک 
نگرش و هزاران تصمیم مبتنی بر 
آن بوده اســت و نه یک ضرورت 
اجتماعی. حکومت برای کنترل 
جمعیت منابع بیشتری را در قشر 
حاکم متمرکز کرده و افراد را به 

خود وابسته کرده است.

معنای انگارۀبومی
انگاره ی بومی اداره و توسعه وجود 
دارد و قابل تصور است اما معنای 
ایدئولوژیک نــدارد بلکه نحوه ی 
کاربرد علم و تجربه در حیطه و 

موردی خاص است. 
به عنوان مثال شما حساب می 

کنیــد و می بینید کــه به طور 
متوسط در ایران برای هر زندانی 
ماهانه 4.5 میلیون تومان هزینه 

می شود 
)مدیر کل زندان های ایالم، ایرنا، 
6 خرداد 1395(. 
در این شرایط بهتر است ماهانه 
یک ســوم آن را به خود زندانی 
)ای که احتمال خشــونت علیه 
دیگــران از او نمی رود( بپردازید 
و او را با ابزارهای الکترونیکی در 

خانه اش محبوس کنید. 
این بهره گیری از عقل بشر است. 
ممکن است در جامعه و شرایطی 
دیگر هزینه ی زندان بسیار کمتر 
باشد و برای جامعه بصرفد افراد را 

در زندان نگاه دارد.
و  اداره  از  دیگــری  نــوع  امــا 

توســعه ی بومی وجود دارد که 
فعاالن  و  دینــی  روشــنفکران 
سیاسی مارکسیست و اسالمگرا 

به جامعه ی ایران فروخته اند: 
بــرای مخالفت با غــرب کاری 
کنید که در غرب انجام نمی شود 
یا کاری کنید که بوی ســتیز و 

دشمنی با غرب را بدهد. 
به عنــوان مثــال در برخورد با 
بزهکاری به جای تولید شــغل 
و ایجــاد چترهای حمایتی، یا با 
بزهکاران مطابق شــرع برخورد 
کنید )انگشتانشان را قطع کنید، 
اعدامشــان  بزنید،  شالقشــان 
کنیــد،...( یــا آنها را به لشــکر 
میلیشیای دولتی اضافه کنید تا 

مخالفان شما را سرکوب کنند.
•

»برای مخالفت با غرب 
کاری کنید که در غرب 
اجنام منی شود یا کاری 
کنید که بوی دشمنی با 

غرب را بدهد!«
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MENU DU JOUR

Mercredi : GHORMEH SABZI                   $15.50
                                                       Jeudi : GHEIMEH                                            $15.50
Vendredi : FESENJAN                                  $18.50
Samedi : BAGHALI-POLO & MAHICHEH       $20.50
Dimanche : Beryan                                        $14.50

   
Hors-d'œuvres

KASHKE BADEMJAN  $8.50
MIRZA GHASEMI          $8.50
SALADE SHIRAZI         $6.50
SALADE DU JOUR        $4.50

   MASTE MOOSIR            $4.50

RESTAURANT ONYX 
6195rue St-Jacques ouest H4B 1T7 

)5 1 4 (5 8 5 - 2 0 2 9
TA

KE
 O

UT
 O

NL
Y

 Onyx
KoobidehSeulement les mardis$9.99

Koobideh Sandwich 
+

Soda 
)Tip et Tax Incluses( 

$8.50

Onyx Hours
       Lundi:        6:00 -10:00

       Mardi:        6:00 -10:00 

Mercredi:    12:00 -10:00

Jeudi:          12:00 -10:00                                         

Vendredi:    12:00 -10:00                          

Samedi:       12:00 -10:00

Dimanche:  12:00 -10:00                            

 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                   $58.50
Un plat spécial pour trois

3 brochettes de Koobideh, 1 Joojeh(désossée + $2.00) et 1 Barg servi avec 3 tomates grillées + 1 salade et 1 entrée + 3 cokes)

ONYX II                  $99.50
Un plat spécial pour cinq   
5 brochettes de Koobideh, 2 Joojeh et 1 Barg servi avec 5 tomates grillées +2 salades et 2 entrées + 5 cokes) 

 

   : مونترال برگزار ميكند-ايرانكميته يادمان كشتار زندانيان سياسى دهه شصت در

"داد خواهى و حافظه تاريخى" 

  بعد از ظهر6 سپتامبر ساعت24شنبه:زمان
   خيابان اَت واتر تقاطع خيابان تاپِر1200كتابخانه ات واتِر واقع در: مكان

 در محل برنامه از شركت كنندگان پذيرايى ميشود

  : سخنرانان
عضو دفتر سياسى حزب كمونيست كارگرى ايران:   محسن ابراهيمى

، ضرورت عاجل سياسى و شرط الزم براى ٦٠تعيين تكليف جامعه ايران با كشتار دھه "
  "ىتحقق يك جامعه انسان

گفتگوھاى زندان  از ھمكاران و  زندانى سياسى سابق :مژده ارسى    

"دادخواھی به مثابه امری تاريخی و اجتماعی" 

كانون خاوران از بنيانگذاران فعال سياسى، نويسنده و :حسن پويا

 "ا در حافظه جمعى م٦٠ضرورت پژواك كشتارھاى دھه "

پایتخت هایی که مانع رشد 
اقتصادی کشورشان شدند !

پژوهش هــای جدیــد یــک 
موسسه تحقیقات اقتصادی در 
کلن نشــان می دهد که بدون 
وجود برلین، ســرانه درآمدی 
هر آلمانی 0.3 درصد افزایش 

خواهد یافت.
به گزارش ســی ان ان، با وجود 
اینکــه برلین از لحــاظ مد و 
ســرآمد  شــهری  تکنولوژی 
محسوب می شــود، ولی تولید 
برلین کمتر از سرانه GDP بقیه 

آلمان بوده است.
هنری گئوک، یکی از محققان 
این موسسه اعالم کرد: »برلین 
یک مورد شگفت انگیز است: از 
پایتخت  این  اقتصادی،  لحاظ 
پایینی  اهمیــت  از  اروپایــی 

برخوردار است.«
در مقایسه با مناطق دیگر آلمان 
همانند راین لند که اغلب صنایع 
تولیدی کشور نظیر شرکت های 
باواریــا و بــی ام و در آنجا قرار 
دارند، برلین از قدرت کمتری 

برخورد است.
برلین،  تنها پایتختی نیســت 
که نسبت به رشد بقیه کشور 

ضعیف تر عمل کرده است. 
ســرانه GDP کانــادا نیز 0.2 
درصــد بیــش از رشــد اتاوا 

محاسبه شده است.
گئوک گفت: »این موضوع به 
منطقه  اقتصادی  قدرت  دلیل 
تولیدکننده نفت آلبرتا بود که 
با جمعیــت 11 درصدی، 17 

درصد از GDP کل کشــور را 
تولید می کرد.«

اگر برلین و اتاوا به عنوان ترمز 
عمل کرده اند، پاریس و لندن 
همانند یک موتور برای رشــد 

اقتصادی بوده اند.
ســرانه GDP فرانســه بدون 
پاریس، 17 درصد کمتر خواهد 
بود. این موضوع »شهر عشق« 
را برای فرانسه مهم تر از لندن 
برای بریتانیا جلوه می دهد. اما 
پایتخت انگلســتان که مرکز 
تمامی بخش های مالی کشور 
اســت، برای رفاه این کشــور 
بسیار حیاتی است. سرانه رشد 
وجود  بدون  بریتانیا  اقتصادی 
لندن 13 درصد کم خواهد شد.
گئورکه افزود: »رای به خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا، عواقبی 
را برای لندن بــه همراه خواه 
داشت و ســوال این است که 
آیا این شــهر همچنان خواهد 
توانست به صنعت خدمات مالی 

اتحادیه اروپا متصل باشد.«
آمریــکا نیز در صــورت نبود 
واشــنگتن دی سی با افت یک 
درصدی ســرانه GDP مواجه 
می شــد. از نظر گئوکه چنین 
تعادلی برای یک اقتصاد ایده آل 
اســت. وی اظهار داشــت: ما 
هیچ وقت نمی خواهیم تمامی 
تخم مرغ ها را در یک سبد قرار 

دهیم.
•
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»»»»  زنــدگی   «««« 14 انجام این 
کارها بعد 
از رابطه 

جنسی ، ممنوع!
عشق ورزیدن به همسر تنها در رابطه جنسی خالصه نمی 
شود بلکه رفتار شــما قبل و بعد از آن نیز اهمیت دارد. 
اعمال شما معانی مختلفی برای همسرتان دارد و رابطه 
آینده شما را شکل می دهد، بنابراین با احتیاط عمل کنید. 
در اینجا رفتارهایی را آورده ایم که پس از برقراری رابطه 

جنسی باید به شدن از آنها پرهیز کنید.
•

با سرعت به دستشویی رفنت!
بلند شدن و دویدن به سمت دستشویی یکی از بدترین 
کارهایی است که می توانید پس از برقراری رابطه زناشویی 
انجام دهید. بسیاری افراد پس از برقراری رابطه جنسی به 
سرعت به ســرویس بهداشتی می روند تا به ظاهر خود 
رسیدگی کنند. آنها موهایشان را درست می کنند، دندان 
هایشان را مسواک می زنند یا به زیر دوش آب می روند.

درست است که شما باید همیشه مرتب و پاکیزه باشید اما 
گاهی دراز کشیدن در کنار همسرتان بهترین کاری است 
که می توانید برای صمیمیت تان انجام دهید پس برای 

رسیدگی به ظاهر خود عجله نکنید.
•

چک کردن موبایل
تقریبا تمام افراد پس از برقراری رابطه جنسی موبایل خود 
را چک می کنند اما این کار باعث می شود که همسرتان 

تصور کند که او را نادیده گرفته اید.
می دانیم که وقت تنگ اســت و برای برقراری ارتباط و 
تبادل اطالعات با دیگران عجله دارید اما هم نشــینی با 
همسرتان هم ارزش و اهمیت خاص خود را دارد، بنابراین 

به آن احترام بگذارید.
•

پوشیدن لباس و ترک کردن اتاق
اگر پس از رابطه زناشویی با همسرتان سریع لباس به تن 
و اتاق را ترک کنید، این طور به نظر می رســد که تنها 
هدف شما از برقراری این رابطه، میل جنسی بوده است. 
شاید برای رفتن به سر کار دیرتان شده باشد اما حتی یک 
دقیقه نگاه کردن در چشمان همسرتان می تواند تاثیری 

مثبت و فراموش نشدنی در رابطه شما داشته باشد.
•

تعریف کردن از خود! 
حتی اگر شما بهترین باشید، نباید از خودتان تعریف کنید 
زیرا این کار ارزش شما را پایین می آورد. پس بهتر است 
این کار را بر عهده همسرتان بگذارید. اگر او احساس کند 

که شما خوب بوده اید، حتما بیان خواهد کرد.
•

روشن کردن تلویزیون
شــابد به نظر شــما گوش دادن به اخبار جهان پس از 
برقراری رابطه عاطفی خیلی آرام بخش باشد اما در واقع 

اینطور نیست.
حواس تان باشد اگر هم این کار را انجام می دهید، 

برنامه باشید که هر دوی شما از آن لذت می برید.
•

نوازش نکردن
برخــی افراد پس از برقراری رابطه جنســی ، 
سریع به خواب می روند اما بهتر است پس از 
آن کمی همسرتان را نوازش کنید تا به عشق  

واقعی شما پی ببرد.
به چشــم های او نگاه کنید و در آغوش اش آرام 

بگیرید. این لحظات بهترین زمان برای نشــان دادن 
عشق و مکالمه های عاشقانه است، آن را از دست ندهید.

به این                    دلیل شما همیشه بدهکار هستید
چرا همیشه بدهکار هستید؟

بعضــی از آدم ها در تمام دوره ی 
هســتند!  بدهکار  زندگیشــان 
هرچقدر هم کار می کنند و سعی 
می کنند درآمد داشــته باشــند 
تا از این وضعیت خالص شــوند 
نمی توانــد. هر ماه بــه دفترچه 
هزینه و درآمدشان نگاه می کنند 
و در حالی که سرشــان را تکان 
می دهند بسیار متاسف و ناراضی 
از ایــن وضعیت وارد ماه جدید و 

بدهی های جدید می شوند. 
در این نوشتار از 14 دلیل اصلی 
می گوییم که منجر می شوند شما 

همیشه بدهکار باشید.
•

1- شما عموما چیزهایی را 
می خرید که به آن احتیاجی ندارید

به خاطر داشته باشید که مراکز 
خرید مکان های مناســبی برای 
گذراندن اوقات فراغت و سرگرمی 
نیســتند و در حقیقت زمانی که 
بــدون برنامه به تفــرج در میان 
برندها و پیشــنهادهای پر زرق 
و برق مراکز خریــد می پردازید، 
احتمال زیــادی وجود دارد که با 
خرید اقــالم غیر ضروری خود را 

بدهکار کنید.
•

2- بیش از نقدینگی امروز خود 
خرید می کنید

هرچند که روی ســخن بیشتر 
با خریدارانی اســت که توســط 
کارت های اعتباری خود و بیش 
از نقدینگی موجودشــان خرید 
می کنند که به طور معمول چنین 
شرایطی برای خریداران در ایران 
اغلب وجود ندارد، اما خرید چکی 
هم بی شباهت با این نحوه خرید 
کردن نیست. زمانی که موجودی 
حساب شما کافی نیست و البته 
از افزایش موجودی حســاب تان 
در تاریخ چک مطمئن نیستید، 
خرید خود را به تعویق بیاندازید تا 

شرایط الزم فراهم شود.
•

3- مشتری تازه های مارک یا برند 
خاصی هستید

پیــروی از مد و البتــه برندهای 
خاص برای عده ای از افراد به یک 
سرگرمی و حتی وسواس ذهنی 
تبدیــل شــده 
 . ست ا

زمانی که شما با پرداخت هزینه ای 
کمتر هم می توانیــد پلیوری را 
بپوشید که شما را از سرما حفظ 
کند و یا با پرداخت هزینه کمتر 
صاحب عینکی شوید که چشمان 
شما را از اشعه های خورشید حفظ 
کند، پرداخت قیمت های گزاف و 
بدون برنامه برای داشتن برندهایی 
خاص غیر عقالنی به نظر می رسد.

•
4- در خرید خانه و ماشین به 

عنوان 2 خرج سنگین و معمول در 
زندگی های امروزی، تنوع طلب 

هستید

اگر ماشین قدیمی شما هنوز کار 
می کند و به عنوان وسیله ای برای 
جابه جایی می توانید از آن استفاده 
کنید، اگر خانه شما برای شما و 
خانواده تان محیطی مناســب و 
راحت است شاید بتوانید به جای 
صرف هزینه برای ایجاد تغییرات 
غیــر الزم، پــول خــود را برای 
حرکت های بهتری سرمایه گذاری 
کنیــد و از بدهی های ســنگین 

جلوگیری کنید.
خرید و یا حتی اجاره خانه بزرگ تر 
موجب می شود که برخی هزینه ها 
مثــل هزینه نگهداری و شــارژ 
ســاختمان و حتی خرید اثاثیه 
جدید برای پر کــردن فضاهای 
بزرگ تر به هزینه شما اضافه شود. 
به صورت مشابه هزینه نگهداری 
و تعمیر یک ماشین گرانقیمت 
مسلما از ماشین فعلی شما بیشتر 
اســت. در نظر داشته باشید، گاه 
برای ایجاد تغییر نیازی نیست که 
صورت مسئله را کال عوض کنید، 
خرید یک اثاثیه جدید حتی یک 
گلدان رومیزی هم می تواند حال 

و هوای خانه شما را تغییر دهد.
•

5- پول خود را صرف خرید 
وسایلی می کنید که می توانید 
به راحتی اجاره کنید و یا به 

امانت بگیرید

قطعا لزومــی ندارد که همه 
شــما در انباری خود یک اره 
برقی 20 اینچی داشته باشید 
آن هم تنها به این دلیل که یک 
روز به آن احتیاج پیدا کرده اید و یا 
این که در قفسه های آشپزخانه تان 

بــه انــدازه ای ظــرف و ظروف 
داشته باشید که بتوانید از عهده 
یک مهمانی 200 نفره بر بیایید 
)چیزی کــه در دنیای امروزی به 
ندرت اتفاق می افتد(. مراکز اجاره 
ظروف و تشــریفات ها می توانند 
بــه راحتی در این زمان به کمک 
شما بیایند. تشخیص این که چه 
چیــزی را بخرید و چه چیزی را 
قرض بگیرید یا اجاره کنید، بسته 
به شرایط افراد متفاوت است اما 
حتما به عنوان یک گزینه پیش از 

خرید به آن فکر کنید.
•

6- به قیمت خرده فروشی خرید 
می کنید

صد البتــه که خرید چیزی مثل 
لباس و یا اثاثیه منزل نمی  تواند 
به صورت عمده انجام شــود اما 
برای خرید مایحتاج مصرفی نظیر 
انواع شــوینده ها و یا حتی مواد 
خوراکی با ماندگاری باال می توانید 
به فروشگاه ها و یا عمده فروشی ها 
مراجعه کنید و با خرید عمده از 

تخفیفات ویژه برخوردار شوید.
•

7- برنامه مشخصی برای درآمد 
خود ندارید

شاید برای شما هم پیش آمده باشد 
که علیرغم تصور خود با افزایش 
درآمد، بدهی های بزرگ تری هم 
پیدا کرده باشــید. بــا هر میزان 
از درآمد، شــما بــرای پرداخت 
بدهی هــای قبلــی، پس انــداز، 
الزم  خریدهای  و  سرمایه گذاری 
نیاز به برنامه مشخص و تخصیص 
بودجه دارید. برای شروع می توانید 
از نرم افزارهــای رایگانی از قبیل 
حســابداری شــخصی هلو و یا 
Gnucash بر روی تلفن همراه و 

یا تبلت خود استفاده کنید.
مدیریــت مالــی جزئی از 
و  نیست  انســان  درونیات 
باید آن را آموخت. بنابراین در 
مورد نحــوه برنامه ریزی مالی از 
کارشناسان کمک بگیرید و یا در 

این خصوص مطالعه کنید.
•

8- پس انداز کردن و 
سرمایه گذاری را فراموش کرده اید

در مقدمــه در خصوص اهمیت 

پس انداز کردن توضیحاتی گذرا 
بعدی  پیشــنهاد  شــد.  مطرح 
ســرمایه گذاری های کوچک و با 
ریسک پایین است. برای پول خود 
فرصتی ایجاد کنید که به جای آن 
که در تنگنای تورم ارزش خود را 
از دست دهد، در عوض بتواند در 
دراز مدت ارزش بیشتری کسب 

کند.
•

9- شما با فردی وخلرج زندگی 
می کنید

خــوب اگر شــما هم خانــه و یا 
همسری ولخرج دارید هرچند که 
مقابله سختی را پیش رو خواهید 
داشــت، اما می توانیــد مدیریت 
هزینه های خانه را به او بسپارید. 
شاید مسئولیت مالی موجب شود 
که یکسری از مخارج غیرضروری 

از زندگی شما حذف شود.
•

10- توهم یک شبه پولدار شدن 
دارید

اگر در بین اطرافیان خود کسی 
را می شناسید که بلیت بخت اش 
برده است و صاحب مبلغ هنگفتی 
در یک شب شده است الزم است 
این را بدانید که احتمال رخ دادن 
چنین شانسی برای هر فرد بسیار 
ناچیز اســت پس زیاد نمی شود 
روی این گونه پولدار شدن حساب 

کرد.
•

11- عادت های پول خوار دارید
گاه تجربه لذات کوتاه مدت برای 
شما بدهی ها و ناراحتی های بلند 
مدت به جــا می گذارد. اعتیاد به 
سیگار و سایر مواد مخدر، قمار و 
حد پرداختن بیش از حد به یکی 
از عالیق فردی می تواند در لیست 

عادت های پول خوار قرار گیرند.
•

12- بیش از حد زمان خود را 
هدر می دهید

عبارت مصطلحی است که »زمان، 
پول است« اما در حقیقت ارزش 
زمان از پول هم بیشتر است. اگر 
شما نمی توانید به درستی زمان 
خود را مدیریت کنید به احتمال 
زیاد در مدیریت پــول خود نیز 
مشــکل خواهید داشت. تمرکز 

یادگیری است. کمی تالش، برنامه ریزی و اجتناب شود و این مستلزم شود و یا از ایجاد مجددش بدهی مالی می تواند پاک به یاد داشته باشید که 
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بســیاری از مــا نســبت بــه 
هشدارهایی که پاهایمان درباره 
برخی مشکالت جدی سالمتی 
و بیمــاری ها می دهند بی توجه 

هستیم. 
در این نوشتار از 8 عالمت رایج 
می گوییم که ممکن است هر روز 
در پاهایتان می بینید اما نمی دانید 
که می توانند نشــانه هایی برای 

برخی بیماری ها باشند.
•

1.خارش پا
همانطور که خارش پا ناخوشایند 
و مزاحم است، معموال نشانه  ای 
از یک وضعیت پزشــکی جدی 
رایج ترین مقصر خارش  نیست. 
و پوسته پوسته شــدن در پاها 
عفونت های قارچی اســت. این 
عفونت ها در محیط های مرطوب 

رشــد می کنند، معموال در بین 
انگشتان پا شروع می شود و اغلب 
در افــرادی که کفش های تنگ 
بسیار می پوشند و عرق می کنند 
به وجود می آیــد. در حالی که 
عفونت پا مسری است اما می توان 
آن را بــه راحتی با داروهای ضد 
قارچ درمان کرد. در برخی موارد، 
خارش پا ممکن اســت از یک 
واکنش آلرژیک بــه کرم ها و یا 
مانند بیماری پسوریازیس ناشی 

از اختالل ایمنی بدن باشد. 
در صورتی که خارش پا در شما 
باقی بماند و یا بدتر شود با دکتر 

خود صحبت کنید.
•

2.تغییر رنگ پوست
یا عفونت های  پوســتی  جوش 
قارچــی مانند بیمــاری »پای 

ورزشــکاران« معمــوال باعــث 
می شود پوســت مایل به قرمز 
و پوســته پوسته شــود، اما در 
بســیاری از شرایط دیگر ممکن 
است به تغییر رنگ پا منجر شود. 
یک بیماری که به عنوان پدیده 
نشانگان رینود شــناخته شده، 
توســط دنباله ای از تغییر رنگ 
در پوســت در واکنش به سرما 
یا اســترس به وجود می آید. در 
یک نمونه از پدیده رینود، منطقه 
آســیب دیده شــروع به باریک 
شــدن می کنــد و جریان خون 

کاهش می یابد. 
منطقه آســیب دیــده ممکن 
است شــروع به احساس سردی 
و بی حســی و در نهایت جریان 
خــون را محدود کنــد. گاهی 
اوقات که گــردش خون بهبود 

 Sims بازي
محصول شركت 
 Electronic
Arts  از آن جمله 
بازيهايي است 
كه در بخشي از 
پازل جنگ نرم 
قرار مي گيرد؛ حال 
اين چه خواسته 
سازندگانش باشد و 
چه نباشد!

 

 

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 5138حل جدول عادی شماره 5138

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

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

13

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

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

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

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

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

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

در چشم مي آيد!
صفحه 14 

 ايراني بودن توليدمان را فرياد بكشيم

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

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

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

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

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

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

آن را در پستوي بي خبري پنهان كنند.

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

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

   صفحه 15
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شهناز سلطاني

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

 بازي هايي 
 براي تغيير در 
سبك زندگي

یادداشت

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

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

آيفون
3- به درستي كه – وبگاه – اخمو

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

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

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

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

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

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

جسم
11- گالبي – گوس��فند فربه – واحد 

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

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

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

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

صورت پيش بيني نشده، تصادفي
 عمودي:

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

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

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

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

تنفسي
5- در آن م��كان – درخ��ت 

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

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

گياهي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

كوچك
5- سايه – بي باكي – پيروي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

منفي
 عمودي:

1 - درياچه كوچكي در شمال غرب 
كرمانشاه – سيمرغ

2- اراذل – نويس��نده ترك »اينجه 
ممد«

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

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

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

تمسخر
6- پاسخ مخالفت آميز- كدر – داالن

چنگ ن��واز   – ع��رب  همراه��ي   -7
خسروپرويز – اشاره

8- ضدسختي – س��وره سي ام قرآن 
كريم – رهرو

م��ادر حض��رت  ن��ام   -9
مهدي )عج( – دهم محرم 

– نقش هنري
10- آش��غال – از ل��وازم 

آرايش – دندان
و  درون   گوش��ت   -11
بيرون ده��ان – گاهنامه 

– فنا
آب   – نومي��دي   -12
مرواريد – مشرق – خانه

13- توليدكننده – يار – 
كشوري در قاره كهن

14- پايتخ��ت تووال��و – 
مقابل تني

15- از گازهاي بي رنگ و 
بي بو – نويسنده بينوايان
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نتشادنوخرپلددر1

هريمخسيسخهراي2

مراخيرمهرامش3

ازجماميياماگ4

سهبسكهباشمنر5

رپهنشدهلوقمو6

ارسنيلربرتاوگ7

رسمهرگيورليلذ8

اشوينرودزملوا9

لريالميمانور10

تگتنميماكتمد11

وراوسمميتعون12

حالصايندشيان13
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گنيديالگاراپكن1

هشارتوليسانيس2

وخدرازتهتكلك3

درتماشابشوكا4

اهتسهرفنتماف5

سايراكريپوزه6

توشيهاگااسالد7

اناننرتناسيفا8

نسراگارسمهراغ9

نبسانمهپوكفد10

ياكنولاييرما11

امشدحداوجانغ12

كياكيينخيركو13

اسهمانيمشيورد14

نااوليسوتربليژ15

دم اذان بود و نام هاي خدا داشت از تلويزيون پخش 
مي ش��د. دلم لرزيد. از سحر تا افطارم را مرور كردم. با 
خودم گفتم: امروز كه روزه بودي، چه كاري بيش��تر از 
هر روز كردي؟ و با پوزخندي تلخ پاس��خ دادم: اول از 
همه سحري و افطاري؛ در هر كدام به اندازه سه وعده 
از نعمات خدا مصرف كردم، مبادا طي روز گرسنه شوم 
و خداي نكرده به ياد فقرا بيفتم؛ و بعد با ش��رمندگي 

براي خود اين اشعار را خواندم:
 روزه دار و به ديگران بخوران / نه مخور روز و شب 

شكم بدران 
)حكيم اوحدي مراغه اي(

 تا سفره و نان بيني كي جان و جهان بيني / اينها 
همه رفت اي جان بنگر سوي محتاجان

)كليات شمس – جزء هفتم(
 دست و دهان را بشو، نه بخور و ني بگو / آن سخن 

و لقمه جو، كان به خموشان رسيد 
)كليات شمس – جزء دوم(

ديگر اينكه بيش از صد بار »قبول باشد« و »قبول 
حق باشد« به دوس��ت و همكار و فاميل و همسايه از 
روي عادت گفتم و ش��نيدم بي آنكه شرط اين قبولي 
را بدانم؛ مثل همان »خسته نباشيد« گفتن هاي وقت 
و بي وقت از س��ر عادتمان كه اگر س��اعت 5 صبح هم 
همديگر را ببينيم، همين تعارف را به زبان مي آوريم؛ 
خالصه به جز خوردن و آشاميدن، همه كار كرده بودم، 
و شگفت آور اينكه با چند ركعت نماز سر وقت و چند 
ساعت گرس��نگي و تشنگي به ش��كل خارق العاده اي 
احس��اس مي كردم مؤمن تر ش��ده ام. انگار بزرگي خدا 
را بيش��تر احس��اس مي كردم يا حتي خود خدا را؛ اما 
از آنجا كه ايرادهاي اين ذهن بني اس��رائيلي ام از هيچ 
دوگانگي اي به آس��اني نمي گذرد، مناجات زيباي يك 

بنده خوب خدا را به خاطرم آورد كه مي گفت: 
»خدايا گاهي تو را بزرگ مي بينم و گاهي كوچك

اين تو نيستي كه بزرگ و كوچك مي شوي
منم كه گاهي نزديك مي شوم و گاهي دور...«

ب��ا خ��ودم گفتم: واقعاً  ك��ه قبول باش��د؛ اما قبول 
خرداديم يا شهريور؟ به ضرب و زور تك ماده و تجديد 
قبول مي شويم يا تجديدنظر و رحمت و عنايت الهي؟ 
به راس��تي شايسته اين قبولي هس��تيم؟ الهي كه در 
هيچ امتحاني مردود نباشيم! و سپس تلنگري از قول 

حضرت حافظ به خود زدم كه:
ثواب روزه و حج قبول آن كس برد 

كه خاك ميكده عشق را زيارت كرد
واژه هاي اين بيت چنان در ذهنم رژه مي رفتند كه 

انگار اولين بار است آن را مي شنوم: 
خاك، عشق، زيارت ... 

اين خاك اما كدام خاك بود؟ عش��ق كدام عشق و 
ميكده كدام ميك��ده، نمي دانم؛ تنها يك تعبير از اين 
كلمات نهادين ب��ر ذهنم خطور مي كرد كه نه عارفانه 
بود و نه فيلس��وفانه. ساده س��اده انديشيدم كه شايد 
اين عش��ق همان عشق و مهرباني و التفات به همنوع 

است. 
شايد قبولي اين روزه هاي ما در گرو گرفتن سر بار 
يك مادر و پدر س��الخورده باش��د تا سر خيابان. شايد 
برآورده ش��دن حاجاتمان َلنِگ بردن چند قوطي شير 
خشك براي يتيمان ش��يرخوارگاه »آمنه« و »شبير« 
اس��ت يا يك وعده غذاي گرم و مطلوب براي دختران 
معلول ذهني »مركز توانبخش��ي فاطيما« و »مجتمع 
معلولين بچه  هاي آس��مان« و يا كمكي هرچند ناچيز 
به كودكان سرطاني »محك« كه مي تواند خود محكي 
باشد بر عيار و خلوص نيت ها و روزه هايمان به شكرانه 
اين تاج س��المتي كه بر سرداريم و نمي بينيم تا آنگاه 
كه ديگر نباش��د؛ و سپس زير لب گفتم: به قول مادرم 
»الهي به جاللت شكر« كه از سر غفلت هاي كوچك و 
بزرگ ناآگاهانه و از سر جهالتمان به كرم مي گذري. تو 

هماني كه »گفتي برو به راست و ما چپ رفتيم؛ گفتي 
مستقيم برو؛ كج رفتيم. گفتي برو باال، پائين آمديم.« 
خالصه اينكه مدام عهد بستيم و توبه شكستيم... و تو، 
به رحمت اليتناهي ات گذش��تي و بخشيدي؛ و ما باز 

ناگزيريم كه بگوييم:
»خداي��ا ما را ببخش اگر كه آخ��ر اين ماه مبارك 
ناچار ش��ويم رژيم بگيريم تا اضاف��ه وزنمان به تعادل 
برسد؛ ببخش كه در پايان ماه مي نشينيم در محضر تو 
و چرتكه مي اندازيم و حس��اب و كتاب مي كنيم كه به 
جاي برنج و نان، به مقياس نمك، زكات فطره بدهيم 
و هرچ��ه مي توانيم اي��ن عدد را كوچ��ك و كوچكتر 
مي كني��م؛ كه خيل��ي هم خوش به حال مش��مولين 
نيازمند فطريه نشود. خدايا ما را ببخش براي آنچه تو 
ك��ردي و ما نكرديم از خوبي. آنچه از جنس نيكي كه 
از دس��تمان برمي آمد؛ و بر مستحقش روا نداشتيم؛ نه 
آنچه در توان م��ان نبود و نكرديم. خدايا ببخش. هيچ 
ش��باهتي به يوسف نبي)ع( نداريم. نه عزيز كرده ايم و 
نه چشم به راهي داريم؛ تنها راه گم كرده ايم؛ راه راست 
و درست را. تو كه حال و قال و پيدا و پنهانمان را با هم 
مي بيني و مي داني؛ تو راه نشان بده تا مردود نشويم در 

اين امتحان و همه امتحان هاي اين زندگي. 
خدايا چنان كن سرانجام كار

تو خشنود باشي و ما رستگار 

قبول باشد؛ اما قبول خرداديم يا شهريور؟!

در هشتمين جلسه شوراي جشن هاي رضوي، رئوس برنامه هاي دهه كرامت كه از 28 شهريورماه تا 7 مهرماه برگزار مي شود، بررسي 
شد.

در اين مراسم راشدي نماينده مركز امور زنان رياست جمهوري به ارائه گزارش اين نهاد در دهه كرامت پرداخت و گفت: هشت همايش 
با موضوع حضرت معصومه )س(، 55 جشن و جشنواره، 18 نشست و گفتمان در رابطه با اهل بيت )ع( و نيز جلسات پاسخگويي به شبهات 

به همراه برپايي نمايشگاه هاي ويژه در اين ايام برگزار مي شود.
همچنين نعمتي نماينده سازمان ميراث فرهنگي از مطالعه نقشه مسير جاده واليت )مسير ورود امام رضا )ع( به ايران تا مشهد( با هدف 
شناسايي اماكن منسوب به امام رضا )ع( و بازسازي و مرمت اين آثار سخن گفت و اضافه كرد: بازديد مفاخر فرهنگي استان هاي كشور از 

جاده واليت و مسابقه سفرنامه نويسي توسط آنان از ديگر برنامه هاي دهه كرامت است.
اول ذي القعده تولد حضرت معصومه )س( تا 11 ذي القعده تولد امام رضا )ع( دهه كرامت ناميده مي شود.

در اين جلسه همچنين حجت االسالم سليماني مسئول شوراي جشن هاي رضوي با اشاره به مصوبه شوراي سياستگذاري امام رضا )ع( 
براي توجه به جشن هاي مردمي رضوي به استفاده از ظرفيت دستگاه ها اشاره كرد و گفت: بر اساس سند مشتركي كه ميان دستگاه ها به 

امضا رسيده است، هر دستگاه در برگزاري جشن هاي دهه كرامت سهم مشخصي دارد.

برگزاري جلسه 
شوراي هماهنگي 
دهه كرامت

مينا نبئي 

 Sims بازي
محصول شركت 
 Electronic
Arts  از آن جمله 
بازيهايي است 
كه در بخشي از 
پازل جنگ نرم 
قرار مي گيرد؛ حال 
اين چه خواسته 
سازندگانش باشد و 
چه نباشد!

 

 

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 5138حل جدول عادی شماره 5138

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

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

13

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

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

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

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

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

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

در چشم مي آيد!
صفحه 14 

 ايراني بودن توليدمان را فرياد بكشيم

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

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

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

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

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

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

آن را در پستوي بي خبري پنهان كنند.

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

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

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

 بازي هايي 
 براي تغيير در 
سبك زندگي

یادداشت

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

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

آيفون
3- به درستي كه – وبگاه – اخمو

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

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

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

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

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

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

جسم
11- گالبي – گوس��فند فربه – واحد 

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

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

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

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

صورت پيش بيني نشده، تصادفي
 عمودي:

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

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

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

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

تنفسي
5- در آن م��كان – درخ��ت 

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

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

گياهي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

كوچك
5- سايه – بي باكي – پيروي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

منفي
 عمودي:

1 - درياچه كوچكي در شمال غرب 
كرمانشاه – سيمرغ

2- اراذل – نويس��نده ترك »اينجه 
ممد«

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

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

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

تمسخر
6- پاسخ مخالفت آميز- كدر – داالن

چنگ ن��واز   – ع��رب  همراه��ي   -7
خسروپرويز – اشاره

8- ضدسختي – س��وره سي ام قرآن 
كريم – رهرو

م��ادر حض��رت  ن��ام   -9
مهدي )عج( – دهم محرم 

– نقش هنري
10- آش��غال – از ل��وازم 

آرايش – دندان
و  درون   گوش��ت   -11
بيرون ده��ان – گاهنامه 

– فنا
آب   – نومي��دي   -12
مرواريد – مشرق – خانه

13- توليدكننده – يار – 
كشوري در قاره كهن

14- پايتخ��ت تووال��و – 
مقابل تني

15- از گازهاي بي رنگ و 
بي بو – نويسنده بينوايان
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نتشادنوخرپلددر1

هريمخسيسخهراي2

مراخيرمهرامش3

ازجماميياماگ4

سهبسكهباشمنر5

رپهنشدهلوقمو6

ارسنيلربرتاوگ7

رسمهرگيورليلذ8

اشوينرودزملوا9

لريالميمانور10

تگتنميماكتمد11

وراوسمميتعون12

حالصايندشيان13

يميدراوادالوا14

ديريبكعماجدجسم15
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گنيديالگاراپكن1

هشارتوليسانيس2

وخدرازتهتكلك3

درتماشابشوكا4

اهتسهرفنتماف5

سايراكريپوزه6

توشيهاگااسالد7

اناننرتناسيفا8

نسراگارسمهراغ9

نبسانمهپوكفد10

ياكنولاييرما11

امشدحداوجانغ12

كياكيينخيركو13

اسهمانيمشيورد14

نااوليسوتربليژ15

دم اذان بود و نام هاي خدا داشت از تلويزيون پخش 
مي ش��د. دلم لرزيد. از سحر تا افطارم را مرور كردم. با 
خودم گفتم: امروز كه روزه بودي، چه كاري بيش��تر از 
هر روز كردي؟ و با پوزخندي تلخ پاس��خ دادم: اول از 
همه سحري و افطاري؛ در هر كدام به اندازه سه وعده 
از نعمات خدا مصرف كردم، مبادا طي روز گرسنه شوم 
و خداي نكرده به ياد فقرا بيفتم؛ و بعد با ش��رمندگي 

براي خود اين اشعار را خواندم:
 روزه دار و به ديگران بخوران / نه مخور روز و شب 

شكم بدران 
)حكيم اوحدي مراغه اي(

 تا سفره و نان بيني كي جان و جهان بيني / اينها 
همه رفت اي جان بنگر سوي محتاجان

)كليات شمس – جزء هفتم(
 دست و دهان را بشو، نه بخور و ني بگو / آن سخن 

و لقمه جو، كان به خموشان رسيد 
)كليات شمس – جزء دوم(

ديگر اينكه بيش از صد بار »قبول باشد« و »قبول 
حق باشد« به دوس��ت و همكار و فاميل و همسايه از 
روي عادت گفتم و ش��نيدم بي آنكه شرط اين قبولي 
را بدانم؛ مثل همان »خسته نباشيد« گفتن هاي وقت 
و بي وقت از س��ر عادتمان كه اگر س��اعت 5 صبح هم 
همديگر را ببينيم، همين تعارف را به زبان مي آوريم؛ 
خالصه به جز خوردن و آشاميدن، همه كار كرده بودم، 
و شگفت آور اينكه با چند ركعت نماز سر وقت و چند 
ساعت گرس��نگي و تشنگي به ش��كل خارق العاده اي 
احس��اس مي كردم مؤمن تر ش��ده ام. انگار بزرگي خدا 
را بيش��تر احس��اس مي كردم يا حتي خود خدا را؛ اما 
از آنجا كه ايرادهاي اين ذهن بني اس��رائيلي ام از هيچ 
دوگانگي اي به آس��اني نمي گذرد، مناجات زيباي يك 

بنده خوب خدا را به خاطرم آورد كه مي گفت: 
»خدايا گاهي تو را بزرگ مي بينم و گاهي كوچك

اين تو نيستي كه بزرگ و كوچك مي شوي
منم كه گاهي نزديك مي شوم و گاهي دور...«

ب��ا خ��ودم گفتم: واقعاً  ك��ه قبول باش��د؛ اما قبول 
خرداديم يا شهريور؟ به ضرب و زور تك ماده و تجديد 
قبول مي شويم يا تجديدنظر و رحمت و عنايت الهي؟ 
به راس��تي شايسته اين قبولي هس��تيم؟ الهي كه در 
هيچ امتحاني مردود نباشيم! و سپس تلنگري از قول 

حضرت حافظ به خود زدم كه:
ثواب روزه و حج قبول آن كس برد 

كه خاك ميكده عشق را زيارت كرد
واژه هاي اين بيت چنان در ذهنم رژه مي رفتند كه 

انگار اولين بار است آن را مي شنوم: 
خاك، عشق، زيارت ... 

اين خاك اما كدام خاك بود؟ عش��ق كدام عشق و 
ميكده كدام ميك��ده، نمي دانم؛ تنها يك تعبير از اين 
كلمات نهادين ب��ر ذهنم خطور مي كرد كه نه عارفانه 
بود و نه فيلس��وفانه. ساده س��اده انديشيدم كه شايد 
اين عش��ق همان عشق و مهرباني و التفات به همنوع 

است. 
شايد قبولي اين روزه هاي ما در گرو گرفتن سر بار 
يك مادر و پدر س��الخورده باش��د تا سر خيابان. شايد 
برآورده ش��دن حاجاتمان َلنِگ بردن چند قوطي شير 
خشك براي يتيمان ش��يرخوارگاه »آمنه« و »شبير« 
اس��ت يا يك وعده غذاي گرم و مطلوب براي دختران 
معلول ذهني »مركز توانبخش��ي فاطيما« و »مجتمع 
معلولين بچه  هاي آس��مان« و يا كمكي هرچند ناچيز 
به كودكان سرطاني »محك« كه مي تواند خود محكي 
باشد بر عيار و خلوص نيت ها و روزه هايمان به شكرانه 
اين تاج س��المتي كه بر سرداريم و نمي بينيم تا آنگاه 
كه ديگر نباش��د؛ و سپس زير لب گفتم: به قول مادرم 
»الهي به جاللت شكر« كه از سر غفلت هاي كوچك و 
بزرگ ناآگاهانه و از سر جهالتمان به كرم مي گذري. تو 

هماني كه »گفتي برو به راست و ما چپ رفتيم؛ گفتي 
مستقيم برو؛ كج رفتيم. گفتي برو باال، پائين آمديم.« 
خالصه اينكه مدام عهد بستيم و توبه شكستيم... و تو، 
به رحمت اليتناهي ات گذش��تي و بخشيدي؛ و ما باز 

ناگزيريم كه بگوييم:
»خداي��ا ما را ببخش اگر كه آخ��ر اين ماه مبارك 
ناچار ش��ويم رژيم بگيريم تا اضاف��ه وزنمان به تعادل 
برسد؛ ببخش كه در پايان ماه مي نشينيم در محضر تو 
و چرتكه مي اندازيم و حس��اب و كتاب مي كنيم كه به 
جاي برنج و نان، به مقياس نمك، زكات فطره بدهيم 
و هرچ��ه مي توانيم اي��ن عدد را كوچ��ك و كوچكتر 
مي كني��م؛ كه خيل��ي هم خوش به حال مش��مولين 
نيازمند فطريه نشود. خدايا ما را ببخش براي آنچه تو 
ك��ردي و ما نكرديم از خوبي. آنچه از جنس نيكي كه 
از دس��تمان برمي آمد؛ و بر مستحقش روا نداشتيم؛ نه 
آنچه در توان م��ان نبود و نكرديم. خدايا ببخش. هيچ 
ش��باهتي به يوسف نبي)ع( نداريم. نه عزيز كرده ايم و 
نه چشم به راهي داريم؛ تنها راه گم كرده ايم؛ راه راست 
و درست را. تو كه حال و قال و پيدا و پنهانمان را با هم 
مي بيني و مي داني؛ تو راه نشان بده تا مردود نشويم در 

اين امتحان و همه امتحان هاي اين زندگي. 
خدايا چنان كن سرانجام كار

تو خشنود باشي و ما رستگار 

قبول باشد؛ اما قبول خرداديم يا شهريور؟!

در هشتمين جلسه شوراي جشن هاي رضوي، رئوس برنامه هاي دهه كرامت كه از 28 شهريورماه تا 7 مهرماه برگزار مي شود، بررسي 
شد.

در اين مراسم راشدي نماينده مركز امور زنان رياست جمهوري به ارائه گزارش اين نهاد در دهه كرامت پرداخت و گفت: هشت همايش 
با موضوع حضرت معصومه )س(، 55 جشن و جشنواره، 18 نشست و گفتمان در رابطه با اهل بيت )ع( و نيز جلسات پاسخگويي به شبهات 

به همراه برپايي نمايشگاه هاي ويژه در اين ايام برگزار مي شود.
همچنين نعمتي نماينده سازمان ميراث فرهنگي از مطالعه نقشه مسير جاده واليت )مسير ورود امام رضا )ع( به ايران تا مشهد( با هدف 
شناسايي اماكن منسوب به امام رضا )ع( و بازسازي و مرمت اين آثار سخن گفت و اضافه كرد: بازديد مفاخر فرهنگي استان هاي كشور از 

جاده واليت و مسابقه سفرنامه نويسي توسط آنان از ديگر برنامه هاي دهه كرامت است.
اول ذي القعده تولد حضرت معصومه )س( تا 11 ذي القعده تولد امام رضا )ع( دهه كرامت ناميده مي شود.

در اين جلسه همچنين حجت االسالم سليماني مسئول شوراي جشن هاي رضوي با اشاره به مصوبه شوراي سياستگذاري امام رضا )ع( 
براي توجه به جشن هاي مردمي رضوي به استفاده از ظرفيت دستگاه ها اشاره كرد و گفت: بر اساس سند مشتركي كه ميان دستگاه ها به 

امضا رسيده است، هر دستگاه در برگزاري جشن هاي دهه كرامت سهم مشخصي دارد.

برگزاري جلسه 
شوراي هماهنگي 
دهه كرامت

مينا نبئي 

}<< ادامه در صفحه: 28{
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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 
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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     

8

Easy Sudoku Puzzles 1 
www.printablesudoku99.com 

 
 
 

 
Sudoku 
Puzzle 

 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sudoku 
Puzzle 

2 

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

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

می یابد، پوســت ممکن اســت 
قبل از بازگشت به حالت عادی 
به رنگ قرمز تبدیل شود. رینود 
اغلب بدون بیماری زمینه ای رخ 
می دهد با این حــال در برخی 
موارد رینود ممکن اســت نشانه 
اولیه یک بیماری جدی تر مانند 
آرتریت روماتوئیــد و یا لوپوس 

باشد.
•

3.چماقی شدن انگشتان پا
چماقی شدن شــامل تغییر در 
مناطق اطراف پا و در انگشت یا 
ناخن انگشت است. عالیم معمول 
چماقی شــدن ناخن عبارتند از 
نرم شدن بســتر ناخن، برآمدن 
نوک پا و خم شــدن ناخن ها به 
شکل یک زاویه تیز است. اکثریت 
قابل توجهی از مــوارد بنیادی 
چماقی شدن از بیماری های قلب 

و ریه است که سطح اکسیژن 
در خــون را کاهش می دهد. 
اگر شما متوجه تغییرات در 
انگشت یا ناخن های پای خود 
شدید که شبیه چماقی است 
با دکتــر خود صحبت کنید، 
چرا کــه می تواند نشــانه ای 
از یک بیمــاری جدی مانند 
سرطان ریه، بیماری های قلبی 

و بیماری کرون باشد.
•

4.پاهای ورم کرده
اکثر مردم تورم را در پای خود 
تجربه کرده اند. اغلب علت تورم 
چیزی ساده مانند ایستادن برای 
مدت زمان طوالنی، پوشــیدن 
کفش های تنــگ، بودن در یک 
پرواز طوالنی و یا یک مصدومیت 
جزئی مانند رگ به رگ شــدن 
مچ پا است. با این حال، اگر تورم 
بیش از چند روز طول بکشــد، 
می تواند نشانه ای از یک بیماری 
جدی تر باشد. سیاالت مانند خون 
در پاها ممکن است منجر به تورم 
به عنوان یک نتیجه از نارسایی 
احتقانی قلب، بیماری کلیه و یا 
حتی به عنوان یک عارضه جانبی 
از داروها برای دیابت و فشار خون 
باال شــود. تورم ممکن است از 
التهاب ناشی از آرتریت روماتوئید 
یا آرتروز باشــد. اگر تورم همراه 
عالئمی مانند درد قفسه سینه، 
اشــکال در تنفس یا سرگیجه 

باشــد اقدامات پزشکی ضروری 
است، چون می تواند نشانه ی یک 
لخته خون یا یکی دیگر از بیماری 

جدی قلبی باشد.
•

5.سوزش پا
احساس ســوزش پا می تواند از 
خفیف )بی حسی و سوزن سوزن 
شــدن( تا شدید )درد شدید که 
حتی می تواند خــواب را مختل 
کند( متفاوت باشد. چیز ساده ای 
مانند خســتگی پاهــا و یا یک 
عفونت رایج مثل پای ورزشــکار 
مدت  کوتاه  نشــانه ای  می تواند 
مانند سوزش یا ســوزن سوزن 
شدن را داشته باشــد. در موارد 
شدید، سوزش در پاها می تواند 
نشــانه ای از آسیب های عصبی 
ناشــی از دیابت یا بیماری های 
گردش خون موسوم به بیماری 
باشد.   )PAD( شریانی محیطی
در صورتی که احســاس سوزش 
برای چند هفته و عالئم شدیدتر 
و دردناک تــر داریــد و در حال 
شروع به از دست دادن احساس 
در انگشتان پاهای خود هستید به 
دنبال مراقبت های پزشکی باشید. 
استراحت کردن و باال بردن پای 
خود برای کاهــش عالئم مفید 
است. عالوه بر این، حمام کردن و 
گذاشتن پای خود در آب سرد نیز 
می تواند درد و سوزش را کاهش 

دهد.

نشانه هشداردهنده بیماری در پاهایتان
 که هر روز می بینید ولی توجه منی کنید
نشانه هشداردهنده بیماری در پاهایتان
 که هر روز می بینید ولی توجه منی کنید
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مشکالت پا ...   << ادامه از صفحه: 27

وقــت و انرژی خــود را بر روی 
بگذارید  زندگی  مهم  جنبه های 
و به یاد داشــته باشید که اغلب 
ما در ســپری کردن ساعت های 
فراغت و اوقاتی که برنامه ای برای 
خود نداریم، پول بیشتری خرج 

می کنیم.
•

13- مراقب سالمتی خود نیستید
درمان،  سرســام آور  هزینه های 

پیشــگیری از بیماری را برای ما 
جدی تر و با اهمیت تر می کند. با 
چکاپ های دوره ای، تغذیه سالم و 
انجام فعالیت های ورزشی می توان 
تا حد زیادی از هزینه های درمان 

جلوگیری کرد.
از نــگاه دیگر اغلب مشــکالت 
جسمی و روانی نتیجه مشکالت 
اعصاب و بســیاری از مشکالت 
اعصاب نتیجه مشکالت مالی دراز 

مدت است.
•

14- از نعمت های رایگان زندگی 
لذت منی برید

بهترین لذت های زندگی رایگان 
هســتند. در واقع ســرگرمی ها 
و تفریحاتی که بــا خرج کردن 
پول برای خود فراهم می کنید، 
لذت هــای درجــه دو زندگــی 
هســتند. برای پرکردن یک روز 

14 دلیل بدهکاری...   << ادامه از صفحه: 26

•
6.درد در انگشت شست پا 

گاهــی اوقات نقــاط درد خاص 
منجــر به یــک وضعیت خاص 
می شود. اگر درد در اطراف نوک 
و گوشــه ناخن متمرکز شــده 
باشد، می تواند نشانه رشد ناخن 
اضافه در انگشت پای شما باشد. 
حمالت درد شــدید در مفصل 
انگشت شســت پا می تواند یک 
فــرم پیچیــده ای از آرتریت به 

عنوان نقرس را نشان دهد. 
عالئم نقرس شــامل درد شدید 
مفاصــل پس از یــک ناراحتی 
طوالنی اســت و اغلب در شب 
و بــدون هیچ گونــه اخطاری 
رخ می دهــد. آرتریت روماتوئید 
می تواند توضیح دیگری برای آن 
باشــد، که به عنوان عالئم اولیه 
تمایل دارند کــه بر پا و مفاصل 
انگشــت اثر بگذارند. اگر شــما 
ناراحتی مزمن یــا درد ناگهانی 
محلــی را تجربه می کنید بدون 
هیچ توضیحی بــرای مالقات با 

دکتر برنامه ریزی کنید.
•

7.ناخن های زرد رنگ
همانند ســایر قسمت های بدن 
شــما، تغییر رنــگ در ناخن ها 
ممکن است نشــانه ی آن باشد 
که چیزی اشتباه است. عفونت 
قارچی ناخن اغلب به عنوان یک 
نقطه زرد در زیر نوک ناخن آغاز 
می شود. متاسفانه قارچ ها تمایل 
به رشــد در محیط های تاریک، 
گرم و مرطوب دارند و قســمت 
زیرین ناخن انگشــت پا بهترین 
مکان برای رشــد آن هاست. اگر 
تغییر رنــگ مورد توجــه قرار 
نگیرد و بدون درمان رها شــود، 
می تواند در دیگر ناخن انگشتان 
پا پخش شــود. عفونت ناخن به 
طور معمول یــک خطر بزرگ 
بهداشتی نیست اما اگر شما مبتال 
به دیابت هســتید، عفونت های 
قارچی می تواند گردش خون در 
پای شما را مختل کند و منجر به 

عوارض جدی تر بهداشتی شود.
•

8.ناخن های سفید رنگ
تغییر رنگ سفید ناخن ها لزوما 

یک مشکل سالمتی نیست. 
این تغییر رنگ شــامل لکه های 
معمول ســفید در اطراف ناخن 
است که همانند ناخن شروع به 
رشد می کند. برخالف باور رایج، 
این عالئم نشانه کمبود ویتامین 
نیستند و به طور کلی بی ضرر در 
نظر گرفته می شوند. یک آسیب 
ممکن است باعث شود بخشی از 
ناخن انگشت پا از بستر ناخن جدا 
شود، که باعث می شود که نوک 
ناخن سفیدتر به نظر برسد. عالوه 
بر این برخی از عفونت های قارچی 
اول خــود را به عنــوان عالمت 
ســفید روی نوک ناخن را نشان 
می دهند. کــه اگر بدون کنترل 
رها شود، این عفونت می تواند در 
سراسر ناخن گسترش یابد، که 
منجر به تغییر رنگ بیشتر و به 
طور بالقوه باعث می شود ناخن از 

بستر خود جدا شود.
•

با یاد ارجمنـد 
دوست... 

--------
15جمله بیادماندنی  

از دکتر وین دایر 
____________

 Wayne( ویــن والتــر دایــر
مــه،  در10   )Walter Dyer
1940 در شــهر دیترویت از 

ایاالت  میشــیگان،  ایالت  توابع 
متحده به دنیا آمد و 29 آگوست 
2015 به دلیل ابتال به سرطان در 
هاوائی از دنیا رفت.  او یک عارف، 
روانکاو، نویسنده و سخنران است. 
کتاب قلمرو اشــتباهات شما )با 
عنوان "چگونه شخصیت سالم تر 
بیابیم؟" در ترجمه فارســی( در 
سال 1976 در حدود 30 میلیون 
نســخه فروخت و جزو یکی از 
باالترین فروش کتاب ها در تاریخ 

شد. 
دایر در ســال 1987 به عنوان 
ایاالت متحده  بهترین سخنران 

شناخته شد.
•

دنیا مانند پژواك اعمال و خواست 
های ماست. اگر به جهان بگویی: 
"ســهم منو بــده..." دنیا مانند 
پژواکی که از کوه برمی گردد، به 
تو خواهد گفت: "سهم منو بده..." 
و تو در کشــمکش با دنیا دچار 
جنگ اعصاب می شوی. اما اگر به 
دنیا بگویی: "چه خدمتی برایتان 

انجام دهم؟..."
دنیا هم به تو خواهد گفت: "چه 

خدمتی برایتان انجام دهم؟..."
•

 هر کس به دیگری زیانی برساند 
و یــا ضربه ای به کســی بزند، 
بیشترین زیان را خود از آن خود 
خواهــد دید؛ چرا که هرکس در 
دادگاه عدل الهی در برابر اعمال 

ناروای خودش مسؤول است.
•

 به هر کاری که دست زدید، نیاز 
به خداوند و خدمت به مردم را در 
نظر داشته باشید، زیرا این شیوه 

ی زندگی معجزه آفرینان است.
•

 درســتکارترین مــردم جهان، 
بیشــترین احترام را بسوی خود 

جلب شده می بینند، حتی اگر 
آماج بیشــترین بدرفتاریها و بی 

حرمتی ها قرار گیرند.
•

 تنها راه تغییر عادت ها، تکرار 
رفتارهای تازه است.

•
 اگــر شــخصیت خــود را بــا 
خویش  شــغلی  فعالیت هــای 
می سنجید،پس غیرواقعی نیست 
اگر بگویید وقتی کار نمی کنید 

فاقد شخصیت هستید.
•

 برای آغاز هر تحول در خود، ابتدا 
منبع تولید تــرس و نفرت را در 
وجود خود شناسایی و ریشه کن 

کنید.
•

 از مهــم تریــن کارهایی که به 
عنوان یــك آدم بزرگ می توانید 
انجام دهید اینست که گهگاه به 
شادمانی دوران کودکی برگردید.

•
 اگر مختارید کــه بین حق به 
جانب بودن و مهربانی یکی را 
انتخاب کنید، مهربانی را انتخاب 

کنید.
•

 دروغ انفجاریست در اعتماد 
به نفس تو.

•
 انتخاب با توست، میتوانی بگوئی: 

صبح به خیر خدا جان! 
یا بگوئی: خدا به خیر کنه، صبح 

شده ...
•

 بــه دل خود مراجعــه کنید و 
نســبت به تمام کســانی که در 
گذشته از دست آنها ناراحت شده 

محبت  احســاس  اید 
ناراحت  نمایید. هر جا 
شدید اقدام به بخشش 

و عفو نمایید.
عفو و گذشــت پایه بیداری 

معنوی است.
•

 عشــقم نثار کسیســت که با 
دســتپاچگی در جاده ها از من 
سبقت می گیرد. به کسی که در 
گوشــٔه خیابان به حالت احتیاج 
افتاده  است، کمی پول بیشتری 
می دهم. بین جر و بحثهای مردم 
در یک ســوپر مارکت می روم و 
سعی می کنم به آن محیط عشق 
ببرم. در غالب هزاران راه، هر روز، 
عبادت معنویم بخشیدن عشق 
اســت و نه اینکه یک مسیحی، 
کلیمی، بودایی یا مسلمان باشم 
بلکه سعی میکنم شبیه به مسیح، 
شبیه به بودا، شبیه به موسی، و یا 

شبیه به محمد باشم.
•

آنان که به قضاوت زندگی دیگران 
می نشــینند، از ایــن حقیقت 
غافلند که با صرف نیروی خود در 
این زمینه، خویشتن را از آرامش 

و صفای باطن محروم می کنند.
•

خداوندا توفیقــم ده که بیش از 
طلب همدردی، همدردی کنم

بیش از آنکه مرا بفهمند، دیگران 
را درک کنم

پیــش از آنکه دوســتم بدارند، 
دوست بدارم

زیرا در عطـــــا کردن است که 
می ستانیم و در بخشیدن است 
که بخشیده می شویم و در مردن 

است که حیات ابدی می یابیم.
)qomefarda.ir:منبع(

یکمین سالگرد انسانی 
شگفت انگیز

بگذارعشق خاصیت تو باشد!
ایمان را نگهدار وترس را به گوشه و بدون ترس برای آینده آماده شو.•  با اعتماد، زمان حالت را بگذران،

ای انداز .
قشنگ این است که مهم باشی؛ مهم این نیست که قشنگ باشی ... ،صورتی که بدانی چطور زندگی کنی.زندگی شگفت انگیز است، در و هیچگاه به باورهایت شک نکن.شک هایت را باور نکن،
بگذارعشق خاصیت تو باشد، در خود میداند آئین بزرگ کردنت را ..کوچك باش و عاشق ... که عشق، حتی برای یک نفر .

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه حین آزادی.
ی پایان رسیدن ..

فرقی نمی کند که گودال کوچك آبی زالل باش .... 

زالل که باشی، آسمان در تو باشی، یا دریای بیکران.
بدی که کسی به تو می کندخوبی که به کسی می کنیدو چیز را همیشه فراموش کن:پیداست.

دنیا دو روز است:
به چشمانت بیاموز که هر کسی چرا که هر دو پایان پذیرند.روزی که علیه توست مایوس نشو. روزی که با توست مغرور مشو و یك با تو و یك روز علیه تو

به دستانت بیاموز که هر گلی ارزش ارزش نگاه ندارد
به دلت بیاموز که هر عشقی ارزش چیدن ندارد

هیچ چشمداشت و منتی و فقط به در دنیا فقط 3 نفر هستند که بدون پرورش ندارد

و بدان که تو هم برای او نفر سوم مواظب باش که از دستش ندهی سومی که خودت پیدایش میکنی، طرف میکنند، پدر و مادرت و نفر خاطر خودت خواسته هایت را بر 
جهانتاب، زندگی گیر یا زندگی مانند تیری زهرآلود یا آفتابی تواند، چگونه از آنها استفاده میکنی؟ چشم و زبان، دو سالح بزرگ در نزد خواهی بود.

وجودت ببخش که کوچکیش خواستی آن را ببخشی با تمام نمیتوانی تقسیمش کنی، هرگاه بدان که قلبت کوچك است پس بخش؟
همه اینها اجزاء کوچکتر عشق ترحم و دوست داشتن یکی ندان، هیچگاه عشق را با محبت، دلسوزی، جبران شود.

)برگرفته از کتاب های فکر بزرگ، خودشناسی(هستند نه خود عشق.

تعطیل می توانید بــا خانواده در 
طبیعت دور هم جمع شــوید، 
به پیاده روی بروید، به تماشــای 
غروب آفتاب بنشینید و در نهایت 
از نعمت های رایگان زندگی لذت 

ببرید.

لطفا به یاد داشــته باشــید که 
بدهی مالی می تواند پاک شــود 
و یا از ایجــاد مجددش اجتناب 
شود و این مستلزم کمی تالش، 
اســت.  یادگیری  و  برنامه ریزی 
همه ما می خواهیم زندگی راحت 

و شــادی داشته باشیم، بنابراین 
کیفیت و ارزش زندگی خود را به 
توقعات و انتظارات دیگران از شما 

و اشیا مادی سنجاق نکنید.
•

Wayne 
Walter 

Dyer

ازنازی بپرس!... 
آمسان در تو پیداست... زالل که باشی، 
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راهنمای مشاغــل ایرانیان  مونتریال

خجسته قامسلو

مونتریال ازنگاه خجسته ...  دیــــدگاه...
»با انتخاب هیــالری مردم دنیا شاهد 

جنگ های بیشتر خواهند بود!«
شایسته  الهامی )مونتریال(

دو  مناظره  اولین   11 ســپتامبر 
کاندیدای دموکرات و جمهوریخواه 
26 سپتامبر برگزار می شود؛ آرزوی 
صلح طلبان شرکت دکتر جیل استاین 

در این مناظره است.
شب چهارشنبه هفتم سپتامبر، 
در یک برنامه یک ساعته  شبکه 
ان بی ســی کاندیداهای ریاست 
جمهوری هر کــدام بمدت نیم 
شرکت  ســئواالت  به  ســاعت 

کنندگان پاسخ دادند. 
هیالری  باز با لحن تهدیدآمیز 
در مورد ایران و روســیه و 

سوریه صحبت کرد:
- همراهی بــا 60 دمکرات برای 
حمله به عراق را  اشــتباه خواند 
و گفت دیگر تکرار نخواهد کرد. 

- از اینکه در تجــاوز به لیبی و 
نابودی آن کشور یک آمریکائی 
کشته نشــده با افتخار صحبت 

کرد.
- برای حل مسئله سوریه  گفت 
کــه او ســرباز آمریکائی به آنجا 
نخواهد فرستاد. )البد مثل لیبی!(

)نیروهای ویــژه امریکا در حال 
حاضر در عراق و سوریه هستند.( 
-  استفاده از ایمیل شخصی در 
زمان وزارتش برای کارهای اداری 

را اشتباه خواند. 
دو  تائیــد  و  همراهــی  او   -
جمهوریخواه،  لیندسی گراهام و 
جان مک کین )دشــمنان مردم 
ایران( را جزو افتخاراتش بحساب 
آورد. )بیشتر جمهوریخواهان از 
ملکه جنگ حمایت میکنند. در 
انتخابات نهائی هم به تنهائی رای 
مردم کافی نیست بلکه »الکترال 
کالج« هم موثر اســت که از رای 

همین افراد ناشی میشود.( 
در این میان ترامپ »فاشیست!« 
از صلح، دوستی و کم کردن تنش 
با روسیه و همچنین همراهی با 

پوتین صحبت کرد. 
ترامپ گفت:  

پوتین هم دارد با داعش میجنگد.
معضــل، مشــکل همه  ایــن 
کشورهاست. بی ثباتی خاورمیانه 
ناشی از دو جنگ لیبی و سوریه 
و قبل از آن عراق اســت. همین 
هــم باعث هجوم  پناهنده ها به 
کشورهای دیگر شده و با تثبیت 
وضعیت خاورمیانه مردم مهاجرت 

نخواهند کرد. 
    Philip Giraldi فیلییپ جرالدی
کارمند عالیرتبه ســابق سازمان 
سیا روز ششم سپتامبر در سایت  
مطلبــی   The Unz Review
"همه چیز بخاطر  تحت عنــوان 

روسیه است" نوشت:
دموکرات ها با انتشار صفت های  
ویژه برای ترامپ، او را نژاد پرست، 
متعصب، روانی و نامناسب برای 
ریاســت جمهوری قلمداد کرده 
و در مقابل، هیالری را دوستدار 
بشریت بدون توجه  برنگ و نژاد 

معرفی میکنند.
 متخصصیــن امنیــت ملی با 
طرفداری از هیالری، روی این 
مسئله پافشاری می کنند که 
ترامپ موجــب تهدید امنیت 
هائی  نئوکان  است.آنها  آمریکا 

هســتند که از 11 سپتامبر به 
اینسو جنگ های غیرضروری را 
به ما تحمیل کرده و این از طرف 
ارتباطات جمعــی نادیده گرفته 

شده.
همین طور بحث های دیگر نظیر: 
"آمریکا حق دارد هر زمان به هر 
کشوری بخواهد تجاوز و یا در کار 

آنها دخالت کند." 
 پــال وولفوویتس بــا اعتقاد به 
تئوری باال در 26 اوت با روزنامه 
اشــپیگل مصاحبه میکنــد. او 
مرد شــماره 2 پنتاگون زیر نظر 
رامسفلد بود که روی جنگ عراق 
پافشاری کرد و اعتقاد داشت که 
عراقی هــا به نیروهای آمریکائی 
خوشامد خواهند گفت و جنگ 
خرج خود را در خواهد آورد. اتفاقًا 
برای این جنگ تا حاال 5 تریلیون 
خرج شده و روشن نیست، چطور 

او به این نتیجه رسیده.  
شاید تصور دزدیدن نفت عراق و 
صدور آن به اسرائیل در نظرش 
بــود. )این ایده اولین بار از طرف 

ریچارد پرل ارائه شده بود. (
 وولفوویتس هیچگاه عذرخواهی 
نکــرد و تقصیــر را بــه گردن 
کارشناســان اطالعاتــی هیئت 

حاکمه انداخت. 
ترفیع،  بــرای  بــوش  جــورج 
وولفوویتس را رئیس بانک جهانی 
کرد. ولــی بعدها بخاطر ســوء 
مدیریــت  و همچنین  آشــکار 
شــدن رابطه او با یکــی از زنان 
کارمند و خدمات ویژه اش به او 

کنار گذاشته شد.
وولفوویتس از طریق یک  اخبراً 
شرکت اقتصادی با تیم هیالری 
همکاری میکنــد. متهم کردن 
روســیه  به دخالت در سیاست 
آمریکا نتیجه  چند مالقات است، 
در واقع  تیم هیالری میخواهد، با 
وارد کردن یک ادعای بی اساس 
و با استفاده از این چماق ترامپ 

را بکوبد.
وولفوویتــس گفته: "به هیالری 
رای میدهد چون ترامپ از پوتین 
تمجید کرده و تخطی پوتین را 

اکرایــن  در 
نادیده گرفته و 
خطرناک  این 

است."  
در  هیــالری 
نی  ا ســخنر
اخیر برای ژنرال های آمریکایی 
با »صحبت هــای  اغراق آمیز از 
روســیه« خود را نامزد آمریکای 
استثنائی نامید و با این صحبت 
بیشــترین جنــگ طلبــان و 

جمهوریخواهان را جذب کرد.
در روزهــای اخیــر رابی موک  
Robby Mook رئیــس تیــم 
هیالری حتی پیشتر هم رفته و 
ترامپ را »آلت دســت و همکار 

کرملین« خوانده است.
فیلیــپ جرالــدی، با  نوشــته 
 Justin ریمونــدو  جاســتین 
Raimondo   مدیر ســایت ضد 
جنگ »آنتی   وار«، ادامه  میدهد: 
با گذاشــتن این نکات کنار هم، 
حاال ترامپ با یک توطئه طرفدار 
روسیه روبروست که او را دشمن 
و تهدیدی بــرای امنیت داخلی 
و بین المللی قلمــداد میکنند 
که بوجود آورنده آن  نویســنده 

سخنرانی های هیالری است.
 این چکیده ی بخشی از  نوشته 

فلیپ جرالدی بود.
•

هفته اول سپتامبر اوباما، بعد از 
اتمام کنفرانس رهبران کشورهای 

G20 در چین به الئوس رفت. 
وی قــرار بود بــا رئیس جمهور 
فیلیپین مالقات کند ولی بدلیل 
توهین او دیدارش را کنسل کرد. 
اوباما در این ســفر 90 میلیون 
دالراز پــول مالیــات دهندگان 
آمریکا را به جمع آوری بمبهای 

خوشه ای اختصاص داد.
جریان بمب های خوشه ای از 

این قرار است: 
در زمــان جنگ ویتنــام ارتش 
آمریکا بدون اطالع مردم بمدت 9 
سال بطور شبانه روزی با میانگین 
هر دقیقه 8 بمب خوشه ای و در 
مجمــوع 270 میلیون تن روی 
ســر مردم الئوس ریخت، یک 
سوم این بمبها ، هنوز باز نشده؛ 
یعنی در چهل سال گذشته مردم 
الئوس در مــزارع و در بیرون از 
شــهرها بخاطر فعال شدن این 
بمبها زندگی و یا اعضاء بدن خود 

را از دست میدهند! 
دیدار اوباما بیشتر از محلهائی بود 

که اعضاء مصنوعی میساختند. 
این خبرها فقــط در اینترنت و 

شبکه های مجازی وجود دارند.
کاشــکی اوباما بجــای رفتن به 
الئوس بعد از چهل سال، و انحراف 
اذهان عمومی از جنگهای دیگر، 
که خود نیز بوجود آورنده بیشتر 
آنها بــوده جنگ را در خاورمیانه 

بطور واقعی پایان میداد. 
هدف دیگر این مســافرت اوباما، 
جلوگیری از نفوذ چین در الئوس 

است. 
هیالری از سال گذشــته دائمًا 
از اوبامــا تقدیر میکند. اوباما هم 
اعتقاد دارد که هیالری کارهای او 
را ادامه خواهد داد. با این ترتیب با 

انتخاب هیالری مردم دنیا شاهد 
جنگهای بیشتر خواهند بود. 

برای همین و بمنظور دوام سلطه 
ارتباطات  هیئت حاکمه تمــام 
جمعی مربوطه بســیج شده اند 
تا هیالری را بریاست جمهوری 

برسانند. 
خبرهای اخیر نشان میدهد در 
هشت ماه گذشــته 500 نفر از 
مردم رنگین پوست شهر شیکاگو 

کشته شده اند. 
ایــن در دوره حکومت دموکرات 
هاست. هیالری بجای دلسوزی 
به مردم ســایر کشورها و تهدید 
آنهــا به جنگ، بهتر اســت اول 
بفکر مردم کشور خود باشد؛ بقول 
ضرب المثل معروف "چراغی که 
به خانه رواست به مسجد حرام 

است".  نه اینکه با ریختن بمب 
بر ســر مردم بیگناه و کشتن و 
آلوده کردن زمین و هوا و نابودی 
زیرســاخت ها، زندگی آنها را به 

جهنم تبدیل کند. 
با ادامه تجاوزات در هیچ کشوری 
حکومــت دموکراتیــک بوجود 
نخواهد آمــد اگر هم پا بگیرد با 
کودتا ســرنگون میشود.  نمونه 
اش کودتای هندوراس در زمان 
هیــالری و کودتــای برزیل در 

همین روزهای اخیر است. 
مردم کشــورها بــدون ترس از 
تجاوز آمریکا خودشــان تکلیف 
دیکتاتورهــای خود را روشــن 
میکنند. در نتیجه الزم به بمبهای 

هیالری نیست. 
•

صندلی حمورابی 
و بقیه قضایا

مطمئنا همه میدانید که 
چند ماه قبل خانم انگال 
به  مهم  ســفری  مرکل، 
ترکیه میکنــد که درباره 

و  پناهندگان صحبت 
مذاکــره کند با چه 

کسی؟ با اردوغان.
آلمانــی  مترجــم 
هانس  آقای  ایشان 

به  مسلط  که  شیللر، 
زبان ترکی اســت، همراه 

ایشان راهی کاخ  نوساخته ی 
آقای طیب اردوغان میشوند و با 
کمال تعجب می بینند که اشیاء 
قدیمی موزه های سوریه و عراق 
و لیبی در تمام راهروهای کاخ 
طیب خان به چشــم میخورد؛ 
که تماما دزدیده شــده از این 

کشورهای بی سرپرست است.
ســخن کوتاه، در ایــن دیدار 
آقا طیــب صندلی تمام طالی 
حمورابــی را با افتخار به خانم 
انکال مرکل نشــان میدهد و از 
ایشــان هم میخواهد که روی 
آن بنشیند؛ که این خانم امتناع 
میکند و زیر چشمی هم تشری 

نثار اردوغان میکند.
بعدها کاشف به عمل می آید 
که این صندلــی تمام طالی 
حمورابی هدیه ای است دزدیده 
شده که خلیفه ابوبکر البغدادی 
به آقــای اردوغان که همکاری 
بیشتری با داعش ISIS داشته 

باشد. عجبا...
در کودتای »قالبی« ترکیه که 
همانا نقشه ابر قدرت ها بود باعث 
کشته شدن زیادی از افسران و 
نظامیان ترکیه به انجام رسید؛ 
در این میان یکی از افســران 
بلند پایه با اســناد معتبری به 
آلمان پناهنده میشود که حاوی 
رفاقت بــا داعش و دزدی های 

فراوان اردوغان بوده است.

هــای  گاوبنــدی 
اردوغــان و همکاری 
و  داعش  بــا  خالصانــه 
ســرکردگان این گــروه برمال 
میشود، که نقش کثیف شیخ 
عربستان و حاکم شکم ورآمده 
قطر و کمــک مالــی آنها به 
اردوغان و تحکیم گروه داعش 

برمال میشود.
در یاد داشــتی چنــدی قبل 
نوشتم از قول مرحوم دائی جانم 
که آشــنائی با پژمان بختیاری 
داشت و همواره زمزمه میکرد: 
»ای دکل بخشــکی کز تو این 
بلندی ناله ها بخیرد« )منظور 
از دکل همان داربســت فلزی 
است که روی چاه های نفت بنا 
میکنند(. بله، خواننده آگاه تر 
از من، هر چقدر که تکنولوژی 
پیشــرفت کند و ماشین های 
بدون سوخت و استفاده از انرژی 
آفتاب و غیره پیشــرفت کند 
جهان نفت خوار به قیمت جان 
میلیون ها انسان ِول کن نفت 
نخواهند بود؛ نفتی که به قیمت 
جان و مال میلیون ها آدم تمام 

میشود.
قابل تعمق است که آثار باستانی 
هزاران ســال ایران را در موزه 
های معروف دنیا دیده اید که 
چگونه سرستونها و کاشیکاری 
هــای در راهروهــای موزه ها 
به نمایش گذاشــته شده که 
هیچ کدام هدیه نبوده و تماما 
دزدیده شــده منتهی در کاخ 

اقامت سردمداران دیده نشده 
و ایضا در معرض دید جهانیان 
میباشد و اشیاء کوچکتر هم 
اغلب بدست ســوداگران بی 
وجدان و یا کلکســیون های 
شخصی پنهان و روزگاری در 

حراج ها بفروش میرسد.
در ایــن کارزار خوشــحالیم 
که یادمانده های باســتانی ما 
در معرض دیده گان اســت 
ولــی جناب اردوغــان که نه 
کشورگشــائی کرده و نه فتح 
و فتوحاتی در این روزگار مال 
داری میکنــد، آنهم به قیمت 
جان همسایه گان مسلمانش. 
اعراب مهاجم به ســرزمین ما 
تاختند و تا نفس داشتند آثار 
باستانی و تاریخی ما را داغان و 
نابود کردند. امید آنکه باقیمانده 
آن در کشور پر از تاریخ ما برای 
نسل های آینده نگهداری شود. 
زیرا شاهکارهای معماری و طاق 
های معرق و تماشائی به تنهائی 
آثار باستانی ما نباید باشد و با 
هجوم توریست به کشورمان از 
مانده های کهن هم نگهداری و 

حراست شود. آمین! 
)در حاشیه: 

امپراتور  ششــمین  حمورابی 
بابل بزرگ از ســال 1792 تا 
1750 پیــش از میــالد )42 
ســال( امپراتور این کشور بود.  
معروفترین بازمانــدٔه او، قانون 
حمورابی است که بر روی یک 
سنگ نوشــته شده و در تاریخ 
ثبت شده است. حمورابی برای 
نوشــتن این قوانین، زمانی که 
مردم در قتل و غارت بودند، در 
سراسر جهان شهرت بسیاری 

دارد.... 
راست یا دروغ با شماست ولی 
آنچه که راســت است صندلی 
طــالی حمورابی زیرنشــین 

اردوغان است.  یا للعجب!
•
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Montreal

نکته ای که باید درباره آی فون هفت تکنولوژی... 
و هفت پالس بدانید

آی فــون 7 و 7 پالس 
اپــل هفته جــاری با 
چندیــن امکان جدید 
ارائــه شــد. در ایــن 
مطلب نگاهی داریم به 
ویژگی های  مهم ترین 
آی فون ها  جدید  نسل 
که در آنها دیگر خبری 
از جک هدفون نیست؛  
آغــاز عصــر فراگیری 
هدفون های بی سیم، به 

حکم اپل.
---------------

کمپانی اپل به رســم هر ســاله 
سپتامبر امســال هم در مراسم 
ویــژه ای طیفــی از محصوالت 
جدیــد خــود را ارائــه کرد که 
آی فون 7 و 7 پالس در کانون آن 
بودند. با توجه به کاهش فروش 
آی فون 6 و 6 اس و نقش مهمی 
که آی فون در تامین درآمدهای 
اپــل دارد، ایــن کمپانی تالش 
کرد تا با عرضه ویژگی های یگانه 
برای محصوالت جدیدش، شور و 
هیجان در بازار مصرف ایجاد کند، 
اما ایــن ویژگی ها در نظر برخی 

متخصصان رضایت بخش نبود. 
•

1( وداع با جک هدفون؛ 
هدفون های بی سیم جهان گیر 

می شوند

مهم ترین ویژگی آی فون جدید، 
چیزی است که از روی گوشی ها 
برای همیشه حذف شده: جک 
هدفون. یعنی دیگر برای گوش 
دادن به موسیقی، نیازی به سیم 
و اتصال آنالوگی که با جک فلزی 
فراهم می شــد وجــود نخواهد 
داشــت و هدفون هــا از طریق 
بلوتوث یا پــورت »الیتنینگ« 
به گوشی متصل می شوند؛ آغاز 
پایان هدفون های ســیم دار که 
ازماه ها پیش شــایعه بود و حاال 

جامه واقعیت پوشیده است.
اپل  »مادربرد« می نویسد  مجله 
قصد دارد با این کار سبک زندگی 
جدیدی را تعریف، یا شــاید به 
اعتقاد برخی دیگر تحمیل کند. 
در بســته آی فون هــای جدید 
آداپتوری برای تبدیل وجود دارد 
تا کاربــران بتوانند همچنان در 
دوران گذار از هدفون های قدیمی 

خود استفاده کنند. 
اپل هدفون های بی سیم دیگری 
هم تولید کرده که از اواخر اکتبر 

با قیمت 159 دالر عرضه خواهد 
کرد. این هدفون ها با شارژ کامل 
که فقط 15 دقیقه طول می کشد، 

تا پنج ساعت کار خواهند کرد.
•

2( اولین آی فون های ضدآب و 
ضدخاک

این از جمله عرصه هایی اســت 
که اپــل در آن از رقبایش عقب 
افتاده بود: تولید گوشی ضد آب 
که پیش تر در محصوالت سونی و 

سامسونگ ارائه شده بود. 
حاال دیگــر آب و باران نمی تواند 
آی فــون را فلــج کند یــا برای 
همیشه از کار بیاندازد. شاید این 
ویژگی بیش از همه کمپانی های 
بیمه را خوشنود کند که تا کنون 
مجبور بودند هزینه آی فون های 

آب خورده را بپردازند.
•

3( افزایش چشمگیر کیفیت 
دوربین ها

ویژگی های اپتیکال آی فون های 
جدید قابل ســتایش است. در 
هــر دو آی فون جدیــد امکان 
ثابت ســازی تصاویر اضافه شده، 
یعنی عکس ها شفاف تر و وضوح 
آنها بسیار باالتر خواهد بود، حتی 
در شــرایط کم نــور. آی فون 7 
پالس دوربیــن دوبل دارد؛ یکی 
از دوربین ها لنز واید اســتاندارد 
28 میلی متری و دیگری لنزی 
56 میلی متــری دارد که برای 

عکس های پرتره مناسب است.
ایــن دو دوربیــن در هماهنگی 
با هــم کار می کنند و به همین 
خاطر می توان با آی فون 7 پالس 
عکس هایــی حرفــه ای گرفت 
که در آنهــا پس زمینه محو و تا 
عمق میدان نمایش داده شــود؛ 
امکانــی که پیش از این فقط در 
دوربین های حرفــه ای و عموما 

گران قیمت SLR وجود داشت.

•
4( حافظه بیشتر برای 

ذخیره سازی داده ها

حافظه آی فون های جدید نسبت 
بــه مدل های پیشــین دو برابر 
شده اســت. بنابراین ارزان ترین 
مدل آی فــون 7 و 7 اس با 32 
گیگابایت حافظه عرضه می شود 
و مدل هــای دیگر هــم 128 و 
256 گیگابایتی اند. عرضه رسمی 
آی فون قرار است از 16 سپتامبر 
)26 شهریور( در 28 کشور آغاز 

شود.
•

5( اسپیکرهای استریو برای اولین 
بار روی گوشی های اپل

حتما از حال نزار اسپیکر مدل های 
اپل  باخبرید.  آی فــون  قدیمی 
در ســری جدید آی فــون که 
در دهمین ســالگرد تولید این 
گوشــی های هوشمند ارائه شد، 
برای اولین بار اســپیکر استریو 
روی آن تعبیه کرد: یکی در باال 
و یکی در پایین گوشــی. با این 
بلندگوهای جدید حاال کاربران 
صدایی بلندتر و شفاف تر را تجربه 
خواهند کرد که برای تماشــای 
کامپیوتری  بازی هــای  یا  فیلم 

بسیار مناسب تر است.
•

6( طوالنی ترین عمر باتری برای 
آی فون

اپل می گوید آی فون 7 و 7 پالس 
در مقایســه با همــه مدل های 
دارند.  طوالنی تری  عمر  آی فون 
حیات باتری آی فون های جدید 
نسبت به آی فون 6 اس دو ساعت 
بیشتر است. اپل همچنین اعالم 
کرده که گوشی های جدید با یک 
بار شارژ می توانند تا 40 ساعت 

موسیقی پخش کنند.
•

آیا وداع با »تلگرام« نزدیک است؟
روزنامــه ایران: امــروزه با 
کاربران  تعــداد  افزایــش 
هوشــمند،  تلفن هــای 
رسان  پیام  اپلیکیشن های 
اجتماعی حاال  وشبکه های 
این وســایل ارتباطی دیگر 

جزو جدایی ناپذیر زندگی بشــر 
شده اند و طبق تحقیقات مؤسسه 
 Activate مشــاوره ای امریکایی
امروزه حداقل 2.5 میلیارد نفر در 
سراسر جهان حداقل در یکی از 

این اپ ها عضویت دارند. 
همچنین اپلیکیشــن های پیام 
رسان بیش از ســایر اپ ها روی 
گوشی هوشــمند کاربران مورد 
استفاده قرار می گیرد طوری که 
کاربران به طور متوســط روزانه 
9 بار این اپ هــا را باز می کنند 
در حالی که میزان مراجعه آنها 
به اپلیکیشن های معمولی، 2 بار 

است. 
هرچند ابتدا این اپلیکیشن ها 
تنها برای ارســال پیام مورد 
استفاده قرار می گرفت ولی هر 
روز بــر قابلیت های آن افزوده 
شده اســت و تحلیلگران این 
مؤسســه معتقدند با توجه به 

اینکه شبکه های اجتماعی آینده 
ظرفیت های قابل توجهی خواهند 
داشت و هر روز هم بر تعداد آنها 
افزوده می شود، بقای نمونه های 
موجود ازجمله تلگــرام با اما و 
اگرهایی همراه اســت به عبارت 
دیگــر باید بــر قابلیت های این 
وگرنه  شود  افزوده  اپلیکیشن ها 
محکوم به شکست خواهند بود. 

بــا ایــن دیــدگاه آیــا وداع با 
اپلیکیشــن های محبوبی مانند 
تلگــرام، واتــس اپ، الین و… 
نزدیک است یا بنیانگذاران این 
شبکه های پیام رسان فکری به 

حال آن کرده اند؟

90 درصد جمعیت آنالین جهان  به  
شبکه های اجتماعی می پیوندند

تحلیلگران مؤسســه مشاوره ای 
Activate پیش بینــی می کنند 
تا ســال 2018 تعــداد کاربران 
شــبکه های اجتماعــی به 3.6 
میلیارد نفر برسد که این رقم، 90 
درصد کل جمعیت آنالین جهان 

را شامل می شود. 
به اعتقاد آنان، اپلیکیشــن های 
پیام رســان قطب هایی ایده آل 
برای سایر سرویس ها و خدمات 
شهری هم محســوب می شوند 
چرا که کار کردن با آنها بســیار 

ساده بوده و کاربران زمان زیادی 
را صرف حضور در این شبکه های 
پیام رســان می کننــد. با اینکه 
پیش از ایــن از اپ ها تنها برای 
چت کردن استفاده می شد ولی 
حاال شــرایط بــه گونه ای پیش 
رفته که از آنها برای پرداخت های 
و  حمل  ســرویس  الکترونیک، 
نقل )اپلیکیشن های تاکسی یاب 
مانند Uber(، تجارت الکترونیک 
و خرید و فروش آنالین، آموزش، 
تأمین سالمت، انجام تبلیغات و 
دریافت هزاران سرویس خدماتی 
دیگر نیز استفاده می شود و برخی 

شــبکه های پیام رسان همچون 
تلگرام از روبات ها نیز اســتفاده 
می کنند و حتی به طور فعال در 
عرصه خبررسانی نیز وارد شده اند.

در این میان، یک موضوع جالب 
است و آن هم اینکه در هر منطقه 
جغرافیایی، از یک اپلیکیشــن و 
شبکه پیام رسان خاص استقبال 

بیشتری می شود.
به عنوان مثــال در چین بیش 
 )WeChat( از همــه از وی چت
استفاده می شــود و در ژاپن هم 

الین )Line( پیشتاز است.
در کره جنوبی مردم با اپلیکیشن 
راحتی  احســاس   KakaoTalk
بیشــتری دارنــد و Kik نیز در 
کانادا و امریکا از محبوبیت باالیی 

برخوردار است. 
مردم در هندوستان Hike را به 
انتخاب خود  عنوان نخســتین 
برگزیده اند این درحالی است که 
در جهان عرب، اپلیکیشن هایی 
از جملــه Palringo و Soma از 
دیگر شبکه های پیام رسان پیشی 

گرفته اند.
اما هریک از این اپ ها چه تعداد 

کاربر دارند؟ 

بــه نقل از ســایت استاتیســتا 
)Statista( اکنون واتس اپ )یک 
اپلیکیشن امریکایی( ماهانه یک 

میلیارد کاربر فعال در جهان 
دارد و اپلیکیشن دیگری که 
در امریکا طراحی شده است، 
یعنی فیس بوک مسنجر نیز 
دارای 900 میلیــون کاربر 

فعال در ماه است. 
همچنیــن طبق گــزارش این 
کاربر  وایبر 784میلیون  سایت، 
دارد و وی چــت کــه در چین 
طراحی شــده، از 762 میلیون 
کاربرفعال ماهانه برخوردار است. 

الیــن که طــراح آن یک ژاپنی 
اســت، 560 میلیون کاربر فعال 
ماهانــه دارد و اینســتاگرام که 
مالک آن یک امریکایی اســت 
هم با داشتن 500 میلیون کاربر 
فعال ماهانه، از محبوبیت مناسبی 

برخوردار است. 
همچنین طبق آمار این سایت، 
Kik کانادایی 275 میلیون کاربر 
فعال ماهانــه دارد و این رقم 
برای اســنپ چت امریکایی 
بــه 220 میلیــون و بــرای 
Hike هندی به 100میلیون 
کاربر فعال ماهانه می رســد 
و Palringo بریتانیایــی هم 
ماهانه 40 میلیون کاربر فعال 

دارد.
•

راهکارهای بقای پیام رسان ها
بــا توجه بــه احتمــال ظهور 
قدرتمند  پیام رسان  شبکه های 
با توانمندی های بیشتر در آینده، 
امروز  محبوب  اپلیکیشــن های 
راهکارهایــی جدیــد در پیش 
گرفته اند تا دراین رقابت نفسگیر 
از قافله عقب نمانند و از ســوی 
دیگــر بتواننــد از رقبای فعلی 
خود پیشــی بگیرند هرچند به 
نظر می رسد برخی پیام رسان ها 
چندان قضیه را جدی نگرفته اند. 
به عنوان مثال اپلیکیشن محبوب 
تلگرام بــر کدگذاری تأکید ویژه 
دارد و آن را یــک نکته کلیدی 
می داند ولی غیــر از کانال های 
ارتباطی و اســتفاده از روبات ها 
خبر دیگری از راهکارهای جدید 

آن به گوش نمی رسد.
اما شبکه های اجتماعی همچون 
فیســبوک این موضوع را کاماًل 
جدی گرفتــه و بــرای اعمال 
تغییــرات دســت بــه اقدامات 

گسترده ای زده اند. 
فیس بوک که واتــس اپ را در 
سال 2014 با بهای 22میلیارد 
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آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان 
تان می ترسید؟ممکن است که شما  قربانی خشونت های خانواد گی  

شده باشید. آیا به دنبال همزبان می گردید  تا شما را یاری کند؟
 مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت  خانواده های افغان و ایرانی 
هست و شما را  گام به گام یاری میکند. اگر آرامش خاطر می خواهید 

تلفن را بردارید و با شماره: 811۷-2۷۴-51۴ با ما تماس بگیرید.

>>  iwamontreal@gmail.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 

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

جلسه اجنمن زنان

زمان: یکشنبه 2 اکتبر   2016 

از ساعت 11 صبح تا 13/30

به همه زنان عالقمند خوش آمد میگوئیم

8043 St Hubert 

Montréal, QC H2R 2P4 

(Metro: Jarry) 

اجنمن زنان بر گزار می کند: 
سخنرانی آقای پرویز دستمالچی 
زنان، پاشنه آشیل جمهوری اسالمی

در تاریخ 23 سپتامبر 2016 از ساعت 19 تا 21
 St-Catherine E 320 دانشگاه کبـــ ک 

Beri UQAM متروی

»کیان نظام اسالمی زیر چادر من پنهان نیست!«
نوشته: فاطمه صادقی 
)دختر آیت اهلل صادق خلخالی(

)منبع: سایت میدان زنان(

فاطمه صادقی پژوهشگر علوم سیاسی و 
فعال حقوق زنان است. او دکترای علوم 
سیاســی دارد. صادقی عضو تحریریه 
فصلنامه »گفتگو« است و سابقٔه تدریس 
در دانشگاه تهران دارد.  یادآوردنی است 
دولت کانادا از صدور ویزا جهت شرکت 
وی در سوشیال فوروم جهانی - 9 تا 1۴ 

آگوست - مونتریال امتناع کرد. 
-----------------------------

نسل من با تعجب تمام به همه 
این تغییرات می نگریست و برای 
این پرسش ساده که اصالً حجاب 
اجباری چرا هست و این دعوا بر سر 

چیست؟ 
هیچ جوابی نمی جست و نجسته 
است. در سرزمینی که آموزه های 
دینی در بسیاری موارد دیگر به 
راحتی نادیده گرفته می شوند، 
چرا بر ســر حجاب زنان که تازه 
بر سر تفسیر آن در شرع اینهمه 
اختــالف وجــود دارد و معلوم 
نیســت که از محکمات باشد، 

اینچنین پافشاری می شود؟ 
آرزو می کردم یک بار کسی یافت 
شود و پاسخی قانع کننده داشته 

باشد. 
وقتی از یکی از روحانیون بسیار 
مشــهور در مورد حجاب شرعی 
پرسیدم، با مضمونی شبیه به این 

پاسخ داد: 
نداریم.  حجابی  چنین  شرع  »در 

مسأله عرفی است.«
 و دیگری که بازهم از روحانیون 
مشهور زمان خود و مدرس حوزه 
و دانشــگاه بود برایم فاش گفت 
که اصاًل حجاب در شــریعت به 
معنای پوشــش سر نیست و در 
کمال تعجب حتی مرا نیز دعوت 
کرد کــه در رویه خودم در مورد 

پوشش تجدید نظر کنم. 
با این حال هیچ یک از آنها هرگز 
عقیده خــود را به صراحت برای 
عموم بیان نکردند؛ همچنان که 
بســیاری دیگر نیز امروز چنین 
نمــی کنند. می دانیــم که آن 
معدودی هم که شهامت داشته 
اند، چگونه خلع لباس و متحمل 

مجازات های دیگر شده اند. 
برای بســیاری از مایی که این 
دوران را گذرانــده ایم، کتابهای 
آقای مطهری و امثال او حتی اگر 
به شکرانه بودجه های هنگفت 

وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات 
اسالمی هزاران بار دیگر هم چاپ 
شود، پاسخگوی پرسش ساده باال 
نیست. حتی خود او نیز به خوبی 
به این امــر واقف بود که دیدگاه 
ارتجاعــی دیگر نمی  روحانیت 
تواند پاسخگوی نسل جدید باشد. 
از همین رو کتاب خود را » مسأله 
حجاب« نامید و در آن تالش کرد 
تا رویکردی به اصطالح علمی را 
نســبت به این مسأله خطیر در 
پیش گیرد. اما گمان نمی کنم 
که خود او نیز می توانست رویه 
ای اینچنین را که در نهایت منجر 
به تخریب کل ماجــرا و حذف 

مسأله شده است، تخیل کند. 
در تالش برای به کرسی نشاندن 
دعــوی حجاب، کتــاب او بارها 
و بارهــا مورد تبلیــغ، خوانش، 
بازخوانی و بازهم بازخوانی هر چه 

بیشتر قرار گرفته است. 
جالب آنکه نظام اســالمی با این 
کار نشــان داده است که هنوز از 
مطهری و افــکار او گامی فراتر 
نگذاشــته و قادر نبــوده متنی 
بهتــر از آن را تولید کند، آنهم 
برای موضوعی که نه تنها کیان 
خانواده ها، بلکه دیگر هســتی 
و نیســتی دولت اسالمی به آن 
وابسته شده اســت. در فرصت 
هایی که بــرای این موضوع گاه 
و بیگاه به کتابفروشــی های قم 
و تهران ســرک کشیده ام، و در 
متن هایی که دستکم من خوانده 
ام، مطهری هنوز هم دســت باال 
را دارد. دیگران در بهترین حالت 
حاشــیه هایی بر افکار او تولید 
کرده اند که خود بعضًا حاشــیه 
هایی بر افکار راســل و روسو و 
دیگران بوده اند. آری، موضوعی 
به این مهمی که گفته می شود 
بــا هویت زن مســلمان ارتباط 
تنگاتنگ دارد، تنها با مراجعه به 

آرای معدودی از فیلسوفان غربی 
امکان توجیه داشت. 

که سرنوشــت  بحث حجــاب 
بســیاری از دختران و زنان ما را 
تعیین می کند، به لحاظ نظری 
از فقیرتریــن موضوعــات بوده 
وهست و دلیل آنهم روشن است. 
تالشهای نظری از پیش از انقالب 
تاکنون قادر نبوده اند پا را فراتر 
از آن چیزی بگذارند که مطهری 
زمانی گذاشته است. این بحران 
و آشــفتگی بارها از سوی دست 
اندرکاران نیــز تحت این عنوان 
که »باید کار فرهنگی کرد« مورد 
تأکید واقع شده است. اما واقعیت 
آن اســت که اتفاقًا کار فرهنگی 
زیاد شده، اما کفگیر به ته دیگ 
رسیده است.همان هایی که در 
تمام این سالها کار فرهنگی کرده 
و موی خود را در این آسیاب به 
نظر من بی جهت ســپید کرده 
اند، می دانند کــه در این مورد 
حرف جدیدی وجود ندارد. حرفها 
و اســتدالل ها همان حرفهای 
قدیمی است. هر آنچه باید گفته 
می شد، گفته شده و چیزی نگفته 
باقی نمانده اســت. از همه چیز 
برای توجیه حجاب بهره گرفته 
شده است. بیایید اعتراف کنیم 
که متأسفانه این حنا دیگر رنگی 
ندارد و تنها باید به زور متوســل 
شد. آنچه در این باب نوشته شده، 
نه تنها امثال مرا که با آن فرهنگ 
بار آمده ایم نتوانسته قانع کند، 
بلکه پاسخگوی بی شمار پرسش 
های نسل امروز نیست که دیگر 
از تکرار بی پایان و هذیان وار این 
مکررات ســخت به ستوه آمده 

است. 
 ....

نه در نظام اســالمی و نه درهیچ 
نظام دیگری حجاب نمی تواند بر 
اساس دالیل شرعی اجباری باشد 
و مسلمًا اینکه حکومت نمی تواند 
در این مسأله به زور متوسل شود.. 
از اینرو قانون مجازات اسالمی نیز 
در این میان سندی مغایر با شرع 
است؛همچنانکه متخصصین امر 

اذعان می کنند. 
اینها را هم سالیان سال است که 
می شنویم و می دانیم. بی شمار 
مطالب در این باب نوشته شده 
اند و چه دلیلی از این محکم تر 
که چنانچه اختالفی در این باب 
نبود، چرا پس از گذشت سالیان 
بســیار اینهمه وقــت و بودجه 
مصروف این موضوع می شود تا 
پوشــش اجباری را توجیه کرده 
و رویــه زورگویانــه در مورد آن 
را نیــز جا بیندازند. گو اینکه هر 
چقدر بیشتر نوشــته می شود، 
کمتر نتیجه مــی دهد و کمتر 

<< بخش 2 
پایانی

»پوشش و حجاب بحثی یکسره مربوط به 
قدرت است، کاری به اخالق و دین ندارد.«

قانع کننده می شود، از آن رو که 
میان دستگاه های ذیربط و خود 
مراجع و متخصصان نیز در این 
باب اختالفات جدی وجود دارد. 

از این هم نمی گوییم که رئیس 
جمهــور محترمی کــه خود را 
مهرپرور می نامد، وقتی در مورد 
حجاب از او پرسیدند، چگونه با 

عوامفریبی پاسخ داد: 
»آیا همه مشــکالت ما خالصه 
شــده در دو تا موی خانم ها؟ آیا 
در مملکت هیچ کار دیگری وجود 

ندارد که انجام بشود؟« 
جدال دائمــی خیابانی در مورد 
حجاب این روزها رنگ دیگری به 
خود گرفته است. قرار است همه 
چیز از نو زیر چکمه له شــود و 

کسی هم دم بر نیاورد. 
حتی کســانی که خــود روزی 
به نام شــرع همه اینها را توجیه 
می کردند، اکنون گرفتار صدای 
شــوم چکمه شده و زبان در کام 
کشیده اند. بنابراین مسأله دیگر 
به هیچ رو بر ســر انتخاب میان 
کار فرهنگی و کار نظامی در مورد 
حجاب نیست. مسأله بر سر خود 
حجاب اجباری است. از بسیاری 
نسل های پیش از من تا به امروز 
هر روز این صدا رساتر به گوش 
می رسد که به هر دلیل و با هر 
توجیهی بســیاری از زنان دیگر 
نمی خواهند هیچ نوع پوشــش 
ســری را اعم از چادر، روسری یا 
به هر شکل دیگری تحمل کنند. 
این صدا آنقدر واضح، آنقدر بلند و 
آنقدر دیرینه و تاریخ دار است که 
برای شنیدن آن به لوازم کمکی 
هیچ نیازی نیست.همه خوب می 
دانند که بــرای موضوع حجاب 
تنها یک راه حل وجــود دارد و 
آنهــم واگذاری امر پوشــش به 
انتخاب فردی خود زنان است. اگر 
کیان خانواده، اجتماع، و حکومت 
اســالمی به حجاب وابسته شده 
است، پس الجرم اشکال را باید 
در آن کیان، در بنیاد آن خانواده، 
در آن اجتماع و در آن حکومت 
جســت که خود تجدید نظری 
جسورانه اما ضروری را می طلبد. 
اما در واقع چنین نخواهد شــد، 
یا القل نه بــه این زودی. اکنون 

نظام اسالمی یا دستکم بخشهای 
مهمی از آن تهاجمی تر از همیشه 
با زنان برخورد می کنند؛ به گونه 
ای کــه از ابتدای انقالب تاکنون 
در هیچ حکومتــی چنین رویه 
تهاجمی را نمی توان سراغ کرد. 

باید پرسید چه چیز این خشونت 
و تهاجم را که رویکردهای مربوط 
به حجاب تنها یکی از بی شمار 
ابعــاد آن را تشــکیل می دهد، 

موجب شده است؟ 

حجاب و مأموریت دولت مقدس 
نظام اســالمی ما از هر دولت و 
نظام دیگری ولو آنهم اســالمی 
بوده باشــد، همواره برتر و باالتر 
در نظر گرفته شده است. ازهمان 
ابتدای انقالب تصور می شد که 
نظام اســالمی در ایران موهبتی 
الهــی اســت. مأموریت مقدس 
مبارزه با امپریالیســم، برقراری 
عدالت جهانی، آزاد ســازی دنیا 
از چنــگال قدرتهــای جهانی و 
خالصه تغییر جهان به آن سپرده 
شده است و بالتبع در این مسیر 
بســیار چیزها می بایست تغییر 
کنند. این ادبیات افت و خیزهای 

بسیاری داشته است. 
اما اخیراً در بیانات بســیاری از 
رجال سیاسی، در مکاتبات و نامه 
نگاری های آنها با سران جهان، 
با پیشنهادهای عجیب و غریب 
بــرای اصالح دنیــا و مردم آن و 
جز اینها از نو ظاهر شــده است؛ 
هرچند بــا در نظر گرفتن وضع 
اسفناک اقتصادی و اجتماعی و ... 

دیگر کمتر قانع کننده است. 
می توانم با همه آن کسانی هم 
که درســت عکــس تجربه مرا 
داشــته اند نیز احساس همدلی 
کنم. کسانی که بر خالف من اما 
بازهم به خاطر آن تعادل مردانه، 
آن رابطه قــدرت و آن مأموریت 
مقدس مجبور بوده اند پوشــش 
خود را کنار بگذارند. در مورد این 
دومی نیز باید سخن گفت. زیرا به 
خاطر حساسیت موضوع حجاب 
و پوشش اجباری وضعیت زنانی 
که مجبور بــوده اند از خود رفع 
پوشش کنند، همواره به حاشیه 
رانده شده و مسکوت گذارده شده 

است. 
درهر دوی ایــن گفتارها من با 
حجابم، هم فاعل بــوده ام وهم 
مفعول. آنجا کــه پای تعادل در 
میان است، اگر روسری ام، چادرم 
عقب برود و اندامم نمایان شود، 
فاعلم و تعادل جامعه را، عفت آن 
را، و خالصــه همه آن چیزهایی 
را که به دســت آمــده در طرفه 
العینی بهم می زنم. نیز با حجابم 
به امپریالیسم جهانخوار» نه« می 
گویم و بــه او ثابت می کنم که 
نظام مقدس از حقانیت بی چون 
و چرا برخوردار اســت. در اینجا 
تعادل و نظم را برهم می زنم. این 
هر دو اوج نقش فاعلی من است. 
در هیچ مذهب و آیینی تاکنون 
برای زن هرگز اینقدر نقش فاعلی 
و اثر گذاری قائل نشده اند که با 
حجاب و پوشش به او داده شده 
اســت. درعین حال که درهیچ 
آیینی نیز زن تا این حد به واسطه 
زن بودن تخریب نشده است که 
ما او را با حجاب اجباری تخریب 
می کنیم. زیرا حجاب هم منتهای 
نقش فاعلی زن است وهم نهایت 

مفعول بودن او. 
من به حجاب اجباری نه می گویم 
از آنرو که نه فاعلیت مطلقی را که 
در آن به من نســبت می دهند 
انسانی می دانم و نه آن مفعولیت 
مطلق را. من نه می خواهم و نه 
می توانم با حجابم مسئول عفت 
و تعادل جامعه و نظم مستقر یا 
بی نظمی و آشــفتگی آن باشم 
و نه آنکه بــا پذیرفتن آن، خود 
را انکار کنــم. نگاه من به جهان 
از همان اعتباری برخوردار است 
که نگاه هر موجود انسانی دیگر. 
من و میلیونها مثل من در حجاب 
نه امنیت جسته ایم، نه زیبایی، 
نــه اخالق، نه عفت و نه پاکی، و 
برعکس بی حجابی را هم مالزم 
بی عفتی و بی اخالقی و ناپاکی 
نمی دانیم. اصاًل به نظر ما پوشش 
مالزم بــا پاکی و ناپاکی، عفت و 
بیعفتــی، تعادل و عــدم تعادل 
نیست. پوشش و حجاب بحثی 
یکســره مربوط به قدرت است. 

کاری به اخالق و دین ندارد. 
پایان

چادرمن
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در بخش پیشین تاکید کردم که 
تصمیم گیری های مالی اقداماتی 
بســیار مهم و حساس هستند و 
برای اطمینان از صحت آنها بهتر 
اســت ابتدا اهداف و ارزش های 
خود را شناســایی کنیم. سپس 
راهکار شناسایی اهداف و ارزش 

های فردی را مطرح نمودم. 
پس از آن بــا توجه به اینکه در 
دنیای امروز "تبلیغات" بیشترین 
نقش و تاثیر را در تصمیم گیری 
های مالی افــراد ایفا می کنند 
به آثار مثبــت و منفی تبلیغات 
بر فرآیند تصمیــم گیری مالی 

پرداختم و حال ادامه مطلب:
یکی از آثار مخرب تبلیغات این 
اســت که می تواننــد به خرید 
های آنی منجر شوند! خرید های 
بر مبنای هوس و بدون تفکر)!( 
خرید چیزهایی که به آنها نیازی 
ندارید و یا اکنون وقت خریدشان 

نیست. 
در واقع خریدهایی که بر مبنای 
تبلیغــات انجام می شــوند می 

توانند به پشیمانی منجر شوند! 
اما آیا این اشتباه شما است و یا 
»هدف« مبلغان کاال و خدمات؟ 
قطعا اشتباه شــما؛ چرا که آنها 
بــه وظیفه خود عمــل نموده و 
در حقیقت قصد اطالع رســانی 
دارنــد، این شــما هســتید که 
بایســتی تصمیم درست اتخاذ 
نمایید. مبلغــان تنها در صورتی 
مرتکب اشــتباه می شوند که به 
ارائه اطالعات نادرســت، گمراه 
کننده و یــا غیرقانونی بپردازند! 

بنابراین بهتر اســت از 
شیوه های اغوا کننده و 
گول زننده تبلیغاتی که 
شما را ترغیب به خرید 
می کنند آگاهی داشته 

باشید. 
نهایی  بنابراین مسئول 
تشــخیص خوب و بد 
تصمیــم گیــری ها و 
تصمیم  بهترین  اتخاذ 
هســتید.  خودتان  ها 
از  بایســتی  همچنین 
تاثیرگــذاری  میــزان 

تبلیغات بر روی تصمیمات خود 
آگاه باشید. 

در ادامــه 10 تکنیک از تکنیک 
های تبلیغاتی مرسوم آورده می 
شود تا میزان اثر پذیری خود از 

تبلیغات را بسنجید. 
ببینید کدام آنها بیشترین تاثیر را 
بر روی شــما می گذارد و آنها را 
از بیشترین تاثیر به کمترین تاثیر 

برای خود امتیاز دهی نمایید.

تکنیک های تبلیغاتی
1. تکنیک تکرار:

حتما شنیده اید که می گویند 
"اگر چیزی را بــه دفعات برای 
مردم تکــرار کنید کم کم آن را 
می پذیرنــد"! برخی مبلغین از 
این شیوه استفاده می کنند. آنها 
با تکرار مداوم یک پیام آن را در 
مغز مخاطبین حک می کنند.  

مانند جمله معروف
 I’m lovin' it!

مک دونالد که از ســال 2003 
تکرار می شود!

2. تکنیک انطباق: 
برخی تبلیغات سعی می کنند 
کاالی مورد تبلیغ را در انطباق 
کامل با نیازهای شما نشان دهند 
گویی آن کاالی خاص مخصوص 
شما طراحی و تولید شده است. 

در واقع نوک پیکان تبلیغات، گروه 
یا قشر خاصی از افراد جامعه را 
نشانه می رود. مانند ورزشکاران، 
هنرمندان و نوجوانان. مثال فالن 

شرکت خودرو سازی اعالم می 
کند که خودرویی طراحی کرده 
که ویژه خانواده های اهل گذران 
پیک نیک در دل طبیعت است و 
فضای تبلیغ نیز چنین چیزی را 

القا می نماید.

3. تکنیک تقلید:
مبلغین سعی می کنند از افراد 
مشهور و محبوب در تبلیغات خود 
استفاده کنند به این ترتیب که 
نشان دهند مثال فالن هنرمند و 
یا ورزشکار مشهور مصرف کننده 
کاال یا خدمات ایشان است. آنها 
امید دارند که هواداران و دوست 
داران آن فرد مشهور به تقلید و 
تبعیت از وی به خرید و استفاده 
کاال بپردازند. نمونه های فراوانی 
از این دست در میان ورزشکاران 

و بازیگران دیده می شود.

4. تکنیک محرک های عاطفی و 
احساسی

در این روش احساسات و عواطف 
مخاطبان هدف قرار می گیرد و 
با شیوه های مختلف به اصطالح 
با روان مخاطب بازی می شــود! 
این محرک ها می توانند از سائقه 
جنسی گرفته تا حس نوعدوستی 

را نشانه روند.

5. تکنیک حسن نیت
تبلیغ کننــدگان برای نشــان 
دادن حســن نیت خود چیزی 
به رایگان ارائه می دهند. ممکن 
اســت در ازای خریــد 
کاالیــی جایزه یا هدیه 
بدهند. اما بایســتی به 
یاد داشــته باشیم که 
در فرآیند کسب و کار 
هیچ گاه چیزی رایگان 
نیست و باالخره کسی 
هزینه آن را می پردازد. 
بدیهی است که همواره 
مشــتریان هزینه ها را 
می پردازنــد نه تولید 

کنندگان! 

موفقیت مالی

کیـوان نصیرنیا
مشاور مالی شرکت
Investors Group 
Keivan.Nasirnia@investorsgroup.com
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مسینار های سپتامبر  و اکتبر
 مسینارهای آموزشی ماه سپتامبر 
اطالعات بیشتر در صفحــه: 14

تمامی آموزش ها رایگان و به زبان فارسی می باشد.
تلفن رزرو 5144658378

                                               -------------
بیمه های کانادایی

شنبه 24 سپتامبر، ساعت 2 تا 4 عصر
دو مسینار در یک مسینار

)مزایای زندگی در کانادا + سمینار راز! (
        شنبه 1 اکتبر، ساعت 2 تا 4 عصر

6. تکنیک ایجاد هراس   

در این تکنیک تبلیغاتی اینگونه 
القا می شود که عدم استفاده از 
کاالیی خاص عواقب ناخوشایندی 
به دنبال دارد. به عنوان مثال عدم 
اســتفاده از فالن خمیردندان یا 
فالن ضد عرق سبب استشمام 
بوی ناخوشــایندی از شما می 
شود که تمامی ارتباطات انسانی 
شما حتی ارتباط با عزیزانتان را 
تحت تاثیرات منفی قرار می دهد!

7. تکنیک فخر فروشی
اینگونه القا می شود که استفاده از 
یک کاال یا خدمت خاص، مصرف 
کننده را در زمــره خواص و به 
قول معروف "از ما بهتران" قرار 
می دهد. به مخاطب می قبوالنند 
که با استفاده از آن کاالی خاص 
نسبت به سایرین برتری خواهد 

داشت و متفاوت خواهد بود.

8. تکنیک جاذبه های اقتصادی
تبلیغاتی که صرفه های اقتصادی 
رامطرح می نمایند از این تکنیک 
بهره می گیرنــد. آنها اظهار می 
دارنــد خرید کاالی آنها با صرفه 
اســت زیرا در قیمــت تخفیف 
می دهنــد یا شــیوه پرداخت 
اقســاطی امکان پذیر است و یا 
بابت پرداخت اقســاطی سودی 
از مشــتری دریافت نمی کنند. 
همچنین ممکن است بگویند که 
وجه کاال را با تاخیر از مشــتری 

دریافت خواهند کرد.

9. تکنیک لذت و خوشی
برخی تبلیغات شــرایطی لذت 
بخش و شــادی افزا را نشان می 
دهند که لزومــا ارتباطی با نوع 
محصول مورد تبلیغ ندارد! گاهی 
ایــن تبلیغات حتــی اطالعات 
خاصی راجع بــه خود محصول 
هم نمی دهنــد. تنها کاری که 
می کنند جلب توجه شــما به 
مدت چند ثانیه و پیوند دادن نام 
محصول با یک سری تصاویر زیبا، 

هیجان انگیز و لذت بخش است.

10. تکنیک طنز
برخــی تبلیغات بــا خنداندن 
هورمون  ترشــح  باعــث  مردم 
های ســرخوش کننده ای نظیر 
آندروفین شده و در لحظه سبب 
کاهــش فشــارهای عصبی می 
گردند. این تکنیک نام محصول را 
در ذهن مخاطب با سرخوشی و 

فرح پیوند می دهد.

  سایر تاثیرگذارنده ها!

عالوه بر آنچه کــه تا به حال به 
عنوان تاثیــر گذارنده ها بر روی 
تصمیمات مالی انســان معرفی 
شــدند عوامل دیگری هم وجود 
دارند که به اعتقاد برخی در زمره 
تاثیرگذارنده های بر تصمیمات 
مالی هســتند و در اینجا به آنها 

اشاره می شود:
• شانس 

برخی نقش شانس را در کیفیت 
زندگــی مالی موثر می دانند. اما 
ایــن موضوع تا چه حد صحت و 
ســندیت دارد؟ هر یک از ما در 
شرایطی منحصر به فرد به دنیا 
آمده ایــم. ما در یک دوره زمانی 
خاص، در مکانی خاص و از پدر 
و مادری خاص متولد شــده ایم. 
با شیوه خاصی هم زندگی کرده 
ایم. و اگر کمی دقت کنیم تفاوت 
های فراوانی با سایرین داشته ایم، 
داریم و خواهیم داشــت. شرایط 
جغرافیایی،  موقعیت  اقتصادی، 
فرهنگ، دین و مذهب، خانواده 
و ماننــد اینها عواملی هســتند 
که ممکن است فکر کنید برای 
عده زیادی از هم دوره های شما 
یکسان بوده است اما قطعا عده 
کمی از ما در شرایطی با فرصت 
های برابر به دنیا آمده ایم. درست 
است که همه ما به اصطالح "یک 
سر و دو گوش" به دنیا آمده ایم 
اما شــرایط اطرافمان مسیرهای 
زندگی بسیار متفاوتی را برایمان 

پدید آورده است. 
---------------

مهم ترین عاملی که سرنوشت مان را 
رقم می زند، خودمان هستیم!

-------------
بســیاری از مردم معتقدند که 
در زمینه هــای مختلف زندگی 
خصوصا در زمینه مالی شــانس 
نیاورده اند و از شــرایط عادالنه 

ای برخــوردار نبوده اند. حصول 
پول و ثروت برایشان آسان نبوده 
و مجبور بوده اند برای کســب 
آن چند برابر سایرین کار کنند. 
برخی در خانواده های ثروتمند و 
برخی دیگر در خانواده های فقیر 
زاده شده اند. مثل قدیمی "پول 
خوشبختی نمی آورد" یا "با پول 
نمی توان خوشبختی خرید" را 
که به یاد دارید. البته برخی هم 
معتقدند کسانی که ثروتمند زاده 
می شــوند زندگی سخت تری 

دارند! 
اما واقعیــت این اســت که نه 
زاده شــدن در خانواده ثروتمند 
تضمینی بر آینــده مالی خوب 
افراد است و نه تمامی به اصطالح 
فقیر زاده ها تــا پایان فقیر می 
عاملی  شــانس  بنابراین  مانند! 
تعیین کننده نیست! مهمترین 
عاملی که سرنوشتمان را رقم می 

زند خودمان هستیم! 
وقتی که انسان زاده می شود در 
ابتــدای بزرگراهی به نام زندگی 
قرارمی گیرد. البته که در همان 
ابتدا امکاناتی )فرصــت ها( در 
اختیار او قرار می گیرد و از برخی 
امکانــات هم محــروم می ماند 
)تهدیدها( امــا همواره این خود 
انسان است که می تواند تهدیدها 
را به فرصت و یا حتی فرصت ها 
را به تهدید تبدیل و به اصطالح 

فرصت سوزی نماید.
----------------

این فرض که شانس در زندگی ما 
ایفای نقش می کند تاکنون اثبات 

نشده و حتی رد شده است!
-----------------

 ارتباط بین ثروت و شادمانی نیز 
از همان دست تابوهایی است که 
دست ازسر بشریت برنمی دارد 
و بســیاری را به این باور رسانده 
که ثروت الزمه شادمانی است. یا 
اینکه آنکه ثروت ندارد شادمان 
نیست. جالب اســت که بدانید 
مردمان کشور آفریقایی ماالوی 
که یکی از فقیرترین کشورهای 
جهان اســت جزوشادترین افراد 
دنیا هســتند. نقاط دیگری هم 
در دنیا وجود دارد که علی رغم 
سطح استانداردهای پایین زندگی 
مردمانی شاد دارد! در نهایت این 
فرض که شــانس در زندگی ما 
ایفــای نقش می کنــد تاکنون 
اثبات نشده و حتی رد شده است! 
ادامه دارد... 

دالر خریداری کرد، چندی پیش برای 
نخســتین بار سیاســت حفظ حریم 
خصوصی این اپلیکیشن را تغییر داد تا 
بتواند اطالعات بیشتری را با فیس بوک 
به اشتراک بگذارد و کمپانی های تجاری 
بتوانند به طور مستقیم به کاربران پیام 

ارسال کنند. 
برخی شبکه های پیام رسان نیز در حال 
سرمایه گذاری روی یکدیگر هستند به 
 )WeChat(عنوان مثال بتازگی وی چت
که در چین مورد عالقه مردم قرار دارد 
ســرمایه گذاری 175میلیون دالری بر 
شــبکه اجتماعی Hike در هندوستان 
داشــته است. این همکاری برای هر دو 

طرف سود دارد چرا که راه وی چت در 
هندوستان هموارتر می شود و از سوی 
دیگــر Hike می تواند بــر بزرگ ترین 
رقیبش در هندوستان یعنی واتس اپ 

غلبه کند.
به پلتفرم شــبکه اجتماعی بریتانیایی 
Palringo هم که یک اپ پیام رســان 
نسبتًا جدید است قابلیت های جدیدی 
افــزوده شــده و کاربران بــا کمک آن 
بازی هایی را پیدا می کنند که بتوان آنها 
را در قالب گروه های چت تا 2هزار نفر با 

هم انجام دهند.
 Palringo این ترکیب چت و بــازی به
کمک کرد تا به یکی از کمپانی های دارای 

سریع ترین رشد در سال گذشته تبدیل 
شود. این اپلیکیشن 50 درصد درآمدزایی 
خود را در نتیجه خرید بازی های »درون 
اپ« از ســوی کاربران می داند چرا که 
همه کاربران یک زبان مشــترک یعنی 
بازی را پیــش روی خود می بینند و با 

سایر کاربران ارتباط می گیرند.
نمونه دیگر نیز Wire است که قابلیت 
چت کردن را با توانایــی اجرای ویدئو 
و انیمیشــن های کوتاه )gifs( یوتیوب، 
ترکیب کرده و در میان سایر شبکه های 
اجتماعی بســیار موفق بــوده؛ چرا که 
هر ماه حداقل 200هزار کاربر راجذب 
می کند و بر حفظ حریم خصوصی بسیار 

تأکید دارد. حاال دیگر عالوه بر کاربران 
معمولی، اپلیکیشن های مربوط به دنیای 
تجاری نیز شکوفا شــده اند؛ به عنوان 
مثال Intercom یک پلتفرم پیام رسان 
با جنبه تجاری اســت هرچند کاربران 
معمولی نیز از آن بهره می برند. این اپ 
پیام رسان با 13هزار کسب و کار و نیز 

بیش از یک میلیارد کاربر کار می کند.
یک اپلیکیشن دیگر با نام Lisn نیز در 
راســتای اعمال تغییرات مورد نیاز در 
شبکه های پیام رســان، با قابلیت هایی 
جدید پا به عرصه وجود گذاشته است. 

با کمک این اپلیکیشن عالوه بر اینکه 
براحتی می توانید با دوستان خود چت 
کنیــد در پخش موســیقی هم گامی 
بزرگ برداشته شده است. با کمک این 

اپ جدید می توانید همزمان با دوست 
خود به یک موســیقی گوش دهید و 
هیــچ اهمیتی هم ندارد کــه چقدر از 
یکدیگر فاصله دارید درست مانند اینکه 
یک هدفون را با یکدیگر به اشــتراک 
گذاشته باشید چرا که موسیقی از طریق
SoundCloud یا Spotify به اشــتراک 
گذاشــته می شــود. حتی آهنگ مورد 
عالقــه خود را می توانیــد در کتابخانه 
اســپاتیفای یــا SoundCloud ذخیره 
کرده و سپس آن را به اشتراک بگذارید. 
تا حدود 130میلیون قطعه موسیقی را 
می توانید از این اپ به اشتراک گذاشته 

و ذخیره کنید.
•

پایان تلگرام ...   << ادامه از صفحه: 30ادامه...   << ادامه از صفحه: 30
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دموکراسی شورایی  اهداف رژیم از دستگیری جمعی دختران و پسران
یادداشت سیاســی- دستگیری 80 
دختر و پسر در جاجرود، دستگیری 
35 دختر و پسر در قزوین، دستگیری 
63 دختر و پســر در دو مهمانی در 
شهر شــیراز، دستگیری 20 دختر و 
پســر در یک مهمانی دیگر در شهر 
شیراز، دستگیری 40 دختر و پسر در 
شهر گرگان، دستگیری 70 دختر و 
پسر در فرحزاد، … این ها نمونه هایی 
است از اخبار دستگیری هایی که تنها 
در ماه گذشــته انجام شده و خبر آن 
در رســانه ها ی ایران منتشرگردیده 
اســت. این اخبار نشان می دهند که 
جمهوری اســالمی بــار دیگر موج 
جدیدی از سرکوب سیستماتیک در 
جامعه را سازمان داده و این بار جوانان 
می باشــند که به طور جمعی هدف 
ضربات نیروهای پلیسی و امنیتی رژیم 

قرار گرفته اند.
اینکه چه سیاستی پشت این تهاجمات 
در حال حاضر وجود دارد، را می توان 
از زوایای مختلف بررسی کرد. سرکوب 
آزادی های فردی و تالش برای ایجاد 
"امت اســالمی"، یکی از ویژگی های 
جمهوری اسالمی از آغاز بر روی کار 
آمدن این رژیم بود. جمهوری اسالمی 
تمامی ابزار تبلیغی و تحمیقی خود 
را به هر شــکل و در هر جای ممکن 
به کار گرفت، تا به این هدف برســد. 
تصفیه ی نیروهای انقالبی با کشتار 
و دستگیری و تحت فشار قرار دادن 
آنان، مقدمــه ی ضــروری این امر 
برای رژیم به شــمار می رفت، که در 
این مسیر نیز از هیچگونه قساوت و 
خشونتی کوتاهی نکرد. با وجود این 
و با گذشــت حدود 37 سال، انحراف 
اذهــان، تبلیغات مذهبــی، تصویب 
انــواع و اقســام قوانین و مقــرارات، 
ســازماندهی وسیع نیروهای امنیتی 
و پلیسی، دستگیری، شالق، جریمه، 
زندان، توهین و اِعمال محرومیت های 
اجتماعی، رژیم نتوانست، جامعه را به 
دلخواه خود درآورد. درست برعکس، 
همیشــه مقاومت به اشکال مختلف 
از سوی اقشار مختلف اجتماعی، در 
عرصه ی حجاب و پوشــش اجباری، 
روابط زنــان و مردان و بی اعتنایی به 
"شؤون اسالمی" وجود داشته است. 

بــه ویــژه ، امــکان دسترســی به 
تلویزیون های ماهواره ای، گســترش 
فضــای مجــازی مانند اســتفاده از 
اینترنت و تشکیل شبکه های اجتماعی 
و امکانات دیگری که پیشــرفت های 
تکنولوژی درمخابرات در اختیار جامعه 
گذاشته است، وضعیتی است که رژیم 
را هر چه بیشــتر به هراس انداخته 
است. وحشت ِ از دست دادن کنترل 
جامعه به ویژه در شرایطی که تضادها و 
بحران های مختلف سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی مزمــن در جامعه از هر 
سویی سرمی کشد، رژیم را وا می دارد 
تا سرکوب و خفقان را هر چه بیشتر 
شدت بخشد. در همین راستاست که 
بسیاری از مجریان دستگاه حکومتی 
در سخنان خود در اشاره به دستگیری 
ها به نقش برنامه هــای ماهواره ای، 
شــبکه های اجتماعی و ارتباطات در 

فضای مجازی اشاره می کنند. 
در همین رابطه، جنتی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســالمی، در سخنرانی اخیر 
خود در 6 شهریور، ضمن ابراز نگرانی 
از وضعیت حجاب و موســیقی های 
زیرزمینی به نقش مهم فضای مجازی 
در این رابطه پرداخت. از این دســت 
سخنرانی ها و ابراز نگرانی ها هر روزه از 
زبان خامنه ای گرفته تا انواع و اقسام 
آیت اله ها، امام جمعه ها، نمایندگان 
مجلس جمهوری اســالمی و دست 
اندرکاران رژیم می شنویم. این نگرانی 
موضوع جدیدی نیســت. به همین 
دلیل است که در سال های اخیر نیز 

رژیم تا جایی که توانســته با این امر 
مبارزه کرده است. تشدید سانسور و 
فیلترینگ، وضع قوانیــن و مقرارت 
ارتش  تشکیل  اینترنتی،  شبکه های 
ســایبری و انواع و اقسام ارگان ها ی 
رسیدگی به جرائم رایانه ای و پیشبرد 
طرح های گوناگون از نمونه  اقدام ها ی 
جمهوری اســالمی برای سرکوب در 

این زمینه می باشند. 
اما نگرانی اصلی از این اســت که این 
ابــزار، همان طور کــه نمونه های آن 
در بهــار عربی و خیزش و اعتراضات 
کشورهایی مانند مصر و تونس بود، 
در خدمت مبارزات سیاسی قرار گیرد.

رژیم جمهوری اسالمی به خوبی آگاه 
اســت که بسیاری از تجمعاتی که از 
ســوی جوانان در ابعــاد ده ها نفری 
صورت می گیرد، ارتباطات اینترنتی 
برای برقراری تماس ها و انجام قرارها 
نقش بسیار مهمی دارد. از این روی 
اســت، که یکی از اهــداف نیروهای 
امنیتــی از حمله بــه تجمعاتی که 

به ویــژه در ابعاد ده ها نفره انجام می 
گیرد، ایجاد رعب و وحشت در فضای 
مجــازی و نمایش قــدرت و قابلیت 

تجسس در آن است.
اما همانطــور که تاریــخ انقالبات و 
شــورش های بزرگ تاریخی نشان 
داده است، همین امر می تواند بر بستر 
شرایط بحرانی کنونی، به نیروی ضد 
خود تبدیل شــده و جامعه را به یک 

انفجار سیاسی و اجتماعی بکشاند.
روحانی و طرفدارانش که از این خطر 
آگاه بودند، بــا دادن وعده و وعید و 
فاصله گرفتن از جناح اصولگرا از سویی 
قصد پر کردن صندوق آرا به نفع خود 
را داشتند و از سویی دیگر با ایجاد امید 
در زمینه ی تأمین آزادی های فردی، 
بــرای برهه ای کوتاه نقش ســوپاپ 
اطمینان را بازی کردند. اکنون پس از 
نزدیک شدن به پایان دوره ی ریاست 
جمهوری، بســیاری از افرادی که به 
ویژه از اقشــار میانی جامعه، جوانان، 
زنان، دانشجویان، هنرمندان و… که به 

دنبال تنفسی در خفقان حاکم 
بودنــد و به وعده های روحانی 
دل بســتند، اکنون از وی به 
کلی نا امید شده و خود را بار 
دیگر بازیچه ی دست، صاحبان 
اصلی قــدرت در جامعه می 
یابند. دیگر بهانــه ی تحریم 
اقتصادی، تمام تقصیرها را به 
انداختن،  گردن اصولگرایــان 
نمی توانــد تبرئــه ای بــرای 
روحانی از چشم این بخش از 
جامعه باشد که نیروی اصلی 
رأی دهندگان به وی را تشکیل 

می دادند. 
اکنون آنان نیــز دریافته اند، 

کــه روحانی اگر می خواســت 
می توانســت با اختیاراتی که در قوه 
ی مجریــه دارد، قدرت نمایی کند و 
حداقل به بخــش کمی از وعده های 
خــود عمل کند. در دوران ریاســت 
جمهوری روحانی، ســرکوب و اعدام 
گسترش یافت و مشکالت اقتصادی 

نیز با برجام حل نشد و بیکاری و فقربه 
طور روزافزونی بیداد می کند.

مرور این تجربیات و آگاهی به وضع 
موجود در ســمت گیــری نیروهای 
اجتماعی در تحــوالت آتی نقش به 
سزایی دارد.. نسل جوان در ایران، برای 
حل مشکالت اقتصادی اش و دفاع از 

حریم آزادی های شخصی و سیاسی 
بایســتی از حالت تدافعی درآمده و 
شور جوانی خود را با شعور اجتماعی 
و سیاسی بیامیزد تا بتواند در سایه ی 
یک خیزش انقالبی و جنبشی انقالبی 
به آزادی های اجتماعی، سیاســی و 

فردی دست یابد.   •

گرسنگی، بی خامنانی و زباله گردی حاصل حاکمیت جمهوری اسالمی

 گسترش گرسنگی، کارتن خوابی، 
زباله گردی و ده ها آسیب اجتماعی 
دیگر هم اکنــون در جامعه بحران 
زده ایران به حدی رسیده که دست 
اندرکاران جمهوری اسالمی را نیز به 
اعتراف کشانده است. موارد زیر فقط 
گوشه ای از عمق زندگی فالکت بار 
توده های مردم ایران است که توسط 
خبرگزاری های حکومتی و بعضا از 
زبان مدیران نظام جمهوری اسالمی 

بازگو شده اند.
30 درصــد مردم ایران "گرســنه" 
و 25 درصــد جمعیــت شــهری 
"حاشیه  نشین" هســتند. این سر 
تیتر خبری بود که روز پنج شنبه 28 
مرداد، خبرگزاری مهر به نقل از علی 
اکبر ســیاری معاون وزیر بهداشت 
جمهوری اســالمی در جلسه ستاد 
ملی ســازماندهی امور جوانان اعالم 
کرد. مجید روستا، نماینده وزارت راه 
و شهرسازی هم در این جلسه با تائید 
آمار فوق گفــت، "اکنون 130 هزار 
بافت نابســامان غیر شهری" وجود 
دارد کــه "حدود 11 میلیون نفر در 

این مناطق زندگی می کنند".
در کنار این خبر، گزارش دیگری از 
وضعیت کارگران کارتن خواب است 
که توسط عضو شورای شهر تهران 

منتشر شد.
خبر سوم و چهارم مربوط به افزایش 
زباله گردی برای تامین معاش است. 
خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه 30 

مرداد طی گزارشی با عنوان: 
"نان بازیافت بر سر سفره زباله گردها" 
نوشت: "مردمانی که در میان انبوهی 
از زباله های عفونی و شهری به دنبال 
زباله های قابل بازیافت می گردند تا با 
فروش آنها پولی به دست بیاورند و 
از این طریق هزینه ی زندگی خود را 

تأمین کنند". 
همچنین خبرگزاری فارس متعلق 
به ســپاه پاسداران نیز در خرداد ماه 

گذشته در گزارشی با عنوان: 

زباله گردی گزینه یی برای فرار از فقر 
نوشــت: "این روزهــا گرانی مخارج 
زندگــی، زبالــه را تبدیل به منبعی 
بــرای کســب درآمد کرده اســت، 
زباله گردهایــی که گاهــی به خاطر 
مشکالت زندگی، نبود کار، اعتیاد و 
بی خانمانــی و هزاران دلیل دیگر به 

این کار روی آورده اند".
اگر تا پیش از این، همواره ســازمان 
اجتماعی،  کنشگران  سیاسی،  های 
فعالین کارگری و گروه های فعال در 
منع کار کودکان بودند که گزارش و 
اخبار اینگونه آسیب های اجتماعی 
را بازتاب می دادنــد، هم اینک کار 
به جایی رسیده اســت که هر روزه 
در میان صفحــات خبرگزاری های 
رســمی جمهوری اسالمی و از زبان 
مقامات دولتی این نظام، شاهد درج 
اینگونه گزارش ها و خبرهای تکان 
دهنده هستیم. خبرها و گزارش هایی 

که همه بازگو کننده یک نکته اند. 
گسترش روزافزون فقر، گرسنگی و 
بی خانمانی در جامعه. فقری که خود 
ریشه در بیکاری بیش از 10 میلیون 
نیروی کار در جامعه است. فقری که 
روز بروز با بیکاری تعداد بیشتری از 
جوانان و نیروهای تحصیلکرده دامنه 
آن وســیع تر می شــود، بیکاری و 
فقری کــه در پیامد خود، رواج زباله 
گردی، تن فروشــی، اعتیاد، دزدی، 
کارتن خوابــی، فروش نــوزادان و 
افزایش انبوه کودکان کار و خیابانی 
را در جامعه رقم زده اســت. بیکاری 
و فقر روزافزونی که در سایه حکومت 
اسالمی و نظام مستبد حاکم بر ایران، 
زندگــی اکثریت مردم را به ویرانی و 

تباهی کشانده است.
بیــکاری و فقری که کــودکان را از 
پشت میز مدرســه به زباله گردی و 
پرسه زدن در خیابان ها پرتاب کرده 
اســت، زنان بیکار و بعضا سرپرست 
خانواده را برای تامین معاش و رهایی 
از فقر بیشتر به تن فروشی سوق داده 

است، حاشــیه شهرهای 
بزرگ را به زاغه نشــینی 
بیکار  های  خانواده  انبوه 
و کم درآمد مبدل کرده، 
اعتیاد، کارتن خوابی و به 
نوزادان  دنبال آن فروش 
را حتی پیش از تولد رواج 

داده است.
بیکاری و فقری مطلق و 
امید  که  گسیخته  عنان 
را از جوانــان برگرفتــه، 
شــادی را در گستره جامعه به تاراج 
برده، یاس، سرخوردگی، بی آیندگی 
و پیامد آن خودکشــی را در سطح 
مدارس و دانشگاه ها رواج داده است. 
بیکاری و فقری رو به تزاید که با تاراج 
و به غارت رفتن تمامی ســرمایه ها 
و منابع عظیم کشــور توسط سران 
تبهکار جمهوری اسالمی و مجموعه 
دســت اندرکاران فاســد این نظام 
ســرکوبگر بر توده ها تحمیل شده 
است. نظامی مستبد و ارتجاعی که 
به اعتــراف مدیران آن، 30 درصد از 
مردم کشور گرســنه هستند و نان 
]برای[ خوردن ندارند، ده میلیون و 
200 هزار نفر در سکونت گاه های غیر 
رسمی شناسایی شده اند، 3 میلیون 
جوان در حاشیه شهرها زندگی می 
کنند و 18 میلیون نفر درگیر آسیب 
های اجتماعی هستند. آسیب هایی 
از قبیل اعتیــاد، طالق، فقر، کودک 
آزاری، خودکشــی، ســرقت، ترک 
تحصیل، بــی خانمانــی، تمایالت 
جنسی غیر متعارف و نمونه هایی از 
این دست که روز بروز بر تعداد آن ها 
اضافه می شود. جامعه ای تباه شده 
که اگرچــه هر روزه خامنه ای رهبر 
مســتبد و مطلق العنان جمهوری 
اسالمی در ســخنرانی های خود از 
گل و بلبل بودن کشور الف و گزاف 
می زند، اما دست کم مسئوالن درجه 
دوم نظام از قبیل معاونان وزارت خانه 
های مربوطه دیگر نیازی به کتمان 
و پرده پوشــی از بیخانمانی مردم و 
نابسامانی های موجود در جامعه نمی 

بینند.
پوشیده نیســت که همه آمارهای 
مورد نظر دست اندرکاران نظام، البته 
آمارهای رسمی و به قول خودشان 
موارد "شناســایی" شــده هستند. 
آمارهایــی که هرگز گویــای تمام 
واقعیت موجود در ایران نیســتند و 
اگر موارد غیر شناسایی شده هم به 
این آمارهای رسمی و دولتی اضافه 

گــردد، آنوقت چهره تیره و تباهی و 
ویرانی حاصل از 37 سال حاکمیت 
جمهوری اســالمی بر جامعه و توده 

های مردم ایران آشکارتر می شود.
فاجعه بارتر اینکه، اگر تا دیروز پدیده 
کارتــن خوابی در میــان معتادان، 
بیکاران و افراد بی خانمان رایج بود، 
اکنون خرابی کار تا بدان حد رسیده 
اســت که بخشــی از کارگران نیز، 
به دلیل آنکــه "درآمد خوبی ندارند 

مجبور به کارتن خوابی هستند". 
کارگرانی کــه در پی یک روِز کاری 
سخت و طاقت فرسا مجبورند شب ها 
را نیز به کارتن خوابی بگذرانند تا شاید 
بدین وسیله قادر به تامین حداقلی 
معاش خود و خانواده باشند. کارگران 
و توده های فقر زده ای که روز از پس 
روز، سفره شــان تهی تر می شود و 
اینهمه چیزی نیســت جز حاصل 
اعمال سیاست های ضد انسانی، ضد 
کارگری و ســرکوبگرانه، ارتجاعی و 
قرون وسطائی نظام سرمایه داری و 
اسالمی حاکم بر ایران. نظامی که طی 
نزدیک به چهار دهه ویرانگری را در 
تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی 
و سیاســی بر کارگران و توده های 

مردم ایران تحمیل کرده است.
حاکمیتی که از همان آغاز روی کار 
آمدن خود، با تحمیل یک جنگ 8 
ســاله به مردم ایران، جامعه و کشور 
را به ویرانی کشــاند، از َقَبل جنگ، 
ســرکوب و کشــتار را در جامعــه 
نهادینه کرد، زنان را به بند کشــید، 
جوانان را بی آینده و به سوی اعتیاد 
ســوق داد. نظامی که با گســترش 
خصوصی سازی و پیشبرد سیاست 
نئولیبرالیسم اقتصادی، فقر، بیکاری 
و تعدیل نیــروی کار را در جامعه به 
باالترین حد خود رساند. رژیمی که 
بخش بزرگی از سرمایه های مملکت 
را برای پیشبرد سیاست های توسعه 
طلبانه و پان اسالمیســتی خود در 
ســوریه، لبنان، یمن و عراق و دیگر 
مناطــق دور و نزدیــک هزینه می 
کند و مهمتر اینکه بیــش از 100 
میلیارد دالر حاصل دسترنج کارگران 
و زحمتکشــان ایران را در چاه ویل 
پروژه هسته ای ریخت. پروژه ای که 
کمترین سودی برای توده ها نداشت.

حاکمیتی که در پرتو اعمال چنین 
سیاست هایی که تماما علیه منافع 
کارگران و توده های مردم بوده است، 
از یــک طرف بیکاری و بی خانمانی 
را در جامعه گسترش داد و از طرف 

دیگر همزمان آندسته از بیکارانی را 
که با دستفروشی در حاشیه خیابان 
ها در پی تامین معاش خود و خانواده 
شان هستند، ســرکوب و از هستی 
ســاقط می کند. رژیمی که در پی 
پیشبرد سیاست های نظامی گری و 
پان اسالمیستی خود، حق کودکان 
ایــران را می دزدد و در کشــورهای 
دیگر هزینه می کند و همزمان همان 
کودکانی را که از پشت میز مدرسه 
به خیابان پرتاب شــده اند، به جرم 
زباله گردی و کار خیابانی دستگیر و 
با تراشیدن موی سر، آنان را تحقیر 
شده راهی خانه و جامعه می کند.)1( 
حکومتی که از یک طرف انبوه مردم 
را به بیکاری، گرسنگی و بی خانمانی 
کشانده است و در همان حال سنگ 
ها را بسته و سگ های سرکوبگر خود 
را در هر کوی و برزن به سوی کودکان 
کار، دستفروشــان و گرسنگانی که 
برای تهیه لقمه نانی به زباله گردی 

تن داده اند، کیش می دهد.
پوشیده نیســت که استمرار چنین 
حکومتی با کارنامه ای مملو از کشتار 
و سرکوب و ویرانی، همانا گسترش 
و تعمیق بیشــتر ویرانی های حاکم 
بر جامعه اســت. رهایی از وضعیت 
موجود نیازمند تغییــر و تحوالتی 
رادیــکال و ریشــه ای در تمام تار و 
پود جامعه است. چنین تحولی بدون 
انجام یک انقالب اجتماعی راستین 
میســر نیســت. برای برون رفت از 
گرسنگی، بی خانمانی و فالکتی که 
جامعه بدان گرفتار شده است، رژیم 
ارتجاعی جمهوری اســالمی را باید 
از ریشــه برانداخت و آنگاه بر ویرانه 
های آن، حکومت شورایی کارگران و 
زحمتکشان را بنیان نهاد و راه گذار به 

سوسیالیم را هموار نمود.
)1(- خبرگزاری جمعیت حقوق بشر 
کوردستان )هرانا( به نقل از روزنامه 
باختر تحت عنوان خبری که از گریه 
کودگ تاثر انگیزتر بود، نوشــت: در 
روزهــای پایانی مرداد ماه ســازمان 
بهزیســتی با همراهی شــهرداری، 
نیــروی انتظامــی و دادگســتری 
کرمانشاه در جریان طرح ساماندهی 
کودکان کار و در اقدامي پیشگیرانه 
جهت منع دستفروشي، به خیابان ها 
ریختند، بچه ها را گرفتند و بردند و 
سر همه را تراشیدند تا دیگر سر چهار 

راه ها کاسبی نکنند.
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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. ................................ 223-3336  

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 کتب 

کمک 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 کانادا

مطابق با مطالب و سرفصلهای   
)DVS(  DEP

000 توسط : داتیس پناهی  000
استـاد حسابداری 

Lester B. Pearson کالج
به زبان های  فارسی،

 انگلیسی و فرانسه           
Tel.: 514-991-6819

نیماازاگوسترایگان

آموزش زبــان فرانسه
از مبتــدی تا پیشرفته

TCFQ،TEFaQ، TFI  متخصص آزمون های
• کالس های تقویتی برای 

دانش آموزان ابتدایی - دبیرستان 
• دوره های ویژه برای آزمون های ورودی مدارس

مجتبی  فــالح 
کارشناس ارشد زبان فرانسه با 13سال 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 کمك 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 کار 

دیپلمه دستیار پرستار
)زویــا(

514-503-7391
freeazmar

استخدام
به چند نفر ویترس 

و کمک آشپز 
• نیمه وقت و تمام وقت  •

برای کار در کلبه عموجان   
نیازمندیم.

لطفا با شماره تلفن زیر 
تماس بگیرید: 

Tel.: 514-484-8072

استخدام
رستـــوران  یاس
به چند نفر ویترس 

و کمک آشپز 
• نیمه وقت و تمام وقت  •

نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر 

تماس بگیرید: 
Tel.: 514-483-0303

azmay15

ساختمان
انجام کلیه کارهاى 
ساختمانی از قبیل 

سرامیك و رنگ وپارکت و 
غیره وتبدیل زیرزمین به 

مسکونی
تلفن تماس )امید(: 

Tel.: 514-812-5662
امید رایگان از فوریه15

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 
• با20 سال سابقه 

Tel.: 514-458-5220
Facebook:Rose pastry

esfahaniazdec01

PARTICIPATE  in ourCOMMUNITY

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

با مشارکت خود،

 در تقویت آن بکوشیم!

آموزشگاه هنری ر - مــی
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته 

آموزش موسیقی برای کودکان از 2 تا 8 سال 

با مدیریت: 

علیـرضا   فخـاریان 
514-996-1620
3333 Cavendish, #285
Montreal, H4B 2M5
aznov’15U

 

Re-Mi 

آپارمتــا ن
برای  اجاره

طبقه اول از دوبلکس 
دوخواب5ونیم باحیاط 
زیبا و انباری، تاِب بازی 

کودک و بالکن آشپزخانه 
بزرگ، ماشین لباسشو یی 
و ظرفشویی، کولر گازی 
، بر ایستگاه اتوبوس. 66. 

10۴.138  دسترسی
سریع به مترو اسنودان با 

اتوبوس 51
 خیابان کوندیش
H4V 2R6

438-499-1350
ghouchiazaug15U

آپارمتا ن متیز 
برای  اجاره

آپارتمان 3 و نیم، 
بسیار  تمیز 

کامال نوسازی شده 
در ساختمان ۴ 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 کار در 
مرکز شهر مونتریال فورا  

نیازمند است.
Tel.: 514-933-8866

استخدام
آشپزی درمنزل 

به یک خانم ایرانی،  
آشنابه پخت غذاهای سنتی، 

برای هفته ای 6 ساعت 
کار در خانه نیازمندیم.  

-- با حقوق خوب --
Tel.: 514-247-2947

sep15-oct01P

تدریـس 
ریـاضی

تدریس خصوصی ریاضی
از ابتدایی تا دانشگاه-

کلیه دروس
GMAT و GRE آمادگی

توسط دکتری مهندسی از 
کنکوردیا با بیش از 10 سال 

سابقه در ایران و کانادا
با قیمت بسیار مناسب 

Tel.: 514-804-9894
azaug15U

فـروش
رستوران 

رستوران زیبا با تراس 
در ناحیه کت 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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راهنمای مشاغل 
ایرانیان  مونتریال

ZIranian Business Directory
ARBARG

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

zarbarg paivand

www.paivand.ca
  آبونه مان گسترده 
  وب سایت قدرمتند 

  پخش وسیع 
----

www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH)
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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 کبک،
ترجمه و تأیید ترجمه 

رسمی اسناد و مدارک، 
ترجمه شفاهی، تنظیم دعوتنامه 
و تکمیل کلیه فرم های رسمی، 

تأیید امضاء 
محل: مرکز شهر مونترال 

نزدیک مترو مک-گیل
Location: 
Downtown Montreal 
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail for an 
appointment

514-889-8765
nsarvaran@hotmail.

com

مترجم  رمسی
خاطره حتویلداری یکتا
• عضو جامعه مترجمان 

رسمی کبک و ایران
• ترجمه رسمی کلیه 

مدارک و خدمات مربوط به 
ترجمه

(514) 675-0694
(438) 390-0694

باایرانی 
کــار
کنید! 

مترجم رمسی
رضانوشادجمال

مترجم رسمی و عضوجامعه 
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه 

مدارک، دعوتنامه و تائید ترجمه 
Tel.: 514-575-7080

Uazjune2011

قابل توجه خامن ها
فال قهـوه

و ورق
توسط شادی

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

استخدام
به چند نفر ویترس 

• باتجربه  •
برای کار در رستوران 

کبابسرا نیازمندیم.
Tel.: 514-933-0-933

فن گویندگی
تدریس فنون گویندگی 

برای: سخنرانی های موثر، گویندگی 
ژورنالیستی، گویندگی برای رادیو 

و تلویزیون، آمادگی برای انجام 
مصاحبه های کاری و یا رادیو 
تلویزیون، فنون شعر خوانی و 

دکلمه و... 
توسط: رضا هومن 

)با بیش از 20 سال سابقه در تهیه 
واجرای برنامه های رادیو وتلویزیون 

وخوانندگی باگروه های موسیقی 
پاپ ایرانی (

514-833-8684
azmay2013hoomanfree

210 St-Jacques  (Lachine) 
Tel.: 514-366-1509  
        514-247-1732  
       (450) 638-7078 

210 سنت ژاک غربی <<مترو 
واندوم:   اتوبوس 90،به مست غرب

مرکزاسالمی ایرانیان

ساعــات کار: 
روزهای دوشنبه لغایت شنبه 

از ساعت 11 لغایت 17 
جهت انجام اموردر روزهای دیگر، 

هماهنگی قبلی الزم است.

به نام خداوند بخشنده مهربان با پیوند همکاری کنید
نویسندگان، مترجمان، روزنامه نویسان 

جوان و تازه وارد، 
حتــی   شــما... 

اگر دستی به قلم دارید، اگر عالقه مندید، 
ذوق دارید، در گزارش نویسی، ترجمه و...  

 -داوطلبـــانه- 
با ما همکاری کنید.  

توجه: برای گزینش سوژه ها،  
لطفا از پیش با تحریریه هماهنگی شود:

Tel.: 514-996-9692 

• عضو جامعه مترجمان رسمی کبک، انتاریو و ایران
• ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک

• تنظیم دعوتنامه رسمی، گواهی امضاء و کپی برابر اصل
• تکمیل انواع فرم ها

• ترجمه رسمی از ایران به کانادا
• تلفن مستقیم از ایران:  021-85312009

فروش کلیه بلیت 
برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در تپش دیجیتال

514-223-3336

PHOTOGRAPHY  PROFESSIONAL

عکا سی 
  عکس های پاسپورت، سیتی زن، 

PR  مدیکال کارت،  و کارت          
  عکس های خانوادگی و فارغ التحصیلی 

514-488-7121 
5301 Queen Mary, H3X 1T9

رز
since 1990

)نبش دکاری (

عکس پاسپورتی 
کانادایی: اندازه سر حتما 
بایستی رعایت شود 
_______
عکس سیتی زنی 
اندازه عکس و جزئیات دیگر 
بایستی دقیق باشد

عکس های ما تضمینی و 
متناسب با درخواست های 
ادارات مربوطه می باشد 

50 X 70

SNOWDON

تدریس پیانو  
ایرانی و کالسیک 
به کودکان دلبند شما: 
هلیا عارفی دوست 

دارای کارشناسی ارشد زبان 
فرانسه و مدرک تدریس پیانو 
به کودکان، امکان تدریس به 

زبان های فرانسه، 
انگیسی و فارسی 

Tel.: 514-996-1065 
helia_1984@yahoo.com

Pazfeb-june2015

فــا ل
فال ورق غیابی توسط خانم 

مینا در ایران
ساعت تماس 12 تا 2 

بعدازظهر بوقت مونتریال 
و 9 تا 12 ظهر بوقت ونکوور

مبلغ 25 دالر کانادا  
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 • کاشیکاری  
•  نقاشی  •  کابینت آشپزخانه 
• سنگ کاری  و بسیاری دیگر  
با سال ها سابقه در خدمت شما

هدف ما رضایت شماست )بهنام  رفیعی(
514-441-4295

azjan15U

BEN 
Renovation 

 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

 

اطالعات آگهی 
خود را به نشانی 
زیر ایمیل کنید: 

آرایشگاه

ارژنگ
H

aircut:  $101674 rue Everett 
Montreal Qc H2E 1N6

Tel. : 514-516-9810

استخدام: بند و ابرو 

اسپای مدرن در ناحیه الوال
به یک نفر متخصص 
بند  و ابرو 
فورا نیازمند است : 
تمام وقت و یا نیمه وقت 
اطالعات:تماس  
Tel.: 514- 781-9268
    CV@spaxprss.com

 Help wanted
----------

Looking for experienced 
eyebrow threading 

specialists.
Full time & part time 
positions available 

at our new locations in 
Carrefour Laval 

& Place Versailles.

افزايش 
اعتمادبه نفس، 
درمان 
افسردگي، 
درمان 
اضطراب هاي 
مختلفي كه به 
علل مختلف به 
زندگي افراد 
وارد مي شود. 
درمان بدخوابي 
و بي خوابي، 
درمان اختالالت 
عاطفي شديد، 
روان پريشي، 
وسواس، 
اختالالت 
عادتي، ايجاد 
آرامش، 
تمركز حواس، 
مشكالت روابط 
فردي، اختالالت 
كودكان و... از 
مواردي است كه 
افراد مي توانند 
براي درمان 
به متخصص 
هيپنوتيزم 
مراجعه كنند

اين بازي ها باعث مي شود سلول هاي مغزي از 
نظر حركت با چند انگشت كودك فعاليت كنند و 

ادامه اين وضعيت به طور مستمر و بدون تعيين 
حدود و مقررات باعث مي شود اين دسته از افراد 

جزو افرادي افسرده، غيرمتحرك و ... باشند

13

صفحه  14  

اشاره

هنگامي كه انس��ان به وس��يله دعا با بزرگان و خداوند ارتباط برقرار 
مي كن��د، تأثيرات و بركات��ي به وجود مي آيد كه زندگ��ي او را متحول و 
دگرگون مي س��ازد يكي از مهم ترين و اساسي ترين آثار، آرامش روحي و 

رواني است كه براي انسان به وجود مي آيد.
ب��ا ياد خدا قلب و دل انس��ان آرامش مي گي��رد. همچنين ارتباط با 
خداوند از طريق دعا، از بروز بس��ياري مش��كالت در زندگي پيش��گيري 
مي كند و صبر و ش��كيبايي را در او تقويت مي كند. هنگامي كه انس��ان 
با توس��ل جس��تن و دعا از خداوند متعال تقاضا و درخواس��تي داش��ته 
باش��د، خداوند در او اعتمادبه نفس و اميد ايجاد مي كند تا بتواند در برابر 

مشكالت مقاومت كند.
از آثار بارز و مش��هود دعا درمان و چاره انديشي براي مشكالت است. 
هنگامي كه اين ارتباط حاصل مي شود مشكالت كوچك انسان حل شده 
و او به تواني دس��ت مي يابد كه در س��ايه آن از ورود به مشكالت بزرگ 
ممانع��ت مي كند. از اين رو از آثار مهم دع��ا مي توان به توان افزايي و باال 
بردن توانايي انس��ان ها اشاره كرد زيرا دعا باعث رشد و رسيدن به كمال 

و در نهايت كمال يابي انسان مي شود. 
هنگامي كه انس��ان به ماوراء وصل مي ش��ود در پرت��و اين ارتباط، به 
قدرت و توان فوق العاده اي دس��ت خواهد يافت. اگر انس��ان مدتي را در 
كنار فردي كه از لحاظ ش��خصيتي بسيار باالست سپري كند در اثر اين 
معاش��رت، الگوپذيري مي كند بنابراين يكي ديگر از آثار دعا پااليش هاي 
اخالقي افراد به ش��مار مي آيد زيرا در اث��ر ارتباط با دعا و خداوند رحيم، 
انس��ان ها از رذايل اخالقي ش��ان مانند كينه، عداوت، خشم، بدرفتاري و 
بدگويي دور ش��ده و به كماالت انساني دست پيدا مي كنند و ارزش هاي 
اخالق��ي ش��ان افزايش يافته و تداوم مي يابد. از اي��ن روي يكي از اهداف 
خلقت انسان ها حركت به سوي ابديت است و در قرآن كريم آمده است: 
اي انس��ان ما مي خواهيم كه تو تالش كني تا به بي نهايت برس��ي و خدا 

را مالقات كني.
از آثار ديگر دعا اين اس��ت كه انس��ان بدين وسيله به مقامات اخروي 

خواهد رسيد و امكان حضور 
در جوار ائمه معصومين)ع( 
و اولي��اي خ��دا را كس��ب 
خواهد ك��رد. نكت��ه ديگر 
در اين خص��وص توج��ه و 
اجراي سيره معصومين )ع( 
و اولي��اي الهي اس��ت، دعا 
يكي از سيره هاي مستمر و 
پيوسته معصومين)ع( است. 
ائمه )ع( در مناس��بت هاي 
گوناگون دعاهايي داش��تند 
و انسان هنگامي كه دعايي 
را آغاز مي كند به هر زباني 
براي اقت��دا و پيروي كردن 
از س��يره معصومي��ن )ع( 

است. 

 آثار دعا در پااليش اخالق

حجت االسالم والمسلمين 
محمدحسين حق جو
مدير مركز مشاوره حرم حضرت معصومه )س(

15 16 رنگ هاي اشتها آور16 خانم دكتر جوان در پايان راه زندگي مشترك بي وفايي
 به دليل تحمل صدمه هاي شديد عاطفي و خدشه دارشدن حيثيت و اعتبار خانوادگي ام 

تقاضا دارم شوهرم به پرداخت خسارت معنوي محكوم شود
 رنگ زرد شادي و نشاط دروني را افزايش مي بخشد بنابراين تركيب ليوان هاي زردرنگ 

در سفره افطار خستگي يك روز روزه داري را از بين مي برد
 آيا مرداني كه دچار جنايت شده اند، همسرانشان نقش خود را به نحو شايسته انجام 

داده اند

دكترمهديفتحيازبايدونبايدهاياينروشدرمانيميگويد

 هيپنوتيزم 
زير ذره بين علم

صفحه 15 

 سال هجدهم  شماره 5140  سه شنبه  10 مرداد ماه 1391 11 رمضان 1433 31 جوالي 2012

یک جدول با دو شرح
5140 جدول روزنامه ايران دارای دو »شرح عادی و ويژه« است. در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح 

اول، به حل شرح دوم بپردازيد.

جدولاعدادسودوکودرصفحه16

 افقي:
1-پيش غ��ذا- يك��ي از رش��ته هاي 
صنايع دس��تي كه طي ساليان اخير 

در گيالن رواج يافته است
2- آزاد- از نوازندگان عهد ساسانيان- 

فرمانروايان
3- ويراي��ش- ب��ه معن��ي لق��ب- 

تباهي ها
4- س��نگ زينتي- دوستي، محبت- 

گيرنده تلويزيوني
5- نوع��ي س��از- س��رايت- امپراتور 

ديوانه- ضمير جمع
6- بني اس��رائيل- ب��دكار- م��اده 

بيهوشي
7- اهل��ي- هدايت گ��ر- حركت زير 

حرف و عالمت آن
8- ندادهن��ده- جاي��ز- زي��ر دريا را 

سياحت مي كند
9- چگونگي انج��ام گرفتن يك كار، 

فرايند و جريان- كابوس- ستايش
10- بل��ي- ت��وده غل��ه- راه رفت��ن 

كودك
11- خط��اب بي ادبان��ه- پناه��گاه- 

تابناك- عريان
12- ب��رزن- حرف هش��تم- خوبي ها و 

نيكويي ها
13- ص��داي درهم- يار بي��ل!- آماده و 

فراهم
14- با گفت آيد- از سرداران اسكندر- 

ابوالبشر
15- كش��وري در آس��ياي مركزي كه 
تاريخ و فرهنگ آن با ايران اش��تراكات 
بسياري دارد- سخن يا شعري كه بدون 

انديشه قبلي بيان شود
 عمودي:

1-نگهب��ان خان��ه- فيلم��ي از مهدي 
صباغ زاده )روي پرده سينما(

2- نش��انه ها و مقصده��ا- از 
ش��عراي نامدار س��ده شش- 

محلي در خانه خدا
3- س��زاوار- ب��رد مع��روف- 

هيجان آور
4- طعام سفر- درنده- گلي 

خوشبو
5- خ��رس فلك��ي- نظريه- 

خواهر مادر
6- صدم��ه- كت��اب مقدس 
هندوان- عضو گوش- چاشني 

ادويه دار
7- طب��ق اص��ل بيس��ت و 
س��وم تفتيش عقايد... است- 

شيطان- اسلحه كمري

8- برومند، رستگار- شنيدن- دعوا براي 
خيرات آن نيست

9- واژه اي براي بيان بيزاري از چيزي- 
بهنجار، عادي- مجسمه لباس

10- كم مانده آدم ش��ود- نژاد ايراني- 
مركز يونان- امر به گفتن

11- درخشان- جمع غنيمت- دشنام
12- س��اخت طرح يا جع��ل ماهرانه 
چيزي ب��ه كمك ذهن- كجاس��ت؟- 

دلسوزي و آمرزش
13- فرصت- نام ها- خطاب بي ادبانه
14- اسب- چشم به راه- مقابل كال

15- مراسم بزرگداشت- اثري از همام 
تبريزي

 افقي:
1-درخت��ي در اس��توا- نوع��ي فيروزه 

شفاف
2- قاي��ق چوبي- بي تجربه- زبان مردم 

پاكستان
3- كام��ل ب��ودن- به دس��ت آمدن يا 

واقعيت يافتن- بيزار
4- فارسي زبان- باب- نوبت پاسباني

5- صفت مشبهه است كه با كلمه ديگر 
تركيب مي ش��ود- پيشرفت- از گياهان 

بومي آسيا- خاك بتونه
6- بيمار- ويرايش- ديدني از رژه

7- س��رايت آب- حمام اتومبيل- يك 
ششم هر چيز

8- آشاميدني شفابخش- سرسرا- در 
پناه

9- از درختان تنومند جنگلي- نوعي 
هواپيماي جنگي- چادر زيرپوش

10- خوب و خ��وش- چاهي متبرك 
درجنوب مدينه- فقرالدم

11- ع��دد پيش��تاز- خويش��اوندي 
مستقيم- آرزوي خيالي- واحد وزن

12- بني��اد چي��زي- اث��ري از آداليد 
كلرمونت تونز )2010(- بزرگداشت

13- دختر كوروش- ارتباط- يار عذرا
14- فالن��ي- ياق��وت س��رخ- جانور 

هندي
15- از نشريات معروف و صاحب نفوذ 

فرانسه- ماشين حساب قديمي ها
 عمودي:

1-پ��در س��لطان محم��ود غزن��وي- 
مسجدي در ش��رق مسجدالشمس و 

جنوب مدينه
2- ض��رب شمش��ير- نوع��ي خوراك 
از گوش��ت- از نژاده��اي زردپوس��ت 

آسيايي
3- نوعي ن��ان- بجا گذاش��ته- كج و 

مايل
4- واح��د مايع��ات- مرغاب��ي- زخ��م 

آب كشيده
5- رودي در فرانس��ه- ب��ازي مع��روف 

هندوان- قاره كهن
6- اسب آذري- حكم- چاق- به اندازه

7- از ش��عراي متصوف در قرن هشتم 
هجري- آزادشدن- خالف امر

8- شكافنده- پيش مزد- نام مردانه
9- قطع��ه كاغذ- دادگس��تري- باغبان 

درخت انگور
10- هن��وز آدم نش��ده!- پيش��واي 
مسيحي- حرف سي ام الفباي فارسي- 

آب مرواريد
11- رن��ج و دش��واري- 
آسودگي و آس��ايش- آوايي 

به معني نه
12- كناره- م��اه كم حرف- 

شهري در آذربايجان غربي
13- نوع��ي پارچ��ه- 
گوس��اله كش مع��روف- 

مهرباني
14- نوعي آين��ه- مثل- فن 
تقليد و مجسم كردن اعمال و 

احساسات به وسيله حركات
15- داستان يوسپ دي المپه 
دوزا- ادي��ب، خوش��نويس، 
مبتك��ر و مب��دع خط��وط 

مختلف و وزير عباسيان

جدول عاديجدول ويژه

حل جدول عادی شماره 5139 حل جدول ويژه شماره 5139

عاليه ميرصادقي

هنگامي كه ماه مبارك رمضان از راه مي رسد و 
م��ردم به روزه داري مي پردازند تمام تالش خود را 
براي دور شدن از خطاهايي كه در گذشته مرتكب 
ش��ده اند خواهند داشت. برخي شيوه هاي رفتاري 
ناپسند و اش��تباه در ميان برخي افراد وجود دارد 
كه به ش��كل عادت در آمده با ش��روع ماه مبارك 
رمضان كمتر به آن مسائل كه رنگ عادت گرفته 
اس��ت مي پردازند. جامعه شناسان و روانشناسان 
معتقدند ميزان جرائم و عادت هاي ناپسند در اين 
ماه كاهش پيدا مي كند و به نوعي روزه داري باعث 
دورش��دن رفتارها و اصول نادرست در وجود افراد 

مي شود.
 پرهيز از خطا

برخ��ي از عادت هاي غل��ط مانند دروغگويي 
و غيبت ك��ردن در وجود برخي اف��راد نهادينه 
ش��ده و ب��دون توج��ه ب��ه آن در ط��ول روز و 
موقعيت هاي مختلف باره��ا و بارها مرتكب آن 
عمل زشت مي شوند. دكتر فريده ترابي ميالني 
روانش��ناس مي گويد: اين عادت هاي ناپسند كه 
به يك بيماري روحي در افراد تبديل شده است 
سبب بروز برخي اختالالت رفتاري و نابهنجاري 
مي ش��ود همچنين با تأثير در روابط بين فردي 
و تعامالت با ديگران رواب��ط فردي و اجتماعي 
را مختل مي كنند و بهتر اس��ت اين ش��يوه هاي 
نادرس��ت در زندگي به طور اصولي ريش��ه يابي 
ش��ود. از آنجا كه يكي از آداب روزه داري رعايت 
اخ��الق اس��المي اس��ت و اين اخالق اس��المي 
ش��امل دروغ نگفتن، غيبت نك��ردن و پرهيز از 
خشونت و بدرفتاري است مي توان گفت با ترك 
اين اعمال در ماه رمضان بار معنوي و بهداشت 

رواني افزايش پيدا مي كند.
دكت��ر امان الل�ه قرايي مقدم،جامعه ش��ناس 
و مدرس دانش��گاه نيز معتقد است: به طور كلي 
اعتقادات ديني در همه ادي��ان، فرد را از انجام 
بس��ياري از خطاهاي رفت��اري بازمي دارد و در 
اصل عامل مهم بازدارندگي بس��ياري از خطاها 

محسوب مي شود. 
در م��اه رمضان نه تنه��ا دروغ و تهمت بلكه 
رفتاره��اي ديگر مانند فري��ب كاري، ريا كاري، 
مك��ر، دزدي و فحش��ا در جامع��ه كاهش پيدا 
مي كن��د و عل��ت اصل��ي آن توجه ب��ه باورها و 
ارزش ه��اي ديني اس��ت. زيرا دي��ن و پذيرش 
باوره��اي مذهبي اص��ل مه��م خودكنترلي به 
ش��مار مي رود. اين عامل مهم خود كنترلي در 
ف��رد مانند يك نگهبان دروني عمل مي كند كه 
مانع از مرتكب ش��دن فرد به كارهاي زش��ت و 
انج��ام عمل غي��ر اخالقي مي ش��ود و در مقابل 
ف��رد به رفتارهاي نيك و پس��نديده تمايل پيدا 
مي كن��د. معمواًل اف��رادي كه دچ��ار بي هويتي 
در ش��خصيت هستند به ش��يوه هاي ناپسند در 
زندگي روزمره عادت مي كنند و روابط اجتماعي 
ضعيفي ب��ا اطرافي��ان برقرار مي كنن��د و براي 
 سركوب بسياري از اختالالت رواني به دروغ و... 

روي مي آورند.
به گفته يك جامعه شناس »دين قلب دنياي 
بي قلب اس��ت« اگر بخواهيم براي دنيا يك قلب 
تصور كنيم بايد دين را معرفي كرد و در جامعه 
دنيايي نيس��ت كه به نوعي دين نداش��ته باشد. 
از س��وي ديگر يك��ي از عوام��ل بازدارنده مهم 
كه  از آس��يب هاي اجتماعي جلوگيري مي كند 
روزه داري است كه انس��ان را به باورهاي ديني 
مي رساند و باعث رشد ارزش هاي انساني مي شود. 
معمواًل افراد س��عي مي كنند در طول س��ي روز 
رفتارهايشان را كنترل كنند و تمام فكر، ذهن و 
افكارشان را براي تغيير در رفتارها به كار گيرند. 
بررسي هاي جامعه ش��ناختي نشان مي دهد در 
ايام ماه مبارك رمض��ان افراد رفتارهاي خود را 

م��ورد واكاوي قرار داده و با 
يك بازنگري اصول درس��ت 
تربيتي را س��رلوحه زندگي 

قرار مي دهند.
 تزكيه نفس

دكت��ر تراب��ي ميالن��ي 
مي گويد: ماه رمضان س��بب 
مي ش��ود تا فرد روزه دار در 
اين م��دت فرصت پيدا كند 
ت��ا از عادت هاي غلط دوري 
ك��رده و به تدري��ج با خود 
آگاه��ي به كنترل رفتارهاي 
ناپس��ند اق��دام كن��د. در 
حقيق��ت روزه داري يك نوع 
تزكي��ه نف��س اس��ت و فرد 
همان طور كه ميزان مصرف 
غذا را رعاي��ت مي كند خود 
را مجب��ور مي س��ازد ت��ا از 
تكرار اين رفتارها جلوگيري 
كند. روزه داري باعث تغيير 
بسياري از رفتار ها مي شود و 

با تكرار رفتارهاي درس��ت شيوه رفتاري صحيح 
در فرد فرهنگ سازي و نهادينه مي شود و اشاعه 
فرهنگ رفتار درست نه تنها در ماه رمضان بلكه 
در ماه هاي ديگر س��ال رعايت مي شود چون هر 
ف��رد خود را مس��ئول رفتارهاي��ش مي داند و با 
پذيرفتن رفتار ناپسند سعي در تغيير آن دارد.

دكتر قراي��ي مقدم در ادامه مي افزايد: اصول 
درس��ت در زندگي را ك��ودكان از والدين خود 
مي آموزن��د و والدي��ن بهترين الگ��وي تربيتي 
به ش��مار مي رون��د بنابراين براي دور ش��دن و 
دورماندن از روش هاي نادرست تربيتي بايد در 
ابتدا والدين اين مس��ئله را از خود آغاز كنند تا 
كودك با مش��اهده رفتارهاي والدين شيوه هاي 
درست را آموخته و در برخورد با ديگران به كار 
گيرد. بخش عمده آموختن 
مس��ائل مذهب��ي و دين��ي 
برعهده والدين است و اگر از 
دوره كودكي تربيت صحيح 
پايه ريزي ش��ود ن��ه تنها در 
م��اه رمض��ان از رفتاره��اي 
غلط دور مي ش��وند بلكه در 
تمام ط��ول زندگي با اصول 

پسنديده رشد مي كنند.
روزه داري ب��ه معن��اي 
گرسنگي نيس��ت بلكه تمام 
اعضا و جوارح فرد بايد روزه 
باش��د در طول مدت س��ي 
روز فرد آموزش هاي ويژه اي 
را براي ب��ه كار گيري روش 
تربيت��ي درس��ت مي آموزد 
و عادت ه��اي غل��ط را دور 
ريخت��ه و ب��ا تزكي��ه نفس 
و روح��ي مب��را از هرگون��ه 
 خط��ا در جامع��ه زندگ��ي 

مي كند.

قلب دنيا

     فرد روزه دار در 
اين مدت فرصت 

پيدا مي كند تا از 
عادت هاي غلط 
دوري كرده و به 

تدريج با خود آگاهي 
به كنترل رفتارهاي 
ناپسند اقدام كند. 

در حقيقت روزه داري 
يك نوع تزكيه نفس 

است

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ه م س ا ي ه ق ا ن و ن ا ت

2 م ت ر و ت و ن س ا و ا ب ر

3 ه م ا ن ا س ا ي ت ع ب و س

4 چ د ن ن ل ع ا د ت ك ا و

5 ي ن ا ج ا ب ت ب ر ز ي ل

6 ا ا د ا م ه ر ي م ل ق و

7 ر ا ه ب ا ب ك ا ر ي ن ا ز

8 و ي ر ا ن ه ر ز م ح ا س ن

9 م ي م ا گ ا ه د ل ص د م ه

10 ه ن د ر و ن ا ج س ا م ب

11 ا م ر و د پ ر و ا ر ا ر

12 ن ك ا ن ر س ي ج ي ج غ د

13 ا ب ل ه ز و ر ق ز ا و ر ا

14 م ر ي و س ي و ا ن س ي ا ر

15 ه ي ا ل ن ا ز ا ت ف ا ق ي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 س ا ي گ و ن ا ن و ر ي ف ا

2 ر و ا ن ه م س ر م ا م و ت

3 ا ب ر ه ه ع ا ج ز س و ن ا

4 ب ا ي ا ت ن س ب ت ل گ ن

5 ن ش د ل ي ر ي ا ق ت د ا

6 ي م ا و ر ا ع ل و م ف و

7 ل ي ب ي ه م ر ا ه ي ه ا ي

8 و ا ر ي س ت و ش م خ م ل ك

9 ف ش م پ ر ي م و ر ا د ي ت

10 ر ا م ي ا ن ر ي ز و م و

11 ر ا ن د ه م ا م و ر ن ر

12 ع ك س ه ر ا س ل ا ك ا ه

13 ن م ر ه و ي ا ر ل س و ت و

14 ق ا ا ن ي م ف ل س ر ي ن گ

15 ا ل گ ي ت ا ر ن گ ا ت ي و

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1

2
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4
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معرفی دوربین »بدون آینه« سونی آ7
اکثر اوقــات دوســتان از بنده 
میپرسند که چه دوربینی بخریم 

که بسیار باکیفیت و مدرن 
بوده و کار کردن با 
آن ساده باشد. این 

مقاله برای پاســخ به 
سیل انبوه این دوستان 
عزیز تهیه شده است. 

در دنیایــی زندگــی 
روز  هــر  که  میکنیم 
شاهد ظهور تازه ترین 
پدیده هــای فناوری و 

محصــوالت جدید با کیفیت 
مبتکرانه  کارکردهــای  و  باالتر 

هستیم. 
دوربینهای عکاســی نیز هر روز 
در حال تکامل بوده و همیشــه 
شاهد پیدایش مدلهای جدید با 

قابلیتهای خارق العاده هستیم. 
به اعتقاد نگارنده، نسل دوربینهای 
حرفه ای فعلی تا چند سال آینده 
منقرض شده و دوربینهای جدید، 
بسیار کوچکتر، کاملتر، سبکتر و 
با کلی امکانات نوین خواهد بود. 

دیگر الزم نخواهد بود برای تهیه 
چنــد عکس حرفــه ای، حتما 
چندین کیلو لنز و دوربین و سایر 
مخلفات را بر روی کولمان حمل 

کنیم.
نوآوری در نسل جدید دوربینها، 
به سمت دوربینهای »بدون آینه« 
یا اصطالحا Mirrorless حرکت 

کرده و تغییرات زیادی 
در ایــن دوربینها بوجــود آورده 

است. 
ایــن دوربینها حدود 10 ســال 
است که در بازار عرضه شده و در 
ابتدای کار دارای لنزهای ثابت و 

بسیار ابتدایی بودند. 
بنابراین لنز آنها قابل تعویض نبود 
و نمیشد با آنها بصورت ابتکاری و 
هنری عکس تهیه کرد. دوربینها 
»بدون آینه« نسل جدید، قابلیت 
تعویض لنز را داشــته و میتوان 
انواع مختلفی از لنزهای مختلف 

را بر روی آنها نصب کرد. 
اخیرا گونه هایی از این دوربینها 
وارد بازار شــده اند کــه دارای 
»سنســور« دوربینهــای حرفه 
ای بوده و قادرنــد کار خیلی از 
دوربینهای SLR را انجام دهند. 

ویژگیهــای جالب توجــه اکثر 
دوربینهــای »بــدون 
آینــه« در مــوارد زیر 

است:
•  کــم وزن و کوچک 
بوده و کار کردن با آنها 

آسان است. 
•  به دلیل حذف آینه، 
فیزیکی  حرکتهــای 
داخل دوربین کمتر بوده 
و دوربیــن تقریبا بدون 

صداست.
•  بــا توجه به کوچک 
بودن، کمتر جلب توجه 

کــرده و بر خــالف دوربینهای 
SLR، آنقدر »تابلو« نیست!

•  با توجه به حذف 
منشور کریستالی 
آینه متحرک  و 
دوربین،  داخل 
ســاخت  هزینه 
آن کمتــر بــوده 
و بــا قیمتهــای 
عرضه  مناسبتری 

میگردد. 
•  لنزهای آنها نیز 
کوچکتــر و ارزانتر 
ساخته شده و طبیعتا 
با قیمتهای مناســبتری عرضه 

میگردند.
•  اکثــرا مجهز به لرزه گیر بوده 
و لــرزه گیر بــر روی خود بدنه 

دوربین نصب شده است.
•  ایــن دوربینها غالبا مجهز به 
سیســتم »وای فای« بــوده و 
میتــوان عکســها را براحتی در 

فضای مجازی منتشر کرد.
•  بــا اســتفاده از یــک تلفن 
هوشمند میتوان برخی از عملیات 
عکسبرداری و فیلمبرداری را از 

راه دور کنترل کرد.
•  نصب سنســورهای بزرگ بر 
روی برخی از ایــن دوربینهای 
کوچــک، این امــکان را بوجود 
میــآورد که بتــوان در نور کم، 
عکسهایی جالب و بدون »نویز« 

تهیه کرد.

و اما دوربین سونی آ 7 نیز دارای 
یک »سنسور فول فریم« بوده و 
رزولوشن تصویر آن بیش از 24 

مگا پیکسل است. 
به همیــن دلیل کیفیت تصاویر 
 SLR آن در حــد یــک دوربین
میباشد. کیفیت رنگها و کنتراست 
عکسهای این دوربین واقعا خیره 
کننده است. سنسور فول فریم 
CMOS Exmor بسیار قوی و با 
کیفیت بوده و با رزولوشن عالیی 
که دارد، میتواند عکســهای بی 

نظیری تولید کند. 
روزولوشــن باالی این دوربین و 
سنســور قوی آن، امکان چاپ 
تصاویر با ابعاد باال را به ما میدهد. 
با این سنسور میتوان عکسهای 
بسیار جالبی در نورهای ضیعف و 

لوکیشنهای تاریک تهیه کرد.
ســرعت »اتو فوکوس« در این 
دوربیــن بســیار باال بــوده و 
میتواند در وضعیت  همچنین 
»رگبار« و در عرض یک ثانیه، 

5 تصویر واضح بگیرد.
قابلیت اتصال بــه اینترنت را 
داشــته و میتوان عکسها را به 
سه ســوت در اینترنت منتشر 
نموده و خانواده ای را در ایران 

خوشحال نمود!
 NFC با اســتفاده از تکنولوژی
میتوان با یک تلفن هوشمند، 
به ایــن دوربین وصل شــد و 
برخی از عملیات عکسبرداری و 

 C I T I Z E N S H I P
Bill C-6 the act to amend 
the Citizenship act and 
to make consequential 
amendments to Another 
Act. 
This enactment amends 
the Citizenship Act, among 
other things. 
To remove the requirement 
that an applicant intend, if 
granted citizenship, to con-
tinue to reside in Canada. 
Meaning that an applicant 
who is granted Citizenship 
is not mandatory to reside 
in Canada ones obtained 
Citizenship. 
To remove the grounds for 
the revocation of Canadian 
Citizenship that relate to 
National Security. Mean-
ing that an applicant who 
was granted Citizenship 
and then found a security 
risk of criminal activities, 
can now continue to reside 
in Canada as a Canadian 
Citizen. 
To reduce the number of 
days during which a person 
must have been physically 
present in Canada before 
applying for citizenship 
and provide that, in the 
calculation of the length of 
physical presence, the num-
ber of days during which 
the person was physically 
present in Canada before 
becoming a permanent 
resident may be taken into 
account.   
(This means that a person 
who has been in Canada as 
a visitor, -yes you are read-

ing right even as a visitor 
you can count those days 
as half days in Canada), 
foreign student, or foreign 
worker may count their 
days before becoming a 
permanent resident as half 
day, with a maximum of 1 
year, if you exceed 1 year 
of being in Canada before 
becoming a permanent 
resident you cannot add 
more than 1 year to your 
citizenship application. 

To be in Canada 3 
years out of the 5 

years and for those 
who have any stay 
in Canada before 
becoming a per-
manent resident can 
add a maximum of 1 year if 
applicable.   
To also limit the require-
ment to demonstrate 
knowledge of Canada and 
of the one of its official 
languages to applicants be-
tween the ages of 18 to 54.
To also authorize the Min-
ister to seize any document 
that he or she has reason-
able grounds to believe was 
fraudulently or improperly 
obtained or used or could 
be fraudulently or improp-

erly used.     
The Bill was passed in the 
House of Commons and 
is currently at the stage of 
Second Reading in the Sen-
ate of Canada (after having 
undergone a First Reading 
on June 17, 2016).  
In order for a Bill to 
become law, it must pass 
in the Senate and receive 
Royal Assent. 
The above information can 
be found on the Library of 
Parliament of Canada. 
We are predicting the new 
amendment to the Citizen-
ship Act should be in force 
by October, or November 
2016. 
------------
AUTUMN is the time 
when Mother Earth shows 
off its beautiful autumn 
colours, autumn is my 
favourite season, nature 
becomes spectacular.  
The air is crisp and fresh. 

Taking a walk down any 
Montreal neighbour-
hood with fallen 
leaves and the feel 

of stepping on crispy 
leaves brings a certain 
peace to our soul.  
Wishing everyone a Happy 
Beautiful Autumn.
Keep safe, stay healthy and 
make sure laughter is in 
your everyday life. 

Maria Cottone
Regulated Canadian 
Immigration Consultant 
Registered with Quebec 
Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com 

Immigration 75 آموزش عکاسی به زبان     . ..
خوش!

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 8 و نیم در 11 اینچ 

با لباس های استایل قدیمی 
و یا محلی ایران در استودیو، 

به مبلغ 50 دالر

»همه چیز در مورد مونترآل«
Infos pratiques 
sur Montréal
بزرگترین و فعالترین گروه فیسبوکی 
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل

اطالعات کاربردی و اخبار مفید برای اطالع از رویدادهای شهر مونترآل و 
کامیونیتی خودمان؛  این گروه هیچ گرایش سیاسی، مذهبی و حزبی ندارد.

اسپشیال این شماره:

فیلمبرداری مثل باز و بسته شدن 
شاتر یا زوم را بصورت کنترل از 

راه دور انجام داد. 
همچنین این دوربین قادر است 
که ویدئو با کیفیــت »اچ دی« 

تهیه نماید. 
در بهترین وضعیت، میتوان آن را 
بر روی 50 فریم در ثانیه تنظیم 
و ویدئوهای خــارق العاده ای در 
تهیه  موشن«  »اســلو  وضعیت 

نمود. 
البتــه ناگفته نماند که ســونی، 
دوربین مشابه دیگری نیز به بازار 
عرضه کرده که میتواند با کیفیت 

بی نظیر 4K فیلمبرداری کند. 
این دوربین سونی آ 6300 بوده 
اما سنسور آن کوچکتر از سنسور 

سونی آ 7 میباشد. 
»ال سی دی« شفاف و 3 اینچی 
آن، تصاویر بسیار واضح و زیبایی 
از نتیجه کار به ما نشان میدهد. 
همچنین میتــوان آن را به هر 
طرفی چرخاند و از هر زاویه ای، 
فیلمبرداری و عکسبرداری کرد. 

قیمت این دوربین با تمامی این 
امکانات حدود 1500 دالر کانادا 
میباشــد. البته این فقط قیمت 
بدنه دوربین بــوده و باید مبالغ 

دیگری نیز برای تهیه لنز در نظر 
گرفت. چنیــن دوربینی با این 
همه امکانات در بین دوربینهای 
SLR وجود نداشته و برای خرید 
آن باید رقمــی در حدود 3000 
»چــوق« هزینه کرد که دو برابر 
قیمت دوربین سونی آ 7 میباشد. 
عالوه بر آن، بسیاری از امکاناتی 
که در باال ذکر شد، در دوربینهای 
کالسیک و سنگین SLR وجود 

ندارد. 
عکس هایتان پر پیکســل و سه 

پایه دوربینتان استوار!
  •

ZIranian Business Directory
ARBARG

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

راهنمای مشاغل 
ایرانیان  مونتریال

zarbarg paivand
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Isacu22@gmail.com        |       Tel.: 438-826-1056در صورت نیاز شما می توانید از طریق ایمیل یا تلفن با ما تماس بگیرید: در دفتر »ایساکو« مسترد خواهد شد. توجه فرمایید که وجه تمامی بلیت های خریداری شده آنالین یا و به تاریخ دیگری موکول میشود - که متعاقبًا اعالم خواهد شد. متاسفانه تئاتر »پایتخت« )تاریخ 2۴ سپتامبر( کنسل؛دوستان عزیز،  به دلیل مشکلی که برای آقای تنابنده پیش آمده، توجـه    توجـه
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*Avec tout achat d’un ensemble set de chambre de 7 pièces

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

Vaudreuil-Dorion
501 Harwood Blvd.
450 455-9299

Pierrefonds
15757 Gouin Blvd. W.
514 620-1890

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

Laval
1877 Curé-Labelle Blvd.
450 688-1891

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

Brossard
8100 Taschereau Blvd.
450 466-1892

LIQUIDATION CENTERS

May 25 and 26, 2013 only.

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

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

Magasins Centres de liquidationwww.prillo.ca

Pierrefonds
15757, Gouin Ouest
514 620.1890

Saint-Léonard
6025, Jean-Talon Est
514 259.1890

Laval
1877, boul. Curé-Labelle
450 688.1891

Vaudreuil-Dorion
501, boul. Harwood
450 455.9299

Montréal
3400, boul. Crémazie E.
514 722.1890

>6007343

tous les Meubles doivent être 
vendu! 

la qualité au plus bas prix

Prillo liquide65%
jusqu’à

de
rabais

Meubles prillo

Mega

vente

Beaucoup de pièces uniques, etc.

Dépêchez-vous!

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

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

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

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

879$

999$

999$1399$

1699$ 1099$ 1899$

999$

699$

2299$

879$

699$

Sectionnel

Canapé

Sectionnel

CanapéSectionnel7 mcx 7 mcx

Sectionnel

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

*Ensemble matelas et 
sommier orthopédique 

Dream Star
60” grand lit 99$

برای آگاهی از اسپشیال های بسیار متنوع و عالی و همچنین دریافت آخرین فالیرها و بروشورها به سایت زیرمراجعه کنید: 
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up to 

65%
off

CLOSING SALE 
Prillo:  3400 Boul Crémazie E, 

Montréal, QC H2A 1A6

EVERYTHING 
MUST BE SOLD
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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 

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

کارآموزی حرفه ای

  فرانسوی  و یا  انگلیسی  بیاموزید

رایگان



$995
$497

دومین 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
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Published by: PAIVAND inc.   Advertising: PAIVAND: 514-996-9692
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 Mailing Address: 
   6162 Sherbrooke W.  Montreal, QC H4B 1L8
FAX: 514-342-9574
Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri)

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

since 
1993

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

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

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 

جنب دانشگاه کنکوردیا 

GUY

مجهز به  کلیه کارت های 
بانکی ایران

RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

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

خدمات ارزی خدمات ارزی 
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