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Sharif

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

■ 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
____________________________________________

St-Laurent, QC H4N 1C8

EXCHANGE

Cote vertu, Bus 121 E

$

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

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.SharifExchange.ca

دیدوبازدیدوضیافتبزرگنوروزی

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com
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توجه:
میز فقط چند
مح
جم دود برای
عه
ب  18مارس
اقی است

میزان مشارکت
در انتخابات:
«»%۶۲؛
«فهرست امید
پیروز شد»

514-439-8501
www.yektatranslation.ca
info@yektatranslation.ca

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

لیو برد؛ جنتی باخت!
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2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

و South shore

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

جنب دانشگاه کنکوردیا

اجارهآپارمتان
در2منطقهمرفه

حمیدصدیقکاغذچی

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

وحیدخلـجی

محضردارومشاورحقوقی

Tel.: 514-439-1444
_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Lasalle Qc. H8R 2M9
Bur.: (514) 364-3315

fhemmatiyan@sutton.com

NOTAIRE-NOTARY

صرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

حمیدرضا

خلیفی

Tel.: 514-839-7318

Tel.:514-844-4492

GUY

H3G 1M6
info@expertfx.ca

Place Dorchester Qc.

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

1970 Ste-Catherine O,

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.

)

1155 Rene Levesque W. #2500
Montreal Qc. H3B 2K4

Tel.: 514.426.7200

Fax: 514.313.5660
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

Profusion Realty RF

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

   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.

6600 Trans-Canada, Suite 750

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

خدمات ارزی

با 25سال سابقه کاری در کانادا

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

Office: 514-507-0773

www.sutton.com

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

GUY

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

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

Cell: (514) 827-6364

Montreal Qc. H3G 1S6

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

!We Sell Laptop Accessories

فیروزهمتیان

1449 St. Catherine W

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

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

به قیمت های رقابت ناپذیر

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

انتقـال ارز

انتقال فوری ارز

فروشنده متام قطعات لپ تاپ

صــرافی  5ستاره

بلیت
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 :سه شنبه
زمان س 2016
 15ماه مار

سرنوشت این دو نامزد!

 ص23 :

مارس

18و  19وهمند
ک
درسالنش Emba
ssy Pla
za

Tel.:
1160 Rue Saint Mathieu
Montréal
438-795-8444

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
Côte-des-Neiges

4530 Cote Des Neiges
Montréal

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

)

 ص4 :

Tel.:
438-794-4001

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 2016
STARTING AT

514-814-7700 :آزیتا

azita.caspiantravel@videotron.ca

Contact Alex for additional rebates.

17 750$

+ TAXES

NEW RAV4 hybride 2016
STARTING AT

36 740 $

+ TAXES

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

New 2016 model

www.alixtoyota.com
Tél.: 514 376 9191

بامدیریت

الکس پورقناد

Earn Aeroplan Miles برترین سرویس
with alixtoyota.com
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 2, 2016 and March 31, 2016 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 2016 Corolla CE (BURCEM AA) / 2016 RAV4 Hybride (RJREVC AM).

for certain
cars only

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

toyota.ca

2
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 برای زندگی بهتر،طرحی برتر
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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
•استخر داخلی
•سالن سونا •سالن یوگا
•سالن پذیرایی
•سالنسینمـا
•سالنکنفرانس
... ساعته و۲۴•نگهبان

برای کسب اطالعات
:بیشتر با ما متاس بگیرید

New
ModelUnit
Unit:
Model
1059 De la Montagne, Suite 250,
Montreal, Qc H3G 0B9

H3G 2T3

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

Monday to Friday : 10 am to 7 pm
Saturday & Sunday 12pm-5pm

3
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ـــــ
اخذ وام بانكى

با بهترین نرخ براى
اتومبیل هاى دست دوم

از بانک هاى معتبر كانادا

ــــــــــ

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 Toyota

2100 Blv. du Traversier
Pincourt QC J7W 0K8

Ramin Abbasi

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

rabbasi@ileperrot.toyota.ca

www.ileperrottoyota.com

اجارهآپارمتان
در2منطقهمرفه
Place Dorchester Qc.

1160 Rue Saint Mathieu
Montréal

Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592

Côte-des-Neiges

4530 Cote Des Neiges
Montréal

Bach. ......... $ 799.00
Studio ........ $ 879.00
1 BD ........... $ 1099.00
2 BD ........... $ 1379.00

1.5 ......... $ 799.00
3.5 ......... $ 849.00
4.5 ......... $ 1,39.00

• در قلب مرکز شهر مونتریال
• استخر و دوربین مدار بسته
•  5دقیقه پیاده تا دانشگاه کنکوردیا
•  5دقیقه پیاده تا مترو
• ایستگاه اتوبوس جلوی درب ساختمان
و بسیاری دیگر...

• استخر و دوربین مدار بسته
•  10دقیقه پیاده تا دانشگاه مونره آل
•  5دقیقه پیاده تا مترو
•  10دقیقه اتوبوس تا مرکز شهر مونتریال
• ایستگاه اتوبوس جلوی درب ساختمان
و بسیاری دیگر...

www.masoudnasr.com
Email : info@masoudnasr.com

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

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
)

Tel.:
438-795-8444

)

Tel.:
438-990-4414

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

4
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THE BEST CHOICE TO BUY YOUR NEXT TOYOTA
بهترینانتخاببرایخریدتویوتایبعدیشما

1922 درخدمت شما از سال: تویوتا اسپینلی الشین-

 مشاوره حرفه ای با کادر مجرب فاینانس و خرید نقدی، لیز: گزینه های چندگانه قیمت ها و خدمات ویژه-

 برنامه های ویژه برای تازه واردین و تاکسی ها از صفر درصد: شروع نرخ ها-

مهدیبنکدارزاده
در خدمت هموطنان عزیز

Mehdi Bon

2016 RAV4 AWD SE

2016 RAV4
FWD LE

LEASE
FROM

2016 Corolla S

309

$

2016 COROLLA

*
PER
MONTH

CE

LEASE
FROM

179

$

*
PER
MONTH

TAKE ADVANTAGE OF OUR EXCLUSIVE PROGRAMS
MY SPINELLI
PROGRAM

Sales Representative
514-983-2444

561 Saint-Joseph blvd, Lachine (QC) H8S 2K9
514 634-7171 | www.spinellitoyotalachine.com

و
و
دید بازدید ضیافت بـزرگ نوروزی

*Offers apply to 2016 Corolla CE / 2016 RAV4 FW LE base models on 60 months with $0 down payment. Pictures are for illustration purposes only. Conditions apply. See Spinelli Toyota Lachine for full details.

اتعداد
تنه در روز:توجه
یز
)محدودی م مارس
18(
.جمعه ا ست
باقی

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

19 و18
درسالنشکمارس

 وهمندsy Plaza
s
Emba

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

همینامروز
:متاسبگیرید

 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

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

Tel.: 514-660-7135

shadim.sky@gmail.com

5
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ایــــران...
شهباز خنعی

@Shahbaznakhai8
gmail.com

بیم و امید!
 28بهمــن -درحالی که میانگین
کشــته ها و تلفات جنگ داخلی
خونبار سوریه  -یا چنان کهدبیرکل
ســازمان ملل آن را توصیف کرده
"جنایت علیه بشریت"  -در چهار
سال و چند ماه گذشته نزدیک به
 200تن در روز بوده ،چندین ماه
است که بیشتر رســانه های دنیا
روی عدد  250یــا  260هزار تن
منجمد شده اند.
دلیل این امر را شاید بتوان دراین
دانست که حتی وجدان خفته  -و
گرفتار  -بشریت قرن بیست و یکم
نیز دیگر تــوان رویارویی با میزان
تلخی واقعیت را ندارد و رسانه ها
به عنــوان آیینه بازتاب دهنده آن
می کوشــند با خود فریبی از کنار
آن بگذرند.
اما ،هفته گذشته یک نهاد مستقل
که با کمیساریای عالی پناهندگان
سازمان ملل همکاریدارد ،گزارشی
منتشرکرد که ازاین فریب یا خود
فریبی پرده برداشــت .به گزارش
تارنمای "رادیو زمانه" در  22بهمن:

«آمار کشته شدگان جنگ سوریه به
 500هزارتن نزدیک می شود.

مرکز پژوهش های سیاسی سوریه
در گزارشــی نوشــته است که در
جنگ پنج ساله سوریه حدود 400
هزارتن کشته شده اند و  70هزارتن
نیز براثر کمبود آب آشامیدنی ،مواد
غذایــی و دارویی جــان خود را از
دست داده اند».
در این آمار غیرنظامیــان ،زنان و
کودکانی که در راه گریز از جهنم
ســوریه و یافتن پناه جان خود را
در دریا از دست داده اند به حساب
نیامده است.
برگزاری کنفرانــس امنیتی بین
المللی در مونیــخ آلمان در هفته
گذشته ،فرصتی برای گردهمایی
دســت اندرکاران دربحران سوریه
پدیدآورد .به گزارش "رادیو فردا"
در روز پنجشنبه  22بهمن:
«جان کــری ،وزیرخارجه آمریکا
درکنار وزیرخارجه روسیه و نماینده
سازمان ملل در امور سوریه اعالم
کرد که قدرت های جهانی برســر
آتــش بس ظــرف یــک هفته و
رساندن کمک های بشردوستانه به
توافق رسیده اند».
"رادیو فرانســه" نیز روز  23بهمن
اعالم کرد که« :کشــورهای عضو
گروه بین المللی حمایت از سوریه
برســر طرحی برای برقراری آتش
بس و ارســال کمک های انسان
دوستانه به شهرها و مناطق تحت
سرزمین بیدفاع
سوریه،
ِ
کشوری تقریبا یک هشتم
مســاحت ایران ،با جمعیتی
حــدود  ۲۱میلیــون نفر ،با
حکومتی کــه نام جمهوری
بر خود دارد امــا موروثی،
تکحزبی و با رگههای مذهبی
و ایدیولوژیــک -علــوی/
سوسیالیستی-است...

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 ّ

«ج
نایتعلیه
بشریت»
و وجدان
خفتۀ مـا!
محاصره ســوریه به توافق دست
یافتند».
اما ،امید برانگیزی این خبرها دوام
چندانینیافت:
«ســاعاتی پس از توافق روسیه و
آمریکا درمونیخ برســر آتش بس
در ســوریه ،بشار اسد در گفتگو با
خبرگزاری فرانسه گفت که قصد
دارد بــه بهای جنگــی درازمدت
کنتــرل کامل ســوریه را بازپس
بگیرد» .ظاهرا آنچه بشــتر اسد
جنایتــکار را این چنین گســتاخ
نموده ،پیشــروی هایی است که
ارتش شکســت خــورده او  -که
تاکنون حــدود  70درصد خاک
سوریه را ازدست داده  -اخیرا دراثر
بمباران های هوایی روسیه بهدست
آورده است .درحالی که روسیه ادعا
می کند که هدف این بمباران ها
داعش و سایر گروه های تروریستی
اسالم گرا هستند ،به گزارش "رادیو
فردا" در  24بهمن:
«وزیرخارجه آمریکا باردیگر تأکید
کــرد که حمالت هوایی روســیه
"تروریســت ها" را هدف نگرفته،
بلکه هدف این حمالت عمدتا گروه
های مشروع مخالف بشار اسد بوده
و این مســئله ای حیاتی است که
روســیه با تغییر تاکتیک هایش،
دست از هدف قراردادن این گروه
ها بــردارد و به توافقــی که خود
بخشی ازآن بوده پایبند باشد»!
ازآنجا که بعید به نظرمی رسد که
روسیه به اندرزهای بدون ضمانت
اجرایی وزیرخارجه آمریکا کمترین
اعتنایی داشته باشــد ،عربستان
ســعودی و ترکیه کــه از دخالت
روسیه در بحران سوریه به شدت
ناخرسندند و از حمایت باراک اوباما
نیز قطع امید کــرده اند ،درهمان
روز شنبه  24بهمن آمادگی خود
را برای ورود به معرکه اعالم کردند.
به گزارش خبرگــزاری حکومتی
"تابنــاک"« :منابــع خبری اعالم
کردند  20فرونــد جت جنگنده
عربستان سعودی در پایگاه هوایی
"اینجرلیک" ترکیه مســتقر شده
و آماده انجام عملیات در ســوریه
است».
پیشــتر از آن ،عربستان سعودی
اعالم کرده بود که آماده اســت در
چهارچوب ائتالف بین المللی ضد
داعش ،نیروی زمینی به ســوریه
اعــزام کند و روز جمعه  24بهمن
«اشتون کارتر ،وزیر دفاع آمریکا از
عربستان سعودی و امارات متحده
عربی خواست که در پشتیبانی از
مخالفان بشار اسد نیروهای ویژه
زمینــی خود را به ســوریه اعزام
کنند».
مطرح شدن امکان ورود نیروهای
زمینی کشورهای عرب به سوریه با
واکنش نخست وزیر روسیه روبرو
شــد .به گزارش "بی بی ســی"
فارســی ،دیمیتری مدودف روز
شنبه  24بهمن گفت:
{>> ادامه در صفحه}10 :
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

بهدلیل هماهنگی ،شماره گذاری
دوهفته نامهپیوندمونتریال،
با پیوند ونکوور (که بصورت هفتگی انتشار
می یابد )،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 خـود را 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

لوگوی پیوندو زربرگ ®
کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش فقید)

www.aliasgharmassoumi.net
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شعر و ترانه...

ایران :انتخابات...

ازپیروزی"امید"توراچهحاصل!
انتخابات به پایان رســید .پیروزی
"امیــد" طبعا امید بــه بهروزی را
افزایش داد .اما آنچه مردم به آن نیاز
دارند ،امید نیســت ،رهایی از همه
آنچیزهایی است که باعث ناامیدی
است.
---------------یک ضربالمثل یهودی میگوید:
اگر تنها دو راه برای انتخاب وجود
دارد ،حتما راه سوم را برگزین!
و این یک توصیــه اخالقی یا یک
زیادهگویی فلسفی نیست ،بلکه یک
پند داهیانه است برای هنگامی که
آدمی بر سر دو راهی قرار گرفته و

بوی تازگی ميدهد هـوا
باز هم بهــار نزديك است..
خوش به حالشان
درخت هـا را ميگويم-
هر چقدر هم دلشان بشكند
بهار كه برسد
باز با رختی نو به تن
پايكوبی می كنند..
و من همچنان پشتِ پنجره
چشم انتظارِ
بهارِ روزگارِ خود نشسته ام...
----------در این روزهای آخر اسفند
وقتی که خانه ات کاله سفیدش را
به احترام بنفشه ها
از سر بر می دارد
تو نیز خاکسترهای
تلخ این زمستان را
از آستین بتکان
و چشم های
غبار گرفته اش را
با روزنامه های بد خبر دیروز
برق بینداز
تا تعبیر خواب های
اردی بهشتی ات
راه زیادی نمانده است
عباس صفاری

بهنامآفریدگارعشق

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

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
Computerized Corporate and personal tax services,
Get full credits that you are entitled to give you maximum refund,
Affordable, Reliable & professional Accounting,
Over 20 years Experience & Candidate Accountants of Canada CGA

با تعیین
وقت قبلی

هیچ یک از دو راه را خوش ندارد.
این ضربالمثل بهترین توضیحی
است که ما برای بیان رفتار سیاسی
مردم ایران میتوانیم بیابیم .مردم
ایــران در انتخابات مجلس و
خبرگان دقیقا راه سوم را
راهی که
برگزیدند.
دو گزینــه دیگر ،یکی تحریم مــردم
انتخابات بود ،که نه تنها ره به پیشگرفتند
تضعیف
جایی نمیبرد ،بلکه به تسلیم
جناح
کامل نیروهــای اصالحطلب
ختم میشد ودیگری رویارویی محافظهکار دموکراسی با مانع!
بود
از دریچــه دوربیــن
با نیروهای محافظهکار و تندرو
خبرگزاریهایخارجی
بود ،که فرجامی ناروشن و شاید
آنچــه در ایــران روی
نامیمون به همراهداشت.
راه سومی که نیروهای اصالحطلب میدهــد ،رنگ و بوی دموکراتیک
و میانــهرو در پیــش گرفتنــد ،دارد .مردم مستقیم به پای صندوق
تضعیف جنــاح محافظهکار بود .میروند و نمایندگان مجلس شورای
چنین بود که لیستی از مجموعه اسالمی و خبرگان را برمیگزینند.
نیروهــای اصالحطلب ،معتدل و اما واقعیت این است که سیستم
نیروهای مستقل فراهم آوردند و انتخابات در ایران به هر چیزی
نام این لیست را "امید" نهادند .و میماند ،مگر به سیســتمی
دموکراتیک.
"امید" پیروز میدان شد!
پیروزی نیروهــای اصالحطلب و یک شیر بی یال و دم و اشکم است.
میانهرویی کــه پیرامون روحانی شاید بتواندموکراسی شریعتزده
و رفسنجانی گرد آمده بودند ،به ایران را گونهایدموکراسی با مانع
ویژه در تهــران ،به طور همزمان نامید .و اگر با تقبل دشواریهای
بازتاب بلوغ سیاسی مردم کشور فراوان موفق شوی به ته خط هم
است .گرچه نیروهای محافظهکار برسی ،هم از نفس افتادهای و هم
همچنان در مجلس خبرگان از متوجه میشوی که حرف آخر را
برتری کمی برخوردارند ،اما هم همیشه کسدیگری میزند.
اکثریت مجلس شورای اسالمی این موضوع که انتخابات در ایران
را بــه رقیــب وانهادهانــد و هم نه آزاد است و نه عادالنه ،چیزی
حیثیتشــان به مخاطره افتاده اســت که به خزانــه اطالعات
عمومی ایرانیان وارد شده است.
است.
حکایت انتخابــات در ایران این

گونه است:
پس از نامنویســی نامزدان" ،مراکز
مسئول" گذشته و آینده هر نامزدی
را با وسواسی باورناکردنی میکاوند
و پس از مطالعه دقیق پروندههای
آشکار و پنهان یکایک آنها ،شماری
را از ناکردههــای خود پشــیمان
میکنند.
ســپس نوبت به "آزمــون میزان
وفاداری" نامزدان میرسد.
کسانی که ذرهای در وفاداریشان
به "والیت" شک و شبههای باشد،
{>> ادامه در صفحه}12 :

NOTAIRE-NOTARY

By Appointment only: (514) 652-7623 OR (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
½
½
½
½
½
½
½
½

فتوشاپ
Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

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

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

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

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

برخی از خدمات ما شامل:

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

_________________________

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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پسابرجام...

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز
اولینداروخانهایرانیدرمونترال باداروساز فارسیزبان

ساعاتکار :صبح
دوشنبه تا جمعه8 :30 :

عصر

6 :30

شنبــه ها :

9

4

یکشنبه ها:

10

1 : 30

 تحویل رایگان دارو
 نسخه خود را به ما فکس کنید :داروی شما در اسرع
وقت هر جا بخواهید تحویل داده خواهد شد.
4084 Boul. St-Laurent

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

اولین
3
ش
ن
ب
ه
هر ماه

5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

(روبروی رستوران یاس)
مترو واندوم -اتوبوس 104- 90
info: 514-290-2211

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

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

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

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

zarbarg paivand

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

Z

ARBARG

Iranian Business Directory

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca

آیاغولآسمانهابهایرانخواهدرسید؟
با تفاهــم انجام گرفته برای خرید پروازی مانند ایرباس  ۳۳۰یا  ۳۵۰اروپایی بودن این شــرکت است
 ۱۲فروند هواپیمای ایرباس  ۳۸۰و بوئینگ  ۷۸۷و  ۷۷۷بهره بگیرند که در صــورت وضع تحریمهای
به عنــوان بزرگترین هواپیمای که هم هزینــه تعمیر و نگهداری احتمالی با وجود این که بسیاری از
جهان ،حال از ایــران ایر و دولت کمتری دارند و هم دارای مصرف قطعات ایرباس  ۳۸۰هم در آمریکا
حسن روحانی انتقاد میشود که سوخت کمتری هستند.
ساخته میشــود ،ولی از حاشیه
چنین خریدی کارشناسی نبوده در میــان ســنگینوزنهای امنیت بیشتری نسبت به بوئینگ
است .منتقدان میگویند به دلیل هواپیماهای پهنپیکردو هواپیمای  ۷۴۷برخوردار است.
نداشتن ظرفیت فرودگاهی ،قیمت بوئینگ  ۷۴۷سری  ۸۰۰با قیمت برای مثال،در صورت تحریم ممکن
باالی هواپیما و نداشتن مسافر در  ۳۵۷میلیون دالر و ظرفیت  ۶۰۰است ســرویسهای فنی بوئینگ
مسیرهای مختلف بسته به ظرفیت نفــر در مقابل ایربــاس اِی ۳۸۰قطع شود ،اما این احتمال هست
این هواپیما ،این خرید درســت بزرگترین هواپیمای مسافربری که سرویسهای فنی ایرباس ادامه
نیست .
جهان با قیمت  ۴۲۸میلیون دالر داشته باشد.
امــا ایربــاس  ۳۸۰چگونه و ظرفیت  ۸۰۰نفر قرار میگیرد .گذشته از چنین موضوعی برخی
هواپیمایی اســت و آیا از نظر
ایرباس  ۳۸۰بــه دو دلیل مزیت عنــوان میکنند کــه حداقل ده
ِ
فنی و اقتصادی برای ایران ایر کمتری برای خطوط هوایی ایران فــرودگاه در ایــران هــم اکنون
استفاده از این هواپیما میتواند نسبت به بوئینگ  ۷۴۷دارد:
میتوانند به بوئینگ  ۷۴۷خدمات
مفیدباشد؟
اول آن کــه تنها یک فــرودگاه دهند ،ولی تنهــا یک فرودگاه در
ً
 ۱۱۸هواپیمــای ایربــاس که از میتواند میزبان چنین هواپیمایی ایران فعال میتواند به ایرباس ۳۸۰
ســوی ایران ایر خریداری شــده در ایران باشد و دوم آن که هزینه خدماتدهد.
است شــامل  ۴۵فروند هواپیمای تعمیــر و نگهداری ایــن هواپیما خبرگزاری ایســنا پــس از اولین
 ۴۵ ،۳۲۰فروند هواپیمای  ،۳۳۰بسیار باالست.
فرود ایرباس  ۳۸۰در فرودگاه امام
 ۱۶فروند هواپیمــای  ۳۵۰و  ۱۲به همیــن دلیل برخی میگویند گزارش داده بود که فرودگاه امام به
فروند هواپیمای  ۳۸۰است.
بهتر بود به جای  ۱۲فروند ایرباس عنوان سومین فرودگاه خاورمیانه
اما در میان خریدهای انجام شده  ۳۸۰هواپیمای دیگری مانند  ۷۴۷توانسته است پذیرای این هواپیما
توســط ایران ایر تنها خرید یک سری هشت خریداری میشد.
باشد.
مدل یعنی ایربــاس  ۳۸۰با اما و ایرباس  ۳۸۰بزرگترین هواپیمای به همین دلیل برخی این انتقاد را
اگرهای فنی روبهرو است ،چراکه مســافربری جهان با قیمت  ۴۲۸مطرح میکنند که اگر این هواپیما
فع ً
ال تنها فــرودگاه امام خمینی میلیون دالر و ظرفیت ۸۰۰نفر با احتیاج به فرود اضطراری داشت و
تهران توان میزبانی از این هواپیما برد  ۱۴هزار و ۳۵۰کیلومتر است .امکان فرود در فرودگاه امام فراهم
را دارد.
مدل  ۷۴۷سری هشت دارای برد نبود چه بالیی بر سر این هواپیما
البته قرار اســت برخی از فرودگاه پروازی  ۱۵هزار کیلومتر و قابلیت در آسمان ایران خواهد آمد.
هــای ایران برای اســتفاده از این حمل مسافر  ۶۰۰نفر است.
در مقابــل این انتقادهــا ،برخی
هواپیما توســعه پیدا کنند ،ولی بوئینگ  ۷۴۷سری هشت از نظر کارشناســان میگویند در جهان
ظرفیــت حمــل  ۸۰۰نفری این میزان تولید قدرت به وزن ،ایمنی هم تعداد کمــی از فرودگاههای
هواپیما این سؤال را مطرح میکند و مصرف سوخت نسبت به ایرباس اصلی توان استقبال از ایرباس ۳۸۰
که چند مســیر هوایی به مقصد  ۳۸۰دارای برتری است.
را دارند ،امــا برای فرود اضطراری
ایران میتواند این میزان مسافر را با وجود چنین برتری عدهای دیگر فرودگاههایی که توان نشســت و
پوشش دهد که خرید  ۱۲فروند از از کارشناسان عنوان میکنند که برخاست هواپیمای پهن پیکر را
این مدل توجیهپذیر باشد؟
برتری اصلــی ایرباس به بوئینگ داشــته باشند میتوانند به کمک
در چنــد ســال اخیر میل
ایرباس  ۳۸۰بیایند .یکی از
Airbus A380
شرکتهای هوایی به استفاده
مثالهای معــروف هم فرود
The
Airbus
A380
is
a
double-deck,
ازهواپیمایغولپیکردوطبقه
اضطــراری ایربــاس ۳۸۰
به دالیــل اقتصادی کاهش
 wide-body, four-engine jet airlinerخطــوط هوایی امــارات در
manufactured by the European
پیدا کرده و مشتریان کمتری
 aircraft company Airbus.فرودگاه اهواز است.
حاضر به خرید هواپیماهای
 Wingspan: 80 mتلویزیــون ایــران در  ۶آذر
غولپیکری ماننــد ایرباس
 ۱۳۹۴ Range: 15,700 kmگــزارش داده بود که
 ۳۸۰و بوئینگ  ۷۴۷هستند.
 Length: 73 mیک فروند هواپیمای ایرباس
Top
speed:
1,020
km/h
شــرکتهای هوایی اکنون
 ۳۸۰امــارات به دلیل نقص
ترجیح میدهند بیشــتر از
 Engine type: Turbofanفنی در فرودگاه اهواز فرود
First flight: April 27, 2005
هواپیماهــای دوموتوره دور
{>> ادامه در صفحه}13 :
Manufacturer: Airbus
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با  65سال سابقه کمک به مهاجرین

زبانمادری،دغدغهایبرای ۴۰درصدمردمایران
 ۰۱اسفند
امید رضایی
 ۲۱فوریه روز جهانی زبان مادری
اســت و ایرینا بوکــووا ،مدیر کل
یونسکو،در پیامی برای بزرگداشت
این روز در سال " ،۲۰۱۶آموزش
با کیفیت ،زبانهای نظام آموزشی
و نتایج یادگیری" را تم این روز در
سال  ۲۰۱۶اعالم کرده است.
در پیام مدیر کل یونســکو آمده
است:
«هدف از تاکید بر اهمیت زبانهای
مادری در نیل به آموزش با کیفیت
و حفظ تنــوع زبانی ،پیش بردن
دستور کار جدید سال  ۲۰۳۰برای
توسعه پایدار است.
برابر با هدف چهارم برنامه توسعه
پایدار ســازمان ملل ،دستور کار
ســال  ۲۰۳۰بــر روی آموزش با
کیفیت و یادگیری مادمالعمر برای
همگان متمرکز است تا همه مردان
و زنان را قادر سازد مهارتها ،دانش
و ارزشهایی را به دست بیاورند که
رسیدن آنها را به هر چه که آرزو
میکنند ،ممکن سازد تا بتواننددر
جامعه خود مشارکت کامل داشته
باشند».
به گفته ایرینا بوکووا ،این امر به ویژه
برایدختران ،زنان و البته اقلیتها،
بومیان و مردمان روستایی بسیار
مهم است:
«این موضوع در چارچوب برنامه
جامع عملیاتــی  ۲۰۳۰آموزش و
پرورش یونســکو که نقشه راهی
برای پیاده کردن دستور کار سال
 ۲۰۳۰است بازتاب یافته و شامل
تشویق احترام و مسئولیتپذیری
کامل برای استفاده از زبان مادری
در فرآیند آمــوزش و یادگیری و
حفظ و ترویج تنوع زبانی است».
در این پیام آمده است که زبانهای
مادری در یــک رویکرد چندزبانه
از مولفههــای بنیــادی آموزش
باکیفیت هســتند که خود پایه و
اساس توانمندسازی زنان و مردان
و جوام ع آنهاست:
«ما باید قــدرت زبانهای مادری
را در این پیونــد درک کرده و آن
را بپرورانیم تا اطمینان یابیم هیچ
کسی از حق برخورداری از آیندهای
عادالنهتر و پایدار ،محروم نشود».
با وجود این پیــام و رویکرد مورد
نظر یونسکو ،آموزش زبان مادری
از حقوقی است که در تمام ۱۷۷
سال آموزش مدرندر ایران ،نادیده
انگاشته شده است.
این در حالی است که دستکم در
چهار دهه گذشته ،بر اساس قانون
اساسی جمهوری اسالمی و طبق
میثاقهای بینالمللی ،ایران متعهد
به اجرای برنامههای آموزش ربان

مادری بوده ،اما عمال از اجرای آن
سر باز زده است.
فارسی ،تنها زبان مردم ایران؟

پاسخ به این ســوال که مردم در
ایــران به چه زبانی حرف میزنند
(که گاه مردمان کشورهای میزبان
از ایرانیان مهاجر میپرسند) ،کار
سختی است ،بهخصوص اگر قرار
باشــد به واقعیت ،چنان که واقعا
هست ،وفادار ماند.
گزینه دمدستی و سرراست البته
«فارسی» اســت ،اما واقعیت این
است که فارسی زبان مادری بخش
زیادی از مردم ساکن در جغرافیای
سیاسی ایران نیست.
در ایــن مورد البته آمار دقیقی در
دست نیست.
بــه گــزارش درگاه ملی خدمات
الکترونیک ایــران ،که گیلکی و
مازنی را هم فارســی به حســاب
آورده ۲۵ ،درصــد ایرانیها ترکی،
 7درصد کــردی 2 ،درصد لری و
 6درصد عربــی ،بلوچی ،ارمنی،
آشوری یا به زبانهای دیگر حرف
میزنند.
سازمان اطالعات مرکزی آمریکا،
تفکیکدقیقتر ،ولی متفاوتیدارد:
فارسی  ۶۱درصد ،ترکی ۱۶درصد،
کــردی  ۱۰درصد ،لری شــش
درصد ،عربــی دو درصد ،بلوچی
دو درصــد ،ترکمنی یک درصد و
سایرین یک درصد.
در اینجا خبری از گیلکی و مازنی
نیســت ،در حالیکه در تخمین
کتابخانه کنگره آمریکا در ســال
 ۱۹۸۶آمده است که هفت درصد
مردم ایران به زبانهای گیلکی و
مازندرانی حرف میزنند.
آموزش مطلقا فارسی

وجه مشــترک تمام آمارها درباره
گروههای زبانی در ایران ،این است
که حدود  ۴۰درصد مردم ایران به
زبانی جز فارســی حرف میزنند،
یعنی اقلیتی نه چندان کوچک.
اما تحصیل در ایران ،به هیچ زبانی
جز فارســی امکانپذیر نیســت.
تمامی مدارس در ایران ،از مقطع
اول دبســتان (و پیشدبستانی)
تا پایان متوسطه فارسی هستند
و آمــوزش انگلیســی و عربی به
عنوان زبان خارجی و زبان مذهب
اکثریت ،اجباری است.
این به آن معناست که  ۴۰درصد
کودکان ایران ،تا هفت سالگی در
خانــه و جامعه به یک زبان حرف
میزنند و از اولین مهر ماه بعد از
هفتسالگی ،باید خواندن و نوشتن
را به زبان دیگری بیاموزند.
بســیاری از کودکان ترک ،کرد،
عــرب ،بلــوچ و … ،تجربه تلخی

از ســالهای اول مدرســه دارند
چون برخــاف کودکانی که زبان
مادریشان فارســی است ،آنها
فقط قرار نیست خواندن و نوشتن
بیاموزند؛ برای بســیاری از آنها،
آغاز مدرسه آغاز یادگیری یک زبان
جدید اســت ،زبانی که بخشی از
آنها هرگز آن را چون زبان مادری
نمیآموزند.

مشکلی به قدمت آموزش مدرن

مشــکل آموزش زبان مادری در
ایران ،مساله جدیدی نیست.
اولین مدرسه مدرن ایران در سال
 ،۱۲۱۷هــر چنــد در ارومیه که
شهری است با ساکنان ترک و کرد
تاسیس شــد ،اما زبان آن فارسی
بود .یک ســال بعد هم مدرسهای
در تبریز ،باز هم به زبان فارسی به
راه افتاد.
ســاختار کنونی مدارس در ایران،
یعنی از هفت تا  ۱۸ســالگی ،در
اوایل دوران پهلوی شــکل گرفت
و در ســال  ،۱۳۰۰قانونمنــد و
نظاممند کردن سیستم آموزشی
شــروع شــد ،از جمله در ۱۳۱۲
اولین قانون تربیت معلم تصویب
شــد و در همه آنها ،همهچیز به
زبان فارسی بود.
صمد بهرنگی ،معلم و نویسندهای
که ســالهای کوتاه عمر خود را
به تدریس در مدارس روستاهای
دورافتــاده آذربایجــان (زادگاه
خود) پرداخت ،در جزوهای به نام
«کندوکاودر مسائل تربیتی ایران»
مینویسد:
«در کتاب (سال اول دبستان) مثال
کشــیده شده اســت از جایی آب
میریزد و زیرش نوشته است" :آب".
بچه فارسیزبان این را که ببینید
خواهد گفــت "آب" .و معلم هم
که هدایتشکنــد ،میفهمد که
نوشته زیر شکل هم "آب" است.
اما اگر بچه تُــرک همین تصویر
را ببیند خواهد گفت "ســو" .بعد
معلم خواهد گفت که "سو" نباید
گفت و باید گفت "آب" .بچه هم
که همهاش "سو" گفته و شنیده،
تا یاد بگیرد که "ســو" همان آب
است ،یک ســاعت گذشته ...حاال
فرض کنیم که همان ســاعت یاد
گرفت که "ســو" همان آب است.
به خانه که میرود باز "سو" خواهد
گفت و شنید و تا فردا کلمه آب را
فراموش خواهد کرد …».
اوضاع البته حاال نســبت به سال
- ۱۳۴۴زمانــی کــه بهرنگی این
مقاله را نوشــته -تغییراتی کرده
اســت و دیگر کمتر کودکی است
که تا هفت ســالگی ،به واســطه
{>> ادامه در صفحه}29 :
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>> خــدمات ما شامل:

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

کالس
ه
ا
ی
ف
ر
ا
نس ه

  نیم

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

ه وقت 
  رایگان

ساعات کار:

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

__________________________________ __________________________________
Centre Social d’Aide aux Immigrants
Centre Social d’Aide aux Immigrants
6201 rue Laurendeau
Point de service à Verdun
Montreal, QC H4E 3X8
Sur rendez-vous seulement

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

کالس های رایگان فرانسوی

در قـلب NDG

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

Free French Courses /
Cours de français gratuits

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

مبتدی | متوسط | پیشرفته

Spring semester / Session de printemps :

)4 avril au 19 juin 2016 (11 weeks / semaines
)!Levels: Beginner, Intermediate & Advanced, Writing and Conversation (New
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé, Conversation et Écriture

Last Chance
Registration
deadline soon

Courses Schedule/ Horaire des cours:
Morning / Matin: 9h à 12h
Afternoon / Après-midi: 12h30 à 15h30
Evening / Soir: 18h à 21h

Last Chance
Registration
deadline soon

Evaluation / Évaluation: March 7th from 16:00 to 19:00
!!!REGISTER BEFORE March 7th
!Upon appointment only! Sign-up today
!Rendez-vous seulement! Enregistrez-vous
Document required:
Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card
or Working permit with CSQ or Proof of refugee status
(514) 484-8899
EMULCQ@gmail.com
)www.emulcq.com (section inscription

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

9

10

 سال  23شماره  11  1256اسفند 1394

www.paivand.ca since 1993

JAMES LYNG ADULT CENTRE

مونتــریال...

5440 Rue Notre Dame W,
)Montréal (H4C 1T9

LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST
EXPRESS BUSES TO AND FROM METRO

ممنوعیت کیسه و
بطری!؟)های پالستیک
(وبطری؟

 23فوریه -مونتریال به سوی
برنامه ای بــرای ممنوعیت
اســتفاده از کیســه هــای
پالســتیک از ســال 2018
پیش می رود.
خبــر خوش دیگــر این که
شــهرداری می گوید درنظر
دارد ممنوعیت استفاده از بطری
های پالســتیک را نیز در برنامه
آینده خود بگذارد.
بطری هــای پالســتیک یکبار
مصرف ،مانند مانند کیســه های
پالستیک ،از اشیایی است که ما،
با توجه به اثــرات زیانبخش آنها
بر محیط زیســت ،می توانیم از
خیرشانبگذریم.
در وهله نخست برای این که روند
تولید آنها به گرمایش کره زمین و
اتالف منابع انرژی منجر می شود.
بنابر نوشته نویسنده ایدر وبسایت
"نشنالجئوگرافیک":
«تصور کنید که یک بطری تا یک
چهارم از نفت پرشــده باشد ،این
تقریبا مقدار نفتی است که برای
ساخت بطری مورد نیاز است».
همچنین ،بسیاری از کیسه ها و
بطری های پالستیک  -به گفته
برخی بیش از 80درصد  -به جای
راه یافتن به مجرای بازیابی سراز
زباله دانی ها در می آورد.
ازبین رفتن آنها در طبیعت صدها
ســال ،آن هم نه بــه طور کامل،

شهباز :بیم و امید!

این فهرست قرارگیرد.
ممنوعیت اعالم شده شامل کیسه
های پالســتیک سبک وزن (50
میکرومتر یا کمتر) می شود که
معموال در سوپرمارکت و خواروبار
فروشی ها از آنها استفاده می شود.
این امر شامل کیسه هایی نیز می
شــود که به گفته سازندگان آنها
در طبیعت ازبین مــی رود ولی
منتقدان مــی گویند چنان که از
نامشان برمی آید با محیط زیست
سازگار نبوده و معلوم شده که به
کوشش های بازیابی و کمپوست
کردن آسیب می زند.
کیســه های ضخیم تر که برای
استفاده مکرر یا بازیابی بهتراست،
و نیز کیسه های ضخیم برای میوه
و ســبزیجات و داروها و خشک
شویی همچنان مجاز خواهد بود.
اگر همــه چیز طبق برنامه پیش
رود ،مونتریال نخستین شهربزرگ
در کانــادا خواهد بود
طول می کشد .یک بطری پالستیکی تا
که استفاده از کیسه
بســیاری از آنها  1/4پرشده از نفت :هــای پالســتیک
به محیط زیست این تقریبا مقدار نفتی یکبارمصرف را ممنوع
و منظرعمومــی است که برای ساخت می کند.
راه می یابد و به بطری مورد نیاز است! هفتــه گذشــته،
طبیعت آســیب
بروســارد ،پــس از
می رساند.
هانتینگتون و دومونتاین ،سومین
ممنوعیت قطعی آنها کاری معقول منطقه در کبک بود که این امر را
است .کسانی که اصرار می ورزند پذیرفت .انتظار می رود که مناطق
که بطری های پالستیک بهداشتی دیگر نیز ازاین کار پیروی کنند .با
تر از نوشــیدن آب از شــیرهای این حال ،کندی روند انجام این کار
عمومی اســت ،نیز می توانند از موجب ناخشنودی برخی است.
ظــرف های قابل اســتفاده مکرر اپوزیسیون شهرداری درحالی که
ســاخته شــده از فوالد ضد زنگ از ممنوعیت کیسه های پالستیک
استفادهکنند.
حمایت می کند ،منتقد این است
روشن نیست که آیا مونتریال قصد که چرا باید عملی شدن این کار
دارد تا این حد پیش برود.
دوسال به درازا بکشد .دراینجا نیز،
شهردار ،دنی کودر تنها می گوید مانند بیشــتر موضوعات حساس
که شــهرداری "گام بــه گام" به دیگر ،مصرف کنندگان ،بازرگانان
پیش می رود و مشوق حفظ منابع و صنعت تولید کیسه پالستیک
طبیعی و جلوگیــری از اتالف آن نیاز به زمان دارند تا خود را با آن
اســت .او می گویــد بطری های تطبیقدهند.
(منبع :هیأت تحریریه گازت مونتریال)
پالســتیک هدف بعدی اســت و
پیشنهاد کرده که قاشق -چنگال و
فنجان های قهوه پالستیک نیز در

>> ادامه از صفحه6 :

«تنها همکاری مداوم بین روسیه
و آمریکا می تواند به عادی شدن
اوضاع درســوریه منجر شــود...
همکاری مداوم بین روسیه و آمریکا
ضروری است» .این تأکید نخست
وزیر روسیه بر ضرورت "همکاری"
با آمریکا به خوبی گویای موقعیت
دشواری اســت که روسیه در آن
گرفتار شده است.
درواقــع ،حضور در ســوریه برای
روســیه  -جز ازنظر داشتن جای
پایی در مدیترانه شرقی  -اهمیت
چندانی ندارد و از آن تنها به عنوان
پارســنگی برای معاملــه باغرب
اســتفاده می کند تا در مســئله
بلعیدن شبه جزیره کریمه و شرق
اوکراین ،که به تحریم های سنگین
علیــه آن منجر شــده و اقتصاد
تضعیف شده روسیه براثر کاهش
بهای نفــت را با خطر روبرو کرده
است امتیاز بگیرد.
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ازاین رو ،به محض این که دراین
زمینه به توافقی دست یابد ،لحظه
ای برای خنجر ازپشــت زدن به
متحدان خود ،حکومت آخوندی و
بشار اسد ،درنگ نخواهد کرد.
دراین میان ،پس از مردم بینوای
سوریه که میهنشان سراسر ویران
شده و تلفات و خسارت های جانی
و مالی بسیاری متحمل شده اند،
بازنده بزرگ ایــن "جنایت علیه
بشریت" در ســوریه ،بانی اصلی
آن یعنی حکومت پلشت و نادان
آخوندی خواهد بــود که با توهم
هایی چون "اقتدار منطقه ای" و
"عمق استراتژیک" ،ده ها میلیارد
دالر از ســرمایه های مــردم به
فقرکشیده شــده ایران را در چاه
ویل ســوریه ریخته و هدر داده و
درنهایت نیز هیچ راه خروج معقولی
از این بن بست خودساخته ندارد و
مانند مسئله اتمی ناگزیر خواهد

شد به دســتاویز منفعت ناشی از
گرفتن جلوی ضرر متوسل شود.
دریک نکته کمتر می توان تردید
کرد :ازآنجا که بحران ســوریه به
خاطر هجوم ســیل پناهجویان با
امنیت کشــورهای عضو اتحادیه
اروپا گره خــورده ،دیر یا زود باید
ترتیبی مناســب برای پایان دادن
به آن یافته شود .این الزام ،درکنار
نیاز مبرم روســیه به "همکاری"
برای رهایی از وضعیت بسیاردشوار
اقتصادی ،امید برانگیز است ،اما از
ســوی دیگر بغرنج بودن وضعیت
میدانی و آرایش نیروهای دخیل
دربحــران ،ایجاد بیــم می کند.
یافتن راه حلی برای پایان دادن به
تداوم در "جنایت علیه بشریت" و
زجرهای مردم سوریه ،تجسم این
بیم و امید است!
•

Tel.: (514) 846-0019
www.jlac.ca

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
انگلیسی | فرانسوی بیاموزید

نامنویسیترمبهـــاری

MARCH 29, 2016 – JUNE 30, 2016

SPRING SESSION:

)REGISTRATION BEGINS: MARCH 10 (8:00 am - 2:00 pm
)NON-REFUNDABLE FEE: $100.00 (COST OF BOOKS INCLUDED

BASIC ENGLISH

Monday to Friday 8:30 am - 12:30 pm

FRENCH for the work-place

Monday to Friday: 8:30 am - 12:30 pm
********************
)BRING ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS (originals only

CANADIAN CITIZENSHIP CARD or
VALID PERMANENT RESIDENT CARD or
)CONFIRMATION OF PERMANENT RESIDENCE (IMM 5688 or IMM 5292
or
)CERTIFICAT DE SELECTION DU QUEBEC (R8 or RA) (plus a study permit

YOU MUST ALSO BRING
VALID QUEBEC MEDICARE CARD
or VALID QUEBEC DRIVER’S LICENSE
PASSPORT
ONE SMALL PHOTO

با یاد اومبرتو اکو ،نویسندۀ نام گل سرخ
 ۰۱اسفند -رســانههای ایتالیایی
خبر دادهاند کــه اومبرتو اکو  ،در
شــامگاه روز جمعه  ۱۹فوریه ،در
سن  ۸۴سالگی درگذشته است.
شــهرت جهانگیر این فیلســوف
و زبانشــناس ایتالیایــی مدیون
رمانهایش بود ،به ویژه رمان نام
گل ســرخ ( )۱۹۸۰که بر پایه آن
آن فیلمی هم با بازیگری شــون
کانری ساخته شد.
ایــن رمان در ژانر جنایی اســت،
هر چند که نویسنده گفته است
در اصل قرار بوده کمیک باشــد.
داســتان رمان در قرون وسطا رخ

میدهد.
اکــو در تاریخ و ادبیات
ســدههای میانه اروپا
تخصصدارد.
آونگ فوکــو ()۱۹۸۸
و جزیره روز گذشــته
( )۱۹۹۴از دیگــر
رمانهای مشــهور اکو
هستند.
آنها ،بعالوه چند رمان
دیگر از اکو ،به فارســی
ترجمه شدهاند.
در زمینه نظری ،تخصص اکو در
نشانهشناسی بوده است .او استاد

این رشــته در دانشگاه
بولونیا بود .کتاب نظریه
نشانهشناســی ()۱۹۷۶
از کتابهــای مرجــع
است .کتاب حدود تأویل
( )۱۹۹۰او نیز در مبحث
(هنر-دانش
هرمنوتیک
ِ
تفسیر) توجه برانگیخته
است.
اومبرتــو اکــو حضــور
رسانهای فعالی داشت ،به
شکل مقالهنویسی و قرار گرفتن به
عنوان طرف مصاحبه و بحث.

ساالنه  ۳۰۰هزار تن در ایران بر اثر تصادف
معلول و مصدوم میشوند
 ۰۱اســفند -موســی امیــری،
جانشــین فرمانده پلیس راهور
نیروی انتظامــی ایران میگوید
ساالنه در کشــور  ۳۰۰هزار نفر
بر اثر تصادف «معلول و مصدوم»
میشوند.
امیری ،شــنبه اول اســفند به
خبرگــزاری تســنیم گفــت در
ســال  ۱۷هزار تن در ایران بر اثر
تصادفات کشته میشوند.
به گفته جانشین پلیس راهور ناجا
«برخورد با رانندگان متخلف» یکی
از راهکارهای کاهش آمار تصادفات
است.
او افزود که «معضالت»در خصوص

فرهنگ شهروندی و رانندگی در
حال افزایش است.
این مقام پلیــس همچنین آمار
باالی معلوالن و مصدومان ناشی از
تصادفها را نشانه «عملکرد ضعیف
پلیــس» در پیشــگیری از وقوع
تصادفهای جادهای دانست.
تصادف جادهای و شهری یکی از

سه دلیل عمده مرگومیر در ایران
اســت .ایران ،یکی از کشورهایی
است که باالترین شمار کشتگان
جادهای را دارد.
بر پایه آمارهای رســمی ،در ۱۷
سال گذشته  ۳۶۲هزار و  ۷۸۶تن
بر اثر تصادفات رانندگی در ایران
جان خود را از دست دادند.
به گفته کارشناسان «تراکم باالی
خودرو در جادهها ،کمبود ظرفیت
بزرگراهی ،وجود بیش از دو هزار
نقطه حادثهخیز در جادهها ،کمبود
خدمات ایمنی و امدادی و فرهنگ
نادرســت رانندگی» از مهمترین
عوامل تصادف جادهای در ایران به
شمار میآیند.
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هبر بعدی
ر یاسالمی
جمهور
کیست؟

انتخابات۹۴؛ حسن روحانی «محتملترین
گزینه» برای سومین رهبر

بیش از ربع قرن از رهبری
آیتالله خامنهای میگذرد
ولی هرگز در محافل داخلی
ســخنی از تعیین جانشین
برای او شنیده نشده است.
این در حالی اســت که در
حیــات آیتاللــه خمینی،
دستکم برای یک بار مجلس
خبرگان فردی را به عنوان
«قائم مقام رهبری» تعیین
نموده بود.
اینکه چــرا تاکنــون برای
آیتالله خامنهای ،جانشینی
تعیین نشــده ولــی برای
آیتالله خمینی تعیین شده
بود ،ای بسا به دلیل کهولت
بنیانگذار جمهوری اسالمی
بود که در هنــگام پیروزی
انقالب اسالمی  ۷۶ساله بود.
معروف است که او در روز ورود به
ایراندر اثر فشار جمعیت ناگزیر به
عیادت پزشک معالج شد.در چنان
شرایطی تعیین قائم مقام رهبری،
اقدامی احتیاطی و سنجیده بود.
آیتالله خمینیدر سن  ۸۷سالگی
درگذشت در حالی که جمهوری
اســامی به دلیل عــزل آیتالله
منتظری از قائممقامی در بنبست
تعیین رهبری بعدی قرار داشت.
بستری شــدن آیتالله خامنهای
در بیمارستان در شهریور  ۹۳که
برخالف معمــول ،با علنی کردن
آن و پوشش گســترده رسانهای
همراه بود پرسش بزرگی را در برابر
همگان قرار داد و آن اینکه:
رهبر بعدی جمهوری اســامی
کیست؟
انتخابات  ۹۴و گمانهزنی برای
رهبر بعدی

به گواهــی آمار معمــوال میزان
مشــارکت در انتخابات خبرگان
کمترازمیزانمشارکتدرانتخابات
مجلس و ریاست جمهوری است.
اما ،افزون بر تجمیع دو انتخابات
مجلس و خبرگان در ســال ،۹۴
حال و هــوای انتخابات این دوره
گواه بود که افکار عمومی به موازات
اهمیتی که برای انتخابات مجلس
قائل بودند به انتخابات خبرگان نیز
اهمیتدادهاند.
از قضا رفتار شــورای نگهبان در
تشدید حساســیت افکار عمومی
به انتخابات خبــرگان ،خود یکی
از عوامــل موثر اهتمــام مردم به
انتخابات خبرگان بود.
شورای نگهبان از تعداد  ۸۰۱نامزد
خبرگان تنها  ۱۶۶نفر ( ۴۶درصد)
را تایید صالحیت نمود و از جمله
حســن خمینی را بــه رغم تمام
هزینهای که برای شورای نگهبان
داشت رد صالحیت کرد.
افزون بر این همه رد صالحیتها،
مضحک ایــن بود کــه  ۵تن از
شش فقیه عضو شورای نگهبان،
خودشان نامزد خبرگان شدند.
اینک به گــواه نتایــج انتخابات
خبرگان ،هاشــمی رفسنجانی و
صدرنشین
حسن روحانی به ترتیب
ِ
راه یافتگان بــه مجلس خبرگان
هســتند در حالی کــه مصباح

یزدی و محمد یزدی و بسیاری از
منصوبان رهبر از ورود به خبرگان
باز ماندهاند.
گرچه به حکم قانون ،رهبر بعدی
جمهوری اســامی ضرورتاً الزم
نیست که از میان اعضای خبرگان
برگزیده شــود و میتواند فردی
خارج از خبرگان نیز باشــد؛ ولی
به گمان قــوی چنین اتفاقی رخ
نخواهدداد.
اگــر قرار بر تعییــن رهبر بعدی
باشد به ظن قوی یکی از خبرگان
دور جدیــد بــرای ایــن منصب
برگزیده خواهد شد .در این فرض،
محتملترینگزینهکیست؟
دلیلی که خامنهای را به رهبری
رساند

روایت هاشــمی رفســنجانی از
بنبستی که عزل آیتالله منتظری
برای نظام به همراه داشــت برای
همگان معروف است.
او در جلســه تعیین رهبر جدید
در خرداد  ۸۶حکایتی را نقل کرد
با این مضمون که« :در جلسهای
با حضور ســران ســه قوه ،آقای
نخســتوزیر و حاج احمد آقا در
محضر امام بحث شد .حرف ما با
حضرت امام ایــن بود که ما بعدا
با قانون اساســی مشکل خواهیم
داشــت ،زیرا ممکن اســت خالء
رهبری پیش بیاید .ایشان گفتند:
«خالء رهبری پیــش نمیآید و
شــما آدم دارید» .گفته شد :چه
کســی؟ ایشــان در حضور آقای
خامنهای فرمودند« :همین آقای
خامنهای»...
بعدها در جلســهای که تنهایی
خدمت امام رسیدم ،مطالب خود
را با صراحت بیشــتر بیان کرده و
گفتم :آقا با وضعیت بوجود آمده
(عزل منتظــری) ،درباره رهبری
چه کنیم؟ ما که کسی را نداریم.
حضرت امــا م فرمودند« :با وجود
آقای خامنهای چرا این قدر تردید
به خود راه میدهید؟».
در فرض صحت این روایت (چراکه
نه صدا ،نه تصویر و نه مکتوبی از
آن در دســت نیســت) ،هاشمی
نقش موثری در شــورایی نشدن
رهبری و در عیــن حال انتخاب
خامنهایداشت.

در میان تمامی گزینههایی
که در آن زمان میتوانستند
در مخیله آیتالله خمینی
وجود داشته باشد وی برای
راهگشــایی و برونرفت از
بنبســت رهبری با انگشت
نهادن بر علی خامنهای سه
سنت را پایهگذاری کرد:
• یکم :شرط مرجعیت را از
شرایط نامزد رهبری برداشت
• دوم :انتخــاب رهبر را از
بیــرون خبرگان بــه درون
خبرگان منتقل کرد
• ســوم :عالیتریــن مقام
کشــور بعــد از رهبر یعنی
«رییس جمهور» وقت علی
خامنهای را که از نظر رتبه
حوزوی «حجت االســام»
نامیده میشد ،به یکباره به
آیتالله ارتقا داد.
خبرگان پنجم اینک در شرایطی
شکل میگیرد که در میان  ۸۸تن
اعضای آن تنها دو تن از آنان جامه
ریاست جمهوری را بر تن کردهاند:
هاشمــی رفسنجــانی و حسن
روحانی.
از قضا این دو ،صدرنشــینان افراد
برگزیدهمجلسخبرگانباباالترین
نصابهستند.
از این دو ،هاشمی رفسنجانی هم
اینک  ۸۷ساله است .صالحیت او
برای انتخابات ریاســت جمهوری
 ۹۲تنها به بهانه ســن باالی وی
برای تصدی مقام ریاست جمهوری
توسط شورای نگهبان رد شد.
معلوم نیستدر هنگام تعیین رهبر
بعدی چند ساله خواهد بود .وی
 ۵ســال بزرگتر از رهبر کنونی
اســت و افزون بر این ،جناحهایی
که ریاســت او بر خبرگان را تاب
نیاوردند بعید است رهبری وی را
تاب بیاورند.
امــا ،دیگر رییــس جمهور عضو
خبرگان یعنی حسن روحانی اینک
 ۶۴سال سن دارد.
در عین اینکه پشتیبانی رفسنجانی
و همچنیــن محمــد خاتمــی
را بــرای پیــروزی در انتخابــات
ریاســت جمهوری ســال  ۹۴به
همراه داشــت .اما ،مهم اینکه وی
همواره از معتمدین خامنهای نیز
بوده اســت .وی از سال  ۱۳۶۸تا
 ۱۳۹۲به نمایندگی از خامنهای،
عضو شــورای عالی امنیت ملی
بود .او در کارنامه خود سابقه پنج
دوره نمایندگی مردم در مجلس
شــورا و نایبرئیسی این مجلس
را در دوره چهــارم و پنجم دارد.
او همچنین نماینده مردم استان
تهران در مجلس خبرگان رهبری
از سال  ۷۸و عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام از سال  ۱۳۷۰است.
روحانی از ســال  ۱۳۶۸تا ۱۳۸۴
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران
و به حکــم محمد خاتمی رئیس
تیم هستهای و مذاکرهکننده ارشد
ایراندر مورد برنامه هستهای ایران
بود.
{>> ادامه در صفحه}28 :

ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ

Maria Cottone

ﻣﺷﺎور رﺳﻣﯽ ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا
و ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ
ﺑﺎ ﺗﻌﯾن وﻗت ﻗﺑﻠﯽ :دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ ،ﺳﺎﻋت  ۱۰ﺗﺎ ۱۸

Immigration Consultant of Canada
)Regulatory Council (ICCRC
& Registered with Quebec Immigration
By appointment only from
10:00 to 18:00 Monday to Friday

ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم و راﯾﮕﺎن از اﯾران ﺑﮫ ﻣوﻧﺗرال ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯽ ﻣﻧﻔرد ﻣدﯾر اﻣور اﯾراﻧﯾﺎن
از ﺗﮭران ﺑدون ھﯾﭻ ﭘﯾش ﺷﻣﺎره و از ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻓﻘط ﭘﯾش ﺷﻣﺎره )(۰۲۱

دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ و از ﺳﺎﻋت  ۲۱ﺗﺎ  ۲۴ﺑﮫ وﻗت اﯾران

(۰۲۱) ۸۵۵۲-۱۴۸۳

ﺳﺎل  ۱۹۸۴ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ازدواج ﻧﻤﻮدم و ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮاﻧﯽ وارد ﺷﺪم
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ و ﭼﮭﺎر ﺳﻔﺮ ﺧﺎطﺮه اﻧﮕﯿﺰ ﺑﮫ اﯾﺮان
اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﮫ از ﺳﺎل  ۲۰۰۷در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ھﻤﺴﺮم ﺧﺪﻣﺘﮕﺬار ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ
ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا

) ﻓدرال ،ﮐﺑﮏ ،اﺳﺗﺎﻧﯽ (
وﮐﺎﻟت ھﻣﺳر ﯾﺎ واﻟدﯾن ،ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﮔذاران ،ﮐﺎر آﻓرﯾﻧﺎن ،ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽ ﯾﺎ ﮐﺑﮏ

ﻣﺷﺎوره ﺣﺿوری ،ﺗﻧظﯾم دﻋوﺗﻧﺎﻣﮫ ،ﺗﻣدﯾد
ﮐﺎرت اﻗﺎﻣت ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺎﺑﻌﯾت ،وﯾزای
ﺗورﯾﺳﺗﯽ و ﺗﻣدﯾد آن ،اﻣور داﻧﺷﺟوﯾﺎن و
ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﻠﯾﮫ ﺧدﻣﺎت اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن

Immigrate to Canada

)(Federal, Quebec, Provincial
Spousal or Parental Sponsorships,
Canadian or Quebec Experience Class,
Skilled Workers, Investors, Entrepreneurs

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

all aspects of Immigration

6621 rue sherbrooke est, suite 103
)Montreal, Quebec H1N 1C7 (Across Langelier metro

Tel: 514-656-8178
www.mariacottone.com / mariacottone@hotmail.com

HAQUE

CONSULTANTS

ریاض حق
Riaz Haque









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

COMPUTERIZED
INCOME TAX
قابل اعتماد
و سرویس سریع
خدمات مشاوره ای به
زبان های انگلیسی ،اردو،
پنجابی و فارسی
nd
efu le
R
Fi
ter
Fas ugh E
o
thr

_________________
Haque Consultants
4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
Metro: De L'eglise

Phone: (514) 362-0382
Commissioner for OATHS
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توانددرخواستی بنویسد که اگر
شنری می
آکسفورد

نامهاست و این چند مورد آنهایی
در اینباره حذف
دیکشنریوleپاگیر
سال" دســت
Inscriptions
pour
soir:
آکسفورد
"لغت

Inscriptions pour le soir:

Facebook:
Nutrition
Well
Being with Maria Cottone
le 3, 4, 11 décembre
et le 8and
janvier
17:00-19:00

le 3, 4, 11 décembre
le 8 janvier
17:00-19:00
( )Selfieاثــر حادثه یا بیماری به بوده که رسانه بیشتر در موردشان
روزی بر
()Selfieوetمجانین هم
بیمار
لغتکودکان
شود و
"سلفی"
دیکشنری آکســفورد
د لغت "سلفی"
بپیوندندSession: le .
13 janvier
این au
27 mars
2014
غیرقابل برگشت دچار شد ،حرف زدهاند.
به
بتوانند
گروهاین
اعالم کرد.
"۲۰۱3
را به عنوان "لغت سال
کمایاین
ل  "۲۰۱3اعالم کرد.
Inscriptions
secondaire:
مجلهفوربسمادونا،ستارهپاپآمریکا
گزارش
pourدر به
پاپآمریکا
هرمادونا،ستاره
فوربس
گزارشمجله
اتانازی کنند.به
 leبرای
رسدآن
اند و از
اینترنت
ت ساختهاند واوازراآن برای
لغت رامعنای
1394نــام او به
بعضیها
بــرای
تواند
کبک
ساختهمی
کاربران به
است.اسفند
بوده 11
1256
میشماره
سال23
ای 8,
آینده14
et 21since
novembre
نظرà
11:00
سال 
بیمار
12در اینترنت 
www.paivand.ca
9:00در1993
سال بوده است .مادونا از
پردرآمدترینleخواننده
مادونا از
خواننده
پردرآمدترین
اینترنت
اجتماعی
تگگذاری در شبکههای
ای اجتماعی
تجسم
درخواستش را
لحظههاییکه بخواهد
قانونی
چندان
یوتانازیمیبهکنند .نه
Session:
مشابه le 2
décembre
دورau
21
mars
2014
کنســرت و فروش آهنگهایش
بلژیکاجرای
طریق
آهنگهایش
کنســرت و فروش
طریق اجرای
هایی
عکس
لغت به
اشاره این
خطرات قانونی استفاده
ه این لغت به عکس
RENSEIGNEMENTS:میلیون دالر ( ۹۲میلیــون یورو) درآمد
۱۲۵
درآمد
(۹۲بهمیلیــون
میلیون دالر
(.)self portrait
طوراز خود می
این فرد
است که
(.)self portrait
آید .البته همه
یورو)می
حساب
نیازی
کنــد و برای۱۲۵این کار
میگیرد لغو
گیردکند.
تصویب

پردرآمدترینخوانندهسال

سیــاسی...

پردرآمدترینخوانندهسال

آماده شوید!

داشته است .با فاصله زیادی از مادونا ،لیدی گاگا
نمیگاگا
فکــرلیدی
نیست.است .با فاصله زیادی از مادونا،
پزشک داشته
عکسهایی با رواج هــر چه بیشتر
چنیــن
بیشتر
ا رواج هــر چه
کنند و مثــال
حضور
درباره پیامدهای
خیلی از حــرف و حدیث
با  ۸۰میلیون دالر و بنجووی با  7۹میلیون دالر
با  ۸۰میلیون دالر و بنجووی با  7۹میلیون دالر
گوشیهای هوشــمند به وفور در شبکههایی
د به وفور در شبکههایی
فیسیک
عنــوان
بلژیکی
پروفســور
قانــون در
ایــن
تصویــب
CEAهای دوم و سوم قرار دارند.
کانادادر رتبه
درآمد
دارند.
دانشگاهو سوم قرار
رتبههای دوم
بلژیک یک درآمد در
Adultشوند.
مشاهده می
بوک و اینستاگرام
هــا او را بــه نظیر
درمیشوند.
تاگرام مشاهده
St. Laurent
Centre

514-337-3856

 VUBبروکســل و متخصــص قهرمانمیشناسند.

رســد با
)Cote-Vertuبه نظر
زیاد اســت و
950
میFraser
(Metro:

info@paivand.ca
دیســتلمان به احتمال
دکتر ویم
زیاد با همه پزشــکانی که شــما
میشناسید متفاوت است .از نظر
او ،فــوت بیمار یعنــی که کار به
درستی انجام شده است.
او کــه نامش با مرگ شــناخته
میشود ،از ســال  2002میالدی
که یوتانازی در بلژیک قانونی شد
فعالیتش را در این زمینه شــروع
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 514-337-3856و بازار کار
برای ادامه حتصیل

آماده شوید!
انگلیسی
بیاموزید!کار
تحصیل و بازار
برای ادامه

هاخواهید از انتشار اینترنتی
می
بپیوندیدSt.:اگر
لیست
گذشــته بیش از به
ماهاینترنتی
ســردمدارانتشار
روزهاخواهید از
اگر می
بپیوندید:
یمیل پیوند،
Ville
Laurent,
Quebec
سیصد
ایــن
ســرطان
رســانه
پیوند،موضوع،
ایمیلشــدن
نفر بلندجدی
ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:
نشانی
شوید،
منظم آگاه
پیوند
منظم آگاه شوید،
جمع
کنید:بروکسل دور هم
ایمیلشمال
نشانی ایمیل خود را به ما در
یوتانازی است.
کنند.
اینباره
بیشتریدر
بصورتتمرکز
info@paivand.ca
پست
شدند تا به حرفهای دیستلمان روزنامهدات نت :منبع :نشنال
__________
درباره مرگ گوش کنند.
Euthanasia (Greek: "good
او آن شــب لباس رســمی تنش
death">> the practice of
نکرده بود ،بلکه با یک شلوار جین
intentionally ending a life
آبی و پیراهنی ســاده و پولیوری
in order to relieve pain and
مشــکی در جمــع عالقمندانش
suffering.
حاضر شد.
او بــرای حاضران شــرح داد که
چگونه در جلسهای دو ساعته به

Session: le 13 janvier au 27 mars 2014
Inscriptions pour le secondaire:
le 8, 23
14
et 21
novembre
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در واقع ،حکومت عربستان سعودی
به خیابان ها آمدند .در سه کشور،
اساسا کشور نیست.
به نظر میرسد این اتفاقی است که سران دولت مجبور به استعفا شده
دو راه برای توصیف آن وجود دارد :دارد رخ میدهد .ملک سلمان برای یا با تهدید به استعفا روبرو شدند.
تشکیالتی سیاسی مبتنی بر یک اطمینان از برخورداری از وفاداری در نقاط دیگری ،همین شــکایت
مدل تجاری هوشمندانه ،اما نهایتا چهره های شاخص خاندان که به هــا و نارضایی ها در گســترش
ناپایدار،
ملک عبدالله ،پادشاه متوفی ،وفادار جنبش های جهادی و ســازمان
یا مجموعهای چنان فاسد که در بودند ،باید دست به ولخرجی میزد .هــای تبهکاری که نقــش رابین
تمام وجوه شبیه ســازمان های این اتفاقی اســت که در دو کشور هود را برعهــده گرفتهاند ،نقش
تبهکار عمل کند.
دیگر دچار تورم رخ داد .در سودان داشته است .ماجراجویی خارجی
در هر دو صورت ،این تشــکیالت جنوبی ،نخبگان سیری ناپذیر نه روســیه و چین تا حدودی بیان
نمی تواند دوام بیــاورد .زمان آن تنها وجوه حاصــل از درآمدهای کننده یک کوشش برای کانالیزه
به سر آمده که تصمیم گیرندگان نفتی را به جیب بخش خصوصی کردن نارضایی عمومی از کیفیت
آمریکایی برنامه ریزی برای شرایط سرازیر کردند ،بلکه وقتی درآمدها حکمرانی است.
پس از سقوط پادشاهی سعودی را تمام شد از درخواستهای فراوان در حال حاضر ،تنها اقلیت شیعه
آغاز کنند.
شاندست نکشیدند و موجب یک عربستان بیان کننده خواستهای
مــا در مکالمات اخیر با پرســنل آشوب واقعی شدند.
سیاسی اســت .اما اکثریت سنی
نظامــی و دولتی ،از میزان نگرانی دولت ســومالی از حمایت کمک بسیار تحصیل کرده که دسترسی
شــان از چنیــن چشــم اندازی کنندگانسخاوتمندیبهرهمیبرد کم سابقهای به دنیای خارج دارد،
وحشت کردیم .این تحلیلی است اما رفتار مجموعهای از متنفذین با بعید اســت برای همیشه راضی
که آنها باید روی آن کار کنند.
اولویت های ایدئولوژیک ،امنیتی ،بماند .مساله کارگران مهمان که
عموما پذیرفته شــده که پادشاه یا تبهکارانه خاص خود باعث گران شمارشان از شهروندان سعودی به
ســعودی مدیرعامل یک شرکت شــدن بیش از حد بازار سیاسی مراتب بیشتر شده است و به زودی
خانوادگی است که پول نفت را به پررقابت آن کشور شد.
مدعی حقوق شــان خواهند شد،
رشــوه هایی برای خرید وفاداری چنین مقایســهای ممکن است معضلدیگری است.
تبدیلمیکند.
برای رهبران سعودی اهانت آمیز ریاض برای دهه ها با فرســتادن
آنهــا ایــن کار را از دو راه انجام باشد ،اما این ها نکات قابل تاملی مخالفانش چون اسامه بن الدن به
میدهند:
هستند .اگر شاخص بهای وفاداری بیرون ،از فشار اعتراضات در داخل
بــا دادن اعانه نقــدی یا امتیازات مرتب افزایــش پیدا کند ،ممکن کاســته ،ولی به افراط گرایی در
تجاری به فرزندان پر تعداد خاندان است خاندان سلطنت نتواند بدهی جهان اسالم دامن زده است.
ســلطنتی ،و ارائه اندکی خدمات هایش را بپردازد.
حال این اســتراتژی ممکن است
عمومی و فرصت های شــغلی به ســعودی های حاکــم وقتی کار علیه خودش عمل کند:
مردم عادی.
به پاســخگویی به خواست های انتقاد بن الدن از فســاد سعودی
چماق زور هم توسط سرویس های مکرر جامعه می رسد شبیه یک ها توسط دیگران دنبال و در میان
امنیتی بی رحم تا دندان مسلح به تشکیالت پیچیده تبهکاری عمل بسیاری از اعراب طنین انداز شده
می کنند.
تجهیزات آمریکایی فرو میآید.
است .ملک سلمان  ۸۰ساله زیرکی
ایــاالت متحده ســالها بر روی وقتی یک شــبکه انحصــاری در برادر ناتنــی اش ملک عبدالله را
خزانه بــی پایان خانــدان حاکم هم تنیده از نخبگان سیاســی و نشان نداده است.
برای اجاره وفاداری در عربســتان تجاری مقادیر غیرقابل تصوری از او با اعدام مخالفان ،دست زدن به
حساب کرده است .ریاض حتی با وجوه نقد را برای سرمایه گذاری جنگ هایــی در خارج از مرزها ،و
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ایران:انتخابات...

>> ادامه از صفحه7 :

از لیســت وفاداران به نظام حذف
میشوند.
امادر این زمانه وفاداری هم کفایت
نمیکند و نامزد بایددر کلیشههای
برآمده از محاسبات سیاسی شورای
نگهبان نیز بگنجد.
نامزدان نامآشنا حذف میشوند.
چند تنی هم اگر میمانند ،برای
حفظ آبرو است .پس از کوچک و
کوچکتر شدن لیستها و پس از
هفتهها صبر و انتظار ،لیست نهایی
نامزدان اعالم میشــود .هنگامی
که چند روزی بیشتر به انتخابات
نمانــده و فرصــت چندانی برای
کارزار انتخاباتی باقی نیست.
نامزدان هم نه برنامهای روشــن
و تدوین شــده دارند و نه نیازی
به چنین امــری حس میکنند.
ترجیح آنها این است که با پخش
غذای مجانی یا حتی با ســاختن
ترانه کارزار انتخاباتی را به خوبی
و خوشــی برگزار کنند .شــورای
نگهبان هم این بار ســنگ تمام
گذاشت و حتی نوه "امام خمینی"
را نیز مشــمول عنایات خود قرار

نداد .کار به جایی رســید که در
برخــی از حوزههــای انتخاباتی،
تعداد نمایندگان برابر بود با تعداد
کرسیها.
اما همین کاســتیها نیز از همت
مردم برای رفتن به پای صندوقها
نکاست .و از آن گذشته ،در برخی
از حوزهها نماینــدهای نماند که
در لیست "امید" بگنجد .شورای
نگهبان کار را چنان مدیریت کرده
بود ،که عمال حالی برای غافلگیر
کردن و مجالی برای غافلگیر شدن
نماند.
امید در اضطرار
بهرغم همــه محدودیتها مردم
با رای خود پیام خود را آشــکار و
شفاف اعالم کردند .پیامی که اگر
محافظهکاران را گوش شــنوایی
باشــد ،هــم موجب طــول عمر
میشــود و هم باعث ثبات بیشتر
کشور.
به واقع ایرانیان در غافلگیر کردن
از مهارت بسیاری برخوردارند .مثل
همین انتخابات مجلس و خبرگان.
با یک تیــر دو نشــان زدند .هم

شماری از نیروهای اصالحطلب و
معتــدل را برگزیدند و هم مانع از
ورود شماری از نمایندگان تندرو
شدند .اما پیام برآمده از موفقیت
"امید" چیست؟
مــردم ایــران نشــان دادند که
سیاســت تندروها را برنمیتابند.
آنها نشان دادند که دوره سیاست
خارجــی تحریکآمیــز به ســر
رسیده است .آنها نشان دادند که
خواهان گشایش فضای سیاسی
و تنشزدایی در مناســبات دولت
و جامعه هستند .و مهمتر از همه
نشــان دادند کــه از تجربه تلخ و
دردناک ناشی از بیثباتی سیاسی
در کشــورهای ســوریه ،عراق و
افغانســتان بســیار آموختهاند و
حاضر نیستند بیگدار به آب بزنند.
تمام این آموزهها باعث بیتفاوتی
سیاسیشان نشده است ،بلکه بر
شجاعت مدنیشان افزوده است.
"امید" پیروز شد .حال باید امیدوار
بود که جامعه هم از این پیروزی
نصیبیببرد.

دامن زدن به فرقه گرایی برای بی
اعتبار کردن خواست اقلیت شیعه
عربستان و تهییج حس ملی گرایی
شاخصه های یک رهبر خودکامه را
به نمایش گذاشته است .هر کدام از
این مولفه ها خطرات بزرگی را به
همراه دارد.
اتفاقاتی ممکن است به ترک
خوردن استیالی ملک سلمان
منجر شود.
یکی ،کشمکش جناحی درون آل

سعود ناشی از افزایش بیش از حد
بهای وفاداری به پادشاه است.
دیگری ،وخامت جنگ نیابتی میان
عربستان با ایران در یمن و سوریه
است؛ مقام های آمریکایی ضمن
اعمال فشــار برای یافتن راه حل
های منطقهای باید این خطر را در
نظرداشته باشند؛
و سناریوی سوم ،قیام بی خشونت
داخلی یا شورش جهادی است.
آمریکا با از هم پاشــیده شــدن

کشــورهای ظاهرا مقتدر ،مرتب
دچار شگفتی میشود .حال باید
ســناریوهای متفاوت و بالقوه ای
برای کاهش آسیب پذیری آماده
شده و به اجرا گذاشته شود.
"امید سیاســت نیســت" ،یک
تعبیر تکراری اســت .اما این که
نخواهید گزینه های دیگری را در
نظر بگیرید ،شــما را به همین راه
رهنمون می کند.
•
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آژانس مسافرتی

انتخاباتدربستریکاقتصادزمینگیرشده
انتخابات دهمین مجلس شورای
اسالمی در شرایطی برگزار شد که
اقتصاد ایران یکی از ســختترین
رکودهای چند دهه گذشــته را از
سر میگذراند.
شــگفت آنکه آنچــه در گیرو دار
رقابت میــان نامزدهای انتخابات
کمتر شنیده میشود ،بحث درباره
چگونگی مقابله با همین رکود است
که نتیجه مســتقیم آن فرورفتن
شمار روز افزونی از ایرانیان در فقر
و ناامیدی است.
بــرای فهم بهتــر وضعیت واقعی
اقتصادی ایران در جریان انتخابات
مجلس دهم ،به ارائه دادههای زیر
اکتفامیکنیم:
•

یک) در حالــی که به آخرین ماه
سال  ۱۳۹۴خورشیدی رسیدهایم،
بانک مرکزی جمهوری اســامی
همچنان از ارائه نرخ رشد اقتصادی
سه فصل نخست سال خود داری
میکند .به رغــم این پنهانکاری،
تردیدی نیست که نرخ رشد امسال
ایران در بهترین حالت از محدوده
صفر تــا یک در صد فراتر نخواهد
رفت .حتی کم نیســتند شــمار
صاحبنظرانی که نرخ رشــد سال
 ۱۳۹۴را منفی ارزیابی میکنند.
مرکز پژوهشهــای مجلس این
شاخص را برای امسال بین منهای
دو و منهــای  ۲ .۱در صــد پیش
بینیمیکند.
•

دو) در گزارشــی که به سفارش
اتــاق بازرگانی تهران از ســوی
«پژوهشکده پولی و بانکی» بانک
مرکزی جمهوری اســامی تهیه
شــده ،گفته میشــود که تولید
صنعتی ایــران در پاییــز ۱۳۹۴
نسبت به پاییز  ۹۳بیست و پنجدر
صد سقوط کرده است.
•

سه)در بین آشکارترین نشانههای
این رکود میتوان از تعطیل شدن
شــمار روز افزونــی از واحدهای
صنعتی ،شــکایت دایمی محافل
کسب و کار از کسادی کم سابقه،
سقوط شدید تقاضا و انباشته شدن
کاالهــا در انبار بنگاهها ،و کاهش
چشمگیر حجم بازرگانی خارجی
کشور نام برد.
•

چهار) قربانی واقعی این رکود انبوه
بیکارانی هســتند که هیج چشم

ایرباس در ایران...
اضطراری انجام داده است.
البته ایران بــرای آن که بتواند از
ایرباس  ۳۸۰بهترین اســتفاده را
ببرد باید بتواند فرودگاههای خود
را توسعه دهد.
دربــارٔه این موضــوع محمدرضا
خوشنویســان ،معاون بازرگانی
ایران ،گفته است« :کل تفاهمنامه
ورود هواپیماهای  ۳۸۰مشروط به
مهیا شدن زیرساختهای پذیرش
این هواپیما در فرودگاههای کشور
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انداز روشــنی را در برابر شمار دانشگاه دولت حســن روحانی
خود نمیبینند .مرکز آمار دیدگان بیکار را به دالیــل گوناگون
ایراندرصد بیکاران کشور
میتوان به بــاد انتقاد
به ویژه در
را زیر یازده درصد و شمار
گرفــت .نبود قاطعیت
میان زنان،
آنها را حدود دو میلیون
الزم در ایــن دولــت
یک فاجعه ملی
و هفتصد هزار نفر اعالم
برای پیشبرد برنامهها
است.
میکند.
و از دســت دا دن
اگر بــر این رقم شــمار
فرصتها برای اجرای
کسانی را اضافه کنیم که به دلیل سیاســتهای درســت ،در زمره
ناامید شــدن از یافتن کار از بازار همین انتقادها است.
اشــتغال خارج شــده و یا از سر با ایــن همــه منصفانه باید
ناچاری بــه تحصیالت به ویژه در گفت که دولت یازدهم برنامه
مقاطع عالی پنــاه بردهاند ،تعداد اقتصادی کم و بیش روشنی
واقعی بیــکاران کشــور با هفت دارد و از مدیرانی کارآمد برای
میلیون نفر فاصله زیادی نخواهد اجرای آن برخوردار است.
داشت.
تردیــدی نیســت کــه خطوط
شمار دانشــگاه دیدگان بیکار به اصلــی ایــن برنامــه را باید در
ویژه در میان زنان ،یک فاجعه ملی فضای ویژه جمهوری اســامی و
است.
محدودیتهای آن در نظر گرفت و
•
از «حداکثرطلبی» پرهیز کرد.
پنج) افزون بر همه این دادهها ،باید در عرصه داخلی ،اصالحات مورد
بر مشکالت بســیار بزرگی تاکید نظر دولت حسن روحانی معطوف
کرد که بر دوش اقتصاد و جامعه به خارج شدن از بن بستهای یک
ایران سنگینی میکنند:
اقتصاددولتی و نفتی است.
 اوضاع فالکت بار منابع آبی،در عرصه بین المللی نیز« ،تعامل
 تنگناهای نظام بانکی،با خارج» ،پیشبرد یک دیپلماسی
 انبوه طرحهای نیمه تمام،اقتصادی کارآمــد و تالش برای
 ورشکستگی صندوقهایعادی سازی جایگاه ایراندر جامعه
بازنشستگی،
جهانی ،هدف اصلی او است.
 فساد مالی نهادینه شده،گفتمان رییس جمهوری ایران در
در گل فرو رفتن فرایند خصوصی عرصه اقتصادی عمال شــبیه آن
سازی...
چیزی است که از تکنوکراتهای
و این فهرست را میتوان ادامه داد .ارشد اندونزی ،برزیل و یا آفریقای
از مسائلی چنین کلیدی و آینده جنوبی شنیده میشود.
ساز ،که قاعدتا باید در قلب برنامه مســاله در آنجا است که گفتمان
نامزدهای نمایندگی مجلس جای دولت یازدهم در عرصه اقتصادی
بگیرنــد ،در رقابتهای انتخاباتی با بیان و رفتار و کردار کانونهای
ایــران خبری نیســت .بلندترین بســیار نیرومنــد و با نفــوذی از
صداهایــی که در کشــاکش این دســتگاه حاکمیــت جمهوری
رقابت شنیده میشــود ،از گلوی اسالمینمیخواند.
کســانی بیرون میآیــد که تنها این کانونها تا امروز برای گذاشتن
دلنگرانــی آنها تــرس از نفوذ و چوب الی چرخ نهادهای تصمیم
دشمن و توطئه خارجی است.
گیری و اجرایــی دولت روحانی
در این شرایط تشخیص جهتگیری عمدتا از مجلس استفاده کردهاند.
اقتصادی مسلط بر مجلس دهم ،احتمال بسیار زیادی وجود دارد که
نیازمند توسل جستن به جادوگران همین ماموریت به مجلسدهم نیز
است.
محول شود.
اگــر بخواهیم بر پایــه چگونگی در شرایط کنونی با توجه به امضای
گزینشنامزدهایانتخاباتمجلس «برنامــه جامع اقدام مشــترک»
دهم دربــاره نتایــج آن قضاوت (برجام) ،آغاز فرآیند رفع تحریمها
کنیم ،به نظر میرسد که همسو و باز شدن دروازههای همکاری با
شدن دستگاه آینده قانونگذاری با قدرتهای بزرگ صنعتی ،فرصتی
دستگاه اجرایی کشور به ریاست تازه برای اقتصــاد ایران به وجود
حسن روحانی ،دستکم در عرصه آمده اســت .ولی اســتفاده از این
اقتصادی ،به معجزه نیاز دارد.
{>> ادامه در صفحه}21 :

>> ادامه از صفحه8 :
است».
وی با بیان این که نگرانی عدهای از
خرید ایرباسهای  ۳۸۰کل پروژه
کارشناسی شده قرارداد با ایرباس
را تحتالشــعاع قرار داده اســت،
گفته است« :پیششرطهایی برای
خرید ایرباس در نظر گرفتهایم که
این شرط وشروط تمام نگرانیهای
مطرح شده را پوشش میدهد».
وی با بیان این که یک فرایند ۱۸
ماهه از مطالعهدقیق بازار مبتنی بر

استراتژی تدوین شده «پشت سر
گذاشتهایم و این گونه نبوده که اول
هواپیما انتخاب شود و بعد بهدنبال
بازار آن باشیم» توضیح داده است:
«خرید ۱۱۸هواپیمای ایرباس در
سه فاز انجام میشود و در فاز سوم
در صورت برآورده شدن شرطهای
الزم ایرباس  ۳۸۰وارد ناوگان ایران
ایر خواهد شــد .بازار و مسیرهای
ایرباسهای  ۳۸۰شناسایی شده
است و شــرط خرید هواپیماهای
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Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
½
½
½
½

فرنازمعتمدی

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
½سفرهای تفریحی با قیمت ارزان اینک با4
نشـــانی:
 2سال جتربه کاری!
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
Senior Travel Consultant
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

  قراردادها
 Contract Law
  امورخانواده
 Family Law
 Real Estate Law
 امالک و مستغالت
 Commercial Lease
  جتاری (قراردادهای ایجاری)
 Franchise Law
 فرانچایز
 Immigration Law
) Rental Board (Régie du logement
  مهاجرت
 Representation before: Québec
  دعاوی استیجاری
Court, Superior Court
  وکیل دادگاه کبک،
_______________
و دادگاه «سوپریور»
1010 de la Gauchetière, Suite 1315
Montréal (Québec) H3B 2N2

Tel.: 514-574-4540

________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

پهن پیکر ایرباس این اســت که
شرایط پذیرش پروازها به مقاصد
دریای آتالنتیک [اقیانوس اطلس]
و آمریــکای شــمالی و آمریکای
جنوبــی به لحاظ اخــذ مجوزها
کامال فراهم شــود در این صورت
هواپیمای ایرباس  ۳۸۰با فرکانس
مناسب میتواند یکی از گزینههای
خوب برای این مســیرهای ایجاد
شده باشد».
البته برخی با وجود چنین سخنانی
خرید این هواپیمای گرانقیمت را
بهصالح نمیدانند و آن را خدمتی
به قشر ثروتمند جامعه ایران عنوان
میکنند که سبب ایجاد اختالف
طبقاتی خواهد شد.
در مقابل عدهایدیگر از کارشناسان

معتقدنددر صورت ایجاد بسترهای
مختلف در نــاوگان و فرودگاهها،
ایران میتوان با نوســازی ناوگان
و انجــام پروازهــای ترانزیتی با
جابهجایی تعداد زیاد مسافر درآمد
زیادی کسب و زمینه اشتغال افراد
بسیاری را فراهم کند.
دراین باره وبسایت «دیلیبیست»
با اشاره به تمایل ایران برای نوسازی
ناوگان هوایی خــود در پی توافق
اتمی با قدرتهای جهانی میگوید:
«ایران ممکن است با تبدیل شدن
به یک دبی دیگر ،یک ابرقدرت در
عرصه حملونقل هوایی شود».
به نوشــته دیلیبیست ،موقعیت
جغرافیایــی تهــران از دبی نیز
بهتر اســت ،چرا که نزدیکتر به

Fax: 1-855-698-8872

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

مسیرهای سنتی اروپا به آسیا واقع
شده است.
در صورتی که وضعیت اقتصادی
ایران به ســمتی رود که بتواند به
یک دبــی دیگر در زمینه حمل و
نقل هوایی تبدیل شــود ایرباس
 ۳۸۰هم میتوانــد بازیگر خوبی
برای رونق دادن به این تجارت پر
ســود و اشتغالزا در ایران باشد .در
غیر این صورت و اگر ایران نتواند
در رقابت بــا ایرالینهای عربی و
ترکیــهای در زمینه حمل و نقل
مســافر موفق عمــل کند خرید
ایرباس  ۳۸۰میتواند به شکستی
پرهزینه برای ایران ایر منتهی شود.

•
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دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین
ظرفیتمحدود
Limited places

ترم بهاری 2016 :
( 4آوریل تا  19جون)

)Spring Session 2016 (April 4th – June 19

Tel.: : 514-737-3642

Snowdon

محل ثبت نام

5165 Queen-Mary, 3e étage, Montréal, H3W 1X7

مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

کتابخانهنیما

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

Tel.: 514-485-3652

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

ایران-مونترال
www.addhi.net

مدرسه فرزانگان
----------------

5206 DECARIE #3

اجنمندفاعازحقوقبشر
--------------------

اجنمنایرانیانوستآیلند

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

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

کالس های فارسی کودکان:

www.aieaq.com

گروهرقصخورشیدخانوم

تلفن)514( 626-5520 :

(514) 377-8005

M EK IC

اجنمندوستدارانزرتشت

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

Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777
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(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

(514) 944-8111
-----------------------کانون فرهنگی خانه ما
514-804-4579
4862.ST CHARLES
)(PIEEREFONDS

-----اجنمن همدالن

در شهــر

جشن و سخنـــرانى

روز جهــانى زن

----------------زمان :شنبه دوازدهم ماه مارس ساعت  ٧شب
در محل كتابخانه نيما ٥٢٠٦بلوار دكارى سوئيت شماره ٣
----------------برگزاركنندگان :كميته يادمان و اتحاد چپ سوسياليستى
ورود براى همگان آزاد است
زردی من از تو | سرخــی تو ازمن...
امسال با ما باشید!

514-290-2211
------------

IBNG

 :سه شنبه
زمان س 2016
 1ماه مار
5
عدازظهر
5ب

همبستگیبازرگانی
www.ibng.ca

از ساعت:

اجنمن ادبی مونتریال

www.ilsmontreal.org

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

www.paivand.ca

Advertise with us ) 514-996-9692
یکم و پانزدهم هر ماه >>
پیوند را بر روی سـایت بخوانید:

به منــــاسبت

جشن های ملـــی ایــــرانی را گرامی بداریم؛ به پیشواز نوروز  1395برویم...

کانون فرهنگی«خانهما»درغربمونتریال
514- 804-4579

خانه ما فعالیت های خود را در محل موسسه

LE MONDE DE LA LONGUE FRANÇAIS

در آدرس زیر برگزار میکند:

4862 BOUL.ST CHARLES PIEEREFONDS QC H9H 3E2.

دوره های آموزش شنا

• 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)

ندا عزیــزی

www.paivand.ca

514-701-1390
مشاوره و تست رایگان

بهروزباباخانی

ا
و
ک
ا
ز
اس یون
ت
ثنایی

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

مشاور رمسی وام مسکن

ساختمان آماده برای مهد کودک

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

نان سنگک

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز

>> ساعات کار:

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

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

درقلب شهر بروسارد

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

|

جنب یک کلینک مدیکال

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

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

__________________

برایدریافتاطالعاتو جزئیاتبیشترلطفاباشماره تلفنزیرمتاسبگیرید:

514-999-5168
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فروشگاهوسوپرمارکت
بزرگ بینـو
Bino Super Market

cÉlÉbrons chaharshanbe souri

!Une soirée riche de la culture Perse
ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺟﺸﻦ ﻫﺎﻯ ﻣﻠﻰ ﺧﻮﻳﺸﻜﺎﺭﻯ ﻫﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺴﺖ!

ﻦﻦ
ﻮ
ﻪﻪ
ﮫ
ﻦ ﮫﺎر ﻪﻪ ﻮری
ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺯﺭﺗﺸﺖ

ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ

ﺁﺗ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﻯ ﺟﻰ ﺗﻮﻧﻴﻚ
ﺶ
)
ﺍ
ﺣ
ﻓ
ﺎ
ﺮ
ﺟ
ﻰ ﻓ ﻭﺯ
) ﻣﻬﺮﺍﻥ(
ﻴ
ﺮ
ﻣ
ﻭﺯ(
ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻ ﺳﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺸﻦ ﺑﻔﺮﻭﺵ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ .ﺍ ﺮﺍﺳ
ﻢ
ﺯ ﺭ ﭘﺮﻳ
ﺯﻣﺎﻥ  :ﺳﻪ ﺷﻧﺑﻪ  ۱٥ﻣﺎﺭﺱ ﺳﺎﻋﺕ  ۱۸:۳۰ﻭﻯ ﺁﺗ ﺪﻥ
ﺶ
ﺟﺎ

سوپرگوشتحالل
  عرضه کننده انواع گوشت


ﭘﺎﺭﮐﻳﻧﮓ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ Métro: Longueuil Bus: 4

فروش کلی و جزئی

ﻭﺭﻭﺩﻳﻪ  10 :ﺩﻻﺭ

  تازه ترین گوشت با برترین کیفیت

  با بیش از  25سال سابقه

  درخدمتجامعهایرانی


ﺯﻳﺭ  5ﺳﺎﻝ :
ﺗﻠﻔﻥ ﺁﮔﺎﻫﯽ:

_______________________________
1951 Rue Jean-Talon E,
بامدیریت:
Montréal QC, H2E 1T9
عزت پازوکی
jean Talon

:

Complex Royal
2019-Boul Taschereau
J4K 2Y1
Longueuil,

514 325 3012
514 808 5070

ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ

ﻓﺭﻭﺵ ﺑﻠﻳﺕ :ﺗﭘﺵ ﺩﻳﺟﻳﺗﺎﻝ
514-223-3336

Tel.: 514-728-4523

با مراسم ویژه

تحویل سال نو

Tickets: $30
Children under 7: $15
Tel: : 438.238.6518

شبی خاطره انگیز در کنار دوستان و خانواده بهمراه پذیرایی و شام .برای آگاهی بیﺸتر و ﺛبﺖ نام در ساﻣانﻪ
اینترنتﻰ بﻪ سایﺖ کانون ﻣراﺟﻌﻪ نماﺋیﺪ †.از صاحبان ﻣﺸاغل دعوت ﻣینماییم برای اطالع از فرصﺖ های
تبلیغاتی حین ﻣراسم با ﻣا تماس حاصل نماینﺪ.

Saturday Mar. 19, 7 P.M.

TMR Town Hall, 90 Roosevelt, TMR, H3R 1Z5
www.noorcenter.com
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عیسی

مســیح هم این سوال را که ما می پرسیم که
عیسی کیســت؟ خودش نیز این سوال را از
شاگردانش نمود.
عیســی مسیح یک روز با شاگردان خود تنها
بود ،از شاگردان خود سوال نمود که آیا مردم
مرا که می دانند؟
فیلیپس
وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه ُ
رسید از شاگردان خود پرسید:
«به نظر مردم پسر انسان کیست؟»
آنها جواب دادند« :بعضی ها میگویند یحیی
تعمید دهنده است و عده ای میگویند :الیاس
یا ارمیا و یا یکی از انبیا است».
عیسی پرسید :شما مرا که میدانید؟
طرس جواب داد :تو مسیح ،پسر
شــمعون پِ ُ
خدای زنده هستی.
آنگاه عیسی گفت« :ای شمعون پسر یونا ،خوشا
بحال تو! چون تو این را از انســان نیاموختی
بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو آشکار ساخته
ترس هستی و
اســت .و به تو میگویم که تو پِ ُ
من بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم
و نیروهای مرگ هرگز بر آن دســت نخواهد
یافت»
(متی )۱۸ - ۱۳ :۱6
در عصــر حاضر هم تعداد مردم او را یک مرد
مذهبی خوب قلمداد میکنند و عدهایدیگر او
را یک فرد مذهبی متعصب می نامند ،و عدۀ
دیگــر او را یک معلم و واعظ بزرگ مذهبی و
معلم اخالق میدانند.
گروه دیگر ،عیســی مســیح را به حیث یک
پیامبری مهم به رســمیت می شناسند که
دورهاش به پایان رسیده است.
کتاب مقدس عیسی معتبرترین منبع در باره
شناخت عیسی مسیح است.
اگر مــا کتاب مقدس را مطالعــه کنیم و به
سخنان شــاهدان عینی که با عیسی مسیح
یکجا زندگی می نمودند و آنها سخنان مسیح

مسیح
کیست؟

را شــنیده بودند و کار و اعمال مسیح را دیده
بودند ،ما جواب این ســوال ها را دریافت می
نماییم که عیسی مسیح کی است.
عیسی مسیح نه یک مرد مذهبی خوب و نه
یک فرد مذهبی متعصب ،نه صرف یک معلم و
واعظ بزرگ مذهبی و معلم اخالق است.
او نــه یک پیامبری مهم که دورهاش به پایان
رسیده است .کتاب مقدس شخصیت عیسی
مسیح را به ما باالتر از این ادعا ها معرفی می
کند.
یکــی از خصوصیات فوق العادۀ شــخصیت
عیسی مسیح این بود که ادعاهای او با اعمال
اش کام ً
ال منطبق و یک چیز بود .یکی دیگر
از خصوصیات عیسی مسیح که او را از انسان
ها جدا می کرد این اســت که ،عیسی مسیح
بیگناه بود .او چنان زندگی نمود که گناهی را
مرتکب نشد.
ُ
پیالطس که هیچ رفاقتی با عیســی مسیح

نداشت .وقتی که عیسی مسیح را محکمه می
نمود گفت« :او چه بدی كرده است؟»
او به بیگناهی عیســی پی برده بود .صاحب
منصب رومی كه شــاهد به صلیب کشیدن
عیسی مسیح بود گفت:
«بدون شک این مرد پسر خدا بود».
(متی )54:27
خصوصیــات دیگر که او را نســبت به همه
انســان ها برجسته می نماید این است که او
بر طبیعت حاکم و تحت فرمان او بود .عیسی
مسیح طوفان خطرناک و خشمناك جلیل كه
باد و امواج خروشان داشت ،او را آرام کرد که

همه حیران ماندن .عیسی مسیح ده خفا
کاری نکرد .شاهدان زیاد در آنجا بودند.
کسانی که در کشتی بودند با ترس و لرز به
یکدیگر میگفتند« :این کیست که حتی باد و
و طوفان هم از او اطاعت میکند؟»
(مرقس )41 :4
عیسی مسیح با پنج قرص نان و دو ماهی ،پنج
هزار نفر را خوراک داد  ،او یگانه پسر بیوه زنی
بیچاره و غمگین را از مردگان زنده نموده و به
آغوش مادرش داد ،و همچنین دختری را كه
پدرش بخاطر مرگ او دل شكســته بود زنده
نمود.
عیسی مســیح قدرت فوق العادۀ خود را در
شــفای بیماران از امــراض مختلف به اثبات
رساند او این کار را در محضر عام انجام میداد.
او كاری کرد كه شل راه رفت ،الل سخن گفت
و نابینا قدرت بینایی خود را دوباره یافت.
برخی از بیماران را عیسی مسیح شفا داد که
از تولد آن تکلیف را داشتند .شفای کور مادر
زاد و یا معیوب ،کاری بود که از قدرت انسان
بسیار باال بود.
عالی ترین ثبوت كه عیسی مسیح در رابطه با
ادعای الوهیت خود ارائه کرد ،قیام او از مردگان
است.
عیســی در طــول زندگی خــود پنج مرتبه
پیشــگویی كرد كه خواهد مرد .او همچنین
چگونگی مردن خود را نیز پیشــگویی كرده
بود که بعد از ســه روز قیام خواهد کرد و به
شاگردان ظاهر خواهد شد.
کدام یک رهبر مذهبی ،کدام یک نبی ،کدام

هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

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

)
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پیامبر ،قادر به کار های که عیسی مسیح انجام
داده است؟
او نجات دهنده و بخشــاینده گناهان انسان
میباشد .او در یکی از سخنان خود فرمود:
«من و پدر یک هستیم»
(یوحنا ) ۳۰:۱۰
یا «به یقین بدانید پیش از آنکه ابراهیم باشد،
من هستم».
(یوحنا .)۵۸:۸
این ادعا ها را یک انسان عادی گفته نمی تواند.
در جریان محکمه نزد ســران یهود از عیسی
مســیح سوال نمودن که« :آیا تو مسیح ،پسر
خدا هستی؟» عیسی جواب داد:
«همان است که تو میگوئی .بعد از این پسر
انسان را خواهید دید که بر دست راست قادر
مطلق نشسته و بر ابرهای آسمان میآید».
این ادعایی نیست که یک یک معلم مذهبی
بزرگ و یا یک انسان نیکو بتواند بکند .زندگی
و اعمال عیسی مسیح ادعا های او را تائید می
نماید.
دوست گرامی،
آیا شما میخواهید حقیقت را در باره عیسی
مسیحبدانید؟
آیا شما جوینده راستی و صادق خدا هستید؟
اگر بدون کدام تعصب و از صمیم قلب ادعای
عیســی مســیح را در کتاب مقدس مطالعه
نمایید و فکر و ذهن خود را بروی حقیقت باز
نمایید ،خدا شما را در شناخت عیسی مسیح
کمک می نماید.
شما نیز خواهید گفتید:
«تو مسیح ،پسر خدای زنده هستی ».تو مسیح
بر حق که سزاوار پرستش هستی.
•
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»پروموشن كمپانی «النكوم

با سالم خدمت هموطنان گرامی
به اطالع می رساند هر ساله در فصل
بهار در ازای خرید هر نوع محصولی
 یك كادو به ارزش$36 بیشــتر از
 و همچنین چنانچه مبلغ خرید$158
 كادویی به ارزش، باشد$95 بیشتر از
.دریافت خواهید كرد$226

L’art d’offrir à la française

:توجه

RECEVEZ VOTRE

هدیه ی ویژه ای هم برای عزیزانی
 مارچ5فوریــه و20 كــه در تاریخ
در گردهمایــی كه به همین منظور
 برای آشنایی بیشتر باMaster class
محصوالت النكوم ترتیب داده شده
 شركت نمایند در نظر گرفته،است
.شده است
به دلیل اینكه تعداد هدیه محدود می
 اولویت هدیه ویژه با كسانی،باشد
.است كه زودتر جا رزرو كنند
لطفا برای اطالعات بیشتر و رزرو جا
با شماره تلفن

CADEAU

AVEC TOUT ACHAT DE 36 $ OU PLUS.*

VALEUR ESTIMÉE
JUSQU’À 158 $.**

438-995-5786

.تماس گرفته شود
 مشاور پوست و زیبایی،كتـی
 مدیر مالی و مشاور پوست،نازنیـن
و زیبایی كانتر النكوم

UN ÉVÉNEMENT D’UNE DURÉE LIMITÉE.

La Baie Downtown

Du 7 avril au 1er mai 2016

 مترو مك گیل:آدرس

585 Rue Saint-Catherine
H3B3Y5

PR
OP
FO ERT
RE R Y
NT

beautiful,bright duplex
situated in cote st-luc,
quiet area near to bus station 103,
15min to villa maria metro station,
near CSL Mall and all the amenities;
---------------Lower unit,upper unit and studio

>> For rent

studio is with kitchen & 1 bathroom
lower unit has 2 bedrooms,
1 bathroom, access to the backyard with parking
upper unit has 3 bedrooms,
1 bathroom with parking
all units has stove,
fridge and wash/dryer
in the building
for more info please contact

514-647-1601

www.paivand.ca

را بر روی سایت بخوانید

یکم و پانزدهم ماه
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پاتوقعموجمال

کافه و قنادی

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

Tel.: 438-384-3377

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

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

1620 Sherbrooke O,
(Corner : GUY)

______________________

Montréal, QC H3H 1C9

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

کیتر ینگ

شـی
راز

514-933-8866

IMPERIAL Business School

مدرسه بازرگانی امپریال
کالس های راه اندازی بیزنس

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

در خدمت جامعه ایرانیان مونتریال

.یک بار امتحان کنید مشتری خواهیدشد

__________________________________________________________

شرکت و بیزنس خود را با ما شروع کنید

Tel.: 514-546-1324
514-963-5179

برترین و
م
ر
غ
و
ب
ت
رین
سنگ ها
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت
 کوارتز،
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما

 و پشتیبانی آغاز به کار، تامین منبع مالی،• طرح بیزنس
• شهریه رایگان • برنامه آنالین
وام و
بـورس • دیپلم رمسی از وزارت آموزش و پرورش
واجـ
دین شرایط
 شروع ترم تازه،• هر ماه
0حدود
 دالر در90 (طی
م
ا
ه
درقلبمرکزشهرمونتریال
شرکت در
)کالس ها
در
یافت خوا
ه
)مکگیل
(مترو
ن
د
ک
ر
د
You want to start your own business enterprise?

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

« Starting a Business »
You want to start your own business enterprise?
Business Plan & Financial Resources & Start-up Support

« Starting a Business »

________________

Tuition-Free Program
Study from home and receive
Business
Plan
&
Financial
Resources & Start-up Support
maximum 900 CAD per month*
Online Program in English

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

CALL NOW!
CALL NOW!

514-207-9999
www.ibs.quebec
514-207-9999

برای آگاهی بیشتر همین امروز
:با ما متاس بگیرید

514-952-7400
514-694-9692

Eligibility for Loans & Bursaries
for more information
Around 900 CAD*/month

or to register for the first session on

Henri le Grand

Diploma of Vocational Studies from the

MinistryProgram
of Education
Tuition-Free

New Sessions Starting every Month

Online Program

Address: 460 rue St Catherine West, Suite 302, Montreal, H3B1A7
Metro: McGill and Place des Arts
*Under certain conditions

Diploma of Vocational Studies from the
www.henrilegrand.com
Ministry of Education

Institut d’accompagnement scolaire pour les enfants de primaire et de secondaire
19 September 2015

www.paivand.ca

را بر روی سایت بخوانید

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

یکم و پانزدهم ماه

New Sessions
www.ibs.quebec
UN ENCADREMENT ACADÉMIQUE
IDÉALStarting
POUR every
VOS Month
ENFANTS
 Soutien

AVANCEZ SUR LE CHEMIN DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE
 Cours particuliersAddress:
Programme
avancé
auxStexamens
Imperial
BusinessPréparation
School, 460 rue

scolaire

Eligibility for Loans & Rejoignez-nous
Bursariesdès maintenantCatherine
West,
Suite 302,
Montreal H3B1A7
dans l’un de
nos nombreux
centres
 Centre ville : Métro McGill
 Côte des Neiges : Collège Jean de Brébeuf
 Pie IX- Joliette : Collège Maisonneuve
Around 900 CAD*/month for
the
Metro: McGill and Place des Arts
 

*DISPONIBILITÉS MARDI & SAMEDI

514-961-3598
*Under certain conditions

Pour toute inscription ou renseignements:

duration of the program

ou audrey@henrilegrand.com

Conditions
Condit
- Carte d’as
- Carte
- Passeport
- Passep
résidence
réside
- Certificat
- Certif
- Preuve
de
- Preuv
- Pièce
d’id
- Pièce

Ouverture
d
Ouvertu
toustous
les mo
les
les premier(
les prem
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اینتر نت | تلویزیون
تلفنخانگی

 3سرویس
استثنائی:
به قیمت
باورنکردنی!

سرویسفیبرنوری
بدون قرارداد | بهای مناسب

Get TV, internet and home phone
with an exclusive promotion.
!Special gift for PAIVAND clients

بهروز دوانی :در خدمت ایرانیان عزیز

_________________________________

Tel.: 1844-605-5557
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

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
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مها
 مشجران عزیز

ـاو
هر چهارش ره رایگان

نبه،
حضوری:
ت
ک نفره یا
چ
ه
ا
ر
ن
ف
ر
ه
در مرکز ش
ه
ر
ی
ا
د
ر
و
ست آیلند
تلفنـی :

ان نیازی
ریدار
آیا می دانستید خ ندارند؟!
•
پورسانت
ه پرداخت
ریداران:
ب
ه م ا به خ
• هدی
نه محضر
دالر هزی
1200

ه

ر روز هفته

اوکازیون عـالی

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

برای زندگی و یا سرمایهگذاری

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

Water front Apartment
Île-des-Soeurs
only 220000$

Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

______________
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
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

پزشک خانواده :اورژانس

Bourque

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

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
__________________

پزشکان متخصص:

 MALADIES INFECTIEUSES
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

 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

louis













 

 






پزشک خانواده
دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک











دانا
مظفری 


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

بدون وقت قبلی
Family Physician

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

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

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



Dr.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.






















 

 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
 کاشتن دندان Implant
  
OPTHAMOLOGIST
Root
 درمان ریشه Canal
Dr. Samir Antaki

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

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









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

CARDIOLOGUE:
CEREC AC Bluecam 
Dr. Abed G Kahwati

Tel.: (514) 933-8383

1253 Rue Guy













Guy Concordia



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک

شهر
مرکز
در




















ختنه کودکان 6- 0:سالeanگJیDr

Dr. Raymond Rezaie

پزشکان خانواده:

Montreal, Qc. H3H 2K5

























 
















 













 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



















































































 

























 Lumineers Veneer

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

گیورگیزنیا
نینوس
w
Ne
عضو دایمى كانون بین
املللى مهندسین نفت

1834 Ste-Catherine W., Suite 200

خامنها
رای
ب آقایان
و
در خدمت هموطنان گرامی
با متدها و مدهای کوپ و مش روز
 فر و صاف کردن دائمی با بهترین محصول طبیعی
در دنیا کنترل کنندۀ حجم مو
و برطرف کننده خشکی و وز مو
 شینیون ،رنگ ،سشوار
 خدمات کامل عروس  اپیالسیون
 کالژن سازی پوست و درمان جوش (درماپن)
مانیکور  پدیکور  بند و ابرو
ویژه
مکان
>
های
> خامن
برای
جاب
باح

ـال
ک
شیـ
ک*ا اشت
:
م
س
سپ
ژ
ه
* ا ماه مار پ * شت
ن
ا
خ
ب
و
ن
ا
ن
تا پایا نگ ،ک پ دی
زاین
میکا
ش ،ر
و

م

شام

دیزای
ل:

20

نابرو

Montreal, Quebec H3H 1M1
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

Guy

تاتو :توسط کارشناس مجرب
Salon EVE
5393 Cote-Ste-Luc Montreal, QC, H3X 2C3
Facebook: Evesalonmtl

Tel.: (514) 481-6765 | (514) 291-0175

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی
18و  19مارس

درسالنشکوهمند
Embassy Plaza

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

Cell.:www.clinique-arya.com
(514) 816-4080

ساختما
 -نجتاریساختمان تج ----

ارى
 2طبقه به
مساحت
داراى ا ١٢٤٠فوت مرب
ع
در
ه
ر طبقه
تاق هاى ا
دارى و د
طبقه دوم در م ستشویى و
ح
ما
م
در
كان ب
شما
سیار خوب
ره  6400خ
یابان سن
ظ
ت
ژا
ت
ك
م
رفی ١٠
ونتریال با
پاركینگ
براى اجا
ره
م
و
ج
و
د است.

زمین برای کارهای

جتار
ی ،در موقعیت عالی

sale at
a commercial lot for,100,000
excellent location:$1

عالقمن
دان سرمای
یك ساختمان م ه گذارى
در
م
و
نت
ر
یال
سكون
آپارتما
ى  ١٢واح
درآم ن داراى  ٣اطاق خوا دى كه هر
ب
دخ
و
می
ب
با
ن
ش
د ،با
زدیك بای
سوپر ما
ستگاه قطا
خو ركت ،رستوران و مدر ر ،اتوبوس،
س
ب
ه
پ
 0ی یرفون (وست ایلن در منطقه
 2,999,00دالر بف د)بقیمت
رو
ش میرسد

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
در آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
با جتربه طوالنی در امور مدیریت بازاریابی

چنداوکازیوناستثنائی

برای زندگی و یا سرمایهگذاری

شیك و حمام
ه
طاق خواب با اشپزخان و ،ایستگاه
متر
پارتمان یك ا
ا
در سن لوران نزدیك  ١٩٩٩٠٠دالر
وم واقع
تعدد ،قیمت
طبقه د روشگاهاى م
اتوبوس و ف

Ninous Givargiznia, BSc.
Real Estate Broker
CENTURY 21 Max-Immo
620 boul. St-Jean, Suite 202

Office: (514) 990-4666 X594
Pointe Claire, QC H9R 3K2
ngivargiznia@gmail.com
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Dr. Elham Khayat
Dr. Kamelia Emamian

Elegance

Assurance
Insurance
با خرید بیمه منزل کمپانی بیمهالگانس

20%

خنستین شرکت بیمه ایرانی

یا اتومبیل خود
برای اولیــن بار
با
کمپانی ما از مزایای

جهت
یژه
فیــفو رمان
خت
وره د
لین د
او

اتومبیلموتورمسکونی/جتاری

 % 10ختفیف

بوتاکس | فیلر |  | PRPاسکلروتراپی | لیزر

بهره مند شوید!

CAR

برترین سرویس کمترین بها


HOUSE
MOTO

با اقساط ماهیانه


COMMERCIAL
_________________

6400-A St-Jacques W.

_________

مشاوره رایگان

------------برای دریافت اطالعات بیشتر،
همین امروز با ما تماس بگیرید:

Montreal, Qc. H4B 1T6
)(2nd floor

175 Stillview, Suite 135

Pointe-Claire Qc., H9R 4S3

Tel.: 514-482-4500

www.royalrejuvenationcenter.com

assurance@eleganceleasing.com

Tel.: 514-677-5875

www.eleganceleasing.com

انتخابات در اقتصاد زمینگیر شده...

مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مشاوره و ارزیابی رایگان

مسعودهاشمی

مهندس راه و ساختمان
از پلی تکنیک تهران
با  30سال سابقه
در سرمایه گذاری
و ساخت مسکن

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567

فرصت نیازمند یک اراده سیاسی
نیرومند اســت .اصوال پیشــبرد
اصالحات بــزرگ اقتصادی بدون
همیــن اراده سیاســی نیرومند
سیاسی امکان پذیر نیست.
در دهه  ۱۹۸۰میالدی ،تورگوت
اوزال ،نخســت وزیــر ترکیــه با
پشتیبانی بخش بسیار بزرگی از
کانونهای قدرت بود که توانست
اقتصاد کشورش را با شرایط نوین
جهانی هماهنگ کند.
تنگ شیائو پینگ ،اصالحگر بزرگ
چینی نیز ،با تکیه کردن بر همین
اراده واحد سیاســی ،کشورش را
از گرداب مائوییسم بیرون کشید.
میتوان نمونههــای دیگری را ،از
هند تا ویتنام ،بر این فهرست افزود.
در تاریخ جمهوری اسالمی ،مجلس
در بسیاری موارد به عنوان پاسدار
حفظ وضــع موجــود در عرصه
اقتصادی عمل کرده و میکند.
در فراینــد دامن زدن به تنش در
روابط بین المللــی ایران و فراهم
آوردن زمینهای مساعد برای اعمال
تحریمهای ویرانگر علیه کشــور،

>> ادامه از صفحه13 :

مجلس شورای اســامی متحد
نزدیک محمود احمدینژاد بود.
از اغاز زمامداری حســن روحانی
تا به امــروز نیز مجلس همچنان
پاســدار میراث رییس جمهوری
پیشین اسالمی است.
اگر ناهمسویی میان دستگاههای
مجریه و مقننه ایــران تداوم یابد
(و ظاهــرا زمینههــای الزم برای
ایــن تــداوم فراهم آمــده) ،کار
سیاستگذاری اقتصادی در ایران به
کجا خواهد کشید؟
مجلس ایران در این عرصه نقشی
تعیین کنندهدارد.
عــاوه بر بودجههای یکســاله و
برنامههای پنجساله ،بخش بسیار
بزرگی از اصالحات مورد نیاز ایران
و نیــز روابط بین المللــی آن در
عرصه اقتصادی ،به قوانین مصوب
مجلس نیاز دارد.
در کشورهای دارای نظام پارلمانی،
وجود احزاب سیاسی کار انتخاب را
برای رای دهندگان آسان میکند.
در ایران از حزب سیاســی خبری
نیســت و کســی نمیدانــد که

نامزدها برای انبوه مشکالت کشور
چه برنامهای دارنــد و اصوال چرا
میخواهند به مجلس بروند.
پی بردن به رمز و راز تشکلهای
بسیار پیچیدهای که در جمهوری
اسالمی به مناسباتهای گوناگون
شــکل میگیرند و ســپس فرو
میپاشند ،کار همه کس نیست.
یک ناظر خارجی را در نظر آورید
که در همیــن انتخابات مجلس
دهم ،میخواهــد بداند نامزدهای
گوناگــون چه میگوینــد و چه
میخواهند.
در اینجا سخن بر سر این نیست
که دو دســتگاه مقننه و مجریه
حتما باید در همه زمینهها همسو
و تــک صدا باشــند .ولی تبدیل
مجلس به سخنگو و مجریدایمی
کانونهــای مخالف دولت نیز کار
را به فلج میکشاند ،آنگونه که در
ایران بارها شاهد آن بودهایم و بیم
آن میرود که بار دیگر تکرار شود.
•

زردی من از تو | سرخــی تو ازمن...
امسال با ما باشید!

 :سه شنبه
زمان س 2016
 1ماه مار
5
عدازظهر
5ب
از ساعت:

جشن های ملـــی ایــــرانی را گرامی بداریم؛ به پیشواز نوروز  1395برویم...
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شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

س کامل
ی
سرو ل برای
حم
دات و
وار کاالها
ادرات
ص

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

لیۀ

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
هوایی
م
ا
س فران

info@loadextransport.com

کنسرتها

برنامه ها و

وش بلیت ک
ش دیجیتال
فر
ه روزه در تپ
هم

223-3336

514-

جشن

های ملـی ا
ی
را
ن
ی
را
گ
را
می بداریم

در مونتریال

875 Notre-Dame
Lachine Qc H8S 2B8

ر
بد

حنسی 3
1
ا
مسال
را درجمع
یـاران و
ه
م
د
ی
ا
ر
ا
ن
بدر کنید!

Metro: Angrignon
Bus: 495,110,195
بهای بلیت:
بزرگساالن 10 :دالر
زیر  7سال5 :دالر
در محـل 15 :دالر
بلیت در:
تپــش

Tel.: (514) 223-3336

Info: 514-661-6345

ن:یکشنبه
ما
ز یل 2016
 3آور
از 11

صبــح

• رقص و شادمانی
و بزن و بکوب...
باخودتان انرژی
و مهر بیاورید!
• با دی جی:
شاد و پرشور
• پذیرائی:
ساندویچ ،ساالد،
انواع نوشابه ها
چای و قهوه،
میوه و شیرینی
آش رشته و...

در
محلبفروشمیرسد
گروههمیاریایرانیـانمونتریال:

حمایت شده :تپش ،پیوند ،رستوران آنیکس
ترجمه :نغمه سروران ،همدالن ،کلبه عموجان،
نوشادجمال و...

--------+
بار مشروبات الکلی
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هالیوود...

«اسپاتالیت» برنده جایزه اسکار بهترین فیلم شد

اســپات الیت ،فیلمی
درباره سرپوش گذاشتن
کلیســا بر آزار و ســوء
اســتفاده جنســی از
کــودکان توســط ۷۰
کشــیش در بوستون،
برنــده جایزه اســکار
بهترین فیلم شد.
در مراســم هشــتاد و
هشــتمین دوره جوایز
اســکار ،فیلــم هــای
" مد مکــس ؛
جاده خشم" با
منحصر بــه فردی اســت که در
شش اسکار و "برخاسته سال  ۲۰۰۲بنیان های کلیسای
از گور" با سه اسکار ،کاتولیک را بــه لرزه درآورد .چهار
از جمله اســکار خبرنگار روزنامه بوستون گلوب که
بهترین بازیگر مرد نام گروه تحقیقی آنها اسپات الیت
نقــش اول بــرای بود ،مطلب مســتندی را در مورد
لئوناردو دی کاپریو سرپوش گذاشتن کلیسا بر آزار و
از دیگر برندگان بزرگ سوء اســتفاده جنسی از کودکان
جوایز اسکار به شمار توســط  ۷۰کشــیش در منطقه
می آیند.
بوستون تهیه و چاپ کردند.
لئوناردودی کاپریو پس جایزه اســکار بهترین کارگردانی
از شــش بار نامزدی ،برایدومین سال پیاپی به الخاندرو
ســرانجام موفــق به اینیاریتو برای "برخاسته از گور"
دریافت جایزه اســکار رسید .او سال گذشته برای فیلم
شد.
بردمــن این جایــزه را از آن خود
موضوع فیلم کرده بود.
اســپات الیت بری الرســون و الیشیا ویکاندر به
کار روزنامــه ترتیب برای بــازی در فیلم های
نــگاری اتاق و دختر دانمارکی برنده جایزه

T.A.M Travel

آژانس
مسافرتی

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..


اســکار بهترین بازیگر زن نقش
اصلی و مکمل شدند.
جایزه اســکار بهترین بازیگر مرد
نقش مکمل نیز به مارک رایلنس،
برای بازیدر فیلم "پل جاسوسان"
رسید.
امسال پس از شــش بار نامزدی،
جایزه اسکار بهترین موسیقی متن
به انیو موریکونه برای فیلم "هشت
نفرت انگیز" رسید.

www.
paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه
را بر روی
سایتبخوانید

با قیمت های رقابت ناپذیر
1118 Ste-Catherine W.,
Suite 504
)Montreal, Qc (Metro: Peel
Tel: 514-940-1642
514-940-1643

Cell: 514 834 2166

Fax: 514-868-1115
Email: maryagency@gmail.com

هیپنوتیزم :زیر نظر استاد علی سلیمی

زیباییهیپنوتیزموخودهیپنوتیزمرافقطکسانی
میتواننداحساسکنندکهتجربهکردهباشند.

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

Center medicale colombus: 1140 Jean Talon East Montreal.Qc.H2R.1V9

Tel: 514.347.4353

WEBSITE: www.hypnohelpelio.com

EMAIL:ga_salimi@hotmail.com

زردی من از تو | سرخــی تو ازمن...
امسال با ما باشید!

• رقص و شادمانی
و بزن و بکوب...
باخودتان انرژی
و مهر بیاورید!
• با دی جی:
شاد و پرشور

 :سه شنبه
زمان س 2016
 1ماه مار
5
عدازظهر
5ب
ز ساعت:
ا

جشن های ملـــی ایــــرانی را گرامی بداریم؛ به پیشواز نوروز  1395برویم...
در مونتریال
875 Notre-Dame
Lachine Qc H8S 2B8

Metro: Angrignon
Bus: 495,110,195

بهای بلیت:

بزرگساالن 10 :دالر
زیر  7سال 5 :دالر
در محـل 15 :دالر
بلیت در:
تپــش

Tel.: (514) 223-3336

Info: 514-661-6345

و پریدن از روی آتش و...
• پذیرائی:

ساندویچ ،ساالد،
انواع نوشابه ها
چای و قهوه،
میوه و شیرینی
آش رشته و...

درمحلبفروشمیرسد

-------->> بار مشروبات
الکلی

گروههمیاریایرانیـانمونتریال:

حمایت شده :تپش ،پیوند ،رستوران آنیکس
ترجمه :نغمه سروران ،همدالن ،کلبه عموجان،
نوشادجمال و...
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اتاق بازرگانی جامعه ایرانی كبك تقدیم می كند:
گردهمایی بانوان تاثیر گذارمونتریال
 ٤بانــوی موفــق ایرانــی ،باچهار
سرگذشت الهام بخش برایمان سخن
خواهند گفت،
در هتل مجلل سنت پال
واقع درOld montreal :
تاریخ ٩ :مارچ

ساعت٦:بعد از ظهرتا  ٩شب
 ٣٥٥مك گیل ،مونتریال
بهای بلیط( $٢٠:برای اعضا)
( $ 30برای سایر دوستان)
حضور شما شكوه این گردهمایی را
صد چندان خواهد كرد.
جهت تهیه بلیط به وب سایت:
www.ccciq.ca/
upcoming-event

مراجعهفرمایید.
بلیط ها در محل به فروش نخواهند
رســید لذا تهیه بلیط از قبل الزامی
است.
باتشكر از حمایت و همكاری
Desjardins Enterprise

عســل جامــی مشــاورامالك ،نغمه
سروران مترجم رسمی ،علی جان شو،
تلویزیون آوا ،مجله هفته
و روزنامه پیوند

مهدکودک

www.ilsmontreal.org

190

Garderie Bébé Sucré

• مهد کودک دوزبانه ایرانی
• در قلب ان دی جی
• محیطی شاد ،آرام و سرشار از انرژی مثبت
رنگ ،نور ،شادی ،مهر و آموزش
با مربیان مجرب و کارآزموده
برای نگهداری از کودکان دلبند شما
• با سال ها سابقه
• از  18ماه به باال
-----------همه روزه به استثنای یکشنبه ها
از  7صبح تا  6بعدازظهر
شنبه ها باز است
از  9صبح تا  4بعدازظهر
____________________
هدف ما عالوه بر
نگهداری از کودکان،
پرورش خالقیت و توانایی
های آنان برای ورود به
جامعه ای بزرگتر است.

فاضل

«فرهنگ مدرن و پسامدرن
و شیـوۀ زندگی در آن»

با گرامیداشت یاد
محمد فاضل،
دکترضیاءالدینشادمان،
دکتر حسین تدین
و استاد علیاصغر معصومی

برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید به سایت
و یا صفحه فیس بوک ما مراجعه کنید:
website : garderiebebesucre.ca
facebook: garderie bebe sucre
همچنین برای ارتباط مستقیم با مدیریت ،با تلفن زیر و
یا از طریق ایمیل با ما در تماس باشید.
email: aboroujerdi@bebesucre.ca
Vendome

با مدیریت :آناهیتا بروجردی

the Iranian Literary Society
)of Montreal (Canada
Société littéraire iranienne
)de Montréal (Canada

Garderie Bébé Sucré
6332 Sherbrooke W. Suite 204
Montréal, Québec

Tel:514-439-8660

فرهن
ک مدرن و
و شیوه زن پسامدرن
د
گی در آن
فرهنگ مد



س 2016
ه  6مار
یکشنب
هر
عت ۴
سا

تا  6بع

د از ظ

دانش

گاه کن

کوردیا

1455

Room Maisonne
u
:H4
20 M ve W.
Guy

etro:

رن و
پسامدرن
احساس
دو الگووا
ی و روانی
ره فکری –
است ،که
حا
کم
مدرن اس
بر
اندی
ت و تعیی
ن
ک
نن
شه انسان
ده
کنش
در بسامانی
و واکنش
دن زندگی.
های انسان
هدف این س
خن
ران
ی
زدو
درک ماهی
دن زنگار از
ت اصلی ال
برداشت
گوواره ها و
آنهاست،
های نادر
ست از گو
خود وا چه برای مای
ی
که
هر اصلی
ای
نک
رد
کرده و یا
اال را از غر
به عنوان م
ب به کشور
ایم؛ وچه
هاجر به آن
برای نسل
وارد شده
ی که در دا
خ
ل
دنیا آمدهان
و
یا
د.
خارج از
ک
ش
ور
به
درک در
ست الگو
واره ها و
درون
آگاهی از
این متدن
در
شی
وه
سه
زن
ب
خ
دگی در
 ریشهش بررسی
های فرهن
گ
خواهد شد:
مد
رن
پسامدرن
نقش و و
ظای
ف
ما
در
قبال این ال
گوواره ها

سخنران:

دکتر محمود مقدم
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«««« زنــدگی و سالمت »»»»

عادت تاثیرگذارکهکمک میکنندمیلیونر شویم!
منبعentrepreneur.com :
خوب خاطرم هست یک روز در زیرزمین
تاریک و گردگرفته خانه نشسته بودم و با
خودم فکر می کردم برای اینکه زندگی ام
از این رو به آن رو شود چه کار باید کنم؟
 ٢١ســالم بود و آماده بــودم وارد مرحله
جدیدی از زندگی ام شوم ،اما به  ٣دلیل
نمیتوانستم:
در خانه پدرم زندگی می کردم ،ســاعتی
 ٨دالر دستمزد می گرفتم و در یک دوره
 MBAثبــت نام کرده بــودم که به نظر
می آمد هیچ وقت تمام نمی شود .خودم
خوب میدانستم باید این وضعیت را تغییر
بدهم؛ واقعا دوست داشتم موفق شوم ،اما
نمی دانســتم باید چه کار کنم یا از کجا
شروع کنم .چیزی که عمیقا می دانستم
این بود که اگر عادت هایم را عوض کنم،
عادت هایم هم من را عوض می کنند .به
جای اینکه وقتم را با تماشای تلویزیون یا
یازی فوتبال تلف کنم ،تصمیم گرفتم به
عادت هــای خوبی مثل کتاب خواندن یا
تمرین سخنرانی رو بیاورم .نتیجه کار واقعا
مثبت بود .از لحاظ حرفه ای مهارت های
بیشتری پیدا کردم ،از لحاظ شخصی هم
اعتماد به نفسم بیشتر شد.
مهم ترین نکته ای که باعث شد زندگی ام
تغییر کند ،این بود که باال رفتن مهارت ها
و قابلیت های انسان باعث افزایش اعتماد
به نفسش می شود .همین مطلب بود که
کمک کرد به اوج موفقیت برسم و بتوانم
در کنار اندوختن میلیون ها دالر ،به سایر
مــردم هم انگیزه تــاش مضاعف بدهم.
چیزی که باعث شــد به جایــگاه امروزم
برســم ،همین عادت ها بود که در خودم
پرورش دادم.
این  ١٠عادت کمک می کنند به میلیونر
شدن نزدیک شویم:
•
 .١از کلمات ساده استفاده کنید

میلیونرها خوب بلدند پیغامشان رادر قالب
ساده ترین کلمات منتقل کنند.در صحبت
هایشان دقیق هستند و جان مطلب را به
ســاده ترین شکل ممکن بیان می کنند.
خود من به شخصه هر روز فرهنگ لغت را
ورق می زنم ،ولی در صحبت هایم از تمام
لغاتی که بلدم استفاده نمی کنم .خیلی
از افراد با اســتفاده از کلمات باکالس در
صحبت هایشان ،بسیاری از موقعیت ها را
از خودشان می گیرند .خالصه کالم اینکه
مردم را در دریای لفاظی تان غرق نکنید.
متاسفانه بعضی از افراد تنبلی می کنند و
راه های صحیح برقراری ارتباط را یاد نمی
گیرنــد و در این
مــورد از

های دیگران دنبالــه روی می کنند .اما
میلیونرها خوب می دانند باید در نوشتار
و گفتار ،ساده ترین اصطالحات را به کار
ببرند.
•

 .٢عادت های قدیمی را کنار بگذارید

قبل از اینکــه بتوانیم عادت های نو پیدا
کنیم ،باید بتوانیم عادت های کهنه را کنار
بگذاریم .اگر دنبال خانه یا ماشین جدید
می گردیم ،باید قید خانه یا ماشین قدیمی
مان را بزنیم.
اگر می خواهیم نگرش مثبتی پیدا کنیم،
شر افکار منفی مان رها شویم.
ابتدا باید از ّ
برای پیدا کردن عادت های مثبت هم باید
قبــل از هر چیز عادت های منفی مان را
کنار بگذاریم.
یــک روز که طبق معمول در مک دونالد
یک همبرگر ارزان قیمت ســفارش داده
بودم ،به این قضیه رسیدم .واقعا از همبرگر
زده شده بودم ،به همین خاطر با خودم فکر
کردم بهتر است در محله مان رستورانی
پیدا کنم که استیک های حسابی داشته
باشــد و به جای اینکه هر هفته چند بار
همبرگرهای  ١دالری بخرم ،در طول ماه
یک یا دو بار یک بشــقاب استیک لذیذ
بخورم.

ما همان چیزی هستیم که همیشه تکرار می
کنیم ...پس برتری یک عمل نیست ،یک
عادت است!

•

 .٣هدف گذاری روزانه

خود مــن هرروز اهدافم را روی کاغذ می
آورم .به خــودم قول داده ام تا آخر عمرم
ایــن عادت را حفظ کنم .فرقی نمی کند
برای کارهای هفتگی مــان برنامه ریزی
می کنیم ،حساب و کتاب اقتصادی می
کنیم ،یا در مــورد روش های جدید راه
اندازی کسب و کارمان برنامه می ریزیم ،به
هرحال الزم است هر روز صبح هدفگذاری
روزانه داشته باشیم تا مجبور به انجامشان
شویم .اگر هر روز مهم ترین اهدافمان را
برای خودمان مشخص کنیم ،می توانیم
آن هــا را اولویــت بندی کنیــم و ابتدا
کارهایــی را انجام بدهیم که از همه مهم
تر هســتند .این عادت کمک می کند به
جای تمرکز بر روی کارهای  ١٠٠دالری،
به دنبال فعالیت های  ١٠٠٠دالری برویم.
هرچه در طول روز فعالیت های سودآورتر
بیشتری داشته باشیم ،موجودی حساب
بانکی مان زودتر باال می رود.
•
 .٤ارزش هایتان را حفظ کنید

یک نکته اساسی این است که کاری
را که قرار اســت انجام بدهیم ،واقعا
انجامبدهیم.
در طول زندگی مان موقعیت های بسیاری
پیش می آیند که وسوســه می
شویم برای رسیدن به اهداف
حرفه ای مــان ،ارزش
های شخصی مان را
کنار بگذاریم.
در چنین مواقعی
باید با تمام وجود
مقاومتکنیم.
خاطرتان باشد
در زندگی هیچ
چیز مهــم تر از
پایبند ماندن به
ارزش هــا در کار
و زندگی شــخصی
نیست.
اگر چنین طرزفکری داشته
باشــیم ،می توانیم از کســب و
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عــا د ت

کارمان لذت ببریم .عجیب است که خیلی
از افراد معتقدند کار را نمی شــود با لذت
ترکیب کرد؛ درحالی که چنین نیســت؛
اگر کاری را انجام بدهیم که واقعا دوست
داریم ،کسب و کارمان با لذت همراه می
شود.
اگــر بــه ارزش هایمان پایبند باشــیم،
اعتبارمان باالتر می رود و می توانیم اعتماد
افراد بیشتری را به خودمان جلب کنیم.
هیــچ وقت نباید ایده آل ها و ارزش های
اخالقی مان را فدای کار کنیم و اعتبارمان
را به خطر بیندازیم.
•
 .٥تصمیم بگیرید

هرچه تصمیمات بیشتری بگیریم،
احتمال موفقیت مان باالتر می رود.
شــاید یک نفر در طول روز  ١٠تصمیم
بگیرد ،ولــی نفر دوم بتواند  ١٠٠تصمیم
بگیرد .چیزی که محتمل است این است
که نفر دوم پیروز میدان می شــود ،حتی
اگر بیشتر تصمیماتش به شکست منتهی
شوند.
تصور کنیددر خیابان یک طرفه،در جهت
معکوس رانندگی می کنید ،مسلم است که
خیلی زود متوجه می شوید و اشتباهتان
را اصالح می کنید .با این حال بیشتر افراد
می ترسند تصمیم های اساسی بگیرند؛
این ناتوانــی در تصمیم گیری باعث می
شود فرصت های طالئی را ازدست بدهند.
بهتر است همیشه ،حتی وقتی نمی دانیم
نتیجه کار چه می شود ،تصمیمدرست تر
را بگیریم.
•
 .٦سوال بپرسید

بیشــتر افراد تصور می کنند جواب همه
چیز را می دانند .واقعیت این اســت که
این فرضشــان باعث می شود از دانستن
بازبمانند؛ باید در مورد مسیرمان به اندازه
کافــی تحقیق و پرســجو کنیم تا کامال
مطمئن شــویم .متاسفانه بیشتر افراد به
حدس و گمان بسنده می کنند و حاضر
نمی شوند از دیگران سوال کنند.

برای میلیونر شدن نباید به سواالتمان
پاسخ بدهیم؛ باید پاسخ هایمان را زیر
سوال ببریم.

وقتــی می خواهیــم دربــاره موضوعی
اطالعات به دست بیاوریم ،باید تحقیق و
بررســی کنیم ،نباید فرضیه صادر کنیم.
خیلی از افراد می ترسند با واقعیت ها روبرو
شوند ،به همین خاطر قید سوال پرسیدن
را به کل می زنند.
به عالوه اینکه ســوال کردن مجبورشان
می کند فکر کنند؛ که چندان هم برایشان
خوشایندنیست!

«آدم ها را از روی سواالتشان بسنجید ،نه
از روی جواب هایشان!»
•

 .٧در حرفه خاصی استاد شوید

کارهایشان برسند؛ هرکار که الزم باشد را
می کنند تا خودشان را با افراد و سیستم
ها هماهنگ کنند و استعدادشــان را به
شکل بهینه به کار بگیرند.
چند وقت پیش که در خیابانمان به اندازه
یک متر برف آمده بود؛ یکی از همسایه ها
درحالیکه برف کل لباسش را پوشانده بود،
به سراغم آمد و پرسید" :نمی خوای بیای
پارو بزنی؟" جواب دادم" :نه کارگر گرفتم.
قراره بیاد پارو بزنه" اگر روی اســتعداد و
توانائی مان متمرکز شویم ودر همان راستا
تمام تالشمان را کنیم ،رفته رفته ثروتمند
می شویم.
«شــاخه های تاک که بلند باشند ،مردم
وانمود می کنند انگور دوست ندارند».
•

یک روز یک خانم پیانیست بسیار کاربلد
در مجلسی برای  ٥٠بانوی ثروتمند اجرا
مــی کرد .بعد از پایــان اجرایش ،یکی از
حاضران به اســتاد گفت" :حاضرم همه
چیزم رو بدم تا بتونم مثل شما اجرا کنم".
پیانیست جرعه ای از قهوه اش را نوشید و
گفت" :بعید می دونم!"
تمام حاضران بهت زده شدند و سالن در
سکوت مطلق فرورفت.
پیانیســت ادامه داد" :حاضرید همه چیز
به جز زمانتون رو بدید! حتم دارم حاضر
نیستید بنشینید و ساعت ها و روزها و سال
های سال تمرین کنید!" بعد لبخند گرمی  .١٠قانون  ٥٠٠را فراموش نکنید
زد و فنجان قهوه اش را زمین گذاشــت و آن زمان که کسب و کارم را تازه راه اندازی
ادامــه داد" :البته نمی خوام اهانتی کرده کرده بــودم ،برای جذب مشــتری واقعا
باشم .فقط میخوام بگم منظورتون از همه دوشواری داشتم .نهایتا قانون  ٥٠٠بود که
زندگی ام را تغییر داد.
چیزم ،واقعا همه چیزتون نیست!"
«هر اســتادی یک روز ،شاگرد بدردنخور بر اســاس این قانون ،برای میلیونر شدن
باید در طول ماه به طور متوســط با ٥٠٠
بوده! »
نفر از طریق ایمیل یا تلفن تماس برقرار
•
بدهید!
اهمیت
ظاهرتان
به
.٨
کنیم .خودم خوب می دانســتم خیلی از
رســیدن به ظاهر ،یکی از اصول اساسی این افراد دست رد به سینه ام می زنند ،با
میلیونر شدن است .اگر سراغ مواد مخدر این حال عزمم را جزم کرده بودم.
و ســیگار نرویم ،زیاده از حد هم مشروب خوشبختانه خیلی زود فهمیدم می توانیم
ننوشیم ،ظاهر موقرتری پیدا می کنیم.
به روش های مختلفی تعداد مشتریانمان را
اگردر طول هفته چهار تا پنجدفعه تمرین افزایش بدهیم.
ورزشی کنیم ،جذابیت فیزیکی بیشتری در مرحله اول باید بهدنبال افرادی بگردیم
پیدا می کنیم.
که واقعا به استعدادمان نیاز داشته باشند.
اگر در ظاهرمان چند تغییر کوچک ایجاد بعد از اینکه توانســتیم از طریق ایمیل یا
کنیم ،زیبائی مان خیلی راحت دوچندان تماس تلفنی توجهشــان را به خودمان
می شود.
جلب کنیم ،باید با انگیزه باال به سراغشان
خود من پیرمردهایــی را دیده ام که به برویم و محصوالت و خدماتمان را عرضه
موهای خاکستری شان ریمل مو می زده کنیم .مشخص است که احتماال بعضی از
اند .یا خانمی را می شناسم که بعدازظهرها افراد از مــا یا چیزی که عرضه می کنیم
به صورت منظم چرت می زند و شب ها خوششان نمی آید ،پس باید آماده باشیم
تقریبا  ١٢ساعت می خوابد تا زیر چشم که بارها و بارها پس زده شویم .اگر تنها %٥
هایش پف نکند!
از این افراد پاسخ مثبت بدهند هم ،واقعا
بهتر اســت حتی به روش های کوچک شانس آورده ایم.
مثل آرایش یا اصالح صورت به ظاهرمان عــادت های خوب هم درســت به اندازه
برسیم .خیلی زود می بینیم فرصت های عادت های بد اعتیادآور هســتند .بعد از
بیشــتری جلوی پایمان قرار گرفتند .اگر اینکه عادت خوبی پیــدا کردیم ،باید به
شبیه میلیونرها باشیم ،احتماال خیلی زود دنبال عادت های خوب دیگر هم بگردیم.
به جمعشان می پیوندیم!
انسان ها در طول سال به طور متوسط ٦
•
تا  ١٠عادت جدید پیدا می کنند ،بنابراین
کنید!
برابر
چند
را
تان
تالش
.٩
حدودا  ٦تا  ١٠عادت قدیمی را کنار می
تنها عنصر موفقیت کهدر کنترل خودمان گذارند! بهتر است به عادت های روزانه و
اســت ،تالشــمان اســت .خیلی از افراد تاثیرشان بر زندگی مان خوب فکر کنیم.
حداقــل تالش ممکن را مــی کنند ،اما خاطرتان باشد ابتدای کار ما هستیم که
بیشترین نتیجه را می خواهند .میلیونرها عادت ها را می ســازیم ،اما کمی بعد این
به جای اینکه مسئولیت های کاری شان عادت ها هستند که ما را می سازند...
را کم کنند ،راهی پیدا می کنند تا به تمام
•
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گرچــه يکی از عوارض نوشــيدن فراوان
نوشــابههای الکلــی از کار افتادگی کبد
نام ايران و ايراني پيوند ناگسستني با فرهنگ و تمدن دارد اما اين موضوع در
نام ايران و ايراني پيوند ناگسستني با فرهنگ و تمدن دارد اما اين موضوع در
است ،اما نتايج يک مطالعه تازه که توسط
همه موارد عينيت پيدا نميكند.
همه موارد عينيت پيدا نميكند.
گروهی از پژوهشــگران سوئدی و نروژی
نروژی
بيماران
روی
بــر
مطالعه
رسيده
اثبات
به
افراد
از
برخي
خصوص
در
امر
اين
رانندگي
در
مثال
طور
به
به طور مثال در رانندگي اين امر در خصوص برخي از افراد به اثبات رسيده
است.
منتشر شده نشان میدهد نوشيدن سه تا مبتال به حمله قلبی نشــان داد
است.
در بين برخي از افراد اين تفكر حاكم است كه رانندگي يك امر فردي است
در بين برخي از افراد اين تفكر حاكم است كه رانندگي يك امر فردي است
پنج نوشيدنی الکلیدر هفته میتواند برای  41درصــد مبتاليان يــا هرگز الکل
چون تنها هدفشان رسيدن به مقصد است پس ديگر رانندگان به نوعي رقيب
و چون تنها هدفشان رسيدن به مقصد است پس ديگر رانندگان به نوعي رقيب
حفظ سالمتی قلب مفيد باشد.
نمینوشيدند و يا در هفته فقط ونيمی
روند.
مي
شمار
به
آنها
آنها به شمار ميروند.
در
نروژ
صنعت
پژوهشگران دانشگاه علم و
کردند.
ی
م
تمام
را
الکلی
نوشابه
یک
از
در حقيقت ايرانيان در مواجهه با رانندگي دچار نوعي تأخر فرهنگي هستند
در حقيقت ايرانيان در مواجهه با رانندگي دچار نوعي تأخر فرهنگي هستند
نويسند اينكه فرهنگ مادي آن كه همان وسيله نقليه است را به دست آوردهاند
ترودنهايم و موسسه کارولينسکا در سوئد پژوهشگراندرگزارشخودمی يعني
يعني اينكه فرهنگ مادي آن كه همان وسيله نقليه است را به دست آوردهاند
فرهنگ معنوي يعني فرهنگ رانندگي آنها هنوز كامل نشده است.
که گزارش خود را در نشــريه بينالمللی یکی از ويژگیهای جمعيتی نروژاما در
اما فرهنگ معنوي يعني فرهنگ رانندگي آنها هنوز كامل نشده است.
رعاي��ت فرهنگ رانندگي و احترام به قانون به حتم نميتواند كار س��خت و
رعاي��ت فرهنگ رانندگي و احترام به قانون به حتم نميتواند كار س��خت و
کارديولوژی منتشــر کردهاند ،میگويند مورد مصرف الکل اين است که تعداد
محيرالعقولي باشد زيرا همانطور كه بستن كمربند ايمني ،ايستادن پشت خط
محيرالعقولي باشد زيرا همانطور كه بستن كمربند ايمني ،ايستادن پشت خط
مطالعه آنها نشانداده تفاوت قابل توجهی قابل توجهی از ســاکنان اين کشور
عابر پياده و  ...در ميان ما فراگير ش��ده اس��ت پس با فرهنگس��ازي و آموزش
عابر پياده و  ...در ميان ما فراگير ش��ده اس��ت پس با فرهنگس��ازي و آموزش
نوشند.توان قانونمداري را در ميان رانندگان افزايش داد.
ميان نوشيدن شــراب ،آبجو و نوشيدنی بندرت مینوشند یا هرگز نمی مي
ميتوان قانونمداري را در ميان رانندگان افزايش داد.
مصرف
نظير ويسکی وجود ندارد و مصرف متعادل چنين الگوی جمعيتیدر مورد
آموزش يكي از پايههاي اصلي در يادگيري است كه آموزش دهنده و موضوع
آموزش يكي از پايههاي اصلي در يادگيري است كه آموزش دهنده و موضوع
آموزش
خصوص
در
كه
روند
مي
ش��مار
به
آن
اساس��ي
اركان
عنوان
به
آموزش
هر کدام از آنها میتواند برای قلب مفيد الکل میتواند زمينه مناســبی برای
آموزش به عنوان اركان اساس��ي آن به ش��مار ميروند كه در خصوص آموزش
رانندگي نيز اين امر عينيت پيدا ميكند.
رانندگي نيز اين امر عينيت پيدا ميكند.
باشد.
مطالعه سالمت قلبدر ميان نروژیها
توجه به آموزش رانندگي به حتم ميتواند در كاهش آمار تصادفات جادهاي
توجه به آموزش رانندگي به حتم ميتواند در كاهش آمار تصادفات جادهاي
ناجا:
راهور
پليس
فنی-مهندسی
معاون
یکی از داليلی که در گزارش جديد برای فراهم کند .بنابراين ابتال به سکته قلبی
و تلفات آن نقش بس��زايي داشته باش��د چرا كه براساس اظهارنظر کارشناسی
و تلفات آن نقش بس��زايي داشته باش��د چرا كه براساس اظهارنظر کارشناسی
مفيد بودن نوشيدن نوشــابههای الکلی در اين کشور میتواند ناشی از مصرف
پليس ،عدم رعايت قوانين از سوی رانندگان علت بسياری از تصادفات است.
پليس ،عدم رعايت قوانين از سوی رانندگان علت بسياری از تصادفات است.
عنوان شده افزايش کلسترول خوب است .کم الکل و در نتيجه کاهش کلسترول
ام��ا واقعيت چيز ديگري اس��ت؛ در تصادفات رانندگ��ي تنها نميتوان گفت
ام��ا واقعيت چيز ديگري اس��ت؛ در تصادفات رانندگ��ي تنها نميتوان گفت
رانندگان مقصر هس��تند چرا كه ع��دم آموزشهای کافی نيز ميتواند از عوامل
کلسترول خوب يا ليپوپروتئين با چگالی خوب در عروق خونی ســاکنان نروژ
رانندگان مقصر هس��تند چرا كه ع��دم آموزشهای کافی نيز ميتواند از عوامل
باشد.
تصادفات
بروز
تصادفات باشد.
بروز
زياد که به اختصار به نام اچ دی ال ( )HDLباشد.
خطر حمله قلبی کمتری روبرو شدند.
رخ میدهــد افزايش خطر از
وجود
اجباري
آموزش
گونه
هيچ
رانندگي
گواهينامه
دريافت
براي
گذشته
در
کبد است .در گذشته براي دريافت گواهينامه رانندگي هيچگونه آموزش اجباري وجود
شناخته میشود مجموعهای از  80تا  100معاینه قلب آزمايش شوندگان در فاصله پژوهشگران نروژی و سوئدی در گزارش کار افتادگی
نداشت اما توسعه شهرها و تحول در صنعت خودروسازي قانونگذار را مجاب كرد
نداشت اما توسعه شهرها و تحول در صنعت خودروسازي قانونگذار را مجاب كرد
نشــاندهنده
پروتئين است ،که مولکولهای چربی رادر ســالهای  1995تا 1997
آزمايــش 59
نويســند با
دريافتمی
متقاضيان خود
ســال گذشــته همين گروه
هزار بگذرانند.
اجباري را
رانندگي آموزش
گواهينامه
تا
تا متقاضيان دريافت گواهينامه رانندگي آموزش اجباري را بگذرانند.
بدن جابجا میکند.
اما
بود؛
هــا
ن
فقدان بيمــاری قلبی در آ
ميزان
که
شد
مشخص
قلبی
حمله
مورد
که
ای
ه
مطالع
در
پژوهشــی
برجسته
اساتید
آوازتوسط
سازها و
فردکلیه
آموزش
اما صرف اينكه يك فرد گواهينامه دريافت ميكند نيز نميتواند باعث شود تا
باعث شود تا
نميتواند
كند نيز
دريافت مي
گواهينامه
اما صرف اينكه يك
آزمايش
بيمارانی
هزاربهنفر از
نزديک به 3
فردداخلی
است .نتايج آندر نشريه طب
دست آورده
رانندگي را
بهبودیالزم در
مدعي شود تبحر
دليل خوب بودن اين نوع کلســترول در يازده ســال بعد گروهی از همانفرد
مدعي شود تبحر الزم در رانندگي را بهدست
است 8.سال
آورده 2تا
کودکان از
آموزش موسیقی برای
كرهشدزمين
انسان روي
باش��د تنها
قلبیيادتان
احتقان داريد
دچاررانندگي
گواهينامه
اگر گواهينامه رانندگي داريد يادتان باش��د تنها انسان روي كره زمين
نتيجه گيریپس
این است که با افزايش مقدار آن در خون شوندگان با عوارض ناشی از حمله قلبی
پس از
مزمن بودند
پسبهاگر که
کرده
منتشر
كه تبحر
آن نمي
داشتن
داريد و
مدیریت:كه تبحر
نيس��تيد5كه گواهينامه داريد و به صرف داشتن آن نميتوانباپنداشت
افزايش
درصد
صرف28
دربهحدود
گواهينامه الکل
مولکولهای چربی بيشــتری توسط این بيمارستانها مراجعه کرده بودند .نيس��تيد كه نوشیدن
کسانی که هر هفته
پنداشتکه
توان بودند
الزم را دارا هستيد.
الزم را دارا هستيد.
مجموعه پروتئينی جابجا میشود.
اين گروه را کسانی تشکیل میدادند
پسکهاگر یافته
الکلی
بود.رانندگي داريد و پش��ت خودرويتان مي نوبت
فخـاریان
علیـرضا
نشينيد به خود و
گواهينامه
به خود و
خودرويتان مينشينيد
اگر گواهينامه رانندگي داريد و پش��ت
نوشيدنی متعادلپس
در نتيجه بخش عمدهای از چربی که بطور عالقهای به نوشــيدن الکل نداشــتند
کنندگان
ديگران يادر تهيه
کمتر از
بگذاريد.
رانندگي احترام
گــزارش میگويند آنچه مینوشند  33درصدديگران
نوشنددر رانندگي احترام بگذاريد514-996-1620 .
معمول در عروق خونی انباشــته میشود بندرت الکل مینوشيدند .نوشيدن متعادل آنهــا توصيــه میکنند اين اســت که کســانی که الکل نمی
3333difficulty
Cavendish,rating
)#285 0.62
e 1 (Hard,
2 (Hard,
difficulty
با افزايش کلسترول خوب از عروق جمع الکلدر همين بيماران بصورت  5نوشیدنی )0.62
وعده برای
 ratingالکل در هر
نوشــیدن متعادل
Puzzleقلبی میشوند.
مبتال به حمله
Montreal, H4B 2M5
شرح
جدول وبادردو
شرح
دو
یک
نتیجه
یکیشــوند
آوری م
بيماریهای در ماه بمرور به تغيير شرايط قلبی آن
ها پنج
جدولباربادر هفته میتواند سالمت قلب را (منبع :ایران وایر)
کرده و
دو حل
مداد
با
را
ها
شرح
از
یکی
ابتدا
شرح
دو
حل
به
تمایل
صورت
در
است.
ویژه»
و
عادی
«شرح
دو
دارای
ایران
روزنامه
جدول
عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
«شرح
دارای
ایران
روزنامه
جدول
نوشيدن غیرمتعادل آنچه
منجر شــد بطوری که  21درصد آنها با تامين کند اما با
قلبی کاهش میيابند5125 .
5125

يفاقدامنيت
رددخودروهايفاقدامنيت
يكند
هاجلوگيريميكند

آموزشگاه هنری ر  -مــی

Re-Mi

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

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

جدول ويژه
عادي
جدول
جدول ويژه
صفحه 35
____________________ ویژه وعادی ____________________>> 9حل در 4
3
جدولهای4

افقي:
 -1مع��ادل فارس��ي تكنولوژي -به
نگهداري و پ��رورش جانوران اهلي
2
مانند گوس��فند ،ب��ز ،گاو و ...اطالق
3
ميشود
 -2شيريني تر -سرپيچي -دشنام 4
 -3اي��ن عدس��ي ن��ور را پراكن��ده
5
ميكند -ناممكن -روش و رفتار
 -4نام مستعار دهخدا -خودآرايي6 -
واجب و ضروري -پرچم
7
 -5بزرگ -س��خنان منظوم -راه و
8
روش
 -6كثرت آمد و شد -نصب و عزل و 9
قبول استعفاي عاليترين مقام قوه 10
قضائيه از اختيارات  ...است -دو يار
11
بلندقد
 -7كوبن��ده خانگي -ض��د دخل12 -
شامهنواز -وسط
13
زي��اد
ه��اي
گرفتاري
 -8كاره��ا و
14
داشتن
 -9س��الح زنبور -ح��رف تعجب15 -
اسلوب -گنديده
جنگافزار گرم
طلوع
مح��ل
طب��ي-
 -10كمربن��د
 -9برم��ال ك��ردن -پش��تگرمي-
تلويزيوني
آفتاب -شبكه
دهانكجي
آشغال
مرادف
آهو-
 -11قصد-
 -10از ورزشها -عضو صورت
س��وره
نااميد-
قيمتي-
س��نگ
-12
 -11قلم انگليس��ي -زنداني -سازمان
ظريف
نيكو،
قرآن-
ششم
و
سي
فضايي
دار-
دنبال��ه
س��تاره
رون��ده-
-13
 -12كله و س��ر -پرحرف��ي -وخامت
دريافتن،فهميدن
امر -خوراك بيمار
بلندمرتبه
سنگواره-
 -14ديدن-
 -13دس��تاويز -مش��كوك و
سفيد
طالي
خيرخواه-
-15
رنجيدهخاطر -حواله و چك
عمودي:
 -14ذخي��ره ،پسانداز -بازگش��ت-
-1مح��ل وس��يعي ب��راي نشس��تن ساكنان محل
هواپيما -نگاه كردن
 -15حلق��ه فل��زي داخ��ل موت��ور
 -2نوازش -كيش ،رسم -كتلت
اتومبيل -كشور پاپ
 -3سرمش��ق -بيش��تر
حل جدول عادی شماره 5124
صندليها دارند -داراييها
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
مثلث
 -4بلندتري��ن ضلع
ه
د
ر
ل خ و
س ا
 1چ ن ا ن چ ه
در
وزن��ي
قائمالزاوي��ه-
ز
ل ج ب ا
ك ل ي ه
 2ر س م ي
طالفروش��ي -اب��ر رقيق-
ب ا ي ا
م ن ا ت
 3خ ي ر ي ه
www.tapeshmontreal.comن ي ر
م ي و پ
م د
ا ي
 4ر
جعبه ميز
چ
ن ر س ي
ا
و
ا ت ا
 5ي ن
 -5س��خنوران و شاعران-
ح ر
ر ي ن گ
دی ال ن ا
تب م
ه
 6س
سیستم
فروغ -برگ برنده
ها سی
م ي خ
گ ي ر ب ك
 7ك ب د ي
جعلي-
مصدر
 -6عالم��ت
8
وی
س ا ح ل
ه ب ر دیموئن ا
ر
ی
ا
ت ن ه
ك ا ك و ت ي
 9س ن د
محل نگه��داري ن��وزادان
ل
ي ك د س ت
م و س س
ا
 10و
بي سرپرست
کاست و کامپکت دیسک،
د م
ي ك ر ي ز
ز ي ر ك
 11ت
زائد
مواد
كش��تي-
 -7انبار
ا ش
م
کارت تلفن و ش
کتاب ،ب ا
د ي
 12و ف ا
نارنگي
نوعي
خون-
w.
 Sherbrookeل 6162ب د ي م ن
و
ت ا
و ش
 13ك ا
Tel.:
 -8راهنماي��ي ك��ردن-
ا گ
پ ر
 514-223-3336گ ر
ر
ز
ا ن
 14و ي ر
ا ن ه
د ي و
و ي
ا ن ك ا
و
 15ر
ع��زم ك��ردن ،بيتغيي��ر-
1

1

2

3

4

7

8

8

9

7

5

تپـشدیجیتال

6

7

8

1

9

7

8

4

3

6

1

6
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شگفتي  15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5ساحلي -كلمه شگفتي
ساحلي 2-كلمه4 3
1
افقي15 14 13 12 11 10:
9 8
 -7آرام خودمان��ي -رودي درمص��ر-
 -1مع��ادل فارس��ي تكنولوژي -به  -7 1آرام خودمان��ي -رودي درمص��ر-
سدي در ايران -كلمه تصديق
سدي در ايران -كلمه تصديق
نگهداري و پ��رورش جانوران اهلي
 -8اين سندرم در اثر افزايش فعاليت
مانند گوس��فند ،ب��ز ،گاو و ...اطالق  -8 2اين سندرم در اثر افزايش فعاليت
قشر غده آدرنال ايجاد ميشود
 3قشر غده آدرنال ايجاد ميشود
ميشود
 -9تنب��ل جاليز -ضمير فرانس��وي-
 -9تنب��ل جاليز -ضمير فرانس��وي-
 -2شيريني تر -سرپيچي -دشنام 4
رودي در لهستان -جمع حاجي
رودي در لهستان -جمع حاجي
 -3اي��ن عدس��ي ن��ور را پراكن��ده
 -10نفس بلند -مويز -جام گل
 -10 5نفس بلند -مويز -جام گل
ميكند -ناممكن -روش و رفتار
 -11ب��ه عل��ت -ضدهواي��ي! -لق��ب
 -11 6ب��ه عل��ت -ضدهواي��ي! -لق��ب
 -4نام مستعار دهخدا -خودآرايي-
فرگوسن
فرگوسن
واجب و ضروري -پرچم
 -12ح��رف يونان��ي -نت��رس-
 -12 7ح��رف يونان��ي -نت��رس-
و
راه
منظوم-
 -5بزرگ -س��خنان
سبكجامه -هزينههاي بيمورد
 8سبكجامه -هزينههاي بيمورد
روش
 -13استوار -قوه حافظه -گياهي
 -13استوار -قوه حافظه -گياهي
 -6كثرت آمد و شد -نصب و عزل و 9
 -14گوه��ر يكت��ا و بيمانن��د -م��اه
 -14گوه��ر يكت��ا و بيمانن��د -م��اه
ميالدي -فرزين شطرنج
قبول استعفاي عاليترين مقام قوه  10ميالدي -فرزين شطرنج
 -15اثر مارگارت آتوود -از گونههاي
قضائيه از اختيارات  ...است -دو يار  -15 11اثر مارگارت آتوود -از گونههاي
بلندقد
اصالح شده گندم
اصالح شده گندم
12
عمودي:
دخل-
ض��د
خانگي-
كوبن��ده
-7
عمودي:
 -1دره تن��گ عميقي كه گاهي روي
وسط
نواز-
شامه
 -1 13دره تن��گ عميقي كه گاهي روي
دامنه س��فالي آتشفشاني تشكيل مي
 -8كاره��ا و گرفتاريه��اي زي��اد  14دامنه س��فالي آتشفشاني تشكيل مي
شود -پايتخت سنت لوسيا
شود -پايتخت سنت لوسيا
داشتن
 -2آب��ادي -از وس��ايل آش��پزي-
 -9س��الح زنبور -ح��رف تعجب -2 15 -آب��ادي -از وس��ايل آش��پزي-
بزرگترين شركت خودروسازي هند
بزرگترين شركت خودروسازي هند
اسلوب -گنديده
افقي:
افزار گرم
جنگ
افقي:
 -3نوع��ي ميمون -تيم فرانس��وي -از
ميمون -تيم فرانس��وي -از
نوع��ي
كمربن��د طب��ي -مح��ل طلوع -3
-10
-9
كارگرداني
به
فيلمي
ك��ردن-
-1طلوع
برم��ال ك��ردن -پش��تگرمي-1 -طلوع ك��ردن -فيلمي به كارگرداني انواع باكتري
انواع باكتري
تلويزيوني
شبكه
آفتاب-
حميد جبلي
دهانكجي
حميد جبلي
 -4پيش��وند ميليون��ي -ح��رف س��وم
پيش��وند ميليون��ي -ح��رف س��وم
-4
 -11قصد -آهو -مرادف آشغال
پنجمصورت
يكعضو
ناشنوا-ها-
يوناني-از ورزش
مالقليپور-10 -
 -2پاندول -فيل��م مرحوم مالقليپور -يوناني -ناشنوا -يكپنجم
 -2پاندول -فيل��م مرحوم
 -12س��نگ قيمتي -نااميد -س��وره
سازمان نوعي شترمرغ
زنداني-
انگليس��ي-
قلم
-11
 -5دختر قهرمان بينوايان -تازهداماد-
نوعي شترمرغ
تازهداماد-
بينوايان-
قهرمان
دختر
-5 1
Easy
Sudoku
Puzzles
) 0.73ظريف
سي و ششم قرآن -نيكو،
(Hard, difficulty rating
 -3 Puzzle 4 (Hard, difficultyشاخه تازه درخت -جاي پيدايش-
فضايي
) 0.61پياپي
جاي پيدايش-
 -3شاخه تازه درخت-
 ratingپياپي
 -13رون��ده -س��تاره دنبال��هدار-
وخامت كاغذ ضخيم
پرحرف��ي-
پاس��خو س��ر-
 -12كله
 -6پاس��خ مخالفتآميز -ي��ك ضايعه
كاغذ ضخيم
ي��ك ضايعه
مخالفتآميز-
-6
دريافتن،فهميدن
بيمار 1
خوراك 4 2
9
 -4ماده بيهوش��ي -همان بس اس��ت -مزمن و پيشرونده نخاع و گاهي اوقات
بيهوش��ي -همان بس اس��ت 5 -امر-
گاهي اوقات
پيشرونده
و
مزمن
 -4ماده
نخاع و 1
7
4
8 9
سنگواره -بلندمرتبه
 -14ديدن-
بصلالنخاع
دس��تاويز 8 -مش��كوك و كمينگاه -با تب آيد
-13النخاع
بصل
كمينگاه -با تب آيد
5
2 4
خيرخواه-
 -5ب��وي مخص��وص غ��ذاي مان��ده -7 -دري��ا -دار فان��ي -قاض��ي ام��وات
خاطر -حواله2
4 8 -7
فان��ي -و چك
رنجيده
قاض��ي ام��وات
دري��ا -دار
سفيد مان��ده-
طاليغ��ذاي
مخص��وص
-15ب��وي
-5
3
1
2
6
عمودي:
هندوها
هندوهاذخي��ره ،پسانداز -بازگش��ت -نيشزدن -نام گاگارين
-14
نيشزدن -نام گاگارين
8
7 2 9 4 1
وس��يعي ب��راي
-1مح��ل
 -6جاي��زهاي ك��ه از س��وي آكادم��ي  -8اث��ر م��ارگارت آنت��ون -رودي در
محل
ساكنان
م��ارگارت 5آنت��ون -رودي در
اث��ر
نشس��تن -8
س��وي آكادم��ي
جاي��زهاي ك��ه از
-6
2
6
داخ��ل موت��ور فيلمه��اي علم��ي داس��تاني ،تخيل��ي روسيه -مايع زردرنگ كبد
كردن
نگاه
هواپيما-
حلق��ه 2 8
4 1
فل��زي كبد
زردرنگ
روسيه 9-مايع
-15
ه��اي علم��ي داس��تاني ،تخيل��ي
فيلم
9 1
8 5 3
و ترس��ناك داده ميش��ود -تفرج��گاه  -9عقاب گيالني -واژه پرسش -دانهاي
ش��ود-كتلت
ميرسم-
كيش،
و-2
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 سال  23شماره  11  1256اسفند 1394

خجستهقامسلو،

مونتریال
روزی بود و روزگاری بود .شهر فرنگی
دوره گرد در محالت جنوب تهران که
من هم بدنیا آمدم هرازگاهی تو کوچه
هــا فریاد میزد :شــهر فرنگه از همه
رنگه ...و ما هم که تفریحی نداشتیم
نه سینما بود و نه گردشگاهی از ننه
منزل یک دهشاهی و یا مقداری قند
و چای خشک می گرفتیم و به شهر
فرنگی می دادیم و از سوراخ این جعبه
جادوئی شاهد هنرنمائی امیرارسالن
نامدار و فرخ لقا بودیم که چقدر لذت
میبردیم و قانع بودیم.
برنامه شوز و دهم تمام می شد و شهر
فرنگی منتظر بود ...باز سراغ ننه می
رفتیم و التماس که ننه یه خردهدیگه
بده که سئانس دوم را هم تماشا کنیم
که یا میداد و یا نمی داد.
روح هر دو ننه و شــهر فرنگی شــاد
باشد.
این شبها با تماشای امیرارسالن ها و
فرخ لقا خانم های انگلیسی زبان در
همان جعبه جادوئــی که تلویزیون
این زمان اســت شاهد نمایش جالب
انتخاباتدر استکبار جهانی هستیم و
شما خواننده عزیز هم حتما تماشا می
کنید که چه شیر تو شیر عجیبی ست
من چون سلیقه دیدن فیلم و برنامه
های دیگر نیستم چهار چشم از این
کانــال به اون کانال می روم که مبادا
فحش و ناسزا را ندیده رد شوم ،البته
بیاد انتخابات نیمه تمیز کانادا می افتم
که فحش خواهــر مادر در آن نبود و
بسیار متمدنانه تر بود.
یکی نیســت که به مــن بگه صاب
دیوون (صاحب دیــوان) چکار داری
به نرخ نون  -خــرت و برون -ولی از
آنجا که هم بیمارم و هم سرپرســت
مادر بیمارم هســتم هیچ تنوعی را
بهتر و خنده دارتر از این شعبده بازی
انتخابــات در آمریکا نمی دانم که در
عین حال بسیار غم انگیز و تاسف آور
است که اینها چه بالئی به سر خلق
الله آورده و می آورند و خواهند آورد.
از پیر تا جــوان ،هوار می زنند که تا
خــون در رگ ماســت ترامپ رهبر
ماست!
مبارک است انشاءالله ...مثال کله پز
برخواست و سگ جایش نشست .باز
به چه قیمتی در کاخ ســفید جای
می گیرنــد؟ به قیمت خون میلیون
ها ملتی که در آرامش بسر می بردند
و سقفی باالی سر و چراغی روشن و

آبی در لوله هایشان بود و حاال؟
می گیرد و بعد از  1400سال هجوم
آیا هرگز بعد از بهــار عربی و آزادی وحشیانه عرب به ما ایرانی ها آن هم
و وعده های سر خرمن چیزی عاید زیر خانه خدا از یادمان می رود .سالی
شد؟ چه بهاری؟ چه کشکی؟
چند بانوی ایرانی دزدیده میشــود و
ناگهان یک دستفروش تونسی مورد مفقوداالثر؟ این همان غنیمتی ست
اعتــراض پلیس محله قرار می گیرد که در زمان حمله سفیحانه شان به
که از فرط اســتیصال
ایران انجام دادند که ادامه
رگ
در
خون
تا
خودســوزی می کند
هم دارد و صدائی هم از ما
و ناگهان بهــار عربی ماست ترامپ ملت بلند نمیشود.
شکوفا می شود و این رهبر ماست! هیهات ...لقب پدر سگ را
«شکوفائی» دامن گیر
در فرهنگ ما جا انداختند.
جهان اسالم و عرب
ابن کلب!
(غیر از عربســتان و
از شما خواننده دانا می
شیخ نشــین های
خواهم کــه الاقل این
خلیج پارس) و ایضا
زشــت را بکار نبرید که
سرازیر شدن اسلحه
همان تحفه عرب است
به همــان نواحی و
و بس.
فروش و بکار افتادن
در زمان رضاشاه یک زائر
زراد خانه ها همان ...و
مرد ایرانی که اســمش
ّ
حاال بیا و تماشا کن.
یادم نیســت به زیارت
داعش ،بوکــو حرام،
می رود و موقع چرخیدن
النصره ،جیش العرب و بســیاری از بــه دور کعبه و گرمــای مکه دچار
این دسته های اوباش با کمک همان سرگیجه میشود و استفراغ می کند.
دولت های بظاهر مدافع حقوق انسانی طبعا صــادرات از معده بوی گالب و
و آزادی مشــغول فتــح و فتوحات عطر ندارد .این زائر بخت برگشته را به
شــهرها ،ربودن ناموس ،سر بریدن و جرم ُشرب خمر گردن می زنند.
خون انســان را با خون خوک قیاس تا ســالها رضا شــاه رفتن به حج را
کردن و با پرچم الالله اال الله محمد ممنوع کرد که بسیار کار پسندیده و
رســول الله در گشــت و گذارند و با ملی بود ولی هنوز هم ما ملت از خدا
غارت موزه ها و معادن طال و فروش بی خبر حالی مان نمی شــود؟ بچه
نفت و و و روز به روز گردنشان کلفت های پاپتی ،بیماران مستمند و دست
تر و هل من مبارز می طلبند.
خالی ،زنان زحمت کش و مردانی که
و به ظاهر به ریش نداشته آمریکا و دو -سه کار باید انجام بدهند تا نیمه
انگلیس و اسرائیل و بقیه همدستان چرخ زندگیشــان بگردد .میلیاردها
بی رحمانه در خط جلو در حرکتند و پــول ما ملت به جیب این بیابانی ها
جریان کیش مات.
برود که تازه ما را هم بعنوان مسلمان
خود کرده را تدبیر نیست ،این اوباش قبول ندارد و شــیعه ها را نجس هم
ها را چه کسانی به راه انداختند؟
میدانند.
آقایان بوش ها ،رامســفلدها ،دیک عزیزان غیرت تان کجاست؟
چینی هــا ووو ...جمعــا دروغ گو ،از بــس زیاده گفتم و هــور و ماهور
کالهبردار سیاسی و جالدان خونخوار خودم هم نمی دانم که شروع کجا و
نسل بشــر که رحم به عرب و عجم خاتمهکجاست.
ندارند .حاالســت که دســت  C.I.Aدر ایــن روزهای بهاری و ســال نو
رو میشود و چشــمه ای کوچک از آرزوی روزگاری بهتر برای دنیا دارم،
دسیسه هایشان در مورد ایران و دکتر یکی نیســت که بگه تو کی هستی؟
مصدق افشا میشود.
بهرصورت گــول این مارمولک های
امــام راحل فرمــود کــه آمریکای سیاسی را نخورید با دید بهتر و درایت
جنایتکار و استکبار جهانی را ما باور بیشتر آرزوی ارتقاء بشریت از ته قلب
نمی داشتیم تا به امروز که به روشنی تانداشته باشید.
در تلویزیون ها می بینیم.
آدم های بد همان جاروکشان جهنم
هموطن من ،چند ســال قبل شیخ هستند.
مزدور عربستان گفت که «کله ما را بقول پــدرم که می گفت راســتگو
باید کوبید» منظــور مبارکش ایران باشید و درستکار اگرچه هم گاهی به
شیعه مذهب ود و ما هنوز حالیمان ضررتان ...که متاسفانه این در بعضی
نشده که نشده.
افراد خانواده پیاده نشد.
ایرانی پاکدل ،به زیــارت خانه خدا
پایدار باشید
مــی رود ،مورد تجاوز جنســی قرار

انتخابات ۹۴؛ حسن روحانی ...
وی افــزون بر تحصیالت حوزوی
در حــد اجتهاد ،دارای تحصیالت
دانشگاهی در حد دکترا در رشته
حقوق اساسی از دانشگاه کلدونین
گالسگو است .وی همچنین وکیل
پایه یک دادگستری است.
اما ،در گمان نویســنده مهمترین
تحوالت فکری حسن روحانی برای
چرخش از یک «انقالبی» به یک
«حقوقــدان» هنگامی رخ داد که
وی از سال  ۱۳۷۱تا  ۱۳۹۲رئیس
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع
تشخیص مصلحت نظام را برعهده
گرفت و با دعوت از فرهیختگانی
چون دکتر محمود ســریعالقلم،
مبانی عملگرایی و فاصله گرفتن از
انقالبیگری در او رشد یافت.
اینک ،با حل مســاله هســتهای
روحانی به چهرهای شــاخص در
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>> ادامه از صفحه11 :

نظام سیاســی ایران تبدیل شده
است .اگرچه حل بحران هستهای
جز با رای موافق خامنهای متصور
نبــود ،اما ،مردمی که در جشــن
هستهای به خیابانها ریختهاند ،با
شعار «روحانی متشکریم»از او ابراز
تشکر کردند نه از خامنهای .شاید
یک نظرسنجی نشاندهد که افکار
عمومی آیا حل بحران هستهای را
به پای خامنهای مینویســد یا به
پای روحانی.
از نظر مشی سیاســی او در عین
اینکــه خود را یــک اصالحطلب
معرفــی نکــرده ولــی در گروه
اصولگرایان تندرو نیز نیست .شعار
اعتدال او و کابینهای که تشکیل
داده گواهی اســت که وی تالش
کرده در میانــه دو جریان اصلی
نظامبایستد.

( IBNGهمبســتگی بازرگانی
ایرانیان) متشــکل از گروهی از
مشاغل و شرکتهای ایرانی است
که به منظور توسعه شبکه تجاری
خود و ارائه سرویسهای حرفه ای
و قابل اعتماد بــه جامعه ایرانی
مونترال بزرگ بوجود آمده است.
هــدف ما در  IBNGگســترش
همکاری اعضاء ،گسترش بازاریابی
برای اعضاء ،افزایش آگاهی اعضاء
چهارشنبه  17فوریه

گروه همبســتگی بازرگانــان ایرانی
مونتریالIBNGســاعت  8صبــح با
سرپرستی پروین زرساو و همآهنگی
امیر ندیمی جلسه خود را آغاز نمود.
پــس از خوش آمدگویــی و گزارش
خبرهای خوش توسط حاضرین برنامه
شروع شد.
سخنران این جلســه آقای Stephen
 Stavros Athanasouliasبنیان گذار
 Erudit Academyو موضوع صحبت
او اســتراتژی بازاریابی بود .او در این
رابطه  7سؤال مطرح کرد و با پاسخ به
هر کدام از سؤالها موضوع مورد بحث
را شرح داد.
 -1چــرا ما تبلیغــات میکنیم و چه
مســایلی در راه بهدف رسیدن آن و
بازاریابی وجود دارد؟
جواب این بود که در این رابطه دو راه
حل مطرح است یکی هنر تبلیغات و
دیگری دانش کافی داشتن نسبت به
آن.
 -2چگونگی انتخاب تآثیر پذیرترین
مخاطبین برای بازاریابی؟ در این باره
با نشان دادن چندین ویدیو روش آنرا
شرح داد .و دیگر سؤالها به ترتیب این
بود که مخاطبین در مورد محصول ما
و نوع آن چگونه فکر میکنند و نیز ما
چه انتظار داریم که مشتریان در مورد
محصول ما فکــر کنند؟ نیز بهترین
چیزی که میتواند رفتار آنها را تحت
تأثیر قراردهد چیست؟ و آخرین سؤال
هویت و یا کاراکتری که ما میخواهیم
از محصول ما حمایت یا پشــتیبانی
کند چیست ؟ او به تمام سؤالها با زدن
مثالها و نشاندادن ویدیوهای مربوطه
پاسخ داد،که نوشتن آنها در گنجایش
این گزارش نیســت.پس بهتر است
جامعه ایرانی که میخواهد ازاین گونه
اطالعات برای پیشبرد مشاغل خود
استفاده کند در جلسهای  IBNGکه
هرهفته چهارشنبه صبح سخنرانهای
متخصص در رشــته هــای مختلف
دارد شــرکت نمایند .ســخنرانی با
سؤالهایی که حاضرین مطرح کردندو
جوابهای دریافتی پایان یافت.سپس
افراد شرکت کننده خود را معرفی و
اعضا ،گــروه ریفرالها را اعالم نموده و
در ساعت  9صبح گردهمآیی رسمآ
پایان یافت ولی گفتگوهای حرفه ای تا
ساعت  15/9دقیقه ادامه داشت.

در صورت اقتضا برای تعیین رهبر
بعدی ،قویا میتوان گمان داشت
که وی رأی هاشمی رفسنجانی ،چهارشنبه10فوریه
محمد خاتمی ،کروبی و میرحسین جلسه روز چهارشنبه  10فوریه گروه
موسوی را خواهدداشت .وی افزون  IBNGدر ســاعت  8صبح شــروع
شــد.این جلسه ســخنران نداشت.
بر اقبال عمومی کــه اینک از آن
برخوردار است در کارنامه اجرایی
خود مناصب و مشــاغل مهمی از سن مناسب ،تحصیالت ،کارنامه
جملــه در دوران جنگ ،مجلس ،شغلی و ...حسن روحانی بهترین
مذاکرات هستهای و اینک ریاست گزینه برای رهبر بعدی است که از
جمهوری را دارد.
قضا رأی دوم تهران را نیز با خود
محاسباتی بر روی کاغذ
همراه دارد.
آنچه برشمرده شد صرفا محاسباتی در ایــن معادلــه ،تاثیرگــذاری
است که بر روی کاغذ میتوان به نهادهــای قدرتمنــدی همچون
آن اشــاره کرد یعنــی اگر قرار بر شخص رهبر کنونی ،مراجع تقلید،
انتخــاب رهبری بعــدی از درون سپاه پاســداران و نهاد بازار مورد
خبرگان و نه به شــکل شــورایی محاســبه قرار نگرفته همچنان
باشد و اگر جنگ قدرت در نگیرد ،که تاثیرگــذاری مثبت یا منفی
احتماال به دالیل عدیده از جمله نهادهایی همچون دانشــگاه و یا

از قوانین و اقتصاد موجود جامعه
و گســترش اثرات مفید گروه بر
جامعه مهاجر ایرانی مونترال می
باشــد .از شما دعوت می شود با
حضوردر جلسات هفتگی IBNG
که بطور مرتب روزهای چهارشنبه
هر هفته از ساعت  8الی  9صبح
در رستوران  Eggsfruttiواقع در
 6710خیابان Saint Jacques
تشکیل میشود ،با اعضاء این گروه
چون قرار شده بود هییت مدیره سال
 2015گزارش فعالیتهای یکســال
گذشته خود را بعرض اعضا ،برسانند.
گردانندگان جلســه پروین زرساو و
میثاق قربانیان با اعالم برنامه و خوش
آمدگویی جلسه را پیش بردند.اخبار
خوش و معرفی توســط حضار انجام
شد.
اولین گزارش گر آقای نادر بزرگمند
یکی از اعضا،هیأت مدیره فعالیتهای
خــود را به ســمع اعضا ،رســاند،او
حسابدار و مسؤل مسایل مالی گروه
بود.خانــم گیتی پورمهدی مســؤل
برگزاری جشنها و برنامه های خاص
نیز توضیحات مشروح از فعالیتهای
خود و تجربیاتشــان را بیان نمودند.
آقای نیما مختارزاده عضو دیگر هیأت
مدیره که مسؤل تبلیغات و شناساندن
گروه به جامعه ایرانی مونتریال و حتی
بزرگتر میباشد اقدامات و کارهایش
را توضیح داد.پروین زرســاو از دیگر
اعضا ،که مسؤلیت نوشتن گزارشهای
هفتگــی و دیگر برنامه هــا را بعهده
دارد آنرا بعرض رساند و در آخر آقای
میثاق قربانیان جوانترین عضو هیأت
مدیره که مســؤلیت نوشتن هفتگی
اخبار ایمیلی گروه را عهده دار است
بیانات خود را که چگونه این اخبار را
تحت یک فرمت رسمیدر آورده و نیز
فعال کردن فیس بوک گروه را توضیح
داد .در پایــان نکاتی خاص توســط
اعضا ،بیان شد.اعضا ،هیأت مدیره از
کل اعضا ،گروه بخاطر مشارکتشــان
در فعالیــت آنها بخصوص در آخرین
جشن که جشن  9سالگی گروه نیز
بود تشکر کردند.
جلسه در ســاعت  9صبح با معرفی
حضار و دادن ریفرال ها توسط اعضا،
خاتمه یافت.
چهارشنبه  3فوریه 2016

روز چهارشــنبه ســوم فوریه جلسه
گروه  IBNGبعلت وضعیت جوی با
نیم ساعت تآخیر شروع شد.جلسه با
خوش آمدگویی توســط آقای بهروز
باباخانی و همآهنگی میثاق قربانیان
ادامه و طبق معمول خبرهای خوش
توسط حاضرین بیان شد.
ســخنران این جلسه خانم آرزو یکتا
تحویلداری عضو گروه از دارالترجمه
رســمی یکتا بود.او مدرک مترجمی
خــود را از ایــران گرفتــه و اولین و
جوانترین مترجمی بودند که پروانه
برای باز کــردن دارالترجمه در ایران
را گرفتنــد.او در کانادا نیز در ســال
 2006مــدرک مترجمی خــود را
گرفت و اولین دارالترجمه رسمی در

کارنامه ریاست جمهوری روحانی
اگر دچار شکست گردد نیز مد نظر
قرار نگرفته است.
آنچه مدعا این نوشتار بود چیزی
بیــش از این نیســت که نتیجه
انتخابات خبــرگان  ۹۴به تثبت
موقعیــت رفســنجانی و روحانی
کمک بهســزایی کرده که از قضا
هر دو ،تنها اعضای خبرگانند که
کسوت ریاست جمهوری را نیز بر
تن کردهاند.
مدعای این نوشتار این است که اگر

آشنا شده و نیازهای خود را تامین
نمائید.

قابل توجه جامعه ایرانی مونتریال:

اگر مایل هستید در جلسات این
گروه شرکت کنید ،به سایت ibng.
 caمراجعه کرده ،بخش دریافت
ایمیل را مجاز به فرستادن کنید.
این گونه هر هفته ایمیل گروه را
دریافت کرده ،از اخبار و سخنرانان
مطلع می شوید.
استان کبک را تأسیس کرد.او ضمن
معرفی خود راجع بــه کار حرفه ای
خویش توضیحاتی داد.بدین شــرح
که ترجمه هایی که این دارالترجمه
انجام میدهد بدون اشــتباه بوده و تا
بحال سابقه نداشته که اشتباهی در
آن باشد و ترجمه ها توسط ارگانهای
دریافت کننده برگشــت داده شوند.
همینطور ترجمــه هایی که در ایران
انجام میشــود چون بزبان مرسوم و
اصطالحات اینجا نیست خیلی اوقات
برگشت داده میشود.و وقتی بایشان
مراجعه میکنند گاهی کل متن باید
عوض شود .حضاری که با ایشان کار
کرده بودند این موضوع را تأیید کردند
 .بعد از اتمام سخنان او سؤالها مطرح
و پس از پاسخگویی،شرکت کنندگان
خود را معرفی و اعضا،ریفرالهایشان را
اعالم نمودند .جلسه در ساعت 20/9
با تآخیر پایان یافت.
چهارشنبه صبح  27ژانویه

ساعت  8جلســه گروه همبستگی
بازرگانــان ایرانی مونتریال اختصاص
داشت به انتخابات هیأت مدیره سال
. 2016در این جلســه خاص افرادی
که خود را کاندیدا کرده بودند ضمن
معرفی ،اهداف خود را بیان کردند.
برای ســال جدید تعداد  10نفر خود
را بــرای هیأت مدیــره کاندید کرده
بودند که نســبت به سال قبل رشد
خوبی داشت و این نشانگر آن بود که
اعضاء قبــل طوری عمل کرده بودند
که تشــویقی برای مشارکت بیشتر
اعضاء شد کاندید شــوندگان،خانم
فریده ایزدی از رستوران یاس،آقایان
علی پاکنژاد ،نادر بزرگمند،رضا نژاد،
نیما مختارزاده ،علی مختاری،علیرضا
کمالی ،امیر ندیمی ،میثاق قربانیان و
فرزین عســگری بودند .پس از اینکه
کاندیداها اهداف خود را برای پیشبرد
هر چه بیشــتر گروه بر شمردند رای
گیری انجام شــد و از میان  10نفر
کاندیدا  5نفر اول که بیشترین رای را
آوردند به ترتیب آقایان علیرضا کمالی
 17رای،علی پاکنژاد  ،16امیر ندیمی
 ،12نیمــا مختــارزاده  11و میثاق
قربانیان با  9رای 5نفر اول شدند و
دو نفر ذخیره آقایان نادر بزرگمند با
 8و علــی مختاری با  7رای برگزیده
شدند.
پس از انجام ایــن مراحل اعضا ،که
بیشــترین حضــور را ( 20نفر) در
این جلســه داشتند خود را معرفی و
ریفرالها را اعالم کردند .در ســاعت 9
صبح جلسه رسما پایان یافت.
•

آیتالله خمینی رهبری را به درون
خبرگان منتقــل و از میان جمع
آن زمان انگشت بر رییس جمهور
وقت گذاشت ،اینک محتملترین
گزینــه برای تکرار این ســناریو،
حسن روحانی است به شرط آنکه
شاهد جنگ قدرت (مثال حمایت
سپاه پاسداران از مجتبی خامنهای)
نباشیم.

•
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یک شب زیبا :گوشه ای از یادبود استاد معصومی 19 ،فوریه

از طرف خانواده ام از همۀ دوستان،
هنرمندان و اصحاب رسانه
که با پیام های محبت آمیزشان
و یا با حضور خود در مراسم پدرم
موجب تسلی خاطر ما شدند،
صمیمانهسپاسگزارم.
بابکمعصومی

زبان مادری و...

رسانه ،آشــنایی حداقلی با زبان
فارسی نداشته باشد.
اصل مشکل اما همچنان به قوت
خود باقی است .هر کودکی به زبان
مادری خود فکر میکند .یاد دادن
الفبا و ســواد خواندن و نوشتن به
کودکی که زبان مادریاش فارسی
نیست ،درست مثل آموزش یک
زبان خارجی است .یادگیری یک
زبان خارجی در هفت ســالگی،
آن هــم با متــد و کتابهایی که
برای فارسیزبانان تالیف و تدوین
شدهاند ،کار سادهای نیست؛ حتی
اگر کودک سابقا با آن زبان آشنایی
داشته باشد.
حتــی اگــر فرآیند آمــوزش را
تنها بــه زمینهای بــرای ورود به
بــازار کار تقلیل دهیــم ،کودک
غیرفارســیزبان ،باید شانس برابر
با هموطن فارسزبان خود داشته
باشــد .از این منظر ،آموزش زبان
مادری دستکم در سالهای اول
تحصیل ،حق کودک است.
زبان ،میاجنی محتوای آموزش و
دانشآموز

هـم

>> ادامه از صفحه9 :

آموزش ،پدیدهای صرفا منطقی و
عقالنی نیست و جنبههای عاطفی
و هیجانی هم دارد .دانشآموز اگر
با موضــوع یادگیری و همینطور
مدیوم میانجی آموزش (در اینجا
زبــان) ارتباط برقــرار نکند ،روند
آموزش به درســتی طی نخواهد
شد.
صمد بهرنگــی ،در همان کتاب،
تصاویــر و متنهــای موجود در
کتابهای درســی را با وضعیت
زندگــی روســتاییان آذربایجان
(جایی که خود مشــغول تدریس
است) مقایسه میکند:
«در کتاب [اول دبستان] تصویری
بــود کــه آذر ،دارا و پاپــا و ماما
جانشــان را در حال شام خوردن
نشــان میداد :میزی در وسط با
رومیزیاش ،صندلیهادور و بر آن،
اتاق بزرگ و دوزکدار ،مثل جمال

عروس .کارد و چنگال ،بشقابهای
چینی ،تُنگهــا و لیوانهای بلور
و چــه و چه .آنوقت مــن که از
شــاگردانم میپرســیدم" :اینها
چهکار میکنند؟" ،همه ماتشان
میبرد .اگر هم بیمقدمه میگفتم
دارند شــام میخورند ،صددرصد
دروغگویممیپنداشتند.
آخر مگر نه این است که وقت شام
خوردن ســفره میگسترند و دده
باالش مینشیند و ننه پایینش و
بچهها اینور و آنور و کاسه سفالی
را وسط میگذارند و ننه آبگوشت
یا شوربا را توش میریزد و تیلیت
میکنــد و اول پدر و بعد دیگران
دستهاشان را میکنند توی کاسه
و میخورند؟ خب پس این چهجور
شــام خوردنی اســت که معلم
میخواهد به آنها بقبوالند؟ چهار
جمله زیر این تصویر بود:
بابا شــام میخــورد .مادر شــام
میخورد .دارا شــام میخورد .آذر
شــام میخورد .برای تدریس این
چهار سطر ساده من بیشتر از یک
ساعت وقت صرف کردهام .مجبور
بودم برای قبوالندن این که در این
شکل شام میخورند ،مقدمهچینی
کنم و شاگردانم را آماده کنم …» .
او چندیــن مثل دیگر هم میزند:
«نوشــته بود "دارا ســر شــانه
میکند" .شاگرد دِهی مثل او که
غرض ماست ،هرگز جسارت این
را ندارد که سر شــانه کند .اصال
این کار پیش او بد اســت .حتی
بارها از آخوند شــنیده است که
سر شانه کردن مردان حرام است.
اصال در خیلی مدرســههای شهر
نیز زلف گذاشــتن قدغن اســت
و نتیجه چنین جســارتی چوب
تر مدیر محترم اســت … .شاگرد
روستایی فقط گاهگاهی ننهاش را
دیده اســت که از حمام درآمده و
سر شانه میکند … .عکسی هم که
از دارا چاپ کردهاند که ســر شانه
میکند به زعم بچ ه روستاییدروغ

است … .این که شلوارش تا باالی
زانو میآید هم دروغ است .مگر با
این وضع میشود به مدرسه رفت؟
آموزگار پدر آدم را درمیآورد .اصال
آدم از زور خجالت و شرم نمیتواند
چنین لخت و پتی به کوچه و بازار
بیاید .بچهها چه میگویند؟»
البته مثالهایی که بهرنگی میزند،
اگر بالموضوع نشــده باشــند ،تا
حدود زیادی کمرنگ شدهاند ،اما
اصل همچنان باقی است:
تا زمانی کــه دانشآموز فرم
و محتوای آنچه قرار اســت
فرا بگیرد را از خودش نداند،
فرآیند یادگیری مختل خواهد
بود .... .به این ترتیب دانشآموزانی
که زبان مادریشان فارسی نیست،
دنیای آموزش و مدرسه را از خود
نمیداننــد و این یکــی از دالیل
سرخوردگی کودکان از تحصیل و
آمار بهمراتب باالتر ترک تحصیل
در استانهای غیرفارسیزبان ایران
است.
رابطه عاطفیای کــه فرد با زبان
چ زبان
مادری دارد ،هرگــز با هی 
دیگری شــکل نمیگیــرد .توان
یادگیــری ،حافظه و قدرت حفظ
دادهها با این بُعد عاطفی ،ارتباط
مستقیمدارد .به این ترتیب آموزش
به زبــان مادری تــوان یادگیری
کودک را افزایش میدهد.
از نظر آماری هم ،از جمله در ایران،
رابطه مستقیمی وجود دارد بین
زبان مادری از یک ســو و میزان
ســواد ،راهیابی به مدرسه وادامه
تحصیل ،امید تحصیلی و ســایر
شــاخصهای آموزشــی از سوی
دیگر.
زبان مادری از منظر حقوقی

«میثــاق بینالمللی حقوق مدنی
و سیاســی» عهدنامهای است از
ســازمان ملل متحد کــه بر پایه
اعالمیه جهانی حقوق بشر تنظیم
شده است.
بنا بر مــاده  ۲۷ایــن میثاق ،در

رســید مژده هک ایام غم نخواهد ماند...

دردی

دوست عزیز و گرامی
جناب آقای بیژن کریمی

عزیزان و خانواده های محترم سوگوار
درگذشت تاثربرانگیز مادر ارجمندتان

شادروان سرکار خامن محترمه کریمی

در ایران را به شما و کلیه ی بازماندگان صمیمانه تسلیت گفته،
برای فرد فرد شما عزیزان آرامش،
سالمت و بهروزی آرزومندیم.
ما را در کنار خود بدانید.

محمد شکیب نیا ،کاوه صاحل ،رضا ناظم،
فرامرزحسنی ،ایرج بهشتی ،رضا قائمی،
بهزادقامسلو ،محمود حجازی،
بهروز فریور و دکتر محمد ملکی

کشورهایی ک ه اقلیتهای نژادی،
مذهبی یــا زبانی وجــود دارند،
ق ب ه اقلیتهای مزبور
ص متعل 
اشخا 
ق محرو م کرد
نح 
ن از ای 
را نمیتوا 
ص خود برخوردار
گ خا 
ک ه از فرهن 
ن بوده و
ن خود متدی 
شوند و ب ه دی 
ن خود
ل کنند و زبا 
ن عم 
قآ 
بر طب 
را به کار برند.
ایــن میثــاق از ســال ۱۹۷۶
الزماالجراســت .حکومت سابق
ایران آن را در  ۱۳۵۴تصویب کرده
و بنا به قوانین بینالمللی ،جمهوری
اسالمی هم به آن متعهد است.

اما در کشوری چون ایران با تنوع
قومی و زبانی بــاال ،عملی کردن
آموزش زبان مــادری یا آموزش
به زبان مادری ،بسیار سختتر از
نوشتن هزاران مقالهدر ستایش آن
است.
اساسیترین مشکل هم این است
که فقهای حاکم در ایران ،اعتقاد
و التزامــی به آموزش زبان مادری
ندارند و حتی در حد تاکید اصل
 ۱۵قانون اساسی نظام مستقر .در
روز جهانی زبان مادری ،میگیرند
و میبندند ،آن را تهدیدی امنیتی

میپندارند و حتی اجازه تاسیس
فرهنگستان زبانهای غیرفارسی
را نمیدهند و در جواب خواســته
مشــروع  ۴۰درصد از مردم ایران،
میگویند:
"کار کار اینگیلیز است"!
دولت حسن روحانی البته گامهایی
در این جهت برداشــته ،از جمله
تدریس یک کتاب ادبیات کردی
در دبیرستانهای برخی شهرهای
کردســتان ،امــا در مجمــوع در
همچنان بر همان پاشنه میگردد.

•
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ورزشی...

دیدگاه

به عبارت دیگر...
شایستهالهامی
مونتریال 25 ،فوریه :حکایت
میکنند که شــخصی پیش
دانشــمندی میاید و میگوید
که فالنی از شما خیلی تعریف
میکند ،دانشــمند شروع به
گریه کردن میکند.
شخص فکر میکند که نکند
او ســخنش را نشنیده است،
حرفــش را تکــرار میکند.
دانشمندجوابمیدهد:تعریف
آن شــخص نادان برای من
نوعی توهین است و گریه من
از این است که او چه چیز احمقانه
ای در من دیده که از من تعریف
کرده است .شاید ضرب المثل «بگو
دوستت کیه تا بگویم کیستی» از
همین داستان گرفته شده است.
در مناظره تلویزیونی یازده فوریه
آقای برنی سندرز میگوید:
خانم هیالری کلینتون در کتاب
خود نوشــته است که کیسینجر
«دوست» او است و او همیشه به
«دوســتیش» افتخار کرده است.
در حالیکه بنظر ســندرز ،یکی از
کسانی که بیشترین خرابی ها را
در سیاست خارجی آمریکا ایجاد
کرده و باعث شده است که آمریکا
در دنیا بدنام بشــود آقای هنری
کیسینجراست.
برنی ســندرز فقط به یک مورد
کامبوج و کشــتار میلیونها انسان
اشــاره میکند و بیشــتر توضیح
نمیدهد ولی اخیــراً آقای گرک
گریندن کتابی نوشــته اســت با
نام سایه کســینجر که در آن از
سیاســتهای مخرب کیســینجر
پرده برمیدارد و مدتی پیش یکی
از برنامه های دموکراســی ناو به
صحبــت در مورد ایــن کتاب و
نویسنده آن اختصاصداشت.
با وجود اینکه ســندرز از هیالری
کلینتــون در بعضی ایالت ها رای
بیشــتری میاورد ولی پیچیدگی
مراحل ابتدائی در انتخابات آمریکا
بیشتر اوقات هیالری را برنده اعالم
میکنند .اینطــور که میگویند در
مراحل ابتدائی مردم رای میدهند
ولی در آخــر کار نهاد هیات ها و
نماینــدگان آنهــا (،)delegates
تعیین کننده نامزد نهائی احزاب
هستند.
مسلماً در هر دو حزب این هیات
ها میتوانند بوسیله البی ها تغییر
عقیده بدهنــد ،یا تحت نفوذ آنها
باشند .در شــبکه های اجتماعی
میخوانیــم که بر علیه ســندرز
بطور دائــم تبلیغ میکنند ،حتی
در تلویزیونها از مصاحبه شــونده
ها میپرسند آیا او میتواند انتخاب
بشود؟ مگر در این انتخابات مردم
رای نمیدهند و آیا آنها نیستند که
باید انتخاب کنند؟ پس چرا منتظر
رای مردم نیستند؟
وضعی که بیســتم فوریه در نوادا
پیش آمد نباید ســاده از کنارش
گذشت .هیالری کلینتون  19رای
و ســندرز  15رای از ایــن هیات
های نمایندگی را بدست آورده اند
هنوز رای نهائی اعالم نشــده ولی
بعد از رای گیری  ،هیالری طوری
صحبت کرد که گویا او برنده است،

حضور مافیا در
مسابقاتتنیس

دائم هم برای اینکه مردم را تحت
تاثیر قرار دهد حرفهای سندرز را
مثل طوطی تکرار میکند ،تا مردم
را با این حرفها بطرف خود بکشد.
ادعا میکند که باید بجنگد تا بتواند
برنده شود ،حاال با چه کسی؟
آیا برای مظلوم نمائی نیست؟
او میداند همه شــرکتهای بزرگ
(برعکس ســندرز) از او حمایت
میکنند و ســعی میکنند جلوی
انتخاب سندرز گرفته شود.
صبح یکشنبه  21فوریه متیوداوود
در برنامه  this weekتلویزیون ای
بی ســی میگوید که هیات های
نمایندگی در نوادا اجازه ندادند که
برنی سندرز انتخاب شود.
بنا بگفتــه خبرها این وضعیت در
مورد ترامپ هم هســت و سعی
میکننــد جلوی انتخــاب او هم
گرفته شود ،جون ترامپ خیلی از
دروغهای آنها را رو کرده ،ولی چون
ترامپ پول دارد در مورد او موفق
نمیشوند.
روز  21فوریــه در برنامــه های
سیاســی صبح یکشــنبه آمریکا
ترامپمیگوید:
«جرج بوش در مورد سالح هسته
ای در عراق به مردم آمریکا دروغ
گفت و با حمله به عراق باعث شد
که وضعیت خــاور میانه متزلزل
بشود .عراقی ها به برج های دوقلو
حملــه نکرده بودنــد و باعث آن
کشور دیگری بود (آن کشور را نام
نمی برد) همین باعث شد که مادر
 14سال گذشته  4تریلیون خرج
کنیم و خودمان از آن بهره نبریم.
نتیجه این جنگها هزاران کشته و
هزاران هزار زخمی است».
باز میگوید «وضعیت سوریه باید
هر چه زودتر مشخص شود ما نمی
توانیم چندین سالدیگردر سوریه
بمانیم».
بنظر میرسد که خارج از حرفهای
مضحک و راسیستی و که ترامپ
در سیاست داخلی عنوان میکند
در سیاســت خارجی مثل دیگر
جمهوریخواهان عقایــد افراطی
ندارد او درباره حل مسئله اسرائیل
و فلسطین میگوید:
«بــرای حل این مســئله باید هر
دو طرف را در نظر بگیرید .شــما
نمیتوانید طرفدار یکی باشــید و
مسئله را حل کنید».
شاید بخاطر همین حرفهاست که
مخالف او هستند .البته او بخاطر
مستقل بودن وداشتن پول میتواند
این حرفهــا را براحتی بزند چون
دیگر کاندیدااهــا و خود هیالری
جرات گفتن چنین حرفی ندارند و
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براســاس گزارش کانال اینترنت
 B.B.Cپــس از اعالم رســوائی
رشــوه خواری و زدوبند در FIFA
قهرمانان تنیس نیــز مورد نفوذ
مافیا ورزش قرار گرفته و شــرط
بندی های بزرگــی از  50هزار تا
 200هزار دالر در هر بازی انجام
میگردد .در سال های گذشته این
تقلب و شرط بندی در مسابقات
در سیســیل ،ایتالیا ،روســیه و
فرانســه انجام می گردید معموال
دالل ها ســعی می کنند در هتل
های محــل اقامــت قهرمانان با
آنان تماس بگیرند و ســعی می
کنند موافقت آنان را برای شــرط
بندی بدســت آورند .طبق نظریه
فدراسیون تنیس حرفه ای A.T.P
از سال  2010این تقلب ها وسعت
بیشــتری یافته و موجب گردیده
بسیاری از تنیس بازان حرفه ای
ناراحت نماید.
در مسابقات ســنت پیترزبورگ
SAINT PETERSBOURG
دالل ها با آقــای نواک جوکویچ
ارنــده
 DJOKOVICد
ی  6عنــوان قهرمانی دنیا
تماس گرفته بودند که مورد
موافقت آقای جکویچ قرار
نگرفت .آقــای راجر فدرر،
قهرمان  34ساله سوئیس از
این وضعیت بسیار ناراحت
است و اظهار داشته که این
تقلب ها و شــرط بندی ها
به شرافت و درستکاری آنها لطمه
میزنــد و ارزش بازیهای تنیس را
پائین می آورد .وی ادامه می دهد
که هرگز به این تقلب و نادرستی
فکر نکرده و هیچگاه این گونه افراد
را نخواهد پذیرفت.

در ضمن اعتقادی هم به آن ندارند.
اینطور که میگویند تا پایان رای
گیری اســتانها ،در مجموع باید
 2400رای هیات های نمایندگان
بدســت بیاید و اگر بین ســندرز
و هیالری تقســیم بشود باید هر
کدام بیشتر از  1200رای بیاورند
تا بعنوان نامزد از طرف دموکرات
ها انتخاب بشوند که آنهم در اواخر
ماه ژوئن خواهد بود و با این ترتیب
مجموع رای این نماینده ها هست
که نتیجه را روشن میکند نه آراء
مردم.
با توجه به شرح باال میشود گفت
که بــا دخالت این نهاد در مراحل
انتخاباتی به تعبیری نوعی نظارت
اســتصوابی بوجود میاید زیرا در
تعریف دموکراسی واقعی انتخاب
رئیس جمهــور و نمایندگان باید
مستقیما از طرف مردم باشد نه با
واسطه نهادی که قابل نفوذ باشد.
در ضمن فقط دو حزب وجود دارد
که افراد خود را کاندیدا میکنند و
حزب سومی به آن صورت وجود
نــدارد .برای همیــن مردم کمتر
حاضر هستند در انتخابات شرکت
کنند .باالترین درصد شرکت در
انتخابــات در  2008زمان اولین
دوره ریاســت جمهــوری اوباما
بود کــه  63درصد اعالم کردند و
 2012هــم بدلیل اینکه اوباما به
قول های انتخاباتی عمل نکرد رای
دهنده کمتر بود.
محبوبیت
مورد
در
نظرســنجی
قهرمان پاتیناژ هنری
کنگره و مجلس ســنای آمریکا
 2016اروپا
حدود  11درصد است.
(تمام آمار و نوشــته ها برگرفته دوشــیزه  16ســاله از روســیه،
از برنامــه های سیاســی و اخبار ایوژنیــا مــدودوا EVGENIA
 MEDVEDEVAدر مســابقات
تلویزیونیآمریکاست).
در مــورد جمهوریخواهــان در بین المللی  BRATISLAVAبا
کارولینای جنوبی رای بیشــتر را اجرای هنرمندانه پاتیناژ توانست
ترامــپ آورد و جب بوش با وجود کلیه رقیبان خود را پشــت ســر
محبوبیت پدر و بــرادرش در آن گذاشــته و برای اولین بار در این
استان و ســاپورت تمام خانواده رقابت ها برنده مدال طال گردد.
اش (مــادر و برادرش جرج بوش) هنرنمائی این قهرمان  16ســاله
بخاطر اینکه رای کمــی آورد از نه تنها مورد اســتقبال و تشویق
مبارزات انتخاباتی کنار کشید او تماشــاچیان قرار گرفــت بلکه
در این مبارزات بنقل از نیویورک ورزشــکاران کشــورهای شرکت
تایمز  130میلیوندالر خرج کرده
است .این شاید پایان خانواده بوش
در اثرگذاری بر سیاســت آمریکا
باشد .در این رابطه کسانی مانند
لسلی گراهام از حزب جمهوریخواه
( ازدشمنان شماره یک مردم ایران
و بنوعی دوقلوی جان مک کین) یک حامیدیگر مانند لسلی گراهام
خوشبختانه دستشان خالی ماند .نشان میدهد که تا چه حد نظرات
اینطور که نوشته اند چون او ترامپ هیالری به جمهوریخواهان نزدیک
را قبول ندارد حاال از خانم کلینتون و انتخاب او چقدر خطرناک خواهد
حمایت میکند ،یک«دوســت» و بود.

وســف تی زهــوش ،از
ی
دیمیترینایرانیانجامعه
ق
یرانی مونتــرال ،قهرمان
ا
یشینتیمملیپینگپنگ،
پ
بیفدراسیونپینگپنگ
مر
،1963
رمان تیم ملــی ایران
قه
چکســولواکی 1976؛
در یوگسالوی ،1965
ورزشــی در کلکته1976؛
خبرنگارکیهــان
شیالمپیکمونتریال1976؛
خبرنگارکیهانورز
فنی داوران تنیس روی
سرپرســت کمیته
یی درتهران 1974؛ مشاور
میزمسابقات آسیا
جهانیدرانگلستان1977
فنیمسابقات

کننــده از فرانســه،
اسپانیا ،اسرائیل ،ژاپن
و کانادا را تحت تاثیر
قرار دهد.
در ایــن رقابــت ها
خانم ماکسیم ترانکو
 TRANKOVقهرمــان پاتیناژ
روســیه در المپیک زمســتانی
ســوچی  SOTCHIفوریه 2014
بعلت درد شدید در شانه نتوانست
بخوبی بازی خود را اجراء نماید.
نفــرات دوم و ســوم از کشــور
فرانسه دوشــیزه  20ساله گابریال
پاپاداکیس و دوشــیزه  21ساله
گیوم سیزیرون GUILLAUME
 CIZZERONمقــام های نفرات
بعدی را بدست آوردند.

کبــک
اسکی اکروباتیک یک
خانواده!
ســه نفر خواهران جوان الپوئنت
دوفور DUFOUR LAPOINTE
افتخار بدست آوردن جام جهانی
در کــوه هــای VAL SAINT

 COMEدر ناحیه کبک را نصیب
خود نمودند.
در این مسابقه خواهر بزرگ آنان
خانــم ماکســیم  MAXIMEبا
بدســت آوردن بهترین رده بندی
 49و  86امتیاز توانست از ارتفاع
و بــا ســرعت زیاد بطــرف خط
پایان مسابقه اسکی کند و توجه
تماشاچیان زیادی را جلب نماید.
وی اظهار داشته که در باالی کوه
بسیار آرام بوده و از اعتماد به نفس
خوبی برخوردار بوده است و بخوبی
توانسته مسیر مسابقه را با شیب
 28درجه به پایان برساند.
خواهــر بــزرگ آنها ژوســتین
 JUSTINEاعالم کــرده که در
آینده نزدیکی سه خواهر در رقابت
های انفــرادی مقابل هم قرار می
گیرنــد .این موضــوع در خانه ی
آنا مورد بحث و گفت وگوی آنها
خواهد بود.

عمل
ناشایستفوتبالیست
معروف فرانسوی

آقــای  PEREZصاحــب کلوب
فوتبال رئــال مادرید آقای زیدان
 ZIDANEفوتبالیست  43ساله
فرانسوی و برنده توپ طالیی سال
 1988را برای سرمربی گری تیم
رئالاستخدامنمودهاست.تمرینات
تیم از ماه ژانویه  2016شروع شده
و آقــای  PEREZامیدوار اســت
سرمربی جدید بتواند تیم فوتبال
رئال را از مصیبت گرفتار شده در
سال  2015رها سازد.
عمل ناشایســت آقای زیدان در
مســابقات قهرمانی دنیا در سال
 2006در مقابل تیم ایتالیا موجب
شــد مدتها نام وی در نشــریات
ورزشــی مطرح گــردد .در این
مســابقه که به مدت یک ساعت
و ده دقیقه بــه طول انجامید ،در
حین بازی یک بازیکن
ایتالیایی زیــدان را هل
داد ،آقای زیدان با ضربه
سر به سینه ی حریف
ایتالیایــی او را به زمین
میخکوب کــرد .زیدان
از طرف داور کارت قرمز
دریافت کــرد و از ادامه
بازی محروم گردید .در
نتیجه تیم فرانسه بازی را با امتیاز
 3در مقابل  5به ایتالیا باخت.
در اولین تمرین بازیکنان تیم رئال
که در حضور  5000تماشــاچی
انجام شد هنگام ورود تیم و آقای
زیدان تماشــاچیان آنان را مورد
تشــویق قرار داده و وی را به نام
 zizou zizouصدا نمودند.
در این تمرین یکــی از بازیکنان
افریقای اصل تیم با تاخیر به تمرین
رسید که مورد اعتراض آقای زیدان
قرار گرفت و با ضربه ســر وی به
زمین افتاد .آقای پرز که در سال
 2000تا  2006و مجددا از سال
 2009تــا به امــروز در تیم رئال
سرمایه گذاری می نماید امیدوار
اســت با سرپرستی آقای زیدان و
اســتفاده از تجربیات وی مجددا
تیم را در صدر فوتبال اسپانیا قرار
دهد و ناکامی های سال  2015را
جبران نماید.

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

یــاد آوری میشــود کــه از  17برنده شد ،شاید تکلیف دو نفر از
نفــر افرادی که خــود را از طرف آنها هــم روزهای اول و  15مارس
جمهوریخواهــان کاندیدا کردند روشن بشود.
فقط  5نفر مانده اند و چون ترامپ
•
 24فوریه هــم در نوادا با اکثریت
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
انتخاباتمردانهوحقخواهیزنانپساز 38سال

(بخش هائی از نوشته رضوان مقدم)
مدرسه فمینیستی :راهاندازی کمپین
«تغییر چهره مردانه مجلس» توسط
گروه هایــی از فعاالن حقوق زنان در
آستانه انتخابات ،موضوعی است که
از یک ســو اظهار نظرهــا و اختالف
نظرهای بســیاری را بیــن فعاالن
سیاسی و مدنی و حتا برخی از فعاالن
حقوق زنان برانگیخته است؛ و از دیگر
ســو نیز بخش اقتدارگرای حکومت
برانگیخته شده تا پیشاپیش ،فضا را
متشنج کرده و از هر گونه اقدام عملی
در جهت گسترش کمپین و حضور
زناندر مجلس ،پیشگیری کند.
در بیانیه اعالم موجودیت «کمپین:
به سوی تغییر چهرۀ مردانه مجلس»
آمده است که برای تحقق اهداف این
کمپین ،ســه کمیتۀ تشکیل خواهد
شد:
« - 1من کاندیدا میشوم».
 50« - 2کرســی بــرای زنــان
برابریطلب»
« - 3کارت قرمز بــرای کاندیداهای
زنســتیز» ،طرح خواســته واجرای
برنامه عملی حداقل  50کرسی برای
زنان در دهمین دوره مجلس و طرح
این موضوع را در میان افکار عمومی،
اولین گام در این کمپین است.
ایــن که زنــان ایرانــی بخواهند در
انتخابات مجلس کرسیهای بیشتری
در پارلمان را از آن خود کنند ،نه تنها
منطقی ،بلکه با آن کهدیرهنگام است
ولی به قول معروف ماهی را هر وقت
از آب بگیریم تازه است.
شاید اگر در همان اوایل راه یعنی اول
انقالب زنان پیشرو با قاطعیت بیشتری
در برابر نرینه ساالری تئوکراسی قد
علــم می کردند امروز نــه تنها زنان
ایران وضعیت بهتری میداشتند بلکه
کشــور به این حال و روز نمی افتاد
که به صورت زنان اسید بپاشند و هر
روزه شاهد خشــونت های روزافزون
و اختالس هــای چندصد میلیاردی
باشــیم .بعد هم عده ای چون کبک
سرشــان را زیر برف بکنند و بگویند
همه چیز در امن و امان و برای حفظ
حکومت از هیچ نوع اعمال خشونتی
ابایی نداشته باشند.
بحث این کــه پــس از انقالب چه
اتفاقاتی باعث شد که مدافعان حقوق
زنان نتوانســتند یا نخواستند اقدام
مشترک منسجم و پیگیرانه ای را در
برابر نرینه ساالری تئوکراسی به انجام
برســانند .موانع پیش روی آنها چه
بود؟ مقوله ای است که باید درجایی
دیگر به آن پرداخته شــود .چرا که
بحث فعلی روی کمپین «تغییر چهره
مردانه مجلس» است.
تشــکیل این کمپین در نفس خود
عمل درســتی به نظر می رســد اما
مهم تر نحوه اجرای این کمپین است.
همــان طور که گفته شــد تمامیت
خواهــان به ســادگی در مقابل این
خواست طبیعی و قانونی زنان کوتاه
نمی آیند و کاندیداهای واقعی زنان را
قطعاً رد صالحیت خواهند کرد.
برای صحت این ادعا کافی است چند
نفر از فعاالن حقوق زنان که ســابقه
فعالیت شان شناخته شده است برای
انتخابات ثبت نام کنند .الزم نیست
منتظر نتیجه باشیم سالی که نکوست
از بهارش پیدا است.
چنیــن به نظر می رســد تندروها و
گروههای فشار به سیم آخر زده اند و
شمشیرها را واقعاً از رو بسته اند.
وقتی جلســه ســخنرانی خانم آذر
منصوری که پیشــینه مبارزه برای

حقــوق زنــان آن چنان که
این افراد را می شناسند مهم
ینـه
نر
باید ،در پرونده اش نیســت
این است که توده های زنان
ساالری
در دانشگاه یاسوج تبدیل به
آنها را بشناسند و بدانند چه
جلسه چاقوکشــی می شود اسالمی؟! کسانی علیه منافع آنها قانون
چه توقعی می توان داشت که زنان باید وضع می کنند و امنیت آنها را
فعاالن حقوق زنان بتوانند به به عاملیت به خطر می اندازند.
مجلس راه یابند؟
خود بها در بیانیه کمپین به درستی
بدهند
اما ایــن که تمامیت خواهان،
اشاره شده که:
عرصه بــر مردم تنگ کنند و
«تجربه نشانداده است که هر
قانونی
های
گروه های فشار نیز اهرم
فضا و روزنهای که زنان واگذاشتهاند،
را بیش از پیش بــه انحصار خود در بالفاصله با حضور «زن ستیزان» فتح
آوردند آیا توجیهی برای کنار کشیدن شده و در نتیجه زندگی یکایک زنان
از میدان مبارزات انتخاباتی است؟
کشــور را بیش از پیش دستخوش
نیروهای
آیا میدان مبــارزه را باید به
تبعیضها ،محدودیتها و رفتارهای
خشونت پیشه ای سپرد که از تربیون خشونتبار کرده است».
هایی که دراختیار دارند رســماً علیه این گزاره دقیقاً با واقعیت زندگی ما
زنان شــعار می دهند و جوانان پای زنان ایرانی منطبق اســت .زنان برای
منبری را مدام علیه نیمی از جمعیت تغییر الزم نیست چون گذشته سیانور
جامعه می شورانند؟
زیــر زبان خود بگذارند و یا اســلحه
پاسخ من به این پرسش طبعاً «منفی» بدســت بگیرند؛ الزم است پای شان
است یعنی زنان می بایست به عاملیت را محکــم بر زمین بکوبند و بگویند،
خود بها بدهند.
ما هســتیم ،ما آمده ایم که حقوق از
برخی از جامعه شناسان بر این نظرند دســت رفته مان را باز پس بگیریم.
که از صندوق های رأی می شــود به و ایــن عزمی راســخ را می طلبد و
عنوان ابزاری برای گذار به دموکراسی خستگی و یأس نمی شناسد.
استفاده کرد .اما چگونه؟
مــروری کوتــاه بر جایــگاه زنان در
بحث من برســر این اســت که این انتخابــات مجلس و مقایســه آن با
کمپین تنها به فرســتادن  50زن به جایگاه زنان در مجالس قانون گذاری
مجلس تقلیل داده نشود .یک زن به چند کشــور همســایه میزان عقب
صرف زن بودن الزاماً نمی تواند مدافع افتادگی ،ناعادالنه و غیردموکراتیک
حقوق زنان باشد .زنان و مردانی حق بودن انتخابات را روشن تر می کند.
دارند بر کرسی مجلس تکیه بزنند که
با تالش و جدیت چماق به دستان
به اصل برابری حقوق زن و مرد اعتقاد در ایران که هدف شان حذف زنان از
داشته باشند ،نه آنهایی که معتقدند عرصه های تصمیم گیری و تصمیم
هدف وســیله را توجیــه می کند و ســازی اســت ،ایران از لحاظ تعداد
برای جلوگیری از سخنرانی کسی که نمایندگان زن در مجلس متأســفانه
مخالف خود میدانند چاقو کشی می در آخرین رده نسبت به همسایگانش
کنند مانند آنچه کهدردانشگاه یاسوج قــرار دارد .و از این لحــاظ می توان
رخ داد.
گفت که"اصول گرایان تندرو" خوب
البته بدیهی اســت که داعشی های به وظیفه تاریخی شــان عمل کرده
وطنی که جز خودشان را قبول ندارند اند .اگر بپذیریم یکی از شاخص های
مخالــف حضور حتا  50زن از قماش توسعهیافتگی کشورها حضور زنان به
خودشاندر مجلس هستند.
عنوان نماینده مجلس و در نهادهای
همین که پذیرفته اند که چند نفر زن اجرایی است پس می توان گفت که
در مجلس -به عنوان دکور -باشــند ایران در زمره توســعه نایافته ترین
هنر کرده اند .البته هدف این است که کشورهاست .البته الزم است در اینجا
از همان ها هم برای تصویب لوایح و تاکید کنــم که حضور زنان به صرف
قوانین ضد زن استفاده کنند و بعد بر زن بودن شان در مجلس کافی نیست
سر سایر زنان جامعه بکوبد که ببیند بلکه الزم است فضایی فراهم شود تا
این ها هم زن هســتند و این قوانین نمایندگان واقعی مــردم اعم از زن و
توسط نماینده گان زنان تصویب شده .مرد بتوانند با پاینبدی به اصل برابری
یعنی توجیهی برای تصویب قوانین انســان ها وارد مجلس شــوند .برای
زن ستیز.
رســیدن به این منظور الزم است از
حال که این کمپیــن راه افتاده الزم زنان کشورهای همسایه همچون زنان
است کمیته ها واقعاً فعاالنه وارد عرصه افغانستان درس گرفت و الگو برداری
عمل شوند.
کرد .انها با شهامت و اعتماد به نفس
کمیته «من کاندیدا میشوم» وظیفه وارد میدان عمل شده اند بیم و تردید
خطیری به عهده دارد.
را کنار گذاشته اند .زنان افغانستان کار
زنــان توانا ،مدیر و مدبــر در جامعه بزرگی کرده اند ،زیرا با علم به این که
ایران کم نیستند .به جرأت می توان نه تنها گروهی چون طالبان در مقابل
گفت اگر بیشــتر از مردان نباشــند آنها است بلکه نظام اجتماعی جامعه و
مسلماً کمتر نیستند .شناساندن این فرهنگ عمومی این کشور ،به مراتب
زنان به جامعه گامی است در جهت بسته تر از جامعه ایران است.
خارج کردن عرصه قانونگذاری از تک پیــروزی این کمپیــن تغییر چهره
صدایی و تک جنسیتی.
مردانه مجلس در گرو این است که،
به عالوه زنان با کاندیداتوری خود در نمایندگان واقعی زنــان پا به میدان
ایندوره یا موفق می شوند انتخابات را بگذارند و کاندیداتوری خود را اعالم
به سمتدمکراتیزه شدن سوق بدهند کنند و از ایــن که رد صالحیت می
و یا در صورت رد صالحیت کاندیدای شوند باک نداشته باشند .با اعتماد به
هــای مورد نظر زنــان ،چهره واقعی نفس و خودبــاوری وارد عرصه عمل
"انتخابات" و حذف زنان از عرصه های شوند .چنانچه مدافعان حقوق زناندر
تصمیم سازی برای آنهایی که هنوز انتخابات عاملیت خود را نشان ندهند
بــه ناعادالنه بودن و غیر دموکراتیک و صرفاً به پشتیبانی این یا آن کاندیدا
بودن انتخابات شک دارند عریان می اکتفا کنند بعید به نظر می رسد که
شــود .کمیته کارت قرمز الزم است نتیجه مطلوبی عاید شود.
اقدامات و گفتــار ضدزن را به اطالع زنان نســل جوان تحصیل کرده الزم
عموم برساند .جامعه روشنفکری غالباً است از گوشه عزلت خارج شوند .برای

مدتی از نشستن پشت کامپیوتر به
میان مردم بیایند.
زنان با تجربه ،استادان دانشگاه ،زنان
جامعه شناس ،روانشناس ،حقوق دان
و نیز آنهایی که توانایی دفاع از حقوق
زنان را در خود می بینند ،الزم است
که تعارف و تواضع را کنار بگذارند.
گفتن این که  %65دانش آموختگان
دانشگاه زن هستند کافی نیست .مهم
این است در عرصه عمل از این دانش
و نیروی عظیم استفاده شود .و باالخره
آگاهی از بازتاب کمپین «تغییر چهره
مردانه مجلــس» و برخی دیدگاه ها
نسبت به آن می تواند به پیشبرندگان
این کمپین واقعاً یاری رساند تا نسبت
به اشــکاالت احتمالی آن در هنگام
اجرا ،با آگاهی بیشتری عمل کنند .
کمپین «تغییر چهره مردانه
مجلس» و دیدگاه ها

اظهار نظر ها را می توان به دو دسته
اساسی تقسیم کرد:
 -1از طرف حاکمیت این دسته از
همان ابتدای کار در برابر کمپین
موضعمنفیودفاعیگرفتهاند.
برای مثال فرشــته روح افــزا ،قائم
مقام شورای فرهنگی اجتماعی زنان،
کمپین "تغییر چهره مردانه مجلس"
را نفوذ دشمن در حوزه زنان می داند.
وی می گوید:
«مجلس تا کنون جنســیتی نبوده
است بلکه شایسته ساالری است ...این
مردم هستند که نمایندگان را انتخاب
می کنند و دلیلی وجود ندارد که هر
زنی که دارای عدم توانمندی اســت
بخواهد به مجلس راه پیدا کند».
به زعم فرشته خانم از بین حدود
 40میلیون زن ایرانی فقط  9زن
شایسته ورود به مجلس بوده اند!
در گزارشــی توســط گروه سیاسی
فرهنــگ نیوز ،کــه نویســنده آن
نامشــخص اســت اما می تواند نگاه
گروهــی را نمایندگــی کند مقصر
اصلی مردانــه بودن چهره مجلس را
عدم تمایل زنان به ورود به مجلس،
و مردســتیز بودن زنان برابری خواه،

معرفی کرده اســت .در این گزارش
آمده« :جامعه شناســان سیاســی،
معتقدند آن چیزی که نقش زنان را
در سیاســت ایران کمرنگ کرده ،نه
محدودیت هایی اســت که برخی به
آن دامن می زنند بلکه عدم تمایل یا
عدم آگاهی زنان به عرصه سیاسی و
ورود به قدرت سیاســی است» البته
گزارشگر محترم هیچ منبعی را برای
ادعای خــود ارائه نکرده اند که کدام
جامعه شــناس سیاســی و براساس
فاکــت هایی به "عدم آگاهی زنان به
عرصه سیاسی" رسیده اند؟
عالوه بر ایندر این گزارش تاکید روی
مردستیز بودن این کمپین شده است
«برداشــت های غلط از حقوق زنان،
رویکردهای مرد ستیزی را به دنبال
داشته اســت .همانگونه که کمپین
تغییر چهره مردانه مجلس نیز چنین
رویکــردی به اصل کارزار آنها تبدیل
شده اســت .مردســتیزانی که قشر
مردان را مانــع اصلی در مقابل خود
می بینند و با هر آنچه که نماد مردانه
داشته باشد مبارزه می کنند .برخی
از جنبش های فمینیستی با چنین
رویکردهایی بوده کــه هرگز قادر به
ارائه تزهای موفق برای اجرایی شدن
در ســطح جوامع نبوده اند و حتا در
میان قشر زنان ،نه تنها بازخورد که با
پس زدگی مواجه شده اند».
 -2انتقادها از طرف اپوزیسیون به
کمپین تغییر چهره مردانه:
با این که تا این لحظه از طرف گروه ها
و سازمان ها ،موضعی رسمی صریحی
نســبت به کمپین اعالم نشده است
اما از میان گفتگو های درون گروهی
و نیز به طور شــفاهی مواضعی قابل
تشخیص است.
گروهی معتقد هســتند تشکیل این
کمپین آب به آسیاب حکومت ریختن
اســت که هر بار به بهانه ای مردم را
به پای صندوق های رأی می کشند.
وجود چنین کمپینی تنور انتخابات
را گرم می کند و نمایشی دیگر برای
دموکراتیــک نشــان دادن انتخابات

فرمایشی است .
گروهدیگر نیز برخی از فعاالن سیاسی
اپوزیســون هســتند که می گویند
حکومت از بیخ بن نامشروع است ،در
این سیستم اصوالً انتخابات ،محلی از
اعراب ندارد .توصیه این گروه بايكوت
و تحريم انتخابات مجلس است .این
گــروه معتقدند که تــا در روی این
پاشنه می چرخد امید به دموکراسی
هم نیست.
نقد گروه ســوم بــه «کمپین تغییر
چهره مردانه مجلس» این است که،
چرا این کمپین بحث کلی نمایندگان
واقعی مردم زن و مرد را مطرح نکرده
 .این گروه نیز غالباً از افراد سیاســی
اپوزیســیون هســتند که معتقد به
تحریم نیستند و نیز معتقدند هنوز هم
قانون اساسی و مجلس پتانسیل این
را دارد کــه بتوان از طریق انتخابات،
اصالحاتی را در بافت سیاسی بوجود
آورد و از ایــن منظر اســت که آن
هــا از کمپین توقــع دارند که بحث
جداسازی و تعیین سهم را نکنند بلکه
بحث "شایسته ساالری" را در الویت
خواسته ها قرار دهند.
اما در این میان هم گروه چهارمی هم
هستند که می گویند:
این کمپین اگــر بتواند موضوع حق
مشارکت سیاســی زنان دگراندیش
را در عرصــه های تصمیم ســازی و
تصمیم گیری در بطن جامعه ببرند
کار بزرگی کرده اســت .البته یکی از
شرط های اساسی استفاده از فضای
انتخابــات و حضور فیزیکی در میان
مردم است.
پایان سخن این که:

هر که طاووس خواهد جور هندوستان
کشــد .گرچه شرایط بسیار دشواری
پیــش روی زنان ایرانی هســت اما
شــرایط بدتر از آنچه بــر مالله در
پاکستان و فرخندهدر افغانستان رفت
نیست .روزی باید توهین و تحقیرها
علیه زنان به پایان رسد.
•
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اشعاری نغز از شعرایی بزرگ

موفقیتمالی

دشمن به دشمن آن نپسندد که بیخرد
با نفس خود کند به مراد و هوای خویش
-------ای مصور صورت یار مرا بی ناز کش

کیـواننصیرنیا

مشاور مالی شرکت Investors Group

Keivan.Nasirnia@investorsgroup.com

چون به نازش می رسی بگذار من خود می کشم

در گفتار قبــل توضیح پنج ویژگی
هدف هوشــمند را به پایان رساندم.
ســپس در ادامــه تحلیــل تعریف
موفقیت مالی که می گوید:
موفقیت مالی یعنــی گام نهادن در
راه رســیدن به اهداف مالی باارزش
زندگیدر چهارچوب زمانی مشخص
به این ســوال پرداختم که «اهداف
باارزش زندگی» چه اهدافی هستند و
برای یافتن پاسخ این سوال توضیحاتی
ارائه دادم.
حال در این گفتار بــه ادامه آن می
پردازم.
همانطور که نوشــتم یکی از مالک
های تشخیص ارزشمندی یک هدف
مقایسه آن هدف با سایر اهداف است.
بررســی کنید که آیا اهداف دیگری
وجود دارند که با همان میزان منابع
مورد نیاز ارزش افزوده بیشــتری در
شما ایجاد کنند؟
حــاال فــرض کنید که یــک هدف
ارزشمند را انتخاب کردید که با میزان
مشخصی منابع مورد نیاز ،بیشترین
ارزش را در شما ایجاد می کند.
اکنون وقت آن است که بررسی کنید
و ببینید آیــا آن هدف انتخابی فقط
برای شما ارزش افزوده ایجاد میکند
یا اینکه زمانی که به هدف رسیدید
میتوانید با استفاده از ارزشی که در
شما ایجاد میشود ،برای دیگران نیز
ایجاد ارزش کنید؟
لطفا به این مثال توجه بفرمایید:
فرض کنید به هردلیلی میخواهید به
سبک مرتاضان هندی ریاضت بکشید.
هدف گــذاری میکنید ،عزم خود را
جزم میکنید و در راه موفقیت قدم
میگذاریــد و در مدت زمان از پیش
تعیین شده به موفقیت میرسید .حاال
شــما یک مرتاض هستید با ظاهری
آرام و ســکوتی عمیق و معنیدار و
ارادهای پوالدین که میتوانید ساعتها
بدون غذا زنده بمانید.
تبریک میگویــم! ارزش افزوده قابل
توجهی برای خود ایجاد کردهاید!
اما با رسیدن به این هدف چه کمکی
به دیگران خواهید کرد؟
چه کمکی به جامعه میکنید؟
چه ارزش افــزودهای برای دیگران و
جامعه ایجاد میکنید؟
با کمال احترام به مرتاضهای عزیز،
پاسخ این سواالت را به شما خواننده
خردمند واگذار میکنم!
•
روش های تعیین میزان ارزشمندی
اهداف زندگی:

اگرچه «ارزش» یــک مفهوم فردی
است و هر انسانی تعریفی از آن دارد
اما به طور کلی میتوان از سه روش
اصلی برای تعیین میزان ارزشمندی
اهداف زندگی استفاده کرد:
 )1ارزش هــر چیز بــه میزان
بهایی است که بابت آن پرداخت
میکنید.

اولین یکشنبه هر ماه
تلفننامنویسی:
514-465-8378

هر چه بهای بیشتری بپردازید باید به
صورت منطقی انتظار ارزش بیشتری
داشته باشید.
 )2چون منابعــی که در اختیار
دارید محدود است ،با صرف آنها
برای یک هــدف ،خود به خود
فرصت دستیابی به سایر اهداف
محدود میشود.
ش اهداف را
پس باید از همان ابتدا ارز 
با یکدیگر مقایسه و به این نکته دقت
کنید که رسیدن به یک هدف خاص
ارزش از دست دادن فرصت رسیدن
به یک یا چند هدف دیگر را داشــته
باشد.
 )3هدف باارزش هدفی است که
هم برای شما و هم برای دیگران
ارزش افزوده ایجاد کند.
یعنی اگر فقط برای شما ایجاد ارزش
میکند هدف باارزشی نیست.
همانطور که به خاطر دارید موفقیت
مالــی را اینگونه تعریــف کردم که
«موفقیت مالی یعنی گام نهادندر راه
رسیدن به اهداف مالی با ارزش زندگی
در چهارچوب زمانی مشخص».
همچنین قدم به قدم به شــرح آن
پرداختم .حال به توضیح «چهارچوب
زمانی مشخص» میپردازم.
اهمیت زمان:

همانطور که قبالدر بیان ویژگی پنجم
هدف هوشمند نوشتم ،هدف انتخابی
شما بایســتی مبتنی بر زمان یعنی
دارای زمانبندی و ملموس باشــد.
باید زمان کافــی و همچنین برنامه
زمانبندی مشخص برای رسیدن به
هدف داشته باشــید و از آن تبعیت
کنید .باید بتوانید وضعیت پیشرفت
خود را با برنامه زمانی از پیش تعیین
شدهبسنجید.
در واقع بایستی برای رسیدن به هدف،
مهلت زمانی تعیین کرده باشید .بدون
تعیین محدوده زمانی ضرورتی برای
رسیدن به هدف احساس نمیشود.
تعیین مقیاس زمانی به شما امکان
میدهد که فرآیندهای کاری خود را
مشخص ســازید و به آهنگ و روالی
مناســب برســید .اینکه بدانید کجا
باید تالش بیشتــری بکنید و کجا
باید استراحت کرده و از تالش خود
بکاهید موضوع بسیار مهمی است.
اگر زمان مشخصی برای رسیدن به
هدف نداشته باشید ،این امکان وجود
دارد که اولویتی غیرمنتظره از راه برسد
و توجه شــما را از رسیدن به هدف
مورد نظر ،به ســمت خود منحرف
کند .به یاد داشته باشید که وارد عمل

به اهتمام

محمد فرحی

ادامه دار

«مسیناررایگانموفقیتمالی
درکانـــادا»
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-------گر هر دو دیده هیچ نبیند به اتفاق
بهتر ز دیده ای که نبیند خطای خویش
-------روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است
آری افطار رطب در رمضان مستحب است
-------تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن
به دمی با درمی یا قدمی یا قلمی
--------

شدن بدون برنامهریزی یکی از دالیل
مشترک همه شکستها است.
زمان ،باارزشترین منبع و موجودی
شما برای رســیدن به اهدافی است
که در زندگی خواهان آنها هستید.
رویکرد شما نسبت به زمانتان تا حد
زیادی میزان پیشــرفت و موفقیت
شما را تعیین میکند.
اهمیت عامل زمان در موفقیت انسان
ها
آنقدر زیاد است که میتوان ساعت
چند قطعه
به آن پرداخت .بنابراین نیاز است که
به صورت ویژه به موضوعات «زمان» از سعدی
و همینطور «مدیریت زمان» اشاره
چو خویشتن نتواند که میخورد قاضی
کنم .ابتدا به سراغ زمان میروم.
ضرورتست که بردیگران بگیرد سخت
آیا تا به حال از خود پرســیده اید که
که گفت پیرزن از میوه میکند پرهیز؟
«زمان چیســت؟» همه ما در طول
دروغ گفت که دستش نمیرسد به درخت
روز بارهــا و به دالیل مختلف از واژه
------زمان استفاده میکنیم بیآنکهدرباره
عالج واقعه پیش از وقوع باید کرد
مفهوم آن اندیشــیده باشیم .یک راه
دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست
شــناخت مفهوم زمان این است که،
به روزگار سالمت سالح جنگ بساز
تعریفی درست از آن داشته باشیم تا
وگرنه سیل چو بگرفت ،سد نشاید بست
به یک ذهنیت مشخص نسبت به آن
----------برسیم.
گر هنرمند از اوباش جفایی بیند
زمان در علوم مختلف تعابیر متفاوتی
تا دل خویش نیازارد و در هم نشود
دارد .علوم زیستی ،علوم دینی ،و سایر
کاسه زرین بشکست
علــوم از جمله علم فیزیک هر کدام
سنگ بی قیمت اگر ٔ
قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود
مفهومی ویژه از زمان ارایه میدهند.
----------------امــا این تعاریــف در زندگی روزمره
خصوصا در موضوع موفقیت کاربرد
عطار :دیوان اشعار
چندانی ندارد .پس اجازه بدهید که
(غزل شمارٔه ) ۷۰۰
زمان را ازدیدگاه علم موفقیت بررسی
جانا بسوخت جان من از آرزوی تو
کنیم.
دردم ز حد گذشت ز سودای روی تو
در گفتارهای پیشین اشاره کردم که
چندین حجاب و بند به ره برگرفتهای
ما برای دستیابی به اهداف به منابع
تا هیچ خلق پی نبرد راه کوی تو
مختلفی نیاز داریــم از جمله منابع
چون مشک در حجاب شدی در میان جان
مالی ،منابع انســانی ،دانش ،مهارت،
تا ناقصان عشق نیابند بوی تو
ابزار و زمان .هرچند اهداف مختلف به
گشتی چو گنج زیر طلسم جهان نهان
منابع متفاوت نیاز دارند ،اما «زمان»
تا جز تو هیچکس نبرده ره به سوی تو
منبع مورد نیاز مشترک برای رسیدن
در غایت علوی تو ارواح پست شد
به تمامی اهداف اســت .هیچ هدفی
کو دیدهای که در نظر آرد علوی تو
وجود ندارد که در راه رســیدن به آن
در وادی غم تو دل مستمند ما
نیازمند زمان نباشیم.
خالی نبود یک نفس از جستجوی تو
زمان کمیتی اســت که طول انجام
بسیار جست و جوی توکردم که عاقبت
کاری را بیان میکند اما این کمیت،
عمرم رسید و می نرسد گفت و گوی تو
فیزیکی نیســت .یک جور توصیف
از بس که انتظار تو کردم به روز و شب
است مثل بیان زیبایی یک گل .وقتی
عطار را بسوخت دل از آرزوی تو
میگوییم این گل زیبا اســت ،کسی
نمیتواند بگوید که جنس این زیبایی
چیســت .چون یک جور احســاس دائم اخلمر
است .به همین دلیل مفهوم زمان عام
دائم الخمرم ،چه شرحی کس دهد در باره ام؟
نیست و برای هر موجودی به گونهای
جامه ی پاره است خود شرح دل صد پاره ام
متفاوت تعریف میشود .حتی افراد
چون که گردد کله ی من منگ از میخوارگی
مختلف نیز درک متفاوتی از مفهوم
عالمی چرخد به دور کله ی میخواره ام
زمان دارند.
همچو بنزین ،می زند آتش به جان من عرق
به عنــوان مثال کــودکان کمتر از
زین سبب باشد که در مستی چو آتشپاره ام
 2ســال و نیز حیوانات هیچ توجهی
شبمبینرویمراکزنشئهیبادهاستسرخ
نسبت به مفهوم زمان ندارند .آنها در
صبح بنگر تا ببینی زردی رخساره ام
یک حالت بدون زمان به سر میبرند،
جایی که هیچ آینده و گذشتهای در
کار نیست .این موضوع که مغز چگونه
زمــان را درک میکند ،تــا به حال
		
ناشناخته مانده است.

(مونتریال)

بگو بخند با حافظ

دل از من برد و روی از من نهان کرد
خدا را با که این بازی توان کرد ؟

دل از من برد و روی از من نهان کرد
دو چشمم را به مثل ناودان کرد
هر آن کس شد رئیس و صاحب پُست
نمی دانم چرا کلی چاخان کرد
عمل کـــــردن برایش بـــود مشکل
عموما تکیه بر حرف و بیان کرد
کویر لوت را با حرف و وعــــــــده
سراسر باغ و دشت و بوستان کرد
میان دشت خرم کاشت صـــــیفی
کنـــار دشت ها ،روی روان کرد
خیاری کاشت در آن ،کز درازی
رقابت با منـــــار اصفهان کرد
چنـــــــان زد بر سردیو گرانی
که او را بی بخار و ناتوان کرد
برای دربدر هــــــــــا فکر خانه
برای بینـــــوایان فکر نان کرد
چنان سطح خریدن رفــــت باال
که سر بر ماورای کهکشان کرد
ز شادی نسل پیری را بر انداخت
تمام پیـــــــرها را نوجوان کرد
خدا قوتدهد او را همیـــــشه
که خدمت ها به این کرد و به آن کرد
عاقبت الکل در اندازد به دام شهوتم
شهوت اندازد به دنبال زنی پتیاره ام

شور مستی چون به عقلم لطمه زد،دیگر چه باک؟

از جنایت هم نترسم گر دهی قداره ام
نیست چیزی بدتر از الکل ،که بالکل کرده است
بیکسم ،خوارم ،مریضم ،مفلسم ،آواره ام
پای بند میفروش و می نبودم از نخست
آدمی اینکاره پیدا گشت و کرد اینکاره ام
گر خرم ،جای تعجب نیست چون در کوچکی
مادرم خر مهره ای می بست بر گهواره ام
چاره ی غم را ز جام باده می جویم ،ولی
چاره جوئی های بیجا ،می کند بیچاره ام
(توفیق)10/5/1320 :

شوهر الابالی
معصومهجان،بگویبهمن،شوهرتکجاست؟
آنکو ربوده عقل تو را از سرت کجاست؟
در سفره نان نداری و خاموش مانده ای
حرفی بزن ،بپرس که نان آورت کجاست؟
باور کنی هر آنچه ترا وعده می دهد
آنکو فریقته دل خوش باورت کجاست؟
آنکو به پیکر تو نپوشانده جامه ،لیک
با ُجور می کشد رمق از پیکرت کجاست؟
آنکس کهدر تنت نکند هیچگه لباس
اما لگد زند به تن الغرت کجاست؟
آنکس که یکدقیقه نوازشگر تو نیست
اما همیشه بوده ستایشگرت کجاست؟
او نوکر و غالم تو خوانده است خویش را
اکنون بگو غالم تو کو؟ نوکرت کجاست؟
او صبح و شام فکر هوسبازی خود است
او یار با تو کی شود و باورت کجاست؟
گر او نبـــــــرده است زر و زیور ترا
پس جان من ببین که زر و زیورت کجاست؟
(توفیق)11/3/1346 :
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دموکراسی شورایی

دیگــران زندگی کــرد٣۷ .
سال است همین رویه پیش
روی ماســت .اگــر جز این
بــود منادیان تغییر جامعه را
اشخاص باســابقه ی قتل و
جنایت اشغال نمی کردند.
این نیز بگذرد!

چالهفیل

*

 ٣٣میلیون نفر در  ۷اســفند ،رنگی دیگر به
زندگی خود دادند.
 ٣۷سال باید سپری میشد تا این نیرو با همه ی
تفاوت هائی که در اندیشیدن ،رفتار اجتماعی،
نیازها و خواسته های بحق شان دارند ،در کنار
هم ،از شــرکت در انتخابات بگویند ،بخندند،
شــاد باشند و تصویر از شرکت خود بگیرند و
این یاد مشترک را به اشتراک بگذارند!
این خیل عظیم را رسانه های حکومتی ،احزاب
قانونی ،سازمانهای موازی با حکومت ،فرنگی
کاران امنیتی با ریشــه ای در خاک ،شــبکه
عنکبوتی ترس از فردا ،ترس از هیوالی درون
به سمت صندوق های رای حکومت اسالمی
هدایت کرد .این هم پیوندی ریشه در سالهای
دور را با خود بهمراه دارد .برای پاسداشت آنچه
بر بستر آن رشــد یافت ،تکثیر شد .روز رآی
گیری ۷ ،اســفند روز برداشت محصول بود.
آنهــا ذره ،ذره ،به آنچه در حال وقوع بود نظر
داشتند ٣۷ .سال است ،هیوال را در درونشان،
روزی می دهند ،گاهی هم بر شانه نشاندند ،و
اینک در کنار هم به پاهایش چســبیده اند تا
حرکت اش را بلکه کند کنند.
حکومت زیرک تر از مخالفین خود عمل کرد،
بســاط اش را پهن نمود و حریف را از "چاله
فیل"* خارج کرد.
مقسم ،سهم شالق و شیرینی را بدرستی اجراء
ّ
کرد.
آنچنان ،به مذاق حریف مقابل ،خوش آمد که،
زندانیان خاصدر بندشان و حصر شدگان و رد
صالحیت شده ها ،هلهله کنان انگشت هایشان
را  ۷اسفندی کردند!
هیچ اتفاق خاصی نیافتاد.
از دماغ حتی یک نفر خون نیامد .در آرامش
کامل انتخابات برگزار شد .نه بمبی ترکید ،نه
ســتادی به آتش کشیده شد نه اهل خیابانی

دستگیر! چرا که  ۲۵۰هزار پلیس آماده باش،
به همکاری با  ٣۰۰هــزار ناظر انتخاباتی ،در
 ۴٢۰شــهر ۵۴۹۱۴۲۴ ،میلیــون نفر ،ملتِ
واجد شرایط رای دادن را تحت کنترل داشته
تا بتوانند انتخابات خود را پیش ببرند.
اصالح طلبان پــس از  ٨٨دریافتند ظرفیت
حکومت ،مانند ظــروف مرتبط ،از مجراهای
خاصی بهم راه دارد .آنها به درون آن تونل ها
راه یافتند و از حداکثر ظرفیت خود ،به حداقل
نیازشان ،که همان سهیم شــدن در قدرت،
علیرغم بی مهری های عدیده ،چراغ هایشان
را برای عبور آزاد در انتخابات غیرآزاد! "سبز"
کردند.
بخشی از شرکت کنندگان در انتخابات ،با هر
گرایشی ،قبل از اینکه از جانب فرد یا گروهی
مورد پرسش قرار گیرند ،شکل شرکت خویش
را بازتاب دادند .انگار از درون در فشار خاصی
بوده باشــند ،واکنش نشان دادند ،پس از هم
رنگ شدن با قدرت ،سازش و تمکین را هر دم
به نمایش می گذارند.
آری تمکیــن ،از فردا همه چیز رنگ تمکین
می گیرد .سازش ،تسلیم داوطلبانه را بهمراه
دارد .بعد از  ۷اســفند ،آنهائی که در انتخابات
شــرکت کرده اند رمز کلید روحانی را درک
خواهند کرد که گفت[ :دولت برای حراست از
آرای مردم همه توان خود را بکار می گیرد .هر
مجلسی با هر ترکیبی که با نظر مبارک مردم
شکل گیرد برای دولت محترم است .انتخابات
نمادی از اســتقالل سیاسی و حاکمیت ملی
کشور است .رقابت تمام شد .امروز روز ساختن
ایرانی در شان ایرانیان است]
این تقسیم کاردولت ـ ملت ،انرژی به حکومت
در جهــت پیش برد مقاصد خاص اش را می
دهد .فراهم گشــتن این آلترناتیو ،ریشه در
حیات انتخابات های گذشته و عملکرد دولت
های پیشین دارد .همه ی آن تالش های انجام
یافته دوری از قــدرت ،حیات خاموش وار اما
معترض ،شقه شده و در  ۷اسفند ،در خدمت

قدرت نهاده شد .این جدائی بخشی از جامعه
از هم ،چهره دولتی و غیردولتی را در همه ی
عرصه های اجتماعی نشان داد.
 ۷اســفند را ،حداد عادل حذف شده "جشن
سیاســی ملی" نامید .علی الریجانی گفت:
"حضور مردم در انتخابات مایه مسرت است
زیرا نشــان میدهد مردم نسبت به سرنوشت
خود حساس هستند! "عبدالله نوری" حضور
ملی و شرکت گسترده در انتخابات را پیامی
روشن قلمداد کرد".
مگر چه اتفاقی افتاد که امــروز مردم دوباره
مسئله شدند .مگر نســبت به انتخابات های
گذشته چند درصد به آمار شرکت کنندگان
افزوده شد با در صد متوسط رشد جمعیت؟
چه چیزی تغییر کرد که این گونه شگفت زده
شدند و هیجان نشــان می دهند؟ به میدان
آوردن چند درصد "رای خاموش" و انداختن
در چاله فیل ،نشــان از چه معجزه ای دارد؟
در جامعه ئی که در کوچه و خیابان ،شــاهد
بی تفاوتی مفرط به آنچه "کشتار اجتماعی"
نامیده می شــود را شاهد هستیم ،در اندرون
جمعیتی که هیچ باوردمکراتیکی رادر برخورد
با هم شاهد نیســتیم ،چگونه است عده ای
دست به الیروبی می زنند و آوار بر می آورند.
خود را محق می دانند چهره جنایت کاران را
بزک کرده ،عده ای را بازخرید کنند و عده ای
دیگر را پیشمرگ جلوه دهند؟ این کجایش
تمریندمکراسی است؟
آنانی که در انتخابات شــرکت نداشــته اند،
بحســاب نمی آیند! نه از جانب قدرت ،نه از
جانب نیروئی که در انتخابات با آگاهی شرکت
کرد .آیا آنان نیز مردمی هســتند؟ با اهدافی،
خواســته های سرکوب شــده ای؟ در کدام
بخشِ پیوندهای اجتماعی می توان جایشان
داد؟ چون" اثر انگشت" ندارند باید پشت خط
قرار گیرند؟
تن دادن به این نوع تقسیم بندی ،چشم بستن
به رنجی ست که در گذرگاه های حیات النه
گزیده اســت .آری می توان با قبول ستم بر

پسا برجام کارگران و معلمان در ایران

------------اوئن تودر ،عضو جایگزین کمیته اجرایی
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا
( )ETUCو کنفدراســیون بین المللی
اتحادیه های کارگری (آی تی یو ســی)
در نوشته ای به تشدید فشار و سرکوب
کارگران و معلمــان در ایران در دوره ی
«پسا برجام» اعتراض کرده است.
نوشته ی او را در زیر می خوانید:
------------محاصره اقتصــادی ایران به دلیل برنامه
نیروگاه های هسته ای در ایران به پایان
خود رســید و ایران در حال برگشت به
جامعه جهانی اســت .در طول بن بست
دیپلماتیک ،اتحادیه ها در سطح جهانی
و در بریتانیا ،همچنان به تقاضای خود،
ورای هراتفاقــی که بیافتــد ،در اجرای
تعهدات بین المللی ایران جهت احترام به

حقوق کارگران  -به ویژه آزادی تشکل و
حق اعتصاب  -ادامه خواهند داد.
ما با تهدید به جنگ مخالف هستیم ،اما
در عین حال ســرکوب فعاالن اتحادیه
های کارگری و جلوگیری از ایجاد تشکل
مستقل کارگری و دست یابی کارگران
به دستمزد روزانه مناسب از طرف رژیم
اسالمی را محکوم می کنیم.
حال که تحریم ها برداشــته شده است
و بدون یــک تهدید خارجی ،بهانه های
دولت ایران در سرکوب فعالین کارگری
کمتر و کمتر قابل باور اســت .با رشــد
روزافزون تجارت در مقطع کنونی ،پول
باید برای بر آوردن مطالبات عملی نشده
تاکنونی برای پرداخت حقوق و دستمزد
باالتر در دسترس دولتمردان ایران باشد.
اما ما نگران آن هستیم که رژیم ایران قادر
به تامین امنیت برای کارگران نبوده و آزار

و اذیت و حمالت فیزیکی اعضای اتحادیه
های کارگری پس از برجام فروکش نکند.
در ماه گذشته ۲٨ ،تن از کارگران خاتون
آباد معادن مــس ،در  ۲۶ژانویه پس از
شرکت در یک تظاهرات مسالمت آمیز
که خواســتار بازگردانــدن  ۱۷۰کارگر
قراردادی که به آنها وعده قرارداد دائمی
داده شده بود ،بودند؛ دستگیر شدند.
مانند بسیاری از صنایع ایران ،معادن مس
خاتون آباد متعلق به شرکت ملی صنایع
مس ایران ،بخشی از یک مجتمع بزرگ
صنعتی است که توسطدولت کنترل می
شود.
کارگران دستگیر شده خاتون آباد با قرار
وثیقه در تاریخ  ۱۵فوریه آزاد شدند ،اما
همچنان منتظر حکم دادگاه هســتند.
اعتراضات جهانی که توسط فدراسیون
اتحادیه تولید صنایع جهان رهبری می

33

عبارتی که بر دیــوار زندانها
حک شد .سال ها و سال ها،
فراموشــی دردیست که که
درمانش یادآوری ست.
 ۶۲ســال قبل ،دولت ملی
دکتر محمد مصدق را ،مشتی
دالر آمریکائی ،عده ای اوباش
با همراهی شیخ ها و شحنه
ها و روسپیان و چند تیمسار
تربیت شده ی کمیسرهای نظامی آمریکائی
ســرنگون کرد .و دیکتاتور توانست  ۲۵سال

Demo.shorai@gmail.com

دوام آورد .امروز نه از آن دیکتاتور خبری است
نه از آن نظام شاهنشــاهی! اما ،ما پس از ۶۲
سال هنوز نیاموخته ایم درست اندیشیدن را!
در انتخاباتی شــرکت می کنیم که می دانیم
سررشــته دارش چه نیروئی ست! به کسانی
رآی می دهیم که می دانیم نه یک قرن قبل،
دو دهه از "کشــتار زندانیان سیاســی" شان
گذشته اســت .آنوقت می توانیم پایبند این
باشیم که ،از یک میلی متر از آزادیئ که به ما
ارزانیداشتند پاسداری کنیم؟
کاوه بنائی  :رم

___________
*برای شکار فیل ابتدا چاله کنده می شود پس
از اینکه فیل درون چاله ســقوط کرد زخمی
اش می کنند ،سپس عده ای دیگر به درمان
فیل می پردازند و فیل مورد محبت قرار گرفته
و رام شده را از چاله خارج می کنند.

بعد از  ۷اسفند ،حاال چه؟!

انتخابات در ایران به پایان رسید.
همــان طور که رســم بازی «بــرد  -برد»
اســت ،در این انتخابات ظاهرا «بازنده»ای
جز محروم شــدگان و سرکوب شدگان که
مرغ عزا و عروســی در هر واقعه ای هستند،
وجود ندارد .اما آن ها نیز می توانند خود را
بازنده ی این بــازی «برد  -برد» ندانند و بر
آن چهل درصــدی تکیه کنند که علیرغم
تبلیغات وســیع و پوپولیستی در انتخابات
شرکت نکردند .به ویژهدر تهران که «قلب» و
«مغز» ایران خوانده می شود و سیاسی ترین
شهر است ،به نظر می رسد ،حتی آن ها به
«اکثریتی»داست یافته اند که جزئیاتش تا به
حال اعالم نشده است.

•

 .۱در میان بازی گران انتخابات ،همه خود را
«برنده» میدانند .از آیت اله خامنه ای که هر
چند در دل مغموم است ،اما می تواند خود را
با این ادعا تسلی دهد که رای مردم به نظام
بوده و پیروزی تازه ای برای «مردم ساالری»
دینی به بار آورده و «حماسهدیگری» ساخته
است ،تا «اصولگرایان» که همچنان مدعی اند
اکثریت هر دو مجلس را به دست آورده اند،
تا اصالح طلبان که به ویژه در تهران ضرب
شصت سنگینی به رقبای خود نشان داده اند.
مطابق آمارهای رســمی؛ میزان شــرکت
کنندگان در انتخابــات مجلس دهم چند
درصد از میزان شــرکت کنندگان انتخابات
مجلس نهم کمتر است .در «کری خوانی»
های مرسوم دوران انتخابات ،این نکته غافل
مانده اســت .مجلس نهم با تحریم ناگفته
ی اصالح طلبــان روبرو بود .بــا انتخابات

شد و منجر به آزادی موقت این کارگران
گردید حتی توســط خبرگزاری دولتی
کار ایران ،ایلنا ،هم پوشش داده شده ،اما
متاسفانه بعدا از وب سایت ایلنا برداشته
شد!
در تاریخ  ٣۰ژانویه کارگران نیشکر هفت
تپه اعتصــاب کردند و تقاضای پرداخت
دســتمزد های عقب افتاده را کردند ،در
تاریخ  ۱٣فوریه با  ۷کیلومتر راهپیمایی
به طرف دفتر مقامات مسئول در شوش
خواســتار پرداخت دستمزد های معوقه
خود شدند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه یک
اتحادیه مســتقل است و در سال ۲۰۰٨
در پی اعتصاب  ۴۲روزه تاســیس شد.
رهبران این اتحادیه مانند علی نجاتی و
رضا رخشان از زمان تاسیس این اتحادیه
تاکنون در لیست سیاه قرار داده شده اند
و مورد آزار و ارعاب قرار گرفته اند.
کارگران مواد غذایی در جهان ،فدراسیون
اتحادیه آی یو اف ،که نماینده کارگران

مجلس خبرگان هم همزمان نبود .اما میزان
مشارکتش بیش از اسفند این سال بود .پاسخ
به این پرســش مهم است که چرا علیرغم
بســیج همگانی که این بار صورت گرفت،
میزان مشارکت به نسبت آن «دوران فترت»
افت کرد؟

•

 .۲در تهران مردمی که به پای صندوق های
رای رفتند ،با اکثریت قاطعی به اصالح طلبان
رای دادند .این رای را بیشــتر مردمی که به
اصالح طلبان رای داده اند ،رای «نه» به ولی
فقیه و شاید «نظام» می دانند .به نظر نمی
رسد کاندیداهای لیست امید با این ارزیابی
موافق و همراه باشند .واقعیت این است که
رای همان است که بر کاغذ نوشته می شود،
تفسیر آن همیشه محل مجادله خواهد بود.
هم آقای خامنه ای می تواند آن را رفراندمی
در جهت تایید نظام به حســاب آورد و هم
جناح مقابلش می تواند آن را رفراندمی علیه
«تندرو»ها بداند .مانور اما روی این موضوع
خواه ناخواه فروکش خواهد کرد.
در مورد میزان مشارکت در تهران نمی توان
به آمارهای اعالم شده اعتماد کرد .در حالی
که وزیر کشور روز شنبه گفته بود کل آرای
ماخــوذه در تهران بــرای انتخابات مجلس
 ۲میلیــون و  ۹۰۰هزار نفر اســت .تا صبح
دوشنبه بیش از سه میلیون و  ۱۶۰هزار رای
اعالم شد و سرانجام میزان مشارکت «حدود
پنجاه درصد» رسمی شد.
(اخبار روز  -یادداشت سیاسی)

نیشکر هفت تپه در این اتحادیه هستند،
در  ۵فوریــه ،از زبان یــک خبرگزاری
محلی در استان گلســتان خبر تمرین
آموزشی برای آماده سازی بسیج که یک
سازمان دولتی شبه نظامی است و توسط
حاکمیت حمایت مالی می شــود را در
سراسر کشور برای سرکوب و دستگیری
کارگران معترض را شنیدند.
بنابراین ،با "احترام" به بازگشت ایران به
جامعه جهانــی ،کارگران و اتحادیه های
آنها همچنان توسط دولتمردان در ایران
مورد حمله قرار می گیرند .ما نباید اجازه
بدهیم که با کاهش تنش ها در منطقه
حقوق کارگران به فراموشی سپرده شود.
منبع:
وب سایت  TUCکنگره سراسری
اتحادیه های کارگریدر بریتانیا
 ۲٢فوریه ۲۰۱۶
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آموزشگاه هنری ر  -مــی

استخـدام

تدریسخصوصى
زبان انگلیسى
از مبتدى تا پیشرفته
توسط مدرس آموزشگاه ها
و دانشگاه هاى تهران
 000سولماز میزانى 000

علیـرضا فخـاریان

به چند خانم باتجربه
در کار  Waxingو آشنا به زبان فرانسه و انگلیسی
برای کار در سالن آرایشگاه فورا نیازمندیم.
لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:

Tel.: 514-932-0222
Tel.: 514-637-5326

Tel.: 514-560-2568

514-996-1620

Re-Mi

www.paivand.ca since 1993

تدریس انگلیسى

آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته
آموزش موسیقی برای کودکان از  2تا  8سال
با مدیریت:

azfeb1U

تدریسریاضیات

Montreal, H4B 2M5

خدماتمالیاتی

Highschool, College,
University

aznov’15U

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﮐﻮﭼﮏ

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

توسط مدرس و مؤلف کتب
کمکدرسی
با بیش از بیست سال تجربه

دندانپــزشک

Tel: 438-399-1359

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

azmarU

دندانپزشکان ارجمند هموطن را دعوت به همکاری می نماید:
لطفا برای اطالعات بیشتر با ایمیل زیر تماس بگیرید:

azjan’12paid60+120ak

azjune’15U

514-503-7391
freeazmar

حسابـداری

آموزش فشرده حسابداری
تدریس خصوصی و نیمه
خصوصی حسابداری کانادا
مطابق با مطالب و سرفصلهای
)DVS) DEP
 000توسط  :داتیس پناهی 000
استـادحسابداری
کالج Lester B. Pearson
به زبان های فارسی ،انگلیسی
و فرانسه تلفن:

Tel.: 514-991-6819
نیماازاگوسترایگان

فروشبیزنس

سابلتآپارمتان

DownTown Montreal

Corner Guy/
Rene-Levesque O
Available now
@ Contact: Danny
Tel.: 514-409-7111

Tel.: 438-937-9382
backmanfeb15+mar01U

فروش کلیه
بلیت برنامه ها و
کنسرتها

@ Contact: Danny
Tel.: 514-409-7111

همــه روزه در
تپشدیجیتال

azmar1U

تدریس فارسی

ساختمان

انجام كليه كارهاى
ساختمانى از قبيل
سراميك و رنگ وپاركت و
غيره وتبديل زيرزمين به
مسكونى
----------تلفن تماس (امید):

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

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.: 514-812-5662
امید رایگان از فوریه15

استخدام

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

Tel. 514-965-1358
tillnov1Pd

مجری مراسم عقد ایرانی

514-825-3170

Tel.: 514-484-8072

آرایشـــــگاه

937-8296.......................................... . VIVA
481-6765 ............................................EVE
شهرزاد489-6901 ......................................... .
فاطی 772-5787 ............................................ .

آژانس مسافرتی

فرنازمعتمدی842-8000................................
کاســپین814-7700 ..................................
مهری 940-1642 ............................ .T.A.M
اسکای.الن 388-1588 .................................. .
یونی گلوب(نسرین)849-7711..................

آموزش رانندگی

نینا513-5752 ............................................. .

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 صالــح366-1509 ...................... .
لی لی صمیمی 825-3170 .......................... .

2233336

514-

تدریس زبان فارسی
در وســت آیلند

کامیونیتی

ارز

شریف223-6408 ......................................... .
آپادانا933-1719 ............................................. .
گروهپاسیفیک289-.............................9011
 5استار585-2345........................................... .
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال937-5192.......................... .
844-4492.................Expert-FX. ...............

امالک و مسکن

فیروزهمتیان 827-6364 ...........................
امیرســام702-2309 ................................... .
کاظم تهرانی971-7407................................ .
علیرضــازوار 712-2615 .............................
نادرخاکسار969-2492....................................
مینواسالمی 967-5743............................... .
مریم خالقــی983-5415 ............................
حمیدکاغذچی928-5415 ......................... .
نینوس گیورگیزنیا816-4080.................... .
مسعودنصر 571-6592.................................. .

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین932-2953 ........ .
انجمنادبیمونترالilsmontreal.org.......
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبکwww.zaq.org ...... .
مکیک373-5777.............................................
بنیاد سخن آزاد944-8111........................... .
حقوق بشرinfo@addhi.net ...................... .
249-4684 ....................................... .IBNG
انجمن زنان مونترال516-3007...................
دانشجویان:کنکوردیا848-2424 .............. .
کتابخانه نیمــا485-3652 ........................ .
موسسهخوئی341-2235..............................

بیمه اتومبیل

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

بیمه و مشاور مالی

علیپاکنـژاد296-9071...................................
کیوان نصیرنیا466-9381 ..............................

پزشــکی

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

تاکـسی

اطلس485-8585 ............................................ .

تبلیغات

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

تدریس خصوصی

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

ترجمه

MMUNITY

رزپیسترى:بابهترین
شیرینیهاىارگانیك
• تزیین سفره عقد،
و هفت سین
• با 20سال سابقه

Tel.: 514-458-5220
Facebook:Rose pastry
esfahaniazdec01

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

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

(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

College,University
High-Shool

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

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

• 514-827-6329
•
514-620-3255
•
•
جویــایکار •
toendofmay2010P

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

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.

پرستار با ١٠سال سابقه كار
در بخش های مراقبتهای ویژه
پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
اطفال و بزرگساالن در ایران،
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
عضونظامپرستاری،آماده
نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
پرستاری از كودكان٥-١
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
سالوسالمندانعزیزشما
در منزل
------------------------

برای ما بنویسید اما...

•
•

اعظم  -تلفن تمــاس:

®لوگوی پیوند®

Tel.: 514-806-7870
azmay15free

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

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

کوتاه زیباتر است

کار استاد علی اصغر معصومی

مرکزشهرمونتریال:

تپش،شاطرعباس،ماهیسن لوران،کافه پرشیا،
عموجان،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون،
 ،NDG autoفتوشاپ ،ارز آپادانا ،کلینیک آریا،
آلفامدیک ،ارزخضر ،المیزان ،نور ،پاســیفیک،
متروپولیس ،کبابسرا و...

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

دندانپزشک

شهروزرضانیا (آریا)933-3337 ................. .
شریف نائینی731-1443............................... .
دندان سازی (کلینیک)
افخم هادی737-6363 ................................. .

رستــوران

کبابسرا 933-0-933 .................................... .
شومینه564-9790 ........................................ .
کلبهعموجان484-8072.................................
پاتوقعموجمال933-8866...........................
فاروس270-8437 ......................................... .
یاس483-0303 ........................................... .
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی483-0000 ....................................... .
کوپولی(989-8580 ............................... .)2
بیبلوس523-9596...........................................

فـال

شادی678-6451 ............................................ .

کامپیوتر

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

عینک سازی

اکســپرس889-7392 ................................ .

فـرش

کتـابفروشی

تپش223-3336 ................................ .

کلیسا

انجیلیفارسیزبان999-5168......................

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی
گرانیت

شماره شما در
(رای

این لیست نیست؟

با ما متاس بگیرید.

گان برای آگه
ی دهندگان پیوند )

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

گلفروشی

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

لوله کشی

پـارس290-2959 ....................................... .

سروین562-6453........................................... .

مهاجرت

فتوشاپ846-0221...........................................
فتوبوک984-8944...........................................
فتو ُرز488-7121.................................................

محضر

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

کوه نور ،آدونیس و...

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

ماهیسنلوران369-3474.............................
کوهنور)450(672-2324................................
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا))613( 594-3636...........................

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

الوال:

کلینیککایروپرکتیک

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

مونتریال442-8056 ....................................... .
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

آدونیس ،شاتوکباب ،و...

کــــارواش

دکتر بیتــا999-2482 ............................... .

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

وست آیلند :

هما484-2644 ................................................. .

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

شیرینی پزی و قنادی

ریوسود:

کوه نور ،آدونیس ،دابل پیتزا ،مارشه افغان،
مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی و...

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

حسن انصاری735-0452 ............................
ریاض حق362-0382 ....................................
کردلوئی 652-7623 ......................................
ســرورصدر777-3604 ...............................
مهتاب ثقفی567-3169 ................................
حسینخردبین242-6034...........................

داروخــانه

 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؟...

MONTRÉAL QC H4B 1L8

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

خشکشویی

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



سوپر و فروشگاه

حمل و نقل

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

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

روانشناسی  /روانکاوی

حسابداریومالیاتی

شانس اول را به آنها
بدهید!

PAIVAND

دارالترجمهیکتا439-8501..........................
نغمه سروران889-8765 ............................ .
محمودایزدی745-0318 ............................ .
شهریاربخشی624-5609 ............................ .

چاپ و تابلوسازی

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

Rose pastry

ضرورتی جدی تر،
بزرگ تر و مهم تر
از من و شما

ب
ا مشار
ک
ت
خ
ود،
در
تقویت
آ
ن
ب
ک
وشیم!

PARTICIPATE in our
CO

شیـرینی

نیـازمنـدی هـای پیوند

azfeb01U

ازدواج

به یک خانم باتجربه
برایهمصحبتی
با خانمی مسن
• بصورت نیمه وقت
فورا نیازمندیم:

azmar1U

فروشاستثنائی

514-430-0430

Big apartment with
2 BedRooms-Huge
living Room, Big
Kitchen, One big
Bathroom, balcony,
Storage room
For Rent
Good for 3-4 People
Available End of
)March (2nd Floor
Corner Guy/
Rue Notre-Dame o

Bachelor Apt.
for Sublet
One Bathroom
Small kitchen
9th Floor

MOBILE Franchise

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

استخدام

اجـاره آپارمتان

clinique_Soleil@yahoo.com

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

vic3554@gmail.com

toendmar16U

3333 Cavendish, #285

پرستــار
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گــودرزی (922-9023 ........... )d-expert

ماریاکوتونه656-8178....................................

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

تپش دیجیتال223-3336 ........................ .

ویدیو

موسیقی (جشن ها)
وبسایت

بهروزباباخانی606-5626 .......................... .
امیرکفشداران574-4540..............................
تپش دیجیتال223-3336 .......................... .
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www.paivand.ca since 1993

) Tel.: 514-

سی
عکا
996-9692
رز

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

نیازمندیهای

(نبش دکاری )

تدریسپیانو

SNOWDON

BEN

Tel.: 514-996-1065

 وصب ي تعمیر اوًاع کاشی ي کف پًش ي …
 تکمیل زیرزمیه

بازدید رایگان

توسط شادی

(514) 678-6451

(514) 244 4689

• 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 :

aznov152104nikpour

شیرینی
سـرو

توسط :رضا هومن

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

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

514-833-8684

azmay2013hoomanfree

مترجم رمسی

شریف

Tel.: 514-933-0-933

 وقاشی ساختمان ،وصب اوًاع وردٌ َا

فال قهـوه
و ورق

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

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

 وًسازی آشپسخاوٍ ي وصب کابیىت

قابلتوجهخامنها

فنگویندگی

استخدام

 اضافٍ کردن دیًار ي سريیس بُداشتی

azjan15U

Pazfeb-june2015

sadeghinaazfeb1U

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

 وًسازی ي تعمیرات کلی ي جسئی ساختمان

514-441-4295

helia_1984@yahoo.com

514 -883-6151

ارز

شرکت خدمات ساختمانی مدرن

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

دارای کارشناسی ارشد زبان
فرانسه و مدرک تدریس پیانو
به کودکان ،امکان تدریس به
زبان های فرانسه،
انگیسی و فارسی

50 X 70

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

اجنام امور ساختمانی

ایرانی و کالسیک
بهکودکاندلبندشما:
هلیا عارفی دوست

ستکاملمبلماناستیل
طرح ایتالیا چوب گردو
سرویس ناهار خوری 6نفره با میز
سرویس پذیرایی 7پارچه با 2میز
میزها حکاکی شده با روکش شیشه
امکان فروش جداگانه ست ها
تلفنتماس:

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

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

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

فروش مبلمان :اوکازیون عالی

35

خاطره حتویلداری یکتا

«همهچیزدرموردمونترآل»

در ﻣﻨﺰل و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر )ﺑﺮاى اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ(ح
ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺎزﯾﺎﺑﻰ اﻃﻼﻋﺎت
ﻃﺮاﺣﻰ ﺗﺨﺼﺼﻰ وب ﺳﺎﯾﺖ
آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮاى ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

Infos pratiques
sur Montréal

بزرگترینوفعالترینگروهفیسبوکی

ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهای
شهرمونترآلوکامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایش
سیاسی،مذهبیوحزبیندارد.







 































دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی

نغمه سروران

محمودایزدی

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
•عضوجامعهمترجمان
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º

»


¼





















½











¦








کبک و
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ایران
رسمی
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
رسمی اسناد و مدارک،
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با
مدارک
¢و
اسناد
کلیه
ترجمه
■
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
ترجمهرسمیکلیه
•
تضمین تائید ادارات و سازمان های
رسمی،
های
فرم
کلیه
تکمیل
و
مدارک و خدمات مربوط به
ایالتی و فدرال
تأییدامضاء
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Tel.:
514-745-0318
ترجمه
محل:مرکزشهرمونترال
Cell.:
514-246-8486
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نزدیکمترومک-گیل
(514) 675-0694
Location:
(438) 390-0694
Downtown Montreal
near
Pl.
des
Arts
باایرانی
Call, text or e-mail for an
appointment
کــار

صرافی
 5ستاره

اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت رﺿﺎﯾﺖ ھﺰﯾﻨﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ

Tel.: 514 994-3822

مترجم رمسی

مترجم رمسی

514 585 - 2345

Pdtoendec'15

ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ

کنید!

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.
com

مترجم رمسی

مترجم رمسی
شهــریاربخشی

رضانوشادجمال

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک
514-624-5609

Bureau de Traduction Farhang




























































 


























































مترجم رسمی و عضوجامعه
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه
مدارک ،دعوتنامه و تائید ترجمه
Tel.: 514-575-7080
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فروشکلیه بلیت 
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درسالنشکوهمند
Embassy Plaza

223-3336
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rezadavoudi78@yahoo.fr









% farhangtranslation85@mail.com
5780 Sherbrooke
W., Tel.:
)369-3474(FISH

























































ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻓﺮﻫﻨﮓ f

Station Guy-Concordia




































)W., Tel.: 369-3474(FISH
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به نام خداوند بخشنده
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مرکزاسالمیایرانیان
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ترجمه و...
نویسی،
گزارش
ذوق دارید ،در
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با ما هماهنگی کنید:









 






 


تهيدست
 -3كبوتر صحرايي -پرندهاي
شبيه كبك -پي در پي بودن
 -4پيامبر قوم عاد -عقيده و
مسلك -آزاده -نخستين قوم
ايراني
 -5م��وش خرما -ع��داوت-
پاسخ مخالفت آميز
 -6تك��ه كالم خان��م
ش��گفتزده -از گازه��اي
بيرنگ -غده كودكانه!
 -7آب چش��م -راز و ني��از-
كشوري در قاره سياه
 -8حومه كاشان -يار كلنگ!-
برابري
 -9س��رگرد قدي��م -نوع��ي

باپیوندهمکاریکنید

اتيته��اي ويروس��ي،
ارث��ي مربوط به كبد،
تغذيه.
��خص شده است رشد
روده كوچك و س��اير
اري كبد چرب مرتبط
نيز برخ��ي از محققان
رد ،نق��ش مهمي را در
ب به  NASHرا بازي
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دیگر،
روزهای
 جهت انجام اموردر
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هماهنگی قبلی الزم است.



Tel.:
514-996-9692







 

ولهاي كبدي ميشود،
لتهاب كبد و سلولهاي
بدي (آپوپتوز) از عوامل
ي كبد چرب را بهوجود
القوه بيماري كبد چرب
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كبد ش��ود و ي��ا اينكه در پاس��خ آزمايش خون،
نش��انههايي از عارضه كبد چ��رب را ببيند .البته
سابقه بيماري و معاينه باليني نيز شك پزشك را
به يقين تبديل ميكند.
آزمايش خون ،افزايش آنزيمهاي خاص كبدي
را نش��ان ميدهد و ممكن است ش��امل آالنين
آمين��و ترانس��فراز ( )ALTو آس��پارتات آمينو
ترانسفراز باشد .البته مطالعات تصويربرداري نيز
وجود اين عارضه را اثبات ميكنند.
از طرفي تأييد و تشخيص بيماري كبد چرب
با بيوپس��ي كبد ميس��ر اس��ت .پس از بيحسي
موضع��ي اين روش نمونهبرداري انجام ميش��ود
و نمون��ه زي��ر ميكروس��كوپ ق��رار ميگيرد تا
نش��انههايي از چربي ،التهاب و ساير موارد تأييد
شود و به اين ترتيب اقدامات الزم درماني نسبت
به اين عارضه صورت گيرد.

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.





ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
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آموزشعکاسیبهزبان .. .
عکاسیازنمایشگاهموتورسیکلتمونترآل

مونترآل شــهر فســتیوالها و
نمایشگاههای مختلف است و
در هر فصلی از سال ،همیشه
برنامه های متعــددی در این
شهر برگزار میگردد .این ویژگی
شهرمان بسیار جالب توجه بوده
و شاید آن را از سایر شهرهای
کانادا تمایز نماید.
یکــی از نمایشــگاههایی که
این عکاس را به ســمت خود
کشاند« ،نمایشگاه ساالنه موتور
ســیکلت مونترآل» بود که در
«کاخ کنگره مونتــرآل» و در
تاریخهای  27 ،26و  28فوریه
برگزار گردید.
در این شماره ،گزیده ای از این
نمایشگاه و تکنیکهای عکاسی
که در تهیه این آلبوم بکار برده
ام ،معرفی میگردند.
در این نمایشــگاه تــا دلتان
بخواهد برای عکاســی سوژه
وجود داشته و یک لحظه هم
بیکار نمی مانید!
وضعیت نور در سالن نمایشگاه
هــم خوب بــوده و چنانچه با
شاخص حساسیت ایزو به مقدار
 2000واحد عکاســی کنید،
بدون نیاز به فالش قادر خواهید
بود عکسهای زیبایی تهیه کنید.
نوع نور بکار رفتهدر نمایشگاه از
انواع «آفتابی» بود که طیفی بین
زرد و سفید میباشــد و برای کار
عکاسی نسبتا مناسب است.
البتــه در صورت نیــاز میتوان با
شاخص «کلوین» ،رنگ و طیف نور
را مطابق با «حرارت» رنگ دلخواه
تغییــر داد .لنزی که در تهیه این

دیافراگم در این لنز در زمان «زوم
ایــن» و «زوم آوت» ،در شــرایط
نوری ضعیفتر نیز میتوان عکسهای
خوبی با آن تهیه کرد.
دلیل دیگر استفاده از این لنز این
بود که با توجه به ازدحام و شلوغی
نمایشــگاه و تراکم موتورهای به
نمایش گذاشته شده،
تلفناستودیوفوتوبوک:
قادر باشم عمق میدان
کمتری به تصویر داده
(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
و فقط سوژه های اصلی
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
را بطور واضح ثبت کنم.
WWW.FACEBOOK.COM/
بــا این کار ،چشــمان
STUDIOPHOTOBOOK1
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
بینندگان به ســمت
سوژه های اصلی تصویر
یال این شماره :سئانسعکسمختصرو هدایت میشود.
اسپش
مفید از عروس ودامادهای البتــه اســتفاده از این
قدیمکهبهدلیلمشکالتمهاجرت لنز در مورد عکاســی از
یا هردلیلدیگری موفق به تهیه عکس
پالنهای بســته و زوم بر
سئانس
عروسی نشده و یادوستدارند یک
روی سوژه های کوچکتر،
عکسدیگرداشته باشند .هنوز همدیر نشده! بســیار عالی و کار با آن
>> سئانس عکس یک ساعته ،برای تهیه ســاده و لــذت بخش
10پرترهدر استودیو ،با رتوش و چاپ،
میباشد .در صورتی که
کال 100دالر
بخواهیم با اســتفاده از
همین لنــز از کل یک
آلبوم بکار برده ام ،کنون  70-200موتور ســیکلت عکس بگیریم ،با
میلیمتر ســری «ال» با دیافراگم در نظــر گرفتن فاصله کانونی که
ثابت و مینیمم  2.8میباشد .دلیل مینیمم  70میلیمتر اســت ،کار
انتخاب این لنز این بود که بتوانم کردن با آن خالی از اشکال نبوده
با نور محیط عکس بگیرم و نیازی و برای گرفتن چنیــن پالنهایی
به استفاده از فالش نداشته باشم .باید حسابی عقب نشینی کنیم تا
با توجه بــه ثابت ماندن وضعیت تصویر کامل موتورسیکت در کادر

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

بزرگترینوفعالترینگروهفیسبوکی
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو
کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی،مذهبیوحزبیندارد.

خطبه

بگنجد .همانطــور که میدانید،
فاصلــه گرفتن از ســوژه باعث
میشود که سایر بازدیدکنندگان
بطــور ناخــودآگاه وارد کادر ما
شــوند و یا اصال مــا را نبینند.
در چنین شــرایطی باید آنقدر
منتظر شویم تا بازدید کنندگان
حرکت کرده و از کادر ما خارج
شــوند .از آنجایی که از کســی
طلبکار نیستیم ،مجبوریم آنقدر
منتظر شویم یا لحظه مناسب
تصویربرداری فرا برسد.
اصــوال وظیفه عکاس در چنین
نمایشــگاههایی این است که با
تیزبینی و نوع نگاه خود ،زوایای
پنهان هر ســوژه را به نمایش
گذاشته و آن را بزرگنمایی کند.
در ایــن نمایشــگاه میتــوان
از موضوعــات جالــب توجــه
فراوانــی عکســبرداری کرد .از
موتورســیکلتهای مختلف دو
چرخه و سه چرخه و لوازم یدکی
آنها گرفته تا موتورســیکلتهای
الکتریکــی ،الســتیکهای
جورواجور ،کالههای کاسکت و
صدها موضوعدیگر.
تفاوت اتومبیل و موتور سیکلت
از لحاظ عکاسی در این است که
اکثر قسمتهای موتورسیکلتدر
ظاهر مشخص و آشکار بوده ولی
در اتومبیل ،بیشتر قسمتهای فنی
و مکانیکی آن پنهان است.
به همین دلیل یکــی از بهترین
سوژه هادر نمایشگاه موتورسیکلت
مونتــرآل ،نمایــش جزئیــات و
قســمتهای تشــکیل دهنــده
موتورسیکلتهای مختلف است که
معموال به بهترین نحو هم تزئین
شــده اند .زوایای گرد و شکسته،
جزئیات چرخها ،زنجیر و تســمه
های دندانه دار ،نشانگرها و عقربه
های مختلف ،لوله های پیچدر پیچ
اگزوز ،لوگوی برندهای معروف ،و تا
چشم کار میکند میتوان جزئیات را
مشاهده و ثبت نمود.
یکی از بهترین ســوژه ها در این
نمایشگاه ،نقاشی های زیبایی است
که بســیار هنرمندانه و با ظرافت
فراوانی بر روی این موتور سیکلتها
ترسیم شده است.
گاهی اوقات هزینه ترســیم این
نقاشیها بر روی بدنه موتورسیکلت،
معادل هزینه خریــد یک موتور
سیکلت دیگر اســت .البته برای
برخی افراد ،موتور سیکلت و سایر
ملحقات آن یک عشق محسوب
شده و برای عشقشان هر رقمی را
پرداختمیکنند!
برای آنکه مجموعه عکسهایمان
در این نمایشگاه کامل باشد ،بهتر
است که از پره های تراش خورده
سیلندر موتور سیکلتها نیز عکاسی
کنیم .این پره های خنک شونده،
که بعضا آبکاری شده نیز میباشند،
جلوهبسیارزیباییبه موتورسیکلت
داده و عکسها را نیز قشنگتر میکند.
البته با توجه با بازتاب شدید نور از
روی چنین سطوح براقی ،ممکن
است که نورسنج دوربین به اشتباه
بیفتد .بنابراین سرعت شاتر رادو تا
سه «استپ» کمتر میکنیم تا همه
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Mon Projet Québec Technical Failure
Quebec:
Population: 8,263,000
Largest City: Montreal
Capital City: Quebec City
Quebec is the only Canadian province that has a predominantly French speaking population and nearly
half of the population report
in having proficiency in
both French and English.
Quebec is the only province
to have as its sole provincial
official language.
Quebec is Canada`s largest
province by area.
Quebec is Canada`s second
most populous province
after Ontario.
---------------------With all these said, we are
all hoping the technical difficulties Mon Projet Québec
is encountering will soon be
resolved.
Keep safe, stay healthy and
make sure laughter is in
your everyday life.
_____________
Maria Cottone
Regulated Canadian Immigration Consultant
Registered with Quebec
Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

Quebec Immigration has
failed to make this online
tool a success.
As of February 23rd, it is
still not possible to submit
due to technical difficulties Quebec Immigration
has encountered, they are
saying they have an IT team
working around the clock
to fix the issue on hand.
According to their website
they will announce the
opening of the system at
least 24 hours in advance.
When this will happen, it is
unknown.
uebec Immigration
has also announced
that there will be one more
application intake period
in 2016. An exact opening date has not yet been
announced but the government of Quebec has stated
that it is scheduled for the
summer months.
For the current application
intake Quebec Immigration
will be accepting the first
2,800 applications. This is
only when the issue on hand
in regards to their technical
difficulties will be resolved.

Q

For those interested in immigrating to Quebec here
is a small profile about

M

on Projet Québec is
an online tool which
was launched January 5th,
2016. Some technical issues were encountered, the
Mon Projet Québec online
tool was not equipped to
handle all the traffic with
potential candidates creating their profile on the Mon
Projet Québec website.
Needless to say this caused
a big panic for applicants
interested in applying
through the Quebec Skilled
Worker Program.
Nevertheless profiles were
created by many, it is said
that an approximately
50,000 applicants have created profiles (the amount of
applicants is a speculation
at this point).
On February 16, applicants
who had created their
profile and filled out the
application for the Quebec
Selection Certificate on line
through Mon Projet Québec
would be able to submit
starting from 8:30am Montreal time.
It did not happen, no one
on this planet was able to
submit their application
for a CSQ. The reason was
due to technical difficulties.

ÁnHjoLµ±ÃÎ#» ÂwI§–#RI¶ki#¾Ã±¨#½k¹¹¨#¾GHnH

Studio
Photobook
(514)984-8944
avec rendez-vous seulement

7352 rue St-Hubert, Montréal, H2r 2N3

قسمتهای تصویر ،نور کافی داشته
باشند و نیز براق بودن این قسمتها
در تصویر قابل مشــاهده باشــد.
همچنین برای کمتر کردن بازتاب
نورهــای مزاحم از روی ســطوح
براق و آب کروم موتور ســیکلتها،
میتوان از یک فیلتر پالریزه حلقوی
استفاده کرد.

بخش جالب توجه دیگری که در
این نمایشــگاه بینندگان زیادی
را بــه خود جلب میکنــد ،موتور
سیکلتهای قدیمی و بازسازی شده
سالهای قبل هســتند .این موتور
سیکلتها نیز سوژه های نوستالژیک
و جالبی برای عکاســی بوده و در
صورت تمایل میتوان برای تشدید

افکت «وینتیــج» ،آنها را بصورت
سیاه و سفید رتوش نمود تا زیبایی
عکسها دوچندان گردد .مجموعه
کامل عکســهای این آلبوم را در
یکی از لینکهای زیر جستجو کنید.
مرکبتــان راهــوار و دوربینتــان
مستدام!
•



م
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Happy Broker شرکت بیمه
کلیــه نیازهای بیمه شما

 بیمه خانه

 بیمه جتاری

 بیمه اتومبیل

، خرید بیمه از ما، ایرانیان عزیز
up to

25%

• Car insurance
• House insurance
• Commercial insurance
• All other insurance needs

به سود شماست

:مشاورین ما به زبان شیرین فارسی حرف می زنند
همین امروز با تماس بگیرید

___________________________________________

7572 Côte-de-Liesses

St-Laurent (Québec) H4T 1E7

www.happybroker.ca

Phone: 514-999-8098

FRANCHISING
AVAILABLE
خریدامتیاز
فرصت

MEGA 2

Double
Pizza
andوLes
Ailes
offer
strong
concepts
under
است
پرهیجان
جدید
نامیEn
lesFolie
ailes en
folieto
فولی
لزای آن
شناخته شده
نامیone
Double pizza دبل پیتزا
roof at one great price. Double Pizza is a proven brand and Les Ailes En
 مناسبت ترین رقم می نباشد، دالر که در صنایع غذای2000 :بهای امتیاز
Folie is new and exciting.

2

27

PIZZAS
great opportunity!

99$

 این رقم تخفیف داده شده و بنابراین هیچگونه بهای امتیاز پرداخت نخواهید کرد،البته برای مدت زمان محدود
Franchise Fee: $20,000, most affordable
the
industry
and
are  بطور:میزان سرمایه گذاری
دالرin
هزار
250
 هزار تا200
بینwe
تقریبی
MEDIUM
waiving this fee for a limited time. Pay no franchise fee.
 هزار دالر که سرمایه در گردش را نیز شامل می شود100  مبلغ تقریبی:( سرمایه مورد نیازAll dressed or 3 toppings)
Investment Level: Approximately $200,000
to این
$250,000.
10 Chicken
wings
صنعت است
 در نوع خود کمترین میزان در% 5 :االمتیـاز
حق
Required:
$100,000
which includes
working
capital.
orهزینه
Medium poutine
توزیعCapital
نیز بواسطه
مجرب ما وApproximately
توسط بخش بازاریابی
تلویزیون و جراید
،تبلیغات در رادیو
بواسطه
 که% 5 :تبلیغات
1•
+
Pepsi
مراجعه
طریق مشتریان
فروش
میزان
افزایش
نتیجهinدرthe
مشتریان و
 روزنامه های تبلیغاتی به منظور افزایش آگاهی2L
Royalties:
5% –ازalso
one
of the
lowest
industry
5734 Sherbrooke West in NDG
.خواهد بود
برگشت
کننده و نیز تحویل در ب منازل قابل
Advertising: 5% – this finds its way back to your
pocket
as our
2•
مشتریان خواهد
افزایش آمار
رستوران و نیز
آمد به
باعث ازدیاد
ادغام این دو نام برتر
experienced.بود
marketing
department
creates
radio, TV
andرفت و
newspaper
ads
)بال مرغ
(پیتزا و
درب
تحویل
غذاهای قابل
ترین انواع
محبوب
تحویل دو نوعsales
امکانthrough
 شما،بعنوان صاحب امتیاز
as well
asمنازل
flyers
that
increase
awareness
and
finally ازincreased
1632 De Maisonneuve West
walk-in customers and home deliveries.
.را خواهید داشت
(Down Town; next to Concordia University
استفاده می
مشتریانwill
سفارشات
دریافت
برایtoمشترک
تلفن مرکزیand
شماره
از یکyour
دبل پیتزا و لزای آن فولی هر دو
Co-branding
increase
traffic
your restaurant
widen
3•
customer demographics. As a franchisee, you will have the opportunity to
.کنند
280 St Catherine West
deliver the two
most
delivery
meals;
pizza
and
wings.
.نمایدof
میthe
ارسال
شدهpopular
مناطق تعیین
رستوران در
شعبه
ترین
نزدیک
مرکز تلفن ما سفارشات را به

Location for sales

TAKE OUT SPECIAL
festival happens in Montreal)
7
3969 wellington (Verdun)
. امکان فروش نیز دو برابر خواهد شد،یک نام دیگر1
ادغام
با
PIZZA
99$
LARGE 9
:اطالعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید
1 برای
PIZZA
99$
X-LARGE 11

or 1 topping)
Double Pizza and Les Ailes En Folie share one central است
phone
number
(next to all
موفقیت
مکان رمزfor
(نام برتر در یکpepperoni
ادغام دو
call
to place
their ،اینترنت
order. Our
center
dispatches
orders
to هزینه های
جهتcustomers
الزحمه رانندهtoحق
،کارکنان
یونیفوریم
،تلفنcall
،تجهیزات
خرید
،قبیل اجاره بها
ثابت از
کلیه
1 PIZZA
4• 99$
the closest
store
by designated
territories.
MEDIUM
.خواهد بود
یکسان
هزینه های مشابه
 هزینه پست و سایر، هزینه چاپ منوی غذا،تحویل غذا درب منازل

Having two strong brands together in one location is a recipe for success.
All fixed
expenses
as rent,
equipment, phone, internet, uniforms,
Double
pizza
is proudsuch
recipient
of the
delivery
drivers,
menu
printing
and mailing and so on stay the same. By
consumer
choice
award,
every
year since
adding
another
brand,
sales have the potential to double.
2005
for last
10 years.

For more
information
M. Abedi
For more
informationcontact
contact Jonathan
jonathan@doublepizza.ca 514-343-4725
ext: 2245
mammad@doublepizza.ca
514-343-5009

doublepizza.ca
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زیبای l a z a
ن شکوهمند و

 2016در سال
 18و  19مارس
جمعه و شنبه

عید مبارک بادت
ساقیا آمدن

|

واد از یادت...
ردی مر

وان مواعید که ک

ط جمعه

1مارس
8
فق

شبی

Embassy P

چن
باق د میز
ی
است
بزرگ
ت
ر
و
شکو
همندتر
از
همیشه
در خور
ش
أ
ن
ش
ما...

و
و
دید بازدید ضیافت
بزرگ نوروزی
یاران و دو ستان
د

گ ،در جمع هم
شت میراثی ستر
ی برای گرامیدا

زیبا و بیادماندن

بلیت 50 :دالر

زیر  10سال 25 :دالر

فروش در تپش:

شامل :پیش غذا
شام :فی
له مینیون  +جوجه
و یا ماهی ساملون
همراه با ساالد +
ش
را
ب
ع
ال
ی،
نو
شا
به
 +دسر ،قهوه و ...

514-223-3336
______________

تلفن رزرو
 7روز هفته

514-661-6345
______________

س،
یجوایزنفی یحی
ارتفر
قرعهکش پرشم
ای
برنامهه و بسیاری ر ...
ی دیگ
ایزها
اپون
سورپر
 :الک
ی

وبی
یج
د ص و پایک ه شب
ق
ز نیم
ر سی ا
تا پا
1003 Boul Cure-Labelle
Laval, QC H7V 2V7

 با پارکینگ وسیع رایگان

پشت در منانید!

برایتهیهبلیتهمین
امروز متاس بگیرید

دید و بازدید و ضیافت
بزرگ نوروزی پیوند ()1395
 18و  19مارس
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فروشگاهکوهنور

ُبر
اسا
ر
د
 ،ال
النگی وال

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انــواع
کارتتلفن

کیفیت عالی و قیمت مناسب
آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

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

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها
همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

PAiVAND
BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

Tel.: 514-996-9692

Vol. 23, No. 1256, 01 mar., 2016

Published by: PAIVAND inc. Advertising: PAIVAND: 514-996-9692
Tech.: S. Rezai | H. Harandi | Distribution: Amir

since3
199

 Mailing Address:

info@paivand.ca www.paivand.ca

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

7روز
هفته






مشاور رمسی وام مسکن

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

behrooz@babakhani.ca

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏ

انتقـال ارز

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  -اداري  -ﺗﺠﺎري  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

E
X
C
H
A
N
G
E

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

(روبروی رستوران یاس)
مترو واندوم -اتوبوس 104- 90
info: 514-290-2211

FAX: 514-342-9574

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

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

باباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

constartech architecture

اولین
3شنبه
هر ماه

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver

عینک
فرهت

جواد ایراخنواه
____________________
5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG،

Tel.: 514-481-0671

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

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

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


بهمدیریت:
بیژن احمدی

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی
____________________________________ GUY
)1863 Ste-Catherine W. H3H 1M6 (Corner: St- Marc

Cell.: 514-944-3279

|

Tel.: 514-937-5192

دیدوبازدیدوضیافتبـزرگنوروزی
داد
تنهاتع روز
ه:
در
توج ی میز س)
دود
مار
1
8
مح عه ( ست.
جم قی ا
با

مارس

18و  19وهمند
ک
درسالنش Emba
ssy Pl
aza

همینامروز
متاسبگیرید:

