موسسه مالی

Sharif

شــریف

تبدیل ارز

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

EXCHANGE

$

Cote vertu, Bus 121 E

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

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

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

Tel.: (514) 289-9011

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

دیدوبازدیدوضیافتبزرگنوروزی
www.SharifExchange.ca

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com
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ایکاش آدمی وطنش را مثل بنفشهها...

کوچ بنفشهها …

در روزهای آخر اسفند
کوچبنفشههایمهاجر
زیباست
در نیم روز روشن اسفند
وقتیبنفشههاراازسایههایسرد
در اطلس شمیم بهاران
با خاک و ریشه
میهنسیارشان
در جعبههای کوچک چوبی
در گوشهی خیابان میآورند
جوی هزار زمزمه در من
میجوشد
ایکاش
ایکاش آدمی وطنش را
مثلبنفشهها
در جعبههای خاک
یک روز میتوانست

الیت
صرافی
(خضر)

همراه خویش ببرد هر کجا که خواست

حمیدصدیقکاغذچی

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

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

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

Place Dorchester Qc.

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

صرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

حمیدرضا

خلیفی

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

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

NOTAIRE-NOTARY

Tel.: 514-839-7318

   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

Profusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

خدمات ارزی

با 25سال سابقه کاری در کانادا

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

اجارهآپارمتان
در2منطقهمرفه

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

GUY

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

مشاور امالک در مونتریال

جنب دانشگاه کنکوردیا

Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

و South shore

GUY

1449 St. Catherine W

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

Office: 514-507-0773

www.sutton.com

انتقـال ارز

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

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

Cell: (514) 827-6364

فارکس

انتقال فوری ارز

!We Sell Laptop Accessories

فیروزهمتیان

 ص38 :

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

به قیمت های رقابت ناپذیر

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

1
 0شب
تا 6

www.yektatranslation.ca
info@yektatranslation.ca

فروشنده متام قطعات لپ تاپ

صــرافی  5ستاره

ب وز
 7ر صبح

514-439-8501

در روشنای باران
در آفتاب پاک (شفیعی کدکنی)

یکشنبه
ریل 2016
 3آو

ل

ت در
ی

پش:
ت

هفته

 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

3

www.paivand.ca
www.paivand.ca since 1993

 سال  23شماره  25  1258اسفند 1394

ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

PAIVAND: Vol. 23  no.1258  Mar. 15, 2016

طرحی برتر ،برای زندگی بهتر
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construction
• قیمت شروع:
از  ۳۴۳۰۰۰دالر
( +مالیات)

•  ۲ ،۱و  ۳اتاق خوابه
• بامدرنترین طرحهای ایتالیایی
• در خیابان René Lévesque W

بین  De la MontagneوDrummond

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید

•باشگاه ورزشی
ی
•استخر داخل 
•سالن سونا •سالن یوگا
ی
•سالن پذیرای 
•سالنسینمـا
•سالنکنفرانس
•نگهبان ۲۴ساعته و...

ساعات کار:

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

برای کسب اطالعات
بیشتر با ما متاس بگیرید:

• 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.

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

H3G 2T3

بزرگترین صرافی آمریکای شمالی

خدمات ویژه ارزی برای ساکنین بریتیش کلمبیا (ونکوور)
پرداخت حواله از طریق سیستم بین بانکی داخلی کانادا
پرداخت حواله با چک تضمینی ()Bank Draft
ارسال حواله به سراسر ایران در اسرع وقت با بهترین نرخ
به اطالع عموم مشتریان عزیز میرساند که ارز پرسپولیس
مطابق مقررات جدید دولت کانادا در مورد نقل و
انتقاالت ارزی در خدمت هموطنان میباشد.

تلفن رایگان1-888-377-7977 :

ساعات کار به وقت ونکوور :دوشنبه تا جمعه  ۷صبح الی  ۳/۳۰بعدازظهر | شنبه و یکشنبه  ۷صبح تا  ۱۲/۳۰ظهر
آدرس :تورنتو – کانادا 6987 Yonge St. Toronto, Ont. M2M 3X9

c
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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

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...

Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592

www.masoudnasr.com
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

)

Tel.:
438-795-8444

Tel.:
438-990-4414

GESTION FINANCIERE LOYALE

SOROOR SADR ACCOUNTING
AND BOOKKEEPING SERVICES
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
WITH APPOINTMENT
_________________________

Tel.: 514-777-3604
)

Designed by :SH.Parsa

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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نوروز و سال نو رب شما و خانواده رم اتن مبارک باد

1922 درخدمت شما از سال: تویوتا اسپینلی الشین-

 قیمت ها و خدمات ویژه رقابت ناپذیر از صفر درصد: شروع نرخ ها-

RAV4 AWD Limited
Highlander XLE

مهدیبنکدارزاده
در خدمت هموطنان عزیز

Mehdi Bon

Corolla S

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

*Pictures are for illustration purposes only. Conditions apply. See Spinelli Toyota Lachine for full details.

جمعه
فقط
مارس
18

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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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 ّ

بـه
رنم رنمک می رسد اینک ار...

فریدون مشیری
بوی باران  ،بوی سبزه  ،بوی خاک
شاخه های شسته  ،باران خورده  ،پاک
آسمان آبی و ابر سپید
برگ های سبز بید
عطر نرگس ،رقص باد
نغمه و بانگ پرستوهای شاد
خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک میرسد اینک بهار
بحال روزگار …
خوش ِ
بحال چشمه ها و دشت ها
خوش ِ
بحال دانه ها و سبزه ها
خوش ِ
خوش بحال غنچه های نیمه باز
خوش بحال دختر میخک که می خندد به ناز
جان لبریز از شراب
خوش ِ
بحال ِ
بحال آفتاب …
خوش ِ
ای دل من  ،گرچه در این روزگار
جامهء رنگین نمیپوشی به كام
بادهء رنگین نمینوشی ز جام
میان سفره نیست
نقل و سبزه در ِ
جامت از آن می كه میباید تهی است
ای دریغ از «تو» اگر چون گل نرقصی با نسیم
ای دریغ از «من» اگر مستم نسازد آفتاب
ای دریغ از «ما» اگر کامی نگیریم از بهار …
گر نکوبی شیشهء غم را به سنگ
هفت رنگش میشود هفتاد رنگ

م .آزرم

1258
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دوهفته نامه فرهنگی
اجتماعی ،در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه
منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان
آگهی :پیوند

514-996-9692
FAX: 514-342-9574

PAIVAND
Published: since1993

BIWEEKLY NEWSPAPER
for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto,
)Victoria, Calgary & Vancouver

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC H4B 1L8



514-996-9692
Email:
info@paivand.ca
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www.paivand.ca
FACEBOOK:
paivand.montreal

از این باد ار مدد خواهى چراغ دل برافروزى

■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

ز کوى یار می آید نسیم باد نوروزى

چو گل گر خرده اى دارى خدا را صرف عشرت کن
که قارون را غلط ها داد سوداى زراندوزى

ز جام گل دگر بلبل چنان مست مى لعل است
که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزى

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانى
به گلزار آى کز بلبل غزل گفتن بیاموزى

چو امکان خلود اى دل در این فیروزه ایوان نیست
مجال عیش فرصت دان به فیروزى و بهروزى

طریق کام بخشى چیست ترک کام خود کردن

•
•
•
•
•
•

کاله سرورى آن است کز این ترک بردوزى

■ توضیــح مهم 2

ندانم نوحه قمرى به طرف جویباران چیست

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

مگر او نیز همچون من غمى دارد شبانروزى

می اى دارم چو جان صافى و صوفى می کند عیبش

که حکم آسمان این است اگر سازى و گر سوزى
به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم

بیا ساقى که جاهل را هنیتر می رسد روزى

مى اندر مجلس آصف به نوروز جاللى نوش

که بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزى

نه حافظ می کند تنها دعاى خواجه تورانشاه

ز مدح آصفى خواهد جهان عیدى و نوروزى

جنابش پارسایان راست محراب دل و دیده

جبینش صبح خیزان راست روز فتح و فیروزى

■ توضیــح مهم 1

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

که بیش از پنج روزى نیست حکم میر نوروزى

جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین اى شمع

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.

آخــــرین مهلت!

سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آى

خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزى

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

اسپشیال روزانه ما:

دوشنبه :زرشک پلو مرغ
(سه شنبه :تعطیل است)

چهارشنبه:سبزیپلوباماهی
پنجشنبه:فسنجان
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

طرح روی جلد :کیوان جان مهجور

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

www.aliasgharmassoumi.net
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ترامپ علیه مسلمانان و ایرانیان

شعر و ترانه...

باری دیگر اظهارات دونالد ترامپ تنفر شدیدی علیه ما وجود دارد ".ایرانیها خود ناقض
دربــاره اســام و مســلمانان در تد کروز نیز (کهدر نظرسنجیهای توافق خواهند شد:
آخریــن مناظره چهــار داوطلب کشــوری فاصله کمی با ترامپ" ،دربــاره توافــق با
حزب جمهوریخواه برای انتخابات پیشتاز رقابتهادارد) عدم شفافیت ایران باید بگویم که
ریاست جمهوری آمریکا خبرساز او را در موضــوع اتمی و مســاله این یکی از بدترین
شد .او همچنین عنوان کرد که در فلســطین و اســرائیل به چالش توافقهایی است که
بانگ مهمیزهای آتش ریز
صورت رسیدن به ریاست جمهوری کشید.
من تاکنون شــاهد
رقص شمشیر های خون آلود
آن قدر بر ایران سختگیری خواهد سناتور کروز گفت" :بلی واقعیت آن بودم کــه از دل
اژدها میگذشت و نعره زنان
با همین دیدگان اشک آلود
کرد تا توافق هســتهای منجر به دارد که میلیونها مسلمان افراطی مذاکرات بیرون بیاید.
خشم و قهر و عتاب می فرمود
از همین روزن گشوده به دود
شکست شود.
بهدنبال کشتن ما هستند .بنابراین من آنقدر سختگیری
پنجشنبه شــب  10مارس و در ما به فرمانده کل قوایی نیازمندیم خواهم کرد تا باالخره
وز نفس های تند زهرآگین
به پرستو به گل به سبزه درود
آســتانه انتخابات مقدماتی حزب که بــه حرفهایش عمل کند .اما این توافق ملغی شود،
باد همرنگ شعله برمیخاست
به شکوفه به صبحدم به نسیم
جمهوریخــواه در پنــج ایالــت دونالــد مثال دربــاره توافق اتمی مگر آن که ایرانیها
دود بر روی دود می افزود
به بهاری که میرسد از راه
صنعتــی و پرجمعیــت از جمله اشتباه میکند که نمی گوید آنرا رفتار بســیار خوبی
هرگز از یاد دشتبان نرود
چند روز دگر به ساز و سرود
فلوریــدا ،دونالد ترامپ مواضعش پاره خواهد کرد .آیت الله خامنهای نشاندهند که گمان
علیه مســلمانان را بار دیگر تکرار به دنبال سالح اتمی است تا ما را نکنم چنین رفتاری را
آنچه را اژدها فکند و ربود
ما که دلهایمان زمستان است
کرد.
از بین ببرد .یک مثال دیگر؛ دونالد از سوی آنها شاهد باشیم .بنابراین
اشک در چشم برگها نگذاشت
ما که خورشیدمان نمی خندد
او پیشــتر گفته بود که در صورت می گوید که در مســاله فلسطین توافق به شکســت منجر خواهد
مرگ نیلوفران ساحل رود
ما که باغ و بهارمان پژمرد
ورود بــه کاخ ســفید از ورود و اسرائیل بیطرف خواهد ماند ،اما شد".
دشمنی کرد با جهان پیوند
ما که پای امیدمان فرسود
مســلمانان به آمریکا جلوگیری من به عنوان رییس جمهوری بین در مقابــل مارکو روبیــو تفاوت
خواهد کرد( .ص)11 :
تروریستهای فلسطینی و یکی از رویکرد خود را در مبارزه با داعش
دوستی گفت با زمین بدرود
ما که در پیش چشم مان رقصید
این بار نیز مجری مناظره از آقای مهمترینهمپیمانانماندرمنطقه در گــروی هماهنگی و همکاری
شاید ای خستگان وحشت دشت
این همه دود زیر چرخ کبود
ترامپ پرســید که آیا او همه یک بی طرف نخواهم ماند".
با کشورهای مسلمان منطقه که
شاید ای ماندگان ظلمت شب
سر راه شکوفه های بهار
میلیارد و ششصد میلیون مسلمان آقای ترامپ در پاســخ به او گفت خود آنها در جنگ با اسالم رادیکال
در بهاری که میرسد از راه
گریه سر می دهیم با دل شاد
دنیا را افراطی میداند؟
که با سختگیری شدید در توافق ،هستند ،عنوان کرد.
گل خورشید آرزوهامان
گریه شوق با تمام وجود
او پاســخ داد" :بسیاری از
این نماینده التینتبار ایالت
آنها ،بسیاری از آنها افراطی
فلوریدا در ســنا گفت" :ما
سر زد از الی ابرهای حسود
سالها می رود که از این دشت
هایی
ش
گزار
من
هستند.
باید با شــیوخ خلیج فارس
به استقبال بهار می رویم
شاید کنون کبوتران امید
بوی گل یا پرنده ای نگذشت
کار کنیــم .مــا باید
درباره تروریســم اســام با دلی سرشار از نور و امید
بال در بال آمدند فرود
ماه دیگر دریچه ای نگشود
رادیکال دیده و شنیدهام .بخاطر حمایت و حضور مهربانانه شما مثــا بــا مصریها
پیش پای سحر بیفشان گل
مهر دیگر تبسمی ننمود
بسیار روشن بگویم که شما
برای شکست داعش
همدیارانعزیز...
و خیلیدیگران نمیدانند،
همــکاری کنیــم.
سر راه صبا بسوزان عو َد
اهرمن میگذشت و هر قدمش
اما در بین بسیاری از آنها طبق وعــده ،برندگان هــر كدام از
برای شکست آنها به
به پرستو به گل به سبزه درود...ا
نیز به هول و مرگ و وحشت بود
مسابقات نوروزی پیوند ،انتخاب شدند مسلمانان اهل سنت
و میزبانشــان خواهیم بود در دید و نیاز است".
بازدید و ضیافت بزرگ نوروزی در  ١٨برپایه نظرسنجیها
و  ١٩مارس.
سناتور روبیو پیشتاز
آثــار برگزیده نیز در اولین شــماره نظرسنجیهادر ایالت
شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
نوروزی پیوند به تاریخ  ١آوریل منتشر فلوریدا نیســت و در
بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
صورت عدم موفقیت
خواهد شد.
Computerized Corporate and personal tax services,
با تعیین

به بهاری که
می رسد از راه

در این رقابت خروج
وی از گردونــه
رقابتها محتملتر
خواهد شد.
او کــه تاکنــون
نتوانســته در هیچ
یــک از انتخابــات
مقدماتی پیروزی را
کسب کند ،گفت که
پیروان اسالم افراطی
نــه تنها دشــمان
غرب هستند بلکه
مسلمانی که با آنها
همراهی نکنند را از
بین می برند.به گفته
روبیو دنیای متمدن
با همکاری و همدســتی یکدیگر
میتواند بر گروههای افراطی چیره
شود.
نتیجه رقابتهای روز ســه شنبه
آینده کهدر ایالتهای پر جمعیت و
صنعتیانجامخواهدشد،سرنوشت
داوطلبــان جمهوریخواهان در
مسیر کسب نامزدی حزب و رقابت
برای ورود به کاخ ســفید را تا حد
زیادی روشن خواهد

حسابداری و کلیه امور مالیاتی
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

وقت قبلی

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
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________________________________
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

•

8

داروخـانه

www.paivand.ca since 1993

 سال  23شماره  25  1258اسفند 1394

ایــران...

آیابابکزنجانیقربانیجدالزنگنهوسپاهمیشود؟

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز
اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

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
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 17اسفند :از «بسیجی اقتصادی»
تا «مفسد فیاالرض» راهی است
که بابک زنجانــی در فاصله چند
سال طی کرد .او به اعدام محکوم
شده و فرصت دارد تا به رای صادر
شده اعتراض کند .اما آیا سرنوشت
یکی از مهرههــای ایران برای دور
زدن تحریمها تغییر خواهد کرد؟
------------داســتان بابک زنجانــی از روزی
شروع شد که ایران بهدنبال راهی
بــرای دور زدن تحریمهــا بود .تا
پیش از آن تنها تصاویری محدود
از او در حال دریافت لوح تقدیر از
دست مدیران ارشد نظام منتشر
شده بود و کمتر رسانهای گذشته
زنجانی و برنامههای آینده او را
یدانست.
م
حال که «فرش قرمز» و «چراغ
اما تحریمهــای اقتصادی علیه سبز» دولت روحانی سرمایهگذاران
ایران و بازیگردانی سپاه پاسداران
را وسوسه کرده تا بازار ایران را
برای مقابلــه با تحریمها میدان
از دست ندهند ،اعدام زجنانی
بازی فراخی برای بابک زنجانی میتواند پیامی مستقیم باشد برای
و افراد دیگری همانند او فراهم آنان  -که اینجا «تصمیمگیرنده و
کرد .تاجری که پیش از آنکه به تامین کننده امنیت» تنها دولت نیست زبان دوســتی و خیرخواهی
نظامیان نشسته بر کرسی اقتصاد
وگاه نیز به زبــان تهدید به
و نفت پیوند بخــورد ،بیرون از
دولت و زنگنه هشــدار دادند
مرزهای ایران در حال داد و ستد ورق خورد .امــا نزاع هنگامی باال که ادامه بازی بدون حضور آنها
بود ،ناگهان بــه یکی از مهرههای گرفــت که بیژن زنگنــه در یک ممکننیست.
برنامه تلویزیونی از عدم بازگشت
اصلی بازی پاسداران تبدیل شد.
آنچه که در فرایند رســیدگی به  ۲.۵میلیــارد دالر از درآمدهای پیامهای حکم اعدام زجنانی
پرونده او عیان شد ،حتی اگر تنها نفتی ایران در دوره تحریمها پرده در نزاع دولت روحانی و بازماندگان
یکدرصد روابط او را افشــا کرده برداشــت و گفت که وزارت نفت دولت پیشــین و نظامیان ،بابک
باشد ،نشــان میدهد که زنجانی علیه بابک زنجانــی اقامه دعوی زنجانی و دو همــکار دیگر او در
معرض اعدام قرار گرفتهاند .شاید
تنها عاملی بوده است برای انتقال کرده است.
نفت از ایــران و فروش آن در بازار زنجانی که به روایت خودش پیش صــدور چنین حکمی از ســوی
جهانــی و بازگرداندن بخشــی از از ایــن و در دورههــای مختلف دستگاه قضائی که ساالنه نزدیک
دالرهای نفتی و کاالهای سفارشی بازداشت و زندانی شدن را تجربه به هزار حکم اعدام صادر میکند
کــرده بود ،تــا پیــش از اینکه و پیــش از این فاضل خــداداد و
نظامیان به ایران.
روابط درهــم تنیــده زنجانی با بازداشت شود ،هیچ جمله زنگنه را مهآفرید خســروی را هــم اعدام
مدیــران دولــت احمدینــژاد و بیپاسخ نگذاشت و در دادگاه نیز کرده،در نگاه نخست تعجببرانگیز
نباشد.
فرماندهان عالیرتبه سپاه اگر در همین رویه را ادامه داد.
اما بابــک زنجانی هیچ یک از این
دوره تحریمها برگ برنده او بود و
ها
ت
بوروکرا
و
نظامیان
جنگ
دو و صدها محکوم به اعدام دیگر
با بهره گرفتن از این روابط توانست
هم مشهور شود و هم ثروتمندتر زنگنه از روزی که ســکان وزارت در ایران نیســت .آنچه که فاضل
از گذشته ،حال حلقه داری شده نفــت را در اختیار گرفت مدیران خداداد را به اعدام سپرد ،نمایش
اســت که ممکن است در روزها و دولت پیشین را برکنار و گروهی اراده حکومــت برای مبــارزه با
از همکاران تکنوکرات پیشین خود فساد اقتصادی بود و نجات برادر
ماههای آینده نفسش را ببرد.
را که به حاشیه رانده شده بودند ،رفیقدوست .مهآفرید خسروی نیز
بازی آخر احمدینژاد با زجنانی
به وزارتخانه بازگرداند و همزمان با روابطی به گســتردهگی زنجانی
نزاع بر ســر پرونده بابک زنجانی تاسیس باشگاه مدیران نفت و نیرو نداشــت .بابک زنجانی شــریک
پیش از تغییر دولت آغاز شده بود .تالش کرد تــا یک رقیب داخلی و همدست ســپاه پاســداران و
همان زمان که رسانههای ترکیه از برای سپاه پاسداران خلق کند.
حکومت بوده و نه بخشــی از آن.
فعالیت پیچیده شرکتهای ایرانی او در نخستین گام ســه قرارداد او به صورت مستقیم هم با قرارگاه
منتقل شده به ترکیه خبر دادند توسعه میادین نفتی با پیمانکاران خاتــم همکاری داشــته و هم با
و مجلــس و دولت برســر انتقال وابســته بــه خاتماالنبیــاء و وزارت نفتی که در اختیار سردان
شــرکتهای وابســته به شرکت خاتماالوصیــاء را لغو کــرد و در سپاه بود.
سرمایهگذاری تامین اجتماعی به سخنانش به صورت غیرمستقیم از همان میانه فرایند رسیدگی به
اختالف رسیدند.
و بدون نام بردن ،ســپاه پاسداران پرونده زنجانی و هنگامی کهدادگاه
احمدینژاد برای گریختن از مهلکه را در اجــرای پروژههــای نفتی غیرعلنی شد ،مشخص بود که قرار
استیضاح وزیر کار ،فیلمی از دیدار گرانفروش و ناتوان دانست.
نیست در باره همه ابعاد پرونده او
بابک زنجانی با بــرادر رئیس قوه اجرای برنامه جامع رفع تحریمهای و نقش نظامیان افشــاگری شود.
در همان روزهایی محاکمه
قضائیــه و مجلس را عمومی کرد اقتصــادی و تجاری علیــه ایران چرا که 
و دســتگاه قضائی نیــز به فاصله و میل به بازگشــت شرکتهای زنجانی ،رســتم قاسمی مشاور و
کوتاهی زنجانی را بازداشت کرد .اما بینالمللی به ایران زنگنه و دولت مدیر وزارت نفــت بود و مامور به
بازداشت او چندان به درازا نکشید روحانی را در برابر نظامیانی که از خدمت.
و میلیاردر جوان هم اعالم کرد که میانه دهــه  ۷۰اقتصاد ایران را به حال اما وقتــی که «فرش قرمز»
در آن دیدار هیچ خواسته نامشروع تملک خود درآورده بودند ،تقویت و «چراغ ســبز» دولــت روحانی
و غیرقانونی طرح نشده بود.
کرد« .چراغ ســبز و فرش قرمز» ســرمایهگذاران را وسوسه کرده
عمر دولت احمدینژاد که به آخر دولــت روحانی بــه پیمانکاران و تا بازار ایران را از دســت ندهند،
رسید ،بخشــی از کابینه حسن سرمایهگذاران اقتصادی ،بیش از اعــدام زنجانی میتوانــد پیامی
روحانی وظیفه افشــاگری در باره هر نهاددیگری بنگاههای اقتصادی مستقیم باشد برای آنان که اینجا
فساد اقتصادی دولت احمدینژاد وابســته به نظامیان را در معرض «تصمیمگیرنــده و تامین کننده
را برعهده گرفت و هر روز گوشهای تهدید قــرار داد .نظامیان نیز در امنیت» تنها دولت نیســت .سپاه
از پروندههای انباشت شده فساد واکنش به تحرک دولت ،بیش از اجازه نمیدهد منافعاش از
اقتصــادی در دوره احمدینــژاد گذشته میدانداری کردند وگاه به دست برود و زمین بازی را
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ایــران...

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

ابراهیم رئیسی جانشین واعظ طبسی شد

 ۱۷اسفند -دادستان
کل کشــور ،عضــو
هیاترئیسهخبرگان
چهــارم و نماینده
خراسان جنوبی در
خبــرگان پنجم ،با
حکم خامنــهای به
تولیت آستان قدس
رضوی منصوب شد.
رهبــر جمهــوری
اسالمی روز دوشنبه
 ۱۷اســفند ،طــی
حکمی ابراهیم رئیسی را به
ســمت تولیت آستان قدس
رضوی منصوب کرد.
این حکم شامل هفت بند از
جمله توصیه به ســاماندهی
بنگاههای اقتصادی آســتان
قدس است.
رئیســی ،زاده نوغان مشهد،
 ۵۵ســاله و همســر خواهر
احم د علمالهدی ،امام جمعه
تندروی مشهد است.
او کــه عضو هیــات رئیس
خبــرگان چهارم اســت ،در
انتخابات خبرگان پنجــم نیز از
حوزه انتخابیه خراســان جنوبی
نماینده شد.
خامنهای در حکم انتصاب رئیسی
خواســتار خدمت او به مجاوران و
مستمندان ،بهرهگیری از ظرفیت
فرهنگی آســتان قدس در ترویج
معارف قرآنی ،نگهداری و نگهبانی
از موزه عظیم آستان و حفاظت از
موقوفات این نهاد شده است.

در هفتمیــن
بند این حکم،
به ساماندهی
بنگا ههــا ی
ا قتصــا د ی
و خدماتــی
آستان قدس
رضوی و لزوم
عــدم غفلت

از انضباط قانونی آنها تاکید شده
است.
ابراهیم رئیسی اصلیترین گزینه
برای جانشــینی واعظ طبســی
بــر شــمرده میشــد .محمدی
ریشهری ،وزیر اطالعات اسبق،
محمدی گلپایگانی ،رئیس دفتر
خامنهای و محمد سعیدی ،تولیت
آســتان حضرت معصومه و امام
جمعــه قم ،از دیگــر گزینههای
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احتمالــی تولیت آســتان قدس
معرفی شده بودند.
رئیســی از گزینههای یاد شــده
به مراتب جوانتر اســت و به نظر
میرســد در انتصاب او عالوه بر
نزدیکی کافی بــه کانون قدرت و
پایگاههای محافظــهکاران ،عامل
سنی را نیز در نظر گرفتهاند.
ابراهیــم رئیســی در زمانی که
خامنــهای بر جنــازه واعظ
طبســی نماز میخواند ،در
امتــداد صف نخســت قرار
داشت.
ازاســتان قــدس رضوی به
عنــوان یک غــول غیرقابل
کنترل در اقتصاد و سیاست
ایران یاد میشود .این نهاد،در
تولید و ارائه بیش از  ۳۰۰نوع
محصول کشاورزی ،صنعتی
دســت دارد و مالک دستکم
۴۰۰هــزار هکتــار زمیــن
کشاورزی ،چند بیمارستان،
موسســه مالــی ،چاپخانه،
رســانه و… است .همگی این
موسســات و کارخانههــا از
پرداخت مالیات معافند .آســتان
قدس رضوی سازمان حسابرسی
اختصاصی خود را دارد.
امان نامه معافیت مالیاتی آستان
قدس رضوی متکی بــر نامهای
اســت که آیتاللــه خمینی در
بیستم فروردین  ۱۳۶۸در پاسخ به
درخواست واعظ طبسی و خطاب
به میرحسین موسوی ،نخستوزیر
وقت نوشته است.

سرشمــــاری موشها :تهران یک میلیون و
 ۴۰۰هزار موش دارد

C
S
A
I
www.centrecsai.org
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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
نسه

  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

 ۱۲اســفند -رحمت الله حافظی
رئیس کمیسیون محیط زیست
و سالمت شــورای شــهر اعالم
کرد با کاهش  ۴۰۰هزار جفت از
موشهایپایتخت،اکنونجمعیت
این حیوانات به یک میلیون و ۴۰۰
هزار جفت رسیده است.
به گــزارش خبرآنالین ،این مقام
شــورای شــهر این موضــوع را
چهارشنبه ۱۲اسفند ودر اختتامیه
کارگاه روش نوین مبارزه با جانوران
مضر شهری اعالم کرد.
محمد حقانی ،عضو دیگر شورای
اسالمی شهر تهران درباره مبارزه
با این «حیوان موذی» میگوید به
جای کاهش موش در شهر تهران،
باید جمعیت آنها را کنترل کرد.
به گفته او موش در یک سال ۷۰۰
تا  ۸۰۰جفت تولید مثل میکند
و امــکان معدوم کردن همه آنها

وجود ندارد.
او بــا توجه
به اینکه موشها
در بین غذاها زیست
میکنند ،گفت برای
حل این مشکل باید
زبالهها را تفکیک کرد.
اگرچــه بنابر آمارهای
رســمی ،تنها هفت درصد از
پسماندها در ایران از مبدأ تفکیک
میشوند.
چنــدی پیــش رضــا قدیمی،
مدیرعامل شــرکت ســاماندهی
صنایع و مشاغل شهر تهران درباره
چگونگی آمارگیــری موشهای
تهران گفته بود:
«ما برای آمارگیری جمعیت موش
از روش «کپچر به کپچر» استفاده
کردهایم که روشی پذیرفته شدهدر
دنیا است .در این روش ،کلونیهای
اصلی شناسایی میشوند ،موشها

زندهگیری ،عالمتگذاری و
رهاسازی میشوند ،بعد از
مدت زمان معین
در همــان محل

دوبــاره همین
مر ا حــل
صــو ر ت
میگیــرد
و از تکــرار
ایــن روش از فراوانــی موشهای
عالمتگذاریشــده به یک عدد
میرسند».
شــرکت ســاماندهی صنایــع و
مشاغل شــهر تهران مسئولیت
مقابله موشهای شــهری را دارد.
همچنین  ۳۰۰نیروی آموزشدیده
مسئول مقابله با موشهای شهری
هستند.
بیشترین موشهای تهران در
خیابانستارخانهستند.

خالینمیکند.
همین هم کار دولت روحانی
را دشــوارتر میکند .دولتی
که هم مبارزه با فساد اقتصادی را
وعده داده و حال از ســوی برخی
از نماینــدگان مجلــس متهم به
ویژهخواری است و هم میخواهد
ایــران را «جزیــره امنــی» بــه
سرمایهگذاران معرفی کند تا شاید

عقبماندگیهای رشد اقتصادی را
در دوره کوتاهی جبران کند.
شاید دولتی که پیش از این شاکی
پرونده زنجانی بود ،حاال باید برای
لغو حکم او رایزنی کند.
رایزنی که یکســوی آن نظامیان
هستند و چشم انتظار سهمشان
از ایران پســاتحریم و البته نگران
افشای جزئیات بیشتری از پرونده

زنجانی در کنار دستگاه قضائی که
میخواهد نشان دهد در ایران هیچ
چیزی تغییر نکرده و نمیکند ودر
سوی دیگر دولتی که میخواهد
نشان دهد که شرایط تغییر کرده
اســت .رایزنی و معاملــهای که
میتواند سرنوشت بابک زنجانی را
تغییردهد.

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
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ایــــران...
شهباز خنعی

@Shahbaznakhai8
gmail.com

پیامد نرمش
قهرمانانه!

 19اســفند« :النصــر بالرعب»
(پیروزی در ایجاد وحشت است)،
شــعار محوری حکومت آخوندی
است .این شــعار ،به خالف اصل
"والیت مطلقه فقیه" من درآوردی
نیست و ریشــه در صدر اسالم و
هجوم بیابان گردان تازی دارد .با
پشتوانه این شــعار بود که تازیان
توانستند امپراتوری بزرگ ساسانی
را ازپا درآورده و به مدت چندقرن
برمیهن ما سلطه یابند.
در یــورش جدید تازیــان و تازی
مسلکان که با رنگ و لعاب "انقالب
اسالمی" اجرا شد هم به بیشترین
حد ازاین شعار استفاده شده است.
در  37سال گذشــته اعدام یکی
از ابزارهــای مهم ایجاد وحشــت
در جامعه بوده و به همین خاطر
است که به رغم انتقادهای فراوان،
حکومت از اعدام در مالء عام ،که
آسیب های اجتماعی فراوانی دارد،
صرفنظر نمی کند.
از شامگاه نخســتین روز پس از
پیروزی انقالب ،گردونه اهریمنی
اعدام ،در پشت بام مدرسه علوی،
اقامتگاه آیــت الله خمینی ،به راه
افتاد و امیران ارتش رژیم پهلوی،
بــدون برخــورداری از حداقــل
محاکمه عادالنه و حق دفاع ازخود،
به جوخه آتش سپرده شدند.
از آن زمان تاکنــون ،این گردونه
هرگز از چرخش باز نایستاده و گاه
وبیگاه نیز سرعتی جنون آمیز یافته
است .درسال های آغاز دهه ،60
هزاران تن به اتهام های گوناگون
اعــدام شــدند و در پایان جنگ،
پذیرش قطعنامه  598شــورای
امنیت سازمان ملل یا به تعبیر آیت
الله خمینی "سرکشیدن جام زهر
و معامله کردن آبــرو با خدا" نیز
چندین هزار زندانی سیاسی ،که
بســیاری از آنها دوره محکومیت
خود را ســپری کرده یــا درحال
گذراندن ماه های آخر محکومیت
بودند ،اعدام شدند.
اعدام قتل عمد حکومتی و مجازاتی
غیر انســانی است که پیشینه آن
به دوران زندگی قبیله ای بشــر

احمد
شهید:
در سال
۲۰۱۵
نزدیک به
هزار نفر
در ایران
اعدام
شدهاند

می رســد 18 .قرن پیش
از میالد مسیح ،حمورابی
پادشاه بابل ،قانون نامه ای
را ارایه کرد که مدعی بود
آن را از خدای "شــمش"
دریافت کرده است .دراین
قانون نامه ،حمورابی برای
 25جرم مجــازات اعدام تعیین
کرده بود .بخشی از این مجازات ها
از قانون نامه حمورابی به یهودیت،
مسیحیت و اسالم راه یافت.
دردوران نوزایی و عصر روشنگری،
به موازات تدویــن قوانین جدید،
رواج سکوالریسم و جدایی دین از
حکومت ،به تدریج از اعتبار قوانین
مذهبی کاسته شد .تا ماه مارس
سال  ،2015از  195کشور مستقل
عضو یا ناظر سازمان ملل ،مجازات
اعدام در  103کشور ( 53درصد)
وجود ندارد ،در  6کشور (3درصد)
جز برای جرایم درشــرایط خاص
(مثل زمان جنگ) منسوخ شده،
در  50کشور ( 26درصد) به رغم
وجــود قانون اجرا نمی شــود یا
متوقف است و تنها در  36کشور
( 18درصد) قانونی اســت و انجام
می شود.
شوربختانه کشور ما نه تنها یکی از
 36کشور مزبور است ،که در رأس
آنها نیز قراردارد و با آن که شــمار
اعدام ها در چین بیشتر است ،اما
به نسبت جمعیت ،ســرانه اعدام
در کشور ما چند برابر چین است.
بنابرگزارش سازمان عفوبین الملل
درســال  ،2014بیشترین حکم
اعدام درجهان در ایران اجرا شده
است .احمد شهید ،گزارشگر ویژه
ســازمان ملل درامور حقوق بشر
ایران ،نیز گــزارش داده که از اول
ژوییــه  2013تا آخر ژوئن 2014
( 10تیــر  1392تا  9تیر )1393
تعداد اعدام شدگان در ایران به رقم
کم سابقه  852تن رسیده است .او
در گزارش خود به نشست مجمع
عمومی سازمان ملل ،تصریح می
کند که در  6ماه اول سال ،2014
 411تن اعدام شده اند که  8تن از
آنها در هنگام ارتکاب جرم کمتر از
 18سال سن داشته اند.
درپی افزایش اعتراض ها به شمار
اعدام ها ،در آذر ماه گذشــته 70
تن از نمایندگان مجلس شــورای
اســامی طرحی ارائه کردند که

به موجب آن مجازات اعدام
قاچاقچیان مواد مخدر  -جز
در موارد درگیری مسلحانه با
مأموران  -به حبس ابد تبدیل
شود .دو شــنبه این هفته،
محمد جواد الریجانی ،دبیر
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه،
در مصاحبه با تلویزیون سی ان ان
از امکان تصویب و اجرای این طرح
خبرداد« :اعدام گسترده در ارتباط
با جرایم مواد مخدر که از مصوبات
مجمع تشخیص مصلحت نظام به
ریاست آیت الله رفسنجانی بوده،
بی فایده بوده اســت» .او با تأکید
بر لزوم تغییر مجازات اعدام برای
جرایم مربوط به مواد مخدر گفت:
«در ایــن صورت  90درصد تعداد
اعدام ها کاهش خواهد یافت».
محمد جــواد الریجانی ،که برادر
رییس قوه قضاییه اســت ،رندانه
گنــاه  90درصد اعدام هــا را به
گردن هاشمی رفسنجانی ،که در
جنایتکار بودن او تردید نیست ،می
اندازد اما اشاره ای به این نمی کند
که چند روز پیش ابراهیم رییسی،
یکی از اعضای هیأت مرگ مسئول
اعدام های ســال  ،1367توسط
مقــام معظم رهبری بــه تولیت
آستان قدس رضوی منصوب شده
است!
محمد جواد الریجانی درمورد اعدام
نوجوانانی کــه در هنگام ارتکاب
جرم کمتر از  18ســال داشته اند
نیز گفت« :قانوندراین مورد تغییر
یافته است و دیگر چنین مواردی
تکرار نمی شود».
آنچه که محمد جــواد الریجانی
وعده داده ،کار خوبی است که باید
از آن استقبال نمود .اجرایی شدن
کاهش  90درصدی شمار اعدام،
یک پیروزی بــرای فعاالن کارزار
مبارزه با اعدام ،به عنوان مجازاتی
غیر انسانی و قتل عمد حکومتی
است و آنان را ترغیب می کند که
به کوشش های خود تا لغو کامل
مجازات اعدام ادامه دهند.
این که حکومت آخوندی چگونه
مــی خواهد بــا عدول از شــعار
محوری خود کنــار بیاید به خود
حکومت مربوط اســت اما تردید
نمی توان کرد کــه این تحول از
اثرات پســا برجام و پیامد نرمش
قهرمانانهاست!

انجمــن دفاع ازحقوق بشــر در
ایران -مونترال به منظور آشنایی
عالقمندان بــا مباحث مطروحه
درمیثاق هــا و مقاوله نامه های
بین المللی که به نسلدوم و سوم
بیانیه جهانی حقوق بشر شناخته
میشــوند کارگاه آموزشی برگزار
میکند .برنامه های این کارگاه به
شرح زیر خواهد بود:

توضیحات مقدماتی در باره نسل

کاربرد میثاق هــای بین المللی
حقوق مدنی و سیاســی ،حقوق
بین المللی حقــوق اقتصادی و
فرهنگی
توضیحاتی در مورد نســل سوم
حقوق بشر  :توسعه پایدار ،محیط
زیست و ابزار حقوقی آن
تشــکیل آتلیه هــای چند نفره
برای تمرین کاربرد میثاق ها در
مباحثی نظیر :حقــوق کودک،

انگلیسی

بیاموزید  :نامنویسی ترم زمستانی

کالس های انگلیسی مقدماتی BASIC ENGLISH COURSES :
REGISTRATION: MARCH 14, 15, 16 & 17, 2016
MARCH 21, 22, 23 & 24, 2016

9:00 A.M. - 11:00 A.M. / 5:00 P.M. - 7:00 P.M.

UQAM: 400 Ste-Catherine
Est, Pavillon: A- HubertAquin Salle A-1760

اطالعاتنامنویسی:
			
			

COST $100.00 Debit/Credit/Cash - All books and fees included

اطالعات کالس ها:

Course information:

A.M. Classes: Monday to Friday 8:45 A.M. - 12:45 P.M.
April 4 to June 29,
P.M. Classes: Monday to Thursday 5:30 P.M. - 9:30 P.M.
April 4 to June 29, 2016

مدارک ضروری:

If you were born out of the country, your PASSPORT IS REQUIRED.
ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS (ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
Canadian / Quebec Immigration Documents
Residency Card
Canadian Citizenship Card
ONE OF THE FOLLOWING PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
Medicare Card | Driver's Licence | Hydro bill | Other proof

عیسی سحرخیز ،روزنامهنگار زندانی را دریابیم

 ۲۰اســفند -عیســی سحرخیز،
روزنامهنگار زندانی بهدلیل اعتصاب
غذای طوالنیمدت و «وخیم شدن
حالش» به بیمارستان منتقل شد.
مهدی سحرخیز ،فرزند او میگوید
کــه پدرش در پــی اعتصاب غذا
«بیش از  ۲۰کیلو» وزن کم کرده
است.
عیســی ســحرخیز دو روز پیش
با انتشــار نامــهای از «شــرایط
غیرانسانی» ســلول انفرادی که
در آن حبس شــده ،سخن گفت:
«اغلب اوقات در سلول انفرادی که
مصداق بارز شکنجه سفید است،
محبوس شــدهام و اگر گاهی فرد
دیگری با من هم سلول بوده صرفاً
به دلیل مراقبت از بنده است که
• به دالیل گوناگون و بیماریهای
مختلف و به کراتدر اتاق ،سرویس
بهداشــتی ،حیاط ،هواخوری و..
دچار زمینخوردگی ناشی از افت
شدید فشار خون و نرسیدن خون
به مغز ،شدهام».
حقوق توانخواهــان (معلولین)  ،مهدی سحرخیز میگوید مأموران
بهداشــت و حق برخــورداری از «کینه شــخصی» با پدرش دارند
سالمت ،حق برخورداری از آب و «وگرنه با یک انسان چنین رفتاری
هوای سالم.
پرسش و پاسخ و ارزیابی کارگاه
زمان  :یکشــنبه  13مــارس از
ساعت  3تا  6بعد از ظهر

کارگاه آموزشی جهت آشنایی وکاربری نسل
دوم وسوم بیانیه جهانی حقوق بشر
اول و نسل دوم حقوق بشر

مرکز آموزشی بزرگساالن هایاسکول مونتریال

نمیکنند».
عیسی سحرخیز ،روز  ۱۱آبانماه
توســط نیروهای
ســازمان اطالعات
ســپاه پاســداران
دستگیر شد .او که
با دو اتهام «اجتماع
و تبانی برای اقدام
علیه امنیت ملی»
و «فعالیت تبلیغی
علیه نظام» مواجه
اســت ،روز ۱۵
اســفندماه قرار بود در شعبه ۲۸
دادگاه انقالب محاکمه شود ،اما به
دلیل اینکه وکالی او اجازه مطالعه
پرونده را تا روز دادگاه پیدا نکرده
بودنــد با درخواســت آنها زمان
دادگاه به تعویق افتاد.
سحرخیز از زمان بازداشت تاکنون
سه بار در اعتراض به ادامه بازداشت
غیرقانونی و شــرایطش دست به
اعتصاب غذا زده اســت .او آخرین
بار در تاریخ دوم اسفند ماه دست
به اعتصاب غــذا زد که تا روز ۱۷
اسفندماه ادامه یافت.
سحرخیز که از چهرههای شناخته

شده مطبوعات ایران است پیش از
این در تیرماه سال  ۸۸بازداشت و
به اتهامهای امنیتی به
سه سال زندان محکوم
شد .این حکم در سال
 ،۹۰زمانــی که او در
زندان بود ،به پنج سال
زندان افزایش یافت.
او طــی گذرانــدن
محکومیت خود بارها
به علــت وضعیت بد
جسمانی به بیمارستان
منتقل شده بود و سرانجام در سال
 ۹۲آزاد شد.
این روزنامهنگار در ســال ۲۰۱۲
میالدی ،برنده جایزه آزادی بیان
«هلمن-همت»شد.
ســازمان گزارشــگران بدون مرز
میگوید که ایران با  ۳۸روزنامهنگار
و شــهروند خبرنگار زندانی ،یکی
از پنج زندان بــزرگ جهان برای
فعــاالن رســانهای اســت و در
ردهبندی جهانی آزادی مطبوعات
در ســال  ،٢٠١۵از میــان ۱۸۰
کشور در رده  ۱۷۳قرار دارد.
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انتخــابات آمریکا...
عجیب ولی واقعی :دونالد ترامپ در

پرده

•
 )۶بــا والدیمیر پوتیــن "رفیق
میشوم".
آقای ترامپ در گفتگو با سیانان
گفــت اوباما و پوتیــن آنقدر از
هم بدشان میآید که نمیتوانند
مذاکره کنند ،اما "من احتماال با او
رفیق میشوم .و در آنصورت این
مشکالتی که حاالداریم ،نخواهیم
داشت".
•
 )۷چیــن را بایــد بازخواســت
کرد .آقای ترامپ معتقد اســت
باید به چین فشــار آورد که تراز
بازرگانیاش بــا آمریکا را تعدیل
کند .میگوید اگر انتخاب شــود
چیــن را وادار میکند سیاســت
پایین نگهداشــتن ارزش پولش
را کنار بگذارد ،و اســتانداردهای
محیطزیستی و رفاه کارگرانش را
باال ببرد.
•
 )۸تغییرات اقلیمی همان "آب و
هوا" است.
آقای ترامپ میگوید "آب تمیز"
و "هوای پاکیزه" مهم اســت ،اما
آنچه فراتــر از این بهعنوان علم
تغییرات اقلیمی میگویند "الکی"
است .معتقد است محدودیتهای
محیطزیســتی مزیــت رقابتی
شــرکتها را در بازار جهانی کم
میکند.
•
 )۹اگر صدام و قذافی هنوز سر کار
بودند ،دنیا جای بهتری بود.
آقــای ترامپ به ســیانان گفت
وضع لیبی و عراق "به مراتب بدتر"
از زمانی است که این دو دیکتاتور
زنده و در قدرت بودند.
•
 )۱۰آدم "حقیقتا خوبی" است.
آقای ترامــپ در آخرین کتابش
به نام "آمریکای فلج" مینویسد:
"من حقیقتا آدم خوبی هســتم.
باور کنید .خوشحالم که آدم خوبی
هستم .در عین حال عزم کردهام
عظمت را به کشورمان برگردانم".

دونالــد ترامــپ ،داوطلب «تغییرات میگوید این گــروه با
نامــزدی
انتخابــات اقلیمی قطع دسترسیشان به
ریاســتجمهوری آمریکا" ،الکی" نفت تضعیف میشود.
مواضع جنجالی زیادداشته ،است!» •
که اینجا ده نمونه آن را یاد
 )۴بایــد یــک "دیوار
میکنیم.
بزرگ بزرگ" بین آمریکا
•
و مکزیک کشــید .آقــای ترامپ
 )۱مسجدهای آمریکا باید تحت معتقد است مکزیکیهایی که به
نظر باشند.
آمریکا میآیند عموما مجرماند و
آقــای ترامپ میگویــد ضابطان باید جلوی ورود آنها و ســوریها
قانونــی در قالــب یــک طــرح را گرفــت .میگویــد" :آنها مواد
ضدتروریســم باید مســلمانان را مخدر میآورند ،جنایت میآورند.
ردگیری کننــد .میگوید برایش همه تجاوزکارند ".معتقد اســت
اهمیتــی نــدارد کــه بعضیها هزینه ساخت دیوار را هم  -که به
حرفش را با ادبیات سیاسی رایج تخمینی بین  ۲تا  ۱۳میلیارد دالر
"نامناسب"بدانند.
میشود  -مکزیک بپردازد.
•
•
 )۲آمریــکا بایــد از "القای حس  )۵همــه یازده میلیــون مهاجر
خفگی با آب" استفاده کند.
غیرقانونی باید اخراج شوند.
آقای ترامپ معتقد است این شیوه ایــن رقــم تخمیــن مقامهای
و دیگر موارد "بازجویی ســخت" آمریکایی است ،که بعضا برنامه او
در مبارزه با داعش مشروع است .را بیگانههراســی و به لحاظ مالی
میگوید ایــن کارهــا در مقابل غیرقابلاجــرا خواندهاند .تخمین
کارهایــی که آنهــا میکنند ،از بیبیســی این اســت که چنین
جمله سر بریدن" ،هیچ" است.
کاری  ۱۱۴میلیــارد دالر هزینه
•
دارد.
 )۳باید داعــش را "با بمب صاف آقای ترامپ میگوید عالوه بر این
کرد".
"حق شهروندی به خاطر تولد" باید
آقای ترامــپ میگوید هیچیک لغو شود .طبق این قانون به فرزند
از نامزدهــای انتخابــات مهاجــر غیرقانونی کــه در خاک
ریاستجمهوری آمریکا به اندازه او آمریکا بهدنیا بیاید شهروندی اعطا
به داعش سخت نخواهند گرفت .میشود.

بی بی سی25 :دسامبر

اکسلسیور ،لحن آقای
ترامپ را گستاخانه و
آزارنده خوانده است.
او گفته اســت بنیتو
موســولینی (رهبر
فاشیستهای ایتالیا)
و آدولف هیتلر هم "به این طریق
به قدرت رسیدند".
آقــای پنیا نیتو گفــت که آقای
ترامپ" ،راههای بسیار ساده و آسان
را برای حل مشکالتی که آنقدر هم
راحت نیستند ،ارائه میدهد".
رئیسجمهوریمکزیکگفتهاست
آقای ترامپ میتواند به روابط میان
کشورش و آمریکا لطمه بزند.
دونالد ترامپ گفته استدر صورتی
که به ریاســتجمهوری آمریکا
برسد ،در امتداد مرز این کشور با
مکزیک دیواری خواهد ساخت تا

مانــع از ورود غیرقانونی مهاجران
مکزیکی شود.
آقای ترامپ گفته است که مکزیک
باید هزینه ســاخت این دیوار را
بپردازد.
انریکو پنیا نیتو گفته است مکزیک
تحت هیــچ ســناریویی ،هزینه
ســاخت چنین دیواری را تامین
نخواهد کرد.
آقای ترامــپ بارها بــا اظهارات
خود در باره مکزیکیهــا ،آنها را
خشمگین کرده است .او تابستان
ســال پیش ،مهاجران مکزیکی
را افرادی "تبــهکار" و "متجاوز"
خوانده بود.
_______________
عکس :ماسکهای ترامپ در زمان
جشن هالووین در مکزیک بسیار
پرفروش شدند!

رئیسجمهوری مکزیک :لحن دونالد ترامپ
شبیه هیتلر است

 8مارس -رئیسجمهوری مکزیک
گفته اســت آقای ترامپ میتواند
به روابط میان کشورش و آمریکا
لطمه بزند.
انریکو پنیا نیتو ،رئیسجمهوری
مکزیک ،لحــن دونالــد ترامپ،
یکــی از نامزدهــای حــزب
جمهوریخواه آمریکا برای انتخابات
ریاستجمهوری  ۲۰۱۶را به لحن
آدولف هیتلر ،رهبــر آلمان نازی
تشبیه کرده است.
رئیسجمهــوری مکزیــک در
مصاحبه بــا روزنامــه مکزیکی

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
www.paivand.ca
است.اسفند
بوده 25
1258
میشماره
سال23
ای 8,
آینده14
et 21since
novembre
نظرà
11:00
سال 
بیمار
12در اینترنت 
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

پردرآمدترینخوانندهسال

محیط زیست...

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

آبی در

ی
روزنامهب 
info@paivand.ca
دیستلمانالی و
پست
دات نت :منبع :نشنال
شدند تا به حرفهایخشکس
یکند
__________
درباره مرگ گوش کنند.
بیداد م 
تنشی
Euthanasia (Greek: "good
رســمییوپ
او آن شــب لباس ات
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
9:00 15,
à 11:00
PAIVAND: Vol.
no.1258
2016
 Mar.
Session: le 2 décembre au 21 mars 2014
RENSEIGNEMENTS:

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

نامنویسی کالس های انگلیسی

بیاموزید!
انگلیسی
روزانه و شبانه

نامنویسی کالس های انگلیسی
PRÉPAREZ-VOUSوقت نه
نیمه
روزانه و شبانه:متام وقت یـا
à la poursuite de vos études ou
à l’intégration du marché du travail
PRÉPAREZ-VOUS
COURS EN ANGLAIS
à la poursuite de vos études ou
DE JOUR ET DE SOIR

à l’intégration du marché du travail
DISPONIBLES,
TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL
COURS EN ANGLAIS DE JOUR ET DE SOIR
alphabétisation
• présecondaire
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN
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جهان در انتظار قحطی و خشکسالی مرگبار

اینترنت،
انتظارساختهشده
یکدرکلمه
زمین
شــتاب فعلی پیــش رود ،در
خشکســالیدر با
آکسفورد آینده بر وخامت اوضاع در بسیاری از مناطقی که امروزه
از
بیش
از
که
است
شدیدی
 ۱۱۰سالهای
"لغت سال" دیکشنری
شود تا آنجا که تا سال محصوالت غذایی تولید میکنند،
است.
دیکشنرییسابقه
سال پیش ب
افزوده می
()Selfie
لغت "سلفی"
آکســفورد
میالدی صدهــا هزار نفر مانند سواحلدریای مدیترانه ،مواد
که
دهند
ی
م
هشدار
کارشناســان
۲۰۵۰
را به عنوان "لغت سال  "۲۰۱3اعالم کرد .این
گرانتر
کمتر و
مادونا،به روز
گیاهــی روز
آفریقا و
بزرگی از
بخش
گرسنگی
قربانی
خواهند شد.
آمریکا
ستارهپاپ
گزارشمجلهفوربس
به
آن برای
آسیااند و از
ساخته
اینترنت
هایکاربران
لغت را
پردرآمدترین می
هستند.
خطر
کارشناســان ،گســترش
های اجتماعی بهدرنظر
شوند.سال بوده است .مادونا از
خواننده
اینترنت
گرسنگیشبکه
گذاری در
درتگ
هایش
آهنگ
فروش
و
کنســرت
اجرای
طریق
هایی
عکس
به
لغت
این
اشاره
کنند.
می
استفاده
تا سال  ۲۰۵۰فاجعهای مرگبار در قحطی ،مرگ و میر را در سراســر با این که در مواردی با بهرهگیری
درآمد
میلیــون یورو)
(۹۲
جهان .)self
استportrait( .
میگیرد
کشورهایاز خود
است که فرد
تازه،
تولیــدی
آوریهــای
دالر فن
 ۱۲۵میلیون از
پرجمعیت
انتظار
افزایش خواهد داد.
گاگا
لیدی
مادونا،
از
زیادی
فاصله
با
است.
داشته
تر
بیش
چه
هــر
رواج
با
هایی
عکس
چنیــن
محصوالت گیاهی افزایش مییابد،
قحطی و خشکســالی برای چند
میلیون
جووی با
غذایی ۸۰میلیون دالر
هایی مواد با
هوشــمند
های
گوشی
شبکهپایین
وفور در کیفیت
دالرکه
است
 7۹از آن
کمتر
بن رشد
اماواین
کشورها،بهمانند
برخی از
پیاپی
سال
دارند.
قرار
سوم
و
دوم
های
رتبه
در
درآمد
شوند.
می
مشاهده
اینستاگرام
و
بوک
فیس
نظیر
به نظر کارشناسان آنچه وضعیت را بتواند پاسخگوی نرخ باالی افزایش
اتیوپی را درنوردیده است.
در پــارهای مناطــق این کشــور بدترمیکند،نهکمیتبلکهکیفیت جمعیت باشــد .چنانچه فرایند
اینترنتی
انتشار
خواهید از
زیرامی
اســت،اگر
بپیوندید:
درصدپیوند،
ایمیل
بلند
لیست
به
جهان به
مواد غذایی
ادامه یابد،
شدت کنونی
گرمایش با
محصول
برداشــت
به ۳۰
ایمیلروبرو
نشانیسبزیها
کمبود میوه و
بصورت منظم آگاهویژه با
شرایطی
ایمیلمنتظر
سال ۲۰۵۰
باید تا
یافته است.
کاهش
کنید:
به ما
خود را
شوید،
پیوند
تغییــرات اقلیمــی زمینهــای خواهد شد ،که منبع اصلی
تأمین به مراتب وخیمتر بود .برای متوقف
info@paivand.ca
گســتردهای که پیش از این زیر ویتامین و مواد معدنی الزم برای کردن روند گرمایش تولید گازهای
کشــت و زرع بودنــد را بــه کام تغذیه سالم هستند .با کمبود این گلخانهای باید به میــزان باالیی
منابع بدن انسان برای بیماریهای کاهش یابد ،اما چنین چیزی بعید
خشکسالی فرو برده است.
در مناطق قحطیزده ،تمام ذخایر زیادی آمادگی پیدا میکند.
به نظر میرسد.
غذایی مصرف شــده و بــه ویژه به نظر کارشناسان امور تغذیه ،با به نظر کارشناسان به ویژه در دو
خانوارهای فقیــر به کمک مبرم توجه بــه روندهای ناگواری مانند کشــور پرجمعیت چین و هند،
نیاز دارند .جامعه بینالمللی هنوز گرمایــش روزافــزون و افزایش مرگ و میر ناشــی از کمبود مواد
بودجه کافی برای این امر تدارک جمعیت ،معلوم نیست که در سال غذایی بــاال خواهد رفت .شــاید
 ۲۰۵۰همه ســاکنان کره زمین تفاوت میان دو کشــور بزرگ در
ندیده است.
غذای مناسب و مواد طبیعی تازه این باشد که مرگ و میر در چین
جهان در انتظار فاجعهای بزرگتر
بــرای خوردن در اختیار داشــته بیشتر ناشی از غذای ناسالم خواهد
کارشناسان وضعیتی بس وخیم را باشــند .از امروز دیده میشود که بود و در هند از بیغذایی.
برای منابع زیستی بشر پیشبینی قیمت میوه و ســبزیها پیوسته بــه ویژه در شــرایطی که بحران
میکنند که از انقالب صنعتی ،در افزایش مییابد ،به گونهای که عده کمآبی نیز زمین را تهدید میکند،
قرن شــانزدهم تا امروز ،بیسابقه زیادی ناگزیر به غذاهای ناسالم و ضرورت دارد که سیاستگزاران امور
بوده است.
بیکیفیت روی میآورند.
تغذیه بیش از پیش به گسترش
بــه نظر پژوهشــگران دانشــگاه
کشت میوه و سبزیها توجه کنند.
•
آکسفورد چنانچه تغییرات اقلیمی خطر در کمین کشورهای درحال
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هشدار سازمان بهداشت جهانی در مورد انتقال
زیکا با رابطه جنسی
 11مــارس :ســازمان
بهداشت جهانی هشدار داد
انتقال ویــروس زیکا بر اثر
رابطه جنسی بسیار رایجتر
از چیزی است که پیش از
این تصور میشد.
سازمان بهداشت جهانی بر
اساس اطالعات دریافتی از
کشورهای مختلف و پس از
برگزاری نشســتی اضطراری طی
گزارشــی که در ســایت رسمی
خود منتشر کرده است ،اعالم کرد
شواهدی مبنی بر افزایش عیوب
مادرزادی و مشــکالت سیستم
عصبی بر اثر انتقال زیکا به مادران
به وســیله گزیدگی پشه بهدست
آمده است.
ماه گذشــته زمانی که ســازمان
بهداشــت جهانــی شــیوع این
بیماریها در قــاره آمریکا را یک
بحران جهانی نامید اینگونه اعالم
شــد که تاثیر زیکا در این مشکل
تنها بر مبنای شواهد و قرائن است.
به گزارش آسوشــیتدپرس دکتر
مارگارت چان مدیر کل ســازمان
بهداشت جهانی میگوید بررسیها
در چند کشــور قویا داللت بر این
دارد کــه انتقال این ویروس بر اثر
رابطه جنسی بسیار شــایعتر از
چیزی است که پیش از این تصور
میشــد .در ایاالت متحده آمریکا
دهها مــورد احتمالی ابتال به زیکا
در افراد بر اثر رابطه جنسی مورد
بررسی قرار گرفته است.

چان همچنین گفت  ۹کشــور
گزارشهایــی مبنی بــر افزایش
تعداد مــوارد ســندروم «گیلن
بــاره» ،یک اختــال ایمنی نادر
که میتواند به فلج شــدن موقت
و مرگ در همه گروههای ســنی
منجر شــود ،دریافت شده است.
او افزود مشکالت مربوط به زیکا،
شــامل ســندروم گیلن باره ،هم
اکنون نه تنها در زنان باردار ،بلکه
در کودکان ،نوجوانان ،و بزرگساالن
نیزدیده میشود.
با این حــال دکتر بروس آیلوارد،
مدیــر پــروژه زیکا در ســازمان
بهداشت جهانی ،میگوید« :موارد
انتقالی مشاهده شــده ،تاکنون
از مــردان به زنان بوده اســت .او
همچنین گفت بعید است رابطه
جنسی نقش مهمی در شیوع این
بیماری داشته باشد .انتقال بر اثر
گزیدگی پشه هنوز بدون شک راه
اصلی انتقال است».
بر اساس گزارش سازمان بهداشت
جهانی ،زیکا در حال انتشــار در
کشــورهای دیگر اســت .شیوع

این ویروس در  ۳۱کشــور
آمریکای التیــن و دریای
کارائیب گزارش شده است.
تاکنــون ،موارد نــوزادان
متولد شده با سر کوچک
و شکل غیرطبیعی که به
زیکا نسبت داده شده ،تنها
در برزیل و پلینزی فرانسه
تایید شده است .در کلمبیا
نیز چندین مورد مشکوک کوچک
بودن سر گزارش شده است.
به عقیده چــان ،علی رغم وجود
شواهد قطعی برای اثبات نقش زیکا
در عیوب مادرزادی و مشــکالت
سیســتم عصبــی ،مســئوالن
نباید منتظر بنشــینند .آنها باید
توصیههای الزم را ارائه کنند.
کوچک بودن سر یکی از چند مورد
نابهنجاریدر هنگام تولد است که
به زیکا نسبت داده شده است .زیکا
همچنین باعث مشــکالت دوران
رشد شــده و به سیستم عصبی
صدمه وارد میکند و میتواند به
مرگ منجر شود.
ســازمان بهداشت جهانی به زنان
بــاردار توصیه میکند از ســفر
به مناطقی که زیکا شــیوع دارد
خودداری کنند و اگر همســران
آنها به چنین کشورهایی مسافرت
کردند آنها بایــد در طول دوران
بارداری از رابطه جنســی پرهیز
کرده یا رابطه جنسی ایمت داشته
باشند.
•
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جمهـوری اسالمی...
کودک
هر
				
بهای گدایی
برای

رئیس ســازمان داوطلبان هالل
احمر از کرایه کودکان برای گدایی
و حتی فروش آنان خبر داد .معاون
رئیسجمهوری در امــور زنان از
وزارتدادگستریدرخواست کرده
گزارشی دربارهی ازدواجهای زیر
سن قانونی ارائه دهد.
به گزارش "پایگاه تحلیلی خبری
خانواده و زنان" ( ۱۰اسفند )۱۳۹۳
رئیس ســازمان داوطلبان هالل
احمر از کرایــه و فروش کودکان
برای گدایی ابراز تاسف کرده است.
در این خبر آمــده ،فرحناز رافع
گفته است که این کودکان برای
گدایی روزانه  ۱۵هزار تومان اجاره
داده میشوند و حتی به قیمت دو
میلیون تومان به فروش میرسند.
رافع یکــی از اقدامات ســازمان
داوطلبان هالل احمر برای مبارزه
با این پدیده را کاهش معضل زنان
کارتنخواب و سروســامان دادن
به وضعیت آنان ذکر کرده اســت.
او همزمان اذعان کــرده که زیاد
مایل به رســانهای کردن اینگونه
فعالیتهانیست.
"صورت و اندام سوخته"

فرحناز رافع همچنین از وضعیت
کودکانی ابراز تاســف کرده که به
دلیل اعتیاد مادرانشــان "صورت
و اندام آنان نیز به شــدت سوخته
است".
او از اقداماتی برای پیشــگیری و
اسکان زنان کارتنخواب و معتاد
سخن گفته و افزوده که جای کار
هنوز بسیار است.
معضل زنان معتاد و کارتنخواب
در ایران ابعاد بزرگی به خود گرفته
است.

آژانس مسافرتی

روزانه  ۱۵هزار تومان!

طرحهای ضربتی برای جمعآوری
آنان تا کنون نتیجهی چندانی به
بار نیاورده اســت .کودکان یکی
از قربانیــان اصلــی معضل زنان
کارتنخوابدر ایران هستند.
مســئوالن مربوطه بارها از خرید
و فــروش نــوزادان در اطــراف
بیمارستانهای جنوب شهر تهران
خبردادهاند.
آنان گفتهاند که زنان کارتنخواب
و روســپیان به هنگام زایمان در
برخی بیمارستانهای جنوب شهر
نوزادان را با دریافت  ۱۰۰تا ۲۰۰
هزار تومان میفروشند.
مرداد ســال  ۱۳۹۴یک اســتاد
دانشــگاه کــه چند شــب را با
کارتنخوابها گذرانده بود اعالم
کرد که کــودکان را حتی پیش
از به دنیا آمدن و در شــکم مادر
پیشخریدمیکنند.
شــهیندخت مــوالوردی ،معاون
رئیسجمهوری ایران در امور زنان
نیز در همان زمان گفته بود از ۱۵
هزار کارتنخواب کشور ۵ ،هزار تن
آنان زنان هستند.
درخواست برای ارائه آمار ازدواج
کودکان

به موازات این خبر" ،خبر آنالین"
نوشت که شهیندخت موالوردی
از وزارت دادگســتری درخواست
کرده گزارشی دربارهی ازدواجهای
زودهنــگام و زیر ســن قانونی به
معاونت امور زنــان و خانواده ارائه
دهد .ایــن موضوع به مرجع ملی
حقوق کــودک برای بررســی و
پیگیری ارجاع شده است.
معاون رئیسجمهوریدر امور زنان
و خانواده پیشتر از ازدواج برخی
دختران پیش از رســیدن به سن
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قانونی ابراز نگرانی کرده
بود.
به گفتهی موالوردی:
«در یکی دو سال اخیر
آمار نگرانکنندهای از
ازدواج دختران پیش از
رسیدن به سن قانونی
و ثبت آنها به دســت
ما رسیده است و حتی
شاهد ازدواج دختران
کمتر از  ۱۰ســال نیز
بودهایم».
موالوردی افزوده که با
توجه به چنین شرایطی از وزارت
دادگستری خواسته است گزارشی
دربارهی ازدواج دختــران در زیر
ســن قانونی ارائه دهد .به گفتهی
او رایزنیها برای همکاری با وزارت
دادگستری انجام شده و قرار است
 ۱۵اســفند تفاهمنامهای با وزیر
دادگستری امضا شود.
ســن قانونی ازدواج در ایران برای
دختران  ۱۳ســال و برای پسران
 ۱۵سال اســت .اما براساس مفاد
قانون مدنــی ،در صورتی که ولی
دختر مصلحــت بداند ،او پیش از
 ۱۳ســالگی نیز میتواند ازدواج
کند .به این ترتیب در ایران عمال
محدودیت سنی برای ازدواج وجود
ندارد و ازدواج در هر سنی ممکن
است.
کارشناســان بهداشت و سالمت
میگوینــد بــا توجه بــه وضع
بیولوژیکی ،آمادگی ازدواج در این
سن از نظر جسمانی وجود ندارد و
شواهدی از مرگ و میرهایی بر اثر
ازدواج در سنین پایین دیده شده
است.
در ســال  ۱۳۹۲ســازمان ثبت
احوال ایران اعــام کرد که در ۹
ماه نخست سال بیش از  ۳۱هزار
مورد ازدواج دختران زیر  ۱۵سال
ثبت شــده است .آماری از چنین
ازدواجهایی برای ســالهای  ۹۳و
 ۹۴وجود ندارد.
بر اســاس کنوانسیون بینالمللی
حقوق کــودک که ایران نیز آن را
امضا کرده ،تمامــی افراد زیر ۱۸
ســال کودک محسوب میشوند.
ایــن میثــاق همچنیــن ازدواج
کودکان را ممنوع کرده است.
•

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

Fax: 1-855-698-8872

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

اوباما :منافع مشترک آمریکا و کانادا ایجاب میکند روابطی فراحزبی داشته باشند
باراک اوبامــا رئیس جمهوری ایاالت
متحده روز پنچشنبه  10مارس پس
از دیدار و گفتوگو با نخســت وزیر
کانادا ،تاکید کرد کــه روابط این دو
همســایه آمریکای شمالی ،به دلیل
وجود منافع مشترک ،فراحزبی است و
تحت تاثیر رقابتهای سیاسیداخلی
قرار نمیگیرد.
جاســتین ترودو که در پی پیروزی
حزب لیبرال کانادا در انتخابات پائیز
گذشته به نخست وزیری رسید ،برای
دیداری رســمی به واشــنگتن سفر
کرده و صبح پنجشنبه مورد استقبال
رسمی باراک اوباما قرار گرفت.
این خنستین دیدار یک خنست
وزیر کانادا به آمریکا از ســال
 ۱۹۹۷به این سو است.

رئیس جمهوری آمریکا در نشســت
خبری مشــترک پس از گفتوگو با
نخست وزیر کانادا ،به این پرسش که
در صورت پیــروزی جمهوریخواهان
در انتخابات ریاست جمهوری آینده
آمریکا چه بر ســر روابط دو کشــور
خواهــد آمد ،گفت "رابطه با کانادا ،با
توجه به منافع مشــترک دو کشور،
مسالهای فراحزبی است".
روابــط دولت باراک اوبامــا با دولت
محافظــه کار کانادا در چند ســال
اخیر رو به ســردی گذاشته بود ،اما
بــا پیروزی حزب لیبرال و نخســت
وزیری جاستین ترودوی  ۴۴ساله در
انتخابات نوامبر  ،۲۰۱۵دو همســایه
قدرتمند آمریکای شــمالی درصدد
بهبود روابط بر آمدهاند.

رئیس جمهوری ایاالت متحده ضمن
تقدیر از جاستین ترودو برای مشارکت
در توســعه و تعمیــق همکاریهای
دوجانبه ،گفت معتقدم ما میتوانیم
این همکاریها را برای توسعه انسانی
در سراســر جهــان ،بیــش از اینها
گسترشدهیم و "آینده فوقالعادهای"
رقم بزنیم.
جاســتین ترودو ،کــه دیدگاههای
مشابهی با رئیس جمهوری دموکرات
آمریکا دارد ،رویکــرد باراک اوباما در
برابر بحرانهای جهانی را نمونهای از
رهبری پیشرو و موفق توصیف کرد
و گفت "من از او بسیار آموختهام .او
فردی اســت متفکر ،که نه تنها قلب
بزرگی دارد ،بلکه ذهنی بزرگ دارد".
وی با اشاره به روابط نزدیک و دیرینه

دو کشــور ،گفت که کانادا و ایاالت
متحده آمریکا بــه دالیل جغرافیایی
همسایه یگدیگر هستند ،اما ایجاد این
رابطه دوستانه" ،انتخاب" آگاهانه دو
کشور بوده است.
نخســت وزیر جوان کانــادا در ادامه
گفت "ما در تاریخ مشــترک مان با
چالش هــای بزرگی روبرو بوده ایم و
موارد توافق بســیار زیاد و عدم توافق
اندکی داشته ایم ،اما در مورد اهداف
مشترک ،متحد مانده ایم".
آقای ترودو با اشــاره بــه این که در
مسیردرستی برای حل و فصل برخی
مسائل قرار داریم ،ابراز امیدواری کرد
که دو کشــور به عنــوان همپیمان،
همکاریهای دوجانبه را ادامه دهند؛
"همانطور که برایدههها اینگونه بوده

است".
دو طــرف در زمینههای مختلفی با
یکدیگر گفتوگو کردنــد ،از جمله
تسهیل تجارت و سرمایهگذاریهای
دوجانبه ،تقویت صــادرات تولیدات
مشترک به بازارهای جهانی ،مبارزه
با تروریسم ،مقابله با تغییرات اقلیمی،
بحران ســوریه و پذیرش پناهجویان

خاور میانه.
رئیس جمهوری آمریکا با اشــاره به
"استقبال گرم"دو کشور از پناهجویان
عمدتا سوری از خاور میانه بر تقویت
همکاریهای نزدیک دوجانبه و تبادل
اطالعاتی در زمینه مبارزه با داعش و
جلوگیری از نفوذ تروریستها تحت
عنوان پناهجو تاکید کرد.

14

www.paivand.ca since 1993

 سال  23شماره  25  1258اسفند 1394

خريد يک ملک ميتواند مھمترين و بزرگترين سرمايه گذاری در زندگی شما باشد.
به طور قطع يک کارشناسی و بازرسی حرفه ای از ملک در گرفتن تصميم عاقالنه و مطمئن
در سرمايه گذاری به شما کمک ميکند .
کارشناس و بازرس ساختمان با مجوزھای الزم:
Building Inspection License

Email: construction.ncb@gmail.com
Tel:(438) 402 1401
Soheil

مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

مدرسه فرزانگان

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

کالس های فارسی کودکان:
هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30
)2900 Lake (DDO

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

M EK IC

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

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

-----اجنمن همدالن
514-290-2211
------------

IBNG

همبستگیبازرگانی
www.ibng.ca

اجنمن ادبی مونتریال

www.aieaq.com

www.ilsmontreal.org

گروهرقصخورشیدخانوم

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

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

(514) 377-8005

اجنمندوستدارانزرتشت

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

(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

سرویس خانوادگی آتنا
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زیرباران؛ برای گرفتن حق زنان سرزمین های دیگر!
مونترال شــهر عجیبی
است...

تعریــف همه چیز هم طو ِر
دیگری است.
مثل همین باریــدن باران!
که قطره هایش به ُســخره
می گیرد همه ی رویاهای
عاشقانه را.
چتر داشــتن هم آنقدر بی
معنا می شود ،که سرانجام
تن می دهــی مثل خیلی
پالستیکی
ها به خرید بارانی های
ِ
یکســره ،تا روی لباست بکِشی و
خودت را خالص کنی بجای قدم
زدن زیر باران و سرمست شدن از
بوی خاک خیس خورده!
آن شــب هم ،باران بی وقفه می
بارید...
ِ
اما مانع نشده بود تا آن جماعت زن
و مر ِد پالکارد به دست ،برای دفاع
از حقــوق زنان ،به خیابان نیایند.
هر پالکارد به زبانی و هر گروه به
خواسته ای نه چندان مشترک!
متحیر می مانی از دیدن کسانی،
که چه بســا بزرگتریــن نگرانی
زندگی شــان ،پرداخت به موقع
کردیت کارتشــان است؛ اما حال
زیر باران به خیابان آمده اند برای

گرفتــن حــق زنان
سرزمین هایدیگر!
چند کوچه همراهی
شان کردم و به جای
صدای شــعارها ،در
گوشــم طنین می
انداخت صدای قاضی
کاربلــد شــعبه ی  133خیابان
ســرافراز ،که چه روزهــا پرونده
هایــش را زیر و رو کــردم برای
نوشتن یک پایان نامه ی محکم و
سرانجام هم گفت:
"یکی مثل تو ،همان بهتر که در
گالــری اش بمانَــد و حقیقت را
نَـقـش بزند تا زودتر آرام شود به
جای اینجا مانــدن و تالش برای
گرفتن حقی که هیــچ مدرکی

برایش نــه موجود
است نه مستند!"
و بــاور داشــتم به
کاربلــدی اش که
هرچه می گفت ،بی
رحمانه درســت از
آب درمی آمد...
همــراه جمعیــت،
پیش می رفتم که
تلفنم زنگ خورد.
صدایش گرفته بود
و نگرانــم کــرد! کوتاه
شــرح داد که سرانجام
همه ی حق و حقوقش
را بخشیده و به دنبال
وکیلی خبره اســت تا
بی دردسر کار را تمام
کند...
بدنم بی حس شده بود!
این ســوی خط ،جماعتی که زیر
باران آمده بودند برای گرفتن حق
امثال او ،و آن سوی خط ،زنی که
همه چیزش را یکجا بخشید برای
یک لحظه آرامش بیشتر ،آن هم
در هشتم مارس ،روز زن!
(راوی)
ّfacebook:Raavi Montreal

(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:
www.paivand.ca

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

نان سنگک

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

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

عصر
روز ســه شــنبه دوم
مــارس ،انجمــن
همدالن حال و هوایی
دیگرداشت...
حضــور جوانهایی كه به لطف دنیای
مجازی ،دوستی هایشان به حقیقت
بدل شــده بــود ،در كنار
قدیمــی ترهای دوســت
داشــتنی ،دریچه تازه ای
از مهربانــی و صمیمیت و
همیاری را به روی حاضرین
گشود و دلگرممان كرد به
ادامه مسیر این هجرت با
عشق و همبستگی و امید
به فردایی روشن و پر از نور.
جوانها از دغدغه هایشــان گفتند ،از
دلتنگی هایشان ،از تنهایی هایشان...و
در نهایــت شــادمانی از یافتن هم
دیارانی مهربان و پر از صفا .ســپس
استاد سلیمی از چهره های سرشناس
و نام آشنای جامعه ایرانی مونترال که
سالهاست به فعالیت در زمینه روان
شناســی و هیپنوتیزم پرداخته اند و
انجمن همدالن مفتخــر به حضور
ایشــان در جلسات است ،به سواالت
حضار در این زمینه پاســخ دادند و
وعده ی برنامه ای ویــژه و خاص را
در جلسه آینده این انجمن به دیگر
مهمان ها دادند.
سپس با صدای گرم خانم ماندانا روشن
و گروه هنرمندش آقایان رضا هومن
و ناصر بالشی ،جمع همدالن شور و

حالی دگر
یافــت و
هنر منــد
دیگرمــان
آ قــا ی
مجتبــی بــا اجــرا
قطعاتــی شــاد و
بیادماندنی ،شــبی خــوش را برای
مهمانها رقم زد.
پــس از آن خانم میترا برنامه یوگای
خنده را به روال سابق اجرا نمود.
همچنین انجمن همــدالن در این
برنامه ویژه نــوروزی ،مفتخر بود به
حضور چهره های موفق و سرشناس
ایرانی مونتــرال از جمله جناب آقای
مهندس نــوروزی ،که بــه دریافت
گواهی تبریک مخصــوص از طرف
جناب نخست وزیر "جاستین ترودو"
نائل شــده اند .ایشان یکی از معدود
پیشگامان جامعه ایرانی در مونترال
است که چهل سال قبل به این کشور
مهاجرت کرده اند و به موفقیت های
علمی و فرهنگی و اجتماعی متعددی

دســت یافتــه انــد از جمله
دریافت جایزه ملــی نخبگان ایرانی
خارج از کشور ،جایزه ملی
بهداشت و ایمنی محیط
کار و زیســت کانادا که
در بیست سال گذشته
ریاست شــعبه استان
کبک بر عهده ایشــان
بوده .ایشــان همچنین
اولین ایرانی موفق به اخذ
جایزه مخصوص ریاست
دانشگاه مک گیل و اولین
ایرانی شناخته شده به
عنواندانشمند علوم مواد
غذایی در انجمن بین المللی صنایع
غذایی امریکا و نیز مشاور رسمی اعزام
اولین هیات صنایع غذایی و کشاورزی
کانادا به ایران و...
سرانجام این برنامه با پذیرایی و جشن
تولد متولدین ماه با خاطره ای خوش
کنار سفره هفت سین ،به پایان رسید.
با ســپاس از تك تك عزیزان همدلى
كه حضورشــان رونق انجمن است و
نیز جناب آقای رحیمیان ســردبیر
دوهفته نامه پیوند و همچنین تمامى
كسانی كه براى حفظ كامیونیتی مان
میكوشــند و"ما" را بر "من" ترجیح
میدهند.

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.

•
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بازگشت ایران به بازار نفت 'کندتر
از حد انتظار است'
بی بی سی 11 -مارس :آژانس
بین المللی انــرژی در گزارش
ماهانه خود از بازار نفت نوشته
است که بازگشت ایران به بازار
جهانی نفــت خام کندتر از آن
چیزی است که تصور میشد و
به همین دلیل تولید و صادرات
نفت ایران اثر چندانی بر قیمت
نفت نداشته است.
با اعمال تحریمهــای آمریکا و اتحادیه
اروپا در سال  ،۲۰۱۰صادرات نفت ایران
از باالتر از  ۲.۵میلیون بشــکه در روز به
حدود یک میلیون بشکه در روز در سال
 ٢٠١٣رسید.
بهدنبال توافق هستهای و لغو تحریمهای
نفتی و بانکی ایران ،این کشــور امیدوار
است که جایگاه خود در بازار نفت را احیا
کند.
ایران گفته اســت که تا گرفتن ســهم
سابقش از بازار نفت تعهدی به کاهش
تولید نخواهدداشت.
با ســقوط قیمت نفت در ماههای اخیر
چند کشــور عمــده تولیدکننده نفت
تصمیم گرفتهاند که سطح تولید خود را
ثابت نگه دارند.
آژانس بینالمللی انرژی در گزارش خود
آورده است که قیمتهای پایین باعث
شده که تولید نفت در کشورهای خارج

Lundi, Mercredi,
Vendredi et
Samedi
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Livraison
pour les
restaurants :

ﺑﺎ ﺷﺎدﺑﺎش ﻫﺎی ﻧﻮروزی

Heures d’ouverture: 9h-21h les jours de semaine
9h-20h le Samedi
10h-20h le Dimanche

ﺑﺮای ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺧﻮرﺷﯿﺪی

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ

از اوپک نیز تحت تاثیر قرار بگیرد.
در این گزارش برآورد شده که صادرات
کشورهای غیراوپک در سال  ٢٠١۶به
طور متوســط  ۷۵۰هزار بشکه در روز
پایین خواهد آمــد .تخمین قبلی این
آژانــس از افت صادرات غیر اوپک ۶۰۰
هزار بشکه در روز بود.
در گزارش آژانس آمده که عرضه روزانه
نفت در ماه فوریه با  ١٨٠هزار بشــک ه
کاهش ،به  ۹۶.۵میلیون بشــکه در روز
رسیده است.
قیمت نفت خام از بهار دو سال پیش رو
به کاهش گذاشت و از باالی  ١٠٠دالر
در ژوئن  ٢٠۱۴به زیر  ٣٠دالر در ژانویه
سال جاری رسید.
در هفتههای اخیر قیمت نفت خام رو به
افزایش بوده و امروز بهای هر بشکه نفت
خام برنت برای تحویل در آینده به باالی
 ۴۰دالر رسیده است.

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

با مراسم ویژه

تحویل سال نو

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

 .۱ﺑﺎل ﻣﺮغ
 .۲ﻣﺮغ ﻫﻔﺖ ﺗﮑﻪ
 .۳ﻣﺮغ ﮐﺎﻣﻞ
 .۴ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺮغ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮان
.۵ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺮغ ﺑﯽ اﺳﺘﺨﻮان
 .۶ران ﻣﺮغ
 .۷ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﮐﺮده
 .۸اﺳﺘﯿﮏ اﺳﭙﻨﺴﺮ
و ﺑﺴﯿﺎری ﻓﺮاورده ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﮔﻮﺷﺘﯽ و ﻣﺮﻏﯽ...

ﻫﺮ روزﺗﺎن ﻧﻮروز ﻧﻮروزﺗﺎن ﭘﯿﺮوز
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ
 .۹ﭘﻨﯿﺮﻣﻮﺗﺰارﻻ ﺑﺮای ﭘﯿﺘﺰا
 .۱۰ﭘﻨﯿﺮ ﭘﻮﺗﯿﻦ
 .۱۱ﭘﭙﺮوﻧﯽ
 .۱۲آرد
 .۱۳ﺳﻤﻮﻟﯿﻨﺎ
 .۱۴ﺳﺲ ﭘﯿﺘﺰا
 .۱۵زﯾﺘﻮن
 .۱۶ﻓﺮﻧﭻ ﻓﺮاﯾﺰ
و دﯾﮕﺮ ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
رﺳﺘﻮران ﻫﺎ و ﺳﺎﻧﺪوﯾﭽﯽ ﻫﺎ...

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاورده ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ در ﻗﺼﺎﺑﯽ ﺑﯿﻨﻮ

Boucherie Bino, 1951 rue Jean-Talon Est, Montreal (QC) H2E 1T9
Tel: 514-728-4523 ou 514-728-4524 // binosupermarche@gmail.com

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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کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

نوروز شکوهف باران رب همه اریانیان مبارک باد!

وقتی به آخرین روزهای زمستان مینگریم ،گویی همه
چیز بیصبرانه انتظار بهار را میکشد .درختان عریان،
از خواب زمستانی بیدار شده ،شاخههای خالی خود
را دیده و به این امید هستند که بهار به آنها هویتی
دوباره بدهد.
درختان را به سادگی میتوان از برگها و میوههایشان
شناسایی کرد .آنها خودشان را به طبیعت سپردهاند
و طبیعت ذات خود را در آنان نهاده اســت .روییدن
برگها ،شکوفهها و در نتیجه میوهها جزئی از ذات و
زندگیدرختان است و بدین طریق طبیعت میخواهد
به ما بیاموزد که همانطور که درختان شــکوفهها و
برگهای نو میآورند و میوه و ثمر میدهند ،زندگی ما
نیز میتواند پرثمر باشد.
شــکوفههای درختان در فصلی پدیدار میگردند که
نوروز سنتی ما سرآغاز آن است.
زمســتان به بهار وداع گفته ،بهار به نوروز خوشآمد
میگوید.
نوروز ندای نو و بهار شروع زندگی جدیدی است که در
آن شکوفهها نمایان شده و نشاط و شادی را به ارمغان
میآورد و خیابانها و خانهها را عطرآگین میکنند.
نوروز در کشور ما چقدر زیباست.
ما بر طبق سنت قدیمی ،مراسم بسیاری را چه قبل و
چه بعد از نوروز انجام میدهیم ،که در اینجا به چند
نمونه از این سنن اشارهمیکنیم.

باشد ،زیرا درخت بد میوۀ بد خواهد آورد ،درخت را از
میوهاش میتوان شناخت.
به همین ســان ،هر درخت نیکو میوۀ نیکو میدهد،
اما درخت بد میوه بد .درخت نیکو نمیتواند میوۀ بد
بدهد و درخت بــد نیز نمیتواند میوۀ نیکو آورد .هر
درختی که میوۀ خوب ندهد ،بریده و در آتش افکنده
میشود».
الزم است همانطور که خانهمان را خانهتکانی میکنیم،
قلــب و فکرمان را هم خانهتکانی کــرده و آنچه که
قدیمی و کهنه اســت و ثمر نمیدهد ،دور ریخته و
خود را به آن شیوهای نو کنیم که تازه و جاودانی است.
اگر میخواهید درخت زندگی شما میوۀ سالم آورد،
باید از مسیح بخواهید که قلب و فکرتان را نو کند و این
تنها در شرایطی امکانپذیر است که به او وصل شوید.
در دوم قرنتیان :۵ ۱۷کالم خدا میفرماید:
«پس اگر کســی در مسیح باشد ،خلقتی تازه است،
چیزهای کهنه در گذشت .هان ،همه چیز تازه شده
است».
کالم خدادر  ۲۰۰۰سال پیش میگوید که خلقت تازه
تنهادر مسیح امکانپذیر است ،چون ذات ما طبق کالم
خدا بیثمر اســت و تنها زمانی که به عیسای مسیح
ایمان میآوریم این خلقت تازه شروع به نمو میکند،
بنابراین تنها در مسیح است که ما میتوانیم درخت
تنومند ناسالم را از ریشه کنده و از خود دور سازیم و از
نو بذر سالم بکاریم .ما به تنهایی قادر به انجام این کار
نیستیم ،برای همین عیسی مسیح فرمود:
«من تاک هستم و شما شاخههای آن ،کسی که در
من میماند و من در او میوۀ بسیار میآورد .زیرا جدا
از من ،هیچ نمیتوانید کرد .اگر کســی در من نماند،
همچون شاخهای است که دورش میاندازند و خشک
میشود .شاخههای خشــکیده را گرد میآورند و در
آتش افکنده ،میسوزانند»
(انجیل یوحنا:۱۵.)۶-۵

خانه تکانی و نو شدن
بر طبق این ســنت همه چیز میبایســت شسته و
تمیز شود تا بهعبارتی بهشــباهت تازگی روز اول در
آید .معموالً تمام قســمتهای خانه مورد بازدید قرار دیــد و بازدید
میگیرد و گاهیدر حین نظافت به چیزهایی کهدیگر در ایام نوروز رسم دیگر ما بر این است که کوچکترها
کهنه شدهاند و یا کاربردی ندارند برمیخوریم که یا به نشانۀ احترام ،به دیدن بزرگترها میروند.
آنها را دور میاندازیم و یا از نو ترمیم میکنیم.
اگر بهدالیلی رابطهای از بین رفته باشــد نوروز دلیل
گرچه نظافت جزیی از وظایف روزانه است ،اما در نوروز خوبی است برای آشتی و ایجاد رابطۀ دوباره .یکی از
این سنت بهطور خاص رعایت میشود ،بهعنوان مثال دالیل از هم پاشــیده شدن روابط عدم عمق ریشهها
قالی تکانی عملی نبود که هر روز انجام شود .این کار است .باید به این نکته توجه کنیم که چه چیزی باعث
قبل از نوروز و بهخاطر نوروز انجام میشــد .اما در هر مستحکم شدن روابط میشود .روابط از هم پاشیده
حال این تازگی و تمیزی مستلزم دوری کردن گرد و خواهد شد اگر اولویتی برای خدادر این روابط نگذاریم.
غبار و دوباره نو شدن است.
ایــن موضوع حتی در مورد رابطه شــخص با خدای
همچنین بر طبق این سنت ما همه چیز را نو میکنیم ،خویــش هم صدق میکند .خیلیها صادقانه اعتراف
حتی لباسهایمان را .ولی یک چیز را گویی فراموش میکنند که رابطۀ صمیمانهای با خدا ندارند و خود را
میکنیم و یا به آن فکر نمیکنیم و آن این است که در رابطه عمیق با او نمیبینند.
«باید گرد و غبارها را از قلب و فکرمان نیز دور سازیم ».خدا انســان را آزاد و شبیه خود آفرید که بتواند با او
این گرد و غبارها در حقیقت بذری ناسالم است که در رابطه برقرار کند .اما او برخالف دستورات خدا عمل
ما زندگی کرده و به مرور زمان آن را آبیاری کردهایم و کرد و گناه ورزیده ،از او دور شد .کالم خدا میفرماید:
شروع به نمو کرده ،ریشهدوانده و حالدرختی تنومند «زیرا همه گناه کردهاند و از جالل خدا کوتاه میآیند»
شده و میوۀ ناسالم میدهد.
(رومیان:۳.)۲۳
در انجیل متی :۱۲ ۳۳و :۷۱۹-۱۷عیســای مســیح
فرمود:
بیایید در آغاز این سال ،از خدا بخواهیم که از ما بازدید
«اگر میوۀ نیکو میخواهید ،درخت شــما باید نیکو بهعمل آورد .او آماده اســت که برای عید دیدنی به

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 :

)

خانههایمــان بیاید و ما را مالقــات کند و به ما
عیدی بدهد .او وعدۀ حیات جاودان را به خاصان
خود داده است .کافی است که ما د ِر قلبمان را به
روی او باز کنیم و در آن وقت وارد مرحلهای جدید
از رابطه با خدا گردیم.
در این رابطه ما هویت جدیدی بدست میآوریم
که تماماً بر اســاس فیض و محبت خدا بنا شده
است .در این رابطه جدید ما فرزندان خدا خوانده
میشویم .فرزندخواندگی عالیترین عطیۀ محبت
خداســت .و مشــارکت با خدای پدر از امتیازات
فرزندخواندگی است .عیســای مسیح از تمامی
کسانی که دوست دارند وارد چنین رابطهای شوند
درخواست میکند که دعوت او را بپذیرند.

تبــدیل درونی
نکته دیگری که از نوروز میتوان آموخت ،تبدیل
شدن است .درختی که سخت و عریان بود چون
خاصیت تغییرپذیری را دارد شکوفه و برگهای
نو میآورد و میوه میدهد .طوری که این تغییر و
تحول بهوضوح در آن دیده میشود .آن شخصیتی که
باید در ما کار کند و ما را متبدل سازد "روحالقدس"
است.
کتابمقدس نتیجۀ تحول را "تولد تازه" نام گذاشته
است .تولد تازه ،خلقتی نو و تبدیلدرونی شخص است.
در نتیجه تولد تازه ما انسانهای جدیدی میشویم ،به
همین دلیل آن را "از نو زاده شدن" هم مینامند.
هنگامی که از مادرمان زاده میشــویم ،برحســب
جسم بهدنیا میآییم .اما در تولد تازه ما از روح مولود
میگردیم.
هنگامی که شخص به گناهان خود اعتراف میکند و
به مسیح ایمان میآورد ،خدا وارد قلب او شده ،حیات
روحانی نوینی به او میبخشــد که میتوان گفت آن
شــخص از روح مولود گشته است .بدین شکل است
که ما میتوانیم طبیعتی جدید بدست آوریم .و این
بهخاطر کار عظیم خدا اســت که با قربانی عیسای
مسیح بر روی صلیب کفارۀ گناهان ما را فراهم ساخت.
او که همذات با خدا بود ،نه تنها صورت انسان به خود
گرفت بلکه حتی خود را پستتر از یک انسان معمولی
نموده ،خود را فروتن ســاخت .او حتی اجازه داد که
مانند یک فرد تبهکار مجازات گردد و به صلیب کشیده
شود .در زمان عیسای مسیح بدترین و خفتبارترین
نوع مرگ ،مرگ بهوسیلۀ صلیب بود .رومیان تنها
بدترین و خوارترین مجرمین را بر روی صلیب
مجازات میکردند و عیسای مسیح بهخاطر
ما و برای پرداختن بهای گناهانمان ،تن به
چنین مجازاتیداد.
او با پیمودن راه صلیب مسیری را برای
ما فراهم کرد که با طی آن نه تنها نجات
مییابیم بلکه از حیــات جاودانی برخوردار
میشویم.
او برخــاف تمامــی انبیا که راه را نشــان
میدادند ،خــود را "راه" معرفی میکند و
میفرماید:
«من راه و راستی و حیات هستم ،هیچ کس
جز بهواسطۀ من نزد پدر نمیآید»
(انجیل یوحنا :۱۴.)۶
باید توجه داشته باشیم که ما
قادر نیستیم به قوت خودمان
و تکیــه به اعمــال نیک و یا
شرکت در مراســم مذهبی،
نجات بیابیم .این تنها و تنها
به کمک فیض خــدا که در
عیسای مســیح نمایان شد،
امکانپذیر است.

16

کشی
ش جالل عادل

بت است

داوند مح

خ

کالم خدا در افسسیان :۵ ۸میفرماید که زمانی ما در
تاریکی زندگی میکردیم و بهواسطۀ ایمان به عیسای
مسیح ،اکنون در خداوند ،نور هستیم و ثمرۀ نور که
نیکویی ،پارسایی و راستی است را بهخود گرفتیم .چه
مقام با ارزشــی که کالم خدا ما را نور جهان خطاب
میکند (انجیل متی :۵.)۱۴
زندگی ما تنها هنگامی مقبول خدا خواهد شــد که
از روحالقــدس متولد گردیم .تنها بهواســطه قدرت
روحالقدس اســت که میتوانیم احــکام خدا را بجا
آورده ،زندگیمان مورد پسند خدا واقع شود (حزقیال
:۳۶.)۲۷-۲۵

بیایید کمی به آنچــه این نوروز برای ما
بهارمغان میآورد بیاندیشیم و دلمان را
خانهتکانی کرده ،از مسیح بخواهیم به
مالقات ما بیاید ،تا ما نیز همراه با طبیعت
تازگی دوبارهای را تجربه کنیم.
•
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 :سه شنبه
زمان س 2016
 1ماه مار
5
عدازظهر
5ب
ز ساعت:
ا

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

در مونتریال

و پریدن از روی آتش و...
• پذیرائی:

875 Notre-Dame
Lachine Qc H8S 2B8

ساندویچ ،ساالد،
انواع نوشابه ها
چای و قهوه،
میوه و شیرینی

Metro: Angrignon
Bus: 495,110,195

بهای بلیت:

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

آش رشته و...

درمحلبفروشمیرسد

-------->> بار مشروبات
الکلی

بلیت در:
تپــش

Tel.: (514) 223-3336

Info: 514-661-6345

PR
OP
FO ERT
RE R Y
NT

او
ک
ا
ز
ی
اس ون
ت
ثنایی

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

ساختمان آماده برای مهد کودک
درقلب شهر بروسارد

|

جنب یک کلینک مدیکال

امکان ایجاد یک مهد کودک خصوصی

• با ظرفیت  74کودک و بیشتر
• آماده برای ساخت
• متامی جوانب کار مطالعه و بررسی شده است.
• نقشه آرشیتکت و جواز شهرداری آماده است.
• امکان خرید کل ساختمان نیز وجود دارد.
برایدریافتاطالعاتوجزئیاتبیشترلطفاباشماره تلفنزیرمتاسبگیرید:

514-999-5168

شـی
راز

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

یک بار امتحان کنید مشتری خواهیدشد.

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

کیتر ینگ

17
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IMPERIAL

مدرسه بازرگانی امپریال

Business School

کالس های راه اندازی بیزنس
کالس های زبان فرانسوی

شرکت و بیزنس خود را
با ما شروع کنید

» « Starting a Business

• شهریه رایگان
• برنامه آنالین

PAIVAND: Vol. 23  no.1258  Mar. 15, 2016

Program in English or French
Online or In-Class

• دیپلم رمسی از
وزارت آموزش و پرورش

Loans & Bursaries
maximum of 900 CAD* /month

Diploma of Vocational Studies
from the Ministry of Education

Tuition-Free Program

Loans & Bursaries Application
Support from our staﬀ

3-month program 6 hours/week

کافه و قنادی

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

Tel.: 438-384-3377

For more information

*Under certain conditions

514-207-9999

www.ibs.quebec

در خدمت جامعه
ایرانیانمونتریال

French Courses All Levels
University Credit Courses

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

Loans & Bursaries
Receive Maximum
900 CAD/month

May 2, 2016

در قلب مرکز
شهرمونتریال
(مترو مک گیل)

Last day of registration April 15

______________________

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

15 hrs/week

Mondays-Tuesdays-Wednesdays
*Limited Places

514-207-9999 / 514-699-0689

پاتوقعموجمال
سبزی پلو با ماهی

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

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

1620 Sherbrooke O,
)(Corner : GUY
Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866

با مدیر
آماده پذیرش هرگیوت جدید

نه سفار
ایران
ی جهت میهمانی ش غذای
ه
شما هموطنان عزی ا و مراسم
ز
می باشد

514-564-9790
514-629-1340
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آژانس
مسافرتی

T.A.M Travel

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

با قیمت های رقابت ناپذیر

   بیش از  17سال سابقه

در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال
   پرواز به شهرهای تهران،

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

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزها ویژه ،هتل ،اتومبیل و..


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

Cell: 514-834-2166
Fax: 514-868-1115

Email: maryagency@gmail.com

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

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 ما 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



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

شهر
مرکز
در




















DrیJگean سال6- 0:ختنه کودکان











 

 







جراح دندانپزشک



جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

louis

پزشک خانــواده











دانا
 مظفری


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

بدون وقت قبلی
Family Physician

(Without Appointment)

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.

Dr. Mehri Heidari D.M.D.

Dr. Shahrouz Rezania
D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahbod
Mozafari Dana D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

Bourque

Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس:پزشک خانواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

:پزشکان خانواده

Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr.
VAN TINH DUONG
__________________

:پزشکان متخصص






















 

 جراح، قلب،گوش و حلق و بینی،روانپزشک،جراح ارتوپدی
Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
،انکولوژیست،جهازهاضمه،متخصصزنان،عمومی
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
... بیماری های عفونی و،جراح کلیه و مجاری ادرار
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
Implant  کاشتن دندان
  
OPTHAMOLOGIST
 ONCOLOGIE:
 MALADIES INFECTIEUSES
Root
Canal  درمان ریشه
Dr. Samir Antaki
Dr. George Wakil
Dr. A.-F. Doss

Invisalign
 ENDOCRINOLGUE:
 ORL:
 PSYCHOLOGUE:
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه
Dr. Jack Elstein
Dr. Samir Abboud
Dr. Mahnaz kazemi

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل
New
  
UROLOGUE:
 GASTROENTÉROLOGUE:
 ACUPUNCTEUR & LASER:
 دندان اطفال
Dr. Jean-Louis Bourque
Dr Joseph Loutfi
Dr. Bahman Fashipour
Rapid Orthodontics









 ALLERGIE:
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:  PODOLOGUE:
 گذاشتندندانهای مصنوعی
Dr. Phil Gold
Dr. Théodore Kass
Dr. Ata Ansari
)(همرنگ دندانImplant
 پر کردن دندان ها

CARDIOLOGUE:
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:  NUTRITIONISTE :
CEREC AC Bluecam 
Dr. Abed G Kahwati
Dr. Naji Wakil (spécialité
Nasim Saberi, RD (Counseling

























 
















 













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
روز7










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



















































































 

























 Lumineers Veneer

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

گیورگیزنیا
Newنینوس

عضو دایمى كانون بین
املللى مهندسین نفت

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

www.clinique-arya.com

Cell.: (514) 816-4080
 مسکونی و جتاری در آمریکای شمالی:مشاور امالک
 تهیه وام مسکن  ارزیابی رایگان
با جتربه طوالنی در امور مدیریت بازاریابی

برای آگاهی از اوکازیون های استثنائی
:برای زندگی و یا سرمایهگذاری همین امروز با ما متاس بگیرید
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

20

CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

Diabetes, Obesity, Hypertension)
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514) 733-4683
(5589 CDN#2, H3T 1Y8)

Tel.: (514) 933-8383












1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

اینتر نت | تلویزیون
تلفنخانگی

 سرویس3
Guy :استثنائی
به قیمت
!باورنکردنی

سرویسفیبرنوری
بدون قرارداد | بهای مناسب
Get TV, internet and home phone
with an exclusive promotion.
Special gift for PAIVAND clients!

 در خدمت ایرانیان عزیز:بهروز دوانی

_________________________________

Tel.: 1844-605-5557

21

www.paivand.ca
www.paivand.ca since 1993

 سال  23شماره  25  1258اسفند 1394

دکتر الهام خیاط
دکتر کاملیا امامیان
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Dr. Elham Khayat
Dr. Kamelia Emamian

20%
جهت
یژه
فیــفو رمان
خت
وره د
لین د
او

بوتاکس | فیلر |  | PRPاسکلروتراپی | لیزر
مشاوره رایگان

_________

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

175 Stillview, Suite 135
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Pointe-Claire Qc., H9R 4S3

Tel.: 514-677-5875
www.royalrejuvenationcenter.com






























































































مشاور امالک مسکونی
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£

Residential Real Estate Broker

ترشی خانگی سن لوران
از پلی تکنیک تهران
با  30سال سابقه
در سرمایه گذاری
و ساخت مسکن

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567
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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

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

info@loadextransport.com

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

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

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

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

22

23

PAIVAND: Vol. 23  no.1258  Mar. 15, 2016

www.paivand.ca
www.paivand.ca since 1993

1394  اسفند25  1258  شماره 23 سال

23

24

PAIVAND: Vol. 23  no.1258  Mar. 15, 2016

www.paivand.ca since 1993

1394  اسفند25  1258  شماره 23 سال

24

25

 سال  23شماره  25  1258اسفند 1394

www.paivand.ca
www.paivand.ca since 1993

درکامیونیتی...

دکترکسراجالیر،پزشکمهربانواندیشمندپرتوان

به قلم استاد «صباح»
فرزنــدان صــادق ،راســتکار،
زحمتکش ،هدفمند ،خدمتگزار،
تحصیل یافتــه و نیک اندیش که
بهترین ایــام زندگی خود را در راه
خدمت به وطــن ،علم و فرهنگ
سپری می نمایند .طبق بررسی و
نظرخواهی از بیماران ،دکتر کسرا
جالیر از بیمارستان ملی فرانکلین
جزء 5درصد پزشکان برتر ایاالت
متحده بشمارمی رود.
عده ای از پزشکان برگزیده مفتخر
به دریافت جایزه انتخاب بیماران
شدند و دکتر کسرا جالیر نیز بعد
Dr Kasra Djalayer | Internal Medicine
از سال  2010طی سالهای متوالی
fellowship: Rheumatology & clinical immunology
از جمله آنهاست این امر فقط شامل
حال پزشکانی است که از بیماران خود امتیازات باالئی شــد .دکتر جالیر بخاطر خدمات بی شائبه به افراد
سالمند ،پیر و ناتوان به پزشک معروفدر آمریکا مبدل
دریافت نموده اند.
در ســایر موازین کیفی نیز در واقع از بین  720هزار شده است.
پزشک آمریکا در سال های  2011است و کسانی که وی در این باره میگوید" :پیــری روند به زوال رفتن
سلولهای انسان قصه ای دردناک برای طبیعت انسان
پنج درصد شرایط این امتیاز را تامین نمودند.
هر ماه میلیون ها بیمار در ســطح آمریکا اطالعات میباشد .اما دردناک تر از آن این است که نظام کار پر
مفصلی را به سایت هایی نظیر موسسه انتخاب بیماران مشغولی انسانها و نظام سرمایهداری آنچنان بر زندگی
درباره آندسته از پزشکان ناحیه خود که بابت مراقبت ما ســایه افکنده است که حتی فرصتی کوتاه از فکر
از بیمار و خبرگی در کار خود مورد تقدیر قرار گرفته کردن درباره ســالمندانی را که روزی جوان بودند ،از
و جایزه دریافت نموده اند ،ارائه می دهند .موسســه ما می گیرد .شــاید دردناک ترین لحظه ای ست که
ثبت آمریکا با مسئولیت محدود فعالیت مطلوب را در به چهره فرتوت و پر از چین و چروک سالمندی نگاه
مشاغل و تخصص ها شناسائی می کند .این اداره بیش می کنیم ،که قاب عکسی را از جوانی اش به من نشان
از دو میلیون مورد از فعالیت ها و حرفه های تخصصی میدهد و می گوید من این بودم"…
دکتر مهربان و خدمتکار انســان جالیر در حالی به
را ثبت نموده است.
دکتر کسرا جالیر خود می گوید" :این برای من واقعا مبارزه با روند پیــری و نظام طبیعت می رود که به
مایه افتخار است ،من خوشحالم که انتخاب شده ام و خوبی درک می کند که افراد ســالمندی که درخانه
از بیماران خود که لطف نموده و درباره من اظهار نظر پیران نگه داشته می شــوند جز افراد فراموش شده
کرده و دیدگاه مثبتی در خصوص من ابراز داشتند ،جامعه هستند .بسیاری از آنها به بیماری آلزایمر مبتال
می باشند و چیزی از گذشــته را به یاد نمی آورند،
سپاسگزارم".
ی از اسپانیا ،آنها اگر چیزی را هم به یاد دارند به دلیل بیماریهای
ی عموم 
دکتر جالیر دارای دکترای پزشک 
ی از دانشگاه «ییل» آمریکا شدید مغزی و قلبی ،تنها در تخت خود خوابیده اند و
تخصص بیماریهای داخل 
درجه فوق تخصص در روماتولوژی و همچنین در قاب عکسی خاک خورده از جوانی آنها بر باالی سرش
و ٔ
درجه قــراردارد .اما دکتر جالیر با بیماران خود بینگو بازی
رشتهدرمان افراد مسن و پیران ،همچنیندارای ٔ
ٔ
دکترا در ایمیونولوژی نیز می باشد .وی از باراک اوباما می کند ،با آنها می رقصد ،به
در کاخ ســفید جایزه دریافت کرده و در نظرسنجی آنها امید میدهد و در درمان
برد تخصصی آمریکا جز  ۵در صد از پزشــکان برتر آنها به صورت عالی تالش می
آمریکا محسوب گردیده و در سالهای  2012-2011و نماید و زحمت می کشد .با
سالهای بعد یکی از بهترین پزشکان آمریکا لقب گرفته آنها عکس می گیرد ،غذا می
و ده ها تقدیر و تحسین نامه دریافت نموده است .هم خورد ،دســت در دست آنها
ی فورد آمریکا مشغول به کار راه میرود و ساعتها با ایشان
اکنون در بیمارستان گ 
است و ریاست بخش بیماریهای سالمندان را بر عهده صحبت می کند.
روزی بیماری ســالمند که
دارد.
نشان انسانیت ،صلح وعلم ،به شخصیتهایی مانند بارک ماهها انتظار دیدار فرزندش
اوباما ،پاپ بندیکت شانزدهم ،جاستین ترودو نخست را در خانــه ســالمندان می
وزیــر جوان کانادا ،حامد کــرزی ،مریم منصف ،برنا کشید ،برایش شعری سرود
کریمی نماینده و سفیر افغانستاندر کانادا ،عبدالباری و بیمارش با صدای شکسته
جهانی وزیر اطالعات و کلتور افغانستان تقدیم گردیده می گفت:
اســت .و این نشان بین المللی انسانیت به تاریخ " 31زمانی آن برگ های خزان
ژانویه  2016برای دکتر کســرا جالیر ،رئیس یکی از زده را به یاد می آورم که در
بیمارستان های آمریکا به پاس خدمت انسانهای بزرگ زیر پاهای شیطان و کوچک
به وی تقدیم گردید.این نشان تحفه معنوی مردمی ما فریاد می کشیدند و ما بی
بوده و از خود مردم به مردم داده می شود و تا کنون توجه از روی شــان رد می
بزرگترین شخصیت های جهانی و ملی از این نشان شدیم .سرمای زمستان را به
یاد می آورم که برف بازی در
بهره مند گردیده اند.
کسرا جالیر در کارنامه حرفه ای خود دستاوردهای کوچه و آدم برفی های سپید
با کاله و پیپ پدر چه بامزه
غرورانگیز پر شماری را دارد از جمله:
متخصص بیماریهای داخلی ازدانشــگاه  yaleآمریکا بود اما حال صبــر کردن و
فلوشیپ روماتولوژی وایمیونوژی کلینیکال از آمریکا شمردن روزها برای رسیدن
ســینیور دیپلمات در طــب ازکارافتادگی از آمریکا ،عید ،بهار و تحویل ســال و
مدرک فلوشــیپ دوره تحصیلی ،بیماریهای چاقی و عیدی گرفتن دیگر مفهومی
عوارض ناشی از آن در دانشگاه هاروارد آمریکا انتخاب ندارند .امروز دیگر در انتظار
به عنوان پزشــک ممتاز و برتر ایاالت متحده آمریکا بســر نمی برم .یاد ظهرهای
به مدت پنج ســال متوالی ،انتخاب به عنوان یکی از گــرم تابســتان و خــواب
دلسوزترین پزشکان آمریکا ،که خدمات بی شائبه در مادربزرگ و یواشــکی فرار
جهت رفع نگرانی بیماران فقیر و بی خانمان ومستمند .کردن از روی دیوار ،زودرس
جالیر در سال  2012نامه ای از رئیس جمهور آمریکا هستند و برف زمستان و آدم
پرزیدنت باراک اوباما دریافت کــرد که در آن از وی برفی بچه هادر کوچه ها تنها
به عنوان پزشــکی که با تالش فراوان و سختکوشی خاطــرات را در یادمان جان
توانسته است به عنوان یکی از بهترین پزشکان آمریکا می بخشد".
با آرزوی بهروزی و موفقیت
شناخته شود مورد قدردانی قرارگرفته بود.
وی برنده جایزه پزشک دلسوز از سال  2014 - 2010های بیشتر برای این پزشک
•
در جهت مبارزه با پیری ،ناتوانی جنسی و کهولت نیز انساندوست.
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«««« زنــدگی و سالمت »»»»

نکاتی که درباره سفید
شدن مو نمیدانستید

خیلیها مشکلی با سفید شــدن مو ندارند و آن را زیبا
میدانند .در مقابل ،بعضی از مردم به شدت از موی سفید
هراس دارند و از سفید شدن مویشان احساس بدی پیدا
میکنند.
محققان هم به این مســاله توجه زیادی نشان دادهاند و
دنبال یافتن علت سفید شدن مو هستند .این چند نکته
را از یافتههای آنها بخوانید.
•
اول :ارتباط موی سفید با سن و سال

همه میدانیم که باال رفتن سن باعث سفید شدن موها
میشود .پزشکان پوســت و مو معموال از قاعده پنجاه-
پنجاه-پنجاه حرف میزنند :اینکه پنجاه درصد از مردم
در ســن پنجاه سالگی حدود پنجاه درصد از موهایشان
سفید میشود .دکتر آنتونی اورو از دانشگاه استنفورد در
این خصوص میگوید :بافت مو هم درست مثل پوست با
باالرفتن سن تغییر میکند؛ پس اینقدر از سفید شدن مو
ناراحت نباشید چون با پدیدهای کامال طبیعی مواجهاید.
•
دوم :ارتباط موی سفید با نژاد و قوم

پزشکان پوســت و مو میگویند نژاد ( Caucasianتیپ
جمعیتی اهالی اروپا ،آفریقای شــمالی ،شــاخ آفریقا،
آسیای غربی ،آسیای مرکزی و آسیای جنوبی) زودتر از
بقیه نژادها با مشکل سفیدی مو مواجه میشوند .البته
آسیاییها بیشتر از بقیه در معرض سفیدی مو قرار دارند.
دانشمندان هنوز علت این مساله را نفهمیدهاند.
•

سه :استرس چه کار میکند؟

دکتر روپول کاندا از دانشکده پزشکی فینبرگ دانشگاه
نورث وسترن (شیکاگو)در مورد ارتباط استرس و سفیدی
مو میگوید« :اســترس مستقیما باعث سفید شدن مو
نمیشود ،اما در بسیاری از مشکالت مرتبط با پوست و
مو به شدت تاثیر میگذارد .مثال افراد در دوران بیماری و
ناراحتی ممکن است به شدت با مشکل ریزش مو مواجه
شوند .وقتی آن دوران میگذرد ،موی جدید هم درمیآید
و شاید رنگش سفید باشد!»
•

چهار :سبک زندگی به مو ربط دارد

سبک زندگی افراد روی وضعیت پوست و موی آنها تاثیر
میگذارد .مثال سیگار کشیدن یا کمبود ویتامین B۱۲
باعــث از بینرفتن رنگدانههای مو میشــود .در مقابل،
خوردن غذاهایی مانند جگر و هویج میتواند جلوی سفید
شدن مو را بگیرد.
•
پنج :مو با رنگ مو فرق دارد

نیلوفرجعفری
بعضی از ترسها بیشــتر
از بقیه مانــع موفقیت ما
هستند.
ترسهای شدید مثل طنابی
دور تواناییهــا پیچیــده
میشــوند و آرزوهای ما را
غیر ممکن نشان میدهند.
آدم موفق خوش شــانس
نیســت او فقط یاد گرفته
به ســوی خواستههایش
حرکت کند و خودش را از
بند ترسها رها کند.
اگر یــک زندگــی موفق
میخواهیــد بایــد بــا
ترسهایتانمقابلهکنید.
اینهــا  7تــرس معمولی
هستند که سد راه موفقیت
میشوند:
•

از روی بند
ترسهایت
بپر!

ترس از انتقاد

بیشــتر آدمها به یک دلیل ســاده
آزوهایشان راهدنبال نمیکنند؛
اینکهدیگران چه فکر میکنند و چه
میگویند یک تــرس یا مانع بزرگ
اســت .مثال بعضی از ما تحصیالت
دانشــگاهی را بدون عالقــه ادامه
دادهایــم چون این چیــزی بود که
دیگران از ما انتظار داشتند.
در این مثال فکر رها کردن تحصیل
دانشگاهی و ترس از قضاوت دیگران
باعث میشود که یک نفر از اهداف
و آرزوهای شــخصیاش دور بماند.
شاید برای یک نفر شروع یک فعالیت
اقتصــادی به جــای درس خواندن
باعث موفقیت بیشتری باشد اما این
فرصتی اســت که بهخاطر ترس از
حرف و نظر دیگران از دست میرود.
ایــن یک تــرس مشــترک میان
آدمهاست .اما تصمیم گرفتن طبق
خواســته و نظر دیگــران حتی اگر
آنها نزدیک تریــن اعضای خانواده
یا دوســتان باشــند زندگــی را از
جنبههایی دیگر مختل میکنند .به
جای آن بهتر است فکر کنیم که اگر
به موفقیت مطلوب خودمان برسیم
دیگران چه فکر خواهند کرد؟
آیا آنها خوشحال میشوند؟
•
ترس از فقر و بیپولی

ترس از دست دادن شرایط موجود
مانعی بــرای موفقیت اســت .یک
نفر میتواند با یک حقوق متوســط
اما مطمئن ســالهای طوالنی یک
موقعیت شغلی کسل کننده را حفظ
کند یا میتواند کمی جســارت به
خرج دهد و با تــاش ،کاری را که
دوست دارد پیدا کند .ترس از دست
دادن موقعیــت به ویژه پول ،طنابی
اســت که مانع رسیدن به بخشی از
موفقیتهامیشود.
این ترسی است که عموم مردم برای
حفظ وضعیت موجــود دارند برای

اینکه فکر میکنند «زنده ماندن»
مهمتــر از «رشد» است؛ ترسی که
مانع رسیدن به رویاها میشود.
•

تـرس از سن

بنجامین فرانکلین میگوید «بیشتر
آدمها در  ۲۵سالگی میمیرند ،اما در
 ۷۵سالگیدفن میشوند!»
این اتفاق شــاید حتی خیلی زودتر
از  ۲۵ســالگی اتفاق بیفتد اگر شما
تصمیم بگیرید یک زندگی متوسط
را ادامه بدهید .آدمی که فکر میکند
رویاهایش هرگز محقق نمیشــوند
موفق نخواهد بود.
ترس از سن وقتی که شما بخواهید
کار را از اساس عوض کنید نیز آسیب
زننده است .اغلب یک چنین
افکاری به ذهــن ما خطور میکند:
«مــن  ۴۶ســالهام .چطــور از من
انتظار دارید بعد از یک عمر کار در
شرکت بیمه ،حاال یک دفتر امالک و
مستغالت باز کنم؟
به عالوه این نیاز به تالش و زحمت
فــراوان دارد وگرنــه مــن از عهده
زندگیام بر نمیآیم»
یادتان باشد که سن کمترین اهمیت
را در رسیدن به خواستههایتان دارد.
•
ترس از شکست

ترس از شکســت مجموعــهای از
پرسشهایی است که با «چه میشود
اگر» یا «اما اگر »..شروع میشوند.
«اگر کارم به نتیجه نرسد؟»« ،اما اگر
مورد استقبال قرار نگیرد..؟» یا «اگر
شکست بخورم؟»
این پرسشها از اساس اشتباه هستند
هر چند که شخصیت محتاط ما آن
را تائیــد کند .به جای فکر کردن به
چیزهایی که باعث شکست میشوند
باید به تاثیرات مثبت موفقیت فکر
کنیم .حتی اگر شکستیدر کار باشد
این فرصتی برای اصــاح و بهبود
وضعیت است .شکست برای رسیدن
به موفقیت محتمل است و این راهی

سلولهای بنیادین مو باعث ساختهشدن مو میشوند و
ســلولهای بنیادین سازنده رنگدانه با این سلولها فرق
دارند .این دو نوع ســلول بنیادیــن با هم کار میکنند؛
اما ممکن است یکی از آنها فرسوده شود .حاال محققان
میخواهنــد بفهمند که آیا راهی بــرای ممانعت از این
E mbassy P
فرسودگی و سفید شدن مو بر اثر آن وجود دارد یا نه.
laza :2016
 18و  19مارس
•
جمعه و شنبه
شش :مو سفید درمیآید ،سفید منیشود

یک تار مو معموال به مدت یک تا سه سال رشد میکند و
بعد میریزد و موی جدیدی جایش درمیآید .وقتی سن
باال میرود ،موهای جدیدی که در میآیند بیشتر سفید
هستند .هربار که موی جدیدی دربیاید ،باید سلولهای
تشکیلدهنده رنگدانه هم دربیایند و آنها هم با باالرفتن
سن ،فرسوده میشوند.

دیدوبازدیدو ضیافت
بزرگ نوروزی

است که هر آدم موفقی
طی کرده است.
•
ترس از برداشت
دیگران

«من به بخش استخدام
زنگ نمیزنــم .چون
نمیخواهــم آنها فکر
کنند که به این شغل
خیلی نیــاز دارم .من
صبر میکنم تا آنها با
من تماس بگیرند.
شاید اگر تماس بگیرم شانس گرفتن
شغل را از دست بدهم».
این رویکرد اشتباهی است که مانع
موفقیت و رســیدن به خواستهها
میشود.
اگر میخواهید به خواســتههایتان
برسید باید بی پروا و بیباک باشید.
خیلیها فکر میکنند نباید خود را
آنطور که واقعا هستند نشان بدهند
چون این کار برایدیگران ناخوشایند
است .اما یادآوری این نکته ضروری
است کهدیگران نمیفهمند شما چه
هستید مگر اینکه ابراز وجود کنید.
•
ترس از احمقانه جلوه کرده

مــا جلوی کمد لباس میایســتیم
و میگوییــم« :امروز ایــن لباس را
نمیپوشم .مزخرف به نظر میرسم.
شاید یک وقتدیگر امتحانش کنم»
اما چرا امروز روز مناسبی نیست؟
ما اغلب همینطــور رفتار میکنیم؛
گویا چیزی که میخواهیم اشتباه یا
بد است .اما ما باید با قدرت و ثبات
بیشتری تصمیم بگیریم و ظرفیتها
و قابلیتهایمان را امتحان کنیم.
خیلی از تصمیمهــای مهم در دنیا
اتفاقی بودهاند .آدمها بارها و بارها از
مسیر خود منحرف شداند و راه های
بسیار پیچیده ای را طی کردهاند تا
به موفقیت برســند .فقط وقتی کار
ما احمقان ه است که اصال حرکتی رو
به جلو نداشته باشیم و گمان کنیم

که هرگز نمیتوانیم تصمیمی
درست و نتیجه بخش بگیریم.
•

ترس از موفقیت!

آدمها از ابراز وجود میترسند
ولی ابراز وجود چیزی است که
به موفقیت ربط دارد.
ما بــه دیگران نگاه میکنیم و
میگوییم «من هم میتوانستم
جای او باشــم» یــا «چرا من
جای او نیستم؟» اما در واقعیت
میترسیم که چیز مشابهی مثل
پول ،شهرت ،عشق و اعتباردیگران را
داشته باشیم.
بســیاری از ما آموختهایم که هرگز
نمیتوانیــم به موفقیــت واقعی در
زندگیدست پیدا کنیم.
یک سیستم اعتقادی در بسیاری از
فرهنگها وجــود دارد که میگوید
موفقیت غیرواقعی اســت به همین
ترتیب خیلی از خانوادهها کودکانشان
را به سوی موفقیت هل نمیدهند.
اغلب والدین موفقیت زیــاد را باور
ندارند چون آن را تجربه نکردهاند.
اگر موفقیت رویای ما است به جای
چنین طرز فکری باید باور کنیم که
همه میتوانند به موفقیت مطلوب
خودشان برسند.
همه ایــن ترسها زمانــی از بین
میروند کــه بخواهید با آنها مقابله
کنید و باالخــره بفهمید دنبال چه
چیزیدر زندگیتان هستید .زندگی
رو به جلو برای رسیدن به موفقیتها
و خواســتهها یا پیگیــری رویایی
که تا پیش از این دســت نیافتنی
میدانســتهاید چیزهای بیشتری
برایتــان خواهد داشــت تا عقب
ایســتادن و گــوش دادن به صدای
ترسهایی کــه در درونتان فریاد
میزنند «تو موفق نخواهی شد».
ترسها هیچ ندارند جز اینکه اجازه
نمیدهند بفهمید جلوتر از جایی که
ایستادهاید چه خبر است.
•

تلفنتهیهبلیت
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طاليي
سه ازدواج
چیزهای کمی در زندگی هست
که انجام شــان توام با اســترس
خواهد بود:
اولین کارتان ،گرفتن گواهینامه،
فارغالتحصیل شدن و البته حرف
زدن با عشق تان.
اص ً
ال با عشق زندگیتان باید درباره
چه حرف بزنید؟ مطمئناً دوست
ندارید حــرف زدنتان حوصلهاش
را سر ببرد ولی حتماً نمیخواهید
که متوجه به هم خوردن عصبی
دندانهایتان هم بشود.
نگرانیهایتان را کنــار بگذارید و
عادتهــای عصبیتــان را با این
 ۱۰موضــوع گفتگو به کلی کنار
بگذارید.

•

 .۱او

میدانیــد آدمها دوســت دارند
همیشه و در هر شرایطی درمورد
چــه موضوعی صحبــت کنند؟
خودشان! اینکار نه تنها به او نشان

13

میدهد دوســت دارید بیشــتر
درموردش بدانید ،بلکه زمان زیادی
او را مشغول حرف زدن میکند و
شما لذت میبرید .پس از خودش
بعنوان یک موضوع استفاده کنید.
با پرسیدن سواالت کلیشهای مثل
«امروز حالت چطوره؟» یا سواالت
بزرگتری مثــل «بزرگترین هدف
زندگیت چیه؟» شروع کنید .صدها
ســوال وجود دارد کــه میتوانید
امتحانشانکنید.

•

 .۲عالیق مشترک

اگر بین شمادو نفر عالقه مشترکی
وجــود دارد میتوانید درمورد این
موضوع خاص صحبت کنید.
مطمئنــاً بحث لذتبخشــی هم
خواهد بود .البتــه زمانی اینکار را
بکنید که عالقه مشترکی بینتان
وجود داشته باشد و اگر نمیدانید
کــه عالقه مشــترکی دارید یا نه
آنوقت باید کمیدرموردش تحقیق
کنید .این شما را به موضوع شماره
 ۱یعنــی پرســیدن از عالیقش
میرساند.
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نیست .هیچ اشکالی ندارد! باز هم
میتوانید از آن بعنوان یک موضوع
دوره س��المندي در ايران ب��ه دوره زماني بعد از  60س��الگي گفته
شما
کنید.
قسمت سالمندان جوان ( 60تا 70سال)،
کارسه
این به
دوره را
استفادهاين
گفتگوش��ود و
مي
به
بااینکه
که
دهد
ی
به او نشان م
ميانس��ال ( 70تا  80س��ال) و س��المندان ( 80س��ال به باال) تقس��يم
كنند.عالقهمند
موضوع
نیستیدو ميانس��ال در دوره س��المندي باتوجه به
س��المندان جوان
آن مي
بازنشستگي كه با بيكار شدن آنها همراه ميشود دچار
پس از
ش��رايط
عالقهمند
بــرای
باز هم
دانستن ميشوند.
گوشهگيري
درجاتي ازآن و
شــدن به
سالمندان از لحاظ جسمي نيز افت ميكنند و عضالت
دوره
در اين
درمــوردش تالش
بیشــتر
آنها كمحجم شده و سيستم قلبي و عروقي آنها دچار اختالل ميشود.
میکنید.
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دوره س��المندي در ايران ب��ه دوره زماني بعد از  60س��الگي گفته
ميش��ود و اين دوره را به سه قسمت سالمندان جوان ( 60تا 70سال)،
ميانس��ال ( 70تا  80س��ال) و س��المندان ( 80س��ال به باال) تقس��يم
ميكنند .س��المندان جوان و ميانس��ال در دوره س��المندي باتوجه به
ش��رايط پس از بازنشستگي كه با بيكار شدن آنها همراه ميشود دچار
درجاتي از گوشهگيري ميشوند.
در اين دوره سالمندان از لحاظ جسمي نيز افت ميكنند و عضالت
آنها كمحجم شده و سيستم قلبي و عروقي آنها دچار اختالل ميشود.
در زنان پوكي استخوان و تغييرات در بينايي و شنوايي به وجود ميآيد.
مجموعه اين تغييرات طبيعي در دوران كهولت همراه با آثار افسردگي
و گوش��هگيري باعث ميشود كيفيت زندگي سالمندان دچار افت شود
و آنها هر روز خود را تنهاتر از گذشته احساس كنند.
ورزش در دوران س��المندي يك��ي از بهتري��ن راههاي��ي اس��ت
ك��ه در كاه��ش اي��ن مش��كالت تأثيرگ��ذار خواهد ب��ود .ام��روزه در
كش��ور م��ا ورزش در دوران س��المندي ب��ه عن��وان ي��ك اس��تراتژي
مطرح است.
در گذش��ته علت اصلي م��رگ و مير بيماريهاي واگي��ردار بود اما
زندگی موضوع فوقالعادهای است میبینید؟
امروزه بيماريهاي مزمن مانند س��رطان ،ديابت و بيماريهاي قلبي و
چون هیچ
به
را
شما
ساده
کردن
تعریف
ندارد .مرگ و مير دریک
دوران س��المندي بهشمار ميرود كه
انتهایی اصلي
عروقي علت
هدایت کرده
مشترک
• بخشي از آن به سبك و شيوه یک
ميشود.
عالقهمربوط
زندگي افراد
برايمتجید
 .۷حتسین و
بيماريتان
مکالمــهازطوالنی
اصالح شيوه زندگي و
هاي
یــکپيشگيري
وارد جهت
سالمندان
اینكه
آثاري
اس��ت.
حل
راه
بهترين
ورزش��ي
و
فيزيكي
هاي
فعاليت
شما ازمزمن
اینکه یک نفر ازتان تعریف میکند .و مطمئن باشید کنار
براس��اس
آن
آثار
و
اس��ت
متعدد
دارد
س��المندان
س��المت
در
ورزش
کند خوشتان نمیآید؟ مطمئنم احساسی فوقالعاده به او دادهاید!
بدشقرص•هاي ضدافسردگي است.
دانشمندانکهمعادل
تحقيقات
وجود نــدارد
هیچکس
افراد س��المندي كه از داروهاي ضدافسردگي اس��تفاده ميكنند با
بیاید .تحسیندیگران نهتنها حس  .۸هر چیز خندهدار
ورزش و فعالي��ت فيزيكي ميتوانند مصرف اين داروها را كاهش دهند.
اخالقی
ویژگی
یک
کنندهبهبودشــو
در بلکه شرو
دهد
خوبی می
نفس
اعتمادبه
شود و
طبعیمي
خوابخش��ان
س��المندانعباعث
ورزش
برد.یتوانید اســت که معمــوالً همــه از آن
است .م
گفتگو
خواهد
برایرا باال
خوبی آنها
بهبود
و
اضطراب
كاهش
باعث
گروهي
ورزشي
هاي
برنامه
در
شركت
با گفتن اینکــه پیراهن جدیدش خوششــان میآید .پــس چطور
سالمند
موضوعافراد
عضالت،
سالمنديوميشود و
در دوره
خندهدار
تقويتیک
اســتبا که با
شــروع کنید
افسردگيآید
چقدر به او می
بدهند.
انجام
راحتي
به
را
روزانه
و
شخصي
امور
توانند
بعد مي
بپرســید آن را از کجا خریده به طرفتان نشان دهید که موجود

موضوع گفتگو با عشق تان
وقتی حرفی برای گفنت ندارید

در زنان پوكي استخوان و تغييرات در بينايي و شنوايي به وجود ميآيد.
• مجموعه اين تغييرات طبيعي در دوران كهولت همراه با آثار افسردگي
گوش��هاخیر
 .۴واتفاقات
گيري باعث ميشود كيفيت زندگي سالمندان دچار افت شود
موضوعی
صحبتگذشته احساس كنند.
برایتنهاتر از
خود را
هیچهر روز
وقتیآنها
و
س��المندي يك��ي از بهتري��ن راههاي��ي اس��ت
دوران
در
ورزش
کــردن ندارید ،آســان ترین کار
مش��كالت تأثيرگ��ذار خواهد ب��ود .ام��روزه در
اتفاقاتاي��ن
كاه��ش
ك��ه
روزمره.
چیست؟درالبته
س��المندي ب��ه عن��وان ي��ك اس��تراتژي
دوران
در
ورزش
م��ا
كش��ور
به یکــی از جالبتریــن اتفاقات
مطرح است.
اشاره کنید .میتواند
اخیر در دنیا
در گذش��ته علت اصلي م��رگ و مير بيماريهاي واگي��ردار بود اما
هاي که
بيماريباشد
امروزه جدی
موضوعی
گفتن
میخواد!» که
اخبار یه
هايباقلبي و
بســتنی و بيماري
س��رطان ،ديابت
در مانند
مزمن
که
دار
خنده
موضوعی
یا
اید
شنیده
که
باشــیم
امیدوار
توانیم
این
ی
م
عروقي علت اصلي مرگ و مير در دوران س��المندي بهشمار ميرود كه
دیدهاید.
تلویزیونی
در یک
بستنی بیرون
افرادبرای
زندگي هم
با
خوردنشود.
مربوط مي
شيوه
سبك و
شوی آن به
بخشي از
بيمارينهاي
پيشگيري از
• براي اصالح شيوه زندگي سالمندان
تان
مکالمهای بی
جهتحداقل
بروید یا
شود.راهحل اس��ت .آثاري كه
بهترين
فعاليتهاي فيزيكي و ورزش��ي
مزمن هوا!
 .۵آب و
شروع
که دارد•متعدد اس��ت و آثار آن براس��اس
س��المندان
س��المت
ورزش در
مطمئناً
منظورمان این نیست
تحقيقات دانشمندان معادل قرصهاي ضدافسردگي است.
بپرسید« ،بیرون هوا چطوره؟» به  .۶جتربیات زندگی
افراد س��المندي كه از داروهاي ضدافسردگي اس��تفاده ميكنند با
کردن
تعریف
با
توانیداينگفتگو
توانندمی
چون
فعالي��ترا نکنید
عنوان این کار
داروهارارا كاهش دهند.
مصرف
فيزيكي مي
هیچورزش و
ترین
ترین و بامز
ميب
ش��انجال
بعضی از
سربر به
یک فرد
شبیه به
اعتمادبههنفس
شود و
بهبود خواب
حوصلهباعث
س��المندان
ورزش در
هیچ حرفی خاطراتی که در زندگی داشتهاید
باالرسید
خواهید
خواهدکهبرد.
نظرآنها را
بهبود
اضطراب و
گروهي باعث
شركت در
هم
احتمال
كاهشایــن
بیندازیــد و
ندارد.برنامههاي ورزشي راه
برای گفتن
سالمند
افراد
عضالت،
تقويت
با
و
شود
مي
سالمندي
دوره
افسردگي
گفتندرحرف کلیشــهای وجــود دارد که بعد از آن صحبت
به جای
بدهند.
انجام
راحتي
به
را
روزانه
و
شخصي
امور
توانند
ً
مثلمياین ،مثال اگر بیرون هوا خیلی بــه اتفاقات مهمی کــه در طول

ما
ه
م
ا
ه
ن
•
س
چ
ت
ی
ی
تک مکه ز
 .۳عالیق او
ی
خوب ،تصور کنیــد که او
رار م ه
م
ی
عاشق موتورسواری است
پس ب ی کنی شه
و این موضوع برای شــما گرم است هوشمندانه بگویید «این زندگیتان رخ داده است برسید .در اســت و بعد بگویید که آنجا یکی
{>> ادامه در صفحه}28 :
عم رتری م..
به هیــچ عنــوان جذاب گرما واقعاً مسخره است! واقعاً دلم هردوحالت،تعریفکردنتجربیات از فروشگاههای محبوب شماست.
.
ل نییک جدول یبا دو شرح
یک جدول با دو شرح
عا ست ک
ویژه»شرح
عادی وجواب
«شرحکردن
سپسدوبا پاک
حل کرده
جدولمداد
شرحها را با
 5126جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از
است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح
ایران ودارای
روزنامه
5126
د
اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
بيماريحل شرح دوم بپردازید.
اول ،به
داي ايك ،ی
ت
ک
س
جدول
عادي
جدول
جدول ويژه
جدول عادي
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س��ايي كبد ،س��رطان كبد و
عارضه كبد چرب حاد بارداري
صفحه  14عكس :فارس

فارس
ادامه14درعكس:
صفحه
صفحه 15

س��ت از جمل��ه اين صدمات
اگرچه اين عارضه بسيار نادر است اما ممكن
افقي:
اس��ت در دوران 1
ب��ارداري 2در 3كبد
 -1تعزيه -باالي كوه
ري كبد چرب در حال شيوع
كه در اين صورت مادر و جنين را
ساخته ش��ود 1
 -2از مركبات كه محصولي معجزهآسا
ه  20درصد افراد بزرگس��ال
خطر جدي ق��رار ميدهد .همچنين
مع��رض
در
2
و پ��ر ويتامين اس��ت -جمع ش��يء-
رضه كبد چ��رب و  NASHممكن اس��ت منجر به نارس��ايي كب��د و كليه،
شنونده
ش از  6ميلي��ون كودك نيز عفونت ش��ديد3يا خونريزي شود .تا به حال علت
قشر
ش��اهنامه-
آهنگر
چارچوب-
ي وجود -3
اين عارضه به 4
دارن��د .در اين ميان
طور كامل مشخص نشده است اما
پوسته
ر جنين وكودكان آس��يايي و
وجود دارد ك��ه هورمونها در اين
اين احتم��ال 5
ورزش��ي -رؤياي تش��نه
 -4نام -عدد
است .از س��وي ديگر شواهد ميان نقش داشته باشند .به محض اينكه چنين
6
نكته
لب -جمع
عارض��ه كبد چرب غيرالكلي عارضهاي تشخيص داده شود بايد مادر در اسرع
رشته
و
تار
پياپي-
ابتال به -5
وقت به مراكز 7
بيماريهاي قلبي در
پزش��كي انتقال داده ش��ود تا او و
خرما
شهر
مار!-
كابوس
مرحوم-
-6و يا چاق هستند،
ضافه وزن
جنين تحت 8
مراقبتهاي ويژه قرار گيرند و به اين
 -7نوع��ي مار خطرناك -روش��ندل-
ترتيب عملكرد9كبد در عرض چند هفته به حالت
ب
خدا آن را از شما دور كند عادي بازخواهد گشت.
 -8ضد هزينه -نيم صداي گنجشك10 -
چرب
كبد
بيم��اري
علت
عالئم ابتال به بيماري كبد چرب
غيرالكلينااميد
عارضه كبد11
مش��خص نيس��ت
چ��رب اغلب آرام و خاموش بوده
آباد
پا-
پاش��نه
اس��تخوان
متحير-
لبته -9
عوامل خاصي هس��تند
آغ��از ابت��ال به اين بيم��اري هيچ
بخص��وص در 12
نيست
كه افزايش
اما در صورت پيشرفت و در طول
ريسك درخصوص نشانهاي
ندارد13
نافرماني،
غي��رت-
تاب-
و
پي��چ
ين بيماري
-10را نمايان ميسازند يك دوره از س��ال يا حتي دههها ممكن اس��ت
ما در برخي
 14از دس��ت دادن وزن يا اش��تها،
تمردموارد ،بدون هيچ باعث خس��تگي،
كردن-ايندوباره كاري
-11
ضعف ،تهوع15 ،
زمزمهكند .با
پيدا مي
عاملي بروز
س��ردرگمي ،اخت��الل تمركز ،درد
مردانه -نوعي
هنري-
وصل��هچرب
 -12كبد
حال بيماري
قس��مت مركز يا سمت راس��ت باالي شكم،
افرادنام در
انديشه
گردش
نوعياضافه
ساز -ك��ه
ميانس��الي را
رنگ پوست
گروهي-شدن
كبد و تيره
بستنيوزن بزرگتر شدن بافت
بچه
كش��كينه-
پاي��گاه-
و
رتب��ه
داشته و يا-13
موس��ي (ع) -گروه
حضرت
ب��رادر
-10
چاق هستند ،بيشتر بخصوص در ناحيه گردن يا زير بغل ،شود.
معروف
ترسان
دهان
اطراف
محافظ-
در گير و مبت��ال ميكند .اين
از س��وي ديگر عالئم مرب��وط به بيماريهاي
س��رگردان،
يكديگرمرغوب-
نوعي برنج
بخيه درشت-
فراد معموالً
كلس��ترول
-14دچار
غيرالكل��ي با
-11چرب
س��ازو كب��د
برن��ا-الكلي
درب��هدر-كب��د
سيمي
كننده
غفلت
خبر،
بي
ب��اال و ي��ا
تريگليس��يريد و متفاوت هس��تند و اگر س��يروز توسعه پيدا كند
اساس��ي
روزنامه-
واپسين-
دهد ورقمي-
مي يك
دس��تعدد
-12از رغبت-
مق��اوم
-15ديابت
همچني��ن
عالئم و
پسخود را
توانايي
طبقبهقانون كبد
نسولين از
كشورمانند گمان
هستند.
احتباس مايع ،خونريزي داخلي،
رس��ميهايي
رهبري باالترين مقام نشانه
است
ها)زميني-
س��يب
ع��الوه ب��ر اي��ن در اث��ر تحليل عضالت-13 ،
صف��ت چشم
مس��افر-پوست و
يرقان (زردي
عمودي:
پوشاك سر
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كند.
اكس��يداتيو و نارسايي كبد بروز مي
ديدني
و
تاريخي
آثار
از
زند-
(كه عدم -1لنگ
تزئين شده-
خيابان
عارضهنوبت
اغلب وجود -14
تع��ادلميبين توليد
طول يك
پاسباني-در
كب��د چرب
ان��واعبوشهر
و ظه��وراستان
قابل پول آلمان
راديكالهاي معاين��ه معمولي واحد
تش��خيص اس��ت .ممكن
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شدنصفويه-
سلسله
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چي��ز ،در زمان
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اي كبدي (آپوپتوز) از عوامل سابقه بيماري و معاينه باليني نيز شك پزشك را
وجودعقيده و
قومبهعاد-
كبدپيامبر
يماري -4
كند15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 .
مي5 4
تبديل 3
به يقين 2 1
چرب را
ر ي
و
م پ ر
ا
د
ر ي
و
 1ف ن ا
قوم
نخستين
آزاده-
مسلك-
علل بالقوه بيماري كبد چرب
هاي خاص كبدي
افزايش آنزيم
آزمايش خون،
ا
ن ا س ز
ت خ ل ف
و ل ت
 2ر
ايراني
را
3
آالنين ر ت
ش��امل س ي
است ش و
ممكن ن ا
دهد رو ا
مي گ
ا
نش��ان و
ع��داوت-
خرما-
م��وش
www.tapeshmontreal.com
-5ه��اي ويروس��ي،
ا ،هپاتيت
4
ا
آمينو و
ل
ز م
ا
( )ALTو ل
د ش
آمين��و د خ و
آس��پارتات
ترانس��فراز
مخالفتبهآميز
ق
ه
ن ح و
ا ب ي ا ت
 5گ ت
پاسخ مربوط
ني و ارث��ي
كبد ،ترانسفراز باشد .البته مطالعات تصويربرداري نيز
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افقي:
فارس  15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3استان فارس
استان 2
1
15 14 13 12 11 10 9 8
كوه
باالي
تعزيه-
-1
 -8در ح��ال ش��يون -چي��دن غل��ه-
 -8در ح��ال ش��يون -چي��دن غل��ه-
1
 -2از مركبات كه محصولي معجزهآسا
تمجيد
تمجيد
 -9پيش��وندي به معني سوي -عنوان
و پ��ر ويتامين اس��ت -جمع ش��يء -9 2 -پيش��وندي به معني سوي -عنوان
شنونده
شاهان مغول -عضو پا
 3شاهان مغول -عضو پا
 -10ع��دد يك رقمي -جمع ش��يء-
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ازنگاهخجسته...
خجستهقامسلو:مونتریال

در
د بهار زیبای پیش رو
ر
پی وصل باشیـم،

ن
ه دنبال فصل!...

سال نو و تقویت پیوند دوستی...
سال نو ،ســال همبستگی ،سال
سالمتی ،سال ساختن با کمبودها،
تحمل شــنیدن از یکدیگر ،بهار
غنچه ها و به ثمر رســیدن گلها
و ایضا چیدن میوه ها -بیاد بهار
وطن ،عطر سنبل و نرگس ،کنار
چشمه ها و جویبارها بادل ودلبر
و بسیاری لذتها که بهانه ای است
زیبا برای خانه تکونی دلها.
جناب سردبیر پیوند دست از سر
من برنمــی دارد و با اصرار از این
قلم شکســته و نوشته های آبکی
من میخواهد که هرازگاهی یادی از
روزنامه شهرمان بکنم و سرگرمی
چند دقیقــه ای برای خواننده ها
باشم ،هر چند هستند کسانی که
بامحتوا و پخته تر می نگارند.
اما گویند کــه حرف بزرگتر  -که
همان ســردبیر اســت -شنیدن،
شرط ادب است.
در اجتماع ما ایرانــی ها -بارها و
بسیار شــاهد بوده و هستیم که
کســانی از پائین به باال رسیده و
معدودی هم بــه کلی چه از دید
تجارت و داد و ستد و کسب و کار
و چه از نظر اخالق و برخوردهای
ناهنجار سقوط کرده اند.
در این میان عده ای به فکر ترمیم و
اصالح شدن و بعضی ها هم روزگار
سپری می کنند و می گویند هر
چه باداباد که به من چه که خونه
قلی آش میپزند! اصال ولش کن...
آندســته که سر پا ایســتاده اند
و بــا کار و تــاش مثبت زندگی
شــرافتمندانه را سپری می کنند
قابل بسی احترام و برای آندسته
دیگر هم آرزوی ســر براه شــدن
دارم؛ یحتمل که درسی بگیرند و
این فرتوت را هم افتخار بدهند که

شاهد باشم.
در شــهر ما بیزنس های جاافتاده
بسیار اســت؛ خواه تجاری و خواه
فرهنگــی و اجتماعی کــه باید
قدرشــان را دانســت و از حقــد
و حســادت و شــایعه پراکنی و
وابستگی های زیرمیزی و پنهان و
چسباندن اسناد به آنها باید پرهیز
کرد.
خواهی نخواهی همــه ما غریب
هستیم و سیتی زن دست دوم(!)
هر چند هم که گذرنامه کشــور
میزبان را یدک می کشــیم؛ ولی
در آخر مهاجر هستیم .این جامعه
پذیرای ما و ما هم پذیرای یکدیگر
باشــیم .نه اینکه ضــرب المثل
معروف که میگه مهمون چشــم
نداره مهمونو ببینه و صاحب خونه
هر دو تا شونو.
پــدر من معتقد بــود که در یک
جریان و یا یک مســئله که باعث
تفرقه و جدائی شــده است انسان
عاقل و قاضی عادل باید ســخن
طرفین را بشــنود و در کفه ترازو
بسنجد که چگونه میشود راه حل
را پیدا کند.
البته در این راستا هستند افرادی
کــه از این آب گل آلود ماهی می

گفتگو با عشق تان وقتی ...

جالب و بامزهای هستید؟
میتوانیــد با تعریــف کردن یک
جوک خندهدار که قب ً
ال شنیدهاید
شــروع کنیــد یا یــک موضوع
خندهداری را مطرح کنید که چند
وقت پیش در تلویزیون شــنیده
بودید .نکته اینجاســت کــه او را
بخندانید .مطمئناً او هم چیزهایی
برای اضافه کــردن به موضوعات
خندهدار شــما خواهد داشت و به •
همین ترتیب کل بعدازظهر را کنار  .۱۰سواالت
از هــر چــه بگذریــم باالخره به
هم خوش خواهید گذراند!
•
ســوال کردنها میرسیم .شما از
 .۹کار/دانشگاه
کسی خوشــتان آمده است ،پس
اگر بــا هم همکار هســتید یا به احتماالً چیزهای زیادی درمورد او
یک دانشگاه میروید ،این موضوع نمیدانید .هیچ راهی برای شناختن
خاص برایتان آسانترین موضوع یک نفر بهتر از این نیســت که از
خواهد بــود .میتوانیــد درمورد خودش سوال بپرســید .عالوه بر

www
.ami
rsam
.ca
امیرسام

پیش تائیدیه وام مسکن و اهمیت آن
در هنگام ارائه پیشــنهاد خرید،
پیش تائیدیه وام مســکن نامهای
pre
افرادی کــه دارای پیش تائیدیه
ی
میباشد که موسســه مال 
خریداراعطا approval
وام مسکن میباشند از قدرت
کننده وام مسکن به

تلفنتهیهبلیت

 7روز هفته:

>> ادامه از صفحه27 :

محیط کارتان یا چیزهایی درمورد
کارتان که از آن خوشتان یا بدتان
میاید حــرف بزنیــد .میتوانید
درمورد سخت بودن تکلیف هفته
گذشــته صحبت را شروع کنید،
همین حرف ساده میتواند شما را
به گفتگویی عالیدرمورد اینکه تا ۵
سال آینده چه کارهایی میخواهید
بکنیدبکشاند.

کبکوکانادا:بازارامالک...

گیرند و این ماهی هم دقایقی توی
دســتها (دهن ها) می لولد و بعد
هم جان می دهد .نتیجه هیاهوی
بسیاردیگر هیچ...
در شهر شایعاتی میشود قهرها،
عصبانیــت ها ،کینه مســتولی داده کــه در آن حــد اکثر
میشود و عده ای هم آتش بیار و مقدار وام مسکن که خریدار
آتش ببر معرکه میشوند و جز استطاعت آنراداشته باشد قید
تماشای پرده سینما آن هم به مینمایند .این پیش تائیدیه
طریق «اسکوپ» کار مثبتی بر اساس درآمد ،شغل ،دارایی
ی فرد متقاضی
و اعتبــار مال 
انجام نمیدهند.
یکــی را دزد ،دیگــری را ور دار اعطا میگردد.
و ورمال ،فالنــی را خالی بند و یا گرفتــن پیــش تائیدیه وام
ی از مهمترین
وابسته قلمداد می کنند که نتیجتا مســکن ،یک 
هیچدلیل و اثبات محکمه پسندی مراحل خرید ملک میباشــد که
باید در اولیــن مرحله و با کمک
هم ندارند که ارائه بدهند.
ن
دهن به دهن و ســینه به سینه مشاور مسکن نسبت به تهیه آ 
آب به آســیاب طرفین می ریزند اقدام نمود.
و ماحصل نادم و پشیمان ،که اگر در ذیل مهمترین دالیل اخذ پیش
شایستگی اخالقی داشته باشند تائیدیه وام مســکن را با هم مرور
برای وصل کردن می کوشــند نه مینماییم:
مثل آنهائی که بقولی ناخن بزنند •
ی خریدار از استطاعت
-۱آگاه 
و تماشاگر باشند.
ی خود:
مال 
الحاصل...
خالصه کالم اینکه در این روزهای داشــتن پیش تائیدیه وام مسکن
بهاری با بوئیدن گلهای نرگس و به قبل از دیدار از امالک مورد عالقه،
ی خریدار را به طور
حرمت بهار زیبا از شایعه پراکنی استطاعت مال 
و نفاق پرهیز باید کرد تا سالی پر واقع بینانه نشان میدهد .این امر
از نعمت و برکت ارمغان جامعه ما تعداد گزینههــای مطلوب برای
بازدید را مطابق با بودجه خریدار
باشد.
قسم به بهار پاک اگر مندر بعضی تطبیق نموده ومرحله انتخاب ملک
جریان ها خبردار نمیشدم هرگز موثر تر میگردد .در هنگام خرید
در پی وصل آن نمی بودم و شکر ملک هیچ چیز مأیوس کننده تر
از این نمیباشد که بعد از چندین
زیادی نمی خوردم.
جلسه بازدید از امالک گوناگون،
مبادا بگید که به تو چه پیر زن؟
به امید روزهای بهتر و سالمتی و سرانجام خریدار ملک مورد عالقه
ی بعد از
آرامش بیشتر برای همه که خود خــود را پیدا نماید ولــ 
حج اکبر است!

E mbassy P

دیدوبازدیدو ضیافت
بزرگ نوروزی

laza :2016
 18و  19مارس
جمعه و شنبه

PAIVAND: Vol. 23  no.1258  Mar. 15, 2016

28

اینکه  ٪۹۹از آدمها جواب دادن به
سوال درمورد خودشان را دوست
دارند .این باعث میشود احساس
خاص بودن کنند .از او بپرســید
گروه موزیک موردعالقهاش کدام
است ،شــغل آرزوهایش چه بوده
یا خیلی ســاده ،اینکه آخر هفته
میخواهد چکار کند .این سوالها
بحث فوقالعادهای را بینتان شروع
میکند.
شما چه موضوعاتی را برای حرف
زدن با کســی که از او خوشــتان
آمده ،پیشنهاد میکنید؟ با ما در
میان بگذارید!
( مترجم  :زینب آرمند)

ی باالتری بر خوردار
چانه زن 
میباشند.
•
 .۴صرفه جویی در وقت:

ی و قبول پیشنهاد
مراحل چانه زن 
خرید توسط فروشنده ،مقدار وام
درخواســتی مورد تایید موسسه
ی قرار نگیرد.
مال 
•
 .۲افزایش اعتبار خریدار و
پیشنهادخرید:

ی اتفاق
در هنگام خرید ملک گاه 
میافتد کــه فروشــنده به طور
همزمان چند پیشــنهاد خرید از
خریداران متفاوت دریافت نماید
( .)multiple Offerدر این مواقع،
هنگامی کــه فروشــنده همراه
با مشــاور امالک خود مشــغول
مرور کردن پیشــنهادات خرید
میباشــند ( در شــرایط تقریبا
یکسان) فروشنده بیشتر به سمت
خریداری تمایل پیدا مینماید که
دارای پیش تائیدیه وام مســکن
بوده و از لحاظ وام مسکن مشکلی
نداشته باشد.
•
 .۳افزایش قدرت چانه زنی:

اخذ وام مســکن ،پروژهای
زمان بر بوده که نیاز به تهیه
مدارک و اسناد متعددی دارد.
تهیه پیش تائیدیه وام مسکن
قبل از بازدید از امالک ،باعث
صرفه جویی زمان بین قبول شدن
ی
پیشنهاد خرید و اخذ تائیدیه نهای 
وام مسکن میباشد.
•

 .۵اغلب مشاورین باجتربه امالک،

ی بــرای کار با
اشــتیاق فراوانــ 
خریــداران دارای پیــش تائیدیه
وام مســکن دارند و بیشتر انرژی
و وقت خــود را صــرف این نوع
خریداران مینمایند .چرا که وقتی
خریدار به مشــاور امالک رجوع
نموده و قصد استفاده از سرویس
رایگان وی را دارد ،مشــاور امالک
ســاعتهای زیادی از وقت و انرژی
خود را صرف پیدا نمودن و بازدید
از امــاک مورد عالقــه خریدار
مینماید وداشتن پیش تائیدیه وام
مسکن ،تضمین کننده نتیجه کار و
تالش زیاد مشاور امالک بوده که
خود باعث گرفتن نتیجه مطلوب
هم برای خریدار و هم برای مشاور
امالک در آخر کار میگردد.

ی برای خریداران کاندومینیوم
نکات 

ی که
کاندومینیوم برای کسان 
حوصله و وقت تعمیر و نگهداری

خانه مسکونی را ندارند ،انتخاب
مناسبیمیباشد.
همچنین برای پدر و مادرهایی
مسنی که بچههایشان آنها جدا
شــده و همچنین افرادی که
برای اولین مرتبه قصد خرید و وارد
شدن به بازار ملک را دارند توصیه
میشود.
باداشتن اطالعات صحیح میتوان
کاندومینیومی خریــداری نمود
ی در آن،
که عالوه بر لــذت زندگ 
در آینده نیز فروش آن به راحتی
امکان پذیر باشد که برای تحقق
این امــر در درجه اول تحقیق در
مورد موقعیت و محله کاندومینیوم
ضروری میباشد.
هم چنین میتوان موارد زیر را ،بنا
به بودجه خود ،در خرید این نوع
ملک در نظر گرفت:
•
 .۱ســع 
ی نمایید تــا بزرگترین

کاندومینیومراباتوجهبهاستطاعت
ی خود خریداری نمایید .معموال
مال 
ی کوچک
کاندومینیومهای خیل 
دیرتر به فروش میروند.
•
 .۲چشم انداز زیبا و نورگیر بودن
ی در آنرا
آپارتمان نه تنهــا زندگ 
مطلوب ترنموده بلکه باعث تحت
تاثیر قراردادن خریداران در آینده
نیز میگردد.
•
.۳حتی اگر از پارکینگ اســتفاده
نمینمایید،بهتراستکاندومینیوم
بــا پارکینگ خریــداری نموده و
پارکینگ آنرا اجاره دهید تا اینکه
در آینــده و در هنــگام فروش،

درصــدی از خریداران را که به
دنبال کاندومینیوم با پارکینگ
هستند را از دست ندهید.
•
.۴داشــتن انبــاری بــرای
کاندومینیــوم اکیــدا توصیه
میگردد.

•
 .۵در ساختمانی که کاندومینیوم
خریداری میگردد تحقیق نمایید
که اغلب ســاکنان ،مالکان خود
کاندومینیومها باشــند و نسبت
ساکنان مســتأجر در ساختمان
ی زیاد نباشد.
خیل 
در حال حاضر حــق انتخاب در
کاندومینیمها برای خریداران به
نســبت باال بوده و موقعیتهای
ی وجود دارند که انتخاب آن
فراوان 
ها ،ســرمایه گذاری شما در مورد
خریــد کاندومینیــوم را تضمین
مینماید.
به امید خانه دار شدن همه
هموطنانعزیز

zarbarg paivand
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پرسش و پاسخ برای
تحلیـــــلنتایجانتخابات۹۴

خارج کشــور نتایج
این گونه کارها را غیر
قابل اعتماد میسازد.
فقدان موسســات
مستقل نظر سنجی
در ایــران توجیــه
خوبی برای انجام این
کار در خارج کشور
نیست.
•

در ایران
نقــش
شهروندان
در انتخابات
زینتی است!

191

 14اســفند -با ده پرسش تا حد
زیادی میتوان چیستی و چرایی
تحوالت ناشــی از انتخابات  ۹۴را
فهمید:
•

انتخابات چــرا و چقدر اهمیت
داشت؟

برای پاسخ به این سوال باید پرسید
انتخابــات در ایران چه چیزهایی
هست و چه چیزهایی نیست.

انتخابات در نظام جمهوری اسالمی
عبارت است از:

>>  .۱مدیریت اختالفات در
درون کاســت حکومتی که
کارکرد اصلی انتخابات در این
نظام است؛
>>  .۲فرصتــی برای فروش
اعضای «کاست» حکومتی به
مردم و نمایش مقبولیت؛ و
>>  .۳نوعی مدیریت افکار
عمومی و مطالبات و حرکتهای
مردمی.
هیچ یک از موارد فوق متوجه به
بهبود زندگی مردم عادی نیست اما
به این معنا هم نیست که انتخابات
نمایــش صــرف اســت؛ ادعای
دمکراتیک بودن آن نمایشی است.
و اما انتخابــات در ایران عبارت
نیست از

>>  .۱فرصتی بــرای تعیین
سرنوشت؛

>>  .۲فرصتــی برای گردش
نخبگان و اخــراج عدهای
ناشایسته و ناکارآمد از مقامات
حکومتی و دولتی؛
>>  .۳دورهــای برای رقابت
میان سیاستهای بدیل اداره
جامعه؛
>>  .۴بروز مدیریت شــده و
صلح آمیز مطالبات جنبشهای
اجتماعی از مجرای صندوق
رای؛
>>  .۵فرصتــی برای مردم تا
تغییری بسیار اندک در نظام
تصمیم گیــری ایجاد کنند؛
نهادهای اصلی قدرت انتخابی
نیستند در حالی که حتی در
عراق و افغانســتان و ونزوئال
نهادهای اصلی قدرت به نحو

بــر اســاس نتایج
انتخابات رابطه دولت
انتخابی تعریف شده اگر کسی
روحانی و مجلس شورای
و تغییــر مییابند؛ انتظار دارد آینده نزدیکتر خواهد
نیروهای اپوزیسیون که گشایشی بود .معنی این نتایج برای
اصوال از شــرکت در زندگی مجلس خبــرگان این
است که نباید انتخابات
محروم هســتند و
اش به
این مجلس را با انتخابات
تحریم و عدم تحریم
نتایج
دلیل
مجلس تجمیــع کرد.
اصــوال بالموضوع
اســت؛ تحریم در انتخابات
مشارکت باالتر به معنای
شرایطی معنا دارد که صورت گیرد ،حذف چهره های منفور
ل 2016
 3آوری
ه
و حتی برخی از اعضای
گروهی بتواند فعالیت
ب
ن
ش
 یک
باید در
از ظهر
 6بعد
ت  ۴تا
شــورای نگهبان از این
ساع
کوردیا
معنادار داشته باشد و انتظارش
گاه کن
ش
معنی
اســت.
مجلــس
این کار را نکند؛
ن
ا
د
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نظامیگرا این اســت که
>>  .۶مشــارکت
باید بیشــتر بر ظرفیت
مدنی؛ به همین علت
عادی ســازی در روابط خارجی را
عدم مشــارکت نمیتواند به سرکوب خویش بیفزایند.
سرعت بخشد که خامنه ای این را
•
معنای مخالفت مدنی باشد.
ترکیب مجلس خبرگان و مجلس
نمیخواهد؛ و
•
است؟
چگونه
آینده
شورای
بود؟
بینی
پیش
قابل
نتایج
آیا
 )۳هاشــمی در انتخــاب رهبر
نتایج انتخابات تهران برای جناح میتوان سوال فوق را بدین طریق بعدی نقــش پر رنگ تری خواهد
اصالح طلب قابل پیش بینی نبود هم پرســید که در انتخابات کدام داشــت که اگر خامنه ای فردی
چون بیــش از دو ســوم اعضای گروه پیروز و کدام گروه شکست را بــرای این مقام درنظر داشــته
فهرست آنها افراد ناشناخته بودند .خورد.
باشد ممکن است در برنامههایش
نتایج تهران برای جناح اقتدارگرا ترکیب دو مجلس نشان میدهد خللی ایجاد کند .همه افرادی که
نیز قابل پیش بینی نبود چون اگر که هیچ یک.
به خامنه ای نزدیک هستند و در
بود فهرست ائتالف اصولگرایان را با ســهم اصالح طلبان در مجلس این انتخابــات رای نیاوردهاند یا
پر رنگ بودن جبهه پایداری شکل آینده بســیار نزدیک به ســهم در نهادهای انتصابی مشــغول به
نمیدادنــد .همچنین این نتیجه اقتدارگرایان است ( ۸۳به  )۷۸با کار هستند یا مقامات باالتری در
برای شــورای نگهبان قابل پیش این نکته کــه خود اصالح طلبان نهادهای انتصابی خواهند گرفت .از
بینی نبود چون اگر بود ناشناختهها از حیث مواضع بــه اقتدارگرایان این جهت خامنه ای نگران حذف
را نیز رد صالحیت میکرد .نتایج نزدیک شده اند.
اینها نیست.
در شهرســتانها برای دو طرف تا حتــی یک اصــاح طلب معتقد •
حد زیــادی قابل پیش بینی بود .به تغییرات ســاختاری در میان حتوالت درون جناحها و
نتایج انتخابات مجلس خبرگاندر منتخبانتهرانبهچشمنمیخورد .فراکسیونها چگونه خواهد بود؟
تهران تا حد حذف مصباح و یزدی اصالح طلبان با گرایش به سمت در مجلس آینده بخش عملگرای
بــرای دو طرف پیش بینی ناپذیر طرف مقابل ســهم خــود را در اقتدارگرایان فاصله بیشــتری از
مجلس افزایش دادند .سهم زنان بخش نظامیگرا خواهد یافت .این
بود.
افزایــش یافته اســت ۴۱ .درصد امر تا حد عدم حضور الریجانی در
•
درست
حد
چه
تا
ها
ی
سنج
نظر
از اعضای مجلس ســابق شورا و لیســت ائتالف در قم پیش رفت.
بود؟
 ۳۸درصد اعضای ســابق مجلس این شــکاف عمیقتر خواهد شد
درصد
۱۳
حدود
پز
آی
سنجی
نظر
خبــرگان نیــز مجــددا انتخاب چون چهار اختالف جدیدر جناح
خطادر پیش بینی میزان مشارکت نشــدهاند .حذف یزدی و مصباح اقتدارگرا بر سر مسائل زیر به چشم
در مجلس شورا و  ۱۱درصد خطا ترکیب مجلس خبرگان را تغییر میخورد:
 )۱حــذف یا کارکــردن با جناح
در پیش بینی مشارکتدر مجلس نخواهدداد.
اصالح طلب،
خبرگان داشــت .نظر سنجیهای •
علمی معموال  ۳تا  ۵درصد خطا آیا نتایج انتخابات خامنه ای را
 )۲توزیــع پــول در چارچــوب
را متذکر میشوند .این میزان خطا نگران میسازد؟
سیاستهای عامه گرا یا نخبه گرایی
یک بار دیگر نشان داد که به نظر سه نتیجه انتخابات میتواند خامنه اقتصادی،
سنجی در رژیم های تمامیت خواه ای را نگران سازد:
 )۳تنش زدایی با غرب و کشورهای
نمیتوان اعتمادداشت .این رژیمها  )۱رای باالی رفسنجانی و روحانی حاشــیه خلیج فارس یا تشــدید
بهدنبال نظر سازیاند و به هر وسیله در انتخابــات خبــرگان ،چون او تنشها ،و
از نظر سنجی موسسات مستقل نمیخواهد کســی قدرت عرض  )۴کار در قالب احزاب و تشکلها
جلوگیری میکنند .نظر سنجی اندام در برابرش را داشته باشد؛
یا فعالیت در قالب حزب پادگانی
در شــرایط ارعاب و فضای تهدید  )۲حضور قدرتمندتر جناح اصالح رهبری.
و امنیتی ،و نظر سنجی تلفنی از طلب در مجلس میتواند فرایند •

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

فاضل

موسيقي و ادبيات
بخشي هاي شمال خراسان

(دوتار ،روايتگر ميراث موسيقي مقامي ايران)

معنی نتایج انتخابات
 ۹۴چیست؟

مجیدمحمدی
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این انتخابات چگونه مهندسی شد؟

انتخابات در ایران معموال در چهار
مرحله مهندسی میشود:
 )۱بازداشــت گســترده فعاالن
سیاســی و روزنامه نگاران قبل از
شروع فرایند انتخابات؛
 )۲غربــال کردن نامزدهــا و رد
صالحیت غیر خودیها؛
 )۳مدیریت رای گیــری (انتقال
اتوبوسی رای دهنده)؛ و
 )۴مدیریت شمارش و دستکاری
در تجمیع آرا (مثل آنچهدر زاهدان
یا نوشهر و چالوس در همین دوره
انجام شد).
در ایــن انتخابات مهندســی در
مراحل اول و دوم شــدیدتر و در
مراحل سوم و چهارم مالیمتر بود.
•
آیا چیزی عوض خواهد شد؟

اگر کسی انتظار دارد که گشایشی
در زندگــی اش به دلیل انتخابات
و نتایجش صــورت گیرد باید در
انتظارش تجدید نظر کند.
در ایران با تغییــر مجالس (بجز
تالش ناموفق مجلس ششم) تنها
چهرهها عوض میشده است و نه
سیاستها.
حتی اگــر تغییر اندکــی هم در
ترکیب مجلس یا برخی شــعارها
صورت گیرد تغییرات بازگشــت
ناپذیر نیستند و نهادهای انتصابی
همهی تالش خود را برای بازگشت
به وضعیت گذشته انجام میدهند
(مثل آنچه با مجلس ششم کردند).
حکومت ابزارهــای موثری برای
خنثی کردن هر گونه خواســت
تغییر در اختیار دارد.
روالهــا ،فرایندهــا ،قوانیــن و
سیاستها حتی با تغییر دولتها
کمتر تغییر پیدا میکنند .ســهم

دیوانســاالری دینــی و نهادهای
امنیتی و نظامی از منابع کشور با
انتخابات عوض نمیشود.
انتخابات تنها مجرای تغییر
نیست .در ایران حتی از راههای
موثــر تغییر نیســت چون نقش
شــهروندان در این امــر تزیینی
اســت .انتخابات در کشــورهای
دمکراتیک نیز مجرای حل بسیاری
از مشکالت نیســت .حکومت با
درس هایی که از گذشته و از رژیم
های اقتدارگرا گرفته راه هر گونه
تحول از مســیر انتخابات را بسته
است .برخی تغییرات که در ایران
صورت میگیرد ربطی به انتخابات
نــدارد و آنها به رغم خواســت
حکومت است و نه به خواست یا در
چارچوب آن .تغییر چهرهها نباید
گول زننده باد .تفاوت جدیای میان
مصباح و ری شهری یا تسخیری و
دری نیست.
•
با این وضع چرا بخشی از مردم در
انتخابات شرکت میکنند؟

چون گزینه دیگری را پیش پای
خود برای اندکی تغییر نمیبینند و
تصور میکنند انتخابات تنها روزنه
است.
مردم ایران اطالع اندکی از روشهای
ســلبی (نافرمانی مدنی ،تحریم
نهادهای دولتی و دینی) و ایجابی
(فعالیتهای عمومــی بیارتباط با
حکومتدر جهت کاهش آسیبها
یا بهبود شرایط زندگی) اعتراض و
تغییردارند.
بخشــی از فعاالن سیاسی با نگاه
دولت گرایانه نگاهی تقلیل گرایانه
به کنشگریدارند.
•
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دیدگاه

به عبارت دیگر...

شایستهالهامی

 7مــارس :زمانی کــه مبارزات
انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا
را نگاه می کنم ،یاد کشتی گیرانی
(نمایشی) می افتم که دهه  80در
تلویزیون های آمریکائی نشان می
دادند .این برنامه ها با جنبه تفریحی
بیننده زیادی داشت و معموالً آخر
شــب به نمایش گذاشته می شد.
البته آن برنامه ها آسیبی بهدیگران
نمی زد؛ ولی..
اگر یکــی از این گفته ها و اعمال
کاندیداها ،در یک کشور عقب نگاه
داشته شده صورت می گرفت ،تمام
تلویزیون های کشورهای غربی به
خصوص آمریکائی اینطور وانمود
می کردند که مردم این کشــورها
به خاطر حکومتشان از تمدن عقب
مانده اند ،باید حکومت آن کشورها
را متمدن کــرد ،و مردم آنجا را از
دستشــان نجات داد و بالفاصله
سیل اسلحه سرازیر و بمباران آن
کشورها شــروع می شد و اشک
های تمساح حقوق بشری جاری
میشد و اگر مردم آن کشورها می
خواســتند از بمباران کشورهای
متمدن فرار کنند،
دو راه داشــتند :غرق در دریا و یا
تحقیر در همان کشورهای مدعی
تمدن و حقوق بشر.
یک ضــرب المثل تُرکــی با این
وضعیت خوانائیدارد:
«دو چیز به نظــر مهم نمی آید،
ثروتمندی که ..حبه (تن فروش)
است و فقیری که خسته».
بعد از ســه شــنبه اول مارس بن
کارسون کنار رفت ترامپ هنوز اول
است و هنوز رای گیری در دو سوم
ایالت ها باقی است.
حرص این کاندیداها برای رسیدن
به قدرت و پول ،باعث شده به جای
تشریح برنامه هایشــان در داخل
کشــور همدیگر را تحقیر کنند.
شکل ظاهری هم دیگر را مسخره
کنند .طوری کــه در مناظره روز
ســوم مارس در تلویزیون فاکس
سخن به اندازهدست و آلت تناسلی
ترامپ هم رسید.
و باز هم این ترامپ است که دست
همه را رو می کند و در عین اینکه
خودش در مورد گذشته خود دروغ
میگوید دروغ هــای دیگران را با
تحقیر کردن آن ها رو میکند.او در
مورد میت رامنی میگوید من او را
در زمان کاندیدا شدن برای ریاست
جمهوری ســال  2012ساپورت
کردم و اگر از او می خواســتم که
در مقابل مــن زانو بزند او این کار
را میکرد.
میت رامنی و جان مک کین روز
چهارم مارس مــی گویند:ترامپ
برای دنیا خطرناک است چون او

می خواهد شکنجه را برقرار کند.
ولی باید پرسید :زمان جورج بوش
که  800نفر را شکنجه کردند آنها
کجا بودند؟
(متاســفانه خیلی از این افراد زیر
شکنجه کشته شدند .بیشتر آن ها
هم با وجود بیگناهی هنوزدر زندان
گوانتانامو اســیر هستند .شکنجه
آنهــا هم در حضور روانشناســان
انجام می شــد .مدتــی پیش دو
برنامه دموکراسی ناو به این مسئله
اختصاصداشت).
یوری آونری نویسنده کلیمی صلح
دوست در ســایت "information
 "clearing houseمــی گویــد:
«نتانیاهــو از انتخاب کروز و روبیو
بیشترخوشــحال خواهد شــد تا
ترامپ».
این جنجال بر علیه ترامپ زمانی
بیشتر شد که او نقل قولی از موسی
لینی آورده و در تمام مصاحبه ها از
آن دفاع کرد.
«یک روز زندگی مثل شــیر بهتر
اســت از صد ســال زندگی مثل
گوسفند!»
جمهــوری خواهان اینطور وانمود
می کنند که در دوره اوباما اعتبار
آمریــکا از بین رفته و دیگر قدرت
اول جهــان به حســاب نمی آید.
ضمناً از سال  2000تا  2008هم
جمهوریخواههابارهبریبوشچند
کشور را محور شرارت اعالم کردند
و فاتحه چند کشور را در خاورمیانه
خواندند ،و وانمود کردند که تمام
مسائلدنیا تقصیر مسلمانان است.
همین تبلیغات باعث شده که او با
استفاده از روانشناسی مردم آمریکا
با شــعارهائی چون «آمریکا باید
دوباره قدرتمند بشود» طرفدارانش
را بیشتر کند.
تحلیل هائی نظیر مطالب باال ،هم
چنین بی تفاوتی و نا آگاهی مردم
نسبت به مســائل ،دادن اطالعات
غلط از طــرف ارتباطات جمعی،
همه با هم جمع شــده و فرهنگ
بزرگترین و اولین کشور قدرتمند
دنیا از نظر نظامی و اقتصادی را به
ابتذال کشیده و زیر سئوال ببرد.
متاسفانه در زمان اوباما به خصوص
در زمــان وزارت خارجه هیالری
کلینتون با پشــتیبانی آمریکا در
کشور هندوراس کودتا کردند.
در لیبی براساس نقل قول رابرت
گیــت « :هیالری توانســت نظر
مخالــف  49درصد اوباما را به 51
درصد موافق برای تغییر رژیم تغییر
دهد».
او بــا کمک اروپائیــان مخصوصاً
ســارکوزی (با وجود گرفتن 50
میلیون از قذافی برای خرج های
انتخاباتــی اش) لیبــی را به این
روز انداختند و آن کشور را محل

پیدایش و رشد تروریسم کردند.
مطمئناً هیچکس سه جمله کوتاه
هیــاری همراه با خنــده های
هیستریک او بعد از مرگ فجیع
قذافی «دیکتاتور» یادش نمیرود
که گفت:
«ما آمدیم،ما دیدیم ،او مرد».
در برنامه صبح یکشــنبه ششم
مارس در ســی بی اس هیالری
هنوز از این تغییر رژیم دفاع می
کند.
نباید فراموش کرد که زمان آقای
کلینتون هم یوگوسالوی تجزیه
و یک میلیون مســلمان کشــته
شــد و احدی از کشورهای مدعی
دموکراسی آخ نگفتند .ضمناً اگر
گذشــته هیالری را هــم در آن
زمان بررسی کنیم ،می بینیم که
چه زن خطرناک و بی عاطفه ای
است .ســال  1996در ویدیوئی،
او بــه عنوان «بانوی اول» در مورد
زندانی شــدن گروهی جوان های
سیاه پوست می گوید«:جوانهای
سیاه پوست بسیار درنده هستند و
باید آنها را به زانو در آورد».
حــاال ترامپ پیــدا شــده که با
شعارهائی این کمبودها و احساس
حقــارت را از مردم می گیرد و در
عین حــال واقعیت جامعه آمریکا
را لخــت و عریان به دنیا نشــان
می دهد که ســال ها در زیر بزک
دموکراسی پنهان مانده بود .وگرنه
دیگر کاندیداها هیــچ فرقی با او
ندارند.
اگــر ترامپ آشــکارا میگوید که
شکنجه را دوباره دایر می کند همه
می دانند که شــکنجه هنوز هم
هست و دیگر کاندیداها هم موافق
هســتند .منتها هیچ کدام آشکار
نمی کنند .چون مخالف بســته
شدن گوانتانامو هستند .همهدارند
نفرت را در جامعه آمریکا وسعت
می دهند .دوباره کوکلس کالن ها
را زنــده می کنند و حقوقی مانند
ســقط جنین که زن ها با تالش
ومبارزه از دهه  60به بعد به دست
آورده بودند همه را از بین می برند.
ترامپ از کار موسسه «سرپرستی
مدیریت شــده» دفــاع می کند
دیگــران ایراد می گیرنــد و او را
لیبرال می خوانند.
کروز و روبیــو قول داده اند همان
روز اول تمــام قراردادهای با ایران
را ملغی کنند .ولی ترامپ معتقد
است« :که باید خاور میانه را به حال
خود واگذار کرد در مسئله اسرائیل
و فلسطین ،بی طرف بود تا صلح
ایجاد شود .نتیجه  14سال ماندن
در خاور میانه صرف  4تریلیون و
کشته شدن چند هزار نفر و زخمی
شدن هزاران هزار نفر شده»
و همین جند جمله است که باعث
دشمنی با او شده است.
داســتان دردناکی که به نظر مهم
نیســت« :آمریــکای ثروتمند با
سخیف ترین فرهنگ و خستگی
مردم فقیردنیا».
امیدواریم کــه مردم آمریکا به آن
آگاهی و قدرت برسند که با انتخاب
ســندرز فرهنگ واالی خود را به
جهانیان نشان به دهند .تا بدعتی
باشد برای بقیه کشورها.

ورزشی...

پیـــگیری فساد و
رشوه خواری فیفا

آقای جیانی انفانتینو GIANNI
 INFANTINOاز بخش ایتالیائی
سوئیس در تاریخ  29فوریه 2016
با رای اکثریت بعنوان نهمین
رئیس فیفا انتخاب گردید.
مراسم معارفه ی وی در یکی
از بهترین موزه های ســوئیس
با حضور کلیه کارمندان فیفا و
خبرنگاران ورزشی انجام شد.
آقای شیخ سلمان ،یکی از اعضاء
فامیل سلطنتی عربی بحرین نیز
بعنواندومین مسئول فیفا انتخاب
گردید تا بعنوان دست راست آقای
انفانتینو انجام وظیفه نماید.
آقای انفانتینو اظهار داشــت که
مســئولیت آنان برای پاک سازی
و اصــاح خطاها و رشــوه کاری
های گذشته بسیار مشکل است و
امیدوار است بتواند سازمان فیفا را
در فساد پاک کرده و آن را بعنوان
یک نهاد متعهد ورزشی به جهان
معرفینماید.
در رابطه با پرونده های فســاد و
بررسی های دادگستری سوئیس
آقایان میشل پالتینی MICHEL
 PLATINIو ســپ بالتــر
 BLATTERکه مدت  8ســال
مسئولیت فیفا را بعهده داشتند،
بعلت فساد و رشوه خواری به مدت
 6ســال از حضور در سازمان فیفا
محروم گردیدند ،همچنین آقای
 JEROME VALCKEمعــاون
ســابق آقای بالتر بعلت تقلب و
فروش بلیت های مسابقات فوتبال
محکوم به  12سال محرومیت و
پرداخــت  140000دالر جریمه
نقدی گردید.
ســازمان فیفا از  116سال پیش
تاسیس گردیده و در سال 2014
تعداد  474از نفر کارمند داشته
است که  115میلیون دالر حقوق
دریافت داشته اند.
درآمد فیفا از سال  2011تا 2014
از محل فــروش تبلیغات و برنامه
های تلویزیونی بالغ بر  5/7میلیارد
دالر بوده است.

شرکت تیم فوتبال
سوریــه در جـام
جهانی 2018

علیرغم جنگ داخلی و مشکالت
اقتصادی و سیاســی موجود در
سوریه ،بشار االسد که امیدوار است
با کمک های نظامی روسیه آرامش
و ثبات رادر این کشور تثبیت کند،
اعالم داشــته که تیم فوتبال این
کشــور در بازی های جام جهانی
 2018روسیه شرکت نماید.
• الزم بــه توضیح اســت که تیم
فوتبال ســوریه تاکنون نتوانسته

است به هیچ یک
از مسابقات جهانی
راه پیدا نماید و در
جــدول رده بندی
مقام یکصد و هفتاد
و سوم است.
فدراســیون بیــن
المللــی فوتبال در
ســال  2014پس
از آگاهــی از حضور
یــک بازیکــن غیر
مجــاز در مقابل تیم
تاجیکستان ،سوریه را
از ادامه بازی ها محروم

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

نمود .همچنین سوریه بعلت اعزام
 6بازیکن بزرگســال در مسابقات
زیر  19سال آسیا از ادامه بازی ها
محروم گردید.
در حال حاضر تیم فوتبال سوریه و
فدراسیون فوتبال این کشور
زیر نظر ارتش می باشــد و
اکثــر بازیکنان خوب آن به
دلیل ادامه جنگ و مهاجرت
بیش از  9میلیــون نفر به
نقاط مختلف دنیا ،پراکنده
شده اند و تعدادی از آنان در
لبنان زندگی می نمایند.

پاتیناژهنری
patinage
ARTISTIQUE

پــر از دقت و مهارت بخصوص در
حرکات هنری پریدن به باال و
چرخش بدن خود و فرود آمدن
روی زمیــن بدون خطا ورزش
کاران پاتیناژ خانم ها و آقایان
دارای بدنی الغر اندام میباشند.

اتهام به دریافت
رشوه

آقای بکن مایر مرد پرقدرت فوتبال
آلمان که ریاســت کمیته برگزار
کننده جام جهانی فوتبال 2006
را برعهده داشــت
متهــم به رشــوه
خواری و خرید رای
برای کسب ریاست
کمیتــه فوتبــال
گردیده است.
ظاهرا آقای رابرت
لوئیــس ،رئیــس
سابق کمپانی ورزشــی آدیداس
 ،ADIDASمبلــغ  7/6میلیون
یورودر اختیار کمیته فوتبال آلمان
قرار داده بود تا با پرداخت رشوه به
مقامات فیفا جام جهانی  2006را
در آلمان برگزار نماید.
همچنین خبرنگار روزنامه اشپیگل
در گزارش خود در رابطه با رشوه
خواری از آقای بکن مایر و افرادی
که با وی همــکاری می نمودند،
نام برده اســت .لیکن آقای مایر با
گروهی وکیل مدافع تمام اتهامات
را تکذیب نموده و گفته است هیچ
یک از افراد کمیته در این اتهامات
شرکت نداشته اند.

تقلب مالیاتی نیمار
آقــای 25 PATRICK CHAN
ساله از شــهر اوتاوا در مسابقات
پاتیناژ هنری با شرکت قهرمانان
معروف از چهار گوشه دنیا
در شــهر تایپه TAIPEI
در کشــور تایوان افتخار
قابل توجهــی را نصیب
خود نماید.
او در حرکات هنری و پر
از مهارت و بدون خطا با
آهنگ شوپن CHOPIN
روی زمیــن یــخ زده
توانست با امتیاز 203/99
برنــده مدال طــا و آقای HAN
 YANدر کشــور چین با امتیاز
 181/99قهرمان دوم شــناخته
شد.
آقای چان ســال  2014المپیک
زمستانی سوچی در روسیه مقام
دوم را بدست آورد.
ورزش پاتینــاژ هنری یک ورزش

NEYMAR
آقای فوتبالیست و گل زن معروف
دنیا از کشور برزیل ،از طرف اداره

دادگستری برزیل بعلت تقلب در
گزارش مالیاتی سال های 2006
تا  2013مورد تعقیب و بازرســی
قرار گرفته است .وی که در حال
حاضر در تیم  SANTOSبارسلون
بازی می کند متهم است مبلغ 67
میلیوندالر به کشورهای «بهشت
بدون مالیات» ارسال داشته است.
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

چرا من فمینیست هستم؟

------روانشناســانه ای وجود ندارد که
گفتگوی تلویزیونی ژان لویی
بتوانــد بدین ترتیب زن را تعریف
سروان شرایبر با سیمون دوبوار
کند .موقعیــت کنونی وی پیش
سال ١٩٧٥
از هرچیز نتیجۀ یک تاریخ تمدن
----است .عالوه براین هر فرد زن بطور
ترجمه :احمد اسکندری
ویژه محصول تاریخچۀ شــخصی
شب به خیر! احتماال این نخستین وی و دوران کودکیاش می باشد.
باری است که ســیمون دوبوار را اینســت آنچه کــه زن بودن وی
در تلویزیــون مشــاهده میکنید .را تعیین میکنــد .در وی چیزی
تــا همیــن امســال وی همانند میآفرینــد که ذاتــی و یا ماهوی
ژان پل ســارترهمراه زندگیاش ،نیســت .چیزی که آنرا «زنانگی
همواره از ظاهرشدن در تلویزیون ابدی» و یا زنبودن نامیدهاند.
امتناع میکــرد .یکی از رمانهایش هرچه بیشتر روانشناسی کودکان
«ماندارینها» برنده جایزه گونکور را مطالعه میکنیم ،هرچه عمیقتر
سال  ١٩٥٤شــد .یادداشتهایش ،میکاویم ،بیشتر آشــکار میشود
«خاطــرات یک دختــر وظیفه که نوزادان دختر برای زن شــدن
شــناس» وی را بعنــوان یکی از ساخته میشوند .کتاب بسیار خوبی
بزرگترین نویســندگان امروز به هســت تحت عنــوان «دختران
مردم شناســاند .اما این از طریق کوچك از چه چیزی ساخته شده
کتاب جنــس دوم  -که بیش از اند؟» که توسط یک ایتالیایی بنام
 ٢٥ســال پیش به چاپ رسید  -النا بلوتی  Elena Bellotiنوشــته
است که ســیمون دوبوار با تحول شده است.
ایدههای عصر ما ،نقشی تاریخی وی نشان میدهد که مدتها قبل از
ایفا کردهاســت .این اثر دوجلدی آن که دختربچه آگاه شده باشد،
دشــوار کتابی اســت کــه برای شیوهای که به وی شیر میدهند،
نخســتین بار موقعیت درجه دوم او را حمل میکنند ،تاب میدهند
زن درطول تاریخ را بیان و تشریح و برایش الالیی میخوانند و غیره،
میکند .فمینیســت های سراسر در بــدن وی آن چیــزی را نقش
جهان به «جنس دوم» همانطور میبندنــد که بعدها ممکنســت اســت .من فکر میکنم که باید با
این ایده شروع کنیم که ضروریات
مراجعه میکنند که کمونیســتها بعنوان یک سرنوشت ظاهر شود.
به مرجع ایدئولوژیکشــان کتاب • ســوأل  -بنظر شما اختالفات زندگی کمیاب هســتند و برای
کاپیتال مارکس .کســانی ممکن بیولوژیک که آشــکار هستند در همگان کفایت نمیکنــد .در ایام
است این مقایسه را نامتعادل بیابند ،شــیوهی رفتار بعدی افراد هیچ پیش از تاریــخ دورههایی بودند
زیرا که آنان تأثیر تغییراتی را که نقشی بازی نمیکنند؟
که توان جســمی خیلی اهمیت
در آینــده و در نتیجه پیروزیهای سیمون دوبوار :مسلما اینها نقش داشــت .قدرتمندترینهــا دارای
فمینیســم در دنیایی که ما درآن بازی میکنند .اما تأکیدی که روی همه حقوق و اختیارات بوده و به
زندگی میکنیم کسب خواهد شد ،این اختالفها میشود ،اهمیتی که لحاظ اقتصادی نیروی غالب بودند.
دست کم میگیرند .نیروی بالندهی پیدا میکنند ،از ساختار اجتماعی آنها مطمئن بودنــد که هیچگاه
این کتاب و وعدههــای آن برای پیرامون آنها سرچشــمه میگیرد .گرسنه نمی مانند .در چین برای
تغییرات عمیق ،مطالبی هستند البتــه این اهمیــت دارد که زنها نمونه مردم بســیار فقیر بودند و
که سیموندوبوار امشب با ما بحث حامله میشوند و بچه دار میشوند کودکان دختر را یا میکشتند و یا
و نه مردها .این یک تفاوت اساسی میگذاشتند بمیرند .زنان از کارهای
خواهد کرد.
• سوأل  -سیمون دوبوار! اگر ناچار اســت .اما این اســاس اختالف تولیدی منع میشدند طوری که
شویم کتاب «جنس دوم» را جمع در موقعیت آنها و یا اســتثمار و مردان میتوانســتند همه چیز را
بندی کنیم در واقع کار دشواری ســرکوبی که زنان در معرض آن کنترل کنند .همیشه بدین ترتیب
خواهد بود .میتوان گفت که کتاب قرارمیگیرند نیست .این بهانه ای بوده است .من االن نمیتوانم همه
دور این ایده میچرخد که «انسان است که حولوحوش آن شرایط چیــز را درباره تاریــخ زنان بازگو
زن متولد نمیشود ،بلکه تبدیل به زن بودن ساخته میشود .اما این آن کنم .ولی واضح اســت که در هر
زن میشود» .این ایده از زمان چاپ چیزی نیست که چنین شرایطی را دورهــای مردان همیشــه تالش
کتاب مرتبا تکرار میشــود و من تعیینمیکند.
کرده اند قدرت را در دســت خود
مایلم که شما آنرا برایمان توضیح • ســوأل  -وقتی کــه میگویید بگیرند .یک نمونه برایتان بیاورم.
دهید.
«استثمار» و یا «سرکوب» بدین در دوران قرون وسطی و رنسانس
سیمون دوبوار :بله این فرمول پایۀ معنیاســت که عمدی است و نه پزشکان زن قدرت زیادی داشتند.
همۀ تئوریهای من است و معنای صرفا اتفاقی .اگر از منظر تاریخی آنــان در مورد درمــان و گیاهان
آن بســیار ساده است :این که زن بنگریمچگونهچنینچیزیممکن همه چیــز میدانســتند ،درمان
بودن یک واقعیت طبیعی نیست ،شــد و درواقع این چگونه توسط کردن به شــیوه ی زنان مســن
بلکه نتیجۀ یک تاریخ معین است .مردان خود را نشان داد؟
که گاهی اهمیت بســیار زیادی
هیــچ سرنوشــت بیولوژیکی و یا ســیمون دوبوار :بســیار قدیمی داشــتند .بعدها مردان پزشکی را
از آنان گرفتند .تمام موضوع شکار
جادوگــران در اســاس راهی بود
برای مردان تا زنان را از پزشکی و
قدرتی که به آنان تفویض میکرد
دور نگهدارند .و ســپس در قرون
 ١٨و  ١٩قوانینی توســط مردان
آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان وضع شــدند که زنان را از انجام
تان میترسید؟ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
امورات پزشکی منع میکرد [آنها
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
را زندانــی میکرد ،جریمه میکرد
ایرانی
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و
و چنین چیزهایی] مگر اینکه به
هست و شما را گام به گام یاری میکند .اگر آرامش خاطر میخواهید مدارس مشخصی رفتهباشند که
تلفن را بردارید و با شماره 514-274-8117 :با ما تماس بگیرید.
البته آنها را نمی پذیرفتند! بنابراین
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نقش پرستار بودن را به آنان واگذار
کردند.همانندفلورانسناینتینگل،
بعنوان دستیار و یاور و از این قبیل.
کتابهــای جالبــی در این زمینه
نوشته شدهاند که نشان میدهند
چگونه مردان مانع کار پزشــکی
زنان میشدند .فکر میکنم اگر به
رشتههای دیگر نگاه کنید همین

روند را میبینید .بنابراین بله یک
اراده وجود داشــته است .ممکن
اســت دیگر نتوان قدرت را از آنها
گرفت ،امــا قصد حفظ کردن آن
همچنان بسیار قوی است .همه جا
موانعی بر سر راه زنان وجود دارد
که نتوانند برخی مهارتها و برخی
قدرتها را کسب کنند.
• ســوأل  -شــما در خاطراتتان

چیزهای شگفت آوری میگویید؛
اینکه هنگام نوشــتن جنس دوم،
شــما در سن چهل ســالگی این
چیزها را کشف میکنید .موقعیتی
که وقتــی کامال بــه آن آگاهی
یافتید برای شما مثل روز روشن
شد .چگونه است که شما بعنوان
یک روشنفکر تحصیل کرده خوب
با داشــتن مدرک آموزشی معتبر
موقعیت زنان را پیشتردرک نکرده
بودید؟
ســیمون دوبوار :برای اینکه من
زندگــی خودم را کــه از آن یک
روشــنفکر بود تجربه کرده بودم.
من این شانس را داشتم که مجبور
نبودم با مــردان رقابت بکنم زیرا
کــه آموزش برای مــردان و زنان
آزاد است .من رفقایی در دانشگاه
ســوربون و دیگر جاها داشتم که
به لحاظ روشــنفکری بطور برابر
با من رفتــار میکردند .ازاینرو آنرا
احســاس نکرده بودم .ولی چون
من نمیخواســتم ازدواج بکنم و
فرزند داشته باشــم ،روال زندگی
یک زن خانه دار را نداشــتم  -که
استثمار شده ترین کار برای زنان
اســت  -و بنابراین از زیر بار دادن
خدمات زنانه به آنها در رفته بودم.
بعدها وقتیکه شروع به فکرکردن و
نگاه کردن به اطراف خودم کردم،
حقیقت را در مورد شرایط زنانگی
مشــاهده کردم و بخش زیادی از
آنرا هنگام نوشــتن«جنس دوم»
کشف کردم.
• سوأل  -بنابراین شما کارتان را
با هدف تغییر شــرایط برای زنان
شروع نکردید ،بلکه یک تحقیقات
روشنفکرانهبود؟
ســیمون دوبوار :این عمدتا یک
کار تئوریــك بــود و نــه کار یک
ستیزهجویانه .من خیلی خوشحال
هســتم که بعدها توسط فعالین
برجسته شد .زیرا که این کتاب در
حال حاضر نقش یک ستیزه جو را
بازی میکنددرحالیکه ایده اولیه آن

چیز دیگری بود.
• سوأل  -بنابراین شما شرایطی
را کشف کردید که بنظرتان بطرز
برجســته ای واضح بود .شما این
واقعیت را چگونه توضیح میدهید
که در چند قرن گذشــته ،و یا در
 ١٥٠ســال گذشــته زنان بسیار
زیادی آموزش دیده اند ،به همان
سطح مهارت فرهنگی ودانشی که
مردان دارند رسیده اند ،باوجود این
هیچکس چیزی فرموله نکرده بود
که شبیه این واقعیت روشن باشد:
یعنی که زنان نقش درجه دومی
در انسانیت دارند؟
سیمون دوبوار  -برای اینکه مردان
هیچ نفعــی در فرموله کردن آن
نداشتند.
• سوأل  -ولی زنان که میتوانستند
اینکار را بکنند؟ هم حق داشتند و
همدسترسیداشتند.
سیمون دوبوار  -البته بودند زنانی
که اعتــراض کردند ،کــه فریاد
برآوردند .زنانی بودند که نوشتند
مثال در انگلستان .ولی این چیزی
نبود که در حد فریاد برآوردن برای
شورشی باشــد که شنیده شود و
دیگران علــم آنرا بلند کنند .فکر
میکنم علت اینست که بطور کلی
زنان نیز فمینیست نیستند و اگر
تعدادی از آنها برای شورش کردن
صدایشان را بلند کنند ،صدای آنها
توسط زنان دیگر شنیده نمیشود.
مطمئنا دالیل دیگــری نیز برای
توضیــح آن میتوان بیــان کرد.
این برخورد انفعالی و خودرا کنار
کشیدن مانع جلو آمدن آنها میشد،
موجب شکوه و رنجش میگردید
ولی بسیار بندرت منجر به عصیان
میشد .اوال همانطوریکه قبال هم
گفتم بدلیــل اینکه زنان از همان
ابتدای کودکی شیوهای برای شکل
گیری دارند و ساختارهایی به آنها
القاء میشود که بعدها از میان بردن
کامل آن بسیار سخت میشود.
ادامه در شماره آینده

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی
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نوروز و نرگس
فریدون مشیری

کیـواننصیرنیا

مشاور مالی شرکت Investors Group

Keivan.Nasirnia@investorsgroup.com

اولین یکشنبه هر ماه
تلفننامنویسی:
514-465-8378

کردنــد .یا چه می شــد اگر
انسانها با مفهوم زمان و ابزار
اندازهگیری زمان بیگانه بودند.

«بانک زمان»!

در گفتار قبل توضیح «چهارچوب
زمانی مشخص» از تعریف موفقیت
مالــی را آغاز نموده و به این نکته
رسیدم که مفهوم زمان علی رغم
آنچه که تصور می شود ،در واقع
یــک مفهوم عام نیســت و برای
هر موجــودی به گونهای متفاوت
تعریف میشــود .حتــی افراد
مختلــف نیــز درک متفاوتی از
مفهوم زمان دارند.
به عنوان مثال کودکان کمتر از 2
سال و نیز حیوانات هیچ توجهی
نســبت به مفهوم زمان ندارند.
آنها در یک حالت بدون زمان به
سر میبرند ،جایی که هیچ آینده
و گذشــتهای در کار نیست .این
موضوع که مغــز چگونه زمان را
درک میکند ،تا به حال ناشناخته
مانده است.
بارها بــرای همه انســانها پیش
آمده که در برخی لحظات زندگی،
احساس می کنند زمان به کندی
میگذرد و به اصطالح کش میآید!
حتما شــما هم چنیــن تجربهای
داشتهاید .هر چه منتظر میمانید
انگار وقتش فرا نمیرسد .عقربههای
ساعت به کندی حرکت میکنند.
مشخصه بارز شما در اینگونه موارد
«انتظار» اســت .شما منتظر وقوع
اتفاقی هســتید و چون بر روی آن
متمرکز میشوید ،زماندیرتر از حد
معمول میگذرد .عکس این حالت
هم وجود دارد.
وقتیکه شما بسیار مشغول هستید
گذشت زمان را احساس نمیکنید
و متوجه نمیشوید که به اصطالح
«چطور روز شب میشود».
جالب اینجا است که توصیف شما
از گذران وقت هم بسته به رویکرد
شــما دارد .مثال وقتی که یکروز
در خوشی به سر میبرید در پایان
میگویید:
«چــه زود گذشــت ،حیــف که
تموم شــد!» اما وقتی یکروز در
شرایط سختی قرار دارید در پایان
میگویید« :چه دیر گذشت ،خوب
شد که باالخره تموم شد!»
همانطــور که م 
ی بینیــد در واقع
طول مدت زمان سپری شده یکی
اســت اما شما بسته به شرایط ،آن
ی کنید .در واقع
را متفاوت حس م 
شما به صورت ناخودآگاه عملکرد
و واکنــش مغز خود را نســبت به
گذشت زمان بیان میکنید لذا هر
یک از شما برداشت متفاوتی از طول
و گذشــت زمان دارد .برای تعدیل
این موضوع ابزارهای مختلف اندازه
گیری زمان مثل ساعت اختراع شده
تا همگان به هماهنگی برسند.
حال بــرای اینکه اهمیــت واحد
زمان و ابزارهای اندازه گیری زمان
را بهتر درک کنید ،به این موضوع
بیاندیشید که چه اتفاقی میافتاد اگر
واحد زمان تعریف نشده بود و ابزار
اندازهگیری زمان وجود نداشت.
یا اینکه هر کسی واحد زمان را یک
جور تعریف میکرد و آدمها از ابزار
اندازهگیری هماهنگ استفاده نمی

«مسیناررایگانموفقیتمالی
درکانـــادا»

به خاطر داشته باشید که زمان
منتظرکسیمنیماند.

زمان هرگز متوقف نمی شود
و همواره رو به جلو در حرکت
است.
جهان با ســرعت نور در حال
انبساط است اما خوشبختانه برای
ما قابل تشخیص نیست و در واقع
این تغییرات به نظر ما نمیآیند .فکر
کنید اگر قرار بود چرخش زمین به
دور خودش و به دور خورشید را با
آن ســرعت سرسامآور حس کنیم
چه اتفاقی میافتاد؟
ترسناک است ،اینطور نیست؟
اما خوشــبختانه مفهوم زمان را به
اندازه خودمان ،به اندازه یک انسان
میتوانیم حس کنیم .همه ما مسافر
زمان هســتیم .همین االن که در
حال خواندن این مطلب هســتید
زمان دارد به پیش میرود و آینده
به حال و حال به گذشــته تبدیل
میشود .نشــانهاش هم این است
که ما تغییر میکنیم .پس زمان در
جریان است.
انســان برای کمیت زمان ،واحد یا
همان «یکا»ی سیســتم متریک
یعنی ثانیه را تعیین کرده است.
سایرواحدهای این کمیت عبارتند از:
دقیقه ،ساعت ،شبانه روز ،هفته ،ماه،
سال ،دهه ،سده یا قرن و هزاره.
اما همه انسانها مدت زمان و فرصت
مشــابهی برای زندگــی در اختیار
دارند .بیشتر انسانها طول عمر بین
 60تا  90سال را تجربه میکنند .اما
حتی کسانی که بیش از صد سال
از خدا عمر میگیرند هم سرانجام
روزی از این دنیا رخت بر می بندند.
پس فرصت محدود اســت و قابل
جبران نیست .مثال اگر شما مقداری
پول از دست بدهید میتوانید دوباره
آنرا به دست بیاورید.
اما چطور میتوانید دقایق از دست
رفته و ســپری شــده عمر خود را
بازیابی و احیا کنید؟!
به قول معروف« :آب رفته به جوی
باز نمیگردد».
زمان هرگز متوقف منی شود و همواره
رو به جلو در حرکت است.

تصور کنید بانکی در نزدیکی خانه
شما وجود دارد که هر روز 86400
دالر پول به حســاب شما واریز می
کند و شــما اجازه دارید تمام این
پول را هر طور کــه میخواهید و
بدون هیچ محدودیتی خرج کنید.
در این ماجرا فقط یک شرط وجود
دارد و آن هم این است که:

اگر تا شب نتوانید این مبلغ را به
طور کامل خرج کنید باقیمانده
این پول از حســاب شــما خارج
میشــود .خوب ،با چنین وضع و
شرایطی چه خواهید کرد؟
البته مشخص است که شما سعی
می کنید هر طور شده ،از هر دالر
این پول بــاد آورده تا حد امکان
استفادهکنید.
اینطورنیست؟
جالب اینکه هر کسی در هر کجای
دنیا و از هر کشور و ملت و قومیتی
چنین بانک و حســاب بانکی را در
اختیار دارد .نــام این بانک «بانک
زمان» است.
بانــک زمان هر روز صبح به شــما
 86400ثانیه سرمایه میدهد و در
پایــان وقت هر روز هر آنچه را که
استفاده نکردهاید از حسابتان خارج
میکنــد و دوباره فــردا روز از نو و
روزی از نو!
اما شاید فردایی در کار نباشد.
متاسفانه یا خوشبختانه هیچکس
نمیداند که چند روز دیگر در این
دنیا خواهد بود که پول به حسابش
واریــز کنند .پس هــر آنچه از این
حساب بیشتر استفاده کنید ،به نفع
خودتان خواهد بود .در غیر اینصورت
عمر خود را بیهــوده میبازید زیرا
زمان تنها منبع و سرمایهای است
که قابل ذخیره شدن نیست.
باید سعی کنید برای خرج کردن
این سرمایه برنامه داشته باشید.
برنامــه ای صحیح و دقیــق تا به
اهدافتان برسید .اما این برنامه که به
وسیله آن میتوانیم به بهترین شکل
از ارزشــمندترین سرمایه زندگانی
خود استفاده کنیم چیست؟
چگونگی استفاده از زمان:

حال که به اهمیت زمان پی بردیم
باید به موضوع چگونگی اســتفاده
از زمــان بپردازیم .برای اســتفاده
صحیح و بهینه از زمان آشــنایی
با موضوع «مدیریــت زمان» الزم
اســت .موضوعی که بعید به نظر
می رسد کسی در دوران معاصر
با آن بیگانه باشد .حتما شما نیز
دربــاره معانی و تعاریف مدیریت
زمان یا کاربردهای آن چیزهایی
شــنیدهاید .اما اجازه بدهید تا از
منظر علم موفقیت به «مدیریت
زمان» نگاه کنیم و الزم است که
ابتدا معنی واژه مدیریت را بدانیم.
مدیریت به تنهایی تعاریف زیادی
دارد که تعریف مورد نظر ما عبارت
است از:
«فرآینــد بکارگیری موثر و
کارآمد منابع برای دسترسی
بــه اهداف بر اســاس نظام
ارزشی مورد قبول».
در مورد این تعریــف و واژههای
استفاده شده در آن نکاتی وجود
دارند که به درک بهتر آن کمک
میکنند .بنابراین اجازه بدهید تا
تحلیل مختصــری راجع به این
تعریفداشته باشم.
ادامه دارد...

به اهتمام

محمد فرحی

ادامه دار

موفقیتمالی
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بوی گل نرگس؟
ــ نه،
كه بوی خوش عید است!
شو پنجره بگشا،
كه نسیم است و نوید است.
رو ،خار غم از دل بكن ،ای دوست ،كه نوروز
هنگام درخشیدن گل های امید است.
بر الله ی از برف برون آمده بنگر،
چون روی تو،
كز بوسه ی من سرخ و سفید است.
با نُقل و نبیدم نبود كار ،كه امروز
روی تو مرا عید و لبت نقل و نبید است.
گر با دل خونین ،لب خندان بپسندی،
با من بزن این جام  ،كه ایام ،سعید است
----------------

سهراب سپهری

چه کسی می داند
که تودر پیله ی تنهایی خود تنهـایی!
چه کسی می داند
که تو در حسرت یک روزنه در فردایی!
پیله ات را بگشا،
تو به اندازه ی پروانه شدن زیبایـی...
---------از صدای گذر آب چنان فهمیدم
تندتر از آب روان ،عمر گران می گذرد
زندگی را نفسی،
ارزش غم خوردن نیست
آرزویم این است
آنقدر سیر بخندی ،که ندانی غم چیست

(مونتریال)

بیدار چو گشتم سر انگشتم بود.
---------------هر روز به شیوه ای و لطفی دگری
چندانکه نگه می کنمت خوبتری
گفتم که به قاضی برمت تا دل خویش
بستانم و ترسم دل قاضی ببری
---------------من با تو سکون نگیرم و خو نکنم
بی عارض گلبوی تو گل بو نکنم
گویند فراموش کنش تا برود
الحمد فراموش کنم و او نکنم

اشعاری نغز از شعرایی بزرگ
من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش
هر کسی آن در َود عاقبت کار که کشت
---------------از شکستن اوفتد هر چیزی از قیمت ،بجز دل
آری این بشکسته ممتاز است ز اشیاء شکسته
---------------بیگانگی نگر که من و یار چون د و چشم
همسایه ایم و خانه ی هم را ندیده ایم
---------------تو و طوبی و مــــــــــا قامت یار
فکر هر کس به قدر همت او ست
---------------ز چشم خویشتن آموختم رسم محبت را
که هر عضوی بدرد آید به جایشدیده می گرید
---------------گفتمش سیر ببینم مگر ازدل برود
آنچنان جای گرفته است که مشکل برود

حافظ

غزل ()332

من نه آن رندم که تـرک شاهد و ساغر کنم

من نه آن رندم که تـرک شاهد و ساغر کنم
محتسبداند که من این کارها کمتر کنم
من که عیـب تـوبـه کاران کرده باشم بارها
توبه از مـی وقت گل دیوانه باشم گر کنم
عشق دردانه است ومن غ ّواص و دریا میکده
******
سر فـرو بردم در اینجا تا کجا سر بر کنم
چند رباعی از سعدی
الله ساغر گیر ونرگس مست و برما نام فسق
آن شب که تو در کنار مایی روزست
داوری دارم بسـی یـارب کِه راداور کنم
و آن روز که با تو میرود نوروزست من که از یاقـوت و لعـل اشک دارم گنج ها
دی رفت و به انتظار فردا منشین
کِی نظـردر فیض خورشید بلند اخترکنم
دریاب که حاصل حیات امروزست چون صبا مجموعه گل را به آب لطف شست
---------------کج دلم خوان گر نظر بر صفحه دفتر کنم
من دوش قضا یار و قدر پشتم بود
عهـد و پیمان فلک را نیستچندان اعتبار
نارنج زنخدان تو در مشتم بود
عهـد بـا پیـمانه بندم شرط با ساغر کنم
دیدم که همی گزم لب شیرینش
گرچه گـرد آلـود فقرم شـرم بـاد از همتم
گر به آب چشمه خـورشید دامن تر کنم
عاشقان را گر در آتش میپسندد لطف دوست
ّبگوبخند با حافظ
تنگ چشمم گر نظردر چشمه کوثرکنم
بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد
دوش لعلش عشوه یی می داد حافـظ راولی
بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد
من نه آنـم کز وی این افسـانه ها بـاور کنم
--------------بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد
ولی مثل رئیس ما دو متر و نیم زبان دارد
مزن شامپو عزیز من ،دگر بر خرمن زلفت
که این خاصیتی جالب ،چنان باد خزان دارد
گرفتی چون لیسانس و دکترا را ،گیوه را ورکش
بدو دنبال کار و نان که لطف بی کران دارد
خوشا بر حال آن که دوستانش خوب و یک رنگ اند
یکی نه النه و نه کار و نه یک لقمه نان دارد
یکی پول کرایه تاکسی اش هم نیست در جیبش
یکی هم پاترول و بنز و تویوتا و ژیان دارد
مدیر ما ندارد فرصت امضای پرونده
که او یا جلسه و یا کنفرانس و گفتمان دارد
در ین عهد گرانی ها و مشکل های پی در پی
همیشه مرد خانه ،مثل خانم زایمان دارد

قابلتوجهخامنها

فـــالقهـوه
و ورق
توسط شادی
(514) 678-6451
aznov152104nikpour
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اخیراً در مجله مهرنامه،
مطلبــی زیــر عنوان
«استالینیست مهربان
یا چه گوارای داســتان
نویس ،به قلم شخصی
به نام مهــدی یزدانی
خرم دربــاره زنده یاد
صمد بهرنگی منتشــر شده اســت« .مجله
نویســان» مهرنامه از آن قماش قلم بدستانی
هســتند که گمان می کنند« ،هر چه دورتر
تف بیندازند ،بزرگ تر شــده اند» ،تصور می
کنند هر چه بیشتر گنده گوئی کنند ،خود نیز
بزرگ تر می شوند :استالین ،چه گوارا ،چریک
های فدایی خلق و سر آخر تخطئه بهرنگی با
تحریفات ناشــیانه و اطالعات و اظهارنظرهای
سطحی و آبکی.
نوشته مدعی آنقدر بی ســر و ته و مطالب او
آنقدر فاقــد چهارچوب و نظم و ارتباط درونی
اســت که نقد منطقی آن غیر ممکن است ،با
این حال ورای این آشفتگی ها دو سه مضمون
اصلی را می توان از البه الی نوشته های او باز
شناخت:
 -۱نوشــته های بهرنگی فاقــد ظرافت های
داســتانی و اجراهای دقیق در فرم و روایت و
آثاری به شدت ضعیف و شلخته هستند؛
 -۲بهرنگی خشــونت را تئوریزه و از آن دفاع
کرده و آن را برای کودکان تبلیغ می کند؛
 -٣بهرنگی «یک تندرو ضد شهر و ضد طبقه
متوسطدهه چهلی» است!
راجع به فرم و روایت در این جا بحثی نمی کنم
زیرا مدعی در این زمینه یک حکم شــخصی
و بدون ذکر مصداق های ادعاهای خود صادر
کرده ،ادعایی که هیچ پشــتوانه اســتداللی و
تحلیلی ندارد تا نقد یا پاســخی را ایجاب کند
به عکس او مشت خود را باز کرده زیرا از سطح
و وزن نوشــته اش پیدا است که خود در این
زمینــه چیزی در چنته نــدارد« .عرض خود
می بری و زحمت ما می داری» .بهرنگی یک
نویســنده واقع گرا است و شکل روائی و واقع
گرایی او برخاسته از مضمون اندیشه و جهان
بینی اوست .و کســانی که این رابطه را درک
می کنند می دانند که او را مث ً
ال با الگوی کافکا،
جویس و پروست کاری نیست .اتفاقاً جان کالم
در اینجاست که شگردهای تو خالی شکلی از
کسی یک نویسنده ماندگار بوجود نمی آورد.
اصالت در مضامینی است که در زندگی واقعی
یعنی زندگی مردم روی می دهد .اما راجع به
مضمون:
اولین گناه کبیره بهرنگی این اســت که بحث
قهر را مطرح و از آن دفاع کرده است .نولیبرال
ها و نئوکان ها کــه از امکانات زبان و تحریف
زبانی هم برای عوام فریبی استفاده می کنند
طی چند دهه گذشــته در تبلیغات خود ،واژه
«خشونت» را به جای واژه «قهر» قرار داده اند
و به کار می برند ،زیرا خشــونت پیشاپیش از
لحاظ اخالقی مذموم و محکوم اســت و با این
ترفند زبانی نســخه محکومیت قهر را هم به
سادگی می پیچند .حال آنکه خشونت و قهر،
دو مفهوم جداگانه اند که سرشت و ماهیت آنها
متفاوت اســت ذاتاً با هم تفاوت دارند و قاطی
کردن آنها از ترفند های مزورانه نولیبرالی است.
خشونت مربوط به رابطه دو شهروند معمولی و
در سطح یکدیگر است و البته ازدیدگاه اخالقی
و فرهنگیدر روابط انسانی ناپسندیده و محکوم
اســت ،حال آنکه قهر مقوله ای تاریخی است
و مربوط به رابطه حاکمیت و مردم با یکدیگر
است .جامعه ناگزیر پیشرفت می کند و تغییر
می یابد و البته که همه ترجیح می دهند این
تکامل تاریخی خود را بدون آنکه از بینی کسی
خون جاری شــود ،طی کند .اما چه می توان
کرد آنها که منافعشان در حفظ وضع موجود
است حرکت جامعه به جلو را ترمز می کنند و
همین ها هم هستند که همیشه پیشرفته ترین
افزارهای اعمال قهر را که با پول خود مردم تهیه
کرده اند در زراد خانه های خود انبار می کنند
و همین ها هســتند که همواره علیه مردم از
قهر استفاده کرده اند و می کنند .بله .البته که
مردم ترجیح می دهند آرام و بی آنکه از بینی
کسی خون آید پیشــرفت کنند ،اما آزادی و
پیشرفت بدون عدالت اجتماعی بهدست آمدنی
نیست و نتیجه این شده است که به قول ژوزف
دو مســتر از برگ برگ تاریخ بوی گند خون
بلند اســت و از روز اول در این روند پر درد و
مصیبت تکامل تاریخ ،قهر نیز پا به پای تالشی

که مردم برای پیشرفت و احقاق
حقوق خــود در برابر زورمندان و
حاکمیت ها می کرده اند حضور
و وجود داشته است .پس بیایید
به جای سوء استفاده از کلمات ،به
جای توسل به شعارهای آبکی و
سانتی مانتال بورژوائی در مذمت
خشــونت ،جدی تر فکر کنید و
ببینید آن نیروی عینی که موجب تداوم قهردر
تمام طول تاریخ بوده و آن را به مردم تحمیل
کرده است چیست .و بگویید آنگاه که طبقات
غارتگر و صاحب منفعت و مسلط بر جامعه و
دولت آنــان همه راه ها را جز مرگ یا تمکین
بــر روی مردمی که همه حقوق آنها ســلب
شده اســت ،می بندند مردم چه باید بکنند؟
تاریخ لبریز است از شقاوت و خودکامگی آنان
که از ســرهای بریده مناره می ساختند و در
شهرها حمام خون به راه می انداختند و امروز
با بمب های ناپالم و خوشــه ای مردم را هزار
هزار جزغاله و شــهرها را ویران می کنند .آیا
در چنین موقعیتیدردستگاه فکری شما برای
مردم جز ایستادن و نگاه کردن و انتظار نوبت
خود را کشیدن انتخاب دیگری وجود دارد؟ و
جالب اینجا است که همه این موعظه های ضد
قهر و با اصطالح آقایان «پرهیز از خشــونت»
از زرادخانه های نظری همان قدرتهایی بیرون
می آید و صادر می شود که خود در زرادخانه
های نظامی شــان پیشــرفته ترین سالح ها
و افزارهای اعمال قهــر را انبار کرده اند .پس
اینگونه که معلوم می شــود کاربرد قهر فقط
برای مردم ممنوع اســت نه برای آنان که می
خواستند دیروز ویتنام و الئوس و امروز لیبی و
عراق و سوریه را به عصر حجر برگردانند .چرا
راه دور برویم یک سال و اندی است که داعش
در منطقه علم شده در این مدت همه قدرت
های نظامی بزرگ سرمایه داری - ،در یک بازی
موش و گربه -در ائتالفی علیه آن جنگیده اند
اما هنوز حریف آن نشــده اند! طی این مدت
تنها نیرویی که به طور قطعی شکست خفت
باری را به این آدم خواران تحمیل کرد ،تشکل
مســلحانه مردم کوبانی بود .همان دخترکان
جوان رزمنده ای که در رسانه ها شاهد بودیم
با یک مسلسل سبک به جنگ تانک های غول
پیکری می رفتند که از طرف مرتجعین منطقه
بهداعش پیشکش شده بود .حال مجسم کنید
وقتی مردم کوبانی به محاصره داعش درآمدند
اگر می خواستند از این آموزه نولیبرالی «پرهیز
از خشونت» پیروی کنند چه بر سرشان آمده
بود؟ مردم را چپاول و مقاومت آنان را سرکوب
می کنند و با ژســت های بودائی موعظه ضد
خشونت ســر می دهند .گوش کنید موعظه
گران ریاکار پرهیز از خشونت :این فریادی است
که از بطن یکی از برآمدهای بزرگ قرون اخیر
یعنی انقالب کبیر فرانسه بلند است و چکیده
همه مبارزات و تجارب آن برآمد بزرگ تاریخی
و اجتماعی است :وقتی حاکمیتی حقوق مردم
را مــورد تجاوز قرار دهــد ،انقالب برای مردم
و هر گروهی از مــردم مقدس ترین حقوق و
ضروری ترین وظایف است (اعالمیه حقوق بشر
و شهروندان که دیباچه قانون اساسی فرانسه و
اساس حقوقی لیبرالدموکراسی است ،نه هنوز
رادیکالیســم چپ) .نه آقای «مجله نویس»،
بهرنگی «خشونت را تئوریزه نکرده» اما بحث
قهر ،عمری به درازای تاریخ دارد و بسیار پیش
از این «تئوریزه» شده است.
دومین گناه کبیره بهرنگی ازدیدگاه مدعی این
است که او «یک تندرو ضد شهر و ضد طبقه
متوسط دهه چهلی بوده است» مدعی که این
چنین برای «طبقه متوسط دهه چهلی» بی
تابی می کند گویا خبر نــدارد که فاتحه این
طبقه متوسط را هم نه بهرنگی و جریان های
چــپ بلکه ولع جنون آمیز همان ســرمایه و
انباشت رقابتی آن مدتی است خوانده و اکنون
چند دهه است این طبقه متوسط پای همان
معبدی قربانی می شود که پرستشگاه مدعی و
امثال او است .در ایران دهه چهل هم این طبقه
متوسط که محصول کودتای  ۲٨مرداد و رژیم
کودتا بود  ،از روی الگوی آن روز سرمایه داری
جهانی که به ایران هم صادر شــده بود شکل
گرفت .اما امروز خوب یا بد ،سرنوشــت طبقه
متوسط هم به تبع تغییراتی که از سالهایدهه
هفتاد میالدی به بعد در این الگوی عمومی در
سطح جهان صورت گرفته رو به سراشیبیدارد.
دگرگونی عمده ساختاری و موثری کهدر میانه
سده بیســتم در نظام اقتصادی پس از جنگ

جهانیدوم صورت گرفت ،شکل گیری همین
طبقه متوســط بود که جایی بین باالترین
دهک سلســله مراتب ثروت و نیمه پایینی
جمعیت جامعه قرار می گرفت .از قرن هژدهم
بــه بعد و به ویژه در قرن نوزدهم و اویل قرن
بیستم سلسله مراتبدرآمددر جامعه سرمایه
داری از دو گروه عمده تشکیل می شد :یکی
یک اقلیت بسیار کوچک از نخبگان غالباً «بهره
خوار» و دیگری مردم که اکثریت گســترده
جامعه را تشکیل می دادند .این وضع در اواخر
سده نوزدهم و دهه اول سده بیستم (سالهای
 ۱۹۰۰تا  ۱۹۱٣که در فرانســه به اصطالح
به عصر زیبا موســوم است) به چنان حدت و
شدتی رســیده بود که مث ً
ال در سال ۱۹۱۰
(دوران راه انداختن کشتی تایتانیک از اروپا به
امریکا و مناسباتی که گوشه ای از آن را بسیاری
در فیلم تایتانیکدیده اند) باالتریندهک یعنی
 ۱۰درصد باالیی جامعه در اروپا متجاوز از ۹۰
درصد ســرمایه ها را در مالکیت خود داشت.
باالترین صدک توزیع ثروت خود به تنهایی ۶۰
درصد از کل ثروت هــا را تصاحب کرده بود.
چهــل درصد میانی فقط  ۵درصد ثروت ها را
داشــت و تمامی پنجاه درصد پایینی جامعه
یعنی همه فرودســتان هم در مجموع فقط ۵
درصد باقی مانده ثروت را در اختیار داشــتند.
اما جنگ جهانی اول و سپس انقالب اکتبر در
روسیه و پیامد های آن و سرانجام جنگ جهانی
دوم ضربات کمر شکنی را به سرمایه وارد کرد.
جامعه بهره خواران قرن نوزدهمی متالشــی
شد ،به کیفیتی که پس از جنگ جهانی دوم و
در جریان بازسازی سرمایه داری که دوباره از
خاکستر آن جنگ جهان سوز سر بر آورد -در
نتیجه تحوالت و زیر تأثیر عواملی که تشریح
آنها از حوصله این گفتار خارج اســت  -بین
آن اقلیت بسیار کوچک نخبگان بهره خوار و
اکثریت مردم  ،طبقه متوسطی شکل گرفت
که ســاختار اقتصادی و اجتماعی را دگرگون
کرد .این دگرگونی موجب شد مث ً
ال در بریتانیا
ســهم باالترین دهک در سلسله مراتب ثروت
که در آســتانه جنگ جهانی اول بیش از نود
درصد بود ،در ســالهای دهه  ۱۹۷۰به  ۶۰تا
 ۶۵درصد کاهش یابــد .آنچه را که ثروتمند
ترین ده درصد جامعه از دســت داده بود این
طبقه متوسط به دست آورد که معموالً آن را
به عنوان  ۴۰درصد میانی جامعه تعریف می
کنند .اما چیزی عاید نیمه فقیرتر جامعه نشد
که سهم آن از کل ثروت اجتماعی در مجموع
 ۵درصد یعنی نزدیک به هیچ بود.راجع به این
دگرگونی ساختاری دو نظر متفاوت از دو زاویه
مختلف وجودداشت :از یک سو آنان کهدغدغه
برابری داشــتند معتقد بودند اگر چه در این
تغییر ساختاری در شرایط نیمه زیرین جامعه
تغییر چندانی حاصل نشده اما همین که جامعه
«بهره خواران» ســده نوزدهم از هم پاشیده و
بخشــی از ثروت «یک درصدی هــا» و «ده
درصدی ها»ی باال ،در توزیعی نسبتاً متعادل
تر به الیه های میانی جامعه رسیده ،جامعه در
حرکت تاریخی خود گامی به پیش برداشــته
است .از سویدیگر آنان هم که صرفاًدر اندیشه
حفظ نظام سرمایه داری بودند این ساختار تازه
را دارای ثبات بیشتری می دانستند و معتقد
بودنــد که اکنون مانند گذشــته فقط اقلیت
کوچک نخبگان نیست که در برابر توده وسیع
و تهی دست جامعه قرار دارند بلکه در برابر این
تهیدستان یک نیروی اجتماعی پرشمار دیگر
هم وجود دارد .اما هر چه که بود از دهه هفتاد
قرن گذشــته میالدی اوضاع دگرگون شد و
الگوی جدید سرمایه داری نولیبرال ،به بهای
تهیدســتی روزافزون همین طبقه متوسط و
تراکم خارق العاده سرمایه در باالترین دهک و
صدک جامعه مجدداً جهان را به سوی همان
ساختاردو قطبی پیشین رانده است که پیش از
جنگ جهانی اول حاکم بود .انعکاس این تغییر
را  -که پیچیدگی ها و مشکالت یک جامعه غیر
مولد رانتی هم به آن اضافه شده  -هم اکنون در
جامعه خود نیز می توانیم احساس کنیم.
اما بر خالف گفتــه مضحک مدعی ،بهرنگی
از «شــهر و طبقه متوسط و سبک زندگی نو
دهه چهلی»! متنفر نیست؛ مسئله او کل نظام
ســرمایه داری است ،نظامی که مسئول فقر و
نکبت و بحران عمیقی است که امروز بشریت با
آن دست به گریبان است و روزنامه نگار مدعی
ظاهــراً چیزی راجع به آن نمی داند! نظام ۹۹
درصدی ها و یک درصدی ها (شعار محوری
جنبش اشغال وال استریت یادت هست آقای

PAIVAND: Vol. 23  no.1258  Mar. 15, 2016

33

دموکراسی شورایی
Demo.shorai@gmail.com

روزنامه نگار که می گفتند ما  ۹۹درصدی ها
هستیم؟) نظامی که در سایه آن امروز در کنار
این  ۹۹درصدی ها یک قاچاقچی زد و بند کار
مانند کارلوس اسلیم کهداستان زد و بندهای او
با دولت فاسد مکزیک بحث هر روز رسانه های
جهان اســت با بیش از  ۷۷میلیارد دالر ثروت
که از طریق همین زد و بندها جمع کرده است
ثروتمندترین مرد آن است و لیلیان بتن کور-
دختر و وارث صاحب اورال پاریس (بزرگترین
تولیدکننده لــوازم آرایش جهان) -بی آنکه در
عمر خود حتی یک روز کار کرده باشد صاحب
 ۲۵میلیارد دالر ثروت است .چرا راه دور برویم
آقای روزنامه نگار ،دنیایی که در آن ،همین جا
بیخ گوش تو زنی برای سیر کردن بچه هایش
که روی دســت او مانده تن فروشی می کند
مردی کلیه هایش را به حراج می گذارد و در
خیابان های همین شهر جوانک هایی هم که
تازه ســر از تخم درآورده اند ،بی آنکه در تمام
عمر خود یک ساعت کار کرده باشند با اتومبیل
های چند میلیاردی به این ســو و آن سو می
تازند و اگر کســی علیه چنین نظمی بشورد
تندرو ،خشونت گرا ،هیستریک است و باید به
او تاخت .نه آقــای مجله نویس اگر این وضع
بهشت تو است ،کســانی هم از آن منزجرند.
بگذار اگر کارلوس اسلیم یا مایکل جکسون بت
تو اســت ،شمایل کسانی هم چه گوارا باشد و
ناراحت نباش اگر به قول خودت ماهی ســیاه
کوچولو یکی از بالینی ترین آثار ادبیات ایران
برای سمپات های چپ است ،و ناراحت نباش
که بهرنگی طی همان سالهای اندک در تاریخ
ایران ثبت شده است.
بسیاری از این مطالب ممکن برای همساالن
من ،برای نسلی که با صمد آشنا بوده مطالبی
بدیهی باشند اما گمان می کنیم تکرار آنها برای
نســل جوان کنونی که زیر بمباران تبلیغاتی
سرگیجه آور نولیبرالی و یاوه بافی های پست
مدرن نیستی بوده است ،ضروری باشد .مگر نه
این است که در همه جوامع در دوره های پربار
زایندگــی و تحول تاریخی آنها ،همین فضای
انتقادی همین برخورد بی تعارف عقاید همین
مبارزه انتقادی متفکران و روشنفکران جامعه
را از زیر یوغ و قیمومت سنت ها و قدرت های
مستقر گذشــته آزاد ساخته و یکی از عناصر
اصلی تحرک و پویایی و خالقیتی بوده است که
منشا همه پیشرفت های بعدی آن جوامع به
شمار می رود؟ اطاعت کورکورانه از باورهای مد
روز و آنچه زر و زور تبلیغ می کند یا رقصیدن
به ساز قدرت های حاکم و توجیه تراشی برای
جنایات آنها و تحریف تاریخ و حقیقت در ازاء
این که زر و زور جــای کوچکی را هم در زیر
سایه خود به این قماش چاکران بدهند جز فرو
بــردن جامعه به «اغما فرهنگی» تا کنون چه
اثری در تاریخ به بار آورده است؟ نه اینان و نه
آنهایی که جبن خود را در پوشش بی اعتنایی
به امور سطحی و دنیوی پنهان می کنند و در
لفافه اداهای عرفانی یا مث ً
ال تحقیق درباره طول
لوله لولهنگ فالن شاعر عهد دقیانوس ،با نقاب
از عرصه مبارزه جــاری اجتماعی مردم زمانه
خود عقب نشینی و فرار می کنند ،هیچ یک
به معنای درست کلمه «روشنفکر» نیستند و
صمد از قماش این هــا  -که در جامعه امروز
ما در اکثریت اند  -نبود .صمد به معنای زبان
مردم و رنج ها و آمال و آرزوهای آنها و به معنای
منادی آینده و چشم اندازهای آن ،روشنگر و
روشنفکر بود و راز ماندگاری و پیوند او با جامعه
و تاریخ مادر همین جا نهفته است .کار اینگونه
روشنفکران ،سرمایه گذاری بلند مدت و اساسی
اســت و البته حاصل آن نیز در بلند مدت به
دســت می آید و پایدار اســت .کسی که می
خواهد برای فردا پیامی داشته باشد ،نمی تواند

چندان پایدار و اسیر اینجا و اکنون یعنی زمان و
مکان حاضر باشد .به قول آدلف جوف «زندگی
انسانی تنها مادامی که آن را در خدمت چیزی
انتها ناپذیر گذارده باشی و تنها در حدی که در
خدمت چنین امری بوده باشی معنا دارد .برای
ما انسانیت انتهاناپذیر است .دیگر چیزها همه
انتهایی دارند و بنابراین کار کردن برای دیگر
چیزها بی معنا است… »
صمد عمر کوتاه خود را در این راه مایه گذارد و از
این رو ماندگار شد .او در میان مردم و سرنوشت
ومبارزه شان جاری است .راز ماندگاری صمد،
رازی ســاده است که با همه سادگی اش ،باور
کردن آن و به ویژه کاربرد آن در عمل و زندگی
اجتماعی برای خیلی ها ،ســاده نبوده است:
صمد بازگوکننده رنج ها و رویاهای مردم بود
و از آنجا که مــردم خود ماندگارند ،صمد هم
ماندگار است .دولت ها و حکومت ها می آیند
و می روند و هر رژیمی که از پس رژیم دیگری
می آید ،بر همه اصول و مقدسات رژیم قبلی
داغ باطل می زنــد .اما مردم ماندگارند ،تداوم
تاریخی دارند از این رو آنان که نام و آثارشــان
با این و آن رژیم اجتماعی پیوند خورده باشد،
خود نیز با زوال آن رژیم ها و نگرش آنان زوال
می یابند ،اما آنان که نام و آثارشــان با مردم
پیوند خورده باشد ،ماندگارند او از مردم بود ،در
میان مردم ماند و برای شناختن جامعه خود و
تمایالت و نیازهای گنگ و نامضبوط و نامفهوم
مردم خود نیز دســت به دامان پوپر و هایدگر
نمی شد.در کار نوشتن ،دنباله رو الگوی کافکا،
جویس و پروســت نبود بلکه این شناخت را
از بطن زندگی خود مردم به دســت می آورد
از این رو رابطــه او با آنان رابطه ای طبیعی و
بنابرایــن اثرگذار بود .او خود در شــرح حال
خود توضیح داده بود که وقتی دوره دانشسرا
را تمام کردم و برای شروع کار عملی آموزش
به روستا برگشتم ،به سرعت دریافتم که باید
همه آن الطائالتی را که در دانشسرا در زمینه
کار آموزشی بدون توجه به محیطی که باید در
آن کار می کردیم ،از روی جزوه های امریکایی
ترجمه کرده و به خورد ما داده بودند ،دور بریزم
و بــا توجه به محیطی که باید در آن کار کنم
و با توجه به امکانات و نیازهای آن محیط راه
و روش کار خود را بیابم .چون صمد در جبهه
مردم بود ،ناچار با قدرت حاکم که در برابر مردم
قرار داشــت ،رو در رو قرار می گرفت و صمد
جوهر و شجاعت این رو در روئی را داشت .او به
قدرت حاکم و نمایندگان آن «نه» گفت و با آن
به مبارزه برخاست .ضمناً چون صاحب استعداد
و قدرت خلق هنری بود ،نیازی نداشت با تکیه
بر عصای حاکمیت یا صاحبان زر و زور خود را
سر پا نگه دارد و ضعف و ناتوانی حرفه ای خود
را به ضرب بوق و کرنادستگاه تبلیغاتی سرمایه
داران و قدرت آنان جبران کند و از زرق و برق
نشریاتی که با پول غارتگران جامعه به راه می
افتند و در خدمت آنها هســتند متنفر بود .از
ایــن دیدگاه صمد به معنای واقعی کلمه یک
«روشنفکر» بود .زیرا رو در روی قدرت حاکم
قرار داشــت .گمان می کنم این ویژگی ذاتی
روشنفکری است که بدون آن ،هر عمله فکری
قلم به دســتی را ،نمی توان روشنفکر خواند.
زیرا روشنفکر منادی چشم اندازی های آینده
و نگران آینده و سرنوشــت انسان است ،اما زر
و زور در هــر مقطعی نگاهبان وضع موجود و
نظم و قانون موجود اســت که تأمین کننده و
دربر گیرنده منافع «اکنونیان» است .از این رو
روشنفکر ذاتاًدر برابر نظم مستقر قرار می گیرد
و صمد به این معنا و از این گونه ،روشنفکر بود.
یاد عزیز او جاودانه باد.
منبع :اندیشه آزاد ،نشریه ی
کانون نویسندگان ایران •
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آموزشگاه هنری ر  -مــی

تدریس انگلیسى

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

azfeb1U

تدریسریاضیات

3333 Cavendish, #285

خدماتمالیاتی

Highschool, College,
University

Montreal, H4B 2M5
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

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

Tel: 438-399-1359
azmarU

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

azjan’12paid60+120ak

azjune’15U

سابلتآپارمتان

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

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

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

Rose pastry

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

استخدام

اجـاره آپارمتان

clinique_Soleil@yahoo.com

شیـرینی

DownTown Montreal

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

Tel.: 438-937-9382
backmanfeb15+mar01U

اجـاره آپارمتان

استــودیو ،تمیز و زیبا،
آفتابگیر ،استخر و سونا ،اتاق
تفریحات و ...درقلب کت
دِنیژ فورا برای اجاره:

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

Furnished: 850$
Unfurnished: 790$
4854-B, 16th floor
Cotes des Neiges
Rock Hill

azmar1U

azmar1U

پرستــار

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

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

تدریس فارسی

ساختمان

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

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

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

ازدواج

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

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

!soulmate
professional
handsome Jewish
;iranian male
seeking well
groomed
iranian Jewish fe)male >> (LIAM

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

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

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

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

اعظم  -تلفن تمــاس:

®لوگوی پیوند®

Tel.: 514-806-7870
azmay15free

info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

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 ................. .
شریفنائینی731-1443............................... .
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

این لیست نیست؟

با ما متاس بگیرید.

(رایگان 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

با ما تماس بگیرید.

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

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

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

خشکشویی

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.

سوپر و فروشگاه

حمل و نقل

 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

روانشناسی  /روانکاوی

حسابداریومالیاتی

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



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

چاپ و تابلوسازی

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

Fredoonazmar15U

toendofmay2010P

شانس اول را به آنها
بدهید!

PAIVAND

Tel.: 514-430-4388

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

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

in search of

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

جویـای گمشده

نیـازمنـدی هـای پیوند

نیماازاگوسترایگان

آژانس مسافرتی

azmar15U

abaee:azsepfree

امید رایگان از فوریه15

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

Tel.: 514-746-6133

Tel.: 514-675-4405

Tel.: 514-812-5662

آرایشـــــگاه

لطفا با شماره زیر تماس
بگیرید :ایرج

تدریس زبان فارسی
در وســت آیلند

انجام كلیه كارهاى
ساختمانى از قبیل
سرامیك و رنگ وپاركت و
غیره وتبدیل زیرزمین به
مسكونى
----------تلفن تماس (امید):

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

vic3554@gmail.com

toendmar16U

514-996-1620

Re-Mi

استخـدام

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

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

PAIVAND: Vol. 23  no.1258  Mar. 15, 2016

34

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
www.paivand.ca since 1993
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) Tel.: 514-
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سی
عکا
996-9692
رز

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

نیازمندیهای

(نبش دکاری )

تدریسپیانو

برای اداره خط تولید

واقع در جنوب مونترال ()south shore
فورانیازمندیم.
برای اطالعات بیشتر لطفا
با ایمیل و یا شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

SNOWDON

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)

BEN

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

Tel.: 514-996-1065

 وًسازی ي تعمیرات کلی ي جسئی ساختمان
 اضافٍ کردن دیًار ي سريیس بُداشتی
 وًسازی آشپسخاوٍ ي وصب کابیىت

 وقاشی ساختمان ،وصب اوًاع وردٌ َا

 وصب ي تعمیر اوًاع کاشی ي کف پًش ي …

514-441-4295

helia_1984@yahoo.com

 تکمیل زیرزمیه

azjan15U

Pazfeb-june2015

بازدید رایگان

قابلتوجهخامنها

Tel.: 450-443-2222
info@polymerrecycle.com

فنگویندگی

توسط شادی

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...

• 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 :

(514) 678-6451
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

مترجم رمسی

azmay2013hoomanfree

شریف

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

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

Tel.: 514-933-0-933

(514) 244 4689

فال قهـوه
و ورق

azmar15U

ارز

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

به یک نفر تکنسین باتجربه

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
استخــدام

35

خاطره حتویلداری یکتا

فروش مبلمان :اوکازیون عالی

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:

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

صرافی
 5ستاره

Pdtoendec'15

514 585 - 2345

514 -883-6151

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی

sadeghinaazfeb1U


































 




نغمه سروران

محمودایزدی

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
•عضوجامعهمترجمان
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
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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

اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت رﺿﺎﯾﺖ ھﺰﯾﻨﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ

Tel.: 514 994-3822

مترجم رمسی

مترجم رمسی

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

 



 


ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ
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ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻣﻬﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ
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 -2جان��ور درخت��زي
اس��تراليايي -مركز فلزي!-
مرد بخشنده
 -3بزرگت��ر -قس��متي از
دس��تگاه كنترل اتومبيل-
كارآموز پزشكي
 -4خوبي ،نيكويي -گوشت
كباب��ي -فلز سرچش��مه-
فاضالب
 -5ثروتمند -تازه بنا شده-
پول كشور آفتاب تابان
 -6صنم -ميرا -سراسر
 -7بازيكن خودي در تيم-
گوين��د توانس��تن اس��ت-
تفسير كننده

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
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نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و ادمین گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

«چشم خدا!»

تازه های فناوری هر بار یک پدیده تحویلدهد!
جدید را برایمان به ارمغان میآورند همــه اینها تنهــا گوشــه ای از
و در مواردی واقعا ما را شگفت زده مشــکالت تصویر بــرداری از هوا
میکنن .د
بوده و ســایر جزئیــات آن و نیز
در دهه هــای قبل ،هــر بار که عکسبرداری ماهواره ای ،تجهیزات
عکاس و یا فیلمبردار میخواست نظامی و غیره از حوصله این مطلب
از هوا منظره ای را عکاســی و یا خارج است.
فیلمبرداری کند مجبــور بود با همه این مشــکالت وجود داشت
اســتفاده از «کرین» یا وسیله ای تا زمانی که «پهپاد» « »Droneیا
شبیه جرثقیل اســتفاده کرده و دوربینهای رادیو کنترل پرنده ،پا به
دوربین را چند متر باالتر ببرد.
عرصه وجود گذاشتند.
اگر این ارتفاع کافی نبود ،مجبور با ظهور ایــن پرنده های کوچک
بودند بالن ،هلیکوپتر و یا هواپیما و بدون سرنشــین ،بســیاری از
اجاره کرده و هزینه های باالی آن مشکالت تصویر برداری هوایی حل
را پرداخت نمایند.
شد و این فن وارد مرحله دیگری
لرزه هــا و ســرعت حرکت این شــد .ورود این وســیله به دنیای
ماشینهای پرنده هم باعث میشد عکاســی و فیلمبرداری در حکم
که عکس و ویدئوی تهیه شــده ،تحولی شگرف و انقالبی در زمینه
وضوح کامل نداشــته و کیفیت تصویر برداری هوایی میباشد.
آن نســبتا پایین باشــد .با توجه تصاویری که از ایــن دوربینهای
به کوچک بــودن محفظه داخل پرنده تولید میگردد گاه آنقدر زیبا
هواپیما و هلی کوپتــر و این که و بی مانند هســتند که تا به حال
عکاس و فیلمبردار باید با کمربند نمونه آن را در هیچ کجا ندیده ایم.
ایمنی بــه صندلی و بطور محکم وقتی که تصاویر آن را مشــاهده
و ایمن بســته شده باشند ،آزادی میکنیم ،گوییداریم از باال به پایین
عمل را از آنها سلب کرده و انجام نگاه میکنیم و مثــل خدا مناظر
بسیاری حرکتها عمال غیر ممکن زمینی را از باال نظاره میکنیم!
می بود.
به همین خاطر اصطالح «چشم
یــا اینکه می بایســت دوربین را خدا» که نگارنــده برای این متن
به بدنــه هواپیمــا و هلی کوپتر ابداع کرده ،بی جهت نمیباشد!
نصب کرده و بی هدف عکاسی و در ابتــدا دوربینهایی کــه از هوا
فیلمبرداریمیکردیم.
تصویربرداری میکردند بسیار کم
گاه پیــش میآمد کــه عکاس یا کیفیت و نسبتا سنگین بودند تا
فیلمبردار ،مجبور میشد برای تهیه اینکه در حال حاضر شــاهد ورود
برخی فیلمهای مستند ،دوربین دوربینهای بسیار دقیق ،سبک و
کوچک و ســبکی را به بدن یک ظریفی در بازار هستیم که وضوح
پرنــده زنده نصب کرده و آن را به تصویر آنان فوق العاده است.
پرواز درآورد.
این دوربینها هر روز به یک قابلیت
البته باید قبال آموزشهای الزم به جدیدی مجهز شده و کارایی تازه
پرنده داده میشد که حتما پس از تری پیدا میکنند.
انجام ماموریتش برگردد و نتیجه از میان کارهایی که این ماشینهای
کار را در ازای یــک مشــت ارزن هوشمند و کوچک انجام میدهند
میتوان اینها را برشمرد:
تلفناستودیوفوتوبوک:
• برخــی از ایــن
دوربینهــای پرنــده
(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
بســیار کم لرزه بوده و
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
تصاویر بســیار دقیقی
WWW.FACEBOOK.COM/
تولید میکنند .بر روی
STUDIOPHOTOBOOK1
برخــی از نمونه های
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
گرانقیمت ،دستگاهی
ن شماره:
سپشیال ای
ا
بنام «جیمبــال» نیز
تهیه ،رتوش و چاپ عکسدر
ابعاد 8و نیمدر11اینچ با لباس های استایل وجود دارد که در صورت
قدیمی و یا محلی ایراندر استودیو،در کنار هر لــرزه و چرخشــی،
سفره هفت سین ،به مبلغ50دالر .تصویر دوربین را کامال در جای
خود ثابت نگه داشــته و
تبلیغاتیاینپروموشندرهمینشماره
تصویری بدون حرکت را
موجوداست.

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

به ما ارائه میدهد.
• نمونه هایی از این دســتگاهها
وجوددارند که عالوه بر ثبت تصاویر
بر روی کارت حافظه ،همزمان و به
صورت «زنده» تصاویر ثبت شده را
بصورت رادیویی به شخص کنترل
کننده بر روی زمین میفرستد.
• جدیدترین نمونه های دوربین
پرنده دارای حسگرهایی بوده
که موانع را تشخیص داده و
با چیزی برخورد نمی کنند.
• میتوان یه سوژه متحرک
و یا شــخص را برای دوربین
تعریف کرد تا بدون احتیاج
به کنترل دیگــری ،دوربین
به صورت خودکار از ســوژه
تصویر برداری کرده و آن را
تعقیبنماید.
• باتریهــای این دوربین ها
تقویت شده و زمان بیشتری
میتوانند پرنده را در هوا نگه
دارند .این پرنده ها بســیار
هوشــمند و دقیــق بــوده و
چنانچه باتری آن رو به اتمام باشد،
به اوپراتور اخطارداده و قبل از تمام
شدن باتری و سقوط ،به «آشیانه»
باز میگردد.
• در صورتی کــه دوربین پرنده
آنقدر دور شــود که نتــوان آن را
بدرســتی کنترل کرد ،با استفاده
از کلیــد «برگشــت بــه خانه»،
«چشم خدا» را به سمت خود فرا
میخوانیم.
البته این وسیله نیز مثل هر وسیله
دیگری احتیاج به فرهنگ سازی و
استفاده صحیح دارد .برخی افراد
از این دوربین هــا برای تجاوز به
حریم خصوصی دیگران استفاده
کــرده و اصول اســتفاده صحیح
آن را نمیدانند .برخی دیگر نیز از
این وســیله در جاهای نامناسبی
استفاده کرده و احتمال برخورد با
هواپیماهای عبوری را افزایش داده
اند .عواقب برخورد این دوربینهای
پرنده با هواپیماها میتواند بسیار
خطرناک بوده و جان افراد بیگناه
فراوانی را به خطر بیندازد .بنابراین
پــرواز دادن این دوربینهای پرنده
تابع مقررات مختلف محلی است
و حتما باید قوانین مربوط به آن را
در جایی که استفاده میشود رعایت
کرد .عــدم رعایت چنین مواردی
میتوانــد به برخــی پیگیریهای
قضایی منجر شــود .مدارسی نیز
وجــود دارند که روش اســتفاده
از این دوربینهــا را به عالقمندان
آموزش داده و پس از پایان دوره،
گوهینامه صادر میکنند .استفاده از
این وسیله نیز باید پس از آموزش
کامل انجام شود چرا که همه روزه،
دوربینهــای فراوانــی در اثر عدم
استفاده صحیح ســقوط کرده و
باعث اتالف مبالغ چند هزار دالری
میگردند.
برخی تبهــکارن که دائم در حال
سوء استفاده از هر وسیله فناورانه
هستند ،بیکار ننشسته و با استفاده
از «چشم خدا»« ،اشک خدا» را به
درون محوطــه زندانهای فدرال و
ایالتی قاچاق میکنند که زندانیان
در دوران حبــس خــود ،خیلی
احساسدلتنگیننمایند!
•
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Immigration
Latest news:

tions to be received
during this period
will be raised to
5,000.
When this number
is reached, applicants who do not
have an account
may create one
with a view to the
next intake period.
During this second
period, the dates of
which will be established
later, the Ministère will also
ew intake dates for
receive 5,000 applications.
applications from
(This is great news for
Quebec Skilled Workers
interested applicants).
In the last few days, the
pplicants who have a
IT team at for Mon Projet
validated job offer by
Quebec have been working
the
Ministère
or are temto repair a server failure
porary
residents
in Québec
that prevented Mon projet
and
authorized
to
present an
Québec from going on line
application
for
a
Certificat
last February 16.
de Sélection du Québec
They are also working to
make certain improvements may do so at any time. Mon
to provide a better customer Projet Québec will be availexperience. For this reason, able for these applicants as
of February 29, 2016, at 1
Quebec Immigration has
decided to postpone the in- p.m. (Montréal time).
take period for applications Those who already have an
account may submit their
under the Regular Skilled
application online. AppliWorker Program until the
cants who wish to present
end of spring 2016.
an application under the
Accordingly, applicants
Programme de l’Expériwho have already created
ence Québécoise (Québec
their Mon projet Québec
Experience Program) can
account may submit their
application between June 13 do so on paper and mail it
either by Canada post or via
and 20, 2016. The maxicourrier.
mum number of applicaWe can only wait and see

Mon
projet
Québec

what will happen between
June 13, and June 20th,
2016, will applicants be
able to submit without any
?further technical issues
We will have to wait and
see.
-----------Wishing everyone from
our home to yours Norooz
Mobarak, may your
homes always be filled
with joy, laughter, peace,
love, and an abundance of
good health.
Keep safe, stay healthy
and make sure laughter is
in your everyday life.
________
Maria Cottone
Regulated Immigration
Consultant
Registered with Quebec
Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

March 2nd,
2016

N

A

I consider you a dear friend, like I always
say in all my emails, “Mr. Rahimian you
are the best” and my husband and I wish
you the best for your Birthday, which is
coming up on March 23rd.
!Happy Birthday Mr. Rahimian

!Mr. Rahimian Besyar Aziz
it goes without saying that throughout the
years, you have been patient, kind and
always a big help in editing my articles,
and for this I thank you from the bottom
of my heart.

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

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

7352 rue St-Hubert, Montréal, H2r 2N3
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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
250
دالرin
هزار
 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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 2016در سالن
 18و  19مارس
جمعه و شنبه

عید مبارک بادت
ساقیا آمدن

|
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زیبای l a z a
شکوهمند و

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...

دیدوبازدیدو ضیافت
بزرگ نوروزی
یاران و دو ستان
د

گ ،در جمع هم
شت میراثی ستر
ی برای گرامیدا

زیبا و بیادماندن

بلیت 50 :دالر

شامل :پیش غذا
شام :فی
له مینیون  +جوجه
و یا ماهی ساملون
همراه با ساالد +
شراب عالی ،نوشابه
 +دسر ،قهوه و ...

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

زیر  10سال 25 :دالر

فروش در تپش:

514-223-3336
______________

تلفن رزرو
 7روز هفته

میز شما
• سرو شام سر راب عالی
رش
• همراه با دو بط و رایگان
نگ وسیع
• با پارکی
حتی شما
برای را

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

514-661-6345
______________

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

PAiVAND
BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

Tel.: 514-996-9692

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

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver

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

since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

Vol. 23, No. 1258, 15 mar., 2016

 Mailing Address:

باباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8
FAX: 514-342-9574

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

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
behrooz@babakhani.ca

Tel.: (514) 933- 8383

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي
آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

عینک
فرهت

اولین
3شنبه
هر ماه

5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

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

جواد ایراخنواه
____________________
5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG،

  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

|
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Tel.: 514-937-5192

دیدوبازدیدوضیافتبـزرگنوروزی

Tel.: 514-481-0671

ه:
توج معه
فقط ج رس
ــا
 18م

مارس

18و  19وهمند
ک
درسالنش Emba
ssy Pla
za

جتربه ای نو و متفاوت در آنیکس

همینامروز
متاسبگیرید:

