شــریف

موسسه مالی

1180

تبدیل ارز

سال 21شماره1180
 24شهریور 1393

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

Cote vertu, Bus 121 E

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

www.SharifExchange.ca

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

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

Tel.: (514) 289-9011

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

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com
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اعالم عمومی جراحی پرستات
آقا :آغاز پروژه تعیین جانشین
آیتاهللخامنهای؟

اگرچهاعالمعمومیجراحی
آیتالله خامنهای در ابتدای امر
اطالع رسانی پیرامون اقدام
درمانی برای شخص اول نظام را
به اذهان متبادر میکند ،اما در
اصل یک پروژه سیاسی است.
.............. 5 ..............

عقرب جراری به نام داعش

میگویند در قعر جهنم عقربهای
جراری وجود دارند که جهنمیان
از ش ّر آنها به مار غاشیه پناه
میبرند .رژیمهای تهران و دمشق
جنایات بزرگ و وحشتناکی را
مرتکب شدهاند و بارها در معرض
محکومیتهای جهانی قرار گرفته و
یا هر کدام به دالیلی از سوی غرب

به حمله نظامی تهدید شدهاند .ولی
عقربجراریدرمنطقهبهنامداعش
سر برآورده است که غرب احساس
میکند برای دفع آن به همکاری
رژیمهای ایران و سوریه نیاز دارد و
اکنون به سوی آنها دست همکاری
دراز کرده است7 .................

•6170NDG:
Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744
West Island:

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

آیا جهان در مبارزه با بیماری ابوال شکست می خورد؟!6..................

ایران :مهم ترین عامل
جمهوری اسالمی

بزرگداشت یاد جانباختگان دهه 60

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

>> شنبه  27سپتامبر

10دلیــلاصلیبرایتنفــرازسـرمایهداری...
 ص12 :

«غارتگری را در حد
کمال!»«افشایفسادها
دستکردن در النه زنبور
است!»

>> ص6:

فرار مغزها :فشارهای امنیتی!

10

Strategic Advice & Execution

کاهش رتبه
کانادا در
رقابت جهانی

 ص25 :

 ص25 :

به شهادت کارنامه 6سال گذشته ،راهبرد ص 5 :طالیذخیرهدرخانهایرانیان
تغییر ناپذیر اوباما بی عملی و انفعال بوده است! بیشازذخایرطالیبانکمرکزی!

کانادا :دولت می خواهد چگونه از پیوسنت کاناداییها
به گروههای تندرو جلوگیری کند 8..........................

درختزاری برای کتابهایی نانوشته
و نویسندههایی زاده نشده!12..........

بزرگترین
موجود زیسته
بر کره زمین!
..............

21 .....

.....

سقوط جهانی قیمت نفت به زیر
بشکهای  100دالر 9 ...............

زندان به جرم « ۲۱۸۰۷متاس
تلفنی» با دوست دختر سابق!!
15 ..............

کبک:کارنامتامدرکمیسیونحتقیقاتیشاربونو
ادعای تونی اکورسو بنیانی را بلرزه درآورد که
اقدامات کمیسیون شاربونو بر آن بنا شده...

...........

11 ..............

مهاجرت:
ماریا
>> 36

>> 11:

!We Sell Laptop Accessories
Office: 514-507-0773

    ترجمهشفاهی
ازقبل تهیهشدهدر ایران وسایر نقاط 
    تنظیمدعوتنامهوتکمیلکلیهفرمهایرسمیازقبیلدرخواست

   تأیید امضاء و کپی برابر اصل
برای شهروندی و یا تمدید اقامت دائم 
مکان :مرکز شهر مونترال)Downtown Montreal (La Cite
Place des Arts Metro
Tel./Fax514-285-1637 | nsarvaran@hotmail.com

حمیدصدیقکاغذچی

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

وحید خلجی

محضردارومشاورحقوقی
Tel.: 514-439-1444
NOTAIRE-NOTARY
Ninous Givargiznia, BSc.

فیروزهمتیان

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

Cell: (514) 827-6364
www.sutton.com

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

fhemmatiyan@sutton.com

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

Cell.: (514) 816-4080
   مطمئنترینروش

انتقــال ارز
   درکمترینزمان

       بهترینبها


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:

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

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

Tel.: (514) 806-0060

صرافیخضر
انتقال فوری ارز

انتقـال ارز

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

GUY

رامین عباسى

Ile perrot Toyota

4

• قیمت هاى استثنائى

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

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

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

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

ProFusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

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

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

عباسشفیعی

)Abbas Shafiee (B. Comm.

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

Tel.: 514-889-876
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

>> 5

مترجمشفاهیرسمیادارهمهاجرتوشهروندی،هیئتپناهندگانوادارهخدماتمرزیکانادا
    ترجمه و تأیید اسناد و مدارک تأیید ترجمههای
خدمات :

فروش کلیه لوازم یدکی لپ تاپ :با کیفیت عالی | قیمت نازل
www.fsotech.ca | seyedsadr@fsotech.ca

5Star I.P.M. Inc.

شهباز
خنعی

عضو رمسی اجنمن مترجمان کبک و آنتاریو و شورای مترجمان کانادا

به قیمت های رقابت ناپذیر

صرافی  5ستاره

کبک/کانادا

ع.ا.شادپور

11

متــرجم رمسی-نغمهسروران

فروشنده متام قطعات لپ تاپ

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

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.

Agence Immobilière

مریم خالقی

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5

Maryam Khaleghi

(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com

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 بیش از  15سال سابقه
عضو اتیاک ()OTTIAQ
عضواجنمنمترجمینرمسیکبک،انتاریو
و دادگستری ایران
www.yektatranslation.ca
4055 Ste-Catherine O. Suite 132

Tel: 514-439-8501

نادرخاکسار

آرزو حتویلداری یکتا
Atwater

بدون وقت قبلی

Cell.: 514-969-2492

2
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آژانسمسافرتی

جهان
قادری

کاسپین

مشاور امالک در سراسر مونتریال

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

مسکونی و جتاری

بهترینسرویس
نــازلتـرین
بهـا
• Special deals on air tickets
• پکیج های ویژه برای سفرهای هوایی
to IRAN and around the world.
به ایران و سراسر جهان
• Flight with all major Airlines,
• سفر با همه خطوط هوایی معتبر
• We Guarantee the best deals for Iranians .• ما بهترین ها را برای شما ضمانت می کنیم
• Special tours around the world
• تورهایاستثناییبهسراسرجهان
• Travel Insurance.
•بیمهمسافرت
___________________________________________

Westmount
Impeccable and elegant detached house. 5 bedrooms, 3 full bathrooms, 1 powder room. 1 garage. Bathed in sunshine due to the
corner location and abundant fenestration. Modern and functional
kitchen. Spacious renovated basement with separate exit door,
perfect for teenagers or professionals. Many improvements.
Located close to everything
1 495 000 $

Caspian Travel
4684 Boul.des Sources, bureau 001B

Tel:514-421-0111
Fax:514-421-0112

نرگس
514-708-4722

C 514.994.7653

narges.caspiantravel
@videotron.ca

|

info@caspiantravel.com

___________________________________________

______________________
Ms Jahan Ghaderi Real Estate Broker | Remax Du Cartier inc.
1257 blvd. Laird Mount-Royal QC H3P 2S9
O 514.731.7575, ext. 3208

F 514.731.8998

 قبــل از
هرگونهسفر
با ما متاس
!بگیرید

6807, boul. De Lorimier
Montréal, Qc H2G 2P8

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

Montreal, QC

%
0
Financing
وام با نرخ بهره

for certain
cars only

آزیتا
514-814-7700
azita.caspiantravel
@videotron.ca

2
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ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

 برای زندگی بهتر،طرحی برتر

:• قیمت شروع
 دالر۳۴۳۰۰۰ از
) مالیات+(

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

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

Drummond وDe la Montagne بین

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

برای کسب اطالعات
:بیشتر با ما متاس بگیرید

Model Unit
H3G 2T3

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

3
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Ile perrot Toyota

رامین عباسى

نامى آشنا و مورد اطمینان :در خدمت جامعه ایرانى

• قبل از امضاى قرارداد هر نوع اتومبیل TOYOTA
با من متاس بگیرید
• قیمت هاى استثنائى براى صاحبان تاكسی
• براى دریافت بهترین نرخ بهره و قیمت با من متاس بگیرید

2100 Blv. Du traversier
pincourt QC J7V 0K8

توجه :اینک >> هر شنبه

از ساعت  10صبح تا  4بعدازظهر
در خدمت شما

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

4
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جمهوری اسالمی...

پروست
ا
ت
آ
ق
ا:
پروژه
س
ی
ا
س
ی!

اعالم عمومی جـــراحی؛

شهباز خنعی

جهان...

@Shahbaznakhai8
gmail.com

آغاز پروژه تعیین جانشین آیتاهلل خامنهای؟

اگرچــه اعالم عمومــی جراحی
آیتالله خامنــهای در ابتدای امر
اطالع رسانی پیرامون اقدامدرمانی
برای شخص اول نظام را به اذهان
متبادر میکنــد ،اما در اصل یک
پروژه سیاسی است.
علنی کردن عملی که لزومی در
آن نبوده است و چه بسا نمونههای
مشــابهی نیز در گذشته داشته
اســت ،گویای تصمیم خامنهای
برای انتقال پیامهای ویژهای است.
بــر اســاس خاطرات هاشــمی
رفســنجانی رئیس تشــخیص
مصلحت نظام ،خامنهای حداقل
یک بار تن به جراحی داده و کیسه
صفرایش را خارج ساختهاند.
رمزگشــایی از پیامهای یاد شده
آسان نیســت .اما ژرف کاوی نوع
اطالع رسانی ،چینش عکسها و
ســخنان کوتاه او آشکار میسازد
اهــداف کوتاه مدت و میان مدتی

برای این کار در نظر گرفته شــده
است .گذشت زمان نشان میدهد
که نتایج فضا سازی رسانهای حول
عمل پروستات آیتالله خامنهای
چه خواهد بود.
در وهله نخست میتواندریافت که
بهبود تصویر منفیدر افکار عمومی
و تحریک احساسات برای نمایش
محبوبیت مد نظر بوده است .این
بار بر خالف تصاویر اقتدار گرایانه
از آیتالله خامنهای که او را استوار
در جلسات عمومی نشان میدهد،
پیرمردی ضعیف بر بستر بیماری
به نمایش گذاشته میشود.
این بار چهرهای نمایان نیست که
در جلسات رسمی و عکسهایی
که از آن به نمایش گذاشته میشود
بر فاصله گذاری معنا دار بین او و
دیگر صاحــب منصبان حکومت
تاکید و اصرار میشود .خامنهای که
تا کنون در معرض افکار عمومی به

نمایش گذاشته شده است چهرهای
محکم و با اقتدار است وضعف در او
وجود ندارد.
اما اینک تصویری مشاهده میشود
که مشابه انسانهای عادی مریض
میشــود و ممکن است مرگ به
سراغ او بیاید؛ اگرچه عمل جراحی
عادی برای مردان پا به سن گذاشته
را تجربه میکند ،اما به دعای خیر
مردم نیاز دارد.
خــود او این نیــاز را علنا به زبان
میآورد تا مدافعان و نیروهای زیر
دستش به جریانسازی در جامعه
برای برخورد عاطفی و شــفقت
جویانه از وی بپردازند.
اگرچــه آیتاللــه خامنــهای و
رســانههای رســمی حکومــت
میکوشــند بازیابــی صحــت و
سالمتی او را تبلیغ کنند و تدوام
رهبری قدرتمند وی را به جامعه
مخابره ســازند ،امــا «ناپایداری»
پسامد اجتناب ناپذیر این رویداد
اســت .تصویر خامنــهای بر روی
تخت بیمارســتان بیش از پیش
مــرگ محتمل وی را برجســته
میسازد و تصاویر آیتالله خمینی
در پایــان عمر در بیمارســتان را
تداعیمیبخشد.
به نظر میرسد ناپایداری یاد شده
هسته مرکزی فضا سازی رسانهای
و احساســی بــرای درمانی رهبر
{>> ادامه در صفحه}15 :

کلنیک پزشکی ابن سینا
روزهای جمعه :از ساعت 9تا 12صبح
مراجعین و بیماران عزیز را می پذیرد.

تو جــه:
نشانی
جدید

_______________________________

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

بدون
قــرار
قبلی

4084 Boul. St-Laurent
Tel.: 514-849-7373 | Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent, Buss 55

خاســتند .انفعال آقای اوباما در
حمایــت ازاین جنبش ها موجب
شد که تقریبا همه  -به استثنای
تونس  -به بیراهه و کجراهه های
ناآرامــی ،جنگ داخلــی ،حضور
نیروهای بیگانه و کودتای نظامی
افتادند.
اوج فاجعه ،یک ســال و نیم پس
از دریافت جایزه نوبل ،درســوریه
رخ داد .مردمــی کــه از  4دهه
استبداد خاندان اسد به جان آمده
بودند ،برای مطالبه حقوق پایمال
به شهادت کارنامه  6سال
شده خود ،به خیابان ها آمدند
گذشته ،راهبرد تغییر ناپذیر و به تظاهرات مســالمت آمیز
اوباما بی عملی و انفعال پرداختند.
در بهار و تابستان سال ،2011
بوده است!
که هنوز جنگداخلی آغاز نشده
سلـــفی و
نابخردانــه و جنــگ طلبانه دون و سروکله گروه های َ
کیشوت وار جرج دبلیو بوش ،این جهادی پیدا نشده بود ،آقای اوباما
جایزه را به باراک اوباما اعطاء کرد .همه زمان الزم را دراختیار داشت
اگر کمیته صلح نوبل شتاب نمی تا با حمایت دیپلوماتیک از مردم
کرد و تصمیم خود را دوســال به بپاخاسته سوریه ،زمینه به پیروزی
تأخیر می انداخت تــا بر مبنای رسیدن و استقرار حکومتی ناشی
کارنامه عملی و ملموس آقای اوباما از اراده آنان را فراهم کند.
داوری کند ،به احتمال بسیار قوی افسوس که آقای اوباما این فرصت
این جایزه نصیب او نمی شد.
گرانبها را در انتظار دریافت پاسخ
زیــرا در این دوســال رویدادهای نامه ای که به سیدعلی خامنه ای
بســیاری رخ داد کــه نمره هایی نوشته بود از دست داد و با تعلل و
منفی در کارنامه آقای اوباما ثبت کوتاهی هــای بعدی نیز کار را به
کرد.
جایی رســاند که تاکنون نه تنها
یک سال و اندی بعد ،شورش های فقط شمار کشته شدگان جنگ
موسوم به «بهار عرب» شمال افریقا داخلی سوریه به حدود  200هزار
و خاورمیانه عربی را دربرگرفت و تن رسیده و نیمی از جمعیت آن
مردم ســتمدیده و به ستوه آمده درداخل و خارج کشور آواره و بی
از خودکامگی ها در تونس ،لیبی ،خانمان شــده اند ،بلکه آتش آن
مصر ،یمــن ،بحرین و ...با امید به به نقاط دیگر منطقه مانند عراق
حمایت ضمنی رییس جمهوری و لبنان نیز ســرایت نمــوده و تا
کهنیمهسیاهپوستوافریقایی تبار
{>> ادامه در صفحه}14 :
بود ،برعلیه اســتبداد و فساد بپا

ِ
راهبرد بیعملیوانفعال!
 12شهریور :هنگامی که در پاییز
ســال  ،2009اکثریــت اعضای
کمیته نروژی صلح نوبلدر اقدامی
نسنجیده و شتاب زده جایزه آن
را به باراک اوباما اعطاء کردند ،بی
گمان حتی تصور نمی کردند که
پنج سال بعددرنتیجه عملکرد  -یا
درواقع بی عملی  -این برنده جایزه
صلح نوبل دنیا به مراتب آشفته و
پرآشوب تر از پیش خواهد بود.
کمیته اعطــای جایزه صلح نوبل
دلیل انتخاب خود را «تالش فوق
العاده برای تقویتدیپلوماسی بین
المللی و ترغیب به همکاری بین
مردم» توســط باراک اوباما ذکر
کرده بود .درحالی که ،از مستقر
شــدن اوباما در کاخ سفید بیش
از  8-9مــاه نمی گذشــت و این
زمان کوتاه برای آن که کمیته به
نتیجه ای چنان قاطع برسد ،کافی
نبود.
درواقع ،می توان گفت که کمیته
صلح نوبــل غیــر از تأثیرپذیری
غیرقابل انکار از حرف های جوان
بلندباال و خــوش قامتی که هم
حرف های زیبا می زد و هم زیبا
حــرف می زد ،بیشــتر به خاطر
سرخوردگی و نفی سیاست های

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
...

آیا جهان در مبارزه با بیماری
ابوال شکست می خورد؟!

«غارتگری را در حد کمال!»

«افشای فسادها دستکردن
در النه زنبور است!»
یک کارشــناس اقتصادی گفت:
دولت فاسد گذشته غارتگری را در
حد کمال انجــام داد ،اما به دلیل
برخی مالحظات امیدی به برخورد
جدی دولت با مفسدین و پرونده
واگذاریها نیســت ،زیرا آنها به
خوبی بر این امر واقف هستند که
این مسئله دســت کردن در النه
زنبور اســت و بــرای آنها تبعات
سیاسی به همراه دارد.

تامین منافع خود هستند.
راغفــر با بیــان ایــن مطلب که
سیاســتگذاران نباید ســهام دار،
عضو هیات مدیره و فعال اقتصادی
باشــند ،افزود :در کشورهایی که
حقوق مردم یک مسئله جدی است
چنانچه جرمی اتفاق بیفتد صرف
نظر از اینکه مدعی خصوصی وجود
داشته باشد یا نه دولت برای حفظ
منافع عمومی ورود پیدا میکند.

حسین راغفر ،کارشناس اقتصادی
در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با بیان
این مطلب که به گفته وزیر اقتصاد
و دارایی تنها  ۳درصد واگذاریهای
دولت گذشته طبق قوانین اصل ۴۴
بوده است ،گفت :البته واگذاریها
تنها در دولت گذشــته نبوده که
مشکلداشته استدر همهدولتها
این مسئله بوده اســت ،اما دولت
گذشته بیشترین غارتگری راداشته
است.

دولت به فساد ورود جدی نکرده و
خنواهد کرد

سرمایهداری خویشاوندی یکی از
ویژگیهای اقتصاد ایران

وی یکــی از ویژگیهــای اقتصاد
کشور را سرمایهداری خویشاوندی
دانســت و افزود:بســیاری از این
واگذاریها به آشنایان و نازلتر از
قیمت واقعی صورت گرفته است
که این امــر یکــی از مولفههای
سرمایهداری خویشاوندی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد:
فرآیندی که بهدلیل ضعف نظارتی
قانــون منجر به ثروتمند شــدن
یک شبه قوم و خویش مسئولین
میشود.
راغفــر با انتقاد بــه نحوه عملکرد
دســتگاههای قضایــی و نظارتی،
گفت :این دســتگاهها آنگونه که
انتظار مــی رود وظایف خود را به
خوبی انجام نمیدهند و در برخی
موارد حتی زمانی که مسائل روشن
میشود هم اقدام عاجلی نمیکنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد:
مدعــی العمومی بــرای اموال به
تاراج رفته مردم وجــود ندارد هر
چند انتظــار میرفت که دولت به
غارتگریهای دولــت نهم و دهم
رسیدگی کند.
راغفــر افزود :متاســفانه برخی از
مســئولین دولت یازدهــم هم تا
حدودی دستشان در تجارت است
و تعارض منافع بیــن افرادی که
خود همزمان سیاستگذار و فعال
اقتصادی هستند وجود دارد که این
مانع برخی پیگیری ها می شود.
جای خالی منافع مردم در
سیاستگذاریهایدولت

این کارشــناس اقتصادی با اشاره
به تضاد منافع شخصی و عمومی
سیاســتگذاران ،تصریــح کرد :در
برخی مواقع شاهدیم که برخی از
مسووالن تالش می کنند مقررات را
با منافع خود و تسهیل فعالیتهای
اقتصادیشان در آینده تنظیم کنند
و در این میان حقوق مردم جدی
گرفتــه نمیشــود همچنین ،در
موضع سیاســت گذاری به دنبال

وی بــا تاکید بر اینکــه دولت به
فساد ورود جدی نکرده و نخواهد
کرد ،ادامه داد :متاســفانه بسیاری
از اعضای دولت کنونی مستقیم و
غیرمستقیم شرکت دار و یا بنگاه دار
هســتند و خیلی نمیتوان از این
دولت انتظار ورود به درگیریهای
اقتصادیداشت.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر
اینکه این اقدام برای دولت تبعات
سیاســی دارد ،تصریح کرد :آنچه
مسلم است مبارزه با فساد نیاز به
اراده جدی و افرادی دارد که منافع
خودشان درگیر نباشد و به منافع
خود گوشه چشــم نداشته باشند
لذا امیدی به برخی اعضای کابینه
دولت یازدهم بــرای مبارزه جدی
با فساد در وزارتخانه متبوعشان و
بخشهای تحت مدیریتشان نیست.
راغفــر با بیــان ایــن مطلب که
مســئولین دولت یازدهــم بر این
امر واقف هستند که مسئله فساد
دســت کردن در النه زنبور است،
افزود :ورود بــه این امر برای آنها
میتواند عواقب داشته باشد ،نگران
واکنشهای رقبا هستند که ممکن
است پروندههایی برایشاندربیاورند
و یا پروندههایی بسازند.
این کارشــناس ارشد اقتصادی در
خصوص انتشــار اسامی مفسدین
گفت :بعیــد میدانم دولت چنین
کاری بکنــد ،طبیعتا فســادها به
دست یک نفر صورت نگرفته است
اینها شبکهای هستند کهدردرون
قدرت حضــور دارند و یا به قدرت
متصلند و بــه بهانه های مختلف
مورد حمایت قرار میگیرند.
راغفر ادامــه داد :مورد تعرض قرار
گرفتــن منافع مــردم در بانکها
آشکار است ،اما به بهانههای واهی
هم در دولت گذشته و هم کنونی
از انتشار اسامی این افراد خودداری
شده است.
وی مصلحــت نظام را در انتشــار
اسامی مفسدین اقتصادیدانست و
افزود :برای حفظ آبروی نظام باید
برخورد جدی با این افراد شــود و
سالمت نظام به جامعه ثابت شود.
•

بهترین نرخ روز

Tel.:514-844-4492

 ۴سپتامبر ۲۰۱۴
جوآن لیو ،رییس سازمان پزشکان
بدون مــرز ،میگوید که دنیا در
مبارزه با ابوال در آستانه شکست
خوردن است و رهبران کشورها
هنوزنتوانستهاندراهیبرایمقابله
با این بیماری فراگیر پیدا کنند.
به گزارش رادیو فــردا ،وی این
اظهارات را روز چهارشــنبه ۱۲
شهریور در نشست ویژه سازمان
ملل متحد و ســازمان بهداشت
جهانی در ژوهانسبورگ ،پایتخت
آفریقای جنوبــی ،برای مقابله با
گسترش افسار گسیخته بیماری
ابوال بیان کرد.
این بیماری بخشهای وسیعی از
آفریقا را در بر گرفته و به برخی
کشورهایدیگردر خارج از آفریقا
هم رسیدهاست.
رییس سازمان پزشکان بدون مرز
گفت شمار مبتالیان به ویروس
ابوال در غرب آفریقا رو به افزایش
است و این بیماری کماکان قربانی
میگیرد.
وی گفت خطر بروز شــورش و

ناآرامی منطقه را تهدید میکند،
مراکز نگهداری از بیماران مبتال
به ویــروس ابوال دیگر ظرفیت
ندارند ،تعداد زیادی از نیروهای
امدادی که در خط مقدم مبارزه
با ابوال هســتند ،جانشان را از
دست دادهاند.

خانم لیو افزود :تعداد زیادی هم
از تــرس جانشــان گریختهاند
و بیمــاران را به حــال خود رها

کردهانــد .نظام درمانــی در آن
مناطق کامال از هم پاشیده شده
است.
به گزارش وبســایت ســازمان
پزشکان بدون مرز ،جوان لیو به
وضع فالکتبار مراکــز درمانی
اشــاره کرد و گفت این مراکز به
مکانهایی بــرای مرگ بیماران
تبدیل شدهاند چون امکان مقابله
با این بیماری را ندارند.
وی گفت شــمار بیماران آنقدر
زیاد شده است که امکان معاینه
همه آنها نیست.
بر اســاس اظهــارات خانم لیو،
جسدهای آلوده به ویروس ابوال
در سطح خیابانهای سیرالئون
در حال پوسیده شدن هستند و
کسی نیست آنها را جمعآوری
کند.
رییس ســازمان پزشکان بدون
مرز گفت :هفته گذشته سازمان
بهداشت جهانی اعالم کرد که در
عرض سه ماه بیش از  ۲۰هزار نفر
در لیبریا ،سیرالئون و گینه به این
بیماری آلوده شدهاند.
وی هشدار داد که این بیماری در
پایتخت لیبریا به سرعت در حال
گسترش است.
دکتر لیو از واکنش کند کشورها
به گزارشهای سازمان پزشکان
بدون مرز در چند ماه گذشــته
انتقاد کرد و گفت شش ماه است
که این بیماری قربانی میگیرد
اما تنها در روز هشتم اوت بود که
اعالم شد وضعیت اضطراری است
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و این بیماری به همه کشــورها
مربوط میشود.
وی همچنیــن از اعمال برخی
قوانین مربوط بــه این بیماری
انتقاد کــرد و آنها را غیر مفید
دانست.
مجازات کردن کســانی که این
بیماری را به مراکز ذیربط گزارش
نمیکننــد و قرنطینــه کردن
اجباری افــراد از جمله قوانینی
هستند که به گفته خانم لیو باعث
شدهاند مردم با مقامات همکاری
نکنند.
رییس سازمان پزشکان بدون مرز
خواستار اقدامات فوری و مبارزه
بیامان با ابوال شــد و برای مهار
این ویروس ،موارد زیر را پیشنهاد
کرد:
افزایش مراکزدرمانی ،بهره گیری
از آزمایشــگاههای ســیار برای
شناسایی ســریع افراد مبتال به
ویروس ابوال ،راه اندازی خط هوایی
ویژه به غرب آفریقا برای جابجایی
افراد و لوازم مورد نیاز ،و تشکیل
شــبکهای از بیمارســتانهای
صحرایی در منطقه برای درمان
پرسنل واحدهای درمانی که به
این ویروس آلوده میشوند.
رییس سازمان پزشکان بدون مرز
در پایــان با بیان اینکه نمیتوان
کشورهای آلوده به ویروس ابوال را
از ســایر کشورها جدا کرد و این
بیماری درنهایت دامنگیر همه
خواهد شد ،از سازمان ملل متحد
خواست به مسولیت تاریخیاش
عمل کنــد و این بیماری را قبل
در همان
از اینکه همهگیر شود ،
آفریقا شکستدهد.

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 ّ
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پیراشکی

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 نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگــر
دیدگاه های پیوند نیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و
نشانی و نوشتارهای توهین آمیز
معذور است.
نقل نوشته ها  -با ذکر ماخذ -
آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

■ توضیــح مهم:

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

اسپشیال روزانه ما:

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

•

_________
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)

www.aliasgharmassoumi.net
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شعـروترانه...

www.paivand.ca

حسین باقرزاده

با یاد جانباخته گان دهه 60
ایرج جنتی عطایی
ياور از ره رسيده با من از ايران بگو
از فالت غوطه ور در خون بسياران بگو
باد شبگرد سخن چين پشت گوش پرده هاست
تا جهان آگه شود بی پرده از ياران بگو
شب سياهی ميزند بر خانه های سوگوار
از چراغ روشن اشک سيه پوشان بگو
پرسه ياس است در آوای اين پتيارگان
از زمين از زندگی از عشق از ايمان بگو
سوختم آتش گرفتم از رفيق و نارفيق
آشنا،ياران هم پيمان بگو
از غريب و
ِ
ضجه ی نام آوران زخمی به خاموشی نزد
از خروش نعره انبوه گمنامان بگو
قصه های قهرمانان قهر ويرانگر نداشت
از غم و خشم جهانساز تهی دستان بگو
با زمستانی که ميتازد به قتل عام باغ
از گل خشمی که ميرويد در اين گلدان بگو
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پدیــده داعش یــا «دولت
اســامی» سیاســتگذاران
غربی را ســخت به بازنگری
سیاستهای خود در خاور
میانه واداشــته است .از این
پدیــده در آغاز تحت عنوان یک گروه
تروریســتی اســامگرا یاد میشد و
ســازمانهای امنیتی غــرب آن را در
ردیــف گروههــای مشــابه دیگر که
در ســرزمینهای مســلمان نشین از
پاکســتان و فیلیپین و عراق و سوریه
گرفته تا سومالی و نیجریه در یکی دو
دهه اخیر مانند قارچ روییدهاند فهرست
میکردنــد و خطــر آنهــا را عموما
«محلی»میپنداشتند.
خطرناکترین این گروهها القاعده بود
که یک شبکه تروریستی جهانی ایجاد
کرد و در دو دهه گذشــته به عملیات
ترور یســتی مرگباری در کشورهای
غربــی  -و یا به هدفهــای غربی در
کشــورهای دیگر  -دست زد .عملیات
القاعده زمینــه حمله غرب به رهبری
آمریکا به افغانستان  -و بهانه حمله به
عــراق  -را فراهم آورد و به دگرگونگی
بزرگی در نقشه سیاســی خاورمیانه
منجر شد .تمرکز غرب بر از بین بردن
شــبکه القاعده که با کشتن اسامه بن
الدن به اوج خود رسید ،همراه با تدابیر
امنیتی وسیع ،به ایجاد نوعی احساس
«امنیت» از گروههای تروریســتی در
غرب منجر گردید .القاعده تضعیف یا
محدود شده بود ،غرب تدابیر امنیتی
شــدیدی را به کار گرفته بود و اکنون
خطر تروریستهای رنگارنگ اسالمگرا
به «مناطق محلی» و «ورای مرزهای
اروپــا و آمریکای شــمالی» محدود
میشد.
با حمله ناگهانی نیروهای داعش
به موصل و سقوط سریع و بدون
مقاومــت این شــهر ،همه این
محاسبات به هم ریخت.

اکنون جهــان نه با یک
سازمان تروریستی و
بلکه با یک «دولت»
تازه تأسیس روبرو
شده بود که قلمرو
حکومت خــود در
موصل را درروزهــا و هفتههای
بعد با حمله به شــهرها و دهات و
قصبههای دیگری به سرعت گسترش
داد .این پیروزیها همچنین به داعش
امکان داد که غنایم جنگی بســیاری،
از میلیاردها پول نقد بانکها گرفته تا
سالحهای مدرن و سنگین زرادخانهها،
را به چنــگ آورد و تــوان و امکانات
خود را برای گســترش قلمرو «دولت
اســامی»اش بــه اضعاف بــاال ببرد.
پیروزیهای برق آســا و پیاپی داعش
نه فقط عراق و سوریه (میدان فعالیت
داعش) و کشــورهای همسایه را دچار
وحشــت کرد و بلکه زنگهای خطر
جدیــدی را در غرب به صدا در آورد و
سیاستگذاران این کشورها را واداشت
تا مفروضات و ارزیابیهای خود در باره
این گروه و وضعیت سیاسی کشورهای
منطقه خاورمیانه را مورد بازبینی قرار
دهد.
آن چه که برای غرب بیش از هر مسئله
دیگری حساســیت ایجــاد کرد ،تنها
این نبود که یک ســازمان تروریستی
موفق شده در منطقهای از خاور میانه
حکومتی ایجاد کند و با خشونت تمام
به جان مردمانی بیفتد که روایت خشن
بنیادگرانه داعش از اســام ســنی را
نمیپسندند و اندیشه یا آیین دیگری
دارند .این نگرانی نیز که داعش چشم
طمع به منابع نفتی خاورمیانه دوخته
و بر آن است که کنترل بسیاری از این
منابع را در دست بگیرد و از این راه نه
فقط درآمد سرشــار مادی هنگفتی را
نصیب خود کند و بلکه شریان حیاتی
انــرژی و
اقتصــا د
جهــا ن
صنعتی را

به خطر اندازد برای غرب
زنگ خطــر بزرگی را به
صــدا در آورد .عالوه بر
اینها ،کشف این واقعیت
که هــزاران شــهروند
اروپایی و شمال آمریکا
به صفــوف پیکارگران
داعش جلب شده و در آن با خشونت
وصف ناپذیری به کشــتار وحشــیانه
نظامیان و غیر نظامیان ،و از جمله اتباع
غربی مشــغولند و از علنی کردن این
جنایات و پخش تصاویر وحشتناک آن
در اینترنت نیز ابایی ندارند کشورهای
غربی را سخت به وحشت انداخت.
این وحشــت به خصوص با توجه به
بریدن ســر دو خبرنگار آمریکایی در
فاصله یک هفته در برابر دوربین ویدئو،
آن هم به دســت فردی کــه به زبان
انگلیســی با لهجه بریتانیایی سخن
میگفت شــکل ملموس و عینی پیدا
کرد با این ســؤال که این اتباع غربی
پس از بازگشــت به کشور خود به چه
کشتارها و جنایتها کهدست نخواهند

زد.
اکنون در خاورمیانه و برای کشورهای
این منطقه،داعش به عنوان بزرگترین
خطــری مطــرح شــده که پــس از
جنگهــای جهانــی اول و دوم ثبات
و جغرافیای سیاسی این منطقه را به
هم ریخته اســت .جنایات هولناک و
گســتردهای که داعش در عمر کوتاه
خود علیه اقلیتهای غیر سنی و همه
کســانی که راه و روش آن را نپسندند
مرتکب شــده خصومتها فرقهای در
این منطقه را تشــدید کرده و میرود
که تمامی خاورمیانه را به درگیریهای
مذهبیبکشاند.
{>> ادامه در صفحه}13 :

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

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

فتوشاپ
Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

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

و بسیاری دیگر

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

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

_________________________

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

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

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

Tel.: (514) 697-0225

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

514 979 4551

Montreal:
514 979 4551
Toronto:
647 694 2917
Vancouver:
604 210 3483
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دکترلوئیزداداشزاده :داروساز

www.paivand.ca

کلیسای

فارسیزبان
مونتریال

کشیش
رضا بناساز

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

 یکشنبه ها

عصر

6 :30

شنبــه ها :

9

4

یکشنبه ها:

10

1 : 30

تو جــه:
نشانی جدید

از  2بعدازظهر

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

نشانیکلیسا:

 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

Grace Ministry
1345 Rue Lapointe
 QC H4L 1K4وSaint-Laurent

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
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با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

نشانیجدید:

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 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

کانـــــادا...
دولت می خواهد چگونه از پیوستن
کانادایی ها به گروه های تندرو جلوگیری کند
ایرانتو :دولت کانــادا قصد دارد
به منظور جلوگیــری از خروج
دارندگان پاسپورت کانادا از کشور
به منظور پیوستن به گروههای
تندرو و نبرددر جنگهای خارجی
قدمهای جدیدی را بردارد .دولت
نه تنها از هویت یکصد و ســی
نفر از کسانی که در خارج بوده
و در فعالیتهای مرتبط با
تروریسم مشارکت داشته
اند آگاهی دارد ،بلکه هشتاد
نفــر از "مســافران تندرویی"
کــه به کانادا بازگشــته اند را هم
شناسایی نموده است.
لزوم برنامه دولــت از ماجراهای
پیرامــون دو کانادایــی ،دو برادر
اهل کلگری ،که تصور می شــود
در صفوف گروه "دولت اسالمی"
جنگیده اند آشکار می شود.
این دو بــرادر ،کولین و گریگوری
گــوردون ،نه تنها برای شــرکت
در جبهه گروههای اســامی به
خاورمیانه رفتــه اند ،بلکه محل
اقامت مشــترکی با سه کانادایی
جنگجویی کهدر نبردهای یکساله
گذشته کشته شده اند ،داشته اند.
این ســه نفر عبارتنــد از دامیان
کلرمونت (در ژانویه گذشــته در
سوریه کشته شد) سلمان اشرفی
(در نوامبر گذشته در یک عملیات
انتحاری جان خود را از دست داد)
و فرح محمد شیردن (اوایل این ماه
در عراق به قتل رسید).
هر ســه آنها از کلگری می آیند.
اما این گروه پنج نفره تنها بخش
کوچکــی از گروه یکصد وســی

نفری مذکور را تشــکیل می
دهد .کســانی کــه اکنون
در گروههایــی مانند "دولت
اسالمی"" ،جبهه النصره" سوریه
و "الشباب" سومالی فعالیت می
کنند.
دولت کانادا اکنون برنامه ای برای
"دخالت زودهنگام هدفمند" را در
نظــر دارد تا پیش از آنکه جوانان
به سوی تندروها تمایل پیدا کرده
و به جهــادی ها بپیوندند ،آنان را
هدایت کند.
همانطوری که که آژانس "امنیت
عمومی کانادا" در گزارشــش ،که
جمعه  5ســپتامبر منتشر شد،
آورده اســت "این پدیده که افراد
کشــور محل اقامت خود را ترک
کرده تــا در جنگهــای خارجی
مشارکت کنند خاص کانادا نیست.
با اینحال ،تهدیدی که این مسافران
تندرو هم نسبت به موطن خود و
هم نسبت به دیگر کشورها ایجاد
می کنند جدی بوده و نیازست تا
با آن مقابله شود".
نگرانی ها تنها ناشــی از این امر

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)
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labor day

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

Tel.: (514) 932-2953

نیســت که تندروهایی که متولد
این کشورند در جنایاتی که توسط
گروههایی مانند "دولت اسالمی"
انجام می گیرد سهیمند .مشکل
جدی تر اینجاست که آنها روزی
باز خواهند گشــت و احتماال در
خاک کانــادا به فعالیتهایی که به
نحوی با عملیات تروریستی مرتبط
است دســت خواهند زد .البته در
گزارش فوق تاکید شــده اســت
که همه "مســافران تندرو" پس
از بازگشــت به کانادا به تهدیدی
امنیتی مبدل نخواهند شد اما آنها
هم ممکن است به رادیکالیزه شدن
دیگران کمک کنند.
بنابر این گزارش جوانانی که هنوز
از مرز اعمال خشــونت نگذشته
انــد یکی از اهــداف برنامه دولت
خواهند بود" .با استفاده از کمک
افراد معتمد محلی ودیگر منابعدر
دسترس برای مشاوره و راهنمایی،
تالش خواهد شــد کــه از تاثیر
ایدئولوژیهای تندرو و خشونت گرا
بر این افراد کاسته شود".

روز کارگر ابداع کاناداییها بود؟

با  65سال سابقه کمک به مهاجرین
>> خــدمات ما شامل:
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روز کارگــر برای هر کــدام از ما
معنای متفاوتیدارد .برای خیلیها
به معنای یک روز خالص شدن از
کار است .برای خیلیها  -بخصوص
بچهها  -به معنای پایان غیررسمی
تابستان و آغاز پاییز و فصل مدارس
اســت .برای جوانترها به معنای
خالصی از خانه اســت و رفتن به
دل طبیعــت و کمپینــگ .گروه
زیادی از خانوادههــا هم آخرین
سفر تابستانیشان را در تعطیالت
منتهی به روز کارگر انجام میدهند.
شما جزء کدامدسته هستید؟
اولین دوشــنبه هر ســپتامبر در
تقویمهای کانادا و آمریکا روز کارگر

است و تعطیل رسمی .قبال در این
روز کارگران این فرصت را به دست
میآوردند تا برای شــرایط بهتر و
حقوق باالتر تظاهرات کنند.
حاال زمانه عوض شده و روز کارگر
کارکردی جدیــد پیدا کرده :آخر
هفته را تبدیل به Long weekend
میکند!
تاریخچه

مراسم روز کارگر در کانادا از دهه
 ۱۸۸۰میالدی در اولین دوشنبه
سپتامبر برگزار میشده .ریشههای
روز کارگــر در کانــادا به ســال
 ۱۸۷۲میرسد که سوم سپتامبر
در حمایت از رهبران بازداشــتی
اعتصــاب اتحادیــه چاپخانههای
تورنتو تظاهراتی بزرگ برگزار شد.

•

در آن زمان اتحادیههای کارگری
هنوز غیرقانونی بودند.
مراسم روز کارگردر طول سالهای
بعــد در بهار برگزار شــد و بعد از
 ۱۸۹۴آن را به پاییز منتقل کردند.
جالب اینجاست که روز کارگر در
ایاالت متحده با تقلیــد از کانادا
در ســپتامبر برگزار میشــود و
اتحادیههای کارگری کانادایی به
این موضوع افتخار میکنند.
در تمام این سالها در روز کارگر
در کانــادا ،کارگــران یا دســت
بــه راهپیمایــی میزدنــد یا در
پیکنیکهایی کــه اتحادیههای
کارگری ترتیب داده بودند شرکت
میکردند .راهپیماییها هم اصوال
یا اعتراضی بود یــا تبلیغ حقوق
کارگران.
روز کارگــر را نباید با روز جهانی
کارگــر  MAY DAYاشــتباه
گرفت که یادگار شورش کارگران
آمریکائی در اول مــاه مه ۱۸۸۶
در شــیکاگو است که هر سال در
بسیاری از کشورهای جهان جشن
گرفته میشود.
_________
عکــس :تظاهــرات روز کارگر در
تورنتو در سال ۱۹۰۰
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کانـــــادا...

موسسهحسابداریومالیاتاکسالن

کاهشرتبهکانادادرجدولرقابتجهانی

"فوروم اقتصاد جهانی" می گوید با
عقب ماندن کانادا از قافله نوآوری
جهانی رتبه این کشور در جدول
رقابت مندی اقتصــادی کاهش
یافته است.
این بنیاد کانادا را در رتبه
پانزدهم جدول ســالیانه
"شــاخص رقابت مندی"
خود قــرار داد ،یعنی یک
رتبــه پایین تر از ســال
گذشته .جدولی که شامل
 144کشور می باشد.
این پایین ترین رتبه کانادا
از ســال  2006به این سو
می باشــد .سوئیس امسال
هم رتبه نخست را در این جدول
از آن خود کرد و رتبه های بعدی
همچون ســال گذشــته نصیب
سنگاپور و ایاالت متحده شد.
رتبــه پانزدهم کانــادا حکایت از
مقام میانــی این کشــور مابین
کشورهای توسعه یافته دارد ،باالتر
از کشورهایی مانند فرانسه ،استرالیا
و نیوزیلند ،و پایین تر از چند کشور
کوچکتر مانند سنگاپور یادانمارک.
اخیرا و در ســال  2009کانادا به
رتبه نهم دســت یافته بود .در آن

در روزهای اخیــر بحث در مورد
هکشــدن سیســتم پرداخت
هومدیپــو در رســانههای کانادا
مطرح شــده و ظاهرا قضیه کامال
جدی است .ماجرا برای اولین بار
در یک وبسایت که موارد نقض
امنیت سایبری را بررسی میکند
مطرح شد و بالفاصله معلوم شد
که صحت دارد.
این نقــض امنیتی باعث لو رفتن
اطالعات میلیونها خریدار شده
و در نوع خودش بســیار گسترده

• سرویس حرفه ای
•  % 100محرمانه

اقتصاد جهانــی" می گوید
سال در حالیکه بسیاری
ترین
پایین
"کانادا از بنیانهای محکمی
از کشورهای توسعه یافته
رتبـه
برای پیشــبرد قدرت رقابت
درگیر پیامدهای بحران
ازسال
خود برخوردار است :نهادهای
مالی جهانی بودند ،کانادا
بخاطر ثبات سیستم مالی  2006قدرتمنــد ،حاکمیت قانون،
نظام بهداشــتی و سیستم
آموزشی مستحکم ،اقتصادی
با ثبــات و بــازار مالی قابل
اعتمــاد .اما زمینــه هایی
کــه کانــادا در آن گرفتاری
دارد کمی پیچیــده تراند".
او اشــاره می کند که رتبه
جهانی کانادا در زمینه هزینه
بخش خصوصی در توســعه
و تحقیق بیســت هفتم ،در
و سالمت نسبی اقتصادی توانست ابتیاع تکنولوژی پیشرفته توسط
قدرت رقابتش را تقویت کند .اما از دولت چهل و هشتم و در همکاری
آن پس با بهبود اوضاع اقتصادی در دانشــگاه و صنایع در توســعه و
دیگر کشورها ،رتبه کانادا به تدریج تحقیق نوزدهم می باشد.
به قــول دانیل موســیکا ،همکار
کاهش یافته است.
کاهــش تدریجی قــدرت رقابت کانادایی "فوروم اقتصاد جهانی"،
اقتصادی کانادا البته نشانه هایی از "ما نتوانسته ایم تمام امکانات خود
نگرانی های جدی تر هم در بردارد :را برای تقویت قــدرت رقابتمان
کمبود سرمایه گذاری در نوآوری بســیج کنیم .آنچه داریم شــاید
و تکنولوژی که بر رشد بهره وری اکنون بســنده باشد اما به عنوان
تاثیر منفی گذاشته است.
یک کشور کوچک صادر کننده ما
جنیفر بالنک مدیــر کل "فوروم باید بهتر از این شویم"( .ایرانتو)
•

آیا کردیتکارت شما هم در
«هومدیپو» هک شده است؟!

گزارش شده است .مشتریانی که
ت کارت
ت کارت و دبی 
از کردیــ 
خود در بیش از دو هزار فروشگاه
در آمریکا و کانادا استفاده کردند
قربانی این وضعیت هستند.
روزنامه انگلیســی گاردین نوشته
که هکشــدن هومدیپو یکی از
بزرگترین ماجراهــای لو رفتن
اطالعات در دنیاست.
هومدیپو اعالم نکــرده که دقیقا
اطالعات چند کارت در این ماجرا
لو رفته است اما ظاهرا ماجرا از ماه

چگونه با کردیت کارت
خرید کنیم و هک نشویم؟

استفاده از
در باال خواندید .مشتریانی
ت کارت و
دبیت کارت ممنوع! کــه از کردیــ 
ت کارت خود در بیش
دبی 
خبر هکشدن سیستم پرداخت از دو هزار فروشــگاه در
هومدیپــو و لو رفتــن اطالعات آمریکا و کانادا اســتفاده
کردیــت کارت میلیونها کاربر را کردند قربانی این وضعیت
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آوریل امســال کلید خورده بوده
است.
فرانک بلیک مدیرعامل هومدیپو
طی بیانیهای در مــورد ماجرای
هکشــدن این اطالعــات گفته
است« :از بابت ناراحتی و اضطرابی
که متوجه مشــتریانمان شده،
عذر میخواهیــم و از صبوری و
حمایت آنها برای حل قضیه تشکر
میکنیم».
هومدیپــو تنهــا خردهفروشــی
( )retailerنیســت کــه با چنین
مشکلی مواجه شده است.
پیشــتر تارگت ،نیمان مارکوس،
سوپر ولیو ،پی.اف.چنگ و گودویل
هم شرایط مشابهی را تجربه کرده
بودند .این ماجرا به خصوص برای
تارگت بسیار گران تمام شد؛ چون
اطالعات هفتــاد میلیون خریدار
از دبیــتکارد و کردیتکارد آنها
دزدیده شده بود.
ســرمایهگذاران در هومدیپــو
ایــن روزها اوضاع بدی را از ســر
میگذرانند چون سهامشان افت
کرده است ،درست مشابه شرایطی
که چند ماه پیش برای تارگت به
وجود آمد.
•

16 Westminster N., Suite 100
Montreal, QC. H4X 1Z1

xlon38@gmail.com

عباسشفیعی

Tel.: (514) 806-0060
Fax: (514) 484-1992

با مدیریت کارشناس حسابداری و مالیات از دانشگاه مک گیل،

با بیش از 20سال جتربه در مونتریال

سقوطجهانیقیمتنفتبهزیربشکهایصددالر

برای نخســتین بار طی  ۱۴ماه
گذشته ،قیمت جهانی نفت به زیر
صد دالر برای هر بشکه رسید.
کاهش قیمت جهانــی نفت به
دنبال کاهــش واردات نفت خام
توســط چین ،ظرف یــک ماه
گذشــته صورت میگیرد .رشد
کـند اقتصادی و همچنین تولید
ُ
فراوان نفت باعث شــده است تا
تقاضا برای خرید آن به طور کلی
در بازارهای جهانی کاهش یابد.
به این ترتیب از ماه ژوئن ســال
 ۲۰۱۳میالدی که قیمت نفت به
 ۱۱۵دالر برای هر بشکه رسید،
سقوط آن آغاز شد.
سقوط قیمت نفت در حالی است
که انتظار میرفت با قوت گرفتن
احتمال جدا شــدن اسکاتلند از
بریتانیا ،بازار جهانی نفت شاهد
افزایش قیمت باشــد .اسکاتلند
دارای میــدان نفتی بزرگ برنت
است .طبق آخرین نظر سنجیها
در اسکاتلند ،اکنون اندکی بیش

از  ۵۰درصد از مردم این کشــور
طرفدار جدا شــدن از پادشاهی
متحد بریتانیا و تشــکیل کشور
مستقل اسکاتلند هستند.
نفت خام آمریکا نیز به  ۹۲دالر و
 ۶۹سنت رسید و به سقوط خود
که از روز جمعه آغاز شــده بود
ادامه داد .در شش هفته گذشته
ســقوط قیمت نفت خام آمریکا
ادامه داشته است.
سقوط قیمت نفت میتواند روی
بودجه کشــورهای صادر کننده
 OPECتاثیــر منفی بگــذارد.
روســیه که به خاطر نقشش در
بحران اوکراین تحت تحریمهای
اقتصادی غرب قرار گرفته است،
بیش از نیمــی از بودجه خود را
وامدار فروش نفت و گاز است.
کشــورهای عضو اوپک از جمله
ایران نیز به طــور عمده بودجه
خود را بر اساس فروش نفت خام
تنظیم میکنند .ســقوط قیمت
نفت به زیر بشــکهای صد دالر،

معادالت بســیاری از کشورهای
عضو اوپک را که بودج ه خود را بر
اساس نفت باالی صد دالر تنظیم
کــرده بودند ،با مشــکل مواجه
خواهد کرد.
بــا اینحال ،نماینده عربســتان
ســعودی در سازمان اوپک گفته
اســت که احتماال سقوط قیمت
نفت موقتی خواهد بود و قیمت
آن دوباره به باالی صد دالر در هر
بشکه خواهد رسید.
تحــوالت در اوکرایــن ،به ویژه
نحوه پایدار ماندن آتشبس میان
نیروهای دولتی و شورشیان نیز
میتواند بر قیمت نفت تاثیر گذار
باشد.
بــا این حــال ،وقایــع اخیر در
خاورمیانه و بــه ویژه رویدادهای
عــراق و حمالت گــروه دولت
اسالمی (داعش) ،تاثیر اندکی بر
بازارهای جهانی نفت گذاشت.

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336
بانکها به مشتریانشــان شماره
هستند.
اما چطور با دبیت کارت یا کردیت کردیت کارت یک بار مصرف ارائه
کارتمــان خرید کنیــم و هک میدهند .اگر این شــماره دزدیده
نشــویم؟ توصیههای مهم مجله شود مشکلی برای حساب اصلی
ش نمیآید.
پی 
«وایرد» را بخوانید:
•

•

ک  )۳حواستان باشــد که احتمال
 )۱اگــر مثــا هزینه اشــترا 
نتفلیکس یا حق عضویت باشگاه هک شــدن کارتها در شلوغی
ورزشــیتان به صورت اتوماتیک خریدهای قبل تعطیالت بیشــتر
از طریق کردیــت کارت پرداخت است.
میشــود ،بهتــر اســت آنها را •
کنســل کنید و بعد از آنکه بانک )۴کارتهایاعتباریمورداستفاده
شــماره جدید برایتان صادر کرد ،در رســتورانها و خردهفروشیها
بیشتر هک میشوند.
اطالعاتتان را آپدیت کنید.
•

 )۲برای همه خریدهای آنالین از
کارت اعتباری اصلیتان استفاده
نکنیــد .خریدهای آنالیــن را با
کارتهــای  Prepaidیا Single-
 Useمرتبــط با کردیــت کارت
اصلیتــان انجــام دهیــد .اکثر

•

ت کارت فقــط برای
 )۵از دبیــ 
دریافت پول از  ATMاســتفاده
کنید.
ت کارت شما
چرا؟ چون اگر کردی 
هک شود میتوانید قبل از پرداخت
نهایی ،به صورتحســاب اعتراض

ت کارت
کنید .اما با هک شدن دبی 
حسابتان در لحظه خالی خواهد
ت کارتها آسیبپذیرتر
شد .دبی 
هســتند و اصال نبایــد از آنها در
پمپبنزینهایارستورانهااستفاده
کرد.
در واقع اصال نباید از دبیت کارت
در هیچ خریدی استفاده کرد.
فکر نکنیــد اگر بــا دبیت کارت
از دســتگاههای کارتخــوان در
رســتورانها و مغازهها یا ATM
کازینوهــا خرید کنید مشــکلی
پیش نمیآید.در همه این مکانها
ممکن اســت دوربینهای شماره
جمعکن یا کارتخوانهای تقلبی
وجود داشــته باشد .پس از دبیت
کارت فقــط و فقــط در ATM
بانکها استفاده کنید.
•
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جمهوری اسالمی...
فشارهای
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آژانس
مهمترینعاملفرارمغزهاازایران هواپیمایی
اسکای الن

نشــریه هافینگتون
پست در شماره  ۴سپتامبر خود،
در مقالــه ای به قلم جفری تونی،
معاوندانشگاه کین و رئیس بخش
مسائل آکادمیک ،تهیه شده است،
به یکی از جنبه هــای مهم فرار
مغزها در ایران پرداخته است.
وی می نویســد :حتــی آنان که
سخت دل مشغول ریاضیات اند
از خبر موفقیت مریم میرزاخانی،
نخســتین زن و نخستین ایرانی
برنده مدال پرافتخار فیلدز ،مبهوت
شدند.
داســتان زندگی او -تــاش ها،
دســتآوردها ،پشتکار -و نیز جان
به دربردنش از سانحه اتوبوسی که
درآن عده ای از ریاضی دانان جوان
نخبه در راه بازگشت از یک رقابت
ریاضی کشته شــدند ،بویژه برای
ایرانیان الهام بخش است.
با آن که ایرانیان به مریم سخت
افتخار می کنند اما او در ایران کار
و زندگی نمی کند .او در دانشگاه
اســتانفورد تدریس مــی کند و
یکی از بســیار ایرانیــان باهوش
و با اســتعدادی ســت که در پی
دسترسی به امکانات و فرصت های
بهتر در کشورهای دیگر ،ایران را
ترک کرده اند.
بســیاری از آنان به طــور عمده
آمریکای شــمالی و اروپا را برای
دست یابی به مقصود خود انتخاب
کرده اند .همه می دانند که ایران با
مشکل فرار مغزها روبروست؛ امری
که مقام های ارشد ایران ،از جمله
رضا فرجیدانا ،وزیر[پیشین] علوم
و فــن آوری ،آن را تایید کرده اند.
«هرســال حدود  ۱۵۰هزار تن از
نخبگان مــا از ایران مهاجرت می
کنند که برای مان به قیمت ۱۵۰
میلیارد دالر تمام می شود».
ایرانیان برای ترک وطن و جست
و جــوی فرصت هــای بهتر در
خارج دالیل مختلفــی دارند .اما
یک عامل همیشــگی و محتمل
بازداشت ناگهانی و زندانی شدن با
اتهام هایی چون اقدام علیه امنیت
ملی است .تنها به خاطر آن که با
همکاران شان در خارج به تبادل
اطالعات معمولی پرداخته اند.
این همان سناریوی کابوس گونه
ایســت که برای امید کوکبی،
دانشمند و فیزیکدان جوان و نخبه
ایرانی روی داد .او که در رشته فوق
دکترای فیزیک کوانتومدردانشگاه
تکزاسدر استیندرس می خواند،
وقتی برای دیدار از خانواده اش در
ژانویه  ۲۰۱۱به تهران آمددستگیر
شد و در ماه مه پس از محاکمه ای
ناعادالنه در دادگاه انقالب و بی آن
که کمترین دلیلی علیه او وجود

داشــته باشــد ،به ده سال زندان اسالمی را به لرزه درآورند .و برای
محکوم شد -با اتهام واهی رابطه با دست یابی به این هدف با دعوت
کشور خصم و کسب «درآمد
ایرانیــان به شــرکت در
کنفرانس هایی درآمریکا
یا کشورهای دیگر و یا با
دادن اقامت در دانشگاه
هــا و دیگــر نهادها
درآمریــکا ،ایرانیــان
برجسته را استخدام
می کنند.
امید کوکبی و مریم
میرزاخانــی هردو
عضو المپیاددانشمندان و ریاضی
دانان جوان بودند و خیلی زود از
توانایی بالقوه خود برای اســتفاده
از اســتعدادهای فوق العاده خود
در خدمت به جامعه آگاه شــدند.
خوشبختانه پرفســور میرزاخانی
می تواند فعالیت
هــای حرفه ای و
تخصصی خود را
نامشــروع»؛ که همان
در کمــال آزادی
کمک هزینه ای ست
انجام دهــد .در
که معموال دانشــگاه
حالی کــه امید
تگزاس به دانشجویان
کوکبــی باید در
باالی لیسانس می دهد.
زندان بپوســد .او حتی کوشیده
سازمان عفو بین الملل او را زندانی استدر پشت میله ها به کار علمی
عقیدتی شناخته که تنها به خاطر خود ادامه دهد و با ارائه تحقیقات
رد همــکاری و
و نوشته های علمی خود به
تحقیقات نظامی
کنفرانس ها خواستار ادامه
«هرسال
بــرای جمهوری ۱۵۰هزار تن از تحصیل خود شود .اما همه
اســامی و بــه خنبگان از ایران آن درخواســت ها توســط
خاطــر روابــط مهاجرت می زندانبانان رد شده است.
قانونی آموزشی با کنند که برای ما وضعیت امید کوکبی تراژدی
نهادهایاکادمیک ۱۵۰میلیارد دالر ای مختــص مــردم ایران
خارج از ایران به متام می شود ».نیست .بلکه تراژدی ای برای
زندان افتاده است.
تمامی بشــریت است زیرا
انجمــن فیزیک آمریــکا جایزه ظرفیت بالقوه ای را از آن ســلب
ساخاروف را به امید کوکبی اعطا می کند .تحقیقات او بر اشــعه و
کرده است:
فوتونیک های لیزری تمرکز دارد
«به خاطر شــجاعتش در رد به که می تواند در بسیاری از رشته
کارگیــری دانش فیزیک خود در به کار رود.
خدمــت پروژه هایی که به نظر او او حتــی امیدوار بود کــه بتواند
برای بشــریت زیان آور است  -و تحقیقی درباره برداشــتن بافت
مقاومت در برابر فشارهای شدید های ســرطانی بــا لیزرهای فوق
فیزیکی و روانی که به این خاطر بر ســرعت ارائه دهد؛ عملی که می
او وارد آمده».
تواند بسیاری از بیماران سرطانی
مخالفــت او با همکاری در برنامه را از جراحی های دردناک و ناقص
هــای هســته ای و نظامی ایران کننده معاف کند.
بظاهر یکــی از دالیــل تنبیه و ایراندر این اقتصاد جهانی ودانش
بازداشــت امید کوکبی اســت .بنیاد ،به منابع و ثروت های عظیم
اما اتهام مبهــم و گنگ رابطه با خود نیازی مبرم دارد .واین منابع
کشورهای خصم نشان می دهد همانا شــهروندان با اســتعدادی
کــه او بار دیگر یکــی از قربانیان هســتند که برای آموزش شــان
داستان های همیشگی روحانیون هزینه بســیار خرج شــده اما در
تندرویی ســت که دستگاه های نهایت کشورهای دیگر از دانش و
امنیتی قدرتمند کشور را اداره می اســتعداد آنان استفاده می کنند.
کننــد و بر آنند که دولت آمریکا ،هیچ یک از ما -تا چه رسد به مردم
موساد اسرائیل و سازمان امنیتی ایران -نمی توانیم خســارت های
بریتانیا دست در دست یک دیگر ناشی از ازدست دادن امید کوکبی
قصــد انجام «انقــاب مخملی» های جهان را جبران کنیم.
دارند تا بنیان های نظام جمهوری
VOA

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.
Head Office:

433 Chabanel West, #111 Montreal, Qc H2N 2J3

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

شادی محمدی
shadim.sky@gmail.com

Tel.: 514-660-7135

مدرسه فارسی دهخدا

آگهینامنویسی:
2014-2015

در مکان همیشــگی
به اطالع میرساند ،ساعت شروع
کالس فارسی و محل مدرسه تغییر نکرده
و از ساعت  1بعداز ظهر در همان محل سابق
برگزار می گردد .فقط کالس های فوق العاده
از ساعت  12شروع می گردد.
• کالس های فوق العاده:
از ساعت  12تا 13
• کــالس فارسی:
از ساعت  13تا 16:30

نشانی مدرسه:

4976 Rue Notre Dame W,
Montréal, Quebec H4C-1S8

Tel: 514-258-8186
Tel: 438-935-1380
Email: admin@dehkhodaschool.com

www.dehkhodaschool.com
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______
علی اشرف
شــادپور

کانادا و کبک....
کارنامتام درکمیسیونتحقیقاتیشاربونو
_______

قبــا در همین ســتون ،درباره
ی شایعات وجود فسا د و تبانی
در مورد قراردادهای ســاختمان
سازی ،راه سازی و ترابری ،مطالب
زیادی درج شده است.
گفتگوها و مباحثات در این باره
چیز تازه ای نیستند و به سالهای
قبل برمی گردند .در اثر فشــار
احزاب اوپوزیســون وقت ،رسانه
ها و نهایتا مردم ،ژان شــاره ژاک
دوشــنو ،رییس ســابق پلیس
مونترال ،را تعیین کرد تا در این
دهنده تر این ادعای وی بود که
باره تحقیق نماید .ولی این اقدام
 250000دالر ،برای بازپرداخت
رسانه ها و افکار عمومی و حتی
بدهــی های ناشــی از فعالیت
احزاب اوپوزیسون را قانع نکرد و
انتخاباتی ناموفق ژاک دوشــنو
همگی خواستار یک تحقیق علنی
برای شهردار شــدن ،در مقابل
جامع و شــفاف بودند .در اثر
وعده تســهیالت ذکر نشده،
همین فشارها ،یکی از قضات
ادعای تونی اکورسو بنیانی را
پرداخت کرده است.
سیستم قضایی کبک ،به نام بلرزه درآورد که اقدامات کمیسیون این موضوع بالفاصله ،با سر و
خانم فرانس شــاربونو ،تعیین
صدای زیادی از سوی دوشنو
شاربونو بر آن بنا شده...
گردیــد تا سرپرســتی انجام
تکذیب شد.
چنین تحقیقاتی را به عهده بگیرد .ســال  1998برای شهردار شدن اما چنین ادعایی بنیانی را به لرزه
خانم شاربونو به عنوان یک قاضی در مونتــرال فعالیت می کرد که درآورد که اقدامات کمیسیون بر
فسادناپذیر معروف است که گویا توفیقی بهدست نیاورد.
آن بنا شده است.
چند نفر از ســران مافیا را هم به از زمان آغاز کار کمیسیون شاربونو ،عامل محرکه اصلی برای تشکیل
پشت میله های زندان روانه کرده رسانه های مونترال جریان شهادت کمیسیون شاربونو گزارشی بود که
است.
ها را بطور گسترده ای پوشش داده دوشنو در سال  2011تهیه کرده
وی با تشکیل یک کمیسیون ،که اند.
بــود .وی در آن زمان رییس تیم
به نام خود او هم شناخته می شود ،روزنامه ی گازت  7سپتامر  2014مبارزه با فســاد و تبانی در کبک
تحقیقات در این زمینه را آغاز کرد هم ســرمقاله خــود را به همین بود .گزارش دوشنو ارتباطات بین
و تــا کنون اشــخاص زیادی هم موضوع اختصاص داده اســت که پولهای اهدایی توســط مقاطعه
در این کمیســیون حاضر شده و عنوان آن در باالی همین مطلب کاران ترابری از یکسو ،و تغذیه ی
شهادت داده اند.
درج شده است.
مالی غیر قانونی در امور سیاسی از
البته نه می تــوان گفت همه ی قبــل از آغــاز مقاله ،عکســی از سوی دیگر را مشخص می نمود.
شــهادت ها صددرصد درســت تونی  آکورسو،در یکی از جلسات دوشنو اولین شــاهد کمیسیون
بوده اند و نه میتوان همه را باطل کمیسیون ،دیده می شود .اینک شاربونو در ســال  2012بود ،که
دانســت .باید منتظر بــود و دید متن مقاله:
ادعا میکرد ،در سالهای اخیر70 ،
حاصل کار کمیسیون شاربونو چه آنتونیو آکورســو ،مــرد متنفذ و درصد کمک های مالی به احزاب
خواهد بود.
متمول در امور ســاخت و ســاز سیاسی غیر قانونی بوده اند.
یکی از اولین شاهدان ،که در این کبک ،ضمن اعتراض و شــکایت در جلســه ای که آکورسو ادعای
کمیسیون به شــهادت پرداخت ،به دادگاه عالی علیه احضار شدن تکان دهنده ی خود را مطرح کرد،
همان آقای ژاک دوشــنو بود ،به کمیسیون شاربونو ،در سومین قاضی شاربونو از وی پرسید آیا این
که بر مبنای تحقیقات قبلی تیم روز شهادت خود ،مطالب شگفت حرفها برای انتقام جویی است؟
خود ،مطالبی را افشا کرد .در ضمن انگیزی را بیان داشته است.
{>> ادامه در صفحه}12 :
گفتنی است که آقای دوشنو ،در بین اظهارات آکورسو ،از همه تکان

پردهبرداری از بزرگترین
موجود زیسته بر کره زمین

ماریاکُـتنه

عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

Immigration Consultant of Canada
)Regulatory Council (ICCRC
Register with the
Government of Quebec

• 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

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

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

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
آدرس جدید ما روبروی درب مترو Langelier؛ طبقه باالی  Laurentian Bankمی باشد:

6621, Sherbrooke Street East, Suite 103,
Montreal, Quebec, H1N 1C7

www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

Tel: 514-656-8178

دریدناتوس شرانی  ۲۶متر قد و
۶۶تن وزن دارد؛ وزنی بیش از
بوئینگ  ۷۳۷با استخوان ساق پایی
همقد یک انسان بالغ!

دانشمندان از بیرونکشیدن فسیل زیستهاست ،در آرژانتین
تقریباً کامل بزرگترین موجودی از خاک بیرون کشیدهشد.
خبــر دادهاند که بر کــره زمین بر اســاس این گزارش ،کار بیرون
میزیستهاست.
کشــیدن
کار بیرون کشیدن
فســیل ایــن
مو جــو د
عظیمالجثه
و
سرهمبندی
آن از ســال
 ۲۰۰۵آغــاز
شدهبود
به گزارش شــبکه خبری «سی.
ان.ان» ،بــه نقــل از ژورنــال
«گزارشهــای علمی» ،فســیل
بزرگترین دایناسوری که بر زمین
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دایناسورعظیمالجثهتقریباًباشکل
کامل به دست میآید.
دانشمندان موفق به بیرونکشیدن
بیــش از  ۷۰درصد فســیل این
دایناسور شدهاند ،در حالی
کــه پیــش از این
تنها سه تا ۲۷
درصدفسیل

دایناسورهای
غولپیکرکشفشدهبود.
فســیل ایــن مو جــو د
این دایناســور گیاهخوار که ۷۷
عظیمالجثه و ســرهمبندی آن از میلیون سال پیش میزیستهاست،
شــرانی»
ســال  ۲۰۰۵آغاز شــدهبود .این «دریدناتــوس
نخستین بار است که فسیل یک  Dreadnoughtus schraniنــام

دارد .در این نــام ،دریدناتوس به
معنــای «از هیچ نمیترســد» و
شــرانی نیز به افتخار آدام شران،
کارآفرین و حامی مالی این اکتشاف

است .این دایناسور به رستهای از  ۶۶تــن وزن دارد؛ وزنی بیش از
موجودات غولپیکر تعلق دارد که بوئینگ  ۷۳۷با استخوان ساق پایی
تا کنون کشف نشده بودند.
همقد یک انسان بالغ.
دریدناتوس شــرانی  ۲۶متر قد و

12

 سال  21شماره  24  1180شهریور 1393
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کانادا...
درختزاری برای کتابهایی نانوشته
و نویسندههایی زاده نشده!
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امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law

برای درک کتابش به یک
«دیرین انسان شــناس»
نیاز خواهند داشــت که
بخشهایــی از متــن را
برایشان ترجمه کند چرا
که  -به گفتــه او « -زبان
حتماً در طول  ۱۰۰سال
تغییر خواهد کرد .شــاید
  قراردادها
 Contract Law
نه آنقدری که مث ً
ال از سال
  امورخانواده
 Family Law
 ۱۴۰۰تا بــه امروز تغییر
 Real Estate Law
 امالک و مستغالت
کرده»....
 Commercial Lease
پروژه
این
که
پترسون
کتی
  جتاری (قراردادهای ایجاری)
 Franchise Law
را آغاز کــرده میگوید
 فرانچایز
 Immigration Law
رمان جدید مــارگارت اتوود ،شود و آنها را از زیر زمین
اتوود نویسنده «رؤیایی»
) Rental Board (Régie du logement
  مهاجرت
نویسنده کانادایی ،یک قرن بیرون بکشــد و پیش
او بوده و به همین دلیل
 Representation before: Québec
یک
دیگر در ســال  ۲۱۱۴میالدی خودش بگوید این
که
باشد
او
اســت
مایل
  دعاوی استیجاری
Court, Superior Court
منتشر خواهد شد.
تکه حلبی یا این کیسه پر از تیله ایــن پروژه را کلیــد میزند« :در
  وکیل دادگاه کبک،
به نوشــته روزنامه گاردین ،اتوود چقدر چیز جالبی اســت .اما چه خیالم واژههای او را میبینم که از
_______________
و دادگاه «سوپریور»
نخستین نویسندهای است که کار کسی آن را اینجا خاک کرده؟»
میان این درختها جوانه میزنند،
1010 de la Gauchetière, Suite 1315
جدیدش  -که هم اینک مشغول این نویســنده کانادایی پرافتخار انگاری که انــرژیای نادیده فعال
Montréal (Québec) H3B 2N2
نوشــتن آن اســت  -در پــروژه و برنده جوایــز جهانی همچنین شده و در این جا تجسد مییابد،
Tel.:
«کتابخانه آینده» منتشــر خواهد افزود که اص ً
ال ناراحت نیست که حلقههای درونی این درختها در
Fax: 1-855-698-8872
________________________________________________
شد.
در طول مدت حیاتش هیچ کس نهایت فصل بــه فصل کتابها را
www.ak-law.ca
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
کتابخانــه آینــده  -کــه حاصل به جز شخص خودش از محتوای شکل خواهند داد».
email: info@ak-law.ca
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال
ایــده کتی پترســون ،هنرمندی داستانی که نوشتناش را آغاز کرده نسخه اصلی کتاب اتوود در اتاقکی
اسکاتلندی ،اســت  -در تابستان آگاه نخواهد شد:
خــاص در «کتابخانــه عمومی
گذشته با کاشت  ۱۰۰۰اصله نهال «خیلی لذتبخش اســت که آن دایشمانســکه» نگهداری خواهد چاپ کتاب بر روی کاغذ را داشته مختلف هدایت کنند .فکر میکنم از ما اســت و در عین حال آنقدر
در نوردمارکا (حومه شهر اسلو  -زمان اینجا نباشی و ببینی که وقتی شد که در بیورویکای شهر اسلو در باشند.
که نوشــتارها به نوعی زمانه ما را نزدیک است که شــاید چهره به
نروژ) آغاز شــد و در قرن آینده به از داستانت نقد خوبی نوشتند کل سال  ۲۰۱۸تأسیس خواهد شد .پترسون در ادامه توضیحات خود بازتاب خواهند داد ،بدین ترتیب چهره با آن برخورد کنیم ،درکی از
انجام خواهد رسید.
اعتبارش نصیب ناشــر میشــود قرار است این اتاقک با ورقههایی درباره ایــن پروژه گفــت« :فکر وقتی خوانندگان در آینده کتاب آن پیدا کنیم و نسبتش با امروزمان
ــدش را گفتند همهاش از چوب درختان پروژه پوشــانده میکنم برای بعضی از نویسندهها را میگشایند ،بازتابی از چگونگی را بیابیم».
در این پروژه هر ســاله تا ســال و وقتی بَ َ
 ۲۱۱۴از یــک نویســنده دعوت تقصیر خودت است .و تازه چرا باید شود که نام نویسندهها و عناوین این آزادی شــگفتی است بتوانند زندگی ما در این عصر را در پیش پترسون اذعان میکند که «وقتی
خواهد شــد که متن جدیدی به اص ً
ی آنها حک هرآنچــه دلشــان میخواهــد رو خواهند داشت».
فکر میکنــم که خیلــی از این
ال حرفشان را باور کنم؟»
کتابهایشان بر رو 
گنجینهمجموعهبیفزاید.درنهایت نویســنده رمانهایــی از قبیــل خواهد شد ،با این حال هیچکدام بنویسند ،از داستانی کوتاه تا یک بــه گفته هنرمن ِد ایــن اثر ۱۰۰ ،نویسندهها هنوز به دنیا نیامدهاند
در ســال  ۲۱۱۴درختهایی که «سرگذشت ندیمه» و «آدمکش از دستنوشــتهها برای مطالعه در رمان ،به هر زبان ودر هر زمینهای ...ســال «در مقیاس کیهانی» زمان کمی میترسم».
•
فقط ازشان درخواست کردهایم که چندان طوالنیای نیســت اما از
امروز برای تهیه کردن این کتابها کور» همچنین گفت« :وقتی کتاب دسترس نخواهند بود.
کاشت ه شدهاند قطع خواهند شد و مینویســی نمی دانی چه کسی هر سال شرکت «کتابخانه آینده» ،نوشتهشان در مایه تخیل و زمان بســیاری جهات تأثیرگذار است
کاغذ آنها را تأمین خواهند کرد.
آن را خواهــد خواند و چه زمانی .متشــکل از کارشناســان ادبی و باشد ،که میتوانند آن را در جهات «چرا که ورای طول عمر بسیاری
اتوود در همین بــاره گفت« :این نمیدانی اینها چه کسانی هستند ،شخص پترسون  -مادامی که زنده
دعوت یکــی از آن کارهایی بود نمیدانی چند سالشان است ،یا است  -یک نویسنده «برجسته»
که در مقابلش یا بالفاصله جواب جنسیتشان چیست و ملیتشان دیگر را نامزد نوشتن اثر جدید این کارنامتام درکمیسیون شاربونو >> ...ادامه از صفحه12 :
آری میدهید یا جــواب نه .زیاد کدام اســت یا هر چیــز دیگری پروژه خواهند کرد .این شــرکت
دربارهاش فکر نخواهید کرد».
دربارهشــان [را نمیدانــی] .برای همچنیــن مســؤولیت حفظ و (منظور انتقام جویی از دوشــنو خوب انجام داده اســت و جهت قبل از نخست وزیر شدن شاره در
«فکر میکنم ریشهاش به دوران همین ،کتاب ،بــه هر روی ،عین نگهــداری از درختزار این پروژه و که شــهادت های او باعث بعضی آگاهی مردم بر روی اعمال آلوده به  .2003اما وضعیت در این عکس
کودکی ما برمیگــردد وقتی که نامهای است که درون یک بطری چاپ کتابها بعد از گذشت یک احضاریه ها شده است).
فساد سیاسی و اعانه های عمومی بیش از اندازه حالت دوستانه
قرن را برعهده دارد .یک ماشــین امــا وقتی کــه خانم شــاربونو از نور افکنده است.
خرت و پرتهــای کوچک را در مخفی است».
دارد و بعضی ســواالت موجهی را
حیاط خانهمان چال میکردیم به اتــوود پیشبینــی کــرده کــه چاپ هم در محل شرکت قرار داده آکورســو ،برای اثبات ادعای خود ،از سوی دیگر ،وقت به سرعت رو سبب می شود ،ســواالتی که به
این امید که یکی در آینده دور پیدا خوانندگانــش در ســال  ۲۱۱۴خواهد شد تا آیندگان حتماً توانایی سند خواست ،وی جواب داد همه به پایان است و زمان آن فرا رسیده نوع رابطه آن دو مربوط می شود،
مدارک از سوی پلیس ضبط شده اســت که از بازی گران اصلی هم مخصوصا پرسش های مربوط به
اند .وی حتی نتوانست به یاد بیاورد تحقیق شــود تا تکلیف نوع اعانه رابطه بین سیاستمداران و صنایع
که چــک  250000دالری مورد ها و پرســش های مربوطه روشن ساخت و ساز.
ادعای خود را از حساب کدام یک گردد.
همچنینرهبرپیشینپارتیکبکو،
از کمپانی های متعلق به خودش اما شــهادت این هفته آکورســو خانم پاولین مــاروا ،که باید برای
صادر کرده است.
کمیسیون را وادار خواهد کرد تا ،شــهادت احضار شود ،و به همین
 11سپتامبر :در حالیکه مونتریالی های و ونکووری ها از
البته مقامات کمیسیون اسناد مورد با مرور یادداشت هایش ،شاهدان ترتیب شــوهر وی ،کلود بالنشه،
آخرین روزهای آفتابی تابستان لذت می برند  ،بارش
ادعای وی را دقیقا بررسی خواهند جدیــدی را احضــار کند و حتی تا دربــاره «خرید فلکه های آب»
برف در کلگری همچنــان ادامه یافت و بین  10تا 15
کرد تــا ادعاهای آکورســو همه مجددا بعضی از شاهدان قبلی را.
از ســوی رهبران اتحادیه توضیح
سانتی متر برف در روز چهارشنبه در مناطق مختلف
تحقیقات انجــام یافته تا کنون و یکی از شــاهدان جدید باید ژان دهند ،موضوعــی که قبال هم در
این شهر بارید.
شهادت های داده شده را زیر سایه شاره نخســت وزیر اسبق کبک کمیسیون مطرح شده است.
همچنین بر اثر طوفان برف ،برق بیش از  30هزار منزل
ی خود قرار ندهد.
باشد ،همچنین مارک بیبو ،مسوول کمیسیون گومری ،در تحقیقات
و مغازه در دو روز گذشته قطع شد و بیش از یکصد
از همــان آغاز تحقیقــات علنی ،امور مالی حزب لیبرال کبک ،که خود درباره ی مســوولیت حزب
چر ا غ
بعضی گواهان شهادت هایی هم به ضمن اظهارات خود در شــهادت لیبــرال فــدرال در یک فضاحت
راهنمایی از کار افتاد تا وضعیت ترافیک شــهر هم نفع خــود داده اند و همچنین در های قبلی ،از گواهان بیشتری هم مالی ،نخســت وزیر ســابق ژان
نگران کننده شود!
اثر بعضی شهادت ها هم حیثیت نام برده است .ولی تا زمان شهادت کرتین را احضار کرد .بنابراین ،الزم
برخی از پروازها هم دچار تاخیر شــده و یا به کلی بعضی اشخاص لطمه دیده است .آکور سو ،تنها به گونه ای گذرا نامی نیست خانم شاربونو برای احضار
کنسل شده اند .اما خبر خوب برای اهالی کلگری باال شــاید همه مــوارد هــم چندان از شاره به میان آمده بود.
نخست وزیر ســابق کبک ،دچار
رفتن دمای هوا از روز بعد و گرم شــدن تا دمای  20منصفانهنباشند.
درست است که عکس شاره همراه خجالت زدگی شود.
•
درجه در آخر هفته بود...
اما به هر حال ،ولو نه بطور کامل ،با آکورسو ،که این هفته خبرساز
کمیســیون تا کنون کار خود را شــد ،مربوط است به سال 2001

AVOCAT

LAWYER

514-574-4540

طوفان برف اهالی
کلگری را غافلگیر کرد
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ایــران..
علوم پزشکی شهید
بهشــتی تهران ،روز
شــنبه ،دهم خرداد
ســال جاری ،گفت:
ایران «باالترین» روند
رشد ابتال به سرطان
در دنیا را دارد.
ایــرج حریرچــی،
معاون مدیریت منابع
انســانی و توســعه
وزارت بهداشت ،با اشاره به هزینه
هشــت هزار میلیارد تومانی برای
درمان ســرطان همچنین گفته
اســت که ایران در زمینه
ایران «باالترین» روند رشد ابتال به برنامه کنترل و پیشگیری
سرطان در دنیا را دارد | ساالنه از سرطان عملکرد مناسبی
۳۰هزار نفر در ا یران بر اثر سرطان نداشته است.
ایــن در حالی اســت که
می میرند | هر سال دو هزار
علیاکبر ســیاری ،معاون
میلیارد تومان هزینه درمان این
بهداشتی وزارت بهداشت،
بیماری میشود
در بهمنماه سال گذشته
میدهند.
گفته بود که ساالنه دو هزار میلیارد
ایرج حریرچی ،معــاون مدیریت تومــان هزینه درمان ســرطان
منابع انســانی و توســعه وزارت میشــود و یک بیمار ســرطانی
بهداشت ،نیز پیشبینی کرده است ســاالنه  ۲۰میلیون تومان هزینه
که موارد ابتال به سرطان در ایران میکند.
در  ۱۵تا  ۲۰ســا 
ل آینده دو برابر وی با تاکید بر لــزوم حمایت از
خواهد شد.
بیماران سرطانی خبر داده بود که
نسبت میزان مرگ و میر به میزان ساالنه  ۷۰۰هزار ایرانی به دلیل
بروز سرطان در یک سال در ایران هزینه باالی درمان به زیر خطر
 ۰.۷۳درصد اســت ،در حالی که فقر میروند.
متوسط جهانی این شاخص  ۰.۵۸به گفته آقای ســیاری ،سرطان
درصد و در کشورهای توسعهیافته ریه ،پســتان ،روده بزرگ ،معده و
کمتر از  ۰.۵۰درصد است.
پروستات پنج ســرطان شایع در
محمد اســماعیل اکبری ،رئیس ایران هستند.
•
مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه

میزانابتالبهسرطاندرایرانتا
 ۲۰سالآینده«دوبرابر»میشود
خبرگزاری مهر ۱۹ ،شــهریور ،در
گزارشــی ضمن اشــاره به مرگ
ساالنه « ۵۵هزار» مبتال به سرطان
در ایران به نقــل از معاون وزارت
بهداشت ایران پیشبینی کرد که
مــوارد ابتال به ســرطان در ایران
طی  ۱۵تا  ۲۰سال آینده دو برابر
خواهد شد.
در ایــن گزارش از ثبت ســاالنه
۹۰هزار مورد جدید ابتال به سرطان
در ایران و مرگ  ۵۵هزار مبتال به
سرطان خبر داده شده و بر اساس
برآوردها نوشته شــده که حدود
 ۴۰۰هزار بیمار مبتال به سرطان
در ایران زندگی میکنند.
پیــش از این مســئوالن وزارت
بهداشــت ایران در آمارهای خود
از ابتالی  ۳۰۰هزار نفر به سرطان
خبــر داده و اعالم کرده بودند که
ســاالنه  ۳۰هزار نفر در کشور بر
اثر ســرطان جان خود را از دست

سونامی  ۵میلیون کارجو در راه بازار کارایران
زنگ خطر بیکاری در ایران

مهر :بیــکاری هــزارن کارجوی
جوان همچنان به عنوان بزرگترین
مشکل کشور مطرح بوده و طبق
آمارهای موجود نرخ بیکاری باالی
جوانان زیر  ۳۰سال ایران ،نشان از
وجود بحــران در این بخش دارد.
دولــت «تدبیر و امید» در بیش از
یکسال گذشته از زمان آغاز فعالیت
خود ،همواره بر بزرگ بودن معضل
بیکاری در کشــور تاکید داشته
است.
بیش از  ۲میلیون و  ۵۰۰هزارنفر که
یک میلیون و  ۲۰۰هزارنفر از آنها
تحصیل کرده دانشگاهی هستند،
در بیکاری مطلق به سر می برند و
با ورودی دانشگاه ها در سال های
اخیر ،انتظار می رود بزودی و طی
دو سه سال آینده تنها تعداد فارغ
التحصیالن دانشگاهی جویای کار
کشور به بیش از  ۵میلیون و ۵۰۰
هزارنفر بالغ شود.
براساس گفته کارشناسان بازار کار،
به دلیل تاخیر در ورود به بازار کار
متولدین دهه  ۶۰انتظار می رود
پیک تقاضا برای کار دســتکم تا
نیمهدهه  ۹۰نیز ادامهداشته باشد.
در حال حاضر ،برای برخی فرصت
های شــغلی موجود در کشور تا
صدهــا و بلکه هزارن نفر داوطلب
می شوند.
یکنواخت شــدن و نزدیک بودن
نیازهــا و نــگاه کارجویــان فارغ
التحصیــل دانشــگاهی به مقوله

اشــتغال (که پــس از طی دوران
دانشــگاه در بین کارجویان شکل
می گیــرد) باعث ایجاد تجمعات
بــزرگ بیکاری در برخی رشــته
مشــاغل و از آنســو خالی شدن
برخی رشته مشاغل دیگر به ویژه
در بخش های مهارتی ،فیزیکی و
نیروی کار ساده شده است.
مقامــات وزارت کار می گویند در
حال حاضر تقریبا در بخش نیروی
کار ساده و جویندگان کار زیردیپلم،
مشکل خاصی وجود ندارد و اغلب
افرادی که در این شرایط به سر می
برند بسیار آسان تر از جویندگان
شــغل دارای تحصیالت باالتر از
دیپلم وارد بازار کار می شوند!
علی ربیعــی وزیر تعــاون ،کار و
رفاه می گوید ذائقه کارجویان به
مقوله کار تغییر یافته و کشــور با
کارجویانی از یک جنس و نیازهای
شدیدا نزدیک به هم مواجه است.
وی معتقد است  ۲میلیون فرصت
شغلی در کشــور وجود دارد که
کسی حاضر به انجام آنها نیست.
بی میلی کارجویان ایرانی به ویژه
افرادی کهدارای مدارکدانشگاهی
هستند نســبت به برخی مشاغل
اتفاقــا پُردرآمد و عدم تالش برای
یادگیری فنون آن مانند مشاغل
مربوط به ساختمان ،باعث بازشدن
فضــای کار برای نیروهــای کار
غیرمجاز خارجی بــه ویژه افاغنه
شده تا جایی که کارگران ناواردی

که تا دیروز از مرزهای پهناور شرق
کشور به صورت کامال غیرقانونی
وارد کشور شــده بودند ،امروز به
استادکارانی ماهر تبدیل شده اند
که متعاقب آن درآمدهای باالیی
نیزدارند.
در حال حاضر ،یک کارگر غیرمجاز
تبعه افغانستان در ایران که به کار
ســاده در بخش ســاختمان و نه
بخش هایی کــه نیازمند مهارت
خاص است ،اشــتغال دارد روزانه
 ۴۰تا  ۵۰هزارتومان درآمد دارد؛
که با احتســاب فعالیت بین ۲۰
تــا  ۲۵روز در مــاه ،حداقل ۸۰۰
هزارتومــان تا یک میلیون و ۲۵۰
هزارتومان خواهد شد.
مسئوالن دولت هشدار می دهند
روند ورودی های بــه بازار کار تا
ســال های آینده نیز ادامه خواهد
یافت و در این باره معاون اشتغال
وزیر کار عنوان کرده تعداد شاغالن
کشور از  ۲۲میلیون نفر فعلی به
 ۳۵میلیون نفر در ســال ۱۴۰۰
خواهد رسید.
حســن طائی معتقد اســت آمار
بیکاران کشــور بر اساس تعریف
کامــل و بزرگتری کــه از مفهوم
بیکاری بر مبنای محاسبه افرادی
که وارد بازار کار شده ولی شغلی به
دست نیاورده اند ،از آمار اعالم شده
فراتر است.
این مقام مسئول وزارت کار عنوان
کرد :با هدفگذاری های انجام شده
اگر ســاالنه یک میلیون فرصت

آژانس مسافرتی

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

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

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

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

عقرب جراری به نام داعش...

>> ادامه از صفحه13 :

عــاوه بر ایــن ،جهان مــاورای
خاورمیانهنیزازخطراتاستراتژیک
سیاســی و اقتصــادی و جنایات
وحشیانه داعش در امان نمانده و
کشتن گروگانهای غربی و پخش
ویدئوهــای آن در اینترنت همراه
بــا تهدید به ادامه ایــن جنایات،
خطرات داعش را برای غرب عینی
و ملمــوس و عاجل کرده اســت.
پدیدهای به غایت وحشــتناک و
خطــری هولناک بــرای جهان و
جامعه جهانی .چنیــن پدیدهای
طبیعتا پاسخ متناســب خود را
میطلبد:
اجماع و ائتالفی جهانی برای مبارزه
و از بین بردن این خطر مشترک
 و ایــن یعنــی به هــم ریختنسامانههای دیگری از نظم موجود
جهان ،به کنــار نهادن اختالفات
و خصومتهای پیشــین و دست
همکاری به سوی دشمنان دیروز
خود دراز کردن و با آنان همپیمان
شدن  -و هر چه سریعتر.
غرب به این نتیجه رســیده است
(و سران کشــورهای عضو ناتو در
نشست خود در ولز بریتانیا بر آن
تأکید کردند) کــه در این ائتالف

جهانی ،دولتهــای منطقه و به
خصوص آنهایــی که در معرض
خطر مســتقیم داعش در قلمرو
خود و یا در همسایگی آن هستند
باید شرکتداشته باشند.
در غیــر ایــن صورت ،هــر گونه
دخالت نظامی غرب در سرزمینی
که داعش در آن فعال است بدون
رضایت و همکاری این کشــورها
و متحدان آنها نه فقط به لحاظ
حقوقی ممکن است مسئلهآفرین
باشد و بلکه عمال نیز ممکن است
بینتیجــه بماند و یا بــه عواقب
پیچیده و وحشتناک نامنتظرهای
منجر گــردد .اگر حمله آمریکا به
عراق در سال  2003عواقب شوم و
خونباری در پی داشت و به عراق از
هم پاشیده امروز و استقرار داعش
در بخشی از آن منجر شد ،میتوان
تصور کرد که عواقب دخالت یک
طرفــه غرب و بــدون همکاری و
رضایــت حکومتهــای موجود
درآن در منطقهای پر از گسلهای
خصومتآمیــز مذهبی و قومی و
صحنه خشونتها و خونریزیهای
مستمر چه وحشتناک خواهد بود.
و این یعنی که در ائتالف یاد شده

شــغلی جدیــد ایجاد شــود ،در
سال  ۱۴۰۰وضعیت مطلوبی در
اشتغال زایی خواهیمداشت.
در عیــن حال ،قائم مقــام وزیر
تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی اعالم
کرد ظرف  ۷سال آینده  ۵میلیون
نفر نیروی جدید متقاضی کار وارد
بازار کار خواهند شــد که سرمایه
گذاری هــای الزم بــرای ایجاد

اشتغال این تعداد متقاضی شغل،
خارج از توان ملی است.
قائم مقام وزیر کار افزود :معتقدیم
که در مشــاغل ُخرد جــای کار
بســیاری اســت و دیگر اینکه در
مشاغل خانگی بهدلیل گستردگی،
قشــر جمعیتی که وارد بازار کار
میشوند بسیار چشمگیر است.
وی افزود :مجبور هستیم به سمتی

نه فقط کشــورهای عربی نزدیک
به غرب و بلکــه رژیمهایی مانند
جمهوری اســامی ایران و حافظ
اسد سوریه نیز باید حضور داشته
باشند.
یعنــی آن چه کــه تا چند
ماه پیش کامــا تصورناپذیر
مینمود اکنون در حال تحقق
است.
رژیم جمهوری اســامی با سابقه
آمریکاســتیزی در تمامــی عمر
 35ســاله خود و با شعار «مرگ
بر آمریکا»یش که حتی در حین
مذاکرات بــا آمریــکا آن را کنار
نگذاشته است ،و آمریکا که هنوز
و حتی تحت حکومــت اوبامای
«صلحدوست» برنده جایزه صلح
نوبل ،گزینه نظامی خود علیه ایران
را برای جلوگیری از دستیابی آن
به ســاح هستهای از روی میز بر
نداشــته اســت ،با توافق ضمنی
متقابل،در جنگ باداعشدر عراق
به اتحادی عملی دســت زدهاند
و نیروهای آنهــا در خاک عراق
مشترکا علیه داعش میجنگند.
{>> ادامه در صفحه بعد}38 :

برویم که تعاونیها و کارگاه های
کوچــک که از فضــای اقتصادی
ت های ما
خانواده هــا و با ُســن 
مطابقت دارد استفاده کنیم و این
ظریفــت پنهان را مورد بررســی
بیشتر قرار دهیم و در برنامههای
دولت قصد داریــم در این جهت
حرکت کنیم.

•
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در شهــر

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

Tel: 438-935-1380
www.dehkhodaschool.com
------------------------

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

مدرسه فرزانگان

(مورد تایید سازمان بهداشت جهانی)

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

با کمک طب سوزنی

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

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

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

تلفن)514( 626-5520 :
-------------------------

خورشید خانوم

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

خردساالن 11 :صبح  -بزرگساالن12 :
5347 Cote-des-Niege

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






کیفیت عالی ،بهای مناسب
در قلب NDG
>> ساعات کار:

info@addhi.net
--------------------

سر

اجنمنزنانایرانیمونترال

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

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

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA
(514) 274-8117

----------

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

کافـــه لیت

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

همبستگیبازرگانی

مرکزفرهنگیزاگرس

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

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

اجنمن ادبی مونتریال

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

www.ilsmontreal.org

اوتـــاوا

دانشنامهایرانیکا
را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

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

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

ـسرا
ک
با
�
Maison De Kebab

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سفره شما!

La

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ،باکیفیت عالی

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

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

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

933-0-933

Tel.: 514-894-8372

ِ
راهبرد بی عملی و انفعال!...
شهباز:

>> ادامه از صفحه5 :

اتمی می نویسد:
«به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ،اتخاذ
موضع سکوت ازسوی باراک اوباما نسبت
به اظهارات اخیر پوتین درخصوص تهدید
اوکراین به حمله هسته ای می تواند عواقب
وسیعیدرسطح جهانیداشته باشد».
به گزارش "رادیوزمانه"« :کمیســاریای
کمک به آوارگان سازمان ملل می گوید
جنگدرشرق اوکراین بیش از یک میلیون
نفر را آواره کرده است ...طبق آمار سازمان
ملل ،تعداد کشته شدگان ازنیمه ماه آوریل
تا  27اوت دستکم  2593تن بوده است.
شرایط انسانی جنگ زدگانی کهدرمنطقه
باقی مانده اند نیز وخیم توصیف می شود
و بسیاری از مناطق از آب و برق نیز محروم
هستند» .رابرت منندز ،رییس کمیسیون
امورخارجی مجلس سنای امریکا می گوید
امریکا و ناتو باید سالح دراختیار اوکراین
بگذارند تا بتواند با حمله روسیه مقابله کند.
درخاورمیانه وضــع ازاین هم فاجعه بارتر

است.
به گــزارش "خبرگزاری فرانســه" از
واشــنگتن« :پس از انتشار تصاویری از
بریدن سر دومین خبرنگار امریکایی به
دست جالدان گروه اسالم گرای داعش،
نمایندگان کنگره امریکا از باراک اوباما
رییس جمهوری این کشــور خواستند
برای مبارزه با این جریان طرحی فوری
اجرا کند .باراک اوباما به علت عدم ارائه
راهبردمشخصبرایمبارزهباتهدیدهای
داعش ،همواره مورد انتقاد دموکرات ها
و جمهوری خواهان قــراردارد .رییس
کمیســیون روابط خارجــی مجلس
نماینــدگان امریکا با بیان این که جان
کری برای توضیح مسایل اخیر به کنگره
احضار خواهد شد ،گفت:
همه براین باورند که دولت امریکا به یک
راهبرد نیاز دارد و رییس جمهوری امریکا
برای چگونگی مبارزه با تهدیدهای داعش
باید به مردم و کنگره توضیح دهد».

514

___________________
>> NDG:
6925 Sherbrooke W.

همسایگی کشور ما نیز پیش رفته است.
درواقع ،بدون گزافه گویی می توان گفت
که بازشدن پای گروه های سلفی و جهادی
به سوریه و ظهور گروه تروریستی مخوفی
مانند«دولت اسالمی» (داعش پیشین) در
بخش های عمده ای از ســوریه و عراق و
پیشروی آن به سوی لبنان ،ناشی از تعلل
قابل سرزنش آقای اوباما بوده است.
این تعلل و کوتاهی و نداشتندرکدرست
از وظایفی که یک ابرقدرت برعهده دارد،
تنها منجر به بروز فاجعه در خاورنزدیک و
میانه نشده است .عملکرد چند ماه اخیر
والدیمیــر پوتین در الحاق شــبه جزیره
کریمه به روســیه و خیزبرداشــتن برای
اشغال و الحاق بخش شرقی اوکراین نیز
نتیجه انفعال آقای اوباما اســت که دراین
مورد نیز مانند مسئله سوریه سیاست صبر
و انتظار درپیش گرفته است.
روزنامه "واشنگتن تایمز" درمورد سکوت
اوباما نســبت به تهدید اوکراین به حمله

ایران-مونترال
www.addhi.net

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

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

اجنمندفاعازحقوقبشر

IBNG

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

بهروزباباخانی
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برنامه تلویزیونی دریچه

صدایی دیگر براى بى صدایان ،هیچ بودگان
گامىدر جهت تقویت بدیل سوسیالیستى
برنامه تلویزیونى اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان
هر یكشنبه از ساعت  2بعد از ظهر
به وقت شرق امریكا
ساعت  8شب به وقت اروپاى مرکزی
ساعت 10:30شب به وقت ایران
پخش زنده به مدت یك ساعت
از کانال اندیشه >> باز پخش برنامه:
سه شنبه ها ساعت  6صبح به وقت شرق امریكا
برنامه های تلویزیونی اتحاد چپ سوسیالیستی را
دریوتیوب "دریچه تی وی"تماشا نمایید.

514-299-8841
Iransocialist@gmail.com

به گزارش "رادیوفردا"« :وزیر امور خارجه
امریکا خواستار ائتالف جهانی برای مبارزه با
سیاست نسل کشی گروه خالفت اسالمی
یا داعش شد .درخواست جان کری پس
از آن اعالم شــد که باراک اوباما ،رییس
جمهوری امریکا تایید کرد که واشنگتن
استراتژی ای برای مقابله با دولت اسالمی

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

تلویزیونهفتگی

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور

*هر شنبه ساعت  1بعد از ظهر

به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
به مدت یک ساعت پخش مستقیم
ساعت  ۷عصر به وقت اروپای مرکزی
و ساعت  ۹. ۳۰شب به وقت ایران
(باز پخش برنامهدوشنبه ها،
ساعت ۱۰صبح به وقت شرق آمریکا)
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات خود را از ما دریغ ندارید.
iranleftalliance@gmail.com

یا داعش ندارد».
البته ،آقای اوباما درمورد نداشتن راهبرد
شکسته نفسی و فروتنی می کند.
به شهادت کارنامه  6سال گذشته ،راهبرد
تغییر ناپذیر او همواره بی عملی و انفعال
بوده است!
•
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www.paivand.ca

بانک کانادا نرخ بهره را ثابت نگهداشت

بانــک مرکزی کانــادا "نرخ بهره
شــبانه" را در ســطح  %1ثابــت
نگهداشته ،نرخی که از چهار سال
پیش تاکنون تغییر نیافته است.
بانــک کانــادا در آخرین تصمیم
گیری خود همچنان موضع خنثی
خود را حفــظ کــرده و این امر
بدین معناست که استفان پولوز،
 Stephen S. Polozرئیــس این
بانک قصدی ندارد در آینده نزدیک
نرخ بهره را افزایش یا کاهش دهد.
از ســوی دیگر بانک مرکزی می
گوید چشــم انداز تــورم و بدهی
خانوارها ریسک جدیدی را متوجه
اقتصاد کشور نمی نماید.
دوم امسال دقیقا مطابق انتظارات
در بیانیه بانک آمده است که "این بانک کانادا بود.
ریسکها هنوزدر حوزه ای متناسب هفته گذشته آژانس "آمار کانادا"
با سیاستهای جاری پولی قراردارد .گزارش داد که اقتصاد با نرخ ساالنه
بانک در مورد سیاســتهای آینده  %3.1رشد کرد که قویترین رشد
موضعی نمی گیرد و زمان و جهت کشور از سال  2011به اینسو می
تغییرات در نرخ بهره به چشم انداز باشد.
و ارزیابی ریسکها بستگی دارد".
صادرات که از حــوزه های مورد
بانکها نرخ بهره تســهیالت های نگرانی پولوز (رئیس بانک کانادا)
مختلف خود را بــر مبنای "نرخ می باشــد ،همچنان موتور اصلی
بهره شبانه" تنظیم می کنند و از این رشــد بود و افزایشی  %4.2را
این نرخ برای مبادالت پولی مابین به ثبت رساند .البته این نرخ %0.2
خود اســتفاد می نمایند .این نرخ کمتر از نرخ مشابه در سه ماهه اول
همچنین بر نرخ بهره ای که مصرف سال جاری بوده است.
کنندگان بابت استفاده از کارتهای با وجود این رشد قابل توجه بانک
اعتباری و یا وامهای مســکن می هنوز معتقد است که برای اینکه
پردازند هم تأثیر می گذارد.
این رشــد به ســرمایه گذاری و
رشد اقتصادی کانادا در سه ماهه فرصتهای شغلی جدید منجر شود

پروژه تعیین جانشین آیتاهلل خامنهای؟...
جمهوری اسالمی است .با علم به
قدرت رسانه و اطالع رسانی ،خبر
جراحی خامنهای که تبعات غیر
قابل کنترلی نداشــت ،پیشاپیش
اعالم شد و افکار عمومی داخل و
رسانههای خارجی غافلگیر شدند.
ناپایــداری حاصل بــا برخوردی
پارادوکســیکال هدف قرار گرفته
است .نخست در وجه کوتاه مدت
نشان داده میشــود که آیتالله
خامنهای بر خالف شــنیدههای
شــایع ،بیماری حاد و کشندهای
ندارد .اعالم موضوع از ســوی وی
نمایانگر «بیاساســی» شایعاتی
اســت که مرتب بیماری آیتالله
خامنهای و مرگ قریب الوقوع او را
خاطر نشان میسازند.
به این ترتیب حکومت با مدیریت
فضای عمومی میکوشد تا جلوی
تاثیرات منفی پخش خبر احتمالی
درگذشــت ناگهانــی آیتاللــه
خامنهای را بگیرد و همچنین فضا
را در اقدامی کنترل شده آزمایش
کند؛ که واکنشها چگونه است.
در پایان نیز آیتالله خامنهای سالم
از بیمارســتان به بیتش میرود
تا معلوم شــود او نه تنها احساس
آســیب پذیری نسبت به بیماری
ندارد بلکه به اطالعرسانی پیرامون
وضعیت سالمت خود میپردازد.
قرار است از این به بعد اخبار پشت
پرده مربوط به ادعای بیماری وی
بمانند سابق خریدار نداشته باشد و
افکار عمومی زمانی قانع شود که
مســئلهای واقعا وجود دارد که از
کانال مجاری رسمی اعالم گردد.
نتیجــه ایــن کار افزایش آرامش
حکومت و مهار مخالفاندر استفاده
از بیثباتی مقطعی اســت که در
صورت بیمــاری وخیم خامنهای

ممکن است پیش آید.
البته منظور از مخالفان اپوزیسیون
نیســت ،بلکه نیروهای معترض
بــه وضع موجــود در داخل نظام
مورد نظر هستند .کسانی که چه
بســا عکسهای آنان و خندههای
آیتالله خامنــهای و ارتباطات به
ظاهر صمیمانه آنها نمایش داده
شــد اما در واقعیت تقابل جدی
بین نظرات آنها بــا دیدگاههای
خامنــهای و حلقــه نزدیکان وی
وجود دارد.
امــا وجه بلند مــدت ناپایداری -
برخالف وجه کوتــاه مدت آنکه
تداوم حکمرانی مقتدرانه خامنهای
و عبور موفقیت آمیز او از بیماری را
بازتاب میدهد -به آینده نظام بعد
از او اختصاص دارد.
به نظر میرسد رســانهای کردن
حضور خامنهای در بیمارســتان
و جراحــی وی آغاز فرایند تعیین
جانشینی ولی فقیه باشد.
این پــروژه زمان طوالنــی و گام
به گامی را طــی خواهد کرد .اما
موضوعی کــه تا کنون حداقل در
ظاهر مسکوت مانده است ،ازاین به
بعد پذیرفته شده و سعی میگردد
جامعه وکارگزاران نظام برای زمانی
که خامنهای دیگر زنده نیســت،
آماده گردد.
خامنهای بــا علنی کردن بیماری
«نه چندان جدیاش» و بســیج
احساســات هوادارانش این پیام
را داد که او از اســتحکام بافت و
ساختاری که در داخل نظام ایجاد
کرده است اطمینان دارد و نگران
نیست که هر لحظه فوت کند.
مانــور سیاســی وی ،تالش برای
خنثیسازی تصوراتی است که بر
شــکننده بودن مناسبات مسلط
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آتلیهحمیـــرا

کالس های نقاشی و طراحی
 زیرنظرحمیرامرتضوی

کتابخانهنیما
5206 DECARIE #3

ترمپأییزی/زمستانی
>> شروع کالس ها
از  ۲۴سپتامبر
----------------برای اطالعات بیشتر لطفا
با ما تماس بگیرید:
(514) 938- 8066
باید پایداری خود را اثبات نماید.
بانک می گوید که از اقتصاد جهانی
صداهای متفاوتــی به گوش می
رســد :از یک سو اقتصاد آمریکا با
سرمایه گذاری جدیدی که در آن
صورت می گیرد مســیر بهبود را
طی می کند اما از ســوی دیگر با
وخیم شدن اوضاع اوکراین ،شرایط
اقتصادی آینده اروپا در هاله ای از
ابهام فرو رفته است.
بهــر روی عمــوم اقتصاددانــان
اشتراک نظردارند که بانک مرکزی
کانادادر سال آینده و همراه با بانک
فدرال رزرو ،یا همان بانک مرکزی
آمریکا ،شروع به افزایش نرخ بهره
خواهد نمود( .منبع :ایرانتو)

www.homeira.ca

سرامیک های محمود بقائیان
www.ceramicstudio.ca
Tel.:(514) 284-6630

•

آغاز  28اُمین
سال فعالیت

دوشنبه تا جمعه:
از  ٥:٣٠تا  ٨:٣٠بعد ازظهر
در هر چه غنی تر شدن
کتابخانه
به ما یاری کنید!
• کتاب های خــود را برای
استفاده دیگران به کتابخانه
نیما اهدا کنید.
• اگر به ایران می روید برای
ما کتابخانه خودتان کتاب به
ارمغانبیاورید.

زندان به جرم « ۲۱۸۰۷تماس
تلفنی» با دوست دختر سابق!

>> ادامه از صفحه5 :
کنونی قــدرت و تاثیر جایگزینی
آیتاللــه خامنــهای در تحوالت
سیاسی ایران تاکیددارند.
پروژه جانشینی در این گام متوقف
نمیماند ودر مسیری کنترل شده
و زمانمند به ســمت جا انداختن
جانشینی از بخش مسلط قدرت
کنونی حرکــت میکند .احتمال
کمی وجود دارد که خامنهای در
زمان حیات خود تعیین قائم مقام
و انتخاب رســمی جانشینش را
بپذیرد .اما محتمل است که فضا را
برای تثبیت و تقویت گزینه مورد
نظرش مساعد سازد.
عنصر کانونــی ،انتخاب فرد برای
«آیتالله خامنهای آینده» نیست
بلکه کنار زدن افرادیســت که از
دید بلوک قدرت نامطلوب فرض
میشــوند و همچنیــن تعیین
شــاخصهای رهبر آینده است و
ســاختاری که قرار است تصمیم
گیری حقیقی را انجام دهد.
گذشت زمان نشان میدهد که تا
چه میزان پروژه تعیین جانشینی
خامنهای به تحقق میپیوندد وچه
مسیری را طی میکند .اما اگر این
اتفاق بیفتد آنگاه فشار بر کسانی
که از دید حلقه نزدیکان خامنهای
بــرای جانشــینی وی نامطلوب
محسوب میشوند ،افزایش خواهد
یافت .برخــورد نهایی با آیت الله
منتظری نیز درست زمانی انجام
شــد که بیماری آیتالله خمینی
وارد مرحله ســختی شده بود .در
این میان حساســیتها بیشــتر
متوجه اکبر هاشمی رفسنجانی و
حسن خمینی خواهد بود.

Tel.: 514-485-3652

یک مرد فرانسوی  ۳۳ساله به جرم
 ۲۱۸۰۷بار تماس تلفنی و ارسال
پیامک بهدوستدختر سابقش به
زندان محکوم شده است.
به نوشته روزنامه گاردین ،این مرد
که گاردین اشارهای به نام او نکرده
اینک ضمن ابراز ندامت ،کار خود
را «احمقانه» توصیف کرده است.
این مجرم سمج اعتراف کرده که
به ایندلیل اصرارداشته با معشوق
ســابق خود تماس بگیرد که از او
بخواهد «بابت تعمیر آپارتمانشان
تشکر» کند .این مرد هم به دلیل
ایجاد مزاحمت تلفنی به تحمل ۱۰
ماه حبس و پرداخت  ۱۰۰۰یورو
جریمه نقدی محکوم شده که از
این مقدار شش ماه حبس تعلیقی
است.

دادگاه مقرر کرده که این شخص
در طول گذراندوران محکومیت
خود یک دوره رواندرمانی طی
کرده و از انجام هرگونه تماس با
زنی که مورد مزاحمت قرار داده
بود اکیداً منع شود.
مجرم که اهل جنوب فرانســه
اســت پذیرفته که در طول ۱۰
کـــرات برای دوست دختر
ماه به
ّ
پیشین خود پیامک فرستاده و با
تلفن همراه وی تماس گرفته است.
ایــن فرد به ظاهــر پس از قطع
رابطــه در ســال  ،۲۰۱۱دچــار
افســردگی شد و چندی نیز برای
درمان این بیماری در بیمارستان
بستری شده بود.
وی پس از ترخیص از بیمارستان
با تمــاس با زن یاد شــده از وی
خواســت بابت تعمیــر آپارتمان
مشترک قدیمشــان سپاسگزاری
کند و بــرای کاری که انجام داده
مزد پرداخت کند.
این مــرد پس از دســتگیری در
مقابلدادگاهیدر شهر لیون گفت:
«در آن زمان منطق من این بود که
تا وقتی [دوست دختر سابقم] پول

را بدهد ...یا دست کم تشکر کند،
تماسها را قطع نخواهم کرد».
و بدین ترتیب مرد تماسها را ادامه
داد و به طور متوسط روزی  ۷۳بار
به زن تلفن زد.
مانوئال اســپی ،وکیل قربانی  -که
یک بانوی معلم  ۳۲ساله معرفی
شده  -به گاردین گفت[« :موکل
من] تالش کرد که خط تلفنیش را
مسدود کند ،اما این مرد در مقابل
با پدر و مادر و محل کار وی تماس
گرفت».
جالــب آنکــه زن در نهایــت در
مالقاتی که توســط یک واسطه
ترتیب داده شــد از دوست پسر
سابق خود تشکر کرد و تماسها از
آن زمان متوقف شد.
اما روز پنجشــنبه ۱۳ ،شهریور،
متهــم در برابــر دادگاه گفت که
«امروز که به گذشته نگاه میکنم
به خــودم میگویم کــه چه کار
احمقانهای کردهام ».وی گفت که
دوست داشته به دانشگاه برگردد
و مشــاور حقوقی شود و افزود که
همیشره «شــور نوشتن» داشته
است.

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایـران در مونتریال

U N I O N MONDIALE
Tel.: 514-937-5192

دی جی بین المللی
با جدیدترین و
کاملترینآلبوم
آهنگ های ایرانی وخارجی
 DJالکاپون
(تیمور)
درخدمت ایرانیان گرامی

Tel.: (514) 692-0476
www.facebook.com/
djalcapone.taymour

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!
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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 :
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www.ilsmontreal.org
the Iranian Literary Society
)of Montreal (Canada
Société littéraire iranienne
)de Montréal (Canada

176
مفهوم و هدف
هنر چیست؟
 سخنران:

حمیرامرتضوی

 جمعه  26سپتامبر 2014

ساعت  5تا  8بعدازظهر

 ویکتوریا هال

Victoria Hall

4626 Sherbrooke St.West

کالسهای
کارآموزیحرفهای

مددیارافراددرخانه

انگلیسیوفرانسوی
رایگانبیاموزید!
تحصیالت عمومی

آینده ای درخشان در انتظار شماست

7484

هم اکنون نامنویسی کنید:
ظرفیت کالس ها محدود است
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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

|
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X
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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
7626 Yonge Street, Unit 5
Thornhill, ON L4J 1V9
Tel.: 905-882-5720

Toll Free: 1877-626-9700
unitedtours@bellnet.ca
www.unitedtours.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

facebook.com/paivand.montreal

		

به ما بپیوندید!

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

• کوپ
• رنگ • مش
• هایالیت و فر
• براشینگ • بند و
ابرو • اپیالسیون
• شینیون • مانیکور
میکاپ عروس
•پدیکور • الکترولیز
• فیشال• جوان سازی
پوست با کریستال
Microdermabrasion
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic

دکتر ریموند رضایی
Centre-Ville

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :اورژانس
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
__________________
 MALADIES INFECTIEUSES
Dr. A.-F. Doss
 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

 پزشک خانواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

بدون وقت قبلی
Family Physician
)(Without Appointment

پزشکان متخصص:

جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق
و بینی ،قلب ،جراح عمومی،متخصص
زنان،جهازهاضمه،انکولوژیست،
جراح کلیه و مجاری ادرار،
بیماری های عفونی و...

 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:

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

7روز
هفته

Tel.: (514) 933-8383
1253 Rue Guy

Guy Concordia

Montreal, Qc. H3H 2K5

ژانت الزاریان ،مدیر تهیه «دانشنامه
ایرانیان ارمنی» درگذشت
ژانــت الزاریــان مدیــر یکی از
قدیمیترین نگارخانههای تهران و
روزنامهنگار و نویسنده «دانشنامه
ایرانیان ارمنی» ،چهارم شهریور،
ِ
در سن  ۷۴سالگی و در پی بیماری
در منزلش در گذشت و در آرامگاه
ارامنه تهران ،دفن شد.
نام کاملــش «ژانــت ایکرانوهی
الزاریان» اســت؛ اما سالهاست
کــه او را به نــام ژانــت الزاریان
میشناسند.
او فقط مدیر یکی از قدیمیترین
نگارخانههــای تهران نبود ،او را به
عنواننخستینزنمنتقدموسیقی
ایــران ،روزنامه نــگار و ایدهپرداز،
پژوهشگر و مدیر انتشار «دانشنامه
ایرانیان ارمنی» میشناسند.
ژانــت الزاریــان ســال  ۱۳۱۹از
خانــوادهای مهاجر ارمنی که اهل
نخجوان بودنــد در تهران به دنیا
آمــد .تا پیش از دانشــگاه دوران
تحصیل خود رادر تهران و اصفهان

گذراند و دانشگاه را هم
در رویال کالج لندن به
پایان برد.
خانم الزاریان از ســال
 ۱۳۴۲بــه عنــوان
نخســتین منتقــد
موسیقی ایران در مجله
فردوســی کار میکرد .بعدها به
مدت  10سال مســئول صفحه
فرهنگی  -هنری روزنامه انگلیسی
زبان «تهران ژورنال» بود که با آغاز
انقالب بهمن  ۵۷بسته شد .او در
مجموع  ۳۵سال به عنوان روزنامه
نگار فعالیت کرد.
دانشــنامه ایرانیان ارمنی هم به
کوشش ژانت الزاریان منتشر شده
اســت .او درباره چگونگی مراحل
انتشار این دانشنامه سال  ۱۳۸۹به
مجله «بخارا» گفته بود کهدردولت
محمد خاتمی به «دفتر گف 
توگوی
تمدنها» در تهران پیشنهاد داده
تا کتابی درباره خدمات ارامنه در

تاریخ ایران منتشر شود.
ی تمدنها نیز
دفتــر گفت وگــو 
مسئولیت انتشار کتاب
را بر عهدۀ ژانت الزاریان
میگذارد .او هم گروهی
تشــکیل میدهد و به
گــردآوری و بررســی
منابع ،اســناد و مطالب
مرتبطمیپردازند.
اما کار مداوم و بیوقفه
ژانت الزاریاندر ساختمان
شــماره  12خیابــان یاراحمدی
واقــع در خیابــان دروس تهران
میگذشــت .نگارخانــه «الزار»،
نگارخانهای قدیمی کهدیوارهایش
میزبــان آثار هنرهای تجســمی
نســلهای مختلفی از نقاشان و
مجسمه سازان ایرانی بوده است.
او در نمایش آثار نقاشان به گفته
خودش تنها یک خط قرمز داشت.
آن هم این بود که آثار کپی شده
از روی نقاشــی دیگران را هرگز
نمایش نمیداد و این را بزرگترین
کمک به نقاشان جوان میدانست.
رضا ولی زاده

www.paivand.ca

هر یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

کلینیکدندانپزشکیآریا
در مرکز شهر

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

دکتر مهبد مظفری دانا جراح دندانپزشک
Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahbod Mozafari Dana D.M.D.

 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
 کاشتن دندان Implant
 درمان ریشه Root Canal
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
 دندان اطفال
 گذاشتندندانهای مصنوعی
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
CEREC AC Bluecam 

1834 Ste Catherine W. Suite 200

قبولکلیه
بیمه های مدیکال
و بیمه های دانشجوئی

)(Metro: Guy

Montreal, Qc H3H 1M1

Tel : (514) 933-3337
www.clinique-arya.com

دکترالهــامخیاط
«پزشک خانواده»

پذیرش تعداد محدودی بیمار
هر روز ساعت 8 -12
 درخدمت متامی فارسی زبانان و كلیه هموطنان گرامی
Dr. Elham Khayat

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

Clinique Medical Plein Ciel
475 Boul. de la Cote Vertu
Cote Vertu

Tel : 514-337-3171
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آژانسمسافرتی
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

Elegance

Assurance
Insurance
با خرید بیمه منزل کمپانی بیمهالگانس
یا اتومبیل خود
برای اولیــن بار
با
کمپانی ما از مزایای

 % 10ختفیف
بهره مند شوید!

خنستین شرکت بیمه ایرانی

اتومبیلموتورمسکونی/جتاری
CAR

برترین سرویس کمترین بها


HOUSE

با اقساط ماهیانه

MOTO

COMMERCIAL
_________________

6400-A St-Jacques W.
Montreal, Qc. H4B 1T6
)(2nd floor

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

سریعتریندونده
معلول جهان از اتهام
قتل عمد تبرئه شد

پیستوریوس در کنار
دوست دخترش
ریوااستینکمپ

اسکار پیستوریوس ،ســریعترین دونده
معلول جهان از اتهام قتل عمد تبرئه شد.
او به اتهــام قتل غیرعمــد و نگهداری
ســاح گرم در انتظار حکم دادگاه است
که بزودی اعالم خواهد شد .بیست سال
حبس میتواند مجازات او باشد.
دادگاه عالــی آفریقــای جنوبــی ،روز
پنجشــنبه ( ۱۱ســپتامبر ۲۰/شهریور)
اسکار پیستوریوس را از اتهام قتل با انگیزه
و برنامهریزی قبلی تبرئه کرد.
سریعترین دونده معلول جهان ،همچنان
با اتهام قتل غیرعمد و حمل و استفاده غیر
قانونی از ســاح گرم روبروست .براساس
این اتهامات و برابر قوانین جزایی آفریقای
جنوبــی ،امــکان صدور حکــم حبس،
برای مدت حداکثر بیســت ســال برای
پیستوریوس وجود دارد .جلسه اعالم حکم
دادگاه ممکن است ساعتها ادامه یابد.
اسکار پیســتوریوس که  ۶مدال طالی

مسابقات دوومیدانی جهان را
دارد ،متهم به قتل ریوا استین
کمپ ،دوست دخترش است.
وی در نیمه شــب چهاردهم
فوریه ســال  ۲۰۱۳با شلیک
 ۴گلوله باعث مرگ دوســت
دخترش شد.
او مدعی است که ریوا استین
کمپ را به اشتباه و با تصور این
که ســارقی وارد خانه شده به
قتل رسانده است.
دادگاه عالی آفریقای جنوبی روز پنجشنبه
در شــهر پرتوریا برای اعالم حکم اسکار
پیســتوریوس ،تشــکیل جلســه داد.
پیستوریوس در  ۶ماه روند رسیدگی به
این اتهام ،همواره بر بیگناهیاش تاکید
کرده است.
قاضی دادگاه ،بر اساس پرونده وی که بالغ
بر  ۱۰۰۰صفحه است ،شهادت برخی از
شــاهدان را قابل قبول ندانسته و معتقد
اســت اظهارات برخی شهود قابل اعتماد
نبودهاند.
به عنوان مثــال ،دو تن از همســایگان
شهادتدادهاند کهدرفاصله میان شلیکها
صدای فریادهای زنی را شنیدهاند.
پیستوریوس متهم اســت که در توالت
را بر روی مقتول قفل و ســپس اقدام به
تیراندازی کرده است .در حالیکه وی در
بازجوییها تاکید کرده که برای محافظت
از خود و با این اندیشه که سارق در توالت

طالی ذخیره در خانه ایرانیان

بیش از ذخایر طالی بانک مرکزی!

است اقدام به شلیک کرده است.
خانم توکوســیله ماسیپا ،قاضی
دادگاه در بــاره نحوه وقوع قتل
گفت« :در نخستین ساعات روز
 ۱۴فوریه  ،۲۰۱۳متهم با شلیک
گلوله اســتین کمپ را به قتل
رساند .در زمان شلیک ،مقتول
پشت در قفل شده توالت بوده است».
استینکمپ  ۳۰سالهدر ماه نوامبر سال
گذشته برای نخستین بار به عنواندوست
دختر پیســتوریوس در مجامع عمومی
ظاهر شــد .او مانکن و مجری تلویزیونی
بــود و چهرهاش در تبلیغات زیادی دیده
میشد .ریوا استینکمپ فارغالتحصیل
رشت ه حقوق بود.
پیســتوریوس در تاریخ ورزش معلوالن
چهرهای استثنایی اســت و تا کنون در
مســابقات پارالمپیک  ۶مدال طال ،یک
نقره و یک برنز به دست آورده است .وی
همچنین صاحب  ۶مدال طالدر مسابقات
دومیدانی قهرمانی جهان است.
پیســتوریوس که هر دو پــای خود را از
دست داده ،در مســابقات دو از وسایلی
کمکی از جنس کربن اســتفاده میكند
که تا ســال  ۲۰۰۸و المپیک پکن مجاز
شمرده نمیشد.
پزشــکان هنگامی که پیستوریوس ۱۱
ماهه بود بهدلیل یک اختالل ژنتیک ناچار
شدند هر دو پای او را قطع کنند.
•

رئیــس "اتحادیــه تولیدکننــدگان و
صادرکنندگان طال" گفته بیشتر از ١٠٠
تن طالی کشور در خانههای مردم ایران
"بایکوت" شده است .ظاهرا وضع نامعلوم
اقتصادی ،مردم را به خرید طال و ذخیره
آن در خانههایشان واداشته است.
بــه گزارش روزنامه شــهروند با در نظر
گرفتن قیمت  ۹۶هــزار و  ۴۰۰تومان
برای یک گرم طال ،ارزش طالی ذخیره
شده در خانه ایرانیان حدود ۹هزار و ۶۴
میلیارد تومان برآورد میشود که به ازای
جمعیت بیش از  ۷۷میلیونی ایرانیها،
ســرانه ذخیره طالی هر نفر ایرانی را به
حدود  ۱ /۳گرم میرساند.
در این گزارش که پنج شنبه  ۲۰شهريور
منتشر شــده آمده به این ترتیب طالی
ذخیرهشــده در خانه ایرانیها بیشتر از
ذخایر طالی بانک مرکزی کشور است
که حدود  ۹۵تن اعالم شده است.
شهروندبهنقلازعباداللهمحمدولیرئیس
" اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان
طــا و جواهر ایران" مینویســد ،برای

بهرهبــرداری از ایــن
حجــم طال کــه در
خانههای مردم وجود
دارد ،الزم است بانک
مرکــزی اقــدام بــه
تاسیس بانک طال کند.
آنطور که در ادامه این
گزارش آمــده درحال
حاضر ســایر بازارهای
سرمایهگذاری در ایران
وضع رکودی را پشت
ســر میگذارند .کاهش ســود بانکی و
ریزشهای مکرر شاخصهای بورس در
ماههای گذشته و ثبات نسبی و غیرقابل
پیشبینی بودن وضعیتدالر ،باعث شده
که مردم طــا را مطمئنترین راه برای
حفظ ارزش دارایی خود بدانند.

«مردم  ۱۸میلیارد دالر در خانههایشان
نگه داشتهاند»

محمود بهمنــی ،رئیس ســابق بانک
مرکــزی در  ۲۷آبان  ۱۳۹۱اعالم کرده
بود در حال حاضر  ۱۲تا  ۱۸میلیارد دالر
ارز خانگی در کشور وجود دارد.
همان زمان سایت "بازتابامروز" گزارش
داد برخی بانکها با اعالم اینکه امکان
تحویل طال و ارز را در حال حاضر ندارند،
به مشــتریان اظهار میکنند اگر اصرار
به پــس گرفتن طال و ارز خــود دارند،
میتوانند معادل ریالــی آن را دریافت
کنند.
•
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خدماتآرایشـی

%70
OFF

ویژه برای هموطنان عزیز
سوزاندن موهای بدن با لیزر

(تا  30آگوست )

-------بندو ابرو رایگان
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LASER SPA

اینترنت،تلویزیون ،تلفنخانگی

>> سرویس فیبر نوری
________________

INSTITUT LEA

بدون قرارداد | بهای مناسب

Estheticienne & Technicien
LASER | Diplome cidesco
internations du paris

Internet, TV, home phone
Fibe services,
No contract,
Reasonable prices

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

4230 boul St-Jean,
Suite 225

Behrooz davani
Account manager
Behrooz.davani@bell.ca

M: 514-258-4168
بهروز دوانی :درخدمت ایرانیان عزیز

D.D.O H9H 3X4 QC

Tel.:(514) 772-5787
(514) 620-3622

فروشنده متام قطعات لپ تاپ

خدمات مهاجرتی پارسیس
مشهد ،ایران

به قیمت های رقابت ناپذیر

!We Sell Laptop Accessories

ــــ باتری ،چارجرز ـــ
فروش کلیه لوازم یدکی لپ تاپ
با کیفیت عالی | قیمت نازل
www.fsotech.ca | seyedsadr@fsotech.ca

Office: 514-507-0773
Fax: 514-507-2029

هیپنوتیزم :زیر نظر استاد علی سلیمی

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC

زیباییهیپنوتیزموخودهیپنوتیزمرافقطکسانی
میتواننداحساسکنندکهتجربهکردهباشند.

• ناراحتی های بی دلیل و مبهم • بی میلی به کار و
تحصیل و فعالیت کردن • عدم تمرکز فکر • فراموشی و
ضعف حافظه • سستی وتنبلی مزمن و مداوم • خستگی
های فکری و بی میلی به کار و زندگی • ضعف اعصاب و
خستگی های عصبی • یأس ونا امیدی به تحصیل و غیره
• رفع هیجان و التهاب • رفع سردرد مزمن و موقتی
خودهیپنوتیزم تکنیکی است که می تواند این آرزوهای شما را برآورده کند
(ختفیف ویژه برای دانشجویان و دانش آموزان)
Center medicale colombus:
1140 Jean Talon East Montreal.Qc.H2R.1V9

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی
سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد
ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان
سرویس کامل حمل برای واردات و صادرات کاالها

Fax.:514-685-3168

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

info@loadextransport.com

Tel: 514.347.4353
WEBSITE: www.hypnohelpelio.com

EMAIL:ga_salimi@hotmail.com

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

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

2178 Ste-Catherine W.

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

خامنها
رای
ب آقایان
و
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

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
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سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

برتری
ن
و
م
ر
غ
و
ب ترین
سنگ ه
ا
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت ،کوارتز

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

به بهایی باورنکردنی

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

>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

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

اوکازیون عـالی
برای زندگی و یا
سرمایهگذاری

2004 construction
ile des soeurs
$279000

2005 downtown
best view
2 bedrooms
$385000

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری

WHAT MATTERS

عامر مورو

رضا نژاد

Amer Niyonzima
CIBC mortgage advisor
- pre approval
- switch and refinancing
- new immigrants
- home equity line of credit
- self employed program
- new construction
Tel./Fax: 514-700-1060

Cell.: 514-891-3378

• پیش تاییدیه
• وام مسکن برای مهاجرین جدید
• وام مسکن برای صاحبان بیزنس
• وام اعتباری
• وام برای احداث ساختمان

(Gholam) REZA NEJAD
Group Immobilier
courtier immobilier
Real Estate Broker
Tel: 514-700-1060

Cell: 514-865-7146
nejad@agateimmo.com
Fax: 514-313-5777
• عضو رمسی اجنمن مشاورین امالک
• همراه و همگام با شما برای تصمیم گیری
بهترین خرید و فروش امالک جتاری،
بیزنس ،مسکونی و مزرعه
• کمک در تهیه انواع وام های مسکونی و جتاری
• ارزیابی ملک شما جهت خرید و یا فروش
• آماده پاسخگویی و برآوردن
خواسته های شما در امور امالک

در خدمت جامعه ی ایرانیان گرامی
___________________________
www.agaterealtygroup.com
4030 Boul.de la Cote-Vertu, Suite 111, Saint-Laurent, Qc H4R 1V4

VANCOUVER . TORONTO . MONTREAL . CALGARY

مژده مژده >> بــزودی

مجتمعجتــــاری
بازرگانی ایرانیان
از هم اکنون جهت دریافت اطالعات و رزرو محل
دفتر خود در این مرکز با ما متاس بگیرید.

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

فیروز همتیان:

514-827-6364

فرشاد فضلی (تپش دیجیتال)514-223-3336 :

در قلب
NDG

23

24

 سال  21شماره  24  1180شهریور 1393

روز شنبه  6سپتامبر ،یک
نمایشگاه نقاشی گروهی،
در محل «آتلیه حمیرا»
به سرپرستی خانم حمیرا
مرتضوی ،در نشانی 363
خیابان لنزداون (وست

www.paivand.ca

تل حم
ـی
رد «آ یه را»...

مونت) برگزار شد.
در میــان هنرمنــدان
پرشــمار کبکی ،ســه
آرتیست ایرانی -خانم ها،
شیرین شــریف ،پانته آ
امینــی و آقای میشــل

PAIVAND: Vol. 21  no.1180  Sep. 15, 2014

یکتا -در این نمایشــگاه
شرکتداشتند.
عکس حمیــرا مرتضوی
را (راست) در گوشه ای
از نمایشــگاه نشان کنار
میشل و پانته آ می دهد.

حمیرا مرتضــوی ،هنرمند نقــاش دارای
لیســانس هنرهای زیبا و فوق لیسانس در
آموزش هنر( )BFA & MAedاز دانشــگاه
کنکوردیاست .وی زیر نظر Guido Molinari
از نقاشــان بنام کانادا تعلیم یافته .وی پس
از تحصیالت دانشــگاهی ۲ ،سال هم زیر
نظر  Ljubomir Ivankovicتکنیک نقاشی
اســتادان اروپایی را تجربه کرده؛ وی کار
آبســتره و تکینک کاردک را نیز در پاریس
آموزش دیده است .حمیرا مرتضوی هنرمند
مونترالی ،بیش از  ۱۲سال است که در «آتلیه
حمیرا» به تدریس نقاشــی و آموزش هنر
مشغول است.
ایشان تا کنون چندین نمایشگاه نقاشی تک
نفره و گروهی داشتهاند.
کارهای خانم مرتضوی در نمایشگاه گروهی
" "Art Westmountروز شــنبه و یکشنبه
 ۲۷،۲۸سپتامبر از ساعت  ۱۰الی  ۵بعد از ظهر
به نمایش گذاشته خواهد شد .مکان:

Victoria Hall
4626 Sherbrooke St. West

شنبه 6سپتامبرهمچنین
روز نامنویسی بچه ها در
مدارس فارسی زبان دهخدا و
وست آیلندبود.
عکس گوشه کوچکی از
حضور بچه ها در خانواده
هایشان را در محل مدرسه
دهخدا نشان می دهد....

شنبه  6سپتامبر از ساعت  6و نیم تا  9و نیم شب،
یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  60در دانشگاه
کنکوردیا برگزار شد.
عکس سخنرانی دکتر عزت مصلی نژاد را در سالن
سینمای دانشگاه نشان می دهد....

آتلیهحمیـــرا

کالس های نقاشی و طراحی
 زیرنظرحمیرامرتضوی

در شهــر

فستیوال
اوریانتالیس

24

بیست و هشت اوت تا اول سپتامبر  ،2014شهر مونترال
شاهد برگزاری فستیوال اوریانتالیس بود.
غرفه ی ایران با نمایش صنایع دســتی ایران ،کتابهای
نفیس فارسی ،عکس هایی از ایران و عرضه ی غذاهای
متنوع ایرانی به همــراه برگزاری کارگاه های خطاطی،
ســفالگری ،قلم زنی ،مینیاتور ،ساخت جواهرات و نیز
آموزش رقص توسط دوســتانی که مزین به لباسهای
محلی بودند ،توانست توجه خیل تماشاچیان را به خود
جلب کند ..........ادامه در ص31 :
عکس ها :گوشه هایی از حضور هنرمندان ایرانی در
جشنواره >>> با سپاس از استودیو فتوبوک
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دیدگاه...

خواهان فعالیــت جمع گرایانه و
مشترک کارگران هستند.

 10دلیل اصلی برای
تنفر از سرمایه داری
مانیفستجدید
کارگران جهان زمـــان احتاد
فرا رسیده!

گری انگلر|برگردان :شهریار قاسمی

•

طمع فقط برای سرمایهداران خوب
است ،در زندگی انسان عادی طمع
روابط انسانی و معنوی را خراب می
کند .طمع همینطور برای مجموعه
های انسانی و جوامع بسیار مضر
است چرا که این سازمانهای بشری
بر اساس نوع دوستی ،همدردی و
مراقبت از همدیگر بنا شده اند.

 )10شــرکتهایی کــه در جهان
ســرمایه داری غولهای اقتصادی
به حساب می ایند دارای رفتاری
•
مانند بیماران روانی می باشند.
نشانه های این بیماری در رفتار و  )8سرمایه داری امتیازات ویژه ای
منش ضد اجتماعی ،عدم توانایی به اقلیتــی از جامعه داده و برتری
در همــدردی و ناتوانــی از ابراز یک کالس و طبقــه اجتماعی را
پشیمانی ،در صورت انجام عملی به وجود مــی آورد .این برتری بر
اشتباه ،می باشــند و این چنین اساس مالکیت خصوصی بر وسایل
منشی از طرف ســهامداران این تولید و مایحتاج ضــروری مردم
مجموعه ها پشــتیبانی و تشویق است .این موضوع به عده قلیلی از
می شود .اگر به صورت تئوری این سرمایه داران اجازه خرید و فروش
شــرکتها مورد معاینه روانپزشک فرصتهای شغلی را می دهد و در
قرار می گرفتند ،روانپزشک آنها را نتیجه به خاطــر منافع خود این
به علت عدم تعادل روانی از جامعه افراد قادر به نابود کردن اقتصاد و
اشتغال در حوزه های تحت نفوذ
طرد می کرد.
•
خود می باشند .این اتفاقی است
 )9سرمایه داری طمع و حرص به که مرتبا در سیستم سرمایه داری
مال اندوزی را تشویق می کند ولی رخ می دهد.

•
 )5ســرمایه داران اداره کننــده

•

 )7ســرمایه داران همیشه دم از
آزادی و فردگرایــی می زنند .ولی
در عمــل آزادی و فردگرایی دیگر
افــراد جامعه را نابــود می کنند.
اکثریت غریب به اتفاق کسانی که
نیروی کار خود را برای امرار معاش
به فروش می رسانند در شرایطی
مشــابه برده داری اســتخدامی
زندگی می کنند و نه آزادی .افراد
استخدام شده باید بدون هیچگونه
فکری دستورات را ماشین وار اجرا
کنند .خالقیتهای افراد محدود می
شوند و مالک بروز آنها فقط منافع
صاحب سرمایه می باشد.
•
 )6ســرمایه

حفــــــره اوزون در حال
ترمیــم شدن است
را موظــف کردنــد که از
بهکارگیــری و تولید مواد
شــیمیایی که الیه اوزون
را نابود میکند ،خودداری
کننــد .از مهمترین این
مــواد کلرفلورکربنهــا
chlorofluorocarbon
 CFCهستند که در حال
حاضر اســتفاده از آن به
شــدت محدود شده و در
آینده کامال متوقف خواهد
شد.
این ماده در گذشــته به
میزان زیــادی در تولید
یخچــالیــا اســپریها
بکارگرفته میشد .این ماده
در الیههای باالیی آتمسفر
زمین جمع میشــود و با
تابش اشــعه خورشید به
یک ماده شیمیایی بسیار
فعال هالــوژن مانند کلر
تجزیــه میشــود و الیه
اوزون جو را نابود میکند؛
الیــهای که ســطح کره
زمین را از تابش اشعههای
خطرنــاک خورشــید
محافظتمیکند.
کارشناسان به این نتیجه
رســیدهاند که با شــروع
ترمیــم الیــه اوزون بین
سالهای  ۱۹۸۹تا ۲۰۳۰
ساالنه به طور متوسط از
دو میلیون مورد سرطان
پوست جلوگیری میشود.

بزگترین ماشین تبلیغاتی جهان
هســتند که بوســیله آن به ما
بقبوالنند که سرمایهداری تنها راه
ممکن ادراه جامعه است.
سرمایه داری انسانها را به کمک
تبلیغــات ،بازاریابــی ،صنعــت
سرگرمی و حتی اخبار به مصرف
کننده تبدیل می کند .ســرمایه
داران در تمامی دنیا میلیونها نفر را
استخدام می کنند که احساسات
پاک انســانی مانند عشق ،نیاز به
خوشــبختی ،نیاز به همدردی و
عدالت خواهی را تبدیل به ابزاری
برای خیمه شب بازی کنند و سود
بیشتری را نصیب اقلیتی بسیار کم
تعدادبنمایند.
•
 )4سرمایه داری سیستمی است

سهم اصلی در قدرت سیاسی نیز
از آن آنها است.

•
)3

ســرمایه داری مشــوق
خودخواهی محض اســت و آنرا
فضیلت می شمارد .اما خودخواهی
بدون نظر به اخالق ،محیط زیست
و عقل سلیم نابود کننده طبیعت
و اجتماعات انســانی می باشــد.
خودخواهی محض منجر به جنگ،
اســتثمار و سایر اشــکال نابودی
جمعی مــی شــود .خودخواهی
ســرمایه دار را به هر کجا که الزم
باشد می فرستد و توجهی به منافع
مردم و خسارات اکوسیستم ندارد.
خودخواهی سرمایه داری را وادار
به نابودی هر سیستم رقابت کننده
اقتصادی و طرز فکر مخالف با خود
می کند (مانند بهره برداری سنتی
از زمین توسط ساکنین محلی هر
منطقه).

داران مشــارکت و
جمع گرایی را مذمــوم می دارند کــه در آن اصل یک دالر  -یک
جایی که فرآیندهای بسیار عظیم رای ،بــر اصل یک انســان  -یک
تولیدی آنهــا همین ویژگیها را از رای غلبــه می کند .کســانی که
کارگر طلب می کند .این سیستم دارای اکثریت مالکیت هســتند
ما را مجبور می کند که مهره ای تعیین کننده خط مشی شرکتهای
در ماشین عظیم سودآوری برای عظیمی می باشند که بسیاری از
آنها باشیم ولی از آنجایی که آنها از آنهــا از دولتها قویترند .همینطور
قدرت کارگران می ترسند به ما می ثروتمندان بــا اســتفاده از پول
گویند که همکاری و جمع گرایی انتخابات را به صورت دلخواه خود •
در جهت منافع کارگران نامشروع کارگردانی می کنند .در ســرمایه  )2سرمایه داری نه تنها عالقه ای
و مضر اســت .در ایــن چارچوب داری افراد دارای پول بیشترنه تنها بهدموکراسی ندارد بلکهدشمن آن
سرمایه داران مانع کار سندیکاها توانایی جــذب کاال ها و خدمات نیز هست .در صورت نیاز سرمایه
و انجمنهای کارگری می شوند که بیشــتر را دارند بلکه در کنار آن ،داران سرمایهداری را بهدموکراسی

نتیجه قطعنامه مونترال در سال ! ۱۹۸۷

ســازمان ملــل متحــد
پیشبینــی کرده اســت
کــه الیــه اوزون تا نیمه
قرن حاضر به شکل قابل
توجهی ترمیم میشــود.
این الیه در مناطق قطب
شــمال و عرض متوسط
جغرافیایی زمین احتماال
در ســال  ۲۰۵۰به همان
وضعیتــی برمیگردد که
در ســال  ۱۹۸۰داشــته
است .این نتیجه تحقیقات
انجام شــده توسط برنامه
محیط زیست سازمان ملل
( )UNEPو سازمان جهانی
هواشناسی ( )WMOدر
نیویورک است .بعدها الیه
اوزون در قطب جنوب نیز
ترمیم خواهد شد.
همزمــان کارشناســان
هشدارمیدهندکهافزایش
تولید گاز کربنیک میتواند
بر این تحول مثبت غلبه
کند .در گزارشی که آخیم
اشتاینر،مدیربرنامهمحیط
زیست سازمان ملل ارائه
داده اســت ،حدود ۳۰۰۰
دانشمند همکاری کردهاند.
کارشناسان معقتدند که
این تحــول مثبت بیش
از همه نتیجــه قطعنامه
مونترال در ســال ۱۹۸۷
اســت .بــا امضــای این
قطعنامه  ۱۹۰کشور خود
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از این گذشــته از میزان
آســیبهایی کــه به قوه
بینایی و سیســتم ایمنی
بدن بســیاری از انسانها
زده میشد ،کاسته شود.
کم شدن حفره اوزون برای
تغییرات آبو هوایی زمین
هم تاثیرات جانبی مثبت
دارد ،زیــرا یکی از عوامل
بزرگ شدن حفره اوزون
برخــی از انــواع گازهای
گلخانــهای هســتند که
ممنوع شدهاند.
ســال  ۱۹۸۰برای اولین
بار دانشــمندان از کاهش
الیه اوزون دردومین الیه
بــزرگ آتمســفر زمین
( ،)Stratosphereدر ارتفاع
 ۱۵تــا  ۵۰کیلومتــری
گزارشــی نگــران کننده
دادند .این الیهای است که
آنها اعــام کردند که از
حفرهای اوزونی که بر فراز
قطب جنوب ایجاد شــده
است ،اشعه ماوراء بنفش
خورشید میتواند به زمین
برسد.
حفره اوزون بر فراز قطب
جنوب به مراتب بزرگتر
از قطب شمال است .علت
این است که دمای هوا در
قطب جنوب کمتر است.

•

ترجیح خواهند داد .اگر انسانها در
شرایطی بخواهند از دموکراسی در
جهت کم کردن قدرت ســرمایه
داران استفاده کنند ،سرمایه داران
از اشــکال مختلف فاشیزم برای
حفظ امتیازات ویژه خود استفاده
خواهند کرد.
 )1سرمایه داری سرطانی است در
حال بلعیدن کره زمین .ســرمایه
داران از هرچیزی کســب ثروت
می کنند حتی از گرمایش زمین،
نابودی اقیانوســها و آلودگی هوا.
یکی از وسیله های درآمد آنها ثبت
امتیاز برای همه چیز است حتی
خود زندگی .فقط با خالص شدن
از شر سرمایه داری ما قادر خواهیم
بود سیاره خود را نجات دهیم.
____________
گری انگلر نویسنده و روزنامه نگار
کانادایــی و یــک از خالقــان
مانیفست جدید کمونیستی تحت
عنوان"کارگران سراســر جهان -
زمان اتحاد ما واقعا فرا رسیده است
بر گرفته از سایت:
www.kpu.ua

26

 سال  21شماره  24  1180شهریور 1393

www.paivand.ca

ادامه دار...

زندگی

دانش خود را از
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Å Åمفرداتش خوبه اما مرده شور تركیبشو ببره

Å Åمگس به فضله ش بشینه تا مورچه خور دنبالش
میدوه

Å Åمگه سیب سرخ برای دست چالق خوبه ؟
Å Åمگه كاشونه كه كپه با فعله است ؟

Å Åمال شدن چه آسون ،آدم شدن چه مشكل

Å Åمال نصرالدین صنار میگرفت سگ اخته میكرد
یكعباسی میداد میرفت حموم

Å Åمن آنچه شرط بالغ است با تو میگویم /

تو خواه از سخنم پند گیر و خواه مالل « .سعدی»
Å Åمن از بیگانگان هرگز ننالم /

كه با من هر چه كرد آن آشنا كرد « .حافظ»
Å Åمن كجا و خلیفه در بغداد

Å Åمن میگم خواجه ام تو میگی چند تا چه داری ؟
Å Åمن میگم نره تو میگی بدوش

Å Åمن میگم انف ،تو نگو انف ،تو بگو انف

Å Åمن نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش /

چون بفكر سوختن افتاده ای مردانه باش « .مرتضی
قلیخانشاملو»

Å Åمن نوكر حاكمم نه نوكر بادنجان

Å Åموریانه همه چیز خونه را میخوره جز غم صاحب
خونه را

Å Åموش به سوراخ نمیرفت جارو به دم بست
Å Åموش چیه كه كله پاچش باشه

Å Åموش زنده بهتر از گربه مرده است

Å Åموش به همبونه ( انبار) كار نداره همبونه به موش

كار داره

Å Åموش و گربه كه با هم بسازند دكان بقالی خراب
میشه

Å Åمهتاب نرخ ماست را میشكنه
Å Åمهره مار داره

Å Åمه فشاند نور و سگ عوعو كند /

هر كسی بر طینت خود می تند «مولوی»

Å Åمهمون باید خنده رو باشه اگر چه صاحب خونه،
خون گریه كنه

Å Åمهمون تا سه روز عزیزه

Å Åمهمون خر صاحبخونه است

Å Åمهمون كه یكی شد صاحبخونه گاو میكشه

Å Åمهمون مهمون و نمیتونه ببینه صاحبخونه هر دو
را

Å Åمهمون ناخونده خرجش پای خودشه
Å Åمهمون هر كی  ،و در خونه هر چی
Å Åمیون حق و باطل چهار انگشته
Å Åمیون دعوا حلوا خیر نمی كنند
Å Åمیون دعوا نرخ معین میكنه

Å Åمی بخور ،منبر بسوزان ،مردم آزاری مكن
Å Åمیخوای عزیز بشی یا دور شو یا كور شو
Å Åمیراث خرس به كفتار میرسه

Å Åمیراث خوار بهتر از چشته خوره
Å Åمیوه خوب نصیب شغال میشه

Å Åمیهمان راحت جان است و لیكن چو نفس ---
خفه سازد كه فرود آید و بیرون نرود

«امروز روی تخت بیمارستان نشستهام
و منتظرم که هر دو سینهام را درآورند.
اما به طریق عجیبی احســاس میکنم
فوقالعاده آدم خوششانســی هستم!
تا قبل از این هیچ مشــکل جســمی
نداشــتهام .من زنی  ۶۹ساله در آخرین
اتاق این راهرو قبل از بخش کودکان این
بیمارستان هستم .طی چند سال گذشته
دهها بیمار سرطانی را دیدهام که با ویلچر
یا تخت اینطرف و آنطرف برده میشوند.
هیچکدام از این بیماران بیشتر از ۱۷سال
سننداشتند».

این جمالت اولین سطرهایدفترچه
خاطرات مادربزرگم بودند .ده سال
پیش این صفحــه را کپی گرفتم
و آن را به دیوار اتاقم چســباندم تا
یادم باشد همیشه چیزی هست که
برای آن شــکرگزار باشیم .و اینکه
زندگــیام خوب بگــذرد یا بد ،هر
روز باید شــکرگزار از این زندگی از
خواب بیدار شــوم چــون یک نفر
جایی بخاطر زندهماندنش شدیداًدر
کشاکش است.
حقیقت این است که خوشبختی،
نداشتن مشکل نیست ،توانایی کنار
آمدن با آنهاست.
اگــر ذهن شــما مســئلهای برای
متمرکز شــدن روی آن نداشــت،
میدانید چقدر سرگردان میشد؟
همیشه نگاهتان به چیزهایی باشد
که دارید ،نه چیزهایی که از دست
دادهاید .چون چیزهایی که زندگی
از شــما میگیرد مهم نیســتند،
آنچه اهمیت دارد این اســت که با
چیزهایی که برایتــان باقی مانده

وقتیزندگی
خوبپیشنمیرود،
این  ۸نکته را
ه خاطر بیاورید
ب

خوشبختی،
نداشنت مشکل
است چه میکنید.
در زیر به  ۸چیزی اشاره نیست؛توانایی
میکنیم که به شما در کنار آمدن با
زمان ســختیها انگیزه
آنهاست
میدهد:
•
 .۱درد بخشی از رشد کردن است.

گاهی اوقات زندگــی به این دلیل
درها را به رویتان میبندد که وقت
جلو رفتن است.
و این چیز خوبی است چون معموالً
ما هیچوقت بــه خودمان تکان
نمیدهیم مگر اینکه شرایط ،ما را
به آن مجبور کند.

وقتی زندگی ســخت میشود به
خودتان یادآور شوید که هیچ درد
و غمــی بیدلیــل
اتفاق نمیافتــد .از
ZONYCHO
چیزیهایــی کــه
اذیتتان کرده درس
داروی درمان طبیعی
بگیرید ولی هیچوقت
ناخن های قارچی،
ایــن درسهــا را
زرد رنگ وخراب شده
فرامــوش نکنیــد.
مخلوطی از روغن های
فقط بخاطر اینکه با
اساسی ،با  69درصد
مشــکالت دست و
آمار درمانی درمدت
پنجه نرم میکنید به
 10سال مطالعه
معنی این نیست که
ZACHE
شکســت خوردهاید.
داروی طبیعی پای ورزشکار
افتــادن اتفاقهــای
(قارچ الی انگشتان پا و پاشنه های ترک خورده)
خوب زمــان میبرد.
مخلوطی از روغن های اساسی حل شدهدر کره کاریته
صبور باشید و مثبت
ARTHODEX
فکر کنید .همه چیز
مسکندردهایعضالنیومفصلیدارویطبیعی
درســت خواهد شد؛
کاریته
مخلوطی از چند روغن اساسی حل شدهدر کره
البته شاید این اتفاق
محل فروش در مونتریال:
زود نیفتد اما باالخره
تپشدیجیتال:
میافتد.
یادتان باشــد که دو
Tel.: 514-223-3336
نوع درد وجود دارد:

آشپزی
ایرانی:

 دردیکــه
آ سیب  .۱مثبت فکر کنید .۴ .سخت کار کنید.
میزند و  .۲سالم غذا بخورید .۵ .زیاد بخندید،
 دردی  .۳ورزش کنید. .۶خوب بخوابید.
کــه
شما داده میشود .فقط باید از این
تغییرتانمیدهد.
هر دو این دردها به رشد شما کمک فرصت بهترین استفاده را بکنید.
•
میکنند.

•
 .۲همه چیز در زندگی گذرا و
موقتی است.

هروقت بــاران میآید ،باالخره بند
میآید .هروقــت ضربه میخورید،
باالخــره خوب میشــوید .بعد از
تاریکی همیشــه روشــنایی است
 -هــر روز صبح طلوع خورشــیدهمین را میخواهد به شما بگوید
اما معموالً یادتان میرود و درعوض
فکر میکنید که شب همیشه باقی
میماند .اما اینطور نیست .هیچچیز
همیشگینیست.
پس اگر اوضاع زندگی خوب است
از آن لذت ببرید چون همیشــگی
نیســت .اگر اوضاع بد است ،نگران
نباشید چون این شرایط هم همیشه
نمیماند .فقط به ایندلیل کهدر این
لحظه زندگیتان سخت شده است
به این معنی نیست که نمیتوانید
بخندید .فقط به ایندلیل که چیزی
اذیتتان میکند به این معنی نیست
که نمیتوانید لبخند بزنید .هر لحظه
برای شما شروعی تازه و پایانی تازه
است .هر لحظه فرصت جدیدی به

نفخ آن
گرفته شــود.گندم برقی استفاده
را نیز از
شــب قبل خیس کنیــم )
کــرده و
با نمک خوب می بقیــه ی آب
پزیم .نخــود را (آب
آن را گوشــت ،نخود ،گوشــت
خارج می کنیم) به ه
مراه و گنــدم له شــده را با هم
پیاز و گوشــت کام َ
ال
می مخلوط کــرده و در قابلمه
پزیم ،گوشــت پخته
را از ای می ریزیم .قابلمه را روی
آب و نخود جدا می
کنیم حرارت مالیم می گذاریم.
و می کوبیم تا ریش ری
ش حدود نیم لیتــر آب به آن
شــود ،گندم را با مقدا
ری اضافه می کنیم آب حلیم
آب جــوش در مخلوط
کن را اندازه مــی کنیم) و می
میریزیم تا کام َ
ال له شود.
گذاریم تا حلیم به مدت نیم
نخــود را نیز بــا کمی
طرز تهیه:
آب ساعت جا بیفتد .البته باید
گو
شت
در
مخل
وط
کن
می
در
ایـ
ـن مدت حلیم مرتب
نخود را از شب ق
بل خیس ریزیم و خوب له
می
کن
یم
هم
زده
شود
تا
کــ
ته
نگیرد.
رده و می جوشــانیم تا (می
توان
یم
از
گ
وشـ
ـتک
وب
ب
عد
از
جا افتادن حلیم ،آن

حل
ـی
م

هر روز صبح که از خواب بیدار میشوید
سعی کنید این کارها را اجنام دهید:

 .۳نگران بودن و شکایت کردن
چیزی را عوض منیکند.

آنهایی که بیشــتر از بقیه شکایت
میکنند ،کمتــر از بقیه کار انجام
میدهند.
همیشه بهتر است که سعی کنید
کاری بزرگ انجام دهید و شکست
بخورید تا اینکــه هیچکاری انجام
ندهید و موفق شوید.
اگر گم شــوید ،هیچ چیــز تمام
نمیشــود؛ زمانی همه چیز تمام
میشــود که کاری انجام ندهید و
فقط شکایت کنید .اگر به چیزی باور
و اعتقاد دارید ،تالش کنید.
اجازه ندهید ســایههای گذشــته،
دریچــه رو به آیندهتــان را تاریک
کند .اینکه امروز را به شکایت کردن
درمورد دیروز بگذرانید ،آیندهتان را
روشنترنمیکند.
به جای آن دســت به کار شــوید.
بگذارید درسهایــی که گرفتهاید
زندگیتان را بهبود بخشند .تغییر
ایجاد کنید و هیچوقت به عقب نگاه
نکنید.
و صرفنظر از اتفاقهایی که در این
راه طوالنی میافتد ،یادتان باشــد
که شــادی و خوشــبختی واقعی
{>> ادامه در صفحه}28 :

را در به آن اضافه کرد.
ظر
منا سبف مواد الزم برای
برای  ۱۲نفر
می ریزیم ،با روغن ،دارچین
و نخود پخته تزیین و با شکر  ۱/۵لیوان گندم پوســت
کنده
سرو می کنیم.
لی
گوشــت حلیم باید کامال  ۱/۲وان نخود
ریش ریش شــده تا باعث  ۴۰۰گرم گوشت گوسفند
کش دار شدن این غذا شود( .سردست بهتر است)
بهتر است پوست نخود پس  ۱/۵قاشــق چای خوری
نمک
از پختن جدا شود .حلیم را
می توان با گوشــت مرغ یا  ۲عدد پیاز متوسط
گوشــت بوقلمون نیز تهیه  ۲لیوان آب گوشت
کــرد .در صورتی که حلیم دارچین به مقدار الزم
پس از جا افتادن کم نمک شکر به مقدار الزم
بود ،می توان مقداری نمک  ۴قاشق سوپ خوری کره یا
روغنکرمانشاهی

خوابگاهها و نياز دانشجويان

27

 سال  21شماره  24  1180شهریور 1393

سالمــت ...

13

خوابگاهها و نياز دانشجويان

www.paivand.ca

م شماره  5129چهارشنبه  28تير ماه  28 1391شعبان 18 1433جوالي  2012سال هجدهم شماره  5129چهارشنبه  28تير ماه  28 1391شعبان 18 1433جوالي 2012

آیا می دانســتید خطر تجمع بیش از حد چربی اطراف
شکم از سایر نقاط بدن بیشتر است؟
چربی دور شکم با بیماری های جدی مانند بیماری های
قلبی ،سکته و دیابت نوع دو رابطه مستقیم دارد.
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محققان دانشــگاه Wake Forest
دریافته اند که چربی های ترانس
که توسط روغن هیدروژنه تولید مطالعات متعدد نشان داده اند که
می شوند ،نه تنها در افزایش سایز مصرف مرتب سویا باعث کاهش
دور کمــر موثرند بلکه باعث می وزن و کم شــدن چربی دور شکم
شوند چربی سایر نقاط بدن نیز به می شــود .علت اصلی این امر دارا
پیدا
انتقال
اطراف شکم
سویاســت .این
ایزافالون در
دانش��جويي
خوابگاههاي
بودن 80درصد
کنند .كه بي��ش از
ميكنند
اعالم
آماره��ا
خوراکی
در
ترانــس
چربی های
عمل
اســتروژن
مانند
که
ترکیب
اس��تاندارد است ،اما شواهد نش��ان ميدهد كه ظواهر خوابگاهها با آنچه كه
تفاوت
اين
دارد،
توفير
آسمان
تا
زمين
شود
مي
خوانده
«استاندارد»
كاغذ
هایی در
مانند مارگارین ،شــیرینی می کند نه تنها با چربی دور شکم
سال
دانشجوي
يك
عنوان
به
شما
كه
كند
مي
پيدا
معنا
بيش��تر
زماني
البته
جات ،بیســکوئیت ها ،کراکر ها و مبارزه می کند بلکه بدن را در برابر
اولي در پي مقطعي بويژه كارشناسي با اميد به ورود به مكاني كه قرار است
غذاهای ســرخ شده و آماده یافت سرطان سینه محافظت می کند.
بهترين و مفيدترين لحظههايتان را در آن سپري كنيد چمدانتان را ميبنديد
شوند.راهي شهري ميشويد كه آينده •
تحصيليتان در آن رقم خواهد خورد ،اما با
می و

غذایی به شما کمک می کند که
در برابر این عوامل بجنگید.

ســویا:

پس ســعی کنید برچسب روی
مواد غذایی را بخوانید و از مصرف
•
چربی های اشباع شده خود داری
چربی دور شکم ،دشمن سالمتی
کنید ،مقادیر بیشــتری میوه و
چربی
اعالماندميکــه
آماره��اداده
مطالعات نشــان
روزانه
رژیم غذایی
سبزیجات در
دانش��جويي
خوابگاههاي
دور از  80درصد
بي��ش
كنند كه
قلبی،
نارسایی
با
مستقیمی
شکم رابطه
غذایی
های
وعده
و
بگنجانید
خود
اس��تاندارد است ،اما شواهد نش��ان ميدهد كه ظواهر خوابگاهها با آنچه كه
کنید.تفاوت
دارد ،اين
توفير
آسمان
تا
زمين
شود
مي
خوانده
«استاندارد»
كاغذ
در
تصلب شــرائین و سایر مشکالت خود را کوچک تر

شما به عنوان يك دانشجوي سال
دارد.پيدا مي
بيش��تر معنا
زماني
البته
كند كه •
همچنین
عروقــی
قلبی
الکلی است
هایكه قرار
مكاني
به
ورود
به
اميد
با
كارشناسي
بويژه
مقطعي
پي
در
اوليبا مشــکالتی از قبیل پوکی تاثیر نوشیدنی
بهترين و مفيدترين لحظههايتان را در آن سپري كنيد چمدانتان را ميبنديد
نوشیدنی
خواهدتوسط
هایرقماضافه
کالری
دیابت،
خورد ،اما با
در آن
تحصيليتان
آلزایمر،آينده
اســتخوان،شويد كه
و راهي شهري مي
بخشيهای
خوريد وو وعده
نوشابه ها
سندرم
بزرگ،
الکلی،جا مي
های است،
معرفي شده
«خوابگاه»
رودهشما
سرطانكه به
ديدن مكاني
بنابراين
دهيد.
دس��ت مي
راه تحصيلي
متابولیک،را در
از رؤياهايت��ان
شــدن
بزرگ
باعث
بزرگازغذایی
ابتدايباال
همينخون
فشــار
جالبيدك
ولیبا خود
استاندارد را
عنوان
سالمتیامكانات
مشــکالتنظر ابعاد و
خوابگاهها شايد از
است که
می شوند
شکم
بعضيسایر
و
بكشند ،اما در اصل جاي مناسبي نيستند كه بهترين روزهاي دانشجويي در
بدانید الکل تقریبا به اندازه مساوی
مرتبط است.
آنها سپري شود.
کالری
چربی،
دارد.كه صرفاً يك
ش��دهاند
تبديل
• متأس��فانه خوابگاهها اغل��ب به مكانهايي
شکم
چربیودور
خوابآورنده
جايوجود
عوامل به
خوابگاههاالکلی
نوشــیدنیازهــای
مصرف
ماند براي بيرون
انتظارات مي
مابقي
مناسب است
رجوع
و
رفع
براي
را
جايگزيني
مكان
خودش��ان
شهرستاني
دانش��جويان
با تا
وجود اینکه خوردن غذاهای چرب بــا افزایش ســایز دور کمر رابطه
كنند.
پيدا
هايشان
دغدغه
مانند کــره ،پنیر و گوشــت های مستقیم دارد .زیرا زمانی که الکل
آماره��ا البته اين مورد را تأييد نميكند ،اما با يك حس��اب
سرانگش��تيزمان
کنید ،کبد شما
پرچــرب در به وجود آمدن چربی مصرف می
ميتوان به اين نتيجه رس��يد ،كس��ي كه ساعتهاي طوالني در جو سنگين
دروستاثیر
شــکم بی
دور
براي دارد
فضايي نیاز
سوزاندن آن
برای
زیادیو حاال به دنبال
ولیزده اس��ت
نیست،كله
سخت سر و
دانش��گاه با
آنباهم
آمدن
دلیل به
تنها
است که
زمانی
بیشتر از
شكل وکه حتی
خوابگاه
ناموزون
ش��مايل تيره و
وقتي
وجوداست
اس��تراحت
آرامش و
برایاينك��ه اين
باشد.ميكند .مگر
حالي پيدا
روبهرو ميش��ود چه نمی
بگيرد می
تصميممصرف
سوزاندنفردچربی
رژیمتفريحکنود.استراحت پيدا كند كه در اين
ژنتیک،را براي
پس از دانشگاه مكان ديگري
صورت اگر كمي هم وجدانش آس��وده باش��د ،نتيجه خوشايند نخواهد بود.
شهرستاني داده
تحقیقات نشان
غذایی ،سن و از طرف دیگر
متأسفانه بسياري از مشكالت و معضالتي كه گريبان دانشجويان
هورمون
الکل روی
نتيجهمصرف
اند که
توجهيها به
همي��ن كم
زندگیميكند
نحوه مش��كل
را ميگي��رد و آنها را دچار
مكانهاي مهمي به نام هر فرد
گذاشتهما واگرباعث
شــما
هر های
تاثیرمسئوالن
اس��ت.
دانش��جويي»
«خوابگاههاي
دانش��جويان
امكاناتي
بتوانند با مجهز كردن خوابگاه
احساس
نياز بیشتر
موردشما
شودكه که
یــکها بهمیكليه می
مشكالت
انواع
به
است
ممكن
كه
خوابگاه
از
بيرون
است ،نياز آنها را به دنياي
تواننــد در گرسنگی کنید و حتی دیرتر سیر
آلوده باش��د به حداقل برس��انند ،بهط��ور حتم نتيجه بهت��ري عايد فضاي
افزایش
شد .ســایز شوید.
دانشجويي كشور خواهد
دور کمــرش •
موثر باشــند .چربی های ترانس ،بدترین نوع
شرحچربی
یک جدول با
تغییــر دورژیم

ت بهبود وضعيت خوابگاههاي دانشجویي

دانشجويي مناسب
سب
ي
ا
ز
چ
ر
ب
ی
گامان علمي كشور
ور

د
و
ر
شکم
خ
ال
ص
ش
و
ی
د
!
یک جدول با دو شرح
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است،ها
فست فود
ديدن مكاني كه به شما «خوابگاه» تاثیر
•
جا ميخوريد و بخشي
معرفي شده
خوراکیاز هایی که با
بنابراين
دهيد.
چربیابتداي راه
جتمعهمين
رؤياهايت��ان را در
رستوران
دس��تکهميدر
تحصيلياز ازغذایی
بسیاری
يدك
خود
با
را
استاندارد
عنوان
امكانات
و
ابعاد
نظر
از
شايد
ها
خوابگاه
دور شکمبعضي
کنند
می
مبارزه
های فست فود ســرو می شوند
بكشند ،اما در اصل جاي مناسبي نيستند كه بهترين روزهاي دانشجويي در
چای سبز:
دارای مقادیر باالی چربی و کالری
آنها سپري شود.
خوابگاههامصرف
متأس��فانه اند که
محققان دریافتــه
های
وعده
ش��دهدر
معموال
هســتند و
صرفاً
يك
اند كه
تبديل
اغل��ب به مكانهايي
ورزش در
همراه بــا
مشتریانازقرار
مابقي بزرگ
میها
خوابگاه
دستبراي بيرون
انتظاراتدرميماند
مناسب است و
ســبزخواب
چای جاي
رجوع
و
رفع
براي
را
جايگزيني
مكان
خودش��ان
شهرستاني
دانش��جويان
کاهش تاوزن موثر است .ترکیبات گیرند که اگر به طور مرتب مصرف
هايشان پيدا كنند.
دغدغه
چای سبز
موجوددر
متابولیزم بدن شــوند باعث اضافه وزن و افزایش
آماره��ا البته اين مورد را تأييد نميكند ،اما با يك حس��اب سرانگش��تي
را باال برده و باعث سوختن بیشتر سایز دور کمر می شوند.
ميتوان به اين نتيجه رس��يد ،كس��ي كه ساعتهاي طوالني در جو سنگين
دروسدور
دانش��گاه باچربی
کالری و کاهش
فود
فســت
های
رســتوران
دنبال فضايي براي
حاال به
اکثر اس��ت و
شــکمو كله زده
سخت سر
می شوند.
ناموزونرابطه با
نیــاز در
اطالعــات
خوابگاه
موردتيره و
ش��مايل
آرامش و اس��تراحت است وقتي با شكل و
بگيرد
تصميم
نوع فرد
اينك��ه اين
بلوبری:روبهرو ميش��ود چه حالي پيدا ميكند.
مصرفی
روغن
میزانمگرکالری و
اين
كند كه
استراحت پيدا
تفريح و
مكان ديگري
دانشگاه
پس از
تاثیر به
بلوبری
مصــرف
خوددرقرار
مشــتریان
اختیار
ســزاییرا برايرا در
صورت اگر كمي هم وجدانش آس��وده باش��د ،نتيجه خوشايند نخواهد بود.
دارد.
شــکم
دور
چربی
کاهش
در
داده
نشان
تحقیقات
اما
دهند
نمی
متأسفانه بسياري از مشكالت و معضالتي كه گريبان دانشجويان شهرستاني
دچارانجام
موش ها
مي بر
تحقیقیرا که
كمدر
اطالعات
كنداگر
مش��كلاندميکه
اختیاربه
توجهيها
اینهمي��ن
نتيجه
رویو آنها را
گي��رد
موش هایی
هاياست
داده
شد نشان
داده شود،
«خوابگاههايمشــتریان
تعداداگر
مسئوالن ما
قراراس��ت.
دانش��جويي»
کهبه نام
مهمي
مكان
دانش��جويان
نياز
مورد
كه
امكاناتي
كليه
به
ها
خوابگاه
كردن
مجهز
با
بتوانند
که از رژیم غذایی شــامل مقادیر کمتری از آنهــا تمایل به مصرف
مشكالت
خواهندانواع
فوداست به
ممكن
خوابگاه كه
بلوبرینياز آنها را
باالیی است،
دنياياند به
پیروی بهکرده
داشت.
فست
بيرون از غذای
آلوده باش��د به حداقل برس��انند ،بهط��ور حتم نتيجه بهت��ري عايد فضاي
مراتب چربی دور شــکم کمتری •
دانشجويي كشور خواهد شد.
نسبت به سایر موش هاییداشتند تاثیر نوشابه های رژیمی

کــه از رژیم غذایی پر چرب یا کم
چرب پیروی کرده بودند.
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{>> ادامه در صفحه}32 :

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

جدول
جدول ويژه
جدول عادي
عادي____________________
وعادی
جدولهای ____________________ ویژه

افقي:
-1وقت��ي ميگوين��د كه ش��خص
1
بخواهد محل��ي را به قهر و اعتراض
2
ترك كند
مسلك
و
عقيده
–
عذاب
سختي،
-2
3
– داالن
4
 -3پائي��ن – لباس زيبا نش��انه آن
5
نباشد – سرزمين
ساساني
ش��اهان
از
 -4نام س��ه تن
6
– گياه نيش��كر – مخف��ف من را –
7
دختر
8
 -5تلخ – از تنقالت – پيشكار
 -6گ��وزن – تملك و نف��وذ – قوم
9
آتيال
10
 -7اس��ب رس��تم – ص��در اتاق –
11
سرود
نسبت
–
چاه
چرخ
–
رهتوش��ه
-8
12
دو زن يك مرد به هم
13
 -9نوع��ي پارچه ضخي��م پرزدار –
14
خطه و منطقه – صداي بلند
ندارد
حساب
 -10بيدرنگ – حرف
15
– خودروي ملي
 -11بازتاب – عجله – وي
 -9درس نخوان��ده – چ��راغ – عدد و
 -12سوره سي و ششم قرآن – طايفه نمره
– اندك – مكر و حيله
 -10به��اي پاكت نامه – نمره عالي –
 -13ظن و ش��ك – داراييها – حق گودال
مخالفت
 -11ش��امل همه ميشود – مهرباني
 -14فرهنگ لغت فرانسه – مركز غنا – اشاره به دور
– جزيره ايراني استان هرمزگان
 -12ب��رادر – طريق كوتاه – رس��ول
 -15همنام ضربالمثلي است و هم از خدا – نور كم
آثار آنتوان چخوف روس
 -13بن��ده ،غالم – ارمغ��ان – خواب
عمودي:
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و
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–
-1تقوي��م
 -14فرش��تهاي در آئين زردش��ت –
سفره هفتسين
زهره – پزشك كارآموز
 -2مأمور تقسيم آب – پائيز – ماهي  -15ورزش��گاه س��نتي – ميزب��ان
فروش
نخستين جام جهاني در سال 1930
 -3نوعي س��از س��يمي –
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خدمات ارزی
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514-844-4492

ش��ب
آنچ��ه 4در 5
افقي -8 15 14 13 12 :پني��ر 1ت��ازه3 –2
11 10 9 8
-1وقت��ي ميگوين��د كه ش��خصبدرخشد – سوره  39قرآن
1
بخواهد محل��ي را به قهر و اعتراض -9ش��هري در اس��تان هرمزگان –
ترك كند
جمعه – 2سره
 -2سختي ،عذاب – عقيده و مسلك3 -10درن��ده جنگلي – س��ركش –
– داالن
وجود
4
 -3پائي��ن – لباس زيبا نش��انه آن -11پردهدري و بيشرمي – اتوبوس
5
نباشد – سرزمين
فضايي – خاندان
 -4نام س��ه تن از ش��اهان ساساني6 -12هنوز آدم نشده! – بد و زشت –
– گياه نيش��كر – مخف��ف من را –كلمه ربط – شعر ژاپني
دختر
7 -13شهر آذري – آماسيده – رساتر،
8
 -5تلخ – از تنقالت – پيشكار تمامتر
 -6گ��وزن – تملك و نف��وذ – قوم9 -14داروي��ي گياه��ي ك��ه توس��ط
آتيال
پژوهش��گران ايراني س��اخته شد و
10
بيماري ايدز تجويز ميش��ود –
 -7اس��ب رس��تم – ص��در اتاق –براي
سرود
 11غيرت
غرور –
نسبت
–
چاه
چرخ
–
رهتوش��ه
-8
عنوان كتابي از كارل چاپك
-15
12
عمودي:
دو زن يك مرد به هم
13
-1پادزهر – روستايي از توابع بخش
 -9نوع��ي پارچه ضخي��م پرزدار –
14
سيلوانه در شهرستان اروميه
خطه و منطقه – صداي بلند
ش��هري در اس��تان كرمانشاه –
-2
ندارد
حساب
 -10بيدرنگ – حرف
15
نوعي رنو – جهان
– خودروي ملي
ش��هري در
 -3فرصت
افقي -11:بازتاب – عجله – وي
قرقيزستان – عدد و
نخوان��ده – چ��راغ
– -9درس
عرب
چشمكششم قرآن – –
طايفه
سوره سي و
-12فيلم
-1كارگردان
ديروز نمره
–
روسي
طول
واحد
–
جدولي
برج
-4
حيله
و
مكر
–
 -2مرد –
اندك– خودروي روس��ي –
بيزن
 -10به��اي پاكت نامه – نمره عالي –
گودال– تخت روان آخرت
حق خورشيد
 -13ظن و ش��ك – داراييها – الهه
دوستداران
رنجوري
شرح –
جوانمردي –
چه��ارم – ان��دوه و غم – -5
مخالفت
 -3س��وره
شود – مهرباني
همه مي
ش��امل
-11
زنان��هدور– بغ��ل – ن��ام
ادبفرهنگ لغت فرانسه – مركز-6غناني��م–تن��ه
خطاب بي-14
اشاره به
ايراني
 -4يك��ي–ازجزيره
استانس��خن
خودرو –
قطعات
هرمزگان دخترانه  -12ب��رادر – طريق كوتاه – رس��ول
كم ايجاد تغييراتي
وسيله
كهنهاست و هم
المثلي
ضرب
كلمههمنام
بيهوده –-15
ضد
شرط –
كه –به نور
-7ازاليافيخدا
بن��ده،ميآيد
-13دست
س��احل – در سلولز به
چخوف روس
 -5از آثار
آنتوانبرونته –
خواه��ران
پيراستن – خواب
غالم –– ارمغ��ان
عمودي:
خوشدرخت
پوست – بدن
كشور صنعتي
زندگي و
اصل–و نماد
-1تقوي��م
هند –
 -14موجد
بروجحركت-8دردي��وار –
ن��ژاد – از
 -6روش��ني –
زردش��ت –
اس��تقاللآئين
فرش��تهاي در
فلكي سفره هفتسين
لباس ضخيم
زهره – پزشك كارآموز
تقسيمآبآب –
-2
بيماري
-15مرواريد –
ماهيگردنبند
پائيز– – -9
زيركاه
مأمور– آدم
آش��يانه مرغ
-7
اختالل ميزب��ان
س��نتي –
ورزش��گاه
فروش
جهان
كشور
پهناورترين
زماني
–
كليه
هودج
نخستين جام جهاني در سال 1930
 -3نوعي س��از س��يمي –
شناخته ميشد
5128
شماره
 -10عادی
گن��دم 5128حل جدول
ويژه–شماره
جدول
حل
مش��هور
جم��ع
هن��دي –
درخت��ي
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سوم شخص جمع – واحد
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 -8 15 14 13 12 11 10 9 8پني��ر ت��ازه – آنچ��ه در ش��ب
بدرخشد – سوره  39قرآن
 -9ش��هري در اس��تان هرمزگان –
جمعه – سره
 -10درن��ده جنگلي – س��ركش –
وجود
 -11پردهدري و بيشرمي – اتوبوس
فضايي – خاندان
 -12هنوز آدم نشده! – بد و زشت –
كلمه ربط – شعر ژاپني
 -13شهر آذري – آماسيده – رساتر،
تمامتر
 -14داروي��ي گياه��ي ك��ه توس��ط
پژوهش��گران ايراني س��اخته شد و
براي بيماري ايدز تجويز ميش��ود –
غرور – غيرت
 -15عنوان كتابي از كارل چاپك
عمودي:
-1پادزهر – روستايي از توابع بخش
سيلوانه در شهرستان اروميه
 -2ش��هري در اس��تان كرمانشاه –
نوعي رنو – جهان
 -3فرصت – ش��هري در قرقيزستان
افقي:
– ديروز عرب
-1كارگردان فيلم چشمك
 -2مرد بيزن – خودروي روس��ي –  -4برج جدولي – واحد طول روسي –
الهه خورشيد – تخت روان آخرت
دوستداران
 -3س��وره چه��ارم – ان��دوه و غم –  -5جوانمردي – شرح – رنجوري
 -6ني��م تن��ه زنان��ه – بغ��ل – ن��ام
خطاب بيادب
 -4يك��ي از قطعات خودرو – س��خن دخترانه
 -7اليافي كه به وسيله ايجاد تغييراتي
بيهوده – كلمه شرط – ضد كهنه
 -5از خواه��ران برونته – س��احل – در سلولز به دست ميآيد – پيراستن
پوست – بدن درخت
كشور صنعتي
 -6روش��ني – اصل و ن��ژاد – از بروج  -8دي��وار – موجد اس��تقالل هند –
لباس ضخيم
فلكي
 -7آش��يانه مرغ – آدم آب زيركاه –  -9گردنبند مرواريد – بيماري اختالل
كليه – زماني پهناورترين كشور جهان
هودج
شناخته ميشد
حل جدول ويژه شماره 5128
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خدماتآرایشی

با ختفیف ویژه
برای هموطنان عزیز
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گنج ادب...

گزینه ای از
سخنان سعدی

به اهتمام

محمد فرحی
(مونتریال)

ادامه دار

•
این ضرب املثلها مصراعی است از یک بیت؛
آنها را کامل کنید:

وان دگر در سراب وعده ی خویش
می کشاند هنوز تشنه لبم
••
بوسه هایی که این یکی داده است
گرچه شیرین تر از نی و شکر است
دل دیوانه باز می گـــوید
لذت آن نداده بیشتر است

•
از کتاب نصیحت امللوک (سعدی):

وفا نکردی و کردم جفا ندیدی و دیدم
شکستی و نشکستم بریدی و نبریدم
اگر ز خلق مالمت وگر ز کرده ندامت
کشیدم از تو کشیدم شنیدم از تو شنیدم
مرا نصیب غم امد به شادی همه عالم
چرا که از همه عالم محبت تو گزیدم
چو شمع خنده مکردی مگر به روز سیاهم
چو بخت جلوه مکردی مگر ز موی سپیدم
جوانی ام به سمند شتاب میشد و از پی
چو گرد در قدم او دویدم و نرسیدم
به روی بخت زدیده ز چهر عمر به گردون
گهی چو اشک نشستم گهی چو رنگ پریدم
وفا نکردی و کردم به سرنبردی و بردم
ثبات عهد مرا دیدی ای فروغ امیدم
محمدرحمانی
(مشهور به مهرداد اوستا )

-1سعی هرکس به قدر همت اوست...
-2دست باالی دست بسیار است...
-3جور استاد به ز مهر پدر...
-4در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد...

-1آثار خیر پادشاهان گذشته را محو نگرداند تا
آثارخیر او هم چنان باقی بماند
-2کارهای بزرگ به مردم نا آزموده واگذار نکند
که پشیمانی آرد
-3گواهی به خیانت کس نشنود و تا به غور گناه
نرسد عقوبت روا مدارد
سراب:

روزگـــاری دل رمیده ی من
از دوگل چهره بوسه ای می خواست
ای یکی سر کشید و ناز افسود
وان دگـــــر بوسه داد و بزم آراست
••
این یکی از شراب بوسه ی خویش
کرد سرشار مستی و طربم

شکوفه اشک:

هالووین

وقتی زندگی خوب پیش منیرود...
فقط زمانی میآید که دســت از
شکایت کردن بخاطر مشکالتتان
بردارید و شروع به شکرگزاری برای
مشکالتی که ندارید کنید.

•
 .۴جای زخمهای شما نشانه
قدرتتانهستند.

هیچوقت بخاطر جای زخمهایی
که زندگی رویتان گذاشــته است
خجالت نکشید .این جای زخمها
یعنــی درد ،تمــام شــده و روی
زخمتان بســته شده است .یعنی
توانســتهاید بــر درد غلبه کنید،
درسی بگیرید ،قویتر شوید و به
جلو پیش روید.
جای زخــم ،خالکوبی پیروزی
است که باید به آن افتخار کنید.

اجازه ندهید این زخم باعث شوند
زندگیتان را با ترس سپری کنید.
هیچوقت نمیتوانیــد جای این
زخمها را از بین ببرید اما میتوانید
نگاه خودتان به آنها را تغییر دهید.
میتوانیــد به جای ایــن زخمها
بعنوان نشانه قدرتتان نگاه کنید
نه درد.
•
 .۵هر مشکل کوچک ،قدمی رو به
جلو است.

صبر کــردن در زندگی به معنی
منتظر ماندن نیست؛ صبر کردن
توانایی داشــتن نگرشی خوب
در زمان تالش برای رســیدن به
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پارتیشاد

•هرکه سخن نسنجد ،از
جوابش برنجد.
• هر که با بدان نشــیند ،اگر
طبیعت ایشان را هم نگیرد به
طریقت ایشان متهم گردد.
• هر که با بدان نشــیند نیکی
نبیند.
• عالم ناپرهیزکار ،کور مشعله
دار است.
• هر چه نپاید ،دل بستگی را
نشاید.
• هر که بر زیردستان نبخشاید،
به جور زبردستان گرفتار آید.
•دهدرویشدر گلیمی بخسبند
ودو پادشاهدر اقلیمی نگنجند.
• هر که خیانت ورزد ،پشتش
در حساب بلرزد.
• خانه دوســتان بــروب و د ِر
دشمنان مکوب.
• بی دوســت زندگانی چنان
ذوقی ندارد.
• اگر شب ها همه قدر بودی،
شب قدر بی قدر بودی.
• هیچکــس نزند بر دختر بی
ثمر سنگ.
• صد چندان که دانا را از نادان
نفرت اســت ،نــادان را از دانا
وحشت است.

• از نفــس پــرور،
هنــروری نیاید و بی
هنر ،سروری را نشاید.
• دنیا نیــرزد به آنکه
پریشان کنیدلی.
• همه کــس را عقل خود به
کمال نمایــد و فرزند خود به
جمال.
• مشــک آن اســت که خود
ببوید ،نه آنکه عطار بگوید.
• دوســتی را که به عمری فرا
چنگ آرند ،نشاید که به یک دم
بیازارند.
• دل دوســتان آزردن،مــراد
دشمنان برآوردن است.
• شیطان با مخلصان برنمی آید
و سلطان با مفلسان.
•

رأی بی قوت ،مکر و فسون است
و ق ّوت بی رأی ،جهل و جنون.
• قدر عافیت کسی داند ،که به
مصیبتی گرفتار آید.
رعیتند ،نه
پاس
• ملوک از بهر
ّ
رعیت از بهر طاعت ملوک.
• هر که با داناتر از خود بحث
کند تا بداند که داناست،بدانند
که نادان است.
• مال از بهر آسایش عمر است،
نه عمر از بهر گرد کردن مال.
• خشــم بیش از حد گرفتن،
وحشــت آرد و لطف بی دقت،
هیبت ببرد.
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>> ادامه از صفحه26 :

رویاهایتاناست.
دنیا بهتر از این نیست… هیچ حسی
پس اگر میخواهید امتحان کنید ،دردنیا بهتر از این نیست که بفهمید
وقت گذاشته و تا آخر راه را بروید .زنده بودن یعنی چه.
در غیر این صورت ،هیچدلیلی برای •
شــروع کردن نیست .این میتواند  .۶منفی بودن دیگران مشکل شما
به معنی از دســت دادن راحتی و نیست.
ثباتتان و بر هم خوردن عادتهای وقتــی چیزهــای منفــی دور و
خواب و خوراکتان برای مدتی کوتاه برتان را میگیرد ،مثبت باشــید.
باشد.میتواندبهمعنیقربانیکردن وقتی دیگــران میخواهند باعث
روابط و همه چیزهای آشنایی باشد ناراحتیتان شوند ،لبخند بزنید .این
که قب ً
ال در زندگیتان وجود داشت .بهترین و سادهترین راه برای حفظ
میتوانــد به معنی قبــول کردن انگیزه و تمرکزتان اســت .وقتی
تمسخرهای همساالن ودوستانتان دیگران با شما بدرفتاری میکنند،
باشد .میتواند به معنی ساعتهای خودتان باشید.
متمادی تنهایی باشــد که البته هیچوقت اجازه ندهید تلخی یک
تنهایی نعمتی اســت که میتوان نفر شخصیت تان را تغییردهد.
از آن برای خلــق چیزهایی عالی هیچ چیز را بــه خودتان نگیرید،
استفاده کرد .تنهایی فضایی که الزم حتی اگر دقیقــاً منظور خودتان
دارید را به شما میدهد .بقیه چیزها باشد .خیلی کم پیش میآید که
آزمایش کردن قطعیت شماست ،آدمها بخاطر شــما کاری را انجام
اینکه چقدر آن هدف را میخواهید .داده باشــند .آنها کارهایشــان را
و اگر آن را بخواهید ،با وجود همه بخاطر خودشان انجام میدهند.
شکستها ،طردشدگیها و مسائل مهم تر از همه اینهــا ،هیچوقت
بخاطر اینکه کسی گفته به اندازه
دیگرانجامشمیدهید.
و هر قدمی که رو به آن برمیدارید کافی خوب نیســتید ،خودتان را
از هــر چه که فکرش را هم بکنید تغییرندهید.
حالتان را بهتر میکند .میفهمید زمانی تغییر کنید که میدانید
که مشکالت اتفاقاتی نیست که سر آدم بهتری خواهید شد و آینده
راه برایتــان میافتد ،چالش اصلی درخشانتری خوهیدداشت.
خود آن راه است .و ارزشش را دارد .هر کاری که بکنید ،چه درســت
پساگرمیخواهیدامتحانشکنید ،و چه غلط ،آدمها پشــت سرتان
راه را تا آخر بروید .هیچ حســی در حــرف خواهند زد .پــس قبل از

ب

اینکــه نگران چیزی باشــید که
دیگــران درموردتــان میگویند،
نگران کارهایی باشید که میکنید.
اگر به چیــزی واقعاً اعتقاد دارید،
برای جنگیدن بخاطر آن نترسید.
قدرت واقعی از غلبه بر چیزهایی
به دست میآید که به نظر دیگران
غیرممکن به نظر میرسد.
از همه اینها گذشــته ،شما فقط
یکبار زندگی میکنید .پس سعی
کنید همان طوری زندگی کنید که
دوست دارید.
•
 .۷اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد،
باالخره خواهد افتاد.

28

بی یار و کس
دکتر محمود
مسائلی (آتاوا)
ما که هستیم؟ سرا پا گنه و بی نفسیم
روسیاه و تبه و رانده و بی یار و کسیم
تخته بند یم  ٬نه در شوق سرای ملکوت
اندر این کنج قفس بسته خود در جرسیم
فکر بی مایه و فریاد مالمت داریم
ما اسیریم ،به پنداره خود در قفسیم
جان خلقی به لب آمد ،همگی خاموشیم
گاه بیهوده گی آمد ،همگی دادرسیم
گوهر معرفت ار باده فروشان آرند
قاضی و محتسب و چاره گر و بازرسیم
زورق کج شده در باد بال می رانیم
جملگی بر سر شاخیم ،ز بن درهرسیم
هاتف اربانگ برآرد بشتابید به دوست
تیغ تیزیم ،نه گل ،خارکژ کوخ و خسیم
الف بیهوده مزن  ،دعوی ارشاد مکن
جمله اندر خم راهیم ،اگرچون عسسیم
عمر یکباره سرآمد  ،غم فردا طی شد
همچو طفلی پی بار شکری در هوسیم
گر حریفان بستانند دمار از محمود
نی رفیقیم و نه یاریم و نه فریاد رسیم

کردن ،از دســت دادن به دست
آوردن خوشبختی و درس گرفتن
از تجربه های تان بســتگی دارد.
این ســفری دور و دراز است .باید
دست از نگرانی ،سرگردانی و تردید
بردارید ،به دســتپاچگیهایتان
بخندید ،در لحظه زندگی کنید و
از چیزهایی که روزگار پیش پایتان
قــرار میدهد لذت ببرید .شــاید
در آخــر دقیقاً به آن مقصدی که
میخواستید نرسید؛ اما مطمئن
باشــید همان جایی میرسید که
بایدمیرسیدید!
•
 .۸بهترین کاری که میتوانید
بکنید این است که به راهتان ادامه
دهید.

قــدرت واقعی زمانــی میآید که
چیزهایی زیادی برای گریه کردن
بخاطرشان و شکایت کردن داشته از دوبــاره بلنــد شــدن از زمین
باشید اما ترجیح دهید که لبخند نترســید ،از دوباره تالش کردن،
بزنید و به جای این کارها بخاطر دوباره دوســت داشــتن ،دوباره
زندگیتان شکر کنید .همیشه در زندگی کردن و دوباره آرزو کردن.
همه سختیهایی که با آن روبهرو اجازه ندهید یک درس ســخت از
میشوید ،نقاط مثبتی هم وجود روزگاردلتان را سخت کند .بهترین
دارد امــا باید بخواهید که دریچه درسهای زندگــی را معموالً در
قلــب و ذهنتان را بــاز کرده و به سختترین شــرایط و از بدترین
اســتقبال آن بروید .نمیتوانید به اشتباهات تان یاد میگیرید.
زور بخواهید بعضی اتفاقها بیفتند .زمانهایــی هســت که بــه نظر
با تالش در چنیــن جهتی فقط میرسد همه چیز بد پیش میرود
خودتان را خسته خواهید کرد .در و احســاس خواهید کرد که این
بعضی نقاط فقط باید رها کنید و شرایط سخت همیشه میماند .اما
اینطور نخواهد بود .وقتی احساس
ببینید چه پیش میآید.
در آخر ،دوســت داشتن زندگی کردید که کمکم ناامید و دلســرد
بــه اعتماد به حستان ،ریســک میشوید ،یادتان باشد که همیشه

برای درست شــدن مسایل ،اول
همه چیز باید خراب شود .گاهی
برای اینکه بــه بهترین وضعیت
خودتان برســید ،بایــد بدترین
وضعیتتان را پشت سر بگذارید.
بله ،زندگی ســخت است اما شما
از آن ســختترید .قدرت هر روز
خندیدن را در خودتان ایجاد کنید.
جراتداشتن احساسی متفاوت اما
زیبا را در خودتان رشد دهید.
سعی کنید لبخند را به لبان بقیه
هم بیاورید.
بــرای چیزهایی که قادر به تغییر
آن نیستید ،استرس نداشته باشید.
ساده زندگی کنید .سخاوتمندانه
دوســت داشته باشــید .صادقانه
حرف بزنید .بــا دقت کار کنید و
حتی اگر زمین خوردید ،دوباره از
جایتان بلند شوید .به رشد کردن
ادامهدهید.
هر روز صبح کــه از خواب بیدار
میشوید سعی کنید این کارها را
انجامدهید:
 .۱مثبت فکر کنید.
 .۲سالم غذا بخورید.
 .۳ورزش کنید.
 .۴سخت کار کنید.
 .۵زیاد بخندید،
 .۶خوب بخوابید.
و هر روز همه این کارها
را تکرار کنید.
______________
•
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ده جمله که
نباید به شخص
افسرده گفت
تجربه نشــان داده است که بیان
برخی جمالت به اشخاص افسرده،
برای شنونده واقعاً می تواند چندش
آور باشــد .اگر تمایــل دارید که
عزیزان افسردۀ شما ارتباطشان را با
شما حفظ کنند از گفتن جمالت
زیر به آنان جداً خودداری نمایید.
•
مثبت باش!

به نظر مــی آید که جهان ،همان
واقعیتی اســت که ما می بینیم.
چیزی که غیرمنطقی به نظر می
رسد این است که شخص افسرده؛
عصبانی ،ناراحت ،غمگین ،تنها و
ناامید است و همچنین در شرایط
نامطلوبی به سر می برد ولی کس
دیگری ایــن موضوع را نمی تواند
درک کند .واکنش و مشــاورۀ بی
معنی برای جلوگیری از دردهای
عمیق بعدی ،راه مناســبی برای
شخص افســرده نمی تواند باشد.
او به راهکارهــای "چگونه مثبت
بودن" نیاز دارد.
•
اینطور فکر نکن!
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زنده یاد آقای علی خلجی
همهی ما را سوگوار و اندوهگین کرد.

از همهی دوستان و آشنایانی که در مراسم یادبود شرکت کردند
یا با فرستادن پیام با ما همدردی نمودند،
سپاسگزاریمیکنیم.

مناســبی نیســت .فرد افسرده
احساس بی فایدگی و ناامید کننده
ای دارد که قــادر به جمع کردن •
بهتر یا بیشتر خود
اگر راه حل مناسبی
نیســت .با شنیدن
ندارید ،بهتر است
این گونــه جمالت
افســردگی شخص که از گفنت هر چیزی
به اشخاص افسرده
بیشتر می شود.
خودداری کنید.
•

وی را ندارد و در نتیجه به مخفیگاه
امن خود عقب نشینی خواهد کرد.

چرا افسرده ای؟!

فرد افسرده نمی داند
که چرا افســرده است و آرزویش،
ماننــد همگی ما ،این اســت که
دارای روحیه ای سالم و قوی باشد.
دکترها عقیدهدارند که عدم تعادل
سروتونین باعث افسردگی می
شود ،ولی این موضوع چه کمکی
می تواند به شخص افسرده بکند؟
افســرده بودن به معنای ارتکاب
جنایت نیست .شخص افسرده نمی
داند که چه چیزی باعث افسردگی
وی شــده است و راه خروج از این
گرداب را نیز نمی شناسد و همین
موضوع باعث افسرده شدن بیشتر
وی می گــردد .بنابراین خود را از
جامعــه پنهان می کنــد زیرا در
مواقعی تمایلی به احساسات خوب
ندارد و آن را درک نمی کند.

چرا نباید اینطور فکر کرد؟!
چه چیزی باعث می شود که این
نوع طرز تفکر اشــتباه باشد؟ این
یک نظر خالصانه و صادقانه از طرف •
شخص مربوطه است .البته درست ببین چقدر خوشبختی! شکرگزار
است که شاید نگرشی منفی باشد باش!
ولی این حق را برای اشخاص قائل شــخص افســرده شــکرگزار و
شوید که می توانند منفی هم فکر قدرشناس است .این موضوع چه
کنند .همه نمی توانند و نباید همه ارتباطی با افسردگی دارد؟
به نظردکترها و سایت های علمی؛
مانند یکدیگر فکر کنند.
در واقــع این جمله نوعی مواخذه افسردگی بیماری ایست که پایه
برای طرز تفکر اشــخاص است و های بیولوژیکی دارد .افســردگی
شخص افســرده ،به علت انتقاد از مانند همۀ بیماری های دیگر باید
طرز تفکرش به افسردگی بیشتری معالجه شود .همۀ ما خوشبختیم!
پس از ورود باکتری ها و ویروس ها
گرفتار می شود.
•
به بدن خود جلوگیری کنیم!
کن!
جمع
خودتو
نباید به شخص افسرده احساس
چگونه خود را باید جمع کرد؟!
گناه بیشتریداد .این موضوع باعث
شخص افسرده نمی خواهد افسرده می شود که فرد بیشتر متوجه شود
باشــد و افسردگی هیچ سرگرمی که کسی تالش برای درک کردن

کاری را شروع کن
و احساس بهتری
خواهی یافت!

چــه کاری را بایــد
شروع کند؟
او خسته و بی حوصله
اســت و عالقه ای به
انجامدادن هیچ کاری
را ندارد زیــرا در واقع فاقد انرژی
الزم برای شــروع هر کاریست .او
می خواهد بخوابد ،تنها باشد و در
آن لحظه نیازی به احساس بهتر
هم ندارد.
شخص افســرده ،خســته و بی
حالست و انرژی برای فکر کردن به
انجام یا شروع هیچ کاری را ندارد.
او از شنیدن چنین مواردی اذیت
می شــود .برای کمک به شخص
افســرده می توان دســت وی را
گرفت و او را برای قدم زدن از خانه
بیرون کشید و در طول طی کردن
مسیر ،در مورد هر مسئله ای که
وی دوست دارد می توان صحبت
کرد.
•
مشکلتچیه؟!

شخص افسرده آرزوی این را دارد
که ایکاش می دانســت مشکلش
چیســت .ولی آیا کسی می تواند
به او مشکلش را توضیح دهد ،در
حالی که خودش هم نمی داند؟! او
به طور حتم نمی خواهد که در این
شرایط بسر ببرد و تمایلی به ماندن
در اوضاع فعلیش ندارد.
فردی که افســرده است از خود و
موقعیت و شرایطش خسته ،ناامید
و عصبانی شده و به دنبال دالیل
افسردگی خود نیز می باشد
{>> ادامه در صفحه}30 :

همــدردی

دوست ارجمند ،جناب آقای خسرو وزیری

خانوادهی زندهیاد علی خلجی
در ایران و کانادا
بسیار قدردان این
همدلی و همدردی
در روزهای دشوار است.

در اندوه از دست رفتن غم انگیز برادر دلبندتان در ایران
خود را شریک می دانیم و برای شما و فرد فرد بازماندگان
آن عزیز از دست رفته ،آرزوی آرامش و بهروزی داریم.
محمد رحیمیان ،فرشاد فضلی و همه دوستان شما
در پیوند و تپش دیجیتال

کش
غم زماهن خورم یا ـفراق یار م
کش
هب طاقتی هک ندا رم کدا م بار م

سـپ
اس

از کلیه بستگان ،دوستان ،سروران ،یاران،
عزیزانی که در ایام سخت سوگواری و اندوه از دست دادن
پدر ،برادر و عزیز دلبندمان

شادروان آقای محمود مسیعی

با دیدار و حضور گرم و مهربان خود در مراسم خاکسپاری و
یادبود همدردی نمودند ،صمیمانه سپاسگزاریم.

خانوادههایمسیعی،توفیقی،
معینمعنوی،حسنیاری

همدردی

دوستان محترم،
جناب آقای خسرو وزیری
امید عزیز ،خانواده محترم وزیری،
عزیزان سوگوار

در اندوه بزرگ درگذشت غم انگیز
برادر و عموی گرامی تان،

زنده یاد آقای کسری وزیری

در ایران ،با شما دوستان گرامی صمیمانه همدردیم؛
برای شما عزیزان و کلیه وابستگان صبر و آرامش آرزومندیم.

بیژن جاللی و دوستان شما
در هیات مدیره مدرسه دهخدا
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آب را ول نکنید!

دزدی با سبک و سیاق دیگر...

شاعرمونتریالی

_________________________

کنترل جمعیت !
تفالی با یاد عزیز سهراب!!

_________________________

دوستی نوشته بود:
ﺻﺪﺍﻭ ﺳﯿﻤﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هـــﺎﺵ ،ﻣﺪﺍﻡ
ﯾﺎﺩﺁﻭﺭﯼ ﻭ ﺯﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮐﻪ :ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ
ﻭ ﺑﺮﻕ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺮ هـﻤﻮﻃﻨﺎنمان
هــم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻤﻌﯿﺖ
 77ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻧﻪ ﺁﺏ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻧﻪ ﺑﺮﻕ ،ﺯﻣﺴﺘﻮﻧﺎ
هـــﻢ ﮔﺎﺯ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ،ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ
ﺟﻤﻌﯿﺖ هـــﺴﺘﯿﻢ؟ ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻥ
ﺑﮕﻦ هـــﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﮐﺴﯿﮋﻧﻢ
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ هـﻢ ﺑﺮﺳﻪ!
آب را ول نکنید
می رود آن باال
کودکی میشود و انسانی
که غذا میخواهد
مدرسه شغل دوا
کثرت بی پروا
میشود موجب آلودگی آب و هوا
باعث مردن و فرسایش خاک
فقر و بدبختی این مردم پاک
چاره ی این مردم،
بیشترخفتن و زاییدن نیست
روز و شب بچه فزاییدن نیست
جهل هم بیماریست
چاره اش بیداریست
دزدها بی باکند
دست ها ناپاکند
جهل و نادانی و کج فهمی و عجب
رنج از سوء مدیریت و خود خواهی هاست
خشکی فکر و تباهیدماغ
کبر روز افزون است
مصرف افیون است
عرصه بر اهل تعقل تنگ است
زخم در فرهنگ است
بچه تنها عددی نیست که بازیچه شود
بچه یک انسان است
که غذا تربیت و شغل و دوا می خواهد
پیشکش شادی و آزادی و مهر
بچه یک انسان است
آب را ول نکنید!
ارزونــی!

در یک دزدی بانک یکی از ایاالت آمریکا دزد فریاد کشید:
 همه افراد حاضر در بانک ،حرکت نکنید! پول مال دولتاست و زندگی به شما تعلق دارد!
همه در بانک به آرامی روی زمین دراز کشیدند.
این «شیوه تغییر تفکر» نام دارد ،تغییر شیوه معمولی فکر
کردن.
هنگامی کهدزدان بانک به خانه رسیدند ،جوانی که (مدرک
لیســانس اداره کردن تجارت داشــت) ،به دزد پیرتر(که
تنها شش کالس سواد داشت) گفت« :برادر بزرگتر ،بیا تا
بشماریم چقدر بدست آورده ایم!» دزد پیرتر با تعجب گفت:
«تو چقدر احمق هستی ،اینهمه پول شمردن زمان بسیار
زیادی خواهد برد .امشــب تلویزیون ها در خبرها خواهند
گفت ما چقدر از بانک دزدیده ایم!»
این را میگویند« :تجربه»! این روز ها ،تجربه مهمتر از ورقه
کاغذ هایی است که به رخ کشیده میشود!
پس از آنکه دزدان بانک را ترک کردند،
مدیر بانک به رییس خودش گفت :فوری
به پلیس خبر بدهید!
اما رییس پاسخ داد« :تامل کن! بگذار ما
خودمان هــم  ۱۰میلیون از بانک برای
خودمان برداریم! و به آن ۷۰میلیون که
از بانک ناپدید کرده بودیم ،بیافزاییم!»
این را میگویند «با موج شنا کردن»؛ پرده
پوشی به وضعیت غیرقابل باوری به نفع
خودت!
رییــس کل می گوید« :بســیار خوب
خواهد بود که هر مــاه در بانک دزدی
بشود!»
این را میگویند «کشتن کسالت»؛ شادی
شخصی از انجام وظیفه مهمتر می شود.
روز بعد ،تلویزیون اعالم میکند  ۱۰۰میلیون دالر از بانک
دزدیده شده است.
دزد ها پولها را شمردند و دوباره شمردند .اما نتوانستند ۲۰
میلیون بیشتر بدست آورند.
دزدان بسیار عصبانی و شــاکی بودند« :ما زندگی و جان
خودرا گذاشتیم و تنها  ۲۰میلیون گیرمان آمد .اما روسای
بانک  ۸۰میلیون را در یک بشکن بدست آوردند .انگار بهتر
است انسان درس خوانده باشد تا اینکه دزد بشود ».این را
میگویند؛ «دانش به اندازه طال ارزش دارد!»
رییس بانک با خوشحالی می خندید .زیرا او ضرر خودشدر
سهام را در این بانک دزدی پوشش داده بود.
این را میگویند؛ «موقعیت شناســی»؛ جسارت را به خطر
ترجیحدادن!

ش واال در قانع کردن!
رو

صبح رفتم واسه صبحانه پنیر بگیرم ...
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻭﺳﻌﺖ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺩﺭ
ﺧﻮﺩ
ﻤﺴﺮ
به فروشنده میگم اندازه  2هزار تومن پنیر ﻣﺮﺩﯼ ﺑﺮ هـــ
ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺯﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺍﮐﻨﻮﻥ
ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻣﺮﺩ
ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻭﺍﺭﺩ
می خوام.
ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﯿﺶ ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻬﺎﺭ ﺯﻥ هـﻤﺰﻣﺎﻥ
ﺍﺯ
یه تیکه کوچولو گذاشت رو ترازو .گذاشتم ﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ .ﺩﻝ ﻣﺮﺩ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺖ
دهنم .گفتم بدک نیستش از همین بدین! ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ
ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ،ﻭﺳﻌﺖ ﺩﺍﺭﺩ!
ﻤﺴﺮ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ :هـــﻤﻪ
ﺑﯿﺎﻣﺮﺯﺩ .ﺭﻭﺵ ﻭﺍﻻﯾﯽ
برگشته میگه  :همین بود دیگه خوردیش! هـ
ﮐﻮﭼﮑﺸﺎﻥ ،ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﺧﺪﺍﯾﺶ
ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺍﺷﺖ .ﻟﯿﮑﻦ
ﻭ
ﺑﺰﺭﮔﺸﺎﻥ
خدا این ارزونی رو از ما نگیر!
هـﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻊ
ﻭ

ﭘﺴﺮ ،هـﻤﻪ ﯾﮑﺴﺎﻧﻨﺪ
ﺩﺭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﻮﺩ.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺶ
ﯾﮏ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ.
ﺗﺎﺯﻩ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺻﺒﺢ
ﺩﻝ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺁﻥ
ﺷﻮهـﺮ ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻇﻬﺮ ﻓﺮﺩﺍ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﺮﺕ
ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
هـﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ!
ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ :ﺍﯾﻦ ﺧﻠﻘﺖ
هـــﻤﺴﺮ
ﮐﻪ ﺩﻝ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺮﺍﯼ هـﻤﻪ
ﺧﺪﺍ ﺍﺳﺖ

----------هیچ دقت کرده اید این 11
ضرب املثل فارسی ،هنگامی به
واژه به واژه به انگلسی ترجمه
می شوند ،بی معنی اند:
)1موش بخوردت!
 )2زهر مار!
 )3جیگرتو بخورم!

 )4هواتو دارم!
 )5جیگر منی!
 )6با منک!
 )7قربونت برم!
 )8سر کاله گذاشتند!
 )9جایت خالی!
 )10زمین خوردم!
 )11خاک بر سرم!
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

نطنـز...
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10جمله که نباید به شخص افسرده گفت...
که در بسیاری از موارد نمی تواند اســت و حتی فکر می کند که با
پاســخی برای پرسش های خود نبــودن وی ،غذای بیشــتری به
بیابد از این رودر برابر خود شرمنده همنوعانش می رسد.
•
و حقیر می گردد.

•
باید  /نباید این کار را بکنی!

چرا باید یا نباید کاری کرد؟
این زندگی متعلق به آن شخص
است و او ،تنها او ،اجازۀ چگونگی
اســتفاده از آن را دارد .اگر کسی
گرسنه نیست ،چرا باید غذا بخورد؟
بهتر است که با شخص افسرده با
لحن مهربان و با مالیمت صحبت یا
برخورد کنیم .اگر به وسیلۀ بایدها
و نبایدها با وی صحبت کنید ،تنها
کمک به عــدم اعتماد به نفس و
افسردگی بیشتر او خواهید کرد.
مقایسۀ شخص افسرده با اشخاصی
که در شرایط بدتری قرار دارند( .باز
هم شکرگزار باش!)
برای شــخص افسرده ،مانند باقی
مردم ،همیشه راهی وجود دارد که
به شرایط فعلی خود دل ببندد .اگر
او را با افرادی که در شرایط بدتر از
وی قرار دارند مقایسه کنید ،برای
او این پرســش بوجود می آید که
چرا نباید با کسانی که در شرایط
به مرابت باالتر و بهتری از وی قرار
دارند مقایسه شود؟
او به نعمت های خود واقف است
ولی برای وی هیچ ارتباطی میان
داشته ها و شرایط موجودش وجود
نــدارد و این موضــوع باعث حل
مشکل وی نخواهد شد .او همواره
فکر می کند که زندگی ارزش این
نعمت ها را ندارد و از تالش برای
ادامۀ زندگی خسته شده است.
برای شــخص افسرده نعمت ها و
داشته هایش هیچ معنا و اررزش
ویژه ای نــدارد .او فقط به دنبال
راهی برای پایان دادن به زندگیش

هر چه هست ،بازی های ذهن
توست!

چگونه می توان ذهن را تغییر داد؟
این اشتباه کسی نیست که نمی
تواند ذهن خــود را کنترل کند.
همۀ ما انســان ها کمابیش فاقد
نیروی کنترل کامــل ذهن خود
هستیم .همگی ما در تالش برای
کنترل ذهن خود هستیم ولی آیا
در رسیدن به این هدف ،موفق بوده
ایم؟
شــخص افســرده از این که نمی
تواند ذهنش را کنترل کند از خود
خشمگین اســت .او بارها تالش
کرده ولی هر بار هم با شکســت
مواجه شده است .او از خود ناامید
و با خود بیگانه گشته است و این
امر وی را به سوی مرگ سوق می
دهد.
واکنش به احساســات و عواطف
در تمامی انســان های روی این
کرۀ خاکی ،احتماال در بســیاری
از موارد غیرمعقول اســت .به یاد

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

>> ادامه از صفحه29 :
داشــته باشــید که مبتالیان به
بیماری افسردگی دارای "اندیشۀ
غیرمنطقی"بیشترینیزهستند.
بیان موضوعات و جمالت اشتباه،
ندانسته ،شخص افسرده را به لبۀ
پرتگاه زندگی می کشاند.
بنا به آمار سازمان بهداشت جهانی؛
 60درصــد از خودکشــی ها در
جهان امروز ارتباط مســتقیم با
افسردگی دارد.
اگر راه درســتی برای بیان افکار
خود و راه حل مناسبی ندارید ،بهتر
است که از گفتن هر چیز دیگری
به اشــخاص افســرده خودداری
کنید .هیچ انســانی نمی خواهد
در افســردگی خود باقی بماند و
اگر شــما نمی دانید که چه می
خواهید بگویید ،بهتر است که از
ارائه هرگونه راه حل هم خودداری
نمایید .اجازهدهید شخص افسرده
گریه کند ،یا خشم خود را هرگونه
که مایل است نشان دهد .موضوع
کمک به اشخاص افســرده را به
متخصصــان امر و روانشناســان
واگذار کنید.
•

سازمان بهداشت جهانی:
هر  ۴۰ثانیه یک نفر در جهان خودکشی میکند.

دهم ســپتامبر امسال به عنوان روز
جهانــی پیشگیری از خودکشــی
نامگذاری شده است.
سازمان بهداشــت جهانی بر اساس
دادههای  ۱۰ســال اخیر از اقدام به
خودکشی در کشــورهای مختلف
جهان گفته که ســالیانه  ۸۰۰هزار
نفر در سراســر جهان خودشــان را
میکشند .این ســازمان همچنین
در گزارشــی گفته است خودکشی

دومین عامل مرگ جوانان در سراسر
جهان اســت .به گفته این سازمان
 ۷۵درصد از کســانی که در سراسر
جهان اقدام به خودکشی میکنند
از اقشار کمدرآمد هستند .سازمان
پزشکی قانونی ایران نیز گفته است
که آمار خودکشی در این کشور ،در
چهارماهه نخست امسال نسبت به
مدت مشابه ســال پیش ،دو درصد
افزایش یافته است.
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معضالتبیتوجهیبهنیمهبرابرجامعه

و بیوه در سنین  20-44سال در
مناطق شهری رقمی حدود 405
هزار نفر را نشان میدهد.
به دلیل وابستگی اقتصادی زنان
به مردان در کشورمان متأسفانه
این جمعیت  -که بخش عمدهای
از آنان سرپرســت خانوارند -پس
از فوت یا ترک همســران شان با
مشکالت اقتصادی فراونی مواجه
میشوند .معموالً خانوارهای زن
سرپرست ،درآمد کمتری دارند و
اکثراًدردودهک پایین جامعه قرار
گرفتهاند.
چنیــن زنانی معمــوالً به دلیل
تخصــص در کار درون خانــه و
عدم تخصص در کار بیرون خانه
نمیتوانند در بازار کار موفق عمل
كنند ،چــرا که با توجــه به نرخ
بیکاری باالی كشورمان  -خصوصاً
نرخ بیکاری باالتر زنان  -دختران
تحصیلکردهتر و توانمندتردر صف
بیکاری به انتظار نشستهاند.
در چنین شرایطی عدهای از این
افراد به دالیل متعدد از جمله نگاه
منفی جامعه و فقر مالی با فســاد
درگیر میشوند.

انسانی آن کشور است.
زنان و بنگاههای اقتصادی ضربه
پانیذنوربخش
وقتی بــرای نیمی از ثروت وارد نشود.
 5شــهریور -مدرســه
انســانی یک جامعه ،نقش از طرفی نابرابریها سرعت توسعه
ی
فمینیست :
اصلی انجام امــور منزل و انسانی را کاهش میدهند.
زنــان امــروز اگرچــه
مراقبت از کودکان تعریف بر اســاس گزارش  2014توسعه
توانمندتر از دیروزند ،اما
شــود ،آن جامعه در روند انســانی ،رابطهای معکوس میان
در این زمینه روسپیگری یكی از برآورد شده است.
همچنان به حاشیه رانده میشوند .توســعه با مشــکل جدی روبهرو نابرابری و توســعه انسانی وجود
باید بپذیریم در دنیای امروز چرخ میشود.
بازارهای موجود است که اتفاقاً به جلوگیری از شــیوع این چالش
دارد .شــاخص نابرابری جنسیتی
کار و زندگــی از طریق عقل
دلیل تعداد زیاد عرضه کنندگان و ارتباط مستقیمی با نوع نگاه جامعه
( )GIIعــددی بیــن صفر و
و
نكند
تغییر
زنان
به
نگاه
که
مادامی
و دانش میچرخــد .در عصر
تقاضا کنندگان و همچنین خدمت به زنان دارد.
یک اســت که هر چه به عدد
ارایه شده یکسان ،به شرایط بازار مادامی که نگاه به زنان تغییر نكند
حاضر مغز انســان حرف اول اهمیت تولید نسل آنها باالتر از تولید یک نزدیکتر باشــد ،نابرابری
رقابتی نزدیك است.
و اهمیت تولید نسل آنها باالتر از
و آخر را میزنــد و زور بازو و کار و درآمدشان باشد ،سایه فقر بیشتری را نشان میدهد.
جدای از عواقب منفی و آسیبهای تولید کار و درآمدشان باشد ،سایه
قدرت بدنیدیگر مانند گذشت ه فرهنگی و اقتصادی بر پیکر جامعه گزارش توســعه انسانی سال
مستولی خواهد بود.
در زندگی بشــر اصل اساسی
اجتماعی ،روانی و سالمتی ،وجود فقــر فرهنگی و اقتصادی بر پیکر
جــاری نشــان میدهــد که
نیست.
چنین بازار غیررســمی در کشور ،جامعه مستولی خواهد بود.
متوسط این شاخص در جهان
بحث گسترش اقتصاد زیرزمینی بدون شــک مــادران فرهیخته،
در چنین شــرایطی تفاوت نقش با وجود جایگاه اســفبار ایران در  0/451اســت .این شــاخص در
مطرح است.
فرزنــدان فرهیختهتــر تربیــت
اجتماعی ،عملکــرد و کارآمدی رتبهبندی شکاف جنسیتی (رتبه اسلونی  -به عنوان بهترین عملكرد
بر اساس گزارشی از واحد تحقیقات میکننــد و کمرنگ کردن نقش
زنان و مردان روز به روز کمرنگتر  130از میان  136کشور در سال  0/021 -و در یمــن  -بــه عنوان
ماهنامه «اقتصــاد ایران» اقتصاد زنان در اجتمــاع این قدرت را در
میشود .این حقیقت شاید به مذاق  )2013دولت سیاستهایی را در كشور انتهای رده بندی 0/733 -
غیررسمی کشــور در سال جاری آنان از بین میبرد.
برخی مردان خــوش نیاید .عدم پیش گرفته که گویی نسبت به این است.
•
پذیرش اصل برابــری میان زن و ردهبندی بیتوجه است.
حــدود یک چهــارم کل اقتصاد
باالترین تبعیضهای جنســیتی
مرد از سوی مردان ،گاهی منطقی طرحهایی مانند افزایش جمعیت و در کشــورهای جنــوب صحرای
به نظر میآید ،چرا که اگر این افراد توجه صرف به نقش مادری زنان  -آفریقا ( ،)0/578کشورهای عربی
قبول کنند زنان به اندازه آنها کارآمد بدون در نظر گرفتن تعادل میان ( )0/546و جنوب آسیا ()0/539
و توانمند هستند ،رقابت برای شان نقش اجتماعی و مادری یک زن رخ میدهند.
جمعه
خیلی سختتر میشود و امکان از و توازن میان مشارکت زن و مرد در جنوب آســیا  -از جمله ایران-
 ص39 :
دست دادن جایگاه شان دو چندان در امور خانه  -میتوانند وضعیت ســه عامل عمده در بروز تبعیض
میگردد .لذا چنین افرادی منفعت اشتغال و مشارکت زنان را بحرانیتر جنســیتی دخیلاند :تعداد اندك
خویش را بر منفعت کشورشــان کنند .سیاستهای دیگری که از نمایندگان زن در مجلس (17/8
ارجح میدانند و با استناد قوانین سوی دولت به ظاهر برای حمایت درصد) ،عدم تعادل جنسیتی در
غیرمنطقــی از پذیرفتن جایگاه از زنــان در نظر گرفته شــدهاند ،پیشرفت تحصیلی ( 28/4درصد
اجتماعی-سیاســی برابر برای زن عم ً
ال نتایج معکوســی را انعکاس زنــان در مقابــل  49/9مردان) و
و مرد سر باز میزنند .پژوهشها میدهند .طرحهایی در راســتای نــرخ پایین مشــارکت اقتصادی
و مطالعات فراوان از صدها ســال حمایت از زنــان مانند دورکاری 30/7( ،درصــد زنــان در مقابل
پیش تاکنون نشان میدهند که محدودیتهای زمانی کار ،کاهش  80/7درصد مردان)؛ با این وجود
تمام تفاوتهای میان زنان و مردان ساعات کاری و مرخصی طوالنی ایران حتی در مقایسه با میانگین
به ســادگی در گذر زمان و بر اثر مدت برای زایمان ،و مواردی از این كشورهای جنوب آسیادر وضعیت
شرایط متفاوت رشد و روشهای دســت ،آنها را در رقابت با مردان بدتری از نظر تعداد نمایندگان زن
مختلف پرورش آنها تغییر کردهاند .در بــازار کار ضعیفتر میكنند ،در مجلــس ( 3/1درصــد) و نرخ
فستیوالاوریانتالیس ---
از این رو استناد به خصوصیات و به نحوی که کارفرمایان به خاطر مشاركت اقتصادی ( 16/4درصد
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س یادگاری می نهادهای شناخته ش
ده
ی
ای
سنی
گروه
که
ای
ه
گون
به
یافته،
ران
ی
گ
در
رف
تن
زیر
د،
چ
بدنبال همزبان خودتان هستید
توجــه ام را جلب کرده ســ
تری گسترده ،به عنوان
 30تا  34ســال با بیش از 63
ت .این انجمــن در برگزار
ی
ب
جام
ودن
د.
عه
ش
ی
نی
ای
ران
دم
کند؟
تا به مسایل شما رسیدگی
ی
که
گ
پ
رد هم آمده ودر
سری پدرش را فعالیتهای فرهنگی ،م
ص
اح
به
و
فراوانی
بیشــترین
نفر
هزار
ها
ی
شن
صدا
اس
م
انی
ی
مرجع رایگان و قابل اطمینان در خدمت خانواده های
زد که:
را
دن فرهنگ ایران و ایرانی
دیو-تلویزیونی و جهت ارائه
پس از آن به ترتیب گروههای
ی
بـ
«ب
ـه
بی
ن!
جام
ای
عه
ن
نو
می
افغان و ایرانی است و شما را گام به گام در همه مشکالت یاری
جا
پ
ــا
کو
و کثرت گرای
چه ی ما بود و مشاوره های خانوادگ
ی،
پز
44
تا
40
،39
تا
35
ســنی
شک
ی
ا
کب
ون
ک
طر
یار
ف
کند .اگر آرامش خاطر می خواهید ،تلفن را بردارید و
ی رسانیم
مدرسه مون!»
و رفع
و  25تا  29قــرار گرفتهاند.
مشکالت هموطنان مورد
با شماره  514-274-8117با ما تماس بگیرید.
مجموع جمعیت زنان مطلقه

هالووین
 31اکتبر

پارتیشاد

Festival Orientalys

جلسه اجنمن زنان

Shield of Athena
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موسیقی..

الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

ازنازی بپرس!...
چند گفتار از :ژان ژاک روسو
• انسان آزاد آفریده شده است

شیـدا
قره چه داغی

برای آشنائی و است
فاده از دنیای عظیم
و زیبای موسیقی ک
السیک ،بهترین راه
اینســت که در
سال ساز زد .کودکی و جوانی چند
راه دو
م :با دقت و مرتبا به
موسیقی کالسیک
گوش داد .لذا برای
کسانی که عالقه
دارند و نمی دانند از
کجا شروع کنند را
هنمائی های کوتاه و
راهگشا در روزنامه
پیوند ارائه می دهم.
خواننده گرامی چ
نانچه سوال و کمک
بیشــتری الزم
دارید لطفا با آدرس
LOGUE
 DIAتماس بگیرید:

اما همیشه در
زنجیری است که خود بافته است.
• افراد س
ست اراده همیشه منتظر معجزه ها و
رویداده
ای
شگفت انگیزند اما افراد قوی  ،خود
آفریننده مع
جزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند.
• سعی ک
نید همانگونه باشید که می خواهید
Daniel Barenboim
فجایعی که ایندو
دیگران شما را (آنگونه) ببینند .
موســیقیدان معروف اســراییلی نفر مرتکب شده
 • .1از راستگویی ،لذت ببرد؛
• ساده ترین
درس زندگی این است ،هرگز کسی
همیشه با عشق و اعتقاد از موسیقی اند باید گفت که
 • .2سعی نکند همه راداشته باشد :هم جذب کند را آزار نده.
و تاثیر آن بر روان انسان صحبت این تضــاد روان در
و هم دفع؛
• آسایش ز
مان نمیشناسد ،هرگاه خسته شدی
میکند .او با ایجاد ارکستر  West-افراد عادی دیده نشده است.
ب
 • .3هوش و فهم دیگران را دستکم نگیرد؛
یاسای.
 Eastern Divanآمــوزش دادن از موسیقی میتوان بسیار آموخت،
•
ب
رای
آن
خطوط
 • .4اتومبیل خود را برای شهروندی که از
که
ب
توانیم کسی رادوست داشته باشیم به
به جوانان اسراییلی و فلسطینی و در صورتیکه آمادگی یادگیری با
ز
مان و آگاهی ن
عابر پیاده حرکت میکند ،متوقف کند؛
یاز داریم  .برای دوست داشتن ابتدا
شرکت دادن آنها در این ارکستر حوصله داشته باشــیم و آموزش
ب
اید
داو
ری
 • .5در نقل قول از دیگران ،حتی ویرگولها را هم
کرد و برای برتری دادن ،باید نخست
ســعی دارد که «دیالوگ» گفتگو آن را جز راه روشــنگری خود قرار
سنجید.
رعایت کند؛
بین این دو ملت به وجود آورد.
دهیم .مدتها جهان موســیقی در
 • .6ذهنیت خود را از مسائل ضرورتاً مساوی با • به
طور
ک
لی
ا
شخا
صی
که
زیاد
م
یدا
نند  ،کم حرف
هدف او فقط ایجاد یک ارکســتر فضای خوشی و تفریح خالصه می
میزنند و کس
حقیقتنداند؛
دادن
قرار
تاثیر
تحت
یا
صلح،
برای
انی که کم میدانند  ،پرحرف هستند.
شــد .فکر میکردیم چیزی برای
•
فح
ش
دل
یل
کس
انی
ا
ست
که
حق
ندارند.
 • .7هر چنــد وقت یکبــار ،از مخالفین خود
سیاستمداران نیست ،بلکه منظور گفتن ندارد.
• بزرگترین تفاوت انسان
و
حی
وان
،ف
هم
و
ا
ندی
با
کوچک
ی
جامعه
یک
"آفریدن
شه
احوالپرسیکند؛
در حالیکه موسیقی متواند با قدرت
نیست ،بلکه اراده و اختیار اوست.
ارزش های دگر است".
برنجاند؛
 • .8نه برنجد و نه
نهانی جامعه انســانی را به مدارج
• مردم بدون ع
شق
کور
انی
هس
تند
که
به
ه
یچ
و
با
غزه
ی
مساله
مورد
در
چنانچه
جه
عالی رشد روح و روانی برساند .قادر
 • .9تفاوت میان تبلیغ و تحلیل رســانههای
به منزل نخواهند رسید.
تاسفمیگوید:
است بین مردم از هر نژاد و ملیت
غیرخصوصی را سریع تشخیصدهد؛
• میتوان ح
قیقتی را دوست نداشت  ،اما نمیتوان
"با ارکســتر  Divanقادر نیست روابط انسانی ایجاد کند .به نظر من
 • .10به عموم مسایل محیط زیستی ،حساس منکر آن شد.
سدها را بشکند .فعال همه با اصرار شناسایی قواعد و منطق موسیقی
و عامل به عمل باشد؛
• امید و آ
رزو آخرین چیزی است که دست از
و ســماجت حاضر نیستند قبول کالســیک میتواند در رشد تفکر
 • .11از افراد چند شخصیتی و متملق فاصله گریبان بشر برمی دارد.
کنند که سرنوشت دو ملت فلسطین تحلیلی بسیار موثر باشد .همانطور
بگیرد؛
• احساس دل  ،باالتر از منطق است.
و اسراییل به هم بافته شده است و که فرهنگ عمومی باید جز تعلیم و
•
بی
ش
از
س
 • .12از زبان خود مانند سالمتی خود ،مراقبت
خن گفتن گفتارت را بسنج  ،چنان که
بدون تردید آشــتی این دو ملت تربیت یک سرزمین باشد .موسیقی
بی
ش
از
کاش
تن
ت
خم
ش
کند؛
خم
میزنی.
فقط توســط خود ایشان میسر هم باید تعلیم و تربیت عموم و در
•
آن
چه
بار
زند
 • .13در قبال بدی افراد ،عمدتاً سکوت کند
گی را بر دوش ما سنگین تر میسازد ،
است .مساله انســانی است و ابدا متن برنامه ی مدارس قرار گیرد.
ً
ع
موم
ا
زی
اده
ر
وی
در
خود
تا نیروهای معنوی درونی او پرورش پیدا
زندگی است .
نظامینیست.
موسیقی بینهایت بزرگتر و غنی
• انسان از م
ادر
،
آ
زاده
آفر
یده
شد
.
کنند؛
حال نقش و قدرت موســیقی در تر از آن چیزی است که جامعه ی
 • .14بدون چشمداشــت ،بــرای بازکردن • اندیشه های صرفاً ذهنی
و
ک
لی
،من
شا
بزر
گتر
چیست؟
میدان
این
ین
امروز میی شناسد .موسیقی فقط
خطاهایبشرند.
گرههای اطرافیان خود اهتمام ورزد؛
 .D.Bمــی گوید" :چگونه میتوان زیبا ،تاثیرگذار ،آرام کننده ،هیجان
 • .15بهعنوان شهروند ،ارزش خود را صدها • هر پدیده ای زمانی که از
د
ست
آف
رید
گار
ش
کارانی
جنایــت
که
کرد
توجیــه
آورنده یا وجه آورنده نیست .بلکه
بیرون
می آید خوب است و همین که بدست
چون هیتلر و استالین از شنیدن قسمت اصلی فضای فیزیکی روان
درجه باالتر از سیاستمداران بداند؛
انسانها می افتد به تباهی میگراید .
موسیقی چنان تکان می خورند که انسانی است:
و
فردی
 • .16در هفته ،دو نیمروز برای رشد
• ایمان داش
تن به توانایی های خویش  ،نیمی از
La musique est une partie
به گریه می افتند؟ استدالل من بر
شخصیتی خود ،وقت بگذارد؛
موفقیت و کامیابی است .
essentielle de la dimension
این است :ایشان احساسات ظریف
 • .17حتی سه بامداد ،از چراغ قرمز عبور • بهترین وس
physique de l’ésprit.
یله برای جلب محبتدیگران  ،نیکی
و عمیق انسانی را در موسیقی می
نکند؛
کردن به آنهاست.
یافتند .اما آگاهانه ازدرک رابطه یی بــا ایجاد تنها یک ارکســتر نمی
•
در
مق
ابل
های
گ
رن
او،
زندگی
و
کار
محیط
 • .18در
ه
مه
مستقیم فضای  Ethiqueو فضای تــوان صلح به وجــود آورد اما در
چیز میتوان مقاومت کرد جز نیکی
و
خو
بی.
صورتی ،زرد ،قرمز و ک ً
ال شــاد حضور
صورت متعدد شدن آن در جامعه
 Esthetiqueخودداری میکردند!
•
هر
ک
س
ل
طف
ب
داشته باشند؛
موسیقی برای آنان دروازه ای بود با استفاده از تعلیمات کار جمعی،
هار میخواهد باید دشواری زمستان
 • .19عالقــه به کنترلکردن و احاطه بر را تحمل کند.
به ســوی زندگی واقعی -به سوی که از الزامات نوازندگی در ارکستر
دنیای پاک خشنودی .اما زیبایی است .به این معنی که برای رسیدن
دیگران را از شبکه رفتاری خود ،حذف
موســیقی را چنان در ذهن خود به یک هدف مشترک هر نوازنده
کند؛
مخفی کرده بودند که مبادا بر ذهن باید با دیگران هم آهنگی داشته
 • .20عیــوب دیگران را به صورت خصوصی ،تدریجی و لحن
تاریک دیکتاتوری و افکار و رفتار باشد .شــرایطی به وجود می آید
اصالحی به آنها منتقل کند؛
پلیدشان تاثیر بگذارد .با توجه به که هر کس بیاموزد با کنجکاوی
 • .21جایی که به او احترام نمیگذارند ،نرود؛
و دقت به سایرین گوش کند .در
 • .22ادب ،تربیت و متانت او نســبت به مواضع سیاسیاش،
حضور ،نمود و برجستگی بیشتریداشته باشند؛
از چربی دور شکم خالص شوید! >> ...ادامه از صفحه27 :
 • .23آنقدر تمرین کند تا از موفقیت دیگران ناراحت نشود؛
 • .24از اجرای قانون و رعایت آییننامهها ،لذت ببرد؛
بنابر گزارش انجمــن قلب آمریکا ،نوشابه های رژیمی را برای آن دسته به جای سفید استفاده کنید.
 • .25همهجــا ،با همهکس و در معــرض هر مخاطبی ،یک نوشابه ودیگر نوشیدنی های شیرین از افراد که به نوشیدن نوشابه های پر غذاهای فرآوری شده و تصفیه شده
شخصیتداشته باشد؛
شده با شکر منبع شماره  ۱قند اضافه از شکر عادت دارند توصیه می کنند ،تاثیر مســتقیمی بر افزایش وزن و
 • .26از حلقه اول دوستان خود مرتب احوالپرسی کند؛
در رژیم غذایی آمریکائیان می باشند .اما تحقیقاتی نیز وجوددارند که نشان اختالل در روند کاهش وزن دارند.
مغازه
وارد
 • .27در مغازهها ،اجازه دهد کســانی که قبل از او
قند اضافه به معنی کالری اضافه است داده اند نوشیدن نوشابه های رژیمی بنابر تحقیــق American Journal
که باعث اختــال در رژیم غذایی و باعث اضافه وذن می شوند .پس بهتر  of Clinical Nutritionرژیم غذایی
شدهاند ،زودتر کارشان انجام شود؛
 • .28مروج و مبلغ رفتار و افکار مثبت افراد باشد و نه خود افراد؛ کاهش وزن و چربی دور شکم است .است به طور کلی برای کاهش وزن از کنترل وزن که شامل غالت سبوس
دار اســت تاثیری چند برابر در روند
 • .29در ماه حداقل یک کتاب تمام کند ،یادداشتبرداری کند امروزه محققان ،شــربت ذرت که به مصرف نوشابه خودداری کنید.
تدریج جایگزین شکر تصفیه شده و •
کاهش سایز دور کمر دارد.
و در منظومه فکری و رفتاری خود ،آنها را به کار گیرد؛
سرشار از فروکتوز است را به عنوان تاثیر مصرف فیبر بر کاهش سایز دور
•
 • .30معرف و مظهر این بیان موالنا شود:
یک عامــل کمک کننده به اپیدمی کمر
راه حل نهایی خالص شدن از چربی
 •هین ،خمش کن ،خار هستی را ز پای دل بکن
بــرای کاهش ســایز دور کمر خود دور شکم کدام است؟
چاقی سرزنش می کنند.
 •تا ببینی در درون خویشتن ،گلزارها
تاثیر نوشابه های رژیمی بر کاهش غالت ســبوس دار را به رژیم غذایی شواهد علمی نشان میدهند که یک
--------------------------رژیم غذایی کنترل شــده از لحاظ
خود اضافه کنید.
وزن چیست؟
(محمود سریع القلم )
با وجود اینکه برخی تحقیقات مصرف به عنوان مثال از نان و برنج قهوه ای کالری که سرشار از میوه ،سبزیجات،

 30ویژگی
یک شهروند خوب!
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نهایت آفریدن ارکســتر Divan
نمونه ای است به منظور مقابله با
نادانی و ناآگاهی -تخریبی اســت
برای فهمیدن طرز فکر و احساس
طرف دیگر .شــاید که عاقبت به
زندگی مســالمت آمیــز جوامع
مختلف بی انجامد.
 .D.Bپیانیســت -رهبر ارکستر
شــهرت جهانی دارد .او  1942در
آرژانتین متولد شد؛ از خانواده ی
روس یهودی است که سال 1952
به اسراییل مهاجرت کردند.
اولین کنسرت پیانوی خود را در
سن هفت سالگی اجرا کرد.
 1954اولیــن صفحه ی او ضبط
شد.
اینک رییس هنری La Scala de
( Milanاپرای میالن؛
رئیس مادام العمر
،Staads Kapelle de Berlin

 15سال رهبر ارکستر سمفونیک
پاریــس؛ و رهبــر بســیاری از
ارکسترهای درجه یک دنیا بوده
است.
او در سال  1999ارکستر Divanرا
پایه گذاری کرد .نوازندگان جوان
آن از کشــورهای خاور میانه می
باشند :مصر ،اسراییل ،ایران ،اردن،
فلسطین و سوریه .
آنها هر سال در ( Sevilleاسپانیا)
چند هفته تمرینات تابستانیدارند
ســپس برای اجرای کنسرت به
سراســر دنیا رو می کنند؛ جوایز
مختلف برده اند .در سال ،2006
جایزه ی  Emmy Awardبه فیلم
مستند
Knowledge is the Beginning

درباره ی ارکستر  Divanاهدا شد.
>> برگرفته و ترجمه از کتاب:

La Musique est un tout:

DANIEL BARENBOIM
•

غالت کامل ،لبنیات کم چرب ،لوبیا،
آجیل ،دانه ها ،گوشت بدون چربی،
ماهی ،تخم مرغ ،مــرغ و بوقلمون
است ،پایه و اساس یک رژیم غذایی
کامل را تشکیل میدهند که تمامی
نیازهای بدن شما را برآورده می کند
ودر عین حال چربی های اضافه بدن
شما را مانند ساطوری از بین می برد.
همچنین متخصصان الغری توصیه
می کنند که بــرای گرفتن نتیجه
بهتر است حداقل  ۵-۴روز در هفته،
نیم تا یک ساعت ورزش کنید( .تیم
مدالیف)
•

33

 سال  21شماره  24  1180شهریور 1393

PAIVAND: Vol. 21  no.1180  Sep. 15, 2014

www.paivand.ca

33

Demo.shorai@gmail.com

دموکراسی شورایی

میلیونهابیکارباتحصیالتدانشگاهی،چهکسیپاسخگوست؟

یادداشت سیاسی
بیکاری تحصیلکردگان دانشگاهی
یکی از معضالت بزرگ رژیم اســت
که مقامات حکومت اسالمی بارها به
آن اعتراف کردهاند .در روزهای اخیر
نیز وزیر کشــور با بیــان اینکه ۴۳
درصد از بیــکاران ،دارای تحصیالت
دانشگاهی هستند که تعداد آنها بالغ
بر یک میلیون و صدهزار نفر میگردد،
از خطر افزایش میزان بیکاری آنها
و رسیدن به مرز  ۱۱میلیون بیکار با
تحصیالت دانشگاهی تا سال ۱۴۰۰
(یعنی  ۷سال دیگر) خبر داد.
پیــش از وی علی ربیعــی وزیر کار
 ۴۵درصــد از بیــکاران کشــور را
تحصیلکردگان دانشــگاهی دانسته
و گفته بود که در ســالهای آینده ۴
میلیون و پانصــد هزار تحصیلکرده
دانشگاهی به جمع بیکاران خواهند
پیوست.
پیش از آنکه وارد اصل موضوع شویم،
باید بر این نکته تاکید کرد که میزان
و درصد بیکاران در آمارهای رسمی با
واقعیت اختالف فاحشی دارد و برای
همین اســت که در سخنان مقامات
حکومتــی در مورد میــزان بیکاری
از جملــه بیکارانی کــه تحصیالت
دانشــگاهی دارند ،تفاوتهای زیادی
وجــود دارد .اما برای این که موضوع
کمی روشــنتر شود بهتر است ابتدا
ببینیم میــزان شــاغالن و بیکاران
بهصورت تقریبی چگونه اســت تا به
تصویر روشــنتری از مساله بیکاری
و بهویــژه بیــکاری تحصیلکردگان
دانشگاهیدست یابیم.
براســاس آمار منتشره از سوی مرکز
آمار ایران ،نرخ مشــارکت اقتصادی
در زمستان ســال  ۹۲برابر با ۳۷ /۶
درصد بوده است که از این میزان /۵
 ۱۰درصد بیــکار بودهاند .به عبارتی
دیگــر در این آمار حدود  ۲۴میلیون
نفر جزو جمعیت فعال کشور محسوب

جن

شــدهاند که از این تعــداد حدود ۲
میلیون و پانصد هزار نفر بیکار هستند.
اما این آمارها نقــص بزرگی دارند و
شاید بهتر باشد از زبان خبرگزاریهای
دولتی این نقص را ببینیم.
خبرگــزاری مهــر در تاریــخ ۱۹
اردیبهشت با بیان اینکه ۶" :میلیون
و  ۵۰۰هزار نفر از جمعیت کشور در
فاصله ســالهای  ۸۴تا  ۹۲بر تعداد
افراد غیرفعال کشــور افزوده شــد"،
مینویسد:
"بررسی آمارهای ارائه شده از سوی
مرکز آمار ایران در سالهای گذشته
نتایج عجیــب و در عینحال تامل
برانگیزی از وضعیت فعالیت اقتصادی
و اشــتغال در ایران ارائه میدهد به
نحوی که تا پایان سال گذشته چیزی
بیشتر از  ۳۹میلیون و  ۵۰۰هزار نفر
از جمعیت کشور اساسا در محاسبات
و آمارهای تخصصی وارد نشدهاند و به
عبارتی نه شاغل هستند و نه بیکار".
به زبان دیگر در این ســالها حداقل
 ۶میلیــون و  ۵۰۰هــزار نفر باید بر
تعداد بیکاران افزوده میشد که مرکز
آمار ایران با روشــی که احتماال تنها
جادوگران از آن خبر دارند این تعداد
را از میزان بیکاران حذف کرده است.
همین داستان را میتوانیم به زبانی
دیگــر از وزیــر کار دولــت روحانی
بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا در تاریخ
 ۲۵مرداد ،وزیر کار در نشست شورای
اشتغال استان یزد میگوید" :محاسبه
نرخ رشد منفی در سالهای گذشته
نشــان میدهد ما  ۳۰درصد رشــد
منفی را تجربه کردیــم که هر یک
درصد رشد با احتساب مشاغل جانبی
بالغ بر  ۴۰۰هزار شغل میشد" (برای
اینکه حساب و کتاب مشکل نشده،
از دست ما در نرود و وزیر کار نیز زیر
حرفاش نزند باید تاکید کنیم که با
حساب وزیر کار ،در طی این سالها
 ۱۲میلیون شغلدر اثر رشد

تعدادی بیکار نیــاز دارد تا بتواند از
دولت روحانی پس از یک سال سویی نیازهای پیشبینی نشدهی
حتا یک سیاست روشن برای خود را در شــرایطی ماننــد دوران
مقابله با بیکاری نداشته و با رونق اقتصــادی تامین کنــد و از
تداوم سیاستهای گذشته ،بر ســوی دیگر و در واقع مهمتر از هر
چیز با استفاده از بیکاران که به آن
بیکاری افزوده است.
ارتش ذخیره کار میگویند ،در برابر
مبــارزهی کارگران برای دســتمزد
منفی اقتصادی از دست رفته است!!) .بیشــتر و دیگر خواستهایشــان
حال این را هــم در نظر بگیرید که همچون کاهش ســاعات کار مقابله
ایران  ۴میلیون دانشجو دارد و ساالنه کرده و حتا دســتمزدهایی بهمراتب
حدود هشتصد هزار تا یک میلیون از پایینتر بــه آنها تحمیل کند .برای
این دانشجویان مدرک تحصیلی خود نمونه یکی از نتایــج بحران اخیر در
را دریافت میکنند تا به بازار کار وارد جهان ســرمایهداری که حاصل آن
شوند.
افزایش تعداد بیکاران بوده است ،بدتر
اکنون دیگر محاسبه میزان بیکاران شدن وضعیت معیشتی کارگران حتا
 حداقل بــه صورت حدودی  -نباید در کشورهای پیشرفتهی سرمایهداریکار مشکلی باشــد و اگر حرف وزیر میباشــد .تاجائیکــه در برخی از
کار را ســند قرار دهیم ،اقتصاد ایران کارخانجات ،کارگران (مانند کارخانه
برای حل معضل بیکاری ،باید رشدی ماشینســازی ولوو در سوئد) مجبور
نجومی داشته و از نرخ رشد اقتصادی شدند بهدستمزد کمتر رضایتدهند
در کشورهایی مانند چین و ویتنام با تا از اخراج بخشی از کارگران کارخانه
سرعتی خارقالعاده جلو بزند ،و البته و گاه حتا تعطیلی و بیکار شدن تمامی
کیســت که از بحران رکود  -تورمی آنها جلوگیری شود.
که بیش از سه دهه تداوم یافته خبر درایرانالبتهوضعیتبسیاراسفناکتر
نداشته باشد؟!!
از دیگر کشورهای سرمایهداریست و
حال روحانــی میخواهد بــا تداوم طبیعتادلیل آن نیز عمق بحرانیست
سیاستهای گذشته این بحران رکود که منجر به بیکاری حداقل  ۸میلیون
 تورمی را حل کند که البته بیش از نفر شده است .بیکاری  ۸میلیون نفر،هر چیز به یک جوک بیمزه شباهت آنهم در شــرایطی که دستمزدها
دارد.
کفاف زندگی را نمیدهند باعث شده
آنچه که این وضعیت تلخ را ســبب است که ســرمایهداران نیروی کار را
شــده ،در اساس مناســبات سرمایه با حداقل دســتمزد و حتا یک سوم
داریست که جمهوری اسالمی از آن میزان حداقل "قانونی"دستمزد به کار
پاسداری میکند ،حال چگونه میتوان گمارند (که البته در میان اینها کم
با دفــاع از این مناســبات (از جمله نیستند کسانی که دارای تحصیالت
ساختار سیاســی حاکم) ،به جنگ دانشگاهی هســتند ،بویژه در میان
بیکاری رفت؟!!
زنان).حــال دولت روحانــی با کدام
بیکاری بخشی از ملزومات جامعهی سیاست میخواهد معضل بیکاری را
سرمای هداریست.
حل و یا حتا کاهش دهد؟!
در تمامی کشــورهای سرمایهداری دولتی که پس از یک سال حتا یک
بخشی از جمعیت کشور همواره باید سیاست روشن برای مقابله با بیکاری
بدنبال کار باشند .علت آن نیز واضح نداشــته اســت .بدتر آن که با تداوم
است .سرمایهداری به سیاستهای گذشته ،عمال بر بیکاری
افزوده و به اقتصاد

تلویزیون دمکراسی شورایی

انگلــی دامن زده
است.
اما جــدا از تداوم
وضعیت رکودی برنامههای تلویزیون دمکراســی شورایی از
در اقتصاد کشور ،اول اگوست ١٠ ،مرداد ماه از کانال تلویزیونی
سیاست دولت در دیدگاه بــر روی ماهواره یاه ســت پخش
رابطه با استخدام میشود.
در سیستم دولتی ساعات پخش برنامههای تلویزیون دمکراسی
نیز یک نمونهی شورایی بدین قرار است:
مشــخص است
روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته:
کــه چشــمانداز
و خیم تــر ی ساعت نه و نیم شــب بهوقتایران ،ساعت
بیــکاری هفت شب بهوقت اروپای مرکزی به مدت یک
از
بهویــژه بیکاری ساعت پخش میشود.
تحصیلکر دگان تکرار برنامهها در روزهای  ٣شنبه و  ۵شنبه
دانشــگاهی را به هر هفته ساعت نه و نیم صبح بهوقتایران،
تصویرمیکشد.
ســاعت هفت صبح بهوقت اروپای مرکزی
تاکنــون وزاری خواهد بود.
آموزشوپرورش ،اگر به تلویزیون ماهوارهای دسترسی ندارید،
نفــت و نیــرو از میتوانید از طریق آدرس اینترنتی ســایت
وجــود نیــروی دیدگاه و جی ال ویز بهطور زنده و همزمان
مــازاد در ایــن برنامههای تلویزیون دمکراســی شورایی را
وزارتخانهها خبر
مشاهدهکنید:
دادهانــد که این
http://www.didgah.tv/fa
بهمعنــای تالش
دولت برای کاهش
مســتخد مین
دولتی و اخراج در دستگاههای وابسته و اقتصاد در بخشهــای گوناگون با
به دولت است.
بحران روبروست؟ باید این میلیونها
پیش از آنها نیز وزیر کشــور اعالم انسان چگونه زندگی را سر کنند؟
کرده بود که تا  ۸سال آینده استخدام خانوادههایبســیاری از این گروه از
دولتی وجود ندارد .این را هم در نظر بیــکاران ،با قرض گرفتــن و فروش
داشته باشیم که عمدهی کسانی که اموال خود سعی کردند فرزندان خود
به استخدام ادارات دولتی درمیآیند ،را راهی دانشگاه کنند .از هزینههای
دارای تحصیالتدانشگاهی هستند.
سرسامآور کالسهای تقویتی و کنکور
از ســوی دیگــر ســایر بخشهای گرفته تادانشگاههای پولی مانند آزاد و
اقتصــادی بویژه بخــش صنعت که پیام نور .اما چه حاصل میشود؟!
میتواند نیروی کار را جذب کند ،حال بیکاری جوانی که با هزار شوق درس
و روز خوشی ندارند ،پس این نیروی خوانده و حاال واقعیت همچون سنگی
عظیمی که خواستار ورود به بازار کار سخت به صورتاش میخورد و او را
هستند به کجا میتوانند بروند؟ این با هزار مشکل روحی روبرو میسازد.
نیروی عظیمی که هر سال هزینههای دربهای زندگی را بهروی خود بسته
زیادی برای کسب مدرک دانشگاهی میبیند و در آخــر او میماند با پدر
میپردازند ،باید چه کنند ،وقتی که و مادری که دلشــان خون است .از
دولــت درب ورود به ادارات دولتی را بیــکاری ،از بیعدالتی و از رنجی که
کامال بســته تحملمیکنند.
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فضای مجازی" بر
از جمله بانکداری و مبادالت ادی مدرن اگر س
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514-996-9692
 Tel.:عکاسی
Fax: 514-500-1188

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

رز

نیازمندیهای

 عکس های پاسپورت ،سیتی زن،
مدیکال کارت ،و کارت PR
 عکس های خانوادگی و فارغ التحصیلی

نی

فرزانگانمونتریال

استخدمآرایشگر
به یک آرایشگر حرفه ای
مسلط به امور آرایش
مردانه و زنانه؛ برای کار در
سالن «ویوا»؛ درمرکز شهر
مونتریال (سه روز در هفته)
فـورا نیازمندیم:

(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

Tel.: 514-967-1364

College,University
High-Shool

VIVA azsep15

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

آموزش فرانسه

آموزش زبان فرانسه
ازمبتدیتاپیشرفته
توسط کارشناس ارشد زبان
فرانسه ،با بیش از  10سال
سابقه تدریس در موسسه
کیش و قطب راوندی تهران
(مجتبیفالح)

514-827-6329
514-620-3255

Tel.: (514) 775-6508

toendofmay2010P

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

اجاره صندلی
Chair Rent

سالن آرایش وزیبایی
شهـــرزاد:

Tel.: 514-489-6901

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

Tel.: 514-933-0-933

استخدام

به یک نفر برا ی کار در
نمایشگاه اتومبیل های
دست دوم،
 با گواهینامه رانندگی -فورانیازمندیم.
لطفاباشمارهتلفن
زیرتماسبگیرید:
Tel.: 514-249-4707

استخدام
پاتــوق

آموزش نقاشی

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:

تدریس فارسی
تدریس زبان فارسی
در وســت آیلند

Tel.: 514-670-3031
azaugfree

Tel.: 514-675-4405

نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

مترو :گای کنکوردیا

منایشگاهاتومبیل

aug-oct60PD

هالــهافخــمی

Tel.: 514-933-8866

استخدام

Tel.: 514-965-1358

آموزش
طراحی و نقاشی

پاتــوقعموجمال
به یک آشپز
و چند ویترس جهت کار
در مرکز شهر مونتریال
فـورا نیازمند است.

abaee:azsepfree

توسط :رضا هومن

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

www.facebook.com/EnglishCollocationsForIelts

یونسحــامتی

Tel.: 514-833-3848
az mai2014 25eachPendofjuly

مونتریال-اوتاوا
اوتاوا-مونتریال

کلبــه
عموجان

• اگر گواهی نامه کالس پنج کانادا یا پایه  2ایران را برای بیش
از سه سال دارید
• اگر خواهان درامدی باالی  90000دالر در سال هستید
• اگر به دنبال کاری  100در  100همیشگی هستید...
>> با آموزشگاه رانندگی ماشین های سنگین دیان متاس بگیرید

5253 DECARIE, # 204
MONTREAL (QC) H3W 3C3

Tel.:514-482-9494
Toll free: 1-844-482-9494

استخدام

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

Tel.: 514-484-8072

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

Cell: 514-953-8013

اجارهآپارمتان
آپارتمان  3و نیم و  5نیم
در طبقه باال ،در دوپلکس،
در ناحیه کت سنت لوک،
شامل یخچال ،اجاق گاز،
ماشین لباسشویی و
خشک کن ،آماده اجاره

Tel.: 514-885-4775

مترجم رمسی

خاطرهحتویلدارییکتا
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!

• 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 :

مترجم رمسی
نغمه سروران

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

شهریاربخشی
دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک

514-624-5609
514-889-3243

ارژنگ

ارژنگ

مترجم رمسی

محمودایزدی
عضوجامعه مترجمین کبک

■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
تضمین تائید ادارات و سازمان های
ایالتی و فدرال
Tel.: 514-745-0318
Cell.: 514-246-8486

باایرانی
کــار
کنید!

مترجم رمسی

رضانوشادجمال
مترجم رسمی و عضوجامعه
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه
مدارک ،دعوتنامه و تائید ترجمه
Tel.: 514-575-7080
Uazjune2011

خدمات امور کنسولی
کســری

مدیر و مسئول :حسین فرجی
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

azoct2013

azmay2013hoomanfree

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

پذیرش با تعیین وقت قبلی

Email: infokasra @yahoo.ca

از صفحه 27

Tel.: 514-419-8872
مرزي
 -3كوچكترين ذره – لهيب
– شخص بزرگ و ممتاز
 -4پي��ر – مرك��ز كش��ور
آذربايج��ان – مخفف ماه –
نهر بزرگ
 -5مددكار – مرغ س��خنگو
– امر به رفتن
 -6پراكندگي – سبزي نقلي
– خانم خانهدار
 -7روز ع��رب – ن��ام قديم
مشهد – آزاد شده
 -8گياه��ي – زش��ت روي
قصهه��ا – در امان��ت روا
نيست
 -9آش��كار ش��دن – نوعي
دسر – صداي گربه
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 حل جدولهای ویژه و عادی:

بهترینموقعیتشغلى
براى مهاجران

514-889-8765

 2بـاردرروز

(613) 265-5899

Professional Truck Driving School

azmayshiraz

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

  برای هر بودجه ای

  برای هر سلیقه ای


 15دالر هر طرف ،هر نفر
تلفنرزرو:

آموزشگاهحرفهایرانندگی
کامیون«دیان»

nsarvaran@hotmail.
com

514-983-1726

514-833-8684

Conversation -IELTS -TOEFL

گلفروشی
وحید

اوتــاوا

تدریس فنون گویندگی
برای :سخنرانی های موثر ،گویندگی
ژورنالیستی ،گویندگی برای رادیو
و تلویزیون ،آمادگی برای انجام
مصاحبه های کاری و یا رادیو
تلویزیون ،فنون شعر خوانی و
دکلمه و...

برگزاری کالس های خصوصی و نیمه خصوصی
با شهریه مناسب  :برای مهاجرین

jalilh2001@yahoo.com az may1

freeazmar

فنگویندگی

TESOL CANADA/TESOL
USA/TESOL TRINITY London

Tel.: 514-266-1355

514-717-9117

azjuly

با۱۲سال سابقه تدریس در موسسه کیش تهران
عضو رسمی

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

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

azmai

آمــوزش زبان انگلیسی

استخدام

نگهــداری
ازساملندان

@hondashopcanada
gmail.com

عکس های ما تضمینی و
متناسب با درخواست های
ادارات مربوطه می باشد

(نبش دکاری )

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

مدرسهفارسیزبان

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

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

ایرا دام
خ
است ید!
کن

ایرانی
ب
خرید!

عکسپاسپورتی
کانادایی:اندازهسرحتما
بایستیرعایتشود
_______
عکسسیتیزنی
اندازه عکس و جزئیاتدیگر
بایستیدقیقباشد
_______
عکس
کارتPR

34

باپیوندهمکاریکنید

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

Tel.: 514-996-9692

به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمیایرانیان

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

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

اي��ران – از ح��روف يوناني – پس��وند زادگاه موسيقي
-9
حل جدول ويژه شماره 5129
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آموزش پیانو

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

514-996-1620
azfeb1514

آموزشگاهموسیقی
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

آپارمتانسابلت

شیرینی
سـرو

اجاره آپارمتان

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

آپارتمان دو خوابه ،تمام نوسازی شده،
در قلب پالتو مونت رویال ،نزدیک
مترو شربروک و مونت رویال ،نزدیک
پارک مونت رویال و خیابان سندنی
رستوران و کافه و...
 1050در ماه )(JAY

مجری
مراسم

514-266-1355

514825-3170

sep13fulyr

اجــاره
آپارمتان

با بیش از ده سال سابقه تدریس
English.teacher2002
@gmail.com
sep13fulyr

استخدام

استودیو  1و نیم 200 ،فوت مربع
نوساز ،در پالتو مونت رویال:
مبله،شاملهمهچیز:
وسایل برقی خانگی نو +
آب گرم ،تهویه مطبوع و اینترنت
امکان اجاره کوتاه و یادرازمدت
 625در ماه )(JAY

به یک نفر

پیتــزامیکر

باتجربهفورانیازمندیم.

514-266-1355

Tel.: 514-944-1559

sep13fulyr

azsep15

فوری  :فروش وسائل منزل

اوکــازیون فروش کلیه وسائل منزل
بهترین کیفیت ،نازلترین بها
عالی
 -به دلیل مسافرت --شامل فرش های نفیس ،مبل ،میرناهارخوری ،تلویزیون،
بوفه های آنتیک  ...و بسیاری دیگر

اوکــازیون
عالی

استخدام
اخوانوستآیلند

Tel.: 514-836-6275
mohebiaz sep

آمـــوزشزبانفرانسه

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

514-623-7075

Tel.: 514-620-5551

tillnov1Pd

داروخانه

آموزشگیتار

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

4084 St Laurent
Tel.: (514) 288-4864
Fax: (514) 288-4682

رضارضـائی

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

از 8صبح تا 8شب

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

آرایشـــــگاه

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

آژانس مسافرتی

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

آموزش رانندگی

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

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

ازدواج

ساختمان

کالسیـکوپاپ

لوئیزداداش زاده

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

azjan’12paid60+120ak

آموزشختصصی

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

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

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

514-812-5662

PARTICIPATE in our
CO

کاندو برای فروش

AKHAVAN
FOOD

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

azjune12104

azmar14

استخدام

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

Tel.: 514-341-1640

514-867-1756

www.paivand.ca

خدماتمالیاتی

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)

PAIVAND: Vol. 21  no.1180  Sep. 15, 2014

کاندو3،ونیم،یکخوابه،
ساخت،2003طبقه اول،
 ،sqf 820پارکینگ داخلی و
بیرونی،جاکوزی/فایرپلیس،
%100آفتابگیر،ایرکاندیشن،
سیستمحرارتی+وسائل
اضافیدیگر 4،دقیقهپیادهتا
متروانگرینیون(رضانیک)
 229 --هزار دالر --

MMUNITY

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

azaug15UP

عقد ایرانی

استخـدام

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

514-996-9692
Fax:514-500-1188
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,

azJLY01Ponce

فروشکاندودرمرکزشهرمونتریال
Outside pool.
>> Move-in ready.
Could be sold
fully furnished
-------------Price to sell:

Only 165,000$
--- No agents ---

Tel.: 514-575-8525
Tanaz
?oncepaypaljune15UP

ا
ا یرانی
ستخ

انی
ر
ای د

ری
خ ید!
کن

دام
کنید!

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

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

MONTRÉAL QC H4B 1L8

Tel.: 514-466-8116
@foojanjahanian
gmail.com

Downtown near metro
Guy-Concordia,
Nice studio in “Le StMathieu”,
Renovated wood
kitchen cabinets,
granite tiles .
Third floor,
Elevator, 24h security.
Condo fees include:
heating and electricity.

نیازمنــدیها



بهیکآشپزایرانی،
خانم یا آقا ،برای كار در
رستوراننیازمندیم.

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؟...

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

•
•
•
•
•

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

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 ماخذ -آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
نوشته ها از  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

AKHAVAN FOOD
بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

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

ارز

شریف223-6408..............................................
گروهپاسیفیک289-9011.............................
 5استار 585-2345............................................
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال 937-5192...........................
844-4492................................. Expert-FX

امالک و مسکن

فیروزهمتیان827-6364 ....................... ،
امیرســام 702-2309 ....................................
مسعودهاشمی 298-4567 .........................
مینواسالمی 967-5743................................
مریم خالقــی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
نینوس گیورگیزنیا 816-4080.....................
مسعودنصر 571-6592...................................
رضانژاد 865-7146...........................................
نسرین عین الهی 839-7978 .......................

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 بشر info@addhi.net .......................
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

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

تابلوسازی

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

تاکـسی

ش

ماره شما در
این لیست نیست؟

المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

خشکشویی

فرویوو 694-7036 ..........................................
اکســپرس 889-7392 .................................

داروخانه

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

دندانپزشک

شیرینی پزی و قنادی

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فتوشاپ 846-0221 ........................................
فتوبوک 984-8944 .........................................
فتو ُرز 488-7121...............................................

فـرش

قالیشوییکارگاهفرش739-4888...............

فـال

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

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

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

دندانسازی(کلینیک)

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

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

رستــوران

تدریس خصوصی
تدریس رقص

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

ترجمه

دارالترجمه یکتا 439-8501 .....................
نغمه سروران 889-8765 .............................
خاطره یکتا 675-0694 ................................
محمودایزدی 745-0318 .............................
شهریاربخشی 624-5609 .............................

چاپ

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

حسن انصاری735-0452 ............................
مهتاب ثقفی 567-3169 ..............................
ســرورصدر 777-3604 .............................
حسینخردبین242-6034...........................
عباسشفیعی806-0060..............................

حمل و نقل

مونتریال 442-8056 ........................................

با ما متاس بگیرید.

(رایگان برای آگه
ی دهندگان پیوند )

شادی 678-6451 .............................................

تبلیغات

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

azjuly13free

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

Tel.: 514-365-7321
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افخم هادی 737-6363 ..................................
الدا933-4726.....................................................
کبابسرا 933-0-933 .....................................
بیبلوس523-9596...........................................
کلبهعموجان484-8072.................................
پاتوقعموجمال933-8866...........................
فاروس 270-8437 ..........................................
یاس 483-0303 ............................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2

روانشناسی  /روانکاوی

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

سوپر و فروشگاه

اخــوان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551............................... W. Isl.
ماهیسنلوران369-3474.............................
نیـلو)450( 812-9991...................................
کوهنور)450(672-2324................................
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا))613( 594-3636...........................

کامپیوتر

کارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

کلینیکابنسینا849-7373.........................

کتابفروشی

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

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

کلیسا

بهروزآقاباباخانی606-5626...........................

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

وکیل دعاوی

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

ویدیو

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

محضر

گاراژ (درب)

گرافیک و طراحی
گرانیت

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

عینک سازی

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

وام مسکن

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

مهاجرت

ماریا کوتونه 656-8178 ................................

موسیقی (جشن ها)

تپش دیجیتال 223-3336 .........................
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Immigration

کبکوکانادا:بازارامالک...

امیرسام

آمار خرید و فروش امالک کالنشهر
مونترال :در ماه آگوست۲۰۱۴

بنا بــر آمار و اطالعات ســازمان
مشــاورین امالک مونترال بزرگ،
تعداد  ۲۲۳۴ملک در ماه آگوست
 ۲۰۱۴بــه فروش رســید  -که
نشاندهنده ۶درصد کاهش نسبت
به ماه آگوست  ۲۰۱۳میباشد.
این کاهش علیرغم افزایش تعداد
معامالت امالک بــه طور متوالی
در ماههــای ژوئن و ژوئیه رخ داده
است.
خانم  ,Dian Menardمعاون مدیر
عامل سازمان مشــاورین امالک
مونتــرال بــزرگ در در این مورد
میگوید:
در چند ماه اخیر شاهد تغییرات
ناگهانی در تعداد معامالت امالک

ورزشــــی ...

مونتــرال بودهایم؛
چنان کــه تعداد
معامالت امالکدر
ماه آگوست کاهش
ی
قابــل توجهــ 
نسبت به تعداد آن
در مــاه ژوئیه (که
روند افزایش تعداد
معامالت را به خود
گرفته بود) نشان
داد.
بیشترین این تفاوت
را در تعداد معامالت کاندومینیوم
میتوان مشــاهده نمــود که ۱۱
درصد نسبت به ماه آگوست سال
گذشته کاهشداشته است.
این در حالیست که در ماه ژوئیه
امســال تعداد معامالت این نوع
ملک نسبت به ژوئیه سال ،۲۰۱۳
 ۱۳درصد افزایش داشت".
این کاهش در دو نوع ملک دیگر
نیز مشاهده شد.
خرید و فروش امالک مســکونی
تــک واحــدی ()single family
در ماه آگوســت امسال ۳ ،درصد
نسبت به آگوست  ۲۰۱۳کاهش
داشت.
ایــن کاهــش در مــورد امالک

استخر باری کنند.
حق عضویــت بازیکنان
در یک کلوپ پینگ
پونگ برخالف ورزش
هایــی مثــل گلف،
تحوالت و پیشــرفتهای نوین و
تنیــس و  ...ارزان
مدرن این رشته ی ورزشی-
است.
پینگ پنگ یــا تنیس روی میز
تنیس روی میز یک
ورزشی کم خرج است.
ورزش بسیار پرتحرک و با تمرکز
عالقمندان این ورزش می توانند با باالی اعصــاب ،در یک یا دو ثانیه
گذاشتن یک میز دو راکت و یک به هوشــیاری ،آگاهــی و تقویت
توپ به قیمت مناســب در محل فکری جوابگو یضربه های حریف و
زیرزمین ،گاراژ ،در حیاط یا کنار
برگشت توپ باشد.
تنیس روی میــز از بازی
از قدیمیترین ایرانیان
یوسف تی زهوش،
تنیس بوســیله ی یک
ترال ،قهرمان پیشــین
جامعه ایرانی مون
بازیکن انگلیسی قبل از
گ ،مربی فدراســیون
پن
تیم ملی پینگ
جنگ جهانی اول در سال
پینگپنگ،1963
 1890اختراع شد .ابتدا
ایران در یوگســاوی
قهرمان تیم ملی
دو نفر انگلیسی روی میز
ی1976؛خبرنگارکیهان
،1965چکسولواک
بیلیارد بازی می کردند.
ته 1976؛ خبرنگارکیهان
ورزشی در کلک
پینگ پونــگ کم کم
ــک مونتریــال 1976؛
ورزشــی المپی
در کشــورهای آسیایی
فنی داوران تنیس روی
ته
سرپرست کمی
چین ،ژاپن ،هندوستان،
ــیایی درتهران 1974؛
میزمسابقات آس
پاکســتان ظهور پیدا
قات جهانی در انگلستان
ساب
مشاور فنی م
کرد.
چند سال طول نکشید
1977

تنیسرویمیز
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مســکونی درآمدزا  ۲-۵واحدی،
۹درصد گزارش شد.
از لحــاظ جغرافیایی نیــز ،هر ۵
منطقــه کالن شــهر مونترال،
کاهش در تعداد معامالت از خود
بر جای گذاشتند.
بــه عنــوان نمونــه منطقــه
 Vaudreuil-soulangeو جزیره
مونتــرال هــر کــدام  ۴درصد،
 ،northshoreالوال و southshore
به ترتیب ۵درصــد۸ ،درصد و
۹درصد کاهشدر تعداد معامالت
امــاک در ماه آگوســت ۲۰۱۴
نسبت به آگوست  ۲۰۱۳داشتند.
از لحــاظ قیمــت میانگیــن
( ،)median priceامالک مسکونی
تک واحــدی ()single family
در ماه آگوســت امسال به قیمت
 ۲۸۵۰۰۰دالر معامله شدند  -که
تغییری نســبت به ماه آگوست
 ۲۰۱۳نداشت.
کاندومینیوم بــا  ۱درصد کاهش
نسبت به مدت مشابه سال گذشته
به قیمت میانگین  ۲۳۰۱۵۰دالر
به فروش رســید که خود اولین
کاهش در قیمت این نوع ملک در
 ۸ماه اخیر بود.
همچنیــن در ایــن مــاه قیمت
میانگیــن امالک درآمــدزا (۲-۵
 )plexبه  ۴۳۹۰۰۰دالر رسید که
نمایانگر  ۲درصد افزایش نسبت به
آگوست  ۲۰۱۳میباشد.
تعداد امالک در معرض فروش از
طریق سیســتم  Centrisسازمان
مشاورین امالک مونترال بزرگدر
ماه آگوســت امســال  ۹درصد
نسبت به ماه آگوست سال گذشته
افزایشداشت.
شاد و سربلند باشید
بر گرفته از سایت مشاورین امالک
مونترال بزرگ

ucation from an approved
agency, and
• meet all requirements of
the FSW Program.
Applications per eligible
occupation:
As of May 1, 2014, there is
an overall cap of 25,500 for
new federal skilled worker
applications. This includes
a cap of 500 applications
from PhD students. There
are also sub-caps of 1,000
for each of the 50 eligible
occupations. The caps do
not affect people with a
Valid job offer . These are
the last applications we will
accept under the current
system before Express
Entry launches in January
2015.

An update on the overall cap
for Federal skilled workers
occupations and whose application is received under
the occupation’s sub-cap
and overall FSW cap, or
2. with a valid job offer or
3. who are applying under
)the PhD stream (see below
until the PhD cap of 500
applications is reached.
All applicants must also:
• meet the minimum
language threshold (and
submit approved language
test results), and
• submit a Canadian educational credential or foreign
credential and an assessment of their foreign ed-

Citizenship and Immigration Canada will only
consider federal skilled
worker (FSW) applications
from people who have:
• at least one year of continuous and paid (full-time
or an equal amount in parttime) work experience in a
single occupation,
• within the last 10 years,
• at skill type 0, or skill
levels A or B of the 2011
edition of the Canadian
National Occupational
Classification (NOC), and
who are:
1. in one of the 50 eligible

Maria Cottone
Regulated Canadian Immigration Consultant
Registered with Quebec
Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

این بازی در اروپا مورد توجه قرار
گرفت.
پینــگ پنگ یــک ورزش مدرن
است ،چون زن و مرد می توانند با
هم بازی کنند.
• graduated from a Canadi514-656-8178 for more
 در ســال  1903تا  1921یکan PhD program in the 12
information on any of the
بازیکن انگلیســی توانست  18بار
months before we get your
Immigration categories, an
قهرمانی خود را حفظ بنماید.
application.
experienced member of our
 در حال حاضر در چین 2میلیونApplications received
staff will be able to assist
و 600هزار بازیکن وجود دارد که
toward the overall cap: 49
you on any questions or
در میان آنها 250هــزار بازیکن
of 500 (as of September 8,
concerns you may have.
)2014
Keep safe, stay healthy, and
لیسسانسهاند.
The above information can
make sure laughter is in
آنها می توانند در مســابقات بین
be found on the www.cic.
your everyday life.
کلوپها و لیگ و قهرمان تیم ملی
gc.ca.
•
شرکت کنند.
Feel free to call the office
در ســال  1872بازیکنان با یک
توپ کاچویی سفید به وزن  4گرم هفته و هر بار  3ساعت تمرینات جز ورزشهای المپیک آمد .تعداد
خود را زیر نظر مربی انجام دهد.
شــرکت کنندگان در مســابقات
بازی میکردند.
 در سال  1927فدراسیون پینگ در سال  1950تکنیک  60 top-spinالی  70تیم می باشد .هر تیمیعنــی توپ پیچ خــورده یا توپ شرکت کننده دارد 3 .نفر اول جز
پونگ بوجود آمد.
بازیکنان عالقمند از سن  8سالگی هوایی توســط بازیکنان روی کار تیم ملی  1بازیکن ذخیره  1ســر
تا  14بازی پینگ پونگ را زیر نظر آمد.
مربی و  1نفر هم سرپرست شرکت
گرفتن این توپ خیلی مشــکل می کنند.
مربی شروع می کنند.
وقتی یک بازیکن میرود در سطح می باشــد .تنیــس روی میز به مسابقات در  5رشــته انجام می
مسابقات باشگاهی یا آموزشگاهها مرحله ی قهرمانی آســیا -اروپا و شود:
نیز در تیم ملی بایســتی  3بار در قهرمانی دنیا رسید .از سال  -1 1988مسابقه ی تیمی آقایان

Applications in
the PhD stream:

CIC will accept 500 applications for processing per
year under the PhD stream.
To apply under this stream,
you must have either
• finished at least two years
of study in Canada towards
a PhD, or

 -2مسابقه ی تیمی بانوان
 -3دوبل آقایان
 -4دوبل بانوان
 -5میکس دوبل(یک مرد با یک
زن)
 اندازه ی میز پینگ پنگ 2.74متر درازا ،پهنا  1.52متر؛ ارتفاع از
سطح میز به روی زمین  76سانتی
متر است.
 -قیمت یک میز خوبدر
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آموزشعکاسیبهزبان ...
عکــاسیهوایی

(با استفاده از هواپیما
یا هلیکوپتر)

بینندگان ،با مشاهده عکسهایی
که از باال تهیه شده اند ،با نگاه
اول نمیتوانند تشخیص دهند
که چه مکانی در تصویر به نمایش
گذاشته شــده است و به فکر فرو
میروند .اگر هــم مکان مورد نظر
را بارها دیده باشــند ،دیدشان از
زوایای دیگری بوده و هرگز آن بنا
یا منطقه را از باال مشاهده نکرده
اند .به همین دلیل ،زمان بیشتری
را صرف مشــاهده این عکســها
خواهند کرد.
عکاســی هوایی در عین زیبایی و
هیجان زیادش به آســانی مقدور
نبوده و عکاس مجبور اســت در
شرایط نسبتا سخت تری عکاسی
کند.

بر روی سنگ نوشته «آنوبانی نی»
میخوانیم :و َج َعلناکم عکاسون فی
اب
السماوات و األرضُِّ ،ل ْولِی األلْ َب ِ
َ
و عکاســانی را در آسمان و
زمین قرار دادیــم برای اهل
بصیرت!
مقاله شماره قبل درباره عکاسی از
هواپیماهای در حال فرود و صعود
بود.
این نوشته در تکمیل شماره قبلی
و در مورد عکاســی بــا هواپیما و
تصویربــرداری از مناظر در طول
پرواز است.
هفته گذشــته به لطف دوستم،
خلبان بهزاد نبوی از مدرسه عالی
خلبانــی  Cargairچنــد پرواز را
به منظور عکســبرداری از اطراف
مونترآل ،در رکاب ایشــان انجام
دادم.
ضمن تشکر از بهزاد عزیز ،تجارب
خودم را از این ســبک عکاسی با
شما عزیزان در میان میگذارم.
در این مقاله ،نکات و موانع عکاسی
هوایی بازگو میگردند.

از آنجایی که هواپیما و هلیکوپتر،
دائما در حال حرکت با سرعت باال،
همراه با تــکان و لرزه های فراوان
میباشند ،وضوح و کیفیت عکسها
اندکی افت میکند.
برای رفع این نقیصه باید ســعی
کرد که با سرعتهای باال (با توجه به
وضعیت نور طبیعی) مثال Shutter
 speedیک هــزارم ثانیه یا کمتر
عکسبرداری کرد.

عکســهای هوایی به دلیلی زاویه
دید متفاوتی که دارند ،همیشــه
طرفداران زیادی داشته و با تصاویر
زمینی کامال متفاوتنــد .یکی از
دالیل جذابیت آنها اینســت که

در صورت ابری بودن هوا و کمبود
نســبی نور ،باید تا حدی شاخص
حساسیت نور دوربین را باالتر برد
تا مجبور نشــویم سرعت شاتر را
پایینبیاوریم.

حدود  600دالر؛ یک راکت خوب
 200تا  300دالر است.
 شیوه شمردن امتیازات:بین دو بازیکن برای بردن
یک گیم باید تا  point 21برسد.
 در مســابقات بین المللی گاهیاوقات دو بازیکــن دفاعی مقابل
هم قرار می گیرند .چنانچه هر دو
بازیکن ،بازی دفاعی داشته باشند
گاهی اوقات  3گیم مسابقه  2الی
 2ساعت و نیم طول میکشد.
 کمیته ی فنی مسابقات متوجهشدند که تماشاچیان از طوالنی
بودن مسابقه بین دو بازیکن زیاد
لذت نمی برند؛ لذا قوانین جدیدی
را به اجرا گذاشتند.
 ســابق هر بازیکن  5مرتبه حقســرو زدن طرف مقابــل هم به
همین ترتیب و گیم بازی باید به
 point 21تمام کند.
 مقررات جدید سرو زدنهای هرکدام از  5تا به  2تغییر کرده و گیم
بازی  21را به  point 11کم کرده
اند.
 در ضمن وزن توپ را از  4گرمبه  3.70گرم کم کرده اند.

بنابر این مدت بازی بین دو بازیکن
دفاعی خیلی زودتر تمام میشود.
چندین سال است که چینی هاو ژاپنی ها در ســطح دنیا ،پینگ
پونگ را با پیروزی
های پــی در پی
خــود ،فاتحــان
بالمنــازع ایــن
ورزش شده اند.
 در سال 2012آقای  LI JIEنفر
اول دنیا از کشور
چین شــناخته
شد.
 همچنین تیمملی چین قهرمان اول دنیا ست.
 چین از سالهای  1898تا ،2012 24مدال طــا  150مدال نقره و
 8مدال برنز به دست آورده است.
 پیشرفتهای ورزشی در هر رشتهمربوطه به آگاهی -هوشــیاری-
تقویــت فکــری و ذهنی
روحی روانی و ادامه دادن
تمرینــات زیــر نظر یک
مربی با تجربه می باشــد .گاهی
اوقات بازیکنان ماهر با سرو زدن با

•

•

•

در جلسات مجانی آموزش عکاسی
استودیو «فوتوبوک» شرکت نمایید.
برای اطالع از زمان این جلسات در بزرگترین
گروه فیسبوکی ایرانیان مونترآل ،یعنی:
«همه چیز در مورد مونترآل»
Info pratiques sur Montréal
عضو شوید .تلفن استودیو فوتوبوک:
(514) 984-8944
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بــر ا ی
و ا ضح تــر
کــر د ن
عکســها ،
بهتر اســت
کــه دریچه
دیافراگم از عــدد  8کمتر نبوده
تا تمام قســمتهای تصویر واضح
و دارای  SHARPNESSباالیــی
باشد.
در صورت زوم کردن روی سوژه ها
و در نظر گرفتن تکانهای هواپیما،
تصاویر «فلو» خواهند بود.
به همین دلیل بهتر است که زیاد
از زوم اســتفاده نکرده و به چشم
اندازهــای بزرگ بــا فاصله های
کانونی پایین تر بسنده کنیم.
استفاده از یک لنز واید هم خالی از
لطف نخواهد بود.
همچنین بایددر نظرداشته باشیم
که از مناظری که از ما خیلی دور
هســتند ،عکس نگیریم چون که
همیشه غبار ،ذرات معلق و بخار
آب ،باعــث کم شــدن کیفیت و
وضوح عکسها میگردند .ترجیحا از
جاهای نزدیکتر عکس بگیریم که
بر روی آنها یا در مجاورت آنها در
حال پرواز هستیم.
•

یکی از مشکالت دیگر عکسهای
هوایــی اینســت که
معموال امکان بازکردن
پنجره و درب هواپیما
و هلیکوپتــر مقدور
نبوده و در اکثر موارد،
عکاس باید عکسهای
خود را از پشت شیشه
ثبت کند.
همین مســئله باعث
خواهد شد که اندکی
از کیفیــت عکســها
کاسته شده و احتماال
انعکاس نورهای مزاحم
در تصویر مشــاهده
شود.
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WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM

پیج استودیو فوتوبکدر فیسبوک:
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1

بــه دور
ســوژه با سرعت و شــعاع کمتر،
میتواند انتخاب مناســبتری برای
عکاسی از مناظر باشد.
به علت برخی مســائل ایمنی و
تعــادل هواپیما ،امکان پــرواز با
هواپیمای بدون درب تقریبا وجود
نداشته و الزاما باید از پشت شیشه
عکسبرداریکنیم.

گوشی ارتباطات رادیویی هم مزید
بر علت بــوده و امکان هر حرکت
اضافه ای را از عکاس سلب میکند.
در نتیجه بعضی از عکسها را باید
بدون نگاه کردن از چشمیدوربین
و به صورت تصادفــی تهیه کرد.
نمایشگر «ال سیدی»دوربین هم
در مقابل نور آفتاب ،کارایی خود را
از دست داده و چیزی از درون آن
قابل مشاهده نخواهد بود.
در صورتــی که بخش کوچکی از
بدنه هواپیما در تصویر مشــاهده
شود ،مشکل خاصی ایجاد نکرده
و بیننده خواهد توانست موقعیت
ثبت تصویر را راحتتر درک کند.
عکاسی با بالن هم خالی از لطف
نبوده و بــزودی به زیارت آن نائل
خواهم شد!
بهترین زمان برای تهیه عکسهای
هوایی و زمینــی از مناظر زیبای
کانادا ،اواخر ماه سپتامبر میباشد
که اکثر درختان به رنگهای سبز،
زرد ،نارنجی و قرمز دیده میشوند.
این روزها را از دست ندهید!

بــا توجه به تغییــر جهت دائمی
وسائط نقلیه پرنده ،بالطبع جهت
نور نیز تغییر کرده و ممکن است
برخی از فرصتهای عکاســی در
وضعیت «ضد نور» از دست بروند.
«ضد نور» حالتی است که سوژه
و نور خورشــید هــر دو با هم در
مقابل دوربین بــوده و در نتیجه،
سوژه در تصویر ،سیاه خواهد شد• .
بهترین تصاویردر موقعیتی بدست در زمان عکاسی هوایی با هواپیمای
میآیند که نور خورشید از پشت سر کوچک یک موتوره ،بهتر است که
عکاس به سوژه تابیده و شعاعهای قبل از پرواز ،شیشه هواپیما را تمیز
نور خورشید ،مستقیما وارددوربین کرده تا اندکی به افزایش کیفیت
تصویر کمک کند .مشکل دیگر در
نشوند.
•
تهیه عکسهای هوایی این است که
مشکل دیگر در زمان چرخشهای معموال فضای داخل هلیکوپتر و
هواپیما به ســمت چپ و راست هواپیما کوچک بوده و در مواردی،
است که باعث میشود خط افق ،به حتی قادر نیســتیم که در زمان
صورت مایل در تصویر ثبت گردد و عکاســی ،ببینیم که داریم از چه
مستقیمنباشد.
چیزی عکس میگیریم!
بعضیازکمپانیهایکرایههلیکوپتر ،به عبارت دیگر ،یک دوربین حرفه
با تکنیک و مشکالت کار عکاسان ای و بزرگ ،حجم زیادی را اشغال
آشنا بوده و در برخی موارد میتوان کرده و نمیتوانیم از پشت دوربین
•
در زمان رزرو هلیکوپتر ،شرط کرد به ســوژه نگاه کنیم .کمربندهای
که دربهای هلیکوپتــر را قبل از ایمنی متعدد ،ســکان هواپیما و
پرواز از بدنه جدا نمایند.
در نتیجه ،عکاســی در
شــرایط بهتری انجام
Infos pratiques sur Montréal
شده و کیفیت عکسها
مهم ترین و فعال ترین گروه فیسبوکی ایرانیان ساکن مونترآل
بسیار باالتر خواهند بود.
اطالعاتبهدردبخورواخبارمفیدبرایدانستنهمهچیزدرموردمونترآل.ویژهمهاجرانقدیموجدید
در ضمن ،هلیکوپتر به
اینگروهفعالبا 13000عضو،پویاترینگروهفیسبوکیجامعهفارسیزبانانکبکبوده
علت قدرت مانور باالتر،
و هیچ گرایش سیاسی ،مذهبی و حزبی ندارد .در این گروه مردمی عضو شوید.
همچنین قابلیت ساکن
ماندن در هوا و چرخش

«همهچیزدرموردمونترآل»

مسابقاتتنیس

حمله کردن سریع در یک فاصله
کوتاه ســه متری در حدود  80تا
 100کیلومتر می باشد.

•

فوتبال قهرمانی دنیا بانوان زیر  20سال
FIFA U-20 - Women's World Cup

Canada 2014
بعد از اینکه تیم فوتبال آقایان آلمانیها کاپ
 2014برزیل را به دســت آورد ،تیم بانوان
آلمان هم توانســت در استادیوم المپیک
مونتــرال ،تیم نیجریه را  1بر  0شکســت
بدهد و عنوان قهرمانی اول دنیا را به دست
بیاورد .تیم بانوان فرانســه مقام سوم را به
دست آوردند.

از  25اوت تا  9سپتامبر ،هر ساله
 4تورنمنت مهم تنیس برگذار می
شود:
 _1تورنمنت استرالیا  -2تورنمنت
فرانســه -3تورنمنــت لندن-4
تورنمنت اوپن US
مسابقه ی تنیس ،بانوان با شرکت
 128بازیکن -آقایان  128بازیکن
از  31کشــور در قسمت انفرادی
آقایــان -انفرادی بانــوان -دوبل
مردان -دوبل بانوان -میکس دوبل
و جوانان زیر  16سال در استادیوم
 24000نفره ی لویی آرمترونگ
نیویورک برگذار شد.
در این رقابــت های بین المللی
دو بازیکن جوان کانادایی شرکت
کرده اند:
 آقای میلوی رونیک از تورنتو نفرپنجمدنیا
اوژنی بوشــارد  20ساله از وست
مونت (کبک)
نفر هفتم آقای  Jokovicاز کشور
صرب نفر اول دنیا.
فدرر از کشــور سوییس توانسته
 18بار عنوان قهرمانی دنیا را به
دست آورد.
نادال (بازیکن اســپانیولی) یکی
از قهرمانان دنیا در این مسابقات

شرکت نکرد.
بورس این تورنمنت  25.5میلیون
دالر است.
 اوژنی وقتــی وارد زمین بازیمیشــود تماشــاچیان جــوان
آمریکایی زیاد او را مورد تشویق
قرار می دهند.
اوژنی تابحال از مسابقات ویمبل
دون  2.998732میلیــون دالر
به دســت آورده .او در چهارمین
مسابقه ی خود به مصاف بازیکن
چپ دست روس ،ماکاروا( ،در رده
بندی نفر  17دنیا) رفت.
 اوژنی در اثر خستگی روحی با 31اشــتباه در گرمای  30درجه
حرارت  7-6 | 6 -4مغلوب ماکاروا
شد.
 مفسرین ورزشی معتقد هستندکه اوژنی در آینده نزدیکی رتبه
های بهتری به دست می آورد.
در جدول بانوان ســرنا ویلیامز،
بازیکن آمریکایی  34ساله اظهار
کرده که شــهر مونترال را خیلی
دوست دارد .او طرفداران زیادی
در مونترال دارد .وی اضافه نمود
خیلــی دلش می خواهــد برود
به کبک ســیتی و با مردم آنجا
انگلیســی صحبت کند! سرنا در
فینال بانوان بازیکــن دانمارکی
(وزنیاکی) را  6-3-6-3به راحتی
در مدت  75دقیقه شکست داد.

 این هجدهمین مرتبه است کهعنوان قهرمانی به دست آورده.
 رونیک میلوس بازیکن شماره 5از تورنتو  -آقای نیشی کوری
بازیکن  34ســاله از ژاپن در یک
بازی بســیار طوالنی به مدت 4
ساعت  19دقیقه مغلوب حریف
خود شد.
 و اما علت اینکه آمریکایی ها درقسمت مردان بازیکن معروف بین
المللیندارند.
درآمــد یــک بازیکن متوســط
معمولی  250000دالر می باشد.
امادر ورزشهای فوتبال آمریکایی-
بسکتبال ،بیس بال ،راگبی و گلف
در حدود  2میلیون دالر می باشد!
 در  9ســپتامبر پس از  15روزمسابقات جالب مسابقه ی نهایی
بین دو بازیکن جوان و تازه نفس
که توانسته اند بازیکنان معروف
دنیــا را مثل فدرل و جوکویک را
مغلوبکنند.
فینال ایــن دو بازیکن M. Cilic
از کشور کرواسی Nishikori ،از
کشور ژاپن مقابل هم قرار گرفته
اند .در نتیجــه آقای | 6-3 Cilic
 Nishikori 6-3 | 6-3را مغلوب
خود نمود و عنــوان نفر اول US
•
اوپن را به دست آورد.
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عقرب جراری به نام داعش...
>> ادامه از صفحه13 :
و بالفاصلــه در غــرب ،زمزمههای لزوم
نزدیکی به دولت اسد و همکاری با او در
مبارزه علیه داعش در سوریه نیز شروع
شده اســت  -رژیمی که در طول چند
سال گذشــته صدها هزار سوری را در
جنگی داخلی کشــته و زخمی کرده و
میلیونها تن از آنان را بیخانمان کرده
اســت و از سوی نهادهای حقوق بشری
و سازمان ملل به ارتکاب جنایات جنگی
متهم شده و بسیاری از کشورهای غربی
برای ســقوط و برکناری او از قدرت به
مخالفانش کمکهای مالــی و نظامی
کردهاند.
اکنــون و در برابر تهدیدهــای داعش،
غرب لحن خــود را در باره این دو رژیم
تغییر داده و به همکاری آنهاا دل بسته
است .بســیاری به درستی خاطرنشان
میکنند که جنایات اســد در سوریه و
جمهوری اسالمی در ایران دست کمی
از جنایات داعش نداشته است .به لحاظ
کمی ،داعش به رغم عطشی که در عمر
کوتاه خود برای کشتن و قتل عام داشته
به ســختی توانسته است در عدد و رقم
تعداد قربانیان خود را حتی به کسری از
قربانیان این دو رژیم برساند.
به لحاظ کیفی نیز چگونه میتوان ادعا
کرد که سر بریدنهای داعش از حمالت
شــیمیایی رژیم اســد علیه شهروندان
ســوری هولناکتر و فجیعتر است ،و یا
قتل عامهای اقلیتهای مذهبی از سوی
داعــش از قتل عامهای بیشــمار رژیم
جمهوی اسالمی که تنهادر همین روزها
در سال  1367هزاران تن از اقلیتهای
سیاسی و عقیدتی را به کام مرگ فرستاد،
عالوه بر قتل عام سدها تن از اقلیت بهایی
در سالهای دهه اول انقالب ،خشنتر و
مخوفتر بوده است؟ محمد نوری زاد با
کنار هم گذاشتن این دو تصویر به خوبی
و بدون شرح شباهتهای عملکردداعش
و جمهوری اسالمی را به نمایش گذاشته
اســت( .این جنایات به تاریخ نپیوسته
است  -مرتکبان آن هنوز مصدر کارند و
مشغول به جنایت).
تفاوتی که وجود دارد ،یکی اصرار داعش
بر به نمایش گذاشــتن جنایات خود در
برابر چشــمان جامعه جهانی از طریق
اینترنت و اذعان و افتخار به آنها است
(جمهوری اســامی و رژیم اسد سعی
داشــتهاند که بر جنایات مشــابه خود
ســرپوش بگذارند و یا مسئولیت آن را
نپذیرند) و دیگری قربانیان آنها است.
رژیمهای اســد و جمهوری اســامی
جنایات خود را بر مردم خود اعمال کرده
و میکننــد و تهدیدی جدی به ارتکاب
عملیات تروریســتی علیه غرب بشمار
نمیآیند ،ولی داعش از خود «مردم»ی
ندارد و این جنایات را علیه دیگر مردمان
مرتکب میشــود و به خصــوص اصرار
زیادی دارد که غرب را به تروریسم تهدید
کند و غربیانی را که به چنگ میآورد در
برابر دوربین سالخی کند .این جنایات و
انعکاس آن در رسانههای جهانی ،همراه
با تهدیدهای پیاپی برای اجرای جنایات
مشابهدیگر یا کاربرد حربه تروریسم علیه
غرب و غربیان (آن هم از زبان و با اجرای
کســانی که با گذرنامههای کشورهای
غربی بــه منطقــه آمده و بــه داعش
پیوستهاند) افکار عمومی غرب را به شدت
تحت تأثیر قرار داده و دولتهای غربی را
واداشته تا از هر وسیله ممکن برای از بین
بردن این خطر بالفعل چارهای بیندیشند.
و غرب به این نتیجه رســیده است که
بدون همــکاری کشــورهای منطقه و
به خصوص دولتهای عراق و ســوریه
و قــدرت منطقهای حامــی آنان یعنی
جمهوری اســامی امکان ضربه زدن به

«دولت اســامی» و نابــودی آن وجود
ندارد.
میگویند در قعر جهنم عقربهای
جراری وجود دارند که جهنمیان از
ش ّر آنها به مار غاشیه پناه میبرند.
رژیمهای تهران و دمشق جنایات بزرگ
و وحشتناکی را مرتکب شدهاند و بارها
در معــرض محکومیتهای جهانی قرار
گرفتــه و یا هر کدام به دالیلی ،از قبیل
کاربرد ســاحهای شیمیایی به وسیله
رژیم ســوریه و یا عملیات تروریستی و
برنامه مشکوک اتمی رژیم ایران ،از سوی
غرب به حمله نظامی تهدید شــدهاند.
آمریکا رژیم ایــران را در ردیف عراق و
کره شــمالی« ،اهریمنی» نامیده بود ،و
شــعار «مرگ بر آمریکا» هم چون ورد
مقدسی روز و شب بر دهان سردمداران
رژیم تا هم اکنون جاری بوده است .رژیم
بشار اسد منفورترین و منزویترین رژیم
در جهان از دید کشــورهای غربی بوده
اســت و حمله نظامی به آن دست کم
یک بار (پس ازانتشار تصاویر مربوط به
کاربرد سالحهای شیمیایی) به صورت
جدی در دســتور کار دولتهای غربی
قرار گرفت ،ولی به گفته رییس جمهور
فرانسه ضعف و سستیدولتهای آمریکا
و بریتانیا این برنامه را به هم ریخت .در
هر صورت،امکان این که این دو رژیم در
عملیات مشترکی با آمریکادر یک جبهه
قرار گیرند ،تا همین چند ماه پیش هم
تصورپذیر نبود .ولــی عقرب جراری در
منطقه به نام داعش ســر برآورده است
که غرب احساس میکند برای دفع آن
به همــکاری رژیمهای ایران و ســوریه
نیاز دارد و اکنون به ســوی آنها دست
همکاری دراز کرده است.
این همکاری البته ممکن اســت حالت
رسمی به خود نگیرد و همان طور
که ســخنگویان دولتهای غربی
ادعا میکنند «برنامه»ای هم برای
این کار در دست نباشد .ولی بدون
تردید همکاری عمال شروع شده و
از جمله (همان طور که بیبیسی
از قول منابع نزدیک به خامنهای
نقل کرده است) تماسهای پشت
پرده برای همآهنگیهای نظامی
بین فرماندهــان آمریکا و نیروی
ســپاه قدس در عراق در جریان
است.
وزیر خارجه ســوریه هم با شعف
از امکان همــکاری با غرب علیه
داعش اســتقبال کرده و در عین
حال کسب رضایت از رژیم سوریه
را برای اجرای عملیات از ســوی
غرب علیه مواضعداعشدر سوریه
الزم دانسته است .پدید داعش اگر
یک درد ســر بزرگ بینالمللی
برای جهانیان ایجاد کرده ،دست
کم برای رژیمهای سوریه و ایران
نعمتی اســت که از آسمان نازل
شده است .رژیم سوریه بزرگترین
بهره را از درگیری غرب با داعش
میبرد و رژیم ایران از زیر فشارهای
دیپلماتیک غرب تــا حدی آزاد
میشــود و بــه ازای همــکاری
خود با غرب ممکن اســت بتواند
امتیازهایی بگیــرد .عقرب جرار
داعش ،به مارهای غاشیه منطقه
خاورمیانه چهرهای بخشــیده که
برای غرب پذیرفتنیتر اســت و
(دست کم ،تا داعش سر کار است)
میتوان با آنها کنار آمد...
•

برجن مرغـوب پری

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

معمولی

دودی

سیال

سنتی

www.akhavanfood.com

مونتریال 12 :اکتبر
Maison de la culture de Côte-des-Neiges
5290 Chemin de la Côte-des-Neiges,
Montréal, QC H3T 1Y2
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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...

هالووین
پارتیشاد

در سالن جشن های «رزبول»
در قلب NDG
Salle de Quilles Rose Bowl
6510 St Jacques
Montréal, QC H4B1T6
نبش سن ژاک و کاوندیش
(مترو :واندوم ،اتوبوس )90

 رقص و پایکوبی ،شور و نور
 شب زیبای دیگری در کنار هم...
 همراه با مسابقات هیجان انگیز رقص
 بازی ها ،قرعه کشی و ...جوایز نفیس،
 به بهترین کاستیوم جایزه داده می شود.
>> غذاها و نوشیدنی های متنوع
ورودی 10 :دالر
>> در محل 15 :دالر
 شام در محل بفروش می رسد
 بلیت خود را همین امروز
از تپش دیجیتال تهیه کنید.
514-223-3336

تپش دیجیتال تقدیم می کند:

ل اینتاریخرابخاطربسپارید!!
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بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

Tel.: 514-996-9692
since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
 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...

) 2550 Lapiniere (Brossard

Email:






Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

7روز
هفته

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

Tel.: 450-934-7744

باباخانی

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

کلینیک مدیکال آلفامدیک

Tel.: (450) 676-9550

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

 Mailing Address:

info@paivand.ca www.paivand.ca
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)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
behrooz@babakhani.ca

Tel.: (514) 933- 8383

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

خدمات ارزی

انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

   مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
   خریدار ارزهای خارجی

بابهترین نرخ روز
1405 Maisonneuve W.
H3G 1M6
جنب دانشگاه کنکوردیا GUY
info@expertfx.ca

  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


Tel.:514-844-4492

لحظههای شیرین با

در

رنگ ها
و اندازه های متنوع

بهمدیریت:
بیژن احمدی

سفـرۀعقدشیرین

______________

طراحیواجرایسفرههایعقدشام. .
Tel.: 514-624-2669

www.sofrehaghd-montreal.com
وست آیلند

GUY

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

Cell.: 514-944-3279

|

Tel.: 514-937-5192

NDG

 فالو
 بس ده اخوان
تنی اک
برمشتی،

   ن
ان لواش
 نان گاتا
ی ارمنی
 نان نازو
ک ارمنی
ن
ان خشک
با دان
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

پسته تازه،
بیسکویتسالمت،
سوهان اعال رسید

هرآنچه نیازشماست...
همه زیر یک سقف!
www.akhavanfood.com
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 انواع کباب ،جوجه کباب،
چلوکباب کوبیده و...

