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شــریف

موسسه مالی

تبدیل ارز
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___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

Cote vertu, Bus 121 E

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408

www.SharifExchange.ca

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

■ معصومهعلیمحمدی(بهبهانی)آمادهاجنام امورمهاجرت ازطریق
سرمایهگذاری،ختصصی،کارآفرینی ،دانشجویی،خویشاوندیمیباشد.
■ تاییدرمسی مدارک ،تهیه دعوتنامه و سوگندنامه
■ نقل و انتقال ارز (سرمایه) در کوتاه ترین مدت
____________________________________________

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
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جمهــوری اسالمی:
اینجاشرافتمندانه
زیسنت دشوار است!

کبـــک :اتفاق خوبی که افتاده عبارت
اســت از این که دولت تــازه با اکثریت
پایداری انتخاب شــده و اینک مجبور
خواهد شــد اقدامات نه چندان مطلوبی
انجام دهد تا وضع مالی اســتان را زیر
کنترل در بیاورد 11 ............................................................................................

•15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

بحران عمیق :اکنون  40ماه از آغاز خنستین مرحله پرداخت
نقدی "یارانه هدفمند" می گذرد و تاکنون دولت بیش از 140
هزار میلیارد تومان صرف این کار کرده و آثار منفی و زیان بار
آن امان مردم را بریده است 25 ..................................

کانادا :لیست جدید  ۵۰شغلی «اسکیلد ورکر»فدرال

38

6

...............

مجید
محمدی

2

پیش

24

Strategic Advice & Execution

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

9

عباسشفیعی

صرافیخضر

کبک/کانادا

ع.ا.شادپور

>> 25

>> 11:

انتقال فوری ارز

شهباز
خنعی

کـتنه
ماریا ُ
>> 36

>> 5

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

GUY

با 18سال سابقه کاری در کانادا

6600 Trans-Canada، Suite 750
Pointe-claire، Qc، H9R 4S2

 کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی
برای شرکت ها و اشخاص
 انواع مشاورت های مالی
 آموزش استفاده
از سیستم های حسابداری

>> مکان :مرکز شهر مونترال نزدیک مترو مک گیل

Tel.: 514-889-8765

1155 Rene Levesque w. #2500
Montreal، Qc.، H3B 2K4
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.313.5660

Mobile: 514.567.3169
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

nsarvaran@hotmail.com

صرافی  5ستاره

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.
>> با بهترین نرخ و هزینه <<

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
ProFusion Realty RF

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

Agence Immobilière
1361 Greene Avenue
Westmount، Qc H3Z 2A5
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.
(514) 935 3337
Real Estate Broker
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com
Cell: (514) 928-5415

Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221

مشاور امالک در مونتریال
 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Bur.: (514) 364-3315
Lasalle Qc. H8R 2M9

fhemmatiyan@sutton.com

وحید خلجی

محضردارومشاورحقوقی
Tel.: 514-439-1444
NOTAIRE-NOTARY
اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال

ان
تقـال ارز

UNION MONDIALE

  ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس

  انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر

  نقدکردن چک


GUY

بهمدیریت:
بیژناحمدی

 Exchangeسرویس تبدیل پول با بهترین نرخ
)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc

Cell.: 514-944-3279

|

Tel.: 514-937-5192

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:
Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W.
H3G 1M6
info@exportfx.com

جراحدندانپزشک

مریم خالقی

حمیدصدیقکاغذچی

2178 Ste-Catherine W.

و South shore

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

Montreal Qc. H3G 1S6

لیسانسدر رشته مدیریت مالی
از دانشگاه مونترال ()H.E.C
کاندیدای انجمن حسابداران CGA

)Location: Downtown Montreal (La Cite
near Place des Arts Metro
Call, text or e-mail for an appointment

   با  15سال جتربه

   درکمترینزمان

       بهترینبها


1449 St. Catherine W

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

    ترجمه و تأیید ترجمه رسمی اسناد و مدارک

   تأییدامضاء
    ترجمهشفاهی

    تنظیمدعوتنامهوتکمیل کلیهفرمهایرسمی


www.sutton.com

انتقـال ارز

کنسرت گوگوش
وابـــی

متــرجم رمسی

Cell: (514) 827-6364

Real Estate Broker
Groupe Imm. Premium Inc.
Montrealvr@gmail.com

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

نغمه سـروران عضو رمسی اجنمن مترجمان کبک

فیروزهمتیان

)Abbas Shafiee (B. Comm.

Tel.: (514) 806-0060

پیکنیکتابستانی
>> پارک انگرینیون

یکشنبه 11می

Tel.: 514-485-4744
West Island:

جمهــوری اسالمی یک جامعه آپارتاید چند الیهای
با ساختاری هرمی ایجاد کرده است7...............................

تهـــران یکی از آلودهترین
شــهرهای دنیاســت .ضرر
آلودگی هوای تهران در سال
 ۸۵خورشیدی7 ،میلیارد دالر
بوده؛ شبکه تهران گنجایش
یک میلیون ماشین را دارد؛ اما
چهار میلیون ماشین در این
شهر موجود است12.................

دالر:نگرانیازصعودبهمرزچهارهزارتومان

گـــــــرامی باد!

•6170NDG:
Sherbrooke W.

آقای روحانی ،ما شهروند درجه چند هستیم؟

تداوم سرکـوب بهائیـان ایران:

«زندگی آنی نیست
که آدم گذرانده؛
بلـــــکه آنـــی است
که به يــــاد میآورد تا
بيــانش کند 8 .....................

دومین یکشنبه ماه می:
یکشنبه 11ماهمی2014

25

'شاید آقای الریجانی درست میگوید،
من خیاالتی شدهام!' 13 ................................................................

ادیو مارکز!

روز مــادر

D.M.D.
دانشگاه مونرال 1998
D.D.S.
دانشگاه تهران1973

_________________________ 544 Beaubien E.
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308 Tel.:514-277-1157
Metro: Beaubien
Tel.: (514) 731-1443 :CDN
Thurs. & Fri.

Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

Amir 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

دارالترجمهرمسییکتا
 ص34 :

اولین دارالترجمه رمسی در مرکز شهر مونترال
با  15سال سابقه عضو اتیاک ()OTTIAQ
ارائه خدمات ترجمه رمسی ویژه در ایران
از داخل کانادا
تلفن مستقیم از ایران021-8531-2009:
www.yektatranslation.ca
______________________
4055 Ste-Catherine O. Suite 132

Tel: 514-439-8501

نادرخاکسار

آرزو حتویلداری یکتا
Atwater

بدون وقت قبلی

Cell.: 514-969-2492

2

پیکنیکتابستانی
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خوشمزه ترین کباب امسال را داغ داغ در طبیعت زیبای مونتریال با ما نوش جان کنید!

بزرگ

پیش

ایرانیا
نمونتریال

یکشنبه11می

Paivand
Persian
Picnic
! in the PARC

نی...
ال
زمستانی طو د و زیبا
س از
،شا
پ ک روز پرشور وادگی
جنام ی
یمی و خان ی و...
ا
م
ن
ص
د
و نوشی
سر فضایی
ز و...
چای
در
ن انگی
خوشمزه ،ت هیجا
کباب
مسابقا
 Dشهر بنو
،
ش
ی
ی
ش
م
،
قرعه ک
ترین J
بکو بخن
اد
دیم،بز
ب

اه با ش
همر

پارکانگرینیون
توجه توجه توجه توجه:

ب یـم،بــرق نیم،
ا هم شاد با صیم...
شیم !

   محل:

METRO: Angrignon
چند قدمی خروجی پارک

  غرفه های بازرگانی،

فرهنگی و هنری:
با دفتر پیوند متاس بگیرید:

تپش
دیجیتال

514-996-9692

6807, boul. De Lorimier

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

%
0
Financing
وام با نرخ بهره

for certain
cars only

Montréal، Qc H2G 2P8

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

2
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ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

 برای زندگی بهتر،طرحی برتر

:• قیمت شروع
 دالر۳۴۳۰۰۰ از
) مالیات+(

• 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.

 اتاق خوابه۳  و۲ ،۱ •
• بامدرنترین طرحهای ایتالیایی
René Lévesque W • در خیابان

Drummond وDe la Montagne بین

•باشگاه ورزشی
ی
 •استخر داخل
•سالن سونا •سالن یوگا
ی
 •سالن پذیرای
•سالنسینمـا
•سالنکنفرانس
... ساعته و۲۴•نگهبان

برای کسب اطالعات
:بیشتر با ما متاس بگیرید

Model Unit
H3G 2T3

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

3

4
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ایر ان...

جهـــان...
دوره "پسا آنتیبیوتیک"

مقاوم شدن در برابر آنتی بیوتیکها 'جهان
را تهدید میکند'
مصرف آنتی بیوتیک

در ایران  ۱۶برابر
سازمان بهداشت جهانی حکایت از بیاثر شدن این داروها استاندارد جهانی است.

از مقاومــت دارویــی در
برابــر آنتیبیوتیکها به
عنوان یک "تهدید بزرگ
جهانی" نام برده است.
این سازمان با بررسی آمار
مربوط به  ۱۱۴کشور ،از
افزایش مقاومــت دارویی در همه
نقاط جهان خبر داده است.
این نهاد وابســته به سازمان ملل
متحــد ،روز  ۳۰آوریل با انتشــار
گزارشی اعالم کرد جهان وارد دوره
"پســا آنتیبیوتیک" شده است؛
دوره ای که عفونت های سادهای
که بــرای ســالیان طوالنی قابل
درمان بودند ،کشنده شدهاند.
به گزارش این سازمان ،در صورتی
که فــورا برای مقابله با این پدیده
اقدام نشود ،مقاومت دارویی تبعات
بسیاری خطرناکی را برجای خواهد
گذاشت.
گزارش سازمان بهداشت جهانی
بر مقاومت دارویی هفت باکتری
عمده تمرکــز دارد کــه در بروز
بیماریهایــی ماننــد ذات الریه،
اسهال و عفونت خون نقش دارند.
به نوشــته این گزارش ،تجویز دو
آنتیبیوتیک مهم برای بیماران در
بعضی از کشورهای مورد بررسی،

و مقام شدن باکتریها در برابر آنها
شده است.
یکیازآنتیبیوتیکهایبسیارقوی جهــش ژنتیکــی میکننــد اما
که تاثیرگذاری آن به شدت کاهش استفاده نادرست و بیش از اندازه از
یافته ،کارباپنم است که در مراحل این داروها روند مقاومت دارویی را
پیشرفته درمان بیماریهای ناشی تسریع کرده است.
از باکتری کلبسیال پنومونیه کاربرد ســازمان بهداشــت جهانــی در
گــزارش خود گفته اســت برای
دارد.
این باکتری منجر به بروز آلودگی مقابله با این پدیده ،عالوه بر تولید
خون ،ذات الریــه و عفونت های آنتیبیوتیکهــای جدید به اقدام
هماهنگ دولتها برای ُکند کردن
مختلف در نوزادان میشود.
از سوی دیگر ،در حالی که در دهه روند مقاومت دارویی نیاز است.
 ۱۹۸۰میــادی مقاومت دارویی این ســازمان بر نیاز بــه ارتقای
نسبت به درمان آلودگی مجاری بهداشت ،افزایش دسترسی مردم
ادراری به باکتــری «ای کوالی» به آب سالم ،ضدعفونی کردن مراکز
تقریبا وجود نداشــت ،این روزها درمانی و گسترش ایمنیسازی به
تجویز آنتیبیوتیک برایدرمان این عنوان راههای کاهش نیاز به تجویز
عارضــه در نیمی از موارد بیتاثیر آنتیبیوتیکها تاکید کرده است.
به گــزارش کنگره ملــی تجویز
است.
به گزارش سازمان بهداشت جهانی ،منطقی آنتیبیوتیکها ،ایران یکی
سوزاک نیز از بیماریهایی است که از کشورهایی است که دچار تجویز
در کشورهایی مانند بریتانیا ،کانادا ،بیش از اندازه این داروهاســت و
استرالیا ،اتریش ،فرانسه ،ژاپن ،نروژ ،مصرف آنتیبیوتیک در این کشور
آفریقای جنوبی ،اسلوونی و سوئد تقریبا برابر با کل مصرف اروپاست.
نسبت به آنتیبیوتیکهای قوی بر این اساس ،مصرف آنتی بیوتیک
در ایران  ۱۶برابر استاندارد جهانی
مقاومت نشان داده است.
باکتریها معمــوال در طول زمان است.
بــرای مقابله بــا آنتیبیوتیکها

کانادا :شرکت های مخابراتی
اطالعات مشتریان را بدون حکم
دادگاه در اختیار ارگان های
دولتی قرار می دهند
یکــم میــم ،ایرانتو :اســناد
کمیســر حریــم خصوصی
مشتری ها در کانادا نشان می
دهد که دولت فدرال ساالنه
 ۱میلیــون و  ۲۰۰هــزار بار
اطالعات مشــتریان شرکت
های مخابراتــی را به دالیل
مختلفدرخواست می کند.
مشخص نیست که چه تعدادی از
این درخواست ها بدون حکم بوده
است.
این آمار بسیار دقیق هم نیست،
چرا که از  ۹شرکت مخابراتی در
کانادا تنها  ۳شرکت این آمار را در
اختیار کمیسر حریم خصوصی قرار
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داده است.
شرکت های مخابراتی حتی آمار
آنکه چند تا از این درخواست ها
بدون حکم بوده است را اعالم نمی
کنند.
یکی از این آمار ها نشان می دهد
که پلیس مــرزی هالیفاکس در

یک ســال  ۱۹هزار بار درخواست
داشته اســت ،که  ۹۹درصد این
درخواســت ها بدون حکم دادگاه
بوده است.
قانــون حاکم اجازه مــی دهد تا
شــرکت های مخابراتــی و ارایه
دهنــده گان اینترنــت در کانادا
می توانند بــدون حکم دادگاه در
جهت بررســی قانونی اطالعات
مشتریان را آزاد کنند.
کمیسر حریم حقوقی در تالش
اســت که آمار دقیقــی از این
درخواســت ها به مــردم ابالغ
گردد ،که عموم در جریان باشند
که اطالعات شــخصی ممکن
است بررسی شود.
در همیــن راســتا اداره حریــم
خصوصی تا به حال  ۱۷۰شکایت
از مشــتریان  Bell Canadaدر
زمینه استفاده اطالعات شخصی
آنان برای بازاریابی داشته است.
•

توهین به
مقاممعظم
رهبری!
شهباز خنعی

@Shahbaznakhai8
gmail.com
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اوین :در بند 350
آخرین منونه از مجموعه
رنگ وارنگ جنایت های
نظام والیت مطلقه فقیه
 28فروردین رخ داد.

توصیــف رفتار
حکومــت پلید
آخوندی ،حتی
برای کسی که
مدام بــا واژه ها
ســروکار دارد،
آنهــا را وزن و فقیه نه تنها همــه انواع جنایت
سبک سنگین می کند ،بار معنایی موجود درطیــف را مکرر مرتکب
شان را می ســنجد و مانند دانه شده ،بلکه خود انواع تازه ای را نیز
های تسبیح یا گردن بند مروارید ابداع کرده است.
با ردیف کردن آنها برحسب اندازه بگوید "اهریمنی" ،صدای اعتراض
و ترتیب مفهوم می آفریند ،نیز کار اهریمن بلند می شود که من کی و
کجا این همه دغلبازی و خباثت از
دشواری است.
اگر بگویــد "جنایتکار" ،می بیند خود بروز داده ام؟!
جنایت طیف وسیعی از زدن ضربه بگوید "حکومت اســتالینی" ،می
مرگبار در یک نزاع ساده تا کشتار بیند استالین با آن که جنایت های
جمعی را دربرمی گیرد و معموال پرشماری درحق مخالفان سیاسی
هر جنایتکاری فقط مرتکب یکی خود مرتکب شــد ،امــا هرگز به
از انواع موجود درطیف می شــود گردپای حکومت آخوندی هم نمی
درحالی کــه ،نظام والیت مطلقه رســید و به عنوان نمونه شناخته
شــده ترین رقیب و دشــمن
بهنامآفریدگارعشق
سیاســی خود "تروتسکی" را
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
پس از دستگیری به گوشه ای
زندگی را با مهر
از روسیه تبعید کرد و او از چنان
آزادی عملــی برخوردار بود که
مجری مراسم زیبای
توانست به غرب بگریزد و آنقدر
موی دماغ اســتالین شود که
آدمکش مزدور بفرستد و او را در
و کانادائی
مکزیکبکشد.
بگویــد "نازی هیتلــری" ،می
سفرۀ
ع عقد
بیند تنوع جنایت های حکومت
روس
آخوندی روی نازی های آلمانی
را نیز سفید کرده است.
لیلیصمیمی
خالصه این که شــمار و تنوع
(با مجوز رمسی از ایالت کبک)
تبهکاری های این حکومت پلید
514-825-3170
چنان است که مخالفان را ازرو

عقد ایرانی

برده و من یکی اعتراف می کنم
که در یافتــن واژه برای توصیف
رفتار آن کم آورده ام!
آخرین منونــه از مجموعه رنگ
وارنــگ جنایت های نظام والیت
مطلقه فقیه روز پنجشنبه هفته
گذشته 28 ،فروردین ماه ،در بند
 350زندان اوین رخ داد.
به گزارش تارنمای "ایران وایر" با
عنوان "در بند  350چه گذشت":
«صبح روز پنجشنبه  28فروردین
ماه سال جاری ،تعدادی از سپاهیان،
مأموران وزارت اطالعات و بیش از
 100نفر از نیروهای ضدشــورش
برای بازرســی وارد بند  350اوین
می شوند .زندانیان مقابل دستور
تخلیه ی بنــد  350مقاومت می
کنند و همیــن امر موجب ایجاد
درگیری میان نیروهای ضدشورش
و زندانیان می شود.
درگیری که بــه موجب آن بیش
از  30نفــر مجروح شــده و مورد
ضرب و شتم قرارمی گیرند .چند
نفر به بیمارســتان منتقل شده و
تعدادی از زندانیان پس از عبور
از تونل سربازان باتوم به دست،
به ســلول های انفرادی بند 240
فرستاده می شوند.
براساس آخرین اخبار منتشرشده،
امید بهروزی و اسماعیل برزگری
کــه براثــر پارگی عروق دســت
و شکســتگی قفســه ســینه به
بیمارستان طالقانی تهران منتقل
شــده بودند ،شــبانه به بهداری
زندان برگردانده و دست و پایشان
به تخت بسته شده است».
{>> ادامه در صفحه}29 :

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های مسکن و جتاری
 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami
Real State Broker
Email:
minoo.eslami@century21.ca

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

; ;امور دفترداری
و حسابداری
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
; ;تاسیس و ثبت شرکت ها

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
_________________________

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
Email: loyale.accounting@gmail.com
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ایران:اقتصاد..

نگرانیازصعوددالربهمرزچهارهزارتومان

یک عضو کمیســیون برنامه و
بودجه مجلس هشــدار داد که
اگر دولت به موقع دخالت نکند،
بهای دالر ممکن است به  ۴هزار
تومان هم برسد.
رئیس کل بانــک مرکزی روند
رو به افزایش بهای ارز را موقتی
خوانده است.
از روزهای پایانی ســال گذشته
بهای ارزهــای معتبر خارجی در
بازار آزاد ایران روندی رو به افزایش
داشــته و بهای هر دالر آمریکا در
معامالت پایانــی هفته جاری به
 ۳۳۴۵تومان رسید.
علیمحمــد احمــدی ،عضــو
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
روز 25آوریــل گفــت« :عوامل
محیطی و ساختاریدر نوسان بازار
ارز این است که یا تقاضا به صورت
واقعی بــاال برود و یا عرضه واقعی
دالر کم شــود ...امــا واقعیت این
است که بازار ارز در شرایط حاضر
هیچ کدام از این شرایط را ندارند».
مشکل ورود ارز به کشور

احمدی باال رفتن قیمــت ارز را
ناشی از تاثیر روانی آغاز مرحلهدوم
هدفمندسازی یارانهها و افزایش
بهــای حاملهای انــرژی عنوان
میکند کــه از روز جمعه به اجرا
گذاشته شد.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه
میگوید« :بهترین راه این است که
بانک مرکزی آرام آرام و به تناسب
افزایش تقاضا ،عرضه ارز را در بازار
افزایش دهد و آن را کنترل کند؛

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس ن َبرد گمان که پیکار گسست،
در این شب سی ساله دوام آوردیم:
با ّ
تکۀ آتشی به روی کف دست...

وعده کاهش قیمت دالر در
هفته آینده

چرا که در غیر این صورت قیمت
دالر ممکن است به  ۳۷۰۰تا چهار
هزار تومان برسد».
ولیالله ســیف ،رئیسکل بانک
مرکزی بــا ابراز ناخشــنودی از
نوسانهای شدید بازار ارز بخشی
از تحوالت بــازار را "دارای دالیل
اقتصادی منطقی" عنوان میکند و
میگوید بخشی از این تحوالت نیز
"علل غیر اقتصادی" دارد.
برخــی از تحلیلگــران اختالل
احتمالی در آزاد شــدن بخشی از
درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران
که قرار بود با به اجرادرآمدن توافق
هستهای ژنو انجام شود را یکی از
علتهای عــدم تزریق ارز به بازار
ارزیابیمیکنند.
سیف ،چهارم اردیبهشت تلویحا
این نظر را تائید و تنها دلیل واقعی
تحوالت اخیر را چنین تشــریح
کرد« :بخشی از ورودیهای بازار
ارز بنابه دالیلی با تاخیر انجام شده
و بــا پیگیریهای صورت گرفته
ورودیها دوباره عمل میکند».

ســایت خبری تسنیم از قول
یک مقام مســئول که نامش
فاش نشــده نوشــت« :طی
هفتههــای اخیــر بــه علت
مسایلی که در مسیر صادرات
محصوالت پتروشیمی بوجود
آمده بود ،عمال صادرات با وقفه
مواجه شــده بود و پیرو آن تزریق
ارز حاصــل از صادرات هم به بازار
متوقف بود».
ایــن مقــام مســئول همچنین
گفته اســت که مشکل تزریق ارز
پتروشــیمیها از دو روز قبل حل
شده و با از سرگیری روند پیشین،
انتظار مــیرود ظرف هفته آینده
قیمت ارزهای مختلف به ویژه دالر
به سطح سابق بازگردد.
ولیالله ســیف اطمینان میدهد
که در روزهای آینده بازار ارز ایران
"شاهد تعدیل واقعی" خواهد بود و
قیمتها متعادل خواهند شد.
پس از باال رفتن شدید قیمت دالر
در یک ســال آخر دولت محمود
احمدینــژاد ،با پیروزی حســن
روحانی در انتخابات  ۹۲قیمت هر
دالر با اندکی نوسان در حدود سه
هزار تومان ثباتی نسبی پیدا کرد.
در این میان عدهای از دالالن بازار،
دولت را متهم میکنند که با عدم
تزریق ارز کافی به بازار قصد دارد
با فروش دالر به قیمتهای باالتر،
بخشی از کسری بودجه را تامین
کند.

مسابقه بنزین با دالر

بــا افزایش قیمــت بنزین و
گازوئیل به طور رسمی مرحله
دوم برنامه حذف یارانه ها در
ایران شروع شد.
اولین مرحله از این برنامه زمستان
سال  ۱۳۸۹شروع شد ولی به دلیل
بروز مشــکالت اقتصــادی اجرای
مرحله دوم تاکنون به تاخیر افتاده
بود.
قیمت بنزین دولتی که به صورت
ســهمیهای ماهانــه  ۶۰لیتــر به
خودروها داده می شــود ،از ۴۰۰
تومان در هر لیتر به  ۷۰۰تومان در
هر لیتر افزایش پیدا کرده است.
قیمت هر لیتــر بنزین آزاد نیز که
 ۷۰۰تومــان بــود ١٠٠٠ ،تومان
قیمت گذاری شده است.
برآوردها نشان میدهد که با توجه به
میانگین  ۶۷میلیون لیتری مصرف
روزانه بنزین در سال گذشته ،دولت
نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان
درآمد تازه خواهد داشت.
میانگین مصرف گازوئیل نیز حدود
 ۱۰۰میلیون لیتر در روز اســت و
با توجه بــه افزایش یکصد تومانی
قیمت گازوئیل دولت حدود ســه
هزار  ۷۰۰میلیــون تومان درآمد
• خواهدداشت.
به این ترتیب ،پیش بینی می شود
که دولت حــدود  ۱۲هزار میلیارد
تومــان از محل فــروش بنزین و
گازوئیل در یک سال اضافه درآمد
داشته باشد.
در ماههای اخیر با آنکه قیمت برق و
گاز و دیگر کاالها افزایش پیدا کرده
بود ،اما همه منتظر بودند که دولت
چه نرخی برای قیمت بنزین اعالم
می کند .قیمــت بنزین اکنون به
شاخصی برای تعیین میزان افزایش
قیمت احتمالی بقیه کاالها تبدیل
شده است.
قیمت نهایی بنزین چقدر است؟

اسپشیال روزانه ما:
دوشنبه :زرشک پلو مرغ
سه شنبه :خورش کرفس
چهارشنبه :سبزی پلو با ماهی
پنجشنبه:لوبیاپلو
جمعه :خورش بادمجان
و قیمه
شنبه :قورمه سبزی
یکشنبه :باقالی پلو
با ماهیچه

بنابر قانون حــذف یارانه ها ،دولت
باید قیمــت مواد ســوختی را به
میانگین قیمت ها در خلیج فارس
برســاند .با وجــود افزایش قیمت
بنزین ،همچنان این پرسش وجود
دارد که باالخره قیمت واقعی بنزین
چقدر است و دولت در چند مرحله
دیگر می خواهــد قیمت بنزین را
افزایشدهد؟
در زمانی کــه اولین مرحله حذف
یارانه ها شروع شد دالر در بازار آزاد
حدود  ۱۲۰۰تومــان بود و اکنون
دالر در بــازار آزاد بیش از ۳هزار و
 ۳۰۰تومان قیمت دارد.
در آندوره قیمت بنزین سهمیه ای
چهار برابر شد و از یکصد تومان به
چهارصد تومان رسید و برای بنزین
آزاد نیز قیمت  ۷۰۰تومان برای هر
لیتر تعیین شد .آن زمان با یکدالر
می شد حدود سه لیتر بنزین خرید
و اکنون با قیمت های تازه نیز با یک
دالر می شود سه لیتر بنزین خرید.
بر اساس قانون حذف یارانه هادولت
باید نیمــی از درآمدهای حاصل از
افزایش قیمت را به صورت نقدی به
خانوارها پرداخت می کرد و بقیه را
به بخش تولید ،اپروژه های عمرانی،
بهبود خدمات درمانی و اجتماعی

اختصاص می داد اما در عمل دولت
تمام درآمدهای حاصل از این کار را
به یارانه نقدی اختصاص داد و برای
جبران کسری بودجه نیز مقادیری
از منابع دیگر را صرف این کار کرد.
گزارشهای رسمی نشان می دهد
که تا پایان سال گذشته دولت ۱۳۰
هزار میلیارد تومان پول بین مردم
توزیع کرده کــه  ۹۰هزار میلیارد
تومان آن درآمد حاصل از افزایش
قیمت ها بوده و بقیه از بودجه دولت
پرداخت شده است.
به این ترتیب ،پرداخت یارانه ها به
معنی ایجاد هزینه ای اضافی برای
دولت بوده است.
ایــن وضعیــت همچنین فشــار
ســنگینی به واحدهای تولید وارد
کرد که عالوه بر افزایش قیمت مواد
اولیه ،مجبور شدند قیمت کاالهای
خود را افزایــش ندهند و در عین
حال سهمی از افزایش قیمت هم
به آنها نرسید.
برنامهای برای جبران کسری بودجه
بنابر آمار رســمی ،دولت به عنوان
یارانه نقدی ،هر ماه به هر ایرانی ۴۵
هزار و  ۵۰۰تومان پرداخت می کند
و برای کاهش کسری بودجه ناشی
از پرداخت یارانه ،در اولین مرحله
ســعی کرد تا با ثبت نام مجدد از
یارانه بگیران ،بخشــی از آنها را از
گرفتن یارانه منصرف کند اما این
کار موفقیت آمیز نبود و  ۷۳میلیون
نفر دوباره ثبت نام کردند و تنها دو
میلیون و  ۴۰۰هــزار نفر انصراف
دادند.
بی رغبتی مردم به صرفنظر کردن
از دریافت یارانــه برخالف ارزیابی
دولت بود که خیال می کرد دست
کــم  ۱۰درصد از یارانــه بگیران
انصراف خواهند داد.
شواهد نشان میدهد که مرحله اول
برنامه حذف یارانه ها ،که محمود
احمدی نژاد اجرا کرد ،با شکســت
مواجه شد و در کنار این شکست،
طرح دولت حســن روحانی برای
منصرف کردن مردم هم بی نتیجه
بود و اکنون دولت امیدوار است با
افزایش قیمت مواد سوختی بتواند
کسری بودجه ناشــی از پرداخت
یارانه های نقدی را برطرف کند.
دولت قول داده است که نزدیک به
ده هزار میلیارد تومان را به بخش
های تولیدی ،درمانی و بیمه های
اجتماعــی اختصاص دهــد اما با
شرایط موجود احتماال اضافه درآمد
چندانی نخواهد داشت که بتواند به
این وعده خود عمل کند؛ بخصوص
این کــه بخش هایی نظیر صنعت
برق به شــدت بدهکار هســتند و
دولت نمی تواند همچون گذشته
همه درآمدهای ایــن بخش ها را
خرج یارانه نقدی کند.
در شرایط موجود به نظر می رسد
دولت تنها می تواند به ســر به سر
شــدن هزینه ها در پرداخت یارانه
نقدی امیدوار باشــد و اگر چیزی
باقــی ماند هم بــه بقیه بخش ها
بدهد.
•
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پیوند جویای دیدگاه های متفاوت با
نوشته های چاپ شده است .پیوند
در ویرایش نوشته ها (با حفظ دیدگاه
نظرات چاپ
نویسنده) آزاد است.
شده لزوما بیانگر دیده گاه های پیوند
نیست .پیوند از درج نامه های فاقد
نام و نشانی و نوشتارهای توهین آمیز
معذور است .نقل نوشته ها-با ذکر
ماخد -آزاد است .استفاده از طرح
آگهی ها مجاز نیست.

•

•
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با پیوند ونکوور
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تنظیم می شود.

•

_________
برای ما بنویسید اما...
کوتاه ،زیباتر است

پیوند نشریه کوچکی است،
لطفا سعی کنید نوشته ها از  500کلمه
بیشترنشود.
نوشتارهای خود را ترجیحا با
 MSWORDفارسی 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

طرح روی جلد :پیوند

لوگــوی پیوند ®
کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)
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ایران:حقوقبشر...

شعـروترانه...
وای بر احوال برگ بی درخت!
محمد رضا شفیعی کدکنی
گر درختی از خزان بی برگ شد
یا کرخت از سورت سرمای سخت
هست امیــدی که ابر فرودین
برگ ها رویاندش از فر بخت
بر درخت زنده بی برگی چه غم
وای بر احوال برگ بی درخت...

تو آفتابی ،تو آفتابی...
مینا اسدی

تو بارونی ،تو بارونی ،ببــار که باغم بکنی ،تو
آفتابی ،تو آفتابی ،بتاب که داغم بکنی
تو می تونی با یک نگاه ،دل ها را بی تاب بکنی،
هزار هزار ستاره رو ،از خجالت آب بکنی
کویر خشک تشنه رو ،سیراب سیراب بکنی
تو بارونی ،تو بارونی ،ببــار که باغم بکنی ،تو
آفتابی ،تو آفتابی ،بتاب که داغم بکنی
روز و شب زنجیری ها ،آفتاب و مهتاب نداره،
چشمه چشمها به خدا ،خشکیده و آب نداره
دلی که منتظر باشه ،خواب نداره ،خواب نداره
تو بارونی ،تو بارونی ،ببــار که باغم بکنی ،تو
آفتابی ،تو آفتابی ،بتاب که داغم بکنی
تو می تونی کلید باشی ،قفل درها رو وا کنی،
پاهای پینه بسته رو ،از زنجیرها جدا کنی
تو می تونی برکه ها رو ،دریا کنی ،دریا کنی
تو بارونی ،تو بارونی ،ببــار که باغم بکنی ،تو
آفتابی ،تو آفتابی ،بتاب که داغم بکنی
تــو می تونی اگه بخــوای ،قیامتی برپا کنی،
کبوترای خسته رو ،از قفسها رها کنی
تو می تونی دیو شب رو ،رسوا کنی ،رسوا کنی
تو بارونی ،تو بارونی ،ببــار که باغم بکنی ،تو
آفتابی ،تو آفتابی ،بتاب که داغم بکنی
تو می تونی کلید باشی ،قفل درها رو وا کنی،
پاهای پینه بسته رو ،از زنجیرها جدا کنی
تو می تونی برکه ها رو ،دریا کنی ،دریا کنی
تو بارونی ،تو بارونی ،ببــار که باغم بکنی ،تو
آفتابی ،تو آفتابی ،بتاب که داغم بکنی
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آقای روحانی ،ما شهروند درجه چند هستیم؟

حسین باقرزاده سخنان علی خامنهای نه فقط تراوشات یک
مغز بیمار و منجمد شده در سدههای میانه
آقای روحانی رییس جمهور اســامی در سخنرانیهای را به نمایش میگذاشــت ،و بلکه گفتمان
خود در هفته گذشته خطاب به دو گروه اجتماعی که از روحانیت حاکم در برخورد با مسایل مربوط
شدیدترین تبعیضات سرکوبگرانه قانونی و فراقانونی رنج به زنان را نیز به خوبی نشــان میداد .اینان
میبرند ،سخنان نسبتا تازهای در باره حقوق پایمال شده وقتی از جامعه ،ملت ،امت و مانند آنها سخن
میگویند ،منظورشان عموما (و به سیاق متون
اکثریت مردم ایران ابراز داشته است.
مذهبی) مــردان جامعه ،ملت،
ایشان در سفر هفته پیش خود
علی خامنهای« :اشتغال از مسائل
امت و  ...است ،و زن نه به عنوان
به بلوچســتان گفت« :در این
نیست»
زنان
به
مربوط
اصلی
عضوی از این واحدهای اجتماعی
کشور شهروند درجه دو نداریم
و طبق قانون اساسی تفاوتی بین سخنان او تراوشات یک مغز بیمار و و بلکه دنباله و زایده آن شناخته
مذاهب ،اقوام و جنســیت قائل منجمد شده در سدههای میانه را به میشود.
منایش گذاشت
این مردان جامعه هستند که در
نیستیم».
عرصه عمومی عمل میکنند و
ســپس روز یکشنبه این هفته
نامبرده در سخنانی در «همایش ملی زنان» با تأکید بر در شکل قانونگذار ،قاضی یا مجری برای زنان تعیین
این که «حضور زناندر صحنههای اجتماعی فرصت است تکلیف میکنند ،عرصه خصوصی خانه را جایگاه آنان
و نه تهدید» اظهار داشت که «امروز زنان کشور در تمام میدانند و حد و حصر حضور آنان در عرصه عمومی
صحنهها  ...مانند مــردان فعالیت میکنند و باید دارای را تعیین میکنند.
از این رو اســت که آقای خامنهای در حضور جمعی
فرصت ،مصونیت و حقوق اجتماعی برابر باشند».
اظهــارات اخیر به خصوص از این نظر از اهمیت خاصی عظیــم از زنان ،نه با آنان و بلکه در باره آنان ســخن
برخوردار اســت که در تقابل آشکار با سخنان سخیف و میگوید و از «زن» و «زنان» به صورت سوم شخص
متفرعنانه علی خامنهای بیان شده که چند ساعت پیشتر یاد میکند  -گویی که صدها پیکره سیاه پوشیده (که
در جمعی از زنان گفته بود «اشــتغال از مســائل اصلی افتخار حضور او را یافتهاند) اشباحی بیش نبودهاند.
مربوط به زنان نیست» و «خداوند آنها را از لحاظ جسمی برخورد «نامحرمی» و «دگربودگی» و آمریت نسبت به
زنان ،در واقع جزیی از گفتمان غالب خودی و ناخودی
و عاطفی برای منطقه ویژهای از زندگی آفریده است».
این که آقای روحانی بگوید شخصا تفاوتی بین مذاهب،
اقوام و جنسیت قائل نیســت ،و یا بر ضرورت «فرصت،
مصونیت و حقوق اجتماعی برابر» بــرای زنان و مردان
تأکید کند به نوبه خود بسیار مغتنم است  -و میبایست
از آن اســتقبال کرد .ولی وقتی این اظهارات با ادعاهای
بیپایهای از این قبیل همراه میشود که «در این کشور
شــهروند درجه دو نداریم» و یا قانون اساسی «تفاوتی
بین مذاهب ،اقوام و جنسیت» نگذاشته است ،با موقعیت
دیگری روبرو میشویم.
با بیش از  ۲۰سال جتربه
نمیتــوان تصور کرد که رییس جمهور این نظام که در
در امور مالی ومالیاتی
رشــته حقوق تحصیل کرده و خود یکی از کارگزاران و
اثرگذاران شاخص این نظام در طول حیات آن بوده است
کاندیدای CPA - CGA
از قانون اساســی جمهوری اسالمی و ساختار اجتماعی
هرمی آن تا این حد بیاطالع بوده باشد.
از این رو باید این اظهارات را نوعی تجاهل العارف تلقی
کرد که با هدفهای تبلیغاتی و یا به منظور نقض سخنان
علی خامنهای ایراد شده است.

جمهوری اسالمی یک
جامعه آپارتاید چند الیهای
با ساختاری هرمی ایجاد
کرده است...
ـــــــــــــ
جمهوری اســامی در برخورد با گروههای مختلف
اجتماعی است که در این نظام کمتر صاحب حقاند
و بیشــتر مورد تکلیف .یک اقلیت بسیار کوچک که
خود را والی و ولی و قیم دیگران میداند به خود حق
داده اســت که محدوده مجاز پندار و گفتار و کردار
دیگران را تعیین کند؛ برای آنان قانون بنویسد و قاضی
و محتسب از قماش خود بگمارد و حتی تعیین کند
که این دیگران چه کسانی را میتوانند به نمایندگی
خود برگزینند تا به نام آنان بر آنان حکومت کنند و
حکم برانند و امریه دهند .و ســپس کسانی را که از
مصوبات و دستورات آنان تخطی کنند محارب با خدا
و مفسد فیاالرض بنامند و آنان را به صالبه بکشند ،و
برای عبرت دیگران بساط قتل و آدمکشی در شوارع و
میدانها به راه بیندازند .زنان بخش عمده این اکثریت
عظیم جامعه را تشــکیل میدهند کــه در تدوین
سیاستهای حکومتی و تصویب قوانین ظالمانه آن
سهمی ندارند ،ولی مجبورند به این قوانین تن دهند و
تابع آنها باشند  -و حجاب اجباری آنان نمادی است
{>> ادامه در صفحه}32 :

خدماتحســابداریومالیاتی
ناصر یونسی | سیما روانشاد

S&N COMPTE INC.

Cell: (514) 802-8742
(438) 939-5372
sn.compte@yahoo.ca

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

برخی از خدمات ما شامل:
½ ½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ½ ثبت شرکت ها
½ ½ تهیه وصیت نامه
½ ½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ ½ تهیه وکالت نامه ها
½ ½ ازدواج ،عقد رسمی
½ ½ تغییر نام
½ ½ تایید امضا

فتوشاپ
Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

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

و بسیاری دیگر

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
فروش بلیت کلیه شرکت های
هواپیمائی و کشتیرانی (کروز)
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
حتویل بلیت در محل کار شما در اسرع وقت

_________________________

________________________________
1455 PEEL, local 148
Les Cours Mont Royal
Montreal، QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 243

Tel.: (514) 697-0225

امورکنسولیواداری
با مدیریت دکتر رضا پارسانژاد
 امور گذرنامه ،شناسنامه ،کارت ملی ،ازدواج و طالق وکالت نامه های خرید ،فروش ،اجاره و غیره:در عرض  48ساعت
4055 Ste-Catherine O, Suite 131
)Westmount, Qc, H3Z 3J8 (Metro: Atwater
www.Mahzar.ca,
info@mahzar.ca

514 979 4551

Montreal:
514 979 4551
Toronto:
647 694 2917
Vancouver:
604 210 3483
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دکترلوئیزداداشزاده :داروساز
اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

www.paivand.ca

جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان
مونتریال

 یکشنبه ها
از  2بعدازظهر

ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

عصر

6 :30

شنبــه ها :

9

4

یکشنبه ها:

10

1 : 30

تو جــه:
نشانی جدید

 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

برای دعا و دریافت
رایگان کتاب مقدس
وجزوات مسیحی
با ما تماس بگیرید:

نشانیکلیسا:

Grace Ministry
1345 Rue Lapointe
Saint-Laurent، QC H4L 1K4

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

Metro: Cote Vertu
Tel.: 514-261-6886

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی
مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal، QC، H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

با  65سال سابقه کمک به مهاجرین
>> خــدمات ما شامل:

½
½
½
½
½
½
½
½

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت در
مصاحبه کاری
½ تنظیمدعوتنامه رسمی
½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
½ کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت (با
پرداخت هزینه ناچیز)
½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش هایدسته جمعی
و سفر به کبک ،اتاوا ،سیب چینی و غیره
(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

کال
س
ه
ا
ی
ف
رانسه

  نیم
ه وقت

  
ر
ا
ی
گ
ا
ن

ساعات کار:

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

__________________________________ __________________________________
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
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صدسال تنهایی...

مارکز به «هفت هزار
سالگان»پیوست

گابریل گارســیا مارکز«( ،گابو»)
رمان نویــس کلمبیایــی ،که با
کتاب «صدســال تنهایی» جهان
را با نوعی متفاوت از نویســندگی
و نگاهی متفاوت به ادبیات آشــنا
کرد ،روز  ۱۷آوریل در  ۸۷سالگی
درگذشت.
مارکز در داستان هایش که همه
ریشه در واقعیت های موجود در
ســرزمین امریکای التین داشت،
فضایی اساطیری و فراواقعی خلق
کرد که در عین حــال جنبه ای
جهانی داشت ،تا جایی که کتاب
هایش در تیراژهای ده ها میلیونی
به ده ها زبان جهان ترجمه شد.
مارکــز در کنار داستایفســکی،
همینگوی ،تولستوی ،در جایگاه
نویســندگانی قــرار گرفت که به
حد نویسندگی رسیده اند .انتشار
هریک از کتاب هایش حادثه ای
مهم و جهانی به شمار می رفت ،که
هم توده های میلیونی خوانندگان
و هم منتقــدان و خواص ادبی به
یک سان آن ها را ستودند.
مارکز که نویسندگی را با روزنامه
نگاری آغاز کرد ،در ســال ۱۹۸۲
به دریافت جایزه نوبل ادبیات نائل
شد.
کتاب «صد ســال تنهایی» او به
تنهایی در بیــش از  ۵۰میلیون
نسخه منتشر و به  ۲۵زبان ترجمه
شد.
پابلو نرودا ،شاعر بزرگ شیلی ،این
کتاب را «بزرگترین پدیده در زبان
اســپانیایی پس از دون کیشوت»
توصیف کرد.
مارکز با نشان دادن تضادهای جنون
آمیــز و جادویی آمریکای التینی
در زندگی ،اگرنه پدیدآورنده ،که
برترین نماینده شــیوه «رئالیسم
جادویی» در جهان شناخته است.
اگرچه او خــود مدعی خلق این
شیوه نبود ،اما هیچکس تا پیش از
او نتوانسته بود چنین هنرمندانه و
استادانه و با چنین قدرت و حدت
آن را به کار برد و بر نویسندگان بعد
از خود ،حتی در بیرون از آمریکای
التین ،تاثیر بگذارد .مارکز را ،پس
از میگل ده ســروانتس ،نویسنده
رمان دن کیشوت در قرن هفدهم،
محبوب ترین نویسنده اسپانیایی
زبان توصیف کرده اند.
کتاب های درخشان و حزن انگیز
او چــون« ،وقایع نــگاری مرگی
اعالم شده»« ،عشق در سال های
وبایی» ،و «خزان پدرساالر» از نظر
وسعت انتشار در زبان اسپانیایی،
تنها ازکتاب مقدس جا مانده اند.
گابریل گارســیا مارکــز در عین
حال از پیشــروان ســبک ادبی و
غیرداســتانی گزارشگری بود که
بعدها بــه «روزنامه نــگاری نو»
معروف شد.
روایت های جادویی غیر داستانی
او چون «داستان دریانورد کشتی
شکســته» که روایت دریانوردی
ست که کشتی اش که قاچاق مواد
مخدر می کرد به خاطر اضافه بار
زیاد مواد در دریا غرق شــد .او ده
روز تمام در دریا با مرگ جنگید،
و هنگامی به خانه بازگشــت که
مراسم عزاداریش برگزار می شد.
ایــن کتــاب او را در زمره بزرگان
روزنامه نگاری آمریکای التین قرار
داد.
کتاب«گزارش یــک آدم ربایی»

او بوضوح نشــان می
دهد که چگونه قاچاق
کوکایینبهرهبریپابلو
اسکوبار توانست بافت
اجتماعــی و معنوی
کشورش کلمبیا را ،با
ربودن نخبه گان آن ،از
هم بگسلد.
مارکز در سال ۱۹۹۴
بنیاد «روزنامه نگاری
نو» را تأسیس کرد.
این مؤسسه با تربیت
روزنامه نــگار و اهدای
بــورس و برگــزاری

"زندگی آنی نیست که
آدم گذرانده؛ بلکه آنی
است که به ياد میآورد
تا بيانش کند".
مســابقه های روزنامه نگاری ،به
کار آمــوزش روزنامه نــگاران و
ارتقاء روزنامه نگاری در آمریکای
التین ،چه در سطح روزنامه نگاری
متعارف و چه در شــیوه روزنامه
نگاری تحقیقی پرداخت.
با این حال ،این رمان هایش بود که
در درون و بیرون آمریکای التین او
را با امریکای التین مترادف کرد.
مارکــز به هنــگام دریافت جایزه
نوبل گفت امریکای التین «منبع
سیراب ناپذیر خالقیت ،سرشار از
غم و پر از زیبایی است.
و این کلمبیایی سرگردان و غربتی
تنها یکــی از رمزهای آن اســت
کــه دســت روزگار او را از میان
بقیه بیرون کشــیده .شــاعران و
گدایان ،موسیقی دانان و پیامبران،
جنگجویان و شــیادان ،و همه ما
آفریدگان آن واقعیــت بی لگام،
چندان نیازی بــه تخیل نداریم،
زیرا درد اصلی ما آنســت که برای
باورپذیــر کردن زندگــی مان به
ابزارهای متعارف آن دسترســی
نداریم».
جرالد مارتین ،زندگی نامه نویس
نیمه رسمی او به اسوشیتد پرس
گفته بود « :صدسال تنهایی اولین
رمانی ست که مردم امریکای التین
خود را در آن یافتند .رمانی که در
توصیف آنان بود ،که ضیافت شور
و شــوق و عشق شان  ،معنویت و
خرافات شان  ،و تمایل شدیدشان
به شکست بود».
فرهنگستان سلطنتی اسپانیا که
پاسدار و داور زبان اسپانیایی است،
چهلمین سالگرد انتشار این رمان
را جشــن گرفت .امــری که تنها
برای یک کتاب« ،دن کیشوت» اثر
سروانتس  ،وقوع یافته است.
گارسیا مارکز ششم مارس ۱۹۲۷
در شهر کوچک آراکاتاکادر کلمبیا،
در ســاحل کاراییب به دنیا آمد.
پدرش تلگرافچــی و حکیم طب
گیاهی ،و ولگردی بود که دســت
کم چهار فرزند غیر شرعی داشت.
مارکز اولین فرزند از یازده اوالد او از
ازدواجش با مادر گابریل بود.
پــدر و مادر گابو پــس از تولد او،
اورا نزد پدر و مادر بزرگ مادریش
گذاشتند و خود به بارانکیلیا رفتند.
پدربزرگ ،ژنرال بازنشسته ای بود
کهدر جنگ های ویرانگر و شکست
خوردۀ هزار روزه شرکت کرده بود.
قصه های پدر و مادر بزرگ عناصر

فراوانی برای ساختن شهر افسانه
ای ماکوندو ،محل رویداد «صدسال
تنهایی» در اختیار او نهادند.
در مصاحبه ای گفته بود« :خانواده
ام به من می گویند که تقریبا کمی
پس از تولدم قصه و داستان و این
جور چیزها می گفتم .حتی پیش
از این که بتوانم حرف بزنم».
گابریل گارســیا مارکز از هواداران
پرشور انقالب کوبا و جنبش چپ
بود .حتی وقتیدیگر روشنفکران از
رفتار کاسترو با مخالفانش به ستوه
آمدنــد ،او از حمایت از او دســت
برنداشت و به او وفادار ماند.
ســوزان ســونتاگ ،نویســنده
آمریکایی ،در سال  ، ۲۰۰۵مارکز
را به همدستیدر نقض حقوق بشر
در کوبا متهم کــرد؛ اتهامی که با
مخالفت زیاد روبرو شد.
مدافعان مارکز گفتند که او نقش
مهمی در برانگیختن کاســترو به
آزادکردن زندانیان سیاسی داشته
است.
مارکــز به ســنت نویســندگان
آمریکای التیــن از جهان ادبیات
فراتــر رفت .قهرمــان چپی های
آمریکای التین ،از نخستین یاران
کاســترو ،و منتقد جدی دخالت
های واشنگتن از ویتنام تا شیلی؛
با چهره ای دلنشین و مهربان ،با
سبیلی انبوه و ابروهایی انبوه تر که
زمانی سیاه بود و اکنون به سفیدی
می زد.
نگرش سیاسی مارکز سبب شد که
ایاالت متحده امریکا سال ها به او
ویزای ورود به کشور ندهد .با این
حال بسیاری از رئیس جمهوری
ها و پادشــاهان او را می ستودند.
در ســال  ۱۹۸۱پس از اختالفی
شدید با حکومت کلمبیا که در آن
به همکاری با شورشیان ام ۱۹-یا
جنبش  ۱۹آوریل و ارســال پول
برای یک گروه چریکی در ونزوئال
متهم شد ،به مکزیکوسیتی نقل
مکان کرد ،که تاپایان عمر در آنجا
زندگی کرد.
او همه پیشنهادهایی را که دولت
برای مقــام های دیپلماتیک به او
داد ،رد کرد و به درخواســت های
هوادارانش برای نامزدی ریاســت
جمهوری تن نداد .هرچنددر پشت
صحنه میان شورشیان چپ گرا و
دولت کلمبیا میانجیگری کرد.
مارکز شخصیتی خوشباشداشت.
زود از کوره در می رفت.
{>> ادامه در صفحه}36 :
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کانادا...

Canada skilled worker
immigration 2014

لیستجدید۵۰شغلی«اسکیلدورکر»فدرال

ایرانتو :وزیر مهاجرت و شــهروندی کریس الکساندر،
امروز بیست و ســوم آپریل  ۲۰۱۴باز گشایی برنامه
اســکیل ورکر فدرال را برای آخرین بار از تاریخ اول
می  ۲۰۱۴اعالم کرد .این آخرین باری است که طبق
سیستم کنونی این برنامه ارائه می شود.
قرار اســت که از اول ســال  ۲۰۱۵سیســتم جدید
" "Express Entryمعرفی گردد.
لیست جدید  ۵۰شغلی است و ظرفیت پذیرش نیز به
 ۲۵هزار پرونده افزایش یافته است.
در هر گروه شغلی  ۱۰۰۰متقاضی پذیرفته می شود.
لیستمشاغلاسکیل شغلی ۰۹۱۱
ورکر فدرال در سال  -۱۲حســابداران و
 ۲۰۱۴به شرح زیر می حسابرسان بخش مالی -
کد شغلی ۱۱۱۱
باشد:
 -۱مدیــران رده باالی  -۱۳تحلیلگران سرمایه
مالــی  ،کســب و کار و گــذاری و مالــی  -کد
ارتباطات  -کد شــغلی شغلی ۱۱۱۲
 -۱۴شــاغالن در بخش
۰۰۱۳
 -۲مدیــران رده باالی امنیت و سرمایه گذاری
رســانه  ،تجاری و دیگر های مالی  -کد شــغلی
امور خدماتی  -کد شغلی ۱۱۱۳
 -۱۵شــاغالن در بخش
۰۰۱۵
 -۳مدیــران مالی  -کد های دیگــر مالی  -کد
شغلی ۱۱۱۴
شغلی ۰۱۱۱
 -۴مدیران منابع انسانی  -۱۶کارکنان حرفه ای
بخش تبلیغات و بازاریابی
 کد شغلی ۰۱۱۲ -۵مدیــران خرید  -کد  -کد شغلی ۱۱۲۳
 -۱۷سوپروایزر و کارکنان
شغلی ۰۱۱۳
 -۶مدیران ســازمانهای بخش بیمه و مالی  -کد
مالی  ،بیمــه و امالک  -شغلی ۱۲۱۲
 -۱۸مدیــران داخلــی
کد شغلی ۰۱۲۱
 -۷مدیــران حــوزه ســاختمان  -کد شغلی
بهداشت و سالمت  -کد ۱۲۲۴
 -۱۹زمین شناســان و
شغلی ۰۳۱۱
 -۸مدیران ساخت و ساز اقیانوس شناســان  -کد
شغلی ۲۱۱۳
 کد شغلی ۰۷۱۱ -۹مدیــران تعمیــرات  -۲۰مهندسان عمران -
و ســاخت منازل  -کد کد شغلی ۲۱۳۱
 -۲۱مهندسان مکانیک -
شغلی ۰۷۱۲
 -۱۰مدیــران منابــع کد شغلی ۲۱۳۲
طبیعی و شیالت  -کد  -۲۲مهندسان برق  -کد
شغلی ۲۱۳۳
شغلی ۰۸۱۱
 -۱۱مدیران تولید  -کد  -۲۳مهندسان نفت  -کد

 -۳۹متخصصان شنوایی
سنجی و گفتار درمانی -
کد شغلی ۳۱۴۱
 -۴۰فیزیوتراپ ها  -کد
شغلی ۳۱۴۲
 -۴۱متخصصــا ن
کاردرمانی  -کد شــغلی
۳۱۴۳
 -۴۲تکنســین تنفس
درمانــی و احیا قلبی و
ریوی  -کد شغلی ۳۲۱۴
 -۴۳تکنسین رادیولوژی
 کد شغلی ۳۲۱۵-۴۴تکنسینسونوگرافی
 کد شغلی ۳۲۱۶ -۴۵پرستاران تجربی -
کد شغلی ۳۲۳۳
 -۴۶شــاغالن در بخش
پیراپزشکی  -کد شغلی
۳۲۳۴
 -۴۷مدرسین و اساتید
دانشــگاه  -کد شــغلی
۴۰۱۱
 -۴۸روانشناســان  -کد
شغلی ۴۱۵۱
 -۴۹مربیان و دستیاران
کــودک  -کد شــغلی
۴۲۱۴
 -۵۰مترجمیــن  -کد
شغلی ۵۱۲۵
جهت اطالعات بیشتر و
اقدام به تشکیل پرونده به
سایت زیر پیشنهاد می
شود:

شغلی ۲۱۴۵
 -۲۴مشــاوران و
تحلیلگران سیستم های
اطالعاتی  -کد شــغلی
۲۱۷۱
 -۲۵مســولین و
تحلیلگــران بانکهــای
اطالعاتی  -کد شــغلی
۲۱۷۲
 -۲۶طراحان و مهندسان
نــرم افزار  -کد شــغلی
۲۱۷۳
 -۲۷برنامــه نویســان
کامپیوتر و نرم افزار های
رســانه ای  -کد شغلی
۲۱۷۴
 -۲۸تکنســین هــای
مکانیک  -کد شــغلی
۲۲۳۲
 -۲۹ارزیاب های ساخت
و ساز  -کد شغلی ۲۲۳۴
 -۳۰تکنسین های برق -
کد شغلی ۲۲۴۱
 -۳۱تکنســین هــای
ماشین آالت صنعتی -
کد شغلی ۲۲۴۳
 -۳۲بازرسان محیط کار
و بهداشت و ایمنی  -کد
شغلی ۲۲۶۳
 -۳۳تکنســین هــای
شبکه کامپیوتری  -کد
شغلی ۲۲۸۱
ســوپروایزران
-۳۴
پرســتاری  -کد شغلی
www.iranto.ca/Fa/
۳۰۱۱
index.php/
 -۳۵پرســتاران  -کــد
immigration/
شغلی ۳۰۱۲
other-methodes/
 -۳۶پزشکان متخصص
skilled-worker
 کد شغلی ۳۱۱۱ -۳۷پزشکان عمومی  -همچنین توصیه میشود
کد شغلی ۳۱۱۲
رجوع کنید به مقاله این
 -۳۸متخصصان تغذیه  -شماره خانم ماریا کتنه:
کد شغلی ۳۱۳۲
صفحه .36

هشدار استیون هارپر به کارفرمایان کانادایی
ایرانتو:استیونهارپرنخست
وزیر کانادا امروز بیســت و
نهم آپریــل طی مصاحبه
ای بــه کارفرما هایی که از
سیســتم برنامه کارگران
خارجی ســوء استفاده می
کنند هشدار داد.
هارپر گفت :به نظر می رسد
برخی از کارفرمایان کانادایی
بر این باورند که می توانند
یک الویت بــرای کارگران
موقت خارجی وجود دارد.
این هشداری است به این
کارفرمایــان که این دولت
این امر را کامال غیر قابل قبول،
و تحمل نخواهد کرد.
برای دومیــن روز متولی ،احزاب

مخلف در مجلس اخباری از سوء
اســتفاده های برنامه کاگرگران
موقت را به صحبت کشیدند.

رهبــر  NDPتــم موکلیر
پرسید :که چند وقت است
که نخســت وزیر از اینگونه
ســوء اســتفاده ها با خبر
است؟
رهبر حزب لیبرال جاستین
تــرودو پرســید :آیا جناب
نخست وزیر بعد از این سوء
استفاده ها می خواهد اندازه
این برنامه را کاهش دهد؟
هارپــر گفت :از سیســتم
کارگــران موقــت خارجی
زمانی باید استفاده کرد که
نیازی وجود داشــته باشد،
و نبایــد کار کانادایی ها را به
کارگران خارجی داد!

کبکسیتی به عنوان بهترین شهر کانادا برای
زنان شناخته شده است!
فکر میکنید اوضاع
زنان در کدام شهرهای
کانادا بهتر و در کدام
بدتر است؟
مساله نابرابری جنسیتی
مسالهای است که در یک
تحقیق اخیــر در کانادا
مورد توجه قرار گرفته و
بر اساسش ،کبکسیتی
به عنوان بهترین شــهر
کانادا بــرای زنان
شــناخته شده
است.
اما نتایج همین
تحقیق حاکی
از آن اســت
که دو شهر
بــز ر گ
استان آلبرتا
جزء بدترین شهرهای کانادا
برای زنان به شمار میروند.
ایــن تحقیق که توســط «مرکز
کانادایی سیاستهای جایگزین»
انجام شده ،وضعیت نابرابریهای
جنسیتی را در بیست شهر کانادا
از ونکوور گرفته تا ســینتجانز-بررسی کرده است.
بر این اساس ،بدترین شهر کانادا
برای زنان شــهر ادمونتون است و
البته کلگری هــم در رتبه ( ۱۷از
مجموع  ۲۰شهر) قرار دارد.
کیت مکاینترف محقق ارشــد
این پــروژه طی مصاحبهای گفته
که تفاوت دستمزدها بین زنان و
مردان ،محدود بودن تعداد زنانی
که نماینده مردم شــده باشند ،و
همچنین خشــونت علیه زنان از

در ده شــهر اول مناسب
برای زنان در کانادا قرار
گرفتهاند.

این تحقیق در پنج حوزه
مختلف صــورت گرفته
است:
امنیت اقتصادی ،حضوردر
عرصه رهبری و مدیریت،
سالمت ،امنیت شخصی و
تحصیالت.

•

A

جملهمسائلیهستند
که رتبه این دو شهر
از اســتان آلبرتا را در
بحث نابرابری جنسیتی
خراب کردهاند.
به گفتــه مکاینترف،
مساله نابرابری جنسیتی
در کار معمــوال دو جنبه

دارد:
اول اینکه زنان در موقعیت کاری
مشابه با مردان ،دستمزد کمتری
میگیرنــد و دوم اینکــه آنها در
شغلهایی باقی میمانند که اصوال
درآمد کمتری دارد.
گاهی تفاوت حقــوق بین زنان و
مردان به سی درصد هم میرسد.
همچنیــن بســیاری از زنان در
موقعیتهای شــغلی زنانه حبس
میشــوند و همانجا میمانند در
حالیکه مــردان در موقعیتهای
شــغلی تجاری و معدنی و غیره
موقعیت بهتــر و درآمد باالتری را
کسبمیکنند.

متام شهرهای مهم کبک -از جمله
مونتریال ،شربروک و کبکسیتی-

این فهرست به ترتیب
نشان میدهد که زنان در کدام
شهرهایکاناداموقعیتبهتری
دارند:
-۱کبکسیتی
-۲ساسکاتون
-۳سینتجانز
-۴مونترئال
-۵ویکتوریا
-۶تورنتو
-۷اتاوا-گتینو
-۸شربروک
-۹هالیفاکس
-۱۰همیلتون
-۱۱رجاینا
-۱۲وینیپگ
-۱۳ونکوور
-۱۴سینتکترینز
-۱۵الندن
-۱۶کیچنر-کمبریج-واترلو
-۱۷کلگری
-۱۸ویندسور
-۱۹اشاوا
-۲۰ادمونتون

•
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مونتریال...
مونتریال :طرح آزمایشی بازماندن بارها
تا ساعت شش صبح!

شهرداری مونترال اخیرا
طرحی آزمایشــی ارائه
کرده است که بنا بر آن
به نوزده بار که اکثرا در
خیابان ســن-دنی قرار
دارند ،مجوز داده شده
است تا ساعت  ۶صبح
باز باشند.
طرح آزمایشــی دونی
کودر ،شهردار مونترال،
مبنی بر صــدور مجوز
برای بازبــودن  ۱۹بار
در مونترال تا ســاعت
شش صبح مورد توافق
همگاننیست.
برخی خواســتار این شده اند که
تمامی بارهای مرکز شهر مونترال
باید بتوانند این مجوز را داشــته
باشــند و برخی دیگر نیز نگران
تبعات این مسئله بر روی بهداشت
عمومیهستند.
پتر ســرگاکیس ،رییس اتحادیه
دارندگان بــار در کبک ،که خود
نیز مالک تقریبا بیست باردر مرکز
شهر مونترال است ،از اینکه ساعت
های بازبودن بارهــا افزایش یابد،
ابراز خرســندی کرد ،اما از اینکه
اغلب دارندگان بار از این طرح کنار
گذاشته شــده اند ،ابراز نارضایتی
کرد.
وی افــزود « :ایــن تصمیم باعث
آوردن گردشــگران زیــادی بــه

مونترال :الس وگاس؟!

مونترال می شود و به کسب و کار
هتلداران ،دارندگان رستوران ها،
رانندگان تاکسی و بسیاری دیگر از
مشاغل رونق می بخشد .شهر نیز
جنب و جوش دیگری به خود می
گیرد .اما محدود کردن این طرح به
فقط نوزده بار به دیگران ضرر می
رساند ،چون این ناعادالنه است.
وی پیشــنهاد کرد که این طرح
شامل تمامی بارهای منطقه ویل-
ماری شود ،و در عین حال قوانین
سختی برای کسانی که برای افراد
ساکن منطقه مزاحمت ایجاد می
کنند ،وضع شود.
به رغم تمــام ایــن اعتراضات و
مخالفت ها با این طرح ،شــهردار
مونترال قصــد ایجاد تغییراتی در
این طرح را ندارد.
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وی تصریح کــرد اداره
یــک ارگان نیازمنــد
ریسک کردن و به معنی
انتخاب کردن است .من
مسئولیت تصمیم خود
را تقبل می کنم .باید با
دقت این طرح در یک
برهه زمانی بررسی می
شــد و داده هایــی در
این زمینه جمع آوری
می شــد .چهار هفته،
زمان خوبی است .وی
همچنین خاطر نشان
کرد که در پایان اجرای
این طرح ،نظرسنجی عمومی انجام
نخواهد شد.
این طرح نگرانــی هایی را نیز در
نزد پیر بریسون ،مسئول آموزش
موسســه ملی بهداشت عمومی
کبک و مدرس دانشگاه ایجاد کرده
اســت .او در این زمینه گفت فکر
می کنم استداللی که شهرداری
دارد ،اســتدالل پوچی است .انگار
بگوییم می خواهیــم مونترال را
تبدیل به الس وگاس کنیم .بله،
احتمــال دارد ،این طرح موفقیت
آمیز باشد و مشتریان زیادی جلب
کند ،اما هزینه های اجتماعی نیز
در پی خواهد داشت.
(الپرس :رضاداوودی)
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در خدمت هموطنان گرامی ایرانی
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ ها برای سفر
به تمامی نقاط دنیا
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تورهای مسافرتی با اتوبوس به سراسر آمریکا و کانادا
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«این بار که بیایی تهران جز خاطرات مان ،اثری نمانده!»

گــردی های مكرر...
مونتریال :درخیابان َ
راوی

روزهای مونترال

(بخش پانزدهم)
گهگاه که مراســمی در دیارمان
برپاست و رفقای َشفیق ،کنار هم
جمع اند و به گفته شان جای من
خالی اســت ،تلفنی گپی میزنیم
و زنده میشــود تمامی خاطرات
دیرین.
بعــد هم با حــس و حالی وصف
نشده ،به خیابان می زنم به دنبال
یافتن هر نشانه ی آشنایی که مانند
گذشته ،پیوندم دهد به آینده ای
شیرین ...
خیابانگـردی های مكرر
و در این
َ
بود كــه دریافتم ،مونترال شــهر
عجیبی است.
آنجا كــه كوچــه و خیابانهایش
نوستالژیك شــده و ناخودآگاه پَر
کشیدم به آن سرزمین پیشین...
ِکــری ،شمال
مثل همین اتوبان د َ
به جنوب که همانند اتوبان همت
اســت با ورودی های شریعتی تا
پاســداران که گویا میانــه ی راه،
تغییر نام داده و میرسد به لویزان!
خیابان
یکی از ایــن ورودی ها به
ِ
ُکت َســن آنتوان ،که اســمش را
گذاشته ام زیرگذر حسینیه ارشاد،
در دل خود پارکی دارد آرام و زیبا.
درختان برافراشته و آن چند زمین
تنیس کناری اش که دلچســب
میكند عصرهای طوالنی تابستان
را ،یادآور سرسبزی زیباكنار است
و آن هتل ساحلی ،كه پاتوق شب
زنده داریهایمان بود در سفرهای
شمال.

خیابــان ِوســت مونــت هم که
دیگر قصد کــرده برگردانَد مرا به
سراشیبیدربن ِددیار!
تعلق حصار
ولی این خانه های بی ِ
کجا و آن خانــه های تجریش با
آنهمه دیوار و سیستم امنیتی فوق
پیشرفتهكجا!
و چه تلخ بود لبخند ژكوند پلیس،
كه شبانه به خانه ی سرقت شده
آمد و گفت" :بدون شک برده اند
عتیقه ها را به ناکجاآباد و کاری از
ما ساخته نیست"...
دلتنگ خرید میوه که میشوم به
سبك گذشــته ،با مترو میرسانم
خودم را به بازار ژان تالوندر کمتر
از بیســت دقیقه! و آنجا میشنوم
صدای فروشنده ی دوره گرد را که
بساطش را چیده روی چرخدستی
و تشــویقم میکند به خرج کردن
سکه ،و آن دیگری از آن سو میوه
کـنده به دستم میدهد
ای پوست َ
تا مزه کنم وحتی اگر خوشم نیامد،
لبخند گرمش کم رنگ نمیشود و
میرود سراغ مشتریهای تازه از راه
رسیده.
آنجــا را زنده تریــن نقطه ی این
جزیــره یافتم .با زنهای ســبد در
دست و فروشنده های پیر و جوان،
بسان شــلوغی های میدان میوه
قزل قلعه.
یک ایستگاه بعد آن هم،دیگر خود
تَه لنجی های آبادان است.
خیابانی باریک با مغازه هایی ِ
تنگ
هم ،که پُر شده اند از انبوه اجناس
در هم .از پیراهن های سه دالری
ِ
قیمت
گرفته تا برندهــای گران
بدون تکس ،و عطرهای مارک دار

که آخر هم نمیفهمی اصل هستند
یا نه! لبــاس های آویزان در پیاده
رو و قیمــت های دســت نویس
رویشــان ،برای لحظاتی از یادت
میبرد که در کانادا هســتی ،یک
کشور جهان اول!
خیابــان مانكلَند هــم به تمامی،
تداعــی كننــده ی پاســداران و
کوچه پس کوچه های اصیل اش
است .خیابانی همیشه روشن ،پُر
از بوتیک و کافه و رســتوران های
محلی کوچک ،که تابستان پاتوق
قدیمی تر ها میشود که می آیند
و تا َدم َدمای غروب لذت میبرند
از مصاحبت یکدیگر ،و چه متفاوت
میشود معیار ُمســن بودن و شاد
زندگی کردن ...گرچه رفقا میگویند
پاسداران دیگر مانند سابق نیست
و همــه فروخته و رفته اند .کوچه
ناهمگون
ها هم پُر شده از برجهای
ِ
مجلل .فروشنده های قدیمی هم
جایشان را داده اند به جوانک های
کارنابلد و کم صبــر ،که مدام در
کشمکش هستند با اماکن ،بر سر
مانکن ها و دگمه و آستین و سای ِز
مانتوهایخوشرنگ.
کمی آنطرف تردر نانزآیلند ،چشم
اندا ِز خانه هایی که پنجره هایشان
باز میشــوند به رود َســن لوران،
از زمین بلنــدت میکند و نگهت
میدارد در هوا ،بیا ِد خانه های کنار
زاینده رو ِد اصفهــان ،و چه لذت
تمام نشــدنی است تماشای محو
شدن یخ ها و حرکت آرا ِم آب.
نمید انم اینبار که ســفر کنم ،آیا
اثری مانده از زیبایی خیره کنندۀ
سی و سه پل ،یا ...

بازار ژان تالون:
آجنا را زنده ترین نقطه ی این جزیره یافتم .با زن
های سبد در دست و فروشنده های پیر و جوان،
بسان شلوغی های میدان میوه قزل قلعه.
ـل ژاک کارتیه ،که وصل میکند
پُ ِ
ُ
نگـی ،عظمتش
ل
به
را
جزیره
این
ُ
در عین ســادگی و قدیمی بودن،
هنوز هم چشم گیر است و طولش
حیرت آور ،و اگر گذرت افتاده باشد
به ُپـل معلق روی رود کارون اهواز،
خصوصا شب های شرجی جنوب،
که چراغ هایش روشــن میشد و
جلوه ای خاص میبخشید به آب،
درخواهی یافت كه بی شــباهت
نیســت به آنجا و از این رو ،یکی
دو بار با دوستان جنوبی رفتیم و
سمبوسه خوردیم زیر همین پل به
یا ِد خوزستان.
عشوه گری های هوا که تمام شود،
چمنها سرسبز شــده و گلها می
شــکفند .آن زمان دیگر نمیشود
گـــل باغ ارم شیراز در
حیاط پُر ُ
اردیبهشــت را دیده و بی تفاوت
گذشت از شمعدانیهای سرخ رنگ
پارکها و نرگس های کاشته شده.
آنگاه فقط باید چشمها را دقایقی
بســت و تفألی زد ،تــا با خواندن
عاشقانه هایش ،تازه شود روح در
پس شنیدن مدام فرانسه...
ِ
بیا به میکده حافظ که بر تو عرضه کنم

هـزار صف زدعـاهای ُمستـجاب شـده

وقتی برای اولین بار ،گذرت افتاده
باشد به تبریز و کلمه ای ندانی از
زبان شیرین آذری ،و از بد حادثه،
هیچ آشــنایی هم نداشته باشی
آنجا ،آن زمان دیگر ،این تابلوهای
فرانسه و شنیدن لهجه ی کبکی،
دلتنگتنمیکند.
وقتی یادت می آید در چند قدمی
شهر خودت چه غریب ماندی به
یکباره ،و هنوز در گوشــم اســت
طنین صــدای آن فروشــنده در
بازار هزار رنگ و بی همتای فرش
ابریشم
فروشــها ،وقتی قالیچه ی
ِ
گـــلبِهی را با دقت الی پارچه ی
ُ
ســفید پیچید و به دســتم داد و
گفت:
"بو فرش عزیــزده بولمه میاعات
اول بولسینن" و هر بار نگاه میکنم
نقوش اعجــاب انگیزش را ،مانند
ِ
فیلم از جلویم میگذرد آن روزها...
آن سوی شــهر هم کالسکه های
کنار اُلد پُورت ،تکرار شیرینی دارد
از آن شــبهایی که روبروی هتل،
سواردرشکه میشدیم.
و اینجا سرانجام میرسد به مغازۀ

آن کبکی مهربــان و آنجا انتهای
مسیر ختم میشد به حرم طالیی
امام رضا و همه ی آن کبوترها ،که
در عالــم کودکی با خود میگفتم
ِکشم
آیا میشود روزی من هم پَر ب َ
مانند اینها به هر کجا...
همه ی این شباهت های شیرین
به ســرزمینی که زاده شده ام در
آن ،دلگرمم میکنــد به ماندن و
شــاید از این رو اسم نوشته هایم
است "روزهای مونترال" ! که بسازم
خاطــره ای از گــذر این لحظات
و پیوند بخورم بــه این جزیره ی
زیبا! كه هرچه دلبستگی است از
خاطراتی اســت كه با عزیزانمان
ثبت میشود در برهه ای از زمان،
چه در دیار خودمان چه هركجای
دنیا.
رفقا میگویند این بار که بیایی جز
خودمان و خاطراتمان ،اثری نمانده
از آن محلــه ها که بیادت بیاورند
گذشته را ! پس فرقی ندارد اینجا
بیادشان باشی یا در مونترال...
این حفظ وابســتگی ها و چنگ
زدن شــیرین به دوســت
داشتنی ها ،حال و هوای
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______
علی اشرف
شــادپور

ماریاکُـتنه
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عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

• تنظیم دعوتنامه
• مشاوره حضوری
• تمدید کارت اقامت
• تمدید ویزای موقت
• تقاضای تابعیت و غیره
• مهاجرت به کانادا
• فدرال ،کبک ،استانی
شامــل:
• تخصصی
• کارآفرینی
• سرمایه گذاری
• کفالت همسر یا والدین
• تجربه کبک یا کانادائی
-----------با تعیین وقت قبلی
من به زبان شیرین فارسی
به شیرینی صحبت میکنم
ساعات تماس  ۱۲تا 18

نه آنچه کبک می خواهد،
بلکه آنچه نیاز دارد.
(سرمقاله گازت مونتریال
 25آوریل )2014

نخواهد یافت.
البته واضح است که چنین فکری
واقع بینانه نیســت .بــا توجه به
مسائل و مشکالت عمیق اقتصاد
کبک ،درآمدهای حاصله از طریق
تقلیل مالیات هزینه محرک های
اقتصــادی (نظیــر معافیت های
مالیاتی نوسازی خانه ها که اخیرا
اعالم شد) یا وام گیری بیشتر کافی
نخواهند بود.
ایــن حقیقــت را هم بایــد در
نظــر گرفت که دولــت در میان
محدودیت های ناشــی از بدهی
های استان عمل می کند ،بدهی
هائــی که درصد آنها نســبت به
تولید ناخالص ملــی ( )GDPدر
حال حاضر  49بوده و هم اکنون
در باالترین میزان در سطح کشور
قرار دارد که ربح آن ســاالنه 10
بیلیون دالر اســت و بعد از هزینه
های بهداشت و درمان و آموزش و
پرورش ،رتبه سوم را دارد.
با توجه به چنین ســوابقی ،دولت
کوئیــار بایــد به تدریج بســوی
گردگیری از گزارش سال 2008
برود.
در آن زمان ،کبک در یک بن بست
اقتصادی گیر کرده بود .یک گروه
کاری  ،به سرپرســتی اقتصاددان
نامداری بنام کلود مونت مارکت،
آن گــزارش را تهیه کرد .گروه یاد
شده در ســال  2007توسط ژان
شاره نخست وزیر وقت تعیین شده
بود.
گزارش این گروه ،به درســتی ،به
این نتیجه رســیده بــود که اخذ
مالیات در کبک به باالترین سطح
قابل تحمل رسیده است .لذا کبک
نیازمند افزایش حق الزحمه های
پرداختی از سوی مصرف کنندگان
برای چیزهائی مانند هیدروکبک،
بیمه تصادفــات اتومبیل ها (که
هیچ راننده ای مقصر شناخته نمی
شود)  ،بلی ،شهریه نامنویسی برای
دانشگاه ها است تا بتواند کیفیت
خدمات عمومی را حفظ کند.
در گزارش یادآوری شــده بود که
کبکی ها ،بــرای این قبیل موارد،

مشخصا کمتر از سایر کانادائی ها
در استان های دیگر می پردازند.
چنین ناهماهنگی هــا فرهنگ
«آش نذری»(!) (ناهاررایگان) را هم
حمایت می کنند  -که حتی مردم
از قیمت واقعی مواد و سرویس هم
آگاهی ندارند.
متاســفانه ،گزارش مونت مارکت
هنگامی داده شد که دولت شاره
در اقلیت بود و گــزارش بایگانی
گردید .اما اکنــون آن گزارش از
درون کشوهای بایگانی خاک می
خورند و ضرورت توجه به خود را
فریاد می زند.
ایــن گزارش مــی گوید برخالف
مالیات ها ،کــه مردم برای تامین
هزینه ســرویس ها می پردازند و
احتماال هم از بعضی از آنها استفاده
نمی کنند ،حق الزحمه ها از سوی
مصرف کننــدگان پرداخت می
شود.
به عالوه چنین روشــی مشوقی
است برای پرهیز از اسراف کاری و
حیف و میل کردن ها.
منتقدان گــزارش مونت مارکت،
بــا مغلطه کــردن ،آن را به متاثر
شدن از ایدئولوژی نئوکان ها متهم
کردند ،همچنین پیشنهاد پرداخت
حق الزحمــه از ســوی مصــرف
کنندگان خدمات را ،بازگشت به
عقب خواندند.
باالخره با مقایســه ایــن روش با
مالیــات دهی تصاعــدی ،مدعی
شــدند که در این روش همگان
بدون توجه به میزاندرآمد یکسان
می پردازند ،ولی در روش تصاعدی
پرداخت ها به نسبت درآمد است.
و اما اکنون ،اگر کبک می خواهد
انسجام اجتماعی خود را حفظ کند،
نیازمند نگاه به گذشــته است ،به
این معنا که گزارش مونت مارکت
را در آغــوش گرفته و به مفاد آن،
جهت قیمت گذاری هوشمندانه به
خدمات عمومی ،عمل نماید.
هر که بیشتر مصرف می کند باید
بیشتر هم بپردازد.

همه ی مهاجرها اســت که
کوچ میکننــد از زادگاه.
درست مثل همین کامیال
!که هفتــه ی پیش با تلفن
بــرادرزاده اش و ابراز دلتنگی ،مرا
بوسید و بار سفر بست و رفت اُتاوا...

و در آخرین فنجان قهوه ای که به
خوردم داد ،فروش موفقیت آمیز
تابلوها را دید در نمایشگاه بعدی
آن ســر کانادا .حال ،من ماندم و
خاطرات شیرین او هرچند كوتاه
مدت و گذرا...

تو هم اگر با گشــت و گــذار در
مونترال،دریافتی این شباهت های
خاطره انگیز را،
نا ِم راوی را هم به خاطر بسپار...

اتفاق خوبی که افتاده است عبارت
است از این که دولت تازه کبک با
اکثریت پایداری انتخاب شده است،
زیرا مجبور خواهد شــد اقدامات
نه چندان مطلوبی را انجام دهد تا
وضع مالی دولت را زیر کنترل در
بیاورد.
البته تامین هزینه های روزافزون
خدمات عمومی ،که کبکی ها می
خواهند به همانگونه ادامه داشته
باشــد ،کار آســانی نخواهد بود.
همچنین است وضع رو به خرابی
هرچه بیشتر ســاخت و سازها و
تاسیســات عمومی ،در حالی که
سعی می شــود سقف مالیات ها
حفظ شــود و از رشد بدهی های
استان هم جلوگیری گردد.
اگر قرار باشــد این قبیل اقدامات
عملی شــود ،احتماال راهی وجود
نخواهد داشــت بجز آنکه هزینه
واقعی خدمات عمومــی با آنچه
مصــرف کنندگان مــی پردازند
تطبیق داده شود.
این بدان معنــا خواهد بود که در
کنار اقداماتدیگر سیستم انتخاب
پل های عبوری و عوارض جاده ها
دوباره برقرار گردد ،همچنان که در
مناطق همسایگی عمل می شود.
کبک آنقدرها ثروتمند نیست که از
عهده هزینه ماشین سواری مجانی
برآید.
قرائن و شواهدی که دولت کوئیار
از خــود نشــان داده حاکی از آن
است که گویا می خواهند از طریق
قطع یا تقلیل هزینه ها و همچنین
با افزایشدرآمدهای مالیاتی توسط
محرک های اقتصادی ،تا سال -16
 2015بودجه را بــه حال تعادل
برگردانند.
افزایــش نرخ مالیات هــا در کار
نخواهد بود.
دولــت کوئیــار هم اعــام کرده
اســت که بهای فعلی خدمات و
حق الزحمه هائی هم که مصرف
کننــدگان می پردازنــد افزایش
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Maria Cottone

Immigration Consultant of Canada
)Regulatory Council (ICCRC
Register with the
Government of Quebec
Consultations,
Invitation Letters,
Renewal of P.R Cards,
Renewal of Temporary
& Resident Visa
Citizenship Applications

Immigrate to
Canada
Federal, Quebec
Or the Provincial
Nominee Programs
Including: Investor,
Spousal or Parental
Sponsorships, Skilled
Workers, Canadian or
Quebec Experience
Class Program.
---------------with appointment
only

www.mariacottone.com

لیست جدید مهاجرت متخصصین فدرال با ۵۰
و نواسکواشیا با  ۴۳شغل اعالم شد
این فرصت بی نظیری برای اکثر مشاغل است؟
عزیزان شما می توانند لیست این مشاغل را در وبسایت ما مشاهده کنند
و با خط رایگان از ایران جهت ارزیابی خویش با ما تماس بگیرند

تماس با خط مستقیم و رایگان از ایران به مونترال با کامی منفرد مدیر امور ایرانیان
از تهران بدون پیش شماره و از شهرستان با پیش شماره ( ) ۰۲۱
 ) ۰۲۱ ( ۹۷۱ - ۱۸۷۴داخلی ۳۷۴۷
اوقات تماس به وقت ایران :دوشنبه تا جمعه و از ساعت  ۲۱تا 24

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

ترافیک ،آلودگیهوا؛
«تراژدی منابع عمومی»
ترافیکسنگینتهرانیکیازدالیل
آلودگی محیط زیســت پایتخت
ایران است .یک پژوهشگر حملو
نقل در دانشگاه کرنل نیویورک در
این زمینه نظر میدهد.
ترافیک؛ معلول استفاده رایگان
جادهها

ترافیــک کلمــهای اســت کــه
سالهاســت بالفاصله بعد از نام
پایتخــت ایران میآیــد .ترافیک
سنگین تهران که در آلودگی هوا
هم سهم زیادی دارد.
موضوعی که به گفته رئیس کمیته
محیط زیســت و خدمات شهری
شــورای شــهر تهران ،در رأس
مشکالت پایتخت ایران قرار گرفته
است.
یکی از اعضای کمیسیون عمران و
حمل و نقل شورای شهر تهران هم
تاکید کرده با شرایط امروز ترافیک،
شهر تهران به  ۷۰۰کیلومتر خط
مترو نیاز دارد.

اقتصاددانها تراکــم ترافیک
تهران یکی از آلودهترین
شهرهای دنیاست .ضرر آلودگی را معلــول اســتفاده رایگان از
جادهها مــی دانند .پولی بابت
هوای تهران در سال ۸۵
خورشیدی7 ،میلیارد دالر بوده؛ این سرویس پرداخت نمیشود.
شبکه تهران گنجایش یک میلیون به طور خــاص وقتی تقاضای
استفاده از جادهها باال میرود،
ماشین را دارد؛ اما چهار میلیون استفادهکنندگان قیمت باالتری
ماشین در این شهر موجود است .را نمیپردازند .این چیزی است
که اقتصاددانها به آن «تراژدی
مسئوالن میگویند ۲۲ ،میلیون منابع عمومی» میگویند.
جابجایی با وسایل نقلیه موتوریدر او دالیل دیگری را هم ذکر میکند
تهران انجام میشود .مردم بیشتر که در تراکم ترافیک نقش مهمی
ترجیح میدهند بــا خودروهای دارند و اضافه میکند:
شخصی در ســطح شهر تهران با «جایگزین اســتفاده از اتومبیل
خیابانهایی که عریض نشدهاند و شخصیشاملشرایطوسایلحمل
گنجایش این همه تولید ماشین را و نقل عمومی ،وضعیت پیادهروها و
امکانات استفاده از دوچرخه هم از
ندارند ،رفت و آمد کنند.
دالیل به وجود آمدن ترافیک است.
ت شاخصهای
امید روحانی ،پژوهشگر در زمینه عالوه بر اینها قیم 
حملونقل در دانشــکده عمران حمل و نقل مثــل قیمت بنزین
دانشــگاه کرنل در نیویــورک از هم میتوانند نقش مهمی داشته
دالیل ریشهای شکلگیری ترافیک باشند».
میگوید:
{>> ادامه در صفحه}37 :
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امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

  قراردادها
 Contract Law
  امورخانواده
 Family Law
 Real Estate Law
 امالک و مستغالت
 Commercial Lease
  جتاری (قراردادهای ایجاری)
 Franchise Law
 فرانچایز
 Immigration Law
) Rental Board (Régie du logement
  مهاجرت
 Representation before: Québec
  دعاوی استیجاری
Court, Superior Court
  وکیل دادگاه کبک،
و دادگاه «سوپریور»

_______________
630 Sherbrooke W. Suite 800
)(Corner: University St.
Montreal, QC H3A 1E4

________________________________________________Tel.: 514-303-2977
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

Fax: 514-303-6522

www.ak-law.ca
email: info@ak-law.ca

 ۸۶ایرانی در مالزی به اعدام محکوم شدهاند
کنســول ایران در
مالزی میگوید ۸۶
نفر ایرانی محکوم
به اعــدام در این
کشور زندانی اند.
به گفته او ،از شمار
ایرانیهای منتظر
اعدام در مالزی کم
شده است.
مرتضی جــاودان،
کنســول ایران در
مالزی ،به خبرگزاری رسمی دولت
ایران گفته است که در حال حاضر
 ۲۲۱نفر ایرانی در مالزی زندانی
اند.
به گفته این مقام ایرانی" ،اغلب"
این زندانیان ،متهم به قاچاق مواد
مخدرهستند.
مالزی در سالهای اخیر قوانینش
را بــرای مبــارزه با مــواد مخدر
سختتر کرده است وداشتن بیش
از  ۵گــرم از مواد مخــدر در این
کشور ،مجازات اعدام دارد.
در سالهای گذشته گزارشهای
متعددی دربــاره محکومیتهای
زندانیان ایرانی در مالزی منتشــر
شده است.
آقای جاودان به خبرنگاران گفته
است که با افزایش سختگیری در
مرزهای هوایی ایران ،شمار ایرانیان
محکوم به قاچــاق مواد مخدر در
مالزی کاهش پیدا کرده است.
اجنمن برای 'حمایت' از ایرانیان
زندانی

در همین حال خبرگزاری رسمی
دولت ایران از آغاز فعالیت انجمنی

شمار
ایرانیان
زندانی
در خارج
۶هزار نفر
است.

برای "حمایت از ایرانیان
زندانی در مالزی" خبر
داده است.
ایرنا نوشته است که این
انجمن بــرای  ۲۶نفر از
زندانیان ایرانی محکوم به
اعدامدر مالزی ،وکیل گرفته است.
این انجمن میگوید میانگین سنی
ایرانیان زندانی در مالزی" ،حدود
 ۳۵سال" است و "بیشتر آنان در
دام باندهای قاچاق افتاده یا طعمه
شدهاند".
شمار ایرانیان ساکن مالزی حدود
 ۷۰هزار نفر تخمین زده میشود.
بین  ۱۰تا  ۱۴هزار نفر از این عده
در مراکز آموزش عالی این کشور
مشغول به تحصیل اند و شماری
نیــز به تدریس در دانشــگاهها و
فعالیتهای فرهنگــی و تجاری
مشغولهستند.
درآمد باالی فــروش مواد مخدر
در آســیای جنوب شرقی موجب
شده که شبکههای قاچاق ،برخی
از مســافران را با پرداخت هزینه
سفر و اقامت در مالزی ،به انتقال
نادانسته بســتههای مواد مخدر

تشویقکنند.
حســین عسکری
راد ،عضــو هیات
مدیره کانون وکالی
دادگستری مرکز،
پیشتر گفته بود:
"اغلب این ایرانیها
نه زبان بلد هستند
و نــه پــول وکیل
دارند .آنها امکانات
ارتباطی مناســبی
نیزدر اختیار ندارند و بعضی
از آنها به طــور خانوادگی
بازداشت میشوند".
' ۷۰۰ایرانی در صف اعدام
در غربت'

در ماههای گذشــته یــک مقام
بلندپایــه در وزارت امور خارجه
ایران اعالم کرده بــود که حدود
 ۷۰۰شــهروند ایران در خارج از
کشور با حکم اعدام روبهرو هستند.
ابراهیم رحیمپور ،معاون آســیا و
اقیانوسیه وزیر امور خارجه ایران،
گفته بود که شــمار کل ایرانیان
زندانی در خارج از مرزها ،حدود ۶
هزار نفر است.
ابتدای پاییز سال گذشته ،مالزی
مدت روادیــد گردشگری برای
ورود شــهروندان ایرانی را کاهش
داد.
از آنزمــان ایرانیانی که به مالزی
ســفر میکنند در هنگام ورود به
جای روادید گردشگری  ۹۰روزه،
روادید  ۱۴روزه دریافت میکنند.
پیش از آن هم در میانه تابستان
گذشــته ،اندونزی دریافت روادید

را برای شهروندان ایرانی دشوارتر
کرده بود.
سفیر اندونزی در تهران گفته بود
که  ۵۰۰ایرانی در اندونزی زندانی
انــد و برای  ۴۷نفر از آنان به جرم
قاچاق مواد مخــدر ،حکم اعدام

صادر شده است.
طبق گزارشها ایرانیهای زندانی
در مالزی و اندونزی ،در شــرایط
آزاردهندهای نگهداری میشوند.
وزارت امــور خارجــه ایــران از
شــهروندانش خواسته است برای

جلوگیری از این مشکالت ،قوانین
بینالمللی و مقررات محلی را در
خارج از کشور رعایت کنند.
•
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'شاید آقای الریجانی درست
میگوید ،من خیاالتی شدهام'

به دانشگاه میروند ،مصداق نقض
حقوق بشر نیست.
شاید هجده سالهها باید همانقدر
غمگین باشند که من بودم…
ولی امروز چه؟
یعنی خیال میکنم که
محمــد جــواد
آن دوستهای قدیمی،
الریجانــی ،دبیــر
پشت میلهها هستند؟
ســتاد حقوق بشر
یعنی خیال میکنم که
قوه قضاییــه ایران
بعضیهای دیگرشــان،
ده روز پیــش با رد
حکم به دســت ،منتظر
"هرگونــه تبعیض
اجرای حکم زنداناند؟
و تضییــع حقــوق
یعنــی همــ ه فامیــل،
افراد به خاطر بهایی
همــ ه دختــر خالهها و
بــودن" در ایــران،
پسرعمهها ،هم ه بچهها
اعالم کرد که افراد
و نوههــا ،پخــش و پال
به صرف بهایی بودن
نشدهاند این طرف و آن
در ایران محاکمه یا
ِ
طرفدنیا؟
میکردیم .جــوری که هر کاری
از تحصیل منع نمیشوند.
او در ادامــه گفــت" :مســئوالن میکنم نمیتوانم آن را تصور کنم .یعنی هنوز کنا ِر همایم؟ شهاب آن
هیچگاه به صــرف بهایی بودن با ولی خــب از یک طرف هم آقای سردنیا نیست؟ یعنی میتوانیم باز
پیروان این آیین برخورد نکردهاند ،الریجانی مدیر ستاد حقوق بشر با شــیوا و او یک عکس سه نفری
چراکه طبق قانون اساسی معتقدند قوه قضاییه است .کارش این است بگیریم؟
هر شــهروند ایرانــی از حقوقی که نگذارد حقی از کســی ضایع شــاید آقــای الریجانی راســت
برخوردار است و نمیتوان او را از شــود و البد درست میگوید که میگوید.
حقوق مصرحدر قانون اساسی منع آب از آب تکان نخورده و این منم شاید هیچ کس به خاطر عقیدهاش
که خیال میکنم شیوا ،خواهر پنج اعدام نشد.
کرد".
این در حالیست که در سی و پنج سال بزرگترم ،سه بار از مدرسه شاید موهای من ،به امید رفتن به
سال پس از انقالب جامعه جهانی اخراج شد .شاید آن نامهای هم که دانشگاه خاکستری نشد،
بهاییان و فعاالن حقوق اقلیت های شیوا هنوز نگه داشته و با خودش شاید ســنگ قبر پدربزرگها را
مذهبی در ایــران می گویند که به هر شــهری که میرود میبرد ،کسینشکست.
شــاید بابا بازنشســت ه آموزش و
بهاییان از تصدی مشاغل دولتی یک نام ه خیالیست.
و تحصیل در دانشــگاهها محروم نامهای که درســت روز هفدهم پرورش شــد و کمرش به خاط ِر
مهر نوشته شده و نشان میدهد ســالها رانندگی نیست که خم
بودهاند.
در زیر خاطره های تلخ شــادی که نوجوان ســیزده ساله را هنوز شده.
بیضایی را که برای صفحه ناظران سه هفته از شروع سال تحصیلی شاید مامان پوشــههای روزهای
 BBCفرستاده با هم می خوانیم .نگذشته ،فرستادهاند خانه .آن هم معلمیاش را یک روز دور نریخت
و توی آشــپزخانه مات نشــد به
به چه جرمی؟
این که وقتی سر کالس پرسیدهاند :کاشیهای باالی اجاقگاز تا شیر
شادی بیضایی
«اقلیتها دستهایشــان را باال سر برود.
(پرت استرالیا)
شــاید آقای الریجانی درســت بگیرند ».او هم دست بلند کرده و شاید من االن اینجا نیستم.
ِ
نزدیک اقیانوس هند .شاید توی
میگوید .شاید من اشتباه میکنم .با این کارش ،بدون این که بداند،
تهرانم .توی خانه .ساعت هم سه
شاید االن ســاعت االن دو صبح تبلیغ کرده.
نصفه شب نیســت .شاید یازده و
نیســت .شــاید ده و نیم شــب آقای الریجانیدرست میگوید.
است .شاید من این جا در بیست مــن خیاالتــی شــدهام که فکر نیم شب است .دریانی باز است و
کیلومتری اقیانوس هند ،در غرب میکنم آن شب پاسدارها آمدند مردم میروند خرید .شاید ما همه
استرالیا نیستم .شاید آنجا هستم توی خانهمان ،همــه چیز را زیر دور همیم .پخش و پال نشــدیم.
و رو کردنــد و کتابهــا و قــاب من مانتوام را پوشــیدهام که بروم
هنوز .توی تهران.
بیندو نیم ه فوتبال از بستنی
بســتنی فروشی ســر کوچهمان عکسهایمان را بردند .مادربزرگم برای ِ
هنوز باز اســت .دریانی هم .همه اصال هــم نمیلرزیــد و مامانم فروشی ،معجون بخرم .شاید هم
میروند خریــد میکنند و بابای دنبالشــان از این اتاق به آن اتاق توی کوچه ،آنقدر با همســایهها
نگار هم ســ ِر چهارراه برایم دست نمیرفت تا نگذارد کتابهای دعا حرف زدهام که معجونها آب شده
لی بچهها.
تــکان میدهد .کاش او درســت را ببرند.
و چکیده روی لِی ِ
ِ
حقوق بش ِر قوه قضاییه
د
ستا
رییس
خوبی
آمــوز
ش
دان
اصال
میگفت .کاش آنجا بودم .راستی شــاید
ِ
ِ
زندگیام چه شکلی میشد اگر او نبودم .عاشــق ادبیات و نوشتن .کشورم ،جوری با اعتماد حرف زده
راســت میگفت .اگر هیچ حقی ،عاشق کدکنی و صائب و امینپور .که من به خودم شــک میکنم.
زیر پا گذاشــته نمیشد و اگر من شــاید ریاضی نمیخواندم .شاید به حافظهام و به خاطرههایم .فکر
مجبور نمیشدم ساعتم را به جای فکر میکنم که معدلــم باال بود میکنم خیاالتی شــدهام .خیال
ده و نیــم شــب ،روی دو و نیم و میتوانســتم بروم دانشــگاه و میکنم که زندگــیام را کابوس
صبح تنظیم کنــم و دور از همه بنشینم ســر کالسهایی که دلم دیدهام .از آن کابوسها که هرچه
دوستهایم و خاطرههایم ،بنشینم میخواســت .کالسهایی که من داد میزنی صدایت در نمیآید و
را به شــعر نزدیکتر کنند .شاید کسی تو را نمیشنود.
این سر دنیا؟
شاید بابا و مامان ،همان سالهای خیال میکنم که دلم میخواست البد حقی پایمال نشــده .شــاید
اول انقالب ،وقتی من هنوز خیلی معلم بشوم و نشدم؛ که در هجده ما نرفتهایم .هــر کس به طرفی؛
کوچکتر از آن بودم که بفهمم چه سالگی هر شــب کابوس دیدم و به ناچار و بــدون حق انتخاب .با
هــق بیوقفه تــوی فرودگاه
اتفاقی دارد میافتد ،به جرم بهایی افسرده شدم .که موهایم ریخت و هق ِ
و شببیداریها کشــدا ِر دوری و
بودن ،از آموزش و پرورش اخراج تا مدتها از آینه بیزار شدم.
شــاید اصال ریزش مو بر اثر غصه غربت.
نمیشدند.
شــاید مامان ،بعــد از مرخصی و شب نخوابیدن ،بر اثر جا ماندن البد چراغ خانه روشــن است و از
زایمانــش که بعد از به دنیا آمدن و تماشای بقی ه همکالسیها که پنجره آشــپزخانه صدای خنده و
شدن
ِ
من گرفته بــود ،دوباره
شــادی ما از گل ِ
ضربــ ه پنالتی تیم ملی
برمیگشت ســرکار و
فوتبال ایــران میآید؛
معلمی میکرد .بابا هم
و این ،من نیســتم که
باز میرفت ساوجبالغ
تنها توی اتــاق ،جایی
که به بچههــای آنجا
شــش هزار و دویست و
درس بدهــد و بــه
کالسهایشان سرکشی قم  -ایرنا  -معاون آموزش ســازمان نهضت ســواد شصت مایل آنطرفتر،
آموزی کشــور گفت :بر اساس آمار به دست آمده از روبهروی لپتاپ ،زل زده
کند.
بابا راننده آژانس نمیشد (سرشماری  )1390در پیوند با باسوادی و بی سوادی به لبخن ِد آقای الریجانی
بغض لعنتیاش را فرو
و مامان ،نمیشــد ماد ِر کشــور ۹ ،میلیون و  ۷۰۰هزار نفــر در ایران از بی و ِ
همیشه خانهدار .حتما ســوادی رنج می برند .گفته می شود سه میلیون و میدهد…
یک جــو ِر دیگر زندگی  ۴۵۰هزار نفر از این افراد زیر  ۵۰سال سن دارند.
•
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آژانس مسافرتی

Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
ارزان
½ سفرهای تفریحی با قیمت
ا
ین
ک با
 23سال جتربه کاری! نشـــانی:
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
Senior Travel Consultant
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

مـهر پایان بر صلح
سوریه :نامزدی بشار اسد و ُ

علی افشاری
مدافعان حکومت
ســوریه با منتفی
شــدن امــکان
سقوط بشار اسد
از تداوم ریاســت
جمهــوری وی
استقبال کرده اند.
به نظر میرســد
بشار اسد مشکلی
برای حفظ کرسی
ریاســت جمهوری
نداشــته باشد .ســوابق گذشته
حکومت سوریه و وضعیت فعلی
آن جایی برای خوشبینی نسبت
به برگزاری انتخابات آزاد ،منصفانه
و سالم باقی نمیگذارد .همچنین
کسانی که کاندیدا شدهاند رقبای
قدرتمندینیستند.
اما تاثیر کاندیداتوری بشــار
اسد بر جنگ داخلی سوریه
چه خواهد بود؟
این تاثیر را میتوان در سه محور
بســته شــدن پرونده مذاکرات
صلــح ،تشــدید درگیریهــای
نظامی و خشــونتآمیز و افزایش
رویاروییهای جهانی و منطقهای
در سوریه ارزیابی کرد.
•
بسته شدن روزنههای تنگ مصاحله

در حالی که نشســت ژنــو  ۲با
ناکامی همراه شد ،اخضر ابراهیمی
در تالش اســت که نشســت ژنو
 ۳برای تحرک بخشیدن به روند
متوقف شــده گفتگو هــا برگزار
گردد .اما کاندیدا شــدن و تداوم
ریاست جمهوری بشار اسد پنجره
گفتگوهــا را میبندد .تنها عاملی
که باعث میشد مخالفان با حضور
پشــت میز مذاکره موافقت کنند
امید به تشکیلدولت انتقالی بدون
اسد بود.
توجه به این واقعیت است که باعث
شد هم بانکی مون و هم ابراهیمی
نسبت به غیرسازنده بودن برگزاری
انتخابات به شکل اعالمشده هشدار
دهند .نامزد شــدن اسد به نوعی
تیر خالص را بــه کالبد بیرمق
مذاکرات برای تشکیل نشست ژنو
 ۳زد .در این شرایط دیگر امیدی
برای مصالحه دو طرف نزاع وجود
ندارد.
•
تشدید جنگ داخلی

تداوم حکمرانی اســد و وضعیت
موجــود در ســوریه راهــی جر
مقابله نظامی پیشــروی مخالفان
نمیگذارد .البته بخش محافظهکار
و متمایل به حکومت ســوریه که

دیگرگروههایافراطی
بر شمار فعالیتهای
انتحاری و تروریستی
بیافزایند.
•
گسترشدرگیریهای
جهانی و منطقهای

برخورد براندازانه نســبت به بشار
اسد ندارد از این رویکرد مستنثی
اســت .ریاســت جمهوری اسد و
پذیرش مشــروعیت آن توســط
گروههای محافظهکار فوق میتواند
امکانات محدودی را در اختیار آنها
قــرار دهد .امــا در عین حال این
امکان نیز وجود دارد که حکومت
ســوریه بعد از رفــع خطر بر این
گروهها نیز سخت بگیرد و فضای
فعالیت را بر آنها مسدود سازد.
در عین حال مخالفان مسلح برای
تشــدید جنگ و فشــار بر دولت
سوریه دچار مضیقهها و تنگناهای
جــدی هســتند .شــکاف بین
اسالمگرایان افراطی و بخشهای
معتدل پیکارجــو و درگیریهای
داخلی خونین بین اســامگرایان
توان آنها را تحلیل برده است.
از ســوی دیگــر ارتش ســوریه
پیشــرویهای قابل مالحظهای
در مرکز و نقاط مــرزی با لبنان
داشته است .افزایش فعالیتهای
نظامی حزبالله لبنان و همچنین
نقش آفرینی جمهوری اسالمی و
بازسازی روحیه حکومت سوریهدر
این اتفاق نقش مهمی ایفا کردهاند.
در حال حاضر امکان سقوط شهر
حمص کــه نقطه عزیمت انقالب
ســوریه بود باال است .مخالفان در
حلب نیز زیر فشــار شدید ارتش
سوریه هســتند .در این وضعیت
امکان پیشــروی ارتش سوریه به
شــرق و جنوب این کشور وجود
دارد .از ایــن رو بهبود وضعیت و
افزایش قدرت حکومت ســوریه
در کنترل قلمرو جغرافیایی باعث
شده حکومت جدیتر به شکست
مخالفان و عدم اعطای امتیاز به آنها
فکر کند.
این روند باعث میشــود ســطح
درگیریهــا در در روزهای آینده
افزایــش پیــدا کــرده و تعــداد
جانباختگان با نرخ رشد بیشتری
مواجه شــود .همچنیــن انتظار
میرود بیرحمی و خشونتدولتی
از یک سو شدت بگیرد و از سوی

کاندیداتوری اســد و
همچنیــن رویارویی
خصومتبــار فزاینده
بین روســیه و غرب
باعــث میشــود تــا
بازیگران جهانی آهنگ تقابل در
ســوریه را افزایش دهند .مقامات
دولت آمریکا از عدم اجرای کامل
تعهــدات دولت ســوریه در خلع
سالح شیمیایی شکایتدارند.
اســتفاده از گاز کلــر در برخی از
مناطق سوریه نیز فضا را ملتهب
کــرده اســت .دولت ســوریه و
مخالفــان ،هر یگ دیگــری را به
استفاده از گاز کلر در انفجار متهم
میسازند.
برخی معتقدند حتی انتقال کامل
سالحهای شیمیایی دولت سوریه
تضمینی به عدم استفاده از از این
سالحهای کشتار جمعی نیست.
اســتفاده چند باره از گاز کلر در
ســاحها ،خالء قرارداد روسیه و
آمریکا را آشــکار میسازد .در این
شرایط امکان اینکهدوباره نیروهای
منطقهای بکوشند توازن قوا را به
نفع خود حفظ کنند کم نیســت
و بعد از یک دوره فروکش کردن
درگیریهای خارجــی میتوان
انتظار داشت قدرتهای جهانی و
منطقهای به زور آزمائی در سوریه
بپردازند.
در مجموع کاندیداتوری بشار اسد
سرنوشت ســوریه را معطوف به
نتیجه جنگ داخلی میکند .رصد
کردن تحــوالت اخیر و معادالت
حاکم بر جهان تصــوری را قوت
میبخشد که بشار اسد میتوانددر
قدرت باقی بماند و مخالفان را از
نقاط مرکزی و استراتژیک سوریه
دور سازد.
امــا وضعیت جنگی در ســوریه
باقی مانده و حالت فرسایشی پیدا
میکند .مخالفان نیز ممکن است
با از دست دادن شهرها ،به سمت
رویاروییهای چریکی و نامتقارن
پیــش بروند .ریاســت جمهوری
دوباره اســد نســبت به گذشته
چیزی را تغییر نمیدهد اما انتظار
و تصور انتقال قدرت در سوریه را
ضعیف میسازد( .این مطلب کوتاه
شده است).
•
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ایران...

لشکر بیکاران ،پنهان در آمارهای
اقتصادی ایران

بی اعتمادی به آمارهای رســمی
در ایران ،ســابقه طوالنی دارد ،اما
در این بین ارقــام و اعداد اقتصاد
کالن ،به ویژه آمارهای کارآفرینی
یا نرخ بیکاری ،در سال های اخیر
با تردیدهای جدی روبرو بوده اند.
یکــی از دالیــل تردیــد در نرخ
بیکاری ،نحوه محاسبه آن در ایران
است .مرکز آمار ایران به تازگی نرخ
بیکاریدر سال گذشته خورشیدی
را  ۱۰.۴درصد اعالم کرده است.
بر اساس مبنای محاسبهدولت ،هر
ایرانی که یک ساعت در هفته کار
کند ،شاغل محسوب می شود.
این نحوه محاسبه طی سال های
گذشته همواره مورد انتقاد رسانه
ها و کارشناســان بوده اســت اما
مدیران اقتصادیدولت با همخوانی
مدل محاسبه خود با استانداردهای
ســازمان جهانی کار ،از آن دفاع
کرده اند.
یک اقتصاددان و استاد دانشگاه از
سوئد ،شیوه کنونی محاسبه نرخ
بیکاری در ایران را کامال ناکارآمد
و دارای اطالعات نادرست می داند.
به گفته اودر شیوهدرست محاسبه
نرخ بیــکاری از نظر علم اقتصاد،
کسی شــاغل محسوب می شود
که بتواند با کار خود گذران زندگی
کند و کار او بر تولید ناخالص ملی
کشور تاثیرداشته باشد.
درحالی که روشن است در ایران،

این اقتصــاددان امید چندانی به
تغییر چشــمگیر شــاخص های
اقتصادی در ایران در سال جاری
میالدی ندارد و حتی پیش بینی
بانــک جهانی درباره رســیدن به
رشــد  ۱.۵درصدی را به چالش
می کشــد .به گفته او در صورتی
که فرض کنیم اقتصاد ایران بتواند
تا پایان ســال  ۱۳۹۳خورشیدی
به رشــد  ۱.۵درصدی برسد ،باید
به نسبت سال گذشته نزدیک ۴
درصد رشد کرده باشد چرا که نرخ
رشد اقتصادی سال گذشته منفی
بوده است .این درحالیست که به
اعتقاد علوی ،اقتصاد ایران که در
رکــود تورمی ناشــی از تحریم و
هدفمندسازی یارانه ها به سر می
برد قادر نیست به سرعت به چنین
رشدی دست یابد.
ارزیابی بانک جهانی از اقتصاد ایران،
که  ۲۹فروردین ماه گذشته منتشر
شد ،رشد اقتصادی  ۱.۵درصدی
و تورم  ۱۵تا  ۲۰درصدی را برای
ایران در سال  ۲۰۱۵ -۲۰۱۴برابر
با  ۱۳۹۳خورشــیدی پیش بینی
کرد .این سازمان جهانی که ارزیابی
خود را بر اساس اطالعات ارائه شده
از ســوی نهادهای دولتی داخل
کشور تهیه می کند ،نرخ بیکاری را
 ۱۰.۳درصد ارزیابی کرده است اما
توضیح داده که منابع غیررسمی
نرخ بیکاری را  ۲۰درصد و یا حتی
بیشتر ارزیابی می کنند.

تولیدزباله
در تهــران
۳برابرشهرهای
بزرگ جهان
است
در حالــی که میــزان تولید زباله
توسط هر شهروند در کشورهای
توســعه یافته کمتر از ۳۵۰گرم
در روز اســت ،هر شهروند تهرانی
روزانه بیش از  ۹۰۰گرم زباله تولید
میکند.
به گفتــه رئیس ســتاد محیط
زیست و توسعه پایدار شهرداری
تهران ،تهرانیها  ۳برابر شهروندان
شهرهای بزرگ جهان زباله تولید
میکنند و این رقــم در روزهای
پایانی سال به یککیلوگرم در روز
نیز افزایش پیدا میکند.
علــی محمــد شــاعری روز ۴

دکتربهمن فصیح پور

«هر ایرانی که یک ساعت
در هفته کار کند ،شاغل
محسوب می شود!»

کسی با یکی دو ســاعت کار در
هفته نمی توانــد مخارج زندگی
خودش را تامین کند.
این استاد دانشگاه همچنین به بی
اثر بودن چند ساعت کار بر اقتصاد
ایران اشاره می کند.
او می پرســد در حالیکه بازده کار
در ایران حدود یک ساعت در هفته
اعالم شده است ،یک یا دو ساعت
کار در هفته که معیار شاغل بودن
افراد معرفی شده چه بازدهی برای
اقتصاد کشور دارد؟
به اعتقاد وی ،این شیوه محاسبه
نرخ بیکاری ،بــه یافتن اطالعات
اقتصادی ایران هیچ کمکی نمی
کند.
انتقاد دیگر این اقتصاددان به شیوه
تهیه آمار شاغالن و بیکاران است.
وی می گوید :دولت ،جوامع آماری
مختلفی را در مناطق مختلف در
نظر می گیرد و اطالعات اشتغال به نظر می رسد تصویر ارائه شده
ایــن جوامع را گردآوری می کند ،از ســوی نهادهــای حکومتی به
بعد این آمار را به کل تعمیم می سازمان های جهانی چنان مبهم و
دهد و به ارقام کل اشتغال دست غیر واقعی است که این سازمان ها
می یابد .به اعتقاد او این شیوه آمار را نیــز دچار تردید کرده و ارزیابی
گیری به اطالعات نادرستی منجر آنها را با اما و اگر همراه کرده است؛
می شــود چرا که تعداد شاغالن اما و اگرهایی که در صورت قطعی
و بیــکاران در مناطــق مختلف شدن ،تصویر واضح تری از لشگر
کشــور و در زمــان های مختلف بیکاران در ایران به دست می دهد.
متفاوت است ،بنابراین نمی شود
یک آمارگیــری کوچک را به کل
گسترشداد و نتیجه گرفت.

اردیبهشــت ،در همایــش تقدیر
از فعــاالن محیط زیســت گفت:
«ایجادآلودگیهایزیستمحیطی
بسیار در اطراف شهرهای بزرگ و
تالش و هزینه زیاد برای رفع این
آلودگیها باعث هدر رفتن منابع
کشور و شهرها میشود».
او با اشــاره به اقدامات شهرداری
تهران برای مدیریت زباله و پسماند
تصریح کرد کــه اکنون در تهران
دیگر دفــن غیربهداشــتی زباله
صورت نمیگیرد.
در همین حال ،رئیس ســازمان
حفاظت محیط زیســت کشور با
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  متخصص طب سوزنی از کانادا
  عضو سازمان نظام طب سوزنی کبک
  عضو سازمان نظام پزشکی ایران

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

با کمک طب سوزنی

(مورد تایید سازمان بهداشت جهانی)
Integrative Clinic Dr. Bita - WESTMOUNT
iLife Health Care Center – WEST ISLAND
Alfa Care Health Center - LAVAL
Centre Medical Mira - BROSSARD

_____________________
Tel : (514) 267-3454

•
•
•
•

جلسات «آشنایی با طب سنتی چینی و اصالح سبک زندگی» هر هفته رایگان برگزار می شود

بهروزباباخانی

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

نان سنگک

کیفیت عالی ،بهای مناسب

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

در قلب NDG
>> ساعات کار:

سفره شما!

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل
___________________
>> NDG:
6925 Sherbrooke W.

شیراز
Tel.: 514-894-8372

رستوران

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ساندویچ کباب و...
باکیفیتعالی

انتقاد از وضعیت مدیریت پسماند
و زباله در کشور گفت« :در تهران
متاسفانه تفکیک از مبدا هنوز یک
کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما
سیاست کلی در شهرداری نشده
است کهدر این خصوص شهرداری
تهران باید این موضوع را در دستور
کار قرار دهد».
او بــه مناســبت «هفتــه زمین
خود شــهروندان اســت ،هرچند ابتــکار همچنیــن با اشــاره به
پــاک» در گفتوگو با خبرگزاری کنیم».
دانشجویان ایران ،ایسنا ،با تاکید بر رئیس ســازمان حفاظت محیط ممکن است پیمانکارانی بادریافت «صندوق ملی محیط زیست» ،از
اینکه وضعیت مدیریت پسمانددر زیســت با مهم خواندن مشارکت پول بخواهند به شهروندان در این امکان پرداخــت وام از طریق این
کشور راضی کننده نیست ،گفت :مردم در بحث مدیریت پســماند ،خصوص کمک کنند .اما تفکیک صندوق به صنایعی ســخن گفت
«در صدد هستیم با همکاری وزارت گفت« :متاســفانه الگوی رفتاری از مبــدا ،تحویل به مراکز بازیافت که بخواهند پسماندها و زبالههای
کشور ســخت گیری بیشتری در و زندگــی مردم ما بــا دنیا هیچ و حتی تولید کود کمپوســت نیز خود را بازیافت کنند.
این خصوص انجام دهیم تا بتوانیم تناسبی ندارد ،چرا که در تمام دنیا توسط خود شهرونداندر تمامدنیا
•
این معضل را در کشــور برطرف مسئولیتمدیریتپسماندبرعهده صورت میگیرد».

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

514

485-2929
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ضروری باشد؛ اما چیزدیگری نداشتند که به
سؤال بسیار مهمی است.
این ِ
اگر خدا عیسی را رها کرد ،آیا امکان دارد ما انسان هدیه کنند .خدا خودش را هدیه کرد؛
را نیز درست در لحظهای که به او نیاز داریم ،خدا محبت را هدیه کرد.
ترک کند؟
اگر درک نکنیم که خدا به چه علت عیسی اما مشکل این است که گناه انسان را
را ترک کرد ،قطعاً تمام عمر را در ترس بسر بسوی هالکت میبرد.
خواهیم برد ،ترس از اینکه او ما را نیز تنها ادیان مختلف کوشیدهاند این مشکل را حل
کنند ،اما کاری از دستشان برنمیآید ،چون
بگذارد.
مرگ ســرانجام در انتظار همه است ،مرگ
جسم و مرگ روح .گناه حتی زمانی که زنده
«مسیح  ...در راه ما لعنت شد»
م
هستی
کشتن روح ما را آغاز میکند .مرگ
،
ِ
(غالطیان :۳.)۱۳
اگر خدا او را در بحرانیترین شرایط ترک روحانی به این معنی نیست که دیگر هرگز
ن است .او بجای من و برنخواهیمخاست.
کرد ،علت همی 
در این دنیا ،وقتی گناه میکنیم ،روز بعد از
تو ،مطرود و ملعون شد.
خواب بیدار میشویم ،بدون اینکه در ظاهر
«خوار و نزد مردمان مردود» شد
مردن روح
(اشعیا :۵۳ .)۳ما نشانهای از گناه دیده شــودِ .
نیز بیدارشــدنی را در پــی دارد ،اما این بار
اما چرا؟
نشانههای گناه بر ما خواهد بود ،نشانههایی
که نه میتوان انکار کرد و نه میتوان پنهان
مزد گناه مرگ است .لحظهای فکر کنید!
اگر خدا کســی را که در موردش شــهادت ســاخت .خجالت و ننگ ابــدی در انتظار
داده شــد که پاک و مقدس و به دور از هر آنانی اســت که در این دنیا توانستند چهره
سایۀ گناه بود ،اینچنین محکوم کرد ،چقدر پاکی از خود به مردم نمایش دهند .دانیال
بیشتر ما باید منتظر محکومیت و مجازات نبی میفرماید که از میان کســانی که در
باشیم! اگر شخصی قدوس بجای ما اینچنین روز قیامت برخواهند خاســت ،عدهای برای
مجازات شد ،چه چیزی در انتظار ما خواهد «خجالت و حقارت جاودانی» قیام خواهند
کرد (دانیال :۱۲.)۲
بود اگر قربانی نیابتی او را نپذیریم؟

«خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه
میداد» (دوم قرنتیان :۵.)۱۹
خــدا در جالل و کبریایی خود ،دســت به
ت :او
عملی زد که برای ما قابل درک نیســ 
خود را فروتن ســاخت تا در جسم انسانی،
دوســت ما انسانها گردد .او نمیخواست در
تعالیم و عقاید محدود بشود ،او میخواست
در زندگی ما حالتی واقعی بگیرد .از اینرو ،او
جسم گردید و سختی ها و مصائب زندگی
در زندگی ما ،یک مشکل جدی وجود دارد:
بشری را متحمل گشت.
یعنی گناه.
خدای در جسم ،وقتی بر روی عیسی مرد تا این مشکل من و تو را حل کند،
مســیح ،این ِ
اما خودش این مشــکل را نداشت .او کام ً
ال
صلیب عذاب میدید ،ناگهان فریادی برآورد
بدون گنــاه بود .او کام ً
ال عادل بود .اما چون
ت:
که هنوز هم در تاریخ طنینانداز اس 
یک گناهکار عذاب دید.
«الهی ،الهی ،مرا چرا ترک کردی؟»
چرا؟
چه سؤال رازآلودی!
او در طول زندگی ،همواره قدرت الهی را در
خود داشــت و فرشتگان نیز دائماً گرداگرد
او بودند .حتی در جتسیمانی ،درست شب
مصلوبشدنش ،فرشتهای آمد و او را تقویت
میبخشید .و حاال که او داشت بهعنوان یک
جنایتکار سیاسی ،چنان عذابی میدید ،به
چه علت خدا او را در آستانۀ مرگ رها کرده
بود؟

کالم خدا میفرماید« :زیرا خدا واحد است،
و در میان خدا و انسان یک متوسطی است
یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد» (اول
تیموتاؤس :۲.)۵
خدا بهخاطر هر آنچه که عیسی کرد و گفت،
ما را بســوی خود دعوت میکند .او محبت
خود را به ما عرضه میکند .بعضیها شریعت
را عرضه کردند و بعضیدیگر ،مقررات سخت
و دقیق را ،مقرراتی که البته میتواند خوب و

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

هر یکشنبه :از ساعت 4بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

Montreal

405 Marie-Anne E

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی (رایگان) -
با تلفن ما متاس بگیرید514-999-5168 :

بعضی از ما تصــور میکنند که میتوان به
نوعی مسأله گناه را در زندگی حل کرد ،مث ً
ال
با انجام کارهای خــوب در کنار گناهان ،یا
نظایر آن.
اما واقعیت غیر از این است.
اجــازه بدهیــد دو مثــال بیــاورم ،اولی از
مغربزمین ودیگری از مشرقزمین!
فرض کنید کسی در باتالقی افتاده .او تالش
میکند تا خود را نجات دهد .اما هر حرکت
او ،باعث میشود کمی بیشتر در باتالق فرو
رود ،هر بار کمی بیشتر! او به یکبار زیر باتالق
نمیرود! ذره ذره ،با هر حرکت« ،با هر تالش
خوب» ،به سرنوشت نهایی نزدیکتر میشود.
باتالق باالتر و باالتر میآید تا اینکه سر او زیر
گل فرو میرود .اگر کسی از بیرون به داد او
نرسد ،هالکتش قطعی است.
اما مثال بعدی!
میگویند پادشاهی بود که خادمین خود را
احضار نمود و پیشنهاد جالبی به آنها کرد.
گفت که نصف ُملک خود را خواهد بخشید
به هر کســی که از آن ساعت تا روز بعد ،به
فیل سفید فکر نکند .از آن لحظه به بعد ،همۀ
آنها به دو چیز فکر میکردند :نصف ُملک و
فیل سفید!

این کاری است که شیطان با ما میکند .او
فکر ما را با دو چیز مشغول میکند ،نیکی و
بــدی .او اینها را طوری در هم میآمیزد که
در همان لحظهای که میخواهید کار نیک
کنید ،بدی در مقابل شما قرار دارد .هر چقدر
میخواهیم به ُملک آسمانی برسیم ،بیشتر
به فیــل فکر میکنیم .تالش برای فراموش
کردن فیل ،عین بیاد آوردن آن است.
بلی ،دوستان عزیز ،ما به کمکی از بیرون
نیاز داریم.
ما به تنهایی نــه میتوانیم خود را از باتالق
نجات دهیم و نه از فکر کردن به فیل! کسی
از بیرون باید که به داد ما برسد .گناه ما را از
خدا یعنی از سرچشمه زندگانی جدا کرده.
اگر کابل برق قطع شــود ،مهم نیست این
قطعشدگی کم باشد یا زیاد .مهم این است
که برق کام ً
ال قطع میشــود .آنگاه سکوت
جای ارتباط ،تاریکی جای روشنایی ،و سرما
جای گرما را میگیرد .رابطه ما با خدا قطع
است ،چه عامل قطعشدگی کوچک باشد،
چه بزرگ.
مسیح ،پسر خدا ،بجای همه قربانی شد،
تاوان همــه را داد تا این رابطه مجدداً
برقرار شود.
رفتن
شما اگر در یک تصادف ،باعث از میان ِ
اتومبیل کسی شوید ،برای جبران خسارت،
اسباببازی به او نمیدهید .یا اگر کسی فرزند
کسی را بکشد ،برای جبران ،گاو یا گوسفند
به او نمیدهد.
ما بهخاطر گنــاه محکوم به مــرگ ابدی
هستیم .برای جبران ،قربانی گاو و گوسفند
فایدهای ندارد.
کسی باید بجای ما فدا شود.
این شخص مسیح بود .فقط او بدون گناه بود
و میتوانست بجای همه قربانی شود.
به همیندلیل است که ما به عیسی بهعنوان
پســر خدا نیاز داریم؛ نه فقط بهعنوان خدا،
بلکه بهعنوان انســانی کــه از وجود خدا پر
بــود .او برای اینکه ما را به حیات بازگرداند،
میبایســت جای ما را میگرفت .پسر خدا
جالل و کبریایی خود را در آسمان ترک کرد
تا ما را نیز پسران و دختران خدا سازد.
«از این جهت ،قادر اســت کــه آنانی را که
بهوسیله وی نزد خدا آیند ،نجات بینهایت
بخشد ،چون که دائماً زنده است تا شفاعت
ایشان را بکند» (عبرانیان :۷.)۲۵
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کشمکش دابلپیتزا :ماموریتیبرایانهدام...
مذاکراتبینتیجهماند!

در کریدورهای بی انتهای دادگستری همه بازنده اند!
)1

اعتراض گروهی از صاحبان فرانچایز
دابل پیتزا ،جمعه شب و شنبه  11و
 12آ وریل در برابر دفتر مرکزی این
کمپانی در خیابان شــربروک (پیوند
شماره  )1156در کامیونیتی ایرانیان
مونتریال شدیدا خبرساز شد و باخود
واکنش هــای فراوانی به دفتر پیوند
آورد.
کمپانی دابل پیتزا با بیش از  37مغازه
پیتزایی در سراســر مونتریال ،پس
از تاکسی اطلس بزرگترین و معظم
ترین شــرکتی است که شمار باالیی
از ایرانیــان را حول یــک «بیزنس»
گرد هم آورده است .از این رو حضور
اعتراضی جمع مغــازه داران در برابر
دفتر مرکــزی ،همراه با پالکاردهایی
که به «بردگی» ،و یا «دزدیده شدن»
ســفارش ها ،و غیره اشاره می کرد،
در کام بسیاری از ایرانیان ،دست کم
آنان که با ما طی دو هفته گذشته در
تماس بودند ،بسیار تلخ و زننده آمد.
بــاز در گوشــه و کنــار شــهر این
ترجیع بند قدیمــی (و بقول یکی از
خوانندگان ،سخیف) به کرات شنیده
شد که نتیجه کار با ایرانی و هموطن
بهتر از این نمی شود.
امیــر خدیــر ،نماینــده ایرانی تبار
مجلس ملی کبک ،در گفتگوی کوتاه
خود در پیوند شماره پیش ،خواسته
بود همه دوســتان درگیر ،تا آنجا که
امکاندارد ،سر میز مذاکره بنشینند و
به دور از دعواهای حقوقی تا یافتن راه
حلی تالش کنند.
ظاهرا مدیریت و ایضا جمع معترضان
به این گفته خدیر اهمیت ندادند.
مذاکرات کوتاه مدت بی نتیجه ماند؛
اردرهای بیشــتری قطع شــد و کار
به مراجع و دعواهای حقوقی بســیار
گرانقیمت و طوالنی کشید.
)2

توانم هزینه تلفنیست ها را بپردازم؟
ما هر هفته هــزاران هزار دالر حقوق
باید پرداخت کنیــم .که این حقوق
از پرداختیهای مغــازه ها تامین می
شود».
«مغازه ها موظف هســتند هر هفته
هزینه سفارشگیری مرکزی ،هزینه
تبلیغات و همچنیــن رویالتی [حق
امتیاز] را بپردازند اما این مغازه تقریبا
ده هفته اســت که هیــچ پرداختی
نداشته است».
•
چرا «رویالتی» ها  -از  %3به  5و %6
 افزایش داده شده. «ما تمــام تالشــمان را کردیم تامساله بدون ایجاد هزینه های اضافه
و بین نمایندگان صاحب مغازه های
معترض و ما حل شود اما آنها حاضر
به توافق نبودند .به دلیل هزینه های
حقوقی (دستمزد وکیلی و غیره) ما
مجبورشدیم رویالتی را افزایشدهیم.
 «این دوستان  8شعبه از  37شعبهدبل پیتزا هستند .یعنی ما با  29شعبه
به راحتی داریم کار میکنیم».
 «این دوستان االن شش هفته استکه هزینه هایی را طبق قرارداد موظف
به پرداخــت آن هســتند پرداخت
نمیکنند .با این حال من حرفی ندارم
خدمات را ادامه بدهیم ،اما خودشان
اعالم کرده اند که سفارش نمی گیرند.
البته حســاب مغازه السال جداست؛
برای اینکه آن مغازه تقریبا  10هفته
اســت که هیچ پرداختی نداشــته و
ما بعد از طــی تمام مراحل قانونی و
فرصتهای داده شده سرویس را قطع
کردیم».
 «مغازه هــای دبل پیتــزا به طورمتوســط بیش از 20هــزار خانه را
پوشش میدهند درحالی که کمپانی
رقیب برای هر 9هزار خانه یک مغازه
میزند .دیگر اینکه برخی از مغازه های
ما صفــر درصد رویالتی پرداخت می
کنند ،به ایــن خاطر که ما هر مغازه
را مستقال ارزیابی میکنیم و وقتی که
در شرائط ســخت قرار دارند ،سعی )4
می کنیم کمــک کنیم و این کمک بی گمان ادامه این تضاد ،به زیان همه
از جمله به شکل صرفنظر از دریافت اســت .هر روز و ساعتی که این نزاع
ادامه پیدا کند ،هم کمپانی مادر (به
رویالتی است».
 «ما بــا کمال میــل میخواهیم با دلیل تبلیغات ســوء) و هم صاحباندوستان به توافق برسیم .تقریبا تمام مغازها (به دلیل از دست دادن اردرها)
آنچه خواسته اند ما پذیرفته ایم به غیر عمیقا متضرر می شوند.
اینکه ،نمی توانیم قرار ده ساله بدهیم در این میان حس تلخ شکستیدیگر،
اما  5ســال قرارداد و  5سال «اپشن» در ذهن و کام آحاد جامعه ی ایرانیان
[حق انتخاب] میدهیم که روال کامال مونتریال سخت آزارنده است.
ما نیز در امتــداد صدای امیر خدیر،
عادی در بازار است.
درضمن حاضریم یک متمم قرارداد این موضوع را یادآوری می کنیم که
هم با دوستان امضا کنیم که طبق آن دوستان ،شــما همه سرنشینان یک
تسهیالت ویژه بدهیم ،مثال رویالتی قایق هســتید؛ مراقب باشید صدمه
سه درصدی و غیره .درباره تبلیغات نخورد.در چنین سناریویی همه بازنده
هم ما پذیرفته ایم که به غیر تبلیغات خواهند بود.
سراسری مثل بیلبورد و از این قبیل ،و اصرار می کنیم ،دوستان ،تا رسیدن
تبلیغــات محلی برای هــر مغازه ،با به نتیجه ای که حتی االمکان برآورندۀ
در خواســت های طرفین باشد ،میز
مشورت صاحب آن تدوین شود».
مذاکره را ترک نکنید.
)3
حیف و صد افسوس که کمپانی موفق
صبح روز پنجشــنبه یکم می ،آقای و باسابقه ای همچون دبل پیتزا ،که
داوود باهــری ،ســخنگوی صاحبان در بازار رقابت های بی امان ،با ســال
مغازه معترض دابل پیتزا ،در ارتباط ها تــاش و مبارزه ،امــروز به اینجا

(514) 299-1787

www.addhi.org
--------------------

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

بنیاد سخن آزاد

(514) 274-8117

----------

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

خورشید خانوم

کافـــه لیت

IBNG

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

www.cafelitt.ca
-----------------------

همبستگیبازرگانی

رقصایرانیبهدلیلگوناگونیفرهنگیوقدمتی
بهدرازای تاریخ بسیار رنگارنگ و غنی می باشد،
در حفظ این هنر یگانه که متاسفانهدر سرزمین
خود مورد بی مهری فراوان است بکوشیم.

مرکزفرهنگیزاگرس

Info: 514-249-4684
www.ibng.ca
------------------------

514-690-6343
------------------سازمان آموزشی مولتی ساژ

اجنمن ادبی مونتریال

خردساالن 11 :صبح  -بزرگساالن12 :

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

www.ilsmontreal.org

5347 Cote-des-Niege

اوتـــاوا

دانشنامهایرانیکا

Tel: 514-341-5194
-------------------------

کتابخانهنیما

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

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

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

Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777

8043 St-Hubert
iwamontreal@gmail.com
------------------

AIEAQ.mtl@gmail.com
---------------

تلفن)514( 626-5520 :

M E KI C

اجنمنزنانایرانیمونترال

را فراموش نکنیم!

Persian Cultural Asso.
– Capital Region

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

اجنمن ایرانیان اتاوا

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

ایرانیکاازآنهمهماست

رادیوفارسی مناشوم

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.
www.iranica.com
--------------------------

دوشنبه ها 7 :تا  9شب
CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

کتابخانهوبنیادفرهنگینیما

WWW.IBNG.CA

برگزار می کند :

شب شعر و سخنرانی
خامن منصوره اشرافی
>> شاعر -نویسند ونقاش
_______________
پاره ای از مسایل ومشکالت دامنگیر
ادبیات در ایران کنونی
_______________
شنبه  11می ساعت  7بعد از ظهر
----------------

چهارشنبه ها 8 :بامداد
صبحانه و کسبوکار در جمع دوستان...
6710 St-Jacques W.
Info: 514-249-4684

کتابخـانهنیما

آموزش طراحی و نقاشی

5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652

www.maryamtavaf.com

ـسرا
ک
با
�
Maison De Kebab

La

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ،باکیفیت عالی
>> برگزیدۀ نشریات کانادایی:
از بهترین رستوران ها
از نظر کیفت غذایی ،سرویس و بها

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

933-0-933
رسیده است ،لطمه ای جبران ناپذیر
بخورد ،و سرمایه هایی که باید به نفع
دست اندرکاران ،مغازه داران و خانواده
هایشان بکار افتد ،به چاه ویل و سیری
ناپذیر تجارتخانه های وکال ســرازیر
شود.
با آرزوی بهروزی

514

در شماره پیش ،به دلیل نزدیکی به
موعد چاپ نشریه تنها توانستیم در
یک گفتگوی خیابانی با یکی از مغازه
داران ،آقای داوود باهری (سخنگوی
جمع معترضان) گفتگویی داشــته
باشــیم ،که نقطه نظرهای جمع 14
نفره خود را بــا خوانندگان پیوند در
میان گذاشت.
دوســتان و همکاران ما در نشــریه
«هفتــه» در شــماره  291خود ،در
گزارشــی ،دیدگاه های آقای محمد
عابدی ،یکی از بنیانگــزاران و مدیر
کمپانی دابل پیتزا را بازتاب دادند.
در زیر به نقل از این گزارش ،فرازهایی
از نقطــه نظرهــای وی را با هم می
خوانیم.
•
چرا خدمــات دفتر مرکزی به بعضی
مغازه قطع شد؟
عابدی« :قطع خدمات برای این مغازه
کامال مطابق قانون صــورت گرفته.
نزدیک بــه دو ماه و نیم اســت که
پرداختی های هفتگی توسط مدیریت
ایــن مغــازه انجام نمیشــود .وقتی
پرداخت انجام نمیشود من چگونه می

با آخرین تحوالت ،طی یک گفتگوی
تلفنیگفت:
 ما معتقدیم که جامعــه ی ایرانیمونتریال خوبســت بداند که در این
خصوص چه اتفاقی دارد می افتد.
در دو هفته گذشــته ،پــس از همه
اتفاقاتی که افتاده و شما شاهد بودید،
ما هنوز با دفتر مرکزی دابل پیتزا به
هیچ نتیجه ای نرسیده ایم.
تا امروز که با شما حرف می زنم ،عالوه
بر مغازه آقای تونی در الســال که از
قبل «اردر»ی دریافت نمی کرد،
 4مغــازه دیگر هــم [ noticeتذکر]
دریافت کرده اند که باید طی 10روز،
از زمان دریافت «هشدار» باید با دابل
پیتزا همکاری کنند و با شرایط آنها
کنار بیایند؛ اما چون شــرایط آنان با
جوابگوی مشکالت ما نبود و نیست،
مانپذیرفتیم.
بــرای همیــن در پایــان آن ده روز
«نوتیــس» اُردرهای ایــن  4مغازه
هم قطع شــده ...و ما حاال آماده می
شویم هرچه زودتر به دادگاه برویم تا
بتوانیم حکم موقتی بگیریم که عجالتا
[دریافت] اردرها دوباره برقرار شود.
و در مرحله بعدی ،برای دادگاه اصلی
وقت بگیریم که در آن دادگاه تکلیف
نهایی همه مشخص بشود؛ و حق به
حق دار برسد.
 ...یــک موضوع دیگر هم که فکر می
کنم خیلی مهم اســت که مدیریت
دابل پیتزادر گفتگویی با نشریه هفته
مدعی شده که بسیاری شرایط مذاکره
را می پذیرند و با خیلی از خواســته
های ما حاضرند کنار بیایند.
مندرحال حاضر ،بخاطر برخی مسائل
حقوقی نمی توانم اســناد و مدارکی
به شما نشان بدهم؛ اما هم اکنون ما
شواهدی در اختیار داریم که ثابت می
کند اینها زیر بسیاری از این قول ها
می زنند و در عمل چیزهای دیگری
به ما تحمیل می شــود .در فرصت
های آینده در مورد جزئیات اینها اگر
خواستید می توانیم صحبت کنیم*.

از ساعت  12/30تا 15/30
)2900 Lake (DDO

16

______________
* خواسته هایی که از سوی معترضان
ذکر شده عبارتند از:
 قرارداد  10ساله -قابل انتقال بودنقرارداد به خریدار احتمالی  -محدوده
و مرزهای فروش هر مغازه مشخص
شود -تبلیغاتدر هماهنگی با صاحب

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

مغازه ها انجام شــود -قیمت اجناس
خریداری شده از دفتر مرکزی کاهش
پیدا کنــد  -رویالتی به ســه درصد
کاهش یابد) .
•
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مهد کودک خصوصی

اوکازیوناستثنایی
درقلب شهر بروسارد
جنب یک کلینک مدیکال

امکان ایجاد یک مهد کودک خصوصی
• با ظرفیت  74کودک و بیشتر
• آماده برای ساخت

• متامی جوانب کار مطالعه و بررسی شده است.
• نقشه آرشیتکت و جواز شهرداری آماده است.
• امکان خرید کل ساختمان نیز وجود دارد.

__________________

برای دریافت اطالعات و جزئیات بیشتر
لطفا با شماره تلفن زیر متاس بگیرید:

514-999-5168

ازمیان نامه ها:

پس از استقبال بی نظیر شما در اجرای پیشین

اعتبار جامعه ایرانی را فدای سود و تجــارت نکنید!

یوسفی در چاه و این کنعانیان  /بر سر بازار سودند و زیان !
مشاهده و بررسی است:
ناصرمنصوری کامل میکند ،موارد استثنا در این  -عدم پایبندی به قوانین اقتصادی و
از خصوصیات جوامع مهاجرپذیر ،شناخت کلی تاثیرگذار نیست ،ولی تجاری  -راه هایی برای فرار مالیاتی
حضور کامیونیتی های رنگارنگ هر حرکت غالب ،چهره دیگری از  -عدم تعهد به حقــوق و مزایای
(اجتماع انســان های همزبان با کامیونیتی جدید به ارمغان میاورد .نیروهای انسانی  -ارائه محصوالت
بــی کیفیــت یــا محصوالتی با
آداب و رسوم و فرهنگ مشترک از
یک جغرافیا) از سراسر جهان می با این مقدمه طوالنی قصد اشاره تاریــخ نزدیک بــه انقضا و حذف
به نکاتی را داشتم .حضور ایرانیان تاریخ  -تولیداتی بــا مواد انقضاء
باشد.
در کالن شهرهای مونترال و تورنتو در مراکز تحصیلی و دانشگاهی در -عدم رعایت بهداشت در تولید و
در کانادا یا شــهرهایی در امریکا ،مونترال چشــمگیر بوده و حضور عرضه مــواد غذایی که درمواردی
اســترالیا یا بعضی از کشورهای در مراکــز کاریابی ،کوشــایی و پس ازطرح این مشــکالت ،پاسخ
اروپایی ،ســهم ایرانیان از این نوع جدیت آنان را به نمایش میگذارد ،مدیریت چنین بوده :اگر اکسپایر
جوامع درســالهای اخیر افزایش همچنین شخصیت های علمی ،است نخرید! یا در موردی چنین
یافته و به مرور زمان جامعه شناخته فرهنگی وهنری؛ همه بیانگر وجه بیان گردید :بروید شکایت کنید! ما
تری از قبل محســوب میگردند ،بارز فرهنگ و شــخصیت ایران و مبلغ هنگفتی مالیات و پول وکیل
میدهیم بــرای چنین روزهایی!یا
اینکه مهاجران بــا چه دیدگاهی ایرانی ست.
تصمیم به مهاجــرت گرفته اند و اما در تجــارت ،حضور ایرانیان به انعکاس خبری تخلفات پزشکیدر
شناخت آنان نســبت به جامعه شکلی عمده مشهود نیست ،و در شبکه تلویزیونیدر باره کلینیک و
جدید و قوانین و جمیعت بومی و این موارد اندک ،مشــکالتی قابل پزشک ایرانی! یا انعکاس خبری در
پیوند در باره مدیریت
مهاجرین دیگر تا چه
یک برند خاص ایرانی
حد بوده ،بحثی
قابل ازمیان نامه ها:
و مشکالت سهامداران
تامل است؛ ولی نکته
حائــز اهمیت نگرش آقای رحیمیان عزیز با ســام بارها از من بخاطر شغلم با مدیریــت! و ...همه
کلی دیگــران به این می پرســند چگونه می توانیم به یک آژانس مسافرتی مواردی از این دســت
اجتماع رو به گسترش اطمینان کنیم ،بخصوص هموطنانی که از راه دور ،مثال هشــداری به سرمایه
و کمتر شناخته شده در مونتریــال ،از تورونتو و یــا ونکوور بلیت خود را می گذاران جدید و قدیم
خرند.
است!
می باشد.
کار ،تحصیل ،تجارت یکی از راه های مطمئن و خوب و بسیار ساده رجوع به اعتبار جامعــه ایرانی
از عمده موارد حضور این وبسایت است:
را بــا ســود و تجارت
افسارگسیختهمعاوضه
و معرفــی همــه این
نکنید.
جمعیت هاســت و نام آژانس مربوطه را وارد کنید ،کلیه اطالعات ،از جمله
درکنار آن بزرگداشت تاریخچه و قانونی بودن و غیره را دریافت خواهید کرد.
هــای فرهنگــی و با سپاس از شما .ارادتمند م .پ.
هنری این شناخت را

http://www.tico.ca/

برای
دومین بار
در مونتریال:

سالن FC SMITHدانشگاه کنکوردیا (الیوال )

شنبه  21ماه جون 2014
جزئیات در شماره آینده
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صرافیخضر
انتقـال ارز

به مدیریت یحیی هاشمی پور
انتقال فوری ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز
 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده برای شرکت ها و موسسات جتاری

قب
تصمیم
 23سال سابقه خالصاهن ما بی ردیغ رد خدمت شماست ؛ ل از ره ی با ما مشورت کنید.
1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
GUY

Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

در کمتر ار  24ساعت
(حتی پس از ساعات اداری)
  نقل و انتقال سریع ارز

به اقصی نقاط جهان
  تضمین بهترین نرخ روز

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

با بیش از  30سال پیشینه
در ارائه خدمات ارزی

بهمدیریت:
بیژن احمدی

ساعات کار :همه روزه 10 :تا 19
____________________________________
)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc
GUY

Cell.: 514-944-3279

|

E
X
C
H
A
N
G
E

Tel.: 514-937-5192
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پاتوقعموجمال
یونایتد،منایندهرمسی

قطر ایرالینز

انواع ساندویچ های
تنوری ،آبگوشت تنوری
نان داغ کباب چاق!
انواع غذاهای ایرانی
برای ذائقه ایرانی
نوشابه های الکلی
و غیر الکلی

اوکازیون رقابت ناپذیر سفر به ایران
از مونتریال به
 تهران  مشهد شیراز

unitedtours@bellnet.ca

با منوی جدید
با قیمت های عالی
در محیطی گرم،
زیبا و پرنشاط

1620 Sherbrooke O,
)(Corner : GUY
Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866
سالن آرایش وزیبایی شهرزاد

SHAHRZAD BEAUTY SALON
سالن ویژه برای خانم های با حجاب

نسرینعینالهی
مایکل برمن:
مشاوران امالک
درخدمت جامعه
ایرانیانمونتریال

صرافی  5ستاره
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید

5Star I.P.M. Inc.
>> با بهترین نرخ و هزینه <<

		

مشاورین امالک :مسکونی و جتاری
 بابیش از  10سال سابقه  ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن با بهترین نرخ

 کارمزد ویژه
فروشندگان%
برای

)(certain conditions apply

Microdermabrasion

2

2178 Ste-Catherine W.

Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221

facebook.com/paivand.montreal
به ما بپیوندید!

UNISEX
6963 Sherbrooke W. Montreal, QC. H4B 1R1
اسپشیالچهارشنبهها 514-489-6901

• کوپ
• رنگ • مش
• هایالیت و فر
• براشینگ • بند و
ابرو • اپیالسیون
• شینیون • مانیکور
میکاپ عروس
•پدیکور • الکترولیز
• فیشال• جوان سازی
پوست با کریستال

افسانه و افسون انصاری

Afsoon Ansari: 514-862-2925
Afsaneh Ansari: 514-236-1121
Real Estate Brokers: ProprioDirect Inc.
200, 3899 Aut. des Laurentides,
Laval, Qc, H7L 3H7

equipe.ansari@gmail.com
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کلینیکدندانپزشکیآریا
در مرکز شهر

جراح دندانپزشک

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.

Clinique Medicale Alphamedic

دکتر ریموند رضایی
Centre-Ville

 اورژانس:پزشک خانواده
 پزشک خانواده

دکتر مهری حیدری

بدون وقت قبلی
Family Physician

Dr. Mehri Heidari D.M.D.

(Without Appointment)

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
 گذاشتندندانهای 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

قبول کلیه
بیمه های مدیکال
و بیمه های دانشجوئی

www.clinique-arya.com

NOTAIRE-NOTARY
وحید خلجی

محضردار و مشاورحقوقی
:خدمات ما شامل

 وام،خرید و فروش: امالک
 خرید و فروش شرکت ها
 اجاره امالک تجاری
 ثبت شرکت ها
 تهیه وصیت نامه
 تهیه دعوت نامه برای ویزا
 تهیه وکالت نامه ها
 تاییدامضا
و بسیاری دیگر
________________
VAHID KHALAJI
Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney

5057 Av. Victoria
Montréal, QC H3W 2N2
khalajiva@gmail.com

Tel.: 514-439-1444
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Dr. Raymond Rezaie

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک
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 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

  
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:

روز7
هفته

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

:پزشکان متخصص

گوش و حلق،روانپزشک،جراح ارتوپدی
متخصص، جراح عمومی، قلب،و بینی
،انکولوژیست،جهازهاضمه،زنان
،جراح کلیه و مجاری ادرار
...بیماری های عفونی و
Dr. Faramarz Dehnade
 ONCOLOGIE:
Dr. George Wakil
 ORL:
Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE:
Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Théodore Kass
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow
 MALADIES INFECTIEUSES
Dr. A.-F. Doss

:پزشکان خانواده

Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. NAVEEN GARG
Dr. VAN TINH DUONG
Dr. DAVID PATTERSON
Dr. ZIAD SUBAI
Dr.
FARIDA TURQUI
__________________
 PSYCHOLOGUE:
Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER:
Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE:
Dr. Ata Ansari
 NUTRITRITIONISTE:
Ayla Coussa
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514) 733-4683
(5589 CDN#2, H3T 1Y8)

Tel.: (514) 933-8383
1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia
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آژانسمسافرتی

آموزشگاهحرفهایرانندگیکامیون«دیان»
Professional
Truck Driving
School

T.A.M Travel

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

   بیش از  17سال سابقه

در امور ویژۀ مسافرتی
در خدمت جامعۀ
ایرانی مونتریال
   پرواز به شهرهای

تهران ،مشهد ،شیراز
(به قیمت رقابت ناپذیر)
   تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزهای ویژه ،هتل ،اتومبیل و...

و بسیاری دیگر

Mary Sadoughi
- 17 years experience
- Special Travel Services for Iranian
Travel services:
- Flight with all major Airlines
to any where including Tehran,
Mashhad, Shiraz
)(wholesale price
- Vacation packages:
Europe, Caribbean, etc.
- Travel Insurance,
- Special Cruises, Hotel, Car
- Special tour to major city in Iran
___________________
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

بهترین موقعیت شغلى براى مهاجران
• Truck Training and
GPS Tracking System
Trucking Course: A
Future Reference for a
High Paying Job

• Computerized Theory / Practice
• Log Books
• Border Crossing
• Defensive Driving
• Dangerous Goods
• Accident Prevention
• Air Brake Adjustment
• Air Brake Endorsement
• Commercial Drivers License
• Cargo Securement
• Team Driving

درآمد ساالنه تا
 90هزار دالر

• Truck Training: Preparation
for a New Career
Truck Training: A Preparation
for Truck Driving Career

5253 DECARIE SUITE # 204

• The Importance of Truck
Training for Drivers

Tel.: 514-482-9494
Cell: 514-953-8013
Toll free: 1-844-482-9494

دوره آموزشى ویژه
براى flatbed

با ضمانت عالی با قیمت های ویژه و رقابت ناپذیر

فیله،
چنجه ،جوجه کباب
بی است
خوان و بااستخوان،
کوبیده
مرغ و گوشت ،انواع
استیک  angesو...

%

0

با نرخ
و ختفیف ویژه

با نرخ 1.9%
و ختفیف ویژه

 Í Íانواع دوغ:چوپان ،مشکی،
آبعلی ،اروند ،گیلکی ،ترکمن،
 Í Íدوغ پگاه و حافظ (از ایران)
Í Íشربت البالو
 Í Íمربای بهارنارجن و شقاقل
Í Íکباب کوبیده مخصوص
 Í Íفیله مینیون ،جوجه کباب
Í Íدل و جگر گوسفند

با سفارش قبلی

Í Íاستیک ،دل قلوه و جگر و...

با مشاور مجرب خود رحمت متاس بگیرید

اجنا
س
م
تن
و
ع
و
ت
ا
ز
ه
ا
ز
ای
ران رسید
فتی تازه
ضا

خرمای م

انـــواع
برجن ،حبوبات،
ادویه جات و ...
از ایران رسید

شیالماه:
اسپ
ی

چهگوسفند
ی
ماه ند و کبک
نیوزیل

ما به ف
کر سالمتی شما هستیم؛
شماچطور؟!

مرغ

ارگانیک
ویزا و
مسترکارت
پذیرفتهمی
شود

ذبح اسالمی :حـــــالل

م
اهیسفی
د
م
د
ی
ت
ر
انه،
همچون
م
ا
ه
ی
س
فید
شمال ایر
ان رسید
نو
شیدنی
«ا
از ا ستاک»
یرا
ن رسید
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شرکت حمل و نقل بین املللی

مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

LOADEX TRANSPORT INC

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد
ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان

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

سرویس کامل حمل برای واردات و صادرات کاالها

Fax.:514-685-3168

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

مسعودهاشمی

مهندس راه و ساختمان
از پلی تکنیک تهران
با  28سال سابقه
در سرمایه گذاری
و ساخت مسکن

Immo-Plus
خامنها
رای
ب آقایان
و

MASOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8
Tel.: 514.933-1221
Fax.: 514.933-1251

در خدمت هموطنان گرامی
با متدها و مدهای کوپ و مش روز
 فر و صاف کردن دائمی با بهترین محصول طبیعی
در دنیا کنترل کنندۀ حجم مو
ویژه
مکان
و برطرف کننده خشکی و وز مو
>
های
 شینیون ،رنگ ،سشوار
> خامن
برای
)
عروس
(گریمور
 میکاپ آرتیست
جاب
باح
 پاکسازی پوست  اپیالسیون
مانیکور  پدیکور  بند و ابرو

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567

تاتوی صورت و بدن :برای خامن ها و آقایان توسط کارشناس هنر
Salon EVE
5393 Cote-Ste-Luc Montreal, QC, H3X 2C3

اتواولتیماکس

Tel.: (514) 481-6765 www.eveandm.com

6050 St-Jacques O.
Montreal, Qc, H4A2G4
Sans Frais: 866-946-4399

Tel. 514-487-0009

بزرگترینومجهزتریننمایشگاهاتومبیل

در غرب مونتریال با مدیریت حمید پازوکی مهر

اتومبیل نو و اوکازیون  :با  20سال سابقه

طسهل
اقسا 2nd
&
chan 3rd
cred ce
it
بیش از  80اتومبیل هر هفته
تسهیالتعالی درپرداختماهانه
ویژه هموطنانگرامی

info@loadextransport.com

بدون
پیش
قسط

t,
s
e
g
g
Bi
e
! The Best,Th
The erhouse
Pow

Fax. 514-482-0034
www.autoultimax.com
info@autoultimax.com

>> $0 Cash Down.
Toyota camry 2011 90000km ................................................................................................. $103 biweekly
Toyota coralla 2010 auto/ac 75000km ..................................................................... $79 biweekly
BMW X5 2011 diesel 7 passenger 90000km ...........................................................$259 biweekly
BMW X6 2011 NAV FULL WARRANTY 64000KM ......................................$318 biweekly
MERCEDES BENZ ML350 2011 90000KM NAV FULL JAM ............$243 biweekly
BMW X1 2012 52000KM FULL WARRANTY .....................................................$187 biweekly
NISSAN ROUGE 2011 38000KM WARRANTY .................................................$110 biweekly
BMW X3 90000KM 2010 PAN SUN ROOF .......................................................... $151 biweekly

ارزان ترین و بهترین اتومبیل های اوکازیون

توجه توجه :اتومبیل نو خود را از ما بخرید ارزان تر از  >> :Original Dealerگارانتی!

BMW
Mercedes
Benz
Toyota
Subaru
Acura
Honda,
Hyundai
....
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مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکونی
و جتاری با کمترین بهره با بهای اجاره،
صاحب خانه دخلواه خود شوید!
تهیه وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
تهیهواممسکنبرایایرانیانغیرمهاجردرکانادا
 Non residentsبا کمترین پیش پرداخت

هدیه  1000دالری برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

نادرخاکسار

3675 DES SOURCES، SUITE 109
D.D.O., QC H9B 2T7

Tel.: 514-683-8686
nader.khaksar@gmail.com

Cell.: 514-969-2492
2005 downtown
best view
2 bedrooms
$385000

اوکازیون عـالی
برای زندگی و یا
سرمایهگذاری

2004 construction
ile des soeurs
$279000
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سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

برترین و
م
ر
غ
و
ب
ت
ر
ین
سنگ های
گ
ر
ا
ن
ی
ت
،
کوارتز
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
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 -----ایران :اقتصاد ،سیــاست ،فرهنگ ------

اینجــاشرافتمندانه
زیستن دشوار است!

زمينه های رفتارهای معيشتی مردم ايران :بی ثباتی ،فساد و ...
مجیدمحمدی

دو رخــداد قابل توجــه در دهه
پايانی فروردين  ۱۳۹۳در فضای
معيشــتی مردم ايران يعنی ثبت
نام بيــش از  ۹۵درصــد از مردم
بــرای دريافت يارانه هــا (الف ۲
ارديبهشت  )۱۳۹۳يا انصراف تنها
 ۲.۴ميليون نفر از يارانه ها (ايسنا،
 ۳ارديبهشــت  )۱۳۹۳که قاعدتا
بايد به نيازمنــدان تعلق بگيرد و
باال رفتــن  ۱۱۰درصدی فروش
بنزيندر جايگاههای فروش تهران
(ايلنا ۱ ،ارديبهشت ۱۳۹۳؛ ميزان
افزايش فــروش بنزين در جايگاه
های شهرستانها اعالم نشده است)
قبل از اعالم قيمــت و باال رفتن
قيمت آن می توانند نقاط شروع
خوبی برای تاملدر رفتار معيشتی
مردم ايــران باالخص در تعامل با
دولت باشند.
اين دو نمونه از اين جهت اهميت
دارند که بخــش قابل توجهی از
مردم در آنها درگير بوده اند.
شــهروندان ايرانی مــی دانند که
امکان نــدارد  ۹۵درصــد مردم
ايران به يارانه نياز داشته باشند و
آمارهای کارشناسان و مراکزدولتی
حاکی از وجــود  ۷۰درصد مردم
نيازمند يا زير خط فقر نســبی و
حدود  ۱۵ميليون نفر زير خط فقر
مطلق اســت (که اين رقم دوم در
واقع بخشی از رقم هفتاد درصدی
ذکر شــده است) .همچنين همه
می دانند  ۵۰تا صد ليتر بنزين با
تفاوت قيمت  ۳۰۰تا  ۳۵۰تومانی
(حدود پانزده تا سی هزار تومان)
ارزش ايســتادن در صــف های
چند کيلومتری ،درگير شدن در
صف با ديگران يــا ذخيره کردن
بنزين در خانه (با خطرات جدی
آتش ســوزی) را ندارد و دردی از
خانوادهای دوا نمی کند (از پيش
اعالم شده بود که بنزين سهميه
ای  ۴۰۰تومانــی در کارت های
مردم حذف نمی شود).
بــا اين حــال چــرا چنين
رفتارهايی از مردم ايران سر
می زند؟
تبيني های فردی و اخالقی کار
منی کند

برخی برای پاسخ به اين سوال به
خصوصيات اخالقی و شخصی افراد
(مثل حرص و طمع و عدم رعايت
ديگران) اشاره می کنند اما همه ی
افراد بشر حرص و طمع دارند.
با اين حال ،اکثر مــردم در نقاط
ديگر دنيا به اين شکل رفتار نمی
کنند .در ديگر نقاط ديگر دنيا نيز
افرادی هستند که حقوق ديگران
را رعايــت نمی کنند اما اين افراد
نمی توانند فضا را بهدست خويش
بگيرند .بنابراين پاســخ را بايد در
عوامل ديگر ساختاری و محيطی
جست.
يافتن مبانی رفتار معيشتی مردم
ايران کاری است بسيار دشوار که
بدون تحقيقات بلند مدت و متعدد
ممکن نيست .نظر سنجی مراکز
مستقل (کهدر ايران امکان فعاليت
ندارند) می تواند پنجره هايی برای
ديدن اين مبانی برای ما بگشايد .اما
آنچه اکنون می توانيم با مشاهدات

محــدود و اطالعــات پراکنده و
روندهای جاری بدان اشاره کنيم
زمينه های اين رفتارهاست.
چهار زمينه حداقل در  ۳۵ســال
گذشــته در حــوزه رفتارهــای
معيشتی مردم موثر بوده اند:
•
احساس بی ثباتی

اکثريــت مــردم يــک جامعــه
(گروههای فرصت طلب و جنجال
برانگيزدر اقليت هستند)در شرايط
ثبات رفتارهای معقولیدر حوزه ی
اقتصاد و معيشت از خود بروز می
دهند به اين معنا که برای چند روز
يا چند هفته (بســته به نوع کاال)
مواد مورد نياز خود را ذخيره می
کنند (تا حدی که خراب و فاسد
نشوند) ،درصدی از درآمد خود را
پس انداز می کننــد ،درصدی از
درآمد خود را به ديگران (به شکل
هديــه يا صدقــه) اختصاص می
دهند و خط قرمزهايی برای خود
دارند :مثل برنداشتن از آنچه برای
فقرا اختصاص يافته ،عدم آسيب به
اموال عمومی و رعايت حق مالکيت
ديگران.
اما وقتی شرايط بی ثبات می شود
(بــر اثر جنگ يا قحطی يا باليای
طبيعی) بســياری از اين رفتارها
رنگ می بازنــد و افراد برای بقای
خود و خانواده شــان به هرگونه
اقدامی ممکن است دست زنند.
در اين شــرايط نيز اکثريت افراد
در صورت عــدم مواجهه با مرگ
به چپاول اموال ديگران اقدام نمی
کنند يا نان را از دســت فقرا نمی
ربايند.
رفتارهايی که گاه و بيگاه از مردم
ايران ســر می زند مثل برداشتن
ســيب زمينی مجانی از خيابان
توسط افراد مرفه ،ايستادن در برابر
غرفه های سانديس و کيک مجانی
در راهپيمايي ها و مراسم حکومتی
از سوی افرادی که از منابع بخش
عمومی برخوردارند ،يا حتی گرفتن
غــذای مجانی در حج (توســط
حجاجی که شــرط رفتن آنها به
حج اســتطاعت مالی بوده) نشان
می دهد که بخشــهايی از جامعه
هنوز بعد از  ۲۵ســال که از پايان
جنگ می گذرد (و در دوران جنگ
نيز کشور هيچ گاه دچار قحطی و
کمبود مواد غذايی نشد) هنوز خود
را در شرايط بی ثباتی احساس می
کنند.
ذهنيت حکومتدر تمسکدائمی
به نظريه توطئه و تبليغات رسانه
هــای دولتی در اغــراق در نقش
دشمنان يا احساس عدم امنيت در
حفظ اموال به دست امده از طرق
نامشروع در اقشــار تازه به دوران
رسيده نمی تواننددر اين زمينه بی
تاثير بوده باشند.
از سوی ديگر نوع تصميم گيريها و
سياستگذاريهای حکومت بيانگر و
انتقال دهنده اين بی ثباتی است.
نه تنها سياســت و فرهنگ بلکه
سياســت های اقتصادی در ايران
ثبات نداشــته اند .وقتی مردم هر
ساله انتظار بيش از  ۴۰درصد تورم
را بکشند طبعا رفتارهای شرايط
بی ثباتی را از خود بروز می دهند.

دشواری شرافتمند بودن

در  ۳۵ســال گذشته شرايطی در
کشور حاکم شده که شرافتمند و با
کرامت زيستن بسياردشوار و حتی
در مناطق و دوره ها و شــرايطی
غيرممکن شده است.
در اين وضعيتديگر افراد بر اساس
موازين عقالنــی و اخالقی عمل
نمی کنند و صرفا بر اساس غريزه
بقا تصميم می گيرند و تصميمات
خود را بــه اجرا می گذارند .حتی
ديندار بودن (به هر تفســيری از
دين) در اين شرايط بسيار دشوار
اســت چون اديــان باالخره خط
قرمزهايی بــرای افراد تعريف می
کنند .اين خط قرمزها ممکن است
مقبول همه نباشند يا افراد تصورات
متفاوتی نسبت به آنهاداشته باشند
اما به صفر نمی رسند.
جامعــه ای که شــهروندانش به
شــرافتمند نبودن باالجبار عادت
کنند طبعا به سيگنال های مرتبط
با خير و رفاه عمومی توجه چندانی
نمی کند.
عــادت عمومی اکثر شــهروندان
ايرانی به ريختن زباله در ســطح
شــهرها و روستاها که کشور را به
يک زباله دانی بزرگ تبديل کرده؛
ناشــی از همين عادت به فاصله
گيری از رفتار شرافتمندانه تحت
اجبار شرايط است .اين عادت سم
پذيرش مسئوليت فردی است.
فاسد دانسنت حکومت

شــمار زیادی از مــردم ايران می
دانند که حکومتشان فاسد است و
همه شواهد و قرائن اين امر را تاييد
می کند.
اين تصور در اقشار مذهبی و غير
مذهبی ،شــيعه و ســنی ،مرد و
زن ،پير و جوان ،طرفدار و منتقد
حکومت جــاری اســت .ممکن
است برخی از آنها که طرفدار نوع
حکومت هستند عدهای را استثنا
کنند اما اکثر مديران و مقامات را
فاسد میدانند .بخش قابل توجهی
از رای احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴
ناشی از کارزار انتخاباتی ضد فساد
وی بود .امروز هم اگر سياستمداری
با همين کارزار بــه ميدان بيايد
ميليونها نفر را به سوی خود جلب
خواهد کرد.
مردمی که حاکمان خود را فاسد
می دانند طبعا از هر فرصتی برای
کندن ريالی از بودجه کشــور به
سمت خود سر ودست می شکنند
(کنــدن يک مو از خرس غنيمت
اســت) ،با دادن عريضه به رئيس
دولت بــرای دريافت چند ده هزار
تومان تا دريافــت کاالی مجانی،
ثبت نــام برای يارانــه تا دريافت
هديه به اقشار خاص (سينماگران،
صنتعگران ،و مطبوعاتي ها) .اين
همــه به هيچ دولتــی اختصاص
نداشته و فقط با تغيير دولتها کم
و زياد شــده يا ترکيــب دريافت
کنندگان تغيير کرده است .اکثريت
مــردم ايران احســاس می کنند
که ســر آنها کاله رفته و حق آنها
خورده شده است و بايد به طريقی
ايــن را جبران کننــد .حاکميت
روابط خويشاوند ساالری و محفلی
در بخش هايی از جامعه با همين
احساس شايستگی برای در اختيار
گرفتن منابع بيشتردر مقابلديگر
ثروتمندان و اقشار مرفه توجيه می
شود.
{>> ادامه در صفحه}26 :

بحرانعمیقتروپیامدهایوحشتناک!

هدفمند" می گذرد و تاکنون
دولــت بیــش از  140هزار
شهباز خنعی
اکنون  40ماه از آغاز خنستین مرحله
 28فروردین :ماجرا از سال های پرداخت نقدی "یارانه هدفمند" می گذرد میلیارد تومان صرف این کار
میانی دهــه  1970میالدی ،و تاکنون دولت بیش از  140هزار میلیارد کرده و آثار منفی و زیانبار آن
درپی چندبرابرشــدن یکباره تومان صرف این کار کرده و آثار منفی و از جمله چندبرابر شــدن نرخ
زیانبار آن امان مردم را بریده است.
کاالهــا و خدمــات و کاهش
بهای جهانی نفت آغاز شــد.
ــــــــــــــــ
70درصــدی ارزش پول ملی
پیش درآمــد ماجرا،
موجب خالی تر ازپیش شدن
یک دهه پیش از آن «آب را
سفره های مردم شده و امان
درســال  1343بود
که دولت حســنعلی مجانی می
آنان را بریده است.
منصور بهای هرلیتر کنیم ،برق
درچنیــن شــرایطی ،دولت
اعتدال گرای شــیخ حســن
بنزیــن را از  5بــه  6را مجانی
روحانی ،با التماس ودرخواست
ریال
افزایش پاداد.شــد .می کنیم!»
و کارزارهای تبلیغاتی گسترده
شــورش به
دســت به دامن مردم شــده
درتهــران اتوبوس ها
که خودشــان از دریافت یارانه
به آتش کشیده شد و در تبریز،
"انصراف" دهنــد و چنان که
اصفهان و دیگر شهرهای بزرگ
شواهد نشــان می دهد ،مردم
تقریبا حکومت نظامی برقرار شد.
تاکنون به این درخواست روی
چند ماه بعد نیز حسنعلی منصور
خوشی نشان نداده اند.
توسط تروریست های فداییان
بنا بر یک نظرسنجی که از 8
اسالم درمقابل مجلس شورای
تا  26فروردین ماه انجام شده،
ملی به قتل رسید.
 86درصد از پرسش شوندگان
این ماجرا چنان زهرچشمی از
به درخواســت "انصــراف" نه
دولت های بعدی گرفت که نه
گفتــه 9.6 ،درصــد به آن
تنها دیگر سودای افزایش بهای
پاســخ مثبت داده و 4.4
بنزین درسرنپروردند ،بلکه آیت
درصد نیــز گفته اند که
الله خمینی دربــدو تکیه زدن
هنوز تصمیم نگرفته اند.
برمســند قدرت وعده «آب را
بــه این ترتیــب ،دولت
مجانی می کنیــم ،برق را مجانی "انصراف" رســیده ،بدترین
اعتدال گرا عمال در بن بست
می کنیم» نیز داد!
شکل ممکن اجرای این برنامه
قرارگرفته و آچمز شده و راه
ســال های بعدی جنــگ بود و بوده است.
پس و پیش ندارد.
ســودای خام "فتح قــدس از راه به عنوان مثال:
ازسویی ،بنابرتوافق با مجلس
کربال" و "جنگ ،جنگ تا رفع فتنه اگر  20سال پیش ،در آغاز دور
درسال جاری قیمت حامل
از عالم"! .وقتی تق این شعارهای دوم ریاست جمهوری هاشمی
های انرژی  -نفت ،گاز ،بنزین و
سبکسرانه نیز با پذیرش قطعنامه رفسنجانی برنامه ای  20ساله
برق  -افزایش می یابد و به
 598شورای امنیت سازمان ملل ،برای حــذف تدریجی یارانه
گفتهکارشناساناقتصادی
که خمینی آن را به "سرکشیدن ها تدوین و هرسال  5درصد
موج تورمــی جدیدی که
جام زهر" و "معامله کردن آبرو با ازمیزان یارانه های پرداختی
 45تا  50درصد برآورد می
خدا" تعبیرکرد نیز درآمد و پس کاسته و به قیمت ها افزوده
شود به همراه می آورد و سفره
از چند ماه خودش هم "ارتحال" می شد و پول حاصل از آن
های مردم را خالی تر از پیش
کــرد ،با آغاز ریاســت جمهوری در امور صنعتی و تولیدی
می کند.
هاشمی رفسنجانی ،صندوق بین کارآفرین سرمایه گذاری می
از ســوی دیگر ،دولت برای
المللی پول مجموعه ای از تدابیر گردید ،امروز کشور در لبه
تامین پرداخت یارانه های نقدی
اقتصــادی را توصیه کــرد که به پرتگاه اقتصادی قرارنمی
ناگزیر از تحمل کسربودجه،
"تعدیل اقتصادی" موســوم شد .گرفت و به گفته شــیخ
استقراض یا چاپ اسکناس
ازجمله این تدابیر کاهش یا حذف حســن روحانی با رشــد
می شود که این نیز به نوبه
یارانه های روز به روز سنگین تری
اصل موضوع حذف پرداخت
خود به تورم افسارگســیخته و
بود که برای پایین نگاه داشــتن
یارانههای سنگین برای مواد
بی ارزش تر شــدن پول کشور
بهای ســوخت و برخــی از مواد
سوختی،برنامهغیرمعقولی
دامن می زند و دســتورالعمل
غذایی از بودجــه دولت پرداخت
اما..
نیست
های بخشنامه ای مضحک مقام
می شد.
معظم رهبری درمورد "اقتصاد
اثر زهرچشــمی کــه پیامدهای
افزایش یک ریالــی بهای بنزین اقتصادی منفی  5.8درصدی روبرو مقاومتــی" هم چیــزی بیش از
یک شعرسست و بی وزن و قافیه
درســال  1343گرفته بود ،چنان نمی شد.
شدید بود که دولت های هاشمی دریک چنین برنامــه دراز مدتی ،نخواهد بود.
رفسنجانی و خاتمی از اجرای آن افزایش تولید و اشتغال ،تورم ناشی تارنمای "پارســینه" وابســته به
شانه خالی کردند تا این که همای از افزایش قیمت را هضم می کرد هاشمی رفســنجانی ،بی رغبتی
اقبال برشانه محمود احمدی نژاد و در پایان  20سال  -یعنی همین مــردم به پذیرش دعــوت دولت
نشســت و او در ســال  1384در امســال  -باخود رونق و رفاه به بار از بخشــی از آنان برای "انصراف"
از دریافــت یارانه نقدی را چنین
فرآیندی که هاشمی رفسنجانی می آورد.
داوری درباره آن را به "دادگاه عدل با سرمایه گذاری تدریجیدر ایجاد توصیف می کنــد« :بی اعتنایی
الهی" واگذارکرد ،به مقر ریاســت هــزاران واحد تولیــدی ،صنعتی نســبت به درخواست دولت برای
جمهوری راه یافت و مامور شــد و خدماتی ،هم از شــدت نیاز به خودانصرافی ازگرفتن یارانه نشان
تا بار سنگین پرداخت یارانه را از واردات  -ازجملــه دســته بیل از دهنده بحان عمیق تری است که
اندونزی و ســنگ قبــر از چین  -اگر به موقع و دراین مرحله درمان
دوش حکومت بردارد.
واقعیــت این اســت کــه اصل کاسته می شد و هم صدهاهزار  -یا نشود خیلی زود همه با پیامدهای
موضوع حذف پرداخت یارانه های میلیون ها  -کار و شغل ایجاد شده وحشتناک آن روبرو خواهند شد»!
سنگین برای مواد سوختی ،برنامه راه را بر پیشروی خطرناک هیوالی نوشته تارنمای وابسته به هاشمی
رفسنجانی ،مغالطه ای سست و بی
غیرمعقولی نیست؛ چرا که تداوم بیکاری می بست.
آن هیچ نتیجه ای جز اتالف ثروت دریــغ که چنین نشــد و توصیه پایه است زیرا مشخص نمی کند
هــای عمومی ،ایجاد مشــکالت صندوق بین المللی پول به بدترین به فرض که مردم (که محکوم به
زیست محیطی و رونق بخشیدن و زیانبارترین شکل ممکن یعنی خوردن چوب و پیاز با هم هستند)
به قاچاق فرآورده های ســوختی نظام پرداخت نقدی آنهم به بیش ازدریافــت یارانه نقــدی انصراف
از جمعیت سرشماری شده کشور دهند ،چه تضمینی وجود دارد که
ندارد.
امــا ،آنچه که تاکنــون به عنوان  -ازجمله حدود  5میلیون ایرانیان از "بحــران عمیق تر و پیامدهای
وحشتناک آن" در امان بمانند!
برنامه "هدفمندی یارانه ها" اجرا برونمرزی  -اجرا شد.
شده و این روزها کارش به التماس اکنون  40ماه از آغاز نخســتین
•
و درخواســت دولت از مردم برای مرحلــه پرداخت نقــدی "یارانه
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دانش خود را از
فارسی محک بزنید!

ن
ادامه دار...

«Å Åعاشقان را همه گر آب برد//
خوبرویان همه را خواب برد» ایرجمیرزا
«Å Åعاشق بیپول باید شبدر بچینه».
«Å Åعاشقم پول ندارم کوزه بده آب بیارم».
«Å Åعاشقی سوزی داره ،سی و سه پنج روزی داره».
«Å Åعاشقی پیداست از زاری دل//
نیست بیماری چو بیماری دل» مولوی
«Å Åعاشقی شیوه رندان بالکش باشد ».حافظ
«Å Åعاشقی کار سری نیست که بر بالین است»
سعدی
«Å Åعاقبت جوینده یابنده بود ».مولوی
«Å Åعاقبت گرگزاده گرگ شود//
گرچه با آدمی بزرگ شود» سعدی
«Å Åعاقل به کنار آب تا پل میجست//
دیوانه پابرهنه از آب گذشت»
«Å Åعاقل گوشت میخوره ،بیعقل بادمجان».
«Å Åعالم بیعمل ،زنبور بیعسله».
«Å Åعالم شدن چه آسون آدم شدن چه مشکل».
«Å Åعالمناپرهیزکار،کوریستمشعلهدار».
«Å Åعالمی را یک سخن ویران کند».
«Å Åعبادت بجز خدمت خلق نیست//
به تسبیح و سجاده و دلق نیست» سعدی
«Å Åعجب کشکی سابیدیم که همش دوغ پتی بود».
«Å Åعجله ،کار شیطونه».
«Å Åعدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد».
«Å Åعذر بدتر از گناه».
«Å Åعروس بیجهاز ،روزه بینماز،
دعای بینیاز ،قورمه بیپیاز».
«Å Åعروس تعریفی عاقبت شلخته درآمد».
«Å Åعروس که به ما رسید شب کوتاه شد».
«Å Åعروس میاد وسمه بکشه نه وصله بکنه».
«Å Åعروس نمیتونست برقصه میگفت:
سی دی مو نیاوردم».
«Å Åعروس را که مادرش تعریف کنه
برای آقادائیش خوبه».
«Å Åعروس که مادر شوهر نداره،
اهل محل مادرشوهرشند».
«Å Åعزیز کرده خدا را نمیشه ذلیل کرد».
«Å Åعزیز پدر و مادر».
«Å Åعسس بیا منو بگیر».
«Å Åعسل در باغ هست و غوره هم هست».
«Å Åعسل نیستی که انگشتت بزنند».
«Å Åعشق پیری گر بجنبد سر به رسوایی زند».
«Å Åعقد پسرعمو و دخترعمو را
در آسمان بستهاند».
«Å Åعقلش پارهسنگ برمیداره».
«Å Åعقل که نیست جون در عذابه».
«Å Åعقل مردم به چشمشونه».
«Å Åعقل و گهش قاطی شده».
«Å Åعالج واقعه پیش از وقوع باید کرد».
( ...دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست) سعدی
«Å Åعالج بکن کز دلم خون نیاید( ».سرشک از رخم
پاک کردن چه حاصل  )...میر والهی

«Å Åعلف به دهان بزی باید شیرین بیاد».
«Å Åعیدت را اینجا کردی نوروزت را برو جای دیگه».

حمله قلبی ،این روزها سن و
ســال نمی شناسد و به سراغ
افراد  ۲۰تا  ۳۰ســال هم می
رود.
اســترس و اضطراب ناشی از
زندگی ماشــینی همه افراد
را بــه بیماری مســتعد کرده
اســت .بنابراین بهتر است که
به سالمت قلب خود اهمیت
دهید.
برای اینکه تشــخیص دهید
قلبتان ســالم اســت ،باید به
عالیم بدن توجه کنید .گاهی
مشــکالت قلبی به شــکلی
آشکار می شود که فرد متوجه
مشکل اصلی خود نمی شود.
بــه همین دلیل الزم اســت
عالیم بیماری هــای قلبی را
بشناسید .زمانی که از سالمت
قلب خود اطمینان یافتید برای
پیشگیری از بیماری های قلبی
می توانید یک زندگی سالم و
عاری از استرس را دنبال کنید
اما نشانه های یک قلب سالم:

سامانه دفاعی بدن
خود را بیازمایید!

خفیف باشــد اما اگر تاکنون
•
دچار این حالت نشده اید ،این
تنفسمنظم:
فی دارند ،امر نشــان می دهد که قلب
افرادی که قلب ضعی
س منظمی ندارند .اگر پس سالمیدارید.
تنف
از باال رفتن از پله ،دچار کمبود •
وید ممکن است اکو کاردیوگرام:
نفس می ش
تمام نمونه های اکو کاردیوگرام
مشکل قلبیداشته باشید.
را که گرفته اید ،نگه دارید تا با
حفظ ) مقایسه کردن آن ها از سالمت
قوی :توانایی
(اعصاب وارد پراســترس قلبتان مطمئن شوید.
آرامش در م
یکی دیگــر از نشــانه های •
افرادی که نداشنت کلسترول مضر:
سالمت قلب است.
از کوره هر از گاهی برای تعیین میزان
•
قلب ضعیفیدارند ،زود
که تحت کلســترول و تری گلیسیرید
اد:
زی
انرژی
درمی روند و هنگامی
یکــی از نشــانه هــای اولیه
رند ،عرق خــون بــه ویژه پــس از ۳۰
استرس قرار می گی
مشــکالت قلبی ،خســتگی
ســالگی آزمایش دهید .اگر
اگر پس می کنند.
گزارش خون شما سالم باشد
مفرط است .بنابراین
انرژی کافی •
دلیلی برای نگرانی نیست.
از یک روز پرکار،
کنترل منظم فشارخون:
رید
دا
را
انی
هم
برای رفتن به می
اید به طور منظم فشار خون •
ب
ت.
اس
الم
س
شما
بدانید که قلب
رل کنید .ایده آل تست استرس:
خود را کنت
 120.8تست تردمیل یا تست استرس
•
ترین فشــار خــون 0
یکی از بهترین راه ها برای پی
ضربان عالی قلب:
س کردن نبض ،است.
بردن به این موضوع است که
می توانید با ح
ـود را کنترل •
دن دور آیا قلب شما تحت فشار قرار
ضربان قلب خـ
عدم احساس سفت ش
کنید .ضربان قلــب یک فرد
دارد یا نه پس از  ۳۰ســالگی
دقیقه سینه:
حســاس ســالی یک بار این آزمایش را
سالم باید  ۷۲ضربه در
برخی افراد گاهی ا
تا
۷۰
ین
طور کلی ب
تیدور سینه می کنند ،که انجامدهید.
باشد .به شانه سالمت قلب سف
(سالمت نیوز)
 ۸۰ضربه ن
ممکن است نشانه حمله قلبی
است.

به پیاز توجه
کنید!
 6خاصیــت
فــوق العاده
ی پیــاز را
برای شما آماده
کرده ایم ،اگر اهل
پیاز خوردن نیستید ،باید دید بعد از
مطالعه ی این مطلب ،آیا هنوز هم سر
حرف خود باقی خواهید ماند
•
 ) 1پیاز ضدانعقاد است

پیاز قرمز میتواند به حفظ کلسترول
خوب کمک و از ابتال به بیماریهای
قلبی پیشــگیری کنــد .محققان با
انجام مطالعاتی روی حیوانات متوجه

آیا موارد زیر در مورد شما صادق است؟
 .1مصرف فراوان غذاهای فراآوری شده یا
غذاهای شیرین
 .2ابتال به آلرژی یا حساسیت غذایی
 .3پرشدگی دندان
 .4ابتالی بستگان نزدیک به نوعی بیماری
حاد شونده
 .5قرار داشــتن در معــرض آلودگی بطور
روزانه
 .6خستگی و بدحالی در اکثر اوقات
 .7ابتال به ســرماخوردگی یــا آنفلوآنزا در
بیشتر اوقات
 .8ابتال به ناراحتی معده و روده
 .9ورزش نکردن و کم تحرکی
 .10کمتر از هشــت ساعت خواب شبانه/
بیخوابی
 .11زندگی در شهر شلوغ یا نزدیک آن یا در
خیابان های خیلی شلوغ
 .12زندگی کردن نزدیک دکل های برق،
دکل های تلفن همراه ،یا نیروگاه هسته ای
 .13زندگی کــردن با تنــش و اضطراب
همیشگی
 .14عود برفــک دهانی یــا عفونت های
مخمری
 .15مصرف مرتب آب لوله کشــی ناسالم،
نوشیدنی های گازدار یا سودا
 .16بروز نشانه های پیری زود رس
 .17سیگار کشیدن یا مصرف الکل
 .18عالئم دندانه ای یا حاشیه ی دالبردار
دور تا دور زبان شما
 .19استفاده ی روزانه بیش از حد از رایانه
یا تلفن همراه
 .20استفاده از مایکروفر به طور مرتب

شدند مصرف پیاز قرمز بعد از  8هفته
میتواند میزان کلسترول بد را در بدن
هر قدر تعداد پاسخ های مثبت شما به این
به میزان  20درصد کاهش دهد اما در •
سواالت بیشتر باشد ،سامانه ی ایمنی شما
همیــن دوره زمانی ،هیچ تغییری در  )4پیاز استخوان ساز است
میزان کلسترولهای خوب بدن به تراکم اســتخوانها در زنانی بیشتردر معرض آسیب است.
وجود نمیآورد.
کــه روزی یک پیــاز مصرف
منابع خوب منگنز به شــمار میرود
میکننــد 5 ،درصــد بیش
•
از زنانی اســت كه یك بار در ماه پیاز و این ماده معدنی مانند یک ضددرد
 )2پیاز ضد سرطان است
موســیر و انواع پیاز به دلیل خواص میخورند .از سوی دیگر ،در زنانی كه عمل میکند.
آنتیاكسیدان 
ی برجسته ،تاثیر ویژهای مرتب پیاز مصرف میكننددر مقایسه •
احتمال
خورند،
ی
نم
پیاز
كه
زنانــی
با
و
دارند
كبد
سرطان
پیشرفت
بر کاهش
 )6پیاز ضدفشارخون است
از رشد سلولهای سرطانی پیشگیری شكســتگی لگن  20درصد كاهش پیاز مانند ســیب منبع بسیار خوب
میكنند .همچنین مصرف منظم پیاز مییابد.
نوعی آنتیاكســیدان به نام كركتین
است .كركتین تاثیر ویژهای بر كاهش
به میزان  2بار در هفته ،خطر ابتال به •
سرطان روده بزرگ را کم میکند.
فشــارخون دارد و از تخریــب دیواره
 )5پیاز ضددرد است
زنانی كــه رژیمغذایی غنی از منگنز عروق پیشــگیری میكنــد و به این
•
دارنــد ،كمتر دچار عالیم نشــانگان ترتیب خطر بروز بیماریهای قلبی-
 )3پیاز خونساز است
اســیدفولیك یا ویتامیــن  B 9یكی قبل از قاعدگی مثل دردهای شكمی عروقی را كاهش میدهد
از تركیــب هــای مورد نیــاز مغز و یا بدخلقی میشوند زیرا پیاز یکی از

ایران :شرافتمندانه زیسنت دشوار است!

تضمینكننده سالمت روان و
احساس افراد است.

>> ادامه از صفحه25 :

حتی مرفه ترين اقشار جامعه که به هر شــهروندان را نيز نسبت به اين اموال
دليل (قدرت يا امتيازات طبقه حاکم) حريص ساخته است.
نبايد از حيث اقتصادی احساس نياز
کنند برای خدمات و کاالهای مجانی خوار کردن عقل
دولتی ســر ودست می شکنند يا در نهادهای دينی و حکومتی در ايران با
پرداخت هزينه هــای جاری زندگی حداکثر تالش کوشيده و می کوشند
مثل آب و برق و تلفــن و گاز که در به شهروندان ايرانی بياموزند که عقل
ايران نسبت به نقاط ديگر دنيا ارزان تر و خرد چاره ی کار آنها نيســت ،بلکه
است راحت نيستند .مردمانی فقير تر بايد به دين و دولت دينی تمسک پيدا
از مردم ايراندر نقاطديگردنيا زندگی کنند (مثل تشويق به فرزند بيشتر در
می کنند اما رفتار معيشتی موجود در شرايط فقر عمومی يا انداختن نامه به
ايران را بروز نمــی دهند .مردم ايران چاه جمکران برای رفع حاجت).
چهار دهه پيش از اين نيز در مناطقی مــردم هم در زندگــی اجتماعی می
با فقر دســت به گريبــان بودند اما بينند که هرچه افراد عاقالنه تر (عقل
بدين شکل رفتار نمی کردند .چپاول به معنای انتخاب وسيله مناسب برای
اموال عمومی توسط کاست حکومتی رســيدن به هدف و در ترازو گذاشتن

هزينه ها و منافع فردی و جمعی يک
کنش و واکنش) رفتار کنند از زندگی
بيشتر عقب می مانند .قدرتمند ترين و
ثروتمند ترين افراد جامعه ايران امروز
کسانی هستند که عاقالنه رفتار نمی
کنند (عقل نه به معنای تالش برای
به حداکثر رساندن سود به هر قيمت)
بلکه تالش می کنند قانون و حقوق
ديگران و منافع و خير عمومی را زير
پا بگذارند.
نتيجه اين محيط اجتماعی آن است
که اکثر افــراد در کنش های فردی
خويش هيچ وقت جايی برای هزينه-
فايده باز نکنند.
به عنوان مثال رعايت قوانين راهنمايی
و رانندگی از هر نظر (سالمت جسمی

و روانی ،رسيدن به موقع و سريع تر ،و
آلودگی کمتر) به نفع همگان است؛ اما
در ايران حجم نقض اين قوانين بسيار
باالتر از ديگر جوامع است و در نتيجه
ساالنه حدود  ۲۰هزار نفر در تصادفات
کشته و بيش از صد هزار نفر زخمی
می شوند.
هيچ انسان عاقلی بنزين در خانه خود
انبار نمی کنددر حالی که پمپ بنزين
فردا هم بنزين دارد و هيچ اتفاقی برای
توقف آن متصور نيست.
هيچ انسان بی نياز عاقلی کااليی را که
برای نيازمندان در نظر گرفته شده به
خود اختصاص نمی دهد .خوار کردن
عقل در جامعه افراد را از انديشيدن به
عواقب اعمال خود و روشهای تصحيح
امور باز می دارد.

•

دكتر فربد فدائي
مدير گروه روانپزشكي
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
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چه چيز در زندگي باارزشتر

چه چيز در زندگي باارزشتر است؟

حتماً با ش��نيدن پرسشي كه در
تيتر مطرح شده است ،پاسخهايي در
ذهنها مجسم ميشود .چيزهايي كه رعایــت این رژیــم معموال باعث
نظر 13شعبان  3 1433جوالي 2012
13وتيرماه
ت��ر،سهشنبه
5117
دهم شماره  5117سهشنبه  13تيرماه  13 1391شعبان  3 1433جوالي  2012سال هجدهم شماره
زيباتر به
گرانبهات��ر
بزرگ
 1391حذف بســیاری از میوه
ها ،برخی
به
را
شما
توجه
بگذاريد
اما
رسد.
مي
ســبزیجات و مواد غذایی فراوری
جنبه ديگري از موضوع جلب كنم.
شده میشــود که حاوی
شما داس��تان كودك فداكاري را
•
نشاســته یا قند تصفیه
شنيدهايد كه با مسدود كردن سوراخ
دوم:
اصل
شده هستند.
كوچكي در سدي كه شهر را در برابر
غذای گیاهی بخورید
این رژیــم در کاهش
دريا محافظت ميكرد زندگي هزاران
م

رژیــ
اگــر قــرار باشــد
وزن ،بهبود متابولیسم
نفر را نجات داد.
رعایت
واقعا
کم کربوهیدرات
کنترلبوددیابت،
انســولین،
رس��يد اما او
داس��تان ملكزادهاي كه به چش��م پدر حقير مي
خورده
چه
شــود ،باید هر
به رگها
سالمت
ك��ه در ميدان جنگ شكس��ت را به پيروزيکاهش
التهابو وخطاب
تبدي��ل كرد
میشود دارای کربوهیدرات
پدر گفت:
هم در بزرگســاالن و هم در
کم باشــد؛ به عبارت دیگر
اينكه قد منت حقير نمود
کودکان سودمند است.
نپنداري
هنر
بلندي
تا
ســبزیجات ،میــوه ،غالت
غذاهایــی که قنــد زیاد یا
آيد
كار
به
ميان
الغر
اسب
کامــل ( )whole grainو تا
ضریب قندی باال دارند خطر
روز ميدان ،نه گاو پرواري
حد کمتری بنشــن (نخود،
بیماریهــای قلبی عروقی
داس��تان موش كوچكي كه با جويدن رش��تههاي توري كه ش��ير
لوبیا ،لپه ،عدس ،باقال) حذف
افزایش
را به ویــژه در زنان
عظيم و سلطان جنگل در آن در بند شده بود او را آزاد كرد.
میشوند ،اما در برخی انواع
میدهند.
ي��ا آهنگري ك��ه براي رفع نق��ص كوچكي در ي��ك ميله فوالدي
رژیمهای کم کربوهیدرات،
کشــمش،
زياديمــوز،
آنانــاس،
صرف كرد و
ك��ه ممكن ب��ود ديگري به آن توجه نكند ،وق��ت
ســبزی و بنشــن محدود
موجب ش��د زماني كه س��ربازان كه براي سی
ضریب
ذرتپلي
زمینی ازو روي
دف��اعباز ميهن
نمیشود.
دارند.
باال
قند
عب��ور ميكردند كه اين ميله فوالدين در آن به كار رفته بود ،اين پل
کافی
و
قوی
علمی
شواهد
در این رژیم باید بهدو مفهوم توجه
مقاومت كند و فرو نريزد.
غذاهای
مصــرف
یعنی
واقعــی
ِ
کم
رژیم
که
اند
ه
د
دا
نشــان
و
قلب
سالمت
برای
و
است
موثر
معصومي��ن (ع) ب��راي ما سرمش��ق
دق��ت در رواي��ات و زندگ��ي کرد.
کربوهیدرات همراه با مصرف عروق سودمند .با این حال برخی گیاهیِ
طبیعی
اس��ت،هرچه
زندگي راهگش��ا
مي
الگويي كه
موجب فرق
ضریــب وقند باال
مراحل زیاد با
تر.تواند در تمام قند
آزادانــه پروتئین/چربی در از کسانی که این رژیم را میگیرند از نظر
ثابتشود.
علمیانسان
سعادتمندي
شــده که دارد .مثال هویج ضریب قند باالیی
حضرت
اس��ت:
آمده
(ع)
صادق
جعفر
امام
حضرت
از
روايت��ي
در
خطر
آب،
در
محلول
فیبرهای
کوتاه مدت رژیم مناســبی جای چربی حذف شده را با مصرف
دارد یعنی قند آن به سرعت وارد
حاضران
ميان
تس��اوي
به
را
خود
ه��اي
نگاه
مجلس
در
محم��د(ص)
ی
دهد
م
کاهش
را
روده
سرطان
است.
زیاد نشاسته و قند و حجم زیادی
خون میشود ،اما هویج در کل قند
شايد در آغاز خيلي مهم نرسد اما چون
كه
موضوعي
كرد،
مي
تقس��يم
برای وزن کم کردن ،محدود کردن غذای کمچربی پر میکنند و در و چربی خون را پایین میآورد .کمی دارد.
اندازه باارزش است.
بــهچه
يابيم تا
ایــندرمي
دقيق شويم
فیبرها
کربوهیدرات به انــدازه رژیمهای نتیجه این رژیم بیفایده میشود .مصرف
کاهش
یا
حذف
برای
علمی
عنوان شواهد
كه تا چه اندازه باارزش است كه براي
ايد
كرده
توجه
اكنون
ش��ايد
مبتالیان
برای
همچنین
و
صبحانه
دیگر موثر است.
فیبرهای محلــول در آب ،در جو،
ســبزیجاتی که
میوهها
مصرف
مي وآيد ارزش قائل
اهمي��ت
آنچ��ه در نگاه اول كوچ��ك و حقير و كم
است.
سومند
بسیار
دیابت
به
آجیل،
پرتغال،
سیب،
عدس،
بلغور،
•
ضریب قنــدی بــاال دارند کافی
شويم.
بنشــن ،برگه هلو ،خیار و هویج •
رژیم کم چربی
اصل در
مهمترین
بنابراین
بدانيم
كرد اما اگر
نیست،توجه
همهك��س ميداند كه به امور ب��زرگ بايد
شود.
ی
م
یافت
قند
کم
رژیم
به
چربی
مصرف
کاهــش
هدف:
ك��ه امور كوچك ه��م نياز به توجه و رس��يدگي دارد از آنها نيز غافل
و
لبنیات
گیاهخــواری،
رژیم
در
از
بعد
اینکه
یعنی
قنــدی
ضریب
روزانه.
کالری
درصد
۲۰
از
کمتر
نخواهيم شد و طبعاً امور بزرگ هم كه از اجزاي كوچك تشكيل شده
م
هم
دریایی
غذای
گاهی
و
مرغ
تخ
خون
قند
غذایی،
ماده
یک
خوردن
افزایش
رژیم
این
از
اصلی
منظور
است مورد توجه قرار خواهد گرفت.
مصرف غذاهــای گیاهی طبیعی مصرف میشود.
کند.
باارزش می
افزایش پیدا
سرعتی
امور در زندگي آن باشد كه آنچه را در
ترين
ش��ايد از
با چه پس
 14عكس :ايسنا
کاهشرسد مهم و ارزشمندصفحه
گیاهخواریصفحه
ايسناشدن
عكس:کم
الزاما14باعث
بدانيم.
ناچيز مي
ارزش و
کاهشكم
هدف:نخست
نگاه
قند و
مصرف
اســت نه خوردن مواد کم چربی

13

13

بهترین رژیم غذاییکدام است؟

ن

زيباترين «انتظار»
«انتظار»
وفايي ،ميوه
ترين
فرآوری شده.
وزن
کاهش
در
چربــی
رژیم کم
یک جدول با دو شرح

مصرف چربی نمیشود.
رژیم کم چربی یــا گیاهخواری

5117
محافظان نامرئي
در دست

مصرف خوردنیهایی که قند زیاد
دارند.
دو شرح
باالیی با
قندیجدول
یا ضریبیک

5117

دكتر فربد فدائي
مدير گروه روانپزشكي
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
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حتماً با ش��نيدن پرسشي كه در
تيتر مطرح شده است ،پاسخهايي در
مصرفچيزهايي كهدر زندگی شما کدامیک
ميشود.
مجسم
رعایتذهنها
قند،
رژیم کم
است.زيباتر به نظر نقش بیشتری دارد؟
گرانبهات��ر و
ت��ر،
بزرگ
پرفیبر گیاهی
غذاهای
• پا (ورزش)
• ميرسد .اما بگذاريد توجه شما را به
جنبه
ديگري از موضوع جلب كنم • .انگشت (سیگار)
رژیم مدیترانهای
شما داس��تان كودك
فیبر فداكاري را • قاشق (تغذیه)
هدف :افزایش مصرف
شنيدهايد كه با مسدود
کاهشكردن سوراخ • لیوان (نوشیدنیهای
اکسیدان زیاد،
سدي كه شهر را در برابر
و آنتیكوچكي در
گازدار ،الکل)
امگا۶-
امگا.۳-
به
محافظت ميكرد زندگي هزاران
نسبتدريا
متابولیک را بطور
ســندروم
نفر را نجات داد.
محصوالت
در ایــن رژیم تمــام
داس��تانچاقی
ســاده میتوان
(BMIكه به چش��م پدر حقير ميرس��يد اما او بود
ملكزادهاي
لبنیات و تخ
مرغ
پيروزياز جمله
شكس��ت را بهحیوانی
فشــارخون ،قند و
> ) ۳۰
م به
خطاب
تبدي��ل كرد و
بعالوهميدان جنگ
ك��ه در
ف میشوند.
از رژیم غذایی حذ 
باالگفت:
چربیپدر
تعریف کرد.
_________________
حقير نمود
منت
حتقیقات اينكه
نزدیک
دهند
نشانقد می
بخورید؛
غذای
طبیعی نپنداري
بلندي هنر
به یکسوم زنان ایرانی به سندروم اصل سوم :تا
ميان به كار آيد تــا میتوانید از قوطی ،کنســرو،
مبتالالغر
متابولیکاسب
هستند.
پرواري
بندینه گاو
ميدان،
شیشه و روز
پرهیز کنید.
بسته
شواهد حاکی از افزایش طول عمر
ش��ير
داس��تان موش كوچكي كه با جويدن رش��تههاي توري كه
_________________
با رژیم مدیترانهای است.
آزادکهكرد.
نظر او را
شده بود
عظيم و سلطان جنگل در آن در بند
گیاهخواری
داشت
باید در
تحقیقات مختلــف آثار مفید این
فوالدي
تضمیني��ك
كوچكي در
ي��ا آهنگري ك��ه براي رفع نق��ص
تغذیه
کنندهميلهیک
مطلق
سالمت
چربی،
رژیم را
كرد و
متعادل زيادي
نكند ،وق��ت
آن توجه
ديگري به
کاهشب��ود
درممكن
ك��ه
رژیم
صرفاین
نیست .در
سالم و
انسولین،
متابولیسم
عروق،
قلب وموجب ش��د زماني كه س��ربازان كه براي دف��اع از ميهن از روي پلي
باشد
ممکن است مصرف قند زیاد
پیشگیری
متابولیک،فوالدين در آن به كار رفته بود ،اين پل
سندرومكه اين ميله
عب��ور ازميكردند
نريزد .مثل چــون این مــاده در گیاهان زیاد
یهایی
پیشــگیری
بیمارفرو
مقاومت ازكند و
زندگ��ي یافت می
شود .ب��راي ما سرمش��ق
معصومي��ن (ع)
رواي��ات و
کاهش در
آلزایمر ،دق��ت
پیشگیری
التهاب و
مدت
راهگش��ا ودراز
این رژیم را
مراحل که
اند.كه ميتواند در تمامکسانی
موجب
زندگي
الگويي
از آسماس��ت،
نشان داده
شود.مصرف رعایت میکنند بــه مکملهای
انسان
اساس
سعادتمندي بر
رژیم مدیترانهای
صادقنیاز(ع)دارند.
غذایی
آمده اس��ت :حضرت
میوه ،جعفر
حضرت امام
روايت��ي از
روغن در
ســبزیجات،
زیتون،
حاضراناین
دهد که
خودیراهابهنشــان
تس��اويمی
بعضیه��ايبررس
ميان
مجلس نگاه
در
محم��د(ص)
آجیــل و دانهها ،بنشــن،
نرسد اما
خيلي مهم
تقس��يم ميكرد ،موضوعي كه شايد در
چوندر
مثبتی
مدت آثار
آغاز کوتاه
رژیم در
لبنیات ،غالت کامل ،گاهی ماهی
دقيق شويم درمييابيم تا چه
است.و عروق ،خطر ابتال به
باارزشقلب
گوشتاندازهسالمت
و غذاهای دریایی و خوردن
براي
كه
است
باارزش
اندازه
چه
تا
كه
ايد
ش��ايد اكنون توجه كرده
ســرطان و حساسیت به انسولین
آنچ��هبنادرشده
بسیار کم
دارد.كماهمي��ت ميآيد ارزش قائل
است.كوچ��ك و حقير و
نگاه اول
• شويم.
•
مطلق
گیاهخواری
همهك��س ميداند كه به امور ب��زرگ بايد توجه كرد اما اگر بدانيم
ك��ه امور كوچك ه��م نياز به توجه و رس��يدگي دارد از آنها نيز غافل
نخواهيم شد و طبعاً امور بزرگ هم كه از اجزاي كوچك تشكيل شده
است مورد توجه قرار خواهد گرفت.
پس ش��ايد از باارزشترين امور در زندگي آن باشد كه آنچه را در
نگاه نخست كمارزش و ناچيز ميرسد مهم و ارزشمند بدانيم.

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از
انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل
خود را به ما ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :

ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح
جواب وشرح
کردن عادی
پاک«شرح
دارای دو
سپس با
کرده وايران
روزنامه
جدولحل
جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد
اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.

ويژه
جدول
جدول
جدول عادي
عادي ____________________
وعادی
جدولهای ____________________ ویژه


افقي:
 -1بخش��ي از انواع غذاهاي ايراني
1
كه بيشتر با كباب خورده ميشود-
تنه بريده درخت -با خورد آيد
2
زيرين
 -2شهد شيرين -چارچوب
3
خودرو -محرك ماشين
4
 -3س��ازگار ،ه��مرأي -پادش��اه
خوارزمشاهي -بيماري ثروتمندان
5
 -4از بان��ك ميگ����يرن��د-
6
صريحاللهجه -بنياسرائيل -مخترع
7
ماشين بخار
هاي
رشته
تراس-
خسته-
 -5نفس
8
گياهي
9
 -6پيرو ماني -سياستمدار -تولد
 -7ضدالغ��ري! -حقش�����ناس10 -
محصول
11
 -8اهريمن -قارچ غيرقابل مصرف-
12
كشور يا سرزمين
ت زيرا درنتيجه فاكتورهاي ژنتيكي از اين قرصها مصرف ميكنند و يا اينكه نوعي
 -9م��اه محبت -ح��رص و طمع13 -
محيطي در
خوشبيماراني كه از بيماريهاي روماتيس��مي مثل «لوپوس» كه
ري عوامل خواب
بعضي از 14
دارند
روماتوئيدي را
بيماريهاي
زنان به آن مبتال هستند با مصرف اين
گل دن��دان-
آلمان��ي-
 -10بل��ه
جويبارهاعل��ت فردي به
��ف دارد به همين
شدت پيدا كند و يا موجب لخته شدن
قرصها 15
مبتال شده و
خاكسترنش��ين -در بعضي از اندامه��اي مبتاليان به انواع
فرد ديگر خ��ون
قم��ارب��از
ز بيماريها-11
برگرداندن
است-
تصور-ك��ه
خير ،چرا
لوپوس شود.
اين عوامل به خاصي از عارضه
گندم
استان
ش��هري
ويآفت
همچني��ن-9
امكاندروجود
درخت-اي��ن
اضافه كرد:
وركننده
شعله
عاملين
اي��ران -اعتقاد،
ش��مال
نيروگاه
عنوان-12
دهان كجي
فوتباليس��ت-عارضهفارس-
ضرب��هميس��ر
يقي��ن-
روماتوئيد يا روماتيسم
«آرتريت
كنند .دارد كه
نقش ايفا
بيم��اري
عروس-كهمرغ
همراه
زاويه-
جمع
تخصص روماتولوژي مفصلي» در -10
پرنمك
دوران ش��يردهي ش��علهور شود
اين فوق
ترش��حرود!
دهن��ده -مي
برخي هورمونه��اي خاص از
نج��ات دليل آن
چهارگ��وش-ه��اي
ادام��ه-13داد :هورمون
 -11م��ادر ع��رب -موج��ب آرامش
پشت سر
كه منجر به توليد
ويراناست
پروالكتين
زنان��ه و در رأس جمله
جنس��ي
كننده
هورمونخاطر-
چيزي
مرسوم-
غيرعادي-
دقت
آنها -14
مصرف
اين
بر
عالوه
شود.
مي
مادر
بدن
در
ش��ير
در
اس��تروژن
هورمون
 -12امتحان -س��وره س��ي و ششم-
كهبشود
ديده
بدن كه
داراي
اس��تروژن و
گياهي حاوي
هنوز يائس��ه هورمون
زناني
مردم
سكون -گروههاي
بيسته��ايپيمان،
 -15ماه كمحرف -طبق اصل
اس��ت شانس
ممكن
فالوونها نيز
عقايد ...واست-تركيبات
تفتيشميشود
سومترش��ح
نش��دهاند
كريس��تال-
زه��د-
پارس��ايي،
مختصر ايزو -13
و
«لوپوس» را در زن��ان افزايش
فاكتوري ش��علهور ابت��ال به عارض��ه
عنوان
كنكاش
سرسري
به و
فارس��يگفت:
مع��ادل در پايان
مرجانه كريمي
كننده منجر به
شيوعماه
دوپينگ-
عمودي:ترش��ح مواد دهد .دكتر -14
ميالدي
چهارم سال
لوپوس» در ميان
روماتوئيد يا
بيماري «آرتريت
نهايت
التهاب��ي و در
التهابنشان ،رونق
حسادت-
رقابت و
-1
صحيح-
آليسمو همانطور
ايدهاست
بيشتر
-15باروري
در سنين
و
زنان
ش��ده
مفاصل
جدار پرده
ظرف آبخوري -آيه معروف سوره
در -2
اين ترتيب آن دس��ته ك��ه در ابت��دا مطرح ش��د وجود اي��ن بيماري
و ب��هبقره
5116
شماره
عادی
جدول
ت��رازو-
پارس��نگ
بيماري
مقاب��ل
ام��ا در
اس��ت
حلكمتر
موعدآب در م��ردان
زودتر از
 -3ك��ه
از زناني
باركش
امالح -اسب
بدون
كمت��ر در
ش��دهاند
يائس��ه
عارضه 15
ترين 14 13
ش��ايع 12 11
از 10 9
فق��رات» 8
س��تون 7 6 5
«جمود 4 3 2
1
1
ل ًم ش ر ق ي ه
ح ك م ت
ا
غ��ار-
كه امعموال نس��بت آن در
ميان بمردان اس��ت
صاب��ون در
الزم-آرتريت
تشديد
-4خطر
معرض
2
ا س ب
م ن
ي خ ن ي
م
ا
ر
و
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دمکراسیشورایی

ازتارنمایتلویزیون
دمکراسیشوراییدیدنکنید

اولماهمه،روزهمبستگی،اعتراضو
مبارزهمشترککارگرانسراسرجهان

رفقای کارگر!

اول ماه مه ( ۱۱اردیبهشت) روز نمایش اتحاد
و قدرت بههم پیوسته ما کارگران سراسر جهان
در برابر سرمایهداران فرا رسیده است .در اول
ماه مه ،همچون یک تن واحد ،بهپا میخیزیم
تا عزم و اراده استوار مشترکمان را در مبارزه
علیه دنیای ستم و اســتثمار سرمایهداری و
برقراری نظمی سوسیالیستی ،دنیایی عاری
از فقر ،بیکاری ،گرسنگی ،تبعیض و نابرابری،
ستم و استثمار به نمایش بگذاریم.
رفقای کارگر!

منافــع و اهداف طبقــه کارگر در سراســر
جهان واحد و مشــترک اســت .کارگران در
تمام کشورهای جهان سرمایهداری استثمار
میشوند .در همه کشورها ،طبقه سرمایهدار از
حاصل دسترنج کارگر ،از کار پرداخت نشده
کارگر ،از ســرقت زمان کار ،ســود میبرد و
سرمایهمیاندوزد.
در حالــی که طبقه کارگــر آفریننده بزرگ
ثروتهای جامعه است ،این سرمایهداراناند که
ثروتها را به انحصار خود درآورده و در کمال
رفاه ،زندگی انگلوار خود را میگذرانند .آنچه
عاید کارگر میگردد ،تشــدید استثمار ،فقر،
بیکاری و انواع و اقسام مصائب اجتماعی است.
این قانون جامعه سرمایهداریست که ثروت،
سرمایه و رفاه را در یک قطب و فقر ،تباهی و
بدبختی رادر قطبدیگر انباشتکند.
بنابراین واضح اســت که چرا کارگران سراسر
جهان ،منافع مشترک دارند ،هدفشان واحد
است ودشمنشان یکی است و این استدلیل
این که چرا اتحاد و همبســتگی در سرشت
جنبش کارگری جهان قــرار دارد و کارگران
تمام کشورهای جهان ،خود را گردانی از ارتش
جهانی کار ،در مصاف و رویارویی با ســرمایه
بینالمللیمیبینند.
از همان نخستین مراحل سلطهی شیوه تولید
ســرمایهداری ،کارگران جهان پس از آنکه
رشتههای همبستگی و اتحاد را در میان خود
دردرون هر کشور تقویت نمودند،دریافتند که
سرمایهیکنیرویبینالمللیست.سرمایهدارن
کشــورهای مختلف در مبارزه علیه کارگران
متحدند ،لذا طبقه کارگر نیز در مبارزه برای
تحقق اهداف و منافع خود ،به اتحادی جهانی
نیازدارد .تالش کارگران پیشروترین کشورهای
ســرمایهداری ،برای حصول بــه این اتحاد و
همبستگی بینالمللی ،در قرن نوزدهم به ثمر
نشست و نتیجه آن ،شکلگیری سازمانهای
بینالمللی طبقه کارگر ،انترناسیونال اول ودوم
بود.
انترناسیونال دوم ،در نخستین اجالس خود،
به منظور ابراز همبستگی با مبارزات کارگران
شیکاگو به خاطر  ۸ساعت کار روزانه و تحکیم
هر چه بیشــتر پیوند اتحاد و همبســتگی
کارگران سراســر جهــان ،روز اول ماه مه را
روز اتحاد و همبستگی کارگران جهان اعالم
نمود .تصمیم گرفت که در اول ماه مه ،۱۸۹۰
کارگران کشورهای مختلف جهان ،همزمان
حول مطالبه  ۸ساعت کار روزانه ،راهپیمایی و
تظاهرات برپا کنند.
از آن پس همه ساله ،کارگران سراسر جهان،
روز اول ماه مه را بــا تظاهرات ،راهپیمایی و
گردهمآیی جشــن گرفتهاند و بر عزم استوار
خوددر مبارزه برای سرنگونی نظم سرمایهداری
و برپایی نظمی سوسیالیستی پای فشردهاند.
طبقه کارگر ایران نیز که جزیی جدائیناپذیر
از ارتش بزرگ کارگران جهان اســت ،بهرغم
حاکمیت رژیمهــای دیکتاتــوری عریان و
اســتبدادی ،همواره کوشــیده است خواه در
شکل علنی و گسترده و یا غیرعلنی و محدود،
همبســتگی خود را در اول مــاه مه با اردوی
بیشمار کار جهانی نشاندهد.
رژیم دیکتاتوری عریان ســرمایهداری ایران،
با اختناق و ســرکوب ،با سلب ابتداییترین
حقوق و آزادیهای سیاســی از طبقه کارگر،
ایــن آزادی را از کارگران ایران ســلب کرده
اســت که همچون تمام همزنجیران خود در
کشورهای سراســر جهان ،همبستگی علنی
خود را با کارگران تمام جهان ،در اول ماه مه،
با راهپیمایی و تظاهــرات به نمایش بگذارد.
اما وحشــیگریهای طبقه حاکم بر ایران و
رژیم سیاسی پاســدار آن ،هرگز نتوانسته و
نمیتواند کمترین خدشهای به روحیه اتحاد و

همبستگی کارگران ایران با کارگران سراسر
جهان وارد آورد .اتحاد و همبستگی بینالمللی
کارگــران در ذات جنبــش کارگــری تمام
کشورهای جهان است .کارگران ایران حتا در
استبدادیترین شرایطی که طبقه سرمایهدار
حاکم ایجاد نموده ،در تجمعات کوچکتر و
حتا تظاهرات خیابانی ،روز اول ماه مه را جشن
گرفته اند.
رفقای کارگر !

شــرایط وخیمی که طبقه حاکم بر ایران به
طبقه کارگر و عموم تودههای زحمتکش مردم
تحمیل کرده اســت ،در نوع خود در سراسر
جهان کمنظیر است .مرتجعین حاکم بر ایران
فقط با دیکتاتوری عریان و عنان گســیخته،
طبقه کارگر و عموم زحمتکشان را از حقوق
مدنی،دمکراتیک و آزادیهای سیاسی محروم
نکرده ،بلکه وخیمترین و اسفبارترین وضعیت
مادی و معیشــتی را به طبقه کارگر تحمیل
کردهاند.
شرایطی که نظم سرمایهداری و سیاستهای
اقتصادی ضد کارگری طبقه سرمایهدار برای
کارگران پدید آورده ،از هنگام تســلط شیوه
تولید سرمایهداری در ایران ،بیسابقه است.
بر کســی پوشــیده نیســت که کارگران با
وخیمترین وضعیت معیشتی مواجهاند .سطح
زندگی کارگران ،ســال به سال و ماه به ماه و
روز به روز تنزل نموده است .فقر و تهیدستی
کارگران ،از جمیع جهات مطلق است .بهویژه
در طول چند ســال اخیر با تشدید سیاست
نئولیبرال و توام با آن ،تورم افســار گسیخته،
دستمزد واقعی کارگران ،پیدرپی کاهش یافته
است .امروزه دستمزد اکثریت بزرگ کارگران،
حتا پاسخگوی نیمی از نیازهای ضروری یک
خانواده کارگری نیســت .در حالی که بهای
کاالها و خدمات مورد نیــاز روزمره در ایران
تقریبا معادل بهای آنها در اروپا و آمریکاست،
اما حداقل دستمزد کارگران ایران ،یک دهم
حداقلدستمزد کارگران اروپاییست.
بیکاری بسیار گسترده ،یکی دیگر از بیشمار
مصائبیست که نظم ســرمایهداری و طبقه
حاکــم بهبار آوردهاند .تنها در طول دو ،ســه
سال اخیر ،در پی تشــدید بحران اقتصادی
و ادامه سیاست موســوم به نئولیبرال هیات
حاکمه ،صدها هزار کارگر ،کار خود را از دست
داده و به خیابانها پرتاب شــدهاند .فرزندان
خانوادههای کارگری که در این ســالها وارد
بازار کار شــدهاند ،ناتوان از یافتن کار ،بدون
هرگونه تامین اجتماعــی و کمک دولتی به
صفوف ارتش  ۸میلیونی بیکاران پیوستهاند.
نه تنها هیچ چشــماندازی برای بهبود اوضاع
متصور نیســت ،بلکه با ادامه بحران کنونی و
ادامه سیاست ضد کارگری نئولیبرال توسط
کابینه روحانی ،وضعیت مادی و معیشــتی
کارگران در سال جاری نیز وخیمتر خواهد
شد.
طبقه کارگر ،راهی جز مبارزه برای مقابله با
این اوضاع اسفبار ندارد .این را طبقه کارگر
ایران در یک ســال گذشته بهوضوح نشان
داده است .در طول یک سالی که از اول ماه
مه ســال  ۹۲تا به امروز میگذرد ،کارگران
صدها مورد اعتصاب ،تظاهرات ،راهپیمایی
و تجمــع را علیــه ســرمایهداران و دولت
پاسدار منافع آنها برپا کردهاند .اعتصابات،
راهپیماییها و تجمعات اعتراضی در فوالد
اهــواز و زاگرس ،نورد لولــه صفا ،آلومینیم
بندرعباس ،تراکتورسازی تبریز ،ایران خودرو،
پتروشیمیهای رازی ،اصفهان ،فجر ،بسباران،
پلی اکریل ،الستیکسازیهای ایران تایر و
البرز ،سیمان لوشــان ،آبیک و اصطهبانات،
کشتیســازی صدرا ،نســاجی ســیمین
اصفهان ،کاشــی رویال ســمنان ،کارخانه
نیشکر هفتتپه ،معدن سنگآهن چادرملو،
اعتراضات کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران ،نمونههایی از مبارزات کارگران در این
یک ســال برای افزایش دستمزد ،مطالبات
معوقه ،مقاومــت در برابر اخراج ،اعتراض به
بازداشت کارگران توسط پلیس و نیروهای
امنیتی بود.
رژیم فوق ارتجاعی جمهوری اسالمی برای
مهار این موج مبارزات ،مکرر به ســرکوب،
تهدید و بازداشــت کارگران متوسل شد و
تعدادی از کارگران بازداشتی را به محاکمه

تلویزیون دمکراسی شورایی

کشید .ایندر حالیست که گروهی از کارگران
پیشرو و آگاه که برای ایجاد تشکلهای مستقل
از دولت تالش کردهاند ،سالهاســت که زیر
فشارهای متعدد رژیم در زندان بسر میبرند.
جمهوری اســامی با این ســرکوبگریهای
وحشیانه ،نه فقط میکوشــد ،موج مبارزات
کارگــری را مهار کند ،بلکه مانع از تشــکل
و آگاهــی کارگران گــردد .امــا کارگران در
جریان مبارزات یکسال اخیر خود ،نمونههای
درخشانی از رشد آگاهی ،اتحاد و همبستگی
را به نمایش گذاشــتند .کارگــران در برخی
موسسات تولیدی در حمایت و همبستگی با
کارگران اخراجی و بازداشت شده به اعتصاب،
تجمع و اعتراض روی آوردند .این نمونهها نشان
داد که بهرغم تمام وحشیگریهای ارگانهای
پلیســی-امنیتی رژیم ،بهرغــم بیحقوقی و
اختناق حاکم ،اتحاد و همبستگی و آگاهی در
صفوف کارگران ایران رشد کرده است.
رفقای کارگر راهی برای نجات از فجایعی که
نظم ســرمایهداری و رژیم سیاسی پاسدار آن
آفریدهاند ،جز اتحاد ،تشکل و مبارزه نیست.
فقط اتحاد و همبســتگی ،تشکل و تشدید
مبارزه بــرای دگرگونی نظم موجود ،میتواند
کارگران را از فجایع بیشماری که نظم حاکم
پدید آورده ،نجات دهد.
تمام تجارب سالهای گذشته نشانداده است،
تا وقتی که کارگران از آزادیهای سیاســی
محروماند ،تا وقتی که نتوانند آزادانه تشکلهای
مستقل خود را ایجاد کنند ،تا وقتی که نتوانند
آزادانه اعتصاب و اعتراض داشــته باشند ،تا
وقتی که رژیم دیکتاتوری عریان حاکم باشد،
در به روال گذشــته بر همان پاشــنه خواهد
چرخید .تنها راه عالج قطعی اوضاع ،سرنگونی
جمهوری اسالمی و استقرار حکومت شورایی
کارگران و زحمتکشان به عنوان نخستین گام
برای برانداختن نظم ســرمایهداری و استقرار
نظمیسوسیالیستیاست.
رفقای کارگر !

نظم سرمایهداری ایران ،از هر جهت ورشکسته
و در بنبست قرار گرفته است.
بحران اقتصادی رکــود  -تورمی که در طول
تمــام دوران حاکمیت جمهوری اســامی،
بهجزء الیتجزای اقتصادی ایران تبدیل شده،

فریاد رســای کارگران و تمامی انسان های
زحمتکش ،شریف و ستم دیده ای است که
برای آزادی و سوسیالیسم پیکار می کنند.
از این پس برنامههای تلویزیون دمکراســی
شــورایی بر روی اینترنت در دسترستان
خواهد بود.
از تارنمای تلویزیون دمکراسی شورایی در
شبکه جهانی اینترنت دیدن کنید و آدرس
آنرا در اختیار دیگران نیز بگذارید .شماره
تلفن برای تماس :
 ۰۰۴۵۳۶۹۸۷۲۸۱و ۰۰۴۵۳۶۹۱۲۱۸۷

اکنون چنان عمق و وســعتی به
خود گرفته که در تاریخ موجودیت
سرمایهداری ایران بیسابقه است.
نرخ منفــی رشــد  ۶درصد زیر
صفر و تورم ۶۰درصدی ،بهخوبی
نشانی تلویزیون دمکراسی شورایی بر روی اینترنت:
ابعاد وخیم رکود و تورم را نشــان
http://tvshora.com
میدهند .سیاست اقتصادی طبقه
حاکم که همان نئولیبرال باشــد،
Email: shora.tv@gmail.com
شکســت خود را بهویژه از اواخر
دوره احمدینژاد آشکارا نشان داد
و بحران را عمیقتر کرد .ســقوط
بهمنوار ارزش ریــال ،بحران پولی را به جزء در آســتانه اول ماه مه باید بر تالشمان برای
دیگری از بحران اقتصادی ایران تبدیل نمود .ســازماندهی و بســیج توده کارگر دربرپایی
بحران مالی دولت و خزانه تهی ،جلوه دیگری مراســم روز همبستگی بینالمللی بیافزائیم.
از بحران وخیم و بنبست نظم موجود است.
اکنون مطالبه افزایش دستمزد و آزادی ایجاد
ابعاد وسیع بیکاری ،گسترش روزافزون فقر ،تشــکلهای مســتقل از دولت ،به خواست
گرسنگی ،اعتیاد ،تنفروشی ،فساد گسترده عمومی و همگانی کارگران در سراســر ایران
دســتگاه دولتی ،همگی بازتاب پوسیدگی و تبدیل شده است .در هر کارخانه و کارگاه ،در
ورشکســتگی نظم موجود و طبقه حاکم بر هر موسسسه تولیدی و خدماتی ،برای بسیج
ایران اند.
توده کارگر در اول ماه مه حول شعار افزایش
تمام سیاستهای داخلی و خارجی جمهوری دستمزد و آزادی ایجاد تشکل تالش کنیم و
اسالمی در طول این  ۳۵سال شکست کامل بکوشــیم بهرغم موانعی که رژیم دیکتاتوری
خود را در بحرانهای الینحل و بنبستهای عریان ایجاد کرده ،تودههای کارگر ،همبستگی
کنونی آشــکار کرده اســت .تضادهای نظم خود را با کارگران سراسر جهان،در جریان یک
اقتصــادی  -اجتماعی و سیاســی حاکم به مبارزه علنی به نمایش بگذارند.
درجهای رشــد کرده که تنها راه حل قطعی اول مــاه مه ،روز اعتراض و مبارزه مشــترک
خــود را در نفی این نظم میجویند .اکثریت کارگران سراســر جهان ،از طریق راهپیمایی،
بســیار بزرگ مردم ایران ،خواهان برافتادن تظاهرات و گردهمآئی تودهایســت ،در این
نظمی هســتند که جــز فقــر و بدبختی ،اعتراضات فعاالنه شرکت کنیم.
بیحقوقی ،اختناق و سرکوب ،ارمغانی برای سازمان فدائیان (اقلیت) فرا رسیدن اول
آنها نداشته است.
ماه را به کارگران تبریک میگوید.
اکنون این وظیفه بزرگ طبقه کارگر است که
______________
برای نجات عموم تودههای مردم ایران از شر زنده باد همبستگی بینالمللی کارگران
فجایعی که نظم سرمایهداری و رژیم جمهوری
در سراسر جهان
اســامی بهبار آوردهاند ،پیشگام مبارزه برای
نابود باد نظام سرمایهداری
سرنگونی جمهوری اسالمی و اجرای بیدرنگ
زنده باد سوسیالیسم
مطالبات مردم ایران باشد.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی
طبقه کارگر رســالتی بزرگ بــر دوش دارد.
برقرار باد حکومت شورایی
طبقه کارگر فقط نجاتبخش خود نیســت،
سازمان فدائیان (اقلیت)
بلکه نجاتبخش عموم تودههای زحمتکش و
اردیبهشت ماه ۱۳۹۳
ستمدیده مردم ایران است.
کارگران آگاه و پیشرو ،فعاالن و هواداران
کار  -نان  -آزادی -
سازمان!
حکومتشورایی

یورش وحشیانه نیروهای سرکوب جمهوری اسالمی
به زندانیان سیاسی بند  ٣۵٠اوین
رژیم ارتجاعی جمهوری اســامی ،صبح
روز  ٢٨فرودین ماه ،بار دیگر دســت به
یک اقدام ضدانسانی و جنایتکارانه ،علیه
زندانیان بیدفاع زد.
برطبق اخبار و گزارشــات انتشار یافته،
واحدهــای ســرکوب رژیــم جنایتکار
جمهوری اسالمی به بند اوین یورش بردند
و زندانیان سیاســی را مورد ضرب و شتم
قرار دادند.
در نتیجه این وحشــیگری ،دهها تن از
زندانیان شــدیدا مصدوم شده و دهها تن
نیز به سلولهای انفرادی انتقال یافتهاند.
ســایت کلمه گزارش کرد که در جریان
این وحشیگری نیروهای سرکوب ،بیش
از ســی تن مجروح و مضروب شــدند و
دســتکم چهارتن از زندانیان سیاسی به
دلیل خونریزی و شکستگی به بیمارستان
خارج از زندان منتقل شده اند .سی و دو
نفر نیز پس از ضــرب و جرح به انفرادی
منتقلشدهاند.
خانوادههای زندانیان سیاســی نیز خبر

دادند که ارتباط آنها با عزیزانشــان قطع
شــده اســت .در پی این اقدام وحشیانه،
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی
در گفتگو با سایتهای رژیم  ،مفتضحانه
تالش نمود ،براین وحشیگری سرپوش
بگذارد و آن را انکار کند .وی ادعا کرد که
"هیچ گونه درگیری و ضرب و شــتم در
زندان اوین صورت نگرفته است .براساس
آیین نامه سازمان زندانها ماهانه یک بار
بازرسی نوبهای انجام میشود که امروز این
بازرسی انجام شد".
وحشــی گری جمهوری اســامی علیه
مخالفان ،به اعدام ،زندان ،شکنجه ،توهین
و تحقیر زیر بازجوئی خالصه نمیشود.
این رژیم ضد انسانی میکوشد محکومین
زندانی را هر لحظه زیر انواع و اقسام فشار
و ســرکوب قرار دهد تا مقاومت زندانیان
مخالف و معترض به رژیم را درهم شکند.
شکنجه ،توهین ،قطع مالقات ،انفردای،
تبعیــد و یورشهای مــداوم واحدهای
سرکوب به زندانها به بهانهای مختلف از
جمله بازرســی و ضرب و شتم زندانیان،

شیوههای مرسوم رژیم دیکتاتوری عریان
حاکم بر ایراناند.
اما با تمام این اقدامات ،رژیم نتوانســته
مقاوت زندانیان سیاسی را درهم شکند،
همانگونه که مقاومــت کارگران زندانی،
از جمله رضا شــهابی ،بهنام ابراهیم زاده،
محمد جراحی و اعتصاب غذای  ٣۶روزه
اخیر شــاهرخ زمانی ،این حقیقت را به
خوبی نشان داده است.
اقدام ســرکوبگرانه امروز رژیم نیزدر پی
اعتراض زندانیان سیاسی به بازرسیهائی
انجام گرفت که یکی از ابزارهای فشــار و
سرکوباند .اما این وحشیگری نیز قادر
نخواهد بود که مقاومت زندانیان سیاسی
را درهم شکند.
سازمان فدائیان(اقلیت) اقدامات وحشیانه
و ســرکوبگرانه جمهوری اسالمی علیه
زندانیان سیاسی را شدیدا محکوم میکند.
ســازمان فدائیان(اقلیت) خواهان آزادی
فوری و بی قید و شــرط تمامی زندانیان
سیاسی ایران است.
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پزشــکی...

ورزشکنیدتاآلزایمرنگیرید!
پژوهشگران دلیل دیگری برای تشویق مردم به ورزش پیدا کرده اند:
جلوگیری از زوال مغز و ابتال به آلزایمر

بیاندازیم».
دکتر اســمیت می گوید فعالیت
جسمانیدر کمک به حفظ حافظه
افراد به ویژه در سنین باال کارآیی
زیادی دارد.
دکتــر اســمیت و همکارانــش
برای این پژوهــش ،چهار گروه از
بزرگساالن تندرست بین  ۶۵تا ۸۹
ساله را برگزیدند.
افراد انتخاب شده همگی در طول
یک دوره هجده ماهه توانایی های
شناختی عادی از خود نشان دادند.
ِ
در ابتدا و انتهــای دوره  ۱۸ماهه،
حجم بخش هیپوکامپ مغز این
افــراد هم از طریــق  MRIاندازه
گیری شد.
سپس پژوهشــگران افراد تحت
مطالعه را  -بر اساس میزان ریسک
ابتال به آلزایمــر و میزان فعالیت
جسمانی  -به چهار گروه تقسیم
ِ
ریســک آلزایمر با در نظر
کردند.
گرفتن میــزان پروتئین هایی که
در جلوگیری یا ابتال به این بیماری
نقشدارند ،تعیین شد.
در پایــان دوره  ۱۸ماهه پژوهش،
کوچک شــدن حجــم بخش

یک پژوهش جدیــد درباره افراد
گروه سنی باال که در خطر ابتال به
بیماری آلزایمر بودند نشان داده که
فعالیت معتدل جسمانی می تواند
جلوی کوچک شدن هیپوکامپ
مغز را بگیرد.
هیپوکامپ که در فارســی به آن
سبک هم گفته می شود ،بخشی
اَ َ
از دستگاه کناره ای مغز است که
مرکز یادگیری و حافظه است .این
مرکز در صورت ابتال به آلزایمر از
نخستین نقاط مغز است که آسیب
می بیند .در صورت بروز بیماری
های شدید عفونی هم این بخش
زودتــر از بخش هــای دیگر مغز
آسیب می بیند.
دکتر جی کارســون اســمیت،
پژوهشگر مکانیسم بدن انسان در
دانشکده بهداشت عمومیدانشگاه
مریلند،در تحقیق اخیر نوشته:
«خبر خوش این است که فعالیت
جسمانی می تواند انسان رادر برابر
زوال اعصاب که با ابتال به آلزایمر
مرتبط اســت ،محافظت
کنــد .مــا دریافتیم که
فعالیت جسمانی به طور
بالقــوه مــی تواند حجم
هیپوکامپ مغز را در افرادی
که بیشتر در معرض خطر
ابتال به آلزایمر هستند ،حفظ کند  -هیپوکامپ
که معنی اش این است که احتماالً مغز در دو گروه
می توانیم زوال مغز و شروع ابتال از ایــن چهار
به جنون فراموشــی را در افراد به گروه
تأ خیــر

شهباز:توهین به مقام معظم رهبری!...
مائــده ســلطانی ،دختــر
عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی
در بند  ،350درباره علت مقاومت
زندانیان می گوید:
«تعدادی از زندانیان پس از ورود
نیروهای ضدشــورش گفتند که
دفعه قبل وســایل مــارا بردید و
خســارت وارد کردید ،این بار ما
قصدداریمدرحین بازرسی شمادر
بندبمانیم».
به گزارش تارنمای "کلمه":
«روز یکشنبه  28زندانی محبوس
در بند  350زندان اوین در نامه ای
به حسن روحانی ،رییس جمهوری
و رییس شــورای عالــی امنیت
ملی با شــرح جزییاتی از حادثه
روز پنجشنبه در زندان اوین ،این
اتفاقات را وحشتناک ،بسیارخشن،
فاجعــه و بــی ســابقه خوانده و
خواستار بررسی و پیگیری ازسوی
ریاســت جمهوری و شورای عالی
امنیت ملی شدند.
ایــن زندانیــان سیاســی تعداد
مجروحیــن و آســیب دیدگان
پنجشنبه سیاه را بیش از  30تن
عنوان کردند و از آمرین فحاشــی
خبردادند که دستور به کتک زدن
زندانیان می دادند».
ســاعاتی پس از انتشارخبر حمله
نیروهای ضدشورش ،غالم حسین
اسماعیلی ،رییس سازمان زندان
ها این خبر را تکذیب کرد و بدون
توضیــح دیگــری از آن به عنوان

مشاهده شــد :افرادی که ریسک
باالی ابتال به آلزایمر داشــتند ،و
افــرادی که ورزش نمــی کردند.
حجم بخــش هیپوکامپ مغز دو
گروهدیگر تغییری نکرد.
دکتر کرک اریکســون ،دانشیار
روانشناسیدردانشگاه پیتسبورگ
می گوید:
«این نخستین تحقیق در این باره
اســت که فعالیت های جسمانی
چطــور بر از دســت دادن حجم
هیپوکامپ مغز افرادی که به لحاظ
ژنتیکــی در معرض خطر ابتال به
آلزایمر هســتند ،اثر می گذارد.
روش دیگری بــرای حفظ حجم
بخش هیپوکامپ مغز در افرادی
که احتمال ابتال به آلزایمر در آنها
باالست ،وجود ندارد».
به گفته آقای اســمیت ،پژوهش
اخیر شواهد بیشتر به دست می
دهد که ورزش نقش حفاظتی در
برابر زوال قوه شناخت انسان ایفا
می کند.
بنیاد آلزایمر آمریکا اعالم کرده که
بیــش از پنج میلیون نفر از مردم
این کشورمبتال به آلزایمر هستند.
با توجه به رشد سنی جمعیت در
آمریکا ،این رقم تا سال  ۲۰۵۰سه
برابر می شود• .

>> ادامه از صفحه5 :

"بازرسی ماهانه" نام برد و گفت:
«بنا نداریم که به ادعاهای سایت
های معارض کهدروغ پراکنی علیه
نظام می کنند پاسخ گو باشیم»!
رییس دروغگوی ســازمان زندان
ها ،که یکی از مدیران نمونه نظام
اســت ،به این حد از بی شــرمی
بسنده نکرد ودر مصاحبه ایدیگر
نیز گفت:
«هیچ گونه درگیری در بند 350
بازداشــتگاه اوین رخ نداده است و
ما طبق وظیفه و آیین نامه مربوط
به زندان بازرسی هایی را به صورت
نوبتــی انجام می دهیــم که این
موضوع [موجب] نارضایتی برخی
از زندانیان می شــود ...درگیری
صورت نگرفته است ،البته ازسوی
زندانیان با کمــی مقاومت روبرو
شدیم که با توصیه ها و تدبیرهای
انجام شده هیچ گونه برخوردی از
ناحیه همکاران ما رخ نداده است»!
مصطفــی پورمحمــدی ،وزیــر
دادگســتری حکومت ،که خود از
جنایتــکاران بدنام اســت و عضو
هیئت  3نفری مرگ در کشــتار
زندانیان سیاســی درسال 1367
بوده نیز به "ایسنا" گفت:
«ما تحقیقات اولیه را انجام دادیم
و دیدیم که درگیری نبوده و طبق
روال عادی از بند های زندان اوین
بازرســی هایی شده تا کسانی که
اشــیاء ممنوعه ماننــد موبایل و
سیم کارت خارج از قاعده معمول

دراختیــار دارند مورد بازرســی
قرارگیرند ...در دو اتــاق از زندان
اوین مقاومت هایی ازسوی زندانیان
صورت گرفت و برای خود اشخاص
مشکالتی به وجود آورد که یکی دو
نفر از زندانیان در این بازرسی دچار
جراحت مختصری شدند»!
سازمان گزارشگران بدون مرز نیز
با انتشار بیانیه ای حمله وحشیانه
به زندانیان سیاسی را محکوم کرد:
«این حملــه از ســوی برخی از
مسئوالندستگاه قضایی ،اطالعات
سپاه پاســداران و وزارت اطالعات
هماهنــگ و طرح ریزی شــده
است».
پدر امید بهروزی ،یکی از زندانیان
سیاسی مجروح شده ،در گفتگو با
"ایران وایر" گفت:
«می خواهم از شــخص رهبری
بپرسم که آیا می داند درزندان چه
برسر فرزندم آمده است؟»!
پرسش این پدر دردمند و درعین
حال ســاده دل انسان را شگفت
زده مــی کند .چگونــه ممکن
اســت دژخیمانی از قماش سعید
مرتضــوی ،ســردار رادان و غالم
حسین اسماعیلی – که روی رودلف
هس و آدولف آیشــمن روســای
زندان های داخائو و آشویتس در
رژیم نازی هیتلری را سفید کرده
اند  ،-به صورت خودسر دست به
این جنایات بزنند؟! اینان مأموران
معذوری هســتند که اوامر مقام
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دو سال پیش دوست عزیزی از میان ما رفت
یاد و خاطره

زنده یاد علی (یزدان) میرزاده
را گرامی می داریم
و آمرزش روح آن دوست فقید را
از خداوند متعال مسالت داریم.

جمعی از یاران و دوستان مونتریالی

ورزش ...
• یکی از رشــته های ورزشی بین
المللی بانوان که بسیار پول ساز در
ســطح جهان بازی تنیس در سال
 1925به نام یک «سیب در دست»
بوسیله فرانسوی ها اختراع شد.
• در سال  1978رسما از یک توپ
کاچویی اســتفاده شد در آن زمان
بازیکنان برای شرکتدر یک مسابقه
تنیس می بایستی چندین
روز مسافرت بکنند.
پیدایش این ورزش بانوان و
آقایان را جذب کرد.
• اولین المپیک این ورزش
در ســال  1896در آتن با
شرکت  13بازیکن از هفت
کشور انجام شد.
• دوشیزگان ونوس و سرنا ویلیامز،
دو خواهــر آمریکائی نژاد ســیاه،
توانستند در اثر تمرینات پی در پی
با پدرشان که مشوق اصلی آنها بود
به عنوان های قهرمانی
برسند.
ونوس ویلیامز از طریق
شــرکت در مســابقات
تنیس (اوپن) توانســت
عنوان هــای قهرمانی
زیادی را بدست بیاورد.
وی تا به حال میلیون ها
دالر همچنین میلیون های دیگری
از راه تبلیغات کســب درآمدکرده
است.
ویلیامز در سال  2012در مسابقات
دبــی 6-0،و  ،6-3آلیــز کورنــت
فرانسوی را در فینال شکست داد.
•در چشم انداز بازیکناندیگر بانوان،
بازیکن دیگری بنام ماریا شــراپووا،
بازیکن بسیار زیبای روس وقتی بازی
می کند ،چشم های بعضی از مردان
چشم چران تماشاچی را متوجه خود
می کند!
• اخیــرا یک بازیکن دیگر از کانادا
مقیم کبک زن بسیار زیبا و خوش
اندام به نام اوژنی بوشار ،که توانسته
اســت قهرمان معروف آمریکائی را
در مســابقات کارولین جنوبی  3بر
 2شکست بدهد ،موفق شد بازیکن
دیگر فرانسوی را بنام آلیز کورنت را
ببرد.
بنابراین بوشــار بیــن  200بازیکن

خوب دنیــا ،در ردیف 18
قرار گرفت.
• در قســمت آقایان یک
تنیس باز جــوان کانادائی
مقیم تورتنو ،سام میلوس
رونیک در بین  200بازیکن
توانسته خود را از ردیف 52
برساند به ردیف .9
این دو بازیکن کانادائی هم
تا بحال توانسته اند میلیون ها دالر
بدست بیاورند.
• ورزش تنیس بطور کلی در سطح
بین المللی  4تورنمنت بزرگ انجام
می شود.
 )1تورنمنت اســترالیا،
شــامل بانــوان و آقایان
بازی انفرادی دوبل زن و
مرد (میکــس دوبل) این
تورنمنت  15میلیون دالر
جایزه دارد .نفر اول مردان
 15میلیون دالر و بانوان
هم به همان اندازه
)2تورنمنتفرانسههممثلتورنمنت
استرالیا شامل همان مشخصات می
باشد .این مسابقه بخاطر جذابیت
توریستی و زیبا بودن
شهر پاریس تماشاگران
زیادی دارد.
برگذارکننــدگان این
مســابقه  15تــا 20
میلیــون دالر بیــن
بازیکنان تقســیم می
کنند.
 )3تورنمنت آمریــکا (یواس اوپن)
مبلغ زیادتری نســبت به استرالیا و
فرانسه سود پرداخت می کنند.
 )4تورنمنت لنــدن مثل تورنمنت
هــای قبلی حدودا بیــن  16تا 20
میلیون دالر بــه بازیکنان پرداخت
می کند.
در ضمن برگزارکنندگان مسابقات
تنیس بین المللی در شهرهای مهم
دنیا اســتفاده های زیادی را نصیب
خود می کنند.
• اکثــر قهرمانان تنیــس از لحاظ
بدن سازی ،اســتقامت و استحکام
اســتخوان ها و داشتن روحیه قوی
بــا مربیان خــوب خود هــر روز 5
ســاعت تمرین می کنند تا بتوانند
در مسابقات با بازیکن طرف مقابل
استقامتداشته باشند.
• در یک مســابقه تنیس بازیکن
بایستی  3ست از  5ست را ببرد.
• در حال حاضر عالوه بر آن  4شهر

معظم رهبری را اجرا می کنند و
ضمن درامــان بودن از کیفر ،مزد
و پاداش و ارتقاء مقام می گیرند.
آنچــه که در زنــدان هایی مانند
"کهریزک"" ،بند  350اوین" و...
گذشته و می گذرد زیرنظر تیزبین

"شخص رهبری" انجام می شود.
بنابر نص صریح قانون اساسی رهبر
"مدیر ،مدبر و آگاه" است و تردید
پــدر رنجدیده و ســاده دل امید
بهروزی نسبت به "آگاهی" مقام
معظم ،خوددرشمار کارهایی است

تنیس بانوان:
آیامیدانستید؟!...

یوسف تیزهوش

Eugenie
Bouchard
(westmount,
)Qc.

مهم ذکر شده شهرهای مهمدیگری
مثل مونترال و جاهــای دیگر دنیا
مسابقات تنیس را برگزار می نمایند.
• بازی تنیس از لحاظ تماشاچیان
محبوبیت خاصیدارد.
قیمت بلیت بین  150تا  750دالر
می باشد -بخصوص بازی های فینال.
اخیرا تحقیــق جدیدی بــر روی
بازیکنان تنیس بال ،هاکی و تنیس
انجام شــده که در دوران جوانی در
اثر تمرینات ورزشی استخوان های
محکم و قوی سر بدست می آورند.
• قهرمانان تنیس بانوان که تا بحال
بیشتر از قهرمانان دیگر پول بدست
آورده اند عبارتنــد از ونوس ویلیام
 327میلیون دالر و سرنا ویلیام 276
میلیون نفرات بعدیدر  220میلیون
تا  154میلیون دالر بدست آورده اند
 البته سوای کسب درآمد از طریقتبلیغات!

یک خبر ورزشی
کوتاه و جالب

بــرای اولین بار حضــور زنان در
اتومبیــل رانی (پاریــس  -دبی)
نایب رئیس امور بانوان فدراسیون
اتومبیل رانی اعالم کرد.
دو نماینده زن ایرانی در مسابقات
(رالی) خاورمیانه شرکت دارند که
در  15آوریل در پاریس شروع و
 5مه در دبی به انجام می رسد.
راننده اتومبیل ایرانی بنام فریبا
جوانمردی یک زن ســرمایه دار،
که تجربیــات زیادی در اتومبیل
رانی دارد .این سومین بار است که
در مسابقات شرکت می کند.
مسافت مسیر اتومبیل در حدود
 9000کیلومتر می باشد و مسیر
آن از موناکــو بــه ترکیه ،تبریز،
تهران ،اصفهان ،شیراز ،بندرعباس
و برگشت به دبی است.
•

که بســیاری از زندانیان بند 350
زندان اوین به اتهام هایی کمتر از
آن گرفتار داغ و درفش و شکنجه
و زندان شــده اند :توهین به مقام
معظم رهبری!
•
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«ترجمههای ایرانرابدقت کنترلکنید!»
مهاجران ،در سال های نخســتین عزیمت به دیار جدید ،با بسیاری از اداره است.
مسائل ریز و درشــت دست و پنجه نرم می کنند .در این میان ترجمه •
مدارک از مسائل حساس و مهم امور روزهای اولیه اسکان است.
دولت های ایران ،کبک و کانادا چه
این شماره به دیدار یکی از مترجمین باسابقه شهر ،مدیریت دارالترجمه کنترلی بر کار شما دارند؟
رسمی یکتا ،خانم آرزو تحویلداری یکتا می رویم.
 دارالترجمه های رسمی در ایراندارالترجمه یکتــا در محل مجتمع تجاری ایرانیان مونتریال در خیابان زیر نظــر اداره فنی قــوه قضاییه
ســنت کاترین (مترو اتواتر) واقع است؛ دفتری دلگشا و زیبا که درنگاه جمهوری اســامی ایران فعالیت
اول یادآور حال و هوای حجره های قدیمی بازار است؛ سرسرا پوشیده از کرده و کار آنها توسط قوه قضاییه
چوب ،با مجسمه های برنزی و دیگر اشیاء زیبا به شکل خوش سلیقه ای کنترل می شود.
دکور شده است.
البته این کنترل و نظارت ،که در
آقای فرهاد زاهدی شهریاری،
جــای خود هزینه نیــز در بر
ترجمه های ایران اکثرا دقیق
همسر خانم یکتا ،با لبخندی
دارد ،متاســفانه شامل کنترل
نیست ...وقتی مدارک ترجمه
گشــاده و همراه با یک فنجان
کیفی نبوده و صرفا مهر مترجم
شده خود را برای تایید نزد
چــای تــازه دم ایرانــی از ما
رســمی بصورت بوروکراتیک
پذیرایی می کند.
تایید می شود.
مترجمین رمسی کبک می برید
مصرا بخواهید ترجمه ها را کنترل ولی مترجم رســمی کبک و
کانادا ،بعنوان مترجم قســم
•
کرده و چشم بسته تایید نکنند.
خورده ،اختیار ترجمه و تایید
خانم یکتای عزیــز ،برای آن
کلیه مدارک را دارا بوده و عمال
دسته از خوانندگان که با نام
شما کمتر آشنا هستند خودتان را مختلف آزمون زبان فرانسوی برگزار هیچ مرجعی بر کار آن نظارت نمی
شده توســط دفتر زبان فرانسوی کند.
معرفیکنید.
 من آرزو تحویلداری یکتا ،مدیر کبــک (• Office Quebecois deمســئول دارالترجمه رسمی یکتا  )la langue francaiseبود که من اندکی از جزئیات کار ترجمه ،انواع
در مرکز شــهر مونترال هســتم .با موفقیت این آزمون را پشت سر آن و نیز ترجمه خوب و بد برایمان
بعنوان مترجم رسمی ،عضو انجمن گذاشــتم و مدرک آن را دریافت بگویید.
مترجمان رســمی کبک ،انجمن کردم.
 ترجمه کار بســیار حســاس ومترجمان رسمی انتاریو و جامعه به این ترتیب ،رسما بعنوان مترجم پرمســئولیتی اســت .می دانید
مترجمان رسمی ایران می باشم.
رســمی عضو انجمن مترجمان ترجمه صرفا برگــردان کلمه به
رســمی کبک بــه کار حرفه ای کلمه متن از زبان مبــدا به زبان
•
از کی ،کجــا و چگونه کار خود را خود در مونترال کانادا ادامه دادم مقصدنیست.
و نه تنها در زمینه ترجمه مکتوب مسلما تجربه و تخصص و نیزدانش
شروع کردید؟
 پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه اسناد و مدارک بلکه بعنوان مترجم فنی ترجمه نقش بسیار مهمی دردر ســال  1372خورشیدی ،در شــفاهی در دادگاه ها و سازمان ایجــاد یک متــن روان ...که بوی
دارالترجمه رسمی اردالندر تهران های دولتی نیــز فعالیت خود را ترجمه ندهد ،ایفا می کند.
دوره کارآموزی خــود را گذراندم دنبال کردم.
به نظر من اکثر ترجمه های انجام
و همزمان خــود را برای امتحان عالوه بر این ،مراحل فوق را برای شده در ایران حاوی انواع غلط ها،
گزینش مترجم رسمیدادگستری اخذ پروانه مترجمی رسمی انجمن از لحاظ اصطالحات ،تاریخ ،اسامی،
تهران آماده کردم .بعد از آن از سال مترجمان رسمی انتاریو نیز طی معدل ،واحد درســی و  ...است...
 1373تــا  1375در دارالترجمه کرده و موفق بــه دریافت پروانه جالب است که اینها حتی ممهور
رسمی خشادر تهران رسما بعنوان مربوطه گردیدم.
به مهر وزارت دادگستری و وزارت
مترجم استخدام و مشغول به کار در آوریــل  ،2010بعنوان مترجم امور خارجه نیز هستند.
شفاهی زبان فرانسوی به استخدام مــن همیشــه از متقاضیــان و
شدم.
در اردیبهشت  1376بعنوان جوان اداره مهاجرت کبک درآمدم.
هموطنان عزیزم خواهش می کنم
ترین مترجم رسمی آن زمان در از آن سال تا کنون در بیش از  700که وقتی مدارک ترجمه شده خود
تهران موفق به اخذ پروانه مترجمی مصاحبه گزینش ســرمایه گذار را برای تایید نزد مترجمین رسمی
رسمی شده و دارالترجمه خود را (در مونتــرال و در ماموریت خارج کبک می برند از آنها مصرا بخواهند
در تهران افتتاح کردم .در دی ماه از کشــور) بعنوان مترجم حضور که ترجمه های ایــران را کنترل
سال  1382به اتفاق خانواده ام به داشته ام.
کرده و چشم بسته تایید نکنند.
ضمنا از ژانویه 2011بعنوان مترجم ما حتی چنــدی پیش مدرکی از
کانادا مهاجرت کردم.
پــس از گذرانــدن دوره تکمیلی شفاهی انگلیسی  /فرانسوی با اداره ایران داشتیم که توسط وزارتخانه
مترجمی زبان فرانسوی /انگلیسی مهاجرت کانادا ،قســمت پذیرش ها نیز تایید شده بود ولی ترجمه
در دانشــگاه مک گیــل مونترال پناهنــدگان ( Immigration andبه نام شخص دیگری غیر از دارنده
و طــی مراحــل گزینش مترجم  ،)Refugee Board of Canadaآن بود!!
رسمی ،با توجه به سوابق و پروانه همکاری می کنم.
در یک مــورد دیگر مشــابه آن
های مترجمی رسمی و تاسیس یکی دیگر از زمینه های همکاری ریزنمراتی داشتیم که به نام دارنده
دارالترجمه که در تهران اخذ کرده من با اداره مهاجرت کانادا ،بخش بود ،ولی کلیــه دروس و ترمهای
بودم ،در ماه مارس ســال  2006پذیرش پناهندگان ،تصحیح اوراق تحصیلی مربوط به کارنامه شخص
موفق بــه اخذ پروانــه مترجمی داوطلبان آزمون گزینش مترجم دیگری غیر از دارنده بود!
رسمی از انجمن مترجمان رسمی شــفاهی دادگاه پناهندگان و هم متاســفانه متقاضیــان در ایران
تصحیح و رســیدگی به مصاحبه ترجمه ها را تحویل گرفته و تنها
کبک ( )OTTIAQشدم.
یکی از شــرایط الزامی اخذ پروانه های انجام شده توسط مترجمان در اینجا که ما موارد اشــتباه را به
مترجمی رسمی کبک ،صرف نظر شــفاهی دادگاه پناهندگان برای آنها نشان می دهیم به آن پی می
از زبان ترجمــه ،گذراندن مراحل شــعبه های تورنتو و ونکوور این برند .حال خودتان قضاوت کنید
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

خامن آرزو حتویلداری یکتا:مدیریت دارالترجمه رمسی یکتا
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پاسپورتها همراه با درخواست به
اداره مهاجرت ارســال نمی شود،
تنها زمانی که ترجمه رسمی آن
به کپی رنگــی تمام صفحات (پر
و خالی) ضمیمه و توسط مترجم
مهر و امضا شود رسمیت پیدا کرده
و توسط اداره مهاجرت قابل قبول
است.
عالوه بر این بسیاری مطالب دیگر
از جمله شماره شناسنامه و ملی،
تاریخ آخرین خروج از کشــور و
اجازه خروج (در مورد مشمولین و
دانشجویان) همگی به فارسی بوده
و نیاز به ترجمه دارد.

اگر مهر تایید مترجم رسمی کبک شــنبه نیز از حدود ساعت  1تا 4
روی ترجمه هــای فوق خورده و بعدازظهــر بدون وقــت قبلی در
این مدارک به اداره مهاجرت برای خدمت هموطنان عزیز می باشیم.
معادل سازی مدارک ارائه شود و •
متقاضی پس از چندین و چند ماه در پایــان ،اگر موضــوع دیگری
انتظار ،بجای مدرک معادل سازی بــه نظرتان می رســد لطفا برای
شده خود ترجمه های غلط و کل خوانندگان ما بفرمایید.
پرونده معادل سازی عودت شده  -دارالترجمه ما در زمینه ترجمه
را در صندوق پستی خود دریافت رســمی کلیه اســناد و مدارک
کند ،چه خواهد شد!
خدمات رسانی می کند.
چه کســی تاوان این همه زمان از عالوه براین ،شــاید موضوعی که
دســت رفته و هزینه های صرف کمی بــرای برخــی خوانندگان
شده بدون نتیجه را خواهد داد؟!
عجیب باشــد ترجمه پاسپورت
اســت که تقریبا بیشترین حجم
•
شما تنهادارالترجمه ودفتر رسمی مدارک ما را تشکیل می دهد.
•
ترجمــه در ایرانــی در مونتریال از نظر برخی ،پاســپورت نیاز به با ســپاس از شــما که وقت خود
هستید.
ترجمه نداشته و خود به دو زبان را برای این گفتگــو در اختیار ما
 بله درست است .ما مالک دفتر فارسی و انگلیســی نوشته شده گذاشتید.خوددر مرکز شهر مونترال هستیم .اســت .ولی الزم به توضیح است  -من هم از شــما و روزنامه پیوند
دفتر ما بعنوان تنها دارالترجمه و که افرادی که برای تمدید کارت بــرای فرصتــی کــه در اختیار
موسسه رسمی ثبت شده و دارای اقامــت کانــادا و یا درخواســت من گذاشــتید تا ضمــن معرفی
شماره مالیاتی ( )Tax Numberدر شهروندی اقدام می کنند نیاز به دارالترجمــه یکتــا و خدمات آن
مجاورت ایستگاه مترو  Atwaterترجمه پاسپورت و مهرهای ورود /بتوانم کمی بــه هموطنان عزیز
واقع است.
خروج فرودگاه ایــران جهت ارائه اطالع رسانی نمایم ،کمال تشکر
ما در طــول هفته از ســاعت  9بــه اداره مهاجرت و شــهروندی را دارم.
صبح تا  6بعدازظهر و در روزهای کانادا دارند .با توجه به اینکه اصل
•
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

www.paivand.ca
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به مناسبت روز جهـــانی کارگر:

نگاهی به موانع و مشکالت زنان کارگر
محمد صفوی
 10اردیبهشت 1393
گاه و بــی گاه در رســانه های
عمومی ،پــاره ای از مطالبات
معوقه زنان کارگر منتشــر می
شــود که بازتاب همین اندک
مطالبات ،به خوبی نشــان می
دهد که زنان کارگر تا رسیدن
به ابتدای ترین مطالبات برابری
خواهانه خود هنوز با موانع بسیار
دشواری روبرو هستند.
از جمله :

•
تبعیض جنسیتی و تقسیم جنستی
مشاغل

در نخستین نگاه به مطبوعات
کشورمان در ارتباط با مطالبات
زنــان ـ و بویژه زنــان کارگر ـ
متوجه می شــویم که با وجود
تالش های صبورانه و آگاهگرانه
ای که از جانب فعاالن اجتماعی
و زنــان حق خواه کشــورمان
صورت گرفته ،اما متأسفانه هنوز
تبعیض گســترده در ساختار
شــغلی زنان کارگر بزرگترین
مانعی است که در سر راه زنان
و بهبود شرایط کار زنان وجود
دارد.
•
کارهای سخت و طاقت فرسا و
بیکاری زنان

حضورسیاستهایاقتدارگرایانه
تبعیض آمیز جنسیتی که در
نهاد کار ودر تمام سطوح جامعه
ـ حتی در تشکل های کارگری
ـ از دیرباز وجود داشــته است،
متوجه می شویم که زنان کارگر
پیوسته در بخش «حاشیه ای»
نهاد کار ،قرار داده شده اند .آنها
مجبور به انجام کار ســخت و
زیان آور در سخت ترین بخش
ها مانند کشــاورزی و کشت و

زرع ،یا کارگاه تولیدی پوشاک در کشور( .پایگاه تحلیلی خبری
و لباس دوزی و کارگاه گاهای خانواده و زنان)
خانگی و قالی بافی هستند؛ یا •
اینکه تنها مجازند مشاغلی رادر آزار جنسی و روحی در محیط
بیرون انجــام دهند که در واقع کار
ادامه همان کارهای خانه داری در جایی که بخشی وسیعی از
اســت .در واقع آنــان به خاطر زنان کارگر به طور غیر رسمی
تبعیض گسترده ،جزء آخرین و بدون نظارت نهادی مدنی ،در
کسانی هســتند که استخدام پستوها و زیر زمین ها و مراتع
میشوند ولی جزء اولین کسانی و حاشــیه هــا کار می کنند و
هستند که اخراج میشوند! و نرخ از جانب مســئوالن و نهادهای
بیکاری زنان بیشــتر از مردان مســئول دیده نمی شــوند در
گزارش شده است.
نتیجه این زنــان می توانند به
در حالی که اکثر زنان کارگر در آســانی هدف هرگونــه آزار و
کشور ما زنان سرپرست خانواده اذیت جنسی و زخم های عمیق
یا خود سرپرســت هســتند و روحی و تبعیض پنهان از جانب
با فقر مزمن و کمبوده دســت همکاران مرد خود (یا صاحبان
بگریبانند .بنــا به گفته معاون کار و مدیران) قرار بگیرند.
ریس جمهــور در امور زنان ،در در همین رابطه یکی از فعاالن
حال حاضر «هشتاد دو درصد» زن کــه به خاطر «آبروداری» و
از زنان سرپرســت خانواده در سایه سنگین سنت ،نمی تواند
ایران ،فاقد شغل هستند( .ایلنا حرفش را رک و پوست کنده در
)07،02،1393
مورد آزار و اذیت جنسی به زبان
بیاورد.
•
به طور مبهم و کلی ،می گوید:
دستمزد اندک
به خاطر وجود تبعیض گسترده مشکلدیگری که کارگران زن با
ی جنســیتی و سیاست های آن روبرو هستند توقعات برخی
پدر/مردساالری که مرتبا زنان را کارفرمایان اســت کــه به دور
به خانه نشینی محکوم و ملزم از معیارهــای اخالقی و دینی،
می کند ،طبعاَ فشار فزاینده ی بسیاری از زنان کارگر را وادار به
اقتصادی باعث می شود که زنان ترک شعل خود می کند.
(ایلنا)05،12،1392 :
با کمترین دســتمزدها و بدون
کوچکترین مزایایی ،بدترین و
سخت ترین شرایط کار را پذیرا بنابرایــن ،ســلطه اقتدارگرا و
مردســاالرانه از بــاال تا پایین
باشند.
از این رو ،کارگران زن ،به ارزان جامعه ،فضایی رادر محیط های
ترین نیروی کار کشور ،تبدیل کار بوجود آورده است که مردان
کارآفرین برای دادن شــغل به
شده اند.
برای نمونــه بنا به یک گزارش زنان ،خود را محق می دانند که
میدانی دستمزد یک کارگر زن هر گونه رفتاری را نسبت به زنان
قالیباف معادل فقط  100هزار کارگرداشته باشند.
تومان در ماه است.
•
یعنی چندین برابر پایین تر از بدتر بودن شرایط ایمنی و
میزان حداقل دستمزد قانونی بهداشتی کار زنان

Shield
of Athena
آیا شما و کودکان تان شاهد خشونت های خانوادگی بطور روزمره هستید؟

آیا برای رفع مشکالت تان احتیاج به فردی باتجربه در مسایل خانوادگی دارید؟
آیا مشکل زبان دارید و بدنبال همزبان خودتان هستید
تا به مسایل شما رسیدگی کند؟
مرجع رایگان و قابل اطمینان
در خدمت خانواده های افغان و ایرانی است
و شما را گام به گام در همه مشکالت یاری می کند.
اگر آرامش خاطر می خواهید،
تلفن را بردارید و با شماره  514-274-8117با ما تماس بگیرید.

زنــان کارگری که بــه طور
غیررســمی ـ و قــرار دادی ـ
در حاشــیه و فاقد پوشــش
حمایت های اجتماعی و قانونی
هستند طبعاَ به لحاظ حوادث
و بیماریهای شغلی با خطرات
بیشــتر و جدی تــری روبرو
هستند.
برای نمونهدر گیالن که شصت
درصد از کشاورزی این استان
بر دوش زنان کارگر است.
متأسفانه این زنان ،فاقد پوشش
بیمه تأمین اجتماعی هستند.
این در شــرایطی است که در
کشــاورزی مکانیزه ،مردان به
عنوان نیروی فنی ماهر پشت
دستگاه ها حضور دارند اما در
سایر کشــتزارها زنان هنوز با
دست ،مشــغول کارند ....این
زنان کارگر برای حفظ درآمد
خود ،از حقــوق قانونی خود
چشم پوشی می کنند.
(ایلنا )1393 ،08،01
بی قانونی و فقدان بیمه تأمین
اجتماعی باعث می شــود که
در بخشی که زنان در بدترین
شــرایط سرما و گرما و با انواع
مواد شیمایی سرطان زای دفع
آفات ،سر و کار دارند در اساس
هیچگونه آماردقیقی از حوادث
کار و بیماری های شغلی آنان
موجود نباشــد .نمونه حادثه
ای دیگر در عرصــه کار زنان
(در دیماه سال  )1392مرگ
فاجعه بار دو زن کارگر کارگاه
تولیدی پوشاک در تهران بود
که تصاویر مــرگ دلخراش و
سقوط آنان از ساختمانی که
در حــال آتش بــود در همه
رســانه منتشر شــد که بیان
گویای شرایط اسفناک بخش
وســیعی از کارگــران زن در
کشــورمان ایران است .نمونه
ای دیگراز شرایط غیر ایمنی،
غیر بهداشــتی و سطح نازل
رفاه زنان کارگــر را می توان
در بیان یکی دیگر از کارگران
زن دیــد :در برخی کارگاهای
زنان ،سرویس بهداشتی (مانند
مستراح مناســب) ،رختکن،
محــل اســتراحت و حتــی
غذاخوری ،در یک جا است.
من موردی دیدم که در انتهای
روشویی ،موکت انداخته بودند
تا خانم ها در آنجا اســتراحت
کنند.
(ایلنا )1392 ،05،12
بی شــک کمبودها در مورد
وضعیت اشــتغال زنان فراوان
است که می بایست همه این
مشــکالت ،به تدریج از زبان
مستقل خود زنان کارگر ،بیان
شود .متاسفانه از آنجا که اراده
محکمی از جانب مسؤالن برای
تغییر شرایط اسفناک کار زنان
به صورت نهــادی ،دیده نمی
شــود و از آنجا که نگاه های
غیرسازنده ای وجود دارد که
هنوز زنان را در فرودســتی و
بی قدرتی می خواهد ،وظیفه
تغییراتبنیادیوکاهشهزینه
های اجتماعی و افتصادی طبعاَ
بدوش نهادهای جامعه مدنی
و تشــکل های زنان کارگر و
جامعه علمی و تخصصی و همه
ما که به کشوری آزاد و آباد و
حضور قدرتمند و توانای زنان
باور داریم قرار می گیرد.
(مدرسهفمینیستی)
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خدایا یک هواپیما ندیدی؟
هادی خرسندی

پس از یک ماه و نیم که از گمشدن مرموز
هواپیمــای ام.اچ ۳۷۰مالزی میگذرد ،با
کمال تعجب هنوز هیچیک از جنتی ها و
علم الهداهای جمهوری اسالمی اطالعاتی
در بارۀ این هواپیما ابراز نکرده اند.
علی القاعده بایســتی یکی شــان گفته
باشد که چون خلبان میخواسته با یکی
از مهمانــدار ها زنا کند ،حضرت صاحب
الزمان هواپیما را دود کرده فرستاده هوا،
یا چــون یکی از مســافران با پای چپ
وارد توالت هواپیما شده ،حضرت غضب
فرمــوده ،آن توالت را با محتویاتش از جا
کنده ،در نتیجه هواپیمــا تعادلش را از
دست داده است!
اما در چین و مالزی بخصوص گمانه زنی
ها در باره چرائی ماجرا و کجائی هواپیما
بازار داغی دارد.
این مقدمــه را آوردم تا بگویم ســرودۀ
تقدیمی ،هیچ ربطی به این شایعات و قصه
سازی ها ندارد!
این «ترکیب بند» ،برآمده از روزها و هفته
ها درگیری فکری من است با سرنوشت
آن دو ایرانــی که در آن هواپیما بوده اند.
همــان دو مرد جوان کــه روزهای اول،
بی.بی.ســی فارسی (به قول خودشان به
طور «اختصاصی»!) هوچی بازی در آورد
که ایندو ایرانی گذرنامۀدزدیداشته اند.
یکبار دیگر به همت بی.بی.سی! نام ایرانی
با پاســپورت جعلی در اخبار بین المللی
عجین شد و بعد دولت مالزی اعالم کرد
کــه اوراق و مدارک پناهندگــی آن دو
درست بوده است.
مــن کــه در این ســال ها با بســیاری
از پناهنــدگان قاچاقی و بــی هویت و
اسم عوض شــده و گذرنامه خریده (نه
دزدیده!) دمخور بوده ام و گاهی در توجیه
وضعیت شان و علت فرارشــان از ایران،
به درخواستشــان ،نامه به ادارۀ مهاجرت
نوشــته ام( ،که البته جنبۀ محکم کاری
داشــته ،نه اینکه اثر مســتقیمی داشته
باشد!) در این چند هفته یک جورهائی در
عالم خودم چشم انتظار این دو جوان بوده
ام که معلوم نیست در راه مالزی به چین،
چه بر سرشان آمده است .البته که از فکر
باقی مســافران هواپیما غافل نبوده ام اما
منتظر بودم محمد و پویا همین طرف ها
پیداشان شود ،طبق معمول با گوشی های
موبایل آخرین مدل در دست!

ــــــــــــــــ

خدایا یک هواپیما ندیدی؟

خدایا یک هواپیما ندیدی؟
دو ایرانی در آن باال ندیدی؟
دو تا مرد جوان آزرده خاطر
گرفتار غم ویزا ندیدی؟
تو را قرآن هواپیما ندیدی؟
خداوندا دو تا انسان خسته
زبان بسته ،غریبه،دلشکسته
معلقدر فضای بی نصیبی
ندیدیدر هواپیما نشسته؟
محمد را تو با پویا ندیدی؟
فراری از رژیم نوجوان کش
به وحشت از جنایت ،از توحش
به سوی سرپناه بی پناهی
دو تا فرزند بوسینا و کورش
دو تا عاصی ولی آقا ندیدی
دو فرزند عزیز خانواده
دیار خویش پشت سر نهاده
که آنجا سنگ ها را بسته بودند
ولیکن در عوض سگ را گشاده
دو تا غمگین دو تا تنها ندیدی
شبی کردند ترک میهن خویش
که جان خود رهانند و تن خویش
زده بر سیم آخر شام تاریک
مگر بینند روز روشن خویش
خدایا ظلمت اعال ندیدی؟
یکی آینده را در راه بوده
روانه سوی دانشگاه بوده
گرفتندش به عنوان محارب

که گویا دشمن الله بوده
خدایا دشمن خود را ندیدی؟
یکی محکوم شد در راه خانه
به جرم جرعه ای نوش شبانه
توان تکیه بر پشتی ندارد
ِ
که بد زخمیست زخم تازیانه
جراحت را به پشت و پا ندیدی؟
یکی را پای تا سر آرزو بود
یکی را عکس مادر پیش رو بود
اگر هر یک از آنها غصه میخورد
رفیق او تسلی بخش او بود
خدایا همدلی ما ندیدی؟
ز بس در میهن خود زجر دیدند
دو تا پاسپورت قالبی خریدند
پرستوهای سرگردان عالم
ازین کشور به آن کشور پریدند
پری جا مانده از آنها ندیدی؟
جوانی را ندیدی آرزومند؟
لبش نوبر نکرده طعم لبخند
رفیقش را ندیدی غرق ماتم؟
در آن باال چه دیدی پس ،خداوند؟
حقیقت را بگو ،آیا ندیدی؟
ندیدی آن دو را روی زمین هم؟
ندیدی شان به زندان اوین هم؟
اگر نادیده بگرفتی در ایران
ندیدی شان چرا در راه چین هم؟
مگر کوری خداوندا ،ندیدی؟
بله البته نابینا شمائی
که این سان بی خبر از ما شمائی
اگر بی غیرتی باشد مالکش
رئیس جمهور آمریکا شمائی
که درد و رنج انسان ها ندیدی
خدایا چون اوبامائی شما هم
رفیق شیخ و مالئی شما هم
بشر را بی حقوقش آفریدی
کنون در فکر سودائی شما هم
وزین پر سودتر سودا ندیدی
خبر آیا ز اشک و آه داری
خبر از نالۀ جانکاه داری
به زندان اوین آیا گزارش
ز بند سیصد و پنجاه داری
تو آن زجر توانفرسا ندیدی؟
نه باالئی خدا ،نه در زمینی
نه در بند جنایات اوینی
به مسجد ،به کلیسا ،به کنیسه
فقط در دخمه تاریک دینی
مهم هم نیست دیدی یا ندیدی!
بگو هادی خدای کور و کر را
ز لطف خود رها فرما بشر را
بیا با بی نصیبان همسفر شو
که دریابی مزایای سفر را
وگرنه چیزی از دنیا ندیدی
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لبخندبزنید!

'قیمتهرلیتربنزین،یکخمینی'

این عبارتی است که پس زیر پستهای بی ارتباط بسیار کم خواهد بود".
'شوخی با افزایش قیمت
محمد
از افزایش قیمت بنزین در با موضوع بنزیــن درباره کاربــری به نــام
بنزین'

نیمه شب  ۲۴آوریل بارها
در توییتر فارسی بازنشر
شد.
اشــاره ایــن توییــت به
افزایش قیمــت هر لیتر
بنزین آزاد به هزار تومان و
اسکناس هزارتومانی است،
که بهدلیل تصویر آیت الله
خمینی روی آن به "یک
خمینی" شهرتدارد.
پس از اعالم خبر افزایش
قیمت بنزیــن ،نظرهای
متفاوتی در شــبکههای
اجتماعی مثل فیسبوک،
توییتر و گوگل پالس نشر
و بازنشر شد.
برای مثال:

یا حامــد توییت کرده" :
تلویزیون هــی زیرنویس
میکنه مصــرف بنزین
در ایــران  ۴برابر مصرف
جهانی اســت .خوبه آمار
فارغ التحصیلهای بیکار،
فقر ،تورم ،اختالس رو هم
بدید".

افزایــش قیمــت بنزین
نوشتند.
مثــا کاربــری خطاب
به آقای ظریف نوشــته:
"بقول یکی از دوســتان،
داریم هزینــه زندگی تو
نیویــورک میدهیم ،ولی
با کیفیت شعب ابیطالب
زندگی میکنیم  ...به آقای
روحانی بگید متشکریم!"
•

بعضی از کاربــران هم از
شــلوغی پمپ بنزینها
ســاعاتی پیش از فروش
بنزین به قیمتهای جدید
و بعضــی هــم از حضور
پلیس در برخی جایگاهها
نوشتند.
کاربری به نام کافه ،توییت
کرده" :قیمــت بنزین یه
کم رفته باال همه جا پر از
پلیسه.درسته این مملکت
رو امام زمان حفظ میکنه
ولی محض اطمینان باتوم
هم دم دســت باشه ضرر
نداره!"

•
•
گروهــی هم بــه جنبه 'که شیب آسان منود
کیفیت بنزین پرداختند .اول'

مثال کاربری توییت کرده
"بنزین را گــران کردید،
کیفیتش را هم باال ببرید".

•

تعــدادی از کاربران هم
بــرای رســاندن صدای
اعتراضشــان به صفحه
فیســبوک منســوب به
محمد جواد ظریف وزیر
امور خارجه ایران رفتند و

عبارت 'شیب مالیم' هم
همزمان با افزایش قیمت
بنزیــن در شــبکههای
اجتماعیدستمایه نظرات
انتقادی و طنز قرار گرفت.
پیشتر حســن روحانی،
رئیس جمهــوری ایران
گفتــه بــود کــه قیمت
حاملهای انرژی با "شیب
مالیمــی افزایش خواهد
یافت که اثــر آن بر تورم

در توییتر نوشته "سوال:
آیــا افزایــش بیــش از
٤٠درصدی قیمت بنزین
شیب مالیم افزایش قیمت
برای آسیب ندیدن جامعه
است؟ جواب :خیر!"
کاربری به نام مسعود هم
در "حاشــیه شیب مالیم
افزایش قیمت بنزین" در
گوگلپالسنوشته:
االیا قیمت بنزین ادر کاسا
لها /
و ناو 
که شیب آسان نمود اول،
ولی افتاد مشکلها!
•

فــرزاد نوشــته" :بهتره
بعضیهــا بــه جــای
احساساتی شدن بفهمند
که کشورهایی که بنزین
را بــه قیمــت واقعی به
مردم میفروشند دخل و
خرجشون با هم میخونه
ولی در کشــور ما چی؟
میخونــه؟ تــورم ۴۰۰
درصد و افزایش حقوق ۱۵
درصد".

آقای روحانی ،ما شهروند درجه چند هستیم؟..
که همه روزه این رابطه و ســلطه
ستمگرانه را در هر کوی و برزن به
رخ این اکثریت مغلوب میکشد و
به وجدان آگاه و ناآگاه آنان تلقین
میکند.
حــال باید دید ســخن از فقدان
«شــهروند درجــه دو» در ایــن
کشور به چه معنا است ،و چگونه
میتوان در متن این جامعه زیست
و اختالفات شدید شهروندی را در
آن ندید.
آیا آقای روحانی واقعاً معتقد است
که قانون اساسی جمهوری اسالمی
«تفــاوت بیــن مذاهب ،اقــوام و
جنسیت» را نفی کرده است ،و در
این نظام فرقی از نظر حقوقی بین
آخوند و غیر آخوند و شیعه و سنی
و زن و مرد و مسلمان و نامسلمان
و فارس و کــرد و عرب و بهایی و
یهــودی و خدابــاور و بیدین و...
وجود ندارد و همه میتوانند وزیر
و وکیل و قاضی و رییس جمهور
و ولی فقیه و استاندار و فرماندار و
سپاهی شوند و در کمال امنیت و

کاربری توییت کرده "با
این قیمت بنزین کم کم
شاهد تردد اسب و شتر در
سطح شهر خواهیم بود".
یا تیــام در گوگلپالس
کارتونی را منتشــر کرده
و نوشته" :به علت گرانی
بنزیــن کرایه های جدید
فرقون اعالم شد؛ دربست
 ۵۰۰تومان".
ســاعتی پس از افزایش
قیمت بنزین سجاد نوشته:
واال قیمت بنزین گران که
شد هیچکس اعتراضی که
نکرد که هیچ استقبال هم
کردند!
•

ما آماده هــر گونه گرانی
هستیم .چون کلید جیب
مردم در دستان پر قدرت
اقای روحانی است!

•

یک زمانی جــورج بوش
یک خمینی پاره کرد که
بگه دالر شد هزار تومان!
اون زمان بنزین لیتری 80
بود فکر کنــم ...االن یک
•
امین هم نوشــته "واقعا دالر ســه برابر اون زمان
اگــر پول حاصــل از این شده! بنزین  13 - 12برابر!
افزایش قیمت برای رفاه •
مردم ضعیف هزینه بشه حاال گرونــی بنزین یک
خیلی هم طــرح عالی و طرف ،گرونی سایر اقالم
خوبی هست .اما صد حیف کــه بعد از بنزیــن به ما
که خیلیها از جمله من تحمیل میشه یه مشکل
چنین شفافیتی در نظام بزرگتر دیگــه که گاهی
ایران نمیبینیم و به هیچ هیچ ربطی به بنزین نداره
وجه به آن ایمان نداریم ".ولی خود به خود ربطش
میدن!
(بی بی سی)
•

مدارا در کنار هم زندگی کنند؟
و آیا اصوال مردم این کشور فقط به
شهروندان درجه یک و دو تقسیم
شدهاند؟
پاسخ البته چندان مشکل نیست
و با یک مراجعه ســاده به قانون
اساســی (و قوانین موضوعه) این
«نظام مقــدس» میتوان آن را به
راحتی به دست آورد.
درجه بندی شهروندان معموال بر
دو یا سه اساس انجام میگیرد.
اولین و مهمتریــن ضابطه درجه
بندی شهروندان ،تفاوت حقوقی
آنــان در قانون اســت .اگر قانون
حقوق نامســاوی بــرای دو گروه
اجتماعــی قایل باشــد ،طبیعتاً
گروهی کــه از حقــوق کمتری
برخوردار شــوند شــهروندانی از
درجه پایینتــر خواهند بود ،ولی
این تنها ضابطه نیست .یکی دیگر
از ابزارهای درجهبندی شهروندان،
جرم شناختن خصوصیات هویتی
یا رفتارهــای متعلق بــه حریم
خصوصی شهروندان است.
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موسیقی..

شیـدا
قره چه داغی

اجرای توراندخت

برای آشنائی و است
و زیبای موسیق فاده از دنیای عظیم
یک
السیک ،بهترین راه
اینســت که در
کو
دک
ی
و جوانی چند
سال ساز زد .راه دو
موسیقی کالسی م :با دقت و مرتبا به
ک
کسانی که عالق گوش داد .لذا برای
ه
کجا شروع کنند دارند و نمی دانند از
را
هن
مائ
ی های کوتاه و
راهگشا در روزنامه
خواننده گرامی پیوند ارائه می دهم.
چ
بیشــتری ال نانچه سوال و کمک
زم
 DIALOGUEت دارید لطفا با آدرس
ما
س
ب
گی
رید:

Turandot
اثر Giacomo
Puccini

بــه مناســبت اجرای
اپــرای  Turandotدر
تاریــخ  22-20-17و
 24ماه می  2014در
مونترال الزم دانســتم
که اطالعاتی در اختیار
خوانندگانبگذارم.
این اپرا از حماســه ی
«توراندخت» از کتاب
هفــت پیکر نوشــته
نظامی شــاعر معروف ایرانی قرن
 12میالدی اقتباس شده است.
 Turandotیا توراندخت آخرین
اثر پوچینی اســت .قبل از اینکه
بتواند کامال این اپــرا را به پایان
برساند در سال  1924فوت کرد.
 Franco Alfanoدر سال 1926
آن را به تمام رســانید و در تئاتر
 Scala Milanبا رهبری Arturo
( Toscaniniآرتورو توسکانی نی)
رهبر فوق العاده تاریخ موسیقی) به
اجرا درآمد.
ســبک «اپرای ایتالیائی» حدود
سال  1600میالدی در ایتالیا تولد
یافت و تا امروز نقش رهبری خود
را در تاریخ اوپرا حفظ کرده است.
تعــداد زیــادی از آهنگســازان
غیرایتالیائی مانند مــوزار به این
سبک اوپرا ساخته اند.
در قرن  19و :20
Rossini, Bellini, Donizett,
 Verdi, Pucciniمعروفتریــن
آهنگسازان «اپرای ایتالیائی» می
باشند و بعد از  Verdiو Puccini
مهمترین آهنگســاز این سبک
است .پوچینی آثار مختلفی ساخته
است ولی به آهنگساز اپرا معروف
است:
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La
boheme, Tosca, Madamo
 Butterfly, Turandotچــه در
زمان زندگــی او و بعد از آن جزء
پــر اجراترین آثــار اپرائی جهان
است .آثار اولیه پوچینی به سبک
رمانتیک قرن  19است .بعدا سبک
 )Verisimo) Realisticرا که در
آثار خود بکار گرفت و معتبرترین
آهنگساز سبک  Verisimشناخته
شده است.

توراندخت

داستان:

محلدر چین است .شاهزاده خانم
توراندخت به امر پدر باید ازدواج
کنــد .از آنجائی کــه توراندخت
شخصیت سرد و سختی دارد ،ولی
بی نهایت زیبا است؛ تمایلی به این
امر ندارد.
وی شرط ازدواج خود را براساس
حل  3معما قرارداده است .چنانچه
داوطلب موفق نشود سرش به باد
می رود.
تعداد بیشــماری از جوانان غیور،
شــاهزادگان بخاطر زیبائی فوق
العاده او تن به این امتحان داده و
سر خود را از دست دادند .آخرین
آن شاهزاده ایرانی است که به اعدام

یعنی شهروندان به دلیل هویتی
(دگرباشــی) و یــا رفتــاری (که
متضمن اضرار به دیگری نباشد) است .ابتدا بهدرجهبندی شهروندان اصل  ۱۹در مورد تفاوت مذهبی،
مجرم شــناخته شــده و به این به اســاس تعلق آنان به گروههای اصول یاد شده در موارد  ۱و  ۲باال
دلیل مورد تعقیب و مجازات قرار مختلــف اجتماعی کــه تفاوت به اضافه اصــول  ۴و  ۱۰و قوانین
میگیرنــد و از برخی از حقوق یا حقوقی آنان در قانون اساســی و موضوعه در باره ازدواج و دیه و ارث
آزادیهــای خود رســما یا عمال یا قوانین موضوعه مشخص شده و مانند اینها)
میپردازیم.
محروم میشوند.
 .۵اهل کتاب و غیــر اهل کتاب
اســت
ممکن
حکومت
و باالخره،
(اصل  ۱۳و قوانین و سیاستهای
در قانون اساسی جمهوری
خشن در مورد بهاییان)
بــه دالیل سیاســی یــا امنیتی اسالمی ،پنج متایز حقوقی برای
گروههایــی از جامعه را به صورت شهروندان به چشم میخورد که
از مــوارد مربوط بــه درجهبندی
منظم (سیستماتیک) و فراقانونی از عبارتند از:
برخی از حقوق خود محروم کند  .۱روحانی و غیر روحانی (اصول  ،۵شهروندان بر اساس جرمشناسی
هویت یا رفتار خصوصی آنان و یا
و با اتخاذ سیاستی آمرانه و اعمال  ۱۰۷تا  ۱۶۲ ،۱۱۲و )...
سرکوب ،حقوق شهروندی آنان را  .۲شیعه و سنی (ترکیب دو اصل سرکوب و برخورد امنیتی حکومت
با آنان نیز ،میتوان دســت کم از
زیر پا بگذارد  -سیاستی که معموال  ۱۲و )۱۱۵
در مورد اقوام و ســاکنان مناطق  .۳مــرد و زن (ســکوت اصل  ۱۹چهار مالک ممیزه نام برد:
پیرامونی کشــور بــه کار گرفته در مورد تفاوت جنسیت ،همراه با  .۶فارس زبــان و غیر فارس زبان
میشود.
خیل عظیم قوانین موضوعهدر باره (تعلق قومی)
تفاوتهای حقوقــی زن و مرد ،از  .۷دینباور و بیدین
اکنــون ببینیم عوامــل فوق چه آزادی پوشش گرفته تا نابرابریها  .۸ناهمجنسگرا و همجنسگرا
تأثیری در دستهبندی شهروندان در ازدواج و دیه و ارث و شــهادت  .۹عامل به قوانین شرعی مربوط
به حریم خصوصی و ناعامل به آن
ایرانــی دارد و جایگاه هر ایرانی به و غیر آنها)
لحــاظ درجه شــهروندی او کجا  .۴مسلمان و نامسلمان (سکوت

محکــو م
است و شــاهزاده  Calafناشناس
شــاهد این صحنه می شــود .اما
ســخت عاشــق توراندخت شده
تصمیم می گیرد او نیز بخت خود
را بیازماید!
برخالف انتظــار جمعیت حاضر
موفق می شــود اما توراندخت با
انزجار کامل از این ازدواج ســر باز
می زند.
شاهزاده  Calafبرای حل مشکل
به توراندخت پیشنهاد می کند در
صورتی که تا طلوع آفتاب روز بعد
نام او را بیابد ،خود حاضر اســت
تن به اجــرای اعدام بدهد در غیر
اینصورت باید ازدواج را بپذیرد...
اجرای این اپرا ســال ها در چین
قدغن بود تا باالخرهدر سال 1998
با همکاری هنرمندان اروپائی در
آنجا به اجرا درآمد.
الزم به تذکر اســت که پوچینی
از ملودی های ســنتی چینی هم
استفاده کرده است.
تهیهبلیت:

Place desArts
514-842-2112
514-982-2258

info@operademontreal.com

شیدا قره چه داغی
 22آوریل 2014

مورد اول (شماره )۶به سیاستهای
سازمان یافته و مستمر حکومتی
در مورد اقوام و شــهروندان غیر
فارسزبــان مربوط میشــود که
عمال آنان را برای سالیانی دراز از
حقوق و امکانات معادل شهروندان
فارسیزبان محروم کرده است .سه
مورد دیگر ،از جرمشناسی عقاید،
خصوصیات هویتی (دگرباشی) یا
رفتاری مربوط به حریم خصوصی
افراد ناشی میشــود .بسیاری از
قوانین موضوعه ،شــهروندانی را
کــه دارای خصوصیات عقیدتی،
هویتی یا رفتاری دگرگونه باشند
به درجات مختلف از یک سلسله
حقوق و آزادیها محروم میکنند.
مثالدر مورد تفاوت آخر،در قوانین
موضوعه جمهوری اسالمی ،رابطه
عشقی خارج از ازدواج جرمی بزرگ
تلقی شــده و مرتکبان آن ممکن
است به مرگ محکوم شوند .حال
اگر شــهروندانی به عنوان
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آموزشعکاسیبهزبان ...

عکاسیتجاریوتبلیغاتی
در هر جا که باشید ،حتما هر روز
انبوه تبلیغات تجاری و تبلیغاتی
موسسات و محصوالت گوناگون
را مشاهده میکنید؛ از عکسهایدر
و دیوار مترو گرفته تا تلویزیون و
مطبوعات و اینترنت و غیره.
در معرفی یک محصول و سرویس
جدید به جامعه ،یک عکس حرفه
ای میتوانــد موجــب موفقیت و
فروش باالی آن محصول شود .یک
عکستبلیغاتیعالی،میتواندحتی
باعث موفقیت یک کاندیدا و ورود
آن به مجلس شود! حتما میدانید
که خیلی ها به قیافه رأی میدهند!
به همان نســبت هم یک عکس
ضعیف و سطح پایین میتواند باعث
از دســت دا دن
مشتری و پایین
آوردن فروش آن
محصول و نهایتا
ورشکســتی آن
شرکت گردد.
ایــن مقدمــه
با
ســاده میتوان
به اهمیت یک
عکــس موفق
در عرصــه
تبلیغاتپی
برد.
عکــس
تبلیغا تی

محصــوالت بایــد
مصرف کننــده را به
هوس انداخته و اثری
در ببینده ایجاد کند
کــه در نهایت وی را
به خرید آن محصول
تشویقنماید.
چنین کاری در دوره ما کار ساده
ای نیســت چون سیل عکسهای
تبلیغاتــی ،کل زندگی مــا را فرا
گرفته اند .پس باید عکسی از کار
درآورد که متفاوت باشد.
در عکاسی تبلیغاتی ،عکاس سعی
میکند که در نشــان دادن برخی
زوایا اغراق کند .برخی از اندازه ها
را بزرگتر نشان می دهد و جزئیات
بیشتری از ســوژه در تصویر قابل
مشاهده است.
مثال عکس یک تــوت فرنگی را
طوری در تصویر نشــان میدهند
که اگر باردار هم نباشی ،ویار توت
فرنگیمیکنی!
حتما تبلیغات هوس انگیز بعضی از
غذاها را در منوی رستورانها دیده
اید که هیچ شباهتی به غذایی که
در بشقابت میگذارند ندارد!
مثال همین شرکت عریض و طویل
همبرگر که کل دنیا را به تسخیر
خود درآورده ،از زبده ترین عکاسها
استفادهمیکند.
عکاســهای این «برند» طوری از
ساندویچ همبرگر عکس سه نبش
میگیرند که اگر همبرگرخور هم
نباشی ،به این نتیجه میرسی که
اگر همین اآلن یک ساندویچ
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همبر گــر
ســفارش ندهی،
نصــف عمرت برفنــا رفته
است!
تا زمانی که داری تصویر
این همبرگر خوشــمزه
و فریبا را تماشا میکنی،
بســیار بزرگ و دلفریب
اســت ولی وقتی اصل
همبرگر را از توی قوطی
مقواییش خارج میکنی،
اصال شبیه آن چیزی که در عکس
دیده بودی نیست.
در تصویر ،یــک همبرگر عظیم
الجثه را میدیدی کــه کل کادر
عکس را پر کرده بــود ولی خود
همبرگر ،آنقدر کوچک است که
اگر دو گاز پدر -مادردار ازش بزنی،
چیزی از آن باقی نمی ماند!
•
و اما تکنیک های عکاسی
جتاری و تبلیغاتی:

برای تهیه ی عکسهای تبلیغاتی
معموال از لنز ماکرو و یا لنز با فاصله
کانونی ثابت استفاده میکنیم.
برای عکاســی از یــک محصول،
حتما باید جزئیات زیادی را مد نظر
قرار داد .به همین علت ،تمیز بودن
محصول ،پاک کردن اثر انگشت و
جایی که محصول بر روی
آن قرار میگیرد بسیار مهم
است .در عکاسی تبلیغاتی
از اشیاء و غذاها حتما باید
از چندین منبع نور مختلف
استفاده کرد تا اکثر سایه
های مزاحم از بین برود .نوع
نور هم باید حتما از جنس
نور سافت باکس (نور از الک
رد شــده و بدون زنندگی)
باشــد تا از انعکاس های
مزاحم جلوگیری شود.
________________
نکته دیگر در این سبک
عکس تبلیغاتی محصوالت باید
مصرف کننده را به هوس بیاندازد! از عکاســی ،در مــورد
عکسهای برخی از مواد
ــــــــــــــ

آقای روحانی ،ما شهروند درجه چند هستیم؟..
اعتراض بــه خصوصیت
وهنآمیز ازدواج شرعی که
ماهیتا نوعیداد و ستد مالی
است (واگذاری استقالل و جنسیت
از سوی زن به مرد در برابر مهریه
و نفقه) بخواهند به عنواندو انسان
برابر زندگی مشــترکی تشکیل
دهند ،قانــون آنان را تا حد مرگ
مجازات میکنــد و برای فرزندان
آنان نیز حقوق برابر با سایر کودکان
قایل نمیشود .یعنی انسانهایی
که در قالب ازدواج شرعی زندگی
میکنند با آنان که ازدواجشــان
شرعی نیســت از حقوق انسانی
و قانونی برابر برخوردار نیستند و
شــهروندان برابر درجه به حساب
نمیآیند.
مثال باال همچنین نشان میدهد
که ضابطه نهــم از ضابطه هفتم
(دینباور و بیدین) مستقل است.
به این معنا که ممکن اســت یک
بیدین در عین حال قوانین شرع
مربوط به حریم خصوصی را نقض
نکند (مثال لب به مشروبات الکلی
نزند) و یک دینباور این قوانین را
زیر پا بگذارد (مثال مشروب بخورد)
و به این دلیل مجازات شود .اولی
بر اساس ضابطه هفتم یک درجه
شهروندی خود را از دست میدهد
و دومی بر مبنای ضابطه نهم.
تحمیل قوانین و مقررات شرعی

بر شهروندان ،صرف نظر از این که
شــهروند خود به آن آیین و شرع
اعتقاد داشته باشد یا خیر ،یکی از
بارزترین موارد تبعیض علیه کسانی
است که به این قوانین و مقررات
تحمیلی تن ندهند .شهروندی که
بدون اضــرار به غیر (و یا حتی به
خود) مشروبات الکلی مصرف کند
و بــه خاطر آن شــاق بخورد ،و
اگر چهار بار این کار را تکرار کند
محکوم به اعدام شــود ،هیچگاه
نمیتواند در جایگاه یک شهروند
برابر با حاکمانی که او را به شالق
و اعدام محکوم میکنند قرار گیرد.
هر یک از تفاوتهای نهگانه باال ،به
صورت یک خط فاصل ،شهروندان
ایــران را درجه بنــدی میکند و
حقوق نابرابر به آنان میدهد.
یک شهروند اگر همه خصوصیات
طرف راست این تفاوتها را داشته
باشــد به معنای آن اســت که بر
اســاس هیچ ضابطهای حقوق او
محدود نشــده اســت و شهروند
درجه یک به حساب میآید .این
تعریف فقط در مورد مرد روحانی
شیعه (مورد تأیید حکومت) صدق
میکند که از حقــوق انحصاری
عضویت مجلس خبرگان ،و احراز
مقاماتی چون ریاست قوه قضاییه و
والیت فقیه برخوردار است.
عالوه بــر این ،این شــهروند به
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صورت نانوشته ،عمال و بدون قید
و شــرط قانونی تقریبا از هر حق
قابل تصوری (حتی حق آدمکشی،
یعنی فتوا یا فرمان قتل از ســوی
مجتهدان) برخوردار است و هیچ
تکلیفی در برابــر جامعه یا دولت
(حتی پرداخت مالیات) ندارد .به
این ترتیب ،میتوان مرد روحانی
شــیعه را شــهروند درجــه یک
جمهوری اسالمی نامید.
از این جا به بعد ،ما با شهروندهای
درجه دو و نازلتر روبرو هســتیم
که بر اساس قانون حقوق کمتری
از شــهروندان درجه پیش از خود
دارند ،و در نهایت به شــهروندانی
میرسیم که تنها افرادی مکلفند و
کمترین حقوقی برای آنان تعیین و
تضمین نشده است.
در واقع ،میتوان دید که جمهوری
اسالمی یک جامعه آپارتاید چند
الیهای با ســاختاری هرمی ایجاد
کرده است.
در تارک این هرم ،اقلیت بســیار
کوچکی مرکب از ولی فقیه و مرد
روحانیشیعه(موردتأییدحکومت)
نشسته که از هر حق قابل تصوری
(حتی حق قتل) برخوردار اســت
و کوچکترین تکلیفــی در برابر
جامعه و حکومت (حتی پرداخت
مالیات) ندارد .الیههای بعدی این
هرم (که اکثریت نزدیک به تمامی

اطالعاتبهدردبخور،مفیدوسرگرمکنندهبرایمهاجرانقدیموجدیدساکنمونترآلوحومهاینگروه
فعالبا 8000عضو،پویاترینگروهفیسبوکیجامعهفارسیزبانانکبکبوده
و هیچ گرایش سیاسی ،مذهبی و حزبی ندارد .در این گروه مردمی عضو شوید.

برای فروش منزل و مغازه و تهیه
عکسهای تبلیغاتی آن ،حتما از یک
عکاس خبره استفاده کنید100 .
دالر پول عکاس بده و راحت ملکت
رو در کوتاهتریــن زمان بفروش و
صفا کن!
کســانی که محصوالت خود را به
صورت اینترنتی میفروشند ،حتما
باید بهترین عکسهای محصوالت
خود را با کیفیت عالی و از چندین
زاویه به مشتریان خود عرضه کنند
تا فروش خــود را باالتر ببرند .از
آنجایی که مشتری در حال خرید
از راه دور است ،باید دقیقا بداند که
چه چیــزی میخرد و چند عکس
حرفه ای و مرتب ،حل کننده این
مشکل و به باالبردن فروش کمک
خواهد کرد.
عکاسی از تابلوهای هنری و رنگ
روغــن با نوع خاصــی از فیلتر و
فالش انجام میشــود کــه به آن
پالریزه میگوینــد .در این روش،
تالش میکنند که نور اصال بر روی
کار ،زنندگی نداشته و انعکاسهای
مزاحم را به حداقل میرسانند.
________
• در کالس هــای کامال مجانی
آموزش عکاسی استودیو فوتوبوک
شرکت کنید.
برای اطالع از زمان این کالسها ،در
بزرگترین گروه فیسبوکی ایرانیان
مونترآل یا همــان «همه چیز در
مورد مونترآل»

غذایی و بخصوص شیرینی جات،
اســتفاده از «فلو» و مبهم کردن
زمینه ی عکس اســت که با باز
کردن دهانه ی دیافراگم و استفاده
از لنزهایی که فاصله کانونی ثابت
دارند میســر میگردد .البته از این
افکت همیشه استفاده نمی شود.
 عکس خوراکــی هایی را که بهصورت گرم ســرو میشوند حتما
باید در زمانی گرفت که بخار از غذا
برمیخیزد.
مثال عکس چلوکباب سلطانی که
همین چند لحظه پیش سرو شده!
 بر عکس ،تصویر محصوالتی کهبه صورت سرد سرو میشوند را باید
حتما در حالتی گرفت که قطرات
ریز بخار آب بر روی سطح خارجی
آن قابل مشاهده باشد.
مثال عکس شیشه آبجو تگری و
بدون الکل ،که ایمان هیچ مومنی
را به خطر نندازد!
 عکس ماشــین آالت صنعتی رابهتر استدر مکان هایی تهیه کرد
که در آن نصب و استفاده میشوند.
مثال عکس یک پمپ را ترجیحا
باید در یک کارخانه و در جایی که

به لوله های مربوطه متصل است،
تهیه کرد.
 عکاســی از اتومبیل هم یکی ازکارهایی است که احتیاج به وسایل
خاصدارد.در استودیوهای عکاسی
ویژه اتومبیــل ،برای جلوگیری از
انعکاس نورهای مزاحم ،تنها از یک
منبع نور (ســافت باکس) ،یا یک
فالش بسیار بزرگ استفاده میکنند
که به بزرگی خود اتومبیل است و
از باال به پایین نور می افشاند.
 عکسهای سبزیجات و محصوالتلبنی را معمــوال طوری تهیه و یا
مونتاژ میکنند که زمینه تصویر،
منظره زیبایی از طبیعت باشد تا
این دید به بیننده القا شود که این
محصوالت همگی طبیعی طبیعی
هستند ،آن هم بدون اضافه کردن
هیچ مــاده نگهدارنده و مصنوعی
دیگــری! چیزی کــه در زمانه ما
خیلی کم بوقوع میپیوندد!
عکاســی از جواهرات و سنگهای
قیمتی نیز یکی از پیچیده ترین
رشــته های عکاسی است که هر
عکس آن به چندین ساعت زمان
و رتوش نیاز دارد.

شــهروندان را در بر میگیرد) بر
اساس معیارهایی که  ۹مورد آنها
در باال نام برده شد شکل گرفته و
درجهبندی شــدهاند ،و هر فردی
بسته به این که در کدام الیه قرار
بگیرد ،شهروندی از همان درجه
میتواند به حساب آید .و در قاعده
این هرم کســانی قرار میگیرند
کــه در طــرف چــپ معیارهای
تبعیضآمیز فوق قــرار بگیرند -
شهروندانی که هیچ حق تضمین
شدهای و حتی حق حیات ندارند و
بر اساس قوانین موضوعه جمهوری
اسالمی ممکن است بدون ارتکاب
هیچ جرمی به مرگ محکوم شوند.

آن و جایگاه شهروندان درجه یک است .ولی به جز این ،آقای روحانی
در تارک هرم و شهروندانی که در که خود در ایجاد ،تقویت و حفظ
قاعده آن قــرار گرفتهاند تغییری این ساختار هرمی شرکت داشته
و اکنون نیز از جایگاه یک شهروند
ایجادنمیکند.
همچنین ،هر تبعیضی گرچه یک درجه یک سخن میگوید ،و عالوه
شهروند را به درجه نازلتری سوق بر آن تصویر نادرســتی از قانون
میهد ،ولی شدت این تبعیضات با اساســی ارائه میدهد ،به سختی
میتواند انتظار داشــته باشد که
هم برابر نیستند.
مثــا ،زن شــیعه و مرد ســنی ادعاهای او پذیرفته شود.
غیــر روحانی (با فــرض این که ســاختار متصلب آپارتاید هرمی
خصوصیــات دیگر آنــان از نظر جامعه ایــران تحــت جمهوری
معیارهــای فوق برابر باشــد) هر اسالمی تنها با شکستن آن قابل
یــک به دو دلیــل تحت تبعیض اصالح و تغییر است.
قرار گرفتهاند (زن شیعه بر اساس به جز این ،شــعارهای تبلیغاتی و
معیارهای  ۱و  ،۳و مرد ســنی بر آرزوهای شخصی و حتی واگذاری
اساس معیارهای  ۱و  )۲ولی اینان چند سمت فرمانداری و شهرداری
در عین حال حقوقی نابرابر دارند یــا معاونت این مقام و آن مقام به
و در ســاختار هرمی فوق در یک چند زن (یا مرد ســنی) و مانند
اینها ،گرچه ممکن اســت نوعی
ردیف قرار نمیگیرند.
در متن این جامعه آپارتاید هرمی دهن کجی به ولی فقیه مسلمین
چند الیــه ،با تفــاوت حقوقی از جهان (که خواهان بازگشــت زن
صفر تا بینهایت شهروندان ،است به خانه و آشــپزخانه و بچهداری
که آقای روحانــی از این که زنان شــده اســت) بشــمار آید ،ولی
«بایــد دارای فرصــت ،مصونیت نمیتواند کمتریــن اثری در نفی
و حقوق اجتماعی برابر باشــند» و محو « شــهروند درجه دو» که
سخن میگوید و وجود شهروندان آقای روحانی مدعی آن شــده (یا
شهروندان درجات بعدی) داشته
درجه ۲را منکر میشود.
ســخنان او (به خصوص در مورد باشد.
زنان) ظاهــرا در تقابل با اظهارات
•
واپســگرایانه علی خامنهای ایراد
شده و یا گفته میشود که بیانگر
آرزوهای شخصی او است  -و این
هــر دو به نوبه خــود البته ارزنده

INFOS PRATIQUES SUR
MONTRÉAL

عضو شوید.
تلفن استودیو فوتوبوک:

(514)984-8944

وبسایت ما:

www.studiophotobook.com

پیج استودیو فوتوبوکدر فیسبوک:
www.facebook.com/
studiophotobook1

تقسیمبندیهای  ۹گانه باال البته
همه معیارهایــی را که جمهوری
اســامی برای اعمال تبعیضات
حقوقــی قانونی یــا فراقانونی به
کار گرفتــه در بر نمیگیرد .مثال
میتــوان از دراویش یــا پیروان
نحلههای مختلف شیعی یا اسالمی
و یا مذاهب و آیینهای گوناگون
دیگر نــام برد کــه در جمهوری
اســامی از حق تجمع و عمل به
آیینهای خود محروم شــدهاند و
یا صرفا به دالیــل عقیدتی مورد
تعقیــب و ســرکوب جمعی قرار
گرفتهانــد .این تفاوتها نیز باعث
سلب حقوق شــهروندان زیادی
میشود و الیههای دیگری به هرم
یافزاید ،ولیدر ساختار کلی
فوق م 
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فنگویندگی

Tel.: 514-996-9692
Fax: 514-500-1188

اوتــاوا

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...

نیازمندیهای

 2بـاردرروز
مونتریال-اوتاوا
اوتاوا-مونتریال

توسط :رضا هومن

(با بیش از  20سال سابقه در تهیه
واجرای برنامه های رادیو وتلویزیون
وخوانندگی باگروه های موسیقی
پاپ ایرانی )

 15دالر هر طرف ،هر نفر
تلفنرزرو:

(613) 265-5899

514-833-8684

azmay2013hoomanfree

ایرانی
ب
خرید!

مدرسهفارسیزبان

فرزانگانمونتریال

College,University
High-Shool

با سابقه  tutoringدرمدارس
مونترال و تدریس در موسسات
کنکور تهران
*درصورتعدمرضایتجلسهاول
رایگانمیباشد.
ثبت نام :با ظرفیت محدود

تدریس خصوصی
فیزیک و ریاضی
(کلیهمقاطعتحصیلی)
با حداقل  3سال سابقه کار
فارسی ،انگلیسی و فرانسه
>> توسط اساتید مجرب

آپارمتان

Tel.: 514-641-1703
Tel.: 514-803-1845
azfeb51up atimanafi@gmail.com

استخدام

آپارتــمان  3و نیم زیبا،
(یک خوابه) برای سابلت یا
انتقال >> در طبقه ششم با
آسانسور،استخربیرونی،
با منظره چشمگیر ،نزدیک
رودخانه و راه دوچرخه و...
شامل گرمایش ،آب گرم،
(با یا بدون اثاث)

منایشگاهاتومبیل

در ناحیه ان دی جی
به یک نفر برا ی کارهای
دفتری:آشنابهحسابداری
مسلط به زبان های انگلیسی و
فرانسوینیازمندیم.
لطفا از طریق ایمیل زیر با ما
تماسبگیرید:
@hondashopcanada
gmail.com

jalilh2001@yahoo.com az may1

freeazmar

toendofmay2010P

استخدام

مترو :گای کنکوردیا

514-717-9117

514-827-6329
514-620-3255

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

Tel.: 514-266-1355

نگهداری از سالمندان
دلبندشما،توسطخانم
با تجربه ،در خانه یا
بیمارستان
صوفی :همراه با رفرنس

(آرش کشوری)

Tel.: (514) 775-6508

به یک پیتزامیکر باتجربه
(مینیموم دو سال تجربه)
مسلط به زبان فرانسوی
برای کار درمرکز شهر
نیازمندیم.

ازساملندان

>> کلیه مقاطع:

با مدیریت و همکاری تعدادی از فارغ التحصیالن و معلمین
مدارس تیزهوشان ایران (مدارس عالمه حلی و فرزانگان)
آموزش زبان فارسی با روشهای آموزشی
نوین برای کودکان و نوجوانان
آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان
تک درس ریاضی  -فیزیک  -شیمی
و سایردروسدر تمام مقاطع تحصیلی
و دروس مقطع ابتدایی مدارس فرانسوی زبان
مشاوره و کمکدر حل مشکالت تحصیلیدانش آموزان
www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

استخدام

نگهــداری زبان انگلیسی

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

به چند نفر ویترس
• باتجربه •
برای کار در رستوران
کبابسرانیازمندیم.
---------------------

آموزش زبان انگلیسی با ۱۲سال
سابقه تدریس در موسسه کیش
تهران عضو رسمی

TESOL CANADA/
TESOL USA//TESOL
TRINITY London
www.facebook.com/
EnglishCollocationsForIelts

یونس حامتی

514-833-3848
freeazmar

استخدام
کلینیکدندانپزشکی
دکتر شریف نائینی
به یک نفر منشی دفتر
مسلط به زبان های انگسی
و فرانسوی
فورا نیازمند است.
لطفا رزومه خود را به نشانی
زیر ایمیل کنید:

@clinique_Soleil
yahoo.com
aznovup

گلفروشی
وحید

عضو جامعه مترجمان رسمی
کبک و ایران
ترجمه رسمی کلیه مدارک و
خدمات مربوط به ترجمه

(514) 675-0694
(438) 390-0694
azsept'11

باایرانی
کــار
کنید!

اجـاره

عکاسیرز

ری
خ ید!
کن

6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
از صفحه 28
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 حل جدولهای ویژه و عادی:

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

باایرانی
کــار
کنید!

مترجم رمسی

رضانوشادجمال
مترجم رسمی و عضوجامعه
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه
مدارک ،دعوتنامه و تائید ترجمه
Tel.: 514-575-7080

514-624-5609
514-889-3243

کلبــه
عموجان

انی
ر
ای د

514-488-7121 5301 Queen Mary, H3X 1T9

مترجم رمسی

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک

azdecfr

(نبش خیابان دکاری )

Tel.: 514-484-8072

شهریاربخشی

@info
actionimmigration.ca

 تبدیل نوارهای ویدئو از متام سیستم ها ini DV, VHS
 Hi8, Mبه DVD

Tel.: 514-243-1291
Tel.: 438-989-3421

nsarvaran@hotmail.
com

Tel.:647-726-0706

 عکس پاسپورتی(،تضمینی) ،مدیکال کارت،
سیتی زنی و ، pc carکارت اقامت
 عکس پرتره (فردی و خانوادگی) ،فارغ التحصیلی
 تبدیل نوار موزیک به CD

به چند نفر ویترس
• نیمه وقت و تمام وقت •
برای کار در کلبه عموجان
نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرید:

514-889-8765

جویای آپارتمان برای
اجاره کوتاه مدت
برای تازه و اردان
شماره تماس:

since
1990

رستوران ایرانی در قلب
 ،NDGبا  12سال سابقه،
مشتری ثابت ،گنجایش
 70نفر ،به علت مسافرت
بفروش می رسد:

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
ترجمهوتأییدترجمه
رسمی اسناد و مدارک،
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
تأییدامضاء
محل:مرکزشهرمونترال
نزدیکمترومک-گیل
Location:
Downtown Montreal
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail for an
appointment

Chair Rent

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL

استخدام

فروش رستوران

نغمه سروران

ساندویچی
و
اغذیه فروشی
ایرانی

 -3م��ادهاي ك��ه در برگ
چاي وجود دارد – دندانساز
– گرفتني در جنگ
 -4برجستگي زير گونه –
معادل ده هزار متر – واحد
سطح – گيج و سرگشته
 -5دورهه��ا – ارادتمند –
حرف جمع فارسي
 -6پنبهدان��ه – حش��ره
خونخ��وار – پيرايه كاه و
پرده
 -7اهلي ،مطيع – آش��كار
– ضربه با نوك پنجه پا
 -8مخت��ل ش��دن رابط��ه
مي��ان دو نفر بر اثر رنجش
– مدرك – اهل مازندران

514-983-1726

Tel.: 514-419-8872

مترجم رمسی

azfeb1514

ساعــاتکار:
روزهایدوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،
هماهنگی قبلی الزم است.

Email: infokasra @yahoo.ca

 %20ختفیف تازه واردین |  %10ختفیف دانشجویی

سالن آرایش وزیبایی
شهرزاد:

)210 St-Jacques (Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب

پذیرش با تعیین وقت قبلی

• 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 ایران021-85312009 :

Tel.:514-489-6901

زیباترین ،تازه ترین،
بهترین ،بی نظیر!
  برای هر اوکازیونی

  برای هر بودجه ای

  برای هر سلیقه ای


ساعات کار  :روزهای دوشنبه تا جمعه
صبح ها از ساعت  10تا  1بعدازظهر
عصرها از ساعت  16تا 18
شنبه ها از ساعت  11تا  1بعد از ظهر

خاطرهحتویلدارییکتا

اجارهصندلی

مرکزاسالمیایرانیان

مدیر و مسئول :حسین فرجی

مترجم رمسی

azmai

به نام خداوند بخشنده مهربان

خدمات امور کنسولی
کســری

azmayshiraz

Tel.: 514-93--0-933

Tel.: 514-994-3078

34

«اِلدا»

________________

755 ATWATER
روبروی کبابسرا
Tel.: 514-933-4726

نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

شریف

ارز

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408

نگهداریفرزند
وساملنــد

 بصورت پاره وقت-خانمی میانسال ،با تجربه وآشنا
به سه زبان فارسی انگلسی
فرانسه :در صورت نیاز معرف
ارائه می شود.

514-451-8840
farahazdec13fr

Uazjune2011

باپیوندهمکاریکنید

نویسندگان ،مترجمان ،روزنامه نویسان جوان و تازه وارد،
حتی شما ...اگر دستی به قلم دارید ،اگر عالقه مندید،
ذوق دارید ،در گزارش نویسی ،ترجمه و...
با ما -داوطلبانه -همکاری کنید.
توجه :لطفا از پیش برای گزینش سوژه ها با ما
هماهنگیکنید:

Tel.: 514-996-9692

__________Coiffure
سالن آرایش

با نزدیک به  20سال سابقه
(با مدیریت سابق علی )
•کوتاه کرد ن مو
آقایان 10 :دالر
خانم ها 18-16-14 :دالر
• بند صورت 12 :دالر
• بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
• رنگ ،فر ،هایالیت ،مش و...
>> کالس آموزش آرایشگری
در مدت  3ماه ،با تضمین

997 Decarie, Suite208
روبروی مترو
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
azfeb14
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-10
بهره پ
-11
نوشيد
از ش��
كوهها
ميباش
-12
– شبن
 -13ا
ن��از
سازما
 -14آ
آتش
 -15آ
ديدني
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آموزش پیانو

آموزش تخصصی پیانو از
مقدماتی تا پیشرفته با بیش از
 15سال سابقه تدریس
جلسه اول رایگان
علیــرضا فخـاریان

514-996-1620
azfeb1514

آموزشگاهموسیقی

آپارمتــان

آپارتماناستودیو،مترو
شربروک ،مبلمان کامل ،با
تمام تجهیزات ،شاملهمه
چیز :اینترنت و...
سابلت برای ماه های،
مارس ،آوریل و می
فقط  500دالر درماه :

514-996-1620
azfeb1514

جویایهمخانه

خانم>> نزدیک دانشگاه
کنکوردیا ،مبــله
و شامل همه چیر:
 300دالر درماه،

438-382-7503

فال قهوه
توسط شادی
678-6451

«پایهیک»
آموزش رانندگی کالس1
تست جاده ،بازرسی و ترمز هوا
 +کامیون برای امتحان

>> قیمت عالی

لطفا با من ،ایرج کیانی تماس
بگیرید:

1-514-953-8013

MMUNITY

Tel.: 514-290-3699

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

سبک پاپ
(وست آیلن د )

ثبت شرکت و دفترداری
حسابها با نازل ترین قیمت
ﺳﺎﻝ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
514-242-6034

سیــاوش

514-867-1756
azmar14

Published Since 1993
BIWEEKLY NEWSPAPER
FOR PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Toronto, Ottawa,
)Victoria, Calgary & Vancouver

به یک نفر کارمند آشنا به
Microsoft, Excel, SAGE, AccPac
برای امور دفتری در کمپانی ترانسپورت
نیازمندیم.تلفنتماس:

azjan’12paid60+120ak

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

حملونقل استخـدام

TOEFL, IELTS, Writing
ومکالمه زبان انگلیسی توسط
دانشجویدکترایدانشگاه
 ،McGillفارغ التحصیل رشته
آموزش زبان انگلیسی ()TEFL

سرویس حمل و نقل
حرفه ای :شهری
و سراسر کانادا
بهترینسرویس،
کمترینبها
 ارزیابی رایگان

با بیش از ده سال سابقه تدریس
English.teacher2002
@gmail.com

514-983-4828

sep13fulyr

azoct0113UP

روبروی 3

بل سنتر

514-996-9692

شیرینی
سـرو

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

کالسیـکوپاپ

رضارضـائی
از 8صبح تا 8شب

ازدواج

شــیخ صالــح 366-1509 .......................
لی لی صمیمی 825-3170 ...........................

فرنازمعتمدی842-8000................................
مهری 940-1642 ............................. T.A.M
اسکای.الن 388-1588 ...................................
میناتراول855-332-0505 ...........................
یونایتد 416-225-5509 ............................
یونی گلوب(نسرین) 849-7711..................

امالک و مسکن

آموزش موسیقی
آموزش نقاشی

حمیرامرتضوی938-8066............................

آموزشگاهحتصیلی

مدرسهفارسیدهخدا484-2098..................
مدرسهفرزانگان775-6508............................
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520........

اتومبیل-تعمیر

637-5321 ...................................... Auto RJ
931-2888 .............................. Westmount
486-9994 ........... Pieces D'auto NDG

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................
آلتیماکــس487-0009 ..............................

4084 Boul. St-Laurent

استخدام
AKHAVAN
FOOD

514-585-6178

بهیکنانــوای مجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

tilMar'10P

www.paivand.ca

 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
هم صحبتهستید؟
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به درد
دیگران میخورد؟
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟
 چیزی برای فروش ،جایی برای اجاره،
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...

•
•
•
•
•

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

پیوند در ویرایش نوشته ها آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
پیوندنیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و
نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
نقل نوشته ها-با ذکر ماخد -آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

info@paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند

®لوگوی پیوند®

با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

کار استاد علی اصغر معصومی

 پخش وسیع

استخدام

آنـان را استخدام کنید!
----------------

765 GREENWOOD Rd.,
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8

Tel.: (514) 288-4864

Fax: (514) 288-4682

بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس ،کارواش
و...

(هنرمند و نقاش معاصر)
-----------------------------------

با ما تماس بگیرید.

مراکز پخش پیوند

شریف223-6408..............................................
گروهپاسیفیک289-9011.............................
 5استار 585-2345............................................
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال 937-5192...........................
844-4492................................. Export-FX
همتیان ،فیروز827-6364 .......................
امیرســام 702-2309 ....................................
هاشمی ،مسعود 298-4567 .........................
اسالمی،مینو967-5743..................................
مریم خالقــی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
گیورگیزنیا،نینوس816-4080.....................
نصر،مسعود571-6592...................................

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 .........
انجمنادبیمونترالilsmontreal.org.......
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبک www.zaq.org .......
مکیک373-5777.............................................
بنیاد سخن آزاد 944-8111............................
حقوق بشــر 299-1787 ............................
249-4684 ........................................ IBNG
مولتی ساژ 770-1771 .................................
انجمن زنان مونترال......................................
iwamontreal@gmail.com

دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیمــا 485-3652 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه و مشاور مالی

علیپاکنژاد296-9071....................................

پزشک

شماره شما در

گان پیوند )

عباسشفیعی806-0060..............................

حمل و نقل

مونتریال 442-8056 ........................................
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

اخوان 620-5551............................... W. Isl.
ماهیسنلوران369-3474.............................
نیـلو)450( 812-9991...................................
کوهنور)450(672-2324................................
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا) )613( 594-3636...........................

خشکشویی

931-7779 ............................. PLEXI Sign

خیاطی (آلتریشن)

اطلس 485-8585 .............................................

داروخانه

پیوند 996-9692 ...............................................

لوئیزداداشزاده288-4864............................

دندانپزشک

فـرش

ریاضیاتوفیزیک827-6329..........................

شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
شریفنائینی 731-1443................................

فـال

خورشیدخانم(بیات)341-5194..................

دندانسازی(کلینیک)

کامپیوتر

دارالترجمه یکتا 439-8501 .....................
سروران ،نغمه 889-8765 .............................
یکتا ،خاطره 675-0694 ................................
ایزدی،محمود 745-0318 .............................
بخشی،شهریار624-5609.............................

رستــوران

تاکـسی
تبلیغات

تدریس خصوصی
تدریس رقص
ترجمه

ساختمان و دکور داخلی

10دات دیزاین 910-6643 .........................

جواهری

نیکآذین939-2700.......................................

چاپ

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

انصاری ،حسن 735-0452 ............................
مهتاب ثقفی 567-3169 ..............................
صدر ،سرور 777-3604 .............................
حسینخردبین242-6034...........................

این لیست نیست؟

(رای با ما متاس بگیرید.
گا
ن برای آگهی دهند

آلفامدیککلینیک933-8383......................
بنفشهحجازی288-4864...............................

تابلوسازی

مرکز شهر مونتریال:

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،شاطرعباس ،ماهی سن لوران،
کافه پرشیا ،رستوران یاس ،عموجان ،شیراز ،کوپلی2:و،1
فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون ،NDG auto ،فتوشاپ ،کلینیک آریا،
آلفامدیک ،ارزخضر ،سوپرفردوس ،المیزان ،نور ،جواهری
آذین ،صادق ،کافه صوفی ،پاسیفیک ،متروپولیس ،کبابسرا و...
وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،و...
ریوسود :آدونیس ،کوه نور ،دابل پیتزا ،وطن ،مارشه افغان،
مارشه آریا ،مراکزفرهنگی و...

نیـازمنـدی هـای پیوند

azjuly15Up zagros

ارز

سیامکنصر653-5107...................................
قره چه د اغی (پیانو)484-8748 ................

نسخه خود را به ما فکس کنید و
داروی تان را حتــــویل بگیرید:
-------------------

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

937-8296........................................... VIVA
481-6765 ........................................ EVE
فریبا 487-0800 ..........................................
شهرزاد 489-6901 ..........................................
فاطی 772-5787 ...........................................

آموزش رانندگی

لوئیزداداش زاده

AKHAVAN FOOD

گیتاریست برگزیده کشور و فارغ
التحصیل فوق لیسانس موسیقی از
دانشگاهچایکوفسکی
(514) 482-0705
(514) 677-8358

نینا 513-5752 ..............................................

صابر جلیل زاده

azjuly13free

آموزشگیتار

آژانس مسافرتی

آموزش سنتور

514-812-5662

tillnov1Pd

آرایشـــــگاه

feb14P

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

انجامکلیهامورمربوط
به بهسازی و بازسازی
ساختمان،نقاشی،
کاشیکاریو...
(امیـد)

514-623-7075

azoct1

514-882-9273

Fax:514-500-1188
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,

داروخانه

در کلیه سطوح

ساختمان

از مبتدی تا پیشرفته
توسط استاد دانشگاه
متخصصآمادگی
آزمون های
TCFQ،TEFaQ، TFI

به یک نفر خانم برای
نگهداری از مادر سالمند
و انجام بعضی کار خانه،
(در ناحیه «ریوسود»)
>> باشرایط خوب <<
فورا نیازمندیم.
لطفا باشماره تلفن زیر
تماسبگیرید:

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

MONTRÉAL QC H4B 1L8

az mai 1

آموزشختصصی

نیازمنــدیها



(514)-482-9494 | 514-953-8013

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

استـــــخدام

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

استخدام آمـــوزش
اخوانوستآیلند زبانفرانسه

راننـدگی

)(514

Nikpourpdsep12

کاندولوکس

Tel.: 514-620-5551

بهیکخانممیانسال
برایهمصحبتیو
کمکدرکارهایخانه
درناحیهوستآیلند
نیازمندیم.
تلفن اطالعات:

azmay13U

خدماتمالیاتی

azmar15free

>> به چند نفر کارمند
ساده و همچنین >> چند
نفر برای کار در آشپزخانه
فورانیازمندیم.
بصـورت متام وقت
و یا نیمه وقت

استخـدام

خانمیآمادهبرای
انجامکارهایمنزل
شمانظافتوغیره
تلفناطالعات:
Tel.: 514-616-7035

و ورق

PARTICIPATE in our
CO

azmar01U

آمــوزشگیتار

علیــرضا فخـاریان

جویای کار

قابلتوجهخامنها

azfeb15

دنیــــای هنر

جلسه اول رایگان

www.paivand.ca

514-577-1974

آموزش کلیه سازها و آوازتوسط
اساتیدبرجسته
آموزش موسیقی برای کودکان
از  2تا  8سال ،مدیریت:
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فرویوو 694-7036 ..........................................
اکســپرس 889-7392 .................................
بیژن 419-1039 ...........................................

هادی ،افخم 737-6363 ..................................
الدا933-4726.....................................................
کبابسرا 933-0-933 .....................................
بیبلوس523-9596...........................................
کلبهعموجان484-8072.................................
پاتوقعموجمال933-8866...........................
فاروس 270-8437 ..........................................
شیراز 485-2929 .........................................
یاس 483-0303 ............................................
کارتیه.پرس 488-6367..................................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2

روانشناسی  /روانکاوی

شیرینی پزی و قنادی

سروین 562-6453............................................

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فتوشاپ 846-0221 ........................................
فتوبوک 984-8944 .........................................
فتو ُرز 488-7121...............................................
قالیشوییکارگاهفرش739-4888...............
شادی 678-6451 .............................................

گرانیت آیل 952-7400 .................................

224-0-224.................................... KamNic

عینک سازی

کارواش

وام مسکن

هما 484-2644 ..................................................

کایروپرکتیک

فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................
بهروزآقاباباخانی606-5626...........................

کلینیکابنسینا288-4864.........................

وکیل دعاوی

تپش 223-3336 .............................................

ویدیو

انجیلیفارسیزبان999-5168......................
مسیحیان فارسیزبان261-6886 ..............

محضر

کتابفروشی
کلیسا

گاراژ (درب)

امیرکفشداران303-2977..............................
تپش دیجیتال 223-3336 ...........................
وحیدخلجی439-1444 ................................
نازگلفالح697-0225.....................................

249-4684 ............................. UNI-TECK

مهاجرت

پیوند996-9692.................................................

موسیقی (جشن ها)

دکتر بیتــا 999-2482 ................................

گرافیک و طراحی

اخــوان 485-4744 ......................... NDG

گرانیت

سوپر و فروشگاه

www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط
جهانبیایید!

ماریا کوتونه 656-8178 ................................
تپش دیجیتال 223-3336 .........................
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عشقدرسالهایسیاه...

چهارنام هعاشقانهازاوین
مجیدمحمدی

 ...فعاالن مدنی و دموکراسی
خــواه در ایران از خشــونت
میپرهیزند ،اهل مدارا هستند،
از شــعار «مرگ بــر» دوری
میکنند ،شــادی را ارج می
نهند .زندگیباوری نســل
تازه فعاالن سیاسی را در بیان
آشکار عشق و دوست داشتن
میتوان مشاهده کرد ،چیزی
که در نسل گذشــت ه مبارزان
سیاسی نادر بود.
شماره پیش نخستین قطعه
از چهــار نامه را کــه زندانیان
سیاسی از اوین نوشتهاند به
نظرتان رسید.
این چهار نامه در سالهای
متفاوت توسط بهاره هدایت،

ژیالبنییعقوب،حمیدباباییومهسا
امرآبادی نوشته شدهاند.
اینک نامۀ دوم از ژیال بنییعقوب:

)روزنامهنگار ،فعال حقوق بشر و
فعال سیاسی(
(بخش پایانی در شماره آینده)

•
ژیال و طعم آدامس نعنایی

"وقتــی یکــی از زندانبانها ،نام
مهســا امر آبادی ،فاران حسامی
و لــوا خانجانی را بــرای مالقات
با بستگانشان (همســر یا برادر)
میخوانند ،تقریبا همه زندانیهای
بند زنان منتظرنــد که نام من را
هم بخواند امــا زندانبان میگوید
که منتظر نباشید همه نامها فقط
همین بود .ســوالهای پی در پی
دوستان در بندم انگار مامور زندان
را به یکجور همدلی میکشاند که
میگوید همین االن به مسووالن
تلفن میزنم ،شــاید نام ژیال بنی
یعقوب را به اشتباه جا انداختهاند.
من اما کامال سکوت کردهام ،من
در این باره هیچ سوالی نمیکنم،

گارسیا مارکز....
در خانــه اش به روی دوســتان
و آشــنایان بــاز بــود و از آنان با
روی خــوش و روایــت ها و قصه
های طوالنی پذیرایــی می کرد.
از ناراســتی و وارون نمایــی های
مطبوعات ،بویژه ،ازجا در می رفت.
در ســال  ۱۹۹۸به بــزرگ ترین
رویــای زندگــی اش جامه عمل
پوشــاند .با پول جایــزه نوبلش
اکثریت سهام را در مجله خبری
کلمبیایی «کامبیو» خریداری کرد.
گفت«:من روزنامه نگارم .همیشه
روزنامه نگار بــوده ام .اگر روزنامه
نگار نبودم نمی توانستم کتاب هایم
را بنویسم .چون همه مواد کتاب
هایم را از واقعیت برگرفته ام».

مــن بــه زندانبان
اعتــراض نمیکنم و
از او درخواســت پیگیــری
نمیکنم .مــن خیلی خوب
میدانم که نــام من و بهمن
در فهرســت مالقاتهــا بــه
اشــتباه از قلم نیفتاده .من
میدانم در فهرســتی که از
سوی مســووالن زندان برای
مالقات کسانی که به صورت
خانوادگی زندان هستند ،طبق
روال معمول اداری نام من و
بهمن هم وجود داشته است.
من میدانم کســانی نه سهوا
که کامال عمــدی روی نام
من و همسرم قلم کشیدهاند
تا برای پنجمین ماه متوالی
از مالقات با یکدیگر محروم
باشیم.
مهســا ،فاران و لوا با هیجان زیاد
برای مالقات با همسر و برادر آماده
میشــوند و من بیشتر از همیشه
دلــم در هوای بهمــن پر میزند.
اغلب بچههادور من جمع شدهاند،
هر کس سعی میکنددلخوریاش
را از این اتفاق در محبتآمیزترین
واژهها برای من و بهمن بریزد و آن
را بارها تکرار کند .شبنم مددزاده
که بــرادرش در زنــدان رجایی
شهر است و نام او هم مثل من از
فهرست مالقات خط خورده است
مثل همیشه با انرژی و روحیه زیاد
دستش را روی شانهام میگذارد و
میگوید:
«قوی باش .روزی نه چندان دور تو
بهمن را و من فرزاد را میبینیم».
...
انگار دهها اســم و عنوان و سمت
توی گوشــم یکی میشــود .قوه
قضاییه ،وزارت اطالعات،دادستانی
و… بــرای من همــه نامهای یک
همه نامهای
سیســتم هســتندٔ ،
سیستمی که من و همسرم ودهها

روزنامهنگاردیگر را به جرم مقاالت
انتقادی که دربارهاش نوشته بودیم
به زندان میاندازد و از مالقات نیم
ساعته یک زوج زندانی پس از پنج
ماه مخالفت میکند.
کــم کم پنج ماه میشــود که از
مالقات با بهمن محروم هستم .در
این مدت بارها آییننامه سازمان
زندانهــا را ورق زدهام ،در هیــچ
ماده و تبصره آن مالقات یک زوج
زندانی ممنوع اعالم نشده است و
من هر بار از خودم میپرســم در
کجای این سیستم و چه کسی،
مالقات من و بهمن را مضر به
حال امنیت ملی تشخیصداده؟
بر اساس کدام اســتدالل به این
نتیجه رســیده که حتی من حق
ندارم نیم ساعت روبروی همسرم
بنشینم و برایدقایقیدستهایش
را در میان دســتانم بگیرم و به او
بگویم:
بیشتر از همیشه دوستت دارم!

… دوســتانم برای مالقات آماده
شــده و راهــی دادســرای اوین
هستند تا عزیزانشان را در آغوش
بکشند .دلم میخواهد توسط آنها
نامه یا یادداشــت کوتاهی را برای
بهمن بفرستم اما میدانم چنین
چیزهایی در این سیســتم ،اقالم
به شــدت ممنوع تلقی میشوند.
فکری میکنم و یک بسته کوچک
آدامس نعنایی را که از فروشــگاه
زندان خریدهام ،برمیدارم و رویش
مینویسم:
«بهمن جانم دوستت دارم».
بهمن طعــم آدامــس نعنایی را
دوســت دارد و میدانم فروشگاه
زندان رجایی شــهر فقیرتر از آن
اســت که آدامس نعنایی داشته
باشد.
هنوز نمیدانم این بسته کوچک
آدامس نعنایی توانســته از ســد
ماموران اویــن و بعد هم ماموران
رجایی شــهر بگذرد و توی دست
بهمن قرار بگیرد یا نه؟ همچنان
کــه نمیدانم جمل ه "بهمن جانم
دوســتت دارم!" مشمول سانسور
ماموران زندان شده است یا نه.
شاید تا حاال ماموری روی آن خط
کشیده باشد .شاید هم روی قلب
یک مامور مهربــان اثر خودش را
گذاشته باشد و باالخره راهش را
به سوی بهمن باز کرده باشد• .
زندان اوین ،بند زنان
 18آذر ۱۳۹۱
(بخش پایانی در شماره آینده)

>> ادامه از صفحه8 :
تا ســال  ۱۹۹۹که معلوم شد به
بیماری ســرطان لنفــاوی مبتال
شــده ،با ایــن مجلــه همکاری
گسترده داشت .از جمله مقاله ای
در محکومیت محاکمه سیاســی
کلینتون به خاطر ماجرای جنسی
او نوشت و آن را نامنصفانه دانست.
حافظه گارســیا مارکــز در اوان
ورودش به هشتادسالگی رو به زوال
گذاشت.
آخریــن کتابــش« ،خاطــرات
روسپیان محزون من» ،که در سال
 ۲۰۰۴انتشار یافت و در آن پیری
 ۹۰ســاله باز عشقش به روسپی
ای  ۱۴ســاله می گویــد ،به زعم
بسیاری ،بهترین اثر اوست.

کریستوبال پرا ،ادیتور او در رندوم
هاوس ،در ســال  ۲۰۱۲گفته بود
که مارکز دارد رمانی به نام« :وعده
دیدار در ماه اوت» می نویسد.
اما تاریخ انتشاری برای آن تعیین
نکرد .ظاهرا نویسنده از انتشار آن
خودداری کرده بود .آقای پرا گفت
«به من گفته با این همه کار ،دیگر
نیازی به انتشار بیشتر ندارم».
از گابریل گارسیا مارکز ،همسرش
مرسدس ،دو پســرش ،رودریگو،
کارگردان سینما ،و گونزالو ،طراح
گرافیست ،هفت خواهر و برادر و
یک خواهر ناتنی بازمانده است.
•
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Preparing for the launch of

Express Entry

New caps for Federal Skilled Worker and Federal
Skilled Trades Programs,
along with the Canadian Experience Class.
o prepare for the
7. Managers in health
launch of Express
)care (0311
Entry 2015, Citizenship
8. Construction managers
and Immigration Cana)(0711
da will begin accepting
9. Home building and
applications under new
renovation managers
)caps for the Federal Skilled (0712
Worker Program (FSWP),
10. Managers in natural
the Federal Skilled Trades
resources production and
Program (FSTP), and the
)fishing (0811
Canadian Experience Class 11. Manufacturing manag(CEC) starting May 1,
)ers (0911
2014.
12. Financial auditors and
)With the FSWP backlog on accountants (1111
track for elimination this
13. Financial and investyear, a new cap of 25,000
)ment analysts (1112
applications will provide
14. Securities agents,
the appropriate number of
investment dealers and
applications to support ex)brokers (1113
pected admissions in 2015.
15. Other financial officers
)(1114
he list of eligible occu- 16. Professional occupapations which reflects
tions in advertising, marthe latest labour market
keting and public relations
needs will be more than
)(1123
doubled, from 24 occupa17. Supervisors, finance
tions to 50 occupations,
and insurance office workthis is quite a jump from
)ers (1212
24.
18. Property administrators
To support Canada’s need
)(1224
for skilled trades people,
19. Geoscientists and
the FSTP cap will be
)oceanographers (2113
increased to 5,000 applica)20. Civil engineers (2131
tions.
21. Mechanical engineers
)The CEC cap will be re-set (2132
at 8,000 applications, as of
22. Electrical and electronMay 1, 2014, to cover the
)ics engineers (2133
transition period leading up 23. Petroleum engineers
to Express Entry.
)(2145
Effective May 1, 2014, the
24. Information systems
following measures will be analysts and consultants
in place:
)(2171
25. Database analysts and
>> Federal Skilled
)data administrators (2172
Worker Program
Federal Skilled Workers are 26. Software engineers and
)designers (2173
chosen as permanent resi27. Computer programdents based on their ability
to prosper in Canada. They mers and interactive media
)developers (2174
are assessed according to
28. Mechanical engia selection grid made up
neering technologists and
of six factors, including
)technicians (2232
language, education, work
29. Construction estimaexperience, etc.
)tors (2234
Overall cap of 25,000
30. Electrical and electronapplications in eligible
ics engineering technoloccupations stream.
Cap of 500 applications for ogists and technicians
)(2241
the PhD eligibility stream.
31. Industrial instrument
Sub-caps of 1,000 applitechnicians and mechanics
cations for each of the 50
)(2243
eligible occupations listed
32. Inspectors in public
below.
and environmental health
1.Senior managers – fiand occupational health
nancial, communications
)and other business services and safety (2263
33. Computer network
)(0013
)2. Senior managers - trade, technicians (2281
34. Nursing co-ordinators
broadcasting and other
)and supervisors (3011
)services, n.e.c. (0015
35. Registered nurses and
3. Financial managers
registered psychiatric nurs)(0111
)es (3012
4. Human resources man36. Specialist physicians
)agers (0112
)(3111
5. Purchasing managers
37. General practitioners
)(0113
and family physicians
6. Insurance, real estate
)(3112
and financial brokerage
38. Dietitians and nutri)managers (0121

T

)tionists (3132
39. Audiologists and
speech-language patholo)gists (3141
40. Physiotherapists
)(3142
41. Occupational thera)pists (3143
42. Respiratory therapists,
clinical perfusionists and
cardiopulmonary technolo)gists (3214
43. Medical radiation
)technologists (3215
44. Medical sonographers
)(3216
45. Licensed practical
)nurses (3233
46. Paramedical occupa)tions (3234
47. University professors
)and lecturers (4011
)48. Psychologists (4151
49. Early childhood educa)tors and assistants (4214
50. Translators, terminologists and interpreters
)(5125
>> Federal Skilled
Trades Program
This program is for people
who want to become permanent residents based on
being qualified in a skilled
trade. Overall cap of 5,000
applications
<<
Canadian Experience Class
This program is for people
who already have skilled
work experience in Canada
and want to immigrate
permanently.
Overall cap of 8,000 applications
Sub-caps of 200 applications each for any NOC B
occupation
The New Ministerial Instructions will also re-confirm the existing pause of
applications to the Federal
Immigrant Investor and
Entrepreneur Programs.
Applications will be accepted as of May 1, 2014,
and the cap will be filled
quickly.
_______
Please do not hesitate to
call our office for more
detailed information.
Keep safe, stay healthy and
make sure laughter is in
your everyday life.
Maria Cottone
Regulated Canadian Immigration
Consultant
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com
Facebook: Immigration Canada
Maria Cottone

T
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برجن مرغوب پری

>> محصول هندوستان در خور سلیقه مشکل پسند ایرانی
در انواع گوناگون

معمولی

دودی

سنتی

سیال

www.akhavanfood.com
ترافیک ،آلودگی هوا...
به گفتــه او گنجایش جادهها هم
نقش اساسی در این موضوع دارند؛
افزایش گنجایش شبکه جادهای
یک تصمیم بلند مدت است و زمان
میبرد تا جادههای جدید ساخته
شوند.
تاثیر ترافیک بر محیط زیست

اثرات منفی ترافیک فقط زمان از
دســترفته و فشارهای عصبی بر
آدمها ،نیســت .ترافیک بر محیط
زیست هم تاثیر زیادی میگذارد؛
افزایش مصرف ســوخت و تولید
آالیندههای بیشــتر ،از مهمترین
ی است.
نمودهای این اثرگذار 
امید روحانــی که مدرک دکترای
لونقل را از دانشگاه
مهندسی حم 
کالیفرنیا دردیویس گرفته ،از این
زیانها میگوید« :ایست و حرکت
ناشی از صفهای ترافیک ،آالینده
هــای تولیدی مثل دی اکســید
کربن ،ذرات معلق ،اکســیدهای
نیتروژن و سرب را باال میبرد .به
عالوه تراکــم ترافیک در معرض
آالین دهها قــرار گرفتن را افزایش
میدهد .همه این مشکالت ،اثرات
منفی زیانباری برای سالمت در
پی دارند.
به گفتــه این پژوهشــگر ،تراکم
ترافیک میتواند در بعضی مواقع
مفید باشد و مردم را به تغییر زمان

>> ادامه از صفحه12 :

سفر تشــویق کند و حتی باعث
کاهش شدت تصادفها شود .او بر
شرایط تهران تاکیددارد و میگوید:
تهران یکــی از پرترافیکترین و
آلودهترین شــهرهای دنیاســت.
براساس تحقیق بانک جهانی تنها
ضرر آلودگی هوای تهران در سال
 ۸۵خورشــیدی ،هفــت میلیارد
دالر بوده است ،چیزی حدود پنج
درصد تولید ناخالص ملی آن زمان.
از سویدیگر ،آلودگی هوا به عنوان
عامل مرگ ومیر هم اعالم شــده
است.
مترو بهترین راهحل برای کاهش
ترافیک

به گفته مسئوالن،در سال ۹۲بیش
از  ۷۰۰میلیون مســافر از طریق
متــروی تهران جابهجا شــدهاند.
برخی مسئوالن میگویند ،مترو،
مهمترین راهکار مشکل راهبندان
و آلودگی هواست و سرمایهگذاری
برای توســعه مترو میتواند نوعی
صرفهجوییباشد.
امید روحانی که سالها در زمینه
حملو نقل در کشورهای مختلف
تحقیق کرده ،با این موضوع موافق
است:
تخمینها نشــان میدهد ،شبکه
موجــود تهــران گنجایش کمتر
از یــک میلیون ماشــین را دارد

در حالــی که باالی چهار میلیون
ماشــین در تهران بزرگ موجود
است .تهران بزرگترین شبکه مترو
در خاورمیانه و چهارمین شبکه را
از لحاظ طول در آســیا دارد .اما
تعداد سفر روزانه در تهران از ۱۴.۶
میلیون در ســال  ۸۳خورشیدی
بــه  ۱۷میلیون در ســال ۱۳۹۰
افزایش پیدا کرده است.
او تاکید میکند :از این تعداد سفر،
سهم وسایل نقلیه شخصی حدود
 ۴۰درصد ،اتوبــوس  ۲۰درصد،
تاکســی  ۲۰درصــد ،و مترو ۱۰
درصد بوده و سهم موتورها فقط ۶
درصد در سال  ۱۳۹۰بوده است.
جالب این است که موتور سیکلت
هــا و وانتها باعــث  ۵۰درصد
آلودگی هوای ناشــی از ترافیک
هستند.
معاون ترافیک شــهردار تهران در
آغاز سال جدیددرباره سیاستهای
کلی برنامه پنج ســاله شهرداری
لو
تهران در زمینه توســعه حم 
نقل شهری ،توسعه پارکینگهای
مکانیزه در ســطح تهران و ایجاد
ی مناسب برای ورود
زیرساختها 
اتوبوسهــای برقــی و هیبریدی
وعدههای شهرداری را مطرح کرد.
وعدههایی که بایددید تا پایان سال
 ۹۳چند درصدش عملی میشود.
آزاده اسدی (رادیوفردا)
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ساندویچی و
اغذیه فروشی ایرانی

«اِلــدا»
اسپشیال های
روزانه

ع ساندویچ ها:
انوا
مغز ،زبان الویه
کوکوسبزی،
کتلت کشک و
بادمجان
سیسبندری،
سو
دلمه و...

سه شنبه :عدس پلو
4شنبه :خورش کرفس
5شنبه :لوبیا پلو
جمعه :زرشک پلو با مرغ
---------شنبه و یکشنبه

باقالی پلو با ماهیچه

اسپشیا
ل
ر
و
ز
ا
ن
ه
:
ساندویچ
 +سوپ
 +نوشابه

5. 0

$6

________________

ساعات کار:
همه روزه از  11/30صبح تا  11شب
دوشنبه ها :تعطیل است

روبروی کبابسرا 755 ATWATER

)Tel.: 514-933-4726 (IRAN

انواع میوهجات و سبزیجات  -با کیفیت عالی و بهای رقابت ناپذیر  -در سوپراخوان

انواعگوشتکوساله،گوسفند،مرغ،سوسیس و...

انواع کباب ها و خورش های ایرانی :کیفیت عالی  ،قیمت مناسب

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

انواع اقالم خواربار ،حبوبات ،خشکبار و...

39
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بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

Tel.: 514-996-9692
since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

 Mailing Address:

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

) 2550 Lapiniere (Brossard

دکتر ریموند رضایی

Tel.: (450) 676-9550
) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

Dr. Raymond Rezaie

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

لحظههای شیرین با






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

Tel.: (514) 606-5626
www.babakhani.ca
behrooz@babakhani.ca

Tel.: (514) 933- 8383

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

سفرۀعقدشیرین

عینک
فرهت

7روز
هفته

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

Tel.: 450-934-7744

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

 حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان
ساعات کار:
و پاکستان پذیرفته میشود.
 انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا  9صبح تا 10شب
همه روزه
در اندازه های مختلف
 CD و  DVDافغانی تازه...

باباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8
Fax: 514-500-1188
)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri

info@paivand.ca www.paivand.ca
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NDG،

Tel.: 514-481-0671

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

در کمتر از  24ساعت
(حتی پس از ساعات اداری)
 نقل و انتقال سریع ارز
به اقصی نقاط جهان
  تضمینبهتریننرخروز

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


www.sofrehaghd-montreal.com

Reza Rashidian
Real Estate Broker

مشاور امالک:

مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Office: (514) 333-3000
Cell.: (514) 578-3175

 سرویس رایگان
برای خریداران و
سرمایه گذاران

وست آیلند

رضارشیدیان

REMAX 3000 INC.
9280 Boulevard de l’Acadie,
Montréal, QC H4N 3C5
www.immobilierrashidian.com

بهمدیریت:
بیژن احمدی
GUY

Cell.: 514-944-3279

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!

|

NDG

چای قلمی و باروتی
گالبی محصول
هندوستانرسید

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551
>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی
____________________________________
)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc

پسته تازه،
بیسکویتسالمت،
سوهان اعال رسید

 فالو
 بس ده اخوان
تنی اک
برمشتی،

   ن
ان لواش
 نان گاتا
ی ارمنی
 نان نازو
ک ارمنی
ن
ان خشک
با دان
ه کتان
 ،سیه دان
ه
و
ک
ن
با
ج
د
طعم های
گونا
گون رسید

 انواع کباب ،جوجه کباب،
چلوکباب کوبیده و...

www.akhavanfood.com

بهتـــرینحلیمداغ
رادرسوپراخواننوشجانکنید!
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Tel.: 514-937-5192

