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مثلث
رفسنجـانی/
احمــدینژاد/
خامنـهای

چرخش 180درجه ای و عقب نشینی کامل
دولت مــاروا از وعده های انتخاباتی!

جریمهگرفته اید:
نگراننباشید!

آیاچنیندولتیقابلاعتماداست؟

چهنقشههایی
رادنبالمیکنند؟

دو هفته پس از نخستین نشست
کابینه دول��ت جدید خانم پولین
م��اروا و نمایش «رابین هود»گونه
وزیر محترم اقتصاد ودارائی ،نیکوال
مارسو ،در اعالم برنامه های دولت
جدی��د در بذل و بخشش و اعطاء
امتیازات مالی به طبقه کم درآمد و
تامین همه کسری بودجه به دلیل
بخشش ها از طبق��ه پردرآمدتر و
شرکت ها با افزایش سطح مالیاتی
آنها ،گویا ایش��ان ناگهان به دیوار
واقعیت ها برخورد نمودند و اعالم
داشتند قادر ب��ه انجام وعده های
انتخاباتی نیستند؛ و صد البته اینها
همه به دلی��ل وجود دولت اقلیت
و تقصیره��ای دولت لیبرال قبلی
است؛ واال حزب کبکی تمام آنها را
عمل می کرد!
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اشپیگل :ایران
نقشهخرابکاری
در خلیج فارس را
ریخته است!
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کبک/کانادا

ع.ا.شادپور
>> 11:

اين مرد شانس بيشتری
برای تاثير گذاری بر
حتوالت جامعه ايران و
مخاطب قرار دادن نسل
جوان دارد!

دکتررضایی

جایزه صلح نوبل به
احتادیه اروپا رسید
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زلزله ی خفیفی که ما را لرزاند!
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امیرسام:
امالک

حسین
باقرزاده

کـتنه
ماریا ُ

حسین
صمیمی

روبروی
بل سنتر

کاندولوکس

صرافی  5ستاره

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Pointe-claire، Qc، H9R 4S2

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

1155 Rene Levesque w. #2500
Montreal، Qc.، H3B 2K4
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.426.3596

Mobile: 514.567.3169

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

صرافیخضر

انتقالفوری

ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز
1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

حسابداریومالیات

عباسشفیعی

تهیهوتنظیممالیاتبردرآمدسالیانه
 دفترداری Bookkeeping
 تهیه گزار ش هایGST & PST
 ثبت شرکت هاIncorporation :

فارغ التحصیل McGill University

18 Westminster N.Suite 20

Tax planning & preparation For:

Montreal, QC H4X 1Y9

- High income earners - Deceased
)- Corporations (R&D Tax Credits
- Audit representation - Business Plans

Tel.: (514) 806-0060

Montrealvr@gmail.com

Agence Immobilière
1361 Greene Avenue
Westmount، Qc H3Z 2A5
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.
(514) 935 3337
Real Estate Broker
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com
Cell: (514) 928-5415

مریم خالقی

حمیدصدیقکاغذچی

2178 Ste-Catherine W.

وحید خلجی

محضردار و مشاور حقوقی

Tel.: 514-439-1444

Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309
West Island:
•15760
boul Pierrefonds

fhemmatiyan@sutton.com

Tel.: 514-620-5551
NDG:

•6170 Sherbrooke W.

Tel.: 514-485-4744

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

6600 Trans-Canada، Suite 750

ProFusion Realty RF

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

جراحدندانپزشک

1405 Maisonneuve W.

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

با 18سال سابقه کاری در کانادا

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

Tel.:514-844-4492

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

 ص25:

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

| 5057 Av. Victoria | Montréal, H3W 2N2

Cell: (514) 827-6364

Montreal, Qc, H3B 2N2

 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات جتاری

نینوسگیورگیزنیا

Cell.: (514) 816-4080

1010 la Gauchetiere W., Suite 1315

:خریدفرانچایز

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

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

مشاور امالک در مونتریال

www.sutton.com

جوان

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

فیروزهمتیان

3

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
در آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
با جتربه طوالنی در امور
مدیریتبازاریابی
______________________
Office: (514) 990-4666 X594
Res.: (514) 696-5169

Tel.: (514) 700-0303

انتقـال ارز

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

به سرپرستی
رضاناظم (وکیل)

Real Estate Broker

>> 5

>> 15

ردراثی
نیمای

ماکمکتان
میکنیم!!

Ninous Givargiznia، BSc.

>> 7

مهــاجرت

1253 Guy (514) 933- 8383

 ص8 :

جیسونکـنی:
تقویت برنامۀ جذب
استعدادهایجهان

>> 36

کلینیکمدیکالآلفامدیک

   با ۱۰سالجتربه

   درکمترینزمان

       بهترینبها


گـروه پـاسیفیـک

D.M.D.
دانشگاه مونرال 1998
D.D.S.
دانشگاه تهران1973

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

Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
2222A Dollard, Lasalle, H8N 1S6
Direct Line: 514.903-2021 #27
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

نادرخاکسار

مشاور امالک :مسکونیوجتاری

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

Cell.: 514-969-2492
Chartered Real Estate Broker
Nader Khaksar
Ramier Realty

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

Tel.: 514-683-8686
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کنسرتموسیقیاصیلافغانی

ZOHREH JOOYA & l’Ensemble Afghan
4 NOV.
2012

،خلیلراغب:باحضور
شبیربختیار و ویس الفت

20H > CINQUIÈME SALLE, Place des Arts, 175 Ste-Catherine O.
Prix du billet : 27 $, Rés. : 514 842-2112 // www.laplacedesarts.com

www.festivalarabe.com

2012 TOYOTA
YARIS HATCHBACK
five doors

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

STARTING AT

15 995

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

$

transport, preparation included.

2012 TOYOTA CAMRY
STARTING AT

24 795

$

transport, preparation
and tax for A/C included.

6807، boul. De Lorimier
Montréal، Qc H2G 2P8

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

Contact Alex
for additional rebates.

Financing

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only

2
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 برای زندگی برتر،طرحی برتر

کاندومینیومپرستیژ
در قلب مرکز شهر مونتریال
روبری بل سنتر
3  و2 ،1
اتاق خواب

جیم
دو تراس
استخر داخلی
پالگ اتومبیل برقی
همین امروز

:ساعات کار

با دفتر

فروش ما
متاس

و یا با تعیین وقت قبلی

بگیرید

کنسرت گروه مضراب و زمزمهها

MUSIQUE CLASSIQUE PERSANE
 سپیده رئیس سادات،حمید متبسم

28 OCT.
2012

 اکتبر28 یکشنبه

HAMID MOTEBASSEM
SEPIDEH RAISSADAT
& L’ENSEMBLE MEZRAB

20H > SALLE PIERRE-MERCURE,
CENTRE PIERRE-PÉLADEAU DE L’UQAM,
300, boulevard de Maisonneuve E.
Prix du billet : 35$, 45$ (taxes incluses)
15% de réduction pour les étudiants,
aînés et détenteurs de la carte OPUS
RÉSERVATIONS
Par téléphone : Admission : (1) 855 790-1245
Tapesh Digital : 514 223-3336
En ligne : www.admission.com
En personne : Tapesh Digital : 6162 Sherbrooke O. - Montréal, Qc
INFORMATIONS
514 678-4030
www.festivalarabe.com

www.festivalarabe.com
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کنسرت مازیار فالحی
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انتخاباتکبک...

ایران...

www.paivand.ca

 40روز
بعد!

چرخش 180درجه ای و عقب نشینی کامل
دولت مــاروا از وعده های انتخاباتی!

آیاچنیندولتیقابلاعتماداست؟

حسینصمیمی

دو هفته پس از نخستین
نشست کابینهدولت جدید
خانم پولین ماروا و نمایش
«رابی��ن هود»گون��ه وزیر
محترم اقتص��اد و دارائی،
نیک��وال مارس��و ،در اع�لام
برنامه ه��ای دولت جدید در بذل
و بخش��ش و اعطاء امتیازات مالی
ب��ه طبقه کم درآمد و تامین همه
کسری بودجه به دلیل بخشش ها
از طبقه پردرآمدتر و شرکت ها با
افزایش سطح مالیاتی آنها ،ناگهان
گویا ایشان به دیوار واقعیت هائی
که در پ��س پرده از آن آگاه بودند
و در جلو صحنه خود را به ناآگاهی
میزدند ،برخورد نمودند و خجالت
زده اعالم داشتند که وعده را پس
م��ی گیرند و قادر ب��ه انجام وعده
های انتخاباتی نیستند؛ و صد البته
اینه��ا همه به دلی��ل وجود دولت
اقلیت و تقصیرهای دولت لیبرال
قبلی است؛ واال حزب کبکی تمام
آنها را عمل می کرد!
(البته رابی��ن هود قهرمان جنگل
های «شروود» مالیات های به زور
جبـار را
گرفته شده توسط دولت ّ
از حاکمان م��ی گرفت و به مردم
پس می داد ،و در قیاس ،من صرفا
نفس گرفت��ن پ��ول از گروهی و
بخشش به گروهدیگردر بین است
و مس��لما مقایسه شرایط کلی آن
داستان از بین نیست).
ژان ش��اره و فرانسوا لوگو بارها در
ط��ول مب��ارزات انتخاباتی عنوان
نمودند ک��ه وعده های خانم ماروا

از نظر محاس��به ریاضی
درست از آب در نمی آید.
دولت نم��ی تواند میزان
مخارج خ��ود را با بذل و
بخش��ش باال برد و محل
تامیندرآمد را اعالم نکند
و حتی اگر از ثروتمندان نیز
مالیات بیشتری بگیرد؛ ومطمئنا با
اضافه کسری بودجه روبرو خواهد
بود.
و اینک چرخش رو به عقب  PQو
دولت ماروا عمال مهر تائید ادعای
ژان شاره است.
ریش��ه اصلی وعده های غیرقابل
قبول و غیرعملی  PQتمایل بسیار

زیاد این حزب از مرکز بسمت چپ
برای رفع مزاحمت کبک سولیدر
بود که متاس��فانه از دیده گاه PQ
عملی نگردید و ش��اید از دس��ت
دادن تعدادی کرس��ی ب��ه دلیل
تقسیم آراء در چپ آنها را از دست
یابی بهدولت اکثریت محروم نمود.
اما همانطور که در نوشتار پیشین
یادآور شدم ،رای دهندگان کبکی
با هوشیاری کامل «ماندا»ی اقلیت
به خانم م��اروا دادند تا ببیند وی
چگونه حکوم��ت خواهد کرد و بر
پایه آن ارزش��یابی در مورد آینده
تصمیمبگیرند.
گو اینک��ه پولین ماروا بخوبی آگاه
بود که در شرایط موجود میبایست
در مرکز طی��ف حکومت کند ،اما
برای نش��ان دادن اینکه خواستار
عمل کردن به وعده های انتخاباتی
خود می باش��د ،بالفاصله پس از
تحلیف دولت و در اولین نشس��ت
هیات وزیران در غیاب مجلس ،با
صدور حکم دولت��ی ،قانون  78را
ملغی نمود؛ افزایش ش��هریه ثبت
ن��ام دانش��جویان را ح��ذف کرد؛
وعده های کمک های مالی را (که
ژان ش��اره به دانشجویان داده بود
ت��ا در صورت افزایش ش��هریه ها
این کمک ها باعث گردد تا میزان
فش��ار کمتر گردد) یک جا به آنها
داد ،بی آنکه میزان درآمد دانشگاه
ها را افزایش دهد و تامین کمبود
مالی را به عهده مسئولین دانشگاه
ها گذاشت تا با یافتن راهکارهای
مقتض��ی آن را تامین نمایند؛ که
بدون شک در س��طح کیفی ارائه
{>> ادامه در صفحه}36 :

مامنزهطلبانوشاهزادهرضاپهلوی
بر

جواد طالعی

گ قبر ما چه مینويسند؟!
سن

رضا پهلوی در تازه ترين مصاحبه
شاهزاده،
خود (با صدای آمريکا) بر نکته ای
انگشت گذاشت که مرادر اين چند با اش��اره غير مس��تقيم به برخی
روزه سخت به خود مشغول کرده چهره های سياسی که برای حفظ
اعتبار خود از اعالم موضع صريح و
است.
از ش��اهزاده در مصاحب��ه های دو دست کم نقد ايده ايجاد "شورای
دهه اخيرش تيزهوشی هائی ديده ملی ايران" خ��ودداری می کنند،
ام که بايد تصريح کنم خاص خود در حالی که برخالف روش معمول
او است .اين را به عنوان کسی می خود اندکی برآش��فته و عصبی به
نظر می رسيد ،گفت:
گويم که اکثريت قريب به
"اين که روی سنگ قبر
اتفاق چهره های سياس��ی
سرش��ناس خارج از کشور شورای ما بنويس�ند آدم خوبی
ب�ود ،فاي�ده ای ن�دارد.
را می شناس��د و به داليل
تا زن�ده ايم باي�د کاری
شخصی و ش��غلی ،فارغ از
بکنيم".
موافقت با مخالفت با گرايش
خ��ود
م��ن،
سياس��ی ش��ان ،ب��ا آن ها
اين مرد شانس بيشتری برای تاثير
عن��وان
ب��ه
را،
نشست و برخاست هائی نيز
گذاری بر حتوالت جامعه ايران و
داشته است.
روزنامه نگاری که چهار مخاطب قرار دادن نسل جوان دارد!
با اين س��خن ،دش��منان بسياری دهه بي��ش از هر چيز
برای خود می تراشم .اما چاره ای نگ��ران "پاکدامن��ی"
نم��ی بينم جز آن ک��ه بگويم آن و گريز از انگ های سياس��ی بوده يا فرهنگی می کند ،اگر بکوشد به
نکته باريک تر از موی بيان شده در است ،همراه با بی شمارانی از چهره بهای انفعال سياسیدر بزنگاه های
مصاحبه رضا پهلوی ،بيان کننده های سياس��ی ک��ه از نزديک می سرنوشت ساز تاريخی پاک دامن
بماند ،همان است که رضا پهلوی
ح��ال و روز من و بس��ياری از اين شناسم ،هدف اين اشاره يافتم.
سياسی
کسی که کار اجتماعی يا
دوستان است.
{>> ادامه در صفحه}33 :

ملی
ايران

ارز FMS

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های مسکن و جتاری
 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

بامدیریت کامبیز برقی

cote
verrtu

Real State Broker
Email:
minoo.eslami@century21.ca

www.masoudnasr.com

مسعودنصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

Tel: 514-509-8377
FMS-financial@USA.net

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

Cell.: 514-967-5743

Minoo Eslami

FMS:Financial
Management Services
3095 Halpern
St-Laurent Qc. H4S 1P5

سرورصدر

مسکونی و جتاری

انتقالفوری
ارز به ایران و برعکس
بابهتریننرخ

انتقـال ارز

مشاور امالک در سراسر مونتریال

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

½ رانندگی هنگام مستی
½ جرائم اداری و کالهبرداری
½ خشونتخانوادگی
½ حمله ،تهدید ،تخلفات جنسی
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

5263، boul Cavendish،

Montreal، Quebec، H4V 2R6،
Email: loyale.accounting@gmail.com

Criminal
& penal

law
Lida Sara Nouraie
Tel.: (514) 397-9284
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











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

38 Place du Commerce # 280

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

Cell.: (514) 571-6592

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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محمدرضاشجریان

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

درمونتریال...

Info:
Montreal 438.388.1924
Ottawa 613.862.4726

آکادمی نوبل در سوئد ،مو ین ،نویسنده
چین��ی را به عنوان برن��ده جایزه نوبل
ادبیات س��ال  ۲۰۱۲معرفی کرد .این
نخس��تین بار اس��ت که یک نویسنده
چینی این جایزه را می برد.
کمیته ادبی آکادمی نوبل این جایزه را
به خاطر ویژگی "رئالیسم وهمی" آثار
مو ین به او اهدا کرده است.

جایزه صلح نوبل به
احتادیه اروپا رسید

فیلم "ذرت سرخ" با اقتباس از یکی از
آنها ساخته ش��ده است می شناسند.
فیلم ذرت س��رخ را ژانگ ییمو ساخته
است.
مو ین نام مستعار گوان مویه است .مو
ین به زبان چینی یعنی "حرف نزن".

جایزه نوبل ادبی  ۸میلیون کرون معادل
یک میلیون و دویست هزار دالر است.
مو ین در هفدهم فوریه س��ال ۱۹۵۵
متولد ش��د .او که یکی از نویسندگان
مدرن چین محسوب می شود ،معموالً
در زادگاه��ش برای انتش��ار آثارش با
ممنوعیت روبرو میشود.
جه��ان غرب مو یان را با دو رمانش که

دو آمریکایی برندگان جایزه نوبل شیمی سال ۲۰۱۲

نیز اشاره کرد.
با این حال ،او اضافه کرد که
کمیته نوبل به دنبال تاکید
بر عملکرد این نهاد در طول
ش��ش دهه از فعالیتهایش
ب��رای "صل��ح ،مصالح��ه،
دموکراسی و ارتقای حقوق
بشر" بود.
ت��ا پی��ش از این ،س��ازمان
پزش��کان بدون مرز آخرین
س��ازمانی ب��ود ک��ه جایزه
صلح نوب��ل را دریافت کرد.
این جایزه در س��ال ۱۹۹۹
میالدی به پزش��کان بدون
مرز اهدا شد.
رئیس کمیته نوبل همچنین
به اقدامات اتحادیه اروپا برای
برقراری صلح بین فرانسه و
آلمان در طول چند دهه بعد
از پایان جن��گ جهانی دوم
اشاره کرد.
او از اقدام اتحادیه در پذیرش
عضویت اس��پانیا ،پرتغال و
یونان بعد از سقوط رژیمهای

برندگان جایزه نوبل شیمی امسال دو
آمریکایی هستند کهدر زمینهدریافت
کننده های سلولی مطالعه کرده اند.
این دریافت کننده ها نقش مهمی در
فرآیندهای فیزیولوژیکی بدن دارند و
نیمی از داروه��ا از طریق آنها بر بدن
اثر م��ی گذارد .همین دریافت کننده
ها هستند که چگونگی ارتباط سلول
ها میان یکدیگ��ر و با جهان بیرون را
توضیح میدهند.
دکتر رابرت لفکوویتز ۶۹ ،ساله ،استاد
مرکز پزشکیدانشگاهدوکدردورهام

کارولین��ای ش��مالی و دکت��ر برایان
کوبیلکا ۵۷ ،س��اله ،اس��تاد دانشکده
پزشکی دانشگاه استانفورد کالیفرنیا
جایزه یک میلیون و  ۲۰۰هزار دالری
نوبل را میان خود تقسیم خواهند کرد.
دانشمندان از قبل از این مطالعات می
دانس��تند که هورمون استرس مثل
آدرنالین به واکنش شدید بدن منجر
می شود مثال حس بویایی یا بینایی
را تیزتر می کند و باعث انتقال خون
از نقاطی می شود که کمتر به آن نیاز
دارد.

اس��تبدادی آنها در دهه  ۱۹۷۰میالدی نیز
تقدیر کرد.
خوزه مانوئل باروسو ،رئیس کمیسیون اروپادر
واکن��ش به اهدای این جایزه به اتحادیه اروپا
در سایت توییتر نوشت" :دریافت جایزه صلح
نوبل  ۲۰۱۲افتخار بزرگی برای تمام اتحادیه
اروپاس��ت ،برای تمام  ۵۰۰میلیون شهروند
آن".

ام��ا آدرنالین هرگز وارد س��لول نمی
شود .بنابراین باید رابطی در کار باشد.
اسون لیدین ،از اعضای کمیته جایزه
نوبل گفت که دانشمندان به درستی
تش��خیص داده بودند ک��ه این رابط
هم��ان دریافت کننده های س��لولی
هستند ،اما ماهیت ایندریافت کننده
ها و چگونگی کنش و واکنش آنها با
بیرون برای م��دت های طوالنی یک
معما بود.
اینجا اس��ت که کار این دو دانشمند
اهمیت پیدا می کند.

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

کیـــترینگ
جمـــال
انواع سوسیس آلمانی منقلی

نوشابه های الکلی وغیرالکلی

Voyages Lexus
•
•
•
•
•

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

مو ی ِـن،نویسندهچینی،نوبلادبیاترابرد

نوبل2012 :

اتحادی��ه اروپ��ا ب��ه دلی��ل
اقداماتش در طول شش دهه
برای ارتقای صل��ح در اروپا
برنده جایزه صل��ح نوبل در
س��ال  ۲۰۱۲میالدی اعالم
شد.
کمیته نوبلدر نروژ گفت که
اقدامات این اتحادیه در روند
تغییر چهره اروپا از "قارهای
در حال جن��گ" به "قارهای
در صلح" موثر بوده است.
جایزه صلح نوبل در شرایطی
ب��ه اتحادیه اروپا داده ش��ده
اس��ت ک��ه ای��ن اتحادیه با
بزرگترین بح��ران مالی در
طول تاریخ  ۵۴س��اله خود
روبهرو شده است و بسیاری
از کشورهای عضو آن دچار
رکود اقتصادی هستند.
توربی��ون یاگالن��د ،رئیس
کمیته نوبل در زمان معرفی
برنده جایزه صل��ح نوبل به
مشکالت مالی و ناآرامیهای
اجتماعی کنونی اتحادیه اروپا

1076

Vol. 19, no.1076, Oct. 15, 2012

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

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

ش هــر
نبه و ی
کشنبه
ناهـ
ـ
ـ
ـ
ا
ر:
آبگو
ش
ت
گ
ردن

غذا آماده برای
take out

________________
6107 Sherbooke W.

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

نسرین پارسا :مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

 حتویل بلیت در محل
کار شما در اسرع وقت

قهوه

چای

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

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

>> Cell.: (514) 699-1760

Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

Tel.: 514-484-8072
________________
ساعات کار 7 :روز هفته:
از  11و نیم صبح

س��اندویچ م��رغ $6.00 ............................................................
س��اندویچ زب��ان $6.00 ............................................................
س��اندویچ مغ��ز $6.00 ...............................................................
س��اندویچ کوکوس��بزی $6.00 .............................................
س��اندویچ سوس��یس بندری $6.00 ..................................
س��اندویچ کالب��اس $6.00 ......................................................
س��اندویچ الوی��ه $6.00 .............................................................
س��اندویچ کتلت $6.00 ...........................................................
س��اندویچ کتلت م��رغ$6.00 ..................................................
س��اندویچ کباب لقمه$6.00 ..................................................
س��اندویچ جوجه کباب $6.00 ..............................................
س��اندویچ فیله کباب $6.00 ...................................................
ش��له زرد $2.00 ..........................................................................
آش رش��ته $4.00 .......................................................................
س��وپ جو $4.00 .........................................................................
ته چین م��رغ $7.00 ..................................................................
کوفته تبری��زی $7.00 ...............................................................
کشک و بادمجان $7.00 ...............................................................
شنیتس��ل مرغ $6.00 ...............................................................
دل و جگر م��رغ $6.00 .............................................................
خوراک لوبی��ا $4.00 ....................................................................
میرزاقاس��می $7.00 ....................................................................
س��االد س��بز $6.00 ...............................................................
س��االد یونان��ی $5.00 ...............................................................
بس��تنی فالوده $3.00 ...............................................................

آگهی :پیوند

514-996-9692
-------------------

PAIVAND
Published: since1993

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



Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.
MONTRÉAL QC
H4B 1L8



514-996-9692
Fax:

514-500-1188
Email:

info@paivand.ca

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

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم:

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

•

_________
برای ما بنویسید اما...
کوتاه ،زیباتر است

پیوند نشریه کوچکی است،
لطفا سعی کنید نوشته ها از  500کلمه
بیشترنشود.
نوشتارهای خود را ترجیحا با
 MSWORDفارسی تایپ ،سپس ایمیل
کنید.

•

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville StLaurent, South Shore, Laval,
West Island,
& all Surrounding suburbs...

& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

لوگوی پیوند ®

کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)
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وترانه...
ــر

عاقبت کار به کجا
خواهد کشید؟

شعـ

تاریـــخ. .

حسین باقرزاده

اردالن سرفراز

hbzadeh@btinternet.com

شاعر هنوز از درد غربت مینویسد
از لحظههای تلخ هجرت مینویسد
در خانه اما دست خون آلود جالد
برچهرهی خورشید ظلمت مینویسد
روی دخیل بسته،
بر بازوی گلها
اوراد جادوی جهالت مینویسد
آن لکه را خوشباورانه،
قطرهدیدیم
گفتیمدریا را به جرات مینویسد
ناگفته میماند ولی معنای انسان
تاریخ را وقتی وقاحت مینویسد
دنیای ما درد است و این دنیای بیدرد
غمهای کوچک را مصبیت مینویسد
بر شیشههای شب زده،
باران غربت
اندوه ما را بی نهایت مینویسد
در فصل زرد عشق،
پاییزغزلهاست
دستم فقط از روی عادت مینویسد.

ــــــــــــ

دالر گـــران شد!

عشق میان اسکناس های سبز پرپر شد
پدربرایپسردانشجویشگریست
مادر ،دختر بدون جهازش را قاب گرفت
همسایه ی ما برای خرج زن بیمارش،
از دیوار باال رفت
آن پیرزن با حقوق بازنشسگی ی
شوهر مرحومش کمی قند و چای گرفت
چای قند پهلوی گران
از گلویش پایین نرفت
من شاعری را رها کردم
حاال دالر می فروشم
نگراننباشیدهیچاتفاقخاصینیفتاده
فقط دالر گران شد...

(ثمین)

م

 9اکتبر:
در فضای سیاس��ی ناشی
از ش��دیدترین بحران اقتصادی
دوران حکوم��ت جمه��وری
اسالمی که اکنون بر ایران حاکم
شده ،صفبندیهای جدیدی در
حال شکلگیری است ،و در این
صفبندیها هاشمی رفسنجانی
نقش فعالی را ب��ه عهده گرفته
است .او که خود را قهرمان «عبور
از بحران» در دورههای مختلف
جمهوری اس�لامی میشناسد،
اکنون یکباردیگر به میدان آمده
تا شاید بتواند کشتی پر تالطم
«نظام» را از توفان سهمگینی که
گرفتار آن شده برهاند و آن را به
آبهای آرام برس��اند .در برابر او،
محمود احمدینژاد با فرافکنی
مسئولیت بحران موجود بهدوش
مخالفان خود در حکومت ،آنان
را در صف واحدی علیه خویش
بسیج و تهییج کرده است.
این مخالفـــان ،اما ،بدون اجازه
عل��ی خامن��های ج��رأت آن را
ندارند و نمیتوانند احمدینژاد
را از اریکه قدرت به زیر آورند ،و
خامنهای خ��ود چنان در بحران
موج��ود غرق ش��ده اس��ت که
نمیتواند به سادگی هزینه یک
بحران جدید را ب��ا عزل رییس
جمهور منصوب خود تحمل کند.
عاقب�ت کار به کج�ا خواهد
کشید؟
پاسخ به این سؤال را کسی (حتا
از بین خود دس��ت ان��درکاران
این درگیری نی��ز) نمیتواند با
قاطعیتبدهد.

ال
ه
ه
ص
ا
حل
ی

مثلثرفسنجانی/احمدینژاد/خامنهای
چهنقشههاییرادنبالمیکنند؟

چرا که ای��ن درگیری
در مت��ن تحوالتی رخ
میدهد که بی��رون از
کنترل اط��راف قضیه
و درس��طح جهانی در
حال شکلگیری است و
میتوانددر سرانجام آن تأثیرگذار
باشد.
کشورهای غربی که تحریمهای
فلجکننده منجر به بحران کنونی
را علیه ایران وض��ع کردهاند ،از
یک س��و در ح��ال برنامهریزی
برای تحریمهای شدیدتر هستند
و از سوی دیگر گزینه نظامی را
همچون شمش��یر داموکلس بر
سر ایران نگاه داشتهاند.
از این رو ،دس��ت اندرکاران این
درگیری ن��ه میتوانند تحوالت
آت��ی را پیشبینی کنند و نه به
هنگام وق��وع آنه��ا اطمینانی
برای کنترل عواقب آن در خود
میبینند.
اگر اینک که در مراحل آغازین
پدیدار ش��دن آث��ار تحریمهای
نفتی و مالی و بانکی بینالمللی
هس��تیم ،کنترل به��ای ارز به
سرعت از دست حکومت خارج
میش��ود و ب��ه تظاه��رات ضد
حکومتی م��ردم میانجامد فردا
که اث��ر این تحریمها ش��دیدتر
ش��ود و یا حملهای نظامی علیه
ایران صورت گیرد چه وضعیتی
بر کش��ور حاکم خواهد ش��د و
واکنش مردم را چگونه میتوان
پیشبینیکرد؟
قـــــــدر مسلم این که ایران
 ۱۳۹۱-۹۲ای��ران  ۱۳۵۹و دهه
 ۶۰نیست و محاس��بات دوران
جنگ با عراق در ش��رایط
امروز صدق نمیکند.
در ه��ر ص��ورت ،هنر یک

آژانسمسافرتی

شاور مج
رب شما:
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GAM TRAVEL

___________________
 بیش از 20سال سابقه در امور مسافرتی
GAM TRAVEL:
8260 DEVONSHIRE, SUITE 210,
در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال
MONTREAL, Qc. H4P-2P7
 فروشبلیتکلیهشرکتهایهواپیماییبهسراسردنیا
عالی)
Tel: 514-444-4549
 پروازبهشهرهایتهران،مشهد،شیراز
تهای
(بهقیم
Tel: 514-344-8888
 تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...
E-MAL: elahe@gam.ca

 بیمههایمسافرتی  کروزهایویژه،هتل،اتومبیل

www.gam.ca

سیاس��تمدار در این اس��ت که
به مقتضای شرایط بتواند عمل
کند و از فرصتهای موجود بهره
بگیرد.
اکنون قضاوت در این که از بین
هاشمی رفسنجانی و احمدینژاد
کدامی��ن زیرکانهتر در ش��رایط
موجود عمل کردهاند کار سادهای
نیست.

رفسنجــانی...

رفسنجانی با تجربه سی و چند
ساله خود در حکومت و آشنایی
با نق��اط ضعف خامنهای ،ضمن
حواله کردن تلویحی مسئولیت
بحرانهای موجود به شخص او،
خود را در مق��ام ناجی و فردی
که میتواند از باالی س��ر رییس احمدی نژاد...
جمهور و به اصطالح «فـراقوهای» در س��وی دیگ��ر ،احمدین��ژاد
عمل کند میبیند و در مصاحبه که از یکی دو س��ال قبل علنا با
ب��ا روزنامه آرم��ان آمادگی خود خامنهای اخت�لاف پیدا کرده و
را ب��رای «کمک» به رهبری که مواضعی بر خالف او اتخاذ کرده
«مس��ائل را به مسیر برگرداند» (مثال در قضیه عزل ُمصلحی از
اعالم میدارد.
وزارت اطالع��ات و نصب مجدد
او میداند که خامنهایدر شرایط او از س��وی خامن��های) اکنون
بحران��ی کنونی ب��رای مقابله با موقعیت را ب��رای دامن زدن به
احمدینژاد ،که هر چه بیش��تر نق��اط افتراق خ��ود از روحانیت
از ول��ی فقیه فاصله میگیرد ،به حاکم و ولی فقیه مناسب یافته
شخصی مانند او نیازمند است و تا افکار عمومی را از مس��ئولیت
کمک او را قدر خواهد دانست.
خویشدر بحران کنونی منحرف
رفس��نجانی خ��ود را از هرگونه کند و با فرافکنی مسئولیت آن
مس��ئولیتی در م��ورد بح��ران را تمام��ا به گردن مخالفان خود
اقتصادی فعلی بری میشناسد ،بیندازد.
و او از این نقطه قوت خود برای او ازدرجه نفرت مردم از روحانیت
حمله به احمدینژاد و کارنامه او حاکم آگاه اس��ت و میداند هر
کمک میگیرد تا بتواند خامنهای ک��س  -و حتا احمدینژادی که
را به تغییر مسیر چندساله اخیر با حمایت بیدریغ ولی فقیه به
(که شدیدا مورد انتقاد او است) صدارت کش��وری مانن��د ایران
وادارد.
رسیده است  -در برابر ولی فقیه

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

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 تغییر نام
½ ½ تایید امضا
و بسیاری دیگر

_________________________

Nazgol Fallah Toussi،

تک
یونی

UNITECK GARAGE DOOR
سرویسسالیانه:

فقط  65دالر

MONTREAL، LAVAL،
SOUTH SHORE
& NORTH SHORE

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

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

درهای گاراژ و دربازکن برقی

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته

{>> ادامه در صفحه}13 :

NOTAIRE-NOTARY

فروش ،نصب و تعمیر
نادربزرگمند:
در خدمت
هموطنان
گرامی

و روحانی��ت موضع بگیرد
میتوان��د در بی��ن م��ردم
محبوبیت کسب کند ،و از
آن بهرهها بگیرد.
از این رو ،او بر خالف نظر صریح
خامن��های ،از ام��کان گفتگو و
رابطه با آمریکا سخن میگوید ،و
یا یکباره مدافع آزادی مطبوعات
میش��ود و وزیر ارشاد خود را به
خاطر توقیف یک روزنامه توبیخ
میکند.
قبال نیزدر مواردی از حضور زنان
به عنوان تماش��اچی مسابقات
مردان یا مخالفت با گشت ارشاد
س��خن گفته بود که بیش��تر به
تبلیغ��ات انتخاباتی رب��ط داده
میشد.
مواضع اخیر احمدینژاد و نطق
او در سازمان ملل و مصاحبه پر
سر و صدای او پس از بازگشت به
ایران مجموعا چهرهای معتدلتر
و مستقلتر (از گذشته) از او در
ایران و جهان ترسیم کرده است.

فتوشاپ

7

8
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مونتریال...

ترافیک در مونتریال بید اد می کند!

8

یفی که مارالرزاند!
ف

زلزله ی خ

خفیفی مناط��ق اطراف
زلزل��ه را در اوایل بامداد روز
ونکوور دومین شهر در آمریکای شمالی از نظر تراکم است...
ونت��رال
م شنبه  10اکتبر لرزاند.
ایرانتو :تراکم ش��هری در اغلب
اوج ترافیک برای رانندگی چهار سمنابعطبیعیکانادا،
زلزلهشنا
رود.
می
هدر
ش��هرهای آمریکای شمالی در
بنت گفت :بزرگی این
ب��رای مث��ال در ونکوور ،آلیسون
حال افزایش است ،که برطبق
 4.واحد و مرکز آن در
رانن��ده ای با میانگین  30زلزل��ه 5
آخری��ن تحقیق��ات مطالعاتی
مال مونترال بوده است.
ش
روز،
در
رانندگ��ی
دقیق��ه
این موضوع ش��امل شهرهایی
مصاحب��ه ای در اتاوا
ساالنه  87ساعت زمان در بن��ت در
همچون ونکوور و تورنتو نیز می
�ه محل زلزل��ه در 21
دان قدیمی به بیرون
ک�
ت
گف
ترافیک از دست می دهد.
گردد.
ولی نزدیک می
 شمال غربم
برطبق ش��اخص تراکم تام تام،
بدترین زمان برای رانندگی کیلومتری غرب  St Hو در در ونکوور زندگی کرده ای ل پرتاب شدند.
یک زلزله را در مونترا
در ونکوور ،پنجشنبه صبح منطق��ه  yacintheمونترال تجرب��ه
سه ش��هر بزرگ کانادا نامشان
حدود  37کیلومتری از
عمول و کوچک در
که
زمانی
باش��د،
می
عصر
و
م".
در میان پنج شهر پرتراکم دنیا
تکان های م
داری گفت که او می توانست
ت.
اس
هندری
ترافیک باعث افزایش  70تا
دیده میشود.
مونترال
 84درصدی زمان سفر درون گزارش��ی از خراب��ی در اثر این سوس��وی نور برخی چراغ ها را ناحیه  ،CBCیوهانا که خود
متوس��ط
فوق،
ش��اخص
بنابر
شکاری هواشناس
وجود نداش��ته اس��ت
یند ،اما هیچ خسارت آ
ناس نیز هست ،گفت:
�ه
زل�
زل
گردد.
می
شهری
شهری
داخل
مسافرتهای
زمان
ی از مردم پس بب
ش
ند که برخ
زلزله ونترآل هر پنج روز یک
ده را ندیده است.
در هن��گام ترافیک؛ %33بیش
منطقه م
در تورنتو نیز متوسط زمان از هرچ اهده زلزله ،وحشت ز
اما بسیار ضعیف است
��
ش
م
از
دست داده ش��ده در ترافیک
از زمانی اس��ت که درمسیرها
دارد
ی خود به بیرون فرار
ذشته
زلزله ن اس��ت احساس هم
ساالنه  87ساعت است .ضمنا از خانه ها
جریان آزاد حرکت وجود دارد.
یادآوری خاطرات بد گ ن ارشد که ممک
گلیددومینیک از مدیرا
د.
ردن
ک
صبح
چهارشنبه
اس��ت
بهتر
از
ع��دد مذک��ور فقط کمت��ر
ند ثانی��ه طول ان
زلزله فق��ط چ
ب ائتالف کبک  CAQیکی نشود .که منطقه مونترال دور
رانندگی
از
عصر
پنجش��نبه
و
چراکه
لس آنجلس می باش��د
غریدن اجزای حز
کش��ید و باعث
صده��ا نفری ب��ود که بعد از از آنجا حات زمین است ،در
در آنجا متوس��ط زمان سفرهای ای��ن ش��رکت داده های��ی که در صرفنظر کنید چرا که در این زمان
صف
ت گفت بعید به از
وع سانحه برای توصیف زلزله از لبه قه زلزله کمتر تمایل به
بن
ش��هری  %34بیش از زمان بدون دستگاه های استفاده کنندگان از  65تا  78درصد به زمان رانندگی
خانه ها شد .خسارت جدی وق
این منط
نظر میرسد که
شدن دارد اما می تواند
ت.
رف
تر
تراکم ترافیک گزارش شده است 26 .ش��هر در امریکای شمالی به شما اضافه میگردد.
وئی
ت
به
کز
ن زلزل��ه بوجود آمده
مینی��ک عض��وی از جامعه متمر صدها کیلومتر احساس
ای
�ر
ث�
ا
در
پس از این دو شهر سانفرانسیسکو دست آمده بود ،بین آوریل و جون در مونترال بطور متوسط  92ساعت
دو
است که بیش از
زرگ هائیتی مونترال
د.
اش
ب
با  ،%29مونترآل با  %28و تورنتو با سال  2012را برای بدست آوردن در سال در ترافیک هدر می رود.
ته می ش��ود که ب
سال پیش پدر و مادر خود را شود .دار داد ک��ه پس لرزه
گف
 %27به ترتیبدر لیست شهرهای این ش��اخص مورد آنالیز قرار داده بدترین ترافیکدر سه شنبه صبح
دست و او هش��
همچنی��ن ی اتاوا نیز زلزله دو
تعداد کمی از اهال
از
ف ممکن است وقوع
متراکم ،مقام های سوم تا پنجم را است.
است که تاخیر ترافیک  75درصد
در زلزله ویرانگر هائیتی جزء های ضعی
را احساس نموده اند.
است .دو کانادایی که
شرکت
در
ترافیک
مدیر
پیتر
رالف
به خود اختصاص می دهند.
90
به
تاخیر
که
عصر
پنجشنبه
و
ونت��رال به نام داده
عد از پیدا کند.
خبرن��گاری در م
ن کس��انی بودند که ب
به بررس��یهای زمین
میزان تراکم شهری در مورد کلیه تام تام،در سخنرانی خود گفت :این درصد می رسد.
اولی
جه
ب��ا تو االت متحده،دو زمین
هندری گزارش داد که وقتی با لزله مرگشان تائید شد.
ش��هرها
برخی
برای
شهرهای کانادا نسبت به شاخص شاخص تراکم ،برای مردم معمولی ،ای��ن مطالعه
دآور شناسی ای
ز
بودیم ناگهان
��ته زلزله ب��رای او یا
ب در سالهای 1935
همسرم در خانه �ه یک چرخ او نوش
پیشین ،افزایشداشته است.
مثل
دارد،
خوب��ی
های
صاحبان مشاغل ،صنایع و سیاست نی��ز خبر
لرزه مخر
احس��اس کردم ک�
رات بسیار بدی است.
در ای��ن منطقه اتفاق
اط
بدون
و
صحیح
اطالعات
گ��ذاران،
،%30
در ش��اخص قبل ونکوور با
آنها
در
ترافیک
که
اتاوا
و
ادمونتون
راهرو در حال خ
ونترآل ،و 1732
در
م
گ
طه
زر
نق
ب
ی
ن
ست
ری
ت
د
ی
��
در غرب
ته افتاده است.
تورنتو با  %22و مونترآل با  ، %20پیشداوری جهت تشخیص سطح نسبت به فصل قبل کاهش داشت
رکت و ایجاد صداست.
از پنجره های شکس
ح
به هم نگاه دو زوج
گزارش شده بود.
تراکم در نقاط مختلف ش��هری را است.
ن چه��ار طبق��ه ای
او گفت "ما ه��ر دو ار سال س��اختما
دهد.
می
های
سیس��تم
س��ازنده
ت��ام تام،
از
ترافیک
متوس��ط
ادمونتون،
در
دیم و فکر کردیم چه
کر
ناوب��ری اتومبیل ،ادع��ا می کند شاخص تراکم ،مشکالت تراکمی  21به  14درصد کاهش داشته و
که این ش��اخص ،بهترین و دقیق هر شهر را به تفکیکدر روز و هفته در اتاوا سطح ترافیک از  25به 22
ترین میزان سنج تراکم در مناطق مشخص می نماید و همچنین می درصد نزول کرده است.
تواند بیان کند چه مقدار زمان در
شهریدنیاست.

•

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

با  65سال سابقه کمک به مهاجرین
>> خــدمات ما شامل:

کال
س
ه
ا
ی
ف
رانسه
 نیم

½ ½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ ½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
مشاورین فارسی زبان
اداری شما با کمک
ORGANISME
COMMUNAUTAIRE
V
AUXتحصیل
کاریابی و ادامه
 ½ ½ ARRIVAمشاوره در امور
EN AIDE
NOUVEAUX
½ ½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت در
AVEC PLUS DE 60
ANSکاری
 D'EXPERTمصاحبه
½ ½ تنظیمدعوتنامه
رسمیAUPRÈS DES
IMMIGRANTS
مدارک
gratuitsبرابر اصل
dansتایید اسناد و
½ ½ plusieurs la
offre
کردنdes
services
(با
اینترنت
از
استفاده
و
کامپیوتر
آموزش
کالس
½ ½farsi, créole, ser
(français, anglais, espagnol, arabe, dari,
پرداخت هزینه ناچیز)
Un seul numéro de téléphone : (514) 9
½ ½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
deدسته جمعی
)conversationهای
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش
• Francisation
(cours / ateliers
ساعات کار:
• Aide
à
la
recherche
de
logement
غیره
و
چینی
و سفر به کبک ،اتاوا ،سیب
>>دوشنبه تا جمعه
بعدازظهر•
4ونیمAide
 rechercheتاà la
counselling,
رفت و آمد)
ateliers,هزینه ای ناچیز برای
)( placementبا پرداخت
 8 d'emploi (cv,و نیم صبح
• Orientation et référence / Conseils
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور
• Aide à l'intégration à la société d'accueil
• Interprétariat et traduction
__________________________________ __________________________________
• Certificat
d'hébergement
Centre
Social D’Aide
Aux Immigrants
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
• Programme
d'accès Internet / Cours d'informatique
6201 rue Laurendeau
4400, boul. LaSalle
• 3 Commissaires
l'assermentationVerdun (Québec) H4G 2A8
Montreal، QC H4Eà3X8
• Cuisine collective
• Activités et sorties (Québec, Ottawa, cabane à sucre, cueillette de p

Tel.: (514) 362.0177

ه وقت

ر
ا
ی
گ
ا
ن

Tel.: (514) 932-2953

6201 rue Laurendeau, Montréal

)(coin Jolicoeur / à 5 minutes du métro Jolicoeur /voisin du CLSC de Ville-Émard - Côte St-Paul

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et certains soirs
www.centrecsai.org

دوشرکتمخابراتی
جزءصدکارفرمایبرتردرکاناداانتخابشدند

ایرانت��و Mediacorp :از100
کارفرمای برتر کانادا پرده برداری
کرد .از آنجا که آنها به طور خاص
صنع��ت تلفن هم��راه ،حامالن و
تولید کنندگان در کانادا را پوشش
می دهند ،تا جایی که این لیست
نش��ان می دهد تنها دو ش��رکت
 TELUSو  SaskTelمفتخ��ر به
کسب این جایزه ش��ده اند .پس
واضح است که جایزه امسال برای
 Rogers, Bellو  RIMاز دس��ت
رفته است .برای ایجاد این فهرست،
 Mediacorpاز ده هزار کارفرما که
به سرعت در حال رشد هستند ،به
عالوه شش هزار شرکت و سازمان
زیر مجموعه صنایع دعوت بعمل

آورد ک��ه س��ردبیران مدیاکورپ
مایلند در این مورد ارزیابی بسیار
نزدیکی را داش��ته باشند.عالوه بر
ای��ن ،زمانی که آنه��ا می خواهند
ش��روع ب��ه بررس��ی لیس��تهای
درخواس��تی کنند ،هش��ت نکته
کلی��دی را در ارزیابی خود لحاظ
می کنن��د .محل کار ،ج��و کار از
نظر اجتماعی ،تسهیالت بهداشتی
و درمان��ی ،مس��ائل مالی و منافع
خانوادگ��ی ،تعطیالت و مرخصی
کارکن��ان ،ارتباط��ات کارکن��ان،
عملکرد مدیریت  ،آموزش و توسعه
مهارت ها و مشارکت گروهی را می
توان تعدادی از پارامترهای داوری
در این انتخاب دانست.

داروخـانه

شرکت  3131 ،SaskTelکارمند
تم��ام وق��ت و  629کارمند پاره
وقت را در کانادا به استخدام خود
درآورده اس��ت و به کارکنان خود
برای داش��تن برنام��ه های مفید،
 $2500م��ی ده��د و کارکنان را
به داشتن ش��رایط تناسب اندامی
مناسب با دادن عضویت رایگان و
تسهیالت ورزشی تشویق می کند.
آخری��ن آم��ار ( CWTAانجمن
مخابرات بی سیم کانادا) نشان می
دهد که صنعت تلف��ن همراه در
کانادا  43میلیارد دالر برای اقتصاد
کانادا  ،به عالوه  260000فرصت
شغلی را برای کانادا به همراهداشته
است.

جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان

·I

مونتریالÎIn
داداش¼¶زادهwÂ pMI·:
لوئیزºToÄ
دکترIÏ
داروساز

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار :عصر

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه

6 :30
6 :30
6 :30
6 :30
6 :30
4
1 :30

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

 یکشنبه ها
از  2بعدازظهر

برای دعا و دریافت
رایگان کتاب مقدس
وجزوات مسیحی
با ما تماس بگیرید:

کلیسا:
H Ä §H· ¨T I J
نشانی¶
£kt
/

Grace Ministry

1345 Rue Lapointe

» e q»Mtro:
H RCote¶Vertu
vÃ dÂ M I ¶ I Uµ It M §Ã o Äk

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

Saint-Laurent، QC H4L 1K4

Tel.: 514-261-6886

.
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کانادا...

9

گام ساده برای تبدیل کانادا
به یک ابرقدرت منابع جهانی

ایرانتو :تحقیقی مستدل که تصریح
می کن��د اگر کانادا می خواهد در
داش��تن منابع مختلف در جهان
تبدیل ب��ه ابرقدرت گ��ردد ،بهتر
است سیاستهایی ویژه را آموزش
ببیند که الزم است توسط دولت
اجرا شود.
قانونگ��ذاران کان��ادا چندین دهه
تالش کردند که به یک استراتژی
ملی برای توس��عه گسترده نفت،
گاز و ذخایر معدنی کانادا به توافق
برسند.
چالش چشمگیر اخیر بین مقامات
عالیرتبه آلبرتا و بریتیش کلمبیا
بر س��ر ماجرای تنها خط لوله که
اتفاق افتاد ،ثابت میکند مس��ئله
باقی مانده به دنبال ستیز ناشی از
رس��وایی برنامه ملی انرژی که در
اوایل سال  1980بوجود آمده می
باشد.
بنابر گزارش ش��ورای بین المللی
کانادا ،که توس��ط خبرنگار کانادا
اکونومیست Madelaine Drohan
نوشته شده ،این هشدار وجود دارد
که به دنبال آن دسته از اختالفات
و مشابه آن ،ممکن است کشور از
تحقق رسیدن به پتانسیل کامل

برای تثبی��ت خود بر روی صحنه
اقتصادی جهان باز بماند.
خانم  Drohanدر قسمتی از سند
 96صفحه ای خود آورده "آسمان
سقوط نخواهد کرد اگر که کانادا
به سیاست اخیر تک بعدی خود
در جهت رویکرد به توسعه منابع
در وسیع ترین معنای آن" ،ادامه
دهد.
اما ب��دون هدایت قوی و تعاون ،با
خطر از دس��ت دادن فرصت برای
تبدیل شدن به یک ابرقدرت واقعی
منابع روبروهستیم ،با یک مسئول
توانا و نظ��ارت و همکاری کارآمد
اس��ت که کانادایی ها می توانند
افتخار بیافرینند ودیگر کشورها را
ترغیب به تقلید از خود کنند.
بر اس��اس گفتگو با بیش از 160
مقام دولتی ،در صنعت و دانشگاه،
خان��م  Drohanب��ه ترکیب��ی از
دیدگاه های موجود درسراسرکانادا
و همچنین استرالیا ،شیلی ،فنالند،
نروژ ،سوئد و انگلستاندست یافت
ک��ه از آن میتوان به  9نکته مهم
اشاره کرد که ممکن است بسیاری
از اوق��ات در بین ما نادیده گرفته
ش��ود اما ازنظر نویس��نده بسیار
کلیدی در رسیدن به یک قدرت
جهانی در منابع سرمایه ای است.


 .1پول خود را پس انداز کنید.
(منظ��ور بودجه و ثروت اس��ت و
استفاده از سرمایه به عنوان منبع
درآمد)

 .2ازاضاف��ه ک��ردن ث��روت ملی،
اس��تخراج و ایجاد ارزش هیچگاه
باز نایس��تید (با کم��ک دولت در
کسب و کار میتوانیم از نظر منابع
ثروتمندترشویم)

 .3تحقیقات و مش��ارکت با گروه
بهتر از شکست های انفرادی است
(فضیلتهمکاری)

 .4تحمل خارجیان و مدارا با جهان
و تعیین قیمت متوسط و برقراری
تعادل میان منابع و محیط زیست
(اولی��ن قدم مهم قیم��ت گذاری
کربن)

 .5رفت��ن ب��ر روی کش��تی های
جهانی و دریافت پول نقد ازشبکه
های تجاری گسترده و راه اندازی
چرخه تولید

 .6ترغیب به س��رمایه گذاری در
کانادا

 .7یاری رس��اندن به قوای درونی
ب��رای تقویت حکومت در خارج از
کشور

 .8ب��ه کار گرفت��ن بی��ش از حد
کارگران موق��ت خارجی راه حل
کوت��اه مدت اس��ت .راه درس��ت
استفاده از تبعه دائمی و استخدام
بیشتر زنان و کارگران بومی است.

 .9رسیدن به یک استراتژی مدون
جهت توسعه منابع طبیعی

ح
ب
ا
ب
م
مسکن
حباب
آیاکانادادربرابر
س
کن
مصونیتدارد؟

از دو برابر نسبت بهای
ایرانت��و :کانادایی ها
ش��اید در صورت
متوس��ط تاریخیشان
بخواهند نگاه موشکافانه تری
به بازار مس��کن خود داشته افزایش ش��ده بس��یار مشکلتر
است.
باشند و احتمال تکرار تجربه
نرخ
ی ای��االت متحده را بازبینی بهره چه از سوی دیگر این تنها
قیمت مسکن نیست که
کنند.
اتفاقی رخ به حب��اب و یا ترکیدن
خواهد آنها منتهی می شود.
آیا حبــابی در کار است؟
در اینک��ه ،کان��ادا صنع��ت داد.؟! بده�ی خانواره�ا هم
بانک��داری خ��ود را تح��ت
نقش بزرگ��ی را در این
مقررات محافظ��ه کارانه تری قرار رون��د بازی می کنن��د و از همین
داده ،واقعیت غیر قابل انکاری وجود روس��ت که بعضی ها نگرانی خود
دارد ،با اینحال شواهدی وجود دارد را از موقعیت کانادا بروز می دهند.
که حتی مدیریت محافظه کارانه نسبت بدهی به درآمد که در سال
هم تضمینی برای جلوگیری از یک  1990تنها  75درصد بود اخیرا به
حباب مسکن نیست.
 150درصد رسیده که حتی از اوج
ط�ی ده س�ال گذش�ته بهای  125این نسبت در ایاالت متحده
مسکن در سراسر کانادا دو برابر هم بیشتر است.
ش�ده در حالیکه دس�تمزدها در بیانی دیگر ،کانادایی ها اکنون
عموما ثابت مانده است.
یک بدهی متوسط -بجز وام های
در عین ح��ال ممکن اس��ت که مسکن 26 -هزار و  211دالری را
افزای��ش قیم��ت در بازارهای��ی بهدوش می کشند و بسیار منطقی
مانند کالگری ،ادمونتون یا فورت است که بپرسیمدر صورت افزایش
مکموری با هجوم کارکنان جدید نرخ بهره چه اتفاقی رخ خواهد داد.
بخش انرژی ب��ه این مناطق قابل حت��ی اگر ن��رخ به س��طح  4یا 5
توضیح باشد ،اما توضیح اینکه چرا درص��د (که خود نرخه��ای نازلی
قیمت مسکن در تورنتو و ونکوور محسوب می شوند) برسد ،بسیاری
باید سه یا چهار برابر بیشتر از بهای از کاناداییها خ��ود را در موقعیتی
متوسط در ایاالت متحده و بیش خواهند دید ک��ه قادر به پرداخت
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آژانس مسافرتی

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
ارزان
½ سفرهای تفریحی با قیمت
ا
ین
ک با
 23سال جتربه کاری! نشـــانی:
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
Senior Travel Consultant
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal، Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

UN-SAT

فروش و نصب سیستم های
کانال های
ماهواره ای
فارسی زبان ،ترکی،

عربی ،آسوری،
ارمنی و  ...را بر روی
گیرنده های دیجیتال
با کیفیت باال ببینید.

Tel.: 514-571-6564
با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی

خدمات و سرویس پس از فروش

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

بدهیه��ا و وامهای مس��کن خود
نیستند .کشور ممکن است همانند
ایالت متحده با ت��وده ای از مردم
که در بدهی غرق می شوند مواجه
گردند.
اما دولت کانادا مشغول اجنام
وظیفه است
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با
گارانتی
مت ارزان
قی
فیت خوب
کی

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal، QC، H4A2C2

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

همانط��وری که در باال ذکر ش��د،
دیدگاه وس��یعی وج��ود دارد که
دول��ت کان��ادا متفاوت ب��وده و با همچنین مقررات اعط��ای وام در
محافظه کاری بیشتری بانکداری را کانادا رویهمرفته س��خت گیرانه
مدیریت نموده است که خود منجر تر اعم��ال می ش��ود و دولت هم
به خروج کم خطرتری از ش��رایط از طری��ق " ش��رکت کانادایی وام
مس��کن" وامهای مسکن را بیمه
حبابی می شود .شاید.
کانادا در واقع مشکل وامهای بدون می کند.
پشتوانه ی ایاالت متحده را ندارد .اما ب��ا وجود تم��ام ای��ن تفاوتها،
عالوه بر آن علیرغم وسعت بخش شباهتها و نقاط ضعف زیادی هم
مالی ایاالت متحده  ،حباب مسکن وجود دارد.
آمریکا با رشد سریع واسطه های با وجود رش��د ف��واره ای وامهای
وام مسکن یا بیمه های خصوصی مس��کن ،دولت و بانکهای معظم
وام مس��کن همراه بود که پولهای کانادا ،همانطوری که آمریکایی ها
وال اس��تریت را بخ��ش مس��کن در گذشته کردند ،وجود حباب را
تکذیب می کنند.
سرازیر کرد.
در مقاب��ل ،بخش بزرگتری از بازار دول��ت البته قدمهایی در مس��یر
وام کانادا توس��ط "پن��ح بزرگ" س��خت کردن قواعد برداش��ته و
(رویال بانک ،تورنتودومینیون ،نووا مدت بازپرداخ��ت وام را هم از 30
سکوتیا  ،بانک مونترال و سی آی سال به  25سال کاهش داده.
همچنین حداکثر مبلغ وام از 80
بی سی) کنترل می شود.

درصد ارزش مل��ک به  65درصد
رسانده .این اقدامات ظاهرا ثمراتی
را به جا گذاش��ته و در آگوست در
حالیکه قیمت ها  4درصد رش��د
داش��ته ،فروش  6درصد کاهش را
نشان می دهد.
چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اگ��ر کانادایی ها خوش ش��انس
باش��ند ،قیمت مس��کن تدریجا
کاهش یافته ،بر دستمزدها افزوده
خواهد ش��د و ریسکهای مالی هم
اندکتر خواهد شد.
اگر کانادا با بدشانسی مواجه شود
این کش��ور با سرنوش��تی به کلی
متفاوت با ای��االت متحده مواجه
خواهد شد.
با این وجود بدهی های س��وخته
زی��ادی به حس��اب دول��ت وارد

خواهد شد ،وامهای بانکی منقبض
خواهد شد و فشار زیادی بر مخارج
مصرفی وارد خواهد آمد.
البته باید تذکر دارد که س��اختار
اقتصادهای کانادا و ایاالت متحده
بسیارمتفاوتند.
با اینکه بسیاری از کانادایی ها در
بخش س��رویس داخل��ی کار می
کنند ،کانادا به عنوان یک کش��ور
به ص��ادرات (بخص��وص صادرات
منابع طبیعی و محصوالت صنعتی
پرارزش) وابسته است.
بنابراین به نظر میرس��د بهر حال
کانادا خواهد توانس��ت با تکیه بر
صادرات بر اقتصادهای بزرگ مانند
ای��االت متحده و چین خ��ود را از
مخمصه نجاتدهد.

•
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CANADA
ِ
کـنی اعالم کرد :تقویت برنامه ی جذب
استعدادهایجهان
برنامۀ جدید اجازه می دهد
ایرانت��و :تعداد دارن��دگان اقامت
دایم تحت برنامه ای که از چهار
س��ال پیش اجرا می شود و می
رود تا روش اساس��ی برای جذب
تازه واردان شود ،اخیرا به بیست
هزار نفر رسید.
رسته ی جتربۀ کانادایی برنامه ای
که فقط چهار سال پیش اجرایی
شد ،آینده ی سیستم مهاجرت
کانادا را به نمایش می گذارد .آنجا
که دولت هارپر تاکید مبرم خود
را بر جذب بهترین ودرخشانترین
کارکنان ماهر نهاده است.
تاکید ای��ن برنامه ب��ر کارگران
خارجی موقتی که از پیش ساکن
کانادا بوده اند و غیر کاناداییهایی
که از دانشگاهها و کالجهای این
کش��ور فارغ التحصیل شده اند
نهاده شده است.
اینها کس��انی هس��تند که می
توانند ج��ذب جامعه
کانادا ش��ده و در
عی��ن حال
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متقاضیان از داخل کانادا
اقدام کرده ،طی یک سال
جواب دریافت کنند.

نیازهای بازار کار را هم
فراهم کنند.
ای��ن برنام��ه موانعی را
که بر س��ر اف��رادی که
جیس��ون کنی وزی��ر مهاجرت
آنها را دارای "بیش��ترین امکان
موفقیت" خوانده ،وجود دارد ،رفع
می کند.
بیست هزارمین فردی که تحت
این برنامه اقامت دایم را کس��ب
ک��رد گایراو گور هن��دی االصل
است .او مدرک کارشناسی ارشد
خ��ود را از دانش��کده بازرگان��ی
دانشگاه تورنتو به دست آورده و
اکنون به عنوان یک مش��اور در
یک بانک مهم کانادادر بزرگترین
شهر این کش��ور مشغول به کار
است.
هر سال تعداد  300هزار نفر مانند
آقای گور وارد کانادا می شوند.
س��الیانه  100هزار دانش��جو و
200ه��زار نفر کارگ��ر موقت به
این کشور سرازیر می
شوند ،که محافظه
کاران آنان را دارای
بهتر ی��ن
چشم انداز
ب��رای یک
بر نا م��ه
مهاج��رت
موفق می
دانند.
آق��ای
کن��ی طی

بیانی��ه ای گفت "آق��ای گور با
وجود چالشها و رقابتها تحصیالت
دانش��گاهی خود را تکمیل کرد.
او اکنون مش��غول ساختن یک
زندگی حرفه ای موفق است که
به اقتصاد ما و ایجاد اشتغال جدید
در کانادا کمک خواهد کرد .گایراو
نمونه ای کامل از افراد ماهریست
که کانادا امید به جذب و کس��ب
آنان دارد".
تح��ت ای��ن برنامه ب��ه تقاضای
کارکن��ان خارجی ماه��ر و فارغ
التحصیالن��ی که با اج��ازه های
موق��ت یا ویزای دانش��جویی در
کان��ادا اقام��ت داش��ته ،و البته
بتوانن��د ثابت کنند که از توانایی
باالیی در زبان انگلیسی یا فرانسه
برخوردارن��د ،برای اقامت دایم به
سرعت رسیدگی می شود.
پیش از این خارجیان بس�یار
ماهر ه�م نمی توانس�تند از
داخل کان�ادا اقام�ت دایم را
کسبکنند.
متقاضیان بالقوه مانند آقای گور
قبال می بایس��تی به زادگاه خود
بازگش��ته و در یک صف طوالنی
برای هفت ،هش��ت سال منتظر
بمانند.
اما این برنامه جدید به متقاضیان
اجازه م��ی دهد از داخ��ل کانادا

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES, LAWYERS

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

با همکار ایرانی هم اکنون
در خدمت هموطنان گرامی ایرانی
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ ها برای
سفر به تمامی نقاط دنیا

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

تورهای مسافرتی با اتوبوس به سراسر آمریکا و کانادا
___________________________________
برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاوران مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید.

Tel.: 514-594-0344
ytskylawn@gmail.com
yasmeentali@yahoo.ca

از طریق برنامه های
مهاجرت فدرال و کبک
 کارآفرینی
 تخصصی
خانواده
 درخواست اقامت برای  حضانت فرزند
همسر و خانواده
 وصیت نامه
 پناهندگی
 طالق

514-388-1588

شادی

Tel.: 514-660-7135

Toll free:
1-877-SKYLAWN
)(759 5296

تقاضا داده و معموال طی یکس��ال
پاسخ خود را دریافت کنند.
آقای کنی اعالم کرد در راس��تای
تقویت این برنامه  ،کسب شرایط
برای ورود به برنامه ی "رس��ته ی
تجرب��ه ی کانادای��ی" از این پس

آسانترخواهدشد.اکنونمتقاضیان
می بایستی حداقل  ۱۲ماه تجربه
ی کار در کانادا را داش��ته باش��ند
در حالیکه پیش��تر بعضی ملزم به
داشتن  ۲۴ماه تجربه ی کار بودند.

shadim.sky@gmail.com

در وهله ی نخست دولت کانادا در
رقابت با کشورهای چون استرالیا
و انگلستان که برنامه هایی برای
جذب استعدادهای جهانی دارند ،
مجبور به آغاز چنین برنامه ای شد.

NOTAIRE-NOTARY
نگار پیشوا
محضردار

 جواز تحصیلی و کاری جتارت
 تنظیمدعوتنامه
 تمدید کارت اقامت
 تقاضای تابعیت

Head Office:
433 Chabanel West، #111
Montreal, Qc H2N 2J3
Phone:

یامسین

مهساابراهیمنژاد

مهاجرت
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 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

دعاوی






مدنی
کاری
تجاری
خانواده

خدماتماشامل:

 تخصصدروصیتنامه
و انحصار وراثت
 ازدواج
 ثبتشرکتهاوانتقالسهام
 امورامالکومستغالت

قبول وکالت در ایران

در زمینه دعاوی مطروحه در دادگاه های ایران
توسط مجرب ترین وکالی پایه یک
دردادگستریتهران

_________________

Montreal Office

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES, LAWYERS
465 St-Jacques, Suite 801
Montréal QC H2Y 2R6

Tel.: (514) 849-9696
Fax: (514) 221-2100

نشانی جدید
LLB, DDN

Me Negar Pishva, notaire BA,
Legal Advisor & Notary

465 St-Jean, Suite 801

Montréal QC H2Y 2R6

Tel.: 514-419-8765
Fax: (514) 221-2100

negar.pishva@notarius.net
www.notairepishva.ca
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کب ـک >> :مروری بر رسانه ها. .

______
علی اشرف
شــادپور

_______

Lino Zambito
مدتهاس��ت که بحث وجود فساد
و تبانی در بخش راه و س��اختمان
در رسانه ها و همچنین در محافل
سیاسی بطور گسترده ای مطرح
اس��ت .قبال در همین ستون هم
مطالب کلی در این مورد نوش��ته
شده است.
نخست وزیر قبلی کبک ،ژان شاره،
هیئتی را با ن��ام عملیات چکش،
به ریاس��ت جک دوش��نو رئیس
سابق پلیس مونترال ،تعیین کرد
تا تحقیقات وسیعی در این زمنیه
ب��ه عمل آورد و نتیجه را به اطالع
دولت و مردم برساند .این تحقیقات
درحال انجام بود ،ولی رسانه ها و
احزاب اپوزیسیون را قانع نکرد .آنان
خواهان ی��کenquete publique
(تحقیقات عمومی علنی) بودند.در
اثر این فشارها ،ژان شاره به یکی از
قضات مشهور کبک ،خانم فرانس
ش��اربونو ،اختیار تام داد تا «آنکت
پوبلیک» را انجام دهد.
این بانوی قاضی به مبارزه با مافیا
شهرت دارد و بعضی از سران این
باند مش��هور را پش��ت میله های
زندان فرستاده است.
کمیسیون شاربونو از سال گذشته
کار خود را آغاز کرده و هم اکنون
به مراحل حساس رسیده است.
در تابستان گذش��ته ،آقای جک
دوشنو بخش��ی از تحقیقات خود
را به کمیسیون ش��اربونو گزارش
و ضمن آن احزاب سیاس��ی را به
دریافت پول از ش��رکت ها متهم
کرد.
اخیرا هم شخصی بنام لینو زامبیتو
در کمیسیون شاربونو شهادت های
تکان دهنده ای داده است و رسانه
های مونترال آنها را پوشش کامل
داده و درباره آن به بحث پرداخته
اند.
عبارت «فس��اد از باال ت��ا پائین»
عنوان درشت صفحه اول روزنامه
الپرس دوم اکتبر  2012است.
لین��و زامبیتو مدیر یک ش��رکت
س��اختمانی بن��ام INFRABEC
اس��ت که در بخ��ش قراردادهای
مربوط به فاضالب فعالیت داشت.
در زیر ،بخش هائی از افش��اگری
ه��ای لین��و زامبیتو را ب��ه نقل از
شماره های دوم تا پنجم اکتبر با
هم مرور می کنیم:
فقط یادآوری می شود که این تنها
به بخش فاضالب مربوط می شود.
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مهندس نام م��ی برد که به هر
ی��ک  200000دالر پ��ول داده
است.
وی ب��ه یکی از ای��ن دو نفر که
هر دو اسمش با حرف  Lشروع
می شود ،اشاره می کند که گویا
قرار ش��ده بود با تایید مهندس
 LLمبلغی اضافه بر بهای اولیه
قرارداد مطالبه شود که به گونه
عادالنه تقسیم گردد.
لینو زامبیتو یکدوجین کارمند
شهرداری ،ناظر کارگاه ،مهندس و
سایر مامورین دیگر را نام می برد
که از مهمانی های نوئل ،مسافرت
ها و سایر برنامه های تفریحی بهره
مند می شوند.
او از شخصی اسم می برد که نامش
با  Sش��روع می ش��ود و مسئول
ارزیابی قراردادهاست .آقای  Sاز هر
قرارداد یک درصد س��هم می برد.
به همین مناسبت او را آقای TPS
 )…(TAX PAR Sمی نامند.
شاید مثال زیر ،که نمونه کوچکی
از قراردادهاس��ت ،عمق فساد را تا
حدی روش��ن سازد .شرکت آقای
زامبیتو قراردادی بدست آورده بود
که در ابت��دا به مبلغ  3/6میلیون
دالر بود که بعدا با مداخله  LLبه
 4/5میلیون دالر افزایش می یابد.
از مبلغ اصلی این قرارداد
 یک درصد ( 36000دالر) سهمآقای TPS
دو ونیمدرصد (90000دالر) سهم
مافیا،
  3درصد ( 108000دالر) سهمحزب شهردار،
  12ت��ا  18درص��د (432000دالر) سود شرکت زامبیتو
 و باالخ��ره  75/5درص��د (2/7میلیوندالر) هزینه پروژه
بوده است!
روزی راب��ط مافیا به آقای زامبیتو
اندرز می داده اس��ت که وی نباید
پروژه های باالی  25تا  30میلیون
دالر را بپذیرد ،زیرا ش��رکت آقای
فالنی سزاوار آنهاست.
عالوه بر این ارقام مشخص ،اهدای
کادوهائ��ی از قبیل بط��ری های
شراب ،سبدهای مخصوص نوئل و
مهمانی ها هم جزء سنت های این
قبیل اشخاص است.
در اثر افشاگری های آقای زامبیتو،
سه نفر از مسئوالن ،که با شرکت
وی ارتباط داش��ته اند ،از س��مت
خود معلق ش��ده اند .دو نفر دیگر
هم فعال بازنشسته هستند و تعلیق
آنان ممکن نیست.

ش��ما خود حدیث مفص��ل از این
مجملبخوانید!
یکی از سوتیترهای الپرس چنین
است:
زامبیتو می گوید «حزب شهردار
ترامبله ،مهندسان و مافیا همگی
س��هم خ��ود را از قراردادها برمی
دارند».
به گفته زامبیتو ،مافیا  2/5درصد
به��ای قراردادهای ش��هر مونترال
را دریاف��ت می کند ،این در حالی
اس��ت که س��هم حزب UNION
( MONREALح��زب ش��هردار
ترامبله)  3درصد از همان قراردادها
است.
ب��ه اینها اضافه کنی��د BONUS
(بخوانیدشاگردانه)هایمهندسان،
مساحان
ناظرین کارگاه ها ،حتی ّ
هندس��ی و باالخره همه دس��ت
اندرکاران که س��هم خود را از هر
قرارداد دریافت می کنند.
حتما خوانندگان داس��تان گلوله
برف منس��وب به رضاش��اه را می
دانند.
در روایات آمده است که روزی در
جریان یکی از بازدیدهای رضاشاه
از یک پادگان نظامی ،س��ربازی از
کمی جیره غذائی گله می کند.
رضاشاه گلوله برفی به دست سرباز
س��ر صف می دهد که دس��ت به
دست بدهند تا آخر صف.
معلوم اس��ت :وقتی گلوله برف به
آخر صف می رسد ،جز چند قطره
آب از آن باقی نمانده است.
ب��اری ،مقاله نویس از اینها نتیجه
می گیرد و می نویسد:
«یعنی فساد از باال تا پائین»
آقای زامبیتو اعت��راف می کند 3
درص��د از به��ای کل قراردادهائی
را که وی از س��ال  2005در شهر
مونترال انجام داده اس��ت به یک
دالل مافیای سیس��یلی پرداخت
کرده که مستقیما به حساب حزب
یونیون مونترال ژرار ترامبله واریز
شده است.
وی همچنین اعتراف کرده اس��ت
ک��ه از س��ال  2000مع��ادل  2/5فساد در الوال
درصد بهای قرارداده��ای خود از جس��تجوی تخلفات احتمالی به
ش��هرک های مونت��رال را به یک جزیره مونترال محدود نمی شود و
واسطه مافیای سیسیلیداده است .در الوال ه��م تحقیقاتی در زمینه
فقط به همین ترتیب است که او فساد در جریان است و در آنجا هم
توانسته در طول سالها قراردادهای از شهرداری شروع شده است.
 10تا  12میلیون دالری را بدست
{>> ادامه در صفحه}13 :
آورد .آق��ای زامبیت��و از دو نف��ر

سپــا س

جناب آقای رحیمیان ،سردبیر محترم و همکاران عزیز پیوند

باسپاس فراوان از محبت های شماها در مورد یادآوری روز پدربزرگ و چاپ عکس من و نوه ام،
عرض می کنم که آن صفحه از پیوند را به دخترم سپردم تا در یکی از مراسم مهم زندگی آتی اش،
(مثل فارغ التحصیلی یا عروسی و )...از طرف شما عزیزان به دافنه هدیه کند!

با احترام علی اشرف شادپور Daphnee Miens

ماریاکُـتنه

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

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

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

Contact me in English,
French,
Italian or PERSIAN
__________________
خدمات ما:با برنامه مهاجرتی فدرال و کبک
 ویزای دانشجویی
 سرمایه گذاری
 تمدید کارت اقامت
 تخصصی
 تجربه کانادائی و کبک  تقاضای تابعیت
 تکفل همسر و خانواده  تنظیمدعوتنامه

کامی منفرد

مدیر امور ایرانیان

با خط مستقیم و رایگان زیر از ایران به مونترال پاسخگوی عزیزان شما خواهد بود:
از تهران بدون هیچ پیش شماره واز شهرستان با پیش شماره ()۰۲۱

)۰۲۱( 971 - ۱۸74

ساعات تماس به وقت ایران

Suite 308

داخلی3747

از دوشنبه تا جمعه و از ساعت ۱۹تا۲۴

980 St-Antoine W.

H3C 1A8

Montreal, Quebec

)Tel.: 514-656-8178 (Down Town
)514-326-8103 (St.Leonard

ساعات
متاس

mariacottone@hotmail.com

تا 18:00

با تعیین وقت قبلی

www.mariacottone.com

11:00

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
JAMES LYNG ADULT ED CENTRE
)5440 Rue Notre Dame West, Montréal (H4C 1T9
LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST
EXPRESS BUSES TO AND FROM METRO

Tel.: (514) 846-0019

برای ترم زمستانی نامنویسی می کند:

کالسهایانگلیسیوفرانسویمبتدی
WINTER SESSION : DEC. 3, 2012 - MARCH 22, 2013
REGISTRATION: NOVEMBER 14,15 & 16

)(8:00 a.m. - 2:30 P.M.
)NON-REFUNDABLE SERVICE FEE: $40.00 (CASH OR INTERAC ONLY

WE OFFER
8:30 A.M. - 12:30 P.M.

)BASIC ENGLISH (levels 1 to IV

)Schedule: Classes are: Monday to Friday (20 hours
8:30A.M. - 12:30 P.M.

FRENCH for the work-place.

)Schedule: Classes are: Monday to Friday (20 hours
********************
)(originals only

TO REGISTER: BRING ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS

)BIRTH CERTIFICATE (Long Form: compulsory for Canadian born
CANADIAN CITIZENSHIP CARD
PERMANENT RESIDENT CARD
)IMM 5292 / IMM 1000 (Confirmation of permanent residence
)CERTIFICAT DE SELECTION DU QUEBEC (R8 or RA) (plus a study permit

OR

AND
YOU ALSO NEED PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
VALID MEDICARE CARD or DRIVER’S LICENSE
)OTHER (Please call the centre for details

AS WELL AS
)ONE SMALL PHOTO (compulsory for all students
STUDENTS UNDER THE AGE OF 18 MUST BE ACCOMPANIED BY A PARENT.

N.B.
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حقوقبشر...

امیرکفشداران

ما خواستار آزادی بی قید و شرط متام زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.

وکیل دعاوی

دهم اکتبر روز جهانی مبارزه علیه اعدام را
گرامی داریم!

دهم اکتبر روز جهانی مبارزه علیه
اعدام است.
نخس��تین بار در س��ال  ۲۰۰۳در
اروپا این روز بعنوان اقدامی در دفاع
از حرمت انسانی« ،روز جهانی علیه
اعدام» نامیده شد.
اعدام از دوران بربریت بعنوان نوعی
انتقامگیری حاکمین متداول بوده
و در دورانه��ای بعد به آن لباس
تنبی��ه مجرم ب��رای جلوگیری از
تکرار جرم هم پوشاندند.
همچنیندر طول تاریخ ،اعدام برای
نابود کردن و ترس��اندن مخالفین
حکومتها بطور وسیع بکار رفته
اس��ت .اعدام یکی از ش��نیعترین
اعمالی اس��ت ک��ه دولتها علیه
مجرمین انجام میدهند.
به رغم تاکید و اصرار مدافعین این
حرکت ضد انس��انی ،هیچ مدرک
و دلیلی از تاثیرگ��ذاری اعدام در
کاهش جرایم موجود نیست.
اعدام نه تنه��ا موجب جلوگیری
از جرم نش��ده ،بلکه باعث تداوم و
تشدید چرخه خشونت در جامعه
اس��ت .در حقیق��ت ،اع��دام قتل
انسانها بدست حکومتگران به نام
عدالت قضائی است و بس.
در جهان ،پس از چین ،جمهوری
اسالمی ایران مقام دوم را در کشتار
انسان ها بصورت مجازات اعدامدارا
می باشد.
این حکومت حیات خود را با اعدام
مقامات حکومتی گذشته آغاز کرد.
آنهادر بیدادگاه های چنددقیقهای
به مرگ محکوم و بی درنگ اعدام
شدند.
در  ۳۴س��ال حیات این حکومت،
ماش��ین اعدامی که در پشت بام
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مدرس�ه رفاه و با نظارت مستقیم
خمین��ی ب��ه کار افت��اد ،بیش از
هزاران نفر از دگراندیشان و مردم
عادی را بعنوان «محارب با خدا» و
«مفسد فی االرض» با تیرباران ،به
دار آویختن و سنگسار در کام خود
فروبرده است.
طبق آم�ار س�ازمان عفو بین
الملل در طی سال  ۲۰۱۱تعداد
 ۳۶۰نفر رسما و  ۲۷۴نفراعالم
نشده و در مجموع  ۶۳۴نفر در
ایران اعدام شده اند.
اضافه بر آن ،صدور ِ
دست کم ۱۵۶
حکم تازه اعدام رس��ماً تایید شده
است .در میان محکومین و اعدام
شدگان تعدادی کودک که کمتر
از  ۱۸س��ال داشتند گزارش شده
است که از جمله آنان می توان از
شایان امیدی ،علیرضا مالسلطانی
و دو نوج��وان دیگر در بندرعباس
نام برد.
جمهوری اس�لامی ایران در اعدام
نوجوان��ان زی��ر  ۱۸س��ال یکی از
خونخوارتری��ن رژیم ه��ای عصر

LAWYER

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

کنونی می باشد.
در قوانی�ن قضای�ی جمهوری
اسالمی معیار سنی برای اعدام
وجود ندارد.
جمهوری اس�لامی ایران از اعدام
بعنوان یکی از اصلی ترین حربه ها
  وکیل دادگاه کبک،
علیه مخالفین سیاسی خود بهره
_______________
برداری کرده و می کند.
630 Sherbrooke W. Suite 800
و دادگاه «سوپریور»
)(Corner: University St.
فقط در طی تابس��تان  ،۶۷بیش
Montreal, QC H3A 1E4
از  ۴۰۰۰نفر از زندانیان سیاس��ی
در
ایران پس از چند دقیقه حضور
Tel.:
عقاید»،
برابر «هیئت های تفتیش
________________________________________________
Fax: 514-303-6522
شدند.
به چوبه های دار آویخته
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
www.ak-law.ca
ازنظرکشتاردگراندیشان،حکومت
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال
email: info@ak-law.ca
اس�لامی ایران مقام نخست را در
عصر کنونیداراست.
ما به مناس��بت فرارس��یدن دهم
اکتب��ر روز جهانی مب��ارزه علیه انسانی و مطابق باآخرین یافته های های جهانی می خواهی��م از این
اعدام ،بار دیگر خواستار لغو اعدام علوم انس��انی و جامعه شناسی و خواست بحق و انسانی ما حمایت
همبستگی برای حقوق بشر در
و قوانی��ن قص��اص ،در ایران برای هم چنین متناسب با جرم مرتکب کنند.
ایران
شرط
و
قید
بی
آزادی
خواستار
همیشه هستیم و تاکید می کنیم شده برای آنها در نظر گرفته شود .ما
برای پش��تیبانی از این حرکت با
که تمام مجرمین کیفری محکوم ما خواس��تار توقف ماشین کشتار تمام زندانیان سیاس��ی و عقیدتی ایمیل زیر تماس بگیرید:
@free.iran.for.all.iranians
به اعدام باید دوباره در دادگاه های دگراندیشان در ایران بوده و از تمام هستیم.
gmail.com
-----عادالنه محاکمه شوند و مجازاتی س��ازمان ها ،گروه ها و شخصیت

514-303-2977
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همراه با پرسش و پاسخ
>> و منایش اسالید
شروع برنامه :راس ساعت 6/30
(پایان برنامه ساعت )9

 ورود برای همگان رایگان است.
 کتاب های دکتر در محل بفروش می رسد
 از آوردن کودکان خودداری کنید.
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زیر سایه جنگ!
اشپیگل :ایران نقشه
خرابکاری در خلیج فارس
را ریخته است
اسم رمز:

 ۲۳مه��ر :ب��ه گزارش «اش��پیگل «آب گلآلود»

آنالین» ،س��پاه پاسداران قصد دارد
ب��ا ایجاد تصادفی برای ی��ک نفتکش تنگه هرمز را
ببندد و آب خلیج فارس را آلوده کند .قرار است این
خرابکاری پاسخی به تحریمهای غرب باشد.
به گزارش «اش��پیگل آنالی��ن» ،طبق اطالعاتی که
سازمانهایاطالعاتیغربجمعآوریکردهاند،سردار
محمدعلی جعفری ،فرمانده سپاه پاسداران جمهوری
اسالمی ایران که به عنوان یکی از فرماندهان تندروی
سپاه شناخته شده است ،همراه با سردار علی فدوی،
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ،نقشهای برای
خرابکاری ریختهاند کهدر صورت اجرای آن فاجعهای
زیس��تمحیطی رخ میدهد و تمامی منطقه خلیج
فارس به خطر میافتد.
«اش��پیگل آنالین» مینویسد ،سند این نقشه را که
اسم رمز آن «آب گلآلود» است و به عنوان سندی
«کامال سری» طبقهبندی ش��ده در دست دارد .بر
اس��اس این نقشه ،تنگه هرمز از طریق فاجعهای که
ب��ه عمد برای یک نفتکش بوج��ود میآید ،به طور
گسترده آلوده میشود.
در این نقشه پیشبین 
ی شده است که بدین ترتیب
راههای کشتیرانی برای نفتکشهای بینالمللی بسته
خواهند ش��د .همچنین کشورهای عربی مجاور که
موضعی خصمانه در برابر جمهوری اس�لامی اتخاذ
کردهاند« ،مجازات» میشوند .طبق پیشبینی سپاه
پاسداران ،کشورهای غربی هم مجبور خواهند شددر
پاکیزهسازی آب خلیج فارس شرکت کنند و احتماال
بدین خاطر مجبور میشوند به تحریمهای خود علیه
ایران پایان دهند.
«اش��پیگل آنالین» به این اش��اره میکند که سپاه
پاسداران جمهوری اسالمی همچون «حکومتی در
درون حکومت» عمل میکند که نه تنها متش��کل
از نیروهای مسلح نیرومند است ،بلکه بر بخشهای
گوناگون اقتصاد ایران نیز چنگ انداخته است.
ب��ه گ��زارش این رس��انه آلمانی ،نقش��ه خرابکاری
سپاه پاس��داران هم اکنون نزد علی خامنهای ،رهبر
جمهوری اسالمی است که بایستی به عنوان باالترین
مقام تصمیمگیرن��ده در ایران آن را تایید کند تا به
اجرا درآید.
«دشمنان ما شکست خواهند خورد»

آیتالله خامنهای روز  ۱۳اکتبر در س��خنرانیای در
اس��فراین گفت ،ایران میتواند در برابر تحریمهای
غرب و تهدیدهای نظامی ایستادگی کند .او گفت« :از
دشمن نباید غفلت کرد ،چرا که از راههای مختلف
وارد میش��ود .یک روز از راه تحریم ،تعارض نظامی،
روز دیگ��ر از طری��ق جنگ نرم ،تهاج��م فرهنگی،
دش��منان از راههای مختلف وارد میش��وند و باید
هوشیار بود».
این سومین سخنرانی علی خامنهای در عرض یک
هفته بود .او در این س��خنرانیها ابراز اطمینان کرد
که «دشمنان» جمهوری اس�لامی در همه راهها و
نقشههای خود شکست خواهند خورد.
خامنهای مردم را فراخواند که تولیدات داخلی کشور
را مصرف کنند .او گفت« :اینکه برخیدنبال مارکها
و برندهای خارجی هس��تند ،خطاست ».خامنهای
اف��زود« :مصرف داخل��ی ،تولید داخل��ی را افزایش
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میدهد و همین مس��ئله مشکالتی چون بیکاری و
گرانی را نیز برطرف میکند».
تحریمه��ای غرب علیه ایران ک��ه هدف آن مجبور
کردن این کشور به توقف برنامه هستهای آن اعالم
شده ،تاثیرات خود را نشان داده است .از جمله ارزش
ریال به ش��دت کاهش یافته است .همچنین دولت
بخاطر تحریم واردات نفت ایران توسط اتحادیه اروپا،
بخش مهمی از درآمد خود را از دست داده است.
افزون بر این ،در روز جمعه اتحادیه اروپا اعالم کرد که
تحریمها علیه ایران را تشدید خواهد کرد.
در حالی ک��ه غرب بر این گمان اس��ت که ایران با
برنامه هستهای خود اهداف نظامی را دنبال میکند،
جمهوری اسالمی ایران بارها اعالم کرده است که این
برنامه اهدافی صلحآمیز دارد .اسرائیل اصرار میورزد
ک��ه در صورت لزوم با بهکارگیری خش��ونت برنامه
هستهای ایران را متوقف خواهد کرد.

کبک :فساد از باال تا پایین >> ...ادامه از صفحه11 :
به نوش��ته گازت پنج��م اکتبر ،واقع در کنار آب و مشرف به یک اع�لام کرده اس��ت که اس��تعفا
ساعت  4یکی از روزهای گذشته جزیره است که می گویند اقامتگاه نخواه��د داد .وی از پاس��خ دادن
 70نفر پلیس و مامور سورته دو شهردار الوال است و درباره قیمت به روزنامه نگاران هم س��ر باز زده
کبک ( )SQبه چهار س��اختمان نس��بتا باالی آن و نحوه خرید یا است.
متعلق به ش��هرداری ،که یکی از کادو گرفتن آن هم گفتگوهائیدر البته این رشته سری دراز دارد و
آنها محل اقامت شهردار آنجاست ،جریان است .اینکه تیم عملیات کم کم پای بعضی احزاب سیاسی
ی��ورش برده و به کاوش پرداخته چکش دنب��ال چه چی��زی می هم به میان می آید که جیره وقت
گشته ،آیا آنرا پیدا کرده یا نه و اگر من اجازه پرداختن به آنها را نمی
اند.
ای��ن تحقیق��ات در چارچ��وب پیدا کرده ب��ا آن چه خواهد کرد دهد.
عملیات «چکش» و توسط واحد فعال خبری در دست نیست.
اما برای اطمینان از صحت و سقم
دائمی مبارزه با فساد صورت می روز بع��د از عملی��ات چکش در این افش��اگری ها نبای��د داوری
گیرد .عملیات کاوش این واحدها الوال ،ش��هردار آن شهر در یک زودرس کرد و صبر کنیم ببینیم
روز بع��د هم تکرار ش��ده اس��ت مصاحبه رسانه ای ،که حدود  30کار به کجا خواهد کشید.
که ش��امل دو واحد مسکونی در نف��ر روزنامه نگار در آن ش��رکت
طبقات  14و  15یک ساختمان داش��تند ،طی ی��ک بیانیه کوتاه
F

باقرزاده :مثلث رفسنجانی ،احمدی نژاد و...
همچنین حمالت او به مجلسیان
و ش��خص عل��ی الریجانی رییس
مجل��س ک��ه از دولت ب��ه خاطر
بحران ارزی انتقاد ک��رده بودند او
را بیشتر نزد مجلسیان نزدیک به
علی خامنهای مبغوض کرده است.
تعدادی از آنان صریحاً از استیضاح
و عزل او س��خن گفتهاند و نزدیک
یک سد نفر برای پاسخ به سؤاالت
متع��ددی ک��ه از او دارند خواهان
حضور او در مجلس شدهاند .برخی
نی��ز اع�لام کردهاند ک��ه به علت
شرایط بحرانی فعلی (و با اشاره علی
خامنهای) صالح نیست فشار زیادی
روی دولت و ش��خص احمدینژاد
وارد بشود  -و عزل او را به شیوه آن
چه که بر سر بنیصدر اولین رییس
جمهوری اس�لامی آم��د منتفی
میدانند .احمدینژاد امیدوار است
که هرچه بیشتر از سوی طرفداران
خامنهای تحت فشار قرار گیرد در
بین م��ردم مقبولیت یا محبوبیت
بیشتری کسب کند و با این ترتیب
بتواند از مسئولیت خوددر پیدایش
بحران فعلی فرار کند.
او البت��ه در همان توهمی به س��ر
میبرد ک��ه ابوالحس��ن بنیصدر
نیز وقت��ی در اواخر دوره ریاس��ت
جمهوریش ب��ا روحانیت حاکم در
افتاد به س��ر میب��رد .او نیز مانند
بنیصدر میاندیشد که آرایی که به
نام او ثبت ش��د آرای واقعی خود او

بوده است و «کسانی که به او رأی
دادهان��د» در مقابله با روحانیت به
حمایت از او برمیخیزند.
ش��باهتهای زیاد دیگری نیز بین
آنچه ک��ه اکن��ون رخ میدهد با
آنچه که به عزل بنیصدر انجامید
وج��ود دارد ،و از این رو بس��یاری
همان سرنوشت بنیصدر رادر مورد
احمدینژاد انتظار میکشند.
ط��رفداران احمدین��ژاد ،حضور
مجدد هاش��می رفس��نجانی را در
این س��ناریو پر رنگ میبینند و از
او به عنوان کسی که نقشه «کودتا»
(به تعبیر «گروه سیاسی» روزنامه
ایران« ،س��ودای هاش��می») علیه
احمدینژاد را دنب��ال میکند یاد
میکنند( .بنیصدر نیز عزل خود
از سوی مجلس شورای اسالمی را
«کودتا» نامید ).ولی تفاوت عمدهای
بین ش��رایط حاضر و شرایط عزل
بنیصدر وجود دارد که ممکن است
سرنوشت دیگری را رقم بزند.
بنیصدربهحمایتآیتاللهخمینی
به صدارت رسید ،ولی این امر برای
خمینی هزینه چندانی نداش��ت.
خامنهای برای صدارت احمدینژاد
(به خص��وص در دور دوم) هزینه
سیاسی بس��یار سنگینی پرداخته
است.
از س��وی دیگر ،ع��زل بنیصدر در
عین ای��ن که در ش��رایط جنگی
صورت گرفت ،ولی بحران آن دوره

>> ادامه از صفحه7 :
مدیریت ش��ده ب��ود و عزل رییس
جمهور اثر محسوسی بر روی بحران
نداشت.
ول��ی بح��ران اقتص��ادی فعلی به
س��ختی قابل کنترل است و عزل
احمدینژاد در این شرایط بحرانی
کار سادهای نیست.
اقتدار (اتوریته) خمینی به هنگام
عزل بنیصدر نیز به هیچ عنوان با
اقتدار ام��روز خامنهای قابل قیاس
نیست .ظاهرا به این دالیل است که
گرچه مجلسیان امروز انگیزههایی
قوی برای استیضاح احمدینژاد و
عزل او از مقام ریاس��ت جمهوری
در دس��ت دارند (و رفس��نجانی و
طرفداران اودر پشت پرده بخواهند
به این امر کمک کنند) ،خامنهای
ممکن است تن به این کار ندهد و
احمدین��ژاد را که در ماههای آخر
حکومت خود در اندیش��ه پوتین-
مددف کردن مقام ریاستجمهوری
اسالمی است تحمل کند .از سوی
دیگر حوادث و بحرانهایی کهدر راه
است ممکن است سرنوشتدیگری
در ماههای آینده ب��رای ایران رقم
بزند و نقش��ههای سران جمهوری
اسالمی و به خصوص نقشههای هر
یک از سه عضو مثلث رفسنجانی/
احمدینژاد/خامنهای را نقش بر آب
کند .ماههای سرنوشتس��ازی در
پیش است...
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سازمانمجاهدینخلق؛

چشمانداز در وضعیت تازه...

سیاوش اردالن بیبیسی
مجلل سیاس��ی که با سخنرانی و
 2اکتب��ر :عم��ده فعالیته��ای خروج از فهرست سازمانهای تروریستی کنس��رت و پایکوبی همراه است و
س��ازمان مجاهدین خل��ق ایران
هم در تجمع��ات خیابانی حضور
برای سازمان مجاهدین خلق مثره
در س��الهای اخیر معطوف به حل
خود را نش��ان میدهند .برخی از
سالها تالش و پشتکار بود.
مش��کل س��اکنان قرارگاه اشراف
افراد در بین همین هواداران آماده
بود و س��رخط اخبار رس��انههای
هر گونه ف��داکاری ب��رای اهداف
این سازمان اکثر اوقات به آخرین
سازمانی مجاهدین خلق هستند،
چنانکهدر جریاندستگیری مریم رجوی،
رایزنیها درباره سرنوشت ساکنان اشرف دردسرهای قانونی نبوده است.
مربوط میشد.
برای چند تن از سیاستمدارن آمریکایی خودسوزی اعتراضی تعدادی از هواداران
مشکل اصلی در پیدا کردن محلی جدید ک��ه از س��ازمان مجاهدی��ن خل��ق پول سازمان در پاریس را شاهد بودیم.
برای ساکنان اردوگاه اشرف ،قرار داشتن گرفتهاند ،پروندههایی در دستگاه قضایی هواداران دیگر سازمان را هم میتوان هر از
س��ازمان مجاهدی��ن خلق در فهرس��ت آمریکا تش��کیل ش��ده که فعال مسکوت چند گاه در میادین پایتختهای اروپایی
در حال جمع آوری امضا و اعانه مشاهده
گروههای تروریستی در اروپا و آمریکا بود .مانده است.
دولته��ای غربی نمیتوانس��تند به اعضا اس��امی سیاس��تمداران آمریکای��ی و کرد.
گروهی که متهم به تروریس��م است پناه اروپاییای که به نفع س��ازمان مجاهدین کاراطــالعاتی
بدهن��د ،اما حاال که اوضاع فرق کرده ،راه خل��ق تبلیغ کردهاند ش��امل فهرس��تی یک�ی از ظرفیته�ای س�ازمان
برای پناه دادن به حدود س��ه هزار نفر از چش��مگیر از مقامات بلند پایه امنیتی ،مجاهدی�ن خلق ک�ه ح�د و حدود
ساکنان اشرف هموار شده است.
پارلمانی و سیاسی میشود.
آن ناش�ناخته مان�ده ،فعالیته�ای
هنوز روش��ن نیست که آمریکا ،دولتهای بعضی مطبوعات غرب��ی در گزارشهای اطالعاتی این سازمان در داخل ایران
اروپایی و کشورهای عربی منطقه درباره خود نوشتهاند که گروهی از سیاستمدارها است.
پناه دادن به این افراد چه تصمیماتی اتخاذ در ازای سخنرانی کردن یا فعالیت به نفع نقطه آغاز مش��کالت هس��تهای غرب با
کنند یا به چه توافقاتی برسند.
مجاهدین خلقدر مجامع مختلف مبالغی حکومت ایران افش��گریهای س��ازمان
مری��م رج��وی ک��ه در غی��اب طوالنی بین  ۱۰تا  ۱۵۰هزار دالر از آنها دریافت مجاهدین خلق بود.
همسرش عمال رهبری سازمان مجاهدین کردهاند.
این افش��اگریها گاه و بیگاه ادامه داشته
خلق را بر عهده دارد ،گفته است که این همین مطبوع��ات میگویند که در عراق اما بسیاری از ناظران نسبت به قابلیتهای
سازمان حاال قادر خواهد بود فعالیتهای نیز سازمان مجاهدین خلق از بسیاری از اطالعاتی مجاهدین خلق در داخل ایران
خود را علیه حکومت ایران بیشتر کند.
سیاستمداران عراقی که با حکومت ایران ابراز تردید میکنند و معتقدند که آنچه
مقامات آمریکای��ی میگویند که به رغم مخالف بودهان��د حمایتهای تبلیغاتی و مجاهدین خلق به عنوان افش��اگریهای
تصمیم اخیرش ،سازمان مجاهدین خلق مالی کرده است.
خود ارائه دادند اطالعاتی بود که سازمان
جاسوسی اس��رائیل در اختیار آنها قرار
را یک جایگزیندمکراتیک و مشروع برای رســانه
حکومت ایران نمیداند.
وجه دیگر تواناییهای سازمان مجاهدین داده بود.
س��یمون ه��رش ،روزنامه ن��گار معروف خلق فعالیتها و امکانات رس��انهای این با این حال حکومت ایران همواره حضور
اطالعات��ی و خرابکارن��ه مجاهدین خلق
آمریکایی در گزارش��ی نوشته بود که در سازمان است.
زمان دولت جرج بوش ،زیرمجموعههایی این امکانات ش��امل یک کانال تلویزیونی در داخل کش��ور را پررنگ نشان میدهد
از وزارت دف��اع آمریکا به مجاهدین خلق است که برنامههای فراوانی از قبیل اخبار ،هر چن��د میگوید که اِش��راف خوبی بر
کمکهای آموزشی و تدارکاتی میدادند مس��تند ،میزگرد و محصوالت فکاهی و فعالیتهای آنهادارد.
اس��اس هم��ان نظریهای ک��ه قائل به

بر
که اندک��ی پیش از آغاز دوران ریاس��ت طنز ارائه میدهد.
جمهوری اوباما متوقف شد.
سازمان مجاهدین خلق چندین وبسایت حض��ور پررنگ مجاهدین خلق در داخل
شاید زمینه این گونه کمکها در صورت نیز در اختیار دارد که هم به روز هستند؛ ایران نیس��ت ،حکومت ایران میکوش��د
که با نسبت دادن بسیاری از چالشهای
چنین تمایلی بین دولتمردان آمریکا ،از هم براحتی برای کاربران قابل استفاده.
امروز بیشتر فراهم باشد.
اگ��ر اس��تودیوهای ضبط ص��دا و تولید امنیتی خود ب��ه مجاهدین خلق ،هم به
جدید
وضعیت
اینک��ه
برای پیش بینی
موسیقی و ارکس��ترهای ترتیب یافته از اعتبار دیگر گروههای مخالف خدشه وارد
سازمان مجاهدین خلق چقدر آنها را در طرف س��ازمان مجاهدین خلق را هم در کند و هم بهانهای بیش��تر برای سرکوب
مبارزه علیه حکومت ایران تقویت خواهد نظر بگیریم ،با مجموعه توانمند رسانهای مجاهدین خلقداشته باشد.
سازمان مجاهدین خلق چند سال است
کرد ،میبایست ظرفیتها و قابلیتهای این سازمان روبرو میشویم.
ای��ن س��ازمان را در حوزهه��ای مختلف روشن نیس��ت این امکانات تا چه حد بر که مسئولیت هیچ عملیاتی را که بتوان
بررسی کرد.
اساس نیازهای مخاطب ایرانی مخصوصا آن را "تروریستی" نامید نپذیرفته است.
شده.
آورده
گرد
کشور
داخل
در
البی گری
چشم انداز
خروج از فهرست سازمانهای تروریستی آنچه روش��ن است دستکم یک جمعیت جابجایی ساکنان اردوگاه اشرف ،نزدیک
برای سازمان مجاهدین خلق ثمره سالها محدود ،ولی وفاداری هستند که اطالعات به س��ه هزار نیروی عمدتا وفادار و حاضر
تالش و پش��تکار بود .تجربه این سازمان و تحلیل و جهان بینی خود را از رسانههای به فداکاری رادر اختیار سازمان میگذارد؛
در البیگری در نظام های دمکراتیک بین سازمان مجاهدین خلقدریافت میکنند .ش��اید هم بشود گفت که این تعداد افراد
گروههای سیاسی ایرانی کمتر دیده شده آنها در فضاهای مجازی اطالع رس��انی را روی دست سازمان میگذارد .حتی اگر
است.
وابس��ته به سازمان مجاهدین خلق فعال بین مقداری از این نیروها ریزشی صورت
هر چند سازمان مجاهدین خلق نتوانسته هستند ودر شبکههای اجتماعی هواداران ،بگیرد ،مجاهدین خلق همچنان میتوانند
در داخل تشکیالت خود ظاهری مقبول به همفکری و تبادل نظر و تقویت روحیه روی تعداد زیادی از آنها حس��اب کنند.
از ساز و کارهای دمکراتیک را نشان دهد ،یکدیگرمیپردازند.
امابرای چه کاری؟
س��الها اقامت در شرایط بس��ته اردوگاه
اما به خوبی با س��از و کار تصمیمگیری حضور میدانی
دولتهای دمکراتیک آشنا شده و از آنها وجود یک هس��ته مرکزی از ه��واداران اشرف باعث شده که بسیار از آنها چندان
استفادهمیکند.
منس��جم و فعال و تعداد بیشتری هوادار با فعالیتهای سیاسی و البیگری آشنایی
س��ازمان مجاهدی��ن خل��ق همچنین نیمه فع��ال در کش��ورهای غربی که در نداشته باشند .نفوذ آنها به داخل خاک
شرکتهایخصوصیمعتبرروابطعمومی هر فراخوانی بس��یج میش��وند ،سازمان ایران نیز اگر غیرممکن نباشد بسیاردشوار
را ب��رای ترمیم وجهۀ خ��ود در دولتهای مجاهدین خلق را قادر ساختهدر هر نقطه است .ش��اید س��ازمان بتواند از آنها در
غربی بکار گرفته که کمک زیادی به ارائه از اروپ��ا یا ایاالت متحده که اراده کند در گردهماییهای میدانی استفاده کند.
گزارشها و تنظیم س��خنرانیهای مورد ظرف مدت کوتاه��ی جمعیتهای قابل ام��ا تخص��ص اصل��ی آنه��ا احتم��اال
نظر سازمان کردهاند.
فعالیتهای چریک��ی و اطالعاتی مانند
توجهی را گرد آورد.
فعالیتهای این س��ازمان ب��رای ارتباط این جمعیتها ه��م در گردهماییهای رص��د ک��ردن فعالیتهای ایران اس��ت.
گرفت��ن با سیاس��تمداران غرب��ی بدون

نان سنگک

کیفیت عالی ،بهای مناسب
در قلب NDG
>> ساعات کار:

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

Tel.: 514-894-8372

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

سفره شما!

بهروزآقاباباخانی

مشاور رمسی وام مسکن

 وام برای افراد خوداشتغال
 وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
 متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود

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

این گونه فعالیتها تنها در هماهنگی با
دولتهای خارجیای که از نظر حکومت
ایران متخاصم یا دستکم رقیب هستند
ممکن است .برای استفاده از این نفرات،
س��ازمان مجاهدی��ن ناچ��ار خواهد بود
تالش کن��د که فعالیت احتمالی آنها را
با نیازه��ای اطالعاتی ،تدارکاتی و نظامی
دولتهایدیگر هماهنگ کند.
به لح��اظ تبلیغاتی و روانی به س��ختی
میتوان گفت که آیا حل ش��دن مس��اله
اردوگاه اش��رف ،ب��ه جز تقوی��ت روحیه
ه��واداران در کوتاه مدت ،میتواند منافع
پای��داری برای س��ازمان مجاهدین خلق
داشته باشد یا نه.
حل مش��کل اشرف در س��الهای اخیر به
دغدغ��ه اصلی س��ازمان و آرمان آن بدل
شده بود.
سازمان مجاهدین خلق نیاز خواهدداشت
برای حفظ روحیه و تمرکز ذهن هواداران
خود ،آنها را به آرمانی کلیتر و دشوارتر
که سرنگونی حکومت ایران است مشغول
کند.
انتظ��ار م��یرود مرحله بع��دی و عمده
فعالیت سازمان مجاهدین خلق همچنان
در حوزه البیگری و کسب حمایتهای

بیش��تر از دولتهای غربی یا رقیب ایران
باش��د .حاال که دس��ت مجاهدین خلق
برای کسب منابع مالی بیشتر در آمریکا
باز ش��ده طبیعی است که در صدد جلب
تعداد بیشتری از سیاستمداران و تصمیم
گیران آمریکایی باشند.
پول بیش��تر توام با تج��ارب البیگری و
کانالهای ارتباطیای که مجاهدین خلق
با سیاستمداران غربی ایجاد کرده اند ،این
قدرت را به آن میدهد که بیشتر بکوشند
در نقش یک اپوزس��یون طرف گفتگو با
دولتهای دیگر ظاهر شوند .اما کاربرد این
توانایی محدود است.
دولته��ای غربی به هر حال بیش��ترین و
شدیدترین تحریمها را علیه ایران اعمال
کردهاند و مجاهدین خلق نمیتوانند در
ترغیب بیشتر ایندولتها نقش چندانی
ایفا کنند.
س��ازمان مجاهدین خل��ق در جلب نظر
مساعد اقش��ار مردم عادی ایران با موانع
ذهن��ی و روانی فراوانی مواجه اس��ت که
عبور از آنها بسیار دشوار خواهد بود.
ه��واداران مجاهدی��ن خل��ق دیال��وگ
مناس��بی با رس��انههای فارسیزبان غیر
وابس��ته به خود ندارند ،گرچه وقت خود

شیراز

را سخاوتمندانه در اختیار رسانههای غیر
فارسیزبان قرار میدهند.
بس��یاری از ایرانیان همچنان از تصمیم
گذش��ته س��ازمان مجاهدی��ن خلق به
مبارزه مسلحانه و از همه بیشتر همکاری
ب��ا حکومت صدام حس��ین دل چرکین
هستند و سالها تبلیغات منفی حکومت
ایران نیز بر ذهن خیلی از مخالفان ایرانی
اثر گذاشته است.
چنین ذهنیت و احساس��ی نس��بت به
مخالفان حکومت بعث عراق که در دوران
جنگ درایران فعالیت داش��تند و اکنون
به عراق بازگش��تهاند وجود ندارد .خیلی
از شیعیان عراقی که دوشادوش ایرانیان
علیه حکومت ع��راق میجنگیدند امروز
بین خیلی از عراقیها چهرههای محبوبی
هس��تند ولی س��ازمان مجاهدین خلق
نتوانسته همان نگاه به خود را بین ایرانیان

جا بیندازد.
بعید اس��ت حل مس��اله پایگاه اشرف به
بهبود روابط عمومی و جایگاه این سازمان
در بین اقشار ایرانیان کمکی کند.

•
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he Government of
Canada’s investigation into residence fraud
continues to grow, with
nearly 11,000 individuals
potentially implicated in
lying to apply for citizenship or maintain permanent resident status.
“We are applying the full
strength of Canadian law
to those who have obtained
citizenship fraudulently,”
said Citizenship, Immigration and Multiculturalism
Minister Jason Kenney.
“Canadian citizenship is not
for sale. We are taking action to strip citizenship and
permanent residence status
from people who don’t play
by the rules and who lie or
cheat to become a Canadian
citizen.”
itizenship and Immigration Canada (CIC)
has begun the process to
revoke the citizenship of
up to 3,100 citizens who
obtained it fraudulently.
Minister Kenney first announced the investigations
last year. CIC is working
closely with the Canada
Border Services Agency
(CBSA), the Royal Canadian Mounted Police
(RCMP), and Canadian
offices abroad to tackle this
fraud.
The Department has also
been working on cases of
those who are not yet citizens. Nearly 5,000 people
with permanent resident
status who are known to
be implicated in residence
fraud have been flagged
for additional scrutiny
should they attempt to enter
Canada or obtain citizenship. The majority of these
individuals are believed to
be outside the country.
Permanent residents must
reside in Canada for three
years out of four years prior
to applying for Canadian
citizenship. To retain their
status as permanent residents, they must be physically present in Canada for
two out of five years with
few exceptions.
typical cases, permanent residents will use
the services of an unscrupulous immigration representative to fraudulently establish evidence of residence
in Canada while living
abroad most, if not all, of
the time. This is perpetrated
so that individuals can
fraudulently maintain their
permanent residence status
and later apply for citizenship. RCMP and CBSA
criminal investigations
have found that a family of
five may pay upwards of
$25,000 over four or more
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years to create the illusion
of Canadian residence.
Finally, CIC has flagged the
files of another 2,500 individuals where, for various
reasons, there are concerns.
These individuals will be
watched closely should
they make future applications. This makes a total of
nearly 11,000 individuals
tied to citizenship and residence fraud investigations.
date, CIC and
its partners have
removed or denied admittance to over 600 former
permanent residents linked
to the investigations, and
have denied about 500 citizenship applications where
the applicants do not meet
the residence requirements.
Almost 1,800 applicants
linked to the investigations have abandoned their
citizenship applications as
word about these investigations spreads.
“We will not stand by
and allow people to lie
and cheat their way into
becoming citizens,” added
Minister Kenney.
Over the past six years,
Canada has had the highest
sustained level of immigration in Canadian history.
The Government of Canada
is committed to creating an
immigration system that
brings the world’s best and
brightest to Canada while
protecting our immigration
system against those who
would abuse our generosity.
Amazing what people will
do to become Canadian
Citizens, or should I say,
what scrupulous immigration consultants will do for
a handsome fee.
till I don’t get it, people
will do anything to
get out of there unsafe,
unstable, sometimes war
torn countries, but yet, ones
they receive their permanent resident card, off they
go, they don’t try, they
don’t put the effort in trying
to make it in Canada, they
leave, they may be at risk
in losing their residency in
Canada.
My office receives many
calls with people in this
situation, trying to explain
their story as to why they
were not able to meet their
730 days of residency
obligation.

To

S

The stories are almost
unreal, (my Dad/Mom
has not been well, I had
to continue my studies or
I would lose getting my
Master’s Degree, My Mom/
Dad passed away, there are
no jobs for me in Canada,
it’s too much hard work to
get my equivalency for the
field I have studied, it costs
too much, and my favorite,
my husband and I are having marital problems, he has
no interest in coming back
to Canada, so if I leave to
keep my permanent residency, my husband will find
someone else, and I will be
at risk in losing everything I
own in my country).
If your Mom or Dad is not
well, please by all means,
yes you need to be there,
but you have 3 years to be
out of the country, and 2
years to be in Canada to
keep your residency.
And the 2 years does not
need to be consecutive, it
needs to add up to 730.
Or the passing of a mother
or father, how long do you
need to be in your home
country after your Mom and
Dad passed away, 1 month,
2 months 3 months at most.
So they wait so long to
make it here, and then
run back with their tail
between their legs back to
their home country. And
cry when they lose their
residency, they will ask if
this can be appealed, I say
No, it cannot be appealed,
the appeal would be under
what grounds, my dad and
mom were sick, or passed
away, or I had to finish my
studies, or I couldn’t find a
job in Canada.
he excuses are endless;
first of all when you
leave Canada after a month
or two of being here after
landing, does not prove
that you have been working
hard to find a job.
Canada Immigration unfortunately does not care why
you were not able to meet
your residency obligations,
all they look at is that you
did not meet it, point blank,
you had 3 years total to be
out of the country, and 2
years to be in the country,
I think this is more than
reasonable to keep your
residency obligations.

T

Keep safe, stay healthy,
and make sure laughter is in
your everyday laughter.
_______________
Maria Cottone
Canadian Immigration
Consultant
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com
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... از خودمان:مونتریال

ETHNICتاسیستلویزیون

توسط بنیانگذار تلویزیون پارس مونترال

Minister Kenney provides update
on residence fraud investigations

T
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اهداف تلویزیون همراهی موثری
.نمودند
 به عنوان،نام آقای فرشاد فضلی
مسوول امور دوربین این تیم نیز
.نباید از خاطر برود
عده زیادی در این راه با تلویزیون
همکاری داش��تند که در اینجا
از ذک��ر نام آنها خ��ودداری می
ش��ود ولی باید گفت که خانواده
ن��وروزی با ص��رف مبالغ زیادی
نه تنها بیش��تر از دو دهه برنامه
های متنوع فارسی را به ایرانیان
مونت��رال ارائ��ه دادن��د و حتی
 چندین سال بعضی از برنامه هاSam Norouzi, vice-president of Mi-Cam communications
مانند غذا بجایدوا را به تلویزیون
 ولی آقای نوروزی های فارس��ی زبان آمریکا مجانا. هفت��ه را قطع نم��ودGAZETTE روزنام��ه
گذش��ته خبر تاسیس تلویزیون و خان��واده ایش��ان ب��ا داش��تن ارائ��ه نمودند تا ب��ه موقع از آنها
.قوم��ی مونت��رال را ب��ا مدیریت اس��تودیوی م��درن و تجربیات استفادهنمایند
 س��ال10 آقای نوروزی و همکاری خانواده مخصوص خود دقیقه ای راحت ایش��ان پس از حدود
ایشان منتشر ساخت که سبب ننشس��تند و پس از طی طریق ت�لاش ب��ی وقف��ه ب��رای زنده
خوش��حالی و خش��نودی مردم پیچیده قانونی موفق به دریافت نگهداشتن زبان و آداب و رسوم
مونترال بخص��وص ایرانیان این امتیاز تلویزی��ون جدید و برنامه اقوام مختلف مقیم شهر مونترال
ش��هر گردید چه ک��ه تلویزیون ه��ای گس��ترده آن ش��دند که و تحمل دردس��رهای پیچیده و
پارس با مدیری��ت آقای نوروزی بزودی در شهر مونترال آغاز بکار مشکل باالخره موفق به تاسیس
تلویزیون جدیدی با کیفیت بهتر
.اولین رس��انه گروهی بود که در خواهد کرد
. نه بای��د افزود ک��ه در کن��ار آقای از همه برنامه ها شده اند،این شهر چهره گشود و سالها
 بلکه به گروه های ن��وروزی و خانواده ایش��ان افراد ما این موفقیت بزرگ را به آقای،تنها به ایرانیان
زی��ادی در ارائه برنامه و پیروزی نوروزی و خانواده ایش��ان و همه
.گوناگون قومی خدمت نمود
اینک این رسانه جدید قرار است تلویزیون پارس شریک بودند که ایرانیان مقیم مونت��رال و کانادا
. تبریک می گوئیم: گروه ن��ژادی و قومی را زیر به نام عده ای اشاره خواهد شد18
پوش��ش گرفته و در مجموع به خانم نسرین نادرشاهیدر ابتدای این گروه فعال جامعه ما بار دیگر
 زب��ان مختلف برنامه تهیه و فعالیت این تلویزیون با مهارتی نشان دادند که ما دیگر جمعیت15
پخش نماید که نظی��ر آن تا به خاص گویندگ��ی آن را به عهده مهم��ان منطقه نیس��تیم بلکه
داش��تند و آقای رضا هومن نیز میزبان و افرادی سرنوش��ت ساز
.حال دیده نشده است
. س��ال متوال��ی مدت��ی با ش��یوه ه��ای خاص و بوده و خواهیم بود20 بیش��تر از
تلویزیون پ��ارس در مونترال به دوست داشتنی برنامه های این در این راس��تا همگی در تحقق
خدمت مداوم خود ادامه داد و در رسانه فارس��ی زبان را همراهی آمال بزرگ این رسانه گروهی و
مس��ئولین آن کوشش خواهیم
.روزهائی که هنوز تلویزیون های کردند
س��اتالیتی لوس آنجلس وجود سپس خانم زری نخعی به جمع کرد و آرزوی موفقیت بیشتری را
. این رسانه گروهی در تلویزیون پارس پیوستند و برنامه خواهیمداشت،نداش��تند
_______________
مونترال تولد یافت و ادامه خدمت ه��ای متنوعی را تهی��ه و اجراء
 با سپاس از گازت:عکس
.نمودند
.نمود
مونتریال
ت��ا زمانی ک��ه چند س��ال قبل ایش��ان در کن��ار دکت��ر پرویز
 (صاحب کانال قدیریان در برنامه پزشکی «غذاCJNT تلویزیون
)مهرداد به کیش (مونتریال
مورد بحث) برنام��ه های قومی بجای دوا» به س��رانجام رسیدن

تمیزترینکشورهایدنیارابشناسید

محیط زیست یک واجب همگانی
است و هیچ فردی مسئولیت تمیز
نگه داشتن شهر و یا طبیعت را به
.شهرداری محول نمی کند
ب��ه عنوان مث��ال در کش��ورهای
اسکاندیناوی هر فرد نسبت به زباله
تولیدی خود تا لحظه امحا مسئول
است و وظیفه تفکیک و مدیریت
زباله نیز تا حدودی به عهده خود
.اوست
در این کش��ورها پاک نگاه داشتن
.محیط زیست یک فرهنگ است
ای��ن گونه کش��ورها در رده باالی
تمیزتری��ن کش��ورها ی جه��ان
.هستند
متاس��فانه کش��ورهای آسیایی از
جمله ایران ب��ه دلیل قرار گرفتن
در مسیر توس��عه و عدم مدیریت
صحی��ح محیط زیس��ت در رتبه
خوبی قرار ندارند چرا که باید گفت
نه تنهادولتها بلکه مردم کشورهای
در حال توس��عه نیز نگاه مهربانانه
و مس��ئوالنه ای به محیط زیست
 و این فرهنگ اندک تالش.ندارند
دولتها را نیز ب��رای حفظ محیط
.زیست نقش بر آب می کند

•

The top 10 cleanest
countries in the world
10. France
9. Columbia
8. Latvia
7. New Zealand
6. Austria
5. Costa Rica
4. Finland
3. Norway
2. Sweden
1. Switzerland
______________

www.soekershofwalkabout.blogspot.
ca/2012/02/top-10-cleanest-countries-in-world.html

کش��ورهای دنیا علیرغ��م بهره
گی��ری از س��طح ب��االی
پیش��رفت اقتص��ادی
همچن��ان محی��ط
زیست را پاک نگه
.می دارند
ای��ن
در
کشورهاپاک
نگه داشتن

حف��ظ محیط زیس��ت و نگه
داری آن ب��رای آیندگان یکی
از اهداف مهم بش��ریت است
که همواره با توسعه اقتصادی
.تهدید شده است
در بین کش��ورهای پیشرفته
دنیا هستند کش��ورهایی که
به دلیل پیش��رفت اقتصادی
به محیطزیست آسیب فراوان
زده اند؛ شاید چین و آمریکا و
هند امروز نمونه هایی برای این
.بحث باشند
ام��ا در کنار ت�لاش هایی که
س��ازمان های جهان��ی برای
حف��ظ محی��ط زیس��ت می
برخی از
کنن��د
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بدون
آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ده��د ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ در دﻧﯿﺎ
ﺣﺪود  873هزار ﻧﻔﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
تنها در ﺳﺎل  2000ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زدﻧﺪ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ه��ر 40ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﺳﻨﯿﻦ 15
اﻟﯽ  44ﺳﺎﻟﮕﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ
زﻧﺪ.
آﯾﺎ دﻟﯿﻠﺶ را ﻣﯽ داﻧﯿﺪ؟
اﮐﺜﺮ آﻧﮫﺎ دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
و اﯾﻦ ﻧﺎرا حت��ی ه��ای روﺣﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎری هاﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮض ﻗﻨﺪ،
درد ﻣﻔﺎﺻﻞ ،اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎری های ﻗﻠﺒﯽ ،ﻓﺸﺎر
ﺧﻮن و ﺣﺘﯽ ﺳﺮطﺎن و ﻏﯿﺮه...
اﻣﺎ ﺳﺌﻮال اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ،ﮐﻪ از ﮐﺠﺎ اﯾﻦ
اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ؟
ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺆال را داده
اﺳﺖ .اﻣﺎ ،مهم ترﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺤﺒﺖ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﺎورﯾﻦ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺪر را
در زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﻧﭽﺸﯿﺪﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﺧﺘﺮاﻧﯽ
ﮐﻪ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ
دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎ را
درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ه��ر ﺷﺮاﯾﻂ دوﺳﺘﻤﺎن
دارد وﺿﯿﻌﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ ﻋﻮض ﺧﻮاهد ﺷﺪ.
اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ دارد.
او دوﺳﺖ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ واﻗﻌﯽ روﺑﺮو
ﺷﻮد .وﻟﯽ اﻧﺴﺎن در وﺿﯿﻌﺖ اﻓﺘﺎدۀ ﺧﻮد
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺧﺪا ه��م او را رد ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﯾﻮﺣﻨﺎ " 4: 8 1ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ"
ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎن ه��ا ﯾﮑﺴﺎن
اﺳﺖ .او ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﯿﻌﺘﻤﺎن
در هـر ﺷﺮاﯾﻄﯽ ه��ـﻤﮥ ﻣﺎ را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ً
اﺻﻮﻻ ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺠﺎم دهـﯿﻢ ﺗﺎ
ﺧﺪا ﺑﺨﺎطﺮ آن ﻣﺎ را ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ؟
آﯾﺎ ﻣﺎ ﻻﯾﻖ آن ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
ﯾﻮﺣﻨﺎ  " 3: 16زﯾﺮا ﺧﺪا ﺟه��ـﺎن را اﯾﻨﻘﺪر
ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﯾﮕﺎﻧﮥ ﺧﻮد را داد ﺗﺎ
ه��ـﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ او اﯾﻤﺎن آورد ه��ـﻼک ﻧﮕﺮدد
ﺑﻠﮑﻪ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﯾﺎﺑﺪ "
ﻟﻮﺗﺮ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر (ﺑﻪ
ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ) در اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧـهـﻔﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻠﯽ ،ﺧﺪا ﺟهـﺎن را دوﺳﺖ دارد.
ﺟهـﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮون و زﻣﺎن.
ﺟه��ـﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ه��ـﺎﯾﯽ ﮐﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ،ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮاهـﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ «ﺟهـﺎن»
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد ﺗﺎ ه��ـﻤﻪ را در
را
ً

اﻧﺠﺎم دهـﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ را ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
او ﭘﺎرﺗﯽ ﺑﺎزی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ اﻧﺴﺎن ه��ـﺎ ﺑﺮای ﺧﻮﺷﻨﻮدی و رﺿﺎﯾﺖ
ﺧﻮدﻣﺎن  ،دﯾﮕﺮان را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
ﺑﻌﻀﯽ هـﺎ هـﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺤﺒﺖ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﺮط و
ﺷﺮوط اﺳﺖ.
داﯾﺮۀ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .اﻣﺎ در داﯾﺮۀ
ﻣﺤﺒﺖ او ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﺮ ﺑﻮد از ﭘﺎرﭼﻪ هـﺎی
ﺳﻔﯿﺪی ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ
آﻧـهـﺎ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ هـﺎ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﭘﺪر زﻣﯿﻨﯽ اﯾﻨﻄﻮر ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽ
ﺑﺨﺸﺪ و ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد؛ ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺪر
آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ را در آﻏﻮش
ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺪون ﺷﺮط ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
در ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣهـﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺟﻠﺐ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﺒﺖ
ﺑﯿﮑﺮان و ﺑﺪون ﺷﺮط ﺧﺪا اﺳﺖ.
در ه��ـﻨﺪﺳﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺑﯽ
ﻧـه��ـﺎﯾﺖ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد دﯾﮕﺮ هـﺮ ﭼﻘﺪر
هـﻢ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺟﻮاﺑﺶ ﺑﯽ
ﻧهـﺎﯾﺖ ﺧﻮاهـﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴﯿﺢ هـﻢ هـﻤﯿﻦ طﻮر اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ ه��ـﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﯿﻦ هـﻤﻪ ﻣﺮدم
دﻧﯿﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ه��ـﻨﻮز ﺑﻄﻮر ﺑﯽ
ﻧه��ـﺎﯾﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮدن
ﻣﺎ و ﻣﯿﻠﯿﻮن هـﺎ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ دهـﺪ.
اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﺴﯿﺢ ،ﺧﺎﺻﺎن
ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،آﻧه��ـﺎ را ﺗﺎ ﺑﻪ
آﺧﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮد( .اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ )13: 1
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
ﯾﮑﯽ ﻓﺮار ﮐﺮد.
دﯾﮕﺮی او را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺑﻌﻀﯽ هـﺎ او را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﮔﻨﺎه اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
در وﺿﻌﯿﺖ هـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ او آﻧها را ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮد.
او ﻣﺎ را ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﺑﺎ
ﻣﺤﺒﺖ ازﻟﯽ و اﺑﺪی ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
طﻼ در دﺳﺖ ه��ـﺮ ﮐﺲ ( ﻓﻘﯿﺮ ،ﻧﺎدان،
رﺋﯿﺲ و )...طﻼ اﺳﺖ .ﺧﺪا در زﻧﺪﮔﯽ هـﺮ
ﮐﺲ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ .ﺧﺪا ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺒﺖ
دارد ﺑﻠﮑﻪ او ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ.
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺪون ﺗﺎﺑﺶ ،ﻧﻮر و ﮔﺮﻣﺎ
ﻧﺪارد.
ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺪون ﺟﻮﺷﺶ ،ﭼﺸﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎل ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺧﺪاﺋﯽ ﺑﺪون ﻣﺤﺒﺖ را!
اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ،و آن ه��ـﻢ
ﻣﺤﺒﺖ اﻟـهـﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﺮط ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺤﺒﺖ ،ﺑﻨﺎ و ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﺷﺪه.
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ دﯾﻦ و ﻣﺬه��ـﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
راﺑﻄﮥ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮥ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﻮدش.
راﺑﻄﻪ ای هـﻤﭽﻮن ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق.
دﯾﻦ و ﻣﺬه��ـﺐ را اﻧﺴﺎن درﺳﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﺤﺒﺖ
از ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﺧﺪاﺳﺖ ﺟﺎری
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎ
آن را در ﻣﺴﯿﺢ
ﭼﺸﯿﺪﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺪون
ﺷﺮط ﺧﺪا اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ و اﻣﯿﺪ
ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
از ﻣﺤﺒﺖ او
ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ ﺷﻮﯾﺪ
__________
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هر یکشنبه

از ساعت  6بعدازظهر در قلب مونتریال

405 Marie-Anne E

و همچنین برای دریافت
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
 بطور رایگان
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)(Metro: Mont Royal
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ﻓﯿﻠﯿﭗ ﯾﺎﻧﺴﯽ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻌﺮوف ﻣﺴﯿﺤﯽ
در ﮐﺘﺎب " اﻋﺠﺎب ﻓﯿﺾ" ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﺪ:
ﻣﺎ هـﯿﭻ ﮐﺎری را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪهـﯿﻢ
ﺑﺮﮔﯿﺮد .داﯾﺮه ای ﮐﻪ ﺧﺪا ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
هـﻤﻪ را در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽ دهـﺪ.
و ه��ـﯿﭻ ﻋﻤﻠﯽ ه��ـﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺠﺎم
ﯾﻮﺣﻨﺎ " 4: 9 1و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ظﺎهـﺮ ﺑﺪهـﯿﻢ ﮐﻪ او ﻣﺎ را ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪا ﭘﺴﺮ ﯾﮕﺎﻧﮥ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺟه��ـﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ وی ﻣـــﯽ داﻧﯿﺪ ﭼﺮا؟
زﯾﺴﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ "
اوﻻ ﻣﺎ اﻧﺴﺎن ه��ا ﺑﻪ ه��ـﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽ
روﻣﯿﺎن « 5: 8ﻟﮑﻦ ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﺧﺪا را راﺿﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
در ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ه��ـﻨﮕﺎﻣﯽ او ﺑﺨﺎطﺮ آﻧها ﻣﺎ را ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻪ ﻣﺎ هـﻨﻮز ﮔﻨﺎهـﮑﺎر ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﺴﯿﺢ در راه در ﻧﺘﯿﺠﻪ از طﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎﻧﺴﯽ
ﻣﺎ ﻣﺮد»
ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ او ﻧﺪارﯾﻢ.
ارﻣﯿﺎ « 31: 3ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺟﺎی دور ﺑﻪ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﯿﺎ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻣﺮوز او ﺧﺪای ﺑﺨﺸﻨﺪه ای
داﺋﻤﺎ و ﺑﺪون ه��ـﯿﭻ ﺷﺮطﯽ
ظﺎه��ـﺮ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ازﻟﯽ ﺗﻮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺎ را ً
را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ از اﯾﻦ ﺟه��ـﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .او از ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻗﻠﺒﻤﺎن
رﺣﻤﺖ ﺟﺬب ﻧﻤﻮدم»
را ﻣﯽ طﻠﺒﺪ ﺗﺎ آن را از ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮدش
ﺧﺪا از ﮔﻨﺎه ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﻨﺎه��ـﮑﺎر را ﭘﺮ ﺳﺎزد ،ﮐﻪ ﻣﺎ هـﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدش
دوﺳﺖ دارد.
دﯾﮕﺮان را ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﺪا را
هـﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ از
ﻣﺤﺒﺖ او ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ:
اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ اﻟـهـﯽ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ.
 .1آزاد ﺷﻮﯾﻢ
 .2ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﯿﻢ
اﺳﺘﯿﻔﺎن ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺮوان ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮد
 .3ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ وﻗﺘﯽ او را ﺳﻨﮕﺴﺎرﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ
 .4دﯾﮕﺮان را ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﯽ ﺳﭙﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد دﻋﺎ
 .5ﺑﺎ ﻟﺬت ﺑﯿﺸﺘﺮ از او ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
 .6اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺧﺪاوﻧﺪا اﯾﻨه��ـﺎ را ﺑﺒﺨﺶ ﭼﻮن ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ
 .7ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﯾﻢ
ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 .8در اﯾﻤﺎﻧﻤﺎن ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ
اﮔﺮ هـﯿﭻ ﮐﺲ هـﻢ ﻣﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﺪ:
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻔه��ـﻤﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا او را در ﯾﮏ ﻧﻔﺮ هـﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا هـﻤﯿﺸﻪ و در هـﺮ
ه��ـﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ او ﺷﺮاﯾﻂ و وﺿﯿﻌﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺳﻢ او
ً
ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺎﻣﻼ دﮔﺮﮔﻮن ﺧﻮاهـﺪ ﺷﺪ.
ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل در اﻓﺴﺴﯿﺎن  3: 19ﻣﯽ
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ دوران ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
«ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴﯿﺢ آﻧﻘﺪر وﺳﯿﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،از زﻧﺪان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽ
ﻓﮑﺮ اﻧﺴﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ درک ﺻﺤﯿﺢ وﮐﺎﻣﻞ ﮔﺸﺖ .او از ﭘﺪر ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای
آن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ آرزو دارم ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﭘﺪر او را ﺑﺨﺸﯿﺪه و
ه��ـﻨﻮز دوﺳﺖ دارد ،روی ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺖ
ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﻣﺤﺒﺖ او ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺪا ﭘﺴﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ه��ـﺎی اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر
ﺑﻮد ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺒﻨﺪد .هـﻤﯿﻦ طﻮر
را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻪ ﻣﺮد ﺟﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﺪ از
ﺻﻠﯿﺐ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ.
او اول ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﭘﺴﺮش را ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ ،آﯾﺎ ﭘﺪرم اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮاه��ـﺪ
ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﻣﻦ را ﺑﺨﺸﯿﺪه و ه��ـﻨﻮز دوﺳﺘﻢ
ﻣﺎ داد.
ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ او از روی ﺻﻠﯿﺐ ،دارد.
آﯾﺎ ً
اﺻﻼ ﺑﻪ ﯾﺎد دارد ﮐﻪ از او ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ؟
ﺑﺎ درد ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﺪ:
ای ﭘﺪر اﯾﻨه�ـﺎ را ﺑﯿﺎﻣﺮز زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺟﻮان از دور ﺑﻪ ﺷه��ـﺮ ﺧﻮد
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﺪ ،اول آﻧﺠﺎ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ و
داﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻌﺪی
ﭼهـﺮۀ ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺮود .وﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ذات ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ.
در هـﻤﺎن اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﯾﺪ ﭘﯿﺎده ﺷﻮد .ﻣﺤﻠﯽ
ﺧﻮد ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎﻣﺎ از ﺗﮑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ه��ـﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺮ
ﮐﻪ ً
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﻪ ﺗﻨهـﺎ درﺧﺖ ﻣﻌﺮوف ﻧﺰدﯾﮏ
اﻧﺠﯿﻞ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
هـﯿﭻ ﭼﯿﺰ و هـﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را از اﯾﺴﺘﮕﺎه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم درﺧﺘﺎن و ﻧﺮده ه��ـﺎ و
ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ﺟﺪا ﺳﺎزد؛ ﺻﻨﺪﻟﯽ هـﺎ و هـﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ آن
ﻧﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ،ﻧﻪ دل ﺗﻨﮕﯽ ،ﻧﻪ ﺟﻔﺎ ،ﻧﻪ ﻗﺤﻂ ،ﭼﯿﺰی ﺑﺴﺖ ،ﭘﺮ ﺑﻮد از ﺗﮑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ه��ـﺎی
ﻧﻪ ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ ،ﻧﻪ ﺧﻄﺮ  ،ﻧﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ،ﻧﻪ ﻣﻮت  ،ﺳﻔﯿﺪ .ه��ـﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم درﺧﺘﺎن ﻣﺴﯿﺮ
ﻧﻪ ﺣﯿﺎت ،ﻧﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ،ﻧﻪ روﺳﺎ ،ﻧﻪ ﻗﺪرت
ه��ـﺎ ،ﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪی و ﻧﻪ ﭘﺴﺘﯽ و ﻧﻪ ه��ـﯿﭻ
ﻣﺨﻠﻮق دﯾﮕﺮ!
ﺑﺮای ه��ـﻤﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﮐﺎری
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در شهــر
مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

4976 Notre Dame W.
514-827-6364/514-489-9834
www.dehkhodaschool.com

مدرسه فردوسی

7085 Cote-des-Neiges

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

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

تلفن)514( 626-5520 :

خورشید خانوم
 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

5347 Cote-des-Niege

Tel: 514-341-5194

کتابخانهنیما
اجنمندفاعازحقوقبشر
(514) 299-1787

SHILD OF ATHENA
Family Services
(514) 274-8117

ایران-مونترال

سرویس خانوادگی آتنا

www.addhi.org
-------------------

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک

---------کافهلیت:هرپنجشنبه

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

www.cafelitt.ca

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

فرهنگسرایسینا

AIEAQ.mtl@gmail.com
---------------

514-488-3000
6528 St- Jacques W.
-----------------------

اجنمندوستدارانزرتشت

مرکزفرهنگیزاگرس

(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

8043 St-Hubert
514-619-4648

514-690-6343
-------------------

سازمان آموزشی مولتی ساژ

IBNG

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

اوتـــاوا

Info: 514-249-4684
------------------------

Persian Cultural Asso. – Capital Region

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

اجنمن ادبی مونتریال

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

رادیوفارسی مناشوم

(514) 651-7955

دانشنامهایرانیکا

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

را فراموش نکنیم!

Z Galley

آتلیهحمیرا

Exposition de peinture
Pictures of Nothing

زیر نظر استاد مجرب هنر ،حمیرامرتضوی
کالس های نقاشی و طراحی
 10سال سابقه تدریس
در استودیویی زیبا در وست مونت

Marie Surprenant
Du 25 oct. au 8 nov. 2012
Vernissage: Jeudi le 25 oct.
17h00 - 19h00
www.zgallery.ca
L’expression fut donnée aux paysages
de Turner: pictures of nothing, and very
alike.Hymnes au langage pictural, le titre
de l’exposition évoque la relation entre
la beauté et le cahos. Pictures of nothing
est une célébration de ce que cherche à
accomplir la peinture en Occident: ne rien
reconnaître, travailler avec l'innommé.
Une abstraction qui pousse plus loin, qui
reste insaisissable, qui ne se rabat pas sur
la métaphore. Une image qui respire par
elle-même, sans références.

Sunyouth

514-651-7955

www.iranica.com
--------------------------

همبستگیبازرگانی

sunyouthorg.com
514-842-6822
4251 Saint-Urbain,
Montreal Qc, H2W 1V6
info@sunyouthorg.com
donate on line
a commitment to
sharing & caring

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

Tel.: 514-485-3652
-----------------------

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

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

ایرانیکاازآنهمهماست

5206 DECARIE #3

(514) 944-8111
------------------------

M EK IC

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

محیطی گرم و صمیمی

ALSO aunique artistic gifts
@ afordable prices
www.atelierhomeira.com

منایشنامهخوانی«نگین»

نمایشنامه خوانی در کتابخانه اتواتر ورود برای همگان رایگان است.
شنبه  27اکتبر ساعت  6بعدازظهر
Metro: atwater

1200 ave Atwater

کالس های سرامیک:

محمودبقائیان

Mahmoud Baghaeian Classes

www.ceramicstudio.ca

چهارشنبه ها 8 :بامداد

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

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

-----------------------5333, Ave. Casgrain Suite 804
Montréal, Qc., H2T 1X3
----------------------------

Tel.: (514) 284-6630
email info@ceramicstudio.ca

info@noorcenter.com

|

Tel: (438)238-6518

|

www.noorcenter.com

زمزمه ها :اثر تازه ای از حمید متبسم

با صدای زیبای سپیده ریس سادات به همراه گروه مضراب  ،مونترال  ۲۸اکتبر

Salle Pierre Mercure
روز پنجشنبه  ۲۷سپتامبر جوزف نخله یاری و همکاری "بنیاد سخن آزاد" برگزار
مسئول „  “ Festival du Monde Arabeخواهد شد...
در  Place des Artsدر جلسه مطبوعاتی حمید متبسم آهنگس��از و نوازنده بنام
با عنوان "اتوپیا" به معرفی برنامه های این ایرانی که از سال  1986در اروپا زندگی
می کند را شنوندگان موسیقی با کنسرت
فستیوال پرداخت ،او در مقدمه گفت:
ای��ن فستیوال با هدف صلح و دوستی به های جهان��ی او و با ارایه آثارش در کانال
دور از کشمکش های سیاسی و اقتصادی های شاخص رادیویی پرشنونده اروپا می
حاکم در جه��ان  ،هنرمندان سرشناس شناسند ،آثار برجسته او مانند "به نام گل
ملته��ای مختل��ف از موسیق��ی دان ها ،س��رخ" و "سیم��رغ" در دو سال گذشته
سینماگران ،رقصندگ��ان و تئاتری های شنوندگان بسیاری را از طریق  WDRو
 BBC-TVبه خود جلب کرده است.
سراسر دنیا دعوت
می کند ،چرا که میداند ،هنر تنها وسیله آثار متبسم مبتنی بر موسیقی کالسیک
یست که دوستی و صلح به بار می آورد ای��ران است که راهی نو ب��رای ارتباط با
و ب��ه این وسیله از مردم و وسایل ارتباط شنونده جهانی یافت��ه و در بیست آلبوم
جمعی شهر دعوت کرد تا در این جشن منتشر شده او متبلور اس��ت ،هم از این
بزرگ فرهنگی شرکت کنن��د .او اعالم روس��ت که خی��ل عظیم طرف��داران او
در ایران نی��ز او را آهنگسازی نو آور می
کرد:
امسال سپیده ریس سادات با صدای زیبا شناسند.
و جادوئ��ی اش ،حمید متبسم آهنگساز سپیده رییس س��ادات خوانن��ده جوان
و نوازنده بنام ایران��ی و گروه مضراب با موسیق��ی کالسی��ک ای��ران از کودکی
نوازندگ��ان ج��وان و خ��وش دستش از فراگیری آواز را آغازک��رد و با اجرای آثار
مهمانان این برنامه بزرگ هستند  .که به یک��ی از نام آوران موسیقی ایران " استاد



پرویز مشکاتیان" اولین آلبوم خود را ارایه
داد.
او راه خود را به عنوان خواننده سولیست
در ایتالیا و اکنون در کانادا ادامه می دهد
و با همکاری و اجرا در سازمان های معتبر
جهانی همچون یونسکو ،واتیکان ،رادیو و
تلویزیون ایتالی��ا  Raiو  BBCنامی آشنا
برای شنوندگان موسیقی ست.
"زمزم��ه ها" عنوان پروژه ای ست نو ،که
نتیجه همکاری آهنگس��ازی با تجربه و
خواننده ای  ،توانا و بی پروا ست.
این اثر با چه��ار ساز مضرابی و ساز های
کوب��ه ای از اکتبر  2012ابتدا در کانادا و
پ��س از آن در اروپا درصحنه ارایه خواهد
شد.
سپیده رییس سادات آواز
تار و سه تار
حمید متبسم
بربت
آرمان سیگارچی
سه تار
پژمان زاهدیان
بمتار
رامین عظیمیان
تنبک ،دایره
نغم��ه فرهمن��د
و کوزه

خوشابحال ماتم زدگان،
زیرا ایشان تسلی خواهند یافت (عیسی مسیح)



آیا احساس تنهایی می کنید؟ آیا بیمار هستید؟
آیا همه شما را ترک کرده اند؟
آیا زندگی کردن مفهوم خودش را از دست داده و بی ارزش شده است؟
آیا متایل به ترک هر چیز و همه کس دارید؟

بیایید نزد من ،ای تمامی زحمتکشان و گرانباران ،که من به شما آرامش خواهم بخشید .یوغ مرا بر دوش گیرید
و از من تعلیم یابید ،زیرا مالیم و افتادهدل هستم ،و در جانهای خویش آرامش خواهید یافت .
چراکه یوغ من راحت است و بار من سبک .عیسی مسیح انجیل متی باب  ۱۱ایه ۲۹-۲۸

به دعوت او آمین گویید .آغوش عیسی مسیح و خادمینش بروی شما باز است....
 هر زمان میل دارید ،به حرف دل شما گوش خواهیم داد.
به دیدار شما خواهیم آمد :در خانه شما ،یا در محل کارتان
همین امروز با ما تماس بگیرید:

Tel.: 514-623-2900 Tel.: 514-963-7744

www.paivand.ca

آموزش سنتور
---------------

در کلیه سطوح

WWW.GRANITEISLAND.CA

سنگ های گرانیت

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

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف
_________________

به بهایی باورنکردنی
نصب و برآورد رایگان

صابر جلیل زاده

برای آگاهی بیشتر همین

امروز با ما متاس بگیرید:

تلفن:

514-952-7400
514-694-9692

514-585-6178

کـاجل زبان کنکـورد

لحظههای شیرین با

سفرۀعقدشیرین

برنامه های زیر به هم میهنان عزیز ارائه می شود:
 تدریس زبان انگلیسی و فرانسوی،
 آماده سازی زبان فرانسوی شما برای مصاحبه و مهاجرت
 برنامههای  toefl، ielts، tfiبرای ورود به دانشگاه.
برای آگاهی بیشتر لطفا همین امروز به  web siteما
مراجعه کنید و یا با ما تماس بگیرید.

______________
طراحی و اجرای
سفرههای عقد شما ...

در رنگ ها و اندازه های متنوع

Tel.: 514-481-0555
»«approved school













Tel.: 514-624-2669
514-912-5651

5440 Queen Mary, Suite 102
Montreal, Qc

)(Metro: Snowdon

www.collegeconcorde.com
www.collegeconcorde.ca
info@collegeconcorde.com

www.sofrehaghd-montreal.com

مخصوص خامن ها و آقایان

هیپنـوتیزم

زیرنظر:

بیماریهاییکهباهیپنوتیزمدرمانمیشود
علی
 ناراحتی های بیدلیل ،مبهم و مجهول  عصبانیت و عدم تواناییدر کنترل رفتار
 خستگی و کسالت همیشگی  پریشانی و افسردگی دائم و ادواری
سلیمی
 بی میلی به کار ،تحصیل و فعالیت  زودرنجی ،احساس حقارت ،ترس و نگرانی های بیدلیل

 بدبینی و سوءظن  سستی و تنبلی مداوم
 فراموشی ،ضعف حافظه و ضعف روحیه  غمگینی و بی ارادگی ،افسردگی و گوشه گیری
 خستگی های فکری و بی میلی به کار و زندگی  افراط در شهوترانی و یا بی میلی جنسی (سردمزاجی)
 لکنت زبان و ضعف اعصاب  هیجان ،التهاب ،دلشوره و نگرانی و اضطراب
 وسواس های فکری و عملی ،سردردهای مزمن (میگرن) و یا موقتی  الغر شدن
 بی خوابی شبانه و عدم تمرکز فکر ،یاس ،ناامیدی ،حسادت ،خودخوری  ترک اعتیادات به مشروب،
سیگار و غیره و ده ها موارد دیگر

با  17سال سابقه کار
در خدمت هموطنان گرامی
----------با متدها و مدهای کوپ و مش روز
 فر و صاف کردن دائمی،
هر شنبه:
 شینیون و سشوار
 میکاپ آرتیست (با مدرک از ایران و مکزیک)
بن
 فیشال  اپیالسیون
وکس د 5 :دالر
(ف
مانیکور  پدیکور  بند و ابرو
ول بادی)

سوپ
راسپشال:

>> مکان ویژه برای خامن های باحجاب

متخصص آرایش عروس
www.eveandm.com

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

مواد غذایی افغانی و ایرانی

انواع برجن بامساتی

منار،پامیر،نورانی

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

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

Tel.: (514) 481-6765

سوپرآریادر ریوسود (النگی)

www.Tapeshmontreal.com

تارمنای فعالیتهای هنری وفرهنگی جامعه ایرانیان مونتریال

:
 65دالر

Salon EVE
5393 Cote-Ste-Luc Montreal, QC, H3X 2C3

Columbus Medical Center
1140 Jean Talon Est. Suite 306 Montreal, Qc H2R 1V9
Tel.: 514-347-4353
ga-salimi@hotmail.com

درخدمت ایرانیان گرامی

با مدیریت ایرانی

Collège Concorde
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انواع
کارت
تلفن

انواع گوشت حالل
و تازه و مرغوب اسپشیال
گوسفند ،گوساله ،مرغ و..

حواله
پولی

انواع صنایع دستی

خاصه
ان
ن غانی:
اف
و تازه:
زه
خوشم
پخت

روزانه

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369
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کافهصوفی
مقدم متامی ایرانیان عزیز را
با آغوشی باز گرامی می دارد.

یونایتد،منایندهرمسی

محلی گرم و صمیمانه
برای میعاد با دوستان
در مرکز شهر مونتریال
با تراس بزرگ و باصفا
وایرلس اینتر نت
با غذاهای متنوع،
آمبیوه های تازه،

قطر ایرالینز

هویج بستنی

صبhحcاBrun

کافه صوفی آماده
پذیرایی از مجالس
و جشن های شما

نهناهار

مخصو
ص صوفی

یک
شنبهها:
از ساع
ت  11تا 3

همه روزه
صبحانه درصوفی
انواع شیرینی های
مرغوب ایرانی
به بهای عالی

 %10ختفیف
دانشجویی

unitedtours@bellnet.ca
_________________
2070 Maisonneuve W.

ساعات کار:
دوشنبه تا جمعه 10:30 :صبح تا  9شب
شنبه و یکشنبه 8:30 :صبح تا  11شب

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Montreal Qc H3H 1K8

Tel.: 514-989-8383

www.cafesufi.com
www.facebook.com/cafesufimontreal

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویساتومبیل

با جتربه طوالنی

9
9
9
9
9
9
9
9
9

اوکازیون رقابت ناپذیر سفر به ایران
از مونتریال به
 تهران  مشهد شیراز

 9صافکاری و نقاشی اتومبیل
 9تعمیر ات شاسی
 9تعمیراتکاملمکانیکی
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

قالیشویی بازارفرش

;; 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

ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻓﮑﺮی ﻣﯽﺁﻓﺮﯾﻨﯿﻢ
ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ
ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی

ﲡﺎﺭی ﻭ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی
ﺳﺮﻭﯾﺲ ﮐﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ )(POS
ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯی ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻭﺍﺣﺪ ﺳﯿﺎﺭ )ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺰﯾﺮ ٔﻩ ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ(

ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ

www.Samernet.com
514-918-4736
438-238-2604

Tel.: (514) 637-5321
||Bazar Du Tapis

تنها قالی شویی در مونتریال
به روش سنتی
شستشوی فرش با آب فراوان
خاک گیری کامل فرش
ترمیم فرش و...
5200 De La Savane Tel.: 514-342-3000

Residential

Business

)Free estimates & mobile service unit (free on the island of Montreal
Programming, Network design, Security Camera installation & services
Web design, Hardware & software installation & troubleshooting
Virus removal, POS system
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Residential Mortgage وام مسکن

آتوسا تنگستانی فر

مشاورشمادرامورواممسکن
 وام مسکن برای افراد خوداشتغال
 وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
 کاهش نرخ بهره کنونی شما به پایین
ترین نرخ موجود
 پرداخت بدهی ها از طریق ارزش
افزوده مسکن

________________________
 Mortgage for self-employed people
 Mortgage for new-comers
 Lowering your current mortgage rate
to the lowest rate
 Refinancing for debt consolidation/
HLOC

سرویس کامال رایگان

% 2/75  ساله1
% 3/09  ساله2
% 3/19  ساله3
% 3/25  ساله4
% 3/39  ساله5
% 3/99  ساله7

Cell.: 514-995-3041
atosa@vantagemortgages.ca

وحید خلجی

محضردارومشاورحقوقی



:خدمات ما شامل

 وام،خرید و فروش: امالک
 خرید و فروش شرکت ها
 اجاره امالک تجاری
 ثبت شرکت ها
 تهیه وصیت نامه
 تهیه دعوت نامه برای ویزا
 تهیه وکالت نامه ها
 تاییدامضا
و بسیاری دیگر

بهره ثابت
بهره ثابت
بهره ثابت
بهره ثابت
بهره ثابت
بهره ثابت

بهره ثابت
 ساله10
% 3/99

Atosa Tangestanifar

NOTAIRE-NOTARY





WOW!
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________________
VAHID KHALAJI










Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney

5057 Av. Victoria
Montréal, QC H3W 2N2
khalajiva@gmail.com

Tel.: 514-439-1444

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس+  ختنه کودکان:پزشک خانواده
دکترعطاانصاری
(podotherapist
/foot specialist)

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

 پزشک خانواده بدون وقت قبلی
Family Physician
(Without Appointment)

 اورژانس
 پزشکان متخصص جهت امراض
Specialist doctors
 ماه6  ختنه کودکان از بدو تولد تا

:خدمات
ماساژ تراپی

 برای از بین بردن:لیزر
موهای زائد












Botex، Fillers
برای جوان سازی پوست







و زدودن چروک صورت







روز7










هفته

دکتربهمنفصیحپور
Acupuncture

بهنازمرتضوی



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک
شهر
مرکز
در




















جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا
:پزشکانخانواده










 حیدری


مهری







جراح دندانپزشک
دکتر









 زمانی


مهسا







 
دندانپزشک
جراح
دکتر

Dr. Raymond Rezaie
Dr. Kimlay Pou-Youthoan
Dr Vartanian
Dr. Hany Kamal
Dr. Jean V Desroches
Dr. L.Bien-Aime
Dr. Bader
Dr. J. Katsounakis
Dr. Joseph Msoser

Reflexology
:پزشکان متخصص

جراح ارتوپدی
روانپزشک
گوش و حلق و بینی
قلب
Travelers Clinic
جراح عمومی
- for all vacines
متخصص زنان
- for all
جهاز هاضمه
destinations
(with appointments)
انکولوژیست
جراح کلیه و مجاری ادرار
بیماریهایعفونی












Dr. Faramarz Dehnad
ِDr. Kazemi
Dr. Samir Abboud (ORL)
Dr. Abed Kahwati
Dr. T. G. Kass
Dr. Michael Ah-Sue
Dr. Joseph Loutfi
Dr. G. Wakil: Oncologist
Dr. Bourque (urologist)
Dr. A. DOSS (infectology)

Tel.: (514) 933-8383

www.circumcisionmontreal.com
1253
Rue Guy











Montreal، Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

Dr. Shahrooz
RezaniaD.M.D.
D.M.D.
Dr. Mehri Dr.
Heidari
D.M.D.
Dr. Shahrouz
Rezania
Mehri
Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
Implant  کاشتن دندان
Root Canal  درمان ریشه
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه

Invisalign
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل


 دندان اطفال
New
 گذاشتندندانهای مصنوعی
Rapid)دندان
Orthodontics








 دندان ها (همرنگ
کردن
 پر
CEREC
AC Bluecam 

Implant






















 
























 
















 













Root Canal 






_____________________________
ل کلیه
و
قب
ACP




















ل
دیکا
1834 Ste Catherine west، Zoom
Suite 2200
های م
ه
(Metro: Guy)
م
بی
ی
ها















ه
م
ی
ب
و
شجوئی
Tel
: (514) 933-3337
 دان









www.clinique-arya.com
















































































Montreal، Quebec H3H 1M1
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کمپانی بیمهالگانس

Elegance Assurance
خنستین شرکت بیمه ایرانی

جتاری/مسکونیموتورتاکسیاتومبیل
کمترین بها برترین سرویس

آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

:مشاور مجرب شما

مهریصدوقی

Mary Sadoughi
- 15 years experience
- Special Travel Services for Iranian
Travel services:
- Flight with all major Airlines
to any where including Tehran,
Mashhad, Shiraz
(wholesale price)
- Vacation packages:
Europe, Caribbean, etc.
- Travel Insurance,
- Special Cruises, Hotel, Car
- Special tour to major city in Iran
___________________
1118 Ste-Catherine W., Suite 504
Montreal, Qc
(Metro: Peel)
Tel: 514-940-1642
514-940-1643

______
Assurance
Elegance
Insurance
_______
 با اقساط
ماهیانه
CAR

 سال سابقه15  بیش از
در امور ویژۀ مسافرتی
در خدمت جامعۀ
ایرانی مونتریال
 پرواز به شهرهای
 شیراز، مشهد،تهران
)(به قیمت رقابت ناپذیر
... کارائیب و، تور مسافرتی به اروپا
 تور ویژه در شهرهای مهم ایران
 بیمه های مسافرتی
... اتومبیل و، هتل، کروزهای ویژه

Cell: 514 834 2166

HOUSE

6400-A St-Jacques W.

1391  مهر24  1076  شماره 19 سال

www.paivand.ca

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

و بسیاری دیگر

TAXI

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

MOTO

Tel.: 514-482-4500

COMMERCIAL

www.eleganceleasing.com

assurance@eleganceleasing.com

LiLi

خدماتآرایشی

ماساژ و فیزیوتراپی جینسنگ

 ویژۀ بانوان
مک
ا
ن
م
خ
شینیون برای خ صوص رنگ مش کوپ
ا
باح من های
جاب

________________
6060 Sherbrooke W.
Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

 درخدمت جامعه ایرانیNDG در قلب

:با مدیریت ایرانی

PAIN, STRESS…
Come to see us
At GINSENG Clinic
More than 10 year experiences
Specializing in Chinese
ACCUPRESSURE, MASSOTHERAPY
WELL ESTABLISHED CLINIC
WE are providing ALL you need for
Better health at Reasonable prices
Very clean and Comfortable atmosphere
Insurance receipts available.

www.ginsengclinic.ca

در خدمت
هموطنانگرامی

روبروی بانک رویال

Bring your own wine

Apportez votre vin

Ginseng Meassage

Restaurant

Grill Sélect

... فشار عصبی و، استرس،درد
زمستان سرد و طوالنی امسال
بهکلینیک«جینسینگ»بیائید

:و آرامش و سالمت دوباره را تجربه کنید
 سال سابقه و تخصص در10 با بیش از
آکیوپرشر چینی و ماساژتراپی
ما همه چیز را برای
سالمتی و رضایت شما
.با بهای مناسب فراهم آورده ایم

همراه با رسید برای بیمه شما

،رمتیز

Clinique Sante Ginseng
Tel.: (514) 489-5586
5586 Sherbrooke W. (Corner: Marcil)
Montreal, QC, H4A1W3

Souvlaki

انواع کباب های خوشمزه
یونانی
ایرانی و
________________

Restaurant Grill Sélect

514-694-7455 (69-GRILL)
2756, boul Saint-Charles,
Kirkland, QC H9H 3B6

بسیا راحت
ی
با فضای رامش
راسر آ
وس

Catering آشپزخانه ایرانی

حتویل در
من
زلیامحل
کارشما

! برای شما که وقت تان اررشمند است
خوشمزه ترین و تازه ترین غذاهای ایرانی
با برترین کیفیت و مناسب ترین قیمت

514-963-7744

438-875-2222

azaug15 aaa glass
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نگرینیون
پارکا

توجه توجه:

Persia
in the Pn Picnic
! ARC

22

توجه توجه
توجه
METRO
Angrign :
on

 محل:

چندقدمی
وجیمترو
خر

شاد و زیبای دیگر...
یک روز پرشور،
ضاییصمیمی

درف

قرعه کشی،

مرتانرا

کبابع

خوشمزه هتر داغداغ
رشت
ش
ین

وآ

ش جان
با ما نو

کنید!

غذا

برای
 توجه :نامه،
ت از بر محل
مای
از
ح خود را کنید.
غذای کتهیه
کنی
پی

وی جدید
همیاری تیم
با من
برنامه :با
آشپزخانه این
رزاد موالیی

سپاس از ف
با

کبابسرا،

یاز

طلب:
به داو

اری
ن
یلید به برگز رسانید
ما
اری
اگر ها به ما ی بگیرید:
برنامه
متاس
این
یوند
طفابادفترپ 514-99
ل
6-9692

غرفه های بازرگانی،

فرهنگی و هنری:
با دفتر

پیوند متاس بگیرید:

514-996-9692

خندیم،
بنوشیم،ب وبیـم،
بک
بزنیم ،م...
بــرقصی اشیم !
هم شاد ب

گاه اخوان

فروش

با

www.alixt
Tel.: 1-88 oyota.com
8-780-31
03

d.

ین سرویس
رتر
ب ان ترین بها
و ارز
ان گرامی
ای هموطن
بر

STARTING

15 995 $
AT

n incl ude

TA CA MR Y

مسابقات هی

همراه با
شادترین
 DJشهر

سن لوران
فروشگاه

20 12 TO YO
YA RI S HA TA
fiv e do or s TC HB AC K

pre par atio

وخانوادهگی

جان انگیز و. ..

tran spo rt,

20 12 TO YO

STARTING

24 795 $
AT

tran spo rt,
pre
and tax for par atio n
A/C incl ude
d.

Financing

0%

imier

l. De Lor

6807، bou

H2G 2P8

al، Qc

Montré

Contact Ale
با نرخ بهره
x
for addition
وام
al rebates.

نان ایرانی
رای هموط
مت ویژه ب
رقناد
قی

ت الکس پو

بامدیری

for cert
ain
cars only

شرکت ب��زرگ مینا ،ارائه دهن��دۀ برترین
کیفیت محصوالت مرغ ح�لال در سراسر
کانادا می باشد.
مینا می کوشد ک��ه کلیه نیازهای مصرف
کنندگان مرغ تازه حالل را برآورده سازد.
تاکید می شود که در زمان فرآوری ،کمپانی
مینا ،دقیقا به دست��ورات دین اسالم عمل
می کند.
مرغ حالل مینا تنها مرغی است که توسط
بازرس��ان ناظر رسم��ی  HMAنظارت می
شود.
محصوالت مرغ حالل و کامال تازه ی مینا
ک��ه با دست ذبح می شود از بهترین و تازه
ترین مرغ های بازار بهره می گیرد.
هر مرغ به صورت انفرادی در یخچال های
ویژه ه��وای خنک نگهداری م��ی شود تا
مصرف کننده با اطمینان خاطر به پخت و
پز بپردازد و از کلیه فرآورده ها لذت ببرد.

مینا فرآورده های متن��وع بسیاری دارد ،از
جمله
 سینه مرغ بدون پوست و استخوان 
پای مرغ  پا و مرغ نیمه  ران مرغ
و  مرغ کامل
تا کلیه نیازهای آشپزی شما به هنگام طبخ
جوجه در زمان ها و اکازیون های گوناگون
برآورده سازد.
اما مهم تر از همه آن که دیگر لزومی ندارد
برای خرید بهترین مرغ حالل در صف های
طوالنیبیایستید.
کلیه محص��والت مرغ حالل مین��ا با ذبح
دستی ،این��ک در سوپرها و فروشگاه های
مواد غذای��ی سراسر آمریک��ای شمالی ،از
جمل��ه وال مارت ،سوبی��ز ،و گیت وی در
دسترس همگان است.
برای اطالع��ات بیشتر در همین شماره به
آگهی ما در صفحه  39مراجعه کنید.

ﻏﺫﺍ ﺳﺭﺍی ﻣﺭﺟﺎﻥ
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﻮﺭﺷﺖ

ﺧﻮﺭﺷﺖ ﻗﻴﻤﻪ 11.5 $ ----------
ﺧﻮﺭﺷﺖ ﮐﺮﻓﺲ 11.5 $ ----------
ﺧﻮﺭﺷﺖ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ 12.5 $ ----------
ﺧﻮﺭﺷﺖ ﻓﺴﻨﺠﺎﻥ 12.5 $ ----------
ﻗﺮﻣﻪ ﺳﺒﺰی 11.5 $ ----------
ﺧﻮﺭﺷﺖ ﺑﺎﻣﻴﻪ 11.5 $ ----------

هفت��ه پیش ،یکشنبه  7اکتب��ر را باز با هم
بودیم ،با شم��ا .هوای پاییزی ،آفتابی بود با
لکه ابری اینجا و آنجا ،و اندکی خنک؛ پارک
انگرینیون غرق رنگ بود ،رنگ های خزانزده
کبک ،اف��را ،بلوط ،چن��ار و ...که در زبیایی
جادویی بی تالی است.
همه آمده بودند ،اگرچه کمی دیر ،اما آمده
بودند ،دوست و آشنا و دور و نزدیک ،با پدر و
مادر ،با پدربزرگ و عمو و عمه جان،دوستان
دور و نزدی��ک ،دوست دختر ،پسر ،با سگ،
گربه ،با غلیان،دست خالی؛ یا با بساط کامل،
پخت و پز و ...آم��ده بودند از حضور هم در
ِ
طبیع��ت پیش از زمستان این وادی ،به
دل
ی��اد مهرگان ارجمند ،در کن��ار همزبانان و
همدالن لذت ببرند.
دود و ب��وی خوش کباب کبابسرا اشتها آور

ﻏﺬﺍی ﭘﺮﺳﯽ

ﺍﻟﻮﯾﻪ 6.0 $ ----------
ﮐﺸﮏ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ 7.5 $ ----------
ﺣﻠﻴﻢ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ 8.5 $ ----------
ﻣﻴﺮﺯﺍ ﻗﺎﺳﻤﯽ 7.5 $ ----------
ﺗﻪ ﭼﻴﻦ 8.0 $ ----------
ﺍﺳﺘﺮﻭﮔﺎﻧﻒ 7.0 $ ----------
ﮐﻮﻓﺘﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰی 6.0 $ ----------

ﻏﺬﺍی ﺍﺳﻼﻳﺴﯽ

ﮐﻮﮐﻮ ﺳﺒﺰی 2.5 $ ----------
ﮐﻮﮐﻮی ﮔﻮﺷﺖ 3.0 $ ----------
ﮐﺘﻠﺖ 2.5 $ ----------
ﻻﺯﺍﻧﻴﺎ 6.0 $ ----------

ﺁﺵ

ﺁﺵ ﺭﺷﺘﻪ 6.0 $ ----------
ﺁﺵ ﺟﻮ 5.0 $ ----------
ﺁﺵ ﺑﻠﻐﻮﺭ 5.0 $ ----------

ﺳﻮپ

ﺳﻮپ ﺟﻮ 5.0 $ ----------
ﺳﻮپ ﻭﺭﻣﻴﺸﻞ 5.0 $ ----------
ﺳﻮپ ﻋﺪﺱ 5.0 $ ----------

ب��ود؛ از مترو که بیرون م��ی آمدی صدای
موزی��ک ش��اد و دود و طعم کب��اب فضا را
آکنده بود...
این چندمی است؟
بگذار ببینم .اول سیزده بدر (به یاد شیرین
مهدی محمدیان) و بعد  20ماه می و بعد 8
جوالی ،بعدی  19اوت ...می شود  5تا.
حضورگرم شما حاکی از آن بود و هست که
از با هم بودن و شادی و شور سیر و خسته
نمی شوید .دیدار بعدی سیزده بدر!
آشپزخانه این بار ه��م به دست تیم شاد و
حرفه ای کبابسرا بود ،بازهم از فرزادموالیی
عزی��ز (ک��ه مث��ل همیش��ه ب��دون هیچ
چشمداشت مالی از ساعات رستوران و کار
حرفه ای و خانواده مایه گذاشت و به همراه
گروهش ما را به کباب داغ و بالل خوشمزه

سالنپذیراییورستوران

هـانی رز

اسپشیالهای

هفته:

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭼﻠﻮ

ﺑﺎﻗﺎﻟﯽ ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺮﻍ 11.0 $ ----------
ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﻮ 12.5 $ ----------
ﻋﺪﺱ ﭘﻠﻮ 10.5 $ ----------
ﺯﺭﺷﮏ ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺮﻍ 11.0 $ ----------
ﻟﻮﺑﻴﺎ ﭘﻠﻮ 10.5 $ ----------
ﺭﺷﺘﻪ ﭘﻠﻮ 11.0 $ ----------
ﺳﺒﺰی ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯽ 12.5 $ ----------
ﻫﻮﯾﺞ ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺮﻍ 10.5 $ ----------

برگ

دوشنبه :لوبیا پلو

10/99

سه
ﻣﺮﺟﺎﻥ ﻏﻔﻮﺭﯾﻬﺎی ﺍﺻﻞ ،ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ۱۵ﺳﺎﻝ،
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﻬﺎ ﻭ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭘﻬﺎی
ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﻴﺘﺮﯾﻨﮓ ﻏﺬﺍﻫﺎی ﺍﺻﻴﻞ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ،
ﺑﺮﺍی ﺍﯾﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ ،ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﺁﺷﻨﺎ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ.
ﺍﯾﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ
ﺁﺷﭙﺰی ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ  ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ ﻭ ﻏﺬﺍی
ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﻫﻴﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮﺍی ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ ﮐﻴﺘﺮﯾﻨﮓ ﯾﺎ ﻣﺮﺍﺳﻢ
ﺧﻮﺩ ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﺮﺍی
ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺬﺍﻫﺎی ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

بی نظیرمهمان کرد؛ از داریوش مهربان ،از
رزا خان��م و تینا خانم ،از مهدی و ...و ...همه
برو بچه های کبابسرا سپاسگزاریم.
با تشکر مخصوص از همه اسپانسرها ،بویژه
دوستان ماندر سوپراخوان برای همه کمک
هایسخاوتمندانه.
و با سپ��اس از همه شماکه با م��ا همراه و
همیار بودید :علی اجزاچی فداکار و مهربان،
سیاصاب��ری عزی��ز ،ابی درویشعل��ی عزیز،
محسن زک��ی( ،ماهی سن ل��وران) ،بیژن
اسکندری (بدون محبت های بیدریغ او این
برنامه میسر نمی شد!) وهمهدوستان کمیته
«یادمان» ،توران خانم نژاد ،خلیل شهرویی
عزیز ،دی جی الکاپون مهربان ،و تینا خانم
فرشادگهر ،و با یاد شیرین مهدی محمدیان...
ما را بخاطر همه کمبودهاببخشید
به امید دیدار!

سبزی پلو ماهی

شنبه:خورش کرفس

12/99

هار شنبه:عدس پلو

چ

9/99

به:خورشفسنجون

پنجشن
میکس

15/99

جم

عه :سبزی پلو و ماهی

12/99

مکانی استثنائی ،ایدهای نو،

هم سو با سلیقه وشان جامعۀ ایرانی
درمرکــــــز شهر مونرتال

فضایی جدید و بی نظیر با غذااهی بسیار لذیذ
اریانی و مدیتراهن ای
همراه با دسر و پیش غذا های بسیار خوشمزه
آب میو ٔه و معجون تازه ،چای اصیل ایرانی
سوپ یا ساالد و چای را میهمان ما هستید (رایگان)
---------------------با نوش جان کردن غذاهای ما یقین خواهید کرد
که چنین کیف ّیتی فقط در هانی رز وجود دارد
کیترینگ هانی رز با سرویس کامل
در خدمت مجالس و میهمانی های شماست
-------------------ظرفیت رستوران  ۱۶۰نفر
حالل %۱۰۰

__________________
1228 DRUMMOND

آلبالو پلو بامرغ

MONTREAL, QC, H3G 1V7

Tel:
(514) 781-1942
Website: www.marjancatering.com

ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  ، ۱۱ﺑﺮﺍی ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ

Tel: 514-876-4446
Delivery:514-876-4442

جوجه کوبیده
جوجه کباب

قفقازی

شیرین پلو بامرغ

ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﻴﻔﻴﺖ ،ﻁﻌﻢ ،ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻋﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟ ﭘﺲ ﻳﮑﺒﺎﺭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﻴﺪ
سلطانی

بلغاری

حلزونی

زرشک پلو با مرغ
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کاجل کانادا:

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

زیــر نظر وزارت علوم عالی

ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکونی
و جتاری با کمترین بهره
با بهای اجاره ،صاحب خانه
دخلواه خود شوید!
تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا
هدیه  1000دالری

برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

نادرخاکسار

Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty
3675 DES SOURCES، SUITE 109
D.D.O., QC H9B 2T7

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

)Database Administration (AEC

یک دوره یکساله علوم کامپیوتری شامل ده هفته دوره کارآموزی

شروع کالس ها 14 :ژانویه 2013

 شما می توانید از کمک های دولتی برای این دوره استفاده کنید
 در پایان تحصیل ،به دانشجویان خارجی یک سال ویزای کار داده می شود
هرچه زودتر برای سی ای کیو و ویزای دانشجویی اقدام کنید

Cell.: 514-969-2492

________________
CANADA COLLEGE

1118 Sainte-Catherine W. #403
Montreal, Qc. H3B 1H5, Canada
info@CollegeCanada.com

اوکازیون
عـالی

www.CollegeCanada.com

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

Metro PEEL
Open from Mon. to Sat.

La Maison De Kebab
رستوران

بهترینکبابشهر
مناسبترینبها

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه و...
باکیفیتعالی
------------>> برگزیدۀ نشریات کانادایی:
از بهترین رستوران ها
از نظر کیفت غذایی،
سرویس و بها

>>سوپراسپشیال
جـدید مـا :

رید 15دالر به باال،
باخ
یک کارت تلفن راه
دور رایــگان
دریافت کنید >>>

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

La Maison De Kebab

820, av Atwater,

Montréal, QC H4C 2H1

514

933-0-933

T: 514-868-6262
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اقتصاد...

اقتصادايراندرسراشيبانحطاط
فریدون خاوند

(تحلیلگراقتصادی)
شاخص های مربوط به اقتصاد
کالن اي��ران که ب��ه تدريج در
رسان��ه ه��ای معتبر جه��ان و
ي��ا در انتش��ارات سازمان های
بين الملل��ی منعکس ميشوند،
گست��رش و تعمي��ق بحرانی را
نش��ان ميدهند که کل دستگاه
های توليدی و بازرگانی و مالی
و پولی ايران را در بر گرفته است.
با اينهم��ه واقعي��ت اقتصادی
کش��ور ،ب��د ت��ر از آن چيزی
تازه ترين گزارش صندوق بني
پيوستند و ک��اال های ساخته
است که در آم��ار بين المللی
انداز
«چشم
درباره
پول
املللی
شده کره ای و چينی و برزيلی و
انعکاس می يابد و تحليل هايی
های اقتصادی جهان» وضعيت
ترکيه ای روانه بازار های جهانی
که اقتصاد دان��ان ايرانی از اين
واقعيت به دست ميدهند ،در نوميدکنندهای را برای اقتصاد ايران شدند.
مجموع بد بينانه تر از ارزيابی در سال جاری پيش بينی می کند .ايران در اي��ن چرخش واقعی
انقالبی جهان ،ب��ا در آويختن
کسانی است که از دور دستی
در رويدادی واپسگرايانه ،يکی
بر آتش دارند.
از مردم مص��رف ميشوند ،به نرخ از بزرگترين فرصت های تاريخی
تورم��ی بسيار باال ت��ر از آنچيزی خ��ود را از دس��ت داد و بازار های
ايران در فضای منطقه ای اش
ت��ازه ترين گ��زارش صندوق بين خواهيم رسيد ک��ه از سوی بانک خود را نه تنها به قدرت های بزرگ
الملل��ی پول درب��اره «چشم انداز مرکزی و صندوق بين المللی پول صنعتی جهان ،بلکه به کشور هايی
ه��ای اقتصادی جه��ان» ،که سه اعالم شده است.
که پيشتر در اردوی فقيران بودند،
شنبه نهم اکتب��ر منتشر شد ،در به رغم همه اي��ن مالحظات ،و با واگذاشت.
مجموع وضعيت نا اميد کننده ای وجود آنکه گ��زارش صندوق بين حت��ی در مناطق مجاور ايران هم
را برای اقتصاد ايران در سال جاری المللی پول خوشبينانه تر از ارزيابی ب��ه تدريج کانون های تازه پويايی
و سال آينده ميالدی پيش بينی ه��ای بخ��ش بزرگ��ی از محافل اقتصادی پا ميگيرد.
کارشناس��ی ايران��ی است ،حتی ق��درت اقتصادی نو پ��ای ترکيه
ميکند.
ب��ر پايه آمار انتش��ار يافته در اين آمار اين نهاد نيز ،وقتی ايران را در هنوز ،آنگونه که بايد و شايد ،برای
گزارش ،نرخ رشد اقتصادی ايران فضای منطقه ای اش قرار ميدهد ،بخش بزرگی از افکار عمومی ايران
از دو در ص��د در سال گذشته به حرکت گ��ام به گام اقتصاد کشور ناشناختهاست.
منه��ای نه دهم در ص��د در سال را در سراشيب انحطاط به نمايش همچنين رشد اقتص��ادی کشور
جاری سقوط ميکند و سال آينده مي گذارد.
های کوچکی چون امارات متحده
هم از هش��ت دهم در صد بيشتر در بررس��ی ه��ای صن��دوق بين عربی و قطر و تالش موفق آنها را
المللی پول اي��ران به گروه کشور برای متنوع ک��ردن ساختار های
نخواهد بود.
بر پايه همان آمار ،نرخ تورم ايران های خاورميانه و آفريقای شمالی اقتصادی ش��ان ،نباي��د دستکم
از باالی 21درصد در سال گذشته تعلقدارد .ميانگين نرخ رشد توليد گرفت.
مي�لادی به ب��االی  25درصد در ناخالص داخلی اين گروه از کشور در صحنه اقتصادی کردستان عراق
هادر سال جاری ميالدی ،به پيش جنب و جوشی جريان دارد که می
سال جاری افزايش می يابد.
وضعي��ت واقعی اقتص��اد ايران از بينی صن��دوق ،باالی پنج در صد تواند پيآمد هايی دراز مدت داشته
آنچه در آمار صندوق بين المللی ارزيابی شده،در حالی که نرخ رشد باشد.
پول انعکاس يافته به مراتب وخيم ايران منفی است.
چهل سال پيش کم نبودند کسانی
تر است ،از جمله شايد به ايندليل همچنين ميانگين نرخ تورمدر اين ک��ه به سنگاپور و ک��ره جنوبی و
که بخش بزرگی از گزارش تازه اين منطقه در سال جاری ميالدی ده هنگ کنک به دي��ده تحقير مي
نهاد پيش از اوجگيری توفان اخير صد پيش بينی ش��ده ،حال آنکه نگريستن��د ،و ام��روز م��ی بينند
نرخ ت��ورم ايران به باالی بيست و که اينان دني��ای پيرامون خود را
در بازار ارز ايران تهيه شده است.
سقوط واقعی نرخ رش��د ايران ،با پنج در صد ميرسد.
دگرگون کرده اند.
توج��ه به رکود ک��م سابقه حاکم در مقياس کل منطقه خاورميانه سق�وط آزاد پول مل�ی ايران
بر اقتص��اد ونگرانی شديد محافل و آفريقای شمال��ی ،اگر سودان را در مقايس�ه ب�ا ارز شم�اری
کسب و کار ايران ،در سال جاری کنار بگذاريم ،ايران در سال جاری از همسايگان�ش ،ب�ا انحطاط
بيش از 9دهم در صدی است که ميالدی به پي��ش بينی صندوق اقتص�ادی کشور ب�ی ارتباط
کمترين نرخ رشد و باالترين نرخ نيست.
در گزارش صندوق ديده ميشود.
تازه با سق��وط  80درصدی ارزش تورم را خواهد داشت.
پول ملی اي��ران در برابر اسکناس و اما در سال آينده ميالدی ،باز هم کاالهای غيرنفتی :شعبده بازی!
سبز آمريک��ا ،توليد ناخالص ايران به روايت صندوق ،ايران رکورددار اي��ن انحط��اط بي��ش از همه در
بعد از تبدي��ل ارزش ريالی آن به نرخ ت��ورم در تم��ام اين منطقه ساخت��ار های بازرگان��ی خارجی
دالر باي��د فرو ري��زی کم و بيش خواهد بود.
ايران منعکس ميش��ود که در آن
مشابهی را تجربه کرده باشد و اين
صادرات غير نفتی ايران به گونه ای
فاجعه آميز ناچيز است.
رويداد نيز دير ي��ا زود در ارزيابی ساختار های شکننده
بين المللی اي��ن شاخص در نظر ولیدر ورای آمار مقطعی ،انحطاط گمرک جمهوری اسالمی ميگويد
گرفته خواهد شد.
روز افزون ايران رادر ضعف ساختار که کشور در شش ماهه اول سال
نرخ ت��ورم ايران ه��م در سطحی های اقتص��ادی آن می توان ديد .ج��اری خورشي��دی  20ميليارد
بسيار ب��اال تر از آنچيزی است که ايران ب��ه شکل اسفباری در قالب و ششص��د ميلي��ون دالر کاالی
گزارش صندوق برای سال جاری يک اقتصاد تک محصولی نفتیدر غيرنفتی صادر کرده است.
و س��ال آينده اي��ران پيش بينی جا زده و به رغم تالش های فراوان بر پاي��ه اين آمار ،محمود احمدی
کرده و به احتمال قريب به يقين از در يکص��د سال اخي��ر ،نتوانسته نژاد و وزيران او پيش بينی ميکنند
انتشارات بانک مرکزی ايران الهام است جايگاه خود رادر تقسيم بين که حجم صادرات غير نفتی ايران
تا پاي��ان امسال به ب��االی پنجاه
گرفته که ن��رخ رسمی تورم را در المللی پول عوض کند.
همين محدوده ارزيابی ميکند.
طی س��ه دهه گذشت��ه ،با زايش ميليارددالر خواهد رسيد.
ولی نرخ رسم��ی تورم منتشره از و بالندگی قدرت ه��ای نوظهور ،با دقت��ی بيشتر در آم��ار گمرک
س��وی بانک مرک��زی (حتی اگر جغرافيای اقتصادی جهان يکسره واقعيت بازرگانی خارجی ايران بهتر
درست باشد) بر پايه سبدی مرکب دگرگ��ون ش��د .در همين مدت روشن ميشود.
از  ۳۵۹قلم ک��اال و خدمات تهيه تقسيم بن��دی جهان به «شمال» در مي��ان کااله��ای ب��ه اصطالح
ميشود و اگر تنها کاال ها و خدماتی و «جن��وب» در ه��م ريخت ،صد غيرنفت��ی ک��ه به گفت��ه گمرک
را در نظر بگيريم که به صورت روز ها ميليون نفر از ساکنان «جهان
{>> ادامه در صفحه}32 :
مره از س��وی بخش بسيار بزرگی سوم» ب��ه صف طبق��ه متوسط

ه
مدردی
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دوستان ارجمند و نام آشنای ایرانیان کانادا

شهباز خنعی و خامن زری خنعی عزیز
در سوگ دردناک فرزند جوان خود

زنده یاد نیما خنعی

نشسته اند.
این ضایعه اسفناک را به ایشان و کلیه خانواده های سوگوار
صمیمانهتسلیتگفته،
برای فرد فرد این عزیزان آرامش آرزومندیم.

دکتر پرویز قدیریان،حسین صمیمی ،رضا علیدوستی ،امیر سام ،الکس
سلیمانی ،گیتی پورمهدی ،محمد سلجوقی ،فهیمه و حسین قربانیان،
رضاامیری ،آذر غفوری و حمید قاضیان ،بابک ساالری ،شهریار
بخشی ،الهه شکرایی ،احمد مشعوف ،امیر خدیر ،جعفر خدیر ،نیما
مشعوف ،طاهره متبسم ،نادر زرکاری (دوستان شما در بنیاد سخن
آزاد) مهدی متبسم ،هادی متبسم ،یامسن عامری،امین ضرغام،
جواد و زری رستمی و خانواده ،علی قربانی،مسعود جهانگیری،
هوشنگ حسن یاری(کینگزستون) محسن زکی،سیاوش صابری،فرزاد
موالیی ،فرشاد فضلی ،مرتضی صادقی ،فریبرز گرائیلی ،فرشاد
فرخیان ،خلیل شهروئی ،داریوش دوانی ،رضا جلدی ،حیدر
اسدی ،بیژن اسکندری ،سیامک قبادی ،احمداحمدیان ،مهرداد
امیری ،رضا هومن ،یوسف کبیری ،دکتر بهروز شریف نائینی ،ابی
درویشعلی ،توران نژاد ،رضا نژاد ،حسن زرهی ،نسرین املاسی،
محمد فاضل ،احمد موسوی،علی اصغر و کارولین معصومی ،نینوس
گیورگیزنیا ،فیروز همتیان ،همه دوستان شما در مدرسه دهخدا،
نسرین نادرشاهی،دکتر عطا انصاری،عباس کرباسفروشان و زری
نیکنژاد،علی اشرف شادپور ،سیروس یحیی آبادی،شهناز مهاجر،رامین
مهجوری ،حسن هرندی،مرتضی صادقی،احمد مصطفی لو ،زهره
منافیان،ندیم و سینا و محمد رحیمیان

ـــــ همدردی ــــ

به جستجوی تو  /و درپس فرود هر برگ  /در این خزان زرد میگریم  /به جستجوی تو /
در این شهر غریب  /و در آستانه فصلی سرد...
ی و سکوت ،به آنچه گذشت و میگذرد خیره می نگرم
با صدای چرخش عقربه ساعت ،تمام شب ،در تنهای 
و صدای بهت غم را از البالی ریزش تک تک برگها در کوچه پس کوچه این شهر ضجه وار می شنوم.
ی پروا و با شقاوت ،د ِر خانه قلب های
ی که همواره زمستان بود ،ب 
ببین که چگونه تکرار فصلی سرد ،در سال 
ی اجازه و سرکش ،شمع نورافروز خانههایمان را خاموش کرد...
ما را زد و ب 
گویی امسال ،ساعت ِ
زنگ خود را در گوشۀ لبخند شیرین جوانان مونترال کوک کرده بود
یو
ی بار دلتنگ 
چشم دیدن قامت عزیزان مان را نداشت؛ در میان این همه قامت خم شده از سنگین 
و سروِ ،
آوازهای ناتمام و پوچی و بیهودگی ،آنچه همواره انسان را به بودن پیوست می دهد ،عشق است و به راستی
تنها عشق است که پایدار می ماند...

ی و جناب آقای خنعی
بانو خنعی گرام 

در این لحظات پر از بغض و خاکستری با قلبی آکنده از همدردی ،ما را نیز در غم خود شریک بدانید.
امید آن دارم که لبخند هیچ جوانی دیگر در این شهر نامتام مناند.

--------------تینا فرشادگهر و خانواده
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نیما خنعی
گل باغ زندگی مان بود....
در بهار جوانی دست ستمگر خزانی نابهنگام پرپرش کرد
و با آن که به خیال خود در باغبانی اش در حد توان خود کوتاهی نکرده
بودیم ،داغی دردناک و تسکین ناپذیر بر دلمان گذاشت.
نیما روحی بزرگ و آزادمنش داشت که مانند پرنده ای آزاد و بلندپرواز تاب
قفس تنگ تن را نیاورد و با تنها گذاشتن ما به بلندای بی انتهای آسمان پر
کشید و رفت.
کمتر از  15ماه داشت که دست او و برادر بزرگش را گرفتیم و از میهن مان
گریختیم تا بلکه مانند صدها هزار پدر و مادر دیگر در گوشه ای از دنیا
برایشان آینده ای بهتر و روشن تر تدارک ببینیم.
در هفته های گذشته در تدارک جشن عروسی اش برای کمتر از سه ماه
دیگر بودیم
که روزگار غدار این عروسی را به عزا تبدیل کرد.
نیمای نازنین ما روحی بزرگ؛ مهربان و عاشق داشت.
عشق را به خوبی می شناخت و عطر دالویز آن را در فضای پیرامونش می
پراکند .در دوستی چنان ثابت قدم و استوار بود

که سهم گناه دیگران را نیز به گردن می گرفت و مجازات آن را،
حتی در ورای توان تحمل خویش می پذیرفت.
همه را دوست داشت و همه دوستش داشتند.
اکنون که روح بزرگش از قفس تنگ تن پر کشیده و رفته است،
پشت سر خود ما را با پشتی خمیده از سنگینی
و فشار اندوهی تسلی ناپذیر بجا گذاشته است.
بی گمان ،این سنگینی طاقت فرسا مانع
از ادای وظیفه در سپاسگزاری از دوستان و عزیزانی خواهد شد
که بزرگوارانه و در نهایت مهربانی کوشیده اند
از راه های مختلف ما را تسلی دهند
و از فشار بار سنگین اندوهمان بکاهند.
امیدواریم که همگان پوزش خواهی صمیمانه
و بی ریای ما را بپذیرند
و کوتاهی مان را ببخشایند.

__________________________

زری و شهبار خنعی
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نصف طالب��ی  ۹۷کالری و  ۲گرم
فیبردارد.

 .۶گیالس

کهمیتوانید
سالمتی
خود را با آنها
تضمینکنید
اگر قصد میوه خوردن دارید ،بهتر
است از بی��ن پرفایدهترین میوهها
انتخاب کنید تا جسم و فکر بهتری
داشته و پرانرژیتر شوید.
میوههاعالوهبراینکهبسیارخوشمزه
و مغذی هستن��د ،با پایین آوردن
احتم��ال ابتال ب��ه سرماخوردگی،
آنفوالنزا ،بیماریهای قلبی ،سکته
و سرطان ،به شما کمک میکنند
احس��اس بهتر و عمر طوالنیتری
داشته باشید.
سالمترین میوهها با باالترین
محتویآنتیاکسیدان

 .۱سیب

اگر با پوست خ��ورده شود حاوی
پکتین ۵ ،گرم فیبر و مقدار زیادی
آنتیاکسیدانه��ای فالوونوئی��د
است .فیبر سیب به پایین آوردن
کلسترول کمک میکند.
فالوونوئیدهای قدرتمند احتمال
بیماریهای قلبی ،سکته و سرطان
را کاه��ش میده��د .ی��ک سیب
متوسط چیزیدرحدود  ۸۰کالری
دارد.

 .۲زردآلو

منبع بسیار خوبی از ویتامین A، C
و  ،Eپتاسیم ،آهن و کاروتینوئیدها
میباشد .لیکوپن موجود در زردآلو
به محافظت از چشمها و جلوگیری
از بیم��اری قلب��ی ،اکسیداسیون
کلسترول  LDLو برخی سرطانها
 -مخصوص��اً سرط��ان پوست--کمک میکن��د .و فیبر موجود در
زردآل��و در برطرف کردن یبوست
موثر است .بعالوه اینکه یک زردآلو
فقط  ۱۹کالری در خود دارد.


 .۳موز

منبع��ی عال��ی از پتاسی��م است
(ح��دود  ۴۰۰میلیگ��رم) که به

سرش��ار از آهن و فالوونوئیدهای
جنگنده با بیماریها است.
همچنینپتاسیم،منیزیم،ویتامین
 Cو  ،Eفوالت و کاروتیتوئیدهای
محافظ قلب در خود دارد .گیالس
میتواند به ط��ور قابلمالحظهای
الته��اب ،درده��ای آرت��روزی،
کلست��رول بد و خط��ر سرطان را
کاهش دهد .یک فنجان گیالس
 ۸۸کالری دارد.

 .۷مرکبات

بیشتر بخاطر مزه ،آب��دار بودن و
محت��وی باالی ویتامی��ن  Cخود
معروف هستند .ام��ا منبع بسیار
پایین آوردن احتمال فشارخون باال خوب��ی از ف��والت ،فیب��ر و سایر
و سکته کمک کرده و نقش مهمی آنتیاکسیدانه��ا ،ویتامینه��ا و
در عملک��رد عض�لات دارد .م��وز موادمعدنی نیز میباشند .مرکبات
می��وهای خوشمزه و شیرین است ب��ه پایی��ن آوردن کلست��رول،
که میتواند جایگزین خوبی برای فشارخون و خطر برخ��ی از انواع
قند بوده و منبع طبیعی عالی برای سرطان کمک میکند.
انرژی است .فیبر موجود در موز به گریپف��روت صورتی ی��ا قرمز --
بازگرداندن عملکرد رودهها کمک نیمی از یک گریپفروت فقط ۴۷
میکن��د .یک موز متوسط چیزی کالری دارد.
درحدود  ۱۰۸کالری در خود دارد .پرتق��ال  ۵۰ت��ا  ۷۰میلیگ��رم
ویتامین  Cدر خ��ود داشته و ۶۸

کالری است.
 .۴خانواده توتها
ب��ه مق��دار بسی��ار باالی��ی از لیم��و  --یک عدد لیمو حدود ۱۷
آنتیاکسیدانه��ای ق��وی مث��ل کالری دارد.
ویتامین  Cدر خود دارد .تحقیقات 
مختلفی نشان میدهند که توتها  .۸کی وی
درمقابل بیماریهای قلبی ،سکته ،بیشت��ر از دوبراب��ر از ویتامین C
سرط��ان و بسی��اری بیماریهای پرتقال را در خود دارد و همچنین
دیگ��ر محافظت خوب��ی به عمل منبعی عال��ی از منیزیم ،پتاسیم
میآورد.
و ویتامینه��ای  Aو  Eمیباشد.
متشک آبی (بلوبری) یکی از بهترین کی��وی سیست��م ایمنی ب��دن را
میوهه��ای آنتیاکسیدانه به شمار تقویت کرده و بیماریهای تنفسی
میرود .درکن��ار سایر فوایدی که را کاهش میدهد .یک عدد کیوی
برای سالمتی دارد ،به پیشگیری از متوس��ط  ۴۷کالری و  ۳گرم فیبر
فشاخون باال ،زوال قرنیه و تخریب دارد.
مغ��ز که موجب بیم��اری آلزایمر 
میشود ،کمک میکند.
 .۹پاپایا
یک فنجان تمشک آبی  ۸۱کالری سرش��ار از ویتامی��ن  ،Cف��والت،
و  ۴گرم فیبر در خ��ود دارد .یک کاروتینوئیدها و آنزیمهای گوارشی
فنجان شاهت��وت  ۷۴کالری و  ۱۰طبیعی است که به هضم پروتئین
گرم فیبر در خود دارد .یک فنجان کمک میکن��د .یک فنجان پاپایا
تمشک  ۶۰کالری و  ۸گرم فیبر و خردشده  ۵۵کالری دارد.
یک فنجان توتفرنگی  ۵۰کالری ،
 ۴گرم فیبر در خود دارد.
 .۱۰انگور قرمز

حاوی آهن ،پتاسیم ،فیبر و مقدار
قابلتوجه��ی آنتیاکسیدانهای
 ۵طالبی
سرش��ار از ویتامین  ،Cپتاسیم و جنگنده ب��ا بیماریها است .انگور
آنتیاکسیدانه��ای کاروتینوئید قرم��ز منبع اصل��ی فالوونوئیدها،
هستند .طالبی به کاهش التهاب ،آنتوسیانینها و رزوراتول میباشد
پیشگیری از سرطان و بیماریهای که نشان داده است به پیشگیری از
قلبی-عروقی ،بهبود ایمنی بدن و بیماریهای قلبی و سرطان کمک
کمک به محافظ��ت از پوست در میکند .یک فنجان انگور قرمز ۶۰
نواحی که احتم��ال آفتابزدگی کالری در خود دارد.

زیاد اس��ت کم��ک میکند .یک

آموزش موسیقی
زیر نظر جواد داوری

لیسانسه موسیقی از هنرکده عالی موسیقی تهران
با  25سال فعالیت در مونترال
		

سنتور سه تار پیانو ویلن کمانچه  آواز دف تنبک

Tel.: 514-589-0175
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..سالمت و زندگی
دوس��ت داری��د همسرتان
را همیش��ه عالقهمن��د و
مج��ذوب خودت��ان نگ��ه
دارید؟
ای��ن  ۵نکت��ه کمکت��ان
میکند.


 .۱عشق قلبش را باالخره
خواهد گشود.

وقتی قرار است یک جشن
خانوادگ��ی برگ��زار کنید
احتم��اال این ب��ه ذهنتان
میرسد که غذایی خوشمزه
مث��ل فسنج��ان ،کب��اب،
ساالد ،زیت��ون و دسرهای
خوشم��زه ،شیرینی خامه
ای ،و غی��ره را ن��وش جان
کنید و آنق��در میل کنید
که مجبور ب��ه شل کردن
کمربندتانشوید.
همسرتان در پ��ی تدارک
این منوی لذی��ذ است .او
هم مثل شما دوست دارد
بخ��ورد .اما ع�لاوه بر آن،
افک��ار دیگری نی��ز در سر
دارد مثل لیست مهمانان،
اینکه یادش باش��د غذای چرب
را جلوی مادر بزرگ که کلسترل
خونش باالست قرار ندهد ،اینکه
کدامیک از دوست��ان مجردش
را میتواند ب��رای آشنایی با برادر
مج��ردش دعوت کن��د و اینکه
تعدای شمع برای رمانیتک شدن
میز شام تهیه کند تا همه چیز بی
نقص و کامل به نظر برسد.
نکته اینجاست :درحالی که شما
فقط ب��ه خوردن فک��ر میکنید
همسرت��ان به هم��ه جزئیات و
تدارکات آن ش��ب می اندیشد.
و دوس��ت دارد فضای رمانتیکی
را ب��رای مهمانی بوج��ود آورد:
میهمانان ،ن��ور ،زیبایی و ...شاید
ای��ن توصی��ه میلیونها ب��ار به
گوشتان خورده باشد :رمانتیک
باشید! احتم��االً دیگر برایتان به
نصیحتی خستهکنن��ده تبدیل
ش��ده است .ام��ا واقعی��ت دارد.
برایتان سوال است که وقتی قرار
اس��ت همه چیز به یک جا ختم
شود ،چه نیازی به مقدمهچینی
است.
مسئله این است که خانمها نیاز
دارند که قبل از اینکه وارد رابطه
جنسی شوند ،احس��اس ارتباط
عمیقی ب��ا طرفمقاب��ل داشته
باشن��د .محل ،شرای��ط ،و رابطه
همهدر کنار هم آن لحظه را برای
او میسازند .همه جزئیات برای او
اهمیتدارد.
خانمهایزیادیشکایتمیکنند
که شوهرشان هیچوقت موقعی
ک��ه سر کار هستند به آنها زنگ
نمیزنند .درست است ،دلیلش
این است که شما همه فکرتان به
کار است و تمرکزتان را فقط به
همان کاری که درحال انجامش
هستید معط��وف میکنید .اما
خانمها خیلی شبیه به اینترنت
فک��ر میکنند .ب��رای آنها همه
چی��ز با ه��م لینک ش��ده و در
ارتب��اط است .وقتی فکر شما در
آن لحظ��ه فق��ط رابطه جنسی
باش��د به ضررتان اس��ت و نباید
از مقدمات ،فض��ا و پیش نوازی
غفلت کنید .وقتی نوبت به رابطه
جنسی میرسد ،باید معاشقه را
به بخشهایی تقسیم بندی کنید
مثل پیش ن��وازی و صحبتهای

 ۵نکته جنسی
درموردخانمها
عاشقان��ه ،چون ه��م میتوانید
متمرکز شوید و هم لذت ببرید.
گذاشت��ن گ��ل روی می��ز برای
خانمها و از این قبیل کارها باعث
تداوم رابطه میشود .تداوم رابطه
یک عالمت پیشرفت است .وقتی
توپ را پشتتان پنهان میکنید و
فرزندتان سعی میکند آن را به
خاط��ر آورده و پیدایش کند ،به
تداوم رسیده اس��ت .وقتی توپ
ناپدی��د میش��ود ،آن را ب��ه یاد
میآورد .تداوم رابطه به این معنی
است که حتی وقتی همسرمان
غای��ب اس��ت و حضور ن��دارد،
احساس امنیت کنی��م .هدیه و
گل مثل اشیائی جایگزین هستند
که حضور شما را پر میکنند .سر
ک��ار میروید ،مسافرت میروید،
سرتان شلوغ است ،و با همه اینها
همسرت��ان عشق شم��ا به خود
را به خاط��ر دارد و فکر میکند
که وقت��ی از او دورید به فکرش
هستید .یعنی وقتی حتی حضور
ندارید باز امتیاز میگیرید .عشق
ثابتکنندهدوراندیشی است.
عش��ق مث��ل ورزش اس��ت .اگر
صبحها میدوید ب��ه این معنی
نیست ک��ه آن شب دچار سکته
قلب��ی نمیشوید .عش��ق به این
معن��ی نیس��ت که :م��ن برایت
گل خریدم پس بای��د امشب با
من رابط��ه جنسی داشته باشی.
ورزش جس��م را سال��م میکند.
عشق و محب��ت هم میتواند در
واکنشپذیری خانمها موثر باشد.
روشی عملی و تاکتیکی است که
برای باالتر بردن احساس ارتباط
و صمیمی��ت او میتوانید به کار
گیرید.

 .۲درخواست تان را شخصی
کنید.

درخواستتان باید مرتبط با او باشد
نه مرتبط با احساس نیاز خودتان
به داشت��ن رابطه جنس��ی .اگر
دوست دارد اول او را لمس کنید،
ب��ا محبت و عشقن��وازی شروع
کنید .جمالتی مثل« ،میخواهی
سکس داشته باشی��م؟» زنان را
س��رد میکند .این س��وال اص ً
ال
درست نیست ،درواقع ،پیشقدم
شدن و شروع نباید به شکل یک

سوال باشد ،باید بیان چیزی باشد
که میخواهید.
به چشمانش نگاه کنید ،زیباییش
را تحسین کنید .ب��ه او بگویید
که میخواهید ب��ا او عشقبازی
کنید .این خیلی شخصیتر از این
است که بگویید« ،امشب حوصله
سکس داری؟» با این روش غلط
ممکن است زنها تصور کنند که
مردها فقط دنبال رابطه جنسی
هستند .باید به او نشان دهید که
او را میخواهید نه رابطه جنسی
با او را.
شای��د ب��ه نظرت��ان برس��د که
ای��ن کار بیه��ودهای است چون
حتماً همسرت��ان میداند که او
را میخواهید و ن��ه فقط رابطه
جنسی ب��ا او را .ام��ا در واقعیت
پاسخ منفی است .برای خانمها
همه چیز بای��د با هم پیش رود.
نمیتوانید فقط به چیزی که در
ذهن خودتان است بسنده کنید
و چیزی به زبان نیاورید.

 .۳وقتی ارضاء شود ،بر قله کوه
خواهد بود.

از لحظه شروع ،حدود  ۴۰دقیقه
ط��ول میکشد ک��ه خانمها به
اوج لذت جنس��ی برسند .برای
اینکه تمایل آنها به داشتن رابطه
جنسی به اوج برسد ،به ۲۰دقیقه
ناز و نوازش کردن نیاز دارند .بعد
 ۲۰دقیق��ه دیگر طول میکشد
که با تحریک ناحیه تناسلیشان،
ارضاء ش��ده و به ارگاسم برسند.
اگر عجله کنی��د ،به این نتیجه
خواه��د رسید که آن شب ،شب
او نیست و از شما میخواهد که
کار خودت��ان را بکنید .این برای
مردان معموالً راضیکننده نیست
زیرا دوس��ت دارند طرفشان هم
ش داشته باشد .تقریباً اکثر
واکن 
خانمها تصور میکنند که ارضاء
شدنشان خیلی طول میکشد.
مقدار تستوسترون ،هورمونی که
هم در مردان و هم در زنان وجود
دارد و مسئول میل فیزیولوژیکی
ب��ه رابط��ه جنس��ی اس��ت ،در
همسرتان یک صدم شما وجود
دارد .مث��ل بدنس��ازی کردن با
{>> ادامه در صفحه}28 :
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فرص��ت بيروني .چالش الزاماً به معناي نارس��ايي و ضعف نيس��ت .وقتي
صحبت از موانع و نارساييها ميكنيم جنبه سلبي بيشتر به نظر ميآيد.
فرهنگي با
مهندس��ي و
چالشي
مش��كل
هجدهم شماره  5080نخستين
2012
مديريت 17مه
الثاني 1433
1391كه 25جمادي
ترين ماه
ارديبهشت
پنجشنبه و 28
2012
ه  5080پنجشنبه  28ارديبهشت ماه  25 1391جماديالثاني  17 1433مهسال
آن روبه رو اس��ت «چالش تاريخي» است .اگر نگاهي بيندازيم به تاريخ
اس��امي  -ايراني ميبينيم كه در دو يا س��ه دوره ،ايرانيان تمدني را بنا
گذاش��تند كه ميتوانيم آن را به عنوان ظرفيت قوي ،هم به لحاظ ديني
و ه��م به لحاظ ملي درفرآيند مهندس��ي ومديريت تمدن آينده بش��ري
محسوب كنيم.
متأس��فانه از حدود  300سال گذش��ته كه آخرين دوره تمدني ما بود

هایتان را با
بگیرید ويغماحرف
تماس
غیبت آسیبرسان و بسیار مخرب
ظرفيتاوهاي ما به صورت نرم و با تمهيداتي
رفت .اين
ظرفيت به
اين
بگذارید .احتماالً
درصد
درمیان
میتوانید برای خودتان سیاست
است.
تسلط و تثبيت هژموني خود در دنيا از
اس��تعمارگر۹۰براي
جناح كفر و
كه
بود ،تا حدود زيادي به يغما رفت.
ايران انجام
جمله
دادهاین
کردن از
خاورميانه وغیبت
کسانیکه قصد
غیبت ،چه عم��دی و چه سهوی ،حتمل صفر اجرا کنید
زمان قبل از اس��ام است و تمدن مادها و آرياييها
خواهنديكي
س��ه دوره
آن
ترسید.
پیشنهاد
آسیبهای فراوانی به دنبال دارد .اگ��ر در ی��ک صنعت ی��ا تجارتی
دوران است و در زمان بعد از اسام نيز
آن
نمادهاي
از
جمشيد
تخت
كه
به ج��ای اینکه درم��ورد آدمها و هستید،در نظرداشته باشید کهدر کسانی ک��ه درمورد دیگران حرف
مش��خصاً در قرن چهارم و پنجم هجري توس��ط آل بويه بود .در آن زمان
دارن��د
ك��ه كام ً
ناشناسبا آنچه كه ام��روز ميبينيم از لحاظ
ا
دوستآن روز
زنن��دو عراق
پشت سر آنها حرف بزنیم ،باید با جلسه بعدی کاری درمورد موضوع مدریاي��ران
هستند
کسانی
اینه��ا
بمانند.
که
خود آنها ح��رف زده و مشوقشان غیبت کردن بحث کنید.
جغرافيايي متفاوت بود ،تمدن را با مذهب و تشيع به گونهاي گره زدند و
ناشناس
های
ه
نام
و
ه��ا
ت
یادداش
باشیم.
کنید
وادار
وقتی کارمندانت��ان را
در ترويج نسبي تفكر شيعه قدمهايي برداشتند.
تمدن��ي و دوره تاريخي تم��دن ما باصبغه
حوزه
ش��كل
بارزترين
ام��ا
که در م��ورد آسیبها و ضررهای درمورد شکایت از یک همکار برای
فرستند.صفوي��ه يعني ق��رن  11 ،10و  12هجري بود .در اين
مذهب��ي،یدر دوره
اینجا  ۵راه ب�رای ترک عادت ناشی از غیبت کردن فکر کنند ،از رئیسم
نگو حض��ور علما و مراجع بزرگ ديني
کسیدليل
صفوي به
مختلف
زمان ش��اهان
نظراتشان را با «به
غیبت کردن به شما پیشنهاد مشکالت و مسائل آتی جلوگیری آنها
در ساختار حكومتي باعث شدند كه تا اندازه زيادي اين ساختار ،متأثر از
شروع
گفت��م»
تو
به
را
ای��ن
م��ن
خواهید کرد.
میکنیم:
تفكرات ش��يعي شكل گيرد و به نحوي ،حوزه تمدني شيعي دركنار حوزه
ً
محوريتکنند
شدیداباانکار می
کنند و
می


که عثماني و مركزيت استانبول(تركيه
حكومت
اهل سنت
تمدني
پراکنیهستند.
منبعشایعه
در غیبت شرکت نکنید
وقتی اول از مغزتان و بعد زبانتان
كنوني)مستقر شود.
ایندليل بيكفايتي پادش��اهان قاجار و
خواهندب��ه
اين دوران
متأس��فانه پس
ک��ه ازنمی
«فقط بگویید نه!» شعاری بود که تنها چیزی
استفاده کنید ،از غیبت دور
بایدبعد از آن به دليل تسلط كشورهاي
رفت و
تمدن به
است ازکهآن اين
خانم نانسی ریگ��ان برای کاهش پيش
شوند.يغماشما
شناخته
خواهید شد
اتريش و كشورهاي ديگر و حضور جدي
پیشنه��ادمانند
از آنجاک��ه غیبت ک��ردن معموالً مصرف موادمخدر درمیان جوانان استعمارگر
ايتاليا،آنها را
انگليس،اس��م
دهید که
امريكا از حدود  60سال گذشته اين چالش هر روز بيشتر شد.
هس��تيمواقع ً
حرفی ک��ه
مديون پیش
تمدني مرایزنند
علمي این رو
دوست ندارم
«میدونی
از یک گ��پ کوتاه شروع میشود ،پیشنهادداد.
هما نخبگان
نخبگان خود
بخاطرظرفيت
اين
ً
مطمئن
و
آورید
زبان
به
دیگر
کسان
خوبی است
دختر
ا
واقع
سارا
بشنوم.
دارد:
کاربرد
هم
غیبت
قبل از اینکه بفهمیم داریم غیبت درمورد
و هم اجرايي ،اما دش��من بيروني و دروني ،هر دو گروه را تحت تأثير قرار
کشند.
ی
م
دست
سریع
که
باشید
كردنداست».
خوب من
خیلی
دوست
و
ندهید!
انجامش
میکنی��م در آن گرفتار خواهیم فقط
داد و منزوي كرد .كساني را كه تفكر شيعي و ناب داشتند منزوي
كردند
تربيت
كنند،
تربيت
خود
دامان
در
توانستند
مي
كه
هم
را
افرادي
و
شد .خیل��ی از آدمها از اینکه بقیه غیبت کردن به حداقل دو نفر نیاز 
یا غیب��ت را به طور ک��ل نادیده
بگویید :حوزه علمي
غرب هم در
کنیديافته در دامان
تربيت
پي در پي
نسلهاي
بفهمند آنها پشت سر کسی غیبت دارد .یکی حرف میزند و دیگری و ما با
بگیرید و
جایگزین
خوبی
غیبت را با
ساراباور،
منعدم
چیه؟يك
«میدونیتاريخي
میکنند ،واهمهدارند .بیشتر اوقات تایید میکند .اگر قبول نکنید که و هم در حوزه عملي روبه رو ش��ديم .اي��ن چالش
رو دیدم،
همانطور که غیبتکنندههادوست
ع��دم همدلي و عدم همفكري به وجود آورد كه موجب گسس��ت تمدني
مهربانیه!»
و
خوب
دختر
خیلی
اون
خیلدریها
بمانند،
نوعيناشناس
واقعاً منظور نداریم که پشت کسی یکی از طرفین این مکالمه باشید ،ودارند
همملي ش��د .گرچه در  33س��الي كه
حافظه
تاريخي
فراموش��ي
كردهسپری
بعن��وان
کلم��ات خوب
عدمآور از
ح��رف بزنیم اما اینکار را میکنیم این مکالمه انجام نخواهد شد.
وحشت
گذرد بد
موجمياخبار
ازعاشق
معكوس پيدا
خودباوري ش��كل
اينوزمينه
انق��اب
کنید.
استفاده
درمقابل
چون از فکرمان استفاده نمیکنیم .
خودباوري ،به
افراد پرمشغله
خیلی از
تمدني خود
بدیتفكر
نوسازي
ش��جاعت و
تدريج به
هستند .ما به
اس��ت و
گرديم.
مي
باز
دنبال
به
که
است
این
نیازمند
این
اولین قدم برای دورکردن یک
اخبار
اندازه
به
خوب
اخبار
با
دالیلی
ند
کـ
دور
روی
را
غیبت
ماشین
)difficulty rating 0.68ادامه در صفحه
ُ
Puzzle 1414(Hard,
ب��رای
خوب
چیزهای
شوند.
ی
نم
زده
ن
هیجا
بد
حرف زدن هم
ع�ادت ب�د از زندگیت�ان آگاه بیندازید
٭كارشناس شوراي تخصصي حوزوي شوراي عالي انقالب فرهنگي
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PAIVAND:
فرص��ت بيروني .چالش الزاماً به معناي نارس��ايي و ضعف نيس��ت .وقتي
صحبت از موانع و نارساييها ميكنيم جنبه سلبي بيشتر به نظر ميآيد.
نخستين و مش��كلترين چالشي كه مهندس��ي و مديريت فرهنگي با
آن روبه رو اس��ت «چالش تاريخي» است .اگر نگاهي بيندازيم به تاريخ
اس��امي  -ايراني ميبينيم كه در دو يا س��ه دوره ،ايرانيان تمدني را بنا
گذاش��تند كه ميتوانيم آن را به عنوان ظرفيت قوي ،هم به لحاظ ديني
و ه��م به لحاظ ملي درفرآيند مهندس��ي ومديريت تمدن آينده بش��ري
محسوب كنيم.
متأس��فانه از حدود  300سال گذش��ته كه آخرين دوره تمدني ما بود
اين ظرفيت به يغما رفت .اين ظرفيتهاي ما به صورت نرم و با تمهيداتي
كه جناح كفر و اس��تعمارگر براي تسلط و تثبيت هژموني خود در دنيا از
جمله خاورميانه و ايران انجام داده بود ،تا حدود زيادي به يغما رفت.
آن س��ه دوره يكي زمان قبل از اس��ام است و تمدن مادها و آرياييها
كه تخت جمشيد از نمادهاي آن دوران است و در زمان بعد از اسام نيز
مش��خصاً در قرن چهارم و پنجم هجري توس��ط آل بويه بود .در آن زمان
در اي��ران و عراق آن روز ك��ه كام ً
ا با آنچه كه ام��روز ميبينيم از لحاظ
جغرافيايي متفاوت بود ،تمدن را با مذهب و تشيع به گونهاي گره زدند و
در ترويج نسبي تفكر شيعه قدمهايي برداشتند.
ام��ا بارزترين ش��كل حوزه تمدن��ي و دوره تاريخي تم��دن ما باصبغه
مذهب��ي ،در دوره صفوي��ه يعني ق��رن  11 ،10و  12هجري بود .در اين
زمان ش��اهان مختلف صفوي به دليل حض��ور علما و مراجع بزرگ ديني
در ساختار حكومتي باعث شدند كه تا اندازه زيادي اين ساختار ،متأثر از
تفكرات ش��يعي شكل گيرد و به نحوي ،حوزه تمدني شيعي دركنار حوزه
تمدني اهل سنت با محوريت حكومت عثماني و مركزيت استانبول(تركيه
كنوني)مستقر شود.
متأس��فانه پس از اين دوران ب��ه دليل بيكفايتي پادش��اهان قاجار و
پيش از آن اين تمدن به يغما رفت و بعد از آن به دليل تسلط كشورهاي
استعمارگر مانند انگليس ،ايتاليا ،اتريش و كشورهاي ديگر و حضور جدي
امريكا از حدود  60سال گذشته اين چالش هر روز بيشتر شد.
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 5080خوب��ی هم به دنب��ال دارد .وقتی ازدیدگاهدین ،غیبت کردن گناهی
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سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
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اصطاح  15 14 13 12 11 10 9 8 7 6وارد ب��ر واح��د س��طح در اصطاح
افقي 15 14 13 12 :وارد ب��ر واح��د س��طح در
5 4 3 2 1
11 10 9 8
-1آم��اده ش��دن ب��راي كاري -معاون
فيزيك
فيزيك
1
هيتلر
 -8فروغ -خاطر  -نگهبان مزرعه
 -8فروغ -خاطر  -نگهبان مزرعه
به
شبيه
هايي
س��اختمان
ايران
در
-2
2
 -9يار مشهدي -سراپرده -جايگاه
 -9يار مشهدي -سراپرده -جايگاه
اسكي
هاي
پيست
اطراف
در
ها
خانه
اين
 -10مظهر الغري -صفت بهش��ت-
مظهر الغري -صفت بهش��ت-
-10
3
بازان
از ش��ركتهاي توليدكنن��ده بزرگ
ش��ركتهاي توليدكنن��ده بزرگ
اطراف تهران و براي اسكان اسكي از
ش��ود4 -
به صورت اجارهاي س��اخته مي
خودرو در سراسر جهان
خودرو در سراسر جهان
برگزيده و زبده -دههزار مترمربع
5
 -11زور -هميشگي ،جاويدان
 -11زور -هميشگي ،جاويدان
 -3نيروگاه شمال ايران -گل وسط دو
 -12فراموشي -لباس زنان هندي-
6 -12فراموشي -لباس زنان هندي-
آجر -سخت ،ناگوار
ديدار مجدد
ديدار 7مجدد
 -4س��ورهاي در ق��رآن -بازگش��ت-
 -13فرش��تهاي در آئين زرتش��ت-
فرش��تهاي در آئين زرتش��ت-
-13
خروس مازندراني
8
جمع ناسك -آخرين حرف قافيه
 -5همهكاره روستا بود -سرقت جمع ناسك -آخرين حرف قافيه
 -14نظ��م و ترتي��ب درس��ت و
9 -14نظ��م و ترتي��ب درس��ت و
 -6مفهوم��ي در رياضي��ات معموالً به
معناي «فراتر از هر مقدار» -از نمازهاي 10
شايسته -گروه ويژه -لبخند مليح
شايسته -گروه ويژه -لبخند مليح
واجب -درخت انگور
 -15تير پيكان��دار -اثري از گي دو
تير پيكان��دار -اثري از گي دو
11 -15
 -7شماليترين ش��هر استان
مو پاسان
كرمان -پاسان
مو
12
عمودي:
محلي تفريحي در شهر الهيجان استان عمودي:
13
گيان -شغل
-1نماد -پالئونتولوژي
-1نماد -پالئونتولوژي
 -8يك طبقه از س��اختمان -لقبي در
14 -2
 -2پيامب��ر صبور -نص��رت -رؤياي
پيامب��ر صبور -نص��رت -رؤياي
اروپا -پيوسته و پشت سرهم
تشنه لب
لب
تشنه15
خويشاوند-
 -9ساز ايراني -نزديكتر از
 -3پوش��يده -هم��ان گياه ترش��ك
 -3پوش��يده -هم��ان گياه ترش��ك
عرصه بوكس
است -غاف شمشير
شمشير
است -غاف
مفتش
خانه خدا-
افقي:
افقي -10 :برابر -راه رفتن كودك -رنگ كبود
ادبانه-
خط��اب بي
-1نويسنده ايتاليايي رمان «بينظمي  -4رود -9
چيرگ��ي ،برتري-1 -نويسنده ايتاليايي رمان «بينظمي  -4رود ش��ولوخف -اس��ب اصيل -از
اصيل -از
اس��ب
ش��ولوخف-
 -11گياهي با س��ه برگچه كه به مصرف
هاگازاست
ويتامينها-همان
ويتامينها -فيلمي از جال مهربان
جال مهربان
فيلمي
آرام» -اثر ماتيسن
ماتيسنميرسد -نازك ،كمقطر
آرام» -اثر چارپايان
(Hard,
difficulty
rating
difficulty
16سيمي -هنوز
(Hard,س��از
كمكنمودن-
تربيت
) -5 rating 0.67ضد -10
كننده -رمق
پشتك -كمك
 -2 Puzzleوطن -نوراني -دلشوره ) -5 0.67ضد
رمق
كننده-
پشتك-
دلشوره
نوراني-
معروف -خواب خوش -گل
اش��تباه
 -2وطن-12 -
 -3پدر شهرس��تاني -رس��م مغولي -6 -ش��بكه رايان��هاي -توبهكنن��ده-
نشده!اي -توبهكنن��ده-
شهرس��تاني -رس��م مغولي -6 -ش��بكهقاچرايان��ه
 -3پدر پامچال
آبخوري
كم -پارچ سفالي -ناپاك ،پليدآبخوري  -11روس��تا -پارچهفروش��ي -خ��وراك مخلوط ساختماني
ساختماني
مخلوط -13
 -4محص��والت ش��يري -لب��اس  -7كام تأسف – تيرهاي از گياهان-
روزانه – تيرهاي از گياهان-
كام تأسف
لب��اسزين و-7برگ
محبوبي��ت-
زيباي��ي و
-14
ش��يري-
محص��والت
-4
چهرهپرداز -12مخف��ف نيكو -دختر -نقش��هاي كه
چهرهپرداز
اسب -فهميده ،دانا
بيآستر -گله
بيآستر -گله
موقعيت محلي را نشان دهد -قيمت بازاري
بازيگ��ران
س��وزناك-
-15در نف��س
 -5ش��هري در پاكس��تان -مهت��ر و  -8نجات -برش هندوانه -سرسلسله
نجات -برش هندوانه -سرسلسله
مهت��ر ازو -8
پاكس��تان-
 -5ش��هري
 -13جهان پهلوان ايران -بزرگ -تفريق
مادها
پيشوا فيل��م س��ينمايي نارنجيپ��وش مادها
(روي  -14ترس��ناك -مثل و همتا -پاكسازي پيشوا
داريوش
س��ينماها) به
 -6ش��هر پرده
 -6ش��هر اتومبيل -آس��ان -كاش��ف  -9پل مع��روف راهآه��ن مازندران-
مازندران-
آه��ن
گياهان راه
پل مع��روف
كارگردان��ي -9
آس��ان -كاش��ف
اتومبيل-
زمين زراعت
هرز از
مهرجويي
اتحاديه -سرحددار
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فرهنگ تغذیه...

پاچهبخور! چشم نخور و

دور
مغــــز خــطبکش!
ُ
و

کله پاچه مضر است؟
 اگر کسی عادت کردهدر هفته یکی ،دوبار کله
پاچه بخورد مضر است
اما مصرف یکی دو وعده
آن ،در ماه اشکالی ندارد.

THREE SEEDS

کل��ه پاچه از جمله
غذاهای��ی اس��ت
که خ��وردن آن از
قدیم بین ایرانیان
مرس��وم بوده و در
فص��ل زمس��تان
ب��ه دلیل گ��رم و
سیاه دانه و هسته انگور
▪ مص��رف کل��ه پاچه
پرکالری بودن آن
و ختم کتان FLAX SEEDS
برای چه اشخاص یا چه
طرفدار بیش��تری
بیمارانی ب��ه کل مجاز
پیدا می کند.
برای تقویت سیستم ایمنی بدن
نیست؟
ش��امل
کله پاچه
و پیشگیری بسیاری از بیماری ها
 طبیعت��ا کس��انی کهبناگ��وش ،زب��ان،
د اشنت سیستم ایمنی سالم و قوی
چرب��ی خ��ون باالی��ی
مغز ،چشم و پاچه
و
کلس��ترول
یا
دارن��د
می ش��ود و طبخ
موثرترینوبرترینروشپیشگیری
خونشان
اوریک
اس��ید
آن زم��ان زیادی
و درمان بیماری هاست!
باالست و مبتال به نقرس
می برد...
مونتریال(تپش) Tel.: 514-223-3336
هستند ،باید از مصرف
گاهی می خوانیم
تورونتو
Tel.: 905-709-2788
کله پاچه اجتناب کنند.
ک��ه مص��رف کله
ونکورر
Tel.: 604-825-3603
البته مصرف پاچه حتی
پاچ��ه ب��ه دلیل
برای سفارش جزئی و کلی
لس آجنلس
Tel.: 310-709-8334
در ای��ن گ��روه ه��ا بدون
مص��رف آن چن��دان توصیه نمی
چربی باالیی که دارد
با شماره ها ،ایمیل و
Fax: 514-323-2174
ش��ود .البته باز هم این موضوع به اشکال است.
توصیه نمی شود.
تارمنایزیرمتاسبگیریدE-mail: epidemiosearch@yahoo.com :
بستگی
ماه
در
افراد
مصرف
میزان
متخصص
یک
با
در گفت وگویی
دکترپرویزقدیریان
www.allnaturalremedies.net
▪ آیا خوردن آبغوره ،نارنج یا آبلیمو
تغذیه و رژیم درمانی ،از با صحت دارد.
بع��د از کله پاچه به کاهش جذب
این موضوع پرسیدیم.
چربی آن کمک می کند؟
▪ مغز چطور؟
خامن ها :نکته های جنسی >> ...ادامه از صفحه26 :
▪ ه��ر جزو از کله پاچه حاوی چه  -از نظر متخصصان تغذیه مغز به  -نه ،آثار مضر کله پاچه با مصرف
ترکیبی اس��ت و خ��وردن آن چه دلیل چربی و کلس��ترول باال قابل این چاشنی ها از بین نمی رود.
اس��تیرویید و بدون اس��تیرویید اطمینان بدهید و بگویید« ،دیشب مالش و ترکیبی از هر دو است.
ً
خوردن نیست.
فایده ای دارد؟
مواد ترش تنها احساس دهانی ما میماند .کس��ی که اس��تیرویید واقعا عالی ب��ود» .بقیه جزئیات را ازآنجاک��ه  ۱۹مورد از تماسهایی
 همان طور که اشاره کردید کلهرا برط��رف می کنند و چربی را از مص��رف میکند ب��ه مراتب باالتر بگذارید برای بار بعدی که تا نیمه که بلد هستید ممکن استدر یک
پاچه قسمت های مختلفی دارد و ▪ بهترین و بدترین قس��مت کله دهان می ش��ویند .یادتان باش��د از فرد عادی عضلهس��ازی خواهد راه با او پیش رفته باشید .به دالیل شب خاص روی او اثر نکند ،حال به
هر کدام خاصی��ت ویژه ای دارند .پاچه کدام است؟
وقت��ی کلس��ترول وارد دس��تگاه کرد .مقدار طبیعی تستوس��ترون نامعلومی در مواقع عادی خانمها از هردلیلی ،عادت ماهیانه ،خستگی،
پاچه کمترین میزان چربی را دارد  -از نظر تغذیه ای ،بهترین قسمت گوارش ش��د ،جذب می ش��ود و در آقای��ان  ng/dL ۳۰۰-۱۰۰۰حرف زدن درمورد این مسائل شرم نفخ و از این قبیل ،این همسرتان
و گرچه پروتئین آن بین پروتئین پاچه است که چربی کمی دارد و درصدی که دفع می شود به قدری سرم خون است .والدین دخترها از دارند به همین دلیل بهتر اس��ت است که باید راهنماییتان کند که
های حیوانی کامل نیست ولی به بدترین بخش مغز است که سرشار کم است که قابل محاسبه نیست! مردها و پسرهایی که روی  ۱۰۰۰حرف زدن در این مورد را بگذارید ک��دام تماس خوب اس��ت و کدام
هر حالت چون با س��ایر بخش ها از کلسترول است.
هس��تند واهمه دارند و مردهایی برای وقتی که تحریک شده باشد .نیست.
ً
ً
خورده می شود ،قابل توصیه است .جال��ب اس��ت بدانید مغ��ز گاو یا ▪ مص��رف چه موادغذایی در کنار هم که روی  ۳۰۰هستند معموال خانم ها معموال ترمز رابطهجنسی از او بخواهید ک��ه از  ۱تا  ۵به هر
پاچ��ه لذیذ اس��ت و مص��رف آن گوسفند به اندازه  ۸زرده تخم مرغ کله پاچه به هضم بهتر آن کمک بخاطر ک��م بودن میل حنس��ی هستند نه موتور آن.
تماس شما امتیاز بدهد تا بفهمید
کلسترول دارد و جزو مواد غذایی می کند؟
ممنوعیتندارد.
به دنبال مش��اوره می باشند .این در اکث��ر موارد بااینک��ه از امتحان که ک��دام تم��اس واقعاً ب��رای او
زبان مثل گوشت های قرمز دیگر بسیار پرچرب محسوب می شود - .موادغذایی تاثیریدر این موضوع مردان صبحها نعوظ نداشته ،حتی ک��ردن روشه��ای جدی��د در لذتبخش اس��ت و باید تکرارش
اس��ت اما بهتر است قسمت های البت��ه توام بودن چربی هایی مثل ندارند .اسیدی که برای هضم الزم با مص��رف ویاگرا باز هم مش��کل رابطهجنس��ی بدشان نمیآید اما کنید و ک��دام تماس در او تاثیری
آخری مثل خرخره مصرف نشود .تری گلیسیرید با کلسترول ،جذب است به وس��یله معده ترشح می دارن��د و فقط هفت��های یکبار به تصور میکنند که موجب انحراف ندارد و نباید دیگر امتحانش کنید.
بناگوش نیز از گوشت لخم و بخش کلس��ترول را ب��اال ب��رده و باعث ش��ود .خوب جویدن و ب��ه اندازه رابطه جنسی فکر میکنند .حاال شما از اصول میشود.
تقصیر شما نیست اگر فقط از یک
های چربی تشکیل شده که بهتر افزایش چربی خون می شود.
خوردن مهم است .از آنجا که پخت سطح تستوسترون در خانمها در باید به او درم��ورد مرزبندیهای حرکت خوشش آمد و خواست آن
اس��ت بخ��ش چرب��ی آن خورده
کله پاچه وقت گیر اس��ت معموال  ۱۸س��الگی روی  ۷۰اس��ت و در خودتان اطمیناندهید .اگردوست را پشت هم تکرار کنید.
نشود گرچه این بخش لذیذ است ▪ آی��ا این موض��وع حقیقت دارد مردم برای مصرف به کله پزی ها  ۴۰س��الگی به نص��ف آن میزان دارید با او درمورد تخیالتتان حرف اوست که باید انتخاب کند .اما اگر
و گروه��ی از افراد به دلیل همین که کله پاچ��ه و به خصوص پاچه مراجعه می کنند .البته باید حتما میرسد .تجربه او از بدنش بسیار بزنید ،به او خاطرنشان کنید که آنها فقط یکی دو روش را بلد باشید و
چربی به کله پاچه عالقه دارند.
کلسیم باالیی دارد و برای کسانی ب��ه مغازه های معتبر و ش��ناخته با ش��ما تف��اوت دارد .ی��ک دلیل همیشه در حد همان تخیل باقی بخواهید که همه چیز را خیلی تند
که دچار شکستگی هستند مفید ش��ده مراجعه کنند زیرا احتمال عمده که مردها بیش��تر به دنبال میمانند و هیچوقت انجامش��ان پیش ببرید ،آنوقت تقصیر خودتان
▪ آیا چش��م هم جزو بخش های است؟
آلودگی و مس��مومیت در صورتی رابطه جنسی هس��تند تا خانمها نخواهی��د داد .اگ��ر میدانید که است.
خوراکی کله پاچه است؟
 نه ،این باور چنداندرست نیست .که کله پاچه خوب نگهداری نشود ،همین س��طح تستوسترون است .بعضی از تخیالتتان هیچوقت مورد تشویقش کنید که اولویتهایش چش��م بس��یار پرچربی است و در واق��ع آنچه برای شکس��تگی باالس��ت .البته در بیش��تر موارد البت��ه خانمها هم رابطه جنس��ی پذی��رش او نخواهد بود ،به او ثابت را به ش��ما بگوی��د .فکر نکنید کهاس��تخوان و کله پاچه خوب پخته می ش��ود و میخواهند و به آن نیاز دارند اما تا کنید که میشناسیدش و با احترام خودتان میدانید چه باید بکنید.
جوش خ��وردن معموال مشکلی ایجاد نمی شود اما موقعی که انجامش نمیدهند این به او آنها را فقط در حد خیال نگه اگر راهنماییتان میکند ناراحت
ZONYCHO
خواهید داد .و س��عی نکنید وقتی نش��وید .اگر روشهای زیادی بلد
آن مناسب است ،برخی مغازه ها کله پاچه را نیم پز مسئله را نمیفهمند.
داروی درمان طبیعی
تحریک شده است پایتان را فراتر باشید میتوانید مطمئن گردید که
پروتئین است که می کنند یا م��ی پزند و کنار می 
سایر موادغذایی گذارن��د و موقع فروش در آب می  .۴در نیمه راه ،روشها ،سبکها و بگذاری��د زیرا همه اعتم��اد او را از در هر شرایطی هم که باشد راهی
ناخن های قارچی،
از این نظر ارجح گذارند تا داغ شود که این کار جایز خیالپردازیهای جدید را امتحان دست خواهید داد.
برای لذت دادن به او پیدا خواهید
زرد رنگ وخراب شده
هستند .بنابراین نیست.

کرد.
کنید.
مخلوطی از روغن های
دلیل
به
پاچه
کله
درمورد روشهای تماسی مختلف
باشید،
جنسی
رابطه
عاش��ق
اگر
 .۵بیست روش نوازش کردن
اساسی ،با  96درصد
تحقی��ق و مطالع��ه کنی��د .روی
چربی باالیی که ▪ مص��رف کله پاچ��ه را در کدام احتماالً فانتزیه��ای زیادی برای جدید یاد بگیرید.
آمار درمانی درمدت
دارد از ای��ن نظر وعده توصیه می کنید؟
جالبت��ر و داغت��ر ک��ردن رابطه تف��اوت بین یک ماس��اژ حرفهای خود او امتح��ان و تجربه کنید تا
 10سال مطالعه
مناسبنیست.
 برخ��ی اف��راد آن را ب��ه عنوان جنس��ی در ذهن دارید اما ممکن و نوازش پش��ت توس��ط ش��وهر ی��اد بگیرید که چط��ور میتوانیدZACHE
صبحانه و برخی به عنوان ناهار یا اس��ت از طرف همس��رتان مورد وقتی جلوی تلویزیون روی کاناپه به او لذت دهی��د .فیلمهای پورنو
داروی طبیعی پای ورزشکار
▪ از نظ��ر ش��ما حتی در وعده شام می خورند.
استقبال قرار نگرفته باشند .بهترین لم دادهاید باید مش��خص باش��د .معموال تکنیکهای غیر واقعی رابطه
خورده)
ترک
(قارچ الی انگشتان پا و پاشنه های
ه��ر ج��زو کله مرسوم اس��ت کله پاچه در وعده زمان برای پیشنهاد دادن یک چیز همچنین مرد بای��د بداند چطور جنس��ی را که عمدتاً بروی دخول
مخلوطی از روغن های اساسی حل شدهدر کره کاریته پاچه چند واحد صبحانه مصرف شود اما به هر حال جدید ،موقعی که پشت ماشین به ناحیه تناسلی زن را با علم و قصد اس��توار است به نمایش میگذارند
گوشت محسوب مهم آن اس��ت که کله پاچه را به خانه برمیگردید نیست ،بلکه بعد تحری��ک کند .باید ج��زء به جزء در صورتی که حقیقت این اس��ت
ARTHODEX
می شود؟
عنوان وعده اصلی غذایی بخوریم از وقتی اس��ت که تحریک ش��ده اندام تناسلی او را بشناسد و چون که اغلب خانمها از طریق دخول به
مسکندردهایعضالنیومفصلیدارویطبیعی
مخلوطی از چند روغن اساسی حل شدهدر کره کاریته  -زبان گوس��فند و  ۲وعده دیگر در روز سبک باشد .است .در آن زمان خجالتش کمتر در طی تحریک اندام جنس��ی زن اوج نمی رس��ند و فقط  15تا 20
 ۳سهم گوشت و اگر کله پاچه در وعده شام خورده ش��ده اس��ت ،جلو ابراز احساسات تغییر میکند ،باید این تغییرها را درصد از آنها از این طریق ارگاسم
محل فروش در مونتریال:
هر پاچه  ۲واحد می شود باید حتما فاصله زمانی  ۲خود را نمیگیرد و از پیشنهادتان هم بشناسد :رنگ ،انقباضات ،بافت ،میشوند اما  100درصد خانمهایی
تپشدیجیتال:
گوشت است.
که از لحاظ جنسی بیماری خاصی
ساعته تا خواب رعایت شود.در غیر استقبال خواهد کرد.
خیس شدن… ،
این صورت غذا به خوبی هضم نمی اما دقت کنی��د که بعد از امتحان باید بتوانید  ۲۰روش مختلف برای ندارندازطریقتحریککلیتوریوس
6162 Sherbrooke W.
MONTRÉAL QC H4B 1L8
▪ آق��ای دکت��ر! ش��ود و خواب آشفته ای خواهید کردن آن نگویید« ،مطمئن بودم لمس کردن همسرتان بلد باشید .می توانند ارگاسم را تجربه کنند.
Tel.: 514-223-3336
خوردن چه مقدر داشت >> .منبعsalamat.ir:

که خوشت میآید» ،درعوض به او دو م��ورد از بهترین آنها فش��ار و
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دختری  ۱۲ساله با ضریب هوشی ۱۶۲

جیمزباند و بیتل ها؛ دو پدیده دهه ۶۰میالدی
پنج��اه س��ال پی��ش در چنین
روزهایی نخستین فیلم جیمز باند
به جهان معرفی شد و بیتل های
افسانه ای اولین تک آهنگشان را
عرضه کردند.
فیل��م « »Dr. Noو آهنگ Love
 me Doهر دو در  ۵اکتبر ۱۹۶۲
متولد شدند.
آن موقع کس��ی پیش بینی نمی
کرد ،اما جهان با ورود جیمز باند
و بیتل ها،دیگر همان جهان قبلی
نیست.
با آن که بازیگ��ر جیمز باند بارها
عوض شد اما فیلم های سینمایی
این مام��ور خوش قیافه  ۰۰۷نیم
قرن است که میهمان سالن های
س��ینما و طرف��داران فیلم های
جاسوسی است.
طرفدارانی که دوست دارند شبیه
باند حرف بزنند و لباس بپوشند،
تکه کالم های��ش را تکرار کنند و
ودکا مارتینی ،نوشیدنی محبوب او
را بنوش��ند ،از  ۹نوامبر ( ۱۹آبان)
می توانند ت��ازه ترین فیلم جیمز
باند به نام «س��قوط آس��مان» را
تماشاکنند.
در این فیل��م دنیل ک�� ِرگ برای
س��ومین بار در نق��ش جیمز باند
ظاهر می شود.
به مناس��بت  ۵۰س��الگی جیمز
باند ،حراجی کریس��تی در لندن،
پوس��تر فیلم ها ،کت و شلوارهای
تاکسیدوی او و س��اعت ها و ابزار
عجیب و غریب جاسوسی اش را به
حراج گذاشته است .ترانه موسیقی
مت��ن س��قوط آس��مان را «ادِل»
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خواننده مش��هور بریتانیایی اجرا
کرده است.
این ترانه تنه��ا یک روز پس از آن
ک��ه روی آی تیونز قرار گرفت ،به
صدر جدول صعود کرد.
پنجم اکتبر تولد ترانه Love me
 Doاز بیتل ها نیز بود.
این ترانه س��ه ب��ار داغ و بس��یار
محبوب ش��ده اس��ت .اول پس از
انتشار در بریتانیا و آمریکا و سپس
در س��ال  ۱۹۶۴باز هم در آمریکا.
از آن زم��ان تاکنون بیتل ها یک
گروه راک اند رول معمولی نبودند
و موفقیت و محبوبیتشان به حدی
بود که فروپاش��ی گروه و بعدتر به
قتل رسیدن جان لنون لطمه ای
به آن نزد.
تاکنون هیچ گروه موسیقیدیگری
نتوانسته مانند بیتل ها هم محبوب
کودکان  ۵س��اله و همزمان نسل
پدربزرگان آنها باشد.
موفقیت ش��اید تنها وجه اشتراک
بیتل ه��ا و جیمز باند باش��د؛ دو

پدی��ده ای که در ی��ک روز خلق
شدند.
مامور  007نامیرا است.

یک دختر  ۱۲ساله انگلیسی با ضریب هوشی ،۱۶۲
در هوش از آلبرت اینشتین و استفان هاوکینگ سبقت
گرفت.
ب��ه گزارش خبرگزاری مهر ،اولیویا منینیگ س��اکن
لیورپول پس از آنکه در یک آزموش هوش امتیاز 162
را به دس��ت آورد ،در انجمن منس��ا که بزرگ ترین و
قدیمی ترین انجمن ضریب هوش��ی جهان اس��ت،
پذیرفته شده است.
نمره وی نه تنها دو نمره بهتر از آلبرت اینشتین نابغه
آلمانی و هاوکینگ ب��زرگ ترین فیزیک دان معاصر
اس��ت ،بلکه او را در باالی یک درص��د افراد با هوش
جهان قرار می دهد.
این افتخار که او توانسته به منسا وارد شود یعنی او به
شبکه مغزهای سراسر جهان خواهد پیوست.
اولیویا اذعان می کند به سرعت اطالعات جدید را یاد
می گیرد و به خاطر می آورد اما می گوید پس از آنکه
از نمره هوش خود مطلع شد «الل» شده بود.

پاکسازی'الیک'هایجعلیفیسبوکآغازشد

و ه��ر بار در بدن یک هنرپیش��ه
خ��وش قیافه ظاهر می ش��ود اما
در مقاب��ل ،تغییر به بیتل ها نمی فیسبوک پاکس��ازی صفحات
ساخت و این شاید تفاوت سرگرمی خ��ود را از الیکهای جعلی آغاز
با هنر باشد.
کرد.
آن ها هردو از پدیده های فرهنگی بر اساس صفحه کلیک دادههای
دهه  ۶۰میالدی هستند و حقیقتا فیسبوک ،بسیاری از سایتهایی
نمی ت��وان از موس��یقی آن زمان که صفحات��ی پُرالی��ک دارند،
ح��رف زد و به یاد بیتل ها نیفتاد چهارشنبه پیش سقوط زیادی را
که با خودش��ان غیر از نوعی تازه در تعداد الیکها داشتند.
از موس��یقی پ��اپ-راک ،فرهنگ ای��ن اتفاق پ��س از آن افتاد که
جدی��دی را نیز ب��ه جهان عرضه این شبکه اجتماعی پذیرفت که
کردن��د و به زبانی دیگ��ر از صلح  ۸.۷درص��د از کاربرانش "واقعی"
سخنگفتند.
نیستند و بس��یاری از آنها توسط
به قول نویسنده «دیلی بیست» ،هرزنامهفرستها بطور مصنوعی
جیمز بان��د جاودان اس��ت چون ایجاد ش��دهاند تا صفحات شان را
تجس��م فانت��زی های ب��ی زمان محبوبترکنند.
سکس و خشونت است و بیتل ها ای��ن جریان ب��رای فیسبوک که
جاودانند چرا که تمام فرمول های ب��ه دنبال ارائ��ه نمایش هدفمند
موجود را از پنجره به بیرون پرت آگهیها اس��ت ،مشکالت زیادی
کردند!
ایجاد کرده است.
س��هام فیسب��وک پس از
نخستین عرضه عمومی در
ماه مه پی��ش از  ۳۸دالر به
 ۲۰.۶۲دالردر این پنجشنبه
رسیده است.
ک��ره جن
فیسبوکدر کلیک نوشتهای
باالتري وب��ی دارای يک��ی از
که
مر
دم
نم
ی
ت
وان
ند
نر
ن خ های خودک
که ماه اوتدر وبالگش منتشر
خود را با خو
در کشورهای پيشرف ش��ی آن منطبق کنند .ما يک جامعه ا دکش��ی يکی از علت
ها
ی
کرده بود ،نوشته است:
ته است و
صلی م�
دول
آسيايی هستيم ،اما در مسير دان�� �رگ در ميان جوانان،
«الیک��ی ک��ه از س��وی فرد
ا ت کره جنوبی می خوا
هد
ش
با
آم
��
ج
وزا
هان
ن
و
ی
حت
ش�
ی
�د
نق
س��ت
دانش
بیعالقه به هر صفحه زده شود،
فاده از روش های نوين از غربی ش��ده ��رار گرفتيم .آموزا
اي
ن مدارس متوسطه اس
خو
م
دک
ت.
و
ش
به
ی
ن
اف
به کسی سود نمیرساند».
ظر من در ۵
راد جلوگيری کند.
م�
�ر
دم
فر
ص
ک
س��ال گذش��ته دس
ت
ره
ب
تک
��
م
جن
را
وب
بررس��ی س��ایت کلی��ک The
نسل ت ی تنها در طول يک تغييرات شديد را ی اينگونه  100نفر
با
پر
ش
از
پ
ل
مع
رو
ف
 Vergeک��ه اخب��ار فن��اوری را
وانست از کشوری فق
پيدا نکردند .رودخا
عقب افتاده به يکی از پي ير و بزرگترين تغيي��ر از نظر کيم پايا نه هن ب��ه زندگی خ
ود
منتش��ر میکن��د ،روی صفحه
ن دا
شرفته
تري
هيون چونگ تغيير در ساختار می ده اند .اما ش��هر سئول
ن کش��ورهای جهان
دادهه��ای فیسب��وک نش��ان
خ
بدل خان��واده اس��ت .ديگ��ر همه پل واهد اين پل مرگ را
شود.
به
میدهد که برخی از محبوبترین
خان
زندگی بدل کند.
سرع
��واده و پدر و م��ادر ب
زر
گ
در
پ
ت زندگی در کره جن
صفح��ات روی فیسبوک با افت
يا
وب
ده
ی
رو
ی
اي
هاي
ش
ن
پ
��ا
ل
ن
شع
در
ار
های
آنقدر باال اس��ت که مردم به زندگی نم زير يک س��قف ر
وح
ش��دید تع��داد کارب��ران روبهرو
يه
ب
خ
ش
ن
وش
ته
ش
ی کنند.
ده است.
سختی می ت
شدهاند.
مثــــ ً
منطبق ک وانند خود را با آن او
م
ی
گ
وي
الچطوريد؟
د،
س
��ا
خت
ار سنتی
نند .برخی از ن
صفحه پوکر تگزاس هولداِم ،یکی
غذا خورده ايد؟!
می گويند ،اين س�� اظران خان��واده در
حا
ل
از
بي
ن
ر
فت
ن
از محبوبترین صفحات۹۶،۳۱۷ ،
و يا مجس
رعت رشد است.
ب
شود ��مه مردی ديده می
سياری از مردم کره جن
وب
الیک را چند روز پیش از دس��ت
ی
که
را
سع
چ
ی
ون
م
ی
گ
ک
م
ی
ند
گ
به يک
افسرده و منزوی ساخ
ويد :بيش��تر پدر ن
داد.
کي��م هي��ون چون ته است .و مادره��ا کار می کنند .مردم وجوان آرامش بخشد.
صفحات برجس��ته دیگ��ری هم
با اي��ن
��گ ،دکتر
برای کسب درآمد بايد بيشتر گويد حال ،دکتر چونگ می
روانپزش
شاهد کاهش الیک بودهاند.
می ک مرکز پزشکی سئو
اي
ل
ن
رو
ر
قاب
ش
��
ه
ت
��ا
ک
م
نن
ی
د.
ت
ي
واند
گوي
عن��
ب��رای مث��ال از صفح��ه خواننده
ی پول در موثر باش
بيما ��د ،بي��ش از نيمی از
ران
آوردن مهمتر از کيفيت زندگی که ا د ،اما واقعيت اين است
ش
به
خو
موس��یقی پاپ ،ریحان��ا ۲۸،۲۷۵
گر ک
دکشی فکر می است.
کنند.
سی قصد خودکشی
الی��ک ،امین��م خوانن��ده رپ و
داشته ب
اين پ
اي��ن دکت��ر روانپزش��ک می کره اشد ،پل های زيادی در
زش
آهنگساز  ۱۵،۴۲۰الیک و لیدی
سرع ک کره ای می افزايد:
گو
يد
نر
خ
جنوبی وجود دارد!
خو
دک
ت پيشرفت
شی در ميان
گاگا خواننده پاپ ه��م ۳۴،۳۲۶
آنقدر باالست س��ال
من
دا
ن
ب
اال
ت�
�ر
اس
��
ت،
اما
الیک کم شد.
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مقابله با نرخ باالی
خودکشی
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دکتر عطا انصاری

سه شنبه ها 6 :تا  7شب

Mihan TV

در تلویزیون میهن به مدیریت سعیدبهبهانی ،در  GLWIZو یا سایت
www.mihantv.com

الیکی که از دل نیاید...

در اوای��ل س��ال ج��اری میالدی،
خبرنگار فناوری بیبیسی روری
س�لان جونز در ط��ی کلیک یک
پژوهش متوجه برخی از کاستیها
در سامانه الیک فیسبوک شد.
شرکت دروغین اوVirtual Bagel ،
یا "شیرمال مجازی" که از برنامه
هدفمن��د تبلیغات��ی فیسب��وک
استفاده میکرد ،توانست بیش از
 ۱۶۰۰الیک جذب کند ،بدون آن
که محصول یا محتوایی جالب برای
ارائه داشته باشد.
بررسیهای دقیقتر نشان داد که
بیشتر این الیکها از کشورهایی
چون هند ،مصر ،اندونزی و فیلیپین
زده شده بودند.
کارشناسان بازاریابی گفتند که اگر
شرکت شیرمال مجازی یک شرکت
واقعی ب��ود ،با اس��تفاده از برنامه
تبلیغاتی فیسبوک ،پولش را هدر
داده بود.
در زمان انجام این پژوهش شرکت
فیسبوک به بیبیس��ی گفت که
مشکل 'چشمگیری' وجود ندارد،
اما بعداًدر یک نوشته وبالگی کلیک
اعالم کرد در ُش ُرف سختگیری بر

فعالیتهای نامشروع است.
فیسبوک اف��زود" :این روشهای
خودکار جدید ،جلوی آن دس��ته
از الیکهای��ی را ک��ه به وس��یله
بدافزاره��ا ،حس��ابهای کاربری
خطرناک ،کارب��ران فریبخورده
گذاش��ته ش��ده یا به طور فلّهای
خریداریشده ،خواهد گرفت".
هدف از این اصالحات" ،اندازهگیری
دقیقت��ر از تع��داد و جمعی��ت
طرفداران" برای کس��بوکارهایی
اس��ت ک��ه از س��امانه تبلیغاتی
فیسبوک استفاده میکنند.
فیسبوک برای درآمدزایی متکی
بر آگهیهای آنالین خود است.
این شرکت برای نمایش آگهیها
از کلیدواژهه��ا و اطالعات کاربران
چون سن ،جنسیت ،محل اقامت
و موارد دیگر استفاده میکنند تا
آگهیهای مرتبط با کاربر نمایش
داده شود.
با این حال این س��امانه تبلیغاتی
ب��ا ورود الیکه��ای دروغی��ن و
فروش��ندگان الیکه��ا ،تج��ارت
فیسبوک را در معرض خطر قرار
داده است چرا که یک نام تجاری
را ب��ا افزایش کاذب تعداد الیکها
روبهرو میکند.
ی��ک جس��توجوی س��اده در
اینترنت نش��ان میدهد که تعداد
وبس��ایتهایی ک��ه از راه فروش
الیک فیسبوک ،دنبالکنندگان
توییت��ر ی��ا بینن��دگان یوتیوب
درآمدزایی میکنند ،رو به افزایش
گذاشته است.
اخیراً وبسایتها و افراد سودجو
ب��ا ترفندهای مختل��ف از جمله
فریب کاربران به جمعآوری الیک
پرداخته و آنها را به صورت فلهای
به خریداران میفروشند.

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!
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ماایرانیها!

حسن رجب نژاد
يک��ی دو س��ال پيش ؛ يک��ی از
وقتی می خواهیم از کسی
همواليت��ی هايم��ان ب��رای مان
يک نامه فرست��اده بود .خواستيم
تعریف کنیم :
نام��ه اش را بخوانيم ديديم سر در
نمی آوريم .بگم��ان اينکه ممکن
 عجب نقاشیه نکبت…است سواد م��ان نم کشيده باشد
 چه دست فرمونی داره توله سگ…گرفتيمش جلوی آفت��اب .اما باز
 چه قدر خوب می خونه بد مصب…چيزی از آن حالی مان نشد.
 چه گیتاری می زنه ناکس…رفيق مان عباس آقا  -که ماشاالله
 استاده کامپیوتره المصب…هزار ماشاالله عينهو گاو حاج ميرزا
 عجب گلی زد بی وجدان…آغاسی اس��ت و سرش را همه جا
 بی شرف خیلی کارش درسته…ف��رو ميکند  -کنار م��ان نشسته
 دوستت دارم وحشتناک…!بود .نام��ه را نشانش داديم و کلی
هم پي��زر الی پاالنش گذاشتيم و
اما وقتی می خـــواهیم
گفتيم :آقا جان! قربان شکل ماه تان فرهنگ
فحش بدهیم:
عباس
بروي��م ما؛ ميشود اين نامه را برای واژگان
 برو شازده…مان بخوانيد؟!
 چی می گی مهندس…جواتی!
عب��اس آقا آمد و نامه را باال پايين
 آخه آدم حسابی… دکتر برو دکتر…ک��رد و هی از چپ ب��ه راست و از زاق و زوق= بچه
راست به چ��پ چرخاند و چيزی باجی خي��رم ده= گدا  -چه طوری آی کیو؟
دستگيرشنشد.
 به به! استاد معظم!بازی
برگش��ت گفت :آق��ای گيله مرد! آش امام زين العابدين  -کجایی با مرام؟
 باز گلواژه صادر فرمودی؟شما مطمئن هستيد که اين نامه بيمار = غذای آبکی
بفارسی است ؟!
فرمايش بطری است=
گفتي��م  :عباس آقا ج��ان! قربان مست است
دکل= آدم تنومند
شکل ماه تان برويم! نامه ای که از آميز والده=مادر
دنده اش جا نميره= نمی فهمد
ايران آمده باشد علی القاعده بايد به اهل نم= روسپی
رپتو پتو = صداش رو در نيار
فارسی باشد مگر آنکه در اين سی آميز قلمدون= آدم شق و رق
آناناس= مرد زن نما
و چند سالی که م��ا نبوديم زبان خر مگس معرکه= مزاحم
اصغر ي��ه المپ= آدم��ی که يک
همواليتی هايمان تغيير کرده و به خاله واق واق= پير زن پر حرف
زبان چين و ماچين حرف ميزنند پسر خاله دسته ديزی= فاميل دور چشمشنابيناست
بهداری= آدم تر و تميز
که ما از آن بی خبريم!
موکل آب فرات=آدم اخمو
درد سرتان ندهيم؛ نامه را به چند آب اماله= آنکه زياد ميآيد و ميرود زال ممد= خالفکار
سوسک کردن= آب��روی کسی را
تا آدم سواددارتر از خودمان نشان نبودآباد= روستای ويران
بردن
داديم و بينی و بين الله هيچکی از فضول آقاسی=آدم کنجکاو
سه سوت= فوری
آن سر در نياورد!
قاقا لی لی= رشوه
خالصه مجبور شدي��م نامه را به آچ��ار فرانسه=آدمی که به درد هر عهد قيف عليشاه= قديمی
قالپاق = باسن
فرستنده اش بر گردانيم و برايش کاری ميخورد
کل عباس= روستايی
نوشتيم :تصدق ت��ان بشويم ،اگر سگ پا سوخته= هرزه گرد
زحمت��ی نيس��ت اين نام��ه را به فحش بی باندول= فحش ناموسی کويره= ناياب است .نيست
فارسی بنويسيد چون که ما تا روباه کاکای حاج م��م زمان= دروغگو  -گالبی= آدم هالو
شده بوديم به چنين سوراخی در آنکه سوگند بی جهت می خورد
نمانده بوديم.
کوچه نسيه خورها = کوچه پرت
اگر هم عجالتا به ميمنت و مبارکی و کم رفت و آمد
فارس��ی از يادتان رفته است قبول يقنعلی بقال= آدم بی سر و پا
زحمت بفرمايي��د و آنرا به همان فصاحت السلطان= الل
انگري��زی بیصاحب ش��ده مرقوم عين السلطان= کور
بفرماييد ت��ا ما بدانيم مقصود تان بيکار الدوله حاکم خندق=
چيست و چه خدمتی ازدست مان آدم بيکار و فضول
ساخته است.
تاپاله بند پ ِهـن پا زن=
حاال يکی دو سال��ی از اين قضيه آدم بی ارزش
ميگذرد و آن آقای همواليتی هم جن بو داده= رذل
عط��ای نامه نگ��اری را به لقايش پيزی افندی= آدم مافنگی
بخشيده و ديگر نامه پراکنی نمی رست��م در حم��ام = مافنگی
فرمايد.
پرمدعا
در عوض خودمان مانده ايم سفيل شمرخوانی ک��ردن= تهديد
و سر گردان ک��ه :خدايا اين ديگر بيجا
چه زبانی است که هموطنان ما با کنيز حاج باقر= پير زن پرگو
آن صحبت ميفرمايند ؟!
آنتن زير هشت= جاسوس
توی اين فکر و خياالت بوديم که آژاندلهره= مامور امنيتی
توی حافظه کامپيوتر قديمی مان فح��ش پاستوري��زه= ناسزای
يک فقره فرهن�گ واژگان جواتی مودبانه
پيدا کردي��م و تازه حالی مان شد بخت النصر= آدم بداخالق
که چرا ما از نامه رفيق همواليتی آفتابه دم خال= آدم مزاحم
ب��ه قيمت صل��وات خريدن=
مان سر در نمی آورده ايم.
حاال که به ميمنت و مبارکی يکی مفت .مجانی
آيينه دق= عبوس
ن��وه اتورخان رشتی=
کسی که ادعای ثروت
علی گالیله  :خامنه ای در ماه رمضان
ميکند
علی گدا  :خامنه ای در همه حال
علی چالق :علی یک دست  :خامنه ای بيسکوي��ت= آدم
شيرين سخن
االف نون  :احمدی نژاد
پسته= زن بد کاره
مموتی  :محمود احمدی نژاد
پلفـس��ل= پروفسور.
دکتر کبی  :احمدی نژاد
ُ
ساندیس خور  :بسیجی راهبیمایی های تحصيلکرده
جسد= آدم ضعيف و
دولتی
زپرتی
محمود خالی بند  :احمدی نژاد
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

گوشتکوب= تلفندستی
نخود مغز= کم عقل
هزار و سيصد و احمد شاه= قديمی
يوخ بابا= بی خيال
يول تپه= جای دور افتاده
حصير است و ممد نصير= فقير
دم تان غيژ! يعنی ممنون!
www.gilehmard.com

وست آیلند

از آن ج��وات های فرد
اعال ب��ه هم��ت امت
اس�لام مق��ام رياست
جمهوری ايران را دارد
و ق��رار است باز هم به
میمنت و مبارکی دبیر
کل سازمان ملل بشود!
بهت��ر آن ديدي��م که
چند تا از اين واژه های
جوات��ی را ب��رای تان
نقل کنيم بلکه روزی
روزگ��اری ب��ه کارتان
بيايد که از قديم گفته
ان��د آدم عاق��ل ديوار
شکسته را هم برای روز
مبادا نگه مي دارد!
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آن شنیدستی که قذافی شبی
گفت با صدام در کنج حلد
میهمان داریم ،خیز آماده شو
می رسد این روزها بشار اسد
(هالو)

>> West Island:

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

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

تفکیــکجنسیتی:

از مهــد کودک تا
دانشگاه

رحوزهزنان
هد

ن��دارد و
آموزش و پرورش هیچگاه
چنین دستورالعمل��ی به مدارس
دخترانه ن��داده است" ،اما چندی
پی��ش ،منص��ور مرادل��و ،معاون
پرورشی آموزش و پرورش استان
زنج��ان ،از "سند تحول بنیادین"
سخن گفته اس��ت و مدعی شده
بود:
"در این سند تاکید بر تربیت افراد
وفادار به نظام و متدین است و برای
عملی کردن آن ،از تعیین حجاب
برتردر مدارس خاص شروع کردیم
تا به اهداف مورد نظر برسیم".
محم��دی ،مدیرک��ل فرهنگی و
پرورشی وزارت آموزش و پرورش
اما در مقاب��ل این ادعا تاکید کرد:
"تدوی��ن و رونمایی از این سند به
معنای اجباری شدن چادر نیست.
حجاب مورد نظر ما همان مانتو و
مقنعه است ".همین مقام مسئول
در خردادم��اه سال ج��اری از ارائه
"کارنام��ه حج��اب" در م��دارس
دخترانه خبر داده و اعالم کرده بود:
"آن دست��ه از مدی��ران م��دارس
دخترانه کشور که نسبت به رعایت
حجاب در مدارس توجه بیشتری
داشته باشند ،تقدیر خواهند شد".
محم��د حاج��یزاده ،مدی��ر کل
آموزش و پرورش استان بوشهر نیز
در آغاز تابستان سال گذشته گفته
بود" :طرح نهادینه کردن پوشش
اسالمی با محوریت چ��ادر ،از اول
مهر س��ال تحصیلی جدید در ۳۹
مدرسه این استان اجرا میشود".
"رایحـه جنابت" یا مد روز؟

موضوع پوشش زنان تنها به ماجرای
اجب��اری ک��ردن چ��ادر محدود
نمیشود .ب��رای گسترش بیشتر

ارزش«قالدههایطال»
 ۱۲مهر ۱۳۹۱
امی��ن حیای��ی در توضی��ح علت
کم ک��اری خ��ود در مصاحبهای
م��ی گوید که از وقتی که در فیلم
"قالدههای طال" بازی کرده است،
دیگر کمتر کارگردانی حاضر می
شود به او پیشنهاد بازی بدهد.
باید از وی پرسید از  ۲۷۰میلیون
تومانی که گرفتی چه خبر؟
بودجه
این فیلم کامال سیاسی و با
جناب! منی شود هم خدا را
میلی��اردی حکوم��ت و به منظور خواست هم خرما را!
غیرمردمی و وابسته به بیگانه نشان شم��ا حاضر ش��دی ب��ا دریافت
دادن اعتراضهای گسترده پس از ۲۷۰میلی��ون تومان ب��ا ماموران
انتخابات ریاس��ت جمهوری سال حکومتی همکاری کنی و فیلمی

 11صبح تا  2بعدازظهر
>> نقدی بر کتاب « اربابان جدید جهان»



هفتهگذشت

 ۸۸موسوم به جنبش سبز ساخته
شد.
به ج��ز امین حیایی و محمد رضا
شریفی نیا (که مدتی است پول را
بر چیزهایدیگر ترجیح میدهند)،
هیچ هنرپیش ه سرشناسی حاضر
سیاسی وابسته به
نشددر این فیلم
ِ
حکومت بازی کند.
و ح��اال باید خطاب به این حیایی
گفت:

جلسه اجنمن زنان
زمان :یکشنبه  4نوامبر 2012

مشاوران قضائی زن
صادر خواهد شد .بر
اس��اس ای��ن قانون،
حت��ی در دا دگ��اه
خان��واده ،زنها حق
صدور حكم را ندارند،
ولی حض��ور آنها در
دادگاه و مش��اوره با
آن��ان الزم دانست��ه
ش��ده و صدور حکم
باید پس از احذ نظر
مشورتی آنان باشد.
تحولی ك��ه در وضع
زن��ان از ای��ن نظ��ر
ص��ورت گرفت��ه،

 21مهر :هفته گذشت��ه در حوزه
زنان ،خبرهای مختلفیدر رسانهها
منتشر شد؛ از تردید میان اجباری
بودن چادر تا اختیاری بودن آن در
دبیرستانها گرفته تا آمار مرگ و
میر در زنان و بازگرداندن دختران
دانشجو به محل زندگی خود برای
ادامه تحصیل.
در این میان ،خبری منتشر شده
است مبنی بر اینک��ه «قضات زن
اج�ازه ص�دور رای ندارند» این
خبر ،عالمت سئوالی را پیش روی
مخاطب قرار میدهد؛ چراکه این
خبر خبر تازهای نیست و احتماالً
در پاس��خ ب��ه شـُبه��ات موجود
بازطرح شده است ،چون در واقع،
اصل  ۱۶۳قان��ون اساسی ایران،
یکی از شرایط قاضی را مرد بودن
وی میداند.
طی ماده واحده قانونی که در سال
 ۱۳۷۴به تصویب مجلس شورای
این است
اسالم��ی و تائید ش��ورای نگهبان
رسیده است،در تبصره پنج الحاقی كه تا سطح دادیاری دیوان عالی
ب��ه قانون شرای��ط انتخاب قضات كشور برای برخی از خانمها ابالغ
مص��وب س��ال  ۱۳۶۳ظاه��راً در قضائی ص��ادر شده است و بعضی
جهت گسترش میدان کار زنان در در سمت معاون رئیسدادگستری
دستگاه قضائی به شرح زیر اصالح استان انجام وظیفه میكنند و برای
برخی هم ابالغ مستشاری دادگاه
شد:
«رئی��س ق��وه قضائی��ه میتواند تجدی��د نظر ک��ه دارای حق رای
بانوان��ی را هم که واج��د شرایط اس��ت و در صدور حكم مشاركت
انتخاب قضات دادگستری مصوب دارد و همانند مشاوردردادگاههای
 ۱۳۶۱/۱۲/۱۴میباشن��د ،با پایه دیگر نیست كه فقط نظر مشورتی
قضائی جهت تص��دی پستهای بدهد ،اما احتماال این رویه عملی
مشاورت دی��وان عدال��ت اداری ،با مقررات قانونی فعلی جمهوری
دادگاههای مدنی خ��اص ،قاضی اسالمی كه همچنان قضاوت و رای
تحقی��ق و دفاتر مطالعه حقوقی و دادن زنه��ا را مج��از نمیداند در
تدوین قوانی��ن دادگستری و اداره تعارض است.
سرپرستی صغار و مستشاری اداره موسی قربانی ،قاضی دیوان عالی
حقوقی و سای��ر اداراتی که دارای کش��ور در پاسخ به این سئوال که
پست قضایی هستن��د ،استخدام اگر قاضی نتوان��د رای صادر کند،
پس نقش او چیست ،گفته است:
نماید».
این تبص��ره اصالحی ب��ا این كه "تنها قض��ات دادگ��اه رای صادر
امكاندسترسی خانمها به مشاغل میکنن��د و قض��ات زن به عنوان
قضائی بیشتری را مقرر کرده ،ولی مشاور حضوردارند .شورای نگهبان
از لحاظ ماهیت امر ،باز هم زنان از در مسئله جذب و گزینش زن در
تصدی قضاوت به معنای خاص آن قوه قضائیه تنهادر راستای فعالیت
آنه��ا به عنوان مشاور ،قوانینی را
و حكم دادن محرومند.
در قان��ون اختصاص تع��دادی از تایید کرده است".
دادگاهه��ای موجود به دادگاههای 
موض��وع اصل  ۲۱قان��ون اساسی چــادر؛ اجبار یا اختیار؟
(دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه در هفتهه��ای اخی��ر ،مسئ��والن
 ۱۳۷۶مجلس ش��ورای اسالمی ،سخن��ان ض��د و نقیض��ی درباره
اندك پیشرفتی از لحاظ كیفی در اجباری شدن چادردردبیرستانها
كار قضایی خانمهادیده میشود.
گفت هاند.
طب��ق تبصره س��ه م��اده واحده محمد ابراهیم محمدی ،مدیر کل
ای��ن قانون ،ه��ر دادگ��اه خانواده فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش
حتیالمق��دور ب��ا حض��ور مشاور و پرورش اجباری شدن چادر را رد
قضائی زن ،به پروندهها رسیدگی کرده و گفته است:
میکند و احکام پس از مشورت با "این مسئله ب��ه هیچوجه صحت
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ضد مردمی بسازی.
مگر فیلمنامه را نخوانده بودی؟
مگر نمی دانستی که این فیلم در
جهت محکوم کردن مردم ،تحریف
جنب��ش مردمی و م��زدور نشان
دادن نداها و سه��راب ها طراحی
شده بود؟
مگر ندیدی که در این فیلم ،مردم
افرادی وابسته به خارج از کشور و
مقصردر تیراندازی پایگاه بسیجدر
روز  ۳۰تیرماه معرفی شده بودند؟!

)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
Tel.: 514-619-4648

سازم��ان بهزیست��ی
شهری��ور ماه امس��ال از
تفکی��ک جنسیت��ی در
مهدکودکه��ا خب��ر داده بود ،اما
حمیدرض��ا الوندبا ،مدیر کل دفتر
کودکان و نوجوان��ان این سازمان
در هفته گذشته اعالم کرد" :هنوز
این کار انج��ام نشده و ما در این
موضوع تاب��ع ارزشهای دینی و
ملی هستیم ،سن تکلیف شرعی
را هم در نظر داریم".
در ادام��ه سیاسته��ای
تفکیک جنسیتی که گویا از
مهدکودکها ش��روع شده است،
خبرگزاری مهر نی��ز از انتقال ۱۲
ه��زار و  ۶۰۰دانشجوی دختر به
محل زندگی خود خبر داد.
بر اساس گ��زارش ارائه شده ،این
تعداد از دانشجوی��ان دختر برای
ادامه تحصیل به محل زندگیشان
منتقل شدن��د .فره��اد دانشجو،
رئیسدانشگاه آزاد ضمن اعالم این
خبر گفت" :این دانشجویان مجرد
به محل زندگی دائم خود منتقل
ش��ده و  ۹۰درص��د دانشجوهای
کارشناس��ی در استانهای محل
زندگی خ��ود مشغ��ول تحصیل
هستند".
در همین راست��ا ،دیدهبان حقوق
بشر ب��ه تازگ��ی از دول��ت ایران
خواسته است" :فورا سیاستهایی
را که موجب ایجاد محدودیتهای
غی��ر ض��روری در آزادی آموزش
دانشگاه��ی ب��رای دانشجوی��ان
دانشگاهها بهوی��ژه زنان میگردد
متوقفکنید".
حق "آموزش ب��دون تبعض برای
همگان" در قان��ون اساسی ایران،
کنوانسی��ون علی��ه تبعی��ض در
آم��وزش سازمان مل��ل ،یونسکو،
میثاق بینالمللی حقوق فرهنگی
و اجتماع��ی و اقتصادی و اعالمیه
جهانی حقوق بشر که ایران نیز از
امضاکنندگان آنهاست ،به صراحت
ذکر شده است.

فرهن��گ حج��اب ،اکن��ون
شبکه "رایحه نجابت" نیز در ایران
تشکیل شده است.
براس��اس خب��ری در خبرگزاری
ایسن��ا ،در گردهمایی س��ه روزه
حجاب و عفاف است��ان مازندران،
شبکه "رایحه نجابت" برای کار در
سه بخش آموزش و پرورش ،تبلیغ
و ترویج ،تولید محصوالت فرهنگی
در ح��وزه حجاب و عفاف تشکیل
شده است.
محس��ن زارع��ی ،مدی��ر ک��ل
مشارکتهای اجتماع��ی جوانان
وزارت ورزش و جوانان ضمن اعالم
این خبر گفته است:
"در بخ��ش آم��وزش ،مبلغهایی
جوان��ان را در این ح��وزه آموزش
میدهن��د ت��ا در م��ورد چرای��ی
و چگونگ��ی فلسف��ه حج��اب با
مخاطبان صحبتداشته باشند".
راهان��دازی و تعیین وظایف دقیق
ک��ار گروههای استانی مد و لباس
اسالم��ی در  ۳۱است��ان کش��ور
تصویب شد.
ص��دور پروان��ه مالکی��ت معنوی
پوش��اک طراح��ی ش��ده توسط
کارگروهه ٰا برگ��زاری نمایشگاه و
تهیه ژورنالدانشجوییدر آئیننامه
این گروه مورد بررسی قرار گرفت.
حمی��د شاهآب��ادی ،مع��اون امور
هن��ری وزارت ارشاد ،تصویب این
ط��رح را "اقدام بزرگ ملی در بهار

 "۹۲نامید و اعالم کرد:
"این اولینبار است که تکالیف سایر بهداشت زنان و آمار مرگ و میر
سازمانهای عض��و کارگروه مثل در حالی که سیاستهای جمهوری
وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت ،اسالم��ی به سمت افزایش باروری
سازم��ان ص��دا و سیم��ا و دیگر و تشویق به فرزن��دآوری در حال
بخشها به صورت عملی و شفاف تغییر است ،موضوع سالمت زنان
با اقداماتی که کارگروه تا به امروز اهمیت ویژهای پیدا کرده است.
انجام داده ،روشن میشود".
هفته گذشته ،حسن امامی رضوی،
معاون درمان وزیر بهداشت درمان

اگر با روایت جعل��ی فیلم نامه
موافق نبودی پس چرا پذیرفتی
در فیلم بازی کنی؟
آیا غیر از این است که پول را بر
لگدمال شدن خون جوانان مردم
ترجیح دادی و دس��ت دادن با
جنایتکاران را پذیرفتی؟!
خوب پس دیگر گالیه نکن!
ب��ا همی��ن  ۲۷۰میلیون��ی که
گرفتی برو پش��ت سرت را هم
نگاه نکن!
اما اگر هنوز اندکی خون ایرانی
در رگ هایت باقیست ،بیانیهای
منتش��ر و از مردم بابت بازی در
این فیلم عذرخواهی کن.
خود دانی!

فیلم قالدههای طال کامال سیاسی و با بودجه
میلیاردی حکومت و به منظور غیرمردمی نشان دادن
اعتراضهای موسوم به جنبش سبز ساخته شده است.

اثر جان پیلجر
به همه شما خوشامد می گوییم.

و آم��وزش پزشکی ،میزان مرگ و
میر م��ادران را  ۲۱نفر در یکصد
هزار تولد زنده اعالم کرد و مدعی
شد" :این آمار کاهش یافته است
زیرا  ۹۶درصد زایمانها در کشور
تحت مراقب��ت مام��ا ،پزشکان و
متخصص��ان زن��ان و زایم��ان یا
مراقبان وی��ژه بهداشتی و درمانی
صورت میگیرد".
به گزارش خبرگزاری ایسنا ،از هر
چهار زن ،یک نفر به کمبود منیزیم
دچار است ک��ه باعث "خستگی،
زودرنج��ی و تحریکپذیری باال"
میشود .طبق این گزارش میزان
م��ورد نیاز منیزی��م در زنان ۳۵۰
میلیگرم در هر روز است که این
سالمندان زن��ان باردار و
ع��دد در
ٰ
ورزشکار بیشتر خواهد بود.


بیشترین پذیرش در دانشگاه و
کمترین نرخ اشتغال

منی��ره نوبخ��ت ،عضو ش��ورای
فرهنگ��ی اجتماع��ی زنان معتقد
است:
"اینکه بگوییم بیشتر دختران در
اشتغال ب��ه ایدهها و خواستههای
خود رسیدهان��د درست نیست و
نمیتوان ادعا کرد که فرصتهای
شغل��ی مناسبی دارن��د .دختران
شاغل معم��والً شغلی متناسب با
سن و سال و مدرک تحصیلی خود
ندارند".
او در ادام��ه صحبتهای��ش از
«توقع��ات نامش��روع برخ��ی از
کارفرمایان از دختران» خبر داد و
تاکید کرد:
«الزم است ب��ه این موضوع توجه
ش��ود که ب��ه برخ��ی از دختران
جویای کار پیشنهاداتی میشود که
درشاندختران نیست».
آمارهای موج��ود گویای آن است
ک��ه اگرچ��ه  ۶۰درص��د ورودی
دانشگاهها از آن دختران است ،اما
نرخ بیک��اری در سنین  ۱۵تا ۲۴
سال بیش از  ۴۰درصد است.
در همین زمینه ،نرخ بیکاری زنان
ب��ه نسبت به چهارس��ال گذشته
باالت��ر رفت��ه و از  ۳۲ .۳به ۳۹ .۵
رسیده اس��ت .طبق این ارقام نرخ
بیکاری زن��ان دو برابر مردان ذکر
شده است.
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جون

ازنازی بپرس!...

 40اصلشادیبخش

 )۱شادی خ��ود را به هیچ چیز و
هیچكس وابسته نكن تا همیشه از
آن برخوردارباشی.

 )2انتظ��ار نداشته باش همیشه
آنچه در اطراف��ت اتفاق می افتد،
مطابق میل وخواسته ات باشد.

 )3هنگام عصبانیت هیچ تصمیم
نگیر.

 )4ا ز سخت��ی ه��ا و مشك�لات
زندگی استقب��ال كن و با غلبه بر
آنها به خود پاداش بده.

 )5اج��ازه نده اتفاقات ناخوشایند
روحیه ات راخراب كند.

 )6ب��ا بحث های بی نتیجه انرژی
خود را هدر نده.

 )7انتظ��ار نداشته ب��اش با منفی
نگری جسمی سالمداشته باشی.

دیگران نپرداز.

 )12هر كاری را با عالقه و اشتیاق
و تمركز انجام بده.

به هیچکس اجازه ندهید احساسات  )13زندگ��ی خ��ود را
شما را جریحه دار کند .باید روی هدفمن��د ك��ن و ب��رای
پای خود بایستید و مبارزه کنید.
رسیدن به اهدافت تالش
کسانی وجود دارند که حاضرند هر كن.
کاری اجنام دهند تا شکست شما را 
ببینند .هرگز نگذارید به هدفشان  )14چیزهای��ی را ك��ه
برسند .سرتان را باال نگه دارید! دوس��ت داری به دیگران
ببخش.
بر چهره تان لبخندی بنشانید!

محکممبانید!
 )15قلبت را ازنفرت خالی
كن ت��ا خوشبختی در آن
النه كند.


 )8از هیچكس و هیچ چیز توقع  )16ب��رای انجام كاره��ای مورد
عالقه ات زی��اد به نظرات دیگران
نداشته باش.
اهمیت نده.

 )9تا با خود مهربان نباشی ،نمی 
)17در تصمیم خود تاخیر میانداز.
توانی مهـر بورزی.


 )10قب��ل از مطمئن ش��دن ،در  )18هنگام عصبانیت نفس عمیق
بكش و تا ده بشمار.
مورد چیزی قضاوت نكن.


 )11ب��ه تفسیر و تعبی��ر كارهای  )19با دیگران طوری رفتار كن كه

ایران :اقتصاد در سراشیب سقوط
جمهوری اسالمیدر شش ماه اول سال
صادر شده ،چه��ار ميليارد و ششصد
ميعانات
ميلي��ون دالر از محل صدور َ
گازی بهدست آمده ،کااليی خام کهدر
ميدان های نفتی به دست ميايد و جا
زدن آن به نام کاالی غيرنفتی چيزی
جز شعبده بازی نيست.
کاال هايی هم ک��ه زير عنوان فرآورده
ه��ای پتروشيمی در آم��ار گمرک در
مقوله «غير نفتی» به شمار آمده اند،
اغل��ب ارزش افزوده بسي��ار ناچيزی
دارند ،و ق��رار دادن آنها در اين مقوله
جای چ��ون و چرای ف��راوان دارد .در
مجموع ،صادرات غير نفتی واقعی ايران
در شش ماهه اول سال،ده ميليارددالر
بيشتر نبوده است .ارسالن فتحی پور،
رييس کميسيون اقتصادی مجلس هم
سه شنبه هيجدهم مهر ماهدر نشست
توسع��ه ملی صادرات غي��ر نفتی ،که
در تبريز برگزار ش��د ،ارزش اين گونه
ص��ادرات را بيست و يک ميليارد دالر
در سال ذکر کرد.
به بيان ديگر ارزش کل صادرات ايران،
بدون نفت ،از يک بيست و ششم کره
جنوبی ،يک چهاردهم تايوان ،يکدهم
تايلند و يک هفتم ترکيه بيشتر نيست.
تازه صادرات غير نفتی ايران را ،بهدليل
ارزش افزوده بسي��ار پايين آنها ،نمی
ت��وان با صادرات کش��ور های نامبرده
مقايسه کرد .در همان همايش تبريز،
محمد نهاونديان ،رييس اتاق بازرگانی،
گفت:
«مس��ووالن در حال��ی از آم��ار رشد
صادرات غيرنفت��ی خبر میدهند که
 ۱۰کاالی اول اع�لام شده در جدول
صادرات غيرنفت��ی ،پايه نفتی دارند و
اين موضوع اتکای شديد اقتصاد ايران
به نفت را نشان میدهد».
به گفته آقای نهاونديان متوسط ارزش
هر کيلو کاالی غير نفتی صادراتی ايران
پنجاه سنت است ،حال آنکه متوسط
ارزش هر کيلو کاالی وارداتی ايران به
يک دالر و چهل و پنج سنت ميرسد.
سلطـۀجمود

ب��ه اين ترتيب اي��ران در يکی از مهم

دوست داری با خودت رفتار شود.

 )20ب��ه هیچك��س امید نداشته
باش جز پروردگار.

 )21برجس��م و روح خود مسلط
باش.

 )22برای اینكه ش��اد باشی باید
شادی آفرین باشی.

 )23در زندگی بجای شناور بودن
شناگر باش!

 )24ان��دوه روز نیام��ده را ،ب��ر
روزآمده ات نیفزا.

 )25هرگزسعی نك��ن به دیگران
بقبوالنی كه حرفت درست است.

 )26قب��ل از انجام كاری یا گفتن
چیزی به ضرورت آن بیاندیش.

 )27ب��ی احترامی دیگ��ران را با
بی اعتنایی جواب بده.
 )28 به جای بیزاری از انسانها
از رفتار بد آنها متنفر باش.

>> ادامه از صفحه24 :

ترين دوره های اقتصادی تاريخ معاصر
جه��ان ،به دلي��ل سلطه جم��ود ،از
پيش��روی در راه مدرنيته باز ايستاد و
صنعتینشد.
ول��ی مصيبت به همين جا ختم نمی
شود.
ايران نتوانس��ت ساختار های توليدی
و بازرگان��ی اش را بازسازی کند ،ولی
در همان ح��ال ب��رای صيانت توليد
و ص��ادرات نفت و گاز ه��م ،که بقای
جمعيت هفتاد و پنج ميليون نفری اش
را تامين ميکند ،توفيقی نيافت.
بر پايه آخرين بولت��ن ماهانه سازمان
«اوپک» (اکتب��ر  ،)۲۰۱۲توليد نفت
روزان��ه ايران در فاصله دسامبر ۲۰۱۰
تا سپتامبر س��ال جاری ،يک ميليون
بشک��ه کاهش يافته و به دو ميليون و
هفتصد هزار بشکهدر روز رسيده است.
بر اين اس��اس ايران جايگ��اه خود را
ب��ه عنوان دومين تولي��د کننده نفت
«اوپک» بعد از عربست��ان سعودی از
دست داده و از عراق و حتی کويت هم
عقب مانده است.
در اين ميان عراق با استفاده از ضعف
ايران به ي��ک بازيگر عمده در صحنه
جهانی نفت بدل شده و حتی بازار های
آسيايی ايران را تصاحب ميکند.
اين که کش��وری نتواند صنعتی شود
و ،در همان حال ،با تنها منابع تامين
کننده معيشتش نيز چنين سبکسرانه
رفتار کند ،جز فاجعه چه می تواند نام
داد؟
«معجزه هزاره سوم» یا
سرچشمه بدبختی ها!

بحث داغی که امروز شماری از محافل
جمهوری اقتصادی را به خود سرگرم
ک��رده ،ريشه يابی همين فاجعه است
که از آن با عنوان «مشکالت اقتصادی»
کشور ياد ميشود.
علی الريجانی رييسدستگاه مقننه به
اين نتيجه رسيده که تنها  20درصد
گناه اين «مشکالت» به گردن تحريم
ه��ای خارجی اس��ت و  80درصد آن
از سوء مديريت دستگاه های اجرايی
ناشی ميشود.

ترديدی نيست که ه��دف اصلی اين
«محاسبهدقيق» ،شکستن کاسه کوزه
ه��ا برسر محمود احم��دی نژاد است
که طی مدتی کوتاه از «معجزه هزاره
س��وم» به سرچشمه همه بدبختی ها
بدل شده است.
يک��ی از اعضای کميسي��ون برنامه و
بودج��ه مجلس هم ادع��ا ميکند که
تحريم های خارجی ،بر اساس «بررسی
های کارشناسی» ،تنها مسئول سیدر
صد مشکالت است.
افتخار انج��ام اين اين «تقسيم بندی
ه��ای دقيق» را به آق��ای الريجانی و
همکاران ايشان واميگذاريم.
اي��ن پرسش که در ايج��اد مشکالت
کنونی کشور تحريم موثر تر بوده است
يا مديريت بد ،از پايه نادرست است.
واقعي��ت آن است که اصوال نمی توان
تاثير تحريم ها را از اشتباهات مديريت
اقتصادی کشور جدا کرد .انزوای کشور
و تحريم ه��ای خارجی يکی از پيآمد
های نظامی است که بهداليل گوناگون
نتوانسته است خود را با شرايط زمانی و
مکانی اش منطبق کند.
اين که کش��وری خود را در موقعيتی
قرار ميدهد که همزم��ان در روابط با
آمريک��ا ،قدرت ه��ای اروپايی ،قدرت
ه��ای متوسطی چون کان��ادا و حتی
قدرت های منطق��ه خود دچار تنش
های پايان ناپذير ميشود ،زاييده همان
«نب��وغ» مديريتی است ک��ه اقتصاد
کشور را ب��ه روزگار کنونی آن گرفتار
کرده است.
طـرف��ه آنکه مثلث «ع��زت ،حکمت
ُ
و مصلحت» ،شع��ار اصلی ديپلماسی
جمهوری اسالمی است.
البد بازيگ��ران صحنه اقتصادی ايران،
که اي��ن روز ه��ا دراداره امور توليدی
و بازرگان��ی و بانکی خ��ود با کوهی از
دشواری ها دست و پنجه نرم ميکنند
(از گرفت��ن ويزا گرفته تا نقل و انتقال
پ��ول) ،بيش از همه ب��ه سه جزء اين
شعار فکر ميکنند.

•


 )29بگ��ذار دیگ��ران از تو بعنوان
فردی آرام و خوش رو یاد كنند.

 )30یگان��ه داروی آرامبخش روح
یاد پروردگار است.

 )31خ��ود را از اسارت زنجیرهای
بدبینی ،منفی نگ��ری و ناامیدی
آزادكن.

 )32بخاطر اشتباهات گذشته خود
را سرزنش نكن.

 )33ب��ه دیگران كمك كن آنچه را
كه می خواهند بدست آورند.

 )34در فرهنگ لغات خود شكست
را جتربه معنا كن.


 )35با شرایط زندگی سازگار باش.

 )36هنگام از دست دادن ناراحت
نشو ،وقتی هم چی��زی به دست
آوردی خوشحال نباش.

 )37در مقابل خواسته ها و گفتار
دیگران انعطاف پذیر باش و نخواه
كه حرف ،حرف خودت باشد.

 )38برای كشف حقایق ،زیاد تفكر
كن ،بخصوص جهان آفرینش.

 )39ب��ه قدر توان ت�لاش كن و
نتیجه را به ایزد واگذار كن.

 )40هرگ��ز خودت را ب��ا دیگران
مقایسه نكن؛ چرا كه تو چیزهایی
داری ك��ه دیگران در حسرت آنها
هستند.

آرنولد :اگر از زندگیم فیلم بسازند،

هیچکس
باورش
نمی شود!

آرنول��د شوارتزنگر ،ترمیناتور
پیشی��ن ،قهرم��ان ورزشی
جهان و البته فرماندار سابق
ایال��ت کالیفرنی��ای آمریکا،
میگوید ک��ه روز خاصی در
زندگیش فرا رسیده و فصلی
نو را آغاز کرده :رونمایی کتاب
زندگینام��ه او که ب��ا عنوان
«ی��ادآوری کام��ل» [Total
 ]Recallمنتشر شدهاست.
آرنولددر این کتاب به تفصیل
به ماجراهای زندگی شخصی
و سیاس��ی ،از جمله جدایی
وی از همس��رش «ماری��ا
شرایور»پرداختهاست.
به نوشت��ه روزنامه انگلیسی
«تلگراف» ،آرنولد شوارتزنگر
ک��ه بع��د از اتم��ام دوره
فرمانداری ایالت کالیفرنیا در
کسوت است��ادی در دانشگاه
کالیفرنیای جنوبی به تدریس
سیاس��ت عموم��ی مشغول
است ،این روزهای زندگیش را
در انزوا می گذراند.
ماریا شرای��ور ،همسر آرنولد،
م��اه م��ه گذشته و پ��س از
افشای رابطه مخفی شوهر با
خدمتکار خانه خواستار طالق
از وی شد .حاصل این رابطه
فرزن��دی دیگر ب��رای آرنولد
بودهاست.
از آن گذشت��ه ،روزه��ای
موفقیت قهرم��ان جهان نیز
به ظاهر به سر آمده و آرنولد
شوارتزنگ��ر در حال��ی دفتر
فرمانداری هشتمین اقتصاد

ب��زرگ جهان ،یعن��ی ایالت
کالیفرنی��ا ،را ت��رک کرد که
میزان مقبولیت وی به زیر ۲۰
درصد سقوط کرده بود ،چنین
نتیجهایچشماندازنامطمئنی
را برای آینده سیاسی آرنولد
و ورودش به مجلس سنا رقم
زدهاست.
ای��ن برهه از زندگ��ی آرنولد
همان مرحلهای است که در
مدیریت بحران به «چرخش»
معروف است.
او ب��ا رسوایی مواجه شده ،به
خاطرش پ��وزش خواسته ،و
مدت زمان قابل قبولی را هم
در محاق به سر ب��رده .برای
آرنولد وقت آن فرا رسیده که
با تمام قوا بجنگد.
در ن��وک پیک��ان برنام��ه
بازسازی چهره آرنولد در برابر
افکار عموم��ی« ،زندگینامه
خودنوشت» و روایت شخصی
او از آنچه بر وی گذشته قرار
گرفتهاست .ای��ن زندگینامه
ک��ه بسی��اری انتظ��ارش را
میکشیدن��د و ح��رف و
حدیثه��ای بسی��اری ه��م
دربارهاش گفته شده ،روز یکم
ماه اکتب��ر رسماً منتشر شد.
رونمایی این کتاب همزمان با
مصاحبهای تلویزیونی مهم و
جامع با آرنولد انجام شد.

محور اصلیداستانآرنولد
در کتاب زندگینامهاش
روایت خود اوست از اینکه
چگونه با «میلدرد بائنا»،
مستخدم گواتماالییتبار،
وارد رابطه و از او صاحب
یک فرزن��د پسر شد که
ای��ن روزها  ۱۴سال سن
دارد.
این رابطه حتی در فضای
پر ُم��دارای سیاسی��ون
آمریکای��ی ه��م خیلی
سنگین بود و مثل بمب
سر و صدا به پا کرد.
پ��س از به دنیا آمدن جوزف،
پسرآرنولدشوارتزنگرومیلدرد
بائنا ،ساله��ا زمزمههایی به
گوش همسر آرنولد میرسید
که این فرزن��د حاصل رابطه
آرنول��د و خدمتکار منزلشان
است ،با این ح��ال این راز تا
مدتها و زمان��ی که جوزف
شباهت زیادی به آرنولد پیدا
کرد سر به مهر باقی ماند.
جالب آنکه همزمان با بارداری
خانم خدمتکار ،همسر آرنولد
نیز آبستن فرزنددیگر قهرمان
جهان بود.
«سایمون اند شوستر» ،ناشر
کتاب آرنولد شوارتزنگر ،اعالم
کرده ک��ه کتاب یاد شده بی
پرده ب��ه این داستان شگفت
پرداخت��ه و هیچ نکت��های را
باقینگذاشتهاست.
خ��ود آرنولد نی��ز ،به سبک
تبلیغه��ای هالیوودی گفته:
«اگر از زندگیم فیلم بسازند،
هیچکس ب��اورش نمیکند،
مسیرهایی که انتخاب کردم،
شغلهایی که بهدست آوردم.
داستانی که خودتان میدانید.
اما آیا آماده شنیدن آن بخشی
ازداستان هستید که تا کنون
یدانستید؟»
نم 
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گوناگون...

شمارکاربرانفیسبوکازمرزیکمیلیاردگذشت

 4اکتبر :مارک زاکربرگ موسسه
شبکه اجتماعی فیس بوک اعالم
کرد شمار کاربران این شبکه از یک
میلیارد مشترک فعال در یک ماه
گذشت.
فیس ب��وک در پیامی که بر روی
صفحه وی��ژه کاربران منتشر کرد،
با تشک��ر از همه کاربران وعده داد
تالش خود را برای بهبود همه روزه
فیس بوک به کار بندد.
ع�لاوه بر ای��ن ،سایت فیس بوک
آم��اری را منتشر ک��رد که میزان
موفقیت این شبک��ه اجتماعی را
نشان می دهد.
 بر پایه این آم��ار 600 ،میلیوننفر ماهانه ،توسط تلفن های همراه
خود وارد فیس بوک می شوند.

 میانگین سن کاربران 22س��ال است این در
حالی است که دو سال
پیش  23سال و چهار
سال پی��ش  26سال
بود.
 بنا ب��ر این آم��ار ،تاکن��ون  1.13ترلی��ون الی�ک در
فیس ب��وک زده ش��ده و بیش از
 219میلیارد عکس در این شبکه
اجتماعی ،آپلود شده است.
کاربر فعال به کسی گفته می شود
ک��ه ماهانه دستکم یک ب��ار وارد
فیس بوک شود.
فیس بوک در آم��ار خود حساب
های کاربری جعل��ی یا آن ها که
اقدام به انتشار پیام های مزاحم می

کنند و اخیرا حذف آن
ها را آغاز کرده ،حساب
نکرده است.
فیس بوک ژوئن گذشته
اعالم کرده بود که شمار
کاربران فعالش ،به 955
میلیون نفر رسیده است.
یعن��ی کمتر از  4ماه نی��از بود تا
 45میلیون کاربر جدید به فیس
بوک بپیودند تا شمار کاربران این
شبکه اجتماعی از مرز  1میلیارد
نفر تجاوز کند.
این ب��دان معنی است ک��ه از هر
هفت نفر در ک��ره زمین ،یک نفر
دستکم یک ب��ار وارد فیس بوک
می شود( .العربیه)

شبهمبستگیباهممیهنان  زلزله  آذربایجانشرقی

گزارشکمیتههمبستگی
ایرانیانمونترال

کمیته همبستگی ایرانیان مونترال،در
برگیرنده تمامی نهاد های دمکراتیکی
ایست ک��ه با هدف گفتم��ان در باره
فرهن��گ وآزادی بی��ان واندیشه پایه
گزاری ش��ده ،شب همبستگی با هم
میهنان زلزل��ه آذربایجان شرقی را،
در  23سپتامب��ر با پشتیبانی انجمن
دوست��داران زرتش��ت ،بنیادفرهنگی
وکتابخانه نیما ،انجمن فرهنگی پیام
پ��ارس ،مدرسه دهخ��دا ،اتحاد چپ،
کمیته یادم��ان ،در کتابخانه دانشگاه
کنکوردیابرگزارکرد
مجری برنامه جناب ابراهیمدرویشعلی
با خوش آمدگوئ��ی و درخواست یک

دقیقه سک��وت برای ج��ان باختگان
راه آزادی ای��ران وسپ��س با سرود ای
ایران برنام��ه را آغاز نمودند .دوشیزه
سپیده س��االری ،شرح وقایع زلزله در
ایران رابه زبان های فرانسه وانگلیسی
ب��رای باشندگان بیان نمودند ،جناب
فروتن فرد از سوی کمیته همبستگی
ایرانیان پس از خ��وش آمدگوئی  ،به
ش��رح شرایط جقرافیائ��ی زلزله خیز
کشور مان ،وبا تجربه ازنابسامانی هائی
که در امر کمک رسانی حکومت ایران
درزلزله های پیشین  ،رودبار وبم ،واین
بارآذربایجان شرقی برای هم میهنان
آسیب دیده پیش آورده بودند ،را بیان
نمودند .همچنین هزینه کل برگزاری
این مراسم از سوی کمیته همبستگی
ایرانیان پرداخت ش��ده  .وتنها درآمد
حاصل��ه ک��ه  2023دالرم��ی باشد

شاهزاده رضا پهلوی...

می گويد:
دائما مراقب ن��ام و آبروی خويش
اس��ت تا بميرد و ب��ر سنگ قبر او
بنويسن��د ک��ه او آدم خوبی بود.
چنين کس��ی ،آگاه ي��ا ناآگاه ،در
تمام زندگی ترسی را با خود حمل
کرده است که مانع از موضع گيری
ض��روری او در برابر پيش آمدها و
تحوالت تاريخی شده است.
ت�رس از انتق�اد مخالف�ان و
احتماال منزوی شدن.
بنابراين ،حتی اگر به "نيک نامی"
بميرد ،بازن��ده بی خاصيتی بيش
نيست.
و م��ن نيز چنين ام اگر آنچه را در
اي��ن روزها م��ی انديشم ،حتی به
بهای بدنام شدن ،بيان نکنم.
انسانی که ادعا م��ی کند در برابر
سرنوشت همنوعان يا هم ميهنان
يا هم نسالن خوي��ش بی تفاوت
نيست ،بايد اين شهامت را داشته
باش��د تا دس��ت ک��م در آنجا که
"مداخله" اجتناب ناپذير می شود،
حتی به بهای منزوی شدن و وصله
ظـن خود راست
خوردن ،آنچه را از ّ
و درست می پندارد بيان کند.
تفسي��ر و تعبيرهای بسي��اری از
چهره ه��ای سرشناس چپ ايران
را با شخصي��ت رضا پهلوی ،بارها
و باره��ا ،در ديداره��ای رودررو ،يا
در جمع های کوچک ديده ام .نه
امروز ،ک��ه از بيست و هفت سال
پيش و در تمام دوران تبعيد.
اينج��ا م��ی خواه��م پاکدامن��ی
مصلحت انديشانه خود را به حراج
بگذارم و بی واهمه دشنام ها و انگ
های مخالفان و دلسوزی احتمالی
دوستان خ��ود ،شهادت بدهم که

>> ادامه از صفحه5 :

بسي��اری از آن ها در خلوت تاييد
می کنند که اين مرد ،به رغم همه
ترديدهائی که م��ی توان در مورد
ک��ردار آينده او داش��ت ،به داليل
گوناگون شانس بيشتری برای تاثير
گ��ذاری بر تحوالت جامعه ايران و
مخاط��ب ق��رار دادن نسل جوان
دارد ،ام��ا از ترس زير ضرب انتقاد
رفتن ،همچنان با او مخالفت می
ورزند.

•

مهم ترين شانس رضا پهلوی برای
جلب پشتيبان��ی در داخل کشور،
آن است که نسل امروز ايران ،حتی
اگر تصور کند ق��رار است شرايط
اي��ران به زمان پ��در وی بازگردد،
بعيد اس��ت با چني��ن بازگشتی
مخالف باشد.
اين نسل از پدران و مادران خويش
شنيده است که آن دوران ،به رغم
همه اشتباه��ات و خودخواهی ها
و وابستگی های پادشاه و دستگاه
دولتی زير سلط��ه او ،دست کم از
دوران فعلی قابل تحمل تر ،انسانی
تر و روشن تر بود.
به عن��وان کس��ی ک��ه در دوران
محمدرضا شاه منتق��د او بود ،در
پيشگاه وج��دان خويش مجبورم
ب��ه اين امر شه��ادت بدهم ،حتی
اگر اين مقايسه را در بنياد درست
ندانم.

•

شانس دوم شاهزاده اين است که
او حرف زدن با مردم را بلد است و
پيچيده و نامفهوم و تصنعی سخن
نمی گويد.
او ،مث��ل روشنفکران نيست که با
زبان به عمد پيچي��ده شده خود،

به حس��اب کانون نویسندگ��ان ایران
فرستاده خواهد شد.تا از این راه بدست
زلزله زدگان رسیده شود
سپس اسالی��د هائی ازاین فاجعه در
دوبخش نمای��ش داده شد.پس ازآن
گروه موسیقی پاپ ایران ( آتنا ،علیرضا،
اشکان ورضا هومن ) وگروه موسیقی
لوئیزو ودوستان برنامه بسیار زیبائی را
بدین مناسبت اجرا ء نمودند که مورد
توجه وتشوق باشندگان قرارگرفتند
گ��روه همبستگی ایرانی��ان ،بدین
وسیل��ه از گ��روه پ��اپ ای��ران وگروه
لوئیزودوستان که ب��دون هیچ چشم
داشتی شب زیبائی را آفریدند ،ویگایک
شما گرامیان که پشتیبان این کمک
رسانی ب��ه ه��م میهنانم��ان بودید،
سپاسگزاری می نماید
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شــاد بـاش
در واپسین ساعات پیش از چاپ پیوند،
باخبرشدیمدوستعزیزمان
چهره ی مهربان و آشنای مونتریال ایرانی،
آقای مسعود جهانگیری عزیز،
برای نخستین بار پدربزرگ شده است.
حضور این نوه خوشگل (هنوز) بی نام را
پیش از همه به مادر عزیزش ،لیلی خانم و پدر مهربانش کارلو
و بعد به همشهری ،نسرین خانم (ملک  /جهانگیری) گرامی
و (دست آخر) به مسعود خان خودمان صمیمانه شادباش می گوییم
و برای همه گان آرزوی برکت ،سالمت و بهروزی داریم.

محمد رحیمیان و دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور
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Tel.: 514-223-3336
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6162 Sherbrooke w.

از جمه��وری اسالمی و يک رژيم دانشجويان ،فرهنگيان و کارگران
کودتائی ،هر حکومتی که در ايران اي��ران ،از آستانه حيات جمهوری
در مدار بسته سخ��ن می گويند بر س��ر کار بيايد ،ب��رای ماندن بر اسالمی ت��ا به ام��روز ،ثابت کرده
و به اين دلي��ل صدايشان ،بی آن سرير قدرت ،ناگزير است به بازی است.
که انگيزه حرکتی در مردم ايجاد انتخابات پارلمانی آزاد و شفاف تن ايران ما ،در برابر يکی از خطرناک
کند ،تنها به گوش خودشان باز می بده��د ،زيرا که در غير اين صورت ترين بزنگاه های تاريخی خود قرار
توان��ا به حل مشک�لات داخلی و گرفته است.
گردد.
بين المللی و جذب پشتيبانی ملی تحميل يک جنگ خونبار و ويرانگر
دليل س��وم آن است که شاهزاده ،نيست.
با عواقب��ی درازم��دت و دردناک،
ب��ه رغم حمل��ه ه��ا و انتقادهای از س��وی ديگ��ر ،اگ��ر طلسم اين احتمال درگي��ری های مسلحانه
طرفداران متعص��ب سلطنت ،در سنگستان ۳۴سالهدر ايران بشکند داخلی ،ي��ا کودت��ای سرکردگان
هر مجالی تاکيد ک��رده است که و از طريق نافرمانی مدنی تحولی به بانده��ای غارت و ث��روت در سپاه
سرنوشت اي��ران و نوع نظام آينده سمت تغيير سرنوشت کشور آغاز و بسي��ج ،مهم تري��ن خطرهای
آن را مردم ايران تعيين می کنند و شود ،اين تغيي��ر ناگهانی نخواهد احتمالی است.
تنها راه مقابل��ه با اين خطرها
نه او و هوادارانش.
ايجاد يک کان��ون قدرت ملی
مخالفان
بيان
اگر او امروز ،که به
ايران ما ،در برابر يکی از
مورد پشتيبانی اکثريت مردم
بوی کباب به مشام می رسد،
چنين گفته بود ،حق داشتيم خطرناک ترين بزنگاه های
ايران است.
تصور کنيم که مردم فريبی می تاريخی خود قرار گرفته است .چنين کانون قدرتی ،به سخنگو
و معرفی نياز دارد که در عرصه
کند.
اما رضا پهلویدست کمدر متجاوز بود .در روند مبارزات مردم ،آن ها بين المللی شناخت��ه شده باشد،
از  ۲۰سال گذشته همواره بر اين که منافع ملی را بر منافع فردی و ف��ارغ از ژست های مصنوعی و به
گروهی خود ترحيح می دهند ،به دور از عوام فريبی ،از صميم قلب با
تعهد خود تاکيد ورزيده است.
چ�را نبايد فقط يکب�ار کسی تدريج شناخته خواهند شد.
مردم حرف بزند ،زبان نسل امروز را
را که ه�وادارش نيستيم ،باور در اين صورت ،هيچکس نخواهد بشناسد ،زمينه ای تاريخی داشته
توانست يک تنه رهبری مبارزات را باش��د و در پيشگ��اه همين تاريخ
کنيم؟
دوستان��ی ک��ه مارگزي��ده فريب در دس��ت بگيرد و اگر برای مدتی تعهد سپرده باش��د که اگر حتی
گرفت نيز ،تنها در صورتی قادر به بخشی از مردم او را به وکالت خود
خمينی هستند ،خواهند گفت:
"اي��ن ها ح��رف هائ��ی است که حفظ آن خواهد ب��ود که برای به برگزيدند ،به اي��ن وکالت خيانت
هرکسی در موضع اپوزيسيون می کرسی نشاندن خواست های مردم نکند.
زند و چون به قدرت رسيد رفتاری ايران بکوشد.
م��ن نمی خواهم ب��ر سنگ قبرم
ديگر پيشه خواهد کرد ".دوستانی خواســت های مردم ايران نيز ،نوشته شود که آدم خوبی بود.
می خواهم يک سهم از  ۷۵ميليون
که از چني��ن اتفاقی بي��م دارند ،روشن است:
شرايط امروز ايرن و منطقه و جهان آن ه��ا ي��ک جامع��ه ب��از ،يک سهمی را که برای تغيير سرنوشت
را در نظر نمی گيرند و پيشاپيش حکومت دموکراتي��ک مبتنی بر فرزندانم و فرزندان فرزندانم دارم،
بر قدرت دخالت خود و مردم مهر آرای عمومی ،توسعه ،آزادی ،رفاه ،ايفا کنم.
ش��ادی و اقتص��ادی شکوفا برای پس ،بعد از مدت ها کشمکش با
باطل می زنند.
ب��ه نظر م��ن آن ها ب��ه اين نکته جبران واپس ماندگی های اين  ۳۴خويش ،می گويم:
بی تردي��د در ميان چه��ره های
فکر نمی کنند که اص��وال دوران سال می خواهند.
ديکتاتوری ها ب��ه سر آمده و غير اين ها را ،مبارزات پر تلفات زنان ،برجست��ه اپوزيسي��ون ايرانی در
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داخل و خارج از کشور ،شخصيت
هائی هستند که بهدانش ،بينش و
حتی سالمت نفس آن ها بيش از
شاهزاده باور دارم.
اما تنها بخش بسي��ار کوچکی از
مردم ايران اين شخصيت های واال
را می شناسند.
بر سنگ قبر من ،بنويسيد:
او ،هنگام��ی ک��ه دريافت آخرين
فرصت ه��ا دارد از دست می رود،
بی هراس از برباد رفتن نيک نامی
ه��ای ناش��ی از رعايت مالحظات
سياسی ،آنچه را که دوستانش در
خلوت پچ پچ می کردند ،با صدای
بلند فرياد کشيد.
ايران در آستانه نابودی کامل است.
اگر آخرين فرصت نجات از دست
ب��رود ،بر سنگ قبر ما به جای آن
که بنويسند آدم پاکی بود ،خواهند
نوشت بی جربزه بود .به خود دروغ
می گفت و از بيان آنچه باورداشت،
از بيم بدنامی خودداری می کرد.
اي��ران ،از انق�لاب مشروطيت به
اين سو ،بزرگتري��ن ضربه ها را از
ايدئولوژی های مذهبی متحجر يا
وارداتی خورده است .اجازه ندهيم
يکبارديگر ايدئولوژی های آزمايش
پ��س داده و ورشکسته ميدان دار
شون��د و ميهن م��ا را به يک سير
قهقرائی دراز ديگر رهنمون شوند.
م��ا به ي��ک جنيش مل��ی و فارغ
از همه ايدئول��وژی ها نيازمنديم.
جنبش��ی که تنه��ا گشايش بين
المللی کشور و رفاه و سعادت همه
مردم اي��ران را ،فارغ از جنسيت و
مذهب و قوميت و طبقه هدف قرار
دهد .فکر کنيم کدام نيرو می تواند
چنين باش��د؟ از همان پشتيبانی
کنيم .اما بی عمل و منفعل نمانيم.
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آنجايي ناش��ي ش��د كه هيچگاه بين فرهنگ «خواندن ،ش��نيدن و ديدن»
تفكيك��ي قائل نش��ديم .به عنوان مثال زماني كه «المو ماركوني» مش��غول
اختراع راديو بود فرهيختگان اروپايي مش��غول مطالعه بودند و اين فرهنگ
به مردم هم تا حدودي انتقال پيدا كرده بود و خواندن به نوعي فرهنگ فرد
فيلمهايي كه سينماي غرب در رابطه با تاريخ خود به
اروپايي بود ،حتي در
info@paivand.ca
نمايش ميگذارد .مث ً
ا فيلمهايي با موضوعات افس��انهاي ،همواره گنجها را
در دل يك كتابخانه و انبوهي از كتاب نش��ان ميدهد كه فضايي دلهره آور
و در عي��ن حال كنجكاوانه را به نمايش ميگذارد؛ در همان دوران ،ايرانيها
در قهوه خانهها ،ميادين ش��هر و غيره مش��غول ديدن شاهنامهخواني مرشد
RENOTOTALتعزيه جزئي از
بودند و به تماش��اي نقاله خواني مينشستند،با در محرمها نيز
ساختمانی
گونهامور
عزاداري مردم بود ،پس ديدن و شنيدن ،همه
معاني مردم ايران
دريافت
فرهنگ
>>کوچک یا بزرگ << قابل اجرا می باشد:
ش��د مردم با
از طريق هنر بود .زماني هم كه راديو و تلويزيون به ايران وارد
کیفیتکاربرتر ،قمیتمناسب
دادند.
مي
ترجيح
خواندن را
همچنان
غربيان
شمارهتلفنزیرتماسبگیرید:
ومشاورهبا
آگاهیبیشتر
آن انس گرفتند در حالي كه برای
Tel.:مورد پذيرش
شيوههاي
 .3براي فرهنگسازي يك هنجار بهتر آن است تا از
514-912-0303
عموم جامعه استفاده شود ،اگر مردم ما با ديدن و شنيدن راحتتر با موضوعات
ارتباط برقرار ميكنند ،ديگر شيوه امتحان از آئين نامه رانندگي چندان جوابگو
نيس��تانكهی
تصادفات نبوديم و
اگر اينگونه بود هر س��ال شاهد خيل عظيمي از
انگلیسی-مدرس
مدرس و مترجم
انجمن ایران-آمریکا (تهران)
Universalكشورسابق
نبود.
 Medicareخيابانهاي
حمل و نقل ،نقل و نبات
قوانين
تخلفیراز دام
لیسانسادبیات انگلیسیدانشگاه
ا .4ستخ
--------------زبانشناسیمردم
فوقتقصير
چيز
«تقصير مردم نيست» اين يك حقيقت است كه همه
کنکوردیا
شیرازو
نيست؛ ی !
ا
We are looking for service
Celta,
مدارکConcordia
مكانيكي ،دارنده
زيرساختي
ماشيني و
رانندگيدمجموعهاي از عوامل انساني،
کن
 Teslمدرس زبان مدارس مونترال
oriented persons/
مشكل
توسعه
 joinوtoبه صورت
يكديگر
مولتی
يابندسیستم
مکالمه با
companiesمتوازن تدریس
است كه اگر همه آنها در كنار us in
(اینترنت
به زبان
مجازی
شودآموزش
providingمعروفمدیاو
حقوق
احترام
تكليفي
و
حق
نظام
ترافيكي ما حل خواهد شد؛ اگر
top
notch
و موبایل)  paperlessتدریس تافل
زیباییدربرازندگیاست
service
and
represent
us
in
بانک كه
رانندگي
راهنمايي
سواالت
تی-وبه همراه
ش��هروندي امري عادي تلقي ميشود .وقتي چراغهاي ای بی
Canada and America.
TAILLEUR
کتبی و مصاحبه ،آزمونهای دوره
ميرس��د اما سبز نميشود و
«صفر»
شمار مجهزند
به سيس��تم ثانيه
If this
ثانيه sounds
به good
to you,
ای و منابع به صورت PDF Ielts,
Please
contact
us
via
Email:
بايدMelab,
به جاي  60ثانيه  100ثانيه راننده را معطل ميكند چه انتظاريToeic
داش��ت
آمادگی آزمون شهروندی به همراه
universa-medicare@att.net
حق
به
وقتي
چش��م بگذارد.
تا عامل انس��اني رانندگي هم همه قوانين را روي
منبع و سواالت طبقه بندی شده
30سال
بيبا بیش از
شهروندشما
درخدمت
انگلیسی-فرانسه
موضوعی
شود ،عكس العملي متقابل در جامعهفصلی و
خواهد شد
بازتوليد
احترامي
برای تماس:
تجربه  تعمیر انواع لباس
مراسم
مجری
باسفارش مرج نخواهد داشت.
جز هرج و
كه نتيجهاي
های زنانه و مردانه 
Majmohammadi2003
گردن
به
تقصيرها
همه
انداختن
رانندگي،
هاي
جريمه
غيرمنطقي
افزايش
.5
شخصی  متخصص در چرم و
عقد ایرانی
@yahoo.com
برای
ویــژه
تخفیف

پوست
رانندگان است ،افزايش جريمهها عدم رعايت عدالت و شانه خالي كردن از زير
هموطنانگرامی
514بار مسئوليت است و بياحترامي به فرهنگ اجتماعي شهروند...
514-419-1039
825-3170

ایرانی
بخرید! Tel.: 514-996-9692

Fax: 514-500-1188

نیازمندیهای

•

azsep1p25

جویای شریک مجید محمدی

مدرسهفارسیزبان

فرزانگـان

مدرسه فارسی زبان فرزانگان مونترال دانش آموز می پذیرد.

مقاطع ابتدایی و راهنمایی

 مقطع دبیرستان
(ریاضی ،فیزیک ،شیمی،
ادبیات و عربی)
 تک درس فارسی
فارسی زبان دوم (برای غیرفارسی زبانان)
ساعات کار :شنبه ها  ٩/٣٠صبح الی  ٤بعد از ظهر
3333 Cavendish Blvd., Suite 250

Bijan

azoct15

az1sept12

استاتیک
Montreal, QC, H4B 2M5
زبانانگلیسی
ل با دو شرحwww.farzaneganmontreal.ca
الکترولیز
farzaneganmontreal@yahoo.ca
تعمیرات
تدریساز شرحها را با مداد حل کرده و
ساختمانبه حل دو شرح ابتدا یکی
صورت تمایل
 5081جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در
775-6508
لیــزر
بپردازید.
 Tel.:به حل شرح دوم
)(514شرح اول،
کردن جواب
سپس با پاک
تعمیراتداخلی
هرگونه
1231 Ste-Catherine W.
Suite 304
lastaddec12allpd

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

جدول عادي
1

1

غزنوي

2

3

5

4

امورساختمانی

2

ن ،رونق -كشور يا کلیه کارهای ساختمانی پذیرفته می شود
 >>3تعمیرات دفاتر اداری و بازرگانی
 -ش��هر اس��تان  4سرویس اورژانس  24ساعته

رتاض هندي
ن -راندن مزاحم-
ي -شب گذشته 6
ل زنن��ده -ض��د

سرویس عالی ،قیمت مناسب

5

514-557-9019

St-Hippolyte Ashigan
ویالی ساحلی زیبا،
در 40دقیقه ای مونتریال،
3خوابه ،مبله کامل ،شومینه،
با استفاده از پیست اسکی
سن سوور و دریاچه اشیگان
  اجاره از  2روز به باال

Tel.: 514-242-8470
Ptoendnov

خدماتمالیاتی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ
ثبت شرکت و دفترداری
حسابها با نازل ترین قیمت
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
514-242-6034
azjan’12paid60+120ak

کامپیــوتر
وب سایت

  طراحی وب سایت برای

اشخاص و موسسات با قیمتی
  آموزش زبان های
مناسب 
برنامهنویسیکامپیوتر

)(C, C++, Java, PHP, C#

649-9366
azmar15'12Up

)(514

sedighian.alireza@gmail.com

آرایشصورت
 گریم و میکاپ صورت
 آرایش مو
 کاشت مژه
 اصالح صورت و ابرو
 ویژه عروس وپارتی ها
(نسیم)
(438) 990-2088

JR RENOVATIONS
ALL RESIDENTIAL
RAY FARGOOD
درخدمتهموطنانگرامی
Cell.: 514-996-6984
Home.: 514-453-1657
ray.goodarzi@hotmail.com
Pd>june13

مستغالت استیجاری و فروش سرقفلی
!OPPORTUNITIES

  
Historic LaPrairie commercial bldg,
;7,500 sq ft + land. Asking $1,300,000
  
Mechanic garage $79,000 includes all
;equipment
  
;Online virtual B2B established business
  
Old Mtl pub/resto, best location
;$645,000
  
Busy Pizzeria with good lease in Laval
;$140,000
  
Libanese franchise restaurant,
Longueuil, Mall location, $195,000.
Call: Hady Karbasfrooshan,

)(514
223-2525
Chartered Real Estate Broker

Centor Agence Immobiliere & Hypothecaire

e-mail:hadykarbas@gmail.com

دارالترجمهرمسییکتــا
بهمدیریت

آرزو حتویلداری یکتا

مترجم رسمی ،عضو جامعه
مترجمان رسمی کبک ،انتاریو و ایران،
مترجم رسمیدادگستری

 گواهی امضاء و کپی برابر اصل
 تکمیل انواع فرم ها
و ارائه خدمات مربوطه

4055 Ste-Catherine W.,
Suite 132

T: 514-439-8501
C: 514-730-7462
Metro: Atwater,

ويژهلیسانس
جدول فوق
توسط خانم
آموزش زبان انگلیسی
از پایه تا IELTS
Exit: Alexis Nihon
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان
 تاروت
حمله -خبر ع��رب -از نامهاي
-8
14 13 12 11 10 9 8 7
 West Island Office:
شب
تماس15بعداز 7
مطابق با استانداردهای PCRCوMCC
514-812-5662
بازی
ورق
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Tel./Fax: 514-624-7581
½ها
خانم
 تنظیمدعوتنامه رسمی
ها
ویکشنبه
قهوه ترک
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St-Charlesغريب-
س��خنان بيمار -عجيب
4491
Tel.: -9
514-586-9393
 ستاره شناسی
رمسی
مترجم
كج و مايل
دالر
20
(SPA
)CONCEPT
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انـجام امور آشپزی
Natural
Born
Psychic
Tel.:
514-833-1519
شاعر
اوگوبتي،
 از
اثري
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 -10مذكر-
Ramon
حرفــــه ای
آبادانيTel.:
514-694-3735
و داستانسراي ايتاليايي-
عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
(438) 992-8323
چند روز در هفته
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمهوتأییدترجمه
پرچ��م -مرك��ز كش��ورمان-
تعمیرات -11
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
کامپیوتر
رسمی اسناد و مدارک،
>> در منزل شما

Renovation /Construction
�ي -منظوم��هاي BATI SERVICE.ilia
6

ساختمانمسكونی،
تبدیل زیرزمین  ،رنگ
و نقاشی،
با نازل ترین قیمت

خصوصی

MARIE ROSE

Chalet

تعمیرات ساختمان

آشپـزی
(خامن سالی)

Maryam&Roe

azsep15'12Up

 ترجمه رسمی کلیه اسناد و
مدارک مطابق با استانداردهای
مورد قبول دانشگاه ها و ارگان های
دولتی کبک و کانادا

فــال

مترجم رمسی

sarafreeazaug2012

نغمه سروران

کامپیوتر

نشانه اسم مصدرفروش قالی
و لپ تاپ

محمودایزدی

azmay2012

اجاره

ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
تأییدامضاء
محل:مرکزشهرمونترال
یک اتاق بزرگ در
نزدیکمترومک-گیل
آپارتمان تمیز ،واقع در
Location:
Downtown Montreal
شربروک ،چند قدمی
near Pl. des Arts
اخوان و اتوبوس 105
Call, text or e-mail for an
appointment


اجاره
از اول سپتامبر
















514-889-8765

¯

شود.
داده می



®
nsarvaran@hotmail.com





¯
°

®


́³

²


■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
تضمین تائید ادارات و سازمان های
ایالتی و فدرال
Tel.: 514-745-0318
Cell.: 514-246-8486

UP azjuly1 majid_karimkhani@yahoo.com

Renovation

azoctfreezagros























































رواننوی تبریز
-12وكوه كرمانشاه -قالی
 نصب ویندوز
كردن -از
(514) 754-4592
ماهی گل ابریشم اصل
برنامه هایجانبی
بخش
و
پاره
قرآن-
مقطعه
حروف
7
 9متری  50رج
و آنتی ویروس
عيب
بصير-
هادالر)
5300
اصلی:
گروه ويژه( -قیمت
 -13دست
 بازیابی اطالعات از
ها
خامن
توجه
قابل
�ي ن��ان -خرس 8
اجــاره
فوری:
مسافرت،
نمايش -به علت
فروش به
دادن
هيزم -پايان
رفته و سایر-14
خدمات
تدریس ریاضیات
 3800دالر
ویژه
9
) (514يك
660-4856زندگي
شرکتهایکوچکConstruction :
جاندارقیمتپیشنهادیمنصفانه
یا
صندوق
و خ��و-
شهر
مرکز
در
و فیــزیک
514-522-7460
ساگان»-
 -15اثري از «فرانس��واز
 10








تصديق
كلمه
ساختمانی
 امور

و ورق

فضایی








مناسب





سياهي شهر
توسط مهندس




��تاخي-
ساختمانی
کلیه امور





11ای مناسب
هراس-اجاره
با



عمودي:










































الکترونیک

514-654-2630
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شادی
توسط





با نازل ترین قیمت
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شهریاربخشی

ويراستار-
دليل-

 




Tel.: 514-690-6343




)(514
¶

678-6451

¶


·
³


́³
(آرش کشوری)
ش��بكيه 











²
(رتين)
ترین،آس��يب به
موجب
514-887-5195
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تازه
زیباترین،












رمسی
مترجم

مقاطع:



رسمی،
دعوتنامه
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نظیر!
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بهترین،
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مپرسيد! -گوش
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College،University






£





ارک
د
م
ترجمه
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  برای هر

 








بخش��ي از سيس��تم گ��وارش
هر -2



حتویلدارییکتا
خاطره
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High-Shool
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بودجه
  برای
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کیمیا
توسط
«



514-624-5609
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رسمی
مترجمان
جامعه
عضو




نشاسته-
مايع
كنندگان-
نش��خوار
£

ای
سلیقه
هر
  برای

e

درمدارس
tutoring
سابقه
با
 ن��ام دخترانه-
sinc



514-889-3243
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ایران
و
کبک
)(514
699-1380
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زشت
سخن
مونترال و تدریس در موسسات

90
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514-983-1726

ª
کلیه مدارک و
رسمی
ترجمه
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افقي:
روشن -بهره ،حصه














































تهران
کنکور
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جنين
جاري-
كننده-
ويران
-3

¡
ترجمه
خدمات مربوط به





رمسی
مترجم























دستگاهي
جمع-
ش��خص
سوم
1
اتومبيلراني-
مسابقه
بيماري-
 شش عرب -عدد  -10عامل
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رضایتجلسه
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صورت
*³در


















 









)(514
675-0694



طول-
مقياس
بيرون-
مات��رك-
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اندازهگيري جريان برق
براي

پول ژاپن




اولرایگانمیباشد.












)(438
390-0694

















 


 






















خواب
براي
روانداز
نوعي



رضانوشادجمال







دکاری
نبش
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ها
مدرسه
راهب-
زيبا-
محبوب
-2


معني
به
نافله
جمع
مفعولي-
حرف
نها و غريب -مقامي -11











ثبت




محدود
ظرفیت
با
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¥
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 مترجم رسمی و عضوجامعه
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5301 Queen
Montreal,
1T9
مردد-
 -3پيشامد-
§

 Maryنمابر
مستحبي-
 H3Xنمازهاي


مترجمان کبک



























5780 Sherbrooke
فقرالدمW.,
Tel.:
)369-3474(FISH
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ی

























بليغ
لذيذ-
و
مفيد



مصريان
النوع
رب
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دعوتنامه
مدارک،
کلیه
رسمی
ترجمه



ن










ص��اف ،هم��وار -عي��ن عبارت-
-4


 514-827-6329
¯
کارت،حسد
مدیکالستاره-
پاكيزه -ريه-
 -12پاك،

ی
پاسپورتی(،تضمینی)،
 عکس














®





¯
ا




5780
Sherbrooke
W.,
Tel.:
)369-3474(FISH

ترجمه
تائید




س

گروهي بين دو تيم
°

ت
باگردان-
ناخراش��يده-
 -6ب��زرگ

®


́³













²
نوك پنجه پا -ثقل
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±
غیرفوری
دائمیازفوری
پاكيزگياقامت
 ، pcکارت
سیتیزنی وcar

بينوبردن-
چي��زي را
-13
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Tel.: 514-575-7080





514-620-3255
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مهربان
بخشنده
نام
به
خانوادگی) ،فارغ التحصیلی
(فردی و
ارتشيپرتره
درجهعکس
ي براي 
¶
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پروايي،
بي
اتومبيل-
ندا-
ح��رف
-5
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معروف
ستاره
شرح-
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 13افقي

رستوران-7شیراز


́³
اندام-
كوچ��ك
دادن-
فرم��ان
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به CD

±

باكي



برق
توزيع
دس��تگاه
دريايي-
موزیکملخ
 تبدیل نوار -14
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 پارساي ديرنشين
D

 

عيب
پولدوس��ت-
انگور-
نوعي
-6

آن
اجراي
مج��ازات و
خودرو-



سیستم ها
حكمازبهمتام
ویدئو
ازموقعيتي ،نوارهای
 تبدیل
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برداري
514-485-2929







آبي-
نيلوفر
آفريقا-
در
-8
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دهنده
عبرت
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تاريخي
بناهاي
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قلعه
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خاكروبه
بازگشتن-
بيابان-
-9¹








صوفی
حشره قطاري -اثر
است-
ش��هر
اين
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  -15گل چه��ار فص��ل -كش��وري در
















با بیش از  20سال سابقه
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اعتقادي
ل
 
Sherbrookeپرن��دهاي
 -10رايان��ه هم��راه-
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گوگول
5780
W.,
Tel.:
)369-3474(FISH
قاره سياه




____________



وضوعي
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• کوتاه کرد ن مو





³








خاكي رنگ -ضربه س��ر






2070




¡
شماره27
صفحه
و
های ویژه
جدول

 آئينه-5080
عادی:جدولازويژه
حل
5080
حلشماره
عادی
جدول
حل
آقایان 10 :دالر
فوتباليست
Maisonneuve
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  -11باران ريزه -نشانهها
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ر
پ
س ي
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و
و
ر
 د
 1س ا ن

 برس-

 14-16-18دالر







 ت ش و ي ش و مقصدها -رسم كننده


Tel.: 514


ر
ه ك ت ا
ن خ ب ه
ل ه
 2ش ا
ر
ه
ب ا
 2م ي ه ن
 12دالر
صورت:
بند
•










210 St-Jacques
5780
W.,
) (Lachineمق��دس
م ل ا ت  -12كت��اب
Sherbrookeم
و خ ي
ا ت
م ل
د
 3 Tel.ن ك ا
ي ا س ا
و
ا
 3ب و
ت دادن-
1
درجه
دالر،
5
ابرو:
بند
•


Tel.:
514-366-1509
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4
ه
م
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پيروزي-
حرف
هندوان-



• رنگ،فر،هایالیت،
514-247-1732
5
5
خ
د ي
ز
د
ر ب ا ب
ا
ز ع ي م
ا چ ي
ك ر
ثبت
تصوي��ر
و داس��تان-
• مش و...
ركدار-
)(450
638-7078
م و
ا ي ا ت
ا ي ت
 6ب ي ن ه
ك خ
ه
د
س ا
و ي ت
 6د ي ت ر
مجری
لحظات
سنت ژاک غربی >>مترو
ت ن ش شدني 210
آرایشگری
آموزش
کالس
>>
7
7
ر
ا
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ز
ب
س
م
ا
ب
ر
و
ا
ر
ا
م
ن
ق
ر
ب
ا
ر
ا
ي






عملي��ات


مراسم
جنگ��يمست غرب
اتوبوس ،90به
-13واندوم:



8
ي ك ب ن د
ك ن ت
ا ش ك و ب
م ت ر س ك
د
ي ا
و ش ن ي
 8ر
 رفت ودر مدت 3ماه ،با تضمین
كارگر
گريه-
آزمايش��ي-
ر ي ن گ
ه م س ا ي ه
ر
 9ت ا
ا
و
ا
م
ا چ ي ق
ل
ا
ه
 9ي ر
عقد
ل ا ج و ر د ي  10ن ي ب ر ي ن ك ر ا ي س ل ر كشتي ساعــات کار:
ت ا ت ي
 10ي ر
_________________________
نگ -نام
ر ي ك
ب ا
ر
ش ب د
 11س
ا ي م ي
د
و
ن ي ر
 11ش
پنجشنبه
لغایت
دوشنبه
روزهای
ایرانی
 -14اب��زاري در خودرو-
997 Decarie, Suite208
شيشه
م
د ي د
ز
ب ا
ر ي
س ا
 12ن س ي
ر
پ ر ي م و
و ي ا
ر
 12ل پ ي
دخترانهلغایت 18
ساعت 13
Metro: Cote Vertu
ر و ي آتشگير-ازنام
514ي به كار
ن
ن س ا ك
د
ا
ر
ن ج س  13ا
ه
ه
ز
ك و
 13ا ن د ك
روزهای دیگر،
فوتبالاموردر
جهت انجام
معروفي
ا ك ي پ ت ب س م  -15تيم
)(514
825-3170
ا ن
م
 14س ا
ف ه ي م
ا ق
ي ر
ه ت
 14و ج ا
هماهنگی قبلی الزم است.
 15ي ب
م ا د م و ا ز ل ف ي ف ي در آرژانتين -ماسك
و ي ا ن ي
و س ك ا
د
ف ر
ه
 15ا
رنگ زرد
azmai15salimi

فال قهوه
Nikpourpdsep12

azmar:paidtoendofaug2012

 



گلفروشی 


وحید
فال تاروت

عکاسیرز





















514-488-7121

az1sep12

aug15+sep01free

azfev11Pd

azsept'11

Uazjune12011

سالن آرایش
toendofmay2010P





















 






Coiffure

ندارد.
مندرج
های
آگهی
توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای




























































989-8383







 


































 






















جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

9

336-5666

سابلت

خانه پرستیژ برای اجاره

دو خوابه با یک دفتر  با کلیه اثاثیه مدرن
 دوطبقه ،به مساحت  160مترمربع

آپارتمان بزرگ 4ونیم
د رناحیه الشین ،در
ساختمانی بسیار آرام ،با
اجاره عالی 673 :دالر
(هدیه ما به شما :اجاره
دوهفته اول رایگان)
شامل گرمایش و آب گرم
با پارکینگ ،نزدیک مرکز
خرید ،مدرسه و مهد کودک،
 4خط اتوبوس 15 ،دقیقه با
اتومبیل تا مرکز شهر
>> اجاره از اول اکتبر
تا  28فوریه (باامکان تمدید)
تلفناطالعاتبیشتر:

در ساوت شور

به مبلغ  1600دالر در ماه
اجاره داده می شود.
(شامل همه سرویس ها)

برای اجاره ماهانه و یا درازمدت
مناسب دیپلمات ها ،اساتید
دانشگاه،سالمندانمستقلTel.: (450) 676-8771 ،
deba@videotron.ca
همچنین ویژه خانه کمپانی ها
mrdavoodiazaug15UP

آمـــوزش
زبانفرانسه
از مبتدی تا پیشرفته
توسط استاد دانشگاه
متخصصآمادگی
آزمون های
TCFQ ،TEFaQ، TFI

514-623-7075
tillnov1Pd

اجـاره

آپارتمان  5و نیم،
(در یک تریپلکس)
در ناحیه ،NDG
با آشپزخانه بزرگ ،تازه
نوسازی شده ،حیاط،
و بسیاری دیگر ..برای
شماره تماس:

514-898-1913
کامبیزازجوالی 15فری

تدریسگیتار
<< پـاپ <<
سامانامانی

514 641 2379

خدمات

ساختمانی
>> احمد <<

در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

azoc/dc12>P

هم اتاقی با

www.SinaBathaie.
com
514-262-4045

نگهداری از فرزندان
دلبندشما و نیز
انـجام امور آشپزی
(514) 284-6607

خانم مسنی هستم؛
در آپارتمانی دوخوابه
در حومه غربی مونتریال
زندگی می کنم؛ مایلم با
خانمیهمزبان
هم منزل باشم.
لطفا برای اطالعات بیشتر با
شماره زیر تماس بگیرید:

azjuly1Up2012

رفوکارفرش

تعمیرات ختصصی انواع
فرش دستباف توسط
متخصصایرانی

Tel.: 450-226-5727
UPazoc12

استخدام

514-487-9105
azfev1paid2

کافهرستورانآکسفورد

استخدام

به یک آشپز ماهر برای تهیه
غذاهایخوزستانی
نیازمنداست
تمام وقت
با حداقل دستمزد:

رستورانکبابسرا

oxfordcafe@hotmail.com

Tel.: 514-939-1600

514-933-0-933

شیرینی
سـرو

azoctmahsaebinejad

کالسیـکوپاپ

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-487-5172
514-562-6453

از 8صبح تا 8شب

گیتاریست برگزیده کشور و فارغ
التحصیل فوق لیسانس موسیقی از
دانشگاهچایکوفسکی
(514) 482-0705
(514) 677-8358

آرایشـــــگاه

481-6765 ........................................ EVE
آکوافور (اسپا) 369-3333 ............................
فریب��ا 487-0800 ...................................
شهرزاد 489-6901 .......................................
فاط��ی 772-5787 ....................................
696-5983............................. Spa Concept
مژگان 620-4729 ........................................

آژانس مسافرتی

فرنازمعتمدی842-8000................................
940-1642 .......................................... T.A.M
 GAMصالحی444-4549.............................
اسکای.الن 388-1588 ...................................
یونی.گلوب 849-7711 ..................................

آموزش رانندگی

امگا 989-2121 ..............................................

آموزش موسیقی

سیامکنصر653-5107...................................
جوادداوری 589-0175....................................
قره چه د اغی (پیانو)484-8748 ................

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

مدرسهفارسیدهخدا484-2098..................
مدرسه فردوسی 502-4378 ......................
مدرسهفرزانگان775-6508............................
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520........
مدرسه فارسی هدی341-2235 ................

اتومبیل-تعمیر

637-5321 ...................................... Auto RJ
931-2888 .............................. Westmount
486-9994 ........... Pieces D’auto NDG

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................

p>end>feb13

نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

5200 De La Savane

Tel.: 514-739-4888

استخدام
اخوانوستآیلند

>> به چند نفر کارمند
ساده و همچنین >> چند
نفر برای کار در آشپزخانه
فورانیازمندیم.
بصـورت متام وقت
و یا نیمه وقت
Tel.: 514-620-5551

در رویائی ترین روز زندگی
تان بر سر زیباترین سفره
عقدبنشینید!
 برای هر بودجه و شرایطی

azjuly2012 sam.soudmand@yahoo.com UP

استخدام

MONTRÉAL QC H4B 1L8

Fax:514-500-1188
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,

 اتوکالو فور  نوارقلب
 یونیت  ساکشن و...

514-507-0927
438-393-7672
azaug2012free

 مبتدی تا پیشرفته
 مکالمات روزمره-اداری-تجاری
 متنوع ترین و کامل ترین
متد های تدریس

514.621.2757
saeid_mr2003@yahoo.com

Ptoendofjune12

نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

بها و سرویس عالی
>> همچنین ارسال و
دریافت بسته های پستی
>> دلیوری روزانه
قربان حسین:
Montreal:
(514) 887-0432
Toronto:
(647) 822-2529

شی��خ صال��ح 366-1509 .......................
لی لی صمیمی 825-3170 ...........................

ارز

شریف223-6408..............................................
گروهپاسیفیک289-9011.............................
 5استار 585-2345............................................
خضر989-2229 ................................................
844-4492................................. Export-FX

امالک و مسکن

همتیان ،فی��روز827-6364 .......................
امیرس��ام 702-2309 ....................................
اسالمی،مینو967-5743..................................
مریم خالق��ی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
زندی ،پروانه 909-4765 ...............................
گیورگیزنیا،نینوس816-4080.....................
نژاد،رض��ا 865-7146 ..................................
نصر،مسعود571-6592...................................
عینالهی،نسرین 839-7978........................
رضارشیدی��ان 578-3175 ..........................

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 .........
گروهفرهنگیآذربایجان768-5969...........
انجمن ادبی مونترال 651-7955 ...............
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبک www.zaq.org .......
مکیک373-5777.............................................
بنیاد سخن آزاد 944-8111............................
حقوق بش��ر 299-1787 ............................
249-4684 ........................................ IBNG
مولتی ساژ 770-1771 .................................
فرهنگسرایسینا488-3000.......................
انجمن زنان مونترال 624-4648 ..................
دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیم��ا 485-3652 .........................
کتابخانه زاگرس 690-6343 .........................

بیمه و مشاور مالی

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

پزشک

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

تابلوسازی

931-7779 ............................. PLEXI Sign

تاکسی

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

تبلیغات

•
•
•
•
•

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

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

چاپ

حسابداریومالیاتی

عباس شفیع��ی 806-0060 .......................
مهت��اب ثقف��ی 567-3169 .......................

کوپولی(989-8580 ................................ )2

پارس ماریتایم(طهماسبی)384-5632....

حمل و نقل

مونتریال 501-3966 ....................................
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

خشکشویی

فرویوو 694-7036 ..........................................
اکسپ��رس 889-7392 .................................

سروران ،نغمه 889-8765 .............................
یکتا،آرزو439-8501.........................................
یکتا ،خاطره 675-0694 ................................
ایزدی،محم��ود 745-0318 ......................
بخشی،شهریار624-5609.............................

( LITH COMصمیم��ی)951-4721...
384-8043 ...................................... CLICK

شماره شما در

سوپر و فروشگاه

حمل و نقل بین املللی

این لیست نیست؟

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

گان پیوند )

دکتر بیت��ا 999-2482 ................................
اخ��وان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551 ......................... W. Isl.
ک��وه ن��ور )450(672-2324 ..................
ماهی سن لوران 369-3474 .........................
مارشهآریا450-812-7369...........................
696-1941 ............ Le Monde de la Mer
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا) )613( 594-3636...........................

شیرینی پزی

بی��ژن 419-1039 ...........................................

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

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

فتوشاپ 846-0221 ........................................
فتو ُرز 488-7121 ............................................

یو--ان س��ات 571-6564 ............................

مرکز شهر مونتریال:

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،شاطرعباس ،ماهی سن لوران ،کافه
پرشیا ،رستوران یاس ،عموجمال ،شیراز ،کوپلی2:و ،1فرحت،
ایو ،اتوکلیفتون ،NDG auto ،فتوشاپ ،کلینیک آریا و
آلفامدیک ،ارزخضر ،سوپرفردوس ،المیزان ،نور ،آذین ،صادق،
صوفی ،پاسیفیک ،متروپولیس ،پارس تورز ،کبابسرا و ...وست
آیلند :اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،ماهی ایمان و ...ریوسود:
الشالل ،کوه نور ،وطن ،مارشه آریا ،مراکزفرهنگی و...

روانشناسی  /روانکاوی

دندانپزشک

جواهری

مراکز پخش پیوند

صدر ،س��رور 777-3604 ...........................
انصاری ،حسن 735-0452 .........................
حسین خردبین 242-6034 .......................

خورشیدخانم(بیات)341-5194..................

نیکآذین939-2700.......................................

info@paivand.ca

کار استاد علی اصغر معصومی

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

دیش و ساتالیت

10دات دیزاین 910-6643 .........................
ست��ون 919-6858 .........................................

با ما تماس بگیرید.

®لوگوی پیوند®

داروخانه

ساختمان و دکور داخلی

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

زبان انگلیس��ی 522-5323 .......................
ریاضیات وفیزی��ک 827-6329 .................

ترجمه

 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
هم صحبتهستید؟
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به درد
دیگران میخورد؟
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟
 چیزی برای فروش ،جایی برای اجاره،
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...

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

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

تدریس رقص

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

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

خیاطی (آلتریشن)

تدریس خصوصی

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

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

TORONTO

رفت و آمد هرروزه

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

514-996-9692

تعمیر جتهیزات
پزشکـــی

نگهداری از سفرروزانه به
بانوی ساملند
نگهداری تـورونتو
به یک نفر خانم برای
Tel: 438-992-9482

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

azaug15/12

تدریسخصوصی
زبـانفرانسوی

نیازمنــدیها



438-990-5880
514-636-1185

با ایرانی
کــار

از خانم سالمند ،ونیز انجام
برخی کارهای خانگی ،از قبیل
تمیزکاری و آشپزی نیازمندیم.
برای آگاهی بیشتر لطفا با
شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

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

پیوند
نیـازمنـدی هـای
موسسهخوئی 341-2235..............................

الگانسلیزینگ482-4500..............................

ازدواج

سفره عقد

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﺨﺎﺭﻳﺎﻥ

به یک شیرینی پز مجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

MMUNITY

ﺗﻠﻔﻦ 438-990-1620 :

AKHAVAN FOOD

azjuly15Up zagros

ﺍ

ﻳﮕ

ﺎﻥ

کنید!

  به یک نفر ویترس باتجربه و

 یک نفر کمک آشپز باتجربه
فورا نیازمندیم:

آموزش سنتور

سینابطحایی

بیبیسیتینگ

بانوی ساملند

رضارضـائی

tilMar'10P

تنها قالی شویی در مونتریال
به روش سنتی
شستشوی فرش با آب فراوان
خاک گیری کامل فرش
ترمیم فرش و...

ﻠﺴ

ﻪﺍ

ﻭ
ﻝﺭ

ﻛﻴﺒﻮﺭﺩ )ﺍﺭگ (
ﺍﺭﻑ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ
ﺗﺌﻮﺭﻯ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ
ﺳﻠﻔﮋ ﻭ ﺻﺪﺍ ﺳﺎﺯﻯ
ﺁﻫﻨﮕﺴﺎﺯﻯ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

ﺑﺎ  15ﺳﺎﻝ ﺳﺎ ﺑﻘﻪ ﺗﺪﺭﻳﺲ

||Bazar Du Tapis

514-265-0973

صابر جلیل زاده

ﺟ

قالیشوییبازارفرش

Tel.: 514-298-1393

آموزشگیتار

514-585-6178

azoct1UP

نوسازی آشپزخانه و حمام
سرامیک ،کفپوش چوبی،
رنگ و نصب کابینت های
آشپزخانه و نصب کانترتاپ،
نقاشی،تکمیلزیرزمین
• با بهترین کیفیت
• و قیمت مناسب

azjune15

آموزش سنتور

514-402-8283

PARTICIPATE in our
CO

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺨﺼﺼﻰﭘﻴﺎﻧﻮ

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فـرش

271-7750 ................ Rayamond&Heller
342-3000 ......................... Bazar du Tapis

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

گلفروشی

وحید 983-1726 ..............................................

عینک سازی

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

وام مسکن

بهروزآقاباباخانی 606-5626..........................
ک��وروش ص��در 995-7783 ...................
آتوساتنگستانیفر995-3041.......................

وکیل دعاوی

شهروزرضانیا(آریا) 933-3337 ..................
شریف نائینی 731-1443 ...........................
انوشیروانعندلیبی270-0077....................

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

هادی ،افخم 737-6363 ..................................

224-0-224.................................... KamNik

تپش دیجیتال 223-3336 ...........................

313-1253 ............. Cafe Imagination
بیبلوس523-9596...........................................
عموجم��ال 484-8072 .............................
صوفی 989-8383 ..........................................
فاروس 270-8437 ..........................................
دابل پیتزا 343-0343 ....................................
شی��راز 485-2929 .........................................
یاس 483-0303 ............................................
کارتیه.پرس 488-6367 .............................
کوپولی 483-0000 ........................................

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

وحیدخلجی439-1444 ................................
نگارپیشوا 419-8765 .....................................
نازگلفالح697-0225.....................................

دندانسازی(کلینیک)
رستــوران

فـال

کامپیوتر

کارواش

کایروپرکتیک

کلینیکابنسینا288-4864.........................

کتابفروشی

امیرکفشداران 303-2977 ............................
لیداسارانورائی 397-9284..............................

ویدیو

محضر

مهاجرت

تپش 223-3336 ...........................................
زاگرس 690-6343............................................

ماریا کوتونه 656-8178 ................................
مهساابراهیم نژاد 849-9696.........................

انجیلیفارسیزبان999-5168......................
مسیحیان فارسیزبان261-6886 ..............

ارکستردریا(رستمی)914-1332.................
تپ��ش دیجیت��ال 223-3336 ................

کلیسا

موسیقی (جشن ها)
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کبک و کانادا :بازار امالک...

نکاتیدرموردواممسکن

امیر سام

معموال در هنگام اخذ
وام مسکن مخصوصا
ب�رای اولی�ن مرتبه
سواله�ای فراوان�ی
برای خریداران ملک
پیش میآید.
ب��ه غی��ر از سواله��ای
عمومی نظیرنرخ بهره و حد اکثر
وام درخواست��ی ،دانست��ن جواب
ی در
سواله��ای ذیل کمک فراوان 
انتخاب بهترین نوع وام مسکن به
خریدارمینماید


 .۱آیا میتوان بدون پرداخت
جریمه ،مقداری از وام مسکن
را (افزون بر اقساط ماهیانه)
بازپرداخت منود؟

ی به گیرنده
اغلب موسسات مال�� 
وام مسک��ن این اجازه را میدهند
ی را در سال به
که مبلغ مشخص�� 
طور یکج��ا  lump sumو بدون
پرداخت جریمه پرداخت نمایند.
ام��ا از آنجا ک��ه هر ک��دام از این
موسسات مالی سیاست متفاوتی
ٔ
دارند مهم اس��ت که قبل از امضا
ق��رارداد وام مسکن ،مف��اد آن در
مورد پرداخت زودت��ر از موعد به
دقت مطالعه گردد.



.۲بهترین نوع وام مسکن
از نظر مدت ()term
کدام است؟

ی صحب��ت از مدت
وقت�� 
( )termمیش��ود منظور
مدت زمان پرداخت بهره
(ثابت یا متغیر)میباشد.
به طور معمول مدت وام مسکن از
 ۶ماه تا  ۱۰سال متفاوت میباشد.
اولین نکته که باید در این مورد به
آن توجه نمود این است که مدت
ی نرخ
ی تر وام مسکن به معن 
طوالن 
بهره باالتر میباشد و بر عکس.
مثال مقداربهره وام مسکن 7ساله
از مقداربهره وام مسکن یک ساله
بیشترمیباشد.
ممکن است ب��ر اساس این قاعده
مدت کوت��اه وام مسک��ن گزینه
ی باشد اما در انتخاب آن باید
خوب 
عواملی نظی��ر شرایط اقتصادی و
یو
بازار امالک و ح ّتی شرایط مال 
ی شخص وام گیرنده در نظر
زندگ 
گرفته شود.
به عنوان مثال اگر پرداخت ماهیانه
ی باالتر
وام مسک��ن با بهره کم�� 
شرای��ط مال 
ی شم��ا را به مخاطره
نمیاندازد ،شاید که گرفتن وام با
بهره  ۵ساله انتخاب بهتری باشد
چرا ک��ه در طول این مدت با باال

کبک :چرخش  180درجه ای ماروآ...
تحصی�لات عالی��ه تاثی��ری سوء
خواهدداشت.
وی البت��ه این ق��ول را نیز داد که
در آینده ای نزدیک در یک فوروم
همه گیر با حضور تمام گروه های
ذینفع مساله مالی و اداره دانشگاه
ها را مورد بررسی قرار خواهند داد
که خواهیم دید در نهایت افزایش
شهریه قسمت اساسی راهکارهای
نهائی خواهد بود که ناگزیر دولت
بعدی باید به آن تن در دهد و اقدام
پوپولیستی خانم ماروا فقط مشکل
را از امروز ب��ه روز دیگری موکول
نمود.
گواینک��ه ای��ن اقدام��ات مای��ه
خوشحالی عده ای از دانشجویان
گردید ،لیکن تندروها اعالم کردند
ک��ه تا دس��ت یابی ب��ه «آموزش
رای�گان» از خواسته ه��ای خود
عقب نشینی نخواهند کرد و تمام
حرکات دولت را زیر نظر خواهند
داش��ت؛ البته بسیاری نی��ز آن را
پی��روزی جنب��ش دانشجوئی نام
نهادند ،باید منتظر آینده بود و دید
چ��ه زمانی درگیری های خیابانی
مجددا آغاز خواهد شد چون فقط
به تاخیر افتاده است.
از مطلب دور شدیم ،یکی دیگر از
اقدامات دولت جدید استان اجرای
وعده اساسی حذف کامل مالیات به
قول  PQغیرمنصفانه 200دالری
سیستم بهداشت و سالمت عمومی
بود که تمام افراد حقیقی و حقوقی
بدون درنظر گرفتن میزان درآمد
بطور مساوی به صندوق دولت می
پرداختند و لیبرال های ژان شاره
آن را بوجود آورده بود تا با کسری
بودجه سیستم بهداشت عمومی
مبارزه کنند.
(بجز افراد بسیار کم درآمد).
آقای نیکوال مارسو اعالم نمود که
این مالیات بطور کامل لغو خواهد

رفتن نرخ بهره ،بهره وام شما ثابت نیز مه��م است که قب��ل از امضا
مانده ومبل��غ پرداختی ماهانه وام ق��رارداد وام مسکن ,مف��اد آن به
شما در ای��ن مدت تغییر نخواهد دقت مطالعه گردد.
نمود.


ی میتوان
.۴در چه مدت زمان 
 .۳آیا وام مسکن قابل انتقال
میباشد؟

معموال وام با بهره ثابت قابل انتقال
است.
موسس��ات مالی وام دهنده
اغلب ٔ
وام مسک��ن از روش "وام مسکن
مخل��وط (")blended system
استفادهمینمایند.
ی شما
ی که نرخ بهره فعل 
بدین معن 
تا آخر مدت آن در صورت انتقال
تغیی��ر نخواهد نم��ود و اگر برای
ملک جدیدی که خریداری شده
درخواس��ت وام بیشت��ری نمایید
بنابر ای��ن آن مقدار اضاف��ی را با
نرخ به��ره روز به شما وام خواهند
داد .وام با بهره متغیر معموال قابل
ی که اگر
انتقال نمیباشد بدین معن 
قرارداد وام خ��ود را بیش از موعد
مقرر فسخ نمایید باید که جریمه
آن��را پرداخت نمایید .در این مورد

>> ادامه از صفحه5 :

شد و مبل��غ  900میلی��ون دالر
کسری بودجه ک��ه به این ترتیب
ایج��اد خواهد ش��د ،از سه طریق
جبران و تامین خواهد گردید:
 )1افزایش درصد مالیات بر درآمد
تم��ام کسان��ی ک��ه از  130هزار
دالر به ب��اال درآمدشان می باشد
(بصورت تصاع��دی) بگونه ای که
برای آنهائی که ب��االی  250هزار
دالر درآم��د سالیانه است مجموع
مالیات استان��ی و فدرال به حدود
 %53م��ی رسید (یعنی از هر دالر
درآم��د مبلغ  53سن��ت آن را به
صندوقدولت بپردازند!)
 )2افزای��ش درصد مالیات بر سود
خال��ص حاصل��ه از خری��د سهام
()DIVIDENDE
 )3کاهش سقف معافیت مالیاتی
سود حاص��ل از سرمای��ه گذاری
()CAPITAL GAIN
و ناگهان ولوله و سر و صدا از همه
جا برخاست!
احزاب اصل��ی اپوزیسیون لیبرال
ه��ا و «کاکیست» ها  CAQاعالم
داشتند هرگونه بودجه که شامل
افزای��ش مالی��ات ها ش��ود را وتو
خواهند کرد حت��ی اگر به قیمت
سق��وط دولت و اع�لام انتخابات
زودرس گردد.
ات��اق ه��ای بازرگان��ی و مجمع
صاحبان ک��ار و حرفه و صاحبان
صنایع و تولی��د مدعی شدند این
تصمیم��ات به اقتص��اد شکننده
موجود کب��ک ضرب��ه هولناک و
غیرقابل ترمیم��ی را وارد خواهد
نمود و بسی��اری از شرکت ها که
اینک یکی از باالترین درصدهای
پرداخت مالیات بردرآمد را برعهده
دارند ،تشکیالت خود را جمع کرده
از است��ان خواهند رف��ت و میزان
بیکاری بص��ورت شدیدی افزایش
خواهد یافت.

ات��اق های فک��ر و سازم��ان های
اقتصادی با بررس��ی پیشنهادات
دولت گفتند که این اقدامات بسیار
افراطی است و وضعیت نیروی کار
تحصیلکرده را به خطر می اندازد
به این معنی که بسی��اری از این
ایالت به ایالت هایدیگر نقل مکان
خواهند نمود؛ چرا ک��ه برای آنها
همواره کار موجود است ودر چنین
سناریوئی کب��ک با کمبود شدید
نیروی حرفه ای بخصوص پزشکان
(که بیش از نصف از حدود  %1کل
مالیاتدهندگان را کهدرآمد بیش
از دویست و پنجاه هزار دالر دارند
را تشکیل م��ی دهند) روبرو شده
و استخدام اف��راد مجرب به دلیل
مالیات باال غیرممکن خواهد شد.
آیاخانمماروا،کهسیاستمداری
کهنه کار اس�ت و می دانست
انجام چنین برنامه هائی کامال
غیرعملی است ،آگاهانه عمل
نم�ود تا مسئولیت هرگونه بن
بست سیاسی آینده را بر عهدۀ
سایر احزاب قرار دهد؟
و یا واقعا فکر می کرد چون لیبرالها
فاقد رهبر ب��وده و فعال عالقه ای
به ساق��ط کردن دول��ت ندارند و
«کاکیست» ها نیز به تنهائی قادر
به ساقط کردن دولت نیستند لذا
موقعیت ایج��اب می کند که آنها
وعده ه��ای خ��ود را عمل کنند
و سق��وط احتمال��ی را ب��ه عهده
اپوزسیون گذارند؟
البته واضح است که در این حرکت
های سیاسی برنام��ه استراتژیک
درازم��دت حزب در نظ��ر گرفته
شده است .حرک��ت های مردمی
و ب��ذل و بخشش ه��ای مالی به
طبقه کم درآمد و جبهه گیری در
مقابل احزاب فدرالیست و صاحبان
قدرت مالی تماما برای جذب قشر
جدائ��ی طلب در چپ حزب است

کل مبلغ وام را پرداخت منود
()amortization Period؟
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پرداخت ش��ود( .اگر در این
 ۲۵س��ال نرخ به��ره تغییر
ننماید) قسط ماهیانه معادل
 ۴۷۳دالر میباش��د؛ که در
این شرایط در  ۲۵سال شما
مقدار  ۴۱۹۷۳دالر بهــره
پرداخت خواهید نمود.
حال اگر طول مدت همین
وام ب��ه  ۱۵سال تغییر یابد
قسط ماهیان��ه برابر با ۶۹۰
دالر و میزان بهره پرداختی
در م��دت  ۱۵س��ال ب��ه
 ۲۴۱۴۴دالر کاهش خواهد
یافت.
باید به این نکته توجه داشت
که درست است که اگر طول مدت
کمتری ب��رای بازپرداخت کل وام
مسکن انتخاب ش��ود در مجموع
مق��دار به��ره کمت��ری پرداخت
خواهد شد ،اما با کاهش این مدت
پرداخ��ت ماهیانه نیز به طور قابل
مالحظهای افزایش مییابد.
بنا بر ای��ن اگر در آم��د متغیری
داری��د و یا برای اولین مرتبه قصد
خرید ملک را دارید انتخاب مدت
کوتاهتر برای بازپرداخت کل مبلغ
وام ک��ه باع��ث باال رفت��ن هزینه
ماهیانه زندگ 
ی نیز میشود انتخاب
ی نباشد.
خوب 

معموال این مدت  ۲۵سال میباشد
ی دوره های کوتاهتر هم وجود
ول 
دارند.
ی انتخاب نمودن مدت
دلی��ل اصل 
زمان کمتر برای پرداخت کل مبلغ
وام ،پرداخت مقدار بهره کمتر در
طول مدت وام مسکن میباشد.
به عنوان مثال ف��رض نماییم که
مقدار وام مسک��ن  ۱۰۰۰۰۰دالر 
و ن��رخ بهره  ۳درص��د باشد و کل .۵چگونه میتوان از باال بودن
مبلغ وام باید که در مدت  ۲۵سال منره اعتباری خود (credit

امیرسام

 با سال ها جتربه
در خرید و فروش امالک
در مونتریال و حومه
که فع�لا بساط
خود را در خانه
کب��ک سولیدر پهن نم��وده اند و
محاسب��ه انتخابات��ی ایجاب می
کند تا با دوب��اره بازگردانیدن آنها
ب��ه حزب مادر ،دنب��ال ده کرسی
دیگر برای دستیابی به اکثریت در
انتخابات پارلمانی بعدی که مسلما
در یکسال آینده انجام خواهد شد
باشند.
بهرحال در کمتر از دو هفته آقای
نیکوال مارسو وزی��ر اقتصاد اعالم
نمود که ب��ه دلیل وج��ود دولت
اقلیت و اجب��ار در توافق با احزاب
اپوزیسیون و رعایت خواسته های
آنه��ا ،وعده حذف کام��ل مالیات
 200دالری را پس می گیرد.
این چرخش صدوهشت��اد درجه
ای و فرمول ارائ��ه شده نشان داد
که دولت پولین ماروا فاقد ترکیبی
حرفه ای ب��رای انجام امور روزمره
استان است.
در فرم��ول جدید تمام کسانی که
زیر هجده هزار دالر درآمد هستند
از پرداخت مالیات معاف شده اند.
بی��ن  18000ت��ا  42000درآمد
بطور تصاعدی از یک دالر تا 199
دالر مالیات خواهن��د پرداخت از
 42000ت��ا  130000دالر بطور
کامل  200دالر را خواهند داد و از
 130000به باال بصورت تصاعدی
از  200دالر ب��اال رفته تا حداکثر
 1000دالر مالیات خواهند داد.
در واقع آنهائی که از 130هزار دالر
به باال درآم��د دارند جـور آنهائی
که زیر هج��ده هزار دالر هستند
را خواهن��د کشی��د؛ و بقی��ه هم
همان می��زان قبلی را خواهند داد
و تازه تمام این از آغاز سال مالیاتی
 2013است ک��ه در  2014قابل
پرداخت است و برای سال جاری
 2012همه گان همان  200دالر
خواهندداد.
مبارک است!
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ی از شرایط مهم
 )scoreکه یک 
اخذ وام میباشد ،اطمینان حاصل
منود؟

برای اینکه امتیاز اعتباری همیشه
باال باشد باید به این چند امر مهم
توجه نمود:
ال�ف :اولی��ن و مهمتری��ن نکته
پرداخت به موقع کارتهای اعتباری
میباشد.
ب :سع�� 
ی نمایید تا ح��د امکان
تمام مبلغ ک��ارت اعتباری خود را
پرداختنمایید.
پ :از کارته��ای اعتب��اری
قدیمی یتانبیشتراستفادهنمایید.
معموال این کارتها به بهبود امتیاز
اعتباری کمک بیشتری مینمایند.
ج :هر وقت در گ��زارش اعتباری
ی شدید حتما
خود متوجه اشتباه 
و سریعاً با مرک��ز اعتباری Credit
 bureauتم��اس گرفته و آنها را از
این امر مطلع نموده تا جهت رفع
آن به موقع اقدام گردد.
ی کنی��د همیشه
بنا ب��ر این سع 
خوش حساب باشی��د و قبضها
و بدهکاریهای خ��ود را به موقع
پرداخ��ت نمایید تا در هنگام اخذ
وام مسکن دچار مشکل نشوید.
برای اطالعات بیشتر میتوانید با
مشاورین وام مسکن تماس بگیرید.
شاد و سربلند باشید

•

Cell.: 514-702-2309

DIRECTOR OF CENTURY 21
)IMMO-PLUS ( LASALLE
2222A Dollard، Lasalle H8N 1S6
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

اینکه همان برنامه لیبرالها است با
کمی تغییرات؛ چه بهتر بود خود
لیبرال ها آن را انجام می دادند!
و ضمن��ا تا  2013ه��م تمام شود
احتماال دوب��اره پای صندوق های
رای گیری خواهیم بود و لذا تمام
این قضیه به دولت بعدی منتقل
خواهد شد!
فرام��وش نکنی��م که بن��د  2و 3
یعن��ی افزایش سط��ح مالیات بر
سود سهام و کاهش سقف معافیت
مالی سرمایه گذاری نیز فعال اجرا
نخواهد شد!
و طبیعتا تمام این قضایا به دلیل
عدم مدیریت صحیح دولت قبلی
لیبرال(!) و دول��ت اقلیت بودن(!)
است.
بنظ��ر نگارن��ده آنچ��ه در این دو
هفته اتفاق افتاد نشان داد که رای
دهندگان حق داشتند تا نخست
دولت  PQرا به بوته آزمایش ببرند
ت��ا درصورت موفقیت آنگ��اه اداره
ب��دون دردسر استان را برای چهار
سال به آنها بسپرند.

به باور من یکی دیگر از دالیل این
حرکت های اقتصادی دولت جدید
خامن ماروا ،چنانچه آگاهانه اجنام
شده باشد ،براین است که این دولت
خ�ود را برای برنام�ه نهائی یعنی
جدائی کبک آماده می سازد.

بخصوص پ��س از چاپخش کتاب
جدید لوس��ی ین بوشارد ،نخست
وزی��ر اسبق جدائی خ��واه و اعالم
اینکه به هیچ عنوان جدائی به نفع
کبک نخواهد ب��ود ،الاقل در ده یا
هم
بیست سال آینده ،و اینکه تمام ّ
غم باید در بهبود وضع اقتصادی،
و ّ
تولید کار ،باال رفتن سطحدرآمدها و
افزایش میزان ثروت عمومی استان
مصروف گردد ،چنانچه برنامه های
اقتصادی دول��ت با شکست روبرو
گردد طبعا فدرالیست ها و احزاب
مخالف جدائی طلبی مقصر اصلی
شناخته خواهند شد و با باالرفتن

می��زان نارضایتی عمومی تنها راه
حل عملی ،استقالل مالیاتی یعنی
جدائ��ی از کان��ادا و بدست آوردن
اختیارات کام��ل مالی خواهد بود
ب��دون آنک��ه صحبت��ی از تالطم
غیرقابل تصور اقتصادی در سطح
استان و عواقب ناشی از این حرکت
الاق��ل در این مقطع زمانی مطرح
و م��ورد نقد قرار گیرد .حال تا چه
ان��دازه این سناریو در درون برنامه
های دراز مدت حزب کبکی بوده
و در حال اجرا باش��د آینده آن را
روشن خواهد نم��ود؛ لیکن بدون
آنکه هدف��ی در ترسانی��دن رای
دهندگان داشته باشم درعین حال
معتقدم به دلیل پنهان کاری های
 PQاین حزب و دولت قابل اعتماد
نمی باشد و باید دقیقا و بطور دائم
زیر ذره بی��ن رای دهندگان بوده
و ه��ر عمل آنها ب��ا دقت تجزیه و
تحلیل گردد.
هن��وز گردوغب��ار عق��ب نشینی
اقتصادی ف��رو ننشسته است که
وزی��ر فرهنگ کابینه م��اروا اعالم
داشته ک��ه آموزش زبان انگلیسی
را از کالس اول دبستان به کالس
سوم تغیی��ر خواه��د داد و متون
کت��اب تاریخ دبیرست��ان نیز باید
م��ورد بررسی مجدد دوب��اره قرار
گیرد تا جوان��ان کبکی با واقعیت
حرکت ناسیونالیست��ی و جدائی
خواه��ی کب��ک و گذشت��ه خود
بیشتر آگاه شوند و لذا موضوع تازه
دیگری برای نقد و بحث جنجالی
تمام نشدنی دف��اع از زبان فرانسه
و مقاوم��ت در مقاب��ل فدرالیسم
آغاز ش��ده است که معلوم نیست
تاکتیکی دیگر برای فراموش شدن
عدم انجام وعده ه��ای انتخاباتی
است یا برنامه های محاسبه شده
در مسیر حرکت استراتژیک حزب
برای آم��اده سازی نیروهای وفادار
برای انتخابات بعدی زودرس!

•
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AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

Open 7 Days

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

کی
فیتعالی

PRÊT À MANGER

6 Kebab Brochettes Kebabs
4 Tomatoes/Tomates
2 Bread/Pains

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

بهای&رقابت ناپذیر
عالی در سوپراخوان به
سبزیجات با کیفیت
انواع میوه جات و
FRUITS
VEGETABLES
• FRUITS
ET LÉGUMES

عالی و قیمت نازل
ایرانی با
خورش های
انواع کباب ها و
READY
TOکیفیت
EAT
• PRÊT
À MANGER

READY TO EAT

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

Opening hours:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm
Saturday 8 am to 7 pm
Sunday 8 am to 6 pm
Heures d’ouverture:
Lundi au Vendredi 8H à 20H
Samedi 8H à 19H
Dimanche : 8H à 18H

Opening hours:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm,
Saturday and Sunday: 8 am to 6 pm

See stores for more specials

CORIANDER

ROMAINE LETTUCE

ENGLISH CUCUMBERS

ORANGES

GALA APPLES

EGGPLANT

LEMONS

BOSC PEARS

LAITUE ROMAIN

CORIANDRE

CONCOMBRES ANGLAIS

قیم
تمناسب
READY TO EAT

READY TO EAT

12” Koobideh Kebab
Sandwich
with cucumber, tomatoes,
onion, parsley

12” Chicken Kebab Sandwich
with cucumber, tomatoes,
onion, parsley

PRÊT À MANGER

POMMES GALA
$2.18 kg

AUBERGINES
$1.74 kg

POIRES BOSC
$1.96 kg

CITRONS

PRÊT À MANGER

Sandwich Kebab au Poulet 12”
avec concombres, tomates,
oignon et persil

Sandwich Kebab 12”
avec concombres,
tomates, oignon et persil

Take out only
Take out only
Take out only
Pour emporter seulement
Pour emporter seulement
Pour emporter seulement

... خشکبار و،حبوبات
انواع اقالم
GROCERY
• ،خواربار
ÉPICERIE
BULGHUR SALAD
SALADE BOULGOUR

ABBASZADEH SAFFRON

WALNUTS

SAFRAN
1g

NOIX DE GRENOBLE
$12.08 kg

FINESSE VEGETABLE OR
CANOLA OIL

SKOTIDAKIS FETA CHEESE

AKHAVAN
APRICOTS

TILDA PURE
BASMATI RICE

8L

FROMAGE FETA
1 kg

SPECIAL

...سوسیس و،مرغ
،انواعگوشتکوساله
MEATS،گوسفند
• VIANDES
GRAIN FED
CHICKEN BREASTS

GRAIN FED VEAL BLADE

PALETTE DE VEAU DE GRAIN
$5.48 kg

POITRINES DE POULET DE GRAIN
$10.98 kg

Halal
Halal

Halal

HUMMUS
425 g

MASTRO EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL
HUILE D’OLIVES EXTRA VIERGE
1L

SPECIAL

ALMONDS, ROASTED,
UNSALTED

AMANDES RÔTIES, NON-SALÉES
$6.58 kg

ABRICOTS
454 g

WHOLE GRAIN FED CHICKEN
POULET DE GRAIN EN ENTIER
$4.95 kg

RIZ BASMATI PUR
10 lbs. / 4.54 kg

Halal

COUSCOUS SALAD
SALADE DE COUSCOUS
16 oz.

ARZ PITA BREAD

PAIN PITA
200 g

BAKLAVA
454 g

AKHAVAN PITTED
PRUNES
454 g

SPECIAL

CORTAS EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

GROUND VEAL

VEAU HACHÉ
$6.58 kg

HUILE D’OLIVES EXTRA VIERGE
3L

Halal

ASTRO PLAIN YOGURT

0%, 1%, 2%, 3.25%

YOGOURT NATURE ASTRO
750 g

ANJAR PICKLED
CUCUMBERS

CONCOMBRES MARINÉS
600 g

AKHAVAN
CHICK PEAS
POIS CHICHES
10 lbs. / 4.54 kg

FIVE ROSES
BAKER’S FLOUR

FARINE
20 kg

Halal

ADORA
BASMATI RICE

KAFTA KEBAB
$7.68 kg

RIZ BASMATI
10 lbs. / 4.54 kg

Halal
Halal
Halal

ST-JEAN

Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

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

6170 Sherbrooke St. W.

(corner/coin boul. Grand Blvd.) H4B 1L8

514 485-4887

CAVENDISH

Halal

15760 boul. Pierrefonds

Halal

Halal

SHERBROOKE

DECARIE

Takeout
outonly
only
Take
Pouremporter
emporterseulement
seulement
Pour

ST-CHARLES
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Tél.: 514.620.5551 Fax: 514.620.5371
15760, Boul. Pierrefonds, Pierrefonds
Montréal, Québec H9H 3P6
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آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

ساعات کار:
 9صبح تا  10شب همه روزه

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

) 2550 Lapiniere (Brossard

Tel.: (450) 676-9550

 398، boul. Curé-Labelle، Laval

www.circumcisionmontreal.com

Tel.: (514) 933- 8383

Tel.: 450-934-7744

در سراسر مونتریال بزرگ

Cell.: (514) 909-4765

>> ارزیابی رایگان >>
Parvaneh ZANDI
تهیه وام مسکن

Real Estate Broker

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

 هدیۀ من به شما 1000 :دالر
جهت هزینه محضر

Metro: Guy Cond

فروش کلیه بلیت

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

پروانه زندی

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

 حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان
و پاکستان پذیرفته میشود.
 انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا
در اندازه های مختلف
 CD و  DVDافغانی تازه...

Tel.: 514-683-8686

بهروزآقاباباخانی

Fax:514-500-1188
)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri

info@paivand.ca www.paivand.ca

 گوشت گوسفند تازه ،گوساله ،مرغ ،انواع چای مساله جات ،ترشیجات،
مرباجات و شیرینی جات ،انواع برنج باسماتی ،میوه جات خشک

انــواع
کارتتلفن

Tel.: 514-996-9692

برنامه ها و کنسرتها

همه روزه در
تپشدیجیتال
514-223-3336

کالسهایتکواندو برایخانوادهها
زیر نظر استاد رضا رمضانی دان6

مشاور رمسی وام مسکن

7روز
هفته

 وام برای افراد خوداشتغال
 وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
 متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود

بدون وقت
قبلی

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

1253 Rue Guy

اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال

ان
تقـال ارز

UNION MONDIALE

  ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس


  انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر
  نقدکردن چک

ول شما صرف کمک
ه :کارمزد ارسال پ
توج
ت ایران می شود.
چه های بی سرپرس
به ب

 Exchangeسرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

_______________
Union Mondiale
1863 Ste-Catherine W.
)(Corner: St- Marc

به مدیریت :بیژن احمدی
در مرکز شهر :مترو گای

GUY

Montreal, QC H3H 1M6

Tel.: 514-937-5192
Cel.: 514-944-3279

قبل از اجنام هرگونه کار ارزی با ما متاس بگیرید!

از فدراسیون جهانی تکواندو
با بیش از 25سال سابقه تدریس
ازشما عزیزان دعوت می نماییم
برای حفظ سالمتی ونظم به کالس های ما بپیوندید.
(از 6سال به باال)

Family Classes offer students the unique chance to train with their loved ones using traditional forms,
drills and techniques. Families can train together in the class with an instructor, learning the basics of
Taekwondo and togetherness in one class.
Greene Avenue Community: 1090 Avenue Greene, Westmount, Qc H3Z 1Z9
www.centregreen.org
Master Reza Ramezani 6th DAN 514-486-2139
Tus. 6:00 PM - Fri.6:30PM - Sat 10:30AM

وست آیلند

NDG

9
مرغوب.9
برجن
هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!
>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551
>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

817
 40پوندی

شیرینی جات ایران،
سوهان ،باقلوای یزد ،پشمک و...

www.akhavanfood.com

44

لیموشیرینعالیرسید!

قهوه ادنا
EDNA

انار عالی رسید
برجن دودی
ایران رسید!


فالوده اخ
و
ا
ن
ر
س
ی
د
 بستنی ا
ک
ب
ر
م
ش
ت
ی،
خوش
م

ز
ه و خاطره

ان
گیز رسید

 نان گ
ا
ت
ا
ی
ا
ر
م
نی
 نان نازو
ک
ا
ر
م
ن
ی
 نان
خشک با
د
انه کتان،

سیه دان
ه و کنجد
با طعم ها
ی
گ
و
ن
ا
گ
ون سید

فصل سرد در اه است :بهترین حلیمداغ
را در سوپراخوان نوش جان کنید!

