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تبدیل ارز

Sharif

St-Laurent, QC H4N 1C8

پرت و پالهای نامربوط بعنوان
دستورالعمل های ادارۀ جامعه ای
غرق در گرداب مشکالت
5 ..................................

اعـدام امیرخسروی :شتاب سپـــاه برای
پاککردن رد پا؟! 9 ..................................
ثرومتندان ثرومتندتر؛ فقرا فقیرتر می شوند!
«سرمایه در قرن »۲۱نابرابری درآمد ،یک
کتاب اقتصادی را پرفروش کرد! 8..................................
احمد خامتی  :میکروب
وبای فکری!
"منیتوان با زور و شالق
مردم را به بهشت برد!"
« جاده جهنم را صاف
نکنید»! 6 .......................................
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24
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Pars Plumbing INC
www.ParsPlumbing.ca

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

صرافی  5ستاره

(514) 290-2959

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

Cell: (514) 827-6364

شهباز
خنعی

>> 5

کـتنه
ماریا ُ

Bur.: (514) 364-3315
Lasalle Qc. H8R 2M9

fhemmatiyan@sutton.com

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

صرافیخضر

معمار برجسته در
ونکوور درگذشت
12 ..................................

انتقال فوری ارز

1405 Maisonneuve W.
H3G 1M6
info@exportfx.com

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

انتقـال ارز
1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

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

GUY

کنسرت گوگوش
وابـــی
مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات
لیسانسدر رشته مدیریت مالی
از دانشگاه مونترال ()H.E.C
کاندیدای انجمن حسابداران CGA

    ترجمه و تأیید ترجمه رسمی اسناد و مدارک

   تأییدامضاء
    ترجمهشفاهی

    تنظیمدعوتنامهوتکمیل کلیهفرمهایرسمی


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

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

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

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
ProFusion Realty RF

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

مریم خالقی

حمیدصدیقکاغذچی

2178 Ste-Catherine W.

وحید خلجی

محضردارومشاورحقوقی
Tel.: 514-439-1444
NOTAIRE-NOTARY
Ninous Givargiznia، BSc.
Real Estate Broker

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
در آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
با جتربه طوالنی در امور
مدیریتبازاریابی
______________________
Office: (514) 990-4666 X594
Res.: (514) 696-5169

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

نینوسگیورگیزنیا

CENTURY 21 Max-Immo
620 boul، St-Jean، Suite 202
Pointe Claire، QC، H9R 3K2
ninousgivargiznia@hotmail.com

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:
   دروشمطمئنانتقالارز

Tel.:514-844-4492

)Abbas Shafiee (B. Comm.

Tel.: (514) 806-0060

«مرد بناهای
ماندگار» ...
هوشنگسیحون

>> 36

Cell.: (514) 816-4080

   درکمترینزمان

       بهترینبها


عباسشفیعی

کانادا :سرطانی که بیداد
میکند! 10..................................

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

مشاور امالک در مونتریال

www.sutton.com

NE

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

www.ic-pacific.com

Tel.: 514-620-5551

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

www.ICPimmigration.com

•15760 boul Pierrefonds

نغمه سـروران عضو رمسی اجنمن مترجمان کبک

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

(514) 289-9044
Fax: (514) 289-9022
(Iran Toll Free) +21-8531-4889
1117 Ste-Catherine W. # 511, Mtl. QC. H3B 1H9

Tel.: 514-485-4744
West Island:

متــرجم رمسی

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ

Tel.: (514) 289-9011

Strategic Advice & Execution

و دیگر دست اندرکاران تولید ویدیو
بازداشت شدند .رقصندگان حدود
 ۲۴بعد پس از بازداشــت و بعد از
اظهــــــار ندامتدر تلویزیون آزاد
شدند
7 ..........................................

پارک انگرینیون
>>

4

■ 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
____________________________________________

•6170NDG:
Sherbrooke W.

NE

«سانسورچی های ارشاد انگار از مریخ آمده
اند!» دیهیمی :می گویند «خوشگل» را از کتاب
حذف کن! 6 .....................................

بازی مـوش و گربه!

فیروزهمتیان

www.SharifExchange.ca

طرح دوباره جنجال کلینتون و
لوینسکی پس از  ۲۰سال در آستانه
شروع مبارزات انتخاباتی 13 ................

چند روز پس از انتشار یک ویدیوی
رقص جوانــان تهرانی بــا آهنگ
«شاد» َف ِرل ویلیامز ،شش رقصنده

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

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

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز
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سوریه :بزرگ ترین «جنایت
علیه بشریت» در قرن بیست
و یکم ...وتوی چین و
روسیه و بیتصمیمی اوباما
جنایتکاران را گستاخ کرده
است 6 ...........................

«هپـی» در تهران:

یکشنبه  22جون

Cote vertu, Bus 121 E

$

EXCHANGE
«جمهوری اسالمی
ظرفیت تبدیل به
کشوری با جمعیت 300
میلیون نفری را دارد»!

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

گـروه پـاسیفیـک

جراحدندانپزشک

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
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یک ش

ب بی
ادماندنی و زیبا بر امواج سن لوران

ش
ب پیش از Canada Day

بلیتدرتپش

تپش

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
•استخر داخلی
•سالن سونا •سالن یوگا
•سالن پذیرایی
•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
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>> تور مونتریال  -تورنتو

هزینه تور برای هر نفر  199دالر

()Double occupancy
هزینه تور برای هر نفر  249دالر ()Single occupancy
• بلیط کنسرت (کالس  75دالری)
• ترانسفر از مونترال به تورنتو وبالعکس
• اقامت در هتل  1شب به همرا ه صبحانه
• رفت :صبح شنبه  june 21ساعت  5:15صبح
• متاشای گروهی بازی ایران و آرژانتین ساعت  12ظهر
• شروع کنسرت ( openningساعت  6:30عصر)
• بازگشت :یکشنبه  June 22ساعت  12ظهر
>> توجه :در  100پکیج اول بلیط های  75دالری،
 55دالر محاسبه شده است.
>> ظرفیت این کالس قیمتی  100نفر می باشد.

4

5
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جهـــان...
نجاتدهندهسوریهوکلخاورمیانه! قوطی بگــیر و بنشان!
ایر ان...

مدعیان عنوان قهرمانی باشد وگرنه
آن را ازدســت می دهد .قهرمانی
شهباز خنعی
که به جای رودررویی با حریف به
 7خردادماه 1393
گوشه رینگ بخزد و بخواهد او را
به پرهیز از نبرد متقاعد کند ،همان
رهبــری و قهرمانــی بوکس بی
قدر نامعقول و مضحک است که
شباهت نیســتند .این قیاس به
رهبری بخواهــد با گفتگو عنوان
معنی موافقت با این دو نیســت
رهبری خود را محفوظ نگهدارد و
زیرا اولی پدیده نامبارکی است که
اگر این رهبر قدرقدرت بی رقیب
معموال با ســلب یا غصب حقوق
دنیا باشــد  -یا ادعای آن را داشته
عمومی توســط یک فرد یا گروه
باشد  -کار از نامعقول و مضحک
شکل می گیرد و به شهادت تاریخ
می گــذرد و به فاجعه می انجامد
نتایج فاجعه آمیزی نیز به بار می
چنان که در ســوریه مظلوم و بی
آورد .موارد انگشت شماری مانند
پناه انجامیده است.
گاندی یا ماندال نیز اســتثناهایی
فاجعه ســوریه که بــه توصیف
هســتند که قاعــده را تأیید می
دبیرکل ســازمان ملل بزرگ
کنند ،و دومی شــبه ورزشی
ترین "جنایت علیه بشریت"در
بیرحمانه و وحشیگرانه است
که بــا روح و فلســفه ورزش سوریه :بزرگ ترین "جنایت
قرن بیست و یکم است ،تاکنون
که ایجاد رقابت ســالم برای علیه بشریت" در قرن بیست و بیــش از  150هزار کشــته و
پیشرفت است سازگاری ندارد .یکم ...وتوی چین و روسیه و میلیون ها ،مجروح ،آواره و بی
خانمان به جا گذاشته است و
بــا این حال ،اینهــا به
عنوان بیتصمیمیاوباماجنایتکاران
این شمار هرروز نیز فزونی می
واقعیت  -هرچند ناپســند -
را گستاخ کرده است...
یابد.
وجود دارند و وجه شباهتشان
اگر امریــکای مدعی رهبری
نیز ضرورت چالش مداوم در
ـــــــــــــ
جهــان آزاد ،درهمان ماه های
هردو است.
نخست ،که ســوریه درمرحله
فرد ،گروه یا کشوری که مدعی
رهبری است باید مدام رودرروی عنوان خود را حفظ کند .قهرمان تظاهرات گسترده علیهدیکتاتوری
مدعیان این عنوان بایستد و قدرت بوکس نیز ناگزیر است همواره آماده بشار اسد بود و هنوز جنگ داخلی
فائقه خود را نشــان دهد تا بتواند و مهیا برای مسابقه و شکستدادن
{>> ادامه در صفحه}13 :

کلنیک پزشکی ابن سینا
روزهای جمعه :از ساعت 9تا 12صبح
بدون قــرار قبلی

مراجعین و بیماران عزیز را می پذیرد.
_______________________________

همچنین قابل توجه مسافران عزیز:
جهت هرگونه واکسیناسیون برای سفرهای خود
به این کلینیک مراجعه کنید.
تو جــه :نشانی جدید

4084 Boul. St-Laurent

Tel.: 514-849-7373 | Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent, Buss 55

شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com
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«بنده همچنــان معتقدم
کشور ما کشور  75میلیونی
نیست ،کشــور ما کشور
 150میلیونی است .حاال ما
دست کم را گرفتیم گفتیم
 150میلیون ،بیشتر هم می
شود گفت ...با این استعداد
بالقوه علمی که در این کشــور
وجود دارد ،می تواند یک کشور
پرجمعیتی باشــد و انشاء الله
خودش هم این جمعیت را اداره
کند»!

فراز باال بخشــی از سخنان سید
علی خامنــه ای در تاریخ  8آبان
ماه سال گذشته در همایش ملی
تغییرات جمعیتی است.
البته نه این نخستین باری بود که
او دراین باره سخن می گفت و نه
او نخستین کسی است که به این
کشــف محیرالعقول دست یافته
است.
پیــش از آن ،مقام معظم رهبری
در  11اردیبهشت سال  ،1392در
دیدار جمعی از مداحان گفته بود:
«فرزندآوری یک مجاهدت بزرگ
است .ما با خطاهایی که داشتیم،

بهنامآفریدگارعشق

گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
زندگی را با مهر

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

«هرگونه اقدامی در مورد کنترل
جمعیت ممنوع خواهد بود و متخلفان
زندانی می شوند»
 ...پرت و پالهای نامربوط بعنوان
دستورالعمل های ادارۀ جامعه ای
غرق در گرداب مشکالت...

با عدم دقت هایی که از
ما ســرزد ،یک برهه ای
در کشــورما متأسفانه این مساله
مورد غفلت قرارگرفت و ما امروز
خطراتش را داریم می
بینیم».
پیش از او نیز ملیجک
و گماشــته مشــنگ
(مخفــف منتخــب
شــورای نگهبــان!) و
محبــوب مقام معظم
 کــه نظرش با نظر اونزدیک بود  -گفته بود:
«این که می گویند دو بچه کافی
است ،من با این امر مخالف هستم.
کشــور مــا دارای ظرفیت های
فراوانی اســت .ظرفیت دارد که
فرزندان زیادی در آن رشــد پیدا
کنند .حتی ظرفیت حضور 120
میلیون نفر را نیز دارد»!
در پی بیانات گهربار و رهنمودهای
مقام معظــم رهبــری ،مجلس
فرمایشــی و گــوش بــه فرمان
شــورای اســامی نیز دست به
کارشد و در  24فروردین ماه سال
جــاری طرحی با رأی  131تن از
راه یافتگان به این مجلس تصویب
شد که برمبنای آن سقط جنین،
روش های گوناگون عقیم کردن
و حتی تبلیغات مربوط به کنترل
جمعیت و کاهش تعــداد فرزند
ممنوع شده و برای آنها مجازات
درنظر گرفته می شد.
این هفتــه کلیات این طرح که
یک مقدمه و  4مــاده دارد ،در
کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس تصویب شد.
بنابراین طرح هرگونه اقدامی در
مورد کنترل جمعیت و کاهش
تعداد فرزند ممنوع خواهد بود و
برای متخلفان بنا بر ماده 624
قانون مجازات اســامی  2تا 5
ســال زندان پیش بینی شده
است.
روز  30اردیبهشت نیز حسین
نقوی ،عضو کمیسیون امنیت
ملی مجلس روی دســت مقام

معظم رهبری بلند شد و ادعاکرد:

«جمهوری اسالمی ظرفیت تبدیل
به کشوری با جمعیت  300میلیون
نفری را دارد»!

در همان روز  30اردیبهشت ،مقام
معظم رهبری با صــدور فرمانی
"سیاست های کلی نظام" درمورد
جمعیــت را ابالغ کرد .در مقدمه
این فرمان  -به نقل از پایگاه اطالع
رسانی مقام معظم رهبری -آمده
است:
«بــا عنایت بــه اهمیــت مقوله
جمعیت بر اقتدار ملی ،و با توجه
به پویندگی ،بالندگــی و جوانی
جمعیت کنونی کشــور به عنوان
یک فرصت و امتیــاز ،و درجهت
جبران کاهش نرخ رشد جمعیت
و نرخ باروری درسال های گذشته،
سیاست های کلی جمعیت ابالغ
می گردد».
پس از این مقدمه انشــاء گونه و
"البته بر همه کس واضح و مبرهن
است" مانند ،مقام معظم به شرح
جزییات سیاســت ها در  14ماده
می پردازد که خالصه ای از آنها به
شرح زیراست:
«ارتقاء پویایی ،بالندگی و جوانی
جمعیت با افزایش نــرخ باروری
به بیش از سطح جانشینی ...رفع
موانــع ازدواج ،تســهیل و ترویج
تشکیل خانواده و افزایش فرزند...
اختصاص تسهیالت مناسب برای
مادران ...تحکیم بنیان و پایداری
خانواده ...ترویج و نهادینه ســازی
سبک زندگی اسالمی ...ارتقاء امید
به زندگی ،تأمین سالمت و تغذیه
ســالم جمعیت ...فرهنگ سازی
برای احترام و تکریم سالمندان...
توانمند ســازی جمعیت درسن
کار ...بازتوزیع فضایی و جغرافیایی
جمعیت ...حفظ و جذب جمعیت
در روستاها و مناطق مرزی و کم
تراکمجمعیتی...مدیریتمهاجرت
به داخــل و خــارج هماهنگ با
{>> ادامه در صفحه}12 :

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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جمهوری اسالمی...

«سانسورچی های ارشاد انگار
احمد خاتمی خطاب به روحانی :جاده جهنم
از مریخ آمده اند!»
را صاف نکنید
دیهیمی :می گویند
احمــد خاتمــی ،عضــو مجلس
خبرگان و امام جمعه موقت تهران
در انتقاد به اظهارات حسن روحانی،
رئیس جمهور ایران که گفته بود
"نمیتوان با زور و شالق مردم را به
بهشت برد" ،گفته است" :ما کسی
را به زور به بهشــت نمیبریم اما
میخواهیم قانون خدا اجرا شود".
خاتمــی در ســخنرانی خود به
مناسبت بعثت پیامبر مسلمانان
گفت" :میگویند بگذارید مردم به
حال خودشــان باشند و به زور به
بهشت نبرید ،چشم امر به معروف
و نهی از منکر را تعطیل میکنیم
و به آقــای دزد و دختر و پســر
میکروب وبا ی فکری!
بدحجاب میگوییــم بچه خوبی
باش ،آیا این اسالم است یا دغدغه
شوی دل میشود".
اجرای دین را داشتن است".
او بدون نام بردن از آقای روحانی ،آقای خاتمــی در انتقاد به اینکه
ی ایام عزاداریهای را طوالنی
برخ 
در پاسخ به اظهارات او گفت:
"ما باید از نظامدینی خود پاسداری می دانند گفــت" :این عزاداریها
کنیم و نمیخواهیم کسی را به زور دل را غمزدایی میکند".
______________
به بهشت بفرستیم ولی شما
با اظهــارات خود جاده جهنم احمد خامتی:
"منیتوان با زور
عزاداریها دل
را برای کســی صاف نکنید.
و شالق مردم را
را غمزدایی
این حرف امروز ما نیست این
میکند!
به بهشت برد"
سخنان را در دولت گذشته هم
ــــــــ
گفتهایم".
از
انتقاد
با
اخیرا
روحانی
حســن
او در ادامه با اشــاره به کنســرت
از دخالت مســتمر بخش هایی از های موسیقی گفت" :کنسرتهای
حکومت در زندگی مردم گفته بود :آنچنانی دلها را به خدا نزدیک
"اینقــدر در زندگی مردم مداخله نمیکند و قهر با خدا را میپروراند،
نکنیــد ،ولو به خاطر دلســوزی؛ کار فرهنگی یعنی کاری که یک
بگذاریم مردم خودشان راه بهشت جــوان هویت خــود را پیدا کند
را انتخاب کنند ،نمیتوان با زور و و هویــت یک جوان بــا دین رقم
شالق مردم را به بهشت برد".
میخورد".
اظهارات حسن روحانی در روزهای در ماههای گذشته تعدادی زیادی
اخیر در خصوص برخی مســائل از کنسرتهای موسیقیدر ایران با
فرهنگــی و اجتماعــی از جمله وجود اینکه بسیاری از آنها مجوز
درخواســت از مردم برای حضور رسمیداشتند،در آستانه برگزاری
فعال در شبکه های اجتماعی ،با لغو شدند.
واکنش چهره های محافظه کار رو آقای خاتمی در بخــش دیگر از
به رو شده است.
سخنان خود به شبکه های ماهواره
به گزارش خبرگزاری فارس آقای ای خارج از کشــور اشــاره کرد و
خاتمی که بخشــی از ســخنان گفت که این شبکه ها به منظور
خود را به مسائل فرهنگی روز در "پوک و بیمحتوا کردن" جوانان
ایران اختصاص داده بود ،گفت که راه اندازی شده است.
کنسرتهای موسیقی "غلط و قهر او با انتقــاد از دولت در خصوص
با خدا و اقدامی ضد فرهنگی است مقابله با شــبکه های ماهواره ای
و با بعثت میانه" ندارد.
گفــت" :میگویند ما احســاس
او گفت" :ما اقدامات فرهنگیدینی نمیکنیم که کنترل کنیم ،مثل آن
را مدنظر داریم ،البته برخی نیایند میماند که میکروب وبا آمده باشد
بگویند فقط روضهخوانی باشد ،ما وبگویندهیچمسئولیتینمیبینیم
چه زمانی چنین سخنی گفتیم؟ که میکروبها را کنترل کنیم".
البته روضهخوانی مورد قبول است" ،از آغاز بشــریت تا کنون هر جا
زیرا انجام این کار باعث شســت و میکروب وبا آمده است آن منطقه

را منطقه ممنوعه اعالم کردند.
یعنی میکروبهای فکری کمتر
از میکروبهایــی همچــون وبا
هســتند؟ میکروبهای فرهنگی
که ایــن برنامههای ماهــوارهای
دارند به مراتب خطرناکتر از این
میکروبها است".
احمد خاتمیدر کنار کسانی چون
احمد جنتی (دبیر شورای نگهبان)
و احمد علــم الهدی (امام جمعه
مشهد) از جمله روحنیون محافظه
کار نزدیک به آیت الله خامنه ای،
رهبر ایران هســتند کــه همواره
خواهان اجرای احکام اسالمی در
حوزه فرهنگی بوده اند و حتی در
دوران ریاســت جمهوری محمود
احمدی نژاد نیز از منتقدان برخی
سیاســت های فرهنگی دولت او
بودند.

بهترین نرخ روز

سریع ترین و مطمئن ترین روش انتقال ارز

با استفاده از کارت های بانکی ایران

برای اولیــن بار در مونترال

Tel.:514-844-4492

Montreal, Qc H3G 1M6

1405 Maisonneuve W.

info@expertfx.com
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و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•

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

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.

•

•

•

• •

■ توضیــح مهم:

بهدلیل هماهنگی ،شماره گذاری
دوهفته نامهپیوندمونتریال،
با پیوند ونکوور
(که بصورت هفتگی منتشر می گردد)
تنظیم می شود.

اسپشیال روزانه ما:

ارائه خدمـــات ارزی:

«خوشگل» را از کتاب حذف این روند در دولت محمود احمدی
نژاد به شدت سخت گیرانه شد ،به
کن
طوری که حتی انتقاد نویسندگان
یک مترجم باســابقه در انتقاد به نزدیک به حاکمیت ،نظیر مصطفی
نحوه صدور مجوز کتاب در وزارت رحماندوست و سید مهدی شجاعی
فرهنگ و ارشــاد گفت« :با تغییر را نیز برانگیخت.
دولت فکر می کردیم شرایط عوض به گفته دیهیمی با روی کار آمدن
میشود ،ما نخواستیم آنها معجزه دولت جدید ،ناشران و نویسندگان
کنند و یا ممیزی کتاب را بردارند ،گمان می کردنــد تغییراتی «در
جهــت
امــا همین که
بر
روحانی«:در
دولت
در
قا نو نمنــد
ممیزی عقالنی
شــود برای ما همان پاشنه میچرخد!» شــدن و
عقالنی شدن
کافی است».
ممیــز ی »
خشایاردیهیمی
به خبرگزاری ایسنا گفت که شرایط اتفاق بیافتد ،اما «در بر همان پاشنه
ممیزیدردولت جدید تغییر نکرده میچرخــد» .او توضیــح داد که
و همان بروکراســی برپاســت .به «هنوز ممیزانی هستند که مطلقا
اعتقاد او ممیزها با شرایط جامعه به محتوای کتــاب کاری ندارند و
ناآشــنا هســتند و «انگار از مریخ فقط با کلمات و جمالت به صورت
دســتورالعملی برخورد میکنند»
آمدهاند».
ناشران در ایران برای انتشار کتاب دیهیمی گفت« :آنها جان آدم را به
باید نســخه ای از آن را در اختیار لب میرسانند».
وزارت ارشاد قرار دهند تا ممیزان این مترجمدر توضیح رفتار ممیزان
این وزارتخانه پس از خواندن و رفع کتــاب در وزارت ارشــاد گفــت:
ی گویند واژه «خوشگل»
ایرادهای احتمالی ،مجوز نشر کتاب «مثال م 
باید حذف شــود ،حتی از عبارت
را صادر کنند.
«کمد خوشــگل»!
مشــخص نیست
چــه ممیزهایــی
ایــن کتابهــا را
میخواننــد که به
چنین نتیجههایی
میرسند».

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

دوشنبه :زرشک پلو مرغ
سه شنبه :خورش کرفس
چهارشنبه:سبزیپلوباماهی
پنجشنبه:لوبیاپلو
جمعه:خورشبادمجان
و قیمه
شنبه:قورمهسبزی
یکشنبه:باقالیپلو
با ماهیچه

ای
ن تابستان

زیبا
در تراس ب
ز
ر
گ
ع
م
وجان

مسابق
ا
ت
ج
ا
م
جهان
ر

همرااهدبار اسکرین بزرگ کلبۀ عیبرزیل
با ب
موجان
و ستنی ،فال
و
د
ه
س
ن
ت
آب هویج ،آب ط ی ایرانی
البی،
هویج بست
مت نی و ...
اشا کنید

•

_________
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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شعـروترانه...

«هپی» در تهران:

PHARRELL WILLIAMS
LYRICS

""Happy

It might seem crazy
what I’m about to say
Sunshine she’s here,
you can take a break
I’m a hot air balloon
that could go to space
With the air, like I don’t
care baby by the way
Because I’m happy
Clap along if you feel like a room
without a roof
Because I’m happy
Clap along if you feel like
happiness is the truth
Because I’m happy
Clap along if you know
what happiness is to you
Because I’m happy
Clap along if you feel like
that’s what you wanna do

Here come bad news
talking this and that, yeah,
Well, give me all you got, and don’t
hold it back, yeah,
Well, I should probably warn you I’ll
be just fine, yeah,
No offense to you,
don’t waste your time
Here’s why
Hey, come on
Bring me down
Can't nothing bring me down
My level's too high
Bring me down
Can't nothing bring me down
)I said (let me tell you now
Bring me down
Can't nothing bring me down
My level's too high
Bring me down
Can't nothing bring me down
I said
Hey, come on...
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بازی موش و گربه!

مجید محمدی :چند روز پس از انتشار یک ویدیوی
رقص جوانان تهرانی با آهنگ «شاد» َف ِرل ویلیامز ،شش
رقصنده و دیگر دست اندرکاران تولید ویدیو بازداشت
شدند .رقصندگان حدود  ۲۴بعد پس از بازداشت و بعد
از اظهار ندامت در تلویزیون آزاد شدند.
کموبیش در همین زمان ویدیوی تــازهای از رقص با
«هپی» منتشر شد.در این ویدئو میبینیم:
• افزایش تعداد رقصندگان به دهها نفر که بازداشــت
آنها را برای نیروی انتظامی دشوار میکند؛
• وجود زنان با حجاب و بیحجاب در کنار کودکان و
جوانان و سالمندان که فشار را از روی جوانان بر میدارد؛
• رقص دختری با حجاب کامل (مقنعه) بر طنز ماجرا
میافزاید؛
• نشــان دادن بشــقاب ماهواره و قلیان که حکومت
سالهاســت با آنها مبارزه میکنــد؛ در صحنهای از
این ویدیو مردی به چشم میخورد که روسری بر سر
دارد و بیننــدگان را به یاد کارزار حجاب مردان پس از
دســتگیری مجید توکلی میاندازد .این ویدیو در کنار
شمول بیشتر از حیث رقصندگان نشانههای بارزتری از
مخالفت با سیاستهای فرهنگی و اجتماعی حکومت
در بر دارد؛
• فیلمبرداری عمدتا در فضاهــای عمومی (خیابان،
کوچه ،بازار ،مغازه ،محل ورزش ،پارک) صورت گرفته
و نه صرفا پشت بام؛
• فیلم در جنوب و شمال شهر و در نقاط فقیر و مرفه
تهیه شده است که اتهام رقص توسط «مرفهان بیدرد»
را خنثی میکند؛ و
• اعالم اسامی دست اندرکاران در پایان فیلم که رفتار
حکومت در ادعای کشــف دســت اندرکاران را خنثی
میکند.
ویدیوی دوم به احتمال زیاد همزمان و شاید هم قبل
از ویدیوی اول تهیه شــده است اما فضای رعب پس از
بازداشت و اظهار ندامت تلویزیونی را خنثی میکند.
اکنون پس از یک هفته که از ماجرای بازداشت میگذرد
میتوان به این موضوع پرداخت که در این ماجرا کدام
طرف برنده بوده و خواهد بود :شــهروندانی که با رقص
جامعه ایران در کدام
خود نشان میدهند بخشــی از
ٔ
همه
جهان زندگی میکنند یا حکومت که میخواهد ٔ
ایرانیان را شریعتمدار و مومن به اسالم سیاسی حکومت
(و دگر اندیشان و ناهمرنگها را فریب خورده و اغفال
شده) معرفی کند؟

دستاوردهایحکومت

 حکومــت بــا بازداشــتدست اندرکاران یکی از ویدئوها
(بدون اتهام مشــخص) نشان
داد کــه میخواهد به جوانان و
فعاالن در شبکههای اجتماعی
زهرچشــم نشان دهد تا کسی
دوباره به این کار اقدام نکند.
ادعاهای فرماندٔه نیروی انتظامی
تهــران مبنی بر ســرعت این
نیرو در شناسایی (دو ساعت)
و بازداشت (شش ساعت) برای
تاکید بر این هدف بود.
با آمدن دولــت روحانی به جای
دولت احمدینژاد و برخی سخنان
روحانــی در باب آزادی اینترنت و
رها کردن مبارزه با شــبکههای
ماهــوارهای و عــدم مداخله در
زندگی جاری مردم چیزی عوض
نشده است؛
حکومت به هواداران خود نشان داد
که در اجرای شریعت ایدئولوژیک
شــده و تمامیت خواهی مذهبی
کوتاه نمیآید.
همه اهداف فوق با بازداشت جمعی
ٔ
دست اندرکاران (نشاندادن مشت
آهنیــن در برابر رقــص) محقق
شدند.

دستاوردهایرقصندگان

رقصنــدگان این گونــه ویدیوها
(رقــص در فضاهــای عمومی و
انتشــار در یوتیوب) که شبیه آن
رقص سربازان در برابر دوربین در
پادگانها بود ،دستاوردهای قابل
توجهیداشتهاند:
 بازنشــر ویدیوی دیگر در فضایمجازی نشان داد که زهر چشمی
گرفته نشده است؛
بالفاصله بعد از بازداشــت دست
اندرکاران ویدیوی اول ،خبر آن در
شبکههای تلویزیونی و مطبوعات
و رســانههای پر تیــراژ منعکس

شد و چهرٔه واقعی حکومت برای
افکار عمومی بینالمللی به نمایش
گذاشته شد .این خبر که با پیوند
خوردن به رقص و شادی و شهرت
فرل ویلیامز برای شــنوندٔه غربی
کامال معنی دار بود در رسانههای
عامه پسند نیز بازتاب خوبی پیدا
کــرد؛ بســیاری از کمدینهای
غربی (مثــل کونن اوبرایان و بیل
مار) در برنامههای آخر شب خود
با میلیونها مخاطب به تمســخر
حکومتپرداختند؛
ویدیوی آنها که تا قبل از بازداشت
حدود صد هزار بیننده داشت
{>> ادامه در صفحه}32 :

خدماتحســابداریومالیاتی
ناصر یونسی | سیما روانشاد

S&N COMPTE INC.

با بیش از  ۲۰سال جتربه
در امور مالی ومالیاتی
کاندیدای CPA - CGA

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

Tel.: (514) 697-0225

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

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

7

8

داروخـانه
 سال  21شماره  11  1164خرداد 1393

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز
اولینداروخانهایرانیدرمونترال باداروساز فارسیزبان

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
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
6201 rue Laurendeau
4400, boul. LaSalle
Montreal، QC H4E 3X8
Verdun (Québec) H4G 2A8

Tel.: (514) 362.0177
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Tel.: (514) 932-2953

اقتصـــــاد...
ثروتمندان ثروتمندتر؛ فقرا فقیرتر می شوند!

«سرمایه در قرن »۲۱

نابرابری درآمد ،یک
کتاب اقتصادی را
پرفروش کرد!
يک کتــاب اقتصــادی در مورد
نابرابری درآمدها وارد فهرســت
پرفروش ترين کتاب های آمريکا
شــد و نويسنده فرانســوی آن،
تومــاس پيکتی ،را بــه مداری
انداخته که معموال جای ستارگان
موســیقی راک و چهــره های
سرشناس هاليوود است.
بعضی ها حتی صحبت از امکان
رقابت اين استاد اقتصاد دانشگاه
برای جايزه نوبل می کنند.
کتاب «ســرمایه در قرن  »۲۱به
بررســی تاریخ نابرابری درآمد در
ایاالت متحده آمریکا و اروپا از قرن
هجدهم میــادی تا به امروز می
پردازد.
اين کتاب همچنين در صدر رده
کتاب های غیر داســتانی روزنامه
نیویــورک تایمز قــرار دارد و در
نخستين هفته فروش در وبسايت
آمازون کل موجودی آن بفروش
رفت.
اين مورد نمونه قانع کننده ای برای
اتفاقی اســت که بسیاری از مدت
ها پيش به آن مشکوک بودند --
که ثروتمندان در حال ثروتمندتر
شدن هستند.
پيکتی در اين باره می گويد« ،اگر
دو سوم این رشد به  ۱درصد باالی
جمعيت برسد ،معلوم نیست که
این وضعيت خوبی برای بقیه مردم
باشد.
طرح کلی پيکتی ،با اســتفاده از
جــداول و داده های آمــاری ،از
زمــان انقالب صنعتی تا به امروز،
اين اســت که بر اثر مــرور زمان،
سرمايه يا ثروت سريع تر از توليد
اقتصادی رشد می کند؛ اما ،بحث
حول محور راه حل های سیاسی
نویســنده اســت ،از جمله وضع
مالیات جهانی بر ثروت.
منتقدان اين تئــوری می گويند
اقدامات تنبیهی از اين دســت به
همه صدمه می زند.

استان ويوگر ،اقتصاددان سياسی بردن دارایــی دارد تبدیل به یک
انســتيتوی آمريکن انترپرايز ،که مساله بزرگ می شود و دسترسی
نهادی محافظه کار اســت ،گفت ،به امالک و مستغالت در شهرهای
«من با تقريبا همه پيشــنهادات بزرگتــر چین ،جايی کــه در آن
سياسی او مخالفم ،اما حتی فراتر از برخی از مردم اموال از پدر و مادر
آن ،در بخش تحليلی محض ،فکر خود به ارث می برند .و شــما می
می کنم او در مورد اينکه چه مقدار دانید ،برخی از مهاجران کامال از
ســرمايه در  ۱۰۰سال اخير رشد داشتن زمين محرومند».
پيکتی امیدوار اســت
کرده است مبالغه
«بر اثر مرور زمان ،این کتاب به بحث های
می کند».
سرمايه يا ثروت
بيشــتری دامن بزند.
ويوگر استدالل می
کند بيشتر انباشت سريع تر از توليد پروفسور رابرت شيللر،
ثروتی که در ایاالت اقتصادی رشد می اســتاد دانشگاه ييل ،با
اين نظر موافق اســت.
متحــده آمریــکا
کند».
وی پــس از بردن جايز
صــورت گرفتــه
راه حل؟ وضع
به دليــل افزایش مالیات جهانی بر نوبل اقتصادی ،به صدای
آمريکا گفته بود ،افزايش
مالکیت خانه بوده
ثروت!
نابرابریدرآمدبزرگترين
است؛ اما ،دیگران
مشکل پيش روی جهان
می گویند افزايش
مالکيت خانه رشد تمرکز ثروت در است.
میان عده ای از خواص را توضيح او گفــت« ،ما اکنون بايد در مورد
طرح های احتمالــی برای امکان
نمیدهد.
ديويــد استاســاوج ،از دانشــگاه نابرابری بســیار بدتر فکر کنيم و
نيويورک ،می گويد« ،شاید چیز اينکه چگونه می توان اين روند را
کلــی تری در مورد اين مشــکل متوقف کرد .خــوب ،راه حل بايد
بتوان گفت ،وقتی نابرابری در یک بنوعی ماليات گرفتن از ثروتمندان
دموکراســی منجر به جلوافتادن باشد».
ثروتمندان می شود ،عليرغم وجود خواندن کتاب پيکتی ،در نزديک
قوانينی که به طور معمول باید از به  ۷۰۰صفحه ،کار آسانی نيست،
اما هم منتقدان و هم طرفداران وی
اين امر جلوگیری کند».
اقتصادهــای در حال ظهور هم از می گويند امسال که سال انتخابات
اين مساله در امان نیستند .پيکتی است و معموال موضوعات اقتصادی
می گويد ،رشد منفی جمعیت در بر گفتمان انتخاباتی غلبهدارد ،اين
چین ،بین فقیر و غنی شکاف می کتاب به بحث های بسياری دامن
خواهد زد.
اندازد.
او گفــت« ،در حال حاضر ،به ارث
•

«آدم ها ،درخت ها ،رنگ ها»

نقاشیهایاحمدشفايىدرمکیک

گالــرى مكيك با افتخار از شــما
دعوت مــى كند تــا در افتتاح
نمايشگاه آدم ها ،درخت ها ،رنگ
ها ،از احمد شفايى ،نقاش پر ذوق
ايرانــى مقيم كاليفرنيا ،با حضور
نقاش ،شركت كنيد.
در اين نمايشگاه ،شما آنچه را كه
بر روح و روان و سرانگشــت يك
نقاش اثر مــى گذارد ،تجربه مى
كنيد ،هم سفر درونى او در فراز
و فرودها مى شويد ،در برابر آدم
هايش به فكــر فرو مى رويد و از
تنوع رنگ ها ،جادوى درخت ها و
قلم مطمئن و محكم او لذت مى

بريد.
" كار هنرى بيش از نيم قرن است
كه در برنامه ى هر روز زندگى من
سهمى قطعى و اساسى دارد .حاال
با خوشحالى مى گويم كه در 67
ســالگى ديگر نقاشى شغل من
شده است و به طور مداوم به آن
مى پــردازم .تابلوهايم از آدم ها،
رنگ ها و درخت هايى انباشــته
اســت كه بنا به تغييرات شرايط
و احواالت من رنگ مى گيرند و
رنگ مى بازند"...
احمد شفايى ،نقاش به كمال ،در
يزد به دنيا آمده است .از دانشكده

بستا

یکشنبه  22جون

ى هنرهاى زيباى دانشگاه تهران،
رشته معمارى فارغ التحصيل شده
اســت و هم اكنون در كاليفرنيا
زندگى مــى كنــد .او چندين
نمايشــگاه در ايران و آمريكا برپا
كرده است.
اين منايشگاه تا تاريخ  3اوت
ادامه دارد

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

جمهوری اسالمی...

• سرویس حرفه ای
•  % 100محرمانه

اعــدام مهآفرید امیرخسروی

مهآفریدسورپریزشد!

24

xlon38@gmail.com

Tel.: (514) 806-0060
Fax: (514) 484-1992
با بیش از 20سال جتربه در مونتریال

•

•

Montreal, QC. H4X 1Z1

با مدیریت کارشناس حسابداری و مالیات از دانشگاه مک گیل،

است.

پیمــان حــاج محمــود عطار ،نکته مهــم در رابطه با پرونده مه
حقوقــدان ،در وبالگ خبرآنالین آفرید امیرخســروی و اعدام او در
به اشــکاالت قانونی نحوۀ اعدام سحرگاه شنبه ســوم خرداد ،این
اســت که … قاضی اجــرا کننده
امیرخسروی اشاره میکند:
رای اعــدام بایــد 48
ســاعت قبل از اجرای
حکم ،زمــان و مکان
اجرای حکــم اعدام را
بــه محکــوم و وکیل
وی و نیــروی انتظامی
ابــاغ قانونــی کند….
این در حالی است که
به نقــل از خبرگزاری
مهــر ،در مصاحبــه با
همسر نامبرده خانواده
وی و وکیل مدافعش،
همچنین خــود آقای
امیرخســروی تــا روز
مه آفرید امیرخسروی دهن لق شد
قبل از اجــرای حکم،
میان چوبه ی دار و زمین معلق شد
دو حرف گفت و دو حرف دگر گروگان کرد هیچ اطالعــی از اعدام
وی نداشتند .به عبارت
برای روز مبادای خویش پنهان کرد
ســاده تر قاضی اجرای
سه چهار اسم خودی بر نوک زبانش بود
احکام بنا به شــواهد
سه چهار جمله ی ناگفته در دهانش بود
موجــود به این تکلیف
امید داشت که این تیر آخرش باشد
قانونی خــود مبنی بر
دهان بسته ی او حافظ سرش باشد
لزوم ابــاغ اجرای رای
از آن جهت که خودش از قماش آنها بود
 48ساعت قبل از زمان
برای ضربه ی افشاگری مهیا بود
اجرا عمل نکرده است.
«ز دادگاه زمان اضافه میخواهم»
دادگاه صادرکننــده
«که انتشار دهم دزدی همه با هم!»
رای محکومیت مفسد
فقط نه اینکه ندادند حکم تمدیدش
اقتصادی مکلف است
وبال گردن او شد طناب تهدیدش
مفــاد رای را از طریق
فتاد از سخنش کک به پاچه ی شرکا
روزنامه کثیراالنتشــار
گرفت دور «به ما چه ،به ما چه»ی شرکا
به آگاهی شــهروندان
«بگیر حربه ی تهدید از کف اش اژه ای»
«که این سرآمده تاریخ مصرف اش اژه ای» برســاند .چگونــه رای
«فدات شم اژه ای ،لطف کن شبانه بکش!» محکومیــت آقای مه
آفرید امیرخســروی و
«خبر نداده ،خصوصی و محرمانه بکش!»
سایر محکومان پرونده
«بکش بکش اژه ای ،بی بهانه ،بی تأخیر»
فســاد مالــی  3هزار
«چنان بکش که شود سورپریز و غافلگیر!»
میلیارد تومانی برخالف
مه آفرید گمان میکنم نبودش یاد:
ماده قانونی باالدر رسانه
«زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد»
های گروهی منتشــر
چنین که زندگی خویش بر فنا داده ست
نشد تا شهروندان از مفاد
یقین معلم او فاضل خداداد است
این حکــم برابر حقوق
اگر که بابک زنجانی اش معلم بود
قانونی خود آگاهی یابند
به زیر سنگ لحد هم صحیح و سالم بود!
که این ابهام از سوی قوه
خدا کند که از این ماجرا و از گندش
قضاییه پاسخداده نشده
نه رهبری بشود با خبر نه فرزندش !!

16 Westminster N., Suite 100

عباسشفیعی

شتاب سپاه برای پاککردن رد پا؟!

کاظمفتحآبادی
ســحرگاه روز شــنبه سوم
خردادمــاه  ،1393مهآفرید
امیرخســروی ،معــروف به
امیرمنصــور آریــا ،یکــی از
متهمان اصلی اختالس ســه
هزار میلیارد تومانی ،به جرم
«افســاد فیاالرض از طریق
شــرکت در اخــال در نظام
اقتصادی کشور با تبانی و فساد
در شــبکه بانکی و توسل به
روشهای متقلبانه و مجرمانه
و اخذ میلیاردها تومان وجوه
غیرقانونــی و شــرکت در
پولشویی و پرداخت رشوه»
در محل زندان اوین اعدام شد.
حکم اعدام امیرخسروی که
بدون اطالع قبلی به محکوم،
وکیل ،و خانواده او اجرا شــد
ابهامات زیادی را ایجاد کرد.
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 .2بــرای اجرای کامل
عدالــت ،الزم بود که
اجــرای حکم مهآفرید
امیرخســروی را تــا
رســیدگی کامــل به
همه متهمان به تعویق
میانداختند.
این همه عجله برای چه
بود؟ دلیلی که در اکثر
وبالگها آمده این است
که امیرخسروی رازهای
مگویی را میدانســت
که اعدام عجوالنه او را
ایجاب میکرد .مهدی
خزغلی در وبالگ باران
مینویسد :هنوز شاهد
اصلی در کاناداســت!
هنــوز متهمین اصلی
راست راست می گردند!
باز هم تکرار یک سناریوی غمبار!
ما عادت کرده ایم! اول جعبه سیاه
را منهدم می کنند!
امروز اگــر مه آفریــد را با حکم
اعدامی که داشــت تحویل ما می
دادند ،برایتان متهمین اصلی و ...
را پیــدا می کردیم! مه آفرید یک
گیرنده بود و بدیهی است که همه
دهانشانشــان برای خوردن بیت
المال باز است ،اما کلید بیت المال
دست که بود؟
چه کسی درصندوق بیت المال را
به روی مه آفرید باز کرد؟
چه کســی به مدیــر عامل بانک
دستور فوری می داد که خارج از
ضوابط ،همه درهــای صندوق را
برای مه آفرید بگشــاید؟ پس مه
آفرید در یک اقدام عجوالنه حتی
فرصت نکرد که بــاور کند اعدام
می شــود و درون خــود را برای
خانواده خالــی کند ،او در آخرین
مالقات تازه امید به بهبود امکانات
و تسهیالت داشت ،بدیهی است تا
امید به رهایی دارد ،حرفی نزند ،اما
اگر خانواده او پای چوبه دار بودند،
فریاد او را می شنیدند که متهمین
اصلی را رســوا می کرد ،اگر حتی
وداع آخر را می گذاشتند ،وصیت
آخر خود را می گفت! چرا همسر و
وکیل او از اعدام بی اطالعند و خبر
را در رسانه ها می خوانند؟!
من فقط توجه شما را به جمله مه
آفرید در دادگاه جلب می کنم:
امیرخسرویدردوازدهمین جلسه
دادگاه گفته بود:
«فرض کنید که من را اعدام
کردید .آیــا مملکت اصالح
میشود؟کسانیکهپشتنظام
پنهان شدهاند چه میشوند؟
این آقایان که در این پرونده
همکاریداشتهاند؟»
پشــت پرده مه آفریــد ،جناحی
پنهان اســت که اگر او زنده می
ماند ،پرده فرو می افتاد!...

یاد میکند کیست؟
محمد نوریزاد در وبالگش نوشت:
اعدام مه آفرید خســروی ،به زیر
بــردن عجوالنه ی اســناد
خاک
ِ
پلیدی هــا و دزدی های آقایانی
اســت که رد پایشان تا خود سپاه
اصطبل معروف
و خود اطالعات و
ِ
و خانه ی قاضیــان و ِ
دولت طن ِز
پیشین مشاهده می شده است .و
گفتم :ما باید نسبت به این اعدام
عجوالنه موضع بگیریم و آرامش
دست های پنهانی را که قربانیان
خــود را جلو می اندازند و خود در
پس پرده از آنها امضاء می گیرند و
پول پارو می کنند ،بر آشوبیم.
•

 .4اما چرا امیرخســروی باید به
سرعت و در سکوت کامل خبری
اعدام میشد؟
•
 .3جناح پنهانی که خزغلی از آن حکم اعدام او که مدتها قبل صادر

شده بود ،اما چرا یک شبه تصمیم
به اجرای حکم گرفتند؟
«دلقــک ایرانــی» در ایــن باره
میگوید :به نظر می رسد که علت
اصلی اعدام سریع امیر خسروی را
باید در خبری جستجو و پیدا کرد
که اخیراً رونمایی شد .و آن تحویل
یکــی از متهمان فــراری پروندۀ
اختالس توسط پلیس بین الملل
به جمهوری اسالمی است که در
امارات دستگیر شده بود .بازجویی
و اطالعات اخذ شده از این متهم
بقدری مهم بوده اســت که توازن
قوای باندهای متنفع از اختالس
بزرگ را بنفع حامیان و شریکان
امیرخســروی در داخل حکومت
بهــم زده و باند مقابــل را بهراس
انداخته که اگر دیر کند و یا اعدام
خسروی را با اطالع قبلی اجرا کند
نخواهد توانست از سد باند رقیب

کنسرت گوگوش
وابـــی

بگذرد و بازندۀ نهایی بخش فاسد
قوۀ قضائیه خواهد شد .این نشانه
به این دلیل هم مقرون به صحت
قطعی اســت که چند روز پیش
غالمحسینمحسنیاژهایتصمیم
گرفت و هم مأمور شد با هماهنگی
برادران الریجانــی در رأس قوای
مقننه و قضائیــه به مجلس برود
و گــزارش مشــروح و مفصلی از
پروندۀ امیرخســروی را در جلسۀ
علنی مجلس قرائت کند .این رویه
مطلقاًدر سابقۀ قوۀ قضائیۀ ایراندر
گذشته وجود نداشت و نه تنها قوۀ
قضائیه حاضر نمی شد در مجلس
گزارش عملکرد بدهد بلکه حتی
کمترین اهمیتی هم به پرســش
های موردی مجلــس نمی داد و
استقالل قوا را برجسته می کرد.
•
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گروهی از محققین
خواستار حذف تمام
تعرفه های بازرگانی
شدند

کانادا پس از آنکه دهه ها به دنبال
انعقاد قراردادهــای تجارت آزاد با
دیگر کشورها بود ،اکنون بایستی
به صورت یکجانبه تمام تعرفه های
بازرگانی اش را لغو کرده و خود را
منطقه آزاد تجاری اعالم کند.
این نظــر در مطالعه ای که تحت
حمایت شــورای مدیران اجرایی
کانادا انجام شده بیان گردیده است.
بر اســاس محاسبات این مطالعه،
با لغو تمام تعرفــه های بازرگانی
کانادا  20میلیارددالردرآمد جدید

ایجاد نموده ،کشور
ثروتمندتر خواهد
شد ،اقتصاد مولدتر
خواهــد داشــت و
کانادا به مرکزی برای
سرمایه گذاریهای خارجی تبدیل
خواهد گردید.
نویسندگان گزارش ،دان کیوریاگ
و جینگ لیانگ ژائو مدعی اند که
حذف یکجانبــه تعرفه ها ،صنایع
پیشــرفته با تکنولــوژی نوین و
بهره وری تولید باال را گســترش
داده ،و در نتیجه سطح زندگی در
کانادا را افزایش خواهد داد.
بنابر محاسبه آنان دست آورد این
تحول بســیار بیشتر از  4میلیارد
دالری خواهد بود که کانادا ساالنه

از تعرفه بر واردات کسبدرآمد می
کند.
به عقیــده آنان ســود حاصل از
لغو یکجانبــه واردات از مجموع
قراردادهای تجارت آزاد که اخیرا
انعقاد شده یا در حال انعقاد است
بیشتر خواهد بود.
شورای مدیران اجرایی کانادا اصرار
دارد کــه نتایج ایــن مطالعه نظر
رسمی شورا نبوده و تمام اعضای
آن هم با سیاست پیشنهاد شدهدر
این گزارش موافق نیستند .اما شورا
با حمایت از انتشــار آن قصد دارد
بحث در باره آینده سیستم تجاری
کانادا را تعمیق نماید.

افزایش بیسابقه (و عادی!) نرخ تورم در کانادا
هزینــه زندگی در کانــادا در ماه
آوریل امسال به باالترین حد خود
در دو سال گذشته رسید.
بر اســاس گزارشهــای موجود،
نرخ متوســط تورم در کانادا حاال
به 2درصد رسیده است .این رقم
پیشتر  ۱.۵درصد بود.
کارشناسان میگویند این نرخ تورم
در دو سال گذشته بیسابقه بوده
است.
بیشــترین میزان افزایش قیمت
در عرصه قیمت سوخت و انرژی
بوده اســت .این قیمت در دوازده
ماه منتهی به آوریل به میزان ۸.۴

درصد افزایش پیدا کرده است.
قیمت گازوئیــل در این مدت به
میــزان  ۶.۶درصــد و قیمت گاز
طبیعی هم به میزان  ۲۶درصد باال
رفته است.
قیمت برق نیــز در همین مدت
۴.۶درصد افزایش داشته است.
در پی انتشــار رقــم دو درصدی
تــورم ،ارزش دالر کانادا تغییری
نکرد و بنابراین به نظر میرســد
این میزان از تورم طبق پیشبینی
اقتصاددانان اتفاق افتاده است.
این در حالی است که در ماه آوریل
قیمت مواد غذایی ،اتومبیل و لباس
به میزان کمی افزایشداشته است.
نــرخ تورم در برخی اســتانهای
کانادا با یکدیگر فرق داشته است.
مثــا نرخ تورم در ساســکاچوان

مــوارد ابتال به ســرطان در کانادا
به پایینترین ســطح خــود در
یک دهه گذشــته رسیده است؛
اما ابتال به یک نوع از ســرطان به
طرز نگرانکنندهای در کانادا رو به
افزایش است.
طبق گزارشــی که اخیرا توسط
انجمن سرطان کانادا منتشر شده
اســت ،ابتال به ســرطان پوست
مالنوما در این کشــور با سرعت
زیادی رو به افزایش است.
تعداد موارد جدید ابتال به این نوع
سرطان در کانادا  ۶۵۰۰مورد بود و
انتظار میرود امسال حدود  ۷۶هزار
مورد ابتال به سرطان غیرمالنومایی
هم در کانادا ثبت شود.
اما نکته مهم اینجاست که دقیقا
همیــن ســرطانها جــزء قابل

پیشــگیریترین انواع ســرطان
هستند .دکتر رابرت ناتال مسئول
بخش کنتــرل بیماری در انجمن
ســرطان کانادا گفته که بررسی
وضعیت ابتال به سرطان پوست در
کانادا طی  ۲۵سال گذشته نشان
داده که هر ســال ،موارد ابتال به
این سرطان دو درصد افزایش پیدا
کرده است.
او در گفتگو با هافینگتنپســت
تاکید کرده کــه قرارگرفتن زیاد
دربرابر اشــعه  UVخورشــید و
همینطور برنزهکردن به شــیوه
مصنوعی از جمله مهمترین دالیل
ابتال به سرطان پوست هستند.
این در حالی است که کاناداییها از
سال  ۱۹۹۶به بعد ،بیشترین اوقات
فراغت خــود را در فضای باز یا در

_______________
اما نرخ تورم در کبک پایینتر از همه
و حدود  ۱.۴درصد بوده است.
_______________
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کانـــادا...

از بقیه اســتانها باالتر بود (۲.۸
درصد).
اما نرخ تــورم در کبک پایینتر از
همه و حدود  ۱.۴درصد بوده است.
به صورت خالصه ،ظاهرا پیشبینی
بانک کانادا در مورد نرخ تورم بین
یک تا ســه درصد است و نرخ دو
درصدی فعلی کامال در محدوده
منطقی مورد توجــه اقتصاددانان
قرار دارد.
اگر میخواهید نرخ تورم در کانادا
را با کشورهایدیگر مقایسه کنید،
در جریان باشــید کــه مثال نرخ
متوسط تورم در کشورهای حوزه
یورو  ۰.۷و در استرالیا  ۲.۸درصد
است.

•

سرطانیکهدرکانادابیدادمیکند

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

با همکاران ایرانی هم اکنون
در خدمت هموطنان گرامی ایرانی
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ ها برای سفر
به تمامی نقاط دنیا
 BEST Fares to Iran & from Iran & all over the world
 BEST deals for all inclusive South packages & anywhere else.

___________________________________
برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاوران مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید.

یامسین

Tel.: 514-594-0344
ytskylawn@gmail.com
yasmeentali@yahoo.ca

Head Office:
433 Chabanel West، #111
Montreal, Qc H2N 2J3
Phone:

514-388-1588
Toll free:
1-877-SKYLAWN
)(759 5296

شادی محمدی

Tel.: 514-660-7135
shadim.sky@gmail.com

دنیا دارد به چه سویی می رود؟!

شایستهالهامی(مونتریال)
----------در صفحــه  ۳روزنامــه مترو روز
جمعه  ۲۳ماه می مطلب کوتاهی
چاپ شده بود که نظر مرا جلب
کرد.
تیتر مطلب در روی عکس عمر
خدر این چنین بود"خواهان ۵۰
میلیوندالر
در توضیح نوشته شده بود که بیوه
یک ســرباز نیروهای ویژه کشته
شــده در افغانستان و همچنین
یک ســرباز آمریکایی نابینا شده
از پرتاب نارنجک خواســتار ۵۰
میلیون دالر از عمر خدر شده اند.
تبیتها اسپیر  Tabitha Speerو
گروهبان الیــن موریس Layne
 Morrisاظهار کرده اند که خدر
 ۱۵ساله مسئول مرگ کریستفر
اســپیر و زخمــی شــدن آقای
موریس در ژوئیه  ۲۰۰۲است.
آقــای خــدر در تاریــخ اکتبر
۲۰۱۰در مقابل کمسیون نظامی

مناطق آفتابی و گرمتر از کشــور
خودشان سپری میکنند.
در همین حال ،برنزهکردن به شکل
مصنوعی در بسیاری از استانهای
کانادا برای نوجوانان ممنوع اعالم
شده است اما تحقیقات حاکی از
آن است که این نوع از برنزهکردن
از عوامل بروز ســرطان پوســت
مالنوما در افراد زیر سی سال است.
همچنین بســیاری از کاناداییها
نمیدانند به هنگام گذران وقت در
سواحل یا مکانهای آفتابی باید از
چه کرمی و به چه میزان استفاده
کنند .توصیه پزشکان این است که با استیون هارپر ،نخستوزیر کانادا
به کرمزدن در اول روز اکتفا نشود به اتاوا رفته بود ،بحث الحاق آن به
و کرم دائما تجدید شود تا اثر آن از کانادا دوباره مطرح شده است.
بین نرودRooznameh .
مناســبات کانادا با جزایر Turks
 and Caicosبــه قرنهــا پیش
برمیگردد؛ زمانی که ماهیگیران
کانادایی از نمــک موجود در این
جزایر برای بستهبندی و نگهداری
ماهیهای صیدشدهشان استفاده
میکردند و مناسبات اقتصادی این
کانادا الحاق شــوند آنگاه کانادا جزایر با کانادا اجتنابناپذیر بود.
ایده الحاق این جزایر به کانادا برای
یازدهاستانی خواهد شد.
از آنجــا کــه روفــوس اوینــگ اولین بار در سال  ۱۹۱۷میالدی
نخستوزیر این جزایر برای دیدار توســط رابرت بوردن نخستوزیر

آیااستان جدید به کانادا اضافه میشود؟
مدت زیادی اســت که بحث در این اســتان جدید ،جایی نیست
مورد پیوستن یک استان جدید به جز جزایر  Turks and Caicosدر
کانادا مطرح است و البته به هیچ دریای کارائیب!
اگر زمانی در آینده ،این جزایر به
نتیجهای هم نرسیده است.
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گوانتانامو برای  ۵جنایت جنگی
خود را مقصر خوانده است.
ی مطلب را خوانــدم به این
وقت 
فکر میکردم که دنیا دارد به چه
سویی میرود.
ی که در
ادعای خســارت از کس 
زمان وقوع حادثه پســر بچه ۱۵
ساله یی بیش نبوده بهمان اندازه
مسخره و در عین حال تاثر انگیز
است که آزادانه راه رفتن مرتکبین
ی این جنــگ و جنگهای
واقعــ 
دیگری که پس از آن بوجود آمده
است.
در اینجا این ســوال پیش میاید
ی مسول و پاسخگوی
که چه کس 
کشــته شــدن ،زخمی شدن و
بیخانمان شدن
میلیونها انسان بیگناه و در آخر
ویرانی و انهدام کشور آنهاست؛ و
البته نهایتاً باعث تخریب محیط
زیست.
ی بقصد جنگ
این سربازان وقت 
به کشور دیگری میروند باید پیه

همه چیز را بتن بمالند و بدانند
کهدر جنگ حلوا پخش نمیکنند
ی برای آنها کارت
و در ضمن کس 
دعوت نفرســتاده اســت؛ وقت
آن اســت که مردم آمریکا و دنیا
صدایشان را بیشتر بلند کنند و
ایــن را بدانند که جنایتکاران هر
جنبش آزادیخواهی را به اغتشاش
و آشــوب می کشــانند و بعد با
نام دموکراسی و آزادی و حقوق
بشراین سربازان بیچاره را به مصاف
آنها میفرستند که خودشان هم
از قربانیان سودجویی آن دولتها
هستند.
در فیس بوک میخواندم :حتی
اگر مقاومت و ایستادگی تان در
برابر بــی عدالتی باعث توقف آن
نشود ،اما این امر هرگز نباید شما
را از عمل صادقانه و مسووالنه در
جهت منافع جامعه باز دارد

وقت کانادا مطرح شد.
جزایر  Turks and Caicosتحت
پادشاهی انگلیس و نیزدر قرنهای
گذشته تحت استعمار کشورهای
اروپاییدیگر بودهاند.
اما طبق نظرسنجیهایی که انجام
شــده ،اکثریت بارزی از  ۳۲هزار
ساکن این جزایر خواهان پیوستن
به کانادا هستند.
شــرکتهای کانادایی مهمترین
ارائهدهنده خدمات به ســاکنان
ایــن جزایر هســتند؛ چــه در
بخش توریســم و چه بانکداری و
مراقبتهای بهداشتی .کاناداییها

همچنین رتبه اول توریستهای
این جزایر را بــه خود اختصاص
دادهاند.
جان بیرد وزیر امور خارجه کانادا
در واکنش بــه طرح دوباره الحاق
این جزایر گفته که کانادا به تحکیم
مناســبات با تمام کشورهای قاره
امریکا تمایل دارد اما الحاق جزایر
استوایی جزء اهدافش نیست.
با این وجود ،برخــی نمایندگان
پارلمان کانــادا در موقعیتهای
مختلــف راجــع به ایــن الحاق
اظهارنظرهایی کردهاند و بحث هم
هنوز باز است.

•
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کانـــادا...
کبک می خواهد از قانون ممنوعیت کار در
رستوران ها معاف شود
ایرانتو :دولت اســتانی کبک از
دولت فدرال در اوتاوا خواسته تا
ممنوعیت کار در رستورانها برای
کارگران خارجی ای که اجازه کار
موقت دارند را بردارد.
به گفته سخنگوی کاتلین ویل
وزیــر مهاجرت این اســتان ،او
قرار بود در دیدار روز دوشــنبه
26می خود با کریس آلکساندر
وزیر مهاجــرت دولت فدرال این
درخواست را مطرح کند.
دیو مک ماهون ســخنگوی ویل
اضافــه می کند " ما در باره ضربه
ای که این قانون بر رســتورانها و
شرکتهای کوچک و متوسط ما وارد
می کند کمی نگرانیم .به همین
دلیل آماده ایم با دولت فدرال در
این مورد همکاری نمائیم".
ویل همچنیــن قرار اســت که
درخواست مشابهی را در دیداری
که با جیســون کنــی ،وزیر کار
خواهد داشت هم مطرح نماید.
اما یکی از سخنگویان کنی در این
مورد گفت کــه وزارتخانه متبوع

اش برنامه فوری ای برای لغو این
ممنوعیت در کبک یا هیچ جای
دیگر ندارد ودولت قانون شکنیدر
این زمینه را تحمل نخواهد کرد.
او همچنین اضافه نمود که اتهاماتی
که در مورد شکســتن این قانون
گزارش شــود مورد رسیدگی قرار
خواهــد گرفت و هــر کارفرمایی
که مقصر شــناخته شود با نتایج
سنگینی مواجه خواهد شد.
طی برنامه اعطای اجازه کار موقت
به کارگران خارجیدر سال گذشته
برای  240هزار نفــر ویزای ورود

صادر شــد که در مقایسه با رقم
 100هزار نفری سال 2002رشد
قابل توجهی را نشان می دهد.
اما دولت اوتاوا در اواخر ماه گذشته
پس از اینکه گزارشهایی مبنی بر
سوءاستفاده از این قانون از جانب
رستورانها منتشر شد ضرب االجلی
در این مورد صادر کرد.
ضرب االجلی که منتقدان زیادی
دارد و از جمله انجمن رســتوران
داران کبــک آن را غلو شــده و
غیرمنطقی خوانده است.

اجازه دستگاه های الکترونیکی در هواپیما
ایرانتو :وزیر حمــل و نقل کانادا بدون اتصال به اینترنت

خانم لیزا ریــت اعالم کرد
که مســافران هوایی از این
به بعد می توانند از دستگاه
های الکترونیکی به هنگام
برخاســت ،صعــود و فرود
استفادهکنند.
طبق قانون جدیــد دولت
فدرال ،مســافران خطوط
هوایی بــه زودی قــادر به
استفاده ازدستگاه های الکترونیکی طول برخاســت و فرود استفاده
کنند.
خود در هواپیما خواهند بود.
این دستگاه ها شــامل دوربین ،تلفن های همراه و گوشــی های
تبلت ،بازی هــای الکترونیکی و هوشمند نیز می تواند روشن باشد
کامپیوتر خواهد بــود .البته این ولی نمی با یستی به اینترنت وصل
دستگاه ها نباید به اینترنت وصل باشند و می بایســتی در (Flight
 )Modeباشند.
باشند.
پیــش از ایــن ،مســافران نمی "این خبر خوبی برای مســافران
توانستند از دستگاه های خود در هوایی و خبر خوبی برای صنعت

حمل و نقل هوایی فدرال است".
در آمریــکا این قانــون از اول ماه
اکتبر پارســال و در اروپا از
دسامبر به اجرا درآمد.
خطوط هوایی کانادا وای-
فای ( )WI-Fiرا بزودی در
پرواز ها باز می گذارند
خطوط هوایی کانادا بزودی
سرویس اینترنت وای-فای
را نیــز در پروازها ارائه می
دهند.
حمل و نقل کانادا در یک پیشنهاد
به دنبال کاهش تعداد خدمه پرواز
می باشد.
دولت امیدوار است که به خطوط
هوایی اجــازه دهد که یک خدمه
برای هر  ۵۰مســافر داشته باشد،
مقررات فعلی اجــازه یک خدمه
برای هر  ۴۰مسافر را می دهد.

الیحه مهاجرت سی۲۴-
به عنوان مسیر انتقاد به
تابعیتدوگانهکانادایی
 2خــرداد -ایرانتــو :تغییرات
پیشنهادی به قانون شهروندی
می تواند یک کالس جدید از
تابعیــت کانادایی که حقوق
کمتری نسبت به افراد متولد
در این کشــور دارد را ایجاد
کند.
بیــل  C-24که در مــاه فوریه به
عنوان تقویت قانون شــهروندی
کانادا معرفی شــد ،این حق را به
دولت مــی دهد کــه اختیار لغو
تابعیت مهاجران جدید را داشته
باشد.

دولت مــی تواند
تابعیت فردی را که
نتواند نشاندهد که قصد اقامتدر
کانادا را دارد ،لغو کند.
همچنیــن مهاجران مــی توانند
تابعیت خود را بر سر جرائم جنایی
از دست دهند.

با توجه به آمار کانادا در ســال
۶۷ ،۲۰۱۳درصد جمعیت کانادا را
مهاجران تشکیل می دادند.
این تعداد قرار است تا سال ۲۰۳۱
به  ۸۰درصد افزایش پیدا کند.

(الزم به ذکر اســت که بریتیش
کلمبیا کمترین آمــار تولد را در
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کانادا داشته است).
بسیاری از وکال با این الیحه موافق
نیستند ،چون هیچ رونددرخواست
تجدید نظر وجود ندارد.
وکالی کانادایی معتقدند که این
الیحه عادالنه نیست ،یک شهروند
می تواند از سیستم قضایی استفاده
کند و دیگری نمی تواند به دلیل
اینکه پــدر و مادر وی در کانادا به
دنیا نیامده اند.
این مسیر خطرناکی را برای آینده
کانادا خواهد داشت.

ماریاکُـتنه

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
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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

www.mariacottone.com

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

اطالعـــــــــــــــیه

توجه :از اول ژوئیه  -جهت گسترش در خدمت رسانی به جامعه  -به محل جدید منتقل خواهیم شد.
آدرس جدید ما روبروی درب مترو Langelier؛ طبقه باالی  Laurentian Bankمی باشد:
6621, Sherbrooke Street East, suite 103, Montreal, Quebec, H1N 1C7
)(Across the street from Langelier metro; on top of Laurentian Bank
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

سخت گیری نسبت به جرایم:

اولویت دولت هارپر؛ تعدیل در آمریکا

ایرانتو :دو گزارشــی که اخیرا در
مورد کانادا و آمریکا منتشر شده
نشــان می دهد این دو کشور در
زمینه برقراری نظم و اعمال قانون
در دو جهــت معکــوس در حال
حرکت اند.
در حالیکــه آمریکاییهــا در رویه
ســخت گیرانه خود نســبت به
مجرمان تعدیالتی را صورت داده
اند ،احکام صادر شده برای مجرمان
در دادگاههای کانادا بیش از پیش
سنگین تر شده است.
در حالیکه کانادا تا همین اواخر در
قوانینش به قضات اجازه می دهد
که با انعطاف بیشتری با مجرمین
مواد مخدر برخورد کنند ،قوانین
جنایی آمریکا سخت گیری بیشتر
را توصیه می کرد.
درنتیجه قوانین ســخت گیرانه
آمریــکا در مــورد مصــرف مواد
مخدر ،تعداد زندانیان این کشــور
در سالهای پایانی دهه نخست این
قرن به سطح بی سابقه ای رسید،
اما این روند در چند ســال اخیر
معکوس شده و اکنون این تعداد رو
به کاهش نهاده است.
در کانادا حداکثر مجــازات برای
قاچاق و فروش کوکائین می تواند
حبس ابد باشــد ،اما در عمل این
اعمــال این مجــازات تنها زمانی
صورت می گیرد که جرم بوسیله
یک گروه گانگستری یا در حومه
یک مدرسه انجام شده باشد.
در حالیکه در آمریکا برای حمل 5
کیلوگرم کوکائین حداقل مجازاتی
برابر با  10سال زندان برای بار اول
و  20ســال زندان برای بار دوم به

E
بعد به صورت اتوماتیک اعمال می
گردد.
با اینحال تعداد زندانیان در کانادا
در سالهای اخیر رو به افزایش بوده
و اکنون شمار آنان در این کشور در
مقایسه با سال  2009یعنی پنج
سال پیش  %7بیشتر است.
بنابر گزارشی که دیوان حسابرسی
کانادا منتشر نموده بیش از نیمی
از زندانهای کانادا اکنون بیشتر از
ظرفیت خود زندانی دارند.
دولت هارپر در سالهای اخیر پنج
قانون جدید در زمینه های قاچاق
مواد مخدر به وســیله گروههای
گانگستری ،رشوه خواری کارمندان
و سرقت تصویب نموده که طی آن
حداقل مجازاتهای نسبتا سنگینی
برای این جرایــم تعیین گردیده
است.
البته این قوانین مــورد انتقادات
شــدیدی هم بوده و دادگاه عالی

کشــور پذیرفته در مورد حداقل
مجازاتی که برای جرایم مسلحانه
در نظــر گرفتــه شــده به بحث
بنشین .د
با اینحــال دولت هارپر تأکید می
کند که به رویکرد سخت گیرانه
در قبال جرایم متعهد باقی خواهد
ماند.
راب نیکولســون از کارکنان دفتر
وزیر دادگســتری در پاسخی که
فرســتاده می گوید "دولت قویا
معتقد است تعیین حداقل میزان
مجازات بــرای بعضــی از قانون
شکنی ها امری مشروع و مقبول
می باشد.
اگر کاناداییها احســاس کنند که
مجازات تعیین شده با جرم اعمال
شده تناسبی ندارد ،اعتماد خود را
به سیستم قضائی کشور از دست
خواهندداد".

•
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کــــــــانادا...
«مرد بناهای ماندگار» ،هوشنگ سیحون
معمار برجسته در ونکوور درگذشت
هوشــنگ ســیحون ،معمــار
برجســته ایرانی در ســن 94
سالگی در ونکوور درگذشت.
ســیحون از نخستین معماران
مدرن ایران و استاد نسل طالیی
معماران ایرانی در دهه های 40
و  50شمسی بود.
طراحی مقبره های خیام ،کمال
الملک ،بوعلی ســینا ،نادرشاه
افشــار ،کلنل محمدتقی خان
پســیان و دهها مقبره و آرامگاه
دیگر و نیــز طراحی بنای موزه
توس و همچنین
ساختمان بانک
ســپه نــام او را
بیش از هر معمار
دیگری در تاریخ
معمــاری ایران
ثبت کرده است.
"مــرد بناهــای
ماندگار" دکترای
معمــاری خود را
ازدانشسرای عالی
هنرهــای زیبای
پاریــس «بوزار»
دریافت کرد و در
بازگشــت به ایران مدتی ریاست
دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه
تهران را برعهده گرفت.
او نخســتین معمار ایرانی بود که
ترکیب آهن و ســیمان را در آثار
خود به وضوح به کار برد و توانست
فرهنگ ایران را با تکنولوژی های
روز جهان بیامیزد.

وی عــاوه
بــر طراحی
آرامگاه های
بــز ر گا ن
فر هنــگ
ایــران ،آثار
مهمــی در
معماری صنعتی را نیــز از خود
بر جای گذاشــته است .طراحی
ســاختمانهای ســازمان نقشه
برداری کل کشــور ،کارخانه نخ
ریسی کوروس اخوان ،کارخانه آرد
مرشدی ،مجتمع آموزشی یاغچی
آباد ،سینما آسیا ،سینما سانترال،
کارخانه کانادادرای (زمزم فعلی)

الپرس (رضــاداوودی) :از اول ماه
ژوئن ،تمامی تاکسی های جدید
باید یا اکولوژیک و یا دوگانه سوز
باشند .در بســیاری از شهرهای
آمریکای شمالی از ونکوور گرفته
تا ســان فرانسیســکو ،این دیگر
به قانونی تبدیل شــده است .اما
هنوز در مونترال از تاکســی های
اکولوژیک و دوگانه ســوز خبری
نیست.
از  ۴۴۳۷تاکسی در شهر مونترال،
تنهادر حدودده تایی از آنهادوگانه
سوز هستند.
ماروین روتران ،عضو شورای شهر

در این زمینه گفت « :ما ســال ها
عقب مانده ایم و در طی این سال
ها در خواب زمســتانی به سر می
بردیم».
این عضو شــورای شهر قصد دارد
هفته آینده الیحه ای را ارائه کند
که بر اساس آن تاکسی های جدید
بایــد دارای فناوری های ســبز و
بی خطر یا کم خطر برای محیط
زیست باشند.
او به منظور متقاعد کردن همکاران
خــود ،مجموعــه ای از آمارها و
مقاالتی را کــه در این زمینه در
شهرهای بزرگ آمریکای شمالی

در تهران و اهواز از جمله آثار
هوشنگ سیحون در حوزه
معماری صنعتــی در ایران
است.
ســیحون در کنار معماری،
بــه نقاشــی از مناظــر و
روستاهای ایران میپرداخت
و نمایشگاههایی از این آثار
خود در ایــران و در خارج از
ایران برپا کردهاست.
آثار وی در نمایشــگاهی در
دانشــگاه ماساچوســت در
ســال  ۱۹۷۲در کنــار آثار
هنرمندانی چون پیکاســو
و ســالوادور دالی به نمایش
درآمد.
در این نمایشــگاه تابلویی
از "کالفهــای خطــی" به
نمایش گذاشــت که در آن از
خطوط موازی و پر پیچ و تاب که
هیچگاه همدیگر را قطع نمیکنند،
استفاده کرده بود.
دانشگاههایی مثل  ،MITهاروارد،
واشنگتن و برکلی مجموعهای از
نقاشیهای او را گردآوری کرده و
نگهداریمیکنند.
همسر سابق وی معصومه سیحون
نیز نقاش و صاحب گالری سیحون
در تهران بود.
سیحون دو دهه پایانی عمر خود
را در ونکــوور زندگــی می کرد.
او شــهروند افتخاری فرانسه نیز
محسوب می شد.
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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

تاکسی های دوگانه سوز در مونترال ؟

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

info@paivand.ca

منتشر شــده اند ،را جمع آوری
کرده است.
شهر ســان فرانسیسکو با هشتاد
درصد خودروهای تاکسی دوگانه
ســوز از این نظر بهترین شــهر
محسوب می شود و شیکاگو قصد
دارد با برنامه هایی که پیش بینی
کرده است ،این رکورد را در سال
آتی بشکند.
آخرین تصمیمی که در این زمینه
در مونترال گرفته شد به زمان ژرال
ترامبله ،شهردار سابق مونترال به
می ســال  ۲۰۱۱بازمی گردد .در
این تصمیم ازدفتر مرکزی تاکسی
رانی مونترال خواسته شده است
که تا آمادگی هــای الزم را انجام
دهد چونکه تا سال  ۲۰۲۰تبدیل
تاکسی ها به دوگانه سوز اجباری
خواهد شد.
شهباز :قوطی بگــیر و بنشان! >> ...ادامه از صفحه5 :
ماروین روتران تصریح کرد« :کمیته
اجرایی باید مسئولیت های خود سیاســت های کلــی جمعیت ...دستورالعمل های اداره یک جامعه اند با ترفندی مقام معظم رهبری
در این زمینه را تقبل کند و پشت تشویق ایرانیان خارج از کشور برای غرق در گرداب مشکالت گوناگون را متقاعــد کنند که بهتر اســت
دفتر تاکسی رانی پنهان نشود .این حضور و ســرمایه گذاری و بهره صادر کنــد و انتظار اجرای آنها را ایشــان به تعیین "سیاست های
موضــوع دیگر جای بحث و جدل گیری از ظرفیت ها و توانایی های داشته باشد؟!
کلی نظام"  -مانند مقوله جمعیت
ندارد و حل شده است» .
آنان ...تقویــت مولفه های هویت این مقام معظم آیا درایران زندگی  -بپردازد و اجازه دهد امور اجرایی
• بخش ملــی (ایرانی ،اســامی ،نمی کند؟!
جزیی و پیش پا افتاده مانند پرونده
انقالبی) و ارتقاء وفاق و همگرایی پاسخ این پرســش را می توان از هسته ای و تحریم های فلج کننده
اجتماعی ...رصد مستمر سیاست دایی مقام معظم شــنید که پسر را کارگزاران اجرایی عهدهدار شوند
روزنامه نــگارش ،ســراج الدین تا ببینند چگونه می توانند دسته
هایجمعیتی!»...
خواندن این "سیاست های کلی" میردامادی چند روز پیش بازداشت گل هایی کــه مقام معظم به آب
بی اختیار این پرسش را به ذهن شد .او می گوید:
داده را رفع و رجوع کنند.
مــی آورد که یک فــرد ،هرقدر رفتار مقام معظم رهبری به گونه ای چیزی شبیه به آن که قدیمی ها
توهم زده ،هرقدر بریده از واقعیت است که گویی در این کشور زندگی برای ساکت و آرام کردن کودکان
می کردنــد و به آن قوطی بگیر و
های جامعه ،هرقدر خودپســند منی کند!
و خودشــیفته و هرقدر برج عاج به نظر می آید که دولت "تدبیر و بنشان می گفتند!
نشین ،چگونه می تواند این پرت امید" و حامی و مغز متفکر آن علی
•
و پالهــای نامربــوط را به عنوان اکبر هاشمی رفسنجانی موفق شده

13

 سال  21شماره  11  1164خرداد 1393

www.paivand.ca

آمریکــا...

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

طرح دوباره جنجال کلینتون و لوینسکی پس
از  ۲۰سال در آستانه شروع مبارزات انتخاباتی

مونیکا لوینســکی ،کارآموز کاخ
ســفید ،در اواســط دهــهی ۹۰
میالدی بــه واســطهی رابطهی
جنســی با بیل کلینتون ،رئیس
جمهور وقت آمریکا ،به شــهرتی
جهانی دســت یافــت .رابطهای
کــه "رســوایی لوینســکی" یا
"مونیکاگیت" نام گرفت.
مونیکا لوینســکی حــاال پس از
سالها سکوت ،تصمیم گرفته است
با گذشــتهی خود تسویه حساب
کند و برای همیشه کابوس آنچه
را که بین او و رئیس جمهور آمریکا
گذشت ،پشت سر بگذارد.
لوینسکیدر مقالهای برای مجلهی
"ونیتی فر" مینویسد« :من شدیدا
از آنچه که میان من و رئیسجمهور
کلینتون اتفاق افتاد ،پشیمانم».
او دربارهی رابطهای که در ســال
 ۱۹۹۵بین او و رئیسجمهور شکل
گرفت میگوید« :معلوم است که
رئیس من از من سوءاستفاده کرد».
لوینسکی ادامه میدهد« :اما من
همچنان بر این نکته تاکید میکنم
که رابطهی من بــا او رابطهای با
رضایت هر دو طرف بود».
به نوشته لوینسکی "سوء استفاده"
حقیقی از او ،به دوران پس از فاش
شدن ماجرای رابطهاش با کلینتون
برمیگردد .لوینسکی معتقد است
کــه او در این ماجــرا برای حفظ
موقعیت کلینتون قربانی شــده
است.
در مقالهی "شــرم و بقا" که روز
پنجشــنبه  ۸مه منتشــر شــد،
لوینسکی کهدر این میان  ۴۰ساله
شــده ،برای اولین بار از رابطهی
ویرانگر خود با کلینتون میگوید.
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ظرفیتمحدود ترم تابستانی2014 :
( 7جوالی تا  24آگوست)

Tel.: : 514-737-3642

5180 Queen-Mary, 4e étage, Montréal, H3W 3E7

محل ثبت نام

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
½سفرهای تفریحی با قیمت ارزان اینک 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

کمی بعدتر اما اقرار کرد که با مونیکا
لوینســکی رابطه جنسی داشته
است .در عکسی که لوینسکی را
در کنار کلینتون نشــان میدهد،
لوینسکی لباسی آبی بر تن دارد؛
پیراهنی که گفته میشود ردپای
اسپرم کلینتون روی آن پیدا شد؛
سنگینترینسندعلیهدموکراتها
برای پایین کشــیدن آنها از اریکه
قدرت توسط جمهوریخواهان.

 ۲۰۰۸تاکنون رسما برای شرکت
در انتخابات آینده آمادگی خود را
اعالم نکرده است.
برخــی از خبرگزاریهــای ایران
ظهور ناگهانی مونیکا لوینســکی
و مقاله وی بــرای "ونیتیفر" را
با جدی شــدن نامزدی هیالری
کلینتون ،همســر بیل کلینتون
برای انتخابات ریاســت جمهوری
سال  ۲۰۱۶مرتبط میدانند .ایرنا
مینویسد« :به گفته تحلیلگران،
جمهوریخواهــان بــه دنبــال
بهرهبرداری از این رسوایی اخالقی
علیه هیالری کلینتون و ضربه زدن
به موقعیت انتخاباتی وی هستند».
در فوریه ســال جاری اســناد و
مدارک ارائه شــده توسط یکی از
دوســتان نزدیک کلینتون نشان
دادنــد کــه هیــاری کلینتون،
کارآموز پیشین سالهای دههی
 ۹۰را "یک شــخصیت خندهدار
دیوانهی خودشیفته" خوانده بود.
لوینسکیمیگوید«:نخستینباری
که این جمله را شنیدم گفتم اگر
این بدترین جملهای باشد که خانم
کلینتون در مورد من گفته است،
باید بگویم که شانس آوردهام».
لوینســکی مینویســد ،هیالری
کلینتون به یکــی از نزدیکاناش
گفته است که او خود را تا حدیدر
ماجرای رسوایی عشقی همسرش
بــا کارآموز کاخ ســفید گناهکار
میداند ،چرا که از نظر احساسی
از همسرش غفلت کرده بوده است.
لوینسکی همهی گمانهزنیهایی را
که از دریافت پول توسط او برای
ســکوت کردن در مورد رابطهاش
با کلینتون حکایت میشوند ،رد
میکند و میگوید« :هیچ چیزی از
حقیقت به اندازهی این ادعا ،دور
نیست».

T: (514) 842-8000 Ext. 296

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

جنات دهنده سوریه و کل خاورمیانه!.....

در نگرفتــه بود ،به حداقل وظیفه
رهبری خود عمل مــی کرد و از
مردم معترض به  4دهه استبداد
خاندان اســد حمایت می نمود،
موضوع با یک کناره گیری  -مانند
نمونه هــای تونس و مصر  -پایان
می یافت و حامیان بشار اسد  -ولی
مطلقه فقیه و والدیمیر پوتین  -نیز
ظهور ناگهانی لوینسکی و انتخابات
ناچار می بودند خود را با دگرگونی
آینده
رخ داده وفق دهند.
رابطهبالوینسکیموقعیتکلینتون
به این ترتیب بیش از  150هزارنفر
را تا مرحلهی سقوط تنزل داد .در
 ازجمله ده هاهزار زن و کودک -"در آن سالها به من پیشنهادهایی سال  ۱۹۹۹مجلس سنای آمریکا
قربانی نمی شدند و میلیون ها تن
کلینتون را به اتهام ادای شهادت
شد"
آواره و بی خانمان نمی گردیدند.
لوینســکی ادعا میکند که پس دروغ و تــاش برای جلوگیری از
دریغا که رییس جمهوری ایاالت
از ایــن رســوایی در پایان دههی اجرای عدالت محاکمــه کرد .اما
متحده امریکا که بی تصمیمی و
 ۹۰میالدی "پیشــنهادهایی" به کلینتون با یک رای اضافی توانست
عدم قاطعیــت را با صلح جویی و
او شــده که "بیش از  ۱۰میلیون از برکناری رهایی یابد.
مدارا اشتباه گرفته ،از انجام بدیهی
دالر" نصیبش میکرده ،اما او این با وجود رهایی از اســتیضاح ،این
ترین وظایف خود در جلوگیری از
پیشــنهادها را رد کرده است .به رســوایی به شــدت دومین دوره
این فاجعه دردناک انسانی سرباز
جای پذیرش این مبلغ ،لوینسکی ریاســتجمهوری او را ،از ســال
زد و آنقدر زیر لبی "بشار اسد بد
کهدانشآموخته رشته روانشناسی  ۱۹۹۷تا  ،۲۰۰۱تحت تأثیر قرار
است" و "بشار اسد باید برود" بی
است به جستجوی کار در بخش داد.
پشــتوانه و بی خاصیت گفت تا
ارتباطــات و بازاریابی میرود و به لوینسکی اشاره میکند که یکی
حریفان دندانش را شمردند و برای
دلیل "پیشینهاش" تقاضای کارش از دالیل او برای ســخن گفتن در
حفظ بــه هرقیمت دیکتاتور عزم
اینباره و پایان بخشیدن بهداستان
بیپاسخمیماند.
جزم کردند.
کارآمــوز پیشــین کاخ ســفید این ماجرای عشــقی ،تالشهای
از ســوی دیگر دولت های عرب
میگویــد ،بــه دلیــل وضعیت هیالری ،همســر کلینتون ،برای
منطقه نیز که دیدند از امریکا آبی
اســتهزاآوری که پس از افشــای تصاحب کرسی ریاست جمهوری
گرم نمی شود با استخدام مزدوران
رابطه با کلینتــون در تمامی دنیا در آمریکاست.
اســامی گوناگون ،بــا پول های
برای او بــه وجود آمده بود ،حتی لوینســکی میگویــد« :زمان آن
بــاد آورده نفت ،تنور جنگ را داغ
چندین بار به خودکشی فکر کرده رسیده است که سرک کشیدن به
کردند و شد آنچه که نباید می شد.
است .لوینسکی میگوید با گذشت گذشته من و آیندهیدیگران پایان
شوربختانه ،مماشات بزدالنه باراک
سالها حتی حاال هم گاهی مردم بگیرد».
اوباما تنها به فاجعه "جنایت علیه
کوچه و خیابان او را میشناسند و هیالری کلینتون نامزد احتمالی
بشریت" ختم نمی شود و عواقب
ماجرای او همچنان دستمایهی دموکراتهــا در انتخابات ۲۰۱۶
و عوارضی گسترده ترداشته و در
ریاست جمهوری آمریکاست.
نوشتههاییدر رسانههاست.
آینده خواهد داشت.
بیــل کلینتون در ابتــدا رابطهی هر چند که هیالری کلینتون پس
• به عنوان نخستین حلقه از زنجیره
جنسی با کارآموزش را انکار کرد .از شکست در انتخابات مقدماتی
عوارض این مماشــات می توان از
جداشدن شــبه جزیره کریمه از
اوکراین و الحاق آن به روسیه نام
برد که بحرانی وســیع در روابط
به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از
غرب و روســیه پدیــد آورده و به
نظرنمی آید که در آینده نزدیک
انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل
بتوان راه حلی برای آن یافت.
تــداوم این بحران کــه اکنون به
خود را به ما ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :

بخش شرقی اوکراین سرایت کرده،
در آینده می تواند بر آرایش نیروها
در سایر نقاط دنیا ،به ویژه منطقه
آســیا اثر بگذارد و رودررویی های
تازه ای ایجاد کند.
به عنوان پیشدرآمد ایندگرگونی
ها می توان از نزدیکی اخیر روسیه
و چین نام برد که می تواند تعادل
شکننده ژئوپولیتیک دنیا را برهم
زند.
فزون براین ،اگر سازمان ناتو نتواند
نقــش واقعی خــود را در دفاع از
سرزمین هایی که درمعرض خطر
زیــاده خواهی هــای قلدرمآبانه
روســیه قرار می گیرند ایفا کند،
خود به خود این پرســش را برای
اعضــای آن ،به ویژه کشــورهای
اروپای شــرقی ،به وجود می آورد
که چرا باید درطرف ناتوان و بازنده
که قــادر به دفاع از آنها نیســت
قراربگیرند.
تبعــات ناتوانی و عــدم قاطعیت
باراک اوباما حتی صدای اطرافیان
نزدیک او را نیز درآورده است.
به گــزارش تارنمــای "تابناک"،
جان کری وزیرامورخارجه ایاالت
متحــده ،در ســخنرانی درجمع
دانشجویاندانشگاه ییل می گوید:
«امریکا نبایــد از مداخله گرایی
شــدید به انزواگرایی شدید تغییر
وضعیتدهد».
دو هفتــه پیش ،درجریان ســفر
یک هیئــت از ائتــاف مخالفان
رژیم سوریه به واشنگتن نیز آقای
کری گفته بود که امریکا در فاجعه
ســوریه وقت زیادی را تلف کرده
است.
بنا بر نوشــته نشریه "فاینانشیال
تایمز"« :ترکی الفیصل شــاهزاده
ســعودی و رییس سابق دستگاه
اطالعاتی این کشور می گوید:
درحالی که گرگ درحال خوردن
گوسفندهاست ،چوپانی نیست که
گله را نجات دهد»!
درهفته های پیش فرانسه و لیتوانی
طرحی را بــرای ارجــاع پرونده

>> ادامه از صفحه5 :
جنایات رژیم بشار اسد به دادگاه
جزایی بین المللی تسلیم شورای
امنیت ســازمان ملل کردند .این
طــرح ،چنان که قابل پیش بینی
بود ،توسط چین و روسیه وتــو
شــد و یک بار دیگر ناتوانی این
نهاد مهم بین المللی را به نمایش
گذاشت.
رییس فدراســیون بیــن المللی
جامعه های حقوق بشردراین مورد
می گوید« :وتوی چین و روســیه
در شــورای امنیت سازمان ملل،
آنهــا را از توافــق عمومی درتمام
سطوح سازمان ملل برمحکومیت
نقض حقوق بشر و ارتکاب فجایع
درسوریه منزوی کرده است .ارجاع
پرونده سوریه به دادگاه بین المللی
جزایی تنها راه تضمین پاسخگویی
برای فجایــع ارتکابی علیه مردم
سوریه است.
این وتــوی دوگانــه توهینی به
قربانیان است و ضرورت اصالحات
درشورای امنیت سازمان ملل برای
کنترل حق وتو درمــورد فجایع
گسترده را اثبات می کند».
گستاخ شــدن جنایتکاران
از دیگر عــوارض منفی عدم
قاطعیت باراک اوباما است.
به گزارش شبکه "العالم":
«اســد با قدردانی از سیاست بین
المللی دولت روسیه گفت :رییس
جمهوری روســیه نه فقط سوریه
بلکــه کل خاورمیانه را نجات داد،
چرا که  4بــار قطعنامه های ضد
سوری در شــورای امنیت را وتو
کرد»!
زبانزدی فارسی می گوید" :آب که
سرباال می رود ،قورباغه ابوعطا می
خواند"! وقتی فردی مانند باراک
اوباما رییس کشور مدعی رهبری
دنیا باشــد ،چرا نبایــد والدیمیر
پوتین -که دستکم تصمیم قاطع
گرفتن بلد است  -را "نجات دهنده
نه فقط ســوریه بلکــه کل خاور
میانه"نامید؟!
•
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دکتربهمن فصیح پور

در شهــر

مدرسه دهخدا

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

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

  متخصص طب سوزنی از کانادا
  عضو سازمان نظام طب سوزنی کبک
  عضو سازمان نظام پزشکی ایران

514-827-6364
www.dehkhodaschool.com
------------------------

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

مدرسه فرزانگان

(مورد تایید سازمان بهداشت جهانی)

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

با کمک طب سوزنی

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

(514) 299-1787

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

Tel: 514-775-6508
www.farzaneganmontreal.ca

•
•
•
•

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

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

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

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

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

خورشید خانوم

بهروزباباخانی

IBNG

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

همبستگیبازرگانی

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

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

اجنمن ادبی مونتریال

خردساالن 11 :صبح  -بزرگساالن12 :

www.ilsmontreal.org

5347 Cote-des-Niege

دانشنامهایرانیکا

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

M E KI C

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

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

behrooz@babakhani.ca

کتابخانهنیما

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

سفره شما!

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

----------

کافـــه لیت

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

مرکزفرهنگیزاگرس
514-690-6343
------------------سازمان آموزشی مولتی ساژ
(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

اوتـــاوا

Persian Cultural Asso.
– Capital Region

اجنمن ایرانیان اتاوا

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

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

ناگفتنیها:

در تلویزیون میهن

تلویزیون میهن
بــه مدیریــت
سعید بهبهانی
تقدیم می کند
سه شنبه ها برنامهدانستنی های
پزشکی و بهداشــت عمومی توسط دکتر عطا
انصاری ساعت  6تا  7بعد از ظهر به وقت شرق
کانادا
سه شنبه ها برنامه ناگفتنی ها (طنز سیاسی)
توسط پیر گدای خراسانی
ساعت  7تا  8بعد از ظهر به وقت شرق کانادا

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

آموزش طراحی و نقاشی

www.maryamtavaf.com

>> NDG:
6925 Sherbrooke W.

www.mihantv.com

و هر هفته از دوشــنبه تا جمعه تحلیل مسائل
سیاسی روز ایران و جهان توسط سعید بهبهانی
از ساعت  3بعد از ظهر به وقت شرق کانادا
در ضمن شــما هم میهنان گرامی می توانید
همــواره برنامه های روزهای گذشــته ما را در
یوتیوب میهن تی وی مشاهده فرمائید.

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

Tel.: 514-894-8372

رستوران

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

پیرگدایخراسانی

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل
___________________

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

را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

WWW.IBNG.CA

در قلب NDG
>> ساعات کار:

شیراز

8043 St-Hubert
iwamontreal@gmail.com
-----------------(514) 274-8117

بنیاد سخن آزاد

تلفن)514( 626-5520 :

اجنمنزنانایرانیمونترال

info@paivand.ca

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net
5625 Sherbrooke W.

514

485-2929
Montreal Qc H4A 1W4

دهمینکنفرانسدوساالنهانجمنبینالمللی
ایرانشناسیدرمونتریال

)The International Society for Iranian Studies (ISIS
The Tenth Biennial Iranian Studies Conference

www.iranian-studies.com

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ،باکیفیت عالی

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

933-0-933

>> برگزیدۀ نشریات کانادایی:
از بهترین رستوران ها
از نظر کیفت غذایی ،سرویس و بها

514

Montréal: Hilton Bonaventure Hotel
Wed. Aug. 6, - Sun August 10, 2014

ـسرا
ک
با
�
Maison De Kebab

La

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1
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کلیسای
اجنیلیفارسی
زبانمونتریال
کشی
ش
ج
ال
ل
ع
ا
د
ل

بت است

داوند مح

خ

وقتی عیســی به نواحی اطــراف قیصریه
فیلیپس رسید از شاگردان خود پرسید:
« بنظر مردم پسر انسان کیست؟»
آنها جواب دادند:
«بعضی ها می گویند یحیای تعمید دهنده
است و عده ای می گویند :الیاس یا ارمیا و یا
یکی از انبیاء است».
عیسی پرسید « :شما مرا کی می دانید؟»
( متی فصل  ۱۶آیات )١٦-١٣
پرســش عیســی در انجیل ،نــه تنها به
شــاگردانش بودند ،بلکه این سوال عیسی
مسیح متوجه هر یک از ما انسانها میباشد.
عیسی از من و شما ،در واقع دو سوال ساده
ولی در عین حال بسیار مهمی را میپرسد.
او میپرسد ،مردم مرا که میدانند؟
شما مرا که میدانید؟
هر یک از ما و شــما بالطبع پاسخی برای
پرسش اول داریم.
بعضی عیســی را یک شــخصیت تاریخی
مرموز میدانند که شاگردان او چنان چهرۀ
واقعیاش را دستخوش تغییر ساخته اند که
شناختن چهرۀ واقعی عیسی تاریخی امری
محال و یا بسیار مشکل خواهد بود.
این دســته از افراد میگویند که عیســی
در دورهای از تاریخ اســرائیل آمد و رفت و
پیروانش از او شخصیتی اسطورهای ساختند.
برایدستۀدیگر ،شخصیت عیسیدردامنۀ
گستردۀ از باورهای مختلف جا میگیرد:
عدهای او را یک مرد مذهبی خوب قلمداد
میکنند و عدهایدیگر او را یک فرد مذهبی
معتصب مینامند ،و باز عدۀ دیگری او را یک
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عیسیمسیحکیست
معلم و واعظ بزرگ مذهبی و معلم اخالق
یدانند.
م
دستهای دیگر ،عیسی را به عنوان پیامبری
مهم برســمیت میشناسند که دورهاش به
پایان رسیده است.
و باالخره ،مســیحیان جهان ،او را مســیح
(یعنی کســی که از جانــب خدا به جهت
ماموریت خاصی مســح شده است) و پسر
خدای زنده میشناسند.
در متنی که خواندیم ،زمانی که عیســی از
شاگردانش پرسید «مردم مرا که میدانند؟»،
پاسخ شاگردانش نیز همین چیزها بود.
بعضــی میگویند تو پیغمبــری و بعضی
میگویند تو یک مذهبی مثل یحیی هستی
که در نهایت سرش را به باد داد و غیره .ولی
متعاقب آن پاســخ ،عیسی پرسشی دیگر
مطرح میکند که جان کالم میباشد .شما
مرا که میدانید؟
به عقیدۀ شما عیسی کیست؟
دوست عزیز،

پرسش عیسی امروز از من و شما این است.
عیسی برای شما کیست؟
آیا او کســی است که باید دربارهاش چیزی
آموخت؟ تقریباً تمام دانشگاه های مغرب
زمین ،دانشــکدۀ علوم دینی دارند و علوم
مذهبی را تدریــس میکنند .علتش این
است که آنها معتقدند که الزم است دربارۀ
عیســی و نیرویی که تمدن مغرب زمین را
شکل داد و هنوز هم شکل میدهد ،مطالعه
و تحقیق کرد.
یا شــاید از نظر شما عیسی کسی است که
نباید طرفش رفت؟
شاید الزم باشد که او را شناخت؟
یا اینکه از نظر شما عیسی کسی است که
ی کرد؟
باید از وی پیرو 
در پاســخ این پرسش که «شــما مرا که

هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

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

)

میدانید ،پطرس پاسخداد :تو مسیح هستی.
تو کسی هســتی که خدا به جهت منظور
خاصی او را مســح نموده و پادشاه و سرور
ساخته است.
پطرس بــه نمایندگی از جانب شــاگردان
اعالم کرد که عیسی ،مسیح و نجات دهندۀ
جهان ،حاکم واقعی اسرائیل ،و پاسخ خدا به
عمیقترین پرسش بشریت میباشد.
انجیل متی به ما میگوید که «نام او (عیسی)
تا عمانوئیل خواهند خواند که تفسیرش این
است ،خدا با ما» (متی فصل  ۱آیۀ .)۲۳
انجیل مرقس با این کلمات شروع میشوند:
«ابتدای انجیل عیســی مسیح ،پسر خدا»
(مرقس .)۱:۱
در انجیل لوقا میخوانیم که فرشــتۀ خدا
به مریم ظاهر شــده به او گفت« :ای مریم
ترسان مباش زیرا که نزد خدا نعمت یافتهای
و اینک حامله شده ،پسری خواهی زایید و او
را عیسی خواهی نامید.
او بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلی
مسمی شود»
(لوقا  ۱آیات  ۳۰تا .)۳۲
و باالخــره این کلمات آغازگر انجیل یوحنا
میباشند« :در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا
بود و کلمه خدا بود . . . .و کلمه جسم گردید
و میان ما ساکن شد ،پر از فیض و راستی و
جالل او را دیدیم ،جاللی شایستۀ پسر یگانۀ
پدر»

دارد.

سوم:

«کلمه خود خدا بود».
در این جا الوهیت کلمه دیده می شود.
اگرچه او شــخصاً از پدر مستقل است ،اما
مخلوق نیســت و دارای الوهیت اســت .با
وجودیکه در الوهیت وحدت وجود دارد ،فرق
های شــخیصتی در کار های که از آنها به
ظهور می رسد در آنها دیده می شود.
چهارم:

«همه چیز بوسیلۀ او هستی یافت».
در این جا می بینیم که کلمه خلق می کند.
او ارادۀ خدا را بری خلق کردن از ابتدا تا انتها
عملی نمود .این هم نشان می دهد که این
کلمه مخلوق نیست بلکه خالق است.
پنجم:

اینکه «زندگی از او بوجود آمد».
در این جا می بینیم که کلمه زندگی بخش
است .این از کلمه و توسط کلمه است که در
تمام مخلوقات زندگی وجود دارد.
ششم:

«آن زندگی نور آدمیان بود».
نور آدمیان یعنی آگاهی انسان از موجودیت
خالقش اســت .همان طوریکــه کلمه به
مخلوقات زندگی را می بخشــد ،نور را هم
می بخشد ،از این سبب است که انسان ها
در این دنیایی کــه خدا خلق کرده زندگی
میکننــد ،یک نوع آگاهــی از وجود خدا را
دارند .مخلوقات نه تنها مدیون کلمه به سبب
زندگی شــان هستند ،بلکه مدیون داشتند
یوحنای رســول در بارۀ کلمه هفت
این آگاهی هم هستند.
موضوع را برای ما بیان می دارد.
اول:

هفتم:

«پس کالم جسم گشــته بشکل انسان در
«در ازل کالم بود»
میان ما جای گرفت».
در این آیه ما ازلی بودن کلمه را به روشنی
در این جا می بینیم کــه این کلمه با این
می بینیم .کلمه آغازی نداشــته و پیش از
خصوصیات مجسم می شود .او طفلی کهدر
اینکه موجودات دیگه خلق شوند ،او وجود
بیت الحم دریک آخور به دنیا آمد ،به غیر از
داشت.
این کلمه چیزیدیگرنبود.
دوم:
(انجیل یوحنا فصل  ۱آیات  ۱و .)۱۴
«کلمه با خدا بود».
در این آیه ما شخصیت کلمه را می بینیم.
اکنون اجازه بدهید که همان پرسش عیسی
کلمه قدرتی دارد که اهداف خدا را عملی
را از شما دوستان عزیزم بپرسم.
می سازد .برعالوه یک شخصیت مستقل
برای شما عیسی چه کسی است؟
است که ارتباط او با خدا ابدی و ازلی است
•
که در کار های خدا فعاالنه و عم ً
ال شرکت
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روز شنبه  17ماه می در محل
ادوتریوم کتابخانه کت سنت لوک ،مدرسه فارسی زباندهخدا ،نخستین
فستیوال کودکان و نوجوانان ایرانی مونتریال را تحت عنوان جشن واژه
ها برگزار نمود .هنرنمایی زیبا و بســیار جذاب بچه ها و نوجوانان با
استقبال بسیار خوب ایرانیان مونتریال روبرو شد .عکس ها گوشه ای از
این برنامه و گردهمایی فرهنگی هنری را نشان میدهد.
در بخشی از این برنامه هنرمند پیشکسوت ،همکار عزیز پیوند ،سرکار خانم
شیدا قره چه داغی حضور داشتند.
(با سپاس از عکاس شهر ،علی عزیز از استودیو فتوبوک)

ـــــ بازار فروش تابستانی ـــــ

اطالعیه بنیاد نیکو

بنیــاد نیکــو در نظــر دارد
همچون ســالهای گذشته بازار
فروش تابســتانی خود را در ماه
ژوییه برگزار کنــد .لذا از کلیه
عالقمندان به امور عام المنفعه
تقاضا می شود جهت واگذاری
وســایل غیر قابل استفاده خود
اعم از نو ودست دوم تمیز ،با این
بنیاد همکاری نمایند.

الزم به ذکر است که کلیه عواید گرامی خواهد رسید.
فــروش از این بازار صرف کمک قبال از کلیه عزیزانی که تاکنون
رسانی به کودکان تحت پوشش جهت برپایی این بازار یا برنامه
های مشابه با ما همکاری نموده
بنیاد نیکو در ایران خواهد شد.
خواهشمند است جهت آگاهی اند ،صمیمانه قدردانی و تشکر
از چگونگی برگزاری این برنامه می شود.
و یا اطالعات بیشتر با دفتر این تلفن تماس:
(514) 624-4597
موسسه تماس حاصل فرمایید.
(514) 804-4597
زمــان دقیق و محل ایــن بازار
www.nikou.ca
متقاعبا به اطــاع خوانندگان
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خانواده :در سرزمین نو...

مهدکودک

مریم رحیمی

مهاجرت به اثر انگشت می ماند؛
تجربه هیچکس با تجربۀ دیگری
برابر نیســت -حتی اعضای یک
خانواده! در بســتر زمــان ،آنقدر
تغییرات رخ داده ،شرایط متفاوت
می شود که نمیتوان با قاطعیت
نسخه ای کلی پیچید با این تصور
که آنچه برای یک فرد پیش آمده
برای دیگران هم پیش خواهد آمد.
اما یک نکته ی مشترک شاید
این باشــد که اکثر مهاجرین
برای رقم زدن آینده ای روشن
برای فرزندان ،قــدم به این
سرزمین گذاشته اند.
با هزاران دلشــوره و نگرانی برای
یافتن مهد کودک و مدرســه ی
مناســب ،یادگیری زبان و ارتباط
برقرار کــردن با دیگران و دغدغه
های متفاوت ...و بر خالف تصور،
آنقدر پروسه ی یافتن مهد کودک
و مدرسه ،آسان است که به سرعت
بچه ها را ثبت نــام کرده و خود
مشــغول کارهای ضروری دیگر
شده ،و به همان آسانی ثبت نام،
فراموششان می شود که فرزندان
نیازهای دیگری غیر از یادگیری
زبــان و رفتن به مهد و مدرســه
دارند!
ایــن بخــش ،روی ســخن بــا
پدرمادرهایی اســت کــه در بدو
ورود ،فرزند زی ِر سن دبستان دارند
و مجبــور به یافتــن مهدکودک
هستند.
مهد کودک های مونترال بهدو نوع
خصوصی ودولتی تقسیم میشوند.
شهریه ی مهد کودک های دولتی
روزانه  7است .اما آنچه مهم است
مهاجران در نظر داشــته باشند،

اینســت که اکثر والدین از زمان
بارداری جا برای فرزندشــان رزرو
می کننــد از این روز اندکی بخت
الزم است تا بتوان به محض ورود
جایی در آنها پیدا کرد.
به همین جهت ،اغلب مهاجرین
ترجیح می دهند از ابتدا ســراغ
مهدهای خصوصی با شهریه های
متفــاوت بروند! و نکتــه ی قابل
توجه در رابطه با مهد کودک های
خصوصی اینست که اگر تا انتهای
سال درآمد زیر 36هزار دالر باشد،
تقریبا تا  %75باز گردانده میشود،
و میتــوان با پُر کــردن فرم های
مربوطه حتی این مبلغ را ماه به ماه
دریافت کرد.
مونترال به دلیــل دوزبانه بودن،
همواره مهاجرین را بر سر دو راهی
قرار داده که در نهایت به کدام سو
باید گروید! عده ای براین اعتقادند
که مهد کودک باید انگلیسی زبان
باشــد ،چرا که فرزنــدان فرصت
کافی برای یادگیری زبان فرانسه
درمدرســه را دارد! و چون ممکن
است بخواهند در آینده نقل مکان
کنند به استانی دیگر ،ثبت نام در
مهد کودک فرانســوی زبان امری
بیهوده است!
اما بیایید لحظه ای با خود خلوت
کنیم .براستی اگر برنامه ای اصولی
برای رفتن وجود دارد ،این طرز فکر
منطقی اســت .اما اگر قرار نیست

حداقل برای چند سال آینده
اینجا را ترک کنید و فرزندتان
یک ســال بعد از ورود ،پنج
سالش تمام میشود و باید به
مدرسه برود ،شاید تصمیمی
دیگر شایسته تر باشد...
باید در نظر داشت که فرزند،
همه ی تالشش را می کند تا
در محیطی که هیچ از زبان
و فرهنگش نمیداند خودش
را همرنگدیگر بچه ها بکند.
رفتــه رفته شــیرین زبانی
هایش به زبان انگلیسی زبانزد همه
میشود .تشویقش می کنند ،شعر
یاد میگیرد ،الفبا را حفظ میشود
و ...یکســال سپری شــده و حال
میخواهد بــه کالس اول برود! اما
هنوزهیچ چیز از زبان فرانسه نمی
داند! و درســت مانند همان روز
نخستی است که آمده! سن شش
و هفت ســالگی که اوج یادگیری
های عمیق فرزندان است به دلیل
عدم تسلط به زبان رسمی ،مجبور
است یک سال عقب نشینی کند
و از نو در محیط مدرسه شروع به
یادگیری این زبان کند!
براستی چه بر سر رشد و بالندگیش
خواهد آمد؟
حال باید بجــای آموختن دروس
پیشــرفته تر ،بیشــتر وقتش را
صرف یادگیری زبانی بکند که می
توانســت در کمتر از چهار ماه در
دنیای کودکانه و آرام خودش ،آن
را بیاموزد.
و بــرای آن دســته از والدین هم
که نگران یادگیری زبان انگیسی
هستند راه های بســیار دیگری
است.
در شماره ی بعد به بررسی نکات
قابل تامل در انتخاب مهد کودک
مناسب خواهیم پرداخت.
•

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
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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
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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

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

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

unitedtours@bellnet.ca

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

یک شب بیادماندنی...
بر امواج سن لوران

پ
ا
ر
ی
ت
ب
ز
ر
گ
د
ک
ر
شتی

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
Microdermabrasion

بستا

یکشنبه  22جون

پ
ا
ر
ک
ا
نگ
ر
ی
ن
ی
و
ن
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کلینیکدندانپزشکیآریا
در مرکز شهر

جراح دندانپزشک

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.

(Without Appointment)

1834 Ste Catherine W. Suite 200
(Metro: Guy)

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

دکتر ریموند رضایی

بدون وقت قبلی
Family Physician

Dr. Mehri Heidari D.M.D.

Tel : (514) 933-3337

Centre-Ville

 پزشک خانواده

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 

Montreal, Qc H3H 1M1

Clinique Medicale Alphamedic

 اورژانس:پزشک خانواده

دکتر مهری حیدری










20

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Dr. Raymond Rezaie

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک

1393  خرداد11  1164  شماره 21 سال

www.paivand.ca

 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
• )1تضمین گرفتن گواهینامه
در مدت  3تا  5هفته.
•  )2آموزشگاه حرفه ای ماشین های
سنگین با مدیریت ایرانی.
• کلیه خدمات حسابداری
به رانندگان شامل:
، IFTA ، US DOT
دریافت کلیه مجوزهای کانادا و آمریکا،
صدور بیمه کانادا و آمریکا
جهت رانندگان جدید

• 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

5253 DECARIE , SUIT 204

دوره آموزشى ویژه
براى flatbed

با ضمانت عالی با قیمت های ویژه و رقابت ناپذیر

%

0

ف
یله ،چن
ج
ه
،
کباب بی ا جوجه
ست
بااستخوان خوان و
،
مرغ و گوش کوبیده
ت
استیک  ، esانواع
ng
 aو...

MONTREAL (QC) H3W 3C3

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

اجن
ا
س
م
ت
ن
و
ع
و
ت
ا
ز
ه
ا
ز ایران رسید

اسپ

شی
ـالماه:

با نرخ
و ختفیف ویژه

با نرخ 1.9%
و ختفیف ویژه

روغن ه
س
ت
ه
ا
ن
گ
و
ر
 2لیتر
ی9/99 :

 Í Íانواع دوغ:چوپان ،مشکی،
آبعلی ،اروند ،گیلکی ،ترکمن
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

ما به ف

محــلفروش

محصوالت آریو،
رزومانیان و پارسیان
آ

کر سالمتی شما هستیم؛
شماچطور؟!

ویزا و
مسترکارت
پذیرفتهمی
شود

ذبح اسالمی :حـــــالل

ما
هیسفید
همچون مدیترانه،
ما
شمال هیسفید
ای
ن
ر
را سید

مرغ

ارگانیک

عر
«ت قیجات
رگ
از ای ــل»
را
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

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

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

خامنها
رای
ب آقایان
و

Immo-Plus

MASOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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
 میکاپ آرتیست (گریمور عروس )
جاب
باح
 پاکسازی پوست  اپیالسیون
مانیکور  پدیکور  بند و ابرو

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

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

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

اتواولتیماکس

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

طسهل
اقسا 2nd
&
chan 3rd
cred ce
it

بیش از 80
اتومبیلهرهفته

info@loadextransport.com

اتومبیل نو و اوکازیون  :با  20سال سابقه
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s
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g
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T Best
!
The erhouse
Pow

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

بدون
پیش
قسط

 -1مرسدس بنز  B200مدل  ٢٠١١با ٨٢٠٠٠كیلومتر سقف كشوئى اتوماتیك كولر شیشه برقی >> فقط  ١١٠دالر هر  ٢هفته.
 -٢مرسدس بنز  4Matic c250روكش چرم كامال مجهز  ٧١٠٠٠كیلومتر گارانتى  Originalو  >>AWDفقط  ١٦٢دالر هر  ٢هفته.
 -٣تویوتا ماتریكس  ٢٠١٠با فقط  ٥٨٠٠٠كیلومتر اتوماتیك كولر برقی و شیشه برقی بسیار تمیز >> فقط ٩٨دالر هر  ٢هفته.
 -٤لندرور  LR2مدل  ٢٠٠٨با  ٩٦٠٠٠كیلومتر  AWDكامال مجهز چرم داخل سقف كشویى >> فقط ١٣٨دالر هر  ٢هفته.
 -٥اسمارت  ٢٠١١فقط  ٢٠٠٠٠كیلومتر اتوماتیك شیشه برقى كولر برقى گارانتى  originalمانند اتومبیل نو >> فقط  ٦٣دالر هر  ٢هفته
 -٦اكورا  zdxمدل  ٢٠١٠كامال مجهز سیستم راهبرد  navigationدوربین پاركینگ چرم داخل و ٠٠٠با ٩٢٠٠٠كیلومتر >> فقط ٢٠٦دالر هر  ٢هفته
 BMW X6-٧مدل  ٢٠١١كامال مجهز سیستم راهبرد  navigationدوربین پاركینگ گارانتى  originalچرم داخل
سقف كشویی  >> $41900 sport pack & premium& tech packageفقط  ٣١٠دالر هر  ٢هفته.
 BMW X5 -٨مدل  ٢٠١١كامال مجهز گارانتى  originalبا ٦٥٠٠٠كیلومتر و >> ٠٠ ٠فقط ٢٣٦دالر هر  ٢هفته
____________________________________________________________

تسهیالتعالی درپرداختماهانه
ویژه هموطنانگرامی

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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سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه خود شوید!
ارزیابی رایگان  کمک برای اخذ وام
مسکونی و جتاری با کمترین بهره
کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا و همچنین برای ایرانیان غیرمهاجر در
کانادا  Non 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

برتری
ن
و
م
ر
غ
و
ب ترین
سنگ ه
ا
ی
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

آیا مشکل اعتباری دارید؟
  آیا مشکل اعتباری دارید؟
  آیا با پرداخت دیرکرد Equifax Late Payment R9
مواجههستید؟
  آیا اعالم ورشکستگی کرده اید؟
(الزم نیست  7سال صبر کنید!)
  آیا نیاز به ترمیم اعتبار بد دارید؟
  آیا می دانستید که اعتبار بد مانع پیشرفت و تحول
مثبت در زندگی می شود؟
همین امروز با متاس با ما می توانید برای مشاوره محرمانه،
رایگان و بررسی دقیق تمامی امور اعتباری تان اقدام
شما
کند.ما بهترین راه حل را با ضمانت کمترین هزینه به
________________
ارائه می کنیم.
Improve & Fix Credit Counsellor
Reza Ahmadi

Tel. :514-585-3550
Fax :514-416-4889

improvefixcredit@gmail.com
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خوشمزهترینکباباینتابستان،درجمعدوستان داغداغ
درطبیعتزیبایمونتریالنوشجانکنید!

بزرگ

بستا
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ر
ی
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یکشنبه  22جون

بزرگتر،بهترازهمیشه...

و زیبا
پرشور،شاد وادگی
یک روز یمی و خان ی و...
م
ر فضایی ص ی و نوشیدن ز و...
چا
د
ن انگی
خوشمزه ،ت هیجا
ب
قا
 Dشهر
ا
کبعه کشی ،مساب ترین J
قر
با شاد

همراه

24

Paivand
Persian
Picnic
! in the PARC

پارکانگرینیون
توجه توجه توجه توجه:

   محل:

METRO: Angrignon
چند قدمی خروجی پارک

ورودی رایگان:
سرو غذا :از
ساعت  12ظهر
پارک
ینگ :شهرداری
برا
ی
حم
ای
ت از تداوم
این برنامه ها،
غ
ذا
و
نو
شا
به را
درمحل بخرید.

خندیم،بزنیم،
،ب
بنوشیم م،بــرقصیم...
یـ
بکوب م شاد باشیم !
با ه

تپش
دیجیتال

  غرفه های بازرگانی،

فرهنگی و هنری:
با دفتر پیوند متاس بگیرید:

514-996-9692
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ارائه خدمـــات ارزی:
بهترین نرخ روز

سریع ترین و مطمئن ترین روش انتقال ارز

با استفاده از کارت های بانکی ایران

برای اولیــن بار در مونترال

جنب دانشگاه کنکوردیا

Tel.:514-844-4492

1405 Maisonneuve W.
Montreal, Qc H3G 1M6
info@expertfx.com
GUY

ایرانیـــان مونتریال در

CANADA day PARADE

فراخونهمبستگی
جشن روز کانادا

امسال نیز ،همچون سال های پیش ،ايران همگام
با ديگر کشورها با لباس های شهرهای گوناگون

(محلی) نخستين روز جوالی ،در جشن روز کانادا مي باشند ،درخواست ميشود با شماره های زير
تماس گرفته تا ترتيب شرکت شما در اين همايش
شرکت خواهد کرد.
هدف آن اســت تا به ياری يکديگر ،بخشــی از داده شود.
شماره های تلفن اطالعات :
فرهنگ بزرگ ايران زمين را به نمايش بگذاريم.
514-325-3012
بدين وســيله از تمام ايرانيانی کــه خود و يا
514-808-5070
فرزندان شان مايل به شرکت در اين همايش بزرگ

25
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گوناگون ...

دانش خود را از
فارسی محک بزنید!

ک

26

ادامه دار...

«Å Åکاچی بهتر از هیچی است»
یا «کاچی به ز هیچی»
«Å Åکار از محکمکاری عیب نمیکنه»
«Å Åکار بوزینه نیست نجاری»
«Å Åکارکردن خر و خوردن یابو»
«Å Åکاری را که گرگ به سختی انجام دهد/ ،
روباه به آسانی از پیش برد»
«Å Åکارد ،به استخوان رسیدن»
«Å Åکارد ،دسته خودشو نمیبره»
«Å Åکار نباشه زرنگه»
«Å Åکار ،نشد نداره»
«Å Åکار نیکو کردن از پر کردن است»
«Å Åکار هر بز نیست خرمن کوفتن/
گاو نر میخواهد و مرد کهن»
«Å Åکاری بکن بهر ثواب؛ /
نه سیخ بسوزه نه کباب»
«Å Åکاسه جایی رود که قدح بازآید»
«Å Åکاسه داغ تر از آش»
«Å Åکاسه را کاشی میشکنه/ ،
تاوانش را قمی میده»
«Å Åکاسهای زیر نیم کاسهاست»
«Å Åکاشکی را کاشتند سبز نشد»
«Å Åکاشکی ننه ام زنده میشد؛ /
این دورانم دیده میشد»
«Å Åکافر همه را به کیش خود پندارد»
«Å Åکاه از خودت نیست /
کاهدون که از خودته»
«Å Åکاه بده ،کاال بده/ ،
دو غاز و نیم باال بده»
«Å Åکاه پیش سگ ،استخوان پیش خر»
«Å Åکاه را در چشم مردم میبینه /
کوه را در چشم خودش نمیبینه»
«Å Åکاهل به آب نمیرفت/ ،
وقتی میرفت خمره میبرد»
«Å Åکباب پخته نگردد مگر به گردیدن»
«Å Åکبک در چنگ باز خفتن»
«Å Åکبکش خروس میخونه»
«Å Åکبوتر با کبوتر باز با باز/
Å Åکند همجنس با همجنس پرواز»
«Å Åکپه هم با فعله است؟»
«Å Åکجا خوشه؟ اونجا که دل خوشه»
«Å Åکج میگه اما رج میگه»
«Å Åکچلی را گفتند :چرا زلف نمیگذاری؟ /
گفت :من از این قرتیگری ها خوشم نمیاد»
«Å Åکچل نشو که همه کچلی بخت نداره»
«Å Åکچلیش کم ،آوازش»
«Å Åکدخدا را ببین ،ده را بچاپ»
«Å Åکرایه نشین ،خوش نشینه»
«Å Åکرمداران عالم را درم نیست/
درمداران عالم را کرم نیست»
«Å Åکرم درخت از خود درخته»
«Å Åکژدم را گفتند :چرا به زمستان در نمیآیی؟ /
Å Åگفت :به تابستانم چه حرمت است
Å Åکه در زمستان نیز بیرون آیم؟»

وقتی از خانمها میپرســید که از
چه چیزهایی درمورد مردها بدشان
میآید ،لیستی بیانتها جلو رویتان
میگذارند.
با این کــه چیزهایی کــه زنها
درمــورد مردها بدشــان میآید
ترکیبــی از ویژه گیهای کوچک
و بزرگ اســت ،اینجا به  ۱۰مورد
از آزاردهندهترین این ویژگیها اشاره
میکنیم:

 ۱۰چیزیکهزنها

درموردمردهاتنفردارند

•
 .۱قسم دروغ!!

بااینکه بیشتر خانمها از قسم خوردن
آقایان وقتــی خودشــان ناراحتند
بدشان نمیآید اما از مردهایی که فکر
میکنند قسم خوردن تنها راهی است
که حرفشان را باور کنند متنفرند.
•
 .۲سلطهگری

بیشتر خانمها مردی میخواهند که از
آنها محافظت کند و به آنها احساس
امنیت دهد اما به دنبال دیکتاتوری
که به آنها دســتور دهد چه بکنند و
کجا برونــد و با کی حرف بزنند و یا
چه بپوشند نیستند .زنان از مردانی
که قصد کنترل دارند میترسند و از
آنها فرار میکنند.

که فقط بخاطر رابطهجنسی سراغ او
میآیید خیلی زود از شما دور شده و
حتی اجازه دست زدن به خود را هم
به شما نخواهد داد.
•
 .۵نرسیدن به خود

بااینکه ظاهر همه چیز نیست اما زن
جذب مردانی که به خود نمیرسند،
موهایشان ژولیده است ،بوی عرق
میدهند ،ناخنهایشان بلند شده،
دهانشــان بــو میدهد و
لباسهای چروک
می پو شــند
نمیشوند.
عــاوه بر این،
متناســب نگه
ند ا شــتن
اندامتــان
به خانمها

نشــان میدهد کــه احترامی برای
خودتان قائل نیستید و هیچ انگیزه و
نظمی در زندگی ندارید.
•
 .۶قابل پیشبینی بودن

ز نها

واقعــاً از مردان قابل
پیشبینــی که
هیچوقت کار
متفاوتیانجام
نمید هنــد
بد شــا ن
میآیــد .آنها
عاشق مردانی
هســتند که
سرشــار از

سورپرایزهای عالی اند.

•
 .۷اولویت دادن به دوستان شان

اگر از گذراندن وقت با دوســتانتان
خیلی بیشتر از همســر یا نامزدتان
لذت میبرید و همسرتان هیچوقت
نمیتواند ساعتیدونفره با شماداشته
باشد ،مطمئناً یک جای کار میلنگد.
•
 .۸مدام بحث کردن

زنهــا از مردهایــی که هر صحبت
کوچک را به بحثی ادامهدار و مشاجره
تبدیل میکنند و باعث میشود آنها
مجبور شــوند مدام حالت دفاعی به
خود بگیرند خوششان نمیآید.
•
 .۹چشم چرانی! دیدزدن خامنهای
دیگر جلو چشم آنها

بااینکه نگاه کردن به خانمها برای
برخی آقایان مســئلهای عادی
است (البته نه زیاد از حد آن) ،اما
وقتی اینکار را جلو زن زندگیتان
انجامدهید مشکلساز خواهد شد.

•
 .۳متعهد نشدن

خیلی مهم اســت کــه مردها درک
کنند کــه وقتی همــه چیز جدی
میشــود ،زنها توقع دارند که شما
دو نفر خودتان را محدود به همدیگر
کنید .زنها از اینکه بازیچه کسی قرار
بگیرند و با کسی بمانند که از متعهد
شدن میترسد متنفر هستند.

•
 .۱۰وابستگی

اعتمادبهنفس و استقالل ویژگیهایی
بســیار جذاب در آقایان اســت ،اما
وابســتگی و ناامنی اینطور نیست.
زنها دوست ندارند با مردانی باشند
که به خودشان اعتماد ندارند و برای
روابط ،کار و دوستیهایشــان نیاز به
تاییددائمیدارند.

•
 .۴رمانتیک نبودن!

زنها عشــق واقعی همــراه با حس
ارتبــاط عاطفــی بــه مردشــان را
میخواهند .اگر طرفتان احساس کند

•

کلسترول؛ خوب ،بد ،زشت!

همشهری :کلسترول ترکیب اصلی
غشای سلولی بوده و قدمتی حداقل
 ۵۰۰میلیون ساله دارد.
از وقتی رژیم غذایی بشــر از هزار
ســال پیش تغییر کــرد میزان
چربی بیشتری ،مازاد بر آنچه بدن
خود تولید میکند وارد بدن شــده
است.
در نتیجه بدن به جای هضم ،فعال
آن را تبدیل به بیماریهای قلبی و
عروقی کرده اســت .به جای اینکه
صبر کنیــد تا ببینیــد بدن چند
میلیون سال بعد با این تغییر چگونه
کنار خواهد آمد ،بهتر است مراقب
خود باشید.
خیلیهــا فکر میکننــد که فقط
آدمهایی که چاق هستند و ورزش
نمیکنند کلســترول خونشان باال
میرود ولی اینگونه نیست.
برخی افراد میتوانند مقادیر زیادی
چربیهای اشباعشده بخورند و هنوز
هم سطح کلسترول پایینی داشته
باشند.
بعضی دیگر هم حتــی با خوردن
مقادیر کمی چربی ،کلسترول باالیی
تولیدمیکنند.
عواملــی ماننــد ورزش ،مصــرف
دخانیات ،شاخص توده بدن،BMI
استرس و همچنین نوع رژیم غذایی
مــا در میزان کلســترول خونمان
دخالتدارند.
کلســترول در تمام سلولهای بدن
وجوددارد ودر ساختدیواره سلولی
و برخی هورمونها نقش مهمی ایفا
میکند.

بخش اعظم کلسترول
در داخل بدن و توسط

جلوگیری میکند؛ به همین جهت
به کلسترول خوب معروف است.
•

2نکتهحیاتی

کبد
ســاخته
میشود و بقیه
آن با مصرف غذاهای پر کلسترول و
پر چرب وارد بدن میشود.

انواع کلسترول
کلســترول :LDL

ایــن نــوع کلســترول خاصیــت
چسبندگی دارد و به راحتی به جدار
داخلی دیواره رگها میچســبد و
باعث باریکشدن و در نهایت انسداد
مجــرای داخلی رگها میشــود؛
ازاینرو به کلسترول بد معروف است.
کلسترول :VLDL

این نــوع کلســترول مولکولهای
چربی را از کبد به دیگر قسمتهای
بدن حمــل میکند و بعد از انتقال
چربی به بافتها تبدیل به کلسترول
 LDLمیشود.
کلسترول :HDL

این نوع کســترول ،کلسترولهای
 LDLموجود در طول دیواره رگها
را پیدا کرده ،به آنها میچســبد و
آنهــا را از جدار رگهــا پاک کرده
و از باریک شــدن و انسداد رگها

اگرچه نــوع رژیم غذایی میتواند
کلسترول را کم یا زیاد کند اما انجام
فعالیتهای بدنی و حذف سیگار از
زندگی 2نکته مهم و اساســی برای
زندگی ســالم و بدون کلسترول بد
است.
داشتن برنامه ورزشی و پیاده روی یا
دویدن به اندازه 11کیلومتر در هفته
و ســوزاندن 1200کالری انرژی در
هفته منجر به کاهش وزن میشود.
با کاهش هر نیــم کیلوگرم از وزن
بــدن ،مقــدار  HDLیــک درصد
افزایش مییابد.
اگر فردی همراه با کلســترول باال
مبتال به فشــار خون باال نیز باشد
احتمال خطر حمله قلبی به  6برابر
میرسد و اگر این فرد سیگاری هم پژوهشگران در آمریکا می گویند
باشــد احتمال خطر به 20برابر یا که اگر دچار سکته قلبی شده اید،
بیشتر خواهد رسید.
مواد غذایی آکنده از فیبر یا الیاف
(از جمله ســبوس دارها) بخورید
•
چون می تواند شانس بهبود را در
عالئم کلسترول باال
کلسترول باال معموال هیچ عالمتی دراز مدت افزایش دهد.
نــدارد .انجام آزمایش خون تنها راه براساس این مطالعه شانس زنده
ماندن طی نه ســال بعد از حمله
تشخیص کلسترول باالست.
در تعداد کمــی از بیماران ممکن قلبی برای کسانی که مقدار زیادی
است حلقه سفید رنگی دور سیاهی فیبر غذایی خورده بودند بیشــتر
چشم یا رســوبات زرد رنگ چربی بود.
روی پلک چشم مشاهده شود.
{>> ادامه در صفحه}29 :
•

بعد از حمله
قلبی فیبر غذایی
مصرفکنید

رهام محسني

رهام محسني
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 ۱۳عادتروزمرهکهباعثپیریمیشود
کنید و بعد از اتمام آن ســراغ کار
بعدی بروید.

آیا پیر شدن ظاهری تان سریعتر از
پیر شدن سنیتان است؟
اگر از تصویری کهدر آینه میبینید •
كنكور
ميلياردي
آموزشگاهآن
نیســتید ،شــاید زمان
جارت راضی
شیرینی جات میخورید
هايبی اندازه
روزمره
عادتهای
بعضی
که
رسیده
به جز اینکه با خوردن شــیرینی
تان را بررسی کنید .غذاهایی که جــات وزنتــان را بــاال میبرید،
میخورید و حتی نحوه خوابیدنتان صورتتــان را هــم پیرتر میکنید.
میتوانــد پیرترتان کــرده و طول مولکولهای قند در درون بدن خود
كردنکم کند.
عمرتان را هم
فیبرهــای پروتئینی در هر
اوقات فراغترا بهبچه ها
ه ها در پر
در این مقاله متخصصین درمورد سلولمیچسبانند.
متداولتریــن عادتهایی که باعث این فرایند مخرب که گلیکاسیون
پیرشدن میشود و راهکارهایی برای نامیده می شــود موجب از دست
از بین بردن آن صحبت میکنند.
رفتن شفافیت پوست ،ایجاد حلقه
های تیره زیر چشم ،پف کردگی،
•
چند کار را همزمان اجنام میدهید افزایش چین و چروکهای صورت
اگر لیست کارهای روزانه تان به نظر و بزرگتر شــدن روزنه های روی
هیچوقت کوتاه نخواهد شد ،ممکن پوست میشود.
است استرس زندگی پرمشغله تان اگر میخواهید شــادابی و جوانی
برای بدنتان مسموم باشد .خیلی ها خود را حفظ کنید ،شیرینی جات
فکر میکنند انجام همزمان کارهای را برای بقیه بگذارید.
مختلف خیلی خوب اســت ،اما با •
این روش نه تنها کاری پیش نمی شب ها کمتر از  ۵ساعت میخوابید
برند ،بلکه اســترس بیشتری هم کم خوابی نه تنها باعث ایجاد پف
برای خود تولید میکنند.
سیاه زیر چشمهایتان میشود ،بلکه
تحقیقات مختلفی نشان میدهد طول عمرتان را هم پایین می آورد.
که استرس مزمن تولید رادیکال خواب مطلوب بین محدوده هفت
های آزاد که مولکولهایی بی ثبات ساعت است .اگر عالئم کم خوابی
هستند و به سلولها آسیب رسانده مثل نداشتن انرژی در طول روز،
و متهم اصلی در پیری هستند ،را کند شدن ذهن ،مشکل در توجه
در بــدن تحریک میکند .به جای و تمرکز یــا افزایــش وزن را در
اینکه ســعی کنید همه کارها را خود مشاهده کردید ،حتماً زودتر
یکجا انجام دهید ،سعی کنید در بخوابید.
یک فقط
هر لحظه
تمرکز •
رویبایکدوکارشرح
جدول

يل تجارت
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سر کوچه بدون ضدآفتاب بسیار
بیشــتر از تخریبی که یک روز
گذراندن کنار دریا دارد به شما
آسیب میزند.
ً
علت اصلی تقریبا هر نوع پیری
قرارگیری
كنكور را ميتوان مرحلهاي از زندگيزودرس
آرزوهاي
صورتميتواند
رویانس��ان
دانس��ت كه
ش��خصي با
طوريكه هر
تبدي��ل
فرابنفش است.
كند .بهاشعه
معرض
دوران كودك��ي خ��ود را ب��ه واقعيت در
ش��غل
ارزيابي و به
اشــعه خود را
تواند توانايي
زمانهایی
حتــی در
داش��تههاي علمي و تخصصي خود مياین
كش��ور،
كنكور در
برگزاري
و حرفه آينده خود دس��ت پيدا كند.طيکه42هواس��ال
اســت هم
بارانی
ابری یا
كنكور توانس��ته نقش مهم و بسزايي در آموزش عالي كشور ايفا كند و به مرور
اســتفاده
دارد.
زمان نقش آن در آموزش عالي كش��وروجود
کرمبدو
طوريازكه از
شدهبا است .به
پررنگتر
۵۰
تا
۳۰
بین
SPF
با
ضدآفتاب
برگزاري كنكور از س��ال  1348تاكنون فيلم و آهنگ و كتابهاي بس��ياري از
بیرون
هايخانه
سال از
زمانهایــی که
اين امتحان علمي سراس��ري منتشر در
حدي
اخير به
شده است.اما طي
محافظتتوان
رفتن را نمي
دانشگاه
ديگر
كه
شده
دانش��گاه ريزودرشت در كشور احداثمیروید از پوســتتان
يك رؤياي دستنيافتني دانست .کنید.

زیاد تلویزیون متاشا می کنید

اینکه چند روز پشــت ســر هم

سریال
تماشا دانس��ت كه انس��ان ميتواند آرزوهاي
محبوبتانازرازندگي
توان مرحلهاي
بنشینیدرا مي
كنكور
تبدي��ل كند .به طوريكه هر ش��خصي با
خ��ود را
دوران
واقعيتمدام
است،ب��هاینکه
كودك��يچیز
کنید یک
چیزیتواند توانايي خود را ارزيابي و به ش��غل
باشیدخود مي
تخصصي
علمي و
داش��تههاي
نشسته
تلویزیون
پای
حرفه آينده خود دس��ت پيدا كند.طي  42س��ال برگزاري كنكور در كش��ور،
ودیگر!
كنكور توانس��ته نقش مهم و بسزايي در آموزش عالي كشور ايفا كند و به مرور
پزشــکی
زمانیک
در
ورزشــیپررنگتر شده است .به طوريكه از بدو
عالي كش��ور
مجلهدر آموزش
نقش آن
شده
منتشر
تحقیقی
بریتانیایی
برگزاري كنكور از س��ال  1348تاكنون فيلم و آهنگ و كتابهاي بس��ياري از
استرالیایی
علمي۱۱۰۰۰
بر روی
بود که
شده است.اما طي سالهاي اخير به حدي
سراس��ري منتشر
امتحان
اين
بود،شده كه ديگر دانشگاه رفتن را نميتوان
احداث
كشور
در
ريزودرشت
دانش��گاه
 ۲۵سال به باال انجام گرفته
يك رؤياي
دانست.ازای هر
نيافتنيکه به
دستشــد
مشــخص
به طوريكه در سالهاي نه چندان دور شاهد خبرهايي از خودكشي عدهاي
تلویزیون،
تماشــای
بهیک
ايم.ميتوان گفت كنكور آن غول بيشاخ و دم
كنكور بوده
ساعتقبولي در
دليل عدم
افراد
متوسط
ســن
از
دقیقه
۲۲
صندلی
روی
را
خود
روز
بیشــتر
سابق نيست كه عدهاي به خاطر قبول نشدن در آن دست به خودكشي بزنند.
میشود.
بزرگسال کاسته
معرض ابتال
رفتندر
بیشتر
نشینند
دانشگاهها در سراسرمی
يك آرزو و
دانشگاه
كشور،
تأسيس انواع
با رش��د
چشيد!
دانشجو
ميتوان لذت
رؤيا
به طور
افــرادی که
نيست واین،
عالوه بر
بیماریهای کلیوی ،بیماریهای
شدن را به
بلكه كسب
كنكور مطرح نيست
تنها صرف
حال حاضر
در
قبوليدردرروز
ســاعت
شــش
متوسط
رتبه وبرترچاقی
ســرطان
قلبی-عروقی،
و انتخاب رشته مناسب در شهر دلخواه نشاندهنده موفقيت است.كنكور متأسفانه
تلویزیون تماشا میکردند ۵ ،سال مفرطهستند.
در حال حاضر به هياهو و تبليغات آميخته شده و رقابت ميان مؤسسات باعث
نمیکرده
تماشا
جذبکه
آنهایی
کمتر
منظم به
دست به به طور
ورزش بعضاً
طبیعــیبزنند كه
شعارهاي تبليغاتي
مشتري،
بيشتر
كهازبراي
شده
کردند.
زندگی
پیشگیری از این مشکالت سالمتی
دارد.
بسياري
باراندمنفي
میشوداين
تحت تأثير
هستند
كنكور
در آستانه
فرزندانشان
والديني كه
بسياري
نشستن و
بخاطر
تاثیر ازبیشتر
این
طوالنی
باعث
کرده و
کمک
كنند.همانگونه كه شاهديم
نام مي
است .در اين
بودنگيرند و
قرار مي
تبليغات
وقتی بیشتر
غیرفعال
زندگی کنید.
مؤسساتاز ثبتتر
شود و با
یک داغ مي
كالسها
همتنور تبليغات
تابس��تان،
فصل
ش��روع
پشت سر
دقیقه
با۳۰
شعارها وشــد
مشــخص
تحقیق
مینشینید،اين در
تبليغات اغواگرايانه جلب توجه ميكنند.هزينههاي سرسامآور كالسهاي كنكور
چربی
اندوختن
شروع
دقیقه یا بیشــتر
۱۵۰
آنهایی که
مياندازد.
تجارت
بيندازد به ياد
تحصيل
آدميبهرا به ياد
تان كه
بدناز آن
بيش
احتمال
که
میکند
سلولهایتان
میکردند،
ورزش
را
خــود
هفته
از
درم��وارد مختلف��ي را ميتوان بي��ان كرد كه باعث رش��د كالسهاي كنكور و
مدارس
سال امكانات
۱۳كمبود
دروس،
ضعف پايهاي در ارائه
شده،
میبرد.
تبليغاتراآنباال
هياهويشدنتان
چاق
افراد کم
بیشتر از
 ۱۰تا
كه ميتوان
است
مواردي
از
و...
دونوبته
مدارس
وجود
آموزشي،
نظام
ش��رايط
وچه برای تماشای تلویزیون نشسته فعالیت زندگی کردند.
مؤسسات غيرانتفاعي كنكور ثبتنام
ملزم ميكند
خانوادهها را
نام برد
پشت میز
باشیدكهو چه
کارتان،درهراين •
كنند.وزارت آموزش و پرورش كه متولي آموزشكدهها و مؤسسات علمي كنكور
بلند شده و
دقیقه
۳۰
استفاده
چشم
کـــرم
مدارس بر
هایبراي
امكانات
از و ايجاد
کمیمدارس
توانمندس��ازي
یکباركنار
تواند در
اس��ت مي
بزنید.
قدم
اطراف
در
منی کنید
مؤسس��ات آموزش غيرانتفاعي
عملكرد اين آموزش��كدهها دقت بيشتر كند تا
محصوالت
مهمتریــن
یکــی از
ش��عارهاي
تبليغات زياد و
در•مقابل ضعف مدارس و امكانات نظام آموزش��ي با
ندوزند.
باید خود
که براي
كيسهاي
احساسات خانوادهها
سوءاستفاده
اغواگرايانه و
کنید ،یک
استفاده
آرایشی
میازنشینید
زمان روز را
بیشتر

به طوريكه در سالهاي نه چندان دور شاهد خبرهايي از خودكشي عدهاي
به دليل عدم قبولي در كنكور بوده •
ايم.ميتوان گفت كنكور آن غول بيشاخ و دم
نازکتراياز بهپوست
پوست زیر
آرایشآنمی
خاطر قبولزیاد
کنیدبه خودكشي بزنند.
دست
نشدن در
چشمهاكه عده
سابق نيست
صورتتانانواعاست و
قسمتهایبا دیگر
آرایش
دانشگاهکنار،
كشور،آبی به
چشــم
سایه
آرزو و
رفتن يك
سراسر
دانشگاهها در
رش��د تأسيس
دانشجو شدن را
پیر ميتوان
نيست و
خیلی رؤيا
لذتنشان
شدنتان را
سریعتر
چشيد!شــما را پیرتر نشــان
زیادی هم
آرایشی،برتر
كسب رتبه
نيستازبلكه
میدهد.مطرح
قبولي در كنكور
حاضر تنها
میدهد .در حال
صرفاین
داشــتن
مرطوب نگه
لوازم
استفاده
و انتخاب رشته مناسب در شهر دلخواه نشاندهنده ًموفقيت است.كنكور متأسفانه
ناحیه سالها از عمر ظاهریتان کم مخصوصــا محصوالت آرایشــی
در حال حاضر به هياهو و تبليغات آميخته شده و رقابت ميان مؤسسات باعث
میبندد.
پوستتان
چرب،بهمنافذ
بعضاً
تبليغاتيرابزنند كه
شعارهاي
میکند.شده كه براي جذب بيشتر مشتري ،دست
بسياري زیر
منفيکرمهای
موثرتریــن
دارد.چشــم عالوه بــر این ،اســتفاده بیش از
بار
عطردار،اين
تحت تأثير
محصوالتهستند
در ازآستانه كنكور
والديني كه
بسياري از
ویتامین ،A
نوعی
حاوی رتین ،A
پوستی
فرزندانشانحد
شاهديم
كنند.همانگونه كه
میباشد.تبليغات قرار ميگيرند و در اين مؤسسات ثبتنام مي
الکلی با از
موادشیمیایی و عوامل
شعارها و
با
و
شود
مي
داغ
ها
كالس
بیناين
نرمتبليغات
تابس��تان،ازتنور
مهمفصل
ش��روع
سایر با
آن عبارتند
عوامل
روغنهای طبیعی پوست،
بردن
تبليغات اغواگرايانه جلب توجه ميكنند.هزينههاي سرسامآور كالسهاي كنكور
هایی
کننده ها
اندازد.باعث
میکند و
خشک
تجارت مي
پوستتانبهراياد
تحصيل بيندازد
کنندهبه ياد
مرطوبآدمي را
بيشواز آن كه
اسید
آنتیاکســیدان،
رطوبت،
که
روی
زودرس
چروک
و
چین
ایجاد
م��وارد مختلف��ي را ميتوان بي��ان كرد كه باعث رش��د كالسهاي كنكور و
مدارس
برایامكانات
میشــود.كمبود
پوستارائه دروس،
ضعف پايهاي در
هياهويو تبليغات آن
شده،را در
ویتامیــن C
هیالورونیک
راهنمایی
پوســتتانتوان
متخصص است كه مي
دونوبتهباو ...از مواردي
ساخت مدارس
آموزشي ،وجود
ش��رايط نظام
این و
میدارد .اینها
ناحیه نگه
بیشــتر
مؤسسات غيرانتفاعي كنكور ثبتنام
اين
در
كند
مي
ملزم
را
ها
خانواده
كه
برد
نام
کالژن و االســتین را برای سفت صحبتکنید.
كنند.وزارت آموزش و پرورش كه متولي آموزشكدهها و مؤسسات علمي كنكور
کاهش
پوست و
خطوط دور •
توانمندس��ازي مدارس و ايجاد امكانات براي مدارس بر
در كنار
ميتواند
کردن اس��ت
میکند.
تقویت
صورتتان را در
میتاخوابید و
غيرانتفاعي
مؤسس��ات آموزش
دمركند
چشمهاعملكرد اين آموزش��كدهها دقت بيشتر
می برید
بالش فرو
•
تبليغات زياد و ش��عارهاي
آموزش��ي با
در مقابل ضعف مدارس و امكانات نظام
خوابیدن ندوزند.
اي براي خود
خانوادهها كيسه
سوءاستفاده
از کرم اغواگرايانه
طوری
یکطرفــه
احساساتدمر یا
میازکنید
ضدآفتابواستفاده
کــه صورتتــان را در بالــش فرو
اما فقط در مسافرت ها!

خطرات ســبک زندگی نشسته کرم زیر چشم خوب برای به تاخیر
کام ً
آنهاییدوکهشرحانداختن چین و چروک هاست.
مشــخص است:
ال
رانندگی ،باغبانی و رفتن حتی تا
جدول با
یک
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{>> ادامه در صفحه}29 :

دارای ودو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
حل کرده
ایران
مداد
روزنامه
جدولها را با
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

افشا كند
يطانصفتها را
جدول عادي

جدول عادي
جدول ويژه

 جدولهای ____________________ ویژه وعادی ____________________

 15 14 13 12زينتي
افقي:
افقي:
4 3 2 1
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ليونلزن ش��لخته -پي��روزي يافت��ن-
 -1مي��وه مخروط��ي -مليت -8
ليونل
مليت
مخروط��ي-
مي��وه
-1
1
1
هرگز
مسي
مسي
2
حرفهي��ك 2شش��م -تقاط��ع بينايي-
 -2پرت��اب س��نگ -روش و -9
 -2پرت��اب س��نگ -روش و حرفه
فريادرسي
3
3
كاربرد علوم فني -خواب خوش
كاربرد علوم فني -خواب خوش
 -10از خودروهاي س��واري شركت
 -3جمع امام -ويرايش -فركانس
 -3جمع امام -ويرايش -فركانس
4
4
ايران خ��ودرو -وس��يلهاي در خانه-
 -4پش��يماني -س��كوي باال -شهر
 -4پش��يماني -س��كوي باال -شهر
اشاره 5
5
شده
زعفران
زعفران
مي��وه -نوعي تير -س��ياهرگ-
-11
 -5ريش��ه -اندازه لباس -هميشه6 -
 -5ريش��ه -اندازه لباس -هميشه6 -
بيحس
من و جنابعالي
من و جنابعالي
7 -12
7
پوش��ش -مخفف بلكه -بازيكن
پخش
وط��ن-
قديمي-
س��كه
-6
پخش
وط��ن-
قديمي-
 -6س��كه
فوتبال
مياني 8
8
كردن
كردن
 -13از اج��زاي ش��يريني -صراف-
9
9
 -7ه��ر چي��ز بد و زش��ت -ناظر و
 -7ه��ر چي��ز بد و زش��ت -ناظر و
اقبال
مباشر -از غزوههاي معروف 10 -14
10
مباشر -از غزوههاي معروف
عاشق -محبوب -خانه مجلل
فيلم��ي از محم��د ابراهي��م
-15
(ص)-
اك��رم
پيامب��ر
م��ادر
-8
(ص)-
پيامب��راياك��رم
گران و -8
11
11
م��ادر وس��يله
تلويزيون
اس��ت كه راهي طوالني را براي دانش��گاه طي ميكند نگران
معيري -آفرين
پس��وند مخصوص س��اخت صفت-
صفت-
س��اخت
مخصوص
پس��وند
درج تقريباً همه مردم به آن دسترسي
نخواهد ب��ود ،البته روزنامهها هم نبايد تنها به درج
12
12
عمودي:
مالمتكننده
مالمتوكننده
چ��ون اي��ن س��ازمان از
س��ي دارن��د
كارشناس��ي
بحث
از
هم
آنها
بلكه
كنند
اكتفا
خب��ر
س��وره 13
 -9تن پوش -گياهي طبي -س��وره 13
مهمانخانه ماهانه -از آثار ديدني و
 -9تن پوش -گياهي طبي-1 -
اس��تفاده
كش��ور
عمومي
ل اين بودجه
اين
علل
نمايند.
اس��تفاده
گزارش
و
خب��ر
كنار
در
قزوين
 113قرآن
كندقرآن
هيابي مي113
باستاني14
14
برخورداري
از
مردم
سهم
يابي
ريش��ه
كند
مي
ملتهب
را
جامعه
كه
ه��ا
پليدي
ن
شهرس��هلانگاري -راي��زن -حجت و
 -10ذره باردار -پيامبر صبور -2
شهر
صبور
پيامبر
باردار-
ذره
دليل 15
و 15
-10ه��اي آموزن��ده بايد لحاظ
عللي برنامه
راه��كار مقابله با آن ارائه ش��ود ،مهمترين عللي
بهار نارنج
بهارو به
چنين شود
نارنجزنان و دختران جوان از كه يك مجرم س��ابقهدار به خود اجازه تكرار چنين
 -3حيلهگر -ش��هري در بلغارستان-
افقي -11 :مقابل جزر -آرامگاه-
س��الخ
آرامگاه-
جزر-
مقابل
س��الخزنبور مكتب -اخمو
اخمو
مكتب-
يودر طريق
 -11برنامهها اطالعرساني شود جنايت��ي را ميده��د برخورد ع��ادي و طوالني در
النه
خ
آس��يا-
كوهي در
نشده!
هنوز قاچ
سلس��لهشتر-
هنوز
شتر-
حركات ش��خص-
اس��تانرفتار و
در وضع و
اثري از  -4ش��هري-9
حركات
رفتار و
 -9وضع
قاچ بودن
راحت
براي
پاي ك��ه
ش��خص-آنها كه-1پاي
هر كدام از
چنانچه
قضاييواست
نشده!و س��المت محاكم
سيس��تان و
-12فرانسوي
كنس دوسگور
عضوي در ص��ورت -برادر پدر-
ص��ورت -وبرادر
عضوي در
معروف
پائينمادها-
بلوچستان -شاه
آيندمعروف
ميبرد
مادها-
رفتپدر-ميز شاه
حوض-بردفراموشي
طريق استفاده
-12از چه
جامعه بودن
مش��خص ميش��ود كه سابقه
محاكمه
سابقه
ماه
ش��يريني
كلس��يم-
اكس��يد
-2
آيفون
فارسي
معادل
آيفون
فارسي
معادل
چيره ش��ونده-
غالب،
ندا-
حرف
-10
ش��ونده-
چيره
غالب،
ندا-
حرف
-10
 -5رازيانه -واحد فروش قابل حمل و
بر
ش��دن
س��وار
از
و
نمايند
آمد
و
عادي
اعمال
اين
برايش��ان
ديگر
و
داش��ته
كيفري
رعادي
هندي
دوبارهزنان
-13لباس
مبارك رمضان-
كاري-
سوار-
آب
دوباره كاري-
-13
حيوانات
پروفسور
سوداثرحرام-
حيوانات
پروفسور
حرام-
بسيار است.سود
پوست
سوختگي بر
بسيارژاپنيها-
آب سوار -سيار
فوراً
البته
ك��ه
ش��يطاني
ه��اي
مركب
ويژه
صورت
به
و
محاكمي
چنين
در
بايد
ويژه
شهرتيم
حاج��ت-
روزان��ه-
-3
كرمان-
شمالي ترين
عب��ادت-14
استان
محدودشهر
شمالي ترين
-14
مركزدرتبت -نيز
جامطالق-
بيگانه-نوعي
ضمي��ر -11
نيز
مركزبهتبت-
طالق-
جرايمنوعي
كرمان-اين -11
ورزش��ي-
استان -6
پرهيز
اس��ت
تعدادش��ان
كه
طريق
هر
از
مردم
و
شود
رسيدگي
ندكه
ق
بلژيكي شهري در قرقيزستان -ايدل شاعر
شاعر
دل
اي
قرقيزستان-
در
شهري
نقش بين
برجس��تگيهاي
نواح��ي بياباني،
كردن -باريكتر
 -12كشيدن و
تر
باريك
كردن-
نقش
و
كشيدن
-12
نشود كنن��د و اين نيس��ت مگ��ر اينكه باز تلويزيون مهمترين آن اس��ت اطالعرساني-4شود
پارچه
تپه-
صم��دي-
يداهلل
فيلم
 -15تواض��ع و فروتن��ي -كوش��ش
فروتن��ي-
تواض��ع و
آشكارپنهان
گويند-
ش��كل را
شدن
نيست-
شيارهاي Uاز آن
لمسشدن
آشكار
نيست-
كوش��شو از
تش��كيل
كارشناس��انه
-15هاي
ي به بحث
كنند و ديگر مجرمي به
آن را
مردمآنتأثي��ر
گياهي
كردن
ودا
كننده
 -13واح��د پ��ول چي��ن -نمازه��اي
نمازه��اي
چي��ن-
پ��ول
واح��د
-13
آن شود تا
 -5آن
كنندهچنين حادثههاي تأسفبار خود اجازه ندهد كه دس��ت به اي��ن كار بزند و
تيم
آذربايجان-
مرك��ز
پهل��وان-
اس��توديو-
فيلمب��رداري
مح��ل
-7
عمودي:
عمودي:
مستحبي -از نامهاي دختران
دختران
كهاز نام
مستحبي-
دچار آسيب اجتماعي
هايكمتر
جامعه
ماعي كمتر اتفاق بيفتد ،مش��كل بزرگ زمان اس��ت
فوتبال سوئدي -از حروف يوناني
تكليف -گيسو
مركبات محصول
نفيس-
پيل قيمتي،
مخترع -1
مركبات
-1
 -14نصف -فراگيرنده -سند عقد
عقد
سند
فراگيرنده-
ش��ود ونصف-
محصولمي -14
در
خطايي
الكتريكي-
-6
مربوط به
نفيس-دارد
قيمتي ،وجود
ديگري ك��ه
تجاوز
و
اذيت
و
آزار
م��ورد
كه
كس��اني
جاوز
لرستان -زيرا
شهري در
ميناب
ميناب
بزرگداشت -قول و شرط،
مراسم
 -8شارب-15 -
شرط،
و
قول
بزرگداشت-
مراسم
-15
محدب
بسكتبال-
شهري
نقل
و
حمل
هاي
سيستم
��اماندهي
آبروي
و
روان
و
روح
شدن
شكس��ته
با
گرفتند
قرار
روي
اي تل��خ از نوع ارزن-
تزوي��ر -دانه
 -2تكيه دادن -از بين رفته و-9
منهدم
منهدم
حاش��يهو
ش��هرهااز وبين رفته
در دادن-
تكيه
يشه حال -2
پيمان
پيمان
س��راميك
هنر-
الهه
بن��ا-
ظاهر
-7
آن
حاضر
ه در
پيشه
را
تنهايي
گوشه
شان
خانواده
و
خود
اجتماعي
شده -نوعي شيريني سنتي پرسه زن
سنتي
حالشيريني
نوعي
حاضر در
شده -در
زخمبه طوري كه
رد.
كنن��د و ت��ا ابد ب��ا اين زخم
الفباي
هجدهم
حرف
-10
حل جدول عادی شماره 5120
جدول ويژه شماره 5120
5120
شماره
حضورجدول عادی
حل
بر قلبشان ميماند حل ايراني
كارشناسان
ايراني مشخصات راننده
ماند بيوگرافي و
يورها
كهنه كه
ابج��د -كش��ور آفريقايي-
 -3اشاره – مداوا -يكي از
يكي از
مداوا-
1
بس��يارند15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 15 1 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
15
گذران 12
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
در زير
اشارهو –معتبر
 -3شده
كارت پرس
كنند 13و14چه
تيارند
گذرگاه -حرف مفعولي
آگاهيو
پليس
تهران ا
هاي چ ر
خيابانك
 1ژ ن و م ي
تهران
هاي
خيابان
غ ق ر  1مت ز ا
ز
و
ا ت ش ا ف ر
ر ي خ ي
 1ت ا
ز
و
ا ت ش ا ف ر
ر ي خ ي
براي
جايي
و
شده
نصب
نقليه
يله
ترس
از
كه
دختراني
و
زن��ان
ترس
اسپانيا-
در
ش��هري
-11
2
2
ا س ك
ر
ا
س ش و
س و س ن
د س ا  2يا ير ي ا
س ش و
س و س ن
ر ي ا
ا
زن وو شوهر به
خانواده اشانر اين دردي راگ ا ن -4نس��بت
شوهر به
مي و
مهم زن
نس��بت
گذارد كه-4
روشن
و
جنايي
به
تواند
اي��ن
ي
و
آبرو
را
رد
عربي
آب
كناره-
ك ا ك ا
ز
و
د
ا
 3و
ر ش
ا
م
ت ك ي ه
م ب د
ا
 3ر
م ي 3كر سا
ر ش
ا
م
ت ك ي ه
م ب د
تبحر و
گرداگرد لب-
كنند ر ي هم-
تبحر و
ورت پذيردهم-
4
م ش ت ق
ه ك
مي ل
دل خودن و ك
ا
ا درل
ل
عمقا
ا
 4و ي ل
ن و ك
ا
ل
مايه -ا
ل
ا
و  4ا و ت ي ل  -12ا
ويتاميني
عطر
لب-حاضر
گرداگردحال
ولي ما در
نمودن
زنداني
كنند
استادي
استادي
پ
ه ن د ي
پ ن ج ر
 5م ش
پ
ه ن د ي
درپ ن ج
ا ب ز ن  5م كش
ه
ر
ا
ش ر
 5و ي
اسفناج -رهمه نام
كه بخواهد در هر
نيستيم و هر
ن
برند .گفتني
دائمي مي
تواند ه و زجر
فتني
اخبار
6
ق ل
ل ه ي
ا
ا
ن
مي ا
خ و
ا
ق ل
ل ه ي
ا
ا
ن
ا
خ و
 6غ ا ر
ب
مرك��ز ب ا
ح
ه
ر
 -5ا
م ن
 6ژ
تايوان-
دري��ا-
تايوان-
مرك��ز
دري��ا-
كاركهخود را -5
شهري
هندي-
ادويه
-13
وقوع
به
منجر
و
كند
مي
كه
دانم
مي
ول��ي
اس��ت
زياد
م
و
س ر
ا
ه
ه
ه ي ر
 7ر ي ي س
و
س ر
ا
ه
ه
ه ي ر
ق 7ر ر هي ي س
ا ش ا ك ل
 7ي
جايي و گ ياذيت ،دآسيب
جاييهايي اذيت،
باشدو
تأثيرگذار
خراسانيرضوي-
استان
در
آسيبصدا و سيما
هستيم لذا
ادثه
8
روزنام��ه هم 8
صفحاتك و ع
ر
ن ي
ا
ك ا ت د
ر ك و ع
ن
ا
ك ا ت د
ر  8ي
ا
ه
و ن ك
ع ث
ب ا
فارس��ي-
جمع
آنكه ا ن  -6اح��رف
فارس��ي-
ح��رف جمع
مهم به -6
9
ب
ا
مح��دودو
ن
ا
ف س ن ج
 9ب س
ه ب
ا
و
ن
ا
م ق  9و ب ا س ط نمابر ف س ن ج
م ي
ا
ح ر
اميد ل
كارشناسانه نگاه
صورت
دارد هب��ه
نآنكه
پدران
ديگرطچشم
فرد
ديگ
نامعلوم-
فرد
به
اشاره
خ
ن و م ي د
ه
ج ي و
ر
 10ا
خ
اروپايي -ي د
اشرافي ن و م
لقب ه
 -14ي و
ج
ديگ ي 10ا م ر
نامعلوم -ت ا
ي ا
به د
اشاره ي
ش ن
 10ي ل
خواهد
كم
ه��ا
صحنه
اين
از
ش��ي
راهگش��ا
بتواند
ام
دلنوش��ته
گش��ا
ا ش
ر س ت
نگران ف ه
مادران ن د
و
ا
ا ش
ر س ت
ف
و ن د
گشاد -م ت
دهان و
خ د ي
 11ف
آگاهي  11زو
شگرد
كارشناس��انگشاد-
دهان
كشور هبيروت
داماد-
شگردن ف ر  11د ز ب ا تازه
پلي��س
ضور
مسئوالن
توجه
مورد
و
بوده
والن
ب ر ن
ي ك
ج ر
ا
ه
 12ي و م
ب ر ن
ي ك
ج ر
ا
ه
ب 12ي ي ا و م
ه ن
ا ت ف
ه
 12ت
وسيله ونقليه
پند-
قضائيه ،اي وش د-7
اخبارآبي-
عم��قنقليه
نمودنوسيله
 -7پند-
ع��ه ا ي
مجمو
آبي -ي 13ا گ ب ي و  5ه -1ز ير
س��يما،ش ا
و ي و
دختر ق صدا ن
ا
آمد ن ر
رفت وو ه
 13گ ي
ن ي و ش ا
ق
ا
ن ر
ائيه،روش��ن
يو
ا
ن
ر
ا
ن
ق��وه  13ر
سخن،
كالم
تأثيرگذارسخن،
م
ز م
ا ب
ي خ
د ت
ا
 14و ل
ت و  14ك و ا ل
م
ا
ه��اي ز م
محيط ب
ا
مكاني��ك خ
ي
ا از د ت
ر ي
كالم و
ت
د
و
م ر
 14ا
چش��م
ديگر
و
باش��د
د
كارشناس��ان
جنايي او
پليس
س��ان
جوانشان
ه
ا ب د ي د
ل ي ك و ب ي
 15ش ا
جمع گ 15و ش ن ا
ه
رايانهب د ي د
ا
پيوسته-واز ب ي
ل ي ك
قطعات
س��رهم -ا ي
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دمکراسیشورایی

مسکن،گرهیبازنشدنی
در خبرهــای هفته پیش آمده بــود" :لوازم
منزل یک دبیر بازنشســته آموزش و پرورش
به خاطر عدم توانایی در پرداخت ۱۰ماه اجاره
خانه  ۶۰۰هزار تومانی از سوی صاحب خانه
به داخل خیابان ریخته شده است و خودش
نیز در کوچه زندگی می کند ".و گویا رئیس
شورای شهر تهران در "تهرانگردی" خود با
مشاهده این دبیر بیخانمان دستور داد وی را
اسکاندهند.
البتــه در خبرهای بعدی آمــده بود که این
خانواده فعال در مســافرخانهای اسکان داده
شده و قرار است بعدا توسط خیرین خانهای
برایشان تهیه شود! پس میتوان گفتداستان
بیخانمانی این خانواده به خوبی و خوشــی
پایان یافت ،البته اگر پس از خوابیدن جنجال
تبلیغاتی ،وعدهها به عملدرآیند .امادر خبری
دیگر ،آمده است "زهرا خانم ،به همراه پسرش
کــه  ۷کالس ســواد دارد و برای امرار معاش
کارتن میفروشد ،در یکی از خیابانهای اهواز
روبروی توالت عمومــی زندگی میکند زیرا
صاحبخانه کرایه را باال برده اســت و آنها از
پس پرداخت اجاره خانه برنمیآمدند ".و گویا
هنوز شورای شهر اهواز این زهرا خانم را کشف
نکردهاست.
البته مأمورین شــهرداری وی را کشف کرده
و هــر چند وقــت یک بار با تهدیــد از آنها
میخواهند که از آن محل بروند .تنها مشکل
این است که زهرا خانم جایی را ندارد که برود.
زهرا خانمهادر شهرها بسیارند.
بر اساس اعالم مســئوالن شهری در
تهران بین  ۱۰تا  ۱۲هزار بیخانمان زندگی
میکنند.
تعدادی از این کارتنخوابها معتادند ،تعدادی
دیگر برای یافتن کار به تهران آمدهاند و چون
کاری پیــدا نکردهاند ،جایی هم برای زندگی
ندارند جز گوشه و کنار خیابانها و زیر پلها
و تعدادی هم از کسانی هستند که از ابتدای
کودکی بیسرپرست بودهاند و زندگیشان در
مراکز کودکان بیسرپرست یا در خیابانها و
زندانها گذشته است.
اما کارتنخوابی یــا بیخانمانی تنها یکی از
جلوههای مشکل گستردهتر مسکن در ایران

است.
در اخبار اردیبهشــت ماه آمده بود که
۱/5میلیون تهرانــی ،یعنی  ۱۵درصد
جمعیت تهران ،در بافتهای فرســوده
زندگیمیکنند.
به جز ســاکنین این "بافتهای فرســوده"
که منظور همان خانههای کلنگی هســتند،
زاغهنشــینان و زاغههایی نیز وجــود دارند
که در جمهوری اســامی "سکونتگاههای
غیررسمی" نامدارند.
روزنامــه اعتمــاد در اوایــل آذرماه ســال
گذشــته نوشت :سرپرســت دبیرخانه ستاد
ملــی توانمندســازی
ســکو نتگا هها ی
غیررسمی کشور اعالم
کرد:
هم اکنون  ۲۷درصد از
جمعیت کل شهرها در
این نوع ســکونتگاهها
زندگــی می کنند .یعنی
تقریبا  ۶میلیون نفر در  ۷۷شهر کشور.
چهار ماه بعد (در اسفند ماه  )۹۲روزنامه ابتکار
این بار به نقل از مدیرکل دفتر ستاد توانمند
سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی
نوشت:
در حال حاضر یک هفتم جمعیت شــهری
کشــور که حدود هفت میلیون و پانصد هزار
نفر هستند در ســکونتگاههای غیررسمی
زندگی میکنند .یعنیدر عرض کمتر از  ۴ماه
حداقل یک میلیون و  ۵۰۰هزار نفر به ساکنان
حلبیآبادها اضافه شدند!
اگــر مســئوالن جمهوری اســامی تالش
میکنند ،پدیده کارتنخوابی را به اعتیاد ربط
دهند ،امادر مورد زاغهنشینی مجبورند اعتراف
کنند کهدر این "سکونتگاهها"ی خطرناک و
فاقد خدمات اولیهای مانند آب و برق و سیستم
فاضالب مناسب" ،عمدتا مهاجران روستایی
و تهیدستان شهری" زندگی میکنند .البته
جمهوری اسالمی ،در این جا نیز مانند صدها
مــورد دیگر ،روش خاص خــود در مقابله با
"حاشیهنشینی" رادارد.
به طور مثال در فروردین ماه امسال ،استاندار

کرمان اعالم کرد :هیچ
اغماضــی در مبارزه
بــا حاشیهنشــینی
و جلوگیــری از
ســوء اســتفاده
عدهای ســودجو در
زمینخواری و تصرف
اراضی ملی نخواهیم کرد".
البته منظور از "عدهای سودجو"" ،زمینخوار"
و "متصرف اراضی ملی" همان مردم محروم و
فقیریست که از پس تأمین هزینه کرایه حتا
یک اتاق در محدوده شهری برنمیآیند!
یــا طبق خبر منتشــره در "شــرق" در ۲۰
اردیبهشــت ماه ،مبنی بر حملــه مأموران
شهرداری به خانههای غیر مجاز کن ،ضرب و
شتم اهالی محل ،تخریب و آتش
زدن وسایل خانه و استفاده از گاز
اشــکآور در ساعت پنج صبح.
زیرا به گفته شــهردار ناحیه ۲
منطقه:
"اینها باند زمینخوارند".
ایــن حکایت را نیــز بگذاریم و
برویم سراغ اجارهها و مسکن.
به گفته کارشناسان حدود  ۶ / ۱میلیون خانوار
فاقد مسکن مستقل و  ۵ / ۱میلیون نفر فاقد
مسکن مناســب با حداقل امکانات هستند
که عمده آنان ،خانوادههای کمدرآمد جامعه
هستند.
در چنین شــرایطی ،در خبری به تاریخ مهر
 ۹۲آمده است:
"به گزارش پایگاه اطالعرســانی شبکه خبر،
افزایــش  ۱۶۰ / ۲درصدی متوســط قیمت
فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان
مســکونی کلنگی ،افزایش  ۶۷ / ۴درصدی
متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای
مسکونی و افزایش  ۳۱ / ۲درصدی متوسط
مبلغ اجاره به عالوه سه درصد ودیعه پرداختی
برای یک متر مربع زیربنای مسکونی در بهار
سال  ۹۲نسبت به بهار سال ."۹۱
یعنــی با توجه به نرخ تورم و افزایش ســایر
هزینههای زندگی ،صاحب خانه شدن ،آرزویی
دست نیافتنی خواهد بود .و با توجه به نسبت
افزایشدستمزد نسبت به نرخ تورم ،باید گفت
که بســیاری از خانوارها حتــا از پس تأمین
همین اجارههای کنونی هم برنمیآیند ،چه

ازتارنمایتلویزیون
دمکراسیشوراییدیدنکنید
تلویزیون دمکراسی شورایی

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

رسد به افزایش اجاره.
دولــت در ســالهای  ۹۰و ۹۱
کوشید سقفی برای افزایش اجاره
بها تعیین کنــد و مدت قراردادها
را نیز دو ســاله کند .امــا این امر
موجب شــد قراردادهای خارج از
بنگاههای امالک و با توافق موجر و
مستأجر تمدید شوند .مسلم است
که در رژیم سرمایه داری جمهوری
اسالمی ایران  ،دولت نمیتواند به
شکل دستوری در این بازار دخالت
نشانی تلویزیون دمکراسی شورایی بر روی اینترنت:
کند و چنین طرحهایی با شکست
http://tvshora.com
روبرو خواهند شد.
معموال در ایران خرداد ماه ،فصل
Email: shora.tv@gmail.com
تعطیل مدارس و هنگام سر آمدن
قراردادهــای اجاره و جابهجاییها
افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم بر این
است .امسال از همان اردیبهشت
ماه ،بــا آن که هنوز مراجعــه چندانی برای معضل افزوده است.
واحدهای اجــارهای وجود نــدارد ،اجاره بها به رغم تمامی وعدهها نیز چشــماندازی برای
نسبت به ماه قبل از آن حدود  ۵درصد افزایش بهبود این وضعیت وجود ندارد .از اینرو ،حل
این مشــکل نیز تنها با برانــدازی جمهوری
یافته است.
طبــق خوشبینانهترین پیشبینیها ،انتظار اسالمی امکانپذیر است .ســازمان فداییان
میرود در خرداد ماه نیز  ۵درصددیگر به اجاره (اقلیت) معتقد اســت که باســرنگونی رژیم
بها افزوده شود .صحت این پیشبینیها البته جمهوری اسالمی و استقرار حاکمیت شورایی،
به تورم ناشی از اجرای مرحله دوم آزادسازی مادام که مشکل مسکن به شکلی قطعی حل
نشده است ،باید اقدامات فوری زیر به مرحله
قیمتها بستگیدارد.
در سال گذشته ،علی ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و اجرا درآید:
رفاه اجتماعیدر گزارش  ۱۰۰روزه وزارتخانه کلیه ساختمانهای زائد دولتی میبایستی به
خود گفت :اگردر سال  ۱۳۸۳میشد با حداقل عنوان مسکندر اختیار زحمتکشان قرار گیرد.
دستمزد یک کارگر یک واحد  ۴۰متری اجاره اجارهها ،متناسب با سطح دستمزد کارگران
کرد ،هم اکنون این متراژ به کمتر از  ۲۷متر تعییــن و به مرحله اجــرا درآیند ،به منظور
رسیده است .اما پس از افزایش  ۲۵درصدی و کاهش هر چه بیشتر بار هزینههای مسکن،
حداقلدستمزد  ۶۰۸هزار تومانیدر سال  ،۹۳بخشی ازهزینه مسکن کارگران و زحمتکشان
نگفت با ایندستمزد ،یک خانوار کارگری خانه به عنوان سوبسید توسط دولت پرداخت شود.
و همزمان با این اقدامــات ،یک برنامهریزی
چند متری میتواند اجاره کند.
جمهوری اســامی طی بیش از ســه دهه جامع برای تولید انبوه مسکن و قراردادن آنها
حاکمیت خود نه تنها معضل مسکن کارگران به بهایی نازل در اختیار زحمتکشان به مرحله
و زحمتکشان را حل نکرده است ،بلکه سال به اجرا درآید.
نشریه کار شماره ۶۶۹
سال با افزایش قیمت مسکن و اجارهها و عدم

نامهسرگشادهنیماابراهیمزادهفرزندکارگرزندانیبهنامابراهیمزاده

کارگران ،مردم آزاده ،تشکلهای کارگری ایران،
جهان و سازمان جهانی کار
من نیما ابراهیــم زاده فرزند کارگر
زندانی بهنام ابراهیم زاده هستم .پدرم
به اتهام دفاع از حقوق پایمال شــده
کارگران ایران درتاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۲
توســط نیروهای لباس شــخصی و
امنیتی در شــهر تهران دستگیر و
با برخوردهای فیزیکی ایشــان را به
زندان انتقال دادند .بعد از اینکه پدرم
ماه ها در ســلول انفرادی بود او را در
یکدادگاه فرمایشی به  ۵سال حبس
تعزیری محکوم کردند و حال مدت
 ۴سال است که برای سپری کردن
احکام ناعادالنه در زندان اوین بســر
می برد.
طبق اطالعات پخش شــده در تمام
سایتها و رسانه های داخلی و خارجی
نیروهای لباس شــخصی و ماموران
زندان در تاریخ  ۱۳۹۳/۰۱/۲۸به بند
 ۳۵۰زندان اوین حمله کردند و بعد
از اینکه زندانیان را مورد ضرب و شتم
قرار دادند برای تعدادی از انان پرونده
جدید تشــکیل دادند و چند بار انان
را بــه دادگاه احضار و مورد محاکمه
قرار دادند .با استناد به گزارش های
که به ما رسیده تا امروز چند بار پدرم
را جهت محاکمه به شعبه دوم دادگاه
زندان اویــن احضار کردند .اما ما که
خانواده این کارگر زندانی هســتیم
هیــچ گونه اطالعی از او و پرونده ای
که برای ایشان تشکیل دادند نداریم.
با توجه به این موارد ،ما خانواده بهنام
ابراهیــم زاده از زمانی که نیروهای

امنیتی و لباس شخصی به بند ۳۵۰
زنــدان اوین حمله کردند و زندانیان
بی دفاع را مورد ضرب و شــتم قرار
دادند،از سرنوشــت پدرم بی اطالع
هستیم و تا نوشتن این نامه هیچ گونه
اطالعی از وضعیت ایشان نداریم.
ما مکررا" به زنــدان جهت مالقات
پدرم مراجعــه کردیم و هر بار بدون
نتیجه به خانه برگشتیم و نتوانستیم
با او مالقات کنیم.
کارگران ،تشکل های کارگری،
وجدان های بیدار:
من فرزند  ۱۶ساله بهنام ابراهیم زاده
با توجه به اینکــه مبتال به بیماری
سرطان خون هستم و نیاز به مراقبت
های ویــژه دارم .بارها جهت مالقات
پدرم به زندان مراجعه کردم ولی هر
بار مسئولین زندان به ما می گویند
که مالقات بهنام قطع است و تا اطالع
ثانوی مراجعه نکنید.
در تمام دنیا برای خانواده ای که یک
نفر از افراد آنان مریضی خاص دارند،
دولت ها بــرای آن خانواده امکانات
ویــژه ای تامین مــی کنند تا اینکه
بتواننــد از او مراقبت کنند .من که
مبتال به بیماری خاص هستم نه اینکه
از هر نظر به ما کمک نمی کنند ،بلکه
همیشه علیه مادست به اقداماتی می
زنند که با هیچ یک از استاندارد های
انسانی همخوانی ندارد و حتی به ما
اجازه مالقات با پــدر زندانیم را هم
نمی دهند .من به عنوان یک نوجوان

که  ۱۶سال سن دارم وهر ۲۸
روز یک بار باید به بیمارستان
محک رفته و مدت  ۴روز در
آن بیمارستان جهت شیمی
درمانی بستری بشم تا از طرف
دکتر هــای متخصص درمان
شوم.
از جامعه جهانی و از کســانی
که خود را با شعارهای انسان
دوستانه مســلح کردند و هر
روز در رسانه ها از حقوق بشر
حرف می زنند چند ســئوال
دارم:
یک:

آیا شــما که ســخن از حقوق بشر
و حقوق شــهروندی مــی زنید ،ان
اجحافی که علیه زندانیان سیاسی و
کارگری در ایران اتفاق افتاده است را
نمیبینید؟
دو:

آیا ســازمان های جهانی که از بدو
تاســیس بنام دفاع از حقوق بشــر
تشکیل شدند و هر روز در تمام رسانه
ها ســخن از حقوق انسانی و حقوق
شهروندی می زنند ،نمی بینند که
زندانیان سیاسی زندان اوین را چکار
کردند؟
سه:

آیا ما خانواده زندانی مجرم هستیم
که مالقات ما را با عزیزانمان قطع می
کنند و هیچ مرجعیدر کشور و جهان
وجود ندارد تا به خواست و مطالبات
ما شهروندان ایرانی رسیدگی کنند.
اگر قرار باشد زندانیان در داخل زندان
جرمی مرتکب شده باشند ،برابر قانون
با آنان برخورد شــود؛ ما که زندانی

نیستیم که مثل برده به ما امر و نهی
می کنند.
چهار:
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آیا من حق ندارم پدر داشته باشم و
مثل تمام بچه ها یی که مریض می
شوند و پدر و مادر در بالین آنان است،
با خیال آســوده هر  ۲۸روز یک بار
شیمیدرمانی شوم؟ من یک نو جوان
هستم و تمام فکر و ذکرم این است
که چطور هزینه رفت و آمد خود از
منزل به بیمارســتان محک (همان
بیمارســتانی که به من گفتند شما
ســرطان خون دارید) را در ماه تهیه
کنم و  ۴روز را با گریه های مادرم و
داروهایی که به من تزریق می کنند
تحمل کنم.
ایــن روزها به جز دردهای شــیمی
درمانی ،باید در دهای دیگری را هم
تحمل کنم و آن هم این است که هر
روز رسانه های دنیا اعالم می کنند
به بند  ۳۵۰زندان اوین حمله کردند
و تعداد زیادی از جمله پدرم زخمی

شده و برای ایشان
یــک پرونده دیگر
تشکیلدادند.
مــن خیلــی فکر
کــردم مخصوصا
زمانــی کــه در
بیمارستان هستم و
باید  ۴روز بستری
باشــم .در واقع به
این نتیجه رسیده
ام که تمام سازمان
هــای جهانــی و
حقوق بشــری در
دنیــا درخدمــت
ســرمایه داری هســتند و قلم آنان
همیشــه در خدمــت دولــت های
سرکوبگر بوده و هســت .اگر امروز
ســازمان جهانی کار مشغول تدارک
مجمع عمومی سالیانه خود است تا
دولت های سرکوبگر بدون بازخواست
پشت تریبون این سازمان قرار بگیرند
و ســخنرانی کنند .ده ها کارگر به
جرم دفاع از هم طبقه های خود در
زندان هســتند و خانواده آنان حتی
توان خریدن نان روزانه خود را ندارند.
حال از آن بگذریم که پرونده صد ها
کارگر در دادگاه های دولتی در انتظار
احکامی هستند که قضات این کشور
بدون توجه به قوانین قضایی ،کارگران
را به احکام ناعادالنه فله ای محکوم
می کنند.
تا جایی که من اطالع دارم ده ها بار
فعاالن جنبش کارگری ،گزارشــات
مربوط به ســرکوب کارگــران ایران
را هم کتبی و هم شــفاهی به گوش
مسئوالن سازمان جهانی کار رسانده

•

اند .اما با کمال تاسف سازمان جهانی
کار تنها به فکر این اســت که دولت
های عضو در ســال حــق عضویت
خود را پرداخت کننــد .دیگر برای
آن سازمان مهم نیســت که دولت
های عضو آن سازمان علیه کارگران
کشــورهای خود چه برخورد های
سرکوبگرانه ی با آنان دارند.
ســازمان جهانی کار چــرا در مورد
کارگرانی که به اتهام عضویت در یک
تشــکل کارگری و یا دفاع از حقوق
کارگران به زندان محکوم شــده اند،
سکوت کرده است!؟ شاید مسئوالن
چشم و گوش بسته سازمان جهانی
کار در دنیایــی زندگی می کنند که
هنوز رســانه و اخبــار در آن وجود
نداشته باشد!!!
ما خانــواده بهنام ابراهیم زاده ضمن
محکــوم کردن حمله بــه بند ۳۵۰
زنــدان اوین ،خواســتار آزادی کلیه
زندانیان سیاســی و کارگران زندانی
هستیم و رسما اعالم خواهیم کرد که
ما خانواده بهنام ابراهیم زاده بعنوان
یک شــهروند که در ایــران زندگی
می کنیم علیه مسئوالنی که دستور
حمله به بند  ۳۵۰زندان اوین را صادر
کردنــد و در این حمله تعداد زیادی
از زندانیان از جمله پدر اینجانب که
زخمی شــده و یا برای انان پرونده
تشکیل داد ند اعالم جرم می کنیم و
اعالم خواهیم کرد که مسئولیت جان
زندانیان سیاسی و کارگری به عهده
قوه قضائیه می باشد.
نیما ابراهیم زاده فرزند کارگر
زندانی بهنام ابراهیم زاده،
یکم خرداد ماه ۱۳۹۳
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ادب و هنــر...

ورزشی :یوسف تیزهوش ...

زندگی و آموزه های او میلیون ها نفر در سراسر
جهانراالهام
بخشید!.

مایا آجنلو ،شاعر و نویسنده
آمریکایی،درگذشت.
او کــه یکی از سرشــناس ترین
صداهای ادبیدر  ۵۰سال گذشته
در آمریکا بود ،بیش از هر چیز با
کتاب خاطراتش "مــی دانم چرا
پرنــده در قفس می خواند" چاپ
 ۱۹۶۹به شهرت رسید.
اینکتابنخستینجلدازمجموعه
هفت جلدی خودزندگینامهنوشت
(اتوبیوگرافــی) مایا آنجلو بود که
زندگــی او را از کودکــی اش در
ســالهای دهه  ۱۹۳۰روایت می
کرد.
بیانیــه ای از ســوی دانشــگاه
ویک فارســت ،که خانم آنجلو از
سال  ۱۹۸۲استاد رشته مطالعات
آمریکایی آن بود ،منتشــر شده
است که در آن آمده:
"دکتر آنجلو گنجینه ای ملی بود
که زندگی و آموزه هایش میلیون
ها نفر در سراســر جهان را الهام
بخشید".
جــی کــی رولینگ ،نویســنده
مجموعه رمان هــای هری پاتر،
در توییتر خــود نقل قولی از او را
آورده است که در آن گفته است:
"اگر همیشه سعی کنی معمولی
باشی ،هیچ وقت نخواهی فهمید

حمله قلبی... :

که چقدر می توانی شگفت انگیز
باشــی -مایا آنجلو که صددرصد
شگفت انگیز بود".
خانــم آنجلــو را مادربزرگش در
آرکانزا بــزرگ کرده بــود .او در
کتاب خاطراتش از تجاوز دوست
پسر مادرش به خودش در هشت
سالگی نوشته بود.
بعد از اینکه به خانواده اش خبر این
تجاوز را داد ،دوست پسر مادرش
کشته شد.
"من فکر کردم صــدای من او را
کشــته ،برای همین بهتر اســت
حرف نزنم .پس دیگر حرف نزدم".
او به مدت پنج سال ساکت ماند.
او بعدتر پیش از اینکه به نویسندگی
و شــعر رو بیارد ،خواننده ،رقاص،
متصدی بار ،روسپی ،و بازیگر شد.
"مــی دانم چرا پرنــده در قفس
می خواند" بــه موضوعاتی چون
نژادپرستی و دردهای خانوادگی در
دوران کودکی ،نوجوانی و جوانی
اش می پردازد و مدت دو سال در
فهرست پرفروش ترین کتاب های

آیا می دانستید...
هاکی روی یخ

آمریکا قرار داشت.
او مدتی را در آفریقا به ســر برده
بود و به فعالیت های مطبوعاتی و
دانشگاهی روآورده بود .در همان
زمان بــا مارتین لوتــر کینگ و
مالکوم ایکس هم همکاری کرده
بود.
او همچنین در حــوزه تلویزیون،
تئاتر ،فیلم ،و کتاب و موســیقی
کودکان فعالیت کرده بود.
"پیش از مرگم فقط یک لیوان آب
خنک به من بده" (" ،)۱۹۷۱و من
همچنان طلوع می کنم" ()۱۹۷۸
از مجموعه اشعار اوست.
شعر او با عنوان "نبض صبح" که
برای مراسم تحلیف نخستیندوره
ریاســت جمهوری بیل کلینتون
ســروده بود ،تاکنون بیش از یک
میلیون نسخه در آمریکا فروخته
است.
چند سال پیش باراک اوباما ،رئیس
جمهور آمریکا ،مدال آزادی را به او
اهدا کرده بود.
•

>> ادامه از صفحه26 :

نتایج در نشریه بریتیش مدیکال
ژورنال چاپ شده است.
هــر ده گرم افزایش مصرف الیاف
غذایــی به کاهشــی ۱۵درصدی
در میزان خطر مــرگ در جریان
مطالعه مربوط بود.
کارشناســان می گویند که الیاف
در غــذا می تواند فشــار خون و
کلسترول را کاهش دهد.
میزان توصیه شــده در هر کشور
متفاوت اســت .کارشناســان در
آمریکا توصیه می کنند که مصرف
آن باید روزانه  ۳۸گرم باشد .میزان
توصیه شــده در بریتانیا  ۱۸گرم

است.
میوه هایــی مثل موز و ســیب،
سبزیجات ریشه مثل هویج و سیب
زمینی ،نان ســبوس دار همگی
منبع خوب الیاف غذایی هستند.
اگر میزان الیاف در غذا کم باشــد
می تواند باعث یبوست و بیماری
دستگاه گوارشی مثل سرطان روده
شود اما به گفته محققان آمریکایی
همچنین می تواند عوارضی برای
سالمت قلبداشته باشد.
در گروه مورد مطالعه خطر مرگ
در نه ســال پــس از حمله قلبی
برای کســانی که بیشترین الیاف

سانسورچی های ارشاد ...
وی معتقد است که ممیزان کتاب باید
کتــاب را به طور کامــل بخوانند و بعد
تشــخیص دهند که کتاب «اشاعهگر
بیاخالقی» اســت یا نه ،نه اینکه فقط
براساس واژهها تصمیم بگیرند.
این اولین بار نیست که پس از روی کار
آمدن دولت حســن روحانی ،به شیوه
ممیزی و صــدور مجوز کتــاب انتقاد
میشــود .پیش از آغاز نمایشگاه کتاب
تهران نیز شهال الهیجی ،مدیر انتشارات
روشــنگران و مطالعات زنان ،گفت که
چون هنــوز تغییری در محدودیتهای
انتشــار کتاب رخ نداده است و کتابهای
انتشــارات او مدتهاست منتظر دریافت
مجوز نشر مانده اند ،در نمایشگاه امسال
شرکت نمی کند.
دیهیمی در بخش دیگری از انتقاد خود
به نحوه ممیزی کتــاب ،تاکید کرد که
«ممیز نباید کارمند باشد ،بلکه باید اهل
فرهنگ» باشد .او اضافه کرد« :ممیزی
فقط خط کشــیدن روی واژهها نیست.
یک کتاب  ۵۰۰صفحهیــی را چند بار
میآورند و میبرند کــه کلمهای از آن
حذف شود .واقعا یک کلمه میتواند یک
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را مصرف کردند  ۲۵درصد کمتر
از کسانی بود که کمترین مصرف
الیاف را داشتند.
کارشناســان می گویند که مواد
آکنده از الیاف بخش مهمی از یک
رژیم غذایی متوازن است و مطالعه
تازه حاکی از فایده آن به خصوص
برای سالمتی پس از حمله قلبی
است.
اما آنها می گویند که مشکل این
است که مردم به اندازه کافی الیاف
مصرف نمی کنند.

>> ادامه از صفحه6 :

جامع ه را به انحطاط بکشــاند؟ ممیزها
حداقل باید چند کتاب در حوزهای که
ممیزی میکنند خوانده باشند .نمیشود
که آنها موضوع را جور دیگری متوجه
شوند و ما بخواهیمدرک آنها را تصحیح
کنیم».
علی جنتی ،وزیر ارشاد و فرهنگ اسالمی،
اول اردیبهشت ماه در سخنانی گفته بود
کــه «می توان با تمهیــدات الزم چاپ
کتاب از سوی برخی از ناشران که سابقه
تخلف ندارند و یا نهادها و شخصیت هایی
که نیاز به ممیزی و نظارت وزارت ارشاد
ندارند را به خود آنها سپرد ».این سخنان
جنتی با واکنش تند محافظه کاران روبرو
شد.
بنا بــر گزارش خبرگزاری هــای ایران،
فروش کتاب در ایران به شــدت کاهش
یافته و انتشار کتاب با شمارگان ۱۰۰۰
یا  ۷۰۰نسخه به امری عادی بدل شده
است .برخی از ناشران دلیل این موضوع
را تشدید ســختگیری ممیزی کتاب و
افزایش فشار مالی روی دوش خانواده ها
در سال های پایانی دولت احمدی نژاد
میدانند.
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•

• در قرن  15ورزش
هاکی روی چمن توسط
بازیکنانهندوستان
و انگلستان انجام
میشد 400 .سال پیش
مهاجرین اروپائی به کانادا می
آمدند این ورزش را در کانادا روی
زمین یخ شروع کردند.
• کلــوپ مونترال و «کلوپ ارنا»
در تورنتو و «ســناتورها» در اوتاوا
در ســال  1909روی صحنــه
مســابقات آوردند .در سال 1996
سرمایه داران کمپانی آبجو سازی
«مولســون» برگذاری مسابقات
هاکی را به عهده گرفتند.
چندی طول نکشید
سهام داران مولسون
بیشــتر از مغــازه
هــای زنجیــره ای
CouchTarde
(کــوش تــار) پول
بدست آوردند.

بازیکنان بسیار معروف بنام موریس
ریشارد توانسته بود در  40مسابقه
 50تا «روندل» را وارد دروازه
حریف بکند.
ریشــارد در  4اوت 1921
بدنیا آمد .متاسفانه در  27مه
 2000فوت کرد.
• بازیکنان دیگری هم در آن
زمان بنام آقایان ژان بلی وو-
گی کاربانــو ،ایوان کورنوآیه و گی
الفلور وجودداشتند.
•

در ســال 1920
فدراســیون هاکــی
بین المللی با شرکت
تیــم هــای کانــادا-
چکسلواکی -فنالند-
شوروی -اســلواکی-
سوئد -آمریکا و فرانسه
بوجود آمد.
در حال حاضر در
کانادا 650000
بازیکنلیسانسیه
شناخته شده اند.
•

در  13آوریــل
امســال آخرین
بازی تیم مونترال
• کاپ اســتنلی در سال  1898در مقابل بروئینر بوستون در شهر
گوورنــر ژنــرال کانادایــی بنام بوستون انجام شد.
تیم مونترال توانست در یک وقت
فردریکاستنلی.
دختر اســتنلی به نــام ایزابل به اضافی  3بر  1تیم بوستون مغلوب
ورزش هاکی عالقمند شده بود.
همچنیندو برادرش عاشق هاکی
بودند آنها پدرشان را راضی کردند
کاپی بنام کاپ استنلی در سال
 1983بوجود آورد.
•

تیم هاکی مونترال در سال
.2006 -2007
درحــدود  857هزار تماشــاچی
مسابقات هاکی را نگاه کرده اند.
• هاکی روی یخ یک ورزش دسته
جمعی و بسیار پرهیجان می باشد.
در ســال  1917یک ورزش بین
المللی شناخته شد.
• در ســال  1943و  1944برای
اولین بار هاکی بازان مونترال کاپ
استنلی را بدســت آوردند .در آن
زمان تیم هاکی مونتــرال دارای

پیری 13 :عادت...
ببرید میتواند روی پوســتتان
ایجاد چــروک کرده و موجب
پیری زودرس میشود .بافتهای
پیونــدی و کالژن موجود در
پوست صورت با باال رفتن سن
ضعیف تر میشــود .به همین
دلیل وقتی شــبهای پیاپی به
یک سمت صورتتان میخوابید،
صورتتاندیگر به سرعت زمانی
که جوان بودید برنگشته و صاف
نمیشود .این چین های ایجاد
شده بخاطر بالش تان دائمی
خواهد شد .بنابراین بهتر است
به پشت خوابیده و از روکشهای
بالشت ساتن استفاده کنید که
پوستتان صاف بماند.
•
خــــانه تان را خیلی گرم
نگه می دارید

وقتی بیرون از خانه سرد است،
ممکن اســت وسوسه شوید
که داخــل خانه را حســابی
گرم کنید .چه شومینه و چه
شوفاژها را روشن کنید ،هر دو
رطوبت هوای خانه را میگیرند.

کند .آقــای کاری پرایس بهترین
دروازه بــان تیم بــود کانادائی ها
شبیه تیمی بود که توانسته بودند
ماموریت خــود را زیر نظر مربی
شان آقای میشل تری ین با یک
بازی پــر از مهارت انجام دادند در
اثر این موفقیت خود را به مسابقه
نهائی در مقابل  3تیم دیگر لوس
آنجلس ،نیویورک و شیکاگو قرار
گرفتند.

در بوستون  5000بلیت  95دالری
مسابقه به قیمت های  210و 540
و  2000دالری بفروش رفته بود.
• در شــهر مونترال ســالن (بل
سنتر)  22000بلیت برای دیدن
مســابقه پــر هیجــان از طریق
تلویزیون های بزرگ در استادیوم
بل به فروش رفته بود.
ســاعت  6بعدازظهر گیشه های
فروش بلیت بســته شده
بود.
تماشاچیان مسابقه فکر
می کردند در حال بدست
آوردن کاپ اســتنلی می
باشند.
در آن شــب خانم ژینت
رونــو خواننــده معروف
کبکی با ســرود ای کانادا
ســالن بــزرگ «بل» را بــه لرزه
درآورده بود.
•

شــهر مونترال به نام شهر هاکی
شناخته می شود.
سال  2015مسابقات لیگ هاکی
در شهر کبک در استادیوم جدید
به خواست شــهردار کبک آقای
رژی البوم برگزار می گردد.
سهام داران مولســون مسابقات
هاکــی را از ماه ژانویه تا اواخر ماه
ژوئیه به مدت  7مــاه برگزار می
نمایند.
تیم های هاکــی چندین مرتبه
مقابل هم قرار می گیرند .مشتریان
عالقمند به مسابقات بلیت های
خود را قبال خریداری می کنند.
ســهام داران میلیون هــا دالر از
طریق فروش بلیــت پرقیمت و
درآمدهای تبلیغاتی تلویزیون و
غیره بدست می آورند.
•

«هبز» (کانادیــن) تا بحال چهار
مســابقه در برابر رنجرز نیویورک
انجام داده اســت .نگاهی به آمار
بیاندازیم.
بار اول  1میلیون و634هزار نفر
بار دوم  1میلیون و 935هزار نفر
بار سوم  1میلیون و820هزار نفر
بار چهارم  1میلیون و260هزار نفر
•

>> ادامه از صفحه27 :
این موجب خشــک و ملتهب
شــدن پوســتتان میشود که
به مــرور زمان منجر به پیری
خواهد شد .اســتفاده از یک
مرطوب کننده هوا با خشکی
هوا مقابله کرده و از خارش و
پوسته پوسته شدن پوستتان
جلوگیری میکند .گذاشــتن
یک حوله مرطوب روی شوفاژ
یا یک کاسه آب سرد در اتاق،
مقداری از رطوبت از دســت
رفته را برمیگرداند.
•
با نی نوشیدنی می نوشید!

از اینرو بهتر اســت نوشیدنی ساعتها پشــت سر هم پشت
هایتان را از بطری داخل لیوان کامپیوتر نشســتن بــه مرور
ریخته تا موقع نوشیدن از جمع زمان باعث ایجاد فرمی زشت
کردن لبها خودداری کنید.
و قوزمانند در ستون فقراتتان
میشود.
•
ستون فقرات به طور طبیعی
کل چربی ها را از برنامه
شکلی  Sمانند متوازن دارد تا
غذایی تان حذف می کنید
برای حفظ حس جوانی و ظاهر بتواند بدن را ثابت نگه داشته
شاداب کمی چربی الزم است .و از بدن محافظــت کند .بد
اسیدهای چرب امگا ۳که در نشســتن و ایســتادن و قوز
ماهیهای چرب (مثل سالمون) کردن ســتون فقرات را از این
و بعضی آجیلها (مثل گردو و حالت طبیعی خود دور کرده و
بذر کتان) یافت میشود پوست درنتیجه عضالت ،دیسک کمر
را نــرم نگه داشــته و قابلیت و استخوانهادچار فشار میشوند.
ارتجاعــی پوســت را حفظ درنتیجه آن معموالً دچار درد
میکند و درنتیجه از بروز چین و خســتگی میشوید و ستون
و چروک جلوگیــری کرده و فقرات دچار پیری و بدشکلی
برای ســامت قلب و مغز نیز دائمی میشود .با چک کردن و
مفید اســت .آکادمی تغذیه و توجه به فــرم بدنتان در طول
رژیم درمانی توصیه میکند که روز (گوشها ،شانه ها و لگن در
حداقل دو بار در هفته از ماهی حالت نشسته باید در یک خط
در وعــده هــای غذایی خود صاف قرار گیرند) سعی کنید
بدنتان را همیشه در وضعیت
استفادهکنید.
مطلوب نگهدارید.
•

نوشیدن نوشیدنی های تیره
رنگ با نی میتواند از ایجاد لکه
بر روی دندانهایتان جلوگیری
میکند اما همانطور که جمع
کردن چشــمها باعث ایجاد
چیــن و چــروک در اطراف
چشمهایتان میشــود ،جمع
کرند لبهایتان هم موجب ایجاد
چــروک زودرس دور دهانتان
میشود .این اتفاق با کشیدن
سیگار هم روی میدهد.
قـوز می کنید!

•
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ایـــــران...

س
و
پ
رتبهدوممصرفدارودرجهان! اسپشی ر
ال

فرق خوددرمانی و خودمراقبتی

خوددرمانی به فرایندی میگویند
که در آن فرد بدون اینکه اطالعات
اولیه از بیماریاش داشته باشد با
دیدن نخســتین نشانهها اقدام به
مصرف انواع داروها  -از مسکنها
گرفته تا آنتیبیوتیکهای متنوع-
میکند یــا نســخههای گیاهی
بزرگترهــای فامیــل را عملی
میکند درحالیکه خود مراقبتی،
دیدن نشانههای بیماری در بدن
و اطالعیابی از عوامل خطرســاز
محیطیاست؛درواقعخودمراقبتی
نوعی مهارت زندگی است.
گل بهخودی

مصرف خودســرانه آنتیبیوتیک
نهتنها برای ما که برای داروسازان
سراســر دنیا تبدیــل به معضل
شده است .شرکتهای داروساز از
ساخت آنتیبیوتیکهای قویتر
کالفه شدهاند و گفتهاند که دیگر
تمایلی به ســاختن داروی جدید
ندارند.
مصرف بیرویــه آنتیبیوتیکها
بدون کشــت و آنتــی بیوگرام،
میکروبها و عوامل عفونی را نسبت
به درمان دارویی مقاوم میسازد .از
اینرو باید آنتی بیوتیکهای نسل
جدید مورد اســتفاده قرار گیرد.
به گفته داروسازان ازجمله کیوان

 

همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

الچیان ،دبیر کنگره ساالنه جامعه
پزشــکان داخلی ایــران مصرف
آنتیبیوتیکها در ایران به مرحله
خطر رسیده است.
رفیق روزهای پر درد

مصرف خودســرانه مسکنهایی
چون آســپرین میتواند عوارضی
چون خونریزی دســتگاه گوارش،
هپاتیت ،نارســایی کبــد و کلیه
و مشــکالت روحــی را به همراه
داشته باشد ولی پیداکردن گوش
شنوا کار دشــواری است .مصرف
خودسرانه مســکنها همچنین
عامل اصلی نارساییهای کلیوی
است که بهصورت ناگهانی آنها را
از کار میاندازد .کسانی که تحمل
کوچکتریندرد را ندارند و مسکن
مصرف میکنند اگر کارشــان به
اتاق عمل یا دندانپزشکی کشیده
شــود دیرتر به داروهای بیهوشی
پاسخ میدهند.
شفافیتکذایی

این روزها داشــتن پوست خوب
و شــفاف برای مــردان هم جزو
دغدغهها شده است .مصرف برخی
کرمهای بهداشــتی برای رسیدن
به کیفیت پوســت بهتــر بدون
نظر متخصص میتواند منجر به
اگزماهای پوســتی شــدید شود.

بهطور مثال ،مصرف خودســرانه
پماد بتامتــازون برای رفع جوش
بســیار رایج است درحالیکه این
داروی کورتوندار بهصورت موقت
شکل پوست را بهتر میکند ولی
بعد از چند روز پوســت شکننده
شده و آسیب میبیند .از بتامتازون
خطرناکتر داروی راکوتان اســت
که مصرف خودسرانه آن میتواند
عــوارض بهشــدت جبرانناپذیر
کبدی و کلیوی ایجاد کند.
وقتی 60درصد ایرانیها اضافه وزن
داشته باشند ،بازار فروش داروها و
دارونماهای الغری پررونق خواهد
بود .این داروها در مکانهایی که
نباید تبلیغ و فروخته میشــوند.
کافی است مشتری تپل یک مغازه
بیربط مانند لباس زیرفروشــی
باشــید آنگاه خواهیــد دید که
فروشــنده قوطــی را روی میــز
میگذارد و میگوید که من خودم
از همینهــا خــوردم و در عرض
یکماه 10کیلو الغر شــدم .این
آغاز راه دشــوار درمان و یا کنترل
بیماریها و نارساییهای کبدی و
کلیوی است.
•

 10عامل خطر مرگ ایرانیان

سال  11هزار نفر از مردم کشور به
علت مصرف دخانیات جان خود را
از دست میدهند.
رفیعیفــر ادامه داد :بــه این آمار
باید موارد بیماری قلبی ،ســکته
مغزی ،انواع سرطان و بسیاری از
بیماریهایدیگر و حوادث خانگی
ناشی از آتش سوزی را نیز اضافه
کرد .ایــن در حالی اســت که با
محاسبه مصرف تفننی و مصرف
قلیان بــر تعداد مصرف کنندگان
محصوالت دخانی افزوده میشود.
سرپرســت دفتر آموزش و ارتقای
ســامت وزارت بهداشت گفت:
مسکن ،محله ،محل کار ،مدرسه،

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

بکش و الغرم کن

رژیم غذایی نامطلوب ،فشارخون باال ،توده بدنی باال ،تحرک ناکافی،
سیگار ،دیابت ،آلودگی هوا ،کلستــــرول باال ،خطرات شغـلی و مواد مخدر

سرپرســت دفتر آموزش
و ارتقای ســامت وزارت
بهداشت 10 ،عامل خطر
اصلی بیماری و مرگ در
کشور را اعالم کرد.
دکتــر شــهرام رفیعیفر
در گفتوگو بــا خبرنگار
سر و یس « ســا مت »
(ایســنا) ،رژیــم غذایی
نامطلوب ،فشــارخون بــاال ،توده
بدنی باال ،تحرک ناکافی ،سیگار،
دیابت ،آلودگی هوا ،کلسترول باال،
خطرات شغلی و مواد مخدر را 10
عامل خطر ســامت و مرگ در
کشور خواند.
وی در ایــن باره گفــت :ارتقای
ســامت در ایــران نیازمنــد
برنامهریزی فــردی و خانوادگی و
اجتماعی بــرای خودمراقبتی در
زمینه مصرف غذای سالم ،تحرک
فیزیکی کافی روزانــه و دوری از
سیگار است.
وی افزود :در ایران  5.2میلیون نفر
ایرانی روزانه سیگار میکشند و در
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وست آیلند

همشــهری :خوددرمانــی برای
عدهای از افراد بدیهیترین حق و
مهارت در زندگی است؛ اینکه زبان
بدنشــان را میفهمند و میدانند
االن به چند دانه قرص مسکن یا
آنتیبیوتیک احتیاجدارند.
آنها خوددرمانی را با خودمراقبتی
اشتباه گرفتهاند .ساالنه هر ایرانی
حــدود 340عدد قــرص مصرف
میکند .در واقــع از نظر مصرف
ســرانه دارو ،ایران پــس از چین
دومین کشــور پرمصرف دارو در
جهانمحسوب میشود.

های

دانشگاه ،رستوران و پارک
عاری از دخانیات نیازمند
همفکــری و همــکاری
ساکنان این مراکز است.
رفیعیفر خطاب به آحاد
جامعه گفت :خانواده خود
را با خطرات سیگار و قلیان
آشنا کرده و خانه خود را
عاری از دخانیات کنید .به
سوی دخانیات نروید و اگر گرفتار
دخانیات هســتید برای حفاظت
از وجود ارزشــمند خود ،حفاظت
از سالمت همســر و فرزندانتان
حفاظت از ســامت دوســتان و
همکارانتان ،از امــروز برای ترک
سیگار اقدام کنید.
وی ادامه داد :قدرت خود را برای
تغییر باور کنید و برای مراقبت از
خود برنامهریزی کنید .مشــورت
بگیرید و پیمــان ببندید و اقدام
کنید .ناامید نشوید و به راه مثبتی
که آغــاز کردهاید ،ادامه دهید و با
مهربانی ،نشــاط و عشق از خود و
خانواده خود مراقبت کنید.

The world ACCORDING to ALI-ASGHAR

«بازگشت همه بسوی اوسـت»

 ....پس از آن ســکتۀ مغزی یک روز
ناگهان تلفن این حقیر بصدا درآمد
که پشت تلفن آقای رحیمیان
عزیزبود .بعدازاحوالپرســی
وچاق ســامتی پرسید
حالت چطوره ؟ گفتم پایم
لب گور.
گفت دستت چطوره ؟
گفتــم ازرحمــت آخرت
کوتاه.
گفت حرف که میزنی!
گفتم :هرچند که زبانم رسا نیست
ولی بــا زبان دل هنوز خداوند را یاد
میکنم.
گفت :علــی اصغر مگر تــو ایرانی
نیستی.
گفتم آقای رحیمیان این چه حرفی
ست میزنید البته که ایرانی هستم.
گفت چرا در جشن ایرانیان مونترال
شرکت نمیکنی! عرض کردم کدام
جشــن؟ گفت همیــن پیک نیک
تابستانیایرانیان.
گفتم :ای آقای رحیمیان دیگه ازما
گذشته ،من که عرض کردم یک پام
لب بوم وپای دیگرم لب گور.
گفت :یعنی راه نمیتونی بری.
گفتم :تا لب گورکه مجبورم برم.
گفت این چه حرفی ســت میزنی،
اگربیائی درجمع ما ایرانیان شهر ،و
دررقص و پایگوبی شرکت کنی برای
روحیه ات خوبه و شــاداب میشی،
مخصوصاًبعدازاین مریضی.
گفتم :آقای رحیمیان دســت بردار
میخواهی ما را ایــن آخرعمری به
لهوولعببکشانی!
گفت دســت بکش از این خرافات،
(شــادی کردن رقصیدن خوردن و

نوشیدن) که لهوولعب نیست.
گفتم مــن نمیگم کتــاب مقدس
انجیل ،تورات وقرآن میگن.پرسیدم؟
درفردای قیامت و درجهان دیگر کی
جوابگو خواهد بود؟
گفت قیامت ُکدومه ،از اون
دنیــا کی برگشــته وکی
خبرآورده ،اینها همه افسانۀ
گذشتگان اســت ،جواب
بنده را نیمکاره گذاشــت
و زود خداحافظــی کــرد
وگوشی را گذاشت.
ما هم حرف جناب رحیمیان
را گوش کردیــم و در گردهمائی
ایرانیانشهرمونترال،کهبهسرپرستی
خود ایشان و همیاری تپشدیجیتال
و همکاری دیگردوســتان می بود،
شرکت کردیم.
جای شما خالی که نبودید! عد ّه ای
بی شمار ازایرانیان تازه از ایران رسیده،
وجمعی از ا ّمت قدیم...سیصد سیخ
کوبیده ،ششصد سیخ جوجه کباب
به همراه یک دیگ پر از آش و هزار و
چهارصد بسته نان پیتا،درعرض نیم
ساعت نوش جان شد!! غذا تمام شد،
وجماعتی بی شمار بدون غذا ماندند.
جناب رحیمیان فوراً گــروه (امداد
وکمک رسانی) جشــن را فرستاد
ازکلبۀ عموجان چهارصد سیخ جوجه
کباب دیگــه آوردند ،و جماعتی که
در صف غذا انتظار می کشــیدند را
پذیرایی کرد .عد ّه ای هم خود را به
صف رقصندگان رساندند .چه رقصی
بود! همه برای قشنگ رقصیدن ازهم
جلو میزدنــد .جایتان خیلی خالی!
آقایان ازخانم ها زیبا تر می رقصیدند!
آخــه قراربود به هرکــی که خوب
برقصد ،مسئول اموررقص و آواز یک
بلیط کنســرت ابی و گوگوش ،و به

دو نفر رقصنده ماهر 50 ،دالرجایزه
نقدی بدهند .چه شورحالی داشت
پارک انگرینیون!! درمیان این رقص
و پایکوبی ،گردانندۀ این گردهمآیی
جناب سردبیر پیوند چه کارزیبائی
کرد .یک دسته ُگل ُرزقرمز برای روز
مادر؛ تقدیم مادران کرد.
آفرینرحیمیان.
رقص و پایکوبی ادامه داشت که این
حقیربه علّت تنگــی وقت وخوردن
قرصهای فشارخون (علیرغم میلم)
این جشن باشکوه را ترک کردم.
در راه پیش خودم فکرمیکردم و می
گفتم آدم توی این جشنها شرکت
کنــد دیگه قرص فشــارخون الزم
ندارد!
پس یادتان باشــد دیداربعدی22 :
جون ،همان جای قبلی .لطفاً همگی
بیاید ،تا بزنیم و برقصیم و بنوشیم و
بخوریم و شاد باشیم!
در ضمن ازیک شب فراموش نشدنی
درامواج رودخانۀ سن لوران،درکشتی
نوح غافل نباشید.
تا وقتی معین که درآن هیچ شکی
نیست ،شــما عزیزان را به خدا می
سپارم.
فرقی ست میان این دو عمل:
عملی کــه لذتش رفتــه و عواقب
ناگوارش مانده اســت؛ و عملی که
رنجش سپری شده ،و اجرش باقی
ست!
عالمی را که جهلش ازپای درآورد ،و
حال آنکه علمش با اوبود ولی سودش
نکرد.
اصغرمحمدی وجمعی
علی
ازطرف
ّ
ازهــواداران وعاشــقان پیک نیک
ایرانیانمونترال.
شنبه  .2014 MAY 23مونترال
ایزد نگهبان شما
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آزادی هــای یواشکی:

صدای اعتــراض نهان و آشکار زنان؟

مدرســه فمینیســتی« :صفحه که سبب می شــود خود آزادی و
آزادی های یواشکی زنان» که مفهوم آن زیر سئوال برود و از این
به تازگی راه اندازی شده ،در رو این حرکت را آزادی نمی دانند.
مدت زمانــی اندک در فضای نقد این عده تاکید بر معنای لغوی،
مجازی و رســانه ها بازتاب و مفهوم آزادی و بسط آن به شرایط
امروز جامعه ی ایرانی و نقش این
وسیعی داشته است.
این صفحه تمرکز خود را بر آزادی گونه صفحات مجازی است.
های ممنوع زنان در داخل ایران و عــده ای دیگر از منتقدان ،فضای
مشخصا اعتراض به حجاب اجباری ایجاد شــده را حرکتی مجازی و
گذاشته است و این کار را به شکل فاقــد تاثیرگذاری مــی دانند که
انتشار تصویرهای واقعی از زنان که به زودی در محیط حقیقی تاثیر
گاه همراه بــا متن های کوتاه که خود را از دست خواهد داد و نمی
تصویر را به صورت خیلی مختصر ،تواند به جنبشی تاثیرگذار و مثبت
توضیح مــی دهند ،بــه نمایش تبدیل شود.
اما از سوی دیگر ،به نظر موافقان،
درآورده است.
در طــول این مدت کوتــاه ،این این صفحه توانسته است پتانسیل
صفحه ،نقدهــای مثبت و منفی های اعتراضی زنان داخل کشور را
نسبت به حجاب اجباری ،به خوبی
فراوانی را جذب کرده است.
این نقد و نظرها عموما در فضای بازنمایی کند .این صفحهدر پررنگ
مجازی منتشر شده اند اما ظاهرا تر کردن خواسته بسیاری از زنان و
این صفحه توانســته در خارج از عدم تمایل آنها به پوشش اجباری
فضای مجازی هم تاثیرگذار باشد در ایــران نیز موفق بوده اســت.
چرا که یکــی از امامــان جمعه موافقان این صفحه با تاکید بر حق
در خطبــه های نمــاز جمعه به آزادی و اختیار در پوشــش ،آن را
حرکت برداشتن روسری هرچند الگویی برای بســط اعتراض زنان
علیه حجاب اجباری می دانند.
غیرمستقیم اشاره کرده است.
به هرحال به نظر می رسد که این به نظر می رســد هســته اصلی
صفحه تاکنون موافقان و مخالفان بحث میان موافقــان و مخالفان
زیادی پیدا کرده است .عده ای از این صفحه ،بــر حجاب اجباری و
منتقدان نــام این صفحه را محل نقش و میزان توانایی این صفحه
اشــکال دانسته اند و معتقدند که در پررنگ کردن و یا عدم توانایی
مشــروط کــردن آزادی با کلمه آن در پیشبرد یک حرکتی مدنی
«یواشکی» ،تناقضی آشکار است اســت .در واقع با نگاهی به نوشته
ها و نظرات مختلف در
خصــوص این صفحه،
مادران خاوران :برنده جایزه نشــان می دهــد که
مسئله اصلی بر حجاب
حقوق بشری گوانگجو
زنــان متمرکز شــده،
این روزها شاهد بودیم که مادران خاوران به چالشی که سالهاست
یمن تالشهای پیگیرشان برنده جایزه حقوق به موضوع بحث میان
بشری گوانگجو شدند .و خانم پروانه میالنی گــروه هــا و نهادهای
از ایــران و خانم معصومه بازرگان از آمریکا داخل و خــارج ایران
به نمایندگی از طرف مادران خاوران برای تبدیل شده است.
دریافت این جایزه در مراســمی در سئول ،در حقیقت این دغدغه
ها و چالش ها از زمان
کره جنوبی حضور یافتند.
انجمن زنان مونتریال ،ضمــن ارج نهادن استقرار حجاب اجباری
بــه این مادران بر این باور اســت که هنوز
گوشهائی برای شنیدن فریادهای دادخواهی
بنیاد پژوهش های زنان
وجود دارد؛ و خواست آنان نه انتقام جوئی،
نه بخشیدن و فراموش نکردن ،که محاکمه بیســت و پنجمیــن
عادالنه عامالن و آمران این جنایات در یک کنفرانس بنیاد پژوهش
دادگاه مردمی است.
های زنان با عنوان " زنان
برای تغییــر :همکاری و
مشارکت سیاسی" ازتاریخ
 11تا  13ژوئیه  2014در
لس آنجلس برگزار خواهد
شد برای اطالعات بیشتر:

در ایران هم چنان برقرار بوده است،
اما هر بار فرم و شکل متفاوتی به
خود گرفته است.
عکس العمل هــای مختلف افراد
نسبت به این مسئله به خصوص
حمله به ادمین صفحه ،حمله به
زنانی که عکس شان را بی حجاب
منتشر کرده اند ،و همینطور ایجاد
صفحه هایی مشابه با اسم یواشکی
و از طرف مردان ،برای مســخره
کردن این حرکت نشان می دهد
که هنوز در جامعه ی کنونی بحث
حجاب و تن زن به صورتی چالش
زا باقی مانده است.
بی شک ایده ایجاد صفحه آزادی
های یواشــکی ،به واسطه مطرح
کردن دوباره بحث حجاب اجباری
و نشان دادن اعتراض زنان به آن،
ایده ای خالقانه و کارآمد اســت،
از ســوی دیگر بازتاب این صفحه
در رســانه های غیر فارسی زبان
که عموما با چــاپ عکس زنان با
در دســت گرفت روسری و بدون
حجاب منتشر شده است نشان می
دهد که در غرب همچنان کلیشه
زن مســلمان با نوع پوشــیده در
حجاب یا فراری از ججاب بازتولید
می شود.
با این حال شاید بتوان نکته مثبت
این صفحه را نشان دادن الگوهای
متفاوتی از زن ایرانی قلمداد کرد
 .زنان بســیاری به این پوشــش
اعتراضدارنددر عین حال اعتراض
آنها نمی تواند علنی و آشکار باشد.
تصاویری که عموما از زنان ایرانی
منتشر می شــود آن ها را افرادی
منفعل و محصور قلمداد می کند،
اما تالش این صفحه برای تعریف
دیگربــاره از زن ایرانی در فضای
مجازی و غیره اســت .با این که
حرکتی مثل روسری از سر انداختن
و بی حجاب بودن در چند ثانیه را
نمی توان به نوعی آزادی مطلق و یا
رسیدن به آن قلمداد کرد ،اما این
حرکت از آنجایی اهمیت دارد که
در کمترین مقیاس خود می تواند

جلسه اجنمن زنان

زمان 1 :ژوئن  ۲۰۱۴ساعت  ۱۱صبح
همه شما
با امید به دیدار ٔ
8043 St Hubert,

Montréal, QC H2R 2P4
)(Metro: Jarry

نشان دهد که زنان ایرانی مخالف
حجاب اجباری هستند .با توجه به
فراگیر شدن این حرکت در فضای
مجازی ،می توان اینگونه تصور کرد
که این حرکت اعتراضی به حجاب
باردیگر جلوه و رنگدیگری گرفته
است و این بار در فضای مجازی به
صدای اعتراض برخی از زنان ایرانی
به حجاب اجباری شده است.
اما از سوی دیگر نقدی که به این
صفحه می توان وارد کرد ،محدود
کردن آزادی بــه حجاب اجباری
اســت .تجربــه زنان بــه ویژه در
سالهای اخیر نشان داده است که
دغدغه ی بســیاری از زنان ،لزوما
حجاب یا همــان حجاب ظاهری
نیست ،بلکه مجموعه نظارت ها،
کنترل ها و سنت هایی است که
حجاب و کنترلی بر زندگی و تن
زنان ایجاد کرده است و به عنوان
عاملی موثر در فرو کاستن ارزش و
هویت زنان در جامعه همچنان به
قوت خود باقی است .نقش سنت
در کنترل تــن زنان تا آنجا پیش
می رود که شــرم و حیــا را برای
زنان معیاری مثبت تلقی می کند
و هرنوع حرکت زنان را در اجتماع
که بر خالف معیارها و ارزشــهای
جامعه ی سنتی باشد سرکوب می
کند .در این میان سرکوب امیال و
تمایالت زنانه را نمی توان نادیده

گرفــت ،با این حال آن چیزی که
تاکنون این صفحه نشــان داده،
فروکاستن معنای آزادی زنان تنها
به یک عامل است .پسوند یواشکی
در نــام این صفحــه ،آزادی زنان
در ایران را امری مســئله دار و نه
حاشــیه ای می داند ،اما از سوی
دیگر جوانــب مختلف در تببین
آزادی زنان در جامعه ی حقیقی
را نادیده می گیرد که نهایتا به فرو
کاستن خواسته های بخش های
مهمی از زنان در ایران تبدیل می
شود.
از سوی دیگر تمرکز این صفحه بر
انتشار عکس هایی از زنان که بی
حجاب گرفته شده است ،زنان در
ایران را تنها به دو گروه مشخص
یعنی کســانی که مخالف حجاب
هســتند و افرادی که موافق آن
هستند تبدیل می کند.
بــه این ترتیب دوباره بخشــی از
زنان را که به اجباری بودن حجاب
اعتقادی ندارند و موافق اختیار در
حق پوشش هســتند را بازنمایی
نمی کنــد .از این رو دوباره هویت
و چالش آزادیهــای زنان را در رد
یا قبول حجاب به خصوص برای
رسانه های غیر فارسی زبان تبدیل
می کند و از سوی دیگر با تشدید
این تضاد ،قــادر به ارائه ی الگوی
مشخصی از تعریف آزادی زنان در

جامعه ی کنونی ایرانی نمی تواند
باشد.
در پایان می توان گفت که نگاهی
به توجه رسانه ها و سایر شبکه ها
به این صفحه و استقبال زیاد از آن
به خصوص در داخــل ایران ،این
دوگانگی اجبار و اختیار را روشن و
شفاف نمی کند ،اما در عین حالت
قادر است از واقعیتی غیر قابل انکار
سرپوش بردارد که همان اعتراض
قشر وســیعی از زنان به پوشش
اجباری است.
با وجود آن که تاکنون کمپین ها و
فضاهای مجازی زیادی به خصوص
در فیس بوک در چند سال اخیر با
تمرکز بر مسئله حجاب ایجاد شده،
اما تاکنون هیچ یک نتوانسته اند
به یک کمپین تاثیرگذار ،مستمر
و طوالنی تبدیل شــوند .هر چند
بدون شــک می تــوان گفت که
وجود چنیــن صفحات و حرکت
هایــی حتی اگــر در کوتاه مدت
باشد ،باز هم کمترین کارایی اش
آن است که اعتراض زنان را به این
پدیده نشــان داده و می دهد و از
سوی دیگر ضرورت تشکیل بحث
های متفاوتی را در این حوزه و در
دیگر حوزه های مربوط به آزادی
های زنان در کشورهایی مثل ایران
را به میان می آورد.
•

کمپینگسالیانه
اجنمن زنان

بیاییــد تا به همراه دوســتان و
خانواده ،چند روزی را در دامان
ی بگذرانیم.
طبیعت به خوش 
کوهپیمایی ،والیبــال ،قایقرانی،
ی و...
برداشت توت فرنگ 
• زمان ۵،۶،۷ :ماه ژوییه 2014
Camping du Lac Lyster
385 ch. Séguin
Coaticook (Qc) J1A 2S4

تهیه وسیله حملو نقل ،خواب و
خوراک به عهده شرکت کنندگان
بها :هر نفر  $۸برای یک شب
میباشد ،
و  $۱۶برای ۲شب
• کــودکان  ۱۲ســال به پایین • اگر هنر و حرفه یی دارید ،حتما
آن را توشه راه سازید.
رایگان میباشد.

برای اطالعات به آدرس زیر ایمیل
بفرستید
iwamontreal@gmail.com

با امید به دیدار شما

www.IWSF2014.org

ایــن فرصت پر بــار را از
دست ندهیم.

Shield
of
Athena
آیا شما و کودکان تان شاهد خشــونت 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.
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خاصی به
آن خواهد

بخشید.
مطابق عرف این ســبک از
عکاسی ،ســعی میشود که
یکی دیگر از موارد استفاده از
در جلسات مجانی آموزش عکاسی
از تمامی قســمتهای منزل،
از
هنر عکاسی ،تهیه عکس
استودیو «فوتوبوک» شرکت نمایید.
برای اطالع از زمان این جلسات در بزرگترین تصویری واضح تهیه شــود.
بناها و ساختمانها میباشد.
بنابرایــن دیافراگم را تا حد
عــکاس
در ایــن ســبک،
گروه فیسبوکی ایرانیان مونترآل ،یعنی:
الزم میبندیم تا همه جاهای
ســعی میکند که بــا تهیه
«همه چیز در مورد مونترآل»
منــزل در تصویرمان کامال
بهترین و زیباترین عکسها از
Info pratiques sur Montréal
واضح باشد .طبیعتا به همان
ساختمانهای نو و یا قدیمی،
عضو شوید .تلفن استودیو فوتوبوک:
نسبت سرعت شاتر را پایین
به گونه ای آنها را به نمایش
)(514
984-8944
تر می آوریم تا نور کافی برای
بگذارد تا هر بیننــده ای را
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
ثبت تصویر ،تامین گردد.
متقاعد به خرید و یا حداقل
پیج استودیو فوتوبکدر فیسبوک:
از آنجایی که تمام قسمتهای
اجاره آن ملک بنماید.
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
سوژه ،بدون حرکت هستند،
چنین عکســهایی بیشــتر
تمام عکسها ،با وضوح عالی
توســط مشــاورین امالک،
شــرکتهای خانه ســازی و حتی این نوع لنزها خاصیتی دارند که ظاهر خواهند شد .مسلما دوربین
مردم عادی برای تبلیغات فروش میتوان خود لنز را مثل یه مفصل هم باید بر روی ســه پایه و یا در
ملکشــان مصرف گشته و سعی متحرک بــه چند جهت خم کرد جای ثابتی قرار بگیرد.
میشود عکسهای «پدر مادرداری» که آن را در فارســی« ،لنز اصالح یکی از مهمترین امــور در تهیه
چنین عکسهایی ،نظافت و مرتب
از امالک به امت همیشه در صحنه پرسپکتیو»مینامند.
به زبان ســاده تر ،ایــن لنز از کج بودن فضاهــای داخلی و خارجی
ارائهدهند!
عناصری که باید در این عکســها و منحنی شــدن برخی ســطوح ملک اســت .حتی االمکان سعی
مورد استفاده قرار بگیرند ،عبارتند و خطوط راســت (مثال دیوارها) شود که فضاهای داخلی ،مرتب،
جلوگیــری کرده و یــک افکت خالی از انبوه وسایل و کامال منظم
از:
نمای خارجی ساختمان و محوطه «ماکت مانند» با عمق میدان کم باشــد تا زیبایی تصویر چند برابر
شود .ســالنها و اتاقهایی که پر از
اطراف ملک ،زوایا و بخشــهای به تصویر میدهد.
داخل ملک و همچنین ،منظره بر خالف نمای خارجی ملک ،در وسایل جور واجور و نامنظم باشند،
محوطه اطراف ملک که از داخل تهیه عکســهای درون بنا باید به کوچکتر به نظر رسیده و احساس
بدی را به بیننده منتقل خواهند
پنجره های ملــک قابل رویت گونه ی دیگری عمل کرد.
از آنجایی کــه زاویه دید یک لنز کرد .فراموش نکنید که همیشــه
است.
اخیرا صحبت از ترفند جدیدی از نرمال ،کمتر از چشم انسان است ،زیباییدر سادگیست.
این سبک عکاسی به میان آمده که تصویری که با لنز نرمال از فضاهای بعضی از افراد شاید این مطلب را
با استفاده از هلیکوپترهای بدون داخلی منزل یا ملک گرفته شود ،خیلی جدی نگیرند ولی یکیدیگر
سرنشین مجهز بهدوربینهای قوی نشــاندهنده همه زوایا و ابعاد آن از زیر شاخه های عکسبرداریهای
و کوچک ،از بــاالی ملک عکس فضــا نخواهد بــود .بنابراین باید تجاری از ساختمانها ،تهیه عکس
هوایی تهیه میکنند که این روش اندکی در تصویر اغــراق کرد و از مرغوب و برازنده ،از خود شخص
هنوز مجوز الزم در کانادا را تا زمان لنز «Wideواید» یا حتی « Fishمشاور امالک است!
همانطور که میدانید ،در بالد کفر
نگارش این متن کســب نکرده و  »eyeاستفاده کرد.
طبیعتا چنین عکسهایی را باید بعدا مرسوم است که مشاورین امالک
همچنان در حال بررسی هست.
(برای کســب اطالعات بیشتر به مورد رتوش قرار داده و قسمتهایی برای اثبــات صداقت و همچنین
از عکس را کــه اصطالحا «تخم جذب مشتری و نزدیک بودن به
«هوانیروز» مراجعه فرمایید!)
نکته مهمــی که بایــد در زمان مرغی» شده اند ،به حالت طبیعی ایشان ،تمثال مبارک خود را پوستر
میکننــد و در جاهای مختلف به
عکاسی از نمای خارجی ساختمان برگرداند.
مد نظر قرار گیرد این اســت که برای تهیه عکس از داخل منزل و نمایش میگذارنــد .از آنجایی که
ّ
حتی المقدور عکــس در زمانی نورپردازی سالن ،آشپزخانه و اتاقها چنین عکسهایی دائما در مقابل
گرفته شــود کــه نور بــه طور بهتر است از روش غیر مستقیم و امالک و یادر نشریات و اینترنتدر
یکسان به نمای اصلی ساختمان تابش نور فالش با پخش کننده نور معرضدید همگان هستند ،باید با
تابیده و ترجیحا نمای ساختمان موسوم به «گری فونگ» به سقف دقت و ظرافت تمام تهیه شــده و
حس اطمینان و همچنین انرژی
در وضعیت «ســایه  -روشــن» و استفاده شود.
اســتفاده از یک ســه پایه برای مثبتی را به مشتری القا نماید.
«ضد  نور» نباشد.
اســتفاده از یک فیلتر پالریزه ،از عکاسی با ســرعت پایین شاتر و خالصه اگر مشاور امالک هستید
انتشار نورهای مزاحم در عکس و وضوح باالی تصویر ،شدیدا توصیه و دیدید که مشــتری هایتان کم
هستند ،شــاید ایراد کار از عکس
همچنین تغییر رنگ آسمان صاف ،میگردد.
از آبی به سفید جلوگیری خواهد بهتریــن نورپــردازی در چنین خودتان اســت که توســط یک
وضعیتی ،استفاده از نور طبیعی و عکاس ناشی گرفته شده و مردم را
کرد.
چنانچه قرار است تصویر در یک غیر مستقیم خورشیددر منزل ،نور فراری میدهد!
پروژه معماری یا باستانشناســی -چراغهای داخل و ترکیب آن با نور در تهیه چنین عکاسی عکاس باید
پژوهشــی بکار گرفته شود ،بهتر فالش میباشد .عکسهایی که به این سعی کند حتی المقدور دوربین
اســت که از یک لنز  Tilt-Shiftروش تهیه شوند ،دارای ترکیبهای را بر روی ســه پایــه و همطراز با
استفاده شود تا خطاهای پرسپکتیو جالب و دلنشینی از نور خورشید ،صورت ســوژه قــرار دهد تا هیچ
یک لنز معمولی در عکس ظاهر نور زرد المپهــای داخل منزل و اغراقی در ابعاد و زوایای تصویر به
نشــده و کل بنا بدون انحراف به نور ســفید فالش خواهند بود که نظر نرسیده و یک تصویر واقعی از
به زیبایی تصویر افزوده و گرمای شخص ارائه دهد .معموال عکاسان
راست و چپ ،ثبت گردد.
حرفه،در عرض چند ثانیه،
بهترین وضعیــت و زاویه
صورت شخص را کشف و
آن را با یک لنز پرایم ،ثبت
میکنن .د

موسیقی..
موسیقیمجلسی

La Musique de Chambre

The Chamber Music

قطعه موسیقی که برای فقط چند
ساز نوشته شده است به «موسیقی
مجلسی» معروف است.
در قدیم دوســتاران موسیقی در
منزل دور هم جمع می شــدند و
موسیقی می نواختند .چون سالن
ها کوچک بود فقط  5یا  6نوازنده
جا برای نوازنده گی داشتند.
سایر افراد خانواده یا دوستان دیگر
در حال ورق بازی با خواندن کتاب
و انجام کارهــای بافتنی ،به این
کنسرت ها گوش می دادند.
البته این نــوع مجالس در منازل
اشراف یا ثروتمندان معمول بوده
است.
آثار موسیقی مجلسی ساده نوشته
میشد چون افراد غیر حرفه ای می
نواختند .ولی رفته رفته موسیقی
مجلســی جدی تر و مشــکل تر
نوشــته شــد؛ بطوری که امروزه
توسط نوازنده گان حرفه ای و ماهر
در کنسرت های بزرگ نواخته می
شود.
اکثرا موســیقی مجلســی برای
سازهای زهی نوشته می شود .در
بعضی از آثار پیانو یا ساز بادی هم
به آن اضافه شده است.
انواع موسیقی مجلسی:
 2ساز = Le Duet
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شیـدا
قره چه داغی

 3ساز = Le Trio
برای آشنائی و است
و زیبای موسیق فاده از دنیای عظیم
Le
 4ساز= quatuor
یک
السیک ،بهترین راه
 5ساز= Le quintett
اینســت که در
 6ســاز=  Le Sextuorسال ساز زد .راه کودکی و جوانی چند
دو
موسیقی کالسی م :با دقت و مرتبا به
)(sextett
ک
 8ســاز=  Le Octuorکسانی که عالق گوش داد .لذا برای
ه
کجا شروع کنند دارند و نمی دانند از
)(octett
را
هن
مائ
ی های کوتاه و
ر
اه
شده=
کوچک
ارکستر
گ
شا
در روزنامه
 L'orchestre deخواننده گرامی پیوند ارائه می دهم.
چ
بیشــتری ال نانچه سوال و کمک
chambre
زم
یعنــی با ســازهای  DIALOGUEت دارید لطفا با آدرس
ماس بگیرید:
زهی :ویلــن ،ویلن
ail.com
Sheida.g@hotm
آلتــو ،ویلن ســل،
کنترباس و گاهی به اضافه
ویلن سل(
clavecin
هایدن تمام عمرش را به این نوع
«موسیقی مجلسی» تخصیصداد.
•
 I Musici de Montrealیعنی  75کوارتت زهی بســیار با
ارزش از خود بجای گذاشته است.
(با  16نوازنده ساز زهی)
ارکستر مجلسی مهم مونترال است مــوزارت و بتهوون هم اســتادان
که  30ســال است با موفقیت هر کوارتت زهی بوده اند و آثار متعدد
سال چندین کنسرت در مونترال و معروف به جای گذاشته اند.
لذا موسیقی مجلسی جزء آثار مهم
اجرا می کند.
دوره «کالســیک وینی» هایدن،
•
موزات ،بتهوون محسوب می شود.
موسیقیمجلسی
تاریخچه «موسیقی مجلسی» پر پــس از دوران کالســیک کــه
در دوران ســبک رمانتیــک هم
است از تغییر و تبدیل و تحول.
اما اصطالح «موسیقی مجلسی» آهنگســازان آلمانی زبان معروف
که امــروز بکار می رود از قرن  18مانند :شوبرت ،مندلسون ،شومان
و برامس به موســیقی مجلسی
معمول شده است.
Josef Haydn
پرداختند.
افــزون بر آنها آهنگســازان ملل
()1809-1732
آهنگساز معتبر و معروف اتریشی دیگر مثل چایکوفسکی ،سمتانا،
دوورژاک ،وردی  ،Verdiراول
آفریننده کوارتت زهی است.
)یعنی 2 :ویلن ،یک ویلن آلتو ،یک  ،Ravelدبوسی و ....نیز آثار هنری
بسیار با ارزشی در زمینه
موسیقی مجلسی ساخته
اند.
یادآوری:

یک فرصت عالــی برای
دوســتداران موســیقی
کالسیکدر مونتریال:
رادیو کالسیک FM 99.5
مرتبا موسیقی کالسیک
پخش می کند.
•

«هپی» در تهران :بازی موش و گربه...

>> ادامه از صفحه7 :

و سرخوشی مشکل دارد و دعوا در
ایران بر سر قدرت مطلقه و تمامیت
خواهی و تحمیل ســبک زندگی
روحانیت شیعه است و نه اخالق
و دین.

در عــرض دو روز یکباره با حدود
ششــصد هزار بیننده دیگر و در
عرض چهار روز بادو میلیون بیننده
(بــا جمع زدن ارقــام بازدیدهای
ویدیوهایی که افــراد متفاوتی در
یوتیوب گذاشتهاند) مواجه شد؛
آزادی دست اندرکاران ویدیو پس پیامدهایناخواسته
از  ۲۴ساعت به جوانان نشان داد ماجرای «هپــی» در تهران عالوه
که
هزینــه زیــادی در این مورد بر دستاوردهای فوق دستاوردهای
ٔ
پرداخت نشــده و اگر به این گونه دیگری نیز داشت که شاید دست
اقدامات دست بزنند با یک اظهار اندرکاران فیلم و بازداشت کنندگان
ندامت (که همــه میدانند چرا و آنها اصوال تصورش را نمیکردند:
تحت چه شرایطی صورت گرفته) رســانههای غربی روز بعد از خبر
آزاد خواهند شد؛ این اظهار ندامت بازداشت ،خبر آزادی رقصندگان
در برابر شهرت و پیامدهای مثبت (بدون ذکر باقی ماندن کارگردان
این کار برای آنان اصوال قابل توجه ویدیو در بازداشــت) را منتشــر
نیست؛
کردند اما آنچه در اذهان میماند
آنها به افکار عمومی دنیا نشــان خبر شــوک آور بازداشــت چند
دادند که حکومت اصوال با شادی جوان به خاطر رقصیدن است و نه

«همهچیزدرموردمونترآل»
Infos pratiques sur Montréal

مهم ترین و فعال ترین گروه فیسبوکی ایرانیان ساکن مونترآل

اطالعاتبهدردبخورواخبارمفیدبرایدانستنهمهچیزدرموردمونترآل.ویژهمهاجرانقدیموجدید
اینگروهفعالبا 9000عضو،پویاترینگروهفیسبوکیجامعهفارسیزبانانکبکبوده
و هیچ گرایش سیاسی ،مذهبی و حزبی ندارد .در این گروه مردمی عضو شوید.

آزادی آنها که حقشان بوده است؛
بازداشت کنندگان احتماال تصور
نمیکردند این خبر تا این حد در
سطح جهانی منتشر شود؛
دست اندرکاران این گونه ویدیوها
نشان میدهند (شاید بدون آنکه
بخواهند) که با آمدن روحانی در
سیاستداخلی و سیاست فرهنگی
حکومت چیزی عوض نشده است
و مردم صرفا یواشــکی میتوانند
آزاد باشــند و بــرای آزادیهای
کوچک باید هزینه بپردازند؛
بازداشــت رقصندگان تالش یک
ســاله البی جمهوری اسالمی در
ٔ
غرب را برای تغییر چهرٔه نظام در
دوران بعد از احمدینژاد شست و
از میان برد.
در یک سال گذشــته طرفداران
رابطه جمهوری اســامی «واقعا
موجــود» (نــه جمهوری
اســامیای کــه در ذهن
اصالح طلبان و عملگرایان
قراردارد) با غرب خواستهاند
نشــان دهند که حکومت
میانه روها بر سر کار آمده
است.
توئیت منســوب به
رئیــس دولت به
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سپاسگزاری

فت
رفتازربم سرویگران،کزر نشاشکمروان
ست
سوز وداعش ره زمان ات ا خوانم می رود
با نهایت احترام و با عرض سپاس،
بدین وسیله مراتب قدردانی وتشکر خودمان را
از یکایک سروران ،دوستان ،آشنایان
و بستگان ارجمندی که با ارسال تاج گل،تماس تلفنی
و همچنین شرکت در مراسم تشییع،
تدفین ،مجالس ترحیم و یادبود
همسر و پدر عزیزمان

شادروان مهندس احمد خالقی

حضور بهم رسانیدند و با ابراز همدردی موجب تسلی خاطرمان
شدند ،صمیمانه تقدیر و سپاسگزاری می نماییم.
باشد به شادی محبت های شما
بزرگواران را پاسخگو باشیم.

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺴﻦﻨ ﺯاﺩﻩ،رﺿﺎ،
ﺳﻮﺳﻦ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ،
سهیال ،ﻣﺮﻢﻳ ﺧﺎلقی
و ﺣﻤﻴﺪ ﻛﺎﻏﺬچی

همدردی

سرکار خامن مریم خالقی ،جناب آقای حمید کاغذچی
خانواده های محترم ،عزیزان سوگوار
در اندوه از دست رفتن پدر و عزی ِز دلبند شما

زنده یاد آقای مهندس احمد خالقی
درمونتریال ،خود را شریک می دانیم
و برای شما و فرد فرد بازماندگان
آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

محمد رحیمیان ،همه دوستان شما
در پیوند مونتریال و ونکوور

همدردی
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ره کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

داند هک سخت باشد قطع امـیدواران

دوستان ارجمند،

خانواده های محترم خالقی،
کاغذچیوحکمت،
عزیزان سوگوار

با نهایت تاسف درگذشت

مرحوم آقای احمد خالقی

را به شما تسلیت گفته،
خود را در غم تان شریک می دانیم.

ناصــر ،فروغ ،بابک
و بهنام درخشانی

ه
مدردی

نشس
دمی تی و رفتی ولی هب

محـف

ل ما

سم
هنوز بوی گل و رـطعیا ن باقیست
دوست و همکار ارجمند
جناب آقای حمید کاغذچی
سرکار خامن مریم خالقی

زبان انگلیســی مبنی بر
اینکه «شادی حق مردم
ما است و نباید در اینگونه
موارد سختگیری کرد» تاثیر این
بازداشت را خنثی نمیکند.
داد و فریــاد مخالفان اعدام که با
آمدن روحانی تقریبا دو برابر شده
است چندان به گوش افکار عمومی
در کشورهای غربی نمیرسید .اما
بازداشت چند جوان به اتهام شادی
کردن حتما گوش شنوا دارد.
ویدیوهــای رقــص پدیدههایی
منفرد در فضای اجتماعی واقعی و
مجازی ایران نیستند .شهروندانی
که ناخودی و ناهمرنگ به حساب
میآیند (اکثریت جمعیت کشور)
 ۳۵سال است که تالش کردهاند

نشان دهند وجود دارند ،با گرفتن آنها به فعاالن سیاسی و اجتماعی
دست همدیگردر پارک تا انداختن و حقوق بشــر نیز نشان میدهد
شــراب در خانه ،از گــوش دادن که نقاط ضعف حکومت در مبارزٔه
به موســیقی ایرانــی ممنوعه تا کم هزینه ،انعطاف پذیر ،تدریجی
گذاشتن بشــقاب در پشت بام ،از و فراملی حوزٔه ســبک زندگی و
خرید دستگاه ویدیو تا استفاده از زندگی خصوصــی و انتخابهای
فیلترشــکن ،از گذاشتن اندکی از فردی (زندگی روزمره) است.
موی سر بیرون از روسری و کوتاه این موضوع به دلیل گســتردگی
دامنه تمامیــت خواهی حکومت
کردن مانتوها تا سفرهای چند صد
ٔ
هزار نفری به کشورهای همسایه و واکنش بین المللی ،حکومت را
در ایام تعطیالت برای «گردشگری به سرعت مجبور به عقب نشینی
میکند .همچنین دوگانگیهای
غیرحالل».
این ویدیوها دارند نشان میدهند حکومت را در بازداشــت از سوی
که مبارزه برای بیــان خویش با قــوای قهریه و نفی آن از ســوی
بازی موش و گربه میان شهروندان رئیسدولت منعکس میسازد.
و حکومت ادامه دارد؛
جهانی
بازتاب
انتشار این ویدیوها و
•

بستگان ،دوستان و عزیزان سوگوار
درگذشت تاثرانگیز عزیز دلبند شما

زنده یاد جناب آقای مهندس احمد خالقی

در مونتریال را به شما و کلیه بستگان و عزیزان سوگوار
صمیمانه تسلیت عرض می کنیم.
برای ایشان آرامش ابدی
و برای شما صبر و بهروزی آرزومندیم.

مدیریت ،کارکنان و دوستان شما در

تاکسی اطلس
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فنگویندگی

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

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

(613) 265-5899

azmay2013hoomanfree

نگهــداری آمــوزش زبان انگلیسی
با۱۲سال سابقه تدریس در موسسه کیش تهران
ازساملندان

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

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

(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

514-717-9117

عضو رسمی

TESOL CANADA/TESOL
USA/TESOL TRINITY London

برگزاری کالس های خصوصی و نیمه خصوصی
با شهریه مناسب  :برای مهاجرین
Conversation -IELTS -TOEFL

www.facebook.com/EnglishCollocationsForIelts

یونسحــامتی

freeazmar

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

514-827-6329
514-620-3255

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

 15دالر هر طرف ،هر نفر
تلفنرزرو:

514-833-8684

College,University
High-Shool

Tel.: (514) 775-6508

مونتریال-اوتاوا
اوتاوا-مونتریال

توسط :رضا هومن

نی

فرزانگانمونتریال

 2بـاردرروز

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

ایرا دام
خ
است ید!
کن

مدرسهفارسیزبان

اوتــاوا

Tel.: 514-641-1703
Tel.: 514-803-1845

toendofmay2010P

استخدام

azfeb51up atimanafi@gmail.com

استخدام

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:

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

Tel.: 514-833-3848
az mai2014 Pendofjune

آپارمتان

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!

عکاسیرز

 پخش وسیع

محمودایزدی

با پیوند به اقصا نقاط جهان

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

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

514-624-5609
514-889-3243

Uazjune2011

باپیوندهمکاریکنید

ساندویچی
و
اغذیه فروشی
ایرانی

«اِلدا»

________________

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

ارژنگ

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.

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

را دوس��ت نداري��د ميتوانيد ب��ه آن به عنوان
داروي��ي دوستنداش��تني نگاه كني��د و براي
حفاظت از پوس��ت و س��المت خود روزي يك
فنجان قهوه بنوشيد.

ارژنگ

azfeb1514

از صفحه 28

رضانوشادجمال

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک

Tel.:514-489-6901

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

w.paivand.ca
 آبونه مان گسترده  وب
مترجم رمسی

شهریاربخشی

Chair Rent

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

Tel.: 514-484-8072

514-889-8765

سالن آرایش وزیبایی
شهرزاد:

(نبش خیابان دکاری )

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

nsarvaran@hotmail.
com

اجارهصندلی

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

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

نغمه سروران

514-983-1726

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

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

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

  برای هر بودجه ای

  برای هر سلیقه ای


since
1990

استخدام

فروش رستوران

مترجم رمسی

گلفروشی
وحید

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL

Tel.: 514-419-8872

 %20ختفیف تازه واردین |  %10ختفیف دانشجویی

jalilh2001@yahoo.com az may1

arezouizzmai

Email: infokasra @yahoo.ca

• 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.: 514-266-1355

Tel.: 514-994-3078

پذیرش با تعیین وقت قبلی

خاطرهحتویلدارییکتا

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

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)

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

مترجم رمسی

استخدام

azmai

مدیر و مسئول :حسین فرجی

azmayshiraz

Tel.: 514-93--0-933

@hondashopcanada
gmail.com

خدمات امور کنسولی
کســری

514-451-8840
farahazdec13fr

azfeb14

��وختگيهاي شديد و
صرف بيش از حد رنگ

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

ایرانی
ب
خرید!

PAIVAND: Vol. 21  no.1164  June 01, 2014

 -3آواي حماس��ي -مهره
شيش��هاي -خوار كردن و
توهين
 -4ضمي��ر ملكي -گوش
دهن��ده -يك��ي از دو
جنس -رودست خوردن
 -5حن��ا -پس��ته ده��ان
گشوده -ساز موالنا
 -6سايه -آشفته و درهم
 -7ح��رف ن��دا -لب��اس
خانمه��ا -خ��وش ق��د و
قامت
 -8آفري��دن و هس��تي
دادن -مي��ل زودگ��ذر-
شادمان
 -9پل پيروزي -بازگشت-

34
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 -6ح��رف يونان��ي -پوش��اننده-

 -9قو
قلع��ه
قهوه
-10
عروس
-11
اضافي
-12
آتش-
اوستي
 -13ن
كاالي
-14
هدهد
 -15ا
آش او

35

 سال  21شماره  11  1164خرداد 1393

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
دنیــــای هنر

آموزش کلیه سازها و آوازتوسط
اساتیدبرجسته
آموزش موسیقی برای کودکان
از  2تا  8سال ،مدیریت:
علیــرضا فخـاریان

جلسه اول رایگان

514-996-1620
azfeb1514

آمــوزشگیتار
سبک پاپ
(وست آیلن د )
سیــاوش

514-867-1756
azmar14

آپارمتانسابلت

www.paivand.ca

فال قهوه
توسط شادی
678-6451
NikpourPendssep14

خدماتمالیاتی

Tel.: 514-341-1640
azjune12104

>> قیمت عالی

لطفا با من ،ایرج کیانی تماس
بگیرید:

1-514-953-8013
azoct1

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

جویایهمخانه

azjan’12paid60+120ak

آموزشختصصی

TOEFL, IELTS, Writing
ومکالمه زبان انگلیسی توسط
دانشجویدکترایدانشگاه
 ،McGillفارغ التحصیل رشته
آموزش زبان انگلیسی ()TEFL
با بیش از ده سال سابقه تدریس
English.teacher2002
@gmail.com

514-983-4828

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

514-812-5662
azjuly13free

514-623-7075

شیرینی
سـرو

tillnov1Pd

آموزشگیتار

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

آموزشگاهحتصیلی
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 St Laurent

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...

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

 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؟...

AKHAVAN
FOOD

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

ساختمانبرایفروشویااجاره
ساختمان 4پلکس ،در قلب NDGبسیار تمیز،
در موقعیت و شرایط عالی
برای فروش و یا اجاره
متقاضیانجدیلطفاباشمارهزیرتماسبگیرید.

•
•
•
•
•

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

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

با ما تماس بگیرید.

®لوگوی پیوند®

مراکز پخش پیوند

کار استاد علی اصغر معصومی

514-898-1913

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

azjune2014kambizsamson

استخدام

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 ..................
شریف نائینی 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

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

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

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

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

آموزش نقاشی

514-996-9692

AKHAVAN FOOD

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

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

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

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

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

استخدام

لوئیزداداش زاده

ساختمان

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

آموزش موسیقی

MONTRÉAL QC H4B 1L8

azoct0113UP

بل سنتر

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

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

azmay152014

داروخانه

نیازمنــدیها
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به یک نفر کمک آشپز و چند ویتـــرس
برای کار در رستوران کارتیه پرس
بصورت تمام وقت و نیمه وقت
فورانیازمندیم.
__________________
Quartier-Perse: 4241 Décarie

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

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!
پیوندمان را حف

PAIVAND

استخـــدام

حملونقل

azmar15free

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

825-3170

az mai 1

438-382-7503

آژانس مسافرتی

514-

فروش سالن استاتیک در قلب وست مونت
در ساختمان تجاری >> همراه با کلیه وسائل
با  23ساله سابقه کار ،به علت بازنشستگی
تلفنتماس:
514-839-4907

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

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

آرایشـــــگاه

عقد ایرانی

فروش سالن aesthetic

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

استخدام آمـــوزش
اخوانوستآیلند زبانفرانسه

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

MMUNITY

azmay13U

کاندولوکس

راننـدگی

)(514

PARTICIPATE in our
CO

مجری
مراسم

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

و ورق

sep13fulyr

>> به چند نفر کارمند
ساده و همچنین >> چند
نفر برای کار در آشپزخانه
فورانیازمندیم.
www
بصـورت متام وقت
ب سایت قدرمتند
و یا نیمه وقت
ع
ن بیایید! Tel.: 514-620-5551

جویای کار

قابلتوجهخامنها

آپارتمان سه و نیم سابلت یا
انتقال لیزRock Hill-Cote
 Des Neigesاستخر و سونای
عالی،نزدیکدانشگاهمونترال
و مترو (2دقیقه)
مجاور دریاچه و پارک مونترال:
 1098.00قیمتقدیم
(با یا بدون اثاث)
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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.پرس488-6367..................................
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

 ...فعاالن مدنی و دموکراسی خواه
در ایران از خشــونت میپرهیزند،
اهل مــدارا هســتند ،از شــعار
«مرگ بر» دوری میکنند ،شادی
را ارج می نهنــد .زندگیباوری
نســل تازه فعاالن سیاسی را در
بیان آشکار عشق و دوست داشتن
میتوان مشاهده کرد ،چیزی که
در نسل گذشت ه مبارزان سیاسی
نادر بود.
شــماره پیش نخستین قطعه از
چهار نامه را که زندانیان سیاسی
از اوین نوشتهاند به نظرتان رسید.
ایــن چهار نامــه در ســالهای
متفاوت توسط بهاره هدایت ،ژیال
بنییعقوب ،حمید بابایی و مهسا
امرآبادی نوشته شدهاند.

اینک بخش پایانی نامه ها:

•
حمید و هفت سین کوچک دلتنگی

"ســام کبری جــان .از آخرین
باری که مقابــل درب مراجعین
وزارت اطالعات از هم جدا شدیم
بیش از  ۷ماه میگذرد به یاد دارم
درست قبل از ورودم به ساختمان
اطالعات ،مقابــل درب مراجعین
از تو خواســتم تا دقایقی را مقابل
ساختمان اطالعات منتظرم بمانی
تا برگردم .اما تصور نمیکردم آن
لحظه آخرین بازی باشد کهدر کنار
همدیگر هستیم و ورودم به داخل
اطالعات شروع سناریوی تلخ برای
هردمان باشد .سرگذشتی تلخ که
به هیچ وجه نه تو و نه من مستحق
آن نبودیم .هیچگاه فکر نمیکردم
که آن لحظه که از هم جدا شدیم
تا به امروز به طول بیانجامد تا جایی
که شب سال نو را کنار هم نباشیم
و نوروز را مــن در حبس و تو در
کابوس بگذرانی .هیچگاه در خیالم
هم نمیگنجید آن تعطیالتی که
برایش لحظه شماری میکردیم به
چنین سرنوشتی ختم شود .با چه
شوقی به ایران برگشتیم و چه بر
سرمان آوردند .چه شوقی داشتیم
آن لحظاتی که از ســر شــوق به
جی.پی.اس هواپیما چشم دوخته
بودیم تا کی به ایران میرسیم.
...
یادم آمد نوروز سال گذشته که در
بلژیک هفتسین کوچکی تهیه
کردیم و هر دو در کنار هم ســال
نو را تازه کردیم دور از خاک وطن
بودیم و چه شیرین بود گذراندن
لحظه ســال نو در کنار هم .به یاد
دارم که آرزو کردیم هر چه سریعتر
درسمان را به اتمام برسانیم تا هر
دو نــوروز  ۹۳را در ایران باشــیم.
این روزها در اینجا لحظه به لحظه
نوروز پارسال را مرور میکنم و هر
روز صبح که از خواب بیدار میشوم
لحظاتی را سراسیمه نمیدانم کجا
هستم تا اینکه به یاد میآورم در
ایران و در زندان هســتم و تو هم

بیرون از زندان منتظر
من.
در اینجــا در اویــن
از داخــل هواخوری
زندان با آن دیوارهای
بلند اطرافش و سیم
خاردارهای باالیدیوار
هواخوری آنچه از ایران پیداســت
فقط یک آسمان است .ای کاش به
ایران بر نمیگشتیم و این تراژدی
دردناک برایمان پیش نمیآمد و
همین تصویر تکراری آسمان ایران
را از ورای سیم خاردارها نمیدیدم.
آنچه برایم سخت تر از این حبس
جانکاه است ،تصور بیپناه ماندن
توست و اینکه چگونه این سالها
را به دور از هم بگذرانیم.
کبری جان آنچه از تو میخواهم
این است که خود را برای گذراندن
سالهای به دور از همدیگر آماده
کنی و بدانی که در تمام این سال
من محکمتر و استوارتر از همیشه
حبس را خواهــم گذراند و آنچه
باقــی خواهد ماند عزت برای تو و
مــن و کوله باری از تجربه خواهد
بود...
حمید ،بند  ۳۵۰اوین ،بهار ۹۳
•

مهسـا و عادت به دلتنگی
"تفاوتش مثل دنیــای زندگان و
زنده گیکنندگان میماند .دقیق
نمیدانم به کدام یک باید عنوان
دنیای زندگان را داد و به کدام یک
زندگیکنندگان .درست در میان
اخبار و غوغــای وقایع ،به دنیایی
پرتاب شدم که بزرگترین رخداد
روزانهاش آمدن فنی برای تعویض
کپسول گاز ،آمدن کتابی از بیرون،
رفتن به بهداری و یا آمدن گه گاه
و به ندرت اقالم جدید در فروشگاه
زندان است.
بزرگتریــن و مهیجترین بخش،
ورودیهــای جدید اســت که از
دنیایدیگر اخبار میآورند و اندکی
از فضای بیرون مطلع میشویم.
بیخبری از دنیــای دیگر و قطع
ارتباط با آن شــاید ســختترین
قســمت ماجرا باشــد .واهمه از
فراموشی فضای بیرون یا تغییر آن
و عدم انطباق با تغییرات ،مدام پس
ذهنت را غلقک میدهد.
در اینجــا حتی فعل ها هم تغییر
مــی کند و دیگر رفتــن و آمدن
کارکرد معکوس دارد.
با گذشتهها زندگی میکنی اما گویا
گذشت ه تو نبوده است .انگار زندگی
از همان ابتــدا محصور در همین
دیوارها بوده و تو تنها ،تماشــاگر
فیلمی بــودهای کــه بازیگرانش
عزیزترینت هســتند .مدام پرت
میشوی به آن فیلم ،به خیابانها و
به خاطرات ،به آدمها و به عزیزانت.
فیلم عقب مــیرود ۲۰ ،مهر ،۸۲
نمای بیرونی ،تئاتر شــهر ،زمان

تپـشدیجیتال

www.tapeshmontreal.com

غــروب آفتــاب و اولیــن
گامهای مشترک.
پرت میشــوم به  ۱۲آبان
 ، ۸۴روزی که قرار بود نقش
همسر به نقشهای دیگرم
اضافه شود ،قرار بود با فردی
پیمان ببندم که غیر از نقش
همسری همراه و همگام و همدلی
هم الزمه زندگی با او بود .با فردی
همگام میشــدم که از زندان به
مرخصی آمده بــود و فردایش به
زندان باز میگشــت .آغاز کردیم،
حتی از نقطه منفی.
این بار به اراک پرت میشــوم ،و
به زندانش که به «پایین» معروف
بود ،کنارم فریدون نشسته است
و همراهیام میکند تا «پایین».
نسیم سلطان بیگی میآید کنارم
و از «پاییــن» نجاتــم میدهد.
چندروزیست که به تخت پایین
نقل مکان کردهام.
به باالی شهر تهران باز میگردم و
نگاهم به نسرین میافتد که چقدر
الغر شده ،کمی کنار مامان مهوش
می نشینم و آرامشش را به جان
میگیرم.
فکر میکنم بایــد از ازدواجمون
بنویســم و پــرت میشــوم به
ســالروزهایی که بی مســعود
گذاشت .سال  ۸۸در روزنامهای که
همکاران کیک آوردند و با تصویر
مســعود عکس میگیریم ،سال
 ۸۹به تنهایی و سال  ۹۰در میان
سورپرایزدوستان مهربان.
به پاگرد سرد پلههای بند میروم
و بــا نازنین چنــد ترانه قدیمی
زمزمــه میکنیــم .برمیگردم و
پرت میشــوم به سکانسی دیگر.
سکانسی که باید ساخته میشد
اما بازیگر آن نبود .من غایب بودم.
به سکانس مرخصی مسعود .فیلم
را تغییر میدهم کنــار در بزرگ
زندان رجایی شــهر ایستادهام و
مسعود بعد از سه سال از میان آن
دیوارهای لعنتی بیرون میآید و
من مشتاقانه به سمتش می روم.
فکر می کنم بعد از سه سال کدام
رستوران مناسبتر است؟...
بهاره میآید.. .
دیگر خــوب میفهمــد در چه
زمانهایی درفکر و ناراحت هستم.
راستی مسعود هم بعد از این همه
مــدت جدایــی ،میتواند غصه و
شادی را از صورتم بخواند؟دلتنگی
هم انگار عادت شده و من میترسم
از عادت به دلتنگی ...ما خود تاریخ
هستیم که در البه الی میله ها و
در تنهایــی های مان تاریخ را می
سازیم.
ساعت  ۱۲شب ،خاموشی
مهسا امرآبادی آبان "۹۱
___________

مجیدمحمدی

تبدیل سیستم های
ویدیوئی
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MARIA khanoum

Hiring temporary foreign workers
This is known as
a positive “Labour
”Market Opinion
(LMO). A positive
LMO will show that
there is a need for a
foreign worker to fill
the job and that no
Canadian worker can
do the job.
n most cases, TFWs need
a permit to work in Canada and, depending on their
country of residence, they
may also need to obtain a
temporary resident visa to
enter Canada.
While in Canada, TFWs
have the same rights as
any other employee — for
example, their pay must be
consistent with the prevailing wages paid to Canadians in the same occupation
in the same region, and
working conditions for the
occupation must meet the
standards of the province in
which they are employed.

I

S

them manage their shortterm labour needs.
The TFWP is jointly managed by Citizenship and
)Immigration Canada (CIC
and Human Resources
and Skills Development
Canada (HRSDC). It gives
employers from all types of
businesses the opportunity
to recruit foreign workers
with the skills they need to
address temporary shortages when they experience
them.
Employers will usually
need to get authorization
from HRSDC first before
they can hire a temporary
foreign worker (TFW).

hort-term labour
shortages are a
common occurrence
in many sectors of
Canada’s economy.
They can affect
workplaces that need
employees with highly specialized skills,
seasonal businesses such as
tourism and agriculture, or
entire regions during periods of rapid economic expansion, like the pre-Olympics construction boom in
British Columbia or the
development of the oil and
gas sector in Alberta.
When employers look for
workers, their first task is
to find and hire Canadians
or permanent residents
for those positions. If
they are unsuccessful at
finding available workers
in Canada to do the job, the
Government of Canada’s
Temporary Foreign Worker
Program (TFWP) can help

Temporary Foreign Worker Program
Moratorium on the Food Services Sector

Employers that have
submitted applications and
paid the processing fee, but
have not yet received an
LMO, will be refunded the
full processing fee.
Any unused positions on
positive LMOs that have
been issued to employers
for these sectors will be
suspended and therefore
will no longer be able to
be used to obtain a worker
permit.
The above information may
be found on the Citizenship
and Immigration website.
Another words, what this
means, an employer in the
Sales and Service Occupations cannot ask for a
positive LMO if a name of
a potential foreign worker
is on the LMO¸ it needs
to be an un-named LMO
application.
--------------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
•

Effective immediately,
ESDC will no longer
process LMOs for occupations in the Food Services
Sector.
To be affected by the moratorium, employers must
meet 2 criteria.
The employer MUST be:
• classified under North
American Industry Classification System (NAICS
722), which is defined as
establishments primarily engaged in preparing
meals, snacks and beverages, to customer order, for
immediate consumption on
and off the premises. This
subsector does not include
food service activities that
occur within establishments such as hotels, civic
and social associations,
amusement and recreation
parks, and theatres. However, leased food-service
locations in facilities such
as hotels, shopping malls,
airports and department
stores are included.
• applying for LMOs for
occupations related to specific National Occupational
Classification codes (NOC
2006).

T

he Temporary Foreign
Worker Program is a
program of last and limited
resort, to be accessed by
employers facing genuine,
acute labour shortages, and
only after Canadians are
not available to fill the job.
In support of this Program
mandate, on December
31, 2013 , the Minister
of ESDC issued three
Ministerial Instructions,
one of which is the Refusal
to Process Labour Market
Opinions (LMO) if there is
new information indicating
that the employment of
the foreign national in any
portion, sector, region or
occupational group of the
labour market in Canada
may or will have a significant negative effect on the
Canadian labour market.
fter careful analysis
of significant new information, including from
Canadians through Service
Canada’s Confidential Tip
Line, the Minister of ESDC
has directed officials to
establish a moratorium on
the Food Services Sector’s
access to the Temporary
Foreign Worker Program.

A

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی
کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336
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>> تور مونتریال  -تورنتو

هزینه تور برای هر نفر  199دالر

()Double occupancy
هزینه تور برای هر نفر  249دالر ()Single occupancy
• بلیط کنسرت (کالس  75دالری)
• ترانسفر از مونترال به تورنتو وبالعکس
• اقامت در هتل  1شب به همرا ه صبحانه
• رفت :صبح شنبه  june 21ساعت  5:15صبح
• متاشای گروهی بازی ایران و آرژانتین ساعت  12ظهر
• شروع کنسرت ( openningساعت  6:30عصر)
• بازگشت :یکشنبه  June 22ساعت  12ظهر
>> توجه :در  100پکیج اول بلیط های  75دالری،
 55دالر محاسبه شده است.
>> ظرفیت این کالس قیمتی  100نفر می باشد.

37
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برجن مرغوب پری

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

معمولی

دودی

سیال

سنتی

www.akhavanfood.com

تپـش
دیجیتال
تبدیل سیستم های
ویدیوئی

پ
ا
ر
ت
ی
ب
ز
ر
گ
د
ک
ر
شتی
پرهیجان ترین شب ا
یرانی این تابستان را از دست ندهید

یک شب بی
ادماندنی و زیبا بر امواج سن لوران

6162
Sherbrooke w.

Tel.: 514223-3336

تپـش
دیجیتال
تبدیل سیستم های
ویدیوئی

6162
Sherbrooke w.

Tel.: 514223-3336

بلیتدرتپش

ش
ب پیش از Canada Day

تپش

38
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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

توجه :دلیوری در
محدوده مرکز شهر

اسپشیا
ساندوی لروزانه:
چ
 +سوپ
یا ساالد

0. 0

$7

________________

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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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

7روز
هفته

Dr. Raymond Rezaie

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

 گوشت گوسفند تازه ،گوساله ،مرغ ،انواع چای مساله جات ،ترشیجات،
مرباجات و شیرینی جات ،انواع برنج باسماتی ،میوه جات خشک

انــواع
کارتتلفن

Vol. 21, No. 1164, 01 juin 2014

)1253 Rue Guy (Metro: Guy






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

Tel.: (514) 933- 8383

تپـش
دیجیتال

تبدیل سیستم های
ویدیوئی

behrooz@babakhani.ca

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

6162
Sherbrooke w.

Tel.: 514223-3336

  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


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!

E
X
C
H
A
N
G
E

Tel.: 514-937-5192

