گـروه پـاسیفیـک

صرافی و انتقال ارز- امورمهاجرت

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

Tel.: (514) 289-9011

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

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com

شــریف

موسسه مالی

تبدیل ارز

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

Cote vertu, Bus 121 E

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

www.SharifExchange.ca

Sharif
1276
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عصر رأی دهندگان خشمگین
RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT
ONYX INC
________________
6195 ST-JACQUES W. | Tel.: (514) 585-2029

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

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

13
RESTAURANT ONYX INC

)(خضر
الیت
صرافی

فارکس

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

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

انتقال فوری ارز

38

GUY

RESTAURANT ONYX INC ایرانیان:  کودتای ترکیه9
چگونه ارزیابی می کنند؟

حراج رقابت ناپذیر الستیک

17 : ص

ﻧﻐﻤﻪ ﺳـﺮﻭﺭﺍﻥ

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

سال سابقه کاری در کانادا25 با

6600 Trans-Canada, Suite 750
Pointe-claire, Qc H9R 4S2
Montreal Qc. H3B 2K4

Tel.: 514.426.7200

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

فروشنده متام قطعات لپ تاپ

514 889 8765
Ofﬁce: 514 285 1637

nsarvaran@hotmail.com

مریم خالقی

Westmount, Qc H3Z 2A5

(514) 935 3337

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

www.profusionrealty.ca
www.Christiesrealestate.com

 امیرسامAmir Sam

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه
Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
1980 Notre Dame O.

Cell.: 514-702-2309

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

Minoo Eslami

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Real State Broker
9515 Lasalle Boul. Lasalle
office: 514-364-3315
meslami@sutton.com

Office: 514-507-0773

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتــام نقاط دنیا
 دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به

Profusion Realty RF

Maryam Khaleghi

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

Heart of Downtown
279 Sherbrooke West
Ofﬁce 205, Montreal (QC)
H2X 1Y2

 مسکونی و جتاری:مشاور امالک
Agence Immobilière

We Sell Laptop Accessories!

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺪﺍﺭﻙ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻣﻀﺎء ﻭ ﻛﭙﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺻﻞ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻔﺎﻫﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻡﻫﺎﻯ ﺭﺳﻤﻰ

RESTAURANT ONYX INC

1361 Greene Avenue

به قیمت های رقابت ناپذیر

ﻋﻀﻮ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﻛﺒﻚ ﻭ ﺁﻧﺘﺎﺭﻳﻮ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ

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

1155 Rene Levesque W. #2500

6

حمیدصدیقکاغذچی

2178 Ste-Catherine W.

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

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

وحیدخلـجی

محضردارومشاورحقوقی

 ستاره5 صــرافی

5Star I.P.M. Inc.
<< >> با بهترین نرخ و هزینه
مشاور امالک در مونتریال

South shore و

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Tel.: 514-439-1444

NOTAIRE-NOTARY

صرافیآپادانا
حمیدرضا

خلیفی

1970 Ste-Catherine O,

APADANA
EXCHANGE

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

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364

fhemmatiyan@sutton.com

www.sutton.com

Tel.: 514-839-7318

:دکتر شریف نائینی

D.M.D.
1998 دانشگاه مونرال
D.D.S.
1973دانشگاه تهران

جراحدندانپزشک

_________________________ 544 Beaubien E.
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308 Tel.:514-277-1157
Metro: Beaubien
Tel.: (514) 731-1443 :CDN
Thurs. & Fri.

خدمات ارزی

   مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
   خریدار ارزهای خارجی

روز
نرخ
بابهترین
1405 Maisonneuve W.

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

GUY

جنب دانشگاه کنکوردیا
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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 July 1, 2016 and August 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 since 1993

PAIVAND: Vol. 23  no.1276  Aug. 01, 2016

er 2 on
w
o
ti
T
r uc 016
t
s
con ust 2
Aug

ب
ـ
ر
2 ساخت وج

1395  مرداد11  1276  شماره 23 سال

ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

 برای زندگی بهتر،طرحی برتر

under
construction

:آگوست ساز
2016

:• قیمت شروع
 دالر۳۴۳۰۰۰ از
) مالیات+(

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

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

Drummond وDe la Montagne بین

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

برای کسب اطالعات
:بیشتر با ما متاس بگیرید

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

H3G 2T3

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

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

3
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EXPERIENCE THE POWER

OF AUTOFORCE!

2100, BOUL. DU TRAVERSIER, PINCOURT • 1 844 738-0914 • ileperrottoyota.com

LET’S GO!

THE ONLY
عباسى
رامین
TOYOTA

MAZDA

OPEN

OPEN

DEALERSHIP
:مورد اطمینان
نامى آشنا و
در خدمت جامعه ایرانى
TOYOTA ÎLESPERROT

7/7

• قبل از امضاى قرارداد
TOYOTA  اتومبیل7/7
هر نوع
2016 COROLLA
OUVERT
دریافت
براى
همچنین
•و
LEASES
UP TO
STARTING FROM
60 MONTHS AT
بهترین نرخ بهره و قیمت
$
%
با من متاس بگیرید
BI-WEEKLY
WITH $0 DOWN!
OPEN 7/7
• قیمت هاى استثنائى براى
TOYOTA’S
GENIUS CONTEST
صاحبان تاكسی

78

0.99

GM ÎLESPERROT

OUVER

GM WES

OPEN

S MODEL SHOWN

OUVERT 7/7
Tel : (514) 453-2510 | Cel: (514) 865-2594
AEROPLAN MILES TO BE WON*
WITH THE PURCHASE OR LEASE OF A NEW VEHICLE

More than 250 vehicles in stock! Hurry to take advantage of these incredible offers!

rabbasi@ileperrot.toyota.ca | www.ileperrottoyota.com

Offers are applicable to in stock new base vehicles of the 2016 Corolla CE (BURCEM A) / 2016 RAV4 (ZFREVT A) / 2016 YARIS Sedan (BT4K3M A). Certain conditions may apply. The specific
model may differ from the photo. Taxes, licenses, insurances and administration not included. See the dealer for more details. It is possible to participate without a purchase. Open to the
residents of Quebec (in particular). 18 years-old and older. Ends: 2016-06-30. Mathmatical question required. Complete rules: getyourtoyota.ca

!شانس خود را امتحان کنید
""یک بلیت رفت و برگشــت ایران
-------------------مسابقه عکاسی
در

Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592

رستوران آنیکس

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

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

خدمات حسابداری و دفترداری

GESTION FINANCIERE LOYALE

سرورصدر

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

5263 boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
Email: loyale.accounting@gmail.com

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

Tel.: 514-777-3604

به بهرتین عکس انداخته شده در محیط رستوران آنیکس
! این جایزه اهدا میشود،به قید قرعه
--------------------. روی رسید غذایتان درج خواهد شد،شامره ویژه عکس شام
 هامن لحظه شامره ویژه خود را از ما بخواهید تا عکس،لذا پس از انداخنت عکس
 رسید خود را تا زمان قرعه کشی نزد خود نگه.شام در مسابقه رشکت داده شود
.دارید
---------------------

:* مهلت رشکت در مسابقه
 دسامرب20  جوالی تا20
2016

( و شرعیCIVIL) دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی
شیـخ صـاحل سیبـویه

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

 ا جتماعی،کلیه امور اسالمی و فرهنگی

514-247-1732  و514-366-1509 :تلفن

) خیابان سنت ژاک (الشین210 :نشانی

Tel: 514-585-2029
6195 St-Jacques west
H4B 1T7

OUVER

5
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بهترین انتخاب برای خرید تویوتای شما
1922 درخدمت شما از سال: تویوتا اسپینلی الشین-

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

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

2016 Corolla S

2016 RAV4 SE

2016 RAV4
FWD LE

Mehdi Bon

مهدیبنکدارزاده
در خدمت
هموطنانعزیز

LEASE
FROM

281

$

*

GET UP TO
MONTH

10,000

AEROPLAN
MILES

2016 COROLLA
CE

LEASE
FROM

169

$

*

GET UP TO

MONTH

7,500

AEROPLAN
MILES

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

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

. مربیان ما از با سابقه ترین رانندگان فارسی زبان در مونترال هستند
 آموزش ختصصی بعداز موفقیت در اخذ گواهینامه جهت گذراندن
 در کمپانی های بزرگ حمل و نقلRoad test آزمون های
______________
3333 Cavendish # 315, Montreal H4B 2M5

 مهرداد514-619-6811

|

514-452-1009 مهدی

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

فروشندهمجازالستیــــکدرمونتریالکانادا

حراج رقابت ناپذیر الستیک

 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

17 : ص

Tel.: 514-660-7135

shadim.sky@gmail.com

5
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اخـــذ وام

آیا صاحب خانه هستید و به یکی از موارد زیر نیاز دارید:
اما فکر می کنید دستیابی به این رویا به دالیل
• اخذ نرخ بهره نازل تر
• اخذ وام برای پرداخت قروض
زیر محال است:
• اخذ وام برای بهسازی خانه
• اعتبار خــوبی ندارید
• قبال ورشکست شده اید
• اخذ وام به هر دلیل دیگری
• بانک قبال درخواست شما را رد کرده است
• آیا در رویای صاحب خانه شدن هستید،

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 ّ

م .آزرم

کـورش صدری

1276

در خدمت هموطنان گرامی

بازی پوکمون گو ،تیتر یک
رسانههایدنیا
«این بازی میآیند« ،به خاطر این
علی فتوتی کار و زندگی بازی ابلهانه نمیتواننددر
بــازی پوکمــون گــو
آرامش دعا کنند».
مردم را
آنها احساس میکنند
« »Pokemon Goبــا
کرده
مختل
که «کسی به صورتشان
محوریت شخصیتهای
است؟!»
سیلی میزند».
انیمیشن ژاپنی در دهه
روزنامهاسرائیلیجروزالم
 ۱۹۹۰در یک شــرکت
آمریکایی ( )Nianticطراحی شده پست هم با انتشــار تصاویری از
است .این شرکت در زمینه توسعه بازی دارندگان تلفنهای هوشمند
نرمافزارهای کامپیوتر فعال است و در دیوار ندبه و اردوگاه آشویتس،
از شرکتهای زیرمجموعه گوگل از مخاطبان پرشمار خود پرسیده
اســت که «آیا پوکمون گو بازی
به حساب میآید.
نیانتیک این بــازی را با همکاری کــردن در این اماکــن ،به بازی
شــرکت شناخته شــده نینتندو گرفتن احساسات یهودیان معتقد
( )Nintendoژاپــن طراحی کرده یا بازماندگان هولوکاست نیست؟»
است .پوکمون گو یک بازی رایگان به نوشته جروزالم پست ،مسئوالن
اســت که البته برای پیشــرفت آشویتس در حساب توییتری این
ســریعتر در مراحل مختلف بازی موزه تاکید کردهاند که اجازه انجام
ایــن بازی را بــه بازدیدکنندگان
میتوان پول پرداخت کرد.
پرداختهــای درون برنامهای این نخواهنــد داد ،زیــرا ایــن کار
بازی در عــرض دو هفته بیش از «بیاحترامی» به این مکان مهم و
یاد کشتههای آن است.
 ۱۴میلیون دالر درآمد
برای عرضهکنندگانش روزی
مدیران موزه هولوکاستدر
به همراه داشته است ۱٫۶ .میلیون واشنگتن آمریکا هم انجام
این بــازی در محدوده این
بــازی پوکمــون
گو دالر درآمد
مکان را «ممنــوع» اعالم
تاکنــون در ایــاالت
کردهاند.
متحده آمریکا ،کانادا،
نیوزلنــد ،آلمــان و بریتانیــا در در دنیای اسالم هم وضع تقریبا به
دسترس کاربران قرار گرفته است همین ترتیب است .یکی از معاونان
و شــمار کاربران این بازی در این موسسه اســامی االزهر در مصر
چهار کشور اکنون به  ۳۰میلیون فتوایی درباره این بازی صادر کرده
است.
کاربر فعال میرسد.
میزان دانلود این اپلیکیشــن به عباس شــومان ،معاون موسسه
نحوی چشــمگیر بوده که تقریبا اسالمی االزهر ،بازی پوکمون گو
تمام رکوردهای پیــش از خود را را محکوم کرده و گفته اســت که
شکسته است.
انجامدادن این بازی شیداییست و
در این بازی کاربر باید تا میتواند حتی آن را با مست و الیعقل بودن
به اصطالح پوکمونهای بیشتری مقایسه کرده است.
را جمع کند و با پشت سر گذاشتن او گفته است« :این بازی آدمها را
مراحلی ،قدرت آنهــا را افزایش شبیه انســانهای مستی میکند
دهد.
که در خیابانهــا راه میروند و به
برای «شــکار» پوکمونها که در صفحه موبایلی خیره شدهاند که
محیط اطراف کاربر پنهان شدهاند ،آنها را به سمت هیوالهای خیالی
کاربر مجبور اســت کــه دوربین هدایت میکند».
گوشــی موبایل خود را فعال کند او میگویــد که این بــازی کار و
و در محیط اطــراف خود راه برود زندگی مردم را مختل کرده است.
و پس از پیدا کردن یک پوکمون ،در عربســتان سعودی هم فتوایی
گوی مخصوص بازی را به سمت درباره منع بازی پوکمون گو داده
آن پرتاب کند.
شده اســت .مبنای این فتوا این
واکنشها به پوکمون گو
است که ژاپنیها این بازی را تولید
در اسرائیل یک از مسئوالن «دیوار کردهاند تا ذهن کودکان را منحرف
ندبــه» ،از مقدسترین مکانهای کنند.
مذهبی یهودیان در شهر اورشلیم ،مفتی عربستانی همچنین این بازی
درباره این بازی تازه گفته است که را نوعی قماربازی دانست ه است.
وقتی افراد از نقاط مختلف جهان
بــرای دعا به این مکان مخصوص
{>> ادامه در صفحه}28 :

6

Vol. 23, Aug. 01, 2016

?NEED A MORTGAGE

دوهفته نامه فرهنگی
اجتماعی ،در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه

!!Don’t worry I can help
?REFUSED BY YOUR BANK

?Has your financial institution refused to give you a mortgage
Whatever the reasons, there is a solution and product out there for you.
Whether you’ve gone bankrupt, had explicable late payments, excessive debt, a
divorce, lost your job or something else, I have the expertise to find the financing
solution or product that suits your needs.

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان
آگهی :پیوند

514-996-9692

DEBT CONSOLIDATION

Are you drowning in debt and the end of the month is fast approaching? Are you
starting to fall behind and need money to breathe again? No worries, you can
use the increased value (equity) of your home to consolidate your debt and reduce
!!your payments

REFINANCING
For debt consolidation
To get a better interest rate
;Renovation projects
Further invest
;Buying other real estate
!!Call today to take advantage of this service

Tel: 514-995-7783

kouros_sadri@yahoo.ca

| FAX 514-879-0727

•
•
•
•
•

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

www.paivand.ca
FACEBOOK:
paivand.montreal
■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

no.

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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

اسپشیال روزانه ما:

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

چهارشنبه:سبزیپلوباماهی
پنجشنبه: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

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

www.aliasgharmassoumi.net
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ایــران...

تهران:قیمتیکمترمربعواحدمسکونی ۴٫۲میلیونتومان

شوک در بازار طال و دالر؟

بانکها 'مجاز به معامله
آزاد ارز میشوند'

رئیس بانک مرکزی ایران اعالم
کرده اســت که بانکهای ایرانی
از هفته دیگر میتوانند آزادانه به
معامله ارزهای خارجی بپردازند.
ولیاللــه ســیف ،رئیــس کل
بانک مرکزی ،گفته اســت که
دســتورالعمل و مقررات مربوط
به خریــد و فروش ارز آزاد هفته
آینده ابالغ میشود .آقای سیف
گفته است که این اقدام یکی از
پیشنیازهای یکسانسازی نرخ
ارز است.
بر این اســاس بانکها میتوانند
آزادانه بــه خرید و فــروش ارز
بپردازنــد و به گفته رئیس بانک
مرکــزی ایــران صادرکنندگان
ایرانی هــم از این پس میتوانند
درآمد ارزی خود را در بانکهای
ایرانی به نرخ آزاد بفروشــند و یا
سپردهگذاریکنند.
آقای سیف وعده داده که تا
پایان سال جاری خورشیدی
نرخ ارز در ایران یکسان شود.
در ایران ارزهــای خارجی به دو
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نــرخ بــازار آزاد و دولتی معامله
میشــود .فاصله این دو نرخ در
چند سال اخیر و در دوره ریاست
جمهوری حسن روحانی کم شده
است .یکسان سازی نرخ ارز یکی
از سیاستهای اقتصادی دولت
آقای روحانی بوده است.
بازار ارز ایران در چند سال اخیر قیمتها تا روزدوشنبه هفته آتی
پرتالطم بوده است .به ویژه چهار مشخص میشود.
ســال پیش ارزش ریال ایران در محمد کشتیآرای درگفتوگو
مقابل دالر آمریکا و دیگر ارزهای با ایســنا ،با اشاره به علت تغییر
خارجی به شدت سقوط کرد ،به ناگهانی قیمت طــا وارز که با
طوری که ریال ایران ظرف یک افزایــش  ۲۱دالری هــر اونس
روز  ۱۵درصــد ارزش خــود را طالی جهانی همراه بود ،گفت:
تا پنجشنبه هفته گذشته قیمت
مقابل دالر از دست داد.
رئیس بانک مرکزی ایران گفته جهانی در کلیه بازارهای مالی از
اســت" :دولت یازدهم کوشیده ثبات نســبی برخوردار و تقریبا
اســت از باورهــای غلطــی که همگی در انتظار تصمیم گیری
دولتهای گذشــته نســبت به در خصوص وضعیت نرخ بهره در
بانکها داشــتند ،دوری کرده و آمریکا بودند.
نظام پولی و مالی را در مســیر با عدم تغییر نرخ بهره در آمریکا
طبیعی و درست خود قرار دهد ".با افزایش قیمــت دالر و طالی
ایســنا هم گــزارش داد رییس جهانی همراه بودیم که موجب
اتحادیــه طــا و جواهر ضمن افزایــش  ۲۱دالری هــر اونس
توضیح درباره شوک وارده به بازار طالی جهانی شد( .بی بی سی)
طال و ارز ،اعالم کرد که وضعیت

شمار دادوستدهای آپارتمانهای
مسکونی شهر تهران در چهار ماه
نخست امسال ،به حدود  ۵۲هزار
واحد مســکونی بالغ شد که در
مقایسه با مدت مشابه پارسال ،با
رشد  ۱۱٫۴درصدی همراه بود.

بانــک مرکزی روز پنجشــنبه،
 28جــوالی گــزارش تحوالت
بازار مسکن در شــهر تهران در
تیرماه امســال را منتشر کرد ،بر
اساس نتایج این گزارش ،تعداد
دادوســتدهای مربوط به خرید
و فروش آپارتمانهای مسکونی
در تیرماه امسال نسبت به تیرماه
پارسال با رشد  ۲۷٫۶درصدی به
 ۱۵هزار فقره رسید.
در بخش دیگری از این گزارش
آمده است ،متوسط قیمت یک
مترمربع بنای واحد مســکونی
دادوستدشده در شهر تهران در
چهار ماه نخســت ،به  ۴میلیون
و  ۱۷۰هزارتومان رســید که در
مقایســه با متوسط قیمت یک

بهنامآفریدگارعشق

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

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170
{>> ادامه در صفحه}8 :

نگیـنظفـر

مشاور خدمات بیمه و سرمایه گذاری

• بیمه عمر
• بیمه وام مسکن
• بیمه بیماری های وخیم
• بیمه سالمت
• بیمه از کار افتادگی

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

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

با تعیین
وقت قبلی

NOTAIRE-NOTARY

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

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
½
½
½
½
½
½
½
½

فتوشاپ
Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

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

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

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

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

برخی از خدمات ما شامل:

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

_________________________

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

Tel.: (514) 697-0225
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دکترلوئیزداداشزاده :داروساز

رییس گنکره ایرانیان مقیم کانادا:

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

«ایرانیان مقیم کانادا تاوان تصمیمهای غلط
دولت قبل این کشور را میدهند !»

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

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.
با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

مترمربع بنای مسکونی معامله
شده در مدت مشابه پارسال۳٫۱ ،
درصد افزایش داشت که از رقم
تورم کمتر بوده است.
متوســط قیمت خرید و فروش
یــک مترمربع زیربنــای وحد
مسکونی در تیرماه  ،۹۵به چهار
میلیون و  ۲۳۰هزارتومان رسید
که در مقایسه با خردادماه امسال،
 ۰٫۱درصد افزایش نشــان می
دهد.
این رقم در مقایسه با قیمت هر
مترمربع زیربنای مسکونی معامله
شده در شــهر تهران در تیرماه
پارسال ،با افزایشی  ۴٫۴درصدی
همراه بوده است.
گزارش تحوالت بازار مســکن از
آن رو اهمیــت دارد که تحوالت
قیمتی و شــمار دادوستدها در
حوزه مسکن و ساختمان پایتخت
برای ناظران اقتصــادی یکی از
نشانههای تداوم رکود یا آغاز رونق
در کل اقتصاد ایران است.
گزارش بانک مرکزی از تحوالت
بازار مسکن شهر تهران برگرفته
از آمارهــای خام ســامانه ثبت
معامالت امالک و مستغالت ایران
است.
بر اساس این گزارش ،بیشترین
متوســط قیمت یک مترمربع

>> ادامه از صفحه7 :

زیربنای مسکونی دادوستد شده
با نرخ هشت میلیون و  ۹۴۰هزار
تومان در منطقه یک شهرداری
تهران ،رقم خورد .کمترین قیمت
یک مترمربع زیربنای مسکونی
در تیرماه امســال نیز با قیمت
دو میلیــون و  ۱۳۰هزارتومان،
در منطقه  ۱۸شهرداری تهران،
دادوستد شد.
بیشــترین تعــداد قراردادهای
مبایعهنامه از میان کل معامالت
انجامشــده خریــد و فــروش
آپارتمانهای مسکونی در تیرماه
نیز با ســهم  ۱۶درصدی از کل
معامالت واحدهای مســکونی،
در منطقه  ۵شــهرداری تهران
رقــم خورد و مناطــق  ۲ ،۴و ۸
شهرداری تهران در جایگاههای
بعدی قرار گرفتند.
در بخشی دیگری از این گزارش
به آمار و ارقام مربوط به اجاره بها
در تيرماه امسال ،پرداخته شده
اســت .بر این اســاس ،شاخص
کرايه مســکن اجاری در شــهر
تهران در مقایســه با ماه مشابه
پارسال ،رشدی  ۹٫۵درصدی را
تجربه کرد.
شاخص بهای اجاره بهای مسکن
در کل مناطق شهری در تیرماه
امسال نسبت به تیرماه ارسال ،با

ایرانتو :گزارش بدســت آمده از
اداره آمار کانادا نشــان می دهد:
امروزه ،از هر  5کانادایی ،بیش از
 1نفر ،متولد خارج است.
در حالــی که تعــداد مهاجرانی
که کانــادا را به عنوان خانه خود
انتخاب می کنند ،در طول دهه
گذشــته باال بوده است ،تنها به
تازگی است که نسبت شهروندان
متولــد کشــورهای خارجی ،با
نسبت های مشاهده شدۀ مربوط
به حدود یک قرن پیش ،تطابق
یافته است.
بر طبق پیش بینــی های اداره
آمار کانادا ،امروزه ،نسبت کانادایی
های به دنیا آمده در کشورهای
خارجی ،تقریبا حدود  22تا 23
درصد می باشد .سرشماری سال
 ،1921نسبت مهاجران را 22.3
درصد نشان می دهد.
هفته پیش ،خبرگزاری اداره آمار
کشور ،یک گزارش اختصاصی در
خصوص حجم مهاجرتدر کانادا
از دوران ماقبل از کنفدراســیون
منتشــر کرد که قدمــت آن به
سرشــماری ملی سال  1871بر
می گردد.

افزایشــی معــادل  ۱۰٫۳درصد
همراه بوده است.
گزارش بانک مرکــزی افزایش
شاخص بهای اجاره بهای مسکن
در شــهر تهــران و کل مناطق
شهری ایران را همگام با نرخ تورم
عنوان کرده است بدین معنا که
در واقعیت ،نــرخ کرایه افزایش
نیافته است.
همچنین در این گزارش تاکید نوسان شدید مهاجرت
شده است که بانک مرکزی انتظار نمودار نوســانات ،از پائین ترین
دارد ،با رویکرد سیاستگذار پولی رقم بدســت آمــده در روزهای
در کمک به تســهیل اعتباری قبل از کنفدراسیون یعنی 6300
بخش مسکن و همچنین برنامه مهاجر تا باالترین رکورد بدست
کاهش نرخهای سود بانکی ،در آمــده در ســال  1913یعنــی
ماههای آتی بازار مسکن همچنان  400.900مهاجر و تا متوســط
با افزایش شمار معامالت همراه بدست آمده امروزی یعنی ساالنه
تقریبا  250.000مهاجر ،را نشان
باشد.
• می دهد.
گزارشات نشان میدهد که تعداد
مهاجران اسکان یافته در کانادا
به طور تنگاتنگی با رویدادهای
جهان ،اقتصاد و سیاست دولت،
پیوند یافته است.
طبق گزارشات ارائه شده از سوی
انجمن

RESTAURANT ONYX INC

ایران :خشکسالی...

با ایران از سر بگیرد.
در ایــن نشســت رئیس کنگره
بیژن احمدی تصمیم دولت قبل
کانادا در قطــع روابط با ایران را
غلط خواند و گفــت ایرانیهای
مقیم کانــادا مجبور به پرداخت
هزینههــای ایــن تصمیم غلط
شدهاند.
او به بخشی از این هزینهها شامل

سفر با واشــنگتن برای تمدید
پاســپورت و فقدان فشــار الزم
برای خروج ایرانی -کاناداییهای
زندانی در هر یک از این کشورها
اشاره کرد .منبع خبر:
www.ilna.ir

تعداد مهاجران در کانادا باال است؛
اما در نه در مقایسه با یک قرن گذشته

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
حتویلدرمحل:رایگان

در نشست ساالنه کنگره ایرانیان
مقیم کانادا از دولت کانادا خواسته
شد که روابط خود را با تهران از
سر بگیرد
به گزارش ایلنا بــه نقل از رادیو
بینالمللی کانادا ،کنگره ایرانیان
کانادا در نشست ساالنه شان به
مناسبت سالگرد برجام از دولت
کانادا تقاضا کردند که رابطهاش را

The Royal Commission on
Bilingualism and
Biculturalism

در ســال  ، 1970موج وسیعی
از مهاجران قبل از شروع جنگ
جهانــی اول ،یعنــی زمانی که
مهاجــرت ،جمعیت کشــور را
سالیانه حدود پنج درصد تحت
تأثیر خود درآورد ،تا حد زیادی
بــه رویدادهایی همچــون The
( Klondike Gold Rushهجرت
جمعیتی بالغ بر  100.000نفر
به منطقه  Klondikeدر Yukon
واقع در شــمال غربی کانادا در
فاصله سالهای  1896تا ،)1899
تحــوالت جدید در کشــاورزی
خشــک و همچنین تالش بی
وقفه دولت فدرال ،جهت ترویج
مهاجرت و افزایش جمعیت در
نواحی غربی کانادا نســبت داده
شده است.
با مواجه شدن مهاجرت با دوران
جنگ ،تعداد مهاجران به کندی
افزایش یافت ،اما در طول دوران
بحران های سیاســی و انسانی،
تعداد مهاجران به شدت افزایش
یافت .به عنوان مثال ،گزارشات
نشان می دهد ،در سال ،1957
نزدیک بوده اســت تــا رکورد
مهاجرت در این دوران شکسته
شود .بطوریکه ،ده ها هزار نفر از
پناهندگان مجارستانی کهدرگیر
نامالیمات جنگ سرد شده بودند،
وارد کانادا شدند.
روند افزایش تنوع پذیری

در سال  ،1961بیش از  90درصد
از مهاجــران متولد کشــورهای
خارجی ،اهل انگلســتان ،اروپا یا
آمریکا بودند ،و کمتر از  2درصد
آنها ،از آســیا یا آفریقــا بودند.
گزارشــات نشــان می دهد ،در
کشــور ،اصالحات اساسی عمده
ای در ضوابط و مقررات مهاجرت
فــدرال در راســتای ایجاد دوره

جدیدی از چند فرهنگ گرایی
صورت گرفت.
نتایج بدست آمده از

“National Household
”Survey

در ســال  2011نشان می دهد
که بیــش از  50درصد کانادایی
های متولد کشورهای خارجی،
آفریقایی و آسیایی هستند ،این
در حالی است که نسبت مهاجران
وارد شده از اروپا و انگلیس ،حدود
 30درصد کاهش یافته است.
نگاهی به آینــده

تازه ترین پیش بینی های اداره
آمــار کانادا در خصــوص تنوع
جمعیــت کانادایی ها تا ســال
 2031نشــان می دهد که این
روند همچنان ادامه خواهدداشت،
که تا حدودی به دلیل نرخ پایین
بــاروری در بین کانادایی ها می
باشد .با بررسی پروژه های تجزیه
و تحلیلی ای که تا ســال 2031
در پیــش رو خواهیم داشــت،
مشخص می شود که ،بین  26تا
 27درصد از کل کانادایی ها ،در
یک کشور خارجی متولد خواهند
شد ،که اکثریت آنها (یعنی 64.9
درصد آنها)در آسیا و آفریقا متولد
خواهند شد.
ایــن گــزارش هــا همچنین
خاطرنشان می کند که در حالی
که جمعیت کانادا به عنوان یک
مجموعه کل ،به طور چمشگیری
در حال تنوع پذیری است اما این
تغییر با نرخ یکسانیدر هر منطقه
از کشور رخ نمی دهد .در حالیکه
کالن شهرهای بزرگی همچون
مونترال ،تورنتو و نکوور ،در حال
جذب بیشترین تعداد تازه واردان
در جوامع خود هستند ،تغییر در
آرایش جمعیت در ســایر نقاط
کشور نسبتا متوسط بوده است.

www.paivand.ca
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حمید سام

• با سال ها تجربه در امور خرید ،فروش و اجاره
امالک مسکونی و جتاری
• اخذ وام مسکن ،مشاوره ارزیابی و خرید
بدون هیچگونه هزینه ای می با شد.
• قابل توجه تازه واردین محترم :آیا می دانستید
به راحتی می توانید صاحب خانه دلخواه خود شوید؟
برای اطالعات بیشتر با حمید سام تماس بگیرید:

Cell.: 514-222 9400
Immo-Plus

Hamid Sam
real Estate Broker
CENTURY 21 Immo-Plus
1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8
hamid.sam@century21.ca
Tel.: 514-933-1221

کودتایترکیه:ایرانیانچگونهارزیابیمیکنند؟
هیراد طلوعی همزمان با این کودتا و پس از آن
 ۰۶مــرداد -کودتــای نافرجام ابراز شــد ،یک روایت محبوبیت
نظامیــان در ترکیه کمتر از یک چشمگیرییافت.
شب طول کشید و سرعت اجرا ،تعداد زیادی از شهروندان ایرانی
اوجگیری و ســقوط آن شگفت دلبسته این روایت شدند که این
انگیز بود .با گذشــت نزدیک به کودتا نمایشی به کارگردانی رجب
طیــب اردوغــان بوده
دو هفتــه از این رویداد،
تبعات این کودتا همچنان «حتلیل های و تمامــی آنچه اتفاق
ادامــه دارد و در قالــب آسان که افتاده ،ساختگی است.
طرح پاکسازی نهادهای نیاز به درک ســعید پیونــدی،
دولتی و نظامی از حامیان پیچیدگیها جامعهشــناس و استاد
کودتا و هواداران فتحالله و حتلیل چند دانشــگاه لورن فرانسه
گولن ،هــر روز بر تعداد وجهی هم دربــاره مجموعــه
دستگیرشــدگان افزوده ندارد!» واکنشهــای جامعــه
ایران به کودتای ارتش
میشود.
جامعه ترکیه عمیقا تحت تاثیر در ترکیه میگوید که بخشی از
افکار عمومی ایــن کودتا را یک
این کودتا قرار گرفته است.
به گزارش سازمان عفو بینالملل« ،بازی» سیاسی میداند و آنچه
تاکنون بیش ازده هزار نفر به جرم در نوشــتهها و گفتههای داخل
ارتباط با کودتا دستگیر شدهاند و ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته
گزارشهای مستندی مبنی بر اســت ،سرنوشــت دموکراسی
بدرفتاری ،شکنجه و حتی تجاوز و آزادیهای سیاســی و مدنی
در برخی از بازداشتگاههای ترکیه شکننده ترکیه است.
پیونــدی میافزایــد« :بیشتر
ثبت شده است.
همچنیــن چندین هــزار نفر واکنشهــا را از طریــق فضای
کارمند ،قاضی ،معلم و شهروند مجازی یا رسانههای ایران دنبال
عــادی از کار معلق یــا اخراج کردم و تصویری کــه من دارم
شــدهاند .مجوز  ۲۴شبکه رادیو شاید ناقص باشد .در داخل کشور
تلویزیونی لغو شده و دانشگاهها و شماری از رســانهها و نخبگان
مدارس زیادی نیز بسته شدهاند .سیاسی بیشتر به کودتا از منظر
در تازهتریــن تحــوالت ،حکم رابطه ایــران و رقابت منطقهای
بازداشــت  ۴۲روزنامهنگار صادر میان دو کشــور نــگاه کردند.
شــده اســت و با اعالم وضعیت آنها از دولت ترکیه و شــخص
فوقالعاده در سراســر ترکیه از اردوغــان دل خوشــی ندارند و
سوی دولت ،پیشبینی میشود شــاید هم ترجیح میدادند زیر
که ایــن وضعیت همچنان ادامه پــای این حکومت خالی شــود
داشته باشد یا حتی تشدید شود .و در تنشهــای منطقهای یک
اما واکنــش ایرانیان به این رقیب جدی از صحنه خارج شود.
کودتــا و پسلرزههای آن شماری از کامنتهای خوانندگان
چیست؟
در انتهــای مقاالت رســانههای
داخلــی ،حکایــت از تاثیر این
فرض میکنند منایش است
نگرش روی نگاه مردم به کشور
از نخستین دقایق کودتای ارتش ترکیــه و دولــت آن دارد .آنها
در ترکیــه و انتشــار خبر آن ،بیشتر به ترکیه به عنوان رقیب
مردم در ایران با توجه به اوضاع ایران نگاه میکنند».
منطقه ،مجــاورت جغرافیایی و
روابط فرهنگی دیرینه ،اتفاقات قاعده پشت پرده
این کشور را با حساسیت دنبال در روزهای گذشته فتحالله گولن،
واعظ ترک مقیم آمریکا که دولت
میکردند.
ایــن کودتا از همــان آغاز نقد و ترکیــه او را به طرحریزی کودتا
نظرهای فراوانــی را بهخصوص متهم کرده است هم ادعا کرد که
در شبکههای اجتماعی به دنبال کودتای نافرجام ارتش ،نمایشی
بوده است.
داشت.
در میان دیدگاههای مختلفی که در ایران هم با توجه به انتشــار

اخبار سرکوبهای پس از کودتا
و استقبال بخشی از جامعه ترکیه
از اقدامــات اردوغان ،روایتهای
مبتنی بر سوءظن و شک بردیگر
برداشتها غالب شده است.
کانالهای تلگرامی پرمخاطب با
انبوهی از جوک ،شایعه و اخبار
بیاساس ،انگاره توطئه را تقویت
کردهاند و به آن دامن میزنند.
به باور ســعید پیونــدی در این
مورد گرایش افــکار عمومی به
نظریه توطئه دو علت اصلی دارد
که یکی از آنها به شــیوههای
مرسوم تحلیل رویدادها در ایران
بر میگردد و دیگری ،مربوط به
خود ترکیه است.
بــه اعتقــاد او ،در افکار عمومی
در ایــران «توطئــه» بخــش
«پشــت پــرده» حــوادث و
«دخالــت خارجــی» ،عناصر و
ابزار روششناســانه مهمی برای
درک و تحلیــل دنیا و حوادث و
پیچیدگیهای آن هستند.
در نقطه مقابــل ،فضای پرابهام
سیاســت در ترکیه نیز زمینه را
برای رشد تحلیلهای مبتنی بر
توطئه مساعد کرده است.
پیونــدی میگویــد« :این نوع
تحلیل آسان است و نیاز به درک
پیچیدگیها و تحلیل چند وجهی
هم ندارد و هم ه چیز را بســیار
ســاده ،خطی و شسته و رفته به
مخاطب منتقل میکند.
وجــه دیگــر ذهنیــت توطئه،
نپذیرفتــن «ابهام» بــه عنوان
بخشی از واقعیت و رویدادهاست.
بسیاری از واقعیتهای دوران ما
بهخاطر پیچیدگــی دارای ابعاد
مبهمی هستند که روشن شدن
آنها به زمان و باز شدن گرههای
ناشناخته نیازدارد.
در مــورد خاص ترکیه شــاید
تحوالتدو سه سال اخیر و تمایل
حزب عدالت و توســعه و بهویژه
شخص اردوغان به داشتن قدرت
بیشتردر راس حکومت ،شرایطی
را بهوجود آورده است که تحلیل
روشن و دقیق رویدادها را کمی
دشــوار میکند .حادثه کودتای
نافرجــام اخیر در چنین فضایی
رخ داد .رفتار دولت اردوغان پس
از کودتا و شــتاب بیســابقه در

JAMES LYNG ADULT CENTRE

)Montréal (H4C 1T9

5440 Rue Notre Dame W,

TRANSPORTATION
- Metrolionel-groulx & bus 191 west
- Metro Vendome &amp; Bus 37
- Metro St. Henry &amp; Bus 36

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

		
		
		

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
انگلیسیبیاموزید

MORNING BASIC ENGLISH
)Register Now!! (Limited Spaces

AUGUST 15, 16, 18, 22, 23
8:00 am - 2:00 pm
----------------------If you were born out of the country, your
PASSPORT is REQUIRED.
ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS REQUIRED:
)(originals only
Canadian / Quebec Immigration Documents
| Residency Card
Canadian Citizenship Card

ONE OF THE FOLLOWING PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
Valid Medicare Card | Valid Drivers License
)(plus a study permit

MORNING BASIC ENGLISH CLASSES

Morning:
AUGUST 29 to DECEMBER 2, 2016
			
Monday to Friday 8:30 a.m. to 12:30 p.m.
		COST:
$100.00 PAID IN FULL
)			(CASH, DEBIT, VISA, MASTERCARD
			INCLUDES BOOKS

این ژوئن که گذشت« ،گرم ترین ژوئن
جهان تاکنون» بوده است

داده هــای هواشناســی
نشــان می دهد که ماه
ژوئــن گذشــته (از ۱۲
خرداد تا  ۱۰تیر )۱۳۹۵
"گــرم ترین ژوئن جهان
تاکنون" بوده است.
بنا به اعالم دانشــمندان
در اداره ملی اقیانوس ها
مجموع ،درجه حرارت هوا در این
و اتمســفر ایاالت متحده،
همچنیــن ماه ژوئن گذشــته ،ماه یک درجه گرم تر از میانگین
چهاردهمین ماه پیاپی شکسته دمای هــوای جهان در ماه ژوئن
شــدن رکورد گرما در جهان از در قرن بیستم بوده است.
سال  ۱۸۸۰میالدی تاکنون بوده بیشــتر دانشــمندان ،چنیــن
افزایشی در دمای زمین را ناشی
است.
{>> ادامه در صفحه }28 :همین مرکز اعــام کرده که در از میزان بــاالی تولید گازهای

گلخانه ای می دانند.
کارشناسان محیط زیست
هشــدار مــی دهند که
افزایشدمای زمین ممکن
اســت به ذوب شدن یخ
هــای قطبــی ،باالآمدن
سطح آب های آزاد و زیر
آب رفتــن برخی جزایر و
مناطقساحلیبینجامد.
کارشناسان همچنین هشدار می
دهند که این افزایش ،گسترش
خشکســالی در مناطق مختلف
دنیا را به دنبال خواهد داشت.
بی بی سی

9

10

www.paivand.ca since 1993

 سال  23شماره  11  1276مرداد 1395

 ۹,۷میلیون کارگر ایرانی زیر خط فقر هستند
 ۰۴مرداد-کاهش نرخ
تورم رسمی تاثیری در
معیشتکارگراننداشته
اســت .فعاالن کارگری
میگویند که  ۷۵درصد
مزدبگیران زیر خط فقر
زندگیمیکنند.
فعــاالن کارگــری
میگویند افزایش قیمت
مواد غذایی معیشتده میلیون افزایش داشته است».
معاون بازرگانی داخلی شرکت
کارگر را تهدید میکند.
بر اســاس اعالم مرکــز آمار بازرگانی دولتی ایران هم ،روز
جمهوری اســامی ایران نرخ یکشنبه سوم مرداد «دالالن»
تورم رســمی تک رقمی شده را عامل افزایش قیمت شــکر
و به نســبت بهار سال گذشته دانست.
نزدیک بــه پنج درصد کاهش
یافته اســت .اما گزارش بانک سفرههای خالی کارگران
مرکــزی از قیمت مواد غذایی افزایش قیمت کاالهای ضروری
در هفته گذشته نشان دهنده در حالیکــه دولت بــا افزایش
افزایش قیمت کاالهای اساسی دســتمزد کارگران بر پایه نرخ
تورم ســبد کاالهای ضروری
در یکسال گذشته است.
بنا بر اعالم بانک مرکزی روند مخالفــت کــرد ،بــه افزایش
افزایشی قیمت مواد غذایی در شکاف هزینه و درآمد کارگران
آخرین هفته تیر ماه نیز ادامه انجامیده است.
داشته است .معاون وزیر جهاد هادی ابویدبیرکل کانون عالی
کشاورزی ایران پنجم مرداد در انجمن هــای صنفی کارگران
واکنش به گرانی قیمت مرغ و گفت که هر روز تعداد بیشتری
تخم مرغ در بازار گفت« :قیمت از کارگران قدرت خرید خود را
دانههای خوراکــی  ۵۰درصد ازدست میدهند و «این مسئله

باعث تشکیل خط
فقر جدید و ریزش
مرتب معیشــت
نیــروی کار به زیر
خــط فقر شــده
است».
او بــا بیــان اینکه
«دولــت ارادهای
برای حل مســئله
قراردادهای موقــت ندارد» ،از
افزایــش تعــداد کارگرانی که
بر اســاس قراردادهای جدید
«حداقل حقوق را میگیرند»،
خبــر داد و گفــت« :فاصلــه
دســتمزد و هزینه خانوارهای
کارگــری روز بــه روز افزایش
مییابد».
بر اساس مصوبه شورای عالی
کار حداقل دستمزد کارگران
 ۸۱۲هزار تومان اعالم شــده
است.
ابوی با یادآوری اینکه «کارگران
خواســتار افزایــش حداقــل
دستمزد بر اســاس نرخ تورم
سبد کاالهای ضروری بودند»،
گفته است که با این وضعیت«
بیش از  ۹,۷میلیون نفر از ۱۳
میلیون کارگر در بازار کار ایران
حداقلدستمزد را میگیرند».
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کودتای ترکیه | دیدگاه

پرچم و جامعهی گسسته :چشمکی که به ما زد!

کودتای ترکیه  -هر داستانی که
پشت سر داشته باشد  -یک چیز
را خوب نشان داد .عدهی زیادی از
مردمی که با کودتا مخالف بودند،
پرچمهایی در خانه داشتند که با
آن به خیابان آمدند.
پرچــم ،یکی از اولین نمادهایی
شد که آنان را به هم متصل میکرد
و از این مردم ناآشنا با همدیگر ،و
نه لزوما موافق با هم ،یک «ما»ی
آشــنا و همراه میساخت .بیآن
که با هم حرفی بزنند یا همدیگر
را بشناسند یا حتی در موافقت با
اردوغان با هم توافق داشته باشند،
پرچــم به نماد و نشــانهای برای
پیوند میان آنان بدل شد ،پیوندی
در دفاع از کشــور ،دموکراســی
موجودش (با همهی مشکالت و
تهدیداتش) و در مخالفت با کودتا.
حاال فکر کنیم که اگردر وضعیتی
مشــابه در ایران ما چنین اتفاقی
میافتــاد چــه نشــانه و نمادی
میتوانست به کار آن پیوند بیاید؟
چه چیزی ما را در این لحظات -
بیهر سخن و استاللی  -میتواند
به هم متصل کند و پیوند دهد؟
چــه چیزی به باور ما مشــترک
میآید و ما را به شــکلی نســبتاً

نمادی پیدا میشود که بتواند
ی گفت و گو
چه چیزی می تواند مــا جمع کثیری را ب 
را در حلظات اینچنینی به به هم دیگر پیوند دهد ،فقط
یکی از نشانههای جامعهی از
هم پیوند دهد؟
هم گسستهی ماست.
جامعهای که در مورد
دالیل همزیستی و
همگانیمیانگیزاند؟
پیوندهایش ،دلیلی
همین پرچم را در نظر
زنــده و انگیزاننده
بگیرید.
نــدارد ،مگر خطی
چقدر از مــا ایرانیها
اصــ ً
بیجــان کــه مرز
ا در خانه پرچم
جامعهی ایران را روی نقشههای
داریم؟
همین نداشــتن پرچم در خانه رســمی ،از جامعههای دیگر جدا
میکند .ما در درون خطوط مرزی
اولین نشانهی چه چیزهاست؟
اگر پرچم داشــته باشیم ،و مثل این گربه به سر میبریم ،اما نه با
ایرانیهای خارجنشین آزاد باشیم شــوق با هم زندگی کردن ،نه به
که با پرچمی که فکر میکنیم نماد خاطر دالیلی که بــرای زندگی
ایران است بخواهیم بیرون بیاییم ،همزیستانه داریم .ما از روی اتفاق
خودش تازه آغاز اختالفهاست .و شــاید هم از سر ناچاری با هم
حتی در مواردی مثل مســابقات به سر میبریم ،اتفاق و ناچاریای
ورزشی (مثال ،جام جهانی فوتبال) که وقتی نباشد یا راه مهاجرت در
نیز که پرچم قرار است نماد این پیش میگیریم و از این گربه فرار
پیوند در موضوعی غیر سیاســی میکنیم یا راه تخطی از نظمی که
شود ،با حضور ســه  -چهار نوع به زور میخواهد ما را در این گربه
پرچم روبرو میشویم که معنای کنار یکدیگر نگهدارد.
حسینقاضیان،جامعهشناس
پیوند نمادین را در اساس به هم
منبع :تلگرام نویسنده
میریزد.
این کــه در جامعهی ما به ندرت

Marymount Adult Centre
مرکز آموزش بزرگساالن مری مونت
• انگلیسی بیاموزید! • فرانسوی بیاموزید!

• نامنویسی

• کالس ها:

Programs Offered
English
12:40
21:20

5785 Parkhaven,
Côte-SAINt-Luc, QC H4W 1X8
(514) 488-8203

LEARN BASIC ENGLISH
LEARN BASIC FRENCH

Registration Information
August 2016 – January 2017
REGISTRATION DATES:

08:40 to
17:50 to

Monday to Friday
Monday to Wednesday

Monday to Friday
9:00 to 11:00
Monday to Friday
11:00 to 13:00
Monday to Wednesday 17:50 to 21:20

Beginner:
Intermediate:
Beginner / Intermediate:

BASIC FRENCH

FREE

Fees
PARKING
		
$100.00
Basic English Courses
		
$ 85.00
Basic French Courses
For further assistance: please call 514-488-8203
visit our website at www.emsb.qc.ca/marymountadult

•
•

3:00 p.m.
8:00 p.m.
3:00 p.m.
8:00 p.m.

–
–
–
–

9:00 a.m.
5:00 p.m.
9:00 a.m.
5:00 p.m.

August 16, 17, 18, 22 and 23:
August 16 and August 22:
September 1, 7 and 8:
September 7:

Course Dates:

August 29 to January 27
September 6 to January 25

• مترو و اتوبوس:

There is a “Special Bus 162” for evening students ONLY,
which goes directly from Villa Maria Metro Station to Marymount Adult
Centre and back, as follows: :
17:30 departure from Villa Maria Metro to Marymount Centre
21:20 departure from Marymount Centre to Villa Maria Metro
)		 Plamondon Metro Station, Bus 161 (Van Horne
)		 Vendôme Metro Station, Bus 104 (Cavendish
)		 Villa Maria Metro Station, Bus 162 (Westminster
		 Atwater Metro Station, Bus 138, 104

•
•
•
•

DAY:
EVENING:

DOCUMENTS REQUIRED FOR REGISTRATION

• مدارک ضروری:
)• A valid Quebec Medicare Card (date not expired
)• A foreign passport valid or expired (if born outside of Canada
• A foreign birth certificate, if available
PLUS ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS
)Born in Canada

Transportation

10

OR

(Born outside Canada

>> Born outside Canada:
Canadian Citizenship Card, or Permanent Resident Card or Record of
)Landing – IMM 1000 (VALID
Confirmation of Permanent Residency: (IMM5292 or IMM5688), AND
Medicare Acceptance Letter, which indicates the Medicare Card number
)(for newly arrived, less than 6 months in Quebec
)Quebec Selection Certificate (Category R8, RA and Humanitarian ONLY
AND Federal Study Permit
)French Courses ONLY: A valid Work Permit (IMM1442 - not expired
Case Type: 07, 08, 20 (56), 22, 23, 24, 25, 26, 28 and 98.
Quebec employer`s name must be written on Work Permit OR Letter of
Employment from their Quebec employer
>> Born in Canada
Provincial Birth Certificate in a LONG FORMAT, with parents’ names
indicated on certificate

•
•

•
•
 *
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محیط زیست...

آیا خاورمیانه تا پایان قرن
غیرقابل سکونت میشود؟
نیو صدر 80 :ســال دیگر شاید
گرمایــش جهانــی زندگی در
مناطقــی از خاورمیانــه مانند
بندرعبــاس را غیرممکن کند،
دمای هــوا بارها به دمایی مانند
دمای ســال گذشــته ماهشهر
که گرمترین شــهر سال 2015
شد ،برسد ،پیش بینی می شود
بســیاری از مناطــق خاورمیانه
تبدیل به بیابــان های غیرقابل
زندگی شود ،از هر  3روز یک روز
به شــکل غیر عادی گرم باشد و
ده ها میلیون نفر در کشور های
ایران ،امارات ،عربســتان ،یمن
و  ...مجبور شــوند بــرای ادامه
زندگی خود از خانه های خود به
کشورهایدیگر مهاجرت کنند.
اخبار روزهای گذشته هم بخشی
از آینده وحشتناک خاورمیانه را
تایید می کرد ،دما هوا در کویت
و بصره رکورد شکنی کردند و اگر
سازمان جهانی هواشناسی تایید
کند رکورد دومین و سومین دما
گرم جهاندر تاریخ توسط ایندو
منطقه شکسته می شود .اما آیا
واقعا این روند ادامه دار است؟
آیــا واقعا خاورمیانه تا پایان قرن
غیرقابل سکونت می شود؟ چرا ؟
با گرمایش جهان عوامل طبیعی
که حیات انســان را تهدید می
کننــد افزایش پیدا کــرده اند،
عواملی مانند طوفان شــن و آب
شــدن یخ های قطبی اما عامل
دیگری هم مــی تواند منجر به
مرگ انسان شود؛ گرما.
تحقیقــات زیــادی تاکنون در
این رابطه انجام شــده است ،اما
معتبرترین این تحقیق ها یکی
تحقیقدانشگاه «ام آی تی» است
که در مجله «نیچر» منتشر شده
و دیگری تحقیق موسسه ماکس
پالنک.
آیا بدن انسان نسبت به هر دمایی
مقاوم است؟

بسیاری بر این باورند که انسان به
افزایش دما انعطاف پذیر است و
حیات بر روی خاورمیانه از بین
نمی رود.
ولی آیا واقعا اینگونه است؟
ماننــد هر گونه ای قســمتی از
حیات انسان هم بهدما مشخصی
مقاوم اســت .انواع محتلفی دما
وجود دارد ،یکی دمای خشــک
(همان دمای اندازه گیری شــده
توسط دما ســنج) و یکی دمای
حباب مرطوب کــه ترکیبی از

دمای خشک و رطوبت است در
این رابطه دکتر بهلول علیجانی،
اســتاد اقلیم شناســی دانشگاه
خوارزمی می گوید:
«بر اساس تحقیقی که در سال
 2010انجام شــد بدن انســان
نسبت به دما خشــک انعطاف
پذیر است به این شرط که دمای
حباب مرطوب کمتر از مرز 35
درجه بماند».
البته دانشمند دانشگاه زوریخ در
رابطه با این پدیده گفته است:
می توانید دمای یک حمام بخار
فنالندی را که خشــک است به
بیــش از  100درجه برســانید،
زیــرا با عرق کــردن دمای بدن
شما کاهش پیدا می کند ،اما اگر
دمای یک حمام ترکیه ای را به
باالی  40درجه برسانید هرچقدر
هم عرق کنید ،دمای بدن شما
کاهش پیدا نمی کند و این منجر
به جمع شدن گرما در بدن شما
می شود.
با این حال استاد اقلیم شناسی
دانشــگه خوارزمی در این رابطه
گفت :اگر دمای مرطوب به باالی
 35درجــه افزایش پیــدا کند،
به علت اشــباع شدن هوا ،روش
عرق کردن منجر به سرد شدن
بدن نمی شود و دما بدن بعد از
ساعتی افزایش پیدا میکند.
بر اســاس اطالعات این تحقیق
تحمــل کــردن دمــای حباب
مرطوبی که باالی  35درجه باشد
به مدت  6ساعت برای انسانی که
شرایط جسمی خوبی هم داشته
باشد ممکن نیست.
البته علیجانی در این رابطه نظر
دیگری دارد« :این تحقیق اغراق
آمیز اســت و اگر دمــا باالی 6
ساعت بیشتر از  35درجه شود
شرایطی که به آن امواج گرمایی
می گوییــم ایجاد می شــود و
آن منجر به آســیب دیدن افراد
سالمند می شود».
بیشــترین دمایی که تاکنون در
کره زمین گزارش داده شده است
حدود  60درجه اســت اما حتی
اگر دما کمتر از  60درجه باشد و
رطوبت وجودداشته باشد احتمال
سکته قلبی ،سخت تر شدن پرواز
هواپیماها ،خراب شدن ریل های
قطار و  ...وجود دارد.
با این وجود آیا امکان اینکه دمای
حباب مرطوب مناطقیدر جهان
به باالی  35درجه برســد وجود

دارد ؟
احتمال رخ دادن این اتفاق در چه
مناطقی بیشتر است؟
سال گذشــته بندر ماهشهر در
ایران گرم ترین نقطه کره زمین
شــد ،در این زمان دمای حباب
مرطوب در ایــران هم به 34.6
درجه سلسیوس رســید .البته
مدت زمانی کــه این اتفاق افتاد
کمتر از یک ســاعت بــود ،این
خود مدرکی از این بود که شاید
مناطقی مانند ماهشهر غیرقابل
زندگی شوند.
حتقیق دانشگاه «ام آی تی» از
آینده وحشتناک خاورمیانه

تحقیقات دانشــگاه «ام آی تی»
هم که در مجله نیچر منتشر شد
نشان می دهد که اگر روند تولید
گازهای گلخانه متوقف نشــود
دمای حباب مرطوب بسیاری از
مناطق خاورمیانــه به باالی 35
درجه می رســند و خاورمیانه را
غیرقابل زندگی می کند.در اقلیم
کنونی میانگیــن دمای حباب
مرطوب مناطقــی در خاورمیانه
 31.6درجه سلسیوس است .اما
تولید گازهای گلخانه ای بیشتر
اقلیم کنونی را باز هم تغییر می
دهد و با ادامه ایــن روند دمای
حباب مرطوب بسیاری از مناطق
خاورمیانــه به بیش از  35درجه
سانتیگراد می رسد.
گفتنی است به علت ترکیبی از
ارتفاع پایین ،آسمان صاف ،آبی
که گرما را جذب می کند و سطح
خلیج فارس که منجر به افزایش
رطوبت می شــود خاورمیانه از
آســیب پذیر تریــن مناطق در
زمینه افزایش دما است.
بر اســاس این تحقیقات با ادامه
روند تولید گازهای گلخانه ای ،که
کشورهای خاورمیانه خود به علت
نفت خیز بودن در آن تاثیر زیادی
دارند ،منجر به افزایش میانگین
دمای حباب مرطــوب حداکثر
بسیاری از مناطق خاورمیانه می
شــود .حتی طبق این تحقیق
دمای حباب مرطوب شــهرهای
ابوظبی ،بندرعباس ،دوبی ،دوحه
و ظهران در طول  30سال پایانی
قرن  21بارها به باالی  35درجه
می رسد.
{>> ادامه در صفحه}30 :

ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ

6621 rue
Sherbrooke est
suite 103

ﻣﺷﺎور رﺳﻣﯽ
ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا
ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت
ﮐﺑﮏ

Montreal, Quebec

888888888888888888888888888888888888888888888.

H1N 1C7

Across langelier metro

888888888888888888888888888888888888

888888888888888888888888888888888888

By appointment only
Monday to Friday
10:00 to 18:00

ﺑﺎ ﺗﻌﯾن وﻗت ﻗﺑﻠﯽ
دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ
ﺳﺎﻋت  ۱۰ﺗﺎ ۱۸

514-656-8178

۵۱۴-۶۵۶-۸۱۷۸

ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم و راﯾﮕﺎن از اﯾران ﺑﮫ ﻣوﻧﺗرال ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯽ ﻣﻧﻔرد ﻣدﯾر اﻣور اﯾراﻧﯾﺎن

(۰۲۱) ۸۵۵۲ - ۱۴۸۳

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

ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس ھﺎی راﯾﮕﺎن ﺑﯾﺷﺗر و ﺧطوط واﯾﺑر ،واﺗزآپ و ﺗﻠﮕرام را در وب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﺟوﯾﺎ ﺷوﯾد

www.mariacottone.com

ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا

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

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

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

& all aspects of Immigration
Immigrate to Canada

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

کالس های رایگـان فرانسوی
در قـلب NDG

مبتدی | متوسط | پیشرفته
École Multiethnique
)de Langues et de Cultures du Québec (EMULCQ

Free French Courses /
Cours de français gratuits

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

Fall semester / Session d’automne :

)Du 26 septembre au 11 décembre 2016 (11 weeks / semaines
)!Levels: Beginner, Intermediate & Advanced, Writing and Conversation (New
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé, Conversation et Écriture
Courses Schedule/ Horaire des cours:
Morning / Matin: 9h00 à 12h00
Afternoon / Après-midi: 12h30 à 15h30
Evening / Soir: 18h00 à 21h00

Evaluation / Évaluation: August 17th from 3:00pm to 6:00pm
!!!REGISTER BEFORE August 17th
!Upon appointment only! Sign-up today
!Uniquement sur rendez-vous! Inscrivez-vous maintenant
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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دیکشنری آکســفورد لغت "سلفی" ()Selfie
را به عنوان "لغت سال  "۲۰۱3اعالم کرد .این
آن
1276و از
ساختهاند
اینترنت
لغت را
برای 1395
 11مرداد
 شماره
کاربران سال23

12
تگگذاری در شبکههای اجتماعی در اینترنت
استفاده میکنند .اشاره این لغت به عکسهایی
است که فرد از خود میگیرد (.)self portrait
چنیــن عکسهایی با رواج هــر چه بیشتر
گوشیهای هوشــمند به وفور در شبکههایی
نظیر فیسبوک و اینستاگرام مشاهده میشوند.

جمهوری اسالمی...

پردرآمدترینخوانندهسال
آمریکا
بهگزارشمجلهفوربسمادونا،ستارهپاپ
www.paivand.ca
since 1993

پردرآمدترین خواننده سال بوده است .مادونا از
طریق اجرای کنســرت و فروش آهنگهایش
 ۱۲۵میلیون دالر ( ۹۲میلیــون یورو) درآمد
داشته است .با فاصله زیادی از مادونا ،لیدی گاگا
با  ۸۰میلیون دالر و بنجووی با  7۹میلیون دالر
دومهوای
ق
هایو 
سوم قرار دارند.
درآمد در رتبهحق

ومی و...
جن

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از انتشار اینترنتی
پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:

info@paivand.caرهبر و نهادهای
آیا «فیشگیت» گریبان
انتصابی را خواهد گرفت؟

«زاهد متام عیار»

ماجــرای فیش گیت را نزدیکان
خامنهای برای مشروعیت زدایی
از دولــت روحانــی در آخرین
ســال این دولت و در آستانهی
انتخابات  ۹۶به راه انداختند و
خامنهای نیز بر این موج سوار
شد:
«موضــوع حقوقهای نجومی،
هجوم به ارزشها است...
این موضوع نباید شامل
مرور زمان شود بلکه باید
حتماً به صــورت جدی
پیگیــری ،و نتیجه آن
به اطالع مردم رســانده
شود ۲( ».تیر )۱۳۹۵
اما آیا این افشاگریها و
پرســشهای مربوط به
حقوق و مزایای مدیران
حکومتی و دولتی چنان
کــه مد نظــر مخالفــان دولت
روحانی اســت به قوهی مجریه
محدود خواهد ماند؟
این موضوع که تنها بخشــی از
سوء استفادههای مدیران آن هم
در قوهی مجریه را هدف قرار داده
هم از زبان مقامات دولت روحانی
و هــم در افکار عمومی به دیگر
قوا ،نهادها ،بنیادها و سازمانهای
حکومتی باالخص نهادهای تحت
نظر رهبر نیز سرایت پیدا کرده
است.
همین که رئیس قوهی قضاییه،
مقامهاینظامیوبرخیمنصوبان
رهبر در نهادهای تحت نظر وی
در ایــن زمینه خود و دســتگاه
تحت نظرشــان را مبرا معرفی
می کنند (بــدون دادن هر گونه
اطالعی در مورد حقوق و مزایای
مدیــران آنها) نشــان دهندهی
سرایت پرسشهای افکار عمومی
و بویژه وفــاداران به حکومت به
ایندستگاههاست.

زندگی کنند .این حرکت آقا به
همهی مسئولین پیام میدهد
که شــما هم در بیــن مردم
زندگی کنیــد و خودتان را تا
این اندازه از مردم جدا نکنید.
این فرهنگ غلطی اســت که
باید اصالح شود».

(غالمرضا قاسمیان ،مدیر حوزه
علمیهی مشکات ،پایگاه اطالع
رسانی خامنهای ۲۷ ،تیر )۱۳۹۵

ایــن داســتان اوال آیتاللــه
خمینی را کهدر یک منطقهی
خوش آب و هــوا زندگی می
کرد غیر مردمی معرفی می کند
و ثانیا با ســبک زندگی آیتالله
خامنهای همخوانی ندارد.
محمد عطریان فــر که در یک
دوره در حفاظت اطالعات نیروی
انتظامــی کار می کرد و دورهای
دیگر معاون وزیر کشور بود برای
نویسندهی این متن روایت کرد
که خامنهای ساالنه حدود ۱۸۰
روز را در باغات خوش آب و هوای
کشور می گذراند و هنگامی که به
این مکانها می رود محل را برای
وی قرق می کنند.
•

بههمیندلیلانتشارداستانهایی
در مورد ســاده زیســتی و عدم
چشمداشت خامنهای به ثروتدر
رسانههای دولتی و شبه دولتی و
حتی پایگاههای اطالع رســانی
خامنهای افزایش یافته است.
•
داستانها

از نوع داستانهایی که نزدیکان
خامنهای منتشر می کنند روشن
اســت که فیشگیــت گریبان
همــهی مقامــات و حتی علی
خامنهای را گرفته است.
رسانههای دولتی و شبه دولتی
در اوج افشاگریها به انتشار دو
داستان در باب زندگی خامنهای
پرداختند .یکی از داستانها در
مورد حقوق خامنهای است.
داستان این است که خامنهای با
نذورات مردم زندگی می کند:
«برای حضرت آقــا هم نذورات
زیاد می آید که نذر شخصی آقا
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آماده شوید!
514-337-3856

CEA St. Laurent Adult Centre

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

انگلیسیبیاموزید!

نامنویسی کالس های انگلیسی
روزانه و شبانه:متام وقت یا نیمه وقت نه

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

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

نامنویسیکالسهایروزانه:

Inscriptions pour le jour:
les 10, 15 et 22 août, les 1 et 8 septembre, 2016, de 9:00 à 11:00
Session: le 29 août au 2 décembre 2016

می کنند؛
کــه آقا،
نامنویسیکالسهایشبـانه:
Inscriptions pour le soir:
زندگــی
le 31 août, les 6, 12 et 15 septembre 2016, de 17:00 à 19:00
شــا ن
Session: le 8 septembre au 15 décembre 2016
عمدتا از همین
نامنویسیکالسهایانگلیسیدبیرستان:
نــذورات اداره
Inscriptions pour le secondaire anglais:











می شود و از بیت المال و از دفتر
les
16,
23,
30, 31 août, de 9:00 à 11:00
Session : le 29 août au 2 décembre 2016
استفاده نمی کنند .از وجوهات
Metro:
Cote-Vertu
که اصال هیچ استفاده نمی کنند.
RENSEIGNEMENTS: 514-337-3856 121 ouest
descendre
عمدتا همین نذورات است».
CEA St. Laurent Adult Centre
à Bourgoin
(احمد مروی از مدیران دفتر
950 Fraser Ville St.
Pour le secondaire
خامنهای ،مشرق  ۲۷تیر )۱۳۹۵
Laurent, Quebec
2405 Place Lafortune Ouest
این گزارش بر خالف روایات قبلی
H4M 1Z6
Ville St. Laurent, Quebec H4M 1A7
از قول چند نفر (همه از مطیعان
درگاه) نقل می شود تا افراد آن را خلط عدم سوء استفاده از قدرت و
ساده زیستی منایشی
باورپذیر تر ببینند.
مضمون این داســتان این هدف هدف از انتشــار داســتانهای
را دنبال می کند که خامنهای را فوق و صدها داســتان دیگر که
به عنوان یک «زاهد تمام عیار» توسط کارکنان بیت برای «علی
وار» بــودن زندگــی خامنهای
معرفیکنند.
کسی که اتومبیل بامو سوار می (با مصاحبه بــا کارکنان بیت و
شــود و در محوطهای به وسعت روحانیون نزدیک به خامنهای)
و شــرایط یک پادگان در مرکز تهیه و منتشر شده انحراف افکار
شــهر تهران زندگی می کند و عمومی از سوء استفاده از قدرت و
همهی این هزینهها را از بودجهی فساد به موضوع گول زننده و عامه
عمومی می پردازند چگونه می گرایانهی ساده زیستی است .این
تواند مثل یک زاهد زندگی کند؟ انحرافدر فضای بستهی رسانهها
________________
کســی که نهادهای تحت نظر در ایران قابل توضیح نیست.
6195 ST-JACQUES W. | Tel.: (514) 585-2029
وی (مبــرا از دادن مالیات و مبرا برای مقابله با این انحراف باید به
از نظارت مجلس) صدها میلیارد پنج موضوع توجه کرد:
دالر ثروت و ساالنه دهها میلیارد •
دالر گردش مالی دارند نمی تواند  .۱ساده زیســتی و پرهیز یک
دی جی بین المللی
خود را صورت زاهد معرفی کند .رهبر سیاســی از امــور دنیوی
با جدیدترین و
تنها حدود  ۱۵هزار نفر در قالب -حتــی اگــر ارزش باشــد که
کاملترینآلبوم
سپاه ولی امر از وی حفاظت می نیست -با روایتهای اطرافیان و
آهنگ های ایرانی وخارجی
نزدیکان وی قابل سنجش نیست.
کنند.
 DJالکاپون
اگر فرض کنیم کــه گویندهی اطرافیان به دنبال ارتقا یا بهبود
(تیمور)
داســتان فوق دروغ نمی گوید چهرهی رئیس خود با هدف خود
درخدمت ایرانیان گرامی
نذورات احتماال هزینهی گوشت شیرینی و بهره گیری از هدایا و
Tel.: (514) 692-0476
www.facebook.com/
و نان خامنهای و همســرش را امتیازاتبیشترهستند.
djalcapone.taymour
تامین می کند که این البته برای •
میلیونها (غیر از  ۷۰درصد مردم  .۲ساده زیســتی رهبران با نوع
که تغذیهی درستی ندارند) نفر غذایی که می خورند یا کد پستی سیاسی و اعضای خانوادهی وی زیســتی و نمایش ساده زیستی منتقدان و رعایــت قانون قابل
محل زندگی آنها به تنهایی قابل در بانکها و بازارهای ســهام و وجود دارد .آنچه دفتر خامنهای اندازه گیری است .خامنهای بنا
دیگر هم در همین حد است.
انجــام می دهد نمایش ســاده به عادت به مسانی که به دست
داستان دیگر متوجه است به این سنجش نیست .در شمال تهران شهرهای خارجی؛
که علی خامنهای در میان مردم حلــب آباد هســت و در جنوب  )۲نوع گــردش مالی نهادهای زیستی اســت با انداختن گلیم بوسیاش می روند سکهی طال
عادی و مثل آنها زندگی می کند :تهران باغهــای مصفا و ویالیی .تحت نظر آنها و میزان حسابرسی در حسینیهای که وی دیدارهای هدیه می دهــد .حتی اگر یک
عمومــیاش را انجام می دهد یا رهبر سیاسی در بیغوله زندگی
«در سالهای پیش طرحی بود صاحبان دهها میلیارد دالر می به آنها توسط قوای دیگر ،و
که محل زندگــی حضرت آقا را توانند در ظهر تابســتان هوس  )۳میزان آزادی رســانهها برای انتخاب صندلیهای ساده تر برای کند ولی برای مداحی و دســت
تغییر دهند و ایشان را به محل آبدوغ خیار کنند .ساده زیستی و پرداختن به این موضوعات اندازه دیدار با مقامات عالی رتبه .عدم بوسی دیگران به آنها سکه هدیه
سوء اســتفاده از قدرت با پرهیز دهد نمــی تــوان وی را پرهیز
می گیرند.
خوشآبوهوایی در تهران ببرند ،پرهیز از دنیا را با
از هزینه کــردن حکومت برای
اما ایشــان قبول نکردند و تأکید  )۱میــزان امــاک و موجودی •
{>> ادامه در صفحه}14 :
داشــتند که در میان مردم باید حساب بانکی و ســهام رهبران  .۳تفاوتــی جدی میان ســاده منویات خاص مقامات ،سرکوب

RESTAURANT ONYX INC
بزرگترین عالمت سوال در برابر نام
رهبر گذاشته شده است.

le 3, 4, 11 décembre et le 8 janvier 17:00-19:00
Session: le 13 janvier au 27 mars 2014
Inscriptions pour le secondaire:
PAIVAND: Vol. 23 
Aug.
01, 2016 9:00 à 11:00
le no.1276
8, 14 et21
novembre
Session: le 2 décembre au 21 mars 2014
RENSEIGNEMENTS:

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!
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رأی د
هندگان،
غیرقابل
پی 
شبینی
شد هاند.

جهـــان...

آژانس مسافرتی

عصر رأی دهندگان خشمگین

 ۲۹ spiegelتیــر -هواداران
دونالد ترامپ ،موافقین خروج
انگلستان از اتحادیهی اروپا
یا اطرافیان مــاری لوپن در
فرانســه ،دریک نکته با هم
مشترکاند :خیلی از آنها در
شمار بازندگان روند جهانی
شدنهستند.
«پاوال هپ»و «جوئل کو» با هم
 ۴۶۰۰کیلومتر فاصلــه دارند،
همدیگــر را نمیشناســند ،اما
خشمی که احساس میکنند از
یک جنس است.
یکیشــان بــه نفع خــروج از
اتحادیهی اروپــا رأی داده و آن
دیگــری میخواهــد در نوامبر
امسال بهدونالد ترامپ رأی بدهد.
اولی از «پرستون» میآید ،شهری
در شــمال غربی انگلستان که از
نابودی صنعت نساجی هنوز هم
زخمهایی بر تن دارد.
دومــی آمریکایی ســت و اهل
والیتی کوچکدر شمال تنسی به
نام «رد بویلینگ» .کارگاه نساجی
او جزو آخرین کارگاههایی از این
نوع در این منطقه است.
پاوال هــپ موضــوع را اینطور
میبیند:
جهانی شــدن (گلوبالیزه شدن)
برنــدگان و بازنــدگان فراوانی
داشته و شهر او پرستون در شمار
بازندگاناست.میگویداتحادیهی
اروپا ،یک نوع امپراتوری ست که
شاید بتواند همه را ساکت کند،
ولی نتوانسته رفاه به وجود بیاورد.
او از این همه مهاجر عصبانی ست،
میگوید فشار بیشتری روی بازار
کار و سیستم بیمهی بهداشتی
میگذارد «ما میخواهیم کنترل
مهاجران را در دست بگیریم».
هپ مشــاور ادارهی کار است و
شعارش «بازگشت به بریتانیای
کبیر» است.
قول چیزی شــبیه این را ترامپ
هم به آمریکاییها داده «عظمت
آمریکا را برمیگردانیم».
جوئل کــو یکی از طرفــداران
ترامــپ ،قــرارداد تجــارت آزاد
امریکای شمالی را مقصر میداند
که امکانات شغلی در رشتهی او
از تنسی به مکزیکو منتقل شده
است .صدای چرخهای خیاطی
آمریکا ،از همانها که در کارگاه
او در حرکتند و پنجاه زن پشت
آنها نشســتهاند و برای ارتش،
کاپشن و شلوار میدوزند ،هر ساله
خاموش و خاموشتر میشوند.
کو تصمیــم دارد به ترامپ رأی
بدهد ،بــرای اینکه او «هیچوقت
سیاســتمدار نبــوده» ،برعکس
هیالری کلینتون که اعتقاد دارد
«فاسد است و کنسرن های بزرگ
او را خریدهاند ».اگر ترامپ نبود،
امکان داشت «رأیش را به برنی
سندرز بدهد .هردوی این کاندیدا
علیه سیستم عمل میکنند».
در رابطه با بریتانیای کبیر چیز
زیــادی نمیداند ،اما عقیده دارد
که رأی انگلیســیها علیه اتحاد

اروپا ،با مبارزهی خودش بیربط
نیست.
او میگوید «این خوب است که
انگلیســیها اتحادیهی اروپا را
ترک میکنند .هر کشوری هویت
خاص خودش را دارد».
پدیدهای که در حال حاضر بر
دمکراسی غربی حاکم شده:
رأی دهندگان خشــمگین
اســت .خشــمی که متوجه
برگزیدگان سیاسی و اقتصادی،
فرهنگ غالب بر مطبوعات ،بازار
آزاد ،احزاب
جا افتاده
و طبیعتاً
مها جر ین
است.
بسیاری از
طرفداران
خروج انگلیــس از همین گروه
خشمگین هستند ،درست مثل
طرفــداران ترامــپ در آمریکا و
هواداران ماری لوپن در فرانسه.
«بــه دســت آوردن دوبــارهی
کنتــرل» ،شــعار طرفــداران
«برکســیت» بود .این میتواند
صــدای کمــک خواهــی رأی
دهندگان خشــمگین در تمام
جهان باشد .در عصری که مرتب
قراردادهای هــر چه پیچیدهتر
تجارت آزاد بســته میشــود و
کمیسرهای ناشناس اتحادیهی
اروپا در رابطه با شــرایط زندگی
مردم تصمیــم میگیرند ،آنها
آرزوی مرزهای مشخص ،قوانین
ملی و اقتصاد بسته را دارند.
این پدیده البته مربوط به امروز
و فردا نیست .اما خشم در سال
اخیر به دلیــل بحران اقتصادی،
بحــران اروپــا ،به هــم خوردن
ثبات در خاورمیانــه و به دنبال
آن ،موج مهاجریــن به نقطهی
جوش رســیده .در کنار آن باید
صعود چین و صنعتی شدن آن
در دهــهی اخیــر را هم در نظر
گرفت .اینترنت هم باعث شد که
این خشم به سرعت رشد کند و
گسترش یابد.
حاال یکباره به نظر میرسد که
امکانات جدیدی به وجود آمده
که قب ً
ال به نظر غیرممکن میآمد:
بریتانیای کبیر از اتحادیهی اروپا
خــارج میشــود؛ بریتانیاییها
اینطور تصمیم گرفتند.
دونالــد ترامپ رئیــس جمهور
آمریکا خواهد شد؟
امکانش کم اســت ،ولی اگر شد
چه؟
مــاری لوپن رئیــس جمهور
میشــود؟ هرگز! یا شــاید هم
بشود؟
اگر روزی هلنــد و اتریش هم
تصمیم بگیرند بــرای خروج از
اتحادیه اروپا رفراندوم بگذارند،
چه خواهد شد؟
رأی دهنــدگان ،غیرقابــل
پیشبینیشدهاند.
خیلیها از احزاب سیاسی
سنتی روبرمی گردانند و به

جریانات سیاسی پوپولیستی
جدید رو میآورند.
خشم این رأی دهندگان معموالً
نه به طور روشن راست و نه چپ
است .اما دمکراســی غرب را از
درون به چالش میکشد ،درست
مثل ویروسی که سیستم امنیتی
بدن را مختل کند.
جنبشی که از این خشم تغذیه
میکند ،معموالً دیکتاتور منش،
ضد بیگانه و ناسیونالیستی ست.
مردمیکهبهترامپ،برکسیت
و لوپن اعتماد
میکننــد ،
معمــو الً
ت
تحصیال
کمی دارند،
مســنترند
و مردمــی
هســتند که در والیات یا
مناطق صنعتــی در حال
ورشکســتگی ،زندگــی
میکنند.
این ترکیب چیزهای زیادی را از
دنیایی کهدر آن ،ثروت از همیشه
بیشتر انباشته شده ولی همه به
یکسان از آن استفاده نکردهاند ،به
ما نشان میدهد.
ویلیــام گالســتون ،متفکر امور
سیاسی آمریکا میگوید «مزایای
جهانی شــدن به یکســان بین
طبقات تقسیم نشــده است .به
اقشــار میانی و کارگران چیزی
نرسیده»
درآمد ســرانهی یک خانوادهی
متوســط آمریکایی با پنج هزار
دالر کاهش ،از سال  ۹۹در سال
 ،۲۰۱۴به  ۵۳۶۷۵دالر رسیده
است.
اقتصاددانــان بــرای این حالت
اصطالح تلخیدارند:
ناباروری اقتصادی.
رویــای آمریکایی که در آن ادعا
میشــد ،برای هر کسی امکان
پیشرفت وجود دارد ،حاال دیگر
در مورد خیلیها صادق نیست.
از ســوی دیگر  ۴۰۰نفر از مردم
آمریکا به اندازهی دوســوم مردم
کشور سرمایه در دست دارند.
بر اساس همهپرسیهایی هفتهی
اخیــر  ۷۱درصــد آمریکاییها
عقیدهدارند که سیستم اقتصادی
به نفع اقشــار معینی دستکاری
میشود.
« »Riggedاصطالحی ست که
توسط برنی سندرز سوسیالیست
در انتخابات استفاده و حاال ترامپ
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Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

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

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

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

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

Tel.: 514-574-4540
________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

آن را مصادره کرده است.
هفتــهی گذشــته وقتــی در
پنســیلوانیا محاســبه کرد که
ارتباط تجاری با آســیا برای این
ایالت به قیمت  ۶۸۹۰۰شــغل

تمام شده ،مردم با شور و حرارت
برایش دست زدند.
ترامپ ،اخیرا در یک ســخنرانی
برای هزاران هــوادار گفت «این
مــوج جهانی شــدن ،طبقهی
متوسط ما را کام ً
ال از میان برده
است ».جملهای که میتوانست
به همین ترتیب از دهان سندرز،
ماری لوپن و یا خیلی از طرفداران
برکسیت بیرون بیاید.
ترامپ با جمهــوری خواهان در
یکی از مســائل اساسی اختالف
دارد .او علیــه تجــارت آزاد بــا
امریکای شــمالی و قرارداد هنوز
امضا نشــدهی تجــارت آزاد با
آسیا و اروپاست .عقیده دارد که
بهاینترتیب کنسرن های بزرگ

Fax: 1-855-698-8872

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

به بازارهای بیگانه ،دسترســی
پیدا میکنند ،اما برای بسیاری
از کارگران به معنای از دســت
دادن شغلشــان خواهد بود .به
نظر گالستون فقط عضویت چین
در بازار جهانی تجارت در اواخر
سال « ۲۰۰۱راه را برای همه نوع
صادرات» به سوی غرب گشود.
درســت اســت که تجارت آزاد
موجب افزایش ثروت میشــود،
ولی چهرهی دنیــا را هم عوض
کرده است.
از جوامع صنعتی اروپایی ،جوامع
پساصنعتی ســر برآوردهاند ،که
ذخیرهی مالی و انسانیشان حاال
{>> ادامه در صفحه}29 :
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برنامه ماه اوت کانون فرهنگی خانه ما

RESTAURANT ON

RESTAURANT
ONYX INC
________________

در شهــر

6195 ST-JACQUES W.
Tel.: (514) 585-2029

مدرسه دهخدا

اجنمندفاعازحقوقبشر

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

مدرسه فرزانگان

اجنمن همدالن

ایران-مونترال
www.addhi.net

ی کبک
آرشیتکت های ایران 

همبستگیبازرگانی

IBNG

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

گروهرقصخورشیدخانوم

اجنمن ادبی مونتریال

(514) 377-8005

www.ilsmontreal.org

اجنمندوستدارانزرتشت

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

کالس های فارسی کودکان:
هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

(514) 731-1443

)2900 Lake (DDO

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

تلفن)514( 626-5520 :

بنیاد سخن آزاد

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

RESTAURANT ONYX INC

M EK IC

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

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

------

کتابخانهنیما
5206 DECARIE #3

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

www.paivand.ca

Tel.: 514-485-3652

Advertise with us ) 514-996-9692

RESTAURANT
ONYX INC
Facebook.com/

یکم و پانزدهم هر ماه >>
پیوند را بر روی سـایت بخوانید:

paivand.montreal
به ما بپیوندید!

www.paivand.ca

کانون فرهنگی«خانهما»درغربمونتریال
خانه ما فعالیت های خود را در محل موسسه

بهروزباباخانی
Tel.: (514) 606-5626
www.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

>> 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

یکشنبه  14اوت 2016

کلوپ

-

گپ و گفتگو دوستانه همراه با صرف صبحانه

جمعه  19اوت 2016

تاریخ و ادبیات

فرزین طیرانی

نگاهی به  28مرداد

شنبه  27اوت 2016

شبهای خانه ما

-

شب شاد

کانون فرهنگی خانه ما
برگزار می کند:
« از سری شب های خانه ما »

شب گردشگری شیراز

(خوش اومدی شیراز کاکو)
شنبه  30جوالی 7شب
موسیقی ،سرگرمی ،شعر ،فال
حافظ ،پذیرایی ،شام ،سوغاتی

و ...
رزرو و خرید بلیت:
514-804-4579
کمتر از  7سال :رایگان
دانش آموز و دانشجو 25 :دالر
بلیت عادی 30 :دالر
اعضای خانه ما 25 :دالر
شــبی به یاد ماندنــی در کنار

 2:00 19:00شعر خوانی
9:00

2:00

2:00 19:00
 3:30 19:30شادی ،سرگرمی ،موسیقی زنده و ...

دوستان و عزیزان
کانون فرهنگی خانه ما

kanounkhanehma@gmail.
com
www.facebook.com/
kanounkhanehma
@kanounkhanehma
telegram.me/
kanounkhanehma

مسینار ویژه آشنایی با قوانین و فرصت های مالی کانادا

در بازنشســتگی و مبلغی که
پنجشنبه  11آگوستدر
Westmount
Square, 4
دولت به شــما پرداخت میکند
Carré
Westmount
اطالع دارید؟
از ساعت  18تا  20توسط
 از نحــوه در یافت گرانتهایمرتضیجمالی
 Grantsدولت کانادا برای ادامه
وعلیلواسانی
تحصیل فرزندانتان آشــنایی
برگزار می گردد.
دارید؟
 موضوعات سمینار: آیــا از امکانــات ویژه دولتاهمیت داشــتن هدف و برنامه کانادا برای کــودکان با ناتوانی
ریزی برای موفقیت و استقالل جسمی و ذهنی آشنا هستید؟
مالی.
 آیا با انواع پوششــهای مالی -آیا از سن و میزان درآمدتان برای خانواده خود آشنایی دارید؟

مونترال دایر میشود ،برنامه های آن
به صورت رایگان ارائه شــده و امکان
آشنایی با ســنت ها ،هنر ،و فرهنگ
کشورهای مختلف از مراکش تا ژاپن
را برای شــهروندان مونترالی فراهم
میکند .خانه ایران امسال نیز افتخار
آن را دارد کــه فضایی برای معرفی
ایران و فرهنگ ایرانی در این فستیوال
دایر کند.
 اگر هنری (صنایع دستی ،موسیقی،خطاطــی )… ،داریــد و عالقمند به
معرفی و تبلیغ برای آن میباشید
 اگر پیشــنهادی برای ارائه در غرفهایران و یا برای برنامه های روی صحنه

فیشگیت و خامنه ای...

behrooz@babakhani.ca

پخــتروز

جمعه  12اوت 2016

تاریخ و ادبیات

-

شب شعر

خانــه ایران شــما را به شــرکت در
ششــمین دوره فستیوال شرق که از
 ۱۱تا  ۱۴ماه اوت در بندرگاه مونترال
برگزار میشوددعوت میکند.
Festival Orientalys: du
11 au 14 août 2016,
sur le Quai Jacques-Cartier du Vieux Port de
Montréal
فستیوال شرق ،سفری فرهنگی است
به مشرق زمین و هدف آن معرفی و
شناخت فرهنگهای شرقی و آسیایی
اســت .این جشــنواره چهــار روزه
تابســتانی در هوای آزاد در بندرگاه

LE MONDE DE LA LONGUE FRANÇAIS
4862 BOUL.ST CHARLES PIEEREFONDS QC H9H 3E2.

کیفیتعالی،
بهای مناسب

آموزش

مینا طیرانی

چگونه یک مدرسه مناسب را برای فرزندمان انتخاب کنیم.

2:00 19:00

اوت 2016

گروه

توضیحات

 اهمیت داشتن وصیت نامه ومزایای آن را میدانید؟
 آیا از اهمیت کردیت و نحوهافزایش آن اطالع دارید؟
 امــکان دریافت وام با بهینهترین شرایط برای خرید مسکن
را میدانید؟
 بسیاری امکانات و فرصتهایمالی در کانادا
بــرای اطالعــات بیشــتر و
شــرکت در ســمینار با شماره
 5148026357تماس بگیرید.

غــــرفه ایران در Festival Orientalys

514- 804-4579

نان سنگک

تاریخ

سخنران

عنوان

ساعت شروع مدت (ساعت)

جمعه 5

www.ibng.ca

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

kanounkhanehma@gmail.com
فهرست برنامههای ماه اوت 2016
FB: kanounkhanehma
| telegram.me/kanounkhanehma

روز

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

-------------------RESTAURANT
ONYX INC
کانون مهندسان و

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

این برنامه ها درراستای تالش هر چه بیشتر برای دوستی و یکرنگی جامعه ایرانیان مونترال برگزار میشود.
موضوعات انتخاب شده نیز بر اساس نظر سنجی های به عمل آمده در برنامه های گذشته صورت گرفته
است .با درود بر شما و آرزوی ایرانی آباد ،فرزین طیرانی

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

کننده از دنیا معرفی کرد .دنیا در
ادبیــات دینی و عرفانی به اموال
و ملک محدود نمیشود .قدرت
طلبی و اقتدارخواهی نیز یکی از
چهرههایدنیا خواهی است.
•
 .۴ساده زیســتی اصوال با عدم
سوءاســتفاده از قدرت و فســاد
متفاوت اســت .ســاده زیستی
قابل ســنجش و انــدازه گیری
نیســت و از این جهــت معیار
خوبی برای ارزیابی افراد نیست
اما سوء استفاده از قدرت و فساد
با شــفافیت و میزان اســتقالل
دستگاه قضایی و آزادی رسانهها
در یک کشور قابل اندازه گیری
است .این دو با هم یکی نیستند.
یک مقام دولتی می تواند زندگی
ریاضت واری نداشته باشد اما این
کار را بدون سوء استفاده از قدرت

در خارج از غرفه دارید
 اگر وسایلی یا پیشنهادی برای تزئینغرفهدارید
 اگرداوطلب به همکاری با ما هستیدلطفاَ پیشنهاد و یا طرح خود را از طریق
ایمیل و یا از طریق پیام خصوصی در
آدرس فیس بوک زیر با اعضای خانه
ایران در میان بگذارید .ما در اســرع
وقت با شما تماس خواهیم گرفت.
خانه ایران  -مونترال
Maison Culturelle de L'Iran
maisonIRAN@gmail.com

>> ادامه از صفحه12 :

انجامدهد.
اتفاقا سوء اســتفاده از قدرت و
فســاد خود را کمتر در خودرو و
لباس و غذا و تفریحات و بیشتردر
خاموش کردن صدای منتقدان،
حذف مخالفان ،انباشت ثروت از
طریق امتیاز گیری ،و مصادرهی
اموال و منزلتهای عمومی به نفع
خود و نزدیکان آشکار می کند.
جمهوری اسالمی با رهبرانی که
ادعای ســاده زیستی داشته اند
قهرمان مصادرهی اموال عمومی
و اختصــاص عناوین منزلت دار
(استاد دانشگاه ،سرلشگر ،استاد
اخالق) به مقامات و نزدیکان آنها
بوده است .تبلیغات اسالمگرایان
و گروههای چــپ علیه رهبران
سیاسی ثروتمند ناشی از خلط
میان دارا بودن و ســوء استفاده
از قدرت اســت .شــهردار قبلی

نیویــورک یکــی از بزرگترین
ثروتمندان این شهر است اما هیچ
گزارشی از سوء استفادهی وی از
قدرت منتشر نشده است.
•
 .۵رهبران یک کشور نمی توانند
نسبت به سوء استفاده از قدرت
در نهادهای تحــت نظر از خود
سلب مسئولیت کنند .نمی توان
زندگی سادهی یک رهبر را -اگر
واقعا چنین باشد -مساوی گرفت
با پاکدستی آن فرد .این نمایش
ظاهری توجیه کنندهی ساالنه
دهها میلیارددالر فساد ،میلیاردها
دالر پــاداش و امتیــاز مدیران
دولتی و حکومتی ،دهها میلیارد
دالر رانت و امتیــاز و به همین
میزان اتالف منابع عمومی توسط
مددیران ناشایست نیست.
•

15
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FREE FRENCH COURSES FOR IMMIGRANTS
)- Fall Session 2016 (Sept.26–December 11

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

کانـــادا...
ابتکار مهاجرتی در استان های حاشیه اقیانوس آتالنتیک
 01مرداد -ایرانتو :هفته
گذشته ،ابتکار مشترکی
از ســوی دولت فدرال و
استان ها حاشیه اقیانوس
آتالنتیک به نام "استراتژی
رشــد آتالنتیک " اعالم
شد .رشد پاک ،نوآوری و
زیربنا از کلید واژهای این
برنامه است ،ولی در کنار
آن این برنامه شامل برنامه
آزمایشی مهاجرتی ای نیز
می باشد.
این طرح به تعدادی از خارجیانی
که دارای پیشنهاد کار می باشند
اجازه اقامت دائم را اعطا خواهد
کرد.
تحت این برنامه اســتان ها فوق
برای ســه سال ،ســاالنه 2000
مهاجر اضافی و خانواده هایشان
را خواهند پذیرفت.
به گفته جان مــک کالوم وزیر
مهاجرت دولــت فدرال ،اگر این
طرح موفق باشــد نه تنها ادامه
پیدا خواهد کرد بلکه گسترش
هم خواهد یافت.
توفیق این طرح منوط به موفقیت
برنامه هماهنگــی مابین بخش
هــای مختلف دولــت ،مدارس
و کارمنــدان به منظور کســب
اطمینان از ســکونت و کامیابی
اقتصادی این مهاجرین اســت.
قابل توجه اینکه این طرح از ایده
های جدیدی اســت که پس از
تجربه انتقال پناهجویان سوری
به کانادا به اجرا در آمد.
البته همه می دانند که منطقه
آتالنتیک احتیاج مبرمی به افراد

جدیــد دارد .از اوایل دهه 1990
به اینسو رشد طبیعی جمعیت به
نحو چشمگیری کند شده و در
سال  2012حتی منفی شد.
متوسط نرخ رشد سالیانه جمعیت
این منطقه از سال  1991به سو
فقط صفر درصد می باشد .همراه
با سالخوردگی جمعیت ،این امر
ثبات بودجــه عمومی یا بودجه
بازنشســتگی را تحت فشار قرار
می دهد.
اکنــون ،افزایش رشــد طبیعی
جمعیت به نرخ باروری ساکنین
این استان ها بستگی دارد.
با توجه به اینکه در حال حاضر
این نرخ در این استان ها کمتر از
نرخ آن در سطح ملی می باشد ،و
همچنین ذکر این نکته که تغییر
مثبت در نرخ باروری به سادگی
امــکان پذیر نیســت ،اهمیت
مهاجرت را بیش از پیش تشدید
می کند.
می دانیم کــه مهاجرت ،حتی
بطور نســبی چندین برابر کانادا
هم ،به تنهایی نخواهد توانست
ســاختار جمعیت را به شــکل
معناداری تغییر دهد .اما در مورد

خاص منطقه آتالنتیک،
حتی تعداد نسبتا اندکی
از مهاجران هم می تواند
تاثیر مهمی را بر روند رشد
جمعیت باقی بگذارد.
در سال  2014جمعیت
منطقــه آتالنتیک کانادا
 6.6درصد جمعیت کل
کشــور را تشــکیل می
داد ،در حالی که نسبت
مهاجران بــه این منطقه
به کل فقــط 3.2درصد بود .اگر
این منطقه می توانست به همان
نسبت میانگین کشوری مهاجر
جذب کند ،جمعیــت آن دچار
رکود نمی شد و مطمئنا رشدی
درخور می داشت.
با اینکه نرخ بیکاریدر این استان
ها نسبتا باالست ،اما کارفرمایان
در جســتجوی نیروی کار ،چه
ساده و چه متخصص ،به خارج
از مرزهای کشور نظر دارند .پیش
از استخدام این افراد ،بسیاری از
این کارفرمایان بایســتی فرآیند
"ارزیابی تاثیر بر بازار کار" را طی
کنند که طی آن آنها باید ثابت
کننــد که هیــچ کانادایی برای
انجام شغل مورد نظر در دسترس
نیست.
در یــک کالم بــرای بســیاری
از کارفرمایــان در ایــن جوامع
دسترســی به نیروی کار جدید
بزرگترین نگرانی محسوب می
شــود .از این دید ،موفقیت این
برنامه آزمایشی محتمل تر به نظر
می رسد• .

تـرم پائیزی2016 :

ظرفیتمحدود

( 26سپتامبر تا  11دسامبر)

Tel.: 514-737-3642
Snowdon

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

محل ثبت نام

برای خنستین بار اجنام شد؛

آزمایش واکسن ضد ویروس زیکا بر روی انسان
محققان کانادایی از آغاز آزمایش
انسانی نوعی واکسن ضد ویروس
زیکا خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از
مونترال ،پژوهشــگران دانشگاه
«الوال» ،واقع در اســتان کبک
کانادا روز سه شنبه اعالم کردند
آزمایش نوعی واکسن پیشگیری
از بیماری زیکا طی روزهای آتی

بر روی انسان آغاز خواهد شد.
بــه گفتــه پژوهشــگران مرکز
تحقیقاتعفونتشناسیدانشگاه
الوال ،واکــس تولید شــده در
آزمایشــگاه این دانشگاه نتیجه
نخستین تحقیقات کلینیکی بر
روی واکســن های پیشگیری از
بیماری زیکا است.
تاکنون هیچ روش درمانی برای

معالجه بیمــاران مبتال به زیکا
شناسایی نشده و آزمایش های
موجود تنها بر روی موش ها انجام
شده است.
بر اســاس این گزارش ،دو مرکز
تحقیقات پزشکی امریکایی نیزدر
این تحقیق بادانشگاه الوال کبک
همکاری خواهند کرد.

دستگیری دو خلبان مست دقایقی پیش از پرواز

پلیس اسکاتلند دو خلبان یکی
از خطوط هوایی تجاری کانادا را
دقایقی پیش از پرواز به ســمت
تورنتو بدلیل مصرف مشــروبات
الکلی،دستگیر کرد.
بــه گــزارش ایبیســی نیوز،
پلیس اسکاتلند دو خلبان 37و
 39ساله یکی از خطوط هوایی
تجاری کانادا را دقایقی پیش از
بلند شــدن هواپیما در فرودگاه
بینالمللی «گالسکو» بازداشت
کردند .مقامات خطوط هوایی «ایر

ترنســت» میگویند
این دو خلبان متهم
هستند پیش از پرواز
به ســمت تورنتوی
کانادا مشــروبات الکلی مصرف
کرده بودند.
جلسه رسیدگی به اتهام این دو
خلبان قرار اســت روز سهشنبه،
برگزار شــود .مسافران این پرواز
در هتلها اسکان داده شدهاند و
قرار است با هواپیمای دیگری به
تورنتو فرستاده شوند.

«ایر ترنســت»
پروازهای چارتر
را میان کانادا و
چندیــن نقطه
در اروپا و منطقه کارائیب انجام
میدهــد .مقامات این شــرکت
هواپیمایی میگوینــد پیش از
هرگونــه اظهارنظــری در این
خصوص ،منتظر نتایج تحقیقات
و دادگاه خواهند بود( .منبع :رکنا)

کانادا :افزایش جرم و جنایت و استفاده از سالح گرم
میزان جرم و جنایت به ویژه جرم
و جنایت با استفاده از سالح گرم،
در سال گذشته در کشور افزایش
یافته است.
به گزارش ســرویس بین الملل
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از
خبرگزاری فرانسه از اتاوا ،موسسه
آمار کانادا اعالم کرد شــاخص
شــدت جرم و جنایت همراه با
خشونت که میزان جرائم خشونت
آمیز را بر حسب جمعیت اندازه
گیری می کند ،در ســال 2015
شش درصد افزایش یافته است و
موارد قتل ،اقدام به قتل و جرایم

استفاده از سالح گرم بیشتر شده
است.
این منبع اعالم کرد همراه با اقدام
به قتل ،جرایم مرتبط با ســاح
گرم در ســال  ،2015در مدت
یک سال  22درصد افزایش یافته
است.
این افزایش جــرم و جنایت در
غرب کانادا محسوس بوده است.
متوسط جرم و جنایت در استان
های مانیتوبا ،ساسکاچوان ،آلبرتا
و بریتیش کلمبیا و در سرزمین
های شــمال غربی و یوکان در
مقایســه با میزان متوسط جرم

و جنایت در سطح ملی ،به طور
گسترده ای باال رفته است.
در ســرزمین های شمال غربی
و یــوکان که نســبت جمعیت
بومی های ســرخ پوست همراه
با نابرابــری های اجتماعی باالتر
است ،از سال ها پیش میزان جرم
و جنایت نیز به طور قابل توجهی
باال بوده است .جرم و جنایت در
یوکان چهار برابر بیشــتر از کل
کانادا است.
اما افزایش اقدامات جناییدر سال
گذشته به ویژه در استان آلبرتا به
طور قابل توجهی چشمگیر بود.

کانادا به شمال عراق پزشک اعزام می کند

وزارت دفــاع کاناد اعــام کرد:
 60پزشــک را برای فعالیت در
بیمارستان های میدانی وابسته
به ائتالف بین المللی علیهداعش
به سرکردگی آمریکا راهی شمال
عراق خواهد کرد.
به گزارش شــبکه خبری روسیا
الیــوم ،هارجیت ســاجان ،وزیر
دفاع کانادا در نشســت خود در
واشنگتن گفت :کانادا  60کارمند
پزشک را برای مدیریت تاسیسات

پزشــکی و همکاری با شرکای
خــود در ائتالف بین المللی ضد
داعش در شــمال عراق ،به این
منطقه اعزام خواهد کرد.
وزیر دفاع کانادا البته زمان دقیق
اعزام این پزشکان را اعالم نکرد.
ساجان تاکید کرد :این پزشکان
بــه نیروهــای ویــژه و مربیانی
خواهند پیوست که کانادا پیشتر
در چارچوب مبــارزه با گروهک
تروریستی داعش به عراق اعزام

کرده بــود .این درحالی که وزیر
دفاع کانادا  22تیرماه پس از سفر
کوتاهش به بغداد وارد اربیل شده
بود و با مســعود بارزانی رئیس
اقلیم کردســتان عراق دیدار و
گفتگوداشته است.
وی تاکید کرده بود :کانادا از دولت
عراقدر زمینه مهندسی نظامی و
افزایش شمار مربیان و همچنین
در زمینه توسعه حمایت می کند.
(ایرنا)

مرکز آموزشی بزرگساالن هایاسکول مونتریال
انگلیسی

بیاموزید  :نامنویسی ترم پائیزی

کالس های انگلیسی مقدماتی :
BASIC ENGLISH COURSES
REGISTRATION: AUGUST 9, 10 & 11, 2016
AUGUST 15, 16, 17 & 18, 2016

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

			

اطالعاتنامنویسی:
			

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

اطالعات کالس هاCourse information::

A.M. Classes:
Monday to Friday 8:45 A.M. - 12:45 P.M.
August 29 to December 23, 2016
P.M. Classes:
Monday to Thursday 5:30 P.M. - 9:30 P.M.
August 29 to December 22, 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 (ask staff
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ش جالل عادل

بت است

داوند مح

خ

سوال :اینکه مسیح نجات میدهد یعنی چه؟
جواب" :مسیح نجات می دهد" عبارتی معمول
است که روی ماشین ها ،عالئم ورزشی ،و حتی
روی پرچمهای آگهی که هواپیماها روی آسمان
باز می کنند دیده می شود.
متاسفانه ،عدۀ کمی از کسانی که این عبارت را
می بینند ،معنی آنرادرک می کنند.
قدرت زیادی در این عبارت نهفته است.

عیسی جنات می دهد ،اما عیسی کیست؟

بیشتر مردم می دانند که عیسی مردی بود که
در اسرائیل و در حدود  2000سال پیش زندگی
می کرد.
تقریبا همۀ مذاهبدنیا عیسی را معلمی خوب و
یا او را نبی می دانند.
در حالیکه اینها در مورد عیسی درست است ،اما
همۀ حقیقت رادربارۀ اینکه عیسی کیست بیان
نمی کند.
همینطور نمی گوید که چطور و چرا عیســی
نجات می دهد.
عیسی خدا در شکل انسان است
(یوحنا 1 :1و .)14
عیسی خداست که بشکل انسان به زمین آمد
( 1یوحنا .)2 :4
خدا در عیسی بشکل انسان درآمد تا ما را نجات
دهد.
این سوال بعدی را ایجاد می کند:
چرا ما نیاز به نجات داریم؟
عیسی جنات می دهد،
اما ما چرا به جنات نیاز داریم؟

کتاب مقدس می گوید که همۀ انسانها گناهکارند
(جامعه  ، 20 :7رومیان .)23 :3
گناه کردن یعنــی کاری را انجام دادن ،چه در
فکر ،چــه در کالم ،و یا در عمل ،که این مغایر
شخصیت پاک و کامل خداست.

بخاطر گناهمان ،ما الیق داوری خدا هستیم
(یوحنا .)36 ،18 :3
خدا عادل کامل است ،پس او نمی تواند بگذارد
که گناه و شرارت بدون تنبیه بماند.
از آنجائیکه خدا ابدی است و از آنجایی که همۀ عیسی همۀ کســانی را که تنها و کامال به او و
گناهان برعلیه خدا هستند (مزمور  ،)4 :51تنها قربانی او برای پرداخت جریمۀ گناهانشان اعتماد
یک تنبیه ابدی می تواند کفایت کند.
می کنند ،نجات می دهد
مرگ ابدی تنها تنبیه عادالنه برای گناه است.
(یوحنا  ،16 :3اعمال رسوالن .)31 :16
برای همین ما نیاز به نجات داریم.
در حالیکه قربانی عیسی برای پرداخت جریمۀ
عیسی جنات می دهد ،اما چطور؟
همۀ انسانها کامال کافی بود ،عیسی تنها آنهایی را
نجات میدهد که بطور شخصی این با ارزشترین
چــون ما بر علیه خدای باقی و ابدی گناه کرده هدیۀ او را دریافت می کنند
ایم ،یا انســان فانی (ما) باید جزای گناه ما را به
(یوحنا .)12 :1
مدت ابدی بدهد ،و یا یک فرد ابدی (عیسی) این
جزا را برای یکبار بپردازد.
حاال اگر شــما معنی "عیسی نجات می دهد"
راه دیگری وجود ندارد.
را درک می کنید و مــی خواهید به او بعنوان
عیسی با مردن بجای ما ،ما را نجات می دهد .نجات دهندۀ خود اعتماد کنید ،مطمئن شوید
خدا در شخص عیسی مسیح ،خودش را برای ما که موارد زیر را درک کرده و به آنها ایمان دارید
قربانی کرد و جریمۀ ابدی ما را پرداخت.
و بعنوان یک عمل ایمانی آنها را به خدا بگویید.
جریمه ای که تنها او می توانست آنرا بپردازد
"خداوندا ،من می دانم که گناهکارم ،و می دانم
( 2قرنتیان  1 ،21 :5یوحنا  .)2 :2که بخاطر گناهانم الیق دوری ابدی از تو هستم.
عیسی تنبیهی را که ما الیق آن بودیم بگردن با وجودی که الیق آن نیستم ولی ممنونم برای
گرفت تا ما از آن سرنوشــت وحشتناک ابدی اینکه مرا دوست داری و قربانی یی برای گناهان
ناشی از گناهانمان نجات یابیم .بخاطر محبت من از طریق مرگ و قیام عیســی مسیح آماده
عظیم او به ما ،عیســی جانش را داد ( ،)13 :15کردی .من باور می کنم که عیسی برای گناهان
جریمۀ ما را پرداخت ،که ما نمی توانستیم آنرا من مرد و من برای نجات خود فقط به او اعتماد
بپردازیم .بعد عیســی قیام کرد و نشان داد که می کنم .از این لحظه ببعد ،به من کمک کن که
مرگ او حقیقتا برای پرداخت جریمۀ گناهان ما نه برای گناه بلکه برای تو زندگی کنم.
کافی بود
به من کمک کن بقیه زندگیم را در شکرگزاری
( 1قرنتیان  .)15برای این نجات عظیم بسر ببرم .متشکرم عیسی
که مرا نجات دادی!حال كه عیسى مسیح را به
عیسی جنات می دهد،
عنوان خداوند و منجى قبول كردید به كلیســا
اما او چه کسی را جنات می دهد؟
بروید و با ایمانداران مشاركت كنید.
عیســی همۀ کســانی را که هدیۀ نجات او را
•
دریافت کنند ،نجات می دهد.

هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

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

)
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8751 8th Ave. Montreal H1Z4G5

9116-8641 QUEBEC Inc.

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭﺏ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ
ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ

ﺑﺭﺍی ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ
ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎﺱ
ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ

514-322-5345
فروشندهمجازالستیکدرمونتریالکانادا

حمید سام

• با سال ها تجربه در امور خرید ،فروش و اجاره
امالک مسکونی و جتاری
• اخذ وام مسکن ،مشاوره ارزیابی و خرید
بدون هیچگونه هزینه ای می با شد.
• قابل توجه تازه واردین محترم :آیا می دانستید
به راحتی می توانید صاحب خانه دلخواه خود شوید؟
برای اطالعات بیشتر با حمید سام تماس بگیرید:

Cell.: 514-222 9400
Immo-Plus

pecials
Summrearllssizes

fo
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"
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حراج رقابت ناپذیر الستیک

فرشیدابراهیمی

خشایارشادانلو

Our tires have full warranty
against any defects.

4

Hamid Sam
real Estate Broker
CENTURY 21 Immo-Plus
1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8
hamid.sam@century21.ca
Tel.: 514-933-1221
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Cut out letters
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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 »

Enseignes Landreville
Hamid: 514 6597866
3060 de Baene
hamid@enseigneslandreville.com
St Laurent
www.enseigneslandreville.com
H4S 1L2

ealth
alth is W

He

گروه ورزشی ندا
Neda Health Group
برگزار کننده دوره های شنا و ژیمناستیک

ندا عزیزی

• آموزش شنا از مبتدی تا پیشرفته ویژه بانوان و کودکان
...  و، تکنیک های نجات غریقی،• چهار شنای اصلی
• آماده سازی و آموزش حرفه ای جهت
شرکت در مسابقات و فعالیت های تیمی
• تحت نظر اساتید حرفه ای

Tel.: 514-701-1390
www.Neda-health-group.com

www.paivand.ca
را بر روی سایت بخوانید

یکم و پانزدهم ماه

با مدیر
آماده پذیرش هرگیوت جدید

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

• دیپلم رمسی از
وزارت آموزش و پرورش

Program in English or French
Online or In-Class

Loans & Bursaries
maximum of 900 CAD* /month

• شهریه رایگان
• برنامه آنالین

Tuition-Free Program

Diploma of Vocational Studies
from the Ministry of Education

3-month program 6 hours/week

Loans & Bursaries Application
Support from our staﬀ

For more information

514-207-9999

www.ibs.quebec

در خدمت جامعه
ایرانیانمونتریال

*Under certain conditions

French Courses All Levels
University Credit Courses
Loans & Bursaries
Receive Maximum
900 CAD/month

May 2, 2016

Last day of registration April 15

15 hrs/week

Mondays-Tuesdays-Wednesdays
9h - 15h

در قلب مرکز
شهرمونتریال
)(مترو مک گیل

*Limited Places

514-207-9999 / 514-699-0689

پاتوقعموجمال
سبزی پلو با ماهی

514-564-9790
514-629-1340

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

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

514-933-8866

با منوی جدید
با قیمت های عالی
،در محیطی گرم
زیبا و پرنشاط
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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
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر

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
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :اورژانس

پزشکان خانواده:

Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr.
VAN TINH DUONG
__________________
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دندانپزشکی
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ختنه کودکان 6- 0:سالeanگJیDr

Bourque

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

louis











 

 







دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

پزشک خانــواده

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک











دانا
مظفری 


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

بدون وقت قبلی
Family Physician

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

پزشکان متخصص:

Dr. Mehri Heidari D.M.D.

Dr. Shahrouz Rezania 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.






















 

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

Invisalign
 ENDOCRINOLGUE:
 ORL:
 PSYCHOLOGUE:
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
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
(Implantهمرنگ دندان)
 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
7روز
Tel.: (514) 933-8383










دانشجوئی
های
بیمه
و
www.clinique-arya.com




هفته





















1253
Rue Guy
Guy Concordia
Montreal, Qc. H3H 2K5































































 

www.ismapquebec.com
























 Lumineers Veneer

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

CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

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









انستیتوعالیپزشکیمکملوبهداشت

L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie

«انستیتو عالی پزشکی مکمل و بهداشت پا» ،موسسه جدیدی است که یک
دوره چهار ســاله دکترای ناتوروپاتی (با تز قابل چاپ) و یک دوره کوتاه
مدت برای رفع مشکالت ناخن و بهداشت پاها و دروس تخصصی دیگری
را از طریق اینترنت (یا توسط پُست) ارائه می دهد.
-----------------------------------------------------------فــارغ التحصیالن مــی توانند به این دوره به ویژه برای هم میهنان
عضویت رســمی انجمــن های عزیزی که در رشته های پزشکی
ناتوروپاتی و پودولوژی استان کبک تحصیل کرده اند و مدارکشان تائید
در آمده و در مقابل ارائه خدمات نشــده و یا درجه تسلط آن ها در
و دریافت حق الزحمه به بیماران تکلم به یکی از زبان های رسمی
رسید بدهند؛ که این رسید هم
این کشــور (انگلیسی -
مورد قبول شرکت های بیمه
فرانســه) کافی نبوده و
بوده و هم به هنگام محاسبه
یا اصوال هموطنانی که
مالیات ساالنه شخص ،توسط
قصد مهاجرت و اشتغال
وزارت دارائی اســتان کبک
در کانــادا را دارند ،می
و کشور کانادا قابل پذیرش
تواند کارســاز باشد تا
خواهد بود.
بتوانند به کار مشغول
دانشــجو می توانــد دوره کوتاه شوند.
مدت بهداشت پا را به زبان پارسی همچنین فارغ التحصیالن نیازی
گذرانده و دیپلم کانادائی دریافت به داشــتن کلینیک هــم ندارند
نماید.
و می توانند بــرای ارائه این گونه

خدمات به منازل افــراد نیازمند
برونــد و کــرم و ســایر داروهای
طبیعی بهداشت پا را نیز بفروشند.
-------------مدت زمــان درمان در حدود یک
ساعت ودستمزد این گونه خدمات
Guy
 70دالر می باشد.
لطفاً برای کسب اطالعات بیشتر و
ثبت نام با ما تماس بگیرید:
www.ismapquebec.com

گیورگیزنیا
نینوسNew

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

Facebook:groups/medecinesalternativespodotherapie
-----------------------

Institut supérieure de
Médecines Alternatives et
Podotherapie
1900 Avenu Mailloux
Suite 035
Québec –Québec G1J 5B9

Tel: 418-614-1300
Fax : 418-977-6778
ismap@ismapquebec.com

Cell.: (514) 816-4080
مشاور امالک :مسکونی و جتاری در آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
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

RESTAURANT
ONYX INC
________________
|Tel.: (514) 585-2029

20

6195 ST-JACQUES W.

CENTURY 21 Max-Immo
620 boul. St-Jean, Suite 202

Office: (514) 990-4666 X594
Pointe Claire, QC H9R 3K2
ngivargiznia@gmail.com
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آموزشگاه ختصصی نقاشی
BLACK EYE

دکتر کاملیا امامیان

دکتر الهام خیاط

Dr. Kamelia Emamian

Dr. Elham Khayat

ماه می در مرکز شهر مونترال آغاز به کار کرد.
موسسین آموزشگاه خامن الناز افشاری ،طراح دکوراتیو و عضو کانون طراحان داخلی کبک
و خامن زویا توانگر ،کارشناس ارشد نقاشی ،با بیش از ده سال تجربه تدریس آکادمیک
در دانشگاه های ایران و  ۱۶سال تجربه تدریس نقاشی کالسیک و مدرن در آموزشگاه های هنری
می باشند ،که بیش از بیست نمایشگاه نقاشی در ایران و کانادا داشتند.
تدریس نقاشی در آموزشگاه برای کودکان و بزرگساالن
با متد تخصصی کلی و تحلیلی انجام می شود.

SPRI
PRO NG
MOTIO
N

بوتاکس | فیلر |  | PRPاسکلروتراپی | لیزر
مشاوره رایگان

_________

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

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

Tel.: 514-677-5875
www.royalrejuvenation.ca

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

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید
مشاوره و ارزیابی رایگان

مسعودهاشمی

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

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی

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

در فعالیت های اجتماعی :ما رقیب هم نیستیم؛ ما مکمل یکدیگریم!
کپی برداری باعث تضعیف کامیونیتی است! پدیده های نو بیاوریم.

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم هر ماه

را بر روی سایت بخوانید
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شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC

فتوشاپ

 دریا یی و زمینی، هوایی:خدمات حمل و نقل
، تهران، تبریز،سرویس هوایی به شیراز
کرمانشاهومشهد،اصفهان

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
و
ه ایی
م
ا
ف
ر
س ان

 امریکا و سایر نقاط جهان، سراسر کانادا،ایران

Tel.:514-234-3399
info@loadextransport.com

برتری
ن
و
م
ر
غ
و
ب ترین
سنگ های
گ
ر
ا
ن
ی
ت
،
کوارت

ز

Fax.:514-685-3168

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

www.loadextransport.com

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

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

BRIQUETAGE —
MAÇONNERIE

michael
est un super

macon
il est diplômé

access

FORMATION PROFESSIONNELLEکارآموزیحرفهای
PROFESSIONAL TRAINING
SEPTEMBRE / SEPTEMBER

OCTOBRE / OCTOBER

date

date

12 Computerized Accounting

3 Home Care Assistance

12 Double DVS Secretarial / Accounting

3 School Daycare Educator

16 Sales Representation
MAI / MAY (date to be confirmed)

19 Masonry - Bricklaying
26 Pharmacy Technical Assistance

MORE DETAILS HERE WWW.ACCESS.RSB.QC.CA

LEARN
FRENCH
OR ENGLISH

Cours offert en anglais
Courses offered in English

رایگان

for free!

فرانسوی و یا انگلیسی بیاموزید

INSCRIVEZ-VOUS
MAINTENANT,
les places sont limitées.
REGISTER NOW,
limited places available!

Automobile Mechanics

Centre de formation professionnelle
et d’éducation aux adultes
brillant comme vous l’êtes

access.rsb.qc.ca · 450 676-1843,
poste 7485

22
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متولدین ماه آگوست
در روز تولدتان
یک ُپرس «کوبیده مخصوص» آنیکس
...مهامن ما باشید

6
1
0
2
t
s
u
g
u
A
Tel: 514-585-2029
6195 St-Jacques west
H4B 1T7

www.paivand.ca

را بر روی سایت بخوانید

www.access.rsb.qc.ca

COURS D’ANGLAIS
GRATUITS !* کالسهای

LEARN FRENCH
FOR FREE!*رایـگان

*Des frais d’inscription s’appliquent

*Registration fees apply

Cours d’anglais
Composez le 450 443-6576

INSCRIVEZ-VOUS
MAINTENANT,
les places sont limitées.
REGISTER NOW,
limited places available!

انگلیسی
*رایگـان

French courses
Call 450 443-6576

brillant comme vous l’êtes

فرانسوی
بیاموزید

Centre de formation professionnelle
et d’éducation aux adultes

7900, boul. Taschereau, édifice C / Building C
Brossard, Québec J4X 1C2 450 443-6576

یکم و پانزدهم ماه

23
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گروه ورزشی ندا
Neda Health Group

زنــدگی...

9
نشانه
ترس از بیان خبرهای خوب

اگر فکــر میکنید در یک رابطه
صمیمی هســتید و یک دوست
خــوب داریــد امــا نمیتوانید
خبرهای خوب زندگیتان را به
راحتی و بدون شک و تردید بیان
کنید این نشانهای هشدار دهنده
اســت .حتی در یک دوســتی
معمولی هم بایــد بتوانید خبر
خرید یک خانه تازه ،یک رابطه
جدید و هر خبردیگری را بدهید.
پنهــان کردن خبرهــای خوب
ناشی از نگرانی خاصی است.
مثال این میتواند ناشی از ترس
شما از دوســتتان ،برانگیختن
حسادت ،دشمنی و رقابت باشد.
شــاید هم دلیلش این باشد که
وقتــی تجربههــا ،موفقیتها و
دستاوردهایتان را بیان میکنید،
او اظهارنظرهای منفی میکند.
تردید شــما برای پنهان کردن
خبرهــای خوش یــک واکنش
عاطفی است.
شارلی باربا ،که یک پژوهشگر و
متخصص در حوزه روابط انسانی
است ،میگوید:
«اگر دوست ندارید خبری خوش
را بهدیگری بدهید چون از واکنش
تحقیرآمیز و اظهارنظرهای طرف
مقابل میترسید چرا باید چنین
آدمی را در دایره دوستی خودتان
نگه دارید؟ یک دوســت خوب
کسی است که شــما میتوانید
هیجان و خوشیهای زندگیتان
را به او نشــان بدهید .اگر شما
در یک ارتباط راحت و صمیمی
با دوســتتان نیستید قطعا این
رابطه مشکل دارد.
•
اگر هرگز نوبت به شما منیرسد!

شــما میخواهید درباره آخرین
رستوران جالبی که رفتهاید حرف
بزنید اما او فورا از رســتورانی که
شــب قبل رفته حرف میزند و
همه جزئیات کارهایی را که کرده
است تعریف میکند.
این یک مثال ســاده اســت .اما

Wealth

is
Health

برگزار کننده دوره های شنا و ژیمناستیک

مسموم
دوستیهای
جــدا شــدن فقــط مخصوص
رابطههای عاشــقانه نیست .اگر
در یک رابطه دوستی آزاردهنده
هســتید ترک رابطه ،سالمترین
انتخــاب برای شماســت .برای
شــناختن یک دوست بد و یک
رابطه خراب دنبال این نشانهها
باشید.
•
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آدمهایی هستند که فقط دوست
دارند درباره خودشان حرف بزنند
و همــه مکالمات حــول محور
ماجراها و داستانهای خودشان
شکل میگیرد .این آدمها متوجه
نیستند که روابطدوستی متقابل
هستند.
باربا میگوید« :این طبیعی است
که گاهی شــنونده خوبی برای
دوستتان باشید و فرصتی برای
شنیدنفراهمکنیدامایکدوست
واقعی به دیگری هم فرصت ابراز
وجود میدهد و همیشه به دنبال
ربــط دادن همــه مکالمهها به
خودش نیست .آدمهای مسموم
معموال خود محور هســتند .اگر
دوستتان عالقمند به موضوعات
زندگی شما نیست و توجهی به
آن نمیکند این رابطه میتواند
ناسالم توصیف شود.
دوســتی یک خیابان دو طرفه
اســت ،اگر در یک راه یک طرفه
قرار گرفتهاید یعنی شنونده خوبی
ندارید.
•
محبوس در تنگ ماهی

چرا این را پوشیدی؟
چرا فالن کار را کردی؟
چرا آن هدیه را خریدی؟
اگر دوســتتان دائمــا قضاوت
میکند و تصمیم و نظرات شما
را ارزیابی میکند و به ارزشهای
شــخصیتان احترام نمیگذارد،
این دوستی مســموم است .این
خوب اســت که دوســتان ما با
روحیــه حمایتگری ،مــا را به
چالش بکشند .اما وقتی آنها فقط
رای صــادر میکنند؛ ارزشهای
خودشان را تحمیل میکنند و به
نیازها و ارزشهای بقیه بیتوجه
هســتند به آزادی فکــر و نظر
دیگران احترام نمیگذارند؛ این
چیزی است که در دوستی حرف
و عمل را محدود میکند.
•
اگر مجبورتان میکند تا تصمیمهای
بد بگیرید

این اتفاقدر خیلی ازدوستیهای
صمیمی مــی افتد .در حالی که
تصمیم گرفتهاید سیگار را ترک
کنید او تشویقتان میکنددوباره
سیگار بکشید .در حالی که الکل
مصرف کردهاید از شما میخواهد
رانندگی کنید.دوست خوب ،یک
آدم مراقب اســت .او هیچ وقت
شــما را وسوسه نمیکند تا کار
خطرناکی بکنید یا رفتار ناسالمی

• آموزش شنا از مبتدی تا پیشرفته ویژه بانوان و کودکان
• چهار شنای اصلی ،تکنیک های نجات غریقی ،و ...
• آماده سازی و آموزش حرفه ای جهت
شرکت در مسابقات و فعالیت های تیمی
• تحت نظر اساتید حرفه ای

Tel.: 514-701-1390

ندا عزیزی

www.Neda-health-group.com

داشته باشید .این اصال محترمانه
نیست که کسی با ادعای دوستی
شما را وادار کند کاری را بکند که
دوست ندارید یا اشتباه و ناسالم
است .بعضیها برای توجیه و یا
احساس راحتی خودشان دنبال
یک شریک میگردند  /آنها برای
اینکه کمتر احساس گناه کنند
یا کمتر شــرمنده کار خودشان
باشند دیگران را ترغیب به انجام
کار نادرست میکنند.
•
او شایسته رفتار منیکند

شما از چند هفته قبل برنامه شام
و مهمانــی میگذارید اما او یک
ساعت قبل از برنامه به بهانههای
نامشــخص و یــا توجیههــای
همیشــگی آن را بههم میزند.
بعضیها هم اصال کامال فراموش
میکنند کــه وعده یــا قراری
داشتهاند .در همه روابط احتمال
به هم خوردن قول و قرار وجود
دارد .اما کســانی هم هستند که
دائما قرارهایشــان را به همین
شیوهها برهم میزنند.
کســی که بــرای زمان شــما
ارزش قائل نیســت و احساس و
خواستههایتان را نادیده میگیرد
نمیتواند دوســت خوبی باشد.
چنین آدمی یک پیام مشخص
میرســاند «تــو ارزش تالش و
توجه نداری».
•
همه چیز متقابل است

دوستی همیشه برابر نیست .هر
کســی در رابطه کار منحصر به
فرد خــودش را میکند اما وقت
مراقبت و توجه ،دوستی باید برابر
پیش برود .اگر همیشه شنونده
بودهاید و یا احســاس میکنید
همیشه در حال ارائه خدمات یک
جانبه هستید یک بار این رابطه
را آزمایش کنید .چند روز از این
رابطــه فاصله بگیریــد و یا طور
دیگری رفتار کنید .صبر کنید و
ببینیدچهاتفاقیمیافتد.دوستی
که حواسش به شما باشد متوجه
این غیبت میشــود و سراغتان
میآید .در غیــر اینصورت باید
در رفتــار خودتــان تجدید نظر
کنید .احتماال شما در یک مسیر
یک طرفــه قــرار گرفتهاید .در
یک دوســتی واقعی همانقدر
میبخشید کهدریافت میکنید.
•

کنارش باشید ،در همه مهمانی،
همه آخر هفتهها و هر موقعیتی
که او به شما نیاز دارد ،نمیتواند
دوست خیلی خوبی باشد .عالوه
بر این هر موقعیتی که احساس
کنید طــرف مقابل احســاس
مالکیت میکند یــا میخواهد
کنترلتــان کند ایــن رابطه به
شــدت سمی اســت .دوستانی
هستند که اگر جواب تلفنشان
را ندهید یا پیام را دیرتر از زمان
انتظار آنها جواب بدهید ،به شدت
واکنش نشان میدهند و همیشه
توقــع دارند در دســترس و در
خدمتشان باشــید .این روابط
جلبکی هستند آنها مثل جلبک
همیشه به شما چسبیدهاند!
دوستی که همیشه شما را وادار
به خوشایندهای خودش میکند
او مثل جلبک است!
دوستی که همیشه انتظار دارد هرگزدوست خوبی نیست.

•

آدم ناراضی

او از هیچ چیز خوشش نمیآید.
همیشه از چیزی ایراد میگیرد.
از محیط کار ،رستوران ،وضعیت
خانوادگی ،فیلــم و تئاتر .مثبت
بودن در کنار کسی که همیشه
گله و شــکایت میکند ســاده
نیست.
چنین دوستیدنیا را جایی ناامید
کننده و منفی تصویر میکند .این
نشانه خوبی اســت که بفهمید
ت خوبی را انتخاب نکردهاید.
دوس 
دوســتان خوب به شما کمک
میکنند امکانات و فرصتهای
زندگی را ببینید .یک آدم شادتر
را جایگزین دوســت منفی باف
کنید.
•

فــرار از دوستی

به طــور معمول بایــد در کنار
دوستتان احساس خوشایندی
داشــته باشــید .اگــر در کنار
دوســتتان احســاس ناراحتی
میکنیــد و از وعــده و قرارها
اجتنــاب میکنیــد و ترجیح
میدهید همیشه از فرد خاصی
فاصله بگیرید ،این پیام مشخصی
به شما میدهد؛ این آدم مناسب
دوستی نیســت .همه ما دوست
داریم وقتمان را صرف روابطی
کنیم که ما را به هیجان بیاورند.
کسی که شما را دچار اضطراب
میکند یا شما را فراری میدهد،
به شما در مورد رابطه با خودش
هشدار میدهد.
منبع :ریدرزدایجست
برگردان :نیلوفر جعفری
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دیــــدگاه...

 )3در آخر اینکه چون ســندرز
مثل هیالری جنگ طلب نبود،
نمیتوانست نظر دموکراتها
را تامین کند.
(حتــی خیلــی از
جمهوریخواهــان ترامپ
را تائید نکرده اند و قصد
دارنــد به هیــاری رای
بدهند)
----------------روز  20ژوئیه در سایت

استفاده از حربه ی
ترس باعث از بین رفتن
دموکراسی می شود!»
شایستهالهامی(مونتریال)

 27جــوالی :آخرین «شــو»ی
مجمع حــزب جمهوریخواهان
و دموکــرات ها ،بــه ترتیب در
روزهای  18تــا  21و  25تا 28
ماه ژوئیه در شهرهای کلیولند و
فیالدلفیا به اجرا در آمد! مطالبی
کهدرکنوانسیونجمهوریخواهان
از طرف ارتباطات جمعی مطرح
شــد بیشــتر جنبه تفریحی و
سرگرم کنندهداشت.
خانم جودیت لوسیه ،روزنامه نگار
مستقلدر روزنامه مترو مونتریال
در تاریخ  21ژوئیه ،می نویسد:
کش رفتن مطالب میشل اوباما
توسط ،مالنیا ترامپ،در فیسبوک
 52میلیون بار الیک می خورد
در حالیکــه این ســخنرانی در
سیاســت داخلی و یــا خارجی
ترامپ موثر نیست .این مثل نزاع
کیم کارداشیان با تیلور سویفت
است که میلیونها نفر از مردم آن
را دنبال می کنند؛ در حالی که
اهمیت کشته شدن بیشتر از 60
انســان غیرنظامی توسط سالح
هــای آمریکائی در ســوریه آن
چنان بنظر نمی آید.
هیچکــدام از این دو حزب برای
ایجاد صلــح و آســایش مردم

آمریــکا و دنیا قدمی
برنمیدارند.
از سال گذشته تا بحال
کار  17کاندیــدای
جمهوریخواهــان و هیــاری
ترســاندن مــردم از موضوعات
مختلف بود تا بتوانند آراء مردم را
بطرف خود جلب کنند.
در سال  380قبل از میالد در
«جمهور افالطون»
plato’s republic

آمده که« :استفاده از ترس باعث
از بین رفتن دموکراسی میشود».
در این میان این برنی سندرز بود
که از عامل ترس برای جلب آراء
مردم اســتفاده نکرده بود .گویا
بفکر افتــاد حاال که  13میلیون
نفر را با خود همراه کرده اســت
که توانستند هزینه های انتخاباتی
اش را متقبل شوند چه بهتر است
همه آنها را با اســتفاده از ترس
از انتخاب شــدن ترامپ ،خرج
هیالری بکند .اتفاقاً چون مردم
از ســال گذشته او را به این پایه
رســاندند حاال با دیدن چرخش
ناگهانی سندرز در سخنرانی ها،
او را هو میکنند .مردم این پولها
را بیخود به کمپین او نداده بودند.
ســندرز با اینکار بــه چند دهه
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مبارزه سیاسی اش خط بطالن
کشید و از کســی دفاع کرد که
به نظر  68درصد مردم صداقت
ندارد .با رو شدن ایمیلهایداخلی
کمیته ملی دموکراتها توســط
ویکیلیکس ،خانم دبورا واسرمن
شولتز رئیس کمیته استعفا کرد.
(ایــن خانــم اصرار داشــت که
هیالری از طرف سوپر دیلیگیت
ها انتخاب بشــود و برای اینکار
کلیمی بودن سندرز را بهانه قرار
داده بود).
بالفاصله هیالری خانم واسرمن
را استخدام کرد .این نوعی دهن
کجی بمــردم بود .اگــر با تمام
تظاهراتی که در این چند روز از
طرف طرفداران سندرز میشود،
تغییری در سیاســت دموکراتها
پیش نیاید ،چنــد مطلب قابل
نتیجه گیری است.
 )1دموکراسی در غرب فقط در
حرف است.
 )2از این ببعــد دیکتاتورها هم
برای توجیه کارخود ،هیالری را
مثال خواهند زد.

"اینفورمیشــن کلیرینگ هاوز"
مطلبی از پال گریک رابرتز چاپ
شده بود که میتواند تا حدودی با
وضعیت روز سیاست های آمریکا
مطابقتداشته باشد.
سایت یادشــده مجموعه ای از
مقاالت ســایت های روشنگرانه
اســت و آقای رابرتــز و دیگران
مطالــب خــود را عــاوه بــر
وبسایت خود در این سایت هم
قرارمیدهنــد .رابرتز معاون وزیر
خزانــه داری رونالــد ریگان بود
در نتیجه بخاطر داشتن آگاهی،
خود یکی از منتقدین سیاستهای
آمریکا است.
عنوان مطلب او این است:
"جان اف کندی به طرف
صلح رفت و کشته شد"
رابرتز مینویسد :تحقیقاتی کهدر
بیشتر از سی ســال گذشته در
مورد قتل کندی صورت گرفته
نشان میدهد که نوعی توطئه بین
رئیس کارکنان کاخ سفید و سیا
و سرویس سری در جریان بوده.
کندی قبل از کشــته شدن در

یک دانشگاه آمریکائی سخنرانی
میکنــد و در آنجا از این موضوع
صحبت میکند که
 ادامه جنگ ســرد برای تمامبشــریت در دنیا خطرناک است
و این فقط منافع مجتمع نظامی
امنیتی و بودجه و قدرت پنتاگون
و سیا را باال می برد؛
 قبــل از آن با برنامه تخاصمیبر علیه اتحاد جماهیر شــوروی
مخالفت کرده بود .باور داشت که
جنگ هسته ای برنده ندارد؛
 با عملیات حمله تروریســتیتقلبی به آمریــکا و مقصر جلوه
دادن کاسترو برای ایجاد حمایت
مردم برای حمله به کوبا مخالفت
کرده بود؛
 با حمایــت نیروی هوائی برایتجاوز به خلیج خوک های کوبا
مخالفت کرده بود.
 خارج از کانال های ارتباطی باخروشچف ارتباط برقرار کرده بود
تا بحران موشکی کوبا را آرام کند.
ترس ضد کمونیستی که نیروی
نظامی ،امنیتی را کنترل میکرد
نتیجه گرفت که کندی نمیتواند
منافع آنها را تامین کند.
کندی در مورد کمونیسم شدت
نشــان نمیداد و روی این اصل
در مقابل شــوروی نمیتوانست
بایستد؛ نتیجتاً تصویری از کندی
نشان دادند که وجود او تهدیدی
اســت برای تامین امنیت ملی
مورد نیاز آمریکا ،در نتیجه او باید
حذف میشد.
جنبش جدید صلح با نام " نه به
جنگ " در  23تا  25سپتامبر در
کنفرانسدانشگاهآمریکائیبرنامه

خود را با قســمتی از سخنرانی
کندی برای جلب توجه شرکت
کننده ها شروع کرد.
دیوید سوانســون نکات اختالف
بین نزدیکی کندی با شوروی و
واشنگتن را با روسیهدر این روزها
بررسی میکند و میگوید:
در نزدیک شــدن کندی "امید"
بود ولی اینروزها "امیدی" نیست.
شنیدن سخنرانی کندی باعث
ناامیدی اســت وقتی یک رهبر
برجسته  -و بدون ترس  -بوسیله
مجتمع نظامی امنیتی خاموش
میشود.
سناتور کندی ،مثل بیشتر مردم
آمریکا ،جماهیر شــوروی را یک
دشمن و مخالف میدید .مبارزات
انتخاباتی او برپایــه این بود که
شــوروی دارد از نظر ســاح از
آمریکا پیشی میگیرد ولی وقتی
انتخاب شد ،شاهد خطر عظیمی
میشود که رهبران نظامی آمریکا
میخواهند به جنگــی مبادرت
کنند که ضرورتی ندارد و متوجه
میشود که مجتمع نظامی امنیتی
میتواند بهمان میزان شــوروی
تهدید بزرگی برای زندگی مردم
باشد ،او متوجه شد که تنش بین
این دو قدرت هسته ای عالوه بر
اینکه نباید زیاد بشود حتی کمتر
هم بشود.
بعــد از انتخاب دوبــاره در نظر
داشت که جنگ ویتنام را متوقف
کرده و سازمان سیا را تنبیه کند.
نظر کندی برای مجتمع نظامی
امنیتی قابل قبول نبود و او از راه
برداشته شد.
•

RESTAURANT ONYX
6195rue St-Jacques ouest H4B 1T7
)514(585-2029

آنیکس
ایرانی
رستوران NDG
$15.50
ر قلب
$15.50
د هر روز
شب $15.50
ر تا 10
$18.50
ظه
$19.50
ساعت  12امست
از
یرای ش
$20.50
پذ
Hors-d'œuvres
$8.50
$8.50
$4.50
$4.50
$4.50

KASHKE BADEMJAN
MIRZA GHASEMI
SALADE SHIRAZI
SALADE DU JOUR
MASTE MOOSIR

LES PLATS PRINCIPAUX

MENU DU JOUR
Lundi – GHEIMEH
Mardi – CHOIX DU CHEF
Mercredi – GHORMEH SABZI
Jeudi – FESENJAN
Vendredi - SABZI-POLO & MAHI
Samedi - BAGHALI-POLO & MAHICHEH

Les Desserts
GÂTEAU DU CHEF $3.25
THÉ NOIR
$6.50

Thé pour deux servi avec cube de sucre
les dates et le cristal de sucre

CAFÉ

2.25$

**Tous nos plats principaux sont servis avec du riz au safran

À
Koobid MIDI
eh San
dwich
+
S
)Tip et oda
Tax Inc
(luses

$8.50

TAKE OUT ONLY

KOOBIDEH $15.50
MINI KOOBIDEH $11.50
JOOJEH KEBAB $16.50
BARG $23.50
CHENJEH KEBAB $23.50
BULGARI KEBAB $24.50
SOLTANI $27.50
VAZIRI $21.50
ZERESHK POLO $15.50
ONYX I $45.50

Un plat spécial pour deux (deux brochettes de Koobideh, un Joojeh et un
(Barg servi avec de la tomate grillée + 2 salades et 1 entrée

ONYX II $65.50
Un plat spécial pour trois (trois brochettes de Koobideh, deux Joojeh et un
(Barg servi avec de la tomate grillée +3 salades et 1 entrée

DORDANEH $11.50
Un plat pour les enfants
une brochette de Koobideh ou Joojeh désossée
servi avec salede de fruits

LES SUPPLEMÉNTS

25

CHELO $5.00

Un plat supplémentaire du riz

LOGHMEH $4.50
Une brochette supplémentaire de Koobideh

ZERESHK $5.50
Un petit bol supplémentaire de bérberis

26

 سال  23شماره  11  1276مرداد 1395

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 23  no.1276  Aug. 01, 2016

26

«««« زنــدگی »»»»
سرشار از لذت خواهد کرد.
ده ســال دیگــر ممکن
است فکر کنید ،زندگیام
به کجا رســیده اســت؟
وقتی هوشمندانه زندگی
میکنیم ،خودمــان را در
لحظه غرق میکنیم .اگر
این ســبک زندگی کردن
را تمریــن نکنیــد ،ایــن
لحظههای گرانقیمت را با
فکر کردنهای مداوم از بین
خواهید برد.
بین اتفاقــات مهم زندگی
اســتراحت کنید و وقفه
بیندازید .این وقفه زندگی
واقعی شما هستند.
«هوشمندانه زندگی کردن
یعنی با هــدف ،در زمان
حــال و بیقضاوت زندگی
کنید».
 جــون کابات-زین (Jonگذشــته چیزی جز یک خاطره
نیست ،فقط یک داستان ذهنی )Kabat-Zinn
است و میتواند تغییر کند .چرا •
داستان زندگی گذشــتهتان را  .۱۰دست از تعقیب پول ،شهرت و
طوری که زمان حالتان را تقویت داراییها بردارید.
همه ما تشــنه ثروت ،پرستیژ،
کند تعریف نکنید؟
شهرت و محبوبیت هستیم .ما به
•
 .۸چیزهایی که قدرت تغییر آنها
دنبالی چیزهای مادی و آدمهای
را ندارید بپذیرید.
زیبا هســتیم .به اشــتباه تصور
«اگر مشــکلی قابل حل است ،میکنیم که شادی و خوشبختی
اگر موقعیتی طوری اســت که زمانی که به این اهداف برسیم به
میتوانید کاری بــرای آن انجام ســراغمان خواهند آمد .به جای
دهید ،پــس نیازی بــه نگرانی لذت بــردن از زندگیهایمان در
نیست .ولی اگر قابلحل نیست ،جســتجوی مداوم چیزی به جز
آنچه که االن داریم هستیم.
نگران بودن کمکی نمیکند».
 داالی الما ( )Dalai lamaدر پایــان زندگــی ،اتومبیــلوقتی با واقعیت میجنگید ،در گرانقیمتتان چیــزی نخواهد
جنگ اگرها و انکارها خودتان را بود که در ذهنتان میدرخشــد.
زخمی میکنید .اگر واقعیتتان احتماالً برای خاطره دوســتان
این بــوده که باید با فرد دیگری وفــاداری که داشــتهاید لبخند
ازدواج میکردهایــد ،چیــزی را میزنید .از جستجوی داراییهای
میگفتید که باید میگفتید ،یا مــادی دســت برداریــد ،هیچ
با بیماریای دســت و پنجه نرم خوشبختی واقعی در آنها وجود
میکنید ،واقعیت این است که ندارد ،فقط جستجویی بیپایان
هیچکــدام از اینها را نمیتوانید است.
تغییر دهید .فکر کردن یا نگران •
بودن نســبت به آن فقط زمان  .۱۱قدرشناسی را مترین کنید.
حــال و لذتهای آن را از شــما «قدرشناســی قفل کمــال در
زندگی را برایتان باز میکند .آنچه
میدزدد.
کاری کــه میتوانید بکنید این داریم را به کافی و بیشــتر از آن
اســت که زندگیتــان را دوباره تبدیل میکند .انکار را به پذیرش،
ارزیابــی کــرده و قدمهای الزم هرجومرج را به نظم ،سردرگمی را
برای تغییرات درست و مناسب به وضوح تبدیل میکند .یک غذا
را برداریــد .از غریزهتان پیروی را به جشن ،یک خانه را به آشیانه
کنید ،دلتان به شما خواهد گفت امن و یک غریبه را به دوســت
از کدام راه باید بروید .چه درمورد تبدیلمیکند».
 ملودی بیتی (Melodyرابطهتان باشــد یا کارتان یا هر
)Beattie
چیزدیگر.
«اگــر اینطور میشــد»« ،باید قدرشناســی ســامت ،شادی،
اینطور میشــد» و «چرا من»ها معنویت ،روابط و اعتمادبهنفس
ن زندگیتان بیرون شــما را تقویــت کــرده و بــه
را از داســتا 
زندگیتان معنی میدهد.
بیاورید و پیش روید.
حتی اگر زندگیتان عالی نباشد،
•
را
هوشمندانه
کردن
زندگی
.۹
باز هم چیزهایی برای قدردانی و
مترین کنید.
شکرگزاری وجود دارد .پس هر
زندگی کردن هوشــمندانه روز برای لبخند زدن ،خندیدن و
کـند خواهد تشکر کردن از لذتهای بزرگ و
زمان را برایتان ُ
کرد .زمان حال را برایتان تقویت کوچکی که در زندگیتان هست
کرده و روزهای کسلکنندهتان را وقت بگذارید.

اکرهایی که اگر انجام ندهید
حتماپشیمانخواهیدشد

وقتی میخواهید به نزدیکهای
قله این زندگی پر فراز و نشــیب
برسید ،دلتان میخواهد با شور
و اشتیاق برســید یا با زانوهایی
خسته از پشیمانی؟
در طول مسیر با کمک دوستان
و خانواده از طوفانها ،چالههای
عمیق و خطرات زیــادی عبور
کردهایــد و االن تقریباً نزدیک
به انتهای مســیر هستید .همه
زندگیتان شما را به سمت این
لحظه کشانیده است و یک چیز
مشخص است:
این صعود نهایی را همه باید
به تنهایی انجام دهیم.
چه فکرهایی از ذهنتان خواهد
گذشت؟
شما با سواالت ســختی روبهرو
خواهید شد؛ سواالتی مثل:
آیا به اندازه کافی فعالیت کردم؟
به اندازه کافی عاشق شدم؟
به اندازه کافی خوشحال بودم؟
ممکن اســت این ســواالت را
پشــت گوش بیندازید و تصور
کنید فرداهای دیگر به آنها پاسخ
میدهید ولی یادتان باشد ،فردا
ممکن است هیچوقت نرسد!
کاری کــه امــروز میتوانیــد
بکنید این اســت .بگذارید به آن
بیمهنامــهای برای شــادی فردا
بگوییم.
•
 .۱سالمت و تندرستیتان را
اولویت همه مسائل قرار دهید.

از قدیم گفتهاند اگر ســامتی
نباشــد ،انگار
هیــچ

اگــر وقتــی داخل
چیز نیست.
ای
ه
نام
ه
بیم
انبــاری خانه را نگاه
بدن شما خانه روحتان
اســت .ورزش کنیــد ،برای شادی میکنید ،یک سایه
سالم غذا بخورید و به
تیره شــبیه به مار
فردا!
اندازه کافی استراحت
ببینید ،واکنشــتان
کنید .از بدنتان مراقبت
احتماالً پریــدن از
کنید تــا فرصت یــک زندگی روی ترس خواهد بود؛ ولی بعداً
طوالنی و کامل را داشته باشید .وقتیدقیقتر نگاه کنید و ببینید
که آن سایه فقط یک شلنگ بوده
•
دوست
که
کارهایی
اجنام
برای
.۲
اســت ،از اینکه گول بازیهای
دارید وقت بگذارید.
ذهنتان را خورده اید احســاس
شاید به نظرتان کلیشه بیاید ،ولی احمق بودن خواهد کرد .ســعی
کمتر کار کنید و بیشــتر تفریح نکنید با تجســمهای فریبکارانه
کنید .هیچوقت از رفتن به یک کنترل شوید.
مســافرت ،انجام یک سرگرمی نگرش تــان را تغییــر دهید و
جدید یا گذراندن یک روز کنار ذهنتان را به سویدنیای جدیدی
کســانی که دوستشــان دارید از فرصتهــای هیجانانگیــز و
پشیمان نخواهید شد .ولی ممکن رضایتبخش باز کنید.
اســت از نرفتن بــه یک کالس با چشــمانی تازه به زندگیتان
هنری ،نخواندن یــک کتاب یا نــگاه کنید و خواهیــد دید که
نخریدن یک چیز پشیمان شوید .روابطتان چقدر بهتر شده ،چقدر
شرکتکننده زندگی خود باشید .هیجان بیشتر و ناراحتی و تلخی
و عصبانیتهای کمتری خواهید
•
 .۳دست از جدی گرفنت زندگی داشت.
بردارید.
•
چرا زندگــی را اینقــدر جدی  .۶راه خودتان را دنبال کنید –
زندگی حقیقی خودتان را داشته
میگیرید؟ واقعاً چرا؟
ســعی کنید در همه مســائل باشید.
زندگی جایی برای شوخ طبعی خودتــان را با دیگران مقایســه
و خندیــدن پیدا کنیــد و زیاد نکنیــد و به دنبــال کمال هم
نباشید.زندگیمیهمانیبالماسکه
بخندید.
نیســت .نقابتــان را برداریــد و
•
 .۴همیشه حرفی که باید بزنید را خودتان باشید .اگر دیگران از آن
به زبان آورید.
خوششان نمیآید ،شاید وقتش
اگر کســی را دوست دارید ،به او رسیده که میهمانی جدیدی را
بگویید .اگر کسی ناراحتتان کرده پیدا کنید .هر طور دیگری بودن
است ،به او بگویید .اگر برای به جز خودتان بودن شما را تنها،
ابراز احساســاتتان افسرده و ناامید خواهد کرد.
مشکلدارید ،نامه طبق انتظــارات دیگران زندگی
نکنید.
بنویسید.
مطمئــن
شــوید که  .۷دست از زندگی کردن در
اطرافیانتان گذشته بردارید.
از احساستان همیــن االن پشــیمانیها و
باخبرباشند .حسرتهای گذشته رادور بریزید.
گذشته رفته است ،فکر کردن به
•
را
تان
ذهن
.۵
آن و اتفاقاتی که میتوانست در
به سوی فرصتها
آن بیفتد فقط لذت زمان حال را
باز کنید.
از شما میگیرد.

زن
د
گ
ی
می
ه
م
ا
بال
ن
م
ی
ا
س
نقابت که ن
ی
س
ت.
ان
ر
ا
ب
ر
دا
ط خودتان با رید و
بق انتظارا شید.
زندگ ت دی
گ
ر
ا
ن
ین
ک
ن
ی
د
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•

 .۱۲عشــق بورزید.

قطعهای از مارتــا بک (Martha
 )Beckوجــود دارد کــه تاثیر
شــگرفی بر زندگی من داشته
است .او پشــیمانی را به زیبایی
توصیفمیکند:
«مهــم ترین درس پشــیمانی،
درســی که کمکتــان میکند
آینــدهای رضایتبخش و غنی
داشته باشــید ،این است :هربار
که زندگی شما را به یک چهارراه
میرســاند ،از کوچکترین آنها تا
بزرگترینشــان ،به سمت عشق
برویــد که از ترس دور نیســت.
درمورد هــر انتخاب اینطور فکر
کنید« ،چه چیز من را به هیجان
میآورد و خوشحالم میکند؟»
نه اینطــور« ،چه چیز ترس من
را از اتفاقات ،آدمها و چیزها دور
میکند؟»»
به همه منابع عشقدر زندگیتان
توجه کنیــد و خواهید دید که
چقدر زیباییهای اطرافتان بیشتر
و بیشتر خواهد شد.
-----------

خالصه...

خــوب بگذاریــد خالصه کنیم:
لیســتی کوتــاه از کارهایی که
باید انجام دهیم تا بعداً پشیمان
نشویم:
• مراقبت کردن از سالمتیمان
• وقت گذاشــتن بــرای انجام
کارهایی که دوست داریم ،کمتر
کار کنیم ،بیشتر بخندیم و بیشتر
بازی کنیم.
• چیــزی که بایــد بگوییم را
بگوییم
• تمرکز حواس را تمرین کنیم.
• دیدگاه مان را عوض کنیم.
• گذشته را فراموش کنیم.
• چیزهایــی کــه نمیتوانیم
تغییرشاندهیم را قبول کنیم.
• فکر نکنیم خوشحالی چیزی
متعلق به فرداست.
• بیش از حد بــه دنبال پول و
ثروت مادی نباشیم.
• حقیقی زندگی کنیم.
• ماســک روی صورتمــان را
برداریم.
• از غریزهمان پیروی کنیم.
• تصمیمات مان را براســاس
ترس نگیریم.
• عشــق بورزیم ،دوست داشته
باشیم ،عشق بورزیم.
هیچ ضمانتی وجــود ندارد که
تصمیــم بــدی در زندگیتان
نگیرید ولی وقتی با این ابزارها در
ذهنتان زندگی کنید ،روزهایتان
طبیعتاً معنادارتر خواهند شد.
چشمان هوشمندتان سرشار از
ماجرا و داستان خواهند شد:
ماجراجوییهایی که ممکن است
کامل نباشند ولی حداقل توام با
پشیمانی نخواهند بود.
•

اجتماع افراد انساني ،برميگردد .البته در اين نوع مدينه يا شهر كه آسماني
اس��ت ابتدا حب و يا عش��ق الهي به يك نبي وجود داش��ت و ماك تجمع
قراردادهاي اجتماعي نبود.
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همديگ��ر را برآورده كنيم و بر اين جامعه قواني��ن و قراردادهاي اجتماعي
حكمفرماس��ت .در فرهنگ يوناني ش��هر يك معنا و وجه آس��ماني داشت.
مسواک زدن
با اصحاب فرهنگ و انديشه
وگوي
( )Policeش��هري بود كه در آن انس��ان با خداي��ان ارتباط برقرار
پوليس
شود يونان باس��تان ميگفتند :كس��ي كه وابستگي به شهر يا
حتي در
مي
كرد.می
باعث
مدينه نداشته باشد اهل حقيقت نيست و بيهدف است .اساساً
 Policeيا
پالک های
که
از نظر يونانيان كس��ي كه اهل پوليس نباش��د آدم نيس��ت .اينكه ارس��طو
کــه
دندانــی
ميگويد :انسان مدني بالطبع است يعني انسان تعلق به پوليس دارد و اهل
آسماني واین
بزاق،زمينيهرنبودچهبلكهمیــزان
چســبنده بوده
نرم
الهي است.
مدينه وياازش��هر
مدينهو اس��ت .اينجا
رفت كه
ها كليسا
كلمه
دل معناي
آس��ماني
موادمدينه
مس��يحيت
در
استمراراین
شــود ،به
بیشــتر
پالک
در ها
باکتری
غذایی و
باقیمانده
اگوستين
بود.
مسيح
عيسي
ظاهري
جانشيني
و
مس��يحيت
معنوي
حيات
احتمال جرم
تشکیل شده اند از بین بروند .اگر معنی اســت کــه
فيلسوف بزرگ دوره قرون وس��طي ميگويد :سعادت اخروي ...مجتمعاً به
مدينهرود.
باال می
دندان ها
خوبیدراز ســطح
مي ها
پالک
این
به منفرداً
نیزميان
گذارد
گرفتنفرق مي
 Civitasاگوستين
آيد نه
دس��ت
خاطرهای
مردم وبهلثه
دندان ها
داشتن
برای
شده
کلسیفیه
نشوند،
پاک
دندان
آس��ماني و زميني .او ميگويد :در مدينه زميني يا Socias
الزممدينه
ولي در
ش��دهاند
جمع
امالح مادي در
دنيوي و
عايق
مردم ماه
آس��مانيشش
است که هر
سالم
جرم
آن به
کلسیم) و
(رسوب
بهخاطر حب كلمه الهي دور هم جمع شدهاند .مردم مجتمعاً
مدينه
اين
در
یکبــار و در برخی موارد خاص،
دندان تبدیل می شوند.
به سعادت ميرس��ند و مشمول نجات و رستگاري ميگردند .اين كلمه در
هایتان را
دنــدان
این
از
بیــش
دندان
که
شــدهمياید
متوجه
اگر
باش��د كه در قرآن هم آمده اس��ت :كان ابراهيم امه
معادل امت
اس��ام
كهکنید
جرمگیری
ايمانيجرم
بیشتری
هایتان با
تسليم حق شدهاند)
مسلمين (كساني
سرعتاجتماع
يعني عامل
واحده
واليت
نبي و
اوست .برای پیشگیری از این مشکل باید
یکبار ،دو
جای
خود به
معنا باید
بهمیيكگیرد،
عش��ق مشترك مؤمنين به خداي واحد و ولي او آنها را مجتمع كرده و
شیرین
بار در روز و هر بار به مدت حداقل از مصرف زیاد مواد غذایی
اين مدينه يا يومالقيامت هس��ت و انفصالي از هم ندارند .پس تمدن ما در
ايمانهای
براساسمیوه
مانند موز،
است و و چسبناک
مسواک
شهرنرم
مسواکی
دو
شهرنش��يناني كه
خدا بوده
دقیقهبهبامعناي
گذش��ته
غیرهدور هم
روانشان
خشک ،روح و
يقينش��ان و توجه به آسمان وجودش��ان يعني
بپرهیزید
پاستیل و
بوزنید.
اســتاند.
جمع گرديده
که این کار را با دقت و بعد از مصرف ،دندان هایتان را
جرم هــای دندانی نقش مهمی دارنــد .به همین دلیــل باید از الزم
تمدن در دوره جديد چه معنايي پيدا كرده است
نیست
امکانش
كسانيباال
دنــدان های
انجام دهید.
در بروز و پیشرفت پوسیدگی و تشــکیل آنها روی دنــدان ها
مرحله
اگر تمدن
بزنید .كه
مسواکمعتقدند
مثلواش��پينگلر
فيلس��وفان تاريخ،
از
مسواک
جداگانه
طور
به
را
پایین
عفونت ها و بیماری های مربوط پیشگیریکنید.
س��المواد
مصرف این
از
بعــد
حداقل
خزاني و پيري يك فرهنگ اس��ت .او با تش��بيه فرهنگها به فصول
آبكنند و
گ��ذربا مي
تابس��تاني
دوران بهاري و
ك��هازفرهنگ
معتقد واس��ت
طرفهالثهاز ها به
همیشه
اما همــه ما روزانه عــادت ها و بزنید
به لثه ها
شستشو
دهانتان را
غذایی،
موادهمان
بقایای كه
زمس��تان تاميرسند
بروید.پائيز
پژمردگي
مراحل
س��رانجام به
پیش
دندان ها
خطاهایی داریم که به این سمت
مرحلهروی
غذایی از
نبایدو دهید
تمدني اس��ت .يعني تمدن فصل پائيزي و زمس��تاني يك فرهنگ اس��ت.
دندان
بخشبهداخلی
مسواک
پاکو شوند.
حضري تقس��يم
دندانبههابدوي
تعبير و آن را
عم��ران
زدن تمدن
خل��دون از
مسئله دامن می زنند .ابن
حضري ابنخلدون تمدن •
عمران کنید.
فراموش
در این مطلب شما ها
به معناي امروزي آن است .البته
ميراكند.
معناي چگونگي
دهد .بلكه
عمران به معناي آباد ك��ردن اينجا معنا نمي
خمیردندان
شمارهبهسه :از
خطای
را با هفت خطایی •
يعني شيوه بودن يا
Lifestyle
موادرا غربي
دو:عمران
است.
عمر
گذران
منی کنید
غذاییها به لفظاستفاده
کــه باعث جرم خطای شماره
مصرفسپري كردن و ...ترجمه و معنا كردهاند.
زیادیعمر را
كردن و راه
زندگي
نحوه
چسبناک
شیرین و
مسواک
فکر می
ش��يوهافراد
بنابراين فرهنگ و تمدن هر قومي ،آن برخی
گرفتن دندان ها
کنندآن قوم
اس��ت كه
خاصي
می کنید
زدن به معنای ســاییدن دندان
می شوند ،آشنا عمر خود را در آن ميگذراند.
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ناک
چسب
غذایی مانند
مواد شیرین و ...
و هان ،گز الک
سو شکیل پ چون
ثت
٭ استاد فلسفه و عرفان دانشگاه پيامبراعظم
د،
مواد غذایی چسبناک و شیرین ها اســت .اکثر افــراد نیز بدون
می کنیم.
باع می شون ن ها
 88761257با بی دقتی تمام
خمیردنــدان و
گــز و
•
نصابري دكتر ــد
محمدهادياهمايون
سيدجواد ميري دكتر عليامحمد
باعث انديشه:
گروه...دين و
مانند ســوهان،تلفن
خطای شماره یک :تشکیل پالک دندان می شوند ،مســواک می زنند .درست است
دند سطح دنـ د...
سبن
به
فقط یک بار در روز چون به ســطح دنــدان ها می که استفاده از خمیردندان الزامی
چ
شرح
دو
با
جدول
یک
زنید
می
مسواک
ی
شرح
دو
با
جدول
یک
نیست ،اما این ماده به پیشگیری
چسبند.
م
جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل کرده و
5136

5136

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

جدول عادي

اجتماع افراد انساني ،برميگردد .البته در اين نوع مدينه يا شهر كه آسماني
اس��ت ابتدا حب و يا عش��ق الهي به يك نبي وجود داش��ت و ماك تجمع
قراردادهاي اجتماعي نبود.
دارد.
تفاوت
جامع��ه
Societas
التي��ن
در
يا
Society
ش��هر ب��ا
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در جامع��ه انس��اني صرفاً دور هم جمع ميش��ويم كه حاج��ات و نيازهاي
همديگ��ر را برآورده كنيم و بر اين جامعه قواني��ن و قراردادهاي اجتماعي
حكمفرماس��ت .در فرهنگ يوناني ش��هر يك معنا و وجه آس��ماني داشت.
پوليس ( )Policeش��هري بود كه در آن انس��ان با خداي��ان ارتباط برقرار
ميكرد .حتي در يونان باس��تان ميگفتند :كس��ي كه وابستگي به شهر يا
 Policeيا مدينه نداشته باشد اهل حقيقت نيست و بيهدف است .اساساً
از نظر يونانيان كس��ي كه اهل پوليس نباش��د آدم نيس��ت .اينكه ارس��طو
ميگويد :انسان مدني بالطبع است يعني انسان تعلق به پوليس دارد و اهل
مدينه اس��ت .اينجا مدينه يا ش��هر زميني نبود بلكه آسماني و الهي است.
کمک
از جرمدر دنــدان
آس��ماني در دل معناي كلمه كليسا رفت كه استمرار
مس��يحيتهامدينه
دنــدانبود.ها می
شــدن
خراب
خمیردندان
معنويهمه
حيات کند.
زیادی می
اگوستين
عيسي مسيح
ظاهري
جانشيني
مس��يحيت و
اخروي ...مجتمعاً
توســطبه
سعادت
گويد:
مي
وس��طي
قرون
دوره
بزرگ
فيلسوف
ها حاوی ذرات سیلیس هستند دانند .اما جرمگیری که
دس��ت ميآيد نه منفرداً در  Civitasاگوستين فرق ميگذارد ميان مدينه
باعث
شود
که به عنوان یک ماده ســابنده دندانپزشک انجام می
آس��ماني و زميني .او ميگويد :در مدينه زميني يا  Sociasمردم بهخاطر
دندان
موجود روی
های
جمع رفع
استفادهآنمی
فرموالسیون
مردم
آس��ماني
در مدينه
جرمولي
ش��دهاند
آنهامادي در
دنيوي و
در عايق
ً
مدينه
اين
در
ا
مجتمع
مردم
اند.
شده
جمع
هم
دور
الهي
كلمه
حب
خاطر
شود وبهکار زدودن پالک دندانی را هــا و زیر لثه می شــود و تاثیر
گردند .اين كلمه در
نیزمي
رستگاري
سازد.رس��ند و مشمول نجات و
سعادت مي
دارد.
پیشگیرانه
ساده بهتر می
اس��ام معادل امت ميباش��د كه در قرآن هم آمده اس��ت :كان ابراهيم امه
جرم
مناطقی که
ايماني در
استفاده
عاملجای
کنیم به
توصیه
اند)
دارایشده
تسليم حق
واقع(كساني كه
مسلمين
اجتماع
می يعني
واحده
واليتبهاوست.باشند ،راحت تر پالک ها را نیز
موســوم
های
خمیردندان
از به يك معنا خود نبي و
دوباره و
مجتمع كرده
خودو ولي
هایخدايبهواحد
مؤمنين به
عش��ق مشترك
آنها راکنند و
جذباو می
خمیردنــدان
ضدجرم ،از
انباشتهدر
همتمدن ما
رویپس
بیشتریندارند.
انفصالي از هم
و
هس��ت
القيامت
يوم
يا
مدينه
حاویاينفلوئور استفاده کنید که جرم
گذش��ته به معناي شهر خدا بوده است و شهرنش��يناني كه براساس ايمان
آسمان می
پوسیدگی دندان
پیشگیری از
شود.يعني روح و روانشان دور هم
وجودش��ان
ش��ان و توجه به
در و يقين
برای داشــتن دندان هــا و لثه
هستند.
اند.
موثرگرديده
ها نیزجمع
است
كرده
پيدا
معنايي
چه
جديد
دوره
در
تمدن
خمیردندان هــای ضدجرم به های ســالم الزم اســت که هر
از فيلس��وفان تاريخ ،كساني مثل اش��پينگلر معتقدند كه تمدن مرحله
دلیل اینکه به دفع پالک دندان شش ماه یکبار و در برخی موارد
خزاني و پيري يك فرهنگ اس��ت .او با تش��بيه فرهنگها به فصول س��ال
بیش از این
خاص،
تشکیل
هایتان و
دندانميكنند
تابس��تاني گ��ذر
بهاري و
دهنده دوران
فرهنگها از
های ك��ه
باکتریاس��ت
ها و معتقد
مرحله
کنید .همان
جرمگیــریرسند كه
را زمس��تان مي
نامپائيز و
پژمردگي
پزشــک
مراحل با این
س��رانجام بهکننــد،
آن کمک می
اس��ت.
بیشتريك فرهنگ
زمس��تاني
فصل پائيزي و
تمدني
راهنمایی تان
متخصص
تمدندچار
يعنيشما
اس��ت .اگر
می شوند.
خوانده
ابنخل��دون از تمدن به عم��ران تعبير و آن را به بدوي و حضري تقس��يم
خواهدبهکرد.
مشکالت
عمرانمانند
دهانی
معناي امروزي آن است .البته
خلدون تمدن
حضري ابن
مشکالتكند.
مي
•
حساســیت
یا
ها
لثه
مربوط به
عمران به معناي آباد ك��ردن اينجا معنا نميدهد .بلكه به معناي چگونگي
دندان
پنج :از
خطای شماره
بودن يا
يعنيخنشيوه
Lifestyle
غربيها به لفظ
عمران را
گذران عمر
انتخاب
است.برای
هســتید،
دندانی
ترجمه و معنا كردهاند.
كردن و...
دندانپزشکرا سپري
كردن و راه عمر
زندگي
نحوه
منی کنید
استفاده
خمیردندانمناسببا
بنابراين فرهنگ و تمدن هر قومي ،آن ش��يوه خاصي اس��ت كه آن قوم
کنید.را در آن ميگذراند .باروهای رایج غلطی در خصوص
مشورت
عمر خود

نخ دنــدان وجود دارد و خیلی از
•
خطای شماره چهار :جرمگیری
افراد سراغ آن نمی روند .اما تمیز
تلفن گروه دين و انديشه88761257 :
منی کنید
کردن فضای بین دنــدان ها با
خیلــی از افــراد از جرمگیری
{>> ادامه در صفحه}28 :
وحشت دارند و آن را عاملی برای

٭ استاد فلسفه و عرفان دانشگاه پيامبراعظم

جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل کرده و
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
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عادي____________________
وعادی


افقي:

 -1صندل��ي راحت��ي – بيم��اري
خاموش
 -2وال – هجوم – قصد و آهنگ
 -3نوعي عدس��ي – قفل قديمي –
كنار ،پهلو
 -4بله نجار! – نت ششم – ويران –
موي گردن شير
 -5كوچ��ك – ب��ه اط��اع عم��وم
رساندن – از ميوههاي پر ويتامين
 -6باالتر از سرهنگ – جمع فن –
دوش
 -7ب��ه تنهاي��ي – ولخرجي – برق
مثبت
 -8پرن��دهاي ش��بيه كبك – نوعي
پارچه نخي – تندرست
 -9كم كردن – همدم ،همنش��ين
– مؤمن
 -10ش��هر حض��رت عبدالعظيم –
افزوني نعمت – ششلول
 -11ن��ور كم – رنجي��ده ،رنجور –
فشفشه
 -12مخف��ف ن��گاه – جنبش و تكان
ش��ديد – م��اه ك��م ح��رف – پيامبر
كشتيبان
 -13ضد فتق به معني بستن – پرچم
– صاف
 -14معالج��ه – بيب��اك  -مهاج��م
پرتغالي منچستريونايتد
 -15تفس��ير قانون اساسي به عهده...
است – خارج قسمت

6

5

عمودي6 :

2

7

1

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

– پريشان حال و شوريده
Skill:
–Part
بل��وا – پس��رAرس��تم
 -9هياه��و،
آشاميدن
 -10غريب��ه – افس��ون – پس��وند
شباهت
 -11حرف فاصله – ادعاي دروغين –
شهرداري سابق
 -12ضددخل – پول ژاپن – شهر انار
– ضمير وزني
 -13پ��اي ثابت بس��تني – باش��كوه،
ارزنده – جانشينان
 -14چند اديب – جاودان – ش��اخه
تازه درخت
 -15پاسخ منفي – نوشتافزار

2

2

3

-1گازي بسيار س��مي و خطرناك –
نوعي رنگ مو
 -2نام دخترانه – پدربزرگ بخاري –
هر گردي ...نيست!
–
كفش
 -3ي��ك ت�����اي
حل جدول عادی شماره 5135
پوشاننده – نام سازي
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 -4مخفف اگر – پائين بازو
م ك ت ش
ا ف ه گ و ي ي
 1گ ز
– رايحه – نيروها ،زورها
ا ن د ل
ر
س ي ا
د ي
 2ن ا
فرستاده
 -5كلمه تأييد –
ت ر ي
س و ن ا
ا ن ه
 3ج و
www.tapeshmontreal.com
ي ك
ا ك ب
ر
ل ت
 4ن ي ت
خدا – حرف ندا
5
ت ر ن ج
ر ي
ا ن و
ه
ا
نوعي
–
پيروزي
 -6ح��رف
تب
 6م ت ردیل
سی
خ
ها ا
ستمف ر
ا
د س ت
ی
ترين
س��ريع
–
ش��يمي
ن ا
ن ا س پ ا س
و
 7ه ن د
وی
دی
وئ
ك��ه
جه��ان
هواپيم��اي
ی
8
ي ا ي س
ت ن ي
ا ي م ن
دماغهاي كج دارد
ر
س ا
ه
ز
خ م ي ا
 9پ ك ن
دیسک،ر ي ز
ا
کامپکت و
کاستج و و
ج و
 10ر س
 -7خ��وراك س��اعت –
ن
و ي ه
د
ا
ه
د
ج ا
 11س
دستگاه تعمير و پنچرگيري
کتاب ،کارت تلفن
ك ي
ن ت
ي و ن س
 12ت ب ه
س 6162
Sherbrooke
الس��تيك اتومبي��ل و  13ا ل ا نw.
م ع ل و
ل ب ا
Tel.:
514-223-3336
دوچرخه – با و زيرك
م ن ش
ر ي د
و
ر
و ل و
 14ر
ا
و ل
ر س ه
ا
غ
 15ي ك ت ن ه
 -8فرم��ان مغولي – زنبيل

7

8

1

2

3

4

5

6

3

6

3

1

4

7

2

 1تپـشدیجیتال
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5

5
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افقي15 14 13 12 11:
10

 -7مرض س��ر و صدا – آفريده شده
6 5 4 3 2 1
– لكن
1-8نيلبك – دانش��گاهي در فرانسه
– 2دريافت
 -9ص��ف – خليج اقيانوس اطلس –
3
زادروز
4
 -10نفس سوزناك – ترن زيرزميني
– 5كج شده
 -11آبش��خور – شاه مادها – هدف
6
فوتبال
7
 -12غ��ام – بخش��ي از بدن��ه يك
خودرو – فرتوت – خراسان قديم
8
 -13جغد – درخش��ان – كاخي در
9
فرانسه
 –1014امض��ا – نيس��ت ،ناب��ود –
11
ماطفت
 12اثر محمد عوفي – برادر مرگ!
-15

7

 -1صندل��ي راحت��ي – بيم��اري
خاموش
 -2وال – هجوم – قصد و آهنگ
 -3نوعي عدس��ي – قفل قديمي –
كنار ،پهلو
 -4بله نجار! – نت ششم – ويران –
موي گردن شير
 -5كوچ��ك – ب��ه اط��اع عم��وم
رساندن – از ميوههاي پر ويتامين
 -6باالتر از سرهنگ – جمع فن –
دوش
 -7ب��ه تنهاي��ي – ولخرجي – برق
مثبت
 -8پرن��دهاي ش��بيه كبك – نوعي
پارچه نخي – تندرست
 -9كم كردن – همدم ،همنش��ين
عمودي:
– مؤمن
 -10ش��هر حض��رت عبدالعظيم – 13-1نخستين انساني كه طي مأموريت
14
آپولو  11در  20ژوئيه  1969بر كره
افزوني نعمت – ششلول
 -11ن��ور كم – رنجي��ده ،رنجور – ماه15گام نهاد – فني در كشتي
 -2نمايندگي – عضو دستگاه گوارش
فشفشه
 -12مخف��ف ن��گاه – جنبش و تكان– ساز– قديمي
افقي:
پريشان حال و شوريده
بازيگ��ر24.
Sep 2013 -1
پس��ر سر
آجيل –– پشت
تحفه – عضو
خانم
رس��تم –
هياه��و ،بل��وا
فيلمپيامبر-9 -3
ح��رف –
فرزن��دزاده– –م��اه ك��م
ش��ديد
آشاميدنرفت��ن – معيار – رنگ
آدمك��ش ( )1389ب��ه  -4ب��ا يك پا
س��ينمايي
كشتيبان
رضا
كارگرداني
مرجعغريب��ه – افس��ون – پس��وند
كريميمعني بستن – پرچممو – -10
به
فتق
ضد
-13
Sudoku
Puzzles
1
 –Easyسستي –
استخوان
مهم
عنصر
-5
«راگو»
غ��ذاي
اصليت
–
مخلص
شباهت
 – -2صاف
 -14معالج��ه – بيب��اك  -مهاج��محرف23
 افسرده -11حرف فاصله – ادعاي دروغين –
گوس��فند1– 4قوم ايراني –
خواندن
-6
ايالت
در
ش��هري
–
باغ
–
دين
2
9
5
سابق
شهرداري
 -3بيپرتغالي منچستريونايتد
1
7
4
8 9
ژاپن – شهر انار
پول
ضددخل –
شتردار-12
ويسكانسينتفس��ير قانون اساسي به عهده...
-15
8
5
2 -7
4
ژاپني – اتحاديه
لباس
ضمير–
تله–ماهي
مازندراني – پيامبر
تمشك
 -4ايزد –
وزني
خارج قسمت
است –
2
4 8
شركت
شباهت
صبور – پسوند
1-13
2 6
هواپيمايي3بس��تني – باش��كوه،
هايپ��اي ثابت
عمودي:
جانشينانعقل و فهم –
در مص��ر –8
ارزنده –7
س��دي2
9 4 -8
1
خانه وها – نام
اس��كارلت –
 -5همسر
خطرناك –
س��مي
-1گازي بسيار
فوتبال 5
اصطاحي6در 2
اكرم(ص)
پيامبر
صحابه
 35تن از
اديب –2جاودان – ش��اخه
9-14چند
نوعي رنگ مو
4 1
هندسي7– 89س��ريالي بسيار
ش��كل
-9
–
رنگ
خاكي
اي
پرنده
–
ناپاك��ي
درخت1
تازه 8
5 3
 -2 -6نام دخترانه – پدربزرگ بخاري –
لطيفي
محمدحسين
از
متفاوت
و
زيبا
پسوندهردال بر
 -15پاسخ منفي – نوشتافزار
زماننيست!
گردي...
– نرم تني شبيه حلزون
 -3ي��ك ت�����اي كفش –
شماره
عادی
حل
حاصل 1
جدول 9
4 7
حل جدول ويژه شماره 5 5135
–5135
ترشح غدد
-10
پوشاننده – نام سازي
2
5 7 3 1
2
فصل
8 7 6 5 4 3 2 1
يسنا15 14 13
12 11
هر 10
–9 4
البيرنت 8
7 65 3
5 14 15 3 14
8 2 13 1 12 11 10
پائين9بازو
 -4مخفف اگر –
 1ژ ي و پ ل ي ت ي ك
بيرون ش ف
گوشتيدرونمو ك ت
6 7گ
س  1د گ ك ز ي ا 4س ف 3ه
5-11و  1ي 8
زورها
نيروها،
رايحه –
–
ا
و
ت ر
ا
 2و ك ل
ا ن د ل س
ر
ن  2ا ن ر ا 7و د ا ي  1س 8ي ا
دهان – روش��ن – پسوند
فرستاده
س
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كلمه اتأييد ك
ر
 -5و
ا
 3ر
ت ر ي ت
4س  6و  5ن ا
 3ل ج و و 2ر ا ل ن ه9
كوچكي
التين براي
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د
ا
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ي ك ي
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ل ت
حرف رندا
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9-12رالنهي 3مرغ – س��ايه
ر
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ا
و
ت ر ن ج
ا  5م ا ي ه 7 6م ا ن 1و
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پيروزي ن–
ح��رف
 5س ك-6
ر تب ر د 4
ل
گ ل ب ا
 6ي
موشك خ ا
ا
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چيز ت
س
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س ا
 7ك ل ن گ
ل
فرانسوي ن ا
تيم ا س
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ن ا
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نه��ي يش��ده و قدغن
 89ش او هج و دب خ ار رم يس ت ن  8اك رو ا هن ي گ م ن-13
دماغهاي كج دارد
ا
ر
س ا
ه
ز
خ م ي ا
 9پ ك ن
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دوخت��ن ودو اچيز به
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ا ش م
ه
ب
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ب ا  10ك ر سس
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خ��وراك
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غ د غ ن
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و ي ه
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تعميرو و
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 -14نقوهس–
اتومبي��ل ر و
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د ك و
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زبان
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د
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د
ش
ا
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ا
 14ك ي ل ك
زيرك
و
با
–
دوچرخه
م ن ش ا
ر ي د
و
ر
و ل و
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فرم��ان مغولي – زنبيل
بازيگر مرد 2008
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صفحه ويژه
>>حل در جدول
35

15 14 13 12 11 10

 -7مرض س��ر و صدا – آفريده شده
– لكن
 -8نيلبك – دانش��گاهي در فرانسه
– دريافت
 -9ص��ف – خليج اقيانوس اطلس –
زادروز
 -10نفس سوزناك – ترن زيرزميني
– كج شده
 -11آبش��خور – شاه مادها – هدف
فوتبال
 -12غ��ام – بخش��ي از بدن��ه يك
خودرو – فرتوت – خراسان قديم
 -13جغد – درخش��ان – كاخي در
فرانسه
 – 14امض��ا – نيس��ت ،ناب��ود –
ماطفت
 -15اثر محمد عوفي – برادر مرگ!
عمودي:

 -1نخستين انساني كه طي مأموريت
آپولو  11در  20ژوئيه  1969بر كره
ماه گام نهاد – فني در كشتي
 -2نمايندگي – عضو دستگاه گوارش
– ساز قديمي
افقي:
 -1فرزن��دزاده – بازيگ��ر خانم فيلم  -3تحفه – عضو آجيل – پشت سر
س��ينمايي آدمك��ش ( )1389ب��ه  -4ب��ا يك پا رفت��ن – معيار – رنگ
مو – مرجع
كارگرداني رضا كريمي
 -2مخلص – اصليت غ��ذاي «راگو»  -5عنصر مهم استخوان – سستي –
حرف23
 افسرده -3بيدين – باغ – ش��هري در ايالت  -6خواندن گوس��فند – قوم ايراني –
شتردار
ويسكانسين
 -4ايزد – تمشك مازندراني – پيامبر  -7تله ماهي – لباس ژاپني – اتحاديه
شركتهاي هواپيمايي
صبور – پسوند شباهت
 -5همسر اس��كارلت – خانهها – نام  -8س��دي در مص��ر – عقل و فهم –
اصطاحي در فوتبال
 35تن از صحابه پيامبر اكرم(ص)
 -6ناپاك��ي – پرندهاي خاكي رنگ –  -9ش��كل هندسي – س��ريالي بسيار
زيبا و متفاوت از محمدحسين لطيفي
پسوند دال بر زمان
– نرم تني شبيه حلزون
حل جدول ويژه شماره 5135
 -10حاصل ترشح غدد –
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1البيرنت – هر فصل يسنا
 1ژ ي و پ ل ي ت ي ك س د ك ي س  -11گوشت درون و بيرون
ا
و
ت ر
ا
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ر
ن د
س ا
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 89ش او هج و دب خ ار رم يس ت ن اك رو هن گ  -13نه��ي ش��ده و قدغن
و ب ا ك س ر – دوخت��ن دو چيز به هم
ا ش م
ه
 10ي ر
ا د – شادماني
ن و ف ل
ا
غ د غ ن
 11ر
ك ر
ن
ا
ي و
ز
ر
 12و
ك ي م  -14قوه – نيزهدار رستم
ر
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 13ش و
ا س ل ا و – دستور زبان بيگانه
د ل
ر
ا
ا ش د
ر
 14ك ي ل ك ا
م ر ك ز د و ا ي ر  -15دريا – برنده اس��كار
و ي
ه
ا
 15ر
بازيگر مرد 2008
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 100سال تاریخ پرواز با بوئینگ

ویلیام بوئینگ شــرکت Pacific
 Aero Product Coرا در ســال
ســـال مت
 1916در ســیاتل تاسیس کرد
و تولید هواپیماهایی برای حمل
بســتههای پســتی به سرتاسر
آمریکا و کانادا را به عهده بگیرد.
با آغاز جنگ در سال  1935این
 10عامل خطر اصلی در ارتباط در این مطالعه آمده اســت  10مغزی ،سکته مغزی یک حمله شركت ساخت جنگنده 17-B
با سکته وجود دارد که با رعایت عامل خطر اصلــی در ارتباط با مغزی اســت که سبب می شود فورترس را آغاز كرد ،بمبافكنی
آن می توان خطر ابتال به سکته ســکته وجود دارد که با رعایت سلول ها از اکسیژن کافی محروم سنگین كه مورد استفاده نیروی
مغزی را  90.7درصد کاهش داد .آن می توان خطر ابتال به سکته شوند و می تواند برای هر شخص
مطالعات بیــن المللی محققان مغزی را  90.7درصد کاهش داد .و در هر زمانی رخ دهد.
ســکته مغزی از هر ســه مورد
مک مستر در اونتاریو نشان می این عوامل خطر عبارتند از :
موجب ناتوانی دو مورد می شود؛
دهد  90درصد سکته های مغزی  -فشار خون باال  47.9 :درصد
قابل پیشگیری هستند و فشار  -عدم فعالیت بدنی  35.8 :درصد بنابراین الزم است با رعایت  10وکیل ملت :یک قاضی در کانادا «جرمی گابریل» خواننده معلول
مورد اشــاره شده ،احتمال وقوع «مایک وارد» کمدین را به خاطر به پرداخت  35هزار دالر محکوم
خون باال و عدم تحرک مهمترین  -کلسترول  26.8 :درصد
عوامل خطر سکته مغزی به شمار  -رژیم غذایی نامناســب  23.2 :آن را کاهــش داد .بــه گزارش یک جوک مسخرهآمیز در مورد کــرد .از این جریمه  7000دالر
مرکز پیشگیری و کنترل بیماری
درصد
می آیند.
ها ســاالنه حدود  800هزار نفر
این مطالعه با بررســی ســوابق  -چاقی  18.6 :درصد
جرم گیری دندان ها  >> ...ادامه از صفحه27 :
در آمریــکا دچار ســکته مغزی
پزشــکی  27هزار مرد و زن در  -سیگار  12.4 :درصد
تمام سنین از سایر نقاط جهان  -مشکالت قلبی  9.1 :درصد
می شوند و هر چهار دقیقه یک کمک نخ دندان برای تکمیل کار خطای شماره شش :ساالنه حداقل
نشان می دهد فشــار خون باال  -مصرف الکل  5.8 :درصد
تن بر اثــر این عارضه جان خود مسواک الزم و ضروری است .این یکبار به دندانپزشک مراجعه منی
را از دســت می دهد.نتایج این کار باعث می شود که پالک های کنید
مهمتریــن علت ســکته مغزی  -استرس  5.8 :درصد
است؛ بنابراین در اولین قدم باید  -دیابت  3.9 :درصد
تحقیقــات در نشــریه  Lancetدندانی فضای غیرقابل دسترس به خوبی میدانیم که هزینه های
به گزارش انجمن ملی ســکته منتشر شده است.
فشار خون کنترل شود.
مســواک ،یعنی بین دندان ها و دندانپزشکی سرســام آور است.
• زیر کنــاره های لثه ها که باعث به همین دلیل هــم اکثر مردم
تشکیل جرم در این مناطق می زمانی به دندانپزشک مراجعه می
کنند که دندانشــان در وضعیت
شوند از بین بروند.
متخصصان توصیه می کنند که نامساعدی قرار دارد .اما این کار
کودتای ترکیه از نگاه ایرانیان  >> ...ادامه از صفحه9 :
روزانــه یک بار و شــب ها برای وضعیت را بدتر می کند.
دستگیریهای گستردهدر ارتش تاریخ معاصر ایران دارد .رویکردی فضای کنونی به جای همگرایی تکمیل تاثیر مسواک ،فضای بین یادتان باشــد ترمیم دندانی که
و برخی از دســتگاههای دیگر ،که ترجیح میدهد بدون درنظر منطقهای برای حل مسائل مهم دندان هــا را به کمک نخ دندان به درستی صورت نگرفته باشد،
تردیدها و پرســشهای فراونی گرفتــن زمینههــای تاریخی و این گوشــه بحران زده جهان در تمیز کنید .این کار به ویژه برای یعنی ماده آمالگام یا کامپوزیت که
دربــاره انگیزههای کودتاچیان و اجتماعی تحــوالت ترکیه همه بعد اقتصادی ،زیست محیطی و افرادی که از مشکالت مربوط به برای پرکردن دندان استفاده می
چیز را بر اساس پیشفرضها و اجتماعی ،نوعی رقابت غیرسازنده لثه رنج می برند الزم است .فضای شود و تاج دندان باالتر یا پایین تر
دولت بهوجود آورده است».
تجربههای زیسته خود قضاوت و حتی ویرانگــر بهوجود آمده و باز بین دنــدان ها (که در برخی از سطح دندان قرار بگیرد باعث
انقالب اسالمی،
بخشــی از افکار عمومی ما هم موارد به دلیل افتادن دندان ایجاد بیشتر شدن پالک دندانی شده
کند.
چیز
هر
قضاوت
معیاری برای
از دیــدگاه ســعید پیوندی این تحت تاثیر این بازی سیاســی می شود) جزو مناطقی هستند و به ایــن ترتیب جرم دندان نیز
در داخل ایران ،فهرست اتهامات وضعیت به عملکرد رســانهها ،تنشزاست .حکومت ایران نیز به که بیشترین پالک را به خود می بیشتر می شود .الزم است که هر
سال برای کنترل وضعیت دندان
نظام آموزشی ،نخبگان سیاسی و این وضعیت دامن میزند چرا که گیرند.
اردوغان و دولت او کم نیست:
ها بهدندانپزشک مراجعه کنید.
دوستی با داعش ،تالش برای نیروهای زنده جامعه برمیگردد و دل خوشی از «الگوی ترکیه» و •
احیــای امپراتوری عثمانی ،به نوعی اکراه و بیمیلی عمومی را شخص اردوغان و بلندپروازیهای
ارتباط با اسرائیل و عربستان در مورد توجه به مسائل منطقهای او و همزمــان جذابیتهــای پوکی مون گو  >> ...ادامه از صفحه6 :
و حرکت بهسمت دیکتاتوری .که در آن زندگی میکنند ،نشان توریســتی «غیراســامی» این
ایران ،نامهنگاری رمسی با
عنوان شده است.
کشور ندارد».
احمد خاتمــی ،خطیب موقت میدهد.
سازندگان پوکمون گو
به گفته این مقام مسئول نقاطی
نماز جمعه تهران ،در خطبههای پیوندی در پاسخ به این سوال که
ی قدوسی ،مدیرعامل مانند مراکز نظامی و امنیتی نباید
حسن کریم 
نماز جمعه اول مرداد با اشــاره مردم ایران تا چه اندازه با جامعه پرچمهایافراشته
به حوادث ترکیه گفته است که و صحنه سیاسی ترکیه آشنایی کودتای تانکها ،جتهای جنگی بنیاد ملی بازیهــای رایانهای ،برای بازی معین شــوند چون از
و سربازان جوان در ترکیه ،چند در گفتوگو بــا خبرگزاری مهر لحاظ موازین و قوانین کشــور
معنای مقابله با کودتا این نیست دارند میگوید:
از نامهنگاری رســمی با شرکت حضــور کاربر در ایــن مکانها
که از رییسجمهوری ترکیه انتقاد «مشکل اساســی جامعه ما در ساعت بیشتر دوام نیاورد.
رابطه با کشــورهای همســایه حاال همه جا پرچم هالل و ستاره ســازنده بازی پوکمون گو خبر ممنوع است.
نداشتهباشیم:
«اردوغــان بایــد بابــت خرید شــناخت ناچیز و ندیــدن افق در زمینه قرمز به چشم میخورد داده و گفته است« :درباره بازی
نفــت دزدی داعش و همچنین روشن آینده در رابطه میان ایران و دادگاهها از همیشــه شلوغتر پوکمون گو ،ما یک مکاتبه ایمیلی امنیت یا هیجان؟
با سازندگان این بازی داشتهایم موسســه معتبــر امنیتــی
عادیســازی روابط با اسرائیل ،و کشوری مانند ترکیه است .در شدهاند.
از قربانیان داعش و مســلمانان ذهنیت بخش بزرگی شــناخت در این شــرایط ،اردوغان سقوط با این مضمون که اگر قرار است  ESETاعــام کرده اســت که
از ترکیه به امکانات توریســتی ،کودتــا را هدیهای الهی توصیف این بازی در ایران توزیع و عرضه «اپلیکیشــنهای مختلفی روی
عذرخواهی کند».
به نظر میرسددیدگاههای برخی دخالت در ســوریه یا ســرکوب کــرده بود ،ولــی بســیاری از شــود ،حتما باید از فیلتر بنیاد فروشــگاه نرمافزاری گوگل پلی
جریانهای فکــری و تبلیغات کردها محدود میشــود .شاید شــهروندان معتقدنــد که نه به ملی بازیهای رایانهای بگذرد و حضور دارند کــه عملکردهای
دولتی همراه با آن ،تنها دریچه افکارعمومی ما گاه با رویدادهای کودتا ،نشــانهای از مدرن شدن هماهنگیهای الزم در این زمینه متفاوتی را بــرای کاربران بازی
ارتباط مســتمر بخش زیادی از و شخصیتهای سیاسی اروپایی و جامعــه ترکیه اســت .عدهای صورت گرفته باشد و در غیر این جدید نینتندو انجام میدهند ،اما
مردم ایران با ترکیه است و همین آمریکایی آشنایی بیشتریدارند از مردم هر شــب بــرای آنچه صورت ناگزیر از فیلتر و جلوگیری در حقیقت بدافزار هستند».
بــه عنوان مثــال یکــی از این
مساله برداشت شفاف و بیطرفانه تا آنچه که در پاکستان ،عراق یا «پاسداری از دموکراسی» گفته از عرضه بازی هستیم».
میشــود تا صبح در خیابانها به گفته کریمی قدوســی برای برنامههای آلوده که
اوضاع داخلی ترکیه را برای آنها ترکیه و افغانستان میگذرد.
Pokémon Go Ultimate
ایران از ســال  ۱۳۵۷وارد دوران ماندند و عدهای دیگر دعا کردند عرضه ایــن بازی در ایــران دو
دشوار کرده است.
همچنین برای گــروه دیگری از جدیــدی از روابط سیاســی و شــرایط به وضع پیش از کودتا شــرط وجود دارد که البته هنوز نــام دارد ،از جملــه بزرگترین
به صورت رســمی به سازندگان تهدیدها برای گوشیهای کاربران
مردم وضعیت بعــد از کودتا در اقتصادی با کشــورهای منطقه برگردد.
ترکیه ،ماجراهای انقالب اسالمی شــده اســت که در آن ماهیت در این اوضــاع و احوال ،ایرانیان بازی اعالم نشــده است .این دو اســت .این بدافــزار به محض
ایــران در ســال  ۵۷را بــه یاد اسالمی -شــیعی حکومت ایران از ســفرهای تفریحی به ترکیه شــرط به گفته مدیرعامل بنیاد راهاندازی ،گوشــیهای کاربران
میآورد .تالش برای شباهتیابی نقش تعیین کنندهایدارد .تمایل منع شدهاند و یکی از مهمترین ملــی بازیهای رایانــهای «قرار را قفــل و دسترســی به تمامی
میان آنچــه در ترکیــه اتفاق به صدور اسالم شیعه یا حمایت راههایی را که به شــناخت آنها گرفتن سرور اصلی بازی در ایران برنامهها را مختل میکند .در این
میافتد با مسائلی نظیر «انقالب از اقلیتهای شیعه و نیز رقابت از جامعه ترکیه کمک میکرد ،تا و مشخص شدن نقاط تفریحی شــرایط راهاندازی مجدد گوشی
و مقاصد هدفگذاری شــده در هم مشکل را حل نمیکند.
فرهنگی»« ،حجاب» و «نیروهای با دولتهای سنی در عمل ایران اطالع ثانوی از دست دادهاند.
•
سراسر کشور برای تگ شدن در دو برنامه دیگر هم هســتند که
بسیجی» در تحلیلها و انتقادها را در منطقه بسیار منزوی کرده
این بازی با هماهنگی و همکاری کاربــران را مجبــور به پرداخت
حکایت از سنجش تحوالت این است و این وضعیت در نوع نگاه
بنیاد ملی بازیهــای رایانهای» پول برای استفاده از سرویسها و
روزهای ترکیه با متر و معیارهای افکار عمومی بیتاثیر نیست .در

چگونگیکاهش 90درصدیاحتمالسکتهمغزی

هوایی آمریكا قرار گرفت.
از بوئینــگ  52-Bنیــز در كنار
هلیكوپترها و هواپیماهای باری
چینوك در جنگ ویتنام استفاده
فراوانی شد .این شركت در دهه
 1960اولین مرحله راكت  Vرا
ساخت و در ســال  1969نیل
آرمسترانگ را به ماه فرستاد.
اولین هواپیماهــای تجاری این
شــركت در ســال  1970تولید

شــدند،جامبوجتهای بوئینگ
و در ســال  2009بوئینــگ از
هواپیمــای تجــاری دریمالینر
خود رونمایی كــرد كه درحال
حاضــر  1000دســتگاه از آنها
مورد اســتفاده قرار دارند .درآمد
ساالنه این شركت درحال حاضر
 96میلیــارد دالر اســت .اولین
هواپیمای این شركت به قیمت
 10هزار دالر به فروش رفت.

کانادا :دادگاه یک کمدین را  ۳۵هزار دالر جریمه کرد!
جریمــه اخالقی و مابقی جریمه
صدمات وارده به مادر این خواننده
معلول است.

•

خطای شماره هفت :ارتودنسی
الزم را اجنام منی دهید

اگر وضعیت قرارگیــری دندان
هایتان درست نیست و به اصالح
دندان ها روی هم ســوار شده و
جفــت و جور نباشــند ،نیاز به
ارتودنسی وجود دارد .افرادی که
این کار را انجام نمیدهند ،بیشتر
در معرض جرم گرفتن دندان ها
قرار می گیرند.
پــاک دندانــی در مناطقی که
مسواک به دندان ها نمی رسد،
بیشتر شــکل می گیرد .انجام
ارتودنســی باعث ردیف و مرتب
شدن دندان ها شــده و روشی
برای پیشــگیری از پوسیدگی و
جرم دندانی محسوب می شود.
•

خدمات غیرضروری میکنند .این
برنامهها
Guide & Cheats for
 Installو Pokémon Go
Pokemongo

نام دارند.
اما شاید مهمترین مشکل مربوط
به خود بازی باشد .آنجا که بازی
بهصــورت پیشفرض از شــما
میخواهد تا اجازههای مختلف
زیادی مانند دسترسی به محل
کنونــی ( ،)locationمخاطبان
( )contactو دوربین ( )cameraرا
به بازی بدهید .در مورد این بازی
حتی گفته شده است که پوکمون
گو میتواند به بخشی از حساب
کاربری شما در گوگل دسترسی
داشته باشد .ادعایی که البته بحث
بر سر چگونگی و میزان آن بسیار
زیاد است.
همه ایــن موارد باعث شــده تا
کارشناســان امنیتــی و امنیت
اینترنت با شــک و تردید بسیار
به این هیوالهای دوستداشتنی
مجازی نــگاه کنند و به کاربران
مشتاق هم توصیه کنند که اگر
به حفظ حریم شخصی و امنیت
خود اهمیت میدهند ،بیخیال
شکار پوکمونهای مجازی شوند.
•
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جناب آقای علی معلقی گرامی

خانواده های محترم سوگوار
ما نیز صمیمانه در اندوه از دست رفتن نابهنگام یاور و
عزیز دلبندتان در مونتریال ،بانوی مهربان و ایراندوست

Laura-Angela FOGLIETTA

خود را شریک می دانیم و برای شما و فرد فرد بازماندگان،
آرزوی آرامش ،شکیبایی و بهروزی داریم.

محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور
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تل
کام جان خ شد از صـبر هک کردم بی دوست ...

سپاسگزاری

از کلیه دوستان ،همکاران ،سروران ،یاران،
عزیزان و بستگانی که در ایام بسیار سخت
سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن پدر دلبندمان

Obituary
and brother and loving companion of Ali
Moallaghi.
She will be dearly missed by her many
aunts, uncles, cousins and friends.
Laura epitomized kindness, generosity, fun
and laughter.

FOGLIETTA, Laura-Angela
1968 - 2016
Peacefully, on June 19, 2016 in her 48th
year with her loving family by her side.
Laura is survived by her parents, sisters

همــــدردی
دوست وهمکار ارجمند ،جناب آقای بیژن کمائی،
خانواده ها و عزیزان سوگوار

با شنیدن خبر درگذشت برادر دلبند و عزیز شما

29

زنده یاد آقای حاج علی پیکانی
در ایران ،با دیدار و حضور گرم و مهربان خود
و نیز با ارسال گل و با درج پیام های همدردی در نشریات،
ما را همراهی نمودند،
صمیمانه سپاسگزاری نموده،
برای فرد فرد شما عزیزان،
بهروزی ،شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری
از فردفردشما عزیزان دست نداد ،بر ما ببخشائید

زنده یاد آقای بهنام کمائی

مسعودپیکانی
و خانواده

در ایران ،اندوهگین شدیم .ما را در غم سنگین از دست رفتن آن عزیز شریک بدانید.
صبر ،آرامش و طول عمر برای شما و تک تک اعضای خانواده عزیزتان آرزومندیم.

دوستان شما در هیات مدیره مدرسه دهخدا
عصر رأی دهندگان خشمگین...
در چین ،مالزی و تایوان خوابیده.
بر خط مونتاژ به جای کارگرانی
از منچستر یا دیترویت ،افرادی از
کوالالمپور و «ووان» میبینیم.
ایــن تغییر در ســاختار موجب
شد که در غرب نیروهای کار به
تخصصهــای جدیدی نیاز پیدا
کنند .دیگر نه کارگران صنعتی
که دههها ستون فقرات اقتصاد
غرب را تشــکیل میدادند ،بلکه
افراد تحصیلکرده و برنامهریز که
با سیســتمهای رسانهای به هم
مربوط هستند و دنیا را به خوبی
میشناسند ،خریداردارند.
همینها هــم در بریتانیا به طور
عمده به ماندن در اتحادیهی اروپا
رأی دادند.
به همین دلیل است که مرزهای
اختالف سیاســی ،امــروزه نه
براساس جهان بینی ،بلکه برپایه
ی برنــدگان مدرنیزه شــدن و
بازنــدگان این فرآینــد تعیین
میشــود .دنیا تقســیم شده به
دوگروه .آنها که از باز شدن درها
و برداشــته شده دیوارهای میان
کشورها بهره بردهاند و آنها که
گمان میکنند ،به حال خود رها
گشت هاند.
جنبش برکسیت توانست همدلی
مردم ســرخوردهی بریتانیا را به
دست بیاورد.
رفرانــدوم اتحادیــهی اروپــا
اختــاف میان لنــدن ثروتمند
و حاشیهنشــینان فقیر انگلیس
را بــه نمایش گذاشــت ،تفاوت
میان پایتخت مالی و حواشی را.

>> ادامه از صفحه13 :

طبقهی کارگر موجودیت خود را مشکالت منطقهایدست و پنجه
در خطر میبیند ،او دارد کارش را نرم میکننــد و از نظر اقتصادی
بیش از همه بازنده هستند.
از دست میدهد.
در فرانســه هم فرونت ناسیونال
(جبهــهی ملی) مدتهاســت او مینویســد که طبقهی حاکم
که تبدیل بــه بزرگترین حزب هنوز هم نفهمیده که چه درهی
کارگری شــده اســت .آن هم عمیق فرهنگــی و ایدئولوژیک
حسرت بازگشــت به گذشتهی میان آنها و مــردم معمولی به
فرانســه را نمایندگی میکند ،وجود آمده است .یعنی با اینکه
کشــوری با تعداد کمتر مهاجر هنوز هم بسیاری از فرانسویها
و اقتصادی که سررشــتهاش در اعتقاددارند که باید آپارتمانهای
درست خود دولت باشد .حزب با دولتی بــرای طبقات کم در آمد
شعار «حمایت از تولید داخلی» ،ساخته شــود ،اما چون میدانند
سراب بازگشت به دههی شصت که مهاجرین در این آپارتمانها
ساکن خواهند شــد ،با آن از در
را به مردم میفروشد.
ماری لوپن با عالقهی فراوان در مخالفتدر میآیند.
مورد «فراموش شدگان» حرف رأی دهندگان خشــمگین
میزند .آنهــا موتور محرکهی همهی کشــورها ،مهاجرین
او هســتند .فرونت ناســیونال ،را تهدیدی بــرای خود می
بیشترین نیرویش را مدتهاست بیینند.
در ،شمال ،مرکز صنعتی سابق آنها میتوانند همین شغلهای
فرانســه و در جنوب که از نظر باقیمانده را هم از چنگشــان در
ساختاری ضعیف هستند،دارد .آورند .درســت برعکس طبقات
اما حــاال دیگر الیــهی میانی تحصیل کرده و متخصص.
طبقهی متوســط هــم خود را سفیدپوستهای فقیر آمریکایی
در خطــر دیده و بیشــترتحت در همان حال که فکر میکنند
تأثیر تبلیغات پوپولیست ها قرار مکزیکیها برایشان خطرناکاند،
از مهاجریــن پــولدار که باعث
میگیرد.
یکی از جامعه شناســان فرانسه رشد اقتصادی میشوند ،استقبال
بــه نــام  Christophe Guiluyمیکنند.
در کتابش به نــام  Frankturesاین احســاس که سیاستمداران
 francaisesمی نویسد که فرونت آنها را از یــاد بردهاند ،در میان
ناســیونال بیش از همه در میان همهی رأی دهندگان خشمگین
حاشیه نشــینان قدرت گرفته مشترک است.
است.
تفاوتی نمیکند که کدام حزب و
مناطقــی دور دســت کــه با یا گروه بر سرقدرت باشد.

گالستون میگوید «در سالهای
گذشته و در دمکراسیهای غربی
تفاوتــی میــان دولتهای چپ
میانه و راست میانه وجود نداشت.
همهشــان این فرصت را که در
رابطه با نتایج گلوبالیزه شــدن،
واکنش درســتی نشان دهند ،از
دست دادند».
جورج مونبیوت ،روزنامهنگار چپ
انگلیســی در گاردین ،رفراندوم
انگلیس را فوران آتشفشان خشم
فقرا و فراموش شدگانی میداند
که براثر الیگارشی اقتصادی زخم
خوردهاند« .این فریاد خشمگینی
علیه ســطوح باال ،بیگانگی و از
دســت دادن قدرت است ».و به
همیندلیل شعار
!Take back control
اینقــدر خوب عمل گــرد .اگر
چپها نتوانند بــا این وضعیت
کار کننــد ،پس به چــه دردی
میخورند؟
وقتی که مردم گمان کنند جهان
آشنایشــان در حال فروپاشــی
ســت ،تبدیل به طعمهای آسان
برای آنهایی میشوند که بدون
دلیل و با ســروصدا و تبلیغات
غلط ،مهاجرین را مقصر قلمداد
میکنند.
دیویــد بروکــس در نیویورک
تایمز مینویسد «طبقهی ممتاز
جامعه ،زیاده طلب بودند و حاال
همه چیــز دارد در جهت عکس
پیش میرود .آدمهای کم سواد،
تصویر دیگری از آینده در ســر
دارند ،تصویر بستهتر ،اشتراکیتر
و محفوظتر و قسمت بندی شده
تر»

حتی توماس فریدمن ،روزنامهنگار
آمریکایــی و موافق روند جهانی
شدن هم به نتایجی نظیر همین
میرسد:
«مــردم دچــار تــرس عمیقی
شــدهاند ،ما تجــارت و صنعت
را جهانــی کردیــم ،روباتها و
دستگاههای هوشمند ساختیم،
اما بســیاری از مردم به همین
دلیل دچار ســرگیجه شــده و
احساس میکنند که به حال خود
رها شدهاند».
و به ایــن دلیل که سیاســت،
جوابی بــرای نگرانیهای همین
تودهی غیر متخصص پیدا نکرده،
خیلی هاشان با پشت کردن به
طبقهی ممتاز و رادیکالیزه شدن
عکسالعمل نشان میدهند.
این فرصــت درخشــانی برای
نیروهایی ســت که پیش از این
حتی نمیتوانســتند به قدرت
نزدیــک شــوند و بــا رفراندوم
و صنــدوق رأی در سیاســت
تأثیرگذارباشند.
متفکــــر معــروف فرانســوی
 Michael Wieviorkaبه تازگی
کتابی منتشر کرده و وارد مقولهی
دیگری شده ،فرضیهی سیاسی:
 Le seismeیا همان زلزله!
در روز دوشــنبه هشتم ماه
مه سال  ۲۰۱۷آغاز میشود،
غروب روز قبل ماری لوپن ،رهبر
فرونت ناســیونال با  ۵۱درصد
رأی فرانسویان ،به مقام ریاست
جمهوری رسیده .نویسنده تصور
میکند کــه لوپن چطــور در
این شــب برفراز میدان کنکورد
میایســتد و در کنارش بریژیت

باردوی  82ساله ،که از هواداران
وفادار این حزب است ،ایستاده.
خانم رئیس جمهور به احساسات
پرشور مردم پاسخ میگوید.
نویسنده امیدوار است که تصاویر
کتاب هیــچ وقت بــه واقعیت
نپیوندد .اما واقعیت ترسناک این
است که انگلیسیها با برکسیت،
به این بازی ذهنی ،به شکلی وهم
انگیز،مشروعیتبخشیدهاند.
او به تازگی اعتراف کرد که دیگر
در رأی گیریها شرکت نمیکند:
حزبی وجود ندارد که به او اعتماد
کنم ،چیزی کــه آدم از جامعه
شــناس معروفی چون او انتظار
نمیرود .ویویــروکا که مدتها
خود را به نام «یکی از همراهان
جنبش چــپ» معرفی میکرد،
حاال اعتقاد دارد که
«چپ فرانسه مرده است».

بحران چپ ،فروپاشــی سیستم
سیاسی فرانسه را سرعت بخشید.
خیلیازفرانسویهاخشمگیناند.
از دســت رفتن اعتمــاد میان
شهروندان و دولتمردان هیچوقت
به این اندازه نبوده است.
برجایماندگان ،باالترین توانایی
بالقوهی خشــم را با خود حمل
میکنند و بــه همین دلیل هم
بالقــوه جــزو نیروهای هــوادار
جنبشهای پوپولیستی فرانسه
به حساب میآیند ،که ماری لوپن
نه تنها نماینده ،بلکه معروفترین
آنهاست.
لوپن ،برای فرونت ناسیونال یک
برنامهی ضد لیبــرال اقتصادی
{>> ادامه در صفحه}30 :
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قطعنامه پایانى اعتصاب غذای منادین و کارزار سراسرى
سه روزه دفاع اززندانیان سیاسی -عقیدتی در ایران

مردم آزاده ايران و جهان

طی
جمهوری اسالمی که ّ
چهار دهه گذشــته ده ها
هزار نفر از مخالفان سیاسی
و مدنى خــود را به زندان
افكنده و چندین هزار تن از
شهروندان مخالف ،منتقد و
یا دگراندیش را اعدام کرده
اســت ،امروزه نیز گستاخ و
بی پروا ،با به سخره گرفتن
قوانین بیــن المللی ناظر
بر حقوق بشــر ،به اعمال
و رفتارهای ســرکوبگرانه
خود ادامــه میدهد .رژیم
جمهوری اســامی ایران
همچنان در صدر لیســت
حکومتهای ناقض حقوق
بشــر در دنیا قرار داشــته
و به لحاظ تعــداد اعدام و
قطع نمودن دست و پا ،كور
کردن متهمان ،تحت عنوان
مجازاتهای اســامی ،در
جهان رتبه اول را حائز است.
اوج قانونشکنیها و اعمال
ضــد انســانی جمهوری
اسالمی را میتوان در رفتار
این رژیم با زندانیان سیاسی-
عقیدتی مشاهده كرد که با
سلب نمودن ابتدائی ترین
حقوقشــان ،عم ً
ال آنان را
در شــرایط مرگ تدریجی
قرارمیدهد ،تــا جائی که
زنان و مردان زندانی ناگزیر
می گردند برای کسب این

حقوق اوليه ،با
دســت زدن به
اعتصاب غذای
طوالنــی مدت،
جســم و جان
خود را تا آستانه
مرگ،در معرض
خطرهای جدی
قــرار دهند ،به
امیــد ایــن که
صــدای حــق
طلبانــه آنها به
گوش جهانیان
ﺩﺭ ﻣﻭﻧﺗﺭﺍﻝ  :ﻣﻳﺩﺍﻥ ﻧﻭﺭﻣﻥ ﺑﺗﻳﻭﻥ  ،ﻣﺗﺭﻭ ﮔﺎی  ،ﻧﺑﺵ ﮔﺎی ﻭ ﻣﺯﻭﻥ ﻧﻭﻭ
و گوش ناشنوای
مســئوالن رژیم
دفاع نموده و مسئوالن رژیم
جمهوری اسالمی برسد.
جمهوری اســامی را برای
کارزار دفاعــی ما نهادهای پاسخگوئی به خواسته های
حقوق بشــر ایرانی خارج آنان ،به هر شــکل ممکن
از کشــور نیز در راســتای تحت فشار قراردهند .برخی
حمایت از آنان و به منظور از این خواسته های انسانی و
جلب توجــه افکارعمومی ابتدائی عبارت اند از:
جهان نســبت به شرایط -1حــق انتخــاب وکیل و
فوق العاده وخیم زندانیان رسیدگی مجدد به اتهامات
سیاسی-عقیدتی در ایران وارده در دادگاه های صالحه
انجام پذیرفت.
و با حضور قضات بیطرف و
پایان اعتصــاب غذای هیأتمنصفه.
در ِ
نمادین و کارزار سه روزدفاع -2خاتمه دادن به سیاست
از زندانیان سیاسی عقیدتی اعمــال مــرگ تدریجی و
در ایران ،ما از شخصیتها و ادامه اذیــت و آزار زندانیان
نهادهای مدافع حقوق بشر سیاسی-عقیدتی و خانواده
در سرتاسر دنیا میخواهیم ها و بستگان آنان.
که از حقوق و خواسته های -3برخــورداری از حقــوق
قانونی و برحــق زندانیان انســانی که در قوانین بین
سیاسی-عقیدتی در ایران المللی و حتی قوانینداخلی

آقای موفقیت ...

ایران به رســمیت
شده است از قبیل:
حق مالقات و مکالمه
و مکاتبه با خانواده،
حق مرخصی ،حق
دسترسی به پزشک
و درمان در خارج از
زندان ،حق آموزش و
دسترسی به کتاب و
وسائل آموزشی ،حق
استفاده از هوا و غذا
و پوشــاک مناسب
و ســالم در زندان و
غیره.
-4الغای مجازات اعدام
و شکنجه به هر شکل.
شبکه همبســتگی برای
حقوق بشر در ایران
2016/07/24
امضاء:
.1انجمن تئاتر ایران و آلمان
.2انجمــن حقوق بشــر و
دموکراســی برای ایران -
هامبورگ
.3انجمنمجازیهمبستگی
بــرای جمهــوری عرفی و
حقوق بشر در ایران
.4انجمــن همبســتگی
ایرانیان  -داالس
.5بنیاد اسماعیل خویی
.6جامعه دفــاع از حقوق
بشر و دموکراسی در ایران
 سوئد.7جامعه حقوق بشر اتریش

بنابراین باید سعی کنید کنترل
تصمیمات مالی خود را بدســت
گیرید.
یکــی از نتایج نامطلوب تصمیم
گیری های مالی که در اصطالح
امروزی می توان از آنها به عنوان
تصمیم گیری های جوگیرانه یاد
نمود این است که کاالهایی می
خرید که به آنهــا نیازی ندارید.
یادتان باشد که

اگر چیزهایــی را بخرید که نیاز
ندارید ،بزودی مجبور خواهید شد

کمی راجع به چیزهایی که تا به
حال خریده اید اما هیچگاه ازآنها
استفاده نکرده اید بیندیشید.

چه عواملی باعث شده که آنها را
خریداری کنید؟
توانایی پرداخت:

نکته بســیار مهمی که با کمال
تاســف و تاثر گاهــی در هنگام
خرید از یاد می رود و یا کم رنگ
می شود موضوع توانایی پرداخت

عصر رأی دهندگان خشمگین...

نوشت که در آن حمایت از تولید
داخلی و ضدیــت با تجارت آزاد
در نظر گرفته شــده است .او به
طبقات ممتاز جامعه به شــدت
انتقاد میکند ،میخواهد جلوی
موج مهاجــرت بایســتد و راه
فرانســویان را به بازار کار هموار
نماید .حزب در سایهی رهبری
کاریزاماتیک او به سومین نیروی
سیاسی در فرانسه ،کشوری که
همیشــه دو حزبی اداره میشد،
تبدیل گشت.
وحشت از سقوط ،یا حداقل طی
کردن آرام سیر نزولی ،گریبانگیر
طبقهی متوسط هم هست.
«ما میدانیم که فرزندانمان،
زندگی بهتری از ما نخواهند
داشــت .برعکس ،حاال دیگر
بســیاری از والدین به بچههای
بزرگســال خــود هــم کمک
میکنند ،به آنها پول میدهند
تا بتوانند باحقوق ناچیزشان به
زندگــی ادامه دهنــد و یا اجاره

بهای خدمت یا کاال است! عوامل
تاثیرگذار بــر تصمیم خرید که
پیشتر بیان شــد گاهی آنچنان
هوش از ســرمان می برند که یا
موضوع توانایی پرداخت را به کلی
از یاد می بریم و یا به آن اهمیت
نمی دهیم .در نتیجه یا پولمان را
صرف خرید چیزهای غیر ضروری
کــرده از خرید ضروریات باز می
مانیم و یا بــرای خریدهای غیر
ضروریمان مقروض می شویم.
ادامه دارد...

>> ادامه از صفحه29 :

خانهشان را میپردازند».
در کنار بحران اقتصادی ،فرانسه،
چون خیلی از کشورهای اروپایی
بــا بحران هویت هم دســت به
گریبان است.
جامعه به شدت دوقطبی شده و
دیگر چون گذشته حاضر نیست
حــول محور ایــدهی جمهوری
خواهی گرد بیاید.
ویویروکا عقیده دارد « فرانســه
مدتهاســت که دیگر از شکل
یک جامعه خارج شــده و حاال
دیگر فقط یک دولت از آن به جا
مانده است».
در بریتانیا بسیاری از مردم بر این
عقیدهاند کــه امپراتوری خود را
از دست داده و دیگر راهی برای
بــه دســت آوردن عظمت پیدا
نمیکنند.
در ایاالت متحده هم خیلیها فکر
میکنند که اولیــن قدرت دنیا
بودن دارد ارزشــش را از دست
میدهد .وحشت عمیقی که در

اعتصاب غذا در مونتریال
گروه همبســتگی برای حقوق بشر در
ایران در یــک حرکت سراســری در
چندین شــهر اروپا ،کانادا و امریکا ،از
 22ژوئیه به مدت  48ساعت اعتصاب
غذای خود را در همبستگی با زندانیان
اعتصابی در ایران آغاز نمودند.
در مونترال  8نفر دست به اعتصاب زدند
و با در دست داشتن پانکارتها  ،پخش
اعالمیه ،موسیقی و گفتگو با رهگذران،
حضور حامیان ایرانی و غیرایرانی  ،پوشش
گسترده رادیو تلویزیون های سراسری کانادا ،روزنامه های پرخواننده فرانسه
زبان بر موفقیت این حرکت افزود.
روز یکشنبه ساعت  6عصر با حضور جمعی از هم میهنان و حامیان غیر ایرانی
با خواندن قطعنامه پایانی  ،پیام نرگس محمدی  ،وجوابیه آقای استفندیون،
وزیر امور خارجه کانادا ،دال بر رعایت حقوق بشر در بر قراری رابطه با ایران؛ و
سپس تقسیم کردن غذاهائی که دوستان برای پایان اعتصاب آورده بودند به
این کارزار موفقیت آمیز پایان داده شد .
یاد آور میشویم که در مصاحبه ها تاکید میشد که هرچند حقوق شهروندی
خانم هما هودفر پایمال شده و آرزوی آزادی هرچه زودتر ایشان را داریم ،ولی
او در همراهی با زندانیان اعتصابی نبوده است .دکتر هودفر یک آکادمیسین
است که الاقل از  25سال گذشته بارها به ایران و دیگر کشورهای مسلمان
برای تحقیق ســفر میکرده و در مونترال به مبارزه با اسالم ستیزی مشهور
است.
شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

Réseau de solidarité pour les droits Humains en Iran

حمایت از زندانیان اعتصابی در ایران در

Grève de la faim en appuie des prisonniers politique en Iran dans
les villes : Vancouver, Calgary, Montréal, Dortmund, Atlanta,
Paris, Humberg, New York, Gutenberg
------------------Montréal : Place Norman Bethune, Métro Guy-Concordia
Vendredi 22 juillet 18hre – dimanche 24 juillet 18hre

خاورمیانه غیرقابل سکونت ...

>> ادامه از صفحه30 :
چیزهایی را بفروشید که به آنها نیاز
دارید!

.8جمعیت کردهای مقیم
فرانسه
.9مادران پارك الله ایران
.10حامیان مــادران پارک
الله  -دورتموند
.11حامیان مــادران پارک
الله  -هامبورگ
.12حامیان مــادران پارک
الله  -لندن
.13حامیان مــادران پارک
الله  -فرزنو
.14شبکه همبستگی ملی
فرزنو  -کالیفرنیا
.15فدراسیون اروپرس
.16کمیته دفــاع از حقوق
بشر در ایران  -شیکاگو
.17کمپین دفاع از زندانیان
سیاسی و مدنی
.18کمیته مســتقل ضد
سرکوب شهروندان ایرانی -
پاریس
.19مادران صلح مونترال
.20همبســتگی بــرای
جمهوری عرفــی و حقوق
بشر در ایران  -مونترال
.21همبســتگی بــرای
جمهوری عرفــی و حقوق
بشر در ایران  -نیویورک
.22همبســتگی بــرای
جمهوری عرفــی و حقوق
بشر در ایران  -لوس آنجلس
.23همبســتگی بــرای
جمهوری عرفــی و حقوق
بشر در ایران  -ونکوور
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مورد خیلی از کشورهای اروپایی
هم صادق است.
رادیکالیــزه شــدن خیلــی از
شــهروندان را میتوان پاسخی
به سیاست دانست که نتوانست
راه حلــی برای ســؤاالت اصلی
پیدا کند ،در کنارش بسیاری از
اروپاییان به این نتیجه رسیدهاند
که احــزاب کالســیک از نظر
ایدئولوژی تفاوت چندانی با هم
ٰ
ندارند و همهشان در یک راستا
عملمیکنند.
مخصوصاً بهدلیل واحد پول برابر
که همهی کشــورهای اروپایی
را به ریاضت اقتصــادی و رفرم
ناچار نموده است ،سیاست تا حد
زیادی بــدون نبرد میان احزاب
پیش میرود .آلترناتیوی وجود
ندارد.
از این رادیکالیزه شــدن بیش از
همه چپهای اروپای غربی ضربه
دیدهاند .آنها در فرانسه ،بریتانیا
یا امریکا بر ســر اینکه در ربط با

30

>> ادامه از صفحه11 :

در آن روزهــا دمــای  45درجه کسی در آن زندگی نمی کند.
سلســیوس در طول ســه ماه
تابستان در بســیاری از مناطق حتقیق موسسه ماکس پالنک
خاورمیانهدمای معمولی می شود موسسه ماکس پالنک هم امسال
و حتی در بعضی از مواقع دمای گزارشدیگریدر رابطه با افزایش
هوا در کویت و العین به  60درجه گرما و غیر قابــل زندگی بودن
خاورمیانه و شــمال قاره آفریقا
هم می رسد.
محققان این تحقیق دانشــگاه داشــت ،بر اساس این تحقیق تا
«امآیتــی» در رابطــه با نتایج  80ســال دیگر افراد بیشتری از
تحقیقشان به گاردین گفتند که خاورمیانه مهاجرت می کنند.
تا  80سال دیگر بسیار مناطقی در این توافق آورده شــده است
از خاورمیانه مانند یکی از بیابان که با ادامه گرمایش جهانی آینده
های آفریقا می شــود که هیچ وحشتناکی در انتظار خاورمیانه

اســت و هدف محــدود کردن
افزایش دما کره زمین در توافق
پاریــس هم نمــی تواند جلوی
این آینده را بگیرد .زیرا ســرعت
افزایش دما در خاورمیانه دو برابر
سرعت افزایش دما جهان است.
طبــق ایــن تحقیــق در طول
زمستانمیانگیندمایخاورمیانه
 2.5درجه و در طول تابســتان
میانگیــن دما حــدود  5درجه
سلسیوس افزایش می یابند.

است درست در همین جبهه با
ترامپبجنگد.
حــاال او هم میگوید که مخالف
بازشدن بازارهای آسیایی ست،
او هــم تالش میکنــد که رأی
دهندگان خشمگین را به سوی
خود جلب کنــد ،البته در حالی
که آنهــا را بــه تصمیمگیری
عاقالنه دعوت میکند .اگر ترامپ
این همه نقطهی ضعف نداشت،
میشــد جدأ نگــران دورنمای
آیندهی کلینتون بود.
او با چالشهایی روبه روست که
همهی سیاستمدارانی که علیه
پوپولیسم میجنگند ،درگیرش
هستند:
رأی دهندگان خشمگین به این
دلیل که بند بند برنامهی آنها
قانع شان کرده ،به جبههی آنها
نمیپیوندند ،بلکه به ایندلیل که
انعکاس خشمشــان را در ماری
لوپن و ترامپ میبینند ،به سوی
آنها میروند .برای آنها اهمیتی
ندارد ،یا ک ً
ال بر این باور نیستند

که توقف تجــارت آزاد یا خروج
از اتحادیهی اروپا وضعشان را از
اآلن هم بدتر میکند ،همین حاال
خودشان را جزو محرومان جامعه
میبینند.

گلوبالیزه شدن چه واکنشی باید
نشان داد ،با هم در جدالند .به این
دلیل که نیروهای پشتیبانشان
تا حد زیادی به جبههی مخالف
پیوســتهاند .طبقــهی کارگــر
کالسیک که به جبههی بازندگان
رانده شــده و تحصیل کردگان
لیبرالــی که در صــف برندگان
هستند .همان اختالفی که حزب
لیبرال انگلیس را بهدو نیم کرده و
در بین سوسیالیستهای فرانسه
به شدت عمیق شده است.
مشــکلی نظیر ایــن را هیالری
کلینتون در آمریکا هم دارد.
این شوهر او ،بیل بوده که قرارداد
تجارت آزاد امریکای شــمالی را
به قانون بدل کــرد .خودش به
عنوان یــک دمکرات ،نمایندهی
بورژوازی ســت و در حال حاضر
بیشتر از نمایندگی بورژوازی در
غرب ،رمیدگی ایجاد نمیکند .به
همیندلیل او به سختی توانست
جنبش ضد بورژوازی برنی سندرز
را شکست دهد و حاال هم ناچار

•

دیواری که ترامپ میخواهد در
مرز مکزیک بکشد ،مشکل مشخصی
را حل خنواهد کرد ،اما یک مسبل
نیرومنداست.

درست به همین معنا ،هم همهی
رأیدهنــدگان به برکســیت،
بهراســتی خواهــان جدایی از
اتحادیهی اروپا نبودند.
آنها فقط میخواســتند نشان
دهند که:
ما هم هستیم ،مارا ببیند ،کاری
کنید .ما از دســت شما به تنگ
آمدهایم.
شــاید عصــر رأیدهنــدگان
خشمگین ،تازه شروع شده باشد.
(منبع:اشپیگل)
برگردان :گلناز غبرایی (زمانه)
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چرا زنان
ایرانی از
شناخت
بدنشان
شرم دارند؟

>>

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
آزاده دواچی چرا هر وقــت میخواهم برهنه
اولین بار که تصمیم گرفتم راجع شــوم گوشــهای جایی را پیدا
میکنم که حتی مادر و
بــه بدنم فکــر کنم،
یا خواهرم هم نباشند؟
وقتی بود که مهاجرت
چرا هیــچ وقت در آینه
کرده بودم .با دوست
به انــدام خــودم نگاه
غیر ایرانیام قرار رفتن
نکــردهام و فکر نکردهام
بــه کالس ورزش را
که هیچ جای این اندام
داشــتیم .وقتی وارد
از زنها وقتی از تجربه بلوغشان
برای برهنه شدن ممنوع
رختکن زنان شــدم،
میگویند ،همیشه آن نوع ترس
نیست؟
چیــزی که توجهم را
همراه آنهاست.
جلب کرد ،برهنه شدن زنان در از آن به بعد تصمیم گرفتم این
تجربه شخصی من از این دوران
رختکن بــدون توجه به حضور شرم را بشکنم و طوری که همه
شرم داشتن بود حتی زمانی که
توی رختکن زنان هستند باشم.
دیگران بود.
به حمام میرفتــم در حمام را
این برهنگــی آن قدر عیان بود بارهــا به خودم و بــه اندامم در
قفل
میکردم که مبادا کسی وارد
که من در یک لحظه ناخودآگاه ،آینه نگاه کردم چیز بدی وجود
شود این تجربه شخصی ،مشترک
احساس خجالت کردم .هیچ کس نداشت .این تن زنانه من و اندام
با بســیاری از زنان است چرا که
من بود که به اجبار همیشه پنهان
به کسدیگری نگاه نمیکرد.
اصوال زنان یاد میگیرند که این
دوستم هم ســریع لباسهایش شده بود .من نباید از دیدن خودم
تن ،این بلوغ و بزرگ شدن آغاز
را در آورد و همانطــور که با من شرم داشــتم باید تن و بدنم را،
مرز کشیدن آنها به خصوص از
اندامم را کشف میکردم.
صحبت میکرد برهنه میشد.
طریق خانواده و جامعه با مردان
سعی میکردم عادی جلوه کنم ،ترس از برهنه شدن به خصوص
است.
اما واقعیتش این نوع برهنه شدن ،در حضــور دیگــران ،از همان
آن هــم این قدر راحــت ،برایم کودکی یعنی از ســن بلوغ برای
بازمنایی تن ،برهنگی و توجیه
جالب بود .لباسهایم را برداشتم من شروع شد ،دختر  ۱۲سالهای
خشونتهایجنسی
و بــه داخل حمام رفتم تا عوض که پستانهایش رشد میکرد و
آن چیزی که فرهنگ و باورهای
کنم.دوستم تعجب کرد و پرسید هر بار از دیده شدن آنها حتی در
عمومیبه عنوان تابو به بدن زنان
زیر لباس ترس داشت.
مگردوش میخواهی بگیری؟
تحمیل میکند ،ترس از بازنمایی
گفتم نه ،میخواهم لباسهایم را هر چه قدر پستانهایم بزرگتر
اندام برهنگــی و مجوز دادن به
میشد ،من بیشتر قوز میکردم و
عوض کنم.
خشونتهای جنسی علیه زنان
لباسهای گشادتری میپوشیدم.
چیزی نگفت.
اســت .دوباره بــاز میگردم به
اما بعدها بــه من گفت من فکر این تجربه یعنی ترس از اندام و
تجربهای از کودکــی وقتی که
کــردم تو هر بار بــرای این جلو دیده شــدن با سختگیریهای
حتی پوشیده در حجاب
من لباست را عوض نمیکنی که جامعــه بــه خصــوص
تابوی حتمیل شده برهنگی به
در تنت مشــکلی داری یا نقص حجاباجباری در مدرســه و از
کامل در بنبست خانهمان
دختران عموما همراه با القای
مــورد آزار جنســی قرار
عضوی داری که دوســت نداری همان آغاز کودکی بیشتر شد.
فرهنگ جنابت و شرم همراه است،
گرفتم.
ترس از رفتن به جهنم ،ترس
دیگرانببیند!
فرهنگی که مدام در تالش است تا با
از همان زمــان این ترس
بعدها فهمید کــه من خجالت از مجازات ،ترس از طرد شدن
کشیدهام ،برایش جالب بود چرا و مورد آزار و اذیت قرار گرفتن ،پنهان کردن تن زنان به اخالقیات در از بدنم در من بیشتر شد.
اجتماع و در فرهنگ نظم دهد.
حــس میکردم بیشــتر
من از برهنه شــدن جلو زنها همه این ترسهــا اندام من را
بایــد خودم را بپوشــانم،
پوشیدهتر و پوشیدهتر میکرد
خجالتکشیدهام.
این قضیه چند باردیگر تکرار شد و من هر بار فکر میکردم دیدن این مساله از زمانی شروع میشود اما همیشــه این سوال برای من
و هر بار من با خجالت به رختکن شدن این اندام گناه بزرگی است .که دختــران خودشــان لباس مطرح بود چــرا با وجود حجاب
داخل حمام میرفتم ،تا لباسم را این ترس همراه با خجالت همراه انتخــاب کننــد ،از همان موقع اجباری من همچنان در کوچه و
عوض کنم .بعدها که از دوستان تن تا بزرگســالی همراه من بود برخی از خانوادهها ،پای دختران خیابان مورد این آزار و اذیت ها
ایرانیام پرسیدم آنها هم همین طوری که به اندیشه ناخودآگاهی خود جوراب میکنند که لباس قرار میگیرم.
تا مدتها جرات نکردم به مادرم
تجربه را داشتد .آنها هم مثل من در ذهنم تبدیل شــده بود و به زیر آنها معلوم نباشد.
خجالت میکشیدند که جلوی صورت غیرارادی مرا تحت تاثیر تابوی تحمیل شده برهنگی به بگویــم ،ولی گاهــی معلمهای
زنهایدیگر برهنه شوند ،همه ما قرار میداد .این تجربه شاید میان دختران عموما همــراه با القای مدرســه این نوع خشونتها را
حـــجب و حیا نتیجه پوشــش ما و نشان دادن
نوعی حس شرم و در عین حال بســیاری از زنان هم نســل من فرهنگ نجابتُ ،
حس بدی داشتیم که در حضور مشترک باشد ،و همین ترس از و شــرم همراه اســت ،فرهنگی انداممان ،نمایش برجســتگیها
هم برهنه شویم.
یدانستند.
برهنگی و این شرم را در خصوص که مــدام در تالش اســت تا با م 
این شرم و خجالت که حتی در بدن زنــان به بســیاری از آنها پنهان کردن تن زنان به نوعی به خیلی وقتها از همان ســنین
اخالقیاتدر اجتماع ودر فرهنگ کودکی به دختران گفته میشود
مهاجرت و در فضایی که مجبور تحمیلمیکند.
به رعایتش نبودیــم برای من و
که اگر میخواهنــد مورد آزار و
نظمدهد.
زنان:
تن
خیلــی از زنهای دیگــر ادامه
تابوی برهنگی تن ،از زمان بلوغ اذیت قرار نگیرند باید درســت
شده
تعیین
پیش
از
تابوی
دختران شدت بیشتری میگیرد .لباس بپوشند .اندام آنها و نشان
داشت.
از آن پس این سوال برایم مطرح نگاهی به این تجربه برای زنانی به خصوص که رشد پستانها در دادنشــان یعنی مجوز دادن به
شد چرا من از تن خودم خجالت مثل من و اکثر زنان دیگر نشان دختراندر این سنین نوعی ترس اعمال خشونت .در واقع تحمیل
میکشم؟
میدهــد که تابوی بــدن زنان ،در خانوادههاســت که این بلوغ اندام زن بــه عنوان نقش اغواگر
نه تنها در آموزشهای
منجر به شــروع ارتباط
دختران با جنس مخالف
شود.
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پســتانهای زنان ،اندام
تناسلی و بازشناسی آن از
کودکی همراه زنان است.
اینکه بدن زنان در سنت
ی و حتیدر فرهنگ
اسالم 
به عنوان تابو محســوب
میشود ،از دیر باز تاکنون
وجود داشته است .نگاه به
تن زنان به عنوان بخشی
از هویت زنان که باید ســرپوش
گذاشته شــود در بســیاری از
فرهنگها در دنیا وجود دارد.
در خصوص زنان ایرانی هم این
مساله صادق است.
زنان ایرانی از کودکی یاد میگیرند
که اندام آنها نقش اغواگر را دارد و
باید همیشه پنهان بماند.
با این حال تابــوی برهنگی در
فرهنــگ ایرانی مختص به زنان
است .دختران از همان کودکی
یاد میگیرند که باید اندام خود
را بپوشانند.
بارها در دختران ،به ویژه کودکان
شاهد بودهایم که مادران و پدران
به طرز نشســتن دختــران ،به
پوشــش لباسهای زیر دختران
حساساند .تجربه شخصی من
دیدن دخترانی بوده اســت که
دامن پوشــیدهاند و وقت بازی
لباس زیرشــان دیده شده ،مادر
بالفاصله دختر را پوشانده و به او
گفتدختر این طور نمینشیند.
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دینی مدرسه تکرار میشود ،بلکه
در آموزشهای خانواده و اعضای
فامیل هم تکرار میشود؛ تا جایی
که گاهیدختران بسیاریدر سن
بلوغ از نمایش دادن اندامشــان
خجالت میکشند و قوز میکنند.
هر چند به نظر میرسد این مساله
در برخی از خانوادهها بهتر شده
است ،اما تن زنان و نقش اغواگری
آن همچنــان در آموزشهــای
دینی ،از طریــق تلویزیون و… و
حتی به صورت بنرهای تبلیغاتی
در ایران اســتفاده میشود .این
نوع پردازش به تن زنان به توجیه
خشــونتهای جنسی از هر نوع
در جامعه برای عدم پوشاندن تن
زنان توجیه میشود.
زنان و شرم از
شناخت تن خود

یگــر
د
از
مو لفههــا ی
موجــود کــه
برهنگــی و تن
زنان را همچنان مسالهدار کرده
اســت ،تعریف بدن زن به عنوان
نوعی ســوژه برای لذت جنسی
مرد است.
این بــاور هم کــه از کودکی به
دختران آموزش داده میشــود،
تمایل دختران برای شناخت تن
خود را کاهش میدهد.
در واقع بســیاری از دختران تن
خود را تنها در رابطه جنســی با
مردان میشناسند .وقتی تن زنان
تنها در سایه بدن دیگری و برای
لذت او تعریف میشود ،کمتر زنی
اســت که بخواهد راجع به بدن
خود بداند ،برای کشف تنش نیاز
به جنس دیگری نداشته باشد و
اعتماد داشته باشد که بدن زنان
تنها برای لذت بــردن مرد از او
نیســت ،بلکه او هم حق دارد از
این بدن لذت ببرد.
نشــناختن تن بــه خصوص در
روابط جنسی میان زنان و مردان
در ایران مشــکالت زیادی را به
وجود آورده است ،چرا که تن زنان
همیشه عنصری برای لذت دادن
به دیگری اســت غافل از اینکه
زنان هم میتوانند از بدنشــان
هنگام سکس لذت ببرند .این
عدم بازشناســی تن ،در واقع
به همین شــرم از بدن ،شرم از
برهنگــی و صحبت کــردن در
مورد زنانگی است که در بسیاری
از زندگــی زنان امــروز در ایران
مشاهده میشود .بسیاری از زنان
پس از ازدواج به علت نشناختن
بــدن خــود و لذتهایــی که

میتواننددر هنگام رابطه جنسی
داشته باشــند ،از لذت بردن در
رابطه مشترک محروماند.
در واقع میتوان گفت که عوامل
قبلی به اضافــه این عامل نقش
بسزایی در بازشناسی تن زنانه و
ارتباط با آن دارند ،چرا که همه
این عوامل دســت در دست هم
تابوی مشــترکی را از بدن زنان
ایجاد کرده اند ،تابویی که نهایتا
صحبت و حتی بازنمایی این تن
را حتی در زمانی که اجبار نیست
به عادت تبدیل کرده است.
میتوان گفت که مساله بدن زنان
و شــرم از صحبت کردن از آنان
تجربه مشترک اکثر زنان است.
بســیاری از زنان تا زمانی که در
یک فضای متفاوت
دیگری قرار نگیرند،
نمیتواننــد درک
کننــد که چه قدر
این تابوها بر زندگی
شــخصی و حتی
روانی آنهــا تاثیر
گذاشته است .تابوهای مربوط به
بدن ،برهنگی و پرهیز از شرم و
کلیشه حیا که نه تنها بر زندگی
زنان تاثیر میگذارد ،بلکه روابط
زن و مــرد در اجتماع هم تاثیر
میگذارد .گرچه که در سالهای
اخیر به نظر میرسد نسل جوانتر
در ایــران نــگاه متفاوتتری به
این مســاله دارند ،اما تابوی تن
همچنان در بسیاری از شهرهای
کوچک مســاله مهمی اســت.
همچنان آموزشهــای غلط در
این زمینه به زنان داده میشود
و همچنان منابع آموزشی کافی
برای شکافتن اهمیت این مساله
وجود ندارد.
در واقع همچنان نگاه کلیشهای به
بدن زنان و حتی برهنگی در جو
غالبی به زنان وجود دارد .برهنه
شدن زنان و حتی صحبت از هر
نوع لذت جنســی مربوط به تن
زنان همچنان مساله است .به نظر
میرسد تا زمانی که این نوع نگاه،
شــرم و اجبار بر شناخت از بدن
زنان باقی بماند ،تابوهای مربوط
به تن زنان هم به قوت خود باقی
اســت .تا زمانی که تعریف نقش
زنان به اغوا گران محدود شود به
این رهایی نمیتوان امید داشت.
در واقع این نقش زنان را سختتر
میکند .که نیاز به شناخت تن
خود و غلبه بر مساله شرم دارند
چرا که این شناخت سرآغاز فائق
آمدن بر بسیاری از تابوهای رایج
علیه بدن و اندام زنانه است.
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به اهتمام

محمد فرحی

(مونتریال)

عـــراقی

کیـواننصیرنیا

مشاور مالی شرکت
Investors Group

Keivan.Nasirnia@investorsgroup.com

دنیای امروز سرشــار از فرصت ها
است .فرصت هایی که با تغییرات
ســریع همگام شــده اند .فرصت
هایی که حاصل تغییرات بی وقفه
و شــتابان هستند .هر چه سرعت
تغییرات باالتر می رود فرصت های
بیشتری پدید می آید.
فرصت هــا را باید دریافت .فرصت
ها منتظر ما نمی مانند چونان ابرها
درگذرند.
اما راه دریافت و اســتفاده بهینه از
فرصت ها چیست؟
اســتفاده از فرصت هــای جدید
مســتلزم این اســت کــه ابتدا با
تغییرات همگام شویم و در جریان
این همگامی از فرصت های جدید
مطلع شــویم .بدیهی اســت که
همگامی با تغییرات نیازمند آمادگی
قبلی و همیشگی است .همگامی با
تغییرات واستفاده از فرصت ها برای
افرادی که تمایل به تحت کنترل
گرفتن زندگی خود دارند اهمیت
بیشتریدارد.
تحت کنتــرل قــراردادن زندگی
می تواند معانی مختلفی داشــته
باشد مانند دنبال کردن و به انجام
رساندن یک رشته تحصیلی مورد
عالقه ،برقــراری ارتباطات خوب
خانوادگــی و اجتماعی ،توســعه
مهارت های مورد نیاز و مانند اینها.
بدست گرفتن کنترل زندگی تعهد
و اعتماد به نفس انسان را افزایش
می دهد و می تواند به خوشنودی
او بی انجامد.
بدیهی است که اگر کنترل زندگی
خویش را بدست نگیریم ،دیگران
آن را بدســت می گیرند و زندگی
مان تحت تاثیر نفوذ آنها خواهد بود.
حتی ممکن است همان دیگرانی
کــه کنترل زندگی ما را بدســت
گرفته اند ما را در راه رســیدن به
اهداف مورد نظر خودشان هدایت
کنند نه اهدافی که مد نظر ما است!
جالب است بدانیم که مسائل مالی
از جمله مواردی هستند که عموم
انســان ها به درستی احساس می
کنند که کنترل کافی بر آن ندارند!
عده ای هم معتقدند که هیچگونه
کنترلی بر مســائل مالی زندگی

خویش ندارند! واقعیت این است که
اگر نگوییم همه اما اکثریت قریب
به اتفاق انسان ها هرگز تحصیالت
مالی نداشته ودر این زمینه آموزش
ندیده اند .عموم جمعیت کره خاکی
حتی با اصول اولیه مالی هم نا آشنا
هستند و هیچگاه نظام آموزشی،
والدین ،رســانه ها و سایر منابع و
مراجعی که می تواننددر این زمینه
نقش ایفا کنند هیچ اقدامی نکرده
اند!

بدست گرفنت کنترل "زندگی مالی" از
مهم ترین عوامل "موفقیت مالی" در
زندگی است!

لذا باید بدانیــم که چه عواملی بر
تصمیمات مالی ما در زندگی تاثیر
می گذارد و اینکه زندگی مالی ما
تا چه اندازه تحت کنترل خودمان
است.
تقریبا تمامی انسان ها هر روز در
مورد اینکه چطور پولشان را خرج
کنند تصمیم می گیرند .خرید بلیط
اتوبوس ،خرید بنزین ،انداختن سکه
در دستگاه های اتوماتیک مختلف،
خرید مایحتاج زندگی و مانند اینها.
چه بخواهیم و چه نخواهیم همه ما
برای زندگی به پول نیاز داریم.
آیا روزی را کــه در آن هیچ پولی
پرداخت نکــرده اید به یاد دارید؟
چنین روزی تقریبا وجود نداشــته،
ندارد و خنواهد داشت!

شــما حتی زمانی که تمام روز را
در منزل به ســر می برید در حال
پرداخت غیرمستقیم هزینه هایی
مانند هزینه های برق و کرایه خانه
می باشید.
در واقــع شــما هــر روز در حال
پرداخت هستید حتی اگر مستقیما
از جیبتــان پــول خــارج نکنید.
بنابراین شــما هر روز مبالغی پول
به صورت مستقیم یا غیر مستقیم
بابت چیزهای مختلف می پردازید.
نکته اینجااست که این پرداخت ها
بایستی بر اساس تصمیمات خود
شما شکل بگیرد نه دیگران! اما چه
عواملی بر این تصمیمات مالی تاثیر
می گذارد.
•
عوامل تاثیرگذار بر
تصمیم گیری های مالی:

در مــورد آخرین بــاری که برای
خودتان لباس خریدید بیندیشید.
چه عواملی بر روی تصمیم خرید
شما تاثیر گذاشت؟

 .1احساسات:

هنگام پوشیدن امتحانی لباس چه
احساسی به شما دست داد و خرید
شما چه میزان از این احساس تاثیر
پذیرفت؟

 .2اعضــای خانواده  ،دوستان و
آشنایان:

تاثیر گفته هــا و انتظارات اعضای
خانواده و دوستان و آشنایان بر نوع
تصمیم گیری شما چه میزان بود؟

 .3آداب ،عادات و سنت ها:

انتخاب شما به چه میزان از آداب،
عادات و سنت ها تبعیت داشت؟

 .4مد گرایی:

خرید شــما چقدر تحــت تاثیر
مدگرایی بود؟

 .5تبلیغات:

ترغیب کننده هایی مانند تبلیغات
تجــاری ،تخفیف قیمت و یا قرعه
کشــی های مختلف و جوایز چه
تاثیری بر خرید شما داشت؟

 .6ارزش های شخصی و اعتماد به
نفس:

خرید شــما به چه میزان نشــات
گرفتــه از ارزش هــای فــردی و
تفکرات درونی خود شما بود؟
حال ببینیــد کــدام عوامل فوق
بیشــترین تاثیر را در خرید شما
داشته اســت؟ وقتی می خواهید
تصمیمــات مالــی از قبیل خرید
کاال یــا خدمات بگیرید لحظه ای
به این بیندیشید که چه عواملی بر
روی تصمیم گیری شما تاثیر می
گذارد؟ آیا تصمیم گیری های مالی
شما تحت کنترل خودتان است یا
دیگران بر آنها تاثیر می گذارند .به
یادداشته باشید که

اگر تاثیر دیگران بر تصمیم گیری های
مالی شما بیش از تاثیر خودتان باشد،
در واقع مثل این است که دیگران به
جای شما تصمیم می گیرند و این یعنی
اینکه شما بابت تصمیمات دیگران
پول پرداخت می کنید نه تصمیمات
خودتان!

{>> ادامه در صفحه}30 :

(غزل شمارٔه « ۳۲دیوان اشعار »)
مشو ،مشو ،ز من خستهدل جدا ای دوست
مکن ،مکن ،به کفاند هم رها ای دوست
برس ،که بیتو مرا جان به لب رسید ،برس
بیا که بر تو فشانم روان ،بیا ای دوست
بیا ،که بیتو مرا برگ زندگانی نیست
بیا ،که بیتو ندارم سر بقا ای دوست
اگر کسی به جهان در ،کسی دگر دارد
من غریب ندارم مگر تو را ای دوست
چه کردهام که مرا مبتالی غم کردی؟
چه اوفتاد که گشتی ز من جدا ای دوست؟
کدامدشمن بدگو میــــــان ما افتاد؟
که اوفتاد جدایی میان ما ای دوست
از آن نفس که جدا گشتی از من بیدل
فتادهام به کف محنت و بال ای دوست
ز شــــادی همه عالم شدست بیگانه
دلم که با غم تو گشت آشنا ای دوست
ز روی لطف و کرم شاد کن بروی خودم
که کرد بار غمت پشت من دوتا ای دوست
ز همرهی عــــــــراقی ز راه واماندم
ز لطف بر در خویشم رهینما ای دوست

خاک شیراز | رهی معیری

(غزل ها  -جلد دوم)
چون شفق گر چه مرا باده ز خون جگر است
دل آزاده ام از صبح طربناک تر است
عاشقی مایه شادی بود و گنج مراد
دل خالی ز محبت صدف بی گوهر است
جلوه برق شتــابنده بود جلوه عمر
مگذر از باده مستانه که شب در گذر است
لب فروبسته ام از ناله و فریاد ولی
دل ماتمزده در سینه من نوحه گر است
گریه و خنده آهسته و پیوسته من
همچو شمع سحر آمیخته با یکدیگر است
داغ جانسوز من از خنده خونین پیداست
ای بسا خنده که از گریه غم انگیزتر است
خاک شیراز که سرمنزل عشق است و امید
قبله مردم صاحبدل و صاحب نظر است
سرخوش از ناله مستانه سعدی است رهی
همه گویند ولی گفته سعدیدگر است

فال حافظ

«محمدحاجیحسینی
تهران ،طرح آینده 1387
ای که با سلسله ی زلف دراز آمده ای،
باخرامیدن قرقاول و غاز آمده ای
دلم از پیچ سر زلف تو چون گشت خالص
گفتم ای دل مگر از راه هراز آمده ای
لب خندان تو چون پسته ی رفسنجان است
الکی نیست که با این همه ناز آمده ای
بی سبب نیست که من غرق تماشای توام
ای که با سیب زمینی و پیاز آمده ای
نان خالی بخور و نق نزن و شکوه مکن!
تا نگویند که تو مساله ساز آمده ای
مرغ می خواهی و گوشت و کره و شیر و پنیر
چه خبر هست که با این همه ناز آمده ای!
باحقوق کم خود ،زندگی ات می چرخد
آفرین بر تو که بس شعبده باز آمده ای!
داخل جنگل ظلم و ستم و مفت خوری
ای عمو سام ،تو چون خرس وگراز آمده ای

چند تک بیت از

صـائبتبریزی

که گذشته ست ازین بادیه دیگر کامروز
نبض ره می تپد و سینه ی صحرا گرم است؟
***
یک عمر می توان سخن از زلف یار گفت
در بند این مباش که مضمون نمانده است
***
سر زلف تو نباشد سر زلف دگری
از برای دل ما قحط پریشانی نیست
***
دلم به پاکی دامان غنچه می سوزد
که بلبالن همه مستند و باغبان تنها
***
دزدی بوسه عجب دزدی پرمنفعتی است
که اگر باز ستانند دوچندان گردد
***
تو همدر آینه حیران حسن خویشتنی
زمانه ای است که هر کس به خود گرفتار است
***
مولوی
بوی گل و باد سحری بر سر راهند
(غزل شمارٔه 1 - ۳۰۲۲
گر می روی از خود ،به از این قافله ای نیست
«دیوان شمس »)
***
گفت مرا آن طبیب رو ترشی خوردهای
گفتم نی گفت نک رنگ ترش کردهای می توان پوشید چشم از هرچه می آید به چشم
آنچه نتوان چشم از آن پوشید بیداری بود
دل چو سیاهی دهد رنگ گواهی دهد
عکس برون میزند گر چه تو در پردهای
خاک تو گر آب خوش یابد چون روضهایست
تهمت یا انتقاد
ور خورد او آب شور شوره برآوردهای
سبــز شوند از بهار زرد شوند از خزان
کسی باید قلمدردست گیــرد
ای
ه
روزرد
گر نه خزان دیدهای پس ز چه
که ذاتش مظهر مهر و وداداست
گفتمش ای غیب دان از تو چه دارم نهان
از آن صـاحب قلم باید حذر کرد
پرورش جان تویی جان چو تو پروردهای
که فکرش مایه ی بغی و عناد است
کیست که زنده کند آنک تواش کشتهای
قلم در دست او تیغ است و کارش
کیست که گرمش کند چون تواش افسردهای
هالک اتفاق و اتحاد است
شربت صحت فرست هم ز شرابات خاص
از آن رو کــــــم بود تاثیر گفتار
زانک تو جوشیدهای زانک تو افشردهای
که اعمال غرض در آن زیاد است
داد شراب خطیر گفت هال این بگیر
به چشم خامه این اشگ سیه نیست
ای
ه
مرد
ار
شو
شاد شو ار پرغمی زنده
چو نیکو بنگری تخم فساد است
چشمه بجوشد ز تو چون ارس از خارهای
کجا پاکان ز تهمت باک دارنــد؟
نور بتابد ز تو گر چه سیه چردهای
کجا کس را به اسناد استناد است؟
خضر بقایی شوی گر عــرض فانیی
سیه رو باد اوراق بیــــــــاضی
شادی دلها شوی گر چه دل آزردهای
که صرف حرف مشتی بی سواد است
کی بشود این وجود پاک ز بیگانگان
از آن حرف جراید را اثر نیست
تا نرسد خلعتیدولت صدمردهای
که تهمت جانشین انتقاد است
گفت درختی به باد چند وزی باد گفت
تهران مصور 1324/9/30
باد بهاری کند گر چه تو پژمردهای
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تضادهای درونی هیات حاکمه و نقش سپاه پاسداران

 ۶مــرداد  -١٣٩۵جمهــوری اســامی
در طــول حیات خود ،همواره زیر فشــار
تضادها و بحرانهای متعدد ،با اختالفات
و کشــمکشهای درونی رو بــه رو بوده
است .تلفیق آشکار دین و دولت و آغشته
بودن روبنای سیاسی -ایدئولوژیک به پس
ماندههای قرون وســطائی ،که از یک سو
پیوسته منجر به تضادارگانها و نهادهای
روبنای سیاسی و ازدیگر سو تضادهای این
روبنا با زیر بنای اقتصادی شده است ،یکی
ازعوامل مهمدر تشدید بحرانها ،تضادها و
اختالفات درونی هیات حاکمه بوده است.
این تضاد ،با گذشــت زمان و در اثر تداوم
و تشدید بحرانهای اقتصادی ،اجتماعی
و سیاسی حادتر شــده و در طول حیات
 ۳۷ساله جمهوری اســامی ادامه یافته
اســت .اما آنچه که بیش از هر چیز در
این رابطه اهمیت دارد تاثیر این تضاد بر
روند حیات جمهوری اسالمی ،سیاستها
و نتایج آن اســت که ما را وا میدارد تا به
بررســی چگونگی این تضاد در هر مقطع
زمانی مشخص بپردازیم.
واقعیت این است که تلفیق آشکار دین و
دولت به شکلی که در جمهوری اسالمی
ایران شاهد آن هســتیم ،پدیدهای قرون
وسطائی است و به دلیل خصوصیاتی که
دارد در عرصههای مختلفی با مناســبات
تولیدی ســرمایهداری در تضاد میافتد.
تناقضاتی که هم اکنون طبقه سرمایهدار
حاکم بــر ایران در عرصه سیاســتهای
داخلــی و خارجی برای غلبــه بر بحران
اقتصادی با آن رو به رو اســت ،نقش این
تضاد را نشانمیدهد.
در همه جا رد پای این تضاد و تناقض و آثار
مخرب آن را میتوان دید.
برای نمونه اگر آغــاز جنگ ایران و عراق
دالیل خاص خود را داشــت ،اما تداوم آن
تا هشت سال ،بیشک متاثر از موجودیت
یک دولت مذهبی و تاثیر آن در عرصهی
سیاستهایداخلی و خارجی بود که نتایج
مخرب و ویرانکنندهای از جمله نابودی
بخش بزرگــی از نیروهای مولد ،امکانات
مادی و معنوی کشــور ،ویرانی شهرها و
قربانی شــدن صدها هزار انسان را در پی
داشــت .جنگی که از زاویه منافع تودهها،
هیچ نفعی نداشت.
این تضاد باعث شــده است که جمهوری
اسالمی نه تنها نتواند بر بحرانهای جامعه
فائق آید بلکه برعکــس ،خود عاملی در
تشــدید بحران بوده اســت .انعکاس این
بحران و شکست سیاستهای جمهوری
اسالمی در عرصههایی همچون اقتصاد را
میتوان در میان باالییها ،در تشدید تضاد
بین جناحهای مختلف دید ،که هر کدام
راه حلها و روشهای خاص خود را دارند.
حــال هر قدر بحران عمیقتر میشــود،
حتا جناحهای کنونی نیز تکه پاره شــده
و به دســتهها و باندهای مختلف تقسیم
میشوند .از همینروست که زمانی علی
الریجانی در منتهاالیه جنــاح اصولگرا
قرار میگیرد اما به مرور زمان و با تعمیق
بحران "میانهرو" میشود و باز همچنین
است سرنوشت بسیاری از سران جمهوری
اســامی از دیروز تا امــروز که مورد قهر
حاکمان قرار گرفتند.
بنابر این ،گسترش بحران منجر به عیانتر
شــدن تضادهای روبنایسیاسی شده که
تاثیر مستقیماش گسترش تضاد در درون
حاکمیت است .از همینروست که تشدید
بحرانهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی از
جمله بحراندر سیاست خارجی به سرعت
تاثیر مستقیمی بر افزایش تضادهایدرونی
حاکمیتداشته است.
در هفتههای اخیر نیز در حالی که مجلس
جدید تازه شروع به کار کرده و تنها یک سال
به پایان دورهی ریاست جمهوری روحانی
باقی مانده اســت ،به دلیل عمق بحران و
حتا بنبستدر عرصههای اقتصادی ،شاهد
تندتر شدن مواضع جناحهایدرونی هیات

حاکمه علیه یکدیگر هستیم کهدستگیری
مدیرعامل سابق بانک ملت ،علی رستگار
سرخهای و ارتباط گستردهاش با روحانی
و سخنان جعفری فرمانده سپاه مبنی بر
این که دستگیری وی و معاوناش مربوط
به یک فساد گســترده است که برخی از
سیاسیون نیز در آن نقش دارند ،نشان داد
که باید در انتظار پیچیدهتر شدن اوضاع
بود.
اگرچه روزانه ودر عرصههای متعدد ،شاهد
درگیریهای جناحهای رقیب هستیم ،از
پاسخ تند شــهردار و تنی چند از اعضای
شورای شــهر تهران به روحانی تا تهدید
اســتاندار خراسان جنوبی توسط فرمانده
سپاه منطقه و نیز کشمکشهای سپاه و
نیروی انتظامی با وزارت ارشــاد در رابطه
با مجوز کنسرت موسیقی ،اما هم اکنون
محور تضادهــای درونی هیات حاکمه بر
روی افشای فیشهای حقوقی و فساد قرار
گرفته اســت و این همان نقطهی ضعف
بزرگیســت که جناح مقابل از روحانی
بدســت آورده و حاضر به کوتاه آمدن نیز
نیست .روحانی و اطرافیاناش نیز که هر
روز از افشــای فساد و فیشهای حقوقی
پیش از دوران ریاست جمهوری روحانی
داد سخن میدهند ،تنها ضعف خود را در
برابر رقیبی کهدر موضع قدرت قرار گرفته،
بروز میدهند.
شکست سیاســتهای اقتصادی
روحانی و بدتر شدن شرایط معیشتی
کارگران و زحمتکشــان حتا بعد از
برجام البته عامل دیگری در تضعیف
موقعیت کابینهی روحانی است.
دســتگیری مدیرعامل بانک ملت و یکی
از نزدیکان روحانی توسط سپاه نه تنها از
این جهت مهم است که درگیریها بر سر
فساد و فیشهای حقوقی را وارد مرحلهی
جدیدی کرده است ،بلکه از این جهت نیز

قابل تامل است که تمایل سپاه برای نقش
بازی کــردن در رقابتهای درونی هیات
حاکمه را بیش از پیش آشــکار میسازد،
تمایلــی که منجر به وارد شــدن هر چه
بیشتر سپاه به عرصهی تضادهای درونی
حاکمیتمیگردد.
نقش گسترده سپاه در عراق و سوریه
و حتا یمن ،عمال سیاستهایی را که
کابینهی روحانی در رابطه با سیاست
خارجی منطقهای جستجو میکرد
خنثا و بیاثر کرده است.
روابط تیره با عربســتان سعودی نمونهی
دیگری از نقش سپاه است .اگرچه در ظاهر
فرماندهان سپاه حمله به سفارت عربستان
را محکوم کردهاند اما کمتر کسیســت
که نداند رهبری جریان حمله به سفارت
عربستان در دست عوامل سپاه بوده است.
حتادر جریان محاکمهی عواملدستدوم
حمله به سفارت ،و در سخنان آنها نقش
سپاه کامال مشهود بود ،آنجا که همگی
اطالع یافتن از تجمع بدون مجوز در برابر
سفارت ســعودی را از طریق رسانههای
وابسته به سپاه اعالم کردند.
دخالت مستقیم ســپاه در تمامی امور تا
جایی گســترش یافته که میتوان امروز
بــه صراحت عنوان کرد که رهبری جناح
مقابــل اصالحطلبــان و بانــد روحانی -
رفســنجانی در دست سپاه پاسداران قرار
گرفته و بخش سنتی جناح اصولگرا مدام
نقش کمتــری در این جناح ایفا میکند
تا جایی که در بســیاری موارد عمال تنها
دنبالهرو سیاستهایی میشود که توسط
سپاه پاسداران اتخاذ شده است.
امروز آشکارتر از همیشه ،دو سیاست در
جمهوری اســامی اعمال میشود و هر
جناحی در ارگانهایــی از حاکمیت که
حضــور دارد عمال به دنبال این اســت تا
سیاست خود را پیش ببرد.

 ۶مرداد  -١٣٩۵یادداشت سیاسی -بار دیگر
دولت یازدهم طرحی مبنی بر افزایش تعداد
مناطق آزاد تجــاری ،صنعتی و مناطق ویژه
ی اقتصادی به مجلس در تاریخ  ۱۴تیر ارائه
داد .کلیات این الیحه به سرعت تصویب شد
و با قید یک فوریت در دستور کارکمیسیون
اقتصادی مجلس قرار گرفت.طبق این طرح ۷
منطقه ی آزاد تجاری ،صنعتی و  ۱۲منطقه
ی ویژه ی اقتصادی به مناطق قبلی اضافه می
شوند .این مناطق عبارتند از مناطق تجاری،
صنعتیدر استان های گلستان (اینچه برون)،
ایــام (مهران) ،اردبیل (اردبیل) ،سیســتان
و بلوچســتان (سیستان) ،کردســتان (بانه-
مریوان) ،هرمزگان (جاسک) ،بوشهر (بوشهر) و
مناطق ویژه ی اقتصادی در استان های فارس
(فسا) ،یزد (ایرکوه و میبد) ،زنجان (زنجان)،
کهگیلویه و بویراحمد (گچساران) ،آذربایجان
غربی (سرو -ارومیه) ،خراسان رضوی (خواف و
قوچان) ،لرستان (خرم آباد) ،قزوین (تاکستان)
و اصفهان (شاهین شهر) .همچنین در استان
البرز در منطقه ی ســاوجبالغ نیز قرار است
یک منطقه ویــژه اقتصــادی دارویی ایجاد
شود .اراضی نیمه شــمالی جزیره هرمز نیز
در محدوده مصوب هیــات وزیران و با تائید
خامنه ای به وسعت  ۲۱کیلومتر مربع به هم
پیوسته و راه اتصال دریای آن به جزیره قشم
به محدوده منطقه آزاد تجاری ،صنعتی قشم
ملحق می شود.
در ایران طرح ایجــاد منطقه ی آزاد به دهه
ی  ۴۰شمسی بازمی گردد .اما در نهایت در
سال  ۱۳۶۸در دوران کابینه رفسنجانی بود
که قوانین جامعیدر رابطه با برنامه اول توسعه
وضع گردید و مجوز تاسیس مناطق آزاد در
کیش ،قشــم و چابهار داده شــد .گسترش
مناطق آزاد تجاری ،صنعتی از زمان کابینه ی
خاتمی آغاز و در زمان احمدی نژاد ســرعت
یافت .اما در دوران دولــت یازدهم ،روحانی
گوی سبقت را در حراج نیروی کار انسانی،و
بخشش مالیات ها و دادن اعتبارات و امتیازها
به سرمایهدارانداخلی و خارجی از پیشینیان

خود ربود .حتی درمقایسه با دیگر کشورهای
جهان ،کمتر کشوری است که با این سرعت و
وسعت در سطح ملی ،مناطق ویژه ایجاد کرده
و دست سرمایه داران را در غارت ثروت ملی
و استثمار کارگران چنین باز بگذارد .آنچه که
آشکار است ،این است که جناح های مختلف
حکومت که بر سر مســائل مختلف عمدتا
سیاسی اختالفاتیدارند ،بر سر مسائل بنیادی
اقتصادی و حفظ مناسبات تولیدی سرمایه
داری ایــران که حفظ ســلطه ی طبقه ی
سرمایهدار و استثمار کارگران است توافق نظر
دارند .اگرچه در این رابطه در کلیت آن بین
جناح های حاکمیت و دولت و مجلس اتفاق
نظر وجود دارد ،اما نتایج فاجعه بار این الیحه
در صورت تصویب برای طبقه ی کارگر چنان
عظیم است که حتی افراد وابسته به تشکل
های حکومتی مانند اعضای خانه ی کارگر و
شورای عالی کار نیز زبان به گالیه گشوده اند.
استثماری که در نظام سرمایه داری از طبقه
ی کارگر میشود ،در مناطق ویژه ی اقتصادی
ابعادی بســیار شــدیدتر می یابد .کارگران
در ایــن مناطق از نظارت قانون کار (هرچند
ناقص) موجود و تأمین اجتماعی خارج شده
و مشــمول مقررات اشتغال مناطق آزاد می
گردند .مقرراتی که تعابیر واقعی تبصره های
آن عین بی قانونی مطلق بوده ودست کارفرما
را بــرای تجاوز به حقوق کارگــران کام ً
ال باز
می گذارد .به این ترتیب تنها مرجع کارگران
برای رسیدگی به شکایات خود و دعوی های
حقوقی ،سازمان مناطق آزاد تجاری و صنعتی
خواهد بود .قراردادهای موقت ،امنیت شغلی را
از کارگران خواهد گرفت و ترس از عدم تمدید
قرارداد کار ،عاملی خواهد بود برای کنترل و
فشار بیشتر بر آنان.
همچنین کارفرما میتواند طبق مواد  ۳۳و ۳۴
مقررات اشتغال کارگر را بی اعتنا به سنوات
کاری و قــرارداد بی دلیل از کار اخراج کند و
در مقابل تنها موظف است  ۴۵روز مزد برای
هر سال کار بپردازد که البته حتی برای همین
پرداختی نیز تضمینــی وجود ندارد .کارفرما
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برای نمونه در سیاســت خارجی،
عملکرد سپاه منحصر به خاورمیانه
نمیشــود بلکه این سیاســتها
مستقیموغیرمستقیمسیاستهای
Demo.shorai@gmail.com
کابینه روحانی در برابر دولتهای
قدرتمند امپریالیستی ودر راس آن آمریکا تغییری در راســتای تالش برای افزایش
قدرت و نقش سپاهدر سیاستهایداخلی
را نیز شامل میشود.
آزمایشات موشــکی در حالی که بر روی و خارجی جمهوری اسالمی میباشد.
موشــک عباراتی به زبان عبری در رابطه با توجه به روند کنونی تحوالت و نتایجی
با محو اســرائیل نوشته شده ،دستگیری که در برداشته تنها میتوان نتیجه گرفت
ملوانان آمریکایی و یا مانورهای ســپاه در که روند تشــدید تضادهای درونی هیات
خلیج و تهدید آمریکا از سوی فرماندهان حاکمــه ادامه یافته و در نتیجه ،شــاهد
سپاه از جمله این سیاستهاست که عمال دوگانگی بیشتردر سیاستهای حاکمیت
سیاست خارجی روحانی را خنثا میسازند .خواهیم بود .این دوگانگی به نوبهی خود
سیاست خارجی روحانی ظاهرا بر کاهش تاثیــری منفی بر توانایــی حاکمیت در
تنش استوار است و این جناح برای برون برخورد با بحرانها و بهتر است گفته شود
رفت از بحران اقتصادی و جذب سرمایهی بنبستهای اقتصادی و سیاسی خواهد
خارجی این کاســتن از تنشها را امری داشــت .بنابر این بــیراه نخواهد بود اگر
ضــروری میداند ،در حالی که اســاس شکل بروز تضادهای درونی هیات حاکمه
سیاست خارجی ســپاه بر دامن زدن به نیز هرآینه از سخنرانی و تهدید به اشکالی
حادتر همچون اســتفاده از قوه قهری که
تنشهای خارجی استوار است.
در سیاســت داخلی نیز همین مساله را دستگیری مدیرعامل سابق بانک ملت یک
میبینیم به نحوی که فضــا در مواردی نمونهی کوچک آن میتواند باشد ،منجر
حتا بر "اصالحطلبان" نیز تنگ میشود .گردد.
دستگیری تعدادی از روزنامه نگاران جناح تشدید تضادها در شکل کنونی آن که به
اصالحطلب از جمله عیســا سحرخیز و افشای هر چه بیشتر چهرهی سردمداران
احسان مازندرانی توسط اطالعات سپاه ،رژیم در نزد تودهها منجر شــده اســت،
لغو پیدرپی کنسرتها با دخالت نیروی جدا از باال بردن آگاهی تودهها نســبت به
انتظامی از جمله سیاستهاییســت که بندوبستهایدرونی هیات حاکمه و فساد
ســپاه در این عرصه و در برابر کابینهی کل دســتگاه حاکمه یک نتیجهی دیگر
نیز در برخواهد داشــت .تشدید تضادها،
روحانی انجام میدهد.
در این شرایط ،پُر رنگ تر شدن نقش سپاه هرج و مرج و بلبشــوی سیاســی در باال
پاسداران در منازعات سیاسی خود عاملی میتواند به سمتیرود که قدرت دستگاه
ثانوی در تعمیق بیشتر تضادهای درونی دولتــی را بیش از پیش تضعیف کند .در
هیات حاکمه شده است .حتا تغییر حسن این شرایط اســت که امکان بهرهبرداری
فیروزآبادیرئیسستادکلنیروهایمسلح نیروهای بالندهی جامعه از این تضاد بیش
که رابطهی بهتری با روحانی داشت و گاه از هر زمان دیگر فراهم شــده ،و حتا یک
مواضعی به نفع روحانی و برخالف مواضع اتفاق میتواند شــرایط سیاسی جامعه را
رسمی سپاه میگرفت با کسی که کامال دستخوش تحول سازد.
•
از موضع سپاه پاسداران حرکت میکند،

دموکراسی شورایی

مناطق ویژه ی اقتصادی ،اوج تهاجم رژیم علیه کارگران
وظیفه ای در قبال بیمه ی درمانی کارگران
نداشــته و این امر نیز در کنار موارد دیگر از
جمله بارداری ،از کارافتادگی ،بازنشســتگی،
فــوت و … به صندوق هایی که ســازمان هر
منطقه ایجاد می کند ،واگذار می شود .تعیین
مزد ،نرخ شب کاری ،ساعت کار و اضافه کاری
به توافق کارگر و کارفرما موکول شــده ،که
آشکار است کارگر شانسی برای چانه زدن بر
سر این موارد نخواهد داشت .مرخصی ساالنه
به بیست روز کاهش یافته و کارگر از سنوات،
عیدی و پاداش محروم می مانند .قراردادهای
فازهای  ۱۵و  ۱۶عسلویه در اوایل سال جاری
نمونههایی از این مورد می باشند.
طبق مقررات اشتغال ،کارگران حق داشتن
هیچ گونه تشکلی را نخواهند داشت و حتی
تشکل های وابســته به کارفرما و دولت نیز
که در دیگر مناطق وجــود دارد ،غیرقانونی
قلمداد خواهند شد .مسلم است تحت چنین
شــرایط کاری که کارگران هیچگونه امنیت
شغلی ندارند و حتی تضمینی برای دریافت
مطالباتشــان نیز وجود نــدارد ،اولین اقدام
ســرمایه داران که قانونگذاران رژیــم راه را
برایشان باز کرده اند ،مقرراتی است که امکان
مبارزه و اعتــراض حتی قانونی را از کارگران
سلب کند .اما شکی نیست که اگر کارگران
روش هــای ویــژه ی خود را بــرای احقاق
مطالبات و حقوق شان مانند اعتصاب ،اِشغال
کارخانه و … بــه کار بندند ،آن وقت به رژیم
مربوط خواهد شد و نیروهای سرکوبگر رژیم
فوری در محل حاضر خواهند شد ،تا از حریم
سود سرمایه برای کارفرمایان پاسداری کنند.
در کنــار این موارد که عمــ ً
ا کارگران را به
بردگی ســرمایه وا می دارد ،سرمایه داران از
طرق دیگر نیز سود خود را افزایش می دهند،
از جمله معافیت های مالیاتی ،دریافت زمین
و اعتبــارات بانکی که از ثروت جامعه به آنان
اهدا می شود.
تمام این امکانات از سوی رژیمدر اختیار طبقه
ی سرمایه دار گذاشته می شود ،در حالی که
تجربه ی دهه های اخیر نشــان داده است،

که ایجاد این مناطق نه به سود اکثریت توده
های مردم است ،نه به اصطالح نظریه پردازان
بورژوازی در خدمت توسعه ی اقتصادی و رفاه
جامعه بوده و نه کارگران با این نوع اشتغال از
ورطه ی فقر و تهیدستی به در می آیند .تنها
و تنها این طبقه ی سرمایه دار است که چون
زالویی خون کارگران را می مکد و پروارتر می
شود.
با توجه به تالشها و اقدام های پی در پی دولت
روحانی در محدود کردن هر چه بیشتر حقوق
کارگران ،آشکار است که الحاق بخش وسیعی
از مناطق کشــور به مجموعه ی واحدهای
اقتصادی ویژه نیز در خدمت سیاســت ضد
کارگری رژیم قــرار دارد .از جمله این موارد،
"اصالح" قانون کار اســت که در دستور کار
قرار دارد .اما روشن است که الیحه ی جدید
مناطق در مجلس ،دولت و ســرمایه دار را از
زحمت تصویب مکرر الیحه های موردی علیه
کارگران خالص کرده و یک باره صورت مساله
را که حق و حقوق کارگر می باشد ،کام ً
ال پاک
می کند.
رژیم جمهوری اسالمی که حتی بعد از برجام
هم نتوانســت بر بحران مزمن و ســاختاری
اقتصادی فایــق آید و تنها راه حل را افزایش
ســرمایه گذاری های خارجی مــی داند ،با
کارگــزاری حســن روحانی اکنــون تالش
می کند ،تا با وضع قوانیــن برده داری برای
کارگران ،شرایط موجود برای سرمایه گذاران
را هــر چه جذابتر کند .اما ایــن اقدام ها نه
میتواند دولت را از بحران سیاسی نجات دهد
و نه میتواند بحــران نظام اقتصادی حاکم را
بزداید .دولت روحانی هر چند که پشت خود
را در این تهاجمــات علیه کارگران گرم می
بیند ،اما نمی تواند ،شــعله ی خشم هرچند
فروخورده ی کارگران را خاموش کند .خشمی
که زبانه اش در سایه ی اتحاد،آگاهی و تشکل
کارگران و زحمتکشان ،سرانجام دودمان این
رژیم را برباد خواهد داد و نظم نوینی را مستقر
خواهد ساخت.
نشریه کار شماره ٧٢۲
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آموزشگاه هنری ر  -مــی
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته استخدام فـروش
رانند ه و کمک
MOVINGراننده رستوران
آموزش موسیقی برای کودکان از  2تا  8سال
با مدیریت:

علیـرضا فخـاریان

514-996-1620

Re-Mi

3333 Cavendish, #285

onlyjune01+15

استخدام
پاتــوق

aznov’15U

استخدام منشی

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

clinique_Soleil@yahoo.com

شیـرینی

Rose pastry

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

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

Tel: 438-399-1359
azmarU

فــروش
وسائل منـزل

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

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
نیماازاگوسترایگان

تدریس فارسی

ساختمان

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

امید رایگان از فوریه15

استخدام

به چند نفر ویترس
و کمک آشپز
• 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

آژانس مسافرتی

آموزش رانندگی

نینــا 513-5752 .............................................

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................
آلتیماکــس487-0009 ..............................
شــیخ صالــح366-1509 .......................

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

ارز

شریف 223-6408 .........................................
آپادانا 933-1719 .............................................
گروه پاسیفیک289-9011 ............................
 5استار585-2345........................................... .
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال937-5192.......................... .
844-4492 ................................Expert-FX

امالک و مسکن

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

اجنم ن 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

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



Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

 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

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

Fredoonazmar15U

•
تدریسریاضیات •
وفیــزیک •
توسط مهندس •
الکترونیک •
College,University
High-Shool

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

514-827-6329
514-620-3255

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

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

چاپ و تابلوسازی

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

toendofmay2010P

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

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

(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

نیـازمنـدی هـای پیوند

Tel.: 514-484-8072

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

شریف

آموزش زبــان فرانسه

Tel.: 514-812-5662

شانس اول را به آنها
بدهید!

PAIVAND

!soulmate

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

abaee:azsepfree

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

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

Tel.: 514-675-4405

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

MMUNITY

in search of

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

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

azmay15

PARTICIPATE in our
CO

جویـای گمشده

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

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

®لوگوی 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...

فـرش

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

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

شهروزرضانیا (آریا)933-3337 ................. .
شریفنائینی731-1443............................... .
دندان سازی (کلینیک)
افخم هادی737-6363 ................................. .

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

دندانپزشک

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

روانشناسی  /روانکاوی

فـال

وست آیلند :

آدونیس ،شاتوکباب ،و...
الوال:

کوه نور ،آدونیس و...
شماره شما در

این لیست نیست؟

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

گان پیوند )

کامپیوتر

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

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

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

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

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

سوپر و فروشگاه

ریوسود:

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

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

داروخــانه

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!

kambizazavr152016

Tel.: 514-430-4388

ارز

azjune16free

Tel.: 514-262-5733

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

ازدواج

Tel.: 514-806-7870

کامیونیتی

514-898-1913

Tel.: 514-483-0303

کلبــه
عموجان

اعظم  -تلفن تمــاس:

آپارتمان 3و نیم،
بسیار تمیز
کامال نوسازی شده
در ساختمان 4پلکس،
در قلب NDG
درموقعیت
و شرایط عالی
لطفا با شماره زیر
تماسبگیرید.

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

azmay15

اگر در نگهداری از نوزاد و
اطفال خود نیاز به كمك دارید
و چنانچه جهت نگهداری از
پدر و مادران گرامیتان نیاز
به مراقبت در بیمارستان و
منزل در شب دارید جهت
هماهنگیتماسبفرمایید.

بعلتمسافرت
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرید:

آرایشـــــگاه

رستـــوران یاس
به چند نفر ویترس
و کمک آشپز
• نیمه وقت و تمام وقت •
نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرید:

پرستــار

فروش کلیه لوازم منزل

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

استخدام

Tel.: 514-933-8866

azjune’15U

Highschool, College,
University

v.badashian@yahoo.com june01+15U

پاتــوقعموجمال
به یک آشپز جهت کار در
مرکز شهر مونتریال فورا
نیازمنداست.

به چند نفر سکرتر ،مسلط به زبان های فرانسوی و انگلیسی
فـورا نیازمند است:
لطفا برای اطالعات بیشتر با ایمیل زیر تماس بگیرید:

تدریسریاضیات

Tel.: 514-735-9107
Tel.: 514-812-3343

Tel.: 514-892-5433

Montreal, H4B 2M5

آپارمتا ن متیز
برای اجاره

رستوران زیبا با تراس
در ناحیه کت دنیژ
بفروش می رسد:
برایاطالعاتبیشترباشماره
تلفنزیرتماسبگیرید:

COMPANY
به راننده و کمک راننده
با تجربه ،برای کار در
کمپانی حمل و نقل
فورا نیازمندیم:

PAIVAND: Vol. 23  no.1276  Aug. 01, 2016

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

گرانیت

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

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

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

وام مسکن

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

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

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

وکیل دعاوی

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

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

حمل و نقل

خشکشویی

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

عینک سازی

34

گلفروشی

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

لوله کشی
مهاجرت
محضر

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

موسیقی (جشن ها)

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

وبسایت

گــودرزی (922-9023 ........... )d-expert
بهروزباباخانی606-5626 .......................... .
امیرکفشداران574-4540..............................

ویدیو

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

 سال  23شماره  11  1276مرداد 1395

سی
عکا
رز

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

نیازمندیهای

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

اطالعات آگهی
خود را به نشانی
زیر ایمیل کنید:

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

info@paivand.ca

(نبش دکاری )

)Tel.: 514-996-9692
ﻫﺩﻑ ﻣﺎ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﺳﺭﻭﻳﺱ ﻭ ﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﻣﻭﻁﻧﺎﻥ ﮔﺭﺍﻣﯽ

Tel: 514-295 39 28

Con.Autosoleil
تلفـــــناطالعــــات:

Tel.: 514-659-6408

azjulyU

تدریسپیانو www.vivasalon.ca
ایرانی و کالسیک
بهکودکاندلبندشما:
هلیا عارفی دوست

توسط :رضا هومن

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

• 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 :

_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

_______________________________

با مدیریت بهاره

در خدمت هموطنان عزیز در

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

514-833-8684

downtown Montreal

_______________________________

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364

Tel.: 514-996-1065

azmay2013hoomanfree

ارژنگ

سالن آرایش VIVA

٠٩١٢٢٠٨٨٦٥٩

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...

آرایشگاه

azmay15U

تلفـــــناطالعــــات:

فنگویندگی

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

• مزدا ،٢٠٠٨ CX7بسیار تمیز و مجهز٨٤٨٨دالر
تویوتاكمری ٢٠٠٨بسیار تمیز و كم كاركرده ٧٨٨٨دالر
انواع خودروهای تویوتا ،هوندا ،هیوندایی ،نیسان و ...
با گارانتی كارپروف بدون تصادف
و تخفیف ویژه هموطنان عزیز

فال ورق غیابى توسط خانم
مینا در ایران
ساعت تماس  ١٢تا ٢
بعدازظهربوقتمونتریال
و  ٩تا  ١٢ظهر بوقت ونكوور
مبلغ  ٢٥دالر كانادا

• ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺗﺭﻧﺳﻔﺭ ﻓﺭﻭﺩﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﭘﺎﺭک ﺁﺑﯽ
• ﺟﺎﺑﺟﺎﻳﯽ ﻣﺳﺎﻓﺭ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﺎ ﭼﻣﺩﺍﻥ ﻣﻭﻧﺗﺭﺍﻝ ﺑﻪ ﺗﻭﺭﻧﺗﻭ ﻭ ﺑﻠﻌﮑﺱ
• ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺑﺎﺭ ﻭ ﻣﻭﻧﺗﺎژ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﭼﻭﺑﯽ ﺩﺭ ﻣﻧﺯﻝ ﺍﺯ ﻓﺭﻭﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎی
IKEA, Costco, Canadian Tire, Home Depot, Brick

SNOWDON

50 X 70

فــــروشاتومبیل

فــا ل

Hirbod Transport

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

Haircut: $10
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helia_1984@yahoo.com
Pazfeb-june2015

قابلتوجهخامنها

مترجم رمسی

اجنام امور ساختمانی

فال قهـوه
و ورق

خاطره حتویلداری یکتا

• 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)

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

استخدام

514-441-4295
azjan15U

صرافی
 5ستاره

کلبــه عموجان

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

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

Tel.: 514-933-0-933

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

BEN

توسط شادی

مترجم رمسی

مترجم رمسی

514 585 - 2345




























zarbarg
paivand






 




راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

کنید!

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.
com

مترجم رمسی

مترجم رمسی
شهــریاربخشی

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

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک
514-624-5609
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فروشکلیه بلیت
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www.paivand.ca





ها
کنسرت
و
ها
برنامه

 آبونه مان گسترده
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ARBARG

 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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دیجیتال
تپش
در
روزه
همه
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Iranian Business Directory

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca
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ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ
ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ
ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺷﻌﺒﻪ
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1396, Ste Catherine O 3285, Cavendish
Blvd.,
ﺗــﻬﺮﺍﻥ،ﻛﺎﺭﮔـــﺮﺷـــﻤﺎﻟﻰ،







ﺗـــﻘﺎﻃﻊ









ﺑــــﻠﻮﺍﺭ ﻛﺸـــﺎﻭﺭﺯ ،ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﮔﻴﺘﻰ،
#425, Montreal, H3G1P9
#355, Montreal, H4B2L9









 






ﭘــــﻼﻙ - 1172ﻃﺒـــﻘﻪ ،2ﻭﺍﺣــﺪ7
Tel: +1-514 691 4383
Tel: +1-514 903 9797






 



To l F r e e f r o m I r a n : K h o m i @ f a r h a n g . c a + 9 8 2 1 6 6 4 2 1 5 1 1









+98 21 6694 8154
5780 Sherbrooke
W., Tel.:
)(021) 8 5 3 369-3474(FISH
128 32




















































 h.davoudi@farhang.ca

r.davoudi@farhang.ca








































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

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
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ترشرو
 -3كش��وري در آفريق��ا-
سبزي معطر -نام دخترانه
 -4جگ��ر -ره��اورد زلزله-
م���ذك��ر -خزن��ده خوش
خطوخال
 -5وج��ود -ن��ور اول صبح-
مرتجع الستيكي
 -6كش��نده بيصدا -س��از
س��يمي با نام ديگر چنگ-
چوپان
 -7اينگون��ه ه��م لنگه بار
است -گلي زيبا -ناگزير
 -8م��ردن در اث��ر حادثه-
اس��ب چاپار -نصب و عزل و
قبول استعفاي رئيس ستاد
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هماهنگی قبلی الزم است.






Tel.:
514-996-9692




 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب

)5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH
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)210 St-Jacques (Lachine



ساعــاتکار:















با ما همکاری کنید.
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Tel.: 514-366-1509
















شنبه
لغایت
دوشنبه
روزهای
ها،
سوژه
گزینش
برای
توجه:



514-247-1732
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هماهنگی
لطفا از پیش با تحریریه
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نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و ادمین گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

عکاسی هوایی با پهپاد
در شماره های گذشته چند مقاله دو چندان سخت میکرد .نتیجه
در مــورد فیلمبرداری با پهپاد و این بود که خیلی از پهپادها در
هدایت ایندوربینهای پرنده تهیه عرض مدتی کوتاهــی با موانع
کرده بودم .این مقاله را اختصاص برخورد و سقوط میکردند .لرزه
میدهیم به عکسبرداری هوایی با ها و اصــل متحرک بودن پهپاد
پهپاد که این روزها ماده ی تاریخ نیز باعث «فلو» شدن اکثر تصاویر
گشته و به یکی از پرطرفدارترین میگردید.
شاخه های عکاســی بدل شده برای ســبک تر ساختن دوربین
پهپادها ،مجبور بودند که آنها را به
است.
پهپادهای اولیه بسیار ساده تر از عدسی های بسیار کوچکی مجهز
نمونه های امروزی بودند و اپراتور کنند که اغلب کم کیفیت بوده و
آن مجبور بــود در زمان هدایت شکست نور در آنها بسیار زیاد بود.
پهپاد ،عکســبرداری هم بکند .این مسائل منجر به پایین بودن
این مســئله باعث از بین رفتن کیفیت عکــس پهپادها منجر
تمرکز اپراتور میشد و کار وی را میشد.
ظهور پهپادهای جدید
که قابلیــت وصل به
تلفناستودیوفوتوبوک:
سیســتم مکان یاب
(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
ماهــواره ای یا «جی
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
پــی اس» را دارنــد و
WWW.FACEBOOK.COM/
همچنین تجهیز آنها
STUDIOPHOTOBOOK1
اینستاگرام:
STUDIO.PHOTOBOOK
به دو یا ســه لرزه گیر
ن شماره:
از نــوع «گیمبــال»،
سپشیال ای
ا
تهیه،مونتاژ،رتوشوچاپ باعث شــده کــه این
پرتره در ابعاد 8و نیم در 11اینچ
دوربینهای پرنده بتوانند
بالباسهایاستایلقدیمی
مثل یک هلیکوپتر در
استودیو،
و یا محلی ایران در
وضعیت معلق در هوا یا
به مبلغ 50دالر
 Hoveringقرار گرفته و

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

ثابت باقی بمانند.
ایــن خصوصیــت برخــی
پهپادهای جدید مــا را قادر
میســازد که در ابتدا آن را بر
فراز منظره مورد نظر برسانیم
و پس از قرار گرفتندر بهترین
مکان ،اقدام به عکســبرداری
هوایینماییم.
این ویژگی جالب به ما امکان
میدهد کــه در زمان هدایت
پهپاد ،فقط آن را به ســمت
مکان مورد نظر بفرســتیم و در
زمان کنترل پهپــاد از راه دور،
عکاســی ننماییم .پس از آنکه
اطمینان حاصل کردیم که پهپاد
در جای درســتی قــرار گرفته،
هدایت آن را در وضعیت تعلیق
اتوماتیک قرار داده و سپس فقط
بر روی عکاسی تمرکز میکنیم.
این موضوع باعث میشــود که
بتوانیم در زمان هدایت و پس از
آن در زمان عکسبرداری بر روی
یکی از ایــن امور تمرکز کرده و
کارمان را با دقت بیشتری انجام
بدهیم .دوربین پهپادهای جدید
در عین کوچکی و سبک بودن به
چند عدسی با شفافیت و کیفیت
باال مجهز بــوده و تصاویر قابل
قبولی به ما ارائه میدهند.
دوربیــن اکثر پهپادهای نســل
جدید میتواند مثل یک دوربین
حرفه ای در دو وضعیت RAW
 & JPEGو یــا فقط یکی از دو
مورد عکس تهیه کند.
بهتر اســت کــه آن را بر روی
وضعیتی قراردهیم که هر عکس
را با هر دو فرمت فوق ثبت کند.
بدون شک ،عکسهای رتوش شده
با فرمت  RAWبسیار زیباتر و با
کیفیت تر از عکســهای JPEG
میباشند.
اکثر نکاتی را که در زمان عکاسی
با یک دوربیــن معمولی رعایت
میکنیم،در زمان عکاسی با پهپاد
هم باید مورد توجه قرار گیرد.
به عنوان مثال همیشه باید سعی
کنیم که دوربین پهپاد را در هوا
در وضعیتی قــرار دهیم که نور
خورشــید در پشت دوربین قرار
بگیرد (مگر آنکه قصد تهیه یک

Immigration
Mon Projet Québec
navigation on tablet or
mobile device.
Applicants applying under
the Quebec Experience
Program may do so anytime.
Mon Projet Quebec is
only for Quebec Skilled
Workers.
Applicants with a valid
job offer may also apply
anytime under the Quebec
Skilled Worker Program by
sending out the application
by mail or courier
Applicants with an Intermediate advanced French
may also apply anytime
under the Quebec Skilled
Worker Program by mail or
courier.
------------The above information may
also be found on the Quebec Immigration website.
---------Keep safe, stay healthy,
and make sure laughter is
in your everyday life.
_______
Maria Cottone
Regulated Canadian Immigration Consultant
Registered with Quebec
Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

ســیلوئت ســیاه رنگ را داشته
باشیم).
دوربیــن پهپادهــای جدید را
میتوان در وضعیــت «منوآل»
یا دســتی قرار داد و شاخصهای
مختلــف آن از قبیل ،ســرعت
شاتر ،گشادگی دریچه دیافراگم،
میزان حساسیت به نور ،رنگ و
حرارت نور و بسیاری مولفه های
دیگر را به صورت دستی تنظیم
نمود .شاید تعجب کنید که حتی
میتوان بر روی لنز دوربین پهپاد،
فیلترهای مختلف نصب نمود!
از دیگر ویژگی های عکسبرداری
با پهپاد این است که کل تصاویر
در لحظه ی عکاسی ،هم بر روی
کارت حافظــه درون پهپاد و نیز

O

n June 20th,
2016, Mon Projet
Quebec opened for
applicants interested to
create a profile, for those
still interested, you may
still create your profile.
Before August 16, applicants will be able to update
their application for a Quebec selection Certificate
so they will be ready to
submit it during the intake
period. It is important that
applicants make careful
note of their user name,
password and answers to
their security questions,
since they will be asked to
give all this information
when the intake opens and
ready to submit on line.
During the intake period
on August 16, the applicant
will have a maximum of
10 minutes to submit their
application.
Only the first 5,000 applications submitted will be
considered.
Applicants who plan to pay
their required government
fees online must have their
credit card on hand.
You may also pay with
a Canadian Bank Draft
which you will need to
mail out within the 30 days
from the intake period.
Please note that Mon Projet
Quebec does not permit

بطور همزمان بر روی تلفن همراه
اپراتور ارسال و ذخیره میگردد که
چنانچه به هر دلیلی دیگر پهپاد
به آشیانه باز نگشت ،عکسهایمان
از بین نروند.
برخی برنامک ها (اپلیکیشــن)
به گونه ای ســاخته شده اند که
مجموعه ای از عکســهایی را که
با پهپاد تهیه کرده ایم ،در درون
وبســایتهای خاصی نیز ذخیره
میکنند .همچنین میتواند از روی
نقشه نشان دهد که فالن عکس
را دقیقا از کجا تهیه کرده ایم.
حتی نمودار هیستوگرام نیز برای
مشاهده وضعیت نور و تنظیمات
دوربین پهپاد در مدلهای جدید
آن موجود میباشــد که کمک

N

ext intake period for
applications under the
Quebec Skilled workers
Program.
From August 16 to August
22, 2016, Quebec Immigration will receive 5,000
selection Certificate applications under the Regular
Quebec Skilled Worker
Program.
Starting at 8:30 a.m.
(Montreal time zone:,
applicants who wish to
access Mon Projet Quebec will automatically be
directed to a virtual waiting
room that will allow them
to keep their place in line.
Their position in line and
the number of people
waiting ahead of them will
be displayed on screen. So
another words first come
first serve.
When the 5,000 applications have been reached
the intake will close, on the
last intake, the first 5,000
applications was reached
within hours from opening.

شایانی به عکاس مینماید.
کاربرد این عکســهای هوایی در
تهیه عکسهای مناظر ،طبیعت،
حیات وحش ،عکاسی از امالک
تجاری و تبلیغات فروش ،برنامه
های ورزشــی در فضاهای باز و
بسته ،کنســرتها و رویدادهای
هنری ،بازرســی از تاسیسات و
سازه ها و بســیاری موارد دیگر
میباشد.
الزم به ذکر است که برای استفاده
از پهپاد در تهیه عکسهای فوق
باید حتما مجوزهای قانونی آن را
از قبل اخذ نماییم .عکاسی هوایی
از حریم شخصی افراد ،غیر قانونی
میباشد.
پهپادتانهوانیروز!

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

37

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 23  no.1276  Aug. 01, 2016

1395  مرداد11  1276  شماره 23 سال

Happy Broker شرکت بیمه
کلیــه نیازهای بیمه شما

 بیمه اتومبیل

 بیمه خانه

 بیمه جتاری

، 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
 هزار تا200
دالرin
هزار
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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مشارکت "احتاد عمل تشکل های
چپ ایرانی در آمریکای شمالی" در
"سوسیال فوروم جهانی" مونتریال
 ٩تا  ١٤اوت ۲۰۱۶

ساعت  1تا  3:30بعد از ظهر

در ســال  ۱۹۹۰با فروپاشــی بلوک شرق و اتحاد
شوروی و به اصطالح پایان جنگ سرد  ،نظام جهانی
سرمایه هلهله پیروزی سر داد و با اعالم پایان "تاریخ
و ایدئولوژی" جاودانه گی خود را جشن گرفت.
امادیری نپائید که جنبش جهانی ضد سرمایهداری
و عزم اردوی کار و رنج برای بنای دنیایی بهتر ،چون
ققنوس از خاکستر خویش پر کشید و با بانگ رسا
فریاد زد :نه! بربریت ســرمایه غایت بشریت نیست
و چالش انســان برای دستیابی به آزادی ،برابری و
عدالــت اجتماعی کماکان ادامه داشــته و خواهد
داشت .در راستای یکی از این تالشهای بین المللی
و به ابتکار تعدادی از روشــنفکران سوسیالیست و
فعالین جنبشهای کارگری و مردمی ،سوسیال فوروم
جهانی  WSFشکل گرفت تا مجمعی عمومی برای
بحث و تبادل نظر دهها هزار فعال مستقل سیاسی،
اتحادیه ای ،طرفداران محیط زیست ،حقوق بومیان،
جنبشدفاع از حقوق زنان ،مبارزان ضدامپریالیست،
صاحب نظران و آکادمیســین های ضد سیســتم
سرمایهداری و فعالین مدنی گوناگون فراهم کند که
همه ساله در یکی از کشورها برگزار می شود.
این اجالس بین المللی در سال گذشته در تونس
برگزار شد و امسال از تاریخ نهم تا چهاردهم اگوست
 2016در مونترال کانادا برگزار میگردد.
بدین مناسبت اتحاد عمل تشکل های چپ ایرانی
در امریکای شمالی (متشکل از شش نهاد در کانادا و
امریکا) فعالیت گسترده ای را به همت فعالین خود
در مونترال برای مشارکت فعال در این گردهمایی
بین المللی آغاز نمود.
حاصل این تالش شبانه روزی گنجاندن سه برنامه
زیر در سوســیال فوروم جهانی  2016در مونترآل
می باشد:

برنامه اول:

كنفرانس درباره" :نقش سرمایه داری جهانی
در خاورمیانه با مترکز بر ایران"
سخنرانان:

• یاسمین میظر (لندن  -انگلستان)
• پروین اشرفی (ونكوور  -كانادا)
• بهروز فراهانی (پاريس -فرانسه)
• یونس پارسا بناب (واشنگتن  -آمريكا)
• تراب ثالث (لندن  -انگليس)
• بهرام زندی (واشنگتن  -آمريكا)
زمان :چهارشنبه  10اوت

مکان :دانشگاه کبک در مونترال واقع در
 141خیابان پرزیدنت کندی
Local SB-R430

برنامه دوم:

منایش فیلم« :آجنا باغی است»

بهمراه پرسش و پاسخ با حضور کارگردان
فیلم:
مسعودرئوف

زمان :جمعه  12اوت
ساعت  11صبح تا  12:30بعد از ظهر
مکان 3860 :خیابان ژان مانس سالن نمایش،
پاویون"می"

برنامه سوم:

کنفرانس درباره "کشتار زندانیان
سیاسی توسط رژیم جمهوری
اسالمی ایران"
سخنرانان و هنرمندان

• شیرین مهربد موسیقی و آواز -مونترال
• عزت مصلی نژاد (تورنتو -کانادا)
• نوشین شفاهی (تورنتو -کانادا)
• آرام بیات گروه رقص خورشید خانوم (مونترال)
• علی آبانی (سیاتل -آمریکا)
• تراب ثالث (لندن -انگلیس)
زمان :جمعه  12اوت
ساعت  1تا  3:30بعد از ظهر
مکان :دانشگاه مک گیل واقع در
 3450خیابان یونیورسیتی "آداتوریوم آدام"
* این کنفرانس به همت "کمیته یادمان کشــتار
زندانیان سیاســی دهه  60در ایــران  ،مونترآل -
کانادا" در این فوروم برگزار میشود.
=================
بیشــتر سخنرانی ها به صورت حضوری و تعدادی
به شکل اسکایپی به دو زبان انگلیسی یا فرانسوی
برگزار خواهند شد ،برنامه ها و سخنرانیها به شکل
زنده ترجمه و همزمان در اسکایپ قابل مشاهده و
در پالتک قابل شنیدن خواهند بود.
-----------

درخواست ارتباط با ما در اسکایپ:

https://join.skype.com/fgL1vAcBcSWz

برای حضور در پالتاک:

Room: NorthLeft
Category: Social Issues And Politics

----------------------عالوه بر ســه برنامه فوق الذکر در سوسیال فوروم،
ما حضور تعدادی از فعالین چپ ایرانی در مونترال
را غنیمت شــمرده و سمیناری نیز به زبان فارسی
در عصر روز شنبه  ۱۳اوت در سالن کتابخانه نیما
سازمان داده ایم که موضوع وسخنرانان این سمینار
عبارتند از:

برنامه چهارم:

مسینار پیرامون مسائل جنبش های
کارگری و اجتماعی
پیران آزاد (آلمان)
نگاهی به جنبش های اجتماعی ضد سرمایه داری
جمشیدآهنگر(امریکا)
ضرورت حزب انقالبی طبقه کارگر
تراب ثالث (انگلیس)
وظایف ما در قبال جنبش کارگری ایران
محمد اشرفی (کانادا)

گروه همبستگی ایرانیان :گزارش جشن روز کانادا

گروه همبســتگی ایرانیان ،بانــو دکتر تینا
فرشــادگهر ،جنابان ،ابی درویشعلی ،مهدی
رفعــت پناه ،دکتر شــریف نائینــی ،فرهاد
شهریاری ،علی ایزدی (رستوران یاس) علی
(فتوبــوک) ،صادقی ،فرشــاد فضلی ( تپش
دیجیتال ) ،احمد مصطفی لو ،رضا هومن،
علیرضــا فروتن فرد و نشــریه پیوند بیاری
یکدیگر آنچه را در توان داشتند ،بکار بستند،
تا بنام ایران فرهنگ این سرزمین کهن را با
لباسهای سنتی رنگارنگ زیبایی که همراه با
رقص و شادمانی می باشد ،آنگونه که شایسته
است ،همراه با  50کشور شرکت کننده دیگر
در دید جهانیان به نمایش بگذارد .شــرکت
کنندگان بویژه کودکان با لباســهای زیبای
رنگارنگی از آذربایجان ،بختیاری ،کردستان،
گیالن و مازندران ،شیراز ،تهران (دوره قاجار)
و لرستان به جایگاهشان آمدند ،تا با تمامی
مهر و انگیزه قوی که از عشق به فرهنگشان
سرچشمه می گیرد و سرشار از شادمانی می
باشد را همراه با یکدیگر به نمایش بگذاریم.
ماشین ها با پرچم کانادا و نگاره هایی از تخت
جمشید و ســربازان هخامنشی تزئین شده

بود .کودکان با لباس های سنتی زیبایشان
درون ماشــین روباز ،با پرچم های کانادا در
دســتان شان ،که شکوه شــادمانی را نشان
می دادند قرار داشــتند.
پرچم شیروخورشــید
نشــان پیشــآ پیش به
همــراه پرچــم کانادا و
آرم فر َوهر ،و بنر زیبایی
از پرچــم کانادا و پرچم
استان های کانادا که در کنار آن نقش بسته
بود ،بوســیله فرزند ایران با لباس آذربایجان
نگهداشته شده بود .همچنین بنر دیگری که
کامونیتی ایرانیان کانادایی برآن نوشته شده
بود ،به چشم می خورد حرکت آغاز شد .دی
جی تونیک (مهران) با برگزیدن آهنگ های
شاد شهرهای گوناگون ایراندر خیابان سنت
کاترین مســیر این همایش ،فضای باشکوه
شــادی که همراه با رقص بود را آفریده بود.
مردمی بویژه ایرانیان که در دو سوی خیابان
به تماشا آمده بودند ،با تمامی مهرشان ما را
با فریاد های شادی و رقص همراهی کرده و
مورد تشــویق قرار می دادند ،در آخر بمدت

 10دقیقه با پخش آهنگ های شاد،
با ایرانیان وغیر ایرانیان و کودکانشان
که در دوسوی خیابان همراه ما بودند،
با رقص و پایکوبی و گرفتن نگاره
های یــادگاری از این همایش
پایان داده شد.
گروه همبســتگی ایرانیــان ،از
کســانی که ما را مورد پشتیبانی
خــود قراردادند ،جنــاب زرین،
جناب خلیل و همکارشان جناب علی
(گاراژوســت مونــت) و کســانی که با
گرفتن نگاره ها و فیلم ،آنها را دراختیار
جناب علی فتوبوک قراردادند .و یکایک
شرکت کنندگان با لباس های زیبایشان
و تمامی کســانی که در دو سوی خیابان
در تمام مســیر و پس از همایش ما را با
مهر مورد تشویق قرار میدادند ،بدین وسیله
سپاسگزاریمینماید.
پیشنهاد های خود را برای برگزاری
هرچه باشکوه تر این همایش در سال
آینده با شماره های  5143253012و
 5148085070در میان بگذارید.

درباره سازماندهی توده ای کارگران
--------------------------زمان :شنبه  13اوت
ساعت  6بعد از ظهر
------------مکان :کتابخانه نیما
 5206بلوار دِکاری سوئیت شماره 3
*این سمینار از طریق پالتاک عمومی پخش خواهد
شد.
--------------------احتاد عمل تشکل های چپ ایرانی در
امریکای شمالی  ،متشکل از :
 اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن اتحاد چپ ایرانیان ونکوور اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان بخشی از فعالین چپ در لس آنجلس کمیته ایرانیان چپ -شیکاگو کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دههشصت در ایران  -مونترال

ایمیل برای متاس
و کسب اطالعات:

iranianleftinnorthamerica@gmail.com
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استقبالیگرم
از مصطفی
آرامیس

تازه وارد

هدیه خوش آمد به تازه واردین

• تراکنش جاری نامحدود رایگان به مدت یک سال
۱
• نرخ مناسب برای حساب های پس انداز
۲
• صندوق امانات کوچک رایگان به مدت یک سال
• به رسمیت شناختن تجربه رانندگی
در هنگام درخواست برای بیمه خودرو
به عالوه ،با انواع متنوع کارت های اعتباری متناسب
با نیازهای تان آشنا شوید.
desjardins.com/bienvenue

برخی شرایط برای اِعمال وجوددارند .برای جزئیات بیشتر ،از سایت desjardins.com/bienvenueدیدن کنید.
در پی بررسی پرونده شما ،مشاور شما در دژاردن قادر خواهد بود تا امتیازاتی را که شامل حال شما می شود،
به شما اطالعدهد .صندوق امانات برای شعباتی است که این خدمات در آنها ارائه می شود.

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

MDJP15-039 NouveauxArrivants_Farsi_Paivand.indd 1
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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
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بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انــواع
کارتتلفن

کیفیت عالی و قیمت مناسب
آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

ساعات کار :همه روزه
 9صبح تا 10شب

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

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

Tel.: (450) 676-9550

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

constartech architecture

UNION MONDIALE

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏ

انتقـال ارز

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  -اداري  -ﺗﺠﺎري  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

اولین سه شنبه
هر ماه

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver

عینک
فرهت

جواد ایراخنواه

5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

____________________
5655 Sherbrooke W.

مترو واندوم -اتوبوس 104- 90
info: 514-290-2211

Tel.: 514-481-0671

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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