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 g gارسال ارز به ایران و برعکس
St-Laurent, QC H4N 1C8
 g gتبدیلارزهایمعتبر
____________________
Cote vertu, Bus 121 E
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

ارز

صرافی و انتقال ارز  -کلیه امو ر مهاجرت

I.C.P. Inc.

■ انتقال ارز به اغلب کشورها و برعکس ،تبدیل ارزها بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات ،بدون کارمزد ،با نرخ بهتر
■ کلیهامورمهاجرتی:توسطخامنعلیمحمدی(بهبهانی)،

عضو رمسی اجنمن کانادایی مشاورین مهاجرت

____________________________________________
Tel.: (514) 289-9011, (514) 289-9022, (514) 289-9044
Fax: (514) 289-9022,
(Toll Free) 1-866-289-9011
1117 Ste-Catherine W., # 511 Mtl. QC. H3B 1H9

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

www.ic-pacific.com
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در آستانه سی و یکمنی سالگرد  22بهمن:

ایران :بوی خون می آید...

تظاهرات های مونتریال

جنتی :به مفسدین فیاالرض رحم نکنید!
دعوت دو امام مجعه به ادامه کشتار مردم

هائیتیراازیادنبریم

بايد بايس��تيم ".وی ادامه داد:
"خدا رحم نکند به کسانی که
به مفس��دين ف��یاالرض رحم
میکنند .نباي��د اين افراد مورد
ترحم ق��رار گيرند ،ديگر جای
رافت نيست بلکه جای غلظت
است!" ص7:

The State of the Union

آيتالله احم��د جنتی در نماز
جمعه تهران گف��ت" :آيتالله
الريجان��ی روحيه ض��د ظلم،
انقالب��ی و والي��ی دارد و برای
رضای خدا همان طور که دستور
اعدام دو نفر از اغتشاشگران را
صادر کردند باي��د قاطعانه در

برخورد با اغتشاش��گران عمل
کنند ".وی با اش��اره به اين که
"ما تاکنون ضعف نشان داديم
ک��ه حادثه روز عاش��ورا پيش
آم��د" ،تصريح کرد" :اگر از اين
به بعد ضعف نش��ان دهيم به
مش��کل خواهيم خ��ورد پس

 در صفحه های26 ،19 ،13 ،11 :
 ص8 :

کالهبرداربزرگ:جمشیدترابیمحکومشد
 در راه ونکوور:

>> ص17 :

خطر

>> ص11 :

اپل حمصول تازه خود
به نام  iPADرا عرضه کرد:

ورشکستگی

 ص2 :

مرجان كلهر ،خنستنی بانوی
ایران در املپیک
زمستانی

آمریکا اوج توفان را
پشت سر گذاشته است

بانکهای

 ص24 :

ایرانی

 ص16 :

>> ص6 :

نوروزامسالدرمونتریال:

بلک کتز

ورشکستگی...
شهبازخنعی

>> 5:

کبک/کانادا:

ع.ا .شادپور

>> 9:

صرافی  5ستاره

امیرسام:
خانه شما>> 30

13مارس

دکترانصاری

در کشکول
پیر...

پزشکی22 >> ...

>> 25

جهت جابجایی ارز با سیستم ما درمتام نقاط دنیا،
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:
>> با بهترین نرخ و هزینه <<

5Star I.P.M. Inc.
زماسیب

2178 Ste-Catherine W.

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

Ninous Givargiznia, BSc.
Agent Immobilier Affilie

مشاور امالک و مستغالت
در مونتریال و South shore

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن

فیروز همتیان

Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié

Lasalle, South Shore,
Nun’s Island, NDG

Cell: (514)827-6364
Bur.: (514) 364-3315

_____________________
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Lasalle Qc. H8R 2M9
fhemmatiyan@sutton.com
www.sutton.com

•15760 boul Pierrefonds
West Island:

Tel.: 514-620-5551
NDG:

•6170 Sherbrooke W.

Tel.: 514-485-4744

دکتر شریف نائینی
جراح دندانپزشک

6520 St-Jacques
Tel.: (514) 485-6000

 22بهمن و...
سیروس
یحیی آبادی

>> 4

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

5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Tel.: (514) 731-1443 Metro: CDN

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
در آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
با جتربه طوالنی در امور
مدیریت بازاریابی بین املللی
(514) 990-4666 X594
(514) 696-5169

Office:
Res.

Cell. (514) 816-4080

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

نینوسگیورگیزنیا

955 St. Jean Blvd.
Pointe Claire, QC, H9R 5K3

ninousgivargiznia@hotmail.com

شرکتجتاریخضر
انتقال ارز

 مشاوره مالی و ارائه کلیه خدمات

و سرویس های صادرات و واردات به ایران

 افتتاح  LCو تامین پیمان ارزی
 دارنده منایندگی در دبی
و با سابقه ای طوالنی در امر صادرات

Metro: Luciene l'Allier

انتقال ارز به ایران در کمتر از 24
ساعت و با تضمین بهترین نرخ روز
1006, De La Montagne, Suite 201,
Montréal, Qc H3G 1Y7
Tél.:(514) 989-2229, Fax: 989-0029
Toll Free:1-866-989-2229
Email: info@khazarexchange.com
www.khazarexchange.com
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درامتدادسالگرد سیه روزی ...

سکوتما

آبسنت

تیرهبختیمان
خواهد شد
هیاهو کنیم ،ش��اید ش��ب از خواب
برخیزد .ما باید بیدار بمانیم و مقصد
را  -روز را -ب��ه ش��ب نش��ان دهیم.
م��ا نمیتوانیم به برگه��ای مرده و
درختان پاییزی تکیه کنیم که راه را
برای شب بازگو کنند .برگهای مرده
دردی را دوا نمیکنند .بر خاک ما ،در
خانۀ ما ،پرندهها را به شاخههای مرده
و یخ بسته آویختهاند .لحظه را تکان
دهیم .کنار بس��تر شب آتش روشن
کنیم.سکوتماآبستنتیرهبختیمان
خواهد شد .باید عبورکنیم.
بیس��ت و یک س��ال پیش حنجرۀ
ه��زاران انس��ان ایران��ی را به جرم
سیاسی دگراندیشی به آسمان گره
زدند ،س��کوت کردی��م و جراحت و
ناامیدی حافظۀ ما رن��ج خانه را در
ِ
بی صدایی دفن کرد.
امروز حض��ور دو تن را به نام باور به
ش��کل متفاوتی از نظ��ام؛ یا ناباوری
به خدای باوره��ای نظام کنونی ،بر

میخوانیم،
آنه��ا مخالفانش��ان را دش��من
میپندارند؛
ما به مخالفان مان مینویسیم ،آنها
مخالفنشان را میکشند؛
انس��انی مخالفانمان
ما کنار حقوق
ِ
میایستیم،
آنها مخالفانشان را دار میزنند؛
سیاس��تگران م��ا در جس��تجوی
بیشترین خوشبختی برای بیشترین
مردمان هس��تند ،بیخردان آنها در
حس��رت بیش��ترین کامیابی برای
خ��ود .آرمانهای سیاس��تگران ما
در اندیش��ههای ما ادام��ه مییابد،
بی خردی آنه��ا در تمامیت خواهی
خود تم��ام میش��ود .ما بیش��مار
میشویم ،آنها اندک ،هیچ ،تمام...
آسمان در دستان ماست .در تالطم
این دس��تان که هر روز خوانندگان
بیشتری -موافق یا مخالف ،هیچ فرق
نمیکن��د -مییابد انس��ان را به یاد
آوریم.
آنان که میگویند هواداران پادشاهی
چنان اندکند که جایی برای سخن
گفتن از خواست شان نیست ،خوب
است بیندیش��ند که ش��اید روزی
طرف��داران باورهای آنان چنان هیچ
ش��وند که واژهای برای نامیدنش��ان
نماند ،اما هستند حقوقی که با خود
انس��ان میآیند -انس��ان با هر نظام
ارزش��ی؛ انس��ان بودن حق انتخاب
داش��تن اس��ت ،حق دیده شدن و
دیدن و انتخاب کردن.

خاک خانه محوکردند؛ اگر س��کوت
کنیم ،اگ��ر واژههای خ��ود را با آب
پاک شستشو ندهیم و در دلگیری از
فراز و نشیب آسمان خالصه بمانیم،
اگر روح زندگی را با نگاهی نافذ ارج
نگزاریم؛ آسمان این جاده از ابر تهی
نمیشود.
ما سبزیم ،جنبش ما خواهان احترام
به آزادی انسان در چهارچوب منشور
جهانی حقوق بشر است.
در فرهنگ جنبش ما جرم سیاسی
و اع��دام ،تیرهاند ،پلیدند ،هیچ معنا
ندارند.
واپسمان��دگان نمیخواهن��د ما از
زیباییهای این فرهنگ پرده برداریم،
نمیخواهند نور را با نام کوچک صدا
بزنی��م ،به مقولۀ جرم سیاس��ی ،هر
چه باش��د ،اعتراض کنیم ،پرندگان
را ببینیم و شراب کهنۀ زمان را پای
تازه ترین نهال سبز خانه بپاشیم.
س�تونهای پلیدی و بی�داد در
خانۀ ما شگفت دوام دارند.
ش�گفت مقاومت دارند .نه زلزله
نه طوفان ،ک�ه اعتراض ما -تنها
اعتراض ما -این ستونها را تکان
میدهد.
آنان که با کشتن مخالفان خود آغاز
میکنند ،با کشتن مخالفان تازه که
از میان خودشان برمیخیزند پیش
میرانند و با کش��تن خودیها تمام
میشوند.
این است فرق ما با مرگ پرستان:
م��ا مخالفان م��ان را دگراندی��ش

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

SOROOR SADR ACCOUNTING
AND BOOKKEEPING SERVICES
BOOKKEPPING
ACCOUNTING
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
WITH APPOINTMENT
--------------------------Email:
loyale.accounting@gmail.com

Tel.: 514-777-3604
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آنان که با کشنت
مخالفان خود آغاز
میکنند ،با کشنت
مخالفان تازه که
از میان خودشان
برمیخیزندپیش
میرانند و با کشنت
خودیها متام
میشوند.
نفی سادۀ این حقوق است که امروز
دو انسان ایرانی را چنان تلخ به خاک
میافکند ک��ه از هر لی��وان که آب
بنوشیم طعم لبان مرگ و فراموشی
میدهد .سکوت واژه بر شرم تاریخی
ما خواهد افزود .س��ران اصالح طلب
اگ��ر ده س��ال پیش کن��ار اعتراض
متمدن ما به قانون اصالح مطبوعات
ایس��تاده بودند ،اگر به چندصدایی
جامعۀ مدنی احترام میگذاش��تند،

مسکونی و جتاری

½ ½ ارزیابی رایگان
½ ½تهیه وام های
مسکن و جتاری

سال حتویل

اگر ما را چنان اندک
نمیدیدند که سخن
شنبه  20ماه مارس 2010
خواستمان
گفتن از
ساعت یک و  2دقیقه و  13ثانیه بعدازظهر
ب��رای داش��تن
 به وقت تهران:
مطبوعات آزاد جایی
شنبه  29اسفند ماه 1388
نداشته باشد؛
ساعت  9و  2دقیقه و  13ثانیه شب
ش��اید ام��روز این
Montreal: Saturday March 20th, 2010
ان��دازه غیرخ��ودی
)at 13h:32m:10s (1.32.10 PM
نمیشدند که برای
Tehran: Shanbeh 29 Esfand 1388
بیان خواس��تهای
)saate: 21h:02m:13s (9.02.13 PM
مدنی خ��ود از این
)(Greenwich Mean Time GMT:17:32
سو و آن سوی مرز
عریضهبنویسند.
جمهوری اسالمی ،به خرد و رواداری
امروز چش��مان ما
در س��کوت بامداد بینا ش��ده است .ما خواهدباخت .کنار هم بایس��تیم،
هیاهوی ما در پاییز چنان توان یافته نگذاریم حق زندگی را به هر بهانه از
که میتواند جاده را از ابر خنثی کند .ما ایرانیان -یک تن یا چند هزار تن-
ت��ک تک دانههای باران داور عمر ما دریغ کنند.
ماندانا زندیان
هستند.
ِ
بهمن 1388
خش��ونت زاییده از ترس و تبعیض

 به وقت مونتریال:

Criminal
& penal

½ رانندگیهنگاممستی
½ جرائم اداری و کالهبرداری
½ خشونتخانوادگی
½ حمله،تهدید،تخلفاتجنسی
½ سرقت و تعدی به حریم خصوصی
½ حمل و پخش مواد مخدر
½ تخلفات جزائی :اشخاص و شرکت ها
½ جرائم راهنمایی و رانندگی :سرعت و...
½ درخواست عفو و ابطال اسناد
www.nouraie.com

)(Lawyer of the Year 2007 – Pro bono
)(AJBM

law
Lida Sara Nouraie
Tel.: (514) 397-9274
Tel.: (514) 836-5432

Impaired driving
White collar crime, fraud
Conjugal violence
Assault, threat, sexual infractions
Breaking and entering, theft
Possession and trafficking in narcotics
Penal infraction for individuals and corporations
)Highway Safety Code (speeding tickets, etc.
Pardons and waivers applications

درخدمت هموطنان گرامی

مشاور امالک:

>>

مسکونی و جتاری

خرید و فروش امالک و مستغالت
½ ½ در سراسر مونتریال بزرگ
_________________
Nasrin Eynollahi

cell: (514) 839-7978

Minoo Eslami

Agent immobilier affilié
97 St-Charles O.
Longueuil, QCJ4H 1C7
Tel.: 450-674-6090

وکیل دعاوی

Cell.: 514-967-5743











نسرینعینالهی

مینو اسالمی
مشاور امالک در سراسر مونتریال

بهپیشوازنوروزبزرگ

لیدا سارا نورائی
وکیل جنایی و جزائی
½
½
½
½
½
½
½
½
½

Agente Immobilier Affilié
1564 Heron
Dorval, QC H9S 1B7

Office.: 514-636-2981
n.eynollahi@adresz.com

امیرکفشداران

www.masoudnasr.com

مسعود نصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

_______________

630 Sherbrooke West
________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

groupe sutton - sur l’ile inc.
Courtier immobilier agréé

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

Suite 800
)(Corner: University St.

Montreal, QC H3A 1E4

Tel.: 514-303-2977 Fax: 514-303-6522

Masoud Nasr

Île Des Soeurs, Verdun, QC H3E 1T8
Tél.:(514) 769-7010
mnasr@sutton.com
www.sutton.com

3

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

شیخ صاحل سیبویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی
نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین) تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

4
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"رای من کجا است"

به مردم ايران می دهد.
از  ۲۲خ��رداد ،که خامنه ای با ارتکاب
زشت ترين نوع خيانت در امانت ،رای
مردم را دزديد تا به امروز در همه موارد
فقط ي��ک راه حل و يک پاس��خ برای
مردم��ی که رای خود رای می خواهند
داشته است .اعدام.
>> اعدام در کهريزک و ديگر بيغوله ها
به روش شکنجه گرانی که به انحرافات
و عقده های جنسی مبتال هستند...
>> اعدام به شيوه گلوله باران تظاهرات
ميليونیمردم،
>> اع��دام از طريق له کردن مردم زير
چرخ ماشينهای نيروی انتظامی،
>> اع��دام به ش��يوه های پيش��رفته
تروريستی همچون اعدام دکتر مسعود
عليمحدی استاد سبز دانشگاه که يکی
از سه نفر تهيه کننده بيانيه استادان در
حمايت از ميرحسين موسوی بود.
>> اعدام از طريق خود ُکشاندن (بقتل
رساندن پنهانی) شاهدان جنايت های
هولناک کهريزک به شيوه ای که دکتر
پوراندرجانی را کشتند...
و حاال دوباره توس��ل به اعدام به شيوه
رس��می ،به شيوه ای که متهم خود به
محارب بودن خود اعتراف می کند.
خامنه ای اين عصاره فضايل فقهايی که

ع
جما
کلبه
م
و
ل

________________
6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________
در قلب NDG
درچندقدمی تپش و اخوان
روبروی ویدئوتران

سایت مجموعه آثار

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

•
•
•
•

غذا آماده
برا
ی take
out

سیروس
یحیی آبادی

Voyages Lexus

انواع ساندویچ های سرد و گرم
ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..
نوشابه های الکلی و غیر الکلی

ساندویچ مرغ $5.00 .....................................................................
ساندویچ زبان $5.00 .....................................................................
ساندویچ مغز $5.00 .....................................................................
ساندویچ کوکوسبزی $5.00 ....................................................
ساندویچ سوسیس بندری $5.00 .........................................
ساندویچ مارتادال $5.00 ............................................................
ساندویچ بوقلمون $5.00 ...........................................................
ساندویچ الویه $5.00 ...................................................................
ساندویچ کتلت $5.00 ................................................................
ساندویچ کتلت مرغ$5.00 ......................................................
جوجه کباب $5.00 .......................................................................
فیله کباب $6.00 ...........................................................................
کشک و بادمجان $5.00 ..........................................................
شله زرد $2.00 ..............................................................................
آش رشته $4.00 ..........................................................................
سوپ جو $4.00 ...........................................................................
عدسی $4.00 .................................................................................
ته چین مرغ $6.00 ....................................................................
کوفته تبریزی $6.00 .................................................................
شنیتسل مرغ $6.00 ................................................................
دل و جگر مرغ $5.00 ..............................................................
خوراک لوبیا $4.00 .....................................................................
میرزاقاسمی $6.00 .....................................................................

انگیزهی سبز مردم

اعدام جوانان وطن ،تنها پاسخی است
که علی خامنه ای در جواب اين پرسش
ساده که

هرآنجا که ملت جلو آمدی
رژیم از حقارت ،عقبگرد کرد
چو انگیزهی سبز مردم بدید
ز وحشت سراپای خود زرد کرد!

علی کشتگر

او را به مقام سرکردگی حکومت دينی
برگزيده اند ،بنابه قانون اساس��ی نظام
حاکم بايد مدير ،مدبّر و عادل باشد.
او که با دست زدن به بزرگترين تقلب
انتخاباتی تاريخ اي��ران و دنبال کردن
شيوه های ددمنشانه پس از انتخابات
مدير بودن ،مدبر ب��ودن و عادل بودن
يک فقيه خودکامه را در انظار جهانيان
به نمايش گذاشته ،به راه يک طرفه ای
رفته که چه بازگشت از آن و چه ادامه
آن نابودی حکومت او است.
 ۸ماه جنايت های وحش��يانه ای که از
مصاديق جنايت عليه بشريت هستند
و پرونده خامن��ه ای و ايادی او را برای
دادگاه بين المللی جنايت عليه بشريت
تکميل کرده اند ،نتوانسته است راه بر
س��يل بينان کنی که نظام خودکامه و
فاس��د خامنه ای را به سوی فروپاشی
می برد ،بربندد.
ديکتات��وری مذهبی خامن��ه ای حاال
به حدی ضعي��ف و از ظرفيت نرمش
و مصالحه تهی ش��ده اس��ت که رهبر
حکومت حتی در انتقادات دلس��وزانه
يار ديرين خود هاشمی رفسنجانی و يا
عناصر وفادار طيف اصول گرا نيز خطر
نابودی خود را می بيند.
او حاال به همان جايی رسيده که در
کتاب های مق�دس درباره فرعون
گفته اند ،هيچ کس قادر به نجات او
از غرق شدن نخواهد بود.
اعدام ي��ک نفر يا ي��ک ميليون نفربه
هرشکل و شيوه ای که باشد هيچ يک
نظ��ام خودکام��ه او را از مرگ حتمی

نجات نخواه��د داد .اگ��ر خامنه ای و
ايادی او به اين حس��اب که اعدام چند
تن از جوانان در بند وطن در آس��تانه
برگزاری بزرگترين تظاهرات ملی تاريخ
ايران ( ۲۲بهمن) مردم را مرعوب کند،
می توان به جرات گفت که بازهم کور
خوانده است.
 ۸ماه پايداری حماس��ی ملت در برابر
خون ريزی ها و سبعيت های حکومت
کودتا نش��ان داده است که خشونت و
خون ريزی عزم ملی را در ستادن حقوق
انسانی خود جزم تر کرده است.
نه شرايط ايران برخاسته عليه استبداد
مثل  ۳۰س��ال پيش است ،نه شرايط
جهان و نه موقعيت رژيم.
برای ايرانيانی که امروز در جنبش بزرگ
حقوق معوق مانده فردی و سياسی
سبزِ ،
خود را طلب می کنند ،فرزندان گروگان
گرفت��ه ملت ازهرعقيده و گرايش��ی و
معترف به هرکاری با هم همراه و برابرند
و اعدام هريک از آنان با هر اعترافی و هر
اتهامی از طرف همه آزاديخواهان ايران
و جهان محکوم است.
محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی
پور ،دو جوانی که امروز توسط دستگاه
بيداد خامنه ای اعدام شدند در فهرست
بلند جان باخت��گان راه آزادی جاودانه
ش��دند .اعدام آنها پيامی اس��ت برای
ارعاب مردمی که خود را برای تظاهرات
بزرگ  ۲۲بهمن آماده می کنند .ننگ
بر خامنه ای و ايادی او.

هادی خرسندی

ایران:مرحلهسیاهسرکوب...
اعدام ،پيام خامنه ای در آستانه
د رضا علی زمانی
محم
سالگرد انقالب! آرش رحمانی پور

•
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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

Tel.:

انواع س
نوشابه وسیس
آل
م
ان
ی
های الکلی و منقلی



(514) 849-7711

غ
چای
قهوه

یرالکلی

Ext.: 243

ش هــر
نبه و ی
ناهـ کشنبه
ـ
آبگو ــار:
شت
گردن

آگهی :پیوند514-996-9692 :

نسرین پارسا
مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده
________________________________

1455 PEEL, local 148,

 حتویل بلیت در محل کار
شما در اسرع وقت

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

>> Cell.: (514) 699-1760

ساعات کار 7 :روز
هفته :از  11و نیم صبح
دوهفته نامه فرهنگی
اجتماعی،
درشرقکانادایکمو
پانزدهمماهمنتشرمیشود
>> نشر :پیوند
ویراستار :م .رحیمیان
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Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
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■پیونددرونکوورهرهفتهمنتشرمیشود:

Vancouver: Ramin Mahjouri
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•

Tel.: (604) 921-IRAN
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•

پیوند جویای دیدگاه های متفاوت و مخالف با
نوشته های چاپ شده است .پیوند در ویرایش
نوشته ها (با حفظ دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیده گاه های
پیوندنیست.

•
•
•

پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و
نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
نقل نوشته ها-با ذکر ماخد -آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

■ توضیح مهم:

به دلیل هماهنگی ،شماره گذاری دوهفته نامه پیوند
مونتریال،باپیوندونکوور(کهبصورتهفتگیمنتشر
میشود)تنظیممیگردد.
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ایران:درراهآزادی...
شهباز خنعی

(مونتریال)

"سهرابستان" یک وبالگ
ه��وادار جنبش سبزاس��ت.
نویسنده یا نویسندگان این
وب�لاگ با ادبیاتی که از ِخرد
نشان دارد ،در نوشتارهای خود گاه و
بیگاه مطالبی می نویسند که گویای
دسترس��ی به منابع خبری از درون
حکومت است .از جمله:
ای��ن وبالگ ح��دود دو ماه پیش در
نوشتاری با عنوان" :سپرده گذاری از
شما ،مصادره از ما" نوشت:
«اطالع�ات س�پاه گزارش�ی
تحقیقی از ریش�ه های جنبش
س�بز تهیه نموده و در بخش�ی
مدع�ی ش�ده ک�ه ای�ن
از آن ّ
جنب�ش مربوط به اقش�ار مرّفه
ب�وده و اکثریت تظاهرکنندگان
از مناطق ش�مال ش�هر و اعیان
نش�ین می آیند ...اکثر ایش�ان
افرادی هستند که بعداز انقالب
ثروتمند شده و بخشی نیز زخم
خورده های اوایل انقالبند که به
خارج مهاجرت نموده بودند و در
دوران خاتم�ی و به ابتکار دولت
اصالح�ات ،امکان بازگش�ت به
کش�ور و سرمایه گذاری یافته و
درصدد انتقام گیری هستند».
پ��س از این نق��ل ق��ول از گزارش
اطالع��ات س��پاه پاس��داران،
"سهرابستان" می نویسد:
«خزعبالت ای�ن گزارش به یک
نتیج�ه گیری بس�یار خطرناک
منتهی می گردد ،تهیه کنندگان
گزارش پیش�نهاد می دهند که
یاید ش�رایط را برای این قش�ر
ناامن نموده و سبب خاموشی و
سکوت آنها و یا فرارشان به خارج
از کشور شد .حساب های بانکی
کالن و همچنین دارایی های این
اش�خاص باید کنترل گردیده و
لیس�ت ش�ده و در صورت لزوم
بلوکهشوند».

خالی از یک سابقه
ذهنی نبود.
در هفت��ه ه��ای
پی��ش از آن بان��ک
مرکزی بخش��نامه و
دس��تورالعملی برای
بانکها جه��ت وصول
مطالب��ات مع ّوقه آنها
ص��ادر کرده ب��ود که
بخشی از آن چنین بود:
«چنانچه شخص بدهکار ،ضامن ویا
بس��تگان درجه ا ّول او در هریک از
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
ایرانی داخل و خارج از کشور دارای
پس ان��داز و س��پرده ارزی یا ریالی
باش��ند ،بانک ها و موسس��ات مالی
طلبکار اجازه دارند تا بدون اطالع آنها
از حسابشان پول برداشت کرده و به
حساب مطالبات خود بگذارند»!
بخشنامه بانک مرکزی که بانک ها را
مجاز می کند طلب خود را از حساب
"بس��تگان درج��ه ا ّول" بده��کاران
برداش��ت کنن��د ،طبع��ا" مطل��ب
"سهرابس��تان" را باورپذیر می سازد
که:
"دارایی های این اشخاص باید کنترل
گردیده و لیست ش��ده و درصورت
لزوم بلوکه شوند"!
نویسنده وبالگ نوشتار خود را با نقل
قولی از متن گزارش اطالعات سپاه
پاسداران ادامه می دهد:
مقدس
نظ��ام
«ض��رورت دارد ک��ه
ّ
اسالمی یکبار برای همیشه و با اتخاذ
تصمیمی انقالبی ،سالح ثروت را از
دس��ت نااهالن و نامحرم��ان خارج

ورشکستگی همه جانبه!
نم��وده و آن را به دس��تانی مط ّهر و
پاک بسپارد»!

و سرانجام نویسنده نتیجه گیری می
کند که:
«افرادی که دارای پس اندازهای قابل
توجه هس��تند باید اقداماتی فوری
ّ
برای پخ��ش ک��ردن اندوخته خود
متعدد بن��ام افراد
در حس��اب های ّ
مختلف ،یا تبدی��ل آن و امن کردن
محل نگهداریش انجام دهند».
از س�وی دیگر ،در س�ه – چهار
سال گذش�ته بانک های ایران و
بویژه بانک های دولتی با معضل
رش�د یابنده ای بن�ام مطالبات
مع ّوق روبروگشته اند.
حجم این مطالبات که چهار س��ال
پیش حدود پنج هزار میلیارد تومان
ب��ود ،در آغاز پاییز س��ال جاری به
40ه��زار میلیارد توم��ان و در آغاز
زمستان به بیش از  48هزار میلیارد
تومان رسید.
س��ه س��ال پیش ،پنجاه اقتصاددان
ایرانی در نامه ای سرگشاده به محمود
احمدی نژاد در مورد نابس��امانی در
نظام بانکی هشدار دادند .در بخشی
از این نامه آمده بود:
«تغییرات گسترده مدیریتی ،اعالم
تس��هیالت تکلیفی برای تخصیص
منابع ،تعیین نرخ سود بانکی بدون
تورم و بخش��ودگی
ّ
توج��ه به ن��رخ ّ
های گروهی س��ود مطالبات مع ّوقه
نظام بانکی ،نه تنها نظام بانکی را از

به نام آفریدگار عشق
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و زندگی را با مهر

مجری مراسم زیبای
عقد ایرانی

اسفندیارباهری
Esfandyar
)(essy
Baheri
BA, CFM

Affiliated real estate agent
Chartered real estate broker
SIEGE SOCIAL: Star Realty
740 Côte-Vertu, Suite 222
St-Laurent, Québec, H4L 5C8
Tél.: (514) 748-9441

آموزشگاهرانندگیآریا

>>

مربی ایرانی:
با  19سال سابقه کار

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

12ساعت آموزش در اتومبیل با آموزگار
حرفه ای که زبان شما را صحبت می کند.

برای خامن ها:
مربی خامن
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C.P. 63597 Van Horne

Plamondon

روز پس از انتشار این خبر ،تارنمای
"ش ّفاف" گزارش داد:
«دکتر عباس��علی ن��ورا ،یک عضو
کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس
با اش��اره به نتایج کمیته تحقیق و
تفحص از مطالب��ات مع ّوق بانک ها
ّ

گفت:
 35نف��ر از یک بان��ک دولتی هزار
میلیارد تومان تسهیالت گرفته اند
و آنرا به سیس��تم بانکی بازپرداخت
نکرده اند».
دو هفته پیش از آن نیز "رادیوفردا"
در تاری��خ  14دی ماه گ��زارش داده
بود« :براس��اس جدیدترین گزارش
بانک مرکزی میزان مطالبات مع ّوق
بانک ها ب��ه  48هزار میلیارد تومان
در آبانماه افزایش یافته اس��ت ،حال
آنکه این رقم در گزارش قبلی بانک
مرکزی در ش��هریورماه گذشته 40
هزار میلیارد تومان بود.
بررس��ی های س��ازمان بازرسی کل
کشور از شناسایی نزدیک به ده هزار
نفر فرد حقیق��ی و حقوقی حکایت
دارد که هریک بیش از یک میلیارد
تومان از بانک ها وام گرفته اند».
تارنم��ای "رادیوف��ردا" در گ��زارش
دیگری به تاریخ  6بهمن ماه نوشت:
«صرف نظر از درس��تی یا نادرستی
شایعه ورشکستگی بانک های ملّی و
ملّت ،آنچه نمی ت��وان در آن تردید
کرد بروز بحرانی تمام عیار در نظام
بانکی ایران اس��ت که دیریازود این
بحران به شکلی خود را نشان خواهد
{>> ادامه در صفحه}29 :

نازگل فالح طوسی

Cell.: (514) 573-9128
	•مشاور در امور سرمایه گذاری
	• ارزیابی رایگان -تهیه وام مسکن
	•تهیه وام های مسکن و جتاری
	•مشاور در امر سرمایه گذاری
برای تازه واردین به کانادا

"بذل و بخشش سپرده های مردم"،
آن ه��م در ارقام میلیاردی ،درحالی
اتفاق می افتاد که یک نیازمند واقعی
ب��رای دریافت یک وام چند میلیون
تومانی باید از هفت خوان رستم گذر
می کرد.
تارنمای "ش�� ّفاف" نمونه ای از این
هفت خوان را چنین شرح می دهد:
>> «من جوان س�ی ساله ای
هستم که پارسال برای ازدواجم
و رهن خانه  8میلیون وام از یکی
از همین بان�ک های به اصطالح
دولتی و حلال خور ب�دون ربا
گرفتم (البته بعداز  7ماه س�گ
دو زدن مس�تمر) 4 .تا ضامن از
من خواستند که از بین  11نفری
که مع ّرفی کردم و بردم و آوردم،
باالخره  4تایش انتخاب شد .از
مجموع 8میلیون ،یک میلیون و
ششصد هزار تومان یعنی بیست
درصد وام مسدود شد و  500هزار
تومان ه�م جهت بیمه و مالیات
و ...کسر شد .جمعا"  5میلیون
و نهصدهزار تومان دست من را
گرفت با اقساط ماهیانه  240هزار
تومان .با هر ماه دیرکرد هم باید
 15ه�زار تومان جریم�ه بدهم.
دوازده م�اه اس�ت دارم قس�ط
می دهم و ت�ازه هفت میلیون و
هشتصد هزار تومان باقی مانده
است .این است بانکداری نوین
اسالمی ؟؟؟!!!».

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

514-825-3170

مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری

تخصیص پس اندازها به پربازده ترین
پروژه ها بازداشته است ،بلکه عمال"
با این تصمیم ها سپرده های مردم
در نظام بانکی مورد بذل و بخشش
قرار گرفته اند .این نگرش نمی تواند
در راس��تای سیاست افزایش تولید،
اشتغال ،سرمایه گذاری و فقر زدایی
باشد».

ب��ا چنی��ن پیش
زمین��ه ای بود که
جمعه گذشته،
 2بهم��ن،
خبری مبهم
و غیر موثّق در
برخی از تارنماها
انتشار یافت و به
به س��رعت برق و
باد پخش ش��د .متن
ای��ن خب��ر ک��ه با
عنوان "گ��زارش
خوانن��دگان" در
تارنم��ای "ایران پرس نی��وز" آمده،
چنین است« :لحظاتی پیش یکی از
دوستان و یکی از شرکای تجاری که
از معاونین رده باالی بانک مرکزی می
باشد به من اطالع داد که چهارشنبه
ش��ب در پاستور (ساختمان ریاست
جمه��وری) جلس��ه ای ب��ا حضور
احمدی نژاد و رییس بانک مرکزی
و همچنی��ن ریاس��ت چن��د بانک
دولتی بخص��وص بانک ملّی و ملّت
تشکیل شده و در آن گزارشات مهم
و محرمانه ای ب��ه احمدی نژاد ارائه
ش��ده که در آن خبراز ورشکستگی
زودهنگام دو بانک معتبر یعنی ملّی
و ملّت داده شده که در صورت عدم
کمک اضطراری دولت به این دو بانک
تا روز چهارشنبه  7بهمن ماه رسما"
اعالم ورشکستگی خواهند کرد و این
دو بانک و احتماال" بانک های دیگر
به روی مشتریان بسته خواهد شد و
مردم روز چهارشنبه با درهای بسته
بانک ها مواجه خواهند شد».

NOTAIRE-NOTARY

لیلیصمیمی
(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

آنچه که "سهرابستان" عنوان کرد،
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برخی از خدمات ما شامل:
½ ½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ½ ثبت شرکت ها
½ ½ تهیه وصیت نامه
½ ½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ ½ تهیه وکالت نامه ها
½ ½ ازدواج ،عقد رسمی
½ ½ تغییرنام
½ ½ تاییدامضا
و بسیاری دیگر

فتو شاپ

_________________________

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
با  20سال سابقه

La Photoshop

حلظه های شیرین زندگی خود را

با عکس های استودیو فتوشاپ جاودانه کنید!

 g gفیلمبرداری از مجالس عروسی و میهمانی ها
 g gتهیه هرگونه عکس های پاسپورتی ،سیتی زنی،
شناسنامه ،مدیکر ،کارت ملی ،مهاجرتی
g gپرتره های فردی و خانوادگی و تحصیلی
_______________________
2178 Ste-Catherine W,

Tel.: (514) 846-0221
Metro: ATWATER
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حمل و نقل پارس ماریتایم

با  30سال جتربه در حمل و نقل
هرهفتهیککانتینرلوازمشخصی:
مستقیم از کانادا به گمرک تهران

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

__________________________
Head Quarter office in Montreal:
6475 Des Grandes Prairies #15
Saint-Leonard, QC, H1P 1A5, Canada

Tel: 514-384-5632

Fax: 514-384-1838
Mobile: 514-983-4590
e-mail: management@parscargo.ca
info@parscargo.ca
airfreight@parscargo.ca

www.parscargo.ca

مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین
CSAI

www.centrecsai.org
با بیش از  60سال سابقه کمک به مهاجرین

>> خدمات رایگان ما شامل:

½
½
½
½
½
½
½
½

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی
و اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت
در مصاحبه کاری
½ تنظیمدعوتنامهرسمی
½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
ساعات کار:
½ کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت (با
>> دوشنبه تا جمعه
پرداخت هزینه ناچیز)
 8و نیم صبح تا 4ونیم بعدازظهر
½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های دسته
جمعی و سفر به کبک ،اتاوا،
__________________________________
سیب چینی و غیره
Centre Social D’Aide Aux Immigrants

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953
>> پخـــش وسیع <<

چرا تنها مونتریال؟! آبونه مان گسترده،
پخش ایمیلی وسیع ،وب سایت قدرمتند

با پیوند بیزنس خود را به اقصا نقاط جهان ببرید!
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خطر ورشکستگی بانکهای ایرانی؛

زنگهابرایکهبهصدادرم یآید؟
____________
...شایعه ورشکستگی
بانکهای بزرگ ایرانی
ممکن است چندان هم
دور از واقعیت نباشد!

اعمال س��قف محدودیت برای
نقل و انتقال نقدی در ش��بکه
بانکی تا  ۱۵میلیون تومان در
روز ،که بر اس��اس ابالغ قانون
مب��ارزه با پولش��ویی ب��ه اجرا
درآم��ده و باال گرفتن ش��ایعه
ورشکس��تگی دو بانک ملی و
ملت به نقل از یکی از مقامات
بانک مرک��زی در میان مردم،
باعث ش��ده تا از ابتدای هفته
برخی شعب بانکها در تهران
با هجوم مردمی روبهرو باش��ند ،که
خواس��تار خارج کردن س��پردهها و
وجوه خود از ش��بکه بانک��ی ایران
هستند.
ش��لوغی س��نتی مراجعه کنندگان
به بانکها در ماههای پایانی س��ال و
تقاضای غیرمعمول برای وجوه نقد و
اسکناس در این ماهها برخی شعب
را با مشکل کمبود وجوه نقد روبهرو
کرده ،تا آنجا که اخبار تایید نشدهای
از بروز درگیریهایی در برخی شعب
خبر میدهند.
اما صرف نظر از درستی یا نادرستی
ش��ایعه ورشکستگی بانکهای ملی
و ملت ،آنچه نمیتوان در آن تردید
کرد ،بروز بحرانی تمام عیار در نظام
بانکی ایران است که دیر یا زود این
بحران به شکلی خود را بروز خواهد
داد.
دخالت بیش از اندازه دولت در امور
ش��بکه بانکی ،انحالل شورای پول و
اعتب��ار به عنوان یکی از ارکان بانک
مرکزی و در اختیار گرفتن زمام امور
بانکی و سیاس��تگذاریهای بانکی
از سوی دولت ،اجبار نظام بانکی به
پرداخت تس��هیالت تکلیفی بدون
توجیه اقتص��ادی و رعایت مقررات،
از بین رفتن اس��تقالل نسبی بانک
مرکزی در برابر دولت در س��الهای
اخیر و رسیدن مطالبات معوق شبکه
بانکی ب��ه رقم بی س��ابقه  ۵۰هزار
میلیارد تومان باعث ش��ده تا شبکه
بانکی بحرانی همه جانبه و تمام عیار
را تجربه کند.

____________

از قدرت کوتاه مانده است».
در بند هفتم نامه اس��اتید اقتصاد به
محمود احمدی نژاد که به نابسامانی
در نظام بانکی ایران اش��اره داشت،
چنین آمده بود « :تغییرات گسترده
مدیریتى ،اعالم تس��هیالت تکلیفى
براى تخصیص منابع ،تعیین نرخ سود
تسهیالت بانکى بدون توجه به نرخ
تورم و بخشودگىهاى گروهى سود
مطالبات معوقه نظام بانکى نه تنها
نظام بانکى را از تخصیص پس اندازها
ب��ه پربازدهترین پروژهها بازداش��ته
اس��ت ،بلکه عم ً
ال با این تصمیمها،
سپردههاى مردم در نظام بانکى مورد
بذل و بخش��ش قرار گرفتهاند .این
نگرش نمىتواند در راستاى سیاست
افزایشتولید،اشتغال،سرمایهگذارى
و فقرزدایى باشد».
نرخ س��ود موث��ر بانک��ى ،متغیرى
درونزا اس��ت که متاثر از مجموعه
گستردهاى از عوامل اقتصادى و حتى
غیراقتصادى است .از منظر بازارهاى
مالى تغییر آن مس��تلزم اصالحات
نه��ادى در بازار پول و س��رمایه و به
ویژه کاهش نرخ تورم از طریق اعمال
انضباط مالى و پولى در اقتصاد کشور
اس��ت .از این رو در ش��رایط حاضر
تحمیل نرخ ب��ازده پایین براى پس
اندازهاى اف��راد در نظام انحصارى و
کنترلى بانکهاى کشور نمىتواند با
عدالت اجتماعى سازگار باشد.
یکى دیگ��ر از معضالت نظام بانکى
کشور محدودتر شدن اختیارات بانک
مرکزى در اجراى وظایف آن اس��ت.
عم ً
ال به دلیل تبعیت سیاست هاى
پولى از سیاس��ت ه��اى بودجه اى،
آنها هشدار داده بودند
تعیین نرخ سود تس��هیالت بانکى
سه س��ال پیش از این در خردادماه توس��ط مجلس ،اعطاى تسهیالت
س��ال  ،۸۵بی��ش از  ۵۰اقتصاددان تکلیفى ،دخالت هاى گسترده دولت
ایرانی در نامهای سرگشاده به محمود در فعالیت بانکها و بدهى سنگین
احم��دی نژاد در م��ورد بروز چنین دولت و ش��رکتهاى دولتى به نظام
وضعیتی هشدار داده بودند ،آنها در بانکى و نیز محدود کردن مسئوالن
دیدار با رئیس دولت و تیم اقتصادی پولى کشور در استفاده از ابزار اوراق
دولت نه��م و در دو نام��ه دیگر نیز مش��ارکت ،بانک مرک��زى از ایفاى
نس��بت به بروز چنین��ی بحرانی در وظایف شناخته شده خود باز مانده
آین��ده هش��دار دادند ،ک��ه البته با است».
واکنشهای تند ه��وادران دولت در و حال همان هش��دار سه سال قبل
مجلس و دیگر نهادها مواجه شدند .رنگ��ی تلخ از واقعیت به خود گرفته
الیاس ن��ادران ،نماینده ته��ران در اس��ت .در هفت��ه اخیر اخب��اری در
مجل��س و از اقتصاددان��ان محافظه رس��انهها مبنی بر تشکیل جلساتی
کار حامی دولت ،نویسندگان نامه را در مجلس و نهاد ریاست جمهوری
«رانت خوارانی» نامید که «دستشان با حضور مدیران شبکه بانکی منتشر
میش��ود که نشان میدهد،
حتی اگر شایعه ورشکستگی
بانکه��ای ب��زرگ ایران��ی
حقوق بشر :فراخوان
از عزیزانی که برای پش��تیبانی از زندانیان نزدیک به واقعیت نباش��د،
سیاسی در ایران عالقمند به همکاری با این ممکن است چندان هم دور
انجمن میباشند ،درخواست مینماییم به ما از واقعیت نباشد.

ملحق شوند.
دفاع از حقوق زندانیان سیاس��ی با توجه به
شرایط حاکم بر ایران نیاز به حمایت وسیع
دارد .
Association for Defence for
Human Rights in Iran)Montreal (ADHRI
E-mail:addhi2005@gmail.com
Tel:514-299-1787

جلساتی برای
گشودن گرهی کور

محم��د مه��دی مفت��ح،
سخنگوی کمیسیون برنامه
و بودج��ه مجلس ش��ورای
اس�لامی در گفت و گویی با
خبرگزاری فارس ،از تشکیل
کمیت��های ب��رای بررس��ی

تنگناهای نظام بانکی از سوی
کمیس��یون برنامه و بودجه و
برخ��ی از مس��ئوالن بانکی و
وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی
خبر داده و عباسعلی نورا ،دیگر
عضو این کمیس��یون از توافق
مجلس و مدیران بانکی درمورد
افزایش سرمایه بانکها سخن
گفته اس��ت که نشان میدهد
مش��کالت بانکها مشکالتی
غیرقابل انکار است.
ضمن آنکه محم��ود بهمنی رییس
کل بانک مرکزی در گفتوگویی با
خبرگزاری کار ایران ،ایلنا ،به صراحت
گفته اس��ت که «بانکها در شرایط
فعلی س��ود نمیکنند .مگر میشود
بانکه��ا با وجود  ۴۸ه��زار میلیارد
تومان مطالبات معوق ،در پایان سال
سود داشته باشند».
او در همان گفتوگو تاکید کرده که
«اخیرا بحثهایی در برخی رسانهها
مبنی بر س��ودآوری بانکها مطرح
ش��ده که این گفتهه��ا به هیچوجه
درست نیست».
در بهتری��ن ش��رایط و ب��ا توجه به
اظهارات رئی��س کل بانک مرکزی،
اگر حاصل عملکرد بانکهای ایرانی،
زیان نباش��د ،آنها در نقطه سربهسر
ایستادهاند و سود و زیانی از عملکرد
بانکی عایدشان نمیشود؛ در چنین
ش��رایطی میتوان پذیرف��ت که باز
کردن کیس��ه منابع بانکی در چند
س��ال گذش��ته ،بانکها را به نقطه
بحران نزدیک کرده است .البته نقطه
بحران به گمان برخی از کارشناسان
اقتصادی خوش��بینانه است .حسن
منص��ور ،اقتصاددان مقی��م بریتانیا
بانکهای ایرانی را اساسا ورشکسته
میداند و می گوید « :از س��ه س��ال
قبل بانکها راه به سوی ورشکستگی
را پیمودهان��د و تنها با تزریق منابع
دولتی و پول نفت سرپا ایستادهاند،
اما اگ��ر بخواهیم عملکرد بانکهای
ایرانی را در قالب یک بنگاه اقتصادی
تحلیل کنی��م ،این بانکها در عمل
بانکهای��ی زیان ده و ورشکس��ته
محسوبمیشوند».
اگر به مش��کالت داخل��ی بانکها،
اعم از فش��ار بر آنها ب��رای پرداخت
تسهیالت تکلیفی ،واقعی نبودن نرخ
سود ،اعمال نظرهای غیرکارشناسی
دولتمردان محدودیت ها و فشارهای
خارجی ناشی از تحریم های بانکی
در س��طح بینالمللی را اشاره کنیم
اوضاع ب��رای نظام بانک��ی ایران به
مراتب دشوارتر میشود.
احمد می��دری ،اقتص��اددان ایرانی
چندی پیش در تحلیلی هشدار داده
بود که با اجرای برنامه هدفمندکردن
یارانهها،بانکهادرمعرضورشکستی
قرار خواهند گرفت .او در آن تحلیل
تاکید کرده بود که « ش��رایط نظام
بانکی ایران بس��یار حساس است و
سیاستهای تورمساز مانند پرداخت
مستقیم یارانهها میتواند به خروج
مناب��ع از نظام بانکی منجر ش��ود.
افزایش مطالبات معوق از یک سو و
خروج پسانداز مردم از سوی دیگر
پیامدی جز ورشکس��تگی و بحران
بانکی به دنبال نخواهند داشت».
آرش حسننیا (رادیوفردا)

خدمات ارزی

514-844-4492
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آژانس مسافرتی

ایران :خون بر سنگفرش ...

جنتی :دو نفر را سریعا اعدام کردید ،دستتان درد نکند!
امام جمعه موقت تهران با تجلیل از
اعدام دو تن از متهمان حوادث اخیر،
خواستار ش��دیدترین برخورد ها با
آشوبگران ش��د .وی در خطبه دوم
نماز جمعه تهران گفت:
در  ۱۸تی��ر  ۷۸با یک حرکت مردم
آتشه��ای افروخته خاموش ش��د
و در قضی��ه عاش��ورای اخیر هم که
از آن مهمت��ر ب��ود و از قبل به قصد
بران��دازی برنامهریزی ش��ده بود با
راهپیمایی ۹دی خاموش شد و این
نشان میدهد که امام همچنان زنده
است ،فرمان میدهد و مردم براساس
دستور او عمل میکنند.
وی تاکی��د کرد :در ده��ه فجر باید
واقعیات بیان شود و توصیه میکنم
ک��ه ب��رای نس��لهای جدی��د هم
روشنگری شود و مسوولین هم باید
به مردم خدمت کنند زیرا این مردم
واجبالخدمتهستند.
دبی��ر ش��ورای نگهب��ان در ادامه با
تاکید بر اینکه مس��وولیت سنگین
ق��وه قضائیه ،رس��یدگی ب��ه وضع
آشوبگران است ،خطاب به رئیس
قوه قضائیه گفت:
ای برادر! ما ش��ما را میشناس��یم،
قبال در حوزه اس��تاد بودید و عالقه
ش��دیدی به درس خواندن و درس
دادن داش��تید ،اما شما مسوولیت را
قبول ک��ردی و میدانیم که روحیه
ضدظلم و والیی داری و برای رضای
خ��دا همانطور که دو نفر را س��ریعا
اعدام کردید و دس��تتان درد نکند،
بایستید.
وی ادامه داد :در  ۱۸تیر ضعف
نش�ان دادی�د؛ چند نف�ر در آن
زمان اعدام شدند؟ اگر حاال هم
ضعف نشان دهید آینده بدتری
در انتظار شماست.
وی با بیان اینک��ه خداوند در قرآن
میفرمای��د دس��تور میده��م ب��ه
منافقین ،کسانی که دل بیمار دارند
و شایعهس��ازان حمله کنید و آنها را
سخت بکشید ،تصریح کرد:
در عی��ن حال قانون هم باید رعایت
ش��ود اما قرآن و اسالم و والیت هم
باید حفظ ش��ود و نباید به کسانی

که مفسده میکنند رحم کرد ،زیرا
علی(ع) هم در عین داش��تن رافت
اس�لامی چند هزار نفر را در یکی از
جنگها کش��ت و لذا ن��ه میتوانیم
افراط در مجازات داشته باشیم و نه
تفریط.
آیتالله جنتی همچنین با اشاره به
س��الگرد حادثه  ۶بهمن  ۶۰در آمل
تاکید کرد :دشمن بداند سنگرها را
مردم فتح میکنند همانگونه که در
آن هنگام این کار را انجام دادند.

حسنی:

جنازه های اعدام شده ها را
در خیابان های تهران مقابل
دید عموم بگذارید.

امام جمعه ارومیه گفت:
چ��را بای��د روز ب��ه روز
حلقهه��ای حفاظتی از
س��ران فتنه افزایش یابد
و چ��را باید مردم انقالبی
را با هزینه کردن پولهای
بیت المال برای حفاظت
از س��ران فتنه ،ناراحت
کنیم.
به گ��زارش ایرنا ،حجت
االسالم غالمرضا حسنی،
در خطبه های نمازجمعه
این ش��هر افزود :تحمل
اینک��ه س��ران فتن��ه را
درکمال امنیت نگهداری
کنی��م و اینه��ا ب��ه فکر
براندازیحکومتصالحان
باش��ند برای ملت خون
داده ایران ،سخت است.
وی یادآورش��د :تمن��ا و
خواهش ملت این است
ک��ه فرامین رهبر معظم
انق�لاب اس�لامی را به
سمع ملت ایران برسانند
و چش��م فتنه را از بیخ و
بن برکنند.
ام��ام جمعه ارومی��ه ،با
اش��اره به اعدام دو نفر از
عوامل فتنه گر و سلطنت
طل��ب و محکومیت ۱۱

نفر از عوام��ل دیگر گفت :باید برای
جلوگیری از آش��وبها ،جن��ازه های
اعدام شده ها در خیابانهای تهران در
مقابل دید عموم قرار بگیرد.
وی اف��زود :این زبانی ک��ه به جای
جمهوری اسالمی ،جمهوری ایرانی
م��ی گوید باید کنده ش��ود و قلوب
داغدار خانواده های شهدا و دلسوزان
انقالب با اعدام آنهایی که به عاشورای
حس��ینی اهانت کردند ،درمان می
یابد.
امام جمعه ارومیه گفت :ایران برای
فتنه گران جا ندارد باید اینها بروند اگر
این افراد بمانند نماز مقدس جمعه را
آلوده می کنند ،اینها افرادی هستند
ک��ه در نماز جمعه تهران رقصیدند،
اینها در ایران ماندنی نیستند.

جالد مردم حلبچه

علی شیمیایی اعدام شد

علی الدباغ ،س��خنگوی دول��ت عراق ،روز
دوش��نبه  25ژانویه اعالم ک��رد که علی
حسن المجید،معروفبه«علیشیمیایی»،
به خاطر جنایاتش علیه بشریت اعدام شده
است.
عل��ی ش��یمیایی چندی پیش از س��وی
دادگاهی در بغداد به چهار بار اعدام محکوم
شده بود.
حک�م اعدام برای علی ش�یمیایی به
دلیل دستور او برای بمباران شیمیایی
روستای «حلبچه» در کردستان عراق
در سال  ۱۹۸۸میالدی صادر شد.
در ای�ن بمباران ح�دود پنج هزار تن
کشتهشدند.
او در س��ه س��ال اخیر همچنین به دلیل
س��رکوب کردهای عراق در سال  ۱۹۸۸و
همچنین سرکوب شیعیان عراق در سال
 ۱۹۹۱به مرگ محکوم شده بود.
علی شیمیایی در س��ال  ۲۰۰۳میالدی،
پن��ج ماه پس از حمله نیروهای ائتالف به
رهبری آمریکا به عراق بازداش��ت شد .او
از بس��تگان نزدیک صدام حسین ،رئیس
جمهوری سابق عراق بود.

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی
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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
½ سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
و کشتیرانی (کروز)
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

نشـــانی :

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
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

دفترامورمشاورتیزند

داریوش هژبر زندی

م فرمهای مالیات
 تنظی )Personal Inco
m
( e Taxیان تازه مهاجرت
ران
برای ای کانادا برای سال
نموده به
 15دالر می باشد.
اول :هزینه حسابداری
 )Bookkee برای
pi
( ngها برای ماه اول
شرکت
رایگان می باشد.

Darius Hozhabr
Zandi

Senior Consultant
)MBA, CCP, CSC, CGA (reg
7575 TRANS-CANADA
HWAY, SUITE 500
ST-LAURENT, QC H4T 1V6

Tel.: 514-652-4887

personal tax preparation,
Corporate tax preparation,
Payroll Services,
QST, GST, WCB,
Incorporation Services,
Business advisory,
Business plans,
General Business
management

www.ZandConsulting.com

Fax: 450-937-3654

امور حسابداری ،مالیات ،اداری
مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>
)cell.: (514
865-7146

ارزیابی رایگان

رضانـژاد

>>

تهیه وام مسکن
_______________
REZA NEJAD
Agent Immobilier Affilié
Groupe Sutton-expert
courtier immobilier agrée
2869 boul. St-Charles
Kirkland, QC H9H 3B5

Tel.: (514) 426-4545
reza@nejad.ca
rezan@sutton.com
www.sutton.com
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رضا امیری

Montreal, QC, H4A2C2

Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

کیترینگشیرازدرخدمتمیهمانیهایشما

485-2929
5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4
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آمریکا...

اوبــاما :آمریکــا اوج توفــان را پشت
سر گذاشته است
The State of the Union

باراک اوباما چهارش��نبه ش��ب
27ژانویه در برابرجلسه مشترک
کنگره ایاالت متحده قرار گرفت تا
به شهروندان آمریکا اطمینان دهد
به رغم مش��کالت اقتصادی ،وضع
این کشور مناس��ب است و آینده
امیدبخشی در پیش روی آن قرار
گرفته است.
آقای اوباما در سخنرانی ساالنه خود
در برابر اعضای مجلس نمایندگان
و س��نا تاکی��د کرد ت�لاش برای
اصالح نظ��ام بیمه ه��ای درمانی
که به علت اختالف های سیاس��ی
هنوز در کنگره به تصویب نرسیده،
فروگذاری نخواهد کرد.
آق��ای اوبام��ا همچنی��ن هن��گام
سخنرانی درباره مسائل پیش روی
سیاست خارجی آمریکا در یک سال
آینده از حمایت کشورش بر تالش
مردم ایران برای برقراری حقوق بشر
در این کشور ،تاکید کرد.
او با اشاره به ادامه انزوای بین المللی
ایران ،به دولت این کش��ور هش��دار
داد در ص��ورت عدم اجرای تعهدات
هسته ای خود با عواقب فزاینده بین
المللی مواجه خواهد شد.

مشکالت اقتصادی اوباما
باراک اوباما در حالی در برابر کنگره
قرار گرف��ت که رقم ب��ی کاری در
آمریکا از ده درصد فراتر رفته و رقم
کسری بودجه دولت به حد بی سابقه
ای افزایش یافته است.
آخرین نظرسنجی ها بیانگر کاهش
اعتم��اد عمومی به سیاس��ت های
اقتصادی دولت و سقوط محبوبیت
او به کمتر از پنجاه درصد است.
نظرسنجی مش��ترک بی بی سی و
موسسه تحقیقاتی هریس پول نشان
می ده��د  ۸۴درصد پاس��خ وضع
عمومی کشور را مناسب نمی دانند.
پنجاه و نه درصد پاس��خ دهندگان
به این نظرس��نجی گفت��ه اند آقای
اوباما در یک س��ال نخست ریاست
جمهوری خود به مشکل بی کاری

ورود اولین
گروه از کودکان
یتیــمهائیتی
به کانادا

8

کم توجه کرده است .این رقم برای
کس��ری بودجه و اقتص��اد ملی به
ترتیب  ۵۶و  ۴۸درصد است.
باراک اوباما در س��خنرانی خود که
بخش عم��ده آن به وضع اقتصادی
آمریکا اختصاص داشت وعده داد در
جهت کاهش بدهی های دولت و کم
کردن از کسری بودجه تالش کند.
آقای اوباما گفت آمریکا اوج مشکالت
اقتصادی را کنار گذاش��ته و آن چه
باقی مانده ویرانه ناشی از آن است.
آقای اوباما گفت:
"من هیچ گاه به اندازه امش�ب
نسبت به آینده آمریکا امیدوار
نبوده ام ...ما تس�لیم نخواهیم
شد".
او ادامه داد:
"م�ا با مش�کالت و چالش های
بزرگی مواجه هس�تیم .آن چه
م�ردم آمری�کا آرزو دارند و آن
چه همه م�ا از دموکرات گرفته
تا جمهوری خواه مس�تحق آن
هستیم ،حل اختالف ها و فائق
آم�دن بر مش�کالت سیاس�ی
ماست".
آقای اوباما در سخنانش به اشتغالزایی
به عنوان اولویت نخست دولتش در
س��ال جدید اش��اره کرد و از کنگره

اولین گ��روه از کودکان بجای
مانده از زمین لرزه مهیب 12
روز قبل هائیتی ،روز یکشنبه
 24ژانویه وارد اتاوا شدند.
هواپیمای ایرباس کانادایی  24کودک بین  11ماه تا 14
ساله را از هائیتی وارد کشور کرد تا آنان زندگی جدید
خود را در درون خانواده های کانادایی آغاز کنند.

خواس��ت در پی تصویب قانون
جدیدی در این باره باشد.
آقای اوباما در سخنانش با اشاره
به نگران��ی از بده��ی فزاینده
کش��ور ،گفت با طرحی س��ه
س��اله برای توقف هزینه های
غیرضروری دولتی با این مشکل
مقابله خواهد کرد.
آقای اوباما همچنین از کنگره
خواس��ت تا الیحه اصالح نظام
نظارتی بر بازارهای مالی و سهام
را تصویب کند.
او همچنی��ن از تقویت حضور
آمریکا در تجارت جهانی خبر
داد.

سیاست خارجی
باراک اوباما با اشاره به افزایش
انزوای بین المللی کره شمالی و
ایران به خاطر فعالیت های هسته ای
این دو کشور هشدار داد در صورت
ادامه بی توجهی رهبران جمهوری
اسالمی به تعهدات خود ،این کشور
با عواقب فزاینده بین المللی مواجه
خواهد شد.
آقای اوباما همچنین با اشاره به تالش
های بین المللی آمریکا برای بهبود
شرایط زندگی در سراسر جهان گفت:
"ما در کنار دختری که در افغانستان
برای رفتن به مدرسه تالش می کند
ایستاده ایم و از حقوق بشر زنانی که
در خیابان های ایران تظاهرات می
کنند ،حمایت می کنیم".
آقای اوباما گف��ت آمریکا با تقویت
حضور نظامی در افغانستان و افزایش
آموزش نیروه��ای امنیتی آن برای
س��پردن کامل امنیت این کشور به
دولت آن تا ژوئیه سال دیگر تالش
می کند.
آق��ای اوباما همچنین با اش��اره به
افزایش مبارزه آمریکا با القاعده گفت
ارتش این کش��ور تا پایان اوت همه
نیروهای رزمی خود در عراق را از این
کشور خارج خواهد کرد.

 15ت��ن از آنان در کبک و دیگران به س��ایر
شهرها منتقل می شوند.
مسئوالن هائیتی تاکنون با ارسال  90کودک
به کانادا موافقت کرده اند.
تقریبا همگی خان��واده هایی که پیش از این
برای پذیرفتن ک��ودکان اعالم آمادگی کرده
بودند ،در فرودگاه به استقبال آنان رفتند.
کودکان که به هوای سرد کانادا عادت ندارند،
همگی با پتو خود را پوشانده بودند.
یادآوری میشود روز دوشنبه 25 ،ژانویه اولین
گرهمایی بین المللی برای کمک به هائیتی در
شهر مونترآل کانادا شد.
نخس��ت وزیر هائیتی ریاس��ت کنفران��س را برعهده
داشت.

گروهی از افسران کانادایی بودند که
 8کانادایی درهائیتی به آم��وزش نیروهای پلیس هائیتی
اشتغالداشتند.
و یک نظامی دیگر
بیش از یکصد کارمند سازمان ملل،
در افغانستان کشته
از جمل��ه رییس نمایندگی  UNدر
این زمین لرزه جان خود را از دست
شدند
داده اند.
ایرانت��و :ب��ا تأیید مرگ شمار تلفات کانادا دیگر کش��ته
های کانادایی
افس��ر عالیرتبه RCMP
در جری��ان زلزل��ه درافغانستان به
در بخ��ش
هایآموزشی،
مهیب هائیتی،
ش��مار  139نفر رسید
درمانی یا بین
جانباختگان کانادایی به
المللیهائیتی
 8نفر رسید.
مش��غو ل
س��ربازرس داگالس
کوآتس از سال  1993تا لحظه مرگ فعالیتبودند.
در آن کش��ور زیر نظر سازمان ملل کانادا همچنی��ن بمنظور کمک به
مش��غول فعالیت بود .وی به همراه زلزله زدگان هائیتی ،عالوه بر ارسال
مارک گاالگر ،افس��ر دیگری که در انواع کمک ه��ای امدادی ،چندین
جریان زلزله کش��ته شده بود ،جزو گروه امدادگرو نظامی نیز به منطقه

حادثه دیده ارسال کرده است.
از س��وی دیگ��ر ،وزارت مهاجرت و
شهروندی ضمن لغو روادید مسافران
ترانزی��ت ب��ه مقصد هائیت��ی برای
تسریع در رسیدن گروه های امدادی
به آن کشور ،تس��هیالت ویژه ای را
نیز برای پذیرش سریعتر درخواست
مهاجرت متقاضیان آن کشور فراهم
کرده است.

افغانستان

از افغانستان نیز گزارش می رسد ،یک
نظامی  44ساله کانادایی به نام جان
وین بر اثر انفجار بمب کنارجاده ای
در پنجوی قندهار کشته شده است.
با مرگ این سرباز  ،شمار تلفات
کانادا در آن کش�ور به  139نفر
رسید.

آژانس هواپیمایی اسکای الن

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

از مونتریال ،اوتاوا ،تورنتو
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی
برای آگاهی
نیاز بیشتر در مورد کلیه
با م های مسافرتی خود
شاور
مجرب فارسی زبان
514-242-0448

>>امیر
9

8Phone: 514-38
1588 Ex.: 240

amir@skylawn.net
و یاسمین

8-1588 Ex.: 25

Phone: 514-38

n.net
yasmeen@skylaw
تماسبگیرید.

_________________
Edmonton Office
72A-4003-98 Street
Edmonton ,AB T6E 6M8
Phone: 780-468-3331
Toll free: 1-866-845-8472

Head Office
433 Chabanel West, #111
Montreal, Qc H2N 2J3
Phone: 514-388-1588
Fax: 514-388-2815
Toll free: 1-877)SKYLAWN(759 5296

____________________
Toronto Office
14 Holloway Road
Markham , Ontario L3S 4P4
Phone: 416-748-1588
Toll free: 1-877)SKYLAWN(759 5296

انتشار تغیریات اعمال شده بر کتاچبه جدید
راهنمای شهروندی

ایرانتو :روزنامه گلوب اند میل از
اعمال ده ها تغییر مهم در نسخه
اولیه کتابچه جدی��د راهنمای
ش��هروندی کان��ادا خب��ر داد.
تغییرات��ی که عدم توجه به آنها
شاید بحث های جنجالی مهمی
را ایجاد می کرد.
کتابچه راهنمای شهروندی که
همه ت��ازه واردین می بایس��ت
برای اخذ تابعیت کانادا ،براساس
مطالب موج��ود در آن امتحان
بدهند،توسطپانلیازکارشناسان
برجسته بررسی و در زمینه های
سیاسی ،تاریخی ،مذهبی ،زبان
و نژاده��ا ،مورد تجدید نظر قرار
گرفت.
از جمل��ه مباحث حساس��یت
برانگیزی نظیر مدارس شبانه روزی
بومیان اولیه ،میراث فرهنگی کبک،
نقش تاریخ��ی آکادین ها و باالخره
رابطه بین کلیسا و آمریکا.
از جمله مواردی که در کتابچه جدید
مطرح ش��ده می توان به موارد زیر
اشاره کرد:

STUDY GUIDE

Discover Canada
The Rights and Responsibilities of Citizenship

C&I-1049-E-09-09

 نس��خه اولیه کتابچ��ه اذعان
داشته که همه مدارس شبانه روزی
ک��ودکان بومیان اولی��ه تحت نظر
کلیساها اداره می شد ،مدارسی که
ک��ه برای بیش از ی��ک قرن ،با جدا
ک��ردن ده ها هزار کودک از خانواده
هایشان ،آنان را به بهانه آموزش های
مذهبی ،تحت شکنجه و تجاوز قرار

می دادند .اما در نس��خه چاپ شده،
پانل ضمن حذف کامل نقش کلیسا،
مس��ئولیت جنایات انجام شده ،به
دولت فدرال نسبت داده شد.
 در نسخه اولیه گفته شده بود
زبان فرانسه اکثرا در کبک رایج بوده
و در سایر مناطق کانادا نیز مردم به
زبان انگلیسی سخن می گویند.
ام��ا کارشناس��ان پانل با اش��اره به
مسئولیت دولت نس��بت به فراهم
ساختن امکان یادگیری هر دو زبان
رسمی کش��ور ،از جداسازی مکانی
زب��ان ها جلوگیری ک��رده و ضمن
تأکید بر کبک به عنوان قطب اصلی
زبان فرانس��ه ،از استان های انتاریو،
مانیتوبا و نیوبرانزویک نیز به عنوان

Iranian Business Directory
ساده و
کارآ،
ارزان...

راهنمای
اینترنتی

مشاغل
ایرانیان
QUEBEC



مناطقی یاد ک��رده اند که در آنها
زبان فرانسه به نوعی رایج است.
 پان��ل همچنی��ن  26مورد از
رویدادها و افراد برجسته تاریخی
کانادا را ب��ه متن مورد نظر اضافه
کرد.
جالب اینکه هیچیک از کارشناسان
با یکدیگر مالقات نک��رده و تنها
پیشنهادات خود را در طول  9ماه
تهیه کتابچ��ه ،بطور جداگانه ارائه
و توسط مس��ئوالن مربوطه مورد
استفاده قرار گرفته است.
نسخه اولیه همچنین در خصوص
روابط بین کانادا و آمریکا بار دیگر
از وج��ود طوالنی ترین مرز آزاد و
بی دفاع بین دو کش��ور یاد کرده
که کارشناسان آن را بویژه پس از
تمهی��دات امنیتی بعد از حمله 11
س��پتامبر ،بین دو کشور بی اساس
دانس��ته و تأکید کردند که در این
مقوله ،ب��ه واژه "بی دفاع" به عنوان
یک اصطالح سنتی اشاره شود.
راهنمای  63صفحه ای شهروندی
با بودجه ای بالغ بر  400،000دالر
و در  500،000نسخه تهیه و چاپ
شده و جایگزین نسخه اولیه آن می
ش��ود که مربوط به سال  1995می
ش��د .متن کامل راهنما را در سایت
زیرببینید:

www.cic.gc.ca/english/pdf/
pub/discover.pdf

پیوند را
مشترک شوید
با پست سریع
 45دالر در سال
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نشانی خود را به ما ایمیل کنید:

514-996-9692
Paivand@videotron.ca
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کبک وکانادا >> :مروری بر رسانه ها
______
علی اشرف
شــادپور

_______



کبک

بودجه
شهرداری

موضوع بیکاری:

ماریا
کُـتنه

اولویت
ایگنـاتیف

کفگیر به ته دیگ خورده است!

قرار بود مجلس نمایندگان کانادا،
بعد از گذراندن تعطیالت نوئل و سال
ن��و ،در روز  25ژانوی��ه کار خود را از
سر بگیرد.
اما آق��ای هارپر به منظور داش��تن
فرصت برای تجدید نظر در اولویت
ه��ای دولت خود و همچنین ترمیم
کابینه ،روز  30دسامبر ،پارلمان را به
مدت دو ماه از کار انداخت.
اکنون قرار اس��ت اولین جلس��ه آن
در روز س��وم مارس تشکیل و نطق
افتتاحیه قرائت ش��ود و روز چهارم
م��ارس هم دولت بودج��ه جدید را
تقدیم مجلس نمایندگان کند.
آقای ایگناتی��ف ،رهبر حزب لیبرال
کان��ادا ،م��ی گوی��د :نخس��ت وزیر
عصبانیت کانادائی ها را دس��ت کم
گرفته و باز هم پارلمان را به تعطیلی
کشانده است.
به عقی��ده اقای ایگناتی��ف ،بودجه
جدید باید بی��کاری را هدف بگیرد،
و همچنین شامل یک برنامه معتبر
ب��رای ح��ذف
کسر بودجه 56
بیلیون دالری
باشد ،و از برنامه
مهم اجتماعی
نی��ز حمای��ت
کند.
این س��خنان
در پای��ان یک
گر د همآ ئ��ی
کاکوس حزب
لیب��رال بی��ان
ش��د ک��ه در
آن ایگناتی��ف
کوش��ید از
حال��ت «اگ��ر
این نباشد دیگر
هیچ» فاصل��ه بگیرد و
گفت حزب او از بودجه
هارپر حمایت خواهد کرد ،اما
قایم تاکید نم��ود که بودجه
بای��د ش��امل عوام��ل
موشک معتبریباشد.
در ماه دسامبر گذشته،
بازی ایگناتیف خاطرنش��ان
کرده بود که ،در جریان
می
س��ال  ،2010حزب او
کند! کوشش��ی برای ساقط
ک��ردن دول��ت بعم��ل
نخواهد آورد ،و محرک
یک انتخاب��ات زودرس عمومی هم
نخواهد شد.
به این ترتیب رهبر لیبرال ها از موضع
سابق خود ،که اصرار بر ساقط کردن
دولت و رفتن به انتخابات عمومی بود،
فاصله گرفته است .این تغییر مبارکی
اس��ت ،زیرا نقش احزاب اپوزیسیون
این نیست که به هر قیمت دولت را
ساقط کنند و مردم را به پای صندوق
های رای به کشانند .بلکه نقش آنها
کنترل دولت و نظارت بر کارهای آن
و ارائه برنامه های بهتر برای کش��ور
اس��ت .برای یک ح��زب واقعی ،این
موثرترین راه تبلیغات و بهترین راه
خدمت به مردم است.
یکی از مقاله نویسان روزنامه الپرس
می نویسد ،برای پایان بخشیدن به
س��لطنت کنس��رواتورها ،سه حزب
اپوزیس��یون بای��د متحد ش��وند و
در مقابل روش��های خ�لاف دولت
ایستادگیکنند.
{>> ادامه در صفحه}10 :

مشاور مهاجرت به کانادا
CERTIFIED CANADIAN
IMMIGRATION CONSULTANT
-----------------------------------------

Contact me in English, French, Italian or PERSIAN

کامی منفرد

سئول بخش ایرانیان
مدیر و م
جمعه و از ساعت
از دوشنبه تا
از ظهر تا نیمه شب،
 6:30بعد
ماره تلفن مستقیم و
به وقت ایران با ش
در خدمت هموطنان
رایگان زیر
یز خویش می باشد:
عز

021-2398-1005

با تعیین وقت قبلی
___________________
980 St-Antoine W.
Suite 308
Montreal, Quebec H3C 1A8

Tel.: 514-656-8178
Fax: 514-656-8179

mariacottone@hotmail.com

گرانترینمسکندنیادرونکوور

ی��ک گ��زارش جدید حاک��ی از آن
اس��ت که وضعیت مسکن در شهر
ونکوور کانادا به نسبت درآمد مردم
و در مقایسه با سایر شهرهای کانادا
و جهان ،از باالترین قیمت برخوردار
است.
Demographia
موسس��ه
 Internationalک��ه ای��ن مطالعه را
انجام داده ،قیمت مسکن را در 272
کالن ش��هر کانادا ،آمریکا ،انگلیس،
اس��ترالیا و نیوزلند مقایس��ه کرده
است.
کارشناس��ان معتقدند وجود قوانین
دس��ت و پاگی��ر در زمین��ه احداث
مسکن ،دلیل اصلی رشد بی سابقه
به��ای آن در این ش��هر غربی کانادا
گشته و توصیه کرده اند برای رهایی از
این وضعیت ،دولت محلی ،تسهیالت
بیشتری را بویژه برای انبوه سازان در
مناطق داخلی شهر فراهم نماید.
در عین حال گزارش مذکور شهرهای
تورنت��و و مونت��رآل را نی��ز در گروه
مناطق با مسکن بسیار گران طبقه
بندی کرده است.
یکی از کارشناس��ان آمریکایی تهیه
کنن��ده گزارش با اش��اره ب��ه عدم
اس��تقبال مردم از زندگی در اطراف
شهر گفت:
"توسعه زندگی حاشیه و حومه شهر
کاری بسیار سخت است ،چون نه از

سوی مردم و نه سازندگان استقبال
می شود".
آن��ان معتقدن��د وجود تس��هیالت
مختلف ش��هری باعث ش��ده مردم
ونک��وور و تورنتو ،ترجیح بدهند که
با صرف هزینه بیش��تر ،در نزدیکی
امکانات مورد نظرشان زندگی کنند.
از جمله امنیت ،آموزش��گاه ،مراکز
اجتماع��ی کودکان و س��المندان و
مهمتر از همه شبکه حمل و نقل.
روز  27ژانوی��ه اعالم ش��د که برای
اولین بار در مرکز ش��هر ونکور ،یک
شرکت س��اختمانی 30 ،واحد 270
فوت مربعی ( 25متربعی)
را در داخ��ل یک بنای با
به نام خداوند بخشنده مهربان
قدم��ت  100س��ال می
سازد.
این واحد ها که Micro-
 loftمشهور است بدلیل
نزدیک��ی به مرکز ش��هر،
برغم کوچک بودن ،مورد
استقبال مردم قرار گرفته
است.
درگزارشمذکورشهرهای
ادمونتون و کلگری نیز در
گروه مسکن بسیار گرانwww.iranianislamiccenter.com ،
وینی پ��گ در گروه گران
ساعــات کار:
و ش��هرهای مانکت��ون،
روزهای دوشنبه لغایت پنجشنبه
ویندس��ور و تاندربی نیز
از ساعت  13لغایت 18
در گروه شهرهای مناسب
به مرکز اسالمی ایرانیان مراجعه بفرمایند.
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،هماهنگی
قبلی الزم میباشد.

با پست سریع

 45دالر در سال

پیوند

رامشترک
شوید:

قرار گفته اند.
گفتنی است مردم ونکوور همواره از
گرانی مسکن و حتی سایر مایحتاج
خود گالیه داش��ته ان��د ،بطوری که
بسیاری از آنها ترجی می دهند مسیر
 45دقیق��ه ای تا مرز آمریکا را طی
کرده و مجموع خریدهای خود را از
شهرهای آمریکایی انجام و به خانه
باز گردند .انان معتتقدند از این طریق
می توانند بطور متوسط  35درصد
از هزینه ه��ای خرید ماهانه خود را
کاهش دهند .

نشانی خود را به ما ایمیل و یافکس
کنید:

514-313-5656

Paivand@videotron.ca

مرکزاسالمیایرانیان
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مترو واندوم :اتوبوس 90
به مست غرب

ذخایر حاصل از اضافه
بودجه ( )surplusمتوالی در
چند سال اخیر همه از بین
رفته و در عوض ،مالیات ها
ت��ا  9درص��د افزایش می
یابند.
در اثر رشد سریع
و متوالی معامالت
ام�لاک در 8
س��ال گذش��ته،
شهرداری مونترال
همه ساله اضافه
بودج��ه داش��ته
است ،ولی در اثر
رک��ود اقتصادی
اخیر ،هم��ه آنها
به مصرف رسیده و اکنون
کف گیر به ته دیگ خورده
است!
بنابر این ،ش��هردار ترامبله
گفته است که برای تامین
بودج��ه  4/3بیلیون دالری
ش��هرداری مونترال ،نیاز به افرایش
مالیاتها دارد ،ت��ا صرف هزینه های
سرویس های شهر و جزیره مونترال
شود.
 ام�ا این افزایش نس�بتا
سنگین مالیات ها مونترالی ها را
با این پرس�ش روبرو کرده است
که اضافه بودجه ای که در مدت
 8سال ش�کوفائی اقتصاد شهر
مونترال حاصل ش�ده بود ،کجا
رفته است؟
همچنین تعهد اینک��ه پول مالیات
دهندگان شهری پس انداز شده و در
امن و امان است چه شده است؟
ب��رگ های مالیات ک��ه به صاحبان
امالک در ش��هر مونترال فرس��تاده
خواهد ش��د ،بطور میانگی��ن ،برای
امالک مسکونی  5/3درصد و برای
امالک غیرمسکونی  6درصد نسبت،
به س��ال گذش��ته ،افزایش خواهند
داشت.
از  15شهرک ،که در سال  2002با
مونترال ادغام شدند و در سال 2004
دوب��اره ج��دا ش��دند ،بودجه بندی
ترامبل��ه  12/7درص��د اضافی نیز،
برای هزینه های تغییر و تبدیل ،اخذ
خواهد نمود.
افزون بر همه اینها ،تشکیالت ترامبله
از پارکین��گ های س��اختمان های
غیرمس��کونی مرکز ش��هر و نواحی
اطراف ،در س��ال  ،2010مالیاتی به
مجموع  20میلیون دالر نیز خواهد
گرفت.
البت��ه این مالی��ات ها را ه��م باید
صاحبان اتومبیل ها بپردازند.
در توجی��ه این افزای��ش ها ،ترامبله
میگوید:
بخاط�ر وض�ع اقتص�ادی ،چاره
دیگری نداریم.
در ی��ک کنفرانس خب��ری ،ترامبله
گفت:
از زمانی که در سال  2002شهردار
ش��ده اس��ت ،مالیات ها را افزایش
نداده است ،س��الی که دولت کبک
ش��هرک ها را در مونترال ادغام کرد
و آنه��ا را بصورت یک ش��هر واحد
درآورد.
آلن دوس��وزا ،نای��ب رئیس کمیته
اجرائی ش��هرداری و دس��ت راست
ترامبله،می گوید:
افزایش ناگهانی مالیات در همه جای

دنیا مورد مالمت قرار میگیرد.
او می افزاید سال گذشته ،بخاطر
س��قوط بازار ب��ورس 57 ،میلیون
دالر س��رمایه گ��ذاری صن��دوق
بازنشس��تگی کارکنان شهرداری
از بین رفت32 ،میلیون دالر س��ایر
س��رمایه گذاری های شهرداری نیز
برنگشت و همچنین ،به دلیل رکود
در خری��د و فروش ام�لاک ،مالیات
چندانی هم از این بابت وصول نشد،
مالیات «خوش آم��د» (well come
 )taxه��م به همی��ن ترتیب .این ها
مواردی است که ،بقول الن دوسوزا،
شهرداری زیان دیده است.
ترامبله هش��دار داد ک��ه اگر دولت
ایالتی کبک به تقاضاهای شهرداری
مونترال جواب مساعد ندهد ،افزایش
مالیات ها در سالهای آینده هم ادامه
خواهد داشت.
او می گوید:
«اکن��ون وقت آن
رس��یده است که
شهرک های خارج
از جزیره در هزینه
های ش��هری ،که
فعال به دوش تنها
مونت��رال اس��ت،
شرکت کنند.
همچنی��ن وقت
آن رس��یده است
که دول��ت کبک
آن چن��ان منابع
درآمدی دراختیار
مونترال
قرار دهد
ک��ه در مقابل نوس��انات
قیمت های سیال امالک
آسیب پذیر نباشند».
ترامبل��ه ب��ه دولت کبک
پیشنهاد می کند سهمی
از مالیات اس��تانی بنزین،
فروش های شهری ،عوارض
ج��اده های منطق��ه ای و
همچنین بخشی از درآمد
حاص��ل از فروش اتومبیل
ها را در اختیار ش��هرداری
مونترال قرار دهد.
این فری��اد ترامبله صدای
ناآشنائی نیس��ت ،چرا که
پیش��ینیان او هم از دولت
های وقت چنین تقاضاهائی داشته
اند ،ولی تاکن��ون راه بجائی نبرده
اند.
مخالفین افزایش مالیات بر امالک
می گویند:
اکنون ک��ه به علت رکود اقتصادی
درآم��د مونترالی ه��ا کاهش پیدا
کرده است ،افزایش چنین مالیات
هائی روا نیست.
پی یر ترنت ،شهردار وست مونت،
که از مخالفی��ن افزایش مالیات بر
امالک ،است می گوید:
باید ش��هرداری از هزینه های خود
بکاهد.
او با اش��اره ب��ه افزایش  20درصدی
بودجه شهرداری در سال ( 2010از
 3/6به  4/3بیلیون) ،می گوید هزینه
وسیع سرویس های شهری ،از قبیل
پلیس ،آتش نشانی و ترابری عمومی
به اندازه سه برابر تورم در چهار سال
اخیر افزایش یافته است.
علیرغ��م ای��ن توصیه ب��رای صرفه
جوئی« ،یقه آبی» های ش��هرداری،
یعنی کارکنان غیراداری س��رویس
های شهری 40 ،روز اعالم اعتصاب
کرده اند ،که از هم اکنون آغاز شده و
عده ای از آنها در خیابان ها پالکارد
میگردانند.
طبق خب��ر گازت  26ژانویه ،بودجه
 4/3بیلی��ون دالری ش��هرداری ،با
حمایت ریشارد برژرون رهبر پروژه
مونترال تصویب ش��ده اس��ت .ولی
خانم هارل رهبر ویزیون مونترال از
آن حمایت نکرده است.



210 St-Jacques
)(Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
Fax: 450-638-4507
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کانادا:مهاجرت...
طرح آماده سازی مهاجران متخصص  ITبرای
ورود به بازار کار کانادا
 ۲۹ژانویه ،ایرانتو :طرح آماده سازی
مهاج��ران متخص��ص در حوزه فن
آوری اطالعات��ی ( ) ITک��ه پی��ش
از ای��ن در اس��تان بریتیش کلمبیا
به اجرا درآمده ،قرار اس��ت در سایر
استان های کانادا نیز اجرا شود.
شورای ارتباطات و فن آوری اطالعات
( )ICTCاین طرح را با عنوان
Integrated Work Experi)ence Strategy (IWES

تهیه کرده که متخصصین مربوطه را
متناس��ب با نیاز و فرهنگ حاکم بر
بازار کار کانادا ،تربیت می کند.
این طرح شامل یک دوره  6هفته ای
و سه ماه کارآموزی عملی در حوزه
های مختلف است.
شرکت کنندگان همچنین ملزم به
ش��رکت در چندین «ورک شاپ» و
رویدادهای شبکه ای هستند.
بودجه مربوط به این طرح از س��وی

بخ��ش
ا ر ز یا ب��ی
م��د ا ر ک
خا ر ج��ی
دولت کانادا
موسوم به
Foreign
Credential Recognition
Program

تأمین شده و  ICTCآن را با همکاری
ش��بکه خدمات ویژه ت��ازه واردین
( )SUCCESSبه انجام می رساند.
ه��م اکنون اجرای طرح در اس��تان
انتاریو با هزینه دولت محلی و فدرال
آغاز شده است.
یادآوری می شود با وجود نیاز شدید
ب��ازار کار کان��ادا ب��ه تخصص های
مختلف از جمل��ه  ،ITموانع موجود

در زمین��ه پذیرش م��دارک فارغ
التحصیالن خ��ارج از کانادا باعث
ش��ده ،اینگونه افراد به شغل های
دیگری روی بیاورند .ضمن اینکه
حتی دانش آموختگان دانش��گاه
های کانادایی نیز از یافتن آس��ان
شغل گالیه دارند.

کانادایی ها با همکاری هرنمندان خود ،بیش از
16میلیون دالر برای هاییتی مجع آوری کردند
س��تارگان موس��یقی،
تلویزیون و س��ینمای
کان��ادا ب��ا برپایی یک
برنام��ه تلویزیون��ی
مستقیم که همزمان از
چندینکانالپخشمی
شد ،از مردم کشور برای
کمک به زلزله زدگان
هائیت��ی درخواس��ت
کمک کردند.
در ای��ن برنامه که اش��خاصی چون
" جیم��ز کام��رون" ( کارگ��ردان
کانادای��ی تایتانیک و آواتار) ،س��لن
دیان (خواننده) و مایکل جی فاکس
(بازیگر) حضور داشتند ،ده ها برنانه
موس��یقی باجرا درماده و ش��رکت
کنندگان از مردم خواس��تند ضمن
تماس تلفنی ،میزان کمک های خود
را اعالم کنند.
همچنین هنرمن��دان هالیوودی از

جمله جورج کلونی ،جولیا رابرت و
اس��تیون اسپیلبرگ نیز از آمرکیا با
این برنامه تم��اس گرفته و با مردم
کانادا گفت و گو کردند.
دولت کانادا اعالم ک��رده بود به هر
می��زان که مردم کمک کنند ،آن را
دوبرابر کرده و به هائیتی اختصاص
خواهد داد.
بیش از صد هزار نفر به هنگام پخش
این برنامه  16 ،میلیون دالر کمک
نقدی کردند.
صلیب س��رخ کانادا اعالم کرده که

تاکنون  61میلی��ون دالر
به همین منظور جمع آوری
کرده ک��ه  45میلیون دالر
آن از کم��ک ه��ای مردمی
بوده است .کشورهای جهان
تعهد کردند دس��ت کم یک
میلی��ارد دالر کمک فوری
برای هائیتی اختصاص دهند
که سهم آمریکا  130میلیون
دالر خواهد بود.
سایت
www.CanadaForHaiti.com

ب��رای دریافت کم��ک های مردمی
تأسیس شده و همچنین عالقمندان
می توانند از طریق و شماره تلفن
1.877.51.42484

و یا ارسال پیامک به شماره 45678
کمک ه��ای خ��ود را ارائ��ه کنند.
(ایرانتو :شنبه  ۲۳ژانویه)

توفان در فنجان...
البته این بدان معنا نیست که دولت
را ساقط کنند ،بلکه آنرا به سازش به
کشانند.
اقدام مفی��د دیگر آق��ای ایگناتیف
اینست که می گوید گروه پارلمانی
لیب��رال ه��ا ،از روز  25ژانویه ،برای
انجام یک س��ری مشاورات ،دور هم
جمع خواهند ش��د ،چرا که ما نمی
توانیم وظایفی را که برای انجام آنها
انتخاب شده ایم فراموش کنیم.
بخشی از موضوعاتی که نمایندگان
لیبرالها روی آنها به بحث و تبادل نظر
خواهند پرداخت عبارتند از:
 اقتصاد،
 امور حکومتی،
 شرایط زنان،
 وضع نظامیان پیشین و
 بهداشت و درمان.
در این مورد رهبر لیبرالها می گوید،
در م��دت زمان��ی که دول��ت هارپر
قایم موشک بازی می کند ،لیبرالها
مشغول کار خواهند بود و همچنین
دسته جمعی خواهند کوشید مسائل
مختلف��ی را که کانادائی ه��ا از آنها
صحبت می کنند مد نظر قرار دهند.
نماین��دگان  NDPه��م ،همزمان با
لیبرالها ،فعالیت پارلمانی خود را در
غیاب جلسات رسمی مجلس شروع
خواهند کرد.
رهبر این حزب ،جک لی تون ،ضمن

رای کسب کرده اند.
>> ادامه از صفحه9 :
با توجه به این ارقام و آمارهای
قبلی ،مش��اهده می شود که از
محک��وم کردن
نوامبر گذش��ته
تعطیلی پارلمان  Canada prorogueتا کن��و ن ،
از س��وی هارپر،
کنسرواتورها سه
parliament
میگوی��د ی��ک
امتیاز از دس��ت
طرح قانونی به
داده اند (از  37به
مجلس ارائه خواهد کرد که ،درصورت  ،)34در مقابل لیبرالها  7امتیاز بیشتر
تصویب ،دولت نتواند بطور یک جانبه بدست آورده اند (از  24به .)31
پارلمان را به تعطیل بکشاند.
کارشناس��ان سیاس��ت کان��ادا این
تغیی��رات را معل��ول موضع گیری
های رهبران این دو حزب می دانند.
یک نظرسنجی
هارپر پارلمان را به تعطیلی کشاند،
حال بد نیس��ت نگاهی هم به نتایج ایگناتی��ف از مواضع س��خت دولت
یک نظر س��نجی بیندازی��م که در برانداز خود ع��دول ،و موضع مالیم
اصالح و سازش را پیشه کرده است.
گازت  25ژانویه چاپ شده است.
طبق این نظرسنجی ،کنسرواتورها
کمی از لیبرالها پیش هستند.
اگر همین امروز انتخابات در سرتاسر
کانادا برگزار شود،
برای اینکه کبک به
 کنسرواتورها34 :درصد، لیبرال ها31 :درصد،شکوفائی مداوم
17درصد و
 :NDP9درصد
کبکوا:
 بلوکبرسد ،ژان شاره،
آراء را کسب خواهند کرد.
این ارقام در استان های مختلف به با صاحبنظران به
گونه دیگری
انتاریواست.لیبرالها  38درصد و مشاوره می پردازد
در ایالت
کنسرواتورها  37محبوبیت دارند که
پا به پای هم پیش می روند.
آقای شاره ،نخست وزیر کبک ،از عده
اما در کبک ،بلوک  37درصد ،لیبرالها ای از تصمیم سازان اقتصادی و مالی
 30درصد و کنسرواتورها  15درصد می خواهد که درباره مسائل اساسی



کاهش
ارزش دالر
کانادا

 ۲۲ژانوی��ه :بدنب��ال کاهش
می��زان خرید و فروش کاال در
بازارهای داخل��ی  ،ارزش دالر
کان��ادا به کمتری��ن حد طی
یک ماه گذشته نسبت به دالر
آمریکا رسید.
روز جمع��ه بیس��ت و دوم ژانویه،
یک دالر کانادا به ارزش  94سنت
آمریکا معامله شد.

آین��ده کب��ک ،مانند
پیرش��دن جمعی��ت،
نظرات مش��ورتی ارائه
کنن��د .نخس��ت وزیر
همچنین از مش��اوران
یاد شده خواست ،برای
اینکه ایال��ت کبک در
مسیر شکوفائی مستمر
قرار گیرد ،پیشنهادات
مناسبیبکنند.
ش��اره ،ک��ه در حضور
تقریب��ا ص��د نف��ر از
صاحبان امور بازرگانی
و تولی��دی و همچنین
ش��هرداران و روس��ای س��ندیکاها
صحبت می کرد ،از آنان خواست که
به دو پرسش اساسی پاسخ دهند.
 نخست این که،
در کوتاه مدت ،چه روش��هائی باید
در پی��ش گرفت تا کبک ،در جریان
تجدید حیات اقتصادی ،بیش��ترین
سود را ببرد؟
 دوم این که،
در میان م��دت ،چگونه می توان در
 10تا  20سال آینده کبک را هر روز
شکوفاتر از پیش کرد؟
نخست وزیر در توضیح پیشنهاد خود
گف��ت می توان تصور کرد که کبک
اولی��ن جامعه در آمریکای ش��مالی
باشد که کلیه سیستم اتومبیل رانی
و ترانس��پورت عمومی در آنجا برقی
باش��د .به عقیده وی ،این یک هدف
قابل دسترسی است.

گزارش های منتشره از سوی منابع
رس��می ،حاکی از افت فروش 0.3
درص��دی کاال در کان��ادا طی ماه
نوامبر نسبت به اکتبر گذشته بوده
است .کارشناس��ان یکی از دالیل

به باور ژان شاره،
کب��ک از بحران
جهانی اقتصادی
به س�لامت و با
موفقی��ت عبور
می کن��د ،زیرا
دولت به توصیه
ه��ای تصمی��م
س��ازان مالی و
اقتصادی توجه
کامل داشته و به
آنها عمل کرده
است.
ش��اره یادآور شد
ک��ه ،در آین��ده ای نه چن��دان دور،
کبک با یک مش��کل نگران کننده
روبرو خواهد ش��د ،که باید برای آن
چاره ای اندیشیده شود ،و آن عبارت
از اینست که جمعیت ما بسرعت در
حال پیرشدن است.
او از مشاورین خود خواست اقداماتی
پی��ش پای او بگذارن��د که از طریق
آنها کارکنان س��ن باالی  55سال،
درصورت تمایل ،ب��ه کار خود ادامه
دهند.
(ای��ن نگرانی آقای ش��اره بی دلیل
نیس��ت .زیرا هرچه تعداد کارکنانی
که زودتر بازنشسته می شوند زیادتر
باش��د ،به همان ان��دازه هم از تعداد
مالیات دهندگان کم شده و بر تعداد
کس��انی که حقوق بازنشستگی می
گیرند افزوده می شود).
او همچنین در جستجوی راهی است

عدم اقب��ال ب��ازار را گرمی
غیرع��ادی هوا در این فصل
از سال و فروش نرفتن لباس
و کفش زمستانی دانستند.
آنان همچنی��ن طرح های
جدید اقتصادی باراک اوباما
ب��رای اعم��ال محدودی��ت
و س��ختگیری نس��بت به
معام�لات وال اس��تریت را
مزید این علت اعالم کردند.
همچنین بهای نفت به عنوان
صادرات اصلی کانادا به بشکه 76
دالر کاهش یافته و ارزش طال نیز
بمیزان زیادی سقوط کرده است.

که بتواند اش��خاص واجد ش��رایط،
متخصصی��ن و حرفه گران را جذب
به کار کند.
به منظور مب��ارزه با ترک تحصیل،
آقای شاره از مستمعین خود خواسته
راه هائی پیشنهاد کنند که در زمینه
ه��ای عموم��ی ،تخصص��ی و فنی،
کارآموزیی ه��ای الزم و موثر ،برای
ورود ب��ه بازار کار ،به اجرا گذاش��ته
شود .او می گوید هدف از این اقدام
اینست که ما اطمینان پیدا کنیم که
کبک و نواحی آن در مسیر شکوفائی
قدم برمی دارند.
آقای ش��اره همچنین در پی اتخاذ
تصمیماتی اس��ت که بودجه کبک
را ب��ه تعادل برس��اند .او متوجه این
نکته نیز هس��ت که این تصمیمات
نباید برای آینده مسئله ساز باشند.
چون در گذشته تصمیماتی به اجرا
گذاشته شد که در کوتاه مدت باعث
فشار بر اقتصاد شد و در میان مدت
هم مشکالتی ایجاد کرد .نخست وزیر
معتقد اس��ت اتخاذ این تصمیمات
س��خت اس��ت و باید کوش��ید که
سناریوهای قبلی تکرار نشود.
بعد از س��خنان آقای شاره ،بعضی از
وزیران و صاحبنظران نیز اظهاراتی
ک��رده اند .این اظه��ارات درباره این
سوال دور می زدند که آیا این مسائل
به بحث عمومی گذاشته شوند یا در
جلسه متخصصان امر مورد بحث قرار
گیرند؟
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در راه ونکوور...

مرجان كلهر خنستنی بانوی ایران
در املپیك زمستانی

پ��س از اعالم رنكین��گ و امتیازات
اس��كی بازان از س��وی فدراسیون
جهانی اس��كی چهار نماینده ایران
حاضر در بازیهای المپیك زمستانی
ونکور كانادا مش��خص ش��دند که
در میان آنها نخس��تین المپین زن
ای��ران در المپی��ک زمس��تانی نیز
همچونالمپیکتابستانیخودنمایی
میکند.
در بخ��ش مرجان كلهر اس��کیباز
پرس��ابقه کش��ورمان با امتیاز ۱۱۲
در مارپیچ كوچك و  ۱۲۴در مارپیچ
بزرگ ب��ه عنوان نخس��تین بانوی
المپیكی ورزش های زمستانی ایران
س��همیه حضور در المپی��ك ونكور
كانادا را از میان سه کاندیدای بانوان
کش��ورمان برای این جایگاه كسب
كرد تا اسکی ایران حضوری متفاوت
نس��بت به ادوار پیشین در المپیک
زمستانی داشته باشد.

در بخش مردان
در بخ��ش م��ردان نیز پوریا س��اوه
شمشكی با كسب رنكینگ  ۳۱۲در
جهان در رشته آلپاین توانست اولین
ورودی المپیكی ایران را در اسكی به
دست آورد و حسین ساوه شمشكی
با كسب رتبه  ۴۲۶توانست سهمیه
دوم ورود به المپیك را كسب كرده و
از این سهمیه نیز برای ایران استفاده

كند .در رشت ه فضانوردی ،سید ستار
صید با  ۲۲سال سن با امتیاز ۱۱۷
فدراس��یون جهانی مجوز حضور در
بازیهای المپیك كانادا را به دس��ت
آورد.
اسكی ایران همچنین در آلپاین در
كوچ��ك و بزرگ دو س��همیه دیگر
كسب كرد.
این سهمیه ها در سایه تالش های
فدراسیون اسكی در جهت برگزاری
لی��گ ه��ای منظم تح��ت نظارت
فدراسیون جهانی به دست آمده ،كه
این لیگها از سال  ۸۳تاكنون بیش
از  ۴۰مسابقه برگزار شده است ،اما
در خصوص سهمیه بانوان باید نقش
کلهر که از کودکی جزو اسکیبازان
پیس��ت دیزین ب��وده را ب��ه مراتب
پررنگتر از برنامهریزی فدراسیون در
بخش بانوان دانست.
ای��ن نهمی��ن دورهای اس��ت ك��ه
نمایندگان ایران در بازیهای المپیك
زمستانی ش��ركت می كنند که در
این میان كسب مقام  ۳۶و  ۳۲علی
داد و ساوه شمش��كی در بازیهای
المپی��ك زمس��تانی  ۲۰۰۶توری��ن
ایتالیا بهترین مقام اسكی بازان ایران
تاكنون به شمار می رود اما در ملی
پوش��ان اعزامی ایران به بازی های
المپیك زمستانی  ۲۰۱۰ونكور كانادا
به لحاظ كمیت و كیفیت نسبت به

www.dehkhodaschool.com

ی ،تاجیک و...
رسی زبان افغان
قابل توجه فا
ن خود بدانید و
ی دهخدا را از آ
مدرسه فارس
بهرهمند شوید:
از خدمات ما

یتاششم
یازآمادگ 
کالسهایفارس 
ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 
سال حتصیلی2009-2010

انجمنفرهنگیایرانیان
–مرکز (اتاوا) و مناطق وابسته

Persian Cultural Association
– National Capital Region

تمام دوره هایی ك��ه ایران نماینده
داشته بیشترین نفرات است.
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه رئیس
فدراس��یون اسکی کسب جایگاهی
ب��ه مراتب باالت��ر از المپیک تورین
را ه��دف تیم ملی ایران در المپیک
 ۲۰۱۰ونکور اعالم کرده و این شاید
بتواند فرصتی برای درخشش اسکی
ایران تلقی شود.
در ح��ال حاض��ر نف��رات تیم ملی
زیر نظ��ر ایوان ،مربی بلغارس��تانی
در پیست اس��كی شمشك مشغول
تمرین هستند و مراحل آمادهسازی
را برای شرکت در المپیك زمستانی
 ۲۰۱۰ونكوور كانادا از  ۲۳بهمنماه
سال جاری آغاز میشود ،پشت سر
میگذارند.
در همین چهارچوب مراسم جشن
رهس��پاری کاروان اعزامی ایران به
بازی های المپیک زمستانی ۲۰۱۰
ونک��وور کان��ادا روز  ۱۷بهم��ن ماه
در هت��ل المپیک ته��ران با حضور
مس��ئوالن س��ازمان تربیت بدنی،
کمیته ملی المپیک و فدراس��یون
اس��کی و دیگ��ر اعض��ای ورزش
کش��ور برگزار و تیم ملی چهار نفره
کشورمان  ۲۰بهمن ماه راهی محل
برگزاری بازیهای المپیک زمستانی
خواهد شد.

مدرسهدهخدا

>>> شنبه ها :ساعت 1تا 5بعدازظهر

اعتصاب غذا
از اعتصاب غذای منادین

روز شنبه  20فوریه

در اتاوا پشتیبانی مناییم!
In support of Global Campaign for Human Rights in Iran
Hunger Strike, February 20, 2010 in Ottawa

با شرکت در اعتصاب غذای نمادین روز شنبه  20فوریه 2010
که حول محورهای زیر انجام خواهد گرفت،
همبستگی خود را با جنبش عظیم و دموکراتیک و آزایخواهانه
مردم بستوه آمده کشورمان اعالم نماییم:
 متوقف منودن اعدام جوانان رشید کشورمان
 آزادی متامی زندانیان سیاسی
 همبستگی با مردم ایران برای دموکراسی

 محل :سندی هیل کامیونیتی سنتر 250 ،سامرست – شرقی
 زمان :از ساعت  1بعد از ظهر
Place: Sandy Hill Community Centre,
250 Somerset East Time: From 100: pm.

_________________________________

برای متاس با اجنمن فرهنگی

تلفن )613( 232 - 5900:داخلی  444فکس)819( 595 - 1838 :

Persian Cultural Association – National Capital Region
P.O. Box 36082, Ottawa, Ontario, K1Y 4V3
Email: Iranian.pca-ncr@sympatico.ca,
www3.sympatico.ca/Iranian.pca-ncr

فراخوان
تظاهرات
از روز  22بهمن ،طی  31سال رژیم
منحوس ضدملی و ضد ایرانی جمهوری
اسالمی تا امروز ،قهرمانان مبارز و
پیشگامانغیرتملیهموارهبپاخاستند،
به دار و ندار خود بادا باد گفتند
و در راه آزادی جان نثار کردند.
ولی آن سروقامتان افتاده بر خاک وطن و
مادران عزادار ،هنوز چشم در براه آزادی
اند و نگرانند که آیا من و تو ،ما را نیز
همتی هست؟ غیرتی هست؟ یا نه؟
در حمایت از مبارزات خودجوش مردم
ایران برعلیه رژیم جنایتکار جمهوری
اسالمی تظاهرات می کنیم:

زمان 14 :فوریه  ،از ساعت  2تا
 5عصر

مکان،

میدانفیلیپاسکوئر،مونتریال،
تلفن آگاهی:
__________________________
کمیته برگزاری تظاهرات
514-722-7424

>> در محل مدرسه

>> کالسهای فوق العاده
 رقص ،نقاشی >> هر شنبه  :از  ۴تا ۵
_______________________

4976 Notre Dame W.
(514) 220-1559
(514) 827-6364

خدمات ارزی

514-844-4492

طراحیوبسایت

WEB DESIGN
WEB
DEVELOPMENT
WEB HOSTING
DOMAIN NAME
REGISTRATION
ONLINE BACKUP
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

برایاطالعاتبیشتر
با آقای سلیمی متاس بگیرید:

514-952-7400
azfeb01'10

داروخـانه
دکتر لوئیز داداش زاده داروساز

اولینداروخانهایرانیدرمونترالباداروسازفارسیزبان

ساعات کار :عصر

6 :30
دوشنبه
سه شنبه 6 :30
چهارشنبه 6 :30
پنج شنبه 6 :30
6 :30
جمعه
4
شنبه
1 :30
یکشنبه

صبح

8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
9
10

 نسخه خود را به ما فکس کنید
داروی شما در اسرع وقت
هر جا بخواهید تحویل خواهد شد.
 تحویل رایگان دارو در هر جای مونترال و حومه
نبش سن لوزان
13 RACHEL
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent, Buss 55

12
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>> بخش یکم

ش جالل عادل
شی

(از  2بخش)

عیسیگفت":منهستم!"

مقدمه :

در کت��اب مقدس  3نام اصلی برای خدا بکار برده
شده است:

یهوه ،الوهیم و ادونای.

وقتی موسی از خدا پرسید نام تو چیست.
خدا گفت" یهوه" یعنی "من هستم" ،یعنی "کسی
که ما فوق زمان و مکان اس��ت" .درست است که
نام یهوه مورد استفاده غلط فرقه دروغین «شاهدان
یهوه» قرار گرفته است ولی شاهدان واقعی یهوه،
ما مس��یحیان هستیم ،یهوه ای که همان عیسی
مسیح و تثلیث مقدس اس��ت .عیسی در انجیل
یوحنا بارها خود را به عنوان من هس��تم معرفی
می کند که ما در اینجا  11مورد از آنها را بررسی
می کنیم تا به این طریق در شناخت خداوندمان
عیسی مسیح بعنوان همان خدای خالق و همان
خدای عهد عتیق بیشتر رشد کنیم.

بخش اصلی:
 1نان حیات من هستم.

هر که نزد من آید ،هرگز گرسنه نشود ،و
هر که به من ایمان آ َو َرد هرگز تشنه نگردد.
(یوحنا )6:35

 بدون مسیح هیچ کس
منیتواند نزد خدا برود.
-------- در مسیحیت مرگ به معنای
نابودی نیست

راستین عیسی مسیح این خالء پر می گردد.
هایک اسقف شهید کلیسای ایران قبل از توبه اش
به قول ب��رادرش ادوارد خیلی اهل پارتی و رقص
بود ولی معموال در وس��ط پارتی م��ی رفت و در
جای خلوتی گریه می کرد چون خالءش بوسیله
چیزهای دیگر پر نمی شد.
زن س��امری که در انجیل می بینیم  5بار شوهر
کرده بود ولی هنوز تشنه بود و خالء داشت .پس
ازدواج هم هرچند عالی است ولی نمی تواند خالء
ما را كامال برطرف كند.
ولی مسیح وعده داده است که هر کس نزد او آید
هرگز تشنه و گرسنه نخواهد شد.
در عهد عتیق "من" نان آسمانی بود که فقط نیاز
بدن را رفع می کرد ولی مسیح نیاز روحهای ما را
برطرف می کند .خوردن مس��یح به معنی ایمان
اصیل به او ،یکی شدن با او و همچنین با شرکت
در عشا ربانی تحقق می یابد .مسیح با معجزه دادن
نان نشان داد که نان حیات هم تنها اوست.

ما برای س�لامت ب��دن و روان مان احتیاج به غذا
و اس��تراحت داریم .روح ما نیز برای رش��د به غذا
احتی��اج دارد و کالم خدا غذای روح ماس��ت ولی
مس��یح نیز به عنوان کالم مجسم شده خدا نان
من نور جهامن.
حیات بخشنده است.
هر که از من پیروی کند ،هرگز در تاریکی
گوید:
آگوستین قدیس می
راه نخواهد پیمود ،بلکه از نو ِر زندگی برخوردار
"ای خداوند تو ما را برای خود آفریده ای و جان ما خواهد بود.
تا در تو قرار نگیرد آرام نمی گیرد".
(یوحنا )8:12
هم��ه ما ی��ک خالءیی داریم که تنه��ا در خدای
از کسی پرسیدند:
چرا کار می کنی؟
گفت که بتوانم بخورم.
بعد گفتند چ��را غذا می خوری گفت :تا بتوانم
کار کنم.
امروزه اکثر مردم زندگی بدون هدفی یا با هدفی
اشتباهی را دارند .امروزه مردم در تاریکی بسر می
برند و تاریکی را دوست دارند چون نور ،قباحت
کارهایشان را نش��ان می دهد .خدا نور است و
مسیح نور است و هر که با خدا زندگی می کند
باید فرزند نور و نور جهان باشد .آیا چیزهای در
زندگی ما است که اگر دیگران بفهمند و علنی
گردند ما رسوا می شویم؟!
بنابرین توبه کنیم و بسوی نور بیاییم و کارهای
تاریکی را ترک کنیم و رس��الت خود را بعنوان
فرزندان نور به انجام برس��انیم .مسیح با شفای
کور مادرزاد خود را بعنوان نور عالم نشان داد.

2

3

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

در گناهان خویش
خواهید مرد،

زیرا اگر ایم��ان نیاورید که من هس��تم ،در
گناهانتان خواهید مرد.
(یوحنا )8:24
در این آیه می بینیم که نجات و بخش��یده
شدن گناهانمان مستلزم شناخت خدا است.
یوحنا  17:3چنین می گوید:
"این اس��ت حیات جاویدان ،ک��ه تو را ،تنها
خدای حقیقی ،و عیسی مسیح را که فرستاده
ای ،بشناسند".
همچنین در رومیان  10:9می گوید:
"اگر به زبان خود اعتراف کنی «عیسی خداوند
اس��ت» و در دل خود ایمان داشته باشی که
خدا او را از مردگان برخیزانید ،نجات خواهی
یافت".
بنابراین شناخت خداوندی عیسی در بخشیده
ش��دن گناهانمان موثر است و بقول آتاناس چون
فقط خدا می تواند گناه را کفاره دهد ،پس مسیح
خدا است .ما می دانیم که مسیح بهترین پزشک
و بهترین روانش��ناس است ،البته روان شناسان و
پزشکان دیگری هم وجود دارند ،ولی تنها کسی
که گناه را در زمین و آس��مان می بخشد مسیح
است.
خون "من هستم" ما را نجات می دهد.

4

هستم.

آنگاه که پسر انسان را

برافراش��تید ،در خواهی��د یاف��ت که من
(یوحنا )8:28

مسیح با بر افراشته ش��دن داوطلبانه اش بر روی
صلیب بخاطر گناهان ما محبتی را نش��ان داد که
فقط خدای محبت می تواند نشان دهد و با قیام
پیروزمندانه اش بر مرگ ثابت کرد که تمام حرفها
و ادعاهایش درباره الوهیتش درس��ت است« .من
هستم» همان پسر انسانی است که بر دانیال آشکار
شد و همان خدای خالقی است که برای گناهان ما
مضروب شد و با قیامش حقانیتش را ثابت کرد.

5

آمین ،آمین،

به ش��ما می گویم ،پیش از آنکه ابراهیم
باشد ،من هستم.
(یوحنا)8:58
انجی��ل صریحا می گوید که از ابتدا و ازل کلمه یا
مسیح بوده است.
کلیس��ای ما (ارامنه ارتودكس) در اعتقادنامه اش
می گوید:
"نبود زمانی که او نباش��د و همانقدر که پدر پدر
است پسر نیز پسر است".

مس��یح نگفت قبل از ابراهیم وجود داشته ،بلکه
گفت قبل از ابراهیم من هستم.
مس��یح از قصد فعل جمالت را عوض می کرد تا
مردم بدانند که او همان یهوه من هس��تم است و
مردم فهمیدند و خواستند او را را برای این حرف
سنگسار کنند .احتماال او از مالقات خود با ابراهیم
در باب  18پیدایش صحبت می کرد.
مسیح آشکارا اعالم کرد که از پدر یهودیان ابراهیم،
از بخشنده شریعت موسی و از معجزه کننده بزرگ
ایلیا بزرگتر است چون او خدای ابراهیم ،موسی و
ایلیا و همگان است.

6

آمین ،آمین،

به ش��ما می گویم ،من برای گوسفندان،
«در» هس��تم؛ آنان که پیش از من آمدند ،همگی
دزد و راهزنن��د ،ا ّما گوس��فندان ب��ه آنان گوش
فراندادند .من «در» هستم؛ هر که از راه من داخل
شود نجات خواهد یافت ،و آزادانه به درون خواهد
آمد و بی��رون خواهد رفت و چراگاه خواهد یافت.
دزد نمی آید جز برای دزدیدن و کش��تن و نابود
کردن؛ من آمده ام تا ایشان حیات داشته باشند و
از آن به فراوانی بهره مند شوند.
(یوحنا)107:10
امروزه این حرف را زیاد می شنویم:
که راههای رسیدن به خدا زیاد است و تمام ادیان
یک چیز را می گویند ،ولی مسیحیت از یک «در»
(یوحنا ،)10:7
یک «راه» (یوحنا)14:6
یک «نام» (اعمال  )4:12و
یک «حقیقت» (یوحنا )14:6
برای رسیدن به خدا و نجات صحبت می کند و آن
تنها عیسی مسیح است.
بخش پایانی در شماره آینده

هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

Montreal

Mont Royal
Mont
Royal

X

ST-DENIS

)
514-999-5168

405 Marie-Anne E

Mary Anne

خداوند محبت است

هر شنبه

اگر احتیاج به دعا دارید،
و همچنین برای دریافت فیلم
«زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
بطور رایگان
با تلفن ما متاس بگیرید:

ک
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مونتریال :در شهر چه
مدرسه دهخدا

شنبهها:ساعت 1تا 5بعدازظهر
ی
کالسهایفارس 
یتاششم
ازآمادگ 

ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

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

>> کالسهای فوق العاده
 رقص ،نقاشی
>> هر شنبه  :از  ۴تا ۵
4976 Notre Dame W.
(514) 220-1559
(514) 827-6364

www.dehkhodaschool.com

مدرسه فردوسی
4255 Courtrai
Cote-Des-Neiges
(514) 962.3565
--------------------

اجنمنفرهنگیایرانیان
وستآیلنـــد
کالس های فارسی
برای کودکان :شنبه ها

از ساعت  12/30تا 15/30
)2900 Lake (DDO

تلفن)514( 626-5520 :

خانـه ایران

خبر...

Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Tel: (514) 373-5777
E-Mail: info@mekic.ca
--------------------

جمعهشبهای

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

nima_librarymontreal@yahoo.ca
---------------------------------

اجنمن دفاع از حقوق بشر
ایران -مونترال
(514) 299-1787
Addhi2005@yahoo.ca
--------------------

ایرانیکا از
آن همه
ماست

و
و به تشویق
حمایت مالی همه ایرانیان نیاز
دارد.
_______________

(514) 731-1443

elahem@sympatico.ca
8043 St-Hubert
--------------------

خورشید خانوم

اجنمن ادبی (فاضل)
-------------------(514) 944-8111

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

خانه فرهنگ صبا
5124 Sherbrooke W.
Tel.: 514.481.1433
Metro: Vendome

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

اجنمن دوستداران زرتشت
با همیاری اجنمن ادبی مونترال

جشن

چهارشنبهسوری
• همراه با حاجی فیروز
• پریدن از روی آتش • دی.جی.

514-651-7955

www.iranica.com

• زمان :سه شنبه 16مارس ،2010

 هر پنجشنبه

• جا  :سالن زیبای PALACE

کافه لیت

اجنمندوستدارانزرتشت
-------------------اجنمنزنانایرانیمونترال

پاسداریازجشنهایملی
خویشکاریهرایرانیست

تلفنمونتریال:

فرهنگسرایسینا

www.ajpq.qc.ca
--------------------

بنیاد سخن آزاد

MEKIC

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

www.cafelitt.ca

(514) 651-7955

5347 cote des niege
Tel: 514-341-5194
mssunfound@hotmail.com
--------------------

دانشنامهایرانیکا
را فراموش نکنیم

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

1117, Ste-Catherine W.
Suite 420
514-544-5962
khanehiran@gmail.com
www.khanehiran.ca

 کالس های رقص
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)1717 Corbuiser (Laval

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

Montmorency

Seena Cultural Center

514-488-3000

6528 St- Jacques,

________________________
جزئیات بیشتر در شماره آینده پیوند

www.Seena.ca
Info@seena.ca

اوتـــاوا

رادیو همصدا اتاوا

--- 97.9FM -پخشزندهیکشنبهها:
Sundays: 11:00 - 13:00
تهیه کننده و مجری :شبنم اسدالهی
www.radiohamseda.net
--------------------

«مناشـــوم»
Ottawa Persian Radio

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

کارگاهکاریابیوهمآهنگیحرفهای
و

مهندس�ین
انجم�ن
آرشیتکت هایایرانیکبک
با همکاری مرکز اجتماعی کمک به
مهاجرین

Centre Sociale d’Aide aux
)Immigrants (CSAI

کارگاه��ی در ب��اره کا ریاب��ی و هم
آهنگی حرف��ه ای بر گزار میکنند.
برنامه این کارگاه عبارت است از:
بخش اول :
معرفی برنامه های دولتی

 نماینده Emploi Québec

 نماینده دولت فدرال Foreign
Credentials Referral Office
 نمایندگان نظام مهندسیOIQ
و نظام آرشیتکت های کبک OAQ
بخش دوم :

 میز گرد
این میز گرد با شرکت مشاور کاریابی
 CSAIمهندسین و ارشیتکت های
ایرانی و دانشجویان رشته های فنی
برگزار خواهد شد.

موضوع میز گرد:

زمان :شنبه  20فوریه

از ساعت یک تا پنج بعد از ظهر
مکان:

CSAI : Salle de Formation
6201 rue Laurendeau,
Montréal
Metro: Jolicour Bus : 37

ب��رای اطال ع��ا ت بیش��تر در مورد
برگزاری کارگاه و نامنویسی از طریق
 e-mailانجمن تماس بگیرید.
sieaq.mtl@gmail.com

مش��کالت کاریاب��ی ،ه��م آهنگی
حرفه ای و پرسش و پاسخ

بهپیشوازنوروز

کتابخانهنیما
شنبه  20مارس
5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652

nima_librarymontreal@yahoo.ca
-------------------------------------------

سخنرانی

دکتر عطا هودشتیان

خنبه کشی و خنبه پرستی در
تاریخ فرهنگی ایران
زمان :یکشنبه  7فوریه  -ساعت  4عصر
مکان :دانشگاه کنکوردیا – طبقه ششم

تپش دیجیتال

Maisonneuve/MacKay
>> Metro: Guy

تبدیل

www.08tapesh.com

ستم های
سی

یـدیوئی
و

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

(کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
½ ارائهکلیهخدماتدیجیتالی(عکس،فیلم،موزیک)
½
مجمو
سایت
وب
تهیه
و
طراحی
½
½
عه ای
ن
فیس ا
½ انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
½
با خطا ز لباس
ش
½ فروش جدیدترین کتاب های ایرانی
½
زیبا د یهای
ر تپش
½ تعمیرکامپیوترشما :درمنزلیامحلکارشما
½

 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

6162 Sherbrooke w.
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ایران  :سازش سبز؟! ...
 26ژانویه

hbzadeh@btinternet.com

دکتر حسین باقرزاده

امتیازدهی
به حاکمیت

آخریناخبارزندانیان
و دو پس��ر آق��ای کروبی)،
در عین تأکی��د بر مواضع
قاطع آن��ان در مورد تقلب
در انتخاب��ات ،نیز نافی این
برداشت نیست ،و اظهارات
این سه ش��خصیت از یک
حرکت هماهن��گ آنان در
جهت پذی��رش دوفاکتوی
دولت احمدینژاد حکایت
میکند.

ش��ایعاتی که در طول چند هفته
گذشته در محافل سیاسی ایران
در مورد یک مصالحه یا س��ازش
سیاسی بین رهبران اصالحطلب
جنبش سبز و حاکمیت در گرفته
بود این هفته ش��دت گرفت و به
تفس��یرها و تعبیرهای مختلفی
همان طور که در باال گفته
منجر ش��د .سه رهبر اصالحطلب
ش��د ،این حرکت الزاما به
جنبش یعن��ی آقای��ان خاتمی،
معنایپذیرشصحتنتیجه
کروبی و موسوی اظهاراتی را بیان __________________
اع�لام ش��ده انتخابات 22
داش��تهاند (یا به آنان نسبت داده پذیرش دوفاکتوی دولت احمدینژاد
خرداد و مشروعیت دولت
شده) که از نوعی پذیرش موقعیت حد اکثر امتیازی است که رهبران
احمدینژاد نیست .ولی در
محم��ود احمدینژاد ب��ه عنوان
رییس اجرایی حکومت یاد میکند .اصالحطلب جنبش سبز میتوانند
عین حال ،این موضع با آن
این اظهارات سپس با توضیحات به حاکمیت بدهند بدون این که به
چه در گفتارها و نوشتارهای
افرادی نزدیک به این شخصیتها مواضع اصولی خویش خدشهای وارد این سه شخصیت در ماههای
تعدیل شده است .برخی به شدت کنند .ولی آیا حاکمیت حاضر است در گذشته دیده و شنیده شده
تف��اوت دارد .یعنی اینان تا
ب��ه این افراد و مواض��ع اخیر آنان
حمله کرده و آن را ناشی از سازش برابر این امتیاز به خواستههای حداقل کنون از پذیرش دوفاکتوی
آنان با قدرت حاکم دانستهاند ،و در آنان پاسخ مثبت دهد؟
دول��ت احمدینژاد قاطعانه
سوی مقابل عدهای در صدد توجیه شواهد حاکی از آن است که خامنهای سر باز میزدند و به هواداران
این مواضع و اظهارات برآمدهاند تا به امتیازدهی قناعت خنواهد کرد ...خود چنین وانمود میکردند
که به هیچ عنوان ریاس��ت
هر گونه اتهام سازش و عقبنشینی
جمهوری احمدین��ژاد را
از مواضع پیشین آنان را نفی کنند.
کمتر از تسلیم نخواهن��د پذیرف��ت .این
حقیقت،اما،مثلهمیشه
چیزیدردارد .خامنه ای به
موضع ت��ا مدتی قابل دوام
میان این دو موضع افراطی قرار
ق راضی منی شود!
ب��ود ،ول��ی هرچ��ه زمان
پذیرش «دوفاکت��و»ی احمدینژاد
مطل
میگذشت و احمدینژاد
البت��ه نوعی عقبنش��ینی اس��ت،
موقعیت خود را مستحکم
ولی این عقبنش��ینی را باید عملی
بینالمللیمحدودنمیشود .میکرد ادامه آن مش��کلتر میشد،
تاکتیکی دانست و تا پذیرش
نمونه مشخصتر آن را و دیر ی��ا زود زمانی میرس��ید که
«دوژور» او نمیت��وان از
باید در روابط سیاسی نوع��ی از ضرورتهای عملی آنان را
چرخش سیاس��ی این
درونی یک کشور و وا میداش��ت که دولت احمدینژاد
ش��خصیتها سخن
رابطه شهروندان با را به عنوان یک واقعیت بپذیرند و با
گفت.
حکومت دید .در پذیرش این واقعیت به آن ضرورتها
این جا ،ممکن پاسخ دهند .اکنون سؤال این است
درعرفدیپلماتیک
است شهروندان که چ��ه ضرورت(های)ی این تغییر
معم��وال دو ن��وع
زیادی باش��ند موضع را در این لحظه زمانی ایجاب
«شناسایی» وجود
ک��ه حکومت را کرده و چه انگیزهای در پشت سر این
دارد .ن��وع معمول
غاص��ب و فاقد حرکت هماهنگ خوابیده است؟
آن در صحن��ه
مشروعیت بدانند.
بینالمللیشناسایی،
درعینحال،همین هماهنگ��ی حرک��ت این آقای��ان از
«دوژور» (قانون��ی/
شهروندان مجبورند تالشهای پش��ت پرده ب��رای حل
مشروع) است که اکثر
برای تأمی��ن نیازهای بحران موج��ود از طریق گفتگو در
حکومتها نسبت به یک
خود به نهادها و ارگانهای سطوح باالی حاکمیت خبر میدهد.
دیگ��ر اعمال میکنن��د .در
همین حکوم��ت مراجعه کنند ،حاکمیت ظاهرا دریافته اس��ت که
این ش��کل از رابطه ،حکومتها یک
دیگر را به عنوان نماینده ملت مقابل مالیات بپردازن��د ،خدمات بگیرند و سیاست سرکوب نتوانسته جنبش
میپذیرند ،با آنها رابطه دیپلماتیک از جمله به نام همین حکومت جواز س��بز را از حرکت باز دارد و بلکه به
برقرار میکنند ،معاهده میبندند و سفر (گذرنامه و ویزا) دریافت کنند .رادیکالی��زه ش��دن آن کمک کرده
سفر شهروندان از یکی به دیگری را انجام این مراجع��ات و دریافت این اس��ت .از این رو ،حاکمیت در عین
تسهیل میکنند .ولی گاه میشود که خدم��ات به هیچ عن��وان به معنای ادامه سیاس��ت تهدی��د و ارعاب ،به
حکومتی حکومت دیگر را به عنوان مش��روعیت بخش��یدن به حکومت دنبال یافتن راههایی برای گفتگو با
نماینده مردم آن نمیشناسد و حاضر نیست و بلکه شهروندان با مراجعه به رهبران اصالحطلب جنبش برآمده
نیس��ت روابطی از ای��ن قبیل با آن حکومت و تعامل با آن فقط واقعیت است .از سوی دیگر ،این رهبران نیز
برقرار کند .در عین حال ممکن است آن را پذیرفتهان��د ،در عی��ن این که از رادیکالیزه شدن جنبش و تعمیم
پیش بیاید که به دالیل عملی ،این ممکن است همچنان آن را غاصب و ش��عارهای ساختارش��کن احساس
نگران��ی میکنند ،و آقای��ان کروبی
دو حکومت مجبور شوند با هم وارد نامشروعبدانند.
و موس��وی با این ک��ه همچنان بر
گفتگو یا تعامل شوند (مثال مبادالت
مالی یا تجاری) .در این جا یک دولت آن چه ک��ه در دو س��ه هفته اخیر تعهداتانتخاباتیخودپابرجاماندهاند
مجبور میشود که «واقعیت» دیگری در صحنه سیاس��ی ای��ران رخ داده و به عبارات مختلف از کثرتگرایی
را بپذیرد ولو که آن را مشروع نداند .به ظاهر پذی��رش دوفاکتوی دولت جنبش س��بز حمایت میکنند در
مورد برجس��ته این گون��ه از رابطه ،احمدینژاد از سوی آقایان خاتمی ،عین حال به دنبال آن هس��تند که
حکومت چین کمونیست بود که به کروبی و موسوی اس��ت .بیانیه  ۱۷بحران موجود را در چهارچوب نظام
رغم این که پر جمعیتترین کشور آقای موسوی در بند « ۱راه حلها» جمهوری اسالمی و قانون اساسی آن
جهان را تحت کنترل خود داش��ت از «اعالم مسئولیت پذیری مستقیم حل و فصل کنند .این شرایط ،آنان را
برای دهها س��ال از س��وی اکثریت دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه واداشته است که از دعوت حاکمیت
قاطع کشورهای دیگر تحت تحریم قضائیه» سخن میگوید .این تعبیر به برای گفتگو استقبال کرده و مواضع
شناسایی رسمی قرار داشت (کرسی وضوح دولت احمدینژاد را به عنوان پیش��ین خود در براب��ر حاکمیت را
چین در سازمان ملل با حق وتو در یک واقعیت به رسمیت میشناسد .تعدیلکنند.
اختیار حکومت تایوان بود!) در عین تنها نهادی که واقعیت داشته باشد
حال بسیاری از کشورها روابط تجاری میتواند مس��ئولیت بپذی��رد .آقای به وضوح یکی از ش��رایط حاکمیت
و مالی با چین کمونیست داشتند و کروبی نیز در پاس��خ به س��ؤال یک برای هرگونه گفتگو و سازش ،پذیرش
حکومت آن را به صورت «دوفاکتو» خبرن��گار ،از دول��ت احمدینژاد به نظر ول��ی فقیه در تأیی��د انتخابات
عنوان «دولت مس��تقر کش��ور» که  ۲۲خ��رداد و ریاس��ت جمه��وری
(واقعیت)میپذیرفتند.
«وظیفه دارد کارهای مردم را انجام احمدینژاد بوده است .پذیرش این
شناس��ایی دوفاکتوی یک حکومت دهد و پاسخگو باشد» یاد کرده است .امر به صورتی که خامنهای خواسته و
چیزی بیش از پذیرش یک واقعیت در نامهای که ظاه��را آقای خاتمی بارها تکرار کرده است البته به معنای
عینی نیست .این پذیرش همچنان به آق��ای خامنهای نوش��ته (و البته صح��ت آن انتخابات و مش��روعیت
ک��ه در نمون��ه چین وجود داش��ت رسما تأیید نشده است) نیز عبارات حکومت احمدینژاد خواهد بود .این
ناشی از ضرورتهای عملی است ،و مش��ابه یا صریحتری دیده میشود امر با مواضع اصولی آقایان خاتمی،
هیچ نش��انی از قبول مشروعیت آن ول��ی آن عب��ارات را نی��ز به چیزی کروبی و موس��وی و تعهداتی که به
ندارد .در واق��ع ،هرگونه رابطه بین بی��ش از پذی��رش دوفاکتوی دولت خص��وص دو تن اخی��ر در بیانیهها
دو کشور ،منهای جنگ ،به این نوع احمدین��ژاد نمیت��وان تعبیر کرد .و اظه��ارات خوی��ش در هف��ت ماه
شناسایی حد اقل نیاز دارد .این گونه اظه��ارات و توضیحات اطرافیان این گذشته دادهاند کامال در تضاد است،
شناسایی البته به روابط دیپلماتیک و آقایان (از جمله همسر آقای موسوی و پذی��رش آن از یک چرخش ۱۸۰

تـاکجـا؟

______________________
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سیاسی و مطبوعاتی
مسعودباستانی،

خدماتآرایشی

Estheticienne & Technicien LASER

روزنامه نگار
در کنار قاتالن
حرفـهای
در حالیک��ه از روز  26ژانویه مس��عود
باستانی ،روزنامه نگار ،در زندان رجایی
شهربا  5قاتل حرفه ای هم سلول شده
است ،روز  27ژانویه حکم جهانبخش
خانجانی اعالم و این فعال سیاسی به
 6سال زندان محکوم شد .از سوی دیگر
مهدی حسین زاده ،روزنامه نگار و تحلیل
گر اقتصادی و سولماز علی مرادی ،عضو
شاخه جوانان نهضت آزادی آزاد شدند.
مهدی حس��ین زاده بیش از  6ماه در
بند  209زندان اوین برای پذیرش اتهام
جاسوس��ی تحت فش��ار بود و سولماز
علی م��رادی ،روز  ۲۷دی ماه به همراه
س��ه عضو دیگر نهضت آزادی به دفتر
پیگیری های وزارت اطالعات احضار و
در همان جا بازداشت شده بود.
در خص��وص علت انتقال باس��تانی به
زندان رجایی ش��هر ،مهس��ا امرآبادی،
همسر این روزنامه نگار گفته است :به
مسعود حکمی را نشان داده اند که در
آن دستور آقای صلواتی برای انتقال او
به رجایی شهر بود و دلیل آن برگزاری
کالس های روزنامه نگاری برای زندانیان
بند  ۳۵۰اوین عنوان شده بود .در حالی
که مس��عود ب��ه هیچ عن��وان آموزش
روزنامه نگاری نداده است و این موضوع
به شدت تکذیب می شود .

Diplome cidesco internations du paris
 از بین بردن موهای
زاید بدن از طریق لیزر
Rejuvenation
 جوان کردن پوست
و از بین بردن چین و
چروک های صورت و گردن
 لیزر برای رگ های پا و
صورت  veinsو از بین بردن
جوش ها و کک مک های قهوه ای صورت acne
 سفت کرد سینه از طریق لیزر Breast lifting
 فیشال Skin Care Treatment
 پارافین  Paraffineبرای لطیف کردن دست ها و پاها
با پیشرفته ترین متد ،روش بسیار موثر ،مطمئن

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622
بوی خوش سازش!

این جمله نغز
گفتهی کیست؟

"...می خواهم چنین نتیجه بگیرم که اگر تغییر قدرت
نتواند با یک کابینه یا دولت ائتالفی از سبزها و حاکمان
کنونی صورت بگیرد ،هرگز وضعیت پایداری در انتظار
ما نخواه�د بود و هر نوع وضعیت ناپای�دار ،جز ادامه
تنش چیزی نصیب ما نخواهد کرد"...
جواب در صفحه 29

ریشهری

سبز

می شود
"محمدیریشهری روز شنبه 16
ژانویه ،در مراس��م تودی��ع خود و
معارفه حجتاالسالم قاضیعسکر
گفت:
«باید عالقهمن�دان به رهبری
اضافه شوند ،این هنر نیست که
دوست را تبدیل به دشمن کنیم
بلکه هنر آن است که مخالف را
تبدیل به دوست کنیم .این هنر
نیست که از یک خانواده شهید
کودتاچی بسازیم بلکه هنر آن
است که از یک کودتاگر شهید
بسازیم» .اش�اره او احتماال به
فرزندان خانوادههای مطرحی
از جمل�ه بهش�تی ،هم�ت و
باکری بود که به منتقدین نظام
پیوستهاند"...

درجهای آن��ان حکایت خواهد کرد.
برای رفع این مشکل ،ظاهرا راه حل
بینابینی که به نظر این آقایان رسیده
اس��ت پذیرش دوفاکتوی حکومت
احمدینژاد است .این امر از جمله به
معنای آن خواهد بود که ما (کروبی
و موسوی) در عین این که همچنان
معتقدیم که در انتخابات  ۲۲خرداد
تقلب وس��یع شده اس��ت به لحاظ
ش��خصی ادعایی به مقام ریاس��ت
جمهوری نداریم و ریاست جمهوری
احمدینژاد را به عنوان یک واقعیت
موجودمیپذیریم.
این البته حد اکثر امتیازی است که

>> دور نیس��ت که ری شهری
هم سبز بشود و ما سنگ او را هم
به سینه بزنیم و بر مظلومیت اش
اش��ک بریزیم .وقتی سازش باشد،
چرا با ری شهری نباشد.
مگر دیگران کم تر از او دست شان
به خون ملت آلوده بوده که آن ها
سبز شوند و این یکی نشود.
کارنامه ی ایش��ان از دیگران تیره
تر نیس��ت .تا آن جا که حافظه ام
اجازه می دهد ،بر اساس کتاب ها
و خاطراتی که خود ایشان منتشر
کرده ،در دوران پیش از تاس��یس
وزارت اطالع��ات ،و در مدت هفت
س��ال و اندی نخست وزیری آقای

ای��ن آقایان میتوانن��د به حاکمیت
بدهند بدون این که به مواضع اصولی
خویش خدشهای وارد کنند .ولی آیا
حاکمیت حاضر اس��ت در برابر این
امتیاز به خواستههای حد اقل آنان (از
جمله  5خواسته بیانیه  ۱۷موسوی)
پاسخ مثبت دهد؟ شواهد حاکی از
آن است که نه تنها حاکمیت به این
حد از امتیازدهی قناعت نخواهد کرد
و بلکه همان طور که در مقاله هفته
پیش گفته شد ،به سختی میتوان
تصور ک��رد که خامنهای به کمتر از
تس��لیم مطلق راضی شود .اظهارات
خامنهای و اطرافیان و بلندگوهای او
در این روزها نشان میدهد که آنان به

عنوان
مهندس موس��وی و تحت
ِ
وزی��ر اطالعات ،این کاره��ا را در
ِ
تثبیت "جمهوری
جهت حفظ و
اسالمی ِ" مورد نظر جناب مهندس
موسوی انجام داده است:
 اعتراف گیری از افسران نوژه و
وادار کردن آن ها به توبه.
 اعتراف گیری از صادق قطب
زاده وزیر امور خارجه ی پیشین.
 اعت��راف گی��ری از مرج��ع
تقلید شیعیان ،آیت الله العظمی
شریعتمداری ،و وادار کردن ایشان
به توبه.
 اعتراف گیری از سران حزب
توده ی ای��ران و وادار کردن آن ها
به توبه.
 ایجاد زمینه های حذف آیت
راندن
الله العظمی منتظری و بیرون ِ
ایشان از دستگاه حکومت اسالمی.
 آزار و ش�کنجه و اع�دام
هزاران زندانی سیاسی.
در پاسخ به کس��انی که معتقدند
کسی مثل ری شهری را نمی شود
"بخش��ید" عرض می کنیم وقتی
نخست وزیر را می بخشیم چرا وزیر
را نبخشیم؟!
[وبالگ ف .م .سخن]

فشارهای خود بر رهبران اصالحطلب
جنبش سبز همچنان ادامه خواهند
داد تا ش��اید آن��ان را وادارند که به
صورت «ش��فاف» به درگاه کبریایی
ولی فقیه توب��ه کنند و عذر تقصیر
بخواهند .مطلقخواهی خامنهای به
معنای آن است که راه سازشی بین
جنبش س��بز و حاکمیت جمهوری
اسالمی باقی نمانده است  -واقعیتی
که رهبران اصالحطلب این جنبش با
تجربیات خویش ،و به خصوص این
تجربه اخیر ،بای��د بیش از هر کس
دیگری درک کرده باشند.
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خدماتآرایشی
ویداملکی
Unisex

__________
بند و ابرو
مانیکور پدیکور ژل
ماکیاژ :آرایش صورت
____________
با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

__________________

)Coiff. De Carrini (par St Laurent
1616 st.Catherine Oust
Faubourg, Metro: Guy-Concordia

Tel.:(514)846-2800

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

چلوکبابی یـاس
در قلب NDG

وجه توجه

ت

کباب بره
انواع

انواع کباب ها و انواع
خورش های خوشمزه ایرانی

ایرانی
ینکیفیت
برتر وص یاس
قط مخص
ف

9
9
9
9
9
9
9
9
9

9صافکاری و نقاشی اتومبیل
9تعمیر ات شاسی
9تعمیرات کامل مکانیکی
9رفع زنگ زدگی اتومبیل
9شستشو و متیز کردن اتومبیل
 9فروش ،تعویض و نصب انواع شیشه های اتومبیل
9دودی کردن شیشه های اتومبیل
 9پرداخت مبلغ  Deductibleشما در اکثر موارد
9تون آپ ،تعویض روغن و فیلتر و...

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

;; Insurance claims
;; Auto body repair
;; General mechanic
;; Preparation for lease return
;; Windshield replacement
;; Detailing
;; Exterior polish and wax
;; Interior shampoo
;; Engine shampoo
;; Window tinting
;; Paintless dents removal
______________________

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

<<Auto RJ

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

لوله کشی ونصب شوفاژپارس
	•ارائه کلیه خــدمات لوله کشی
آب سرد و گرم
	•تغییر شوفاز گازوئیلی به برقی
	•بازکردن لوله های فاضالب
	•تعویض مخزن آب گرم شوفاژ

	• لوله کشی فاضالب ،شوفاژ
	• تعویض تانک آبگرمکن
	•( Degelبازکردن لوله های
یخزده)
با

بیمه و 6ماه ضمانت

باکیفیتعالی

با مجرب ترین آشپز ایرانی
>> حمیطی زیبا ،گرم و
خانوادگی
>> کیرتینگ یاس در خدمت
میهمانی های مشا

__________________________________

)(NDG

RESTO YAS

5563 rue UpperLachine

Tel.: (514) 483-0303

RESIDENTIAL & COMMERCIAL
>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959
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>> فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده

پروفسورپرویزقدیریان

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

جـلدهای 5 ، 4 ، 3،2 ،1

انقالبیدرتکنولوژیتلویزیون،رادیووویدئو

مژده به عالقمندان کتاب های فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده
اثر دکتر پرویز قدیریان
 3جلد دیگر از  5جلد کتاب تغذیه سالم و بهداشت خانواده دکتر قدیریان انتشار یافت.
برای خرید این مجموعه استثنائی (در آمریکای شمالی)
مبلغ  120دالر آمریکائی یا معادل آن به دالر کانادائی مانی اوردر،
در وجهEPIDEMIO-SEARCH INC. :
به نشانی زیر ارسال دارید.
کتابها سریعا پس از دریافت مانی اوردر ،به نشانی شما ارسال خواهد شد.
در ضمن برای اطالعات بیشتر میتوانید با شماره فکس ها:
 )514(323-2174و )514(422-8996
Canada

EPIDEMIO SEARCH INC.
5850 RUE DE SEIGNE
ST- LEONARD, QUEBEC
HIP 1G8
FAX: (514) 323-2174

E-mail: epidemiosearch@yahoo.com

کان
ت ال ه
ا
ی
فار
رک
ار ی ،عربی سی ز
ب
ا
ن
م
،
 ،آسو
نی و
گیرنده  ...را ب ری،
ر
کیفی های دیجی روی
ت
ت باال ببینی ال با
د.

 در مراکز فروش معتبر

ی بدون نصب دیش
ت کانال های ایران
 دریاف
از طریق اینترنت)
(
کانال فارسی زبان
 متاشای بیش از 8
 0لم و سریال ایرانی
و صدهافی
بان درسراسردنیا
رادیوهای فارسی ز
 دسترسی به کلیه

(هر زمان که

وقت دارید ببینید)

دس

ترسی به  24شبکه

صداو سیمای ایران
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Lest We Forget
ا
ز یاد منی بریم...

مونتریال...

جمشید ترابی زاده محکوم شد
سرانجام پس از نزدیک به دو سال
انتظار ،کمیته انضباطی اتاق امنیت
مالی
CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

طی گزارشی به تاریخ 5ژانویه،2010
جمش��ید تراب��ی زاده ،کالهب��ردار
معروف ایرانی مقیم مونتریال را –در
غیاب وی -در بولتن خبری خود
Bulletin de l'Autorité des
marchés financiers

که هفته پیش منتش��ر شد ،رسما
مقصرشناخت.
«اتوریته مارشه فیناسیه دو کبک»
باالترین سازمان بازرسی امور مالی
در سراسر کبک است.
کمیته انضباط��ی اتاق امنیت مالی
کبک ،در روزهای  9 ،8و  16سپتامبر
 ،2009در محل «ات��اق» ،واقع در
شماره  300خیابان لئو پاریزو ،دفتر
 ،2600مونتریال تشکیل جلسه داد
و به رسیدگی به شکایت علیه متهم
پرداخت.
(مشروح کالهبرداری ترابی زاده در
شماره های پیشین پیوند به آگاهی
خوانندگان رسید .ترابی زاده در ماه
مارس  ،2008در پی سال ها فریب
گروه بزرگی از مشتریان خود (ایرانی
و غیرایرانی) ،و اخذ وجوه معتنابهی
تحت عنوان س��رمایه گ��ذاری ،به
ایران گریخت و از آن زمان تاکنون
در ایران ماندگار اس��ت .وی ،پیامد

شکایت یکی از مالباختگان ،مدت دو
ماه در اوین زندانی شد .هم اکنون
دادگاه های دیگری در تهران علیه
وی در خصوص کالهبرداری مالی
وی در جریان است).
گزارش کمیته انضباطی اتاق امنیت
مالی ،بالغ بر س��ی صفحه ،ش��رح
دقیقی اس��ت از جزئیات مربوط به
کالهبرداری تراب��ی زاده از نزدیک
ب��ه  30نف��ر از قربانی��ان ایرانی (و
غیرایرانی) وی.
گفتنی است که براساس تحقیقات
گزارشگر ما ،نام گروهی از قربانیان
دیگ��ر تراب��ی زاده ،ب��ه دالیلی که
روشن نیست ،در این گزارش دیده
نمیشود.
در کلی ترین وجه ،مضمون شکایت
«اتاق» در بولتن «مارشه» کمابیش
به شرح زیر است:
جمش��ید تراب��ی زاده ،ب��ر مبنای
مدعای خالف واقع وجوه گوناگونی
را از «مشتریان» خود دریافت نموده
اس��ت ...و به این ترتی��ب ماده 16
قانون توزیع ف��رآورده ها و خدمات
مقررات حرفه
مالی و مواد  11و ّ 17
ای اتاق امنیت مال��ی و مواد 59.2
مق��ررات حرف��ه ها را زیر پا
و ّ 152
گذاشته است...
همچنین ،جمش��ید ترابی زاده ،از
ح��دود ا ّول ژانویه  ،2002بر مبنای
"اصول درس��تکاری" عمل نکرده و
بدون رعایت اس��تقالل عمل ،خود

را در موقعیت «تعارض منافع»
ق��رار داده و مش��تریان خود را
وادار به امضاء یک فقره «قرارداد
وام» ،به مبالغ گوناگون نموده و
به این ترتیب م��واد  11و 18
مقررات حرفه ای را زیر پا نهاده
ّ
است.
طب��ق ب��رآورد این گ��زارش،
ترابی زاده ،بین حدود سال های
 2002تا  ،2008وجوه زیادی
از قربانیان خ��ود کالهبرداری
کرده است.
اینک در پی مقصر شناختن جمشید
ترابی ،قربانیان وی ه��م اکنون در
انتظار تعیین میزان محکومیت او از
سوی مراجع قانونی می باشند.
یادآوری می ش��ود سال گذشته در
پرونده های مشابه کالهبرداری مالی
در کبک ،ونسان الکروآ( ،نوربورگ)
وارل جون��ز به ترتیب ب��ه  13و11
سال زندان محکوم شده اند.
در تماس های مکرر با دفتر پیوند،
گ��روه از مالباخت��ه گان ترابی زاده
مصرا از ما خواس��تند ،نام ایشان در
صفح��ات پیوند ذکر نش��ود .ما به
خواست این گروه از ایرانیان احترام
می گذاریم.
عالقمن��دان م��ی توانن��د گزارش
محکومیت تراب��ی زاده را در بولتن
«مارش��ه اتوریته» در نش��انی زیر
بخوانند:

رستوران

خراسانکباب
بامدیریت فاروق

اسپ
شیال ما:
چلوکبا
ب
م
ی
ک
س خراسان
1سی
خ
ش
ی
ش
ک
با
ب گوشت
1سی
خ
ش
ی
ش
ک
باب مرغ
1سیخ
ک
و
ب
ی
د
ه
مرغ
1سی
خ کوبیده
با برجن

.99

و همراه با
آش و ساالد
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در خدمت میهمانی ها و مجالس شما

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

Unisex

C

____________________ o
i 1550 de Maisonneuve
)f (Metro-Level
f www.salonguy.ca
)u (514
r
>> با مدیریت شهرزاد
e

فروشگاهوقصابیرضا

& BOUCHERIE
GRILLADES/ BBQ REZA

انواع کباب
با ذغال چوبی
گوشت های تازه
با ذبح اسالمی و
بانازل ترین قیمت

½ ½مرغ
½ ½گاو
½ ½گوساله
½ ½گوسفند
در«وست آیلند»
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 سفارشات تلفنی پذیرفته می شود.
باسفارش دو روز قبل گوشت ها،
به ما امکان دهید تا گوشت تازه تری
خدمت تان ارائه شود.

 ساعت کار :همه روزه

(جمعه :از 3بعدازظهر تا 10شب )

Vendome:
Bus 105

salon guy

932-5132

از ساعت10ونیم صبح تا 8شب

514-488-9191

در محل گیالن سابق

	•مانیکورپدیکور
	•اپیالسیون
	•ماکیاژ
	•بند و ابرو
	•رنگ فر
	•کوتاه کرد ن مو
	•هایالیت

www.lautorite.qc.ca

گشایش یافت!

انواع کباب های خوشمزه
انواع خورش ها
ساندویچ کباب و...
باکیفیتعالی

سالن آرایشGUY

West Island:

15 440 Boul. Pierrefonds,

Tel.: 514-305-2130

نوروز امسال :هادی خرسندی در مونتریال!
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فراخوان :تظاهرات  22بهمن
جهت ابراز انزجار از رژیم منحوس ،واپسگرا ،ضد ملی
و ضد ایرانی جمهوری اسالمی،
 22بهمن ،آغاز  31سال اعدام و کشتار جمعی ،شکنجه،
فقر و فساد ،تجاوز و سیه روزی مردم ایران تظاهرات می کنیم.

زمان 11 :فوریه (  22بهمن)
>> درکنار هموطنان
کمیته یادمان کشتار دهه  60در ایران
-مونتریال

تورونتو:

میدان مل لست من،
از ساعت  2تا  4بعدازظهر

اوتاوا:

مقابل سفارت اشغالی ایران
از ساعت  11تا  2بعدازظهر

توجه :هموطنان ساکن مونتریال ،قبل از 11
فوریه ،جهت شرکت در تظاهرات اتاوا و برگشت
به موقع و حضور در تظاهارات مونتریال لطفا با
شماره تلفن زیر تماس بگیرید:
514-7722-7424

مونتریال:

میدان فیلیپ اسکوئر ،از ساعت 5
بعدازظهر تا  8شب

کمیته تظاهرات 22بهمن

فراخوان برای برگزاری تظاهرات علیه
جمهوری اسالمی در  ٢٢بهمن ١٣٨٨

هم میهنان گرامی ،سه دهه از روی
کار آمدن رژیم دیکتاتوری ،جنایت
کار و غارتگر جمهوری اسالمی در
ایران اهورائی مان سپری شد .در
این س��ی سال ملت و کشور ایران
متحم��ل بزرگتری��ن صدمات و
لطمات جانی و مالی گردید.
شور بختانه ،در این مدت ،بیشتر
کش��ورهای جهان نظاره گر نقض
حقوق بشر و زیر پا گذاشتن اصول
انس��انی و اخالق��ی و عدم رعایت
قوانین بین الملل��ی در ایران بوده
اند.
آنان ،بمناس��بت مناف��ع زود گذر
خود ،تمام این فجایع و س��رکوب
و خفقان را ،که از طرف جمهوری
اسالمی علیه مردم ایران به اجرا در
آمده ،نادیده گرفتند.
مل��ت ایران که با تحمل این همه
ظلم و س��تم ،تمامی��ت ارضی و
نابودی فرهنگ چند هزار س��اله
خود را نیز در معرض خطر حتمی
می بیند ،زن و مرد و پیر و جوان،

دلیرانه با اراده استوار ،پا به میدان
گذاشته و خواهان برکناری رژیم
غیرایرانی و غیر انسانی جمهوری
اسالمی و استقرار رژیم دمکراسی
بر پایه جدائی دی��ن از حکومت،
اعالمیه جهانی حقوق بشر و حفظ
تمامیت ارضی ایران شده اند.
در چنی��ن موقعی��ت حس��اس و
سرنوشت ساز ،ما ایرانیان برون مرز
وظیفه داریم که با اتحاد و یگانگی
به پش��تیبانی از ندای حق طلبانه
و صلح جویانه خواهران و برادران
درون ای��ران ،در  ٢٢بهمن(*) در
همه ش��هرهای مختلف جهان ،با
هر تعداد و هر گونه امکانات ،گرد
هم آمده و مخالفت خود را با رژیم
جاب��ر و ظالم جمهوری اس�لامی
اعالم داریم.
ما همچنی��ن از دولتهائ��ی که با
پش��تیبانی از رژی��م جمه��وری
اسالمی ،و بوس��یله ارسال جنگ
اف��راز و فرس��تادن اف��رادی برای
افزایش توان نیروهای سرکوبگر ،به

همکاری خود با این رژیم غارتگر
ادامه میدهن��د (مانند رژیم چین
کمونیست) میخواهیم که از چنین
رفتار غیرانسانی دست بردارند.
(* ) ب��ر پایه ی مقتضیات محلی،
در یکی از روزهای  ١٧تا  ٢۵بهمن
برابر  ۶تا  ١۴فوریه

سازمان های
تهیه کننده آگاهینامه به ترتیب
الفبا:
انجمن ایرانی برای آزادی ،صلح و
عدالت -نیویورک،
انجم��ن فرهن��گ ای��ران زمین-
نیویورک،
پشتیبانانهمبستگیدانشجوئی،
دفتره��ای برونم��رزی حزب پان
ایرانیست،
ش��ورای جبهه ملی در خ��ارج از
کشور،
کنگرههمبستگیایرانیان،
همبستگی ملی ایرانیان -آتالنتا

آب انار
طبیعی،
بدون شکر

2/99

قوری ،کتری:
دم آور
فقط64/99 :

روغن
زیتون
عالی
ایتالیایی:
فقط 5/99

W
W
W
W

Wپنیر لیقوان کم منک و کم چربی
Wسبزی سرخ شده قرمه سبزی
Wبادمجان سرخ شده
Wمواد فسنجان و خاویار بادمجان

Í Íدوغ مشکی رسید:
درسه نوع :ساده ،نعناعی،ترکمن
Í Íدوغ اروند رسید
Í Íشربتسکنجبین
Í Íشربت البالو
Í Íمربای بهارنارجن و شقاقل از شمال
Í Íکباب کوبیده مخصوص سن لوران
Í Íفیله مینیون ،جوجه کباب ،ریب
Í Íدل و جگر و گوسفند

چه ،زبان
کله ،پا
ی گوسفند
سیراب
و جود است
مو

سالمی
ذبح ا

با سفارش قبلی

Í Íاستیک ،دل قلوه و جگر،
Í Íشامپوهای طبیعی ایران:
Í Íسدر ،زیتون ،حنا ،بابونه
حـــــالل

ترشی خانگی
مخصوص سن لوران

انواع چای :احمد ،دوغزال،
صدف ،تاپ تی ،زرین و الکوزی
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گوناگون...

دانش��مندان آمریكایی در پژوهش
جدیدی هش��دار دادهاند كه معضل
چاقی امروزه حتی بیش از س��یگار
برای سالمت مردم خطرناك و تهدید
كنن��ده ش��ده و مض��رات آن برای
سالمتی با سیگار برابری میكند.
این پژوهش نش��ان داده اس��ت كه
امروزه افزایش اندازه دور كمتر حتی
بیش از دخانیات سبب بروز بیماری
های مختلف میشود و طول عمر را
نیز كوتاهتر میكند.
نتایج به دس��ت آمده از این تحقیق
حاصل مصاحبههایی است كه با 3/5
میلیون فرد بالغ انجام گرفته است.
این پژوهش كه بین سالهای 1993
تا  2008انجام شده نشان میدهد؛
در این مدت نس��بت افراد سیگاری
 18/5درصد كاهش یافته در حالی
كه نرخ افراد چاق  85درصد افزایش
یافته است.
ای��ن تحقی��ق نش��ان داد :س��یگار
مهمترین عامل مرگ و میر و چاقی
مهمتری��ن عامل ابتال ب��ه بیماری
هاست.

 5میلیون مرگ
درسال به دلیل
استعمالدخانیات!

اس��تفاده از تنباک��و
منجر به فوت ساالنه 5
میلیون نف��ر در جهان
می شود و اگر کشورها
هی��چ تمهی��دی برای
پیشگیری و یا منع این
عادت نداشته باشند این
رقم افزایش نیز خواهد
یافت.
در ح��ال حاضر حدود
 % 95از مردم جهان از
حمایت منع استعمال
دخانیات ب��ی بهره ا ند.
سازمان بهداشت جهانی می گوید که
قرار گرفتن در معرض دود دخانیات
منجر به فوت  600هزار نفر در سال
می شود.
این گزارش می گوید که کش��ورها
روش های مختلفی ب��رای محدود
کردن این عادت در پیش گرفته اند،
از جمله
 منع مصرف دخانیات،
 اجتناب از تبلیغ دخانیات و
 افزای�ش مالی�ات در مورد
محصوالتتنباکو.
با این حال الزم است که توصیه های
بیشتری در مورد مضرات دخانیات
برای سالمت انسان ها انتشار یابد.
به عقیده بعض��ی از صاحب نظران
تمهیداتی چ��ون افزایش مالیات بر
محصوالت دخانی��ات روش موثری

بیش از ١٥٠میلیون
نفر در دنیا مبتال به
دیابت هستند

ام��روزه ،دیابت یك��ی از مهمترین
مش��كالت بهداش��تی -درمان��ی و
اجتماعی -اقتصادی جهان محسوب
می ش��ود ،به گونهای ك��ه بیش از
 150میلیون نف��ر در دنیا مبتال به
این بیماری هستند .از آنجا كه خود
بیماران و خان��واده های آنها عمده
تری��ن نقش را در درم��ان دیابت به
عهده دارند ،كس��ب اطالعات الزم
درباره دیابت به شیوه های گوناگون
آموزشی از اهمیت ویژهای برخوردار
است.
بیماری دیابت در اثر ناتوانی بدن در
تولید انس��ولین ،كاهش یا عدم اثر
انسولین در سوخت و ساز مواد قندی
پدید می آید .انسولین مادهایست كه
در بدن توس��ط غ��ده ی لوزالمعده
تولید می شود و باعث می گردد قند
یا به عبارتی مهمترین منبع انرژی
بدن مورد استفاده قرار گیرد.
مبتالیان به دیابت باید یاد بگیرند كه
چگونه قند خون خود را كنترل كنند
تا از ع��وارض ،حاد و مزمن بیماری
پیشگیری و یا در
صورت بروز آن را
درمان کنند.
افراد دیابتی می
توانن�د ب�ا یک
برنام�ه غذای�ی
درست ،فعالیت
بدن�ی منظ�م و
نگه�داری وزن
در ح�د ای�ده
آل ،ب�ه كنت�رل
مطل�وب قن�د
خون برسند.
نگه��داری وزن در میزان طبیعی به
كنترل چربی ه��ای خون و كاهش
فشار خون نیز كمك می كند .تعدادی
از مبتالیان ب��ه دیابت برای كنترل
قند خون طبق نظر پزشك به مصرف
قرص های خوراكی پایین آورنده قند
خون یا انسولین نیاز دارند.

انار امید جدید
بیماران مبتال به
سرطان سینه

دانشمندان آمریکایی در تحقیقات
خود نشان دادند که میوه انار محتوی
موادی اس��ت که خطر بروز سرطان
سینه با پایه هورمونی را کاهش می
دهند.

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت

ریختن مواد غذای��ی داغ در ظروف
ی��ك بار مص��رف پالس��تیكی ،مواد
سرطانزایی ایجاد میكند كه بسیار
مضرهستند.
ظ��روف ی��ك ب��ار مص��رف در انواع
مختلفی وجود دارند كه شامل نوع
پالس��تیكی ،مقوایی و ظروف یكبار
مصرف با منشاء گیاهی است.
ظروف یك بار مصرف پالستیكی تنها
برای مصرف غذاهای س��رد است و
در صورتی كه م��واد غذایی داغ در
این ظروف ریخته ش��ود ،تركیبات
سرطانزایی ایجاد میشود كه وارد
غذا شده و برای سالمتی انسان مضر
است.
ظروف ی��ك بار مصرف مقوایی برای
مصرف مواد غذای��ی داغ به مراتب
مناسبتر هستند و توصیه میشود
شهروندان به هیچ وجه مواد غذایی
داغ را در ظ��روف ی��ك ب��ار مصرف
پالستیكیمصرفنكنند.
اخی��را نیز ظروف یك ب��ار مصرف با
منشاء گیاهی تولید شده كه عالوه
بر این كه برای سالمت انسان مضر
نیست ،در طبیعت تجزیه میشود.

سختگیری ایرانیان در کیفیت و انتخاب قیمت را
وسیله ای برای ارتقای خدمات خود می یابیم

No interest

_____________________
تولید گرانیت مان به دست پرتوان
هموطنان مان اجنام می شود.

کابینت،گرانیتوسرامیک-حتی بیش از گذشته
در خدمت هموطنان خوب

تحقیقات ثابت کرده اس��ت که ویتامین  cبه
کاهش اس��ترس و فش��ار خون و کورتیزول
کمک موثری می کند .این ویتامین همچنین
باعث ارتقای عملکرد سیستم ایمنی می شود.

سیب زمینی شیرین:

شیرینی ناشی از این خوراک می تواند استرس
و فشار عصبی را کاهش دهد .ابن ماده غذایی
همچنین سرشار از بتاکاروتن و سایر ویتامین
هایی است که برای بدن مفید می باشد.

زردآلو خشک شده:

زردآلو سرشار از منیزم است و کاهنده استرس
می باشد و به ارامش و استراحت ماهیچه ای
کمک می کند.

بادام،پسته و گردو:

بادام سرش��ار از ویتامین  Bو  Eمی باش��د و
برای تقویت سیستم ایمنی مفید است  .پسته
و گردو نیز باعث کاهش فش��ار خون
می شوند.

بوقلمون:

این م��اده غذایی حاوی
آمین��و اس��یدی ب��ه نام
ل-تریپتوفان می باش��د
و در تولی��د س��روتونین
نقش دارد .سروتونین نیز
از هورمون های مفید مغز
است.

ظروف پالستیكی را
تنها برای غذاهای سرد
استفاده کنید

نقــد و اقسـاط

رضا علیدوستی

پرتقال:

 یادتان باشد!

_____________________
NOW Financing Available
13 months, No payment

_____________________



موادغذاییکاهندهاسترس

معضل چاقی در
تهدید سالمتی
انسان ،از سیگار
سبقت گرفته است

برای ممانعت از مصرف نیست ،بلکه
باید ریش��ه و دلی��ل اصلی مصرف
دخانیات را کشف کرد.
استفاده از دخانیات به موازات افزایش
سطح تحصیالت و وضعیت اقتصادی
به طور طبیعی در بعضی از کشورها
کاهش می یابد.

ان��ار یک��ی از میوه هایی اس��ت که
خاس��تگاه اولیه آن ایران است و در
کشورمان به وفور یافت می شود.
اکن��ون محققان برنام��ه تحقیقات
سرطان س��ینه و مرکز بیولوژی
سلولهای سرطانی در کالیفرنیا
کشف کردند که این میوه کامال
ایران��ی سرش��ار از یک س��ری
ترکیباتی به ن��ام "االگیتانین"
است .آالگیتانین ها اثر ضد تکثیر
سلولهای سرطانی دارند.
این محقق��ان در این خصوص
اظه��ار داش��تند" :این م��واد از
تولید آنزیم های��ی که هورمون
ه��ای اس��تروژن را می س��ازند
جلوگیری می کند .هورمونهای
استروژن مسئول تکثیر سلولهای
نئوپالستیک و تشکیل تومورها
هستند .این آنزیم ها که آرماتیز
نام دارند هورمونهای آندروژن را
به استروژن تبدیل می کنند".
براس��اس گزارش رویت��رز ،این
محقق��ان پ��س از بررس��ی 10
ترکیب مشتق از االگیتانینهای
انار و اثرات آنها بر روی سلولها به
این نتایج دست یافتند.
اکنون این پژوهش��گران آماده اند تا
اث��رات میوه انار را ب��ر روی مدلهای
حیوان��ی و س��پس بر روی انس��ان
آزمایش کنند.
این دانشمندان امیدوارند در آینده
ب��ا کمک انار به داروهای جدید ضد
سرطانی در مبارزه با سرطان سینه با
ریشه هورمونی دست یابند.

اگر دچار استرس و فشار ناشی از
بازی ،کار و  ....هس�تید بدنیست
کمی از این مواد غذایی را امتحان کنید:

)Tel.: (514
996-2725

اسفناج:

کاهش منیزیم بدن منجر به بروز سردردهای میگرنی
و بروز و احساس خستگی می شود .اسفناج سرشار از
این عنصر کمیاب است و برای بدن مفید می باشد.

ماهی ساملون:

این نوع ماهی سرشار از اسید چرب امگا  3می باشد و
مانع از بروز بیماری های قلبی می شود.

آواکادو:

این میوه نیز سرشار از چربی های ساده اشباع نشده و
پتاسیم است و به کاهش فشار خون کمک می کند.
پتاسیم نقش به سزایی در کاهش فشار خون دارد.

سبزیجات

پهن برگ و سبز :بروکلی ،کلم برگ و سبزیجاتی از این
دسته حاوی ویتامین های مفید است.

ایران:

کوچکترینمدرسهدنیا

دبستان لقمان در روستای جمرک دیر از کوچکترین
مدرسه دنیا هم کوچکتر است.
این دبستان فقط دو دانش آموز به نـام های محبوبه
و عاطفه عمرانی دارد که در پایه چهارم و پنجم درس
می خوانند .پیش از این مـدرسه روستای جمال آبـاد
کـالو در شهرستان دیر بـا چهار دانش آموز به عنوان
کوچکترین مدرسه دنیا شناخته شده بود.
رئیس آموزش وپرورش دیر می گوید :این مدرسه که
 30مترمربع وسعت دارد ،دیوار ندارد و وضع بهداشت
مدرسه هم مناسب نیست.
معلم این مدرسه با  56سال سن نزدیک به  30سال
سابقه تدریس دارد.
روس��تـای جمرک کـه با  50نف��ر جمعیت در 15
کیلومتری ش��مال دیر واقع اس��ت از راه منـاس��ب
برخوردار نیست و به علت نداشتن امکانات مناسب از
جمعیت آن کاسته می شود .شهرستان دیر در جنوب
استان بوشهر واقع است.

ن که

برا
یای
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فارسی

1

شکراست!

معروفترین ضرب املثلها
و کنایات فارسی

>> به ترتیب حروف الفبا

شنیدی كه زن آبستن گِل می خوره
اما نمیدونی چه گلی!
شوهر كردم وسمه كنم نه وصله كنم !
شوهر برود كاروانسرا ،نونش بیاد حرمسرا !
شوهرم شغال باشد ،نونم در تغار باشد !
شیر بی یال و اشكم كه دید/
اینچنین شیری خدا هم نافرید (مولوی)
صابونش به جامه ما خورده !
صبر كوتاه خدا سی ساله !
صداش صبح در میاد !
صد پتك زرگر ،یك پتك آهنگر !
صد تا گنجشك با زاق و زوقش نیم منه !
صد تا چاقو بسازه ،یكیش دسته نداره !
صد تومن میدم كه بچه ام یكشب بیرون نخوابه
وقتی خوابید  ،چه یكشب چه هزار شب!
صد رحمت به كفن دزد اولی!
صد سال گدائی میكنه
هنوز شب جمعه را نمیدونه!
صد سر را كاله است و صد كور را عصا !
صد من پر قو یك مشت نیست !
صد من گوشت شكار به یك چس تازی نمی ارزه!
صد موش را یك گربه كافیه !
صفراش به یك لیمو می شكنه !
صنار جیگرك سفره قلمگار نمی خواد !
صنار میگیرم سگ اخته میكنم،
یه عباسی میدم غسل میكنم!
ضرب خورده جراحه!
ضرر را از هر جا جلوشو بگیری منفعته !
ضامن روزی بود روزی رسان!
ضرر به موقع بهتر از منفعت بی موقعه!
ضر ِر كاركن ،كار نكردنه !
طاس اگر نیك نشیند همه كس ن ّراد است !
طالع اگر داری برو دمر بخواب!
طاووس را به نقش و نگاری كه هست خلق /
تحسین كنند و او خجل از پای زشت خویش!
(سعدی)
طبل توخالی ست !
طبیب بی مروت ،خلق را رنجور میخواهد !
طشت طال رو سرت بگیر و برو !
طعمه هر مرغكی انجیر نیست !
طمع آرد بمردان رنگ زردی !
طمع پیشه را رنگ و رو زرده !
طمع را نباید كه چندان كنی /
كه صاحب كرم را پشیمان كنی!
طمع زیاد مایه جوون مرگی (جوانمرگی) است !
طمعش از كرم مرتضی علی بیشتره !
ظالم پای دیوار خودشو می كنه !
ظالم دست كوتاه !
ظالم همیشه خانه خرابه !
ظاهرش چون گور كافر پر حلل/
باطنش قهر خدا عزوجل !
عاشقان را همه گر آب برد /
خوبرویان همه را خواب برد (ایرج میرزا)
عاشق بی پول باید شبدر بچینه !
عاشقم پول ندارم كوزه بده آب بیارم !
عاشقی پیداست از زاری دل /
نیست بیماری چو بیماری دل (مولوی)
عاشقی شیوه رندان بال كش باشد ! (حافظ)
عاشقی كار سری نیست كه بر بالین است !
(سعدی)
عاقبت جوینده یابنده بود !
(مولوی)
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بهداشت و خانواده ۲۰ ...روشبسیارسریعبرایكاهشوزن

مصرف كنید.
 1به یكباره تصمیم بگیرید
با توجه به نحوه غذا خوردن خود وقتی نان و پاس��تای كمتری مصرف
كنید فرق اساسی را حس می كنید.
شروع كنید.
چربی ها و شیرینی ها را حذف كرده و
میوه ها و سبزیجات را جایگزین كنید.
وقت��ی كل سیس��تم را تحت كنترل  5هدفمند باشید
در آوردی��د ورزش را ه��م به آن اضافه برای خود محدوده زمانی قائل شوید و
كنید.
آن را یادداشت كنید.
اگ��ر از ورزش ك��ردن متنفرید ابتدا با بطور مثال "تا  14فوریه  150پوند و یا
روزی  15دقیقه شروع كنید و سپس كمتر از آن وزن خواهم داشت".
آن را به نیم ساعت افزایش دهید.
آن یادداشت را در جایی قرار دهید كه
در خاطر داش��ته باشید كه وقتی شما هر روز قابل دید باشد.
ورزش م��ی كنید در حال س��وزاندن
چربی هس��تید پس چه بهتر اس��ت
ورزشی انتخاب كنید كه به آن عالقه  6پپسی را ترک كنید!
دارید.
اگر یك تا  2عدد سودا
در روز می خورید شما
كال��ری اضافه می كنید،
 2دوست پیدا كنید
اگر ت��رك آن برایتان زیاد
خیلی خوب اس��ت كه رفیقی داشته سخت نیست ،فورا آن را
باش��ید كه در هنگام الغری ش��ما را قطع ك��رده و به جای
حمایت كند .كس��ی را بیابی��د كه او آن آب بنوشید.
هم بخواه��د وزن خود را كاهش دهد
و حال��ت رقابتی برای ش��ما و او پیش
 7سرخ
بیاید.
 3از وزنه استفاده كنید
تمرین كردن با وزنه عضله میس��ازد و
متابولیسم بدن ش��ما را باال می برد و
در نتیجه ش��ما كالری بیشتری را می
سوزانید و عضله های شما جای كمتری
را برای ذخیره چربی پیدا می كنند در
نتیجه شما كوچكتر به نظر می رسید.

4

كربوهیدرات كمتری

كردنی یا
آب پز
ازگوشتسرخ
ك��رده ،بریان
ش��ده همراه با
ادویه زیاد پرهیز
كنید شما با این
روش عادت كرده
و بیشتر هم لذت
می برید.

 8غذاهای بدون ارزش
غذایی خنرید.

وقتی برای خرید می روید ،شكم خالی
نروید تا سراغ خریدن هله هوله نروید.
تنقالت را در خانه نگه ندارید تا كمتر
برای خوردن آن تحریك شوید.

 9صبحانه بخورید!
بیش��ترین كالری را در ابتدایی ترین
ساعات روز مصرف كنید و بعد از ساعت
 8بعدالظهر چیزی نخورید تا هم كالری
اضافه نكنید و هم راحتتر بخوابید.

10

خودتان
را مهمان
كنید
وقتی توانستید
جل��وی خودتان
را ب��رای خوردن
چیزهای��ی ك��ه
خیلی به آن عالقه
دارید بگیرید ،بطور
مثال به خودتان یك
تك��ه بیس��كویت هر
روز جای��زه دهی��د .تا
فكر نكنید ك��ه چیز زیادی با
نخوردن از دست داده اید.

 11بشقاب های
كوچک
بردارید.

 12آب زیاد بنوشید.
كل محتویات ظرف خود
13
را خنورید.
 14پنج یا شش وعده غذا
بخورید.
 15برای مترین برنامه ریزی
كنید.
 16از رژیمهای هوس انگیز
دوری كنید.
حركات نرمشی اجنام
17
دهید.
 18غذایتان را اندازه گیری
كنید.
 19سبزی های تازه استفاده
كنید.
 20عادات مناسب ایجاد
كنید.

منبع  :مجله اینترنتی فریا



قرص فلفل جدید
به اندازه  80دقیقه
پیاده روی ،كالری
می سوزاند!

دانشمندان موفق به تولید نوعی
قرص فلفل شدهاند كه میتواند
به اندازه  80دقیق��ه پیادهروی،
كالری بدن را آب كند.
ای��ن ق��رص الغری «كاس��پی
پلكس» نام دارد كه از فلفلهای
تند و فلفل سبز تولید شده است
و از فلفلهای بسیار تند و قرمز
رنگ در این ق��رص جدید برای
كاهش وزن استفاده میشود.
محققان میگویند؛ فلفل قرمز و
فلفل سبز تند سرعت متابولیسم
را افزای��ش میدهد و بنابراین به
افراد كمك میكند كه س��ریعتر
وزن خود را كاهش دهند.
البت��ه مصرف این نوع فلفلها و
عصارهه��ای آن در مقادی��ر زیاد

چای سبز برای مقابله با
افسردگی مفید است

پژوهشگران ژاپنی در تحقیقات جدید خود
نش��ان دادهاند که مردان و زنان مس��نی که در روز
یک یا چند فنجان چای سبز مینوشند ،کمتر دچار
احساس پیری و افسردگی میشوند.
س��المندانی که روزانه دست كم چهار فنجان چای
سبز مینوش��ند44 ،درصد کمتر از همساالن خود

عالئم افسردگی را نشان میدهند.
این در حالی اس��ت كه در مطالعات اولیه نیز معلوم
شد كه مصرف چای سبز ،باعث کاهش اضطرابها و
تنشهای روانی میشود.
از س��وی دیگ��ر ،در این تحقیق هی��چ رابطهای از
تاثیر مصرف چای س��یاه یا قهوه در کاهش عالئم و
نشانههای افسردگی مشاهده نشده است.
در چای سبز اسید آمینههای تیانین وجود دارد که
نقش یك آرام بخش را برای مغز ایفا میكند.

  جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول

>> حل جدولها در همین شماره :لطفا ورق بزنید:

نوروزامسال
درمونتریال:

خدمات ارزی

514-844-4492

میتوان��د تحری��ك
كننده باش��د و
تندی زیاد آنها
غیر قابل تحمل
است .به همین
خاطردانشمندان
با تولی��د قرص
جدید به شكل
كپس��ول ،به این
مش��كل غلب��ه
كردهاند.
قرص جدید بدون
این ك��ه باعث بروز
این تحریكات شود
میتواند كالری بدن
را كاهش دهد.
این قرص هم اكنون د ر
آمریكا در دسترس است و گفته
میش��ود برخی از هنرپیشههای
هالی��وودی از آن اس��تفاده
میكنند.
آزمایش��ات كلینیك��ی روی این
قرص در دانش��گاه اوكالهومای
امریكا انجام گرفته است.

بلک کتز
13مارس
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پزشکــی....
دکتر عطا انصاری

(کبک)

Ata Ansari: Ancien Professeur de la Faculté de Médecine de l’Université de
Kisangani, R.D.C.
Douleur & inflammation de
la hanche

مفصل ران��ی -لگنی را با خود لگن
(باس��ن) اش��تباه نگیری��م .لگن از
استخوان های ایلیاک درست شده و
به اندام تحتانی متصل می شود.
مفصل رانی -لگنی مفصلی است که
اس��تخوان ران را به لگن وصل می
کند ،این مفصل عمیق بوده و تورم
آن دیده نمی ش��ود و درد به صورت
متمرکز در محل احساس نمی شود
ول��ی به طریق زی��ر آن را حس می
کنیم.
 درد در ناحیه کشاله ران
گاهی درد در ران که به عقب می
کشد
 لنگیدن
 احساس کشیدگی و سختی
 حرکات در عضالت ران در
بعضی از حرکات

علل

 بورسیت مفصل رانی  -لگنی

ش��روع یک ورزش سنگین و بدون
عادت و طوالنی تولید بورسیت می
کند که خطرناک نیست
 شکستگی در ناحیه مفصلی
مشکل بسیار مهمی است که اکثراًدر
نزد اشخاص مسن حتا در یک افتادن
ساده در منزل پیش می آید.
 آرتروز
پر شدن طبیعی مفاصل که از حدود
 50سالگی احساس می شود .رشد

چند گزینه
تغذیهای برای
خواب راحتتر

پژوهش�گران میگویند؛ انتخاب
نوع غذا در هنگام شب روی كیفیت
خواب شما تاثیرگذار است و ممكن
اس�ت كاری كند كه به راحتی به
خ�واب روی�د یا باعث ش�وید كه
نتوانید تا صبح خواب خوبی داشته
باشید.
در ای�ن مقاله كه در روزنامه USA
 TODAYبه چاپ رسیده ،محققان
چند نوع خوردنی را معرفی كردند
كه در صورت مصرف آنها به هنگام
شب میتوانید خواب آرام و راحتی

به مفصل فشار نیاورید.
غیر طبیعی
در س��طح
مفصل و یا غیر
طبیعی بودن
م��ادر زادی و
ارثی می تواند
تولید آرتروز در
سنین جوان تر
نیز بکند.

بیماری های آرتریتی
 آرتریت روماتوئید
از بیماری هائی است که تولید تورم
مفصلی م��ی کند و معموالً چندین
مفصل همزمان مورد حمله قرار می
گیرند
 آرتریت مسی
عفونتی است که بر اثر ورود باکتری
ه��ا از طریق خون ب��ه مفصل رانی
(لگنی) حمله می کند
 سرطان
غده های سرطانی استخوان و یا غده
های ثانویه (متاستاز ها) می توانند
استخوان ران ناحیه مفصلی را مورد
حمله قرار دهند.

 ب��رای پیش��گیری از
شکس��تکی ،افراد مسن باید
مواظ��ب باش��ند و داروهای
خودش��ان را طبق نس��خه
پزش��ک و مق��دار و عن��وان
نوشته شده مصرف کنند و از
فرش های کوچک که امکان
دارد به پای آن ها گیر کند،
استفادهنکنند؛
 در راهرو ها دس��تگیره
نصب شود
 دستگیره های مخصوص
در حمام وجود داشته باشد
و ک��ف پوش ه��ای ضد لیز
خوردن در حمام و وان نصب
گردد؛
 کفش های مخصوصی
ک��ه از لیز خوردن ش��خص
جلوگیری می کنند ،بپوشند؛
 اشیاء را در محلی هم سطح قد
خودشان بگذارند که دسترسی به آن
ها برایشان آسان باشد؛
 اس��تفاده از چه��ار پای��ه برای
برداشتن اش��یاء داخل کمد امکان
افت��ادن را زیاد می کند و در صورت
ام��کان در مکان��ی زندگی کنند که
احتیاج به باال و پائین رفتن از پله ها
نداشتهباشند.

 چه موقع به پزشک
چند راهنمائی
برای تس��کین درد ،اگر بر اثر ورزش مراجعه کنیم؟

های بدنی سنگین و ناگهانی (بدون
گرم کردن) پی��ش آمده می توانید
قرص های آنتی انفالماتوار یا  2قرص
تایلنول  325میلی گرمی هر چهار
ساعت یکبار (حداکثر  4گرم در روز)
را مصرف کنید.
اس��تفاده از کیس��ه یخ که در حوله
پیچیده ش��ده به م��دت 30 – 20
دقیقه چندین بار در روز کمک می
کند از گرما استفاده نکنید زیرا تورم
را بیشتر می کند.
 از فش��ار آوردن روی مفص��ل
خ��ودداری کنید اگ��ر درد دارید از
چوب زیر بغل یا عصا استفاده کنید و

داشته باشید.
این خوردنیها كه كمک میكنند
بهتر بخوابید شامل:

 ماهی آزاد،
 لوبیا،
 ماست و اسفناج

هس�تند .ماهی آزاد یا س�املون
حاوی چربیهای ساملی است كه
ب�ه اختصار « »DHAن�ام دارند و
مقدار هورمون تنظیم كننده خواب
موس�وم به مالتونی�ن را افزایش
میدهد.
دان�ه لوبیا و دیگ�ر حبوبات منبع
خوبی از ویتامینهای  Bشامل B6
 , B12و اسید فولیک هستند ،كه
متام آنها به تنظیم دورههای خواب
بدن و تولی�د هورمون آرام بخش
سروتونین كمک میكنند.

 وقتی که احساس درد
در ناحیه کش�اله ران
دارید
 اگر می لنگید
 وقتی که پس
از فعالیت ورزشی
احساس درد می
کنید و پس از 48
س�اعت درد کمت�ر
نشده
 وقتی که دچار ضربه ش�ده
ایم (سقوط – تصادف)
پزشک شما پس از پرسیدن سواالت
الزم و امتحانات کامل ممکن است

در واقع مطالعات نشان داده است
كه افزایش ویتامینهای  Bبه رفع
بیخوابی یاری میكند.
ماست كم چرب هم منبع خوبی از
كلسیم و منیزیم است كه هر دو مواد
معدنی در بهبود خواب مهم هستند
و با هم كمک میكنند كه فرد زودتر
به خواب رفته و خواب عمیق داشته
باشد.
همچنین كمبود این دو ماده معدنی
میتواند موجب گرفتگی عضالت ،
افزایش استرس و خواب نامناسب
شود.
اسفناج هم از جمله سبزیجات برگ
پهن و تیره است كه منبع غنی آهن
محسوب میشود و ریزمغذی است
كه از ب�دن در برابر موانع خواب
مثل سندرم پاهای خسته مراقبت
میكند.

 حل جدولهای ویژه و عادی:از صفحه پیش

د
ر
د
و
ت
و
ر
م
د
ر
م
ف
ص
ل
ر
ا
ن
ی
ل
گنی

22 PAYVAND: Vol. 16  No.934  fev. 01, 2010

رفتن و عدم استفاده از پله و
غیره) و آخرین اقدام عمل
جراحی و تعویض سر
استخوان ران (پروتز
کامل) می باشد

تقاضای عکسبرداری از لگن و مفصل
رانی – لگنی بکند تا مطمئن ش��ود
که شکستگی وجود ندارد

درمان

 بورسیت مفصل رانی –
لگنی
اگ��ر وضع بیمار ب��ا داروی ضد تورم
(آنت��ی انفالمات��وار) و اس��تراحت و
کمپرس با یخ بهتر نش��ود ،پزشک
تجویز تزریق کورتیزون می کند.
 شکستگی استخوان
عمل جراح��ی ب��رای ترمیم محل
شکس��تگی و ی��ا تعویض س��ر
اس��تخوان ران (پروت��ز
مفصل��ی) ضروریس��ت
امکان لنگیدن پس از
عمل وجود دارد.
 آرتروز و بیماری
های تورمی مفصل
معموالً از داروهای ضد
تورم اس��تفاده می شود
ممکن اس��ت ب��رای مدتی
اس��تفاده از عصا و یا چوب زیر بغل
الزم ش��ود و ممکن اس��ت از بیمار
تقاضا ش��ود ک��ه بعض��ی از عادات
زندگ��ی اش را عوض کن��د( .مانند
برداش��تن قدم های کوتاه هنگام راه

 آرتریت
سمی
درمان با آنتی
بیوتیک و همین طور عمل جراحی
برای تخلیه عفونت الزم است.
امکان این که تخریب مفصل سال
ها بعد از عفون��ت انجام بگیرد نیز
هس��ت که باید تعویض مفصل با
پروتز کامل (سر اس��تخوان ران و
محل آن در لگن) انجام شود.
 غدد
بر حس��ب مح��ل ،عم��ل جراحی،
رادیوتراپ��ی و یا ش��یمی تراپی الزم
می شود.
 مش��کالت مفص��ل رانی –
لگنی در کودکان یک مشکل پزشکی
اورژانس می باشد.
کودکی که دچار مشکل شده
 احس��اس درد در ناحیه کشاله
ران دارد،
 می لنگد،
 احساس سختی عضالت ران و
حتا درد در زانو دارد و اندام تحتانی
مربوطه را کمی تا شده نگاه میدارد
 دارای ت��ب ش��دید و بد حالی
بوده و ممکن اس��ت عضو مورد نظر
را تکان ندهد و یا به کلی از راه رفتن
خودداری نماید.
در این صورت باید بالفاصله و بدون
از دس��ت دادن وقت به بیمارستان
مراجعه کرد.
امکان دارد که یک آرتریت س��می
باش��د (باکتری که در مفصل منزل
می کن��د) که عم��ل جراحی برای
تخلیه عفونت و جلوگیری از تخریب
مفصلی الزم است و از آنتی بیوتیک
ها هم استفاده می شود و اگر درمان
نش��ود عواقب بس��یار وخیم مانند
تخریب قس��مت هائ��ی از مفصل و

لنگیدن دائمی به همراه خواهد
داشت.
عفونت این مفصل معموالً
درچهار سال اول زندگی
پیش می آید.
اگر ای��ن عالئم چند
هفته پس از یک گریپ
و یا سرماخوردگی پیش بیاید ،ممکن
اس��ت یک ( Synoviteتورم غشاء
پوشاننده مفصل) باشد ،که معموالً
چند روز طول می کش��د و اهمیت
ندارد (ولی باید بالفاصله به پزش��ک
مراجعه کرد) معموالً استراحت کامل
و داروی ضد تورم برای حدود ده روز
الزم است.
یک بیماری کمیاب دیگر که در نزد
کودکان  4تا  8س��اله دیده می شود
بیماری Legg - perthes caive
می باشد که تورم غضروف و استخوان
مفصلی می باشد که در اکثر مواقع با
فیزیوتراپی  -اورتز (« )Ortheseکفی»
و اس��تراحت در تختخ��واب درمان
می ش��ود و در موارد شدیدتر عمل
جراحی برای ترمیم دفورماس��یون
الزم می شود.
بین  11تا  14سالگی نوجوانان می
توانند از لیز خوردن اپی فیز ر iEp
( physaireسر استخوان ران از روی
پالک و رش��د استخوان کنده شده)
مشکلی است که بیشتر در نوجوانان
سنگین وزن ( خیلی چاق) پیش می
آید؛ امکان یک جراحی ترمیمی برای
جلوگیری از لنگیدن و سختی مفصل
زیاد است.

مطلب بسیار مهم:
از دادن داروهای ضد تب خودداری
کنی��د زیرا مق��دار تب بیم��ار برای
تشخیص شدت بیماری برای پزشک
بسیار مهم است.
همیشه شاد
و همیشه خوش باشید

 بهشماتوصیهمیکنیم :خوشبنیباشید!
همه شما ممکن اس��ت برای ارتقا
سالمتی خود انواع داروها  ،کرم ها و
درمان های فیزیکی را امتحان کرده
باشید .بد نیست این توصیه را هم
امتحانکنید:

خوش بین باشید!
پزشکان معتقدند که حتی بیمارانی
که نگاه روشن تری به زندگی دارند
راحت تر از بقیه می توانند بیماری
خود را کنترل کنند .آنها در کشف
علت بیماری خود و یا کشف بهترین
درم��ان موفق تر هس��تند و انگیزه
بیش��تری برای رعایت دس��تورات
پزشک دارند.
م��ی توان ب��ا اطمین��ان گفت که
یافته های پزشکی امروزی معتقد
است که دید روشن و یا به عبارتی
خوش بینی تاثیر عمیقی بر سالمتی
سریع تری بعد از عمل جراحی قلب
افراد دارد.
شاید بهتر است مدارک عینی تری نسبت به سایرین دارند.
مکانیس��م تاثی��ر خ��وش بینی بر
مبنی بر صحت این ادعا ارائه شود.
طبق یافته محقق��ان خوش بینی افزایش و ارتقای س�لامتی چندان
احتم��ال حمالت قلب��ی را تا  %16مشخص نیست .شاید به این دلیل
که به طرق مختلفی وارد
کاهش می دهد.
عمل می شود .برای
همچنین ثابت ش��ده
مث��ال بعضی از
ک��ه خ��وش بینی
افراد که اظهار
باعثارتقاعملکرد
خوش بینی
سیستم ایمنی
درمونتریال
م��ی کنند
بدن و مب��ارزه
و در واق��ع
بهتر ب��ا درد و
 5مارس
ای��ن خوش
بیم��اری م��ی
بین��ی جنبه
شود.
توجیه��ی در
اف��راد خوش بین
زندگ��ی و مبارزه
دوران نقاهت و احیا

ابی

palais de
congress

طلبی اف��راد دارد .خوش بینی این
گونه افراد باعث می ش��ود که هر
گز در اثر اتفاقاتی بد نظیر از دست
دادن ش��غل ،درگیری با همس��ر و
ی��ا رویارویی با بیم��اری ها خود را
سرزنشنکنند.
خوش بینی در قالب دیگر می تواند
بر نگاه به آینده تاثیر گذار باش��د.
این که فرد همیشه در انتظار وقوع
اتفاقات خوب و خوشایند باشد.
بی تردید همه این نوع نگاه ها که
به نوعی نشات گرفته از خوش بینی
افراد است می تواند نقش موثری در
ارتقای سالمتی داشته باشد.
و اما توصیه آخر:
راز ط��ول عمر اف��راد در این نکته
نهفته اس��ت که فرم تفکر خود را
باز شناخته و اصالح نمایند .روش
ه��ای مختلفی وج��ود دارد که می
تواند نوع دیدگاه ش��ما را مشخص
کنید .با ش��ناخت تفکرات منفی و
ویرانگر ،می توانید ش��یوه مبارزه با
آن و یا جایگزین ک��ردن آن را نیز
بیاموزید.
اما به خاطر داشته باشید که خوش
بینی غی��ر منطقی نیز تاثیر عکس
خواهد داش��ت و در واقع سودی در
پی نخواهد داشت .همچنین فراموش
نکنید که اتفاق��ات ناگوار برای افراد
خوش بین نیز پیش می آید.
مهم این اس�ت که تنها
به نیمه خالی لیوان نگاه
نکنید!
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جلسه ماهیانه اجنمن زنان

>> Email: elahem@sympatico.ca

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

زمان :یکشنبه 7فوریه

زنان
جنبش

 10:30 --صبح تا  1/30بعدازظهر ---بحثدرزمینهشیوهرهبریتافقیوجنبشزنان
به همه شما خوشامد می گوییم.
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry

سبز

چه میخواهند؟

ا ین
«باهمه
سپیده آزادی
احوالآنچه هم��ه
این نیروها را یکپارچه
 ۱۳دی  ۱۳۸۸مدرسه فمینیستی:
نگ��ه می داش��ت عزم
جنب��ش آزادیخواهی م��ردم ایران
موسوم به جنبش سبز ،با مشارکت
همگی آنها ب��رای کنار زدن یک در وضعیت زن��ان و تغییری فراتر از
نفر به هرقیمت ممکن بود.
گسترده و چشمگیر زنان آغاز گشته
چهارچوب های مشخص شده توسط
و استمرار دارد.
رای��ج ترین ش��عاری ک��ه همه قوانین فعلی بود.
حضور زنان در این جنبش و هزینه
انقالبیون و حامیان انقالب را از هر هر چند شواهد نشانگر رادیکال شدن
هایی که پرداخته اند از نظر ناظران
حزب و ی��ا هر برنامه ،متحد می تدریج��ی مبارزات م��ردم و عبور از
این جنبش پنه��ان نمانده و حتی
ساخت این بود« :این برود هرچه سران جنبش س��بز است ،اما حتی
می خواهد بشود7».
تحس��ین و تمجید آنان را به دنبال
اگر مردم در رسیدن به این خواسته
داشته است« .ندا آقاسلطان» سمبل
زن��ان نیز از هر گروه سیاس��ی و شان پیگیر و پیروز شوند،زنان الزم
مقاومت و ش��جاعت ای��ن جنبش
طبق��ه ای جزی��ی از این ائتالف است با درس گرفتن از انقالب  57و
است.
بوده و خواست آنها نیز از خواست تبعات آن ،در روشن کردن مطالبات
آنچه بر «ترانه موسوی» گذشت به
دیگر انقالبیون متف��اوت نبود و خویش و مطرح کردن آنها در همه
تنهایی برای سلب مشروعیت از هر
همان طور که نیک��ی کدی نیز تجمع��ات اعتراضی ،تا رس��یدن به
نظامی کفایت می کند .عکس های
گفته است شاید از طرح مطالبات برابری و رهایی از س��تم جنس��ی از
زنان و دختران ایرانی با نش��ان های كرده اند و هنوز هم می
خود به دلیل ترس از ایجاد تفرقه پایننشینند.
سبز در خیابان های پایتخت و دیگر كنند،لیكنازآنهامهمتر
میان صفوف انقالبیون خودداری بدون ش�ک هش�تم م�ارس و
نیکی کدی نیز ب��ر این موضوع _____________
شهرها نشان از عزم زنان برای تغییر خانمهای چادری بازاری
نموده اند و انتظار داشته اند که تجمع�ات پی�ش و پ�س ازآن،
زنان
مطالبات
و
گذارد
می
صحه
ها بودند كه در دس��ته
وضعیت ناعادالنه موجود دارد.
پیروزی انقالب ،وضعیت بهتری فرصت خوبی برای اب�راز وجود
را در جریان انق�لاب  57همان موضع رهبران فعلی
را برای شان به ارمغان آورد.
اما س��والی که در ای��ن میان مطرح های زیاد برای شركت
زنان و ط�رح مطالب�ات برابری
می ش��ود این است که زنان چه می در مراسم عزاداری بیرون
مطالبات كلی انقالبیون می داند جنبش سبز درباره برابری بدون شک ،ابهام و عدم شفافیت خواهانه شان خواهد بود.
ومی گوید زنان از طرح مطالبات
می آمدند،كاری كه در
خواهند؟
برنامه نیروه��ای مذهبی که در در چنی��ن فرصتی هم��ه نیروهای
معطوف به برابری جنس��یتی به جنسیتی و رفع تبعیض از
آی��ا مطالبات آنان هم��ان مطالبات گذشته نیز همیشه می
آن مقطع ،گروه غالب و یکه تاز آزادیخواه و مترقی می توانند با دفاع
مردان است یا خواسته های آنان در كردند اما اكنون حضور
صحنه انقالب بودند ،در همراهی از حقوق زنان ،آینده ای آزاد را برای
دلیل ت��رس از ایج��اد تفرقه در زنان واضح نیست.
صفوف انقالبیون خودداری كرده
وس��یع آن ه��ا معنای
جنسی است؟
جهت حذف ستم
زنان با این جنبش نقش عمده ای جامعه رق��م بزنند ،چرا ک��ه در هر
ِ
اند:
نگاهی به اخبار جنبش س��بز و نیز سیاسی جدیدی به خود
داشت .هیچ یک از آن زن ها که جامعه ای ،آزادی زنان معیار آزادی
«از آنجایی ك��ه كلیه فعالیتها و
حضور و همراهی با معترضان نشان گرفته بود...
حج��اب را به اختیار خود و برای جامعه است.
هر منظور (به عنوان مخالفت با
آیت الله خمینی بر می شمارد:
س��ازمانهای مربوط ب��ه زنان در
م��ی دهد که در ای��ن جنبش آنچه هنگامی كه تهدید رژیم
سلطنت پهلوی و ارزش های غربی
به کل به فراموش��ی س��پرده شده ،به اعمال خشونت باال می گرفت،این سازمان زنان ایران كه یك نهاد رسمی «یكی از دالیل��ی احتمالی آن ،می که توسط آن تبلیغ می شد یا سمبل پانوشت ها:
ش��عارهای برابری خواهانه زنان در خانمهای چادری با كمال شجاعت در دولتی بود ادغام شده بود ،زنانی كه با تواند موقعیت این رهبر مذهبی در
نشدن
شناخته
یا
بورژوازی
با
مبارزه
صف جلوی تظاهرات حضور داشتند .رژیم سرسختانه مخالفت می كردند جنبش ضدش��اه باشد .جنبش ضد
جهت حذف تبعیض جنسی است.
 [ ]1كدی 1386ص421زنان اگر چه همراه و همدوش مردان شركت كنندگان در این قبیل مراسم از نزدیك ش��دن به س��ازمان مزبور شاه از هیچ جنبه ای به مساله حقوق توس��ط س��اواک) انتخاب کرده بود  ]2[ -گلدستون  1387ص 153
در مبارزات شرکت دارند اما هیچ گاه می دانس��تند كه حضور خانمها در اجتناب ورزیده و خود نیز از پیگیری زنان حمله نكرد.
گم��ان نمی برد ک��ه چند صباحی  ]3[ -كدی  1386ص420
مطالبه ای را فراتر از مردان یا متفاوت صف جلو،پلیس و رژیم را در وضعیت خواس��ته های ص��د درص��د زنانه آیت الله خمینی درباره حقوق زنان از انقالب نگذش��ته ،حج��اب امری  ]4[ -فوران  1388ص 573
با آنان در شعارهایشان مطرح نکرده مشكلی قرار می دهد1».
اجتناب می كردند .آنها طرح چنین اظه��ار نظر خاصی نمی ك��رد و در اجباری شود و این اجبار ،به صورت  ]5[ -ساناساریان 1384ص 177
علت حضور زنان و انگیزه آنان برای خواس��ته های��ی را ،زمانی كه هدف ای��ن مورد كمتر صحب��ت می كرد قانون درآید.
اند.
 [ ]7همان ص183ش��اید هنوز زود باشد که بخواهیم شرکت در مبارزات ضدشاه با توجه اصل��ی برانداختن ش��اه و رژیم وی اما هرموقع نیز حرفی می زد اظهار در انقالب  57زنان از طرح مطالبات  ]8[ -همایون کاتوزیان ص 64
درباره مسیری که این جنبش طی به تبعات انق�لاب  57جای تامل و بود ،عامل تفرقه و جدایی در صفوف نظرهایش كلی و خوشایند زنان بود .خود غفلت ورزیده و به وضعیتی دچار
انقالبیون می دانستند .مانند تعدادی این نوع پاس��خ راه را برای تفس��یر آمدند که امروز شاهد آن هستیم:
خواهد کرد اظهار نظ��ر نماییم .اما بررسی است.
منابع:
حضور زن��ان در این مبارزات تداعی آنچه که همه تحلیل گ��ران در آن از حركتهای انقالبی دیگر ،بسیاری مختلف در م��ورد حق��وق زنان باز نابرابری و تبعیض و به حاشیه  -ساناس��اریان الیز( ،)1384جنبش
حقوق زنان در ایران ،نوشین احمدی
کنن��ده حضورش��ان در انقالب  57اتفاق نظر دارند این اس��ت که هدف از زنان آگاه سیاسی ایران نیز فرض می گذاشت .زنان به تدریج متقاعد رانده شدن در عرصه های
اس��ت .در انق�لاب  57ه��م حضور زنان به طور خ��اص مطالبه حقوق را براین نهادند كه مشاركت آنها در می شدند و اطمینان می یافتند كه
خراسانی ،تهران ،نشر اختران ،چاپ
زنان چشمگیر و شجاعت شان قابل برابر با مردان نبوده و از اهداف كلی منازعه موجود و پیروزی داعیه شان ،جنبش ضدش��اه ،جنب��ش ضد زن سیاسی و اجتماعی.
اول
تحسین بوده و بعضا در صفوف اول انقالبیون متابعت می كرده است.
به زن ها نیز آنچه را كه مطلوب نظر نیس��ت .هدف سرنگونی سلطنت و زنان حتی اندک حقوقی را که حاصل  -ف��وران ج��ان( ،)1388مقاوم��ت
تظاهرات شرکت داشته اند .همانگونه والنتین مقدم در این باره می نویسد :آنهاست خواهد داد3 ».
استقرار جمهوری بود و نه سركوب مبارزات شان در طی انقالب مشروطه شکننده  -تاریخ تحوالت اجتماعی
که نیکی کدی درب��اره حضور زنان «زنان،ماننددیگرگروههایاجتماعی ،جان فوران ضمن اش��اره به س��هم زنان5 ».
و نی��ز متاثر از روند مدرنیزاس��یون ایران ،احمد تدین ،تهران ،موسس��ه
خدمات فرهنگی رسا ،چاپ نهم
چادری در تظاهرات ضدرژیم به این دالیل مختلفی برای مخالفت با شاه مهم زنان در انقالب ،نقش آنان را در ساناساریان سرانجام به این نتیجه می حكومت پهلوی بود از دست دادند.
موضوع اشاره می کند و می نویسد :داشتند؛ محرومیت های اقتصادی ،راستای خطوط طبقاتی ارزیابی می رسد كه:
با نگاهی به گذش��ته و با مقایس��ه  -کدی نیکی( ،)1386ریش��ه های
«با وجودی كه خانمهای دانش��جو سركوب سیاسی ،همذات پنداری با كند4.
«فقدان آگاهی عمیق فمینیس��تی جنب��ش اعتراض��ی مردم در س��ال انق�لاب ایران،عبدالرحی��م گواهی،
در تظاهرات سیاس��ی و فعالیتهای جریان اس�لام گرایی و آرزوهای یك الیز ساناساریان دو علت مهم را برای در میان اكثری��ت زنان،ترویج ارزش  1388با انقالب  1357از منظر نقش تهران ،نشرعلم ،چاپ پنجم
مربوط به انقالب نقش مهمی بازی آینده سوسیالیستی».2
حمای��ت زنان از جنبش ضدش��اه و های غربی به شكل افراطی و گاهی و مطالب��ات زنان می بینیم که زنان  -گلدستون جک (،)1387مطالعات
نامتناس��ب با جامع��ه ،و نفرت از این بار نیز از طرح مطالبات معطوف نظری،تطبیق��ی و تاریخ��ی در باب
حاكمیت دیكتاتوری شاه در ایران به برابری جنسیتی غفلت ورزیده و انقالب ها ،محمدتقی دلفروز ،تهران،
بیش از ۱۳۰فعال مدنی به جمع امضا کنندگان راه حل پنج ماده ای زنان برای حل بحران پیوستند
باعث شد حتا زنان تحصیلكرده به مطالبات شان همان مطالبات مردان انتش��ارات کویر ،چ��اپ دوم (مقاله
جنس��یت و انق�لاب ه��ا -والنتین
این باور برسند كه آیت الله خمینی است.
مخالف حقوق زنان نیست6».
موضع رهبران فعلی جنبش سبز نیز مقدم)
در انقالب  57هدف اصلی و غایی درباره برابری جنسیتی و رفع تبعیض  -همای��ون کاتوزی��ان محمدعل��ی
(،)1384تض��اد دولت و ملت-نظریه
هم��ه گروههای درگی��ر مبارزه و از زنان واضح و مشخص نیست.
عامل اتح��اد آنها یک هدف یعنی معلوم نیست آنها چه حدودی را برای تاری��خ و سیاس��ت در ایران،علیرضا
کنار رفتن ش��اه بود و همان طور آزادی زنان در نظر دارند .ولی باتوجه طیب ،تهران ،نشرنی ،چاپ سوم
بیانیه زنان :آقایان موسوی و کروبی یعنی از زمانی که مس��اله جذب آرا
که محمدعل��ی همایون کاتوزیان به گذشته و خاستگاه فکری رهبران
 .۲ به رسمیت شناخته شدن
هر کدام در طی روزهای اخیر بیانیه منتفی ش��ده بود ،به خواسته های
در کتاب تض��اد دولت و ملت می فعلی جنبش سبز نمی توان چشم
گوید:
ح��ق زن ب��ر بدن و ذه��ن خویش؛
های منتش��ر کردند که راه حلهای زنان توجهی نشده است.
انتظا ِر تغیی��ر عمده ای
خود را در  ۵ماده برای برون رفت از ما ب��ر این باوریم که مس��ائل زنان ،شامل لغو حجاب اجباری و برقراری
بخش عم��ده ای از “بحران” جاری آزادی پوشش ،آزادی انتخاب همسر
“بحران” بیان کردند.
ای��ن راه حل ه��ا با اس��تقبال پنج اس��ت و بدون دی��دن و ارائه راهکار و آزادی انتخاب گرایش جنسی
 .۳ رفع خشونت علیه زنان در
“روشنفکر دینی” در خارج از کشور برای حل آن ،هیچ راه حلی پاسخگو
کلیهعرصههایخصوصیواجتماعی
نخواهد بود.
روبه رو شد:
آقای��ان گنج��ی ،س��روش ،کدیور ،پس الزم است که کوتاه و مختصر و و جرم شناختن آزار جنسی دختران،
 اسکی در بل نیژ
برای حل مسائل زنان ،ما نیز بیانیه قتل و خشونت “ناموسی”
مهاجرانی و بازرگان
دولت
از
دین
جدایی
.۴

اطالع
به
ماده
۵
در
ه��م
آن
را
خود
یا
و
فکر”
“اتاق
خودشان
که به قول
خامنهای عزیز
 .۵ محاکم��ه کلی��ه دس��ت
“دولت در تبعید” را پایه ریزی کرده عمومبرسانیم.
اند .در این بی��ن آنچه کمتر مطرح ما ضم��ن تاکید بر خواس��ته های ان��درکاران ،عامالن و آمران جنایات
اگر میخواهید از زمستانهای این سرزمین
سه دهه گذشته
است ،موضع گیری کسانی است که عمومی
لذت ببرید میتوانید
امضاءکنندگان
لیست
از
آگاهی
برای
و
تش��کل
بی��ان،
اندیش��ه،
نه خواهان تغییر رییس جمهور و جا “آزادی
هر  ۴شنبه
به سایت زیر مراجعه کنید:
به جایی این فرد و آن فرد یا محدود اجتماعات”،
ش��دن “اختیارات رهبری” هستند ” لغو مجازات اعدام و شکنجه” و
ی مونترال
در پیستهای زیبا در یک ساعت 
http://www.iran-womفوری
بلکه از تغییراتی زیربنایی و ساختاری ” آزادی ب��ی قید و ش��رط و
en-solidarity.net/spip.
با فقط روزی $۷
کلیه زندانیان سیاسی “،
سخن می گویند.
php?article1385
طور
به
را
هایمان
خواسته
مهمترین
ما
اجتماعی،
های
گروه
یک��ی از این
جم�ع آوری امض�اء ادام�ه
از  ۸صبح تا  ۴عصر
زنان هس��تیم که خواسته هایمان و خالصه و بدون ترتیب اولویت ها به دارد...
حضورم��ان همانگونه که انتظار می شرح زیر اعالم می کنیم:
در صورت تمایل امض��ای خود را با
اسکی کنید.
رف��ت در هیچیک از ای��ن بیانیه ها
ذکر عنوان شغل خود به آدرس زیر
کالس اسکی  $۷و کرایه وسیله اسکی هم
مالحظه نشده است.
 .۱ لغ��و کلیه قوانین تبعیض ارسال کنید!
ی  $۷است.
فقط ساعت 
جمله:
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موج��ود
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ض��د
و
آمی��ز
در
زی��را
نبود
ه��م
انتظ��ار دیگری
info@belleneige.com
shadiAshadi@gmail.com
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طالق،
ازدواج،
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مربوط
قوانین
مواضع
اعالم
و
ها
بیانیه
هیچیک از
Tel.: 1-877-600-3311
13مارس
آقایان ،از فردای انتخابات به این سو ،همسری ،حضانت ،ارث ،شهادت و…

______________

راه حل پنج ماده ای ما زنان برای
برون رفت از “حبران”!

خدمات ارزی

514-844-4492

نوروزامسالدرمونتریال:

بلککتـــز
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فرهنگ و تکنولوژی...

اپل حمصول تازه خود به نام 'آی َپد' را عرضه کرد
شرکت الکترونیکی اپل با رونمایی از
لوح-رایانه خود ک��ه آن را "آی پد"
( )iPadنامیده است به چندین هفته
گمانه زنی پایان داده است.
اس��تیو جاب��ز ،مدیر کل اپ��ل ،این
دستگاه را که با لمس کردن صفحه
اش کار می کند طی رویدادی در
سان فرانسیسکو معرفی کرد.
آقای جابز این ل��وح را که 499
ت��ا  829دالر در آمری��کا عرضه
خواهد ش��د ،چیزی میان تلفن
های هوشمند (اس��مارتفون) و
کامپیوترهای قاب��ل حمل (لپ
تاپ) توصیف کرد.
این دس��تگاه که مثل یک "آی
فون" ،فقط در ابعاد بزرگ ،به نظر
می رسد را می توان برای تماشای
فیلم ،بازی های کامپیوتری و گردش
در شبکه اینترنت مورد استفاده قرار
داد.
این ش��رکت با بس��تن قراردادی با
ش��رکت های نشر "پنگوئن"" ،مک
میلی��ان" و "هارپر کالین��ز" اجازه
پیاده س��ازی مس��تقیم کتاب های
الکترونیکی از طریق "فروشگاه آی
بوک" ( )iBook Storeرا می دهد.
آق��ای جاب��ز گف��ت" :م��ی توانید
مس��تقیما آنها را روی آی پد خود
پیاده کنید".
او همچنی��ن نحوه خواندن مجالت

و روزنام��ه ه��ا روی این ( )iPadاست که ابتدا برای موبایل "آی
فون" شرکت اپل ساخته شد.
دستگاه را نمایش داد.
ای��ن وس��یله ی��ک صفح��ه  15روزنامه نیویورک تایمز نیز "اَپ" ویژه
س��انتیمتری قابل لم��س دارد که خود برای "آی پد" را در این رویداد
اجازه تایپ مستقیم روی صفحه را به نمایش گذاشت .این اَپ روزنامه
نیویورک تایمز را با شکل و
شمایلی مثل نسخه چاپی
روی "آی پ��د" ظاهر می
کند.
مارتی��ن نیس��نهولتز از
مدیران ارشد این روزنامه
گفت" :ما پیشگام نسخه
جدی��د روزنام��ه ن��گاری
دیجیتالهستیم".
"آی پد" همچنین شامل
اولین نرم افزار "آی تونز"
اس��ت که امکان خریداری
می دهد .اما امکان وصل کردن یک آهنگ و فیلم به صورت مستقیم را
می دهد.
صفحه کلید به آن وجود دارد.
اپل مدعی است که عمر باتری این ارزان تری��ن نمون��ه "آی پد" با 16
گیگابایت حافظه و امکان تماس بی
دستگاه  10ساعت است.
این دستگاه با  12برنامه که از قبل س��یم ( )wi-fiبه اینترنت به قیمت
روی آن ریخته شده عرضه می شود  499دالر عرض��ه می ش��ود .گران
که اساس��ا همان برنامه هایی است ترین نمون��ه آن ب��ا  64گیگابایت
که با کامپیوترهای مک عرضه می حافظه و ام��کان تماس اینترنتی از
طریق امواج  3Gبه قیمت  829دالر
شود.
اما امکان پیاده ک��ردن برنامه های فروخته خواهد شد.
موس��وم به "اَپ" ( )Appکه س��ایر البته کاربران همچنین برای استفاده
ش��رکت ها س��اخته اند به روی آن از ش��یوه تماس با  3Gباید یک یک
وجود دارد .اینها از جمله بازی هایی آبونه ماهانه بپردازند.

رضافرخفال :حدیث غربت سعدی
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«جى دى سلينجر» خالق «ناتور
دشت» در سن  ۹۱سالگى درگذشت

جى دى سلينجر ،نويسنده معروف
آمريكايى ،كه با كتاب «ناتور دشت»
در جهان و ايران شناخته شده است
روز چهارشنبه در سن  ۹۱سالگى در
خانه خود درگذشت.
پسر اين نويسنده در بيانيه اى اعالم
كرده اس��ت كه س��لينجر به مرگ
طبيعى در منزل خود در نيوهمپشاير
درگذشت.
س��لينجر كه از نويسندگان مطرح
قرن بيس��تم به شمار مى رود ،با اثر
جاودان خود به نام «ناتور دش��ت»،
كه در س��ال  ۱۹۵۱منتش��ر ش��د،
جهان را تكان داد .این کتاب شهرت
و محبوبيت گسترده اى را براى وى
ب��ه ارمغان آورد .ولى او در چند دهه
گذشته با پيش��ه كردن انزواى خود
س��اخته ،به ندرت در انظار عمومى
ظاهر شد.
ب��ر اس��اس گ��زارش خبرگ��زارى
آسوشيتدپرس ،بيش از  ۶۰ميليون
نس��خه از كتاب «ناتور دش��ت» در
سراسر جهان به فروش رفته است و
اثرات آن قابل محاسبه نيست.

Catcher in the Rye

اين كتاب به رغم گذش��ت چندين
ده��ه از انتش��ار آن همچنان بيانگر
روياى بسيارى از آمريكايى هاست؛
«هرگز بزرگ نشو!»
سلينجر در يادداش��تى كه در سال
 ۱۹۵۵براى كتاب «نويسندگان قرن
بيس��تم» به رش��ته تحرير در آورد،
نوش��ت« :من آگاهم ك��ه برخى از
دوستانم در خصوص پاره اى از فصل
هاى ناتور دشت ،غمگين يا بهت زده
و يا به��ت زده غمگين خواهند بود.
برخى از بهترين دوس��تانم بچه ها
هس��تند .در حقيقت ،تمام دوستان
خوب من ،بچه ها هستند».
وى اف��زود« :براى من تحمل ناپذير
خواهد بود كه ببينم كتابم در قفسه
هايى گذاش��ته مى شود كه دستان
بچه ها بدان نمى رسد».
آخرين كتابى كه از سلينجر منتشر
شد مربوط به س��ال  ۱۹۶۵و با نام
«هاپ وورث  »۱۹۲۸ ،۱۶بود .جرى
برت ،يكى از همسايگان اين نويسنده

در س��ال  ۱۹۹۹گفت« :سلينجر
س��الها پيش به او گفته است كه
حداقل  ۱۵كتاب منتشر نشده را
در جاى امنى در خانه اش نگهداشته
است».
سلینجر در سال  ۱۹۸۰در مصاحبه
كوتاهى گفته بود« :من عاشق نوشتن
هستم و به شما اطمينان مى دهم
كه به طور منظم اين كار را مى كنم.
اما براى خودم مى نويسم ،براى دل
خودم .و دوست دارم كه در تنهايى
اين كار را انجام بدهم».
از سلينجر كه نام اصلى وى «جروم
ديويد سلينجر» است حدود ده اثر
در ايران منتش��ر ش��ده است كه از
جمله آنها مى ت��وان به آثارى چون
«فران��ى و زويى»« ،باال بلندتر از هر
بلند بااليى»« ،دلتنگى هاى نقاش
خياب��ان چه��ل هش��تم» و «نغمه
غمگين» اشاره كرد.
داريوش مهرجويى ،فيلمساز مطرح
ايرانى نيز با برداش��ت آزاد از كتاب
«فران��ى و زويى» فيلم «پرى» را در
دهه  ۱۳۷۰به روى پرده آورد.

دعوت به همکاری
از یک نوازنده کمانچه و یک نوازنده سنتور
برای همکاری در گروه «مشتاق» دعوت
میشود.

514-993-0739
azfev01

خدمات ارزی

514-844-4492

و جستارهایی در ادبیات و فرهنگ

منتشر شد:

سید آریایی

مجموعه داستان

اثر :ح .یزدانی
در مونتریال:
از تپش دیجیتال تهیه کنید.
متاس با نویسنده:
hy_tabriz@yahoo.com

«درساحنهریلیمشهد تهران،لوکوموتیورانمقصربود»
قطار توربوترن مسیر مشهد – تهران،
حوالی ساعت  ۱۰:۳۰صبح روز شنبه
سوم بهمن ماه در نزدیکی ایستگاه
آزادور در نزدیکی سبزوار دچار سانحه
ش��د و خروج چند واگن مس��افری
این قطار از ریل ،هفت کشته بر جا
گذاشت.
خبرگزاری نیمه رسمی فارس به نقل
از غضنفر فوالدی ،عضو کمیسیون
بررسی س��وانح راهآهن ایران ،نوشته
اس��ت ک��ه «در بررس��یهای اولیه
مشخص ش��د که باال بودن سرعت
قطار مش��هد  -تهران و عدم رعایت
س��رعت مجاز برای ورود به ایستگاه

راهآهن ،علت بروز سانحه توربوترن
مشهد  -تهران بوده است».
وی همچنین لوکوموتی��وران را در
بروز این سانحه مقصر خواند.
این مقام مس��ئول در راه آهن ایران
همچنین با اعالم بازگشایی خط ریلی
مش��هد – تهران ،از بعد از ظهر روز
شنبه گفته است که لوکوموتیوران
قطار سانحه دیده از جمله مجروحان
این حادثه است.
پیش��تر در اواخر مهر ماه امسال نیز
یک قطار مسافربری مسیر تهران –
کرمان با  ۴۰۰مس��افر ،در نزدیکی
کاش��ان از ریل خارج ش��د و شش

واگن این قطار واژگون شدند .در آن
زمان خبرگزاریها به نقل از مقامات
مس��ئول در راهآهن ای��ران گزارش
کردند که این سانحه تلفات جانی در
پی نداشته است.
اما این حادثه تنه��ا حادثه قطار در
س��ال  ۸۸نب��ود و پی��ش از آن نیز
در م��رداد ماه امس��ال برخورد قطار
مسافری مس��یر تهران  -مشهد در
نزدیکی پیشوا در شهرستان ورامین
با یک قطار تأسیس��اتی یک کشته
و دو مجروح برجا گذاش��ت که فرد
جانباخته از کارگران راه آهن بود.

وست آیلند

کتاب«حدیثغربتسعدی»،کتابی
است دربرگیرنده چند مقاله ی مهم
از رضا فرخفال ،نویس��نده ،مترجم،
منتقد ادبی ،استاد دانشگاه و چهره
نام آشنای ایرانیان مقیم مونتریال.
یونس تراکمه ،نویسنده و قصه گوی
معروف در باره این کتاب می گوید:
مقاالت این کت��اب هر کدام تأملی
ج��دی را می طلبند .تراکمه تأکید
دارد که این کتاب باید
در بین اهالی ادب ،به
ویژه منتقدان و زبان
شناس ها دیده شود
ودرب��اره ی آن بحث
شود .برای تراکمه این
تحلیل فرخفال حائز
اهمیت است که می
گوید:
«زبان فارس��ی برای
تبیینمفاهیمپیچیده

ای��ن توانای��ی را دارد که آن
قالب مألوف جملههای کوتاه
را بش��کند و جمالتش کش
بیایند و قابلیت تودرتویی را
پیدا کنند تا خ��ود را با تمام
ظرفیت در اختیار اندیشیدن
و بازاندیشیدن ما قرار دهند»؛
و این حرف و اعتقاد فرخفال
هم از نظر تراکمه حائز اهمیت
و توج��ه اس��ت
ک��ه م��ا بهجای
آنکه «ش��ارح»
یا «مترجم» تئوریها
باش��یم باید آنه��ا را
درتحلیل موضوعی در
حوزهی فرهنگ خودی
درونی کنیم ،ورز بدهیم
و در نهای��ت ب��هکار
ببندیم.
فرخفال در مقالههایی

ک��ه در مورد ش��عر و
داستان نوش��ته و در
این کتاب گ��ردآورده
س��عی ک��رده این کار
را بکند ،که اگر موفق
شده باشد کاری کرده
است کارس��تان .انگار
که تراکم��ه دل پری
از انب��وه نظری��ه های
واردات��ی دارد .ش��اید
همین موضوع است که
او را تا این بر سر وجد
می آورد که کتاب یار قدیمی خود
در ُجنگ اصفهان را برای خواندن در
این روزها توصیه کند.
کتاب «حدیث غربت س�عدی»
را نش�رمرکز در  ۱۸۵صفحه به
قیمت ۴۸۰۰تومان منتشر کرده
است.
(کافهفرهیختگان)
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در کشکول پیر...

پیر خراسانی

یاد ابوتراب به شر

این روزها در ش��هرمان مونتریال محاکمه
غیابی جمش��ید ترابی کالهبردار بزرگ که
ع��ده ای از هموطنانمان را به خاک س��یاه
نشاند و هست و نیست شان را به یغما برد،
در جریان است و هر چه می گذرد ابعاد این
فاجعه بیشتر روشن می شود .یادمان هست
پس از فاش ش��دن راز او و فرارش به ایران
نوش��تیم که ساده دلی واعتماد بی جا و بی
حس��اب به عالوه حس طمع ای��ن گروه از
مردم باعث شد که او در کارش موفق باشد
در آن زم��ان اکثر ایرانیان معتقد بودند که
تقصیر مردم اس��ت باید هشیار باشند و بی
جهت به هر کس و ناکسی اعتماد نکنند.
چند ماه بعد شبی دوست نازنینی به ما تلفن
کرد از لحن کالمش فهمیدیم مشکلی دارد.
گفتیم :عزیز ترا چه می شود؟
که سر درد دلش باز شد و فهمیدیم این بار
کالهبرداری کانادائی به همان روش ترابی
او را از هس��ت و نیست س��اقط کرده! خانه
و زندگ��ی و حاصل ده ها س��ال کار خود و
همسرش را به تاراج برده است!؟
روا ندیدی��م او را س��رزنش کنیم و به زخم
دلش نمک بپاشیم سعی کردیم تسالیش
دهیم به او گفتیم کاری اس��ت که ش��ده و
آبی است که ریخته ،به جای غصه خوردن
و عزا گرفتن و آزار همسر و فرزندانت سعی
کن از این واقع��ه درس بگیری دوباره روی
پایت بایست و زندگی را از صفر شروع کن
با ش��ناختی که از تو داریم خواهی توانست
بزودی ضرر وارده را جبران کنی .و برگردی
سر جایگاه سابق ات.
به هر حال این قصه بدان جهت آوردیم که
به شما هموطنان نازنینمان هشدار بدهیم
که مواظب ده ها جمشید ترابی دیگر که در
اطراف تان هستند باشید.

سگ زرد (وسبز!)

شخص ما به سهم خودمان از شیخ مهدی
کروبی بسیار سپاسگزاریم که با فرمایشات
اخیرش یعنی به رسمیت شناختن محمود
احمدی ن��ژاد به عن��وان رئیس جمهوری
قانونی ایران آن هم به علت تنفیذ حضرت
رهبر معظم خیال همه مردم را راحت کرد و
آب پاکی را روی دستشان ریخت!
ملت قهرمان ایران باید بدانند که همه سران
و رهبران و دست اندر کاران رژیم چه سبز
و چه سرخ و چه سیاه و هر رنگ دیگر همه
از ی��ک قبیله اند و دس��ت همگی آن ها تا
مرفق به خون مردم ایران آغشته است و در

>> دوران های سیاه
ملت ایران

"کم سوادان را به کار
بگمار!"

می گویند اسکندر قبل از حمله به ایران
درمانده و مستأصل بود .از خود می پرسید
که چگونه باید بر مردمی که از مردم من
بیشتر می فهمند حکومت کنم؟
یکی از مشاوران می گوید« :کتابهایشان را
بسوزان .بزرگان و خردمندانشان را بکش
و دستور بده به زنان و کودکانشان تجاوز
کنند».
اما ظاهراً یکی دیگر از مش��اوران (به قول
برخی ،ارس��طو) پاس��خ میدهد« :نیازی
به چنین کاری نیس��ت .از می��ان مردم
آن س��رزمین ،آنها را که نمیفهمند و کم
سوادند ،به کارهای بزرگ بگمار .آنها که
میفهمند و باسوادند ،به کارهای کوچک و
پست بگمار .بی سوادها و نفهم ها همیشه
شکرگزار تو خواهند بود و هیچگاه توانایی
طغیان نخواهند داش��ت .فهمی��ده ها و
باسوادها هم یا به سرزمینهای دیگر کوچ
میکنند یا خسته و سرخورده ،عمر خود را
تا لحظه مرگ ،در گوشه ای از آن سرزمین
در انزوا سپری خواهند کرد.»...

تاراج و غارت اموال مردم ایران با هم
شریک اند.
کروبی و موس��وی و خاتمی
هیچ فرقی با سایر جنایتکاران
حاکم بر س��رزمین م��ا ندارند
در ضمن درس��تی ای��ن باور ما
هم ثابت ش��د که در مورد موسوی و رنگ
س��بزش نوشته و گفته بودیم که سگ زرد
برادر شغال است!؟

فستیوال زجر:
شهر شهر فرنگه!
پ��س از اعالم انصراف عباس کیا رس��تمی
و بس��یاری از دس��ت اندر کاران سینمای
ایران از ش��رکت در هیئت داوران جشنواره
سینمائی فجر ،گزارش می رسد که سینما
گران سایر کشور ها از جمله فرانسه و آلمان
و انگلیس هم به علت ارتکاب جنایت علیه
بشریت توسط رژیم ،از شرکت در این مراسم
خودداری خواهند کرد.
چون عدم برگزاری این جشنواره برای رژیم
سرشکستگی و به قول بچه های پائین شهر
تهرون کنفتی دارد توصیه می کنیم حاال که
سینما گران داخلی و خارجی حال شما را
گرفته اند شما هم لج کنید و برای تشکیل
هیئت داوران این جش��نواره از شهر فرنگی
های شاه عبدالعظیم دعوت کنید شاید آن
ها بپذیرند؛ مجید مجیدی ،دوربین به مزد
مع��روف را هم بگذارید به عنوان رئیس آن
هیئت؟!

خوراک کبک

روز س��ه شنبه  29دی ماه مقام معظم
رهبری در جلسه دیدار با اعضای شورای
هماهنگی تبلیغات اس�لامی فرمودند:
دشمن تالش دارد ثروت عظیم ملی 22
بهمن را متزلزل کند ولی نظامی که به
مردم متکی است مخالفینش نمی توانند
آن را متزلزل کنند! می گویند :شخصی
که ناهار نان و ماس��ت خورده و ذره ای
از آن ماس��ت به ریشش چکیده بود در
کوچه به دوس��تش برخورد .آن دوست
ب��ه او گفت برادر نهار چ��ه خورده ای؟
مرد ب��ادی به غبغبش انداخت و گفت:
خوراک کبک!
آن دوست جواب داد تو بمیری اگر نمی
گفتی هم ،باید می دانستم چون فضله
آن کبک به ریش ات چسبیده!
حاال قصه ماس��ت که با دی��دن وقایع
و حوادث ش��ش هفت م��اه اخیر باید
خودمان می دانس��تیم که رژیم تحت
حاکمیت حضرت رهبر معظم متکی به
مردم است و نیاز به گفتن ایشان نبود!؟

گوشکنید
تنبالیباسواد!

چن��د روز قب��ل گوش م��ی کردیم به
مش��روح مصاحب��ه بچه محل س��ابق
خودم��ان آقا رض��ا پهلوی ی��ا به قول
دوستداران و طرفدارانشان (اعلیحضرت
رضا ش��اه دوم) با یکی از تلویزیون های
ماهواره ای فارس��ی زبان لس آنجلس و
واقعاً لذت بردیم از این همه آزاد منشی
و س��عه صدر و روشن بینی ایشان در
تحلیل مسائل سیاسی روز ایران و جهان
و متحیر که با توجه به این که ایش��ان
از بدو تولد در دامان پرستاران فرانسوی
و انگلیس��ی بزرگ ش��ده اند و بیش از
سی سال هم هس��ت که ساکن خارج
کشور هستند ،آن قدر فارسی را خوب
صحبت می کنند و حتا اصطالحات بچه
های پائین ش��هر تهران را هم به خوبی
می دانند و جا به جا در گفتارش��ان به
کار م��ی برند!؟ و امیدواریم که مدعیان
طرفداری ایش��ان به آن حضرت تاسی
کنند و از او درس بگیرند و به خصوص
در تعامل با پیروان سایر تفکرات سیاسی
ب��ه راه ایش��ان بروند .بع��د هم خیلی
خدا را ش��کر کردیم که اعلیحضرت در
مملکت آزادی مانند امریکا زندگی می
کنند و از ح��ق آزادی بیان برخوردارند

اگر خدای ناکرده سالهای قبل از بهمن 57
بود و ایشان در تهران چنین دیدگاه هائی را
بیان می فرمودند مسلماً به پدر تاجدارشان
بر می خورد و ممکن بود دستور می دادند
«ساواک» برایشان درد سر درست کند!؟

نوندونی
تعریف:

نوندونی عبارت است از موسسه یا تشکیالتی
مث ً
ال ایرانی و به اصطالح فارسی زبان که تنها
هدف موس��س یا موسس��ین آن پر کردن
جیب خود و برداشتن کاله مردم با شامورتی
بازی ای به نام «فاندریزینگ» یا همیاری و
تحمیق مردم با آگهی های فریبنده و دادن
وعده های پوچ به آن هاست!؟
و بر سه نوع است:
 - 1نوندونی تصویری یا تلویزیون
 – 2نوندونی صوتی یا رادیو
 – 3نوندونی نوشتاری یا نعشریه

در همه ان��واع این نوندونی ها اصول کار بر
محورهای زیر استوار است:
 الف :وقاحت و گیر دادن به ملت نجیب
(از نوع سه پیچ!)
 ب :دوش��یدن هر چه بیشتر مردم چه
گروهی که ناآگاهانه به آن ها پول می دهند
چه ابن الوقت های ثروتمندی که به طمع
کسب نام یا سود بیشتر و یا زدوبند با قدرت
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ه��ا و دولت های فاس��د از طریق صاحبان
خائ��ن و مزدور این نوندون��ی ها به این امر
مبادرت می ورزند.
 پ :و مهم تر از همه ،پس ندادن حساب
در مورد پول هائی که از کیسه مردم بیرون
کشیده اند به هیچ بنی بشری ،بخصوص به
دولت های کشورهائی که در آن ساکن اند و
کار و زندگی می کنند.
به دور و بر خودتان نگاه کنید در همین شهر
مونتریال خودمان به سادگی چند تائی از آن
ها را پیدا خواهید کرد!؟

هفده س��اله ای که در زیر زمین خانه اش
انرژی هس��ته ای ،نمی دانیم کش��ف کرده
و یا س��اخته بود و خبر آن را مستر.ا.ح .در
اختیار خبرگزاری ه��ای خارجی و داخلی
گذاشته بود ش��ده ایم و از مقامات مربوطه
می خواهیم برای حفظ بیضه اسالم هم که
شده ،هم برایش مامور محافظ بگذارند و هم
گاو صندوق بزرگی بسازند و وادارش کنند
شب ها حتماً داخل آن بخوابد تا آن از خدا
بی خبران نتوانند آسیبی به او برسانند و ان
وجود گرامی برای امت اس�لام س��الم باقی
بماند.

خبر بد و ناگوار

افتخار

مس��تر.ا.ح( .حضرت پرزیدنت منفور ابلهی
ن��ژاد رئیس جمه��وری محب��وب و چهل
میلیون��ی منتخب حض��رت رهبر معظم)
سابق!؟ در اهواز فرموده اند :ظرف سه سال
آینده یک بیکار و یک فقیر در کش��ور پیدا
نخواهد شد!؟
با شنیدن این خبر کلی غصه دار شدیم که
در این صورت مردم زکات و فطریه و سایر
نذوراتشان را به چه کسی باید بدهند؟
شاید ناچار شویم از سامره و یا مناطق دیگر
گداخی��ز برای رفع این مش��کل ،فقیر وارد
کنیم!

نگرانی

پس از ترور اس��تاد مس��عود علیمحمدی
توس��ط گروه��ی متش��کل از ملحدین و
مفسدین فی االرض و منافقین و بهائیان و
مامورین سیا و موساد و انتلیجنت سرویس
و دولت های امریکا و انگلیس و فرانس��ه و
آلمان و صهیونیست ها شخص ما به شدت
نگران جان آن دخترک دانش آموز شانزده

در خبر ها آمده بود:
رئیس جمهور کشور گویان مورد استقبال
دکتر! محم��ود احمدی نژاد رئیس جمهور
کش��ورمان! قرار می گیرد و ب��ا تعدادی از
مقامات کشورمان دیدار می کند.
بناب��ر این گ��زارش این اس��تقبال در نهاد
ریاست جمهوری در پاستور برگزار می شود
جمعیت این کشور حدود  771هزار نفر با
میانگین سنی  28سال است  2و نیم در صد
از جمعیت این کشور به بیماری ایدز مبتال
هس��تند ،که شامل جمعیتی در حدود 11
هزار نفر می شود!
ترا به خدا ش��ما جای ما باشید افتخار نمی
کنید که امروزه در سطح جهان دوست شما
کش��ور پر ابهت و پر جمعیت و ثروتمندی
مانند گویان و دش��منان تان چند کش��ور
کوچک فقیر و بی س��ر و پا مانند آمریکا و
فرانسه و آلمان هستند؟!
تا شماره آینده شاد وآزاد و سربلند باشید.
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مونتریال...
حکومت ولی فقیه تشنه خون بیشتر است

بپاخیزیم!...

پنجشنبه  28ژانویه خبرگزاری های
ای��ران یکص��دا خبر اع��دام دو نفر از
زندانیانسیاسی،بهنامهای محمدرضا
زمان��ی و آرش رحمانی پ��ور را اعالم
کردند و به دنبال آن خبر محکومیت
به اعدام  9نفر دیگر از دستگیرشدگان
تظاهرات های اخیر اعالم گردید.
این اخبار در پی اعدام مبارزین ُکرد در
چند هفته گذشته زنگ خطری است
که بایستی با کمال هوشیاری با آن به
مقابلهبرخاست.
رژیم که اوضاع خود را وخیم می بیند

و در سراشیب سقوط و سرنگونی قرار
گرفته است ،بنا بر ماهیت فاشیستی
اش از هیچ جنایتی برای ترس��اندن
مردم فروگذار نمی کند.
این بار نیز همانند سال های دهه 60
برای ایجاد رعب و وحش��ت دست به
قتل زده و می خواهد قتل و عام های
س��ال های  60ت��ا  67را (که گاهی
در چن��د روز چندین هزار از بهترین
فرزندان این آب و خاک را قربانی می
کرد) تکرار کند؛ غاف��ل از این که نه
مردم و بویژه جوانان کنونی ایران ،آن

پنجشنبه

امیدها و
آرزوها
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مردم اند و نه شرایط  ،همان.
ای��ن حرکت رژیم نی��ز همانند کلیه
دس��ت و پا زدن ه��ای اخیرش میخ
دیگری خواهد شد بر تابوت حکومت
والیتیفقاهتی.
یاران ،بیایید قاطعانه و با تمام توان در
افشای این جنایت ها بکوشیم.

سرنگون باد رژیم ضد انسانی
جمهوریاسالمی

 ۱۱فوریه ۲۰۱۰
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سالی اندیشه رسیده اند ،خیابا کننده سرنوشت قطعنامه و تعیی گون باد رژیم ج
بار مردم تعیین
دالت اجتماعی
سرن
ع
وردیم تا که این
آ
زنده باد آزادی ،برابری و شتار زندانیان
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میته یادمان ک
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ی به ا ّتفاقات پس از
نگاه 
انتخابات درایران:

چشم انداز و حتوالت
ن از فعالین
میزگردی با حضور سه ت 
جنبش دانشجویی ایران:

سعید ولد بیگی بهرنگ تیرگری
عطیه قریشی

____________________________
س�عید ولد بیگی :روزنامه نگار مس��تقل ،وبالگ نویس ،فعال حقوق بشر ،عضو انجمن جهانی قلم،
دانشجوی اخراجی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،همکار و مدرس سازمان ملل در امور قربانیان
جنگ و کودکان کار و خیابانی در کشورهای ترکیه عراق و ایران ،زندانی سیاسی سابق
رش��ته مردم شناسیاز دانشگاه کنکوردیا ،مسول
بهرنگ تیرگری :فعال دانش��جویی ،فارغالتحصیل
ٔ
شاخه دانشگاه
سابق انجمن دانشجویان ایرانیدانشگاه کنکوردیا  ،و مسول سابق سازمان عفو بین المللی ٔ
کنکوردیا
عطیه قریشی :فعال دانشجویی و حقوق زنان از دانشگاه مکگیل ،دانشجوی دکترا در رشته مهندسی
پزشکی در دانشگاه مکگیل ،دارای گواهی توسعه بین المللی از سازمان  ،YMCAفعال در سازمان
 OXFAMو بخش پناهندگان سازمانYMCA

شنبه 6 ،فوریه 2010

ساعت  ۶تا  ۱۰شب
Concordia University
J.A. de Sève Cinema, Room LB-125.
1400 de Maisonneuve Blvd W
Tel.: 514-258-8186

________________________

کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی
دهه  ۶۰در ایران مونترال ،کانادا
koshtaredahe60@gmail.com

همدردی

تسلیت

دوست گرامی

خامن فرشته رئیس دانا

در گذشت غم انگیز مادر دلبندتان در ایران را به شما تسلیت عرض
نموده ،برای شما صبر ،شکیبایی و سالمتی روز افزون را خواهانیم.

کمیته برگزار کننده یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه
 ۶۰در ایران مونترال ،کانادا

رشداقتصادی

بی سابقه
آمریکا

تازه ترین آمار وزارت بازرگانی آمریکا
نش��ان دهنده رشد اقتصادی ساالنه
غیر قابل انتظار این کشور است.
بن��ا بر این آمار نرخ رش��د اقتصادی
آمریکا در سه ماهه آخر سال 2009
معادل پنج ممیز هفت درصد بوده و
نشان دهنده سرعت بی سابقه رشد
اقتصادی این کش��ور از ش��ش سال
گذشته تا کنون است.

این رقم بیشتر از حدی است که قبال
تصور می ش��د و نشان می دهد که
پس از یک رکود اقتصادی س��خت،
رش��د اقتصادی آمریکا در سه ماهه
سوم و چهارم سال گذشته میالدی
بدون وقفه ادامه داشته است.
انتش��ار این آمار موجب خوشحالی
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا
خواهد شد که برای بهبود وضعیت

دوستان ارجمند ،سرکار خامن لوئیزداداش زاده،
خامن دکتر بنفشه حجازی،
خانواده های داداش زاده ،حجازی ،جفرودی
با اندوه بسیار ،در غم از دست رفتن مادر ،مادربزرگ و عزیز شما،

زنده یاد بانو مولود جفرودی (داداشزاده)

در ایران ،با شما دوستان و یاران سوگوار صمیمانه شریکیم.
ما را در این غم بزرگ با خود شریک بدانید.

آذر ،حمید ،کیانوش و کامران

اقتصادی تحت فش��ار قرار داش��ته
است.
کریستینا رومر ،اقتصاددان کاخ سفید
گفت رش��د قابل توجه اقتصادی در
سه ماهه چهارم سال  ،2009مثبت
ترین خبر در باره اقتصاد آمریکاست.
اندرو واکر ،گزارش��گر بی بی سی در
امور اقتص��ادی می گوید این آمار تا
حدودی نشان دهنده افزایش خرید

مردم و صادرات اس��ت ولی در عین
حال به ای��ن موضوع نیز بس��تگی
دارد که فروشندگان کاالها در صدد
افزایش موجودی انبارهای خود که
در زم��ان رکود اقتصادی به ش��دت
کاهش یافته بود ،برآمده اند.
اندرو واکر هش��دار م��ی دهد که به
همین دلیل بعید به نظر می رس��د
یک چنین نرخ رش��د اقتصادی در

دراز مدت ماندگار باشد.
در همین حال دفتر تحلیل اقتصادی
آمریکا که این آمار را انتش��ار داده بر
این نکته تاکید کرده که تخمین رشد
اقتصادی آمریکا در سه ماهه چهارم
س��ال میالدی گذش��ته ،بر اساس
اطالعات تکمیل نش��ده ب��وده و در
آینده مجددا بررسی خواهد شد.
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تسلیت

دوستان ارجمند ،سرکار خامن لوئیزداداش زاده،
خامن دکتر بنفشه حجازی،
خانواده های داداش زاده ،حجازی ،جفرودی
با اندوه بسیار ،در غم از دست رفتن مادر ،مادربزرگ و عزیز شما،

زنده یاد بانو مولود جفرودی (داداشزاده)
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سپاسگزاری
از تمامی یاران ،دوستان و عزیزانی که با ما،
در ایام سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن عزیز و مادر بزرگوار و دلبندمان

در ایران ،با شما دوستان و یاران سوگوار صمیمانه شریکیم.
ما را در این غم بزرگ با خود شریک بدانید.

مهشید بازجو ،حسین نیکی راد

خامن لوئیزداداش زاده عزیز ،خامن دکتر بنفشه حجازی،
خانواده های داداش زاده ،حجازی
ما نیز در اندوه درگذشت مادر و مادر بزرگ گرامی و عزیز خانواده شما
با شما دوستان ارجمند صیمیمانه شریکیم.

زهره و محمد رحیمان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال

تسلیت

دوست عزیز خامن ناهید جلیلی
آقای رحمان نیک کامی

با نهایت اندوه ،درگذشت پدر گرامی تان،
شادروان جناب آقای رحمت اهلل جلیلی

را در ایران ،به شما و خانواده های محترم سوگوار تسلیت می گوییم.
ما را در این غم سنگین با خود شریک بدانید.

دوستان شما در اجنمن فرهنگی ایرانیان وست آیلند

تسلیت

گلشن عمر خزان گشت ز دنیا رفتم

فصلگلبودکهاز اینباغگلستانرفتم

ای طبیبان که نکردید مرا درد دوا
دردی داشتم وز پی درمان رفتم

جاودانه یاد خامن هما اسدی

که در مونتریال به هستی ابدی پیوست،
با دیدار و اظهار تسلیت حضوری و تلفنی ،درج پیام های تسلیت در
روزنامه ها ارسال گل ،ما را در این ایام دشوار همراهی نمودند،
صمیمانهسپاسگزاریمیکنیم.
اگر فرصت تشکر حضوری از فرد فرد شما عزیزان تاکنون دست نداده
است ،از حضورتان پوزش می خواهیم.
با آرزوی روزهای روشن ،سالمتی و شادمانی شما
و خانواده های عزیزتان.

ناهیدعدل و خانواده های عدل ،اسدی،
مظهری و بیرجندی

دوست گرامی شهناز عزیز

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت غم انگیز پدر دلسوز و مهربان،

مرحوم سلطانعلی نوروزی

را به شما و فرهاد عزیز تسلیت گفته و از خداوند منان برای آن عزیز
خفته در خاک ،طلب آمرزش و برای شما صبر جلیل خواستاریم .ما را
نیز در غم خود شریک بدانید.

خانواده های حبیب الهی،
تفرشیان ،ماهرفر و شمالی

تسلیت

دوستان ارجمند ،سرکار خامن نسترن لوالیی

سوده و پیام گرامی

دوستان ارجمند ،فقدان شادروان ارجمند پدر و
همسر گرامی تان را به شما عزیزان و همچنین همه سوگواران
و بستگان ایشان صمیمانه تسلیت گفته ،برای فردفرد شما
عزیزان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

سایه ،سحر ،مهری و عبداله داوودی

تسلیت

دوستان ارجمند ،سرکار خامن نسترن لوالیی

سوده و پیام گرامی

با اندوهی وصف ناپذیر ،درگذشت همسر و پدر عزیز و مهربان تان
را به شما عزیزان و تمامی بازماندگان تسلیت گفته،
برای همگی تان شکیبایی و آرامش از خداوند متعال خواستاریم.

حسن و حماسه (هرندی ،داوودی) _کلگری
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514-996-9692
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مترجمرمسی

استخدام

آرزو حتویلداری
یکتـا

رفوکار قالی

نیازمندیهای

Carpet repair
>> part time

عضوجامعهمترجمان
رسمی کبک و ایران،
مترجم رسمی دادگستری
 ترجمه کلیه اسناد
ومدارک،
 تنظیم دعوتنامه
رسمی و گواهی امضا،
تکمیلفرم هایمهاجرت
و سیتیزن شیپ و ارائه
خدمات مربوط

بهیکنفررفوکارقالی
ایرانی،باتجربهفورا
نیازمندیم.لطفاباشماره
تلفنزیرتماسبگیرید:
Raymond & Heller

call Joseph

Tel.: (514) 271-7750

514-730-7462
514-624-7581

تدریس فیـزیک
و شیمی

شهریاربخشی

ازدسامبر1

SPA

اسپا استه تیک

گیتـی

با سرویس های جدید
در آدرس جدید:
4875 Dufferin
)(Hampstead

514-726-7807
محرابی ازدسامبر1

جویایهمسر

جوانی هستم
35ساله ،قد ،1/75
ورزشکار ،زیبائی در
حد متوسط وخوب،
تحصیلکردهپاریس
در رشته ساختمان،
دارای هتل
شخصی ،با درآمد
عالی درمونترال،
خواهان ازدواج
با دخترخانمی تا
27سال از خانواده
خوب ،الغر ،مهربان
و اهل زندگی.
شماره تماس:

514-839-5781
514-768-9485

OTTAWA

رفت و آمد هرروزه به اوتاوا
 رفت:
از مرکزشهر مونتریال:
>>  7صبح <<
 برگشت:
از مرکزشهر اوتاوا
>>  5بعدازظهر <<
 -یک طرفه 20 :دالر -دو طرفه 35 :دالر@abehn082
uottawa.ca

Tel.:(514) 966-4572

طراحیوبسایت

WEB DESIGN
WEB
DEVELOPMENT
WEB HOSTING
DOMAIN NAME
REGISTRATION
ONLINE BACKUP
SEARCH ENGINE
OPTIMIZATION

برای اطالعات بیشتر با آقای
سلیمیمتاسبگیرید:

514-952-7400
azfeb01'10

متیزکردن محل
کار،خانه

 سرویس نگهداری
از کودکان و سالمندان
عزیز در خانه شما
 تمیزکردنمنازل
مسکونی ،دفاترتجاری،
پنجره
 فرستادن کودکیار
و پرستار به خانه شما،
بصورت نیمه وقت،
تمام وقت و ماندن بطور
هفتگی در خانه شما

(514) 677-4726
(514) 696-2619
farkhondeh>>120todec'09UP

پرستارساملندان
خانم مجرب از
سالمندان و کودکان
شما در تمام مدت
شبانه روز (حتی
ویکندها) نگهداری
میکند:
514-768-9485

استخدام

به تعدادی کارگر زن
برای تمیزکردن منازل و
محل کار نیازمندیم:

مجری مراسم
عقد ایرانی

514-825-3170

استخدام

SANGAK PAZ
بهیکنفرنان
سنگکپز
با تجربه برای کار در
تورونتو
 با شرایط عالی
فورانیازمندیم:

(514) 677-4726
(514) 696-2619

(416) 358-7060
(647) 241-8020

استخدام

استخدام

farkhondeh>>120todec'09UP

به چند نفر پرستار
برای نگهداری سالمندان
نیازمندیم:

(514) 677-4726
(514) 696-2619
farkhondeh>>120todec'09UP

تاتوی دائم

طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن
685-4777

نوشین:تامی2010پرداخت شد

به یک نفر خانم آشپز
برای ک ار در رستوران
فورانیازمندیم.

514-484-8072
نوامبر  15سودمند

رضانوشادجمال

(514) 690-6343

 ترجمه کلیه مدارک
دعوتنـامهرسمی

UPdjuly-sep08

6عدد پشتی ترکمن
عنابی مرغوب ،و قالی
تبریز 2در 3عالی
به بهای مناسب
بفروش می رسد
450-444-0209
alamain-dec01free

قابلتوجهخامنها

ازسپتامبرNikpour:

شرکتساختمانی

514-575-7080

فال قهوه
و ورق
توسط شادی
678-6451

تعمیراتساختمانی
مسکونی  -جتاری
>> کلی * * جزیی <<
بالیسانس
RBQ CCQ
با جتربه  25ساله
 -با ضمانت --و با کمترین قیمت
در خدمت هموطنان
(514) 934-3192

متــرجم

ترجمه رسمی اسناد و
مدارک

نغمه سروران

)(514

کالس های رایگان
فرانســوی
ویژه مهاجرین
Free French
Courses
The Shield of
Athena

تلفن اطالعات و
نامنویسی (خامن کریاکی)

(8117 274 )514
Apr15may01

مترجم رسمی و عضو
انجمن مترجمان کبک

514-889-8765
Pd:jun08

مترجم رمسی
محمودایزدی

عضوجامعه مترجمین کبک

■ دعوتنامه و تصدیق
امضاء
■ ترجمه کلیه اسناد و
مدارک با تضمین تائید
ادارات و سازمان های ایالتی
و فدرال

bagherinov-janUPak

خدماتکامپیوتر

تهران :کرج

آپارتماندوخوابه
باگاراژ ،با شرایط عالی،
برای فروش فوری
>> متقاضیان جدی
برای اطالعات بیشتر
لطفا باایمیل زیر تماس
بگیرند:
aleyla@live.ca

(آرش کشوری)

College,University
High-Shool

با سابقه tutoring
درمدارس مونترال و
تدریس در موسسات
کنکورتهران
*درصورتعدمرضایت
جلسهاولرایگانمیباشد.
ثبت نام :با ظرفیت محدود

514-827-6329
514-620-3255
toendofmay2009Paid

برای فروش

آینه ،میز و صندل
آرایشگاه
بفروش می رسد
514-933-0763
REGENCY-DEC01Unpaid

ترجمهرمسی

 آموزش از مبتدی
تا پیشرفته
 تعمیر و عیب یابی
 نصب انواع ویندوز
 ویروس زدایی و نصب
بهترین آنتی ویروس ها
 طراحی صفحات وب
شرکتی و شخصی
 افزایش سرعت سیستم

 آموزش و نصب نرم
افزارهای دخلواه شما

www.systemexpert.ca

514-294-8242
hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

Tel.: 514-745-0318
Cell.: 514-246-8486
Fax: 514-745-1136

خیاطی

>> کلیه مقاطع:

514-624-5609
514-889-3243

smm_sh@yahoo.com

برای فروش

azjune15UP

رستوران عموجمال

تدریس دروس فیزیک و
شیمی 4010,4011,4012
 5041,5042,5043به همراه جزوه و نمونه
سواالتامتحاتی
توسط سید مهدی
شهرستانی

)(514

کیمیـا

دعوتنامهرسمی،
ترجمهمدارک

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توس�طمهندس
الکترونی�ک

خدمات

پیتـزایی
برای فروش

DOUBLE PIZZA
رستورانپیتزایی
درناحیهمرکزشهر
 با ظرفیت  20صندلی به علت تغییر شغل با فروش خوب و  20سال سابقهبفروش می رسد
514-983-8536
shahabnov01-15UNpaid

TAILOR
Alteration

قابلتوجه
هموطنانعزیزایرانی
کلیهتعمیراتخیاطی
مردانهوزنانه،لباسشب،
کت شلوار و…
بانازلترینقیمت
درقلبمرکزشهر
مونتریال

514-961-2591
maryamazdec01free

رستوران

برای اجاره
WEST ISLAND

اوکازیون عالی

رستوران ایرانی در بلوار
«سن ژان» ،وست آیلند
>> با موقعیت عالی و
>> با کلیه وسائل نو
اجاره داده می شود:
514-952-7344

محضردارایرانی
elegancefromOct01toNov15

مونــا گالبی

اولین محضردار ایرانی
مونتریال
در
خود
کامپیوتر
Chambre des notaires

پیوند را مشترک
شوید:
514-996-9692

را Québec
فارسیduکنید

نامه،وکالتنامه،
وصیت
می خواهید
>> اگر
گواهیامضاء،امورمستغالت،
MS
 WORDرسمی
ازدواج و عقد

کامپیــوتر خود را
مونتریال
در مرکز شهر

gmail.com
فارسیکنید:
@mona.golabi
www.MonaGolabi.com
اضافی
برنامه
نصب
بدون
Tel.: 514-318-6373

514-963-5959

Auto
Glass

نصب و فروش
انواع شیشه ها و

آینه های همه نوع
اتومبیل

MOBILE

سرویس عایل
(514) 623-2900
kambiz: fromjune09 12/issue

خدمات ارزی

514-844-4492

سالن آرایش

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

a
c
.
d
n
a
v
i
a
p
www.
??mr_pakpour@yahoo.com fromAug09-jan2010UP

در خدمت ارت

ای بیزنس شما!
ق

__________
	•کوتاه کرد ن مو
آقایان 10-12 :دالر
خامن ها:
 14-16-18دالر
	•بند صورت 12 :دالر
	•بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
	•رنگ ،فر ،هایالیت ،مش و...

>> کالس آموزش آرایشگری

در مدت  3ماه ،با تضمین
_________________________

997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
توجه :پیوند مسوولیتی در برابر محتوای آگهی های مندرج ندارد.
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آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی،
مقدماتی،
ردیف

صابر جلیل زاده

514-585-6178

دعوت به همکاری
از یک نوازنده کمانچه
و یک نوازنده سنتور
برای همکاری در
گروه «مشتاق» دعوت
میشود.

514-993-0739

استخدام

AKHAVAN
FOOD

به یک آشپز درجه یک
ایرانی نیازمند است.
Tel.: 514-334-2380

استخدام

AKHAVAN
FOOD

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380
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استخدام

به یک خانم و یک آقا،
آشنابهزبانفرانسوی
برایفروشندگیدر
فروشگاه موادغذایی
نیازمندیم.
Tel.: 514-861-5681

PARTICIPATE
inCOMMU
NITY

مصطفی اکتبر  1و...

tilMar'10P

استخدام

WAITRESS

به یک نفر ویترس
ایرانی باتجربه ،برای کار
رستوران خراسان کباب
نیازمندیم.
514-488-9191
azjan15unpaid

استخدام

PIZZA MAKER
DISH WASHER

به یک نفر پیتزامیکر
باتجربه و دیش واشر،
برای کاردرناحیه الشین
فورانیازمندیم.
آقای جیمی و یا جان

1380 Notre Dame
)Lachine (X 14th

514-364-1011
fromsep15unpaid

صــرافی
 5ستاره

2178 Ste-Catherine W.
514 -585 - 2345
514- 846--0221

شیراز
رستوران

514-485-2929

استخدام

رستوران شیراز

بهچندنفرویترس
نیازمندیم.
Tel.: 514-485-2929

استخدام

به چند نفر کارگر
ماهر برای کار در امور
ساختمانینیازمندیم.
Tel.: 514-770-2309

ARIANA
MOVING

به یک کارگر خانم برای
کار در (وست آیلند)

قصابی رضا

نیازمندیم.
Tel.: 514-305-2130

پرستاررمسی
خانم ایرانی،

لیسانسه و کارآزموده،
مسلط به زبان
انگلـیسی ،آماده
نگهداری از سالمندان
و کودکان

514-996-7255
az aug15پروانه واعظ

وعود

سینابطحایی

با  2سال سابقه تدریس

acadianreno@hotmail.com Nov01UP

استخدام

آموزش سنتور

جلسهاولرایگان

آریانا مووینگ

اسباب کشی

وهرگونهحملونقلبار
با نازلترین قیمت
درخدمت شما
(رضا)
(514) 449-6930
mai-??09

شریف
ارز

TV channels

From Iran,
Afghanistan.
Tel.:
514-223-5589
)(Sergei

رستوران
یــاس

باغذاهای
خوشمزه

رستوران

514-485-2929

استخدام
سوپر اخوان

>> جهت شعبات 1و2
در NDGو وست آیلند به
چند نفر Cashierو کارگر
ساده نیازمنداست.
لطفا به شعبات اخوان
مراجعهکنید:

514-485-4744
514-620-5551

)1731 Oxford (X:Grenet
Ville-St-Laurent

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

سوپرخوراک
6125 Yonge
Tel: 416-221-7558

استخدام

به یک آرایشگر

برای کار در سالن
ایرانینیازمندیم.
514-333-7309

شیراز

>>  7روز هفته
514-333-7309

514-653-5665

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

Free to Air

سیروس

س�فر روزانه به

تـورونتو
TORONTO
رفت و آمد
هرروزه

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

خدمات
ساختمانی

RENOVATION
احمـد

نوسازی آشپزخانه و حمام
سرامیک ،کفپوش چوبی،
رنگ و نصب کابینت
های آشپزخانه و نصب
کانترتاپ ،نقاشی ،تکمیل
زیرزمین
>> با بهترین کیفیت
>> و قیمت مناسب

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

خواننده
بتهــوون

(647) 822-2529

داد .دخالت بیش از اندازه دولت در
امور شبکه بانکی ،انحالل شورای پول
و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک
مرکزی و در اختیار گرفتن زمام امور
بانکی و سیاست گذاری های بانکی
از سوی دولت ،اجبار نظام بانکی به
پرداخت تس��هیالت تکلیفی بدون
مقررات،
توجیه اقتص��ادی و رعایت ّ
از بین رفتن اس��تقالل نسبی بانک
مرکزی در برابر دولت در سال های
اخیر و رسیدن مطالبات مع ّوق شبکه
بانکی به  48هزار میلیارد تومان باعث
ش��ده تا ش��بکه بانکی بحرانی همه
جانبه و تمام عیار را تجربه کند».
در هم��ان گزارش ،حس��ن منصور
اقتص��اددان مقی��م بریتانی��ا ضمن
این که بانک های ایران را اساس��ا"
ورشکس��ته خواند ب��ه "رادیوفردا"
گفت« :از سه سال قبل بانک ها راه
به سوی ورشکستگی را پیموده اند و
تنها با تزریق منابع دولتی و پول نفت
سرپا ایس��تاده اند .ا ّما اگر بخواهیم
عملکرد بانک های ایران را در قالب
یک بنگاه اقتصادی تحلیل کنیم ،این

>> ادامه از صفحه5 :
بانک ها در عمل بانک هایی زیان ده
و ورشکسته محسوب می شوند».
محم��ود بهمنی ،ریی��س کل بانک
مرک��زی نیز همین مضم��ون را در
گفتگو با خبرگزاری "ایلنا" به زبانی
دیگر می گوید« :بانک ها در شرایط
فعلی سود نمی کنند .مگر می شود
بانک ها با وج��ود  48هزار میلیارد
تومان مطالبات مع ّوق ،در پایان سال
سود داشته باشند».
بهاءالدی��ن حس��ینی هاش��می،
مدیرعامل بان��ک خصوصی "تات"
ه��م در این زمینه م��ی گوید« :اگر
بانکی بیش از یک پنجم طلب خود
را وصول نکند ،با خطر ورشکستگی
مواجه می شود».
انتش��ار خبر یا شایعه ورشکستگی
بانک های ملّی و ملّت ،موجب هجوم
مردم به ای��ن بانک ها برای دریافت
اندوخته هایشان شد .بخشنامه چند
روز پیش بانک مرک��زی ،ظاهرا" بر
مبن��ای قانون مبارزه با پولش��ویی،

مبنی بر ممنوعیت پرداخت بیش از
 15میلیون تومان پول نقد به هر نفر
و کمبود نقدینگی در بانک هاموجب
شد که نیروهای سرکوبگر انتظامی
در برخی از شعب بانک ها به ضرب
و شتم مردم بپردازند و در بانک را به
روی مردم ببندند.
روز دوش��نبه  5بهمن ماه ،تارنمای
حکومتی "عصرایران" به شیوه مألوف
حکومت که همه چیز را به "دشمن"
نسبت می دهد نوشت« :در چند روز
گذش��ته یک خط تبلیغی-تخریبی
آشکار از سوی رس��انه های "آن ور
آبی" به همراه آتش بیاری برخی از
چهره های اپوزیسیون راجع به القای
ورشکس��تگی قریب الوق��وع برخی
بانک های دولتی پیگیری می شود.
این شایعات و خبرپراکنی ها تا جایی
پیش رفته است که حتی در برخی
از رس��انه ها از جلسات محرمانه در
دفتر ریاست جمهوری با مسئوالن
بانک ها و اعالم ورشکستگی رسمی
دو بان��ک دولت��ی به ریی��س دولت
ده��م در این جلس��ات خبرپراکنی

Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE BLVD

MONTRÉAL QC H3X 2H9

بسیاری از ایرانیان تازه وارد در
جستجویکـارند:
در رستوران ،کارگاه ،اداره ،کارخانه،
فروشگاه ،گاراژ ،آژانس ،کارواش
و ...و...
شانس اول را به آنان بدهید!
----------------

514-996-9692
Fax:514-313-5656
Email:
Paivand@videotron.ca

www.paivand.ca

پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:

 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند
و ...هستید ،آگهی استخدام خود را در
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؟...

Vancouver:

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

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

•
•
•
•
•
•

با ما تماس بگیرید.

•
•

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

کوتاه زیباتر است
برایمابنویسیداما...

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
نوشتارهایخودراترجیحابامایکروسافت
وردفارسیتایپ،سپسایمیلکنید.

514-996-9692

مراکز پخش پیوند

شادی آفرین
جشن های شما

مرکز شهر مونتریال:

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،ماهی سن لوران،
کافه پرشیا ،رستوران یاس ،عموجمال،
شیراز ،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو،UN-SAT ،
اتوکلیفتون و  ،NDGفتوشاپ ،المیزان،
نور ،آذین ،صادق ،پاسیفیک ،متروپولیس،
پارس تورز ،خضر ،کبابسرا و...
وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،
عمروتراول ،ماهی ایمان و...
ریوسود :کوه نور ،وطن ،مراکزفرهنگی و...
الوال :موروالتوس ،ادونیس و...
سن لوران :آدونیس ،فروشگاه های بزرگ
عربی و...

شرکت ساختمانی

سیروس
تعمیراتساختمانی

------

مسکونی  -جتاری
>> کلی * * جزیی <<

تلفن اطالعات:
514-483-3196

می ش��ود ...یک مقام آگاه
در وزارت امور اقتصادی و
دارایی ضمن تکذیب شایعه
ورشکستگی برخی از بانک
های دولتی گفت :وضعیت
بان��ک های کش��ور عادی
اس��ت و این گونه شایعات
و خبرپراکن��ی ه��ا صرفا"
برای ابهام آلود کردن فضا و
ایجاد بحران اقتصادی برای
کشور است».

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

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

جای شما در این صفحه
خالی است!

و سرویس عالی
>> همچنین ارسال و
دریافت بسته های پستی
>> دلیوری روزانه
آقای قربان:
Montreal:
Toronto:



(آقاعباس)

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
ورشکستگی ...

شانـــس اول را به
آنها بدهید!

بهای باورنکردنی

(514) 887-0432

Published Since 1993
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(Montreal, Toronto, Ottawa,
)Victoria, Calgary & Vancouver

نیازمنــدیها
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سالن آرایش

PAYVAND

تکمیل زیرزمین ،ساخت حمام ،بازسازی
آشپزخانه ،صدمات آتش و آب ،ادعای
خسارت از شرکت های بیمه و...
Basement finishing,
bath & kitchen Renovation,
fire & water damage,
insurance claim,
Experience & reference

توج��ه به
طبیع��ی اس��ت که ب��ا ّ
عی��ار صداق��ت مس��ئوالن و درجه
اطمینان مردم به آنان ،تکذیب خبر
ورشکستگی بانک ها ،آنهم از سوی
یک مقام آگاه – ا ّما بی نام و نش��ان
– وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی ،نه
تنها اثری در آرام کردن فضا نخواهد
داشت که بر میزان نگرانی و هراس
مردم نیز خواهد افزود.
حت��ی اگر کل خبر ورشکس��تگی
بانک ها را "ش��ایعه"" ،خبرپراکنی"
برای "ابهام آلود کردن فضا" و "ایجاد
بحران اقتصادی برای کشور" بدانیم،
بر این واقعیت چشم نمی توان بست
که عمق فاجعه اقتصادی کشور در
حدی است که عمال" پول دارندگان

تورونتو:
کتابفروشی پگاه وفروشگاههاومراکزمعتبر

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville St-Laurent,
& South Shore, Laval, West Island,
all Surrounding suburbs...

با لیسانس RBQ

& all Major Cities

8270-1566-18
member of APECQ

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

®لوگوی پیوند®

------------------------(514) 651-8826
(514) 962-7073

کار استاد علی اصغر معصومی

cyrusaznov15UP

اندوخته در بانک ها روز به روز ارزش
خود را از دس��ت می دهد .تارنمای
"خبر آنالین" در این باره می نویسد:
« 5س��ال پی��ش واحد پ��ول ایران
دهمین پ��ول ک��م ارزش دنیا بود.
تازه ترین ارزیابی ها از ارزش برابری
واحد پول کشورهای مختلف حاکی
اس��ت که ریال ایران تنه��ا از واحد
پول سائوتام (؟!) و ویتنام با ارزش تر
است»!
ا ّم��ا ،زیان و خس��ارت
م��ردم به فقر کش��یده
شده ایران تنها ناشی از
ورشکستگی بانک ها و از
دست دادن اندوخته ها
نیست .عمق فاجعه به
مراتب فراتر از زیان مالی
اس��ت که هر ف��در هم

کبک سیتی و اوتاوا:

سوپرآریا ،شیراز ،پردیس ،و دیگر
فروشگاه هایایرانی

(هنرمند و نقاش معاصر)
----------------------------------تلخ و دردناک باشد به هرحال قابل
جبران است .به فرض که "تکذیب"
ورشکستگی بانک ها درست باشد ،آیا
ورشکستگی همه جانبه نظام والیت
مطلق��ه فقیه در هم��ه زمینه های
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و بویژه
اخالقی هم قابل "تکذیب" است؟!


این جمله از آن....
” ال سید” مرده است!

سید ابراهیم نبوی
تاریخ انتشار ۲۸ :دی ۱۳۸۸
www.rahesabz.net
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بازار امالک...

طالق و فروش ملک
امیرسام

در میان آشفتگی های
سنگین مالی و عاطفی
در هن��گام ط�لاق و
جدایی ،بهترین و مفید ترین چیزی
که نی��از دارید جواب های عقالنی و
بدون ابهام می باشند.
گرفتن تصمیمات حیاتی آسانتر می
ش��وند وقتی بدانید که جدایی چه
تأثیری بر روی خانه مش��ترک تان
و وام و مالیات ه��ای آن می گذارد.
استفاده کردن از اطالعات حرفه ای
شخص س��وم و بی طرف می تواند
کمک ش��ایانی به ش��ما در گرفتن
تصمیمات منطق��ی نماید و یکی از
این تصمیمات ،این است که
 آیا می خواهید در خانه ای که
قب ً
ال خانه مش��ترک تان بوده است
ادامه زندگی دهید یا خیر.
 آیا محیط آشنای خانه برایتان
امنیت خواهد داشت یا
آس��ایش و ّ
فقط ی��ادآور خاطرات ناخوش��ایند
گذشتههستند.
 آیا مایل هس��تید که کمترین
تغییر را در زندگیت��ان بدهید و در
خان��ه فعلی تان زندگ��ی کنید و یا
اینکه خانه مشترک تان را فروخته و
به خانه ای جدید نقل مکان کنید و
شروعی دوباره داشته باشید.
تنها این شما هستید که می توانید
پاسخی صحیح به این پرسشها بدهد
و ه��ر تصمیمی ک��ه بگیرید برخی
پیامده��ای مالی برایت��ان به دنبال
خواهد داشت.
 آیا توانایی مالی مستقلی دارید؟
 آی��ا به تنهایی قادر به پرداخت
هزینه های خانه تان می باشید؟
 آیا اخذ دوباره وام از روی خانه (
برای خریدن سهم همسرتان) ممکن
می باشد یا اینکه بهتر است که خانه
تان را بفروشید و خانه ای کوچکتر

و ارزانت��ر
خریداری
کنید.
با توجه
ب��ه درآم��د
بودج��ه
و
جد ید ت��ا ن ،
حداکث��ر تا چه
مبلغی ب��رای خانه تازه
می توانید بپردازید.
معموالً وقتی صحبت از طالق
و جدایی به می��ان می آید،
چهار انتخاب در رابطه با خانه
مشترک وجود خواهد داشت:

 فروش خانه و تقسیم درآمد
حاصل از آن:

موقعیت
ا ّولی��ن ّ
توجه ش��ما در این ّ
این است که خانه تان را به باالترین
قیم��ت ممکن به فروش برس��انید.
همانطور که در ح��ال مرتب کردن
امور مالی و جدایی هس��تید از آنچه
که بعد از فروش خانه به طور خالص
عایدتان خواهد شد اطالع دقیق پیدا
کنید .ممکن است که تقسیم درآمد
حاص��ل از فروش مل��ک به صورت
یکسان نباش��د .این تقسیم درآمد
بستگی به شرایطی نظیر مراحل حل
و فصل طالق ،منبع اصلی پرداخت
پیش خرید و قوانین ملک در منطقه
و استان محل زندگیتان دارد.
 خریدن سهم همسر:

اگر قصد دارید که سهم همسرتان را
بخرید باید از توانایی پرداخت ماهیانه
وام و مخارج ملک اطمینان حاصل
کنید چرا که ممکن است که پیش
از جدایی ،همس��رتان سهمی از این
مخارج را پرداخت می کرده اس��ت
و ح��اال باید به تنهایی این مخارج را
متقبلشوید.

AMIR SAM

AFFILIATED REAL ESTATE AGENT

Immigration-QUEBEC
 ترغیب همسر به خریدن
سهم شما:

اگر این شما هستید که قصد
دارید خانه مشترک تان را ترک
کنید ،بنابراین این فرصت را
دارید که همه چیز را از نو
و در ی��ک محیط جدید
با پول حاص��ل از فروش
ملک شروع کنید .با این وجود
باید این نکته را به خاطر سپرد
که باید خ��ود را از تعهدات
قانونی وام خانه مشترک تان
آزاد سازید زیرا اغلب مؤسسات مالی
هر دو ش��ما را مسئول پرداخت وام
میدانند و این مس��ئولیت ممکن
است که واجد شرایط بودن شما را
برای اخذ وام در هنگام خرید
ملکی دیگربا مشکل مواجه
سازد.

مالک ّیت
مشترک:

ها ی��ی
بعض��ی از زوج
که در حال جدایی هستند تصمیم
درباره فروش خانه را به بعد موکول
م��ی کنند و ترجیح میدهند که هر
دو مالک بمانند با وجود اینکه فقط
یکی از آنها در خانه مورد نظر زندگی
می کند.
موقعیت بطور موقت نگرانی در
این
ّ
م��ورد فروش ملک را از بین می برد
ول��ی درعین حال باید به پیامدهای
مالیاتی قضیه نیز توجه نمود.
بنابراین اگ��ر در هن��گام جدایی از
همس��رتان تصمیم به فروش خانه
مش��ترکتان گرفتید بهتر اس��ت از
دانش و تجربه افرادی نظیر مشاورین
امالک و حس��ابداران برای بدس��ت
آوردن بهترین بازده استفاده کنید.
سعی کنید اختالف ها را در این مورد
کنار گذاش��ته و هر دو تان در تمام
مراحل فروش ملک و مذاکره حضور
فعال داشته باشید.

امیرسام

با سال ها جتربه
در خرید و فروش امالک در مونتریال و حومه

________________________
CENTURY 21 IMMOPLUS
1980 NOTRE DAME OUEST
MONTREAL ,QC.
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

خدا پدر آقای
کروبی را بيامرزد

اص��وال ما ايراني��ان آدم های بدبين و
ش ّکاکی هستيم .نه که هميشه کلک
خورده ايم ،چشم مان ترسيده است.
اگر روزی روزگاری مهندسان ژنتيک،
نقش��ه ی دی.ان.اِ مردم ايرانزمين را
ترس��يم کنند خواهيم ديد که رشته
ِ
ح��روف "ک.ل.ک / .ن.خ.و.ری" و
ی
"ح.و.ا.س.ت  /ب.ا.ش.ه  /س.ر.ت /
ک.ل.ا.ه  /ن.ر.ه" به صورت ُکد در تمام
ژن های ما ثبت شده و به همين خاطر
اس��ت که اگر وسط روز کسی بگويد
روز است ،ما اولين چيزی که به ذهن
مان می رسد اين است که نکند طرف
دارد به ما کلک می زند و حواس مان
باشد سرمان کاله نرود.
مثال مشخص هم بخواهم بزنم ،همين

می گفتند آقای کروبی ش��جاع است
ما به خاطر ديرب��اوری مان و اين که
نکند کاس��ه ای زير نيم کاس��ه باشد
باورمان نمی شد .می ديديم که ايشان
مثل شير در مناظره های تلويزيونی
می آمد در مقابل احم��دی نژاد قرار
م��ی گرفت و از نن��ه جون فاکت می

How blessed are we to be
living in a country with so
much diversity, cultures
mingling together, learning
each others traditions and
sometimes pick up on a
new language.
Diversity, without question, is a fundamental
characteristic of Canada,
& historically, culturally
;environmentally

...& Haiti

Let us also continue
our prayers for Haiti a
country that keeps get;ting hit by misfortunes
our prayers are with you
Haiti, stay strong, have
faith.
!Happy Valentine
Wishing everyone a Happy
Valentine, stay safe and
make sure laughter is in
your everyday life.

Cell.: 514-702-2309

ياران��ه های نق��دی :در هر جای دنيا
دولت��ی بگويد می خواه��م هر ماه به
حساب تان پول نقد واريز کنم ،همه
از خوشحالی بال در می آورند .اما در
کشور ما دولت می گويد می خواهد به
حساب ما پول بريزد ،ما اعتراض می
کنيم و می گوييم "خيلی ممنون ،نمی
خواهيم .شما دست به ترکيب چيزی
نزن ،پول بماند برای خودت ".عجب!
اين واکنش به ظاهر معيوب ،به خاطر
هم��ان ُک�� ِد "ک.ل.ک  /ن.خ.و.ر.ی"
موجود در دی.اِن.اِ ماست که از آن ياد
کرديم .از بحث دور نيفتيم...

without penalty, whether
they want to identify with
their specific group or not.
Their individual rights are
fully protected and they
need not fear group pressures.
Our diversity is
a national asset.
Recent advances in technology have made international communications
more important than ever.
Canadians who speak
many languages and
understand many cultures
make it easier for Canada
to participate globally in
areas of education, trade
and diplomacy.
Our citizenship gives us
equal rights and equal
responsibilities.
By taking an active part in
our civic affairs, we affirm
these rights and strengthen
Canada’s democracy, ensuring that a multicultural,
integrated and inclusive
citizenship will be every
Canadian’s inheritance.

آورد ،می ديديم که ايشان رو در روی
کسانی مثل محسنی اژه ای می گفت
که کروبی بيدی نيست که با اين بادها
بلرزد ،می ديديم که حزب الله عمامه
اش را م��ی پرانْ��د ،به طرف اش لنگه
کفش پرتاب می کرد ،س��رش را می
شکست ،به طرف اتومبيل اش شليک
می کرد؛ همه ی اين ها را می ديديم
اما شجاعت اش را باور نمی کرديم.
اما ايش��ان باالخره کاری کرد که آد ِم
ديرباوری مثل من هم به ش��جاعت و
جسارت اش اذعان کند و در ستايش
او مطلب بنويس��د .اين که ايشان رو
در روی مردم به صراحت گفت چون
آقای خامنه ای حکم رياست جمهوری
احمدی ن��ژاد را تنفيذ کرده اس��ت،
کروبی هم احمدی ن��ژاد را به عنوان
رئيس دولت می پذيرد شجاعتی می
خواس��ت باالتر از رو در روی احمدی
ن��ژاد مناظ��ره کردن؛ با کس��ی مثل

_____________

Maria Cottone, ccic
Certified Canadian Immigration
Consultant
mariacottone@hotmail.com

محس��نی اژه ای در افتادن؛ در مقابل
چ��ک و لگد و لنگ کفش و گلوله ی
حزب الله ايس��تادن .به اين شجاعت
می گويند شجاعت اخالقی ،که نشانه
ی آن صراحت و روش��نی بيان است
که در فرهنگ ايرانی متاس��فانه کم
مش��اهده می ش��ود .خدا پ��در آقای
کروبی را بيامرزد که صراحت لهجه را
به او ياد داد ،که راستا حسينی سخن
گفتن را به او ي��اد داد ،تا مردمی که
پشت او راه می افتند ،الاقل بدانند چه
می گويد و چه می خواهد و آن ها را
به کجا می بَ َرد؛ که بدانند قرار نيست
با الفاظ زيبا و استعاری کلک بخورند
و سرشان کاله برود .به همين خاطر
است که شجاعت آقای کروبی را می
ستايم و احترام فوق العاده برای ايشان
قائلم.
(ف.م .سخن)

Canadian
experience
has shown
that multiculturalism
encourages racial and
ethnic harmony and crosscultural understanding.
Mutual respect helps
develop common attitudes. New Canadians, no less than other
Canadians, respect
the political and legal
process, and want
to address issues by
legal and constitutional
means.
Through multiculturalism,
Canada recognizes the
potential of all Canadians,
encouraging them to integrate into their society and
take an active part in its
social, cultural, economic
and political affairs.
All Canadians are guaranteed equality before
the law and equality of
opportunity regardless of
their origins.
Canada’s laws and policies recognize Canada’s
diversity by race, cultural
heritage, ethnicity, religion, ancestry and place of
origin and guarantee to all
men and women complete
freedom of conscience, of
thought, belief, opinion
expression, association and
peaceful assembly.
All of these rights, our
freedom and our dignity,
are guaranteed through our
Canadian citizenship, our
Canadian Constitution, and
our Charter of Rights and
Freedoms.
Multiculturalism has led to
higher rates of naturalization than ever before.
With no pressure to assimilate and give up their
culture, immigrants freely
choose their new citizenship because they want to
be Canadians.
As Canadians, they
share the basic values
of democracy with all
other Canadians who came
before them. At the same
time, Canadians are free
to choose for themselves,

Canadian
Multiculturalism:

An Inclusive

Citizenship

Canada is a country to be
proud of, and working
hard on keeping it’s well
known name for diversity and multiculturalism.
Canada is often described
as a multicultural nation.
?But what does that mean
Simply stated, it means
that Canadians today
reflect a vast diversity of
cultural heritages and racial groups. The multicultural diversity is a result of
centuries of immigration.
In 1971, Canada was the
first country in the world
to adopt multiculturalism
as an official policy.
By so doing, Canada
affirmed the value and
dignity of all Canadian
citizens regardless of their
racial or ethnic origins,
their language, or their
religious affiliation.
The 1971 Multiculturalism Policy of Canada also
confirmed the rights of
Aboriginal peoples and
the status of Canada’s two
official languages.
Canadian multiculturalism is fundamental to our
belief that all citizens are
equal. Multiculturalism
ensures that all citizens
can keep their identities,
can take pride in their
ancestry and have a sense
of belonging. Acceptance
gives Canadians a feeling
of security and self-confidence, making them more
open to, and accepting
of, diverse cultures. The

با یاد محمدرضا زمانی
و آرش رحمانی پور

دژخیم

کشتی دو جوان را تو
ننگِ ابدی بر تو
گرگی به لباسِ میش
ابلیس نهان در تو
میراث تو خونریزیست
ای زادۀ تیغ و زرق
دژخیم زمانی و
از دیو و َددی سرتو

مجید کفائی

(اوتاوا)
 8بهمن ماه 2568
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فرهنگسرای سینا تقدمی میکند

هزارو یکشبایران

:شب دوم

خراسان

------------------------------------------------------------------------.انسجامورضایتوخشنودیمشتریانمترادفاست، باکیفیتChristie’sنام
Christie’s Great Estate  وChristie’s تالش عمده
.بازاریابیوتضمینتعاملبرتربینآنان است،کمکبهباالبردندیدخریدارانوفروشندگاندرشناخت
 تنهامرکزمعامالتیبینالمللیبااستانداردهایعالیدررابطهباموازینمشخصChristie’sGreatEstate
.و نظارت دقیق بر بازار خرید و فروش و داشتن تجربه در معامالت امالک و مستغالت ُمعظم است
. در مونتریال برگزیده شده استChristie’s مفتخر است که به عنوان رابط ویژهProfusion Realty Inc
------------------------------------------------

SOLD

Le Château: $978,000. Luxurious condo
completely renovated w/taste. Situated
right in the heart of Downtown. 3 bdrms,
2+1 baths, wood fireplace

Westmount: $798,000 Ideally

located in the heart of Westmount,
renovated lower duplex, 2+2 bdrms,
3baths, 1 garage, wood fireplace, A/C.

FOR REN

T

Ville St-Laurent: $1 398,000 4 bdrms,
3+2 baths detached cottage, gas fireplace,
pool, A/C, 2 garages.

Outremont: Semi-det. Cottage. Wonderful open concept home, totally recently
redone 4+1 bdrms, 3+1 baths.

Nun’s Island: $318,000. 1 bdrm
condo in Verrière VI. Very sunny,
indoor pool, A/C.

Cote des Neiges: Place Decelles .
$120,000. Big 3 ½ corner unit, 3rd
floor, near hospitals and university
of Montreal

Town of Mount Royal: $2 150,000.
Located on beautiful street in oust of
T.M.R. detahced cottage, 3+1 bdrms,
4+1 baths, double garage, A/C, fireplace

St-Sauveur: $2 498,000. In a prestigious
area of St-Sauveur on the lake Millette,
close to lakefront with top quality materials.
5 bdrms, 3+1 baths, 2 garages, a/c, fireplace
& more.

SOLD

: محل

SEENA Cultural Center
6528 Saint-Jacques
Ouest
Montreal, QC, H4B 1T6
Tel. :514-488-3000
info@seena.ca
www.seena.ca

:<<پیش خرید
 دالر30 : ورودیه
 دالر25 : اعضا
به دلیل محدودیت جا بلیط خود
را از پیش تهیه کنید

شد تا هم شهروندان ایرانی و غیر
ایرانی مونترال با آن محل آش��نا
شوند و هم برای آنان که آشنایند
.تجدید خاطرهای شود
از کلی��ه عالق��ه من��دان جهت
شرکت یا همکاری دعوت به عمل
.میآوریم
 شب دوم خراسان

 فوریه۱۷ چهارشنبه

۱۹ از ساعت
به صرف ش��ام و تنقالت استان
حراسان

اس��تقبال خوب��ی ک��ه اولی��ن
ش��ب هزارو ی��ک ش��ب ایران
(اصفهان)شد موجب دلگرمی ما
 از این.برای ادامه این راه گش��ت
روی شب دوم هزارویک شب را
به خراسان اختصاص دادیم تا به
معرفی این خطه از سرزمینمان
. بپردازیم
فرهنگسرای سینا در نظر دارد
هر ماه مراس��می جهت معرفی
یکی از شهرها یا استانهای ایران
 غذاهای، در این شب.برگزار کند
 عکس، موسیقی محلی، محلی
و فیل م از دیدنیه��ای تاریخی و
طبیعی آن مح��ل ارائه خواهد

مریم خالقی

Cell: (514) 983-5415
_________________________
Maryam Khaleghi
ProFusion Realty RF
Couriter Immobilier Agréé
Enterprise independante et autonome

1361 Greene Avenue

Westmount, Qc H3Z 2A5
(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com
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 نقل و انتقال ارز:خدمات ارزی
به ایران و سایر کشورها


514-844-4492

Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE BLVD
MONTRÉAL QC H3X 2H9

 بابهترین نرخ

1405 Maisonneuve W.
Metro: Guy جنب دانشگاه کنکوردیا

since3
199

Tel.: 514-996-9692

Fax:514-313-5656
Vancouver: (604) 921-IRAN; R. Mahjouri

دکتر ریموند رضایی

پزشک خانواده
 ماهه6 ختنه کودکان >> تا

بدون وقت قبلی

مسکونیوجتاری:مشاور امالک
تهیه وام مسکن

>>

ارزیابی رایگان

___________________

www.circumcisionmontreal.com

بزرگترین و کاملترین فروشگاه مواد غذایی
افغانی و ایرانی
>> کیفیت عالی و قیمت مناسب
آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

www.paivand.ca

Email: Paivand@videotron.ca

>>

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

 انواع چای مساله، مرغ، گوساله،½ گوشت گوسفند تازه
 انواع برنج، مرباجات و شیرینی جات، ترشیجات،جات
 میوه جات خشک،باسماتی
½ حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان و
.پاکستانپذیرفتهمیشود
½ انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا در اندازه
های مختلف
انواع کارت تلفن
... افغانی تازهDVD  وCD½

12,774 Boul Gouin,
Tel.: 514-684-8460

3200 Boul Tashchereau
Tel.: (450) 672-5577

3675 DES SOURCES,
SUITE 109
D.D.O, QC H9B 2T7

>> Pierrefonds >> Greenfield Park:

½
½

Tel.: (450) 676-9550

پروانه زندی

Tel.: 514-683-8686

½

 شب همه روزه10  صبح تا9 :ساعات کار

Ramier Realty

7601 Boul Tashchereau
Tel.: (450) 462-0863

½

____________________
2550 Lapiniere (Brossard)

Parvaneh ZANDI

>> Montreal >> Brossard:

4689 Papineau
Tel.: (514) 521-5555

فروشگاه کوه نور

ُب
راسارد

Cell.: (514) 909-4765

2 : ص

 مارس5 :ابی در مونتریال

پارستورز

Pars Tours Inc. head Office
Montreal:
1006 Montagne, Suite 200
Montreal, Quebec, H3G 1Y7
Tel: 514-938-7277
Fax: 514-938-4978
email:montreal@pars.ca

Toronto Branch:
7368 Yonge St., Suite PHA,
Thornhill,
Ontario, L4J 8H9
Tel: 905-762-0700
Fax: 905-762-0800
email: toronto@pars.ca

Vancouver Branch:
1410 Lonsdale avenue,
N. Van. BC,V7M 2J1
Tel: 604-982-0909
Fax: 604-982-0910
email: vancouver@pars.ca

زماسیب

FLY ANYWHERE,
ANY TIME!
وست آیلند

NDG

.99

10

.99

11

برجن مرغوب
Adora

 پوندی10

برجن مرغوب
>> سیال

)(سفید

کیلویی4

.99

11

برجن مرغوب
:جهان
>> سفید

)کیلویی4(

بادام تلخ و گل سرشور
لیموشیرینعالی
، لیرتی4 و3مساور
متاماتوماتیکرسید

:پلوپزامرپیال
خمصوصتهدیگایرانی
متاماتوماتیکرسید

) کاپ20 و،12،10،8(در سایزهای

>> West Island:

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

www.akhavanfood.com

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

