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ایران :انتخابات آزاد؟

 ص31:

با نزدیک ش��دن موع��د انتخابات
ریاس��ت جمهوری اسالمی در
خردادماه آینده ،این موضوع
فضای سیاس��ی ای��ران را
تحتالشعاع قرارداده است
و ش��عار «انتخابات آزاد» از
گوشه و کنار شنیده میشود.
اکنون این فقط اپوزیسیون سکوالر
دموکرات خواهان تغییرات بنیادین
مس��المتآمیز در نظام سیاس��ی
حاکم بر ایران نیست
در شرایط
که این شعار را پیش
وحشتناک
حتریم چادر نطلبیده
دارویی ،مراد است!

کش��یده اس��ت .طیف وسیعی از
اصالحطلب��ان طردش��ده از نظام
و نیروه��ای درگیر ب��ا ولی فقیه
در داخل نظام نی��ز در ماههای
اخی��ر از «انتخابات آزاد» یاد
کردهاند..... .ص7 :

سوریه60:هزارکشته

روزیکش��نبه  6ژانوی��ه ،پس از
بیش از  6ماه وقفهدر ظاهرشدن
و سخنرانی درمجامع عمومی،
بشار اس��د به یک س��خنرانی
پرداخ��ت که محت��وای (یا بی
محتوای��ی) آن باردیگر موجب
حیرت فراوان شد.
حیرت از این که یک دیکتاتور
در برج عاج نشس��ته و بریده از
واقعیت های جامعه ،تاچه حد
می تواند ب��رای مردم -و حتی
خ��ودش -زیانب��ار و خطرناک
باشد ...........................ص7 :

قریب ب
مواد ه نیمی از
غذای
قبل ی جهان
ا
ز مصرف
هدر م 
یرود
 ص15 :

جشن سده  /جشن عشاق
 2فوریه ..... :ص22 :

کانادا حدود  ۵هزار پنا
هجوی ایرانی و عراقی را می پذیرد
 ص6 :

شیرینکامی «آرگو» و دست خالی «لینکلن»
 ص15 :
در گلدن گلوب ۲۰۱۳

حتریم >> :بحران دارو ادامه دارد« :یک دوره
شیمی درمانی ۲۰۰ ،میلیون تومان»!  ....ص6 :
قم
Web Desigگیرم گالب انب شما اصل صر است
WEB
اما چه سود حاصل گل اهی رپرپ است...
طراحی وب سایت

Design Hosting

حی وب سایتهای استاتیک
حی وب سایت فروشگاه الکترونیکی

 ص18 :

Con

Blog

Projects

Our services

Who we are

بسو
ییکرخنهتاریخی:

 ص37 :

renroc s'neeT

Conta

Sales@AplusWeb
1(855) GO A+w
Toll free number:1(855) 462 09

n
مشا atio
وره و Estim
ا
Free
ر
زیاب
ی رای
گان

15عاملی که باعث پسرفت
و تیره روزی جــوامع
می شود ......ص28 :

فروش تلفنهای همراه
هوشمند از مرز یک
میلیارد دستگاه عبور
میکند.........ص29:

ع.ا.شادپور

2

روبروی 3

کاندولوکس

بل سنتر

صرافی  5ستاره

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

نینوسگیورگیزنیا

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

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

2178 Ste-Catherine W.

وحید خلجی

محضردار و مشاور حقوقی

Tel.: 514-439-1444

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

مریم خالقی
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
Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
1980 Notre Dame O.

Direct Line: 514.903-2021 #27
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

•6170NDG:
Sherbrooke W.

fhemmatiyan@sutton.com

Tel.: 514-485-4744
West Island:
Tel.: 514-620-5551

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

انتقالفوری

Montreal Qc H3J 1M8

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

جراحدندانپزشک

1405 Maisonneuve W.

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

Cell.: 514-702-2309

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

Tel.:514-844-4492

Mobile: 514.567.3169

حمیدصدیقکاغذچی

•15760 boul Pierrefonds
 با ۱۰سالجتربه
 درکمترینزمان
 بهترینبها

Montreal، Qc.، H3B 2K4
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.313.5660

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

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

| 5057 Av. Victoria | Montréal, H3W 2N2

Cell: (514) 827-6364

1155 Rene Levesque w. #2500

ProFusion Realty RF

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

مشاور امالک در مونتریال

Pointe-claire، Qc، H9R 4S2

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

6600 Trans-Canada، Suite 750

انتقـال ارز

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

Cell.: (514) 816-4080

با 18سال سابقه کاری در کانادا

صرافیخضر

Real Estate Broker

>> 11:

>> 7

www.sutton.com

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

Ninous Givargiznia، BSc.

www.AplusWeb.ca

Montreal, Qc, H3B 2N2

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

....ص12 :

کبک/کانادا

1010 la Gauchetiere W., Suite 1315

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

ایـران:
«اراذل و
اوباش»؛
حاشیه
نشینان
رانده
شده

یک زن
ایرانیبرندۀ
جایزۀانجمن
ریاضیآمریکا

Tel.: (514) 700-0303

:خریدفرانچایز

اضافه نمودن تبلیغات ویدئویی در
وب سایت شما و در یوتیوب

حسین
باقرزاده

فیروزهمتیان

به سرپرستی
رضاناظم (وکیل)

ح
ضورقدرمتندترزنان
درسیاستکانادا...

ه آیا
حی وب سایت برای موبایل و تبلت
 ص10 :
کانادایی
هزاران
به
آنفلوآنزا
ویروس
حی نرمافزار هجوم
اقتصاد جهانی در گذار به ۲۰۱۳های سیا وند؟
یش
ابر هم 
اکند
بهینه سازی رتبه سایت
SEO
شهباز
 ...اغراق آمیز نخواهد بود اگر گفته شود که
پر
کـتنه
ماریا
امیرسام:
جستجو ُ
بردن رتبه سایت شما در موتورهای
 Video Adsتبلیغات ویدئویی
خنعی
ک�ه اقتصاد
با جنجال بر سر «پرتگاه مالی» ،این ،سیاست است
(Google, Bing, Yah
مهــاجرت
امالک
طراحی سناریوی تبلیغات
د و مدیریت شبکههای اجتماعی
ویدئویی7
>>
36 >> ( Facebook، Twitter, Google
>> 36
حرفه ای آمریکا و حتی اقتصاد جهانی را به گروگان گرفته است... .
تهیه ویدئوهای تبلیغاتی با کادر
 ص9 :

ز کارآمدی وب سایت شما نسبت به رقبای شما در وب
وره و ارائه استراتژی تبلیغات آنالین

ماکمکتان
میکنیم!!

 ص11 :

 ص6 :

www.AplusWeb.ca

eb
به A+W
e to eb
lcom A+W
خوش We
آم
دید

جریمهگرفته اید:
نگراننباشید!

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.

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

GUY

بهمدیریت:
بیژناحمدی

 Exchangeسرویس تبدیل پول با بهترین نرخ
)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc

Cell.: 514-944-3279

نادرخاکسار

|

Tel.: 514-937-5192

Cell.: 514-969-2492
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طرحی برتر ،برای زندگی برتر

کاندومینیومپرستیژ
در قلب مرکز شهر مونتریال
روبری بل سنتر
 2 ،1و 3
اتاق خواب

جیم
دو تراس
استخر داخلی
پالگ اتومبیل برقی
ساعات کار:

همین امروز

با دفتر

فروش ما
متاس

و یا با تعیین وقت قبلی

بگیرید

www.alixtoyota.com
Tél.: 1-866-821-0105

2013 TOYOTA
YARIS HATCHBACK
five doors
$

6807, boul. De Lorimier

STARTING AT

16 315

Montréal، Qc H2G 2P8

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

transport, preparation included.

2013 TOYOTA RAV4
$

STARTING AT

25 525

transport, preparation
and tax for A/C included.

Financing

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only

Contact Alex
for additional rebates.

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

3
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دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی
پس از استقبال پرشور شما:

1392

شبی ز
ی
ب
ا
و
ب
ی
ا
د
ماندنی،
قرعه ک
ش
ی
ج
و
ا
ی
ز نفیس،
برنامه
ه
ا
ی
ت
ف
ر
ی
حی و...
همراه ب
ا شادترین

دیج

یهایشهر

رقص
و پایکوبی
ت
ا پاسی از
نیمه شب

شنبه  23مارس
رنامه در شماره بعد

جزئیات ب

INFO:

514.996.9692

بزرگداشت حماسه سیاهکل
cÉlÉbrons sadeh

سخنران  :حسن بهزاد

!Une journée riche de la culture Perse

از سازمان فدائیان ( اقلیت )

ﺍﻧﺟﻣﻥ ﺩﻭﺳﺗﺩﺍﺭﺍﻥ ﺯﺭﺗﺷﺕ ﻭ
ﺑﻧﻳﺎﺩ ﻓﺭﻫﻧﮕﯽ ﻭﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﻪ ﻧﻳﻣﺎ
ﺍﻧﺟﻣﻥ ﻓﺭﻫﻧﮕﯽ ﭘﻳﺎﻡ ﭘﺎﺭﺱ
ﺑﺭﮔﺯﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ.

و

اجرای برنامه های هنری

ﺟﺷﻥ ﺳﺩﻩ

شنبه  ٩ :فوریه

ﺟﺷﻥ ُﻋﺷﺎﻕ

ساعت  ٦ :بعدازظهر

ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﺎ ﺩی ﺟﯽ ﻭﺷﺎﻡ

دانشگاه کنکوردیا

ﺯﻣﺎﻥ  :ﺷﻧﺑﻪ  2ﻓﻭﺭﻳﻪ ﺳﺎﻋﺕ 6:30
Monkland Grill
ﺟﺎ :
6151-Ave Monkland
H4B 1G3 Metro: Villa Maria

)(Library Building
local LB-125, 1400 de
Maisonneuve West

Bus: 103

ﻭﺭﻭﺩﻳﻪ  35 :ﺩﻻﺭ
ﺩﺍﻧﺷﺟﻭ ﻭﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ  30ﺩﻻﺭ
ﺯﻳﺭﻫﻔﺕ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﺷﺎﻡ  15ﺩﻻﺭ

ﺗﻠﻔﻥ ﺁﮔﺎﻫﯽ:
514 325 3012
514 808 5070

ﻓﺭﻭﺵ ﺑﻠﻳﺕ:
ﺗﭘﺵ ﺩﻳﺟﻳﺗﺎﻝ

توی کوهستون ،دلش بیداره
تفنگ و گل و گندم داره میاره
توی سینهاش جان جان جان

Tel: (514)569 -2233

یه جنگل ستاره داره ،جان جان ،یه جنگل ستاره داره

لبش خنده نور ،دلش شعله شور
صداش چشمه و یادش آهوی جنگل دور

فعالین سازمان فدائیان ( اقلیت )
مونترال

4
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اعالم حمایت  ۷مناینده پیشین
مجلس از مذاکره ایران و آمریکا

هف��ت نماین��ده س��ابق مجلس
نامهای خطاب به خامنهای ،اوباما
و اش��تون نوش��تهو گفتگوه��ای
دوجانبه شفاف میان آمریکا و ایران
را مفی��د خواندهاند .آنه��ا مذاکره
مستقیم دو کشور را نیز تضمینی
بر حل صلحآمیز پرونده هستهای
دانستهاند.
جمع��ی از نماین��دگان دورههای
مختل��ف مجل��س ای��ران نامهای
سرگش��اده ب��ه رهب��ر جمهوری
اس�لامی ،رییس جمهور آمریکا و
مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا نوش��ته و ضمن پشتیبانی از
مذاک��ره دوجانبه میان دولتهای
ای��ران و آمری��کا ،خواه��ان ایجاد
شرایط برد برد و تضمین موفقیت
دور جدی��د مذاکرات هس��تهای
شدهاند.
امضاکنن��دگان ای��ن نامه همگی
در خ��ارج از ایران به س��ر میبرند
و عبارتن��د از احمد س�لامتیان،
نماینده اصفه��ان در مجلس اول،
حسن یوس��فی اشکوری ،نماینده
تنکابن و رامس��ر در مجلس اول،
علی مزروعی نماینده اصفهان در
مجلس ششم ،نورالدین پیرموذن،
نماینده اردبیل در مجلس ششم و
هفتم ،فاطمه حقیقتجو ،نماینده
تهران در مجلس ششم ،اسماعیل
گرامیمقدم ،نماین��ده بجنورد در
مجلس هفتم و علیاکبر موسوی
خوئینی ،نماینده تهراندر مجلس
ششم.
مقدمه این نام��ه خطاب به باراک
اوباما و اش��اره به آن است که پس
از انتخاب دوباره وی ،افکار عمومی
جهانی و سیاس��تمداران مخالف
جنگ ،انتظار احساس مسئولیت
بیشتری از رییس جمهور آمریکا
در جه��ت تنشزدای��ی از پرونده
هستهای ایران دارند.
در بخش��ی از ای��ن نام��ه آم��ده
ک��ه مس��ئله هس��تهای ای��ران

پیچیدگیهایی دارد که ناش��ی از
مسائل منطقهای و بینالمللی و سه
دهه رابطه تخاصمی میان ایران و
آمریکا است:
«تصور ما بر این است که با توجه
به وجود رغب��ت میان مردم ایران
و آمریکا ،اگر اراده سیاس��ی سران
دو کش��ور نی��ز بر ح��ل واقعی و
صلحآمیز این مس��ئله قرار گیرد،
یقینا راهحلهای صلحآمیزی پیش
روس��ت که میتوان��د دور جدید
مذاکرات هستهای را موفقیتآمیز
نماید».
نویس��ندگان نام��ه همچنی��ن
بدیهیترین اصول هر مذاکره را به
رسمیت شناختن شرایط برد -برد
دانستهو برحق ایراندر غنیسازی
اورانیوم برای مص��ارف صلحآمیز
تاکی��د کردهاند .آنه��ا گفتهاند که
ایران بای��د بتواند در حد  ۵درصد
غنیس��ازی هستهای داشته باشد
و در ص��ورت توافق با آژانس برای
توق��ف غنیس��ازی  ۲۰درصدی،
تضمی��ن بلندمدت ب��رای تامین
سوخت نیروگاههای پژوهشی خود
دریافت کند.
این نمایندگان پیش��ین مجلس
خواستار آن ش��دهاند که همزمان
با توقف غنیس��ازی  ۲۰درصدی،
اقداماتی جدی برای لغو تحریمهای
اقتصادی اتحادی��ه اروپا ،آمریکا و
سازمان ملل برداشته شود.
به موازات این نامه ،فولکر پرتس،
رییس "بنیاد علم و سیاس��ت" در
برلین و کارشناس امور خاورمیانه
اعالم کرده که مذاکرات مستقیم
میان آمریکا و ایران برای گشودن
بنبست مناقش��ه اتمی ،ضروری
است.
فولک��ر پرتس روز سهش��نبه ۱۵
ژانویه در گفتگویی رادیویی گفته
که ه��ر دو دول��ت در حال حاضر
منتظر برداش��تن گام نخس��ت از
سویدیگری هستند.

وی تاکی��د ک��رده که مش��کالت
میان ای��ران و آمریکا تنها محدود
ب��ه مناقش��ه اتمی نیس��ت ،بلکه
ش��امل حمایت ایران از تروریسم
و همچنین موضوع به رس��میت
شناختهشدن نظام ایران از سوی
آمریکا نیز میشود.
پرتس افزوده که تحریم نمیتواند
راهحلی دایمی در مقابله با موضوع
غنیس��ازی اورانیوم در جمهوری
اسالمی باشد« :
در واق��ع همه عالقمند هس��تند
که ه��م برنامه اتمی ای��ران و هم
تحریمها متوقف شوند».
فولکر پرت��س همچنین گفته که
اس��راییل قص��د حمله ب��ه ایران
را ن��دارد و تهدیدهای��ش به قصد
تش��دید تحریمهای آمریکا و اروپا
علیه تهران است.
نام��ه سرگش��اده هف��ت نماینده
پیش��ین مجلس ایران ب��ه اوباما،
خامنهای و اش��تون ،دو هفته پس
از آن منتش��ر میشود که  ۶فعال
"ملیمذهبی" نامهای سرگش��اده
ی خامن��های نوش��تند و از
ب��ه عل 
وی خواس��تند با توجه به اخبار و
شایعات مبنی بر مذاکرات پنهان با
آمریکا ،پیش از مذاکرات ،انتخابات
آزاد برگزار کند.
ب��ه اعتقاد نویس��ندگان این نامه،
مذاکره ایران و آمریکا در ش��رایط
فعلی از موضع برابر نخواهد بود و
پی��ش از آن باید تمهیداتی فراهم
کرد تا ایران با "قدرت ملی" به پای
میز مذاکره برود.
محم��د بس��تهنگار ،حبیبالل��ه
پیمان ،حسین شاهحسینی ،احمد
صدرح��اج س��یدجوادی ،اعظ��م
طالقانی و نظامالدین قهاری در این
نامه تاکید ک��رده بودند که "اوباما
میخواهد ایران را در موضع ضعف
به پای میز مذاکره بکش��اند" و در
این مقط��ع زمانی "ای��ران قدرت
چانهزنی ندارد".

•

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی
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Minoo Eslami

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

www.masoudnasr.com

مسعودنصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

Masoud Nasr

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

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

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

افزایش ۲۴درصدی اختالالت
کروموزومی در اثر آلودگی هوا
از هر سه مورد اختالالت ژنتیکیدر
تهران ،یک مورد به دلیل آلودگی
هواست .خطر سقط جنین در اثر
آلودگی ه��وا تا  ۳۰درصد افزایش
یافت��ه و اخت�لاالت کروموزومی
که منجر به تولد ن��وزادان معلول
میشود نیز افزایشی  ۲۴درصدی
نشان میدهد.
سرطانهای مری ،معده و پوست،
ورم مغزی ،سقط جنین ،اختالالت
کروموزوم��ی و ژنتیکی که منجر
به تولد نوزادان معلول میش��ود از
جمله عوارض آلودگی هوا هستند
که شهرهای بزرگ ایران و به ویژه
تهران با آن روبرو شدهاند.
خبرگزاری مه��ر در گفت و گو با
رئیس جامعه پزشکان متخصص
داخلی ایران نقل کرده که تنفس
هوای آلوده که در آن مواد سمی و
خطرناک مثل نیتراتها وجود دارد،
باعث تحریک دس��تگاه گوارشی
ش��ده و احتمال بروز سرطانهای
معده و مری را افزایش میدهد.
دکت��ر ایرج خس��رونیا همچنین

اضاف��ه کرده ک��ه آلودگی هوا می
تواند منجر به سرطان پوست شود.
وی گفت��ه به طور کل��ی هر ماده
خارج��ی که باع��ث تحریک یک
عضو بدن شود ،ممکن است منجر
به سرطان شود.
دکتر س��عید دس��تگیری ،استاد
دانشگاه نیزدر گفت و گو با روزنامه
حمای��ت از افزای��ش  ۲۴درصدی
اخت�لاالت کروموزوم��ی در اث��ر
آلودگی هوا خبر داده است.
ای��ن محقق اپیدمیل��وژی گفته:
«در تحقیقی ک��ه به تازگی انجام
دادیم ،آمارهایی به دست آمده که
نشان میدهد در کشور از هر سه
مورد اختالالت ژنتیکی مادرزادی،
یک مورد ناش��ی از آلودگی هوا و
پارازیتهای موجود است».
ب��ه گفت��هی وی آلودگ��ی ه��وا
همچنین تا  ۳۰درصد خطر سقط
جنین را افزایش داده اس��ت .این
اس��تاد دانش��گاه همچنین اظهار
داش��ته ک��ه وج��ود آالیندههایی
چ��ون س��رب ،آرس��نیک و دیگر

فلزات سنگین و نیز قرار گرفتندر
معرض اشعه و پارازیت ،خطر تولد
نوزاد معلول و عقبمانده ذهنی را
تا  ۳۰برابر افزایش میدهد.
دکتر دس��تگیری عوارض ناشی از
آلودگی هوا بر تولد نوزادان معلول
و س��قط جنین را قابل مقایسه با
بمباران هوایی میداند و میگوید:
«بررس��یها نش��ان میده��د که
میزان آلودگی هوای تهران از نظر
فلزات س��نگین ،همچ��ون میزان
بمبارانهاس��ت و غلظ��ت فلزات
سنگین در هوای پایتخت با میزان
فلزات سنگین آزادشده در هوا پس
از بمباران برابری میکند».
روزنامه حمایتدر بخشدیگری از
گزارش خود از افزایش ورم مغزی
در اثر آلودگی هوا نوشته است .بر
اس��اس این گزارش ،سرب موجود
در هوا با غلظت  ۶۰میکروگرم در
دسیلیتر پالسمای خون ،میتواند
باعث بروز ورم مغزی شود.
عالئم ورم مغزی سردرد و کاهش
دید اس��ت و این عارض��ه در دراز
مدت ب��ه کمخونی ،افس��ردگی،
کندذهن��ی و کم حافظگی منجر
میشود.

•

اجنام امور اداری و حقوقی در ایران
هم میهنان عزیز دیگر با توجه به تعطیلی سفارت ایران در کانادا

نگران اجنام امور اداری و حقوقی خود در ایران نباشید.
گروه حقوقی و سردفتری ما در خدمت عزیزان هم وطن در شهر مونترال جهت
 تهیه و تنظیم انواع وکالتنامه  مشاوره امور ثبتی و
 ممنوع المعامله در ایران می باشد.

______________________________

اولین مشاوره رایگان

_______________________________
تلفن تماس 514-834-1921 :بیاتی
saidbayati@hotmail.com

ارز FMS

انتقالفوری
ارز به ایران و برعکس
بابهتریننرخ
FMS:Financial
Management Services
3095 Halpern

انتقـال ارز

St-Laurent Qc. H4S 1P5

بامدیریت کامبیز برقی

cote
verrtu

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

; ;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

5263، boul Cavendish،

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

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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خبـــر...

یکایرانیبرندهجایزه
انجمنریاضیآمریکا

خبرگ��زاری آسوش��یتدپرس در
گزارش��ی مفصل از بحران دارو در
ایران مینویسد که برای نخستین
ب��ار در ده س��ال گذش��ته دالالل
دارو به خیابان ناصرخس��رو تهران
بازگش��تهاند و هزینه باالی درمان
در بخش خصوصی موجب هجوم
بیماران به مراک��ز درمانی دولتی
شده است که خود با کمبود بودجه
شدید روبهرو هستند.
کس��ب و کار فروشندگان دارو در
بازار سیاه ایراندر حالی رونق یافته

جواهری
نیک آذین

خرید و فروش طالجات،
جواهرات و انجام کلیه
تعمیرات،
فروش صنایع دستی ایران

514-939-2700
2087 rue Guy

Montreal، QC، H3H 2L9

که تحریمه��ای غرب علیه برنامه
هس��تهای این کش��ور به صورت
غیرمس��تقیم روی منابع تأمینی
جه��ت ادامه کار بیمارس��تانها و
مراکز درمانی و بهداش��تی کشور
تأثیر گذاشته و بسیاری از مردم از
سر ناچاری به کانالهای زیرزمینی
و غیررسمی به عنوان تنها راه تهیه
دارو و نجات جان عزیزان خود روی
آوردهاند.
با این همه ،بهرغم رونق بازار سیاه
دارو ،بهای ب��االی این محصوالت
بدان معناست که برای بسیاری از
ایرانیان امکان تهیه کاالی درمانی
مورد نیاز از مجاری غیررسمی نیز
وجود ندارد.
تأثیر فشارهای فزاینده در تمامی
ابعاد بخش بهداشت ودرمان کشور
به چشم میخورد و برای بسیاری
یادآور گسترش گزندگی تحریمها
به جنبههای مختلف زندگی مردم
ایران است.
در ماهه��ای اخی��ر قیم��ت فیلم
رادیول��وژی  ۲۴۰درص��د افزایش
داشته ،گاز هلیوم جهت «امآرآی»
تا  ۶۶۷درصد جهش قیمتداشته
و فیلتر مخصوصدیالیز کلیه ۳۲۵
درصد گرانتر شده است.
بهای ی��ک دوره ش��یمیدرمانی
بیماری سرطان نیز از  ۸۰میلیون
توم��ان ( ۲۵۰۰۰دالر) در س��ال
گذشته به رقم سرگیجهآور ۲۰۰
میلی��ون توم��ان ( ۶۵۰۰۰دالر)
رسیده است.
در همین حالدستاندرکاران بازار

س��یاه نیز روشهای واردات اقالم
م��ورد نیاز خود را یافتهاند وگاه با
استفاده از مجاری موجود قاچاق به
داخل کشور وگاه به شیوه حمل
دستی توسط مسافران کار خود را
به پیش میبرند .اما همان گونه که
انتظار نیز میرود چنین روندی در
نهایت قیمتهای باز هم به مراتب
باالتری را به مشتریان نیازمند این
محصوالت تحمیل میکند.
روز دوش��نبه ۱۸ ،دی ،غالمرض��ا
کاتب ،رئیس کمیس��یون برنامه و
بودجه مجلس ای��ران ،اعالم کرد
که در طول  ۹ماه گذشته ،درآمد
کشور از محل صادرات نفت و گاز
به می��زان  ۴۵درصد کاهش یافته
است.
ای��ن ح��رف از جانب ی��ک مقام
رس��می جمه��وری اس�لامی به
منزله هش��داری اولی��ه و پیش از
اعالم برنامههای ریاضت اقتصادی
در ایران تلقی میش��ود که در ماه
مارس (ح��دود فروردینم��اه) به
مرحله اجرا درخواهد آمد و انتظار
میرود افزایش چشمگیر مالیاتها
را در بر داشته باشد.
در این شرایط هر روزه گزارشهای
تلخی از رنج مردم در کشور انتشار
مییابد.
برای مث��ال ،روزنامه همش��هری
چاپ تهران از قول یک پدر -که به
نامش اش��ارهای نشده  -نوشته که
فرزندش را به این دلیل از دس��ت
داده است که «توانایی خرید یک
دریچ��ه مصنوعی قلب» برای او را

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!
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دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

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

514-996-9692

کاناداحدود ۵هزارپناهجوی
ایرانی و عراقی را می پذیرد

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

PAIVAND
Published: since1993

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

دولت کانادا اعالم کرده اس�ت ک�ه حدود  ۵هزار پناهجو ،اکثرا
ایرانی و عراقی را که هم اکنون در ترکیه بسرمی برند می پذیرد.
وزارت مهاج�رت کانادا در بیانیه ای گفته اس�ت که با افزایش
خشونت در منطقه ،افراد بیشتری در جستجوی امنیت به ترکیه
می روند و کانادا می خواهد با پذیرفتن پناهجویان بیشتری ،از
فشار بر ترکیه کاسته شود.
نداشته است.
در مقاب��ل ،وزارت بهداش��ت ایران
و س��ازمانهای خیریه ،با ارس��ال
نامههای��ی جداگان��ه ب��ه نهادهای
بینالمللی ،کاهش فشار تحریمها
علیه نظام بانکی کشوردر بخشهای
بهداشت و دارو را خواستار شدهاند.
محم��ود احمدینژاد نی��ز به دلیل
تصمیم به کاهش بودج��ه واردات
کاالهای درمانی و بهداش��تی مورد
انتقاد قرار گرفته است.
در ای��ن می��ان ،مرضی��ه وحی��د
دستجردی ،وزیر پیشین بهداشت
ای��ران ،تنه��ا وزی��ر زن ای��ران در
دوران پس از انقالب اس�لامی سال
 ،۵۷مدعی ش��د ک��ه بودجه ۶۵۰
میلیون دالری تصویب ش��ده برای
مخارج نظام درمانی کش��ور ،کمتر
از یکچهارم آن چیزی اس��ت که
ب��رای ادام��ه کار بیمارس��تانها و
داروخانههای دولتی و تأمین اقالم
مورد نیاز آنها الزم است .انتقاد خانم
وزیر از رئیس جمهوری اس�لامی،

موسسه مالی

سال حتصیلی جدید

مدرسه دهخدا



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

البت��ه ،به برکناری وی در اواخر ماه
دسامبر (اوایل دیماه) منجر شد.
گزارشگر آسوش��یتدپرس در انتها
مینویس��د :در حال��ی که پایتخت
ایران روز دش��وار دیگری را به شب
میرساند ،بیماران از بخش اورژانس
یکی از بیمارستانهایدولتی سطح
تهران خارج میش��وند .بعضی دارو
در دس��ت ،و بعضی ب��دون این که
خدمات درمانی مورد نیاز را دریافت
کنند به سوی خانه خود در راهند.
زهرا رحمتی ،پرس��تاری که در آن
بخ��ش کار میکن��د ،در حالی که
آماده ترک محل کارش میش��ود،
میگوید« :نمیدانم چندتایشان تا
شیفت کاری بعدی من جان سالم
به در خواهند بُ��رد .تالش خودم را
کردم ،اما میدانم که برای آنها کافی
نبود».
پرس��تار که از در خارج میش��ود،
بیماران دیگ��ری به بخش اورژانس
وارد میشوند.

شــریف

تبدیل ارز
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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.

--------->> شنبه ها
 ١تا  ۵بعداز ظهر

•

Distributed Free

_________________________________________

4976 Notre Dame W.
438-877-6450
514-768-2482
www.dehkhodaschool.com

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

مریم میرزاخان��ی ،برنده جایزه
انجمن ریاضی آمریکا شد.
جایزه «س��اتر» هر دو سال یک
بار به یک زن ریاضیدان به خاطر
تحقیقات پنج س��ال گذشته او
داده می ش��ود .مریم میرزاخانی
برای تحقی��ق در زمینه تئوری
فضاه��ای مدول��ی در س��طوح
ریمان ،برنده سال  ۲۰۱۳این جایزه شده است.
مریم میرزاخانی متولد تهران ،برنده المپیاد جهانیدانش آموزی ودانش
آموختهدانشگاه صنعتی شریف است .او سپس ازدانشگاه هاروارد مدرک
دکترای ریاضی گرفته اس��ت .مجله «پاپیوالر ساینس» در سال ۱۳۸۴
او را یک��ی از « ۱۰اس��تعداد برتر» دنیا معرفی کرد .از س��ال  ۱۳۸۳تا
 ۱۳۸۷محقق موسسه ریاضی کلِی بود.در سال ۱۳۸۷برنده جایزه معتبر
«بلومنتال» در ریاضی محض شد.
مریم میرزاخانی قبال استاد دانشگاه پرینستون بود و حاال استاد دانشگاه
استنفورددر شمال کالیفرنیا است.

بحران دارو ادامه دارد« :یک دوره شیمیدرمانی،
۲۰۰میلیونتومان»

Metro: GUY
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Sharif

EXCHANGE

$

___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent، QC H4N 1C8

Cote vertu، Bus 121 E

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.SharifExchange.ca

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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ایران...

شعـــروترانه...

انتخابات آزاد
با کدام تعریف؟

>> بیداد

حسین باقرزاده

اما چه سود حاصل
گل های پرپر است...

hbzadeh@btinternet.com

گیرم گالب ناب شما اصل قمصر است
اما چه سود حاصل گلهای پرپر است
شرم از نگاه بلبل بی دل نمی کنید
کز هجر گل نوای فغانش به حنجر است
از آن زمان که آیینه گردان شب شدید
آیینه ی دل از دم دوران مکدر است
فردایتان چکیده امروز زندگی است
امروزتان طلیعه ی فردای محشر است
وقتی که تیغ کینه سر عشق را برید
وقتی حدیث درد برایم مکرر است
وقتی ز چنگ شوم زمان مرگ می چکد
وقتی دل سیاه زمین جای گوهر است
وقتی بهار وصله ناجور فصل هاست
وقتی تبر مدافع حق صنوبر است
وقتی به دادگاه عدالت طناب دار
بر صدر می نشیند و قاضی و داور است
وقتی طراوت چمن از اشک ابرهاست
وقتی که نقش خون به دل ما مصور است
وقتی که نوح کشتی خود را به خون نشاند
وقتی که مار معجزه ی یک پیامبر است
وقتی که برخالف تمام فسانه ها
امروز شعله ،مسلخ سرخ سمندر است
از من مخواه شعر تر ،ای بی خبر ز درد
شعری که خون از آن نچکد ننگ دفتر است
ما با زبان سرخ و سر سبز آمدیم
تیغ زبان برنده تر از تیغ خنجر است
این تخته پارها که با آن چنگ می زنید
ته مانده های زورق بر خون شناور است...

•

 8ژانویه :ب��ا نزدیک
شدن موعد انتخابات
ریاس��ت جمه��وری
اسالمی در خردادماه
آینده ،ای��ن موضوع
فضای سیاسی ایران
را تحتالشعاع قرار داده است و شعار
«انتخاب��ات آزاد» از گوش��ه و کن��ار
شنیده میشود.
اکنون این فقط اپوزیس��یون سکوالر
دموکرات خواهان تغییرات بنیادین
مسالمتآمیز در نظام سیاسی حاکم
ب��ر ایران نیس��ت ک��ه این ش��عار را
پیش کش��یده است .طیف وسیعی
از اصالحطلبان طردش��ده از نظام و
نیروهای درگیر با ولی فقیه در داخل
نظام (از هاشمی رفسنجانی گرفته تا...
محمود احمدینژاد) نیز در ماههای
اخیر از «انتخابات آزاد» یاد کردهاند.
ای��ن دو گروه ،به وض��وح ،دو معنای
متفاوت را از «انتخابات آزاد» منظور
میکنند.
در حالی که دس��ته اول معتقدند در
چهارچوب قوانین جمهوری اسالمی
انتخابات آزاد و منصفانه عملی نیست،
گ��روه دوم به این ش��عار ب��ه عنوان
وس��یلهای برای بازگشت به قدرت یا
تحکیم موقعیت خ��ود در برابر ولی
فقیه نگاه میکنند.
پاسخ به دسته اخیر را خامنهای روز
سه شنبه ژانویه به درستی داد:
مگر انتخاباتهایی که تا به حال
برگزار شده آزاد نبوده است؟
اگر اپوزیس��یون سکوالر دموکرات از

www.paivand.ca

½
½
½

فرنازمعتمدی

Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal، Québec H3B 3C6

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

درحالی که ت��ا همین یکی دوهفته
پیش ،منابع مختلف ش��مار کشته
ش��دگان قی��ام م��ردم مردم
ش��جاع و استوار سوریه را 44
تا  46هزارنفراعالم می کردند،
آخرین گزارش سازمان ملل
متح��د ای��ن ش��مار را بیش
از  60هزارنف��ر م��ی دان��د و
مش��خص نمی کند که این
تفاوت  14یا  16هزارنفری ناش��ی از
خطای آمارهای قبلی است یا این که
در همین چند روزاخیراین تعداد از
افراد قربانی خیره سری و جنایتکاری
یک دیکتاتور وابس��ته ب��ه حمایت
دیکتاتوری جنایتکارتراز خودش شده
اند.
روزیکشنبه  6ژانویه ،پس از بیش از
 6ماه وقفه در ظاهرشدن و سخنرانی

درمجامع عمومی ،بشار اسد به یک
سخنرانی پرداخت که محتوای (یا بی
محتوایی) آن باردیگر موجب حیرت
فراوان شد.
حی��رت از ای��ن ک��ه ی��ک
دیکتاتور در برج عاج نشسته
و بری��ده از واقعی��ت ه��ای
جامعه ،تاچ��ه حد می تواند
برای مردم -و حتی خودش-
زیانبار و خطرناک باشد.
فزون براین ،رفت��ار و گفتار
بشار اسد یکبار دیگر ثابت می کند
که دیکتاتورها از سرنوشت یکدیگر
عبرت نمی گیرند وگرنه بش��ار اسد
نمونه ای حاضردر گذش��ته نزدیک،
معمر قذافی ،دیکتاتور لیبی را برای
عبرت گرفتن در برابر چشمان خود
دارد.
{>> ادامه در صفحه}33 :

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
ارزان
½ سفرهای تفریحی با قیمت
ا
ینک 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

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

منایش درماندگی در اپرا!

NOTAIRE-NOTARY

Maison de Voyages
½

سوریه...

انتخابات آزاد سخن میگوید تعریف
آن را هم دقیقا دارد:
انتخابات��ی ک��ه در آن هی��چ مالک
جنسیتی ،عقیدتی ،مذهبی و سیاسی
حق کس��ی را در انتخ��اب کردن یا
انتخاب شدن محدود نکند.
چنین انتخابات��ی ،به وضوح ،تحت
قوانی��ن جمهوری اس�لامی عملی
نیست .در قانون اساسی این نظام،
خصوصیتهای جنسیتی وعقیدتی
و مذهبی و سیاس��ی در احراز مقام
ریاس��ت جمه��وری و بس��یاری از
مقامات دیگر ش��رط ش��ده است (از
جمله ،اص��ول ،۱۰۹ ،۱۰۷ ،۶۷ ،۶۴
 ۱۶۲ ،۱۵۷ ،۱۱۵و  ،)۱۶۳و در
قوانین موضوع��ه آن این تبعیضها
بیشتر و شدیدتر شده است (نظارت
استصوابی).
ولی وقتی نیروهایداخل نظام یا طرد
ش��ده از آن و یا «اپوزیسیون وفادار»
جمهوری اس�لامی انتخابات آزاد را
مطالب��ه میکنند از این ش��عار چه
معنایی آن را در نظر دارند؟
ب��رای مث��ال ،آی��ا آق��ای هاش��می
رفسنجانی که خود در تدوین قانون
اساس��ی یاد شده ش��رکت داشته و
چندین باردر انتخابات شرکتداشته
و غالبا نیز از صندوق سر بر آورده است،
وقتی خواستار برگزاری انتخابات آزاد
میشود چه نوع انتخاباتی را در نظر
دارد؟ از دید او آیا کدام انتخاباتی که
به پیروزی او یا اطرافیان و طرفدارانش
منجر شده آزاد نبوده است؟
و یا آق��ای احمدینژاد ک��ه یکباره
مردمی شده و از حقوق مردم سخن
میگوی��د آیا ب��ه دنب��ال انتخاباتی
«آزادتر» از انتخابات ریاست جمهوری
در س��الهای  ۱۳۸۴و  ۱۳۸۸است
که اکنون ش��عار انتخابات آزاد را سر
میدهد؟ {>> ادامه در صفحه}31 :

آژانس مسافرتی

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

PAIVAND: Vol. 19  no.1092  Jan. 15, 2013

T: (514) 842-8000 Ext. 296

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

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،

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

فتوشاپ
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رمان گ منامی در افغانستان جنجالبرانگیز شد

روحانیان محافظهکار
در افغانس��تان تق�ی
بختیارینویسندهرمان
گمنامی را ،که اخیراًدر
کابل منتشر شده ،به
مرگ تهدید کردهاند.
آق��ای بختی��اری که
نویس��ندههای
از
شناختهش��ده افغ��ان
اس��ت ،اکنون مجبور
شدهاست که مخفیانه
زندگی کند.
روحانیان محافظهکار
آقای بختیاری را متهم
ب��ه کفرگویی و توهین
به روحانیت و مقدس��ات اسالمی
میکنند و او را "س��لمان رشدی
کوچک" لقب دادهاند.
گمنامی داس��تان میرجان ،جوان
افغان به ش��دت مش��تاق آموزش
علوم اسالمی است که برای ادامه
تحصی��ل دینی به ای��ران میرود.
ام��ا پس از ورود ب��ه حوزه علمیه
در اصفهان ،مورد تجاوز جنس��ی
اس��تادش که یک آیتالله است،
قرار میگیرد.
رفت��ار ای��ن روحانی ب��ا قهرمان
داستان ،نظر اودربارهدین و مذهب
را دگرگ��ون میکن��د .قهرمان به
خواندن کتابهای غیرمذهبی رو
میآورد و به وطنش باز میگردد.
در ادام��ه ای��ن رم��ان میرجان با
ح��وادث پیدرپی در کش��ورش
برمیخورد ،س��رخورده میش��ود
و نهایت��اً به ی��ک آدم غیرمذهبی
تبدیل میش��ود .او کم کم شروع
میکند به نقد ارزشهای مذهبی.
تقی بختیاری میگوید که کتابش

تنها داس��تان یک
آدم س��رخورده از
زندگ��ی در جامعه
سنتی است و الزاماً
به معنای مخالفت با
ارزشهایدینی نیست.
آق��ای بختی��اری رم��ان گمنامی
را در پنج س��ال در کابل و ش��هر
مزارشریف در ش��مال افغانستان
نوشته و میگوید بعضی رویدادها
از جمله تج��اوز روحانی ایرانی به
قهرمانداستانش ،واقعیتدارد.
اما محسن حجت ،روحانی شیعه
در کابل میگوید ک��ه این کتاب
کفرآمیز است و نویسنده آن باید
مجازات شود.
گرچ��ه ش��ورای علمای ش��یعه
افغانستان این کتاب را بررسی کرده
اما درباره آن هن��وز موضعگیری
نکردهاست.
ب��ا ای��ن ح��ال ،نویس��نده کتاب
میگوید که در چهار ماه گذش��ته
دس��تکم  ۱۸بار از طریق تلفن و
ارس��ال پیامک تهدید شدهاست.
در ی��ک م��ورد افراد ناش��ناس به
ماش��ین تقی بختیاری در یکی از
جادههای اصلی کابل حمله کردند
و شیش��ههای آنرا شکستند و در

مورددیگر ،مخالفان نسخهای
از گمنامی را آتش زدند و به
خانه نویسنده انداختند.
آقای بختی��اری میگوید که
این افراد او را تهدید کردهاند
ک��ه اگر توبه نکند ،خانه او را
ه��م مانند کتاب��ش به آتش
خواهندکشید.
افراد ناشناس محمدحسین
محمدی ،ناشر کتاب گمنامی
را ه��م تهدید کردهان��د .در یک
مورد جلسه نقد کتاب گمنامی
در خانه فرهنگ افغانستان هم
توس��ط مخالفان کتاب مختل
شد .با باال گرفتن این تهدیدها
کتابفروش��یهای کاب��ل رمان
گمنام��ی را جمع ک��رده و از
فروش آن خودداری میکنند.
در افغانس��تان نویس��ندهها از
احترامی برخوردارند ،اما خیلی از
آنها تالش میکنند در نوشتههای
خ��ود از خ��ط قرمزهای��ی که در
جامعه وجود دارد ،پا فراتر نگذارند.
نویسنده رمان گمنامی میگوید که
خیلی از مسائل سنتی که الزاماً در
مذهب ریشه هم ندارد ،به دلیلی
که نقد نش��ده ،کم ک��م به ارزش
تبدیل و مقدسدانسته میشوند.
خالق کت��اب گمنام��ی میگوید
که این کتاب نقد دین نیس��ت و
قهرمان داستان در مقاطع خاص
و در اثر فشارهای روحی مختلف
احساسات خود را ابراز میکند .اما
این استداللها تاکنون نتوانسته از
اعتراض روحانیان محافظهکار کم
کند.
هارون نجفیزاده :بیبیسی
 8ژانویه
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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
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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
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پایینترینرکوردقتلدرنیویورکدرسال۲۰۱۲

روزی که در آن کس�ی به قتل
نرسیدهباشد!
چنین روزی را نیویورک در س��ال
 ۲۰۱۲تجربه کرد .پلیس نیویورک
ب��ا وج��ود  ۴۱۴مورد
قت��ل در ای��ن س��ال
موفقیت خود را جشن
میگیرد ،چون شمار
قتل در این ش��هر در
 ۵۰س��ال اخیر به این
کمی نبوده است.
به گزارش "اش��پیگل
آنالی��ن"از ای��ن نظر
رکورد زده است.
مقامهای مسئول روز
 ۲۸دس��امبر اع�لام
کردند که  ۴۱۴قتل در این ش��هر درگیریها و تیراندازیها را بگیرند.
در سال  ۲۰۱۲اتفاق افتاده است .پلیس نیویورک در س��ال گذشته
به گفته این مقامها ،این تعداد یک بی��ش از پی��ش افراد مظن��ون را
پنجم شمار قتلها در سال  ۲۰۱۱متوقف میساخت تا آنها را بازرسی
و کمترین تعداد قتل از زمانی است کند.
که آمارگیری در این مورد در سال پلیس نیویورک در مجموع ۱۳۵۳
مورد تیراندازی را در س��ال ۲۰۱۲
 ۱۹۶۳شروع شد.
مایکل بلومبرگ ،شهردار نیویورک ،ثبت کرده است.
بیشتر کسانی که در این سال در
در این باره با افتخار گفت:
«امنترین شهر بزرگ آمریکا پی خشونت جان خود را از دست
هماکن�ون امنتر از همیش�ه دادند ،مورد اصابت گلوله واقع شده
بودند .ریموند کلی ،رئیس پلیس
است».
وی اف��زود ،این امنی��ت به یمن نیویورک ،گفت که پلیس ساالنه ۸
زحمتهای��ی به دس��ت آمده که هزار اسلحه را مصادره میکند که
ماموران امنیتی کشیدهاند تا جلوی یک سالح از هر  ۱۰اسلحه تفنگ

 ۲۲۴۵ ، 1990نفر
 414 ، 2012نفر!

داروخـانه

دستی غیرقانونی است.
تعداد قتلهایی ک��ه در فاصله دو
دهه  ۱۹۷۰و  ۱۹۹۰در نیویورک
صورت میگرفت ،بسیار باالتر بود.
 ۲۲۴۵نف��ر در س��ال
 ۱۹۹۰ب��ه قت��ل
رسیدند ،یعنی  ۶نفر
در روز.
در براب��ر اما پلیس در
نوامبر سال جاری یک
روز بدون قتل را ثبت
کرد.
در مقایس��ه ،پلی��س
آملان در مجموع ۳۲۳
قتل را در سال ۲۰۱۱
ثبت کرده است.
مقامهای مس��ئول شهر نیویورک
برای مقایس��ه به دیگر شهرهای
آمریکا اشاره میکنند و میگویند
که آنها بسیار ناامنتر هستند.
به گفته ای��ن مقامها ،برای نمونه
آمار قتل در دیترویت به نس��بت
جمعیت آن بس��یار باالت��ر از آمار
قتلهای واقع ش��ده در کالنشهر
نیویورک اس��ت و اگر قرار بود در
نیویورک چنین نسبتی میان تعداد
قتل و ش��مار ساکنان شهر برقرار
باش��د ،آنگاه در نیوی��ورک ۴۴۰۰
قتل در سال  ۲۰۱۲رخ داده بود!

•

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:
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/

Grace Ministry

1345 Rue Lapointe
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)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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اقتصاد جهانی در گذار به:۲۰۱۳

«جسم بیمار» اقتصاد جهانی

در س��ال  ،۲۰۱۲منطق��ه ی��ورو
همچنان «جس�م بیم�ار» اقتصاد
جهانی بود .اوج گیری بدهی های
خارجی کشورهای منطقه همزمان
با فروریزی نرخ رش��د ،شماری از
هفده کشور عضو آن رادر وضعیتی
بسیار شکننده قرارداد.
شش ماه نخست سال با «تراژدی
یونانی» س��پری شد و کم نبودند
ناظرانی که اطمینانداشتند زادگاه
ارسطو آخرین ماه های خود را در
منطقه پولی اروپا پش��ت سر می
گذارد.
با ای��ن ح��ال ت�لاش «تروئیکا»
(اتحادی��ه اروپا ،بانک مرکزی اروپا
و صن��دوق بین المللی پول) برای
نجات یونان از خطر ورشکستگی
ادامه یافت ،با تزریق ده ها میلیارد
یورو به اقتصاد آن ،البته به ش��رط
آنکه دولت آتن یک��ی از دردناک
ترین برنامه های ریاضت کش��ی
اقتصادی را به اجرا بگذارد.
پیدا ب��ود که کش��ورهای مقتدر
اتحادیه اروپا ،و ب��ه ویژه آلمان ،از
آن بیم داشتند که با خروج یونان
از ی��ورو و بازگش��ت آن ب��ه واحد
پولی پیش��ین (دراخما) ،راه برای
فروپاشی منطقه پولی اروپا هموار
شود و کشور های دیگری کشتی
پول واحد را ترک کنند.
در واقع سرزمین خطر در منطقه
یورو تنها به یونان محدود نمی شد.
دیگر اقتصادهای جن��وب اروپا از
جمله پرتغال و اسپانیا و ایتالیا ،به
نوبه خود در بحران بدهی ها همراه
با سقوط نرخ رشد فرو رفتند.
ناظرانی از سر طنز می گفتند که
وضعی��ت اقتص��ادی در «منطقه
آبج�و» (آلم��ان و کش��ورهای
پیرامون��ش) بد نیس��ت ،ولی در
«منطقه ش�راب» (کش��ورهای
حوزه مدیتران��ه) چراغ های خطر
یکی بعد ازدیگری روشن می شود.
در ایتالیا ،فرو افتادن برلوس��کنی
از کرس��ی ریاست شورا و نشستن
ماریو مونت��ی به جای او در نوامبر
 ،۲۰۱۱رویدادی خجسته بود.
در تمام ماه های سال  ،۲۰۱۲ماریو
مونتی در نقش ی��ک اقتصاددان
برجسته به ترمیم ویرانی های بر
سلـف خود پرداخت
جای مانده از َ
و با انجام یک سلسله رفورم های

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

فریدون خاوند
(تحلیلگراقتصادی)

در گذار از س��ال  ۲۰۱۲به ۲۰۱۳
میالدی ،اقتصاد جهانی امید دارد
که سر انجام از تونل طوالنی بحران
خارج ش��ود و اگر نه آسمان آبی،
دستکم پراکنده شدن ابرهای سیاه
را تماشا کند.
سالی که گذشت همچنان انباشته
از ترس و لرز بود و چند ابهام بزرگ
بر مقتدرترین کانون های اقتصادی
جهان سنگینی می کرد.
امکان فروپاش��ی منطقه یورو ،و یا
دستکم خروج یونان از این منطقه،
باره��ا در صدر خبرهای اقتصادی
روز جای گرفت.
احتمال از نفس افتادن دس��تگاه
تولی��دی چین و تاثی��ر منفی آن
بر دیگ��ر اقتصادها نی��ز ،چندان
غیرواقعی به نظر نمی رسید.
اقتصاد آمریکا حرک��ت خود را به
س��وی بهبود نسبی ادامه می داد،
ولی با آهنگی کند و نامطمئن ،که
فرو غلطیدن دوباره آن را در بحران
به یک خطر دائمی بدل می کرد.
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ضروری اعتم��اد را کم و بیش به
اقتصاد کشورش ،که بعد از آلمان
و فرانسه در رده سوم منطقه یورو
اس��ت ،باز گرداند ،ه��ر چند افکار
عموم��ی از ریاضتی ک��ه او بر آنها
تحمیل کرده چندان دل خوشی
ندارند.
در اس�پانیا ،فروریزی بازار مسکن
شمار زیادی از مردمان این کشور
را فقیر کرد ،نظام بانکی را به لرزه
در آورد و ب��ازار کار را در رک��ودی
شدید فرو برد.
ولی دولت راستگرای اسپانیا ،برغم
اوج گیری اعت��راض آنها ،از انجام
اصالحات سخت سر باز نزد و چند
بانک این کش��ور را برای پرهیز از
ورشکستگی آنها ملی کرد.
اروپای��ی ها متعهد ش��دند که در
صورت لزوم برای نجات نظام بانکی
اسپانیا صد میلیارد یورو در اختیار
این کشور قرار بدهند ،ولی مادرید
هنوز نیازی نمی بیند از متحدان
خود کمک مالی تقاضا کند.

آینده اسپانیا نیز به ابهامی بزرگ
برای منطقه یورو بدل شده است.
از قرار معلوم دولت دست راستی
با مدیریت:
این کش��ور به کمک ه��ای اروپا
نیاز دارد ،ولی مایل نیست اقتصاد
کشور را ،همچون یونان یا ایرلند،
زیر نظارت متحدان خود قرار دهد.
بی��م آن می رود ک��ه تردید های
اسپانیا در توسل جستن به کمک
های متحدینش ،اقتصاد این کشور
بسیار مهم اروپایی را با مخاطراتی
وخیم تر از امروز روبرو کند.
در مجم��وع به نظر می رس��د که
منطقه یورو در مقایس��ه با س��ال
گذش��ته به آینده خود امیدوارتر
ش��ده ،ولی نه آنچن��ان که بتواند
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ا
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دغدغه جشن بگیرد.
ه
ا
فارسی زبان ،ترکی( ،به انضم ی خارجی
>>
ا
ا م فیلم ها)
آمریکــا :امیدوار تر ،اما...
عربی ،آسوری،
ینک در
سال
از آغاز بحران مالی آمریکا در
د
ارمنی و  ...را بر روی ست
رس شما!
 ۲۰۰۸تا ام��روز ،امید به خروج از

بقای منطقه یورو ،در مقایس��ه با
یک س��ال پیش ،استوار تر به نظر
می رس��د ،و گمانه زنی هایی که
بر فروریزی پول واحد اروپا ش��رط
بندی کرده بودند ،عاقبت به خیر
نشدند.
یونان نی��ز کم کم از منطقه خطر
دور می شود و ریاضت کشی ،که
کمر بخش بزرگی از مردمان آن را
خم کرده ،در بخش هایی از اقتصاد
این کشور تکان هایی عافیت بخش
به وجود آورده است.
با این هم��ه خیال پردازانه خواهد
بود اگر تصور کنیم که اروپاییان در
سال  ۲۰۱۳پایان نهایی کابوس را
جشن خواهند گرفت.

رویارویی با دشواری های اقتصادی
درون��ی و بین الملل��ی دوباره فرو
نشست .در س��ال  ۲۰۱۲شرایط
بیش از همیشه برای بازگشت به
رونق اقتص��ادی در آمریکا فراهم
آمد ،پیش از آنکه کشمکش میان
کاخ سفید و کنگره آمریکا بر سر
«پرتگــ�اه مالی» نفس ها را در
سینه حبس کند.
شاخص های اقتصادی آمریکا در
س��ال  ۲۰۱۲در مجم��وع امیدوار
کننده ب��ود .ن��رخ رش��د در این
کشور بار دیگر به باالی دو در صد
بازگشت.بازارمسکنپیشرویخود
را به سوی ثبات ادامه داد و قیمت
خان��ه ها و آپارتمان ها در ش��مار
زیادی از شهر ها حرکت صعودی
خود را البته با آهنگی کند از س��ر
گرفت .در بازار کار این کشور نشانه
های بهبود بیشتر و بیشتر شد و،
در بخش صنعت ،تعداد مشاغلی
که ایجاد ش��د بر تعداد مشاغل از
میان رفته ،پیشی گرفت .همه این
تحوالت مثبت طبعا اعتماد مصرف
کنندگان آمریکایی را تقویت کرد.
ب��ه جز ش��اخص ه��ای مقطعی،
جهش صنعت گاز و نفت رسوبی
در آمری��کا روی��ای دس��تیابی به
س��وخت ارزان را در این کش��ور
به واقعیت بدل کرد و س��ناریوی
ت��ازه ای را در صحنه انرژی جهان
مطرح کرد :سناریوی تبدیل آمریکا
به بزرگترین قدرت نفتی و گازی
جهان،پیشاپیشعربستانسعودی
و روسیه .بخشی از صنایع آمریکا،
به برکت برخورداری از انرژی ارزان،
از قدرت رقابت بیشتری برخوردار
شده و ،به همین دلیل ،گرایش به
کاهش کسری موازنه در بازرگانی
این کشور شتاب گرفت.
با توجه به ای��ن رویدادها ،امید به
این که تداوم خبرهای خوش بتواند
بحران اقتصادی آمریکا را به خاطره

امروز ،در گذار از  ۲۰۱۲به ،۲۰۱۳

رکود اقتصادی در منطقه یورو بیداد

می کن�د و ریاضت کش��ی های
اجتناب ناپذیر نی��ز طبعا امید به
از س��ر گرفته شدن رشد در آینده
نزدیک را کاهش می دهد.
اقتصاد فرانس�ه (دومی��ن اقتصاد
منطقه یورو)در موقعیتدرخشانی
نیست و نیاز به ریاضت کشی برای
کاهش کسری بودجه و بدهی ها،
این کشور را نیز با خطر اوج گیری
نرخ بی��کاری و ترس از تکان های
شدید اجتماعی روبرو کرده است.
در ایتالیا ،انتخابات ماه فوریه آینده
هم برای سیاستداخلی این کشور
و ه��م برای آینده اقتص��ادی اروپا
اهمیت بنیادی دارد.
بازگشتسیلویوبرلوسکونیبهقدرت

بدترین سناریویی است که می توان
در نظ��ر گرفت ،رویدادی که وقوع
آن در ش��رایط کنونی غیر ممکن
به نظر می رسد .در مجموع چنین
پیدا ست که بازارهای مالی بیش از
همه به دوام ماریو مونتی بر کرسی
ریاست شورای وزیران ایتالیا امید
بس��ته اند و تنها این شخصیت را
برای پیشبرد اصالحات اقتصادی
صاحب صالحیت میدانند.

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal، QC، H4A2C2

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

UN-SAT
فروش و نصب سیستم های
ماهواره ای

بحراندر نخستین قدرت اقتصادی گیرنده های دیجیتال
جه��ان بارها ب��اال گرف��ت ،اما در با کیفیت باال ببینید.

Tel.: 514-571-6564

خدمات و سرویس پس از فروش
ای دور دس��ت بدل کند ،افزایش
یافت .ولی این امید ،در رویارویی با
کشمکشسیاستمدارانواشینگتن
بر س��ر مالیات ها و ت��رس از فرو
غلطی��دن در آنچه «پرتگاه مالی»
لقب گرفته ،تا ان��دازه ای از نفس
افتاد.
ماج��رای «پرتگاه مالی» حدود دو
س��ال پیش در آمریکا آغاز ش��د،
زمانی که دمکرات ها و جمهوری
خواهان تصمیم گرفتند اگر در روز
 ۳۱دسامبر  ۲۰۱۲به توافق دست
نیابند ،معافیت های مالیاتی کهدر
دوران ج��رج بوش به ش��هروندان
آمریکایی اعطا ش��ده ب��ود پایان
بپذیرد و ،در هم��ان حال ،هزینه
ه��ای عمومی هم خ��ود به خود
کاهش یابد.
بعد از انتخاب دوباره باراک اوباما به
ریاستجمهوریآمریکا،کشمکش
میان کاخ س��فید و کنگره آمریکا
(که در آن جمه��وری خواهان ،با
توجه به موقعیت شان ،به شدت بر
تصمیم گیری های مالی سنگینی
می کنند) شدت گرفت.
ب��اراک اوباما ،بر پای��ه برنامه های
انتخاباتی خود ،می خواهد مالیات
قشر های مرفه جامعه را باال ببرد،
مالیات قشرهای دیگری را پایین
بیاورد ،و برنامه های اجتماعی اش
را پیاده کند .دستیابی به این هدف
ها طبعا با مقاومت جمهوریخواهان
در کنگره آمریکا روبرو می شود.
عدم توافق میان جمهوری خواهان
و دمکرات ها ،م��ی تواند تقاضای
کل را در اقتص��اد آمری��کا حدود
ششصد میلیارد دالر کاهش دهد،
زیرا آمریکایی ها باید مالیات های
بیش��تری بپردازند و دولت فدرال

با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی

بای��د هم خ��رج های��ش را پایین
بیاورد.
این همان پدیده معروف «پرتگاه
مالی» اس��ت که در صورت وقوع،
به گونه ای چش��مگیر بر چش��م
اندازهای اقتصادی آمریکا ،از جمله
ن��رخ رش��د ،تاثیر منف��ی خواهد
گذاشت.
اغراق آمی��ز نخواهد بود اگر گفته
شود که با جنجال بر سر «پرتگاه
مالی» ،این ،سیاس��ت اس��ت که
اقتص��اد آمری��کا و حت��ی اقتصاد
جهانی را به گروگان گرفته است.
آمریکا بزرگ ترین بازار دنیا است
و کند ش��دن دوباره آهنگ رش��د
در این کش��ور ،آن ه��م به دلیل
رقابت های سیاسی ،می تواند همه
کشورهایی را که به بازار این کشور
نیاز دارند ،دچار مشکل کند.
چین در کشاکش بیم و امید

با توجه به شدت گرفتن رکود در
منطقه یورو و تردید های موجود
درب��اره درجه اس��تحکام اقتصاد
آمری��کا ،چین به عن��وان دومین
اقتصاد جهان از نقشی کلیدی برای
تاثیر گذاری بر وضعیت اقتصادی
در دیگ��ر مناطق دنی��ا برخوردار
است.
 ۹ماه��ه نخس��ت س��ال ۲۰۱۲
ب��رای اقتصاد چین ب��ا ابهام های
فراوان همراه بود .این ترس وجود
داش��ت که با ترکی��دن «حباب»
قیمت مسکن در شهر های بزرگ
«امپرات��وری زرد» ،چی��ن نیز در
بح��ران مالی فرو ب��رود .پیدایش
نشانه های رکود در بخش صنعت
این کشور ،همزمان با عالمت های
حاک��ی از تنش تورم��ی ،طبعا به

ترس دامن می زد.
س��ه ماهه آخر س��ال  ۲۰۱۲این
ترس ها را کاه��ش داد .البته نرخ
رشد چین که جهان را با  ۹درصد و
ده درصد عادت داده ،در سالی که
گذشت به احتمال فراوان از هفت
تا هشت درصد بیشتر نبوده است.
ولی به هر حال کاهش نرخ رشددر
پر جمعیت ترین کشور جهان آن
چنان نیست که بتواند تعادل های
بزرگ اقتصادی و اجتماعی آن را
بر هم بزند.
هیجدهمی��ن کنگ��ره ح��زب
کمونیس��ت چین ،که دس��تگاه
رهب��ری ت��ازه ای را ب��رای ای��ن
کشور «انتخاب» کرد ،بر پیگیری
اصالحات انگش��ت گذاش��ت .به
نظر می رس��د که دستمزدها در
چین ب��اال م��ی رود ،و در عرصه
ه��ای اجتماعی از جمل��ه بیمه و
بازنشس��تگی نیز تحوالت نسبتا
سریع است .با این همه ثبات آتی
اقتص��ادی و اجتماعی در چین در
گرو پیش��رفت هایی محسوس در
عرصه سیاسی است.
دو قدرت بزرگ نوظهور دیگر ،هند
و برزیل ،در س��الی که گذشت ،از
کاهش نرخ رشد رنج بردند .با این
همه این رویداد مانع از آن نش��د
که موقعیت آنها در صحنه جهانی
به عنوان ق��درت هایی تاثیر گذار
تثبیت شود.
در گذار از س��ال  ۲۰۱۲به ،۲۰۱۳
چند رویداد بزرگدیگر جلب توجه
می کند .آنها را به گونه ای پراکنده،
و بدون پرداخت��ن به جزییات ،بر
می شماریم تا شاید زمانی فرصت
بررسی عمیق آنها فراهم آید.
قاره آفریقا ،که بخش بسیار بزرگی

9

10

 سال  19شماره  26  1092دی 1391

PAIVAND: Vol. 19  no.1092  Jan. 15, 2013

www.paivand.ca

CANADA

10

www.skylawn.net

هجومویروسآنفوالنزابههزارانکانادایی آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

ایرانتو:ش��روع فص��ل
س��رماخوردگی در اوایل
امس��ال ،باع��ث ش��د تا
افزایش بس��یار زیادی در
مبتالیان ب��ه آنفوالنزا در
کشور مشاهده گردد.
در هر سو ازدحام بیمارانی
که ب��ه مراک��ز درمانی و
مطب پزش��کان مراجعه
ک��رده اند به چش��م می
خورد.
اداره بهداش��ت کانادا تایید کرده
اس��ت که از اواس��ط ماه دسامبر
 3500مبتال ب��ه آنفوالنزا گزارش
شده اس��ت که در زمان مشابه در
سال گذش��ته این عدد تنها 182
مورد بوده است.
دکتر الیسون مک گیر ،سرپرست
مرکز کنترل بیماری های مسری
در بیمارس��تان مون��ت س��ینای
در تورنت��و گفت ک��ه این هجوم
آنفوالنزای مشخصی که در اطراف
دیده می شود ،با عالیم شدیدی از
بیماری همراه می باشد.
وی گف��ت ریش��ه ای��ن آنفوالنزا
که باعث س��رایت آن شده است،
همان  H3N2می باشد .و چنین
سرماخوردگی هایی با بیماری های
شدیدتری همراه می گردد.
دکت��ر دانوت��ا از مرک��ز کنت��رل
بیماریهای بریتیش کلمبیا گفت
در بعضی موارد بیماریها در فصول

سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

تعطیالت و شلوغ افزایش اجتماعی
بیشتری نسبت به سایر زمانهادارد.
او گفت انتظار داریم گسترش این
بیم��اری پ��س از دوره تعطیالت
کاهشداشته باشد.
در تورنتو ،از اول س��پتامبر تا 29
دس��امبر 449 ،بیم��اری آنفوالنزا
گزارش شده است ،بیش از دوبرابر
آنچه مسئوالن قبال مشاهده کرده
ان��د .تقریبا نیمی از این تعداد هم
فقط از  23تا  29دسامبر در زمان
تعطیالت گزارش شد.
پزش��کان میگویند که یک تزریق
آمپول آنفوالنزا بهترین راه کمک
به بیماران اس��ت و در هر مرحله
از بیماری می توانند آن را داش��ته
باشند ودیر نیست.
یک پزشک در آلبرتا می گوید که
برای تزریق یک واکسن آنفوالنزادر
فصل ویروس های پراکنده در هوا،
به هیچ وجه دیر نیست.
بیمارس��تان لندن در انتاریو برای

جلوگیری از شیوع بیماری آنفوالنزا
از کارکنان خود خواسته است که
از ماسک اس��تفاده کنند و یا اگر
در بخش آنفوالنزا هستند واکسن
پیشگیریتزریقنمایند.
دکترها م��ی گویند که بچه های
کوچک تر و افراد مسن و همچنین
افرادی که ش��رایط وی��ژه درمانی
دارند بیشتر از سایرین در معرض
آنفوالنزا قرار دارند.
توصی��ه می گردد اف��راد مبتال به
این بیم��اری اس��تراحت کنند و
مایع جات بیشتری بنوشند و برای
جلوگیری از سرایت بیماریشان به
دیگ��ران از مراکز عمومی و محل
کارش��ان دور باش��ند .شستشوی
مکرردستان نیز توصیه شده است.
نکته بسیار مهم نیز همین است که
حتما قبل از خوردن غذا دس��تان
خود را شستشودهند.

ایرانتو :جیسون کنی وزیر مهاجرت
کانادا که اعتقاد دارد ،روند تابعیت
نکت��ه ای مه��م برای فس��تیوال
سال  2017اس��ت ،می گوید که
تازه واردان بی��ش از قبل در حال
مهیا ش��دن برای ارزش گذاری و
قدردانی از صد و پنجاهمین سال
تولد کشور کاناداست.
کنیدر مصاحبه با پست مدیا نیوز
گفت :یکی از مهمترین مس��ائلی
که ت��ا کنون س��عی در انجام آن
داش��ته ایم افزایش س��واد و علم
کاناداییان است ولی بطور مشخص
در م��ورد کاناداییان جدید که در
روند کارهای تابعیت خود هستند،
وقتی به سالگرد 150امین برسیم
قادر خواهند بود درکی از محتوای
تاریخی این کشورداشته باشند.
او گفت نمونه هایی از کارهایی که
در کشور برای یادآوری تاریخ کانادا
انجام می گردد یکی یادبود جنگ
سال  1812است که سال گذشته
برگزار شد و دیگری یادبود جنگ
جهانی اول پس از صد سال است
که سال آینده برگزار خواهد شد،

 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
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هونـــداسیویکهنــــوزپادشاهقلعهی
فروشاتومبیلدرکاناداست!

جیسونکنی:مهاجرت،جایگاهمهمیدرجشن
صدوپنجاهمینسالگردکانادادارد

اما مشخص ترین عامل شناسایی
این تاریخ ب��ه مهاجران ،تغییرات
اعمال ش��ده در تست های چند
جوابی از س��ال  2010اس��ت که
افرادی که متقاضی تابعیت کشور
هس��تند باید در این آزمون قبول
شوند.
مهاج��ران اکن��ون بای��د مهارت
بیشتری در زبان های انگلیسی و
یا فرانسه داش��ته و درک بهتری
از تاریخ ،سیاست و فرهنگ کانادا
داشته باش��ند البته درصورتی که
بخواهند که ی��ک کانادایی تمام
عیار گردند ،شرایطی که بتواننددر
آن رای بدهند ،پاسپورت کانادایی
گرفته و در مشاغل دولتی به کار
گمارده شوند.
کاناداییان آینده ،نهایتا برای قبولی
در آزمون��ی که از راهنمای اصالح
ش��ده ش��ناخت کانادا انجام می
گی��رد ،هر آنچه نی��از دارند را فرا
خواهند گرفت .ضمنا مرز قبولی
در آزم��ون از  60درص��د ب��ه 75
درصد پاس��خ صحیح تغییر کرده
است به این معنی که مرز مردودی

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

افزایش یافته است.
کنی گف��ت ک��ه از معلومات
کاناداییان جدید ،در خصوص
تاری��خ و معرفی کان��ادا ،تحت
تاثیر قرار گرفته است و معتقد
است متولدین کانادا میتوانند از
این قبیل افراد مطالبی بیاموزند.
ت��ازه کانادایی��ان ،ب��ا گزینش
کانادای��ی خواهند ش��د و نه با
ش��انس .کنی گفت آنها اغلب
درک بهتری از ارزش "تابعیت
کانادا داش��تن" را دارند .آنها به
خوب��ی درک می کنن��د که چرا
کانادا ت�لاش دارد افرادی را که با
دوز و کلک تابعیت خود را گرفته
اند ،متنبه سازد.
او گفت کاناداییان جدید کس��انی
هستند که از مراحل اخذ تابعیت
عب��ور می کنند و ه��ر چه ما این
مسیر را دش��وار تر کنیم نتیجتا
ارزش و بهای این تابعیت را افزایش
داده و عمیق خواهیم نمود.
چیزی که اغلب م��ردم ارج نمی
نهند و باید ب��رای درک آن تالش
کنند این است که ما آنها را تشویق
می کنیم که فقط به فکر حقوقی
که از تابعیت نصیبش��ان می شود
فکر نکنند بلکه به مسئولیت هایی
که برایش��ان ایجاد می گردد نیز
تفکر کنن��د و این بهترین چیزی
اس��ت که می توانیم با ترویج آن
کاناداییان جدید را در جشن کانادا
 ،150مشارکت دهیم.
طی چند ماه آین��ده ،دولت آماده
است تا با ایجاد معیارهای سخت
تر ،اخذ تابعیت را سخت تر کند.

•

ایرانتو :هوندا سیویک
در س��ال  ۲۰۱۲ب��ا
حضور متوالی پانزده
س��اله بعنوان بهترین
ف��روش اتومبی��ل
مس��ئولیت اجتماعی
خود را به نحو احسن
به انجام رسانده است.
ویژه یاد کرد.
هوندا تا پایان سال تعداد
 ۶۴۹۶۲اتومبیل سیویک خود را او گفت اعتماد مشتریان به ما برای
به فروش رسانده و هیوندا  Elantraخرید سیویک و یا سایر محصوالت
با ف��روش  ۱۴۰۱۲عددی در رده هوندا ،بسیار باارزش و قابل قدردانی
است .خرید اتومبیل یک تصمیم
دوم فروش به ثبت رسیده است.
صاحب ش��رکت هون��دای کانادا ،بزرگ اس��ت و ما قدردان هستیم
آق��ای جری چنکین ،در مصاحبه که هرس��اله وارد بخشی از زندگی
مطبوعاتی خود از این  ۱۵سال به کاناداییان می شویم.
عنوان نقطه عطف و اتفاقی بسیار از س��ال  ،۱۹۷۳هوندا کانادا بیش

مرور اقتصاد جهانی...2013 :
از مناطق آن طی چنددهه گذشته
در حاش��یه اقتصاد بین المللی در
ج��ا زده بود ،بی��ش از بیش نگاه
س��رمایه گذاران جهانی را به خود
می کشاند.
موج ت��ازه ای از تکنول��وژی های
نوین ،به ویژه در زمینه اس��تفاده
از روبات ها ،م��ی تواند دگرگونی
های انقالبی بزرگ��ی را در زمینه
اقتصادی به وجود آورد.
ب��ا اوج گیری قدرت های نوظهور،

از  ۳.۶میلیون سیویک از
کارخانه خود در الیستون
انتاریو خارج نموده است.
آقای چنکین نوشته است
که سیویک اتومبیلی است
کهدر این کشور رشد و نمو
کرده است .حضور تمام و
کمال در طی این  ۱۵سال
برای تم��ام خانواده هوندا ،از
 ۴۲۰۰نمایندهدر الیستون تا همه
فروشندگان محلی و کارکنان در
همه کشور ،قابل افتخار است.
تا پایان سال  ، ۲۰۱۲فروش هیوندا
 Elantraتع��داد  ۵۰۹۵۰ع��دد
بوده که ش��امل مدلهای Sedan،
 Touringو  GTمی باشد.

>> ادامه از صفحه9 :

جا ب��ه جایی در سلس��له مراتب
قدرت ها ادام��ه خواهد یافت و از
جمله هند،در آینده بسیار نزدیک،
از لحاظ تولید ناخالصداخلی جای
انگلستان را خواهد گرفت.
کشورهای اسلامی در تب و تاب
ت��کان ه��ای فکری و سیاس��ی و
اجتماعی گرفتارند ،ولی اینان نیز
از دگرگونی های بزرگ اقتصادی
برکنار نمی مانند.
اندونزی ،پر جمعیت ترین کشور

اس�لامی ،بیش از بیش به یکی از
قطب ه��ای پویای اقتص��ادی در
اقیانوس آرام بدل می شود .ترکیه
جایگاه خود را به عنوان یک قدرت
نوظهور تقویت میکند .جوش��ش
اقتصادی در منطقه خلیج فارس
بدون وقفه ادامه دارد .در کردستان
عراق سخن از شکوفایی اقتصادی
است.

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از
انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل
خود را به ما ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :

•
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کب ـک >> :مروری بر رسانه ها. .

______
علی اشرف
شــادپور

_______

www.paivand.ca

بسو
ییکرخنهتاریخی:

ح
ضورقدرمتندترزنان
درسیاستکانادا...

و پرورش ،پیش��رفت اقتصادی و
نوسازی ،از سال  2003تا 2011
هم بوده است.
گفتنی اس��ت که او در انتخابات
 2011کاندیدا نبوده است.
زن مطرح دیگر خانم کاتلین وین
( )KATLEEN WYNNEاست،
که به منظور شرکت در انتخابات،
از پس��ت وزارت ام��ور ش��هری و
مسئولیت امور بومیان استعفاداده

در س��ال  ،2013ممک��ن اس��ت
پنجمی��ن زن در راس دولت یکی
دیگر از اس��تان های کان��ادا قرار
بگیرد ،در اونتاریو .این امر بستگی
به انتخابات بهار آینده در اونتاریو و
همچنین به تصمیم فعالین حزب
لیبرال در کنگره اس��تانی اونتاریو
دارد که در  26ژانویه
برگزار خواهد شد.
بنا به پی��ش بینی
بس��یاری از ناظران،
خانم ساندرا پوپاتلو
( SANDRA
)PUPATELLO
شانس فراوانی دارد
THERESA SPENCE
که جانشین دالتون
!Idel no more
مک گینتی نخست
وزیر فعلی اونتاریو شود.
اس��ت و ممکن اس��ت در کنگره
اونتاریو
شود،
اگر این سناریو محقق
تورنتو شگفتی بیافریند ،چرا که او
رخنه ای را خواهد پذیرفت که از نیز نه تنها از حمایت چند نماینده
طریق آن ،زنان آن دسته از پست قبلی و فعلی برخوردار است ،بلکه
های کلی��دی اجرائی را اش��غال در می��ان اعضای جدی��د 8000
خواهند کرد که تاکنون در اختیار طرفدار دارد.
انحصاری مردان بود.
رئی��س آین��ده از س��وی 2500
س��پتامبر
ماه
پولین ماروا ،که در
نماینده ،که از  107حوزه انتخابی
گذش��ته به مقام نخس��ت وزیری م��ی آیند ،تعیین خواهد ش��د .تا
کبک رسید ،چهارمین زنی است اینجا نظرس��نجی ها نش��ان می
که در پست فرماندهی استانی در دهند حزب لیبرال ،که اکنون هم
کانادا قرار گرف��ت .زنان دیگر که در اقلیت اس��ت ،ممکن است در
مقام نخس��ت وزیری استان ها در انتخابات اس��تانی آینده شکست
کانادا را در دست دارند عبارتند از :بخورد.
 کت��ی دان��در دال ( KATHYخانم آندریا هوروات (ANDREA )DUNDERDALEدر ترن��وو از  )HORWATHزن دیگری است
دسامبر ،2010
ک��ه در راس ح��زب نیودموکرات
(CHRISTY
کالرک
 کریستیاونتاریو ق��رار دارد و از محبوبیت
 )CLARKدر بریتیش کلمبیا از زی��ادی میان انتخ��اب کنندگان
مارس  2011و
برخوردار اس��ت و ممکن است او
 آلیس��ون ردف��ورد ( ALISONهم شگفتی بیافریند. )REDFORDدر آلبرت��ا از اکتبر اما تنها در کانادای مدرن نیس��ت
.2011
که زنان در سیاست و مدیریت می
درخشند.
 2کاندیدای زن در اونتاریو
خانم ترزا اس��پنس THERESA
کاندیدای
خانم پوپاتلو یکی از هفت
 ،SPENCEرئیس یکی از شاخه
نخس��ت وزیری در ایال��ت انتاریو های بومیان کانادا ،رهبری مبارزه
اس��ت که دو نفر از میان آنان زن ای را بر استیفای حقوق اجتماعی
هستند.
و اقتصادی بومیان آتاواپیس��کات
طرفداران
ها،
نظرسنجی
طبق
ولی
( )ATTAWAPISKATبه عهده
وی ،ه��م در میان فعالین حزب و گرفته اس��ت .وی ب��رای پذیرفته
همدر میان نمایندگان فعلی همان شدن خواس��ته های قبیله خود
حزب در پارلمان ،در اکثریت قرار از  11دس��امبر گذشته دست به
دارن��د .از وزیران تاثیرگذار هم دو اعتص��اب غ��ذا زده و در جزی��ره
نفر وزرای امور مالی و ترانسپورت ویکتوری��ا ،که در چند صد متری
در اردوی خانم پوپاتلو هستند.
پارلم��ان کانادا ق��رار دارد ،اقامت
خانم پوپاتلو ،که از سال  1995تا گزیده است.
 2011نماینده مجلس بوده است ،اخیرا از سوی دفتر نخست وزیری
آش��نائی قابل قبولی ه��م با زبان در روز جمع��ه  11ژانوی��ه ب��رای
فرانسه دارد .وی تاکنون عهده دار مالقات خانم اسپنس با آقای هارپر
چند وزارتخان��ه ،از جمله آموزش وقت تعیین ش��ده ب��ود .اما خانم

اسپنس ُمصر اس��ت که فرماندار
کانادا ه��م در این مالقات حضور
داشته باشد .چون ،به نظر رئیس
آتاواپیسکات ،فرماندار governor
 generalنماینده سلطنت است و
هنگام امضای قرارداد قرن نوزدهم،
فرماندار وقت هم حضور داش��ته
است .چون حضور فرماندار منتفی
اعالم شد ،خانم اسپنس هم فعال از
مالقات منصرف شده است.
اعم از اینکه ترزا اسپنس با
نخست وزیر مالقات کند
ی��ا نه و نتیجه آن هر چه
باش��د ،در مورد اعتصاب
غذای وی مطالب زیادی
در رسانه نش��ر شده و از
شجاعت آن خانم تجلیل
بعم��ل آم��ده ،و از دولت
فدرال خواس��ته شده که
به درخواست خانم اسپنس توجه
کند.

ارائهشدهتوسطانجمندفاعازحقوقبشردرایران
از کشور به مفاهیم و اصول حقوق
بشر بود.
این جلس��ه س��خنرانی با حضور
کارش��ناس ارش��دی ایران��ی در
زمینه حقوق بش��ر آغاز شد و بعد
به صورت گفت و شنود ادامه پیدا

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

مهاجرت از طریق استان ها
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

در همس��ایگی جنوب��ی مان هم
خبرهای خوشی در زمینه حضور
 )۰۲۱( 971 - ۱۸74داخلی3747
زنان وجود دارد.
ساعات تماس به وقت ایران از دوشنبه تا جمعه و از ساعت ۱۹تا۲۴
کنگره تازه ایاالت متحده آمریکا با
 20س��ناتور زن و  81نماینده زن
980 St-Antoine W. Suite 308
اولین جلسات خود را برگزار کرد.
Montreal, Quebec H3C 1A8
گفته می شود این پیشرفت حاصل
ساعات
)Tel.: 514-656-8178 (Down Town
تالش دموکرات های آن کش��ور
متاس
)514-326-8103 (St.Leonard
است که برای انتخاب شدن زنان
11:00
mariacottone@hotmail.com
می کوشند.
تا 18:00
قبلی
وقت
تعیین
با
کنگره
اعض��ای
درصد
فع�لا 19
www.mariacottone.com
آمریکا را زنان تشکیل می دهند.
اگر به جهان در قرن بیس��تم و در
و تعصب منفی نسبت به دیگران).
مورد توج��ه مخاطبان خود توجه به حقوق خود Awareness
همین اوایل قرن بیست و یکم نگاه
متعاقب تعص��ب ،کینه و تبعیض
 .2ظرفیت سازی:
خاصی نشان دهد.
کنیمِ ،
زنان تاثیر گذار در سیاست • حقوق بشر اگر چه مبنای علمی توان مطالبه حقوق خود (آشنایی به ایجاد می شوند .تبعیض ریشه در
های ملی و جهانی کم نبوده اند.
و فلسفی دارد ولی اساسا با زندگی حقوق خود و حساسیت به حقوق عدم گفتگ��و دارد و تبعیض رفته
ایندیرا
از نمونه های بارز می توان از
رفته به خش��ونت تبدیل میشود.
روزم��ره انس��انها و در پیامد آن با دیگران) Capacity building
یکی از مشکالت گروههای حقوق
گاندی در هندوس��تان ،مارگارت مقوله قدرت و حکومت ارتباط پیدا  .3توامنندی:
تاچر (زن آهنین) در انگلس��تان و میکند چرا که حکومت ها و قدرت تش��ویق انس��ان ها برای فعالیت بشریدر خارج از ایران عدم گفتگو
آنگال مرکل در آلمان یاد کرد.
ها در حمایت یا نقض این حقوق مستمر برای دسترسی به حقوق و در نهایت شناخت اصولی از یک
صرفنظر از وابستگی های سیاسی قانونگذاری کرده و آن قوانین را به خ��ود و دف��اع از حق��وق دیگران دیگر است.
• بحث تفاوت ها:
و ایدئولوژیکی و همچنین عملکرد اجرا در می آورند.
(.)Empowerment
زنان نامبرده و مشابهات آنان ،اگر • آموزش حقوق بشر باید احترام یکی از راه های توانمندی نافرمانی نگاه حقوق بشری به تفاوتها نمی
خود را از تنگ نظری ها رها کرده ب��ه حقوق بش��ر را تبدیل به یک مدنی اس��ت که می تواند به ابزار تواند تنها به تحمل تقلیل پیدا کند.
و بپذیریم (که من می پذیرم) یکی فرهنگ نماید تا این سلسله اصول مهمیدردفاع از حقوق بشر تبدیل شناخت تفاوتها به قبول و شناخت
از ش��اخص های مهم و اساس��ی راهنما و اس��اس رفتار انسانها در گردد.
آنها منجر می شود ولو اینکهدولتها
زندگی فردی ،خانوادگی ،حرفه ای با توجه ب��ه وضعیت ناگوار حقوق این تفاوتها را به رسمیت نشناخته
دموکراس��ی تساوی کامل و بدون
بش��ر در ایران بیشتر فعالیت های و آنها را قب��ول نکنند و برای آنها
و اجتماعی آنها گردد.
قید و شرط زن و مرد است،
• هر شهروند از حقوق مسلمی در گروههای ایرانیدفاع از حقوق بشر حقوق مساوی قایل نشوند .هدف
زنان
حضور
ب��ا توجه به ظه��ور و
ارتباطات خود ب��ا دولت برخوردار در خارج از کشور متوجه افشا گری این نیست کهدر جامعه همه شبیه
در پس��ت های فرماندهی جهان ،اس��ت و در مرحل��ه اول یک��ی از م��وارد نقض این حق��وق از طرف همدیگ��ر ش��وند و اقلیتها جذب
میتوان امیدوار بود ک��ه دنیا ،ولو اهداف عمده آموزش حقوق بش��ر نظام حاکم در ایران است.
اکثریت جامعه گردند.
کـند ،بس��وی دموکراسی باید آگاه کردن شهروندان به این این گروه ها ب��ه دالیل مختلف با برعکس ،حقوق بشر از حق تنوع
خیلی ُ
واقعی پیش برود.
نهادهای غیر دولتی مدافع حقوق دفاع م��ی کند و تلفی��ق هویتی
حقوق باشد.
در مرحله دوم ،ای��ن آموزش می بشر ،حقوق محیط زیست ،حقوق گروههای مختلف را منع می کند.
______________
این مطلب با اس��تفاده از مقاله به بایست در تربیت شهروند جهانی کودکان بی سرپرس��ت و مش��ابه • مسامحه ()Tolérance
قل��م ژوئل -دنیس ب��ل آوانس در تالش و پایداری نماید تا آرمانها و آنه��ا در داخل ای��ران کم یا هیچ ب��ه معنای پی��دا ک��ردن راه های
ارزش های جهانشمول حقوق بشر ارتباطی ندارند .اگر چه دیده بانی و مختلف همزیستی می باشند و از
الپرس نگاشته شده است.
بین انسانهای کشورهای مختلف افشاگری الزم و ضروری میباشند عملکرد اصلی منش حقوق بشری
به اصولی مشترک تبدیل شوند و ولی فعالیت در زمینه حقوق بشر می باشد.
مشغله های جهانی حقوق بشری باید از این مرحله اولیه فراتر رفته پس از سخنرانی ،حاضران به بحث
مورد توجه همگان قرار گیرند چرا و در نهادینه ک��ردن این فرهنگ و گفت و ش��نود در مورد موضوع
که بسیاری از مسایل چون محیط کوشا باشد.
سخنرانی و موضوعات روز مربوط
زیست ،توس��عه اقتصادی پایدار و در این زمینه ،س��ه نوع طرز عمل به حقوق بش��ر و نوع فعالیت های
صلح جهان��ی از حیطه یک دولت مطرح شدند:
الزم ادامه دادند.
خاص فراتر م��ی روند و برای پیدا • گفتگو ()Dialogue
اجنمن دفاع از حقوق بشر در
ک��ردن راه حل ،همکاری و برنامه ب��ا دیگران ک��ه از نظر جنس��ی،
ریزی مش��ترک بین ملل مختلف نژادی ،مذهبی ،قومی یا سیاس��ی
ایران – مونترال
site : http:://farsi.humanکرد .خالصه مس��ائل مطرح شده ضرورت می یابد.
ب��ا م��ا متفاوتند باعث ش��ناخت
rightsiniran-montreal.org
توسط سخنران میهمان به شرح
آن��ان می ش��ود .در غیاب گفتگو
@ : info@humanrightsiniزیر می باشند:
در ادامه س��خنرانی ،ب��ه  3مولفه و در اث��ر عدم ش��ناخت ،در مورد
ran-montreal.org
• آم��وزش حقوق بش��ر علیرغم عمده در ترویج آموزش حقوق بشر دیگران پیشداوری ایجاد می شود
Tél/Phone : 514-476-1887
مشترک بودن مفاهیم کلی آن باید اشاره شد که عبارتند از :
و پیشداوری تبدیل به تعصب می
شود (تعصب مثبت نسبت به خود
به زمینه شغلی ،اجتماعی و مسایل  .1آگاه سازی شهروندان

ــــــــــــــــ
گزارش کــارگاه حقوق بشری

اولین کارگاه کاربردی حقوق بشر
سال  ،2013روز  3ژانویه در محل
کتابخانه  Atwaterبرگزار شد.
موضوع این برنامه آموزش حقوق
بشر و کاربرد آن برای جلب توجه
و عالقمندی ایرانیان مقیم خارج
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امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

بزهکاران؛حاشیهنشینانراندهشده

 ۲۷درصد رسیده که بیانگر
حمید مافی -
«چ��راغ ک��ه قرمز ش��د ،دو « -در ایران  ۲۰تا  ۲۵میلیون نفر ش��اخص فالک��ت ۳۹ .۷
موتور سوار رسیدند ،خونسرد تهیدست شهری زندگی میکنند ».درصدی است .این در حالی
اس��ت که ماهنامه اقتصاد
قم��ه را زی��ر گل��وی
راننده  -شاخص «فالکت» هم افزایش
ایران نرخ تورم را  ۳۷درصد
گذاشتند و هرچه که داشت
یافته است.
و نرخ بیکاری را  ۱۴درصد
گرفتن��د ،منتظ��ر ماندند تا
برآورد کرده که نشان دهنده
چراغ س��بز ش��ود و بعد هم
 حاال دوباره راهزنهاشاخص فالکت ۵۱درصدی
راهشان را کشیدند و رفتند.
برگشتهاند!
است.
نه کس��ی اعتراض کرد و نه
احمد علوی ،معتقد اس��ت:
پلیسی در کار بود .انگار همه
میترسیدند کهدخالت کنند .شاید آیا آنچه این روزها در جامعه ایران «هرچ��ه اف��راد بیش��تر در ورطه
هم برای همه عادی شده است ».رخ میدهد ،پیامد بحران اقتصادی فالکتب��ار پی��ش برون��د ،هزینه
اینه��ا را مهرزاد از ای��ن روزهای اس��ت که گریبانگیر جامعه ایران ریس��ک بزهکاری برایشان پایین
شده است؟
میآی��د و احتمال بزه��کاری باال
تهران روایت میکند و میگوید:
«انگار زورگیران خیالش��ان راحت احمد علوی ،اقتصاددان و اس��تاد میرود .بر همین اساس زورگیرها
است که برخوردی با آنها صورت دانش��گاه در س��وئد معتقد است و افرادی که مرتک��ب جرایم این
نمیگیرد .با اعتم��اد به نفس کار که مس��ائل اقتصادی در افزایش چنینی میش��وند ،معموالً چیزی
خودشان را انجام میدهند ،بدون زورگیری و بزه��کاری در جامعه برای از دست دادن ندارند و هزینه
اینکه نگران دستگیر شدن باشند .موثر است .به گفته او« ،میان رفاه این گونه بزهکاریهای برای آنها
ش��هروندان عادی هم در بهترین اقتصادی و بزه��کاری یک رابطه سنگین نیست .این افراد درنهایت
حال��ت تنه��ا تماش��اچی صحنه منطقی وجود دارد .هرگاه س��طح ممکن اس��ت که دس��تگیر شوند
هستند و تالش میکنند که خود رفاه اجتماع��ی افزایش پیدا کند ،و ب��ه زندان بروند ک��ه آنجا هم از
میزان بزهکاری کاهش مییابد».
غذا و جای گرم و امنیت نس��بی
گرفتارنشوند».
پلیس اما همین هفته عکسهایی او میگوید« :بزهکاران و افرادی که بیشتری برخوردارند .از همین رو
از بازداش��ت زورگیران در تهران را اقدام به زورگیری میکنند ،معموالً مش��اهدات تجربی نشان میدهد
منتشر و دستگاه قضایی برای دو در یک شرایط فالکتبار و زیر خط که در فصلهای سرد سال معموالً
متهم زورگیری حکم اعدام صادر فقر مطلق ق��رار دارند .این افراد از ورودی بزهکاران به زندان افزایش
کرد ت��ا دیگران بترس��ند .رئیس تامین با ثبات و پایداری برخوردار مییابد».
دستگاه قضائی از برخورد قاطع با نیس��تند .ب��رای همی��ن در مدل
زورگیران خبر داده است و فرمانده تصمیمگیری آنها هزینه و ریسک انتقامحاشیهنشینان
پلی��س پایتخت هم اع�لام کرده بزهکاری کمتر از هزینه واقعی آن ،اگر چه دولت مدعی اس��ت که در
اس��ت :پلیس برای تامین امنیت احساس میشود .این افراد معموال س��الهای گذش��ته سیاستهای
ش��هروندان با برهم زنندگان نظم چیزی برای از دست دادن ندارند ،حمای��ت از محروم��ان را به اجرا
اجتماعی به شدت برخورد خواهد برای همین اقدام به بزه ،هزینهای گذشته و شکاف طبقاتیدر جامعه
کرد.
بر آنها تحمیل نمیکند و حتی کاهش یافته است ،اما بانک مرکزی
ممکن است که یک درآمد کوتاه ای��ران در گزارش��ی که تابس��تان
مدت هم به دنبال داشته باشد».
امس��ال منتش��ر کرد ،نسبت به
زورگیرها از کجا آمدهاند؟
اگرچه دولت از اعالم خط رسمی افزایش شکاف طبقاتی در جامعه
شاخصفالکت!
زور گی��ری در ایران پدیده تازهای خط فقر خودداری میکند و آمار هش��دار داد .این بانک اعالم کرد
نیس��ت ،حکایت عیاران و طراران دقیقی از جمعیت زیر خط فقر در ک��ه افزایش نرخ ت��ورم ،اثرگذاری
ایران وجود ندارد ،اما یک کارشناس یارانهه��ای نق��دی را از بین برده
ریشه در گذشته تاریخی دارد.
گاه��ی که دولت مرک��زی مقتدر اقتص��اد در گف 
توگو ب��ا تارنمای است و با افزایش نرخ تورم ،شکاف
شده و امنیت را برقرار کرده است ،اقتصاد ایرانی ،گفته است که « ۲۰طبقاتی هم افزایش مییابد.
طراران گوش��ه نشین ش��دهاند و تا  ۲۵میلیون نفر تهیدست شهری احمد علوی میگوید:
ّ
هرگاه ک��ه دولت مرک��زی رو به در ایران زندگی میکنند ».کمال «افزای��ش ش��کاف اجتماع��ی به
ضعف نهاده ،ای��ن راهزنان بودهاند اطهاری تعداد تهیدستاندر استان کاه��ش ح��س همبس��ته بودن
که قد کش��یده و نظ��م جامعه و تهران را نزدیک به سه میلیون نفر و تقویت احس��اس پرتش��دگی
امنیت شهروندان را تهدید کردهاند .برآورد کرده و گفته اس��ت« :این ش��هروندان میانجامد .شهروندان
حاال دوباره راهزنها برگشتهاند ،اما افراد معم��والً از حق بیمه تامین حاشیهنش��ین معموالً ب��ه منابع
نه در گذرگاههای جادهای و دور از اجتماعی و حداقل معاش برخوردار رفاه همچون تخصص ،س��رمایه،
چش��م دیگران که عیان و در روز نیستند».
قابلیتهای فردی و ش��بکههای
روشن شهروندان را عریان میکنند ب��ر اس��اس گزارشه��ای اع�لام اجتماعی دسترسی ندارند و خارج
و بار خ��ود را میبندند .آن هم در ش��ده از س��وی مرکز آمار ایران و از رواب��ط ع��ادی اجتماع��ی قرار
شرایطی که فضای جامعه بیش از بانک مرکزی ،ش�اخص فالکت در دارند».
هر زمان دیگری پلیسی و امنیتی ایران هم افزایش یافته اس��ت .این او ادام��ه میدهد« :وقتی ش��کاف
است و مقامهای اجرایی بر استقرار ش��اخص که از اف��زودن نرخ تورم طبقات��ی در جامع��ه آنق��در زیاد
به نرخ بیکاری به دس��ت میآید میشود که افرادی خارج از فرایند
امنیت در جامعه تاکید دارند.
در یک س��ال گذشته  ۷ .۲درصد تولید و توزیع ثروت قرار میگیرند،
چه اتفاقی افتاده است؟
زورگیران از کجا آمدهاند و چرا به افزایش یافته است .نرخ بیکاری در حس همبستگی این افراد و جامعه
یک باره زورگیری این همه رونق تابستان امس��ال به  ۱۲ .۳درصد از می��ان میرود و یک من و تو به
و ن��رخ تورم ه��م در آذر ماه به  .۴وجود میآید ک��ه یک نفرت کور
گرفته است؟
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فردی را جایگزین نفرت طبقاتی
میکند».
به گفته این کارش��ناس مس��ائل
اقتصاد اجتماعی« ،عدم احساس
همبسته بودن با جامعه به کاهش
اعتم��اد متقاب��ل میانجام��د .نه
فرد به جامعه احس��اس اعتماد و
همبستگی دارد و نه جامعه یاریگر
فرد اس��ت و به او اعتماد دارد .در
نتیجه این فرایند به کاهش سرمایه
اجتماعیمیانجامد».
او معتقد است« :هنگامی که فرد
خود را در فالکت میبیند ،جامعه
هم با برخوردهای خشن به کاهش
اعتماد متقابل و سرمایه اجتماعی
کمک میکن��د و همین زمینه را
برای حس انتقامجویی و یا برخورد
خش��ونتآمیز از س��وی او فراهم
میکند».
بازتولیدبزهکاری

خالف قوانین جزایی ایران است.
این افراد در بدترین حالت اقدام به
سرقت همراه با اذیت و آزار دیگران
کردهاند که ج��زای آن در قوانین
کام ً
ال مشخص است».
این حقوق��دان معتقد اس��ت که
«مجازات باید به جلوگیری و عدم
تکرار جرم بیانجامد و زمینه جرم را
از بین ببرد ،اما با این شیوه برخورد
نه تنها زمینه جرم از بین نمیرود،
بلکه امکان بازتولید جرم و جنایت
را باال میبرد و بزهکاران دوباره به
چرخه بزهکاری باز میگردند».
احمد علوی هم دیدگاهی همسان
با مهناز پراکن��د دارد« :بزهکاران
وقتی به زندان میروند ،در چرخه
بازآموزی و ش��بکههای اجتماعی
بزهکاران ق��رار میگیرند و پس از
خ��روج از زندان دوب��اره به چرخه
بزهکاری باز میگردند».
او میگوی��د« :می��ان افزایش رفاه
اجتماعی و س��طح درآمد افراد و
کاهش جرای��م و بزهکاری رابطه
منطقی وجود دارد .هرگاه س��طح
درآمدها افزایش پیدا کند ،میزان
بزهکاری کاهش پیدا میکند .به
خاطر اینکه هزین��ه بزهکاری در
س��طح درآمدی مناسب باال است
و ریس��ک اقدام بزهکارانه هم باال
میرود».

دادگاه انقالب جمهوری اس�لامی
ایران دو متهم ب��ه زورگیری را به
محاربه و اعدام محکوم کرده است.
رس��انههای حکومتی ای��ران این
اقدام قوه قضائیه را تحسین برانگیز
خواندهاند .دادس��تان کل کش��ور
گفته اس��ت که دس��تگاه قضائی
در برخورد با زورگی��ران و اراذل و
اوباش هیچگونه تساهلی نخواهد
داشت.
مهناز پراکند ،وکیل دادگس��تری هراس از شورش کور
میگوید« :این ش��یوه برخورد ،نه مجلس شورای اس�لامی ،اجرای
تنها پاسخگو نیست ،بلکه خالف مرحلهدوم هدفمندی یارانهها را به
قوانین و مقررات قضائی و حقوقی خاطر آنچه شرایط ویژه اقتصادی
در ایران است .چراکه اگر قرار بود خوانده شده است ،متوقف کرد.
با این ش��یوه برخورد ،ناامنیهای پی��ش از این فرماندهان نظامی از
اجتماعی و بزهکاری کنترل شود ،مس��ئوالن اجرایی خواسته بودند
هر سال ش��اهد اجرای آنچه طرح که تدابی��ر ویژهای ب��رای کنترل
برخورد ب��ا اراذل و اوباش خوانده ناآرامیهای اقتصادی به کار بگیرند.
میشود ،نبودیم».
بحراندر واحدهای تولیدی ایران و
او میگوی��د« :محاکم��ه این افراد افزایش نرخ تورم در جامعه ،نگرانی
در دادگاه انق�لاب خالف قوانین و از بروز ش��ورشهای کور را تقویت
معاهدات بینالمللی است که ایران کرده است.
ه��م آنه��ا را پذیرفته .همچنین احم��د علوی معتقد اس��ت از دل

Fax: 514-303-6522

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

گروههای بزهکار ،گرایش سیاسی
علیه حکومت ب��ه وجود نمیآید.
شبکه بزهکاران در بهترین شرایط
یک حالت هرمی دارند که ستم از
باال به پایین صورت میگیرد و این
افراد سایر شهروندان را مورد ستم
قرار میدهند و توانایی درخواست
مطالبات خود از حکومت را ندارند.
احمد عل��وی اما معتقد اس��ت از
دل این گروههای بزهکار ،گرایش
سیاس��ی علیه حکومت به وجود
نمیآید .شبکه بزهکاراندر بهترین
ش��رایط یک حالت هرم��ی دارند
که س��تم از باال ب��ه پایین صورت
میگیرد و این افراد سایر شهروندان
را م��ورد س��تم ق��رار میدهند و
توانایی درخواست مطالبات خود از
حکومت را ندارند.
او ع��دم ق��رار گرفت��ن در فرایند
اجتماعی ش��دن ،قرار نگرفتن در
فراین��د آموزش سیاس��ی ،پایین
بودن سرمایه اجتماعی ،کمتر بودن
مج��ازات جرایم ع��ادی از جرایم
سیاس��ی و فرار از مسئولیت را از
عوامل موثر بر عدم ش��کلگیری
گرایش سیاس��ی علی��ه حکومت
در می��ان این گروهه��ا میداند و
میگوید« :این افراد آنقدر تحقیر
ش��دهاند که ممکن است به عقبه
حکومت تبدیل ش��وند .چرا که به
نوعی لمپن هستند ودر بسیاری از
موارد با حکومتگران شباهتدارند.
برای همین حکومت برخی موارد از
این افراد به عنوان نیروی سرکوب
استفادهمیکند».
احم��د عل��وی میگوی��د« :ای��ن
افراد در ش��رایط ع��ادی به خاطر
ناس��اخت یافتگی جامع��ه ،رفتار
سازمان یافتهای ندارند و به همین
خاطر امکان جذب آنها از س��وی
حاکمیت بیشتر است ،اما چنانچه
جنبش اجتماعی نیرومندی شکل
بگی��رد ،امکان پیوس��تن آنها به
گروههای مخالف وجود دارد».

•
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EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES، LAWYERS

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی

مهساابراهیمنژاد

مهاجرت

از طریق برنامه های
مهاجرت فدرال و کبک
 کارآفرینی
 تخصصی
 درخواست اقامت برای
همسر و خانواده
 پناهندگی
 جواز تحصیلی و کاری
 تنظیمدعوتنامه
 تمدید کارت اقامت
 تقاضای تابعیت

خانواده

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 طالق

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

دعاوی






مدنی
کاری
تجاری
خانواده

 IMMIGRATION LAW
 FAMILY LAW
 LITIGATION
 CONTRACT LAW
& CORPORATE
COMMERCIAL LAW
LABOUR LAW

قبول وکالت در ایران

درزمینهدعاویمطروحه
در دادگاه های ایران توسط
مجرب ترین وکالی پایه یک
دردادگستریتهران

________________________
465 St-Jean, Suite 801

برایارایهبهترینسرویس
با ما تماس بگیرید.

Montréal QC H2Y 2R6

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

ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻓﮑﺮی ﻣﯽﺁﻓﺮﯾﻨﯿﻢ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯی ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی
ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی
ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ
ﺳﺮﻭﯾﺲ ﮐﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ )(POS
ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ
ﻭﺍﺣﺪ ﺳﯿﺎﺭ )ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺰﯾﺮ ٔﻩ ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ(

ﲡﺎﺭی ﻭ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

ﺳﺎﻡ ﮔﻨﺠﻮی

514-918-4736
438-238-2604
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ

www.Samernet.com

مونتریال :در ماه آوریل
جزئیات برنامه در شماره آینده

Residential

)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

Business
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ایران:قضا...
ساالنه ۱۱میلیونپروندهقضاییدردادگاهها؛
به ازای هر  ۷ایرانی یک پرونده!

ب��ر اس��اس آخری��ن
سرش��ماری انجام شده
جمعیت ایران در س��ال
 1390بی��ش از 75
میلیون نفر اعالم شد.
طبق آمار همین س��ال
س��االنه بی��ش از 11
میلی��ون پرون��ده وارد
دادگس��تریهای کشور
میش��ود که با در نظر
گرفت��ن ای��ن دو آم��ار
میتوان گفت تقریبا هر
ساله به ازای هر  7ایرانی
ی��ك پرون��ده قضایی در
دادگاههای كش��ور ثبت
میشود.
این درحالی است كه بر
اساس آمار  7هزار نفری
قضات س��هم هر قاضی
در ماه رسیدگی به 130
پرونده است.
این در حالی است که قوه قضائیه
چاره کاه��ش پروندهها را تصویب
الیحه پیش��گیری از وق��وع جرم
میداند.
 23م��رداد ماه س��ال  1388بود
ک��ه آیت الله ش��اهرودی صندلی
ریاست دستگاه قضا را به آیت الله
صادق آملی الریجانی داد .رئیس
جدید قوه قضائیه در همان ابتدای
ریاستش اعالم کرد که شعار اصلی
ما مب��ارزه با مفاس��د اقتصادی و
پیشگیری از وقوع جرم است.
از جمله مهمتری��ن اقداماتی که
در مدت ریاس��ت آی��ت الله آملی
الریجانی بر دس��تگاه قضاء انجام
ش��ده میتوان به تشکیل معاونت
پیش��گیری از وقوع جرم ،برخورد
با مفاس��د اقتصادی ،برخ��ورد با
مجرمان یقه سفید اشاره کرد.
هر چند اق��دام آمل��ی الریجانی
در مب��ارزه با مفاس��د اقتصادی تا
حدودی مثبت ارزیابی میش��ود
ولی در موضوع پیشگیری از وقوع
جرم هنوز قوه قضائیه نتوانس��ته
اس��ت به س��از و کار ثابتی دست
یابد .البته دستگاه قضا هم توجیه
قانع کننده ای دارد و آن این است
که پیشگیری از وقوع جرم بدون
تعامل تمامی قوا و قانونی منسجم
امکان پذیر نیست.
برای همین الیحه پیش��گیری از
وقوع جرم تدوین ش��د ولی بعد از
چند س��ال هنوز نهایی و تصویب
نش��ده اس��ت.در این میان اطاله
دادرسی ،محدودیت در اعمال ماده
 ،18افزای��ش تعرفههای قضایی،
فرس��ودگی س��اختمانها ،کمبود
نیروی انس��انی ،تفکی��ک نبودن

ش��ده اند.در سال جاری
غالمرضا س��عیدی قائم
مق��ام وزیردادگس��تری
اعالم کرد تعداد زندانیان
کشور  250هزار نفر است
یعنی بی��ش از  30هزار
زندانی در مدت یک سال
و نیم گذشته تاکنون به
تع��داد زندانی��ان افزوده
شده اس��ت .که میتوان
اینگونه عنوان کرد که در
این م��دت روزانه  80نفر
وارد زندان شده اند.

بهروزآقاباباخانی

 9جرم خنست کشور

بودجه دس��تگاه قضا با دس��تگاه
اجرایی ،کمبود بودجه و ...همچنان
از چالشهای قوه قضائیه محسوب
میشود .شاید باید اینگونه عنوان
کرد که گ��ره کار تنه��ا با تامین
نقدینگیدستگاه قضا باز میشود.
به عنوان نمون��ه کمبود اعتبارات
ب��ه نحوی اس��ت ک��ه دولت تنها
 8میلی��ارد توم��ان بودج��ه برای
پیشگیری از  1600عنوان مجرمانه
اختصاص داده است!
ورود  11میلیون پرونده در سال 90

دکترصادقیمدیرکلپیشگیریهای
وضع��ی ،امنیت��ی و انتظامی قوه
قضائیه اعالم کرده است:
طبق آمار ارائه شده ورودی پرونده
در س��ال  90ب��ه دادگس��تری ها
ح��دود  11میلیون بوده اس��ت و
ای��ن در حالی اس��ت که ما حدود
 7هزار نفر قاضی در سراسر کشور
داری��م که با مقایس��ه مختصری
میتوان نتیجه گرفت حجم پرونده
در مقابل این تعداد قاضی بس��یار
زیاد اس��ت ،بنابرای��ن ناچار به امر
پیشگیریهستیم.
ورود روزانه  80نفر به زندان

اگ��ر بخواهیم ب��ه واقعی��ت لزوم
پیش��گیری از وق��وع ج��رم پ��ی
ببریم باید ب��ه آمار زندانیان توجه
کنیم .اواخر سال  89غالمحسین
اسماعیلی رئیس سازمان زندانهای
کش��ور اعالم کرد آم��ار زندانیان
کش��ور  220هزار نفر شده و این
آمار نسبت به سال  88افزایش 55
هزار نفری داشته است.
یعن��ی در س��الهای  88ت��ا اواخر
 89روزان��ه  100نف��ر وارد زندان

شیراز

بر اساس آمارهای منتشره
 9جرم نخست کشور در
سالهای اخیر به ترتیب
عبارتند از
 -1ضرب و جرح -2 ،ایحاد
صدمه -3 ،توهی��ن -4 ،نگهداری
مواد مخ��در -5 ،اس��تعمال مواد
مخ��در -6 ،تهدید -7 ،تخریب-8،
ص��دور چک بی محل و  -9حمل
مواد مخدر
اقتصاد ،مهم ترین راه پیشگیری از
وقوع جرم

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

 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

بر اس��اس آمارهای ارائه ش��ده از
س��وی پلیس و وکالی مدافع در
اس��تانها میت��وان اینگونه نتیجه
گرفت که طالق ،چک بی محل و
سرقتهای خرد در رتبه بیشترین در یک س��ال یعنی ی��ک بحران تدابی��ر و اقدام��ات الزم ب��رای از
جرائم ش��هری قرار دارند .محمد بزرگ که تمامی فعالیتهای سیاسی می��ان بردن ی��ا کاه��ش آن .که
علی محمدی جرم شناس و استاد و اقتصادی را تحت الش��عاع خود اعضای شورای پیشگیری از وقوع
دانش��گاه علوم بهزیستی در مورد قرار میدهد و باید مسئوالن هر چه ج��رم کش��ور عبارتن��د از رئیس
آمار باالی پروندههای مواد مخدر ،زودتر فکری برای این مشکل انجام قوهقضائیه (ریاست شورا) ،معاون
طالق و چک بی محل در جامعه دهند.به گفت��ه میرکوهی معاون اول رئیسجمهور(نای��ب رئیس)،
میگوید:
وزیردادگستری الیحه پیشگیری از دادستان کل کشور ،رئیس سازمان
نکت��ه جالب و قابل تامل در س��ه وقوع جرم را مجلس تصویب کرد صداوسیما،فرماندهنیرویانتظامی،
جرم نخس��ت کشور این است که و به شورای نگهبان ارسال شد که رئیس سازمان بازرسی کل کشور،
هر سه جرم حالت دومینو دارند .با ایرادات ش��ورا دوباره به مجلس رئی��س س��ازمان زندانها ،رئیس
یعنی وقتی مشکالت اقتصادی بر بازگش��ت و چون ایرادات شورای س��ازمان قضایی نیروهای مسلح،
جامعه س��ایه میافکند آسیبهای نگهبان مبنایی بود الیحه به مجمع روسای س��ازمانهای بهزیستی و
اجتماعی زنده شده و به دنبال آن تشخیص مصلحت نظام ارسال شد .تأمین اجتماع��ی ،فرمانده نیروی
سرقت ،طالق و مواد مخدردر صدر حاال این الیحه از مجمع به مجلس مقاومت بسیج سپاه ،رئیس سازمان
جرائم قرار میگیرد .زیرا فرد معتاد آم��د و پس از تصویب دوباره برای پیشگیری از وقوع جرم(دبیر شورا)،
زندگی زناش��ویی موفقی نخواهد نهایی شدن به مجمع رفته است و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای
داش��ت و برای تامین هزینههای منتظریم تا هر چه زودتر این الیحه اسالمی از کمیسیونهای قضایی و
تصویب شود.
اعتیاد به دنبال سرقت میرود.
حقوقی و اجتماعی ،رئیس شورای
وی اف��زود :نباید با عناوینی مانند
عالی اس��تانها ،رئیس س��ازمان
فرهنگ سازی و پیشگیری از وقوع اعضای شورای مرکزی پیشگیری از تبلیغات اسالمی و دو نفر از اساتید
دانش��گاه در رش��تههای حقوق،
جرم و ...خودمان را مشغول کنیم وقوع جرم
زی��را اگر میلیونها نفر با میلیاردها در الیحه پیشگیری از وقوع جرم گرایش جرمشناسی ،روانشناسی
ی��ا جامعهشناس��ی به پیش��نهاد
توم��ان ه��ر روز بهترین فرهنگ آمده است:
س��ازی را انج��ام دهند ت��ا زمانی پیش��گیری از وقوع ج��رم عبارت رئیس سازمان پیشگیری از وقوع
که مس��ئوالن نخواهند مشکالت اس��ت از پیشبینی ،شناس��ایی و جرم و انتخاب رئیس شورای عالی
برطرف نمیشود .بنده بر این باورم ارزیابی خطر وقوع ج��رم و اتخاذ پیشگیری از وقوع جرم هستند.
که ورود 11میلیون پرونده قضایی

نان سنگک

رستوران

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

5625 Sherbrooke W.

514

485-2929
Montreal Qc H4A 1W4

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

وظایف شورای عالی پیشگیری از
وقوع جرم

همچنین بر اس��اس ای��ن الیحه
وظایف شورای عالی پیشگیری از
وقوع جرم عبارت است از :تعیین
راهبردها ،سیاستها و برنامههای
ملی پیشگیری از وقوع جرم ،تبیین
نوع و مح��دوده وظایف هر یک از
نهادها و س��ازمانها ،اتخاذ تدابیر
راهب��ردی در جه��ت جلوگیری
از اطانه دادرس��ی و اجراء س��ریع
احکام کیفری ،اتخاذ تدابیر مناسب
برای هماهنگی و توسعه همکاری
بین دستگاههای مس��ئول در امر
پیشگیری ،اتخاذ سیاستهای الزم
بریا توس��عه و گس��ترش فرهنگ
پیش��گیری ،ارزیابی نتای��ج اجراء
طرحها و برنامههای ملی پیشگیری
و ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول
در این زمینه و پیشنهاد اعتبارات
الزم و اتخاذ تدابیر مناس��ب برای
اس��تفاده بهینه از منابع و امکانات
است.

•

 7دقیقه:
یقه تا
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هالیوودفیلمیکمیلیارددالریدربارهپیامبر
اسالممیسازد

شیرینکامی«آرگو»ودستخالی«لینکلن»
در گلدن گلوب ۲۰۱۳

در مراس��م اه��دای جوایز گلدن
گلوب  ۲۰۱۳فیلم "آرگو" توانست
دو جای��زه مهم بهتری��ن فیلم و
بهترین کارگردان��ی را از آن خود
کند .درام "لینکلن" که در ۷
شاخه نامزد دریافت جایزه
ش��ده بود ،تنه��ا در یک
شاخه برنده جایزه شد.
در هفتادمین دوره اهدای
جوای��ز س��ینمایی گلدن
گل��وب ک��ه بعدازظه��ر
یکش��نبه  ۱۳ژانوی��ه در
آمریکا برگزار ش��د ،فیلم
"آرگو" ب��ه کارگردانی بن
افلک توانس��ت دو جایزه
مهم بهترین فیلم و بهترین
کارگردانی را از آن خود کند.
فیلم "آرگ��و" داس��تان نجات ۶
ت��ن از کارمندان گ��روگان گرفته
ش��ده س��فارت آمریکا در تهران
را توس��ط یک مأمور کارکش��ته
سازمان س��یا روایت میکند .این
فیلم در حالیای��ن دو جایزه را به
خود اختص��اص داد که بن افلک،
کارگردان این فیلم بر خالف انتظار
منتقدان ،در فهرس��ت نامزدهای
بهترین کارگردانیدر اسکار امسال،
جای نگرفته است.
جرج کلونی ،هنرپیشه سرشناس
هالیوود که تهیهکنندگی این فیلم
را نیز بر عهده داشت ،با ستایش از
کارگردانی بن افلک به خبرنگاران
گف��ت« :من فکر میکن��م که او
کارش را ب��ه بهتری��ن وجه انجام
داده و احساس میکنم که بایستی
نامزد دریافت اس��کار میشد ،اما
ش��ما از کار آکادمی اسکار سر در
نمیآوری��د .هر چن��د او هنوز در
شاخه بهترین فیلم شانسدریافت
اسکار را دارد».
"آرگو" برای دریافت این دو جایزه
موفق شد تا دو فیلم تحسین شده
"لینکلن" به کارگردانی اس��تیون
اس��پیلبرگ و "زندگی پ��ای" به
کارگردانی انگ لی را پش��ت سر

بگذارد.
درام "لینکلن" کهدر  ۷شاخه برای
دریافت گوی طالیی نامزد ش��ده
بود ،در کمال تعجب ،تنها توانست
یک جایزه را از آن خود کند .دنیل
دی لوئیس ،هنرپیشه بریتانیایی
و ایفاگر نقش اصلی در این فیلم،
به عنوان بهترین هنرپیشه مرد در
رشته درام شناخته شد.
منتقدان پیشتر ایندرام سینمایی
را یکی از ش��انسهای اصلی این
دوره از گلدن گلوب میدانس��تند.
ام��ا در مقاب��ل اتحادیه مطبوعات
خارجی هالی��وود که برگزارکننده
مراسم به ش��مار میرود ،با اهدای
دو جای��زه به فیلم "جانگوی آزاده
ش��ده" ب��ه کارگردان��ی کوئنتین
تارانتینو توجه ویژه خود را به این
فیلم نشان داد.
این فیلمدر شاخه بهترین فیلمنامه
توانست رقیبان را پشت سر گذارد
و کریس��تف والتس ،هنرپیش��ه
اتریشی این فیلم ،به عنوان بهترین
هنرپیشه مرد نقش مکمل ،گوی
طالی��ی را از آن خ��ود ک��رد .آن
هاتاوی ،هنرپیشه "بینوایان" جایزه
بهترین هنرپیشه زن نقش مکمل
را از آن خود کرد.
در شاخه بهترین هنرپیشه زن در
رشته درام نیز همانطور که انتظار

قریب به نیمی از مواد غذایی
جهان قبل از مصرف هدر میرود
بر اس��اس تحقیقات جدیدی که
موسسه مهندسان مکانیک بریتانیا
انجام داده اس��ت ،بی��ن  ۳۰تا ۵۰
درص��د از مواد غذایی در سراس��ر
جه��ان ،معادل دو میلیارد تن ،هر
ساله قبل از مصرف هدر میرود.
از جمل��ه دالیل اصل��ی این وضع
از یک س��و ضع��ف انب��ارداری و
روشهای نامناسب کشاورزی در
کش��ورهای در حال توس��عه و از
س��وی دیگر اس��راف و هدر دادن
مواد غذایی در کشورهای ثروتمند
است.
برای مثال ،در کش��ور بریتانیا ۳۰
درصد از س��بزیجات کشت شده
هی��چ گاه برداش��ت نمیش��وند،
تنه��ا ب��ه این دلی��ل ک��ه از نظر
ظاهر استانداردهای سختگیرانه
سوپرمارکتها و مصرفکنندگان
را ندارند.
از سویدیگر همین سوپر مارکتها
در بریتانیا با ارائه تخفیف بر روی
قیمت بعضی از م��واد غذایی تازه
مشتریان را به خرید بیشتر تشویق
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میرفت ،جس��یکا چستین برای
بازی در نقش مأمور س��ازمان سیا
در فیل��م " ۳۰دقیقه پس از نیمه
شب" این جایزه را دریافت کرد.
جایزه بهترین فیلم در رشته
کم��دی و موزی��کال ب��ه
"بینوایان" ب��ه کارگردانی
تام هوپر تعلق گرفت .هیو
جکمن موفق شددر شاخه
بهترین هنرپیشه مرد در
رش��ته کمدی و موزیکال
ای��ن جای��زه را از آن خود
کند .بهترین هنرپیشه زن
در رشته کمدی و موزیکال
نیز جنیف��ر الورنس برای
فیل��م "دفترچه امید بخش"
شناخته شد.
فیل��م "عش��ق" ب��ه کارگردان��ی
میشائیل هانکه ،کارگردان اتریشی
به عنوان بهترین فیلم غیرانگلیسی
زبان شناخته ش��د .این فیلم که
تا کن��ون چندین جای��زه معتبر
سینمایی را کسب کرده،در همین
ش��اخه نامزد دریافت اسکار شده
است.
ترانه فیلم جیمز باند به نام"اسکای
فال" جایزه بهتری��ن ترانه را برای
آدل خواننده بریتانیایی به ارمغان
آورد .انیمیشن سه بعدی "دالور"
از کمپانی پیکس��ار نیز به عنوان
بهترین انیمیشین برگزیده شد.
ام��ی فولر و تینا ف��ی ،دو کمدین
آمریکایی اجرای ایندوره از مراسم
گلدن گلوب را بر عهده داش��تند.
جایزه یک عمر فعالیت هنری نیز به
جودی فاستر ،هنرپیشه آمریکایی
تعلق گرفت.
جوایز گلدن گلوب همواره پیش از
مراسم اسکار اهدا میشوند و معیار
خوبی برای پیشبین��ی برندگان
اسکار به شمار میآیند.
مراس��م اسکار امس��ال در روز ۲۴
فوریه برگزار میشود.

•

درصد یعن��ی بین ی��ک و نیم تا
دو میلیارد تن قبل از رس��یدن به
سفره مصرفکنندگان دور ریخته
میشود.
برای مثال ،در کشورهای ثروتمند
نظی��ر اروپا و آمریکا به طور
میکنند ،اما در نهایت
این مواد قبل از مصرف معادل
متوسط نیمی از مواد غذایی
2میلیارد که مردم خریداری میکنند
دور ریخته میشوند.
بدون اس��تفاده دور ریخته
دکت��ر تی��م فاک��س،
مسئول بخش انرژی و تن در سال
میشود.
ارزیابیهای موجود در این
محیط زیست موسسه
مهندسان مکانیک بریتانیا ،که از گزارش نش��ان میده��د که برای
تنظیمکنندگان این گزارش جدید تولید این حجم از مواد غذایی که
است میگوید« :این حجم زیاد از هر سالهدور ریخته میشود حداقل
مواد غذایی که هر ساله دور ریخته  ۵۵۰میلیارد مترمکعب آب مصرف
میشود برای تامین غذای جمعیت میشود .در همین حال تولید یک
رو به رشد کره زمین و تمام کسانی کیلوگرم گوش��ت نس��بت به یک
که اکنون از فقر و گرس��نگی رنج کیلوگرم سبزیجات به  ۵۰برابر آب
بیشتر نیازدارد.
میبرند کافی است».
به گفت��ه وی ،نه فقط مواد غذایی اگر روند هدر رفتن مواد غذایی به
بلکه تمام زمینهای کش��اورزی ،این ش��کل ادامه یابد ،ارزیابیهای
آب ،ان��رژی و امکان��ات توزی��ع و موسسه مهندس��ی بریتانیا نشان
انبارداری که برای این مواد غذایی میده��د که در س��ال  ۲۰۵۰هر
به کار برده میشود درنهایت هدر ساله حدود  ۱۲تریلیون متر مکعب
از آب کره زمین صرف تولید مواد
میروند.
طبق آمارهای موجود هر ساله در غذاییای خواهد شد که هیچ گاه
سراسر جهان حدود چهار میلیارد مصرف نمیشوند .این تقریبا سه
تن م��واد غذایی تولید میش��ود برابر حجم آب آش��امیدنی اس��ت
و از ای��ن حجم ح��دود  ۳۰تا  ۵۰که امروزه تمام جمعیت کره زمین

یک موسس��ه رس��انهای در قطر
درصدد ساختن فیلمی در هالیوود
درباره زندگی پیامبر اسالم است.
هزینه این فیلم بالغ بر یک میلیارد
دالر خواه��د ب��ود .ی��ک روحانی
اس�لامگرا وظیفه مش��اوره برای
ساخت این فیلم را برعهده گرفته
است.
احم��د الهاش��می ،رئی��س گروه
رس��انهای "الن��ور" مس��تقر در
امیرنش��ین قطر تایید کرد که این
فیلم در هفت قس��مت به ش��رح
زندگی پیامبر اس�لام و آموزههای
او خواهد پرداخ��ت و مخارج یک
میلی��ارد دالری آن نیز از س��وی
موسسه النور تامین خواهد شد.
زبان اصلی فیلم ،انگلیسی خواهد
بود و سپس به زبانهایدیگردوبله
میشود .مخاطبان اصلی این فیلم
مردمغیرمسلمانهستند.
النور نخس��تین بار در سال ۲۰۰۹
می�لادی از تهیه فیلم��ی در باره
زندگی پیامبر اسالم خبر داد.
به گفته مس��ئوالن قط��ری ،باری
اوزبورن ،تهیهکنن��ده فیلم "ارباب
حلقهه��ا" و "ماتریکس" پذیرفته
اس��ت که این فیلم عظیم را تولید
کند.
اما از آن زمان تاکنون بارها بودجه
این فیلم افزایش یافته است.
نخست قرار بود فیلمی سه قسمتی
با بودجه حدود  ۱ /۵میلیون دالر
س��اخته ش��ود ،بعد این بودجه به
 ۲۰۰میلیون دالر افزایش یافت و
اکنون از مخارج یک میلیارددالری

میشود.
این فیلم سخن در میان است.
آنچه شاید مخاطبان غیرمسلمان تا کنون قسمت نخست این فیلم
را به تعج��ب وا دارد ،عدم نمایش در س��ینماهای جهان اکران شده
است.
پیامبر اسالم در این فیلم است.
در اس�لام تصویرس��ازی از پیامبر پیشینه ساخت فیلم درباره پیامبر
به هر ش��کل ممنوع اس��ت .گروه اسالم
رس��انهای النور برای رعایت بهتر البته این برای نخستین بار نیست
قوانین اس�لامی در ای��ن فیلم از که فیلمی در ب��اره زندگی پیامبر
یوس��ف القراداوی ،روحانی سنی اس�لام ساخته میش��ود .در سال
مذهب دعوت ب��ه همکاری کرده  ۱۹۷۶نیز مصطفی عقاد کارگردان
است.
سوری فیلم "محمد رسولالله" را
الق��راداوی  ۸۶س��اله ب��ه عنوان ساخت.
محق��ق دین��ی دارای برنام��های در ای��ن فیلم نیز پیامبر اس�لام و
مستقل در تلویزیون الجزیره است .ابوبکر ،نخستین خلیفه مسلمانان
وی ب��ه عن��وان مش��اور اصلی به نشانداده نمیشدند.
دستاندرکاران فیلم یاری خواهد آنتونی کوئین به عنوان بازیگر اصلی
رس��اند .وی مناس��بات نزدیکی با در این فیلم نقش "حمزه" عموی
خاندان سلطنتی قطردارد و یکی از پیامبر اسالم را ایفا میکرد .بهرغم
نزدیکان گروه اخوانالمسلمین در برخی انتقادات ،این فیلم توانست
کشورهای عربی به شمار میآید.
جایزه اسکار در بخش موسیقی را
الق��راداوی پ��س از مش��ورت و از آن خود کند.
گفتوگ��و با  ۳۰اسالمش��ناس به مس��ئوالن گ��روه رس��انهای النور
این نتیجه رسیده است که ساخت تصری��ح کردند که قص��د آنان از
این فیلم بههی��چ وجه با موازین و س��اخت فیلم جید پاسخگویی به
شریعت اسالمیدر تقابل نیست.
فیلم "بیگناهی مسلمانان" نبوده
مسئوالن النور تاکید میکنند که اس��ت ،زیرا که ایده فیلم و تدارک
فیلم زندگی پیامبر اسالم باید قابل برای س��اخت آن از سالها پیش
مقایس��ه با دیگر تولی��دات موفق آغاز شده است.
هالیوود باش��د .به لح��اظ تامین هن��وز کارگردان��ی برای س��اخت
هزینه نیز این فیلم باید در ردیف این فیلم معرفی نش��ده ،اما گفته
فیلمهای عظیم و گران هالیوودی میش��ود که بازیگران مس��لمانی
قرار گیرد.
که به زبان انگلیسی تسلط دارند،
برای نمونه هزینه تولید فیلم سه برای نقشآفرینی در این فیلم بکار
قسمتی جدید "هابیت"در مجموع گرفته خواهند شد.
حدود ی��ک میلی��ارد دالر برآورد

•

دکتربهمن فصیح پور

  متخصص طب سوزنی از کانادا
  عضو سازمان نظام طب سوزنی کبک
  عضو سازمان نظام پزشکی ایران

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

با کمک طب سوزنی

(مورد تایید سازمان بهداشت جهانی)
Integrative Clinic Dr. Bita - WESTMOUNT
iLife Health Care Center – WEST ISLAND
Alfa Care Health Center - LAVAL
Centre Medical Mira - BROSSARD

_____________________
Tel : (514) 267-3454

•
•
•
•

جلسات «آشنایی با طب سنتی چینی و اصالح سبک زندگی» هر هفته رایگان برگزار می شود

استفاده میکند .بنابراین هدر رفتن
منابع آب در آینده میتواند به مرز
بسیار خطرناکی برسد.
دکتر تیم فاکس از مسئولین این
تحقیق��ات هش��دار میده��د که
همزمان ب��ا افزایش مصرف منابع
آب ،زمینهای کشاورزی و منابع
ان��رژی ،مهندس��ی در جلوگیری

در هماهنگ��ی ب��ا س��ازمان ملل
متح��د و همه کش��ورهای جهان
است .باید فرهنگ تولیدکنندگان،
مصرفکنندگان و همین طور بازار
محصوالت غذایی را تغییر داد ،به
طوری که اس��راف و هدر رفتن در
آن کاهش یابد.

از هدر رفت��ن این منابع و کاهش
حج��م م��واد غذایی که ب��ه هدر
میرود میتواند نقش بسیار مهمی
ایفا کند ،از جمله با ابداع روشهای
بهت��ر برای کاش��ت و برداش��ت،
انبارداری و حمل و نقل.
به گفته وی ،مقابله با این مشکل
نیازمند اق��دام و طرحهای جهانی

•

قالیشوییبازارفرش
||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.: 514-739-4888
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رازتجسمخدا...

این عیسی که  ۲۰۰۰سال از والدتش
میگ��ذرد و قلب میلیونها انس��ان را
تسخیر کرده ،کیست؟
چرا تولد مس��یح اینقدر اهمیت دارد
و بهعنوان بزرگترین عید مس��یحیان
جهان به شمار میآید؟
مگردر تولد مسیح چه واقعۀ مهمی رخ
داده است و میالد او بر سایر تولدهای
دیگر چه امتیازی دارد؟
در حقیقت باید گفت که در تولدهای
انبیاء و سایر بزرگان ،شاهد بهدنیا آمدن
انسانها هستیم ،ولیدر تولد مسیح ،این
خدا بود که مس��تقیماً خ��ود را به این
جهان آشکار کرد.
بنابراین ،تولد مسیح یعنی تجسم خدا
در این جهان و ظاهرشدن او به دنیا و یا
ورود خالق در میان مخلوقات.
بزرگترین پی�ام و مژده انجیل این
است که خدا به دنبال انسان آمده
است.
این موض��وع مهمترین تف��اوت میان
مسیحیت و س��ایر مذاهب و آئینهای
دیگ��ر را روش��ن میکن��د .مذاه��ب
میگویند که انسان باید به سوی خدا
ب��رود ،ولی انجی��ل میفرماید که خدا
در جس��تجوی انسان پیش��قدم شده
است .خدا همچون چوپان نیکویی که
بدنبال گوسفند گمشدهاش میگردد،
به این جهان آمد تا انسانهای گمشده را
جستجو کند و نجات بخشد.
این مهمترین مفهو ِم تجسم خدا و عید
کریسمس میباش��د .ولی آیا منطقی
است که خدا جسم بپوشد؟
چ��را واقعاً الزم بود ک��ه خدا خود را به
صورت انسان ظاهر سازد؟
دالیل تجس��م خدا ب��ه این جهان چه
میباشد؟

جتسم خدا طریق شناسایی
شخصیت خدا به انسان ها
میباشد
«اگ��ر مرا میش��ناختید پ��در مرا نیز
میش��ناختید و بع��د از ای��ن او را
میشناس��ید و او را دیدهاید .کسی که
مرا دید پ��در را دیده اس��ت» (یوحنا
:۱۴۷و.)۹
مذه��ب درب��ارۀ خ��دا اطالع��ات و
دانستنیهایی به ما میدهد ،ولی تجسم

جتسم خدا ما را از خطر
بتپرستی ،حتی بتپرستی
ختیلی نیز آزاد میکند
اولین دستور ده فرمان این است:
«تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد»
(خروج :۲۰.)۳
بتپرستی یعنی چه؟
یعنی جانشین کردن یا
قراردادن چیزی
ِ
یا کسی یا مسألهای به جای خدا و آن
را بیش��تر از خدا دوست داشتن ،حتی
اگر آن مسأله یا شخص ،تنها در نیت و
فکرمان جاداشته باشد.
برای پرس��تش واقعی خدای حقیقی،
ابتدا ش��ناخت او الزم اس��ت .شناخت
و پرس��تش الزم و مل��زوم یکدیگرند
و نمیت��وان ای��ن دو را از یکدیگر جدا
کرد .اگر ما اعتقاد غلط دربارۀ وجود و
شخصیت خداداشته باشیم ،بتپرست
شدهایم.
به قول اس��قف دهقانی تفتی "تنها راه
جلوگیری از ش��رک و بتپرستی این
اس��ت که خدا خود را مستقیماً به ما



کلیسای
اجنیلیفارسی
زبانمونتریال
ش جالل عادل
شی

ک

بیان میکند.
دلیل دیگر برای تجسم خدا این است
ک��ه بتواند سرمش��ق و نمونه خوبی از
تقدس و کاملیت برای پیروانش باشد
ما انس��انها نی��از داری��م پدیدهها را
بهص��ورت ملم��وس تجرب��ه کنی��م.
دوس��ت داریم برای زندگ��ی ایدهآل و
خداپس��ندانه ،الگو و نمون��های کامل
داشته باشیم .مسیح چون خدای کامل
و انسان کامل بود ،میتواند عالیترین
الگو و سرمشق ما باشد .وقتی به او نگاه
میکنیم ،در همه قسمتهای زندگی
او حی��ات خدایی را میبینیم و به این
وس��یله میتوانیم از او تعلیم یافته ،در
اثر قدمهای او س��لوک بنماییم (متی
:۱۱۲۹؛ اول پطرس :۲.)۲۱
تنه��ا در ای��ن نمونه اس��ت ک��ه ما با
اعتق��ادات ،تفکرات ،اه��داف ،روشها،
عواط��ف و عملکردهای گوناگون الهی
دربارۀ موضوعات مختلف آشنا میشویم
و میتوانیم آن را سرلوحه زندگی خود
قراردهیم.
لذا با شادمانی و افتخار تجسم خدا را بر
همۀ پیروانش تبریک میگویم.
______



  اگر احتیاج به دعا دارید،


FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

هر یکشنبه

از ساعت  6بعدازظهر در قلب مونتریال

405 Marie-Anne E

و همچنین برای دریافت
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
 بطور رایگان
با تلفن ما متاس بگیرید:

Mont Royal
Mont
Royal

) 514-999-5168

ST-DENIS

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

Montreal
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نشان بدهد و البته که خدا را تنها ارتب��اط کام��ل متقابل بین
خ��ود خدا میتواند به ما نش��ان انسان و خالق وجود نداشت.
بدهد و نه کس و نه چیز دیگری .خ��دا تنها از طری��ق ظهور
خود ،کاملترین نوع محبت
را نسبت به ما ابراز داشت.
آفتاب آمد دلیل آفتاب گر
میخواهی از وی رو متاب
در حقیقت باید گف��ت جز این که خدا برای نشان دادن
خدا خود را همانطور که او هس��ت و اثبات عظمت خود،
ظاهر بکند ،بهطوری که بشر بتواند الزم بود خود را از
با او تماس مستقیم حاصل کند و او را طریق جتسم آشکار
بشناسد ،هر چه را که بشر بپرستد غیر سازد.
خدا خواهد ب��ود و نه خدا و در صورت برخالف تصور ع��ده زیادی
مکاشفه خدا ،ش��خص مؤمن دیگر با از مردم ،تجسم خدا نه تنها
شریعت ،پیغام ،احکام انبیاء یا کتاب سر خدش��های ب��ر وحدانیت و
و کار ندارد بلکه مستقیماً با خود خدا ".عظمت خ��دا وارد نمیکند،
بلکه برعکس ،قدرت کامل و
خدا برای بروز و ظهور محبت
بیانتهای خدا و بزرگی او را
خویش ،خود را بر انسانها
بهتر از هر راه دیگری ظاهر
ظاهر منود
میکند.
«و محبت خدا به ما ظاهر شده است به مج��دداً از کت��اب گرانباری
این که خدا پسر یگانۀ خود را به جهان و آرام��ی ،اثر جناب اس��قف
ی نق��ل قول
فرستاده است تا به وی زیست نماییم» دهقان��ی تفت�� 
(اول یوحنا :۴.)۹
میکنم:
محبت باید ابراز شود و در عمل نشان "شاهزادهای که در قصر خود
داده شود و گرنه بیفایده است .اگر شما بماند و نتواند از آنجا خارج ش��ود و به
پدر باشید و فرزندتان گم شود ،آیا در جز با نجب��ا و درباریان یا کس دیگری
خانه مینشینید و فقط نماینده و رسول در تماس نباش��د ،نیرومندتر اس��ت یا
برای پیدا کردن او میفرستید؟ مطمئناً ش��اهزادهای که به ه��ر کجا که دلش
خو ِد شما بیشتر از هر کس دیگری در بخواه��د بتواند برود و ب��ه درد دل هر
جستجوی او خواهید بود.
بدبختی که در درد و رنج اس��ت بتواند
آیا محبت خدا کمت��ر از مهر یک پدر رسیدگیبکند؟
است؟
همۀ مذاهب ب��ه عظمت خدا معترف
آیا خدا میتوانس��ت در جالل بر تخت هستند و اعالم میکنند که خدا بزرگ
خود بنشیند و از راه دور نظارهگر وضع است .ولی سؤال این است که عظمت
پریشان انسانها باشد و فقط نمایندهای خدا چه نوع بزرگی است؟
اگر خدا در آن باالها مینشست و اص ً
به سراغ ما بفرستد؟
ال
خدا ،از ش��دت عالقۀ خود نس��بت به به سراغ ما نمیآمد ،از کجا میتوانستیم
انسانها ،وارددنیای خاکی شد ودر تمام پی به عظم��ت واقع��ی او ببریم و آن
مشکالت،احتیاجات،غمها،گرفتاریها ،بزرگ��ی دیکتاتورگونه به چ��ه درد ما
و دردهای انس��ان شریک شد؛ او حتی میخورد؟" عظمت خدا در ظهورش به
گناهان انس��ان را نیز بر دوش گرفت و این جهان ،در تولد او ،در آخور محقر،
همۀ آنها را به روی صلیب برد .او عم ً
ال در زندگ��ی س��اده او ،در هم��دردی و
ش��ریک تمام ضعفهای انسان شد تا سلوک او با مردم ،در خدمت و شستن
بتواند به انس��ان کمکی واقعی بنماید .پاهای ش��اگردان و باالخره در صلیب
خدای مجسم که همدرد ضعفهای ما جلجتا ثابت ش��د و این ن��وع فروتنی
نامیده ش��ده (عبرانیان :۴ ،)۱۵از کورۀ عظیم خداست که زانوهای ما رادر برابر
تلخ و دردناک تمام تجربیات سخت و او خم کرده و زبانهای ما را به ستایش
بحرانهای زندگی بشر بهطور عملی و او باز میکند .ما نیاز داریم که با خدایی
کامل عبور نمود و چون مثل ما ش��د ،روبرو ش��ویم که حاضر اس��ت قدرت
ِ
خدمت
میتواند ما را درک نماید و رس��تگاری خ��ود را در نهایت فروتن��ی و
واقع��ی را به ما عط��ا کند .هیچ طریق فداکارانه به ما ثابت کند .در این زمینه،
دیگری غیر از تجس��م خدا برای ایجاد فیلیپــیان:۲ ۱۱-۵موضوع را بهروشنی



خدا طریق شناس��ایی
خدا را برای ما روش��ن
میکند:
"شنیدن کی بُود مانند
دیدن".
در حقیقت ،مذاهب مانند ترجمۀ یک
زبان میماند ،اما تجس��م خدا در این
جهان مانند زبان اصلی است و روشن
است که زبان اصلی به مقصد نزدیکتر
است تا ترجمه .همانگونه که کلمات ما
بازگو کنندۀ افکار ما میباش��د و افکار
نامحدود ما ب��رای دیگران بهوس��یلۀ
کلماتی که به زب��ان میآوریم توجیه
میش��ود ،به همان ترتیب مسیح که
کلمۀ خدا بود ،آشکارکنندۀ شخصیت
نامتناهی و افکار ناشناخته و نامحدود
خدا برای ما ب��ود .در حقیقت ،خدا در
تجسم خویش ،خود را برای ما «هجی»
ک��رده تا ما بتوانیم خیلی روش��ن او را
متن واضح بخوانیم.
مانند یک ِ
البته آنچه که میتواند سبب دگرگونی
و تحول روحانی انس��ان گردد ،دانش و
آگاهی او دربارۀ خدا نیست بلکه رابطه
مستقیم با اوست کهدر نتیجۀ شناخت
او و بهوسیلۀ تجسم او میسر میشود.

هر شنبه

)(Metro: Mont Royal

www.paivand.ca
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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 :

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

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

رقصایرانیبهدلیلگوناگونیفرهنگی
وقدمتی بهدرازای تاریخ بسیار رنگارنگ و
غنی می باشد،در حفظ این هنر یگانه که
متاسفانهدر سرزمین خود مورد بی مهری
فراواناستبکوشیم.
شروع از یکشنبه  13ژانویه 2013
خردساالن 11 :صبح
بزرگساالن  12بعدازظهر
5347 Cote-des-Niege

Tel: 514-341-5194

--------اجنمنزنانایرانیمونترال
8043 St-Hubert
514-619-4648

M EK IC

را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکاازآنهمهماست

کتابخانهنیما

514-651-7955

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

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

5206 DECARIE #3

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

(514) 299-1787

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

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک
www.ajpq.qc.ca
--------------------

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

خورشید خانوم
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کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

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

IBNG

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

اجنمن ادبی مونتریال
(514) 651-7955

دانشنامهایرانیکا

Maison De Kebab

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

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

---------کافهلیت:هرپنجشنبه

ی زبانان مونترال
لجنه احتفال فارس 

همه عزیزان را به شرکت در جلسه آینده
خویش دعوت می نماید:

تاریخ :شنبه  ۲۶ژانویه ۲۰۱۳

زمان :ساعت هفت و نیم بعد از ظهر
مکان :مرکز بهایی مونترال:
واقع در  ۱۷۷خیابان پاین شرقی
ناطقین  :دکتر عطا انصاری (رایحه درمانی یا آروماتراپی)
جناب علی سلیمی (هیپنوتراپی )

برنامه  :اسالید شو ،نطق ،موسیقی ،دکلمه ،و پذیرائی
>> شرکت همگان در این جلسات ماهانه آزاد میباشد.
با دعوت و همراهی دوستان خود به جلسه ما رونق بخشید

www.cafelitt.ca

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

فرهنگسرایسینا

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

مرکزفرهنگیزاگرس
514-690-6343
------------------سازمان آموزشی مولتی ساژ
(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

اوتـــاوا

Persian Cultural Asso. – Capital Region

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

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

لحظههای شیرین با

سفرۀعقدشیرین
______________

طراحیواجرایسفرههایعقدشما...
در رنگ ها و اندازه های متنوع

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

www.sofrehaghd-montreal.com
دی جی بین المللی
با جدیدترین و
کاملترینآلبوم
آهنگ های ایرانی وخارجی
 DJالکاپون
(تیمور)

La

درخدمت ایرانیان گرامی

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

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه  ،باکیفیت عالی

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

باخرید 15دالر به
باال ،یک کارت تلفن
راه دور رایگان
دریافت کنید >>>

سرامیک های
محمود بقائیان
820, av Atwater,

Montréal, QC H4C 2H1

933-0-933

سال حتصیلی جدید مدرسه دهخدا
2013 - ٢٠١٢
--------->> شنبه ها
 ١تا  ۵بعداز ظهر

_________________________________________

4976 Notre Dame W.
438-877-6450
514-768-2482
www.dehkhodaschool.com

514

>> برگزیدۀ نشریات کانادایی:
از بهترین رستوران ها
از نظر کیفت غذایی،
سرویس و بها

>>سوپراسپشیال
جدید ما :

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!
WWW.IBNNG.CA

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

www.ceramicstudio.ca
Tel.:(514) 284-6630

تلویزیونهفتگی

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور

چهارشنبه ها 8 :بامداد

هر یکشنبه ساعت  1بعد از ظهر
به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
-----------------------

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

فال قهوه

Sunyouth

iranleftalliance@gmail.com

برا ی خامن ها و آقایان

514-619-2403

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

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net
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آکـادمی زبان مک MAC

LEARN TODAY
EARN TOMORROW

آموزش زبان های فرانسه و انگلیسی
کالس های فشرده روزانه ،شبانه و آخر هفته
آموزش گرامر و مکالمه با اساتید مجرب
دوره های آمادگی  TEFAQو IELTS
اخذ ویزای دانشجویی و گواهی کار )(work permit
برگزاری دوره >> starting a businessهمراه با بورس و وام
دوره های آموزشی مخصوص کودکان
> با پایین ترین قیمت ها
________________
> درمرکزشهرمونترال روبروی دانشگاه کنکوردیا
از مهد کودک تا دبیرستان
1500 de Maisonneuve W. Suite 401
آموزش انگلیسی ،فرانسه،
و ریاضی به دانش آموزان
دوره های آمادگی امتحانات
info@collegemac.ca











Metro GUY concordia
ورودی مدارس نمونه
www.collegemac.ca

Tel.: 514-994-9590

Open from Mon. to Sun.

آموزش سنتور

!New! Registration now open

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

• Pharmacy Technical Assistance

در کلیه سطوح

)• Assistance in Health Care Facilities (PAB

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف
_________________

Accounting and Secretarial programs are always offered

صابر جلیل زاده

Conveniently located within walking distance from
!Métro Vendôme and MUHC Super-Hospital. Free Tuition
Visit our website at www.shadd.com for more information.

تلفن:

514-585-6178

Shadd Health & Business Centre • 514 484 0485
1000 Old Orchard • Montreal QC H4A 3A4

www.AplusWeb.ca
Contact us

Blog

Projects

Web Design

Our services

Who we are

طراحی وب سایت

b
We
+
A
به
e to Web
m
lco
A+
خوش We
آم
دید

Design Hosting

طراحی وب سایتهای استاتیک
طراحی وب سایت فروشگاه الکترونیکی
طراحی وب سایت برای موبایل و تبلت
طراحی نرمافزار

SEO

WEB

بهینه سازی رتبه سایت

باال بردن رتبه سایت شما در موتورهای جستجو
)(Google, Bing, Yahoo
ایجاد و مدیریت شبکههای اجتماعی
)…( Facebook، Twitter, Google ,
آنالیز کارآمدی وب سایت شما نسبت به رقبای شما در وب
مشاوره و ارائه استراتژی تبلیغات آنالین

Contact
Sales@AplusWeb.ca
1(855) GO A+web
Toll free number:1(855) 462 0932

مشاtion
a
وره و stim
E
e
Fre
ار
زیاب
ی
رای
گان

Video Ads

تبلیغات ویدئویی

طراحی سناریوی تبلیغات ویدئویی
تهیه ویدئوهای تبلیغاتی با کادر حرفه ای
اضافه نمودن تبلیغات ویدئویی در
وب سایت شما و در یوتیوب

www.AplusWeb.ca
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کافهصوفی
مقدم متامی ایرانیان عزیز را
با آغوشی باز گرامی می دارد.

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

سه شنبه :لوبیا پلو یا قیمه
٤شنبه :زرشک پلو با مرغ
٥شنبه :قرمه سبزی
جمعه :باقالی پلو با ماهیچه
شنبه  :آبگوشت
یكشنبه :فسنجان

هویج بستنی و...

بهترین

حلیم
و
ک
ل
ه
پ
ا
چه
شهر در کا
ف
هر شن ه صوفی
به و یکشن

جشن تولد
خود را در صوفی
برگزار كنید!

پذیرای
ی
ب
ا
ا
ن
واع
مشر
وبات ال
ك
ل
ی
و
غیر
الكلی

به

همه روزه
صبحانه درصوفی

ساعاتکار:
سه شنبه تا یکشنبه 10:صبح تا 11شب
دوشنبههاصوفیتعطیلمیباشد

یونایتد،منایندهرمسی

قطر ایرالینز

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

انواع کیک و شیرینی های
خانگی مرغوب ایرانی
به بهای عالی
_________________
2070 Maisonneuve W.

unitedtours@bellnet.ca

Montreal Qc H3H 1K8

Tel.: 514-989-8383

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

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

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

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویساتومبیل

با جتربه طوالنی

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

______________________

<<Auto RJ

360 rue Victoria

Lachine، Qc، H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

مخصوص خامن ها و آقایان

9
9
9
9
9
9
9
9
9

 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...

;; 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

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
و
ابرو
و
بند

مانیکور  پدیکور
ل
بادی)

سوپ
راسپشال:

>> مکان ویژه برای خامن های باحجاب

خامنها
رای
ب آقایان
و

:
 65دالر

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

متخصص آرایش عروس
www.eveandm.com

Tel.: (514) 481-6765
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آریا
دندانپزشکی
کلینیک
شهر
مرکز
در




















جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا
























جراح دندانپزشک
دکتر مهری حیدری









زمانی


مهسـا







 
دندانپزشک
جراح
دکتر
دندانپزشک
Dr. Shahrouz
Rezania جراح
D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.

شایان عراقی
 دکترHeidari D.M.D.
Dr. Mehri

Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

Dr. Shahrooz Rezania D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani D.M.D.

Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Shayan Araghi 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

Invisalign
Root Canal  درمان ریشه

NewZoom 2 ACP سفید کردن دندانها توسط دستگاه
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
Rapid Orthodontics









 دندان اطفال
مصنوعیImplant
 گذاشتندندانهای

) پر کردن دندان ها (همرنگ دندان

RootAC
Canal
CEREC
Bluecam 

























 
















 




















_____________________________
Zoom 2 ACP























قبول کلیه
1834 Ste Catherine W. Suite 200
مدیکال
های
بیمه



















(Metro: Guy)
و بیمه های









 دانشجوئی
Tel :www.clinique-arya.com
(514) 933-3337



















































































 

























 Lumineers Veneer
Montreal, Qc H3H 1M1

Residential Mortgage وام مسکن
New

1834 Ste-Catherine W., Suite 200

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

آتوسا تنگستانی فر

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

مشاورشما
www.clinique-arya.com
دراموروام مسکن
 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






هدی
ه
م
ن
ب
ه
:شما
>> پ
ردا
قس خت اولین
ط وام شما

___________________________
Atosa Tangestanifar

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

Dr. Raymond Rezaie

Guy

 اورژانس+  ختنه کودکان:پزشک خانواده

 پزشک خانواده

بدون وقت قبلی
Family Physician
(Without Appointment)

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors
 ختنه کودکان از
 ماه6 بدو تولد تا
-ENDOCRINOLGUE:
Dr. Jack Elstein
-UROLOGUE:
Dr. Jean-Louis Bourque
- ALLERGIE:
Dr. Phil Gold
- CARDIOLOGUE:
Dr. Abed G Kahwati
- GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue
- ORTHOPEDIE:

روز7
هفته

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

:پزشکان خانواده

Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. NAVEEN GARG
گوش و حلق، روانپزشک، جراح ارتوپدیDr. VAN TINH DUONG
متخصص، جراح عمومی، قلب، و بینیDr. DAVID PATTERSON
جراح،انکولوژیست،جهازهاضمه، زنانDr. ZIAD SUBAI
Dr. FARIDA TURQUI
بیماری های عفونی،__________________ کلیه و مجاری ادرار
...و

:پزشکان متخصص

Dr. Faramarz Dehnade
- ONCOLOGIE:
Dr. George Wakil
- ORL: Dr. Samir Abboud
- GASTROENTÉROLOGUE:
Dr Joseph Loutfi

- CHIRURGIE GÉNÉRALE:

Dr. Théodore Kass
- INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

- MALADIES INFECTIEUSES

Dr. A.-F. Doss
- PSYCHOLOGUE:
Dr. Mahnaz kazemi

- ACUPUNCTEUR & LASER:

Dr. Bahman Fashipour
- PODOLOGUE: Ata Ansari
- NUTRITRITIONISTE:
Ayla Coussa
- PHYSIO:
Vivarath,ly (514)733-4683
(5589 CDN#2, H3T 1Y8)

Tel.: (514) 933-8383

www.circumcisionmontreal.com











1253
Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia
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کمپانی بیمهالگانس

Elegance Assurance
خنستین شرکت بیمه ایرانی

جتاری/مسکونیموتورتاکسیاتومبیل
کمترین بها برترین سرویس

______
Assurance
Elegance
Insurance
_______
 با اقساط
ماهیانه
CAR

6400-A St-Jacques W.
Montreal, Qc. H4B 1T6
(2nd floor)

Tel.: 514-482-4500
www.eleganceleasing.com

HOUSE

21
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آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

:مشاور مجرب شما

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

مهریصدوقی

 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

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

و بسیاری دیگر

TAXI

MOTO

COMMERCIAL

assurance@eleganceleasing.com

NOTAIRE-NOTARY
وحید خلجی

محضردارومشاورحقوقی
:خدمات ما شامل

________________
VAHID KHALAJI

 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

Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney

5057 Av. Victoria

Montréal, QC H3W 2N2
khalajiva@gmail.com

 در ماه آوریل:مونتریال
جزئیات برنامه در شماره آینده

Tel.: 514-439-1444










22

 سال  19شماره  26  1092دی 1391

PAIVAND: Vol. 19  no.1092  Jan. 15, 2013

www.paivand.ca

مــــژدهمــــژده
Patisserie Cup Cake
Coffee 3C INC.

ﻏﺫﺍ ﺳﺭﺍی ﻣﺭﺟﺎﻥ

_________________
7380 Cote Ste Luc Rd Montreal, Qc H4W 1P7

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 $ ----------

اولین شیرینی سرای ایرانی
درمونترالبزودیافتتاحخواهدشد

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 $ ----------

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 $ ----------

ﻣﺮﺟﺎﻥ ﻏﻔﻮﺭﯾﻬﺎی ﺍﺻﻞ ،ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ۱۵ﺳﺎﻝ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻏﺬﺍﻫﺎی ﺍﺻﻴﻞ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ،
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.
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﻋﺰﯾﺰﺍﻧﯽ ﮐﻪ
ﮔﺮﻭﻫﯽ ﮐﺎﺭ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮﺍی ﺳﻔﺎﺭﺵ
ﻏﺬﺍی ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ،ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﺱ
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﺣﺪﺍﻗﻞ  ۵ﭘﺮﺱ
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮﺍی ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ ﮐﻴﺘﺮﯾﻨﮓ ﯾﺎ ﻣﺮﺍﺳﻢ
ﺧﻮﺩ ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﺮﺍی
ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺬﺍﻫﺎی ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

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

ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  ، ۱۰ﺑﺮﺍی ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ
ﻣﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ
ﺧﻮﺩ ﺑﺎ
*** ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ
***
ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ

ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺘﻪ ؛ ﺳﺎﻋﺖ  ۲ ، ۱۱:۴۵ﻧﻮﻉ ﻏﺬﺍ )ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺁﺏ ،ﺳﺎﻻﺩ ﻳﺎ ﺳﻮپ(
ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﻁﻌﻢ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﺮﺍی ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

انواع شیرینی جات تر و خشک
انواع کیک های عروسی،نامزدی،تولد و...
پذیرای کلیه سفارشات شما عزیزان >> :با کمال میل
___________________________
منتظر آگهی افتتاح ما به زودی باشید  

خدماتآرایشی

LiLi

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

cÉlÉbrons sadeh

!Une journée riche de la culture Perse

ﺍﻧﺟﻣﻥ ﺩﻭﺳﺗﺩﺍﺭﺍﻥ ﺯﺭﺗﺷﺕ ﻭ
ﺑﻧﻳﺎﺩ ﻓﺭﻫﻧﮕﯽ ﻭﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﻪ ﻧﻳﻣﺎ
ﺍﻧﺟﻣﻥ ﻓﺭﻫﻧﮕﯽ ﭘﻳﺎﻡ ﭘﺎﺭﺱ
ﺑﺭﮔﺯﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ.

با مدیریت ایرانی:

در خدمت
هموطنانگرامی

ﺟﺷﻥ ﺳﺩﻩ

روبروی بانک رویال

________________
6060 Sherbrooke W.
Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

ﺟﺷﻥ ُﻋﺷﺎﻕ

ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﺎ ﺩی ﺟﯽ ﻭﺷﺎﻡ

ﺯﻣﺎﻥ  :ﺷﻧﺑﻪ  2ﻓﻭﺭﻳﻪ ﺳﺎﻋﺕ 6:30
Monkland Grill
ﺟﺎ :
6151-Ave Monkland
H4B 1G3 Metro: Villa Maria

مواد غذایی افغانی و ایرانی

انواع برجن بامساتی

منار،پامیر،نورانی

Bus: 103

ﻭﺭﻭﺩﻳﻪ  35 :ﺩﻻﺭ
ﺩﺍﻧﺷﺟﻭ ﻭﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ  30ﺩﻻﺭ
ﺯﻳﺭﻫﻔﺕ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﺷﺎﻡ  15ﺩﻻﺭ

ﺗﻠﻔﻥ ﺁﮔﺎﻫﯽ:
514 325 3012
514 808 5070

سوپرآریادر ریوسود (النگی)

ﻓﺭﻭﺵ ﺑﻠﻳﺕ:
ﺗﭘﺵ ﺩﻳﺟﻳﺗﺎﻝ

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

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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:کاجل کانادا

:مشاور امالک
مسکونیوجتاری

زیــر نظر وزارت علوم عالی

ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکونی
و جتاری با کمترین بهره
 صاحب خانه،با بهای اجاره
!دخلواه خود شوید
تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا
 دالری1000 هدیه

برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

Database Administration (AEC)

یک دوره یکساله علوم کامپیوتری شامل ده هفته دوره کارآموزی

Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty

2013  ژانویه14 :شروع کالس ها

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

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

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

نادرخاکسار

Cell.: 514-969-2492

________________
CANADA COLLEGE

1118 Sainte-Catherine W. #403

اوکازیون
عـالی

Montreal, Qc. H3B 1H5, Canada
info@CollegeCanada.com

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

www.CollegeCanada.com

T: 514-868-6262












Metro PEEL
Open from Mon. to Sat.

AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

Tél.: 514.620.5551 Fax: 514.620.5371
15760, Boul. Pierrefonds, Pierrefonds
Montréal, Québec H9H 3P6

Open 7 Days

See stores for more specials

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

POTATOES

کیفیتعال

PRÊT À MANGER

READY TO EAT

READY TO EAT

POMEGRANATES

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

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

PRÊT À MANGER

RED PEPPERS

ORANGES

BANANAS

ENGLISH CUCUMBERS

QUEBEC APPLES

GREEN MANGOES

PATATES
10 lbs. / 4.54 kg

ی
قیم
تمناسب

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

POMMES GRENADES

POIVRONS ROUGES
$2.18 kg

CONCOMBRES ANGLAIS

BANANES
1.08 kg

MANGUES VERTES

POMMES DE QUÉBEC
1.74 kg

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
HUMMUS
425 g

AKHAVAN CHICK PEAS
POIS CHICHES AKHAVAN
750 g

AKHAVAN PITA BREAD

PAIN PITA AKHAVAN
720 g

SPECIAL

NUPAK LONG GRAIN
PARBOILED RICE

ADORA
BASMATI RICE

ANJAR HUMMUS

CORTAS POMEGRANATE
MOLASSES

RIZ ÉTUVÉ NUPAK
20 lbs. / 9.08 kg

...سوسیس و،مرغ
،انواعگوشتکوساله
MEATS،گوسفند
• VIANDES
GROUND BEEF

KAFTA KEBAB

BOEUF HACHÉ
$6.58 kg

$7.68 kg

RIZ BASMATI
10 lbs. / 4.54 kg

Halal
Halal

Halal

TABOULEH
250 g

SPECIAL

AKHAVAN BULGHUR

BOULGOUR AKHAVAN
Large-Medium-Fine/Large-Moyen-Fin
750 g

JAHAN EARL GREY TEA
THÉ EARL GREY
250 g

HOMMOS ANJAR
15 oz. / 15 onces

EXTRA LEAN BEEF CUBES
CUBES DE BOEUF EXTRA MAIGRE
$8.78 kg

MÉLASSE DE POMMES GRENADES
300 ml

Halal

STUFFED VINE LEAVES
FEUILLES DE VIGNE FARCIES
350 g

SPECIAL

AKHAVAN COUSCOUS
COUSCOUS AKHAVAN
Medium-Fine/Moyen ou Fin
750 g

BULGARIAN STYLE FETA CHEESE
Made from sheep’s milk

FROMAGE FETA STYLE BULGARIEN
Fait de lait de brebis
1 kg

WALNUTS

NOIX DE GRENOBLE
$12.08 kg

MIXED NUTS

Halal

WHOLE GRAIN FED CHICKEN

Arabian, Persian or Indian

POULET DE GRAIN EN ENTIER
$5.48 kg

NOIX MÉLANGÉES

Style Arabe, Perse ou Indien
$10.98 kg
Halal

FIVE ROSES
BAKER’S FLOUR

FARINE
20 kg

BORSEC MINERAL WATER
EAU MINÉRALE BORSEC
6 x 1.5 L

FINESSE CANOLA OIL
HUILE CANOLA FINESSE
8L

CORTAS EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL
HUILE D’OLIVES EXTRA VIERGE
CORTAS
3L

ELEPHANT 817
BASMATI RICE

Halal

GRAIN FED CHICKEN BREASTS
POITRINES DE POULET DE GRAIN
$10.98 kg

RIZ BASMATI
10 lbs. / 4.54 kg

Halal
Halal
Halal

ST-JEAN

15760 boul. Pierrefonds
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

ST-CHARLES

Halal

SHERBROOKE

DECARIE

Takeout
outonly
only
Take
Pouremporter
emporterseulement
seulement
Pour

BLVD.
PIERRFONDS
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دمکراسیشورایی

تحریمهای بینالمللی و داستانی که ادامه دارد

یادداشت سیاسی :مساله تحریمهای بینالمللی
و بحراندر سیاست خارجی یکی از مسایلی بود که
این روزها بازتاب فراوانی داشت.
از اقداماتی که دولت آمریکا در دس��ت اجرا دارد تا
تصویب قطعنامهی جدیدیدر سنای آمریکا گرفته
ت��ا بحث و ج��دل در درون هیات حاکمه ایران در
مورد چگونگی برخورد ب��ا این بحران و تاثیرات و
نتای��ج آن بر ص��ادرات و واردات ،درآمد نفتی و در
نهایت تاثیر آن بر اقتصاد بحرانزدهی ایران.
روز جمعه  ١٠آذر برابر با  ٣٠نوامبر ،سنای آمریکا
با  ٩۴رای موافق و بدون مخالف طرحی را که قرار
است بهصورت متممیدر الیحه هزینههایدفاعی
گنجانده شود ،تصویب کرد که هدف از آن اعمال
تحریمهای بیشتردر بخشهای انرژی ،کشتیرانی،
بنادر ،بیمه ،کشتیس��ازی و نیز ممنوعیت فروش
فلزه��ای گرانبها همچون طال و فلزه��ای دارای
کاربرد صنعتی مانند گرافی��ت ،فوالد و آلومینیم
میباشد.
براساس این تحریمها پول فروش گاز تنها میتواند
به خرید کاالهای مجاز در همان کشور اختصاص
یابد.
صداوسیمای جمهوری اسالمی و رئیس آن نیز از
جمله موارد تحریمهای جدید است .با قرار گرفتن
صداوسیمادر فهرست سیاه،داراییهای آن مصادره
و همچنین مراودات اقتصادی دیگران با آن ممنوع
میشود .بدینترتیب شرکتهای پخش تلویزیون
ماه��وارهای ک��ه پخش برنامههای صداوس��یمای
جمهوری اسالمی را برعهدهدارند ،با مشکل ادامهی
قرارداد روبرو میشوند.
همچنین ممنوعیت فروش فلزاتی همچون فوالد
میتواند برخی از بخشهای اقتصادی ایران از جمله
ساختمانسازی را تحتتاثیر قراردهد.
دیوید کوهن معاون امور مب��ارزه با جرایم مالی و
تروریس��م در وزارت خزان��هداری آمری��کا نیز روز
پنجش��نبه  ١۶آذر ،در جریان س��خنرانی خود در
«بنیاد سنگر دمکراسی» از اجرای قانون جدیدی
از روز  ۶فوریه ( ١٨بهمن) خبر داد که "بیشترین
تاثیر را خواهد داشت".
به گفت��هی وی "با ای��ن قانون بخ��ش بزرگی از
درآم��د حاصله از نفت ایران امکان انتقال به داخل
ای��ران را نخواهد یافت و تنها ب��رای خرید کاال از
کش��ور خریدار نفت قابل اس��تفاده خواهد بود".
براساس این قانون هر بانک خارجی که کار انتقال
پول مرب��وط به فروش نفت ایران را انجام میدهد
برای این که با مجازات از سوی آمریکا روبرو نشود
باید مطمئن ش��ود که این پول در همان کش��ور
میمان��د و تنها برای خری��د کاالهای مجاز به کار
میرود.
به موازات این اقدامات ،وزارت خارجه آمریکا مدت
معافیت تعدادی از کشورها را بار دیگر تمدید کرد.
این معافیت به دلیل ادام��هی روند کاهش خرید
نفت از سوی این کشورها اعالم شده است.
در س��وی دیگر ماجرا ،جناح غال��ب در حکومت
اسالمی نیز بر این عقیده است که عقبنشینی در
برابر خواستهای امپریالیسم آمریکا و متحداناش
تنها به تن دادن به توقف غنیسازی اورانیوم خاتمه
نمییابد .روزنامه کیهان که در واقع بیانکنندهی
دیدگاههای این جریان است در یادداشتی که روز
 ١٨آذر در صفحهی سیاس��ی خود منتشر نمود با
اشاره به سخنان متعدد خامنهای بر همین موضوع
تاکید نمود.در عین حال این روزنامه از شکافهایی
دردرون حاکمیت بر سر چگونگی برخورد به بحران
در سیاست خارجی بهصراحت پرده برداشت .این
روزنام��ه به جناحی در میان اصولگراها (که آنها
را «انقالبیون فرسوده» مینامد) بهشدت تاخت که
امروز بر حلوفصل مسایل با آمریکا برای پایاندادن

حماسهسیاهکل

دعوتبههمیاری

دوستان ورفقائی که مایلند در اجرای
برنامه بزرگداشت حماسه سیاهکل و قیام
بهمن در مونترال ،یه هر شکل (مالی،
پیشنهاد ،همکاری) ما را یاری رسانند ،می
توانند با شماره تلفن
(514) 569-2233

یا ایمیل آدرس

Demo.shorai@gmail.com

تماس حاصل نمایند.

به تحریمها بهمنظور جلوگیری از عمیقتر شدن
بحران اقتصادی و سیاسی تاکید دارد.
در انتهای این یادداشت آمده است:
"رهبر معظم انقالب به عنواندانش آموخته مكتب
سرخ عاشورا سالها پیش تكلیف خود را به وضوح
با همه انقالبیون فرسودهای كه بنا دارند ایشان را به
نوشیدن جام زهر فرا بخوانند روشن كردهاند :این
جا اگر دشمن زیاد فشار بیاورد ،حادثه كربال اتفاق
خواهد افتاد".
این موضعگیری بهخوبی روشن میسازد که جناح
غالب در حاکمیت ک��ه در راس آن خامنهای قرار
دارد ،هیچ اعتقادی به کاهش تنش در سیاس��ت
خارجی ندارد.
ای��ن جریان ب��ر این اعتقاد اس��ت که ه��ر گونه
عقبنشینی تا به زیر کشیدن این جناح از حاکمیت
ادامه خواهد یافت .در عین حال این جناح از آنجا
که هیچ پاسخ و راهحلی برای بحرانهای اقتصادی،
اجتماعی و سیاس��ی کنونی ندارد ،تالش میکند
ت��ا با بهرهگیری از بحران خارجی و پُر رنگ کردن
آن با دشمن نامیدن کشورهای غربی "که خواهان
نابودی حکومت اسالمی هستند" ،در داخل ایران،
سیاس��ت س��رکوب را توجیه وپی��ش ببرد ،تنها
سیاست و پاسخی که این جناح برای بحران کنونی
دارد.
با آنچه که در باال گفته شد ،چشمانداز بحران در

سیاست خارجی چیزی جز ادامهی وضعیت کنونی
نیست.دولت آمریکا به سیاستهای خود و تشدید
تحریمها ادامه میدهد تا ش��رایطی شبیه به عراق
(البته با تفاوتهایی چند و معنادار) به ایران تحمیل
کرده و ش��رایط را برای تغییر از باال (و نه انقالب و
یا سرنگونی حکومت اسالمی) مهیا سازد و از سوی
دیگر دولت ایران نی��ز به ادامهی ماجراجوییهای
منطق��های و داخلی خود ادامه خواهد داد .اگر چه
حتا از قدرت مانور دولت ایران در س��طح منطقه
با تغییراتی که بوجود آمده و در حال وقوع اس��ت
از جمله در سوریه ،لبنان و فلسطین کاسته شده
است .حتا اختالفات داخلی نیز در شرایط کنونی
و برخالف آرزوی خامنهای که به دنبال حاکمیت
یکدس��ت بود ،در درون حاکمیت رش��د یافته و
بحران از این جهت نیز عمیقتر خواهد شد .حال
بای��د منتظر مان��د و دید که ادام��هی این روند به
چ��ه تغییراتی در سیاس��تهای حاکمیت ایران و
کشورهای امپریالیستی منجر میگردد .اما چیزی
که در آن ش��کی نیست این موضوع است که این
روند نمیتواند برای همیشه ادامه یابد.

•

نشریه کار شماره ۶۳۵

ازتارنمایتلویزیون
دمکراسیشورایی
دیدنکنید
تلویزیون دمکراسی شورایی

فری�اد رس�ای کارگ�ران و تمام�ی انس�ان های
زحمتکش ،شریف و ستم دیده ای است که برای
آزادی و سوسیالیسم پیکار می کنند.
-------------از این پس برنامههای تلویزیون دمکراسی شورایی
بر روی اینترنت در دسترستان خواهد بود.
از تارنمای تلویزیون دمکراسی شورایی در شبکه
جهان�ی اینترنت دی�دن کنی�د و آدرس آنرا در
اختیار دیگران نیز بگذارید.
شماره تلفن برای تماس :
 ۰۰۴۵۳۶۹۸۷۲۸۱و ۰۰۴۵۳۶۹۱۲۱۸۷
--------------------------------نشانی تلویزیون دمکراسی شورایی
بر روی اینترنت:

http://tvshora.com

Email: shora.tv@gmail.com

بزرگداشت حماسه سیاهکل
سخنران  :حسن بهزاد
از سازمان فدائیان ( اقلیت )

و

اجرای برنامه های هنری
شنبه  ٩ :فوریه

ساعت  ٦ :بعدازظهر
دانشگاه کنکوردیا
)(Library Building
local LB-125, 1400 de
Maisonneuve West
توی کوهستون ،دلش بیداره
تفنگ و گل و گندم داره میاره
توی سینهاش جان جان جان

Tel: (514)569 -2233

یه جنگل ستاره داره ،جان جان ،یه جنگل ستاره داره

لبش خنده نور ،دلش شعله شور
صداش چشمه و یادش آهوی جنگل دور

فعالین سازمان فدائیان ( اقلیت )
مونترال
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دوستان ارجمند ،آقایان علی ،ناصر،
محمد و حسن اخوان عجبی

خانواده های محترم سوگوار
با نهایت اندوه ،درگذشت خواهر دلبند و گرامی تان را در ایران
به شما و خانواده های محترم وابسته تسلیت می گوئیم.
ما را در این غم سنگین با خود شریک بدانید.
از درگاه خداوند برای فردفرد شما آرزوی صبر و بردباری داریم.

خانواده های عابدی ،صادقی ،انصاری،
سلجوقی ،احمدی ،شریفی ،زنگنه

هـمــدردی

دوستان عزیز ،آقایان علی ،ناصر ،محمد و حسن اخوان،
خانواده های محترم سوگوار
در اندوه بزرگ از دست رفتن خواهر ارجمندتان در ایران
با شما عزیزان شریکیم
و برای فردفرد شما بهروزی آرزو داریم.

فرشاد فضلی و همه دوستان شما
در تپش دیجیتال

همدردی

دوستان دیرین و گرامی ،آقایان علی ،ناصر ،محمد و
حسن عجبی (اخوان) ،خانواده های محترم سوگوار
ما هم در غم بزرگ از دست رفتن خواهر جوان و عزیزتان
با شما عزیزان شریکیم و برای فردفرد شما بردباری آرزومندیم.

محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند
مونتریال و ونکوور

هـمــدردی
دوستان گرامی،

آقایان علی ،ناصر ،محمد و حسن اخوان

در غم از دست رفتن خواهر عزیزتان در ایران
با شما عزیزان شریکم و برایتان صبر و بردباری آرزو دارم.

فیروز همتیان

هـمــدردی

دوستان ارجمند،

آقایان شهرام و شاهرخ بلوری،

سرکار خام شهین بلوری ،خانواده های محترم سوگوار
در غم از دست رفتن پدر و همسر عزیزتان

زنده یاد جناب آقای اکبر بلوری
در مونتریال ،با شما عزیزان شریکم

و برای فردفرد شما صبر و بردباری آرزو دارم.

عبداحلسین ناصری

ه
مدردی
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دوستان ارجمند ،آقایان علی ،ناصر،
محمد و حسن اخوان عجبی

خانواده های محترم سوگوار
دراندوه بزرگ و تاثر انگیز از دست رفتن خواهر دلبندتان در
ایران با شما صمیمانه همدردیم و از درگاه ایزد متعال برای
شما عزیزان صبر ،آرامش و بهروزی آرزومندیم.
_____________________________

از طرف کارمندان و کارکنان سوپر اخوان

هـمــدردی
جنابان آقایان علی ،ناصر،
محمد و حسن اخوان عجبی،

خانواده های محترم سوگوار
ما نیز در اندوه بزرگ از دست رفتن خواهر ارجمندتان در ایران
با شما عزیزان شریکیم و از درگاه خداوند برای فردفرد شما
آرزوی صبر و بردباری داریم.

خسرو و امید قاضی بیات

همدردی

دوست ارجمند ،آقای هوشنگ عالسوندی عزیز
خانواده های محترم سوگوار

دراندوه بزرگ از دست رفتن مادر عزیزتان در ایران با شما
صمیمانه همدردیم و برایتان آرامش و بهروزی آرزومندیم.
محمد مرادی ،احمد مراد ،قدرت اهلل عنصری ،محمد پازوکی،

عبدالرحیم ارزانی ،کمال میرعظیمی ،علی نصیریان ،بهرام
صمیمی ،فیروز همتیان ،بیژن جاللی

همدردی

دوست عزیز و همکار گرامی ،آقای هوشنگ عالسوندی

دراندوه بزرگ از دست رفتن مادر ارجمندتان در ایران با شما صمیمانه
همدردیم و برایتان آرزوی آرامش داریم.
از طرف دوستان و همکاران شما در مدرسه دهخدا
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گیرغذاییدر موارد گفته
ش��ده به لثه ی محافظ
دور دندان آس��یب می
رس��د و به خودی خود
می تواند موجب بوی بد
دهان شود.
• لثــه:

ب��ا عالئ��م مش��خصه
خونریزی و قرمزی بافت
لثه که در اثر مس��واک
زدن غیر صحیح و خارج
نشدن مواد غذایی از لثه،
بوی بد ده��ان را نیز به
همراه خواهد داشت.
• زبـان:

امروزه بوی بددهان halitosis
به طور چش��مگیری ش��ایع
ش��ده است و باعث رنجش و
ناراحتی دیگ��ران در برخورد
های اجتماعی با افراد مبتال
به بوی بد دهان می باش��د.
همچنیندر زندگی زناشویی
و در بین اعضای خانواده فرد
مبتال به این بیماری بیشتر
مورد توج��ه و نکوهش قرار
می گیرد.
در مواقعی فرد مبتال به بوی
بد ده��ان خ��ودش متوجه
این حالت نش��ده و با خیال
راحت تمایل به هم صحبتی
با اطرافیان را دارد و در محل
کار یا سایر مکانهای عمومی
نیز ممکن اس��ت برای عدم
ناراحتی شخص مبتال به بوی
ب��د دهان این موض��وع را به
فرد نگویند و فقط از او دوری
نمایند.
بوی بد ده��ان در اثر عوامل
مختلف��ی اتفاق م��ی افتد و
معموال قابل درمان می باشد
و افرادی هستند که با اطالع
از این بیماری و پیدا نکردن
روش درم��ان دچار ناراحتی
های فکری و کن��اره گیری
از دوس��تان و آشنایان خود
شوند.
گاهی اوقات ب��وی بد دهان
علت ناش��ناخته ای دارد و با
اجرای روش های مختلف و
انجام معاینات الزم به عامل

ایجاد بوی بد دهان پی نبرده
و باعث س��ردرگمی این افراد
می شود و لذا فرد مجبور به
استفاده دائم از آدامس قرص
یا اسپری های خوشبو کننده
دهان می باش��د که ممکن
اس��ت عوارض��ی را در پیش
داشته باشد.
ولی در م��وردی که بوی بد
دهان به صورت ناشناخته به
موارد دهانی مربوط شود ،بعد
از معاینه می توان با انجام لیزر
توس��ط متخصص مربوطه،
بدون جراح��ی ،خونریزی یا
درد از ب��وی بد دهان به طور
قطعی خالص شد.

مواردمختلفیکهباعثبوی
بد دهان می شوند عبارتند
از :
 )۱دالیل غیرمرتبط با حفرهی
دهان

مثل ناراحتی های گوارش��ی
مع��ده ،س��ینوزیت ،کم آبی
بدن ،مصرف پیاز یا س��یر و
سیگارکشیدن.
 )۲دالیل مرتبط با حفره ی
دهان

که به سه بخش تقسیم می
شوند
• دندان ها:

وجود دندان های پوس��یده
یا پرکردن نامناس��ب دندان
ترمیم ش��ده ،در اث��ر ایجاد

در گ��روه اندکی از افراد،
بلند ب��ودن جوانه های
چشایی (پرزهای زبان)
در بخش انته��ای زبان
می تواند عامل��ی برای
ایجاد بوی بد دهان باشد
که با مسواک زدن روی
زب��ان معموال ب��وی بد
دهان از بین می رود.


عامل اصلی التهاب لثه و
ایجاد بوی بد دهان:

ع�لاوه بر موارد گفته ش��ده
که عامل ب��وی بد دهان می
باش��ند مانند (ترمیم های نا
مناسب ،پوسیدگی،دخانیات
و غی��ره) ،یک م��ورد دیگر
به نام پالکته��ای باکتریایی
وجود دارد که ش��روع آن از
یک پالک��ت زرد رنگ نرم و
چس��بیده ،بعد از مدتی که
مسواک می زنید تشکیل می
ش��ود و طی فرایند شناخته
ش��ده ای تبدیل به جرم می
شود.
جرم های دندانی بر اس��اس
ارتباط ب��ا لثه ای به دو گروه
بااللث��ه ای و زیرلث��ه ای که
عامل��ی برای ب��وی بد دهان
هستند تقسیم می شود:
ِ )۱
جــرم های باال لثه ای

معموال قابل رویت هستند و
ممکن است محدود به یک
دندان یا گروه��ی از دندانها
شود و نسبت به جرم زیر لثه
ای آسیب کمتری می رساند.

ِ )۲
جــرم های زیرلثه ای

در زی��ر لبه لثه قرار گرفته و
ب��ه راحتی دیده نمی ش��ود
و در معاینات��ی ک��ه فرد در
دندانپزشکی انجام می دهد
این جرم لثه کش��ف شده و
بس��یار چس��بنده و متراکم

هس��تند و نقش اصلی را در
بروز بیماریهای لثه و عاملی
برای بروز بوی ب��د دهان در قابل انعطاف به س��مت لثه
افراد می باشند.
هدایت می گردد.

چون لیزر نوعی نور است لذا
توانای��ی نفوذ عمیق در بافت
روش های درمان جراحی
لثه و حذف باکتریها را بدون
بوی بد دهان در حفره ی
نیاز به جراحی باز لثه (فلپ)
دهانی:
همانط��ور ک��ه گفته ش��د دارا می باشد.
مهمترین عامل بوی بد دهان بنابراین لیزر می تواند بافت
درحفره ی دهانی جرم های عفون��ی و ملتهب لث��ه را در
زی��ر لثه ای می باش��د که با عمیق ترین ضایعات لثه انجام
 ۲روش زی��ر قابل درمان می دهد.
با کاه��ش تع��داد باکتریها
باشد:
توس��ط تابش لیزرمی توان
 درمان بوی بد دهان بااز تجویزآنت��ی بیوتیکه��ای
روش جراحی متداول:
ه��دف اولیه در ای��ن درمان فراوان و عوارض جانبی اینها
حذف التهاب لثه و تصحیح خودداری کرد.
شرایطی است که باعث وقوع از آنجای��ی که در درمان بوی
بد دهان با لیزر ،عروق خونی
مشکالت لثه گردیده است.
درمان ب��وی بد دهان در این بسته می ش��ود و خونریزی
روش در  ۴مرحله قابل انجام حین جراحی و تورم لثه بعد
است که در مراحل پیشرفته از جراحی با لیزر وجود ندارد،
بیماری بوی بد دهان ،معموال لذا روش لی��زر مورد قبول و
درمانهای جراح��ی نیز غیر رضایتمندی بسیاری از افراد
مبتال به بوی بد دهان ش��ده
قابل اجتناب هستند.
هدف از جراحی لثه دستیابی است.
به عم��ق ضایع��ات و حذف در درم��ان بوی ب��د دهان با
باکتریهای نفود کردهدر ناحیه لیزر ،با انس��داد الیاف عصبی
ریش��ه دندان و در استخوان لثه کاه��ش درد را در  ۹۰در
پش��تیبان آن اس��ت که به صد افراد موجب می شود.
صورت معمول این قسمت ها در روش درمان بوی بد دهان
غیر قابل دسترس هستند و با لیزر ،مراقبت های ویژه ی
همین عدم دسترسی باعث پ��س از جراح��ی نیز حذف
بوی بد دهان شده و فرد سر می گردد ،به طوری که پس
از پایان یافتن جلسه درمان،
درگم می ماند.
در درم��ان ه��ای مت��داول بیمار می تواند برخالف روش
جراحی از ایجاد یک برش در جراحی متداول به راحتی غذا
لثه (فلپ) ،بافت لثه از سطوح مصرف کند.
استخوان جدا ش��ده و جرم و در نهای��ت در روش درمان
تشکیل شده ،بافت عفونی و بوی بد دهان با لیزر با توجه
به خاصیت جوش دادن بافت
الهاب حذف می شوند.
پس از شستشوی ناحیه تحت های لثه توس��ط تابش لیزر،
جراحی با مواد ضد میکروبی ،نیاز به بخی��ه زدن را مرتفع
مجددا باف��ت لثه را به محل می سازد و احتمال تشکیل
اولیه برگردان��ده و بخیه می بافت اضافه در لثه (اسکار) به
حداقل می رسد.
خورد.
و بعد از این جراحی دردهای با توجه به کاربرد لیزر در بوی
ناحیه بخیه خورده و استفاده بد دهان افرادی که مبتال به
از آنتی بیوتیک و مسکن ها بوی بددهاندر قسمت حفره
ای بوده ان��د از این روش بی
حتمی می باشد.
خطر و سریع برای رفع بوی

بد ده��ان خود که به صورت
و اکنون درمان بوی بد
دهان با دستگاه لیزر ،بدون ناش��ناخته ای از طری��ق لثه
تولید می شد استفاده کرده
جراحی خونریزی و درد در
اند و دیگ��راز دیگران کناری
دندانپزشکی:
در این روش جهت رفع بوی گیری نمی کنند

بد ده��ان از انرژی لیزر که از
طریق یک فایبر شیش��ه ای
گردآوریsalamatnews.com :

کالریالکلرانادیدهنگیرید!

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

الکـــلعاملسرطانپستان،
دهان،
کبد و روده دانسته میشود

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

متخصصان تغذی��ه میگویند
کس��انی ک��ه مراقب وزنش��ان
هستند ،باید توجه بیشتری به
کالری موج��ود در الکل بکنند.
به گفته آنان بس��یاری از افراد
کالری موجود در الکل را نادیده
میگیرند.
بنا ب��ه یافتهه��ای ت��ازه بنیاد
پژوهش جهانی سرطان ،الکل
١٠درصد از کل کالری دریافتی
کسانی را تشکیل میدهد که مرتبا
نوشابههایالکلیمینوشند.
نوشیدن یک جام شراب به اندازه
خوردن دو بیس��کوییت شکالتی،
یعنی  ١٧٨کالری برای بدن دارد.

مقداری که برای آب کردنش باید
نیم س��اعت به تندی پی��ادهروی
کنید.
خوردن و نوشیدن کالری بیش از
حد باعث چاقی میشود.
کالری نوشابههای الکلی برخالف
غذا ارزش غذای��ی چندانی ندارد.
بسیاری از نوشندگان این نوشابهها
کال��ری موجود در آنه��ا را نادیده
میگیرند در حالی که کالری الکل
تنها اندکی از چربی کمتر است.
کم کردن نوشیدن الکل عالوه بر
کاهش وزن ،خطر ابتال به سرطان
را نیز کاهش میدهد.

•
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خطراتنوشیدنیهای
انرژی زا را بدانید
آگاهی از محتوای این محصوالت بسیار مهم است؛ به
این دلیل که برچسب های این نوشیدنی ها ،اغلب این
حقیقت را از شما پنهان می کنند.
همه ساله ،در اثر مصرف این نوشابه ها ،مراجعه های
متعددی به اورژانس صورت می گیرد
میزانکافئین

اگرچه با نام نوشابه های انرژی زا شناخته می شوند ،اما
بیشتر این محصوالت انرژی حقیقی را که می توانید
ب��ه عنوان مثال از کربوهی��درات ها دریافت کنید ،به
ش��ما نمی دهند .به جای آن ،حاوی یک محرک اند،
کافئـین.
برچس��ب ها دقیقا به شما نمی گویند که چه مقدار
کافئین درون محصول وجود دارد.
در وب س��ایت  ConsumerLab.comمیزان کافئین
در  3نوش��ابه انرژی زای پرطرف دار مورد بررسی قرار
گرفته است.
یک بطری  142گرمی از نوش��ابه ان��رژی زای نوع 1
محتوی  206میلی گرم کافئین است؛ نوشابه انرژی
زای نوع دوم تقریبا مقدار مشابهی کافئین -اما تنها در
 57گرم از آن -دارد.
به این معنی که نوع دوم از نوع اول غلیظ تر است .در
مقام مقایسه یک فنجان  227گرمی کامل از قهوه دم
کرده رایج ،تنها  95میلی گرم کافئین دارد.
با در نظر گرفتن این مساله نوشابه انرژی زای نوع دوم،
 9برابر غلیظ تر از قهوه است!
در ط��ول روز این مقادیر یا حتی بیش از  300میلی
گرم کافئین مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
در طول روز اینجا و آنجا حدود  3فنجان قهوه مصرف
می کنید که سبب افزایش تدریجی در میزان کافئین
می شود؛ هرچند مقداری از آن را حذف می کنید.
مشکل اصلی نوشیدن نوشابه های انرژی زا اینجاست
کهدو سوم مقدار مصرفی روزانه خود را یک جادریافت
می کنید که می تواند یک شوک و تکان عظیم برای
بدن باشد .و چون مقدار کمی مایع مصرف کرده اید،
ممکن است هوس کنید تا بیش از یک بطری بنوشید.
نوش��یدن  2بطری کوچک مع��ادل  415میلی گرم
کافئین است.

ویتامین هایی که به آنها نیازی ندارید و احتماال آنها را
منی خواهید

مقادیر بسیار زیادی از ویتامین  Bدر برخی از نوشابه
های انرژی زا وجود دارد که می تواند مضر باشد.
به عنوان مثال یک بزرگس��ال تنها به  15میلی گرم
نیاس�ین روزانه نیاز دارد؛ اگرچه ممکن است برخی از
افراد دچار کمبود در این زمینه باشند.
{>> ادامه در صفحه بعد}

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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صدرالمتألهين؛ فيلسوف و مفسري نقاد

سالمت...

حجتاالسالمدكترسعیدبهشتي٭

صدرالمتألهين؛ فيلسوف و مفسري نقاد

نقد فلسفي در فلسفه اسالمي سنتي ديرپا و
كهن است .با مطالعه آثار صدرالمتألهين شيرازي
هاي پيش
فلسفه
5086و جدي به
شمارهدرشت
نقدهاي ريز،
خرداد
پنجشنبه 4
ماه 2 1391رجب  24 1433مه 2012
سال هجدهم
ل هجدهم شماره  5086پنجشنبه  4خردادماه 2 1391رجب  24 1433مه 2012
از وي را مش��اهده ميكنيم .براي نمونه مواجهه
صدرا با فلس��فه ش��يخ الرئيس ابوعلي سينا در
بسياري مواقع مواجهه نقادانه بوده است.
هستند در مغز دارد.
از منظر ديگر تنوع موجود در مكاتب فلسفي
شیرازي
صدرالمتألهین
بزرگداشت حكیم
مناسبت
زي
تولی��د
ورزش همچنی��ن
سالروزدانش��گاه دوک
پزش��کی
المي به مرک��ز
اسالمي عامل نقد در حوزه فلسفه است.
( )Dukeدریافت��ه اس��ت که یک اندورفین را افزای��ش داده،
س��نت نقادي ب��ا حكمت مش��اء و افرادي
پیادهروی تند  30دقیقهای ،س��ه فش��ار داخل عضالت را کم
چون فارابي و ابن سينا آغاز و ادامه پيدا كرد .البته بوعلي سينا فيلسوف
مش��ايي محض نبوده اما پس از شيخ الرئيس مشاهده ميكنيم كه شيخ
مرتب��ه در هفته به اندازه داروهای کرده ،برای داش��تن خوابی
شهابالدين سهروردي فلسفه اسالمي را از منظر استفاده از منبع اشراق
ضدافسردگی برای تسکین عالئم بهتر به ش��ما کمک کرده و
وارد قلم��رو تازهاي كرد .در اين فلس��فه عقل تنه��ا منبع معرفت نبود و
افس��ردگیهای ح��اد در س��نین س��طح کورتیزول هورمون
عالوه برآن ،منبع دل ،ش��هود و كش��ف نيز پابه پاي عقل در تحقيقات و
اس��ترس را نی��ز کاه��ش
مختلف موثر است.
پژوهشهاي فلسفي پيشرفت كرد.
تالش سهروردي در ترويج تفكر اسالمي نقادانه بود .وي در دوران تاريخي
میدهد.

و ظرف فلس��في خود متدولوژي فلس��فه پيش از خود را به نقد گذاش��ت و
تحقیقی که سال  2010در آرشیو 
صرفاً
هجري،
مرک��زپس ازاز وي در قرن
اكتفا نكرد.
تعقلي در
تحقيق )Dr.
روشJames
(Hillبه O.
کنید230 ،
يازدهمکم
رانندگ��ی خود
اینترن��ال مدیس��ین ( Internalداشنت بدنی زیباتر و ساملتر
مالصدرا ،فيلسوف بزرگ اسالمي ظهور كرد و عالوه بر عقل و دل ،منبع وحي
این
کولورادو
دانشگاه
انسانی
تغذیه
کربن کمتری
د
اکسی
ی
د
کیلوگرم
روز
در
 )Medicineبه چاپ رسید ،نشان  1.6 -کیلومتر پیادهروی
را نيز بسيار پررنگتر در فلسفه اسالمي وارد كرد و مورد استفاده قرار داد.
کند.
ی
م
تایید
را
شرحيشد.
خواهد
هوا
وارد
سال
در
سال
در
داد ک��ه زنانی که ب��ه طور منظم  100کالری میس��وزاند.
مرحوم مالصدرا عالوه بر فيلسوف ،يك محدث و مفسر بزرگ بود،
شهيد
استاد
تحقی��ققول
كم نظير است و به
نگاشته ،شرحي
اصولکهكافي
كه وي بر
دانش��گاه
اخیراً در
تحقیقی
پیادهروی دارند ،کمتر در معرض میتوانید بدون ایج��اد تغییر در -
ش��خصی
ونقل
حمل
ديني اس��ت،
وحياني و
نقل قولدرهاي
صدرالمتألهين مملو
ه��ارواردآث��ار
ابتال به از دس��ت رفتن حافظه و ع��ادات غذایی تان تا  5کیلو وزن مطه��ري
نش��ان ازداد
انجام گرفت
مش��خص کرد
1995
س��ال
كرد.
آغاز
نقد
با
را
خود
فلسفي
فعاليت
صدرا
بنابراين
که
سایر زوالهای ذهنی قرار دارند.
کم کنید.
س��فرهای
راه رفتن با سرعت متوسط به که تقریباً  %40از اکثر
صدرالمتألهين ش��يرازي ش��اگرد ميرداماد بود و با وجود اينكه ميرداماد
30
هفته—یا
در
س��اعت
3
مدت

اند
ه
عقید
ای��ن
بر
متخصصی��ن
اتومبیلاي کمتر از
با
شهری
داخل
فيلسوف مشاء و قائل به اصالت ماهيت بود ،وي براي ميرداماد احترام ويژه
احتمال
تواند
ی
روز—م
در
دقیقه
ارتوپد
جراحان
آکادمی
براس��اس
در
روی
ه
پی��اد
ق��دم
6000
ک��ه
نقادانهبرابر با 10
فعاليتک��ه
کیلومتر بهاس��ت
3
قائل بود .صدرا پس از ترك حوزه اصفهان و اعتكاف در قم
طباطبايي نيز
صاحبنظران
ه��ایبر وي
یعالوه
پرداخت.
 %40در
قلبی را ت��ا
در امری��کا ،پی��ادهروی به ش��ما روز س�لامت ش��ما را ارتقاء داده بیمار
همين کمتر از
دوچرخه یا
عالمهراندن
ديگري چوندقیقه
ايران
امروز
درجامعه
فلس��في
نقد
حوزه
متأس��فانه
كردند.
دنبال
را
مس��يرکاهش دهد.
برای داش��تن یک دیدگاه مثبت و  10،000ق��دم موج��ب کاهش زنان
 40دقیقه پیادهروی است.
موقعيت ضعيف تري را دارا است .البته در اين حوزه فعاليتهايي در حوزه و
امریکا
پزش��کی
انجمن
مجل��ه
به زندگ��ی کمک ک��رده و باعث وزنتان میشود.

دانشگاه آغاز شده اما بازهم نيازمند تالش بيشتري هستيم.
در
که
زنان��ی
که
کرد
مش��خص
میشود جوانتر به نظر برسید.
تحقیق
یک
در
تنسی
 دانش��گاهانگیزه
بگیرید...نقد سنتي
شدن از فضاي
يكي از راهكارها براي پيش��رفت اين حوزه دور
س��الگینقدخود
برنامهتا 50
گنجاندن 30
که در آن از گامش��مار اس��تفاده وس��نین

برابر با 200
فلسفه در یک
ش��هریاست.
بلوکدانشگاهي
محيطهاي
درسي آموزش
چون مالصدرا نيازمند
کنند،انديشههاي
درس��ت
صحيح
پی��ادهروی جریان خون را در مغز ش��د مش��خص کرد که زنانی که فهم
احتمال ابتال
رویومی
پیاده
اسالمياست.
فيلسوفان قدم
( 1/6دركوتاه
مای��لگرفتن
مان��ع نتيجه
همين زمانبر
سرطانزمانبر
آموزشهاي
اس��ت ،خود
سینه را در
بی��ش از  10،000قدم در روز راه به
افزایش میدهد.
کیلومتر) برابر
کاهشبودن یک
مدت ميشود.
دهند.
ی
م
1999
س��ال
در
که
در تحقی��ق
چربی
درصد
از
%40
ت��ا
روند،
م
ی
 20دقیقه
فالسفهحدود
قدم یا
2000
اسالمي
آنچه از
نكته آخر اينكه در حوزه فلسفه نبايد تصورباكنيم
براس��اس
روی افراد باالتر از  60س��ال انجام پایینتری برخ��وردار بوده و کمر -
اگ��رامكان پیاده
است.وجود ندارد،
رویتكامل
پيشرفت و
تحقی��ق،از اين
ی��کاست و پس
حرف آخر
باقي مانده
رویاز منظم
گرفت ،مشخص شد که  45دقیقه و لگنشان نسبت به آنهایی که به پیاد
ضروريدر حدود
شما وچیزی
حوزه زندگی
باش��یدهاي در
ودانشگاه الزم
داش��ته در محيط
فلس��فه مالصدرا
تحولهپس
هاي فلسفه
دانشجويان و طلبه
منطقي بايد
شجاعانه و
درفضا،
بازاين
است و
بیش��تر به
هفته یا
ت فکر کردن طور متوسط کمتر از  6000قدم (3
پیادهروی در روز مهار 
(104607.75
مای��ل
مدتتوسط 65،000
ايجاد شود.
راه میروند  10تا  15س��انتیمتر نیم
را در آنها افزایش میدهد.
س��اعت یا بیش��تر) ب��ه طور کیلومتر) راه میروید—برابر با سه

13

13

دارد پرافتخاري دارد
فلسفي
تخاري
سنت

نکات جالبی که برای پیادهروی
انگیزهایجادمیکند...
•

•
•
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نقد فلسفي در فلسفه اسالمي سنتي ديرپا و
كهن است .با مطالعه آثار صدرالمتألهين شيرازي
پيش >> ادامه از صفحه پیش
.............
انرژی
نوشابه
جديزابه فلسفههاي
هایدرشت و
نقدهاي ريز،
از وي را مش��اهده ميكنيم .براي نمونه مواجهه
سينا در
نوش��ابهش��يخ
بطریبا فلس��فه
یک صدرا
نمی دانید چه چیزی مصرف
الرئيسنوعابوعليواقعا
انرژی زای
مواجهه
مواقع
بوده است.می کنید!
نقادانهدارد
نیاسین
مقدار
بسيارياین
 ،2دو برابر
از منظر ديگر تنوع موجود در مكاتب فلسفي
آستانه قابل
رفته است.سخن آخر
فراترفلسفه
تحمل،حوزه
عامل نقد در
که از اسالمي
پوست
گرگرفتگی
و می تواند
افراديیکباره مقدار زیادی کافئین
مش��اء ودریافت
حكمت
باعثنقادي ب��ا
س��نت
چونممکن
شود که
های
ویتامین
البتهفراوان
دوزهای
آزاردهنده یاادامه با
فيلسوف
بوعليازسينا
پيدا كرد.
است سينا آغاز و
فارابي و ابن
كهوشيخ
ميكنيم
مشاهده
الرئيس
مش��ايي
دردناک
بالقوه
اشتباه
کامال
یک راه
باشد.محض نبوده اما پس از شيخمضر
قراراشراق
منبع
استفاده از
اسالمي را
شهابالدين
فلسفهدر
سهرورديبطری
نوش��یدن 2
در صورت
گرفتن
استفاده
منظرسوء
برایازمورد
وارد قلم��رو تازهاي كرد .در اين فلس��فه عقل تنه��ا منبع معرفت نبود و
برآن،مجاز
مقادیر
موردودر
هزاران
پابهمی
محسوب
تحقيقات
شود .در
پاي عقل
فولیکكش��ف نيز
سالمش��هود و
منبعو دل،
روز ،ازعالوه
پيشرفتنیز
مورد نیاز
هاي B6
ویتامین
اسید و
كرد .تایید این مساله گزارش شده است.
فلسفي
پژوهش
که تاريخي
دوران
این،وي در
بر بود.
نقادانه
تفكر اسالمي
انواعترويج
سهروردي در
تجاوز تالش
مختلف
ک��رده و خطر
نوش��ابه
افرادی
ع�لاوه
گذاش��ت و
پيشزا ازو خود
میفلس��فه
متدولوژي
و
فلس��في راخودافزایش
ظرف در بدن
مسمومیت
همزمان
الکلرا رابه بهنقدطور
انرژی
صرفاً
هجري،
يازدهم
قرن
در
وي
از
پس
نكرد.
اكتفا
تعقلي
تحقيق
روش
به
دهید.
درگیری
مصرف می کنند ،احتمال
مالصدرا ،فيلسوف بزرگ اسالمي ظهور كرد و عالوه بر عقل و دل ،منبع وحي
مقادیر
که
اس��ت
شده
مش��خص
بیش��تر
آنها
در
خطرناک
رفتار
با
را نيز بسيار پررنگتر در فلسفه اسالمي وارد كرد و مورد استفاده قرار داد.
محصوالت با
مرحومدر این
ویتامین ه��ا
شود
بود ،می
باعث
حالت
اس��ت؛
شرحي
بزرگ
اینمفسر
محدث و
فيلسوف ،يك
مالصدرا عالوه بر
احساس و به قول
فرد نظير است
شرحي كم
نگاشته،
اصول كافي
آنچه كه
نوشته
برچس��ب
وي برروی
که بر
شهيد بر
استادکرده و
هوشیاری
اس��ت،
ديني
و
وحياني
هاي
قول
نقل
از
مملو
صدرالمتألهين
آث��ار
مطه��ري
شده ،همخوانی ندارد.
اس��اس آن عمل کند در حالی که
بنابراين صدرا فعاليت فلسفي خود را با نقد آغاز كرد.
ميردامادقرار
كه خطر
معرض
در
ذهنی
نظر
از

صدرالمتألهين ش��يرازي ش��اگرد ميرداماد بود و با وجود اين
دارد.
ضعیف
مقررات
و
قوانین
فيلسوف مشاء و قائل به اصالت ماهيت بود ،وي براي ميرداماد احترام ويژهاي
طریق
تدریج��ی بهکافئین
قوانین
آی��ا می
فعاليتازنقادانه
جذباعتكاف در قم
گونهاصفهان و
به حوزه
ترك
دانس��تیدپس از
قائل بود .صدرا
همين
نيز
طباطبايي
صاحبنظران ديگري
عالوه بر وي
عالمهراه س��الم تری است؛
چونچای
قهوه یا
محصوالت بنا به
پرداخت .این
ای است که
خوابايران
درجامعه امروز
متأس��فانه حوزه
دنبال
مس��ير را
کافی
فلس��فيمناسب و
نقدتغذیه
البته
كردند.کننده می
تولید
شرکت
خواسته
موقعيت ضعيف تري را دارا است .البته در اين حوزه فعاليتهايي در حوزه و
هستيم.تجدید قوا است .
راه برای
بهترین
یا
کافئین
مقدار
هر
محتوی
توانند
دانشگاه آغاز شده اما بازهم نيازمند تالش بيشتري
باشند؟
B6
ویتامین
يكي از راهكارها براي پيش��رفت اين حوزه دور شدن از فضاي نقد سنتي 
نسبت به
بایس��تی
خریداران
ایننقد فلسفه در محيطهاي دانشگاهي است.
آموزش
برنامه درسي
گنجاندن
و
هاي فيلسوفان اسالمي چون مالصدرا نيازمند
درس��ت
صحيح و
انديشهچون
باشند
هوشیار
مسالهفهمکامال
آموزشهاي زمانبر اس��ت ،همين زمانبر بودن مان��ع نتيجه گرفتن دركوتاه
مدت ميشود.
نكته آخر اينكه در حوزه فلسفه نبايد تصور كنيم آنچه از فالسفه اسالمي
باقي مانده حرف آخر است و پس از اين امكان پيشرفت و تكامل وجود ندارد،
تحول پس از فلس��فه مالصدرا در محيطهاي حوزه ودانشگاه الزم و ضروري
است و اين فضا ،شجاعانه و منطقي بايد توسط دانشجويان و طلبههاي فلسفه
ايجاد شود----------- .

اشتراکپیوند

•

٭ دانشيار و مؤسس گروه فلسفه تعليم و تربيت اسالمي
پیوند را آبونه شوید! با پست سریع

باریکتر است.
طباطباييزمین!
عالمهدور کره
دانشگاهرفتن
متوس��ط حدود  600هزار تومان مرتبه راه
پزشکی
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نیز
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مایو
کلینیک
ه
پیاد
روی
قدم
2000
فقط
اگر
که
شد
مشخص
تحقیق
یک
در
•
متاس تلفنی514-996-9692 :
تلفن گروه دين و انديشه88761257 :
88761257
انديشه:
همايشدين و
خواهید گروه
تلفن
متوس��طاسالمي صدرا
ماه ،بنياد حكمت
خرداد
مالصدرا ـ
بزرگداشت
صرفهجوییشانزدهمين
هایصدرا
اسالمي
مالصدرا
همايش
کرد.
بزرگداشتمی
که نشان
شانزدهميندارد
ش��واهدی
روزمرهتان
حكمتت
بنيادفعالی
خردادروزماه،ب��ه
دهدـ اول در
18،425
طور
اول به
مردها
و یا نشانی خود را به ایمیل کنید:
ورزش پی��اده روی تاثیر مثبتی بر اضاف��ه کنی��د ،هیچوق��ت دچار 
قدم و زن��ان  14،196قدم در روز
Info@paivand.ca
دهنده
برخ��ی
س��طح
سبزتر ...با دو شرحراه میروند.
های افزای��ش وزن نخواهی��د ش��د .داشنت سیارهای
یک جدول
شرح
جدولانتقابالدو
یک
روحیه
کنن��ده
ت
تقوی
که
عصبی
هیل
او.
جیم��ز
دکتر
تحقیق��ات

کیلومتر
15
فقط
هفته
هر
اگر
•
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در
دالر
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ـــ
دارایودو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل کرده و
حل کرده
ايران
مداد
روزنامه
جدولها را با
از شرح
 5086جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی
5086
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.

٭ دانشيار و مؤسس گروه فلسفه تعليم و تربيت اسالمي
دانشگاه عالمه طباطبايي

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

جدول
ویژهويژه
جدولهای ____________________ جدول
جدول عادي
عادي____________________
وعادی

افقي:
 -1ش��كم -پيشخدمت رس��توران-
1
هال
 -2وقت��ي ميگوين��د كه ش��خص 2
بخواه��د محلي را به قه��ر و اعتراض 3
ترك كند
4
 -3غمباد -عضو تفنگ -ش��هري در
5
استان زنجان
 -4س��ريع -دختر -به معني بخت6 -
قطب مثبت باتري
7
 -5سوره س��ي و ششم قرآن -آتي-
8
برنج فروش
 -6ارتفاع و درازاي چيزي -گريزان9 -
عنصر شيميايي
10
 -7پچ پچ -يكي از رشتههاي هنرهاي
11
سنتي ايران -مته
 -8پائي��ن ب��ازو -قربان��گاه مك��ه12 -
باسكول
13
 -9زنگ -تخمين -تشنه فريب
 -10وي -پرن��دهاي ش��بيه كبك14 -
پرنده پيامآور بهار
15
 -11نيس��ت ،ناب��ود -كن��ج -حرف
كشاورزي
انتخاب
 -12خالف بقا -الغر -رود ش��ولوخف -9 -ناممكن -حشره قطاري -طاليي
 -10ش��هري در استان ايالم -سالم-
كشتي جنگي
 -13رودي در آلم��ان -احتياج -نوعي بارش مشكل به مقصد برسد
 -11عدد يك رقم��ي -آمپول زدن-
عدسي
 -14به آدم سالخورده گويند كه كاري پزشك فرعون
 -12نوعي تن پوش -الفباي آباداني-
كند كه متناسب با سن او نباشد
 -15خياله��ا و پنداره��ا -حاص��ل -عضو آجيل -گندم
 -13مهرهاي در ش��طرنج -شفابخش
فراموشي
اس��ت اگر خدا بخواهد -بر انگشتري
عمودي:
 -1انتخ��اب كردن -خس��ته كننده ،سوار است
 -14گرو گذارنده -حنا -مددكار
دردناك
 -2پرن��ده زيبا -ابزاري در منزل براي  -15دلتن��گ و مل��ول -از ح��واس
پنجگانه
پاكيزگي -زدني نارفيق
بازار
 -3سرش��ت ،طينت-
حل جدول عادی شماره 5085
سهام -مركز تايوان
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 -4صن��م -اكنون -خرس
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 11ج
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ا
 13ج ل س ه
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ا ن ت
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د ي ب
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 14ا ك و
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 15ل ي ل ي و م ج ن و ن
 -8جانماز -ص��ورت غذا-
1
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خدمات ارزی

514-844-4492

افقي:
15 14 13 12
11 10 9 8
رس��توران-
 -1ش��كم -پيشخدمت
پا
ساق
1
هال
 -9بيرق -يكي از علوم مهندس��ي-
 -2وقت��ي ميگوين��د كه ش��خص 2
بخشنده
اعتراض 3
مساوي -ندا دهنده -عنوانها
بخواه��د محلي را به قه��ر و -10
ترك كند
 -11يك 4آشام از آب -اساس -خمره
 -3غمباد -عضو تفنگ -ش��هري در
بزرگ
5
استان زنجان
 -12ان��دازه دس��تي -اعتنا -خرس
بخت-
معني
به
دختر-
 -4س��ريع-
6
فلكي -ناخوشي
قطب مثبت باتري
كلم��ه تعلي��ل -مابي��ن پيچ و
7 -13
 -5سوره س��ي و ششم قرآن -آتي-
سگ فضانورد
مهره8 -
برنج فروش
گريزان -فيلم سينمايي جواد مزدآبادي
 -6ارتفاع و درازاي چيزي-14 -
9
و س��اخت س��ال  1389با هنرنمايي
عنصر شيميايي
مجيد 10
صالحي و بهنوش بختياري
 -7پچ پچ -يكي از رشتههاي هنرهاي
حركتي در ژيمناستيك -مركز
11 -15
سنتي ايران -مته
 12واحد فشار برق
زيمبابوه-
 -8پائي��ن ب��ازو -قربان��گاه مك��ه-
عمودي:
باسكول
 13ش��اهزادگان اتري��ش -از
 -9زنگ -تخمين -تشنه فريب  -1لق��ب
اندامك14
هاي درون ياخته جانوران
 -10وي -پرن��دهاي ش��بيه كبك-
سوغاتيهاي كرمان -اصطبل-
پرنده پيامآور بهار
 -2از 15
خوراك روزانه
 -11نيس��ت ،ناب��ود -كن��ج -حرف
افقي :انتخاب
كشاورزيق��درت و عظمت
 -3بيرم -قش��نگ-
ش��ولوخف -9 -ناممكن -حشره قطاري -طاليي
بقا -الغر -رود
خالف
 -1س��يد-12 ،
يكي از
س��رور-
مس��ابقات الهي
آقايايالم -سالم-
استان
ش��هري در
 -4ضمير -10
جنگي
كشتيمبهم
ورزشي عمومي-
بازي-
بيگان��ه -نوعي
Puzzle
difficulty
rating
 42برسد
(Hard,مقصد
دادنمشكل به
بارش
احتياج-
)0.71آلم��ان-
كندر
رودي
 -2اثري از -13
فرديناند
نوعي انجام
آلماني-
رقم��ي -آمپول زدن-
ناگهاني-عدد يك
 -5حمله -11
كشاورزي -مفت
عدسياحتياج -دستوري
 -3روسيه سابق-
فرعون
پزشك
گويند كه
سالخورده
 -4روز عرب -14-به
كاريح��روف مقطع��ه ق��رآن -بوي
 -6از
بيماري
مخففآدمخوش-
موسيقيتن پوش -الفباي آباداني-
 -12نوعي
كند كه متناسب با سن او نباشدخوش -سلطان
كهنه -جاي پا
 -15خياله��ا و پنداره��ا -حاص��ل -عضو آجيل -گندم
 -5دخت��ر -واح��د غير رس��مي پول  -7پايه -تفاوت -اثري از كورمك مك
 -13مهرهاي در ش��طرنج -شفابخش
فراموشي
كارتي ()2006
ايران -در پناه
اس��ت اگر خدا بخواهد -بر انگشتري
عمودي:
 -6ارس��نيك -س��تون خيمه -پرنده  -8آش��يانه ،مقام -ولگرد -شهري در
 -1انتخ��اب كردن -خس��ته كننده ،سوار است
استان مازندران
 -14گرو گذارنده -حنا -مددكار
مظهر وفا دردناك
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پرن��ده زيبا-
 -7نوع��ي از-2
يله
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5085
عادیايشماره
حل جدول ويژه شماره 5085
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سهام -مركز تايوان
گاو 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
4 3 215 1 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 1ك و ر س -4صن��م -اكنون-
ر ي ز ي
م ه
ب ر ن ا
خرس ا  1م م ه ش ك ل
گ ر ش ا س ب ن
جنابعال��ي-
 -11م��ن و
ا ل م و
م
ل ي ب ي
ر
و  2يم لن ا
پدربزرگ
ت ا
ش
ا
رفلكي-ل و
 2ب ل و
فارس-
استان
ش��هري در
م
ا
ي م
د م
ا
ه
د
م ز
چاپ ر  3سن ي ا
ن
روزنامه ر ن د
م
د -5ه
ز
 3ي ا
مش��هور
براي
ا
م
ا
دار س ف
در ا
ظرف ت
اي م
س  4ر و و و لگونه ر
ب ا ب ت
ر
و
ه
 4س د
ش��هري
انگليس -تالفي-
ل
و ي ن
ا
غذان ب ي
طبخ ج
ا
ر ش ت 5ع ت ر
د
ع ر ي ا ن
 5ه ت
در ايتاليا
ش ح
م ك ر م
ا
ا ن ه
6
ق ب ا
پ ي ا ن و
اث��ر راب��ن س��ينا-
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 -8 15 14 13 12 11 10 9 8نان��وا -گنگ -مفص��ل بين ران و
ساق پا
 -9بيرق -يكي از علوم مهندس��ي-
بخشنده
 -10مساوي -ندا دهنده -عنوانها
 -11يك آشام از آب -اساس -خمره
بزرگ
 -12ان��دازه دس��تي -اعتنا -خرس
فلكي -ناخوشي
 -13كلم��ه تعلي��ل -مابي��ن پيچ و
مهره -سگ فضانورد
 -14فيلم سينمايي جواد مزدآبادي
و س��اخت س��ال  1389با هنرنمايي
مجيد صالحي و بهنوش بختياري
 -15حركتي در ژيمناستيك -مركز
زيمبابوه -واحد فشار برق
عمودي:
 -1لق��ب ش��اهزادگان اتري��ش -از
اندامكهاي درون ياخته جانوران
 -2از سوغاتيهاي كرمان -اصطبل-
خوراك روزانه
افقي:
 -3بيرم -قش��نگ -ق��درت و عظمت
 -1س��يد ،س��رور -يكي از مس��ابقات الهي
ورزشي عمومي -مبهم
 -4ضمير بيگان��ه -نوعي بازي -آقاي
(Hard, difficulty
 -2اثري از فرديناند كن )rating 0.61
آلماني -انجام دادن
 -5حمله ناگهاني -كشاورزي -مفت
 -3روسيه سابق -احتياج -دستوري
 -4روز عرب -مخفف خوش -بيماري  -6از ح��روف مقطع��ه ق��رآن -بوي
خوش -سلطان موسيقي
كهنه -جاي پا
 -5دخت��ر -واح��د غير رس��مي پول  -7پايه -تفاوت -اثري از كورمك مك
كارتي ()2006
ايران -در پناه
 -6ارس��نيك -س��تون خيمه -پرنده  -8آش��يانه ،مقام -ولگرد -شهري در
استان مازندران
مظهر وفا
 -7نوع��ي از خ��ودرو پورش��ه -از هم  -9رخصت -ش��هري در چين -ول و
يله
پاشيده -كلمه تصديق
 -10تمري��ن نظامي -يار
حل جدول ويژه شماره 5085
قف��ل -علوفهاي مخصوص
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پزشکــی

15عاملیکهباعثپسرفت
و تیره روزی جوامع می شود

تأثیر درد دل کردن در مقابله با افسردگی

گاهی حالش��ان بد است"
باعث میشود که بیماران
احس��اس کنند که مورد
تحقیر ق��رار میگیرند و
جدی گرفته نمیشوند.
«گاه�ی اوق�ات الزم
اس�ت ب�ه اطرافی�ان
گوش�زد ک�رد ک�ه
افسردگی یک بیماری
است که بایستی مورد
معالجه قرار بگیرد».

اما نه با هر کس.

در حال حاضر بسیاری از مردم در
سراسر جهان با بیماری افسردگی
دست و پنجه نرم میکنند .اما این
بیماران معموال خود تصور میکنند
که آنها تنها کسانی هستند که از
چنین وضعیت تیرهی روحی رنج
میبرند و احس��اس میکنند که
دیگ��ر ارزش ای��ن را ندارند که به
آنها محبت و توجه ش��ود .آنها در
عین حال نگران آن هستند که به
خاطر بیماریشان مورد سرزنش
قرار بگیرند.
پژوهشی بینالمللی به تازگی نشان
داده است که از هر پنج نفر مبتال
به افس��ردگی ،چهار نفر احساس
میکنند که بخاطر بیماریش��ان
م��ورد تحقی��ر ق��رار میگیرن��د.
ح��س ع��دم پذیرفته ش��دن در
جامعه تردید بیماران را نسبت به
خودشان تقویت میکند و آنها وارد
دور باطل میشوند.
مبتالیان به افسردگی برای مقابله
با این بیماری باید چه کار کنند؟
برنامه های پزشکی

دکتر عطا انصاری
سه شنبه ها 6 :تا  7شب

Mihan TV

در تلویزیون میهن به مدیریت
سعیدبهبهانی ،در  GLWIZو یا سایت

www.mihantv.com

خانواده،دوستان و همکاران چگونه
باید با بیماران برخورد کنند؟
یک روانپزش��ک و مدی��ر انجمن
آلمانی حمایت از بیماران مبتال به
افسردگیمیگوید:
«در مجموع افراد افس��رده وقتی
که بتوانن��د در مورد بیماری خود
صحب��ت کنند ،به ط��ور واضحی
احساس سبکی میکنند».
اما او تأکید میکند که این راهکار
در هر شرایطی توصیه نمیشود.

نصیحت کردن فاید ه ندارد.

افراد افس��رده خیلی س��ریع وارد
دور باطل میش��وند .آنها به دلیل
ترس از طرد شدن همواره به طور
عمیقت��ری گرفتار ای��ن بیماری
روحی میشوند.
یک�ی از راهکاره�ای مقابله با
افسردگی درد دل کردن است،
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اف��رادی ک��ه دچ��ار افس��ردگی
میش��وند ،معم��وال نمیتوانن��د
بیماری خود را از خانواده و دوستان
نزدیک پنهان کنند.
غمگینی ،بیحوصلگی و احساس
کرخت��ی از عالئم بارز افس��ردگی
هس��تند .بیماران معموال از عدم
تمرکز ،بیاشتهائی و کمخوابی نیز
رنج میبرند.
وی میگوید« :روشنگری از سوی
اطرافیان برای مقابله و پیشگیری از
رفتار منفعالنه ،مهم و تعیینکننده
است».
بدترین اتفاقی که میتواند برای این
بیماران رخ دهد ،عدم به رسمیت
ش��ناختن بیماریش��ان از سوی
اطرافیان است .گفتن جملههایی
مانند "بر خودت مسلط باش! همه

مطرح کردن افسردگی در
محل کار

اما این روانپزش��ک آلمانی توصیه
میکند که در محیط کار بایستی
در مطرح کردن افس��ردگی کمی
محتاطتر ب��ود .زی��را در مواردی
که فرد تنها به طور قراردادی کار
میکند یا هنگامی که فضای کاری
تنشآمیز است ،احتمال دارد که
بیمار به راحتی کار خود را از دست
بدهد .اما اگر ف��رد رابطهی خوب
و دوستانهای با رئیس و همکاران
خود دارد ،اعالم کردن بیماریاش
میتواند بار بزرگی را از روی دوش
او بردارد.
هنگامی که بیمار تصمیم به اعالم
بیماری خود میگی��رد ،اطرافیان
بایستی آرام بمانند و از برخورد باز
او قدردانی کنند.
«باید ب��ه این نکت��ه آگاه بود که
کس��انی که این بیم��اری را خود
تجربهنکردهاند،هیچگاهنمیتوانند
وضعی��ت بیم��ار را کام�لا درک
کنند».
به همین دلی��ل نصیحت کردن
فای��دهی چندانی ن��دارد .بهترین
حالت این است که بیمار احساس
کند که اطرافی��ان حداقل تالش
میکنند شرایط او را درک کند و
او را جدی میگیرند• .
DW.DE

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

THREE SEEDS
معجون3دانه

سیاه دانه و هسته انگور
و ختم کتان FLAX SEEDS
برای تقویت سیستم ایمنی بدن
و پیشگیری بسیاری از بیماری ها

د اشنت سیستم ایمنی سالم و قوی
موثرترینوبرترینروشپیشگیری
و درمان بیماری هاست!

مونتریال(تپش) Tel.: 514-223-3336

تورونتو
Tel.: 905-709-2788
ونکورر
Tel.: 604-825-3603
برای سفارش جزئی و کلی
لس آجنلس
Tel.: 310-709-8334
با شماره ها ،ایمیل و
Fax: 514-323-2174
بگیرید:
تارمنایزیرمتاس
E-mail: epidemiosearch@yahoo.com
دکترپرویزقدیریان
www.allnaturalremedies.net
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پیشرفت و ترقی همه جوامع جدا از نوع حکومت و ساختار سیاسی ،رابطه
مس��تقیمی به نوع فرهنگ ،خصوصیات فردی و گروهی مردم دارد .وجود
برخی خصایص منفی و نابهنجاردر بین انسانها بطور غیر قابل انکاری میتواند
در مسیر رشد و پیشرفت جوامع تاثیری شگرف برجای بگذارد .این ویژگی
های منفی با نهادینه شدن در فرهنگ و زندگی روزانه موانع بزرگی بر سر
راه تغییرات مثبت اجتماعی و سیاسی بر جای میگذارند .صفاتی که عمدتاً
ارتباطی به نوع حکومت نداش��ته و معموالً ریش��ه در تربیت ،شخصیت و
اعتقادات مردم دارد .در ادامه به مجموعه ای از این فاکتورها اشاره میکنیم:


)1دروغگویی

نب��ود صداق��ت در گفت��ار و کردار
باعث بوج��ود آمدن حس بی
اعتمادی بین انس��انها
در زمین��ه ه��ای
مختلف مانند
ر و ا ب��ط
خانوادگی،
تجارت و
سیا ست
میگردد.
در چنین
محیط��ی
دیگر براحتی
نم��ی ت��وان به
دیگ��ران اعتماد کرد
و نوع��ی حس ن��ا امنی در
جامعه شکل می گیرد .دروغ توسط
افرادی سست عنصر و ضعیف گفته
میشود که مایلند با طی کوتاه ترین
مسیر به اهدافشاندست یابند.

 )2ریا کاری

یکی نبودن ظاهر و باطن ،آنچه که
در درون میگ��ذرد با آنچ��ه که در
بیرون اتفاق می افتند متفاوت است.
خصیصه ای که بذر نفاق و دورنگی
را در نهاد انسانها میکارد و محصولی
جز ناامیدی و احساس عدم اطمینان
در بر نخواهد داشت .فقدان خلوص
نیت در انجام کارها و دو رویی چهره
ای زشت از انسانها بر جای گذاشته
و ارزش عمل انجام ش��ده را بسیار
کاهش خواه��د داد .فاصله گرفتن
از اهداف اصلی و کش��یده شدن به
س��مت فرعیات از جمله پیامدهای
این خصیصه است.

 3چاپلوسی

اشاعه فرهنگ چاپلوسی بخصوص
در محیطهای کاری صدمات جبران
ناپذیری به بخش اقتصاد و ساختار
اداری کشورها وارد می آورد.
انسان ها باید بیاموزند بدون اغراق و
صریح و با صداقت صحبت کنند ولو
اینکه به ضررشان باشد.
چ��رب زبان��ی صرفاً ب��رای گرفتن
امتی��ازات در هر زمین��ه ای امری
نکوهیده است .هر فردی باید بتواند
ب��دون واهمه به انتقادات س��الم از
دیگران بپ��ردازد و مصالح را قربانی
منافع خود نکند.

 )4تنبلی

افراد تنبل انسان های منفعل و بی
تحرک هس��تند که چه در کارهای
گروهی و چه ف��ردی عامل بزرگی
در کندی پیشرفت کارها محسوب
میش��وند .کس��انی ک��ه در زندگی
شخصی و شغلی خود از هر فرصتی
برای کم کاری اس��تفاده میکنند و
این را نوعی زرنگی می پندارند باید
بدانند که نتیج��ه منفی این عمل
ابتدا گریبانگیر خودشان خواهد شد.


 )5زیاده خواهی

قناعت و رضایت از داشته ها شرط
ا صل��ی

رس��یدن به خوش��بختی است اما
بسیاری هستند که هر چه دارند باز
احساس کمبود میکنند و حرص و
طمعی بی پایان ب��رای جمع آوری
مادی��ات در آنها موج میزن��د .آنها
ب��رای بدس��ت آوردن از هیچ راهی
چشمپوش��ی نمیکنند و اش��تهای
سیری ناپذیرشان باعث میشود تن
به هرکاری بدهند حتی اگر به حق
کش��ی و صدمات جدی به دیگران
بیانجام��د .اگ��ر هر ک��س به حق
خود قانع باشد چه دنیای زیباتری
خواهیمداشت.

 )6حسادت

خاموش کردن ش��مع کسی هرگز
باع��ث نخواهد ش��د ش��مع ش��ما
درخشان تر نور افشانی کند .حسادت
یکی از ویرانگرترین خصیصه های
انسانها اس��ت که هم خود رنج می
برند و هم باعث رنجدیگران میشوند.
فرد حس��ود خودش را در موقعیتی
پایی��ن تر از نفر مقابل می یابد و در
خود احساس ضعف میکند و بجای
رفع کاس��تی های خود ش��روع به
ضربه زدن به او میکند .وسعت اثرات
این خصیصه آنقدر بزرگ است که
میتواند زندگی افراد را از هم بپاشاند.

 )7تنگ نظری

اینکه کس��ی از موفقیت ،ش��ادی
و داش��ته های دیگ��ران ناراحت و
از شکس��ت و مش��کالت و غم آنها
خوش��حال ش��ود نوع��ی اختالل
روانشناختی محسوب میگردد .افراد
مبتال ک ً
ال نمی توانند تاب بیاورند که
کسی به موقعیتی بهتر دست یابد و
در این راه سعی می کنند سنگهای
فراوانی بسمت وی پرتاب کنند.
شایددر ظاهر خوشحال بنظر برسند
ولیدرونشان شعله های آتش فوران
میکند .هدف اصلی زندگی انسانها
کمک به هم نوع برای رس��یدن به
موفقی��ت آنها اس��ت و نه برعکس.
بنابراین انسانهای تنگ نظر بر خالف
رودخانه پیشرفت حرکت میکنند و
جریان آنرا کند می نمایند.



 )8دنیا پرستی

مرگ به عنوان حقیقتی انکار ناپذیر
جدا کننده انسان از این دنیا است.
حقیقتی که همه انسانها به آن باور
دارند ولی در هنگامه روزمرگی آنرا
به دست فراموشی میسپارند .آنقدر
به دنیا و متعلقات آن چنگ میزنند
که گویی ج��اودان زندگی خواهند
کرد .احساس تعلق به دنیا و جاذبه
های آن باعث میشود که بسیاری از
ارزشهای دیگر نادیده گرفته شوند
و هدف تنها ارض��ای هوای نفس و
رس��یدن به خواس��ته های بی
اهمیت گردد .آنها به زندگی
دو روزه دنیا دل خوش
میکنند و ب��ا قدرت
و مادیات خ��ود را
س��رگرم میکنند.
اینجاستکههوای
لج��ام گس��یخته
نف��س فرم��ان
انجام انواع و اقس��ام
ظلمها ،بدرفتاریها ،سوء
استفاده ها و بی عدالتی ها
را صادر میکند.

 )9ساده لوحی

جامعه ای که مردمانش انس��انهای
س��اده لوح و زودباور باش��ند بسیار
آس��یب پذیر و متزلزل خواهد شد.
مانند یک کش��تی که امواج ،مسیر
آنرا تعیین میکنند به هر س��متی
کشیده میشود مگر اینکه خود را به
بادب��ان آگاهی و تفکر مجهز نماید.
{>> ادامه در صفحه}32 :

الفبـــای

مدیریتمالی


درآمد:

هیچگاه روی یک درآمد تکیه
نکنید،
ب��رای ایجاد منب��ع دوم درآمد
سرمایه گذاری کنید.

خرج:

اگر چیزهایی را بخرید که نیاز
ندارید،
ب��زودی مجبور خواهید ش��د
چیزهایی را بفروشید که به آنها
نیازدارید.

پس انداز:

آنچه که بعد از خرج کردن می
ماند را پس انداز نکنید،
آنچ��ه را که بعد از پ��س انداز
کردن می ماند خرج کنید.

ریسک:

هرگز عمق یک رودخانه را با هر
دو پا آزمایش نکنید.


سرمایه گذاری:

همه تخم مرغ ها رادر یک سبد
قرار ندهید.


انتظارات:

صداقت هدیه بسیار ارزشمندی
است،
آن را از انس��انهای ک��م ارزش
انتظار نداشته باشید.
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اجتــماع....

ایمیلهاوپیامکهای
همسرمانراچککنیم؟

آیا الزم اس��ت به همسرمان اجازه ا حس��ا س
بدهیم پیامکها و ایمیلهایمان را میکنند ،نیازی
ناسالم است.
بخواند ؟
آی��ا متقاب�لا باید پیامکه��ا و یا بعض��ی
ایمیلهای او را بخوانیم؟
آی��ا کارهایی از این قبیل نش��ان
دهنده ضعف ارتباط و عدم اعتماد
به طرف مقابل است؟

روانشناسان میگویند چنین نیازی
تکنولوژی مقصر است؟
تکنولوژیه��ای جدی��د ب��ه افراد نشان دهنده تجارب تلخ گذشته
اج��ازه میدهند به راحتی و بدون و ضربهای اس��ت که این افراد در
ت��رس از لو رفتن به همسرش��ان روابط عاطفی پیشین خود تجربه
«خیان��ت» کنن��د .دیگر کس��ی کردهاند.
نیازی به تلفنه��ای ثابت ندارد و بعضی از افراد همیشه بدون دلیلی
میتواند اطالعات خصوصی خود خاص به چک کردن میپردازند ،و
را در موبای��ل ی��ا اینترنت ذخیره بعضی دیگر با مشاهده یا احساس
کند .بنابراین احتمال لو رفتن به تغییری (اگر چه کوچک) در رفتار
اندازهای نیست که قبال بود .همه همسرشان ،شروع به چک کردن
میتوانند سریعا با تلفن همراه خود میکنند.
پیامک بدهند ،یا پشت کامپیوتر یا به عبارتدیگر ،وقتی خانم یا آقایی
لپ تاپ بنش��ینند وایمیل ارسال تلفن همراه یاایمیل همسرش را
کنند .وجود امکاناتی مثل رمز عبور چک میکند ،ممکن است دلیلی
احتمال لو رفتن را تا حد بس��یار برای این کار داشته باشد یا نداشته
باش��د .اگر کسی دلیلی برای این
زیادی کاهش داده است.
همه اینها دالیلی اس��ت که باعث کار نداشته باشد ولی همچنان به
میش��ود بعضی از همسران چک چ��ک کردن ادام��ه بدهد ،ممکن
ک��ردن تلفن و کامپیوتر همس��ر است هنوز تحت تاثیر شکستهای
خود را «الزامی» بدانند .خیلیها با قبلی و روابط ناموفق گذشته باشد.
دیدن موبایل همسرشان که در اتاق اگر چه بسیاری از همسران با هم
جا گذاشته شده منیتوانند در برابر صمیمی و نزدیک هستند ،ولی به
وسوسه چک کردن و مطمئن شدن هر حال هر شخص نیازمندداشتن
یک حریم خصوصی است ،و تمایل
دوام بیاورند.
البتهتکنولوژیهمیشهقابلاعتماد به تجاوز به این حریم به هر دلیلی
نیس��ت ،مثال همه ما ماجراهایی که باشد حرکت شایستهای نیست.
راجع ب��ه پیامکهای اش��تباهی بررس��ی تلفن همراه یا کامپیوتر
ش��نیدهایم که اشتباها برای کس همسر میتواند دالیلی مانند عدم
اعتماد ،احساس نا امنی یا گرایش
دیگری ارسال شدهاند!
ب��ه کنترل و س��لطه ب��ر اتفاقات

پیرامونداشته باشد .ولی همه این
معنای این کار چیست؟
نکته جالب این است که بسیاری م��وارد از راههای دیگری نیز انجام
از زنان و مردان «کنجکاو» ،دلیلی پذیرند.
برای ش��ک کردن به همسرشان اگر ش��ما یا همس��رتان احساس
ندارند .در واقع نیازی که این افراد میکنی��د ک��ه ب��ه چ��ک کردن
به چک کردن تلفن همسرش��ان پیامکه��ا یا ایمیله��ای دیگری
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م
رد
ف
ران
س
ث
��
ه،
ب�
�ه
خاطر
��روت خود اف��زوده و
اف
زای
��
ش
ب
اک
ها
ن�
ی
�و
س��هام و
ن رویه مرفت��ه
س��رمایه ش��رک 
تهای
حدود دو تریلیون دالر
ت
ول
ی�
�د
پ
ثروت دارند.
وش��اک لوکس
مث
ل
«ک
ری
س
��
تی
ن
د
یور»
خبرگزاری بلومبرگ که
و
«ل
وی
ی
وو
یی
تا
ن»
حدود
فهرستی از دارای 
یهای
ه
ش
��
ت
می
ای
لی
��ارد دالر بر
ن صد نفر تهیه کرده
ث
رو
ت
خ
ود
اس
افزوده است.
ت ،مینویسد که در

ا
سا
ل
صل
گ
ی
و
ذش
م
ته حدود  ۲۴۱میلیارد
دیرعامل مایکروسافت،
ج��
دالر بر ثروت این افراد افزوده شده ق��رار دارد که ث��روت وی نیز در مدیرعام ف ب��زوس  ۴۸س��اله
لو 
سا
است.
بس��ایت «آمازون»
ل  ۲۰۱۲حدود هفت
ن
م
یل
یز
یا
ح�
رد
�د
ود
نیازمندی��د ،راج��ع ب��ه آن با هم
هف
ت
م
یلیارد دالر بر
بر اساس آمارهای موجود میتوان دالر افزایش پیدا کر
ده
اس
ث
ت.
رو
ت
ش
خ
ص
صحبتکنید.
ی

خود افزوده است
دید که رش��د س��ر
ما
یه
و
دا
و
رای
دلی
ی
ل
ا
صل
حریم
ب��ه
تج��اوز
و
کنج��کاوی
��
نقدی در صنایع مربوط به تولید در پایان س��ال میالدی گذشته سهام ش ی آن افزایش بهای
��
شخصی میتواند رابطه همسران را محصوالت مصرفی و پوش��اک و وارن باف ِـت ،میلیاردر آمریکایی ،اکنون رکت آمازون است که
به ب
در معرض خطر قرار دهد.
ارتباطات بیش از عرص ههایدیگر که در چند س��ال اخیر در مقام اینترنت زرگترین فروش��نده
ی
ک
اال

در
و حدود
س��وم ای
جهان بدل شده
از م  ۲۰درصد بوده است.
مرتبه ن فهرس��ت قرار داشت است.
دیگر
خطر
یک
جمو
اما خواندن ایمیلها و پیامکهای س��ا ع��ه افرادی ک��ه در آغاز از خود را به آمانس��یو اورتگا 
ل
اس
همسر خطر دیگری هم دارد ،به ثرو  ۲۰۱۲در فهرس��ت صد در ��پانیا واگذار کرده و اکنون از
ن
ظ�
�ر
در
ص�
�د
اف
زای
��ش ثروت
تمند بزرگ
مقام س��وم
این معنا که یک همسر شکاک فقط  ۱۶نفر ن دنیا قرار داشتند او نیز در سا است .با این همه طی س��ال
گ
ذش
��
ته
لو
ی
چ

ه
وو
ل
س��بت به گذشته
گذشته حدود یک صاح��ب و
چیزهایی را میبیند ،و چیزهایی
میلیارد دالر بر ثروت ش��خصی تولید م بنیانگ��ذار ش��رکت
ثروت کمتری دارند.
ح
ص
را حس میکند که واقعا وجود 
به نام « والت س��رگرمکننده
خود افزوده است.
گا
الک
س
ی»
ندارن��د .یک عالمت یا اش��اره از
بی
م

ش از همه
کافی اس��ت تا چنین کس��ی ا یان افرادی که به ثرو
ت
م
خ
وف
ود
ق
بو
ده
و
ث
رو
ت
فرودهاند آمانس
وی طی سال
خبرگزاری بل
مطمئن شود که همسرش در و صاحب ش یو اورتگا ،از اسپانیا ک��ه اینگ ومب��رگ میافزاید گذش��ته
دو
ب
را
بر
ش
��
ده
و
اک
نون
پوشاک رکت فراملیتی تولید شرک ��وار کمپراد ،موس��س حدود
حال خیانت کردن است.
 ۱۲ میلیارد دالر است.
به ن
ت سو
به عنوان مثال ،لحن اکثر افراد صاحب و ا ام «ایندیتکس» که نام  EAئدی تولید مبلمان به
 ،IKاک
دارهکننده فروشگاههای
نون در فهرس��ت ثروت شخ
در پیامکها غیر رسمیتر از زنجی��رهای زارا اس��ت جای��گاه ثروتمندان بزرگ جهان در مقام قاره آس صی ثروتمندترین فرد
یا ل
برخوردهای رو در رو است.
و صاح ی کاشینگ  ۸۴ساله
ویژهای دارد .ثروت این سرمای هدار پنجم قرار دارد.
��
ب
گاهی خوان��دن پیامکی که  ۷۶س��ا
ث��روت
ت یک��ی از بزرگترین
ش��وخ و غیر رسمی به نظر دالر اف له با بیش از  ۲۲میلیارد گذش ش��خصی وی در س��ال شرک

ها
ی
ام
ال
ک
و
م
زای
ته
ستقالت
میرس��د باعث ایجاد س��وء دالر ر ش اکنون به  ۵۶میلیارد یافته حدود  ۱۶درصد افزایش هن 
گکنگ
و
سی
به
ده
اس
طی س��ال گذش��ته
حد
ت.
رسیده اس ود  ۴۳میلیارد دالر از مرز ۲۸
م
یل
یا
رد
د
تفاهم میشود .به خصوص 
الر
گ
ذش
��
ت.
ته
و
او
اک
ن�
�و
ن

که اف��راد ش��خصیتها و با ای��ن
فهرست در مقام یازدهم این
برداشتهای متفاوت دارند اس�� حال هنوز ه��م کارلو
س
قرار دارد.
ب
زر
لی
گ
و میتوانند یک جمله را به ش�� م ،صاح��ب مکزیک��ی ث ترین بازن��ده در میان صد 
رک 
روتمند بزر
تهای
بزرگ ارتباطاتی و گذشته گ جهان طی س��ال م��ارک
زاک
رب�
�ر
شکلهای گوناگون تفسیر
گ،
م
وس
��
ی،
«ای
پ
س
رس��انها ولدارتری
که باتیست
ن
ا»
ث
از
رو
ب
فی
تم
رزی

س
ند
ل
بو
ک،
ح�
کنند.
بود که
جهان اس
�دود پنج میلیارد
گاه��ی حتی یک عالمت گذش�� ت و ثروت وی در سال ثرو حدود  ۱۰میلیارد دالر از دالر
از
ث
��
رو
ت
خ
��
ود
را
ته
به خاطر
ت خود را از دست داد.
حدود  ۱۳میلیارد دالر
کاهش نرخ
تعجب یا خنده میتواند
افزایش یافته و به رقم بیش از  ۷۵وی که س��ال گذش��ته ش��رط دست دا سهام این شرکت از
د.
با
ای
ن
به
معن��ای نادرس��تی را
وجود او با ثروت
بس��ته بود ک��ه تا
میلیارد دالر رسیده اس
س
ت.
��ا
ل
ش
خ
ص
۲۰۱۵
ی
بی
ش
ذهن تداعی کند.

ثروتمندت
از  ۱۲میلیارد دالر
اکنو رین مرد جهان ش��ود هنوز
ه
م
در
فه
رس

ت
در
مق
صد
ث
ام
ن
روتمند
با بیش از  ۱۲میلیا
ب
دوم فهرست صد ثرو
بزرگ جهان بیلگیتس ،از تمند ثروت ش��خصی در مق رد دالر زرگ جهان قرار دارد.
ص
��ام هفتاد
احبان وپن

جم این فهرست است.

فروشتلفنهایهمراههوشمند ازمرز یکمیلیارددستگاهعبورمیکند
موسسه تحقیقات مالی و تجاری
«دلویت» پیش بینی می کند که
در سال میالدی جدید تلفن های
همراه هوش��مند به ی��ک کاالی
مصرف همگانی در سراسر جهان
بدل خواهند شد.
اما با وجودی که فروش این وسیله

از مرز یک میلیارد دس��تگاه عبور
خواهد کرد به احتمال فراوان فقط
یک پنج��م از صاحب��ان این نوع
موبای��ل ها از آن برای دسترس��ی
به شبکه اینترنت استفاده خواهند
کرد.
بر اس��اس پیش بینی ه��ای این

موسس��ه تع��داد موبای��ل ه��ای
هوشمند ،شامل تلفن های همراه
دارای صفحه لمسی یا کیبوردی،
تا پایان سال جاری به دو میلیارد
دستگاه خواهد رسید.
دالی��ل اصلی فروش گس��ترده تر
موبایل های هوش��مند ک��ه تا دو
س��ال پی��ش جزو
وس��ایل ارتباط��ی
نس��بتا لوک��س
محسوب می شدند
بهبود ش��بکه های
ارتباط��ی خطوط
تلفن موبای��ل و از
سوی دیگر کاهش
چشمگیر بهای این
وسایل است.
بهای یک دستگاه
موبایل «آی فون»
محصول ش��رکت
اپل هنوز هم باالتر
از شش��صد دالر

است و به همین خاطر بخش ویژه
ای از خری��داران حاضر هس��تند
چنین بهایی را بپردازند.
اما ش��رکت ه��ای دیگر س��ازنده
موبایل های هوشمند مثل «نوکیا»
و «اچ تی سی» موبایل های بسیار
پیشرفته ای با دوربین های خوب،
سیستم های عامل بسیار سریع و
صفحه های با ش��فافیت باال را به
بهایی بس��یار کمتر از «آیفون» به
بازار عرضه می کنند.
طبق تحقیقات موسسه «دلویت»
تاکنون حدود نیم میلیارد دستگاه
موبایل هوش��مند به بهای تقریبا
ص��د دالر به فروش رفته اس��ت و
طرح هایی در دس��ت اجرا اس��ت
که این ن��وع موبایل ها را به بهای
تقریبا پنج��اه دالر برای خریداران
در کشورهای در حال توسعه تولید
کنند.
اما بررسی ها در چند کشور نشان
می دهد که ح��دود یک پنجم از

دارندگان این وس��ایل پیش��رفته
هیچ��گاه و ی��ا ب��ه ن��درت برای
دسترسی به شبکه اینترنت از آن
استفاده می کنند .صدها میلیون
نف��ر از دارندگان ای��ن نوع موبایل
ممکن است هیچگاه برای اتصال به
شبکه اینترنت پولی نپردازند.
این گروه از مص��رف کنندگان از
موبایل های هوشمند برای همان
مصارف ساده مثل تماس تلفنی و
یا ارسال پیامک و یا حداکثر گرفتن
عکس استفاده خواهند کرد.
بنابراین خریددستگاه های موبایل
هوش��مند افزایش چش��مگیری
خواهد داشت ولی این به آن معنا
نیس��ت که میزان اش��تراک برای
دریافت خدمات اینترنت از طریق
این دستگاهها نیز با همین شتاب
گس��ترش پیدا کند .شرکت های
ارائه کننده ارتباطات تلفنی نباید
تصور کنند که هر خریدار موبایل
هوش��مند لزوما مبلغ بیشتری را

برایدسترسی به اینترنت پرداخت
خواهد کرد.
در عین حال تعداد زیادی از موبایل
ه��ای هوش��مند قدیمی ب��ه نرم
افزارهایی مجهز هستند که برای
تماس موثر با شبکه های ارتباطی
جدی��د و دریافت ن��رم افزارهای
امروزی قابل اس��تفاده نیستند .به
همین خاطر صاحبان این نس��ل
از موبایل های هوشمند به خاطر
هزینه باالیدسترسی به تازه ترین
نس��خه های موجود روی شبکه
اینترنت ممکن اس��ت از اشتراک
صرفنظرکنند.
و باالخره هنوز هم پوشش شبکه
اینترنت از طریق خطوط ارتباطی
موبایل ،موس��وم به نس��ل س��وم
اینترنت  ،3Gدر خارج از محدوده
شهرها مشکالت فراوانیدارد.
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خط تولید روسری
داریم!
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س
و
پ
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صد احداث زرگری داریم
ق
در ایام سال هفده بار
ما
آزمون سراسری داریم
نبی هیچكاك اگردارد
اج
جواد شمقدری داریم
ما
تا بدانند با بهانه طنز
مه قصد دلبری داریم
از ه
م كمال تشكر از دولت
ه
هم وزیر ترابری داریم

ا
س
پ
ش
ی
ا
ل
های

جوك های آذری داریم
س كه
ب ت ارشاد اگر افاقه نكرد
گش
و ده و كالنتری داریم
صد
از چه زود می رنجید
خواهران
كه قصد برادری داریم
ما
رای اثبات اصل حجاب
ما ب
ط تولید روسری داریم
خ طرف روزنامه های زیاد
ن
ای طرف دادگستری داریم!
آن عر درست و درمان هم
محمد جواد شرافت *
جای ش
*
خواهی دری وری داریم
تا ب
ال است
حرف

 

همه روزه در
اخوان وست آیلند

هامان طالست سی س

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

مادر شوهر ومادر زن...
شهین خانم و مهین خانم توی
خیابون به هم رسیدن ،بعد از کلی
احوالپرسی و چاق سالمتی ،شهین
خانم پرسید :راستی از دخترت چه
خبر؟ دوسالی باید باشه که ازدواج
کرده ،از زندگیش راضیه؟ بچه دار
شد؟
مهین خانم بادی به غبغب انداخت
و گفت:
آره جونم ،این پسره ،شوهرش مثل
پروانه دور سرش می چرخه ،اون
سال اول عروسی که دائم مسافرت
بودن همه جا رو رفتن دیدن .عید
اون سال هم رفتن اروپا برای من
هم یه پالتوی خیلی قشنگ آورده
بود! تو کارهای خونه

اصال توی خونه
بند نبودن! اصال
فکر نمیکرد که بابا
هم نمی گذاره دست از سیاه به
این بدبخت خرج این همه سفر
سفید بزنه! وقتی هم که حامله
بوددیگه هیچی! اینقدر بهش می رو از کجا بیاره! بعدش هم عیدیه
رسید ،حاال هم که بچه اشون به رفتن ،دبی دختره برا ننه اش رفته
بود یه پالتو خریده بود  ۱0۰۰دالر!
دنیا اومده تا پوشک بچه رو هم
پسره شده حمال خونواده زنش!
این عوض میکنه! آره شکر خدا
طفلک بچه ام توی خونه عین
خوشبخت شد بچه ام.
شهین خانم گفت شکر خدا ببینم یه کلفت کار میکنه ،زنهدست
از سیاه به سفید نمی زنه ،حامله
پسر تو چیکار میکنه؟ از زنش
که شده بود این پسره دیگه رسما
راضیه!؟
مهین خانم آهی کشید و یه پشت شده بود زن خونه ،بعد هم که
چشم اومد که ای خواهر نگو که زایمان کرد حتی پوشک بچه اش
رو میده این پسر بد بخت عوض
دلم خونه! پسر بد بختم هر چی
در میاره همش خرج مسافرت این میکنه! آره خواهر طفلکم بدبخت
شد!
دختره میکنه! انگار زمین خونه
اشون میخ داره! اون سال اول که

می دونید چرا سكرترم رو اخراج كردم؟

صبح كه
داش��تم
بطر ف
د فتر م
م��ی
رفت��م
س��كرترم ژانت بهم گفت " :صبح
بخیر آقای رئیس ،تولدتون مبارك!"
از حق نمیش��ه گذاشت ،احساس
خوبی بهم دست داد از اینكه یكی
یادش بود.
تقریب��اً تا ظهر به كارام مش��غول
بودم .بعدش ژانت درو زده و اومد

تو و گفت ":میدونین ،امروز هوای
بیرون عالی��ه؛ از طرف دیگه امروز
تولدتون هس��ت ،اگر موافق
باشین با هم برای ناهار بریم
بیرون ،فقط من و شما!"
" خ��دای م��ن ای��ن یكی از
بهتری��ن چیزهائی ب��وده كه
میتونس��تم انتظار داشته باشم.
باشه بریم".
ب��رای ناه��ار رفتیم و البت��ه نه به
جای همیش��ه گی برای نهار بلكه
باه��م رفتیم یه جای دنج و خیلی
اختصاص��ی .اول از هم��ه دوت��ا
مارتینی س��فارش داده و از غذائی
عالی در فضائی عالی تر واقعاً لذت
بردیم.
وقتی داشتیم برمی گشتیم ،ژانت
رو به من كرده و گفت ":میدونین،
امروز روزی عالی هست ،فكر نمی
كنین كه اص ً
ال الزم نباشه برگردیم
به اداره؟ مگه نه؟" در جواب گفتم:
" آره ،فكر میكنم همچین هم الزم

نباشه ".اونم در جواب گفت ":پس
اگه موافق باشی بد نیست بریم به
آپارتمان من".
وقت��ی وارد آپارتمان��ش ش��دیم
گفت��ش ":میدون��ی رئی��س ،اگه
اشكالی نداشته باشه من میرم تو
اتاق خوابم .دلم میخواد تو یه جای
گ��رم و نرم یه خورده اس��تراحت
كنم".
"خواهش م��ی كن��م" در جواب
به��ش گفت��م .اون رفت ت��و اتاق
خوابش و بعداز حدود یه پنج شش
دقیقه ای برگشت .با یه كیك بزرگ
تولد در دستش در حالی كه پشت
سرش همسرم ،بچه هام و یه عالمه
از دوستام هم پشت سرش بودند
كه همه با هم داشتند آواز " تولدت
مبارك " رو می خوندند.
 ...در حالیك��ه من اونج��ا ...رو اون
كاناپه نشسته بودم ...لخت مادرزاد!!!

•

مح
ر
م
ش
د
ن
د
خ
ت
ر
و
پ
س
ر
با
ابراهی
خوردن یک ساندویچ!
م فیاض عضو هیات ع

لمی و در همین
دانش
راستا كامنت های
گاه تهران ،اخیرادر گف
سا
ند
وی
چ
رو
تگویی خواندنی:
با
وسط نکشین
«ع
ص��ر ام��روز» در خ

صو
ص
ت�
�ر
س
ل�
كه
نداره .یه س��اندویچ
�زوم راه اندازی ازدواج
م
وق
م
ت
��
ن
در
ی
ک
می
نک
خو
ت�
ری
�ه
م
دانشگاه
را هم خدمت
بعدش لباستو
جوانان ها ،گفت :مشکل امروز
میپوشی جوانان عز
و
یز
م
عر
یر
ی
ض
کن
م
...ن
خ
ما
ور
ید
ازدواج
.....نروید س
بلکه مشکل ا موقت نیس��ت ،
خودتان ��اندویچ بخوری��د ......
ی
آ
ب
صل ن ها ازدواج -
دائم اس��ت چرا که هیچ دختری س��اندویچ کالب��اس ژامبون با بخوری ��ا خودتان س��اندویچ
د...
حاضر
قابلیت محرم شد
این به ازدواج موقت نیست - ...س��اندویچ ن نیم ساعته 
ا
کال
س�
با
�ت
س
گوش��ت با  -باهات
صحبت اد دانش��گاه با اشاره به
سا
قاب
ند
لی
وی
چ
ت
م
می
ح
خو
رم
رم
ش
ا
ما
حق
دهدو ساعته
ه��ای حجت
حضانت نو
والمس��لمین حائر االس�لام  -س��اند
وی
چ
ن
یم
رو
ب
��
شابه باید با خودم باشه
را
ی
م
ی ش��ی
حرم 
عنوان کرد :دختر و پسر رازی ،شدن ده ثانیه
ب�
�زودی
ی که با 
هم غذا بخ
ببخش�� در خیاب��ان :خان��م
شوند ی ورند با هم محرم می
ید
ای
د
ن
هان
اط
ت
را
را
ف
م
س
ی
ب
��ا
وی
ند
ند
ویچ
عنی اگر پسری ،دخ
فروشی هست؟
را به خوردن ساندویچ و تری مبادا ساندویچ
خ
ور
ده
ب
اش
ی
 خانومه:یا آبمیوه 
د
عوضی! خفه شو! کثافت بیشور
عوت کند با هم محرم
م
ی
ش
ون
د.
آقا
تا
از

مطمئن احساس��تون به کسی
ن
ش
دی
ن
هی
چ وقت بحث

ع
ا
ل
ی

وست آیلند

كر ایزد فن آوری داریم
ش
نعت ذره پروری داریم
ص
كرامات تیم ملی مان
از
فتخارات كشوریداریم
ا ود حال می كنیم فقط
با ن
كه ایراد داوری داریم
س
ب برداری است ورزش ما
وزنه
فقط نان بربری داریم
چون
ی توانیم صادرات كنیم
م
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یه لقمه نون حالل!

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

موضوع انشاء:
حیوانات پیر استفاده نمیشود و هر
یك لقمه نان حالل
چه ذبح میكنیم كره االغ است كه
نان حالل خیلی خیلی خوب است .گوشتش تُرد و تازه است و كبابش
من ن��ان حالل را خیلی دوس��ت خ��وب در میآی��د! او حتماً چك
دارم .م��ا باید همیش��ه دنبال نان میكند كه كره االغها سالم باشند
وگرنه آنها را ذبح نمیكند.
حالل باشیم .مثل آقا تقی.
آقاتق��ی یك ماس��تبندی دارد .او عمویم میگوی��د :ارزش یك لقمه
آب مغازه را س��ر نان حالل از همهی پولهای دنیا
پ��ول ِ
همیش��ه ِ
وقت میدهد تا آبی كه در شیرها بیشتر است! آدم باید حالل و حرام
میریزد و ماس��ت میبندد حالل نكند .عمو میگوید :ت��ا پول آدم
حالل نباشد ،بركت نمیكند .پول
باشد .آقا تقی میگوید:
آدم باید یك لقمه نان حالل به زن حرام بیبركت است.
و بچهاش بدهد تا فردا كه سرش را من فكر میكنم پ��در من پولش
گذاشت روی زمین و عمرش تمام حرام است؛ چون هیچوقت بركت
شد ،پشت سرش بد و بیراه نباشد .ندارد و همیش��ه وس��ط برج كم
دایی من كارمند یك شركت است .م��یآورد .ت��ازه یارانهه��ا را خرج
او میگوید :تا مطمئن نش��وم كه میكند و پ��ول آب و برق و گاز را
ارباب رجوع از ته دل راضی شده ،نداری��م كه بدهیم .ماه قبل گاز ما
از او رشوه نمیگیرم! آدم بایددنبال را قطع كردند چون پولش را نداده
نان حالل باش��د .داییام میگوید :بودیم .دیشب میخواستم
من ارباب رجوع را مجبور میكنم به پدرم بگویم :اگر دنبال یك
لقمه نان حالل بودی ،پول
قسم بخورد
گیرم!كه راضی است و بعد ما بركت میكرد و همیشه از آن روز که شوهر
رشوه می
جرأت
ام��ا
داش��تیم؛
پول
دارد.
غذاخوری
یك
من
عموی
شده ام!
عمو همیشه حواس��ش است كه نكردم.
غذای خوب��ی به م��ردم بدهد .او ای كاش پ��در من هم آدم
من از آن روز که شوهر شده ام
میگوید:در غذاخوری ما از گوشت حالل خوری بود!
از گدا نیز گداتر شده ام
عاقلی بودم و مجنون گشتم
غنچه ای بودم و پرپر شده ام،
بس که رقصانده مرا خانم من
ناخودآگاه چو عنتر شده ام
هم به بقال گذر مقروضم
شما؟!
هم بدهکار به مسگرشده ام
سی بودم ،یه خانم جلو نیاوردم؟ ت  ۳۰س��اله خوار
اک
گف
ظاهرا" شوهر خانم هستم
توی ت بود ،یه آخوند و یه آدم معت��اد ن میگ��ی بج��ا
م��ارو ...اال
نشسته
باطنا" کلفت و نوکر شده ام
عقب.
معتاد با خود من هم داد به نیاوردی!!
دور از جان شماشب همه شب
مون جا از ماشین
یه  ۲۰۰۰تومانی
د
ه
اشک ریزم که چرا''نر''شده ام
آخون تا راننده پول رو گرفت ،آخونده د . ...راننده داشت
ده؛
ش��
هستیم درره زن رفته به باد
رانن گفت آقا  ۲نفر حساب پیاده ب می خندی��د که
معتاده
ستن! زی��ر ل��
ایهاالناس عجب خرشده ام
قا دامادمون ه
معتاده گفت واال!!....
کن حاج آ ت ببخش��ید بجا
آخون��د گف��

قادامادمونهستن!!
حاجآ



31

 سال  19شماره  26  1092دی 1391

PAIVAND: Vol. 19  no.1092  Jan. 15, 2013

www.paivand.ca

زنان...

31

روسپیگریدرسوئد

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
برای مثال در سال  ،۱۹۶۵سوئد
به مس��ئله "تج��اوز در ازدواج"
پرداخت.
این درحالی است که حتی پس
از سال  ،۱۹۸۰هنوز در آمریکا،
 برخورد انسانی ،واقع گرایانه و دلسوزانه مسلمًا
ت برای زنان "حق بر
در چند ایال 
نتیجه خواهد داد.
ت گوش��ۀ چادر و یک
بدن" و کنترل آن را به رسمیت
دس��
 و باز هم سوئد پیشتاز در زمینه حل چالش به جای
�ۀ
یک ج��ام ادرار (!) و برگ�
نمیشناختند.
پاک کردن صورت مسئله
فمینیس��تی :هزینۀ
دس��ت و شانه هم در اختیار
مدرسه
در شرایط وحشتناک
س��وئد با روسپیگری
آزمایش��گاه
ک
زش
پ
با
ی
ا
ه
یق
ی،
دق
�ت
ند
ش�
چ
گ
ی
ف و ...وقتی که برمی
به عن��وان فرم��ی از
برای قرنها این کلیشه گفته
حتریم دارویی،چادر
کی
دیدار ش بیمۀ حلبی مناسب
یدادی ،کارت
خش��ونت علی��ه زنان
چادر را تحوی��ل م 
شده اس��ت که "روسپیگری
و پوش ن برای کاستن هر چه
طلبیده مراد است!
یگرفتی و
سازا
اس��اییت را پس م 
برخورد میکن��د .در
همیشه بوده و خواهد بود" ،اما
ن
شن
آتی ه از تعداد بازنشستگان
قابل کارت شناسایی به
تر
واق��ع م��ردی ک��ه از
اینک ،موفقیت یک کشور در
چادر در م
سریع �وش کنید .هزین ههای
اال
ح
د.
ش
ی

م�
دیگری تحویل داده م
زنی س��کس میخرد،
از میان برداشتن روسپیگری
را فرا آور آزمایش��گاه و
در
چا
ی
م
دیگر با چه مکافات
مرتکب جرم میشود.
همانند فانوسی است که راه را
سرس��ا ی و س��ونوگرافی و
آن یکی ش به داخل قس��مت
وژ
به خاط��ر همین نیز
روشن کرده است .سوئد تنها
ود
رادیول�� های مختلف را هم این
را ب��ا خ آزمایشگاه میبرد که
ی

در س��وئد با بیش��تر
در طول پنج س��ال توانسته
مربوطه در
اس��کوپ خ نکش��ید .همچنین
ی
حال
در
ر
یا
ظ��رف ادرار را پر کند
زنان روس��پی به مثابه
ی در
است ش��مار زنان روسپ 
قدر ب��ه اش��ید ک��ه میگویند
د،
دار
ت
نب
سوئد:
جدید
قانون
>>
ظرف ادرار را به دس��
"قربان��ی" رفتار میش��ود؛
این کشور را بهطرز چشمگیری
نگ��ران داروهای چینی عواقب
که
ند
ک
�ۀ چادر را جمع و جور
بیهوشی با
«خرید سکس» جرم است ،قربانیانی که نیاز به کمک و
کاهشدهد.
گوش�
نگران این هم نباشید
ن
می
ز
د.
ی
مرگباردار
رو
ش
یاری دارند.
پایتخت
استکهلم،
در
روسپیگری
یا نکند و یک طرف
نه فروش آن!
یهای مختلف ،به

ع
جم
وپ
�ک
را
س�
ش
بکشد و کیف و وسایل
از س��ویی دیگر ،به منظور
این کشور ،دوسوم کاهش یافته
که در ا ود و گرانی تجهیزات،
که
ود
علت کمب��
نب
ند و مانند اینها ،شکی
است و در دیگر شهرهای بزرگ  ۱۹۹۹قانونی را تصویب کرد که از میان برداش��تن این ذهنیت
ض
ک
وی
تع
ت
عا
ط
ق
ن
که
رد
ت
زایی در بهداشتی ک
��
نیز بهط��ور کامل حذف ش��ده بر پایه آن« ،خرید سکس» جرم تاریخی که روس��پیگری امری
شایع اس و برای آندوسکوپی یا
سهم بس تر این پوشش مناسب
ود
نم 
محسوب میشود ،اما فروش آن است عادی و گریزناپذیر ،عموم
است.
هر چه بیش
یش�� وپی ابزار واحدی در
ت.
اش
�ک
د
س�
را
ن
نو
تا
کولو
ود به بیمارس
مردم آموزش میبینند.
این درحالی است که در سه دهه بههیچوجه جرم نیست.
لون اشخاص مختلف
برای ور ل ،ابتکار این پوش��ش
کو
یا
ده
مع
گذشته ،به س��بب قانونی بودن بدین معنی که اگر یک فاحشه در واق��ع مقررات مربوط به منع
در هر حا
و ،به جای تشخیص
فرو میرود
مناس��ب برای ورود به بس��یاری روس��پیگری ،فاحش��هخانهها و با مشتریش دستگیر شود  ،مرد روس��پیگری و خرید س��کس،
رم��ان آن ،هپاتیت و
یود
از بیمارس��تانها و مراک��ز درمانی مراکز ماساژ در سوئد رشد زیادی مشتری را بازداشت و جریمه یا بخشی از برنامه قانونی جامعتر
به
بیمار مرض و انگل دیگری
ی
آقا
به
ایدز و هر
ق
عل
زیر نظارت دولت مت
در راس��تای مبارزه با خش��ونت
داشتند.
زندانی می کنند.
د.
شو
م
خان
ی

م
ل
ته
تق
الب
احمدینژاد اس��ت و
ای��ن نکت��ه جال��ب اس��ت که ولی با آن زن مثل قربانی برخورد علیه زنان بود که در سال ۱۹۹۹
آنها من مناسب برای بیمه فکر
ن
آ
به
ش
هم ،نه تنها اعتراضی
هماکنون ش��مار زنان خارجی می ش��ود و ن��ه مج��رم .یعنی تصویب شد.
وزیر
به پوش ش مناسب برای ورود
نکنید ،پوش
نداش��ت ،بلک��ه آن را همهگیرتر که برای روس��پیگری به سوئد فرض��ا او را به خانه امن یا مراکز با توجه به الگوی موفق سوئد در
بید!
زمینه مبارزه با روسپیگری ،چرا
قاچاق میش��وند بس��یار کم بازآموزی و غیره...می فرستند.
کرد.
را بچس پالتو و ش��ال و کاله به
به
ی
ض
با
را
عت
در اینجا صد البت��ه ا
است .مقامات دولتی در سوئد منطق پشت این قانون نیز کام ً
ال کشورهایدیگر چنین رویهای را
دی��روز شهید چمران ،واقعدر
ن
تا
��
جا
رس
آن
ما
تا
ن
بی
ب برتر نیس��ت ،بلکه
بیمارستا
پیشنگرفتهاند؟
تخمین میزنند که در ظرف روشن است:
یک��ی از داخ��ل را درآورده حجا
میدان نوبنیاد ،رفتم.
در
��ا
چ
و
ت
یدانم در بیمارستانها برای سالهای گذشته ،تنها  ۲۰۰تا روس��پیگری در سوئد به عنوان البت��ه ،برخ��ی از کش��ورها
��
ورودی برمیگش
س��رت که م 
یدادند که
ورودی آقای��ان مریض با ت ،اگر و درنیاورده ،م 
رعایت بهداش��ت رنگ س��فید و  ۴۰۰زن و دختر در هر سال" ،خشونت مرد علیه زن و کودک" تالشهایی کردهاند .برای نمونه
ق داش
ت که چه عرض کنم،
خانمهای مریض فر نداشتند کنی؛ س��ر
یا دس��ت کم رنگ روشن به کار به این کشور قاچاق شدهاند .تلقی میش��ود .روسپیگری به فنالن��د و نروژ در حال بررس��ی
مرض
ردی .در دستش��ویی
یبرند تاآلودگیها مشخص شودو این آمار در مقایسه با  ۱۵تا عنوان ش��کلی از "بهرهکشی از این قانون هستند و اگر اسکاتلند
مریض نبودند که رای همین تنت میک

م
ن .ب
اه چ��ادر را به چنگکی
نیز برای بیماران یا بازدیدکنندهها  ۱۷ه��زار زن و دختری که زنان و کودکان" تعریف میشود نیز از نتیجه تحقیق انجام شده
برون��د بیمارس��تا �رده بودند آزمایش��گ
ک�
ار
کن
آنه��ا را از هم جدا
در
ار
��ان از لباس��های یک ب
آویختی و کیف��ت را
به کشور همس��ایه ،فنالند و خ��ود عام��ل بروز مش��کالت درس بگیرد ،به همین س��مت
ی
جع
م
را
ت
م
رای
و
س
م
ه
ی،
به
که پر میکرد
ریضی ش��ان
ص��رف اس��تفاده م 
یکنن��د تا قاچاق شدهاند ،رقم ناچیزی اجتماعی بس��یار اس��ت .چراکه خواهد رفت.
که م ورودی خانمها ،از ش��ما آن .ظرف ادرار را ی ک��ه اینجا و م
ن
ارا
یم
ب
به
نکند .در
یش��د
ودگیها را به یکدیگر و
ستند تا متوج��ه م 
برابریهای جنس��ی ت��ا زمانی برای اینکه روسپیان را در شمار
است.
آل
وا
خ
که
ی

م
ی
ی
که
در
�ای
چا
ین
س�
نکنند ،چه رسد به ا
س��وئد چگونه این مسئله که درص��دی از م��ردان ،زنان و قربانیان خشونت قلمداد کنیم،
کارت شنا ما یک قواره چادر آنجا خیس اس��ت و و اندکی منتقل
ل
طو
ش
ختهای اندکی خاکی
در
را
ده
لو
آ
چادری س��یاه و
پیچیده را مدیریت کرده کودکان جامعه را خرید و فروش الزم است ابتدا مقاماتدولتی ،به
در عوض به مناسب و بهداشتی آوی
م
�ه
س�
د.
به
هن
مشکی بسیار
بد
م
ه
ده
تو
نن
و
روز بهدهها مراجعهک
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س��الهای طوالنی برای تحقق را تصوی��ب ک��رد ۵۰ ،درصد از
هم ک��ه در طول حیات جمهوری جمهوری اسالمی (و تنها با لغو یا نز دی��ک
۱۹۹۹
پس از س��الها تحقیق حق��وق برابر زنان ت�لاش کرده نمایندگان پارلمان ،زن بودند.
اس�لامی در انتخابات��ی ش��رکت تعدیل نظارت استصوابی) میتوان تحت همین قوانین و
کردهان��د و از صن��دوق رأی س��ر در ای��ران انتخابات آزاد و منصفانه با نظارت استصوابی شورای نگهبان
و مطالعه ،س��وئد در سال است.
در انتخابات شرکت کردهاند و غالبا
برگزار کرد؟
برآوردهاند صادق است.
بسیاری از اینان خواهان برگزاری اگ��ر چنین اس��ت چ��را توضیح از نتایج آن راضی بودهاند .دغدغه
یک «انتخاب��ات آزاد» تحت قانون نمیدهن��د که با توج��ه به اصول آنان این نیست که انتخابات پیش
اساسی جمهوری اسالمی هستند تبعیض آمیز قانون اساس��ی (که رو «آزاد» نباش��د .دغدغهش��ان روشنی معنایی مز ّورانه از «آزادی با ارجاع به اعالمیه جهانی حقوق منطقی انتخابات است» .سعیدی
و تنها نظارت اس��تصوابی شورای ب��ه برخ��ی از آنها در باال اش��اره این است که این انتخابات «کمتر انتخابات» را منظور داشتهاید ،و در بشر و ملحقات آن و مصوبه اتحادیه نگفته که بر اس��اس کدام قانون و
نگهبان را مانع «آزادی» انتخابات ش��د) چگون��ه میت��وان در ایران آزاد» باشد  -و به عبارت صریحتر ،این صورت شما همان مقدار حق بی��ن المجال��س  ۱۹۹۴در ب��اره مصوبه ای��ن موضع خود را توجیه
میدانند .در قاموس اینان ،به طور این انتخاب��ات را به صورت قانونی دغدغهش��ان این اس��ت ک��ه این دارید که انتخابات مطلوب خود را معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه میکن��د ،ولی اص��ل  ۱۵۰قانون
خالصه ،انتخاباتی آزاد و منصفانه برگزار کرد؟ و اگر نیس��ت ،چرا به انتخابات تا آنجا که به آنان مربوط آزاد بنامید که خامنهای همه آنها (که جمهوری اسالمی نیز آنها را اساس��ی که «نگهبان��ی از انقالب
هس��ت که به «من/ما» اجازه دهد الزمه خواست خود که تغییر قانون میشود «کمتر آزاد» باشد.
تصویب کرده و قانونا به آنها متعهد و دس��تاوردهای آن» را از وظایف
را.
در آن نامزد ش��وم/یم و آرایی که اساس��ی یا گذر از آن و یا برگزاری این جا اس��ت که باید گفت پاسخ ش��عار «انتخاب��ات آزاد و عادالنه» اس��ت) این مقوله را دقیقا توضیح سپاه پاسداراندانسته ممکن است
به نام «من/ما» ریخته میشود به انتخابات تحت قوانیندیگری فرای خامن��های ب��ه این خواس��تها و متمدنانهترین و مدنیترین شعاری داد و از آنان خواس��ت که خود را به دردش بخ��ورد .چارچوبها و
صورت متقلّبانه کاهش پیدا نکند قانون اساس��ی جمهوری اسالمی اظهارات به جا و مناسب است .او اس��ت که میت��وان ب��رای گذار به لوازم این امر متعهد کنند .و در معیاره��ای انتخاب��ات آزاد از دید
که خود را مخاطب این خواستها مسالمتآمیز از جمهوری اسالمی صورتی که آنان به استفاده از این س��کوالر دموکراتها نیز در اسناد
(و اگر انسانهایدیگر ممکن است است اشارهای نمیکنند؟
از این حق محروم ش��وند اهمیتی البته بسیاری از کسانی که خواهان میبیند میپرسد «از اول انقالب به یک نظام سکوالردموکراتیک به ش��عار ادامه دهند ولی خود را به جهانی حقوق بشر و مصوبه ۱۹۹۴
برگزاری یک انتخابات آزاد و عادالنه  ۳۴انتخابات داشتیم ،کدامش آزاد کار گرفت .عمومیت این ش��عار و لوازم آن متعهد ندانند باید کاربرد اتحادیه بین المجالس آمده و روشن
ندارد).
است .اکنون باید از اصالحطلبان و
این تعریف از انتخابات آزاد ،منافقانه ش��دهاند به لوازم این امر آگاهند و نبوده اس��ت؟» اگر بگویید که به گسترش ان در گفتمان نیروهای مز ّورانه آن را تقبیح کرد.
و مز ّورانه اس��ت .کس��انی که این به دالیل امنیتی یا سیاس��ی قابل دالیل ساختاری و محتوای قانون اصالحطلب و برخی از جناحهای انتخاب��ات آزاد از دی��د خامنهای هواداران آنان و هاشمی رفسنجانی
روزها به رهبری نامه مینویس��ند فهم از تصریح در باره آن اجتناب اساسی ،هیچ یک از آنها (دست حاکمیت ،جاذبه و قدرت بس��یج «چارچوبه��ا و معیارها»یی دارد و احمدینژاد و همه کسان دیگری
و یا به ص��ورت اطالعیه و مقاله و میکنن��د .ول��ی ای��ن توجیه در کم پس از تصویب این قانون) آزاد آن را به نمایش میگذارد .باید از که به قول ش��یخ علی س��عیدی که از انتخاب��ات آزاد تحت قوانین
مانند آنها خواهان آن میشوند که مورد امثال هاشمی رفسنجانی و نبوده است دیگر نمیتوانید انتظار گسترش این شعار در هر سطح و نماین��ده او در س��پاه ،این نیروی جمهوری اسالمی سخن میگویند
انتخابات در خ��رداد آینده «آزاد و احمدین��ژاد و اصالحطلبانی که داشته باش��ید که انتخابات آینده محیطی اس��تقبال کرد .در عین نظام��ی آنها را تبیی��ن میکند ،و ب��ه دنبال آن هس��تند پرس��ید
عادالنه» برگزار شود (و توقع دارند برای بازگشت به قدرت به این در (تحت همین قانون) آزاد باشد .و ح��ال ،نبای��د اج��ازه داد که هیچ چیزی ک��ه به گفته او «به معنای چارچوبها و معیارهای انتخابات
پاس��خ مثبت بگیرند) آیا به لوازم و آن در میزنن��د ،و هواداران آنان ،اگر آنها را که به نفع ش��ما تمام نیرویی این شعار را لوث کند و به دخالت در انتخابات نیس��ت بلکه آزاد از دید آنان چیست؟
صادق نیس��ت .آنان در گذش��ته شده آزاد بنامید و بقیه را ناآزاد ،به نفع خ��ود از آن بهره بگیرد .باید وظیفه ذاتی ما مهندسی معقول و
خواست خود آگاهند؟
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«شاید خودتان را در ده سال آینده نشناسید!»

بر پایه یافته های تحقیقی جدید،
بیشتر انسان ها به این واقعیت
که در گذشته تغییر کرده
اند اذعان می کنند ،اما
تنها تع��داد معدودی
هس��تند ک��ه تغییر
ش��خصیتی خود در
آینده را محتمل می
دانند.
به نوشته س��ایت «الیو
ساینس» ،انسان ها معموالً
م��ی پذیرند ک��ه در ده س��ال
گذشته زندگی «عالیق ،ارزش ها
و حتی شخصیتشان» دستخوش ه��ا ی
تغییرات زیادی ش��ده اس��ت ،اما اینترنتی به جمعیتی متش��کل از
در عین حال اص��رار دارند که در  ۱۹۰۰۰نفر شرکت کننده انجام
ده س��ال آینده ،فرد امروزی باقی شد.
خواهن��د ماند و تغییری نخواهند در هر مورد ،محققان پاسخ شرکت
کرد.
کنندگان  ۱۸ساله درباره  ۱۰سال
دکتردنیل گیلبرت ،متخصص علم آینده ش��ان را با پاس��خ  ۲۸ساله
روانشناسی در دانشگاه هارواد ،در ها درباره  ۱۰س��ال گذشته شان
گفت و گو با سایت الیو ساینس ،مقایس��ه می کردند( ،و به همین
می گوید« :این بدان معنا نیست ترتیب  ۱۹ساله ها با  ۲۹ساله ها،
که متوجه تغییر در خود نیستیم ۲۰ ،س��اله ها با  ۳۰ساله ها و  ...تا
بلکه بیشتر به این واقعیت داللت  ۶۸ساله ها).
دارد که در هر س��نی که باش��یم بر این اساس افراد مسن تر،در همه
به ای��ن واقعیت اعتراف می کنیم موارد تغییر را «در دهه گذش��ته
که در  ۱۰سال گذشته تغییراتی زندگی» خود گزارش کردند.
زیادی را در خود ش��اهد بوده ایم .در حال��ی که ش��رکت کنندگان
در همه ما انسان ها حسی درونی ج��وان تر در آن حدی که مس��ن
وجود دارد که ب��ر مبنای آن باور ترها تغیی��ر را گزارش کرده بودند
داریم که پیشرفت روندی است که انتظار تغییر نشان ندادند:
ما را به این نقطه رسانده و اکنون «وقتی یک ش��خص  ۴۰ساله به
دیگر کاری نداریم».
گذش��ته خود نگاه م��ی کند ،می
گوید از نظر شخصیت ،ارزش ها،
س�لایق خیلی تغییر کرده ام .اما
شخصیتدائمی
روز چهارم ژانویه دکتر گیلبرت و زمانی که یک شخص  ۳۰ساله به
همکاران��ش طی مقاله ای مفصل گذشته اش نگاه می کند می گوید
در نشریه علمی «ساینس» ضمن انتظار ندارم آنقدرها در هیچ کدام
گ��زارش یافته ه��ای پژوهش یاد از این ابعاد شخصیتی تغییر کنم».
شده ،چنین حالت روانی را توهم به ظاهر توهم «پایان تاریخ» به دو
دلیل بروز می کند:
«پایان تاریخ» نام نهادند.
دکتر گیلبرت می گوید فرقی نمی نخس��ت آنکه زمانی ک��ه فرد باور
کند در چه س��نی باشید ،آدم ها می کند که خودش را می شناسد
ط��وری رفتار می کنن��د که انگار و آین��ده قابل پیش بینی اس��ت،
تاریخ ،شخصیتشان را شکل داده احساس آسودگی به وی دست می
و اکنون کارش را انجام داده و آنها دهد .دیگر آنکه اساساً تصور آینده
از به خاطر آوردن گذشته دشوارتر
را در قالب نهایی رها کرده است.
پژوهشفوقبهروشارائهپرسشنامه است.

اما جالب است بدانید که این
قض��اوت نادرس��ت در
دنیای واقعی َتبعات
زی��ادی ب��رای
انس��ان ها در
بردارد.
ب��رای مثال،
ش��خص
تصمیم هایی
در زندگ��ی خود
اتخاذ م��ی کند ،از
ازدواج گرفته تا شغل ،با
این باور که دهه ها بعد همین
شخصی خواهد بود که امروز است
و ب��ودن با همی��ن آدم ها و انجام
همین کارها را خواهد پس��ندید.
در حالی که در عمل به هیچ وجه
چنین نخواهد بود و ابعاد مختلف
شخصیتی فرددستخوش تغییرات
زیادی خواهد شد.
اما به گفته دکتر گیلبرت یک راه
ب��رای مقابله با ای��ن حالت روانی
در انس��ان وجود دارد و آن اینکه
همیشه «حاش�یه ای برای فرار»
برای خود باقی بگذارید!
ب��رای مثال اگر امروز بلیطی برای
دیدن یک کنس��رت در  ۱۰سال
آین��ده خری��داری م��ی کنید ،به
نفع تان است که بلیط های قابل
مرجوع شدن را انتخاب کنید.
با این همه قب��ل از اینکه عبارتی
جدی��د مبنی بر حق فس��خ یک
جانب��ه ازدواج را در عقدنامه خود
بگنجانید ،بد نیست بدانید که بر
مبنای تحقی��ق دیگری که دکتر
گیلبرت انجام داده است زمانی که
افراد بدانند در آینده امکان تغییر
نظر خواهند داش��ت ،نس��بت به
تصمیم های خود احساس رضایت
کمت��ری خواهند داش��ت .یعنی
کسانی که در زندگی خود تصمیم
های غیرقابل برگشتی اتخاذ می
کننداحساسخوشبختیبیشتری
خواهندداشت.
ب��ه قول دکتر گیلب��رت« :آرمانی
ترین شرایط آن اس��ت که اجازه
تغیی��ر رأی داش��ته باش��ید ،اما
خودتان ندانید».
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انسانها میتوانند از زودباوری دیگران
به راحتی برای رس��یدن به اهداف
خود اس��تفاده کنند .هیچ حرفی را
بدون تعقل و منطق نباید پذیرفت و
همیشه انگیزهایی که در ورای بیان
برخی سخنان مخفی شده است را
باید مد نظر قرار داد .کالهبرداران نه
به دلیل هوش و ذکاوتشان ،بلکه به
دلیل ساده لوحی و زود باوری مردم
از آنها سوء استفاده میکنند.
 )10خود خواهی

ش��رط اصلی و عمده هموار ش��دن
مسیر پیشرفت و رفع همه مشکالت
این اس��ت که "خود خواهی" را به
سمت "دیگر خواهی" سوق دهیم.
شاید اغراق نباشد اگر بگوییم بخشی
از معضالت و ناهنجاری های رفتاری
مردم ریشه در این خصیصه دارد.
وقتی منفعت ش��خصی بر منفعت

>> ادامه از صفحه28 :
همگانی ارجحیت پیدا کند ش��اهد
آن خواهیم بود که بی قانونی ،هرج
و مرج ،مش��اجرات و ناامنی رش��د
چشمگیریپیدامیکند.

 )11جتمل گرایی

مصرفی ش��دن جوامع عامل اصلی
کاهش رش��د اقتص��ادی و افزایش
بدهی ها ،فشارهای مالی و استرس
اس��ت .این می توان��د زنگ خطری
ب��رای آینده یک جامعه محس��وب
گ��ردد .مردمی ک��ه بر اث��ر جابجا
شدن ارزشهای فرهنگی با سرعتی
سرسام آور به سمت تجمل گرایی
و مصرفی شدن پیش می روند ،در
حقیقت منابع مالی خود رادر اختیار
بازارهای فرصت طلب قرار میدهند
که این خود فش��ارهای همه جانبه
ای را از لحاظ مالی و روحی به افراد
وارد خواه��د آورد .امروزه می بینیم
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که مردم برای چشم و هم چشمی
و خریدن اتومبیل لوکس تر ،گوشی
موبایل پیشرفته تر ،اسباب زندگی
گرانتر ،لباس��های مارک دار و غیره
در رقابتی تنگاتنگ با هم قرار گرفته
اند .تجمل گرایی به هر قیمتی :وام،
شغلدوم و سوم ،استقراض ،استرس
و ....


 )12ثروت اندوزی

ث��روت اندوزی و انباش��تگی ثروت
بطور غیر متعارف و وسواسگونه افراد
میتواند ضرری جبران ناپذیر به بدنه
کل جامعه وارد کند .جمع ش��دن
بخش وس��یعی از ثروت در درست
اف��رادی معدود ،امکان دسترس��ی
سایرین را به این منابع غیر ممکن
میکند .انس��انها باید ب��ه این درک
برسند که ثروت نه برای انباشتگی
بلکه ابزاری اس��ت ب��رای تحریک

میکند.


روغن
هسته انگور

مناسبی به بازار
ف��روش راه پیدا

چرا روغن هسته انگور از
گرانترین روغنهای دنیاست؟

روغ��ن هس��ته انگور
جزو گرانقیمتترین
روغنهای موجود در
قفسه فروشگاههای
مواد غذایی است.
روغ��ن هس��ته انگور
بیشتر در کشورهایی که
این میوه کش��ت میش��ود مانند
فرانسه تولید و به مصرف میرسد.
این روغ��ن به دلی��ل قیمت باال،
نتوانس��ته جای خ��ودش را بین
بسیاری کشورها بخوبی باز کند.

تولید روغن هسته انگور چگونه
است و کار روغنکشی از هسته
کدام انگورها اجنام میشود؟

 ب��ه ط��ور کلی ما دو ن��وع انگورداریم؛ انگورهای بدون هسته یا با
هستههای بسیار ریز که به آنها
انگور «بیهس��ته» ی��ا «بیدانه»
گفته میشود و انگورهای درشت
با هس��تههای نس��بتاً درش��ت.
روغنکشی از هس��ته انگورهایی
با دانههای درشت انجام میشود.
ب��رای ای��ن کار باید هس��ته این
انگورها هنگام فرآوری انگور برای
تهیه انواع آبمیوهها از آنها جدا
و جمعآوری و بعد با دس��تگاهها و
روشهای مخصوصی روغن آنها
گرفته شود .این روغن با بستهبندی

 به این دلیل که تولیدکنندگانبرای تهیه یک شیش��ه روغن به
تع��داد بس��یار زیادی
هسته انگور نیاز دارند
و از آنج��ا ک��ه انگور
به اندازه دانه سویا،
آفتابگردان یا حتی
میوه زیتون کش��ت
نمیش��ود و ف��راوان
نیست ،هزینههای تولید این روغن
خیلی بیشتر از سایر روغنهاست.
تولیدکنن��ده مجبور اس��ت برای
داش��تن صرفه اقتصادی مناسب،
قیمت نهایی محصولش را باال ببرد
پس گران بودن این روغن به دلیل
داشتن خواص بیشتر آن نسبت به
سایر روغنهای گیاهی مانند روغن
زیتون یا کانوال نیست.

روغن هسته انگور را میتوان برای
پختوپز هم استفاده کرد؟

 بله ،از این روغن میتوان در تهیهانواع ُسس و ساالد استفاده کرد یا
طبخ غذاها را با آن انجام داد .روغن
هسته انگور برای تفت دادن مواد
غذایی مختلف هم مناسب است
ولی به دلیل گران بودن ،استفاده
از آن برای پختوپز یا سرخ کردن
چندان توصیه نمیشود.

کمی از خواص روغن هسته انگور
و تفاوتش با سایر روغنهای گیاهی
میگویید؟
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 روغن هس��ته انگور ترکیبهایآنتیاکس��یدانی و فنولی نس��بتاً
باالتری نسبت به س��ایر روغنها
دارد .ترکیبهای آنتیاکسیدانی و
فنولیدر پیشگیری از ابتال به برخی
بیماریها از جمل��ه ناراحتیهای
قلبی -عروقی و س��رطانها نقش
مهم��ی دارن��د و میتوانند باعث
کاهش تولید رادیکالهای آزاد هم
بش��وند .از طرفی اسیدهای چرب
امگا  6 ،3و  9باالتری در این روغن
وجود دارد بنابراین مصرف متعادل
آن میتوان��د ب��ه ارتقای س��طح
س�لامت کمک کند .هر چه این
روغن تازهتر باشد ،خواص سالمت
بخش آن هم بیشتر خواهد بود.
توصیه میش��ود هن��گام مصرف
انگورهای هس��تهدار ،حتماً هسته
انگور را بجوید تا از خواص بینظیر
روغ��ن موج��ود در ای��ن هس��ته
بهرهمند ش��وید .با این کار خواص
بسیار بیش��تری نسبت به مصرف
روغن هسته انگور به بدنتان خواهد
رسید.
این روغن که با جویدن هسته انار
و انگور دریافت میشود ،کام ً
ال تازه
است و ترکیبهای آنتیاکسیدانی
و فنولی آنها کام ً
ال به بدن میرسد.
وقتی که روغنها کمی میمانند،
شروع به اکسیده شدن میکنند و
کمی خواص و ویتامینهای خود
را از دست میدهند .ضمن اینکه
با جویدن هسته انگور همراه میوه،
مقداری فیبر هم به بدن میرسد
و این فیبر غذایی میتواند عاملی
برای پیشگیری از ابتال به یبوست،
بیماریه��ای قلب��ی -عروق��ی و
غیرفعال ک��ردن رادیکالهای آزاد
در بدن هم باشد .
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تپـشدیجیتــال

www.tapeshmontreal.com
فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
½ ارائه کلیه خدماتدیجیتالی (عکس ،فیلم ،موزیک)
½
½ انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
½
½ فروش جدیدترین کتاب های ایرانی
½

Tel.: 514-223-3336

سیستم اقتصادی و تولید یک کشور.
ثروت اندوزان معموال کسانی هستند
که خود به ندرت از ثروتشان استفاده
میکنند و فق��ط حرص جمع آوری
آن را می زنند.

 )13فریبکاری

آیا میتوان تص��ور کرد جامعه ای را
کهدر آن مردمشدر روابط عاشقانه،
تج��ارت ،سیاس��ت و مراوداتش��ان
از انواع و اقس��ام مکره��ا ،حیله ها،
خیانتها و فریبکاریها استفاده کنند
اما در عین حال مس��یر پیشرفت را
بپیمایند؟!

 )14شخصیت پرستی

ش��خصیت پرس��تی را می توان در
جوام��ع ام��روزی برای ب��ت کردن
افراد و ایجاد ش��خصیتی بی بدیل،
افسانه ای و قابل پرستش در عرصه
های مختلف مانند ورزش ،سینما و
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6162 Sherbrooke w.

سیاست به وضوح مشاهده کرد .آفت
شخصیت پرستی باعث میشود که
مردم چهره ای قهرمان از فرد مورد
نظرشان مجسم کنند که هیچ ایراد و
انتقادی به وی وارد نیست .در حالت
کلی همه انسانها ممکن است اشتباه
کنن��د و آگاه ترین اف��راد میتوانند
تصمیمات اشتباه بگیرند و این یعنی
"انسان بودن".

 )15خرافه پرستی

look for

شاید از ابتدای خلقت بشر ،خرافات و
عقاید بی اساس یکی از عواملی بوده
که تا ب��ه امروز در دنیای تکنولوژی
و صنعت هنوز گریبانگیر بسیاری از
افراد است .عقایدی که نسل به نسل
و بدون هیچ پشتوانه علمی ،دینی و
منطقی منتقل شده و سبب گردیده
مش��کالت و گرفتاری های زیادی
برای نوع بشر بوجود آید.

در انته��ا باید گفت که کلیه عوامل
فوق قابل اصالح می باشند.
برخی از آنها ممکن اس��ت بصورت
غریزی و غیر ارادی در انسانها وجود
داشته باش��ند و نمی توان از کسی
که با آن مبتال اس��ت خرده گرفت
ولی زمانی باید ب��ه انتقاد پرداخت
که شخص مبتال هیچ تالشی برای
رفع آنها انجام ندهد .مسلماً نمیتوان
انتظار داش��ت که جامعه ای وجود
داشته باش��د که مردمانش خالی از
این خصوصیات باش��ند اما میتوان
با به حداقل رساندنشان راه را برای
پیش��رفت و رس��یدن به جامعه ای
س��الم هموار کرد .در این میان باید
اذعان داشت که تنها راه حل ،اطالع
رسانی و آگاهی بخشی مداوم و همه
گیر به آحاد مردم می باشد.
منبع« :مردمان»
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مدیریتزندگی...

بدونتالشبرای«رمانتیکبودن»
مدت بودن روابط زناشویی در
هالیوود ،میتوان رابطه ایندو
هنرمند را رابطهای طوالنی و
مستحکمخواند.
هلن می��رن چندی پیش در
مصاحب��های ش��رح داد که
به عقی��ده او چگونه زندگی
مش��ترک میتواند دوام پیدا
کند .راهنماییهای او شاید به
نظر برخ��ی افراد بیش از حد
خشک و خالی از احساسات
باشد.

ارزش قائل شدن برای نبودِ
احساساترمانتیک

چگون��ه میتوان رابطه زناش��ویی
را همواره تازه و هیجانانگیز نگاه
داشت؟
هلنمیرن،بازیگرمشهورانگلیسی،
در این باره عقای��دی غیرمتداول
دارد .او در مجم��وع ت�لاش برای
بخشیدن رنگ و بوی رمانتیک به
رابطه را اشتباه میداند.
هل��ن می��رن (، )Helen Mirren
برن��ده جایزه اس��کار ،میتواند در
زندگی مشترک
مسائل مربوط به
ِ
و رابطه عاطفی مستحکم مشاور
مناسبیباشد.
ای��ن بازیگر بریتانیایی  ۶۷س��اله
در س��ال  ۱۹۹۷با تیلور هاکفورد
( ،)Taylor Hackfordکارگ��ردان
بریتانیایی ،ازدواج ک��رد و این دو
تا به حال با هم زندگی مش��ترک
خوبی داشتهاند .با توجه به کوتاه

هل��ن میرن به مجل��ه "زنان
و خان��ه" ()Women & Home
میگوی��د« :من و تیل��ور هیچگاه
حت��ی ی��ک ذره ه��م رمانتی��ک
نبودهای��م .در عین ح��ال هر یک
از ما برای عدم وجود احساس��ات
رمانتیک در دیگ��ری ارزش قائل
هستیم».
به همیندلیل برای ایندو غیرقابل
تصور است که بخواهند برای مثال
در روز ولنتای�ن به یکدیگر کارت
هدیه بدهند .می��رن میگوید که
آنها حتی اغلب فراموش میکنند
برای تولد یکدیگر هدیهتهیه کند.
خانم می�� ِرن ادامه میدهد« :ما به
جای اینکه برای نشان دادن عشق
و محبت همدیگر را غرق در هدیه
کنیم ،میکوشیمدر زندگی روزمره
به هم توجه کنیم».


شهباز :منایش درماندگی !...
درسخنرانی روز  6ژانویه ،بشار اسد
(نقل از بی بی سی فارسی) گفت:
«تاوقتی حتی یک "تروریس��ت"
در س��وریه باقی اس��ت ،مقابله با
تروریسم را متوقف نخواهد کرد».
بش��ار اس��د همچنین نظرخود را
درباره "راه حل سیاس��ی" بحران
س��وریه توضیح داد و گفت طرح
پیش��نهادی اش اف��زون بری��ک
کنفرانس گفتگوی ملی ،ش��امل
برگزاری همه پرسی درباره میثاق
ملی نیز هست.
اصول طرح پیشنهادی بشار اسد
عبارتند از:
 قدرت های بیرونی مسلح کردن

آنچه را او "گروه های تروریستی"
خواند متوقف کنند.
 پ��س از آن ،ارت��ش عملیات
نظامی را متوقف ولی حق دفاع از
منافع کشور را همچنان حفظ می
کند.
 بع��د ،دولت با اف��رادی که او
"احزاب سیاسی و شخصیت های
س��وری" خواند ،ارتباط می گیرد
تادر کنفرانسی برای گفتگوی ملی
مشارکتکنند.
 دراین کنفرانس تالش خواهد
شد تا میثاق ملی تدوین شود ،این
میثاق به همه پرسی گذاشته می
شود و زمینه ساز انتخابات پارلمان
و تشکیل یک دولت جدید است.

اهمیت فاصله در استحکام رابطه
عاطفی

ای��ن زوج در دو ش��هر لن��دن و
لسآنجلس خانه مشترک دارند و
برای دورههای طوالنی دور از هم
زندگ��ی میکنند که به نظر خانم
میرن برای استحکام رابطه "مهم"
است.
میرن توضیح میدهد که با وجود
اینکه ب��ه هن��گام دوری ،دلتنگ
شوهرش میشود ،اما فاصله باعث
میگ��ردد که هریک از آنان وجود
دیگ��ری را در زندگیخود بدیهی
نپندارد.
ب�ه عقیده هلن می�رن ،رابطه
جنسی نیز بر خالف باور بیشتر
افراد الزاما موجب اس�تحکام
رابطهنمیشود.
او میگوید« :رابطه جنسی در ابتدا
برای بیشتر زوجها مهم است ،اما
این چیزی نیست که موجب دوام
رابطه میشود ».میرن بر نکتهای
تاکید میکند که معموالدر جامعه
به آن توجه زیادی نمیشود و آن
"تأثیر شراکتدر زندگی مشترک"
است .اصطالح "زندگی مشترک"
در اوایل قرن بیستم رواج پیدا کرده
است و گویای این دیدگاه است که
زن و م��رد هر دو در رابطه در یک
س��طح قرار دارند ،ه��ر دو معموال
شاغل هستند و وظایف مربوط به
خانهداری و مراقبت از کودکان را
به طور مساوی بر عهده میگیرند.


>> ادامه از صفحه7 :

بش��ار اس��د پ��س از ارائ��ه این
پیشنهادات نبوغ آمیز به ملتی که
در درگی��ری ها برای برکناری او و
نظام دیکتات��وری تک حزبی اش
تاکنون بی��ش از  60هزار قربانی
داده اند و شعار اصلی شان از هفته
های اول قیام:
«الش��عب یرید اس��قاط النظام»،
(مردم سقوط نظام را می خواهند)
ب��وده ،در نقش ی��ک صاحب نظر
علوم سیاسی به تحلیل و بررسی
محتوای قیام مردم سوریه پرداخت
و گفت:
«حرکت مخالفاندولت سوریه یک
انقالب نیس��ت [زیرا] هر انقالبی
رهبر الزم دارد .چه کس��ی رهبر
این انقالب است؟»!
پ��س از ای��ن تجزی��ه و تحلی��ل
درخشان -که طعنه به تحلیل های
مقام معظ��م رهبری خودمان می
زند -بشار اسد هرآنچه را الیق خود
اوست ،نثار مخالفان خویش کرد و
درمیان هلهله و هورای کسانی که
در یک س��الن اپرا گرد آورده شده
بودند به سخنان خود پایان داد.
سخنان بشار اسد واکنش های
بسیار داشت.
تنها واکن��ش مثب��ت و موافقت
آمیز ازسوی وزیرخارجه حکومت
آخوندی -تنه��ا حامی باقی مانده
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رابطهیزناشوییموفق،

برای بشار اسد -بود.
عل��ی اکبر صالح��ی گفت:
«جمهوری اس�لامی طرح
بشار اسد برای حل فراگیر
بحران را تایید می کند».
به جز حکوم��ت آخوندی،
بقیه اظهارنظره��ا مخالفت آمیز،
محکوم کننده یا حتی استهزا آمیز
بودند:
س��خنگوی بان کی مون ،دبیرکل
سازمان ملل گفت که او:
«از این که سخنرانی  6ژانویه بشار
اس��د به راهکاری ک��ه بتواند رنج
وحشتناک مردم س��وریه را پایان
دهد نرسید ،ناامید است».
وزیرامورخارجهانگلیسترجیع بند
«رفتن بشار اسد حتمی است» را
تکرار کرد و وزیرامورخارجه ترکیه
نیز گفت:
«رابطه اس��د با واقعیت قطع شده
است».
ائت�لاف ملی س��وریه ،مهم ترین
تشکل مخالفان رژیم بشار اسد ،که
توسط بیش از  100کشور دنیا به
رسمیت شناخته شده ،اعالم کرد:
«س��خنان اس��د صرفا درخدمت
نابودی تالش ه��ای دیپلماتیک
برای حل بحران سوریه است».
روزنامه "واشنگتن پست"در مقاله
ای به تحلیل سیاس��ت دولت تازه
باراک اوباما درقبال بحران سوریه
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رفعممنوعیتازهزارانعنوانکتابدرترکیه

در پ��ی اصالح��ات اخی��ر
دولت ترکیه ،ه��زاران عنوان
کت��اب ،از آثار کمونیس��تی
گرفته تا کتابه��ای طنز و
کمیکاس��تریپ ،از فهرست
کتابهای ممنوع��ه در این
کشور خارج شدند.
خبرگزاری فرانسه مینویسد
که در ژوئیه سال گذشته پارلمان
ترکیه قانونی را تصویب کرد که
به موجب آن تم��ام کتابهایی
که تا قبل از س��ال  ۲۰۱۲انتشار
آنها ممنوع ش��ده بود از فهرست
ممنوعه باید خارج شوند ،مگر آن
که دس��تگاه قضایی ظرف شش
ماه در هر مورد مشخص دستور
پیشین خود را مجددا تایید کند.
این مهلت ش��ش ماهه به پایان
رس��ید و به گفته یکی از ناشران
بزرگ کتاب در ترکیه دس��تگاه
قضای��ی کش��ور در هی��چ مورد
مش��خصی رای جدی��دی صادر
نکرده است.
دادس��تان کل ش��هر آن��کارا نیز
میگوی��د ک��ه از روز پنجم ماه
ژانویه امس��ال عمال تمام احکام
دادگاهه��ای آن��کارا در م��ورد

ممنوعیتنشرکتابلغومیشوند.
اما به گفته ناش��ران ترکیه تعداد
چند ص��د عنوان کتاب��ی که در
محدوده قضایی آنکارا رفع توقیف
ش��دهاند فقط درصد کوچکی از
مجموعه کتابه��ای ممنوع در
ترکیه را شامل میشود.
طب��ق آمار دس��تگاه قضایی این
کشور حدود  ۲۳هزار عنوان کتاب
و نشریه در ترکیه ممنوع شدهاند.
طب��ق آمار دس��تگاه قضایی این
کشور حدود  ۲۳هزار عنوان کتاب
و نشریه در ترکیه ممنوع شدهاند.
تعدادی از ناش��ران به خبرگزاری
فرانسه گفتهاند که این اقدامدولت
ترکیه بیشتر جنبه نمادین دارد.
آنها خاطرنشان میکنند که حتی
در برخ��ی از موارد با وجود حکم
مشخص مراجع قضایی برای رفع

ممنوعی��ت از یک یا چند کتاب،
دس��تگاههای دولتی به تناس��ب
س��لیقه و سیاس��تهای دورهای
خود این عناوی��ن را جمعآوری
میکنند.
خبرگزاری فرانسه مینویسد که
یکی از دالیل ناباوری ناش��ران به
اقدام جدید حکومت ترکیه پرونده
منفیدولت حزب عدالت و توسعه
در برخورد با آزادی بیان و آزادی
مطبوعات است.
نهاد بینالمللی «کمیته حمایت از
روزنامهنگاران» ماه گذشته ترکیه
را کش��وری با بیش��ترین تعداد
روزنامهن��گاران زندانی در جهان
معرفی کرد که بیشتر آنها کردتبار
هستند.
هن��وز ه��م تع��داد زی��ادی از
دانش��جویان ب��ه خاطر داش��تن
کتابه��ای ممنوع��ه در زندان
هس��تند .ولی ش��اید پس از این
اصالحات نهاده��ای حکومتی و
پلیس نتوانن��د از این موضوع به
عنوان بهانهای برای بازداشت افراد
استفادهکنند.
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Facebook.com/
<<<< farshad tapesh
پرداخت و نوشت:
«درحالی سال نو آغازمی شود که
دولت اوباما و شرکایش انتظاردارند
مذاکرات اتمی با رژیم تهران پس
از  6ماه وقفه ازس��رگرفته ش��ود...
 5+1همچن��ان ب��ر تعلی��ق غنی
س��ازی اورانیوم ،بستن تأسیسات
زیرزمینی فردو و ارسال موجودی
اورانیوم غنی شده به خارج از کشور
تأکید دارد ...در مقابل رژیم تهران
خواس��ته هایی دارد که بس��یاری
از آنه��ا درنظردولت ب��اراک اوباما
غیرقابل قبول هستند .ازجمله این
درخواست ها به رسمیت شناختن
غنی سازی اورانیوم برخالف چند
قطعنامه ش��ورای امنیت است که
توقف آنرا مقرر کرده است ،یا این
که رژیم ته��ران می خواهد آینده
س��وریه را به پرون��ده اتمی پیوند

دهد».
رسانه هایدیگر غربی نیز به تفسیر
سخنان بشار اسد پرداختند.
نشریه انگلیس��ی "دیلی تلگراف"
سخنرانی بشار اسد را «یادآورنده
روزه��ای پایان��ی حکومت معمر
قذاف��ی ،دیکتاتور س��ابق لیبی»
دانست و تأکید کرد:
«سرنگونی او نزدیک است و هیچ
امیدی به پیروزی اونیست».
روزنامه "لیبراس��یون" فرانس��ه با
استهزاء نوشت:
«اسد بعد از  7ماه سخن گفت ،اما
هنوزکـر است».
َ
نشریه"فیگارو"فرانسهنیزبشاراسد
را با وضعیت برخی از دیکتاتورهای
سرنگون شده ،مثل صدام حسین،
اسلوبودان میلوسویچ و معمرقذافی
در اواخر حکومت آنها مقایسه کرده

و اشاره می کند که بشار اسد هم
از قاع��ده ای که این دیکتاتورها را
سرنگون کرد مستثنا نیست.
ام��ا ،فراتر از همه این س��خنان و
تحلیل ها ،این اراده استوار و خلل
ناپذیر مردم شجاع و مقاوم سوریه
است که با رش��ادتی کم نظیر در
 22ماه گذشتهدر برابر جنایتکاری
های بش��ار اس��د و حامی والیت
فقیهی اش ایستادگی و نظر خود
را درمورد طرد حکومت فاس��د و
آدمکش بشار اس��د به کشورهای
مماش��ات گر غربی و در رأس آنها
امری��کا نی��ز تحمیل ک��رده اند و
چنان دیکتاتور مفلوک دمشق را
ب��ه هذیان گویی واداش��ته اند که
دز س��الن اپرای دمش��ق نمایش
درماندگی می دهد!
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امتحـانرانندگی

ایرانی
بخرید! Tel.: 514-996-9692

فال قهوه

قابل توجه متقاضیان امتحان رانندگی
 نرم افزار تخصصی سواالت
گواهینامه رانندگی ایالت کبک
به زبان فارسی و انگلیسی
 به همراه جواب سواالت

Fax: 514-500-1188

نیازمندیهای

برا ی خامن ها و آقایان

514-619-2403

Tel.: 514-566-0178

r.nazari60@gmail.com

azjan15u

azdec1up

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

جویای

شـر یـک

انی
ایر دام
خ

فرزانگانمونتریال

با مدیریت و همکاری تعدادی از فارغ التحصیالن و معلمین
مدارس تیزهوشان ایران (مدارس عالمه حلی و فرزانگان)
آموزش زبان فارسی با روشهای آموزشی
نوین برای کودکان و نوجوانان
آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان
تک درس ریاضی  -فیزیک  -شیمی
و سایردروسدر تمام مقاطع تحصیلی
و دروس مقطع ابتدایی مدارس فرانسوی زبان
مشاوره و کمکدر حل مشکالت تحصیلیدانش آموزان
3333 Cavendish Blvd., Suite 250

Sharif

EXCHANGE

Montreal, QC, H4B 2M5

Tel.: (514) 775-6508
farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

اوکازیون فروش
لــوازم منزل

 طراحی وب سایت برای
اشخاص و موسسات با قیمتی
مناسب  آموزش زبان های
برنامهنویسیکامپیوتر

به یک کارگرآشنا به
مکانیکی اتومبیل و ابزار
دارای گواهینامه رانندگی
برای در یک گاراژ در ناحیه
ویل سن لوران نیازمندیم:

توسط خانم فوق لیسانس
آموزش زبان انگلیسی
از پایه تا IELTS
تماس بعداز  7شب
ویکشنبه ها

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

649-9366
azmar15'12Up

aaaglass azdec01up

استخدام

فــــروش

وسائل منزل

sedighian.alireza@gmail.com

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

به یک خانم برای انجام
کارهای خانه
در ناحیه بروسارد
فورا نیازمندیم.
متقاضیان لطفا با شماره
تلفن زیر تماس بگیرند:

sarafreeazaug2012

)(514

آرایشصورت

Tel.: 514-871-3402

Tel.: 514-586-9393

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

کامپیــوتر
وب سایت

استخدام

تدریس
خصوصی

تعمیراتساختمان

azjan’12paid60+120ak

Fax: (514) 288-4682

زبانانگلیسی

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

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

Tel.: (514) 288-4864
Tel.: (514) 288-9281

eveazdec15free

$

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ

نسخه خود را به ما فکس
کنید و داروی تان را
حتــــویلبگیرید:
13 RACHEL

Tel.: 514-291-0175

ارز

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

لوئیزداداش زاده

برایاطالعاتبیشتربا
تلفنزیرتماسبگیرید:

شریف

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

استخدام

سالن زیبایی و آرایش
معروف ایرانی در مونتریال
با سابقه چندین ساله
با مشتری دائمی
جویای شریک می باشد

است ید!
کن

مدرسهفارسیزبان

داروخانه

خدماتمالیاتی

azsep15'12Up

فــال

مستغالتاستیجاری
ـــ و ـــ
فروشسرقفلی
BUSINESS
!OPPORTUNITIES

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

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

 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,

Exit: Alexis Nihon
 West Island Office:
Tel./Fax: 514-624-7581

Tel.:
514-946-0159
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مبلمان ،وسایلآشپرخانه 
تاروت

مقدار
مسافرت،
علت
به
 تنظیمدعوتنامه رسمی
514-812-5662
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 ورق بازی
تلویزیون،سوفا،آینه،تابلو،
زیادی اثاثیه منزل
 قهوه ترک
فرش ،تختخواب و...
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تختخواب ،یخچال بزرگ 
شناسی
ستاره

به بهای عالی
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و کوچک،تلویزیون ،میز و 
ب
دالر
20
ا
انـجام امور آشپزی
ای
¸ر
ان

به یک خانم برای امور منزل:
نظافت،آشپزی،
نگهداری از کودک و...
در ناحیه  NDGنیازمندیم.

shirianshariffreeazdec01

آشپـزی

یک روز در هفته

تلفنبرایاطالعاتبیشتر:

Tel.: 438-863-7699

Tel.: 514-507-4257
438-985-5448

اجــاره

Renovation

azmarnov01up

aznov152012UP

نغمه سروران

کــار
کنید!

Tel.: 438-992-9482
azdec15baherip20

(خامن سالی)

754-4592

ی

صندلی و سایر چیزهای نو و
اوکازیون عالی

حرفــــه ای
چند روز در هفته
>> در منزل شما

مترجم رمسی

فال قهوه

Natural Born Psychic
عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
Ramon
ترجمهوتأییدترجمه
(438) 992-8323
رسمی اسناد و مدارک،
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
تأییدامضاء
محل:مرکزشهرمونترال
نزدیکمترومک-گیل
حمل و نقــل اسباب
Location:
اثاثيهشما
Downtown Montreal
با نازل ترين قيمت
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail
for an
(514) 442-8056







appointment






(514) 804-8397

¯





®





¯
514-889-8765



°


nsarvaran@hotmail.com
́® ³




عضوجامعه مترجمین کبک

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

حملونقل

>> سفـر روزانه

قابلتوجهخامنها

محمودایزدی

azmay2012

RIDESHARE EVERYDAY

)(514

مترجم رمسی

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

azoctfreezagros
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مونتریال -اوتاوا  -تورونتو

ویژهشرکتهایکوچکConstruction :
MONTREAL-TORONTO-MONTREAL
در مرکز شهر


























>> و برعکس <<
ساختمانی
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شود
می
انجام
ها
بسته
دلیوری
همچنین
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برایاطالعاتبیشتر:



Tel.: 514-690-6343




(514) 678-6451
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کشوری)




514-887-5195
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Tel.:
438-985-3280
text:
647-502-8706
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رسمی،
دعوتنامه





>> کلیه مقاطع:
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توسط شادی
Nikpourpdsep12
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مترجم رمسی شهریاربخشی
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عضو جامعه مترجمان رسمی
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514-624-5609
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College،University
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High-Shool




با سابقه  tutoringدرمدارس
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کارت،
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جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

عمودي:
-1عض��ودس��تگاهعصبي
مركزي–پرقدرت
-2قادر–رونقبازار–الهه
عشق
-3يكيازشهرس��تانهاي
اس��تانآذربايجانشرقي–
لنگرگاه–زندگاني
-4تنبلجاليزي–ورزش
ذهن��ي–درخ��تانگور–
جوانمرد
-5خرمي،پاكي–سس��ت
رأي–مرواريد
-6ح��رفمفعولي–تازهو
نو–نامدخترانه
-7شهرخرما–واحدطول
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ساعــات کار:
روزهایدوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،
هماهنگی قبلی الزم است.













• کوتاه کرد ن مو
2070
آقایان 10 :دالر
Maisonneuve
خامن ها:
W.
 14-16-18دالر
Tel.: 514









 12دالر
صورت:
بند
•
• بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
• رنگ،فر،هایالیت،
• مش و...
مجری
>> کالس آموزش آرایشگری
مراسم
در مدت 3ماه ،با تضمین

5780 Sherbrooke W., Tel.







 


























989-8383
)210 St-Jacques (Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب

با بیش از  20سال سابقه

عقد
ایرانی

514825-3170

Coiffure


























































 حل جدولهای ویژه و عادی :از صفحه 27
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997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
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www.paivand.ca
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زبانانگلیسی

تدریسمکالمهزبان
انگلیسیازسطحمبتدی
تاپیشرفته(TOEFL,
)IELTSتوسطمدرس
مجرب با بیش از  ۱۸سال
سابقهتدریس(اکبرزائری)
ٔ

514-467-4772

zaeriakbar@yahoo.com

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

514-623-7075
tillnov1Pd

اجـاره

برای اجاره ماهانه و یا درازمدت
مناسبدیپلماتها،ویزیتور
اساتیددانشگاه،سالمندانمستقلTel.: (450) 676-8771،
deba@videotron.ca
همچنینویژهخانهکمپانیها
mrdavoodiazaug15UP

خدمات

>> احمد <<

azoc/dc12>P

کافه
صوفی
Tel.: 514-

989-8383
تای ماسـاژ

514-585-6178
tilMar'10P

سینابطحایی
www.SinaBathaie.
com
514-262-4045
sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

ویژۀ بانوان ،در خانه شما
برای آگاهی بیشتر لطفا با
سالی تماس بگیرید:

Tel: 514-550-5084

کارهای خانه

رستورانکبابسرا

 به یک نفر ویترس باتجربه و
 یک نفر کمک آشپز باتجربه
فورا نیازمندیم:

انجام کارهای خانۀ شما
سرویس عالی،

514-933-0-933

ساعتی  15دالر (سالی) :

شیرینی
سـرو

Tel: 514-550-5084
aznov2012

آموزشگیتار

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

کالسیـکوپاپ

رضارضـائی
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 ..........................................
فاطی 772-5787 ...........................................
696-5983.............................. SpaConcept

آژانس مسافرتی

فرنازمعتمدی842-8000................................
940-1642 .......................................... T.A.M
اسکای.الن 388-1588 ...................................
یونایتد 416-225-5509 ............................

آموزش رانندگی

امگا 513-5752 ..............................................

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

مدرسهفارسیدهخدا484-2098..................
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.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................

Tel.: 514-739-4888

تعمیر جتهیزات
پزشکـــی

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

استخدام

aznov2012

آموزش سنتور

5200 De La Savane

azaug2012free

514 585 - 2345
514 846--0221

تای ماساژ برای آرامش،

در کلیه سطوح

p>end>feb13

514-507-0927
438-393-7672

2178 Ste-Catherine W.

ﻳﮕ

ﺎﻥ

MMUNITY

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﺨﺎﺭﻳﺎﻥ

صــرافی استخدام
 5ستاره

2070
Maisonneuve
W.

ﺭﺍ

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

Babysitting
خانمی آمادۀ نگهداری از
کودکان دلبند شما
همچنین نگهداری از
بزرگساالن و نیز انجام
کارهایخانگی
برای آگاهی بیشتر لطفا با
سالی تماس بگیرید:

Tel: 514-550-5084

Part time

AKHAVAN FOOD
بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC H4B 1L8

Needed for beauty
product
- Must have a car
- Must be English
& French
-Training will be
provided >contact:

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

تدریسخصوصی
زبـانفرانسوی
514.621.2757
saeid_mr2003@yahoo.com

Ptoendofjune12

با ایرانی
کــار
کنید!

سفرروزانه به
تـورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

> همچنین ارسال ودریافت
روزانه بسته های پستی
Montreal:
(514) 887-0432
Toronto:
(647) 822-2529

شریف

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

514-996-9692

450-672-3331

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

نیازمنــدیها



& Marketing
Sales Person

aznov2012

استخدام

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

استخدام

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

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

 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؟...

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

•
•
•
•
•

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

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.

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

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

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

info@paivand.ca

با ما تماس بگیرید.

®لوگوی پیوند®

مراکز پخش پیوند

کار استاد علی اصغر معصومی

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

ارز

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

ازدواج

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

ش��یخ صال��ح 366-1509 .......................
لی لی صمیمی 825-3170 ...........................

پزشک

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

تابلوسازی

ارز

امالک و مسکن

همتیان ،فی��روز827-6364 .......................
امیرس��ام 702-2309 ....................................
اسالمی،مینو967-5743..................................
مریم خالق��ی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
گیورگیزنیا،نینوس816-4080.....................
نصر،مسعود571-6592...................................
عینالهی،نسرین 839-7978........................

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 .........
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 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه و مشاور مالی

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

شماره شما در

انصاری ،حسن 735-0452 ............................
حسینخردبین242-6034...........................

حمل و نقل

مونتریال 442-8056 ........................................
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

خشکشویی

گان پیوند )

دکتر بیت��ا 999-2482 ................................

سوپر و فروشگاه

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

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

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

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

سلیمی 952-7400...........................................

عینک سازی

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

وام مسکن

تبلیغات

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

شیرینی پزی

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

فـرش

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

خیاطی (آلتریشن)

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

داروخانه

ریاضیات وفیزی��ک 827-6329 .................

دیش و ساتالیت

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

دندانپزشک

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

دندانسازی(کلینیک)

تدریس رقص
ترجمه

ساختمان و دکور داخلی

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

جواهری

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

چاپ

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

حسابداریومالیاتی

عباسشفیعی806-0060..............................
مهتاب ثقفی 567-3169 ..............................
صدر ،س��رور 777-3604 .............................

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

فـال

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

کامپیوتر

رستــوران

313-1253 ............. Cafe Imagination
بیبلوس523-9596...........................................
عموجم��ال 484-8072 .............................
صوفی 989-8383 ..........................................
فاروس 270-8437 ..........................................
دابل پیتزا 343-0343 ....................................
ش��یراز 485-2929 .........................................
یاس 483-0303 ............................................
کارتیه.پرس 488-6367 .............................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2

روانشناسی  /روانکاوی

حملونقل

اخ��وان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551 ......................... W. Isl.
نیل��و )450(812-9991 ..............................
مارشهآریا450-812-7369...........................
کوه نور )450(672-2324 ..............................
ماهیسنلوران369-3474.............................
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا) )613( 594-3636...........................

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

تدریس خصوصی

این لیست نیست؟

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

فرویوو 694-7036 ..........................................
اکس��پرس 889-7392 .................................

تاکسی

مرکز شهر مونتریال:

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

نیـازمنـدی هـای پیوند

azjuly15Up zagros

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

ﺗﻠﻔﻦ 438-990-1620 :

 اتوکالو فور  نوارقلب
 یونیت  ساکشن و...

azjuly1Up2012

____________

آموزش سنتور
صابر جلیل زاده

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

514-265-0973

azjune15

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

بیبیسیتینگ

Tel.: 514-298-1393

کامبیزازجوالی 15فری

514 641 2379

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

ﺍ
ﻭﻝ

PARTICIPATE in our
CO

ﺑﺎ  15ﺳﺎﻝ ﺳﺎ ﺑﻘﻪ ﺗﺪﺭﻳﺲ

||Bazar Du Tapis

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

514-898-1913

سامانامانی

ﺟﻠ

ﺴﻪ

قالیشوییبازارفرش

ساختمانی

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

تدریسگیتار
<< پـاپ <<

در ساوت شور

به مبلغ  1700دالر در ماه
اجاره داده می شود.
(شامل همه سرویس ها)

aznov15free

آمـــوزش
زبانفرانسه

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺨﺼﺼﻰﭘﻴﺎﻧﻮ

خانه پرستیژ برای اجاره

 7 1/2دو خوابه با یک دفتر  با کلیه
اثاثیه مدرن دوطبقه ،به مساحت  160مترمربع
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شادی 678-6451 .............................................
224-0-224.................................... KamNic

کارواش

حمل و نقــل اسباب
اثاثيهشما
با نازل ترين قيمت
(514) 442-8056
(514) 804-8397
azdec'12p6months

گرافیک و طراحی
گرانیت

فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................
بهروزآقاباباخانی 606-5626..........................
کوروشصدر995-7783.................................
آتوساتنگستانیفر995-3041.......................

وکیل دعاوی

امیرکفشداران303-2977..............................

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

ویدیو

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

محضر

کایروپرکتیک
کتابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

تپش دیجیتال 223-3336 ...........................
وحیدخلجی439-1444 ................................
نازگلفالح697-0225.....................................

مهاجرت

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

موسیقی (جشن ها)

تپ��ش دیجیت��ال 223-3336 ................

36
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www.paivand.ca

کبکوکانادا:بازارامالک...
امیر سام

بر اس��اس گ��زارش رس��یده
از ش��رکت ام�لاک Royal
 Lepageکان��ادا ،مونت��رال و
 Reginaدر س��ال  ۲۰۱۳از
افزایش قیمت باالتری نسبت
ب��ه بقیه ش��هرهای کان��ادا بر
خوردار خواهند بود.
با توجه به ای��ن گزارش در میان
شهرهای بزرگ کانادا Regina ،با
۴درصد ،بیشترین افزایش قیمت
را ت��ا پایان س��ال  ۲۰۱۳خواهد
داشت .این افزایش قیمت نیز به
دلیل کاهش تعداد امالک فروشی
و همچنین افزایش اشتغال زایی
در این شهر میباشد.
در واقع ،در مقایس��ه بازار امالک
ش��هرهای بزرگ کانادا،Regina ،

گرانترینخیابانهایکانادا
از نظر اجار ه دفاتر اداری

private or public post secondary educational institution in Canada who:
Have completed at least
two years of study toward
;a PhD
ی افزای��ش قیمت در
پیش بین�� 
are in good academic
standing at the time they
مونترال ب��ه دلیل افزایش قیمت
;apply
امالک گران قیمت میباشد ،چرا
and are not recipients of an
که بهدلیل وضع قوانین سختدر
award requiring them to reاخذ وام مس��کن ،از تعداد افرادی
turn to their home country
که برای اولین بار قصد خرید ملک
to apply their knowledge
را دارن��د ()first time buyers
and skills.
OR
کاسته شده است.
Graduates of PhD program
بر اس��اس این گزارش ،در ونکوور
from a provincially or terو تورنت��و ،هم تع��داد معامالت و
ritorially recognized private
هم قیمت متوسط امالک کاهش
or public post-secondary
خواهند داش��ت .به نظر سرمایه
educational institution in
Canada who:
گذاران امالک در این دو شهر ،این
Graduated no more than
کاهش پدیدهای موقت میباشد و
12 months before the date
آنچنان پایدار نخواهد بود که باعث
their application is reهجوم س��رمایه گذاران به سمت
;ceived
بازار ام�لاک  Reginaو مونترال
Did not receive an award
بشود.
which required them to return to their home country
to apply their knowledge
and skills or did, but have
satisfied the terms of the
award.
A Maximum of 1,000 application will be considered
for processing each year
under the PhD stream.
These applications will not
be included in the total for
تورنتو ،مقام خود را نسبت به سال
any other cap. Applicaگذشته حفظ کرده است.
tions will be considered in
خیابان آلبرت در اتاوا ،سال گذشته the order they are received.
The first cap year for the
رتبه دوم را داش��ت که امسال در
PhD stream ended Octoرتبه چهارم قرار گرفت.
ber 31, 2012. The new
س��ال گذش��ته خیابان س��وم در
cap year began November
www.paivand.ca
کلگری در مقام چهارم بود.
1, 2012 and will end on
October 31, 2013 unless
خیابان رنه لوک غربی در مونترال با
otherwise indicated by
یک رتبه کاهش نسبت به سال ۲۰۱۱
the Minister of Immigraمکان شش�م را به خ�ود اختصاص
tion. If you apply and your
داد.
application is not accepted
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ش��رکت  Jones Lang Lasalleبه رتبه س��وم به خیابان  Burrardدر
تازگی (تاریخ ؟؟؟؟) گزارش��ی در ونکوور تعلق گرفت .بهای متوسط
مورد گران ترین خیابانهای کانادا از اجاره دفت��ر اداری در این خیابان
نظر اجاره دفتر کار منتشر نموده  ۵۴.۷۲دالر و باالتری��ن اجاره در
ک��ه بر اس��اس آن رتبه نخس��ت این خیاب��ان  ۶۵.۴۱دالر در فوت
ب��ه خیابان  Bayدر ش��هر تورنتو مربع گزارش شد.
در مقایس��ه ب��ا ش��هرهای بزرگ
اختصاص یافته است.
ی هم
طب��ق اظهارات آقای ب��رت میلر ،جهان ،قیمتهادر کانادا خیل 
قیمت متوسط اجاره دفتر کار در رئی��س ش��رکت  Jones Langگران به نظر نمیرسند.
ای��ن خیاب��ان  ۶۸.۹۱دالر در هر  Lasalleکانادا ،این ارقام نش��انگر به عن��وان مثال اجاره دفتر کار در
فوت مربع گزارش شد.
این هستند که شرکتها حاضرند شماره  ۲۳خیابان Saville Row
گ��ران تری��ن دفت��ر کار در ای��ن اجاره بیش��تری پرداخته تا دفاتر در ش��هر لندن انگلیس  ۲۲۰دالر
 ۸۲.۲۸دالر در فوت مربع خود را در مناطق با پرس�تیژ شهر در هر ف��وت مربع  ،همچنین در
خیابانسام
امیر
از
باالتر
درصد
۱۷۸
که
شد
اجاره
شماره  ۶۶۷خیابان مدیسون شهر
نمایند.
برپا

شهر
در
اداری
دفتر
ه

اجار
متوسط
نش��ان نیویورک ب��ه  ۱۴۴.۵۰دالر در هر
ارقام
و
آم��ار
چنی��ن
هم
.۲بهترین نوع وام مسکن
معموال در هنگام اخذ
تورنتومی
میدهند که تقاضا برای اجارهدفتر فوت مربع میرسد .اجاره در مرکز
باشد.مخصوصا
مسکن
وام
از نظر مدت ()term
خیابان هشتم SWدر شهر کلگری کار کم نشده و قیمت اجاره نیز هر تجاری اقیانوس در Raffles place
مرتبه
اولی�ن
ب�رای
کدام است؟
با قیمت متوس��ط  ۵۵.۲۳دالر در سال در تمام شهرها افزایش یافته در کشور س��نگاپور  ۱۵۵دالر در
است.ثابت
وام شما
مربعبهره،
رفتن نرخ
فراوان�ی
س�وال
سالمتمدت
صحب��ت از
های(۶۲
مرب��ع
فوت
بهرهشده
گزارش
بازار فوت
وقت��ینمایانگر
درص��د باالتر از است که خود
وام
ماهانه
پرداختی
ومبل��غ
مانده
ملک
خریداران
برای
منظور
ش��ود
می
()term
شاد و سر بلند باشید
متوسط اجاره در این شهر) در رده امالک اداری در کانادا میباشد.
در ش��ما در این مدت تغییر نخواهد
میآید.
Bayبهره
پرداخت
بنا بر اینمدت
گرفت.
پیشقرار
دوم
زمانخیابان
گزارش،
نمود.
ب��ه غی��ر از س��والهای
(ثابت یا متغیر)میباشد.
عمومی نظیرنرخ بهره و حد اکثر به طور معمول مدت وام مسکن از
وام درخواس��تی ،دانس��تن جواب  6ماه تا  10سال متفاوت میباشد .
مولتیدر
کمک فراوانی
های ذیل
س��وال
ساژ اولین نکته که باید در این مورد به  .3آیا وام مسکن قابل انتقال
انتشاراتی
سازمان
بهترینبهنوع
ناموام مسکن به آن توجه نمود این است که مدت میباشد؟
انتخابجدیدی
کتاب
خریدارمینماید
طوالنی تر وام مسکن به معنی نرخ معموال وام با بهره ثابت قابل انتقال
بهره باالتر میباشد و بر عکس.
است.
در «مجموعۀ ماه» در ماه گذشته مثال مقداربهره وام مسکن 7ساله اغلب م ٔوسس��ات مالی وام دهنده
را
از مقداربهره وام مسکن یک ساله وام مس��کن از روش "وام مسکن
بدون پرداخت
منتشرمی
 .1آیا
تواناست.
کرده
مسکنمجموعه بیشترمیباشد.
مخل��وط (")blended system
جریمه،
مقداریکهازدروامهمین
آوری کنیم
یاد
ملل است ،ممکن اس��ت بر اساس این قاعده استفادهمینمایند.
ماهیانه)
اقساط
بر
(افزون
راکه مختص افس��انه های
منود؟از مجموعۀ دو زبانۀ مدت کوت��اه وام مس��کن گزینه بدین معنی که نرخ بهره فعلی شما
بازپرداختکتاب
نخستین
گیرندهنام خوبی باشد اما در انتخاب آن باید تا آخر مدت آن در صورت انتقال
مالی به
«اغلب
زمین » به
موسس��اتایران
افس��انه های
میچند
خراس�ان
،وامافس�انه
دهندماه عواملی نظیر ش��رایط اقتصادی و تغیی��ر نخواهد نم��ود و اگر برای
ه�ایاجازه را
مس��کن این
منتشر شد و
پیش
دیگربهاین بازار امالک و ح ّتی شرایط مالی و ملک جدیدی که خریداری شده
عنوانسال
مش��خصی را در
مبلغ
که
مجموعه به
ج��انام lump sumو بدون زندگی شخص وام گیرنده در نظر درخواس��ت وام بیش��تری نمایید
طور یک
هم��کاری
ب��ا
گروهی از گرفته شود.
بنابر ای��ن آن مقدار اضاف��ی را با
داوطلبان��ۀنمایند.
جریمه پرداخت
پرداخت
های
«افس��انه
دوس��تان
فرهن��گ
ام��ا از آنجا ک��ه هر ک��دام از این به عنوان مثال اگر پرداخت ماهیانه نرخ بهره روز به ش��ما وام خواهند
خواهد
بهرهنزدیک
آیندۀ
واماست و در
متفاوتیترجمه
سیاست آوری و
مالیدست گرد
مازندران» در
کم��یبه باالتر
مس��کن با
شد.معموال قابل
متغیر
عرضهبهره
مندان وام با
عالقه داد.
م ٔوسسات
به
را
ش��ما
مالی
ش��رایط
مخاطره انتقال نمیباشد بدین معنی که اگر
امضا
از
قبل
که
اس��ت
مهم
دارند
multissage Inc.
 770که گرفتن وام
 17شاید
71اندازد،
قرارداد وام مس��کن ،مف��اد آن در نمی
) Tél:(514با قرارداد وام خ��ود را بیش از موعد
مورد پرداخت زودت��ر از موعد به بهره  ۵ساله انتخاب بهتری باشد مقرر فسخ نمایید باید که جریمه
چرا ک��ه در طول این مدت با باال
www.multissage.caآن��را پرداخت نمایید .در این مورد
دقت مطالعه گردد.
 سال  19شماره  24  1076مهر 1391

کبک و کانادا :بازار امالک...

نکاتیدرموردواممسکن

•

افسانه های روس
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Immigration

یافزایشقیمتامالکدرشهرهای
پیشبین 
 Reginaو مونترال در سال ۲۰۱۳
مرکز استان ساسکچوان،
از رقیب خ��ود کلگری
(که مرکز استان آلبرتا
ی خواهد
میباشد) پیش 
گرفت.
افزایش قیم��ت در این
شهر تا پایان امسال ۲.۵
ی ش��ده اس��ت.
درصد پیش بین 
قیمتها در ش��هر ادمونتون نیز
افزایش ناچیزی خواهند داش��ت
( ۰.۶درصد)
تنها رقی�ب  Reginaدر میان
شهرهایبزرگکانادا،مونترال
خواهد بود.
پیش بین 
ی کارشناسان در مورد
افزایش قیمت متوس��ط امالک
مونترال تا پایان امسال  ۳.۸درصد
میباشد.
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the government fees will
be refunded. There is currently a temporary pause
on all other Federal Skilled
Worker applications until
the revised program selection criteria take effect.
According to the Minister
of Immigration a new list
of occupations will be
coming out in the spring
of 2013. Please notice
that the new program is the
Federal Skilled Trades Proنیز مهم اس��ت که قب��ل از امضا
gram, and the program that
 currentlyبه
مس��کن ,مف��اد آن
قرارداد وام
is
on a pause
is
مطالعه گردد.
دقت
the Federal Skilled
Worker
Program for the exception
of applications with an 
arranged employment or an
زمانی میتوان
چه مدت
.۴در
international
student
studyمنود
پرداخت
را
وام
مبلغ
کل
ing towards a PhD program
as mentioned
above.
()amortization Period؟
Please
doمیباشد
notسال
2۵hesitate
 toاین مدت
معموال
contact our office, a memهمofوجود
 gladlyهای
ولی دوره
ber
کوتاهترour
staff will
دارندexplain both programs .
more
in details.
نمودن مدت
دلی��ل اصلی انتخاب
Keep
safe,
برایstay
healthy,
and
پرداخت کل مبلغ
زمان کمتر
make sure laughter is in
کمتر در
مقدار بهره
پرداخت
your
everyday
life.
وام ،
طول مدت وام مسکن میباشد.
__________________
Maria
Cottone
نماییم که
به عنوان مثال ف��رض
Certified
Canadian
 100000دالر
Immiمس��کنمقدار وام
gration Consultant
و ن��رخ بهره  3درصد باش��د و کل
www.mariacottone.com
مبلغ وام باید که در مدت  2۵سال
mariacottone@hotmail.com

امیرسام

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

Citizenship and Immigration
Canada opens a new program,
The Federal Skilled Trades Program:
Group B:
no sub-caps

)(2011 NOC code

• 7231 Machinists and

A new program has opened,
The Federal Skilled Trades
Program (FSTP), a list
of the occupations being
accepted is listed in this
article. There are 43 jobs
eligible to apply under the
FSTP, to avoid backlogs
and to ensure fast processing times, Citizenship and
Immigration Canada will
accept no more than 3,000
complete Federal Skilled
Trade applications to process in the first year from
January 2, 2013 to January
1, 2014.
Now, within the 3,000 cap
no more than 100 new
applications for each job
group A in this article will
be considered for processing. There is no sub-cap
for jobs under Group B,
meaning they will accept as
many applications, until the
3,000 cap is reached... but
for Group A not more than
100 per occupation will be
accepted.

machining and tooling
inspectors
• 7233 Sheet metal workers
• 7235 Structural metal
and plate work fabricators
and fitters
• 7236 Ironworkers
• 7237 Welders and related
machine operators
• 7241 Electricians (except
industrial and power sys)tem
• 7242 Industrial electricians
• 7243 Power system
electricians
• 7244 Electrical power
line and cable workers
• 7245 Telecommunications line and cable workers
• 7246 Telecommunications installation and repair
workers
• 7251 Plumbers
• 7252 Steamfitters,
Group A: Jobs with
pipefitters and sprinkler
sub-caps of 100 apsystem installers
plications each
• 7253 Gas fitters
(and their corresponding
• 7311 Construction
)2011 NOC code
• 7202 Contractors and su- millwrights and industrial
mechanics
pervisors, electrical trades
• 7312 Heavy-duty equipand telecommunications
36occupations
Oct. 15, 2012
PAIVAND: Vol. 19  no.1076
mechanics
ment
•
7313
Refrigeration and
• 7204 Contractors and suair
conditioning
mechanics
pervisors, carpentry trades
(اگر در
پرداخت ش��ود.
7314این•
Railway
carmen/
• 7205 Contractors and
 2۵س��ال نرخ به��ره تغییر
otherشرایط مهم
conیکی از )score womenکه
supervisors,
7315
Aircraft
ماهیانه
mechanicsقسط
ننماید)
اطمینان حاصل
باشد،
معادل• اخذ وام می
struction
trades,
installers,
and
aircraft
inspectors
میباش��د؛ که در منود؟ repairers and servicers
 473دالر
• 7318 Elevator construcهمیشه•
7271 Carpenters
این شرایط در  2۵سال شما برای اینکه امتیاز
اعتباری• 7301
Contractors and su- tors and mechanics
mechanicچند امر مهم
 tradesباید به این
به��ره• باال باشد
41973
مقدار
دالر 7371
Crane
operators
pervisors,
•
7372
Drillers
and
blasters
پرداخت خواهید نمود.
نمود• 7302 Contractors:
توجهand
surface,
mining,
quarrysupervisors,
heavy
equipحال اگر طول مدت همین ال�ف :اولی��ن و مهمتری��ن نکته
and construction
ment
operator
 ingپرداخت بهcrews
Waterتغییر
wellس��ال
drillersبه 1۵
وام
موقع کارتهای
7373یابد•
اعتباری•
8211 Supervisors, logبرابر با
proقس��ط ماهیانه •690میباشد.
8231
Underground
ging and forestry
 andپرداختی
 developmentبهره
دالر و میزان
ح��د
س��عی نمایید تا
 ductionب:
امکان•
8221
Supervisors,
mining
miners
and
quarrying
در م��دت  1۵س��ال ب��ه تمام مبل��غ کارت اعتباری خود را
8232 Oil and gas well
• 8222 Contractors
خواهد
کاهش
 24144دالر
andنمایید.
 •drillers,پرداخت
servicers,
testers
supervisors, oil and gas
یافت.
اعتب��اری
ه��ای
کارت
از
پ:
and related workers
drilling services
توجه9232
Petroleum,
gasبه این نکته
andباید
machineryبیشتر
داشت• قدیمی یتان
نمایید•.
استفاده8241
Logging
process
operators
اگر طول مدت
operatorsاست که
که درست
 chemicalمعموال این کارتها به بهبود امتیاز
is a lack
نمایند•.
می8252
Agricultural
 definitelyکل وام
ب��رای بازپرداخت
کمتری
serviceکمک بیشتری
 Thereاعتباری
of trade people in Canada
contractors, farm superمجموع
در
ش��ود
انتخاب
مسکن
اعتباری
گ��زارش
در
وقت
هر
ج:
and Immigration Canada
visors and specialized
is
trying
to
fill
the
lack
of
پرداخت
کمت��ری
به��ره
مق��دار
workersشدید حتما
خود متوجه اشتباهی
livestock
employees
in
the
occupa•Credit
اعتباری9211
Supervisors,
minاً با مرکزخواهد شد ،اما با کاهش این مدت و س��ریع
list indicated above.
eral
 metalوand
processing
طور قابل
پرداخ��ت ماهیانه نیز به
آنها را از
تم��اس گرفته
bureau tion
Please keep in mind that
9212رفع•
Supervisors, peSkilledمییابد.
ای افزایش
مالحظه
 gasجهت
نموده تا
 the Federalاین امر
Worker
troleum,
مطلع and
chemical
متغیری
آم��د
در
اگر
ای��ن
بنا بر
گردد.
اقدام
موقع
به
آن
Program
)(FSP
is
still
processing and utilities
opened
for
people
with
a
همیش��ه•
9214 Supervisors,
plastic
داری��د و یا برای اولین مرتبه قصد بنا بر این س��عی کنید
offer of
an arranged
and
rubber
products
manuانتخاب مدت
دارید
خرید ملک را
قبضها
باش��ید و
حساب
 validخوش
employment or be an interfacturing
مبلغ
کل
بازپرداخت
کوتاهتر برای
موقع
به
را
خ��ود
های
بدهکاری
و
in
• 9231 Central control and national student enrolled
باع��ث باال
وام ک��ه
operators,هنگام اخذ
mineralنمایید تا در
هزینه aپرداخ��ت
رفت��نPhD
program
in Canada
process
Canadian
ماهیانه PhD
میشود aانتخاب
زندگی نیز
 fromوام مسکن دچار
نشویدand.
مشکلmetal
processing
program
within
the
خوبیpast
12
 9241با•
Power
engineers
نباشد.
برای اطالعات بیشتر میتوانید
months,
and
meet
certain
and power systems opera criteria. Internationalمشاورین وام مسکن تماس بگیرید.
tors
باشید• 9243 Water
سربلندand
 students enrolled in a PhDشاد وwaste
program
از at
توان a
provincially
باال بودن
.5چگونه می
treatment plant operators
or territorially
recognized
خود (credit
منره اعتباری

•

Cell.: 514-702-2309

DIRECTOR OF CENTURY 21
)IMMO-PLUS ( LASALLE
2222A Dollard، Lasalle H8N 1S6
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca
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renroc s'neeT
waiting for their
kids, who will
never show up,
to come running
down the stairs
excited for their
favorite holiday;
not because
this tragedy
could have been
prevented like all
those other gunrelated tragedies.
I was and still am
depressed as hell
because nothing is going to
change.

nadime rahimian

Hello Readers. I hope you
have spent a nice Christmas
with your friends and family.
I’m glad to see that the end of the
world did not occur and that we
are all heading to a brand new
year. And like every New Year, we
give ourselves a list of things we
want to see change in our lives.
We call these “Resolutions”. Some
want to lose weight; some want to
make more money; some want to
quit smoking. Each person decides
on their own resolutions and goals,
and I wish with all my heart that
you accomplish yours.
There is one resolution that I
wish the world would put on their
to-do list, though. But, who am
I kidding? This resolution is like
every other resolution. It’s the
kind you get excited about the first
few weeks, but give up half way
through and realize that you just
spent a whole lot of money on a
membership you barely even use.
A few weeks ago, just a few
days before Christmas, a psycho
monster shot and killed 27 people
in a school. The majority of those
people were pre-pubescent kids.
Wow. Merry freaking Christmas,
huh? When I first heard of this
story, I was depressed as hell. Not
because a bunch of kids won’t
open the gifts Santa brought them,
even though they were good
this year; not because numerous
families will wake up on Christmas morning staring at a bunch of
unopened presents under the tree

And I am angry.
You may think that
this would be the turning point,
that this is the wake-up call everyone has been waiting for. I mean,
hey, Columbine was not the right
wake-up call. The gang gunshot
murders were not wake-up calls.
The suicidal teenagers who blew
their brains out in the bathroom
with their parents’ gun were not
wake-up calls. The list of gun
related murders and injuries in the
USA on Wikipedia were not wakeup calls either.
No, this. This blood-chilling,
horrific nightmare has to finally
open the eyes of the people of that
country, of the world. Finally, we
had to wait for innocent children
to die this way so that the
world and all its greedy,
money-grubbing, gunhumping politicians
realize that humans do
not need guns.
I was wrong. And it is
official: I have lost my faith in
humanity. This takes the cake.
The amount of ignorance coming
out of the Gun Control debate is
astonishing. I can’t believe the
NRA is still using the Second
Amendment as an excuse to
mass produce weapons of mass
destruction. But let me shed a bit
of historical light on you, because
there are some people out there
who are too lazy and stupid to read

a few paragraphs on the history of
their politics. Thank this Earth for
Wiki.
The Second Amendment to the
United Stares Constitution was
adopted on December 15th, 1791.
The Supreme Court stated that
this amendment gives people who
are not part of the military the
right to possess and use an arm for
lawful reasons, like self-defense
at home. This amendment was
influenced by the English Bill of
Rights, who also had a law stating
that the English had the right to
bear arms, to protect themselves
and their country. Maybe when the
Americans won the Revolution,
they still wanted to keep a bit of
their English heritage or maybe
they just agreed with this law.
But here is where things get
interesting. Why is it that these
people needed guns anyway? It is
because the English did not have
a regulated police force and army
recognized by the state until 1829.
Therefore, it was up to certain men
to protect their country and their
king’s peace.
I find this detail quite interesting
and I am confused as to why it is
being ignored in this debate. We
are in the 21st century. Times have
changed. People have changed.
Politics have changed. Americans
have a military system. They also
have the FBI, CIA, Homeland
Security, NYPD, LAPD… and
Batman. They don’t have a
king anymore; just really
annoying politicians who
I’m quite sure no one
would sacrifice their life
or their middle finger to
protect.
They had different arms.
Remember those old-fashioned
British pretty pistols that gentlemen used to collect or protected
their honor with through a round
of Dueling Pistols? Do you know
how long it takes to kill someone
with that kind of weapon? It’s
certainly not a semi-automatic.
This is also not a question of mental health either. We’ve got drunks,
cocaine snorters, wife beaters,
bullied geeks, and plain old

A route with a little less guilt...
nadime rahimian

I flip burgers at a fast food
chain near Concordia.
Night shift. Nice place.
Just renovated last year.
Pretty fun place to work at,
too, though it can be tiring
sometimes. A blister here
at the rush hour, burnt arm
there. Back pain. No complaint. Menial work agrees
with me.
Also I don’t like it when
others pay my bills.
It takes about thirty minutes for me to walk there
from my home. (My mom
would argue that it would
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that I look back, I
was just gullible.
To every homeIn the last issue of
less person I saw I
Paivand, (no. 1090,
would give some
Jan. 01, 2013, page
change. I even
36) due to a production
gave a couple of
error, a wrong version
them a sandwich.
of Nadime's RahimHeck, my parents
ian's column (TEEN'S
are surprised I
CORNER) was printed.
Paivand regrets the error didn’t knit them
a sweater and
and apologizes to our
"steamed" colleague and read them a
bed time story.
all esteemed readers.
I was weak. I
Please see the corrected
copy of this column here: couldn’t stand
take less
seeing how
time, but
pitiful they
hey, I like the scenery.)
were. It drove me nuts. The
Sigh. What scenery?
poor guy just sits there in
I see boutiques, Chinese
the cold, hasn’t showered
restaurants, a Timmy’s...
or shaved in weeks, has
and a lot of homeless
an emotionless face, and
people. Everyday, I walk
people avoid him like the
on Ste-Chaterine street
and, everyday, I feel a pang plague. I bet he hasn’t
eaten in days. Might as
of guilt as I look at them
well get him a five buck
holding an empty coffee
sandwich. It’s not going to
cup, staring blankly at
kill me.
people’s shoes walking by.
When I was in high school, But every time I told
someone what I did,
people thought I was very
whether it’s my parents,
“humanitarian”, but now

Error & Apology

stressed out people. These kinds of
folks are not considered a threat.
It’s a whole different story when
they are in possession of a gun.
Anger can turn a completely sane,
rational, functioning person into
a crazed-out beast, but that phase
only lasts a few minutes until said
person takes a deep breath and
calms the hell down.
With a gun, it takes but a few
seconds to kill someone.
You can’t blame these murders
on violent video games or films,
either. The whole world watches
James Bond and the Saw series.
And many people play Black Ops
and Assassin’s Creed. But only
the US had more than 10 000 gunrelated deaths last year.
Notice a pattern yet? Step into a
Wal-Mart in the US and you can
purchase blue underpants along
with a semi-automatic rifle. It’s
that easy. Why the blooming capital F is it that easy to buy a killing
machine?
My point is this: praying and
mourning will not bring us
anywhere. You can pray to your
non-existent God all you want,
but sooner or later, we need to
wake up and smell the blood-red
coffee. If we want to see some real
changes, if we want this kind of
tragedy to never, ever repeat itself,
we need to start getting angry and
use that anger to change the world.
Americans must force their politicians to ban guns in general or at
least put up some hard-ass laws to
control their usage.
And Canada: don’t think we’re
not involved in this either. Our
beloved Prime Minister wants to
make guns more accessible in our
Great White North. We need to
stop him before it’s too late.
But who am I kidding? No one
will listen to me. I don’t even
know why I bother writing this.
It’s a lost cause. Humanity is a lost
cause. I guaranty you, nothing,
nothing is going to change.
Happy freaking New Year, world.
And good luck on your resolutions. Hopefully someone’s will be
fulfilled.

friends, or teachers, they
would sigh an exasperated sigh, take me aside,
and give me The Talk. The
“oh-my-goodness-youare-so-young-and-naïveyou-poor-little-girl-you”
talk. The “look-sweetie-Iknow-you-want-to-helppeople-but-the-homelessare-nothing-but-worthlesscoke-snorting-bums” talk.
They would either give
me lectures or, mostly the
kiddies my age, would give
me the dirty look, thinking
that I was doing this just to
get attention.
I never knew helping a fellow was so… wrong.
So, after many existential
inner-debates about this
subject, I decided to not
give anything to the “stinking bum on the street”.
Why? Because they will
spend it on booze. Apparently, it’s a universal fact,
people.
I haven’t given anything to
any homeless person since
high school. I mean, great,
right? Like, the money I’ve
saved from not giving coins
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2013

resolutions?!
finance break

What's the biggest
money mistake
people make

 Spending more than you earn.
 Failing to read contracts before signing on the dotted line.
 Using payday loans to cover temporary financial shortfalls.
 Signing your tax returns without
reviewing them.
 Not doing your research before purchasing extended warranties.
 Going into debt to purchase things
that decrease in value.
And the list goes on ....
 Maintaining memberships with
monthly payments even though you
no longer use them.
 Failing to track your income and
expenses.
 Loaning money to friends and relatives.
 Investing without an exit strategy.
 Buying more house than you need.
 Not increasing your RRSP contributions every time you get a raise.
 Relying on OAS as your primary
source of retirement income.
 Failing to faithfully maintain your
car.
 Carrying comprehensive and collision insurance on older cars.
 Overpaying for car insurance by
keeping a low deductible.
 Refusing to treat your household like
a business.
What's the biggest money mistake you've
made? What did you learn from it?
good luck!

ــــــــــــــ

away, I was able to buy… a
sandwich.
I don’t know, people. What
the heck am I supposed to
do? I really want to ignore
this problem. It seems that
there are more and more
homeless people on the
streets and Montreal has its
fair share of famous bums
too. There’s that one armed
guy who sleeps on the steps
of Guy-Concordia metro;
there are the drunken Aboriginals who always seem
to have a problem with the
cops; and there’s that one
black dude who follows
people around begging for
money. Dude, his breath
stinks so much of alcohol,
I’m surprised North Korea
doesn’t use it to create
nuclear stink-bombs.
I know I shouldn’t even
give them a flying fluke,
let alone a few dollars. I
have more important things
to worry about, right? I
have school, I have debts,
and why should I give my
hard-earned cash to some
guy who sits in a corner
for a living? But, damn it,

what is this aching pain
that I feel in my heart
every time I pass one of
them? How do those other
passerbyers feel when they
walk through a homeless
guy, as if they’re invisible?
I need to learn something
from them. I wish I could
grab them by the collar and
beg them to teach me their
ways “Teach me how to not
feel!” I would beg. “Turn
me into a robot, please. Get
rid of this stabbing sensation of sorrow I feel in my
ticking time bomb of a
heart! Make me care more
about Kim Kardashian’s
sex life than this hungry
man on the street! I beg of
you!”
Well, until I find the answer
to this problem, I think I’m
going to search for a different route to work everyday.
A route with a little less
unnecessary guilt, meaning
a longer, windier route.
Sigh. I don’t want to be
an adult anymore.
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 گوشت گوسفند تازه ،گوساله ،مرغ ،انواع چای مساله جات ،ترشیجات،
مرباجات و شیرینی جات ،انواع برنج باسماتی ،میوه جات خشک

 حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان
ساعات کار:
و پاکستان پذیرفته میشود.
 انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا  9صبح تا 10شب
همه روزه
در اندازه های مختلف
 CD و  DVDافغانی تازه...

انــواع
کارتتلفن

) 2550 Lapiniere (Brossard

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

Tel.: 450-934-7744

www.circumcisionmontreal.com
Metro: Guy

Tel.: (514)www.AplusWeb.ca
933- 8383

Ou
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ترجمه و تأیید ترجمه رسمی
اسناد و مدارک
ترجمه شفاهی
nوoتکمیل
تنظیم
دعوتنامه i
کلیه م
رسمیat
فرمهای
ش
ا
m
i
و
تأیید امضاء ره و Est

ا
رزیا

www.AplusWeb.ca
e
Fre

مکان:مرکز ب
مونترال نزدیک مترو مک گیل
شهری
ر

T: 514-439-8501
C: 514-730-7462

Metro: Atwater
)(Exit: Alexis Nihon
 West Island Office:
Tel./Fax: 514-624-7581

 تنظیمدعوتنامه رسمی

طراحی سناریوی تبلیغات ویدئویی
تهیه ویدئوهای تبلیغاتی با کادر حرفه ای
اضافه نمودن تبلیغات ویدئویی در
وب سایت شما و در یوتیوب

ه رقبای شما در وب
ین

________________________
4055 Ste-Catherine W., Suite 132

 ترجمه رسمی مدارک پزشکان مطابق با
استانداردهای  PCRCو MCC

 Video Adsتبلیغات ویدئویی

عضو رمسی اجنمن
مترجمانکبک،

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

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

Tel.: 514-481-0671

نغمه سروران

behrooz@babakhani.ca

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

NDG،

مترجم رمسی

1253 Rue Guy

Tel.: (514) 606-5626

آرزو حتویلداری یکتا

____________________
5655 Sherbrooke W.

جستجو

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

به مدیریت

جواد ایراخنواه
H4A 1W6

7روز
هفته

مشاور رمسی وام مسکن

دارالترجمهرمسییکتــا

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336
Who we are

بدون
وقت
قبلی

Dr. Raymond Rezaie

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

b
We
به A+
o
t
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me +We
lco
A
خوش We
آ
م
دید

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

Tel.: (450) 676-9550

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

Tel.: 514-996-9692

بهروزآقاباباخانی

ای
Location: Downtown
) Montreal (La Citeگان
near Place des Arts Metro
Call, text or e-mail for an appointment

Tel.: 514-889-8765

خدماتآرایشـی

INSTITUT LEA

Estheticienne & Technicien LASER
Diplome cidesco internations du paris
 از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر Rejuvenation
 جوان کردن پوست و از بین بردن
چین و چروک های صورت و گردن
 لیزر برای رگ های پا و صورت veins
و از بین بردن جوش ها و کک مک های قهوه ای صورت acne
 ماسوتراپی  اپیالسیون با وکس
 بند و ابرو  سفت کرد سینه از طریق لیزر Breast lifting
 فیشال   Skin Care Treatmentمانیکور ،پدیکور ،کاشت ناخن
 سوزاندن چربی های بدن با متدهای پیشرفته لیزری بسیار موثر ،مطمئن

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

LASER
SPA

massagetherap
member: M~RMy
Q
receipt avaliable

4230 boul St-Jean, suite 225 D.D.O H9H 3X4 QC
Tel.:(514)772-5787
(514)620 -3622

nsarvaran@hotmail.com

وست آیلند

NDG

انار عالی رسید
ه ،پاچه ،زبان
کل
موجود است

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

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

www.akhavanfood.com

لیموشیرینعالی

 فالوده ا
خ
و
ا
ن
ر
سید

بستنی اک
برمشتی،
خوش
مز
ه و خاطره
ان
گ
ی
ز
ر
س
ید


نان گاتا
ی ارمنی
 نان نازو
ک ارمنی
 نان
خشک با
د
انه کتان،
سیه دان

ه و کنجد

با ط
عم های گ
ون
ا
گ
و
ن
ر
سید

حلیمداغ
بهتـــرین جان کنید!
خوان نوش
را در سوپرا













