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Pars Plumbing INC
www.ParsPlumbing.ca

(514) 290-2959 DAr   نصب و تائيد

نصب و تعمير لوازم گازسوز 
باز كردن لوله هاى فاضالب 

تغيير شوفاژ گازوئيلى به برقى  
تعويض مخزن آب گرم 

ارائه كليه خدمات لوله كشى  آب سرد و گرم  

لوله كشى  و نصب شوفاژ پارس 

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu 
St-Laurent, QC  H4N 1C8 

 Cote vertu, Bus 121 E
Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.sharifexchange.ca 

صرافی شــریف
Bureau de Change

$ 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

صرافی الیت 
فارکس )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

دارالترجمه رمسی  یکتــا
ترجمه رمسی   -   دعوتــنامه رمسی

Tel.: 514-439-8501

مینو اسالمی
Cell.: 514-967-5743

 ارزیابی رایگان 
 تهیه وام های مسکن و جتاری 

 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری 

Minoo Eslami
Real State Broker
9515  Lasalle Boul. Lasalle
office: 514-364-3315
meslami@sutton.com

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W.
                   H3G 1M6
info@expertfx.ca

   مطمئن ترین و سریع ترین روش  انتقال ارز  
    با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

   خریدار ارزهای خارجی 
      بابهترین نرخ روز 

GUYجنب دانشگاه کنکوردیا 

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

صرافی آپادانا
حمید رضا 
خلیفی      EXCHANGE 
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)
اجاره آپارمتان 

درمنطقـه مرفه 
Côte-des-Neiges

4530 Cote Des Neiges
Montréal

 ص: 15 Tel.: 
438-985-4674

Tel.: 514-484-8181
CarsRToys

فروش اتومبیل های دست دوم 

1260
اسپشیال  تابستان ازمونترال به تهران از

 limited time offer 

آیت 
اهلل 

قتل عام

»آن مرد 
با پول های 
امام رضا 

آمد«

ayatollah 
genocide

در این شمــاره:

۶( »مهندسی« انتخابات ۹۶ 

7( حمله آمریکا، سیاست ایران

8-۹( گزیده خبرهای کانادا

10( سرنوشت میلیاردها دالر 

ایران در سوریه

11( هزاران کشته تصادفات

12( ایران:  100 مساله 

13( زنان بی سواد

1۶( بهائیان: چرا این همه نفرت؟!

23( احمدی نژاد: »من مخالف 

هستم، من...«

31( ارتقاء نقش زنان در جامعه 

32( آقای موفقیت 

33( اول ماه می 

3۶( مهاجرت 

37( بازار امالک 

3۹(( دیدوبازدید نوروزی: 

از محبت های شما و... 

می خواهم رئیس جمهوری شوم!می خواهم رئیس جمهوری شوم!

احمدی 
نژاد، 

3 ضلعی 
انتخابات 

و »نه« به  
خامنه ای: 
»فتنه«، 
»عامل 

جاسوسی  
انگلیس« 

»بالی 
جان 

نظام«!
و... 
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www.alixtoyota.com
Tél.: 514 376 9191

Lease and purchase financing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services. 
Registration, insurance, taxes and duties are extra. Subject to applicable conditions, the offers apply to individuals who lease 
or buy a vehicle starting April 1, 2017 and June 30, 2017 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 2017
18 479$

+ TAXESSTARTING AT

RAV4 hybride LE+ 2017 
$

NEW
36 714 + TAXESSTARTING AT

Contact Alex for additional rebates.

toyota.ca

New 2017
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

اجاره آپارمتان 
در منطقه مرفه 

Côte-des-Neiges
4530 Cote Des Neiges

Montréal  .....................................

NEW  PROMOTION 
GET ONE MONTH FREE

GET ONE MONTH FREE
GET ONE MONTH FREE

_________________________
1.5 BACHELOR  ........................ $ 799.00
2.5 STUDIO ..................................
3.5  1 BD ........................................ $ 979
4.5  2 BD .........................................$ 1,329.00
5.5  3 BD .........................................

Tel.: 
438-985-4674

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

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

و بسیاری مزایای  دیگر... 

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

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

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

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

بزرگترین صرافی آمریکای شمالی 

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

طرحی برتر، برای زندگی بهتر 

ساعات کار: 

• قیمت شروع: 
    از ۳۴۳۰۰۰  دالر  

                  )+ مالیات(

•  ۱، ۲ و ۳ اتاق خوابه
•   بامدرن ترین طرح های ایتالیایی

  René Lévesque W در خیابان  •
 Drummondو De la Montagne بین     

•باشگاه ورزشی 
•استخر داخلی  

•سالن سونا  •سالن یوگا 
•سالن پذیرایی  
•سالن سینمـا 

•سالن کنفرانس 
•نگهبان۲۴ ساعته و...

برای کسب اطالعات 
بیشتر با ما متاس بگیرید: 

 Model Unit 
H3G 2T3

آغاز شده استساخت و ساز

 از مدل پیش ساخته ما 
دیدن فرمایید

• Starting Price $343,000 +tx
• 1, 2 and 3 bedrooms
• High end Italian finishes
• Prime location on 
   René Lévesque W. 
   between De la Montagne 
   and Drummond
• Gym   • Indoor pool
• 3 terraces 
   with barbecue area 
• Home movie theater 
• Yoga and sauna room
• Reception hall
   with billiard area 
• Conference room, 
   security guard 24h/7 
   and more.

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

Montreal, Qc H3G 0B9

under
 construction

Tower 2 

construction 

August 2016

بـرج   2 
ساخت و ساز: 

آگوست  2016 

Monday to Friday : 10 am to 7 pm
Saturday & Sunday 12pm-5pm 
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Tel.: 514-484-8181
Cars R Toys
6087, Saint-Jacques Ouest
Montréal, Québec, H4A 2G4 
Free: 1 877-227-7786
          1 877-CARSRTOYS
Local: 514 484-8181

Sundays we are closed. 
Monday  to Friday: 

10AM - 7PM) 
Saturdays 11am to 5p

CarsRToys www.carsrtoys.ca

با مدیریت الکس تنوتاسی
Cars R Toys offers you its 
experience & expertise 
in the pre-owned car mar-
ket & the auto financing 
service. 

فروشنده اتومبیل های دست دوم 
آمریکایی، ژاپنی، اروپایی 

برترین مجموعه ی اتومبیل های دست دوم را 
www.carsrtoys.ca  :در وبسایت ما بیابید

برترین سرویس   |    نازل ترین بها 
در خدمت هموطنان گرامی 

برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد فاینانس  هر روز هفته 
با شماره تلفن های زیر متاس بگیرید: 

برنامه های رقابت ناپذیر 

فاینانس  مخصوص 
هموطنان  تازه وارد

-----
بدون رجوع به پیشینۀ 

اعتباری شما 

bad credit, 
bankruptcy, 
no credit,

no problem!
we have 

financing for you.

رامین عباسى
        نامى آشنا 

       و مورد اطمینان:   
        در خدمت جامعه ایرانى

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

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

             و قیمت با من متاس بگیرید:

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

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

ـــــ
اخذ وام بانكى 

با بهترین نرخ براى 
اتومبیل هاى 

     دست دوم 
از بانک هاى معتبر کانادا

ــــــــ
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Mehdi Bon, Sales Representative
Mobile: 514-983-2444

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

TAKE ADVANTAGE OF
OUR EXCLUSIVE PROGRAMS

GET UP TO 5,000                    MILES≠ WHEN YOU PURCHASE A TOYOTA

2016 CAMRY
XLE V6

2016 VENZA
AWD 4 Cyl.

STARTING
FROM

LEASE
FROM $29,999**$473*

INTERIOR AND EXTERIOR COLOR: BLACK

48 MONTHS
$0 DOWN PAYMENT/MONTH

SPINELLI CLEARANCE SALE
Cash back up to

$4,000
‡

on selected Toyota
models in stock

* Offers valid on in-stock models. Dealer fees of $399 before taxes, transportation and preparation charges, and air conditioner tax ($100, if applicable) included. Registration, insurance, taxes and duties on new tires are extra. The amount required at delivery is, before taxes, equivalent to the first payment, plus duties on new tires as well as applicable taxes. 
Maximum of 20,000 km restriction per year and a maximum of $0.15 per additional kilometre apply. **Price valid on the in-stock 2016 Camry XLE V6 (16T0647). ‡ Cash back may vary on selected model. ≠Get 5,000 Aeroplan Miles with the purchase or lease of a new Toyota. Certain conditions apply. Offers are valid from February 1st, 2017 to February 28th, 
2017 at Spinelli Toyota Lachine, where you can obtain all of the terms and conditions. 

2016 Camry XLE shown2016 Venza AWD Limited shown

 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  

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.

بهترین قیمت ها 

برای پکیج های 

آمریکای جنوبی 

)کوبا، دومینکن، 

مکزیک و...(

خدمات ساختمانی 
LION RENOVATIONS

Tel.: 514-993-4627

• دارای مجوز کار از استان کبک 
• قبول کلیه کارهای ساختمانی 

• لوله کشی، برقکاری، نقاشی، کاشیکاری، 
• بازسازی و بزرگ کردن آشپزخانه، 

    توالت و حمام و سالن با کم حجم ترین 
    »بیم« و ستون های  جدید 
• تعمیر و تعویض درب گاراژ 
• ترک خوردگی فونداسیون

• »دک« و پشت بام 
• کلیه خدمات ما با گارانتی 

                   تحویل داده می شود 

ایمان نیکنام 

مهدی بنکدارزاده 
درخدمت  هموطنان عزیز 

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

- برنامه های ویژه  برای تازه واردین
O %  شروع نرخ ها:   از -

بهترین انتخاب برای خرید تویوتابهترین انتخاب برای خرید تویوتا
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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

}<< ادامه در صفحه: 28{

no.  1314
Vol. 24,  Apr. 15,  2017

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: 
2178 Ste-Catherine W.
MONTRÉAL Qc H3H 1M7

 
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

انتخــابات ...

روبروی ادونیس

»مهندسی« انتخابات 
۹۶ آغاز شده است

22/فروردیــن -مهندســی 
انتخابات در ایــران یک پدیده  
ســاختاری است هم به معنای 
ســلبی و هم به معنای ایجابی 
آن، به ایــن معنا که حکومت 
نه تنها نمی خواهد فردی بیرون 
از دایره ی خودی ها انتخاب و با 
نتیجه ای خاص متعجب شود؛ 
بلکه می خواهد افراد موردنظر 
در نهادهای ظاهرا انتخابی قرار 

گیرند. 
انتخابــات ریاســت جمهوری 
96 از این جهت استثنا نیست 
اما هر انتخابــات از این جهت 
متفاوت اســت که تاکتیک ها 
و تصمیمــات متفاوتــی برای 
مهندسی انتخابات مد نظرقرار 

گرفته و اجرا می شود. 
این تاکتیک ها و تصمیمات در 

انتخابات 96 کدامند؟ 
تا کنــون چــه اقداماتی برای 
مهندســی انتخابات ریاســت 

جمهوری انجام گرفته است؟
•

مهندسی نامــزد ها
مهم تریــن بخش مهندســی 
انتخابات مهندسی نامزدهاست. 
ایــن مهندســی تنها بــا رد 
صالحیت نامزدهای غیرخودی 
به انجام نمی رســد )کاری که 
حتما انجام خواهد شــد( بلکه 
خودی ها نیز باید در یک فرایند 
حداکثر وفاداری خود به رهبر 
و بیت و ســپاه را نشان دهند 
و این فرایند با کســب اجازه از 
خامنه ای یا اســتمزاج نظر وی 
آغاز می شود. روشن است که 
اگــر نامزد ریاســت جمهوری 
بدون هماهنگی بــا خامنه ای 
نامزد شــود، از صافی شورای 

نگهبان رد نمی شود. 
تجربه  رفسنجانی در سال 92 از 

این جهت مثال خوبی است: 
او حتی اگر به دیدار خامنه ای 
می رفت یا بــا او صحبت هم 
کرده بود باز به او گفته می شد 
که نامزد نشود اما کسانی هم که 
شانسی دارند باید نخست تایید 

خامنه ای را داشته باشند. 
تذکر غیرقانونــی خامنه ای به 
احمدی نژاد جهت نامزد نشدن 
یکی دیگر از وجوه مهندســی 

نامزدهاست. 
در انتخابات 96 نزدیکان روحانی 
و دیگر نامزدها از تایید نامزدی 
آنهــا توســط رهبرجمهوری 

اسالمی صحبت کرده اند.
•

رای دهنــدگان
رای دهندگان در آســتانه  هر 
انتخابات با عوامل تشویق کننده 
مهندسی می شوند. در برخی 
از شــهرهای استان خوزستان 
آردهای آســتان قدس رضوی 

توزیع شده است. 
همچنین در روزهای تعطیالت 
نوروز تا 24۰ هــزار وعده غذا 
)بســیار فراتر از حد معمول( 
میان زائران امام هشتم شیعیان 
توزیع شــده اســت. در سمت 
دولت اعالم شده است که سود 
سهام عدالت در سال 96 توزیع 
خواهد شــد. البته زمان دقیق 
توزیع گفته نشده است. دولت 
یک سبد حمایت غذایی را در 
ایام پیش از عید 96 میان 11 
میلیون نفر به ارزش 3۵ تا 12۰ 

هزار تومان توزیع کرد.
•

مهندسی نهادهای دولتی
نهادهای دولتی در ایام انتخابات، 
هم مهندسی می شوند و هم ابزار 
مهندسی واقع می شوند. رادیو 
و تلویزیون دولتی و موسسات 
تبلیغاتی دولتی در ایام انتخابات 
به نفع نامــزدی که مورد نظر 
دســتگاه رهبری است و علیه 
نامزدی کــه با رهبر جمهوری 
اســالمی فاصله هایی دارد وارد 
عمل می شوند. ماه هاست که 
تبلیغات منفی علیه کارنامه ی 
مختلف  دربرنامه هــای  دولت 
رادیو و تلویزیــون دولتی ادامه 
داشته است. نهادهای حکومتی 
تحت نظر سپاه )مثل موسسه  
اوج( تبلیغات منفی علیه دولت 
را از ابتدای شکل گیری دولت 

انجام می داده اند.
•

مهندسی رسانه ها و تبلیغات
بازداشــت 12 تــن از مدیران 
در  تلگرامــی  شــبکه های 
روزهای پایانی ســال 139۵ و 
نیز بازداشــت سه روزنامه نگار 
)هنگامه شهیدی، مراد ثقفی و 
ماه های  در  مازندرانی(  احسان 
نزدیک به انتخابات بخشــی از 

مهندسی رسانه هاست. 
معموال نهادهای امنیتی پیش از 
هر انتخاباتی هشدارها، تهدیدها 
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      برخی از خدمات ما شامل: 
امالک:خرید و فروش، اجاره، وام  ½
ثبت شرکت ها ½
تهیه وصیت نامه  ½
تهیه دعوت نامه برای ویزا ½
تهیه وکالت نامه ها  ½
ازدواج، عقد رسمی  ½
تغییر نام  ½
تایید امضا ½

               و بسیاری دیگر 

تنها محضردار فارسی زبان 
<< در وست آیلند  >>

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

Tel.: (514) 697-0225

NOTAIRE-NOTARY 

شعر و ترانه...

فتو شاپ

________________________________
1455 PEEL, local 148
Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5 
(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal)
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

Cel.: 514-942-4178
Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 143

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 

نسرین پارسا
آژانس مسافرتی یونی گلوب

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

By Appointment only:  (514) 652-7623    
(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: 12{

بگو به 
ایران...

وطن پرنده ی پر در خون
وطن شکفته گل در خون
وطن فالت شهید و شمع

وطن پا تا به سر خون
وطن ترانه ی زندانی

وطن قصیده ی ویرانی
ستاره ها اعدامیان ظلمت
به خاک اگر چه می ریزند
سحر دوباره بر می خیزند

بخوان که دوباره بخواند
این عشیره ی زندانی
گل سرود شکستن را

بگو که به خون بسراید
این قبیله ی قربانی
حرف آخر رستن را

با
دژخیمان اگر شکنجه

اگر بند است و شالق و خنجر
اگر مسلسل و انگشتر

با ما تبار فدایی
با ما غرور رهایی

به نام آهن و گندم
اینک ترانه ی آزادی
اینک سرودن مردن
امروز ما ، امروز فریاد

فردای ما ، روز بزرگ میعاد
بگو که دوباره می

خوانم
با تمامی یارانم

گل سرود شکستن را
بگو ، بگو که به خون می سرایم

دوباره با دل و جانم
حرف آخر رستن را

بگو به ایران
بگو به ایران

Toronto
Montréal

passenger service
montréal to toronto
toronto to montréal
courier service

moving service available

same day send and receive
your letters and parcels
at very competitive rates

(514) 704-1999
(289) 800-0717

Daily Van ServiceDaily Van Service

free
pick-up & drop

very
low rates  (647) 239-7171 

AMIR 

سرویس رفت و برگشت: مونتریال - تورونتو 
سرویس عالی: 

 بهای رقابت ناپذیر 

مهدی نوربخش، اســتاد 
روابــط خارجی و تجارت 
و  علم  دانشــگاه  جهانی 
هریســبرک  تکنولوژی 
آمریکا، در یادداشتی برای 

»راهبرد« نوشت:
حمله نظامــی امریکا به 
پایگاه نظامی الشــعیرات 
سوریه را اگر چه نمی توان 
بعنوان یــك حمله بزرگ 
و شــروع عملیات نظامی 
امریــکا در ایــن منطقه 

قلمداد کرد، أما می توان از ان بعنوان یك نشان و اخطار 
یاد کرد. ترامپ با این عمل می خواست چندین چیز را 

با عالمت و اخطار ابالغ نماید:
•

1. حمله نظامی امریکا اخطاری بود برای کشورهایی 
که سیاست خارجی امریکا در این منطقه را به چالش 
می کشند. ترامپ می خواست بگوید که ابایی از استفاده 
از گزینه ها ی نظامی ندارد و برای اعمال سیاست های 

خود در این منطقه از این گزینه استفاده خواهد کرد.
•

2. ترامپ می خواست با این حمله نظامی اعالم کند 
که سیاست خارجی امریکا از استراتژی و تاکتیک های 
جدیدی اســتفاده می کند و امریــکا دوران طراحی 
سیاست خارجی جدیدی را شروع کرده است. ترامپ 
می خواســت اعالم کند که به چارچوب های سیاست 
خارجــی زمان اوباما نه تنها تعهدی ندارد که آنهارا به 

چالش می کشد.
•

3. ترامپ می خواست که به هم پیمانان منطقه ای خود 
نشــان دهد که برای حمایت از آنها از گزینه نظامی 
هم استفاده می کند. برای همین، حمله نظامی ترامپ 
برای کشورهای عرب نشین منطقه و اسراییل، بسیار 

خوشایند بوده است.
•

4. روابط ترامپ با پوتین و دخالت روسیه در انتخابات 
امریکا در دســت بررســی و تحقیق اســت. ترامپ 

اینگونه  می خواســت 
وانمود نمایــد که این 
روابط جــدی نبوده و 
برای او رابطه با روسیه 
در مقایسه با مولفه ها ی 
خارجی  سیاست  دیگر 

امریکا ثانویه است.

»حمله آمریکا، واکنش روسیه، سیاست ایران«
پوتین راهی به 

جز كنار آمدن با 
امریكا ندارد.

ایران می بایست 
از هرگونه رو در 
رویی با امریكا 
در منطقه پرهیز 

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

عینک فرهت 
جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

گزیده خبرهای مونتریال، کبک، کانادا
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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

5600 - Upper Lachine 
NDG    QC   H4A - 2A7 

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

دومین3شنبه 

هر ماه

عینک فرهت 
جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

گزیده خبرهای مونتریال، کبک، کانادا

A

Facebook.com/
paivand.montreal    

فقط 5 دقیقه! 
به ما بپیوندید!خبرهای روز آگاه شوید!

با صرف 5 دقیقه از چکیده 

تظاهرات علیه 
خشونت پلیس 

مونتریال

صاحبان کســب و کار در محله 
هوشــاگا- مزون نوو از این که 
تظاهرات مرسوم علیه خشونت 
پلیس امســال نیز در محله آنها 
برگــزار می شــود نگرانند.  این 
تظاهــرات که غالبا به شــورش 
منجر می شــود توســط چپ 
افراطی ســازماندهی شده و به 
تخریب مغازه ها و کسب و کارها 
می انجامد.  ســازمان دهندگان 
تظاهرات اخیرا با انتشار پوستری 
بــرای گردهمایــی در والوا در 
خیابــان انتاریــو در 15 مارس 
فراخوان داده اند.  دراین پوستر 
تصویری از کوکتــل مولوتف و 
اسپری نقاشــی دیده می شود.  
تظاهراتی که هرسال توسط این 
گروه آنارشیست برگزار می شود 
معموال به رودررویی خشــونت 
آمیــز بین تظاهر کننــدگان و 
پلیس منجر می  شود و تعدادی 
مجــروح و کســب و کارهــای 
تخریب شــده به جا می گذارد.  
در سال های پیش شمار زیادی 
از مغــازه های ایــن محل مورد 
حمله تظاهرکنندگان قرارگرفته 
وتخریب شــده بودند.  آخرین 
مورد در نوامبر ســال 2016 بود 
که 5 تــن که نقاب بــه چهره 
داشتند به 5 مغازه حمله کردند 
و شیشــه های آنها را شکستند.  
در آوریل سال 2016 نیز گروهی 
به 4 خودروی گشــت پلیس در 
خیابان انتاریو با کوکتل مولوتف 
حمله کــرده بودنــد.  )الپرس 

مونتریال، 8 مارس 2017(.

اثر برنامه ترامپ 
بر آب مونتریال

کاهش بودجه »آژانس آمریکایی 
 )EPA( »حفاظت محیط زیست
توســط دونالد ترامــپ رییس 
جمهوری آمریکا می تواند اثرات 
منفی بر آب مونتریال داشــته 
باشــد.  ســناریوی کاهش 97 
درصدی بودجــه آلودگی زدایی 
از دریاچــه های بزرگ در هر دو 

سوی مرز مایه 
نگرانی شــده 
در  اســت.  
بودجه  الیحه 
ترامپ  که  ای 
آینــده  در 

برای  نزدیــک 
سال 2018 ارائه می کند پیش 
بینی شــده که بودجه بیشتر 
بخــش ها کاهش مــی یابد تا 
هزینه های نظامی افزایش یابد.  
از  آمریکایــی حفاظت  »آژانس 
محیط زیست« یکی از این بخش 
ها اســت که یک چهارم منابع 
مالی خود را از دســت می دهد 
و در نتیجه ایــن آژانس از 300 
میلیون دالری که صرف برنامه 
های حفــظ کیفیت آب دریاچه 
های بزرگ می کــرد، تنها 10 
میلیون دالر برایش باقی می ماند 
که به معنای کاهش 97 درصدی 
بودجه اســت.  سارا دورنر، استاد 
پلــی تکنیک و کارشــناس آب 
آشامیدنی می گوید: »اثرات این 
کاهش بودجه می تواند بســیار 
مهم باشد«.  او تصریح می کند 
که عــوارض آلودگی آب دریاچه 
های بزرگ بســیار جدی است.  
بخش عمده ای از مردم کبک، از 
جمله مونتریالی ها از آب رودخانه 
سن لوران استفاده می کنند که 
از دریاچه های بــزرگ می آید.  
سیلون اوئله، از »پروژه مونتریال« 
می گوید: »کاهش شدید بودجه 
آژانس محیط زیست آمریکا اثرات 
مستقیمی بر کیفیت زندگی در 
مونتریال می گــذارد«. )الپرس 

مونتریال، 8 مارس 2017(.

مبب در 
کنکوردیا:

آزادی با قید 
وثیقه!

یک دانشــجوی 47 ساله مقطع 
دکترا که درپی تحقیقات پلیس به 
اتهام اعام غیرواقعی وجود بمب 

در دانشــگاه کنکوردیا بازداشت 
شــده بود با قید وثیقه آزاد شد.  
ایــن دانشــجوی دارای اصلیت 
لبنانی که هشام سعدی نام دارد 
با 3 اتهام روبرو است: ایجاد ترس 
از اقدام تروریستی، تهدید و زیان 
رسانی به دیگران.  روز چهارشنبه 
اول مارس دانشگاه کنکوردیا به 
خاطر اعام غیرواقعی وجود بمب 
تخلیه شد اما پس از چند ساعت 
جســتجو هیچ ماده منفجره ای 
یافت نشد.  )ژورنال دو مونتریال، 

8 مارس 2017(.

ختصیص 650 میلیون 
دالر بودجه برای سالمت 
جنسیتی زنان در جهان

به مناسبت 8 مارس، روز جهانی 
زن، دولت تــرودو اعام کرد که  
650 میلیون دالر برای سامت 
جنســیتی زنان در دنیا سرمایه 
گــذاری می کند.  ایــن امر که 
ظرف 3 ســال صورت می گیرد 
شامل خدمات آموزش جنسی، 
سقط جنین ایمن وتوزیع لوازم 
اســت.   بارداری  از  جلوگیــری 
نخست وزیر کانادا در هنگام اعام 
ایــن خبر گفت: »این ســرمایه 
گذاری به میلیون ها زن و دختر 
امکان می دهد که در جوامع خود 
نقش رهبری ایفا کنند و زندگی 
سالم و سازنده ای داشته باشند«.  
20 میلیون دالر از این مبلغ اخیرا 
صرف مقابله با فرمان ضد سقط 
جنین دونالد ترامپ شده است.  
ماری- کلود بیبو، وزیر توسعه بین 
المللی می گوید: »حقوق زنان با 
حق هرزن بر داشــتن اختیار بر 
بدن خود و گرفتن تصمیم درباره 
آن آغــاز می شــود«.  )ژورنال 

دومونتریال، 8 مارس 2017(.

آزمایش چشــم 
از 65 سالگی

به خاطــر افزایش میزان امنیت 
جاده ای، آزمایش کنترل الزامی 
چشم برای رانندگی به جای 75 
سالگی کنونی از سن 65 سالگی 
انجام می شود.  این تصمیم به 
خواست نظام چشم پزشکی پس 
از مشاوره انجمن بیمه اتومبیل 
کبک برای بهبود وضعیت جاده 
ها گرفته شده است.  همچنین، 
نظام چشم پزشــکی پیشنهاد 
کرده کــه از نوجوانان متقاضی 
دریافت گواهینامه رانندگی هم 
آزمایش چشم انجام شود.  انجمن 
بیمه اتومبیل کبک پس از این 
مشاوره ها پیشنهادهای خود در 
زمینه بهبود وضعیت جاده ها را 
به وزارت حمل و نقل ارائه خواهد 

کرد.  )الپرس مونتریال، 9 
مارس 2017(.

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

نیمی از خیابان ها 
در وضعیت »بد« یا 

»خیلی بد« است

از زمــان فروریزی پــل هوایی 
»کنکورد« در 1۰ ســال پیش، 
دولــت میلیاردهــا دالر صرف 
بهســازی شــبکه راه ها کرده 
است.  یکی از هدف ها این بوده 
که میزان راه های »در وضعیت 
خوب« را تا ســال 2۰22 از ۵۵ 
به 8۰ درصد برســاند.  در سال 
2۰1۵ این میزان به 79.8 درصد 
رسید.  بنابراین، آیا هدف به دست 
آمده بود؟  آنهم 7 سال پیش از 
موعد تعیین شده؟  نه، واقعا نه.  
دراین صورت واقعا راه ها در چه 
وضعیتی است؟  هفته گذشته، 
بنابر یک ســند عمومی منتشر 
شده توســط »شــورای خزانه 
داری« در حاشــیه ارائه بودجه 
اعالم شــد که تنها ۵۰ درصد از 
راه های کبک واقعا در وضعیت 
»خوب« اســت.  ازاین بدتر، این 
درصد در یک ســال گذشته 3 
واحد سقوط کرده است.  برنامه 
گذاری  سرمایه  مدیریت  ساالنه 
عمومی در زیرساخت ها تصریح 
براین دارد که برای ســال های 
از  درصــد   24  ،2۰17-2۰18
3۰962 کیلومتر شــبکه اصلی 
راه های اصلی کبک در وضعیت 
»بد« قراردارد و 26 درصد دیگر 
در وضعیت »خیلی بد« اســت.  
بنابر سند منتشــر شده توسط 
دولت  داری«،  خزانه  »شــورای 
برای نگهداری و ترمیم راه ها 6.3 
میلیارد دالر کســر بودجه دارد.  
)تلخیص از الپرس مونتریال، 1۰ 

آوریل 2۰17(.

“BIXY”  مونتریال 
سودآور نیست

این هفته موسســه دوچرخه 
سواری اشــتراکی »بیکسی« 
مونتریال نهمین فصل خود را 
آغاز می کنــد.  با آن که این 
موسسه از استقبال و حمایت 
برخی از مونتریالی ها برخوردار 
اســت، همچنان به ضــرر دادن 
ادامه می دهد و مالیات دهندگان 
هرسال میلیون ها دالر هزینه آن 
را مــی پردازند.  
در  موسسه  این 
سال های فعالیت 
کوشــیده  خود 
خود را به عنوان 
برای  جایگزینی 
حمــل و نقــل 
معرفی  عمومی 
کنــد.  از زمــان 
تأســیس آن درســال 2۰۰9، 
ادامه حیــات آن به یمن منابع 
مالی عمومی بوده است.  تا آغاز 
ســال 2۰14، شرکت »بیکسی 
سیستم« مسئول عملکرد مالی 
آن بــود اما این شــرکت خیلی 
زود گرفتار مشــکالت مالی شد.  
در ژوئن ســال 2۰11، مونتریال 
وام بیشــتر و یک خط اعتباری 
تضمین شــده برای این شرکت 
درنظــر گرفــت.  به رغــم این 
حمایت ها، این شرکت در سال 
2۰14 زیرنظر قانون ورشکستگی 
قرارگرفت.  پس از آن که بخش 
بین المللی »بیکســی« به یک 
کارآفرین خصوصی فروخته شد، 
مالیات دهندگان مونتریالی 34 
میلیون دالر برای حمایت از آن 
پرداخت کرده انــد.  از آن پس، 
موسســه غیر انتفاعی »بیکسی 
مونتریــال« اداره این سیســتم 
دوچرخه ســواری اشتراکی را به 
عهده گرفته است.  این موسسه 
در ترازنامه مالی سال 2۰14 خود 
مازاد درآمدی 8۰۰ هزار دالری 
نشــان داده، اما در واقع عملکرد 

ســودآور  هنوز  آن 
نیســت.  واقعیت 
این است که بدون 
حمایت شهرداری، 
کسر  موسسه  این 
 3.7 ای  بودجــه 
دالری  میلیــون 
دارد و مونتریالــی 
ها همچنــان باید 

آن را پرداخت کنند.  در ســال 
2۰1۵، شــهرداری موافقت کرد 
که تا ســال 2۰19 هرسال یک 
کمک مالی 2.9 میلیون دالری 
به این موسســه اعطــاء کند و 

به آن مجوز داده شــد که همه 
درآمدهای خود، از جمله مبالغ 
توسط شهرداری  پرداخت شده 
را حفظ کند.  در ســال 2۰1۵، 
بار دیگر ترازنامــه مثبت بود و 
افزایش درآمد نســبت به هزینه 
را نشان می داد ولی بدون کمک 
مازاد  این  پرداختی شــهرداری 
تبدیل به یک کسری 3 میلیون 
دالری می شــد.  ترازنامه سال 
2۰16 هنوز در دسترس نیست، 
ولی دلیلی نیست که نشان دهد 
نتیجه متفاوت با سال های قبل 
است.  به تقریبا 34 میلیون دالر 
پولی که از سال 2۰11 از منابع 
عمومی به شرکت عام »دوچرخه 
سواری اشتراکی« پرداخت شده، 
باید دستکم 4 میلیون دالر یارانه 
پرداختی در ســال 2۰14، 2.9 
میلیون دالر در هریک از ســال 
های 2۰1۵ تا 2۰19 یعنی 14.۵ 
میلیون دالر دیگر نیز افزوده شود.  
همچنین، شــهرداری مونتریال 
اخیرا اعالم کرده که در 3 ســال 
آینده 9.4 میلیــون دالر صرف 
 - »بیکســی«  تجهیزات  بهبود 
ازجمله خرید 1۰۰۰ دســتگاه 
دوچرخه، 8۰ ایستگاه دوچرخه 
و فناوری روزآمد برای پرداخت 
توسط کارت »اوپوس« یا پرداخت 
توسط تلفن هوشــمند خواهد 
کرد.  هنگامی که »بیکســی« 
دهمین ســالگرد فعالین خود را 
در ســال 2۰19 جشن بگیرد، 
عالوه بر حق اشــتراک هایی که 
در هر فصل از استفاده کنندگان 
دریافت می کند، هزینه ای بالغ 
بر 6۰ میلیون دالر روی دســت 
گذاشته  مونتریال  شــهروندان 
اســت.  )گازت مونتریــال، 12 

آوریل 2۰17(.

کمبود معلم در 
مونتریال

کمیسیون های مدارس مونتریال 
بزرگ در یافتن معلم جایگزین و 
عادی برای مدارس دچار مشکل 
هســتند.  ناتالی مورل، معاون 
فدراسیون مستقل معلمان می 
گوید: »به ویژه امســال وضعیت 
وخیم تر اســت.  شمار زیادی از 
معلمان بازنشسته شده و شماری 
بیشــتر در مرخصی استعالجی 
هســتند«.  نماینده سندیکای 
معلمان کار ســنگین و خسته 
کننده را عامل این امر می داند:   

»پنــج روز کار در هفتــه 
واقعا چنان ســنگین است 
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Maria Cottone
 Immigration Consultant of Canada 

Regulatory Council (ICCRC)  
& Registered with Quebec Immigration 

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

ماریا کتنھ 
کانادا مشاور رسمی مھاجرت بھ

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

 
                    
                                                

 
 
 
 
 
 

Immigrate to Canada 
(Federal, Quebec, Provincial) 

Spousal or Parental Sponsorships, 
Canadian or Quebec Experience Class, 

Skilled Workers, Investors, Entrepreneurs 

کانادابھمھاجرت
)استانیکبک،فدرال،( 

والدین، متخصصین، سرمایھیاھمسروکالت
ککبیاکانادائیآفرینان، تجربھکارگذاران،  

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

Resident Visa, Citizenship Applications & 
all aspects of Immigration

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

، امور دانشجویان وتوریستی و تمدید آن
ینمھاجرامورھمچنین کلیھ خدمات  

 

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

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

 

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

ایرانوقتبھ۲۴تا۲۱ساعتازوجمعھتادوشنبھ       
(۰۲۱) ۱۴۸۳-۸۵۵۲  

 
وارد شدمایرانیجامعھوفرھنگبھوازدواج نمودمخودایرانیھمسربا۱۹۸۴سال

ایرانبھزانگیخاطرهسفرچھاروایرانیتابعیت،فارسیشیرینزبانبھتسلطبااکنون
مھستشماخدمتگذارھمسرمھمکاریبامقامایندر۲۰۰۷سالازکھمیکنمافتخار
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Haque Consultants 
4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
Metro: De L'eglise

Phone: (514) 362-0382

HAQUE 
CONSULTANTS

Commissioner for OATHS

ریاض حق 

���������

����

قابل اعتماد 
و سرویس سریع 

خدمات مشاوره ای به 
زبان های انگلیسی، اردو، 

پنجابی و فارسی 

COMPUTERIZED
 INCOME TAX

Riaz Haque
 سرویس کامل حسابداری و دفترداری 

 QST و GST  تنظیم اظهارنامه های 
 تنظیم اظهارنامه های مالیاتی، 

        افراد، شرکت ها و پیشه ها 
 ثبت شرکت های شخصی و طرح های جتاری
 عضو موسسه حسابداران و دفترداران کانادا 
 نرخ های ویژه برای دانشجویان، ساملندان 

         و افرادی که از کمک های دولتی استفاده می کنند 
 تهیه دعوتنامه، وکالت نامه و قسم نامه 

Faster Refund

 through EFile

روز زن از نوع ایرانی اسالمی: روز طال و قابلمه

نعیمه دوستدار
فروردین-   10
از سال 1359 
کــه بنیانگذار 
ی  ر جمهــو
روز  اســالمی 
دختر  تولــد 
اسالم  پیامبر 
عنوان  بــه  را 
نامید،  زن  روز 
امــروز 36  تا 

می گذرد  سال 
و حاال این مناسبت 
مناسبتی  عنوان  به 
بــرای  عمومــی 
و  زن  بزرگداشــت 
مقام مــادر در ایران 
و  اســت  افتاده  جا 
بیشتر مردم ایران آن 

را به عنوان روزی برای هدیه دادن 
به مادران و زنان پذیرفته اند.

گرچه فعاالن برابری طلب همواره 
تالش کرده انــد تا روز جهانی زن 
یعنی 8 مارس را به عنوان روزی 
برای طرح مطالبــات زنان ایرانی 
اما  جا بیندازنــد و معرفی کنند، 
حاکمیت تاکید فعــاالن زنان بر 
این روز  را برنمی تابد و برنامه هایی 
که به این مناســبت تدارک دیده 
می شود، اغلب به بهانه های مختلف 
متوقف می شود و جلوی برگزاری 

آنها گرفته می شود.
8 مارس به دلیل این فشارها، به 
عنوان روز زن بــرای عموم مردم 
جا نیفتاده و این مناسبت با شور 
و هیجان هم از ســوی نهادهای 
رسمی برگزار می شود، هم مردم 

آن را بر پا می کنند.

یک روز برای عزیز شدن
ویتریــن مغازه ها پر می شــود از 
آگهی های تخفیف به مناســبت 
روز زن و مادر. بوتیک های لباس 
فروشی، مغازه های لوازم خانگی و 
گل فروشی ها برای جذب مشتری 
بیشــتر در این روز بــا هم رقابت 
می کنند. کانال های تلگرام و جعبه 
پیام تلفن های همراه پر می شود از 
آگهی هایی به همین مناسبت که 
»بهترین هدیه« را برای مادران و 
زنان ایرانی پیشنهاد می دهند. این 
پیشنهادها اغلب امتداد همان نگاه 
و تصویر غالب جامعه به زن است: 
قابلمه و جارو برقی، کریســتال و 

طال و جواهر.
وحید 15 ســاله به همراه پدرش 
برای خرید هدیه ای برای روز مادر 
از تعطیالت نوروزی استفاده کرده 
و به خیابان ولی عصر تهران رفته 
اســت: »برای مادر یک گردنبند 
پــدرم می گوید طال  خریدیــم. 
بهترین هدیه برای زن است. مادرم 
هم طال دوست دارد.« مادر وحید 
خانه دار اســت و پدر وحید به او 
گفته این طالها می تواند سرمایه او 

برای روز مبادا باشد.
کیوان 26 ساله است و مجرد. هنوز 
با پدر و مادرش زندگی می کند و 
مــادرش را خیلی دوســت دارد. 
امســال می خواهد برای مادرش 

یک دسته گل زیبا 
بخرد. تــوی پاکت 
مقداری پول هم به 
تا  می دهد  مادرش 
به ســلیقه خودش 
نیازش  اساس  بر  و 
چیزی برای خودش 
بخرد. می گوید: »مادرم به این روز 
خیلی حســاس است و توقع دارد 
که برایش هدیه بخریم. اما مطمئن 
نیســتم که از پول هدیــه برای 
خودش چیزی بخرد. معموال این 
پول را یک طوری توی خانه خرج 
می کند یا بر می گرداند به خودم؛ 

مثال در قالب هدیه.«
پدر کیــوان امــا چیــزی برای 
همسرش نمی خرد. کیوان به یاد 
ندارد که پدرش هدیه ای به مادرش 

داده باشد.
برای کیوان و وحید و بســیاری از 
مردان و فرزنــدان ایرانی، روز زن 
روز هدیــه دادن و گل خریــدن 
برای مادر، همسر و حتی نامزد و 
دوست دختر است؛ بهانه ای برای 
یک روز یادآوری زنان اطراف شان، 
اما بسیاری از آنها در طول سال به 
موقعیت و جایگاه زنان اطراف شان 
در جامعــه و خانــواده توجهــی 

نمی کنند.
برای بسیاری از زنان ایرانی که به 
حقوق خود آشنا نیستند اما، همین 
مناسبت ها غنیمت است و آن را 
نشــانه ای از توجه به خود تعبیر 
می کنند. نیلوفر، 25 ساله است و 
تازه ازدواج کرده: »این روزها بین 
همه زن های فامیل رقابت اســت 
سر اینکه شوهر کی، چه کادویی 
می دهد. از آن طرف بین خواهر و 
برادرها و عروس و دامادها هم سر 
هدیه دادن به مادر زن و مادرشوهر 
و مادر رقابت هســت. همه سعی 
می کننــد گران تریــن هدیه ها را 

بگیرند.«
نیلوفــر می گوید کــه در رابطه 
خانوادگــی آنهــا، زن هــا همین 
یکــی دو روز عزیزنــد: »مردهای 
فامیل مــا احترام خاصی به زن ها 
نمی گذارند. جاری ام از برادرشوهرم 
کتک می خورد. زن برادر خودم با 
شوهرش اختالف زیاد دارند و پدرم 
هم اجازه نداده که هیچ کدام ما بعد 
از دیپلم درس بخوانیم. با این حال، 
همه شان روز زن و سر زایمان کادو 
می دهند. ما هم می دانیم که این 
کار خیلی مسخره است اما دل مان 

به همین خوش است.«
بهیه خانم 68 ساله است و صاحب 
ســه فرزند. او روز مادر را دوست 

دارد: »بچه هــا می آینــد خانه ام، 
غذایی می خوریم و دور هم جمع 
می شــویم در طول هفته و سال 
خیلی وقت ندارند که همه با هم 
یک جا جمع شویم. به عنوان هدیه 
اغلب به من پول می دهند یا لباس 
و کفشــی برایم می خرند. من جز 
حقوق شوهرم مرحومم درآمدی 
ندارم و زندگی ام سخت می گذرد. 
این هدیه ها کمک زندگی ام است.«
آزاده، روزنامه نگار و ساکن تهران 
است. در پاسخ به این پرسش که 
دربــاره روز زن ایرانی چه نظری 
دارد می گوید: »به این موضوع فکر 
نکرده ام راستش. به نظرم شاید به 
روز مادر حسی داشته باشم اما به 
روز زن اصال حــس خوبی ندارم. 
چون مــن کال با دیدگاهی که در 
مــورد زن در جامعــه وجود دارد 
مشــکل دارم، دیدگاهی که فقط 
مختص ایران نیست. بیشتر جاها 
همینطور به زن نگاه می کند. زن 
به عنوان یک آدم تعریف نمی شود؛ 
زن در نقش هایش تعریف می شود، 
در همسری، مادری. درصورتی که 
زن حــق دارد زندگــی کند. یک 
روز در سال به زن اختصاص داده 
می شود در ایران و جهان و در آن 
روز قیل و قــال و تبریک فراوان 
است و بعد از آن روز دوباره همان 

آش و همان کاسه.«
او می گویــد: »من جنســیتم را 
دوســت دارم، نقش مــادری ام را 
دوست دارم، به شدت از اینکه زن 
هســتم لذت می برم، در روز مادر 
هم به حــس خوبی که با دخترم 
دارم توجه می کنم اما واقعیت این 
است که بقیه روزهای سال برای 
تثبت و بهبود جایگاه خودم باید 

تالش زیادی بکنم.«
 خاطره، استاد دانشگاه و مادر دو 
کودک دبستانی هم می گوید که 
این روز بــرای او مفهومی ندارد: 
»بچه ها توی مدرســه کاردستی 
درســت می کنند و به پدرشــان 
می گوینــد که کمک کند تا برای 
من هدیــه ای بخرند. اما برای من 
ایــن روز بی معناســت. به عنوان 
یک زن شاغل، دستمزدم کمتر از 
استادان هم طرازم در دانشگاه است. 
حق طالق و حضانت بچه هایم را 
ندارم و رای و نظرم در جامعه هیچ 
ارزشی ندارد. کدام روز زن؟ گیرم 
که به این مناســبت دانشگاه نیم 
سکه ای هم به ما هدیه دهد. گیرم 
که شاخه گلی هم بگیرم. خودم که 

که معلمــان خواهان کاهش2۰ 
تــا 4۰ درصدی آن هســتند.  
درحال حاضر عدم موافقت با این 
درخواست باعث شده که برخی 
از معلمان درخواســت مرخصی 
اســتعالجی می کننــد«.  در 
بسیاری از مناطق، جاهای معلم 
های جایگزین کامال خالی مانده 
اســت.  جنیفر گنیون، معاون 
سندیکای معلمان منطقه الوال 
می گوید: »معلمان باید به عنوان 
جایگزین به کالس های همکاران 
خــود بروند و این امر فشــاری 
مضاعف برآنــان وارد می کند«.  
تاکنون هیچ کاری برای کاهش 
سنگینی کار انجام نشده است.  
)تلخیص از ژورنال دو مترو، 12 
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بهبود نظر کبکی ها 
نسبت به اسالم

یک نظرسنجی جدید نشان می 
دهد که نظر کبکی ها نسبت به 
اسالم به میانگین نظر کانادایی 
ها نزدیک شده و نسبت به قبل 
بهبود یافته است.  انجام دهندگان 
این نظرسنجی می گویند که این 
امر می تواند واکنشــی موقت و 
ناشــی از کشتار در مسجدی در 
کبک باشد و هنوز در کبک، به 
نسبت جاهای دیگر کانادا، ازدواج 
زوج هایی با مذهب های متفاوت 
با بدگمانی نگریســته می شود.  
بین ســال های 2۰۰9 و 2۰13 
شمار کبکی هایی که نسبت به 
اسالم نظر مساعد داشتند در 1۵ 
درصــد ثابت مانده بود که نصف 
میانگین بقیه نقاط کانادا بود ولی 
امسال این شمار افزایش یافته و 
به میانگین سراسر کانادا رسیده 

است.  
مدیــر  کــورل،  شــاچی 
انستیتو»آنگوس راید« در ونکوور 
که ایــن نظرســنجی را برگزار 
کرده می گوید: »این نظرسنجی 
درست پس از کشتار در مسجدی 
در کبک انجام شد.  ما فکر می 
کنیــم که پیام هــای حمایتی 
سیاستمداران به جامعه مسلمانان 
دراین امر موثر بوده اســت«.  آیا 
ایــن وضع دائمــی خواهد بود؟  
پاسخ او این است که: »گفتنش 
دشــوار اســت.  شــمار کبکی 
هایی که دوســت ندارند یکی از 
فرزندانشان با یک مسلمان ازدواج 
کند کمی کاهش یافته و از 48 
درصد به 41 درصد رســیده که 
این کاهش بیش از بقیه استان ها 
بجز آلبرتا است.  بنابراین می توان 
فکر کرد که نظر مساعد نسبت 
به اسالم چندان عمیق نیست«.  

نظرسنجی دیگری که 
اخیرا توسط »کروپ« 
انجام  کانــادا  رادیو  و 
شده نشــان می دهد 
که تنهــا 42 درصد از 
کبکی هــا این نظر را 
دارند که مسلمانان به 
خوبی در جامعه کانادا 
جذب شده اند، درحالی 

که این میزان در سراسر کانادا ۵3 
درصد است.  به عنوان مقایسه: 
87 درصــد از کبکی هــا و 86 
درصد از کانادایی ها فکرمی کنند 
که یهودیان به خوبی در جامعه 
کانادا جذب شده اند.  این ارقام به 
ترتیب برای آسیایی ها 87 و 86 
و برای مهاجران هاییتی 82 و 63 
مونتریال،  )الپرس  است.  درصد 
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وعده های دولت 
کبک درباره 

سالمت و 
بهداشت

آخرین  در  دولت کبــک 
بودجــه خود وعــده می 
دهد که موضوع سالمت و 
بهداشت »در رأس برنامه 
ســال 2۰17«  اقتصادی 
خواهد بــود.  حتی وعده 
داده می شــود که زمان انتظار 
در بیمارســتان ها کاهش یابد.  
خبر خوبی اســت.  درماه فوریه 
خبر داده شد که درسال 2۰16 
در تقریبا نیمی از اورژانس های 
کبک وضعیت بدتر شــده است.  
این هفته، دولــت اعالم کرد که 
کبکــی هایی که در فهرســت 
متقاضیان داشتن پزشک خانواده 
ثبت نام می کنند باید بیش از 16 
ماه انتظار بکشند.  مشکل وخیم 
تر شــده است.  همه دولت های 
پیاپی در 3۰ ســال اخیر وعده 
بهبود این وضعیــت را داده و به 
آن عمل نکرده اند.  مســئله ی 
ارائه  فوریت های پزشکی نه تنها 
بهبود نمی یابد، بلکه بدتر هم می 
شود.  این انتظار طوالنی حاصل 
یک نقص در نظام دسترسی به 
خدمات درمانی اســت.  درواقع، 
نظــام درمانی ما به همان خوبی 
نظام های دیگر است، اما فقط از 
زمانی که روند ارائه خدمات آغاز 
می شــود و برای رسیدن به این 
مرحله یعنی دیدار پزشــک می 
بایــد از بخت بلند برخوردار بود.  
درماه ژوئن سال گذشته، کمیسر 
امور ســالمت و بهزیستی اعالم 
کرد که مدت انتظار در اورژانس 
های کبک از همــه جای کانادا 
بیشتر و بدتر است و این امر حتی 
شامل موارد تصادف نیز می شود.  
درعین حال کمیسر واقعیت های 
جالبی را نیز برمال کرد.  در گزارش 
او، درمیان موارد ناگوار اورژانس 
آمده بود که  شمار بیمارانی که 
به اورژانس مراجعه می کنند زیاد 
است و بسیاری از آنان برای موارد 
جزیی مراجعه می کنند که نیاز 
به رفتن به اورژانس ندارد.  تخت 

های بسیاری هم توسط بیمارانی 
اشغال شده که درمان فوری آنها 
انجــام شــده و در انتظار یافتن 
محلی خالی در یک مرکز اقامتی 
به سرمی برند.  به عبارت دیگر، 
دلیل لبریز بودن اورژانس ها این 
است که بسیاری از افراد براستی 
نباید آنجا باشند و این افراد تنها 
به این دلیل به اورژانس مراجعه 
می کنند که خدمات پزشــکی 
به درســتی ارائه نمی شود.  این 
گره ی ناگشودنی مشکل است.  
از میــان راه حل ها می توان به 
پرداخت کارمزد به پزشکان، بهره 
گیری از »سرپرستاران« کارآمد 
)کــه در کبک شمارشــان تنها 
2۵۰ تــن در برابر 2۰۰۰ تن در 
انتاریو اســت(، آموزش پزشکان 
بیشتر و پذیرش مدرک تحصیلی 
پزشکانی که در کشورهای دیگر 
فارغ التحصیل شــده اند، اشاره 

کرد.  
)در کبــک میــزان اینهــا تنها 
11 درصــد و در بقیه کانادا 33 
درصد است(.  مشکل این است 
کــه در اینجا پــای منافع گروه 
های مختلف درمیان اســت.  به 
عالوه گفته می شــود که بهره 

اقتصــادی  حاصل از 
یک »سرپرستار« 

در قیــاس بــا 
پزشــک  یک 
کــه  آنقــدر 

شــود  می  فکر 
نیســت.  درمورد 

مــدرک تحصیلــی 
پزشــکان تحصیل کرده 
در کشــورهای دیگر هم 

شــود  می  گفته 
که ارزش واقعی 
مــدرک آنها به 

اندازه مدرک نظام 
کبک  پزشــکی 
خالصه،  نیست.  

هیچ چیز آســان نیست و دولت 
نیاز بــه آن دارد که پیش از آن 
که وعده های جدید به ما بدهد، 
برنامه ای منسجم داشته باشد.  
)ژورنال دو مونتریال، 11 آوریل 
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نامزدی مشترک برای 
برگزاری جام جهانی 

فوتبال 2026
کانــادا، ایاالت متحده و مکزیک 
تصمیم گرفتــه اند بــا رویهم 
گذاردن نیروهای خود به صورت 
مشــترک برای برگــزاری جام 
جهانــی فوتبــال 2۰26 نامزد 
شــوند.  فدراسیون های فوتبال 
این 3 کشور این مسئله را روز 1۰ 
آوریل در نیویورک اعالم کردند.  
کانادا تاکنون پذیرای این دیدار 

بین المللی در خاک خود نبوده 
است.  مکزیک درسال های 
 1986 و   197۰
برگزارکننده 
ت  بقا مســا
جام جهانی 
فوتبال بوده 
ایــاالت  و 
هم  متحــده 
درســال 1994 
میزبان این جام بوده 
است.  کشــوری که 
برای برگزاری 
مســابقات 
برگزیده می 
درسال  شــود 
2۰2۰ معرفی 
گــردد.   می 

ن  کنــو بار تا یــک  تنهــا 
برگزاری مشترک مسابقات انجام 
شده اســت.  درسال 2۰۰2 کره 
جنوبی و ژاپن مشترکا میزبان این 
مسابقات بودند.  این نخستین بار 
درتاریخ جام جهانی فوتبال است 
که شمار تیم ها افزایش می یابد.  
درسال 2۰26، 48 تیم )در برابر 
32 تیم کنونی( به رقابت خواهند 
پرداخت و 8۰ مســابقه برگزار 
خواهد شد.   بنابر آنچه که اعالم 
شده، قرار اســت ایاالت متحده 
میزبان 6۰ مسابقه باشد و کانادا 
و مکزیک نیز هریک 1۰ مسابقه 
برگزار کنند.  دنی کودر، شهردار 
مونتریال اعالم کرد که این شهر 
آمادگی  میزبانی مسابقات  برای 

دارد.  
)ژورنال دو مترو، 11 آوریل 
.)2۰17

ارائه الیحه قانونی 
شدن ماری جوآنا به 

مجلس
الیحه قانونی شدن کشت، خرید 
و فروش و مصــرف ماری جوآنا 
این هفته توســط دولت فدرال 
به مجلس ارائه شــد.  این الیحه 
دولت  کنترل  جزییات  شــامل 
بر کاشــت و فروش ماری جوآنا 
اســت.  سال گذشــته دولت به 
مطالعه درباره چند و چون قانونی 
شدن کشــت، فروش و مصرف 
ماری جوآنا پرداخت.  این مطالعه 
شامل 8۰ پیشنهاد درمورد شیوه 
فروش و توزیع این ماده و از جمله 
شرط حداقل 18 سال سن برای 
خرید آن بود ولی سرانجام بناشد 
که هریک از اســتانها خود سن 
قانونی برای مصرف آن را تعیین 
کنند و آن را با سن قانونی برای 
خرید مشروبات الکلی هماهنگ 
سازند.  همچنین، در این گزارش 
مطالعاتی پیشــنهاد شــده بود 
فروش ماری جوآنا در فروشــگاه 
ها و سفارش پســتی یا آنالین 
آن مجاز باشــد، هر فرد بتواند 4 
گیاه در محل سکونت خود بکارد 

و محدودیت هایی مشــابه آنچه 
برای دخانیات معمول است برای 
تبلیغات آن در نظر گرفته شود.  
حزب محافظه کار با حداقل سن 
قانونی 18 ســال مخالف است 
و می گوید مصــرف این ماده تا 
سن 2۵ سال به رشد مغز آسیب 
می رســاند، درحالی که حزب 
دموکرات نــو از دولت به خاطر 
کندی عملکرد انتقاد می کند و 
می گوید تا زمان تصویب قانون، 
کسی نباید به خاطر داشتن ماری 
قرارگیرد  تعقیــب  تحت  جوآنا 
و برایش ســوء سابقه قضایی به 
وجود آیــد.  بیل بلر، مســوول 
لیبرال ایــن پرونــده و رییس 
پیشین پلیس تورنتو تاکید می 
کند که ممنوعیت کنونی داشتن 
و مصــرف ماری جوآنــا تا زمان 
تصویب و به اجرا درآمدن قانون 
جدید ادامه مــی یابد و این کار 
تا ســال آینده به درازا می کشد.  
حزب لیبرال می گوید می خواهد 
خرید ماری جوآنا را برای جوانان 
ســخت تر کند و خرید و فروش 
آن را از دســت باندهای جنایت 

سازمان یافته درآورد.  
)سی تی وی نیوز، 11 آوریل 
.)2۰17
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تحلیل... 

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

کلیه امور اسالمی و فرهنگی، ا جتماعی 
نشانی: 21۰ خیابان سنت ژاک )الشین(              تلفن:    1۵۰9-366-۵14   و   ۵14-247-1732

بگیریم! یاد  کالیفرنیا  از 

در مصرف آب صرفه جویی کنیم

از  یکــی  کــه  کالیفرنیــا  در 

زیباتریــن  و  سرســبزترین 

ایالت های امریکاست، دانشمندان 

از ۵ سال پیش خطر خشکسالی 

را پیش بینی کرده بودند. همه 

نهادها احساس خطر کردند، به 

کارواش ها و اســتخرها دستور 

داده شده اند که از دستگاه های 

تصفیه آب اســتفاده کنند تا از 

همان آب مصرفی دوباره استفاده 
کنند.

شهرداری اســتاندارد شیرهای 

دستشویی ها و حمام ها را عوض 

کرد و همه ساختمان ها موظف 

شــدند از شــیرآالتی استفاده 

کنند که حجــم کمتری از آب 

را از خــود بیرون می کنند. آب 

آپارتمان ها محاسبه هزینه اش بر 

اساس تعداد نفر شد، خانه هایی 

که اتومبیل یا چمــن زیاد آب 

می دهند جریمه های ســنگین 
می شدند.

همه دانشگاه ها و ادارات دولتی 

موظف شدند تا سه سال آینده از 

چشم های الکترونیک برای شیر 

دستشــویی های خود استفاده 

کننــد و حتی اســتانداردهای 

حجم سیفون توالت ها هم تغییر 
کرد.  

روی  تحقیقاتی  شــرکت های 

کشاورزی  آبیاری  جدید  شیوه 

کار کردند و میزان آب مصرفی 

کشاورزی 41 درصد کمتر شد. 

امروز گفته می شــود خطر کم 

آبی در کالیفرنیا نسبت به دیگر 

ایالت ها 7 سال عقب تر می افتد.

امــا اصــل ماجــرا، شــاهکار 

کالیفرنیایی هــا روی پدیده ای 

 ،Embodied water بود به اسم

یــا آبی که به چشــم نمی آید. 

داستان چه هست؟

شــما حجــم زیــادی برگــه 

یــا  داریــد  پرینترتــان  در 

چرک نویس هــای روزانــه. آیا 

می دانید بــرای تولید هر برگه 

A4 تا رســیدن به شما،1 لیتر 

آب مصرف می شود؟ 

آیا می دانید برای تولید هر کفش 

چرم زنانه یــا مردانه تان 811 

لیتر آب مصرف شده؟ 

آیا می دانید برای تولید یک عدد 

نان سنگگ که هر روز خانواده 

می خورند 2۰1 لیتر آب صرف 

شده؟ و آیا می دانید برای تولید 

هر شــلوار لی )دنیم( 1۰۰۰ 

هزار لیتر آب صرف شده است؟

این ها آب پنهان در زندگی ما 

هستند. مصرف آب پنهان ما 

انســان ها، 91 درصد مصرف 

آبی اســت که هر روز مصرف 

می کنیم! و بخش زیادی از آن 

مربوط به محصوالت خوراکی 

و پوشــش و لــوازم زندگــی 
می شوند.

وقتی کشوری می گوید با خطر 

خشکسالی روبروست، معنی اش 

این است که تاثیرش پشت همه 

این خوراکی ها و لباس ها و حتی 

مانیتور و کتاب و یک لیوان شیر 

روی میز شماســت. اگر تمام 

شود، این محصوالت هم کم کم 

دیگر تولید نمی شوند. این یک 

بحران است. به آن توجه کنید.

دفعه بعد که یک کیلو ســیب 

زمینــی خریدیــد، حواس تان 

باشد در مصرف اش دقت کنید، 

برای تولید آن یک کیلو، 111 

لیتر آب از آب ایران کم شــده 

است و آن 111 لیتر به سختی 

جایگزین می شود!

همه بایــد صرفه جویی کنیم و 

بیشتر از همه باید مسئولین به 

فکر مدیریت منابع و بکارگیری 

روش هــای علمــی و منطقی 

باشند، روش هایی که تابه امروز 

کمتر بهش بها داده شده و بعد 

از این امید است که بدان توجه 
شود!...

•

سرنوشت میلیاردها دالر ایران در سوریه

فریدون خاوند 
)تحلیلگر اقتصادی(
اتهام وارد آمده بر نظام دمشــق 
در زمینه بــه کار گرفتن بمب 
روســتای  علیــه  شــیمیایی 
ادلب  اســتان  در  خان شیخون 
سوریه، و واکنش موشکی ایاالت 
آمریــکا، دگرگونی های  متحده 
تــازه ای را در منطقه خاورمیانه 
به وجود آورده و، در همان حال، 
نشانه چرخشی بزرگ در سیاست 
خارجی دونالد ترامپ در رابطه با 
این منطقه وجهان ارزیابی شده 

است.
در این جا سخن بر سر تحلیل این 
رویداد و پیآمد های ژئوپولیتیک 
آن نیست. هدف بررسی وابستگی 
روز افــزون اقتصادی اســت که 
میان ایران و سوریه به وجود آمده 
و یا، به عبارت دقیق تر، سرمایه 
گــذاری کالن نظــام جمهوری 
اسالمی در کشــوری است که 
از لحاظ »ریســک پذیری« در 
باالترین سطوح جهانی قرار دارد 
و تحوالت اخیر نیز مخاطرات آنرا 

شدت بخشیده است.
بحران خونین سوریه زمانی پایان 
خواهد گرفت - هر چند کســی 
نمی داند نظام آتی سیاسی این 
کشــور چه ویژگی هایی خواهد 
داشت و شکلبندی آن از لحاظ 
سرزمینی چگونه تحول خواهد 
یافت. به رغم همه این مجهوالت، 
چنین پیدا است که بقای نظام 
بعثی کنونی به رهبری بشار اسد 
اگر غیر ممکن نباشــد، دستکم 

بسیار بعید است. 
دوام دیکتاتور دمشق بر کرسی 
قدرت از آنرو نامحتمل تر از پیش 
به نظر میرســد که قدرت های 
غربی و به ویــژه آمریکا، پس از 
یک دوره کوتــاه تردید در مورد 
امکان حفظ بشار اسد تا پایان کار 
»داعش«، بار دیگر به مخالفتی 
بنیادی علیه او، حتی سرسختانه 

تر از گذشته، روی آورده اند.
از دو پشتیبان اصلی نظام دمشق 
که روسیه و ایران باشند، بسیار 
بعیــد به نظر میرســد که اولی 
حاضر بشود آینده روابط خود با 
غرب را تمام و کمال به سرنوشت 

بشار اسد گره بزند. 
سناریوی محتمل تر، چانه زنی 
مسکو بر سر آینده نظام سیاسی 
در دمشق و استفاده از این حربه 
در گفتگو های آتی بر سر سوریه 

بــا آمریکایی ها و 
اروپایی ها است. 

بتــوان  شــاید 
گفت که مســکو 
تــالش خواهــد 
ازای  در  کــرد 
»عبور از اســد«، 
در  را  امتیازهایی 
عرصه های  دیگر 
مورد  استراتژیک 
نظر خود دریافت 

کند.
در عوض جمهوری اسالمی ایران 
همچنان به سیاست »مرغ یک پا 
دارد« ادامه میدهد و همه منافع 
خود را در ارتباط تنگاتنگ با بقای 
رییس یک نظام بعثی موروثی به 

قمار گذاشته است. 
عظیــم  پیآمد هــای  ورای  در 
ژئوپولیتیــک ایــن گزینش به 
ویژه از لحــاظ موقعیت ایران در 
منطقه خاورمیانه، ابعاد اقتصادی 
این قمار بــزرگ را نباید نادیده 
گرفت. در حالی که هیچ بازیگر 
اقتصادی چه در منطقه و چه در 
جهان حاضــر به ایفای نقش در 
سوریه نیست، جمهوری اسالمی 
میلیارد ها دالر را به صورت کمک 
مالی و یا سرمایه گذاری به این 

کشور سرازیر کرده است.
در این جا به نقل از شــماری از 
رســانه های خارجــی )از جمله 
»لوموند« و »رویترز«( و داخلی، 
به مــواردی از کمک های مالی 
ایران به ســوریه و نیز ســرمایه 
بخش های  عظیــم  گذاری های 
دولتی و شــبه دولتی جمهوری 
اســالمی در این کشــور اشاره 

میکنیم :
•

از ســال 2۰13 بــه این طرف، 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
چند خط اعتباری به ارزش پنج 
میلیارد و ششصد میلیون دالر در 
اختیار همتای سوری خود قرار 
داده که عمدتا برای واردات نفت 
ایران از سوی نظام دمشق مورد 

استفاده قرار میگیرد. 
این خطوط اعتبــاری به دولت 
ســوریه اجازه میدهد ســقوط 
صــادرات نفتی خــود را، در پی 
تحریــم این صادرات از ســوی 
اتحادیه اروپا و افتادن میدان های 
نفتی کشــور به دست مخالفان، 

جبران کند.
•

ســایت »ایران خود 
رو« در ســوریه زیر 
عنوان »ســیامکو«، 
محصوالت  تولیــد 
دنا،  از جمله  تازه ای 
رانا و ســورن را آغاز 

کرده است. 
این ســایت قرار بود 
 139۵ ســال  در 
هــزار واحــد و در 
دو   1396 ســال 
هزار واحــد خود رو 
وارد بــازار ســوریه 
از  کند. این گزارش 
سوی مسئوالن ارشد 
»ایران خود رو« اعالم 
این  نویسنده  شده و 
یادداشــت از تحقق 
آن  یا عــدم تحقق 

خبری ندارد.
•

ســال  اوایــل  در 
میالدی،  گذشــته 
عمــاد خمیــس، 
نخست وزیر سوریه 
در جریــان دیدار 
از  خود  رســمی 
تهران اعالم کرد ســومین 
جواز تلفــن موبایل در این 
کشــور به یک کنسرسیوم 
گروه  شــرکت  بــا  ایرانی 
مبین«  اقتصاد  »توســعه 
متعلق به ســپاه پاسداران 

داده شده است. 
روزنامه فرانسوی »لوموند« 
در این زمینه می نویسد در 
سال 2۰1۰ میالدی گروه 
»توسعه اقتصاد مبین« در 
دریافت  برای  مناقصه ای 
این مجوز شرکت کرده 

بود، ولی به دلیل ناتوانی از رقابت 
با شرکت فرانســوی »اورانژ« و 
شرکت اماراتی »اتصاالت« کنار 

گذاشته شد.
این به آن معنا است که دریافت 
بعــدی مجوز تلفــن موبایل در 
ســوریه از سوی گروه وابسته به 
سپاه پاســداران ناشی از شرایط 
اسفبار این کشــور در پی وقوع 
جنگ داخلی، و کنار کشــیدن 

دیگر نیرو های رقیب بوده است.
•

دولت جمهوری اسالمی از سوی 
شــماری از سازمان های مخالف 
بشار اسد متهم است که در رابطه 
با سوریه یک نظام ارباب و رعیتی 
را به وجود آورده اســت، شبیه 
روابطی که قدرت های مســلط 
غربی با مستعمرات پیشین خود 
بر قرار میکنند، یا بالیی که خود 
ســوریه در دوران تســلطش بر 

لبنان بر این کشور وارد آورد. 
»لوموند« می نویســد که در ماه 
ژانویه 2۰17، جمهوری اسالمی 
بر معادن »شرکیه«، که مهم ترین 
معادن فســفات ســوریه است، 
و نیز بــر 6۰۰۰ هکتار از اراضی 
کشــاورزی این کشــور چنگ 

انداخت.
بدین سان در سایه جنگ مخوف 
داخلی در ســوریه، و مشارکت 

فعاالنه جمهوری اسالمی در آن، 
نوعی روابط اقتصادی میان تهران 
و دمشق شکل میگیرد که به هیچ 
وجه به سود منافع پایدار ایران در 
منطقه نیست. گسترش مناسبات 
بازرگانی و سرمایه گذاری، اگر در 
سازنده  همکاری  یک  چارچوب 
میان کشور های خاورمیانه انجام 
بگیرد، یــک فرصت بزرگ برای 
توســعه مشــترک و همگرایی 
منطقه ای است. یک ایران مجهز 
به اقتصاد پویا بدون تردید بخش 
مهمــی از بازار های خــود را در 
کشور های پیرامون خواهد یافت. 
ولی آنچه امروز در روابط ایران و 
سوریه میگذرد، هیچ شباهتی به 
همگرایی ندارد، و حتی به عنوان 
یک خاطره بسیار تلخ در تاریخ 
روابط دو کشــور به ثبت خواهد 

رسید.
تکرار میکنیم که روابط اقتصادی 

کنونی میان تهران و دمشق تنها 
در پیوند نزدیک با پشــتیبانی 
همه جانبه جمهوری اسالمی از 
خانواده اسد شــکل گرفته و به 
همین ســبب همانقدر متزلزل 
است که بقای بشــار بر کرسی 

قدرت. 
بدون تغییر قدرت در دمشــق، 
خروج از بحران خونین سوریه به 
احتمال قریب به یقین غیر ممکن 

خواهد بود. 
آیا درست است که میلیارد ها دالر 
با  ایران در سوریه  سرمایه گذاری 
چنین آینده بی فرجامی گره بخورد؟

ســرمایه گذاری های ایــران در 
ســوریه نیز احتمال بسیار زیاد 
به سرنوشت مبالغ کالنی دچار 
خواهند شد که در دوران احمدی 
نژاد، به صورت کمک یا وام های 
ارزان و بــه گونه ای بی هدف، در 
اختیار کشور هایی قرار گرفتند 

که اسامی بعضی از آنها را بخش 
بســیار بزرگــی از مــردم ایران 

نشنیده اند: 
میلیــون دالری  کمــک 33۰ 
به پاکســتان، وام یــک میلیارد 
و نیــم دالری با بهــره پایین به 
ســریالنکا، کمک 3۵۰ میلیون 
دالری برای ساخت بندر گاه در 
نیکاراگوئه، ســاخت درمانگاه در 
بولیوی، ساخت فرودگاه در کشور 
صد هزار نفری ســن ونسان در 
کاراییب، یا خانه سازی در ونزوئال 
و کمک ها و وام هــای پرداخت 
شده به زیمبابوه، تانزانیا، گامبیا... 
بخش بسیار بزرگی از این وام ها 
دود شدند و به هوا رفتند، از جمله 
مطالبات از بعضی کشور های فقیر 
آفریقا و آمریکای التین که نفت 
از ایــران گرفتند و پولش را پس 

ندادند...  )رادیوفردا(
•

روابط اقتصادی 
بین تهران و 

دمشق، در پیوند 
با پشتیبانی 

ایران از اسد 
شکل گرفته و 
لذاهمانقدر 

متزلزل است که 
بقای بشار بر 

کرسی قدرت. 
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Since 2007 

در 2۰ سال گذشته ۴۰۰ هزار نفر در تصادفات 
رانندگی کشته شده اند

مجید محمدی
با پایان تعطیالت نوروز 96 یک 
بار دیگر آمارهای تکان دهنده ی 
تصادفات رانندگــی در این ایام 

منتشر شد: 
هر هفتــاد و یک دقیقه یک نفر 

کشته و دهها نفر مجروح. 
رئیس پلیس راه تعداد کشته های 
حوادث رانندگی از آغاز سفرهای 
نوروزی 96 تا روز 8 فروردین را 
19۵ نفر اعالم کرد. سرپرســت 
اورژانس کشور نیز خبر داد که در 
این دوره 22 هزار و ۵۰8 مصدوم 
تصادفات رانندگی به بیمارستان 
منتقل شدند. علی رغم افزایش 
نرخ جریمه ها از نوروز 1396 در 
فاصله ی میان 2۵ اسفند 9۵ تا 
12 فروردین ســل جدید 287 
هزار تخلف جاده ای ثبت شــده 
است. )وزیر راه، مهر 13 فروردین 
1396( توجه داشــته باشید که 
ماموران تنها می توانند بخشی 
اندک از این تخلفات را ثبت کنند.
امــروز دیگــر کمتر کســی در 
ایران اســت که نداند ایرانیان در 
خیابان ها و بویژه جاده ها مشغول 
سالخی و کشتار جمعی یکدیگر 

هستند. 
بیش از بیست ســال است که 
مردم این کشــتار را با گوشت و 
پوست و خون تجربه کرده اند. در 
بیست سال گذشته حدود 4۰۰ 
هزار نفــر در تصادفات رانندگی 
کشته شده اند )بیش از سه برابر 
کشته های ایرانی جنگ ایران و 

عراق(.
اکثــر ایرانیــان راه حل هــای 
جلوگیری از آن را نیز می دانند: 

بهبود کیفیــت خودروها، معابر 
شهری، عالئم و جاده ها و تغییر 

فرهنگ و عادات رانندگی. 
در این موضوع هم شهروندان و 
هم دولت سرزنش می شده اند. 
اما چرا کشتار ســالی میان 1۵ 
تا 2۰ هزار نفر و مجروح شــدن 
ســاالنه 2۰۰ تــا 2۵۰ هزار نفر 
ادامــه دارد و اقدامی برای توقف 

آن انجام نمی شود؟ 
تنها برای مقایسه می توان ذکر 
کرد کــه در ایــاالت متحده با 
حدود 26۰ میلیون خودرو )1۵ 
برابر ایران با 17 میلیون خودرو( 
و ســفرهای طوالنی تر روزمره 
جاده ای  تصادفات  کشــته های 
ساالنه حدود 3۰ هزار نفر است و 

آمارهای کشته شدگان نیز مدام 
در حال کاهش بوده اند.

•
خــانواده محوری یا 

دولت محوری؟
راه حل همیشگی جریان چپ و 
اسالمگرا برای همه ی مشکالت 
دولت اســت در حالی که دولت 
)حداقل در دنیای غیر دمکراتیک 
و بســته( همیشــه بخشی از 
مشکل اســت و نه بخشی از راه 
حل. مشکل کشتار در جاده ها و 
خیابان های ایران نیز با احاله  آن 
به دولت و حکومت موجود حل 
نمی شود. بهترین کاری که دولت 
باالخــص در حــوزه  عادت های 
درست رانندگی می تواند بکند 
این است که این موضوع را رها 
کرده و به خانواده ها واگذار کند. 

روزی تک تــک خانواده ها باید 
دســت باال زده و جــان جوانان 
خود و همســایگان و هموطنان 
خــود را نجات دهنــد. در این 
میان برخــالف دیگر موضوعات 
که حکومت )دستگاه رهبری و 
نهادهای ذیل آن( می تواند مانع 
ایجاد کند حکومت نه انگیزه ای 

دارد و نه می تواند چنین کند.
با وجود اهمیت جاده و خودرو، 
در نهایت راننــده و مهارت ها و 
عادت هــای وی در به ســالمت 
رسیدن به مقصد نقش کلیدی 
دارد. فــرد مســئولی که فرمان 
این سالح مرگبار )خودرو( را در 
دست می گیرد می تواند آن را با 
مسافرانش از جاده های بد عالمت 
و بد ساخته شده و با وجود دهها 
مشکل ســاختاری خود سالح 

برهاند.
•

فرایند یا امتحان؟
تصور قدیمی آن بــود که برای 
رانندگی مسئوالنه باید دفترچه ای 
را خواند و چند ساعتی آموزش 
دید و امتحانــی را گذراند. این 
تصور مربوط اســت به دهه های 
پنجاه و شــصت میالدی. بعد از 
تجربه های گوناگــون و دردناک 
امروز هم پلیس و هم شهروندان 
در جوامع توسعه یافته می دانند 
کــه افراد یک شــبه عادت های 
درست رانندگی را نمی گیرند و 

درونی نمی سازند. 
و  کاری هــا  ریــزه  یادگیــری 
مهارت های "رانندگی مدافعانه" 

)بــا هــدف گریــز از 
تصادف و رعایت حقوق 
دیگران( زمان می برد. 
ایــن زمان بــردن در 
خیابان و بدون نظارت 
می توانــد انجام گیرد 
و با خسارات بسیار به 
برخی تجربیات فردی 
بیانجامــد و در نهایت 
موجود  وضعیــت  به 
یا  شــود  منجر  ایران 
در خانواده و با نظارت 
پدر و مادر و بر اساس 
مقررات روزآمد شده ی 
مبتنی بر تشویق و تنبیه )هر دو( 
انجام شــود که حتما رانندگان 

بهتری را تربیت خواهد کرد.
پس از آموزش مقررات و چگونگی 
راندن خودرو راننده بهتر اســت 
ایــن تجربــه را تحــت نظارت 
چند ســاله ی والدین بیاموزد تا 
حق تقــدم، احتیاط، توقف بجا، 
کاهش سرعت در شرایط بارش 
و شــب، رعایت ســرعت مجاز، 
توجه به مشکالت جاده و صدای 
اتومبیل به تدریج در ناخودآگاه 
وی ته نشین شود. تنها کسانی 
که دلسوز فرد هستند )اعضای 
خانواده( می توانند این کار شاق 
را به انجام برســانند. به همین 
علت رانندگی به همراه والدین به 
بخشی از فرایند آموزشی رانندگی 
در کشورهای غربی تبدیل شده 
است. جوانان باید حداقل یک یا 
دوسال با حضور والدین رانندگی 
کنند تا بتوانند گواهینامه دریافت 

کنند.
•

تنها عامل قابل تغییر در شرایط 
موجود: راننده

در برخورد با رانندگان متخلف، 
رویکرد دولت جمهوری اسالمی 

تنبیهی و نه ترمیمی است: 
توقیف  و  جریمه هــا  افزایــش 
اتومبیل یا اخیرا تعقیب قضایی 
راننده. اینها مشــکل کشتار را 
حل نکرده و نخواهد کرد. چطور 
است دولت با همین اختیارت و 
امکاناتی که دارد )فقدان بودجه 
برای ساخت بزرگراه و عدم امکان 
عملی باال بردن اســتانداردهای 
خودروها( متخلفان را به گذراندن 
دوره های آموزشی وادار و رعایت 
کنندگان مقــررات را با تخفیف 
بیمه تشــویق کنــد. همچنین 
به جای به زیر قالی فرســتادن 
"رانندگــی در حال مســتی" و 
شالق زدن )برخورد ایدئولوژیک 
و دینــی( این گونــه موضوعات 
را حداقل در ســنین 16 تا 19 
سالگی به خانواده ها واگذار کنند 
تا به جوانان خود بیاموزند که با 
درصد مشخصی از الکل در خون 
رانندگی نکنند و اگر مشــروب 
نوشیده اند )که بســیاری از آنها 
چنین می کنند( تاکسی یا اسنپ 
و تپسی )معادل های ایرانی اوبر(

بگیرند یا یکی از آنها در مهمانی 
ننوشــد تا دیگــران را به مقصد 

چرا؟!

برســاند، موضوعاتی که پدران و 
مادران در کشورهای غربی مدام 

به فرزندانشان تذکر می دهند.
غیر از آن چطور است رانندگان را 
هر چند سال یکبار به دوره های 
آموزشی چند ســاعته )با عامل 
تشویقی تخفیف 1۰ درصد بیمه( 
بفرســتند تا هم دانش گذشته 
و مقــررات را مرور کنند و هم با 
مقررات جدید آشــنا شوند. در 
امری بسیار خطیر مثل رانندگی 
که با جان آدمیان ســروکار دارد 
می توان چند ساعتی از وقت آنها 

را برای کاهش خسارات گرفت.
همه می داننــد معاینه فنی در 
ایران جدی گرفته نمی شــود؛ 
رانندگان به شــرایط جوی برای 
رانندگی کم توجه هستند )معلوم 
نیست اطالعات به آنها داده می 
شود یا خیر(؛ وزارت راه در تعمیر 
و نــگاه داری جاده ها همیشــه 
تاخیر دارد؛ و خودروهای داخلی 
با دهها و شاید صدها نقص فنی از 

کارخانه بیرون می آیند. 
اما امید چندانی به بهبود یا تغییر 
این شاخص ها نیز به چشم نمی 
خورد. از رســانه های دولتی نیز 
امیــدی برای اطالع رســانی یا 
آمــوزش عمومی نمــی رود. اما 
عامل انســانی می تواند با لحاظ 
همه  این شرایط تحت نظارت و 
تعلیم خانواده تصمیمات کم خطر 
تری در حین رانندگی اتخاذ کند. 
نهادهای مدنی )اگر فورا تهدید 
محسوب نشده و تعطیل نشود( 
می توانند در این قلمرو فعالیت 

موثری داشته باشند.
•

حتریم خودروهای بی کیفیت
علی رغم فشــار نیروی انتظامی 
اتومبیل  تولید  اســتانداردهای 
تغییر چندانی نکرد. اما در موضوع 
خودرو در همین شرایط موجود 
مــردم می توانند نقش داشــته 
باشند. از زمان تحریم خودروهای 
داخلــی زمان زیادی نگذشــته 
اســت. نخریدن بی کیفیت ترین 
خودروهای داخلــی دولت را به 
تدریج به واگذاری صنعت خودرو 
به بخش خصوصــی واقعی )نه 
یا خصولتی ها(  شــبه دولتی ها 
وادار خواهد کرد. برخی اقدامات 
در اعتــراض بــه خودروهــای 
بی کیفیت انجام شده مثل به دره 
پرتاب کردن توسط یک شهروند 
مشــهدی یا آتش زدن توســط 
یک شــهروند دهلرانی )تابناک 
14 فروردین 1396( نمونه های 
خطرناک و غیر مسئوالنه  این نوع 

اعتراض ها هستند.
•

جاده ها، امیدی به حکومت 
دینی نیست

تــا زمانی کــه نظام فــدرال و 
دمکراتیک و چارچوب های محلی 
اداری حاکــم نشــود، امیدی به 
تغییر وضعیت جاده های محلی 
نیست. با توجه به درگیری دولت 
مرکزی در جنگ های منطقه ای و 
نزدیک به صفر بودن بودجه های 
عمرانی امیدی به صرف هزینه در 
این جاده هــا نمی رود. در صورت 
واگذاری امور حمل و نقل محلی 
بــه دولت های محلی و اســتانی 
منتخب، آنها می توانند سه اقدام 
برای کاهش تصادفات انجام دهند:

1( در جاده های محلی بر حسب 
شرایط محلی نقاطی برای پیامک 
زدن در نظر بگیرند چون رانندگی 
در حال پیامک زدن یکی از علل 

جدی تصادفات رانندگی است؛
2( ساالنه مالیاتی از مردم منطقه 
برای بهبود و ســاخت جاده های 
محلــی بگیرنــد کاری کــه در 
کشــورهای صنعتی در جریان 
بوده اســت؛ مردم وقتی ببینند 
دولت مرکزی )و فســاد و اتالف 
آن( در کار نیست و مالیات آنها 
صرف کارهای عام المنفعه  محلی 
می شود با رغبت بیشتری مالیات 

خواهند پرداخت؛ و
3( دولت های محلی می توانند 
برای  اســتانداردهای مشخصی 
خودروها با همکاری شرکت های 
تا  کنند  وضــع  خودروســازی 
خودروها ایمن تر و قابل اتکا تر 

باشند.
اما جاده های محلــی و راه حل 
محلی )در عین ضرورت( مشکل 
ملــی را حل نمی کنــد. تقریبا 
همه می دانند که طول و عرض 
بزرگراه های درون و برون شهری 
ایران با میزان اتومبیل ها و سفرها 
)میلیون ها فقــط در ایام نوروز( 
همنوایی ندارد. ایران نیازمند یک 
سیســتم بزرگراهی سراسری و 
میان استانی است. غیر از دولت 
مرکزی نهادی نمی تواند چنین 
سیستمی را ساخته و نگاهداری 
کند. اما فعال دولت مرکزی نه می 
خواهد و نه می تواند چنین کاری 

را انجام دهد.

•
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ایـــران... آماده شوید!
ا  برای ادامه تحصیل وموفقیت در بازار کار

انگلیسی بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی

     روزانه و شبانه:     متام وقت یا نیمه وقت  نه

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

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

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

d’études professionnels
نامنویسی کالس های روزانه:

Inscriptions pour le jour:  
les 15, 23, 30 mars et le 6 avril 2017     de : 9:00 à 11:15 

Session: le 27 mars au 30 juin 2017
نامنویسی کالس های شبـانه:

Inscriptions pour le soir:
les 14, 21 et 30 mars, les 5 et 11 avril 2017    de 17:00 à 19:15

Session: le 3 avril au 15 juin 2017
نامنویسی کالس های انگلیسی دبیرستان:

Inscriptions pour le secondaire anglais:  
les 17, 22 et 29 mars 2017    de 9:00 à 11:15

Session : le 27 mars au 30 juin 2017

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

���������

����

Metro  
Cote-Vertu

950 Fraser  
Ville St. Laurent, Quebec

H4M 1Z6

Pour le secondaire
2405 Place Lafortune O.
Ville St. Laurent,Quebec

H4M 1A7

حمله آمریکا، سیاست ایران؟ ...   << ادامه از صفحه: 12

www.paivand.ca
یکم و 

پانزدهم 

ماه 

را بر روی 

سایت بخوانید 

مســائل اصلی و ســناریوهای 
پیش روی ایران در ســال آینده 
با انجــام پژوهش »آینده پژوهی 
ایران 1396« مشــخص شدند. 
بر این اســاس، ســه مســئله 
»ضرورت اصالحات ســاختاری 
اقتصادی«، »بحران تامین آب« و 
»بیکاری« در صدر مسائل اصلی 
و سناریوهای پیش روی ایران در 

سال 1396 قرار گرفته اند.
در ایــن پژوهش کــه از مهرماه 
بــا حمایــت  و  ســال 139۵ 
استراتژیک  بررســی های  مرکز 
ریاست جمهوری آغاز شد، مسائل 
ایران در سال 1396 با بهره گیری 
از هفت مسیر شناسایی و با نظر 

خبرگان اولویت بندی شد.
در نهایت 1۰۰ مســئله ایران به 
ترتیب اولویت به شرح زیر اعالم 

شده است:
1. ضرورت اصالحات ساختاری 

اقتصادی
2. بحران تامین آب

3. بیکاری
4. فساد سیستمی

۵. ناامیدی درباره آینده
6. ســرمایه اجتماعی و اعتماد 

عمومی
7. بحران ریزگردها

8. پیامدهای بحران آب
9. فقر و نابرابری

1۰. رکود / رونق اقتصادی
11. بی تفاوتی اجتماعی

اقتصادی  ســرمایه  گذاری   .12
داخلی و خارجی

13. ناکارایی های نظام قضایی
14. اخالق عمومی

1۵. بحران آلودگی هوا
16. امنیت روانی و اجتماعی

17. انتخابات 1396
18. اختــالف نظرهــای کالن 

حاکمیتی
19. حقوق اساسی و شهروندی

2۰. کارکردهای اجتماعی فضای 
مجازی

21. بحران بانک ها
22. قضاوت افکار عمومی درباره 

عملکرد حاکمیت
23. پایداری برجام

24. نزاع های سیاسی جریان های 
قدرت

2۵. مسائل صداوسیما
26. قاچــاق و فربگــی اقتصاد 

زیرزمینی
27. تخریب تنوع زیستی، مسائل 
زیســتی  گونه های  و  جنگل ها 

جانوری

28. امنیت نرم
29. مسائل سالمت روان

3۰. بی توجهــی بــه پایــداری 
زیست محیطی

31. تخریب منابع خاک
32. مشــکالت سالمت ناشی از 

آلودگی های گوناگون
33. نزاع های آب بر ســر انتقال 
آب در داخل ایران و با کشورهای 

همسایه
34. اختالفــات درون حاکمیتی 

درباره مسائل فرهنگ
3۵. فساد و تقلب علمی

36. پیامد های تغییرات اقلیمی 
برای ایران

37. سوء مصرف مواد
38. ضرورت بهــره وری انرژی و 

توجه به انرژی های نو
39. آلودگی های آب

4۰. چالش های نظام سالمت
41. امنیت نظامی

42. کاالیی شدن علم و به محاق 
رفتن عدالت آموزشی

43. تحــوالت اجتماعی آموزش 
عالی

44. بازار جهانی انرژی
4۵. تمرکزگرایی در تهران

46. تعدد نهادهای سیاست گذار 
و مجــری در حوزه علم، دانش و 

آموزش
47. قطبی شدگی جامعه
48. طرح تحول سالمت

49. ناکارآمدی مدیریت بازیافت و 
مسائل ناشی از انبوه زباله ها

۵۰. مشــکالت سالمت ناشی از 
سبک زندگی جدید

۵1. سیاست های خصوصی  سازی 
و پیامدهای آن

توســعه  چالش هــای   .۵2
گردشگری

۵3. چالش های مراجعان سالمت 
و بیماران

۵4. حاشیه نشینی شهری
۵۵. برنامه ششم توسعه

۵6. مسائل دارو
۵7. تورم

۵8. مسائل ازدواج
۵9. بحران کنش جمعی در حوزه 

محیط زیست
6۰. مسائل معلمان

61. بحران  اداره کالن شهرها
62. سیاســت خارجــی دولت 

ایاالت متحده امریکا
63. بودجه دولت

64. مرکزگریــزی از الگوهــای 
هنجاری رسمی

6۵. پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ

66. چالش هــای رابطه 
علمی ایران با جهان

67. ضرورت توسعه نوآوری و 
فعالیت های دانش بنیان

بدهی های  باالی  68. حجم 
دولت

69. حرکت به سمت پیری 
جمعیت

7۰. مسائل دانش آموزان
71. فقدان سواد رسانه ای

72. تقابل ایران و عربستان 
سعودی

73. بحــران صندوق هــای 
بازنشستگی
74. اعتراض ها

7۵. چالش های قومی
76. نزاع های هویتی

77. تغییر الگوی خانواده
78. رکود مسکن

79. تغییر الگوی بیماری و شیوع 
بیماری های مزمن

8۰. گسترش افشــاگری و درز 
اطالعات

81. مشکالت زیرساختی ناوگان 
حمل و نقل

82. مناقشات حقوق زنان
83. گســترش ریســک پذیری 

جنسی
84. نقش آفرینــی منطقــه ای 

روسیه
8۵. تحوالت دینداری ایرانیان

86. مسائل نسلی
87. توسعه انفجاری بازار فناوری 

اطالعات
88. مخاطرات امنیتی گروه های 

تکفیری
89. تغییر ترجیحــات مردم در 

حوزه سالمت
9۰. جایگاه مرجعیت دینی

91. مسائل دانشگاه آزاد
92. مسائل شبکه های ماهواره ای

93. ســهم کشــاورزی در رشد 
تولید ناخالص داخلی

94. ضرورت نوسازی شهری
مشــکالت  برمالشــدن   .9۵
برای  عالی  آموزش  ســاختاری 

افکار عمومی
مناطق کردنشین  96. تحوالت 

کشورهای منطقه
97. بهره برداری از شــبکه ملی 

اطالعات
98. سرنوشت سوریه

99. تقابل کسب وکارهای نوپا و 
سنتی

اختالفــات  گســترش   .1۰۰
میان فرهنگی در سطح جهان

•

مسئلــه 

100

•
۵. حــزب جمهوریخواه امریکا و 
پایگاه اجتماعی و سیاسی ترامپ 
در این حزب بســیار ضدروسیه 
و پوتین اســت. جمهوریخواهان 
درکنگره از ترامــپ توقع تقابل 
بیشــتری در مقابــل پوتین و 
داشته اند.  او  سیاســت خارجی 
بدون شــک این عملیات نظامی 
پاسخی به این توقعات بوده است. 
پیش از حمله نظامی به سوریه، 
امریکاییان به روسیه اطالع داده 
و  ر وس ها هم دولت بشار را مطلع 
نمــوده بودند.  ر وس ها از هرگونه 
چالشــی در مقابــل این عمل 
پرهیز نموده و حتی موشک های 
اس 4۰۰ خــودرا خنثــی کرده 
بودنــد. امریکاییــان هم هرگز 
با  ر وس ها درون  نمی خواسته اند 

سوریه وارد چالش شوند.
•

6. ترامپ به  ر وس ها نشان داد که 
اگر چه مایل است در خاورمیانه با 
آنها همکاری کند اما نهایتا امریکا 
می خواهد استراتژی قدرت برتر 

در این منطقه را دنبال کند. 
دولــت ترامــپ بــا دولت های 
استبدادی منطقه هم پیمان شده 
و مایل اســت استراتژی در نظر 
گرفتن منافع آنها را برروســیه 
تحمیــل کند. دولــت ترامپ و 
پوتین در ابتدا از ماندن بشــار بر 
قدرت حمایت می کردند. حمله 
شیمیایی در »ادلب« راه را برای 
فشــار برروی ترامپ در راستای 

رفتن بشار باز کرده است. دولت 
ترامپ هنوز سیاست مدونی در 
این رابطه اعالم نکرده است، اما 
پیام های مختلف از طریق نیکی 
هیلی، مك مستر و حتی تیلرسون 
نشان می دهد که رفتن بشار دارد 
بعنوان یك استراتژی سیاسی در 
دولت ترامپ مطرح می شود. این 
استراتژی در بین کشورهای عربی 
خاورمیانه و ترکیه مورد حمایت 

بوده است.
•

روســیه  و  امریــکا  هــردو   .7
نمی خواهند که راه را برای مقابله 
با یکدیگر در خاورمیانه باز کنند. 
روســیه هرگز نمی تواند هزینه 
چنین مقابلــه ای را تقبل کند. 
تحریم های بیشتر اروپا و امریکا بر 
روی روسیه در صورت  چالش های 
سیاســی پوتین، رمق اقتصادی 

کاملی از سوریه خواهد گرفت.
•

8. گفته می شود پوتین و سازمان 
جاسوسی روسیه مدارک زیادی 
از ترامپ و سفرهای او به روسیه 
ترامــپ هرگز  کرده اند.  تهیــه 
نمی خواهد این مــدارک روزی 
بعنوان بلك میل استفاده شوند. در 
صورت روشدن این مدارک، دولت 
با  چالش های شــخصی  ترامپ 
دیگری در صحنه سیاست امریکا 

مواجه می شود.
•

9. اســراییل در روابــط خود با 
بزرگی  ســرمایه گذاری  روسیه 

کرده است. 

شناسایی »قدس غربی« بعنوان 
پایتخت اسراییل از طرف روسیه 
نتیجه این سرمایه گذاری هاست. 

تقابل روسیه و امریکا در خاورمیانه 
به منافع اسراییل زیان خواهد زد. 
ترامپ و نتانیاهو از این چالش ها  

کامال مطلع هستند.
•

1۰ . امکان کنــار آمدن امریکا 
و روســیه در خاورمیانه بســیار 

باالست. 
در مورد سوریه، ترامپ و پوتین 
بدون شــک کنــار خواهند آمد. 
پوتین راهی به جز کنار آمدن با 
امریکا ندارد. مشکالت اقتصادی 
روسیه مانع ورود روسیه در جنگ 

سرد دیگری با امریکاست.
•

11. ایران می بایست از هرگونه رو 
در رویی با امریکا در منطقه پرهیز 
مردان سیاســت خارجی  کند. 
کشور از دو چیز می بایست بهر 
قیمتی پرهیز کنند. اول، اعتماد 
به روسیه و پوتین است. پوتین 
متحد قابل اعتمادی برای ایران 
نیست و منافعش اقتضا می کند 
که با امریکا کنار بیاید. دوم، ایران 
می بایست از به چالش کشیدن 
امریکا در ســوریه کامال پرهیز 
کند. در امریکا و منطقه بسیاری 
منتظر چنین فرصتی برای چالش 
نظامی و تحریمی ایران هستند. 
محافظه کاران درون کشــور نیز 
چنین چالشــی را با آغوش باز 

پذیرا خواهند بود.
•
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دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
TITULAIRE D’UN PERMIS 
DU QUÉBEC

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

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

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

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

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

آژانس مسافرتی

فرناز معتمدی
Maison de Voyages

اینک با 24 سال جتربه کاری!

ایـــران...

بدترین نوع بیســوادی، بیسواد سیاسی 
است، بیسواد سیاسی کور و کر است، درک 
سیاســی ندارد و نمی داند که هزینه های 
زندگی از قبیل قیمت نان، مسکن، دارو و 
درمان همگی وابسته به تصمیمات سیاسی 

هستند.
او حتی به جهالت سیاسی خود افتخار کرده، 

سینه جلو می اندازد و می گوید که:

"از سیاست بیزار است".
چنین آدم ســبک  مغــزی نمی فهمد که 
بی توجهی به سیاست است که زنــــان 
خــیابانــی  کــودکان  و  فــاحــشه 
می سازد، قتــل و غــارت را زیاد می کند 
و از همــه بدتر بر فســاد صاحبان قدرت 

می افزاید.

آمار بی سوادی زنان، مشکل وسیع و نگران 
کننده جامعه ایران

»مریم« 1۰ ســاله اســت و هر 
روز دســت فروشــی می کند. از 
اطراف تهران به همــراه برادران  
و مادرش به مســیرهای پر رفت 
و آمد می رود تــا همان طور که 
خودش می گوید، از راه دســت 
فروشی بتواند به تامین معیشت 
خانواده اش کمک کند؛ دختری 
که وقتی اسم مدرسه را می برد، 
اما  می شــود.  ذوق زده  صدایش 
انگار ادامه تحصیل و بازگشت به 
مدرسه برای او به یک آرزو تبدیل 

شده است: 
»دوست دارم به مدرسه برم. دو 
سال هم رفتم اما فکر نکنم دیگه 
بشه چون باید کار کنم تا بتونم 
خرج عروسی برادرم رو دربیارم. 
دلم می خواد وقتی بزرگ شدم، 
معلم بشــم. اما شناسنامه ندارم 
و خانواده م  نتونســتن من رو در 
مدرسه ثبت نام کنن. هر روز هم با 
داداش هام می ریم سر کار. فال و 
گل می فروشیم که داداش بزرگم 
زودتر بتونه عروسی کنه. تازه منم 
بخوام عروس بشم، بازم باید کار 
کنم. اصال وقت هم نمی شه بریم 

مدرسه.«
به تازگی »علی باقرزاده«، رییس 
سازمان نهضت سوادآموزی اعالم 
کرده بی ســوادی در زنان ایران 
شایع تر از مردان است و در سال 
139۵ از 48۰ هزار نفری که در 
این ســازمان ثبت نامه کرده اند، 
36۰ هــزار نفر، یعنــی تقریبا 

77درصد آن ها زن هستند.
هم چنین طبــق »اطلس وضع 
زنان کشور« که معاونت امور زنان 
و خانواده ریاست جمهوری ایران 
منتشر کرده، وضعیت بی سوادی 
میان زنان و دختران، به ویژه در 
4۰ شهر ایران نگران کننده است.

شــهرهای جنوبی ایران در صدر 
فهرســت بی ســوادی دختران 
هستند و سیستان و بلوچستان 
با 11 شهر رتبه نخست را دارد. 
و  آذربایجان غربی  خوزســتان، 
شرقی در رده های بعدی هستند. 
خوزســتان از جمله پنج استانی 
اســت که با 9۰ هــزار کودک 
بازمانده از تحصیــل که قبل از 
18 ســالگی تحصیــل را کنار 
گذاشــته اند، بیش ترین فراوانی 
بازماندگــی از تحصیل را دارد به 

طوری که ترک تحصیل دختران 
در غرب این استان و 
شهرهای مرزی ایران 
و عراق هشدار دهنده 

عنوان شده است.
ازدواج هــای  فقــر، 
زودهنگام، مســایل 
نبــود  عقیدتــی، 
زیاد  فاصله  مدرسه، 

مدرسه تا خانه، مشارکت کودکان 
در اقتصاد خانوده، مهاجرت های 
فصلی و نداشــتن شناسنامه و 
مشــکالت فرهنگی عمده ترین 
دالیل ترک تحصیل یا بازماندن 

دختران از سوادآموزی است.
تنها در ســال 1394، 37هزار و 
117 دختر کم تر از 1۵ سال با 
مردان در سنین مختلف ازدواج 
کرده اند و یک هزار و 249 دختر 
در همین ســن از شوهران خود 

جدا شده اند. 
ازدواج زودهنــگام دختــران از 
اســت  جهانی  معضالت  جمله 
و طبق گــزارش »بنیاد جهانی 
نجات کودکان«، هر هفت ثانیه 
یک دختر زیر 1۵ ســال در دنیا 
ازدواج می کند؛ یعنی هر ســال 

4.۵ میلیون کودک. 
ازدواج های  از  بســیاری  البتــه 
کودکان نیز ثبت نمی شــوند یا 
در فرآینــدی غیرقانونــی اتفاق 
مــی افتند؛ مثــل دخترانی که 
وجه المعامله قــرار می گیرند یا 

فروخته می شوند.
اختالط جنسیتی هم یک مشکل 

مهم دیگر است. 
یک دهیار روســتایی در استان 
خوزســتان به ســایت »صدای 
بامداد« گفته اســت ۵۰ درصد 
پســرها و تقریبا همه دختران از 
کالس پنجــم ابتدایی به بعد در 
آن روستا ترک تحصیل می کنند؛ 
زیرا مدرســه راهنمایی ندارد و 
مدارس روســتاهای اطراف نیز 
مختلط هستند: »این جا روستا 
است؛ بد می دانند دختر کنار پسر 

درس بخواند.«
همان اتفاقی کــه برای کودکان 
ســراوان در اســتان سیستان و 

بلوچستان افتاده است. 
بــه گفتــه »هدایت اللــه میر 
مرادزهی«، نماینده مردم سراوان 
در مجلس شورای اسالمی، علت 

اصلی ترک تحصیل دختران در 
آن منطقــه همین 
کمبود مدرسه است. 
در نمونــه ای دیگر، 
شهر هویزه در استان 
اصــال  خوزســتان 
ندارد و  دبیرســتان 
این  در 4۰ روستای 
منطقه نیز مدرســه 

دخترانه ای نیست.
نکته قابــل توجه این که بخش 
عمده کودکان بازمانده از تحصیل 
در مناطــق روســتایی، مرزی و 
دو زبانه زندگی می کنند. مساله 
دو زبانه بــودن کودک از جمله 
تحصیل  ترک  عوامل  مهم ترین 
بسیاری از آن ها است. نبود امکان 
تحصیل به زبان مادری، به ویژه 
در مناطق محروم تر باعث می شود 
آن ها هنگام ورود به مدرســه با 
دنیایــی مواجه شــوند که هیچ 
آشــنایی با آن ندارند؛ اعتماد به 
نفس شــان را از دست می دهند، 
از دیگر شاگردان که حداقلی از 
زبان فارسی را می دانند، عقب می 
افتند و در نهایت تحصیل را کنار 

می گذارند.
»شــاهد علوی«، روزنامه نگار و 
پژوهش گر این حوزه در این باره 

به »ایران وایر« توضیح می دهد: 
»ارزیابی دالیل و زمینه های نرخ 
باالی ترک تحصیل دانش آموزان 
به ویژه پس از پایان دوره ابتدایی 
یا در میانه دوره متوســطه اول 
در شــمال غرب، جنوب غرب و 
جنوب شرق کشور بدون توجه 
به مســاله زبان نظام آموزشی و 
تفاوت آن با زبان مادری کودکان 
در این مناطق ممکن نخواهد بود. 
کودک عرب، ترک، کرد و بلوچ با 
ورود به مدرسه، به اجبار و بدون 
هیچ پیش زمینه آموزشی باید به 
زبانی که متفاوت از زبان مادریش 
است، سواد بیاموزد. این کودکان 
ناچار هستند با کتاب ها و محتوای 
آموزشــی که برای سوادآموزی 
طراحی شــده اند، زبــان آموزی 
کنند که قاعدتا تجربه ای دردناک 

و دشوار است.«
ایــن روزنامه نگار کــه زمانی در 
می کرده،  تدریس  ایران  مدارس 
توضیح می دهد که ضربه عاطفی 
ناشــی از رویارویی اولیه با زبان 

متفــاوت از زبان مــادری برای 
عالمت های  و  حــروف  آموزش 
ناآشــنا و با محتوای آموزشــی 
نامتناســب با نیاز کودک، یعنی 
سوادآموزی به جای زبان آموزی 
اثرات نامطلوبی بر توان یادگیری 
و انگیزه کــودک برای یادگیری 

می گذارد.
مهاجران هم یک گروه مهم دیگر 

در میان بی سوادان هستند. 
رییس نهضت ســوادآموزی در 
آذر ماه 139۵ خبر داده بود 6۰ 
درصد اتباع خارجی ایران بی سواد 
هســتند. مهم ترین گروه از این 
مهاجران را افغانستانی ها تشکیل 
می دهند که به دلیل مشکالت 
مدارک، کودکان شــان نسل در 
نســل از تحصیل در ایــران باز 

می مانند.
باال بودن آمار بی سوادی، به ویژه 
برای دختران تنها به استان های 
جنوبی یا مرزی اختصاص ندارد. 
در تهران، دختران بســیاری از 
تحصیــل باز می ماننــد. برخی 
پژوهش هــا نشــان می دهنــد 
دختران محله »هرندی« تهران 

بــه دلیل فقــر و آســیب های 
اجتماعی از حق تحصیل محروم 
می شــوند. خانواده ها می گویند 
ممکن است دختران شان از سوی 
کارتن خواب ها و افراد معتاد آزار 
ببینند و برای همین از فرستادن 
آن هــا به مدرســه خــودداری 

می کنند.
یکی از دختران این محله چندی 
پیش به خبرگزاری »آنا« گفته 
بود: »یکی از این معتادان چند روز 
پیش دنبال یکی از دوستانم راه 
افتاده بود. بی چاره دوستم وقتی 
رسید مدرســه، تا چند ساعت 
حالش بد بود و از استرسی که به 

او وارد شده بود، گریه می کرد.«
زنی هم که در آن محله زندگی 
می کرد، در تایید صحبت های آن 

دختر گفته بود: 
»در این محل ما جرات نداریم که 
صبح زود یا با تاریک شدن هوا از 
خانه خارج شویم. به همین خاطر 
صبح های زود شوهرم دخترانم را 
به مدرسه می رساند. صبح که از 
خانه خارج می شویم، معتادان را 
می بینیم که با وضعیت نامناسب 

جلوی منزل مان خوابیده اند. خانم 
جان! شما باشــی، نمی ترسی؟ 
موقعــی کــه مدرســه تعطیل 
می شــود، خودم به دنبال شــان 
می آیم. جرات ندارم که به آن ها 
اجازه دهــم تنهایی بــه منزل 

برگردند.«
روزنامه »گاردین« در سال 2۰1۵ 
گزارش داده بــود نزدیک به دو 
سوم بی سوادان بزرگ سال جهان 

را زنان تشکیل می دهند. 
الگوی ایران هم این طوری است. 
بر اســاس این گزارش، از 781 
میلیون نفر بی ســواد بزرگ سال 
باالی 1۵ ســال، 496 میلیون 
نفر زن هستند. اگرچه نرخ سواد 
در جهان بهبــود یافته اما طبق 
تحقیقات، افراد مسن  که تحصیل 
را از دســت داده انــد، در دوران 
جوانی از حمایت های الزم برای 
داشــتن آینده ای بهتر برخوردار 
نبوده اند. قصه زندگی مریم هم از 

همین جا شروع شده است.
•

»دو سوم 
بی سوادان 

بزرگ سال جهان 
را زنان تشکیل 

می دهند!« 
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خبـــــر ... 

جشنواره فیلم کن: ماه می 
»وقت ناهار« و »حیوان« از ایران در کن 

در جشــنواره فیلم کن امســال 
18 فیلم برای کسب نخل طال با 

یکدیگر رقابت می کنند. 
در مجموع 193۰ فیلم برای این 

رقابتها ثبت شده بود.
این رویداد هنری بین 17 تا 28 
ماه مه در شهر کن فرانسه میزبان 

هنرمندان و چهره های سرشناس 
عالم سینما خواهد بود و پس از 
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 
و در گرماگرم تحوالت سیاســی 
در جهــان فرصتی اســت برای 
تغییر حال و هوا، همانطور که پی 
یر لســکور، رئیس جشنواره کن 

گفت: 
»قصد داریم تا این جشنواره حال 
و هوای موجــود را تغییر دهد و 
فرصتی باشــد که فقط در مورد 
سینما حرف بزنیم، نه چیز دیگر. 
با این همه از آنجایی که سینما 
بازتاب تحوالت جهان اســت ما 
آشــکارا درباره آنچــه در جهان 
در حال رخ دادن اســت حرف 
خواهیم زد. از جمله سیاست و 
مسائلی که نه فقط برای فرانسه 

بلکه کل جهان جالب است.«
از مهمترین فیلم های حاضر در 
هفتادمین جشنواره کن می توان 
به فریب خوردگان از سوفیا کاپوال، 
کرد.  اشاره  آمریکایی  کارگردان 
میشل هانکه، فیلم ساز اتریشی 
هم با فیلم »پایان خوش« قدم بر 
فرش قرمز جشنواره کن خواهد 
گذاشت. ژاک دوایون، فیلم ساز 
فرانسوی هم با فیلم رودن بخت 

خود را می آزماید.
دو فیلم کوتاه از ایران هم در این 
جشــنواره حضور دارند؛ »وقت 
نهار« بــه کارگردانــی علیرضا 
قاسمی در بخش فیلم های کوتاه 
و »حیوان« به کارگردانی بهمن 
و بهــرام ارک در بخش ســینه 

فونداسیون.

آمریکا بزرگترین مبب غیرهسته ای خود را در 
افغانستان علیه داعش استفاده کرد

13 آوریــل: وزارت دفاع ایاالت 
نیروهای  کــرد  اعــالم  متحده 
از  افغانســتان  در  آمریکایــی 
بزرگتریــن بمب غیرهســته ای 
ارتش برای هدف قرار دادن یکی 
از مواضع گروه افراطی موسوم به 
دولت اســالمی )داعش( در آن 

کشور استفاده کرده اند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل 
از آدام اســتامپ از سخنگویان 
پنتاگون نوشــت، این نخستین 
باری اســت کــه از ایــن بمب 
قدرتمند، با عنــوان جی بی یو 

GBU( 43-43( کــه حاوی 11 
تن مواد منفجره اســت، در یک 

عملیات نظامی استفاده می شود.
به گفته آقای استامپ، این بمب 
بر شبکه ای از غارها در ولسوالی 
»اچین« در والیت ننگرهار و در 
نزدیکی مرز مشترک با پاکستان، 
که اعتقاد بر آن است پیکارجویان 
داعش در آنها فعالیت داشــتند، 

ریخته شده است. 
به گفته ژنرال جان نیکلســون 
نیروهــای آمریکا در  فرمانــده 
افغانســتان، این حمله برای به 

حداقل رساندن میزان خطر علیه 
نیروهای افغان و آمریکایی که در 
منطقه فعال هستند، و همچنین 
داعشی ها  تلفات  حداکثر کردن 
و تخریب تاسیســات آن گروه، 

طراحی شد.
وزارت دفاع آمریکا اوایل سال های 
2۰۰۰ میــالدی ایــن بمب را 
ساخت و یک روند حقوقی رسمی 
را برای توجیه قانونی بکارگیری 

آن در عملیات نظامی طی کرد.

تلفن ها و رسانه های اجتماعی قدرت را از 
کمپانی گرفته و به مشتری ها داده اند

هشــدار به شــرکت های عظیم 
آمریکایــی: حواس تــان را جمع 
کنید، چرا کــه مصرف کنندگان 
مجهز به تلفن های هوشــمند و 
دوربیــن ویدئویی همه جا مراقب 

شما هستند.
خبرگــزاری  در  کــه  مطلبــی 
می  منتشر شده،  آسوشیتدپرس 
گوید بــا آنچه به تازگــی درباره 
برخورد کارکنان شرکت هواپیمایی 
یونایتد با یک مســافر شده، دیگر 
تلفن های هوشمند و رسانه های 
اجتماعی قدرت را از شــرکت ها 

گرفته و به مشتری ها داده اند.
ویدئوی کشــیدن مسافر شرکت 
هوایی یونایتــد در آمریکا بر کف 
هواپیما و خروج به زور او از پرواز، 
تنها آخرین نمونه از این بدرفتاری 

در عصر رسانه های اجتماعی است.
در مــاه فوریه نیز شــرکت های 
دیگری به همین وضع دچار شدند؛ 
یک راننده اوبر ویدئویی از تراویس 
کاالنیک از مدیران اوبر را در حالی 
که دارد با او بحث می کند پخش 
کرد، و مشتری کامکست تصویری 
از یــک تکنســین این شــرکت 
مخابراتــی را پخش کرد که روی 

کاناپه او خوابش برده بود. 
کمپانی فدکس نیز مجبور شــد 
معذرت خواهی کند چرا که فیلم 
یکی از مشــتری ها نشان می داد 
راننده این شرکت جعبه ای را که 
مشخص بود حاوی مانیتور است 

بی محابا در محل پرت می کند.
تنهــا کمی پیــش از این صدای 
چنین وقایعی به جایی نمی رسید 

و حتی به رسانه های محلی نیز راه 
نمیافت اما امروز با وجود تلفن های 
هوشــمند و دوربین هایی که دم 
دست است همه چیز روی رسانه 
های اجتماعی برمال می شود و به 
آسوشیتدپرس  خبرگزاری  گفته 
قدرت را در دســت مشتری قرار 
داده و گذشته اســت دورانی که 
کمپانی ها شــکایت ها را به زیر 

فرش جارو می کردند.
کمپانی ها نمی توانند اشتباهات 
شــرم آور خود را بــه طور کامل 
حذف کنند اما می توانند آنها را به 
حداقل برسانند. این کار با آموزش 
شروع می شود چرا که کارمندان 
باید وقتی وضع غیرعادی می شود 
بدانند که چطور باید واکنش نشان 

دهند.
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کافه خـاطرات    <<<  مهمان: محمد صدیق
جوامــع بشــری همــواره در 
جستجوی ابزاری برای شناخت 
و تعریف هویت خود می باشند 
که خاطرات مشترک اعضاء آنها 
یکی از این ابزارها است. با توجه 
بــه روابط دو جانبــه خاطرات 

فردی و جمعی، تبادل بین آنها 
یکی از راه هــای بوجود آوردن 
خاطرات مشــترک و نگهداری 
از آن اســت. خاطرات مشترک 
در تبییــن و تداوم هویت نقش 

اساســی دارنــد و این نقش در 
جوامع پویا و بخصوص مهاجر از 
اهمیت بسزایی بر خورداراست و 
میتواند شکاف بین نسل ها را پر 
کند و ضامن هویتی مداوم و پویا 

باشد.

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: 21۰ خیابان سنت ژاک )الشین(              تلفن:    1۵۰9-366-۵14   و   ۵14-247-1732

Nouvelle Administration

lessottises.com 1777 rue Centre

Montréal, QC  H3K 1H8

T.  514 303.2345

MENU MIDI À 14,95 $

CHOIX DE 7 ASSIETTES 
SOUPE / SALADE + THÉ / CAFÉ

Formule 5 @ 7 Lounge
DJ sur place tous les vendredis 

Réservation de groupe disponible

les_sottises

lessottisesmtl

محمد صدیق در ســال 1931 
م، در خرم آباد لرستان زاده شد. 
وی از هفت ســالگی با تشویق 
پدربزرگ مادریش به نقاشــی 
و خطاطــی گرایش یافت. او در 
تمــام دوران ابتدائی به آموزش 
نقاشی توجه خاصی داشت. وی 
دوران دبیرستان را در انستیتوی 
صنعتی که آلمانی ها در اصفهان 
تاسیس کرده بودند و خیلی از 
استادان آن آلمانی بودند و رشته 
هنری های تزئینی را که استاد 
بهادری مسئولیت آن را داشت، به 

پایان رساند. 
دانشکده  التحصیل  فارغ  ایشان 
هنر های زیبا در تهران میباشد 
دانشــگاه  دوران  تمــام  در  و 
هــای هنری،  گردهمآئــی  در 
ادبی، سیاســی سرشناس ترین 
شخصیت های هنری و سیاسی 

بصورت جدی شرکت میکرد. 
توجه آقای صدیق به شعر بیشتر 
بخاطر دوســتی نزدیــک او با 
سهراب سپهری که استاد او در 
دانشکده هنرهای زیبا هم بود و 
نقاشانی چون گریگوریان، تناولی، 
کاتوزیان، سیحون، و حیدریان، 
حمیــدی و زنده یاد ممیز قالب 
های سازنده شخصیت وی بودند.
آقــای صدیق در تعــداد زیادی 
نمایشگاه در تهران شرکت داشت 
و از 19۵۵ در زمینــه گرافیک و 
نوشتار در مجله های نگین دکتر 

عنایت، ســفید و سیاه و روزنامه 
کیهان طراحی ها و نوشتارهای 
تحلیلی و هنری منتشر میکرد. 
در جریان های سیاســی ایران 
و در تــداوم آن کنفدراســیون 
دانشجویان در مونترالغ شرکت 
داشــت. صدیــق و خانــواده از 
نخستین مهاجرین ایرانی به کانادا 
می باشند؛ ایشان در فوریه 1966 

به مونترال آمدند.
آقــای صدیق از بدو ورودشــان 
درکمپانی پارچه »دو می نی ین« 
مونترال بعنوان طراح شروع به کار 
کرد و در آتلیهء خانه اش کارهای 
بــزرگ »اپتیــک«ش را بوجود 
آورد. مســئول گالری »لیبر« به 
دیدن کارهایش به الشــین آمد 
و بالفاصله نمایشــگاهی برای او 
ـ از  در گالری »لیبر« ترتیب دادـ 
آن پس به مدت بیش از ده سال 
گالری لیبر در نمایشــگاه های 

متعددی کارهای اپتیک سفید 
و ســیاه و پــس از آن کارهای 
رنگی صدیــق را در گالری لیبر 
و گالری های دیگر در مونترآل، 
اکسپو  مونترآل،  موزه هنرهای 
67 و نمایشگاه های بین المللی 

شرکت می داد. 
وی نخستین هنرمند کانادائی- 
ایرانی برنده نمایشگاه جشن صد 
ساله تولد کانادا در1967 بود که 
آثارش برای مدت دو ســال در 
تمام ایالت های کانادا به نمایش 
گذارده شــده و در کلکســیون 
سنتنیال میباشد. پس از بحران 
جدائی طلبی در کبک و مهاجرت 
تعداد زیادی از مشتریهایش او نیز 
برای ادامه کار به آمریکا- کشوری 
که صدیق فعالیتهای حرفه ای و 
هنری خود را از آنجا شروع کرده 

بود- مهاجرت کرد. 
آقای فوق لیسانسش را از دانشگاه 
کلمبیــای نیویورک در ســال 
1982 دریافت کرد. وی تا کنون 
نوزده کتاب از اشعار انگلیسی و 
فارسی اش را با ترجمه انگلیسی و 

فرانسوی آنها منتشر کرده است.

چهــارشنبه  12 آوریل 
ساعت 18:30 

Westmount Room 
Westmount Library 
4574 Sherbrook Street W. 
Westmount 

روز کانادا:    فــراخوان
گـــــــــروه همبستگی ایرانیان 

تمامی نهــاد ها وگروه 
هــا ویگایــک ایرانیان 
مونترال را برای همایش 
جشن روز کانادا که در 
نخستین روز ماه جوالی 
برگزار می شودف فرامی 
بــه یاری  تا  خوانیــم 
بخشی  شکوه  یکدیگر 
از فرهنگ شاد ایران را 
شهرهای  های  بالباس 
گوناگون که با دی جی 
ورقص همــراه خواهد 

بود را هرچه با شکوه تر در دید 
جهانیان به نمایش بگذاریم. 

مسیر این همایش که بیش 
از 7۰ کشــور درآن شرکت 
درخیابان  کــرد،  خواهنــد 

سنت کاترین خواهد بود. 
و   بیشــتر  آگاهــی  بــرای 
هماهنگی شــرکت خود ویا 
همایش  دراین  فرزندانتــان 

بزرگ، با ما تماس بگیرید. 
پیشنهادهای  راه  به  چشــم 

سازنده شما هستیم: 
فروتن        ۵1432۵3۰12 
بانوفرشادگهر ۵1494۵۵2۵9
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کلیسای اجنیلی 
فارسی زبان
 مونتریال 
کشیش جالل عادل

دیدگــــاه... 

چرا این همه نفرت و کینه علیه بهاییان؟
مجید محمدی

در ماه های اخیــر نقض حقوق 
شهروندان بهایی در ایران شدت 
امنیتی  مأموران  اســت.  گرفته 
صبح روز دوشــنبه 7 فروردین 
1396 بــا مراجعه به منزل پنج 
اصفهان  ساکن  بهاییی  شهروند 
پــس از تفتیش منــزل، آنان را 

بازداشت کردند.
در بهمن 139۵ شش دانشجوی 
بهایی از دانشــگاه اخراج شدند. 
محل کسب و کار 1۰4 شهروند 
بهایی طی دو روز 12 و 13 آبان 
مــاه 139۵۵ توســط مأموران 
اماکن عمومی بــه دلیل اعتقاد 
صاحبان محل کسب به دیانت 
بهایی پلمب شــد. این رخدادها 

چهار دهه است ادامه دارد. 
چرا ســرکوب بهاییان در ایران 

متوقف نمی شود؟
•

بهاییت، دین ایرانی
زادگاه و مهــد دین بهایی ایران 
اســت و دین بهایی را در دنیا به 
عنوان یک دیــن ایرانی با پیام 
اصلی  زبان  جهانی می شناسند. 
بسیاری از متون مقدس این دین 
فارسی است. این دین بیشترین 
قرابت را با اســالم دارد و نقطٔه 

پرش آن نقد اسالم بوده است. 
بهاییان بیش از یک سده در کنار 
دیگر ایرانیان با صلح زیســته اند 
و هیچــگاه َعَلم جدایی و فاصله 
با دیگر ایرانیان برنیافراشــته اند. 
بهایی شــدن مردمانی از دیگر 
کشــورها نیز نوعی دریچه برای 
آشنایی آنها با فرهنگ و رسم و 
رسوم و اندیشه های ایرانیان بوده 

است.
ایــن عوامــل به جــای آن که 
ایرانیان مســلمان باورمند را به 
بهاییان نسبت به دیگر اهل ادیان 
نزدیک تر سازد، متأسفانه موجب 
دوری آنها از بهاییان شده است. 

علت چیست؟ 
چــرا بهاییــان و دیــن بهایی 
مبغوض ترین افــراد و دین برای 
روحانیــون شــیعه و طرفداران 
آنها بــوده و در چهار دهٔه اخیر 
بیشترین ظلم علیه آنها )در قیاس 
با دیگر ادیان و مذاهب در ایران( 

وارد آمده است؟

مگر بهاییان ایرانی غیر از تمسک 
به دین و آیین خود چه کاری علیه 
دیگر هموطنان خود کرده اند که 
برخی از شیعیان تا این حد علیه 
بهاییان بغــض و کینه دارند که 
قبرستان آنها را تخریب می کنند، 
آنها را از تحصیالت دانشــگاهی 
محروم می ســازند، اموال آنها را 
ضبط و توقیف می کنند، آنها را 
شکنجه می کنند، رهبران آنها را 
به زندان می اندازند، خانه های آنها 
را خراب می کنند، آنها را در ادارات 
دولتی اســتخدام نمی کنند و از 
امکانات و مزایای دولتی محروم 
هســتند، آنها را از حقوق مدنی 
محروم می کنند، بهاییان باورمند 
را صرفًا به دلیل عدم بازگشــت 
از دیــن خود اعدام می کنند و از 
هرگونه جرم و جنایت علیه آنها 

خودداری نمی ورزند؟
•

درون دینی یا برون دینی
در دین بهایی هیچ عنصر ویژه ای 
وجود ندارد کــه در دیگر ادیان 
غایب باشد. شــاکلٔه دین بهایی 
شــبیه دیگر ادیان است )باور به 
امری مقدس، پیــام آور، زندگی 
پس از مرگ، مراسم و آیین هایی 
خاص، تقویم ویژه، دعا و زیارت، 
و دســتورات مذهبی(. این طور 
نیست که در این دین مؤلفه ها و 
عناصری باشد که در دیگر ادیان 
به طور کلی غایب باشد تا موجب 

این همه دشمنی شده باشد. 
همچنین بهاییان هویت خود را 
در نفی و ســلب دیگران تعریف 
نمی کنند و به اعمال خشونت آمیز 
نیز تمسک پیدا نکرده اند تا این 
امــور را مایٔه دشــمنی برخی از 

شیعیان علیه آنها بپنداریم.
البتــه دروغ هــای بزرگی )مثل 
جواز ازدواج با محــارم( به دین 
بهایی نسبت داده شده تا از آنها 
دیوی در جامعٔه ایران بســازند. 
اگر غیرعقالنــی بودن باورها مد 
نظر باشد اصواًل باورهای دینی را 
نمی توان با ترازوی عقل سنجید 
و این مختص دین بهایی یا یهود 
یا اسالم نیســت. در همٔه ادیان 
می توان عناصری یافت که با عقل 
عرفی در تضاد اســت. همچنین 
همــٔه ادیــان کارنامٔه سراســر 

رحمت و انسان دوســتی برجای 
نگذاشــته اند. جالب اســت که 
مسلمانان شیعه احترام هندوها 
بــه حیوانات را مورد تمســخر 
قرار می دهند؛ امــا عبودیت در 
برابر دیگر انســان ها )ولی فقیه 
در اسالم گرایی شیعه( برای آنها 

عادی و حتی ضروری است.
بنابــر این علت خصومت و تنفر 
را نمی توان در آموزه های بهایی 
جســتجو کرد و باید به ســراغ 
عوامل برون دینی )بیرون از دین 
بهایی( برای یافتن علل این تنفر 

و خصومت گشت.
•

احنطاط تاریخی روحانیت 
شیعه

دین بهایی هنگامی عرضه شد که 
روحانیت شیعه در دوران حضیض 
خود پس از دولت صفوی به سر 
می برد. هنگامی کــه یک نهاد 
اجتماعی در ضعیف ترین شرایط 
خود به ســر می برد هــر گونه 
حرکتی را به معنای پایان دوران 
یا تیر خالص خود می گیرد و با 
آن بیشترین مخالفت و دشمنی را 
پیدا می کند. دشمنی و خصومت 
شیعیان ایرانی وفادار به روحانیت 
شیعه و مراجع این دین نسبت به 
دین بهایی )و دیگر ادیان و باورها 
در ایران( ناشی از احساس ضعف 
عمیقی است که در دوران اخیر 

داشته اند.
حتی سیاسی شــدن بخشی از 
روحانیون شیعه و تالششان برای 
کسب قدرت سیاســی ناشی از 
احساس ضعف در پاسخ »دینی« 

به نیازهای زمانه بوده است. 
روحانیــون تصــور می کرده اند 
که با بــه راه انداختن گروه های 
ضد بهایی، ضد مســیحی، ضد 
روشنفکری، ضد سنی یا کسب 
قدرت سیاسی می توانند خود را 
از ذلت نظــری و بحران معنوی 
که در آن درگیر هستند رهایی 

بخشند. 
مشکل روحانیت شیعه در ایران 
مدرن نه رقبای آن بلکه تعالیم و 
آموزه ها و گرایش ها و روش های 
آن اســت. از همیــن جهــت 
سرکوب مخالفان و دگراندیشان 
و دگربــاوران هیــچ کمکی به 

روحانیت شیعه در بسط ایده ها و 
آموزه های خود نکرده است.

•
نـارواداری

روحانیت شــیعه یک نهاد ضد 
تساهل و مداراست. 

تاریخ رفتار روحانیون شــیعه با 
درویشــان و صوفیان ایرانی که 
بیشــترین تســاهل و مدارا را با 
غیرخود داشــته اند، معرف این 

خصوصیت است. 
در دوران قاجار روحانیت قدرت 
این را داشت که شاهان قاجار را 
به کشتار و سرکوب بهاییان وادار 
کند و از همین جهت روحانیون 
بر منابر، به جان شاهان قاجار دعا 

می کردند. 
امــا در دوران پهلوی سیاســت 
رسمی حکومت تساهل و مدارا 
با ادیان بود. یکــی از علل کنار 
نیامدن روحانیون شیعه با رژیم 
پهلــوی همین مــدارای دینی 
حکومت بود؛ تا حدی که بهاییان 
و زرتشتیان و سنیان و یهودیان و 
مسیحیان ایرانی به مدارج باالی 
اداری و آموزشــی و صنعتی در 

کشور ارتقا می یافتند.
•

ضدیت با  نـو
ادیان زرتشتی، مسیحی، یهودی و 
مذهب سنی در ایران به رسمیت 

شناخته شده اند گرچه 
1( شــیعیان باورمنــد و تحت 
معتقدند  روحانیت  آموزه هــای 
که همــٔه پیروان آنهــا به دوزخ 

می روند  و 
2( هــر روزه نهادها و باورمندان 
این ادیان تحت فشارهای رسمی 
و غیررسمی هستند و آزادی های 

مذهبی آنها نقض می شود. 
اما این ادیان بــه دلیل قدیمی 
بودن و قدمتی به اندازه یا بیش 
از دین شیعه، تحمل می شوند اما 

حقوق و آزادی های پیروان آنها به 
اندازٔه حقوق و آزادی های شیعیان 

باورمند به والیت فقیه نیست.
امــا بهاییــان حــق تحصیل و 
زندگی و شغل و مسکن و حتی 
قبرستان ندارند؛ چون این دین 
قرن نوزدهمی است. از این جهت 
این دشمنی را تا حدی می توان 
به متاخر بودن این دین نســبت 
داد گویی کــه هر دین جدیدی 
»نادرســت تر« و »کفرآلودتر« از 
ادیان قدیمی تر است و باید بیشتر 

نسبت بدان دشمنی ورزید.
ادعای  عمــاًل  بهایــی  دیــن 
خاتمیت دین اســالم را به 
چالش می گیرد. مســلمانان با 
نوعی خودشــیفتگی مذهبی بر 
این باورنــد که آنها آخرین عزیز 
دردانه هــای خدا هســتند که 
خداوند پیامــی را به آنان انتقال 
داده اســت. از همین جهت اگر 
کسی ادعای وحی یا نبوت داشته 
رفتارهای  با خشــن ترین  باشد 
آنان مواجه می شود. آنها در بازار 
دین ادعا دارند که آخرین مغازه 
را تأســیس کرده اند و بعد از آن 
کسی نباید به این بازار وارد شود. 
تصور خاتمیت دین اســالم بر 
ظرفیت تمامیت خواهی شیعیان 
در مقایســه با دیگر اهل ادیان 

افزوده است.
•

تصور پایان موعودگرایی 
علی محمد باب )که البته حساب 
وی از بهاءاللــه بنیانگــذار دین 
بهایی جداست( از نگاه بسیاری 
از شیعیان بنیان گذار دین بهایی 

است. 
علی محمد باب با ادعای نیابت امام 
زمان بــه چهره ای چالش برانگیز 
تبدیل شــد، موضوعــی که به 
مدعیــات روحانیون برای نیابت 
امام زمــان پایان می بخشــد و 

مهدویت و موعودگرایی شیعه را 
از دســت آنها خرج می کند. این 
امر چالش بســیار بزرگی برای 
روحانیت شیعه بود چون آینده 
و تأســیس دولت جهانی و همٔه 
وعده ها و وعیدهای رهبران شیعه 
را از آنهــا بازمی ســتاند. گروه یا 
کسانی که آب به النٔه مورچگان 
می ریزند نمی توانند منتظر خشم 
و نفرت آنان نباشند. دین بهایی 
چالشی بسیار بزرگ برای کسب 
و کار روحانیون شیعه بوده است و 
از این جهت به صورت یک تهدید 

به آن نگاه می کنند.
•

افسانٔه دین انگلیسی
حدود دو قرن است که روحانیت 
شیعه هر دین و آیین و نظریه پرداز 
و گروه و نهادی را که از آن پیروی 
نمی کنــد و به آن انتقــاد دارد 
وابسته به خارج معرفی می کند. 
وجود دولت های قدرتمند اروپایی 
با مستعمرات گســترده در یک 
دوره، این انتســاب را تســهیل 
کرده اســت. حتی یک مورد از 
مخالفان یا منتقــدان روحانیت 
شیعه و حکومت دینی )حتی تا 
حد روســای جمهوری اسالمی، 
از بنی صدر تــا احمدی نژاد، که 
در موضوعاتی، برخی روحانیون 
شــیعه را به چالــش گرفته اند( 
ســراغ نداریم که به وابستگی به 
بریتانیا، ایــاالت متحده و دیگر 
دول غربــی )و در دوره ای اتحاد 
جماهیــر شــوروی( و کار برای 
سازمان های جاسوسی آنها متهم 
نشده باشد. وقتی یک اتهام تا این 
حد گستردگی دارد طبعًا نیازی 
به رفع اتهام نیست، گرچه به بیان 
فقهای شیعه، البینة علی المدعی 
)آوردن دلیل وقوع جرم بر عهدٔه 

مدعی است(.
•


در وست آیلند هر شنبه: از ساعت 4 بعدازظهر 

FAIRVIEW Alliance Church:  
220  Hyman,   DDO

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

)

خداوند محبت است 

فیض خداوندمان، عیسى مسیح 

با شما باشد.
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CERTIFICAT DE PERFECTIONNEMENT 
EN FRANÇAIS LANGUE SECONDE

Améliorez votre expression écrite et orale  
et donnez-vous les moyens de réussir professionnellement.

 ◊ Études à temps complet ou à temps partiel

 ◊ Cours offerts à tous les trimestres (automne, hiver, été)

 ◊ Nouveaux cours intermédiaires (pour étudiants libres)

 ◊ Cours ouverts aux étudiants libres

 ◊ Programme admissible aux prêts et bourses

RENSEIGNEMENTS
514 987-3980 | langues@uqam.ca

langues.uqam.ca/fls

FLS PERFECTIONNEZ VOTRE FRANÇAIS

DATES LIMITES D’ADMISSION
Trimestre d’automne : 1er mai
Étudiants libres : 23 août

زبان فرانسه خود را تکمیل کنید

گواهی تکمیل فرانسه به عنوان زبان دوم

زبان فرانسه نوشتاری و گفتاری خود را بهبود بخشید و ابزار موفقیت حرفهای جدید را به دست آورید

- آموزش تمام وقت یا نیمه وقت
- برگزاری دوره در فصل های 

   پاییز، زمستان و تابستان
- دوره های جدید واسطه ای 

   )برای دانشجویان آزاد(
- دوره ها به روی دانشجویان آزاد باز است
- امکان دسترسی به وام و بورس تحصیلی

مهلت پذیرش: برای فصل پاییز: اول ماه مه  |   برای دانشجویان آزاد:  23 ماه اوت

كميته يادمان كشتار زندانيان سياسى دهه شصت در مونترال
برگزار مي کند:

اّول ماه مه روز جهانى كارگر 
دوشنبه اّول ماه مه 

راهپيمايى روز جهانى كارگر،    همراه با احزاب و سنديكاهاى كارگرى
مكان: پارک ژان بريان،  نزديک مترو كت ٍد نژ 

شــروع برنامه 
راس ساعت ٦ بعدازظهر

--------------------
شنبه ۶ ماه مه

سخنرانى آنالين: آقاى بهروز فراهانى، فعال جنبش كارگرى، 
خاستگاه هاى صنفى و سياسى جنبش كارگرى در ايران 

و عواملى كه باعث دستگيرى ، زندانى شدن رهبران و فعالني جنبش كارگرى می شود 
-------------

همراه با شام، شراب و موسیقی
مکان: کتابخانه نیما واقع در 520۶ بلوار دکارى 

شروع برنامه راس ساعت ۶:30 بعد از ظهر
Koshtaredahe60@gmail.com
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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 

www.atlaspizza.caApportez votre vin! 514-524-0524 • Plateau Mont Royal: 4051 St-André / 415-369-0505 • NDG: 6555 Somerled

رستوران پیتزایی 
اطلس 

•   با محیطی زیبا و دلنشین 
برای پذیرایی از شما عزیزان 

•   با بیش از 30 منونه 
پیتزاهای متفاوت  برای 

ذائقه های ایرانی  

•   پیتزاهای خوشمزه گوشت، 
اطلس، چهار فصل 

•   انواع ساندویچ های گرم، 
همبرگر، انواع پوتین 

مخصوص کبک 

•   لطفا جمعه و شنبه شب ها 
میز خودراازقبل رزرو بفرمایید: 

514-524-0-524

514
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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 

_______________
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 

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 

  OPTHAMOLOGIST
   Dr. Samir Antaki
 ENDOCRINOLGUE: 
   Dr. Jack Elstein
  UROLOGUE: 
  Dr. Jean-Louis Bourque
 ALLERGIE: 
  Dr. Phil Gold
 CARDIOLOGUE: 
  Dr. Abed G Kahwati
 GYNÉCOLOGUE: 
  Dr. Michael Ah-Sue
 ORTHOPEDIE: 
  Dr. Faramarz Dehnade

 ONCOLOGIE: 
  Dr. George Wakil
 ORL: 
  Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE: 
  Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE: 
  Dr. Théodore Kass
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
  Dr. Naji Wakil (spécialité 
   CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE: 
  Dr. Liu Chen Kiow

 MALADIES INFECTIEUSES 
  Dr. A.-F. Doss
 PSYCHOLOGUE:
  Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER: 
  Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE: 
  Dr. Ata Ansari
 NUTRITIONISTE : 
Nasim Saberi, RD (Counseling 
Diabetes, Obesity, Hypertension)
 PHYSIO: 
  Vivarath,ly (514) 733-4683 
  (5589 CDN#2, H3T 1Y8)

دکترریموندرضایی 
Dr. Raymond Rezaie

7روز 
هفته 

پزشکان خانواده:
Dr. RAYMOND REZAIE 
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. VAN TINH DUONG__________________

جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق و بینی، قلب، جراح 
عمومی،متخصص زنان،جهاز هاضمه،انکولوژیست،

جراح کلیه و مجاری ادرار، بیماری های عفونی و... 

پزشک  خانــواده 
بدون وقت قبلی

Family Physician 
(Without Appointment)

 اورژانس
 پزشکان متخصص 

       جهت امراض
Specialist doctors

پزشکان  متخصص: 

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5  

Clinique Medicale Alphamedic 
Centre-Ville

Tel.: (514) 933-8383   
���������

����

Guy Concordia

پزشک خانواده: اورژانس 

اجنام آزمایش خون 
در محل کلینیک 

جواب در 24 ساعت 

DR JEAN LOUIS BOURQUE 

ختنه کودکان: 0 - 6 سالگی 
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مونتــریال..

}<< ادامه در صفحه: 17{

این فوریــه که آمد و رفت؛ یک 
سال گذشــت. یکمین سالگرد 
خجسته! قلم تازه نفس و نغزی 
که ســال پیش به عنوان راوی 
ما، در  کامیونیتی  )ناشناس( در 
عالم مجــاز )فیس بوک( ظاهر 
شد، اینک پخته تر و محبوب تر 
از پیش همچنان می نویســد، 

روایت می کند. 
و ما در این صفحه، یک ســال 
افتخار همکاری با او را داشته ایم. 
»راوی« از ما و از زوایای آشکار و 
نهان خانۀ نوی ما  می گوید؛ نثرش 
ساده، زالل، روان، خوش خوان و 
آشناست.  تصویرهای  از  آکنده 
او  نگاهی بکــر بویژه به دنیای 
ایرانیان مونتریال دارد و البالی 
نوشــته هایش حــس و حالی 
عمیق از عشق و مهر به جهان 
و آدم های اطرافش جاری است. 

اما نمــی د انیم چرا هنوز اصرار 
بماند! بسیاری  ناشــناس  دارد 
کنجــکاوان- همچون تحریریه 
تا  کندوکاوند  در  سخت  پیوند- 
هویت واقعیش را بیابند؛ اگر شما 
خبری از او دارید، ما را بی خبر 

نگذارید!

هب یاد یار و دیار
آرام نشســت کنارم و با 
مهربانش  صدای  همان 

گفت: 
"برایــت چای دارچینی 
َدم کرده ام... بیاورم اینجا 

برایت؟"
 بی آنکه نگاهش کنم، 
قلم مو را زدم توی رنگ 

قرمز شرابی و گفتم:
"نه قربانت شــوم می آیم توی هال 

میخورم." 
رنگ که با غلظت و ابهت روی بوم 
جان گرفت. نفس راحتی کشیدم که 
مانند دفعه ی قبل، چند دالر بی زبانم 
را خرج این رنگ های چینی بی نما 
نکردم و بیدار ماندن های شبانه ام، 

بر برباد نرفت. 
به خودم آمدم و دیدم هنوز نشسته 
کنار دستم و زل زده به چشمهایم... 
مثل کسی که دل دل میکند حرفی 

بزند اما نمیتواند. 
صندلی را به ســمتش چرخاندم و 

پرسیدم: 
"جانم چیزی شده؟" 

دســتپاچه گفــت: "نــه! مثال چه 
چیزی!" و نگاهش را به تابلو دوخت... 
گفتم:"تا نگویــی که ِولت نمیکنم 
بگو دیگر" ...لبخند کوچکی گوشه 
لبهایــش آمد و کمی این پا و آن پا 

کرد و آهسته گفت:
"دیدی امروز چقدر هوا خوب شده! 

تمام روز بوی بهار دیار می آمد". 
خندیــدم و گفتم:"بخاطــر پا قدم 

توست دیگر، بهار را با خودت آوردی 
تا فرسنگ ها دورتر". سرش را پایین 
انداخت و زیر لب گفت:"کاش تو می 
آمدی میرفتیم آنجا... حداقل برای 

عید،.فقط برای دو هفته..." 
با همــان آه اولش، تمام 
تنم لرزید و دانستم چه در 
دلش میگذرد که اینگونه 
آشفته گشته... بر دستانش 

بوسه زدم و گفتم: 
"تو که موقعیت مرا بهتر 

میدانی قربانت شوم". 
او هم ســرم را بوسید و با 
حسرت گفت: "کاش میشد از جهان 
ره و رسم سفر بر اندازم" و آرام آرام 

اشک به چشمانش نشست... 
آن شب آخرین چای دارچینی مادر 

را خوردم...
صبــح فردایش، بــرای اولین پرواِز 
قبل از عید، بلیطی گرفتم و مادر را 
راهی دیار کردم... راهی خانه پدری... 
نزد پدر، که میدانم بدون مادر، بهار 

برایش اتفاق نخواهد افتاد... 
میدانستم دلش بیش از این طاقت 
دوری او را نــدارد و از تو چه پنهان 
لــذت میبرم از دیدن این دوســت 
داشتن دیرین و اصیلشان و دیرزمانی 
اســت که دریافته ام، بهشت بدون 
یار، کویری خشک و بی ثمر بیش 

نیست.
اینک من مانــده ام و یک خانه ی 
بی غبار، ُپر از عطر گلهای نرگس و 
سنبل که برایم از گل فروشی خیابان 
شربروک خرید و یک سفره ی هفت 
سین بی مانند که قبل از رفتن چید 
کنار پنجره گوشــه ی اتاق... همراه 
یک کارت دعوت برای جشن عید 
نــوروز، تا تنها نمانم و مانند ســال 

گذشته با دوستان بروم...
تو این روزها چه میکنی رفیق...

تا فرصت هست، برخیز و راهی شو 
و خودت را به آن دلی برســان که 
میدانی بــدون تو بهار برایش اتفاق 

نخواهد افتاد...
مگذار نیامدن بهار به پای تو نوشته 

شود...  
)راوی(

بخاطر پا قدم 
توست،

بوی بهار دیار 
را با خودت 

آوردی!

Cell.: 514-967-5743مینو اسالمی

ربخیز هك می رود زمستان                      بگشای رد سرای بستان

ر رد شبسـتان انرنج و بنفشه رب طبق هن                          منقل بگذا

وین رپده بگوی ات هب یك بار              زحمت ببرد ز شیپ ایوان

ربخیز هك باد صبح نوروز                     رد باغچه می کند گل افـشان

د نوروز                      و آواز خوش ـهزاردستان بوی گل بامدا

مشاور امالک در سراسر مونتریال
Minoo Eslami
Real State Broker

9515  Lasalle Boul. Lasalle
office: 514-364-3315

meslami@sutton.com
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مشاور رسمی امالک مسکونی و تجاری همراه با تهیه وام مورد نیاز 
اخذ هرگونه وام مسکن و غیره حتی با پیشینه نامطلوب 

هزینه رایگان محضر در صورت خرید خانه 
----------------------------

مشاور فارسی زبان:   علیرضا حمزه دوست 

If you have been rejected by a bank 
•  for a mortgage 
•  Have weak credit
•  First time buyer
•  Looking to buy home 
•  Investment or 
   commercial property 
•  Need financing for startups 
•  Commercial loans
•  Purchase a business 
•  Refinance 

Contact us

438-931-6999
hypomtg@gmail.com

Nick Stamiris
Real Estate and Mortgage Broker

اخذ هرگونه وام مسکن

)

Courtier Broker Nick Stamiris

6195 St-Jaques west  H4B 1T7
(514) 585-2029

BRING YOUR WINE

&

ENJOY YOUR TIME

شنبه شب های

 بیادماندنی در آنیکس

همراه با موسیقی

و 

        رقص و پایکوبی

 R E S T A U R A N T

Cell.: (514) 816-4080

Ninous Givargiznia, BSc.    Real Estate Broker
Century 21 Unic

203 bou, Hymus, suite 208    Pointe- Claire, H9R-1E9 
Office:  (514) 630-1799

ngivargiznia@gmail.com      |     ninous.givargiznia@century21.ca

نینوس گیورگیزنیا
عضو دایمى كانون بین 
املللى مهندسین نفت

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

Real Estate BrokerResidential, Commercial, Buildings, Business, Hotels, farms & industrials مسکونی و جتاری در آمریکای شمالی 
 ارزیابی رایگان      تهیه وام مسکن 
با جتربه طوالنی در امور مدیریت بازاریابی

مشاور امالک

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 بیش از 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

تلفن رزرو: 8378- 465-514شنبه 22 آوریل از 1 تا 4 بعدازظهرو اجاره مسکن در مونترآلمسینار رایگان ویژه خرید و فروش
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زندگی... 

• از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر
Rejuvenation

• جوان کردن پوست و از بین بردن چین و
چروک های صورت و گردن • لیزر برای رگ های

پا و صورت veins و از بین بردن جوش ها 
acne و کک مک های قهوه ای صورت

• اپیالسیون با وکس • بند و ابرو
Breast lifting سفت کردن سینه از طریق لیزر •

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

بسیار موثر،  مطمئن
با تخفیف ویژه برای هموطنان عزیز

LASER SPAخدمات آرایشی
INSTITUT LEA

سوزاندن موهای بدن با لیزر
Estheticienne & Technicien LASER |
Diplome cidesco internations du paris

Tel.:(514) 772-5787

فتو شاپ

کارکه آدم های بااعتمادبه نفس 
باال اصال انجام نمی دهند

•
1. آنان عذر و بهانه منی آورند.

آدم هــای با اعتماد به نفس باال 
مسئولیت افکار و اعمال خود را به 
عهده می گیرند. آنان ترافیک را در 
دیررسیدن به محل کارشان مقصر 
نمی دانند؛ آنها دیر رســیده اند. 
کاســتی های خود را با جمالتی 
مانند "وقت ندارم" یا "به اندازه ی 
کافی خوب نیستم" بهانه تراشی 
نمی کنند؛ آنان مطمئن هستند 
زمان کافــی دارند و آن قدر خود 
را بهبــود می دهند تا به اندازه ی 

کافی خوب باشند.
•

2. از اجنام کارهای مهیب 
حذر منی کنند.

آدم هــای با اعتمــاد به نفس 
بــاال اجازه  نمی دهنــد ترس بر 
زندگی شــان چیره شــود. آنان 
می دانند چیزهایــی که از انجام 
آن تــرس دارند اغلــب همان 
کارهایی اســت که نیاز دارند به 
انجام برسانند تا به همان فردی 
که مدنظرشان است تبدیل شوند.

•
3. آنان در حباب آسودگی 

زندگی منی کنند.
آدم هــای با اعتماد به نفس باال 
از ماندن در منطقه ی امن و آرام 
اجتناب می کنند، زیرا می دانند 
در حباب آسودگی رویاهای شان 
از بین می رونــد. آنها فعاالنه در 
جست وجوی احساس ناآسودگی 
هســتند، زیرا می دانند در تنگنا 
قرار دادن خودشان برای دستیابی 

به موفقیت ضروری است.
•

4. آنان کارها را به هفته ی بعد 
موکول منی کنند.

آدم های با اعتمــاد به نفس باال 
می داننــد که اگــر "یک طرح 
خوب" همین امروز اجرا شــود 
بسیار بهتر از این است که "یک 
طرح فوق العاده" در روزهای آتی 

اجرا شود.
یا  آن ها منتظر "زمان مناسب" 
زیرا  نمی مانند،  خوب"  "شرایط 
می دانند این واکنش ها ناشی از 
ترس از تغییر هستند. آنان این 
جا، اکنون و همیــن امروز وارد 
عمل می شوند - زیرا این جا همان 
جایی اســت که پیشــرفت رخ 

می دهد.
•

5. آنان از اظهارنظرهای 
دیگران آزار منی بینند.

آدم های با اعتمــاد به نفس باال 
درگیر بازخوردهای منفی دیگران 
نمی شــوند. آنــان مادامی که به 
سعادت دیگران اهمیت می دهند 
و تالش می کننــد تأثیر مثبتی 
بر دنیا داشــته باشند، خودشان 
را درگیر اظهارنظرهــا و عقاید 
منفی دیگران نمی کنند؛ چرا که 
آنان هیچ کاری برای این موضوع 

نمی توانند انجام دهند.
آنــان می داننــد که دوســتان 
واقعی شــان، آنان را همان گونه 
که هستند می پذیرند، از این رو 

نگران بقیه ی افراد نیستند.
•

6. آنان مردم را قضاوت 
منی کنند.

آدم های بــا اعتماد به نفس باال 
تاب تحمل ماجراهای غیرضروری 

و شخصی سایرین را ندارند.
آنان نیازی احســاس نمی کنند 
دوستان شان حرف  پشت ســر 
بزنند، در بحث های شایعه پراکنی 
در مورد همکارشان شرکت کنند 
یا بــه افــرادی که عقیــده ای 
مخالف آنــان دارند طعنه بزنند. 
آنان از همان چیزی که هستند 
احساس راحتی می کنند و نیازی 
نمی بینند که در زندگی ســایر 

مردم کنکاش کنند.
•

7. آنان اجازه منی دهند کمبود 
منابع سد را ه شان شود.

آدم های با اعتمــاد به نفس باال 
توانایی بهره گیــری از هر منبع 
موجود، چه کوچک و چه بزرگ، 
را دارند. آنــان می دانند همه ی 
کارها بــا خالقیــت و مداومت 
امکان پذیر اســت. آنهــا با بروز 
مشــکالت خودشــان را به در و 
دیوار نمی زنند بلکه روی یافتن 

یک راه حل متمرکز می شوند.
•

8. آنان دست به مقایسه 
منی زنند.

این افراد می دانند با هیچ شخص 
دیگری در رقابت نیستند.

آن ها با هیچ کس جز شخصیت 
دیروز خودشان رقابت نمی کنند. 
آنان می دانند که قصه  ی زندگی 
هر فردی آن چنان منحصر به فرد 
است که مقایسه کردن کاری پوچ، 
ساده لوحانه، و بیهوده خواهد بود.

•
9. آنان از جلب 

خوش آیندی دیگران لذت 
منی برند.

آدم های بــا اعتماد به نفس 
بــه جلب  بــاال عالقــه ای 
دور  افراد  همه  خوش آیندی 
و بر شــان ندارند. آنان به این 
نکته آگاه هســتند که تمام 
مردم با آنها موافق نیستند، و 
زندگی همین است. آنان به 
جای تمرکز بر کمیت روابط، 
به کیفیت روابط خود تمرکز 

می کنند.
•

10. آنان نیازی به اطمینان 
مجدد فوری ندارند.

آدم های با اعتمــاد به نفس باال 
نیازی به حمایت و یاری دیگران 
ندارند. آنان می دانند که زندگی 
همیشــه عادالنه نیست و کارها 
همیشه مطابق میل آنان پیش 

نمی رود.
اگرچه آنهــا نمی توانند همه ی 
را  خــود  زندگــی  اتفاقــات 
کنترل کنند، امــا بر قدرت خود 
-که بتواند به سمت جلو هل شان 
بدهد- برای نشان دادن واکنشی 

مثبت متمرکز می شوند.
•

11. افراد با اعتماد به نفس باال 
از حقایق ناخوشایند زندگی 

اجتناب منی کنند.
آدم هــای بــا اعتمــاد به نفس 
باال قبــل از این که مشــکالت 
زندگی شان وخیم تر شوند با آن 

مقابله می کنند.
آنــان می دانند که مشــکالت 
بی سروســامان زندگیشــان در 
روزهــا، هفته هــا و ماه هایی که 
می گذرنــد ضرب می شــوند و 
تشدید می شــوند. آنان ترجیح 
گفت وگوی  امــروز  می دهنــد 
با شریک خود  ناراحت کننده ای 
داشــته باشــند، تا این که یک 
حقیقت ناخوشایند را پنهان کنند 

و اعتماد را به خطر بیندازند.
•

12. آنان به خاطر وجود موانع 
کوچک کنار منی کشند.

آدم های بــا اعتماد به نفس هر 
بار که زمیــن می خورند، دوباره 
برمی خیزند. آنــان می دانند که 
شکست جزء غیرقابل اجتناب در 
مسیر رشد و شکوفایی است. آنان 
مانند کارآگاهی در جست وجوی 
نشان  که  می گردند  سرنخ هایی 
می دهد چرا کارشــان درســت 
پیش نرفته است. پس از اصالح 
برنامه شان، دوباره )اما این بار بهتر 

از قبل( تالش می کنند.
•

13. آنان به اجازه ی هیچ کس 
برای اقدام کردن نیاز ندارند.

آدم هــای با اعتمــاد به نفس 
باال بدون تردیــد و دودلی وارد 
عمل می شــوند. آنان هر روز، به 
خودشان یادآوری می کنند، "اگر 
من این کار را نکنم، چه کســی 

باید آن را انجام دهد؟"
•

14. آنان خودشان را به یک 
جعبه ابزار کوچک محدود 

منی کنند.
آدم های بــا اعتمــاد به نفس 
باال خودشــان را به یک طرح و 
برنامه ی خاص محدود نمی کنند. 
آنان از هر و همه ی ســالح هایی 
کــه در دسترس شــان اســت 
اســتفاده می کنند، و به شــکل 
خســتگی ناپذیری اثربخشی هر 
روشــی را آزمــون می کنند، تا 
بفهمند کدام راهبرد با کم ترین 
هزینــه از نظر زمــان و تالش، 

بهترین نتیجــه را در پی خواهد 
داشت.

•
15. آنان کورکورانه هر چه 
را در اینترنت می خوانند به 

عنوان یک "حقیقت" بدون تفکر 
منی پذیرند.

آدم های بــا اعتماد به نفس باال 
مقاالت موجود در فضای اینترنت 
را فقط به این دلیل که نویسنده ی 
مقاله "چنین گفتــه" به عنوان 
حقیقت نمی پذیرند. آنان به تمام 
مقاالت از دریچه ی نگاه منحصر 
بــه فرد خــود می نگرنــد. آنان 
شکاکی سالمی دارند، بدین سان 

که از هر موضوع مرتبط با زندگی 
خــود بهره می گیرنــد و بقیه را 

به دست فراموشی می سپارند.
این  مثــل  مقالــه ای  اگرچــه 
یــک ورزش فکــری جالــب و 
سرگرم کننده هستند، آدم های با 
اعتماد به نفس باال می دانند آنان 
تنها اشخاصی هستند که قدرت 
معنی  دربــاره ی  تصمیم گیری 

"اعتماد به نفس" را دارند.
منبع: فوربس

نویسنده: دنیل والن
ترجمه: تحریریه سایت کسب و 

کار بازده - پریسا جعفری
•
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Progress Driving Schoolانتخابات... 
دوره آموزش رانندگی کامیون 

            )خودرو سنگین(
  آیا میل دارید گواهینامه پایه یک )کامیون سنگین( بگیرید؟

شبکه آموزشگاه های رانندگی "پروگرس اند ترانسپورت"
 دوره های آموزشی متناسب با وضعیت شما عرضه می کند.

 Driving Course:
SAAQ آمادگی برای تست معلومات 

 بستن و بازکردن اتصال تریلی )فقط درجه یک(
 کالچ دوبل  استفاده از هوای فشرده سیستم سگدست

 پشتیبانی دقیق  تعویض تدریجی دنده
 صرفه جویی سوخت  رانندگی در شهر، کشور و سرازیری

SAAQ آمادگی برای امتحان جاده ای 
 آموزش های ما در دوروال، لونگی و الوال انجام می شود

TRUCK DRIVING COURSE   
(HEAVY VEHICLE)

Marwa Aziz
Progress Driving School
3755 Boul. St-Martin O. #103, 
Laval. H7T 1A7
Office:    (450) 682-4774
Cell.:          (514) 512-9605

مجید محمدی
قبل از ثبــت نام احمدی نژاد به 
عنوان نامزد ریاســت جمهوری 
تصور بســیاری بر ایــن بود که 
ابراهیم رئیسی پدیده  قابل توجه 
انتخابات ریاســت جمهوری 96 
خواهد بود اما ثبــت نام وی بر 
خالف توصیــه ی خامنه ای و به 
احتمال زیــاد رد صالحیت وی 
و نامزد مورد نظرش بقایی اخبار 
و فضای انتخاباتی را متوجه وی 
خواهد کــرد. او با این کار نقش 
اولی صحنه ی نمایش را از رئیسی 
تا اینجای کار دزدیده است. بدون 
شک رفتارهای وی هم در فرایند 
انتخابات و هــم در نتیجه تاثیر 

خواهد گذاشت.
احمدی نژاد با این کار می خواهد 
به طور ضمنی ســه مطلب را به 

افکار عمومی انتقال دهد:
•

»من مخالف هستم«
نکته  اول وی آن اســت که می 
خواهد به صراحت نشــان دهد 
که نه تنهــا با دولــت روحانی 
بلکه با علی خامنه ای در اداره ی 
کشور همسو و هم جهت نیست. 
احمــدی نــژاد با ســه بیانیه و 
نشست مطبوعاتی اش در پی این 
بود که فاصله  میان خود و دولت 
روحانی را روشن سازد. ثبت نام 
برای اعالم فاصله  وی با خامنه ای 
و مخالفت با روند اداره  کشــور 
باالخص در دو موضوع هسته ای 
)بیت الغزل برنامه  مدیریت جهانی 
وی( و یارانه ها )بیت الغزل برنامه  
عدالت اجتماعی وی( است. او می 
دانست که همه  نیروهای سیاسی 
درون حکومت عمل ثبت نام وی 
را تقبیح می کنند و آگاهانه این 
تقبیح را برگزیده است تا در برابر 

خامنه ای قرار گیرد.
احمدی نژاد بعد از هشــت سال 
هــزاران  مجریه،  قوه   ریاســت 
دیداری که بــا ایرانیان داخل و 
خارج داشته و میلیون ها نامه ای 
که در سراسر کشور در سفرهای 
استانی جمع آوری کرده به این 
نکته رسیده اســت که جریان 
عدالت گرا در ایران نماینده ای در 
درون حکومت ندارد و خامنه ای 

فقرا را نمایندگی نمی کند. 

او بر این باور است که علی رغم 
هشت سال تالش ناموفق با اتکا 
بر 7۰۰ میلیارد دالر درآمد نفتی 
هنوز می تواند مردم فقیر و بیکار 
را در پشت سر خود جمع کند )با 
وعده ی یارانه ی 2۵۰ هزار تومانی 

که از زبان بقایی عرضه شد(. 
او عدالت گرایی سوسیالیســتی 
خود را با موعودگرایی شــیعه و 
گسترش طلبی ایرانی )مدیریت 
جهانی( پیونــد می زند تا بتواند 
بسیج اجتماعی موفق تری داشته 
باشد. احمدی نژاد با جهت دادن 
افکار عمومــی داخلی و خارجی 
بدین سو که باید او را در معادالت 
سیاسی مستقل از علی خامنه ای 
لحاظ کنند می خواهد طرفداران 
توزیعــی  اجتماعــی  عدالــت 
داخل  ایرانی  )سوسیالیست های 
و خارج کشــور( را در برابر این 
واقعیت قرار دهد که آنها در میان 
مخالفان حکومت که احمدی نژاد 
نیز اخیرا بدان ها پیوســته هیچ 

گزینه ای بهتر از وی ندارند.
•

»من فرق دارم«
ثبت نام احمدی نژاد بیان صریح 
این نکته اســت که وی با دیگر 
سیاستمداران در چارچوب نظام 
فــرق دارد و اعــالم این که غیر 
از وی کســی در میان نیروهای 
خــودی و دارای مقــام )عضــو 
مجمع تشخیص مصلحت( جربزه 
و شــجاعت کافی بــرای عمل 
برخالف نظر صریح علی خامنه ای 
را ندارد. رفسنجانی با سخنان غیر 
مستقیم خامنه ای همیشه میدان 
را خالی می کرد چه برســد به 
سخنان مســتقیم وی. خاتمی 
حتی نقــض عادی ترین حقوق 
خود )مثل منع مسافرت به خارج 
کشــور یا مصاحبه با رسانه ها( 
را یادآور نمی شــود؛ روحانی نیز 
در برابــر مخالفت های خامنه ای 
)سخنان خامنه ای در ابتدای سال 
96 در نقد برنامه های اقتصادی 
دولت( به گونه ای رفتار می کند 
که گویی آنها را نشــنیده است؛ 
حتی موسوی و کروبی مستقیا و 
با صراحت به مخالفت با خامنه ای 

اقدام نکرده اند.
احمدی نژاد مــی داند که دیگر 

نمی تواند به عنوان رئیس دولت 
در سیاســت جمهوری اسالمی 
نقش بــازی کند و رد صالحیت 
وی بــه دلیل ثبت نــام، روغن 

سوخته است. 
در این حال دو گزینه برای رقم 
زدن سرنوشت سیاسی پیش پای 

وی قرار داشت: 
بازی در چارچوب نظام و تبدیل 
شــدن بــه یکــی از مهره های 
کم خاصیت خامنه ای در نهادهای 
انتصابی )مثل مجمع تشخیص 
مصلحت نظام( که تاثیر چندانی 

بر روند امور در کشور ندارند 
یـا ایستادن در برابر خامنه ای و 
تبدیل شــدن به یکی از رهبران 

مخالف. 
او همچنین می داند که خامنه ای 
نه تنها در میان مردم بلکه در میان 
مقامات چهره ای محبوب نیست 
و تنها ترس است که مقامات را 
مطیع وی نگاه داشته است، ترس 
از دســت دادن منافع و ترس از 
مجــازات. او دیده اســت هرچه 
افرادی که بخواهند از خامنه ای 
مستقل باشــند بیشتر بترسند 
)مثل خاتمی و رفســنجانی در 
بیرون حصر و کروبی و موسوی 
در حصر( بیشتر تحت فشار قرار 

می گیرند.
•

»من تاثیر دارم«
ثبت نام وی در کنار بقایی تاکید 
بر این نکته است که تاثیر سیاسی 
وی و نزدیکانش پایان نگرفته و 
حمالتی که بعــد از ثبت نام به 
وی صورت می گیرد )که تنها در 
عرض 12 ساعت قابل توجه بوده( 
بیانگر وجود یک پایگاه اجتماعی 
ویژه برای وی و همفکرانش است. 
احمدی نژاد همیشــه منکر این 
نظر بوده که وی بر دوش جناح 
راست یا اصولگرا باال آمده و امروز 
هم می خواهد عمال نشان دهد 
که این جناح بدون وی نمی تواند 

روحانی را شکست دهد. 
نفس ثبت نام و بعد رد صالحیت 
احمدی نژاد و بقایی این پیام را 
به سبد رای وی )بخشی از اقشار 
فقیری که به قول قالیباف شصت 
درصد مردم را تشکیل می دهند 
و درآمدشان زیر حداقل درآمدی 
اســت( خواهد داد که او با جمنا 
یا پایداری نیست. نتیجه  این امر 
به ضرر جریان مخالف دولت تمام 
خواهد شد و روحانی می تواند با 
درد سر کمتری حتی در دور اول 

انتخاب شود.
در چارچوب نظام سیاسی ای که 
رهبرش حتی قبــل از ثبت نام 
و نظارت اســتصوابی برای نامزد 
شــدن نیروهای سیاسی تعیین 
تکلیف می کند )چه کسی بیاید 
و چه کســی نیاید( نامزد شدن 
احمدی نژاد نه تنهــا برای وی 
هزینه ای ندارد بلکه از هر جهت 

مفید است:

فرق دارم، من موثر هستم«»من مخالف هستم، من 

 )1
او می تواند از این اهرم برای تایید 
صالحیت نامزد مورد نظر دوم اش 
)بقایی؛ نامزد مورد نظر اولش خود 

وی است( استفاده کند.
 )2

این بازی احمدی نژاد و یارانش 
را در برابر تضییقات قضایی آینده 
کمتر شــکننده خواهــد کرد و 
وی می تواند تضییقات آینده را 
سیاسی و نه قضایی معرفی کند.

 )3
احمدی نژاد می تواند بخشی از 
تغییر خواهان مخالف خامنه ای را 
که از اصالح طلبان دهه  هفتادی و 

وعده های محقق ناشده و فراموش 
شده شان خسته شده اند به خود 
جذب کند. او در سیاســت های 
فرهنگی نیز موضعی شــبیه به 
اصالح طلبان ســابق را در پیش 
گرفته اســت؛ در عالم سیاست 
همان قدر که برنامه و وعده می 
تواند جذاب باشــد ایستادگی و 
سرســختی هم می تواند چنین 

ویژگی ای پیدا کند.
 )4

احمدی نژاد واکنش خود به رد 
صالحیت بقایی و خودش را مبهم 
گذاشته و بدین طریق در تصمیم 
گیــری نظام در مــورد نامزدها 

هزینه را باال برده است، کاری که 
اصالح طلبان دهه ی هفتادی در 

آن چندان موفق نبوده اند.
بدین ترتیب ثبت نام احمدی نژاد 
در چارچوب نظــام یک چالش 
جدی به حساب می آید تا حدی 
کــه برخی از آن بــا عنوان فتنه 
یــاد کرده اند، برخی وی را عامل 
جاسوســی انگلیس خوانده اند و 
برخی دیگر وی را بالی جان نظام 
نام داده اند. با این گونه واکنش ها 
به نظر می آید او در انتقال ســه 
پیام فوق به افکار عمومی موفق 

بوده است.
•
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دوستان ارجمند 
سرکار خامن  فاطمه شجاعی 

خامن ها  لیال، ندا، مهسا  شجاعی 
جنابان آقایان داوود وثوقیان،  

خیام سارا  و   برایان رزوک 
کوچولو های نازنین:  

کیارش، کیال، کلویی و کیدن 
-----------------------------

نام نیکی گر بماند ز آدمی
                      به  کزو ماند سرای زرنگار 

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

زنده یاد جناب آقاى ناصر شجاعی
همسری ارجمند،پدر  و  پدربزرگی مهربان، 

هنرمندی و همکاری یار و همراه،   
یکی دیگر از عاشقان ایران زمین با ما بدرود گفت؛ 

رادمردی که عمر پربارش را در راه عشق 
به هنر و فرهنگ ایران زمین صرف  نمود، 

در مونتریال به آسمان ها پیوست...

درگذشت غم انگیز این دوست ارجمند را  به 
خانواده محترم شان تسلیت عرض می کنیم.  

-----------
عزیزان و بستگان سوگوار، 
در این روزهای دشوار ما را 
در کنار و همراه خود بدانید. 

--------------
روانش شاد و یادش جاودانه باد.

دوستان شما 
و همکاران او 
در فرودگاه 

پی یر الیوت ترودو 

 همــدردی
ازشیپ تو چون ارب بـهــاران همه ردنتف...
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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: 

اوکازیون عالی
مبلمان پریلو

7 
pieces 

complete

$ 
1299

7 
pieces 

complete

$ 
1699

7 
pieces 

complete

$ 
1999
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دیدگـــــاه...

شایسته الهامی )مونتریال( 
------------

به مناسبت مرگ مادرم... 
-----------

کشتار بیرحمانه انسانها در سالهای 
اخیــر بخصوص در ایــن روزها در 
سوریه، یمن، عراق.. توسط آمریکا و 

متحدانش هنوز ادامه دارد. 
 Tom در 28 مــارس در ســایت
 John از ای  نوشــته     Dispatch
W. Dower   بــا عنوان "یک قرن 

خونریزی آمریکائی"
 An American Century of

Carnage چاپ شده بود. 
در کامنت هائی که نوشته شده بود 
شــعری نظرم را جلب کرد که بی 
مناسبت نیست. شــعر از فردی با 
 Mark A. نام مارک گلدمن اســت
Goldman با عنوان "بهای شــان 
   "The price of Dignity "انسانی

گلدمن از ســایت گلوبال ریســرچ 
globalresearch .ca/global-war-
on-terror... گزارشی نوشته و نقل 

کرده است که
 مداخالت و تجاوزات چند سال اخیر 
آمریکا باعث کشتار حداقل 4 میلیون 

مسلمان شده است. 
اینست ترجمه شعر او: 

-----------
این ترانه و آوازی است که آنها 

نمیخواهند بشنوند
آن فرشتگان مرگ و آن آذوقه 

رسانان ترس
پس ممکن است شما بخواهید 

گوشهایتان را بگیرید
ولی بهرحال من خواهم خواند به 

افتخار اشکهای ریخته شده

روز سه شنبه او با آنها نشست 
آنها اسم ها را نوشتند

چند روز بعد نتیجه یکی بود
آنها هواپیماهای بی سرنشین را 

فرستادند. 
بعضی ها نالیدند

چه کسی دیگر را ما کشتیم
برعلیه و مخالف استقالل و اراده و 

میل و نیت من؟

پدِر چه کسی، یا مادر چه کسی
خواهر یا برادر چه کسی
دختر یا پسر چه کسی

خدای من، ما چکار کردیم
خدای من ما چکار کردیم 

در آخر هفته احساس خستگی و بی 
پناهی میکردم

قلبم درد میکرد 
مثل کسی که بهترین دوستم را از 

دست داده ام. 

زمانی که اشک هایم قطع شد، 
دوباره سه شنبه شده بود

فکر کردم چه کسی را خواهیم 
کشت

تصور کن که پدر یا مادر توست
برادر یا خواهر تو
دختر یا پسر تو 

حاال، آیا نمی توانی ببینی که ما 
چکار کردیم.
خدای من ... 

آیا نمی بینی ما چکار کردیم.

وقتی او شب به رختخواب میرود 
آیا او به درست بودن کاری که کرده 

فکر میکند
فرمان دادن از برج عاجش 

برای کشتار بیشتر مردم و ادامه 
برای گرفتن قدرت بیشتر؟

آیا ما این حقایق را نگهداشته ایم .. 
تا برایمان واضح و بدیهی باشد

که قانون برای ما نوشته شده؛ نه 
برای رئیس جمهور

و "آقا" چه کسی را امشب خواهیم 
کشت

هر بچه ی خدا دنیائی است
از هر چیزی گرانبهاترست

هر کدام از ما آهنگی برای خواندن 
داریم

به آزادی فرصت بدهیم که زنگ 
بزند

آیا به اندازه کافی برای آنها بمب و 
هواپیمای بی سرنشین نفرستادیم؟
آیا آنها به اندازه کافی استخوانهای 

بچه هایشان را دفن نکرده اند؟
اجازه بدهید به صلح و آزادی شانس 
بدهیم، دوباره عشق را امتحان کنیم
آیا دوست ندارید دوباره برقصیم، و 

قادر باشیم سرمان را باال بگیریم
دوستان خواهش میکنم به من 

گوش کنید
اجازه بدهید به بچه هایمان نشان 

بدهیم چطور میشود آزاد بود
دوباره آزادیمان را برقرار کنیم

زمان آن رسیده که بهای شان 
انسانی را بپردازیم

اگر معتقد به آزادی همه نباشیم
اصاًل به آزادی اعتقاد نداریم

و اگر به عدالت برای همه معتقد 
نباشیم

اصاًل به عدالت اعتقادی نداریم
اگر حقیقت را در زمانش نگوئیم
خیلی زود هر چه بگوئیم دیگر 

ارزشی نخواهد داشت

••••
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زنان قوی حــاالت روحی خاص 
خودشان را دارند، و هر جا می روند 
تجلی اعتماد به نفس و ابراز وجود 
هستند. احتماال بیش تر زنان اتفاق 
نظر دارند که از داشتن استقالل، 
توانایی ابراز وجود، و قدرت ذهنی 
و جسمی لذت می برند، اما رسیدن 
به این نقطه چالش برانگیز به نظر 
می رســد. بــا وجــود نقش های 
جنسیتی و آداب و رسوم اجتماعی، 
زنان از حد انتظار فراتر رفته اند و در 
نشان دادن زیبایی و قدرت زنانگی 
پیشرفت زیادی داشته اند. در این 
نوشتار 6 روش عالی را بیان 
میکنیم که چگونه  

یک زن قوی باشیم.
مهم نیست اکنون خود را چگونه 
می بینید، شما می توانید با استفاده 
از توصیه هایی که در این نوشــتار 
آمده است، به آســانی زنی قوی و 

مستقل شوید.
---------

"من زنان قوی را باور دارم. من زنی 
را کــه می تواند از خودش حمایت 
کند باور دارم. من زنی را که نیازی 
ندارد پشت شوهرش پنهان شود 
باور دارم. من باور دارم اگر مشکلی 
دارید، به عنوان یــک زن از پس 
آن برمی آیید، نقش قربانی را بازی 
نمی کنید، خودتــان را موجودی 

قابــل ترحــم جلوه 
نمی دهید، انگشــت تان را به 
سوی دیگران نشانه نمی روید. 
از پــس آن  و  می ایســتید 
برمی آیید. با سری برافراشته 
با دنیا رو به رو می شــوید و 
هســتی را در قلب تان حفظ 

می کنید." 
سی. جویبل سی.

-------------
•

1. به دنبال نوع صحیح جلب 
توجه باشید

در دنیای امروز، ابزارک های زیادی، 
از جملــه تیندر، وجــود دارد که 
می توانند بدون شکل دادن روابط 
باعث خشــنودی تان  فورا  واقعی 
شوند. بر کسی پوشیده نیست که 
هــر روز در کمپین های بازاریابی، 
تبلیغــات، و شــکل های دیگــر 
رســانه از زنان استفاده ی ابزاری و 
بهره کشی جنسی می شود، بنابراین 
استفاده از جسم تان برای رسیدن 
به خواسته های تان فقط این ایده 
را جاودانه می کند که زنان به جز 
روابط جنســی چیزی برای ارائه 

اگر  ندارند. 
روابطی  می خواهیــد 
مانــدگار و عمیق ایجــاد کنید و 
به طور صحیح جلب توجه کنید، 
خرد و احساسات تان را با دیگران به 

اشتراک بگذارید.
اگر شــأن خودتان را حفظ کنید 
و ارزش خودتــان را فراتر از ظاهر 
و جاذبــه ی جنســی تان بدانید، 
آدم هایی را جذب خواهیدکرد که 
آنها هم خواســتار چیزی بیش تر 
از یک رابطه ی سطحی برای رفع 

نیازهای اولیه شان هستند.
•

2. از زنان قوی دیگر پیروی کنید
این روزها اگر هر یک از برنامه های 
تلویزیــون ریلیتی )واقــع نما( را 
ببینید، به جــز مادی گرایی، غرق 
شدن در خود، و بهره کشی جنسی 
هم از مردان و هــم از زنان، چیز 

بیش تری نصیب تان نمی شود. 
انــواع دیگر  تلویزیــون ریلتی و 
رســانه ها، بر خالف اسم شان اصال 
واقعیت را به تصویر نمی کشــند. 
تماشــای این برنامه های سطحی 
فقــط باعــث می شــود آدم هــا 
کورکورانه از الگوهایی پیروی کنند 
که لزوما بهترین ارزش ها را ندارند. 
}<< ادامه در صفحه: 32{

روش عالی که یک زن قوی باشیم»» سالمت و مدیریت زنــدگی  ««

بد/بی  خوابی 
عامل سکته های 
مغزی و قلبی است

محققان علوم پزشــکی اعالم کردند: بی خوابی، خطر 
ابتال به سکته های مغزی و قلبی را افزایش می دهد. 

به گزارش جام جم آنالین به نقل از خبرگزاری صدا و 
سیما؛ دکتر کیا هی و همکارانش در دانشگاه پزشکی 
چین در شهر شن یانگ اعالم کردند: خواب تقریبا یک 
ســوم از عمر انســان را در بر می گیرد ولی در جوامع 
امروزی شمار افراد مبتال به بی خوابی و کم خوابی، روز 

به روز افزایش می یابد. 
به گفته این محققان، به طور مثال در آلمان نزدیک به 

یک سوم مردم به بی خوابی مبتال هستند. 
این محققان پرونده بیش از 16۰ هزار نفر را در مدت 

نزدیک به سی سال مورد بررسی قرار دادند. 
بی خوابی مورد مطالعه محققان، شامل مشکل در شروع 
خواب، مشکل در تداوم خواب و بیدار شدن های مکرر 

می شد. 
محققان چینی همچنین دریافتند مشکالت قلبی و 
ســکته مغزی در زنان مبتال به کم خوابی، نسبت به 

مردان بیشتر مشاهده می شود. 
به گزارش پایگاه خبری یورک الرت در اینترنت، سکته 
مغزی در کل دنیا دومین علت مرگ بشر است و اولین 
علت از کارافتادگی، اما در کشورهای پیشرفته در حال 
حاضر سومین علت مرگ است که با پیر شدن جوامع 
در آینده نه چندان دور در آن کشورها نیز دومین علت 

مرگ خواهد شد. 
سکته مغزی یعنی بسته شدن یا پاره شدن یک شریان 
مغزی که به دنبال آن اختالل در گردش خون آن ناحیه 
از مغز ایجاد شده و موجب بروز عالئمی مثل فلج نیمه 

بدن، اختالل تکلم و اختالل در راه رفتن می شود. 
سکته مغزی، زمانی اتفاق می افتد که رگی خونی در 
مغز مسدود یا منفجر شود. به طور متوسط 1۰ تا 1۵ 
درصد افرادی که به سکته های مغزی مبتال می شوند 
در اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند و 6۰ 
تا 7۰ درصد بیماران با درمان مناسب می توانند زندگی 

مستقل داشته باشند. 
یکی از علل متداول سکته مغزی ضخیم و سخت شدن 

دیواره رگ های خونی است. 
پالکت های ساخته شده از چربی، کلسیم، کلسترول 
و ... انعطــاف رگ های خونی را از میان می برند. لخته 
خون ممکن اســت سبب مسدود شــدن رگ خونی 

غیرقابل انعطاف و بروز سکته مغزی ایسکمیک شود. 
عامل اصلی سکته مغزی هموراژیک در اکثر موارد عدم 
درمان فشار خون باال است که سبب انفجار رگ خونی 
ضعیف می شود. معمواًل این افراد عالیم خبرکننده ای 
مانند سردرد و تشنج دارند که منجر به پاره شدن رگ 

های مغزی می شود. 
یکی دیگر از دالیل بروز سکته های مغزی حرکت لخته 
خون از قلب یا عروق گردن است که وارد مغز می شود 
مبتالیان به رماتیســم قلبی یا بیماران قلبی که ریتم 
قلبشــان دچار مشکل است و کسانی که دچار سکته 
های قلبی شده اند یا مشکل دریچه ای دارند مستعد 

ابتال به سکته های مغزی هستند.
•

کلیه  ســرطان  تشخیص 
می تواند ســخت باشد زیرا 
تا زمــان ظهورعالئمی مانند درد 
کمر، خستگی مزمن، کاهش وزن 
بدون علت، و خون در ادرار ظاهر 
شوند، بیماران تحت آزمایش قرار 

نمی گیرند.
به گزارش جام جم آنالین به نقل 
از روزنامه سپید، تومورهای کوچک 
کلیه در معاینه قابل تشــخیص 
نیســتند و آزمون غربالگری برای 
تشخیص زودهنگام سرطان کلیه 

وجود ندارد.
• 

سرطان پانکراس )لوزاملعده(:
با استفاده از فناوری های جدید از 
جمله آزمایش خــون مولکولی و 
رویکردهای جدید، می توان  سایر 
تالش های تشخیص زودهنگام این 
نوع تومورها را گسترش داد. علت 
سرطان  تشــخیص  بودن  دشوار 
لوزالمعده، نداشــتن عالئم و درد 
است، به استثنای زمانی که زردی 
به دلیل انســداد مجاری صفراوی 

اتفاق بیفتد.
 •

سرطــان کلیه:
تشخیص ســرطان کلیه می تواند 
سخت باشــد زیرا تا زمان ظهور 
عالئمی مانند درد کمر، خستگی 
مزمن، کاهش وزن بدون علت، و 
خون در ادرار ظاهر شوند، بیماران 
تحــت آزمایش قــرار نمی گیرند. 
تومورهای کوچک کلیه در معاینه 
قابل تشخیص نیســتند و آزمون 
غربالگری برای تشخیص زودهنگام 
سرطان کلیه وجود ندارد. توصیه 
پزشکان به افرادی که در معرض 
خطر بیشتر هستند، انجام منظم 
 MRI یا -CT scan ،آزمایشــات

برای تشخیص زودهنگام بیماری 
است.

• 
سرطان سلول غیرکوچک ریه:

سه چهارم ســرطان های ریه پس 
از گسترش سرطان به سایر نقاط 
بدن تشــخیص داده می شــوند و 
اغلــب بیماران زمانــی که تومور 
رشد می کند و سیستم لنفاوی را 
درگیر می کنند، عالئمی را مانند 
سرفه، تنگی نفس و ذات الریه پیدا 
می کنند. سرطان سلول غیرکوچک 
ریه شــایع ترین نوع سرطان ریه 
اســت وبه دلیل نداشتن عالئم و 
عدم کشف آن توسط عکسبرداری 
با اشــعه ایکس، تشخیص آن در 

مراحل اولیه بیماری دشوار است.
 PET برای تشخیص سرطان ریه 
scan- و CT scan- کارآیی دارند. 
تشخیص دیرهنگام بیماری میزان 
بقا بیماران را بســیار کم می کند. 
توصیه می شود CT scan- جهت 
کشف سرطان ریه در مراحل اولیه 
)که درمان پذیر اســت( در افرادی 
که ســابقه طوالنی مدت مصرف 
دخانیات )ســیگارو قلیان( دارند، 

انجام شود.
• 

سرطـان ختمدان:
سرطان تخمدان پنجمین سرطان 
کشنده از سرطان های زنان است. 
مانند ســایر سرطان ها، تشخیص 
زودتر بیماری بــه درمان موثر آن 
کمک می کند. بــا این حال فقط 
2۰ درصد ســرطان های تخمدان 
در مراحــل اولیه تشــخیص داده 
می شــوند. ســرطان تخمدان در 
مراحل اولیــه عالمتی نــدارد و 
بیمــاری اغلــب در stage 3 یا 4 

stage تشخیص داده می شوند. 

عالئم سرطان تخمدان 
به شــکل احساس 
مداوم درد یا فشار 
شکم،  ناحیه  در 
و  خاصــره  لگن 

پشت - احساس نفخ در 
شکم - احساس خستگی 
مــداوم و حالــت تهوع، 

ســوء هاضمه، یبوســت یا 
اسهال است.

• 
ســارکوم:

این تومورها در بافت های بدن 
مانند چربی، عضله، بافت های 
عمیق پوســت، اســتخوان 

یا غضروف ایجاد می شــوند و در 
مراحل اولیــه عالئمی ندارند. این 
نوع ســرطان در اطفال شایع تر از 

بزرگساالن است. 
تومورهای ســارکوم قبل از اینکه 
بزرگ شوند عالمتی ندارند. درد در 
ناحیه تومور، همراه با ورم یا گرما از 
نشانه های اصلی محسوب می شود. 
ممکن اســت این درد شب هنگام 
یا هنگام ورزش اتفاق بیفتد. تنها 
روش تشخیصی نمونه برداری است. 
در صــورت امــکان جراحی برای 

درمان بیماری انجام می شود.
• 

سـرطان مغز:
سرطان های مغز وتومورهای نخاع 
زمانی کشف می شوند که بیماری 
در مراحل باالیی اســت و عالئم 

بیماری ظاهر شده اند. 
عالئم تومور مغزی به اندازه تومور 
و نــوع و محل آن بســتگی دارد. 
رایج تریــن این عالئم به شــکل 
ســردرد )معمــوال در اوایل صبح 
شــدیدتر( - تغییرات در صحبت، 

بینایی و شــنوایی - مشکالت در 
تعادل و راه رفتن - تغییرات خلقی 
و خواب رفتگی یا سوزش در بازوها 
و پاها است. درمان بیشتر با هدف 
حفظ عملکرد سیســتم عصبی و 
کنترل رشد تومور صورت می گیرد.

• 
سرطـان کبد:

قبل از رسیدن بیماری به مراحل 
باال، عالمتی وجود ندارد. چنانچه 
اندازه تومور کوچک باشد، کشف آن 
هنگام معاینه بسیار دشوار خواهد 
بود. عالئم به صورت درد در بخش 
فوقانی شکم در سمت راست، ورم 
شــکم )نفخ(، کاهش وزن، حالت 
تهوع و اســتفراغ، از دســت دادن 
اشتها و احساس سیری زودرس و 
زرد شدن پوست و چشم ها است. 
خانوادگی  ســابقه  که  درصورتی 
سرطان کبد، سابقه ابتال به ویروس 
پاپیلومای انسانی )HPV(، اعتیاد 
به مصرف الکل، ســیروز کبدی و 
بیماری کبــدی دارید باید تحت 

بررسی قرار بگیرید.
•

سرطانی که دیر تشخیص داده می شوند 7
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هواپيما و موشك- مالج
2- فروزش- كاغذ نوشته شده- 

مرمت
بزرگترين  3- هميشه- چنگ- 

شهر كشور آذربايجان
4- تمام- گل خوش��بو- ماليات 

مرزي- حالتي از آينه
5- متضاد م��اده- تغيير حالت 

ناگهاني- پول چين
ص����ورت-  ح��رك���ات   -6 
س��خن آهس��ته- از زبان ه��اي 

برنامه نويسي
7- ض��د خيان��ت- ش��عر بدون 

انديشه قبلي- شيء
8- هج��وم- گياه��ي با س��اقه 

بندبند- رنگ زغال
 9- زاپ��اس- جعب��ه مقواي��ي- 

مركز بالروس
10- لعاب- كبود- به تنهايي

11- جنون- ناپسند شرعي- مثل و مانند
12- فلز زرد گرانبها- پوپك- مساوي- انجير

13- پيمان آتالنتيك شمالي- شهري در استان اردبيل- باشكوه
14- اسب اصيل- جاي دو شاخه برق- ناگزير

15- مركز قبرس- اثر شيخ بهايي

 عمودي:
1- گرفتني ازهوا- اثري از خوان رامون خيمه نز

2- ردياب- دوستي- از رنگ ها
3- كبوتر دشتي- برچسب- ميراث

4- اشتباه معروف- درك اشيا- تاب و توان- حرف سي ام
5- لطف داشتن- عداوت- مخفف نه از
6- سوسن كبود- طاليي- گريه كردن

7- طعم- زشت رو- همگام و همراه
8- اتاق راه آهن- بيابان- گرداننده

9- شهري در استان فارس- تفريح دسته جمعي- سالح زنبور
دختران��ه-  نام��ي   -10
كمدي��ن مع��روف ب��ا نام 

جيم- امر از زيستن
نوع��ي  تذك��ره-   -11
خودروي هيوندا- آماسيده

12- دروازه- حرف انگليسي 
-  عض��و س��پر كردن��ي- 

مقابل
طبق��ه-  مكان ه��ا-   -13

كوشش
14- رف��ت���ار خ���وب- 

سياستمدار- نام سازي
15- همگن نمودن ذرات 

شير- باب
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 حسن احمدي/ براي كساني كه كشورهاي 
حوزه خليج فارس را به ن��ام حوزه عربي جنوب 
ايران مي شناسند،  شايد تصور اين كه اين كشورها 
از نظر سامانه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي 
تفاوت هاي محسوس��ي با ه��م دارند، تا حدودي 
غيرقابل باور اس��ت. عموم ايراني ها كه از نزديك 
از كشورهاي حاشيه جنوبي ايران ديدار نكرده يا 
شناخت دقيق ندارند، متوجه هويت هاي سياسي 
و اقتصادي متفاوت اين كشورها نخواهند شد. در 
ميان اين كشورها، امارات به دليل لنگرگاه تجاري 
بودن در منطقه، عربس��تان به دلي��ل در اختيار 
داش��تن اماكن مقدسه اس��المي)مكه و مدينه(، 
كويت به دليل س��طح رفاه اقتص��ادي مطلوب، 
بحرين به دليل س��ابقه جغرافيايي مش��ترك با 
ايران و غالب بودن جمعيت ش��يعه در آن، قطر 
از منظ��ر مبدل ش��دن به پاي��گاه امريكايي ها و 
فعاليت هاي رسانه اي پرسروصدايش )الجزيره( و 
عمان به دليل قرار داشتن در ضلع جنوبي تنگه 
هرمز و همچنين س��ابقه حضور نظامي ايران در 
منطقه ظفار ش��ناخته ش��ده اند؛ اما در ميان اين 
كش��ورها، عمان كش��وري اس��ت كه آن را بايد 
دوباره شناخت. سرزميني كه نسبت به كشورهاي 
يادشده در حوزه سياست و سيستم اداره كشور، 
منابع ان��رژي و برنامه هاي اقتص��ادي و وضعيت 
اجتماعي و فرهنگي داراي خصلت هايي است كه 
با ديگر كشورهاي عربي اختالفات اساسي و حتي 

بنيادين دارد. 
 تلفيق سياس�ت هاي س�لطانی با اهداف 

توسعه گرايانه
عمان با سيس��تم پادش��اهي خود به نسبت 
اميرنشين ها يا حاكميت شيوخ در ساير كشورهاي 
اين حوزه، ميزان مش��اركت مردمي بيشتري در 
اداره كش��ور دارد. در اين كشور كه جمعيت آن 
كمتر از دو ميليون نفر اس��ت س��ران قبيله ها و 
طوايف در سيس��تم اداري كشور به طور ظريفي 
صاحب نقش هستند. سلطان قابوس كه حدود 4 
دهه است در اين كشور حاكميت دارد بر خالف 
مش��ي پادشاهان و س��الطين كه صرفًا بر الگوي 
حكومت فردي اصرار دارند، سازوكاري چيده كه 
بس��ياري از نيروهاي سياسي در طبقه حاكميت 
صاحب نقش و نفوذ هس��تند به طوري كه اكنون 
چهره هايي در حاكميت حضور دارند كه در دوراني 
مثل واقعه ظفار با اين س��لطان مي جنگيدند اما 
اكنون در هيبت مشاوران و وزيران دولت فعاليت 
مي كنند. اين گونه همزيس��تي و حتي هم افزايي 
سياسي شايد در ميان كشورهاي عربي بي سابقه 
باش��د. از اين روس��ت كه اين كش��ور بر خالف 
كش��ورهاي عربي دو سال پيش در بهار انقالبات 
عربي كمترين تأثير را پذيرفت. زيرا نوع سلطنت 
قاب��وس به گون��ه اي اس��ت  كه مي ت��وان آن را 
حكومت توسعه گر دانست. در اين الگو جلب نظر 
مردم، رفع محروميت ها، تدوين اس��تراتژي هاي 
توسعه محور با بهره گيري از ظرفيت هاي داخلي 
اهميت زيادي دارد. بي جهت نيست كه وقتي در 

ميان اين مردم حضور مي يابي تكيه كالم مردم نه 
انتقاد كه حمايت از سياست هاي سلطاني است. 
وزيران و مسئوالن اين كشور گرچه همگي خود 
را موظ��ف و مفتخر به پياده س��ازي ديدگاه هاي 
س��لطان مي دانند اما واقعيت اين اس��ت كه اين 
سياست ها براي عمان نه تنها نتايج فاجعه باري 
نداش��ته بلكه در دوره اخير چهره اين كش��ور را 
نوس��ازي كرده اس��ت. بنابراين وقتي مسئوالن 
عماني در مقابل ديگران و خارجي ها به س��لطان 
اشاره مي كنند و حتي ايده ها و برنامه هاي مثبت 
خ��ود را نيز به نام او معرفي مي كنند از اين رفتار 
احس��اس خوش��ايندي دارند زي��را مي دانند كه 
مهمان��ان خارجي آن ها در كمترين زمان حضور 
در اين كش��ور هم تصويري يافته اند كه نش��ان 
دهنده حركت اين كش��ور به س��وي دروازه هاي 
پيشرفت و توسعه است. بنايراين از نظر سياسي 
مي توان گفت عمان داراي حكومتي س��لطاني با 
نگرش توسعه گراس��ت و در س��ال هاي اخير مزد 
احترام به ديدگاه هاي سياسي عماني ها را هم در 
روند اداره آرام و بي تنش كش��ور گرفته و همين 
طور در ساير حوزه ها كه در ذيل اشاره مي شود به 
نتايج خوبي رسيده است. قابوس بن سعد، سلطان 
عمان در 18 نوامبر س��ال 1940 ميالدي متولد 
شد. وي هشتمين س��لطان عمان از خاندان آل 
بوسعيد اس��ت كه حدود 40سال پيش با اعتقاد 

به اين كه س��لطان قبلي)پدرش( عمان را در انزوا 
و عقب ماندگي نگاه داش��ته، وي را بركنار و زمام 
امور را به دست گرفت. عمان در دوران حكومت 
39ساله سلطان قابوس شاهد پيشرفت هاي متوازن 
و چشمگيري در ابعاد مختلف بويژه در زمينه هاي 
توسعه اي، عمراني و اقتصادي بوده است.ماهيت 
حكومت عمان، س��لطنت اس��ت و همه امور در 
ش��خص س��لطان خالصه مي ش��ود. امور جاري 
كشور طبق فرامين صادره از سوي سلطان اداره و 
هدايت مي شود، تمام قوانين و تصميم گيري هاي 
مهم با فرمان سلطان صادر مي شود و تمامي آن ها 
الزم االجراست. قوانين، احكام و فرمان ها از جانب 
شخص س��لطان به تصويب مي رسند، پيمان ها، 
قراردادها و منش��ورهاي بين المللي پس از تأييد 
و امضاي س��لطان به طور رسمي اعالم مي شوند، 
س��لطان در تصميم گيري هاي خود از مشورت با 
شوراي وزيران و نمايندگان مجلس )مجلس شورا 

و مجلس الدوله( بهره مي گيرد. 
 سياست مستقل منطقه اي 

و آثار اقتصادي آن
عمان براي آغاز توس��عه خود از 4 دهه پيش 
به اين سمت، از نظر سياست خارجي استراتژي 
خاص��ي را در پي��ش گرفته اس��ت. اين كش��ور 
اولوي��ت اول خود را به صلح خواهي، تنش زدايي 
و پرهيز از ورود به ائتالف هاي رقيب منطقه اي و 

فرامنطقه اي داده است. سياست سلطاني عمان در 
اين حوزه آن بوده است كه دروازه دشمني با هيچ 
كشوري را نگشايد. اين كشور عربي عضو شوراي 
همكاري خليج فارس حتي در دوران جنگ ايران 
و عراق كه بسياري از كشورهاي عربي منطقه از 
عراق حمايت مالي و سياس��ي كردند، در مقابل 
ايران فعاليت��ي نكرد. در اين س��ال هاي پرتنش 
منطقه خاورميانه، سياس��ت خارجي اين كشور 
ب��ر كاهش تنش در منطقه اس��توار بوده اس��ت. 
سياست هاي سلطاني در حوزه روابط خارجي كه 
بن علوي به عنوان وزير مش��اور در امور خارجي، 
آن را به نيابت از سلطان قابوس سرپرستي و اداره 
مي كند، اعتق��ادي به تنش هاي منطقه اي ندارد. 
اين كش��ور هي��چ گاه وارد ائتالف هاي منطقه اي 
عليه اين كش��ور و آن كشور نشده است. آثار اين 
سياست ها بر چهره عمان امروز ديده مي شود. اين 
كشور كه البته از سابقه تمدني قابل توجهي نيز 
برخوردار اس��ت و به مدد آن صنعت توريس��م و 
گردشگري را روز به روز رونق بيشتري مي دهد، 
به جايگاهي رسيده كه نسبت به 40 سال پيش 
تفاوت بنياديني يافته است. اكنون در جاي جاي 
عمان توسعه عمراني كاماًل چهره شهرها و حتي 
مناطق روس��تايي را متحول كرده است در حالي 
كه اين كشور قباًل يعني در دوره قبل از حاكميت 
س��لطان فعلي، از نظر مدرسه س��ازي بيش از دو 

مدرسه نداش��ت و راه هاي آسفالته آن نيز كمتر 
از 20 كيلومتر بوده اس��ت، اكنون ش��انه به شانه 
كشورهاي ديگر عربي مي زند كه بر مبناي توسعه 

نفتي رشد يافته اند. 
در حوزه فرهنگي و اجتماعي نيز اين مش��ي 
حاكم بوده و سبب شده كه همه اديان و مذاهب 
با آرامش در كنار هم قرار گيرند. در اين كش��ور 
نه از تكفيري ها به آن صورت خبري اس��ت و نه 
س��تيزه هاي مذهبي و اختالف��ات فرق مختلف 

مسأله اي قابل توجه است. 
 فرهنگ و خلق و خوي عماني

 مذهب حاكم در اين كش��ور »اباضيه« است. 
»اباضيه« همان »خوارج« هس��تند؛ اما در مكتب 
جديد تغييرات بسيار اساسي و كلي به وجود آمده 
اس��ت. »اباضيه« به دليل اختالف با »وهابيت«، 
فضاي خوبي براي فعاليت شيعيان در اين كشور 
به وجود آورده است. مراسم تعزيه و سينه زني در 
بين شيعيان رواج دارد، حتي براي مراسم تعزيه، 
سلطان »قابوس بن سعيد« پادشاه عمان از اصطبل 
س��لطنتي به شيعيان اسب مي دهد. شيعيان اين 
كش��ور وضع خوب��ي دارند. در گذش��ته كه وضع 
اقتص��ادي دولت خوب نبوده، ش��يعيان به دولت 
كمك كردند كه اين امر باعث روابط خوب دولت 
با شيعيان شده است.در واقع به لحاظ فرهنگي نيز 
چالشي اساسي گريبان اين كشور را نگرفته است. 
به هر حال عمان امروز ديگر آن عمان عقب مانده 

در حافظه تاريخي ايرانيان نيست. 
ش��ايد نتوان در ن��گاه اول گفت ك��ه عقبه و 
پيش��ينه خصلت هاي عموم��ي عماني ها چگونه 
اس��ت اما آنچه ب��راي هر ايران��ي مي تواند جالب 
توجه باش��د، بروز پيوندهاي عميقي اس��ت كه 
ميان ايرانيان و عماني ها برقرار اس��ت. مردم اين 
كشور در تعامالت خود بخصوص خود عماني ها 
به مواجه ش��دن ب��ا ايراني ها كاماًل احساس��ات 
خوشايندشان را بروز مي دهند و مانند يك آشناي 
قديمي با ايراني ها برخورد مي كنند. شايد بخشي 
از اين مسأله به نزديكي و قرابت هاي جغرافيايي 
و فرهنگ��ي برگردد اما نمي ت��وان خلق وفاداري 
عماني را هم ناديده گرفت. از اين منظر ريشه اين 
رفتار به تداوم حس وفاداري عماني ها نس��بت به 
ايراني ها برمي گردد كه در عمليات ظفار حضور 
نظامي ايران موجب حفظ وحدت جغرافيايي اين 
كشور ش��د. عمليات نظامي ارتش ايران در ظفار 
براي مقابله با گروه هاي استقالل طلب چپ گرا در 
اين منطقه از سال ۱۳۵۱ و با امضاي يك پيمان 
ميان طرفين در تهران آغاز ش��د و با درخواست 
س��لطان قاب��وس در ۲۹ آذر ۱۳۵۲ ب��راي پياده 
شدن نيروهاي ايران در صالله شدت يافت. حضور 
نظامي ايران به همراه فعاليت هاي سياسي صورت 
گرفته از س��وي دولت وقت با چين و عراق - كه 
از حاميان استقالل طلبان ظفار بودند- در كاهش 
توان آنان و تغيير اوضاع به سود عمان نقش اصلي 
را داشت. از آن واقعه قريب به 40 سال مي گذرد، 

اما عماني ها هنوز آن خاطرات را با خود دارند.

ظهور الگوی توسعه جدید عربی
عمان امروز، آن عمان ديروز نيست

پايتخت گردشگری عرب
عمان از منظر گردش��گری در س��ال های اخير يکی از موفق ترين کشورهای 
منطقه بوده اس��ت. مسقط در س��ال ۲۰۱۲ به واسطه انتخاب به عنوان »پايتخت 
گردشگری عرب« ميزبان ده ها جشنواره بود که اين امر نقش چشمگيری در جذب 
گردشگران به اين کشور داشت. عمان در سال گذشته با اتخاذ راهبردهای جديد 
در جذب گردشگر ميزبان يک ميليون و ۴۰۰ هزار گردشگر بود که يک رکورد در 

جذب گردشگر محسوب می شود.

مجسمه کندرسوز: کندر يکی از محصوالت عمده عمان است و مجسمه ای از 
يک ظرف دود کردن کندر بر باالی تپه ای بر فراز پارک عمومی ريام قرار دارد که 

از نمادهای عمان محسوب می شود.

قلعه نخل: يکی از محکمترين قلعه های کشور پادشاهی عمان است. اين قلعه 
در شهرستان َنخل و در منطقه باطنه واقع شده است.

مسقط: پايتخت کشور پادشاهی عمان و يکی از شهرستان های استان مسقط 
اس��ت. شهرس��تان مسقط قبل از س��ال ۹۰۰ تأسيس شده اس��ت. بجز قلعه های 
ميرانی و جاللی از ديگر مکان های ديدنی مس��قط می توان بلده الس��يفه، ديوار 
 مس��قط، خانه های أثری، الخيران، ساحل قنتب، موزه خانه الزبير و موزه اسکناس 

و سکه عمانی را نام برد.
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 حسن احمدي/ براي كساني كه كشورهاي 
حوزه خليج فارس را به ن��ام حوزه عربي جنوب 
ايران مي شناسند،  شايد تصور اين كه اين كشورها 
از نظر سامانه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي 
تفاوت هاي محسوس��ي با ه��م دارند، تا حدودي 
غيرقابل باور اس��ت. عموم ايراني ها كه از نزديك 
از كشورهاي حاشيه جنوبي ايران ديدار نكرده يا 
شناخت دقيق ندارند، متوجه هويت هاي سياسي 
و اقتصادي متفاوت اين كشورها نخواهند شد. در 
ميان اين كشورها، امارات به دليل لنگرگاه تجاري 
بودن در منطقه، عربس��تان به دلي��ل در اختيار 
داش��تن اماكن مقدسه اس��المي)مكه و مدينه(، 
كويت به دليل س��طح رفاه اقتص��ادي مطلوب، 
بحرين به دليل س��ابقه جغرافيايي مش��ترك با 
ايران و غالب بودن جمعيت ش��يعه در آن، قطر 
از منظ��ر مبدل ش��دن به پاي��گاه امريكايي ها و 
فعاليت هاي رسانه اي پرسروصدايش )الجزيره( و 
عمان به دليل قرار داشتن در ضلع جنوبي تنگه 
هرمز و همچنين س��ابقه حضور نظامي ايران در 
منطقه ظفار ش��ناخته ش��ده اند؛ اما در ميان اين 
كش��ورها، عمان كش��وري اس��ت كه آن را بايد 
دوباره شناخت. سرزميني كه نسبت به كشورهاي 
يادشده در حوزه سياست و سيستم اداره كشور، 
منابع ان��رژي و برنامه هاي اقتص��ادي و وضعيت 
اجتماعي و فرهنگي داراي خصلت هايي است كه 
با ديگر كشورهاي عربي اختالفات اساسي و حتي 

بنيادين دارد. 
 تلفيق سياس�ت هاي س�لطانی با اهداف 

توسعه گرايانه
عمان با سيس��تم پادش��اهي خود به نسبت 
اميرنشين ها يا حاكميت شيوخ در ساير كشورهاي 
اين حوزه، ميزان مش��اركت مردمي بيشتري در 
اداره كش��ور دارد. در اين كشور كه جمعيت آن 
كمتر از دو ميليون نفر اس��ت س��ران قبيله ها و 
طوايف در سيس��تم اداري كشور به طور ظريفي 
صاحب نقش هستند. سلطان قابوس كه حدود 4 
دهه است در اين كشور حاكميت دارد بر خالف 
مش��ي پادشاهان و س��الطين كه صرفًا بر الگوي 
حكومت فردي اصرار دارند، سازوكاري چيده كه 
بس��ياري از نيروهاي سياسي در طبقه حاكميت 
صاحب نقش و نفوذ هس��تند به طوري كه اكنون 
چهره هايي در حاكميت حضور دارند كه در دوراني 
مثل واقعه ظفار با اين س��لطان مي جنگيدند اما 
اكنون در هيبت مشاوران و وزيران دولت فعاليت 
مي كنند. اين گونه همزيس��تي و حتي هم افزايي 
سياسي شايد در ميان كشورهاي عربي بي سابقه 
باش��د. از اين روس��ت كه اين كش��ور بر خالف 
كش��ورهاي عربي دو سال پيش در بهار انقالبات 
عربي كمترين تأثير را پذيرفت. زيرا نوع سلطنت 
قاب��وس به گون��ه اي اس��ت  كه مي ت��وان آن را 
حكومت توسعه گر دانست. در اين الگو جلب نظر 
مردم، رفع محروميت ها، تدوين اس��تراتژي هاي 
توسعه محور با بهره گيري از ظرفيت هاي داخلي 
اهميت زيادي دارد. بي جهت نيست كه وقتي در 

ميان اين مردم حضور مي يابي تكيه كالم مردم نه 
انتقاد كه حمايت از سياست هاي سلطاني است. 
وزيران و مسئوالن اين كشور گرچه همگي خود 
را موظ��ف و مفتخر به پياده س��ازي ديدگاه هاي 
س��لطان مي دانند اما واقعيت اين اس��ت كه اين 
سياست ها براي عمان نه تنها نتايج فاجعه باري 
نداش��ته بلكه در دوره اخير چهره اين كش��ور را 
نوس��ازي كرده اس��ت. بنابراين وقتي مسئوالن 
عماني در مقابل ديگران و خارجي ها به س��لطان 
اشاره مي كنند و حتي ايده ها و برنامه هاي مثبت 
خ��ود را نيز به نام او معرفي مي كنند از اين رفتار 
احس��اس خوش��ايندي دارند زي��را مي دانند كه 
مهمان��ان خارجي آن ها در كمترين زمان حضور 
در اين كش��ور هم تصويري يافته اند كه نش��ان 
دهنده حركت اين كش��ور به س��وي دروازه هاي 
پيشرفت و توسعه است. بنايراين از نظر سياسي 
مي توان گفت عمان داراي حكومتي س��لطاني با 
نگرش توسعه گراس��ت و در س��ال هاي اخير مزد 
احترام به ديدگاه هاي سياسي عماني ها را هم در 
روند اداره آرام و بي تنش كش��ور گرفته و همين 
طور در ساير حوزه ها كه در ذيل اشاره مي شود به 
نتايج خوبي رسيده است. قابوس بن سعد، سلطان 
عمان در 18 نوامبر س��ال 1940 ميالدي متولد 
شد. وي هشتمين س��لطان عمان از خاندان آل 
بوسعيد اس��ت كه حدود 40سال پيش با اعتقاد 

به اين كه س��لطان قبلي)پدرش( عمان را در انزوا 
و عقب ماندگي نگاه داش��ته، وي را بركنار و زمام 
امور را به دست گرفت. عمان در دوران حكومت 
39ساله سلطان قابوس شاهد پيشرفت هاي متوازن 
و چشمگيري در ابعاد مختلف بويژه در زمينه هاي 
توسعه اي، عمراني و اقتصادي بوده است.ماهيت 
حكومت عمان، س��لطنت اس��ت و همه امور در 
ش��خص س��لطان خالصه مي ش��ود. امور جاري 
كشور طبق فرامين صادره از سوي سلطان اداره و 
هدايت مي شود، تمام قوانين و تصميم گيري هاي 
مهم با فرمان سلطان صادر مي شود و تمامي آن ها 
الزم االجراست. قوانين، احكام و فرمان ها از جانب 
شخص س��لطان به تصويب مي رسند، پيمان ها، 
قراردادها و منش��ورهاي بين المللي پس از تأييد 
و امضاي س��لطان به طور رسمي اعالم مي شوند، 
س��لطان در تصميم گيري هاي خود از مشورت با 
شوراي وزيران و نمايندگان مجلس )مجلس شورا 

و مجلس الدوله( بهره مي گيرد. 
 سياست مستقل منطقه اي 

و آثار اقتصادي آن
عمان براي آغاز توس��عه خود از 4 دهه پيش 
به اين سمت، از نظر سياست خارجي استراتژي 
خاص��ي را در پي��ش گرفته اس��ت. اين كش��ور 
اولوي��ت اول خود را به صلح خواهي، تنش زدايي 
و پرهيز از ورود به ائتالف هاي رقيب منطقه اي و 

فرامنطقه اي داده است. سياست سلطاني عمان در 
اين حوزه آن بوده است كه دروازه دشمني با هيچ 
كشوري را نگشايد. اين كشور عربي عضو شوراي 
همكاري خليج فارس حتي در دوران جنگ ايران 
و عراق كه بسياري از كشورهاي عربي منطقه از 
عراق حمايت مالي و سياس��ي كردند، در مقابل 
ايران فعاليت��ي نكرد. در اين س��ال هاي پرتنش 
منطقه خاورميانه، سياس��ت خارجي اين كشور 
ب��ر كاهش تنش در منطقه اس��توار بوده اس��ت. 
سياست هاي سلطاني در حوزه روابط خارجي كه 
بن علوي به عنوان وزير مش��اور در امور خارجي، 
آن را به نيابت از سلطان قابوس سرپرستي و اداره 
مي كند، اعتق��ادي به تنش هاي منطقه اي ندارد. 
اين كش��ور هي��چ گاه وارد ائتالف هاي منطقه اي 
عليه اين كش��ور و آن كشور نشده است. آثار اين 
سياست ها بر چهره عمان امروز ديده مي شود. اين 
كشور كه البته از سابقه تمدني قابل توجهي نيز 
برخوردار اس��ت و به مدد آن صنعت توريس��م و 
گردشگري را روز به روز رونق بيشتري مي دهد، 
به جايگاهي رسيده كه نسبت به 40 سال پيش 
تفاوت بنياديني يافته است. اكنون در جاي جاي 
عمان توسعه عمراني كاماًل چهره شهرها و حتي 
مناطق روس��تايي را متحول كرده است در حالي 
كه اين كشور قباًل يعني در دوره قبل از حاكميت 
س��لطان فعلي، از نظر مدرسه س��ازي بيش از دو 

مدرسه نداش��ت و راه هاي آسفالته آن نيز كمتر 
از 20 كيلومتر بوده اس��ت، اكنون ش��انه به شانه 
كشورهاي ديگر عربي مي زند كه بر مبناي توسعه 

نفتي رشد يافته اند. 
در حوزه فرهنگي و اجتماعي نيز اين مش��ي 
حاكم بوده و سبب شده كه همه اديان و مذاهب 
با آرامش در كنار هم قرار گيرند. در اين كش��ور 
نه از تكفيري ها به آن صورت خبري اس��ت و نه 
س��تيزه هاي مذهبي و اختالف��ات فرق مختلف 

مسأله اي قابل توجه است. 
 فرهنگ و خلق و خوي عماني

 مذهب حاكم در اين كش��ور »اباضيه« است. 
»اباضيه« همان »خوارج« هس��تند؛ اما در مكتب 
جديد تغييرات بسيار اساسي و كلي به وجود آمده 
اس��ت. »اباضيه« به دليل اختالف با »وهابيت«، 
فضاي خوبي براي فعاليت شيعيان در اين كشور 
به وجود آورده است. مراسم تعزيه و سينه زني در 
بين شيعيان رواج دارد، حتي براي مراسم تعزيه، 
سلطان »قابوس بن سعيد« پادشاه عمان از اصطبل 
س��لطنتي به شيعيان اسب مي دهد. شيعيان اين 
كش��ور وضع خوب��ي دارند. در گذش��ته كه وضع 
اقتص��ادي دولت خوب نبوده، ش��يعيان به دولت 
كمك كردند كه اين امر باعث روابط خوب دولت 
با شيعيان شده است.در واقع به لحاظ فرهنگي نيز 
چالشي اساسي گريبان اين كشور را نگرفته است. 
به هر حال عمان امروز ديگر آن عمان عقب مانده 

در حافظه تاريخي ايرانيان نيست. 
ش��ايد نتوان در ن��گاه اول گفت ك��ه عقبه و 
پيش��ينه خصلت هاي عموم��ي عماني ها چگونه 
اس��ت اما آنچه ب��راي هر ايران��ي مي تواند جالب 
توجه باش��د، بروز پيوندهاي عميقي اس��ت كه 
ميان ايرانيان و عماني ها برقرار اس��ت. مردم اين 
كشور در تعامالت خود بخصوص خود عماني ها 
به مواجه ش��دن ب��ا ايراني ها كاماًل احساس��ات 
خوشايندشان را بروز مي دهند و مانند يك آشناي 
قديمي با ايراني ها برخورد مي كنند. شايد بخشي 
از اين مسأله به نزديكي و قرابت هاي جغرافيايي 
و فرهنگ��ي برگردد اما نمي ت��وان خلق وفاداري 
عماني را هم ناديده گرفت. از اين منظر ريشه اين 
رفتار به تداوم حس وفاداري عماني ها نس��بت به 
ايراني ها برمي گردد كه در عمليات ظفار حضور 
نظامي ايران موجب حفظ وحدت جغرافيايي اين 
كشور ش��د. عمليات نظامي ارتش ايران در ظفار 
براي مقابله با گروه هاي استقالل طلب چپ گرا در 
اين منطقه از سال ۱۳۵۱ و با امضاي يك پيمان 
ميان طرفين در تهران آغاز ش��د و با درخواست 
س��لطان قاب��وس در ۲۹ آذر ۱۳۵۲ ب��راي پياده 
شدن نيروهاي ايران در صالله شدت يافت. حضور 
نظامي ايران به همراه فعاليت هاي سياسي صورت 
گرفته از س��وي دولت وقت با چين و عراق - كه 
از حاميان استقالل طلبان ظفار بودند- در كاهش 
توان آنان و تغيير اوضاع به سود عمان نقش اصلي 
را داشت. از آن واقعه قريب به 40 سال مي گذرد، 

اما عماني ها هنوز آن خاطرات را با خود دارند.

ظهور الگوی توسعه جدید عربی
عمان امروز، آن عمان ديروز نيست

پايتخت گردشگری عرب
عمان از منظر گردش��گری در س��ال های اخير يکی از موفق ترين کشورهای 
منطقه بوده اس��ت. مسقط در س��ال ۲۰۱۲ به واسطه انتخاب به عنوان »پايتخت 
گردشگری عرب« ميزبان ده ها جشنواره بود که اين امر نقش چشمگيری در جذب 
گردشگران به اين کشور داشت. عمان در سال گذشته با اتخاذ راهبردهای جديد 
در جذب گردشگر ميزبان يک ميليون و ۴۰۰ هزار گردشگر بود که يک رکورد در 

جذب گردشگر محسوب می شود.

مجسمه کندرسوز: کندر يکی از محصوالت عمده عمان است و مجسمه ای از 
يک ظرف دود کردن کندر بر باالی تپه ای بر فراز پارک عمومی ريام قرار دارد که 

از نمادهای عمان محسوب می شود.

قلعه نخل: يکی از محکمترين قلعه های کشور پادشاهی عمان است. اين قلعه 
در شهرستان َنخل و در منطقه باطنه واقع شده است.

مسقط: پايتخت کشور پادشاهی عمان و يکی از شهرستان های استان مسقط 
اس��ت. شهرس��تان مسقط قبل از س��ال ۹۰۰ تأسيس شده اس��ت. بجز قلعه های 
ميرانی و جاللی از ديگر مکان های ديدنی مس��قط می توان بلده الس��يفه، ديوار 
 مس��قط، خانه های أثری، الخيران، ساحل قنتب، موزه خانه الزبير و موزه اسکناس 

و سکه عمانی را نام برد.
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را بر روی سایت بخوانید 

Easy Sudoku Puzzles 1 
www.printablesudoku99.com 
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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     

مدیریت زندگی

6 7 9 8

3 4 9

5 1 6

3 2 4

1 5 7 2

2 7 5

2 5 6

2 8 7

6 2 4 1

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)

4 8 7

3 4

6 7 9 1 8

6 3 4 8

2 7

5 7 2 6

3 6 1 7 8

5 6

8 2 9

Puzzle 2 (Hard, difficulty rating 0.62)

4 2 1 5

6 8 4 7 1

2 9

6 9 4

7 8

3 6 9

6 2

1 7 5 4 9

4 8 3 7

Puzzle 3 (Hard, difficulty rating 0.61)

7 3 4

9

8 5 4 7 1 6

6 4 3 2

2 6

8 1 5 3

5 6 3 8 1 7

6

3 6 8

Puzzle 4 (Hard, difficulty rating 0.73)

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

اشتباه پولی افراد طبقه متوسط 8
العربیه: طبقه متوسط در سراسر 
جهان به ویژه در کشــورهای در 
حال توســعه، بزرگ تر می شود 
و هر چه بیشــتر در زمینه های 
مختلــف با چالش هایــی روبرو 
می شــود که طبقه متوسط در 
کشورهای صنعتی و توسعه یافته 

با آن دست به گریبان هستند.
سایت آمریکایی بیزنیس اینسایدر 
مطلبــی   )Business Insider(
درباره اشــتباهاتی کــه طبقه 
متوســط در چنین کشورهایی 
مرتکب می شــود منتشر کرده 
که می تواند درسی برای طبقات 

متوسط در سایر کشورها باشد.
در ایــن مطلب آمده اســت که 
در ســال 2۰14 حدود نیمی از 

جمعیت آمریکا در خانوارهای با 
درآمد متوسط زندگی می کردند. 
خانواده ها،  ایــن  ماهیانه  درآمد 
3۵۰۰ تا 1۰ هزار دالر است، در 
حالی که میانگین درآمد در آمریکا 

۵ هزار دالر در ماه است.
طبقه متوســط آمریکا شــامل 
معلمان، آتش نشانان و لوله کش ها 
می شــود، اما مهندسان، مدیران 
ســاختمانی و سرآشپزها هم در 
این گروه درآمدی جای می گیرند. 
طبقــه متوســط مصرف کننده 
اصلی خدماتی است که جامعه 
آمریکا را سرپا نگه  می دارد و با هر 
خرید خود باعث رشد اقتصاد و 

سرمایه گذاری می شود.
اما طبقه متوسط آمریکا از نظر 

پولی با مشــکالتی روبرو است. 
دســتمزدها از ســال 1979 تا 
کنون با احتســاب تورم تقریبا 
برای تمامی مــردم ثابت مانده 
و افزایش هزینه های مســکن و 
درمــان بر بودجه خانوار فشــار 
می آورد. بیشتر خانوارهای طبقه 
متوســط پس انــداز کافی برای 
پرداخت هزینه دانشگاه فرزندان 

یا بازنشستگی خود را ندارند.
اما آیا مشــکالت پولی ما فقط 
اقتصادی  شــرایط  بــه  مربوط 

می شود؟ 
به طور حتم »خیر«. 

مثل هرگــروه درآمدی دیگر، ما 
همیشــه بهترین تصمیم را در 
باره پولمان نمی گیریم. اگر طبقه 

متوسط 
می خواهد آینــده مالی بهتری 
داشته باشــد باید از انجام این 8 

اشتباه پولی خودداری کند:
•

1( بدهکاری زیاد
به گزارش بانک مرکزی آمریکا 
6۵درصــد از دارنــدگان کارت 
اعتباری بدهکارند و هرماه بابت 
این بدهکاری بهــره می پردازند. 
این برای افرادی که می  خواهند 
وضعیت مالی خود را روبراه کنند، 
اشــتباه پرهزینه ای است. توجه 
داشته باشــید که متوسط نرخ 
اکنون  اعتباری  کارت های  بهره 
بیش از 1۵ درصد اســت. کاری 
کنید تا اول ماه حســاب کارت 

اعتباری شما صاف شود.
•

2( نداشنت ذخیره اضطراری
بر اســاس گزارش بانک مرکزی 
آمریکا 46 درصد مردم به سختی 
می تواننــد از پس یــک هزینه 
بربیایند.  اضطراری 4۰۰ دالری 
نداشــتن ذخیــره اضطــراری 

می تواند مشکل ساز 
شــود، زیرا حوادث غیرمنتظره 
پیش می آید و می تواند به آسانی 
حساب های مالی شما را از کنترل 
خارج کرده و شما را گرفتار بدهی 
کند. مشاوران اقتصادی می گویند 
ذخیره  یک حســاب  داشــتن 
اضطراری معادل 3 تا 6 ماه هزینه 
ماهیانه شما کمک بزرگی برای 

شما خواهد بود.
•

3( پس انداز بازنشستگی را 
افزایش ندادند

و  صبــر  بــه  بازنشســتگی 
ســرمایه گذاری مستمر به مدت 
4۰ سال نیاز دارد. برای این کار 
الزم است همراه با افزایش درآمد، 
پس انداز بازنشستگی خود را نیز 
افزایش دهید. به هردرصدی که 
درآمد شما افزایش می یابد، باید 
پس انداز اضطراری و بازنشستگی 
خود را نیز به همان میزان افزایش 

دهید.
•

4( اتکا به یک 
برنامه بازنشستگی

فقــط داشــتن یک حســاب 
بازنشستگی کافی نیست و ممکن 
است در زمان بازنشستگی نتواند 
پوشش مالی مناسبی برای این 
دوره باشــد. یکــی از راه جبران 
این کمبود، ســرمایه گذاری در 
برنامه هایی اســت کــه از نظر 

مالیاتی ارجحیت داشته باشد.
•

5( نداشنت حساب ذخیره 
درمانی

اگر شــما بیمه هــای درمانی با 
پوشــش باال دارید، یک حساب 
ذخیره درمانــی می تواند به نفع 
شما باشد. شما می توانید از این 
حساب برای پوشش هزینه های 
درمانــی که بیمه شــما تقبل 

نمی کند استفاده کنید.
•
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6( به تاخیر انداخنت پس انداز 
بازنشستگی

بســیاری پس انداز بازنشستگی 
خود را با تاخیر شروع می کنند 
و ابتــدا بــه اولویت هــای دیگر 
می پردازند. بیشتر ما فکر می کنیم 
که پس انداز بازنشســتگی باید 

بعــد از پرداخت وام هــا، خرید 
دانشــگاهی  هزینه های  و  خانه 
فرزندان شروع شود. اما باید توجه 
داشته باشــید که برای حساب 
بازنشستگی شما به اندازه کافی 
منابع مالی داشته باشد، باید این 

کار را زودتر شروع کنید.

•
7( یادتان نرود نام افراد ذینفع 

را وارد کنید
در صورت فوت، حساب های شما 
برای کی می ماند؟ ازدواج، طالق 
و یا هــر تغییر دیگر در وضعیت 
زندگی شما دلیلی است که افراد 

ذینفع در حســاب  های خود را 
تصحیح کنید و به روز برسانید. 
یک کارشناس امور بیمه می گوید 
این موضوعی است که بسیاری 

آن را فراموش می کنند.
•

8( پول زیادی خرج 
دارایی های مصرفی نکنید

در سه ماهه اول ســال 2۰16، 
متوســط قســط ماهانه خودرو 
۵۰6 دالر بــرای 68 ماه بود! این 
حجم باالیی از درآمد خانوارهای 
آمریکایی را می بلعد، در حالی که 
آن ها تالش می کنند تا پس انداز 
هم بکنند. این هزینه ای است که 
هیچ برگشتی ندارد. بسیاری از 

خانوارهای آمریکایی فقط بخاطر 
چشم و هم چشمی مبالغ زیادی 
را صرف خرید خودرو می کنند، 
در حالیکه بهتر اســت خودروی 
دســت دوم بخرند و این پول را 
صرف پس انــداز اضطراری خود 

کنند.
•
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و بازداشــت های روزنامه نگاران 
را شــدت می بخشند. بسیاری 
از روزنامــه نــگاران به نهادهای 
امنیتی و انتظمی دعوت شده و 
به آنها گفته می شود چگونه در 
دوره ی انتخابات عمل کنند و اگر 
نکنند بازداشت می شوند. دوره ی 
انتخابات در جمهوری اســالمی 
دوران رونق بسته شدن نشریات 

و روزنامه هاست.
یادداشــت حســام الدین آشنا 
به  )مشــاور روحانی( خطــاب 
ضرغامــی )یکــی از نامزدهای 
محتمل( پــس از آن که وی به 
صراحت از خرید کانال ها و  جلب 
نظر مدیــران آنها برای تبلیغات 
پیش از موعد به نفع اصولگرایان 
در گردهمایی جمنا سخن گفت 
از این جهت گویاســت: "به نظر 
می رسد اشاره شــما به امکان 
خرید سایت ها که از کشفیاتتان 
در جریان انتخابات مجلســین 
بود در این دوره به صورت کامال 

خودجوش و زودهنگام توســط 
برادران همسو و هم قطارتان در 
حال انجام است. ظاهرا در مورد 
مدیران کانالهای غیر قابل خرید و 
فروش و نفوذ هم اقدامات موثری 
انجام شــده است فقط امیدوارم 
مردانگی کنید و با سفارش های 
الزم خانواده های آنان را از نگرانی 
برهانید." )ســایت جماران 18 
فروردین 1396( مشخص است 
که آن دسته از کانال های تلگرامی 
که با مولفه هی تشویقی )منابع 
مالــی غیر شــفاف( در خدمت 
نامزدهای اصولگــرا قرار نگیرند 
سروکارشــان با کــرام الکاتبین 

)نیروهای امنیتی( است.
•

مهندسی افکاـر عمومی
افــکار عمومی  در  دســتکاری 
بخش دیگری از برنامه  مهندسی 
انتخابات است. این دستکاری نه 
توسط بخش خصوصی بلکه در 
چارچوب امکانات بخش دولتی و 

عمومی انجام می گیرد. مخالفان 
دولت می گویند مدیران دولتی 
حقوق های نجومــی می گیرند 
ماه های  )روزنامه ی کیهــان در 
منتهــی به انتخابــات( اما نمی 
گویند که مدیران نهادهایی که 
حکومتــی هســتند نیز همین 
حقوق هــا را مــی گیرنــد و به 
کسی پاسخ نمی دهند. مخالفان 
دولت می گویند دســتگاه های 
ناکارآمد هستند  دولتی  اجرایی 
)دســتجردی، سخنگوی جبهه 
مردمی نیروهای انقالب، تابناک 
17 فروردیــن 1396( اما نمی 
گویند دســتگاه های تحت نظر 
رهبری و سپاه و روحانیت نیز که 
امروز بخش بزرگ تری از اقتصاد 
و فرهنــگ را در اختیار دارند به 

همان مشکالت دچارند.
•

مهندسی منابع مالی
انتخابات در ایران از حیث منبع 

و نحوه  هزینه کردن منابع 

مهندسی انتخابات 96  !...   << ادامه از صفحه: 6
نیویـــورک پست: 

چگونه ترامپ می تواند حکــومت ایران 
را فلج کند

روزنامه آمریکایی نیویورک پســت در 
گزارشــی به موضع جدید واشــنگتن 
نسبت به ایران پرداخته و می نویسد: در 
واشنگتن نوعی اتفاق نظر در مورد به 

عقب راندن ایران حاصل شده است.
- توصیه نیویورک پســت به دولت 
آمریکا: دولت ترامپ می تواند برای 
آزادی برخی از زندانیان عقیدتی در 
ایران پافشاری کند. سران جنبش 
سبز باید آزاد شوند. موضوع حقوق 
بشر ایران را در اولویت دیپلماسی 

خود قرار دهند.
این روزنامه در گزارشی به موضع جدید واشنگتن 
نســبت به ایــران پرداخته و می نویســد: »در 
واشنگتن نوعی اتفاق نظر در مورد به عقب راندن 
ایران حاصل شده است. به طوری که دموکرات ها 
و جمهوری خواهان با استفاده از تجارب خوبی 
که از جنگ سرد آموخته اند، دریافته اند که نبرد 

زمینــی را به منظور ایجــاد واهمه برای 
کنترل تسلیحات جنگی به راه نیندازند.«

نیویورک پست در ادامه نوشته است: 
»اگر واشنگتن واقعا خواهان این است که 
همان کاری را که با اتحاد جماهیر شوروی 
سابق کرده با ایران نیز انجام دهد، باید اعمال 
فشار بر حکومت جمهوری اسالمی را افزایش 
دهد و قــدرت آن را تضعیف کند. این اعمال 
فشــار باید از تمامی جوانب صورت بگیرد به 
طوری که باید به دلیل نقض حقوق بشر و نقض 
تعهدات بین المللی، مجازات هــا را علیه تهران 
افزایش داد و با این کار به مردم ایران نشــان داد 

که آمریکا در کنار آنها ایستاده است.«
این روزنامه آمریکایی ضمن اشاره به اینکه دولت 
آمریکا می تواند بــرای آزادی برخی از زندانیان 
عقیدتی در ایران پافشاری کند، یاد آور شد، »سران 
جنبش سبز باید آزاد شوند. این در حالیست که 

»باید به 
امپراتوری 

قدرت 
نظامی 
شیعه ی 
ایران 
خامته 
داده 
شود.«

سپاسگزاری
از کلیه دوستان، سروران، یاران، 

عزیزان و بستگانی که در ایام بسیار سخت 
سوگواری و اندوه بزرگ از دست دادن مادر دلبندمان 

شادروان بانو زهرا سلماسی ارسی
با دیدار و حضور گرم و مهربان خود در مراسم خاکسپاری 

و نیز  با درج پیام های همدردی در رسانه ها، 
ما را همراهی نمودند،   صمیمانه سپاسگزاری نموده،

برای فرد فرد شما عزیزان،   بهروزی، شادکامی و طول عمر آرزومندیم. 
اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری

از فردفردشما عزیزان دست نداد، بر ما ببخشائید
---------------------------

یادآوری می شود هزینه های مراسم و مجالس ترحیم و یادبود 
آن عزیز در ایران به مصرف امور خیریه خواهد رسید. 

خانواده معینی
شایسته معینی، رضا معینی ،
علی معینی،  حامد معینی 

بگذ ار ات بگریم چون ارب رد بهاران 

کز سنگ گرهی خیزد  روز  وداع  یاران

}<< ادامه در صفحه: 38{
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همــدردی
دوست ارجمند، سرکار خامن شایسته الهامی 

درگذشت غم انگیز مادر دلبند شما باعث تالم خاطر گردید. ضمن تاسف فراوان و 
عرض تسلیت به شما دوستان گرامی و خانواده محترم تان، 

خود را در غم شما شریک می دانیم. 
در این روزهای دشوار ما را همراه و در کنار خود بدانید. 

محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

آسماان دلم از اختر و ماه تو گرفت
آسمان دگری خواهم و ماه دگری

 همدردی
خبردرگذشت 

زنده یاد آقای ناصر شجاعی عزیز  
چنان سنگین و جانسوز است، که به دشواری به باور می نشیند،

تسلیت واژه ی کوچکی است در برابر غم بزرگ وارده؛

سرکارخامن فاطمه شجاعی، فرزندان و عزیزان سوگوار
درگذشت غم انگیز همسر، پدر و دوست عزیزمان

را تسلیت عرض نموده، برایتان دراین روزهای دشوار، 
صبر و بردبارى آرزومندیم.

مهدی قریشی و خانواده 
و همه دوستان شما در کلبه عموجان 

از تمامی دوستان، سروران، یاران، 
عزیزان و بستگانی که در ایام بسیار تلخ 
سوگواری و اندوه بزرگ از دست دادن 
مادر، همسر، خواهر و عزیزی دلبند 

زنده یاد خامن آتوسا اخوان 
انسانی فرهیخته، هنرمند،  ایراندوست و فرهنگی،
در مونتریال، با حضور چشمگیر و پرمهر خود 

در مراسم یادبود، و نیز با ارسال گل و  با درج پیام های همدردی در 
نشریات، و همچنین از طریق پیام های تلفنی، 
ایمیل و فیس بوک و... ما را همراهی نمودند، 

 صمیمانه سپاسگزاری نموده،
برای فرد فرد شما عزیزان،  

بهروزی، شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری

از فردفردشما عزیزان دست نداد، بر ما ببخشائید

سپاس ویژه
در اینجا بویژه جا دارد از دکتر امیر خدیر، 

پزشک و یاور ایثارگر جامعه ی ایرانیان کانادا، که برغم همه گرفتاری 
ها، باحضور پیگیر خود در بیمارستان و کنار ما، از هیچ تالشی فروگذار 
نکردند، سپاسگزاری کنیم. خانواده های ما برای همیشه وامدار مهربانی 

های ایشان است. 

خانواده های اخوان، تنها 

سپاسگزاری

         نکــوانمحیا�              زهــی 

دوستان دیرین و ارجمند،  سرکار خامن  فاطمه شجاعی 
خامن ها  لیال، ندا، مهسا  شجاعی 
آقایان داوود، خیام  و  برایان عزیز 

خانواده ها و عزیزان سوگوار
کالمی نمی یابیم که ژرفای اندوه تان را تسال دهد...

با شما صمیمانه در غم از دست شدن عزیز دلبندتان 

شادروان آقای ناصر شجاعی 
شریکیم و برای دل بی قرارتان، آرامش آرزو می کنیم. 

ما را نیز همراه خود بدانید. 

مسانه، کامبیز، فریبا، محمود رضائیان 

ایپم  همدردی

کام جان تلخ شد از صـبــر هک کردم بی دوست     ...

 همدردی
دوستان دیرین و ارجمند، 

بانو  فاطمه شجاعی 
بانوان ارجمند،  لیال، ندا، مهسا  شجاعی 
کیارش، کیال، کلویی و کیدن نازنین 

خانواده ها و عزیزان سوگوار
د راندوه درگذشت غم انگیز همسر، پدر پدربزرگ  و عزیز دلبندتان 

زنده یاد آقای ناصر شجاعی 
این چهره دوست داشتنی هنرمند، 

با شما انباز هستیم.  برایتان  در این روزهای دشوار،  
بردبارى و پایدارى آرزومندیم.  ما را در کنار خود بدانید. 

دکتر شریف نائینی و خانواده 

مالــی از غیرشــفاف ترین 
انتخابات ها در عالم اســت. 
در هیچ انتخاباتی روشن نیست 
که هــر نامزد چقــدر و چگونه 
هزینه کرده و چه افراد یا نهادها 
یا گروه هایی بــه نامزدها کمک 
کرده اند. نامزدهــا معموال برای 
تظاهر به عــدم وامــداری این 
منابــع را اعالم نمی کنند و ادعا 

می کنند که اوال هزینه های آنها 
بسیار پایین بوده و ثانیا دیگران 
بدون چشمداشت برای نها هزینه 
کرده انــد که هر دو ادعــا دور از 

حقیقت است.
در انتخابــات 96 نیــز از ابتــدا 
هزینه هــا و منابع آنها روشــن 
نیســت. به عنوان مثال روشن 
نیست "جبهه ی مردمی نیروهای 

انقالب" برای جمع کردن حدود 
ســه هزار نفر برای دو مرتبه در 
تهران )حمل و نقل، هتل( و برای 
اجاره ی محل و پذیرایی و دیگر 
تدارکات این جمع چقدر هزینه 
کرده و این هزینه ها از کجا آمده 
اســت. البته با توجه به نزدیکی 
همــه ی نامزدهای این جبهه به 
نیروهای امنیتی و نظامی چندان 

دور از واقعیــت نیســت که این 
هزینه ها از ســوی دستگاه های 
نظامی و امنیتی یا شــرکت ها و 
پیمانکاران آنها تامین شده باشد 
)مجلس اصوال نه رهی به تحقیق 
و تفحص در ایــن نهادها دارد و 
نه قــدرت آن را( اما برای پرهیز 
تحلیلگران از گمانه زنی این جبهه 
می تواند این اطالعات را در اختیار 

عموم بگذارد. دستگاه های امنیتی 
و نظامی در ایران با امکانات مالی 
بی حد و حصری کــه دارند می 
تواننــد بدون اطــالع عمومی و 
حتی بدون اطالع آن ســه هزار 
نفری که در گردهمایی شرکت 
کرده اند آنها را مهندســی کنند.

در انتخابات 96 می توان انتظار 
داشت که هزاران میلیارد تومان 

"پول کثیف" )ناشی از قاچاق و 
پولشویی( و "پول تمیز" )منابعی 
که در اختیار روحانیون قرار می 
گیرد تا بقیه ی منابع تامین کننده 

را پاک کنند( صرف شود.
•

مجید محمدی 
)رادیوفردا(
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خـــواندنی...

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

عینک فرهت 
جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

ازنازی بپرس!... 
آمسان در تو پیداست... زالل که باشی، 

آرام زندگی كن..
هیچ چیز در این جهان چون 
آب، نرم و انعطاف پذیر نیست.

با این حال بــرای حل کردن 
آنچه سخت است، چیز دیگری 

یارای مقابله با آب را ندارد.
نرمی بر سختی غلبه می کند و 

لطافت بر خشونت.
همه این را می دانند ولی کمتر 

کسی به آن عمل می کند.
انسان، نرم و لطیف زاده می شود 
و به هنگام مرگ خشك و سخت 

می شود.
گیاهان هنگامی که سر از خاك 
بیرون می آورنــد نرم و انعطاف 

پذیرند
و بــه هنــگام مرگ خشــك و 

شکننده.
پس هر که سخت و خشك است، 

مرگش نزدیك شده
و هــر که نرم و انعطــاف پذیر، 

سرشار از زندگی است.
آرام زندگی کن..

)از کتاب: »تائو تِ  چینگ« اثر: الئوتسه(

زندگی قوی تر است!
زندگی حتی وقتی انکارش می 

کنی؛ 
حتی وقتی نادیده اش می گیری

حتی وقتی نمی خواهی اش از تو 
قوی تر است...

از هر چیز دیگری قوی تر است...
آدم هایی که از بازداشتگاه های 
اجباری برگشته اند دوباره زاد و 

ولد کردند!
مردان و زنانی که شکنجه دیده 
بودنــد و مرگ نزدیکانشــان و 
سوخته شــدن خانه هاشان را 

دیده بودند!
دوباره به دنبال اتوبوس ها دویدند!
به پیش بینی هواشناسی با دقت 
گوش کردند و دخترهایشــان را 

شوهر دادند!
باور کردنی نیست اما همین گونه 

است!

زندگی از هر چیز دیگری قوی تر 
است...

باید یــک بار به خاطر همه چیز 
گریه کرد!

آن قدر که اشک ها خشک شوند!
باید این تن اندوهگین را چالند و 

بعد دفتر زندگی را ورق زد!
به چیز دیگری فکر کرد!

)بخشی از کتاب »من او را دوست 
داشتم« اثر آنا گاوالدا(

فقط سه نفر...

در دنیا فقط 3 نفر هســتند که 
بدون هیچ چشمداشت و منتی 
و فقط به خاطر خودت خواسته 

هایت را برطرف میکنند...
پدرت
مادرت

و نفر سومی که خودت پیدایش 
میکنی...

مواظب باش که از دستش ندهی 
و بدان که تو هم برای او نفر سوم 

خواهی بود
چرا که در ترســیم تقدیرت نیز 

نقش خواهد داشت.

یادت باشه که:
در زندگی یه روزی به عقب نگاه 
میکنی. به آنچه گریــه دار بود 

میخندی...

قدر بدان! 
قدر چیزی را که داری بدان

قبل از اینکه زمان به تو یادآوری 
کند:

باید قدر چیزی را که داشتی می 
دانستی...

لطف داری!
چه دوستم داشته باشی و چه از 

من متنفر باشی
در هر صورت بهم لطف 

میکنی
چون اگه دوستم داشته 

باشی تو قلبت هستم
و اگه ازم متنفر باشی تو 

ذهنتم

برقــص!
جشنی  آن  شــایدزندگی 
نباشدکه آرزویش راداشتی،

اماحاالکه به آن دعوت شده 
ای،

تامی توانی زیبا برقص...

امید... 
هرگز امید را از کسی نگیر، 

شاید این آخرین دارایی او باشد!

خط فهم!
چه بسیارند انسان هایی که باالی 
خط فقر هستند و زیر خط فهم...

 دعایت...
مادر... کمی زود بود ولی دعایت 

گرفت...
پیرشدم...

آدم منطقی... 
خودش را با جهان وفق میدهد،

آدم غیر منطقی
اصرار داردجهان با او تطبیق کند،
همین اســت که جهــان پیش 
رفتنش را مدیون آدم های غیر 

منطقی ست.

حتمل تنهایی...
از گدایی دوست داشتن آسان تر 

است...
سهل است که انسان بمیرد...

تاآنکــه بخواهد به تکدی حیات 
برخیزد...

زخم ها...
بعضی از زخمهــا را باید درمان 
کنی.. تا بتوانی بــه راهت ادامه 

بدهی.
بعضی زخمها باید باقی بماند..

تا هیچوقت راهت را گم نکنی..

دروغ...
برای اصیل بودن کافی است که 

دروغ نگویی...
آغاز اصالت خوب همین اســت 
که... نخواهی چیزی باشــی که 

نیستی...

شیرجه های نرفته
گاهی کوفتگی های عجیبی به جا 

می گذارند.

•

»سیاره ى ما دیگر نیازى به آدم هاى 

موفق ندارد. این سیاره به شدت 

نیازمند افراد صلح جو، درمانگر، 

ناجى، قصه گو و عاشق است!«

داالیى الما

آرامـــش یعنی: 
 قایق زندگیت را 

  دست کسی بسپاری که 
   صاحب ساحل آرامش است! 

خدایــــــــا به امید تو!

باران باش 
و ببار 

و نپرس 
کاسه های خالی از آن کیست.

افراد باهوش را اینگونه بشناسید
آیا نگاه داری از گربه، فروتنی و 
شوخ مزاجی بخشی از ویژگی 

های افراد باهوش است! 
پژوهشــی می گوید نگرانی و 
ترس از آینده، شــب بیداری 
و نامرتــب بودن و زیاد فحش 
دادن صفاتی منفی اســت اما 
نشــان دهنده ســطح باالی 
هوش است؛ عجبا! شما نظرتان 

چیست؟ 

•
1( استفاده از دست چپ

به گزارش دیلی میل، بررسی 
ها نشــان می دهــد؛ افراد چپ 
دست توانائی بیشتری در انجام 
کارهای ریاضی دارند، اما این امر 
با توجه به سن و جنسیت افراد 

متفاوت است.
بــرای انجام این تحقیــق، روان 
شناســان دانشــگاه میــالن و 
لیورپول از 23۰۰ دانش آموز 6 تا 
17 ساله کمک گرفتند و از آنان 
خواســتند تا به سواالت ریاضی 
که از آنان خواســته شده پاسخ 
گوینــد و در نهایت گفتند: افراد 
چپ دست، بهتر از سایر افراد به 

سواالت ریاضی پاسخ دادند.
•

2( نامرتب بودن 
پژوهشــگران دانشگاه گرونیگن 
در بررسی سال 2۰12 دریافتند؛ 
افراد نامرتب با میز کاری شلوغ، 
از سطح هوش و ذکاوت و توانائی 
تمرکز باالتری نسبت به افرادی 
که وضع میز کاری مرتبی دارند 

برخوردار هستند.
شایان ذکر است آلبرت انیشتین و 
»رولد دال«، بسیار نامرتب بودند. 
به نظر می رسد میز نامرتب کاری 
خالقیت کارکنان را افزایش می 

دهد.
•

3( زیاد فحش دادن
بر اســاس مطالعه ای در 2۰14 
افرادی که زیاد فحش می دهند، 
وســیعتری  لغات  فرهنــگ  از 

برخوردارند.
محققان معتقدند اینکه بسیاری 
از مردم گمان می کنند افرادی 
که بیشــتر فحش مــی دهند، 
افرادی تنبل و کم سواد یا با دایره 
واژگان محدودی هستند اشتباه 
اســت. اتفاقا این افراد معموال از 

روانی کالمی باالتری برخوردارند.
•

4( توانائی خنداندن دیگران
»جیل گرینگروس« روان شناس 
می گوید: بین حس شوخ طبعی 
و هــوش فرد ارتباط مســتقیم 

وجود دارد.
بررسی هایی که در سال 2۰1۰ 
منتشر شــد بر هوش و استعداد 
افراد شوخ طبع تاکید کرد؛ زیرا 
این افراد به خوبی می دانند آن 
مطلب را چگونه تعریف کنند تا 
دیگران از شنیدن آن شاد بشوند.

•
5( شب بیداری

آن دســته از افرادی که شب ها 
دیرتر از سایر مردم می خوابند از 
هوش باالتری نسبت به افرادی 
که در ســاعات اولیه شــب می 

خوابند برخوردار هستند.
همچنین بررسی های دیگر نشان 
می دهد؛ شــب بیــداری باعث 
تحریک عقل می شود. به همین 
دلیل بسیاری از افرادی که شب 
ها دیر می خوابند، افرادی موفق و 

ثروتمند هستند.
•

6( عدم متایل به رابطه جنسی 
در نوجوانی

مطالعه ای در سال 2۰۰۰ نشان 
داد بین ســطح هوش باال و عدم 
تمایل به داشتن رابطه جنسی در 
وجود  مستقیم  ارتباط  نوجوانی 
دارد. جالبتر اینکه این عدم عالقه 
در افــراد باهــوش از حد رابطه 
جنسی فراتر رفته و افراد باهوشتر 
در سنین نوجوانی حتی تمایل 
کمتری به گرفتن یا گرفته شدن 
دستشان و یا بوسیدن داشته اند.

•

 )7
فروتنی و تواضع

تحقیقات نشــان داده اســت 
افراد با شایستگی و قابلیتهای 
کمتر خودشان را باهوشتر از 
حدی که هستند می پندارند 
در حالی که افراد واقعا باهوش 
ارزیابی شان از هوش خودشان 
کمتر از سطح واقعی است به 
این پدیده »اثر دانینگ-کروگر« 
می گویند. این دلیلی است که 
معموال افراد نــادان اعتماد به 

نفس باالیی هم دارند!
•

8( احساس نگرانی همیشگی
افرادی کــه همواره احســاس 
نگرانــی از آینــده و رخدادهای 
آن دارند و پیوسته به گذشته و 
کارهای نادرســت خود فکر می 

کنند افرادی تیزهوش هستند.
•

9( نگهداری از گربه
محققان می گویند: افرادی که در 
خانه از گربه نگاه داری می کنند 
بیش از افرادی که ســگ دارند 

باهوش هستند.
•

10( فرزند ارشد خانواده بودن
مطالعه ای در سال 2۰۰7 نشان 
داد که بــه طور میانگین از نظر 
آماری هوش فرزندان اول خانواده 
بــه طور معنی داری بیشــتر از 
بررسی  اســت.  فرزندان جوانتر 
روی فرزنــدان دوم خانواده که 
بعد از فوت فرزند اول در کودکی 
به به عنوان فرزند ارشد خانواده 
بزرگ شده بودند نشان می دهد 
که اختالف معنی داری با هوش 
فرزندان اول نداشته اند و احتماال 
عوامــل اجتماعــی و محیطی 
باالتر  هســتند که در هــوش 
فرزندان اول خانواده ها نقش ایفا 

می کنند و نه ژنتیک.
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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: 8117-274-514 با ما تماس بگیرید.

>>  iwamontreal@gmail.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 

جلسه اجنمن زنان
زمان: یکشنبه 7 ماه می 
از ساعت 11 صبح تا  13:3۰

در محل دفتر انجمن
به همه زنان عالقمند خوش آمد می گوئیم

8043 St Hubert
Montréal, QC H2R 2P4

(Metro: Jarry)

بنیاد پژوهش های زنان
بیست و هشتمین کنفرانس بنیاد پژوهش 
های زنان امسال در فلورانس ایتالیا بر گزار 

خواهد شد.
تم این برنامه 

قرن بیسـت و یکم، 
رنسانس زنانه یا واپس گرائی؟

از تاریخ 9 تا 11 ژوئن 2۰17
 برای اطالعات بیشتر به سایت

www.iwsf.org
مراجعه کنید

چگونه زنان می توانند نقش 
و جایگاه خود را در جامعه 

ارتقاء دهنــد؟
 

 آیــا زنــان ایرانی از شــرایط و 
موقعیت خود راضی هســتند؟ 
زنان ایرانی به عنوان یک شهروند 
درمقایسه با مردان به طور نسبی 
از شرایطی مشــابه برخوردارند؟ 
آیا امکان ارتقاء و تحرک جایگاه 
و منزلت اجتماعی بــرای زنان 
فراهم اســت؟ زنان برای کسب 
جایگاهی در خور با چه مشکالتی 
روبرو هستند؟ زنان برای حل این 
مشــکالت از چه حمایت هایی 
برخوردارند؟ با چــه معیار ها و 
شاخص هایی می توان تغییرات 
جایــگاه را بــه محــک ارزیابی 
کشاند؟ آیا می توان این مشکالت 
را بــا هدف تعیین راهکار مقابله 
با آن ها، دســته بندی کرد و با 
درجه بندی و اولویت بندی آن ها، 
راهکار های گام به گام به صورت 
بســته برنامه ریزی درآورد؟ نهاد 
های مجری برای اقدام کدامند؟ 

سعی می شود در این نوشتار در 
حد امکان، به این موارد پرداخته 

شود.
 در ایــران به طور کلــی زنان، 
جایگاه مناســبی ندارنــد، این 
وضعیت از بدو تولد گریبان آن ها 
را می گیرد. هنوز در بســیاری 
از روســتا ها و جوامع ســنتی 
مادران از دنیا آوردن نوزاد دختر 
سر افکنده می شــوند و انتخاب 
نام »دختر بس« در بســیاری از 
خانواده های پر دختر رایج است. 
عبارت تحقیرآمیز »زن دخترزا« 
برای زنانی که فرزندان دختر به 
دنیا می آورند بکار گرفته می شود. 
ضرب المثل »دختر نوزاد را چند 
روز تحمــل کنی جایــش را باز 
می کند« بیانگر احساس جمعی 
ناخشنودی تولد دختر و دعوت به 
تحمل اوست و گویای آن است 
که از همان بدو تولد دختران برای 
به رسمیت شناختن موجودیت 

خود باید تالش کنند.
 دختران طی مراحل رشد خود 
انــواع تبعیض و ســرکوب را از 
ســوی عزیز ترین خویشاوند ان 
تجربه می کنند، پدران و مادران 
همواره به آن ها یادآوری می کنند 
که درمقابل بــرادران خود کوتاه 
بیایند. به طور نسبی در خانواده 

های ایرانــی، آزادی ها و فرصت 
ها برای پســران بیشتر است. در 
صورت محدودیت منابع و درآمد 
در خانوار و در جامعه، اولویت بر 
پسران است که از همین فرصت 
ها بهره مند شوند و الویت با آن 
هاست که به دبستان، دبیرستان، 
کالس های تقویتی و دانشــگاه 
برونــد، حتــی اگر، نســبت به 
دختران کم استعدادتر باشند. در 
نسبت  پسران  خانواده ها  بیشتر 
به انتخاب دوست، وسایل بازی، 
نوع پوشــش و... آزادتــر و دایره 
انتخاب آن ها وســیع تر است. در 
مقابل دختــران تحت نظارت و 
کنترل بیشتر قرار دارند. در واقع 
حــوزه خصوصی  در  خانواده ها 
از طریــق پــرورش و جامعه در 
حوزه عمومی، ازطریق نهاد های 
اجتماعی به ویژه آموزشی مشهود، 
و نامشــهود، باورها، هنجارهای 
سنتی و فرهنگ مرد ساالر را در 
دختران نهادینه و به نســل بعد 
منتقل می کننــد. در این میان 
قوانین در راستای تحکیم قدرت و 
فرهنگ مرد ساالنه نقشی اساسی 
دارند. قوانین در چارچوب مبانی 
دینی تنظیم و جاری شده اند و 

محتوایی ایستا دارند.
 نمونه های زیادی، از محدودیت 
فرصــت هــا و محرومیت های 
دختران و زنان می توان شــاهد 
آورد. از نبود دبستان در بسیاری 
از روستا ها برایشان تا محدودیت 
دبیرستان در روستا ها و شهر های 
کوچک )و چه بسا در پاره ای موارد 
برای رفتن بــه این محیط های 
آموزشی باید مسیر های طوالنی 
طی شــود، که بــرای دختران 
نا ممکن اســت و خود بهانه ای 
می شود برای ترک تحصیل(، تا 
سهمیه بندی رشته های تحصیلی 
دانشــگاهی، و بعد از گذر از این 
خوان ها دختران و زنان تحصیل 
کرده با ســد بزرگ محدودیت 
پذیرش در انواع مشاغل در بازار 
کار روبرو می شــوند چرا که در 
اینجا نیز اولویت بر پذیرش مردان 
است و زنان در این میدان باید با 
تالش بسیار و با تجهیز مضاعف 
مهارت و تخصص خود نســبت 
به مردان، موفق شوند ، حکایت 

میزان کار زیاد زنان و دســتمزد 
کمتــر، اولویت بر اخــراج آن ها 
برای اجــرای برنامه های تعدیل 
و خصوصی سازی و محدودیت 
های بیشتر در محیط های کاری، 
داستانی آشنا برای همه است و 
نیازی به بیان مکرر ندارد، چرا که 
در باور جامعه به ویژه مسوالن و 
مدیران این »مردانند که نان آور 
خانواده هســتند و جای زنان در 

خانه است. «
 چه بسیارند زنانی که در خانواده  
و در جامعه انواع خشــونت ها از 
ســرکوب های کالمی و ضرب 
و شــتم گرفته تا خشونت های 
جنسی را تجربه می کنند. بر پایه 
گفتار یکی از مسووالن دولتی،66 
درصد خانواده های ایرانی خشونت 
ها ی خانوادگی را تجربه کرده اند، 
7۰ درصد از این موارد مربوط به 
همسرآزاری و 3۰ درصد مربوط 
به کود ک آزاری بوده است. این 
فرد آمار مزبور را نشــان بحران 
خانوادگی و اخــالق در خانواده 
دانســته و حــل آن را منوط به 
روی آوری به اخالق، آسان گیری 
در ازدواج و تشــویق به ازدواج و 
کاهش میــزان طالق بیان کرده 
است )علی ربیعی. 139۵(، بدیهی 
است که اگر شناخت تا بدین حد 
ناقص باشد راه حل ها هم نامربوط 
و بیراه می گردد.. خشونت علیه 
زنان دامنه وسیعی از بی عدالتی، 
خشونت جنسی، خشونت روانی، 
از  ممانعت  اجتماعی،  فشارهای 
کار و فعالیت اقتصادی، ممانعت از 
سفر، ممانعت از تحصیل، کتک، 
و... را پوشش می دهد که عموما به 
جز آسیب های جسمی عوارض 
روانی چون انواع روان پریشــی 
واضطراب ها ی مــداوم در زنان 
دارد. جا دارد از خشونت جنسی 
بر دختران که در خانواده بر آن ها 
وارد می شود اشاره شود، جامعه به 
ویژه مردان درخصوص خشونت 
جنسی بسیار حساسند وبا بکار 
بــردن واژه "غیرت " و "ناموس" 
بر این حساسیت تأکید می  کنند، 
با این همه حساسیت، در مواردی 
که کم هم نیست ، از ترس بر باد 
رفتن آبرو این آزار ها به ویژه آزار 
جنســی از سوی محارم، مخفی 
نگهداشــته می شود، چرا که در 
این فرهنــگ حفظ آبرو مقدس 
تر و مهم تــر از امر جلوگیری از 
ستم بر زنان است. حد رنج زنان 
آســیب دیده جنسی را با گفتن 
نمی توان به تصور آورد،زنان برای 
فرار از این رنج یا به خودکشــی 

دســت می زنند. یا با قتل آنان 
توســط پدر و برادر به قولشــان 
ایــن لکه ننگ پاک می شــود، 
)این همه بدان معنی اســت که 
مــردان در مواردی خود، قانونند 
و مسوول اجرای آن( و یا عمری 
را با ناراحتی و اضطراب ناشی از 
این آسیب سر می کنند. حمایت 
های قانونی در این موارد نارســا 
و ناکافی اســت و در ضمن پناه 
بردن به قانون به معنی به جان 
خریدن هزینه رسوایی است. در 
مواردی که خطا و جرم از سوی 
افراد مجرم خانواده و فامیل باشد 
موضوع چنان پیچیده می شــود 
که گویی ندید و چشم پوشــی 
از آن بی دردســر تر می نماید و 
در این میان این زنانند که طعم 
گزنده خشونت را تا آخر عمر با 
خود خواهند داشت و با جسم و 
روان آسیب دیده به انواع آسیب 
های روانی که شایع ترین آن ها 
اضطراب اســت به زندگی ناشاد 

خود ادامه می دهند.
 نیازی نیست از مرارت و ماللت 
زنان شاغل و خانه دار، شوهردار 
و بچه دار، در نبود مؤسسات یاری 
گر سخن بگوییم که عیان است و 
اطاله کالم می شود، زنان همواره 
این آموزه مقــدس را باید آویزه 
گوش کنند که نجیب باشــند و 
سر به راه، مکان اصلی آنان فضای 
خصوصی خانه اســت، حتی در 
این فضــای خصوصی هم جایی 
از آن خود ندارند، محل زیســت 
آن ها آشــپز خانه اســت و اتاق 
خواب. ســر براهی نیز با مفهوم 
مطیع، تابع و سازگار قرین است. 
کیــان خانواده تنها با ســکوت، 
ســازگاری و تحمل زنان حفظ 
می شــود، زنان هــم در صورت 
تن دادن به چنین وضعیتی، در 
جامعه پذیرفته می شوند و خوب 
و فرمانبرو ســازگار خوانده می 
گردنــد و احترام جامعه را جلب 
می کنند، در غیر این صورت طرد 
و متحمــل ضربه های اجتماعی 

مخالف  شد،  خواهند 
خوانی و سرســتیزی 
در نهایت می شود فرار 
از خانه و داستان غم 
انگیز دختران فراری. 

ویرجینیــا وولف این 
شــرایط و نابرابــری 
جنسیتی را به زیبایی 
در کتــاب " اتاقی از 
آن خــود" در قالــب 
خواهــر  سرنوشــت 
ســرکش  دوقلــوی 
شکسپیر تشریح کرده 

است.
چندین نســل است، 

جامعه ایرانی، با زنان پیشــروی 
خود که ساختارشــکن هستند 
و خــالف آمــد روزگار، رفتاری 
خشونت آمیز دارد، آن ها را طرد و 
منزوی می کند در تفکر عام، زنی 
که ایســتادگی پیشه کند و"نه" 
بگوید به درد زندگی نمی خورد. 
حتی مردان روشن فکر و مدرن، 
این زنان را برای همسری انتخاب 
نمی کنند، در تفکــر مردان زن 
ضعیــف اســت و بــه حامی و 
دستگیری نیاز دارد و مردانند که 
باید حمایتگر آن ها باشند. در نبود 
آگاهی و اعتمــاد به نفس، زنان 
برای اثبــات خود به انواع آرایش 
های عجیب و جراحی های بینی 
و...دســت می یازنــد که دیده و 
شنیده شوند، گویا جامعه فقط 
ظاهر آن هــا را می بیند و آن ها 
هم برای جلب توجه تمام تالش 
خــود را معطوف به صورت خود 
می کنند یعنی تنها قســمتی از 
بدن زن که شامل قانون حجاب 

نمی شود.
 شاید ریشــه جایگاه نازل زنان 
از جامعه کشــاورزی و دامداری 
برخیزد، که فرزنــدان خانوار به 
عنوان نیروی کار و سرمایه شغلی 
محسوب می شدند و چون دختر 
با ازدواج خود از خانوار به عنوان 
می گشــت  جدا  اقتصادی  نهاد 
ازهمان بدو تولد به عنوان سرمایه 

از دســت دادنی تلقی می شد و 
در نتیجــه ارج و قرب کمتری 
می داشت و از این رو هزینه های 
پرورش او هم به عنوان شیر بها 
دریافت می شــد. در تفکر این 
جوامع اعتبار انسان با نیروی کار 
زنان  بنابراین  می شود  سنجیده 
محلی از اعتبار ندارند. در برخی 
از جوامع که زنان در کشــاورزی 
نقش مهی داشــته اند به مراتب 
از آزادی و ارزش بیشــتری هم 

برخوردارمی شده اند.
از آنجا که همــواره ابزار تولید و 
عینیت اجتماعی سریع تر از روابط 
و ذهنیت جامعه تغییر می کند، 
با دگرگونی نظام های اقتصادی، 
سنن،باور و هنجارهای اجتماعی 
و به طور کلــی همه آن چیزی 
که فرهنگ جامعه را می سازد با 
همان شــتاب و هماهنگ با آن 
تغییر نمی کند و چه بسا در مقابل 
این تغییر مقاومت می کنند و تا 
مدت ها بدون ایفای نقش قبلی 
خود پایدار می مانند، بنابراین به 
طور کلی فرهنــگ و به ویژه در 
مورد زنان، کمابیش در چارچوب 
همان نظام کشــاورزی، آن هم 
نظام کشاورزی بسته منطبق با 
شــرایط ایران گذشته دور، باقی 

مانده است
 کار گروه اجنمن زنان

جامعه ایرانی، با 
زنان پیشروی خود 
رفتاری خشونت 
آمیز دارد، آن ها 
را طرد و منزوی 

می کند. 

Progress Driving School
دوره آموزش رانندگی کامیون 

            )خودرو سنگین(
  آیا میل دارید گواهینامه پایه یک )کامیون سنگین( بگیرید؟

شبکه آموزشگاه های رانندگی "پروگرس اند ترانسپورت"
 دوره های آموزشی متناسب با وضعیت شما عرضه می کند.

 Driving Course:
SAAQ آمادگی برای تست معلومات 

 بستن و بازکردن اتصال تریلی )فقط درجه یک(
 کالچ دوبل  استفاده از هوای فشرده سیستم سگدست

 پشتیبانی دقیق  تعویض تدریجی دنده
 صرفه جویی سوخت  رانندگی در شهر، کشور و سرازیری

SAAQ آمادگی برای امتحان جاده ای 
 آموزش های ما در دوروال، لونگی و الوال انجام می شود

TRUCK DRIVING COURSE   
(HEAVY VEHICLE)

Marwa Aziz
Progress Driving School
3755 Boul. St-Martin O. #103, 
Laval. H7T 1A7
Office:    (450) 682-4774
Cell.:          (514) 512-9605
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F INANCE
کیـوان نصیرنیا
مشاور مالی و بیمه مورد تایید کانادا
Financial Security Advisor
keivan.nasirnia@investorsgroup.com

اطالعیه مسینارهای آموزشی نیمه دوم ماه آوریل آقای موفقیت40
تمامی آموزش ها رایگان و به 
زبان فارسی می باشد. تلفن 

رزرو ۵1446۵8378
--------------

راهنمــای اجاره، خرید و 
فروش مسکن

با امکان اقدام برای اجاره، خرید 
و فروش مسکن دلخواه با مشاوره 

رایگان
شنبه 22  آوریل

ساعت 1 تا 4 عصر
تفاوت های ســاختاری کانادا با 
ایران در بخش مســکن ســبب 
گردیده که اجاره، خرید و فروش 
مســکن در کانادا ریسک زیادی 
برای هموطنان به همراه داشته 

باشد! 
لذا موضوعات این سمینار شامل 

موارد زیر است:
• انواع روش های اجاره مســکن 
با ذکر قوانیــن حقوقی مالک و 
مستاجر و تفاوت های آن با ایران

• توضیــح مراحل کامل خرید و 
فروش مسکن با ذکر موارد قانونی 

و قراردادی
• معرفــی و تعریف انواع مختلف 

خانه در کانادا
• تفاوت اجاره مسکونی و تجاری

• مقایســه اجاره مسکن با خرید 
مسکن

مسینـار مالی و بیمه
آنچه که به عنوان یک مهاجر 

باید بدانید.
یکشنبه  3۰  آوریل 
ساعت 1 تا 4 عصر

بخش اول: موضوعات مالی
• اصول اســتفاده صحیــــح از 

کردیــت کارت ها
 Credit روش هــای افزایــش •

Score
• آشنایی با سودآورترین سرمایه 
گذاری در کانادا با سود تضمین 

شده دولتی 
• معرفــی روش ایجــاد درآمد 

تضمینی در کانادا
• و بسیاری مطالب دیگر

بخش دوم: موضوعات بیمه ای
• بیمه عمر 

• بیمه بیماریهای دشوار درمان
• بیمه از کارافتادگی 

• بیمه مراقبت طوالنی  
• بیمه تکمیلــی درمان )دندان، 

دارو و...(

در بخش قبل و در ادامه موضوع 
بســیار مهــم ســرمایه گذاری 
"معیارهای سرمایه گذاری" را بر 

شمردم شامل:  
• بازگشت سرمایه )سود( 

• ریسک سرمایه گذاری
• میزان نقد شــوندگی سرمایه 

گذاری با حفظ ارزش سرمایه
• مدت زمان سرمایه گذاری

• فاصله جغرافیایی
• امنیت سرمایه گذاری
•  دانش سرمایه گذاری

• واحد پول
ســپس به توضیح ســه معیار 
بازگشت سرمایه )سود(، ریسک 
ســرمایه گذاری و میــزان نقد 
شوندگی سرمایه گذاری با حفظ 
ارزش سرمایه پرداختم. حال در 
این بخش قبــل از پرداختن به 
توضیح سایر معیارهای سرمایه 
گذاری یادآور می شــوم که در 
هنگام اتخاذ تصمیم برای سرمایه 
گذاری هیچ یک از این معیارها به 
تنهایی نمی تواند مالک کیفیت 
سرمایه گذاری باشد بلکه بایستی 

مجموع آنها را در نظر گرفت. 
•

مدت زمان سرمایه گذاری
به این فکــر کنید که چه مدت 
پس از زمان سرمایه گذاری به آن 
نیاز خواهید داشــت؟ شش ماه؟ 
یک سال؟ سه سال؟ پنج سال؟ 
ده سال؟ بیست سال؟ بیست و 
پنج ســال و یا بیشتر؟ البته این 
موضوع بسته به این است که چه 
هدف و در واقع چه محل استفاده 
ای برای سرمایه خود در آینده در 

نظر گرفته اید. تحصیل فرزندان، 
خرید خانه، ذخیره بازنشستگی، 
مســافرت و موارد دیگر اهدافی 
هســتند که انتخاب آنها مدت 
زمان سرمایه گذاری شما را معلوم 
مــی کند. مدت زمان ســرمایه 
گذاری مهم است چرا که معموال 
بین مدت زمان سرمایه گذاری و 
میزان سود رابطه مستقیمی وجود 
دارد. مدت زمان بیشــتر فرصت 
بیشتری برای برنامه ریزی و کار 
با سرمایه به تولید کننده داده و او 
می تواند به سود بیشتری دست 
یابد. بدیهی است که حاشیه سود 
سرمایه گذار نیز به همان نسبت 
افزایش می یابد. امیدوارم موضوع 
قدرت ســود مرکب را نیز که در 
سه شماره قبل یعنی شماره 37 
موفقیت مالــی مطرح نمودم به 
خاطر داشته باشید. قدرت سود 
مرکب به عنــوان یکی از عوامل 
افزایش ســود سرمایه  موثر در 
تابعی از زمان است. مدت زمان 
بیشــتر به میزان ســود مرکب 

بیشتر می انجامد! 
در واقع سپرده های کوتاه مدت 
یعنی زیر 3 ســال بیشتر جنبه 
پس انداز دارد تا سرمایه گذاری 
بنابراین سرمایه گذار بایستی دید 
بلند مدت یا حداقل میان مدت 
نســبت به مدت زمان سرمایه 

گذاری داشته باشد. 
•

فاصله جغرافیایی
منظور از فاصله جغرافیایی میزان 
فاصلــه فیزیکی ســرمایه گذار 
از ســرمایه اســت. آری، دور از 
دسترس بودن سرمایه نیز برای 

خود مسئله ای است! این موضوع 
خصوصــا در مــورد مهاجــران 
مصداق فراوان دارد. مهاجرانی که 
سرمایه ها و اندوخته های خود را 
در کشور مبدا به اشکال گوناگون 
مانند امــالک، اوراق بهادار و یا 
سایر اموال منقول و غیر منقول 
به دالیل مختلف از جمله کسب 
سود و افزایش سرمایه نگهداری 
می کنند. ایشان به طور معمول 
ناگزیر از گزینــش یک یا تعداد 
بیشــتری وکیل برای مدیریت 
اموال خود با اعطای وکالتنامه می 
باشند. در این حالت نگرانی هایی 
وجــود دارد از جمله اینکه حتی 
اگر وکیل مورد نظر از نزدیکترین 
اقوام و دوســتان فرد باشد برای 
کیفیت نگهداری و حتی امنیت 

سرمایه ها تضمینی وجود ندارد.
•

امنیت سرمایه گذاری
امنیت ســرمایه گــذاری از این 
جهت مهم است که یک سرمایه 
گذار عــالوه بر مســائلی نظیر 
میزان ســود و ارزش افزوده باید 
به امنیت اصل سرمایه خود نیز 
بیاندیشد. میزان امنیت اقتصادی 
کشورهای مختلف با هم متفاوت 
گذاری  ســرمایه  وامنیت  است 
تابعی از امنیت اقتصادی اســت. 
پرواضح است کشورهای با امنیت 
اقتصــادی باالتر برای ســرمایه 
گذاری مناسب ترند. باز هم این 
نکته در مورد مهاجران مصداق 
دارد زمانی که می خواهند بین 
کانادا و کشــور مبــدا یکی را به 
عنوان محل سرمایه گذاری های 

خود انتخاب نمایند. 

•
دانش سرمایه گذاری

همواره بین میزان کیفیت سرمایه 
گذاری و میزان دانش ســرمایه 
گذار رابطه مستقیم وجود دارد. 
البتــه نمی توان انتظار داشــت 
که تمامی ســرمایه گــذاران از 
دانش کافی و حتــی الزم بهره 
مند باشند. به همین دلیل است 
که ســرمایه گذاران هوشمند از 
مشورت مشاوران خبره بهره می 

جویند. 
•

واحد پول
این موضوع که ســرمایه شــما 
به کدام واحد پــول قابل ارزش 
گذاری و تبدیل است مساله بسیار 
مهمی اســت. باید دید که نرخ 
برابری واحد پول مذکور در برابر 
ارزهای رایج دنیا مانند دالر امریکا 
چیســت؟ تصور کنید بخشی از 
سرمایه شما به دالر کانادا، بخشی 
به درهم امارت و بخشــی دیگر 
به ریال ایران است. بدیهی است 
اعتبار سرمایه شما تابع مستقیمی 
از واحد پول مرتبط خواهد بود که 

در مثال ما آن بخش از ســرمایه 
که به دالر کانادا اســت از اعتبار 

بیشتری برخوردار می باشد.
در نهایت الزم به ذکر اســت که 
هر ســرمایه گذار بایستی برای 
خود پروفایلی داشــته باشد که 
شخصیت مالی او را نشان دهد.  
اینها ســواالتی است که شما به 
عنوان سرمایه گذار بایستی ابتدا 

از خود بپرسید:
• اهداف شــما از سرمایه گذاری 
چیســت و می خواهید به چه 

نتایجی دست پیدا کنید؟ 
• چه میزان سود سرمایه ای مد 
نظر شماست و در واقع انتظار چه 

میزان بازگشت سرمایه را دارید؟
• چه میزان دانش و تجربه در امر 

سرمایه گذاری دارید؟
• حد تحمل ریسک شما چیست 
و در واقع چه میزان ریسک را می 

توانید تحمل کنید؟
• میزان ســرمایه گذاری شــما 

چقدر است؟
• مدت ســرمایه گذاری شــما 
چیست و چه زمانی به پول خود 

نیاز خواهید داشت و چقدر؟

زمانی کــه خود را شــناختید 
می توانید نســبت به ســاختن 
پورتفولیوی خــود اقدام نمایید 
یعنــی اینکه برای خود ســبد 
سرمایه ای با سرمایه گذاری های 
مختلف و متنوع بسته به اهداف و 
نیازهای خود بسازید. البته سبد 
سرمایه افراد مختلف با هم متفاوت 
خواهد بود. صرف نظر از پروفایل 
سرمایه گذاری هر سرمایه گذار 
بایستی ترکیبی از سرمایه گذاری 
های مختلف )ســبد ســرمایه( 
داشته باشد. همان مثال معروف 
"هیچگاه تمامی تخم مرغ ها را 
در یک سبد نچینید"! این مثال 
از اهمیت امنیت سرمایه گذاری 
حکایت دارد و کارآمدترین راهکار 
حفظ امنیت ســرمایه ساختن 
می  )پورتفولیو(  ســرمایه  سبد 
باشــد. با ایــن روش اگر بخش 
هایی از سرمایه گذاری های شما 
با زیان مواجه شود، بخش های 
دیگر رشد خواهد داشت و بدین 
ترتیب ریسک سرمایه گذاری را 

کاهش داده اید. 
ادامه دارد...

چــرا به جای تماشــای "همراه 
بــا کارداشــیان ها" از زنان قوی 
دیگری پیروی نمی کنید که واقعا 
جنبش هایی را ترویج می کنند که 
برای این سیاره و ساکنان آن مفید 
است، و از جسم یا پول شان برای 

جلب توجه استفاده نمی کنند؟ 
•

3. منتظر نباشید فردی شما را 
جنات دهد

احتمــاال یکی از اصــول تبدیل 
شــدن به زنی قوی این است که 
به فرد دیگری اتکا نکنید تا بیاید 
و شــما را برهاند. یک زن قوی 
و مســتقل می داند برای این که 
تغییرات مثبتــی در زندگی اش 
ایجاد کند، تمام قدرت در درون 

او است. 
چنین زنی، وقتی زمین می خورد 
منتظر نمی ماند کسی بیاید و او 
را از زمین بلند کند یا راه درست 
زندگی را به او نشان دهد. هرچند 
ممکن است اســتقالل عاطفی 
یک شبه به دســت نیاید، اما اگر 
می خواهید یک زن قوی باشید، 

می توانید هــر روز روی آن کار 
کنید. البته رابطه داشتن با کسانی 
که می توانیم نگرانی های مان را با 
آنها درمیان بگذاریم، مهم است؛ 
اما هرگز نباید چشم به دیگران 
بدوزیــم تــا روی زخم های مان 
مرهم بگذارند یا ما را از خودمان 

رها کنند.
•

4. ذهنیت قربانی بودن را از 
خودتان دور کنید

هرچند انکارناپذیر است که زنان 
در گذشته ســرکوب شده اند، و 
شاید هنوز هم در بخش هایی از 
دنیا نگاهی برابر با مردان به آنها 
نشود، اما شــما مجبور نیستید 
به بقای این بــاور کمک کنید. 
این ایده را نابود کنید که ارزش 
شما کم تر از مردان است، چون 
این اصال حقیقــت ندارد. مردان 
و زنان هــر دو نقش های مهمی 
را در جامعه ایفا می کنند، و یک 
جنسیت ارزش بیش تری نسبت 
به دیگری ندارد. با این حال، اگر 
بازیچه ی ذهنیــت قربانی بودن 

باشــید فقط این ایــده را زنده 
نگه می دارید که ما در دنیای یک 

مرد زندگی می کنیم.
بهتریــن راه برای غلبــه بر این 
باور این است که اعتماد به نفس 
داشته باشید، احساس خودتان را 
ابراز کنید، و افکار و ایده های تان 
را با دیگران به اشتراک بگذارید. 

اگر اجــازه ندهید آدم های دیگر 
شما را کنترل کنند، و هنگامی 
که باور دارید از شما سواستفاده 
شده است یا با شــما بدرفتاری 
حمایت  خودتان  از  شده اســت 
کنیــد، در این صورت در یکی از 
بهترین روش های قوی شــدن 

مهارت پیدا کرده اید.
•

5. مدام خودتان را به چالش 
بکشید

به خودتان اجــازه ندهید درجا 
بزنید و دچار خودخشــنودی و 
رضایت از اوضاع فعلی شــوید، 
هر روز به کارهایی بپردازید که 
شما را از لحظا ذهنی و جسمی 
به چالش می کشد. اگر همیشه 

خودمــان را از منطقه ی امن مان 
بیرون نرانیــم و چیز جدیدی را 
احمقانه  زندگی  نکنیم،  امتحان 
می شود، بنابراین فقط به خاطر 
محدودیت هایــی که خودتان به 
خودتان تحمیــل کرده اید، مانع 
پیشــرفت خودتان نشوید. زنان 
نمی دهند ذهن شان  اجازه  قوی 
به آنها دیکته کند چه کارهایی 
می تواننــد بکنند و چه کارهایی 
نمی توانند بکنند، و مرزها را پشت 

ســر می گذارند، حتی اگر آسان 
نباشد.

•
6. به آدم های دیگر اتکا نکنید 

تا شما را شاد کنند
از همه مهم تر، برای شــادی به 
آدم های دیگر اتــکا نکنید، این 
فقط باعث می شــود باور کنید 
رضایتمندی  احســاس  بــرای 
همیشــه به فردی دیگــر نیاز 
دارید. شما برای این که احساس 

فوق العاده ای نســبت به زندگی 
داشته باشید همه ی چیزهای الزم 
را دارید، پس چیزی غیر از این را 
باور نکنید. یقینا روابط می توانند 
منبعی برای تامین شادی باشند، 
امــا نباید تنها شــیوه ی یافتن 
رضایــت و خوشــی در زندگی 

باشند.

•
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 نبض تپنده ی جنبش کارگریدموکراسی شورایی 
"اگه فکر میکنین که با دار زدن ما می تونین جنبش کارگری رو پایمال بکنین، 
یعنی همان جنبشی که میلیون ها آدم لگدمال شده، میلیون ها آدم که از نداری 
و فقــر رنج می برن، از اون توقع آزادی دارن - خب اگه عقیدتون اینه، باشــه و 
دارمون بزنین! شما اینجا رو جرقه پا میذارین، اما اینجا و اونجا پشت سرتون و 
جلو روتون، همه جا شعله ها روشن میشه. این یه آتیش زیر خاکستره. نمی تونین 

خاموشش کن" 1

این ســخنان، آگوست اسپایز، یکی از 
رهبران کارگری آمریکا در دادگاه است. 
دادگاهی که، پس از واقعه "هی مارکت" 
برای محاکمه هشــت تن از رهبران 
کارگری به اتهام "توطئه قتل" تشکیل 

شده بود.
در اکتبر ســال 1884 "فدراســیون 
سندیکای صنعتی و تجاری آمریکا"، 
روز اول ماه مه سال 1886 را روز تثبیت 
هشت ساعت کار روزانه اعالم کرد. این 
کمپین از حمایت سازمان های کارگری 
و سوسیالیستی آمریکا برخوردار گردید. 
آنان به کارفرمایان اولتیماتوم دادند اگر 
تا اول ماه مه 1886 خواست کارگران 
را عملی نسازند، با اعتصاب گسترده ی 

کارگران روبرو خواهند شد.
با بی اعتنایــی ســرمایه داران به این 
خواســت، روز اول مــاه مــه 1886، 
تخمین زده می شــود از 3۰۰ هزار تا 
نیم میلیون کارگر در این روز اعتصاب 
کردند. در شیکاگو، مرکز این جنبش، 
نزدیک به 19۰ هزار کارگر دست از کار 
کشیدند. روز ســوم ماه مه، پلیس در 
مقابله با کارگران یک کارخانه 4 تن را 
به قتل رساند و تعدادی را مجروح کرد. 
کارگران برای اعتراض به وحشی گری 
پلیس، 4 مه تظاهراتــی را در میدان 
هی مارکت فراخــوان دادند. طی این 
تظاهرات، فردی ناشــناس، بمبی را 
منفجر کرد که به کشــته شدن چند 
پلیس و کارگر و مجروح شدن تعدادی 
دیگر انجامید. پلیس، کارگران را زیر 
آتش گلولــه گرفت که در نتیجه 1۰ 
کارگر کشته و ۵۰ نفر زخمی شدند. در 
پی این واقعه، پلیس 8 تن از رهبران 
کارگری را دستگیر کرد، گرچه تنها 3 
تن از آنان در تظاهرات شرکت داشتند. 
دادگاه، 7 نفر را به اعدام و 1 نفر را به 
1۵ سال زندان محکوم کرد. یکی از آن 
7 نفر، در زندان خودکشی کرد. حکم 
اعدام دو نفردرنتیجه اعتراض جهانی 
کارگران به حبس ابد تقلیل یافت، اما 
در نوامبــر 1887، چهار تن از آنان به 
نام های اسپایز، پارسونز، فیشر و انجل 

اعدام شدند.
این واقعه به اعتراضات گســترده ای 
در جهان انجامید. از دید بســیاری، 
محاکمه این رهبران کارگری آن هم 
در فضای خصمانه ای که رســانه های 
بورژوایــی پدیــد آورده بودند، صدور 
احکام سنگین بی آن که مدرکی علیه 
آنان وجود داشــته باشــد، بی تفاوتی 
نسبت به خشونت بی رحمانه ی پلیس 
در حیــن تظاهرات هــا و اعتصابات 
کارگری، همه و همــه دلیلی بودند 
بر یک محاکمه سیاسی و نه جنایی. 
همان گونه که پارسونز در آخرین دفاع 
خود در دادگاه گفت: "عالی جنابان، در 
موقع مخاطب قــرار دادن این دادگاه، 
من به عنــوان نماینده یک طبقه در 
مقابل نماینده طبقه ای دیگر صحبت 
می کنم." این دادگاه، صحنه ی دیگری 
بود از رویارویی دو طبقه. تالشی برای 
ارعاب و ســرکوب جنبش "هشــت 
ساعت کار روزانه" و سایر خواست های 

کارگران.
آن سال ها، سالیان رشد سرمایه داری 
بود و هم گام با آن، ستم و استثماری 
لگام گسیخته. سالیان مزدهای ناچیز، 
ســاعات کار طوالنی، شــرایط کاری 
نامناسب، محرومیت از مزایایی مانند 
بیمه و بازنشســتگی و عــدم وجود 
خدمات تأمین اجتماعی. از همین رو، 
سالیان مبارزه طبقاتی حاد کارگران 
علیه ستم و استثماری که بر آنان روا 
می رفت. 1۵ ســال از کمون پاریس 
گذشته بود و 1۰ ســال از فروپاشی 
انترناســیونال دوم. طبقــه کارگر و 
ســازمان های سیاســی آن در حال 
تکوین و گســترش بودند. در تالشی 
مجدد برای ایجاد اتحاد و همبستگی 
در میان احزاب و سازمان های کارگری 
جهانی، در سال  1889 اولین کنگره 
انترناسیونال دوم به رهبری فریدریش 
انگلس، در پاریس برگزار شد. پس از 
تشکیل انترناســیونال دوم، گام های 
مؤثری در راستای گسترش اندیشه های 

سوسیالیستی و تحکیم احزاب کارگری 
برداشته می شد. در همین کنگره، به 
یاد این واقعه، قطعنامه ای کارگران را به 
اعتصاب و تظاهرات در اول ماه 189۰ 
فراخواند. در بســیاری از کشــورهای 
جهان کارگران در این روز به خیابان ها 
آمدند. تنهــا در هایدپارک لندن، نیم 
میلیون نفر در تظاهــرات اول ماه مه 
شرکت داشتند که فریدریش انگلس 
نیز در آن حضور داشت. یک سال بعد، 
در دومین کنگره، این روز به عنوان روز 
جهانی کارگر به رسمیت شناخته شد. 
کنگره ســال 19۰4 انترناسیونال دوم 
در آمستردام، اول ماه مه را روز مبارزه 
برای 8 ساعت کار روزانه، خواست های 
طبقه کارگر و صلح جهانی اعالم کرد. 
هم چنین تمامی سازمان های کارگری 
جهان را موظف کرد، کارگران در این 

روز از کار دست بکشند.
در ســال های پــس از آن، احــزاب 
سوسیالیستی در بسیاری از کشورهای 
اروپایی به نیروی سیاسی مهمی تبدیل 
شــدند. در این دوران بود که اول ماه 
مه با شور مبارزاتی میلیون ها کارگر در 
سراسر جهان برگزار می شد. اما، از دید 
بورژوازی روز نواختن ناقوس های مرگ 
سرمایه داری بود. پس، هراسان، پلیس 

و ارتــش خود را به مقابله با کارگرانی 
گســیل می کرد که به رغم تهدیدات 
و خطرات به خیابان هــا می آمدند تا 

خواست های خود را فریاد بزنند.
اما در پی پایداری و جسارت جنبش 
کارگری، برخی محدودیت ها و قوانین 
ضد کارگری و ضد سوسیالیستی لغو 
شدند و با گسترش حق رأی عمومی 
در بســیاری از کشــورهای اروپایی، 
احزاب سوسیال دمکرات به پارلمان ها 
راه یافتنــد. دوران آرامــی از مبارزات 
پارلمانی آغاز شــد. در این دوره، اول 
ماه مه، کم کم به یک جشن عمومی و 
مسالمت آمیز تبدیل شد. بورژوازی اروپا 
نیز در این دوره، از هیچ تالشــی برای 
نفوذ افکار بورژوازیی و خرده بورژوایی 
در جنبــش کارگری، به ویژه در میان 

رهبران کارگری کوتاهی نکرد.
پس از آن، به تدریج با رشــد نظرات 
رفرمیستی و سازشکارانه در میان اغلب 
رهبران احزاب سوســیال دمکرات که 
بارزترین جلوه ی آن غلتیدن به موضع 
بورژوازی کشــورهای خودی در برابر 
جنگ جهانی اول، بــه رغم مصوبات 
پیشین ضد جنگ بود، شکاف عمیقی 
بین دیدگاه های انقالبی و دیدگاه های 
رفرمیســتی به وجود آمد. این شکاف 
سرانجام به فروپاشی کامل انترناسیونال 

دوم در سال 1916 انجامید.
جنگ جهانــی، مدتی بــر مبارزات 
کارگــران اروپا و مراســم اول ماه مه، 
تأثیرات منفی بر جای گذاشــت، اما 
با پیروزی انقالب کبیر اکتبر، تشدید 

مبارزات سیاسی و اقتصادی و پیدایش 
دوران انقالبی در بسیاری از کشورهای 
اروپایی، مبارزات طبقاتی کارگری جان 
تازه ای یافتند. این شور و امید، در اول 
ماه می کشورهای گوناگون نیز بازتاب 

یافت.
امــروزه، بــه جــز در معــدودی از 
کشــورها، اول ماه مه، تعطیل رسمی 
و روز تظاهرات کارگــران برای طرح 
خواست های خود است .ایران یکی از 
کشورهایی ســت که اول ماه مه )11 
اردیبهشت( روز کارگر نامیده می شود، 
گرچه این روز، تعطیل رسمی نیست 
و در سال های معدودی کارگران ایران 
توانسته اند، تظاهرات مستقل خود را در 

این روز برگزار کنند.
نخستین بار در سال 1299، 14 سال 
پس از انقالب مشــروطه و تشــکیل 
انجمن های سوســیال دمکــرات، به 
ابتکار "شــورای مرکزی اتحادیه های 
کارگــران"، متشــکل از 1۵ اتحادیه، 
تظاهرات وســیعی در تهران و برخی 

شهرستان ها برگزار شد.
پس از آن چندین بار توســط حزب 
کمونیســت ایران که در خرداد همان 
سال تشکیل شد و به رغم سرکوب ها و 
ممنوعیت "مرام اشتراکی" توسط رژیم 
رضا شــاه، این حزب اول ماه مه را به 
طور مخفی یا علنی برگزار کرد. پس از 
سرکوب شدید و دستگیری رهبران و 
فعاالن آن، جنبش کارگری برای مدتی 

دچار رکود شد.
پــس از تبعید رضا خان از کشــور و 

برقراری فضای نسبی باز 
سیاسی، جنبش کارگری به بازسازی 
خــود پرداخت و این بار با تشــکیل 
حزب توده و اتحادیــه های کارگری 
فعالیت سیاسی طبقه کارگر احیا شد. 
در تظاهرات اول ماه مه ســال 132۵، 
نزدیــک بــه 2۵۰ هزار نفر شــرکت 
داشتند. در همین ســال، ده ها هزار 
کارگر نفت جنــوب اعتصابی عظیم 
کردند که یکی از خواست های شــان، 
قبول تعطیلی اول ماه بود. گرچه رژیم 
شاه این خواست را پذیرفت، اما هرگز 
به آن عمل نکرد. در آن سال، پلیس به 
تظاهرات کارگران در کرمانشاه حمله 
کرد. در این تظاهرات 14 کارگر کشته 
و 12۰ نفر زخمی شدند. این کارگران 
نخستین جان باختگان اول ماه مه در 
ایران بودند.پس از کودتای 28 مرداد، 
کارگران دیگر نتوانستند روز اول ماه مه 

را علنی برگزار کنند.
در ســال ۵8، کم تر از 3 مــاه بعد از 
پیروزی قیام 22 بهمن، در شهرهای 
مختلف اولین تظاهــرات اول ماه مه 
پس از ســرنگونی رژیم شــاه برگزار 
شــد که صدها هزارنفر در آن شرکت 
داشــتند. تظاهرات تهران را "شورای 
هماهنگــی برگــزاری اول مــاه مه" 
فراخوان داده بود. تظاهرات از ساعت 
9 صبح از محــل خانه کارگر واقع در 
خیابان ابوریحان آغاز شــد. "سازمان 
چریک های فدایی خلــق ایران" نیز 
در همبســتگی، از "تمامی کارگران 
و زحمتکشــان و نیروهــای مترقی و 

دموکراتیک" خواست در این تظاهرات 
شــرکت کنند. به رغم کارشکنی ها و 
تالش عوامل رژیم در مسیر راه پیمایی 
برای اختــالل در تظاهرات، و به رغم 
ســازمان دادن تظاهراتی دیگر توسط 
سران رژیم نوپا، و توهم توده ها نسبت 
به خمینی و "حکومت اســالمی"، در 
تهران نیم میلیــون نفر در راه پیمایی 
"شورای هماهنگی" شرکت داشتند. 
تظاهرات  پیشاپیش صفوف  کارگران 
با شــعارهایی از جمله "مصــادره و 
ملی کردن صنایــع و بانک ها"، "لغو 
قراردادهای اقتصادی، سیاسی، نظامی 
و فرهنگی امپریالیستی"، "لغو قانون 
کار رژیم شــاه"، "قانون کار با شرکت 
نمایندگان کارگران باید نوشته شود"، 
"دو روز تعطیلی و 4۰ ســاعت کار در 
هفته"، "مزد برابر در ازای کار برابر برای 
زنان و مردان"، "مبارزه کارگران شاغل 
از مبارزه کارگران بیکار جدا نیســت" 

رژه می رفتند.
راه پیمایی اول ماه مه ۵8، نقطه عطفی 
در حیات جنبــش کارگری ایران بود. 
طبقه کارگر که با اعتراضات و اعتصابات 
خــود، اصلی ترین ضربه را به پایه های 
رژیم شــاه وارد کرده بود، اکنون پس 
از انقالب اعــالم می کرد انقالب پایان 
نیافته و تا رســیدن به خواست های 
خود از پای نخواهد نشست. این هشدار 
هولناکی برای خمینی و همدستانش 
بود. آنــان دریافتند تا ســازمان های 
سیاسی طبقه کارگر سرکوب نشوند، 
تا کارگران سرکوب و مرعوب نشوند و 
به کارخانه بازنگردند، تثبیت پایه های 
قدرت شان نامســیر خواهد بود. پس 
ســرکوب ســازمان های سیاســی و 
جنبش کارگری آغاز شد. در سال های 
۵9 و 6۰ نیز در اول ماه مه، تظاهرات 
خیابانی برگزار شد. هرچند ابعاد آن به 
گستردگی سال ۵8 نبود. از آن سال ها 
تاکنون، نهادهای مســتقل کارگری 
ایران، گرچه هر سال تالش هایی برای 
برگزاری علنی اول ماه مه کرده اند، اما 
عمدتا این مراسم به صورت غیرعلنی و 
در سطح محدودی در این یا آن شهر 

برگزار شده است.
طبقه کارگر با تثبیت این روز، سالح 
جدیدی را به ابزارهای پیشین مبارزه 
خود افزود و آن را به روز همبســتگی 
جهانی کارگران و قدرت نمایی طبقه 
کارگر جهانی بدل کرده اســت. طی 
یک صد و ســی ســالی که از واقعه 
"هی مارکت" و تعییــن "روز جهانی 
کارگر" می گــذرد، اول ماه مه، نبض 
تپنده و زنده ی مبــارزات طبقاتی و 
بازتابــی از فــراز و فرودهای جنبش 
کارگری بوده اســت. نگاهی به تاریخ 
نشــان می دهد، با آن کــه مبارزات 
صنفی – اقتصادی کارگران همواره و 
در تمامی کشورها جاری بوده است، 
و در اول ماه مه، کارگران به راه پیمایی 
و گردهمایی و جشن پرداخته اند، اما 
تنهــا در دورانی که مبــارزه طبقاتی 
حاد گشته و حزب یا سازمان رزمنده 
و انقالبــی طبقه کارگری رهبری این 
مبارزات را به دست گرفته، اول ماه مه، 
به روزی با محتوای مبارزه ای طبقاتی 
بدل گشته اســت. به روز همبستگی 
و اتحــاد و قدرت نمایی اردوی کار در 
برابر اردوی ســرمایه. تنها در چنین 
دورانی است که شبح کمونیسم بر فراز 
سر بورژوازی به پرواز درآمده است. و 
بورژوازی بیم ناک و هراســناک از این 
شــبح، تمام ابزار سرکوب و تحمیق 
و تبلیــغ را به کار گرفته تــا آن را از 

محتوای طبقاتی خود خالی کند.
با وجــود تمامی این تالش هــا، اما، 
همان گونه که اســپایز در پای چوبه 
دار دقایقی پیــش از اعدام گفت: "یه 
روز می رسه که ســکوت ما قوی تر از 
صداهایی بشه که شما امروز خفه شون 

میکنین") 2(

زنـده باد اول ماه روز رزم، 
همبستـگی و احتــاد 

کارگران جهان
------------------------

زیرنویس:
1و2 - نان و گل های ســرخ: مبارزه ی 
کارگران آمریــکا از 186۵ تا 191۵/ 
ملتــزر میلتون   ؛ ترجمــه ی کیومرث 
پریانی    بازنویسی ع. پاشایی. - انتشارات 

مازیار، 1379- از صفحه 91 تا 1۰1

اسد بشار  رتش  ا به  آمریکا  نظامی  نتایج حمله  و  یی  چرا
یادداشت سیاسی- بحران خاورمیانه 
تاکنون صدها هزار قربانی از خود بر 
جای گذاشته است که بخش بزرگی 
از آنان مــردم غیرنظامی و کودکان 
بوده اند. تنها در سوریه تعداد قربانیان 
به بیش از 3۰۰ هزار نفر رسیده است. 
عالوه بر آن میلیون ها نفر مجبور به 
ترک محل زندگی خود شــده و در 
شرایطی بسیار سخت زندگی می کنند. 
چرا کار به اینجا رسید؟! علت بروز این 
فاجعه در قرن بیست و یکم چیست و 
چه کسانی مسوول این قتل عام بزرگ 
هستند؟! این ها سواالتی هستند که 
در برابر میلیاردها انســان قرار دارند. 
سواالتی که نه تنها پاسخ، بلکه عمل و 
احساس مسئولیت نسبت به بروز این 
فجایع و نتایج آن را می طلبد. باید علیه 
این کشتار وحشــیانه واکنش نشان 
داد، به یاری مردم جنگ زده شتافت 
و عوامــل بروز این جنایات را در برابر 
چشمان میلیاردها انسان قرار داد تا در 
دادگاه تاریخ به محاکمه کشیده شوند.

تنهــا در روزهای اخیــر حدود صد 
نفر که اغلــب زن و کودک بودند در 
روستای خان شیخون در استان ادلب 
ســوریه و در منطقــه تحت کنترل 
اسالم گرایان مخالف بشار اسد، در اثر 
انفجار بمب های شیمیایی که کسی 
مسوولیت آن را نپذیرفت جان خود را 
از دست داده و صدها تن دیگر مجروح 
شــدند. در موصــل و در اثر بمباران 
هواپیماهای ائتالف به رهبری آمریکا، 
2۰۰ نفر غیرنظامی کشته شدند. در 
اثر انفجار بمب در دو کلیسا در مصر 
بیش از 4۰ نفر کشته و 6۰ تن دیگر 
مجروح شــدند. عملیات تروریستی 
در شــهرهای سن پترزبورگ، لندن و 
استکهلم نیز قربانیانی به همراه داشت. 
در موصــل داعش مردمی را که برای 
نجات جان خود در حال فرار از شهر 
بودند دســتگیر و اعــدام کرد، گفته 
می شود تاکنون 14۰ نفر به این دلیل 

اعدام شده اند.
جنگ ویرانگر خاورمیانــه در حالی 
هم چنــان تــداوم دارد کــه تمامی 
طرف های درگیر در تمام این سال ها 
- از ابتدا تاکنون - سیاست های جنگی 
خود را این گونــه توجیه کرده اند که 
هدف شــان پایــان دادن به جنگ و 
کشتار مردم بی دفاع می باشد!! و چه 
ادعای مضحکی!! همگی دست شان به 
خون کودکان و زنان و مردان بیدفاع 
آلوده است و در همان حال هدف شان 
را نجات همان مردم اعالم می کنند!! 
فجایعی کــه در دنیای "مدرن" قرن 

بیســت و یکم و در برابر چشــمان 
ما اتفــاق می افتد، در جهــان نابرابر 
سرمایه داری که مدام بر نابرابری های 

آن افزوده می گردد.
بهترین و آشــکارترین نمونه از این 
سیاست ها در روزهای اخیر، حمله ی 
اخیــر موشــکی نیروهــای نظامی 
آمریکا به ســوریه است که می تواند 
بر شعله ورترشــدن آتش جنگ تاثیر 

بگذارد.
براســتی هدف دولت آمریکا از این 
اقدام چه بوده است؟! آیا دولت آمریکا 
نمی داند کــه هر روز چه جنایاتی در 
ایــن منطقه رخ می دهــد و آیا تنها 
معضل این جنگ بمباران شیمیایی 
توسط نیروهای بشار اسد )آن هم به 
فرض صحت( بوده اســت؟! آیا دولت 
آمریکا نمی داند که این جنگ تنها در 
ســوریه تاکنون به قیمت جان 3۰۰ 
هزار نفر تمام شده اســت؟! در واقع 
پاسخ به بمباران شیمیایی تنها بهانه ی 
آمریکا برای پیشبرد سیاست اش است. 
می خواهد  ترامپ"  دونالد  "آمریکای 
بــار دیگر نقــش اول و کلیدی را در 
منطقــه ایفا کند و حملــه به پایگاه 
هوایی شعیرات در حمص بیان روشن 
این سیاست است. سیاستی که تنها 
نتیجه ی آن تشدید بحران و شعله ورتر 
شدن آتش جنگ خواهد بود. دولت 
آمریکا تا این جا روشن ساخته است 
که سیاست خاورمیانه ای آن با دوران 
ریاست جمهوری اوباما متفاوت بوده و 
سیاست تهاجمی تری را دنبال خواهد 
کرد که این حمله آشکارترین نمونه ی 

این تغییر سیاست است.
طبیعی ست که وقتی آمریکا این کارت 
را رو می کند، نمی تواند در همان جا 
متوقف شــود. روند جنگ همان طور 
که کشورهای دیگر هم چون ترکیه را 
بیشتر و مستقیم تر وارد میدان جنگ 
ســاخت، آمریکا را هم که می خواهد 
نقشی بیشــتر و کلیدی ایفا کند، به 
اقدامات بیشــتری از نــوع حمله به 
پایگاه هوایی شــعیرات و حتا بیشتر 
از آن وادار خواهد کرد و بی شک این 
اقدامات هم نمی تواند بدون واکنش 
طرف مقابل - به ویژه ایران و نیروهای 
تحت امر آن - بماند. اما واکنش طرف 
مقابل و حتا تداوم سیاست های فعلی 
در حد و ابعاد کنونی، با تغییراتی که 
در نتیجه ی حمله آمریکا در موازنه ی 
نیروهای درگیر ایجاد شده، به دخالت 
مســتقیم تر و واکنش بیشتر دولت 
آمریکا منجر خواهد گردید، تا جایی 
که ایــن واکنش ها تنها به ســوریه 

محدود نمانده و به عراق و در مرحله 
بعد به یمن و حتا دیگر مناطق بحرانی 
هم چون خلیج فارس می تواند کشیده 

شود.
آمریکا برای اولین بار به طور مستقیم 
به نیروهای بشار اسد حمله کرد و این 
یعنی وارد شــدن به یک فاز جدید. 
اتخاذ این سیاست از سوی آمریکا به 
این مفهوم اســت که آمریکا به این 
سیاست تداوم خواهد داد و همان  طور 
که انتظار می رفت اقــدام آمریکا به 
سرعت مورد حمایت متحدان او قرار 
گرفت. از ترکیه تا عربســتان و حتا 
کشورهای اروپایی و کانادا و استرالیا 
از ایــن اقدام حمایت کردند. ســران 
دولت آمریکا که چند روز قبل تر اعالم 
کرده بودند برکناری اسد اولویت آن ها 
نیســت، پس از حمله از این سخن 
گفتند که با حضور اسد هرگز صلحی 
در سوریه برقرار نخواهد شد و او باید 

کنار برود.
حال در چنین شرایطی طبیعی ست 
که متحدان آمریــکا نیز در حمایت 
از نیروهــای مورد حمایــت خود در 
سوریه جسورتر شــوند. اگر مقامات 
دولت ایران از خامنه ای تا روحانی بر 
این تاکید می کنند که "اقدام آمریکا 
"تروریســت ها" را جسورتر می کند" 
دقیقا ناشی از همین واهمه جمهوری 
اسالمی اســت. کافی ست تا کمی به 
عقب برگردیم، به زمانی که جنگ به 
نفع نیروهای مخالف بشــار اسد رقم 
خــورده بود. اما با دخالت مســتقیم 
روســیه موازنه تغییر کرد و نیروهای 
بشار اسد موقعیت برتری یافتند. حال 
در چنین شرایطی نیروهای مخالف 
بشار اسد و کشــورهای حامی آن ها 
در منطقه طبیعی ست که شرایط را 
برای تغییر موازنه به نفع خود مناسب 
ببینند و همین به معنای شعله ورتر 
شــدن جنگ خواهد بــود. چرا که 
حداقل برای دولت ایران این جنگ، 
جنگ مرگ و زندگی ست و شکست 
و تســلیم در این جنــگ بزرگترین 
شکســت در طول حیات جمهوری 
اسالمی در سیاســت های خارجی و 
ابعاد آن - با توجه به وضعیت داخلی 
و خارجی جمهوری اســالمی - حتا 
بیشتر و خطرناک تر از جنگ ایران و 

عراق برای حیات آن خواهد بود.
بحران کنونی سوریه که امروز به مرکز 
اصلی جنگ های فرقه ای تبدیل شده 
اســت، از اعتراضات مردم سوریه به 
رژیم دیکتاتوری بشار اسد و با شعار 
نان - کار - آزادی آغاز شد. اما در پی 

ســرکوب اعتراضات مردمی و کشتار 
مردم که نقش جمهوری اسالمی ایران 
در اتخاذ این سیاســت توسط دولت 
بشار اسد کامال هویدا می باشد، سوریه 
مرکز مقابله ی نیروهای مرتجع منطقه 
با یکدیگر شد. از یک سو دولت ایران 
به همراه نیروهــای حزب الله لبنان، 
شبه نظامیان شیعه عراق، افغانستان، 
پاکستان )که همگی توسط دولت ایران 
تسلیح شده بودند( و دولت بشار اسد 
واز سویی نیروهای شبه نظامی سنی 
با حمایت مالی و نظامی عربســتان، 
قطر، ترکیه و دیگر کشورهای مرتجع 
منطقه. انقالبی که بــرای آزادی و با 
خواست های مشخصی آغاز شده بود، 
با دخالت و حمایت نیروهای مرتجع 
منطقه که در مرحله ی بعد به دخالت 
نیروهای امپریالیستی آمریکا، روسیه و 
اروپا منجر گردید به خاموشی گرایید 
و جنگی ویرانگر به جای آن نشست. 
جنگی که دامنه های اش از سوریه به 

عراق و سپس به یمن کشیده شد.
بنابر این تا زمانی که نیروهای عمده ی 
این جنگ به سیاست های ارتجاعی 
و تجاوزکارانــه ی خــود ادامه دهند، 
جنگ و کشــتار مردم ادامه خواهد 
یافت. حتا شکســت نیروهایی چون 
داعش بــه این بحران خاتمه نخواهد 
داد، چرا که ریشــه ی این بحران در 
فقر، نابرابری، نبود آزادی،توسعه طلبی 
امپریالیستی و منطقه ای و حاکمیت 
مناسبات سرمایه داری در کشورهای 
منطقه اســت که در نبــود آلترناتیو 
انقالبی و حضور قدرتمند طبقه کارگر 
به رشد نیروهای ارتجاعی اسالمی و 
فرقه گرایی مذهبــی و در نهایت به 
ارتجاعی  قدرت هــای  رقابت  میدان 
منطقه منجر  گردید. اگر داعش امروز 
در عراق شکســت بخــورد، فردا به 
شکلی دیگر ظهور می یابد. همان طور 
که پیــش از داعش نیز درگیری های 
فرقه ای در عراق بود و القاعده حضور 

فعالی در این درگیری ها داشت.
سیاســت های توسعه طلبانه قدرت 
هــای امپریالیســتی و دولت های 
ارتجاعی منطقه تاکنون، جز تشدید 
بحران و جنگ و کشــتار ثمر دیگر 
نداشته اســت.حمالت نظامی اخیر 
آمریکا در سوریه نیز بحران خاورمیانه 
و جنگ های فرقه ای منطقه را تشدید 
می کند و درخدمت برافروخته شدن 
آتش جنگ های مخرب تر و کشتار 

بیشتر است.
کار شماره739

اول ماه مه
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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

فــا ل
فال ورق غیابی توسط خانم 

مینا در ایران
ساعت تماس 12 تا 2 

بعدازظهر بوقت مونتریال 
و ۹ تا 12 ظهر بوقت ونکوور

مبلغ 25 دالر کانادا  
تلفـــــن اطالعــــات:  

٠٩١٢٢٠٨٨٦٥٩
azjulyU

آمــــوزش 
خصوصی ریاضی

آمادگی برای آزمون های 
 GRE، ،مدارس، دانشگاه ها

GMAT، CEGEP و …
علی صبری کارشناس مهندسی 
برق و کارشناس ارشد ریاضی از 

دانشگاه های تهران و کوئین کانادا؛ 
آموزش به زبــان های 

فارسی و انگلیسی
جلسه اول رایگان

Tel.:438-990-6529

آمــــوزش 
نوازندگی پیانو

کالسیک، پاپ و ایرانی در سطوح 
مبتدی تا پیشرفته

علی صبری با بیش از 2۰ سال 
سابقه در نوازندگی پیانو

بهره گیری از متدهای قدرتمند و 
تخصصی برای کودکان، نوجوانان 
و بزرگساالن؛ آموزش به زبان های 

انگلیسی و فارسی

Tel.:438-990-6529

کامپیـو تر 
و  وبسایت
E V O L W E B
خدمات: نرم افزار و 
سخت افزار کامپیوتر

طراحی وبسایت 
 Google AdWords, 
Facebook Ads, SEO

Tel.: 514-649-9366
Pd2june17

ساملندان
اگر در نگهداری از پدر 

سالمندتان دچار مشکل 
هستید و نیازمند کمک 

)چه در منزل چه در 
بیمارستان( با من تماس 

بگیرید. )رضا(
ساعت آماده بکار از 
2بعدازظهر تا 8 شب

Tel.: 514-452-4393
free

mohammadreza_shahcheraghi@yahoo.com

PARTICIPATE  in ourCOMMUNITY

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

با مشارکت خود،

 در تقویت آن بکوشیم!

خدمات مالیاتی
 تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی 

اشخاص و مشاغل کوچک 
ثبت شرکت و دفترداری 

حسابها  با نازل ترین قیمت 
پاسخگوئی رایگان در طول سال 

<<  حسین خردبین
514-242-6034

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

خدمات 
ساختمـانی

احمــد
کلیه خدمات ساختمانی

بازسازی، به سازی
کیفیت عالی 
نرخ مناسب 

Tel.: 514-298-1393
Tel.: 514-265-0973

aznov-jan’17tpshP

استخـــــــدام 
یک موقعیت عالی 
 NISSAN GABRIEL

ST-JACQUES
به یک نفر فروشنده اتومبیل فورا نیازمندیم. 

با شرایط مناسب 

لطفا با آقای وکیل محمد تماس بگیرید: 
Wakil Mohammad (Rocky)
Directeur / Manager
NISSAN GABRIEL ST-JACQUES
7050 Saint-Jacques 
Montréal (Québec)

Tel.: 514-483-7777
NISSANGABRIELSTJACQUES.COM

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

کالس های زبان  فرانسه رایگان ویژه مهاجران
FREE FRENCH CLASSES FOR IMMIGRANTS
Beginner level (part time)
Where: District Parc-Extension
When: From April 3rd to June 18th
For women only: Monday and Wednesday from 9am to 12pm
Mixed group: Monday and Wednesday from 6pm to 9pm
Call NOW for registration or information: 

(514) 274-8117
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آرایشگاه

ارژنگ
H

aircut:  $101674 rue Everett 
Montreal Qc H2E 1N6

P2enddc

Tel. : 514-516-9810

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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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 2۰ 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

)

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 

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 

 

Re-Mi 

اطالعات آگهی 
خود را به نشانی 
زیر ایمیل کنید: 

Spiritualist & Psychic Reader
Master :DURGA PRASAD

اگر از طالع بینی دیگران ناامید شده اید، کافی است تنها یک بار
 با من مالقات کنید تا نتیجه دلخواه را به دست آورید.

کمک به شما در زمینه عشق، ازدواج، 
کار و بیزنس، تحصیل، امور مالی، موفقیت، 

سالمتی، دادگاه، طالق، کودک، 
خنثی کردن سحر و افسون و...

طالع بینی از روی دست، صورت، تاریخ تولد

778-968-7578
604-762-4719

هفت روز هفته از ۹ صبح تا ۷ شب
Surrey, BC Montreal

Phone: (438) 923-7873 
4970 Queen Mary Rd.

KALI

دیگر طالع بینان ۹ بار قویتر از 

Facebook.com/
paivand.montreal    

فقط 5 دقیقه! 
به ما بپیوندید!خبرهای روز آگاه شوید!

با صرف 5 دقیقه از چکیده 

نود درصد آتش سوزی ها در جنگل های بلوط لرستان عمدی است

  / در اين س��ال ها هر گاه مشكالت محيط زيست كشور 
مرزهاي بحران را رد كرده و به چالش هاي گسترده  تبديل شده 
كارشناس��ان و فعاالن اين حوزه نبود »ش��وراي عالي حفاظت 
محيط زيست« را عامل مهمي در تشديد شرايط نامناسب محيطي 
اعالم مي كردند؛ اينك پس از گذش��ت هفت س��ال از آخرين 
جلسه شوراي عالي حفاظت محيط زيست صبح روز سيزدهم 
آبان ماه اين شورا به رياست دكتر حسن روحاني تشكيل جلسه 
داد تا اميدها براي حفاظت از داشته هاي اكولوژيك كشور يك 
بار ديگر زنده شود. هر چند نخستين جلسه اين شورا مصوبه اي 

نداشت اما بررسي شرايط كنوني محيط زيست كشور آن هم در حضور رئيس جمهور، 
معاون اول و وزراي امور خارجه، نيرو، كشور، جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست مي تواند 
گام مؤثري در برخورد صحيح با مش��كالت پيش روي محيط زيست كشور به شمار 
آيد.نگاه ويژه به دو چالش اساس��ي محيط زيس��ت يعني موضوع ريزگردها و مرگ 
خاموش جنگل هاي بلوط در غرب كش��ور بيش از همه چيز در اين جلس��ه به چشم 
آمد؛ اين موضوع گواه اين حقيقت تلخ است كه منطقه راهبردي »زاگرس« بيش از 
گذشته نيازمند توجه و اتخاذ تصميمات صحيح و استراتژيك ملي است. در يك دهه 
گذش��ته رش��ته كوه زاگرس با ويژگي هاي منحصر به فرد و بي نظير در خاورميانه به 
داليل گوناگون دچار چالش هاي عميقي شده كه امروز مي توانيم با استفاده از تمامي 
ظرفيت هاي علمي و اجرايي كشور براي كم كردن مشكالت گام هاي مفيدي برداريم. 
اين يك حقيقت انكارناپذير است كه امروز زاگرس بيش از گذشته نيازمند حراست و 
حفاظت است، زيرا در سال هاي اخير به دليل شتابزدگي در توسعه، افزايش جمعيت 
و بهره كشي هاي ناعادالنه در معرض شديدترين تخريب هاي محيطي و اقليمي قرار 
گرفته است؛ يكي از مهمترين داليل به چالش كشيده شدن شرايط محيطي منطقه، 
ورود ذرات ريز معلقي است كه در سال هاي اخير نفس استان هاي واقع در اين منطقه 
 را بند آورده و آسيب هاي اقتصادي و اجتماعي گسترده اي را به اهالي زاگرس تحميل

 كرده اس��ت.اين در حالي اس��ت كه ورود پي در پي اين امواج گرد و غبار از يك سو 
عرصه را بر محيط زيست انساني استان هاي زاگرس نشين تنگ كرده و از سوي ديگر 
اكوسيستم طبيعي اين منطقه را نيز دگرگون ساخته و اسباب اختالل در اين چرخه 
را با تأثير روي محيط هاي جنگلي و مرتعي فراهم ساخته اند! از همين رو تالش براي 
حل اين معضل هماهنگي هاي گس��ترده اي را با كش��ورهاي همسايه در غرب كشور 
مي طلبد كه در اين راس��تا راهكارهاي ديپلماتيك مي تواند در عمل راهگش��اي اين 

چالش اقليمي باشد. 
موضوع دومي كه در نخستين جلسه شوراي عالي حفاظت محيط زيست مطرح 
شد چالشي اس��ت كه در سال هاي اخير گريبان جنگل هاي خدمت رسان زاگرس را 
گرفته و اين عرصه هاي ارزشمند را دچار مشكالت عميقي كرده كه نقش آنها در توليد 
منابع آب كشور موضوعي غير قابل انكار است. در اين بين يكي از مناطق زاگرس نشين 
كه دچار مش��كالت محيطي فراواني شده استان لرستان است؛ سرزميني كه ميزبان 
يكي از غني ترين رويشگاه هاي اصلي گونه منحصر به فرد بلوط در غرب كشور بوده 
كه از لحاظ وسعت جنگل با يك ميليون و 200 هزار هكتار بعد از استان هاي فارس 
و خراس��ان جنوبي در رده س��وم كش��ور قرار گرفته و همچنين در بين استان هاي 
زاگرس نشين نيز بعد از استان فارس در رده دوم قرار داشته كه از لحاظ تعديل دما در 
فصول گرم سال، جذب ذرات ريز معلق، نگهداشت منابع آب و خاك و پايداري هاي 
زيستي اين اس��تان نقش بسيار بسزايي داشته و به همين دليل حفاظت و حراست 
اصولي از اين »سرمايه اكولوژيكي« امري مهم و ضروري است. اين در حالي است كه 
در سال هاي اخير جنگل هاي لرستان با مشكالت بسياري همچون كشاورزي ناپايدار، 
بهره برداري هاي غير اصولي، آتش سوزي هاي گاه و بي گاه، حضور پررنگ معادن در 
دل مناطق حساس جنگلي و موضوع آفت و خشكسالي هاي پي درپي دست به گريبان 
بوده است.  به هر روي آنچه امروز طبيعت زاگرس بدان نيازمند است بررسي اصولي، 
علمي و كارشناس��ي شده چالش هاي محيطي آن است؛ امري كه تالش مسئوالن و 

همراهي مردم را در كنار هم مي طلبد.
٭ کارشناس محیط زیست
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 افقي:
1 - پايانه – عصرانه مردم تبريز

2- كلمه دعايي به معني باش��د – 
متعلق به س��رزميني كه در آن زاده 
ش��ده و پرورش يافته اس��ت – نخ 

بافتني
3- ذلت، پستي – گازي شبيه ازت 

– گناهكار
4- قط��ب مثبت بات��ري – مرادف 

آشغال – پيام آور – توانايي مالي
5- دش��من س��خت – نام ه��ا – 

اندازه گيري
6- دما – با هم و همراه – دش��نام 

دادن
7- كافه يا رستوران – سرباز تكاور 

– امر به آمدن
8- عواقب كار – قلعه نظامي – رنگ 

گياهي
9- وجود دارد – مفت – مسافر

10- نوعي سند تجاري – با پريدن آن برق مي رود – نوعي ميوه مغزدار
11- نحيف – نوشته شده و گنجانده شده – صداي فروافتادن

12- لكن – شهري در جنوب غرب تبريز – چهره شطرنجي – زنگ گردن چهارپا
13- كامل كننده – در انتظار وقوع امري بودن – معاوضه كردن

14- اسب اصيل – جايگاه مرشد در گود زورخانه – ديدن
15- مرحوم – خشكباري مقوي

 عمودي:
1 - تاول ويروسي لب – از نقاط ديدني و جالب توجه استان خوزستان كه در دشتي 

در حدود 40 كيلومتري جنوب شرقي دزفول واقع شده است
2- حومه كاشان – خطر كردن – بالش

3- از نوشت افزار – زندگي – شهري در استان فارس
4- بازيكن خودي در تيم – اقيانوس ساكت – نت چهارم – خزنده نيش دار

5- قانون چنگيز – نداي افسوس – ضد كهنه
6- مايه حيات – فرق سر – بلندترين قله
7- پرچم – جدا از ديگران – بالش زينتي

8- رئيس جمهور قبلي مصر – ساز شستي دار – باوقار
9- متفاوت با آن – شهري در استان مازندران – ضدوجود

10- ش��هري در اس��تان 
كرمانش��اه – كمي��اب – مرد 

روحاني زرتشتي
11- طليعه اعداد – غوطه ور – 

در جنگل فراوان است
12- مادر وطن – جام معروف 

– پرحرف – اندام گياهي!
13- آلياژ – نام��دار – قاضي 

مسابقات
14- نهال نازك – ضدس��فيد! 

– شك
15- ش��اخص ترين اثر ش��يخ 

بهايي – لباس زمستاني

 افقي:
1 - لبريز – گل مينا

2- كودك پدر مرده – توبره – 
نامي دخترانه

3- زن��گ كليس��ا – نق��اش 
اسپانيايي – رونق

4- واژه درد يا شگفتي – خادم 
قوم – سوداگر – بي درنگ

5- آش – گياه��ي از تي��ره 
سوسني ها – بيماري اعيان

6- آشي با برنج و سبزي – پدر 
انوشيروان – سودن

7- فني در كش��تي – بس��يار 
زيبا يا خوشايند – سوي

8- خ��رج زندگ��ي – كت��اب 
مقدس هندوان – قادر

9- بخش��نده – مادر رستم – 
اينگونه هم كلمه تصديق است
10- س��فيد آذري – ناشناس 

– ياقوت
11- بنفش پررنگ – آساني – مقابل جزر

12- آتش – ترمز كشتي – جنس مذكر – عوض
13- طايفه اي از تاتار – وحشت – آگاهي يافتن

14- درجات، دفعه ها – اسفنجي – همان زيرا است
15- اثري از ماكسيم گوركي – قله اي در اروپا

 عمودي:
1 - شهري در استان هرمزگان – چهارمين مثنوي خمسه نظامي

2- مركز كانادا – روزي دهنده – شرم
3- پنبه دوات – ممكن است – پارچه نخي

4- جيحون – خوش قد و قامت – بزرگ منشي – كت و كول
5- افسانه سرا – پهلوان يونان – آغوش

6- حرف انگليسي – شهري در استان يزد – نورد
7- سنگ هميشه به پاي اوست – اساس كار – ضد ارزان

8- ني لبك – سربها – رؤياي تشنه لب
9- فراهم – كلوچه تبريز – پالسما

10- خارجي – كوبنده مطبخ – قمر  مشتري
11- ش��هری در ايتاليا – 

همچشمي كردن – وبا
12- دروازه ب��ان – 
گذشتن – باركش شهري 

– جوان
13- گي��اه خورش��تي – 
كوش��ش كننده – زم��رد 

نارس
14- آح��اد – گ��وارا – 

رفتار به نرمي
15- كشوري در آسياي 
ميانه – شهري در استان 

لرستان

حل جدول عادی شماره 5513 حل جدول ویژه شماره 5513

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

جدول ویژه  جدول عادي

یک جـــدول با دو شـــرح 5514

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
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13
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15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ب ا غ ب ا ن ي د س ت ا م و ز

2 ا م ر ا ه ا و ن ب ز ا ز ي

3 ي ا س ا ب ا ي ا ا ل ي س

4 ت ا ب س ر ض ا م ن م ن ت

5 خ ل ا ر و ا ح ي و ي و ش

6 م م ع ا ي ب ب ل ي ت م ن

7 م خ ا ل ف و ا ر ي س ك س ا

8 ر ا م ي ا ر ت ق ا ل و ك س

9 غ ن ا ا ك ن و ن ا ي م ن ي

10 ر ه ا ه ن گ م ا ن د ه ب

11 ن س و ا د ش ا پ و ر ا ق

12 گ ه ر ي گ ا ن ه ا م ن ا

13 ش ا ب ك ي ك ا ن ع ر و ج

14 د ل ه ر ه ر س ا م گ س ي ل

15 ه و ا پ ي م ا ن غ م ه س ر ا

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ب ر ي ل ي و م ج ا ن د ا ن ه

2 ل ا م پ ج ز و ه ت ر م ي م

3 د ا ي م ه ا ر پ ب ا ك و

4 ت ا م ر ز گ م ر ك ك و ژ

5 ن ر ب ح ر ا ن ي و ا ن ن

6 ه م ي م ي ك پ چ پ چ س ي

7 ا م ا ن ت ب د ي ه ه چ ي ز

8 ي و ر ش ن ي ش ك ر س ي ا ه

9 ي د ك ك ا ر ت ن م ي ن س ك

10 پ ت ن ي ل ي ي ك ت ن ه ر

11 ر م ا ن ي م ك ر و ه ن د

12 ط ل ا ه د ه د ي ر ت ي ن

13 ن ا ت و ن م ي ن م ج ل ل

14 ي ك ر ا ن پ ر ي ز ل ا ب د

15 ن ي ك و ز ي ا ش ي ر و ش ك بعد از هدفمندی يارانه ها روستائيان از درختان برای روشن کردن اجاق استفاده می کنندر

 مرگ تدريجي 
کابوس بلوط لرستان

جنگلهاييكهبهجاينفتوگاز،زغالميشوند

 زهرا كشوري /  بیماري »زوال بلوط« كه رعشه بر اندام تمام زاگرس انداخته، به جان بلوط زارهاي 
لرس�تان هم افتاده اما این بیماري تنها درد جنگل هاي استان نیست. براساس آمار انجمن هاي فعال 
محیط زیستي در استان از یك میلیون و 200 هزار هكتار جنگل لرستان در سال 83، تنها 600 تا 700 
هزار هكتار آن باقي مانده كه آن هم یا در تنور روس�تائیان مي س�وزد یا  در مس�یر طرح ها ریشه كن 
مي ش�ود. افكارعمومي بیش از هرچیزي هدفمندي یارانه ها را باعث تخریب جنگل هاي بلوط اس�تان 
مي دانند. آمارها نشان مي دهد تنها در یك روستا و پس از اجراي طرح هدفمندي یارانه ها، 70 درصد 
جمعیت آن بخاري هاي گازي را كنار گذاش�تند، بلوط ها را قطع كردند تا اجاق هاي زغالي را روش�ن 
كنن�د، چ�ون از پس پرداخت قیمت یك بش�كه نفت به مبلغ  50 هزار توم�ان برنمي آیند. مردمي كه 
براساس آمارهاي موجود، شرایط، باالترین نرخ بیكاري را به نام شان سند زده است. روستائیاني كه 
ع�اوه بر اجاق هاي خود، درخت هاي بلوط چند هزارس�اله را زغال مي كنند تا با فروختن آن كمي از 

رنج نداري بكاهند. 

نگذاريمنفس»زاگرس«در»بند«شود!

یادداشت

 محسن تيزهوش*

 كمبود جنگلبان
س��يد محم��د قاس��مي، فع��ال 
جنگل ه��اي لرس��تان در گفت وگو با 
ايران يكي از مهمترين داليل تخريب 
جنگل ه��اي بلوط لرس��تان  را كافي 
نبودن جنگلبان  ها مي داند. به گفته او 
براساس استانداردهاي بين المللي هر 
هزار هكتار يك جنگلبان مي خواهد. 
پايين ترين استانداردهاي بين المللي 
 مي گوي��د ه��ر 5 ه��زار هكت��ار يك

 محي��ط ب��ان مي خواه��د ام��ا در 
لرس��تان ه��ر جنگلب��ان وظيف��ه 
حراس��ت از 70هزار هكت��ار را دارد. 
ب��ه گفته قاس��مي تم��ام جنگل هاي 
بلوط لرس��تان ك��ه بع��د از فارس و 
خراس��ان جنوبي  بيش��ترين وسعت 
را دارد، توس��ط 17 ت��ا 20جنگلبان 
حفاظت مي ش��ود درحالي كه حداقل 
باي��د 240 جنگلبان داش��ته باش��د. 
كمب��ود  جنگلب��ان در بلوط زارهاي 
لرس��تان زماني خود را نشان مي دهد 
كه آمار آتش س��وزي هاي عمدي در  
اس��تان افزاي��ش مي ياب��د. آمارهايي 
كه ب��ه گفت��ه »مظفر افش��ار« فعال 
محيط زيس��ت  ب��ه تخري��ب 12هزار 
هكت��ار از جنگل هاي اس��تان تنها در 
س��ال 91 منجر شده اس��ت. افشار به 
اي��ران مي گوي��د: »90 درص��د آتش 
س��وزي ها در جنگل ه��اي لرس��تان 

عمدي است.«
ب��ه گفته  قاس��مي بخ��ش پاپي 
لرس��تان 105 هكتار جن��گل دارد و 
براس��اس اس��تانداردها حداق��ل بايد 
21 جنگلبان داش��ته باش��د اما تمام 
كاركن��ان اداره منابع طبيعي ش��هر 
»سپيدش��ت« 4 نف��ر هس��تند. يك 
نفر رئيس و س��ه كارمن��د كه دو نفر 
آن جنگلبان اس��ت و ب��ه حفاظت از 
اين وسعت نمي رس��ند.  او مي گويد: 
همين اس��ت كه روس��تائيان ش��بانه 
ب��ه جن��گل مي رون��د و 400 درخت 
را قط��ع مي كنند  ام��ا قطع درختان 
پاي��ان اين ماج��راي تلخ نيس��ت. به 
گفت��ه او، محلي ها وقت��ي درختان را 
قطع مي كنند زمين تس��طيح ش��ده 
را هم تصاحب مي كنن��د. زميني كه 
اموال ملي اس��ت.  براساس مطالعات 
بانك جهاني هر سال 54 هزار هكتار 

جنگل درايران از بين مي رود. 
قاس��مي م��ی گويد ك��ه پيمانكار 
ط��رح آبرس��اني ب��ه خرم آب��اد در 
اس��تانداري اعتراض كرده اس��ت كه 
چند بار با منابع طبيعي استان تماس 
گرفته تا ناظر طرح باش��ند.  به گفته 
پيمانكار مس��ير آبرساني به خرم آباد 
25 كيلومتر اس��ت و در اين مس��ير 
ناچار اس��ت درختان زي��ادي را قطع 
كن��د اما آن ط��ور كه قاس��مي از او 
نقل مي كند، مسئوالن منابع طبيعي 
اس��تان حتي يك بار هم به طرح سر 
نزده اند. طرحي كه  به گفته قاس��مي 
انتقال آب س��د كاكارضا به خرم آباد 
را در برنام��ه  دارد و ب��ه موازات جاده 
اصل��ي در ح��ال وقوع اس��ت. او عدم 
نظارت بر طرح ها را از ديگر مشكالت 

جنگل هاي استان مي داند. 
ب��ه گفته قاس��مي زمان��ي هم كه 
بزرگراه خرم آباد به پل زال را ساختند 
قرار شد طبق قانون پيمانكار در جاي 
ديگ��ري كه منابع طبيعي مش��خص 
مي كن��د، درخت ب��كارد ت��ا جبران 
مافات ش��ود اما اين اتفاق هم نيفتاد. 
آنط��ور ك��ه قاس��مي خب��ر مي دهد  
تعري��ض جاده »س��راب دور« و خرم 
آب��اد »نوژيان« هم ب��ه قطع درختان 

زيادي منجر ش��د. افشار هم مي گويد 
با همكاري فعاالن حوزه محيط زيست 
در حاش��يه ش��هر خرم آب��اد بيش از 
هش��ت هكتار از درخت هاي بومي را 
كاش��ته اند، درخت هايي چون بلوط، 
گالب��ي، بادام كوهي، انجي��ر، زالزالك 
و گالبي وحش��ي. برخ��ي از درختان 
هم اكنون 12 تا 15 س��ال سن دارند. 
به گفته او بلوط تا هزار س��ال زندگي 
مي كند. از س��وي ديگر تنه��ا در دو 
سال اول احتياج به آبياري دارد و بعد 
خود با طبيعت دست به كار مي شود. 
ب��ا اين وج��ود به گفته او مس��ئوالن 
استاني هرجايي كه به كاشت درخت 
پرداخته اند س��راغ درختان س��وزني 
برگ رفته اند كه زودتر جواب مي دهد 

و بومي استان هم نيستند.

 زخم یارانه ها
به گفته افشار نظارتي كه بايد روي 
جنگل هاي اس��تان انجام گيرد وجود 
ندارد. او می گويد  بارها ش��اهد بوده 
ك��ه چوپان ها و دامدارها ش��اخه هاي 
تنومن��د بل��وط و درخت��ان ديگ��ر را 
بريده ان��د و گوس��فندان را در فص��ل 
بذر به  چرا برده اند. گوسفندهايي كه 
در دس��ته هاي صدتايي از شاخه هاي 
بري��ده بلوط ه��ا آويزان مي ش��وند و 
برگ هاي آن را مي خورند. بلوط هايي 
ك��ه بيش از 200 س��ال عمر دارند و 
سايه آنها مي تواند تا هزار سال بر سر 

صحرا گسترده شود. 

افش��ار مي گوي��د در اي��ن زمينه با 
فرمانداري و اس��تانداري و مس��ئوالن 
ديگر اس��تان حرف زده ام��ا به نقطه 
اميدواركنن��ده اي نرس��يده اس��ت. 
افش��ار اعتق��اد دارد زخمي كه اجراي 
هدفمن��دي يارانه ه��ا ب��ه جنگل هاي 
بل��وط زد، غيرقاب��ل جب��ران اس��ت. 
مش��اهدات عين��ي او و همكارانش در 
بخ��ش چگيني خ��رم آباد آنه��ا را به 
روستايي مي رساندكه 75 خانوار آن تا 
قبل از اجراي طرح يارانه ها از وس��ايل 
گرمايشي با سوخت نفت و گاز استفاده 
مي كردند ام��ا با اج��راي  هدفمندي 
يارانه ها همه چيز برعكس ش��د. حاال 
اي��ن خانوار ه��ا بخاري هاي گاز س��وز 
و نفت س��وز خود را كنار گذاش��ته اند 
و بلوط ه��ا را زغ��ال مي كنن��د ت��ا 
زمستان هاي سخت را از سر بگذرانند. 
مس��أله اي كه البته تنها به جنگل هاي 
لرستان محدود نمي شود و جنگل هاي 
كرمانشاه، ايالم، چهارمحال و بختياري 
و كهگيلويه و بويراحمد را هم به خاك 
سياه نشانده اس��ت. وی مي گويد: »با 
آنه��ا درب��اره ارزش درخت هاي 300 
-200 س��اله صحب��ت كردي��م اما در 
نهايت محلي ها به آنها گفته اند كه اگر 
با صد مأمور هم بيايند آنها همچنان از 
چوب هاي جنگل برداشت مي كنند.« 
افشار به آنها حق مي دهد.  به گفته او 
اين روس��تائيان تا قبل از اجراي طرح 
هدفمندي هر بش��كه نفت را 12 هزار 
توم��ان مي خريدند ام��ا هم اكنون هر 
بش��كه نفت براي آنها 50 هزار تومان 
 درمي آي��د. به عب��ارت ديگر ب��ه آنها
 45  هزارتومان داده مي ش��ود تا آنها 
فقط براي تأمين س��وخت خود هر بار 
50 هزار تومان بدهند؛  در استاني كه 
باالترين آمار بيكاري را دارد. بسياري 
از اين روس��تائيان براي گذران زندگي 
خ��ود درختان بل��وط را آتش مي زنند 
تا زغال آنها را بفروش��ند زغالي كه در 
نهايت هر كيس��ه اش براي آنها 8 هزار 
توم��ان درآم��د دارد. از درختي كه به 
گفته افش��ار نرخ جهاني آن براي يك 
بل��وط 50 س��اله  169 ميليون تومان 

است. 

افش��ار مي گويد: به مس��ئوالن در 
همان ابتداي اجراي طرح هدفمندي 
پيش��نهاد داديم كه به جاي 45 هزار 
توم��ان يارانه، 35 ه��زار تومان به هر 
 ف��رد روس��تايي بدهي��د و در ازاي 
10 هزار تومان مابقي، به روس��تائيان 
سوخت برسانيد. پيشنهادي كه البته 
پذيرفته نمي ش��ود. افش��ار مي گويد 
منابع طبيعي به برخي از روس��تاهاي 
دور دس��ت كپس��ول گاز مي رس��اند 
اگ��ر اين ط��رح را در تمام روس��تاها 
دنب��ال كن��د، بخ��ش بس��يار زيادي 
از جنگل ه��اي باقيمان��ده از دم تب��ر 

محلي ها نجات پيدا مي كنند.
 البت��ه زي��ر اش��كوب جنگل ها به 
دليل  فش��ار روزاف��زون فعاليت هاي 
انس��اني اعم از كشاورزي و دامپروري 
هم بستر زادآوري و بقاي اين زيست 
بوم هاي ارزشمند را تهديد و تخريب 
مي كن��د. محلي ه��ا ه��م مي گوين��د 
ك��ه ح��ق ارت��زاق م��ا از منطقه چه 
مي ش��ود؟ س��ؤالي كه نباي��د از كنار 
آن گذش��ت. همچني��ن افكارعمومي 
ق��رق كردن و بيرون ران��دن مردم از 
جن��گل را راه حل منطقي براي نجات 
جنگل هاي بلوط نمي داند بلكه اعتقاد 
دارد بايد طرح هاي��ي را اجرا كرد كه 
به همزيس��تي مسالمت آميز جنگل و 
جوام��ع محلي س��اكن در آن منتهي 

شود.

 270 هزارهکتار بلوط لرس�تان 
خشك شدند 

مه��رداد بهاروند، مدي��ركل منابع 
طبيعي و آبخيزداري اس��تان لرستان 
هم  از خطر خش��ك شدن ۲۷۰ هزار 
هكت��ار جن��گل بلوط در اين اس��تان 
خبر مي دهد كه ب��ه صورت نقطه اي 
خشك شده اند. دردي كه باعث شده 
ت��ا 800 مت��ر مكع��ب از جنگل هاي 
منطقه شورآب با نظارت اين سازمان 
قطع شود. درخت هايي كه در اختيار 
هيأت ه��اي عزاداري م��اه محرم قرار 
گرفت تا از آنها اس��تفاده شود. آمارها 
ه��م مي گوي��د كه ت��ا پايان امس��ال 
وسعت درختان خشک شده به 300 
ه��زار هكتار می رس��د و بيش از 15 
ميلي��ون اصله درخت بزرگ با قدمت 
بي��ش از 50 ت��ا صد س��ال بخصوص 
درختان دان��ه زاد درگير اين بيماري 

می شوند.
البته زخم  بلوطستان هاي لرستان  
به همين جا ختم نمي شود. حضور پر 
رنگ معادن در دل مناطق حس��اس 
جنگلي، آفت و خشكسالي هاي پي در 
پي  و  از سوي ديگر نبود نظارت كافي، 
عدم برنامه ري��زي صحيح در برخورد 
با مش��كالت ج��اري و سوء اس��تفاده 
ش��ماري ك��ه تنه��ا ب��ه س��ود هاي 
اقتص��ادي كوتاه م��دت فكر مي كنند 
جنگل ه��اي تأثيرگذار لرس��تان را به 
بحراني  عميق كشانده است، بحراني 
كه پيامد آن  تنها به اس��تان لرستان 
 و اس��تان هاي زاگرس نش��ين محدود

 نخواهد شد.
از س��وي ديگر يكي از چالش هاي 
پيش روي منابع طبيعي استان موضوع 
زغال گيري در ابعاد وس��يع از س��وي 
شماري سودجو بوده كه خسارت هاي 
جدي به چرخه زيس��تي استان وارد 
ساخته اند؛ هر چند در اين سال ها نوع 
و ش��دت برخورد با متخلفان افزايش 
يافته اما شواهد نشان مي دهد موضوع 
حس��اس زغال گيري به ص��ورت غير 
قانوني و چراغ خاموش در حال انجام 

اس��ت و به صورت خانگ��ي و پنهاني 
دست به دست مي شود. از سوي ديگر 
نبود نظارت كافي، ع��دم برنامه ريزي 
صحيح در برخورد با مش��كالت جاري 
و سوء اس��تفاده ش��ماري ك��ه تنها به 
س��ود هاي اقتصادي كوت��اه مدت فكر 
مي كنند جنگل هاي تأثيرگذار لرستان 
را ب��ه بحراني عميق كش��انده اس��ت! 
شوربختانه ميزان تخريب و بهره كشي 
از منابع طبيعي استان به گونه اي است 
 كه تداوم اين ش��رايط آينده زيس��تي
 اي��ن س��رزمين را با چالش��ي جدي 
روبه رو س��اخته كه باي��د متوليان امر 
براي حل مش��كالت اقتصادي جوامع 

 محلي كه قامت زندگيش��ان وابس��ته
 به طبيعت ش��ده اقدام هاي راهبردي 
و مؤثرتري را در دستور كار خود قرار 
دهند.40 درصد منابع آبي كش��ور را 
همي��ن درخت��ان در دل زمي��ن نگاه 
داش��ته اند. زمين هايي كه با قطع هر 
درخت سس��ت مي ش��وند تا باران به 
زمين نرس��يده، س��يالب ش��ود و به 
جان خاك بيفتد. خاك ها با س��يالب 
شسته و رفته مي شوند و رانش زمين 
و زلزل��ه را به ج��ان منطقه مي اندازد. 
درختاني كه عالوه برنگهداش��ت آب، 
 س��دي در مقاب��ل گ��رد و غباره��اي 

عراقي بودند. 

بخ�شپاپ�يلرس�تان
105هكتارجن�گلداردو
براساساستانداردهاحداقلبايد
21جنگلبانداشتهباشداماتمام
كاركنانادارهمنابعطبيعيشهر
»سپيدش�ت«4نفرهستند.يك
نفررئيسوس�هكارمن�دكهدو
جنگلبانبهحفاظتازاينوسعت
نميرس�ندهمي�ناس�تك�ه
روستائيانشبانهبهجنگلميروند

و400درختراقطعميكنند
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سئانس عکس دوران نامزدی
Pre wedding photoshoot

دوره نامزدی یکی از بهترین دوران 
آشنایی و شروع زندگی مشترک 
یک زوج بوده و مستحب است که 
خاطرات این دوران نیز به بهترین 
وجه ثبت گردند! تهیه یک سری 
عکــس و ویدئو از ایــن دوران 
باعث میشود که کارمان تکمیل 
تر شده و »متریال« کافی برای 
تهیه آلبوم عکس و کلیپ نهایی 
عروسی داشته باشیم. به عبارت 
دیگر میتوانیم مجموعه عکس و 
فیلم دوران نامزدی را با کارهای 
روز جشن عروسی تکمیل کرد و 
یک کار پروفشــنال و تمیز را به 

عشاق تحویل داد.
ویژگی عکســهای نامزدی این 

اســت که چند هفته یا چند ماه 
قبل از مراسم جشن ازدواج انجام 
میشــود و از آنجایی که معموال 
هیچ مهمانی و جشــنی در کار 
نیست، عروس و داماد سر حال 
بوده و استرســهای روز جشن را 
ندارند. بنابراین تمرکز بیشتری بر 
روی کار داشته و خسته نیستند. 
معموال با توجه به استرسهای روز 
ازدواج و برنامه ریزی دقیق تمام 
قسمتهای جشن، تمرکز کردن 
در زمان عکاســی و فیلمبرداری 
کار ساده ای نبوده و ذهن عروس 
و داماد جوان به هزار جای دیگر 
مشغول است. همچنین در زمان 
تصویر بــرداری دوران نامزدی، 
معمــوال ســوژه هــا 
لباسهای ساده و راحت 
تری به تن داشــته و 
آرایش و مــدل موی 
سر عروس هم ساده تر 

است. 
رعایت موارد زیر باعث 
خواهد شد که تصاویر 
بــه  نامــزدی  دوران 
بهترین شــکل ممکن 
تهیه شده و بر کیفیت 

کارمان بیفزاید:
•  سعی شود که تصاویر 

این دوران فقط به زوج جوان 
اختصاص یابــد و خانواده و 
دوســت و در و همســایه در 
تصاویر و حتی در »لوکیشن« 
حضور نداشته باشند. حضور 
افراد دیگر باعث خواهد شد که 
عروس و داماد آینده، احساس 
راحتی نکرده و احتماال از انجام 
دادن برخی پوزیشنهای ماچ 
و بوسه دار، خجالت بکشند. 
)از مشــکالت تهیه فیلمهای 

صحنه دار!(
•  معموال سعی بر این است 
که این ســئانس در طبیعت، 
کوه، کنار دریاچه و جای نسبتا 
خلوتی انجام شود و افراد دیگری 
در آن محل حضور نداشته باشند. 
توصیه مــا به زوجهــای جوان 
این است که برای تهیه بهترین 
تصاویر، یک کلبه را اجاره نموده 
و عالوه بر اینکــه از اقامت خود 
در آنجا لذت میبرند، از »شــله« 
و محیط زیبای طبیعی خارج از 
شهر نیز اســتفاده بهینه برده و 
از همه المانهای موجود در آنجا 

استفاده گردد. 
•  اکثر عکاسان و تصویر برداران 
حرفه ای ســعی میکنند بخش 
اعظم تصاویر را به گونه ای تهیه 
کنند که زوج جوان به دوربینها 
توجهی نکرده و فقط در خلوت 
خودشــان باشــند. رعایت این 
مســئله باعث خواهد شــد که 
تصاویر، جلوه طبیعی تری داشته 

و زیبایی آنها دو چندان گردد. 
•  پیشنهاد میگردد که لباسهای 
زوج جوان ســاده و راحت بوده و 
از تجمالت زیاد و یا اســتفاده از 
لباس رســمی پرهیز گردد. به 
عنوان مثال: داماد با یک پیراهن 
چهارخانه ساده و شلوار جین و 
عروس با یک پیراهن زنانه رنگی 
ســاده و یا بلوز دامن با رنگهای 
شــاد، بهترین ترکیب را بوجود 

میآورند.
•  میتــوان در اکثر کارهایی که 
بطور مشترک با هم انجام میدهند 
تصویر تهیه کرد و ویدئو را جالبتر 
نمود. از تهیه غذا و مراسم کباب 
بازی تا گرگم به هوا در طبیعت 

و عشقوالنک بازیهای رومانتیک!
•  ترجیحا از لنزهایی اســتفاده 
کنیم که بتوان از فاصله دورتری 
از زوجین تصویربرداری کرد تا 
احساس راحتی بیشتر کرده و 
حریمشان حفظ گردد. رعایت 
این جزئیات ساده باعث خواهد 
شد که تصاویر زیباتر و طبیعی 
تری تهیــه کنیم. صد البته در 
چنین شرایطی بهتر است که 
از سه پایه برای همه دوربینهای 
عکاسی و فیلمبرداری استفاده 
شود تا ُبعد فاصله، باعث کاهش 

وضوح تصاویر نگردد.

Diversity in St. Leonard 

Once upon a time 
St. Leonard was 
formerly a separate 
city, it was amal-
gamated into the city of 
Montreal in 2002, I have 
lived in St. Leonard for 
over 30 years, my son was 
born in St. Leonard, I was 
born and raised in the east 
end of Montreal, where the 
Italians would settle after 
immigrating from Italy 
after World War II.
St. Leonard has always 
been dominated by Italians,  
today St. Leonard has a 
vast diversity of nationali-
ties, traditions, cultures and 
customs. 
Today I have neighbors 
from all corners of the 
earth, Jordanians, Tuni-
sians, Moroccans, Alge-
rians, Mexicans, Cubans, 
British, French (from 
France) Spaniards, Domin-
ican Republic, the list is 
endless.  
How beautiful is this!
Arabs from different Ara-
bic countries are the second 
growing ethnic group in 
St. Leonard, with strong 
family values, they have 
chosen St. Leonard to be 
their home, although many 
boroughs today have a big 
diversity of nationalities. 

I find this to 
be personally 
amazing and 
beautiful, you 

walk down the street or 
take a walk in the neigh-
borhood park and you hear 
parents talking to their 
children in different lan-
guages. Making sure their 
off-springs will learn their 
mother tongue, the way my 
parents insisted on speak-
ing Italian in the home 
so that my brother and I 
would learn the Italian 
language and cultures. 
We live in an era where 
diversity is welcomed, it is 
beautiful, it is essential. 
Within a five minute walk 
from where I live, we have 
a mosque, where Muslims 
gather for Friday prayers, 
this mosque formerly a 
funeral home is located in 
the middle of St. Leonard, 
and if you happen to drive 
or walk by the Badr Islamic 
Centre of Saint-Leonard, 
you can almost feel the eth-
nicity of the community.  
Men and women along 
with their children gather 
along the sidewalks after 
services and mingle with 
their friends and family, 
just like Italians were 
doing after Sunday church 

services.  
The beauty is indescrib-
able, across the street 
from the Mosque there 
are two Italian café 
bars, and in the summer 
you see Italian men and 
women sipping a good 
Italian espresso sitting 
on the café terrace, 
while the Mosque has 
ended their services 
and the muslim men 
will drop in for a taste 
of a good espresso, as 
I watch this, I blow up 
with pride.
You can visually see 
the Arab men with 
their Thawb (a long 
tunic) smiling at the 
passersbye and making 

their way into the 
Italian Café Bar 
you can see they 
have made friends 
when they walk 
out onto the terrace 
with their small 
cup of espresso and 
starting a con-
versation with an 
acquaintance who 
is obviously from 
Italian descent. 
They shake hands 
and smile at each 
other, while the 
man in the thawb 
will pull out a chair 

and settle next to his Italian 
colleagues for a few min-
utes of conversation. 
It is not only the Arabs, 
who attend the Badr Islam-
ic Centre in Saint-Leonard, 
a close friend of mine, who 
is French Canadian is mar-
ried to a Pakistani for over 
30 years, he too attends 
Saturday morning prayers. 
The Badr Islamic Centre 
is for all Muslims not only 
Arabs.     
The Italians in St. Leon-
ard have welcomed many 
nationalities in the com-
munity.
Also across the street from 
the Mosque is an Italian 
grocery store, has been 
there for as long as I can 
remember, today if you 
walk into Inter Marche 
L’Agoria  (an Italian 
grocery store), not only do 
they have Italian products 
imported from Italy, but 
also they also carry many 
products that Arabs use 
in their traditional dishes, 
they carry products from 
all walks of the earth, this 
to me is beauty, a grocery 
store once only carry-
ing Italian products, has 
expanded to accommodate 
the community as a whole. 
Living in a diverse commu-
nity has only benefits, we 
learn about their values, 
customs and cultures, they 
learn about ours, it’s beau-
tiful, for lack of a better 
word, it’s beautiful. 
----------

Keep safe, stay healthy, 
and make sure laughter is 
in your everyday life. 

ترجمه فارسی مقاالت را در 
وبسایت ما بخوانید:

Maria Cottone
Regulated Canadian Immi-
gration Consultant
Registered with Quebec 
Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone
     @hotmail.com 

Immigration 89 آموزش عکاسی به زبان     . ..
خوش!

خطبه
نوشته »علی«، عکاس »استودیو فوتوبوک« 

و مدیر 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

جلسه رفع اشکال و تمرین 
تنظیمات دستی دوربین شما در »استودیو 
فوتوبوک«، طی دو جلسه به مبلغ 70 دالر 
)برای هر جلسه(، پرتره، عکاسی در شب 

و عکسهای خانوادگی

»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:

 Living in
 a diverse

 community
 has only
benefits!

UPDATE: 
Bill C-6 
(Citizen-
ship Act) 

Bill C-6 is one step away 
to be fully approved at the 
Senate.  Senator Omidvar be-
lieves it is realistic to expect 
royal assent by mid-April 
at the latest and back to the 
House of Commons for the 
final vote. So if you are in 
Canada for at least 3 years in 
the last 4 years as a perma-
nent resident, it’s time to get 
ready to apply to become a 
Canadian Citizen before the 
summer.  (Hopefully)!  }38 :ادامه در صفحه >>{
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کبک و کانادا: بازار امالک... 
امیرسام

www.amirsam.ca

نقش پارکینگ داخلی  در قیمت امالک 
مسکونی استان کبک

همانطور کــه می دانید با توجه 
به زمســتان های سرد و طوالنی  
داخلی   پارکینگ  داشتن  کبک، 

دارای اهمیت زیادی می  باشد.
بر همین اساس سازمان مشاورین 
امالک استان کبک تحقیقی به 
منظور پیدا نمودن درصد افزایش 
قیمت یک ملک مســکونی در 
صورت افزایش پارکینگ داخلی  
انجام داد کــه طبق این گزارش 
مشخص شد که وجود پارکینگ 
داخلــی  در امالک مســکونی با 
توجه به مناطق مختلف استان 
کبــک بین 8 تــا 11 درصد به 

قیمت ملک می  افزاید. 
ایــن افزایــش در کالن شــهر 
مونترال و شــربروک 11 درصد 
می  باشد. به این معنی  که به طور 

متوسط قیمت ملک مسکونی با 
یک پارکینگ داخلی  )در شرایط 
یکسان( نســبت به همان ملک 
بدون پارکینگ داخلی  11درصد 

بیشتر می  باشد. 
گاتینــو،  شــهرهای  کالن  در 
  Trois-Riviére و   saguanay
پارکینگ داخلی  به طور متوسط 
8 درصد به قیمت ملک می  افزاید.
در این تحقیق همچنین تفاوت 
قیمــت امــالک فاقــد و دارای 
پارکینگ در مناطق شــهری و 
حومه شهرها در این تحقیق مورد 
بررسی  قرار گرفت. در حالت کلی ، 
پارکینگ داخلی  در حومه شهرها 
درصد بیشتری از ارزش یک ملک 
را به خود اختصاص می  دهد ولی  
با توجه به قیمت باالتر امالک در 

داخلی   پارکینگ  داخل شهرها، 
از لحاظ مالی  ارزش بیشتری در 

شهرها دارد.
نکته قابل توجــه دیگر که این 
تحقیق آشکار ســاخت این بود 
که داشتن پارکینگ داخلی  دوم 
ارزش بیشتری نسبت به پارکینگ 
اول بــه قیمت ملک می  دهد. به 
عنوان مثال داشتن یک پارکینگ 
داخلی  در کالن شهر مونترال 11 
درصد به ارزش ملک می  افزاید در 
صورتی  که داشــتن 2 پارکینگ 
داخلی  در همین ملک 2۵ درصد 
به ارزش آن می  افزاید. ) پارکینگ 
اول 11 درصــد و پارکینگ دوم 

14 درصد(.

آمار خرید و فروش امالک مسکونی 
در کالن شهر مونترال - مارس 2۰۱۷*

در تاریخ 6 آوریل 2۰17، سازمان 
مشاورین امالک مونترال بزرگ، 
آمــار خریــد و فــروش امالک 
مسکونی در ماه مارس 2۰17 را 

منتشر ساخت. 
بر طبق این آمــار تعداد ۵1۵9 
معامله ملک مسکونی در کالن 
شــهر مونترال به ثبت رسید که 
نمایانگر 1۰ درصد افزایش نسبت 
به ماه مارس 2۰16 و پررونق ترین 
ماه مارس از سال 2۰12 می  باشد.

از دالیل ایــن رقم باالی فروش 
می  توان بــه خریدارانی که برای 
بار اول صاحب خانه می  شــوند 
)first time buyer( اشــاره نمود 
که برای پرهیز از افزایش بیمه  وام 
مسکونی )که از 17 مارس 2۰17 
افزایــش یافت( اقــدام به خرید 

نمودند اشاره نمود. 
دلیــل مهمتــر، افزایش فروش 
امالک گرانتر از ۵۰۰،۰۰۰ دالر  
است که معموال توسط خریدارانی 
که قصد تعویــض ملک خود را 

دارند، انجام می گیرد.
از لحاظ جغرافیایی، تمام مناطق 
کالن شهر مونترال افزایش تعداد 
معامالت را در ماه مارس از خود 

نشان دادند. 
بیشترین میزان افزیش به مناطق 
بــا   Vaudreuil-Soulanges
16درصــد، Northshore با 1۵ 
درصــد اختصاص یافــت. بقیه 
مناطق نیز کمابیش این افزایش را 
تجربه نمودند به طوری که جزیره  
الوال 7درصد  مونترال 9درصد، 
نیــز 6درصــد   Southshore و
افزایش در تعداد معامالت به ثبت 

رساندند.
از لحاظ نوع ملک، به مانند 2 ماه 
اول سال 2۰17، کاندومینیوم ها 
با تعداد 16۵1، 1۵درصد افزایش 

به ثبت رساندند. 
 single( ویالیــی  خانه هــای 
family( با فروش 3۰8۰، 9درصد 
افزایش داشتند. این در حالیست 
که خرید و فروش امالک درآمدزا 

2 تــا ۵ واحدی بــا 42۵ عدد 
معامله، 3 درصد نســبت به ماه 

مارس 2۰16 کاهش نشان داد.
از لحــاظ ارزش امالک، قیمت 
میانگین امالک مسکونی ویالیی 
)single family( و کاندومینیوم 
همانند یک سال گذشته افزایش 

داشت. 
در کالن شــهر مونترال، قیمت 
میانگین امالک مسکونی ویالیی 
بــه 3۰۵،۰۰۰ دالر رســید که 
نمایانگر 6 درصد افزایش نسبت 
بــه ماه مارس ســال گذشــته 

می  باشد. 
این در حالیســت کــه افزایش 
با  کاندومینیوم  میانگین  قیمت 
۵درصد به 243،232 دالر رسید. 
قیمت میانگین امالک در آمدزا 2 
تا ۵ واحدی با 3 درصد کاهش به 

4۵6،۰۰۰ رسید.
تعداد امالک در معرض فروش از 
طریق سیستم Centris مشاورین 
امالک، در کالن شهر مونترال در 
ماه مارس 2۰17 به 3۰28۵ عدد 
رسید که نســبت به ماه مارس 
سال گذاشته، 17درصد کاهش 

نشان می  دهد. 
در حال حاضر بــا توجه به آمار 
و ارقــام، بازار امالک مســکونی 
ویالیــی )single family(، بــه 
 Seller's( فروشــندگان  سمت 
market( و در مورد کاندومینیوم 
و امالک درآمدزا 2-۵ واحدی به 

صورت متعادل قرار دارد.
شاد و سربلند باشید.

*برگرفته از ســایت مشــاورین 
امالک مونترال بزرگ

 www.gmreb.qc.ca

آیا می دانستید...
آلرژی 

فصلی
آلرژی فصلی عارضه ای شایع، 
به ویژه در آســتانه بهار است. 
گرچه درمان آلــرژی فرآیند 
تقریبــا پیچیده ای اســت اما 
بــا رعایت چند مورد ســاده 
می توان این عارضه را تا اندازه 

ای کنترل کرد.
تب یونجــه، آلــرژی غذایی، 
درماتیت آتوپیک )یک بیماری 
آلرژیک  مزمن پوستی(، آسم 
 anaphylaxis  آنافیالکسی و 
مهمترین  آلرژیک(  )شــوک 

شکل های آلرژی هستند.
آلــرژی فصلی و آلرژی غذایی 

رایج ترین نوع آلرژی است. 
بــه گــزارش کالج آســم و 
 )ACAAI( ایمیونولوژی آمریکا
حدود ۵۰ میلیون آمریکایی از 

آلرژی فصلی رنج می برند. 
چمــن، گــرده و گل و الی، 
مهمتریــن عوامل آلــرژی زا 
هستند که به آبریزش، عطسه، 
سرفه، سوزش چشم و خارش 

منجر می شوند.
سلول های ایمنی بدن آنزیمی 
ترشح می کنند که باعث تورم 
بافت ها و گشادشــدن عروق 
خونی می شــود. دلیل تورم و 
قرمزی پوست نیز همین است؛ 
همچنین این آنزیم می تواند 
تنفسی،  بروز مشکالت  باعث 
شوک و حمله قلبی شود. دلیل 
تمــام واکنش هــای آلرژیک 
همین آنزیم است و میزان آن 

در زنان بیشتر از مردان است.
آلــرژی باعث می شــود که 
ســلول های خاصی در بدن، 
هیستامین تولید کنند. ترشح 
این ماده باعث آبریزش بینی 
و تولید اشــک می شــود که 
شــکایت اصلی افراد مبتال به 

آلرژی است.
بادام زمینی، انواع آجیل، تخم 
مرغ، شیر، گندم، سویا، ماهی 
و صدف از جمله بیشــترین 
واکنش  که  هستند  غذاهایی 

های آلرژیک به همراه دارند. 
•

در  آلرژیــک  هــای  واکنش 
افراد مختلف متفاوت است و 
می تواند شامل خارش و کهیر، 
تهوع یا استفراغ، درد معده و 

اسهال باشد. 

در موارد شــدیدتر تورم زبان 
و لب هــا و گلو، تنگی نفس، 
مشکل بلع، درد قفسه سینه 
و کاهش ناگهانی فشار خون 
دیــده می شــود. گاهی تورم 
مجاری تنفسی یا زبان می تواند 

منجر به خفگی شود.
کنترل  بــرای  روش  بهترین 
آلرژی، جلوگیــری از مصرف 
مواد غذایی آلرژی زا و داروهای 

آنتی هیستامین است.
• 

برخی از روش های کاهش 
عالیم آلرژی عبارتند از:
• انجام منظم ورزش یوگا

• تنفس عمیق
• خواب کافی

• اجتنــاب از عوامل تحریک 
کننده از قبیل علف، گیاهان، 
حیوانات خانگــی و انواع آفت 

کش ها
• مصرف مــواد غذایی که به 
درمــان آلرژی بهار کمک می 
کنند از جمله : پیــاز، روغن 

ماهی
شایع ترین روش درمان آلرژی، 
ایمیونوتراپــی آلرژن یا تزریق 
آلرژی نام دارد که حساسیت را 
نسبت به مواردی مانند گربه، 
زنبور یا گرده کاهش می دهد. 

•
آلرژن به موادی گفته می شود 
که باعث واکنش های آلرژیک 
در بدن می شــوند. محققان 
آلمانــی به تازگی روشــی را 
توسعه داده اند که در آن مواد 
آلرژن درون بسته ای از نانوذره 
ها قرار می گیرند و پس از ورود 
به بدن  به آرامی آزاد شده و به 

سلول های هدف می رسند. 
در واقــع این روش سیســتم 
ایمنی را به مــرور به تحمل 
آلرژن عادت می دهد. این روش 
موجب کاهش عوارض جانبی 
ایمیونوتراپــی آلرژن از جمله 

شوک آنافیالکتیک می شود.
ایده اســتفاده از نانوذره ها به 
منظور رهاســازی آلــرژن در 
بدن ایده جدیدی نیست؛ اما 
نانوذراتی که تاکنون به عنوان 
آلرژن  انتقــال  بــرای  حامل 
مورد اســتفاده قرار گرفته اند،  
با سرعت بسیار کمی در بدن 
بیمــاران تجزیه شــده اند و 
فرآیند آزادســازی آلرژن ها را 
بسیار کند به انجام می رسانند. 
مطالعات محققــان کلینیک 
کودکان اوهایو نشان می دهد 
که مصــرف ماهی های چرب 
به بهبود آلــرژی در کودکان 

کمک می کند. این 
مطالعه نشان  می دهد مصرف 
بافت چربی  ماهی هایی کــه 
دارند، مانند ماهی ســالمون، 
التهاب مخاط بینی را کاهش 
داده و از بــروز رینیت آلرژیک 
و التهاب غشای مخاط داخل 

بینی جلوگیری می کند.
•

رینیت به التهاب بینی گفته 
می شود و عوامل عفونی و غیر 
عفونــی دارد و آبریزش بینی، 
تودماغی صحبت  و  عطســه 
کردن از مهمترین نشانه های 
آن محسوب می شوند. رژیم 
غذایی حاوی ماهی های چرب 
مانند ماهی سالمون، شاه ماهی 
و قــزل آال، عالیــم رینیت را 

کاهش می دهند. 
باکتری های پروبیوتیک نیز در 

کاهش آلرژی موثر هستند.
موسســه  محققان  مطالعات 
ملــی آلرژی و بیمــاری های 
عفونی آمریکا نشــان می دهد 
زنان  آلرژیک  واکنش های  که 
شدیدتر از مردان است و دلیل 
آن نیز هورمون استروژن است.

•
محققان می گویند ماشــین 
ظرفشویی ســبب بروز عالیم 
آلرژیــک، اگزما و آســم می 
شــود. هنوز دلیل قطعی این 
ولی  نیست  مشخص  موضوع 
احتمال مــی رود که قرص یا 
پودر استفاده شده در ماشین 
و هوای مرطوب ایجاد شــده، 

باعث بروز آلرژی باشد.
یکی دیگر از نظریه های مطرح 
شــده در این رابطــه، فرضیه 
فرضیه  این  اســت.  بهداشت 
می گوید که سیســتم ایمنی 
افرادی که در معرض میکروب 
هــا و ویروس ها قــرار دارند، 
قوی تر است؛ زیرا در بدن آنان 
میکروارگانیسم های بیشتری 

وجود دارد.
شستن ظروف توسط ماشین 
ظرفشویی، باعث از بین بردن 
تمام میکروارگانیســم ها می 
شــود. درصورتی که شستن 
ظروف با دست، باعث نابودی 
تمام میکروب ها نمی شــود؛ 
بنابراین افراد بویژه کودکانی که 
از ظروف شســته شده توسط 
کنند،  می  اســتفاده  ماشین 
بیشتر مستعد ابتال به بیماری 

هستند.
•

}<< ادامه در صفحه: 38{
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اوبامــا، رییس جمهوری  باراک 
پیشین آمریکا، هیچگاه درمورد 
سران جنبش سبز صحبتی نکرد؛ 
دونالد ترامپ نباید اشتباه وی را 

تکرار کند.«
نیویورک پست همچنین اشاره 
کــرده: »چنانچــه می خواهیم 
ایران را به عقب برانیم باید مانع 
شبه نظامی  گروه های  گسترش 
مورد حمایت این کشــور شــد 
و برای ضربــه زدن به حکومت 
دینی در این کشور سرمایه گذاری 

بیشتری انجام داد.«
همچنین نویســنده این نشریه 
در ادامه مطلب خود به مقامات 
آمریکایــی توصیه کــرد: »باید 
موضوع حقوق بشر ایران را در 
اولویت دیپلماسی خود قرار دهند. 
ماجرای جنبش  اســت  ممکن 

ســبز در ایران که در اعتراض به 
انتخابات ریاست جمهوری سال 
2۰۰9 شــکل گرفت خیلی در 
اذهان مقامات واشــنگتن باقی 
نمانده باشــد؛ اما این موضوع از 
اهمیت باالیی برخوردار اســت 
چرا کــه در آن زمان اختالالت 
زیادی در ایران به وجود آورد. به 
طوری که در ســال 2۰13 رهبر 
جمهوری اسالمی اشاره کرد که 
جنبش ســبز رژیم ایــران را به 

سمت لبه پرتگاه سوق داد.«
نیویورک پست با اشاره به اینکه 
یکی دیگر از راه های تضعیف ایران 
ضربه زدن به جایگاه نظامی این 
کشور در میان نیروهای نظامی 

منطقه است. خاطرنشان کرد: 
»باید به امپراتوری قدرت نظامی 
شیعه ی ایران خاتمه داده شود.«

بر اســاس این گــزارش، هفته 
گذشته نیز یکی از اعضای ارشد 
آمریکا  خارجی  روابط  شــورای 
درباره انتخابات ریاست جمهوری 
آینده ایران، خواستار ارتباط برقرار 
کردن دولت آمریکا با جنبش های 
مخالف در ایران شد و اعالم کرد: 
»فشار و تضعیف رژیم ایران باید از 

داخل خود ایران آغاز شود.«
)کیهان لندن(

آلــرژی فصلی...   << ادامه از صفحه: 37

  دوستان عزیز »آوا« یی
جناب نوروزی عزیز و با معرفت! 

سرکار خامن  ساناز نوروزی 
رضا هومن عزیز، دوستان و همکاران محترم 

با درود و مهر و شادباش های نوروزی 

بدینوســیله مراتب صمیمانه ی سپاسگزاری خود و 
همچنین همه ی دوستان پیوند مونتریال و ونکوور را 
برای   تهیه   گزارش مستوفا، زیبا، دلچسب و نیز پرشور   

شــما همکاران عزیز، از ششمین جشن دیدوبازدید و 
ضیافت نوروزی پیوند )18 مارس( ابالغ می کنیم.  

ما بویژه وامدار   گزارشگر عزیز پراستعدادتان جناب دکتر 
مهداد یامی هستیم . 

سال نویی سرشار از سالمتی و موفقیت های روزافزون   
برای شما و تیم مجرب تان آرزومندیم.

دست پرهنر و پرسخاوت شما مریزاد
به امید دیدار

با سپاس مجدد، دوست قدیمی شما، رحیمیان و 
همه دوستان در پیوند 

ـــــــــــــ

ICI TELEVISION
با درود فراوان و شادباش های نوروزی 

متقا بل
ما جز انجام وظیفــه کاری دیگری 
نکردیــم ولی  امســال بدلیل وجود 
گزارشــگر  جدیدمان )دکتر مهداد 
یامی( گزارش از برنامه شــما رنگ 

دیگری داشت. 
 من هم به نمایندگی  از طرف خودم، 
پدرم، بــرادرم، و کلیه تیم آوا و کانال 
ICI از پذیرائی شــما از گزارشگر و 

دوربین چی  ما صمیمانه سپاسگزارم. 
تنها با دست به دست دادن و پشتیبانی  
از یکدیگر می توان جامعه ای منسجم 

در غربت بوجود آورد
Sanaz Norouzi
VP Administration, 
Resources Humaines
ICI TELEVISION

پژوهــش دیگــری نشــان می 
دهد رژیــم غذایی پرفیبر حاوی 
ویتامین A، باکتری های روده را 
به گونه ای تغییر می دهد که در 

کاهش آلرژی غذایی موثر است.
باکتــری های روده فیبــر را به 
اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه 
تجزیه می کننــد. افزایش این 
اســیدهای چــرب در تعامل با 
سیستم ایمنی، مانع از تحریک 
واکنش آلرژیک توســط سلول 

های دندریتیک می شوند. 
ســلول های دندریتیک تنظیم 
کننده حساسیت های آلرژیک 
غذا هســتند بنابراین استفاده از 
غذاهــای پرفیبر حاوی ویتامین 
A به افراد مبتال به آلرژی توصیه 

شده است.

•
دانشــگاه  محققان  طالعــات  م
سانفرانسیســکو نشان می دهد 
میکروب های موجــود در روده 
نوزاد در یک ماه اول، مهمترین 
فاکتور برای پیش بینی احتمال 
ابتال به آســم و آلرژی در سنین 

بعدی است.
الگوی میکروبی روده در نوزادان 
یک تا ســه ماه، مهمترین عامل 
در بروز واکنش های آلرژیک در 
دو سالگی و آسم در چهار سالگی 

است.
این مطالعه نشــان مــی دهد 
اکوسیستم میکروبی مختل کننده 
در کودکان پرخطر، مولکول هایی 
تولید می کند که منجر به کاهش 
سلول های ایمنی بازدارنده آلرژی 

می شود. 

محققــان احتمال می دهند که 
کاهش این سلول ها دلیل اصلی 
بیش فعال شدن سیستم ایمنی 

و التهاب مزمن ریه و آسم است.
پژوهشگران بر این باورند که تنها 
راه جلوگیری از آلرژی و آســم 
در کــودکان، مداخله زودهنگام 
در چرخه میکروبی روده است و 
احتمال می دهند که بازمهندسی 
جامعه میکروبی در نوزادان می 

تواند یک راه حل موثر باشد.
از طرفی این مطالعه نشــان می 
دهد زایمــان طبیعی و تغذیه با 
شــیر مادر از مهمترین عوامل 
ســالمت باکتری های روده در 
نوزاد اســت؛ به عالوه نگهداری 
حیوانات خانگی احتمال ابتال به 
آسم و آلرژی را افزایش می دهد.
)گزارش جام جم آنالین(

کار که هرگز نباید اجازه دهید 
دیگران با شمـا اجنام دهند

اجازه ندهید دیگران روی اعصاب 
و شخصیت شــما راه بروند. رک 
و راست بگوییم وقت آن رسیده 
است که این 7 کار را بشناسید که 
هرگز نباید اجازه دهید دیگران 
با شــما انجام دهند. با ما همراه 

باشید.
•

1. نگذارید آدم های منفی 
ناراحت تان کنند.

این که از ناراحتی دیگران ناراحت 
شــوید امری عادی اســت، ولی 
نمی توانید بگذاریــد انرژی ها و 
ارتعاشات نیروهای منفی مداوِم 
آن ها شما را در وضعیت و حالت 
روحی ناراحتــی نگه دارد. به آن 
ها اجازه ندهید شما را ناراحت و 
افسرده کنندو انرژی تان را تخلیه 

کنند.
•

2. نگذارید آدم ها به شما 
بگویند رویاهای تان را دنبال 

نکنید.
به هر حال، این رویاها مال شما 
هســتند. آن ها بــه هیچ کس 

دیگــری تعلق ندارنــد. اگر می 
خواهید، رویاهــای تان را دنبال 
کنید. هروقت دوســت دارید به 
ســراغ  آن ها بروید.اگر به تحقق 
نمی پیوندند، مشکل از شما است.

•
3. نگذارید دوستان تان 

مزخرف بگویند.
اگر دوســتان تان پشت سرتان 
چرت و پرت مــی گویند، وقت 
آن رسیده است که چند دوست 

جدید پیدا کنید.
•

4. نگذارید آدم ها به شما 
دروغ بگویند.

اگر دوستان و خانواده تان دیگر 
با شما صادق نیستند یا چیزهای 
مهمــی را از شــما پنهان می 
کنند، وقت آن رسیده است که 

ترک شان کنید.
•

5. نگذارید آدم ها از شما 
سوءاستفاده کنند.

در صورت نیاز، همیشه باید برای 
کمک به آدم هــای اطراف تان 

آماده باشید، ولی به آن ها اجازه 
ندهید با شــما بدرفتاری کنند.
نگذارید از مهربانی شــما ســوء 

استفاده کنند.
•

6. نگذارید دیگران از شما 
سوءبرداشت کنند.

اگر به وضوح حــرف تان را می 
زنید و آدم ها باز هم شما را درک 
نمی کنند، احتماال نمی خواهند 

که شما را درک کنند.
در این صورت وقت آن است که 

از آن ها بگذرید.
•

7. نگذارید آدم ها شما را در 
مشاجره ها درگیر کنند.

اگر دو آدم که می شناســید در 
خودتان  هستند،  مشاجره  ال  ح
را کنار بکشــید. اگر آن ها سعی 
کردن شــما را در آن مشــاجره 
درگیر کنند، هوشــیارانه تالش 
کنید که از آن مشــاجره فاصله 

بگیرید.
)منبع: هایپر پرسپکتیو(

7

مدیریت زندگی

چگونه ترامپ می تواند ایران را...    << ادامه از صفحه: 28

سپاســـگزاری

•  برای آنکه کیفیت تصاویر را 
بازهم باالتر ببریم، بهتر است که 
دستیارمان با یک فالش اضافی 
و یا با اســتفاده از یک رفلکتور، 
کاستی های نور را جبران نموده 
و سایه های روی صورت سوژه 

ها را پوشش دهد.
•  سعی شود بخش از تصاویر در 
داخل و اطراف کلبه بوده و بقیه 
آن در فضــای باز و در طبیعت 

انجام پذیرد.
•  برای دادن بعد حرکتی جالب 
دیگری به ویدئو، بهتر است یکی 
از دوربینهای فیلمبرداری را بر 
روی اســتابیالیزر نصب کرده و 
مسافت کوتاهی را از پشت سر و 
یا روبروی زوجین و همراه با آنها 
حرکت کنیم. استابیالیزر باعث 
خواهد شد که لرزه ها و تکانهای 
دوربیــن به حداقل رســیده و 
ویدئو، جلوه بسیار جالبی داشته 

باشد.
•  چنانچــه به هر دلیلی نتوان 
یک »کلبه« کرایه کرد، میتوان با 
سوژه ها به کنار دریاچه و یا هر 
جای زیبای دیگری در طبیعت 
رفت و کلی عکــس و ویدئوی 
زیبا تهیه نمود. چیزی که در این 
کشور فراوان داریم، طبیعت زیبا 
است و یک میلیون دریاچه آب 

شیرین!
•  اســتفاده از یک »اسالیدر« 
در جایــی که عشــاق، ثابت و 
بی حرکت نشسته و با یکدیگر 
صحبت میکننــد، به ما کمک 
خواهد کرد که پالنهای متحرک 
بــی نظیری را تهیــه و زیبایی 
کلیپ نهایی را چند برابر و کامال 

حرفه ای کنیم.
•  بهتریــن کار  در چنیــن 
شرایطی آن است که با در نظر 
گرفتن تمام موارد ایمنی و تهیه 
مجوزهای الزم، از پهپاد )دوربین 

پرنده( نیز استفاده کرده و از هوا، 
از عروس و داماد آینده، عکس و 
ویدئو تهیه کنیم. تصویر برداری 
هوایی، رعایت نــکات حرکت 
صحیح دوربین پرنده و پالنهای 
عمودی، افقی و مورب، آن هم 
با ارتفاعهای مختلف، جلوه بسیار 
زیبایی بــه تصاویر داده و باعث 
میشود که کارمان کامال متفاوت 

و تک باشد.
•  یکی از اســتفاده های دیگر 
کلیپ دوران نامزدی آن اســت 
که در روز جشــن عروســی و 
قبــل از ورود عروس و داماد به 
مجلــس، آن را با اســتفاده از 
سیســتم »ویدئو پروجکشن« 
برای حضار به نمایش درآورده 

و همه مدعوین را به وجد آورد!

  •

سئانس عکس دوران نامزدی...   << ادامه از صفحه: 36
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 شبی زیبا و بیادماندنی برای گرامیداشت میراثی سترگ، در جمع همدیاران و دو ستان

سپـاس
جناب آقای محمد رحیمیان 

دوستان عزیز پیوند مونتریال و ونکوور 
بــا درود و تبریــک مجدد نــوروز، الزم می دانیم 
بدینوسیله از زحمات شما و دیگر همکاران تان در 
برگزاری ششــمین سال پی در پی مراسم باشکوه 

جشن نوروزی در مونتریال سپاسگزاری نماییم.
گرچه می دانیم برنامه ریزی و سازماندهی چنین 
مراسمی با حضور بیش از هزار مهمان، تا چه حد 
مشکل بوده، لیکن با درایت، مدیریت و برنامه ریزی 
گروه همکاران شما، این برنامه ها در نهایت زیبایی، 
نظم  و بسیار حرفه ای انجام گرفت و بیش از هزار  
نفر از هموطنان عزیز، ســاعاتی را در کنار هم و با 

شادی سپری کردند. 
امید اســت همواره در برنامه هــای آتی خود، که 
همگی برای نزدیکی بیشتر ایرانیان و حفظ فرهنگ 
و میراث هــای ملی انجام می گیرد، موفق و پیروز 

باشید. 
یوسف تیزهوش،  دکتر طهمورث طوسی، 

دکتر جواد معین درباری، دکتر منصور عدل، 
دکتر جاوید موسوی، دکتر محمد ملکی، 
محمد شکیب نیا، کاظم اسدی، مرتضی 
منتظمی، پرویز علوی، حمید چوپانی، 

وحید خلجی، افشار، مسعود جهانگیری، 
عبداله خیامی، بهمن ناصری، حسین 

ناصری، مهدی غفوری،  نادرنادرپور، دکتر 
منوچهر بهامین، تقی حجازی، بازپرس، اسد 
صاحلی، حسین صمیمی و جمعی از دوستان 

شما 

دوست دیرین و ارجمند
جناب آقای رحیمیــان و خانواده 
محترم، دوستان  قدیمی تیم پیوند

با درود و  خسته نباشید
می خواســتم بدینوسیله به سهم 
کوچک خــودم و همــراه با، و به 
نمایندگــی از ســوی جمعی از 
دوســتانم مراتب امتنان خود را از 
برگزاری بی نقص و زیبای ششمین 
مراســم نوروزی پیوند، در روز 18 
ماه مارس در سالن زیبای امبسی 
پالزای الوال )کبک( به استحضار   
شما و خوانندگان عزیزتان برسانم.

من به دلیل ســال های متمادی 

تجربه در »کانون جهانی مهندسان  
نفت« در خصــوص برگزاری این 
گونه جشــن ها در سراسر جهان، 
بویژه در سطوح گسترده و بزرگ، 
از دور دستی بر آتش دارم و بخوبی 
واقفم که برگزاری این گونه مراسم
آن هم به این زیبایی و غرورآفرینی
و نیز با بودجه های اندک و محدود 
تا چه حد دشــوار است؛ و تنها با 
مدیریت، پشتکار و درایت گروهی 

ایثارگر میسر می باشد. 
آقای رحیمیان من شما را از سال 
ها می شناســم و خوب می دانم 
شــما هیچ عالقه ای بــه مطرح 

کردن خود نداشته و ندارید، ولی 
جامعه ایرانیان مونتریال تالش ها 
و فداکاری های بی چشمداشــت 
و بدون ســود مالی شما طی سال 
های متمادی تــالش، هیچگاه از 

فراموش نخواهد کرد.
به باور من همه درک می کنندکه 
ارتقاء میراث  این زحمات بــرای 
فرهنگی سترگ و گرد هم آوردن 
گروه های متفاوت  جامعه ی ایرانی 
دور از وطن انجام می گیرد و بس. 
ما همواره سپاسگزار کوشش های 
شما، خانواده ی محترم تان و تیم 

مجرب شما هستیم.  

از خداوند ایرانزمین، سالی خوش و 
سراسر  پیروزی و موفقیت روزافزون 
برای فعالیت های فرهنگی آتیه ی 

شما آرزومندیم.
مهندس نینوس گیورگیزنیا و 
جمعی از دوستان شما 
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*Avec tout achat d’un ensemble set de chambre de 7 pièces
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TAKE 12 MONTHS TO PAY.. NO INTEREST.. NO DOWN PAYMENT..
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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!
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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$ / 
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Curio à partir de 699$ / Unités murales à partir de 499$ / Matelas 
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sommier orthopédique 

Dream Star
60” grand lit 99$
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اوکازیون عالی 
 limited time offer 

$1260
اسپشیال برای تابستان 
ازمونترال به تهران   از

اسپشیال تابستان 
از تهران به مونترال   از

5 شب کوبا  
هتل 4 ستاره از

$740

$920

روبروی ادونیس


