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Bonne Fêt
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Happy C
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Sharif

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

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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انتخابات ترکیه:

«آیا این آخرین
انتخابات
هارپر است؟!»
8
حبیبسودانی:قهرمان!

درویای اردوغان به کابوس
تبدیل شد! در انتخابات روز
یکشنبه نتایجی که به دست
آمد ،نه تنها دور از انتظار
اردوغان بود ،بلکه او را برای
تشکیل دولت نیز با دشواری
جدی روبرو کرده است.

5

پیامدهای مدیریت امام زمانی هزینه امام زمان برای ایران و ایرانیان

همیشه پای یک خوزستانی
بسیار زیاد بوده است .یک تصمیم نابخرادنه میتواند به نابودی ایران و ایرانیان
 25در میــان است!...
منتهی شود...
گندزداییازاقتصادوانتقامگیریسیاسی
جوک و طنز ایرانیان :بدرقه
ختنه سوران
22
راه خمینی از کوخ جماران
ن
رگ
جیپسی
س
م
روزپدرمبارک!
حمدی و
گوهر عشقی
زهرا
بهشت
کاخ
تا
ر
وا
کینـگز و
یتی از ه
SUNDAY June 21
مقاوم ویت مادرانه،
ت
و
ا
عت
را
دیگـرقضایا
ض
طان فساد ،تا مغز
سر
00نبوی00
ی اسالمی!

•6170NDG:
Sherbrooke W.

Tel.: 514-485-4744
West Island:

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

12

30

28

12

رای بیسابقه دادگاه
کانــادایی به ضرر
شرکتهایدخانیات

3

چرابایدازگوگل 1
هراسداشت؟

بل سنتر

currently o

ایران برای نگهداری بشار اسد
میلیاردها دالر هزینه می کند

2

روبروی 3

T o w e rn 2sale

6

بازار امالک :لغو ساخت یک پروژه
ی Bell center
کاندومینـیوم در نزدیک 

60%

www.yektatranslation.ca
info@yektatranslation.ca

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

10

ذوبشدن یخهای قطبی عامل اصلی
تغییرات آبوهوایی در اروپا و آمریکا

یها از
ایران 
فیسبوک
استفاده
یکنند...
م 

36

(خضر)
الیت
صرافی

کلینیکمدیکالآلفامدیک

کبک/کانادا

1253 Guy (514) 933- 8383

COROLLA
2010
دکتررضایی

ع.ا.شادپور
>> 11

شهباز
>> 5

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

www.ParsPlumbing.ca

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

À PARTIR DE

24 595

(514) 290-2959

صــرافی  5ستاره

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

حمیدصدیقکاغذچی

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

وحیدخلـجی

محضردارومشاورحقوقی

Tel.: 514-439-1444

NOTAIRE-NOTARY

Ninous Givargiznia, BSc.

فیروزهمتیان

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

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

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

fhemmatiyan@sutton.com

Real Estate Broker

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

Cell.: (514) 816-4080

خدمات ارزی

   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.

Tel.:514-844-4492

GUY

H3G 1M6
info@expertfx.ca

.ca

www.alixtoyota.com
Tel.: 1-888-780-3103

چهارشنبه ها 8صبح

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

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

Mobile: 514.567.3169

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

Profusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

IBNG

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

و South shore

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

transport et préparation en sus

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

RAV 4 2010
$

انتقال فوری ارز

1449 St. Catherine W

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

transport et préparation en sus
Remise de 500$
0% de financement disponible

Pars Plumbing INC

انتقـال ارز

سیاسی:

15 460 $

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

فارکس

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

À PARTIR DE

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ

جنب دانشگاه کنکوردیا

514-439-8501

استخـوان جمهور
یکند!
المی پول معجزه م 
ران اس

در ای

29

31

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

نینوسگیورگیزنیا

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

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.

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

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8

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

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
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ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

 برای زندگی بهتر،طرحی برتر

ده ف
ر
و
ش

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

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

Model Unit
H3G 2T3

MDJP15-039 • desjardins • annonces • offres de bienvenue nouveaux arrivants • Info: mr/gl
PublIcatIon: Paivand • foRMat: 10,5” x 8” • VeRsIon: farsi • couleuR: cmYK • lIVRaIson: 10 juin • PaRutIons: 15 juin, 16 juillet et 13 aoÛt

استقبالیگرم
از مصطفی
آرامیس

تازه وارد

هدیه خوش آمد به تازه واردین

• تراکنش جاری نامحدود رایگان به مدت یک سال
1
• نرخ مناسب برای حساب های پس انداز
2
• صندوق امانات کوچک رایگان به مدت یک سال
• به رسمیت شناختن تجربه رانندگی
در هنگام درخواست برای بیمه خودرو
 با انواع متنوع کارت های اعتباری متناسب،به عالوه
.با نیازهای تان آشنا شوید
desjardins.com/bienvenue

Certaines conditions s’appliquent. Pour tous les détails, visitez desjardins.com/bienvenue.
1
À la suite de l’analyse de votre dossier, votre conseiller de Desjardins sera en mesure de
vous confirmer la bonification à laquelle vous êtes admissible. 2 Offert dans les caisses où ce service existe.

MDJP15-039 NouveauxArrivants_Farsi_Paivand.indd 1

. دیدن کنیدdesjardins.com/bienvenue از سایت، برای جزئیات بیشتر.برخی شرایط برای اِعمال وجوددارند
، مشاور شما در دژاردن قادر خواهد بود تا امتیازاتی را که شامل حال شما می شود،در پی بررسی پرونده شما
. صندوق امانات برای شعباتی است که این خدمات در آنها ارائه می شود.به شما اطالعدهد
2015-06-09 12:02

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
اتومبیل  TOYOTAبا من متاس بگیرید
• قیمت هاى استثنائى براى صاحبان تاكسی
• براى دریافت بهترین نرخ بهره
و قیمت با من متاس بگیرید:

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

ILE PERROT TOYOTA
DIVISION DE 9020-3027 QUÉBEC INC.

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
rabbasi@ileperrot.toyota.ca

www.ileperrottoyota.com

مها
ج
ر
ا
ن
ع
ز
ی
ز
م

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه خود شوید!
ارزیابی و مشاوره رایگان
 کمک برای اخذ وام مسکونی و جتاری با کمترین بهره
کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا و همچنین برای ایرانیان غیرمهاجر در کانادا
 Non residentsبا کمترین پیش پرداخت
هدیه ما به خریداران
 1200دالر هزینه محضر

شـاو
هر چهارش ره رایگان

دانستید خریداران
• آیا می
پرداخت پورسانت
نیازی به
ندارند؟!
یه ما به خریداران:
• هد
دالر هزینه محضر
1200

نبه،
حضوری:
ت
ک نفره یا
چ
ه
ا
ر
ن
ف
ره
در م
رکز شهر ی
ا
د
ر
و
س
ت آیلند
تلفنـی :

beautiful 3+2
bedrooms house
Beaconsfield
1520 sqr
only 449000 $

ه
ر روز هفته

اوکازیون عـالی
برای زندگی و یا
سرمایهگذاری

Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

Water front
Apartment
Île-des-Soeurs
only 220000$

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

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

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

4

5

 سال  21شماره  25  1216خرداد 1394

PAIVAND: Vol. 21  no.1216  June 15, 2015

www.paivand.ca

شهباز خنعی

ایران...

@Shahbaznakhai8
gmail.com

حساب هاییکه درست از آب در نیامد!

انتخاباتترکیه

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

 20خــرداد :در بهمــن
 ،1357با انفعال و تسلیم
برنامه ریزی شده ارتش،
قدرت با چنان سهولتی
به دامان آیت الله خمینی
و یارانــش افتاد که ذهن
مذهبی آنــان را به توهم
برخورداری از امدادهای
غیبــی و درنتیجــه آن،
داشــتن رســالت صدور
انقالب دچار کرد.
رویای اردوغان به کابوس تبدیل شد!
این توهم لطمه های سنگین
در انتخابات روز یکشنبه نتایجی که به
و جبران ناپذیری به ایران و
دست آمد ،نه تنها دور از انتظار اردوغان
ایرانــی زد؛ که تجاوز صدام
بود ،بلکه او را برای تشکیل دولت نیز با
حسین به خاک ایران ،ادامه
دشواری جدی روبرو کرده است.
نابخردانهوبیهودهجنگپس

بهنامآفریدگارعشق

از بیرون راندن دشمن متجاوز
ازخاک ایران ،سرکشیدن جام
زهر پــس از پذیرش قطعنامه
 598شــورای امنیت سازمان
ملل و کشتار پیامد آن در زندان
ها و حتی ماجرای پرخســارت
و غم انگیز هســته ای و تحریم
های کمرشکن ناشــی از آن را
می توان از عواقب این توهم به
حساب آورد.
توهم بهره بــرداری از ظرفیت
بالقوه اســام سیاسی و تبدیل
باورهای دینی مردم به سوخت
موتور حاکمیت ،درکشــورهای

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

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

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

دیگــر منطقه نیــز آزموده
شد ولی تقریبا درهیچ یک
از کشورهای آزمایش شده
عاقبت به خیر نشد.
بیش از  20سال پیش ،حزبی
اسالم گرا به رهبری فردی
به نام عباســی مدنی در انتخابات
الجزایر به اکثریت آراء دست یافت
و ایــن احتمال را پدیــدآورد که
قدرت و حاکمیت سیاسی کشور
را دردســت گیــرد .اما ،نظامیان
الجزایری که از سرنوشت ارتش و
مردم ایران درس گرفته بودند ،وارد
عمل شــدند و با پس زدن اسالم
گرایان حکومتی نظامــی برقرار
کردند.
اســام گرایان پس زده شــده به
مبارزه مسلحانه علیه نظامیان  -و
حتی مــردم عادی و غیرنظامی -
{>> ادامه در صفحه}10 :

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

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

Head Office:

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

مشاور رمسی
درامور خرید و فروش مسکن

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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خاورمیانه...

ایران برای نگهداری بشار اسد
میلیاردها دالر هزینه می کند

----------تحلیل بلومبرگ از هزینههای
ایران در منطقه
---------- 21خــرداد -بلومبــرگ :به گفته
نماینده سازمان مللدر امور سوریه
و کارشناســان دیگر ،ایران ساالنه
میلیاردها دالر برای نگه داشــتن
بشار اســد بر ســر قدرت هزینه
میکند.
این بسیار بیشتر از مقداری است
کــه دولت باراک اوبامــا ادعا دارد
این کشــور برای ایجاد آشوب در
خاورمیانه خرج میکند.
روز دوشــنبه ،سخنگوی استفان
دومیستورا ،نماینده سازمان ملل
در ســوریه گفت ،نماینــده ویژه
تخمین میزند که ایران ساالنه 6
میلیارد دالر برای دولت اسد هزینه
میکند.
کارشناساندیگر این مقدار را حتی
بیشترمیدانند.
نادیم شــهادی ،مدیر مرکز فرس
مطالعات شرق مدیترانهدردانشگاه
توفتز میگوید ،تحقیقات او نشان
میدهد با اینکه ارتباط بانکهای
ایرانی با سیستم مالی بینالمللی
قطع بوده ،این کشور در سالهای
 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳بیــن  ۱۴تــا ۱۵
میلیــارد دالر کمــک نظامی و
اقتصادی به دمشق رسانده است.
این ارقام ادعاهــای اخیر اوباما و

مقامات ارشد دولت را مبنی بر این
که ایران پول زیادی برای به چالش
کشیدن منافع آمریکا و متحدانش
در منطقه خــرج نمیکند مورد
ســئوال قرار میدهد .در حالیکه
دولت آمریکا هرگز بــرآورد خود
را از هزینههــای ایران در حمایت
از ســوریه و متحدان دیگرش در
خاورمیانه آشکار نکرده است ،اما
شــخص باراک اوبامــا ابعاد مالی
حمایتهای این رژیــم را ناچیز
میداند.
او در مصاحبه با شبکه دو اسرائیل
گفت" :خطــر بزرگی که منطقه
در مورد ایران با آن روبروســت به
خاطر پول زیادشان نیست .بودجه
نظامی آنهــا  ۱۵میلیارد دالر در
مقابل  ۱۵۰میلیارددالر کشورهای
حاشیه خلیج فارس است".
اما کارشناســان طــور دیگری به
مسئله نگاه میکنند.
کریستین ســاینس مانیتور ماه
گذشــته گزارش داد که میستورا
به یک اتاقفکر در واشنگتن گفته
است ،ایران سه برابر بودجه رسمی
نظامی خود ـ ساالنه  ۳۵میلیارد
دالر ـ برای حمایت از اســد خرج
میکند.
اما سخنگوی دومیستورا در پاسخ
میگویــد" :نماینده ویژه تخمین
میزند که ایران ساالنه  ۶میلیارد
دالر در حمایــت از اســد هزینه

طارق عزیز،
وزیر خارجه
صدام حسین
مرد
طارق عزیز ،وزیر امور خارجه عراق
در دوران حکومت صدام حسین در
سن  ۷۹سالگی در زندان درگذشت.
طارق عزیز از سالهای دهه ۱۹۵۰
با صدام حســین در رهبری حزب خود را به نیروهای آمریکایی تسلیم
بعث عراق همراه بود.
کرد .هفت ســال بعــد او به اعدام
طارق عزیز از سالهای دهه  ۱۹۵۰محکوم شد.
با صدام حســین در رهبری حزب او نقش مهمی در دیپلماسی عراق
بعث عراق همراه بود.
پس از جنگ نخست خلیج فارس
بهگزارش رویترز ،مقامهای عراقی در ســال  )۱۳۶۹( ۱۹۹۱ایفا کرد.
روز  ۵ژوئــن ضمــن اعــام این در این جنگ عراق کویت را اشغال
خبر گفتند طــارق عزیز در زندان کرد و آمریکا با ائتالفی از کشورهای
ناصریه سکته قلبی کرد و سپس به دیگر به کویت و ســپس به عراق
بیمارستانی در مرکز ناصریه منتقل حمله کرد و ارتش عراق را از کویت
شد اما بعد از ظهر جمعه فوت کرد .بیرون راند.
طارق عزیز تنها مســیحی کلدانی طارق عزیز سال  ۱۹۳۶در روستای
کاتولیک در کابینه صدام حســین تل کیف ،در نزدیکی موصل ،شمال
بود .او پس از اشــغال عراق توسط عراق متولد شد .او از سالهای دهه
آمریــکا برای ســرنگونی حکومت  ۱۹۵۰با صدام حسین در رهبری
صدام حسین ،در آوریل سال  ۲۰۰۳حزب بعث عراق همراه بود.

میکنــد .بنابراین ۶
میلیارد اســت نه ۳۵
میلیارددالر".
به هر حال این رقم زیاد
است.
بســیاری از اعضــای
کنگــره و متحــدان
نزدیک آمریکادر خاورمیانه ،نگرانی
خود را از سرازیر شدن پول به ایران
پس از لغو تحریمها ابراز کردهاند.
اوباما گفته  ،حداقل  ۱۵۰میلیارد
دالر از پولهای ایران در بانکهای
خارجی مسدود است.
اگر امروز ایــران میلیاردها دالر از
منابع محدود خود را برای حمایت
از نایبان خود خرج میکند ،پس
از لغو تحریمها این مقدار بســیار
افزایش خواهد یافت.
دولت اوباما با این موضوع مخالف
است و میگوید پولی که ایران در
منطقه خرج میکند آنقدر ناچیز
اســت که پس از لغــو تحریمها
هــم تغییر چندانــی در رفتارش
ایجاد نخواهد شد .جک لیو ،وزیر
خزانهداری آمریکادر کنفرانسی که
توسط اورشلیم پست تدارک دیده
شــده بود گفت ،با اینکه اقتصاد
ایران در ســالهای اخیر آسیب
دیده ،اما توانســته اســت سطح
"کوچک" حمایتهــای خود از
گروههای تروریستی و نایبان خود
را حفظ کند .وی گفت:

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 ّ

1216

"حقیقت تاســفآور این است که
هزینه این حمایتها کم اســت و
ما باید با یا بدون توافق هســتهای
هشیار باشیم تا از ابزارهایدیگرمان
برای جلوگیری از پولرســانی به
تروریســتها و ایجاد آشــوب در
منطقهجلوگیریکنیم".
شــهادی و کارشناســان دیگــر
تصدیق میکنند که آمارهایشان
تخمینی است ،چون ایران گزارش
رسمی از بودجه سپاه پاسداران یا
سوبســیدهای متحدان خود ارائه
نمیکنــد .با این حال ،شــهادی
میگوید ،حمایت ایران از سوریه
هنگفت اســت ،خصوصا از لحاظ
اعتبارات ،سوبسیدهای نفتی و انواع
دیگر کمکهای اقتصادی.
گزارش هفته گذشــته پنتاگون
هدفهای ایران از این هزینهها را
به روشنی بیان کرد:
"ایــران در ســال گذشــته
استراتژیهای نظامی و امنیت ملی
خود را تغییر چندانی نداده است.
با این حال ،تهران با افزایش روابط
دیپلماتیک و کاهش لحن ستیزه

جویانه ،رفتارش را برای دستیابی
به اهــداف درازمدت خود تنظیم
کرده است ".این گزارش میگوید،
اســتراتژی ایران این اســت که
سیستم اسالمی حکومت را حفظ
کنــد و آن را از تهدیدات خارجی
مصون بدارد ،به شکوفایی اقتصادی
برســد و ایران را تبدیل به قدرت
برتر منطقه کند.
اگر ایران بتواند به توافق هستهای
دست یابد ،شاهد ورود پول برای
دنبال کردن برنامه منطقهای خود
خواهــد بود .شــهادی میگوید:
"اوایل دهه  ۱۹۹۰صدام حسین
مردمــش را قتل عام میکرد و ما
نگران بازرسان سالح بودیم .بشار
اســد هم همین کار را کرد .ما را
مشغول سالحهای شیمیایی کرد
و مردمش را کشــت .ایران ما را با
توافق هستهای سرگرم کرده و ما
هم در سوریه و منطقه به او مجوز
عبوردادهایم".

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه
منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان
آگهی :پیوند
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Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN
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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

بهترین نرخ روز

لوگــوی پیوند ®

Tel.:514-844-4492

(هنرمند و نقاش معاصر)

کار استاد علی اصغر معصومی
www.aliasgharmassoumi.net
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شعـروترانه...

رویداد غمانگیز کشتهشدن مریم رشیدی
از فیس بوک محمد تاج دولتی

دور یا نزدیک راهش می توانی خواند
هرچه را آغاز و پایانی است
حتی هرچه را آغاز و پایان نیست
زندگی راهی است
از به دنیا آمدن تامرگ
شاید مرگ هم راهی است
راهها را کوه ها و دره هایی هست
اما هیچ نزهتگاه دشتی نیست
هیچ رهرو را مجال سیر و گشتی نیست
هیچ راه بازگشتی نیست
بی کران تا بی کران امواج
خاموش زمان جاری است
زیر پای رهروان خوناب جان جاری است
آه
ای که تن فرسودی و هرگز نیاسودی
هیچ ایا یک قدم دیگر توانی راند؟
هیچ ایا یک نفس دیگر توانی ماند ؟
نیمه راهی طی شد اما نیمه جانی هست
باز باید رفت تا در تن توانی هست
باز باید رفت
راه باریک و افق تاریک
دور یا نزدیک
فریدون مشیری

واقعه غمانگیز کشت ه شدن یک زن
جوان مهاجر ایرانی بــه کانادا ،در
محیط کار ،تکان دهنده است.
مریــم رشــیدی ۳۵ ،ســاله و
فارغالتحصیل مهندســی شیمی
از دانشــگاه صنعتی شریف ،همراه
همسر و پسر شــش سالهشان در
ماه نوامبر  ۲۰۱۴به کانادا مهاجرت
کردند .پــس از دو مــاه اقامت در
مونترآل با توجه به وضعیتبازار کار
در بخش نفت و گاز در استان آلبرتا،
در غرب کانادا ،به شهر کلگری نقل
مکان کردند .مریم سه ماه بعد کاری
در یک شرکت نفت و گاز پیدا کرد
ولــی کار او بیش از ســه ماه ادامه
نیافت.در چند هفته گذشته این زن
جوان مهاجر همچنان که برای سایر
موقعیتهای کاری تالش میکرد،
برای اینکه شغل موقتیداشته باشد
در یک پمپ بنزین شرکت Centex
مشغول بهکار شد.
روز یکشنبه گذشته،درحالیکه فقط
ســه روز از آغاز کارش میگذشت،
زمانی که میخواســت جلوی فرار
وانتــی را بگیــرد که

روز پدر مبارک:

SUNDAY June
21
third Sunday of
Ju
ne
Father's Day is
a celebration
honoring father
s and celebratin
g
fatherhood, pa
ternal bonds, an
d
the influence of
fathers in societ
y.
Many countrie
s celebrate it on
the
third Sunday of
June, though it
is
also celebrated
widely on othe
r
days by many
other countries.

پول بنزیــن را نداده
بود ،توسط دو جوان
«ســارق بنزین» زیر
گرفتــه شــد و پس
از دو روز کمــا ،در
شامگاه روز سه شنبه
درگذشت.
به این رویــداد تلخ
میتــوان از جهــات
گوناگون نگاه کرد و
نتیجه گرفت و اظهار
نظر کرد.
میتوان مسبب اصلی این واقعه تلخ
را وضعیت ناگوار سیاسی-اجتماعی
ایران دانست که چگونه متخصصان
جوان و تحصیل کرده خود را فراری
میدهد تا کــوچ کنند و در چنین
شرایطی از زندگی و کار قرارگیرند؛
میتوان به دولت و سیستم اداری و
مهاجرپذیری کانادا ایراد گرفت که
مهاجران تحصیلکرده و متخصص
را که با هزار امید و آرزو به این کشور
میآیندو رهایشان میکند تا برای
گذران زندگی مشاغلی نامتناسب
با توان و تخصص خــود را بناچار
انتخاب کنند و بسادگی در مسیر
چنین حوادثی قرارگیرند؛
میتوان به کل جامعه شهروندان و
مهاجران ایرانی تبار کانادا ایراد گرفت
که پس از ســی و چند سال سابقه
اســتقرار و زندگی در کشور کانادا
هنوز نهادها و ســازمانهایی ندارد
که (مانند برخی از کامیونیتیهای

مهاجر موفــق در کانادا) ،مهاجران
تازه و متخصص ایرانی را با استفاده
از شبکههای کاریابی راهنمایی کند
تا به سرعت در مسیر زندگی و کار
متناســب با تخصصهای حرفهای
خود قرار بگیرند؛
میتوان به کمپانی و یا صاحبکار
مریم رشیدی خرده گرفت که شاید
مقررات و ضوابــط کاری را آنگونه
که باید برای او تعریف نکرده بوده
که وی ناچار شــده برای حفظ کار
و درآمــد اندک آن خود را به خطر
بینــدازد؛ و میتوان جهات دیگری
هم در رابطه با این واقعه تلخ تصور
کرد و نتیجه گرفــت و اظهار نظر
کرد.
اما ضمن ابراز تاثر و تاســف از این
رویداد تلــخ میتــوان از جهاتی
واقعبینانه هم به مسئله نگاه کرد.
مهاجرت و جابهجایی انســانها از

ســرزمینهای مادری خود ،با هر
درجه از دانش و تخصص ،پدیدهای
جهانی و روبه رشــد است؛ تقریبا
همه مهاجران تازه وارد به کانادا ،در
همهی سالهای دور و نزدیک تاریخ
مهاجرپذیری این کشور ،اگر توشه
مالی قابل توجهیدر آغاز ورود همراه
نداشتهاند ،در ماهها و حتا سالهای
نخســت مهاجرت با دشواریهای
کم و بیش برای مستقرشــدن در
سرزمین تازه و یافتن کار متناسب
با دانش و تخصصهای خود روبرو
بودهاند؛ متاســفانه پس از گذشت
بیش از ســه دهه از حضور ایرانیان
مهاجر به کانادا هیچ نهاد و سازمان
راهنمــا و ارائه کننــده اطالعات
گوناگون در زمینه استقرار سریعتر
و ســادهتر مهاجرانی که خواسته
یا ناخواســته به کانادا آمدهاند ،به
{>> ادامه در صفحه}8 :

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

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
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Voyages Lexus

نسرین پارسا

برخی از خدمات ما شامل:

_________________________

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com
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Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 243
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info@mahzar.ca
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کلیسای

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز

فارسیزبان
مونتریال

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

نشانیکلیســا:

6 :30

شنبــه ها :

9

4

یکشنبه ها:

10

1 : 30

یکشنبه ها از ساعت  6بعد از ظهر

» e q»H R ¶vÃ dÂ M I ¶ I Uµ It M §Ã o Äk

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

پشــت پرده آینده
(و
احتمالــی
نه چندان روشــن)
استیون هارپر
در ماههای اخیر دو
نفر از حلقــه یاران
/استیون هارپر اعالم
کردند که قصددارند
کابینه را ترک کنند
و به بخش خصوصی
بپیوندند:
بار اول ،جان بیرد ،وزیر سابق امور
خارجه و این بار پیتر مککی ،وزیر
دادگستری کانادا.
هر دو بار ،رســانههای کانادا این
کنارهگیریها را به «خالیشــدن
حلقــه چهرههــای محافظهکار
نزدیک به هارپر» تعبیر کردند.
رویترز گزارشــی تحلیلی منتشر
کرده که به بررسی آینده سیاسی
احتمالی هارپــر در انتخابات ماه
اکتبر و بعد از آن میپردازد.
درواقع خروج شوکآور دو چهره
نزدیــک به هارپر از کابینه او حاال
ث درباره آینده خود او دامن
به بح 
زده اســت .برخــی صاحبنظران
میگویند هارپر  ۵۶ســاله بعد از
انتخابات ماه اکتبر آینده چندان
روشنی در پیش نخواهد داشت.
به نوشــته رویترز ،احتمالش زیاد
اســت که حزب محافظــهکار در
انتخابات اکتبر اول شود؛ اما نتواند
اکثریت کرســیها را در مجلس
عوام از آن خود کند.
در چنان شرایطی ،آینده رهبری
هارپر دیگر روشن نخواهد بود.
حتی اگر هم حــزب محافظهکار
بتواند اکثریت مجلس عوام را از آن
خود کند ،بعید است که استیون
هارپر بیش از دو ســال دیگر در
پست نخستوزیری باقی بماند.
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زمـــان:
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
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«آیا این آخرین انتخابات هارپر است؟!»

رضا بناساز

عصر

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

های6886-1
اتومبیل62 -)4
انواع لوازم یدکی15( :.léT
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.
با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994
مرگ فجیع مریم رشیدی...
شکل کامل ،وجود ندارد؛ تجربهها
و شــنیدهها حاکی از این واقعیت
نیز هســت که گروه قابل توجهی
از مهاجــران ایرانی بــه کانادا نه
تنها پیــش از مهاجرت ،حتا پس
از ورود به این کشور نیز اطالعات
صحیح و واقع بینانهای از وضعیت
بازار کار در کانادا ندارند و گرفتار
تصورات و آرزوهای غیرواقعی در
مــورد وضعیت زندگــی و کار در
این کشورهستند؛ عدم آگاهی از
شرایط زندگی و مقررات و ضوابط
محیط کاردر کانادا ،بویژه مشاغلی
که بناچار انتخاب میشــود ،گاه
برخی از مهاجران را در شــرایط
خطرناک و ناامن برای ســامت
جسم و جانشان قرار میدهد.
در مورد واقعه غمانگیز کشتهشدن
مریم رشــیدی در محیــط کار،
براســاس اطالعات موجود ،دقیقا
ناآگاهی از شرایط مقررات و محیط
کار و جامعه را میتوان عامل اصلی
جان باختن او دانست.
در همه جــای کانــادا و هر روز
سرقتهای بیشماری در مراکز و
اماکن تجاری و ارائه خدمات اتفاق
میافتد .موارد دزدی اجناس و مواد
مصرفی از مغازهها ،سرقت بنزیندر
پمپ بنزینها ،عدم پرداخت کرایه
تاکسی و فرار مسافران ،و اتفاقاتی
مشابه آنقدر زیاد است که حتا در
لیســت اخبار محلی و عادی هم
قرار نمیگیرد .آرشیو اخبار حوادث

>> ادامه از صفحه7 :

شهری ،در همه جا نشان میدهد
کــه برخــی از این ســرقتهای
کوچک و متوســط و یا بزرگ ،به
خاطر مقاومت و مقابله فروشندگان
و ارائهکننــدگان خدمــات برای
دستگیری سارقان ،به کشتهشدن
و یا جراحتهای سخت و جبران
ناپذیر آنها منجر شده است .وجود
سیستمهای پیشــرفته ایمنی و
مراقبت ویدیویی و نیز پوششهای
بیمهای برای جبران ســرقتها و
خسارتهای مالی و جانی موجب
شده اســت تعداد موارد مقابله و
مقاومت شخصی در برابر سارقان،
در سالهای اخیر کاهش پیدا کند.
دیگر کمتر فروشنده یا صاحب مال
و یا سرویسی،در شرایطی که مورد
سرقت واقع میشود ،جان خود را
به خطر میاندازد تا به مقابله و یا
دستگیری سارق و یا پس گرفتن
حقاش دست بزند.
مرگ فجیع مریم رشیدی ،قربانی
بیگنــاه واقعه کالگــری ،یکی از
مواردی است که در صورت آگاهی
و توجــه او به ضوابــط و مقررات
محیط کار میتوانست روی ندهد.
رئیس شرکت اداره کننده و مالک
پمپ بنزینی که مریم رشیدی در
آنجا کار میکرده اســت گفته که
به همهی کارکنان پمپ بنزین به
روشنی گفته شده بود که در موارد
وقوع ســرقت فقط باید به پلیس
تلفن کنند ودر هیچ شرایطی جان

خود را به خطر نیندازند.
اینکه به چه دلیل مقتول بیگناه
این واقعه نه تنها به پلیس اطالع
نــداده و حتا ،آنگونه که گفته می
شود ،از محدوده محیط کار خود
خارج شــده و در فضــای غیر از
محیط کارش (که زیر پوشــش
بیمه محل کار او نبوده) ،به مقابله
بــا ســارقان رفته و توســط آنها
زیرگرفته شده و کشته شده است،
میتواند یا آگاهی کم از شرایط و یا
احساس مسئولیت کاری و ویژگی
شخصیتی مقابله با سارقان موجب
بــی احتیاطی و از دســت دادن
جانش شده باشد.
بــه هرحال ،زن جــوان مهاجر و
بیگناهی به قتل رســیده است؛
همه آمــال و آرزوهــای خانواده
جوانی فروریخته است.
زندگی مریم رشــیدی برگشت
ناپذیر اســت .اما از واقعه دردناک
کشــته شــدن او میتوان تجربه
آموخــت و اقداماتی انجام داد که
دیگر شــاهد چنین رویدادهایی
نباشیم.
توجه :این مطلب کوتاه شده است.
کامل مطلــب را درلینــک زیر
بخوانید:

خروج
شوکآور
دو چهره
نزدیک به
هارپر

یک منبع نزدیک به حزب
محافظهکار که نخواسته
نامش فــاش شــود ،به
رویترز گفته که «انتخابات
اکتبر ،آخریــن انتخابات
برای هارپر است».
این منبع البته تاکید کرده
که چهرههــای محافظهکار دنبال
کنار زدن هارپر نیستند و به خاطر
پیروزیهای حزب تحت رهبری
هارپر برای او احترام قائلاند.
حزب محافظهکار کانادا در ســال
 ۲۰۰۶تحت رهبری استیون هارپر
به قدرت رسید و در قدرت ماند.
او و همحزبیهایش امیدوار بودهاند
کــه در چهارمین انتخابات پیاپی
هم پیروز شوند و رقبای سرسخت
خود را پشت سر بگذارند .اما چنین
پیروزیای بــه صورت معمول در
عرصه سیاســی کانــادا رخ نداده
است.
نخســتوزیرهای کانــادا معموال
بیش از یــک دهه در قدرت باقی
نماندهاند .اگر هارپر بعد از پیروزی
در انتخابات اکتبر در قدرت باقی
بمانــد ،احتماال حداکثر تا ســال
 ۲۰۱۷قادر به حفظ پســت خود
خواهد بود.
در آن زمان ،بیش از  ۱۱ســال از
حضــور او در راس قدرت خواهد
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حتویلدرمحل:رایگان

8

گذشــت و معموال افکار
عمومی و رایدهندگان
کانــادا در چنین زمانی
خواهان حضور چهرههای
جدیــد در راس قــدرت
میشوند و فشــار برای
تغییــر حتی از ســوی
نمایندگان مجلس هم باال میرود.
در همین میان ،گفته میشود که
برخی چهرههای حزب محافظهکار
از عملکرد هارپر رضایت ندارند و
نحوه رهبری او را بسیار «کنترلی»
میداننــد .این نارضایتی حتی در
میان برخــی وزرای کابینه او هم
دیده شده است.
اگــر محافظــهکاران بــدون
بهدستآوردن اکثریت در مجلس
عــوام در انتخابات پیروز شــوند،
احزاب مخالف احتماال ائتالفی علیه
هارپر تشکیل خواهند داد تا او را
کنار بزنند.
مثال حــزب نیودموکرات ()NDP
بعــد از پیــروزی در آلبرتــا در
نظرسنجیها پیشــرفت داشته و
انتظار میرود این حزب با همکاری
حزب لیبرال ،جبههای علیه هارپر
تشکیلبدهند.
•

آیا وزیر دادگستری کانادا به خاطر همسر
ایرانیاش کنار کشیده است؟!

 11خــرداد :پدرش وزیــر بوده
و مــادرش روانشــناس و فعال
صلح .بیراه نیســت اگــر بگوییم
سیاست کسبوکار خانوادگی آنها
بوده اســت .او حاال میگوید که
میخواهد فقط روی خانواده تمرکز
کند.
پیتر مککی ،وزیر دادگســتری
کانادا در جمعی با حضور استیون
هارپر و  ۱۵۰نفر از اعضای خانواده،
دوســتان و همحزبیهایش گفت
 www.facebook.com/دیگر در انتخابات از حوزه Central
 Nova Mohammad Tajdolatiنامزد نخواهد شد.
• «من عاشــق کاری هســتم که
میکنم و عاشق فرصتهاییام که
این شغل در اختیارم گذاشت تا به

دیگران کمک کنم .اما خیلی ساده
میگویم که خانوادهام را بیشتر از
این دوست دارم».
مککی  ۴۹ســاله گفت از زمان
فارغالتحصیلی از دانشکده حقوق
نیمی از عمرش را در دولت کانادا
خدمت کرده است.
«حاال زمان تمرکز روی خانوادهام
است ،حضور در بخش خصوصی
که امیــدوارم تــوازن بهتری به
زندگــیام بدهــد و فرصتهای
تــازهای در اختیــارم بگــذارد.
پدربودن به من نشان داد که زمان
چطور ســریع میگذرد و چقدر
اهمیت دارد که بخشی از زندگی
فرزندانتان باشید .من میخواهم

از این فرصت حداکثر بهره را
ببرم».
مککی در طول ســالهای
اخیر نماینــده پارلمان ،وزیر
دفاع و وزیر خارجه کانادا هم
بوده است.
در این مراسم خبرنگاران هم
حضور داشــتند و مککی در
پاسخ به ســوال «آیا ممکن است
بعدا دوباره به سیاست برگردید؟»،
پاسخ داد «هرگز نگو هرگز»!
گروهی از رسانههای کانادا بر این
باورند شــخصی بــه بلندپروازی
مککــی احتمــاال بــه پســت
نخستوزیری در سالهای آینده
فکر میکند.
در این مراسم نازنین افشین جم
همسر باردار مککی و کیان پسر
دوســاله خانواده حضور داشتند.
افشــین جم ،چهره ی نام آشنا و
فعال حقوق بشر،در طول سالهای
گذشته برای بستن سفارت ایران
در اتاوا تالش کرده بود.

•
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مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

افزایش محدوده آزمایشهای بیومتریک کانادا
 14خرداد  -تیتــر اول گلوب اند
میل به گسترش برنامههای امنیتی
دولت کانــادا برای جمــعآوری
اطالعات درباره افرادی اختصاص
دارد که قصد دارند وارد خاک این
کشور شوند.
این تدابیر امنیتی شامل اتباع تمام
کشورهایی میشود که برای ورود
به کانادا نیاز به ویزا دارند.
دولت کانادا میگوید گســترش
تدابیــر امنیتــی و جمــعآوری
اطالعات بیومتریک برای مقابله با
ورود تروریستها ،مهاجران تقلبی
یا خالفکاران به کشــور ضروری
است.
آزمایشهای فیزیولوژیک مختلفی
مانند اثر انگشت ،تست تشخیص
چهره ،خطوط دست ،تست عنبیه
چشم ،اسکن شبکیه و موارد دیگر
در این چارچوب قرار میگیرند.
پیشتر ،اتباع  ۲۹کشوردنیا از جمله
ایران ،افغانســتان ،سوریه ،مصر و
پاکستان تحت این آزمایشهای
امنیتی قرار میگرفتند.
حاال نام  ۱۴۸کشــور دیگر به این

فهرست اضافه شده است.
افرادی که بــرای اجازه تحصیل
یا کار اقــدام کردهاند و همچنین
افرادی که ویزای موقت توریستی
یا اقامت دائم میخواهند همگی
مشــمول این آزمایشها خواهند
شد.
هزینه انجام آنهــا در حال حاضر
برای هر فــرد  ۸۵دالر و برای هر
خانواده  ۱۷۰دالر است.
این تدابیر امنیتی در بســیاری از
کشورهای پیشــرفته از جمله در
آمریکا ،انگلیس ،استرالیا ،نیوزیلند
و اکثر کشورهای اروپایی از مدتها
پیش اجرا میشود.
مقامات کانادایــی میگویند این

ایرانتــو :رونــق بازار مســکن در
کالنشــهرهای کانادا در سالهای
اخیر تداومی چشمگیر داشته ،اما
این رونــق در مقابل آنچه اکنون
در حومه این شــهرها یا مناطق
کشــاورزی در حال وقوع اســت
بسیار کمرنگ جلوه می کند.
بنابر تخمین "تســهیالت مزارع
کانادا" ،شــرکت مالی ای که وام
خرید زمینهــای زراعی در اختیار
کشــاورزان می گذارد ،میانگین
قیمت مزارع در مقایســه با پایان
سال  ،2010حدود  75درصد رشد
داشته است؛
رشدی خیره کننده که بسیاری از
کشــاورزان جوان از داشتن زمین
ناامید می کند.
البته اوضاع همیشــه به اینگونه
نبوده است .تنها تا چند سال پیش،
رشد دو رقمی قیمت زمین های
زارعــی کانادایی به ندرت رخ می
داد .به عنوان مثال در بیست و پنج
سال مابین  1985تا  2010ما تنها
دو بار شــاهد صعود متوالی بهای
زمین های کشاورزی بوده ایم .اما
اکنون سالهاست رشد دورقمی به
یک قاعده مبدل شده است.
از جمله رشــد قیمت زمینهای

مزروعی طی پنج سال گذشته در
اونتاریو بیش از  80درصد بوده که
تقریبا مشــابه نرخ رشد در استان
کبک می باشد.
قیمت های در سال جاری هم در
بسیاری اســتان های یک جهش
بزرگ را ثبت نموده ولی در عین
حال باید ذکر شود که نرخ رشد به
سیر نزولی افتاده است.
به نظر کارشناساندلیل اصلی این
صعود در قیمت ها تقاضای خود
کشــاورزان می باشد و نه فعالیت
های محتکران و سوداگران .البته
سرمایه گزاران غیرکشاورز هم در
این صعود نقشی را ایفا می کنند اما
آنگونه که آمار حکایت می کند این
نقش چندان مهم نیست .همچنین
بر اساس تحقیقاتی که در دانشگاه
گیولف انجام شده تنها کمتر از یک
درصد از زمینــداران خارجی می
باشــند که این رقم تقریبا مشابه
نسبت زمینداران خارجی در ایالت
متحده است.
آنچــه رخ داده ایــن بــوده کــه
کشاورزانی که با ترقی قیمت غالت
در سالهای اخیر حسابهای بانکی
اشان انباشته شد ،به قصد گسترش
زمینهایشان به بازار هجوم آوردند.
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با  65سال سابقه کمک به مهاجرین
½
تدابیر امنیتی به آنها ابزار بهتری
خواهد داد تا پاسپورتهای جعلی،
هویتهای ساختگی و خالفهای
دیگر را ردگیری کنند.
همچنین احتمــال موفقیت آن
دســته از افرادی که بــه دالیل
مختلف از کانادا دیپورت شدهاند
ولی با هویت جعلی قصد ورود به
این کشور را دارند به شدت پایین
میآید.
برنامه امنیتی گســترشیافتهی
کانادا بــا همکاری RCMPپلیس
سوار کانادا ،آژانس خدمات مرزی
کانادا و وزارت تابعیت و مهاجرت
این کشور انجام میشود.

رونق تاریخی زمین های کشاورزی در کانادا

½
½
½
½
½
½

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

•

این جیب هــای پر پول رقابت
برای خرید زمین را تشدید نمود
و تقاضایی تزایدی و مستمر را
بــرای زمین ایجاد کرد؛ چرا که
متقاضیان زمین معتقد شدند
که رشد قیمت غالتدر سالهای
آینده هم تداوم خواهد یافت.
این تقاضا ،درست مانند بخش
مسکن ،با نرخ بسیار اندک بهره
هم تحریک شــد .بســیاری از
کشاورزان درست همان مسیری
را طــی کردند کــه خانوارهای
شهری:
از نرخ پایین بهره ســود بردند اما
از افزایش سطح بدهی هم نگران
شدند.
در واقــع باید گفت نگرانی ای که
از ســوی بعضی از تحلیل گران
بخش مسکن در باره میزان بدهی
خانوارها ابراز می شــود در مورد
کشاورزان هم صدق می کند.
نشــانه هایی هم هســت که این
نگرانی ها را تشدید می کند .قیمت
محصوالتی مانند گندم ،سویا و یا
ذرت رو به کاهش نهاده و به نظر
می رســد این روند تــداوم بیابد،
روندی که کاهشدرآمد کشاورزان
را در پی خواهد داشــت .از سوی
دیگر نظر ســنجی ای که توسط
وســترن پرودیوسر ،یک موسسه
مطبوعاتی ،انجام شــده نشــان
می دهد که اکثریت کشــاورزان
معتقدنــد که قیمــت زمینهای
زراعی بیــش از حد افزایش یافته
است .سوال اینجاست که اگر این
حباب بترکد کشاورزانی که بدهی
و وامهای گزافی را تقبل کرده اند
قادر به بقا خواهند بود یا خیر؟

•
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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
جا م جهانی فوتبال زنان ۲۰۱۵ :کانادا

کانادا رشوه نداده بود ،بالتر به ونکوور میآید!

کریستین سینکلر ،مشهورترین
فوتبالیست زن کاناداست و برای
تیم ملی در مسابقات بینالمللی
 ۱۵۰گل زده است.
رســوایی فســاد مالــی در میان
مقامات ارشد فیفا و دریافت رشوه
برای ارائه میزبانی جام جهانی به
برخی کشــورها دو هفتهای است
که در رسانههای دنیا سر و صدای
زیادی به پا کرده.
مقامات برخی کشــورها که اتهام
«خریدن میزبانی» بــه آنها وارد
شــده ،حاال توجیهات مختلفی را
مطرح میکنند و ایــن موضوع،
سوژه مورد توجه رسانههاست.
از سوی دیگر ،جام جهانی فوتبال
زنان 11ژوئن در کانادا آغازشد
این اولیــن تورنمنت فوتبال
است که بعد از رسوایی اخیر
فیفا برگزار میشود.
در این میــان ،کانادا خود را ملزم
دیده که درباره به دســت آوردن
میزبانی این بازیها توضیحدهد.
به گزارش سیبیســی ،ویکتور

مونتالیانی ،رییس امور فوتبال در
کانادا در این خصوص گفته کانادا
میزبانی را بــدون هیچ ماجرایی
به دســت آورده چون اصال نامزد
دیگری در کار نبوده است.
به گفته مونتالیانــی ،وقتی کانادا
برای میزبانی جــام جهانی زنان
امســال کاندیدا شد ،شش کشور
دیگر هم نامزدی خــود را اعالم
کردند.
پنج کشور سپس از نامزدی استعفا
دادند و فقط کانادا و زیمبابوه باقی
ماندند .زیمبابوه همدر نهایت کنار
کشید و کانادا میزبانی را به دست
آورد.
برخی مقامات ورزشــی در کانادا
معتقدند رســوایی مالــی فیفا و
بازداشــت  ۱۴مقام ارشــد آن و
همچنین استعفای سپ بالتر به
احتمال زیاد مسابقات جام جهانی
زنان را تحت تاثیر خود قرار خواهد
داد.
این مســاله به خصــوص از این
جهت اهمیتدارد که بالتر به رغم

اســتعفایش از ریاست
فیفا ،احتماال برای بازی
فینال جام جهانی زنان
به ونکوور خواهد رفت.
ایــن بــازی روز پنجم
جوالی برگــزار خواهد
شد.
مونتالیانــی در ایــن
خصوص گفتــه« :به ما
گفته شــده کــه بالتر
به ونکــوور خواهد آمد.
ماجرا احتمــاال به یک
سیرک رســانهای تبدیل
خواهد شــد ،اما به هر حال از این
واقعیت گریزی نیست که او هنوز
مسئولیتهایی بر عهدهدارد».
البتــه برخی رســانههای ونکوور
در ایــن خصوص مثل مونتالیانی
موضع محتاطانهای نگرفتهاند .مثال
پراوینس ،خبــر حضور احتمالی
ســپ بالتر در ونکوور را اینطور
منتشــر کرده« :جت شخصی و
هتل لوکس بالتر منتظر اوست».
بازی افتتاحیه جام جهانی زنان روز
 11جون ساعت سه بعدازظهر بین
کانادا و چین در ادمونتون برگزار
شد.
این بازیها در چند شهر مختلف
کانادا از جمله در مونتریال برگزار
خواهد شد.
برای اطالعات بیشتردرباره بازیها
به اینجا مراجعه کنید.
www.fifa.com/
womensworldcup
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کان ــادا...

کبــک :پس از  17سال!

رای بیسابقه دادگاه کانــادایی به ضرر
شرکتهایدخانیات

حفاظت از
کانادایی ها؟!

 12خــرداد -ایرانتــو :قوانینی
کــه اینک اجرایی می شــوند
به مقامات دولت کانــادا اجازه
می دهد ملیــت کانادایی افراد
دوملیتــی ای را کــه به جرایم
تروریستی ،خیانت یا جاسوسی
برای دولت بیگانه محکوم شوند
قطعی شده باشد در حیطه قدرت که طی پنج ســال آینده 292.6
لغونمایند.
همچنیــن ملیــت کانادایــی آنها خواهد بود.
میلیوندالر منابع جدیددر اختیار
نهادهای انتظامی و اطالعاتی قرار
دوملیتی هایــی کــه بــه مبارزه
گزاره
چند
خواهد گرفت.
مسلحانه با کانادا و نیروهای مسلح
آن می پردازند ،چــه تحت لوای از جمله دیگر سیاســتهای دولت • در مــاه می امســال دولت با
یک ارتش خارجی و چه به عنوان کانادا که به منظور تضمین امنیت تصویــب مقــررات جلوگیری از
عضو یک گروه تروریستی -مانند و سالمت شهروندان کانادا تبیین مسافرت تروریســتها و تغییر در
داعش -هم قابل ابطال می باشند .شده ،می توان به موارد زیر اشاره قانون گذرنامه حق ابطال گذرنامه
افرادی را که قصد ملحق شدن به
ایــن فرآیند جدید ابــزاری برای کرد:
کمــک بــه حفاظت از کانــادا و • در  25ژانویه نخست وزیر هارپر گروههای تروریستی را دارند را به
کانادایی ها بــوده و البته در عین الیحه قانون جدید ضد تروریسم دست آورد.
حال فرآینددر عین سرعت بادقت را آشکار کرد که اگر تصویب شود • در ســال  2013قانون "نبرد با
ابزار جدیــدی را به منظور مقابله تروریسم" ترک کشور یا کوشش
و عدالت اجرا خواهد شد.
مقامــات آژانــس شــهروندی و با تهدیدات تروریستی در اختیار در جهت آن به منظور شرکت یا
مهاجرت مســئولیت اجرای این مقامــات انتظامی و ســازمانهای تجهیز عملیات تروریستی را عملی
مجرمانهدانست.
مقررات جدید را برعهده داشته و امنیت ملی می گذارد.
•
پرونده هایی را که در خاک کانادا • در آپریل امسال ،با پرده برداری
رسیدگی قضایی شده و حکم آن از برنامه اقتصادی  2015اعالم شد

ایران سومین کشور جهان از نظر تعداد
فارغالتحصیل در رشتههای مهندسی

نشــریه فوربس گزارشــی از تعداد فارغ
التحصیالن ساالنهدر رشتههای مهندسی
در کشورهای جهان منتشر کردهاست.
در این فهرست ایران در بین  ۱۲۴کشور
جایگاه سوم را به خود اختصاص دادهاست.
نشــریه فوربس این کزارش را بر اساس
آمارهای مجمع جهانی اقتصاد منتشــر
کردهاســت .در این فهرست کشورهای
چین و هند (بــه دلیل نبودن اطالعات)
جای ندارند.
روســیه بــا  ۴۵۴۴۳۶فارغالتحصیل در
سال اول است و پس از آن ایاالت متحده و ایران قرار
دارند .مطابق این گزارش در ایران ســاالنه ۲۳۳۶۹۵
نفردر رشتههای مهندی فارغالتحصیل میشوند .این
در حالی اســت که جمعیت روسیه حدودا دو برابر و

شهباز :انتخابات ترکیه...
روی آوردنــد ،که درطول چندین
ســال دهها هزار تــن قربانی آن
شدند و ســرانجام نیز با سرکوب
اسالم گرایان نظامیان در قدرت
مستقرشدند.
"بهار عرب" که با خودسوزی یک
جوان تونسی درپایان سال 2010
آغاز شــد و به ســرعت به دیگر
کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا
سرایت کرد ،باردیگر تشکل های
اسالمی را به سودای موج سواری و
کسب قدرت سیاسی انداخت.
در تونس ،پس از فرار زین العابدین
بن علی بــا برگــزاری انتخابات،
جنبــش اســامی "النهضه" به
اکثریت آراء دســت یافــت اما با
وجود مواضع میانه رویی کهداشت،
در انتخابات بعدی دربرابر نیروهای
جامعه مدنی و سکوالر دوام نیاورد
و عمال پس زده شد.
در مصر نیز جنبش اسالمی "اخوان
المســلمین" پس از اســتعغای
اجباری حســنی مبارک با کسب
اکثریــت آراء دولت را در دســت
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2جــون -روزنامــ ه ی گزت
مونتریال
امروز چنــد روزنامه کانادایی
بــه رای بیســابقه دادگاهی
در کبک علیه ســه شــرکت
دخانیات پرداختهاند ،موضوعی
که توجه رســانههای بینالمللی
مثل والاستریتژورنال ،بیبیسی
و الجزیره را هم به خود جلب کرده
است.
ماجرا به شکایت جمعی ِی حدود
یک میلیون فرد سیگاریدر کبک
از سه شرکت دخانیات برمیگردد.
این شــکایت در ســال  ۱۹۹۸به
جریان افتاد ،اما حاال تازه بعد از ۱۷
سال ،رای آن توسط دادگاه عالی
کبک صادر شده است.
شــاکیها کسانی هســتند که
یا نتوانســتهاند اعتیــاد خود به
ســیگار را ترک کنند و یا از بابت
سیگارکشیدن دچار سرطان گلو،
ریه یا بیماریهای مشابه شدهاند.
بر اساس رای دادگاه ،سه شرکت
Imperial Tobacco Canada،
Rothmans Benson
و & Hedges
JTI-MacDonald

باید غرامتی بالــغ بر  ۱۵میلیارد
دالر کانادا به شاکیانی بپردازند که
جمعیت ایاالت متحده آمریکا چهار برابر ایران است.
در این فهرســت پس از ایران به ترتیب کشور های
ژاپن ،کره جنوبی ،اندونزی ،اوکراین ،مکزیک ،فرانسه
و ویتنام قرار دارند.

>> ادامه از صفحه5 :

گرفت و محمد ُمرسی به ریاست
جمهــوری انتخاب شــد اما تنها
یک سال بعد ،با دخالت مستقیم
ارتش از ریاست جمهوری خلع و
بازداشت شد و "اخوان المسلمین"
نیز به عنوان سازمانی تروریستی
غیرقانونی اعالم شد.
درکشورهایدیگر،مانندافغانستان،
عراق ،بحرین و یمن نیز ســودای
برقراری حکومت اسالمی تاکنون
توفیق چندانی نداشته است.
تنها استثنا در این مورد به قدرت
رسیدن حزب اسالم گرای "عدالت
و توسعه" ،به رهبری رجب طیب
اردوغان ،اســت که در  13ســال
گذشته ،با شیوه هایی کم و بیش
خودکامانه زمام قدرت را دردست
داشته و سودای تجدید امپراتوری
خالفت اسالمی عثمانی را درسر
پرورانده بود.
دراین مــدت ،آقــای اردوغان با
توســل به انواع ترفند ها کوشید
آثار سکوالریســم به یادگار مانده
از مصطفی کمال آتاترک را از کار

بیاندازد و به صورتی خزنده جامعه
را به سوی حکومت اسالمی مورد
نظر خود پیش ببرد.
اما ،نتیجه انتخابات روز یکشنبه 7
ژوئن رشــته های او را پنبه کرد و
با به نمایش گذاشتن قدرت جامعه
مدنی و سکوالر عمال رجب طیب
اردوغان را در شرایطی قرارداد که
ناگزیر از انتخاب بین گردن نهادن
به اراده مردم یا چشــم پوشی از
تظاهر بــه پذیرش قواعــد بازی
دموکراتیک شده است.
در رویای آقای اردوغان قراربود که
حزب او با کسب اکثریت مطلق آراء
و کرسی های مجلس ،به این امکان
دست یابد ،که بدون برگزاری همه
پرسی ،نظام موجود پارلمانی را به
ریاســتی  -که اختیارات حکومت
دردست رییس جمهوری است -
تبدیل کند.
بــرای این کار او به کســب 367
کرســی از مجموع  550کرسی
مجلس نیاز داشــت؛ یا دست کم
می بایست  330کرسی به دست

سیگار باعث بیماری و اعتیاد آنها
شده است.
این ســه شــرکت ،وابســته به
شــرکتهای بزرگتــر British
 American Tobaccoو فیلیــپ
موریــس اینترنشــنال و Japan
 Tobaccoهستند.
شاکیها میگویند این شرکتها
ضرر سیگار را پنهان کردهاند و در
مورد آن هشدار ندادهاند.
در عین حال ،آنهــا از ناآگاهی و
تمایل ســیگاریها بــه اعتیاد به
سیگار عمال سود مالی بردهاند.
در مقابل ،وکالی این شرکتها در
دادگاه این استدالل را مطرح کردند
که ســطح اگاهی جامعه کانادا از
مضرات ســیگار از دهــه ۱۹۵۰
میالدی بــاال بوده و چســباندن
برچسبهای هشــداردهنده روی
پاکتهای سیگار به همین منظور
صورت گرفته است.
آنها همچنین میگویند مسئولیت
افراد سیگاریدر حفظ سالمتشان

نباید با کار شرکتهای دخانیات
اشتباه گرفته شود.
اما برایان ریــوردان ،قاضی دادگاه
عالی کبک علیه این شــرکتها
رای داده و تصمیم خود را اینطور
توضیح داده است:
«شرکتهای دخانیات سود خود
را بــا بهخطرانداختن
ریه و گلو و سالمت
مشتریانشــان به
دســت آوردهاند .اگر
آنها اکنون اجازه پیدا
کنند که راهشــان
را بیدردســر ادامه
دهند ،چــه پیامی
به صنایع دیگر-که
شاید امروز یا فردا در
دوراهیهای اخالقی مشابهی قرار
گرفته باشند -فرســتاده خواهد
شد؟»
ایــن حکم در حالی صادر شــده
که عاقبت پروندههای شکایت از
شرکتهای بزرگدخانیات معموال
خیلی خوش نیست .این شرکتها
وکالی بســیار خبرهای دارند که
حتی بعد از صدور رای دادگاه هم
میتوانند در فرجام ،بخش زیادی
از جریمه مالی این شــرکتها را
کاهش بدهند.
یکی از بارزتریــن نمونههای این
وضعیــت در ســال  ۲۰۱۱اتفاق
افتاد .شرکت فیلیپ موریس طبق
رای دادگاه آمریکا  ۲۸میلیارد دالر
باید غرامت میپرداخت اما این رقم
پس از فرجامخواهی به  ۲۸میلیون
دالر کاهش پیدا کرد! (ونکوورنامه)
-------------عکس :لیز بلیس همسرش را به
خاطر سرطان ریه از دست داد.

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

می آورد تا بتوانــد برقراری نظام
مورد نظر خود را به همه پرســی
بگــذارد .با توجه به این که حزب
عدالت و توسعه در انتخابات سال
 2011با کسب حدود نیمی از آراء
 327کرســی به دست آورده بود،
کسب این موفقیت چندان بعید به
نظر نمی آمد.
در انتخابات روز یکشنبه نتایجی
که به دســت آمد ،نه تنها دور از
انتظار آقای اردوغان بود ،بلکه او را
برای تشکیل دولت نیز با دشواری
جدی روبرو کرده است.
درایــن انتخابــات ،حــزب آقای
اردوغان نزدیک بــه  10درصد از
آرای خود را از دســت داد و تعداد
کرسی هایشدر مجلس از  327به
 258کاهش یافت.
 3حزب عمده دیگر نیز به ترتیب:
حزب "جمهوری خــواه خلق" با
حــدود  35درصــد آراء به 132
کرســی ( 25درصد کرسی های
مجلس) ،حــزب "حرکت ملی"
با حــدود  16.3درصد آراء به 80
کرسی و حزب "دموکراتیک خلق
ها" با کمی بیش از  13درصد آراء

•

را بر روی سایت بخوانید

به  80درصد کرسی مجلس دست
یافتند.
درواقع ،برنده واقعی این انتخابات،
که شکســتی سنگین را به حزب
«عدالت و توسعه» تحمیل کرده،
حزب "دموکراتیک خلق ها" است
که با کســب بیش از  20درصد از
شمار کرســی های حزب عدالت
و توســعه و بیش از  10درصد از
مجموع آراء به عنوان یک حزب به
مجلس ترکیه راه یافته است.
حــزب دموکراتیک خلــق ها در
کارزار انتخاباتــی خــود در مورد
تالش های اردوغــان برای تغییر
اختیاراتدستگاهریاستجمهوری
و «امکان شکل گیری دیکتاتوری
در ترکیه» هشدار داده بود.
صالح الدین دمیرتاش ،رهبر حزب
"دموکراتیــک خلق هــا" پس از
انتخابات از «پیروزی فوق العاده»
ســخن گفت و افزود که «با نتایج
به دست آمده در انتخابات ،اکنون
بحث درباره تغییر نظام ریاســت
جمهوری نیز خاتمه یافته است».
درحــال حاضر ،به گفتــه نومان
کورتوموش ،معاون نخســت وزیر

ترکیه:
«حزب عدالت و توســعه درتالش
اســت که دولتی ائتالفی تشکیل
دهــد ...و چنانچه ظــرف  15روز
تالش هــا برای تشــکیل دولت
ائتالفی به نتیجه نرسد ،برگزاری
انتخابات پیش از موعد گزینهدیگر
خواهد بود».
بــا توجه به مواضع  3حزب دیگر،
تنها امکانی که می توان تصور کرد،
ائتالف حزب عدالت و توســعه با
حزب حرکت ملی است که حتی
درچنیــن صورتی نیز حزب آقای
اردوعــان ،کــه در موضع ضعف
قراردارد ،ناگزیر از دادن امتیازهایی
مهم به این حزب خواهد بود.
به این ترتیب ،عمال می توان ترکیه
را نیز در زمره حکومت هایی که با
نیروی اسالم سیاسی قصد تصرف
قدرت راداشتند و شکست خوردند
و حساب هایشــان درست از آب
درنیامد به شمار آورد!
•
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Maria Cottone

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

ماریاکُـتنه

______
علی اشرف
شــادپور

عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

• تنظیم دعوتنامه
• مشاوره حضوری
• تمدید کارت اقامت
• تمدید ویزای موقت
• تقاضای تابعیت و غیره
• مهاجرت به کانادا
 استانی، کبک،• فدرال
:شامــل
• تخصصی
• کارآفرینی
• سرمایه گذاری
• کفالت همسر یا والدین
• تجربه کبک یا کانادائی
-----------با تعیین وقت قبلی
من به زبان شیرین فارسی
به شیرینی صحبت میکنم
18  تا۱۲ ساعات تماس

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

1394  خرداد25  1216  شماره 21 سال

هر بار
نوشتا در مترو ن
ش
س
ت
ه
ا
ی
ر را
 این،د
 ایستگاهب
ه
ا
ی
س
ت
-!گاه
در ذهن م
!رور کنید

www.paivand.ca

_______

4

....کبــک

نگاهی گذرا به تاریخ
،معاصر استان کبک
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خط نارجنی
Montmorency

 بهMontmorency نام ایستگاه
دلیل نزدیکــی آن به کالجی به
 این.همین نام انتخاب شده است
 هم نامیده میCegep کالج (که
شود) محل آموزش های عمومی
و حرفه ای است و بیشتر ساکنین
.الوال را پوشش می دهد
 برمی گردد بهCegep نام این
Francois-Xavier de
Montmorency
(Montigny, France, 30
Avril 1623- Quebec, Novelle- France, 6 mai 1708)

که این شــخص نخستین

Prochaine station: اسقف کبک و دارنده عنوان
Cote Des neiges! Jesus عالیجنــاب جزیــره

به جامعه وکالی کانادای سفلی
(عنوان فرانســوی عیســی
،La Concorde گردد به میــدان
پذیرفته شــد و در مونترال تا
 او بعد از آنکه.مســیح) بود
1838  و1837 تحصیالت خــود را طی چندین یکی از وســیع ترین میدان های زمان شورش های
تماس با خط مستقیم و رایگان از ایران به مونترال با کامی منفرد مدیر امور ایرانیان
 ایــن میــدان در میان به وکالــت پرداخت و در آن زمان.) پاریــسJesuites( سال نزد یســوعی ها
) ۰۲۱ ( از تهران بدون پیش شماره و از شهرستان با پیش شماره
 او به. و خیابان هم طرف شورشیان را گرفتTuileries  کشیش بــاغ هــای1647  در سال،انجام داد
۳۷۴۷  ) داخلی۰۲۱ ( ۹۷۱ - ۱۸۷۴
 و در چشــم آمریکا تبعید شد و در مراجعت بهChamps-elysees نامیده شد و از آن به بعد عمر خود
24  تا۲۱  دوشنبه تا جمعه و از ساعت:اوقات تماس به وقت ایران
.را صرف نیکوکاری کرد تا اینکه در انداز یک قصر قدیمی واقع شــده کشور به کارهای حقوقی پرداخت
بنام
 او از ناحیه ای،1848  در سال1755  که در بین سال های، از سوی مقامات کلیسا است1658 سال
: می باشدLaurentian Bank ؛ طبقه باالیLangelier آدرس جدید ما روبروی درب مترو
 به نمایندگی انتخابVercheres  توســط یک آرشیتکت1775 به عنوان ســخنران جانشین در و
6621, Sherbrooke Street East,
Suite 103, *Ensemble
*Ensemble matelas
et
matelas
*Ensemble
et  او،نمایندگی
matelas
*Ensemble
et  به. شدmatelas
*Ensemble
et Jacque Gabriel
matelasبنام
et
ســاخته و
.فرانسه نو تعیین گردید
درگیر
موازات
Montreal, Quebec, H1Nsommier
1C7 orthopédique
sommier orthopédique
sommier orthopédique
sommier orthopédique
sommier orthopédique
. وارد کبک پرداخته شده است1659  ژوئن16 وی در
Grand پــروژه راه آهــن کمپانی
Dream Star
Dream Star
Dream Star
Dream Star
Dream Star
www.mariacottone.com
سوار
،پانزدهم
لوئی
ای از
شــد و در تجدید سازمان قدرت
عهده
به
را
آن
وکالت
و
شد
Tronc
60” grand lit 99$ 60” grand lit 99$ 60” grand lit 99$ 60” grand lit 99$ 60” grand
lit مجسمه
99$
mariacottone@hotmail.com
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
. بر میدان تسلط داشت که گرفت، مشخصا بر اسب،در کلنی مشارکت نمود
879
999
999
999
999
Sectionnel
Sectionnel Sectionnel879
Sectionnel
Sectionnel879
Sectionnel
Sectionnel879
Sectionnel
Sectionnel879999
Sectionnel
Tel: 514-656-8178
 در جریان انقالب او بعد از آنکه به رهبری حزب خود1792 در مورد تمایالت استقالل طلبی در سال
! او فرانسه ویران گردید، در همان سال.1663 در سال
،در کانادای ُســفلی برگزیده شد
 ائتالفی با کنسرواتورهای کانادای1846 ، 1833 سمینار (مدرسه تربیت کشیش) را بین ســال هــای
تربیت و آموزش
یافت علیا تشکیل داد و بعد از انتخابات$ ماموریتHittorf آرشیتکت
$
$  تا، تاسیس نمود$
699.میدان بکوشد699
699
699
Canapé
Canapé
بازســازی
در
.کشیشان تضمین شودCanapé
John  با،شــرقیCanapé
این ناحیه مونترالCanapé
هشت
،مشخصا دو فوارهprillo
 محلــی بــا عنــوان شخص،1647 در
مشترکا نخست
A.Mac DonaldMeubles
Meubles
Meubles
prillo
Meubles
prillo
Meubles
prillo
prillo
،فرانسه
بزرگ
شهرهای
از
مجسمه
 رسماÉvêché قلمرو اســقف ها
عهده
به
را
متحد
کانادای
وزیری
 برنامه ای،کانادادر چین" می باشد
بنیانگــذاری شــد و عالیجناب همچنین
.گرفتند
در جهت جذب ثمرات رشد سریع
L’obelisque
de
Louqsor
 بــه عنوانFrancois de Laval
Cartier-Mac
مشــترک
دولــت
اقتصادی و بــازار و اقتصاد بزرگ
 تــا1857  از ســالDonald  (ســتون بلندی که گویا ناپلئون.اولین اسقف کبک تعیین گردید
.* آسیاEnsemble matelas et
sommier
orthopédique
1862  تا1858  و از ســال1858 او تا کناره گیری بخاطر بیماری در از مصر آورده اســت) را در میدان
همچنین به منظور تعمیق روابط
Dream Star
. در همان پست باقی جاسازی کرد1688 سال
کنفدراســیون کانادا را پایه ریزی
60” grand lit 99$
کانادا$ ،تجاری یا مسافرتی با چین
$
tous les Meubles
tous
doivent
les
Meubles
être
tous
doivent
les
Meubles
être
tous
doivent
lesدرMeubles
être
tous
doivent
être
doivent
être . ماند$
879
999
$
$
$
$
$
$
$les Meubles
$
نخستین
La
Concorde
میدان
به
1867
ژوئیه
اول
در
که
کردند
جدید
آینده یک دفتر
تابســتان
999
999
999
999
999 vendu!
2299
2299
2299
2299
vendu!
vendu!7 mcx
vendu!7 mcx
vendu!7 mcx
jusqu’à
jusqu’à
Sectionnel
Sectionnel jusqu’à
Sectionnel jusqu’à
Sectionnel jusqu’à
Sectionnel
7 mcx
7 mcx
های
نام
خود
موجودیت
های
سال
مقــام
او
،1675
آوریــل
24 در
.رسید
نتیجه
جهــت صدور ویــزا در گوانگ ژو
la qualité aula
plus
qualité
bas prix
aula
plus
qualité
bas prix
aula
plus
qualité
bas prix
aula
plus
qualité
bas prix
au plus bas prix
: (شــهر گوناگونی به خود گرفته استJesus عالیجنابی جزیره
 مشــخصا در کنفرانسیCartier
.افتتاح خواهد کرد
1814-1826
:پانزدهم
لوئی
جزیره میدانliquide
الوال امروزی) رادر مبادله با
$
انگلستان برای قبول
 که در لندنliquide
Prillo699
liquide
Prillo
liquide
Prillo
Prillo
liquide
Prillo
چند گزاره
Set de chambre à partir de 1099$
Set /de
Ensemble
chambresalle
à partir
à dîner
deشد
1099$
à partir
Set
/de
Ensemble
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à dîner
de 1099$
à partir
Set /de
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à dîner
de 1099$
à partir
Set /de
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à partir
à dîner
de
1099$
à partir/ Ensemble
salle à dîner
partir
1755-1792
Francois
Berthelot
 ازàOrleans
شرکت
برگزار
کنفدراســیون
$ / Sofas en cuir àa
$
de 1599$ / Sofas en $
tissu àa partir
de 1599$
de 499$
/ Sofas
/ Sofas
en en
tissu
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àaàa
partir
de 1599$
de 499$
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de 499$
/$
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àaàa
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de 1599$
de 499$
/$
Sofas
/ Sofas
en en
tissu
cuir
àaàa
partir de 499$
$ $
$
$
نیم میلیون نفر از
حــدود یک و
Meubles
prillo
999
999
999
1399
1399
1399
de 699$ / Sofas
sectionnels
partir
en1399
de
cuir
699$
à partir
/ منافع
Sofas
de 879$
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/
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en
de
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699$
à
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/
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de
879$
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/
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en
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à
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/
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879$
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/
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699$
à
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/
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de
879$
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/
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en
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à
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de
879$
/
Sofas
Sectionnel
Sectionnel
Sectionnel
Sectionnel partir1399
Sectionnel
Sectionnel
Sectionnel
Sectionnel
Sectionnel
,1792-1795
:انقالب
میدان
محاسبات
منشی و مسئول999
،مشاورSectionnel
 از299$
وی799$
کــه
جائــی
،کرده
rabatables en cuir à partir de 799$
rabatables
/ Consoles
en cuir
à partir
à partir
de de
rabatables
/ Consoles
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à partir
à partir
de de
299$
799$
rabatables
/ Consoles
en cuir
à partir
à partir
de de
299$
799$
rabatables
/ Consoles
en cuir
à partir
à partir
de de
299$
799$ / Consoles à partir de 299$
.ساکنین کانادا ریشه چینیدارند
de
deà partir de 299$ // Table
de
de
de
/ Table à café
Table de
à café
coinààpartir
partirde
de299$
199$///Table
Table de
à café
coinààpartir
partirde
de299$
199$///Table
Table de
à café
coinààpartir
partirde
de299$
199$///Table
Table de
à café
coinààpartir
partirde
de299$
199$/ /Table de coin à partir de 199$ /
میدان
هم
های
Miroirs à partir de 99$ / Bureaux
Miroirs
à partir
àدفاع
partir
de 699$
de 99$
/ فرانســوی
/ Bureaux
Miroirs
à partir
à partir
deکانادائی
699$
de 99$
/
/ Bureaux
Miroirs
à,1795-1814
partir
à partir
de 699$
de 99$
/
/:کنکورد
Bureaux
Miroirs
à partir
à partir
de 699$
de 99$
/
/ Bureaux à partir de.نمود
699$ / شاه قبول
rabais Curio
rabais
à partir
de 699$ / Unités Curio
murales
à partir
à rabais
partir
de de
699$
499$
/ Unités
/ Matelas
Curio
murales
à partir
à rabais
partir
de de
699$
499$
/ Unités
/ Matelas
Curio
murales
à partir
à rabais
partir
de de
699$
499$
/ Unités
/ Matelas
Curio
murales
à partir
à partir
de de
699$
499$
/ Unités
/ Matelas
murales à partir de 499$ / Matelas
 تا کنون دولت2010  از ســالet sommiers à partir de 299$ / et
Divans
sommiers
lits à partir
à 1872
partir
dede
699$,
299$
etc.
/
et
Divans
sommiers
lits
à
partir
à
partir
de
de
699$,
299$
etc.
/
et
Divans
sommiers
lits
à
partir
à
partir
de
de
699$,
299$
etc.
/
et
Divans
sommiers
lits
à
partir
à
partir
de
de
699$,
299$
etc.
/
Divans
lits
à
partir
de
699$, etc.ازدیاد
:قــدرت عالیجنابی برای او میدان لوئی شانزدهم
 تا1867  وی از سال.نمود
. وزیر قرار دارند، کریس آلکســاندر:ایرانتــو
261 کانادا بطور متوســط ساالنه
Beaucoup de pièces
Beaucoup
uniques,
de pièces
Beaucoup
etc. uniques,
de pièces
Beaucoup
etc. فــدرال از
uniques,
de
pièces
Beaucoup
etc. .1826-1830
uniques,
de pièces
etc. uniques,Montmorencyetc.
.امتیازی نبــود
مونترال
ناحیه
نماینده
. نفردانشجو هم هزار نفر مقیمدائم را پذیرفته است65,600 شــهروندی و مهاجرت کانادا در همچنین
$
$
$
$
Place
 نهایتا نام1830
سال
آوریل اما در
12Sectionnel
این امتیاز را در879
LavalSectionnel
ســپس از سال
شرقی و
"روز "ماه میراث آسیا
 تا آخرین1972 Dépêchez-vous!
وارد کانادا
اعالم طی این سال
879
879
879
Sectionnel
Sectionnel
Sectionnel
Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!
 و در پی امضای2010  در ســال- .شده اندtous
les Meubles
être 361 کرد که ســال گذشته
$
درصدdoivent
94 هزار
999
2299$  (سال مرگش) در مانیتوبا1873 . قطعی گردیدde la Concorde  به ســمینار کبک واگذار1680
jusqu’à
مابین کانادا
ایــن بازدید کنندگان موافقتنامه ایدو جانبهvendu!
.کرد
. (به وزیر دفاع و وزیر میلیشیاها بودConcorde انتخــاب کلمــه
qualité
au plus
چینی از کانادا بازدید کرده اند
ویــزای ورود
دارایbasکهprix
 آژانس های مسافرتی چین،بوده اند و چینlaمکرر
میدان
یک
نام
برای
)توافق
معنای
نام
الوال
شهر
که
است
ذکر
قابل
1873
تا
1867
سال
از
ضمن
در
رقمی تاریخی محسوب می شود و که به آنها اجازه میدهد طی مدت
یافتند تورهای سفر به کاناداDÉCOR
 اجازهREST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
Prillo
liquide
DÉCOR
REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
DÉCOR.کانادا
DÉCOR$
REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
DÉCOR$REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
تاریخی او الهام به$  خود را از شخصیت$
 در$ George
-Etier $Cartier $بعد از$که$یادبود صلحی اســت
دولت$خوشنودی
مایه
دیدار
کانادا
از
بار
چندین
 ده سال$
$
$
$
$REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
$
$
$ $
.نمایند
اجرا
و
ریزی
برنامه
را
$
$
1699
1699
1099
1699
1099
1899
1699
1099
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1699
1099
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699
1899
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1899
699
7
mcx
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Sectionnel
7
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Sectionnel
7
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mcx
Sectionnel
7 mcx Canapé
Sectionnel
Canapé
Sectionnel
Canapé
Canapé
999
1399
درگیری
و
ترور
در
ها
روی
زیــاده
.است699
گرفتهCanapé
کانادا
گســترش
برای
اقدامــات
.این تعداد در مقایسه با سال پیش نمایند
 زمان رسیدگی برای صدور ویزا-de











.های بعد از انقالب بین فرانسویان بسوی غرب همکاری می کرد
 کارکنان، درصد رشد را نشان می کانــادا برای مســافران34 از آن
جهت شــرکت کنندگان در اینrabais
Concorde
.برقرار شد
آینده
 در شماره:هانری بوراسا
بازرگانان
دانشجویان و
Beaucoup
de pièces
uniques,
etc. ، ماهر، هزار نفر361  در زمره این.دهــد
کمتر از یک هفته بوده و نرخ
چینی تورها











 برLa Concorde نام ایستگاه مترو
$
 هزار25
.ویزا هم باال می باشد
نفر چینی ای که اقامت امکانات متعددی را در نظر گرفته صدور879
Dépêchez-vous!
Cartier
گرفته از بولواری به همین نام است
دائم کانادا را کســب کرده اند هم است که از جمله آن برنامه "بعالوه
•
 از بولواریCartier  از سوی نام ایستگاه مترو-1956  ژوئن21  در- که
یکی
که
گرفته شده استde
همین
 بهPoint-Viau
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DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
$ TAKE 12STORES
$ 12
MONTHS
TO PAY..
12STORES
MONTHS
NO INTEREST..
TAKE
TO PAY..
12
NO
MONTHS
NO
DOWN
INTEREST..
PAYMENT..
TAKE
TO PAY..
NO
MONTHS
NO
DOWN
INTEREST..
PAYMENT..
TAKE
TO PAY..
12
NOMONTHS
NO
DOWN
INTEREST..
PAYMENT..
TO PAY..
NONO
DOWN
INTEREST..
PAYMENT..
NO DOWN
PAYMENT.. CENTERS
STORES
STORES
STORES
LIQUIDATION
CENTERS
LIQUIDATION
CENTERS
LIQUIDATION
CENTERS
LIQUIDATION
LIQUIDATION
1699$
1099
1899$TAKE
699
 (امروزه بخشــی از شــهر الوال) از شــاهراه های اصلی شهر الوالCEN
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:الهام گرفته شده است مانند
www.prillo.ca
STORES TAKE 12 MONTHS TO PAY.. NO INTEREST.. NO DOWN PAYMENT.. LIQUIDATION CENTERS
4084
Boul.
St-Laurent
 که وکیل دعاوی و همچنین یکNormandie, Le Sourire
Pierrefonds
Saint-Léonard
Laval
Brossard
Montreal
Vaudreuil-Dorion
Saint-Léonard
LavalBlvd. 8100 Taschereau Blvd.
Montréal
15757Pierrefonds
Gouin Blvd. W.
6025 Jean-Talon
E. 1877 Curé-Labelle
3400 Crémazie Blvd. Vaudreuil-Dorion
E.
501 Harwood Blvd.
Tel.: (514) 288-4864
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1835  برمی این شخص در نهم نوامبرLa Concorde نام بولــوار

استقبال دولت کانادا از رکورد تاریخی تعداد
چینی های بازدید کننده
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Mega
Mega

Sectionnel

vente
vente
vente
vente
vente

65
65
65
65
65
vente

% % % % %
Canapé

Mega

65

%

7 mcx

Set de chambre à partir de 1099$ / Ensemble salle à dîner à partir
de 1599$ / Sofas en tissu àa partir de 499$ / Sofas en cuir àa
partir de 699$ / Sofas sectionnels en cuir à partir de 879$ / Sofas
rabatables en cuir à partir de 799$ / Consoles à partir de 299$
/ Table à café à partir de 299$ / Table de coin à partir de 199$ /
Miroirs à partir de 99$ / Bureaux à partir de 699$ /
Curio à partir de 699$ / Unités murales à partir de 499$ / Matelas
et sommiers à partir de 299$ / Divans lits à partir de 699$, etc.

Sectionnel

Sectionnel

7 mcx

Sectionnel

داروخانه
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* All purchases must be paid in full at time of purchase: Interact, cash or credit cards accepted. No special orders, sale applicable to inventory stocks only. Purchased items must be delivered within 30 days of purchase. Can not be combined
May 25 and
26, 2013
only. only.
with any other promotion or discount. Does not apply to previous purchases. See in store for details. January
26 and
27, 2013

*Avec tout achat d’un ensemble set de chambre de 7 pièces
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امیرکفشداران

پیامدهای مدیریت امام زمانی
اکبر گنجی

اما هزینه امام زمان برای ایران
و ایرانیان بسیار زیاد بوده
است .یک تصمیم نابخرادنه
میتواند به نابودی ایران و
ایرانیان منتهی شود.

ادعای جمهوری اسالمی از
ابتدا این بوده که به نیابت از
امام زمان قدرت را در دست
دارد؛ ولی فقیه جانشــین و
نایب امام زمان است؛ همه
نهادها و قوا مشروعیتشان
 با واســطه -ناشــی از امام زماناســت؛ آرای مردم فقط و فقط به
نظام سیاسی مقبولیت میبخشد.
به تعبیر فقها ،اگر مردم پشتیبان
ولی فقیه نباشند ،اگر چه حکومت
 حق ویژه -اوســت ،اما او قدرتحکومت کردن نخواهد داشــت؛
چون فاقد بسط ید است.
کمتریــن منفعت ایــن مدعای
ایدئولوژیک ،حکومت  ۳۶ســاله
فقیه ســاالر و استفاده حداکثری
فقیهان از منابــع کمیاب قدرت/
ثروت /معرفت /منزلت اجتماعی
بوده اســت .به مدعای وجود امام
زمان -فرزند امام یازدهم -نباید به
عنوان باوریدینی ،همچون باور به
مالئکه و شیاطین ،نگریست .این
باوری استراتژیک بوده و هست که
یک صنف را صاحب قدرت ،ثروت،
معرفت و منزلت اجتماعی کرده و
میکند.
سربازان گمنام امام زمان!

ولی جمهوری اسالمی به همین
حد اکتفا نکرده و بسیاری از امور
را مســتقیماً به امام زمان مرتبط
میکند.
پرسنل وزارت اطالعات -سربازان
گمنام امام زمان -قلمداد میشوند.
مشــی وزارت اطالعــات تــرور،
سرکوب ،شــکنجه و اعدام بوده
اســت .بدین ترتیب ،امــام زمان
به عامل شــکنجه ،ترور و اعدام و
سرکوب تبدیل می شود .او مسئول
مســتقیم قتلهــای زنجیرهای
روشنفکران بود و هست.
امام زمان  ۱۸۰هزار میلیارد تومانی
محمود احمدینــژاد در  ۲۷آذر
 ۸۹گفت پول یارانه ها متعلق به
بیت المال امام زمان است و برکت
دارد .او در ۱۵دی نیز ادعا کرد که
اجرای موفق طرح هدفمندی یارانه
ها را امام زمان مدیریت و هدایت
میکند .احمدینژاد اعتراف کرد
که آیتالله خامنهای به او دستور
داده بــود که بگوید "پول یارانهها
پول امام زمان است".
آیتالله خامنهای در ســخنرانی
 ۰۱/۰۱/۱۳۹۱هدفمنــد کردن
یارانهها را "کار بزرگ" قلمداد کرد
و گفت:
«من خبرهای موثقی از سراســر
کشــور دارم که حاکی از آن است
که این کاردر بهبود زندگی طبقات
ضعیف نقش مؤثر داشته است».
ســپس درباره صرفــه جویی در
مصــروف انرژی با اجــرای طرح
هدفمندیگفت:
«آمارهائی که منتشــر شده است
و آمارهای مورد قبول است ،به ما
نشان میدهد که تا همین امروز
اگر قانون هدفمندی یارانهها اجرا
نمیشد ،مصرف بنزین در کشور
تقریباًدو برابر مصرفی بود که امروز

فســادهای گوناگون طی ۳سال
اخیر افشــا شــده ،حکایتگر
"غارت ملی" در دوران هدایت و
مدیریت امام زمان است.
یکی شــعار صلــح مــیداد و
میجنگید ،دیگری شعار جنگ
مــی داد و صلح میکــرد ،امام
زمانیها شعار عدالت و مهرورزی
میدادنــد و اموال ملــی را غارت
میکردنــد .گویی ایــن آخرین
فرصت بود و هر لحظه را باید پاس
میداشــتند تا نگذرد و بیشتر و
بیشتربدزدند.
در دوران زعامــت آیتالله
خامنهای دهها هزار میلیارد
تومان صرف ساختن مسجد
جمکران شده است.
به تعبیر دقیقتــر ،در دورانی که
دوران امام زمانی قلمداد میشد،
غارت ســازمان یافته برنامه ریزی
شــده برای ســاختن یک طبقه
جدیــد صورت گرفــت .برخی از
مقامات دولت روحانی ،در جلسات
خصوصــی و گزارشهــا ،از ارقام
نجومی  -در زمانی که غارت ملی
با تبدیــل ارز آزاد به دالر صورت
میگرفت  -سخن میگویند.
دهها هزار میلیــارد تومان -بدون
ضابطه و تضمین -از بانکها به این
طبقه جدید وام پرداخت شــده و
هنوز وامها را پرداخت نکردهاند.
فردی توســط رئیس مجلس به
وزارت نفت معرفی شــده است.
یک میلیــارد دالر نفت و کاالی
پتروشیمی به اودادهاند تا به فروش
برســاند .هیچ چــک و تضمینی
برای برگشت پول از او نگرفتهاند.
حاال دولــت جدید نمیتواند پول
بیتالمــال را از او پــس بگیرد.
مدیریت امام زمانی را ببینید.
گروه دیگری یک پروژه دو میلیارد
دالری از شــرکت نفت گرفتهاند.
کل پول را دریافت کرده و کمتر از
 ۴۰درصد کار را انجام دادهاند .باقی
پروژه به امام زمان واگذار شده تا به
سرانجامبرساندش.
کوهی را در وسط منطقه ممنوعه
محیط زیست به یک گروه دیگر
از طبقــه جدیــد فروختهاند تا
توریستهای خارجی بتوانند در
آنجا پرندگان نایاب را شکار کنند.
تنها کاری که دولت جدید کرده،
این بوده که محیط زیست اجازه
نمیدهد از جاده آنها برای رفتن به
آن کوه استفاده شود و آنان راهی
به کوه ندارند.
بورسیهها ،فرصتهای تحصیلی
دانشــگاهها ،عضویــت در هیأت
علمی دانشگاهها،و…؛ همگی امام
زمانی شد .یعنی به طبقه جدیدی
که ساخته میشد اختصاص یافت.
موسسات بسیاری در زمینههای
گوناگون با مجــوز و رانت دولتی
ایجاد شد .ســایتها و رسانههای
بسیاری برپا شد .همه مواجببگیر
دولت امام زمانی.

انجام میگیــرد .وقتی که تولید
داخلی بنزین به قدر مصرف نیست،
ما مجبوریم چــه کار کنیم؟ باید
بنزین را وارد کنیم؛ یعنی دســت
ملت ایران زیــر کارد بدخواهان و
دشمنان باشد».
نگاه محمود احمدینژاد به طرح
هدفمندســازی یارانههــا تماماً
سیاسی و قدرتطلبانه بود .او کاری
به تولید و عدالت اجتماعی نداشت،
هدف او کسب رأی از طریق توزیع
پول و تداوم ریاست جمهوریاش با
«مشایی» بود.
پیش و پس از انتخابات ریاســت
جمهــوری  ،۸۸هــزاران میلیارد
تومان میان مردم توزیع کرد .وقتی
نوبت به نامزدی ریاست جمهوری
مشایی رســید ،احمدینژاد قصد
داشت تا میزان یارانهها را تا هر نفر
 ۲۰۰هــزار تومان در ماه باال ببرد
که خوشبختانه مانع کارش شدند.
طرح هدفمندسازی یارانهها معضل
بزرگی بــرای دولت روحانی پدید
آورده اســت .دولــت پولی برای
پرداخت یارانهها ندارد.
اســحاق جهانگیری -معاون اول
رئیس جمهور -نوشته است:
«اگر در طول ســالهای گذشته
منابعی که به توزیع یارانه اختصاص
دادیم را در حوزههایی چون ایجاد
شبکههای مدرن آبیاری و کمک
به کشــاورزان برای کنار گذاشتن
شیوههای سنتی و غرقآبی ،هزینه
میکردیــم ،امروز کمتــر نگران
کاهش ســفرههای زیرزمینی آب
و تأمین منابع آبی شــهرهایمان
بودیم .راستی این خبر را دیدهاید؟!
مجموع یارانه نقدی پرداختی به
مردمدر بیش از چهار سال گذشته
به مرز  ۱۸۰هــزار میلیارد تومان
رسید که معادل کل بودجه عمرانی
دولت از سال ۸۵تا ۹۳است!»
«امام زمان» ۱۸۵هــزار میلیارد
تومــان -معادل  ۹ســال بودجه
عمرانی دولــت را به جای هزینه
کردن برای توســعه کشور در ۵۳
ماه بر باد داد.
 ۳۰درصد بودجه افزایش قیمت
انرژی باید به بخش تولید پرداخت
میشد ،اما هدایت و مدیریت امام
زمان موجب آن شد تا بخش تولید
به حق خود دســت نیابد و کشور
دست به گریبان فالکت شود.
شــاخص فالکت  -که با احتساب
نرخ بیکاری و تورم بهدست میآید
 در ایران باال رفته است.شــاخص فالکت از  22درصد در
سال  ۱۳۸۴به  45درصد در سال
 ۹۲رســید .البته منابع مستقل
غربی شاخص فالکت را بیشتر از
مدیریت امام زمانی و چاههای
این ها محاسبه کردهاند.
مدیریتفسادپروری...

آمارهای شگفتآوری که از حجم
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وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

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

_______________

1010 de la Gauchetière, Suite 1315
Montréal (Québec) H3B 2N2

Tel.: 514-574-4540
________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
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در ایران اسالمی پول معجزه میکند!

 20خرداد :ف .م .سخن
گفت و گوی ســيمای جمهوری
اســامی با سردار سرتيپ پاسدار
اسماعيل احمدی مقدم ،فرمانده
سابق نيروی انتظامی ،خود گويای
بســياری از حقايق تلخ در باره ی
جمهوری فاسد اسالمی است.
اين گفت و گو به روشــنی نشان
می دهد که ســرطان فســاد ،تا
مغز استخوان اين نظام نفوذ کرده
به گونــه ای که هيچ اميدی به
«معالجــه» و «بهبود» آن
نمی رود و مرگ دردناک،
سرنوشــت محتوم آن
است.
در مطالــب و مقاالتی
که در رســانه های آزاد و
مستقل نوشــته می شوند،
همواره ســخن از اَعمال مافيايی
مسووالن حکومت اسالمی است،
چه آن ها که شناخته شده اند و با
نام و نشان در حکومت نقش دارند،
و چه آن ها که در پشت پرده اند
و کمتر کسی از هويت آنان با خبر
است.
گفت و گو با احمدی مقدم ،اگرچه
بــا هدف آب تطهيــر ريختن ،بر
ســر عالیرتبه ترين مقام نيروی
انتظامی کشور صورت گرفته ،اما
ناخواسته ،اين آب تطهير فردی،
باعث ريخته شدن آب روی نظام
فاسد و مقام اول کشور ،يعنی سيد
جمکران
علی خامنه ای شده است.
در کشــوری که مافيای اقتصادی
{>> ادامه در صفحه}37 :
آن قدر قــدرت دارد که می تواند

عليــه نفر
اول نيــروی
انتظامیاِعمال
قدرت کند و او را
همچون يک عروسک
با دستان خود بازی دهد ،تکليف
آحاد ملت معلوم اســت .قدرتی
که بتواند فرمانده نيروی انتظامی
کشــور را به راحتی تهديد کند،
بتواند با ميلياردهــا پولی که در
اختيار دارد ،قاضی پرونده را تغيير
دهد ،بتواند بــا تهديد به پخش
فيلم ،او را به سکوت وادارد ،بدون
ترديد قدرتی جهنمی اســت که
نمی توان به راحتی با آن در افتاد
يا انتظار «اصالح» و «کنار کشيدن
داوطلبانه»ی آن را داشت.
و تازه اين نوک کوه يخ است.
آن چه احمدی مقدم از آن سخن
می گويد ،به قــول خودش ،تنها
«يک شرکت ســرمايه گذاری»

است و نه چند شرکت! به بيان
ديگر احمدی مقدم فقط با يک
گــروه مافيايــی از ده ها گروه
مافيايی مشکل پيدا کرده است،
نه چند گروه!
حال شــايد بتوان در تصور خود
گنجانــد ،حجم فســاد مالی و
غيرمالی را که توسط مافياهای
مستقر در سپاه پاسداران ،وزارت
اطالعات ،قوه ی قضاييه (که در
واقعيت ،همه ی راه های فســاد
به آن ختم می شود ،چنان چه
پرونده ی احمدی مقدم هم به
آن جا ختم شــده است) و ديگر
تشکيالتعريضوطويلحکومتی
در ايران صورت می گيرد؛ فسادی
که ابعاد آن فراتر از چيزی است که
بتوانددر ذهن بگنجد.
و تمام اين تشکيالت مافيايی ،که
بخش های مختلف اقتصاد کشور
را مانند گانگسترهای قديمی که
محالت شهر را ميان خود قسمت
می کردند ،در اختيار دارند و بين
خود تقسيم کرده اند ،در حکومتی
که ســيد علی خامنــه ای ،رهبر
جمهوری اســامی« ،مسووليت
مســتقيم و تام و تمام» آن را بر
عهــده دارد ،به غــارت و چپاول
مشغول اند.
ســيد علی خامنه ای کشوری را
اداره می کند کــه «پول» در آن
پيغمبر اســت ،و اين پيغمبر ،به
قول احمدی مقدم در اين کشور
«معجزه» می کند.
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میشود ،از ســال  2002میالدی حاضر شد.
در طــول تنها  ۱۵ســال ،گوگل یادآوری میکند که باید ســر راه آن کاربر میتواند به مقایســهی
که یوتانازی در بلژیک قانونی شد او بــرای حاضران شــرح داد که
کلید قیمتهــای مختلــف توســط
درنهایت اگر
بخرید و
تریــن
بــه قو
ساعته به
جلسهای دو
پیتــزا در
جهان چگونه
شــرکتشــروع
این زمینه
فعالیتشیرا در
تبدیلشــده و بهتدریــج تمامی منزلتان را گمکرده باشــید ،آن را شــرکتها بپردازد ،مسئلهای که
صنعتهای کلیدی قرن بیست و برای شــما پیدا خواهد کرد .نسل برای بسیاری از شرکتهای بزرگ
یکم را در دست خود میگیرد .در جدیــد موتورهای جســتوجو و کوچک دردسرآفرین شده است.
حال حاضر دالیل بسیاری را ذکر بهزودی این امکان را پیدا خواهند •
میکنند که بهموجب آنها باید از کرد که به کاربر خود بگویند جه گوگل منیخواهد مالیات بپردازد!
کاری را در چــه زمانی باید انجام گوگل همدرست مثل فیسبوک با
شرکت گوگل هراس داشت.
دهد ،بدون آنکه نیازی باشــد او توسط جستن به شیوههای خاصی
•
متعالی
قدرت
یک
را
خود
گوگل
به اینترنت متصل شود .گویا این تالش میکند تا از پرداخت مالیات
میداند
فرار کند ،مسئلهای که غیراخالقی
موتورها فکر انسان را میخوانند!
بهحساب میآید.
شــرکت گوگل به دنبال تولید ابر •
مشتریان خود را به کاال
گوگل
ساخته سه
کلمه این راستا
است و در
انسان
متأسفانه کشورهای گوناگون هم
شدهبازاردر اینترنت،
یک
کند
ی
م
تبدیل
کلیدی را در دســت خود
به نظر نمیرسد که یارای مقابله با
گرفته آکسفورد
دیکشنری
"لغت سال"
است :در وهلهی اول جدال با مرگ قاعدهای کلــی در دنیای ف ّناوری گوگل را داشته باشند و بعضاً ابراز
دیکشنری آکســفورد لغت "سلفی" ()Selfie
(شــاخهی کالیکو[]1ی شرکت میگویــد« :اگر دیدیــد کاالیی ناتوانی میکنند! چه مسئلهای رخ
را به عنوان "لغت سال  "۲۰۱3اعالم کرد .این
گــوگل بهتازگی اعالم کرده که تا مجانی
های
اســت ،بدانید که آن کاال خواهد داد اگر تمامی شرکت
بهگزارشمجلهفوربسمادونا،ستارهپاپآمریکا
لغت را کاربران اینترنت ساختهاند و از آن برای
خود شما
متوسط طول
میالدی
تگ۲۰۱۵
سال
رفتار
شــیوه
بودهاین
بخواهند به
هستید!» پردرآمدترین دنیا
مادونا از
است.
خواننده سال
اینترنت
اجتماعی در
شبکههای
گذاری در
وجوی
موتور
با
گوگل
شرکت
ت
جس
افزایش
سال
بیست
تا
را
انسان
عمر
کنند؟
طریق اجرای کنســرت و فروش آهنگهایش
استفاده میکنند .اشاره این لغت به عکسهایی
۱۲۵ســالها
خــود ،در طی
در ازوهلهی
نظیری
سرعت ب
فناوری دنیا با
یورو)یدرآمد
میلیــون
میلیون دالر (۹۲
معروف.)self
تولید(portrait
دومگیرد
خود می
داد)،فرد
خواهد که
است
داشته را در
میلیونها اطالعات
توانسته
درنهایت
DNA
کاری
و دســت
سال
پس از
IBM
فاصلهمیرود.
است .با جلو
۳۵گاگا
لیدی
مادونا،
زیادی از
بیشتر
هــر چه
هاییوبا رواج
عکس
چنیــن
ذخیره کند و
وفور در مورد
شرکت
رباتیک (گوگل ۸
صنعت
جای
فناوری
سلطنت بر
دنیا،دالر
میلیون
بازار7۹
جووی با
میلیون دالر و بن
هرکــدام از ما با ۸۰
شبکههایی
هوشــمند به
گوشیهای
شــرکتدارند.
دوم وبهسوم قرار
رتبههای
درآمد در
شوند.
مشاهده
اینستاگرام
شرمی
کترین احساس
میکوچ
بدون
رباتیک
بوک وزمینهی
فیسکه در
نظیردنیا
اصلی
مایکروسافت
خود را
فعالیت میکنند را خریداری کرده از آن اســتفاده میکند .هیچکس داد و حاال هم مایکروسافت جای
اشمیت[،]5
اریک
جملهی معروف
است).
اســت؛ اما
گوگل داده
خودازرا به
اینترنتی
انتشار
خواهید
اگر می
بپیوندید:
به لیست بلند ایمیل پیوند،
شرکت
موسسان
هایآگاهیکی از
گوگل را
ماشــین
حــاال هم
خود آیا
شرکتی
دیگرکسی یا
کنید:
راستیایمیل
را بهبه ما
ایمیل
نشانی
شوید،
منظم
بصورت
همینپیوند
هوشــمند شــرکت گــوگل در فراموشنمیکند:
یارای برابری بــا گوگل را خواهد
info@paivand.ca
خیابانهــای کالیفرنیــا جوالن «اگر کاری هست که نمیخواهید داشت؟
میدهنــد .ری کــورزوی[ ،]2دیگــران از آن اطالع پیدا نکنند ،شرکتی که مسئوالنش میخواهند
سردمدار گذار از انسان باوری[ ،]3بهتر است اص ً
ال آن را انجام ندهید ».در هرلحظه و در هر نقطهای از دنیا
بهتازگی بهعنوان مدیر توســعه در نظر اشــمیت ،تنهــا مجرمان حضورداشتهباشند.
برگرفته از تریبون زمانه
به شــرکت گوگل پیوسته است .هســتند که به دنبال حفاظت از
[1] Calico
شــرکت گــوگل روزانه هــزاران اطالعات شخصی خود هستند!
[2] Ray Kurzweil
دالر صرف بخش توســعهی خود گوگل برخــی از اطالعاتی را که
[3] Trasnshumanisme
میکنــد .الری پیــج[ ،]4رئیس ذخیره میکند به فروش رسانده و
[4] Larry Page
این شرکت نیز بهشدت به مکتب بسیاری از آنها نیز برای بهرهوری
[5] Eric Schmidt
گذار از انســان باوری اعتقاد دارد .در آینده ذخیره کرده و میکند.
[6] Margareth Vestager
مسئوالن گوگلدیگر به این مسئله •

حــرف و حدیث درباره پیامدهای
ایــن قانــون
کانادا و
در جک
پاورپوینت و
تصویــبکمک
با
رســد
می
نظر
به
زیاد اســت و
شوخی ،درخواست یوتانازی
ﺷﺎﻣﻝ:
رســانهها
دهد.
موضوع ،ارایه می
شــدنبیمارانش
جدی را به
13 Federal,
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کنند.
باره
این
در
بیشتری
تمرکز
دیستلمان
حاضران،
از
یکی
Or the Provincial
ﮐﺎﺭﺁﻓﺭﻳﻧﯽ
پست
نشنال
منبع:
نت:
دات
روزنامه
را شخصیتی خطاب کرد که
Nominee Programs
ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﮔﺫﺍﺭی
__________
انگلیسی
های
کالس
نامنویسی
درد
عمرش را وقــف پایان
Including: Investor,
Euthanasia
(Greek:
ﮐﻔﺎﻟﺕ ﻫﻣﺳﺭ ﻳﺎ ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ
است.
انسانها کرده
 "goodرنج
و
Spousal or Parental
>>"death
the
practice
ﺗﺟﺭﺑﻪ ﮐﺑﮏ ﻳﺎ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﺋﯽ
 ofسیمون  ۷6ساله اضافه کرد
ending a life
================================
Sponsorships, Skilled
intentionallyها
نظرش او زجر آدم
که به
in
order
to
relieve
pain and
Workers, Canadian or
ﺑﺎ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻠﯽ
شود
می
را
این
و
فهمد
را می
suffering.
Quebec Experience
حتی از چهره او نیز خواند.
ﻣﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺷﻳﺭﻳﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ

Euthanasia

فنــّـاوری...

چرا باید از گوگل هراس داشت؟

پردرآمدترینخوانندهسال

پردرآمدترینخوانندهسال

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺑﻪ
ﮐﺎﻧﺎﺩﺍشوید!
آماده
ﻓﺩﺭﺍﻝ ،ﮐﺑﮏ ،ﺍﺳﺗﺎﻧﯽ

برای ادامه حتصیلtoو بازار کار
Immigrate
Canada

را بر روی سایت بخوانید

انگلیسیبیاموزید!
روزانه و شبانه

مسافرتی
آژانس
PRÉPAREZ-VOUS

Maison de Voyages

ﺑﻪ ﺷﻳﺭﻳﻧﯽ ﺻﺣﺑﺕ ﻣﻳﮑﻧﻡ
à la poursuite de vos études ou

Class Program.

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

with appointment
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺗﻣﺎﺱ  ۱۲ﺗﺎ ۱۸
à l’intégration du marché du travail
بازار
های
نرخ
بهترین
سفر شما به ایران با
only
www.mariacottone.com
COURS
EN ANGLAIS
½ ½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
 DEﻣﻧﻔﺭﺩ ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻣﻭﺭ ﺍﻳﺭﺍﻧﻳﺎﻥ
 JOURﮐﺎﻣﯽ
ETﻣﻭﻧﺗﺭﺍﻝ ﺑﺎ
ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺑﻪ
دنیاﺭﺍﻳﮕﺎﻥ
ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ ﻭ
عالیﺧﻁ
ﺗﻣﺎﺱ ﺑﺎ
SOIRﺍﺯDE
به سراسر
و بهای
(
۰۲۱
)
ﺷﻣﺎﺭﻩ
ﭘﻳﺵ
ﺑﺎ
ﺷﻬﺭﺳﺗﺎﻥ
ﺍﺯ
ﻭ
ﺷﻣﺎﺭﻩ
ﭘﻳﺵ
ﺑﺩﻭﻥ
ﺗﻬﺭﺍﻥ
ﺍﺯ
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN
ET
TEMPS
PARTIEL
ارزان
قیمت
با
تفریحی
سفرهای
½ ½
ا
۱۸۷۴ین-ک
۹۷۱با24
سال جتر
)(۰۲۱
ﺩﺍﺧﻠﯽبه ک
alphabétisationار
۳۷۴۷ی! نشـــانی:
½ ½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
• présecondaire
۲۴• secondaire
•)(DESﺍﺯ ﺳﺎﻋﺕ  ۲۱ﺗﺎ
 pourﺗﺎ ﺟﻣﻌﻪ ﻭ
l’admissionﺩﻭﺷﻧﺑﻪ
ﺗﻣﺎﺱ ﺑﻪ ﻭﻗﺕ ﺍﻳﺭﺍﻥ:
و کشتیرانیﺍﻭﻗﺎﺕ
Farnaz Motamedi
(کروز)
au cegep
Senior Travel Consultant
½ ½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
• pour les
programmes
professionnels
Maison
de Voyages
980 St.
Antoine
west
suite 308d’études
Montreal,
Quebec H3C 1A8

فرنازمعتمدی

1170 Place Frère André Inscriptions pour le jour:
(Square
)Phillips
Tel:
514-656-8178
)Town) or 514-326-8103 (St. Leonard
4, 12 et 18(Down
novembre
2013 de 9:00 à 11:00
Montréal, Québec H3B 3C6
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le296
2 décembre
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ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﻬﺑﻭی2014
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ﺳﺭﻁﺎﻧﻡ
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)(514
842-8000
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رمسی ایالت
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McGill
Inscriptions
pour
le soir:
ﺧﺎﻁﺭ
 842-8021ﻭ ﺑﻪ
Metro:ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻁﺑﻳﻌﯽ
ﺳﻼﻣﺗﯽ
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ﻁﺑﻳﻌﯽ ﻭ
مجوز ﺭﺍﻩ
ﮐﺎﻣﻠﻡ ﺍﺯ
TITULAIRE D’UN PERMIS
farnaz@hot.ca
www.hot.ca
DU QUÉBEC
ﺗﻣﺎﺱ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ
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8 janvier

Facebook:Session:
Nutritionleand
Well Being
with
Maria
13 janvier
au 27
mars
2014Cottone
Inscriptions pour le secondaire:
le 8, 14 et 21 novembre 9:00 à 11:00
Session: le 2 décembre au 21 mars 2014
RENSEIGNEMENTS:

آماده شوید!

514-337-3856حتصیل و بازار کار
برای ادامه

آماده شوید!
انگلیسیبیاموزید!
CEA St. Laurent Adult Centre

کار
ا برای ادامه تحصیل و بازار
نامنویسی کالس های انگلیسی
)950 Fraser (Metro: Cote-Vertu
Ville St. Laurent, Quebec

بیاموزید!
انگلیسی و شبانه
روزانه

نامنویسی کالس های انگلیسی
PRÉPAREZ-VOUS
نیمه وقت نه
شبانه:متام وقت یا
à la poursuite
روزانهouو de vos études

PRÉPAREZ-VOUS
COURS EN ANGLAIS
à la poursuite de vos études ou
à l’intégration du marché du travail

DE JOUR ET DE SOIR
à l’intégration
duPLEIN
marché
du travail
DISPONIBLES,
TEMPS
ET TEMPS
PARTIEL
COURS EN ANGLAIS DE JOUR ET DE SOIR
alphabétisation • présecondaire
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL
______________________________
• secondaire
(DES)• pour l’admission au cegep
• alphabétisation
• présecondaire
)secondaire (DES
• pour les programmes
d’études •professionnels
• pour l’admission au cegep • pour les programmes
Inscriptions
pour le jour:
d’études professionnels

4, 12 et 18 novembre
2013
de 9:00 à 11:00
کالسهایروزانه:
نامنویسی
Session:
le
2
décembre
au
mars 2014
Inscriptions pour le21jour:

Inscriptions pour le jour:
les 12, 17, 20pour
août; le
septembre de 9:00 à 11:00
Inscriptions
le3soir:
Session:
le
28
août
au
4
décembre
2015
le 3, 4, 11 décembre et le 8 janvier 17:00-19:00

نامنویسیکالسهایشبـانه:

Session:
le 13 janvier au 27 mars 2014
Inscriptions pour le soir:
Inscriptions
pour
le secondaire:
le 19 août; les 2, 8, et 14
septembre
de 17:00 à 19:00
le
8,
14
et
21
novembre
9:00
à 11:00 2015
Session: le 9 septembre au 16 décembre
Session:
انگلیسی le 2
décembre
au 21
mars 2014
دبیرستان:
کالسهای
نامنویسی
Inscriptions
pour le secondaire anglais:
RENSEIGNEMENTS:

les 13, 18 et 24 août; 1er septembre de 9:00 à 11:00
Session: le 28 août au 4 décembre 2015

514-337-3856

514-337-3856

CEA St. Laurent Adult Centre
RENSEIGNEMENTS:
CEA
St. Laurent
Centre
950 Fraser
(Metro:Adult
)Cote-Vertu
950
Fraser
Ville
St.
Laurent,
Quebec
Ville
St. Laurent, Quebec












Metro
Cote-Vertu

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

14

 سال  21شماره  25  1216خرداد 1394

www.paivand.ca

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

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

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

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

www.aieaq.com

مدرسه فرزانگان

کالس های فارسی کودکان:

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

ایران-مونترال
www.addhi.net

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 
---------------

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

تلفن)514( 626-5520 :

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

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

با کمک طب سوزنی

_____________________
Tel : (514) 267-3454

کتابخانهنیما

مدرسه دهخدا

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

  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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M E KI C
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

 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) 274-8117

کافـــه لیت

www.cafelitt.ca
سازمان آموزشی مولتی ساژ
(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

اوتـــاوا

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

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

تلویزیونهفتگی

514-299-8841

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور

>> ساعات کار:

*هر شنبه ساعت  1بعد از ظهر

WWW.IBNG.CA

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

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

6925 Sherbrooke W.

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

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

www.facebook.com/
djalcapone.taymour

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

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

Iransocialist@gmail.com

پخــتروز

Tel.: (514) 692-0476

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

دو روز رنگی و شاد با موسیقی و قصه و نقاشی
برای بچه های کنجکاو و پرشور شهرمان.
تمامی وسایل در مکیک آماده خواهد بود و بچه
ها پذیرایی مکیکی خواهند شد.
--------کارگاه برای یک روز  20دالر و برای دو روز و یا
 2نفر در یک روز  30دالر .

برنامه تلویزیونی دریچه

مشاور رمسی وام مسکن

درخدمت ایرانیان گرامی

اجنمنزنانایرانیمونترال

شنبه بیستم ویکشنبه بیست و یکم ماه ژوئن،
مکیک ،از ساعت  1تا  5بعد از ظهر در اختیار
بچه ها خواهد بود .برای بچه ها قصه خواهیم
خوانــد و هنرمندانمان آنهــا را در به تصویر
کشیدنداستان ،کمک خواهند کرد.

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

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

www.ilsmontreal.org

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

کارگاه نقاشی
برای بچه ها:

بهروزباباخانی

کیفیتعالی،
بهای مناسب

اجنمن ادبی مونتریال

M EKIC

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

نان سنگک

14

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

را بر روی سایت بخوانید

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net
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SAN MARINO

Urban Marina

حراج بی سابقه مبلمان مبل پریلو
1099

! بشتابید
!ی منانده
زمان زیاد
ناس؛ باید
متامی اج
روش برسد
بف

SOFA $799 LOVE SEAT $779 CHAISE $769

Sectional

$

متا
م
ی
ا
ج
ن
ا
س
ب
ا
ی
د
ب
ف
ر
و
ش
برسد

تخفیفهایویژهتابستان
!برای جامعه ایرانی

15

Somerton
Dwelling
ABINGTON SAFARI
SOFA $799 LOVE SEAT $779 CHAISE $769

0% FINANCEMENT

951.898.1616 • • www.somertondwelling.com

Eastern Charcoal
Sectional, Available
in black or burgandy

$

Pouf

249INTÉRÊT !
SANS
$

999

MEUBLES
MACY CHESTNUT

SOFA $799 LOVE SEAT $779 CHAISE $769

Smoothie Gray
Sectional

$

1299

Ridge Chocolate
omerton Dwelling
Sectional, Available in
light or dark brown

RADAR CAFÉ
#801-33
SOFA $799 LOVE SEAT $779 CHAISE $769
Claire de Lune WB Side Chair

#8
Cl

20-1/4w x 24-3/4d x 38h
Cubes: 3.49

24
Cu

www.prillo.ca

1499

898.1616 • • www.somertondwelling.com
$

Anna

Ensemble de salle à manger
Table et 6 chaises

7 mcx

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

1899

LIQUIDATION
$

2F46
Soho
ov inG Arm w/patterned
fab
Table et 6 chaises

999

4w x 23-5/8d x 36-5/16h
s: 3.5

2999 $

LIQUIDATION

#805-64
Sophisticate
$Sophisticate
Dining Table
Table et 6 chaises

1399

SOFA $1999 LOVE SEAT $1899 ARM CHAIR $1499

#801-64
Clair de lune
$ Table
Claire
de Lune
Leg Tbl.
et 6 chaises

71-3/4w (Ext. to 89-3/8w) x 44-3/8d x 29-3/4h 77w (Ext. to 95w) x 44d x 30h
Cubes: 19.54
Cubes: 17.43

LIQUIDATION

1399

$

Bery Power

Electric Recliner, Available in brown or beige

ROMA

3199

$

SOFA $2499 LOVE SEAT $2399 ARM CHAIR $1399

DREAMSTAR ORTHOPEDIC
SPECIAL

Pam

1299
499
$

Table et 6 chaises

5-46
histicate prillo_juin_2015_4page_VERSION3.indd
Arm Chair

x 24-9/16d x 38h
s: 7.82

Queen
Mattress and
Box Spring

$

$

159

Claudette
Tall Fence Panel

Table et 6 chaises
89” L x 6’ H • rég. : $199

Large Choice of

Sofa Beds

899$
3999
$

Marla
Table et 6 chaises

3999 $

WWW.PRILLO.CA
1

#805-36
Sophisticate Side Chair

2015-06-09 9:19 PM

21-7/16w x 24-7/16d x 38h
Cubes: 3.81
09/18/14

#8
Im

20
Cu
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کلیسای اجنیلی فارسیزبانمونتریال

آیاپادشاه مرا میشناسید؟
پادشاه من از هفت نظر پادشاه است:

اوســت پادشاه یهود .اوســت پادشاه
اسرائیل .اوست پادشاه عدالت .اوست
پادشاه سرمدی .اوست پادشاه آسمانها.
اوست پادشاه جالل و اوست شاهشاهان و
رباالرباب.
•

ای کاش شما نیز او را بشناسید!
پادشــاه من مقتدرترین پادشاه است.
هیچ چیز قادر به سنجیدن میزان محبت
نامحدودشنیست.
هیچ دوربین نجومی قــادر به تعیین
مرزهای بیپایان ثروتش نیست.
هیچ چیز نمیتوانــد ریزش برکات او را
مانع شود.
هیچ چیز نمیتواند در برابر عظمت قدرت
او مقاومت نماید.
صداقت او کامل است .او تا ابد پابرجاست.
رحمت او فناپذیر اســت .اقتدار او همه
جانبه است.
مهربانی او بیغرض است.
•

آیا شما نیز او را میشناسید؟

او عظیمترین پدیدهای است که از افق این
جهان عبور کرده است .او پسر خداست.
او نجاتدهنده گناهکاران است .او نقطه
عطف تمدن انسانی اســت .او یگانه و
منحصر بهفرد است .او یکتا و واالمقام
اســت .او بیهمتا و بینظیر اســت .او
عالیترین انگاره در کل ادبیات است .او
واالترین شخصیت در کل فلسفه است.
او معمای حل نشدنی نقادان است .او پایه
اساسی الهیات راستین است .او معجزه
اعصار اســت .بلی او ،او حقیقت ًا باالتر از
هر صفت عالی است که برای توصیفش
استفاده شــود .او تنها کسی است که
شایسته است نجاتدهنده کامل خوانده
شود.
•

آیا شما امروز او را میشناسید؟
او برای ضعیفان منبع قدرت است.
او در آزمایشها و وسوســهها نزدیک
ماست.
او با مــا همراه و همدرد شــده و ما را
میرهاند.
او ما را تقویت و حمایت میکند.
او ما را محافظت و هدایت میکند.
او شفای هر بیمار است.
او جذامیان را پاک میکند .او گناهکاران

آی
ا
ا
ح
س
ا
س
تنهائ



ی یا
پ
و
چ
ی
م
ی کنی

را میآمرزد.
او تقصیرات ما را میبخشد.
او اسیران را رستگار میسازد.
او مدافع ضعیفان است.
او کوچکان را برکت میدهد.
او شکستخوردگان و تحقیرشدگان را
خدمتمیکند.
او به سالمندان احترام میگذارد.
او سختکوشان را پاداش میدهد .او
افتادگان را بر میافرازاند.

د؟!

•

ولی اینجا یک سؤال باقی است .آیا
شما او را میشناسید؟

عیسیم

سی
حفرمود:

این است پادشاه من!
خوشا به
ح
ا
ل
آن
ا
ن
ک
ه
ن
ی
خ
از
زن
او تنها پادشاه است!
دا احساس
خود را به
دگی خود،
م
ه
ی
د
س
ک
ع
ن
ا
ف،
ن
د
ر
د.
ت
خ
ض
ا
و
ز
ی
ی
ن
دا
ا
را
ش
ز
ت،
آ
او تنها کلید رســیدن به دانش
اط
آرامش
روحی را ن
ای تم ن ایشان خ
م
وا
ه
ی
ب
ی
د.
ن
ی
ا
د؟
است.
زح م کسانی ک
اگ
ه
ر
ز
پ
ی
ا
ر
س
ی
ـ
و
ـ
م
خ
ت
غس
او تنها سرچشمه حکمت است.
می کشید نزد من نگین مثبت باش هر یک از ا
ی
ن
س
ب
ئ
ه
وا
ش
آی
د،
الت
او تنها در بسوی نجات است.
ما آرامش
د و من شما احت یعنی اینک
خ
ه
وا
د
ه
ر
آ
م
ن
دا
ز
ی
د.
ا
ج
مینه
ب
ه
او تنها طریق صلح و آرامش
مج
مشــاورا
ع
ی
س
ی
ّـرب ما در امور آرا ن رازدار و
م
سی
است.
م
حفرمود:
و تر
ش
ر
ک
م
ا
و
ع
ن
ح
ت
ان
ی
آ
ا
م
ی
د
د،
او تنها جاده عدالت است.
این ه ام تا شم
ا
را
ا
ز
>
ا
>
ب
س
ا
دو
جه
او شاهراه قدوسیت است.
رت های
ن دریافت
• آ ان آزاد س
و
ا
ب
ز
ـ
م.
ـ
ا
هزینه <<
ا
خ
ت
ی
ا
ص
ا
ـ
ح
ـ
او تنها دروازه شکوه است.
سـ
اص دادن
می کنید ـاس تنه
ائ
ی
میباشید.
ی
ا
وقت الزم
پ
و
•
وچی
را از دس زندگی برای
ت
ا
ن
ا
ر
ز
ش
آیا شما او را میشناسید؟
---------ت داده اس
خود برا
ی
ت
؟
م
ش
ـ
ـ
ا
ور
ه و اطالعا
ت
تلفن
ب
ا
•
ش
م
ا
ره
خدمــات او گوناگون
آیا شخص
ش
م
ا
د
و
س
ا
ت
ز
ا
ب
8
ی
ن
6
م
ی
ا
1
ا
ر
ف
5
ا
ی
م
ال
اســت .وعدههای او
مخدر ،کل و اعتیاد (هر نو یل تماس حاصل 514-999
ن
ق
م
ع
ر
مورد اعتماد ،زندگی
مواد
ائید.
و عذاب ص های روان
گ
ر
دا
ن
)
-در رنج
او غیر قابل مقایسه،
هستید؟
---------خ
دا
ح
ا
ف
ظ
ا
ی
را
نیکویی او نامحدود،
ن و ای
آمی رانی باشد
ن
مهربانی او جاودانی
اســت .محبت او
تغییرناپذیراست.
کالم او بسنده است.
فیض او کافی است.
هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
ســلطنت او عادالنه ،یوغ او آسان ،بار
FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO
او ســبک ،کاش میتوانستم او را برای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شما وصف کنم اما او وصفناپذیر است.
  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

در مقابــل او مقاومت نتوان کرد .بدون
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی (رایگان) -
او زندگی نمیتوان کرد .فریسیان قادر
با تلفن ما متاس بگیرید514-999-5168 :
به ایســتادگی در مقابل او نبودند .و
نتوانستند او را متوقف سازند .پیالطس
در او هیچ جرمی ندید .شاهدان دادگاه
«و در هیچ کس غیر از او نجات نیست و ملکوت و قوت ،جالل از آن توست تا
با هم به توافق نرســیدند .هیرودیس
زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم ابد.
نتوانست او را از بین ببرد .مرگ نتوانست
پایانشکجاست؟
عطا نشده که بدان ما باید نجات یابیم»
بر او غالب شود .و قبر نتوانست او را در
(اعمال  .)۱۲ :۴تا ابد و تا ابداالباد.
خود نگاه دارد.
و در آخر با هم بگوییم "آمین" خداوند
خدای قادر مطلق.
چنین است پادشاه من!
پطرس رسول نیز میفرماید:
بله ،اوست پادشاه من!
• آیا در

)
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گـزارش...

گزارشسمینارساالنهگروههمبستگیبازرگانانایرانیمونتریال
گروه همبستگی بازرگانان ایرانی
مونترال IBNGســمینار سالیانه
خود را در هتــل -Esterelمکانی
بسیار زیبا در شمال مونتریال -در
تاریخ شنبه و یکشنبه 23و  24می
برگزار کرد.
ســمینار به منظور ارتباط بیشتر
گروه با همدیگر ومیهمانان همراه با
آموزش و تفریح در فضایی متفاوت
و خوش آیند ترتیب داده شده بود.
در این راستا هیات مدیره بخصوص
برنامه ریزان و همآهنگ کنندگان
سمینار تالش بسیار کرده بودند.
خانــم گیتی پورمهدی مســؤل
برگــزاری و همراهی آقای میثاق
قربانیان این مسؤلیت را بخوبی در
زمانی اندک و به نحوی شایســته
انجامدادند.
دیگر اعضاء آقایان نیما مختارزاده،
نادر بزرگمند و پروین زرســاو نیز
همراهی کننــدگان در برگزاری
سمیناربودند.
برنامه دو روزه ساعت 10ونیم روز
شنبه همراه با یک کار گروهی برای
معرفی مشــاغل اعضاء و سرویس
هایشان و نیز پیشنهاد برای بهبود
مشاغل یکدیگر برگزار کردند .این
بخش مورد توجه واقع شد .ساعت
 1بعد از ظهر گــروه برای صرف
ناهار رفت .پس از کمی استراحت
و استفاده از امکانات هتل ،ساعت
 6و نیم برنامه گردهمآیی و آشنایی
بیشتر و صرف شام بود.
از ســاعت  9در سالن اجتماعات
مخصوص گروه دو قطعه موسیقی
کالســیک توسط ســاناز ستوده
پیانیســت (دارای مــدرک فوق
لیســانس از دانشــگاه مک گیل
و مــدرک اجرای هنــری پیانو از
رویال آکادمی لنــدن) با نام های
Chandalierو Chopin,Mazurka
اجــراء شــد .بــرای ســرگرمی
بیشترمیثاق قریانیان نواهای ایرانی
و عسل مختارزاده (شرکت کننده
نوجــوان) قطعــه ای ایرانی اجراء
کردنــد .بعد از اجرای موســیقی
یک قرعه کشــی بــود و هدایایی

که ارگانهــای مختلف اهداء کرده
بودند به شــرکت کنندگان برنده
داده شــد .دو سبد مواد غذایی از
فروشگاه اخوان یک بسته حاوی
مقدار زیادی شــوکوالت از بانک
رویال کانادا RBCکه اهدا کننده
آن آقای جاناتان سیلیبرتو مسؤل
بخش ســرمایه گــذاری و برنامه
های بازنشســتگی بانک رویال و
پنج بلیط کارواش از گاراژ ویلسون
willsonبه برندگان اهداء گردید.
از برنامه های دیگر مسابقه جالبی
بود که آقای مختارزاده ترتیب داده
بود.برنامه تا ساعت  11شب برای
بعضی با رقــص و بعضی با بازی
ادامه داشت.
صبح یکشنبه ساعت  7تا  8برنامه
ورزش و مدیتیشن توسط پروین
زرســاو اجراء شد .صرف صبحانه
و کمی اســتفاده از فضای هتل و
سپس تحویل اطاقها تا ساعت 12
انجام شد.در این ساعت یک برنامه
ســخنرانی همراه با کار گروهی و
آموزشی توســط آقای دکتر رضا
ناصر زاده ،متخصــص در زمینه
مدیریت سیستمها و شبکه های
اطالعاتی برگزار شد .وی در حاضر
در دانشــگاه کنکوردیا مشــغول
تدریسمیباشد.
موضوع آموزشی خالقیت و نوآوری
و تفاوت بین این دو مفهوم بود .او
در مورد موانعی که میتواند جلوی
فعالیت ذهن را بگیرد و در نتیجه
مانع خالقیت شود را تحت عنوان
چهارچوبها یا قفلهای ذهنی نامبرد
و اینکه ایــن قفلها مانع بروز ایده

های جدید میشود .در این رابطه
 10قفل ذهنی یا مانع را برشمرد و
درحینتوضیحتمرینهایمتفاوتی
را بــرای نشــان دادن این موانع
توسط شرکت کنندگان انجام شد.
او یکســری کارهای خالقانه که
بیشتردر زمینه تبلیغات انجام شده
بود نشان داد که حضار میبایست
منظور از تصاویر را حدس بزنند و
اینکه چگونه یک تصویر خالقانه
میتواند گویای یــک متن بزرگ
نوشته شده برای تبلیغ باشد .این
برنامه آموزشــی عــاوه آموزش
فعالیت ذهنی افراد را برانگیخت
و جالب بــود .از ســاعت  3تا 5
بعدازظهر باز شرکت کنندگان از
امکانات هتل برای تفریح و ورزش
استفاده کردند .از این ساعت ببعد
اقامتدو روزه پایان یافت و رضایت
شــرکت کنندگان را که در حین
آموزش نیاز به استراحت و آماده
شدن برای روز کاری بعد داشتند
را فراهم آورد.
در پایان جا دارد ازهمکاری خانم
فهیمه ســمیعی گوهــر ،بخاطر
عکس گرفتن از مراســم و آقای
علــی پاکنــژاد با همکاریشــان
دربرگــزاری و بخصوص حمایت
کنندگان ســمینار :دوهفته نامه
پیوند بخاطراختصاص دادن یک
صفحه برای انعکاس این سمینار،
فروشگاه اخوان ،بانک رویال کانادا
و گاراژ ویلسون سپاسگزاری نمود.
همینطور از مهمانان شرکت کننده
که با حضور خود گروه را حمایت
کردند تشکر میکنیم.
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صرافیآپادانا

︋︀ ﹞︡︣️ ︻﹚︀︐﹞ ﹩ری
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺣﻘﻮق

Canpars Immigration Services Inc.

PAIVAND: Vol. 21  no.1216  June 15, 2015

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

820 Atwater

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

Montréal, QC H4C 2H1

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
1253 Rue Guy













Guy Concordia

Montreal, Qc. H3H 2K5

صرافیالیت

فارکس











 

 






پزشک خانواده

louis



دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

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

 23سال سابقه خالـصاهن ما بی ردیغ رد خدمت شماست ؛
قـب
تصمیم
ل از ره ی با ما مشورت کنید.

1449 St. Catherine W Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

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
















































































کیتر ینگ



 

























 Lumineers Veneer

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

شـی
راز

(خضر)

انتقـال ارز

GUY



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک

شهر
مرکز
در




















ختنه کودکان 6- 0:سالeanگJیDr

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

20

New

1834 Ste-Catherine W., Suite 200

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

خواهیدشدMontreal, Quebec H3H.
یکبارامتحانکنیدمشتری 1M1
)Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514
Tel.:933-2861
514-963-5179

Guy

www.clinique-arya.com

«سهپنجم ایرانیها از فیسبوک استفاده میکنند»
 ۱۵خرداد-ایســنا :محمدرضــا
رســتمی ،مشــاور وزیر ورزش و
جوانــان در امور جوانــان گفت:
میانگین استفاده روزانه ایرانیها از
شبکههای اجتماعی ۹ساعت است
و سهپنجم ایرانیها از فیسبوک
اســتفاده و وقت قابل توجهی را
صرف این شبکه میکنند.
این در حالی است که تعداد قابل
توجهی از شــبکههای اجتماعی
شناختهشــده و معتبــر از جمله
فیسبوکدر ایران مسدود هستند
و دسترسی به این تارنماها بدون
فیلترشکنامکانپذیرنیست.
مشاور وزیر ورزش و جوانان ایران
همچنین خواستار توجه به زبان
فارسی در فضای اجتماعی شد و
گفت« :در حال حاضر جامعه کاربر
ما به مصرفکننده صرف تبدیل
شده است».
بر اســاس آماری که رحیمی ارائه
داد ،تــا پایــان ســال  ۹۲میزان
تماشای تلویزیون در ایران ۶۶٫۵

درصــد هــر روز،
 ۱۸٫۲درصد یکبار
در هفته و شــش
درصد ماهی یکبار
بوده است.
او این آمار را برای
تماشای برنامههای
ماهواره  ۳۱درصد
هر روز و  ۱۷درصد
ماهی یکبار عنوان
کرد.
رستمی همچنین
از اســتفاده ۳۳٫۲
درصــد ایرانیها در
هر روز و  ۲۵درصد هفتهای یکبار
از اینترنت خبر داد.
مشاور وزیر ورزش و جوانان ایران
در ادامه بــا بیان آماری در زمینه
اســتفاده از بازی در ایران گفت:
« ۲۰میلیون بازیکننده در ایران
داریــم که از این تعداد  ۵۶درصد
پسر و  ۴۴درصد دختر هستند و
 ۱۴٫۶میلیارد ساعت در سال وقت

خود را صرف بازی
میکنند».
محمدرضارستمی
ضمن انتقــاد از
عــدم ســنجش
اعتیاد رسانهای در
ایران گفــت« :به
رغم گســتردگی
روزافزون استفاده
از رســانههای
اجتماعیدر کشور
متأسفانههیچگونه
مطالعهایدرزمینه
مصرف رســانهای
جامعه ایران و سواد رسانهای آنان
صورت نگرفته است ،در حالی که
در مقاطع تحصیلی دبســتان و
راهنمایی با میزان مصرف نابهنجار
استفاده از شــبکههای اجتماعی
مواجهیم».
رســتمی هیچگونه اشــارهای به
چگونگی استخراج آمار ارائه شده
نکرد.
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آژانسمسافرتی

T.A.M Travel

Elegance

Assurance
Insurance
با خرید بیمه منزل کمپانی بیمهالگانس

تور  3روزه
اتاوا  -تورنتو  -آبشار نیاگارا
هزار جزیره  -مرین لندحرکت  4جوالی

شامـل:

تور لیدر ،ترانسپورت،
هتل  3ستاره
باصبحانهکنتینانتال
اتاق  4نفره :هر نفر  108دالر
اتاق  3نفره :هر نفر  128دالر
اتاق  2نفره :هر نفر  168دالر
اتاق تکنفره :هر نفر  278دالر
توجه :نرخ هاشامل ناهار ،شام
و انعام راننده نمی باشد

یا اتومبیل خود
برای اولیــن بار
با
کمپانی ما از مزایای

 % 10ختفیف
بهره مند شوید!

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..

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های مسکن و جتاری
 وام مسکن برای

تازه واردین و غیرمهاجران

Cell.: (514) 880-8900
Jaleh Hafezi: Real Estate Broker

ژاله حافظی

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

www.agaterealtygroup.com

مشاور امالک در مونتریال
 ارزیابی رایگان از خانه شما
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره

Cell.: (514) 971-7407
Kazem Partow Tehrani
Registered Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

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

خنستین شرکت بیمه ایرانی

اتومبیلموتورمسکونی/جتاری

برترین سرویس کمترین بها


با اقساط ماهیانه

CAR
HOUSE
MOTO


COMMERCIAL
_________________

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

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

سراجنام انتظار به سر رسید،

آچــار اتو

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

در ها گشوده شد Beshetabeed

با کادری ورزیده

آمـــاده ارائه خدمات فنی به شما

entezarha besar reseed…darha goshoodeh shod
با هر مدل خودرو می باشد.
با مدیریت مجید توسلیان
____________
Achar
Auto
ba
kadri
varzideh
amaadehye eraaeyeh khadam
با بیش از  25سال پیشینه
fanniجامعه
 beh shoma ba har modelدر خدمت
khodro
ACHAR
AUTO mibashad
6 Ronald Drive Montreal West, QC H4X 1M8

ایرانیانمونتریال

Telefon: (514) 508-5008
Address: No. 6 Ronald Drive Montreal-West

Tel.: 514.508.5008

دوره های آموزش شنا
با قهرمان شنای کشور

Tel.:514-835-6243

• 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

نداعــزیزی

514-701-1390

جلسه اول ( مشاوره و تست) رایگان

گندزداییازاقتصادوانتقامگیریسیاسی
حمیدمافی(زمانه)
مدیران احمدینژاد سرنوشــتی
همســان را تجربه میکنند .یکی
پس ازدیگری راهیدستگاه قضایی
و بازپرسیهای طوالنی میشوند،
حکم محکومیت میگیرند و برای
دورهای کوتاه راهی زندان میشوند
تا اعضای «پاکدستترین دولت
پس از انقالب» ایــران به جایگاه
مفسدان اقتصادی تنزل یابند.
اگر مشــایی و ملکزاده و روسا و
معاونان بانک مرکزی و بانکهای
دولتی در دوران دولت احمدینژاد،
پایشان به بازپرسی و بازجویی به
اتهام مشارکت در فساد اقتصادی
باز شــده بود ،حاال دو سال پس از
آنکه «احمدینژادیها» از هسته
قدرت سیاسی ایران دورتر شدهاند،

احمدی نژاد -بقائی...

)

tmnrenovations@gmail.com

خدماتآرایشـی

• 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)

معاونان رئیس دولت یکی پس از
دیگری بازداشــت میشوند .پس
از محکومیت محمدرضا رحیمی،
اینبــار حمیدرضــا بقایی یکی
دیگــر از چهرههای کلیدی دولت
احمدینژاد بازداشت شد.
اگرچه ســخنگوی قــوه قضائیه
ایــران جزئیات بیشــتری در باره
علت بازداشت بقایی ارائه نکرد ،اما
آنگونه که در جدال رســانههای
حامیان احمدینژاد و دولت یازدهم
پیداست« ،صندوق قرضالحسنه
شهید رجایی» یکی از اصلیترین
دالیل بازداشــت رئیس اســبق
ســازمان میراث فرهنگی است.
وبسایت تابناک در خبری که به
فاصله کوتاهی حذف شد ،به نقل از
یک نماینده مجلس انتقال ۲۰هزار
میلیارد تومان به کشورهای عربی

T
M
N

Renovations

خدمات نوسازی و بازسازی

را یکی از اتهامهــای بقایی اعالم
کرد.
اما جدال بقایی و دولت یازدهم از
دو سال پیش شروع شد .آنهنگام
که ترکان از فساد اقتصادی گسترده
در مناطــق آزاد تحــت مدیریت
بقایی خبر داد و به فاصله کوتاهی
بانک مرکزی و معاون اول رئیس
دولت از ضــرورت بازپسپگیری
اموال دولتی حیف و میل شــده
خبر دادند .در همین رابطه و پس
از آنکه وزارت نفت پیگیر مطالبات
خود از بابک زنجانی شــد و دولت
راه تاسیسدانشگاه ایرانیان را برای
احمدینژاد و یارانش بست ،تیرماه
سال گذشته رئیس بانک مرکزی
از بازگرداندن مالکیت یک صندوق
دولتی که خصوصی شــده بود به
دولت ،خبر داد.

همان زمــان روزنامه فرهیختگان
به نقــل از یک منبــع موثق در
هیات دولــت ،گزارش داد که این
صندوق در آخرین سالهای دولت
احمدینژاد بر اساس یک مصوبه
در هیات دولت ،به اعضای حقیقی
نزدیک به دولت واگذار شده است.
براســاس این گــزارش ،با انتقال
مدیریت صندوق قرضالحســنه
رجایــی و باهنر در نهاد ریاســت
جمهــوری که بــرای رفــع نیاز
کارکنان نهاد تشــکیل شده بود،
از دولت به بخش خصوصی ،بذل
و بخشــشهای فراوانی از منابعی
که متعلق به بیت المال بود انجام
گرفت و برخــاف رویه معمول،
این صنــدوق وام های  ۸۰تا ۱۰۰
میلیون تومانی به برخــی وزرا و
مقامات ارشد دولتی پرداخت کرد.
روزنامه فرهیختگان همچنین از
کمک سیصد میلیون تومانیدولت
به این صندوق ،پــس از واگذاری
آن به اشــخاص حقیقی نزدیک
به دولــت و جایگزینی این کمک
دولتی به عنوان بازگشت وامهای
پرداخت شــده خبر داد .براساس
این گزارش ،صندوق شهید رجایی
که پیش از انتقــال ،زیرمجموعه
سازمان بهزیستی کشور بوده به زیر
مجموعه کمیته امداد و مدیریت و
مالکیت آن به حمیدرضا بقایی و
سایر نزدیکان بهدولتدهم منتقل
شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان هم یک
روز پس از بازداشت معاون اجرایی
احمدینــژاد ،گفتوگویی با او را

ه
دف ما
خ
شنودی
ش
ماست!

LASER SPA
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

منتشر کرد که مشخص میکند،
یکــی از دالیل بازداشــت بقایی
صندوق قرضالحسنه رجایی است.
او در این گفتوگو که بنا بر اعالم
باشگاه خبرنگاران جوان یک روز
پیش از بازداشتاش صورت گرفته
است ،میگوید« :انتقال صندوق به
اعضای دولــت یازدهم غیرقانونی
اســت و به اتهام جابهجایی اسناد
و مدارک و ثبت صنــدوق به نام
خودشان از اســحاق جهانگیری
شکایت کردهام ».وکیل بقایی هم
در گفتوگو با وبســایت دولت
بهار گفته اســت که احتماال یکی
از دالیل بازداشت او شکایت نهاد
ریاست جمهوری است.
پاکدستهایفاسد

چنانچه ســخنان وکیــل مدافع
بقایی درســت باشــد ،ماجرای
بقایــی چهارمین پرونــده حلقه
احمدینژادیها است که با شکایت
و پیگیری دولت یازدهم در دستور
کار قوه قضائیه قرار گرفته اســت.
پیش از این وزارت نفت با پیگیری
پرونده بابک زنجانی ،وزارت علوم با
پیگیری دانشگاه ایرانیان و سازمان
مناطق آزاد با شکایت از برخی از
مدیران مناطق آزاد زمینه پیگیری
این پروندهها را فراهم کرده است.
زمستان دو سال قبل ،مدیرعامل
ســازمان منطقــه آزاد قشــم از
واگــذاری غیرقانونــی زمینهای
منطقه آزاد قشم خبر داد .مشیری
به خبرگــزاری مهر گفت« :حجم
اموالــی کــه باید بــه بیتالمال
بازگردانــده شــود ،چندین هزار
میلیارد تومان است ».او به صورت
مشخص از واگذاری غیرقانونی یک

قطعه زمین به دانشــگاه ایرانیان
توسط دولت خبر داد و اعالم کرد
که پیگیریهای الزم برای بازگشت
این اموال صورت گرفته است .اکبر
ترکان ،مشاور ارشد حسن روحانی
و رئیس شورای عالی مناطق آزاد
ایران همدر یک برنامه تلویزیونی از
فساد اقتصادی گسترده در مناطق
آزاد ایران خبر داد .ترکان مناطق
آزاد را کانون فســاد اقتصادی در
دولت دهم عنوان کرد و از واگذاری
غیرقانونی یک ساختمان متعلق
به منطقه آزاد قشــم در تهران به
دانشــگاه ایرانیان و واگذاری ۱۵۷
هکتار از اراضی منطقه آزاد کیش
خبر داده بود.
همان زمان حمید رضا بقایی که
در دولت احمدینژاد مســوولیت
مناطق آزاد را هم برعهده داشت،
این اظهارات را کذب محض خواند.
اما چندی بعــد مقامهای دولت
یازدهم از بازگردندان بخشــی از
اراضی واگذار شــده خبــر دادند.
پیش از آن هم دســتگاه قضایی
برخی از مدیران مناطــق آزاد را
بازداشت کرد .نماینده مردم ارومیه
در مجلس هم مناطق آزاد را یکی
از حیات خلوتهای فساد اقتصادی
دانست.
فصــلانتقام

احمدینــژاد که در ســال  ۸۴و
همچنین انتخابات مناقشه برانگیز
ســال  ۸۸بــا حمله بــه کارنامه
روســای جمهــور و مقامهــای
حکومتــی پیش از خود ،شــعار
مبارزه با فســاد اقتصادی و مافیا
به
سیاســی و اقتصادی را
عنــوان محوریترین
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ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

اوقات شرعی

ﻗﺪ اﻗﺒﻞ اﻟﻴﮑﻢ ﺷﻬﺮﷲ ﺑﺎﻟﺮﺣﻤﺔ و اﻟﺒﺮﮐﺔ و اﻟﻤﻐﻔﺮة
اوﻗﺎت ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن  1436ﻫﺠﺮي ﻗﻤﺮي ) 2015ﻣﻴﻼدي(

June/

اذان

ﻃﻠﻮع

اذان

ﻏﺮوب

اذان

آﻓﺘﺎب

ﻇﻬﺮ

21:09

5:05

12:56

20:46

12:56

20:46

21:09

20:47

21:10

20:47

21:10

رﻣﻀﺎن

روز

18

1

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ

2:54

19

2

ﺟﻤﻌﻪ

2:54

5:05

20

3

ﺷﻨﺒﻪ

2:55

5:06

12:56

21

4

ﻳﻚﺷﻨﺒﻪ

2:55

5:06

12:56

July

ﺻﺒﺢ

آﻓﺘﺎب

22

5

دوﺷﻨﺒﻪ

2:55

5:06

12:57

20:47

21:10

23

6

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ

2:55

5:06

12:57

20:47

24

7

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

2:56

5:07

12:57

20:47

21:10

25

8

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ

2:56

5:07

12:57

20:47

21:10

26

9

ﺟﻤﻌﻪ

2:57

5:07

12:57

20:47

21:10

27

10

ﺷﻨﺒﻪ

2:57

5:08

12:58

20:47

21:10

28

11

ﻳﻚﺷﻨﺒﻪ

2:58

5:08

12:58

20:47

21:10

29

12

دوﺷﻨﺒﻪ

2:59

5:09

12:58

20:47

21:10

30

13

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ

3:00

5:09

12:58

20:47

21:10

1

14

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

3:01

5:10

12:58

20:47

21:09

2

15

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ

3:02

5:10

12:59

20:47

21:09

3

16

ﺟﻤﻌﻪ

3:03

5:11

12:59

20:46

21:09

4

17

ﺷﻨﺒﻪ

3:04

5:12

12:59

20:46

21:09

ﻳﻚﺷﻨﺒﻪ

3:05

5

18

6

19

دوﺷﻨﺒﻪ

7

20

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ

12:59

20:46

3:06

5:13

12:59

20:45

3:07

5:14

13:00

20:45

21:08
21:08

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC

ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ

ﻣﻐﺮب

21:10

5:12
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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
Fax.:514-685-3168

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

info@loadextransport.com

سنگ های گرانیت
وﻻدت اﻣﺎم

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

WWW.GRANITEISLAND.CA

برترین و
م
ر
غ
و
ب
ت
رین
سنگ ها
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت
 ،کوارتز

ﺣﺴﻦ)ع(

کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

به بهایی باورنکردنی

ﺷﺐ ﻗﺪر

>> برآورد رایگان

ﺿﺮﺑﺖ ﺧﻮردن اﻣﺎم
ﻋﻠﻲ)ع(

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

21

22

23
24
25

26

27
28
29

30

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ
ﺟﻤﻌﻪ
ﺷﻨﺒﻪ

3:09
3:10
3:11

3:13

ﻳﻚﺷﻨﺒﻪ

3:14

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ

3:17

دوﺷﻨﺒﻪ

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ
ﺟﻤﻌﻪ

3:16
3:19

3:21

3:22

5:15

13:00

20:44

5:15

13:00

20:44

5:17

13:00

20:43

5:16

5:18
5:19

5:20
5:21

5:21

5:22

13:00

13:00

20:43

13:00

13:00
13:01

13:01

13:01

20:42

20:42
20:41

20:40

20:39

20:39

21:07

514-952-7400
514-694-9692

ﺷﺐ ﻗﺪر

21:07
21:06

ﺷﺐ ﻗﺪر

21:06
21:05

21:04

home renovation

21:04

21:03
21:02
21:01

21:00

ﺟﻬﺖ اﺣﺘﻴﺎط ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از اذان ﺻﺒﺢ اﻣﺴﺎك ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﭘﻨﺞ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از
اذان ﻣﻐﺮب اﻓﻄﺎر ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي وﻳﮋه ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن در ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن
ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮان ﻣﺠﻴﺪ  -ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ – ﺳﻔﺮه اﻓﻄﺎر – دﻋﺎي اﻓﺘﺘﺎح -ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
ﺳﺨﻨـﺮان :ﺷﻴﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ

ﻧﻴﻤﻪي اول ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺷﺐﻫﺎ -ﻧﻴﻤﻪي دوم ﻫﺮ ﺷﺐ
ﻣﺮاﺳﻢ اﺣﻴﺎي ﺷﺐﻫﺎي ﻗﺪر
ﻧﻤﺎز ﻋﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻄﺮﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

نقاش حرفه ای | امور ساختمانی
احمدسزایش

با  25سال سابقه ی کار
در اروپا در خدمت شما
------------• تکمیل و مسکونی کردن
زیرزمین • آشپزخانه
• حمام • در و پنجره
• کاشیکاری و بسیاری دیگر

کیفیت کار عالی
نرخ مناسب

بام
از درک
اروپا

Tel.:514-799-4782

ﻓﻄﺮﻳﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ  10دﻻر ﻛﺎﻧﺎدا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮاي اداي ﻧﺬورات و ﺷﺮﻳﻚ ﺷﺪن در ﻣﺨﺎرج ﺳﻔﺮهﻫﺎي ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل
و ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻳﺖاﷲ ﺷﻴﺮازي

210 St-Jacques Ouest, Lachine
Montreal, QC, H8R 1E2
TEL. (514) 366-1509

برنامه خود انتخاب کرده
بود ،کارنامهای سرشار از
فساد اقتصادی در نهادهای
دولتی به جای گذاشــته اســت.
سازمان میراث فرهنگی ،مناطق
آزاد ،وزارت علوم ،وزارت نفت ،بانک
مرکزی،بنیاد شهید ،سازمان تامین
اجتماعی ،وزارت ورزش و جوانان،
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
نهاد ریاســت جمهوری  ،هریک
نقش و سهمی در فساد اقتصادی

گسترده هشت سال گذشته دارند.
او که هنگام استیضاح وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی با انتشار یک
فایل ویدئویی قصد داشــت پای
برادران الریجانی را به پرونده سعید
مرتضوی و سازمان تامین اجتماعی
بــاز کند ،حال رودروی ســه قوه
قضائیه ،مقننه و مجریه قرار گرفته
است.
ائتالف نانوشته الریجانی در راس
مجلس شــورای اسالمی با دولت

حسن روحانی که اکثریت اعضای
آن را مدیــران دولــت هاشــمی
رفســنجانی تشــکیل میدهند،
پروندههای فساد اقتصادی حلقه
احمدینژادیهای را یکی پس از
دیگری رسانهای و قضایی میکند؛
مســالهای که به نظر میرسد در
آســتانه انتخابات مجلس شورای
اســامی در اسفند امســال و در
شــرایطی که اعضــای باقیمانده
دولت احمدینژاد تالش میکنند

تا بار دیگر به مرکز قدرت سیاسی
در ایران بازگردند ،شدت بیشتری
خواهد گرفت.
اما سوال این است که آیا برخورد
و پیگیری فساد اقتصادی از حلقه
احمدینژادیهــا باالتــر خواهد
رفت؟
آیــا اســامی نمایندگانــی که از
محمدرضا رحیمی پول نقددریافت
کردند ،افشاء خواهد شد؟
آیا بــه ابهامات موجــود در نحوه
صــدور مجــوز واردات کاالهای
ضروری و اساسی در دولت یازدهم
رسیدگی خواهد شد؟
آیــا در پرونــده بابــک زنجانی،
مقامهای دولتــی و نظامی که با

بابک زنجانــی همکاری کرده و از
او برای نقل و انتقال نفت و پول و
کاال استفاده کردهاند هم محاکمه
میشوند؟
آیــا دولت و دســتگاه قضایی در
رســیدگی به مفاســد اقتصادی
گریبان نهادهای نظامی و بنیادهای
متعدد زیر نظــر رهبر جمهوری
اسالمی را هم خواهند گرفت؟
آنچه که در دو ســال گذشته رخ
داده اســت ،هماننــد ممانعت از
انتشار اســامی نمایندگانی که از
محمدرضا رحیمــی پول دریافت
کردهانــد ،رانــت  ۶۵۰میلیــون
یورویــی در وار دات دانههــای
روغنی ،تــداوم معافیت بنیادهای

مذهبــی و نظامــی از پرداخت
مالیــات ،ابهامهای موجود در باره
صدور مجــوز در وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،دخالت دولت در
انتخابات اتاقهــای بازرگانی و یا
عدم افشای اسامی بدهکاران بزرگ
بانکی و همچنیــن روند واگذاری
باشگاههای پرسپولیس و استقالل،
بیش از آنکه نگاه خوشبینانه به
مبارزه با فساد اقتصادی را تقویت
کند ،تقویتکننده نگاه بدبینانه و
انتقامگیری سیاســی در مبارزه با
فساد اقتصادی ساختاری و سازمان
یافته است.
•
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سپاس و قدردانی

سپا س

 ژوئن7  یکشنبه:فستیوال تابستانی ایرانیان

،از شما هموطنان گرامی
، 2015  آوریل29 که جمعه شب
بااستقبال بی نظیر و شرکت پرشور خود در

،به تمامی ایرانیان گرامی
که در فستیوال تابستانی ایرانیان در پارک انگرینیون شرکت کرده
. درود می فرستیم،و با ما همراه بودند
دیگر اینکه به همه فعالین عرصه های اجتماعی و فرهنگی که در این جشن بدون هیچ
،چشمداشتی و فقط به حرمت اتحاد
،همبستگی و پایداری شادی ها و دوستی ها به ما یاری رساندند
.صمیمانه ارج می گذاریم
،هموطنان گرامی! حضور گسترده و بیش از حد تصور شما باعث شد
.که ما نتوانیم به اندازه شایسته و بایسته ای از شما عزیزان پذیرایی کنیم
ما از شما هموطنان گرامی که با کمال متانت و صبوری
،که در این فستیوال همراه با ما بودید
،کمال سپاسگزاری را داریم و از تمامی شما عزیزان بابت نارسایی ها و دلخوری ها
.دلجویی می کنیم
جای دارد که سپاس ویژه خود را از تمامی عزیزانی که در این کوشش جمعی به ما
. اعالم داریم،یاری رساندند
 برگزار کنندگان فستیوال تابستانی ایرانیان،با مهر فراوان

کنسرت بزرگ داریوش
صدای جاودانه ایران
در سالن زیبا و پرشکوه تئاتر سن دنی
مونتریال
،شبی زیبا و بیادماندنی به جا گذاشتید
.سپاسگزاریم
-----------همچنین سپاس ویژه داریم برای
 دوستان و،کلیه یاران
،اسپانسر های برنامه
که ما را صمیمانه در برگزاری
این کنسرت خاطره انگیز یاری کردند
_______________________
به امید دیدار شما عزیزان
در برنامه های بعدی
___________

 ستاره5 صرافی

مدیریتگروههنریپرسپولیس

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتام نقاط دنیا

مرتضاصادقی

 دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به

2178 Ste-Catherine W.

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

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

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

25
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ورزشی :ا زخودمان...

همیشه پای یک خوزستانی در میان است!
حبیب سودانی دونده ی ماراتن

(جوانی)

شرکت در ماراتن

و اکنون...

 ۴۹۰پیش از میالد جنگی به نام
ماراتن بین ایران و یونان در محلی
بــه نام ماراتن در یونان کنونی رخ
میدهــد و ارتش هخامنشــی از
یونان شکســت میخورد .بعد از
پایان جنگ و پیروزی سپاه یونان
بر ســپاه ایران ،یکی از ســربازان
یونانی به علت خوشــحالی از این
پیروزی تمام فاصله  ۴۲کیلومتری
(بطوردقیق  42/195متر) ازدشت
ماراتن تا شهر آتن را دوید تا خبر
این پیروزی را به آتن برساند .بعدها
این رشته وارد مسابقات المپیک
شد و امروزه جزء مدالهای با ارزش
به حساب می آید.
______________
به مصاحبه برمی گردیم جایی که
آقاحبیب با وجود گذشت 50-40
سال از آن سالها ،همچنان در مرور
خاطرات و نامها زبردست به نظر
می آید.
وی از دوندگانی چون میرحسینی،
رضوی ،ابوذر و باغبان باشــی ،نام
می برد و از تمرینات ســختی که
پشت سر گذاشته اند.
بطور مثال ،برای کســب آمادگی
بیشتر ،هر روز از کرج تا ورزشگاه
امجدیه( شهید شیرودی کنونی)
میدویدند.
با تردید از او خواســتم که کمی
هم از زندگی شــخصی اش برای
خواننــدگان پیوند بگویــد که با
خوشروییپذیرفت.
فراز و نشــیب در زندگــی او کم

نبــوده ...وی پــس از پایان
خدمت سربازی ،به انگلستان
می رود و در رشته تکنیسین
اتاق عمل شروع به تحصیل
می کند.
در همانجا بــا دختر خانمی
ایتالیایی بنام جانکارال آشنا
می شــود و پس از رفتن به
ایتالیا بــا او ازدواج می کند.
پس از پایان تحصیل برای دیدار
مادر بــه تنهایی به ایران ســفر
میکند که متاسفانه جنگ ایران
و عراق ســرمی گیــرد و راههای
خروج به روی او بســته می شود.
بدین صورت که کلیه ی نیروهای
امدادی برای کمک به مجروحان
جنگی ،می بایســتی مدتی را در
خطدوم جبهه خدمت می کردند.
همین تاخیر یک سالهدر بازگشت
به انگلستان باعث بروز مشکالتی
در زندگی مشترکشان می شود
که نهایتاً به طالق غیابی از طرف
جانکارال ختم می شود.
حبیب قصه ی ما سر سخت
اما
ِ
تر از آن بود که این شکست او را
از ادامــه زندگی بازدارد .لذا پس
از اتمــام دوره خدمت اجباری
در جبهه ،در بیمارستان شرکت
نفت اهواز در منطقه" نیوساید"
در اتاق عمل شــروع به فعالیت
می کند.
بعلت تبحر در کار ،خیلی سریع
مدارج ترقــی را طی کــرده و
عم ً
ال همه کاره اتــاق عمل در
بیمارستانمیشود.
او در این اثنا هرگز ورزش کردن را
کنار نگذاشت و همچنان ساعاتی
از روز را بــه تمریــن کردن می
پرداخت .او حتی در این مدت در
کالســهای داوری فوتبال شرکت
کرد و موفق به کســب درجه داور
ملی شــد .ولی خیلی وارد بطن
فوتبال نشد و همچنان تمرینات
خود را در دو ماراتــن ادامه داد و
چندین مرتبهدر مسابقات کشوری
و همچنین شرکت نفت در سطح
کشور به قهرمانی رسید.
در همیــن بین ،وی با دختر یکی
از سرشناســان اهواز  -بنام تهران
کعبی -آشنا می گردد .این آشنایی
به ازدواج آن دو ختم شد.
اواخر دهه ی شصت خورشیدی،
پس از چند سال زندگی مشترک،
همسر وی همراهدو فرزندشان(یک
پســر و یک دختر) ،برای حصول
یک زندگی بهتر ،جالی وطن کرده
و به اروپا مهاجرت می کنند ولی "
ماراتن من" ما در ایران می ماند تا
پس از بازنشستگی ،به آنها بپیوندد.
ولــی از آنجا که ریتــم زندگی او
همیشــه سینوســی بوده و باال
و پاییــن زیادی داشــته ،این بار
هم نشــیب دیگری در زندگی او
بوجود می آید که منجر به جدایی
دوباره وی از همسرش می گردد.
چگونه!؟!
ادامه ماجرا در شماره بعد...

برجن مرغـوب پری

>> محصول هندوستان در خور سلیقه مشکل پسند ایرانی
در انواع گوناگون
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

بخـش ()1
یک بعد ازظهر خنک بهاریدر
سالن ورزشی در حال تمرین
روزانه بودم که ناگهان صدای
دویدن یک نفر روی تردمیل
توجــه ام را به خــود جلب
کرد .سر که برگرداندم دیدم
یک نفر با تمام توان در حال
دویدن است .از استایل او مشخص
بود که دونده حرفه ای است .سن،
با توجه به اندام ورزشــی از پشت
سر قابل تشخیص نبود .به تمرین
خود مشغول شدم ولی صدای پای
او که گویی اسبی سبک بال چهار
نعل می دویــد ،حس کنجکاوی
ام را برانگیخت .بعد از  45دقیقه
که سرعت دستگاه را پایین آورد
تا اصطالحاً بدنش را سرد کند ،به
سمت او رفتم .آنچه میدیدم قابل
باور نبود!
حدودا  60ساله می زد .با چهره
ای آفتاب سوخته...
ســام کردم .جواب ســامم را
به گرمی داد؛ تــه لهجه ایرانی-
خوزستانی اش هویدا شد .دیگر
حسابی کنجکاو شده بودم.
سریعاً به زبان مادری گفتم:
"از دیدار شما خوشوقتم قربان"...
حال دیگر او هم متعجب شــده
بود .از حال و هوایش پرســیدم.
گفت دونده ماراتن است.
راســتش را بخواهید دلم نیامد
یک ایرانی با ایــن همه توانایی
در جامعه گسترده ما در مونترال
گمنام بماند .به سرعت قرار مالقات
را بــا او هماهنگ کردم و او هم از
موضوع استقبال کرد.
پس بــرای فــردای آن روز رأس
ساعت  8:45صبح در کافی شاپ
" بریوش دوره" در خیابان گرین،
در محله وســت مونت بــا او قرار
گذاشتم.
حبیب ســودانی متولــد 1328
در اهواز در یک خانواده ورزشــی
پرجمعیت به دنیا آمد .وی از 10
سالگی ورزش کردن را آغاز کرد.
در ابتدا در خط هافبک تیم فوتبال
منتخب خوزستان بازی می کرد
ولی توانایــی او در دویدن ،وی را
به سمت دو و میدانی کشاند و در
رشته دو استقامت به ورزش کردن
ادامه داد.
آقای سودانی در سن  18سالگی
در خوزستان اول شد و به مسابقات
کشوری در تهران و بعد در مشهد
راه یافت .این رویه تا  2سال بعد که
به خدمت سربازی اعزام شد ،ادامه
داشت .در حین خدمت سربازی،
به همراه تیم شیراز به همراه آقای
میرحسینی که از قهرمانان آسیا
بود ،در مسابقات کشوری شرکت
می کرد .ذکــر یک نکته کوچک
راجع به مسابقات ماراتن ضروری
اســت که این نام برای ما ایرانیها
یادآور شکست از یونان است.
--------------بنا بر دانشــنامه ایرانیکا ،در سال
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>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
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www.paivand.ca

فریبرزرجبیان:مونتریال

facebook.com/fariborz.rajabian
f1970f@yahoo.com
twitter: @freddyra

بارساوتصاحبپنجمینجامقهرمانیدربرلین
استادیوم المپیک برلین
بــو د ،در دقیقه
یکی از خاطره انگیزترین
 ۵۵بــازی دروازه
مــکان های ورزشــی
بارسلونا را باز کرد
دنیاست؛ بنایی که ۸۰
و بازی را به تساوی
سال پیش ساخته شد
کشاند.
و در ســال  ۲۰۰۴بــا
بارسلونا توانست
نگاه داشتن چارچوب
گل تســاوی را
قدیمی دســتی به سر و
نسبتا ســریع هضم
رویش کشیده شد تا برای
کند و بار دیگر کنترل
دوران معاصــر هم کیفیت
میدان را در دست گیرد.
الزم را داشته باشد.
در دقیقه  ۶۸بارسلونا به
از المپیک فرمایشی آلمان
دومین گل خود دست
نازی با حضور آدولف هیتلر
یافت .لیونل مسی شوتی
گرفته تا فینال جام جهانی
از پشت محوطه جریمه
 ،۲۰۰۶در این مکان اتفاق
روانــه دروازه بوفون کرد.
های بسیار مهم تاریخ ورزش دروازه حریف ایتالیایی خود را در پی دفع ناموفق سنگربان
ثبت شده است.
باز کنند.
یوونتــوس توپ به ســوارز ،
در ســال  ۱۹۳۶چهار مدال دردقیقه  ۴بازی ایوان راکیتیچ ستاره اروگوئهای بارسلونا رسید
طالی جســی اونــز ،دونده پس از دریافت پاسی دقیق از و او نیز توپ را از فاصلهای کم
سیاهپوست آمریکایی ،تئوری آندرس اینیستا توپ را با شوتی به تور دروازه حریف دوخت.
برتری نژادی حــزب نازی را سرضرب وارد دروازه یوونتوس ســه دقیقه پــس از گل دوم
زیر ســوال برد و هفتاد سال کرد.
بارسلونا بود که این تیم برای
بعد در یکــی از معروف ترین بازیکنان یوونتوس تورین برای ســومین بار تــوپ را درون
حوادث دنیــای ورزش ضربه متوقف کردن لیونل مســی ،دروازه یوونتوس جای داد ،اما
سر زین الدین زیدان ،کاپیتان لوئیز ســوارز و نیمار ،اعضای به قضاوت داور ،توپ پیش از
تیم ملی فرانسه بر سینه مارکو تیزپای مثلث جادویی بارسلونا ورود به دروازه به دستان نیمار
ماتراتزی مدافع تیم ملی ایتالیا چند بار ناگزیر به خطا شدند .برخورده کرده و از این رو این
نشست تا یکی از بهترین های در نیمه نخست داور دو کارت گل باطل اعالم شد .اعتراضات
تاریخ فوتبال وداعی غم انگیز زرد بــه بازیکنــان یوونتوس ستاره برزیلی بارسلونا به داور
داشته باشد و همسایه جنوبی نشــان داد ،از جمله به آرتور نیز نتیجهبخش نبود
جام را بــرای چهارمین بار به ویــدال ،هافبک اهل شــیلی در واپســین ثانیههای بازی
خانه ببرد.
این تیم .درخــور توجه آنکه بود که نیمار توانســت در پی
------------شمار خطاهای ویدال در نیمه ضدحملــهای برقآســا برای
شامگاه شنبه ( ۶ژوئن) فینال نخست بیشتر از کل خطاهای سومین بار دروازه یوونتوس را
مســابقات لیــگ قهرمانان تیم بارسلونا بود.
بگشاید و کار حریف را یکسره
باشگاههای اروپا در استادیوم یوونتوس نیمــه دوم را نیز با کند.
المپیک برلین میان تیمهای حمله آغــاز کرد ،اما در همان فینــال لیــگ قهرمانــان
اف ث بارســلونا از اســپانیا و دقایق نخست نزدیک بود که باشگاههای اروپا با پیروزی  ۳بر
یوونتوس تورین ،نماینده ایتالیا در پی یک ضدحمله متحمل  ۱برای بارسلونا به پایان رسید
در این رقابتها برگزار شد.
دومیــن ضربه شــود .بوفون تــا این تیم بــرای دومین بار
در این دیــدار پرهیجان که دروازهبان این تیم با واکنشی بتواند به رویای کسب قهرمانی
در حضور بیــش از  ۷۰هزار عالی توانست حمله برقآسای سهگانه تحقق بخشد.
تماشاگر انجام گرفت ،هر دو بارســلونا را دفع کند و دروازه در واپســین ثانیههای بازی
تیم این شــانس را داشــتند خود را بسته نگاه دارد.
بود که نیمار توانســت در پی
کــه پس از کســب قهرمانی لحظاتی پس آن بارســلونا بار ضدحملــهای برقآســا برای
در رقابتهــای لیــگ و جام دیگر خطر آفرین شد و مثلث سومین بار دروازه یوونتوس را
حذفی کشورشان به سومین جادویی این تیم قابلیتهای بگشاید و کار حریف را یکسره
عنوان دســت یابند و به این تهاجمی خــود را به نمایش کند.در واپسین ثانیههای بازی
ترتیب قهرمانی سهگانه خود را گذاشت ،اما شوت لیونل مسی بود که نیمار توانســت در پی
مسجل سازند.
که از پشــت محوطه جریمه ضدحملهدر واپسین ثانیههای
شــمار زیــادی از هــواداران شلیک شــده بود ،با فاصلهای بازی بود که نیمار توانست در
یوونتوستورینبرایپشتیبانی کم از روی تیر دروازه گذشت پی ضدحملهای برقآسا برای
از تیمشان در این پیکار راهی در حالی که حمالت بارسلونا سومین بار دروازه یوونتوس را
پایتخت آلمان شده بودند.
بــر دروازه حریــف همچنان بگشاید و کار حریف را یکسره
یوونتــوس از همان آغاز بازی ادامهداشت ،یوونتوس توانست کند.ای برقآسا برای سومین
کوشــید که حریف پر قدرت بارسلونا را غافلگیر کند و یکی بار دروازه یوونتوس را بگشاید
خود را زیر فشــار گذارد ،اما از موقعیتهــای خــود را به و کار حریف را یکسره کند.
•
این بارسلونا بود که نخستین گل بدل سازد .موراتا مهاجم
ضربه را بر پیکر یونتووس وارد یوونتوس که رئــال مادرید را
آورد .بازیکنان بارسلونا در پی با گلهای خود رئال مادرید را
پاسکاریایتماشاییتوانستند از گردونه رقابتها خارج کرده
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باشیدشید
داشتهشته با
توقعع دا
چیزیکهنبایدازکسی توق

وقتــی توقعــات و انتظــارات
غیرمنطقــی از دیگران داشــته
باشید یا به طور مداوم آنها را زیر
میکروســکوپ قرار دهیم ،فقط
خودمان را اذیت کرده ایم.
البته همه ما نیازمند این هستیم
که نیازهای اصلی و ابتدایی ماندر
روابط برآورده شود ،نیازهایی مثل
احترام ،اما اگر بخواهید روی چیز
دیگری جز این حســاب کنید،
فقط ناامید خواهید شد.
یادتان باشد که در مسیر زندگی،
هر کــس در جایگاهی متفاوت با
دیگری است ،همانطور که حرف
ها و رفتارهای او منعکس کننده
آن است .اگر بخواهید رابطه ای
موفق تر و شــادتر داشته باشید
خیلی مهم است که…
این چیزها را از دیگران توقع
نداشتهباشید:

تا وقتی خودتان ،خودتان را درک
می کنید ،نیازی نخواهید داشت
که ازدیگران تاییدیه بگیرید .آنوقت
دیگر اینکه شما و زندگی تان
را درک نمــی کنند برایتان
عذاب آور نخواهد بود.
•
 .۷توقع نداشته باشید که
آنطور که شما با آنها رفتار می
کنید با شما رفتار کنند.

در حالت ایــده آل همه آدمها از
قانون طالیی پیروی می کنند اما
متاسفانه ما در جهان ایده آلی
زندگی نمی کنیم.
تازمانــی که همــه آدمها
بامالحظه تر شــوند ،باید
بپذیریم که با مــا بد رفتار
کنند چون هنوز نمی توانند رابطه
درســتی حتی با خودشان داشته
باشــند .با دیدی مهربانانه به
•
متاسفانه ما در جهان ایده آلی رفتار آنها نگاه کنید تا اگر آن
همه
که
باشید
نداشته
توقع
.۱
اندازه که شــما با آنها مهربان
زندگی منی کنیم!
کارها را طبق استانداردهای
هستید ،با شما مهربان نبودند،
شما «درست» اجنام دهند.
ناراحت و ناامید نشوید.
اخالقیات آدمها براســاس عوامل جور فکر کنند ،دنیا جای خسته •
مختلف بــا هم متفاوت اســت ،کننده ای میشــد .دیــدگاه ها و  .۸توقع نداشته باشید که همان
عواملــی مثل تربیــت ،فرهنگ ،اعتقادات متفاوت و خاص ما باعث آدمی مبانند که یک سال پیش
بودند.
اعتقادات معنوی و از این قبیل.
میشوددنیا رشد کند.
بعنوان مثال ،در بعضی کشورهای تصور کنید اگر با استفاده از سوخت آدم ها برحســب تجربیات و
آســیایی ،گوشت ســگ خورده فسیلی برای راه انداختن ماشین شرایط زندگی شان به مرور
میشود و در این هیچ اشکالی دیده هایمــان ،خانهها یا هر چیز دیگر زمان تغییر می کنند.
نمی شود چون برایشان به صورت موافق بودید چه بالیی سرمان می همه آدمهــا هــر روز در جنگی
آمد .اگر این اختالفات عقیده ای سختدست و پنجه نرم می کنند
فرهنگ درآمده است.
ً
یا ممکن اســت شما اهل فحش نبود امروز ماشین ها برقی و انرژی و هیچکس جز خودشان واقعا آن
را درک نمیکند.
دادن نباشــید اما دوستتان مدام خورشیدینداشتیم.
اینکار را میکنــد .این باعث نمی •
پس وقتی میخواهید قضاوتشان
شــود آدم بد یا خوبی باشد البته  .۴توقع نداشته باشید که فکرتان کنید ،این را به یاد داشته باشید.
ممکن است طبق استاندارد بعضی را بخوانند.
آدمها را با همه تغییراتی کهداشته
ها اینکار خوب نباشد اما اینکه توقع بعضی ها بینش قوی تری دارند اما اند دوست داشته باشید ،نه فقط
داشته باشید آنطور که استاندارد خیلی ها قادر به فهمیدن احساس وقتی با ایده آل ها و استانداردهای
شماست رفتار کنند ،فقط باعث یا نگاه شما نیســتند .اینکه شما شما همخوانیداشته باشند.
نسبت به احساس دیگران حساس •
ناامیدی شما خواهد شد.
فقط ســعی کنید که خودتان به تر هستید به این معنی نیست که  .۹توقع نداشته باشید که همیشه
اســتانداردهای خودتــان پایبند بقیه هم بایــد همه چیز را از نگاه همه چیز را با هم داشته باشند.
باشید و اجازه بدهید دیگران هم شما بخوانند .همه دوست ندارند ترکش توپ زندگی هرازگاهی به
استانداردهای خودشــان را برای روانشناس باشند ،به همین دلیل همه می خورد و بــرای آدمهای
خودتان را خیلی روشــن و واضح مختلــف جمــع و جــور کردن
زندگیداشته باشند.
•
ابراز کنید تا دیگران مجبور نشوند خودشــان ممکــن اســت زمان
 .۲توقع نداشته باشید که کامل
کــه فکر و احساســتان را حدس متفاوتی طول بکشد.
باشند.
بزننــد! گفتگوی صادقانــه و آزاد به دیگران محبت داشته باشید و
درک کنید که همه آدمها همیشه
اگر نقص هــا را کمــال ببینید روابط مستحکم تری میسازد.
هیچوقت ناامید نخواهید شد .اما
همه تالششان را می کنند.
خیلی ها هنوز وقتیدیگران اشتباه  .۵توقع نداشــته باشید که هر بار سعی کنید ارزش بیشتری به دنیا
و به روابطتان بدهید و سعی نکنید
می کنند به آنها سخت می گیرند زمین خوردید ،بلندتان کنند.
و با همین روش برخورد روابطشان
دیگران را در اداره زندگی شــان
از بین می رود .این وسواس برای البته دوســتان و خانــواده خوب کنترلکنید.
کامــل بودن موجب افســردگی ،وقتی نیاز داشته باشید به کمک •
اضطراب ،بیماریهای مزمن و خطر شما می آیند اما برای پاک کردن  .۱۰اگر خودتان به خودتان عشق
خاک روی لباســتان از آنها توقع نداده اید ،توقع نداشته باشید که
اقدام به خودکشی میشود.
اجازه بدهید دیگران اشتباه کنند نداشته باشید .آنها هم مشکالت به شما عشق بورزند.
و از اشتباهاتشان درس بگیرند .به درونی خودشــان را دارند و نمی همه روابط با شما شروع شده و با
این فکر کنیــد که اگر هیچکس توانند هم وزن مشــکالت شما و شما تمام می شود.
اشــتباه نمی کرد دنیــا واقعاً چه هم مشــکالت خودشان را تحمل به همین دلیــل اگر می خواهید
شکلی می شد .همه ما ربات هایی کنند .میخواهند کمکتان کنند اما کسی به شما عشق بورزد ،باید اول
سرد و بی احساس بودیم که هیچ نه همیشــه و نه در همه زمان ها .در خودتان عشق بکارید .اینکه از
لذتــی را در زندگــی تجربه نمی این به آن معنی نیست که به شما دیگران برای اینکه با عشــقی که
اهمیت نمیدهند ،این یعنی گاهی خودتان نمی توانیــد به خودتان
کردیم.
•
باید خودتان به تنهایی بار مشکالت بدهید ،بمبارانتان کنند استفاده
 .۳توقع نداشته باشید که با همه
و چالشهایتان را به دوش بکشید .کنید ،فقط رابطهای غیرجدی و
حرف هایتان موافق باشند.
•
توام با عذاب خواهید داشت .وقتی
حتی بهترین دوســت ها در همه  .۶توقع نداشته باشید که درکتان رفتار محبت آمیزتری با خودتان
چیز با هم هم عقیده نیستند ،پس کنند.
داشته باشید ،رابطه تان با دیگران
اگر دیگران با چیزی که میگویید «همه آدمها مسیر زندگی شما را زیباتر و غنی تر خواهد بود.
«یادتان نرود که اول عاشق
مخالفــت کردند یــا دیدگاهی درک نمی کنند .اشــکالی ندارد،
خودتان شوید!»
متفاوت داشتند ،ناراحت نشوید .زندگــی آنها نیســت کــه آن را
•
اگر قرار بود همه آدمهای دنیا یک بفهمند ،زندگی شماست- ».
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است ،هر
رمضانكردار
س��خن و
انديش��ه و
وجوه
2012
آگوست
7 1433
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مردادماه
ترين 17
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يادآور آنان باش��د ميتواند گامي براي آموختن هرچه بيشتر خوبيها
و شايستگيها و رفتار خداگونه بهشمار آيد.
برگزاري مراس��م سوگواري در ايام شهادت معصومين طبعاً يادآور
همه فضائل آنان و درسي عملي براي انسان كامل بودن است.
در عي��ن ح��ال برگزاري مراس��م س��وگواري براي ايام ش��هادت
معصومين (ع) و گردآمدن پيروان و دوستداران آنان به دور يكديگر،
سبب همبستگي بين مؤمنان و تقويت پيوستگي آنان ميشود ضمن
آنك��ه بر هدف و دي��دگاه و زمينه مش��ترك تأكي��د ميكند موجب
برقراري احساس امنيت ناشي از همبستگي برادران و خواهران ديني
هم ميش��ود .اين مراس��م بر هوي��ت جمعي حاضران اش��اره و آن را
نيرومند ميكند.
برگزاري مراسم سوگواري ايام شهادت معصومين (ع) ،امكان بروز
عواط��ف عالي انس��اني را نيز فراهم ميكند و با هر آهي كه از س��وز
شود ،سالمت
ريخته برای
زدن تنها
مســواک
برآيد و
افرادی اين بزرگان
حسرت براي
اش��كي كه از
بحث درباره اینکه بدن انســان در معمــوال اکثــر پزشــکان تاکید دل و
سر مورد
همچنین در
محققان
رقيقتر مي
و
تر
لطيف
فرد
روحيات
خوابشود .دهان و دندان مفید نیست ،بلکه
شبانهروز به چند ساعت خواب نیاز میکنند که انســان باید هشت که کمتر از هفت ســاعت
بشريت برده
مراقبتنجات
شرح رنجهايي كه ائمه معصومين (ع) براي
انداز دندان
نادرست
ضعیف و
مطرح
دارد همواره در جامعه پزشکی و در ساعت را به خواب شبانه بگذراند .شبانه دارند هشدارهایی را
و آگاهي از كوش��ش خستگيناپذير آنان كه حاكي از ايمان بيخلل و
قلبی و دیگر
هــای
بیماری
با
ها
میان مردم جریان داشته است.
انــد.
آنهــا می
اما این محققان حاال نظر دیگری کرده
خوابصبر و پشتكار ميآموزد .دانستن
گویندمؤمنان
است ،به
خالصشان
اعتقاد
است.
مرتبط
این روزها تغییرات زیادیدر سبک در این خصوص ارائه دادهاند.
تواند
کمتر
ســاعت می
مورد
زنده و
ها آنان
بیماریياد
هايبهاين بزرگان
مجاهدت
هفتپ��س از
اينكه ازقرنها
مســواک زدن
اعمالهنگام
شــاید در
ارزشمندشان
در حق آنان و
تقويت ازاعتقاد
موجب
زندگی مردم در نقاط مختلف دنیا آنها میگویند هفت ساعت خواب تكريم است
مختلفی
مشــکالت
جمله
ایجاد شده و ســرعت و هیاهوی شبانه هم برای سالمت و کارایی ميشود.
افزایش وزن ،افزایش فشــار مرتکب اشتباهاتی شوید که از آن
ندارید.به عالقهاي كه
اطالع باتوجه
حضور كودكان و نوجوانان در اين مراسم –
زندگی هم به شدت باال رفته است .انسان کفایت میکند.
خون ،دیابت ،سکته ،اختالل
به همراهي بزرگترهاي خود دارند – س��بب يادگيري رفتار صحيح و
•
ماه
۱۲
مدت
بسیاری از مردم عمال زمان خواب تحقیق آنها که بــه
در
اختالل
و
متابولیــک
های
همانندسازي با نمونههاي واقعي رفتار شايسته ميشود.
خود را فدای کار ،مهمانی ،استفاده ادامه داشته ،روی افراد بالغ باالی عملکرد قلــب و رگها منجر در زمان مناسبی از روز دندان ها
همه ما ،پس از ش��ركت در اين مراسم ،انسانهايي با افكار پاكتر
کنید
متیزتر،منی
بهتر ميش��ويم ،انش��اءالل�ه آگاهت��ر ،را
ت��ر ،صبورتر،
مؤمن
همراه
از شــبکههای اجتماعی و حتی  ۱۸ســال انجام شده و نشان داده وشود.
كنيم .حداقل آخرین
شما باید
مسواکعمل
خداجويوتر در زندگي
و
تر
سختكوش
تر،
مهربان
وقتگذرانی با خانواده میکنند.
که هفت ســاعت خواب شــبانه افزایش تغییر مود ،عدم هشیاری
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اسوههايي هستند كه گفتار و رفتار و حتي سكون و سكوت آنان همه
نمايش��گر عاليترين وجوه انديش��ه و س��خن و كردار است ،هر آنچه
يادآور آنان باش��د ميتواند گامي براي آموختن هرچه بيشتر خوبيها
و شايستگيها و رفتار خداگونه بهشمار آيد.
برگزاري مراس��م سوگواري در ايام شهادت معصومين طبعاً يادآور
همه فضائل آنان و درسي عملي براي انسان كامل بودن است.
در عي��ن ح��ال برگزاري مراس��م س��وگواري براي ايام ش��هادت
معصومين (ع) و گردآمدن پيروان و دوستداران آنان به دور يكديگر،
سبب همبستگي بين مؤمنان و تقويت پيوستگي آنان ميشود ضمن
آنك��ه بر هدف و دي��دگاه و زمينه مش��ترك تأكي��د ميكند موجب
برقراري احساس امنيت ناشي از همبستگي برادران و خواهران ديني
هم ميش��ود .اين مراس��م بر هوي��ت جمعي حاضران اش��اره و آن را
نيرومند ميكند.
برگزاري مراسم سوگواري ايام شهادت معصومين (ع) ،امكان بروز
عواط��ف عالي انس��اني را نيز فراهم ميكند و با هر آهي كه از س��وز
دل و اش��كي كه از سر حسرت براي اين بزرگان برآيد و ريخته شود،
روحيات فرد لطيفتر و رقيقتر ميشود.
شرح رنجهايي كه ائمه معصومين (ع) براي نجات بشريت بردهاند
و آگاهي از كوش��ش خستگيناپذير آنان كه حاكي از ايمان بيخلل و
اعتقاد خالصشان است ،به مؤمنان صبر و پشتكار ميآموزد .دانستن
اينكه قرنها پ��س از مجاهدتهاي اين بزرگان ياد آنان زنده و مورد
تكريم است موجب تقويت اعتقاد در حق آنان و اعمال ارزشمندشان
ميشود.
حضور كودكان و نوجوانان در اين مراسم – باتوجه به عالقهاي كه
به
زمانی که چرت مــی زنید تولید دندانی از بین نروند خطر ابتال
به همراهي بزرگترهاي خود دارند – س��بب يادگيري رفتار صحيح و
کاهش
بزاق محافظ در
افزایش می یابد.
شايستهلثه
بیماری های
ميشود.
هايمیواقعي رفتار
دهانبا نمونه
همانندسازي
مسواک
هايي باها با
انساندندان
شستشــوی
افكار پاكتر
باکتریدر اين مراسم،
تکثیرش��ركت
تحریکپس از
یابد و حتیهمه ما،
همراهتر ،مؤمن
ش��اءالل�ه آگاه
ش��ويم ،ان
دهانبهتر مي
ها در و
شود ۲ .بار
سریع ترمی
صبورتر،و
ت��ر،سخت
متوســط،
ت��ر ،موی
های با
كنيم.
عمل
زندگي
در
تر
خداجوي
و
تر
سختكوش
تر،
مهربان
در روز حداقل  ۲دقیقه دندان خود استفاده از فشار مضاعف می تواند
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عدم تمرکز از جمله دیگر عواقب چیزی باشــد که با دنــدان های
میزان خواب
کننده
تواند تامین
ري همچنین بســیاری از چهرههای می
سوگواري
هاي
وآئين
مردم
شما در شب تماس پیدا می کند.
مشــهور در مصاحبههای خود به موردنیاز فرد باشد.
کمخوابی است.
وضوح از کمکردن ســاعت خواب اما وضعیت بــرای افرادی که زیاد به گفته محققان آکادمی پزشکی ادموند هیلت ،پرفســور دانشکده
خواب آمریکا و انجمن تحقیقات دندانپزشکی  ،UCLAمی گوید:
شبانهشان صحبت میکنند و آن میخوابند چطور است؟
را الزمه موفقیت در دنیای سریع و محققاندر این پژوهش به یافتهای خــواب ،خواب هــم یک تصمیم مصــرف خوراکی قبــل از خواب
نرسیدهاند که ثابتکننده مضرات شخصی اســت .افراد در دنیای پر اگر غذاها در بین دندان های شما از مســواک نامناسب استفاده
پرهیاهوی امروز میدانند.
اما واقعا بدن انسان به چند ساعت خــواب زیاد (بیش از  ۸ســاعت) هیاهوی امروز هــم باید تصمیم بماند ،بطور قابــل توجهی خطر می کنید
باشد .اما آنها میگویند اگر کسی بگیرند که به خواب شبانهشــان پوسیدگی و کرم خوردگی دندان از مسواکی با موی نرم که می تواند
خواب شبانه نیاز دارد؟
www.printablesudoku99.com
به آسانی در زیر بافت لثه قرار گیرد
گروهــی از محققــان در آکادمی شــبانه  ۹تا  ۱۰ساعت میخوابد توجه کنند و زمان آن را مدیریت را افزایش می دهد.
• صفحه  15عكس :فارسو هــر گونه پالکــی را که در بین
احســاس
پزشــکی خواب آمریکا و انجمن ولی همچنان
تازگی و کنند.
عكس :فارس
صفحه 15
• روش مسواک زدن شما در صبح
دندان ها قرار گرفته است ،بیرون
تحقیقات خواب به این سوال پاسخ نشاط ندارد ،باید به پزشک مراجعه
اهمیت یکسانی دارد.
براند ،استفاده کنید .اگر پالک های
یک جدول با دو شرح
كنكور
خارجي
هاي داده
اند.
کند.
جدول با دو شرح
یک

رتاشهودازشورتاشهود

را بشویید و مطمئن شوید که ۳۰
ثانیه هر گوشه دندان را تمیز کرده
اید (دندان های باال سمت چپ و
دندان باالسمت راست و غیره).
•

Easy Sudoku Puzzles 1

باعث عقب نشســتن لثه شود و
سطح ریشهدندان و یا پاییندندان
ها را بدون محافظ قرار دهد.
از آنجا که ســطح ریشه دندان به
ســختی بخشــی از دندان که با
مینا پوشیده شــده است نیست،
شستشوی این منطقه می تواند به
آسانی پوشش آن را از بین ببرد و
باعث حفره و آسیب های کوچک
می شود.
{>> ادامه در صفحه بعد}28 :

بود
شم
وعادیعادي 1 4 2
جدول ويژه9
5
Puzzle
ويژه
جدول
جدول عادي
جدول 35
>>حل در صفحه
____________________
جدولهای ____________________ ویژه

مدت زمان مطالعاتم متفاوت بود
بود دارم.
تتري
1
 -7ش��كوفه4انگ��ور -كل و همگي7 -
اما معم��والً روزهايي كه تعطيل بودم8 9
افقي:
 -7ش��كوفه انگ��ور -كل و همگي-
ب�ه كدام
دادن بهت�ر
افقي:
خبودم
و در خان��ه ميمان��دم نزديك به  -1 10مؤسس��ه آموزش عالي معموالً
حاجتمندي
آموزش عالي معموالً
مؤسس��هرا از
 10ش�د-1،رتبه اول
هعث
حاجتمندي
ش��امل چن��د دانش��كده فن��ي-8و
 -8نوعي خودرو -غار رسالت -سوي
خواندم.
مي
درس
ساعت
كنيد؟
و
فن��ي
دانش��كده
چن��د
ش��امل
سوي
رسالت-
غار
خودرو-
نوعي
8
5
فكر ميكنيد چه اركاني باعث2 4
صنعتي -جهانگردي
ديگر -نام مستعار دهخدا
صنعتي -عمومي
اعثشده بودم زبان
فق
جهانگردي
ديگر -نام مستعار دهخدا
بس��نده
ها-
پرنده
از
مادر-
فلز
ش�د به اين موفقيت دست پيدا -2
 -9معج��زه حض��رت موس��ي(ع)-
فلز ب��ا
زندگ��ي را
ي��ن
امتياز پرندهها -بس��نده
مادر -از
پيداو -2
 -9معج��زه حض��رت موس��ي(ع)-
و به اندازه
جانوري كه به پوست كلفتي مشهور
كنيد؟
امتياز  94و
ب��ااندازه
س عرب��ي ورا به
جانوري كه به
رنجوريپوست كلفتي مشهور 2
4
8
نيمي
گويند
مي
هندسي-
يقين دارم موفقيتم ابتدا ،خواست  -3عدد
است -رنجوري
عدد 89درصد
امتياز
هندسي -ميگويند نيمي
رس��ي را با-3
است-
است
خداون��د بود ،ركن بع��دي را تالش و از ديدار اس��ت -عيب و ننگ -نور
 -10كل -زاري ،ناله -وقت
ديدار ده��م و
ش و ازپاس��خ
اس��ت -عيب و ننگ -نور
 -10كل -زاري ،ناله -وقت
 -11ميان چي��زي -بنفش پررنگ-
 -11ميان چي��زي -بنفش 3
پوش��انيدن س��طح1
دهنده 2
كوششم ميسازد .فراز و نشيب مسير 6-4
گم��ان ميكن��م
مسير دهنده
پررنگ-
به
فلز
يك
نوعي شيمي
فلز به كنكور بس��يار زياد اس��ت و فردي در اين مسير موفق
دروس
خ��وب
پاس��خدهي
ب��ه يك
س��طح
پوش��انيدن
موفق -4
نوعي شيمي
وس��يله فلز ديگر -حكي��م قرآني-
 -12خشكي -كش��وري در سواحل
قرآني -خواهد بود كه ارادهاي قوي داشته باشد.
حكي��مبسيار
ديگر-اين رتبه
وس��يلهدرفلزكس��ب
عمومي
 -12خشكي -كش��وري در سواحل
 4دارويي
 1واحد
دري��اي بالتيك -ميوهاي سرش��ار از
سرباز 9نيروي2دريايي7-
تمدر واحد
البت��ه خان��واده و خصوصاً مادرم تأثير بس��زايي در
 8از
دري��اي بالتيك -ميوهاي سرش��ار
داروييبود.
كمككننده
ي
قمر
نزد-
دريايي-كهقمر موفقيت��م داش��تند .تم��ام آرامش و انگيزه اي��ن راه را -5
ويتامين
سرباز نيروي
راه را  -5نزد-
ويتامين
مش�كل نب�ود
برايت�ان
مشتريرش�ته متف�اوت آزمون از م��ادرم ميگرفتم .مادرم دبير ادبيات اس��ت و تمام مشتري
 -13پرچم -جد رستم -نام پسرانه-
ند
 -13پرچم -جد رستم -نام پسرانه-
در دو
تمام
شلواري محكم 5
پارچه 2
قشون و سپاه6 -
شريف ،اصيل-
قشون و سپاه -شريف ،اصيل -دغدغههايم را به خوبي درك ميكرد .هرگاه احس��اس -6
پارچه شلواري محكم
��اس -6
دهيد؟
شايستهدوران كودكي با ي��أس ميك��ردم به س��راغ م��ادرم ميرفت��م .او پاي درخور و شايسته
 -14همدم -خوشبخت -بااهميت
پاي درخور و
 -14همدم -خوشبخت -بااهميت
خي��ر .م��ن از
 -15محلي در سه كيلومتري شمال
مجاني
رفيق-
تمسخر-
 -7حرف
شمال
كيلومتري
سه
در
محلي
-15
مجاني
رفيق-
تمسخر-
حرف
-7
شدم.
مي
آرام
و
نشست
مي
هايم
صحبت
علوم
و
بودم
آش��نا
انگليسي
زبان
2 8
كش��ورمان-دنبالضربه از اينك�ه گفتي�د ركن ابتداي�ي موفقيتتان 1-8گويش��ي4در 9
تخت جمشيد كه در آن شماري آثار
كش��ورمان -ضربه
تخت جمشيد كه در آن شماري آثار
تتان -8
گويش��ي ازدرس��ر عالقه
تجربي را نيز
برجس��ته از زمان ساسانيان برجاي
پا به ت��وپ -بيماري بينوا -رش��د
برجس��ته از زمان ساسانيان برجاي
بينوا-
رش��د خواست خداوند بود منظورتان چيست؟
دروس
بيماريدليل
ت��وپ-همي��ن
پاميبهكردم به
مانده است -نوعي ماهي كوچك كه
در ط��ول لحظههاي بيش��ماري كه خ��ود را براي كردن
7كه
ماهي كوچك
1نوعي
مانده است-
براي كردن
مربوط به رش��ته عل��وم تجربي را
9
8
5
حضرت آزمون كنك��ور آماده ميكردم وجود خداوند مهمترين 3-9
نوزاد پشه ماالريا را ميخورد
حضرت
شهر
قرابت-
زيبا-
گلي
نوزاد پشه ماالريا را ميخورد
قرابت-ميشهر
جديتزيبا-
ب��ا گلي
-9
خواندم و
بيش��تري
5146

5146

عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح
پاکدارای
سپس باايران
جدول وروزنامه
«شرحشرح
کردندوجواب
جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل کرده
اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
Sudoku
اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
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ترين
بخش لحظههايم را پر ميكرد .مواقع متعددي بود كه عبدالعظيم
عمودي:
عبدالعظيم
هايي ك��ه از خواندن آنها
در زمان
د كه
ورم
عذرا-
يار
عالي-
اداره
-10
 -1تكاور -نويسنده دندان ببر
س��راغ ورم
يار عذرا-
ادارهميعالي-
ياز با -10
زبان احس��اس نااميدي و خس��تگي ميكردم و راز و نياز با
ش��دم به
خس��ته
دروي��ش-در اس��تان
كنعان -ش��هري
كن��دن -9پير
پيامبر
ش��هري در
كنعان-
 -9پير
عل��ف ه��رز-
افقي -11 :چاش��ني غذا -ت��االر-2 -
ت��االر-
غذا-
-11
اس��تانممكن را به
اطمينان خاطر
آرامش و
بهتري��ن
پيامبرخداوند
تفريحي
جنبه
چاش��نيبرايم
انگليس��ي كه
را به
كشتيبانعاش��قانه آلمان در پيشرفت امرگيالن -ماه محبت
كمكمبهتري��ن رمان
خداوند ميخواس��تم كه -1
محبت
گيالن-ميماه
كرد .از
من منتقل
كشتيبانداشت ميرفتم.
بيشتري
مكم
ض��د غلي��ظ-
همگ��ي-
و
كل
-10
سلطنت-
كنم -122008
تخترايز
نيا-بريت
تأليف
غلي��ظ-سپريسال
كل و
-10
شتردار س��وره س��ي و شش��م -بوي بد-
مانس-3 -
سلطنت-
روزتخت
هكنم -12درنيا-
ض��دو پرتالش
همگ��ي-خوب
اين مسير را
بتوانم
شتردار كند تا
س�اعت را
چن�د
نگه��داري از مواد
جه��ت
انب��اري
كند-
مي
خدمت
بيمارستان
در
-13
نبود ،درخت
برايم مهم علف
آنچنان مواد
نگه��داري از
جه��ت
كشت
آماده
 Puzzlesزمين
وخامت امر-
خوان�دنخدمت مي
بيمارستان
 -13در
Easy
Sudoku
1
اين آزمون
انب��ارينتيجه
اختصاصكند-و اگر بگويم
درس
ب�ه
نبود،
اس��تفاده در تغذيه
م��ورد
باستاني-
نگهباني-
خطجنس
ماه -از
 -2ناپاك -پرتو
اس��تفاده در تغذيه
راستم��ورد
خوراكي
لشكر -راز
خوراكيجناح
پارچهطرف -4مملكتداري-
داديد؟خط باستاني -طرف
نگهباني-
نگفتهام.
جز حرف
مي
نوعي انسان
تبعي��دگاه
مشبك  -14اله��ه زيباي��ي-
 -14اله��ه زيباي��ي -تبعي��دگاه انسان و دام
دام ثبت اس��ناد-
ياقوت -ودفتر
-5
عالم��ت 1مفع��ول بيواس��طه-
4 2
9-11
5
زن��انشود
جيحون
س��ابق -دريا
ناپلئون -با
لب��اس
اصفه��ان
-3
واس��طه-
بي
مفع��ول
عالم��ت
-11
چك
ناپلئون -با دريا جيحون شود
1
7
موزيك4
8 9
خال��ص-به غذا
دستبرد
نظامي-
تمساح
ها-
 -15از رنگ
در
شهري
ورزشكاران-
توبره
هندي-
غذا
به
دستبرد
نظامي-
موزيك
آلم��ان-
س��ابق
پ��ول
-6
ر كنكور -15از رنگها -تمساح
8
5
2 4
صريح -بچه! -كمك
سخن
-12
استان فارس عمودي:
 -12سخن صريح -بچه! -كمك
عمودي:
2
ستارگان4 8
ات��اق قطار-
بيم��ار-
-13
فرانس��وي-
پ��در
 -4از -1
اش��عهاي در 3
غالم1 2-
مجموعه6
بنايي-
ايراني -ابزار
دس��رهاي
 -1پ��در فرانس��وي -ن��ام مجموعه  -13هذي��ان بيم��ار -ات��اق قطار-
آنچه در
هذي��انفضا-
ن��ام -7
نام آذري
دوستدار8 -
7 2 9 4 1
نظامي گنجوي
شعري از
ميالدي
ماه پنجم سال
دوستدار -نام آذري
شعري از نظامي گنجوي
شب بدرخشد
رن��گ 5
2 -14
6
ش��هر مقدس
پاك��ي-
ايران-
فرهنگي
پايتخت
شعله-
-2
تي��ر
گياه��ي-
پارچ��ه
حلق��وم-
-5
مقدس
ش��هر
پاك��ي-
رن��گ
-14
ايران-
فرهنگي
 -2شعله -پايتخت
طبري -س��وره
گويش
در
ب��زرگ
-8
2 8
9 4 1
مشهور
هم
عراق1 -باز
پيكاندار از پرندگان مهاجر
درس��ي  15 ...دقيقه پراضطراب
معدلمشهور
عراق -باز هم
طراب از پرندگان مهاجر
اردك
صداي
كرك
دار7 9-
ميوه 8
5 3 -42
داستان كوتاه
قديم-
منشي
آفت��اب تابان-9-قارچ
كوتاهگذشت ،در-6دلممنزه-3 -
جوابها
س��ؤال و
كش��ورسهولت
پول چيني-
بيماري
داستان
ميانقديم-
ر دلم  -3پول كش��ور آفت��اب تابان -قارچ  -15منشي
عقايد
شدن-
-15داخل
عطرمايه-
فرياد م��يزدم «ميش��ود بگوييد رتبه نان -سمت چپ -مهماني
رتبه نان -سمت چپ -مهماني
پوس��ت -از
پيراي��ش
حل -10
5145
عادی 1شماره
جدول
شماره
كينه،ويژه
5145نهايت سؤاالت تمام حل-4جدول
چندمشماره
حل جدول عادی
9 4 7
5 5145
همراه
دشمني-
ش��دم» و در
 -4كينه ،دشمني -همراه
عناص��ر ش��يميايي2 -آرام
تمام
5 7 3 1
2
ميزان
ك��ره در صبحان��ه-
خودماني15 14 13 12 11 10 9 8 7 6
5 4 3 215 114 13 12
ش��د و رتبه را گفت9 .
مردادماه ،نفر 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 91
ميزان
صبحان��ه-
در
ك��ره
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
فر 9
4
5
3
1
8
ن ي خ
ر
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ن ي
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فيزيك چ
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رش��تهن ي خ
ر
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ن ي
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و
 1ل ي م
رياضي
ك در عمر
مخففو 8كهش ااو -يكان-
5 6-11ك 1
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 2ن
د
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م س ا
3 4د 7ر
2
ا
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ا
ر ي
ر
ا
ه
ا
ف س و س
2
ع
م س ا
ك و ش ا
ديگر دص��داي مرد  -5نام مردانه -اراده خدا-
 91كش��ده بود.
ي مرد  -5نام مردانه -اراده خدا 3 -دن او رد ار ن س��ال
دندانن 8
3
 7و
د
ا
م ي ن
نيش ر ك
هاي ز ي
ر 1ا
ا
ت
ف ه ي م
ر ي ك
ا
 3ب
ي پ
ا
م ي ن
ز ي ر
 4ن 2ر س 9
غربي
موسيقي
از
نوعي
ر ي و
ا
ي 4د  5 6م ب د
تپيد.
مي
ش��ادمانه
قلبم
شنيدم.
نمي
 4ن ر س ي د را
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طنـزسیاسی

ابراهیمنبوی

حرف راست
و بچه خوب
جــدا بیخــودی
نگفتنــد که حرف
راست را باید از بچه
شــنید .اصوال بچه
های یــک صداقت
خاصــی دارنــد که
حتی اگر بچه ها نباشند و بزرگ
شــده باشــند ،باالخره با همان
صداقت شان است که آدم را می
کشند و به جای اینکه صد تا تاریخ
سازی و حادثه پردازی بکنند ،عینا
همان که واقعیت است می گویند.
آقــای علم الهــدی ،رئیس دفتر
نمایندگی بابانوئل در مشــهد ،در
هفته گذشتهدر جریان یک اعتراف
صادقانه گفت « :آزادیخواه معرفی
کــردن امام تحریف شــخصیت
اوست ».واقعا حرف قشنگی زده،
درســت است که علم الهداست و
آدم انتظار ندارد که حرفش معقول
و رفتارش قابل فهم باشد ،ولی این
دلیل نمی شــود که هر چه می
گوید بکلی غلط باشد .گاهی اوقات
حتی دیده شــده که اشتباها هم
حرف هایی گفته که ممکن است
درست به نظر بیاید.
به نظر من هــر وصله ای ممکن
است به آیت الله خمینی بچسبد،
حتی ممکن است کسی ادعا کند
آیت الله خمینی در ســن هجده
ســالگی در هند بــا راج کاپور در
فیلمهای هندی می رقصیده یا در
عــراق در تیم االهلی گل کوچک
بازی می کرده یا مثال نصف ترانه
های عهدیــه را آیت الله خمینی

ســروده اســت ،هیچ
کــدام از اینهــا بعید
نیست ،اما اینکه کسی
بگویــد « آیــت الله
خمینی آزادیخواه بود»
از آن وصله هاست که
اصال به او نمی چسبد.
اصال نمی چسبد.

ما اهل این محل
نیستیم

وقتی رحیمی دســتگیر شــد،
احمدی نژادی که گفته بود حتی
اگر رحیمی یک ریال هم اختالس
کرده باشد ،من استعفا می دهم،
بعد از اینکه معلوم شد چهار میلیارد
اختالس کرده ،اطالعیه داد و گفت
اصال رحیمی به ما ربطی نداشت.
حاال هم بعد از دســتگیر شــدن
حمیدبقایــی ،عبدالرضــا داوری،
معاونت اجرایــی مافیای احمدی
نژاد ،گفت که «حمید بقایی اخیرا
در دفتر ولنجک فعــال نبوده» و
از وقتی رفتــه زندان ما دیگر با او
ارتباطینداشتیم.
یعنی کال اگر فــردا احمدی نژاد
بگوید که من اصال بقایی و رحیمی
را نمی شناختم ،اصال نباید تعجب
کرد .اصال بعید نیست که اگر خود
احمدی نژاد هم دســتگیر شود،
فردای آن روز رهبری ســخنرانی
کند و بگوید کــه احمدی نژاد را
خاتمی و هاشمی رئیس جمهور
کردند و من از اولش مخالف بودم،
همانطور که با توافق هســته ای
مخالف بودم.
رو که نیست ،سنگ پای
مشهد است!
فعال بــه دلیل ممنوعیت
از کاباره به میدان جنگ
اپیالسیون در قزوین از هر
علی جنتی وزیر نوع ارجــاع به این والیت
ارشــاد کــه دو محترم ،تا اطــاع ثانوی
سال اســت دارد خودداری می شود.
تصمیم می گیرد خدا با ماست
که تصمیم بگیرد
یا نه ،دیروز گفت :حاال واقعا خدا با ماست یا
« امــام خمینی ماست خالی مهم نیست،
جوانان را از کابــاره ها به میدان جنگ مهم این اســت که آقای
نقدی در تمام این مدتی
کشاند».
حاال کاری نداریم که کار خوبی کرد یا نه ،که تحریم ها باعث شــده
ولی بعدش که ایشان رفت باالی درخت ،مردم مشکلدارو و پزشکی
آیت الله خامنه ای آمد و شــد رهبر و داشــته باشند و
آنهایــی را که در میــدان جنگ بودند بسیاری از آنان
فرستاد شــدند تاجر و اآلن نصف شان برای تامین دارو
کارشان قاچاق مواد مخدر و مشروبات برای بیمارانشان
الکلی است ،نصفدیگرشان هم به بانکها مشکل داشتند،
اوضاعــش توپ
بدهکارند.
کاش مانده بودند توی کاباره حداقل دو تــوپ بــود ،در
تا گیالس عرق می خوردند و دو تا رقص تمام این مدت
جمیله می دیدند و فوقش کافه را به هم کــه ملت بیکارشــدند و
می زدند ،نه اینکه کل خاورمیانه را بکنند شش ماه شش ماه حقوق
کافه شکوفه نو و هنوز اول پیاله ،بدمستی نگرفتند ،همیشه وسط ماه
کنند و اقتصاد مملکت را شکوفه بزنند حقوقش را سه ال پهنا می
وسط کشــور بوی خودکفایی شان کل گرفت ،در تمام این مدت
مملکت را بردارد .بابا جان! خالی نخورید .که مردم مشکالتی مثل
گرانــی و افزایش قیمت
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در واقع دشــمن اصلی خاورمیانه ایران هر کدام می خواهند سری
ســه تا
خودش است .اآلن آنقدر که آمریکا از توی سرها دربیاورند و سرهای بیمــاری یــا بدن
جنــگ
و مخالفان حکومــت ایران برای دیگر را قطــع کنند .برای همین خودش را اصــاح و درمان می
(غــزه و
حفظ ایران نگران هســتند ،رهبر این دســت و
کنــد ،یا با انقــاب جراحی داعــش و یمن) اتفــاق می
ایران و مردم ایران نگران نیستند .پاها بدون عقل
می کنــد ،در خاورمیانه هر افتد تا ایران با آمریکا صلح نکند و
آنقدر که ایران برای حفظ سوریه و براســاس
کشــوری بخواهد خودش را چهار تا قدرت مهم( مجلس ایران،
تالش می کند ،خود بشــار اسد واکنشعصبی
درمان کند ،بدن خودش علیه مجلس سنای آمریکا ،عربستان و
هــی دارنــد
تالش نمی کند.
خودش عمل می کند ،برای ترکیه) تالش می کنند تا امکان
چهار نوع بیماری در خاورمیانه سر همدیگر
همین است که اصالح طلبان مداوای بحــران خاورمیانه از بین
را قطــع می
بطور جدی وجود دارد:
ایران توسط سیستم امنیتی برود.
عفونی:
یک ،بیماری های
کنند.
بدن این کشور از بین برده می دقت کردید از وقتی حمله به یمن
بخش هایی از بدن خاورمیانه مثل چهار ،ویروس
شود ،یا بشار اسددر اولین قدم شروع شده ،تا همین دیروز هیچ
داعش ،یمن ،سوریه ،ایران عفونی های تصمیم
اصالح طلبان کشور خودش خبری از داعش نبود؟
شده و رهبری خاورمیانه تصمیم گیر:
را از بین می برد و کاری می تا یمن کمی خلوت شــد دوباره
دارد اعضای بدنش را به جای اینکه یک مشــکل
کند کهدست و پایش قانقاریا سعودی ها شــروع کردند سیخ
مهمخاورمیانه
درمان کند قطع کند.
بگیرد و بعد آنها را قطع کند .کردن داعش وسط چشم رمادی.
روانی:
دو ،بیماری های
هم این است که
یا سیسی مرسی را حذف می بهتریــن راه برای نابــود کردن
تقریبــا همــه مســلمان های ویروس اصلی و مرکز مشکالت در کند و دیروز هــم حکم اعدامش خاورمیانه این است که ولش کنی
خاورمیانــه و بخصوص رهبرانش خاورمیانه همان اسرائیل است که داده شد .یا مشرف بی نظیر بوتو را به حال خودش تا خودش خودش
دچار پارانویای هر کس دشــمن از قضــا هیچ رابطه ای با بقیه این می کشد و بعد هم خودش زندانی را از میان ببرد.
بینی ،عدم اعتماد به خود و دشمن ارگانیسم مسلمان خاورمیانه ندارد ،می شود و بگیر برو تا آخر.
متاســفانه همین هست و به نظر
پنداشتن خودشان هستند ،بخاطر و جالب این است که این ویروس همین هم می شود که وقتیدولت می رسد این بیمار هیچ راهی برای
همین هی رهبــران خاورمیانه یا دارد دربــاره کل بدن تصمیم می ایران ســعی می کند در توافق با نجات جز خودکشی بلد نیست.
معاونین خودشــان را می کشند ،گیرد.
آمریکا مشکل خودش را حل کند
•
هر
با
مبــارزه
برای
معموال
یا علیه روسای شــان کودتا می پنج،
و بیمــاری خودش را از بین ببرد،
کنند .تقریبا در ده سال گذشته،
تمام شخصیت هایدوم حکومتی
خاورمیانه ،از سوریه بگیر تا عراق  6غذا برای مود >> ...ادامه از صفحه27 :
و عربستان و ایران و پاکستان ،یا
آن ها بافت لثه را لمس می کنند ،کند و باکتری هــا را از بین ببرد.
توسط شــخص اول زندانی شدند
•
باید با زاویه  ۳۰تا  ۴۵درجه باشد .مسواک های که مدت زمان زیادی
و یا کشته شدند یا فرار کردند به
دهان را منی شویید
مچ دســت را به شــکل دایره وار از آن اســتفاده شود مکان خوبی
غرب.
امنیتی:
سیستم
سه،
بیــرون ریختــن خمیــر داندان بچرخانید چرا که به شکل مؤثری برای تجمع باکتری ها است و می
خاورمیانه هشت تا دست و پا دارد بطور کامل نمــی تواند همه مواد پــاک دندانی را پــاک می کند .تواند باعث بیماری شما شود.
•
مثل ارتش ترکیه،ارتش مضری که با مســواک زدن آن ها زمانی که پشت دندان های جلویی
پاکســتان ،طالبــان ،را نرم و ضعیف کرده اید را از بین را تمیزمی کنید ،باید مســواک را به قسمت های دیگر دهان بی اعتنا
داعــش ،وهابی های ببرید .از دهان شــویه بدون الکل بصــورت عمودی حرکت دهید تا هستید
زبان شما باکتری های مضر را به
سعودی ،مســلمانان که دارای پری اکســید هیدروژن بهتر کلدندان را تمیز کنید.
وحشــتناک ترکیــه ،است ،استفاده کنید .اگرهیچ گونه و مطمئن شوید که توجه خاصی به دام می اندازد .غذا یا باقیمانده آن
ارتش ســوریه ،سپاه دهان شــویه در دسترس ندارید ،پشت دندان های خود دارید چون به راحتی می تواند در شکاف بین
پاسداران ایران ،حزب شستشــوی دهان با آب خالی از بطور طبیعی ایــن منطقه محل بخش فرش مانند زبان که به آن
پاپیالی یا برآمدگی کوچک گفته
الله ایران ،و این دست فایده نیست.
تجمع پالک دندانی است.
می شود در سطح زبان گیر کنند.
و پاهــا فقط زدن و لــه کردن را
•
•
مسواک را دیر تعویض می کنید
بلدند ،نه بلدنــد پیش بروند و نه شما روش نادرستی را برای
بنابراین الزم است همانقدر به که
بلدنــد کار کنند ،فقط می زنند و متیزکردن دندان استفاده می کنید
تمیز کــردن دندان توجه دارید از
له می کنند ،منتهی این بدن سر حرکات مســتقیم دست جهت هر  ۳الی  ۴ماه الزم است مسواک تمیز کردن زبان نیز غافل نشوید.
ندارد ،برای همین جنگ هژمونی تمیز کردن دندان ها کار مناسبی را تعویض کنید چرا که مسواکی
یا تعیین رهبری موضوع اصلی در نیست .وضعیت دسته مسواک و که موهای آن ساییده شده است،
•
منطقه است ،سعودی ها و ترکیه و موقعیت موی نرم آن هنگامی که نمی تواند دندان را به خوبی تمیز
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محیط زیست...

همدردی

از شیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...
خانواده محترم موافق،

ذوبشدن یخهای قطبی عامل اصلی تغییرات
آبوهوایی در اروپا و آمریکا
 ۱۴خــرداد :گروهــی از
دانشمندان در تحقیقات اخیر
خود به این نتیجه رسیدهاند
که بارش برفهای گسترده و
سرمای شدید و استخوان سوز
اخیر در سواحل شرقی ایاالت
متحده آمریکا و جاریشدن
ســیل در بریتانیا ،ارتباطی
اساسی با کاهش و ذوبشدن
ســریع الیههای یخ در قطب
شمال دارد.
در حالی که ذوبشدن سریع این
یخهانمیتواندتنهاعلتپدیدههای
خاص جوی مثل «اسنوماگدون»
(واژهای ترکیبی از اســنو  /برف و
آرماگدون) در سال  ،۲۰۰۹طوفان
شن و موج گرمای اروپا باشد ،ولی
به گفته محققــان میتواند علت
نخســت و اصلی این رویدادها به
شمار آید.
روزنامه گاردین بــه نقل از مقاله
اخیر منتشر شده پژوهشگران در
یک مجله تخصصی نوشــت که
غرب اروپــا و بخشهای عظیمی
از آمریکای شمالی شاهد سرمای
بیاندازه شدیدی خواهد بود .این
اتفاق ناشی از پدیده «گسترش و
دامنهافزایی قطب شمال» است.
خاســتگاه پدیده گسترش قطب
شــمال نیز به گرمشدن نیمکره
شمالی کره زمین باز میگردد.
به اعتقاد این گروه از دانشمندان،
کاهــش حجــم و ذوب شــدن
الیههــای یــخ در مناطق قطبی
باعث گرمترشدن آب اقیانوسها
میشود .گرمشدن آب اقیانوسها و

در نهایت گرمشدن جو کره زمین
نیز باعث تغییــر ارتفاع و پرپیچ و
خم شدن مسیر وزش تند بادهایی
میشود که از قطب شمال میآیند.
مسیر و شدت این تندبادها شرایط
جوی و آب و هوایی نیمکره شمالی
زمین را کنترل میکنند.
ایــن تندبادها در مســیر خود با
برآمدگیها یا خــط الرأسهایی
مواجهاند که موجب گســترش و
باقیماندن بیشتر این تندبادها در
آن منطقه(برآمدگیها) میشوند.
هر چقدر این برآمدگیها قویتر
باشند ،تأثیر این تندبادها نیز بیشتر
میشود.
در چند ســال گذشــته ما شاهد
بروز این پدیده در سواحل شرقی
آمریکا ،غرب اروپا و آسیای مرکزی
بودهایــم .این رویــداد در برخی
نواحــی ،آب و هوایی غیر منتظره
گــرم و در برخی نقاط ســرمای
شــدید و افزایش بــارش برف به
همراه داشته است .به عبارت دیگر
با بروز این پدیده با دو آب و هوای
متناقض در نیمکره شمالی مواجه
میشویم .از یک سو گرمای شدید
و از سویی دیگر سرمایی سخت.
پروفسور جنیفر فرانسیس ،یکی
از دانشمندان این پروژه تحقیقاتی
مینویسد:
«زمانی که اختالف درجه حرارت
میان قطب و عــرض جغرافیایی
شــمالی به علت گرمشــدن کره
زمین ،کم و کمتر می شود ،تعادل
آب و هوایــی بر هــم میخورد و
اوضاع جوی(خواه ســرد یا گرم)

تشدید میشود .این اتفاق ترکیبی
از شرایط طبیعی حاد و گرمشدن
کره زمین است».
دانشــمندان معتقدند بر اساس
پدیده ذوبشدن یخهای قطب که
منحصر به  ۲۰سال گذشته است
میتوان رویدادهای جوی گذشته
را تحلیل نمود و همچنین الگویی
برای پیشبینی شرایط جوی در
آینده نیز طراحی کرد.
آنها میگویند« :این مظهر جدیدی
از گرمشــدن کره زمین اســت و
اثرات قابل توجهی به دنبال دارد.
اثرات اجتماعــی مثل مهاجرت،
آسیب و خسارت به زیرساختها،
آسیب به منابع کشاورزی و آب از
این جملهاند».
اداره هواشناســی آمریــکا نیز در
گزارش اخیر خــود اعالم کرد که
افزایــش گرمــا در مناطق قطب
شمال ،آب و هوای نیمکره شمالی
را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد.
در گزارش این نهاد قید شــده که
تحت تأثیر گرمایش مناطق قطبی،
شــرایط جوی در نیمکره شمالی
به شدت تغییر خواهد کرد و باید
منتظر وقوع پدیدههایی نظیر بارش
شــدیدتر برف ،وزش بادهای گرم
و حتی جاریشــدن سیالبهای
گسترده بود.
محققان پیشبینی میکنند طی
 ۲۰تا  ۲۵ســال آینده دیگر اثری
از یخهای قطب شمال باقی نماند.
رادیوزمانه•

پزشکانبدونمرز :کمککنید!
affected by the crisis in Syria or to
other emergencies around the world by
completing the form below.
To help MSF respond to emergencies
as soon as they happen, join our Partners Without Borders monthly giving
program by clicking here:

www.msf.ca

Donation
Two years after the start of the conflict, Syrians are caught in a humanitarian catastrophe. Despite significant
challenges and insecurity, MSF is on
the frontlines of the emergency, providing care to those in need.
Please donate now to assist those

سرکار خامن خندان و جناب بهمن موافق
دوست و همکار ارجمند،

سرکار خامن شیداقره چه داغی عزیز
خانواده های محترم سوگوار
خبر از دست شدن غم انگیز

شیرین یاد خامن رویـا موافق

هنرمند ارجمند ایرانی مقیم مونتریال ،بر ما ،دوستانش
و نیز جامعه هنردوست ایرانیان کانادا سخت گران آمد.
خود را در این غم بزرگ شریک می دانیم
و برای همه ی شما عزیزان آرامش آرزو می کنیم.
__________________

محمد رحیمیان و همه دوستان شما
در پیوند مونتریال و ونکوور

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

دل
ئ
آـسا ی

جناب آقای شادپور بزرگ،مهربان و نازنین
خانواده های محترم سوگوار

در اندوه از دست رفتن برادر عزیز و دلبندتان،
در ایران ،خود را صمیمانه شریک می دانیم.
برای شما آ رزوی شکیبایی و بهروزی داریم.
ما را در کنار خود بدانید.

__________________

محمد رحیمیان و همه دوستان شما
در پیوند مونتریال و ونکوور
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ناگ
فتنیهای
زندگی در
س
رزمیننو!

اسداهلل خان  Tipنمیدهد!
حــاال شــما خودشــو زیاد
ناراحت نکن .شما  Tipبدی
و ندی خیلی توفیری تو کل
قضیه نمیکنه .دیگه سالی یه
بار رستوران رفتن و یه Tip
ســه دالری چه گلی به سر
اون مهماندار رستوران میزنه
که شما مثال چین و ژاپن و
بورکینا فاسو رو میاری؟
عزیز جان ،شما اومدی کانادا،
کانادا که نیومده دهات شما
کــه میخوای تمام رســم و
رســوم اونجا رو بیاری اینجا.
اگه یه هفتــه میرفتی تو یه
رستوران کار میکردی اونوقت
میفهمیدی که چه کار سخت
و طاقت فرســاییه و چقده
انعام روی میزان درآمد یه نفر
مهمه.

شــما بذار اون نظر طالیی
که بخــاری بذاریم
تــو Down Town
مونترال هواش رو
مثل کالیفرنیا گرم
کنیــم بــه نتیجه
برســه ،بعــد بیا و
داد سخن در مورد
درست و غلط بودن
 Tipبده .من موندم
کجا رو صورت حســاب غذا
چونه میزنن که شما  12دالر
 Billرو میخوای با  10دالر
تموم کنی؟!
گل باقالی ،اگه از خر شیطون
پایین اومدی و میخوای مثل
بقیه رفتار کنی ،باید بدونی
که اگه تو رســتوران Serve
بشی ،رسم اینجا اینه که Tip

دیدی بــازی هــا رو؟ چه
بازیکن هایی! عجب تکنیکی!
خداییش از فوتبال مردها کم
که نداره هیچ ,خشونتش هم
کمتره .ها؟ دوباره که داری
گیج میزنی .عزیز جان دارم
در مورد جام جهانی خانمها
که االنه تو کانادا برگزار میشه
حرف میزنم.
جونم واست بگه اسدالله خان
اگه تازه کاری و میخوای بیای
تو باغ ,فرق فوتبال مردونه و
زنونه اینهاس:
• هر جادیدی عینهو "حموم
زنونه" (!) شلوغه و داد بیداده,
رفتی تو مردونه .اگه دیدی

از فحــش و فضیحت و گاز
گرفتن (!) خبری نیست تو
زنونه ایی.

بدی.
والسالم .وگرنه
شــما میتونی
بری رستوارنی
که  Serveنشی.
حاال اگــه تازه
اومــدی و هنوز
وضع مالی غمسوره ،خب با
یه لبخند جانانه و روی باز به
مهماندار بفهمون "دفعه بعد
کهدستم بازتر شد" .مطمئن
باش کــه اون هم میفهمه و
حالیشه.
میگم اســدالله خان نونهای
رو میز رو بردار واسه صبحانه
فسقلی ها!

فوتبال خانمها رو داری یا نه اسداهلل خان؟!

مواظب
کالهبرداری
تلفنی هستی
اسداهلل خان؟!

چرا رنگت پریده؟دستت چرا
میلرزه؟ بیــا اینجا یه قنداغ
برات بیارم .آروم بشــین بگو
ببینم چی شده؟
هــا؟ گفتــی که
دولــت کانادا

• هــر جا دیــدی مدل مو
هچل هفــت و رنگی رنگیه،
رفتی تــو مردونه .اگه دیدی
مثل بچه آدمیزاد موها ساده و
دمب اسبیه ،چشاتو درویش
کن که تو زنونه ای.
• هــر جا دیدی هی تاالپ
و تولوپ میخــورن زمین و
غلت میزنن دوباره برگشتی
تو مردونه .وگرنه خانمها رو
چه به فیلم بازی کردن .اونا
"مرد و مردونه" (!) وا میستن
تلفنی بهت گفته یه جریمه
سنگین بهت تعلق گرفته و
همین االن تلفنی باید تسویه
کنی؟ وگرنه یه لشگر تو راهن
که بیاند و بندازنت همونجایی
که عرب نی انداخت؟
شما هم باور کردی؟
اون پیشــونیت رو بیار جلو
اسدالله خان تا این اعالمیه رو
بهشبچسبونم:
• اول از همــه،
گرفتنــت عزیــز،
میخوان شــما رو
تلکه کنن!
• هــر وقت از
هر جــا زنگ
ز د نــد ،
فقط بگو

بازیشون رو میکنن.
• هــر جا دیدی که یه تیم
از  Middle-Eastداره بــازی
میکنه مطمئــن باش که تو
مردونه ایی .چرا که غیرت ما
مردهــای  Middle-Eastی
نمیذاره خوار مادرمون جنب
بخورن .چه برســه برن جام
جهانی.
آره اســدالله خان ,دلم واسه
دخترهای تیم ایران میسوزه
کــه بایــد با همــه  oddها
بجنگن World Cup .خانمها
یه جورایی تست مردساالریه.
راســتی میدونستی که تیم
کانادا جزو بهترینهاس ،این
هفته هــم میاد مونترال تا با
تیم هلند بازی کنه.
ببیــن هنوز بلیت هســت
بخری؟
البته شــما چــون بهترین
اســدالله دنیایی ،حاجیکت
یه بلیت برات کنار گذاشته،
صورتت رو رنگ کن که بریم!

لطفا تلفنت رو بده من زنگ
بزنم.
• دولت کانادا هیچ ننه قمری
رو تلفنی تهدید نمیکنه.
• هیــچ شــاهزاده ایی تو
نیجریه پولــش رو نمیخواد
برداره بیاره اینجا.
• شــما هیچ وقت تلفنی
برنده یا بازنده چیزی نمیشی.
• هیچ ســوپر مدلی هم از
اوکراین عاشــق و دل باخته
کله خربزه ایی شما نشده و
نمیشه.
• توی سایت National Do
 Not Call Listثبت نام کن،
تا مزاحم تلفنیت کمتر بشه.
حاال میگم اسدالله خان شلوار
تمیز داری یا نه؟ •
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جوک و طنز ایرانیان :بدرقه راه خمینی از کوخ
جماران تا کاخ بهشت زهرا


 ۱۵خرداد« :متاسفانه با خبر
شدیم چند تن از عزاداران
امــام در دریاى خزر غرق
شدن خواهشا اگر شنا بلد
نیستید عزادارى عمیق
نکنید»
ایــن یکی از صدهــا جوکی
اســت که سالهاست در این
روزهای خرداد موسوم به ایام
«ارتحال امام»در مورد آیتالله
خمینی رهبر انقالب اسالمی و
بینانگذارجمهوریاشساخته
شده است.
روزهایی کهدستگاه تبیلیغاتی نظام
تالش بسیاری میکند تا نشاندهد
که «مردم» همچنان به آرمانهای
«امام راحل» پایبند هستند و برای
«تجدید بیعت» با وی در روزهای
 ۱۴خــرداد معروف ســال  ۴۲و ۱۵
خرداد که ســالگرد مرگش است ،در
کنار مقبره او حاضر میشوند.
اما کافیســت که گزارشهای پلیس
راه ایران را در روزهای قبل و بعد این
روز (بخصوص در شهر تهران) بررسی
کنید!
مسیرهای منتهی به مقبره آیتالله
اما بیشتر موضوع شوخی مردم است
تا اینکه واقعا بخواهند به مقبره وی
بروند:

«مسیرهای راهپیمایی  ۱۴و ۱۵
خرداد اعالم شد:

 )۱امام حسین  -دماوند  -هراز  -دریا!
 )۲آزادی  -کرج  -چالوس  -دریا!
 )۳انقالب  -آزادی  -فرودگاه مهرآباد
 کیش! )۴آزادی  -اتوبــان  -فرودگاه امام -
پاتایا!»

جوک درباره ویژگیهای بارز امام

«روزی امــام در جمع مســئوالن و
کارگزاران نظام فرمودند:
طوری نکنید که طوری شود ملت
فکر کنند طوری شــده .شیوایی
بیان و دغدغه ملت از صفات بارز امام
بود».
•

چندی پیش همزمان با اوج گرفتن
فشار مجلسنشینان به علی جنتی
وزیر فرهنگ و محمــو واعظی وزیر
ارتباطــات بــه منظــور فیلترینگ
برنامههایی همچون واتساپ و وایبر
که به بزرگترین مرجع ارتباط ایرانیان
تبدیل شــده که رژیم نمیتواند آنها
را کنترل کنــد ،جوکهایی در مورد
«شــخصیت بارز امام» به سرعت در
این فضا منتشر شد.

چرا ایرانیها به همه چیز
میخندند؟ جوابش این است که
دورهای دراز خیلی چیزها را جدی
گرفته اند و به نتیجه نرسیده اند.
االن به اجبار بی خیال شده اند!
به باور برخی از تحلیلگران موج اولیه
چنین طرحی از سوی نیروهای تندرو
داخلی بوده است تا بهان ه الزم را برای
مقابله بیشتر با فضای سایبری پیدا
کنند ،اما این منطقی به نظر نمیرسد.
با این همه آنچــه اهمیت دارد موج
طنز فزاینده و فراگیری است که شکل
گرفت و در مدت کوتاهی شهروندان
شروع به ارسال مواردی کردند که پای
فتا (فضای تولید و تبادل اطالعات)
نیروی انتظامی را نیز به میان کشید
و حسین اشتری جانشین وقت رئیس
پلیس کشور گفت:
«سرنخهای جدیدی از عوامل توهین
به مقدسات و حضرت امام در شبکه
اجتماعی وایبر به دست آوردهایم که
در صورت موافقت دســتگاه قضایی،
این افراد را به مردم معرفی میکنیم».
اسماعیل محبی فرمانده سپاه ناحیه
ثارالله شیراز نیز با اشاره به اینکه «به
طور حتم اســتکبار جهانی در ادامه
جنگ نرم از همه امکانات خود برای
هجمه به باورها و اعتقادات ما استفاده
می کند که با بصیرت امت اسالمی
بار دیگر در این عرصه هم شکســت
خواهــد خورد» خبر از دســتگیری
 ۱۱نفر به عنوان «سرپلهای انتشار
مطالــب توهینآمیز علیه بنیانگذار
انقالب اسالمی از طریق تلفن همراه»
داد.
خبرهایی که اگرچه با تهدید محسنی
اژهای مبنی بردستور به وزیر ارتباطات
برای فیلترکردن برنامههایی همچون
وایبر همراه شــد اما بــاز هم قدرت
طنز مردم را نتوانست سرکوب کند
چنانچه از فردای پخش این خبر در
همان فضا نوشته شد:

«برای جلوگیری از فیلتر شدن وایبر

همه باهم یکصدا:
خمینی ای امام ،خمینی ای امام،
ای مجاهد ای مظهر شرف …»


مقوا ای امام ،مقوا ای امام!

موضوع «شوخی» با خمینی تنها به
فضای ســایبری محدود نبود و گاه
برنامههای نهادهای رسمی خود نظام
جمهوری اسالمی موضوعی جدید را
به راه میاندازد.
 ۱۲بهمن سال  ۱۳۹۰در اقدامی نادر
و نامتعارف در اولین روزهای موسوم
به «دهه فجر» و همزمان با ســالگرد
ورود خمینــی از پاریــس به تهران،
صحنههای ورود او بازسازی شده بود.
در این بازسازی از ماکت های مقوایی
او استفاده شده بود ،که موجب شروع
موجی جدید از جوکها برای «امام
مقوایی» شد.
برای نمونه یکی از کاربران فیسبوک
گل سوسن و اما ِم
نوشــته بود« :بوی ِ
پالستیکی آمد /رهبر محبوب خلق
اینبار دو بُعدی آمد».
با اینکه به نظر میرسید این مراسم
یک «بدسلیقگی» شــدید باشد اما
مشــخص شــد که «امام مقوایی»
به مدرســه رفاه هم رفتــه و اتفاقا
حمیدرضا حاجــی بابایی وزیر وقت
آموزش و پــرورش با «امام مقوایی»
عکس یادگاری هم گرفته است.
جوک و دیکتاتورها

«امام درب خانه را گشود .قبضهای
آب و برق و گاز و تلفن و موبایل و …
نزد ایشــان بر زمین ریخت! ایشان با
خود اندیشید :مگر این موارد مجانی
نبود؟! فراموشــی از ویژگیهای بارز
ایشان بود!»
بــه ســادگی میتوان دیــد که این
«جوک»ها تنها برای خندیدن نیست
و گاه برای کمرنگ شــدن و تلطیف
مشکالتی است که جامعه را فراگرفته
اســت .هر کدام از این جمالت به هر
ترتیب و یا هر مضمونی البته بسته
به شرایط سیاسی کشور جایگاه
خاصی بــرای خود پیدا میکند.
زمانی که تمــام راههای مبارزه
مدنی به روی مردم بسته میشود،
هر جوک میتواند اعتراضی باشد
که به صــورت دیکتاتور پرتاب
میشود و بیهوده نیست که آنان
از این موضوع برآشفته میشوند.
در واقــع دیکتاتور از شــوخی
دوری میکند چــرا که میداند
ف دلشــان را پشــت
مردم حر 
لبخند پنهــان میکنند و فریاد
اعتراضشان را به خنده و
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
نرگس محمدی و گوهر عشقی

روایتی از هویت مادرانه ،مقاومت و اعتراض

آزاده دواچی
مدرسه فمینیستی :یکی از ویژگی
های حضور زنان در مبارزات مدنی
در داخل ایران ،شــرکت مادران
در هــر نوع فعالیتهای اعتراضی و
جنبش های مدنی بوده است که
به خصوص در چند ســال اخیر
نقش بارزتر و گسترده تری به خود
گرفته است.
اهمیت حضور مادران نه چرخش
به سمت ســنتهای تحمیل شده
در جامعه ایران اســت و نه فرار از
ماهیت ذاتی مادر بودن و فرزنددار
شــدن ،بلکه به نوعی شکل دهی
مقاومت اعتراضــی از طریق مادر
بودن است.
در طول سالهای گذشته مقاومت های سنتی محسوب می شود.
مادران در برابر به حاشــیه رانده نمونه ی بــارز چنین مقاومتی از
شدن منجر به تالش برای حضور سوی مادران را می توان در فعالیت
آناندر جنبش های اجتماعی و باز مادرانی دید که فرزندانشان را در
تعریف دوباره نقش مادری در کنار مبارزات سیاسی از دست داده اند
فعالیت های اجتماعی و سیاسی و نهایتا به چالش با سیاست های
شده است .با اینکه سیستم سنتی تحمیلشدهپرداختهاند.اعتراضات
و نیروهای محافظه کار و همچنین مادران در سالهای گذشته شکل
قوانین به نوعی نقــش مادری را منجسم تر و گسترده تری به خود
که صرفــا در فرزندآوری خالصه گرفته اســت به طوری که امروز
می شــود ،بر زنان تحمیل کرده در هنگام زندانی شــدن فرزندان،
است ،اما از آن سو حضور مادران بسیاری از مادران از طریق فضای
در جنبش هــای اعتراضی نوعی مجــازی و فضاهای خبری موفق
مقاومت در برابر تقویت این نقش شده اند تا صدای اعتراض خود را

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.
قهقهه تبدیل میسازند.
رابط ه جوک و دیکتاتوری را میتوان
در روزهای نه چندان دور سال  ۸۸نیز
دید.
در آن روزهایی که در یک دوره مشــخص
«اس.ام.اس ».کاربردی اعتراضی داشت و از
مسیرهای راهپیمایی و محلهای تجمع تا
اخبار سرکوب را بازنشر میداد اما به مرور و
با کمرنگ شدن امید معترضان به تغییر به
همان میزان جوکها به موبایلها بازگشت.
س .خواجهونــدی در مطلبی تحت عنوان
«طنز رهاییبخش و طنز پلیسی» در این
مورد نوشته است:
«باید تا جایی که میشــود سالح خنده و
آن خود کرد .طنز نمرده است .طنز
طنز را از ِ
هنوز از ذات سیاســی و توان رهاییبخشی
خویش تهی نشده است .بنا بر این کاربست
سیاســی طنز را میتــوان در بطن روابط
رهاییبخش جستجو کرد .تنها زمان کام ً
ال
زمان وقفشده برای رهایی است».
انسانی ِ
مهدی جامی نیز در مطلبی دیگر با عنوان
«خندیــدن در انقالب و به انقالب» نگاهی
به مساله شکلگیری طنزدر نظام جمهوری
اسالمی داشته و در پایان نوشته است:
«ایرانیها حاال به همه چیز میخندند .در
واقع سالهاست که اهل نظر حیراناند که

به گوش افکار عمومی برسانند.
بر کسی پوشــیده نیست که در
تمامی این موارد ،حرکت و اعتراض
مادران نه از یک فرم کلیشــه ای،
بلکــه از پیدایــش یــک الگوی
ســاختاری جدیــد تبعیت کرده
است .فضای رسانه و مدیا در این
میان نقش گسترده تری برعهده
داشت به خصوص که حرکت های
اعتراضی مــادران را پررنگ تر از
گذشته منعکس می کند.
متاســفانه آنچه که در این مورد
همیشه نادیده گرفته شده ،از یک
سو فرو کاســتن حضور مادران و
عدم تاکید بر مادر بودن از ســوی
برخی از فعاالن سیاســی و مدنی
است و از سوی دیگر سوء استفاده
ی قــدرت از مادر بودن زنان برای
به حاشــیه راندن مادران از بطن
جنبش های اجتماعی است.
تضاد میان نقــش پررنگ مادران
به صورت سنت از سوی نهادهای
حاکم از یک طرف و از طرف دیگر
عدم تاکیــد و جدی گرفتن آن از
سوی فعاالن مدنی چالش جدی

چرا جامعه ایرانی چیزی را جدی نمیگیرد.
جواب ســادهاش این است که دورهای دراز
خیلــی چیزها را جدی گرفته اســت و به
نتیجه نرسیده .االن به اجبار بی خیال شده
اســت .این همان کلبی مســلکی ناشی از
انقالب مسلکی است!».
•
از جماران تا بهشت زهرا

در ســالهای گذشــته همواره دســتگاه
تبلیغاتی جمهوری اسالمی در تالش بوده
است که نشــان دهد مقامات نظام زندگی
بسیار ســادهای داشــتهاند .نمایش زوایای
گوناگون خان ه آیتالله خمینی در جماران
نیز در همین راستا بود تا نشان دهد «رهبر
انقالب» که از «مستضعفان» سخن میگوید
در یک خان ه ساده زندگی میکند.
اما چندی پیش که مدیران برخی رسانهها به
دیدن پروژه بازسازی «حرم امام» رفته بودند
عکسهایی از این پروژه  ۴۰میلیارد تومانی
منتشر شد که هیچ نشانهای از «سادگی»
در آن دیده نمیشد .انتقادها به حدی بود
که پای رمضان شریف مسئول روابط عمومی
ســپاه پاسداران را به میان کشید و با اشاره
به اینکه «برخی از انتقادات از سر دلسوزی
است» تاکید کرده است:
«اینکه شبکه منفور و فاسد BBCبعنوان بوق
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مادر بودن تبدیل شده به الگویی
برای یک حرکت اعتراضی و
مسبلی برای مبارزه مدنی
گوهر عشــقی مادر ســتار
بهشــتی نیز نقش متفاوتی
برای مادران فعال در عرصه های را در این میان داشــته است .مادر
اجتماعی ایجاد کرده است.
بودن گوهر عشقی بوده است که
در چند هفته ی گذشته که فعاالن او را از فضای سنتی درون خانه ،از
مدنی برای آزادی نرگس محمدی یک زن عادی به زنی شجاع و بی
تالش کرده اند ،از یک سو عده ای باک و فعال تبدیل کرده است.
با پررنگ کردن نقش او به عنوان گوهر عشقی بارها گفته است که
مادر مخالفت ورزیده اند و از سوی فعال سیاســی نیست و تنها مادر
دیگر نهادهــای امنیتی و قضایی است و همین مادر بودن اوست که
با تحت فشــار قرار دادن نرگس صدای اعتراضی اش را بلندتر کرده
محمدی و کــودکان او به نوعی است .گوهر عشقی از یک زن عادی
ســعی در عقب راندن او و زنانی به زنی مبارز تبدیل شــده آن هم
چون او داشــته اند .اینکه برخی برای خونخواهی فرزندنش ،اودیگر
هویت فعــاالن زن را جدا از مادر یک مادر عادی نیست ،مادر بودن
بودن آنان فرض می کنند و تاکید او حال تبدیل به الگویی برای یک
بر زن بودن ،جدا از مادر بودن شان حرکت اعتراضی و ســمبلی برای
دارند ،احتماال این مســئله را در مبارزه مدنی شده و سبب شده که
نظر نمی گیرند که الگوهایی که گوهر عشقی را به نمادی حقیقی
مادران در مبارزات مدنی ارائه می تبدیل کند .دادخواهی مادر برای
دهند می تواند به شکل کارسازی فرزند ،گرچه یک فلسفه ی تاریخی
به الگوهای تاثیرگذارتر و مهم تری است ،اما حرکت و حضور اودر کنار
در جامعه تبدیل شود .در این میان تمام کسانی که برای گرفتن حق
آن چیزی که اهمیت بسزایی دارد آزادی تــاش می کنند نمونه ی
ولی متاسفانه فراموش شده ،حضور دیگری از تغییر شکل در کلیشه
زنانی چون نرگس محمدی برای های رایج مادرانگی است .
شرکت در جنبش های اجتماعی آن چیزی که در این میان اهمیت
و فعالیت و مقاومت در کنار مادر دارد عدم نادیده گرفتن مادر بودن
بودن است.
در این مبارزات اســت چرا که به
نرگس محمدی که در چند هفته عنوان انگیــزه و عاملی تاثیرگذار
ی گذشته بازداشــت شده است برای کســانی چون گوهر عشقی
در طول سالهای گذشته با وجود بوده است .او که از هیچ چیز نمی
فشارهایدستگاه امنیتی بر خود و هراســد و فریاد می زنــد و تنها
خانواده اش هم چنان در صحنه ی حقش را می خواهد .همین الگوی
مبارزات اجتماعی و برابری خواهانه مبــارزه ی او و حرکت اش از یک
ایران فعال بوده است.
مادر عــادی به یک مــادر مبارز،
نرگس محمدی را ،نه مادر بودن حــال به هر نحوی که می خواهد
خانه نشــین کرده و نه مجبور به باشد ،یک الگوی مقاومتی است که
ترک فعالیت کرده اســت .نرگس در جامعه شکل می گیرد .گاهی
محمدی در این میان تنها نبوده که مادر بودن کسانی مثل گوهر
است.
عشــقی توســط برخی از فعاالن

رسوای استعمار پیر انگلیس با سوء استفاده
از نظرات مطرح شدهدر شبکههای اجتماعی
رندانه و با خباثت بخواهد سادهزیستی امام
(ره) را مطرح کرده و ســاخت و ساز حرم
با شــکوه امام (ره) را مغایر با ساده زیستی
امام (ره) جا بزند بسیار مضحک و خندهدار
است».
حمید انصاری قائم مقام موسســه حفظ و
نشر آثار خمینی منتقدان به این بازسازی را
«نادان و حسود» خطاب کرده و گفته است:
«امام خمینی(ره) فردی اســت که بیش از
 ۳۰۰هزار شهید جان خود را تقدیم ایشان
کردند و جای دارد که نام و یاد ایشــان در
باالترین ســطح باشــد ،هر کــس هم که
نمیتوانــد این مســائل را تحمل کند یا از
حسادت اوست یا از نادانی».
از قضا همین حرفهای مقامات و مسووالن
نیــز بالفاصلــه در صــف مضمونهــای
جوکســازی شــهروندان قرار میگیرد و
خنده و تمسخر آنها امام و مریدانش را که
بزرگترین الهامبخش قدرت طنز ایرانیان
هســتند ،از جماران تا بهشت زهرا تعقیب
میکند.
•

حقــوق مدنی حربــه ای برای به
حاشیه راندن او می شود باید این
نکته را متذکر شد که همین انگیزه
خودش نوعی شــکل گیری فرم
جدیدی از مبارزه است .الگویی که
به دلیل همین مادر بودن و عشق
به فرزندش ناشی می شود و سبب
می شــود کــه او از هیچ صدایی
نهراسد و و تا می تواند صدایش را
بلند تر کند.
حضورکسانیمثلنرگس محمدی
و گوهر عشــقی در بطن مبارزات
مدنی ایران ،هــر چه قدر هم که
بخواهند نقش مادری را کم رنگ
کنند ،حضوری تاریخی است .چرا
که از یک سو این دو به عنوان مادر
در برابر کلیشه های رایج علیه زنان
ایستاده اند و از سوی دیگر نقش
مادر شدن را دگرگونه کرده اند و به
نوعیدر شکل و ساختار فعالیتهای
مدنی تغییر ایجــاد کرده اند .این
حضور موجب تقویت و تشــویق
مادران به شرکت در فعالیت های
اجتماعی می شــود و موضع آن
ها را از مادری ســاکت و تودار ،به
مادری بی باک و با صدایی بلند و
رسا تبدیل می کند .هر چند که
متاســفانه همین مادر بودن برای
نهادهای امنیتی به عنوان حربه ای
برای فشار به این زنان به کار گرفته
می شود ،حربه ای که خوشبختانه
تاکنون تاثیرگذار هم نبوده است و
نتوانسته است نقش فعال زنان را
در عرصه های اجتماعی کمرنگ
کند ،اما در عین حال بر کســی
پوشیده نیســت که این شکل از
مبارزه بیشتر و عمیق تر می تواند
در بطــن جامعه ای چــون ایران
رخنه کند و بر زندگی سایر زنان
و مادران در دراز مدت تاثیر گذارد.
•
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به اهتمام

محمد فرحی
(مونتریال)

رئیس یا رییس؟

چندی است که در مجالت و روزنامه ها واژه
ی عربی «رئیس» را بدون همزه «رییس» می
نویسند:
درست است یا نادرست؟
محققاً نادرست است.
زیــرا این واژه عربی اســت و در زبان عربی
قواعد مفصلی راجع به نوشتن همزه موجود
است؛ که از بحث ما خارج است.
اما شــاید این طرز نوشتن واژه ی «رئیس»
از آنجا پیش آمده باشــد که چــون ما در
زبان فارســی همزه نداریم و لغات فارسی از
قبیل «شوییم» و «گوییم» را نباید بصورت
«شوئیم» و «گوئیم» نوشت ،این تصور پیش
آمده باشد که واژه ی رئیس هم فارسی است
و باید بدون همزه نوشته شود.
از این گذشــته اگر فرضاً واژه ی «رئیس»
را بدون همزه نوشــتید ،واژه های دیگری از
قبیل «مرئوس»« ،رؤسا»« ،رئوس»« ،رأس»،
«ارائه» و ...را چگونه خواهید نوشت و خواند؟
مسلما واژه «رئیس» باید با همزه نوشته
شود.

طنـز

مظفرالدین شاه و سرایدار !

وقتی مظفرالدین شاه از سفر قم به تهران باز
می گشت .در بین راه کجاوه اش شکست.
ناچار شد که آن شب را تا صبح در راه بماند؛
لذا خود را به کا روانسرایی که در آن نزدیکی
بود رسانید و شخصا خودش درب کاروانسرا
را کوبید.
سرایدار گفت :کیه؟
مظفرالدین شاه گفت:

ماه السلطان ابن السطان مظفرالدین شاه
بن صاحب قران ،ناصرالدین شاه ،شاهنشاه
شهید ،سعید فقید قاجار ،از نوادۀ فتحعلی
شاه قاجار علیه الرحمه هستیم.

سرایدار از همان پشت درب گفت:
آقایان ما فقط یــک اتاق کوچک داریم که
جای این همه آدم نمی شود!
------------

بود کیش من مهر
دلدارها

عالمه سید محمد حسین طباطبایی

همی گویم و گفتهام بارها
بود کیش من مهر دلدارها
پرســتش به مستیست در کیش
مهر
برون اند زین جرگه هشیارها
به شادی و آسایش و خواب و خور
ندارند کاریدلافگارها
بجز اشک چشم و بجز داغ دل
نباشد بهدست گرفتارها
کشیدند در کوی دلدادگان
میان دل و کام دیوارها
چه فرهادها مرده در کوهها
چه حالجها رفته بر دارها
چه دارد جهان جز دل و مهر یار
مگر تودههایی ز پندارها
ولی رادمردان و وارستگان
نبازند هرگز به مردارها
مهین مهرورزان که آزادهاند
بریدند از دام جان تارها
به خون خود آغشته و رفتهاند
چه گلهای رنگین به جوبارها
بهاران که شاباش ریزد سپهر
به دامان گلشن ز رگبارها
کشد رخت سبزه به هامون و دشت

بگو-بخند با حافظ

گفتم کی ام د
هان و لبت کامران کنند
گفتا به چشم هر
چه تو گویی چنان کنند
گفتم که :کی نظر به من خسته جان کنند؟
«گفت :آن زمان که مشتری و مه قران کنند»
گفتم که :روزگـــار شود کی به کام ما؟
گفت :آرزوست آن که همه یاد آن کنند
گفتم :چه وقت قیمت اجناس کم شود؟
گفت :آن زمان که قیمت «آدم» گران کنند
گفتم :چه میکنند بزرگان به سال نو؟
گفت :آنچه کردهاند به ماضی ،همان کنند
گفتم :نمیدهند به حرف من و تو گوش
گفتا :صالح هرچه که باشد همان کنند
گفتم :حقوق من نبود نصــف خرج من
گفت :این حکایتیست که هرجا بیان کنند
گفتم :گرسنهام ،چه کنم با غم شکم؟
گفتا :خدا کند که تو را میهمان کنند
گفتم :دعا بکن که شود کار ما درست
«گفت :این دعا مالئک هفت آسمان کنند»
گفتم :سوار بنز شدم ،دندهام شکست
گفت :این شکایتی است که پیر و جوان کنند
گفتم :نه مرغ قسمت ما شد ،نه تخممرغ
گفتا :به سال نو همه را رایگان کنند
گفتم :کسی نخورد در این سال خربزه
گفتا :به جای خربزه ،گو فکر نان کنند
گفتم :کرایه خانه مرا کرده خــم کمر
گفتا که :موجران همه ،قامت کمان کنند
گفتم :هوای شغل وزارت به سر مراست
گفتـا :مقرر است ،تو را بایگان کنند!
گفتم که :مستجاب شود کی دعای ما؟
گفتــا :مگر به دورۀ آخر زمان کنند
گفتم :چه میشود بزنم حرف حق اگر؟
گفتا :مگو که مردم حقگو زیان کنند
گفتم :به شاعری نرسد کس به پای من
گفتا :چه خوش بود همه را امتحان کنند
گفتم :شعار ماست که سازیم شعر شاد
گفتا :خوش آن کسان که دلی شادمان کنند

زند بارگه گل به گلزارها
نگارشدهد گلبن جویبار
آیینه آب رخسارها
در ٔ
رود شاخ گل دربر نیلُفر
برقصد به صد ناز گلنارها
َد َرد پردٔه غنچه را باد بام
هزار آورد نغز گفتارها
به آوای نای و به آهنگ چنگ
خروشد ز سرو و سمن تارها
به یاد خم ابــــــروی گلرخان
بکش جام در بزم میخوارها
گره را ز راز جهـــــان باز کن
که آسان کند باده دشوارها
جز افسون و افسانه نبود جهان
که بسته است چشم خشایارها
به اندوه آینده خود را مبــاز
که آینده خوابیست چون پارها
فریب جهان را مخور زینهار
که در پای این گل بود خارها
پیاپی بکش جام و سرگرم باش
بهـــل گر بگیرند بیکارها
برگرفته از کتاب های پیشدانشگاهی
نبازند :توجهی نمی کنند
بگیرند :خرده بگیرند

شیـدا
قره چه داغی

موسیقی..

ادامه دار
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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:

فستیــوالهایتابستانی

ail.com

Sheida.g@hotm

فستــیوال Orford
در فرانسه.
(از  26ژوئن تــا  15اوت) عالوه بر
در ( Veronaایتالیــا)  Arenaکنسرت های موسیقی کالسیک و
(آوردگاه /میــدان) کــه در قــرن جاز ،نمایشگاه نقاشی هم دائر است.
اول ســاخته شده اســت و یکی از •
بزرگترین  Arenaهای ایتالیا است ،دیگــر  Master Classesتوســط
برای اجرای اوپــرا فضای عظیم و اســتادان و نوازنــده گان معتبر از
پر شــکوه دارد .فصل فستیوال آن اروپاو کانادا در آن تدریس می کنند
معموال در ژوئن تا سپتامبر است.
که فرصت بسیار خوبی است برای
متاسفانه این مقاله گنجایش معرفی هنرجویان که از تجربیات و توانائی
صدها فســتیوال کوچک و بزرگ های ایشان بهره گیرند.
جهان را ندارد.
تلفن اطالعات:

پس از پایان فصــل هنری -یعنی
ســپتامبر تا اواخر ژوئن -هر سال
در اروپــا ،آمریکا و کانــادا معموال
خــارج از شــهرهای بــزرگ ،در
مناطق زیبای طبیعی و خوش آب
و هوا فســتیوال های تابستانی دائر
میشوند.
صدها کنســرت موســیقی جاز،
موســیقی کالســیک ،اوپرا ،رقص
و تئاتر در هوای آزاد ،ســالن های
کنسرت کلیســاها و موزه ها اجرا •
می شود.هنرمندانبنام،ارکسترهای اما در کبک از فستیوال بین المللی
جاز مونترال ( 26ژوئن تا  5ژوئیه)
معتبردر آنها شرکت می کنند.
این چنین افزون بر دیدن شهرها ،که شهرت جهانی دارد ،باید نام برد.
موزه هــا و آثــار تاریخــی ،برای دیگر  38اُمین فســتیوال النودیر
توریست ها فرصت خوبی است که  Lanaudiereدر  Jolietteنزدیــک
در تعطیالت خود از این هنرها لذت مونترال ،ارکستر سنفونیک مونترال،
ببرند؛ این همچنین برای کشورها ارکستر مجلسی Les Violons du
 Royو ارکستر مجلسی Imusici
درآمد ساالنه بسیار مهمی است.
چند فستیوال موسیقی کالسیک  de Montrealو هنرمندان مشهور
شــهرت جهانی دارند .ماه ها قبل کانادا و خارجی در آن شرکت می
بلیط های آنها پیش فروش میروند :کنند 4( .ژوئیه تا  2اوت)
تلفن اطالعات:
ماننــد فســتیوال Bregenz,
450-759-7636
 Salzbourgدر اتریش و
Orange, AIX-EN-Provence

10

1-800-567-6155 X 232
bielletterie@arts-orford.org
Le festival International du
domaine forget

با کنسرت های ارکستر سنفونیک،
ارکستر مجلســی ،پیانو ،آواز از 20
ژوئن تا  23اوت فعالیت زیادی دارد.
•

همچنیــن  Master Classesبرای
سازهای مختلف ،آواز به رقص بطور
رایگان دائر است.
تلفن اطالعات:
418-452-3535

شیدا قره چه داغی
 10ژوئن 2015

festival@lanaudiere.orz

•

نکته که در مورد
زميننمیدانستيد

زيبايی ســياره ما بینهايت است .در
جای جــای آن میتــوان طبيعتی
حيرتانگيز و مناظری رويايی را پيدا
کرد .اما از خارج از جو نيز ســياره ما
فوقالعاده زيبا است.
ده نکتهای از زمين را خواهيد خواند
که احتماال تا حاال نمیدانستيد:
•
 .۱جرم زمين حدود شــش تريليون
تن است .يعنی عدد شش و  ۲۱صفر
جلوی آن.
•
 .۲ســرعت چرخش زميــن به دور
خورشيد به شکل باورنکردنی باال است:
 ۱۰۷.۲۰۰کيلومتردر ساعت.
•
 .۳اين مورد را احتماال همه میدانيم.
 ۷۰.۸درصد ســطح زمين را آب فرا
گرفته و  ۲۹.۲ديگر را خشکی است.
•
 .۴اگــر تمام خشــکیهای زمين را
به طور مســاوی بين تمام انســانها

تقسيم کنيم ،به هر نفر مساحتی
معادل  ۲.۷دهم يک زمين فوتبال
میرسد.
•
 .۵زمين ( )Earthتنها ســيارهای در
منظومه شمسی اســت که نامش از
الهههای يونانی و رومی گرفته نشده
است.
•
 .۶روز زميــن اولين بار در  ۲۲آوريل
 ۱۹۷۰گرامی داشــته شد .اين روز بر
حسب تصادف مصادف بود با صدمين
ســالگرد تولد لنين؛ همين امر سبب
شد تا برخی از آمريکايیها اين روز را
يک «نقشه کمونيستی» بدانند.
•
 .۷هر صد ســال ،طول روز در سياره
زميــن  ۱۷ميلیثانيــه افزايش پيدا
میکند.
•
 .۸بيــش از  ۱۰۰۰ماهواره و  ۲۱هزار
زباله فضايی بزرگتر از  ۱۰سانتیمتر
که توسط بشر توليد شده است به دور

ميــن

میچرخد.

ز
•
 .۹سياره زمين کامال کروی نيست .در
حقيقت يک اختالف  ۴۳کيلومتری
ميان قطر زمين در مدار اســتوايی و
قطر آن ميان دو قطب وجود دارد که
باعث شده کامال کروی نباشد.
•
« .۱۰جاذبــه غير يکســان» در کره
زمين وجــود دارد .بدين معنا که اگر
وزن شــخصی در خط استوا ۶۸.۳۸
کيلوگرم باشد ،وزن او در قطب شمال
 ۶۸.۴۹۲کيلوگرم خواهد بود.
(به نقل از اکسپرس)
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درسهایی از مبارزات طبقه کارگر ایران

افزایش اعتراضات کارگری به
یکی از دغدغهها و نگرانیهای
مهم رژیم پاســدار سرمایه
تبدیل شده است.
وزیر اطالعات که در راس دستگاه
امنیتی رژیم قرار دارد در همایش
سراســری فرمانــداران در وزارت
کشور در این رابطه گفت:
"طبق اطالعــات ناجــا (نیروی
انتظامی جمهوری اسالمی) در دو
ماه اول سال ،تجمعات صنفی ۵۵
درصد افزایش داشــته است ،بنابر
این امکان تبدیل این تجمعات به
اعتراضات سیاســی و چالشهای
امنیتی وجود دارد"
(خبرگزاری ایسنا  ۹خرداد).
پیــش از این یوســفی مدیرکل
سیاســی و انتخابات اســتانداری
تهران نیز از برگزاری  ۹۱۰تجمع
صنفی طی سال گذشته در استان
تهران خبــر داده بود .خبرگزاری
ایلنــا نیز در گزارشــی از افزایش
اعتراضات کارگــری در نیمه دوم
سال  ۹۳خبر داده است.
به گزارش خبرگــزاری مهر ،طی
سال گذشــته  ۱۱۳هزار شکایت
از ســوی کارگران تنهــا به دلیل
عدم پرداخت به موقع دستمزد به
ثبت رسیده است .براساس آمارها
شــکایت کارگران از کارفرمایان
به دالیلی همچون عدم پرداخت
دستمزد ،حق بیمه ،اخراج و غیره
طی سال  ۹۳به طور متوسط بیش
از  ۱۵درصد نسبت به سال ماقبل
آن افزایش داشته است.
اگرچه بخش مهمی از اعتراضات
کارگری در ماههای اخیر به دلیل
عدم پرداخت دستمزد و یا اخراج
از کار صورت گرفته ،اما گستردگی
آنها ،در کنار طوالنی شدن برخی
از اعتصابات و نمایش پرشکوهی از
اتحاد طبقاتــی در برخی از آنها،
از برجســتگی ویژهای برخوردار
بوده که بیش از هر چیز حاکی از
اوجگیری نارضایتی ،مبارزهجویی
و نیز رشد نسبی آگاهی طبقاتی
طبقه کارگر ایران است.
ایــن مســاله را بهویــژه میتوان
در برخی از اعتصابــات کارگری
دو ماهــهی اخیر مشــاهده کرد.
همچنین بررســی این اعتصابات
میتواند موانع پیشــاروی طبقه
کارگــر را ملموستر و روشــنتر
سازد.
جــدا از اعتصابــات و تجمعــات
روزانهی کارگــران در برابر ادارات
دولتــی ،در دو ماه اخیر شــاهد
حداقل چهار اعتصاب طوالنی مدت
از سوی کارگران بودیم ،اعتصاب
 ۲۲روزه کارگران قطار شــهری
اهواز ،اعتصاب یک ماهه کارگران
کاشی سامان بروجرد ،اعتصاب یک
ماهه کارگران لولهسازی خوزستان
و اعتصــاب کارگران نــورد و لوله
صفا در ســاوه که  ۳۵روز به طول
انجامید از جمله اعتصابات مهم و
برجسته این دو ماه بودند.

اعتصــاب  ۲۲روزه  ۶۰۰کارگــر
قطار شهری اهواز بهرغم مقاومت
و مبارزهجویــی کارگــران بدون
نتیجــه پایــان یافت .شــرکت
"کیســون"پیمانکار پروژه قطار
شهری اهواز با استفاده از کارگران
بیکار که براساس قوانین جمهوری
اسالمی به راحتی به عنوان کارگر
پیمانی به اســتخدام درآمده و به
همان راحتی اخراج میشــوند و
جایگزین کردن آنها با کارگران
اعتصابی ،استفاده از نیروی انتظامی
برای ممانعت و برهم زدن تجمعات
اعتراضی کارگــران و بهرهگیری
از ســاح اخراج که باز جمهوری
اســامی در اختیار سرمایهداران
قرار داده اســت ،توانست اعتصاب
کارگران رادرهم بشکند.در جریان
این اعتصاب پــس از تهدیدهای
اولیــه کارفرما مبنی بــر اخراج
 ۱۷۰کارگــر اعتصابی ،در نهایت
 ۶۰کارگــر اعتصابی از کار اخراج
شدند .شکست اعتصاب در اثر به
کارگیری کارگران بیکار نکته مهم
این اعتصاب بود که جدا از نقش
قوانین کار در بهکارگیری کارگران
به صورت موقت و پیمانی ،نتیجهی
نداشــتن تشــکالت اتحادیهای
کارگران در مقیاس وســیع است
که بتواند در این موارد وارد عمل
شــده و از حقوق کارگران شاغل
دفاع کنــد .در کشــورهایی که
کارگراندارای چنین اتحادیههایی
هستند ،کارفرما نمیتواند اینگونه
از کارگران بیکار بهعنوان اعتصاب
شکن سوءاستفاده کند.
کارگران کارخانه کاشــی سامان
بروجرد نیز پس از یک ماه اعتصاب و
خواباندن چرخهی تولید ،بادریافت
بخشی از حقوق عقبافتادهی خود
و وعده پرداخت سایر معوقات در
آینده به ســر کار خود بازگشتند.
عــدم پرداخت  ۷ماه دســتمزد،
تمدید نکردن دفترچههای بیمه و
عدم پرداخت سهم چهار درصدی
ســنوات بازنشســتگان از جمله
دالیل اعتراض و اعتصاب کارگران
کارخانه سامان کاشی بود.
اعتصــاب کارگران لولهســازی
خوزســتان نیز پــس از یک ماه
با تحقق نســبی خواســتهای
کارگران پایان یافت .کارگران که
خواستار پرداخت ده ماه دستمزد
عقبافتاده و امنیت شغلی بودند،
توانســتند حداقل در این مقطع
بخشی از خواستهای خود را به
کارفرما تحمیل کنند .کارفرما که
در روز  ۲۲اردیبهشت از نیروهای
اوباش بــا لباس شــخصی برای
ســرکوب کارگران استفاده کرده
بود ،در نتیجهی اعتراض کارگران،
متعهد شــد تا از ورود افراد لباس
شخصی به کارخانه جلوگیری کند.
یکی از نکات جالب توجه در این
اعتصاب حمایت کارگران اعتصابی
از رفقای کارگرشان بود که توسط
کارفرما اخراج شده بودند .در حالی

که کارگران با پذیرش بخشــی از
خواستهایشان از سوی کارفرما
آماده بازگشــت بــه کار بودند ،با
خبر اخراج  ۶کارگر کارخانه روبرو
شدند .انتشــار این خبر کافی بود
تا کارگران به اعتصاب خود ادامه
دهند تا کارفرما مجبور به پذیرش
بازگشت کارگران اخراجی به کار
شــود .یکی از روشهای شناخته
شــدهی کارفرمای لولهســازی
خوزســتان اخراج و شــکایت از
کارگراندردستگاه قضایی بهدلیل
"اغتشــاش"در محیط کار است.
علت اخراج این شــش کارگر نیز
ایجاد "اغشتاش"اعالم شده بود .در
روزهای  ۱۴و  ۲۲اردیبهشت نیز
به ترتیب  ۵و  ۳کارگر کارخانه با
شکایت کارفرما به مجتمع قضایی
قدس اهواز احضار شده بودند.
بیــش از  ۱۰۰۰کارگر لوله و نورد
صفا نیز پس از  ۳۵روز و با تحقق
بخشــی از خواستهایشــان به
اعتصاب خود پایان دادند .آنها در
پی پرداخت بخشی از دستمزدهای
عقبافتــاده و نیــز پرداخت حق
بیمههای عقب افتاده (براســاس
اعالم رئیس اداره تامین اجتماعی
ساوه) به ســر کار بازگشتند .در
طول این اعتصاب نیــز کارگران
بارها با تهدید کارفرما برای تعطیلی
کارخانــه و اخراج تعدادی از آنها
روبرو شدند .اما آنها به رغم تمامی
این تهدیدات به اعتصاب خود ادامه
داده ،اتحاد طبقاتی خود را حفظ
کرده و در پی عقبنشینی نسبی
کارفرما با تصمیمگیری جمعی به
پایان اعتصاب رای دادند.
کارگران کارخانه تمامی تصمیمات
اصلی مربوط به اختالف با شرکت
را در مجمع عمومی که در سالن
"کوتینگ"کارخانه برگزار میشد
و بــا رای آزاد و علنــی اتخاذ و به
نمایندگان خــود ابالغ میکردند.
همین جمع بــود که در نهایت و
بعد از  ۳۵روز بــه پایان اعتصاب
رای داد.
نکته مشــترک اعتصاب کارگران
کارخانههــای لولهســازی اهواز و
نورد و لوله صفا در ســاوه حمایت
کارگران از رفقای کارگرشــان بود
که به دلیل شرکت در اعتصاب و
یا نمایندگــی کارگران در معرض
اخراج قرار گرفته بودند.
یکــی از تاکتیکهــای دولت و
ســرمایهداران که بهویژه در طی
دو ســال اخیر بارها مورد استفاده
قرار گرفته ،اخراج و تهدید قضایی
کارگــران بــه دلیل شــرکت در
اعتصاب و یــا نمایندگی آنان در
جریان اعتصاب است .اما کارگران
ایــن دو کارخانــه بــا حمایت از
کارگران اخراجی و تداوم اعتصاب
این حربه را از کارفرما گرفتند.
رژیــم سیاســی حاکم بــر ایران
بهخوبی میداند که داشتن تشکل
چه اهمیتی برای کارگران داشته
و تا چه حــد میتواند به پیروزی

اعتصابات و فراتــر از آن به اتحاد
طبقاتــی کارگران در ســطحی
فراکارخانــهای یاری رســاند .از
همین روست که با اخراج و تهدید
قضایــی کارگرانی کــه از آگاهی
طبقاتی بیشــتری برخوردار بوده
و در شکلگیری اعتصاب و تداوم
آن میتواننــد نقــش موثری ایفا
کنند ،سعی میکند با شکلگیری
نطفههای هرگونه رهبری و تشکلی
در میان آنها مقابله کند .از سوی
دیگر اخــراج کارگــران میتواند
موجب تاخیر در مبارزات کارگران
و ایجــاد یاس و ترس شــود .اما
کارگران این کارخانهها با خواست
بازگشت به کار رفقای اخراجیشان
نشــان دادند که به ضرورت اتحاد
طبقاتــی حداقــل در محدودهی
کارخانهی خود دســت یافتهاند
و این خود نشــانهای از مرحلهی
مشــخصی از آگاهی طبقاتی در
میان کارگران است.
یکــی از نکات مهم این اعتصابات
نیز طوالنی شــدن اعتصاب بود
که در ســالهای گذشــته کمتر
دیده میشــد و در سال گذشته
برجستهترین آن اعتصاب کارگران
معــدن ســنگ آهن بافــق بود.
کارگران در حالــی به اعتصاباتی
که یک ماه به طول انجامید دست
زدند که فاقد هــر گونه صندوق
اعتصاب و یا سندیکا و اتحادیهای
بوده و هســتند کــه از نظر مالی
کارگران را مورد حمایت قرار دهد.
این امر نیز نشانی از میزان مبارزه
جویی و آمادگی کارگران را با خود
به همراه دارد کــه در جای خود
بسیار با اهمیت است.
مساله مهم دیگری که باید بر آن
انگشت گذاشت ،قدرت مبارزاتی و
سازمانیابی کارگرانی است که در
کارخانهها و محیطهای کارگری
بزرگتر و با اهمیتتری مشغول
به کار هســتند .مبارزات کارگران
معدن سنگ آهن بافق و یا نورد و
لوله صفا که پیشینهای طوالنی از
مبارزه را با خود به همراه دارند ،از
جمله نمونههای این مدعا هستند.
همچنین کارگــران در اعتراضات
خــود بیش از پیش بــه همدلی
سرمایهداران و دولت پی بردهاند.
دولــت بــا تصویــب قوانیــن و
بازگذاشتن دست ســرمایهداران
بــرای اخــراج و تضییــع حقوق
کارگــران ،بــا حضــور نیروهای
سرکوبگر در محیط کارخانه برای
درهم شکستن اعتراضات کارگری
و ایجاد رعب و وحشــت در میان
آنها ،با استفاده از دستگاه قضایی
و به محاکمه کشــاندن کارگران،
چهرهی واقعی خود را عریانتر در
معرض دید کارگران قرار میدهد.
حتــا تشــکلهای بــه اصطالح
کارگری وابسته به حکومت نیز در
جریان اعتراضــات کارگری بیش
از گذشــته ماهیت ضد کارگری
خود را آشکار میکنند که در این
رابطه میتوان بــه نقش و تالش
"خانه کارگر"ساوه برای به شکست
کشاندن اعتصاب کارگران لوله و
نورد صفا اشــاره کرد .دستگیری
دو فعال کارگری با نامهای شاپور
احسانی راد و جعفر عظیمزاده به
دلیل "تحریک کارگران کارخانه
نورد و لوله صفا"نیز نمیتواند جدا
از تالش مشــترک خانه کارگر و
دســتگاه قضایی و سرکوب رژیم
باشد.
جالب آنکه سخنگو و معاون اول
قوه قضاییه ،محسنی اژهای نیز در
پاسخ به سوالی در مورد بازداشت
ایــن دو فعال کارگــری به دلیل
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دموکراسی شورایی
Demo.shorai@gmail.com

ایفای نقش در اعتصاب
کارگران لولــه و نورد
صفا ،مدعی میشــود
که "بازداشت دو نفر در
گوشهای از کشوردلیلی
بر افزایش بازداشتها
نیست" .او که به عمد
خــود را بــه حماقت
میزنــد در همیــن
همبستــگیکانون
رابطــه به بازداشــت
نویسندگان ایران با
چندین قاضی نیز اشاره
میکند .اما او نمیگوید سردبیر روزنامه جمهوریت
کــه این قاضیــان به
دلیــل رشــوهخواری جان دوندار سردبیر روزنامه جمهوریت پس
و دز دی دســتگیر از افشــای کمک هــای مخفیانه نظامی و
شــدهاند در حالی که تسلیحاتی دولت ترکیه به گروه تروریستی
فعالیــن کارگــری به داعــش ،مورد تهدید و تعقیب قضایی قرار
دلیل حمایت از حقوق گرفته است.
کارگــران .این همان اقدام افشاگرانه ی جان دوندار ،کاری است
مســاله اصلیســت که هر روزنامه نگار مســئول و شرافتمند
کــه محســنی اژهای که به حق مردم برای دانستن عقیده دارد،
ســخنگوی دســتگاه
انجام میدهد .گذشته از تهدید رجب طیب
قضــای جمهــوری
اســامی بــه عمد در اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه ،دادســتان
عمومی آن کشــور نیــز او را به تبلیغات
سایه قرار میدهد.
دســتگیری دو تن از تروریستی متهم و به حبس ابد تهدید کرده
اعضای هیــات مدیره است!
ســندیکای شــرکت درســت آن اســت که به جای وارد کردن
واحد اتوبوسرانی تهران اتهام های واهی چون «تبلیغ تروریستی»
و حومــه و تعدادی از و «جاسوســی» به روزنامه نگاران ،کمک
فعــاالن کارگــری در کننــدگان واقعی تروریســت ها تعقیب و
آســتانهی اول ماه مه محاکمهشوند.
یــک نمونــهی دیگر کانون نویســندگان ایران تهدید و اعمال
از دخالــت دســتگاه فشار بر سردبیر روزنامه جمهوریت را پایمال
سرکوب در جلوگیری کردن آشکار حق آزادی بیان روزنامه نگاران
از حرکتهای اعتراضی
می داند و در این واقعه ،همبستگی خود را
و آگاهیبخش کارگری
با جان دوندار اعالم می کند.
است.
کانون نویسندگان ایران
اما همانطور که در باال
آمد ،اعتصابات کارگری
به خودی خود بیانگر
وجود سطح معینی از سازماندهی ،دیروز نخواهد بــود .طبقه کارگر
آگاهی طبقاتی و آمادگی مبارزاتی قدمهای بیشتری به جلو خواهد
در میان کارگران اســت .اعتصاب گذاشــت ،خود را بهتر ســازمان
درست انگشت بر نقطهای میگذارد خواهد داد و هــر آینه بر آگاهی
که مساله اصلی سرمایهداران است ،طبقاتی خود افزوده و سطح مبارزه
یعنی تولیــد و به رهوری از نیروی خود را ارتقاء خواهد بخشید.
کار که ارزش اضافــی را در قالب طبقه کارگر ایراندر حالی وارد یک
"سود"برای ســرمایهدار به همراه مبارزه مشخص اقتصادی میشود
میآورد .اما اعتصــاب درسهای که این مبارزه در شــرایط ویژهی
بسیاری نیز برای کارگران دارد.
ایران به سرعت دستگاه سیاسی
وارد
کارگــران در جریان اعتصاب
و پلیســی را به مقابله میکشاند.
مبارزهای با ســرمایهدار و سپس همین عامل باعث میشــود که
بــا دولــت حامی آن میشــوند .رشد آگاهی کارگران به سرعت از
این مبارزه بــر آگاهی کارگران از سطح یک آگاهی تریدیونیونیستی
ســرمایهداران و دولت میافزاید( .اتحادیهای) گذر کرده و نطفههای
کارگراندر عملدرمییابند که چه اولیهی آگاهیهای سوسیالیستی
عامل و یا عواملی منجر به شکست را در آنها ارتقاء دهد .حال هر قدر
و یا پیروزی اعتصاب شده و همین این مبارزه تشدید شود بر سرعت
یک نوع آگاهی به همراه میآورد .رشــد آگاهی طبقاتی کارگران و
در همین پروسهی مبارزه است که سطح آن افزوده میگردد .پس اگر
کارگران به ضرورت اتحاد طبقاتی ،افزایش اعتراضــات کارگری وزیر
ســازمانیابی و حتا سازمانیابی اطالعات و دســتگاه امنیتی رژیم
فراکارخانــهای میرســند .آنها را نگران ســاخته ،دلیل آن کامال
همچنین در اثر همین تجربیات و آشکار است.
فشارهای امنیتی رژیم درمییابند طبیعیست کهدر چنین شرایطی
که چگونه خود را سازمان دهند.
چنانچه یک حزب کمونیســت
تشدید
حال هر قدر این مبارزات
مقتــدر کــه عمومــا از کارگران
شــود ،هر قدر فراگیرتر شود و هر کمونیست تشکیل شــده باشد،
قدر که تداوم یافته و یا تکرار گردند ،حضور میداشــت ،میتوانست بر
بر میزان این آگاهی افزوده شــده عمومیتر شدن و رشد آگاهیهای
و به طبقه کارگر برای برداشــتن سوسیالیستی در طیف وسیعتری
گامهایی به جلو یاری میرســاند .از کارگران بسیار موثر باشد .اما در
همین که بهرغم تمامی موانع و به شرایط کنونی ودر حالی که چنین
رغم این که بسیاری از اعتصابات با حزبی وجود ندارد ،این وظیفهی
شکست روبرو میشوند ،کارگران بر سازمانهای کمونیست است که با
شدت و میزان اعتصابات افزودهاند حضور و دخالتگری در مبارزهی
خود نشانی روشن از رشد آگاهی کارگران تا حد امکان جای خالی
طبقاتــی و مبارزهجویی در طبقه چنین حزبی را پُر سازند.
-------------------کارگر است.
نشریه کار۶۹۴
شکی نیســت که در این پروسه
طبقه کارگر امــروز ،طبقه کارگر
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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

از
ایرانی
ب
خرید!

بسکتبـا ل

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

مجری
مراسم
عقد ایرانی
514825-3170

فروشبیزنس

azjan’12paid60+120ak

شیـرینی

Rose pastry

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

خدماتساختمانی
احمــــد
کلیهخدماتساختمانی
بازسازی،بهسازی
کیفیتعالی نرخمناسب

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

شـیراز
کیترینگ

aznov15U

تدریس فارسی
تدریس زبان فارسی
در وســت آیلند

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

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

فروش کلیه
بلیت برنامه ها و
کنسرتها

azapr2015khadijeU

اجاره آپارمتان

داروخانه

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

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

Tel.: (514) 288-4864
Fax: (514) 288-4682

آموزش زبــان فرانسه

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

Tel. 514-965-1358

آژانس مسافرتی

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

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC H4B 1L8

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

ارز

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

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

وفیــزیک •
•
توسط
مهندس •
الکترونیک
•
(آرش کشوری)
•
>> کلیه مقاطع:
College,University
High-Shool

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

کوتاه زیباتر است

با سابقه  tutoringدرمدارس
مونترال و تدریس در موسسات
پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
کنکور تهران
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
*درصورتعدمرضایتجلسهاول
نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
رایگانمیباشد.
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
ثبت نام :با ظرفیت محدود

514-827-6329
کار
جویــای

برای ما بنویسید اما...

•
•

امالک و مسکن

فیروزهمتیان827-6364 ....................... ،
امیرســام 702-2309 ....................................
کاظم تهرانی 971-7407.................................
علیرضــازوار 712-2615 ..........................
نادرخاکسار969-2492....................................
مسعودهاشمی 298-4567 .........................
مینواسالمی 967-5743................................
مریم خالقــی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
نینوس گیورگیزنیا 816-4080.....................
مسعودنصر 571-6592...................................

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 .........
انجمنادبیمونترالilsmontreal.org.......
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبک www.zaq.org .......
مکیک373-5777.............................................
بنیاد سخن آزاد 944-8111............................
حقوق بشر info@addhi.net .......................
249-4684 ........................................ IBNG
انجمن زنان مونترال516-3007...................
دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیمــا 485-3652 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه اتومبیل

تبلیغات

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

تدریس خصوصی

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

ترجمه

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

چاپ و تابلوسازی

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

حسن انصاری735-0452 ............................
ریاض حق 362-0382 ...................................
ســرورصدر 777-3604 .............................
مهتاب ثقفی 567-3169 ..............................
حسینخردبین242-6034...........................
مونتریال 442-8056 ........................................
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

حمل و نقل

خشکشویی

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

داروخــانه

جای شما در این صفحه
خالی است!
با ما تماس بگیرید.

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

info@paivand.ca

®لوگوی پیوند®

514-620-3255

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:
toendofmay2010P

ارز

Tel.: 514-806-7870
azmay15free

شریف

مراکز پخش پیوند
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

شما
ره شما در این لیست

نیست؟

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

گان پیوند )

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

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

 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؟...

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

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

تاکـسی

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

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.

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

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

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

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

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

514-996-9692

نیـازمنـدی هـای پیوند
بیمه و مشاور مالی

نیازمنــدیها



tillnov1Pd

azfeb01U

فرنازمعتمدی842-8000................................
کاســپین 814-7700 ................................
مهری 940-1642 ............................. T.A.M
اسکای.الن 388-1588 ...................................
یونایتد 416-225-5509 ............................
یونی گلوب(نسرین) 849-7711..................

514-

4084 Boul. St-Laurent

Tel.: 514-484-8072

آرایشـــــگاه

2233336

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

استخدام

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

همــه روزه در
تپشدیجیتال

لوئیزداداش زاده

bagheraz15may

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

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

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

خدمات
آرایشی

تدریس ریاضیات

Tel.: 514-963-5179

freeazmar

MOVING
COMPANY
به راننده و کارگر با تجربه
برای کار در کمپانی
حمل و نقل
• باحقوق  13تا  18دالر
نیازمندیم:

naghdiazfeb01U

یکبارامتحانکنید
مشتریخواهیدشد.

514-503-7391

MMUNITY

june15only

esfahaniazdec01

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

رانندهوکارگر

Tel.: 514-892-5433

Facebook:Rose pastry

پرستــار

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

ازدواج

hamedazmay15

Tel.: 514-458-5220

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

MOBILE Franchise

514-430-0430

514-690-4588

رزپاسترىبابهترین
شیرینىها
و دسرهاى ارگانیك
براى جشن هاى شما
با٢٠سال سابقه

آموزشختصصی

Tel. 514-887-3535

فروشاستثنائی

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

sep13fulyr

کــار
کنید!

>> راننـده <<

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

samimi

PARTICIPATE in our
CO

استخدام استخدام

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

Tel.: 514-951-4721

باایرانی

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:

PAIVAND: Vol. 21  no.1216  June 15, 2015

34

دندانپزشک

رستــوران

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

فـرش

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

فـال

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

کامپیوتر

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

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

روانشناسی  /روانکاوی

سوپر و فروشگاه

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

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

کتابفروشی

تپش 223-3336 .................................
انجیلیفارسیزبان999-5168......................
مسیحیان فارسیزبان261-6886 ..............

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

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

گرافیک و طراحی

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

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

موسیقی (جشن ها)

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

وام مسکن

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

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

وکیل دعاوی

محضر

ویدیو

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

عینک سازی

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

گرانیت

گلفروشی

لوله کشی
مهاجرت

تپش دیجیتال 223-3336 .........................
بهروزباباخانی 606-5626 ...........................

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

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

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

تپش دیجیتال 223-3336 ...........................
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) Tel.: 514-

 996-9692عکاسی

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

رز

نیازمندیهای
نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

ایرانی
ب
خرید!

استخدام

(نبش دکاری )

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

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

clinique_Soleil@yahoo.com
azjune’15U

استخــدام

سامی سرویس • SAMI Service

آشپز غـذاهای ایرانی

حمــل و نقل وسائل

pteojune2015

• مسکونی • اداری
• کارگو • فرودگاه
• تورونتو • اتاوا • کبک
• ارسال بار زمینی

نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

info@paivand.ca

توسط شادی

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

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

اجنام امور ساختمانی

• بازسازی آشپزخانه • بازسازی حمام
• نصب در و پنجره • کاشیکاری
• نقاشی • کابینت آشپزخانه
• سنگ کاری و بسیاری دیگر
با سال ها سابقه در خدمت شما
هدف ما رضایت شماست (بهنام رفیعی)

Tel.: 514-933-0-933

Tel.:438-994-1194

مترجم رمسی

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

مترجم رمسی

نغمه سروران

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

محمودایزدی

ﺭﺿﺎ ﺩﺍﻭﺩﻯ

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

کنید!

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.
com

مترجم رمسی

شهریاربخشی

٦٤٧-٨٧٩-٧٩١٧
azjun1 rahimiaydin@gmail.com
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تدریس فنون گویندگی







 




#425, Montreal, H3G 1P9




























مهدکودک



























گویندگی
موثر،
های
سخنرانی
برای:

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

مترجم رمسی

همین امروز با ما تماس بگیرید:

فنگویندگی

جویای کار

azmay15Ptoendofjuly

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º
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ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮓ
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
رسمی اسناد و مدارک،
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با
مدارک
¢و
اسناد
کلیه
ترجمه
■
Bureaude Traduction Farhang
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
تضمین تائید ادارات و سازمان های
رسمی،
های
فرم
کلیه
تکمیل
و
ایالتی و فدرال
تأییدامضاء
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ
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Tel.:
514-745-0318
محل:مرکزشهرمونترال
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ
Cell.:
514-246-8486
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نزدیکمترومک-گیل
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻣﻀﺎء ﻭ ﻛﭙﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺻﻞ
Location:
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻣﻬﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ
Downtown Montreal
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺭ ﻛﺒﻚ
near Pl. des Arts
ب
ا
ای
ر
ان
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ی
Call, text or e-mail for an
appointment
کــار

خاطره حتویلداری یکتا

Tel.:514-518-4568

Tel. 514-295-3928

• 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 :

onlyjune15+j1y1’15P

00000000000000000000
اگر گواهینامه کانادایی دارید
و به دنبال شغلى با درآمد
 4000دالر در ماه هستید،
000000000

با مشارکت
خود،
کامیونیتیرا
تقویتکنید

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

514-441-4295

استخدام راننده
azjune1U

برای فـروش

• 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

)
azjunePendoct’15

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

رستوران در مرکزشهر

سرویس حمل و نقل هیربد

jamal az feb15

514-299-2550

مــربیکاریابی
دکتر مالکی

ansariaz1jun

35 X 45

اوکـــازیونعالی

azjune’15U

helia_1984@yahoo.com

35 X 45

توجه توجه

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

Tel.: 514-996-1065

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:

SNOWDON

50 X 70

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

استخدام | آشپز

ایرانی و کالسیک
بهکودکاندلبندشما:
هلیا عارفی دوست

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

قابلتوجهخامنها

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

تدریسپیانو

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

Hirbod Transport

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

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

35







رضانوشادجمال

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک

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

514-624-5609
514-889-3243

 



 

Uazjune2011








% rezadavoudi78@yahoo.fr
رادیو
ژورنالیستی ،گویندگی برای



















































farhangtranslation85@mail.com
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مصاحبه های کاری و یا رادیو


محیط خانه به محیط
خانه دوستان کوچولو
تحویلدهید!
از  4ماهه تا  5ساله
در قلب کت سنت لوک

تلویزیون ،فنون شعر خوانی و
دکلمه و...

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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)210 St-Jacques (Lachine



ساعــاتکار:













همکاریکنید.
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Tel.: 514-366-1509
















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



514-247-1732
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(450) 638-7078

¥
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با ما هماهنگی کنید:









 






 


ساختمان – غذاي آخر!
 -4گن��اه ب��زرگ  -رس��تني
چتري شكل – آش
 -5پش��ت و عق��ب –
چارهانديشي – آسيب
 -6فك��ر – ل��ب از س��خن
فروبس��ته – اب��زار آبي��اري
گياهان
 -7پرتاب س��نگ – منطقه
تفريح��ي ته��ران – پهلوان
قدرتمند يونان
 -8آب صف��ر درجه – عبث
و بيه��وده – پارچه گياهي –
گرفتني از نابكار
 -9دختر بيپدر – زننده – از
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هماهنگی قبلی الزم است.



Tel.:
514-996-9692
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ت ذكر را عرض��ه ميكنيم،
ني خواس��ته خودت را در
خواس��ته ثروت را در اسم
ا كن ،وقتي اس��م غني خدا
وت محدود نميمانيد بلكه
ازه شتاب ميگيريد .شايد
اده ،فامي��ل ،بين همكاران
مؤسس��ه ات بخواهي عزيز
ذاكر اس��م عزيز شديد به
يكنيد بلكه غرق در عزت
ه و همه چيز برايت كوچك
ن در عظم��ت و عزت غرق
تفاوت ذكر با قانون جذب
جذب ميگويد بر بخش��ي
ركز كن بر بخش��ي كه دم

از صفحه 27


¥


¸
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در ع��زت الهي غرق ش��ده اس��ت .وقتي
احس��اس ناامني به وجود آم��د بگويد يا
امان من ال امان له بايد احس��اس امنيت
كند ،يعني احس��اس شود كه هيچ كس
ديگر نميتواند به انس��ان آسيبي برساند.
بياندازه و بيكران يعني هيچ جايي نبايد
خالي از او باشد ،اگر عزتش بيكران است
پس هيچ جا نبايد خالي از عزت خدا باشد،
اگر ايم��انداري كه عظمت خدا بياندازه
است پس هيچ جايي نيست كه از عظمت
الهي خالي باش��د .پس خدا همه جا را پر
كرده ،مشكل ضعف ديد من است كه خدا
را نميبينم و احس��اس نميكنم ،اگر من
بتوانم با ذكر امان خدا را احساس كنم در
دل خطرات هم احساس ناامني نميكنم.
اينگونه انسان در اوج آرامش است و اين
اوج آرامش همان نفس مطمئنه است.

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
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Tel.: 514-550-7903
azoct15mromranifree




36

 سال  21شماره  25  1216خرداد 1394

کبکوکانادا:بازارامالک...

www.paivand.ca
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Immigration

Remaining Citizenship Act reforms
coming into force

لغو شدن ساخت
یک پروژه
کاندومینیومدر
ی Bell center
نزدیک 
علیرغم ســاخت و ســاز بی
پیشینه و زیاد (که تا به حالدر
مونترال دیده نشده) تعدادی
از ســازندگان کاندومینیــوم
در اطــراف  bell centerبرای
فــروش واحدهای خــود به
مشکل برخورده اند.
ی از ایــن پــروژه های
یکــ 
کاندومینیــوم به دلیــل کمبود
خریدار ،ساخت پروژه را  2ماه پس
از آغاز به کار دفتر فروش لغو نمود.
پــروژه Ogilvy Warehouse
قصد داشــت که انبــار قدیمی
مغازه های  Ogilvyرا در نزدیکی
متــرو  Lucien L'allierبــه 54
کاندومینیوم مجلل تبدیل نماید.
دفتر فروش این پروژه اواخر اکتبر
 2014کار خــود را شــروع نمود
اما تعداد افــرادی که از این پروژه
بازدید نمودند انگشت شمار بود.
این پروژه در  2ماه اول آغاز به کار
خود موفق بــه فروش حتی یک
کاندومینیوم هم نگردید و هنگامی
که دفتر فــروش برای تعطیالت
کریسمس بسته شد ،سازندگان از

PAIVAND: Vol. 21  no.1216  June 15, 2015

ساخت پروژه صرف نظر نمودند.
صاحب نظران و کارشناسان زیادی
در مورد افزایش ب 
ی رویه ســاخت
و ســاز در مرکز شــهر مونترال،
ی که تعداد آپارتمانهای نوساز
جای 
فروخته نشده در چند فصل اخیر
ی رویه افزایش داشته،
به صورت ب 
هشدار داده اند.
حد اقل  5آسمان خراش  38تا 50
طبقه در اطراف  Bell Centerدر
حال ساختو تعداد دیگری نیز در
ی باشند.
حال پیش فروش م 
این آسمانخراش ها تعداد 2000
کاندومینیــوم و صدها هزار فوت
مربع فضای اداری و تجاری جدید
ی نمایند.
به این محدوده اضافه م 
ی مغــازه های Ogilvy
انبار قدیم 

که قصد ســاخت پــروژه  HIPرا
در خیابان  Argyleروبروی مترو
 Lucien L'allierبیــن خــط راه
آهن و خیابان  Overdaleرا داشت
توســط  2پروژه کاندومینیوم در
حال ساخت احاطه شده بود.
ی از آنها پــروژه  YULبا 900
یک 
واحــد کاندومینیــوم و دیگری
آسمان خراش  40طبقه مسکونی
اجاره ای همراه با هتل Holiday
ی باشد.
 Innم 
ســازندگان پــروژه  HIPهنــوز
از ســاخت ناامید نشــده اند و از
شهرداری تقاضای تغییر کاربری
جواز ساخت خود را به واحد های
اداری نموده اند.
به نظر ســازندگان ایــن پروژه ،با
افزایش جمعیــت در این منطقه
نیاز به واحد های اداری نیز بیشتر
خواهد شد.
شاد و سربلند باشید
بر گرفته شده از روزنامه گازت
مونترال و Real Estate Mgazine
•

در خارج از جزیر ه مونترال

با 350هزار دالر چه نوع ملکی

ی توان خریداری نمود؟
م 

قیمت متوســط خانه مسکونی
ویالیــی در کانادا در مــاه آوریل
 2015به  448،862دالر رســید
که  9.5درصد نســبت به آوریل
سال گذشته افزایش داشته است.
اگر در این آمار شهرهای ونکوور و
تورنتو را (دو شهر با گران قیمت
تریــن امالک) را لحــاظ نکنیم،
قیمت متوسط خانه های ویالیی
در کانادا به  339،892دالر خواهد
رســید که بــاز هــم  3.4درصد
افزایش نسبت به قیمت متوسط
آوریل سال گذشته خواهد داشت.
برای اغلب خانواده ها ،خانه ایدهآل
خانه ایست که دارای حیاط نسبتا
بزرگ با حداقل دید مســتقیم از
طرف همســایه های اطراف ،اتاق
•
اختصاصی برای هر بچه ،بیش از
1 .Vaudreuil-Dorion:
یک دستگاه ســرویس بهداشتی
کامل ،زیرزمین کامل شده با سالن منطقهای رو به رشد بیرون جزیره
مونترال که در قسمت غرب پًل Ile
ی باشد.
و همچنین گاراژ م 
ی کــه صحبت از بودجه  aux tourteواقع شــده که در آن
ی وقت 
ول 

ی آید پیدا کردن چنین
به میان م 
ی در جزیــره مونترال کمی
ملک 
ی شود.
مشکل م 
ی اوقات در خــارج از جزیره
بعض 
مونترال امالکی برای فروش پیدا
ی شــوند که باال تر از معیارهای
م
ذکر شده م 
ی باشند.
مثــا خانههــای با اســتخر و یا
آشپزخانه به روز شده و ...هر چقدر
که ملک به روز شــده تر باشد به
همان مقــدار در وقــت و انرژی
خریدار قبل از نقل مکان به خانه
ی شود.
جدید صرفه جویی م 
در این قسمت به قیمت خانه های
ویالیی در چهار محله در خارج از
جزیره مونتــرال به صورت اتفاقی
یم 
نگاه 
ی اندازیم:
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زمین هــای بایر به محله های
مسکونی جدید تبدیل گشته و
سرویس ها و مرکز خرید بزرگ
هم همراه با رشد جمعیت در
ی باشد .در
حال ساخته شدن م 
این منطقه قیمت درخواستی
یک خانه ویالیی ساخته شده
در ســال  2000بــا 1600
فوت مربع زیــر بنا3 ،خوابه2 ،
سرویس بهداشتی کامل ،زیرزمین
کامل شده همراه با گاراژ و استخر
ی باشد.
349،900دالر م 
مالیات شــهرداری و مدرسه این
ملک  3،183دالر در سال و مبلغ
بازپرداخت وام مسکن با  10درصد
پیشپرداخــت ( )34،900$با وام
 25ساله و بهره  2.84درصد پنج
ساله بســته ،مقدار  $1،500می
باشد.

• To help improve program
integrity, there are
now stronger penalties for fraud and
misrepresentation
(to a maximum
fine of $100,000
and/or up to five
years in prison).
This is aimed at
deterring unscrupulous applicants
who are prepared
in Canada for at least 1,460 to misrepresent themselves,
days (four years) during the or advise others to do so.
six years before the date of • The newly-designated
their application, and they
Immigration Consultants of
must be physically present
Canada Regulatory Council
in Canada for at least 183
(ICCRC) is the new regudays in each of four calenlatory body for citizenship
dar years within the qualiconsultants. Only members
fying period. This is aimed of the ICCRC, lawyers or
at ensuring that citizenship
notaries (including parale)applicants develop a strong gals and students at law
attachment to Canada.
can be paid to provide
• Applicants between the
citizenship applicants with
ages of 14 and 64 must
representation or advice.
meet basic knowledge and
• New application forms,
language requirements. This aligned with the new rules
is aimed at ensuring that
for eligibility, will be availmore new citizens are better able on the CIC website
prepared for life in Canada. as of June 11, 2015. Any
• Citizenship will be
applications received using
automatically extended to
the old forms received
additional “Lost Canadians” after June 10, 2015 will be
on June 11th, who were
returned to the applicant.
born before 1947, and did
The above information can
not become citizens on Jan- be found on the Citizenship
uary 1, 1947 when the first
and Immigration Website.
Canadian Citizenship Act
Keep safe, stay healthy, and
came into effect. This will
make sure laughter is in
also apply to their children
your everyday life.
born in the first generation
__________
outside Canada.
Maria Cottone
• Adult applicants must
Registered Immigration
declare their intent to
Consultant
reside in Canada once they Registered with Quebec
become citizens and meet
www.mariacottone.com
their personal income tax
mariacottone@hotmail.com
obligations in order to be
eligible for citizenship.

A

final suite
of reforms
to strengthen
and modernize
Canada’s citizenship laws will be
fully in force as of
June 11, 2015. The
changes – part of
a package of measures approved
by Parliament last
year – ensure new
citizens can fully
and quickly participate in
Canada’s economy and
Canadian society.
The first set of provisions
that came into force last
summer to strengthen Canadian citizenship and speed
up application processing
times are already paying
off. New citizenship applications are being finalized
in a year or less, and it is
expected that the backlog
of older files will have been
eliminated by the end of
this fiscal year. Individuals
who submitted a citizenship
application before April 1,
2015 will have a decision
by March 31, 2016.
Among the many benefits of the government’s
citizenship reforms, the new
provisions will deter citizens of convenience – those
who become citizens for the
sake of having a Canadian
passport to return to Canada
to access taxpayer-funded
benefits that come with
citizenship status, without
having any attachment to
Canada, or contributing to
the economy.
Key changes include (in
force June 11, 2015):
• Adult applicants must
now be physically present
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هر یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

کامل شــده  ،استخر و پارکینگ
بیرونی و  1،800فوت مربع زیربنا
با پشت بام جدید  339،900دالر
ی باشد.
م
مالیات شــهرداری و مدرسه این
ملک  3،585دالر در سال و مبلغ
بازپرداخت وام مسکن با  10درصد
•
پیشپرداخــت ( )339،90$با وام
2.Saint
Lambert.
 25ساله و بهره  2.84درصد پنج
یک 
ی از محله های خوش منظره و ساله بســته ،مقدار  $1،457می
مستقل در منطقه  southshoreبا باشد.
•
مرکز شهر منحصر به فرد خود که
3. Vimont
محلی ها بــه آن  Le villageمی
در این قســمت مرکــزی الوال
گویند.
قیمتدرخواستی یک خانه ویالیی بزرگترین بیمارســتان الوال واقع
•
ساخته شده در سال  1997با  1+2شــده ( )cite De la santeو
4.Greenfield Park:
اتاق خواب2 ،ســرویس بهداشتی همچنیناینمنطقهدارایایستگاه
ی باشد که در بخش شهرداری  Longeuilدر
کامل و بازســازی شــده در سال قطار برون شــهری م 
 2012و یــک توالــت ،زیرزمین رفت و آمد ســاکنان آنرا به شهر منطقه  southshoreمونترال محله
ی نماید.
مونترال آسان تر م 
قیمت درخواستی برای یک خانه
ویالیی ساخته شده در سال1987
با مساحت زمین  3404فوت مربع
بــا  1+2اتاق خواب2 ،ســرویس
بهداشــتی کامل و یــک توالت،
زیرزمین کامل با شومینه و گاراژ
ی باشد.
 349،000دالر م 
مالیات شــهرداری و مدرسه این
ملک  4،028دالر در سال و مبلغ
بازپرداخت وام مسکن با  10درصد
پیشپرداخــت ( )34،900$با وام
 25ساله و بهره  2.84درصد پنج
ساله بســته ،مقدار  $1،496می
باشد.

ای با اغلب خانه های ویالیی قرار
دارد که  Greenfield Parkنامیده
ی شود.
م
قیمت درخواستی یک خانه ویالی
با  4اتاق خواب (س ه اتاق خواب و
یکدفتر کار) 2،سرویس بهداشتی
کامل و یک توالت ،زیرزمین کامل،
استخر و گاراژ  350،000دالر می
باشد
مالیات شــهرداری و مدرسه این
ملک  3،683دالر در سال و مبلغ
بازپرداخت وام مسکن با  10درصد
پیشپرداخــت ( )35،000$با وام
 25ساله و بهره  2.84درصد پنج
ساله بســته ،مقدار  $1،500می
باشد.
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آموزشعکاسیبهزبان ...

عکاسی در فستیوال ها...
زندگیدر مونترآل شهر فستیوالها ،همگی سوژه های بی نظیری برای
این امــکان را به مــا میدهد که عکاسیدر چنین مواقعی هستند.
همیشه سوژه های بسیار زیادی اگر دقت کرده باشــید در چنین
برای عکاسی داشــته باشیم .در موقعیتهایــی ،همیشــه چندین
حال حاضر فستیوالهای زیادی در عــکاس حرفه ای بــا دوربینهای
مونترآل در جریان بوده که از هر پیشرفته و با چندین لنز در حال
کدام از این برنامه ها میتوان کلی جــوالن دادن و عکس گرفتن از
عکس جالب تهیه کرد.
صغیر و کبیر هستند .معموال هم
از مسابقات اتومبیلرانی فرمول وان با لنزهــای تلــه زوم و از فواصل
گرفته تا فســتیوال نقاشی های دور عکس میگیرند تا به ســوژه
دیواری و فســتیوال آبجو و جاز و ها نزدیک نشــده و از سوی دیگر،
نمایشات عروسکی و ...
عکسهایشان نیز طبیعی باشند.
در زمــان اجرای فســتیوالهای بســیاری از افراد ،برگــزار کننده
مختلف در این شهر ،موقعیتهای هستند و اگر از آنها ،محصوالت و
بســیار خوبی برای عکسبرداری هنرشان عکس بگیریم ،خیلی هم
بوجود میآیند که در مواقع عادی خوشحال خواهند شد.
امکان پذیر نمیباشد.
از فروشــندگان دوره گــرد مواد
با توجه به جو فستیوال و روحیه غذایی گرفته تا فروشــنده سیار
افرادی که در آن شرکت میکنند ،آبجو و محصوالتی که در معرض
میتوان حتــی در جاهایی خارج دیــد بازدید کنندگان هســتند.
از عرف ،عکاســی کرده و برخی نمایش های هنری هم که بر روی
قوانین عکاسی را آشکارا نقض کرد! سن انجام میشوند نیز به وفور در
چه هنرمندان و چه تماشاچیان ،شهر انجام شده و به راحتی میتوان
از برنامــه و هنرنمایی آنان
تصویربــرداری کرد .خیلی
تلفناستودیوفوتوبوک:
از افــراد عادی هــم زمانی
(514) 984-8944
کــه در محیط فســتیوال
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
پیج استودیو فوتوبوک در فیسبوک :قرار میگیرند ،با پوششهای
خاصی در مــاء عام ظاهر
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
شــده و در اکثــر اوقات با
اینستاگرام:
کسب اجازه از آنها میتوان
STUDIO.PHOTOBOOK
چندین عکس جالب از آنها

www.facebook.com/studiophotobook1
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و ظاهر عجیب و غریبشان تهیه
کرد که نتیجه این عکسها همیشه
عالی است.
یکی دیگر از عکسهای جالبی که
میتوانیمدر زمان اجرای فستیوالها
تهیه کنیــم ،تهیه عکس از یک
بلندی مشرف به جمعیت است.
در چنین مواقعی همیشه باید به
دنبال نقطه ای گشــت که تمام
جمعیت و کل صحنه را با هم در
زیر سیطره خود داشته و کادرمان
جامع و در برگیرنده کل صحنه
نمایش و تماشاگران باشد.
در چنین موقعیتهایی ،اســتفاده
از یــک لنز «واید» نیز ،گســتره
بیشتری را برایمان ترسیم خواهد
کرد .خیلی از عکاسان حرفه ای،
برای آنکه در چنین موقعیتهایی
هیچ صحنه ای را از دست ندهند،
به جای تعویض متوالی لنز و اتالف
وقت ،از چندین دوربین با لنزهای
مختلف استفاده کرده و دو یا سه
دوربین را دائم در گردن داشته و با
خود حمل میکنند .یکی از لنزهای
بسیار عالیدر چنین موقعیتهایی،
لنزهای تله  400یا  500میلیمتر
و یا بیشتر ،با فاصله کانونی ثابت
میباشند .استفاده از این لنزها به ما
ایــن امکان را میدهد که از فاصله
دور از سوژه عکس گرفته و از سوی
دیگر ،با ایجاد «بوکه» ،بقیه بخش
های تصویر محو میگردد.
درست شــبیه همان لنزهایی که
عکاسان مسابقات فوتبال در کنار
زمین بازی استفاده میکنند .این
لنزها ،گشــادگی دیافراگم را نیز
ثابت نگه داشــته و با ایجاد عمق
میدان بســیار محدودی ،تصاویر
بسیار زیبایی را به ثمر می نشانند.
قیمت این لنزها بســیار باال بوده
و اســتفاده از آن رویای خیلی از
عکاسان میباشد .به جای خرید این
لنزهای  8یا  10هزار دالر به باال،
در برخی موقعیتهای خاص میتوان
این لنزها را با قیمتهای مناسبی
کرایه و از مواهب آنها بهره مند شد.
همانا که آرزو بر عکاســان عیب
نیست!
اســتفاده از یک فالش کبرا برای
عکاســی به روش  Fill inو حذف
ســایه های مزاحم در نور شدید
خورشید به ما کمک خواهد کرد
که عکســهای بی عیب و نقصی
تهیه کرده و نور تمام قســمتهای
تصویرمان متعادل و به اندازه باشد.
ماشینها ،مردم ،تزئینات در و دیوار
محیط فســتیوال ،تبلیغات ،پرتو
نورهــای رنگــی ،غذاهایی که در
محیط فستیوال فروخته میشوند،
شعبده بازان و نوازندگان دوره گرد،

«همهچیزدرموردمونترآل»
حیواناتدست آموز خانگی و حتی
نیروهای انتظامات و پلیس ،همگی
ســوژه های بســیار جالبی برای
عکاسیدر این موقعیتها هستند.
خیلی از کســانی کــه در چنین
موقعیتهایی در حال پیک نیک در
محیط فستیوال هستند نیز با روی
گشاده با بقیه برخورد کرده و با یک
لبخند و کسب اجازه میتوان از آنها
نیز عکس تهیه کرد.
روحیه مردم شــهر شــهید پرور
مونترآل به گونه ای اســت که در
چنین مواقعی و بخصوص زمانی که
چشمشان به یک دوربین درست
و حسابی یا یک عکاس حرفه ای
بیفتد ،به درخواست شما پاسخ رد
نداده و به راحتی قبول میکنند که
از آنها عکس تهیه کنید .اتفاقا تمام
ژستها و پوزیشنهایی هم که به آنها
میدهید رعایت کرده و کامال با شما
همکاریمیکنند.

Infos pratiques sur Montréal

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

البتهدر این قضیه نباید خیلی افراط
کرد و باید دانســت که این تقاضا
را از چه کســی باید مطرح کرد.
با همه این احوال ،در صورتی که
قصد دارید از کودکی عکسبرداری
کنید ،حتما قبال رضایت والدین او
را جلب کنید ،مگر اینکه آن کودک
در حال اجرای برنامه بر روی سن
باشــد که در آن صورت نیازی به
اجازه قبلی نخواهــد بود .عنایت
داشــته باشــید که به طور کلی،
عکاسی از نمایش ها در مکانهای
عمومی و فضای باز آزاد بوده و نیاز
به اجازه قبلی نــدارد مگر برخی
موارد خاص مثل مسابقات اتومبیل
رانی «گران پری» و یا عکاسی در

مدیریت امام زمانی...
پــس از خواندن بســیاری از
کتابها درباره امام زمان ،هنوز
دلیل عالقه ایشــان به چاه را
در نیافتهام .دهها هزار میلیارد
تومــان طــی دوران زعامت
آیتالله خامنهای هزینه ساخت
و گسترش جمکران شده است.
میلیونها فرد را در این سالها
به جمکران برده یا خود رفتهاند.
آیتالله مکارم شــیرازی چند
روز پیش گفته اســت که امام
زمان شــخصا در عالم بیداری
به حســن بن مثله جمکرانی
دستور ساخت این مسجد داده
است.
منتقدان کل داستان را جعلی
به شمار میآورند.
آیتاللــه مکارم شــیرازی در
پاســخ آنان میگوید« :برخی
مخالفت میکننــد و ما دلیل
آن را نفهمیدیم ،اگر بر فرض
که دستور امام زمان (عج) هم
نبود االن تبدیــل به مرکزی
با جاذبههای بســیار شده که
آثار فراوان برای تربیت نفوس
دارد ،نماز مخصوص امام زمان
(عج) که در این مکان خوانده
میشود سراسر توحید است».
به تعبیردیگر ،به صدق و کذب
(حقیقت) مدعا کاری نداشته
باشــید ،به پیامدهــای مدعا
بنگرید.
تسنن و تشیع توسط مسلمانان
اختراع شــده اســت .این دو
مذهــب ،دو روایــت از دعوت
پیامبر اسالمند که توسط دو
گروه برســاخته شــده است.

برخی سالنهای نمایش که امتیاز
آن به سازمان و یا شخص خاصی
واگذار شده و حتما باید با خرید و
کسب مجوز قبلی باشد.
عکاسی از مدلها و حوریان بهشتی
در چنین موقعیتهایی آزاد بوده و
اتفاقا بدون آنکه کسب اجازه کنید،
خودشــان برایتــان «فیگور» هم
میگیرند!
با تمام این صحبتها ،عکاســی در
چنینموقعیتهاییمشکالتخاص
خود را داشــته و معموال به علت
ازدحام جمعیت ،باید برای ثبت هر
صحنه آنقدر صبر کرد تا موقعیت
یک عکس بی نظیر فراهم گردد.
•

>> ادامه از صفحه12 :

این برساختهها در طول تاریخ
بسط و گسترش بسیار یافتهاند.
میتوان در مورد صدق و کذب
مدعیات صدق و کذببردار این
دو قرائت داوری کرد .اما هرگاه
دلیل و استدالل طلب میشود،
سریع به ایمانگرایی فاقددلیل
میگریزند.
وقتی میتوان برای امام یازدهم
فاقد فرزند ،فرزندی ساخت که
بیش از هزار ســال عمر کرده،
چرا نتوان مسجدی به دستور
این برســاخته ساخت و آن را
هم به رکن مهمی از تشــیع
تبدیل کرد؟
به سودهای عظیم این برساخته
جدیدبنگرید.

آیتاللــه مکارم شــیرازی در
مجاورت جمکــران یک مرکز
شیعه شناسی تحت مدیریت
خود راه انداخته است .دیگران
هم دست به کار شده و سهم
خود را میبرند و طلب میکنند.
ظهور نزدیک است!

شیعیانی که امام زمان -فرزند
امام یازدهم -را ســاختند ،در
ابتــدا زمانهــای کوتاه چند
هفتهای ،چند ماهه و چند ساله
برای ظهــور عنوان میکردند.
هر چه زمان میگذشت و امام
نمیآمد ،بر شــک و تردیدها
افزوده میشد.
راهحــل خوبی ابــداع گردید.
گفته شد :هر کس برای ظهور
وقت تعیین کند ،دروغگوست.
نظریههــای گوناگونــی برای

غیبت بلند مدت ساخته شد.
محمود احمدینژاد که دوباره
برای قــدرت سیاســی خیز
برداشته ،از ظهور نزدیک امام
زمان سخن میگوید:
«ظهور نزدیک اســت و پیرو
واقعی امام به ایــن امر اذعان
دارد .امام خمینی یک منتظر
واقعی بود که با یقین به این که
صاحب اصلی انقالب امام زمان
است ،به نزدیکی ظهور و ایجاد
زمینه های ظهور اعتقادداشت.
جهان به ســرعت به ســمت
اســتقبال از امامشان حرکت
میکنند و خیزش ملتها به
رهبری امامشان بساط ظلم را
خواهد برچید».
احمدینژادیهــا جنگهای
خونیــن منطقــه را هــم در
راستای ظهور امام زمان تفسیر
میکنند .اما هزینه امام زمان
بــرای ایران و ایرانیان بســیار
زیاد بوده اســت .یک تصمیم
نابخرادنــه میتواند به نابودی
ایران و ایرانیان منتهی شود.
فقیهــان تاکنون امــام زمانی
جهان را مدیریت کردهاند ،اما
اینک نوبت عقالنی عمل کردن
است.
خطر بســیار اســت و این بار
ســنگین را نمیتوان بر دوش
نحیف ایــده امام زمــان قرار
داد .حکومــت را باید به عقال
سپرد تا به شیوههای عقالنی-
دموکراتیک جهان را مدیریت
کنند.

خریداری خانه ویالیی در ونکوور با بیش از 1میلیون دالر باالتر از قیمت درخواستی!

همچنان که بــازار امالک ونکوور
روز به روز داغ تر میشــود ،پدیده
خریداری امالک مسکونی ویالیی
بــا قیمتهایــی باالتــر از قیمت
درخواستی شدت مییابد .به طوری
که خریداران برای به دست آوردن

ملک مورددلخواهشان مبالغ خیلی
باالتر از قیمت درخواســتی را به
فروشندگان پیشنهاد میدهند.
در ادامه این روند ،در وست ونکوور
به تازگی خانــه ویالیی به قیمت
 2.98میلیــون دالر برای فروش

عرضه شد و به قیمت  4.1میلیون
دالر به فروش رسید که %37درصد
باالتــر از قیمت درخواســتی می
باشد!
شــایان ذکر است که Bangalow
فروخته شــده چنــان ملک قابل

37

توجهی هم نبوده بــه طوری که
فروشنده زمانی قصد تخریب ملک
و از نو ساختن آنرا داشته است.
مهمترین نکتــه مثبت این ملک
چشم انداز زیبای آن بوده است.
این واقعیت کــه ملک مزبور یک

ملک معمولی بوده ،نشان دهنده
این اســت که خریــداران در این
شــهر چقدر از پیــدا کردن ملک
مورد دلخواه خود ناامید گشــته
کــه حاضرند ملکی با صد ها هزار
دالر باالتر از قیمت درخواســتی

•

خریدارینمایند.
در مورد ملک مورد نظر 9پیشنهاد
خریــد که اغلــب از خریــداران
ونکووری بوده اند ارائه گشت که در
نهایت فردی چینی موفق به خرید
این ملک گردید.
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AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

Open 7 Days

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

READY TO EAT

PINEAPPLES
ANANAS

PRÊT À MANGER

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

MUSHROOMS

CHAMPIGNONS
Paquet 12 oz. cello pkg

EA.
CH.

HUMMUS
425 g

GRAINES DE CAFÉ RÔTIS
Columbian, Moka, Java
$13.18 kg

AKHAVAN CHICK PEA FLOUR

FARINE AUX POIS CHICHES AKHAVAN
454 g

POTATOES

POIVRONS VERTS
$2.18 kg

LAITUE AUX FEUILLES VERTES

EA.
CH.

PATATES
Sac 10 lbs. / 4.54 kg bag

EA.
CH.

LB.

...سوسیس و،مرغ
،انواعگوشتکوساله
MEATS،گوسفند
• VIANDES

WALNUTS

FRESH LEG OF LAMB

NOIX DE GRENOBLE
$15.38 kg

BABEURRE BEATRICE
1L

EA.
CH.

GREEN PEPPERS

GREEN LEAF LETTUCE

BEATRICE BUTTERMILK

MELONS AU MIEL

LB.

... خشکبار و،حبوبات
انواع اقالم
GROCERY
•،خواربار
ÉPICERIE
ROASTED COFFEE BEANS

HONEY DEW MELONS

MELON D’EAU EN ENTIER
$1.08 kg

MANGUE ATAULFE

EA.
CH.

Take out only
Take out only
emporter
PourPour
emporter
seulementseulement

Take out only
Pour emporter seulement

WHOLE WATERMELON

ATAULFO MANGOES

EA.
CH.

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

GIGOT D’AGNEAU FRAÎCHE
$15.38 kg

FRESH LAMB CHOPS

CÔTELETTES D’AGNEAU FRAÎCHE
$26.38 kg

SPECIAL

Halal
EA.
CH.

STUFFED VINE LEAVES
FEUILLES DE VIGNES FARCIES
350 g

SPECIAL
EA.
CH.

LB.

AKHAVAN FIRM YOGURT
YOGOURT FERME AKHAVAN
$6.58 kg

AKHAVAN GREEN LENTILS

LENTILLES VERTES AKHAVAN
750 g

BLÉ POUR SAMANOO
750 g

GRAINES DE SESAME AKHAVAN
454 g

CANOLINA CANOLA OIL
HUILE DE CANOLA CANOLINA
3L

FIVE ROSES FLOUR

EA.
CH.

ST-CHARLES
ST-JEAN

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

FARINE
20 kgs

EA.
CH.

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

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

jonathan@doublepizza.ca

EA.
CH.

514 343-4725 ext: 2245

Halal LB.

Halal

GROUND BEEF

BOEUF HACHÉ
$10.54 kg

EA.
CH.

Halal

STAINLESS STEEL
BBQ SKEWERS

RAISA’S HONEY
MIEL DE RAISA
500 g

Halal
Halal

BRIQUETTES DE CHARBON STARLIGHT
4 kg

EA.
CH.

EA.
CH.

CUBES DE BOEUF EXTRA MAIGRE
$13.18 kg

STARLIGHT CHARCOAL
BRIQUETTES

SAFRON ABBASZADEH
0.5 g

LB.

EXTRA LEAN BEEF CUBES

LB.

ABBASZADEH SAFFRON

Halal

LB.

AMANDES CRUES
$12.08 kg

EA.
CH.

AKHAVAN SESAME SEEDS

EA.
CH.

LB.

WHEAT FOR SAMANOO

EA.
CH.

EA.
CH.

Halal

RAW ALMONDS

400 g

FARINE DE RIZ AKHAVAN
454 g

ORGE PERLÉ ou MONDÉ AKHAVAN
750 g

LB.

BAKLAVA

AKHAVAN RICE FLOUR

AKHAVAN POT or
PEARL BARLEY

EA.
CH.

EA.
CH.

EA.
CH.

Halal

Halal

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

514 485-4887

Repas
ULTIME

LB.

CUISSES DE POULET MARINÉES
$3.28 kg

AILES DE POULET MARINÉS
$6.58 kg

.
.
BUY 2 = 1 FREE / ACHETEZ 2 = 1 GRATUIT

Halal

MARINATED
CHICKEN LEGS

MARINATED
CHICKEN WINGS

BROCHETTES BBQ EN ACIER INOXYDABLE
Small / Petites
Large / Larges

Halal
Halal
Halal Halal

LB.

CAVENDISH

EA.
CH.

LB.

SHERBROOKE

1 Medium Pizza

(all dressed or 3 toppings)

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

19

99

Traditional Pizza Special
1 Medium Traditional
Italien Pizza,

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

+ Small Fries OR CheesyBread

19

99

Large 2499
X-Large 2999

NEW!

DECARIE

EA.
CH.

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

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

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

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

See stores for more specials

38
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www.paivand.ca

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

BLVD.
PIERREFONDS
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فروشگاهکوهنور

ُبر
اسا
ر
د
 ،ال
النگی وال

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انــواع
کارتتلفن

PAiVAND
BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

Tel.: 514-996-9692
since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

 Mailing Address:

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

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


تپـشدیجیتال

www.tapeshmontreal.com

تبدیل سیستم های
ویدیوئی
کاست و کامپکت دیسک،
کتاب ،کارت تلفن

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336

بهمدیریت:
بیژن احمدی
GUY

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

Cell.: 514-944-3279

>> NDG:

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

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551

behrooz@babakhani.ca

Tel.: (514) 933- 8383

ﻣﺴﻜﻮﻧﯽ  -ﺍدﺍری  -ﺗﺠﺎری  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

Tel.: 514-481-0671

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

انتقـال ارز

آرﺷﯿﺘﻜﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﻚ

NDG، H4A 1W6

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

UNION MONDIALE

ﻓﺮﺯﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮی

____________________
5655 Sherbrooke W.






مشاور رمسی وام مسکن

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

constartech

جواد ایراخنواه

باباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

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

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

عینک
فرهت

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver
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کیفیت عالی و قیمت مناسب

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها
همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336
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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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Tel.: 514-937-5192

