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رسواییفیفا!

شــریف

تبدیل ارز

سال 21شماره1214
 11خرداد 1394

Sharif

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

2015

$

EXCHANGE

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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امضای توافق هسته ای

مقبرهآیتاهللخمینی،گرانترینمقبرهجهان
«بتی به نام خمینی»
7

28
«نوربهقبـر
شاهبباره!»

اقتصادرانتیاقتصاد
نابرابریاست! 29

9

مشهد:

«زیار
ت،کس
س
غذا،رک آبی
و پا

Tel.: 514-485-4744
West Island:

•15760 boul Pierrefonds

مظلوم منایی و رجزخوانی های توخالی!

Tel.: 514-620-5551

بیش از دو سال پس از "نرمش قهرمانانه" کذایی و
حدود یک ماه مانده به انقضای مهلت امضای توافق
هسته ای حکومت آخوندی با  ،5+1سرنوشت این
توافق  -کهدلیل عالقمندی حکومت به آن تنها لغو یا
کاهش تحریم های کمرشکن است  ،-بیش از پیش
در پرده ابهام قراردارد 5 .........................

بنزین به یک
دل شده
سنجه برای
کاسه
یک
تعیین و افزایش
خون!!
قیمتسایر
کاالهاتبدیل
شده...

28

•6170NDG:
Sherbrooke W.

رضـا
دانشور
«خسرو
خوبان»
ادبیات
ایران30

خنستین سالگرد تصرف شهر موصل

گرانیبنزین 38

سرسفرهمردم
30

ادیــو!

8

تشدید بحران منطقهای در سایه
رقابت قدرتهای منطقهای و جهانی

31

www.yektatranslation.ca
info@yektatranslation.ca

4055, Ste-Catherine O.,#132
Westmount H3Z 3J8

ـــــــ داعش،
علمـی:ویید پدیده ای
گـ
با مدعی م ستی!
گذرا یا ماندگار؟!
شق و م
ار ع

اسر

514-439-8501
(خضر)
الیت
صرافی

فارکس

33

ایران :كارآفرینی زنان از منظر تعلیم و تربیت

خانـواده در سرزمین :نواعتیاد به مواد مخدر ،الکل و...
روبروی 3

T o w e rn 2sale

بل سنتر

currently o

کلینیکمدیکالآلفامدیک
1253 Guy (514) 933- 8383

دکتررضایی

سیاسی:

کبک/کانادا

شهباز

ع.ا.شادپور
>> 11

>> 5

به قیمت های رقابت ناپذیر

Office: 514-507-0773

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتــام نقاط دنیا،
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید

2178 Ste-Catherine W.

حمیدصدیقکاغذچی

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

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

Tel.: 514-439-1444

NOTAIRE-NOTARY

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

Agence Immobilière

مریم خالقی

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5

Maryam Khaleghi

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

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Chartered Real Estate Broker

39

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

Cell: (514) 827-6364

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

Cell.: 514-702-2309

Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
1980 Notre Dame O.

Direct Line: 514.903-2021 #27
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

fhemmatiyan@sutton.com

   مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
   خریدار ارزهای خارجی

روز
نرخ
بابهترین
1405 Maisonneuve W.

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Montreal Qc H3J 1M8

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

خدمات ارزی
جنب دانشگاه کنکوردیا

محضردارومشاورحقوقی

Profusion Realty RF

مشاور امالک در مونتریال

GUY

وحیدخلـجی

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

و South shore

www.sutton.com

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

GUY

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

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

فیروزهمتیان

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

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

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

!We Sell Laptop Accessories

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

انتقال فوری ارز

Montreal Qc. H3G 1S6

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

فروشنده متام قطعات لپ تاپ

صــرافی  5ستاره

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W

24
دکتر شریف نائینی:
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.

12

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

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

2
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آژانسمسافرتیکاسپین

بهترینسرویس
نازل ترین بها
• Special deals on air tickets
to IRAN and around the world.
• Flight with all major Airlines,
• We Guarantee the best deals for Iranians
• Special tours around the world
• Travel Insurance.
• CARGO

Caspian Travel
4684 Boul.des Sources,
bureau 001B Montreal, QC

Tel:514-421-0111

قبل از هر
گونهسفر
با ما متاس
بگیرید

• پکیج های ویژه برای سفرهای هوایی
به ایران و سراسر جهان
• سفر با همه خطوط هوایی معتبر
• تورهایاستثناییبهسراسرجهان
•بیمهمسافرت
• حمل و نقل از طریق هوا و دریا
 به سراسر جهان با بهترین قیمتCARGO •
• حج عمره و پکیج های مکه
:• سرویس ویزا
دوبی و عربستان سعودی

Fax:514-421-0112
info@caspiantravel.com |QC licensee
________________________________________

514-708-4722 :نرگس

narges.caspiantravel@videotron.ca

COROLLA CE 2015
STARTING AT

514-814-7700 :آزیتا

azita.caspiantravel@videotron.ca

Contact Alex for additional rebates.

17 515 $

+ TAXES

COMPLETELY
REDESIGNED

RAV4 LE AWD 2015
STARTING AT

28 120 $

+ TAXES

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

www.alixtoyota.com
Tél.: 1 877 261 2549

COMPLETELY
REDESIGNED
6807, boul. De Lorimier
Montréal, Qc H2G 2P8
Tel.: 514-376-9191

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

وام با نرخ بهره

Financing

%
0

Lease and purchase ﬁnancing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services.
Registration, insurance, taxes and duties are extra. Subject to applicable conditions, the oﬀers apply to individuals who lease
or buy a vehicle starting February 3rd till March 31st 2015 at a participating Quebec dealer, where you can obtain all of the
terms and conditions. The dealer may lease or sell for less. Oﬀers may change without prior notice. *Oﬀers apply to new,
in-stock 2015 Corolla CE (BURCEM AA) / 2015 RAV4 AWD (BFREVT AA). MSRP of $17,515/$28,120 before taxes, dealer fees
of $165 before taxes (applicable at some dealers), transportation and preparation charges and air conditioner tax (if
applicable) included.

for certain
cars only

toyota.ca

2
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ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

 برای زندگی بهتر،طرحی برتر

ا بر
ج
2 کنون آما

cu

www.paivand.ca

ده ف
روش

under
construction
:• 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

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

H3G 2T3

Winning, winter deals

Ben Omrani

Place Newman
2101, Av. Dollard, Lasalle

514 595-7100
Montreal
Complexe Desjardins
175, René-Lévesque Blvd. W., #236
Place-des-Arts | 514 669-1880

47

$

per month

1

Place du Quartier (Chinatown)
1111, St-Urbain St., Suite r19a
Place-des-Arts | 514 667-0077

>

500 MB OF dATA2

>

Unlimited Canada-wide
anytime minutes3

>

Place du Parc
3575 du Parc
Place-des-Arts | 514 677-8009

Unlimited messaging4

(international text, picture and video messages)

>

Call display and Voicemail

5

Place Alexis Nihon
1500, Atwater Ave., #F-01
Atwater | 514 939-5552
1314, Ste-Catherine St. E.
Beaudry | 514 750-3436
4190, St-Laurent Blvd.
Mont-Royal | 514 439-9934
101, Mont-Royal Ave. W.
Mont-Royal | 514 448-6996

NEW

درخدمت جامعه محترم ایرانیان مونتریال
___________________________

LG G3

0

$

بهنام عمــرانی

6

برای دریافت اطالعات بیشتر
.همین امروز با ما متاس بگیرید

Reg.: $100

with a 2-year tab24 agreement
after a $100 bill credit.

mobifone... We follow you everywhere!
Offers are subject to change without notice. Taxes extra. 1. Smart and Max plans available with a 2-year Tab24 agreement. Data is a monthly service with Smart plans. Additional long distance, roaming, data, add-ons, provincial 9-1-1 fees
(if applicable) and taxes are extra & billed monthly. 2. Additional data: $5/100 Mb, charged in $5 or $10 increments. Visit fido.ca/roaming to learn more about data roaming pay-per-use rates. 3. Airtime includes calls from Canada to Canadian
numbers only, billed by the minute. Each additional minute costs 45¢ (20¢ for Call Forwarding). 4. Plans include messages sent from Canada to Canadian, U.S. and international wireless numbers. Sent/received premium messages (alerts,
messages related to content and promotions) and messages sent while roaming not included and charged at applicable rates. 5. Service includes up to 3 messages, each 3 minutes in length that can be saved up to 3 days. 6. Offer available
on new Smart Plan activation with 2-year Tab24 agreements with a minimal monthly fee of $47 on the LG G3 after a $100 credit on the customer’s second bill. Offer ends 04/04/2015. A device savings recovery fee applies in accordance with
your service agreement. If, for any reason, you downgrade to a lower tier plan category during your term, then you will be charged a one-time price plan downgrade fee as set out in your service agreement. TMFido and related names & logos
are trademarks used under licence. © 2015 Fido Solutions

Le Boulevard Shopping Center
4270, Jean-Talon St. E., suite 68
514 887-7784
961, Decarie Blvd.
Côte-Vertu | 514 419-8446
436, Jean-Talon W., #100
du Parc | 514 272-2355
Place Forest
10539, Pie-IX Blvd.
514 325-7100
Place Bourassa Shopping Center
6000, Henri-Bourassa Blvd. E., K14
514 927-6624
680, Jarry St. E.
Jarry | 514 490-0099
Centre Commercial Wilderton
2665 Van Horne Ave., #A001-90
514 739-6838
Galeries des Sources
3237, des Sources Blvd., Suite 5
514 542-3436

South-Shore
Greenfield Park
3310, Taschereau Blvd.
450 465-5757
Beloeil
Mail Montenach
600 Laurier Blvd., K02
450 281-3436

3
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ـــــــــــ
اخذ وام بانكى
با بهترین نرخ براى
اتومبیل هاى دست دوم

از بانک هاى معتبر كانادا

ـــــــــــ

رامین عباسى

:نامى آشنا و مورد اطمینان
در خدمت جامعه ایرانى
• قبل از امضاى قرارداد هر نوع
 با من متاس بگیریدTOYOTA اتومبیل
• قیمت هاى استثنائى براى صاحبان تاكسی
• براى دریافت بهترین نرخ بهره
:و قیمت با من متاس بگیرید

Ile perrot Toyota

2100 Blv. du Traversier
Pincourt QC J7V 0K8

Ramin Abbasi

Tel :1(877) 361-2047
Tel : (514) 453-2510
Cel: (514) 865-2594

Ile Perrot Logo_Layout 1 12-02-27 2:51 PM Page 1

ILE PERROT TOYOTA

rabbasi@ileperrot.toyota.ca

www.ileperrottoyota.com
AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

Tél.: 514.620.5551 Fax: 514.620.5371
15760, Boul. Pierrefonds, Pierrefonds
Montréal, Québec H9H 3P6

Open 7 Days

Heures d’ouverture:
Lundi au Vendredi 8H à 20H
Samedi & Dimanche : 8H à 18H

See stores for more specials

READY TO EAT

GALA APPLES

BANANAS

POMMES GALA

PRÊT À MANGER

2 Chicken Brochettes de Poulet
3 Kebab Brochettes Kebabs
4 Tomatoes/Tomates
2 Bread/Pains

ENGLISH CUCUMBERS

425 g

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

BULGHUR SALAD

SALADE BOULGOUR
16 oz.

AKHAVAN COUSCOUS

COUSCOUS AKHAVAN
Fine, medium / Fin, moyen
750 g

SHANGRILA MANGO JUICE
JUS DE MANGUES SHANGRILA
1.5 L

AKHAVAN BULGHUR

BOULGOUR AKHAVAN
750 g

EA.
CH.

COUSCOUS SALAD
SALADE DE COUSCOUS
425 g

AKHAVAN CHICK PEAS

POIS CHICHES AKHAVAN
750 g

EA.
CH.

CORTAS DIET HALVA

SYRIAN PISTACHIO
KERNELS

...سوسیس و،مرغ
،انواعگوشتکوساله
MEATS،گوسفند
• VIANDES
MARINATED CHICKEN WINGS
AILES DE POULET MARINÉS
$6.58 kg

LB.

DUBON CANOLA OIL

HUILE DE CANOLA DUBON
16 L

EA.
CH.

EA.
CH.

BALADI PINE NUTS

PIGNONS DE PIN BALADI
$43,98 k

HALVA DIÉTÉTIQUE CORTAS
454 g

SPECIAL
EA.
CH.

PATATES
Sc 10 lbs. / 4.54 kg bag

EA.
CH.

SEL DE TABLE SUNBEC
1 kg

EA.
CH.

EA.
CH.

POTATOES

LAITUE ICEBERG

LB.

SUNBEC TABLE SALT

LB.

ICEBERG LETTUCE

TOMATES ROMA

... خشکبار و،حبوبات
انواع اقالم
GROCERY
•،خواربار
ÉPICERIE
HUMMUS

CERISES ROUGES

LB.

ROMA TOMATOES

EA.
CH.

Take out only
Take out only
emporter
PourPour
emporter
seulementseulement

RED CHERRIES

ABRICOTS

LB.

CONCOMBRES ANGLAIS

Take out only
Pour emporter seulement

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

APRICOTS

BANANES

LB.

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب
EA.
CH.

AKHAVAN N.D.G.
Tél.: 514.485.4887 Fax: 514.485.7009
6170, Sherbrooke Ouest (N.D.G.)
Montréal, Québec H4B 1L8

سوپراخوان
 درعالی و بهای رقابت
 با- سبزیجات
انواع میوهجات و
FRUITS
&ناپذیر
VEGETABLES
• کیفیت
FRUITS
ET LÉGUMES

قیمت مناسبTO
، عالیEAT
 کیفیت:ایرانی
خورش های
انواع کباب ها و
READY
• PRÊT
À MANGER

Take out only
Pour emporter seulement

DIVISION DE 9020-3027 QUÉBEC INC.

Opening hours:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm
Saturday 8 am to 7 pm
Sunday 8 am to 6 pm
Heures d’ouverture:
Lundi au Vendredi 8H à 20H
Samedi 8H à 19H
Dimanche : 8H à 18H

Opening hours:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm,
Saturday and Sunday: 8 am to 6 pm

AKHAVAN RED SUMAC
SUMAC ROUGE AKHAVAN
250 g

EA.
CH.

DORIC FETA CHEESE

FROMAGE FETA DORIC
700 g

Halal

Halal LB.

MARINATED CHICKEN DRUMSTICKS
PILONS DE POULET MARINÉS
$4.38 kg

PISTACHES SYRIEN SANS ÉCAILLES
$38.58 kg

LB.

Halal
Halal

Halal

AKHAVAN SULTANA RAISINS

Halal LB.

MARINATED QUAIL

RAISINS SULTANES AKHAVAN
454 g

CAILLES MARINÉES

SPECIAL

AKHAVAN FIRM YOGURT
YOGOURT FERME AKHAVAN
$6.58 kg

LB.

ST-CHARLES
ST-JEAN

EA.
CH.

EA.
CH.

GATTA ARMENIAN
STYLE BREAD

PAIN STYLE ARMENIEN GATA
450 g

EA.
CH.

1 & 1 EGGPLANT DISH

PLAT D’AUBERGINES 1 & 1
385 g

EA.
CH.

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

EA.
CH.

BEATRICE BUTTERMILK
BABEURRE
1L

EA.
CH.

We are open from 8 a.m. everyday
Nous sommes ouverts
dés 8H tous les jours

EA.
CH.

Halal

CORTAS PEPPER PICKLES

PIMENTS MARINÉS CORTAS
1L

Halal

GRAIN FED CHICKEN BREASTS

BONELESS, SKINLESS
POITRINES DE POULET DE GRAIN
DÉSOSSÉS, SANS PEAU
.98 kg

EA.
CH.

6170 Sherbrooke St. W.
(corner/coin boul. Grand Blvd.) H4B 1L8

514 485-4887

EA.
Halal CH.

Halal
Halal
Halal Halal LB.
Halal

SHERBROOKE

DECARIE

EA.
CH.

CAVENDISH

EA.
CH.

BLVD.
PIERREFONDS

4
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شهباز خنعی

ایران...

@Shahbaznakhai8
gmail.com

مظلوم نمایی و رجزخوانی های توخالی!

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

 6خرداد :بیش از دو ســال پس از
"نرمش قهرمانانه" کذایی و حدود
یک ماه مانــده به انقضای مهلت
امضای توافق هسته ای حکومت
آخوندی با  ،5+1سرنوشــت این
توافــق  -که دلیــل عالقمندی
حکومت به آن تنها لغو یا کاهش
تحریم های کمرشــکن است ،-
بیش از پیش در پرده ابهام قراردارد.
به گزارش تارنمای "رادیو زمانه":
«همزمان با دور تــازه مذاکرات،
خامنه ای در جمع گروهی از افراد
سپاه گفت :اجازه نمیدهیم از هیچ
یک از مراکز نظامی ایران هیچ گونه
بازرســی ازسوی بیگانگان صورت
بگیرد» .پرسشی که به ذهن می
آید این است که درشرایط وخیم
کنونی  -که البته نتیجه خودکرده
های بی تدبیر اســت  -سیدعلی

دسترسی به ابعاد فعالیت هسته
ای ایران فراهم نشود ،امریکا توافق
اتمی بــا ایران را امضــاء نخواهد
کرد».
خود خامنــه ای هم بــه خوبی
مــی داند که قــدرت نمایی اش
پوچ و توخالی اســت و کســی را
نمی فریبد .او روز چهارشــنبه 6
خرداد ،در جمع نمایندگان مجلس
شورای اسالمی ،ضمن اعتراف به
"گره خوردن" مذاکرات هسته ای
می گوید« :در مســایل هسته ای
مواضع همان است که علنا اظهار
کردیم ،برادران ما مشــغول کار و
تالشند و واقعا عرق می ریزند اما
باید برهمین مواضع پافشاری کنند
و بتوانند مصلحت نظام را تأمین
کنند».

بهنامآفریدگارعشق

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

خامنه ای در وضعی هست که
بتــوان حرف هایــش را جدی
گرفت؟
پیشتر ،ماری هارف سخنگوی
وزارت امورخارجــه امریــکا،
درمورد بازرسی از مراکز هسته
ای و نظامی کشور توسط آژانس
بین المللی انرژی هسته ای گفته
بود:
«اگر امریکا در زمینه دسترسی
ها ،به کف خواسته های خود
نرسد و تضمین های الزم برای

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

با ضمانت بهترین
قیمت ها برای ایران
و از ایران
به متامی نقاط جهان

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

{>> ادامه در صفحه}28 :

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

Head Office:

مشاور رمسی
درامور خرید و فروش مسکن

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

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

برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاور مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید:

شادی محمدی

shadim.sky@gmail.com

______________
Alireza Zavareh

Tel.: 514-660-7135

Certified Real Estate Broker
Cell: 514-712-2615
Office: 514-683-8686
alireza.zavareh@ramier.ca

علیرضا زواره
Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592
www.masoudnasr.com
Email : info@masoudnasr.com

38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

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

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو شرعی
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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جهــان...
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 ّ

1214

no.

Vol. 21, June 01, 2015

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه

آمریکا کوبا را از فهرست
حامیان تروریسم خارج کرد
آمریکا پس از  ۳۳ســال کوبا را
از فهرست کشــورهای حامی
تروریســم خارج کــرد .ایران،
سودان و سوریهدیگر کشورهایی
هســتند کــه آمریــکا در این
فهرست قرار داده است.
بــاراک اوباما ،رئیــس جمهور
آمریکا پیشــتر کنگره را از این
تصمیم خود مطلع کرده و آنها
 ۴۵روز فرصت داشتند که با این
کار مخالفت کنند .فرصتی که
امروز به پایان رسید.
وزارت خارجه آمریکادر بیانیهای
گفته است که جان کری ،وزیر
خارجه ،تصمیــم نهایی را برای
برداشتن کوبا از این لیست گرفته
و این تصمیــم از امروز اجرایی
میشود .به این ترتیب راه برای
روابط نزدیکدیپلماتیک بیندو

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

کشور هموارتر میشود.
رابطه دو کشــور از پایان سال
میالدی گذشته پس از پنج دهه
تیرگی رو به بهبود گذاشته است.
حدود یک ماه پیش باراک اوباما
و رائول کاسترو ،روسای جمهور
دو کشور با یکدیگر دیدار کردند.
دیــداری که از زمــان مالقات
فیدل کاسترو و ریچارد نیکسون
در ســال  ۱۹۵۹سابقه نداشت.
کمــی پیش از آن هــم وزرای
خارجه دو کشور پس از نیم قرن
با هم مالقات کردند.
به دنبال تصمیم دو کشور برای
از سرگیری روابط دیپلماتیک،
آمریکا با اجرای مقررات جدید
بازرگانــی راه را برای تجارت با
کوبا باز کرده است.

آگهی :پیوند

514-996-9692
-------------------

PAIVAND
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

گرمای شدید در هنـــد
کشتار می کند.
 7خــرداد :با گذشــت روزها از
هوای گــرم غیرقابل تحمل در
هنــد ،مقامهای این کشــور از
افزایش تلفات خبردادند.
بهگزارش خبرگزاری فرانســه،
بر اساس آخرین آمار مقامهای
هندی مــوج گرما تاکنون جان
 ۱۵۰۰نفر را گرفته اســت .در
ایالت جنوبی آندرا پرادش گرما
بیشترین تلفات را از  ۱۸ماه مه
داشته است .در این ایالت ۱۰۲۰
نفر جان خود را از دست دادهاند.
در تالنگانا ،ایالت همسایه آن که
پنج روز پیش در آنجا دماسنج
 ۴۸درجه سلســیوس را نشان
میداد ۳۴۰ ،نفر جان سپردهاند.
در شــرق ایالت اوریسا بهگفته
خبرگــزاری «اعتماد هند» ۴۳
نفر کشته شدهاند.
بر اساس گزارشهای غیررسمی،
در دهلی نو شــبها دهها هزار
نفــر در خیابانهــا میخوابند.
بیمارســتانهای پایتخت هند

بهدلیل تعداد زیاد گرمازدهها پُر
شــدهاند .این بیماران سرگیجه
شــدید دارند و به هذیانگویی
افتادهاند.
استفاده بیش از اندازه تهویه هوا
در برخی از مناطق منجر به قطع
برق شده است .مسئوالن دولتی
دستور نصب سیستمهای تهویه
مناسب در پناهگاه بیخانمانها
را دادهانــد .مکانهایــی کــه
بیخانمانها نگهداری میشوند
اغلب پنجره ندارند.
بیشتر کشتهشــدگان کارگران
ســاختمانی ،ســالمندان و
بیخانمانهاهستند.
سازمانهای هواشناسی گزارش
دادهانــد که هیچ نشــانهای از
کاهش ســریع دمای هوا دیده
نمیشود.
رادیوزمانه
•

•
•
•
•
•
•

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 1
آخــــرین مهلت!

برای تغییر آگهــی ها حداقل
یک هفته پیش از انتشار پیوند،
با ما تماس بگیرید.

■ توضیــح مهم 2

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 :تعطیل است)

چهارشنبه:سبزیپلوباماهی
پنجشنبه:باقالیپلو باماهیچه
جمعه :خورش بادمجان و قیمه
شنبه:قورمهسبزی
یکشنبه:باقالیپلو باماهیچه

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

•

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا
سعی کنید نوشته ها از  500کلمه بیشتر
نشود .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

لوگــوی پیوند ®

کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)

www.aliasgharmassoumi.net
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شعـروترانه...

به انگیزه ی برگزاری
کنسرتارمغان
عرفانهجرت
برای خنستین بار
درمونتریال
به مناسبت هشتصد و هشتمین سالروز
موالنا جالل الدین رومی

بی همگان به سر شود بیتو به سر نمیشود
داغ تو دارد این دلم جای دگر نمیشود
دیده عقل مست تو چرخه چرخ پست تو
گوش طرب به دست تو بیتو به سر نمیشود
جان ز تونوش میکند دل ز تو جوش میکند
عقل خروش میکند بیتو به سر نمیشود
خمر من و خمار من باغ من و بهار من
خواب من و قرار من بیتو به سر نمیشود
جاه و جالل من تویی ملکت و مال من تویی
آب زالل من تویی بیتو به سر نمیشود
گاه سوی وفا روی گاه سوی جفا روی
آن منی کجا روی بیتو به سر نمیشود
دل بنهند برکنی توبه کنند بشکنی
اینهمهخودتومیکنیبیتوبهسرنمیشود
بی تو اگر به سر شدی زیر جهان زبر شدی
باغ ارم سقر شدی بیتو به سر نمیشود
گر تو سری قدم شوم ور تو کفی علم شوم
ور بروی عدم شوم بیتو به سر نمیشود
خواب مرا ببستهای نقش مرا بشستهای
وز همهام گسستهای بیتو به سر نمیشود
گر تو نباشی یار من گشت خراب کار من
مونس و غمگسار من بیتو به سر نمیشود
بی تو نه زندگی خوشم بیتو نه مردگی خوشم
سر ز غم تو چون کشم بیتو به سر نمیشود
هر چه بگویم ای صنم نیست جدا ز نیک و بد
هم تو بگو به لطف خود بیتو به سر نمیشود
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مقبرهآیتاهللخمینی،گرانترینمقبرهجهان

•
آیتالله خمینی ،بنیانگذار جمهوری
اســامی وقتی وارد ایران شد گفت
که "طلبهای بیش نیســتم" ،اما به او
لقب امام داده شــد .او بر سادهزیستی
اصرار داشــت و میگفت "یک موی
کــوخ نشــینان" را به "همــه کاخ
نشــینان" ترجیح میدهد .او بود که
در سخنرانیهایش واژه"مستضعف"
را به فرهنگ سیاسی ایران وارد کرد.
اما حاال مقبرهاش به گرانترین مقبره
جهان تبدیل شده است.
•
در مسیر مقبره بنیانگذار جمهوری
اسالمی ،هتل ۵ستاره ،تاالرها ،پاساژها،
فروشگاهها ،گلدســتهها ،گنبدهای

کوچک و بزرگ و ســایر ســاخت و
سازهای پرزرق و برقی دیده میشود
که در مجموعهای با عنوان "حرم امام
خمینی" ساخته شدهاند.
•
کار ســاخت آرامگاه آیتالله خمینی
پــس از دفن او و بــا محوریت جهاد
سازندگی و سپاه پاسداران آغاز شد و
همچنان ادامه دارد.
•
در سال نخست ۲ ،میلیارد دالر بودجه
برای احداث آرامگاه آیتالله خمینی و
مراکز فرهنگی و زیارتی کنار آرامگاه
اختصاص یافت .اما هزینههای صورت
گرفتــه در طی ســالهای بعد اصال
روشن نیست.

•
روزنامــه اطالعات در ســال ۱۳۷۱
نوشت« :مرقد و مصالی امام خمینی
در بهشت زهرا بنایی شامل  ۶۰۰هزار
متر مربع بنای سر پوشیده ،مساحت
مســقفی بطول یک کیلومتر و عرض
بیش از نیم کیلومتر است که نظیر آن
در هیچ یــک از دیگر بناهای مذهبی
جهان چه اســامی چه مسیحی چه
یهودی و چــه مذاهب غیر توحیدی
نمیتوان یافت».
•
ســازه اصلی ،دارای مقاومت در برابر
زلزلهای به قدرت  ۱۰ریشتر است و به
گفته مدیر کل مقبره ،از برج میالد نیز
مقاومتر است .اسکلت فوالدی ساخته

شــده برای گنبد  ۳۴۰تن وزن دارد
و روکــش آن هم  ۴۰تــا  ۵۰تن وزن
خواهد داشت که در مجموع به ۴۰۰
تن میرسد.
•
در اطراف حرم ،چهار گلدسته طالکاری
شــده به بلندی  ۹۱متر ساخته شده
اســت.این آرامگاه همچنین مجموعا
دارای پنج گنبد است که گنبد اصلی،
فلزی و چهار گنبد دیگر کاشیکاری
شــدهاند .گنبد اصلی در سال ۱۳۸۶
طالکاری شــد .همچنیــن  ۵ورودی
اصلی در صحنهای شــرقی و غربی
وجود دارد.
•
موزه آرامگاه به مساحت  ۱۵هزار متر
مربــع حاوی آثار مربــوط به آیتالله
خمینی است.دکتر عطاالله امیدوار که
از همراهان آیتالله خمینی در پاریس
بوده ،میگوید :در بازدید از موزه متوجه
شدم که این بخش از حرم چه عمارت
گرانقیمت و پرخرجی است.
•
به گفته دکتر امیــدوار که در پاریس
همراه آیتالله خمینی بوده است« :در
موزه آرمگاه تعداد زیادی اتاق میبینید
که سنگهای گران قیمت تا سقف آن
را پوشانده و روی هر دیوار ،خط نوشته
یا حجاری و  ...قرار دارد .این موضوع به
حدی به چشــم میآید که خود بنای
موزه بدل به موزه شــده؛ دیوارهایش
دیگر جایی برای نصب یک اثر هنری
نــدارد ،هر جا که بخواهیــد تابلویی
آویزان کنید ،روی آینه یا کتیبهای قرار
میگیرد».
•
{>> ادامه در صفحه}31 :

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
½
½
½
½
½
½
½
½

فتوشاپ

•
•
•
•

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

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

Tel.: (514) 697-0225
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•
•

آژانسمسافرتییونیگلوب

½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ثبت شرکت ها
½ تهیه وصیت نامه
½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ تهیه وکالت نامه ها
½ ازدواج ،عقد رسمی
½ تغییر نام
½ تایید امضا
و بسیاری دیگر

ZA
R

Voyages Lexus

نسرین پارسا

برخی از خدمات ما شامل:

_________________________

ﺩﮐﺗﺭ ﺭﺿﺎ ﭘﺎﺭﺳﺎﻧژﺍﺩ

info@mahzar.ca
mahzar.ca
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4055 Sainte-Catherine W, # 131
Westmount, Quebec, H3Z 3J8

514 979 4551
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ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

عصر

نشانیکلیســا:

6 :30

شنبــه ها :

9

4

یکشنبه ها:

10

1 : 30

57 Westpark D.D.O

 تحویل رایگان دارو
فکس کنید :داروی شما در اسرع
 نسخه خود را به ما
/
وقت هر جا بخواهید تحویل داده خواهد شد.
4084 Boul. St-Laurent
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent، Buss 55

زمـــان:

/

یکشنبه ها از ساعت  6بعد از ظهر

وسیله نقلیه با هماهنگی قبلی از مترو واندوم
برای دعا و دریافت رایگان کتاب مقدس
وجزوات مسیحی با ما تماس بگیرید:

Tel.: 514-261-6886

شهبازخنعی بین فرانسه و بریتانیا است و عراق روز یکشنبه از شهر رمادی
 31اردیبهشت :کمتر از سه هفته باید برچیده گردد و مرزها باید مرکز استان انبار فرارکردند و این
دیگر ،نخستین ســالگرد تصرف به حالت پیش از جنگ جهانی شــهر به طور کامل تحت کنترل
شهر موصل  -دومین شهر بزرگ اول بازگردد».
شبه نظامیان داعش قرارگرفت...
عراق پس از بغداد  -توسط "دولت درمورد بخــش دوم
شــبه نظامیــان داعــش
خنستین
اســامی عراق و شــام" (داعش) پرســش یعنی منابع
مقرهای نظامی را غارت و
سالگرد تصرف
ژاپنی  اروپایی آمریکایی
فرامی رســد .در تاریخ  10ژوئن دراختیار داعش حرف
یک انبار بزرگ تسلیحات را
شهر موصل -
 2014مردم دنیا با این خبر بهت و سخن بسیار است.
تصرف کردند».
دومین شهر
انگیز چشم از خواب گشودند که برخــی از دالرهــای
تارنمــای "رادیو زمانه" نیز
"داعش" شــهر موصل را تصرف نفتــی حکومت های بزرگ عراق
اعالم کرد:
نموده و نیروهای نظامی و امنیتی عرب سخن می گویند پس از بغداد «براساس آمار سازمان ملل،
حتویلدرمحل:رایگان
عراق از برابر آن گریخته اند.
و گروهی دیگر غارت،
با حمله "دولت اســامی"
چند روز بعد ،ســخنگوی داعش غرامت ،غنیمت و باج
(داعــش) بــه رمــادی و
با
اعالم کرد کــه ابوبکرالبغدادی به ستانی را منشأ آن می دانند .پس تسخیرآن 25 ،هزارتن از ساکنان
عنوان نخستین خلیفه آن تعیین از تصرف شهر موصل گفته شد که :این شهر را ترک کرده اند» .رمادی
گارانتی
شده و نام آن به "دولت اسالمی" «افراد مسلح داعش پس از تصرف شهری با  250هزار جمعیت است
مت ارزان
تغییر یافته است.
شهر موصل ،دست به غارت بانک که در  110کیلومتری غرب بغداد
قی
ب
فیت مرغو
____________________
پیشــروی های "دولت اسالمی" های این شــهر زدنــد .این گروه قراردارد .بنابرآمــار دولت عراق،
کی
Pièces d'Autos NDG
یا داعش واکنش های بســیاری موفق شــد حدود  429میلیون داعش در حمــات اخیرخود به
6035 Upper-Lachine
برانگیخت .بــاراک اوباما ،رییس دالر را از بانک های موصل غارت رمادی  500تن از سربازان عراقی و
Montreal, QC, H4A2C2
جمهوری امریکا ،پس از قتل یک کند .پیش از تصرف موصل دارایی غیرنظامیان را کشته است .تصرف
خبرنگار امریکایی توســط داعش نقدی داعــش  875میلیون دالر رمادی توســط داعش بزرگترین
)Tel.: (514
با مدیریت:
گفت:
بوده است».
موفقیــت نظامــی این گــروه از
Fax: (514) 486-9994
«داعش یک غده سرطانی است و فزون براین ها ،یکی از منابع دیگر تابستان گذشته تاکنون بوده و با
هیچ دین و مذهبی را نمایندگی تأمین مالی گــروه داعش ،فروش این کار تقریبا به تمام استان انبار
نمی کند» و چنــدی بعد نیز به نفت و گاز مناطق تحت تصرفش دست یافته است.
گفته خود افــزود« :داعش حاوی است.
جان کری ،وزیرامورخارجه امریکا
را بر روی سایت بخوانید
یکم و پانزدهم ماه
یــک تهدید جــدی برای اراده ی سیاسی هفته گذشــته دو کوشــید از اهمیت تصرف رمادی
مردم عراق و مردم سراسر
رویداد باردیگر نام توســط داعش بکاهد و اطمینان
برای برقراری
منطقه اســت و به همین
داعــش را درصدر داد کــه نیروهای داعش نخواهند
آرامش در خاور
دلیــل اقدامــات ارتش ما
خبرها قرارداد:
توانســت رمــادی را حفظ کنند.
میانه وجود
در عــراق باید بخشــی از
رویداد نخست اعالم وزارت امورخارجــه نیز اعالم کرد
ندارد!
یک اســتراتژی وسیع تر
کشته شدن برنامه که «ائتالف بین المللی درحمالت
و جامع تر باشــد تا از این
ریزی شده یکی از ارتش عــراق علیــه داعش برای
خودنویس 27 :می -برگزاری مراسم بزرگداشت
طریق ازمردم خود حفاظت کرده سرکردگان ارشد داعش در سوریه بازپس گیری رمادی به آنها کمک
ســالمرگ رهبر جمهوری اسالمی در جامعه
و ازشرکای خود که دارند با داعش بود.
خواهدکرد».
اسالمی یورک در روز یکشنبه  31ماه می  ،با
می جنگند حمایت کنیم».
به گزارش "رادیو فــردا" درتاریخ بعید به نظرمــی آید که "کمک
اعتراض گروهی از ایرانیان شهر تورنتو ،در مقابل
(نقل از دانشنامه آزاد "ویکی پدیا") 26 .اردیبهشت « :1394کاخ سفید ائتالف بین المللی" به ارتش ازهم
محل برگزاری این مراسم ،همراه خواهد شد.
بــا وجود صراحت ایــن گفته ها ،و وزارت دفاع امریکا اعالم کردند پاشیده عراق ،بتواند بیش از آنچه
با وجود اینکه بسیاری معتقدند حافظه تاریخی
"استراتژی وسیع تر" باراک اوباما که نیروهای ویژه این کشــور در کهدرماه های گذشته بوده ،کارساز
ایرانیان ،کوتاه مدت اســت ،امــا فعالیتهای
به سرهم بندی یک ائتالف برای عملیاتی در شــرق سوریه یکی از باشــد .این نیز کامال آشکار است
اعتراضآمیز گروهی از ایرانیان شــهر تورنتو به
بمبــاران هوایی مواضــع داعش رهبران ارشــد حکومت اسالمی که با عملیات کوماندویی نمایشی
برگزاری مراســم بزرگداشت آیتالله خمینی
محدود ماند کهدر ماه های گذشته (داعش) را کشــته اند .به گزارش مانند آنچه که هفته گذشــته به
در شمال این شهر ،از فضای مجازی به فضای
ناکارآمــدی آن کامال بــه اثبات "رویترز" ،کاخ ســفید اعالم کرده فرمان باراک اوباما برای کشــتن
واقعی کشیده خواهد شد و نشان خواهد داد که
رســیده ،چنان که داعش به طور است ،باراک اوباما ،رییس جمهوری ابوسیاف انجام شد ،نخواهد توانست
برخی ایرانیــان ،فراموش نمیکنند .گروهی از
مداوم به پیشروی خود ادامه داده امریکا دستور این عملیات را صادر مانعی برای پیشــروی این گروه
مخالفان جمهوری اسالمی نیز با انتشار تصویری
و جز درمورد بازپس گیری شــهر کرد .این عملیات ،به کشته شدن تروریستی سازمان یافته باشد.
در فضای مجازی ،به بزرگداشــت «بتی به نام
تکریت ،که داعش در ماه گذشته ابوسیاف ،از طراحان عملیات گروه دراین میان ،آنچه که جای خالی
خمینی»در تورنتو اعتراض کردهاند.
ازآن دربرابر حمله نیروهای عراقی حکومــت اســامی و همچنین آن کامال احساس می شود ،اراده
با وجود اینکه گفته میشود حامیان اصالحطلبان
عقب نشینی کرد ،موضع تهاجمی مسئول فروش نفت و گاز این گروه ای سیاسی برای برقراری آرامش
خود را حفظ نموده است.
حکومتی و روحانی و هاشــمی رفسنجانی در
منجر شده است».
در خاور میانه است.
تورنتو به این جمع نخواهند پیوست ،اما انتظار
راهبــرد و هدف داعش چیست هنوز آقای اوباما فرصت نیافته بود همه شواهد نشــان از آن دارد که
میرود اعتراض فعاالن سیاسی و حقوق بشر که
و برای پیشبرد آن به چه منابعی شــیرینی پیروزی "دستور" خود چنین اراده سیاســی ای با "طرح
دسترسی دارد؟
از دهه  ۶۰و همزمان با کشتار زندانیان سیاسی
را مزه مزه کند کــه خبر دوم به خاورمیانه جدید" و مرز بندی های
به دستور آیتالله ،مجبور به ترک ایران شدهاند،
"ویکــی پدیا" درمورد پرســش ســرعت از راه رسید و جای آن را آن تناقض و تضاد دارد.
برگزاری بزگداشــت آیتالله خمینی ،به این تجمع نخست می نویسد:
به گوش رسانهها و مسووالن کانادایی نیز برسد.
درصدر خبرها گرفت.
بنابرایــن ،تا زمانی کــه در براین
در حال حاضر ،جیسون کنی ،وزیردفاع کانادا برگزاری اعتراضآمیزبپیوندند.
«داعش براین عقیده است که ایــن خبر حمله داعش به شــهر پاشــنه می چرخد ،منطقه روی
این مراسم را در توئیتر خود محکوم کرده است.
بزرگداشت مورد نظر در روز یکشنبه  ۳۱ماه می ،از مرزهای کنونی بین کشورهای رمادی  -مرکز استان االنبار عراق -آرامش نخواهد دید و پاســخ این
همچنین ،دکتر رضا مریدی ،نماینده پارلمان استانی ســوی گروهی از حامیان آیتالله خمینی در جامعه اســامی حاصــل تجزیه و تصرف آن بود.
پرسش همچنان مبهم می ماند که
از منطقه ریچموند هیل در شمال تورنتو ،از ایرانیان اسالمی منطقه یورک برگزار میشود.
امپراتــوری عثمانی و نتیجه بنابر نوشــته روزنامه "نیویورک آیا داعش پدیده ای گذرا یا ماندگار
کانادایی دعوت کرده درســت از یک ساعت مانده به
موافقت نامه سایکس -پیکو تایمز"« :آخرین نیروهای امنیتی است؟! •
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Pièces d'Autos N.D.G.

رضا امیری 486-9994

www.paivand.ca
«بتی به نام خمینی»

اعتراض به بزرگداشت
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مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

«زیارت ،غذا ،سکس و پارک آبی
در شهر مقدس مشهد»

C
S
A
I
www.centrecsai.org

گزارش گــاردین از
سکس توریسم در مشهد

-------------خبرآنالین :وبســایت روزنامه
انگلیســی گاردیــن روز 17
اردیبهشــت مــاه گزارشــی
تکاندهنده در مورد حضور زوار
عراقی در مشــهد منتشر کرد
با عنوان «زیارت ،غذا ،ســکس
و پــارک آبی در شــهر مقدس
مشهد».
بعضی خبرگزاریها و سایتهای
خبــری ترجمه بخشــی از این
گــزارش را با عنــوان «افزایش
چندبرابری توریستهای عراقی
مشــهد پس از ظهــور داعش»
منتشــر کردند که به آمار تعداد
زائران عراقی طی سالهای اخیر
در مشهد اشاره دارد.
اما چنانکه از عنوان اصلی گزارش
گاردیــن پیداســت ،این مطلب
مدعی نکات دیگری هم هســت؛
تنفروشی ،غذا و تفریح در مشهد.
گزارش بــا ارائه آمــاری از تعداد
گردشــگران عراقی در مشهد از
زبان معاون برنامه ریزی و توسعه
شــهرداری آغاز میشود .سپس
گزارشگر از سفرش به این کالنشهر
مذهبی جهان مینویسد؛ فرودگاه
مهرآباد تهران مبدا این ســفر به
مشهد است و پروازی که عدهای
عراقی هم در آن حضور دارند.
نویسنده مدعی است با یک راننده
تاکسی فرودگاه شهید هاشمینژاد
مشــهد ،چند مدیــر هتل ،یک
دالل فساد ،رستورانداران منطقه
شــاندیز و طرقبه ،چند توریست
عراقی ،کارمند یک پارک آبی در
مشهد و… گفتگو کرده و آنها را
دستمایه گزارش خود قرار داده
است.
صحبت از فساد و مسائل جنسی
از گفتگوی گزارشگر مجهولالهویه
گاردین با یک راننده تاکســی در
فرودگاه مشهد آغاز میشود.
گاردیــن به نقل از این راننده (که
ظاهــراً مهدی نــام دارد) مدعی
میشــود مردان عراقی مشتری
پروپا قرص جمعیت فاسد هستند.
ایــن روزنامه انگلیســی به نقل
از مهــدی مینویســد :آنهــا در
جستوجوی فاحشه هستند.
البته مهدی از این موضوع ناراحت
است و گفته با توریستهای کهدر
این باره از او ســوال کنند برخورد

با  65سال سابقه کمک به مهاجرین
½
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میکند.
دهها هتل پنج ستاره و مسافرخانه
از میــدان برق (بســیج) تا حرم
وجود دارد .بسیاری از مدیران این
مراکز اقامتــی تأیید میکنند که
درخواست مشــترک گردشگران
عراقی عبارت اســت از جایی که
زنان فاسد را بیابند.
طبق قوانین ایران صراحتاً حضور
زن و مــرد نامحــرم در اتاق هتل
ممنوع اســت ،اما افــراد راههایی
برای رفع ایــن مانع پیدا کردهاند.
مرد جوانی به نــام علیرضا یکی
از ترتیبدهنــدگان مالقات برای
عراقیهایت که در پی اجاره زنان
فاسد هستند .بسیاری از شاغالن
در هتلهــا و مغازهداران شــماره
تلفن علیرضا را به متقاضیان عراقی
میدهند.
این فرد گفته است:
تنها عراقیها نیســتند که
چنین خواســتهای دارند .در
برنامه هر سفر خوب ،سکس
آیتمی است که نمیتوان آن
را فراموش کــرد .تنها چون
تنفروشــی اینجا غیرقانونی
است ،باید خالق باشیم.
علیرضــا میگوید که در شــهر
تعدادی از زنان فاسد را میشناسد
و خوشحال است که وقتی عراقیها
با او تمــاس میگیرنــد ،چنین
مالقاتی را فراهم میکند.
اما چگونه مــکان امنی را تأمین
میکند؟
علیرضا میگوید :مشکلی نیست.
این زنان در قاسمآباد و بلوار معلم
آپارتمانهاییدارند.تبادالتآنجاها
صورت میگیرد.
علیرضاتوضیحمیدهدکهمیانگین

½
½
½
½
½
½

قیمت برای یک شــب ،بین دو تا
ســه میلیون ریال معادل حدوداً
 70تا  105دالر اســت .بعضی از
مشتریان ثروتمند برای یک هفته
فرد را اجیر میکنند .برای مثال،
ممکن است آنها یکی از این زنان
فاســد را با خود به شیراز و شاید
شمال کشور یا اصفهان ببرند .برای
یک هفته همراهی بین  20تا 30
میلیون ریال میپردازند.
گرچه علیرضا حاضر نشد مصاحبه
رو در رو بــا یکی از ایــن زنان را
فراهم کند و یا شماره تلفن آنها را
در ازای پرداخت پول به من بدهد،
اما موافقت کرد که از طریق تلفن
با آنها صحبت کنــم .پس از یک
گفتگوی کوتاه ،گوشــی را به من
داد ،پرسیدم در مورد مشتریهای
عراقی چه حســی دارد و برخورد
عراقیها چگونه است.
او پاســخ داد :روی هــم رفتــه،
عراقیها واقعاً مردم خوبی هستند.
بعضی از آنها بســیار محجوب
هستند ،اما در کل دست و دل باز و
مهربانهستند.هنگامخداحافظی،
بسیاری از آنها حتی پولی بیش از
مبلغ توافق میپردازند تا از طریق
وایبر و فیسبوک در تماس باشیم.
این روزنامه انگلیســی در ادامه به
موضــوع تغذیه و رســتورانهای
مشــهد و پارک آبی در این شهر
پرداختــه و مینویســد :با تمام
این اوصاف ،ســکس تمام چیزی
نیست که در مشهد ارائه میشود.
رســتورانهای اطراف مشهد در
شاندیز و طرقبه بسیار از عراقیها
را جذب میکند ،همچنین پارک
آبی!
•
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عربستان سعودی مأمور اعدام استخدام میکند!

 18می  -بی بی سی :عربستان
سعودی در سال گذشته میالدی
پس از چین و ایران در رده سوم
کشــورهایی قرار داشت که در
آن بیشترین مجازات اعدام اجرا
شده بود
دولت عربســتان سعودی برای
اســتخدام  ۸مأمــور اعدام آگهی
استخدام داده است.
در ایــن آگهــی آمده اســت که
متقاضیان باید همه شــهروندان
عربستان سعودی باشند.
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در این آگهی همچنین گفته شده
که متقاضیان نیازی به داشــتن
مدرک تحصیلی ندارند.
وظیفه مأموران اعدام ســعودی
بریدن ســر قاتالن ،متجــاوزان،

قاچاقچیــان مــواد مخــدر و
همچنین قطع اعضــای بدن
سارقان است.
چنین احکامی توسط شمشیر و
در مالعام و پس از برگزاری نماز
جمعه اجرا می شود.
عربســتان ســعودی در سال
گذشــته میالدی ( )۲۰۱۴پس
از چیــن و ایــران در رده ســوم
کشورهایی قرار داشت که در آن
بیشترین مجازات اعدام اجرا شده
بود.

½

>> خــدمات ما شامل:

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
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  نیم

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)
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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
Point de service à Verdun
Montreal, QC H4E 3X8
Sur rendez-vous seulement

Tel.: (514) 932-2953 Tel.: (514) 458-4350

کالس های رایگـان فرانسوی
در قـلب NDG
مبتدی | متوسط | پیشرفته

École Multiethnique
)de Langues et de Cultures du Québec (EMULCQ

Free French Courses/
Cours de français gratuits

in collaboration with Ministry of Immigration, Diversity and Inclusion (MIDI) of Quebec

Summer session/ Session été:

)6 juillet au 23 août 2015 (7 weeks/ semaines
Levels: Beginner, Intermediate & Advanced
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé
Courses Schedule/ Horaire des cours:
Morning/ Matin: 9h à 12h
Afternoon/ Après-midi: 12h30 à 15h30
Evening/ Soir: 18h à 21h

Evaluation/ Évaluation: June 17 from 16:00 to 19:00
!!!REGISTER BEFORE June 16
!Upon appointment only! Sign-up today
!Rendez-vous seulement! Enregistrez-vous
Document required:
Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card
or Working permit with CSQ or Proof of refugee status
(438) 491-8899
(514) 484-8899
EMULCQ@gmail.com
)www.emulcq.com (section inscription

)Address: 5333 avenue Notre-Dame-de-Grâce (Métro Villa-Maria
Montréal, H4A 1L2
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کان ــادا...

سرمایه گذاران خارجی را تشویق کنید؛
آنها را فراری ندهید! محدود نکنید!

حدس بزنید «ناشاد»ترین شهرکاناداکجاست!
عجبا!حیرتا!

ونکوورنامه :نتایج بررسی اداره آمار
کانادا نشان میدهد شادترین شهر
کانادا در کبک قرار دارد و اوضاع
ونکوور و تورنتو اصال خوب نیست.
سگنه ،شهرکیدر ۲۰۰کیلومتری
شمال کبک سیتی ،شادترین شهر
کاناداســت .این را نتیجه تحقیق
جدید اداره آمــار کانادا میگوید
کــه میزان رضایــت از زندگی را
در شــهرهای مختلف این کشور
بررسی کرده است.
)ســگنه  Saguenayشهرکی در
ناحیه الک-ســن-ژان در استان
کبک اســت .در سرشماری سال
 ۲۰۱۴این شهرک  ۱۴۷هزار نفر
جمعیتداشتهاست و مساحت آن
 ۱٬۱۶۶کیلومتر مربع است).
شهردار سگنه با نتیجه این تحقیق
کامال موافق است:
«هزینهها در شهر پایین است ،هوا
پاک اســت و آمار جرم و جنایت
پایین».
تروا ریویر ،شهردیگریدر کبکدر
رده دوم فهرست شادترین شهرها
جا گرفته و ســنجانز ،نیوفاندلند
سوم شده.
در این ردهبندی تورنتو شهر یکی
مانده به آخر است و ونکوور شهر
آخر! یعنی ناشادترین شهر کانادا!
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تحقیــق اداره آمــار کانــادا بین
ســالهای  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۳انجام
شده و وضعیت زندگی  ۳۴۰هزار
نفر مورد بررسی قرار گرفته است.
ازشرکتکنندگاندرنظرسنجیها
خواسته شدهدر حوزههای مختلفی
وضعیت زندگی خود را از  ۰تا ۱۰
نمره بدهند تا میــزان رضایت از
زندگی در هر شهر مشخص شود.
اینجا نمــره تورنتو و ونکوور ۷.۸۲
بوده و سگنه . ۸.۲۵
کانادا در کل :تقریبا .۸
به گزارش اداره آمار کانادا مهمترین
عوامل در تعیین رضایت از زندگی
در شهروندان اینها هستند:
رضایت شغلی ،فرصت اقتصادی،
اندازه شــهر ،شــلوغی و خلوتی

 03خرداد  -ایرانتو :همه بر ســر
این موضوع توافق دارند اگر کانادا
می خواهد خود را از مشــکالت
اقتصادی اش خــاص کند ،می
بایستی سرمایه گذاری را تقویت
نماید.
یکی از راههای تقویت ســرمایه
گذاری ،رفع موانع موجود بر سر راه
سرمایه گذاران خارجی می باشد.
موسســه فریــزر از همین منظر
"قانون ســرمایه گذاری کانادا" را
بررسی کرده و تاثیر آن بر سرمایه
گــذاری خارجی در کانــادا را در
گزارشی تدوین نموده است .طبق به رفاه کانادایی ها ندارند و یا این
این قانون سرمایه گذاران خارجی نگرانی که ما کنترل روی اقتصاد
شهر ،تسهیالت تفریحی و باالخره که درصدد خرید شرکتهای نسبتا خود را از دســت بدهیم ،می توان
کیفیــت زیرســاختها و میزان بزرگ کانادایی هستند می بایستی درک کرد.
دسترسی به آنها.
با ذکر جزییات ،مانند ایجاد فرصت اما از سوی دیگر این قانون در عمل
کانادا سال گذشته در رتبهبندی شغلی جدید و غیره ،اثبات نمایند هزینه و ریسک ســرمایه گذاری
معتبر رضایت از زندگی که هر سال که تصاحب این اموال به سود کانادا خارجی در کانادا را افزایش داده و
توسط سازمان همکاری اقتصادی بــوده و تنها پس از تایید این ادعا به مانعی برای سرمایه گذاریها بدل
و توسعه ( )OECDمنتشر میشود از ســوی دولت است که آنها قادر شده است.
بعد از نروژ و سوئیس در رتبه سوم خواهند بود که ســرمایه گذاری بنابر برآورد ســازمان توســعه و
خود را عملی نمایند.
دنیا ایستاد.
همکاریهای اقتصادی محدودیت
در این رتبهبندی به عواملی چون این قانون همچنین سرمایه گذاری هــای اعمال شــده بر ســرمایه
مســکن ،درآمد ،شــغل ،جامعه ،توسط شرکتهای دولتی خارجی گذاری خارجی در کانادا ،از جمله
آمــوزش ،محیطزیســت ،تعامل در بخشــهایی مانند نفت و گاز را سفت وســخت ترین ها در میان
مدنی ،بهداشــت ،میزان رضایت عمال غیرممکن نموده است.
کشورهای توســعه یافته بوده و
از زندگی ،امنیت و باالخره توازن گزارش موسسه فریزر نتیجه گیری به نحو قابل توجهی شــدیدتر از
میان شــغل و زندگی بهــا داده می کند که ایــن قانون در عمل میانگیــن کشــورهای عضو این
میشود.
سود ســرمایه گذاری خارجیان را سازمان می باشد.
• کاهش داده و بالطبع بر قیمت این این قوانین ممکن است این موانع
اموال تاثیر منفی می گذارد؛ یعنی از نظر سیاسی پذیرفتنی باشد اما
پول کمتری نصیب فروشندگان از نظر اقتصادی صدمات شدیدی
کانادایی می گــردد .و در نتیجه را متوجه کشور نموده است.
ارزش بین المللی این اموال کاهش بجز سال  2009که دنیا با بحران
می یابد.
مالی بزرگی مواجه شــد ،دو سال
البته منطق این مقررات قابل فهم اخیر بدترین ســالهای ســرمایه
است .این تشویش را ،که بزرگترین گذاری در کانادا ظرف بیست سال
شرکتهای کانادا به مالکیت کسانی گذشته بوده است .چشم انداز هم
در آید که توجه کافی و بلند مدت چندان خود نیســت .بانک کانادا

مشکالت انباشته بخش مسکن و نیاز به دخالت دولت

تخمین می زند که افت اخیر در
قیمت نفت به سرمایه گذاری در
بخــش انرژی ضربــه خواهد زد،
بخشــی که مهمترین منبع رشد
ســرمایه گذاری در سالهای اخیر
بــوده و  30درصد کل ســرمایه
گذاریها در سال گذشته را نصیب
خود کرده بود.
اینجاســت که اهمیت ســرمایه
گــذاری خارجی بیــش از پیش
نمایان می شــود .خارج از بخش
انــرژی ،صنایع صادراتی کشــور
می توانند از کمک ســرمایه های
خارجی برای تقویت قدرت تولید
خود برخوردار شــده و با توسعه
این بخش ها ظرف دو دهه آینده
ساختار اقتصادی متکی بر تولید
نفت اصالح شود.
امــا با این همه و بــا وجود اینکه
دولت هارپر ســعی مــی کند با
قراردادهــای تجاری جدید بیش
از پیــش بازارهــای خارجی را به
روی کاالهای کانادایی باز نماید،
همانطوریکه کــه آخرین بودجه
ساالنه نشان می دهد دولت به نحو
شگفت انگیزی از توجه به افزایش
سرمایه گذاری خارجی در کانادا
غافل بوده و می باشد.
•

نشانههای ضعف در تدریس ریاضی در مدارس کانادا
ایرانتو :فدراســیون شهرداریهای
کانادا طی گزارشی که از وضعیت
مســکن در کانادا منتشر نموده
اظهار نظر کرده است که مشکالت
این بخش آنچنان انباشته شده که
برای حل آنها دخالت دولت ناگزیر
خواهد بود .یکی از این مشکالت
کاهــش یارانه هــای پرداختی از
طرف دولت فدرال برای مســکن
های ارزان می باشــد که اجرای
برنامه های حمایت از مستاجران
کم درآمــد را برای اســتان ها و
دســتگاههای اداری منطقــه ای
مشکل نموده است.
بــراد وودســاید دبیــرکل این
فدراسیون می گوید که "در دهه
گذشــته حدود  850هزار واحد
اجاره ای ارزان قیمت از بین رفته
و در نتیجه ما آمادگی الزم را برای
یک رکود احتمالی در بازار مسکن
را از دست داده ایم".
او همچنین اشاره می کند که

 20درصد مســتاجران بیش
از  50درصد از درآمد خود را
صرف پرداخــت اجاره بهای
منزل خود می کنند.
از ســوی دیگر گــزارش توضیح
می دهد که اگرچه مســکن های
ارزان موجــود پــس از همکاری
دولت فدرال و دولتهای استانی و
محلی ساخته شد ،اما پس از آنکه
دولت اوتاوا بصورت یکجانبه ای از
تمدید موافقتنامه خود با استان ها
و شهرداریها خودداری نمود ،این
نهادها برای حفظ و نگهداری این
مسکن ها دچار مشکالت بزرگی
شــدند .در آمار هم نشانه هایی از
این مشــکالت نمایان شده است.
در حالیکــه یک سوم خانوارهای
کانادایی مستاجر می باشند ،تنها
 11درصد از خانه هایی که از سال
 1996به این ســو ساخته شده
مسکن های اجاره ای می باشد.
همانطــوری که اســتیو پومروی

نویســنده گزارش فوق تاکید می
کند اکنون وقت تصحیح سیستم
مسکن در کانادا فرا رسیده است.
در حالیکه دولت فدرال ســاالنه
 1.7میلیارد دالر در بخش مسکن
هزینه می کند ،نسبت این بودجه
بــه تولید ناخالص ملی از ســال
 1989تا کنون حدود  40درصد
افت کرده است.
باید توجه داشت که عدم ثبات در
بخش مسکن با تاثیر منفی ای که
بر بــازار کار و اقتصاد عمومی می
گذارد هزینه های جدیدی را برای
همه به بار می آورد .به همیندلیل
است که این گزارش پیشنهاد می
کند که دولت فــدرال اعتباراتی
را برای ســاخت واحدهای ارزان
قیمت اختصاص داده ،تعهد نماید
حجم بودجه فعلی را حفظ نموده
و استراتژی ملی برای رفع مشکل
بی خانمانی را تدوین و آن رادائمی
نماید.

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

•

ونکوورنامــه ۷ -خــرداد :نحوه
تدریس ریاضی در مدارس کانادا
و میزان یادگیری دانشآموزان
در این کالس یکی از موضوعاتی
اســت که والدین زیادی را در
کانادا نگران کرده است.
اما ظاهرا این مشــکل به شکل
دیگری هم خودش را نشان داده
و باعث شده که نیاز به تجدید نظر روشهایی هســتند که عملکرد
در این روشها ضروری شود.
دانشآمــوزان در درس ریاضی را استفاده از حافظه مطرح است .اما
بر اســاس تحقیقات انجامشده ،بهبود ببخشد .ظاهرا یکی از این در دومی ،فشار بیشتری بر حافظه
عملکرد دانشآموزان کانادایی در راهکارها ،توســل بــه روشهای کارا ( )working memoryوارد
ریاضی به شــکل معنیداری در معمــول و جاافتــاده در تدریس میآید ،حافظهای که اطالعات را
فاصله سالهای  ۲۰۰۳تا  ۲۰۱۲ریاضی است.
برای مدت طوالنی نگه نمیدارد.
افول داشــته اســت .این افول به آنا اســتوک اســتادیار دانشــگاه دانشآمــوز بــه روش اول یعنی
خصــوص در جریــان امتحاناتی وینیپگ در این خصوص گفته که یادگیری مســتقیم نیــاز دارد و
خودش را نشان داده که به شکل معلمان ریاضی باید هشتاد درصد با تکرار میتوانــد اطالعات را در
بینالمللی توسط سازمان همکاری از تدریس خــود را به روشهای ذهــن نگه دارد .تنهــا بعد از این
اقتصــادی و توســعه ( )OECDمســتقیم و معمــول یادگیری مرحله اســت کــه او میتواند به
برگزار میشود.
ریاضــی -از جملــه حفظکردن هنگام مواجهه با یک مســاله ،از
در این راستا ،عملکرد دانشآموزان جدول ضرب -اختصاص دهند.
حافظه کارای خود (روش دوم) هم
کشورهای مختلفدر حوزه ریاضی تنها بیست درصد از تدریس آنها استفاده کند و به حل آن بپردازد.
در مقایسه با هم بررسی شده است .باید بر روشهای جایگزین -مثل بنابرایــن ،روش دوم بدون روش
سیبیســی گــزارش داده کــه یافتن اســتراتژی و تکنیکهای اول ،راه به جایی نمیبرد.
عملکرد دانشآموزان کانادایی در خالقانه کشــف راه حل -متمرکز او همچنیــن معتقد اســت که
استانهای منیتوبا و آلبرتا حتی از باشد.
مفاهیم اساســی ریاضی باید در
بقیه استانهای کانادا هم پایینتر استوک میگوید عملکرد ذهن در ســنین پایینتر به دانشآموزان
بوده است.
این دو حوزه کامال متفاوت است .کانادایی تدریس شود.
•
حاال مقامــات کانادایــی دنبال در اولــی ،یادگیری مســتقیم و
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Lionel- Groulx
Lionel-Groulx:
)(1878-1967

اصال از محله  Vaudreuilاست.
او تحصیالت خود را در رشــته
االهیات در سمینار (چیزی مانند
حوزه علمیه قم در ایران) بزرگ
مونترال انجام داده و در  28ژانویه
 1903به عنوان یک کشــیش
عالی مقام شناخته شده است.
او در حالــی که اســتاد ادبیات
و معانــی بیــان در ســمینار جاده ای که در کنار رودخانه سن
 1906-1903 valleyfieldبــود ،لوران ،در شهرک های  Verdunو
تحصیالت خــود را در  Romeو  La Salleکشیده شده است.
 Fribourgدر اروپــا دنبال کرده این نام یادآور
Robert Cavelier de Lasalle
است.
)(1643-1687
بعــد از مراجعــت ،تدریس خود
در ادبیــات و معانی بیــان را در اســت .ایــن شــخص بنیانگذار
 Valleyfieldدنبال کرده ( Louisiane -1909اســت که در ســال
 (1915و ســپس در ســال های  1667ســرزمینی بنــام Côte
 1950-1915استاد کرسی تاریخ  Saint-Sulpiceرا دریافــت کرده
اســت که اولین ریشــه دهکده
کانادا بود.
در سال  Lachine Lionel- Grouex 1943است.
عضو افتخاری شــورای کشیشان
شــد و همچنین در سال ،1946
De L›Eglise
رئیس و بنیانگزار موسســه تاریخ
خیابانــی که نام خــود را به این
آمریکای فرانسوی گردید.
باالخره ،در ســال هــای  -1947ایستگاه مترو داده یکی از قدیمی
 1967مدیریــت تجدید نظر در ترین جاده های این ناحیه است.
تاریخ آمریکای فرانسوی را به عهده بر روی یک تصویر نقاشی شده از
این محلدر سال  1834هیچ نامی
داشت.
نوشــته های متعــدد او ،از قبیل برای این خیابان دیده نمی شود.
رمــان و اســناد تاریخی ،ضمن با این حال ،این نقاشی تنها رابطه
اینکه چندین جایزه بــرای او به بیــن ( Côte Saint-Paulخیابان
ارمغان آورد ،نشــانگر یک زندگی  Saint-Patrickفعلی) و جاده ای
روشنفکری و اجتماعی نیز برایش بنام ( Riviere-Saint-Pierreبولوار
 La Salleفعلی) است.
به حساب می آید.
در نقشــه ای که از ســال 1879











 Deفعلی
l'Eglise
مانده خیابــان
نام Chemin de la Côte-Saint-
Charlevoix
خیابــان  Charlevoixنام خود را Paul ،را برخود دارد.
در سال  ،1890به منظور یادآوری
خاطره
Francois-Xavier de
)Charlevoix: (1682-1761

Verdun

برای پی بردن به اصل نام ،Verdun
که یک شهرک ،یک خیابان و یک
ایستگاه مترو را مشخص می کند،
باید به قرن هفدهم برگردیم.
این سرزمین در طول زمان با نام
های متعددی مشخص می شده
است:

گرفته است.
ی (ژزوئیت)
این شخص یک یسوع 
و مورخ فرانســه بوده که در سال
 1720به فرانسه جدید آمده و در
کشــف رودخانه می سی سی پی
شرکت داشته است.
Côte-du-Sault-Saint-Louis,
(توضیــح :انجمن ژزوئیت ها یک
Côte-des-Argoulets,
تشکیالت مذهبی کاتولیک است
Pointe-Saint-Louis,
که انجمن مسیح هم خوانده می
& Fiel Côte-de-Verdun
شود .این انجمن اکیدا مردانه است
Côte-de-la-Riviere-Saintو اعضای آنرا کشیشان تشکیل می
Pierre.
دهند .انجمن ژزوئیت ها در سال در  26دســامبر  ،1671سمینار
 1539میالدی تشــکیل شده و (حوزه علمیه) بخشی از این زمین
طبق آخرین آمار ،در سال  2013را به عنوان تیول به شــخصی به
حدود  17000عضو داشته است .نام  Zacharie Dupuisو در مقام
هر یک از اعضای این انجمن یک  majorجزیره اهدا کرد ،حتی بدون
ژزوئیت نامیده می شود).
قرارداد رسمی .ماژور  ،Dupuisکه
Saverdun
بنام
ریشــه در محلی











در جنوب فرانســه داشت ،هدیه
La Salle
دریافتی خود را Fief-de-Verdun
این ایستگاه مترودر نزدیکی انتهای
نامید.
شرقی بولوار  La Salleواقع شده،
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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
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شیرین
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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

Jolicoeur

ایــن خیابان کــه در بخش های
مختلــف نــام هــای Du Bois,
 Clorius, Wedgewoodرا یدک
می کشیده است ،در سال 1914
 Jolicoeurنامیده شــدJ. Moïse.
 jolicoeurکشیشــی بود که در
سال  1906یک سازمان کشیشان
را بنیانگذاری کرد با نام

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

Notre-Dame-duPerpétuel-Secour.

www.mariacottone.com













mariacottone@hotmail.com

Tel: 514-656-8178













Monk

چندین عضو خانــواده  Monkدر
مقامات قضائی بوده یا در زندگی
سیاسی مشــارکت داشته اند .اما
مشهورترینآنان

HAQUE

Sir James Monk
1745-1826

است .این شخص در سال 1776
دادستان کل استان کبک بوده و
در ســال های  1788-1778هم
قاضی قیمومیت در دادگاه نیروی
دریائی و ســپس رئیــس دادگاه
قضائی در ناحیه مونترال در سال
های  1820-1793بود.
در مــورد نامگــزاری این خیابان
موضوع دیگری هــم به نظر می
،1899
سال
در
رســد و آن اینکه









وکالی  Fredrick Monkیعنــی
 Joseph-Ulric Emardو چنــد
همکار دیگر او ،زمینی را به منظور
تفکیکخریدند.
در طول این زمین راهی باز کردند
که در اول نام خیابان Davidson
به آن داده شد و در سال  1911به
 Boulvard Monkتغییر نام یافت.

CONSULTANTS

ریاض حق
Riaz Haque









سرویس کامل حسابداری و دفترداری
تنظیم اظهارنامه های  GSTو QST
تنظیم اظهارنامه های مالیاتی،
افراد ،شرکت ها و پیشه ها
ثبت شرکت های شخصی و طرح های جتاری
عضو موسسه حسابداران و دفترداران کانادا
نرخ های ویژه برای دانشجویان ،ساملندان
و افرادی که از کمک های دولتی استفاده می کنند
تهیه دعوتنامه ،وکالت نامه و قسم نامه

COMPUTERIZED




INCOME TAX








Angrignon
J.B.Arthur Angrignon
)(1875-1948

دارنده عالیترین مقام شــهری در
ناحیه  Saint-Paulاز سال 1921
تا  1934و عضــو کمیته اجرائی
شهرداری در شهر مونترال از سال
 1928تا  1930بوده است.
نام او به پارک حفاظت شــده در
زمین خانواده قدیمی Crawford
داده شده است.
شماره آینده :خط نارنجی
ادامه دارد

قابل اعتماد
و سرویس سریع
خدمات مشاوره ای به
زبان های انگلیسی ،اردو،
پنجابی و فارسی
nd
efu le
R
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_________________
Haque Consultants
4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
Metro: De L'eglise

Phone: (514) 362-0382
Commissioner for OATHS
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...هنـــر

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
LAWYER

موسیقــیپیشروایرانی و ن
و
آ
و
ر
ا
ن
آن

AVOCAT

 طاهره متبسم: گردآوری
 نیروی جوان میتواند با.بیاید
به انگیزه برگزاری کنسرت
 موسیقی تازه،تکیه بر ریشهها
:»سه نوازی "«زخمه دل
.بیافریند
  قراردادها
 Contract Law
 حسین،حســین علیزاده
نوآوری در آهنگسازی از
  امورخانواده
بهروزنیا و بهنام سامانی در
 Family Law
.چند راه پدید میآید
اول
 به کوشش بنیاد- مونترال
کارگیــری
بــه
راه
از
 Real Estate Law
 امالک و مستغالت
،ریتمهای سرزنده
سخن آزاد
 Commercial Lease
)  جتاری (قراردادهای ایجاری
 دوم بــه یاری ارکستراســیون یا.شهرهای مختلف اروپا رهبری کرد
 Franchise Law
*Ensemble matelas
*Ensemble
et   matelas
*Ensemble
et
matelas
et
matelas
*Ensemble
etاســتفاده ازmatelas
رنگین و
*هایEnsemble
سازآرایی
فرصت
یک
علیزاده باet موسیقی پیشرو یعنی آن موسیقی
فرانچایز
 Immigration Law
sommier
orthopédique
sommier
orthopédique
sommier
orthopédique
sommier
orthopédique
sommier
orthopédique
که با بهرهگیــری از همه امکانات طالیی توانســته چند سالی را در سراجنام با بهرهگیری از
 Rental Board (Régie du logement)
  Star شگردهای
Dream Starمهاجرت
Dream
Dream
Star چند صدایی
Dreamمطالعات
Star  کند وDream
Starبینالمللی موسیقی نویسی پدید اروپا و
.ساختن نغمهها
آمریکا اقامت
 Representation before: Québec
60”استیجاری
grand lit 99$
60” grand
lit 99$ 60”
grand
lit
99$
60”
grand
lit
99$
60”
grand
lit 99$


دعاوی
:گوید
Court, Superior
$ Court
$
$
$
$
$
$
$ باره می
$ و علیزاده در این$ خــود را در زمینه آهنگســازی،میآید و در ایران پیش از انقالب
Sectionnel
Sectionnel Sectionnel
Sectionnel Sectionnel
Sectionnel
Sectionnel
Sectionnel مهمی اســت
Sectionnel
"ریتم خیلی عامل
.به همت موسیقی دانان فرهیخته موسیقی شناسی ادامهدهد
،کبکSectionnel
وکیل دادگاه

 به خصوص برای موســیقی امروز،جای پای محکمی برای خود پیدا او در پایان همین دوره مطالعاتی
_______________
»و دادگاه «سوپریور
1010 de la Gauchetière, Suite 1315
سمینارهایی نیز برای شناساندن ما که خیلی جاها برای شــنونده
.کرده بود
Montréal (Québec) H3B 2N2
 موســیقی ایران در دانشگاههای معمولی و غیــر متخصص فاقد،جاذبه پــر توان این موســیقی
 حال آن.ریتم شناخته میشــود
.حتــی جوانان هنــر جویی را که معتبر برگزار کرد
Tel.:
$
$
$
$
Fax: 1-855-698-8872
خودمان
قدیم
موسیقی
در
ما
که
حدود
از
پس
علیزاده
حسینCanapé
ســنتی تحصیل امروز
________________________________________________
Canapé
Canapé
Canapé  در زمینههــایCanapé
www.ak-law.ca
 تحت تاثیر قرار میداد چهل سال جای خود را در جامعه ادوار ریتمیــک خیلی پیچیدهای،میکردند
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
email: info@ak-law.ca
 از آن گذشته موسیقی.و آنها را نیز بر آن میداشــت تا موسیقی ملی به دســت آورده و داشتهایم
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال
 با به عنوان الگویی برای آفرینش و محلی ما یا موســیقی کشورهای،به موازات فراگیری ردیف سنتی
 اصوال.مبانی موسیقی بینالمللی نیز آشنا اجرای موســیقی نوآورانه سنتی هم جوار سرشار ریتم است
ریتمدر موسیقی کشورهای شرقی
.شوند
.شناخته شده است
.".این گونــه مطالعــات دو جانبه حضــور مســتمر او در تاالرهای پیچیدهتر وغنیتر است
 آهنگسازی با الهام از این مقامها به به تماشــای آبهای سپید" و اثر، نبــو ِد صدای زن را در اجراها،کار
" * زیبــای بداهه نوازی او "آن و آنEnsemble matelas et . چــون در ایران امروز وجود میآید. نــه تنها با علیزاده عالوه بر ریتم و سازآرایی جبران کند، زیرا کنســرت برونمرزی.نتیجه خوبی به بــار میآورد
orthopédique
سال
های
که تلفیقی درســت از مایههای استقبال جمع شنوندگان روبه رو هــای نــو در کارهای خــود از زنان تنهــا در گروه اجــازه دارند حسین علیزاده در همان
» به همراه پژمان حدادی «پرندهsommier
Dream Star
. که توجه برخی از آفرینندگان هماهنگی (چند صدایی) نیز بهره بخوانند،موســیقی ســنتی را بــا بخش شده
موسیقی
نوا" و آ ثــار زیبای دیگــر او با ژیوان
60”"نی
grand
lit 99$ نخستین انقالب
$
tousفیلم
les موســیقی
Meubles
tous
les Meubles
être
tous
doivent
lesگرفته
Meubles
être خود
tous
doivent
Meubles
être
tous
doivent
être
doivent
879$ Sectionnel.یاد کرد999
.است
جهانی آهنگ
تکنیک
 سازگاری از$
ســوی
غربی را نیز
هنری
درdoivent
ارکســتر در دستگاه
 را برای نی و$دیگر مسئله
گاسپاریان
$
$
$
$
$les به
$les Meubles
$ être
vendu!
vendu!
vendu!
vendu!
vendu!
jusqu’à
jusqu’à
jusqu’à
jusqu’à
jusqu’à
Sectionnel
Sectionnel
Sectionnel
Sectionnel
Sectionnel
7
mcx
7
mcx
7
mcx
7
mcx
. به بیاندیگر جلب کرده است. نویسی عرضه میکرد7 mcx
 عالوه بر ساخت، او درســت در زمانی حسین علیزاده. برخورد با سانسور "نوا" آفرید،او که موســیقی فیلــم را عرصه تلفیق با شعر
la
qualité
au
la
plus
qualité
bas
prix
au
la
plus
qualité
bas
prix
au
la
plus
qualité
bas
prix
au
la
prix
auبهplus
prix
 و محتواbas
میان فرم
تعادلی
یplus
 مqualité
جملهbas
وجود از
، و پرداخــت موســیقی نوآورانه،توان از "موریس بژار" مناسبی برای عرضه نمونههای از و یا دشواریهای کنسرت گذاری که موسیقی از ســوی انقالبیون
 نخستین فیلم زیر فشار تحریم و تکفیر قرار رفته در عرصه آموزش موســیقی نیز. در میان نیســت، طراح رقص یاد کرد که هماهنگیهای خود ساخته است،میآورد که موسیقی پیشرودر آغاز فرانسوی
.کار خود از آن برخوردار نبود
ســینمای که
.علیزاده بــرای آن بود و همه سازمانهای موسیقی و کوشاست
699$ گاه از موسیقی او نیز برای همراهی قواعد چندصدایــی کردن غربی
Canapé
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salle
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توفیق
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برنامههای
،نوشــتهtissu
موســیقی
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/ Sofas
partir
ende
cuir
699$
à partir
/ Sofas
de 879$
sectionnels
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وMeubles
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Sectionnel ســی دیهایSectionnel
Sectionnel
Sectionnel
Sectionnel
Sectionnel
Sectionnel
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de
de299$
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/Table de همین
coin à partir
de 199$
 نام/توفیق
دلیل
 به/که
سازهای
معتقد
ســتفا د
زمینه
حسین
باید کاری کرد پیش از آن که دانش و تجربه موسیقایی خود را به
Miroirs à partir de 99$ / Bureaux
Miroirs
à partir
à partir
de 699$
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/ / Bureaux
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à partir
à partir
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de
99$
/
/
Bureaux
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à
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de
699$
de
99$
/
/
Bureaux
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à
partir
de
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de
99$
/
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Bureaux à partir de 699$ /
»است
آمده
پدید
ریتم
rabais
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de
699$ / UnitésیاCurio
murales
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à rabais
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499$
/ Unités
/ Matelas
Curio
murales
à partir
à rabais
partir
de de
699$
499$
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/ Matelas
Curio
murales
à partir
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partir
de de
699$
499$
/ Unités
/ Matelas
Curio
murales
à.کرد
partir
à partir
/ Matelas
murales à partir de 499$
/ Matelas
.است
شده
وdede699$
سحرانگیزند
،شرقی
یdeمde699$499$/ Unités
نیزàایران
روســتای
بومی
.دست به کاری زدrabais
چشم نتوانCurio
.جوانان انتقالدهد
et sommiers à partir de 299$ / et
Divans
sommiers
lits à partir
à partir
dede
699$,
299$etc.
/ et
Divans
sommiers
lits à partir
à partir
dede
699$,
299$etc.
/ et
Divans
sommiers
lits à partir
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dede
699$,
299$etc.
/ et
Divans
sommiers
lits à partir
à partir
dede
699$,
299$etc.
/ Divans lits à partir de 699$, etc.
علیزاده
حسین
 حســین۱۳۳۰ در ســال
 در یکی دو تا از نی نوا در آن برهوت موســیقی از.با سیمهای واخوانی که به نــوآوری دارد
------------------Beaucoup
pièces
Beaucoup
etc.
pièces
etc.
uniques,
pièces
Beaucoup
etc.نــوآوری در
uniques,
de
pièces
etc.علیــزاده
uniques,
etc. در تهران زاده شــد و
تحصیالت
دیگرdeهای
هBeaucoup
توانند به گون
یde
دارند م
عــاوه بر
اروپاuniques,
 او درde
هایpièces
تBeaucoup
 کنســرuniques,
اســتقبالde قطعات
عمومی برخوردار شد و بنیاد ســخن آزاد افتخار دارد که
$آفرینش کوشیده است تا
$
$
$
،موســیقی بومی ایران از شــمال پایههای شهرت علیزاده را استوار امســال نیز به رســم هر ســاله
ســنتی را از
موسیقی
 مقدماتیSectionnel
.شوند
تحولی چند صدای
Sectionnel
Sectionnel
Sectionnel
Sectionnel
معرف و مهماندار هنرمندان بنام
tous les Meubles
doivent،اجرا
être جنوب و غــرب در جریان$ و،همان خردســالی در هنرســتان نیز در بداهه نوازیهای سنتی به حســین علیزاده در کار نوآوری
.ساخت
999$ jusqu’à
2299
vendu!
7 mcx
. او از آن پس در کار آفرینش شتاب کشورمان باشد،تنیده میشدند
.موســیقی ملــی آغاز کــرد و از وجود آورد
حتی به تجربهای در فراهم آوردن ماهرانهدر یکدیگر
la qualité au plus bas prix
 بیشتری گرفت و هر سال شماری شــما هموطنان ایرانی ســاکن.بی آنکه مرز میان آنها آشکار شود
.شاگردان خوش قریحه هوشنگ این تحــول بیش از هر چیز تکیه مقامهای تازه دست زده است
در کنسرتها مونتــرال را به ایــن بداهه نوازیPrillo
آفریدههای خود را
 او دریافته که همه مثال دو گوشه داد و بیداد را از دو ترانه قشــقایی در ترانه مازندرانی از.ظریف و ســپس علی اکبر خان بر ریتــم دارد
liquide
DÉCOR برابر
REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
DÉCOR
REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
DÉCOR
DÉCOR
DÉCOR
:نوآورانه دعوت می کنیم
.یرفت$
 شهنازی به شمار م$
همایون با
ماهور و$REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
مختلف$های دستگاه
$
$
$
$REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
$
$REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
$ $
$ مایه$ در$مالل رســوب کرده
$ $
محو می
در
مازندرانی
ترانه$شــد و
در
دی
کاســت
در
 وsalle$
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$
de 1599$ / Sofas en tissu àa partir de 499$ / Sofas en cuir àa
$
7 mcx
7 mcx
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7 mcx
7 mcx
Sectionnel
7à mcx
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Sectionnel
7 mcx 999
7 mcx
Sectionnel
7 mcx Canapé
Sectionnel
Canapé
Sectionnel
Canapé
Canapé
1399
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de
699$
/
Sofas
sectionnels
en
cuir
partir
de
879$
Sectionnel
 مــاه جون ســالن١٢  جمعــه.قرار میداد
 و این تاکیدی اســت داوری جمع شنوندگان. او ســپس تحصیالت خود را در سنتی از کمبود ریتم پدید آمده هم در آمیختــه و مقام تازه داد و تران ه کردیCanapé
rabatables en cuir à partir de 799$ / Consoles à partir de 299$
de
/ Table à café à partir de 299$ / Table de coin à partir de 199$ /
کتابخانهناسیونالrabais
: پیش از این نیز دیگران با بیداد را به وجود آورده و میگوید.دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه اســت
 به- شــده او
ضبط
آثار
جملــه
Miroirs
à partir
de 99$
/ Bureaux àاز
partir deهای
699$ /بر پیونــدی که میــان مقام
Curio à partir de 699$ / Unités murales à partir de 499$ / Matelas
et
sommiers
à
partir
de
299$
/
Divans
lits
à
partir
de
699$,
etc.
24  (برای جزئیات بیشتر به صفحه،" میتــوان از " راز نو- به این جز نی نوا. چهار مضراب و "حضور شــعر نو در یک کنسرت گونه گون بومی وجود دارد،تهران هم در زمینه ســنتی و هم ابتکار پیشدر آمد
pièces
etc.
).شماره پیوند رجوع کنیدBeaucoup
" همینdeمهر" و
 ترتیب زمینه گســتردهتری برای.در قلمرو موســیقی بینالمللی و رنگ میخواستند بی حرکت بودن او را به این اندیشــه برده اســت
آوایuniques,
" ،""صبحگاهــی
.موسیقی شناسی ادامه داد
879$  واقعیت این اســت که شــعر نو.متنهای آوازی را جبران کنند
Sectionnel
Dépêchez-vous!
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Centres de liquidation . مختلط همآوایان پدید آمده است،سالگی به مرحله تکنوازی رسید و به نظر او اســتادان ردیف شناس
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آژانس مسافرتی

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

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
ارزان
½ سفرهای تفریحی با قیمت
ا
ینک 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

دردسرهای"اسالمواقعی"برایمسلمانان
"اسالم واقعی" کدام است؟
در حال حاضر دهها گروه در
سراسر جهان خود را نماینده
واقعی اسالم میدانند و برای
کسب قدرت مبارزه میکنند.
این گروهها اما دیگر گروههایی
را که آنها هم خود را مسلمان
واقعی میدانند قبول ندارند.
•
در حال حاضر دهها گروه اسالمی
در سراسر جهان برای کسب قدرت
مبــارزه میکنند .هریــک از این
گروهها خود را نماینده واقعی اسالم
میداند ودیگر گروههای اسالمی را
قبول ندارد و اقدامات آنها را ناشی
از "اسالمی واقعی" نمیداند .این
روند نهتنها به سردرگمی مسلمانان
بلکــه به جنــگو خونریزی نیز
انجامیده است .این گروهها رفتار
خود را با اســام شیعی ،وهابی و
سلفی تنظیم میکنند یا از آن الهام
میگیرند.
•
بــا پیــروزی انقالب اســامی و
تشــکیل حکومت والیت مطلقه
فقیه در ایران ،اســام شــیعه از
محدوده فرامین و اعتقادات برای
مومنین و معتقدین خارج و تالش
برای تســلط برهمه ساختارهای
"اینجهانی" آغاز شد .با اینحال
پس از گذشت چندین دهه هنوز
هم بر سر چیستی "اسالم واقعی"
در این کشور تفاهم وجود ندارد.
از ســوی دیگر حاکمان اسالمی
ایرران اقدامــات دیگر نحلههای
اســامی را هم "اســام واقعی"
یدانند.
نم 
•
وهابیت جنبشــی مذهبی است
که محمد بن عبدالوهاب در قرن
هجدهمدر عربستان بنیان گذاشت
و مورد پذیرش خاندان ســعودی
قرار گرفت .دیدگاه وهابی به یک
پاالیش اساســی در اسالم معتقد
اســت و هدف خود را بازگشت به
آموزههای اصیل در قرآن و حدیث
(سنت پیامبر) را هدف میدانند و
با هر نوع بدعتی مخالفت میکند.
هرکســی که با تفســیر آنها از
اسالم موافق نباشد کافری دانسته
میشود که باید با او جهاد کرد.
•
َس َلفیها خود را پیرو "سلف صالح"
میدانند و در عمــل و اعتقادات
خــود از پیامبر اســام و صحابه
تبعیت میکنند .ســلفیگری دو

رکن اساسی دارد :یکی بازگشت به
شیؤه زندگی و مرام سلف صالح و
سنت حجاز به خصوص سنت اهل
مدینه در  ۱۴۰۰سال پیش و دوم
مبارزه با بدعت ،یعنی هر چیزی
که سلفیها ،جدید و خالف سنت
میدانند .سلفیها بر معنی خاصی
از توحید تاکیــد دارند که باعث
میشود افراد بسیاری "نامعتقد"
تلقی گردند.
•
گروه حزبالله با الهام از ایدئولوژی
اسالم سیاسی آیتالله خمینی در
لبنان ظهــور کرد .در زمان جنگ
داخلی لبنان ،حزبالله به کمک
ســپاه پاســداران ،تعلیم نظامی
داده شــده و تحت حمایت مالی
و سیاسی جمهوری اسالمی قرار
گرفت .حزبالله  ۳هدف اصلی را
به عنوان آرمان خود اعالم کرده که
عبارتند از :محو آثار امپریالیستی
غرب ،مجــازات فاالنژها و برپایی
حکومت اسالمی در لبنان است.
•
مشهورترین گروههای الهام گرفته
از سلفیگری ،اخوانالمسلمین و
جماعت اسالمی هستند .شعارهای
اصلی اخوان المســلمین :خداوند
هدف ما ،پیامبــر الگوی ما ،قرآن
قانون اساســی ما ،جهاد راه ما و
مرگ در راه خــدا ،واالترین آرزو
است.
•
وهابیت نیز الهامبخش بسیاری از
جنبشهای مذهبی جهان اسالم
از هند و سوماترا تا سودان و شمال
آفریقا بوده است و بر جنبش طالبان
در افغانستان و برخی جنبشهای
اسالمیدیگر قرن بیستم هم تاثیر
گذاشــتهاســت .طالبان از درون
جنگ سرد و اشــغال افغانستان
توسط نیروهای شورویدر مدارس
قرآن پاکســتان زاده شد و مدتی
حکومت را با ادعای "اسالم واقعی"
در افغانستان بدست گرفت.
•
جهادگرایی ســلفی به جریانی در
درون سلفیگری گفته میشود که
جهاد و خشونت را راهی مناسب
و ضــروری برای مقابله با حمالت
غرب و حاکمان کشورهای اسالمی
علیه اســام میدانند .ایدئولوژی
سلفی–جهادیالهامبخشبسیاری
از گروههای مســلح مانند القاعده
در آغاز قرن  ۲۱بوده است .هدف
جامعه اسالمی از
آنان پاککردن
ٔ

رفتارهای غیراسالمی است.
•
بوکو َحرام (به زبان هوسه :تحصیل
غربی حرام است) گروه جهادگرای
اســامی در شــمال نیجریه که
خواستار تعطیلی تمامی مدارس
نوین و تحمیل شــریعت اسالمی
بر تمامی  ۳۶ایالت نیجریه است.
این گروه که در نیجر ،چاد و شمال
کامرون نیز فعال اســت در سال
 ۲۰۰۲تأســیس شده و پیشتر با
شــبکه القاعده ارتباط داشت اما
در مارس  ۲۰۱۵با ابوبکر بغدادی
بیعت کــرد و نام خود را به والیت
غرب آفریقای دولت اسالمی تغییر
داد.
•
جنبش جوانان مجاهدی 
ن معروف
به الشــباب یک گروه ســلفی –
جهادی سومالیایی است که از سال
 ۲۰۱۲بخشی از شــبکه القاعده
شده است.
•
حرکت اسالمی (ابو سیاف) که در
جنوب فیلیپین فعال است ،هدف
خود را اخراج مسیحیان از جنوب
این کشور و ایجاد حکومت اسالمی
اعالم کرده است.
•
دولت اسالمی (داعش) به رهبری
ابوبکر البغــدادی از جهادگرایان
شبکه القاعده
سلفی جداشــده از
ٔ
تأســیس شــده و با دولتهای
عراق و ســوریه و دیگر گروههای
شورشی مخالف دولت سوریه ،از
جمله جبهه نصــرت وارد جنگ
شدهاست .این گروه بخشهایی از
عراق و سوریه را تصرف کرده و با
اجرای سربریدن و و بردهداری ادعا
میکند که "اسالم واقعی" را اجرا
میکند.
•
جبهه نصرت یک گروه اسالمگرای
جهادیدر سوریه است که با شبکه
القاعــده همپیمان اســت .جبهه
نصرت با گســترش جنگ داخلی
ســوریه ،در حمایــت از اکثریت
ُسنیمذهب ســوریه وارد جنگ
علیه نیروهایدولتی شد.
•
در کنار نیروهای شــناخته شده
دهها گــروه کوچک و بزرگ دیگر
همچون لشــکر جهنگوی ،لشکر
طیبه،سپاهصحابه،جندالله،جیش
محمد ،اتحادیه جهاد اســامی،
مجاهدین هند ،ارتش اســام و

این داستان کانادایی صد سال دیگر منتشر
میشود
ونکوورنامه  ۶ -خرداد:
 Margaret Atwoodمــارگارت
اتــوود ،نویســنده کانادایی این
روزها کاری انجام داده که توجه
بسیاری از رســانهها را به خود
جلب کرده.
اتوود در سال  ۱۹۳۹در اتاوا متولد از امسال تا صد ســال آینده ،هر
شده و یکی از معروفترین چهره سال یک نویســنده اثر جدیدی
هــای فرهنگی کانادا در ســطح از خود را به مرکز کتابخانه آینده
دنیاست.
( )Future Libraryارائــه میدهد
او برنده جایــزه منبوکر و جایزه اما این کتاب را کسی نمیخواند و
گاورنر جنــرال کانادا بوده و چند کسی منتشرش نمیکند.
رمان بسیار معروف از جمله
این آثار به شکل مهر و موم شده
آدمکش کور
در کتابخانهای در اســلو پایتخت
The Blind Assassin
نروژ نگهداری خواهند شد.
داستانخدمتکار
مارگارت اتوود اولین نویسندهای
The Handmaid’s Tale
اســت که اثر خود را به کتابخانه
و چشم گربه
آینده ارائه داده است .بعد از او۹۹ ،
Cat’s Eye
نویسنده دیگر در  ۹۹سال آینده
را منتشر کرده.
همین کار را انجام خواهند داد.
اما چه شده که این روزها رسانهها آثار این صد نویسنده در نهایت در
به مــارگارت اتوود توجه جدیدی سال  ۲۱۱۴منتشر خواهد شد.
نشاندادهاند؟
نوشــتن رمانی که قرار است تازه
این نویســنده کانادایی پیشگام یک قرن دیگر خوانده شود ،فعال
شــرکت در یک پروژه آیندهگرا فقط توسط مارگارت اتوود انجام
( )futuristicشده که مبنایش این شده.
است:
او در توضیح عالقــهاش به پروژه
انصار دین با ابزار و اهداف مشــابه
فعالیت میکنند و در بســیاری از
نقاط نیز باهمدرگیر هستند.
•
جالب اینکــه اکثر ایــن گروهها
یکدیگر را نیز متهم میکنند که
ساخته دست "غرب"" ،آمریکا" و
"صهیونیزم"هستند.
•

"انشعاب" تنها مختص مسلمانان
نیست .مسیحیان نیز قرنها پیش
به دستههای گوناگون کاتولیک،
پروتســتان و غیره تقسیم شدند
و حتی ســالهای طوالنی نیز به
جنگ با یکدیگر پرداختند.
•
قرنها پیش حکومت کلیساها در

شـی
راز

از این پس مهمانی ها و مراسم خود را به ما بسپارید!
خوشمزهتریناغذیهایرانیوکانادایی
• با هر بودجه • برای هر مناسبت

یکبارامتحانکنیدمشتریخواهیدشد.

Tel.: 514-963-5179

کیتر ینگ

کتابخانه آینده گفته:
«این پروژه شــبیه مرحلهای در
دوران کودکی ماست که دوست
داشــتیم چیزهایــی کوچک و
محبوب را در باغچه حیاط پشتی
مدفون کنیم ،به این امید که بعدا
کسی پیدایشان کند و از خودش
بپرسد که قصه پشت آنها چه بوده
و چه کسی صاحبشان بوده».
اتوود گفته حاضر است این ریسک
را بپذیرد که تا زمان حیاتش و تا
مدتها بعد از مرگش ،کسی قادر به
خواندن کتابش نخواهد بود.
پروژهکتابخانهآیندهالبتهمنتقدانی
هم دارد .آنها میگویند نگهداری
رمانهای خواندهنشده تا یک قرن
بعد ،کار بیهودهای اســت چون با
پیشرفت سریع تکنولوژی و تغییر
ن نوشتار و گفتار ،بعید است
در زبا 
که این نوشتهها در آینده حرفی
برای گفتنداشته باشند.
•

غرب به "عصر روشــنگری" ،آزاد
اندیشی ،خردگرایی و سکوالریسم
منتجشدکهاندیشمندانیهمچون
دیدرو ،ولتر ،روســو ،مونتسکیو،
کانت و فرانسوا ساد نقش بهسزایی
در آن داشتند.
(دویچه وله)

•
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دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین
ظرفیتمحدود ترم تابستانی2015 :
( 6جوالی تا  23آگوست)

Tel.: : 514-737-3642
5165 Queen-Mary, 3e étage, Montréal, H3W 1X7

محل ثبت نام

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

مدرسه فرزانگان
----------------

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی کودکان:

هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30
)2900 Lake (DDO

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال
www.addhi.net
--------------------

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

www.aieaq.com
---------------

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

با کمک طب سوزنی

•
•
•
•

M E KI C

بنیاد سخن آزاد

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

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

IBNG

همبستگیبازرگانی
www.ibng.ca

behrooz@babakhani.ca

مشاور رمسی وام مسکن

برنامه تلویزیونی دریچه

 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

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

صدایی دیگر براى بى صدایان ،هیچ بودگان
گامىدر جهت تقویت بدیل سوسیالیستى
برنامه تلویزیونى اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان
هر یكشنبه از ساعت  2بعدازظهر
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

پخــتروز

Iransocialist@gmail.com

>> ساعات کار:

WWW.IBNG.CA

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

Tel.: 514-894-8372
www.shaterabbas.ca

چهارشنبه ها 8 :بامداد

درخدمت ایرانیان گرامی

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

8043 St-Hubert
iwamontreal@gmail.com
Tel.: 514-516-3007
------------------

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

کافـــه لیت
(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

اوتـــاوا

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

اتفاقی دیگردر مکیک!

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

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

منایشگاهی نو و دیدنی...

بهروزباباخانی

کیفیتعالی،
بهای مناسب

www.ilsmontreal.org

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

Selfie

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

نان سنگک

اجنمن ادبی مونتریال

www.cafelitt.ca
سازمان آموزشی مولتی ساژ

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

تلفن)514( 626-5520 :

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

_____________________
Tel : (514) 267-3454

کتابخانهنیما

مدرسه دهخدا

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

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

Integrative Clinic Dr. Bita - WESTMOUNT
iLife Health Care Center – WEST ISLAND
Alfa Care Health Center - LAVAL
Brossard Health Centre - BROSSARD

در شهــر
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

دکتربهمن فصیح پور
(مورد تایید سازمان بهداشت جهانی)
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صبحانه و کسبوکار در جمع دوستان...
6710 St-Jacques W.
Info: 514-249-4684

www.paivand.ca

تیراژگسترده

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

>> گرافیک عالی

Advertise with us

) 514-996-9692

در روزهــای پایانی مــاه مه ،مکیک میهمان
سیزده هنرمند از شهرمان خواهد بود.
نمایشگاه بعدی ما با نام "سلفی" " "Selfieبه
پدیده ای می پردازد که مدتی ســت گریبان
بسیاری از آدمیان را گرفته است.
عکس از خود ،به طور معمول به وســیله ی
دوربین موبایل گرفته می شود ودر شبکه های
اینترنتی به نمایش گذاشته می شود وگاه شکل
شدید نارسیستی به خود می گیرد.
حال می بینیم این سیزده هنرمند به پدیده ی
"سلفی" چگونه نگاه کرده اند...
در این نمایشــگاه ،طراحی ،نقاشیف عکاسی،
چیدمان و ویدیو آرت در کنار هم قرار گرفته
اند.
نمایشگاهی نو ودیدنی...
جمعه بیست و نهم مه از ساعت  6تا 9
نمایشگاه تا  14ژوئیه ادامه دارد.
------------------------------

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 دیدگاه
به مدت یک ساعت پخش مستقیم
ساعت  ۷عصر به وقت اروپای مرکزی
و ساعت  ۹. ۳۰شب به وقت ایران
(باز پخش  12ساعت بعد خواهد بود).
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات
خود را از ما دریغ ندارید.
iranleftalliance@gmail.com

هر یکم و پانزدهم ماه
پیوند را بر روی سایت ما بخوانید:

www.paivand.ca
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O% FINANCING NO INTEREST!

Pi
15
51

SAN MARINO

Urban Marina

SOFA $799 LOVE SEAT $779 CHAISE $769

Sectional

* Al
with

1099

$

ABINGTON SAFARI

SOFA $799 LOVE SEAT $779 CHAISE $769

Eastern Charcoal

Pouf

249

Sectional, Available
in black or burgandy

$

$

999

MACY CHESTNUT

SOFA $799 LOVE SEAT $779 CHAISE $769

Smoothie Gray
Sectional

$

1299
RADAR CAFÉ

SOFA $799 LOVE SEAT $779 CHAISE $769

Ridge Chocolate
Sectional, Available in
light or dark brown

$

1499

MILTON RECLINER

Lilyanne

SOFA $999 LOVE SEAT $979 CHAIR $799

Available in brown or beige

Sectional, Available in white or black

$

1699

Gallen

OPAL

Sectional

SOFA $1999 LOVE SEAT $1899 ARM CHAIR $1499

1899

$

حراج
بیسابقه
مبلمان
مبلپریلو

----ختفیفهای
ویژه
پیشتابستانی
برایجامعه
!ایرانی
متا
م
ی
ا
ج
ن
ا
س
ب
ا
ی
د
ب
ف
ر
و
ش
برسد
! بشتابید
مان زیادی
ز
!منانده
یاجناس؛
متام
اید بفروش
ب
برسد

Bery Power

Electric Recliner, Available in brown or beige

ROMA

3199

$

SOFA $2499 LOVE SEAT $2399 ARM CHAIR $1399

DREAMSTAR ORTHOPEDIC
SPECIAL

Queen
Mattress and
Box Spring

499

$

$

159

Tall Fence Panel
89” L x 6’ H • rég. : $199

WWW.PRILLO.CA

Large Choice of

Sofa Beds

899

$

15

برای آگاهی از
ا
سپشیالهایبسیار
متنوع و عالی
وهمچنیندریافت
آخرین فالیرها ی
آنالین
به سایت زیر
:مراجعهکنید

www.prillo.ca
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کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

راه هایی هستند که بنظر انســان راست میآیند اما
عاقبت به مرگ منتهی میشوند"
(امثال سلیمان .)١٢ :١٤
عیسی مسیحدر انجیل یوحنا  ٦ :١٤میفرماید:
"من راه و راستی و حیات هستم ،هیچکس جز بوسیله
من نزد پدر نمیآید".
ســه نوع عکسالعمل در مورد این ادعای مســیح در
مردمــی که اقرار میکنند به خدا ایمــان دارند دیده
میشود:

ما را به خدا میرساند؟
در پاسخ بایستی بگوئیم:
خدا مــزد گناه را موت یــا مرگ روحانی
تعیین فرموده است که معنایش جدائی از
خدا میباشد .بنابراین همه انسانها محکوم
به مرگ روحانی هستند .ولی خدای نیکو
و مهربان ،که وضعیت انسان را میدانست،
دلش بحال انسان که او را از لحاظ روحانی
به شباهت خود آفرید ،بسوخت و عیسی
مســیح ،تنها بیگناهی را که میتوانست
بجای انســانهای گناهکار ،مزد گناه را با
مرگ خــود بر صلیب بپــردازد به جهان
فرســتاد تا انسان بتواند با ایمان با این راه
رسیدن به خدا ،از مرگ روحانی نجات یابد
و به زندگی جاودانی قــدم گذارد و البته
چون تنها عیسی مسیح است که الوهیت
و ذات الهی دارد ،تنها او میتوانست بجای
همه انسانها جان فدا سازد.

دوم -مســیحیان حقیقی ،نه تنها این ادعای مسیح را
قبــول دارند ،بلکه با هدایت روح خدا مســیح زنده را
پیروی نموده و بوسیله اعتماد به مسیح و اطاعت از او،
روز به روز در روحانیت رشد کرده بیشتر و بیشتر شبیه
مسیح میشوند تا روزی برسد که براساس انجیل:
"او را چنانکه هست ببینند".

 -٣تنها عیســی مسیح است که زنده و با
خدا بر تخت نشسته است (مکاشفه ،)٢١ :٣
بنابر این تنها او میتواند شفیع و واسطهدر
میان خدا و انسان باشد.در انجیل میخوانیم که عیسی
مسیح سه روز پس از مرگ ،از مردگان برخاست و بعد
از  ٤٠روز که خود را بر شــاگردانش ظاهر میکرد به
آسمان باال برده شد ،پس تنها اوست که میتواند ما را
به خدا برساند .چرا؟
چون برای اینکه انســان مقبول درگاه خدا شود ،الزم
اســت که نجات دهنده و شفیعی زنده در حضور خدا
در آسمان داشته باشد .و خدا را شکر که برطبق انجیل
شریف:
"او (عیسی مسیح) قادر است همه کسانی را که بوسیله
او به حضور خدا میآیند کام ً
ال و برای همیشــه نجات
بخشــد ،زیرا او تا به ابد زنده است و برای آنان شفاعت
میکند" (عبرانیان .)٢٥ :٧
اکنون باید پرسید که:
چگونه انسان با این روح و جسم ناپاکی کهدارد میتواند
به خدایی که کام ً
ال پاک و مقدس است برسد؟
مگر چنین نیست که تاریکی گناه نمیتواند در مقابل
روشــنایی پاکی بایستد و سیاه و ســفید هرگز بهم
نمیرسند .برای پاســخ به این سؤال مهم ،باز باید به
کتاب مقدس مراجعه کنیم و توجه داشته باشیم که
چون عیسی مسیح ،مظهر و آشکار کننده خدا ،وسیله
آمرزش و برطرف شــدن گناه انسان را با خون ریخته
شــده و مرگ خود بر صلیب فراهم نموده است و پس
از مــرگ از مردگان قیام نموده و زنده اســت ،خدا به
همه کســانی که به او ایمان میآورند نجات از اسارت
و نتایج شــوم گناه را میبخشد و به آنان تولد روحانی
عطامینماید.
در اول پطرس  ٣ :١میخوانیم:
"خدا  . . .به وسیله رستاخیز عیسی مسیح از مردگان
تولد تازه و امید زنده به ما بخشیده است"،
این حقیقتی است که نمیشود انکار کرد زیرا وقتی که
از گناه توبه مینمائیم و از راه ایمان ،مســیح را بعنوان
منجی و خداوند خود دریافت میکنیم و به درون قلب
و زندگی خود خوشآمد میگوئیم ،خدا ما را روحاً از نو
میآفریند تا بتوانیم با خدای پاک و قدوس مشارکت
روحانیداشته باشیم.

•

اول -مسیحیان اسمی ،بطور سطحی این ادعای مسیح
را باور کرده و در نتیجه به کلیسا و یا جماعتی ملحق
میشوند و بدون توجه به این حقیقت انجیل که:
وقتی یک نفر از آن مسیح میگردد ،تبدیل به شخص
جدیدی میشود و زندگی کام ً
ال تازهای را آغاز میکند،
خود را مسیحی دانسته و زندگی دنیوی خود را ادامه
داده و بــا زندگی و رفتار غیرمســیحی خود ،موجب
بدنامی مسیحیان واقعی میشوند.
•

•

سوم-مذهبیون،یعنیآنانیکهفکرمیکنندبوسیلهانجام
مراسم و تشریفات مذهبی و کارهای نیک میتوانند به
خدا برسند ،این ادعای مسیح را رد کرده و میپرسند:
چطور ممکن است که مسیح تنها راه رسیدن به خدا
باشد؟
برای پاســخ به این سؤال مهم و حیاتی ،باید به کتاب
مقدس که کالم خدا است مراجعه نمائیم .در این کتاب
دالیل زیادی برای اثبات این ادعای مسیح یافت میشود
کهدر این مقاله به ارائه سهدلیل عمده اکتفاء مینمائیم:


راه
رسیدن
بـــه
خدا

•

 -١تنها عیسی مسیح است که از روح خدا ،بوسیله مریم
باکره به دنیا آمد (متی  ،)١٨ :١به این جهت انجیل او
را فروغ جالل خدا و پسر یگانه خدا میخواند .بنابراین
تنها عیسی مسیح است که میتواند خدا را همانگونه
که هست به ما بشناساند و چقدر مهم و ضروری است
که برای رسیدن به خدا ،ابتدا او را بشناسیم و با محبت
بیدریغ الهی کهدر عیسی مسیح بردنیا مکشوف گردید
آشنا شــویم .الزم به توضیح است که لقب پسر خدا،
هرگز به معنای جسمانی نیامده زیرا "خدا روح است"،
بلکه این لقب عیسی مسیح ،جنبه روحانیدارد و نشان
دهنده شــباهت او در ذات و ماهیت با خدا میباشد.
این شباهت به حدی است که انجیل ،عیسی را کلمه
خدا و کالم حیات ،معرفی میکند که جسم گردید و
در میان ما زندگی کرد .خدای نادیدنی اراده فرمود که
کلمه خود را جسم بخشد تا ما خدا را بشنویم و ببینیم
و لمس کنیم.
رسوالن مسیح در انجیل این حقیقت را فاش میسازند
و چنین شــهادت میدهند" :ما در باره کالم حیات به
شما مینویسیم -کالمی که از ازل بود و ما آنرا شنیده
و با چشــمان خود دیدهایم -آری ،ما آنــرا دیدهایم و
دســتهایمان آن را لمس کرده است .آن حیات ظاهر
شد و ما آن را دیدیم ( ". . .رساله اول یوحنا  ١ :١و .)٢
•

 -٢تنها عیسی مسیح است که کام ً
ال بیگناه بود (دوم
قرنتیان  ،)٢١ :٥بنابراین تنها او میتواند راه رســیدن
انسان گناهکار ،به خدای پاک و مقدس باشد .سئوال
میشود :چرا انسان ،گناهکار و مسیح ،بیگناه است؟
پاسخ این است که:
هر کسی که از پدر و مادر جسمانی بدنیا میآید ذاتی
گناهآلود دارد که از آدم و حوا به ارث برده است.
عالوه بر این ،خودش هم در فکر و سخن و عمل گناه
میکند .ولی مسیح چون از خدا ،بدون پدر جسمانی
بدنیا آمد ،ذات گناهآلود نداشت و هرگز هم گناهی از او
سر نزد .سئوال دیگر اینست که :چگونه مسیح بیگناه،

16

کشی
ش
ج
ال
ل
ع
ا
د
ل

بت است

داوند مح

خ

•

خواننده گرامی:
تمام پیامبران آمدند و بشر را از عواقب وخیم گناه که
خود انسان مسئول آن میباشد آگاه ساختند ،ولی برای
عالج آن اقدامی نکردند و وفات یافتند .تنها عیســی
مسیح است که آمد و نه تنها انسان را از عواقب وخیم
گناه آگاه ســاخت بلکه جان خود را نیز در راه نجات
انسانها از این عواقب که در نهایت هالکت ابدی است،
فدا ساخت و پس از مرگ ،جسماً و روحاً زنده شد و به
پیروان خود اطمینان بخشید که :تا پایان عالم همراه
آنــان خواهد بود ،و ابدیت را نیز با او ســپری خواهند
ساخت.
این است خبر خوش جنات و راه رسیدن به خدا:

عیسی مسیح از روح خدا ،بوسیله مریم باکره بدنیا آمد و
بخاطر آمرزش گناهان انسان بر روی صلیب جان سپرد
و در روز ســوم از مردگان برخاست و به آسمان صعود
نمود تا به آنانی که به او ایمان میآورند زندگی جدید و
جاوید عطا فرماید .آیا از این راه ،راهی بهتر و مطمئنتر
برای رسیدن به خدا وجود دارد؟
خدا را شکر که این راه ،از خدا شروع شده و به خدا نیز
ختم میگردد و خوبســت که شما حق جوی عزیز و
گرامی نیز بوسیله ایمان و اعتماد قلبی به عیسی مسیح
خداوند و واقعیــت مرگ و قیام او از مردگان ،نجات و
حیات جاوید بیابید.
خالصه:

عیسی مسیح تنها راه رسیدن به خدا میباشد،
زیرا:
 -١تنها او در ذات و ماهیت همانند خدا اســت،
بنابراین او میتواند خدا را به ما بشناساند.
 -٢تنها او کام ً
ال پاک و بیگناه است ،بنابراین او
میتوانست بجای همگی ما مزد گناه ما را
بپردازد و مانع اصلی را برای رسیدن ما به خدا
برطرف سازد.
 -٣تنها او زنده و با خدا بر تخت نشسته است،
بنابراین او میتواند در حضور خدا برای ما شفاعت
و وساطت نماید.
•

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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از صفحه فیس بوکی
مریمرحیمی(مونتریال)

اعتیاد به مواد مخدر و الکل و...
همواره یکــی از نگرانی هایی
اســت که اکثر والدین با بزرگ
شدن فرزندانشــان ،بدان دچار
می شوند.
این امر مختص کشوری خاص
نیســت و همواره در همه جای
دنیا از پیشرفته ترین کشورها
گرفته تا کشورهای جهان سوم
بــه آن مبتال بوده و هســتند.
تفاوت تنهــا بازمیگردد به نوع
نگرش خانواده ها و اهمیتی که
به این مساله میدهند و نیز نوع مواد کمینشان هســت مطلع سازیم.
مصرفی ...پس نمیتوان با خواندن مبادا در رویارویــی با آزادی های
این مطلب اینگونه قضاوت کرد که نداشته و عقده های سرکوب شده،
چون به کشوری آزاد قدم گذاشته یک مرتبه در راهــی بیفتند که
ایم ،باید نگران این امر باشیم! چه رهایی از آن دیگر میسر نباشد.
بســا که در کشــور خودمان هم با توجه بــه این مهم که در اینجا
میزان مصرف مواد مخدر بســیار فرزندان از ســنی خا ص که عبور
باالتر از اینجا باشد ،اما پنهان و به کنند نمیتواندیگر ماننددیار مهر
دور از چشم همه ...حکایت تلخی و محبت پدرانه و مادرانه مان را به
که نیاز به شرح بیشتر ندارد.
زور به آنها هدیه دهیم و تا سالهای
امــا هدف از ذکــر این مطلب در سال در خانه ی خویش طبق آنچه
این شــماره ،آگاهی با فرهنگ و خود می اندیشیم بزرگشان کنیم.
قوانین متفاوتی اســت که با آن بــا کمی دقت در رفتــار و منش
روبرو میشویم .عملکردی متفاوت فرزندان میتوان پی برد که به این
و راهکارهایــی دیگر ...تا با آگاهی مشکل دچار شده اند.
کامل از این مــورد ،فرزندانمان را عالیمی از جمله:
نیز به درســتی از خطراتی که در • افســردگی شدید و یا تغییر در

اعتیاد به
مواد مخدر ،الکل و...
نگرشهمیشگی
• پنهــان کاری در مورد افزایش
تماس های تلفنی شان
• کاهش ناگهانی تمایل به حضور
و یا عملکرد در مدرسه
• مقاومــت ناگهانی بــه نظم و
انضباط در خانه و یا مدرسه
• ناپدیــد شــدن پول ،وســایل
شخصی  ،قرص و یا الکل
• تغییر گروه دوستان همیشگی و
تمایل به کســانی که شما او را از
ارتباط با آنها منع کرده اید
• تمایــل به ارتباط با دوســتانی
بزرگسال
• تحریک پذیــری ناگهانی و یا
نشان دادن خلق و خویی عصبی
{>> ادامه در صفحه}29 :

کالس زبان فرانسه رایگان

( پاره وقت)
( IBNGهمبســتگی بازرگانی
ایرانیان) متشــکل از گروهی از
مشاغل و شرکتهای ایرانی است
که به منظور توسعه شبکه تجاری
خود و ارائه سرویسهای حرفه ای
و قابل اعتماد بــه جامعه ایرانی
مونترال بزرگ بوجود آمده است.
هــدف ما در  IBNGگســترش
همکاری اعضاء ،گسترش بازاریابی
برای اعضاء ،افزایش آگاهی اعضاء

از قوانین و اقتصاد موجود جامعه
و گســترش اثرات مفید گروه بر
جامعه مهاجر ایرانی مونترال می قابل توجه جامعه ایرانی مونتریال:
باشــد .از شما دعوت می شود با اگر مایل هستید در جلسات این
حضوردر جلسات هفتگی  IBNGگروه شرکت کنید ،به سایت ibng.
که بطور مرتب روزهای چهارشنبه  caمراجعه کرده ،بخش دریافت
هر هفته از ساعت  8الی  9صبح ایمیل را مجاز به فرستادن کنید.
در رستوران  Eggsfruttiواقع در این گونه هر هفته ایمیل گروه را
 6710خیابان  Saint Jacquesدریافت کرده ،از اخبار و سخنرانان
تشکیل میشود ،با اعضاء این گروه مطلع می شوید.

روز چهارشنبه  20می ساعت  8صبح گردهمایی گروه
همبستگی بازرگانان ایرانی مونتریال تشکیل شد.
جلسه توسط خانم آرزو تحویلداری و سرپرستی آقای
میثاق قربانیان برگزار گردید.
طبق معمول جلســه بــا خبرهای
خوش و نیز معرفی حاضرین شروع
و ســپس ســخنران مهمان هفته
معرفی شد.
آقای محمد شــکیب نیا ،حسابدار و
حسابرس رســمی کبک ،با سابقه
کار  35ساله دانش و تجربیات خود
را بصورت مختصر در اختیار شرکت
کنندگان قرار داد.
گفتنی است جناب شــکیب نیا از
چهره هــای قدیمی و نام آشــنای
جامعه ی ایرانیان مونتریال هستند.
ایشان فرمهای مختلف ثبت شرکتها
را بیان و مزایای هر یک را برشــمرد،
نیز روشها و راه های قانونی پرداخت کمتر مالیات بر
درآمد شرکتها را معرفی کرد.
مواردی که بیان شد از این قرار است.
برای ثبت شرکتها سه مدل وجود دارد.
•
-1مالکیتشخصی.

آشنا شده و نیازهای خود را تامین
نمائید.

-2سهامی خاص.
-3سهامی عام.
در مورد بیزنس های کوچک ودر ابتدا ثبت شخصی را
توصیه کرد ،چون هنوز بیزنس درآمد
باالیی ندارد ،ولی موقعی که بیزنس
به درآمد باال رســید آن را تبدیل به
ســهامی خاص کنند چون مالیات از
 50%به  19%کاهش می یابد .
برای کاهش مالیات بر درآمد کمپانی،
مدل دوم نیز کمپانی دیگری را ثبت
کرد که با ســرمایه آن میتوان حرفه
دیگری انجام داد و مالیات بر سود آن
را نیز طبق قانون همان  19%پرداخت؛
در صورتــی که اگر این پول در بانک
باشد شامل  50%مالیات میشود
البتــه تا زمانی که شــرکت بفروش
نرود چون در آن شــرایط باید همان
 50%مالیات را پرداخت و بســیاری
راهکارهایدیگر.
آقای شــکیب نیا با پاسخگویی به ســواالت حضار
صحبتهای خود را خاتمه دادند.
جلســه با اعالم ریفرالهای دریافت شده و فعالیتهای
هفتگی اعضاء با شرکت تعداد زیادی مهمان در ساعت
 9صبح پایان یافت.

Carrefour d’Intercultures de Laval

مرکز کارفورانترکولتورال الوال

با همکاری وزارت امورمهاجرت کبک،
دروس زبان فرانسه را بصورت رایگان برای بزرگساالن
در سطوح مختلف مبتدی ،متوسط و پیشرفته ارایه می نماید.
کالس ها بصورت پاره وقت دو یا سه بار در هفته،
صبح ها یا بعد از ظهرها یا عصر ها در نشانی زیر برگزار می شوند:.

 12ژوئن برگزار می شود.

• امتحان بررسی سطح:
با توجه به محدودیت جا ،لطفا هر چه سریع تر جهت ثبت نام با شماره

450-686-0554

(مسئول مربوطه :پُل) تماس حاصل فرمائید .آدرس:

1536, boul. Curé-Labelle, bureau 226, Laval QC H7V 2W2
www.carrefourintercultures.com
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︋︀ ﹞︡︣️ ︻﹚︀︐﹞ ﹩ری
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺣﻘﻮق
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ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼى ﺗﻬﺮان و ﻋﻀﻮ رﺳﻤﻰ ICCRC

APADANA EXCHANGE

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﮐﺒﮏ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰﮐﺒﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺮوى ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﺒﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى دوﻟﺖ ﻓﺪرال در ﻗﺎﻟﺐ  EXPRESS ENTRYﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه
اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﺷﯿﭗ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ وﯾﮋه و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﻰ
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺎرت ﭘﻰ آر و اﻗﺪام ﺑﺮاى ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و اراﯾﻪ ﻣﺸﺎوره در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻰ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ورود در ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺗﻮرﻧﺘﻮ ،وﻧﮑﻮور و ﻣﻮﻧﺘﺮآل
آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و ﻣﻘﺎﻻت را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﮐﺎر در ﮐﺎﻧﺎدا در وب ﺳﺎﯾﺘﻬﺎى ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
و ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را در وﺑﻼگ ﻣﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ

انتقـال ارز

ﺑﺮاى ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺘﺎن در اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

اﯾﻤﯿﻞinfo@canpars.ca :
ﺗﻠﻔﻦ5146992383:
ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮىwww.parscanada.com :
ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﻰ ﺷﺮﮐﺖwww.canpars.ca :
وﺑﻼگ ﻣﺎmokhtari.canparsblog.com :
ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎ را در ﻓﯿﺴﺒﻮك ﻻﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪhttps://www.facebook.com/ParsCanada :

وب ﺳﺎﯾﺖwww.parnianmagazine.com :
ﻧﺸﺎﻧﻰ داﻧﻠﻮد/http://www.parnianapp.com:
ﺑﺮاى ﺳﻔﺎرش آﮔﻬﻰ ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻞ  ads@parnianmagazine.comﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎ را در ﻓﯿﺴﺒﻮك ﻻﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ/https://www.facebook.com/Parnianmagazine :

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

  تضمین بهترین نرخ روز با کمترین کارمزد

   آخرین اطالعات ارز


اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر در ﮐﺎﻧﺎدا
ﻧﴩﯾﻪ ﭘﺮﻧﯿﺎن را ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺎ داﻧﻠﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﻬﺎی اﭘﻞ و اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﺮﻧﯿﺎن را روی ﺗﺒﻠﺖ و ﯾﺎ اﺳررت ﻓﻮن ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ

___________________________

GUY

بامدیریت:حمیدرضاخلیفی
_________________________________
1970 Ste-Catherine O,
Montréal, QC H3H 1M4

Cell.: 514-839-7318

|

Tel.: 514-933-1719

www.parnianmagazine.com

کافه و قنادی

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
درسراسرمونتریالبزرگ
ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن

هدیۀ من به شما 1000 :دالر جهت هزینه محضر

اوکازیون عالی
برای زندگی

و یــا

سرمایهگذاری

Revenue property:

* Located at Sherbrook E
* Year built 2004
* Gross revenue $ 114360
* Total expenses $ 23220
asking price: $ 1,548,000

La Rouladerie
1205 Ave Bernard, W.
Outremont, QC, H2V 1V7

Tel.: 438-384-3377

Saint Genevieve:

* 2plex with new Bachelor
* Gross revenue $ 24600
* Total expenses $ 4,612
asking price: $ 419,000

Rental 3.5 &4.5

with possibility of Janitorial work:
)3335 Joffre (/Sherbrook E
)(Year built 2004
3 1/2 with hard wood,
fireplace
$700 / month
4 1/2 open concept,
hard wood, fireplace
$800 / month

پروانه زندی

Cell.: 514-909-4765

______________

Parvaneh ZANDI
Real Estate Broker
3675 DES SOURCES, #109
D.D.O, QC H9B 2T7
Tel.: 514-683-8686
pzandi20@gmail.com

• با انواع شیرینی های
ایرانی و فرانسوی
در خدمت شماست
• سرویس کیترینگ
• آخر هفته :برانچ
• کالس های قنادی آغاز شد.
______________________

برای دریافت اطالعات بیشتر
به وبسایت ما مراجعه کنید:
www.larouladerie.ca
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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

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

 مهد کودک  دبستان و دبیرستان
رمسی کانادایی فرانسه زبان ،دروس دینی
مراسم مذهبی پنچ شنبه ها و جمعه ها
مراسم فرهنگی و ورزشی نوجوانان وجوانان
امور مربوط به عقد و ازدواج شرعی

_______________
www.khoei.ca
7085Cote Des Neiges
Montréal, H3R-2M1

T: 514-341-2235
Maison De Kebab

Montréal, QC H4C 2H1

514

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

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ،باکیفیت عالی

820 Atwater

933-0-933

La

با مدیریت بهنوش مسعود
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :اورژانس

پزشکان خانواده:

Bourque

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

پزشکان متخصص:

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

Tel.: (514) 933-8383













Guy Concordia



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک

شهر
مرکز
در




















ختنه کودکان 6- 0:سالeanگJیDr

1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

louis



Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. NAVEEN GARG
Dr. VAN TINH DUONG
جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق
Dr. DAVID PATTERSON
و بینی ،قلب ،جراح عمومی،متخصص
Dr. ZIAD SUBAI
 Dr. FARIDA TURQUIزنان،جهازهاضمه،انکولوژیست،
جراح کلیه و مجاری ادرار،
Dr. ianning yang
بیماری های عفونی و...
Dr.
Xiao Yisu
__________________
Dr. A.-F. Doss
 PSYCHOLOGUE:
Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER:
Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE:
Dr. Ata Ansari
 NUTRITIONISTE :
Nasim Saberi, RD (Counseling
)Diabetes, Obesity, Hypertension
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514) 733-4683
)(5589 CDN#2, H3T 1Y8
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پزشک خانواده
دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک











دانا
مظفری 


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

بدون وقت قبلی
Family Physician

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Shahrouz Rezania
D.M.D.
Dr. Mehri Heidari
Dr. Mahbod
Mozafari Dana D.M.D.

D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.



Dr.
Dr. Mana Vojdani, 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
  
OPTHAMOLOGIST
Root
 درمان ریشه Canal
Dr. Samir Antaki

Invisalign
 ENDOCRINOLGUE:
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
Dr. Jack Elstein

 کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
New
  
UROLOGUE:
 دندان اطفال
Dr. Jean-Louis Bourque
Rapid Orthodontics









 ALLERGIE:
 گذاشتندندانهای مصنوعی
Dr. Phil Gold
(Implantهمرنگ دندان)
 پر کردن دندان ها

 CARDIOLOGUE:
CEREC AC Bluecam 
Dr. Abed G Kahwati

























 
















 













 Root Canal






1834 Ste Catherine W. Suite 200
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
Zoom 2 ACP






















کلیه
قبول


















 Tel : (514) 933-3337
مدیکال
های
بیمه
7روز










دانشجوئی
های
بیمه
و
www.clinique-arya.com
هفته



















































































 
Facebook.com/

























 Lumineers Veneer

 GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue
 ORTHOPEDIE:
Dr. Faramarz Dehnade

شـی
راز

paivand.montreal
w
Ne

به ما بپیوندید!

1834 Ste-Catherine
 W., Suite 200کیتر ینگ
Montreal, Quebec H3H 1M1
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

Guy

www.clinique-arya.com

از این پس مهمانی ها و مراسم خود را به ما بسپارید!
خوشمزهتریناغذیهایرانیوکانادایی
• با هر بودجه • برای هر مناسبت

یکبارامتحانکنیدمشتریخواهیدشد.

Tel.: 514-963-5179

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

ادای احترام به بی بیکینگ ،سلطان بلوز

تـــــونیکلمن«،درامر»
بی بی کینگ ،گیتاریست
مشهور و سلطان بلوز ،در
مراسم تشییع جسد بی
بی کینگدر ممفیس،در
ایالت تنسی آمریکا یکی از
گیتارهای او به نام لوسیل
را در دست گرفت.
مراسم بزرگداشت بی بی
کینــگ در خیابان بیل
در ممفیس برگزار شد-
خیابانی که با موســیقی
بلوز آمریکا پیوند خورده است.
بی کینگ شهرت یافت.
بی بی کینگ فعالیت هنری خود بی بی روز  ۱۴مه در آسایشگاهی
را در همین خیابان و با نام هنری در الس وگاس درگذشت.
بیل استریت بلوز بوی شروع کرد مقام های آمریکاییدر حال بررسی
و بعدتر با خالصه کردن آن ،به بی ادعاهایی در ارتباط با مسمومیت

او هســتند .دخترانش
مــی گویند کــه الورن
تونی ،مدیر امــور مالی
او ،و مایرون جانســون،
دستیار شخصی اش ،به او
"موادی غیرعادی داده اند
که سبب مرگ زودرس او
شده است".
پزشکی قانونی گفته است
که بی بی کینگ در پی
چند ســکته مرتبط با
بیماری دیابت درگذشته،
با این حال نتایج کالبدشــکافی
ظرف هشت هفته آینده مشخص
خواهد شد.
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مشاور امالک در سراسر مونتریال

مشاور امالک در مونتریال

مسکونی و جتاری

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های مسکن و جتاری
 وام مسکن برای

 ارزیابی رایگان از خانه شما
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره

Cell.: (514) 971-7407

تازه واردین و غیرمهاجران

Cell.: (514) 880-8900

Kazem Partow Tehrani

Registered Real Estate Broker

Jaleh Hafezi: Real Estate Broker

ژاله حافظی
آژانس
مسافرتی

21

GROUPE IMMOBILIER AGATE
4030, boul. de la Côte-Vertu #111
Saint-Laurent QC H4R1V4
Tel.: 514-315-2262
jaleh.hafezi@gmail.com

کاظم پرتو تهرانی

www.agaterealtygroup.com

T.A.M Travel

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

   بیش از  17سال سابقه

در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال
   پرواز به شهرهای تهران،

مشهد ،شیراز و...
   تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...


   تور ویژه در شهرهای مهم ایران
   بیمه های مسافرتی

   کروزها ویژه ،هتل ،اتومبیل و..


با قیمت های رقابت ناپذیر
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


































































 




ﺳﺎ�ﻦ آرا�ﺶ ا�ﻮ

Groupe sutton Sur L’île inc.
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC H3E 1T8
bur: (514) 769-7010
Fax: (514) 769-7030
kpartowtehrani@sutton.com
www.suttonquebec.com

Eve Beauty Salon

UNISEX
ﺑﺮﺍﯼ
ﺧﺎﱎﻫﺎ ﻭ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ

ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻟﯿﻼ ﺑﺎ ﺑﮑﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﻣﺘﺪﻫﺎ ﻭ ﻣﺪﻫﺎﯼ ﺭﻭﺯ
ﺑﺎ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ:

ﮐﺎت ﻣﻮ
رﻧﮓ و ﻣﺶ
ﺑﻨﺪ و ﺑﺮو
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﯿ�ﺎپ ﻋﺮوس
ﺗﺎﺗﻮ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ و آﻗﺎﯾﺎن
ﻓﺮ و ﺻﺎف ﮐﺮدن داﺋﻤ� ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در دﻧﯿﺎ
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺠﻢ ﻣﻮ و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺸ�� و وز ﻣﻮ
ﭘﺎک ﺳﺎزی ﺻﻮرت
وﮐﺲ
ﻣﯿﺰاﻧﭙﻠ�
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ﮐﻼژن 
ﺳﺎزی
ﺟﻮان
و
ﻟﯿﻔﺘﯿﻨﮓ
ﺳﺎزی‑
اﻓﺰاﯾﺶ
/evesalonmtl
ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺎی اﮐﻨﻪ و ﺑﻬﺒﻮد اﺳ�ﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷ� از زﺧﻢ
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﻮﺳﺘ�
درﻣﺎﭘﻦ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﯿ�ﺮوﻧﯿﺪﻟﯿﻨﮓ
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ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻭﻗﺖ ﻗﺒﻠﯽ

5393 Côte St-Luc
H3X 2C3 Montreal, QC

Tel: (514) 481-6765
(514) 291-0175
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انواع ماهی و فرآورده های دریایی
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دوره های آموزش شنا
با قهرمان شنای کشور

خدماتآرایشـی

نداعــزیزی

514-701-1390

جلسه اول ( مشاوره و تست) رایگان

INSTITUT LEA

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

4230 boul St-Jean, Suite 225
D.D.O H9H 3X4 QC

Tel.:(514) 772-5787

Mozhdehاجنام کلیه امور ساختمانی

Mozhd
مژده مژده

مژده مژده

بشتابید
بشتابید

بشتابید
بشتابید

سراجنام انتظار به سر رسید،

آچــار اتو

با هر مدل خودرو می باشد.

خدمات نوسازی و بازسازی

• بازسازی آشپزخانه
• بازسازی حمام
• نصب در و پنجره • کاشیکاری
• برقکاری • لوله کشی
• سقف کاذب • نقاشی
•کابینت آشپزخانه
• انواع سنگ کاری و بسیاری دیگر

در ها گشوده شد Beshetabeed

با کادری ورزیده

T
M
N

Renovations

آمـــاده ارائه خدمات فنی به شما
Saranjaam
entezarha besar reseed…darha goshoodeh shod
مدیریت مجید توسلیان
با

khadama

LASER SPA

• از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر
Rejuvenation
• جوان کردن پوست و از بین بردن چین و
چروک های صورت و گردن • لیزر برای رگ های
پا و صورت  veinsو از بین بردن جوش ها و کک
مک های قهوه ای صورت acne
• اپیالسیون با وکس • بند و ابرو
• سفت کردن سینه از طریق لیزر Breast lifting
• فیشال  • Treatment Skin Careسوزاندن
چربی های بدن با متدهای پیشرفته لیزری بسیار
موثر،مطمئن
با تخفیف ویژه برای هموطنان عزیز

• آموزش شنا از مبتدی تا پیشرفته ویژه بانوان و کودکان
• چهار شنای اصلی ،تکنیک های نجات غریقی ،و ...
• آماده سازی و آموزش حرفه ای جهت
شرکت در مسابقات و فعالیت های تیمی
• تحت نظر مربی حرفه ای ( عضو سابق تیم ملی و قهرمان کشوری)

Beshetabe

PAIVAND: Vol. 21  no.1214  June 01, 2015

 25Acharسال پیشینه
 Auto ba kadri varzidehبا بیش از
____________
amaadehye eraaeyeh
در خدمت جامعه
fanni
khodro
ACHAR
AUTO mibashad
مونتریال
 beh shoma ba har modelایرانیان
6 Ronald Drive Montreal West, QC H4X 1M8

)

(514) 508-5008
Tel.:
Tel.:514-835-6243 Address:Telefon:
514.508.5008
No. 6 Ronald
Drive Montreal-West
tmnrenovations@gmail.com

ه
دف ما
خ
شنودی
ش
ماست!
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شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

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

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

هدیه  1000دالری برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

Fax.:514-685-3168

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
و
ا
ی
ه ی
م
سافران

info@loadextransport.com

Real Estate Broker
Ramier Realty

نادرخاکسار

3675 DES SOURCES، SUITE 109
D.D.O., QC H9B 2T6

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

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

اوکازیون عـالی
برای زندگی و یا
سرمایهگذاری

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

2004 construction
ile des soeurs
$279000

برتری
ن
و
م
ر
غ
و
ب ترین
سنگ ه
ا
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت ،کوارتز
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

سالن آرایش VIVA

خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

_______________________________

با مدیریت بهاره

در خدمت هموطنان عزیز در
downtown Montreal

_______________________________



کلیهخدماتآرایشی
برای آقایان و بانوان
| کوپ و کوتاه کردن مو |
| براشینگ و میزانپیلی |
رنگ | مش | فر | هایالیت
کراتینه مو | اصالح و ابرو
اپیالسیون |

انواع خدمات ناخن شامل مانیکور|
پدیکور| کاشت | ترمیم | shellac

طراحی بدن با حنا
| اکستنشن مژه |
| پاکسازی صورت |

 %10ختفیف دانشجویی
ساعات کار :هر روز هفته 20-11
با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364
www.vivasalon.ca
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فوتبـال...

این شــماره به بررسی هفته
پایانی لیگ برتر -جام خلیج
فارس ،جام باشگاه های آسیا و
اتفاقات رخ داده در انتهای بازی
تر ا کتو ر سا ز ی
و نفــت در
تبریز خواهیم
پرداخت.
هفتــه  30لیگ
برتر حساســیت
زیادی هم در باال
و هــم در پاییــن
جدول داشــت3 .
تیم تراکتور ،نفت و
سپاهان در کورس
قهرمانی بودند و 4
تیم پیکان ،ملوان،
استقاللخوزستان
و راه آهــن برای
فرار از سقوط می
جنگیدند.
همچنین دو تیم
فوالد و ذوب آهن
هم بر ســر کسب
سهمیه آسیا نبرد
می کردند.
ملــوان در انزلی با
یک گل از سد نفت
مســجد سلیمان
از پیش ســقوط
کرده گذشت و در
جایگاه ســیزدهم
قرار گرفت .راه آهن
هم در خانه با یک گل ،گسترش
فــوالد تبریز را بدرقه کــرد و در
جایگاه دوازدهم ایستاد.
با این نتایج ،ملــوان و راه آهن در
لیگ برتر باقی ماندند .اســتقالل
خوزستان و پیکان تهران در اهواز
به مصاف هم رفتند که این بازی
برنده نداشت و با نتیجه یک بر یک
به پایان رسید .با این نتیجه پیکان
سقوط کرد و استقالل خوزستان
برای مانــدن باید به مصاف مس
کرمانی برود کــه از لیگ یک به
عنوان تیم ســوم باال آمده است.
برنده ایــن دیــدار در لیگ برتر
پانزدهم حضور خواهدداشت.
پدیده در مشــهد به مصاف ذوب
آهن رفت که این بازی به تساوی
صفر بر صفر رســید .ذوب آهن با
این تساوی در رده چهارم جدول
ایســتاد و سهمیه آسیایی خود را
مسجل کرد.
یحیی گل محمدی باالخره جواب
اعتمــاد مدیران ذوب آهن را پس
داد و این تیم را از قعر جدول باال
کشید .فوالد خوزستان در قم به
مصاف صبای این شهر رفت و  2بر
صفر پیروز شد ولی بخاطر تفاضل
گل کمتر نسبت به ذوب آهن در
رده پنجم جدول جای گرفت.
استقالل تهران و پرسپولیس هم
در شــهرآورد پایتخت بــه دیدار
هــم رفتند که این دیــدار با تک
گل پرســپولیس به پایان رسید.
داور این دیدار تــورج حق وردی آری ،دستی در کار بود...
بود که تحت فشــار جو حاکم بر و اما اتفاق مهم این بازی پس از به
رســانه ها طی یک هفته قبل از ثمر رسیدن گل دوم تیم نفت به
بازی ،به ضرر اســتقالل سوت زد .وقوع پیوست.
وی و کمک هایش با اعالم اشتباه در فاصله  8دقیقه مانده به پایان
یک آفساید منجر به گل و اعالم بازی در تبریز ،ســپاهان اصفهان
نکردن یک ضربه پنالتی به سود بازی خود را با همان دو گل ابتدای

بازی به پایان رساند .اما
در این لحظه در ورزشگاه
یــادگار امــام ،همه ی
خطوط تلفنی و اینترنتی
قطع شــدند و شایعه ای
به راه افتــاد که بازی در
اصفهــان  2بر  2شــده.
تیم تبریزی هم به خیال
تساوی در اصفهان ،خود
را حتی با تســاوی در برابر نفت،
قهرمان می پنداشــت و به بازی
تدافعی دســت زد و تیم نفت هم
هرچه زد به در بسته خورد.
پــس از پایــان بــازی ،بازیکنان
تراکتورسازی به شادی پرداختند
به خیال قهرمانــی در لیگ ،دور
افتخار می زدنــد ،غافل از اینکه
قهرمان اصلی سپاهان است.
آری ،دستی در کار بود تا دو تیم
تراکتور و نفت را فریب دهند .اگر
اطالعات دقیق به دو تیم در تبریز
می دادند ،چه بســا تراکتور برای
پیروزی به جلو می کشید و به گل
می رســید و یا در این حین تیم
نفت از ضد حمله استفاده می کرد
و بازی را می برد...
چهره تونی الیویرا ،مربی تراکتور
قبل و بعــد از فهمیدن این بازی
کثیف که در ورزشگاه به راه افتاده
بود ،خود گویای همه چیز است.
حال او به عنوان یک خارجی ،چه
چیزی از فرهنگ مــا برای مردم
کشورش تعریف خواهد کرد.
به قول منصوریان ،این پلیدترین
راه ممکن برای رسیدن به قهرمانی
بود .در این بین ،رســانه ها ،تیم
حاکم بر فدراسیون (تاج -ساکت-
اســامیان) که هر سه اصفهانی
هستند را عامل این دسیسه می
دانند .اینکه چه کسی مقصر است،
بر همگان پوشــیده است ولی با
یک دو دو تا چهارتای ســاده می
توان به جواب رسید .سپاهانی که
تــا هفته  24حتــی امیدی برای
کسب سهمیه آسیایی نداشت ،به
ناگه و با سوتهای اشتباه داوران ،به
 6برد پیاپی دست یافت.
البتــه الزم به ذکر اســت که اگر
آندرانیک تیموریان اخراج نمیشد،
هیچکدام از این مسایل پیش نمی
آمد و تراکتور به راحتی و با گلهای
فراوان نفت را در هم می کوبید .در
این بین گناه آندو که بچگانه و غیر
حرفه ای کارت زرد دوم را دریافت
کرد در هیاهــوی بعد از بازی گم
شد .او که اکنون کاپیتان تیم ملی
اســت و ســالیانه  3تا  4میلیارد
تومان قرار داد می بندد ،نباید به
راحتی عصبانی شده و با بازیکنان
حریف درگیر شود .گناه آندو کمتر
از طراحان این دسیســه نیست.
بیچاره مردم تبریز که بازیچه این
بازیهای کثیف قرار گرفتند.
شرح عکس ها؛

 -1علیرضا منصوریان مربی نفت تهران
 -2یحیی گل محمــدی مربی ذوب آهن
اصفهان
 -3حسین فرکی مربی سپاهان اصفهان
 -4تونی الیویرا مربی تراکتور سازی تبریز
(پالن )1
 -5تونی الیویرا مربی تراکتور سازی تبریز
(پالن )2

برجن مرغـوب پری

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

معمولی

دودی

سیال

سنتی

www.akhavanfood.com

س
و
پ
اسپ ر

ش
ی
ا
ل
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ل
ی

همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

استقالل ،عم ً
ال روز دشواری را برای
تیم آبی پوش رقم زدند .دلیل این
امر هم فشار زیادی بود که رسانه
های تحت رهبــری علی جوادی
(سردبیر روزنامه
خبر ورزشــی) و
عادل فردوســی
پور (تهیه کننده و
مجری برنامه نود)
بر روی تیم داوری
آوردند.
آنهــا در طی یک
هفته گذشته مدام
از سوتهایی حرف
زدند که توســط
حق وردی به نفع
استقالل به صدا
درآمده بودند (که
البته هیچگاه در
طول لیگ چنین
مــواردی دیــده
نشد) .آنها با این
کار داور و کمک
هایش را وادار به
ضدیت با استقالل
کردند.
و اما جنگ صدر
جدول در اصفهان
و تبریــز برقــرار
بود .ســپاهان در
شــهر خــود به
مصاف ســایپای
کــرج و همزمان
تراکتورســازی در تبریز به مصاف
نفت تهران رفت .سپاهان تنها در
حالتی به قهرمانی می رســید که
دو تیم دیگر در تبریز به تســاوی
برسند و این تیم در اصفهان از سد
سایپا عبور کند که همین اتفاق هم
افتاد و حسین فرکی طی  2سال
پیاپی و با  2تیم متفاوت قهرمان
لیگ شد.
اما چگونه!
سپاهان با دو گل در همان ابتدای
بازی نشان داد که کار سختی برای
پیروزی بر سایپا ندارد .اما در تبریز
غوغایی برپا بود.
دو تیم در حالتــی به مصاف هم
رفتند که حدود  75هزار تماشاگر
مشــتاق تبریــزی بــرای دیدن
قهرمانی تیم شهرشان به استادیوم
یادگار امام تبریــز رفته بودند .در
همان دقایق ابتدایی ،نفت توانست
به گل دســت یابد ولی در ادامه،
تراکتور بازی را در دست گرفت و
توانست  3گل به ثمر برساند .بازی
رونــد عادی را طی می کرد که به
ناگــه آندرانیک تیموریان هافبک
تیم تبریــزی در دقیقه  76بازی،
کارت زرد دوم خــود را از علیرضا
فغانی دریافت کرد و اخراج شد.
علیرضا منصوریان مربی خوش فکر
نفت با دو تعویض هجومی ،نبض
بازی را در دست گرفت و این تیم
توانســت با زدن  2گل بازی را به
تساویبکشاند.

www.paivand.ca
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>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
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«««« سالمت »»»»

فریبرزرجبیان:مونتریال

سپ بالتر
رئیس فیفا ماند
ســپ بالتر پس از آنکه علی بن
حسین ،شاهزاده اردنی ،از نامزدی
ریاست فدراســیون بینالمللی
فوتبال کنار کشید برای پنجمین
بار ریاست فیفا را بر عهده گرفت.
این رایگیــری در ابتدا نتیجه
قاطعی نداشت .سپ بالتر در این
انتخابــات  ۱۳۳رای آورد و تنها
رقیبش ،علی بن حسین هم ۷۳
رای.
آقای بالتــر برای برنده شــدن
در دور اول بــه هفت رای دیگر
(مجموع  ۱۴۰رای) نیاز داشت.
به این ترتیب هیچ یک از آنها در
دور اول دارای دو ســوم آرا نبود
اما علی بن حسین با کنارهگیری
خود مانع از آن شد که رایگیری
به مرحله دوم برسد.
با این وجود آقای بالتر از پیروزی
خود ابراز افتخــار کرد و از تمام
کســانی که بــه او رای دادند و
همچنین از شــاهزاده علی بن
حسین ،رقیبش ،تشکر کرد.
آقای بالتر گفت" :من بی نقص
نیســتم ،هیچ کــس بی نقص
نیســت .اما من مطمئنم که با
همــکاری هم بــه وظیفه خود
درست عمل خواهیم کرد".
او در صحبتهایــش اشــارهای
داشت به آنکه این دوره از ریاست
او ممکن اســت آخرین دورهاش
باشد.
او در این باره گفت:
"در پایان این دوره ،با موقعیتی
مســتحکم ،فیفا را ترک
میکنم".
رایگیری بــرای انتخاب
رییس فیفــا ،روز جمعه
 29می در شــهر زوریخ
سوئیس و به شدت تحت
الشعاع رسوایی مربوط به
اتهامات فســاد در میان
مقامات این فدراســیون

سویا جام
قهرمانی اروپا را
برای چهارمین بار
باالی سر برد!
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facebook.com/fariborz.rajabian
f1970f@yahoo.com
twitter: @freddyra
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بهانـه ایکه
بـــرای

دنبال نکردن
آرزوهایتان

انجام شد.
دو روز پیش ،چهارشنبه  ۲۷مه
پس از اعالم جرم دادگســتری
آمریکا ۷ ،تن از مقامات ارشد فیفا
در سوئیس بازداشت شدند.
بازداشت ها موجی از انتقادات را
علیه سپ بالتر به همراه داشت و
بسیاری از جمله میشل پالتینی،

سپ بالتر گفت که این دوره ای سخت
برای سازمــــان اوست!

ســویا با پیروزی سه بر دو مقابل
دنیپــرو از اوکرایــن در فینــال
رقابتهای لیگ اروپا در ورشو برای
چهارمین بار قهرمان این رقابتها
شد.
دنیپــرو اوکراین با گل زود هنگام
نیکوال کالینچ با ضربه سر یک بر
صفر از حریف خود ســویا پیش
افتاد .اما تیم اسپانیایی با دو گل
گرژگورژ کرچوویاک و کارلوس باکا
در کمتر ســه دقیقه دو بر یک از
حریف خود پیش افتاد.
پیش از پایان نیمه اولدنیپرو روی
ضربه کاشته روتن نتیجه را ۲-۲
کرد ،ولی در نیمــه دوم بار دیگر
کارلوس بــاکا مهاجم کلمبیایی
برای ســویا گلزنی کرد و ســویا
موفق شد با قهرمانی در لیگ اروپا

رئیس یوفا خواستار کنارهگیری او
از مقامش شدند.
قرار اســت مقامهــای فیفا که
در ســوئیس دســتگیر شدهاند
به آمریکا فرســتاده شوند .وزیر
دادگستری آمریکا گفته است که
این مقامهــای فیفا فوتبال را در
سطح جهان به فساد کشاندهاند.
اما ســپ بالتــر پیش از
انجام رایگیری گفت که
افراد خاصی مرتکب این
تخلفات مالی شدهاند و او
تمام تــاش خود را برای
بازگردانــدن آبروی فیفا
انجام خواهد داد.
•

به رقابتهای فصــل آینده لیگ
قهرمانان اروپا صعود کند.
ســویا تنها تیم از زمان تغییر نام
رقابتهــای لیگ اروپا در ســال
 ۲۰۰۹اســت که دو سال متوالی
موفق به قهرمانی در این رقابتها
میشــود ،این تیم دو بار دیگر در
سالهای  ۲۰۰۶و  ۲۰۰۷قهرمان
این مسابقات شده بود.
دنیپرو اکراین که بسیاری شانس
کمــی را برای پیــروزی این تیم
در این بازی تصور میکردند ولی
این تیم با ارائــه بازی نزدیک کار
را برای ســویا ســخت کرد و در
نهایت نماینده اسپانیا موفق شد
برای چهارمین بار در لیگ اروپا به
قهرمانیبرسد.

مردمــان :همه مــا بهانه هایی
داریم که ســد راه ما برای دنبال
کــردن بزرگتریــن آرزوهایمان
میشوند .بهانه ها فقط توجیهی
برای آن دســته از اعتقاداتمان
هستند که محدودمان میکنند.
برای اینکه جلو باور کردن بهانه
هایمان را بگیریم و بتوانیم آمال
و آرزوهایمان را دنبال کنیم ،باید
ریشه این اعتقادات را پیدا کرده
و آنها را به باورهایی تبدیل کنیم
که مــا را روز به روز به خودمان
مطمئن تر میکنند.
منظورمــان ایــن نیســت که
غیرواقعی فکر کنید .منظورمان
این است که تالشمان را بیشتر
کنیم تــا بتوانیــم از مهارت ها
و توانایــی هایمان بــرای انجام
کارهایی در زندگیمان که دوست
داریم استفاده کنیم.
بهانه ها معمو ً
ال دو دسته هستند:

بهانه های "کافــی نبودن ها" و
بهانه های "خیلــی زیاد ها" در
زیر به بعضی از متداولترین بهانه
هایی که افراد برای دنبال نکردن
آرزوهایشان برای خود می آورند
و راههایی برای غلبه بر آنها اشاره
میکنی :م
رویکرد «کافی نبودنها»
•

 .۱وقت کافی ندارم.

این یکــی از متداولترین بهانه
های افراد برای دســت کشیدن
از آرزوهایشان اســت .اما وقتی
بنشــنید و حساب کنید که ۲۴
ساعت شــبانه روزتان را صرف
چــه کارهایی می کنید ،متوجه
خواهید شــد که این بهانه اص ً
ال
جایز نیست.
از این گذشته ،چه چیزی مهمتر
است :وقت تلف کردندر اینترنت
یا  ۳۰دقیقه وقت گذاشتن برای
اینکه یک قدم به سمت آرزویتان
گام بردارید؟
اگر به وقت بیشتری نیاز دارید،
به کارهایی فکر کنید که میتوانید
برای دنبال کردن آرزویتان موقتاً
کنار بگذارید.
•
 .۲پول کافی ندارم.

خیلی ها بدون اینکه بنشینند و
ببینند این پول کافی واقعاً چقدر
است ،زود نتیجه گیری می کنند.
حتی اگر ایــن عدد االن برایتان
غیرقابل دســترس باشد ،باز هم
دلیل برای کنار گذاشتن هدفتان
نیست .وقتی آن عدد دقیق را در

می آورید!

کننــد .ارتباطات هم همینطور،
هر چه زودتر شروع کنید ،شبکه
ارتباطاتتان زودتر رشد می کند.

ذهن داشته باشید ،در وضعیت
بهتری هستید چون می توانید
از راههای مختلف مثل پس انداز
کردن ،درخواست ترفیع کاری،
کار کردن بیشــتر و … آن را به رویکرد «خیلی زیادها»
دست آورید.
•
•
 .۳مهارت کافی ندارم.

وقتــی این بهانه را مــی آوریم،
یادمــان میرود که تــا امروز در
زندگیمــان چه مهــارت هایی
کسب کرده ایم .راه رفتن ،حرف
زدن ،آشپزی کردن ،تایپ کردن،
… همه اینهــا کارهایی بوده که
روزی بلد نبودیم و برای آموختن
آنها زمان گذاشته ایم .چه چیزی
جلو شما را برای یادگیری دوباره
میگیرد؟
•
 .۴حمایت کافی ندارم.

 .۸خیلی ریسک دارد.

شاید درست باشد اما این دلیل
نمی شود که دست از آن بکشید.
ببینید دقیقاً چه چیزی درمورد
آرزویتان ریســک دارد (ممکن
است پول زیادی از دست بدهید؟
ممکن اســت کارتان را از دست
بدهید؟
از ایــن می ترســید کــه بقیه
قضاوتتان کننــد؟) ،بعد بدترین
اتفاقی که ممکن است بیفتد را
تصویر کنید .بــرای آماده کردن
خودتان یا کم کردن ریسک های
کار چه می توانید بکنید؟
•

اینکه برای رســیدن به هدفتان
کســی حمایتتان نکند خیلی
ســخت اســت اما دلیل کنار  .۹خیلی زود است.
گذاشــتن آن نیســت .اگر بین مثل بقیه بهانه هایی که در این
دوستان یا خانواده کسی از شما لیست هستند ،خیلی مهم است
پشــتیبانی نمیکند ،به آدمها و کــه آن را با جزئیات بیشــتری
مکانهایی فکر کنید که بتواند این بررســی کنید .معموالً چیزی
حمایت را از شما به عمل آورد .پشــت این «خیلــی زود» قرار
دارد ترس است ،ترس از احمق
•
 .۵هوش کافی ندارم.
جلوه کردن و ترس از شکســت.
تا وقتی که به خودتان میگویید همانطور که رید هافمن (Reid
که برای انجــام کاری به اندازه  )Hoffmanبنیانگذار LinkedIn
کافی باهوش نیستید ،هیچوقت می گوید «اگر از نســخه اولیه
نخواهید بود .اگر سعی دارید به محصول خودتان خجالت نمی
توانایی هایتان اعتماد کنید ،وقت کشــید ،یعنی خیلی دیر شروع
بگذارید و لیستی از همه کارهایی کرده اید ».اولین تالش ها برای
که توانســته اید با موفقیت به عملی کردن آرزوهایمان بخشی
پایان برسانید ،همه کارهایی که از روند کار است.
بیش از انتظار دیگران بوده است •
و تواناییتان را اثبات کرده ،تهیه  .۱۰خیلی دیر است.
کنید .به خودتــان اجازه دهید انــواع دیگر این نــوع بهانه این
کسی باشید که بتواند به آرزویش اســت که «بــرای اینکار خیلی
پیر شــده ام» یا «اینکار خیلی
برسد.
طول می کشد» .بااینکه همه ما
•
 .۶جتربه کافی ندارم
وقت محدودی را زنده هســتیم
و
تا بتوانیم کارهایی که دوســت
 .۷ارتباطات کافی ندارم.
داریم را انجــام دهیم ،این وقت
به جای اینکه ایــن بهانه ها را باالخره میگذرد ،چه آرزوهایتان
جمله تمــام کننده ببینید ،این رادنبال کنید چه نکنید .پس چرا
سوال را به آنها اضافه کنید:
بیشترین استفاده را از این وقت
چه کاری برای آن از دســتتان محدود نبرید؟
برمی آید؟
•
همانطور که هیچ کس با مهارت  .۱۱خیلی کم اهمیت است.
هایی که امروزدارد بهدنیا نیامده نه! این آرزوی شما است و دقیقاً
اســت ،هیچکس هم با تجربه و چیزی اســت که خیلی اهمیت
ارتباطات کافی پا بهدنیا نگذاشته دارد .اگــر آدم های بیشــتری
اســت .تجربه به مرور ایجاد می
{>> ادامه در صفحه}29 :
شــود و همه یک روز شروع می
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ذكر يكتا شيوه رسيدن به آرامش است و آرامش مطالبه عموميبشر است،
بشر در همه نقاط دنيا خواهان آرامش است و براي رسيدن به آرامش راهها و
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انحصاري اين مطالبه در
ش��يوههاي گوناگوني را آزموده و ميآزمايد اما پاسخ
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مناقب ماست كه ذكر خدا باشد.
اگر چه خود ما نسبت به بهرهبرداري كامل از اين پاسخ محروميم ،ناتوانيم
و نتوانس��تيم از اي��ن ذخيره ،خوب بهرهب��رداري كنيم اما پاس��خ انحصارا ياد
خداست.
براي بهره ب��رداري از اين ذخيره بايد مهارت بهرهبرداري را بياموزيم ،براي
آموختن اين مهارت بود كه نخست از علل ناآرامي و اضطراب ياد كرديم.
ناآرامي و اضطراب معلول چه علتي است؟ دو تصور بود ،تصور از دست دادن
وضعيت مطلوب و يا تصور به دس��ت نياوردن وضعيت مطلوب ،حال پرس��ش
______________________
اينجاست كه چگونه ميتوان به آرامش رسيد؟ راهي كه بين بشر متداول بوده
ایســنا :نتایج تحقیقات
«بكوشارشد
کارشناس
سینتیا
ســاسميگويند
سلبي است،
بسیارش��ده راهي
ش��ايع
دنيا رايج
در همه
و امروز
گاهی وکار
«مود»
باالبردن
جدیــد دانشــمندان
ســامت عمومی
تغذیه و
تصور مطلوب.
علومذهن از
يعني تخليه
كني»
خارج
ســختیازبهذهنت
مطلوب را
اما در
آید،
نظر می
دانشگاه ریدینگ انگلیس
پس به
آراميبه بار
تصور نرسيدن به مطلوب يا از دست دادن
آوردس
مي و ل
آنجلس
نیویورک
است.آناونادر
انتخاب
با
حتی
که
باشید
جریان
حاکــی از آن اســت که
اين مطلوب فكر نكن .به شأني كه خواسته توست ،به مقاميكه خواهش
توستحوزه
هایش در
مود خالي کار میکند و کتاب
روی
هم م
خود كردن ذهن از مطلوب راهي متداول است
گيري،
توانیدآرام
فكرینكن تا
غذااينها
به
جویدن آدامس میتواند
فهرست
تغذیه و
جزءذهن از
بارهاوقتي
سالمتاست،
فكر از ذهن
بگذارید.تيام هم راه سلبي خالي كردن
مديتيشن يا
وتاثیر
ذهن را از افکار ناخواسته
شهــای نیویورکتایمز
پرفرو
رود.
غذاییاز بين مي
ناآراميهم
دغدغه خالي
فكر
شدماده
شــش
مثالو به این
منحرف کند.
اند.ذهن از
كردن
رساند .خالي
اما راه سلبي انسان را به آرامش
مطلوباو در
فكرهای
توجهنمي قرار
توصیه
گرفته
اند
ه
شد
معرفی
زیر
در
که
انسان را آرام نميكند چرا كه خواسته در ساحت دل پديد ميآيد .معروف است
زمانهای زیــادی پیش
باالبردن
توضیح هافینگتنپست را برای
مــورد،
گويندهر
کنیــد .در
هيچ كس نميگويد ذهنم يا عقلم ميخواهد
خواهد»
«دلم مي
ك��ه مي
خاصی
میآید که آهنگ یا فکر
شرکتکنندگاندر این پژوهش
بخوانید.
مود از
شود،
تغذیهخالي مي
طریقمطلوب
ذهن از فكر
شيوه TM
فعل «قلب» است،
پژوهشــگراندربر چه
خواهشکه
دادهام
در ذهن انسان تکرار میشود و به چند آهنگ گــوش کردند؛
نينديشيم ،اما آيا فكر نكردن به مطلوب خواهش
مــوادمطلوب
ش��ود تا به
تالش
غذایی را به
مياین
مبنایی
00
00ـــــــ
خالصی از آن بهسختی صورت ســپس از آنها خواسته شد تا
را از دل بيرون ميكند؟ اين س��ؤالي اس��ت كه مبدعان  TMبايد پاسخگوي
مود
باالبــردن
عوامل
عنــوان
آن باش��ند .بايد پرسيد مگر با مهارتي كه شما در خالي كردن ذهن از انديشه
میگیرد؛ امــا اکنون محققان به این آهنگها گوش نکنند و
معرفی
مطل��وبکرده
اند.ميكني��د خواهش از دل هم رخت بر ميبن��دد؟ به فرض كه
تعليم
دریافتهاند که جویدن آدامس با هــر بار یادآوری ،یک کلید را
توفيق خالي كردن ذهن از انديشه مطلوب حاصل شود و فرد بتواند به شغل و
•
میتواند راهحل ســادهای برای فشار دهند .افرادی که آدامس
خواسته فكر نكند ،آيا فكر نكردن به اين امور و هر خواسته
مالي كه مي
شأن و
پروبیوتیک
غـذاهای
ترســو
باکتــری روده موشهای
این معضل باشد.
میجویدنــد ،بســیار کمتر از
و خواهش ديگري س��بب ميشود دل ديگر خواهش اين امور را نداشته باشد؟
میزان
و
نوع
باکتــری موجود در حالت ترس و اضطراب پیدا کردند.
پاسخ من منفي است.
بر اساس این یافتهها ،جویدن ســایرین این کلیدها را فشار
تس��كينروی
شما کامال
گوارشی
دستگاه
مهاجم و
حلش
مقابــل ،مو
هــایاين رو
نيست از
اس��ت امادردرمان و راه
س��رپوش و
نوعي
اين
آدامس میتواند همچنین برای میدادند.
انديشه را
دوبارهازهمان
غليان ميكند
گذارد .وجود آدم
گاهمویبيگاه در
خواهش
دانشــمندان
تاثیر
مود
واردروده
باکتری
دریافت
ناآرامو بعد
جلوگیــری از عــود خاطرات به گفته محققــان ،دخالت در
ذهن ميكند ،انسان ساعتها نشسته به خلصه ذهني رسيده و توانسته
راه
یک
که
اند
ه
گفت
وضوح
به
حتی
خواهش پیدا
آرامش
حالت
آرام،
های
ش
مو
آزاردهنده در مغز مورداستفاده سخنرانی درونی از طریق یک
را از ذه��ن بيرون كند اما دوباره دل غلي��ان ميكند و آن فكر بازميگردد .لذا
دستگاه
بین
ارتباطی
گوارش و مغز کردند .مطمئن باشید باکتریهای
 TMپيوسته بايد تكرار شود.
قرار بگیرد.
نسخه پیچیدهتر از روش جویدن
دارد.
وجود
بش��رحس
مود و
رودهها،شــما
رویروي
همپيش
خطري را
 TMاز طريق فكر نكردن به مطلوب
ش��يوه
مؤلف
بیمان»
«فیــل
به گفته
آدامــس ممکن اســت بهطور
رشد و ترقي او
نكند راه
خود فكر
بشر به
دروجود مي
به
دانشــگاه
وقتي در
آورد،کــه
تحقیقــی
گذارند.
تاثیر می
خواستههايشما
ارشــد این پژوهش ،اکثر مردم گستردهای کاربرد داشته باشد،
مسدود ميشود ،حركت از او گرفته ميشود ،بشر بايد پيوسته حركت كند تا به
شــده،
انجام
انتاریو
مســتر
ک
م
پروبیوتیک
غذاهــای
جملــه
از
ممکن است این حالت را برای اما به تحقیقات بیشــتر برای
رشد و تعالي برسد و حركت او در گرو انديشيدن به خواستهها و خواهشهاي
رودهدرموش
رویيا مود
توانند
کــه می
تخمیری
درست
صنعت،
تكنولوژي و
کــهاز علم و
هایــی شده
جهان حاصل
باکتــریآنچه
اوست .هر
دورههای کوتاهمدت و شــاید مشاهده ســودمند بودن آن در
انديشيده كه
هاست .بشر
هایيا منفي
مثبت
غلط،
محصول مختلف
شــخصیتی
ویژگی
توان به
بگذارنــد می
خواستهخوبی
انديشيدن به تاثیر
چنددقیقــهای تجربــه کنند ،مقابله با عالئم وسواس اجباری و
پيوسته
انديشههاي
برسد ،محصول
هايش
خواسته
داشتندميتواند
چگونه
باکتری
یعنی
جابجابهشد،
()kefir
پياپي وکفیر
(،)kimchi
کیمچی
برخــی نیز ممکن اســت این اختالالت مشابه نیاز است.
در زمان باعث پيدايش علوم و تكنولوژي و صنايع شده است.
www.printablesudoku99.com
محسوب
ترسو
که
هایی
روده
ش
مو
صفحهاشاره
()Sauerkraut
ساورکرات
و
افکار مزاحــم را برای چندین نتایــج این پژوهــش در مجله
ادامه در همين

13

آدامس بجوید تا افکار
مزاحم به مغزتان خطور نکند!

13

ذكر يكتا شيوه رسيدن به آرامش است و آرامش مطالبه عموميبشر است،
بشر در همه نقاط دنيا خواهان آرامش است و براي رسيدن به آرامش راهها و
27
PAIVAND:
no.1214  June 01, 2015
مطالبه در
Vol.انحصاري اين
21پاسخ
اما
آزمايد
ش��يوههاي گوناگوني را آزموده و مي
مناقب ماست كه ذكر خدا باشد.
اگر چه خود ما نسبت به بهرهبرداري كامل از اين پاسخ محروميم ،ناتوانيم
و نتوانس��تيم از اي��ن ذخيره ،خوب بهرهب��رداري كنيم اما پاس��خ انحصارا ياد
خداست.
براي بهره ب��رداري از اين ذخيره بايد مهارت بهرهبرداري را بياموزيم ،براي
آموختن اين مهارت بود كه نخست از علل ناآرامي و اضطراب ياد كرديم.
ناآرامي و اضطراب معلول چه علتي است؟ دو تصور بود ،تصور از دست دادن
وضعيت مطلوب و يا تصور به دس��ت نياوردن وضعيت مطلوب ،حال پرس��ش
اينجاست كه چگونه ميتوان به آرامش رسيد؟ راهي كه بين بشر متداول بوده
و امروز در همه دنيا رايج و ش��ايع ش��ده راهي سلبي است ،ميگويند «بكوش
مطلوب را از ذهنت خارج كني» يعني تخليه ذهن از تصور مطلوب.
تصور نرسيدن به مطلوب يا از دست دادن آن نا آراميبه بار ميآورد پس به
اين مطلوب فكر نكن .به شأني كه خواسته توست ،به مقاميكه خواهش توست
به اينها فكر نكن تا آرامگيري ،خالي كردن ذهن از مطلوب راهي متداول است
و مديتيشن يا تيام هم راه سلبي خالي كردن فكر از ذهن است ،وقتي ذهن از
فكر و دغدغه خالي شد ناآراميهم از بين ميرود.
اما راه سلبي انسان را به آرامش نميرساند .خالي كردن ذهن از فكر مطلوب
انسان را آرام نميكند چرا كه خواسته در ساحت دل پديد ميآيد .معروف است
ك��ه ميگويند «دلم ميخواهد» هيچ كس نميگويد ذهنم يا عقلم ميخواهد
خواهش فعل «قلب» است ،در شيوه  TMذهن از فكر مطلوب خالي ميشود،
تالش ميش��ود تا به مطلوب نينديشيم ،اما آيا فكر نكردن به مطلوب خواهش
را از دل بيرون ميكند؟ اين س��ؤالي اس��ت كه مبدعان  TMبايد پاسخگوي
آن باش��ند .بايد پرسيد مگر با مهارتي كه شما در خالي كردن ذهن از انديشه
مطل��وب تعليم ميكني��د خواهش از دل هم رخت بر ميبن��دد؟ به فرض كه
توفيق خالي كردن ذهن از انديشه مطلوب حاصل شود و فرد بتواند به شغل و
شأن و مالي كه ميخواسته فكر نكند ،آيا فكر نكردن به اين امور و هر خواسته
و خواهش ديگري س��بب ميشود دل ديگر خواهش اين امور را نداشته باشد؟
پاسخ من منفي است.
اين نوعي س��رپوش و تس��كين اس��ت اما درمان و راه حل نيست از اين رو
خواهش گاه و بيگاه در وجود آدم غليان ميكند و دوباره همان انديشه را وارد
خواهش
رسيده و
خلصه ذهني
ساعتها
ميكند،
در ذهن
توســط
انسانکه
تحقیقی
جریــان
توانسته شادی
احســاس
آرامش و
نشسته بهانرژی،
را از ذه��ن بيرون كند اما دوباره دل غلي��ان ميكند و آن فكر بازميگردد .لذا
بریتانیا
بهداشت
ژورنال
انجام این افراد تاثیر داشــته است .این
شود.
روان تكرار
پيوسته بايد
TM
بزرگسال به
شد ،حدود
مصرف
فقطرادر
مطلوبنهها،تنها
نكردن بهتاثیــر
بش��ر
روزروي
پيش
خطري
ســیصد طريق فكر
ش��يوه  TMاز
دراو
ترقي
رشد و
هايوخود فكر نكند
وقتي بشر
آورد،
وجود مي
برنامه
هفته
مدتبهســه
حتی
ســبزیجات،راهبلکه
غذاییبههرخواستهمیوه
کردهبه
پیداكند تا
حركت
بشرازبايد
حركت از او
مسدود ميشود،
کردند .آنها
یادداشــت
روز خود را
پيوستهادامه
آن هم
شود،بعد
گرفته ميروز
رشد و تعالي برسد و حركت او در گرو انديشيدن به خواستهها و خواهشهاي
روانی
حالت
و
مود
درباره
همزمان
بود.
اوست .هر آنچه در جهان حاصل شده از علم و تكنولوژي و صنعت ،درست يا
یادداشــت
مدت هم
غلط،این
خود در
میوه و
طریــق
اینکــه از
بــرای
كه
انديشيده
هاست .بشر
خواسته
انديشيدن به
منفي محصول
مثبت يا
پيوسته
پياپي
انديشههاي
چگونه ميتواند به خواستههايش برسد ،محصول
برداشتند.
باالو ببرید،
خود را
سبزیجات مود
در زمان باعث پيدايش علوم و تكنولوژي و صنايع شده است.
بگیریــد که از کدام
محققــان بعــد از بررســی این ابتدا تصمیم
ادامه در همين صفحه

مادهغذاییکهمودراباالمیبرند

نهاد مقام
وظهور
بهداشت معنوی و عضو گروه عرفانهاي نوظهور نهاد مقام
مؤسسه
ی
هشدار داد
اهها در گفتوگو با

وظهورعرفانهاي نوظهور
رناك

Easy Sudoku Puzzles 1

یادداشتها متوجه شدند استفاده
بیشتر از میوه و سبزیجات در روز
به شکل قابل توجهی روی میزان

میشــدند به موشهای شجاعتر کرد.
رســید و بالعکس .نتیجه این بود •
جدول بابا دو
شرحمیوه و سبزیجات
دریافت
یکشجاعتر
که موشهای

روز داشته باشند که این امر به
شدت خسته
گاهی
کنندهدووشرح
جدول با
به یک
است.
کننده
فلج
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و

ن اجابت است

5145

ود را
ويي
ي از
گان
آنكه
و از
االتر

Experimental Psychology
منتشر شده است.

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

5
«ي��ا انيس من ال انيس ل��ه» ،وقتي
همگاناز9
انس پر بودي از پش��ت كردن
ه��م مضط��رب نخواه��ي ش��د ،آنكه
ناآراميم��يآورد نداش��تن ان��س و از
باالتر4
دست دادن آن است و چه انسي

5145

میوه و سبزی برای تغذیه آن روز
خود میخواهید اســتفاده کنید.
{>> ادامه در صفحه بعد}28 :

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

1 4 2
9
فرديناند مدافع منچس��تر -از 7
 -9ن��ام 4
8
افقي:
 -1ميوه خش��ك ش��دهاي است كهشهرهاي استان تهران -قرض ،دين
بهعنوان چاشني اس��تفاده ميشود-10-
خودمان��ي -باس��كول8 -
گرانترينچن��دشهر دنيا 5
2
آرسنيك
مناسب
پرتالش-
كمياب-
پادشاه
-2
 -11جاودانگي -شهري در ايتاليا
دندان
گل
بال-
و
زرنگ
گرديدن-
-3
 -12پستانداري سمدار ،نشخوار
كننده 2
4
8
و
اصل
گوات��ر-
عنص��ر
پرس��تار-
-4
و تهي شاخ -ش��غل -دلير -قشنگ و
آغاز -مكر
ظريف
بيماري جذام
خانهها-
3
1
2
6 -5
 -13پ��ل معروف راهآه��ن مازندران-
 -6رنگي ميان سياه و سفيد -نشاني-
نوعي زردآلو -قطعههاي پش��م شيشه
پدر پدر
كه براي ظرفشويي به كار ميرود
2به بعضي
 4ش��ديد9زنان حامله
 -7ميل
8
7
خوردنيها -بهره گرفتن از آثار و افكار -14ميوه روغن��دار -نمابر -ادا كردن
براي پديد آوردن اثر جديد -كش��ورپيمان
 5در
دش��مني -تي��م فوتبال��ي
2 -15 6
مبارك
 -8دهكده -مركز سوئيس -ديدن آرژانتين
 -9مهرهاي در ش��طرنج -آخرين ماه عمودي:
 8به 2
سال1ميالدي4 -بخشنده 9
كارگرداني
 -1فرز و زرنگ -فيلمي
 -10ضمير وزني -خنك -سود بردن ماي��كل چيمين��و در ژان��ر جنگ��ي
 -11انگ��ور ت��رش-
پ��ردهدري وداستاني
7
9
1
8
شرمي 5
بي 3
 -2خط��اب ب��يادب -هنرپيش��ه

Sudoku

جدول عادي بازي احس��اس ميكني ،چون خود را
جدول ويژه
جدول ويژه
جدول عادي
Puzzle
ان��س مييابي چون ميگويي
غرق در
>>حل در صفحه 35
____________________ ویژه وعادی ____________________
های
 جدول

1

افقي:
كه
است
اي
ش��ده
خش��ك
 -1ميوه
1
1
بهعنوان چاشني اس��تفاده ميشود-
2
2
آرسنيك
مناسب
پرتالش-
كمياب-
پادشاه
-2
3
خدا؟
به
انس
از
3
دندان
گل
بال-
و
زرنگ
گرديدن-
-3
براي
براي
است
اجابت
ذكر
گوييم
مي
ما
4
4
 -4پرس��تار -عنص��ر گوات��ر -اصل و
TM
همين هم آرام ميكند بر خالف TM
5
5
آغاز -مكر
وش
ك��ه ميگويد خواس��ته ات را فراموش
 -5خانهها -بيماري جذام
كن تا آرام شوي.
6
6
 -6رنگي ميان سياه و سفيد -نشاني-
ردن
ام��روز برنامهري��زان از خالي كردن
7
7
پدر پدر
قدم
ذهن تا اجابت خواس��ته بشر يك قدم
 -7ميل ش��ديد زنان حامله به بعضي 8
8
ت در
جل��و آمدهان��د ،البته ارب��اب قدرت در
خوردنيها -بهره گرفتن از آثار و افكار
سلبي
جهان ،TM ،يوگا و ش��يوههاي سلبي
9
9
براي پديد آوردن اثر جديد -كش��ور
وهها
را اش��اعه ميدهن��د و از اين ش��يوهها
10
10
مبارك
رن��د
بهرهب��رداري ك��رده و نميگذارن��د
 -8دهكده -مركز سوئيس -ديدن
11
11
رواج
آرمانهاي بلند انساني مثل عدالت رواج
چرا؟آخرين
ش��طرنج-
دنيا است -9مهرهاي
چون با
تطمئندرالقلوب»
رهاي
ماهياد12خدا پيدا كند .بس��ياري هنوز از آسيبهاي
12
بخشنده
ميالدي-
سال
اش
خواس��ته
در
غرق
را
خود
انس��ان
است
نفي
ارند،
اين شيوههاي رايج ش��ده خبر ندارند،
سودرابردن 13
يابد،وزني-
ضمير
13
خنك-خود
خواس��ته
دي،آرامش -10مي
به
اجابت شده آس��يبهايي همچ��ون خم��ودي،
دري و
ت��رش -پ��رده
انگ��ور
اجابت
سرش��ار از
بيند ،اميدي
ديش��يدن -11مي
14
 14در افسردگي ،بيآرماني و بيانگيزگي.
اينجا
شرميپديد ميآيد؛ مه��ارت ذكر از
ويندخمودبي او
نو
در شيوه يا قانون جذب ميگويند
 -12خانه انسانهاي نخستين -اهل 15
 -12خانه انسانهاي نخستين -اهل 15
انسان
چگونه
ذكر
با
اما
شود،
مي
شروع
خواس��ته
د آن
نمايش��نامههاي خن��دهدار -قس��مت
«هر چه را تصور كنيد ميتوانيد آن
وسيله
مايعات را
يست .هند -من
كردنتمركز» افقي:هند -من و شما -مايعات را به وسيله
بيند؟ اص ً
خودبه مي
شما-خواهش
خود ورا در
كز»
بچه! -رد
شيريني
پروردگارا-
ش��رط
كني��د به
محق��ق
ال -9را
ملوديك-9اپراپروردگارا -شيريني بچه! -رد كردن
ريزند
مي
تنگ
دهان
هاي
ظرف
تعري��فآن در
آن در ظرفهاي دهان تنگ ميريزند
شود
ذاكر
انسان
وقتي
كه
چيست
ذكر
ل
��وع
پايه
نقاش-
ده-
بزرگ
-10
وق��وع
بيش��تر،
تمرك��ز
هرچق��در
نقاش -پايه
فالني-ده-
سر -بزرگ
 -1ثمره درخت بنه يا پس��ته وحشي -3 -فرق -10
رفاقت
ناشايست،
در ش��ك-
ظن و
روت با فكر -13س��الم-
 -13س��الم -ظن و ش��ك -ناشايست،
و
بيند
مي
خواهش��ش
را
خ��ودش
هن،
دنيا-
قل��ه
بلندترين
س��رد-
ب��اد
-11
ثروت
به
گويد
مي
تر،
سريع
خواسته
قل��ه دنيا-
بلندترين
س��رد-
ب��اد
-11
 -4گويشي در كشورمان -خواهر -پرنده
گون
محصول گياه
هش از بيننادرست
نادرست
خواهشش را اجابت شده مي
جنبش
روت
لرزش ،جنبش
كن جوري كه ان��گار در ثروت
يابد؟ لرزش،فك��ر
تنها -روشندل
عربستان-
ساقه واحد پول
نشاسته-
ش��دعهد-
ذاكرآوردن
وقتي بجا
زيرزميني-
ي به دنبال -14ساقه
عهد-
آوردن
بجا
زيرزميني-
احس��اس -12قاعده ،ش��يوه -خاك س��فالگري -2 -مايع-14
Easy
Sudoku
Puzzles
1
انس��ان
ت كه
س��فالگري-
مادري��د-خاك
قاعده ،ش��يوه-
غرق هستيد .ضربالمثلي هست كه
دريچ��ه
 -12رئ��ال
 -5بازيك��ن
حسرت
تاريخنگار
تاريخنگار
جمعباامت
انسانها اجاب��ت ميكن��د .آدميخواهش عزتكافي وميبس-
ههان
آميزامت
جمع
پاسخبس-
اطمينان-كافي و
حلواحلوا ك��ردن دهان
گوي��د
مخالفت
نويسي
ماشين
دانا-
پهنا-
كم
-3
مسئوليت«ياامور
 -15حبلالوريد -مسئوليت امور برنامه
برنامهخود را
عزيز»
الوريد-ميگويد
حبلوقتي
س��تمپذير -15دارد
در
ش��هري
توان-
آت��ش-
ش��عله
-13
وهها
ش��هري در
توان-
آت��ش-
ش��عله
-13
ها
شيوه
اين
در
اما
شود
نمي
شيرين
خداوند متعال -يار
اداري ونقص-
ام��ورعيب و
ش��يرينيها-
صفات 1 4 2
اس��تخداميمذكر -از 9
5-6
اس��تخدامي
عزتاداري و
بودج��ه ودرام��ور
د را از آنهاو
انواعبودج��ه و
 -4از و
ثروت
خواهش
ببين��د،
غرق
كردستان
استان
��ت.
كردستان
استان
1
اس��ت.
مثل
اين
برخ��الف
اعتق��اد
7
4
ويس8
9
ً
كه امروزكشور را
كشورازراالفباي
داردغني» خودش -14واژه توضي��ح كالم -در بعض��ي از صفت روباه-
فارسيعهده دارد
مستقيماً بر
عهده«يا
مستقيماميبرگويد
دارد وقتي
توضي��ح 8كالم -در بعض��ي از
 -14 2 4واژه 5
تست
است
اين
TM
با
ش��يوه
اين
تفاوت
عمودي:
اي 4عريض كه دهانهاي مخروطي
 -7لوله
ركاب و تسمه
باي��د بينياز از همه چيز احس��اسمتنه��اي كه��ن ايران اين ش��خصيت  -5وادار كردن-
عمودي:
8
را
پيگيري
را
متنه��اي كه��ن 2ايران اين ش��خصيت
گويد
ك��ه نميگويد فراموش كن ميگويد
ميزب��ان
خواه��ش روزه��ا
ش��هري ك��ه اي��ن
-1
داش��تن-روزه��ا
حضورك��ه اي��ن
ش��هري
-1 -6
گذارمهمان
موجود و
بردب��اري-
باريك دارد3 -
اي 1
ساقه 2
ميزب��ان 6
ش��ده-
معرفي
نوروز
گذار
پايه
عنوان
به
وقتي
دارد
محب��ت
كن��د،
به
س��يدن
سرزده -ش��ده-
نوروز معرفي
پايه
عنوان
به
اين
خوب به خواس��ته ات فكر كن و اين
8
هاي 7 2 9 4
نامرئي بازيهاي المپيك است -از خورش 1
«يا است -از
المپيك
آلمان
هاي را درپول
خورشخود
حبي��ب» بايد
هايگويد
كه انس��انبازي مي
راننده پول 6آلمان
دارد.
تفاوت
ذكر
مهارت
با
5
2
ايراني
نان-ايراني
��ا حداقلاصيلمحبت مس��تغرق ببيند .چ��را؟ چون -15اثري از فتحعليخان صبا -باشكوه -7 ،نوعياصيل
مهربان-
ت��رس 9-فيلمي از
-8
درخور آقايان -محله
 -15اثري از2 8
4 1
صبا -باشكوه،
ج��اللخان
فتحعلي
شو
من ميگويم يكتا ش��يوه آرامش و
م��اشب
اتاق-
پيش��گاه
قديم-
 -2س��رگرد
شب
اتاق-
پيش��گاه
قديم-
س��رگرد
ارزنده 7 9 1
هاون8 5 3
-2خياط -دارايي -مرطوب
 -8پيامبر
بايد اينارزنده
كند.
اجابت مي
احس��اس
ذكر»خود را
ب
«ذكر»
آرامش
خواهش
به
پاس��خ
تنها
زندهداري
زندهداري
 -9ره��ا ك��ردن گلول��ه -از
شود
مي
چگونه
كه
بياموزيم
را
مهارت
و
اعتنا
بل
هنده
اس��ت بقيه پاس��خها تس��كين دهنده
ظرف��ي
ظرف��ي
-3
آم��وزگار-ويژه
حل جدول
5144
شماره
عادی
كرده دراند با گفتن حل
شناسي-يگانه
عادیروان
شاخههاي
5144
شماره
شمارهدر  5144حل جدول
آم��وزگار-خوار
آرام كند -3.وقتي مرا
گويد
گويد
اينجا كه مي
جذب تا
شيوه
اس��مجدولاست؛
1
9 4 7
5
و
سرش��ت
آش��پزخانه-
و
سرش��ت
آش��پزخانه-
تيره-
آبي
زيردست-
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خودم را مستغرق در
ستيابي به عزيز
فراموش 14
هايت10را 13 12 11
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11 10 5
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Sudoku
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Sudoku
Puzzle

 -9 15 14 13 12 11 10 9 8ن��ام فرديناند مدافع منچس��تر -از
شهرهاي استان تهران -قرض ،دين
 -10چن��د خودمان��ي -باس��كول-
گرانترين شهر دنيا
 -11جاودانگي -شهري در ايتاليا
 -12پستانداري سمدار ،نشخوار كننده
و تهي شاخ -ش��غل -دلير -قشنگ و
ظريف
 -13پ��ل معروف راهآه��ن مازندران-
نوعي زردآلو -قطعههاي پش��م شيشه
كه براي ظرفشويي به كار ميرود
 -14ميوه روغن��دار -نمابر -ادا كردن
پيمان
 -15دش��مني -تي��م فوتبال��ي در
آرژانتين
عمودي:
 -1فرز و زرنگ -فيلمي به كارگرداني
ماي��كل چيمين��و در ژان��ر جنگ��ي
داستاني
 -2خط��اب ب��يادب -هنرپيش��ه
نمايش��نامههاي خن��دهدار -قس��مت
ملوديك اپرا
افقي:
 -1ثمره درخت بنه يا پس��ته وحشي -3 -فرق سر -فالني -رفاقت
 -4گويشي در كشورمان -خواهر -پرنده
محصول گياهگون
 -2مايع نشاسته -واحد پول عربستان -تنها -روشندل
 -5بازيك��ن رئ��ال مادري��د -دريچ��ه
حسرت
اطمينان -پاسخ مخالفتآميز
Sudokuنويسي
 -3كمپهنا -دانا -ماشين
 -4از انواع ش��يرينيها -عيب و نقص -6 -مذكر -از صفات خداوند متعال -يار
Puzzle
ويس
صفت روباه -از الفباي فارسي
 -7لولهاي عريض كه دهانهاي مخروطي
 -5وادار كردن -ركاب و تسمه
 -6بردب��اري -حضور داش��تن -موجود و ساقهاي باريك دارد -مهمان سرزده-
راننده
نامرئي
 -8ت��رس -فيلمي از ج��الل مهربان-
 -7نوعي نان -درخور آقايان -محله
هاون
 -8پيامبر خياط -دارايي -مرطوب
 -9ره��ا ك��ردن گلول��ه -از
حل جدول ويژه شماره 5144
شاخههايروانشناسي-يگانه
 -10 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1زيردست -آبي تيره-
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طنـزسیاسی

ابراهیمنبوی

قصــر تازه آقا!
«نور به قبــر شاه
بباره!»

فکر کن یکــی در قصر زندگی
می کرد و در تنهایی دفن
شــد ،اون یکــی در فقر
زندگی می کــرد و نون و
ماست می خورد و وسط
یک عالمه طال دفن شد.
اون یکی زندگی رو دوست
داشــت و پنجاه سال به
خوبی و خوشی و در رفاه و
خیلی شیک زندگی کرد و آخرش
هم دو سال بدبختی کشید و مرد،
این یکی نه خوشگذرونی کرد و نه
شــیک زندگی کرد و چون مرگ
رو دوست داشت حاال بهترین قبر
رو داره .یک نویســنده درپیتی به
برناردشاو گفت « من بخاطر شرفم
می نویسم و شــما بخاطر پول»
برنارد شــاو هم گفت « :هر کدام
ما بخاطر چیزی کــه نداریم می
نویسیم ».محمدرضا شاه خوشش
می اومد خوشــگل زندگی کنه و
خوشگل زندگی کرد ،خمینی هم
دوست داشت خیلی خوب بمیره،
حاال یک قبر داره که شیک ترین
جائیــه که توش رفتــه بود .حاال
استخونهای شاه سابق براش فرق
نمی کنه کــه تو تنهایی در مصر
دفن شده باشــه ،یا وسط شانزه
لیزه ،کلــی از آدمها می گن خدا
بیامرزدش ،استخوانهای خمینی
هم وســط مقبــره گرانقیمتش
هستند و براش فرق نمی کنه که
درو دیوارش چی باشــه ،ملت هم
می آن سر قبرش و وقتی می گن
اینجا کجاست؟ می گن گوربابای
احمد ·

پوشد ،امام جمعه مشهد
دلــش خون می شــود.
دو تا کاربر فیســبوکی
چهارتا الیک می زنند به
ممدنوبریشاهیننجفی،
دل حزب الله همینطوری
خونچکان می شود.
دو تا خانم در گوشه چمخاله وسط
بیابان یواشکی روســری شان را
برمی دارند ،یــک دفعه دل همه
ناموس پرســت های غیاث آبادی
قم از خون لبریز می شود.
بابا چه خبرتان است! شما اینهمه
حساس بودیم و ما نمی دانستیم؟
این دل است یا مرکز انتقال خون؟
بابا حساس! بابا عاطفه!
بابا راج کاپور!
آیت الله مادام هابیشام
حزب اللــه ،با تارهای
تنیده شــده در طول
تاریخ ،معروف به کاظم
صدیقی ،دیروز در نماز
جمعهگفته:
«مناظر داخل هواپیما
دل آدم را خــون می
کند».
بیچاره حــق دارد .فکر
کن در هواپیما چهــار تا خانم با
لباس تروتمیز و نسبتا زیبا به ملت
ســام می کنند ،مــردم به جای
راهپیماییدر هواپیما روی صندلی
شان می نشینند و به جای اینکه
یقه شان را جر بدهند ،کمربندشان
را می بندند .تلویزیون هواپیما هم
به جای اینکه نوحه ســینه زنی
دل شده یک کاسۀ
پخش کند ،یک فیلم معمولی با
خون!
مجوز را پخش می کند ،در همان
واقعا آدم دلش برای علمای اعالم ابتدای ورود به هواپیما هم عوض
کباب می شــود ،دل شان دائم از اینکهبه ملت مفاتیح الجنانبدهند،
همه چیز خون می شــود .فالن روزنامه کیهان و همشــهری می
خواننــده زن
دهند ،واقعا بقول حضرت علی
قــرار اســت
«اگر آدم از این مصیبت خون
مجوزهمنوایی
گریه کند ،مسلمان نیست».
از ارشــاد
یعنی این همه بی غیرتی؟ چرا
بگیــرد ،ده تا
در هواپیما ملت به طرف هم
امــام جمعه
تیراندازی نمی کنند؟
دل شــان پر
چرا مردان زنان را نمی کشند؟
از خــون می
چرا مردم غیور صندلی های
شــود .فالن
هواپیما را گاز نمی گیرند؟
دختــر خانم
آیا این بود آرمانهای امام راحلی
در تیم والیبال
کهدر هواپیما گفت «من هیچ
احساسی ندارم»؟
بابا راج کاپور! المصب ها اگر بشنوند
چهل درصد فاحشــه
با حجاب تمام ســرویس می زند ،های کشــور بخاطر گرســنگی
دل هزاران طلبه در قم خون می خودفروشــی می کنند ،اصال به
شــود .محمود دولت آبادی رمان زانوشان هم نیست،
« کلنل» را می نویســد 160 ،تا اگر بدانند که چهار میلیون معتاد
نماینده مجلس دل شــان خون نیمه وقت در مملکت داریم ،عین
می شــود .فالن دختر در خیابان خیالشاننیست،
ولی عصر ساپورت گل منگلی می اگر بدانند دو دقیقه دیگر هفت تا

بمب اتم می خورد وسط تهران،
اصال مشکلی ندارند،
اگر بدانند که صدها هزار کارگر
شش ماه است حقوق نگرفتند،
اصال وردست ناموس شان هیچ
مشکلی پیدا نمی کند .واقعا این
همه حساسیتدر مورد صندلی
هواپیما شایان تقدیر است .معلوم
نیست اینها که در هواپیما اینهمه
دل شان خون می شود ،برای چی
با شتر از قم به تهران نمی آیند؟
کاظم جان! شما سوار شتر بشو ،نه
دلت خون می شود و نه بیخودی
مجبور می شوی حرص بخوری،
هر وقت هم حالت بد شد با گیوه
ات بزن به سر شتر زبان بسته ،که
غیرت اسالمی ات خال برندارد.

سلحشور و اجنلینا
جولی...

جهانگیر الماســی از موجوداتی
که ســالها قبل در یــک جریان
غافلگیرکننــده در
والیت ذوب شده و
سالهاست در حالت
مذاب به سرمی برد،
گفت" :سلحشــور
نگاه انجلینا جولی
را تغییر داد ".البته
من نمــی خواهم
ادعا کنم که تغییر
نگاه انجلینا جولی
غیرممکن اســت و
برای ایــن کار باید
فـرج مذکور کارهای زیادی بکند.
َ
حتی می خواهــم بگویم که این
فرج بطور کلی نگاه همه را تغییر
مــی دهد .این اتفــاق از چند راه
صورت می گیرد:
• یک ،نگاه کردن به فرج سلحشور:
فقط الزم است بدون چشم مسلح
و ترس از نابودی شــبکیه و قرنیه
به مدت هفت ثانیه به چهره فرج
سلحشور خیره شویم ،بدون تردید
نگاهمان به همه جهان تغییر می
کند و مطمئن می شویم ،مفهوم
زیبایی بکلی متفاوت از آن چیزی
است که همه می دانند .من خودم
فقط هر چند ماه یک بار به چهره
فرج سلحشــور دقت کردم ،واقعا
اآلن مدتی است که کل دیدگاهم
به هستی و دنیا عوض شده .و به
این نتیجه رســیدم که انسان هر
چیزی ممکن است باشد جز اشرف
مخلوقات.
• دو ،گوش کردن به حرفهای فرج
سلحشور هم خودش یک مشکل
جدی است ،من نمی دانم انجلینا
جولی چطوری این حرفها را شنیده،
ولیهرجوریشنیدهباشد،مطمئنا
زندگی اش دچار مشــکل جدی
خواهد شد .شوخی که نیست ،فرج
سلحشوراست.اتفاقابهنظرمهمین
که اآلن انجلینا جولی چند ماه است
هیچ کار خاصی نکرده ،نشان می
دهد ....،نگران شدم ،یکی زنگ بزند
ببیند این خانم هنوز زنده است یه
نه...

در همان روز ،لوران فابیوس وزیر
امور خارجه فرانســه آب پاکی را
روی دســت خامنه ای ریخت و
تأکید کرد« :فرانســه توافقی که
شامل بازرسی از مراکز نظامی رژیم
ایران نباشد را قبول نخواهد کرد»
و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی
اتمی نیز بر گفته او مهر تأیید زد و
خواستار بازدید از مراکز مشکوک
هسته ای و تأسیسات نظامی رژیم
ایران شد.
حتی رییس دستگاه دیپلوماسی
حکومت نیز با آن که به ظاهر خود
را مطیع رهبــر می نمایاند ،عمال
گفته مقام معظــم رهبری را زیر
سئوال می برد.
به گزارش "خبرگزاری بســیج"،
محمدجــواد ظریف ،وزیــر امور
خارجه ،در نشســت مطبوعاتی با
همتای مجارســتانی خود گفت:
«مقررات پروتکل الحاقی به نوعی
امکان بازرســی مدیریت شده را
برای کشــور میزبان محفوظ می
دارد ولــی با افزودن شــرط لزوم
کســب رضایتمنــدی در انجام
بازرســی ها ،عمال کشور میزبان

 6غذا برای مود...
سپس درســتکردن غذای خود
را بر اســاس انتخابــی که در این
خصوص انجام دادهاید پیش ببرید.

•
قهـــوه

>> ادامه از صفحه5 :

را مجبور می کند که برای متهم
نشدن به عدم همکاری با آژانس،
همه خواسته های آژانس را برآورده
کند تا بدین صورت "رضایتمندی"
آژانس را کسب کرده باشد».
"خبرگزاری بســیج" پس از نقل
گفته های محمدجواد ظریف می
افزاید« :نکته بســیار مهم و قابل
توجه آنجاســت که طبق ماده 5
پروتکل ،آژانس امکان درخواست
بازرسی از تأسیسات نظامی کشور
را خواهد داشــت که این موضوع
اطالعات نظامی ایران رادر معرض
افشاء قرار خواهد داد ...آژانس می
تواند با بهانه عدم اعطای دسترسی
به ســایت های نظامی ،جمهوری
اســامی ایران را متهــم به عدم
همــکاری در چهارچوب پروتکل
الحاقی نماید و بدین ترتیب بهانه
بازگشت خودکار تحریم ها را فراهم
کند».
رهبر و پایوران حکومت آخوندی
شاید در شکوه و شکایت از تنگنای
تله ای که در آن گرفتار شــده اند
حق داشته باشــند ،اما با مظلوم
نمایی نابجا این نکته را پنهان می

کنند که آنچه امروز به سرشــان
می آید واکنش و نتیجه نزدیک به
چهار دهه بی خردی و بی توجهی
به منافع ملــی ،از گروگان گیری
کارکنان سفارت امریکا گرفته تا
ورق پــاره خواندن قطعنامه های
شــورای امنیت ســازمان ملل ،و
پنهان کاری هایی است که امروز
هرگونه ســوء ظن نسبت به نیت
واقعی نظام را موجه و معقول می
نمایاند.
از ســوی دیگر ،قــدرت هایی که
توانســته انــد از راه تحریم های
کمرشــکن حکومت آخوندی را
ناگزیر از حضور درپای میز مذاکره
کنند ،اگرهم بخواهند از فرصت به
دســت آمده برای جبران و تالفی
رفتارهای نابخردانه آن اســتفاده
کننــد ،منطقا نمی تــوان آنها را
سرزنش نمود.
درچنین شرایطی ،طبیعی است
کــه نه مظلــوم نمایــی و گله از
ستمگری استکبار خریداری می
یابد و نه رجزخوانی های توخالی
کارساز است!
•

>> ادامه از صفحه27 :
باید هم باشند .آنتیاکسیدانهای
موجود در شــکالت تلخ میتواند
فشــار را از روی دیــواره رگهای
خونی بردارد ،فشار خون را پایین
بیــاورد و جریان خــون را بهبود
ببخشد.
تحقیقات نشان میدهند خوردن
روزانه یک اونس و نیم ( ۴۲گرم)
شــکالت تلخ به مــدت دو هفته
میتوانــد ســطح هورمونهای
استرس را در افراد مضطرب پایین
بیاورد.
شــکالت تلخ همچنیــن حاوی
منیزیم است ،مادهای معدنی که
میتوانــد عالیم ( PMSســندرم
پیش از قاعدگی) از جمله خستگی،
افسردگی و تحریکپذیری را پایین
بیاورد .شکالت تلخ همچنین نوعی
حس سرخوشــی (مشــابه حس
عاشقی) را ایجاد میکند.

خیلیها گمان میکنند نوشیدن
زیاد قهوه باعــث تحریکپذیری
میشــود اما تحقیقــات در این
خصــوص چیز دیگری را نشــان
دادهاند .پژوهشگران به این نتیجه
رســیدهاند کــه نوشــیدن قهوه
صبحگاهی میــزان انرژی ،لذت و
مهربانی را در روز باال میبرد .قهوه
به درستی به ایجاد حس دوستی
و رضایت شهرت پیدا کرده است.
تحقیقی که نتایجــش در مجله
پزشــکی JAMA Internal
 Medicineمنتشر شده ،نشانداده
زنانی که روزانه دو تا ســه فنجان
قهوه مینوشــند ،در بــازۀ زمانی
ده ســاله عمال  ۱۵درصد کمتر از •
دیگران در معرض افسردگی قرار قــا رچ
قــارچ معمــوال مــورد بیمهری
میگیرند.
معنیاش این نیست که قهوه حتما متخصصان تغذیه قرار میگیرد .اما
باعث شــادی و رضایت میشود ،واقعیت این است که قارچ سرشار
اما گنجانــدن آن در رژیم روزمره از سلنیوم اســت ،مادهای معدنی
که کمبودش باعــث قرارگرفتن
غذایی مزایای زیادی دارد.
•
در معرض افســردگی ،اضطراب و
شکــالت تلخ
خستگی مزمن میشود.
شکالتدوســتها از مفید بودن قارچ همچنین تنها منبع گیاهی
شکالت تلخ خیلی خوشحالاند ،و ویتامیــن دی طبیعی اســت که

قانون در خراسان
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وزیر کشور روحانی گفته :
"در خراسان رضوی قانونی
برای منع کنســرت وجود
ندارد".
• از او پرسیدیم" :آیا قانونی
برای برگزاری کنســرت در
تصمیم بگیرد و کاری بکند وجود
این استان وجود دارد؟"
ایشــان گفت" :نــه ،قانونی برای دارد؟"
برگزاری کنسرت همدر این استان ایشــان گفت" :قانون خاصی که
کسی موظف باشد از ایشان اطاعت
وجود ندارد".
• از او پرسیدیم" :آیا قانون خاصی کند وجود ندارد".
که آقای علم الهدی براســاس آن • پرسیدیم" :آیا می شود براساس

معمــوال ما با کمبــودش مواجه
هســتیم .یــک تاثیر دیگــر این
ویتامیــن روی افرادی اســت که
بــه افســردگیهای فصلی مبتال
میشــوند .قارچ در باالبردن مود
افراد مبتال به این اختالل نقش ایفا
میکند.
قارچ را در هر غذایی که شــد ،در
املت و کیش و ساالد و هر غذای
دیگر به کار ببرید.
•
چــای سبز

تحقیقی کــه در ژاپن روی چهل
هزار نفر انجام شده ،نشان داده که
سطح اســترس روانی افرادی که
روزانه پنج فنجان یا بیشتر چای
سبز مینوشند ،در مقایسه با افراد
دیگر به میزان  ۲۰درصد پایینتر
است.
حتی وقتی فاکتورهایی مثل سن،
جنسیت ،سابقه پزشکی ،شاخص
توده بدنی ،مصرف الکل ،ســیگار
کشیدن و رژیم هم در این تحقیق
به صــورت مجــزا در نظر گرفته
شد ،باز هم چای سبز تاثیر خوب
خودش را نشان داد.
چــای ســبز را غیر از نوشــیدن
معمول ،در اســموتیها ،سوپ و
سس میتوانید به کار ببرید.
•

قانون جلــوی ایشــان را
گرفت؟"
ایشــان گفت" :نــه ،چون
ایشــان حق قانونی ندارد،
ما هم نمی توانیم براساس
قانون جلویش را بگیریم".
خب برادر من! چرا بیخودی
مــی پیچانی؟ بگی اصال ما
قانون نداریم و هر کسی هر
کاری دوست دارد می کند ،حاال
ایشــان زور دارد ،بعدا یکی دیگر.
اصال قانــون چیه؟ دیجیتالم کجا
بود؟
•
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جمهوری اسالمی...

اقتصاد رانتی اقتصاد نابرابری است!

اقتصاد رانتی اقتصاد نابرابری الیههای باالی درآمدی جامعه فعلی بزرگ و بهخصوص مرکز ایران
هم است .رانت نه تنها معلول ایران اغلب ادامه طبقات ممتاز و یعنی تهران بازتاب مییابد.
نابرابری-در اشکال گوناگون-
ایــن تفاوت میتوانــد تا آنجا
باالی ایران در جامعه قبل از انقالب
که علت آن هم هســت .تورم
ادامــه یابد که شــاهد وجود
نیستند؛ بلکه این طبقه اساسًا «طبقه
مزمــن و افسارگســیخته و
دو قطــب متفــاوت و حتی
جدیدی» است که پس از تغییر
همزمان افزایش شدید بیکاری
متعارض شهری با استاندارد،
حکومت بهتدریج پس از سالهای
در نبود یک نظام موثر توزیع
نوع و کیفیت متفاوت زندگی،
خنستین انقالب و بهخصوص در دوره
مجدد درآمــد ،اینک نابرابری
فرهنگ ناهمسازدر یک منطقه
شکل
تدریج
به
جنگ
پایان
از
پس
ً
فزاینده توزیع درآمد آشکارتر
جغرافیایی که ظاهرا یک شهر
گرفته است.
به نمایش میگذارد.
نامیده میشود ،باشیم.
نابرابــری و بهطــور خــاص
این تفاوت را میتوان همچنین
ناموزونــی توزیع درآمــد دارای «نادارها» را میتــوان در نابرابری در نقاط گوناگون ایراندید ،نقاطی
جلوههــای گوناگونــی در جامعه مصرف ،شــیوه و استاندارد سطح که از نظر جغرافیایی از مرکز دور
امروز ایران اســت .سطحیترین زندگی بهخصوص در کالنشهرها هستند یا از نظر قومیت و زبان و
و بیرونیتریــن بازتــاب این نوع دید.
دین و یا فرهنگ ناهمگن ،بهشمار
نابرابری میان گروههای باال و پایین تفاوت اســتاندارد ،نوع و کیفیت میآیند.
درآمدی یا به اصطالح «داراها» و زندگی بعضاًدر جغرافیای شهرهای عوامل مؤثر بر توزیــع درآمد در

اعتیاد و خانواده...
• بی اعتنایی به مــردم ،عقاید و
ارزش های اجتماعی و بااهمیت
اولین قدم و برخورد در این مســاله
مهم میتواند برای همیشه فرزند شما
را از این امر جدا کرده و یا بالعکس
برای همیشه از شما دور ساخته و به
سوی گروهدوستان ناباب سوقدهد.
پس بسیار حایز اهمیت است که با
آگاهی کامل با یافتن عالیم و کسب
اطمینان این زمان حساس را پشت
سر بگذارید.
طبق گفته روانشناســان بهترین
زمان برای شــروع بحــث در مورد
ســوء مصرف مواد بهتر است قبل
از آشــنایی او با مواد در بین گروه
همساالن باشد؛ شاید پیش از ورود
بهدبیرستان زمانی که او بیشترین و
بزرگترین تحوالت را پیش رو خواهد
داشت .از دنیایی کودکانه به یکباره
جوانــی و بزرگی را تجربه میکند و
در تالش است که بین همکالسی
هایش برترین باشد.
عالوه بــر اینکه هرچــه او جوانتر
باشد پذیراتر هم خواهد بود .چه در
استفاده از مواد مخدر و چه در گوش
ســپردن به توصیه های دلسوزانه
والدین .همچنین ضروری است که
این اگاهی با شــیوه ای صحیح هر
سال برایش تکرار شود و گمان نکنیم
که یکبار گفته ایم و برای همیشهدر
ذهنش خواهد ماند .همواره اتفاقات
از همانجایی شروع میشود که خیال
میکردیم رخ دادنش محال است.
• زمان مناســبی را برای صحبت
کردن درباره این مشــکل انتخاب
کنیــد و او را از خطرات و اســیب
های این مورد با روشی دوستانه اگاه
کنید.
بدون پند و اندرز و سخنرانی ،با

ایران تنها عوامل اقتصادی نیست،
بلکــه شــامل عوامل سیاســی،
اجتماعی ،فرهنگــی و اقتصادی
هســتند .از آنجا کــه این عوامل
بهمثابه یک سیستم عمل میکند،
تا آنگاه که روابط میان عوامل دچار
اختالل نشــود .نابرابــری همواره
بازتولید شده و شــکاف طبقات
افزایش مییابد .شرایط خاص هر
جامعه موجب میشــود تا تأثیر
هر یک از این عوامل نســبت به
دیگر عوامل کمتر یا زیادتر شود.
در میــان متغیرهــای باال برخی
از متغیرهــا همچون جنســیت،
قومیت،مذهبمتغیرهایمستقلی
هستند ،لذا تا دگرگونی اساسی در
ساختار فرهنگی و سیاسی ،بهطور
کوتاهمدت و مستق ً
ال قابلدگرگونی
نیستند .حال آنکه سایر متغیرها از
جمله متغیرهای مربوط به توزیع
قدرت سیاســی و یا فرصتهای
اقتصــادی ،امکانات بهداشــتی و
آموزشی در کوتاهمدت و بهوسیله
ابزارهای قانونی یا مالی و بودجهای
قابل تغییر هستند.
اما به نظر میرســد تا متغیرهای
اساسی و مستقل دگرگون نشوند،
حتــی بــه فــرض دگرگونی در
متغیرهایی که در کوتاهمدت قابل
تغییر هســتند و جزء متغیرهای
غیرمستقل میشــوند ،پیشرفت
جامعه به ســمت موزونی توزیع
فرصتهای اقتصــادی و ازجمله

بهانه ها برای...

>> ادامه از صفحه17 :
پیام های بسیار روشن به نحوی
که از همصحبتی با شما احساس
راحتی کنــد در مورد مضرات
الکل و مواد مخدر صحبت کنید.
به حرفهای فرزندتان به توجیه
هایش با دقت گــوش دهید.
صحبت کردن همــواره نیمی
از راه اســت و نیمه دیگر حل
مشکل ،گوش دادن است.
• وقت بیشــتری را در خانه کنار
خانواده و فرزندتان ســپری کنید.
کار و درس همیشگی است اما حل
این مشکل همیشگی نخواهد بود و
زمان درستش که بگذرد یک عمر
پشیمانی را به همراه خواهد داشت.
اگر می خواهیــد فرزندتان به انچه
میگویید احترام بگــذارد و برایتان
اهمیت قایل شــود باید نسبت به
آنچه میگویید آگاهی کامل داشته
باشید ،باید بیشتر از او و دوستانش
بدانید تا بتوانید اطالعات دقیق تری
به اودهید .هیچگاه مانند والدینی که
در دنیایی دیگر سیر میکنند به نظر
نیایید.
• قوانین و عواقب اســتفاده از مواد
مخــدر را در جامعه بطور روشــن
و واضــح برایش بگوییــد .و او را از
مجازات های اســتفاده از مواد اگاه
کنید.
• در ارتباط بودن و مشاوره گرفتن
از مراکز رسیدگی به این امر در بین
جوانان نیز بسیار مثمر ثمر است.
در حال حاضر گروه های اجتماعی
بســیار ماهری توســط گروهی در
دانشگاه کنکوردیا شروع به فعالیت
در این زمینه کرده اند و برنامه ها و
آگاه سازی های بسیاری را در غالب
کالسها و جلسات در شش مدرسه
برگزار کرده اند و تخمین زده اند که
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این جلسات را در دو سال آینده در
بیش از سی مدرسهدر مونترال پیاده
خواهند کرد.
در این کالسها والدین و فرزندان با
بسیاری از رفتارهای پرخطر از جمله
رویارویی با مواد مخدر اشنا خواهند
شد و به راه حل های بسیار خوبی
خواهند رسید.
چقدر خوب اســت کــه در جریان
برنامه های جانبی مدرسه فرزندمان
باشیم .و از کنار این جلسات و برنامه
هایی که مرتبا نامه هایشان را با خود
به خانه می آورند بی تفاوت نگذریم.
این ســایت زیر نظر دولت هستند
میتوانید در این خصوص اطالعات
بسیار مفیدی را به دست بیاورید:

میخواهید که کنارتان باشــند تا وقــت بگذارید و آن افــراد را پیدا
این را به شما یادآوری کنند ،یکبار کنید .حتی می توانید یک شبکه
دیگر مورد  ۴را بخوانید.
حمایتی ایجاد کنید که انگیزهتان
را بیشتر کند.
بهانه های دیگر
•

آنها مشورت کنید .این هم فکری
باعث می شود بدون اینکه مجبور
به قربانی کردن رفاه و خوشبختی
خودتان یا آنها باشید ،آرزوهایتان را
دنبال کنید.
•

 .۱۲منیدامن از کجا شروع کنم.

ترس از شکست یکی از متداولترین
دالیلی است که باعث میشود هدف
هایتان رادنبال نکنید .اگر شما هم
دچار چنین ترسی هستید ،تصور
کنید کــه در آخــر زندگی خود
هستید و بعد ببینید از کدامیک از
این کارها بیشتر افسوس خواهید
خورد :تالش کــردن و (احتماالً)
شکست خوردن یا تالش نکردن
و هیچوقت فرصت موفقیت را به
خود ندادن.
شــما چه بهانه های دیگری می
شناسید که ســر راه رسیدن به
آرزوهایتانمیشود؟
•

•

 .۱۳منیدامن قب ً
ال کسی اینکار را
کرده است یا نه.

در سایت زیر هم میتوانید اطالعات ممکن است اینطور باشد ،به همین
فراوانــی را در خصوص مســائل دلیــل قبل از اینکه بــا این بهانه
مهم ،مانند موارد مربوط به اعتیاد آرزویتان را به کلی کنار بگذارید،
از آگاهی تا پشتیبانی فرد معتاد،
اشــنایی با مکانهایــی در هنگام
برخورد با خشونت خانگی ،سازمان
های محلی که بــه خانواده ها در
موارد خاص کمک میرساند و ...به
دست بیاورید:
www.drogue-aidereference.
qc.ca

سایت و تلفن زیر هم برای کمک
به فرد در زمان اســتفاده از مواد
مخدر و مواجهه بــا خطر در این
مورد به طور  24ساعته مفید است:
514-527-2626
www.skddd.org/
guide/27narcotics.html

به امید تندرستی و شادابی همه ی
فرزندانماندر این سرزمین
•

درآمد قابل برگشت بوده و ساختار ناموزونــی توزیع درآمــد دارای
و پایدار نخواهد بود.
پیامدهای مهم اقتصادی ،سیاسی،
الیههای بــاالی درآمدی جامعه فرهنگی و اجتماعی است.
فعلی ایران اغلــب ادامه طبقات با نابرابری درآمد ،داراییها در نزد
ممتاز و باالی ایران در جامعه قبل گروه اندکی متمرکز میشود.
از انقالب نیستند؛ بلکه این طبقه و این امــر میتواند بــه کاهش
اساساً «طبقه جدیدی» است که تقاضای نهایی برای کاال و خدمات
پس از تغییــر حکومت بهتدریج بیانجامــد .بدین ترتیــب نیاز به
پس از سالهای نخستین انقالب سرمایهگذاری نیز کاهش یافته و
و بهخصوص در دوره پس از پایان در صورت کاهش سرمایهگذاری
جنگ به تدریج شکل گرفته است .بیکاری افزایش مییابد .در صورتی
شــکلگیری این طبقه با طبقات که نظام توزیع مجدد درآمد و نظام
جدید نمیتواند بــدون ارتباط با تامین اجتماعی نتواند نابرابری را
مشارکت در اقتدار دولتی و یا سهم کاهش دهــد ،افزایش بیکاری در
نابرابر در قدرت سیاسی و منزلت ترکیب با نابرابری درآمد و دارایی،
اجتماعی توضیح داده شــود ،چه دامنــه فقر و شــکاف طبقاتی را
سهم این طبقات تا پیش از انقالب افزایش میدهد.
در درآمد ملی آنچنــان نبود که روشن است که با افزایش شکاف
جایگاه فعلی آنها در توزیع درآمد طبقاتی و حاشیهنشینی اجتماعی
شــهروندان ،امــکان مشــارکت
را توضیح دهد.
بهجــز برخی از شــاخههای بازار اقتصادی ،سیاســی و مدنی آنها
در حاکمیــت و قدرت سیاســی کاهش میابد .طبیعی اســت که
خانوادههای روحانیون و یا نظامیان نظام سیاسی که از مشارکت بخشی
جدید و دیوانساالران فعلی اساساً از جامعه بیبهره اســت ،حمایت
در الیههــای طبقاتی دوران رژیم عموم را از دست داده دچار بحران
پهلوی جزء طبقات باال محسوب مشروعیت میشــود .پیامد این
نمیشدند و باال رفتن جایگاه آنها فرایند آسیبپذیری نظام سیاسی
در نردبان طبقــات اجتماعی در و بیثباتی سیاسی و کاهش امنیت
دوران پس از انقالب و درچارچوب خواهد بــود .از پیامدهای کاهش
ســازوکارهای موجود در اقتصاد امنیت فرار سرمایه ،فرار مغزها و
متمرکزدولتی و اقتصاد غیررقابتی مهاجرت کارآفرینان است.
•
بخــش خصوصــی ،اســتفاده از
رانتهابود.

>> ادامه از صفحه26 :

یکــی از دالیلی کــه آرزوهایمان
همیشــه آرزو می ماند این است
که پروژه های بزرگی هستند که
شروع کردنشان سخت است .اگر
از حجم کاری که باید شروع کنید
واهمه دارید ،سعی کنید آن را به
سه مرحله کوچکتر تقسیم کنید
که شروع آن برایتان راحتتر شود.
• www.

nationalantidrugstrategy.
gc.ca
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 .۱۴کسان دیگری هستند که باید
نگرانشانباشم.

این هم مثل بهانه شماره  ،۸کمی
واقعیــت در خود دارد .اگر اینطور
اســت ،دقیق بفهمید که چطور
دنبال کردن آرزوهایتان می تواند
بر توانایی شــما برای حمایت از
کسان دیگری که در زندگیتان به
شما نیاز دارند ،تاثیر بگذارد.
مث ً
ال برای دنبال کردن آرزوهایتان
ممکن است مجبور شوید از کارتان
بیرون آمده و بــرای مدتی هیچ
درآمدی نداشته باشید.
با کســانی که نگرانشان هستید
حرف بزنیــد ،برایشــان توضیح
دهید که ایــن آرزو و هدف تا چه
انــدازه برایتان اهمیــت دارد و با

 .۱۵ممکن است موفق نشوم.
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«خسرو خوبان»
ادبیات ایران
ادیــــو!

رضا دانشور نویســنده رمانهای «نماز
میت» و «خسرو خوبان» در  ۶۸سالگی
درگذشــت .او در مهمتریــن آثــارش
«واقعیتی هولناک از پیامدهای شکست
نهضت ملی ایران» در سالهای ۱۳۳۰
و ادامه زندگی اساطیر ایرانی در تشیع را
روشن میکند.
رضا دانشور ،نویسنده و نمایشنامهنویس
ایرانی در اثر ابتال به بیماری ســرطان در
بیمارستانیدر پاریسدرگذشت.
او در ســال  ۱۳۲۶در مشــهد متولد شد.
حاصل بیش از  ۴۰سال تالش بیوقفه او
در عرصه قلم ،رمانهای «عاشورا ،عاشورا»،
«کپرنشــینها»« ،نماز میت» و «خسرو
خوبان» است.
از او همچنیــن مجموعه داســتانهای
«هیهی جبلی قمقم»« ،شــش داستان
لوح»« ،محبوبه و آل» و نمایشــنامههای
«کجای ســال دو هزار منتظرت باشم»،
«خورشید روی یخ»« ،شهر لوط» و «مسافر
هیچ کجا» منتشر شده است.
پیــش از انقالب ،مهمتریــن موضوع آثار
رضا دانشــور کند و کاوی روانشناختی در
ذهنهــای درگیر عذاب برخی از زندانیان
سیاســی شکنجه شــده و تحقیر شده و
دنیای خبرچینها و وادادگان است.
• حسن عابدینی ،پژوهشــگر ادبیات
داستانی ایران:
توجه بــه مایههای جنــون و جنایت ،و
وهمهای تحقیرشــدگانی کــه مکافات
جنایتهــای خویش را پــس میدهند،
تأثیر داستایفسکی را بر رضا دانشور آشکار
میسازند.
رضا دانشــور با انتشار داستان «آنچه فردا
بینی و پسفردا بینی و پسانفردا» خود را
به جامعه ادبی ایران شناساند .این داستان
نخســتین بار در «بازآفرینی واقعیت» که
گزیدهای بود از بهترین داستانهای ایران
به انتخاب محمدعلی سپانلو ،انتشار یافت.
در نخستین آثاری که از رضادانشور منتشر
شد ،از جملهدرداستانهای «هیهی جبلی
قمقم» (لوح )۱۳۵۳ ،و «بازنشستهها» (لوح
 ،)۱۳۵۳قهرماناندر چالشها و پرتگاههای
شخصیتیشــان تأمل میکنند ،و از خود
فرد ثالثی میسازند و گذشته رنجبارشان
را روایت میکننــد .آنها رنج میبرند اما
نمیتوانند به رستگاری برسند.
• رضا دانشــور دربــاره نخســتین
داستانهایش:
«پیچیدگی این داســتانها به خاطر عدم
شجاعت نویسنده نوپاییست که با گریز از
جمله صریح […] میخواهد به زعم خودش
به سادهنویســی و بازارینویســی متهم
نشود( ».لوح)۱۳۴۸ ،
رمان «نماز میت» مهمترین اثر رضا دانشور
در ســالهای پیش از انقالب اســت .این
رمان درباره دو زندانی سیاسیســت :یکی
راوی  -مبارزی که تحت تأثیر شــکنجه
مأمور مخفی و خبرچین میشود و دیگری
«یوسفغالم» که اعتقاد خود به راهی را که
برگزیده حفظ میکند.
• منیره برادران:
داســتان بلنــد «نماز میــت» در فضای
ســرکوب بعد از  ۲۸مــرداد  ۱۳۳۲اتفاق
میافتد ،ولی موضوع محوری آن ،انسان و
شکنجه و چندالیه بودن آن ،ارزش کتاب
را از بنــد زمان خــارج میکند .جائی که
مذهب و آئینهایش با انزجار و خشم سر
باز میکنند ،به ریشهها انگشت میگذارد
و جائی که تــرس و هراسها را به تصویر
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میکشد ،از دردهای ملموس و آشوبهای
من و شما سخن میگوید.
----------«خسرو خوبان» مهمترین و پیچیدهترین
رمان رضا دانشور است .جنگ ایران و عراق
آغاز شــده و یکی از انجمنهای اسالمی
تصادفاً به پرونده ساواک درباره دهکدهای
به نام «کهندژ» برمیخورد .گروهی به این
روستا اعزام میشوند تا از پرونده رازگشایی
کنند .آنها لکــهای خون پیدا میکنند و
پس از حفاریهایی سرانجام پیکر بیجان
«بهرام راستین» را مییابند .منبع درآمدی
ایجاد میشود برای رانتخواران جنازههای
شهدای جنگ .پیکر «بهرام راستین» را تکه
تکه میکنند و به مزایده میگذارند .دست
او به زنی بیوه میرســد و در راه دست بر
زمین میافتد و گدایی ادعای تملک بر آن
را میکند .کار به دادگاه میکشــد .دست
غیب میشــود و بر جای آن گل میروید.
اکنون یکــی از اعضای دادگاه داســتان
«خسرو خوبان» را برای ما تعریف میکند.
• بهروز شیدا ،پژوهشگر ادبی:
ی یک
جهان اسطورها 
خسرو خوبان آین ه
ِ
ِ
انسان ایرانی که
سرزمین اســت؛ حکایت ِ
جهان
پررنــج خویش
تاریخ
ِ
ِ
در بندبنــ ِد ِ
اسطورهها را بدل به آین ه نجات کرده است.
انسان ایرانی که تاریخ را جز سفری ناگزیر
ِ
به ســوی خی ِر مطلق نمییابد ،در حضو ِر
بدیل خویش را میجوید؛
بهرام منج 
ی بی ِ
ی موعودی که تنها از آنرو
در حضو ِر منج 
ِ
کسوت واقعیت پوشــیده است که بگوید
ی تاریخ واســطوره ،پیروزی با
در رودرروی 
اسطوره است .خسرو خوبان سه الیهی رویا،
واقعیت و تمثیل را باهم میآمیزد تا بر این
پیروزی شهادت دهد.
• رضا دانشور درباره شخصیت اصلی و
یگانه قهرمان رمان خســرو خوبان ،بهرام
راستین:
بهرام راستین همه خردهریزها و نشانههای
اســافاش را که در تهــران ،زابل ،قم و
دماوند ســالهای حیاتاش موجود بوده
به خودش آویخته .مثل شتر قربانی .مثل
جوانی خود ما.
--------تاریخ و اسطوره همواره از موضوعات مورد
عالقه رضادانشور بود.در نمایشنامه «مسافر
هیچکجا» تجربه تبعید و دربدری ایرانیان
در ســالهای جنگ با تاریخ معاصر ایران
درمیآمیزد .آلفرد ،مسافر پناهجوییست
که به فرودگاه شــارل دوگل میرسد و از
ترک ســالن ترانزیت فــرودگاه خودداری
میکند .شــخصیت او به تدریج مضمحل
میشود و در این میان با زبانی که از طنزی
تلخ بیبهره نمانده با فرازهایی از تاریخ ایران
در دوران معاصر آشنا میشویم.
از رضا دانشور چندین داستان کوتاه منتشر
نشــده به جای مانده اســت .تحقیقات او
درباره تاریخ و جغرافیا و فرهنگ بلوچستان
و همچنین داســتانکهایی درباره آیین
پهلوانی از دیگر آثار ماندگار اوست.
•
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زمان عاشق شدن میزان
بیشتری از این هورمون
را در خون داشتند بیش
از کسانی که میزان این
هورمــون در خونشــان
کمتر بود با هم میماندند
و بیشتر با هم هماهنگ
بودنــد .زوجهایــی که
اکسی توسین بیشتری
داشتند بیشتر همدیگر را
لمس میکردند و بیشتر
با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی
جملههــای هم را کامل
تا ب 
میکردند.
یخبر مبیرد در درد خودپرستی
در تحقیــق دیگر ،بیات
عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر
آید
دیتزن در دانشگاه زوریخ
به تعدادی زوج اســپری
ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی
بینی اکسی توسین داد و
 20می :ادبیات کالســیک ایران پر از اسپریداخل بینی اکسیتوسیندادند و از آنها خواست پس از استفاده از آن با هم
"اسرار عشــق و مستی" است و اکنون متوجه شدند این هورمون تاثیر مشابهی دیگر درباره موضوعی که در اغلب موارد
نتایج تحقیق دانشمندان نشان میدهد ایجاد میکند.
باعث اختالف می شود صحبت کند.
که همنشینی عشق و مستی میتواند عالوه بر مضــرات مصرف زیــاد الکل نتیجه این بود اکسی توسین باعث شد
اساس علمی هم داشته باشد.
برای سالمتی ،این ماده تاثیرات منفی هم مردان و هم زنان بهتر با هم ارتباط
پژوهشگران دانشــگاه برمینگام به این اجتماعی هم دارد .الکل می تواند باعث برقرار کنند و میزان هورمون کورتیزول
نتیجه رســیدهاند که تاثیــر هورمون شود افراد خشنتر ،الفزنتر و حسودتر که به هورمون استرس معروف است در
اکسیتوسین شباهت قابل توجهی به شوند و حتی به قیمت ضرر رساندن به آنها پایینتر آمد.
تاثیر الکل دارد.
دیگران ،خودی را بر غیر ترجیح دهند .اما ســوال این است که آیا اکسی
اکسیتوسین نوروپپتیدی است که در این ماده باعث میشــود ترس و منعی توسین باعث ارتباط عاطفی بهتر
هیپوتاالموس تولید و از هیپوفیز خلفی که معموال ما را از دردســر دور نگه می میشود یا اینکه عشق باعث ترشح
ترشح میشود.
دارد و از خطر کردن بی مورد باز میدارد آن میشود.
نقش بسیار مهم اکسیتوسیندر زایمان برداشته شود.
برخی از تحقیقاتی که در زمینه ژنتیک
و پیونــد مادر و فرزند مدتها اســت که در این تحقیق ،اکســی توســین هم انجام شده تا حدی به سوال جواب داده
شناخته شده اما در سالهای اخیر تاثیر تاثیرات مشابهی را در افراد مورد مطالعه اســت .افرادی که به صــورت ژنتیکی
مهم این ماده شــیمیایی در تعامالت ایجاد کرد.
گیرنده های اکسی توسین کمتریدارند
اجتماعی و رابطه عاشقانه نیز مورد توجه دکتر جیلسپی یکیدیگر از پژوهشگران در حفظ روابط عاطفیشان با دشواری
قــرار گرفته و به همین دلیل هم به آن این تحقیق میگوید که بعید است که بیشتری روبرو میشوند.
لقب "هـورمون عشق"دادهاند.
در آینده از اکســی توسین برای بهبود برخی تحقیقــات هم به ایــن نتیجه
اکسی توسین رفتارهای مثبت اجتماعی عملکرد اجتماعی استفاده شود اما تاثیر رسیدند که اکســی توسین باعث بهتر
مثل انساندوســتی ،ســخاوتمندی و عصبی-شــیمیایی آن ممکن است در شدن تشخیص عواطف در افراد مبتال به
همدلی را تقویت میکند و باعث میشود درمان برخی از مشکالت روانشناسی و اوتیسم شده است.
دیگران را بیشتر قابلاعتماد بدانیم.
روانپزشکی به کار گرفته شود".
تاثیر اکسیتوســین در روابط عاطفی
در واقع تاثیرات اجتماعی-شناختی این "درک اینکــه چگونه این ماده برخی از زوجها ،برخی را به این فکر انداخته که
هورمون به این دلیل اســت که مانند اعمال را تخفیف و برخی رفتارها را تغییر برای کمک به زوجهایــی که در رابطه
ترمزی در مقابل بازدارندههای اجتماعی میدهد برای بسیاری از افراد سودمند خود مشــکل دارند از اکسیتوســین
مثل ترس ،اضطراب و اســترس عمل خواهد بود".
استفادهکنند.
میکند.
این محققــان درباره مضــرات مصرف چنین تحقیقاتی هنوز بــه نتایج قابل
دکتــر ایان میچل اســتاد دانشــکده غیرمسئوالنه الکل یا استفاده خودسرانه استناد نرســیده و از طرف دیگر برخی
روانشناسیدانشگاه برمینگام میگوید:
از اکسی توسین هشدار دادهاند.
از محققــان در تاثیر ایــن هورمون در
"ما فکر کردیم این موضوعی است که اکسی توسین
رفتارهــای عاطفــی و اجتماعی اظهار
ارزش بررسی دارد ،بنابراین تحقیقاتی مدتها پس از اینکه تاثیر اکسیتوسیندر تردید میکننــد و معتقدند هنوز برای
که درباره تاثیر اکسیتوســین و الکل زایمان ،ترشح شیر و پیوند عاطفی مادر چنین نتیجه گیریهایی به تحقیقات
وجود داشت گردآوری کردیم و متوجه و فرزند شناخته شــد ،محققان شروع بیشتری نیاز است.
شدیم بین این دو شباهت قابل توجهی به بررســی این نکته کردند که آیا این تحقیقات نشان دادهاند ارتباط خوب و
وجود دارد".
هورمون در پیوند عاطفی بین زوجها هم موثر در پیش بینی موفقیت رابطه نقش
با اینکــه ایــن دو مــاده گیرندههای نقش دارند یا نه.
دارد ،اما رابطه خوب الزاما به اینکه زوج
متفاوتی در مغز دارنــد اما هر دو تاثیر این تحقیقات از جمله تحقیقات پروفسور هــا بخواهند با هم دیگر بمانند منتهی
مشابهی روی فعالیت نوعی پیامرسان روث فلدمن در دانشگاه بارایالن اسرائیل نمیشــود .زوجها در یک رابطه خوب
عصبی ( )GABAدر قشــر جلوی مغز نشــان داد که "بیشــترین افزایش در ممکن است بر سر اینکه بهتر است رابطه
( )prefrontalو دستگاه لیمبیک دارند .میزان هورمون اکسیتوسین زمانیدیده را ادامه ندهند توافق کنند.
برخی از افــراد برای غلبه بر اضطراب و میشود که فرد عاشق میشود" .افزایش اگر زوجها با هم پیوند واقعی نداشــته
جرات پیدا کردن مثــا در قرار ( )dateاین هورمون در زمان عاشق شدن حتی باشــند ،اکسی توســین آن را به وجود
اول یا در مصاحبه شغلی از الکل استفاده دو برابر میزان آن در زن باردار بود.
نخواهد آورد.
(بی بی سی فارسی)
این تحقیق نشانداد که اکسی توسیندر
میکنند.
محققان به افراد مورد مطالعه از طریق دوام رابطه هم نقش دارد و کسانی که در
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

كارآفرینیزنانازمنظرتعلیموتربیت
گزارش تحقیقــی خواندنی؛ این
مطلب بــرای درج در پیوند کوتاه
شده اســت .توصیه میکنیم این
نوشتارارزشمند را بصورت کاملدر
سایت زیر بخوانید:
www.mgtsolution.com

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

رزا خورشیدی

اشــتغال زنان ایرانی در سالهای
اخیر به دالیل مختلف حساسیت
ویژهای پیدا كرده اســت .از سوی
دیگر مشــكالت اشــتغال كه به
صورت عام در كشــور ایران وجود
دارد ،در مورد زنان حادتر میشود
و مسئلۀ اشتغال زنان رادر آیندۀ نه
چندان دور با بحران مواجه خواهد
ساخت.
علیرغم اینكه زنان ایرانی مطابق
تحقیقات انجام شده بیشتر تمایل
به مشاغلدولتیدارند ولی وضعیت
خاص بازار كار در ایران و سیاست
كاهش تصدیگــری دولت باعث
شده است كه رویكرد كارآفرینی
زنان بیشتر از گذشته مطرح شود.
در این رابطه میتوان مسئله را از
ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار داد.
در این مقالــه كارآفرینی زنان از
منظر تعلیم و تربیت بررسی شده
است و پیشنهاد شده كه ویژگیهای
خاص كارآفرینی را باید از كودكی
به زنان تعلیم داد و آن ویژگیها را
پرورش داد.
 -1مقدمه

در هر كشوری ،نرخ اشتغال و نرخ
بیكاری بطور عام ،از جمله شاخصها
و مؤلفههای مهم توسعۀ اقتصادی
به شــمار میرود .از ســوی دیگر
مسئلۀ اشتغال بانوان به طور خاص
در سالهای اخیر به دالیل مختلف
حساسیت و اهمیت ویژهای پیدا
كرده است.
(خورشــیدی  )1383بــه نقل از
گزارشاتواظهارنظرهایمسئولین
مختلف كشوری در جراید ،دالیل
مذكور را

 فزونــی گرفتــن تعــداد زنانتحصیلكرده نسبت به مردان،
 افزایش نــرخ طالق و در نتیجهافزایش تعداد زنان خودسرپرست و
سرپرست خانوار،
 كاهش نرخ و افزایش سن ازدواج و بطــور كلــی افزایش تقاضایاشتغال از سوی زنان (به هر دلیل)،
ذكر مینماید.
در همین راســتا (عنایت و موحد
 )1383نیــز ضمن ارائۀ آمارهایی
مبنی بر افزایــش ناگهانی تعداد
دانشــجویان دختر ،افزایش نرخ
مشــاركت اجتماعی و سیاســی
زنان و رشد ناگهانی جمعیت پس
از انقالب اســامی ،خاطر نشان
میســازند كه موارد فوق همگی
مبیندگرگونی نقش و جایگاه زنان
ایرانی است و نقشهای سنتی زنان
در درون خانــواده و در زمینههای
اجتماعی دچار تحول شده است.
از ســوی دیگر (جعفرنژاد )1383
انگیزۀ اشــتغال در زنــان را به دو
دســتۀ كلی انگیزههــای روانی و
اقتصادی تقســیم مینماید .وی
معتقد است كه گرایش به هر یك
از این دو دسته ،بستگی به طبقۀ
اجتماعی و اقتصادی خانوادۀ زنان
دارد .به طوریكه مهمترین انگیزۀ
اشتغال در طبقات مرفه اجتماعی
انگیــزۀ روانی اســت .در حالیكه
همان محقق معتقد است كه زنان
طبقات متوسط و كمدرآمد بیشتر
در پی انگیزههای اقتصادی تمایل
به اشتغال دارند( .رجائی )1382
نیز با تقسیم بندی مذكور موافق
اســت ولی سهم بیشــتری برای
انگیزههای شــخصی و روانی در
اشتغال زنان قائل است.
در هر صورت مرور منابع نشــان
میدهد كه اشتغال زنان در ایران
صرف نظر از نوع انگیزه ،رفته رفته
از ســطح یك مسئله عبور كرده و
تبدیل به معضل میشود.
البته آمارها و اظهارنظرها نشــان

آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان
تان میترسید؟ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و ایرانی
هست و شما را گام به گام یاری میکند .اگر آرامش خاطر میخواهید
تلفن را بردارید و با شماره 514-274-8117 :با ما تماس بگیرید.

میدهد كه اشــتغال زنان در یك
نگاه كلــی در جهــان ،وضعیت
مناسبی ندارد ولی سهم كشورهای
در حال توســعه از جمله ایران در
این وضعیت نابسامان بسیار بیشتر
است.
برای رفع هر معضلی ،نخست باید
آن معضل را از ابعاد گوناگون مورد
بررســی قرار داد و به یك شناخت
جامــع از آن دســت یافت .موانع
اشــتغال زنــان ،از ابعاد مختلفی
برخوردار است .ادبیات تحقیق در
این رابطه بیشــتر به سهم موانع
بیرونی از جمله موانع فرهنگی و
اجتماعــی و اقتصادی ،اختصاص
دارد و كمتر به موانعدرونی اشتغال
زنان پرداخته شده است.
در این مقاله ،به شیوۀ كتابخانهای،
موانع مختلف اشتغال زناندر ایران
به اجمال بررسی شده و دو نوع از
این موانع یعنی كمبود خودباوری
و خالقیت در وجــود زنان ،مورد
مطالعۀ عمیقتری قرار گرفته است.
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جلسه اجنمن زنان
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آزادی ،برابری ،ع ر 5محور:
دالت ا
صلح،همبستگ جتماعی ،
ی
سوم نیروی كار در جهان ،یك دهم
درآمد در جهــان و تنها یك صدم
مالكیت امــاك در دنیا را به خود
اختصاصمیدهند.
(روزنامۀایران  8شهریور )1383
مرور منابع نشــان میدهد كه از
دیربــاز تا گذشــتهای نه چندان
دور ،اشتغال زنان از مسائلی بوده
اســت كه تنها هــواداران حقوق
زنان از جنبههای گوناگون به آن
میپرداختهاند.
امــروزه بــا تغییــرات جمعیت
شــناختی ،اجتماعی و اقتصادی
كه در هرم جمعیتی زنان رخ داده
است ،اشــتغال زنان و رفع موانع
تحقق آن ،تبدیل به ضرورتی انكار
ناپذیر شده اســت كه روز به روز
بر حساســیت آن افزوده میشود.
در ایــن رابطه تحقیقی كه وزارت
صنایــع و معادن تحــت عنوان
استراتژی صنعتی ایران انجام داده
است ،بیانگر این مطلب میباشد
كه در سال  85نیروی كار زنان در
ایران با مردان مساوی خواهد شد
و در سال  ،90شمار زنان در عرصۀ
نیروی كار  1/5برابر مردان خواهد
بود(غفاری  .)1383در این راستا به
جرات میتوان ادعا كرد كه تغییر
نگرش نسبت به لزوم اشتغال زنان
در آحاد مختلــف جامعه ،كامال
محسوسمیباشد.
ازجملــه میتــوان بــه نتایــج
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زمان :یکشنبه  7ماه ژوئن ۲۰۱5
از ساعت  ۱۱صبح تا 13/30

وام های خرد و توسعه پایدار
همه شما
با امید به دیدار ٔ

تحقیقی كه توســط
مركــز افكارســنجی
دانشجویان ایران شعبۀ
آذربایجــان شــرقی
انجام شده ،اشاره نمود .به گزارش
خبرگزاری ایســنا ،هشتاد درصد
مردم ارومیه ،كه از ردههای سنی
مختلف و دارای مدارك تحصیلی
مختلف و مشاغل متفاوتی بودند،
اشــتغال زنان را در خارج از منزل
یك ضرورت میدانند.

(خبرگزاری ایسنا  13مرداد )82

نتیجــۀ این تحقیق بــا توجه به
سنتی بودن بافت اجتماعی محل
نظرسنجی بســیار در خور توجه
است.
از ســوی دیگر یكی از مســائلی
كه لــزوم پرداختن به اشــتغال
زنــان را مطرح میســازد ،فزونی
گرفتن تعداد دانشجویان دختر به
نسبت دانشجویان پسر میباشد.
خبرگزاری ایسنادر این رابطه اعالم
كرده است كه در سال  ،1383بالغ
بر  %62از قبول شدگان كنكور را
دختران تشكیل میدادند در حالی
كه نرخ اشــتغال زنان در كشــور
حدود  %11میباشد.
در همان منبع آســیبهای عدم
اشتغال زنان فارغالتحصیل به دو
بعد خانوادگی و فردی تقسیم شده
و ابعــاد هریك مورد بررســی قرار
گرفته است( پیامشاد  .)1383در

8043 St Hubert,

Montréal, QC H2R 2P4
)(Metro: Jarry
Tel.: 514-516-3007

جای دیگری زیــاری ( )1383بر
اســاس نتایج پژوهش خود اعالم
كرده است كه با توجه به ساخت
جمعیتــی و امكانات و فرصتهای
برآورد شــده ،در خوشبینانهترین
حالت یعنی در صــورت كاهش
موانع از طریق راهبردهای اجرائی،
در سال  1400نسبت اشتغال زنان
به مردان مساوی  7به  20درصد
خواهد بود .به هرحال واقعیتهایی
از این دســت ،لزوم توجه هرچه
بیشتر به مســئلۀ اشتغال زنان و
ایجاد بستر مناســب جهت ورود
آنان به عرصۀ كار ســالم و مولد را
محرز میسازد...
-------------بخش های زیر را در سایت
www.mgtsolution.com

بخوانید:
 -4موانع اشتغال زنان
 -5خالقیت
 -6عوامــل پــرورش و بازدارندة
خالقیت
 -7خودباوری
 -8عوامل پرورش و موانع رشــد
خودباوری
-9نتیجهگیری

 -2موضوع حتقیق

در این پژوهش وضعیت و مسائل
اشــتغال زنان در ایران بررســی
شــده اســت .در این راستا موانع
اشــتغال زنان در ایــران معرفی
شــده و در میــان آن موانع ،عدم
وجود خودبــاوری و خالقیت در
زنان مورد موشــكافی قرار گرفته
است .بررسی مفاهیم خالقیت و
خود باوری و چگونگی تقویت این
مفاهیم در دورههای مختلف سنی
و بررسی نقش خانواده و نهادهای
اجتماعی از قبیل نهادهای آموزشی
و رسانههای ارتباط جمعی در این
میان ،ازدیگر موضوعات تحقیق به
شمار میرود.
 -3بیان مسئله و ضرورت حتقیق

ایــن عبــارت كه زنــان نیمی از
جمعیت جهان را تشكیل میدهند
ولی ســهم آنان در نرخ اشــتغال
بسیار پائین تر از این میزان است،
در سالهای اخیر در منابع داخلی
و خارجی بارها و بارها تكرار شده
است .بنیفاطمه(  )1375معتقد
است كه طرح یك مقولۀ اجتماعی
در یك زمان خــاص ،بیتردید از
ضــرورت یا ضرورتهــای خاصی
سرچشمه میگیرد كه پرداخت به
آن ،نیازمند شناخت میباشد.
دبیركل سابق كمیسیون سازمان
ملل در رابطه با سهم نابرابر زنان
توضیح میدهد كه زنان تنها یك

مقبره خمینی...

>> ادامه از صفحه7 :

برنامه تاســیس دانشگاههای آزاد
اسالمی،دانشگاه شاهد ،بیمارستان
آرامگاه ،پارکینگ ،زائرســرا ،هتل
 ۵ستاره ،فروشگاههای زنجیرهای،
شهربازی ،شهرک سالمت ،شهر
آفتاب و بســیاری دیگر از سازهها
یا به اتمام رســیدهاند یا در حال
تکمیلهستند.
•
در دوران شهرداری محمود احمدی
نژاد و اصرار او برای انتقال نمایشگاه
بینالمللی تهران ،با مصوبه شورای
دوم شــهر تهران در سال ۱۳۸۴
ساخت مجموعه جدیدی بنام شهر
آفتاب به مرکزیت مقبره آیتالله
خمینی آغاز شــد .زمان احداث
شــهر آفتاب دو سال و بودجه آن
 ۸۰۰میلیارد تومان برآورد شد که
تا کنون افتتاح نشــده است .شهر
آفتاب همچنین بعنوان شــهری
حوزوی و علمی عنوان شدهاست.
•
در کنار بخش تجــاری ،امکانات
دیگری از جمله فروش زمین برای
قبر هم درنظر گرفته شــده تا با
مجموع ایندرآمدها مخارج تعمیر

و نگهداری ،حقوق کارمندان حرم
و ســایر نیازهای مالی آن تامین
شود.
•
چند ســال پس از اینکه آیتالله
خمینی گفت" :یــک موی کوخ
نشینان" را به "همه کاخ نشینان"
ترجیــح میدهــد ،محمد علی
انصاری دبیر ســتاد بزرگداشــت
مراسم "ارتحال آیتالله خمینی"
میگوید« :یکــی از خدمات حرم
به تهران و به پایتخت این اســت
که هزاران هکتار زمین را از خطر
توسعه بیبرنامه از قبیل آلونکها
و زاغه نشینی حفظ کرده است».
•
محمد علــی انصــاری در جواب
منتقــدان زرق و بــرق آرامــگاه
میگوید« :یک تصــوری بود که
میگفت امام (ره) سادهاندیش بوده
است و خانهاش محقر بوده و کجای
زندگی ایشان زرق و برق داشته و
تجمالتی بــوده .همچنین زهد،
دنیاگریزی و فرار از تجمالت و تقید
به بیتالمال نیز ازدیگر ویژگیهای
امام بوده است .همچنین تصور و

تفکر دیگری وجود داشــته مبنی
بر این که حرم امام با خانه ایشان
متفاوت است.
•
محمد علــی انصــاری ،آیتالله
خمینــی را همســطح "حضرت
ابراهیم"" ،امیرالمومنین" و "امام
رضا" قــرار میدهــد و میگوید:
«حرم امــام خانه مــردم و خانه
تکریم و تعظیم مردم است .حال
باید پرســید مگر حضرت ابراهیم
زاهد نبود ،چرا انبیا در طول تاریخ
متولــی آب و نظافت و کلیدداری
آن خانه بودنــد و همچنین باید
پرسید چرا حرم امیرالمومنین(ع)
آن ایوانهای طال و آن صحنها را
دارد و چرا حرم امام رضا (ع) مجلل
است».
•
چندی پیش هــم در محلی که
آیتاللهخمینیاولینسخنرانیاش
را در بهشتزهرا انجام داد جایگاه
مخصوصی تحت عنوان "جایگاه
جلــوس حضرت امــام خمینی"
ساخته شد.
•
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موسیقی..

به اهتمام

محمد فرحی

(مونتریال)

طبع آزمائی!

ادامه دار

شوخی با حافظ

به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم
از آن تاریخ دینم کامال سوراخ سوراخ است
--------------------زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد
مشدی حسن طفلکی خل شد و دیوانه شد
--------------------صوفی نهاد دام و ســر حقه باز کرد
او را هوای میز پوکر بی نماز کرد
--------------------در خرابات مغان گر گذر افتـد بازم
ترسم آخر که همه هستی خود در بازم
--------------------دوش دیدم که مالئک در میخانه زدند
سر یک جرعه می با قاراپت چانه زدند

در جلسه ای قرار شد از طبع شاعری
استاد ملک الشعرای بهار سنجش به
عمل آید .تصمیم گرفته شد از چهار
نفر تقاضا شود در آن مجلس هر یک
واژه ای بگویند و استاد آن چهار واژه
رادر یک رباعی یادوبیتی برای حضار
قرائت کنند.
پس از موافقت
اولی گفت :تسبیح!
دیگری :چراغ!
نفر سوم :نمک!
چهارمی :چنار!
پس از چنددقیقه استاد چنین قرائت
کردند:
با خرقه و تسبیح مرا دید چو یار
گفتــا ز چراغ زهد ناید انوار
کس شهد ندیده است در کان نمک
کس میوه نچیده است از شاخ چنار
واژه احســنت احســنت در مجلس طنین
انداخت اما لحظــه ای بعد جوانکی از خود
راضی به صــورت اعتراض گفت تحقا .باید
تبانی در کار شده باشد من خود چهار واژه
می گویم سکوتی مجلس را فرا گرفت .استاد
برخاست گفت خواهش می کنم بفرمایید.
جوان چهار واژه به خیال خود دشــوارتر از
سئوال قبل بدین مضمون آینه ،اره ،کفش و
غوره عنوان کرد.
استاد کمتر از چنددقیقه گفت:
چون آینه نور خیز گشتی احسنت
چون ا ّره به خلق تیز گشتی احسنت
در کفش ادیبان جهان کردی پای
غوره نشده مویز گشتی احسنت
صدای آخرین حضار و خجلت جوان از خود
راضی!

---------------یکدانه عیال با دو فرزند بس است
بر پای رهاییم سه تا بند بس است
جای همه دشمنان که هادی دارد
یک شاپرک و فاطی و پیوند بس است

دل رسوا
ابوالقاسمحالت

گفتم ندهم دل ،رخ زیبای تو نگذاشت
گفتم نکنم ناله  ،جفاهای تو نگذاشت
گفتم نکشم حسرت آن پیکر زیبا
خود جاذبه ی پیکر زیبای تو نگذاشت
گفتم به هوای تو چو پروانه نسوزم
ای شمع ،رخ انجمن آرای تو نگذاشت
اینسان که به ناگاه نگاهت خجلم کرد
چشمی به من از بهر تماشای تو نگذاشت
یک عمر بال روزی من بود ،که یک روز
بی درد و بالیم قد و باالی تو نگذاشت
ایزد که ترا داد رخی همچو رخ ماه
گوئی اثری مهر به سیمای تو نگذاشت
یا اهل دل ای شوخ ندیدم که ترا دید
وز سر نگذشت آخر و در پای تو نگذاشت
اال یا ایها الساقی می آمد حل مشکل ها
کنمرحمتیزآنلبجانبخش،کهحسرت
ز می مشکل بود توبه ادر کاسا وناولها
جان در تن این عاشق شیدای تو نگذاشت
---------------حالت  ،پی دل رفتی و دیدی که در آخر
غرض اثر ز بدی نیست در طبیعت دهر
جز ننگ ز بهرت دل رسوای تو نگذاشت
گر از بدی اثری هست در طبیعت ماست
---------------پسرشمشیر
به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
که گرچه هیچ نیابم به قدر وسع بکوشم از بلندی افکار نادر داستان ها نقل می کنند،
از جمله گویند :هنگامی که در دهلی اقامت
---------------داشت ،دختر سلطان محمد پادشاه هند را
بگو به خواب که امشب میا به دیده ی ما
جزیره ای که سرای تو بود آب گرفت برای پسرش نصرالله میرزا خواستگاری کرد
و در روز عقد بنابه رســم خاندان سلطنتی
---------------هند می بایست تاهفت پشت نام پدر عروس
به سرو گفت کسی میوه ای نمی آری
جواب داد که آزادگان تهی دستند و داماد را در خطبــه عقد ذکر کنند چون
وزیر سلطان محمد خدمت نادر آمد و چنین
---------------عنوان کرد که لطفا اجداد خود را نام ببرید
فــریاد که گر جور فراق تو نویسم
فریاد بر آید ز دل هر که بخواند که در خطبه خوانده شود (و شاید مخصوصا
وزیر این جملــه را به منظور تحقیر نادر به
---------------زبان آورده است).
 2رباعی از هادی خرسندی
نادر می گوید در خطبه بخوان:
در فصل بهار خارج از شهر خوش است
نصرالله میرزا پسر نادر ،نادر پسر شمشیر و
دررفتن ازین هوای چون زهر خوش است نوه شمشیر و نتیجه شمشیر و نبیره شمشیر
آن کار که روی تخت و کانـاپه کنند
و..
خیام به سبزه بر لب نهر خوش است
•

اشعاری نغز از شعرائی زبرگ

facebook.com/paivand.montreal
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شیـدا
قره چه داغی

برای آشنائی و است
فا
ده
از
دن
یا
ی
ع
ظی
م
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:
ail.com

Sheida.g@hotm

Pyotr Ilyich

Tchaikovsky
)(1840-1893

پی یوتــر  Piotreکوچک روی تختش
نشســته بود به ســرش میزد و فریاد
میکرد:
«این موســیقی ...این موسیقی توی
کله من است و نمی خواهد مرا راحت
بگذارد!»
اما سرنوشت او در دست پدری بورژوای
او بــود که توجه جدی به موســیقی
نداشت.
پی یوتــر نوجوان به مدرســه حقوق
فرستاده شــد و سپس در دادگستری
ســن پیترز بورگ اســتخدام شــد.
خوشــبختانه بیــن راه منــزل واداره
کنسرواتوار موسیقی تازه افتتاح شده
بود( .موســیقی تا قرن  19در روسیه
رونق و اعتباری نداشت).
چایکوفســکی فــورا در کالس های
هارمونی -ارکستراسیون ،ارگ و فلوت
نام نویسی کرد .پس از یکسال از شغل
اداری اســتعفا داده خود را کامال وقف
موسیقینمود.
چایکوفســکی یکــی از محبوبترین
آهنگسازان تاریخ موسیقی است.
«من تا مغز استخوان روس هستم!»
ایــن گفته همیشــگی او بــود .مورد
تحســین و احترام همــه دولت های
تــزاری ،کمونیســتی ،دیکتاتوری یا

نئولیبرال بوده است.
دو دوره افســرده گی شدید او در سال
های  1866و  1877و آثار او از جدال
باطنی او با اشباح خیالی ،فرار از کابوس
های دوران بچه گی نشان دارد.
شاید به این دلیل است که موسیقی او
تاثیر زیاد روی بچه ها و نوجوانان دارد.
در ضمن به بزرگترها یادآوری می کند
که افســانه ها مانند باله «دریاچه قو»
هیچگاه ساده لوحانه نیستند .تخیل و
خیال پردازی ،پیش از اینکه شگفتی
آور باشد ،پناهگاه روان است ،مانند باله
«فندق شکن» چایکوفسکی کنسرت
های متعدد و پرموفقیت در شهرهای
مهم اروپائی داشت .او خیلی به ایتالیا و
بخصوص به فرانسه عالقمند بود.در این
سفرها با آهنگسازان و هنرمندان بنام
زمان از نزدیک آشنا شد.
الکساندر سوم  AlexandreIIIتزار وقت
برای او مقرری مادام العمر تامین کرد.
ایــن قدردانی در وطــن بیش از همه
موفقیت های خارج او را خوشنود کرد.
ســفر او به آمریکا در بهار  1891برای
افتتاح سالن معروف کارنگی Carnegie
 Hallنیویورک موجب اوج محبوبیت و
موفقیت او شد.
کنسرتو پیانو شماره یک او غوغا کرد.
روزنامه  The Sunنوشــت «حال که
واگنردر قید حیات نیست چایکوفسکی
مهمترین آهنگساز زنده است».

او  9اوپرا نوشت که بغیر از:

 Eugene-Oneguineو
La Dame de Pique

بقیه فراموش شده اند.
کنسرتو ویلن ،کنسرتو پیانو شماره یک
او محبوبیت خاص دارند.
 1821 Ouvertureکه برای ســالگرد
پیروزی روسیه بر ناپلئون ساخته شده
بود .بسیار معروف است.
باله فندق شکن (در ایام عید کریسمس
هر سال در مونترال اجرا میشود).
باله دریاچه قو ،باله زیبای خفته شهرت
جهانیدارند.
سنفونی شماره  6معروف Pathetique
حکایت از رنج و تراژدی می کند.
چایکوفســکی پس از اولین اجرای آن
درگذشت.
بطور رسمی اعالم مرگ او در اثر مرض
وبا اســت که در آن زمان حدود 225
هزار کشــته داده بود .ولی شــایعات
مختلف در مورد خودکشی او شنیده
شده است.
موسیقی او بر آثار آهنگسازان قرن 20
روس  Prokofiev-Rachmaninoffو
ستراویسکی اثر بسیار گذاشته است.
در سینماهای مونترال باله های معروف
مستقیم از تئاتر  Bolshoiمسکو نشان
داده می شــود در صــورت عالقه به
 Cineplex.comرجوع شود.
قره چه داغی  25می 2015

قلب مظلومان چنین آید به درد؟

علی دوستی

شاعرمونتریال

باز هم از مردم نادان و پست
نیشتر بر قلب مجروحم نشست
بود مردی مرد نام او علی
نام فامیلش چراغی بد ولی
روزگار مالیش تاریک بود
جوییار روزیش باریک بود
صبح اندک میوه ای میزد به بار
تا به سودش بگذراند روزگار
سرزمینش پر ز نفت و گاز بود
دست و دلهای سرانش باز بود
مردمان دوردستان شادمان
از کمک ها و مهمات سران

مردمان سرزمین ما
ولی
اکثرا درگیر و مسکین
چون علی
باری آن آقا علی یک
بامداد
پای در ره از پی روزی
نهاد
کـد یمین
بار میزد میوه با ّ
خستگی در بازو و خوی بر جبین
در پی یک کسب بی آزار بود
کار او نزدیکی بازار بود
باید اما در خیابان های تنگ
دائما میکرد با مامور جنگ
کای فالنی سد معبر کرده ای
حرب با محراب و منبر کرده ای
هی نشاید در پی رزق حالل
کوچه های شهر را سازی مجال
از برای کسب میخواهی جواز
بی مجوز نیست کار تو مجاز
روز ها کار علی دشوار بود
وزن ماموران بتر از بار بود
ِ
دوستان گویا همان مامور هم
سینه ای پر داشت از آماج غم
عقده ها و خشم ها و دردها

دیدن پیروزی نامردها
گفته ی مامور اما عشوه بود
نیتش از جنگ تنها رشوه بود
او دلش با رشوه ها خوش بود و بس
منطقش تنها توحش بود و بس
چون ورا روزی علی رشوه نداد
پنجه بکسی بست بر جانش فتاد
با توحش کشت مرد خانه را
کرد ویران محفل کاشانه را
ایمسلمانانمسلمانیکجاست؟
رافت و برخورد انسانی کجاست؟
عزت و مردانگی یاران چه شد؟
غیرت و پرخاش عیاران چه شد؟
ما که درس از بی کسان آمخته ایم
نسل مردان حریص اخته ایم!
پیش چشمان کدامین رادمرد؟
قلب مظلومان چنین آید به درد؟
دوستان ما را چه افتاده است هان؟
دستها تنها رود سوی دهان!
خانه مان از پایه گردیده خراب
کی به پا خیزیم ازین زهرخواب؟
زین همه وحشت که در دلهای ماست
از دو چشم ار اشک خون بارد رواست
____________
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تشدید بحران منطقهای در سایه رقابت قدرتهای منطقهای و جهانی

جنــگ ،کشــتار ،آوارگــی و ویرانــی تمام
آنچیزیســت که امروز منطقهی وسیعی از
خاورمیانه ،آسیای مرکزی ،شمال و حتا مرکز
آفریقا را در برگرفته است .جنگهایی که در
نگاه اول ریشه در اختالفات فرقهای و مذهبی
دارنــد اما با نگاهی عمیقتــر ماهیت واقعی
این جنگهای ارتجاعی که ریشــه در منافع
مشــخص قدرتها و بازیگران آشکار و نیمه
آشکار آن دارند ،روشن میگردد.
جدا از میزان بیسابقهی پناهندگان ،براساس
آمارهای منتشــره  ۳۸میلیون نفر در کشور
زادگاه خــود در اثر جنگ آواره هســتند که
بیشترین تعداد مربوط به کشورهای خاورمیانه
اســت ،آماری که باید قربانیان جنگ داخلی
یمن را نیز بر آن افزود.
این تعداد از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون
بیسابقه بوده و این فقط یکی از نتایج بحران
و جنگهای پیش گفته است ،جنگهایی که
تاکنون تنها در سوریه  ۲۰۰هزار کشته برجای
گذاشته است.
نفرت فرقــهای و مذهبی بهجایی رســیده
است که حتا در کشــتی حامل پناهجویان،
کشــتیهایی که تاکنون هزاران پناهجو را به
قعر دریا فرستاده است ،مسلمانان به قتلعام
مســیحیان پرداخته و آنهــا را طعمه دریا
ساختند.
براستی این تراژدی را چگونه میتوان به تصویر
کشاند؟!
در واقع بعد از  ۱۱سپتامبر  ،۲۰۰۱مردم جهان
شاهد تشدید بحران در این منطقهی وسیع
و بزرگ بودهاند .ابتدا لشکرکشــیهای دولت
آمریکا و متحداناش به افغانستان و سپس به

عراق ،که نه تنها نتوانســت به آرامش در این
کشورها منجر گردد ،بلکه به بحرانیتر شدن
منطقه ،فراگیرشــدن آن و رشد بیسابقهی
نفرتهای فرقهای و مذهبی انجامید.
امــا اگــر در بخشــی از آفریقــا بحرانها و
درگیریهای منطقهای اغلب در قالب جنگ
بین مســلمانان و مســیحیان بروز یافته ،در
خاورمیانه جنگها عموما به صحنهیدرگیری
بیندولتها و قدرتهای سنی مذهب با شیعه
تبدیل شده است.
سوریه ،عراق و یمن برجستهترین نمونههای
این نوع جنگها در لحظهی کنونی هستند.
جنگهایی که البته به این سه کشور محدود
نبوده ودیگر کشورهای منطقه همچون لبنان،
بحرین ،عربســتان ،ترکیه و ایران را به نوعی
تحتتاثیر قرار داده است.
درگیریهای اخیر در مناطق شیعهنشــین
عربستان و بلوچستان ایران که عموما سنی
مذهب هستند ،از همین نمونه میباشند.
اما اتفاق مهمدر هفتههای اخیر جنگداخلی
یمن اســت که به یک نقطه عطف در رقابت
قدرتها و دولتهای منطقهای تبدیل شده
است .اگر تا پیش از جنگ داخلی یمن ،رقابت
دولتهای ایران و عربستان به عنوان دو بازیگر
اصلی این ماجرا ،در سوریه و بهنوعی در عراق
و لبنان نیمه آشــکار و غیررسمی در جریان
بود و حتا دو طرف تالش داشتند ظاهر رابطه
سیاســی را تا اندازهای حفظ کنند ،امروز اما
اوضاع یمن شرایط را کامال تغییر داده است.
جنــگ داخلی یمن بحران منطقــهای را به
نقطهای رســانده که هیچ چشمانداز روشنی
برای آن در کوتاه مدت قابل تصور نیست.

فراخوان برای کارزار سراسری در
روز سیام ماه مه ۲۰۱۵

برای آزادی دستگیرشدگان اول ماه مه و
آزادی همه فعاالن کارگری و کلیه زندانیان
سیاســی و عقیدتی به کارزار و اقدامات
مشترک و سراسری ،متحدا اقدام نماییم!
کارگران و آزادیخواهان

رژیم ســرمایهدارى جمهوری اســامی
ایــران همزمــان با تهاجم به معیشــت
کارگران و گسترش فقر و بیحقوقی برای
خانوادههــای کارگری و کل جامعه ،موج
دستگیری فعاالن کارگری را طی ماهها و
هفتههای گذشــته و به ویژه در روزهای
منتهی به اول ماه مه ،شدت بخشیده است.
چند روز قبل از برگزاری مراســم اول ماه
مه دستگاههای سرکوب رژیم جمهوری
اسالمی با دســتگیری محمود صالحی
از چهرههای شــناخته شــده سندیکای
خبازان سقز و از اعضا کمیته هماهنگی،
عثمان اسماعیلی سخنگوی کمیته دفاع
از کارگــران زندانی در مهابــاد ،ابراهیم
مددی نایب رئیس ســندیکای شــرکت
واحد اتوبوســرانی تهران و حومه و داود
رضوی عضو هیئت مدیره این ســندیکا،
دوره جدیــد تعرض به فعالین کارگری را
شــروع کردند .عالوه بر فعاالنی که طی
روزهای اخیر دستگیر شدهاند دهها فعال
کارگری و سیاســی نظیر شاهرخ زمانی،
بهنام ابراهیمزاده ،پدرام نصراللهی ،محمد
جراحی ،رســول بداقی ،غالب حسینی،
واحد سیده و دهها کارگر و فعال سیاسی
دیگر همچنان در حال سپری کردن دوره

محکومیتهای سنگین خوددر زندانهای
جمهوری اسالمی هستند.
درهمین راســتا و برای اعتراض به موج
جدید دستگیریها ،ما تمامی افراد ،نهادها،
گروههــای مترقی و مدافــع آزادی را فرا
میخوانیم که با اقدام مشترک و سراسری
در روز شــنبه  ۳۰ماه مه ضمن افشــای
جنایات جمهوری اســامی و آگاه کردن
افــکار عمومی و نهادهای مترقی جهانی،
موجبات آزادی فوری و بی قید و شــرط
همه فعاالن کارگریدربند و کلیه زندانیان
سیاسی و عقیدتی را فراهم سازیم .
در روز  ۳۰ماه مه به هرشــکل ممکن و
موثر اعم از آکسیونها ،پیکت ،نمایشگاه،
مراجعــه به نهادهــای کارگری در محل
زیســت و کار خود صدای اعتراضمان را
متحد و یکپارچه علیه دستگیری و زندان
فعاالن کارگری و برای آزادی فوری و بی
قید شــرط همه فعاالن کارگری دربند و
کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی به گوش
جهانیانبرسانیم.
--------------کارگر زندانی ،زندانی سیاسی
آزاد باید گردد
سرنگون باد رژیم سرمایهداری
جمهوری اسالمی
زنده باد آزادی ،زنده باد سوسیالیسم
هیات هماهنگی شورای نمانیدگان
احزاب ،سازمانها
و نهادهای چپ و کمونیست

در تاریــخ روابط ایران و عربســتان پس از
برسرکارآمدن حکومت اســامی در ایران،
دو دوره روابط این کشورها به بحران حادی
منجر گردید.
بــار اول مرداد ســال  ۱۳۶۶که  ۲۷۶نفر از
حجاج ایرانی در عربســتان کشته و حدود
 ۳۰۰نفردیگر زخمی شدند .این حادثه منجر
به قطع روابطدیپلماتیکدو کشور و تعطیلی
سفارتخانهها تا فروردین  ۱۳۷۰گردید .دو
طرف یکدیگر را مقصر این رخداد دانستند و
دعواهای لفظی زیادی نیز بین آنها صورت
گرفت اما در همیــن حد باقی ماند .این بار
اما تنها صحبــتاز دعواهای لفظی و آرزوی
سقوط "آل ســعود" در سخنان خامنهای و
دیگر رهبران مذهبی و نظامی ایران نیست،
این بار صحبت از جنگی است که دو کشور را
بهصورت مستقیم به رویارویی کشانده است.
اگرچه دولت ایران مداخله نظامی در یمن را
رد میکند ،اما کسی نیســت که این ادعا را
جدی بگیرد ،همانطور که این ادعاها در مورد
سوریه و عراق جدی گرفته نمیشود .همگان
از حمایتهای دولت ایران از حوثیهای یمن
(گروه انصارالله) آگاهیدارند .وقتی که فرمانده
ســپاه از ایجاد هالل شیعی در نتیجه همدل
شدن مسلمانان (بخوان شیعیان طرفدار و یا
نزدیک به حکومت اسالمی ایران) از لبنان و
سوریه تا عراق ،یمن و ایران صحبت میکند
در عمل معنایی جز جنگی اعالم نشــدهبین
دولتها و قدرتهای شــیعه بــا دولتها و
قدرتهای سنی ندارد.
در حقیقت سیاســتهای منطقــهای دولت
ایران بود که منجر به همدل شــدن بسیاری
از دولتهای عربی و یا اســامی علیه ایران
شــد .بهگونهای که حتا دولتهای افغانستان
و پاکســتان از حمالت عربســتان به یمن
حمایت کرده و دولتهای ســنگال و سودان
(که حتا در دورهای روابط بســیار نزدیکی با
جمهوری اسالمی داشت و دولت ایران با ایجاد
کارخانههای اسلحهسازیدر این کشور بخشی
از سالحهای مورد نیاز نیروهای مورد حمایت
خود را تامیــن میکرد) آمادگی خود را برای
پیاده کردن ســرباز در خاک یمن و جنگ با
انصارالله (گروه شیعیان حوثی) اعالم کردند.
ایجاد ارتش عربــی با حضور ارتش قدرتمند
مصر یکی دیگر از نتایج این بحران است.
ارتشی که به صراحت هدف از تشکیل
آن مقابله بــا "ماجراجوییهای دولت
ایران" اعالم شده است.
از دیگر نتایج بحــران یمن ،حمایت علنیتر
نظامــی و مالی دولتهای عربی حاشــیه
خلیج فارس همچون عربســتان و قطر از
نیروهای اســامی افراطی و حتا وابسته به
القاعده همچون جبهه النصرهدر کشورهایی
همچون سوریه است که بیشک به تشدید
جنگ در سوریه خواهد انجامید .اما مساله
مهم این اســت که طــرف دیگر ماجرا نیز
دست بسته نبوده و ضمن اینکه از قدرت
نظامی باالیی برخوردار است ،بههیچ عنوان
حاضر به از دست دادن پایگاههایش بهویژه
در لبنان ،عراق ،سوریه و یمن نیست و این
را میتوان بهخوبیدر سخنان مقاماتدولتی
و نظامــی ایران و حتا افــرادی چون رهبر
حزبالله لبنان دیــد .آنجا که بهاصطالح
امنیت سوریه ،عراق و یمن را امنیت ایران
میخوانند ،مکرر و به اشکال گوناگون این
موضع را در بوق میکنند و حتا رنگ و لعاب
"ایدئولوژیک" به آن میزنند.
در یک کالم دولت ایــران بقای خود را به
حفظ موقعیت خود در این کشورها گره زده
است.
واقعیت این است که بهرغم حمالت شدید
هوایی عربستان ،این حمالت نتوانستند مانع
پیشــروی گروه انصارالله و متحداناش در
یمن شوند ،بهطوری که در روزهای گذشته
بندر عدن بهرغم تمام تالش عربســتان و
متحداناش به تسخیر آنها درآمد .به این
ترتیب اگر عربستان و متحداناش توانستند
حمایت بســیاری از دولتها و حتا شورای
امنیت را کسب کنند ازدیگر سودر صحنهی
جنگ هیچ موفقیتی نداشتند.
بنابر این تا اینجای کار شــاهد تشــدید
جنگهایی هســتیم که هیچ برندهای در
کوتاه مدت برای آن قابل تصور نیست.
از یک سو دولت ایران و نیروهای متحدش
که حاضرند تا سرحد مرگ مقاومت کرده
و حتا دامنهی نفوذ خود را گسترش دهند
و از سوی دیگر دولتهای ثروتمند عربی و
متحدین آنها که با اتکا به سالحهای مدرن
خود میخواهند "هالل شــیعی" را از روی
کره زمین محو کنند.
در عراق اگر نیروهای شبهنظامی شیعه یک

منطقه را از داعش بازپس میگیرند،
داعش از منطقــهی دیگری حمله
خود را آغاز میکند .در ســوریه نیز
درگیریها حادتر شده است و بویژه
حزبالله لبنان به دلیل ضعف ارتش
ســوریه بیش از گذشته در جنگ
ســوریه و حتا بخشهایی از لبنان
وارد شده که این امر فضای سیاسی
لبنان را که پیش از این نیز بحرانی
بود بحرانی تر کرده است ،کشوری
که مدتهاســت بر اثــر اختالفات
داخلی ،انتخاب رئیس جمهور در آن
با بنبست روبرو شده است.
از سوی دیگر دولتها و قدرتهای
متخاصم از هر فرصتی برای تضعیف
رقیب استفاده میکنند .جمهوری
اســامی اگر بتواند به سیاستهای
جاهطلبانــهی خود در کشــورهای
دیگر همچون بحرین خواهد افزود
و از سوی دیگر دولتهای رقیب نیز
بیکار ننشسته و به تضعیف متحدان
حکومت اســامی ایــران خواهند
پرداخت .وقتی مشاور ویژه اردوغان
میگوید ایران بیش از اســرائیل به
اســام ضربه زده ،تنها بیانگر عمق
اختالفات و بحران کنونی است.
در چنین شرایطیســت که سران
کشورهای عضو شــورای همکاری
خلیج فارس قرار است در یک اتفاق
نادر همگی به آمریکا رفته تا با ُشل
کردن کیسهها در برابر دولت آمریکا
که امروز  -و بویژه با نزدیک شــدن
به انتخابات  -به شدت به باال بردن
تحرک اقتصادی نیاز دارد ،توازن قوا
را با خرید سالحها و امکانات نظامی
پیشرفته به نفع خود تغییردهند.
اما آیا این جنگ حتا در این صورت
پیروزی خواهد داشت؟
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تلویزیون دمکراسی شورایی

اطالعیه

برنامههای تلویزیون دمکراسی شورایی از
اول اگوست ١٠ ،مرداد ماه از کانال تلویزیونی
دیدگاه بر روی ماهواره یاه ســت پخش
میشود.
ســاعات پخش برنامههــای تلویزیون
دمکراسی شورایی بدین قرار است:
روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته:
ســاعت نه و نیم شب بهوقتایران ،ساعت
هفت شب بهوقت اروپای مرکزی به مدت
یک ساعت پخش میشود.
تکرار برنامهها در روزهای  ٣شنبه و  ۵شنبه
هر هفته ساعت نه و نیم صبح بهوقتایران،
ســاعت هفت صبح بهوقت اروپای مرکزی
خواهد بود.
اگر به تلویزیون ماهوارهای دسترسی ندارید،
میتوانید از طریق آدرس اینترنتی سایت
دیدگاه و جی ال ویز بهطور زنده و همزمان
برنامههای تلویزیون دمکراسی شورایی را
مشاهدهکنید:
http://www.didgah.tv/fa

بیشــک تودههای محــروم ،ایــن قربانیان
همیشــگی جنگهای ارتجاعی بزرگترین
مغلوبان جنــگ خواهند بــود .جنگ ،نبود
پتانســیل انقالبــی در اثــر ســاختارهای
عقبافتادهی سیاسی و اقتصادی در بسیاری از
این کشورها و نیز منافع و سیاست قدرتهای
برتر امپریالیســتی در لحظــهی کنونی که
مهمترین اصل برای آنهاضدیت با هر تغییر
انقالبی است ،منجر به تقویت و رشد نیروهای
ارتجاعیدر لحظهی کنونی خواهد شد.
یکی از نتایج سیاستهای امپریالیستی این
است که جنگ دولتها و قدرتهای شیعه و
سنی نباید برندهای داشته باشد و این موازنه
نباید بهطور قطعی به نفعدیگری بههم بخورد
چرا که هرگونه تغییر موازنه و مثال شکست
دولــت ایران میتواند بــه تحوالتی غیرقابل
پیشبینی در این کشــور منجر شــود و این
مساله خط قرمز قدرتهای امپریالیست است.
و درست همین سیاست است که به تداوم و
رشد بحران منجر میشود.
در شــرایطی که جهان سرمایهداری راهحلی
برای گــذر از دوران طوالنی رکود اقتصادی
ندارد ،در شرایطی که قدرتهای امپریالیستی
خواهان برندهای در این جنگ نیســتند ،در
شرایطی که جنگ نه تنها معضلی مانند گران
شدن بهای نفت را که برای اقتصاد کشورهای
اروپایی حیاتیست به بار نیاورده بلکه برعکس
نیازهای تسلیحاتی میتواند به منبع درآمدی
برای این کشورها تبدیل شود ،در شرایطی که
دولتهای امپریالیست از جنگهای کنونی و
تشدیدنفرتمذهبیمیتوانندبهرهبرداریهای
سیاسی گســتردهای بکنند بویژه در داخل
کشور خود ،و باالخره در شرایطی که دو طرف
اصلی ماجرا بههیچعنوان حاضر به عقبنشینی

و یا پذیرش شکست نیستند ،چشمانداز حل و
کاهش بحرانهای منطقهای بسیار تیره و تار
به نظر میآید .اگر چند صباحی قبل سوریه
مساله اصلی بود ،بعد عراق و اکنون یمن نیز
به سرنوشتی مشابه دچار شدهاند و این جنگ
میرود تا مرزهای خود را گسترش دهد .و این
جنگ میرود تا ویرانیها و قربانیان بیشتری به
بار آورد .جنگی که قرار نیست پیروزی داشته
باشد ،مشکل اســت تا پایانی برای آن تصور
کرد ،همانگونه که جنگ ایران و عراق  ۸سال
طول کشید.
فرض کاهش موقتی بحراندر یک منطقه،
حتا ِ
هرگز به معنای فروکش کردن بحران و جنگ
قدرت در منطقه نخواهد بود.
جنگها و بحرانی کــه اکنون بخش بزرگی
از آفریقا و آســیا را فراگرفته بیش از هر چیز
نشــانهی اوج گندیدگی نظام ســرمایهداری
جهانی هستند که در بحران اقتصادی بسیار
عمیقی گرفتار شده است .جهانی که انسانها
برای کشتار یکدیگر روزانه به اختراع و ساخت
سالحهای پیشــرفته و کشتار دسته جمعی
جدیــدی میپردازند که بتواند انســانهای
بیشتری را از کودکان تا زنان و مردان هراسان
از جنگ را در خون غوطهور سازد.
تنها راه برای پایان جنگها و مصیبتهای
آن ،پایان دادن به مصیبت بزرگ یعنی
مناسباتسرمایهداریست.
اما آیــا در چنین شــرایطی میتوان
دگرگونیهای انقالبــی را در منطقه به
انتظارنشست؟!
تنها یک چیز مســلم است ،همیشه میتوان
برای آن مبارزه کرد ،برای پایان دادن به جنگ
های ارتجاعی وکشتار انسانها ،برای نابودی
رژیم های ســرمایه داری وبرای رســیدن به
آزادی ،رفاه و برابری.
نشریه کار شماره ۶۹۳

جتمع اعتراضی در مونترآل
در پاسخ به فراخوان هیئت هماهنگی شورای منایندگان احزاب ،سازمانها و نهادهای
چپ و کمونیست مبنی بر کارزارسراسری در روز سی ام ماه مه ۲۰۱۵
جهت آزادی دستگیرشدگان اول ماه مه وهمچنین آزادی همه فعاالن کارگری
و کلیه زندانیان سیاسی وعقیدتی،
جتمع اعتراضی در شهر مونترآل برگزار می شود.
نیروهای چپ و کمونیست،
مردم آزادیخواه و مدافعین آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی !
با شرکت متحدانه خود در این جتمع ،کارزار سراسری جهت آزادی همه فعاالن کارگری
و کلیه زندانیان سیاسی را یاری منائیم.

زمان٣٠ :ماه مه ساعت ٤

مکان Phillips Square :روبروی فروشگاه La Baie

---------------کارگر زندانی ،زندانی سیاسی آزاد باید گردد | سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
احتاد چپ ایرانیان در خارج از کشور  -مونترآل | فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) -مونترآل
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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

بسکتبـا ل

سیــاوش

514-867-1756
azmar14

استخدام
اخوانوستآیلند

به چند نفر کارمند مسلط
به امور مواد غذایی،
آشپزی ،شیرینی پزی،
آماده سازی و ...نیازمندیم.
بصـورت متام وقت
و یا نیمه وقت
رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل
و یا فکس کنید:

Fax: (514) 334-9850
@info
akhavanfood.com

azjan’12paid60+120ak

شیـرینی

514-690-4588

Rose pastry

hamedazmay15

رزپاسترىبابهترین
شیرینىها
و دسرهاى ارگانیك
براى جشن هاى شما
با٢٠سال سابقه

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

خدماتساختمانی
احمــــد
کلیهخدماتساختمانی
بازسازی،بهسازی
کیفیتعالی نرخمناسب

Tel.: 514-458-5220
Facebook:Rose pastry

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

شـیراز

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

esfahaniazdec01

کیترینگ

sep13fulyr

پرستــار

aznov15U

تدریس فارسی
تدریس زبان فارسی
در وســت آیلند

از اینپسمهمانیهاومراسم
خودرابهمابسپارید!
خوشمزهتریناغذیهایرانی
وکانادایی
• با هر بودجه
• برای هر مناسبت

نگهداری از عزیزان شما،
توسط خانم با تجربه،
در خانه یا بیمارستان
همراه با رفرنس
 5سال سابقه کار
دیپلمهدستیارپرستار
(زویــا)

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

کلبــه
عموجان

یکبارامتحانکنید
مشتریخواهیدشد.

514-503-7391

Tel.: 514-963-5179

freeazmar

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

azapr2015khadijeU

داروخانه

فروش کلیه
بلیت برنامه ها و
کنسرتها

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

2233336

Tel.: (514) 288-4864

آموزش زبــان فرانسه
Fax: (514) 288-4682

از مبتــدی تا پیشرفته
متخصص آزمون های TCFQ،TEFaQ، TFI
• کالس های تقویتی برای
دانش آموزان ابتدایی  -دبیرستان
• دوره های ویژه برای آزمون های ورودی مدارس
مجتبی فــالح
کارشناس ارشد زبان فرانسه با 13سال سابقه تدریس

استخدام

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

Tel. 514-965-1358

Tel.: 514-484-8072

آژانس مسافرتی

فرنازمعتمدی842-8000................................
کاســپین 814-7700 ................................
مهری 940-1642 ............................. T.A.M
اسکای.الن 388-1588 ...................................
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

931-2888 .............................. Westmount
486-9994 ........... Pieces D'auto NDG

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................
آلتیماکــس487-0009 ..............................
شــیخ صالــح 366-1509 .......................

PARTICIPATE in our
CO

استخدام
توجه توجه

MMUNITY

یک فرصت استثنائی
جهت شروع یک
بیزینسمستقل
(بدون تجربه کانادائی
و بدون نیاز به
سرمایه گذاری)
جهت وقت مالقات با ما
تماسبگیرید:

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

514-663-0001
647-771-5742
ansaripour azapr01P

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

لی لی صمیمی 825-3170 ...........................

ارز

514-996-9692

ارائه کلیه خدمات
ی شامل؛
ی زیبای 
آرایش 
کوپ ،الیت ،امبره،
براشینگ و سایر خدمات
با قیمت مناسب
منطقه Nuns' Island
در
ٔ
لطفا جهت تعیین وقت
تماسبگیرید:
514-660-7792

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

naghdiazfeb01U

شریف 223-6408 ..........................................
آپادانا 933-1719 ..............................................
گروهپاسیفیک289-9011.............................
 5استار 585-2345............................................
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال 937-5192...........................
844-4492................................. Expert-FX

آموزشانگلیسی •
•
حـــرفهای
•
مجیدمحمدی
ایران-
مدرس
انجمنمدرس •
آمریکا |
انگلیسیمدارس •

مونترال • برگزاری
کالس های خصوصی و
گروهی مکالمه به روش
 CLPو استفاده از نرم
افزارهای چند رسانه ای

514-817-2628
azjan’15

جویــایکار

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

امالک و مسکن

تبلیغات

تدریس خصوصی

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

چاپ و تابلوسازی

اجنمن ها و سازمانها

حسابداریومالیاتی

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
انجمن زنان مونترال516-3007...................
دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیمــا 485-3652 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه اتومبیل

اتو الگانس 482-4500 ....................................

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

ترجمه

دارالترجمهیکتا439-8501..........................
نغمه سروران 889-8765 .............................
محمودایزدی 745-0318 .............................
شهریاربخشی 624-5609 .............................

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

با ما تماس بگیرید.

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

info@paivand.ca

®لوگوی پیوند®

پرستار ،با ١٠سال سابقه
مراقبتهای
كاردربخشهای
کار استاد علی اصغر معصومی
ویژه اطفال و بزرگساالن
(هنرمند و نقاش معاصر)
در كانادا،
----------------------------------عضونظامپرستاری
آمادۀ پرستاری كودك
(از ١روز تا ٥سال)
و یا سالمندان شما
(درمنزلیابیمارستان)
اعظم -تلفنتمــاس:

ارز

شریف

مراکز پخش پیوند

Tel.: 514-806-7870
azmay15free

دندانپزشک

رستــوران

روانشناسی  /روانکاوی

فـرش

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

فـال

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

کامپیوتر

224-0-224.................................... KamNic
507-0773 ........................... Laptop FSO

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

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

کتابفروشی

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

کلیسا

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

حسن انصاری735-0452 ............................
ریاض حق 362-0382 ...................................
ســرورصدر 777-3604 .............................
مهتاب ثقفی 567-3169 ..............................
حسینخردبین242-6034...........................

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

گرافیک و طراحی

وحیــد 983-1726 .................................

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

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

پـارس 290-2959 ........................................

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

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

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

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

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

خشکشویی

داروخــانه

نیست؟

گان پیوند )

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

حمل و نقل

شما
ره شما در این لیست

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

گاراژ (درب)

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

مرکز شهر مونتریال:

سوپراخوان ،تپش ،شاطرعباس ،ماهی سن لوران ،کافه پرشیا،
عموجان،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون ،NDG auto ،فتوشاپ،
کلینیک آریا ،آلفامدیک ،ارزخضر ،المیزان ،نور ،صادق ،پاسیفیک،
متروپولیس ،کبابسرا و...
وست آیلند  :اخوان ،آدونیس ،شاتوکباب ،و...
ریوسود :آدونیس ،کوه نور ،دابل پیتزا ،مارشه افغان،
مارشه آریا ،مراکزفرهنگی و...

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

اطلس 485-8585 .............................................
پیوند 996-9692 ...............................................

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

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

کبابسرا 933-0-933 .....................................
شومینه 564-9790 .........................................
کلبهعموجان484-8072.................................
پاتوقعموجمال933-8866...........................
فاروس 270-8437 ..........................................
یاس 483-0303 ............................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2
بیبلوس523-9596...........................................

تاکـسی

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

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

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

پزشــکی

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

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

شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
شریفنائینی 731-1443................................
دندان سازی (کلینیک)
افخم هادی 737-6363 ..................................

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

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

MONTRÉAL QC H4B 1L8

نیـازمنـدی هـای پیوند
بیمه و مشاور مالی

نیازمنــدیها



خدمات
آرایشی

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

tillnov1Pd

azfeb01U

آرایشـــــگاه

514825-3170

4084 Boul. St-Laurent

514-

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

مجری
مراسم
عقد ایرانی

لوئیزداداش زاده

همــه روزه در
تپشدیجیتال

فروشاستثنائی

ازدواج

اگرگواهینامهمعمولى
دارید classe5
و به دنبال شغلى با درآمد
 4000دالر در ماه هستید،
)ماشین  ٢٠٠٥به باال(
با ما تماس بگیرید:

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

آموزشختصصی

MOBILE Franchise

514-430-0430

>> راننـده <<

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

samimi

فروشبیزنس
فرانچایز تلفن های همراه
 بدلیل تغییر محل اقامت واقع در یکی از بهترینمراکز خرید
 با درآمد و فروش ثابتبرای اطالعات بیشتر با
شماره زیر تماس بگیرید:
بن عمومی

استخدام

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

Tel.: 514-951-4721

سبک پاپ
(وست آیلن د )

www.paivand.ca

خدماتمالیاتی

عالقمندان به شرکت در
بازی های دوستانه بسکتبال
ساعت  9.5صبح
 یکشنبه هر هفته -در سالن ورزشی سان هانری
مترو سن هانری
(خیابان نتردام غربی)
به ما بپیوندید.
تلفناطالعات:
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سوپر و فروشگاه

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

عینک سازی

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

249-4684 ............................. UNI-TECK
پیوند996-9692.................................................

گرانیت

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

گلفروشی

لوله کشی
مهاجرت
محضر

وحیدخلجی439-1444 ................................
نازگلفالح697-0225.....................................

موسیقی (جشن ها)

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

وام مسکن

بهروزباباخانی 606-5626 ...........................

وکیل دعاوی

امیرکفشداران303-2977..............................

ویدیو

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

35
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www.paivand.ca

) Tel.: 514-

 996-9692عکاسی

رز

نیازمندیهای

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

نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

ایرانی
ب
خرید!

514-488-7121
5301 Queen Mary, H3X 1T9
(نبش دکاری )

استخدام

به یک نفر منشی دفتر
آشنا به زبان های انگلیسی و فرانسوی
فورا نیازمند است.
لطفا رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل کنید:
azjune’15U

استخــدام

آشپز غـذاهای ایرانی

رستوران جدیدالتاسیس در ناحیه شاتوگی (کبک)
به یک نفرآشپز باتجربه غذاها و کباب های ایرانی
فورا نیازمند است.
لطفا رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل کنید:

دارای کارشناسی ارشد زبان
فرانسه و مدرک تدریس پیانو
به کودکان،
امکان تدریس به زبان های
فرانسه ،انگیسی و فارسی
نیم ساعته  10دالر
 45دقیقه  15 :دالر
یک ساعته 20 :دالر

514-827-6329
514-620-3255
toendofmay2010P

info@paivand.ca
ansariaz1jun

قابلتوجهخامنها

مــربیکاریابی
دکتر مالکی

Tel.: 514-996-1065

در خدمت
تیم
متخصصین با تحصیالت دانشگاهی:
• عضویت در سازمان مهندسین
(و سایر سازمانهای حرفه ای) کبک
• تهیه رزومه موثر و نامه جذاب
درخواست استخدام • مشاور در کاریابی ،تغییرو پیشرفت شغل
با بهره برداری مفید از بازار کار • آماده سازی جهت مصاحبه
استخدامی و  • ...ایجاد انگیزه کاریابی برای افراد در جستجوی
کار • ...سرویس بصورت رایگان یا نیمه رایگان و با کیفیت
تضمینی توسط تیمی فعال مرکب از افراد ایرانی ،فرانسوی و
انگلیسی زبان با بیش از  20سال سابقه.

فال قهـوه
و ورق

توسط شادی
(514) 678-6451
aznov152104nikpour

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

azjune1U

helia_1984@yahoo.com

مترجم رمسی
pteojune2015

•عضوجامعهمترجمان
رسمی کبک و ایران
•ترجمهرسمیکلیه
مدارک و خدمات مربوط به
ترجمه

(514) 675-0694
(438) 390-0694

Tel.:514-518-4568

کلیه امور جزئی ساختمان

Tel.: 514-933-0-933

Chair Rent

سالن آرایش وزیبایی
شهـــرزاد:

Tel.: 514-489-6901




























شیرینی
سـرو

فــــروش
سالن آرایش
در ناحیه وست آیلند
با  11سال سابقه فعالیت
• مشتری ثابت
• به دلیل مسافرت
• در ناحیه شلوغ

Tel.: 514-292-6688
زری

azm1junefree

• 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 :

bagheraz15may

نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

مترجم رمسی

مترجم رمسی

نغمه سروران

استخدام راننده

محمودایزدی

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
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■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
رسمی اسناد و مدارک،
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با
مدارک
¢و
اسناد
کلیه
ترجمه
■
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
تضمین تائید ادارات و سازمان های
00000000000000000000
رسمی،
های
فرم
کلیه
تکمیل
و
ایالتی و فدرال
تأییدامضاء
اگر گواهینامه کانادایی دارید
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Tel.:
514-745-0318
محل:مرکزشهرمونترال
و به دنبال شغلى با درآمد
Cell.:
514-246-8486
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نزدیکمترومک-گیل
 4000دالر در ماه هستید،
Location:
Downtown Montreal
000000000
near Pl. des Arts
ب
ا
ای
ر
ان
ی
Call, text or e-mail for an
همین امروز با ما تماس بگیرید:
appointment
کــار

کنید!

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.
com

azjun1 rahimiaydin@gmail.com







 




فنگویندگی

خانم ایرانی جویای کار
در رستوران یا کافی
شاپ ،دارای مدرک
و سابقه انواع آشپزی
و انواع آش و سوپ و
دسربینالملل
• همه گونه سفارشات
پذیرفتهمیشود:
Tel. 514-652-1014

٦٤٧-٨٧٩-٧٩١٧

514-812-1020
azapr’15U

جویای کار

azmay15Ptoendofjuly

jamal az feb15

Tel. 514-887-3535

• تغییر و تعمیر کابینت آشپزخانه
• نصب شیرآالت و سرویس
• نصب و تعمیر کاشی و لمینیت
• حمل و مونتاژ وسایل IKEA
• نقاشی جزیی و کلی
و لکه گیری و غیره
(اشــرفی)

اجاره صندلی

Tel. 514-295-3928

Tel.:438-994-1194

دوخوابه
درمنطقهبسیارعالی
خیابان کاوندیش
NDG
 -از یکم جوالی --برایاطالعاتبیشتر
باشمارهتلفن
زیرتماسبگیرید:

خاطره حتویلداری یکتا

35 X 45

با تــــراس بزرگ
نزدیکبهکنکوردیا
• با کرایه ارزان
• با مشتری ثابت
• به علت مسافرت
تلفنتماس:

تدریسپیانو اجاره آپارمتان
ایرانی و کالسیک
بهکودکاندلبندشما:
هلیا عارفی دوست

35 X 45

برای فـروش

azjune’15U

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

50 X 70

رستوران در مرکزشهر

514-856-0983
or fax a CV to 514- 856 2478

College,University
High-Shool

• جابجایی اثاثیه
کوچک منزل شما
• جابجایی مسافر
همـراه با چمدان
• انتقال بار و مونتاژ در منزل
از فروشگــاه های ,IKEA, Costco
,Canadian Tire, Home Depot
هیربد
Reno Depot, Brick

اوکـــازیونعالی

Andalos Bakery looking for a chef
with experience for Iranian kabab and grill.
Full time or part time
For more information please call

(آرش کشوری)

سرویس حمل و نقل هیربد

توجه توجه

نانوائی آندولس به یک نفر آشپز با تجربه جهت طبخ کباب
های ایرانی و غذاهای «گریل» بصورت تمام وقت یا پاره وقت
فورا نیازمند است.

>> کلیه مقاطع:

clinique_Soleil@yahoo.com

SNOWDON

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

استخدام | آشپز

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

Hirbod Transport

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

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

35

مترجم رمسی

شهریاربخشی

رضانوشادجمال

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک

ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ

Bureau de Traduction Farhang

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

514-624-5609
514-889-3243




























































 





 



 
























































ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ
تدریس فنون گویندگی
 ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻋﻮﺕ



برای :سخنرانی های موثر ،گویندگی
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و تلویزیون ،آمادگی برای انجام
کوچولو
دوستان
خصوصی:

مهدکودک

Uazjune2011
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فروشکلیه بلیت 
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مصاحبه های کاری و یا رادیو




از
را
دلبندتان
کوچولوهای


تلویزیون ،فنون شعر خوانی و
دکلمه و...

514-562-6453

توسط :رضا هومن

(با بیش از  20سال سابقه در تهیه
واجرای برنامه های رادیو وتلویزیون
وخوانندگی باگروه های موسیقی
پاپ ایرانی )
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محیط خانه به محیط
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ها
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کوچولو
دوستان
خانه
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دیجیتال
تپش
در
روزه
همه



£
تحویلدهید!


از  4ماهه تا  5ساله
در قلب کت سنت لوک

Tel.: 514-651-3232
Tel.: 514-550-7903

514-833-8684

azmay2013hoomanfree
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% rezadavoudi78@yahoo.fr






 



farhangtranslation85@mail.com
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)369-3474(FISH
ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻓﺮﻫﻨﮓ f




















































 Station Guy-Concordia









































)W., Tel.: 369-3474(FISH





























¥


¸




«
¹

 



 







مردي بود كه دائم پشت سر هم
ميكرد ،ش��غل پدر ،شغل مادر،
برگ��زاري آزمون ،س��طح آزمون،

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16
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به نام خداوند بخشنده
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مندید،
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اگر
دارید،
اگر دستی به قلم
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ترجمه و...
نویسی،
گزارش
ذوق دارید ،در
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5780 Sherbrooke
W.,
Tel.:
)369-3474(FISH



داوطلبـــانه-
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)210 St-Jacques (Lachine



ساعــاتکار:













همکاریکنید.






¡
Tel.: 514-366-1509
















شنبه
لغایت
دوشنبه
روزهای
ها
سوژه
گزینش
برای
پیش
از
لطفا
توجه:



514-247-1732


























 از ساعت  11لغایت 17





(450) 638-7078
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با ما هماهنگی کنید:
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ميان س��ؤال و جوابها گذشت ،در دلم
فرياد م��يزدم «ميش��ود بگوييد رتبه
چندم ش��دم» و در نهايت سؤاالت تمام
ش��د و رتبه را گفت 9 .مردادماه ،نفر 9
كش��وري در رش��ته رياضي فيزيك در
س��ال  91ش��ده بود .ديگر ص��داي مرد
را نميشنيدم .قلبم ش��ادمانه ميتپيد.
مادرم با شنيدن خبر گريه كرد ،گريهاي
از ش��ادي ،پدرم خانه نب��ود خبردار كه
ش��د با صداي بلند ميخنديد و تبريك
ميگفت ،برادرم خوش��حال از موفقيتم
ش��ادي ميكرد .در خانه ما گويي جشن
بر پا بود .چند س��اعت بع��د از اين خبر
خوش خانه را ترك ك��ردم تا به كالس
زب��ان ب��روم بيخب��ر از اينك��ه نويدي
ش��اديبخش بزرگت��ر از خب��ر خ��وش
صبحگاهي در راه بود.

azoct15mromranifree

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.





ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ

باپیوندهمکاریکنید
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هماهنگی قبلی الزم است.



Tel.:
514-996-9692







 

 210سنت ژاک غربی >>مترو
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Immigration

خطبه

بهترین جاهای مونتریال برای عکاسی

مونترآل شهری ست که در تمام برای عکاسی از این مکان ،لحظات
مدت ســال میتوان در آن عکس ملکوتی غروب آفتاب بوده که نور
گرفت و تصاویر زیبا بوجود آورد .از پشت ســر به سمت مرکزشهر
مکانهای بسیار زیادی در این شهر تابیده و پرتوهای نارنجی آن با رنگ
برای عکاسی موجود است که اگر الجوردی آســمان ،ترکیب بسیار
بخواهیم همــه را معرفی کنیم ،زیبایی را پدید میآورد.
احتیاج به انتشــار چندین جلد • بخش دیگری از کوه مون رویال
که به برج المپیک مونترآل مشرف
کتابداریم.
در اصطــاح عکاســی ،مکانهای میباشد نیز مکان بسیار جالبی برای
جالــب بــرای عکاســی را  Spotعکاسی بوده و بیشتر قسمتهای
مینامنــد .در این مقوله ســعی شرقی و شــمال شرق مونترآل را
میکنیــم بهترین «اســپاتهای» میتوان از آنجا به تصویر کشــید.
مونتــرآل را که مورد اســتفاده این مکان در حاشیه خیابانی بنام
عکاسان است معرفی کنیم .قطعا  Voie Camillien Houdeبوده و
یک عــکاس خوب میتواند در هر پارکینگ کوچکی نیزدارد.
جایی ،چندین سوژه جالب برای • اگر به عکاســی از حیوانات نیز
عکاســی پیدا کرده و تصاویر آنها عالقمنــد هســتید ،میتوانید از
را جاودانــه کند .بنابراین کار یک همین مــکان ،چند کلــوزآپ از
عکاس خوب بــه این چند مکان «راکون*»هایی در اثر همنشینی
محدود نشده و تعداد «اسپاتهای» با انسان« ،دستی» شده اند تهیه
عکاسی ،به تعداد راههای رسیدن کنید.
(*راکون :پســتاندار گوشــتخوار،
به خداست!
• یکــی از معروفترین مکانهای درخت نورد ،بومی آمریکا).
عکاسی در مونترآل ،تراس  • Chaletمکاندیگری که مجددا به مرکز
 Mont Royalدر دامنــه کوهی شهر مونترآل مشــرف میباشد،
به همین نام اســت که مشرف به خیابان  Pierre Dupuyو در مسیر
مرکزشــهر بوده و میتوان تصاویر کازینوی مونترآل است کهدر شب،
بســیار زیبایــی از مونترآل تهیه یکی از بهترین مکانها برای عکاسی
کرد .ویژگی این مکان این اســت نماهای شهری مونترآل میباشد.
که مرتفــع ترین مکان نزدیک به ویژگی این مکان آنست که میتوان
مرکزشهر بوده و دید مستقیمی رود پرتالطم سن لوران و برج های
هم به رود ســن لوران دارد .تمام مرکز شهر را با هم و در یک کادر
برجهای مرکز شــهر ،قسمتهای به تصویر کشید.
شرقیواسکلهمونترآلوقسمتهایی • از دید نگارنده ،جزیره ی سنت
از غرب مونترآل از این چشم انداز هلن در جنوب مونترآل نیز یکی
قابل مشاهده است .بهترین زمان از بهترین و بکرترین مکانها برای
عکاســی بــوده و اکثرا نیز
خلوتمیباشد.
تلفناستودیوفوتوبوک:
کلبه های قدیمی ،طبیعت
(514) 984-8944
 WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COMزیبــا ،گونه هــای جانوری
پیج استودیو فوتوبوک در فیسبوک :متعدد و همچنین نمایی که
WWW.FACEBOOK.COM/
به مرکز شهر مونترآل دارد،
STUDIOPHOTOBOOK1
از ویژگی هــای جالب این
اینستاگرام:
مکانمیباشد.
STUDIO.PHOTOBOOK
• یکی دیگــر از مکانهای

www.facebook.com/studiophotobook1

عکاسی در مونترآل ،عکاسی بر
فراز پل «ژاک کارتیه» میباشد.
دسترسی به این مکان ،اندکی
مشکل بوده و باید اتومبیل خود
را در جای دیگری پارک کنید
و از بخش پیاده رو پل حرکت
کنید .این مــکان ،محل عبور
دوچرخه سواران نیز میباشد و
باید مواظب باشــید که با شما
برخوردنکنند.
بخش غربی پل ،نماهای بسیار
جالبی از خیابان «سنت کترین»
و «بلوار رنه له وک» و بخش شرقی
آن به پــارک «الروند» مشــرف
است .این پل مجهز به دوربینهای
ترافیکی بوده و چنانچه از عرض پل
رد شوید ،امکان دستگیر شدنتان
وجــود دارد .بنابراین قبل از ورود
به پل تصمیم بگیرید که از کدام
قسمت پل میخواهید عکسبرداری
کنید تا دچار دردسر نشوید.
• اولد مونتــرال و بندر مونترآل
نیز از بهترین جاها برای عکاسی
با نماهای نســبتا قدیمــی تر با
خیابانهایسنگفرشهستند.
• تپه کلیســای سن ژوزف هم
یکی از معروفترین جاهای عکاسی
از مونترآل است .هم از پایین تپه
و هم از باالی آن میتوانید تصاویر
بسیار زیبایی تهیه کنید.
ویژگی این مکان آنست کهدر طول
شــب نیز ،کل ساختمان و گنبد
سبز آن نورافشــانی شده و سوژه
بسیار جالبی برای عکاسی است.
از باالی پلکان این ساختمان ،دید
جالبی به برج دانشــگاه مونترآل،
و برخی از قســمتهای غربی شهر
دارید.
• اگــر مایل به عکســبرداری از
هواپیماها هستید ،بهترین جا برای
اینکار ،خیابان  55در بلوار Côte
 de Liesseمیباشد.
در این مکان به ترمینال فرودگاه
مونتــرآل دید مســتقیم دارید و
اکثر پروازهای ورودی و خروجی
مونترآل از اینجا تردد میکنند .اگر
به این مکان رفتید ،حتما یک لنز
تله زوم  300میلیمتر همراهداشته
باشید تا بتوانید به خوبی از این فضا
استفاده کرده و نماهای نزدیکی از
هواپیماهای عبوری تهیه کنید.
• پل های متعــددی که بر روی
اتوبــان  15مونترآل قــرار دارند،
بهترین مکان برای عکسبرداری از
اتومبیل های عبوری ،به خصوص
در غروب میباشند .با کمک یک سه
پایه میتوان تصاویر بسیار زیبایی از
حرکت اتومبیلهادر شب تهیه کرد.
بهترین مکان به تعبیر نگارنده در
این مکان ،مقابــل خروجی مترو
«سن هانری» میباشد که از هر دو
سوی آن میتوان عکسهای جالبی
با دو نمای اتوبان و تونل مجاور آن
تهیه کرد.
• خود برج المپیک مونترآل نیز
نمای بســیار جالبی از بخشهای
شــرقی مونترآل و رود سن لوران
به شما میدهد .آسانسور پانورامیک
آن هم به گونه ای بوده که در زمان
باال رفتن و پاییــن آمدن ،امکان

An innovative investor program that
will bring economic benefits to Canada
gram will greatly benefit the
Canadian economy by attracting immigrant investors
with strong business skills.
Keeping program standards
high will ensure that Canadians continue to benefit from
our immigration programs.
The IIVC Pilot Program
accomplishes this, and we
warmly welcome anyone
”who wants to apply.
Quoted Minister of Immigration Chris Alexander.
You must have a personal
net worth of CDN $10 million or more. Your net worth
must have been acquired
through lawful, private sector business or investment
activities.
Personal net worth acquired
by inheritance or in the value of your primary residence
will not count towards the
personal net worth requirement.
The above information can
be found on the Citizenship
and Immigration Website.
Keep safe, stay healthy, and
make sure laughter is in your
everyday life.
______________
Maria Cottone
Regulated Canadian
Immigration Consultant
mariacottone@hotmail.com
www.mariacottone.com

to an additional 60 applications will also be placed on a
waiting list.
Under this pilot program,
immigrant investors will be
required to make a $2 million non-guaranteed investment in a new IIVC Fund
for a period of approximately 15 years, be proficient
in English or French, have
post-secondary education
and have proven business or
investment experience.
The IIVC Fund will be
managed by BDC Capital,
the investment arm of the
Business Development Bank
of Canada, and by participating fund managers.
The immigrant investor’s
investments will be used to
fund innovative Canadian
start-ups with high growth
potential across Canada.
The IIVC Fund will work
the same as a typical venture
capital investment. Immigrant investors could receive
proceeds over time, or at
the end of the investment
term. Proceeds will depend
on the fund’s performance
and will be based on its
gains or losses and the net of
expenses and fees incurred
to manage it.
“The Immigrant Investor
Venture Capital Pilot Pro-

T

he Government of
Canada continues to test
demand for the Immigrant
Investor Venture Capital
(IIVC) Pilot Program—a
program which will ensure
that immigrants who come
to Canada deliver meaningful benefits to our economy
and society. The program is
reopening from May 25 to
December 30, 2015.
The IIVC Pilot Program
targets high investments and
immigrants with skills and
abilities, with the objective
of stimulating Canada’s
economy and promoting
growth. The investments
made through this pilot will
be used to fund innovative
Canadian start-ups with high
growth potential.
Interested candidates are
strongly encouraged to
schedule a language test and
to get their foreign educational credentials assessed
by a designated organization, if required, as soon as
possible to ensure that they
are able to submit their application before the program
closes.
Citizenship and Immigration
Canada will process the first
60 complete applications
received (including complete
applications received in
previous intake periods).Up

 00مــربی کــــــاریابی 00

تیم دکتر مالکی در خدمت
متخصصین با تحصیالت دانشگاهی:
• عضویت در سازمان مهندسین
(و سایر سازمانهای حرفه ای) کبک
• تهیه رزومه موثر و نامه جذاب
درخواست استخدام • مشاور در کاریابی ،تغییرو پیشرفت شغل با بهره برداری مفید از بازار کار • آماده سازی جهت مصاحبه
استخدامی و  • ...ایجاد انگیزه کاریابی برای افراد در جستجوی کار • ...سرویس بصورت رایگان یا نیمه رایگان و با کیفیت تضمینی
توسط تیمی فعال مرکب از افراد ایرانی ،فرانسوی و انگلیسی زبان با بیش از  20سال سابقه.

Tel.:514-518-4568

عکاسی از بخشــهای پشتی برج
المپیک را فراهم میکند.
یکی از بزرگترین مشکالت عکاسی
در این مکان جالب ،عکاســی از
پشت شیشه است که یک عکاس
خــوب با فیلتر پالریــزه و اندکی
جستجو میتواند این مشکل را تا
حدی مرتفع نماید.
• باغ گیاهشناســی مونترآل نیز
یکی از بهترین مکانها برای تهیه
عکسهای متفاوت است .از گلها و
حشرات گرفته تا باغ چینی و باغ
ژاپنی ودرختان کهنسال و گیاهان
جدید .فســتیوالها و جشــنهای
متعددی نیز در تمام سال در این
مکان برپا شده که همه و همه سوژه
های منحصر بفردی برای عکاسی

هستند .از فستیوال مجسمه های
گیاهی گرفته تا «آزادیهای یواشکی
پروانه ها» و فســتیوال فانوسهای
چینی و چندین برنامه جالبدیگر.
• مونترآل شــهر فســتیوالهای
مختلف بــوده که هر کدام از آنها،
جزء بهترین ســوژه های عکاسی
هســتند کــه در بزرگترین گروه
فیسبوکی مونترآل یا «همه چیز

در مورد مونترآل» به طور دائمی
معرفــی میگردند .برخــی از این
فستیوالها عبارتند از:
فســتیوال جاز ،اورینتالیســت،
شــبهای آفریقــا ،فرمــوال وان،
نمایشگاه اتومبیل ،فستیوال خنده،
فستیوالدوقلوها ،شبهای زمستان،
آتش بازی و دهها برنامه دیگر...

«همهچیزدرموردمونترآل»
Infos pratiques sur Montréal

بزرگترین و فعالترین گروه فیسبوکی ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو
کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی،مذهبیوحزبیندارد.

•
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گرانیبنزینسرسفرهمردم

برای جبران کسری بودجه ناشی
از پرداخت یارانههای نقدی ،مرحله
سوم آزادسازی قیمت حاملهای
انرژی اجرایی شد تا بنزین به قیمت
هزار تومان عرضه شود .اما بنزین به
یک سنجه برای تعیین و افزایش
قیمت سایر کاالها تبدیل شده و
تحریک نرخ آن به افزایش حتمی
قیمت تمام شده محصوالت دیگر
و صعود دوباره نرخ تورم میانجامد.
آنگونه که از گفتار مقامهایدولتی
پیداســت ،دولت بــرای پرداخت
یارانه نقــدی با کســری بودجه
۱۸هزار میلیارد تومانی روبروست و
به همینخاطر هم از پرداخت سهم
بخش تولید از درآمدهای حاصل از
آزادسازی قیمت حاملهای انرژی
خودداری کرده است.
مجلس شورای اسالمی در بررسی
الیحه بودجه سالگذشته ،دولت را
موظف به شناسایی و حذف یارانه
نقدی دهکهــای ثروتمند کرد.
براساس این مصوبه دولت موظف
است که سه دهک درآمدی باال را

نقــل افزایــش یافت.
در حالیکــه مقامهای
دولتی و مدافعان اجرایی
شدن مرحله سوم قانون
هدفمنــدی یارانههــا،
پیامدهای تورمی مرحله
سوم این قانون را «ناچیز»
و «کماثر» میخواندند،
پیامهای شــهروندان در
زیر خبرهــای مرتبط با
افزایش قیمت حاملهای
انرژی در وبسایتهای
داخلــی از افزایش ۲۰
درصدی کرایه تاکســی
در تهران و برخی دیگر از شهرها
حکایتدارد.
مدافعان افزایش قیمت حاملهای
انرژی ،اجرایی شــدن این مرحله
را «یــک گام به جلو» برای همارز
شــدن نرخ انــرژی در ایــران و
کشورهای خلیج فارس میدانند
و معتقدنــد کــه افزایش قیمت
بنزین و سایر فرآوردههای سوختی
میتواند به اصالح الگوی مصرفدر
میان شهروندان ،کاهش آلودگی
های محیــط زیســتی ،کاهش
نابرابریهای اجتماعی و حمایت از
تولیدبیانجامد.
اما آیا واقعا چنین است؟
افزایــش قیمت بنزین و ســایر
حاملهای انرژی ،آثار تورمی اندک
دارد و بــه تحریک بخش تولیدی
ایران کمک میکند؟

شناسایی و یارانه نقدی آن را قطع
کند.
اگرچه رسانههای داخلی ایران دو
هفته پیش از قطع شــدن یارانه
نقدی برخی از خانوارها خبردادند،
امــا محمدباقر نوبخــت در مقام
سخنگویدولت این خبر را تکذیب
کرد و گفت کــه دولت برنامهای
برای قطع یارانه افراد ندارد .حال
دولت برای جبران کسری بودجه
ناشی از پرداخت یارانههای نقدی،
افزایــش دوباره قیمت حاملهای
انرژی و عدم پرداخت سهم ده هزار
میلیارد تومانی بخش تولید را در
دستور کار قرار داده است.
بر اســاس همین راهکار ،مرحله
سوم آزادسازی قیمت حاملهای
انرژی در ایران اجرایی شد تا بنزین
تک نرخی و به قیمت هزار تومان
عرضه شود ،قیمت گازوئیل و گاز و
سایر حاملهای انرژی سی درصد آزادسازی همزمان قیمتها و تورم
بیاید به هفت سال پیش بازگردیم،
افزایش یابد.
پــس از اعالم رســمی این خبر ،همان شبی که محمود احمدینژاد
در گام نخســت هزینــه حمل و در مقام رئیس دولت از «جراحی

1 Medium Pizza

)(all dressed or 3 toppings

Repas
ULTIME

+ 12” Garlic Cheese Fingers
+ Small Fries + 2L Pepsi

19

99

Traditional Pizza Special
!NEW
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1 Medium Traditional
Italien Pizza,

Pepperoni, Even More Pepperoni,
Green Peppers and a Premium Blend of Cheese
MC

+ Small Fries OR CheesyBread

Large 2499
X-Large 2999

99

19

بزرگ در اقتصاد ایران» و پرداخت
پول نقد به شــهروندان خبر داد.
اگرچه او تنها مجری برنامهای بود
که در دولت هاشمیرفســنجانی
مصوب شده بود ،اما در نخستین
نطــق تلویزیونــیاش در دفاع از
اجرایی شدن این طرح ،هدف آنرا
کاهش شــکاف طبقاتی و توزیع
هدفمندیارانههادرمیاندهکهای
با درآمدی پائین دانست.
بر اساس برآوردهای صورت گرفته
از ســوی پژوهشــگران مستقل
و موسســههای پژوهشــی در
ایران،مرحله نخست افزایش قیمت
حاملهای انرژی ،حداقل افزایش
 ۴۳.۶درصــد «ســطح عمومی
قیمتها» را بهدنبال داشته است.
همین یافتهها نشان میدهد که
افزایش یکواحدی قیمت بنزین،
اثر  ۲.۶درصدی بر افزایش سطح
عمومی قیمتهــا دارد و چنانچه
قیمت حاملهای انرژی به صورت
همزمان یکواحــد افزایش یابد،
ســطح عمومی قیمتها شــش
درصد افزایش خواهد یافت.
پس از اجرایی شــدن مرحله اول
آزادسازی قیمت حاملهای انرژی،
بررســیهای صورت گرفته نشان
میدهد که قیمت تمام شده کاال و
خدمات تولیدی بیش از برآوردهای
صــورت گرفته ،افزایــش یافته و
برخالف انتظار مســووالن ،بخش
تولیدی نه تنها تحریک شنده بلکه
با مشکالت بیشــتری روبرو شده
است.
بهعنوان مثال ،قیمت تمام شــده
محصــوالت مرتبط بــا صنعت
ســاختمان در مرحلــه اول آزاد
ت حاملهای انرژی
ســازی قیم 
به صورت میانگیــن  ۳۵۰درصد
افزایش داشته و هزینه تمام شده
در بخش حملونقــل و انبارداری

هــم  ۲۵۷درصــد افزایش یافته
است .همچنین قیمت تمام شده
محصــوالت کشــاورزی نزدیک
به  ۲.۵برابر و قیمت تمام شــده
محصوالت صنایع غذایی سه برابر
افزایش داشته است.
ایــن گزارهها نشــان میدهد که
افزایش قیمت حاملهای انرژی،
افزایش حداقل  ۲.۵تا سه برابری
قیمت تمــام شــده محصوالت
مورد نیاز عمومی شــهروندان را
درپی داشــته است .اگرچه دولت
با پرداخت یارانــه نقدی ،درصدد
جبران بخشــی از افزایش هزینه
تحمیلی ناشی از اجرای این قانون
بوده است ،اما براساس پژوهشهای
انجام شــده ،فشار تورمی ناشی از
آزادسازی قیمتها برایدهکهای
درآمــدی پائین ،دو برابر بیشــتر
از دهکهــای درآمــدی باال بوده
است .بر اساس گزارشهای بانک
مرکــزی در حالیکه در دوســال
ابتدایــی اجرای ایــن قانون ،نرخ
تورم برای دهکهای ثروتمند ۱۹
درصد افزایش داشته یافته ،سهم
دهکهای درآمدی پائین از تورم
نزدیک به  ۳۸درصد بوده است.
بنــزین،معیارتورم
حــال بــا افزایــش دوبــاره نرخ
حاملهــای انــرژی ،آنگونه که
تجربه و برآوردهای صورت گرفته
نشــان میدهد ،ســطح عمومی
قیمتها تحریک خواهد شد و نرخ
تورم بار دیگر در مســیر صعودی
قرار میگیرد .اگرچه دولت مدعی
است که نرخ تورم را کنترل کرده
و در مســیر کاهشی قرار داده ،اما
واقعیت این اســت که در بررسی
ســبدکاالیی که دولت با آن نرخ
تورم را انــدازه میگیرد ،نرخ تورم
کاالهــای ضروری باالتــر از نرخ

رسمی اعالم شده دولتی است.
از سوی دیگر ،بنزین در سالهای
گذشته به یک سنجه برای تعیین
و افزایــش قیمت ســایر کاالها
تبدیل شده اســت .تحریک نرخ
بنزین ،بــه افزایش حتمی قیمت
تمام شده سایر کاال و محصوالت
میانجامد .پیش از اعالم رســمی
خبر افزایش قیمت انرژی ،انجمن
تولیدکنندگان لبنیات خواســتار
افزایــش پنج درصــدی قیمت
محصوالت خود شده بودند.
همچنیــن دبیــر انجمن صنفی
تولیدکننــدگان روغــن نباتی از
درخواســت ایــن انجمــن برای
افزایــش  ۱۷درصــدی قیمــت
محصوالت این گــروه خبر داده
اســت .انجمــن تولیدکنندگان
فرآوردههای گوشتی نیز خواستار
افزایــش  ۱۲درصدی محصوالت
خود شــده اســت .دبیر انجمن
تولیدکنندگان سیمان هم گفته
است که درخواســت افزایش ۱۷
درصدی قیمت این کاال را به هیات
دولت ارسال کردهایم .آنگونه که
مخاطبان رسانههای داخلی ایران
در پیامهای خود نوشتهاند ،کرایه
تاکســی و مســافربران شخصی
نیز پس از اعالم رســمی این خبر
افزایش یافته است.
اگرچه ســخنگوی دولت و معاون
اول رئیس دولت اعــام کردهاند
که «دولت اجازه افزایش قیمتها
را نمیدهد ،».اما به نظر میرسد
که در روزهای آینــده ،دولت که
از پرداخت ســهم بخش تولید از
درآمدهــای حاصل از هدفمندی
یارانهها ســرباز زده است ،چارهای
جز عقبنشینیدر برابردرخواست
تولیدکنندگان برای افزایش قیمت
کاالها ندارد.
حمید مافی (زمانه)

Franchising available
Double Pizza and Roasters Express have come together to offer two strong
concepts under one roof at one great price.
Franchise Fee: $20,000, most affordable in the industry and we are waiving this fee
for a limited time, Pay no franchise fee.
Investment Level: Approximately $250,000 - $280,000
Capital required: Approximately $100,000 - inludes working capital
Royalties: 5%, also one of the lowest in the industry
Advertising: 5%, this finds its way back to your pocket as our experienced
advertising department creates radio, TV and newspaper ads as well as flyers that
increase awareness and finally increased sales through walk-in customers and
home deliveries.
Co-branding will increase traffic to your restaurant and widen your customer
demographics. As a franchisee, you will have the opportunity to deliver the two
most popular delivery meals; pizza and chicken.
Double Pizza and Roasters Express each have their distinct central telephone
number for customers to call to place their order. Our call center dispatches orders
to the closest store by designated territories.
Having two strong brands together in one location is a recipe for success. A
marginal cost is added in electricity and labor while all the fixed expenses such as
rent, equipment purchases, phone, internet, uniforms, delivery drivers, menu
printing and mailing and so on stay the same. By adding another brand, sales have
the potential to double.

For more information contact Jonathan

514 343-4725 ext: 2245

38

jonathan@doublepizza.ca
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بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انــواع
کارتتلفن
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آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

 Mailing Address:

باباخانی

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

ساعات کار :همه روزه
 9صبح تا 10شب

 گوشت گوسفند تازه ،گوساله،
مرغ ،انواع چای مساله جات ،ترشیجات،
مرباجاتوشیرینیجات،انواعبرنجباسماتی ،اینک در سه مکان بزرگ و مجهز
درخدمتنیازهای شما
میوه جات خشک
 حواله پولی سریع و
) 2550 Lapiniere (Brossard

مطمئن در افغانستان و
پاکستانپذیرفتهمیشود.
) 398 boul. Curé-Labelle (Laval
 انواع ظروف زیبا و
Tel.: 450-934-7744
قالی های ترکی زیبادر
اندازه های مختلف ) 2116, ch de Chambly )Longueuil
 CD و  DVDافغانی تازهTel.: (450) 396-6464 ...

Tel.: (450) 676-9550

info@paivand.ca www.paivand.ca

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

7روز
هفته






مشاور رمسی وام مسکن

اخذ وام برای افراد خوداشتغال
اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب
اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری
متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود

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

Tel.: (514) 933- 8383

behrooz@babakhani.ca

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

constartech

UNION MONDIALE

ﻓﺮﺯﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮی

انتقـال ارز

آرﺷﯿﺘﻜﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﻚ
ﻣﺴﻜﻮﻧﯽ  -ﺍدﺍری  -ﺗﺠﺎری  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

Farzin Asgari, Architect, OAQ
Tel. 514.803.5240
info@constartech.com

  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
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____________________
5655 Sherbrooke W.

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

Cell.: 514-944-3279

NDG، H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551
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پس از زمستان سخت و طوالنی
سراجنام هوای گرم در می رسد..

کلیه اقالم پیک نیک در اخوان

www.akhavanfood.com
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