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Sharif

دولت روحانی
به صدمین روز
کاری خود رسیده،
بهار سالی که
نکوست!

ســتا د
اجرایی فرمان امــام ،اموالی را با حکم
دادگاه تصرف میکند و سپس میفروشد.
این مجموعه که به هیچ نهادی پاسخگو
نیســت ،به یکی از کارتلهای مالی
بزرگ با  ۹۵میلیارد دالر ثروت تبدیل
شده است...
«امپراتــوری مالی» خامنهای
ابعادی به مراتب وسیعتر از تنها
«ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام» که در گزارش رویترز
آمده است دارد!
Montreal
آیا باالرفتن
ارزش
شهرداری
ملک به
معنایافزایش
ناگهانیمیزان
مالیات آن
است؟

IBNG
.ca

چهارشنبه ها 8صبح

ایـران:
مذاکرات هسته ای

کمتر کسی اســت که در
چند روز گذشــته از خبر
ناکامی و شکست مذاکرات
کشورهای موسوم به  5+1و جمهوری اسالمی در ژنو
درباره پرونده هسته ای آگاهی نیافته باشد .با توجه
به فضای حاکم بر بینش دوطرف و دور بودن دیدگاه
هایشــان از یکدیگر ،این شکست نه تنها قابل پیش
بینی بود ،بلکه حتی اگر به توافقی نیم بند -یا به قول
وزیرخارجه امریکا ،جان کری به یک "توافق بد"  -هم
منجر می گردید ،باز نمی شد از آن به عنوان یک راه
حل پایدار یاد کرد  .................ص7 :

36

خرسندی
دی

حسین
باقرزاده

شهباز
خنعی

مگر دیوانه اید ؟!

کـتنه
ماریا ُ

امیرسام:
امالک

28

افغانستان:رکورد بیسابق ه تولید تریاک...

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

Pars Plumbing INC
www.ParsPlumbing.ca

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

روبروی 3

بل سنتر

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

(514) 290-2959

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

محضردارومشاورحقوقی
Tel.: 514-439-1444
NOTAIRE-NOTARY
Ninous Givargiznia، BSc.

فیروزهمتیان

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

Cell: (514) 827-6364
www.sutton.com

   با ۱۰سالجتربه

   درکمترینزمان

       بهترینبها


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

fhemmatiyan@sutton.com

Real Estate Broker

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

Côte-des-Neiges

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

1.5 from $699
Cell.: (514) 816-4080
3.5 from $819
4.5 from $1249

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

جراحدندانپزشک

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W.

Côte-des-Neiges
1.5 from $699

-des-Neiges

Strategic Advice & Execution

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

عباسشفیعی

)Abbas Shafiee (B. Comm.

Tel.: (514) 806-0060

صرافیخضر
انتقال فوری ارز

Real Estate Broker
Groupe Imm. Premium Inc.
Montrealvr@gmail.com

انتقـال ارز
1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

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

GUY

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

با 18سال سابقه کاری در کانادا

6600 Trans-Canada، Suite 750
Pointe-claire، Qc، H9R 4S2

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

1155 Rene Levesque w. #2500
Montreal، Qc.، H3B 2K4
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.313.5660

Mobile: 514.567.3169
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

مریم خالقی

حمیدصدیقکاغذچی

وحید خلجی

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Tel.: 514-620-5551

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

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

مشاور امالک در مونتریال

•15760 boul Pierrefonds

ProFusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

و South shore

Tel.: 514-485-4744
West Island:

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

•6170NDG:
Sherbrooke W.

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

>> 36

5Star I.P.M. Inc.

6

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ

>> 5

صرافی  5ستاره

کشف نقش سیستم
ای
منی بدن در ابتال به
بیماریآلزایمر

 14ایران :چگونه
روزنامهنگار شویم؟ !

16

6

صمد و ها
 2دسامبر
،یکشنبه 2
ونتریال
ن (الیوال)
درم کار پیترسو
اس
>> <<39

نشانههای منفی در اقتصادهای بزرگ اروپا 6
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www.SharifExchange.ca

مشکالت دولت فیلیپین در مقابله
با اثرات توفان هایان

ایران :نگاهی به افزایش ازدواج دختربچه ها چیزی به عنوان
سن قانونی ازدواج وجود ندارد چون حتی می توان دختر شش
ماهه را به عقد یک مرد چهل ساله در آورد  .........ص31 :
مجید
محمدی

$

Cote vertu, Bus 121 E

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

برنامههستهایایران ۱۷۰میلیارددالرهزینهداشته!

مونتریالایرانی:
یاد یاران در نیما

13

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

EXCHANGE

7

شــریف

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

Tel: 438-985-4674

Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309
Côte-des-Neiges
Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8

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

Côte-des-Neiges
1.5 from $699
3.5 from $819
4.5 from $1249

دارالترجمهرمسییکتا

1.5
$699
fromمونترال
رمسی در مرکز شهر
اولین دارالترجمه
با  15سال سابقه
3.5 from $819
مدارک
و
اسناد
کلیه
ترجمه رمسی
Tel:
438-985-4674
4.5
from
$1249
ترجمه رمسی مدارک پزشکان مطابق
با استانداردهای  PCRCو MCC

Tel:حتویلداری یکتا
 438-985-4674آرزو
4055 Ste-Catherine O. Suite 132




34
 ص:
Tel: 514-439-8501
Atwater
www.yektatranslation.ca
______________________

Côte-des-Neiges

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

نادرخاکسار









Cell.: 514-969-2492

1.5 from $699
3.5 from $819
4.5 from $1249
www.Metcap.com

www.Metcap.com

www.Metcap.com
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 سال تجربه در طراحی و اجرای و مدیریت30 نزدیک به

انواع پروژه های ساختمانی

www.lambdaconstruction.com

، مسکونی، صنعتی،جتاری
 مجموعه های ورزش،اداری

Lambda General Contractors Inc.
4700 de la Savane, Suite 211
Montreal, Quebec H4P 1T7

 کمترین هزینه، کوتاه ترین زمان،برترین کیفیت

Tel. : (514) 343-4666

2013 TOYOTA
YARIS HATCHBACK
five doors

www.alixtoyota.com
Tél.: 514.376.9191

STARTING AT

16 315

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

$

transport, preparation included.

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

2013 TOYOTA RAV4
STARTING AT

25 525

$

transport, preparation
and tax for A/C included.

%
0

وام با نرخ بهره

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

Financing

Contact
Contact
AlexAlex
for for
additional
additional
rebates.
rebates.

for certain
cars only

2

3

 سال  20شماره  24  1134آبان 1392

www.paivand.ca

PAIVAND: Vol. 20  no.1134 Nov. 15, 2013

طرحی برتر ،برای زندگی برتر

n
o
کاندومینیومپرستیژ
i
t
c
u
r
t
در قلب مرکز شهر مونتریال cons begun
has
روبری بل سنتر
 2 ،1و 3
اتاق خواب

جیم
دو تراس
استخر داخلی
پالگ اتومبیل برقی
ساعات کار:

همین امروز

با دفتر

فروش ما
و یا با تعیین وقت قبلی

متاس

بگیرید

3
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Église
Synagogue
Mosquée

TOUT CELA
EST SACRÉ.
Égalité
hommes-femmes
Neutralité
religieuse de l’État

«Le temps est venu de nous rassembler
autour de nos valeurs communes. Elles
définissent ce que nous sommes.
Soyons-en fiers.»
Bernard Drainville,
ministre responsable des Institutions démocratiques
et de la Participation citoyenne

C’EST TOUT
AUSSI SACRÉ.
Parce que nos valeurs, on y croit
www.NosValeurs.gouv.qc.ca
1 855 696-6792

4
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مذاکرات هسته ای

« ۹۵درصدتحریمها
باقیمیمانند!»

جان کری وزیر خارجه آمریکا کهدر تالش است نمایندگان
کنگره را متقاعد کند تحریم بیشــتری علیه ایران وضع
نکند میگوید بیــش از  ۹۵درصد تحریمها علیه ایران
به قوت خود باقی خواهند ماند و فقط آزادکردن بخش
ناچیزی از  ۴۵میلیارد دالر دارایی مسدود شده ایران در
حسابهای بانکی کشورهای مختلف مدنظر آمریکا است.
این نخســتین بار اســت که دولت آمریــکا آزاد کردن
داراییهای مسدود شده ایران را مطرح کرده است.
آقای کری تاکید کرد هر توافقــی با ایران کامال "امن"
خواهد بود و ضامن اینکه ایران به سالح هستهای دست
پیدانمیکند.
وزیر خارجه آمریکا که سعیدارد نمایندگان کنگره آمریکا
را برای توافق با ایران بر سر برنامه هستهایش متقاعد کند،
روز  14نوامبر به شــبکه  MSNBCگفت پیش از آنکه
تحریمها اثرگذار شوند ،ایران از فروش نفت ساالنه ۱۱۰
تا  ۱۲۰میلیارد درآمد داشت اما در حال حاضر "این مبلغ
به  ۴۰تا  ۴۵میلیارد دالر کاهش پیدا کرده و این مبلغ هم
در حسابهای بانکی در کشورهای مختلف دنیا مسدود
شده و آنها (ایران) به این پول دسترسی ندارد".
آقــای کری گفت "حرف ما آزاد کردن بخش ناچیزی از
این مبلغ است چون شما باید کاری انجام دهید تا برای
آنها ارزش داشــته باشد که بگویند ما برنامه خود را در
وضعیت فعلی متوقف میکنیم و در واقع آن را به عقب
برمی گردانیم".
ایران و کشــورهای  ۵+۱سومین دور گفتگوها را پس از
ریاست جمهوری حسن روحانی هفته آینده در ژنو ادامه
خواهندداد.
دور قبلی در حالیکه که امید زیادی به توافق وجود داشت
و حتی مدت مذاکرات تمدید شد ،در نهایت بدوننتیجه
به پایان رسید؛ اما طرفین مذاکره اذعان کردند به توافق
بسیار نزدیک شده بودند.
بــه عقیده آقای کری ،توافق بســیار نزدیک بود و ففط
در چهــار پنج مورد اختــاف نظر وجود داشــت ،اما
مذاکرهکنندگان ایران تصمیم گرفتند پیشنهاد روی میز
را امضا نکنند و برای مشورت بیشتر به تهران برگردند.
البته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روایت آقای
کری را رد کرد و رســانه های ایران هم فرانســه را مانع
نهایی شدن توافقدانستند.
آقای کری گفت با بنیامین نتانیاهو صحبت کرده تا خشم
او را از توافــق قریب الوقوع با ایــران تخفیف دهد .او به
نتانیاهو اطمینان خاطر داده که آمریکا هم مثل اسرائیل
معتقد است ایران نباید به سالح هستهایدست پیدا کند.
کری اضافه کرددر حالیکه او تالش میکند کنگره آمریکا
را از اعمال تحریمهای بیشــتر علیه ایران منصرف کند
اسرائیل معتقد استدر زمانی که گفتگوهای ایران و ۵+۱
در جریان است باید تحریمها علیه ایران سنگینتر شود.
"ما در مورد هدف اختالف نظــر نداریم؛ در مورد روش
اختالفداریم .ما فکر میکنیم باید این قدم اول را برداریم
اما نتانیاهو عقیدهدارد که با تشدید تحریمها ،باید فشار را
بر ایران بیشتر کرد تا مجبور شود کاری را انجام دهد که
تا به حال مایل به انجام آن نبوده است".
وزیر خارجه آمریکا گفت با وجود این اختالف نظر آمریکا
و اســرائیل در مورد خطر برنامه هسته ای ایران همنظر
هســتند و "ایران نمی تواند برنامه صلح آمیز هستهای
داشته باشد اما در واقع این برنامه فریبی بیش نباشد".
ایران همواره تاکید کرده برنامه هستهایش برای مقاصد
صلحآمیز اســت و آژانس بینالمللــی انرژی اتمی هیچ
مدرکی از اینکه ایران به دنبال ســاح اتمی است ارائه
نکرده؛ اما کشــورهای غربی میگوینــد ایران به بعضی
سوالها در باره این برنامه پاسخ نداده و به خواستههای
نالمللی اعتنا نکرده است• .
جامعه بی 

PAIVAND: Vol. 20  no.1134 Nov. 15, 2013

www.paivand.ca

جمهوریاسالمی...

مذاکرات کرها!
شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

کمتر کسی است که در چند روز گذشته از خبر
ناکامی و شکست مذاکرات کشورهای موسوم به
 5+1و جمهوری اسالمی در ژنو درباره پرونده
هسته ای آگاهی نیافته باشد.
با توجه به فضای حاکم بر بینش
دوطــرف و دور بــودن دیدگاه
هایشان از یکدیگر ،این شکست
نه تنها قابل پیش بینی بود ،بلکه
حتی اگر به توافقی نیم بند -یا به
قول وزیرخارجه امریکا ،جان کری
به یک "توافق بد"  -هم منجر می
گردید ،باز نمی شد از آن به عنوان
یک راه حل پایدار یاد کرد.
دلیل اصلی دور بودن دیدگاه های دو طرف را
باید در ذات و سرشت آنان جستجو کرد .از یک
سو ،نظام والیت مطلقه فقیه حکومتی است که
ذاتش با فریبکاری و دغلبازی عجین است و از
آنجا که تاکنون توانسته بخشی از مردم ایران را
مکرر با ترفندهای گوناگون بفریبد ،می پندارد
که این فریبکاری و دغلبازی "حق مسلم" اش
اســت و حتی زمانی که براثر تحریم های فلج
کننده گلویش گرفته شــده و به نفس تنگی
افتاده ،هنوزهم انتظار دارد که حریفان در دام
ترفند بازی هایــش بیفتند و وقتی این انتظار
برآورده نمی شود ،فغان برمی آورد و به خروش
می افتد.
ازسوی دیگر 5+1 ،متشکل از کشورهایی است
که سیاست مدارانش سود مدار و حسابگرند و
با منطق مــادی و ریاضی درچهارچوب منافع
ملی کشورهای خود عمل می کنند ،عواطف و
احساسات را ارج نمی نهند و برای اخالق ارزشی
قایلنیستند.
کامال طبیعی اســت که دو مجموعه با ذات و
سرشت کامال متفاوت  -اگر نه متناقض و متضاد
 نتواننددر چهارچوبی که برپایه تفاهم و انصافنهاده شده و سود هردوطرف را دربر داشته باشد،
به توافق برسند.
ایــن نکته نیز حصول توافق را بعیدتر می کند
که حکومت آخوندی با رفتار نابخردانه اش در
گذشته ،خود را در وضعیتی شکننده و آسیب
پذیر قرارداده و درحالی که درسال های گذشته
می توانست به یک توافق آبرومندانه دست یابد
و حتی امتیازهای قابل توجهی هم بگیرد ،امروز
با کارت های ســوخته و دســت خالی سرمیز
مذاکرات می نشــیند و می پندارد که حریف
آنقدر خام اســت که بتوان بــا ترفند و بلوف
توخالی ازمیدان به درش کرد.
این موضوع را ســردار مسعود جزایری ،معاون
امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای
مسلحدرگفتگویی به نقل از خبرگزاری "فارس"
به خوبی بیان می کند« :آنچه که  5+1پیگیری
می کند دراصل مسئله انرژی صلح آمیز هسته
ای ایران نیست بلکه مجموعه استکبار جهانی
بــه دنبال ایجاد تغییر رفتــار در نظام مقدس
جمهوری اسالمی است ،اتفاقی که به حول و قوه
الهی رخ نخواهد داد» و آخوند هول انگیز سید
احمد خاتمی به گزارش خبرگزاری حکومتی
"ایسنا" با غیض و غضب درفشانی می کند که:

کاپیتوالسیونروسیوچینی!
«دشمنان نظام جمهوری اسالمی فقط شهباز خنعی :دوشنبه این
زبان زور و خون را می فهمند»!
هفتــه 13 ،آبان ماه ،مراســم
بــرای درک این که چرا دوطرف نمی سالگرد باالرفتن از دیوار سفارت
توانند به یک توافق منصفانه برسند ،امریــکا درتهران ،اشــغال آن و
باید بــه دیدگاه ها و خواســت های گروگان گیــری کارکنانش به
هریک از آنها توجه کرد .سرمقاله روز مــدت  444روز ،درحالــی به
یکشــنبه 10نوامبر روزنامه "کیهان" صورت فرمایشی -نمایشی و با
ولی مطلقه فقیــه تاحدودی به درک پخش رایگان شــیر و ساندیس
خواســت هــای  5+1از حکومت و کیــک برگزارشــد که میهن
آخوندی کمک می کند .به نوشته بخت برگشته ماندراثر سیاست
این روزنامه« :بسیاری از رسانه های های نابخردانــه و ایران بربادد ِه
خارجی  -تقریبا تمامی آنها  -علت سیدعلی خامنه ای و دار و دسته
ناتمام ماندن مذاکــرات را ناتوانی فاسد و جنایتکارش سیاه ترین
ایران در دفاع مستند از صلح آمیز روزهــای تاریخ خــود را
مو ج
بودن برنامه هسته ای خود و جلب می گذراند و
اعتماد گروه  5+1قلمداد می کنند فز ا ینــد ه
هــا
و حال آن که توضیح و خبررسانی ا عــد ا م
ازعــاب
به موقع تیم هسته ای کشورمان می فضایی آکنده از
توانســت و هنوزهم می تواند نشان و وحشت برجامعه حاکم کرده
بدهد که بــاج خواهــی و انتظارات است.
فراقانونی حریف و ایســتادگی ایران وضعیت اقتصادی کشور تا حدی
درمقابــل این باج خواهی علت اصلی اسفبار اســت که وزیر اقتصاد و
ناتمام ماندن مذاکرات بوده است».
دارایی دولت اعتدال گرای شیخ
آنچه که "کیهــان" ولی مطلقه فقیه حسن روحانی ،با آن که دولتیان
"بــاج خواهی و انتظــارات فراقانونی مرتب توسط جناح اصول گرا به
حریف" می نامد چیست؟
پرهیز از سیاه نمایی توصیه می
خود "کیهــان" آنها را "درچند محور شوند ،می گوید که در صدسال
زیر" جمع بندی می کند:
گذشته هرگز اوضاع کشور به این
«• توقف غنی سازی  20درصدی در بدی نبوده است.
پرونــده فاجعه بار هســته ای
فردو و نطنز.
• کاهش تعداد سانتریفیوژهای فعال تا بــا وجــود ادعاهــای "نرمش
قهرمانانــه" ،به صــورت ابزاری
مرز تقریبا پایلوت و آزمایشگاهی.
{>> ادامه در صفحه }16 :برای تسویه حساب های  3دهه
گذشته و تحقیرحکومتدرآمده

و دولت اوبامــا و کنگره امریکا
که نقش پلیس خوب و پلیسبــد را بازی می کنند  ،-مکرر از
ضرورت اثبات صلح آمیز بودن
فعالیت هســته ای از یک سو،
و تهدید به تشدید تحریم ها و
کاهش بیشتر امکان فروش نفت
سخن می گویند.
جان کــری وزیــر امورخارجه
امریکا ،روز دوشــنبه  4نوامبر،
در کنفرانس خبری مشــترک
با "ســعود الفیصــل" همتای
عربستانی خود ،بار دیگر تأکید
می کند که واشــنگتن استفاده
از هیــچ گزینه ای در مواجهه با
رژیم جمهوری اسالمی را بعید
نمیداند.
وی همچنین بــا تأکید بر این
که «عدم توافق از یک توافق بد
بهتراست» می گوید« :بار اصلی
اثبات صلح آمیز بــودن برنامه
هسته ای بردوش رژیم حاکم بر
ایران است».
درهمین حال ،بازار سوء استفاده
از موقعیت بحرانی و برنامه ریزی
برای گستردن سفره های غارت
و چپاول نیز داغ است.
به گزارش تارنمــای حکومتی
"تابناک"« :روزنامه "تایمز لندن"
مدعی شــده که غرب درحال
تدوین طرحی است که براساس
آن ،جمهــوری اســامی اجازه
خواهد یافت
{>> ادامه در صفحه}26 :

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

Minoo Eslami

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

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
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«برنامههستهایایران۱۷۰
میلیارددالرهزینهداشته!»

به گفته منابع امنیتی اسرائیل از
 ۱۷۰میلیارد دالری که ایران برای
برنامهی هستهای خود هزینه کرده
است ۴۰ ،میلیارد دالر "در عرض
 ۲۰سال گذشته در ساخت و ساز
و بهرهبرداری از زیرســاختهای
اتمی" سرمایهگذاری شده است.
این منابــع آگاه روز  12نوامبر به
خبرگزاری فرانســه گفتهاند که
ایــران مبلغ  ۱۳۰میلیــارد دالر
به دلیل تحریمهایی که از ســال
 ۲۰۱۲علیه این کشور وضع شد،
از دست داده که  ۱۰۵میلیارد دالر
از این مبلغ مربوط به بخش نفتی
بوده و  ۲۵میلیــارد دالر دیگر به
بخشهای بانکی ،تجاری ،صنعتی،
سرمایهگذاری ارتباطداشته است.
دن شــاپیرو ،ســفیر آمریکا در
اسرائیل ،روز دوشنبه با شرکت در
مجمع عمومی فدراسیون یهودیان
شمال آمریکا که در بیتالمقدس
(اورشلیم) برگزار شد ،تأکید کرد
کــه آمریکا هرگز به ایــران اجازه
دســتیابی به سالح هســتهای را
نخواهدداد.

در پی تمایل ایران و کشــورهای
گروه  ۵+۱برای انعقاد توافقنامهی
اتمی ،دولت اســرائیل اعالم کرده
اســت که چنیــن توافقنامهای
یک "خطای تاریخی" محســوب
میشود و این کشور در نظر دارد
با البیگری در کنگره آمریکا مانع
امضای چنین توافقی شود.

در چند قدمی "دستیابی به توافق"
بــه نقــل از خبرگزاری فرانســه
دیپلماتهای غربی گفتهاند که به
دستیابی به توافقی موقت با ایران
نزدیک شــدهاند .بــر مبنای این
توافق ایران بخشی از فعالیتهای
هستهای خود را به مدت  ۶ماه به
حالت تعلیق یا توقف در میآورد
و در ازای آن از شدت تحریمهای
سنگین بینالمللی علیه این کشور
کاسته خواهد شد.
مقامات اســرائیلی بارها هشــدار
دادهاند که اگــر گزینهیدیگری
برای توقف برنامههای هســتهای
ایران موجود نباشــد ،اسرائیل به
تنهایی وارد عمل شده و تأسیسات

www.paivand.ca

هســتهای ایــران را هدف حمله
نظامی قرار میدهد.
ایران و کشورهای  ۵+۱قرار است
بار دیگر روز  ۲۰نوامبر ( ۲۹آبان)
در ژنو با یکدیگــر مذاکره کنند.
دور پیشین این گفتگوها علیرغم
خوشبینی آغازین ،بدوندستیابی
به نتیجه به پایان رسید ،با این حال
به اعتقاد دیپلماتها دستیابی به
توافق با ایران همچنان امکانپذیر
است.
در همیــن حــال قانونگــذاران
آمریکایی ضمن ابراز نگرانی از امتیاز
دادن دولت بــاراک اوباما به ایران
در روند مذاکرات هســتهای اعالم
کردند که در نظر دارند تحریمها
علیه جمهوریاسالمی را شدیدتر
کنند .ســناتور باب منندز ،رئیس
دموکرات کمیتــه روابط خارجی
سنا ،گفته بود تحریمها علیه ایران
در "هفته جاری" تشدید خواهد
شد تا "فشــار بر ایران همزمان با
انجام مذاکرات باقی بماند".
نمایندگان سنا در نهایت تصمیم
گرفتنــد تا تصویــب تحریمهای
جدید علیه ایران را تا زمان شنیدن
توضیحات جان کــری ،وزیر امور
خارجه آمریکا ،به تعویق بیندازند.

رشداقتصادیایاالتمتحدهسریعترشده

رشــد اقتصادی ســاالنه ایاالت
متحده  ۲و  ۸دهم درصد نرخ رشد
اقتصاد این کشــور در ماه ژوییه،
اوت و سپتامبر بوده که سرعت آن
اندکی بیشتر از چهار ماهه گذشته
است.
گــزارش وزارت بازرگانــی روز
پنجشنبه ( ۷نوامبر) ایاالت متحده
از رشد اقتصادی بهتر و سریع تر از
روندی حکایت می کند که بیشتر
کارشناسان اقتصادی پیش بینی

کرده بودند.
داده های این وزارتخانه مربوط به
پیش از تعطیلی اخیر دولت ایاالت
متحده اســت و انعکاس دهنده
تاثیر منفی این تعطیلی بر رشــد
اقتصادی کشور نیست.
انتشار گزارش جداگانه ای حاکی
از آن است که تعداد آمریکاییان که
هفته گذشته درخواست دریافت
بیمه مزایای بیکاری کرده بودند با
کاهش  ۹هزار نفر به  ۳۳۶هزار نفر

رسیده است.
کارشناسان اقتصادیدر مصاحبه با
شبکه خبری بلومبرگ پیش بینی
کردند که اقتصاد ایاالت متحده در
ماه اکتبر شاهد حدود  ۱۲۰هزار
شــغل جدید خواهد بود ،رقمی
که کمتر از ماه گذشته است .آنها
همچنین می گویند انتظار می رود
نرخ بیکاری در گزارش ماه اکتبر
اندکی افزایش یافته باشد و به  ۷و
 ۳دهم درصد برسد.
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نشانههایمنفی
دراقتصادهای
بزرگاروپا

دومین فصــل متوالی پایین آمده
اســت .ایتالیا در تابستان گذشته
رشــد منفی  ۰.۱درصدی داشته
است.
همزمان دفتر آمــار ملی بریتانیا
اعالم کرده است که حجم معامالت
اقتصاد حوزه یورو در تابستان اخیر خردهفروشــی در بریتانیــا در ماه
تنها حدود ۰.۱درصد رشــد کرده اکتبر ۰.۷درصد پایین آمده است.
است .این میزان یک سوم آهنگ مرکز آمار آلمان تضعیف صادرات
رشد اقتصاد حوزه یورو در سه ماهه را از دالیل افت رشد اقتصادی این
پیش از آن ،یعنــی ۰.۳درصد در کشوردانسته است.
فاصله آوریل تا ژوئن  ۲۰۱۳است .بحران یورو از اواخر سال  ۲۰۰۹و
نرخ رشد اقتصاد آلمان از ۰.۷درصد به دنبال بحــران اقتصادی ۲۰۰۸
در فصل بهار به ۰.۳درصد در فصل آغاز شده است و کشورهای اروپایی
هنوز با آندست به گریبانند .بدهی
تابستان افت کرده است.
آهنگ رشــد اقتصاد فرانسه هم باالی دولت ،رکود و ورشکستگی
پاییــن آمده اســت ،هرچند وزیر بانکهــا عمدهترین مشــکالت
اقتصاد فرانســه اظهــار امیدواری اقتصادهای اصلی اروپا هستند.
کرده است اقتصاد فرانسه در پایان کشــورهای عضو اتحادیه اروپا در
سال  ۲۰۱۳بین  ۰.۱تا ۰.۲درصد مجمــوع کمتر از یک ســوم کل
اقتصاد جهان را به خود اختصاص
رشد کند.
همچنین حجم اقتصاد ایتالیا برای میدهند.

رکوردبیسابق هتولیدتریاک
درافغانستان

در تازهتریــن
گــزارش "دفتر
مقابلــه بــا مواد
مخــدر و جرایم
وابسته به سازمان
ملــل" دربارهی
کشت خشخاش
در افغانستان آمده
اســت که تولید
تریــاک در ایــن
کشوردر سال جاری میالدی نسبت
به سال گذشته  ۴۹درصد افزایش
یافته و به  ۵۵۰۰تن رسیده است.
مســاحت زمینهای زیر کشــت
خشخاش که در سال  ۱۹۹۷حدود
 ۱۹۰هزار هکتار بود اکنون به ۲۰۹
هزار هکتار افزایش یافته است.
در گزارش سازمان ملل همچنین
آمده اســت که دو والیت فریاب و
بلخ که در ســال گذشته میالدی
عاری از خشخاش بودند ،امسال به
تولیدکنندگان تریاک پیوستهاند .به
این ترتیب  ۱۷والیت از  ۳۴والیت
افغانســتان به کشــت خشخاش
مشغولند.
جتارت پرسود

تنها ده درصد از درآمد نهایی
تریاک به افغان ها می رسد
کارشناسان سازمان ملل معتقدند
کــه مهمتریــن علــت رو آوردن
کشاورزان به کشت خشخاش بهای
باالی تریــاک در بازارهای جهانی
اســت .به گفتهی این کارشناسان،
بسیاری از کشاورزان افغانستان به
آیندهای بهتر امیدوار نیســتند ،به
همین دلیل به اندوختن ســرمایه
بــرای آینده و گــذران زندگی در
دوران ســختتر میاندیشــند و
برایشان مهم نیست که از چه راهی
به این سرمایه میرسند.
البته ژان لوک لماهیو ،رییس دفتر
مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان
ملل در افغانســتان تاکید میکند
که تنها حــدود ده درصد از درآمد
نهایی تریاک به افغانها میرسد و
 ۹۰درصد آن به حســاب داللها
و توزیعکنندگان خارجی ســرازیر
میشود.
درآمد کشاورزان افغان از راه فروش
تریاک خام در ســال جاری بیش
از  ۹۵۰میلیــون دالر تخمین زده
میشود.
در جریان مبارزه با مواد مخدر در ده
ماه گذشته در افغانستان  ۱۴۳نفر
کشته شدند.
ترس از تولید بیشتر در سال آینده

بیشــترین میزان خشــخاش در

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!
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514-996-9692
والیتهایجنوبیوغربیافغانستان،
به ویژه در هلمند و قندهار کشــت
میشود ،مناطقی که بیش از دیگر
والیتها زیر نفوذ شورشیان هستند.
کارشناســان ســازمان ملل متحد
هشــدار میدهند که پس از خروج
نیروهای بینالمللی از افغانستان در
سال  ۲۰۱۴کشــاروزان در مناطق
بیشتری به کشت خشخاش خواهند
پرداخت.
پــس از آنکه نیروهــای آلمانی از
بدخشان خارج شــدند ،مساحت
زمینهای زیر کشت خشحاش این
منطقه  ۲۵درصد افزایش یافت و به
 ۲۳۷۴هکتار رسید.
رییس کل دفتر مقابله با مواد مخدر
و جرایم سازمان ملل ،یوری فدوتوف،
پس از انتشــار آخرین گزارش این
سازمان از دولت افغانستان خواست،
از هــم اکنون بــرای جلوگیری از
معضالت بیشتر در آینده ،دست به
اقدامات فوری و جدی بزند.
لما هیو ،رییس دفتر مقابله با مواد
مخــدر و جرایم ســازمان ملل در
افغانستان تاکید کرد که این کشور به
تنهایی قادر نخواهد بود ،بر مشکالت
ناشی از مواد مخدر فایق آید.

Fax:
514-500-1188
Email:

info@paivand.ca

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

•
•
•
•
•
•

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.

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

■ توضیــح مهم:

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

•

جواهری
نیک آذین

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

•

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

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

•

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville
St-Laurent, South Shore,
Laval, West Island,
& all Surrounding suburbs...
& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

طرح روی جلد :پیوند

514-939-2700
2087 rue Guy

Montreal, Qc, H3H 2L9

Metro: GUY

لوگــوی پیوند ®
کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)
-----------------
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امپراتوریمالیخامنهای
-ومحمدباقرشفتی

جهانرابهشاعرانبسپارید
محمد رضا عبدامللکیان

حسین باقرزاده

جهان را به شاعران بسپارید
مطمئن باشید سربازان ترانه می خوانند و
عاشق می شوند
و تفنگ ها سر بر قبضه می گذارند و
بیدار نمی شوند
جهان را به شاعران بسپارید
دیوارها فرو می ریزند و
مرزها رنگ می بازند
درختان به خیابان می آیند
در صف اتوبوس به شکوفه می نشینند
و پرندگان سوار می شوند و
به همه ی همشهریان
تخمه ی آفتابگردان تعارف می کنند
مگر همین را نمی خواستید؟
پس چرا بیهوده معطل مانده اید؟
از تامل و تردید دست بردارید
و جهان را به شاعران بسپارید...

گزارش مستند خبرگزاری
رویترز از «امپراتوری مالی»
 ۹۵میلیارد دالری
«ستاد اجرایی فرمان
حضرت امــام» که
تحتکنترلمستقیم
علی خامنهای قرار
دارد ،یکی از زوایای
پیچیــده مافیــای
اقتصادی-نظامــی قدرت
در ســاختار سیاسی نظام
جمهوری اسالمی را برمال
کرده است.
مردم ایران کم و بیش از وجود
این مافیا و قــدرت آن که در
همه شــئون و زندگی روزمره
آنان دخالت دارد آگاه هستند.
ولی کمتر کسی از جزئیات و
دامنه قدرت نهادهای وابسته به
این مافیا اطالعداشته است .در
مورد این ستاد حتی نام آن نیز
برای مردم ایران آشنا نبوده تا
چه برسد به اطالع در باره منابع
مالــی آن و ثروتی که در طول
سالیان انباشته است.
اکنون گزارش یادشــده که بر
اساس مدارک و شواهد رسمی
و ارزیابی بهای امالک و سهام
شرکتها و مؤسسات وابسته به
این نهاد تنظیم شده است برای
اولین بار نه فقط وجود این نهاد

چکامه :
شفیعیکدکنی

ای مهربانتر از برگ در بوسههای باران
بیداری ستاره در چشم جویباران
آیینهی نگاهت پیوند صبح و ساحل
لبخند گاه گاهت صبح ستارهباران
باز آ که در هوایت خاموشی جنونم
فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران
ای جویبار جاری زین سایه برگ مگریز
کاینگونه فرصت از کف دادند بیشماران
گفتی به روزگاری مهری نشسته ،گفتم
بیرون نمیتوان کرد حتی به روزگاران
بیگانگی ز حد رفت ای آشنا مپرهیز
زین عاشق پشیمان سرخیل شرمساران
پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند
دیوار زندگی را زینگونه یادگــــاران
این نغمهی محبت بعد از من و تو ماند
تا در زمانه باقی است آواز باد و باران

و بلکه میزان ثروت آن
را ،که «چیزی حدود
چهل درصد بیشــتر
از صــادرات
نفتی ایران
در ســال
گذ شــته »
برآورد شده،
نیز مستند
کرده است.
در ســاختار مافیای
قــدرت در جمهوری
اســامی نهادهای پر
قدرت چندی هســتند که با
سرمایهها و بودجههای عظیم
اداره میشوند و تحت کنترل
علی خامنهای بــه عنوان ولی
فقیه قرار دارند.
برخی مانند صدا و ســیمای
جمهوریاسالمیوسازمانهای
رنگارنگ مذهبی و تبلیغاتی و
روحانیت مســتقیما از بودجه
کشــور ارتزاق میکنند ،ولی
چون تحت نظر علی خامنهای
قرار دارنــد از نظارت نهادهای
حسابرسی معاف شدهاند.
تبصــره  2قانــون فهرســت
نهادهای عمومــی غیردولتی
مصــوب ( ۷۳/۴/۱۹در مــورد
شمول قانون محاسبات) مقرر
داشته است که «اجرای قانون
در مورد مؤسسات و نهادهای

برخـــوردسوم
صمد و هادی خرسندی درمونتریال
یکشنبه  22دسامبر
در اسکار پیترسون (الیوال)

Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½
½
½

•
•

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
½سفرهای تفریحی با قیمت ارزان اینک با
 23سال جتربه کاری! نشـــانی:
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
Senior Travel Consultant
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

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

فرنازمعتمدی

Montréal, Québec H3B 3C6

فتوشاپ
Voyages Lexus

عمومی كه تحــت نظر مقام
والیــت فقیه هســتند با اذن
معظمله خواهد بود».
برخــی دیگــر ماننــد بنیاد
مســتضعفان ،که بزرگترین
واحد اقتصادی کشور به حساب
میآید و سرمایه خود را عمدتا
پس از انقالب از مصادره امالک
و کارخانههای ســرمایهداران
زمان شــاه به دســت آورده و
در طول زمان بر سرمایه خود
انباشته است ،نیز مستقیما زیر
خامنهای قــرار دارند و به هیچ
نهاددیگری پاسخگو نیستند.
نهادهای پر قدرت و پر درآمد
مذهبی مانند تولیت آســتان
قدس رضــوی و امامزادههای
مختلف در سراسر کشور (از قم
و شهر ری گرفته تا دیگران) نیز

خود را فقط به علی خامنهای
پاسخگومیدانند.
اینها نهادهایی هســتند که
مستقیما و رسما زیر نظر علی
خامنهای اداره میشوند و طبق
قانــون از حسابرســی بدون
اجازه او معاف شدهاند.
ولــی دامنه قــدرت اقتصادی
خامنــهای به اینهــا محدود
نمیشود و بلکه میتوان کنترل
نامســتقیم او بر برخی دیگر
از منابــع ثــروت را نیز به این
فهرست افزود.
برای مثال ،سپاه پاسداران تحت
فرمان مستقیم خامنهای قرار
دارد ،و از ایــن رو فعالیتهای
اقتصادی ســپاه پاسداران ،که
بخشــی از آن علنی و رسمی
در پروژههــای بــزرگ دولتی

یــا ســرمایهگذاریها در بازار
ســهام و ماننــد آنهــا دیده
میشود و بخشهایی از آن به
صورت قاچاق ،و با اســتفاده از
اسکلههایی که از نظارت گمرک
ایران بیرون است ،به واردات و
صــادرات کاال میپردازند ،نیز
در نهایت تحت کنترل او قرار
میگیرند.
همین امر در مورد فعالیتهای
اقتصادی نهادهــای امنیتی و
اطالعاتی وابسته به ولی فقیه
نیز صادق است.
به این ترتیب دیده میشود که
«امپراتوری مالــی» خامنهای
ابعادی به مراتب وسیعتر از تنها
«ستاد اجرایی فرمان حضرت
امــام» که در گــزارش رویترز
{>> ادامه در صفحه}14 :

آژانس مسافرتی

½

•
•
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ایران...

شعـروترانه...

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

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

Cell.: (514) 699-1760
Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 243

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
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UN-SAT

حقوق بشر...
«دگرباشان ایران از سوی
فروش و نصب سیستم های حکومتوجامعهدرتبعیضاند»


  پ
کانا کیج کلیه
کانال های
ل ها
فارسی زبان ،ترکی( ،به انضم ی خارجی
ا
ا م فیلم ها)
عربی ،آسوری،
ینک در
د
ارمنی و  ...را بر روی ست
رس شما!
گیرنده های دیجیتال
با کیفیت باال ببینید.

ماهواره ای

Tel.: 514-571-6564

خدمات و سرویس پس از فروش

با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی
مت ارزان
قی
فیت خوب
کی

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal، QC، H4A2C2

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

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

مرکز اسناد حقوق بشــر ایران با
انتشار گزارشی مفصل ،از «نقض
حقوق دگرباشــان در ایران» خبر
داده و تاکید میکند که دگرباشان
ایرانی «هم از سوی حکومت و هم
جامعه مورد تبعیض قرار گرفته و از
آنها سوءاستفاده میشود».
این گزارش که با نام «هویت انکار
شــده» منتشر شــده ،بر اساس
توگو با شــماری از دگرباشان
گف 
ایرانیای که «آزار و اذیت شدهاند»
و همچنین تحلیل حقوق جزایی
جمهوری اســامی ،به مواردی از
«نقض حقوق دگرباشــان و عدم
پیروی ایران از قوانین بینالمللی»
اشاره کرده است.
در ایــن گــزارش آمده اســت:
«جمهوری اســامی از زمان روی
کار آمدنــش ،در قانــون و عمل،
با همجنسگرایــان تبعیضآمیز
برخورد کرده اســت .در شرایطی
(ترنس ِجندِر)
که تراجنسیتیها َ
در ایران ،در صورت تغییر جنسیت
خود ،مورد حمایــت قانونی قرار
میگیرند ،این نگرانی شدید وجود
دارد که همجنسگرایان نیز بدون
هیچ لزومی ،تشویق شوند که برای
تغییر جنسیت ،تحت عمل جراحی
قرار بگیرند».
بر اساس فتوای آیتالله خمینی،
بنیانگــذار جمهوری اســامی،
ترنسجندرها در ایران میتوانند
تحت عمل جراحی قــرار گرفته
و جنســیت خود را تغییر دهند،
امــا همجنسگرایی ،بر اســاس
باورهای جمهوری اسالمی یک نوع
«انحراف جنسی» به شمار میرود
و پذیرفته شده نیست.
مرکز ســناد حقوق بشر ایران که
مقرش در کانتیکت آمریکاســت

در گزارش خــود که  ۱۶آبانماه
منتشر شــده ،آورده است که در
عین حال دگرباشــان ایران هدف
طیف گستردهای از سوءاستفادهها
و تبعیضها از قبیل «دستگیری،
تجاوز در حین بازداشت ،اخراج از
موسسههای آموزشی و محرومیت
از فرصتهــای شــغلی» قــرار
میگیرند و این در حالی است که
این تبعیضها و سوءاستفادهها در
سطح جامعه نیز علیه آنها اعمال
میشود.
گیسو نیا ،مدیر اجرایی مرکز اسناد
حقوق بشر ایران ،در خصوص این
گزارش گفته است« :در حالی که
روند جهانی رو به ســوی قانونی
کــردن ازدواج همجنسگرایــان
و افزایــش حمایتهــا از حقوق
دگرباشــان دارد ،قوانیــن ایران
همچنان تنبیه بدنی و حتی اعدام
همجنسگرایان را روا میداند».
خانم نیا افزوده است« :تا زمانی که
مقامهای ایران نپذیرند که قانون
اساسی جمهوری اسالمی نیازمند

هشدار نسبت به کاهش حجم آب ۷۶سد در ایران
خبرگزاریهــای ایــران گزارش
دادهاند که حجم آب  ۷۶ســد از
جمله ســدهای ســفیدرود ،الر،
ستارخان ،وشمگیر ،گلستان  ۱و ،۲
کرخه ،سیمره ،سیوند ،زایندهرود،
ســاوه ،جیرفــت ۱۵ ،خــرداد،
مالصدرا ،کارده ،مهاباد ،علویان و
استقالل در این کشور به کمتر از
 ۳۰درصد ظرفیت مخزنهایشان
رسیده است .بیآبی موجب شده

که مدارس شهرســتان سیریک
چنــد روز در هفته بــه تعطیلی
کشیده شوند.
همچنین گزارش شده است حجم
آب ورودی بــه مخازن ســدهای
تهران از ابتدای مهرماه امسال در
مقایسه با زمان مشابه سال گذشته
 ۳۰درصد کاهش داشته است.
اخیرا حمیدرضا تشــیعی ،معاون
نظارت بــر بهرهبرداری شــرکت

داروخـانه
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اصالحیعمیق
آ ن
است تا از طریق
بتوان از حقــوق این گروه اقلیت
حمایت کرد ،شاهد خروج شمار
زیــادی از دگرباشــان از ایران و

پناهنــده شدنشــان در بیرون از
مرزهای آن کشور خواهیم بود».
ســازمانهای حقوق بشــری و
فعاالن حقوق بشــر بارها در مورد
به وضعیت دگرباشان در ایران ابراز
نگرانی کردهاند.
احمد شهید ،گزارشگر ویژه حقوق
بشر ســازمان ملل در امور ایران
اسفندماه  ۱۳۹۱در گزارش خود
اظهار کرد که دگرباشان در ایران
مــورد «آزار و اذیــت ،بازجویی و
مجازاتهای ظالمانه قرار میگیرند
و حقوق اساسیشان نادیده گرفته
میشود».
محمدجواد الریجانی ،دبیر ستاد
حقوق بشــر قوه قضائیه ایران در
واکنش به گزارش احمد شــهید،
همجنسگرایی تاکید کرده است
کــه در نظام جمهوری اســامی
همجنسگرایی «یــک مرض و
بیماری» اســت و تبلیغ برای آن
«خالف قانون » است.
•

آب و فاضالب گفته بود که ۵۱۶
شهر ایران دچار تنش آبی شدهاند.
مدیرعامل شــرکت آب تهران نیز
کاهش ذخایر آبی سدهای پنجگانه
این اســتان را در  ۱۰ســال اخیر
بیسابقه خوانده بود.
ظاهرا عالوه بــر کمبود بارندگی،
برداشــت بیرویه از سرشاخهی
برخی از رودخانهها نیز در کاهش
آب ورودی به مخزن ســدها موثر
بوده است.

جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان
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مونتریالÎIn
داداش¼¶زادهwÂ pMI·:
لوئیزºToÄ
دکترIÏ
داروساز

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار :صبح

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه

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

عصر

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

 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
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برای دعا و دریافت
رایگان کتاب مقدس
وجزوات مسیحی
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1345 Rue Lapointe

Saint-Laurent، QC H4L 1K4

Tel.: 514-261-6886
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مشکالتدولتفیلیپیندرمقابلهبا
اثراتتوفانهایان

دولت فیلیپین گفته است که توفان
هایان زندگی یازده میلیون نفر را
تحت تاثیر قرار داده و دولت برای
مقابله با آثار سوء آن با مشکالتی
مواجه است.
دولت آمار رسمی کشته شدگان
را تا کنون  ۲۲۷۵نفر اعالم کرده
است اما مقامات محلی و امدادگران
می گویند این تعداد رو به افزایش
است.
هر چند عملیات نجاتدر فیلیپین
ادامه دارد ،اما بســیاری همچنان
بدون کمک مانده اند و در مناطق
آســیب دیده ،افرادی که از توفان
جان ســالم به در بردند اکنون با
مشکل کمبود شــدید غذا و آب
مواجههستند.
افزایش ســرقت و بــی قانونی در
مناطق طوفان زده به یک نگرانی

جدی تبدیل شده است.
ســازمان های امدادرسان گزارش
می دهند که فروشگاه های مواد
غذایی مورد هجوم و دستبرد قرار
گرفته اند.
بــا این حال ،به گفته جاناتان هد،
خبرنگار بی بی سی در شهر توفان
زده تاکلوبان ،کمکهای خارجی
کم کم در حال رسیدن است.
از آنجــا که راه هــای ارتباطی در
فیلیپین آســیب جدی دیده اند،
توزیع کمک ها مشکلیدیگر است.
هواپیماهــای نظامــی آمریکایی
کمکهای غذایــی را به فرودگاه
تخریب شــده تاکلوبان می آورند
که بعدا با هلیکوپتر به مناطق دور
افتاده منتقل می شود.
فرانسه و بلژیک نیز یک بیمارستان
صحرایی تاسیس کرده اند.

ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻠﻴﻂ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﻛﻤﻚ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﻨﺴﻮﻟﻰ ﻭ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻰ

توفان هایان سبب وزش بادهایی
با سرعت  ۳۲۰کیلومتر در ساعت
در سواحل شرقی استانهای لیته و
سامار در این کشور شد.
سازمان ملل متحد می گوید
که بیش از یازده میلیون نفر
از این توفان دچار خســارت
شده اند و  ۶۷۳هزار نفر هم بی
خانمان شده اند.
به گفته سازمان ملل ۲۵ ،میلیون
دالر برای کمک به نیازهای اولیه
مردم فیلیپیــن تا کنون پرداخت
شده ولی همچنان به  ۳۰۱میلیون
دالر برای کمــک به توفانزدگان
نیاز است.
توفان هایان پس از گذشــتن از
فیلیپین در ویتنام و جنوب چین
نیز تلفاتی بر جای گذاشت.

اســت ،پول مردم را میدزدد تا با
کمک آن دســتگاه پلیس و سایر
ساختارهای ظالمانه را غنی کند
و جامعه نیز بــه دولت این اجازه
را میدهد .جامعه بدون توجه به
برتریاش بر دولت از لحاظ تعداد
و بیعملــیاش ،کمــک میکند
تا هرچه ســریعتر روسیه به یک
حکومت پلیسی تبدیل شود».
آقای پاولنسکی یک ساعت پس از
این اقدام به بیمارستان منتقل و به
صورت سرپایی مداوا شد .پس از
آن نیز به پاسگاه پلیس برده شد.
«خودآزاری به مثابــه هنر» کار

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ CIP

ﺗﻮﺭﻫﺎﻯ ﺟﺰﺍﻳﺮ ﻛﺎﺭﺍﺋﻴﺐ ﻭ ﻛﺮﻭﺯﻫﺎﻯ ﺗﻔﺮﻳﺤﻰ

ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ

1-855-332-0505
905-597-5717
www.minatravel.ca
370 Steeles Ave. West, Unit 206, Toronto L4J 6X1

•

هنرمندروسدر«روزپلیس»بیضههایش
رابهسنگفرشمیخکرد
پیوتر پاولنسکی ،هنرمند
روس روز یکشــنبه۱۹ ،
آبانماه ،خود را به میدان
سرخ مسکو ،مشهورترین
مکان عمومی این شهر
رساند ،بیرون از آرامگاه
لنین عریان شد و مقابل
چشــم عابــران پیاده
وحشــتزده ،پوســت
بیضههــای خــود را به
سنگ فرش میدان میخ
کرد.
به گــزارش روزنامــه بریتانیایی
گاردیــن ،او در توضیح دلیل این
همزمانی گفته است که اعتراضش،
واکنشــی اســت به نزول روسیه
و تبدیل شــدنش به «حکومتی
پلیسی».
بهار سال جاری پیوتر پاولنسکی
در اعتــراض به آنچــه زندگی
انســان درون «یک نظام حقوقی
سرکوبگر» خوانده ،مقابل مجمع
قانونگذاری سنپیترزبورگ بدن
برهنهاش را درون ســیم خاردار
پیچید.
او افزوده اســت« :دولت ،کشور را
به یــک زندان بزرگ تبدیل کرده

ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺑﻠﻴﻂ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ

JAMES LYNG ADULT ED CENTRE
)5440 Rue Notre Dame West, Montréal (H4C 1T9

تــازهای نیســت .در این
زمینه باب فلَ َنگن ،هنرمند
آمریکایــی اواخــر قرن
بیستم از مشــهورترین
هنرمنــدان اســت که
کارنامــه هنریاش مملو
اســت از اجراهایی از این
دست .او که سال ۱۹۹۶
در سن  ۴۳سالگی از دنیا
رفت ،پیشتر مقابل چشم
عموم آلت تناسلی خود را
با میخ بر روی تخته چوبی
کوبیده بود.
پیوتر پاولنسکی نیز این نخستین
بارش نیســت که با آزار رساندن
بــه خود هنــرش را بــه نمایش
میگذارد .او پیشتر در اعتراض به
زندانیشــدن اعضای گروه روسی
«پوســی رایوت» لبهایش را به
هم دوخته بود و بهار سال جاری
نیز در اعتــراض به آنچه زندگی
انســان درون «یک نظام حقوقی
سرکوبگر» خوانده ،مقابل مجمع
قانونگذاری سنپیترزبورگ بدن
برهنهاش را درون ســیم خاردار
پیچید.
•

LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST
EXPRESS BUSES TO AND FROM METRO

Tel.: (514) 846-0019

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
WINTER SESSION : DEC. 2, 2013 - MARCH 21, 2014
)(8:00 am - 2:00 pm

REGISTRATION: NOVEMBER 13 & 14

)NON-REFUNDABLE FEE: $40.00 (CASH OR INTERAC ONLY

برای ترم زمستانی نامنویسی می کند:

کالسهایانگلیسیوفرانسویمبتدی
BASIC ENGLISH
Monday to Friday 8:30 am - 12:30 pm

FRENCH for the work-place
Monday to Friday 8:30 am - 12:30 pm
********************
)(originals only

BRING ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS

CANADIAN CITIZENSHIP CARD
or
VALID PERMANENT RESIDENT CARD
or
)CONFIRMATION OF PERMANENT RESIDENCE (IMM 5688 or IMM 5292
or
)CERTIFICAT DE SELECTION DU QUEBEC (R8 or RA) (plus a study permit
YOU MUST ALSO BRING
ONE SMALL PHOTO
VALID QUEBEC MEDICARE CARD or VALID QUEBEC DRIVER’S LICENSE
PASSPORT
STUDENTS UNDER THE AGE OF 18 MUST BE ACCOMPANIED BY A PARENT.

N.B.
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کانادا...

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

بارمالی
مهاجرانبرای
کانادا
ایرانتو :گزارشــی که اخیرا توسط
موسســه فریزر منتشــر شــده
مدعیســت که مهاجران سالیانه
 ۲۰میلیارد دالر هزینه روی دست
مالیاتدهندگان کانادایی می نهند.
این گزارش همچنین خواســتار
پایان دادن به برنامه اسپانسرشیپ
برای والدین و پدربــزرگ و مادر
بزرگهای مهاجران شــده و تاکید
می کند دخالت بخش خصوصی
در انتخاب مهاجران الزم می باشد.
در مرکز این گــزارش جنجالی
پروفسور هربرت گروبل قرار دارد
که در نوشــته اش اشــاره کرده
مالیات پرداختی توسط مهاجرانی
که از ۱۹۸۶به این سو وارد کانادا
شــده اند ،کمتر از میزان کمکی
اســت که آنها از دولــت دریافت
داشته اند.
برخالف ایاالت متحده ،سیســتم
گزینش مهاجرت کانادا تقریبا از
ســالهای دهه  ۱۹۶۰به این سو
بدون تغییر باقی مانده است.
تجربه کاری ،تحصیالت ،توانایی
زبانــی و چند مشــخصه دیگر از
پرامتیازترین عوامل برایداوطلبان
مهاجرت می باشد.
در ســال  ۲۰۱۱تقریبا  ۳۰درصد
مهاجران به همین روش انتخاب
شده اند .اما گروبل توصیه می کند
که برای کاهش بار مالی بر دولت
باید سیســتم امتیازدهی ملغی
گردیده و سیستم قرارداد استخدام
پیش از مهاجــرت جایگزین آن
گردد.
اوایل این ماه در فیلیپین ریپورتر
از قول گروبل نقل شــد که "من
معتقدم بجای تکیــه بر مدارک

سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

تحصیلی دانشــگاهی که توسط
کارمندان دولت ارزیابی می شود،
باید تنها به کسانی اجازه ورود داده
شود که از یک کارفرمای کانادایی
پیشنهاد کار دریافت کرده اند".
اما همه با گروبل موافق نیستند.
انجمن کانادایی -فیلیپینی های
ویکتوریا در برابر نظرات او واکنش
نشان داده و مطالعه او را یکسویه و
اغراق آمیز می داند.
پیا انریکز مدیر توسعه رهبری در
وزارت توسعه اجتماعی و نوآوری
هم می گوید " من واقعا عالقمندم
این گزارش را به چالش بکشــم.
من متاســفم که گروبل فقط بر
یک بخش از جامعه توجه داشته
است .او مهاجران را هدف قرار داده
اما من فکر می کنم که مهاجران
چیزهــای فراوانی را بــا خود به
ارمغان می آورند".
در آگوســت زول سولمان وکیل
امور مهاجرت به ســی بی ســی
نیوز گفــت "والدین و پدر بزرگها
و مادر بزرگها بسیاری از کارهای
الزم داخــل و خارج خانه را انجام
می دهند که جایی ثبت نمی شود
اما الزم است تا کانادایی ها بتوانند
نیروی کار خود را در بازار کار بکار
گیرند".
با اینهمهدر ماه می جیسون کنی
وزیر وقت مهاجرت و شــهروندی
(پیشــین) چارچوب جدیدی را
برای اسپانسرشیپ والدین و اجداد

ارائــه کرد .گروبل مــی گوید که
این تغییرات در جهتی مناســب
اعمال شده اما او هنوز شک دارد
که این چارچوب جدید به تنهایی
بتواند توازن را به مالبات پرداختی
مهاجران و بار مالیدولت بازگرداند.
درآمد متوســط مهاجــران در
کانــادا کمتر از متوســط درآمد
کانادایی های اصیل می باشد .اما
مهاجران از حقوقی مانند تحصیل
مجانی ،بهداشت و درمان مجانی
و دیگــر امکانات تامین اجتماعی
برخوردارند .والدیــن و اجداد هم
بر میزان درآمــد مهاجران تاثیر
منفی دارند .آنهــا عموما قادر به
تکلم به انگلیسی یا فرانسه نبوده
و مهارتهایشان هم قابل عرضه در
بازار کار کانادا نیست .همچنین با
توجه به شرایط سنی اشان خدمات
پزشکی آنها معموال هزینه زیادی را
به بار می آورد.
گروبل پیشنهاد می کند مهاجران
نخست کانادا مســتقر شده و جا
افتاده سپس اجازه پیدا کنند که
والدیــن یا اجداد خــود را به این
کشور بیاورند .البته آنها می بایست
این تضمین را هم بدهند که هزینه
های پزشــکی و دیگــر خدمات
والدیــن و اجداد خــود را تامین
خواهند کرد.

•

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

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

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

یامسین

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

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

شادی

514-388-1588

Tel.: 514-660-7135

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

shadim.sky@gmail.com

HIGH SCHOOL OF MONTREAL
ADULT CENTER
3711 de Bullion, Montreal, QC H2X 3A2

Tel. (514) 788-5937

شهردار تورنتو
ول منی کند!

 ۱۴آبان :رســانههای کانادا مدت
مدیدی از دست راب فورد شهردار
تورنتو حرص خوردند امادستشان
به جایی بند نبود و فورد همه چیز
را انکار میکرد .در روزهای اخیر اما
ورق برگشته و کار به جایی رسیده
که راب فورد مجبور به اعتراف هم
شده است!
چند روز پیش پلیس تورنتو اعالم
کــرد که فیلم کذایی را در اختیار
دارد و راب فورد باید اعتراف کند
که در این فیلم مشغول کشیدن
کراک است ،آن هم در کنار برخی
گانگسترهای مرتبط با شبکه مواد
مخدر در تورنتو!
آقــای فــورد در این چنــد روز
همچنان طفره میرفت و اعتراف
نمیکرد اما مثــل اینکه باالخره
خودش را راضی کرده که جام زهر
را بنوشد!
به گزارش سیتیوی ،او در جمع
خبرنگاران اعتراف کرد که« :بله،
من کراک کوکائین کشیدهام اما
معتادنیستم».
فورد که تمام شش ماه اخیر را به
انکار مسئله مشغول بود ،همچنین
مدعی شــد که در این مدت اصال
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میگویند رفتارهــای عجیب و
غریب فــورد و همین طور فیلم
کراککشی او حاکی از ضرورت
استعفای او و بستریشدنش برای
اطـالعاتنامنـویسی
ترک است.
REGISTRATION INFORMATION
جان فیلیون یکی از اعضای شورای
انگلیسی مقدماتی روزانه:
شهر تورنتو گفته در حال تدوین
پیشنهادی است که بر مبنایش،
2013 ،28 ،27 ،26 ،25
نوامبر
تاریخنامنویسی:
مدارک مورد نیاز
قدرت و اختیارات شــهردار برای
2013
دسامبر ،5 ،4 ، 3 ،2
		
(نسخهاصلی):
مدتی معلق خواهد شد.
زماننامنویسی:
 9تا  11صبح
* If you were born out of the country,
دنزیــل مینان ونــگ یک عضو
your PASSPORT is REQUIRED.
انگلیسیمقدماتیشبانه:
دیگر این شورا هم گفته که راب
ONE OF THE FOLLOWING
فــورد باید به شــکلی جدی در
2013 ،28 ،27 ،26 ،25
نوامبر
تاریخنامنویسی:
DOCUMENTS REQUIRED:
برابر افکار عمومی پاسخگو باشد.
)(ORIGINAL ONLY
2013
دسامبر ،5 ،4 ، 3 ،2
		
- Canadian / Quebec
پیشــنهاد مینان ونگ این است
زماننامنویسی:
 5تا  7بعدازظهر
Immigration Documents
که راب فــورد بابت گمراهکردن
_________________________________________
- Residency Card
افکار عمومی عذرخواهی کند ،با
- Canadian Citizenship Card
تحقیقات پلیس تورنتو همکاری
ONE OF THE FOLLOWING
تـاریخ بـرگزاری کـالس ها
کند و همچنین از بابت استفاده
PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
از امکانات دولتــی برای مراوده با
- Medicare Card
فروشندگان مواد مخدر (مشخصا
 6ژانویه تا  28مارس 2014
		
روزانه:
- Drivers Licence
رانندهاش الکســاندر لیسی) نامه
دوشنبه تا جمعه 8:30 :صبح تا  12:30بعدازظهر
		
- Hydro bill
عذرخواهیبنویسد.
 6ژانویه تا  27مارس 2013
		
شبانه:
کاری که راب فورد فعال انجام داده
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :عصر تا  9:30شب
		
این است که چندین بار از پلیس
دالر
100
باید تماما و نقدا پرداخت شود.
شهریه:
تورنتو بخواهد که فیلم کذایی را
منتشر کند« :من یادم نمیآید که
 شهریه شامل کتاب (برای کالس های روزانه یا شبانه) می شود.
آنجا از من فیلم برداشــته باشند.
__________________________________
یادم نمیآید در چه حال و وضعی
سرویس رفت و آمد  :مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی
بودهام .نمیدانم دیگر چه میتوانم
مترو سن لوران ،اتوبوس  55شمالی
بگویم»(.روزنامه.نت)
Website: www.hsmontreal.com
•

کالس های انگلیسی مقدماتی

دروغ نگفته است.
شــهردار تورنتــو ادعا کــرد که
یک ســال پیش کراک کوکائین
کشــیده اما زمان دقیق این کار را
به خاطر ندارد« :من حتی درست
یادم نمیآید .احتماال دچار منگی
ناشی از مستی بودهام .شماها که
میدانید چه وضعیتیداشتم».
راب فــورد باالخره در شــرایطی
به کراککشــی اعتراف کرده که
به شــدت برای اســتعفا از مقام
شــهرداری تورنتو تحت فشــار
است .اعضای شورای شهر تورنتو
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کبک و کانادا...

کانادایکیازهفتبهترین
کشوردنیابرایزندگی

ایرانتو :بر اســاس گزارشــی که
ســازمان توســعه و همکاریهای
اقتصادی منتشر کرده و بنا بر اندازه
گیری شاخصهای "زندگی خوب"
در کشــورهای عضو این سازمان،
کانادا را باید یکی از بهترین مکانها
برای زندگی در جهان به شــمار
آورد.
دیگر کشــورهایی که در باالی
لیســت این گزارش قــرار دارند
عبارتند از استرالیا ،سوئد ،سوئیس،
دانمارک ،ایاالت متحده و نروژ.
این ســازمان ،کــه مرکز آن در

پاریس قــرار دارد ،در این گزارش
از ارائه رده بندی مشخص کشورها
خودداری کرده ،اما یکی از مقامات
رسمی اش می گوید که کشورهایی
که در الیه باالیی این لیست قرار
گرفته اند در تمام یازده شاخصی
که مورد ارزیابی واقع شده در زمره
بیست درصد فوقانی بوده اند.
این یازده شاخص عبارتند از درآمد
و ثروت ،اشتغال ،سالمت ،مسکن،
آموزش ،توازن اشتغال و زندگی و
امنیت فردی.
کانادادر زمینه هایی مانند اشتغال،

سی آی بی سی :امکان کاهش
بیشترنرخبیکاریدرکانادا

 20آبان ،ایرانتو :در گزارش منتشر
شده اخیر شرکت بازارهای جهانی
سی آی بی سی با تکیه بر تغییرات
جمعیتی و سیاستی نتیجه گیری
شده است که پیش از آنکه فشاری
بر قیمت ها و دستمزدها وارد شود،
امکان اینکه نرخ بیکاری در کانادا
بازهم کاهش یابد  ،وجود دارد.
این گزارش می گوید که نرخ ۶،۹
درصدی بیکاری امروز  ،به افزایش
قیمت و دستمزدها منجر می شد.
از جمله هم در سال  ۱۹۹۹و هم
در سال  ، ۲۰۰۵درست در همین
نرخ بیکاری بانک کانادا اعالم کرد
که اقتصاد کشور به اشتغال کامل
رسیده و در هر دو مورد بانک برای
جلوگیــری از حرارت بیش از حد
اقتصاد نرخ بهره را باال برد.
اما آوری شنفلد اقتصاددان ارشد
این شرکت می گوید که "مفهوم
اشتغال کامل اکنون تغییر کرده و
این خبر خوبی برای جویندگان کار
است.تغییراتجمعیتیوسیاستی

در سالهای اخیر نرخ بیکاری بدون
تورم را پایین آورده است .این امر به
بانک کانادا اجازه می دهد که نرخ
بهره را برای مدتی دیگر پایین نگاه
داشته و به تالش خود برای بهبود
بازار کار ادامه دهد" .شنفلد اضافه
می کند برخــاف ایاالت متحده
که میلیونها نفر از روی ناامیدی از
جستجوی کار دست کشیده اند و
دیگر به عنوان بیکار شمارش نمی
شوند ،تعداد اینگونه افراد در کانادا
از ۰،۱درصد از جمعیت جویندگان
کار فراتر نمی رود.
در حالیکه نرخ مشارکت سقوط
کرده ،شنفلد عامل آنرا تحول در
ساختار جمعیتی می داند و به این
دلیل اســت که بخش بزرگتری
از جمعیت به ســن بازنشستگی
رسیده اند .اگر سهم مشارکت هر
رده سنی جمعیت ثابت بماند ،نرخ
مشارکت افزایش می یافت چرا که
به غیر جواناندیگر گروههای سنی
هم رو به رشد می نهد.

Maria Cottone

ﻋﺿﻭ ﺷﻭﺭﺍی ﻣﺷﺎﻭﺭﺍﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ
ﺛﺑﺕ ﺷﺩﻩ ﻧﺯﺩ ﺩﻭﻟﺕ ﮐﺑﮏ
با توجه به نرخ بیکاری اندک دراز
مدتش ،وضعیت سالمت ،مسکن،
آمــوزش و مهارت شــهروندان،
ارتباطات اجتماعی ،امنیت فردی
که نتیجه نرخ پایین جنایت می
باشد ،و رضایت از زندگی در صدر
یا نزدیک به صدر لیست قرار دارد.
در زمینــه رضایــت از زندگی،
ســاکنین ســوئیس راضی ترین
مــردم در بین کشــورهای مورد
بررسی هستند ،در حالیکه اهالی
مجارستان ناراضی ترینند.
در حالیکه کانادا در همین زمینه
هشــتمین رده در بین  36کشور
صنعتی عضو این سازمان را کسب
نموده است.
•

از سوی دیگر بنا به گفته شنفلد
بیکاری پنهان یکی از فاکتورهایی
است که به ارزیابی اشتباه از ضعف
بازار کار به نسبت سیکلهای پیشین
اقتصادی می باشد.
"حدود  ۹۰۰هزار نفر از کاناداییها
به کارهــای پاره وقت اشــتغال
دارند تنهــا بخاطر اینکه این تنها
چیزیست که می توانند به دست
آورند و از روی انتخاب نیست .این
تعداد حدود نیم درصد از ســهم
کارهای پاره وقت در نیروی کار در
سال  ، ۲۰۰۵که اقتصاد در اشتغال
کامل بود ،بیشتر است".
سیاستهای دولت هم البته نقش
خود را بازی کرده اســت .شنفلد
می گوید "مقررات جدید مهاجرت
اکنون تمرکز خود را بر ترکیبی از
تواناییهای زبانی و مهارتهای کاری
و فنی نهاده است .مثال کسانی که
اکنون تحت برنامه های مهاجرتی
استانی و با پیشنهاد کاری از مرز
عبور می کنند به سیزدهدرصد بالغ
می شود در حالیکه در سال ۲۰۰۵
این مقدار تنها دو در صد بود" .یا
به عنوان نمونه مقررات سختگیرانه
تر اکنــون بیکاران مقرری بگیر را
وادار می کند که پیشنهادهایی را
که پیشتر به دلیل کاهش درآمد
نسبت به شغل قبلی یا بعد مسافت
رد می کردند ،بپذیرند.
در جمع بندی ،شــنفلد دوباره
تاکید می کند شــواهد موجود بر
این اســت که امکان کاهش نرخ
بیکاری بدون فشــار برای افزایش
نرخ بهره وجود دارد و او انتظار دارد
که این نرخ می تواند تا  ۶،۲درصد
هم کاهش یابد.

ورود اسکناسهای جدید پلیمری به کبک

ســرانجام بانک کانادا توزیع
آخرین سری اسکناسهای
جدید پلیمری را در کبک و
ونکوور آغاز کرد.
در  ۵دالریهــای پلیمری
تصویر دستگاههای روبوتیک
روی ایســتگاه فضایــی
بینالمللی را میبینیم و ۱۰
دالریهای جدید هم طرحی
از یک قطار کانادایــی را در حال
عبور از میان کوههای راکی نشان
میدهند.
بانک کانادا از سال  ۲۰۱۱پلیمری
کردن اســکناسها را آغاز کرد و
نسخههای پلیمری اسکناسهای
 ۵۰ ،۲۰و  ۱۰۰دالری در حــال
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•

البته به این اسکناسهای
پلیمــری ایراداتی هم وارد
شــده :به اعتقاد منتقدان،
اسکناسها خیلی راحت به
هم میچسبند ،در بعضی
ماشــینهای خرید قابل
استفاده نیستند و احتمال
«کمهزینهتر ،ذوبشدنشــان هم
باالست.
سبزتر و
ضمنا بــا اینکه گفته
حاضر در بازار وجود دارد.
دولت این اســکناسها ایمنتر!» شــده بود جعــل این
اســکناسها بســیار
را «کمهزینهتر ،ســبزتر
و ایمنتــر» توصیــف میکند و دشوار است ،بهار امسال اعالم شد
میگوید پول پلیمری دو تا ســه اسکناسهای پلیمری جعلی ۱۰۰
برابر اســکناسهای کاغذی عمر دالری در بریتیشکلمبیــا دیده
شده.
دارد.

Immigration Consultant of Canada
)Regulatory Council (ICCRC

Registered with the Government of Quebec

ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺩﻋﻭﺗﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺣﺿﻭﺭی
ﺗﻣﺩﻳﺩ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻗﺎﻣﺕ
ﺗﻣﺩﻳﺩ ﻭﻳﺯﺍی ﻣﻭﻗﺕ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺎﺑﻌﻳﺕ ﻭ ﻏﻳﺭﻩ

Consultations,
Invitation Letters,
Renewal of P.R Cards,
Renewal of Temporary
& Resident Visa

Citizenship Applications

ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ

Immigrate to
Canada

ﻓﺩﺭﺍﻝ ،ﮐﺑﮏ ،ﺍﺳﺗﺎﻧﯽ
ﺷﺎﻣﻝ:
ﺗﺧﺻﺻﯽ
ﮐﺎﺭﺁﻓﺭﻳﻧﯽ
ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﮔﺫﺍﺭی
ﮐﻔﺎﻟﺕ ﻫﻣﺳﺭ ﻳﺎ ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ
ﺗﺟﺭﺑﻪ ﮐﺑﮏ ﻳﺎ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﺋﯽ

Federal, Quebec
Or the Provincial
Nominee Programs

Including: Investor,
Spousal or Parental
Sponsorships, Skilled
Workers, Canadian or
Quebec Experience
Class Program.

================================

ﺑﺎ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻠﯽ
ﻣﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺷﻳﺭﻳﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ
ﺑﻪ ﺷﻳﺭﻳﻧﯽ ﺻﺣﺑﺕ ﻣﻳﮑﻧﻡ
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺗﻣﺎﺱ  ۱۲ﺗﺎ ۱۸

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

www.mariacottone.com

with appointment
only

ﺗﻣﺎﺱ ﺑﺎ ﺧﻁ ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ ﻭ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻭﻧﺗﺭﺍﻝ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯽ ﻣﻧﻔﺭﺩ ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻣﻭﺭ ﺍﻳﺭﺍﻧﻳﺎﻥ
ﺍﺯ ﺗﻬﺭﺍﻥ ﺑﺩﻭﻥ ﭘﻳﺵ ﺷﻣﺎﺭﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻬﺭﺳﺗﺎﻥ ﺑﺎ ﭘﻳﺵ ﺷﻣﺎﺭﻩ )(۰۲۱
 (۰۲۱) ۹۷۱ - ۱۸۷۴ﺩﺍﺧﻠﯽ ۳۷۴۷
ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺗﻣﺎﺱ ﺑﻪ ﻭﻗﺕ ﺍﻳﺭﺍﻥ :ﺩﻭﺷﻧﺑﻪ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺕ  ۲۱ﺗﺎ ۲۴

980 St. Antoine west suite 308 Montreal, Quebec H3C 1A8
)Tel: 514-656-8178 (Down Town) or 514-326-8103 (St. Leonard
ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﻬﺑﻭی ﺑﻳﻣﺎﺭی ﺳﺭﻁﺎﻧﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻭﺩ ﺑﺭﮐﺕ ﺑﻪ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺩﺍﺷﺕ ﻣﻳﮕﺫﺭﺩ ﻭ ﺍﮐﻧﻭﻥ ﺑﻪ ﺷﮑﺭﺍﻧﻪ
ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﺎﻣﻠﻡ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻁﺑﻳﻌﯽ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺟﺭﺑﻪ ﻭ ﺗﺣﺻﻳﻼﺕ ﻋﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻁﺑﻳﻌﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ
ﺩﻟﻡ ،ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﻟﺫﺕ ﺑﺭﺍی ﻣﻥ ﮐﻣﮏ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺭ ﺩﺭﺩﻣﻧﺩﺍﻥ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ ﻟﻁﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﻥ ﺗﻣﺎﺱ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ

Facebook: Nutrition and Well Being with Maria Cottone

آماده شوید!

برای ادامه حتصیل و بازار کار

انگلیسیبیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی

روزانه و شبانه

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

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

Inscriptions pour le jour:
4, 12 et 18 novembre 2013 de 9:00 à 11:00
Session: le 2 décembre au 21 mars 2014

Inscriptions pour le soir:
le 3, 4, 11 décembre et le 8 janvier 17:00-19:00
Session: le 13 janvier au 27 mars 2014
Inscriptions pour le secondaire:
le 8, 14 et 21 novembre 9:00 à 11:00
Session: le 2 décembre au 21 mars 2014
RENSEIGNEMENTS:

514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre
)950 Fraser (Metro: Cote-Vertu
Ville St. Laurent, Quebec
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کانـــادا...
خسارتاحتمالییکزلزله
بزرگ  ۷۵:میلیارد دالر
 15آبان ،ایرانتو :مطالعه ای که
اخیرا پیرامون صدمات احتمالی
یک زلزله شــدید منتشر شده
هشدار می دهد که کانادا برای
چنین واقعــه ای آماده نبوده
و چنیــن حادثه ای ممکن
است خسارتی بین  ۶۰تا
 ۷۵میلیــارد دالر به بار
آورد .ایــن گــزارش که
توسط "اداره بیمه کانادا"
تهیه شده می گوید عالوه بر اینکه
چنین زلزلــه ای ضربه اقتصادی
عظیمی به منطقه زلزله زده وارد
خواهــد آورد ،تاثیرات آن اقتصاد
تمام کانادا را فرا خواهد گرفت.
ســالیانه حدود  ۴۰۰۰زلزله در
کانادا رخ می دهد اما تعداد بسیار
زیادی از آنها به دلیل آنکه بسیار
کوچکند احساس نمی شوند.
اما در کبک و ساحل غربی کانادا
مناطق زلزله خیزی وجوددارند که
ممکن است طی پنجاه سال آینده
شاهد زلزله های ویرانگری باشد.
احتمال وقوع چنین زلزله ای در
بریتیش کلمبیا سی درصد و در
کبک بین پنج تا پانــزده درصد
تخمین زده می شود.
مطالعــه مذکور کــه تنها مورد

امیرکفشداران

سناریوها

بنابــر این گــزارش ،در صورت
وقــوع یک زلزله  ۹ریشــتری در
ساحل غربی جزیره ونکوور ضربه
عظیمی بر اقتصاد واقع خواهد
شد .تخمین این مطالعه اینست
که خسارت مستقیم این زلزله،
که عمدتا به دلیل صدمات وارد
شده به ساختمانها به بار می آید،
بر  ۶۲میلیارد دالر بالغ خواهد
شد ،و عالوه بر آن  ۱۲،۷میلیارد
دالر خسارت غیر مستقیم هم
به دلیل ضربات وارده بر
احتمال وقوع
شبکه عرضه و زیربناها بر
در کبک %5-15
آن افزوده خواهد شد.
از ســوی دیگر ،با وجود
از ایــن
دسته مطالعات اینکه بیشتر کانادایی ها وقوع زلزله
طی بیست سال گذشته است بر در غــرب کشــور را محتمل می
آمادگی کانادا برای مقابله با چنین دانند ،یک منطقه زلزله خیز همدر
امــری در دو منطقه فوق تمرکز کبک وجود دارد که ممکن است
کرده و دو سناریو در صورت وقوع مقیاس زلزله اش و ویرانگری اش
چنین حادثه ای ،یکی برای ساحل کوچکتر باشــد ،اما هنوز بصورت
غربی بریتیش کلمبیا و یکی هم بالقوه بسیار خسارت بار خواهد بود.
شرق کبک ،آماده نموده است.
ایــن گــزارش تخمیــن زده که
ایــن مطالعه به صدمات جانی و در صــورت وقوع یــک زلزله ۷،۱
قربانیان نمی پردازد و تنها بر ضربه ریشــتری در شــرق شهر کبک،
اقتصادی یک زلزله بزرگ تمرکز خسارت آن می تواند تا  ۶۱میلیارد
کرده امــا در عین حال تاکید می دالر برسد که  ۴۹میلیارد دالر آن
کند که چنین زلزله ای را آنچنان خسارت مستقیم خواهد بود.
تهدید کننده و ویرانگر می داند که
•
خواستار یک برنامه ریزی و آماده
سازی پیشگیرانه از هم اکنون شده
است.

Y

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

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

_______________
630 Sherbrooke W. Suite 800
)(Corner: University St.
Montreal, QC H3A 1E4

________________________________________________Tel.: 514-303-2977
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

Fax: 514-303-6522

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

John F. Kennedy Business Centre
3030 Villeray Street East, Montreal, Qc. H2A 1E7
Tel.: (514) 374-2888
www.jfkbc.ca
!!!(**We are back at our original location
)Come visit our new and improved facilities

توسعهکندزیرساختهاینفتوگازکانادا،
چینی ها را نگران کرده است!

 13آبــان ،ایرانتو :جو اولیور ،وزیر
منابــع طبیعی کانــادا می گوید
شــرکتهای دولتی نفتی چین ،با
وجود عالقه به سرمایه گذاری در
بخش انرژی کانــادا ،از روند کند
توسعه زیرساخت ها که نفت و گاز
کانادا را به بازارهای آســیا متصل
می کند نگرانند.
اما عــاوه بر آن کانــادا تا کنون
سیگنال های منفی یا گیج کننده
ای به شرکتهای دولتی فرستاده
در حالیکه به سرمایه گذاری اشان
برای منابع خود نیاز دارد.
اولیور هفته گذشته به کره جنوبی
و چین سفر کرد و در کنار شرکت
در کنفرانســی به همراه مدیران
شــرکتهای ژاپنی و کــره ای در
چین ،با رییس جمهور و نخست
وزیر این کشور هم دیدار کرد.
وی در این مــورد می گوید "من
در این ســفر با هیچ سردرگمی
ای در باره مقرراتمان روبرو نشدم
و کسی از من نخواست که شفاف
ســازی کنم .هیچکس ،مستقیم
یا غیرمســتقیم به من نگفت که
کاهش سرمایه گذاری شرکتهای
دولتی به دلیل مقــررات ما بوده
است".
دسامبر سال گذشته دولت فدرال
قوانین جدیــدی را تحت قانون
سرمایه گذاری کانادا وضع کرد که
شرکتهای دولتی از کسب اکثریت
ســهام در شرکتهای نفت  -ماسه

ای منع می کند و موانعی هم برای
دیگر تملکهای اینگونه از شرکتها
ایجاد کرد.
جیم پرنتیس وزیر صنایع سابق و
معاون مدیر عامل سی آی بی سی
در ســخنرانی ای در اوایل این ماه
در همین رابطه گفت که مقررات
جدید فضایی از سردرگمی را در
بین شرکتهایدولتی سرمایه گذار
بالفعل ایجاد کرده است.
او همچنین اضافــه کرد مقررات
جدید این پیام را به شــرکتهای
دولتی فرســتاده که کانادا از این
شرکتها اســتقبال نمی کند و به
همین دلیل ســرمایه گذاری این
شرکتها پس از آنکه بین سالهای
 ۲۰۰۵تا  ۲۰۱۲بــه  ۳۳میلیارد
دالر رســیده بود عمال صفر شده
است.
البته او به عوامل دیگری هم اشاره
می کند از جمله روند کند ساخت
لوله های نفت و گاز به ســواحل
اقیانوس آرام که مــی تواند بازار
صادرات کشور را متنوع کرده و نرخ
بازگشت سرمایه ها را بهبود بخشد.
از سوی دیگر با وجود اینکه اولیور
وزیر منابع طبیعی کانادا اصرار دارد
که مقررات کانادا برای شرکتهای
نفتی دولتی شفاف و واضح است،
بعضی از دست اندرکاران سرمایه
گذاری می گویند که مشــتریان
خارجی شان می خواهند مطمئن
باشــند که دولت کانادا تحصیل

مالکیت توسط آنها را تایید خواهد
کرد.
فرانک ترنر وکیل شرکت  LLPدر
کلگری در این مورد می گوید که
"نمایندگاندولت اکنون به سختی
تالش مــی کنند تا شــرکتهای
دولتی را متقاعد نمایند که کانادا
از ســرمایه گذاری آنها ،بخصوص
در بخش منابع استقبال می کند".
اما او تاکیــد می کند که مقررات
پیرامون شرکتهای دولتی دست
دولت فدرال را بــرای دخالت باز
می گذارد و اضافــه می کند که
"مــن فکر می کنم کــه تاحدی
ابهام تعمــدی در مقررات موجود
است که به دولت اتاوا قدرت مانور
سیاسی را بدهد".

کالس های رایگان

هتل داری ،فروشندگی حرفه ای ،امور مسافرتی ،حسابداری
>> همچنین راه اندازی بیزنس و منشی گری حقوقی
(در چند قدمی مترو  >> St. Michelاتوبان  40خروجی سن میشل)

-----------------We are currently registering for the following courses:
 Hotel Reception:

)Classes begin January 13, 2014 (Day time
 Accounting:
)Classes begin January 27, 2014 (Daytime
 Secretarial:
)Classes begin January 27, 2014 (Day time
 Travel Sales:
)Classes begin February 6, 2014 (Day time
) Professional Sales: Classes begin March 17, 2014 (Day time

•

به لیست بلند ایمیل
پیوند،بپیوندید:

اگر می خواهید از انتشار
اینترنتیپیوند
بصورت منظم

آگاه شوید ،نشانی ایمیل
خود را به ما
ایمیلکنید:

info@paivand.ca

**Register
**)Now!! (Spaces are Limited
_______________________________
We offer:
 Day and evening classes,
 Loans and Bursaries,
 Ministry of Education Diploma/Attestation,
 and FREE TUITION.
****Visit our website for Admission Requirements.
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تظاهرات «دهها هزار نفره» در شهرهای
سوریه و ادامه سرکوب

 سال  20شماره  24  1134آبان 1392

مجیدمحمدی

با انتظاری که خــود آن در
جامعه ایجاد کرده همخوانی
دارد؟

شد .او مدام با همکارانش
در حال رقابت و تضاد بود.
احمدینژاد نه خود اهل
کار جمعی بود و نه کسانی
را که بــرای مدیریتها
انتخاب مــی کرد چنین
بودند.
البته شناخت درازمدت و
اعتمادها اگر کنترل نشود
به پدیده چند شــغلیها
منجر میشود .مقامات بر
این اساس میتوانند افراد
مورد اعتماد خــود را به
مشاغل متعدد بگمارند.
ایــن پدیــده در دولت
احمدینــژاد در افرادی
مثل غالمحسین الهام و
اســفندیار رحیم مشایی
و در دولــت روحانی در
افرادی مثــل اکبر ترکان
(سرپرستیمعاونتبینالملل،
شــورای عالی امور ایرانیان
خارج از کشــور ،دبیرخانه
جنبش عدم تعهد  ،و سازمان
فضایی) ،محمد باقر نوبخت
(معاون برنامهریزی و نظارت
راهبردی رئیــس جمهور،
معــاون توســعه مدیریت و
منابع انسانی رئیس جمهور،
و سخنگوی دولت) و محمد
شــریعتمداری (سرپرست
شــورای عالی امور ایرانیان
خارج از كشور ،معاون اجرایی

انتصابات فامیلی و
چندشغلهها

روحانی در انتخاب همکاران
خود دو اصل را رعایت کرده
است :شــناخت درازمدت از
آنهــا و تــن در دادن آنها به
انضباطتیمی.
به همین دلیل در  ۱۰۰روز
اول ناهماهنگی قابل توجهی
میان اعضای کابینه و میان
آنها و رئیس دولت بروز نکرد.
اما مشــکالت اقتصادی در
ایران آن قــدر حاد و منافع
گروههــا آن قــدر در تضاد
هست که اختالفات بهزودی
بروز پیدا کند.
بخــش قابــل توجهــی از
همکاران وی دارای ســوابق
امنیتی هســتند ،از جمله
وزیــر پیشــنهادی ورزش
وی ،صالحــی امیــری که
عالوه بــر ســوابق امنیتی
دارای پروندههای امنیتی و
اقتصادی بود و مجلس به وی
رای اعتماد نداد.
روحانی همکارانش را از میان
کســانی انتخاب کرد که دو
تا ســه دهه با آنها آشنایی
شخصی داشــته است .این
برخالف رونــدی بود که در

مرکز آموزش بزرگساالن

مری مونت

• انگلیسی بیاموزید!
• فرانسوی بیاموزید!
• نامنویسی

تـرم زمستـانی

January – June, 2014
)(Winter Session
Registration:
December 2, 3, 4, 5, 9
December 4 and 9

Day:
Evening:

Late Registration:
January 7, 8, 9, 13 1 to 3 pm
January 8 & 13
5 to 8 pm

• مترو و اتوبوس:

aw

MARYMOUNT ADULT CENTRE
5785 PARKHAVEN AVENUE
CÔTE SAINT-LUC, QC H4W 1X8
T: (514) 488-8203

)Plamondon Metro Station, Bus 161 (Van Horne
Programs
Offered
Vendôme Metro
)Station, Bus 104 (Cavendish
• کالس ها:
FULL TIME
)Villa Maria Metro Station, Bus 162 (Westminster

Basic English – Pre-secondary
)8:40am to 12:40pm – Monday to Friday (20 hours/week
PART TIME
Basic English – Pre-secondary – French Second Language:
FOR
6:30REqUIRED
pm to 9:30 pmDOCUMENTS
- Monday, Tuesday
andREGISTRATION
)Wednesday (9 hours/week

مدارک مورد نیاز:

Registration Information
9 to 2 pm
5 to 8 pm

 www.paivand.caدر حال��ی
جمع��ه  29ج��والی:
که فع��االن مخالف دولت س��وریه
خبری دربــاره خروج وی از
تثبیــت وضعیــت موجود
میگویند نیروهای بش��ار اسد روز
تکنرخی کرن قیمت ارز در
هیئت مدیره این شرکتها سیاستداخلی:
جمعه در چند شهر این کشور برای
منتشر نشــده است (فارس ،اصالحطلبــان حکومتــی قیمتهای موجود بازار ،تداوم
س��رکوب تظاهرات دهها هزار نفره
 ۱۹مهر  )۱۳۹۲امکان سوء معتقدند که فضا باز شــده پرداخت یارانههــا با قرضه
به روی جمعیت آتش گش��ودهاند،
استفاده از قدرت در این موارد است ("نباید گذاشت فضایی دولتی یا فروش ارز ،و تداوم
اپوزیسیون سوریه از مردم معترض
بسیار زیاد است.
که باز شــده بســته شود ".تورم  ۴۰درصدی
خواس��ت تا طی ماه رمضان هر روز
روحانی همانند احمدینژاد محمد خاتمــی ،جرس ۲۷ ،سیاستخارجی:
دست به اعتراض بزنند.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری و رفســنجانی و خاتمی به شــهریور  )۱۳۹۲اما آزادی در این حوزه منســجمتر از
هزار نفر
جمعه دهها
آسوش��یتدپرس ،فع��االن روز
خویشاوندی
انتصابات
اقدامدر تعــداد
شهرهایاندکــی از زندانیان دیگر حوزهها عمل شــده،
تظاهرات
دست به
اسماعیل
سوریهمثل
مختلفاســت،
مخالف��ان دول��ت س��وریه کرده
سیاســی
زدند.در آســتانه سفر گرچه نزدیــکان خامنهای
روحانیموجب
شعار"سکوت شما
میگویند نیروهای دولتی آنها با
سماوی خواهرزاده
روحانی
مرگبه نیویورک بیشتر سنگاندازی می کنند .دولت
(مشــاور رئیس
رئیس به متوجه
سرکوبسیاست خارجی بود در این حوزه از انفعال خارج
دفترخود را
اعتراض
روز جمعه در ش��هر الذقیه ماست"
اعتراضاتمرکــز
جمهــور ،رئیــس
توسط تا
دادند.پیشنهاد مذاکره با
دست است؛
بازداشترا از شده
داخلی؛جان خود
سیاست نفر
در ساحل مدیترانه با شلیک
نیروهای
شدید
ریاست
نهاد
فعــاالن
و
نــگاران
ه
روزنام
جمهور فرانسه از طرف
رئیس
مردمی انفعال سایر کشورهای نفت نش��تی از این لوله هماینک
ارتباطاتسوریه و
گلول��ه جنگ��ی به س��وی امنیتی
سرپرســت گروه
کانالکردن
محــروم
ایرانی داده شده بود.
مقامات و آب
ه��ای آبرس��انی
سیاســی و وارد
راهپیمایان دس��تکم یک
نشان دادند.
جمهوری،در قبال آن
عربی
نفر را کشته و در چند نقطه مشــاوران جوان ریاســت دانشــجویان از
هاهیچ
پیــامو
تحصیلایندرمنطقه شده
پشت سد
دارد؛
انفجارکه در پیامهای
اینیای
دوگانگ
مسئولیت
ادامــههنوز
دیگر نیز اقدام به پرتاب گاز جمهــوری) ،عبدالحســین دولت روحانیگروهی
انتخاباتــیقرارداده

روحانی
امنیتی
استاست.دوران کارزار
همچنانبرعهده نگرفته
فضازدند :را
خود فریاد
بــرادرزادهعرب
فریدونهمس��ایگان
اشکآور کردند.
كل
مدیر
و
وزیــر
(مشــاور
فیلمسازی
پاسپورت
ضبط
از
زودی
ه
ب
داشت
وجود
روحانی
از
گویند
می
بش��ر
حق��وق
فعاالن
ماست».
مرگ
باعث
شما
«سکوت
دولتی
نیروهای
فعاالن،
به گفته این
 امورخانو
ش��هر وزارت
وزارتــی
ماهگردد،
برمی
سوریه کشــور
علوم)،ش��رقکه بــه
شد:ها دوگانگی میان
برطرف
اعتراض
مارس ک��ه
اواس��ط
دیرالزور در
دفتر از
در ای��ن روز در ش��هر درعا نیز یک
حکومتامالک و
سوریهمردم و 
مونسان
ضربیاصغر
معترض را کش��ته و اقدام به عل
روزی
علیه(گاه تا
زیادیاعدامها
خواهرزادهشمارتــداوم
های به
بش��ار پیا
اسدمدر
حکومت
میرس��د که
نیز خبر
منطقه
عامل
(مدیر
روحانی
تفتیش
تا
نفــر)
۱۰
بــاالی
به
متوجه
هــای
م
پیا
نفع
به
و ش��تم معترضان در شهر بانیاس از معترض��ان ب��رای راهپیمایی به آغاز شده بیش از  1۴00نفر کشته
 جتاری (ق
فریدون
حسین
جمهور و معاون اجرای آزاد کیش) ،و
خوابگاه
دانشجویی.
حکومت حل شد.
حالیهایشدهاند.
ای��ن در
آمدهاند؛
خیابانه��ا
رئیساند.
کرده
دوگانگیفرانچایز
انتخابات 
بازرسی
(رئیسدردفتر
برادر وی
هیئت
اساسی و
مؤسسهها در
بزرگعــدمیکموفقیت
اولین
حقوق از
غیردولتیاما بعد
بشری
راهپیمایی
جریان
است که
نظارتوج��ود
ه��ا ،ب��ا
گزارش
قانون ب��ر
بن��ا
ه

ویژ
دستیار
و
جمهور
رئیس
سرپرستی
و
جمهور،
س
رئی

دو
تصویب
عــدم
مجلــس
نهادهای
به
که
هایی
پیا
میان
م
هایش،
ارزیابی
اساس
بر
که
گوید
می
۸
کم
دست
شهر،
این
گذشته
جمعه
اخیر،
روز
چند
شدید
های
سرکوب
 مهاجرت
جمهور)
رئیس
یافته
تجلــی
ورزش)
وزارت
آغازبودجه
قانون
حکومتی«هر
ناآرامیها در سوریه
اصالحزمان
فوریت از
داده میشود آغاز
راهپیماییهایی نیزدر حومهدمشق ،نفر کشته شدند.
داخلیدعاوی اس
ناپدید سیاست
است.
کشور
ساعت یک
ســهنفروزیر
اعالمنیــاوردن
جمع��هرای
و
پیامهادر
در اینشد.
فع��االن س��وری روز
سیاستها
حلب ،ادل��ب ،معرةالنعمان و حومه
افتادهتزاده،
محمدرضا
راه نعم
ح��ال حاضر
ش��ود و در
دارن��د در تمامی
اعمالقصد
های ک��ه
است .وزیر سیاستکردند
روحانی با
پیشــنهادیمیبود؛
نزدیکفاجعهای بود
عمدتا بیان
دوما به
شده در
 کهوکیل داد
هزار تن
معــدن ،و
صنعت،
ش��ب از
چهاررمضان
های ماه
ت ش��ب
خبرگزاری
همین حال
در
س��هوزرا
معرفیبهسریع
مقوله هر عدم
مفقودینژاد به بار آورده
س��وریهاحمد
نشاندر دولت
روحانی در
شمار 
تجارتها دول
موفقدادگاه «
مجلــس با وی است .همکاران روحانی و
کــه اگرشدهاند».
هواداری از
بامداد به
شامگاه تا
روحانی با
ش��رکتحســن
در دولت
«تظاه��رات
کنندگان در
منظور داد
است:
این قرار
فهرستوار از
س��ازمان ملل
مقامبههای
برقراری دموکراسی در سوریه دست
شهرهای
اعراب» در
س��کوت
علیه
مدیره
هیئــت
عضویت در
ضرر خود
همراهی نکند
گویندگسترده و عدم
شدندمیفساد
فرهنگی:
ممکن
انتظامی س��وری
نیروه��ای
ادعای بهلغواعتراض
هزار نفر»
دوازدهرا «دهها
س��وریه
شرکت با
مختلفکم
دســت
بود ،چون
بزنند.توسط مجلسیها خواهد
شایستگی
دولت احمدینژاد
سانســور
بدوندر جریان
سرپرسکهتهااست
خبر رسید
چنین
جمعهو هم
وزیــرروز
روز جمعه
راهپیمایان
ماهیتکردهاند.
ذکر
رکورددار
اقتصادی،
معترضاندرک آن نیز در
احساس را
سرکوبکه زمین ه
اعالم
بعــد
ارشــاد
_______________
م��واردی از
مرتکب
کش��ور
مجلسدر این
نزدیکی
نفت در
لوله
آن؛ انفج��ار
ضرورتدر اثر
کشورهای
سوریه ازدرعدم
در
شــرکت
اعتراضهای
حضــور
وزرا
کار
همان
فشار
مردم
به
بــود
فراهم
جامعه
ه

خان
بازگشایی
 لیسانس در رش
باشند.
جنایت علیه بشریت شده
حمص
سینما؛ش��هر
انتقاد کرده
خصوصیبه دولت
همسایه
سوریهزمان
اســت و از
ش��ودمیدهند؛
میانجام
گفته را
بفروشند.
ک��هبهار
روزنامه
توقیف
 لیسانس در رش
{>> فردا)
(گزارش رادیو
باعث آن شدهاند» چهار
«خرابکاران
خط��اب به
خ��ود
ش��عارهای
و در
تاکنون
سمت
تصدی به این
نظارت.
توسط هیئت
اقتصادی:
ادامه در صفحه}24 :

صد
ر
و
ز
ا
و
ل
دولت احمدینژاد دنبال روحانی:

بهار سالی که نکوست!

حســن روحانی وعده داده
بــود کــه «در برنامه مدون
من افــزون بــر برنامه برای
حــل مشــکالت اقتصادی،
اجتماعی ،سیاست داخلی،
سیاســت خارجــی و امــر
فرهنگی ،برنامه کوتاهمدت
یک ماهــه و صد روزه وجود
دارد» (شبکه یک تلویزیون
دولتی ۷ ،خرداد .)۱۳۹۲
او باالخص در حوزه اشتغال
وعده مشخص می دهد:
«ما بــرای اشــتغال ،برنام ه
جــدی خواهیم داشــت و
جدیترین برنام ه اقتصادیام
در ماههــای اول حل معضل
اشتغال اســت؛ به خصوص
بــرای تحصیلکــردگان
دانشگاهها» (شبکه جام جم،
 ۹خرداد  .)۱۳۹۲این وعدهها
بعد از انتخابات به وعده بیان
مشکالت کشور و نه حل آنها
در  ۱۰۰روز اول تغییر یافت.
(شرق ۲۴ ،تیر )۱۳۹۲
تیم روحانی با سرمای ه عظیم
خوشبینــی بــه آن پس از
هشت سال حکومت فریب،
دروغ ،فســاد و تقلب در صد
روز اول (بــه عنــوان دوره
کوتاهمدت در یک بازه زمانی
چهار ساله) چه کرده است؟
آیا کارکرد دولــت روحانی
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Transportation

There is a “Special Bus 162” for evening students ONLY.
Daily shuttle service directly from Villa Maria Metro Station to
Marymount Adult Centre and back is as follows:
6:00pm departure from Villa Maria Metro to Marymount Centre
9:35pm departure from Marymount Centre to Villa Maria Metro
)Plamondon Metro Station, Bus 161 (Van Horne
)Vendôme Metro Station, Bus 104 (Cavendish
)Villa Maria Metro Station, Bus 162 (Westminster

13

+

■
VALID QUEBEC MEDICARE
CARD
French
Second Language
Beginner
9:00am
– Monday
to FridayResidency
)(10 hours/week
Permanent
Resident
Card to
& 11:00am
Confirmation
of Permanent
(IMM5292)OR
Record
of Landing11:00am
)(IMM 1000
)OR – Monday to Friday (10 hours/week
Intermediate
to 1:00pm
CSQ (Certificat de Sélection du Québec
(R8 or RA only) & Permis d’etudes OR
Fees
Quebec Birth Certificate
(Long
Format)-issued
by Quebec
Civil Status office OR
$40.00 Activity Fee PLUS *cost
of books
) Provincial Birth Certificate ( born outside Quebec within Canada) (Long Format

•
•
•
•
•
•

Cost of ENGLISH: Full & Part Time: $70
Cost
offor
FRENCH:
Full &ofPart
Time:
$45
Additional Documents accepted
the registration
French
Courses

of (depending
books are approximate
Work Permit / Permis de*costs
Travail
& on case type) & Permis d’etudes
CAQ (Certificat d’acceptation du Québec) OR
Document de demandeur d’asile & Certificat d’admissibilité au Programme
Fédéral de Santé Intérimaire & any bill that proves address in Quebec

• مدارک ضروری:

Document(s) Required

•
•

ALL NON-CANADIAN STUDENTS MUST BRING IN A PASSPORT FROM
PLEASE
NOTE ---ADDITIONAL
THEIR COUNTRY
OF ORIGIN. DOCUMENTS MAY BE REQUIRED.

yy Medicare card is required
متاس by all
applicants.
بگیرید:
برای آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن زیر
Born outside Canada: Please ensure that the Identification Documents
)for date
any additional
)
areCall
valid us
(expiry
for the entireinformation
( school year.
1. Canadian Citizenship Card, or or visit www.emsb.qc.ca/marymountadult
)2. Permanent Resident Card (must be valid until June 30, 2013
AND Confirmation of Permanent Residency (IMM-5292), or
3. For those newly arrived to Canada who have not yet received the Permanent
Resident Card/Confirmation of Permanent Residency (IMM5292), or
4. Record of Landing (IMM 1000), or
)5. Quebec Selection Certificate (Category R8, RA and Humanitarian ONLY
)6. AND, if available, Foreign Birth Certificate (translated version
7. For French Courses ONLY: Work Permit (IMM1442) Case Type: 07, 08, 20, 22,
23, 24, 25, 26, 28, 98 are also accepted
*Quebec employer`s name must be stated on Work Permit or student must have a letter of employment from their Quebec employer.
’yy Born in Canada, outside Quebec: Birth Certificate or Baptismal with parents
names.







yy Born in Quebec: Quebec
Birth Certificate (long or short format) or a Baptismal
issued before January 1, 1994.

514 488-8203
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خواندنی. .

دکتربهمن فصیح پور

ایران:چگونهروزنامهنگارشویم؟!

•

وقتی مطلب را نوشــتید تازه
باید فکر کنید که مبادا چیزی
نوشته باشید که به تریج قبای
کسی بر بخورد و شما گرفتار
شــوید .این تریج قبا ،از اقوام
گرفته تا راس حکومت و دین
و مذهــب را در بــر می گیرد.
بعد بایــد حــدس بزنید که
سردبیر ممکن است از چه چیز
خوشش نیاید شما پیش از رد
کردن مطلب ،خودتان مثل بچه ی
آدم آن را درست کنید .اگر بعد از
این کارها یک وردی ،دعایی ،آیت
الکرسی یی چیزی بخوانید و چند
دور ،دور خودتــان و مطلب فوت
کنید بد نخواهد بود و شما از چشم
زخم و دســت زخم و گوش زخم
و زخم های دیگر احتماال در امان
خواهید ماند.

ابتدا اگر می خواهید روزنامه نگار
شوید ،مطمئن شوید که پدر جان
یا مادر جان یــا آقا بزرگ و خانم •
بزرگدارای ملک و منزلی به ارزش گام سوم چک و چانه زدن با دبیر و
دویست میلیون به باال هستند .این سردبیر و ویرایشگر و مدیر مسئول
صاحب صاحب
ملک و منــزل نباید در گرو بانک و صاحب امتیاز و
ِ
باشد و روی آن نیز نباید وام گرفته امتیاز برای توجیه مقاله خودتان
شده باشد .اگر فاقد چنین پشتوانه اســت که والله بالله هیچ چیزی
ی ابتدایی یی هستید اصال و ابدا پشت آن نیســت و قصد و غرض
دور و ور روزنامــه نگاری نگردید و مرض و توطئه ای در آن نهفته
چون باالخره گذر شــما -که مثل نیســت و خیال تان از هر جهت
پوســتی نرم و لطیف هستید -به راحت باشد که اتفاقی نمی افتد.
دباغ خانه حضرات آیات می افتد ،مدیر مسئول روزنامه هم باید تمام
و بــرای خروج از دباغ خانه نیاز به شرایط شما را دارا باشد ّ
وال ورود
سند ملک و منزل دارید.
به چنیــن کاری مثل قرار گرفتن
در مقابل قهرمان ملی کاراته بدون
•
قدم دوم برای روزنامه نگار شــدن داشتن دانش کاراته است.
مدیر مسئول ،غیر از چیزهایی که
داشتن اعصاب پوالدین است.
در همه جــای دنیا مطلبی را می روزنامه نگاراندارند باید معده قوی
نویســند می دهند بــه تحریریه هم داشته باشــد و همیشه چند
روزنامه یا قبول می شود یا رد می بســته قرص اعصاب و قرص ضد
شود .اگر قبول شد ادیتور دستی به اســید معده و غیره در کیف اش
سر و گوش آن می کشد و شما می موجود باشد.
همه ی ایــن کارها را که بکنید و
روید پی کارتان.
در ایران اما اینجوریا نیست .یعنی همــه ی این دقت ها را که بکنید

باقرزاده :امپراتوری خامنه ای...

آمده اســت دارد ،ولی دو نکته در
مورد این ستاد وجود دارد که آن را
از سایر منابع ثروت و درآمد تحت
کنترل خامنهای متمایز میکند.
یکی این که ســتاد سعی داشته
اســت موجودیت خود را در افکار
عمومی مطــرح نکند و بر خالف
نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان
یا تولیتهای مختلف که با اســم
و رسم فعالیت میکنند ،به نوعی
خود را از انظار عمومی پنهان نگاه
دارد.
گزارش میگوید که نام این ستاد به
صورت رسمی و علنی اعالم نشده
و فقط به مناسبتهای مختلف این
جا و آن جا بــه گوش میخورده
است .مثال «در آگهیهای مزایده
خریــد و فروش ملک نه خبری از
آرم ستاد است و نه اسم کاملش.
در عوض ،این مؤسسه از اسمهای
موهومی استفاده میکند تا ارتباط
معامله با ستاد روشن نشود.
اردیبهشــت گذشــته ،آگهــی
مزایدهای برای ملکی در مشــهد
چاپ شــد و خبرنگاری به تلفن
مندرج در آگهی زنگ زد و پیغامی
شنید که میگفت "شما با ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام تماس
گرفتهاید"».
و یا گزارش از یک پایگاه اینترنتی
یاد میکنــد که انــواع کاالهای
مصــادرهای در آن عرضه شــده
ولی نام و نشــانی به جز یک دفتر

و همــه ی این پیش بینی
ها را که بکنید ،باالخره یک جا،
یک مقاله از دست تان در می
رود و به عنوان نویسنده یا مدیر
مسئول شما را می گیرند می
برند خدمتی بهتان می کنند
که دیگر غلط بکنید دنبال کار
روزنامه نگاری بروید.
این همه شــغل شریف در این
مملکتهست.
مگردیوانه اید می خواهید وارد این
کار شوید؟
می پرسید چطور شد این طور یک
دفعه جوش آوردم؟
هیچی! این خبر را بخوانید متوجه
می شوید:
«بنا به گزارش منابع خبری و به
نقل از معصومه شهریاری ،همسر
ســعید پورعزیزی ،مدیرمسؤول
روزنامهی بهار ،وی دقایقی پیش،
با ســپردن وثیقهی  ۲۰۰میلیون
تومانی از زندان آزاد شده و دلیل
طوالنی شدن مدت زندانی شدن
او نیز طی مراحل اداری برای قبول
کردن وثیقه بوده است.
روزنامــهی «بهــار» اول آبانماه
مقالهای را با عنوان «امام؛ پیشوای
سیاسی و یا الگوی ایمانی؟» منتشر
کرد و سپس بهدلیل برخی مطالب
آن مقاله ،مسؤوالن این روزنامه با
انتشــار یک نامه در تاریخ چهارم
آبانمــاه ،از توقف خودخواســت ه
ی انتشــار «بهار» خبر دادند؛ اما
این روزنامــه ،ششــم آبانماه با
حکم هیأت نظارت بر مطبوعات
توقیف و صبح شنبه ( ۱۱آبانماه)
مدیرمســؤول این روزنام ه درپی
احضار به دادسرای رسانه بازداشت
و امروز (دوشنبه ۱۳ ،آبانماه) نیز
از زندان اوین آزاد شد».

مگر دیوانه اید ؟!

ف م .سخن :در مدارس روزنامه
نگاری دنیا ،آموزش را از چگونگی
ســاختار مطلب شروع می کنند.
مثال مــی گویند ابتدا باید مقدمه
ای برای ورود به متن نوشت .بعد
به متن پرداخت .دســت آخر هم
نتیجهگرفت.
در ایــران اما اوضاع بــه گونه ی
دیگری ست و روزنامه نگار شدن
راه و روش دیگــری دارد .به قول
شاه بابا که می گفت همه چیزمان
باید به همه چیزمان بیاید ،روزنامه
نگاری مان نیز باید به همه چیزمان
بیاید.
می فرمایید از کجا شروع کنیم؟
عرض می کنم خدمت تان.

PAIVAND: Vol. 20  no.1134  Nov. 15, 2013

•

>> ادامه از صفحه7 :

در تهران در آن نیســت ،و وقتی
خبرنگاری بــه آن دفتر زنگزده
پاسخ دهنده تأیید کرده که آن جا
دفتر ستاد است.
دوم،ومهمتر ،منابع انباشت سرمایه
نجومی ستاد است.
ِ
ســتاد ظاهرا در ســال آخر عمر
خمینی ( )۱۳۶۸و بــه فرمان او
ایجاد شده ،ولی در دوران حکومت
خامنهای و به خصوص در شــش
سال گذشــته به یک غول عظیم
اقتصادی تبدیل شده است.
سرمایه این نهاد عموما از مصادره
اموال مخالفان سیاسی و عقیدتی
رژیــم حاکم و یــا «امــوال بی
صاحب» تأمین شــده است .اگر
سرمایه بنیاد مستضعفان عمدتا از
امالک مصادره شده سرمایهداران
دوران شاه شــکل گرفت ،بخش
عمده سرمایه هنگفت این ستاد از
مصادره و تصاحب و تصرف اموال
و امالک کســانی تأمین شده که
به دالیل سیاسی یا عقیدتی مورد
غضب خامنهای قرار گرفتهاند.
بخش دیگری از آن نیز از تصرف
«امــوال بیصاحــب» تشــکیل
میشود ،یعنی اموالدرگذشتگانی
که ورثه نداشته باشــند یا اموال
قاچاقچیانــی که به چنگ پلیس
افتاده یــا آن را گذاشــته و فرار
کردهانــد و همچنیــن اموالی که
دادگاهها مصادره میکنند.
گــزارش میگوید که ســتاد به

14

حکم دادگاه و پشتیبانی خامنهای
«امتیازی انحصاری برای مصادره
اموال دارد».
گــزارش از نمونههای مســتند
مصادره اموال نام میبرد و نشــان
میدهد که یکــی از منابع بزرگ
ثروت ســتاد ،مصــادره و تصرف
امالک بهاییان ایران بوده است.
فتواهای روحانیت حاکم و شخص
خامنهای در مورد بهاییان ،از جمله
این که «جمیــع افراد فرقه ضاله
بهائی محکوم به کفر و نجاســت
هســتند ...و بر مومنیــن واجب
اســت که با حیله و فســادگری
ایــن فرقه گمــراه مقابله کنند»،
زمینههای مناسبی برای سرکوب
سیســتماتیک آنان در جمهوری
اســامی فراهم آورده و به آزار و
دستگیری و قتل و شکنجه و اعدام
صدها و هــزاران نفر از آنان منجر
شده است.
این فتواها همچنیــن راه را برای
مصادره اموال و امالک بسیاری از
شهروندان بهایی هموار کرده است.
گزارش نمونههایی از تصرف امالک
بهاییان به بهانههــای مختلف را
مستند کرده و نشان میدهد که
چگونه ستاد با اعمال فشار و تهدید
موفق شده است امالکی به ارزش
میلیونها دالر و متعلق به بهاییان
را به نام خود منتقل کند و در این
راه از همــکاری کامل دادگاههای
حکومتی برخوردار شده است.

  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

بهروز
آقاباباخانی

مشاور رمسی وام مسکن

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

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

نان سنگک

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

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

سفره شما!

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
در واقع ،مصــادره اموال و امالک
بهاییان به نفع نهادی که مستقیما
زیر نظر علی خامنــهای فعالیت
میکنــد و در کنترل انحصاری او
اســت ،انگیزه اقتصادی فتواهای
غالظ و شــداد او علیه بهاییان را
روشن میکند.
اگر روحانیت و به خصوص شخص
خامنهای در حکومت نبودند و از
صــدور فتواهایی از این قبیل نفع
مادی نمیبردند ،میشد آن را تنها
به بدخوانی متون مذهبی و تعصب
جاهالنه علیه دگراندیشان نسبت
داد.
ولی وقتی خامنهای با صدور چنین
فتواهایی عمال بــه مصادره اموال
بهاییــان به نفع خــود نیز حکم
میکند ،باید در انگیزه او به عنوان
یک فقیه صاحب فتوا تردید کرد.
خامنــهای با این کار خود در واقع
پا جــای پای محمدباقر شــفتی
مجتهد حاکم اصفهــان دو قرن
پیش گذاشته است که با شیادی
تمام بــرای اولین بــار در غیبت
معصوم در تاریخ شیعه به اجرای
حدود اســامی پرداخت و صدها

نفر را خود شالق زد و یا اعدام کرد
و با تهدید و ارعاب و اســتفاده از
قدرت فتوا به مصادره اموال مردم
پرداخــت و از طریــق آن از فقر
مطلق که به گفته محمد تنکابنی
در قصصالعلما «بعضی اوقات حتی
قدرت تأمین غذای روزانه خود را
نداشــت» به جایی رسید که «در
شهر اصفهان چهارصد کاروانسرا از
مال خود داشت ،گویا زیاده از هزار
باب دکاکین داشــته ...و امالکی
که در بروجرد داشت ،مداخل آن
تقریباً سالی ششهزار تومان بود و
امالکی که در یزد داشت [مداخل
آن] سالی دوهزار تومان بود».
یک نگاه به زندگی علی خامنهای
در دوران طلبگی پیش از انقالب و
امپراتوری مالی بزرگی که امروز زیر
نظر او کار میکند ،شباهتهای او
با محمدباقر شفتی را به خوبی به
نمایش میگذارد.
این دو در راه کسب قدرت و مال
نیز از یک وسیله مشترک استفاده
کردند:
تهدید و ارعاب و سرکوب به بهانه
شرع و احکام شرع.

سوء استفاده از احکام شرعی برای
دزدی و مصــادره امــوال دیگران
مسئله تازهای نیســت .فقیهان
بســیاری و از جملــه خمینی و
خامنهای فتــوا دادهانــد که «با
وجود وارث مسلمان ،ارث به کافر
نمی رســد» ،و کم نبوده مواردی
در ایــران که فرزنــد یک خانواده
زرتشتی) مسلمان
نامسلمان (مثال
ِ
شده تا تمامی ارث پدر را ببلعد و
بقیه افراد خانواده را از ارث محروم
کند .ولی این که خود فتوادهنده
از طریق فتــوا به غصب و تصرف
امــوال دیگــران بپــردازد مقوله
دیگری اســت .علی خامنهای و
محمدباقر شفتی در این راه گوی
سبقت را از همه همقطاران خود
ربودهاند ،و خامنهای در شرایطی
بر روی این گنج قارونی نشســته
اســت که اکثریت قاطع مردم در
زیر فشــارهای اقتصادی ناشی از
سیاستهای ماجراجویانه او دست
و پنجــه نرم میکننــد .گزارش
رویترز در زمان مناسبی نشر یافته
است...

•
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>> بخش 1
از  2بخش

مس

این مطلب برای بسیاری سؤالبرانگیز است
که چرا تأکید مسیحیت بر این است که باید
همۀ انسانها به مسیح ایمان آورند.
آنها میگویند« :مگــر ایمان به خدا کافی
نیست؟
همچنین عیسی مسیحدو هزار سال پیش بر
روی زمین آمد ،پیغام او چه ربطی به زندگی
امروز دارد؟»
جواب کتابمقدس این است که ایمان به خدا
کافی نیست!
خود مسیح میفرماید:
«به خدا ایمان داشته باشید ،به من نیز ایمان
داشته باشید» (انجیل یوحنا :۱۴.)۱
چرا؟ از یک لحاظ میشود گفت که اعتقاد به
خدا یک چیز مثبت است ،اما کتابمقدس
میفرماید« :تو ایمانداری که خدا یکی است.
نیکو میکنی! حتی دیوها نیز اینگونه ایمان
دارنــد و از ترس ب ه خود میلرزند!» (یعقوب
:۲.)۱۹
کتابمقدس تعلیم میدهد که بهخاطر گناه،
همه از خدا جدا شدهاند و هیچ تماسی با خدا
ندارند« :هان دســت خداوند کوتاه نیست تا
نرهاند و گوش او سنگین نی تا نشنود .لیکن
خطایای شما در میان شــما و خدای شما
حایل شــده است و گناهان شما روی او را از
شما پوشانیده است تا نشنود» (اشعیا:۵۹۱
و.)۲
بنابراین با اعتقاد داشتن به خدا هیچ سودی
عاید ما نمیشــود مگر اینکه این دیوار گناه
برداشته شود و از طریق یک رابطۀ زنده خدا
را بشناسیم.

کام ً
ال روشن اســت که ما نمیتوانیم خدا را
بشناسیم مگر اینکه خدا طبق ارادهاش خود
را بر ما آشکار سازد.
ولی خبر خوش کتابمقدس این اســت که
خدا بهوسیلۀ عیسی مسیح همین کار را انجام
داده اســت .خدا خود را بهطرق مختلف به
بشر شناسانیده است ولی مکاشفۀ کامل خدا
عبارت است از تجلی او در شخصیت عیسای
مسیح.
خدا خود را در عیسای مسیح که در انجیل
"صورت خدای نادیده" خوانده شــد بهطور
کامل ظاهر ساخت (کولسیان:۱ )۱۵و شکل
انسان بهخود گرفت.

مسیح ب ه دو دلیل مهم با دیگران فرق دارد.
دلیل اول ،به ذات او و دلیل دوم به کارش مربوط
میشود.
پس باید پرسید ،مسیح کیست و برای ما چه
کار کرده است؟
در انجیل یوحنا فصل اول ،سه لقب به مسیح
اختصاص داده شــده است .که آنها را مورد
بررسی قرار میدهیم.

ک

شی
ش جالل عادل

پدر را دیده است» (:۱۴.)۹
پس این لقب همبستگی و یگانگی عیسی را
با خدای پدر نشان میدهد و به همین دلیل
عیسی صفات خدا را به خود نسبت میداد.
تنها مسیح است که ادعای الوهیت میکند.
شــخصیتهای بنیانگذار مذاهــب دیگر تا
این اندازه مهم نیستند چون پیروانشان بر
تعلیمات آنها تأکید بسیار میکنند ولی در
مورد مسیح این چنین نیست.
نکتۀ اصلی تعلیمات مسیح شخص خودش
است به همین منظور او میگوید:
«شما مرا که میدانید؟» (لوقا :۹.)۲۰
مســیح هیچگاه نگفت راه این است و یا راه
آن است بلکه میفرماید« :من راه و راستی و
حیات هستم ،هیچ کس جز بهواسطۀ من نزد
پدر نمیآید» (یوحنا :۱۴.)۶در نتیجه ،مسیح
با دیگران فرق دارد.
همچنین مسیح بهعلت کاری که انجام داد
نیز با دیگران تفاوت دارد .ما نه فقط به یک
مکاشفۀ کامل احتیاجداشتیم تا خدایی را که
نمیشود دید "ببینیم" بلکه بهخاطر گناه و
جدایی انسان از خدا به نجات محتاج بودیم.
مث ً
ال شخصی که در حال غرقشدن است و
شنا بلد نیست در وهلۀ اول به تعلیم در مورد
شــنا احتیاج ندارد بلکه به یک غریق نجات!
نیاز اصلی ما در وهلۀ اول تعلیم نیست بلکه
نجات از اثرات گناه میباشد .بنابراین با اینکه
زندگی عیسی مسیح مهم است ولی میشود
گفت اصل موضوع ،کار مسیح بر روی صلیب
است .بنابراین در یوحنا فصل  ،۱یک اصطالح
دیگر هم برای مسیح پیدا میشود.



بخش دوم (پایانی)
در شماره آینده

  اگر احتیاج به دعا دارید،


FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

هر یکشنبه

از ساعت 4بعدازظهر در قلب مونتریال
405 Marie-Anne E

و همچنین برای دریافت
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
 بطور رایگان

Mont Royal
Mont
Royal

با تلفن ما متاس بگیرید:

) 514-999-5168

ST-DENIS

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

)(Metro: Mont Royal

•
 )۲پسر خدا

قسمت دوم آیه  ۱۴میفرماید:
«و ما بر جالل او نگریستیم ،جاللی در خور
آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد ،پر از فیض
و راستی» .این اصطالح مفهوم روحانی دارد و
نه جسمانی و نشان میدهد که عیسی مسیح
میتواند واقعاً ذات و ماهیت خدا را برای بشر
•
ظاهر سازد و مظهر کامل او باشد .فقط پسر
 )۱کالم خدا
«در آغاز کالم بود و کالم با خدا بود و کالم ،خدا میتواند خصوصیات و صفات واقعی پدر
آسمانی را به بشر نشــان دهد« .هیچ کس
خدا بود» (آیه .)۱
هرگز خدا را ندیده است .اما آن خدای یگانه
پس مسیح از ازل وجود داشته است.
در ِسفر پیدایش فصل اول که دربارۀ آفرینش (یا پسر یگانه) که در بر پدر است ،همان او را
شناسانید» (آیه  .)۱۸پس مسیح بهدنیا آمد تا
است میگوید:
«خدا گفت  ...بشود و  ...شد» ،در واقع تأیید خدای پدر را به ما بشناساند.
این حقیقت اســت زیرا یوحنا اضافه
البته فرق مســیح با دیگران این است که او
میکند:
«همه چیز بهواسطۀ او پدید آمد و از دارای دو جنبه بود یعنی الوهیت و انسانیت.
هر آنچه پدید آمد ،هیچ چیز بدون او او یک انسان واقعی بود و همانند یک انسان
غــذا میخورد ،میخوابید و حتی وسوســه
پدیدار نگشت» (آیه .)۳
حاال شگفتانگیزترین حقیقت این میشد؛ اما در عین حال بدون گناه بود.
است که همین «کالم ،انسان خاکی ولی او جنبه الهی هم داشــت و با خدا یکی
شد و در میان ما مسکن گزید» (آیه بود .ظهور مسیح در دنیا در واقع آمدن خدا
در میان بشــر بود و نام "عمانوئیل" یا "خدا
.)۱۴
مسیح ،کالم مجسمشدۀ خداست و با ما" که به مســیح داده شد این حقیقت را
همین کالم ابدی خدا در رحم مریم آشکار میسازد« .زیرا الوهیت و همۀ کمالش
لباس بشری پوشید و بهصورت عیسی بهصورت جســمانی در مسیح ساکن است»
(کولسیان :۲.)۹
مسیح ظاهر شد.
ظاهراً در انجیل یوحنــا تناقض وجود دارد
چون :۱ ۱۸میگوید:
کالمچیست؟
کالم آن حرفی اســت که از دهان ما «هیچ کس هرگز خدا را ندیده اســت» و در
صادر میشــود .پس عیسی مسیح:۱۴ ، ۷مسیح میفرماید« :او را دیدهاید»! ولی
کالم خدا است که از ذات خدا صادر خودش توضیح میدهد« :کسی که مرا دیده،

هر شنبه

Montreal

شده است .کالم شــخصیت ،احساسات و
منظور گوینده را نمایان میســازد .بهقول
معروف ،تا مرد ســخن نگفته باشد عیب و
هنرش نهفته باشد.
مســیح ،کالم خدا ،شــخصیت و اخالق و
صفات خدا را به ما ظاهر کرد .بنابراین وقتی
انجیل میفرماید که مسیح کالم خداست،
منظورش فقط سخنان مسیح نیست بلکه
موضوع این است که تمام وجود مسیح آن
کالم میباشد و خدای پدر از تمام وجود این
شخص با ما سخن میگوید.
«در گذشته ،خدا بارها و از راههای گوناگون
بهواسطۀ پیامبران با پدران ما سخن گفت،
اما در این زمانهای آخر بهواسطۀ پسر خود
با ما سخن گفته است» (عبرانیان :۱ ۱و .)۲

کلیسای
اجنیلیفارسی
زبانمونتریال

Mary Anne
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و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

514-651-7955

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

4976 Notre Dame W.
514-827-6364
www.dehkhodaschool.com
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
-----------------------4976 Notre Dame W.
514-827-6364/514-489-9834
www.dehkhodaschool.com
Tel: 514-775-6508
www.farzaneganmontreal.ca

مدرسه دهخدا

مدرسه فرزانگان

www.iranica.com
مرجع
ما و همه آیندگان ما به این
-------------------------بزرگ نیاز داریم
خانوادگی آتنا
سرویس

ماست
ایرانیکااز
همهSHILD
آنOF
ATHENA

5206
DECARIE #3
-----------------------

)(514دارد.
274-8117همه نیاز
و به حمایت مالی

حقوقبشر
اجنمندفاعاز
----------------------مونترال
حقوقبشر
ایران-از
اجنمندفاع
Tel.: 514-485-3652

---------------فردوسی
مدرسه

----------

کافـــه لیت
-------------------------www.iranica.com

(514) 299-1787

7085 Cote-des-Neiges
فارسی
کالس های
514-962-3565
کودکان:شنبهها

آتنا
سرویس خانوادگی
------------------------SHILD OF ATHENA

سینا
فرهنگسرای
Family
Services

)2900 Lake (DDO

کالس های فارسی
کودکان:شنبهها
-------------------------

514-488-3000
)(514
274-8117
6528 St- Jacques W.
--------------------------------

اجنمندوستدارانزرتشت

تلفن)514( 626-5520 :

هرپنجشنبه
کافهلیت:
مرکزفرهنگیزاگرس

www.ajpq.qc.ca
-------------------)(514
731-1443

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

-------------------کانون مهندسان و
آزاد
بنیاد سخن
آرشیتکت های ایرانی کبک

رقصایرانیبهدلیلگوناگونیفرهنگیوقدمتی
بهدرازای تاریخ بسیار رنگارنگ و غنی می باشد،
رقص:سرزمین
متاسفانهدر
این هنر
یگانهکههای
کالس
درحفظ
بزرگساالنبکوشیم.
مهری فراوان است
خود مورد
بچهبیها و

زرتشت
دوستداران I
اجنمنB N G
(514) 731-1443
بازرگانی
همبستگی
--------------------

خورشید خانوم

626-5520رقص:
تلفن:کالس های

()514
بچه ها و بزرگساالن

www.cafelitt.ca
514-690-6343
------------------سیناساژ
مولتی
سازمان آموزشی
فرهنگسرای
)(514
770-1771
514-488-3000
3333
Cavendish
# 250
6528 St- Jacques
W.
----------------------اوتـــاوا

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

(514) 944-8111
AIEAQ.mtl@gmail.com
--------------------------------------

خورشید خانوم

مرکزفرهنگیPersian
Cultural Asso.
زاگرس
– Capital Region
514-690-6343

Info: 514-249-4684
آزاد
بنیاد سخن
www.ibng.ca
)(514
944-8111
-----------------------------------------------

بزرگساالن12 :
یکشنبه11ها:صبح -
خردساالن:
ساعت  11تا 2
5347
5347 Cote-des-Niege
Cote-des-Niege

Tel:
Tel: 514-341-5194
514-341-5194

----------------مونترال
ایرانیمونترال
زنانایرانی
اجنمنزنان
اجنمن

اتاوا
اجنمن ایرانیان
-------------------

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca
سازمان آموزشی مولتی ساژ

رادیوفارسی مناشوم

اجنمن ادبی مونتریال

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

IBNG

(514) 651-7955

دوشنبه ها 7 :تا  9شب
CKCU
93.1 FM
اوتـــاوا
www.PersianRadio.net
Persian
Cultural Asso. – Capital Region

دانشنامهبازرگانی
همبستگی
ایرانیکا
Info: 514-249-4684

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

M EK IC

را فراموش نکنیم!
-----------------------محبوبو همه آیندگان ما به این مرجع
دیدار با هنرمند مااجنمن ادبی مونتریال
بزرگاننیاز داریم
Maison d’Editionو پیشکسوت تئاتر ،سینما و تلویزیون ایر
Maison d’Edition
(514) 651-7955
Ketab-eIran
IranCanada
CanadaInc.
ایرانیکاازآنهمهماست
Ketab-e
دانشنامهایرانیکا
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777
را فراموش نکنیم!
-------------------------

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

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

فردوسی
مدرسه
دیدارباحمیدجبلیدرمونترال
دیدار با هنرمند محبوب>> اطالعیه مرکز فرهنگی نور<<

و پیشکسوت تئاتر ،سینما و تلویزیون ایران

در نشانی جدید برگزار می کند:

کالس های تک درس
ماندگاری مانند محله برو بیا  ،محله
بهداشــت ،مادر ،خواب سفید ،پسر
مریــم ،آبدارچــی ،کاله قرمزی ،زیر



درخت هلو و  ...بازگو خواهد کرد.

توسط دبیران مجرب ،باسابقه
براساس اطالعیه کانون فرهنگی نور،
پرورشدالر برای دانشجویان)
و رمسی آموزش وبلیت  12 :دالر ( 10
اتاقی مجزا کنار ســالن اصلی برای
برای تهیه بلیت به صورت آنالین به وبسایت کانون مراجعه
فرمائید .نگهداری و سرگرمی کودکان در نظر
محبوب و
حمیــد جبلی ،هنرمنــد
و با شهریه ای بسیار مناسب
پیشکسوت سینما ،تئاترو تلویزیون گرفته شده اســت تا والدین گرامی
7085
شامگاه  23نوامبر  2013ساعت بتوانند هنگام پخش فیلم و صحبت
 Cote-des-Neigesایران
دیداری صمیمی با ایرانیان مقیم های میهمان محترم برنامه ،در سالن
،6
Montreal,
QC H3R 2M1
|
Tel: (438)238-6518
info@noorcenter.com
داشت www.noorcenter.com.نشست حضورداشته باشند.
خواهد
مونترال
طی این نشســت که در سالن آمفی همچنین بــا همکاری گــروه امید،
تئاتــر  MNIدانشــگاه مــک گیل قســمتی ازعواید فروش بلیت برای

برگزارمی شود ،شرکت کنندگان به کمک به کودکان ســرطانی در ایران
شــنیدنی حمید اختصاص خواهد یافت.
های
برای دانشجویان)
صحبتدالر
پای 12دالر ( 10
بلیت :
می توانید
بلیت،
اینترنتی
خرید
برای
کوتاه
نگاهی
و
نشست
خواهند
جبلی
.
فرمائید
مراجعه
کانون
وبسایت
به
آنالین
صورت
به
بلیت
تهیه
برای
اگر میل دارید پیوند دیجیتال را در حلظه
www.paivand.ca
به کارنامه هنری و برخی آثار سینمایی حداکثر تا روز پنج شنبه  21نوامبر ،به
کنید ،آدرس
کانون به
انتشارسایت
وب
و تلویزیونی او خواهند داشت.
دریافت
www.noorcenter.com
وی خاطــرات خود را از حدود چهل
>> گرافیک عالی
ســال فعالیت درخشــان درعرصه
فرمائید.
مراجعه
MAILING
LIST
شما هم به
www.noorcenter.com
|
Tel:
(438)238-6518
info@noorcenter.com
هنرهای نمایشــی و حضور در آثار
Advertise
with
us
بزرگ ما بپیوندید:

ریاضی

فیزیک

شیمی

Tel.: 514-962-3565
تیراژگسترده

ـسرا
ک
با
�

) 514-996-9692

info@paivand.ca

Maison De Kebab

La

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net
سازمانسیاسیفرهنگی

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه  ،باکیفیت عالی

خودرهاگران
در خدمت

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

خودرهاییخدمت میهمانی های شما
کیترینگ ما در

933-0-933

KhodRahaGaran
.org

514

و خودسازماندهی
www.

2014
تــرم
زمستانی2012
پائیزی:
ترم
 23مارس
( ۲4ژانویه
7
دسامبر)
سپتامبرتاتا ۹
Tel.: : 514-737-3642

محل ثبت نام

5180، Queen-Mary, 4e étage, Montréal, H3W 3E7

www.cafelitt.ca

------------------کبکی
آرشیتکت های ایران 
AIEAQ.mtl@gmail.com
اجنمنحقوقدانان
--------------کبک
فارسیزبان

15/30
 12/30تا
ساعت
از
آیلند
وست
ایرانیان
اجنمن

ظرفیتمحدود

514-651-7955

ایران-مونترال
www.addhi.org
)(514
299-1787
-------------------کانون مهندسان و
www.addhi.org

اجنمنایرانیانوستآیلند

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

اطالعیــــــه

----------------------دیگر از سفر بی بازگشت یاران مان گذشت
سالى
زدگان،
خوشابحال ماتم
و ما همانند سال هاى پیش
زیرا ایشان تسلی خواهند یافت (عیسی مسیح)
كتابخانه و بنیاد فرهنگى نیما،
در محل
 -------------------------گرد هم مى آییم و یاد و خاطرهآیا احساس تنهایی می کنید؟ آیاتمامى
هستید؟اجتماعی ،فرهنگی
بیماركوشش گران
و سیاسی بنیاد نیما را ،كه دیگر در میان ما نیستند،
آیا همه شما را ترک کرده اند؟
گرامى می داریم.
اسكندرى ،
ارزشمصى
قاسملو ،
شده است؟
عبداللهبی
آیا زندگی کردن مفهوم خودش را از دست داده و
محمد انصارى ،رفعت دانش  ،فریدون صبورى،
آیا متایل به ترک هر چیز و همه کس دارید؟ افشین صبری و..
دوش٦گیرید
نوامبرمرا بر
بخشید .یوغ
خواهم
آرامش
بیایید نزد من ،ای تمامی زحمتکشان و گرانباران ،که من به شما
شب
ساعت
 ٣٠ماه
شنبه
زمان :





و از من تعلیم یابید ،زیرا مالیم و افتادهدل هستم ،و در جانهای خویش آرامش خواهید یافت .
چراکه یوغ من راحت است و بار من سبک.

برنـــامه:
عیسی مسیح انجیل متی باب  ۱۱ایه ۲۹-۲۸

است....
شعر ،شما باز
به دعوت او آمین گویید .آغوش عیسی مسیح و خادمینش بروی
خاطره
موسیقی ،
پذیـــرایی:
-----------------------------

داد.
خواهیم
گوش
دل شما
 هر زمان میل دارید ،به حرف
متنوع
های
خوراک
بوفه
به دیدار شما خواهیم آمد :در خانه شما ،یا در محل کارتان
همین امروز با ما تماس بگیرید:

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

Tel.: 514-623-2900
کافه خاطراتTel.: 514-963-7744
باحضورآقاینادرزرکاری تقویمساالنهجشن
میکند
تقدیم
بنیاد
دهخدا
مدرسه
فرهنگینیما های
بخش دوم تاریخ شفاهی
ورود برای همگان آزاد است

فرهنگی ،هنری،
گوناگون
سری برنامهدوهای
نوامبر
شنبه 18
تابستان:
فصل
اجتماعی
تفریحی و
کتابخانه وست مونت ،ساعت 18
در
میستر»
نمایش فیلم
زرکاری از
«اوکینادر
خاطره ،آقای
مهمان برنامه کافه
کیمیاوی
کارگردانی
کنشگران به
مونترال و
پرویزفرهنگی
اجتماعی و
سیاسی،
بعدازظهر
انجمنساعت
3آگوست
باشد که
سخن7آزاد می
جمعهگذاران
یکی از بنیان
شریفیان
علی
توسط
فیلم
نقد
با
همراه
از سالها پیش در مونترال ساکن شده است
است
این برنامه روز دوورود
کتابخانه وست
آزاددر
همگاننوامبر
شنبه 18
----------------------مونت ،ساعت  18می باشد
کتابخانه نیما
Westmountتابستانی
 Roomپیک نیک
Westmount
Library4574
Sherbrook
W. Westmount
نوشیدنی
باغذای BBQStو
همراه

موسیقی ،رقص و شادمانی
۲0۱۲
آگوست
یکشنبه 5
جشن شب یلدا
:۲۰۱۳
تاریخ دسامبر
جمعه ۲۰
رایگان
پارکینگ
جشــن شــبی با
:۲۰۱۴
فوریــه  ۲۰فوریه
برنامه یکشنبه پس از این
بودن هوا،
بارانی
در صورت
دهخدا
مدرسه
هنرمندان
شد.
خواهد
برگزار
تاریخ
شنبه  ۱۵مارچ  :۲۰۱۴بازار نوروزی دهخدا
---------------------------------جشــن شب
چهارشــنبه  ۱۸مارچ :۲۰۱۴
چهارشنبهسوری
شــنبه  ۲۲مارچ  :۲۰۱۴جشــن شب عید
دهخدا5206 DECARIE
نوروزی #3

کتابخانهنیما
Tel.: 514-485-3652

همیاری بنیاد نیکو
بازار
فنجان...
توفان در

>> ادامه از صفحه5 :

را اعالم کنند.
خواهشمندی��م چنان ک��ه قصد
مساع��دت با م��ا را دارید با شماره
بگذارد و
حاصلکنار
تحریم ها را
که
نمایید.
غرب تماس
تلفن زیر
بلکه
ها
تحریم
از
بخشی
نه
هم
آن
مزی��د اط��الع است ک��ه همچون
تحریم
تمام
ها»!عواید ای��ن فروش
کلی��ه
گذشته
دیدگاه
چنین و با
هیچاین
درشرایطی
هزین��ه ای به
گون��ه
ب��دون
حتی
متفاوت و
موسسهتــا این
هایی
دهش پور
حدن��ام
خیریه به
توانبهاز
می
آیا
متضاد،
و
متناقض
ارسال میشود ت��ا در امر کمک
تعجب کرد یا
مذاکرات ژنو
مصرف شود.
شکستنیازمند
کودکان
حصول توافقی پایدار و منصفانه
به
تلفن:
(514)624-4579
توان
در آینده امیدبست؟! آیا می
Boul.Pierrefonds
15760در
نامعقول که
مذاکراتی تا این حد
Montréal
Qc
آن 3P6
 H9Hحرف خود را می
هرطرف تنها
آیلند
وست
اخوان
فروشگاه
جنببــدون آن که به حرف طرف
زند،
مقابل گوش بسپارد را چیزی جز
مذاکرات کرها نامید؟!

دیگر  -که
اوتطرف
ببینیم که
• عدم استفاده
2012
حال18
سانتریفیوژهایبازار
تاریخاز برگزاری
پیشرفته  IR-M2که با سرعت و شوربختانه بهدلیل تنگنای تحریم
هم
ضعــف کامل
موضع
سازی
نیکوغنی
قادر به
هموطنانی که
هر ساله
هــاایندرراستا
نیز در
امسال
بیشتریبنیاد
قدرت همیاری
بازار
خواســت
همکاری ها و
قرارداردبه -دیدگاه
هستند.
اورانیوم
دارند با واگذاری
تمایل
برگزار میشود:
هستید ،هایش
جریانسنگین
تأسیسات آب
چیست.قابل استفاده خود به
اجن��اس غیر
تعطیلطور که در
• همان
"دیگربان":
تارنمــای
گزارش
به
آن به گونه
کاربری
اراک و
مناسبت ای��ن بنیاد در این کار خیر و انسان
ساله به
تغییرهمه
بنیاد یانیک��و
اند .عضو
آصفــری،
«محمدحســن
خروجــی
یاری نموده
"پلوتونیوم"به دوستانه ما را
تحصیلیآندر ایران اقدام
کهسال
ایآغاز
مجلس
کلیهامنیت ملی
کمیســیون
نباشد.
عالقمندانی که خودا
برگزاری بازاری میکند تا با فروش امسال از
طرف
گوید:
اســامی
اورانیوم
انباشت
این بازار
میرا در
محصولی
شورایارائه
آن مکان
تمیز ،عواید
سقفدوم
پذیرشو دست
• لوازم نو
ایران
بداننــد
باید
غربی
[هــای]
محرومتبدیل
درصدی و
دست20
غنیبهشــده
کشور دارند نیز دع��وت میشود تا ضمن
کودکان
را
خودرا
خود
نیکو های
ســایت
برساند.به ســوخت  -که غیرقابل به هیچ
ذخایر
آمادگی
وجهبنیاد
هماهنگی با
بازگشــت است  -و یا رقیق کردن نخواهد بســت و تعطیلی سایت
اراک به هیچ وجه در دســتور کار
آن تا میزان  5درصد.
نیســت ...موضوع پروتکل الحاقی
فردو».
تأسیسات
• تعطیلی
فراگیر متعلق به طیف چپ
رسانهای
قابل مذاکره نیست و ایران انتقال
•
بنابر نوشته "کیهان" ولی مطلقه اورانیوم غنی شده را در دستور کار
فقیــه« :امریــکا و متحدانش در ندارد».
کشور
ایرانیان
احتاد چپ
یک از خواست های طرف
از هیچ
درخارجاگر
یاد شده،
درخواســت های
مقابل
 2بـاردرروز
پیشنهاد لغو تحریم های خودرو ،مذاکــره "به هیچ وجــه" مطرح
گرانبها،ساعت 1
فلزاتیکشنبه
طال و هر
ظهردســتور کارنیســت" ،پس
بعد ازو "در
پتروشیمی
وقت شرق
مونتریال -اوتاوا
آمریکا اصوال مذاکره چه معنا و مفهومی
دارایی های
و آزادسازی بخشیبه از
درکشورهایاندیشه
کا نال تلویزیون
شده طریق
مسدود از
دارد؟! عضو کمیسیون امنیت ملی
ایران -
اوتاوا -مونتریال
به مدت یک ساعت پخش مستقیم
مجلس شورای اسالمی می گوید:
چین ،هند و کره جنوبی  -را روی
ساعت  7عصر به وقت اروپای مرکزی
 15دالر هر طرف ،هر نفر
«روی سطح غنی سازی می توان
بودند» 9. 30.شب به وقت ایران
میز گذاشتهو ساعت
تلفنرزرو:
دوشنبه ها ،مذاکره کرد ...مذاکره درباره سطح
خواســت
و
ها
دیدگاهپخش برنامه
تا اینجــا( ،باز
دوستان...
کسبوکار در مجع
صبحانه و
(613) 265-5899
شرق آمریکا)
صبح به
خواهد بود
غنی سازی درشرایطی
وقتشد.
روشن
ساعت10بیش
های  5+1کم و
ندارید.
دریغ
ما
از
را
خود
انتقادات
و
نظرها
لطفا پیشنهادها،
6710 St-Jacques W.
iranleftalliance@gmail.com
Info: 514-249-4684

تلویزیونهفتگی

اوتــاوا

چهارشنبه ها 8 :بامداد
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تجمعاعتراضیدرمونترال
Côte-des-Neiges

این بذرها به خاک نمیماند،
خون است و ماندگار
-------------------در اعتراض به موج جدید اعدام ها در ایران،
در محکومیت جنایتکاران اسالمی و در تالش برای بسیج افکار عمومی
ی زندانیان سیاسی،
با خواست آزادی تمام 

روز شنبه  ۲۳نوامبر

از ساعت  ۱تا  ۳بعدازظهر
در میدان فیلیپ اسکور درمرکز شهر مونترال،

تجمعی اعتراضی بر گزار خواهد شد.
ی گمان با حضور شما نیروهای انقالبی و مبارز،
ب
آزادیخواهان و آزاد اندیشان دامنه فعالیت و اعتراض مان گسترده تر خواهد شد.
کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی
دهه شصت در ایران  ،مونترال-کانادا

1.5 from $699
3.5 from $819
4.5 from $1249

تلفن تماس۵۱۴-۵۶۹-۲۲۳۳ :

نج
م
ا ن دوستدا ران فر هنگ و ادب اریان

www.massacreiniran.com

Tel: 438-985-4674

170

نش
ست اهی فرهنگی و ادبی رد مونترآل -ره یکشنبه  ۴ات  ۶پس از نیمروز

یکشنبه  ۶۲آبان ماه  ۶۷۵۶ایرانی ()۲۹۳۶
Sunday Nov 17th 2013

سخن هفته

خن آقای "دکتر صادقی نژاد"
"خاقانی" به سُ ِ
غز ِل هفته شمارۀ ١٤٧

www.ilsmontreal.org
the Iranian Literary Society
)of Montreal (Canada
Société littéraire iranienne
)de Montréal (Canada

ِ
عدد7

www.Metcap.com

نج
م
ا ن دوستدا ران فر هنگ و ادب اریان

در ادبیات ایــران

نش
ست اهی فرهنگی و ادبی رد مونترآل -ره یکشنبه  ۴ات  ۶پس از نیمروز

یکشنبه  ۶۲آبان ماه  ۶۷۵۶ایرانی ()۲۹۳۶
Sunday Nov 17th 2013

سخنران:

سخن هفته

خن آقای "دکتر صادقی نژاد"
"خاقانی" به ُ
س ِ

 دکتر منوچهربهامین

نشان و
زمان١٤٧
شمارۀ
غز ِل هفته
th

Sunday Nov 17 2013, 4:00-6:00 pm, Concordia University, The Hall Building (H),
Room # 620, 6th floor, 1455 De Maisonneuve Blvd W. Métro Guy-Concordia
dustdaran.farhang.va.adab.iran@gmail.com

Iran Culture & Literature Lovers association

Shield
of
Athena
آیا شما و کودکان تان شاهد خشونت های خانوادگی بطور روزمره هستید؟

آیا برای رفع مشکالت تان احتیاج به فردی باتجربه در مسایل خانوادگی دارید؟
آیا مشکل زبان دارید و بدنبال همزبان خودتان هستید
تا به مسایل شما رسیدگی کند؟
مرجع رایگان و قابل اطمینان
در خدمت خانواده های افغان و ایرانی است
و شما را گام به گام در همه مشکالت یاری می کند.
اگر آرامش خاطر می خواهید،
تلفن را بردارید و با شماره  514-274-8117با ما تماس بگیرید.

دی جی بین المللی
با جدیدترین و
نشان و زمان
کاملترینآلبوم
Sunday Nov 17 2013, 4:00-6:00 pm, Concordia University, The
Hall Building
وخارجی
(H),های ایرانی
آهنگ
Room # 620, 6 floor, 1455 De Maisonneuve Blvd W. Métro Guy-Concordia
 DJالکاپون
Iran Culture & Literature Lovers association
dustdaran.farhang.va.adab.iran@gmail.com
(تیمور)
th

th

درخدمت ایرانیان گرامی

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

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

 یکشنبه  1ماه دسامبر 2013
ساعت  6تا  8بعدازظهر

 دانشگاه کنکوردیا

1455 Maisonneuve W.
Room: H 420
Metro: Guy
تلفناطالعات:

514-651-7955

بیانیهمطبوعاتی
انجمــن دفاع از حقوق بشــر در ایران -
مونترال ،اعدام تالفی جویانه  16زندانی
بلوچ درچهارم آبان ماه  1392برابر با 26
اکتبر 2013را که به انتقام جویی از کشتار
تاسف بار  14مرز بان ایرانی صورت گرفت،
مغایر حقوق فردی و بین المللی و نقض
فاحش حقوق بشر میداند.
دادستان زاهدان تائید کرد که این اعدام
ها به تالفی مسســتقیم حمله ای انجام
شد که به کشته شدن  14مرزبان منجر
گردید .مســئوالن قضائی حتی ابتدائی
ترین حقوق انان را رعایت نکردند که 48
ساعت قبل از اجرای حکم ،وکیل محکوم
به اعدام را مطلع کنند .سیر حوادث نشان
میدهد که این اعدام ها  12ساعت پس از
حمله به مرز بانان انجام گرفته است.
همــز مان با اعــدام  16زندانی بلوچ ،دو
زندانــی کرد بنام های حبیب اله گلپری

پور و رضا اسماعیلی به اتهام محاربه ،در
روز های ســوم و چهارم آبان و شــیرکو
معارفی در  13آبان در استان آذربایجان
غربی اعدام شدند.
بنــا به گزارش فد راســیون بین المللی
جامعه های حقوق بشر حداقل  20فعال
ُکــرد محکوم به اعدام هســتند و عالوه
برآنها حداقل  12فعال عرب در ســال
های1390و  1391اعدام شــدند ،بنا بر
همین گزارش احــکام اعدام  9تن دیگر
تاکنون در سال  1392تایید شده است.
انجمن دفاع از حقوق بشر ضمن محکوم
کردن کشتار مرز بانان ایرانی هر نوع اقدام
خشونت آمیز و ترویج آن را ازهر سو نقض
فاحش حقوق بشر میداند زیرا این رویه
خشونت رادر استان های کشور که اقلیت
های قو می و مذهبــی زندگی میکنند
تشدید خواهد کرد.
ما بر این اعتقادیم که تنها رعایت حقوق
سیاســی ،مدنی ،اقتصــادی و فرهنگی
جوامــع قومی از طــرف نظام جمهوری
اسالمی است که میتواند مانع از گسترش

خشونت و نقض حقوق بشر گردد.
انجمن دفــاع از حقوق بشــردر ایران -
مونترال ،ضمن محکوم کردن روند اعدام
ها که با شتاب تندی در حال رشد است،
خواهان مداخله مجامــع مدافع حقوق
بشربین المللی برای توقف هرچه سریع تر
اعدامها و رعایت حقوق کلیه زندانیان در
بندمیباشد.
ما همچنین از آقای بان کی مون دبیر کل
سازمان ملل متحد و خانم ناوی پیالی،
کمیســار عالی حقوق بشرو آقای احمد
شهید ،نماینده ویژه آن سازمان در ایران
مصرا میخواهیم که یک هیئت حقیقت
یاب جهت بررســی نقض حقوق بشــر
درمورد اعدام های اخیر ،زندانیان سیا سی
که محکوم به اعدام شده اند و بطور کلی
وضع حقوق بشــر در ایران به آن کشور
اعزام دارند.

اجنمن دفاع از حقوق

بشر در ایران  -مونترال
مو نترال  9نوامبر 2013
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DES MOTS
Samedi 7 décembre, 20 h

SUR MESURE IV

Des mots d’ici sur des musiques d’ailleurs...
...بربالموسیقی سرزمینهایدور،کالمآشنا

یک شب زیبا و بیادماندنی

ANIMATION : MONIQUE GIROUX /
ORCHESTRE MAISON :
HENRI OPPENHEIM ET MAGILLAH

اعظم علی و رامین ترکیان

AZAM ALI ET
LOGA RAMIN TORKIAN,

Michelle Heisler, Willy Rios, Sabah Lachgar, Laëtitia Zonzambe,
Marinda et Solari chantent en français et mettent en musique
les plus beaux textes de la chanson québécoise.
10 300, rue Lajeunesse
Montréal (Québec) H3L 2E5

 دسامبر7 شنبه
در مرکز فرهنگی هانسیک

BILLETS :
10 $ au comptoir de la maison de la culture
mcahuntsic.com
(argent comptant) ou www.
accesculture.com
514.872.8749

آموزش سنتور
---------------

در کلیه سطوح

 ردیف، مقدماتی،ابتدایی
_________________

صابر جلیل زاده
:تلفن

514-585-6178

گ نوروزی
سنرت بزر
ک

مید و هلن
ا

در پاالس
2014 س
 مار7
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پاتوقعموجمال
یونایتد،منایندهرمسی

قطر ایرالینز

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

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

unitedtours@bellnet.ca

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

1620 Sherbrooke O,
)(Corner : GUY

Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866

صرافیخضر
انتقـال ارز

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی
سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران  ،اصفهان،کرمانشاه و مشهد
ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان

te-des-Neiges

سرویس کامل حمل برای واردات و صادرات کاالها

Fax.:514-685-3168

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

info@loadextransport.com

Côte-des-Neiges

به مدیریت یحیی هاشمی پور
انتقال فوری ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز
 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده برای شرکت ها و موسسات جتاری

قب
تصمیم
 23سال سابقه خالصاهن ما بی ردیغ رد خدمت شماست ؛ ل از ره ی با ما مشورت کنید.
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

19

1.5 fromCôte-des-Neiges
$699
1.5 from $699
$819
3.5 from 3.5
$819from
1.5 from
$699
4.5 from
$1249
3.5 from
$819
4.5 from $12494.5 from $1249

Côte-des-Neiges
Tel: 438-985-4674
Côte-des-Neiges
Tel: 438-985-4674

1.5 from $699
3.5 from $819
4.5 from $1249

Tel: 438-985-4674
1.5 from $699

3.5 from
$819
Tel: 438-985-4674
4.5 from $1249
www.Metcap.com
www.Metcap.com

Tel: 438-985-4674
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جراح دندانپزشک

20

کلینیک مدیکال آلفامدیک



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک
جراح دندانپزشک
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دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس+  ختنه کودکان:پزشک خانواده

 پزشک خانواده











 زمانی


مهسـا







دندانپزشک
جراح
دکتر

بدون وقت قبلی
Family Physician

(Without Appointment)

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

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

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

Invisalign
Dr. Jack Elstein
 UROLOGUE:
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
Dr. Jean-Louis Bourque


 دندان اطفال
New
 ALLERGIE:
 گذاشتندندانهای مصنوعی
Dr. Phil Gold
Rapid)دندان
Orthodontics









 پر کردن دندان ها (همرنگ
 CARDIOLOGUE:
Dr. Abed G Kahwati
CEREC
AC Bluecam 

Implant






















 
























 
















 













Root Canal 






_____________________________
Zoom 2 ACP























قبول کلیه
1834 Ste Catherine W. Suite 200



















مدیکال
های
بیمه
(Metro: Guy)
و بیمه های
روز7










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





















هفته






























































 

























 Lumineers Veneer

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

Montreal, Qc H3H 1M1

NOTAIRE-NOTARY
New

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

www.clinique-arya.com

محضردار و مشاورحقوقی

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

:پزشکان متخصص

گوش و حلق، روانپزشک،جراح ارتوپدی
متخصص، جراح عمومی، قلب،و بینی
،انکولوژیست،جهازهاضمه،زنان
،جراح کلیه و مجاری ادرار
...بیماری های عفونی و
 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

:پزشکان خانواده

Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. NAVEEN GARG
Dr. VAN TINH DUONG
Dr. DAVID PATTERSON
Dr. ZIAD SUBAI
Dr.
FARIDA TURQUI
__________________
 PSYCHOLOGUE:
Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER:
Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE:
Dr. 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

Echo’s
Vintage

Guy Collectables from around the world

:خدمات ما شامل

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

Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney

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

Tel.: 514-439-1444










Receive

10% off

with this ad
We sell and consign antiques, crystal,
estate jewelry, silver and more
Shop online www.echoschina.com
info@echoschina.com

604.980.8011 | 1.800.663.6004
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آژانسمسافرتی
کمپانی بیمهالگانس
Assurance
Insurance

Elegance

خنستین شرکت بیمه ایرانی

جتاری/مسکونیموتوراتومبیل
CAR
HOUSE
MOTO

COMMERCIAL
_________________

با خرید بیمه منزل
یا اتومبیل خود
برای اولیــن بار
با
کمپانی ما از مزایای

 ختفیف% 10
!بهره مند شوید

کمترین بها برترین سرویس

با اقساط ماهیانه

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

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

ف
و
ر
ی
ه
2014
مژده مژده

کنسرت
بزرگ

شهرام
ناظری

در مونتریال

:فروشبلیت

 نوامبر22 در تپش<< از
منتظراطالعیهبعدیباشید



T.A.M Travel

:مشاور مجرب شما

Mary Sadoughi
- 17 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

Cell: 514 834 2166
Fax: 514-868-1115
Email: maryagency@gmail.com

مهریصدوقی

 سال سابقه17    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

و بسیاری دیگر
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

Du 6 janvier au 14 mars 2014

CSAI
دورۀرایگـان
در زمینه ساختمان و نوسازی
Ahuntsic در کاجل

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

 کارگاه های آموزشی+

Programme
d’activités :

Conditions :

1392  آبان24  1134  شماره 20 سال
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 خرید و فروش،همراه با شما در انتخاب

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

Mise à niveau des
compétences dans le domaine
de la construction/rénovation

مشاوره و ارزیابی رایگان

Formation gratuite
au Collège Ahuntsic
+ ateliers de groupe

• Formation dans le domaine de la construction
et de la rénovation

• Cours en santé et sécurité au travail + Carte ASP
• Stage de 2 semaines
• Personnes immigrantes arrivées
au Canada depuis plus de 2 ans

• Possédant un niveau d’étude équivalent au niveau

Contact :

collégial ou universitaire en génie civil
ou dans des domaines connexes
• Être sans emploi ou en emploi précaire
• Possédant une expérience de travail
en génie civil ou dans des domaines connexes

Immo-Plus

MASOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

Naouale EL yaagoubi:

(514)-932-2953
6201, rue Laurendeau,
Montréal (Québec) H4E 3X8

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

Centre social
d’aide
aux immigrants

مسعودهاشمی

jolicoeur

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

massood.hashemi@century21.ca

مهندس راه و ساختمان
از پلی تکنیک تهران
 سال سابقه28 با
در سرمایه گذاری
و ساخت مسکن

Cell.: 514-298-4567
چند اوکازیون عالی برای

خرید و سرمایه گذاری

3 landhsore

hS
in Sout for
(ready ong3c
buildin
ach)
dos in e ce:
pri
Asking 0
$600,00

Salon coiff.
& SPA
for sale
(GAR Central )
1100 University,

All ready to go
no experience
required
(we will train)
$130, 000
www.ellyspaandsalon.com

LAND for sale
Route Harwood
Vaudreuil-Dorion
Residential
1,451.1 sqm
$62,478
_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Bur.: (514) 364-3315
Lasalle Qc. H8R 2M9

fhemmatiyan@sutton.com
www.sutton.com

APT for RENT
6844 Av. Somerled
NDG 2 bdrms.
$1,100/month

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364
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99
مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

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

برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

نادرخاکسار

Real Estate Broker
Ramier Realty

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

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

Cell.: 514-969-2492

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

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

به بهایی باورنکردنی

اوکازیون
عـالی

>> برآورد رایگان

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ
ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ

Quality Halal Deli

ﻣﺮﺗﺎﺩﻻ ﮔﻮﺷﺖ  ،ﻣﺮﺗﺎﺩﻻ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﺯﻳﺘﻮﻥ  ،ژﺍﻣﺒﻮﻥ ﮔﻮﺷﺖ ،
ژﺍﻣﺒﻮﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﺩﻭﺩﻯ  ،ژﺍﻣﺒﻮﻥ ﻣﺮﻍ ﻭ ﻗﺎﺭچ  ،ژﺍﻣﺒﻮﻥ ﻣﺮﻍ ﺩﻭﺩﻯ ،
ژﺍﻣﺒﻮﻥ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻥ  ،ﺭﺳﺖ ﺑﻴﻒ  ،ﺳﻮﺳﻴﺲ ﻣﺮﻍ  ،ﺳﻮﺳﻴﺲ ﮔﻮﺷﺖ ،
ﺳﻮﺳﻴﺲ ﻛﻮﻛﺘﻞ ﮔﻮﺷﺖ  ،ﺳﻮﺳﻴﺲ ﻛﻮﻛﺘﻞ ﺑﺎ ﭘﻨﻴﺮ  ،ﺳﻮﺳﻴﺲ ﻛﻮﻛﺘﻞ ﺩﻭﺩﻯ

Montreal Office: 4241 Rue Garand, Montreal, QC H4R 2B4

www.BenjaminFineFoods.com

Fax: 514 . 375 . 0322

Tel: 514 . 375 . 0321
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مذاکرات هسته ای و...

عاشقتم
عوضی!
ابراهیم نبوی

www.paivand.ca

اصال منظورمون نیست که
خدای ناکرده آمریکا از بین
بره ،نه ،اینقدر دوســتش
داریم که مــی خوایم هر
گزینه ای داره بذاره روی
میز و مثــل جیگر کباب
مون بکنه و بخــوره .این
جور آدمهایی هستیم ما.
وقتی هم که مدرسه رفتم
بهترین رفیقم که اســمش
حســین بود هر وقت منو می
دید ،از پشــت چشــمامو می
گرفت و در حالی که داشتم کور
می شدم صداشو عوض می کرد
و می گفت" :بگو من کی هستم
کچه سگ؟"
منم دوســتی بهتر از او نداشتم
که اینقدر صمیمانه با من حرف
بزنه .معمــوال هر وقت با هم قهر
می کردیــم به مــن می گفت
"آقای نبوی" و من می فهمیدم
که خیلی با من بده .و سعی می
کردم کــه از دلش دربیارم .وقتی
از دلش در می آوردم تا وقتی بهم
نمی گفت "کچه سگ" مطمئن
نمی شــدم که با هم خوب
شــدیم .این جوری بود که
متوجه شدم هر چی آدم با
دیگران رابطه بهتری داشته
باشه به اونها بیشتر فحش
می ده و باهاشــون بیشتر
حال می کنه.
مثال همین مادرم ،وقتی از
مدرســه می اومدم و ازش
می پرسیدم غذا چی داریم
یا می گفت "گاو گو مسما"
یا می گفت "زهر مار!" و من
می فهمیدم یک غذای خوشمزه
برامون درست کرده.
بعــدا که بزرگ شــدم ،هر وقت
دلش برای من تنگ می شد و من
چند روزی بود که به خونه ســر
نزده بــودم بهم می گفت "ذلیل
مرده ،نمی خوای به من یه سری
بزنــی؟!" اون وقت بــود که من
می فهمیــدم مامان خیلی دلش
برام تنگ شده و وقتی می رفتم
پیشش ،می گفت" :الهی بمیری
که اینقدر دیر دیر بهم ســر می
زنی!" منم برای اینکه بهش بگم
چقدر دوســتش دارم ،بهش می
گفتم" :مامان! دوست داری من
روی تخت مرده شور خونه بیافتم
تو ببینی دارن منو می شورن؟!"
که مامانم دادش در می اومد که
"الهی ذلیــل بمیری ،الهی تیکه
تیکه بشــی ،نگو ،من فقط تو رو
دارم".
نه اینکه فکر کنید فقط من پسر
مامانم بــودم .نه .ولی مامان همه
بچه ها رو همین جوری دوست
داشت.
بعدها دوستان زیادی در مدرسه
پیــدا کردم ،یا دوســتانی که در
دانشگاه داشــتم .ولی هیچ کس

«آقای محترم! دیگه با من
اینجوری حرف نزنین!»

آقا! ما یــک رفیق پیدا کردیم به
اسم سعید هوشیار ،نه اینکه دیده
باشیمش ،همین طوری برامون
یک مقاله فرستاد .اینکه چرا واقعا
بعضی ها فکر می کنند مرگ بر
آمریکا بده یا اصوال برای مذاکرات
بین ایران و آمریکا ضرر داره؟ در
حالی که اگر یک کمی به روحیه
ایرانی و خانواده و دوستان و پدر
و مــادر و بخصوص دختر عموی
خودمون فکر کنیم تازه می فهمیم
که نه تنها شعار "مرگ بر آمریکا"
برای مذاکره با آمریکا بد نیست،
بلکه خیلی هم مفیده و نشون می
ده عشق ایرانی ها به آمریکا چقدر
عمیق و واقعی است.
پدرم تعریف می کرد که پدرش
همیشه وقتی می خواست عالقه
خودش رو به او نشون بده ،بهش
می گفــت "کپــک اوغالن
گودوخ!" یعنی توله سگ کره
خــر و بعد بغلش می کرد یا
می شوندش روی شونه هاش
و براش آب نبات می خرید.
منم که بــه دنیا اومدم همه
عمه ها و خاله ها برای اینکه
بگن چقدر من رو دوســت
دارن بهــم می گفتن "ذلیل
مرده! بخورمت کــه اینقدر
جیگری" من هم همیشه از
تصور اینکه عمه ام بخواد من رو
بخــوره از ترس می مردم و حالم
بد می شد وقتی بهم نزدیک می
شد .در حالی که عمه جانم اصال
خطرناک نبود ،بلکه فقط بخاطر
عشقش به من می خواست منو
بخوره.
از همــه بدتــر وقتی بــود که با
بابام رفتم در ســن چهار سالگی
جگرفروشــی و دیــدم مــردم
چطوری دولپی جیگر داغ داغ رو
می خورن و همیشــه تصور می
کردم اگر کســی جیگر آدم باشه
و آدم بخــواد بخوردش چطوری
می خــوره .من مطمئنم عمه ام
وقتی می خواست من رو بخوره
اصال از من بدش نمی اومد ،اتفاقا
قصد داشــت محبت عمیقش رو
به من نشــون بــده .یا مثال یک
زن عموی مشــهدی داشتم که
ســالها بعد با همون لهجه غلیظ
بهم گفت "اینقد می خواستمت
که میشــخورم که مــی مردی"
یعنی اینقدر دوستت داشتم که
فشارت می دادم و به حال مرگ
می افتادی ،از همون روزها بود که
فهمیدمدیپلماسی یعنی چی.
وقتی می گیم مــرگ برآمریکا

روحانی :بهار سالی که نکوست!...

تیم روحانی بــه این فروش رئیــس دولتــی آن را فرو
برای پایین آوردن انتظارات از نخواهد گــذارد محملهای
ارسال پیامها بودهاند.
خود نیاز داشت.
در سیاســت خارجــی گمراه کردن افکار عمومی
پیامهــا شســته و رفتهتر و «در ایران همه به راحتی به
ســازمانیافتهتر ارسال شد .شبكههای ماهواره دسترسی
استفاده از توئیتر و فیسبوک دارنــد ،حتی روی پشــت
که مقاومت مقامات انتظامی بامهای هر روســتایی آنتن
در برابــر آن چنــدان موثر ماهوارهمیبینید».
واقع نشــد ،ارسال یادداشت اینهــا ســخنان روحانی در
به واشــینگتن پست توسط انجمن آســیا و اندیشــكده
روحانی ،ســفر تیم سیاست شــورای روابــط خارجــی
خارجی روحانی و خود وی نیویورک است .چند روز بعد
به نیویورکدر اواخر سپتامبر در مراســمی در شهر شیراز
که بعــد از احمدینژاد هیچ تانکها از روی  ۸۰۰دستگاه
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"حتی من از منابع موثق
اطالع دارم جوادآقا ظریف
وقتی جان کــری را دید
اولیــن جمله اش این بود
که "چطوری سیرابی؟!"
آن هم در جواب گفته "به
به مستر گالبی خودمون"
که ظاهرا اگر ورود کاترین
اشتون نبود ،کار به شوخی
«جوادآقا ظریف وقتی جان کری دســتی هم می رسید .و از
را دید اولین جمله اش این بود که منبع موثــق دیگری خبر
"چطوری سیرابی؟!»
دارم کــه تمــاس تلفنی
حسین با حسن با این جمله
مثل ایــرج با من دوســت نبود.
همیشــه وقتی همدیگه رو می شــروع شــد که "مرتیکه ضایع
اومدی نیویورک یک زنگم به ما
دیدیم بهم می گفت:
"عوضی! کجایی؟" منم جواب می نزدی؟!"
که در جواب حسن گفته "به جان
دادم "ذلیلتم رفیق!"
تــازه معلوم می شــد که چقدر ناقابلت می خواستم زنگ بزنم ولی
همدیگــه رو دوســت داریم .از نشد "که باز حسین گفته "غلط
همون موقع من می دونستم که کردی تو که راست می گی" و در
مرگ برآمریکا چقدر برای سیاست نهایت حسن گفته "تو هیچ غلطی
خارجی کشور فایده داره .منتهی نمی تونی بکنــی" و بعد از این
فقط ظاهــرش رو می فهمیدم ،چند ثانیه ای باهم به این جمله
خندیده اند.
عمقش رو نمیدونستم.
چــون یــادآور ابراز عالقــه امام
تا وقتی واقعا عاشق شدم.
وسط اون همهدخترهای " جیگر" خمینی بــود به آمریکا که "هیچ
و "هلو" و "خوردنی" عاشق یکی غلطینمیتواندبکند"!
شــدم به اسم مریم که می مردم یعنــی می خوام بگــم که بطور
براش .جون می دادم براش ،اونم کلی هر نوع نفرین ،آرزوی مرگ،
جونش برای مــن در می رفت ،فحش ،آتش زدن پرچم و کشیدن
وقتی گفــت "هالکتم ،پرپر می خشتک روی سر طرف مقابل ،با
زنم برات" فهمیدم که واقعا عاشق نوع ارتبــاط دیپلماتیک که می
همدیگه شــدیم .دوست داشتم خوایم با هم داشــته باشــیم ،نه
گازش بگیرم کــه بفهمه چقدر تنها رابطه مســتقیم داره ،بلکه
جونم بــراش در می ره .یعنی در اصال رابطه دیگری را نمی شــه
تمام اون شش ماه رویایی عاشقانه تصــور کرد .بــرای همینه که ما
همیشه به من می گفت "عاشقتم ایرانــی ها همزمان بــا اینکه هر
بیشرف" و من جوابش می دادم هفته مرگ بر آمریکا می گیم در
"کثافت ،دوستت دارم" تا اینکه همون زمان سه میلیون ایرانی در
اون روز مریم من رو با سوســن آمریکا زندگی می کنن .اگر زمانی
دید .نه اینکه من با سوسندوست مردم ما شعار دادند مرگ بر قطر
باشــم .فقط می خواستم کتاب مطمئن باشــیم که حتما نصف
اقتصاد  ۱۰۲رو ازش قرض بگیرم .جمعیت کشور قصد دارند بروند
رفتم پیشــش و گفتم "چطوری قطر و آنجا زندگی کنند.
بیشرف!؟" گفت" :آقای محترم! البته این ابراز عالقه الزاما موجب
دیگه با من اینجوری حرف نزنید ،رابطه کامل و نزدیکی میان ایران
و آمریکا نمی شــه .باید منتظر
دیگه همه چیز تموم شد!"
و وقتی برای اولین بار بعد از شش بمونیم و ببینیم آیا در ســیزده
ماه طالیی به مــن گفت" :آقای آبان اگر حاج منصور ارضی و حاج
محترم" فهمیدم دیگه همه چیز ســعید حدادیان به جای مرگ
تموم شده .دیگه باید رابطه مون برآمریکا شوخی ناموسی و فحش
رو قطع کنیم ،یا حداکثردر سطح خواهر و مادر به اوباما رو شــروع
کردند ،احتماال روابط ما با آمریکا
کاردار و کنسول نگه داریم.
وقتی بعد از سه ماه جلوی همه به بسرعت به باالترین درجه خودش
من گفت" :آقای نبوی" فهمیدم می رسه و یک هفته بعد سفارت
باید رابطه مون در ســطح دفتر آمریکا در ایران و سفارت ایران در
آمریکا افتتاح می شه.
حفاظت منافع بیاد پائین.
حاال می فهمی وقتی وسط مذاکره وگرنه تا زمانی که رئیس جمهور
باید شعار بدیم "مرگ بر آمریکا" ما نگه "حسین! جیگرتو بخورم"،
و اوباما نگه "حسن! کثافت ،الهی
یعنی چی؟
یعنــی می خوایم یــک ماه بعد بمیری که دلم برات یه ریزه شده
ســفارتخونه هامون رو باز کنیم .بود" رابطه ایران و آمریکا درست
نمی شه.
حلـه!
دیگه ّ
•
بقول همون ســعید کــه گفتم:

>> ادامه از صفحه13 :
دریافت از ماهواره عبور كردند
(اعتماد ۸ ،مهر .)۱۳۹۲
جالب اســت کــه مقامات
جمهوری اسالمی به اعمال
خالف قانون شهروندان خود
میبالند.
نکت ه دیگر اســتفاده برخی
مقامات از فیسبوک و توئیتر
اســت ،در حالی که این دو
سایتدرایرانفیلترمیشوند.
اگر فیلتر این سایتها غلط
است ،چرا حکومت از آنها رفع
فیلترنمیکند؟
محمدجواد ظریــف نیز در
مصاحبــه با  ABCافســانه

خوانــدن کشــتار جمعی
یهودیان توسط خامنهای را
کهدر سایت وی آمده ترجمه
نادرســت خواند .عدم بیان
واقعیات به قصد فریب افکار
عمومی دروغگویی است و از
این جهت تفاوتی میان دولت
احمدینژاد و دولت روحانی
نیست .آیا هنوز مقایس هدولت
راستگویان و درستکرداران
(حســن روحانی ،فارس ۲۲
فروردیــن  )۱۳۹۲با دولت
احمدینژاد در این زمینه زود
است؟
دســتاورد دولت روحانی در
گمراه کــردن افکار عمومی
را فهرستوار میتوان چنین
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محــرم
ّ

من برای تو عزاداری
نمیکنمیاحسین!

محمد نوری زاد :حســین جان،
درکشوری که آزادگی را به دخمه
های نامردمی فرو فشرده اند ،من
چرا برای تو گریه کنم؟
پس من نه برای زخم های تو بل
آزادگی محبوس در
برای همین
ِ
دخمه های شقاوت می گریم.
درکشــوری که بدیهــی ترین
لجن بد بوی
مقدمات انسانی را به ِ
عربده های بی ادبی آلوده اند ،من
چرا برای تو بگریم؟ گریستن برای
ندیدن شمرها وخولی ها
تو ،یعنی
ِ
ویزیدهای این زمان .ومن ،حتماً
جفا کارخواهم بــود اگر یزدیان
این روزهای سرزمینم را رها کنم
و به کینه توزی آنانی خیزبردارم
که قرنها پیــش برتو واهل تو بال
باریدند؟
حســین جــان ،باورکــن کربال
همینجاســت .ما اینجا به دست
کسانی کشــته و غارت و زندانی
می شویم که فریاد اسالمخواهی
و صدای غلیظ قرآن خواندنشان
گوش ما و گوش فلک را کرکرده
است.
به این نتیجه رســیده ام که ای
حسین عزیز ،دشمنان خونی تو،
حداقل به مختصاتی از جوانمردی
پای بند بودند .دشــمنان تو ای
حســین بزرگ ،هرگزبه ناموس
تودست نبردند.
آنان برای ظاهرسازی هم که شده،
اموال ربوده شــده ی خویشانت
را بدانان بازگرداندند و خود آنان
را با عزت و احترام به موطنشــان
بازگرداندند.
در اینجــا اما بیرق به دوشــان
اســامی ،به ناموس و آبروی ما
دست می برند و با ما آن می کنند
که مطلقاً دشمنان تو با تو وبا اهل
تو نکردند.
دیروز حســین جــان ،بانویی با
من نوری زاد
چشمان گریان نزد ِ
تلخ زندان خود
آمــد و از روزهای ِ

گزارش کرد:
• صحنهسازی ،مثل آوردن
دانشآمــوزان دو مدرســه
ســلمان فارســی و شهید
بهشتی با اتوبوس به فرودگاه
بــرای اســتقبال از روحانی
(رجانیوز ۱۰ ،مهر )۱۳۹۲؛
• مبالغــه ،مثل ادعای ۵۰۰
روز کار بــرای  ۵۰روز اول
دولت در سیاســت خارجی
(روحانی ۱۶ ،مهر )۱۳۹۲؛
• عوامفریبی ،مثل ســخن
ظریف در مــورد نحوه قرار
گرفتــن در کنــار کــری و
جابهجایی صندلیها« :شاید
باورتان نشه که خیلیاش من
نیســتم .من واگذار میکنم

گفت .این که در زندان و در شب
ِ
هولناک بازجویی به
ها و روزهای
بدن او دست کشیده اند.
چندی پیش نیز بانویی دیگر که
او را و دخترانش را برهنه ی برهنه
کرده بودند.
اینها را حســین جان بیفزای به
هزار هزارکشته ی بی دلیل و به
اموال مصادره وغارت شــده و به
آبروهای ریخته شده و به عمرها
و اســتعدادهای تباه شده .پس
من با اجازه ی خودت ،و برخالف
سالهای گذشته ،برای تو عزاداری
نمی کنم.
آنجا که حاکمان ما ،با فریب مردم
عزاداری تو،
و هدایت آنان بــرای
ِ
گریبان خود را از مهلکه ی شقاوت
بدرمی برند ،ما چرا شمرها و یزیدها
وخولی های دم دست را وابگذاریم
وبــه ســراغ کســانی برویم که
درخاطره های محو ما می لنگند؟
آنهم درست درحالی که اشقیای
حی وحاضر ،دم دســت مایند و
ّ
روفتن دارایی های فردی و
برای
ِ
جمعی ما برطبل های ناکسی می
کوبند .این بگویم وبگذرم حسین
جان که اگردشــمنان تو به اسم
اســام ،تورا واهل تورا ازدم تیغ
گذراندند ،اشقیای ما درلباس توو
جد تو وشــجره ای که ازتو برای
کردن ما
خود آراسته اند ،به برهنه ِ
از اخالق و مال وجان شلتاق می
کنند .با این حساب حتماً با من
هم رآی هستی که عزاداری برای
تو،درست همان است که حاکمان
شقی ما می خواهند .من صدای تو
ّ
را می شنوم که ازدل تاریخ فریاد
برمی آوری که :حق مرا رها کنید
احقاق حقوق تباه شده ی
و برای
ِ
خود خروج کنید وبرسروســینه
بزنید .پس من همین می کنم که
تومی خواهی.
سوم محرم  -1435تهران

این چیزا را .اونی که تصمیم
میگیــره خــودش هدایت
میکنه»(مصاحب هتلویزیونی)
یا معجــزه بــودن روی کار
آمدن دولت روحانی («روی
کار آمدن دولت تدبیر و امید
معجزه الهی اســت» ،بیژن
زنگنه ،مهر ۳۰ ،مهر )۱۳۹۲
یــا ارتبــاط دادن گرفتگی
عضالنی با تیترهای کیهان
(فیسبوک ظریف)؛ ظریف
و محمد خزاعی برای طفره
رفتن از ســوال خبرنگاران
میگویند زندانیان سیاسی
در ایران را نمیشناسند (مثل
مجید توکلی یا شــیوا نظر
آهاری) (دیلی بیست)؛

• پنهــانکاری ،مثل انکار
مذاکرات محرمان ه ظریف و
کری یــا انکار حضور نظامی
جمهوری اسالمی در سوریه
توسط ظریف؛
• دروغگویــی ،مثل تکذیب
حضــور نیروهــای نظامی
جمهوری اسالمی در سوریه
یا کتمان اعدامهای سیاسی
توسط ظریف در مصاحبه با
لوموند؛ و...
• خاصهخرجی ،مثل همراه
کردن دههــا خبرنگار با تیم
مذاکرات ژنو با هزین ه دولت
(کیهان ۲۸ ،مهر )۱۳۹۲
•
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 ...هفته ای که گذشت،
سه شنبه  5نوامبر،
سعید غیاثیان ،متولد،1995
فرزند دلبند آقای پیمان غیاثیان،
چهره ی نام آشنای جامعه ی
ایرانیان ،در مونتریال به زندگی
کوتاه و جوان خود پایان داد...

همــدردی

شدن جانکاه جا ِن جوان،
ت

ما نیز از دس

فرزند دلبندتان،

شادروان سعید عزیز

به شما تسلیت می گوییم
را صمیمانه
و شکیبایی آرزومندیم.
و برایتان بهروزی

مه دوستان شما در پیوند

ه

ه
مدردی

کش
غم زماهن خورم یا ـفراق یار م
کش
هب طاقتی هک ندا رم کدا م بار م

Said GHIASSIAN
MATHON Sebastien

ب آقای پیمان غیاثیان،
جنا
ده های محترم سوگوار
خانوا
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آسمانا دلم از
ا
ختر و ماه تو گرفت
آ
سمان دگری خواهم
و ماه دگری
خانمانسوختم
از دل
چو کشیدم یک آه
چرخ سوزد بخدا
گر کشم آه دگری

همــدردی

جناب آقای غیاثیان عزیز ،خانواده های سوگوار

در غم از دست رفتن فرزند دلبندتان خود را شریک می دانم
و برایتان آرزوی آرامش و بهروزی دارم.

دوست و برادر بزرگوار
جناب آقای امساعیل منصور
خانواده های محترم سوگوار

درگذشت تاثرانگیز پدر محترم شما در ایران
باعث تالم خاطر گردید .ضمن تاسف فراوان
و عرض تسلیت به جنابعالی و خانواده محترم تان،
خود را در غم شما شریک می دانیم
و از درگاه ایزد منان برای شما عزیزان
آرزوی صبر و آرامش داریم.

عبداحلسین ،علیرضا ،فرهاد ،فرزاد،
بهزاد ،بهروز ،رامین ارزانی
منصور خوش عطر،بهروز فالحی

بیژن احمدی

چش
ـهر کو شراب فرقت روزی ـیده باشد
قـط
			
داند هک سخت باشد ع امـیدواران

ایپم همدردی

دوست گرامی ،جناب آقای پیمان غیاثیان،
خانواده های محترم سوگوار
کالمی نمی یابیم که ژرفای اندوه تان را تسال دهد...
با شما صمیمانهدر اندوه جانسوز
از دست رفتن فرزند دلبندتان شریکیم
و برای دل بی قرارتان ،آرامش آرزو می کنیم.

مرتضا صادقی ،فرشادفضلی

همدردی

جناب آقای پی
ما
ن
غی
اث
یا
ن
،
خ
ان
ما را در سوگ تلخ از دست دادن فرزن واده محترم
د و عزیز دلبندتان
سعید ن
ازنین شریکبدانید.
با آرزوی آرامش
و بهروزی برای شما .

همه دوس
تا
ن
ش
ما
د
ر
کب
اب
س
را

همـــــــــــــدردی
جناب آقای غیاثیان عزیز ،خانواده های سوگوار

در اندوه از دست رفنت عزیز دلبندتان
با شما شریکیم و برای شما و همه ی سوگواران آرامش آرزو می کنیم.

حیدر اسدی و خانواده

انفجارهـــایروزعاشورادرعــراق
حدود ۴۰کشته بر جای گذاشت

بی بی سی 14 ،نوامبر :در یک رشته بمبگذاری
در عراق در روز عاشورا حدود  ۴۰کشته و دهها نفر
مجروح شدهاند.
هدف این حمالت ،زائران شیعه بوده است.
یک بمبگذار انتحاری با انفجار بمب همراه خود،
 ۳۰نفر را که در مراسم عاشورا در شهر سعدیه واقع
در استان دیاله شرکت کرده بودند ،کشت.
مقام های شهر حفریه در جنوب بغداد هم گفتند
که دســت کم  ۹نفر در اثر انفجار دو بمب کشته

شدند .انفجار این دو بمب همزمان بود.
روز گذشته نیز انفجار چندین بمب در عراق
زائران شیعه و پلیس را هدف قرار داد و دست
کم  ۲۰کشته بر جای گذاشت.
احتمال میرود امروز تا دو میلیون شیعه برای
شرکت در مراسم عاشورا به کربال بروند.
تنش فرقهای میان جوامع ســنی مذهب و
شیعه مذهب عراق طی سال جاری میالدی
شدت گرفته که از سال  ۲۰۰۸بیسابقه بوده
است.
به گفته سازمان ملل متحد ،طی سال جاری ۶۵۰۰
غیرنظامی در خشونتهای عراق کشته شدهاند.
این سازمان میگوید تنها در ماه اکتبر  ۹۷۹نفر از
جمله  ۱۵۸پلیس در این کشور کشته شدند.
جنگ داخلی ســوریه نیز باعث تشدید خشونت
های عراق شــده است .شورشیان جهادی وابسته
به "حکومت اســامی عراق و شــام" ،یک گروه
پیکارجوی سنی که در عراق و سوریه فعال است،
اخیرا در عراق ظهور کردهاند.
•
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چطوربااستفادهازتاییدنفس،ذهنوزندگیتانراتغییردهید

مــن قبــ ً
ا معلــم کالس
بــودم.
بزرگســاالن
دانشآموزان من کســانی
بودند که نتوانســته بودند
دبیرســتان را تمام کنند .و
حاال به دالیل مختلف آماده
بودنــد که دوبــاره امتحان
کنند.
دانشآمــوزان جدیــد
میگفتند:
«مــن هیچوقــت در زمان
تحصیــل دانشآموز خوبی
نبودم« ،».اصــ ً
ا ریاضیام
خوب نبود« ،».از کسر متنفر
بودم».
اعتقــاد من این اســت که
حرفهایی که بــا خودمان
میزنیم ،ما را برای اعمالمان
برنامهریزیمیکند.
آن دانشآمــوزان تصــور
میکردنــد کــه واقعیت را
میگوینــد ،نــه اعتقادات
برنامهریزی شده را.
کار من بیشتر از آنکه درس
دادن ریاضی باشد ،این بود که
یادشان بدهم در اعتقاداتشان
درمورد خودشان ،تغییر ایجاد
کنند.
به آنهــا میگفتــم« ،دیگر
نمیخواهم بشنوم که بگویید
ریاضیتان خوب نیســت».
میگفتــم که به جــای آن
بگوینــد« ،دارم ریاضی یاد
میگیــرم» یــا «روز به روز
ریاضیام بهتر شــده است»
یا «روی کســرها بیشتر کار
میکنم».
من بــه آنها کمک میکردم
ایــن گفتگوهــای منفی با
خودشــان را تشخیص داده
و بعــد آنها را بــه عبارات و
جمالتی مثبت تبدیل کنند.
جایی خوانــدهام که در قبل
از اینکه مغز ما برای برخورد
با ســطح مفهومــی آماده
باشد ،در مدرسه به ما کسر
یاد میدهند .بــه این دلیل
این را باور دارم که خیلیها

منفی را به لیســتتان اضافه
کنید.
وقتی فکر کردید که لیست
تان کامل شــده است ،صبر
کنید .چیزهای بیشــتری
هم پیــش میآیــد .وقتی
الیه باالیی ذهنتان را خالی
کردید ،الیه بعدی خودش را
نشان خواهد داد.
•
 )۲از آن باورها ،تاییدیه
بسازید.

مشکلشاندر مدرسه با شروع
آموزش کسرها آغاز میشود.
تصورســازی بچهها از خود
بســیار آســیبپذیر است.
وقتی بچهای درمورد یکی از
درسهای مدرسه احساس
نادانی کنــد ،این گفتگوی
منفی با خود شروع میشود.
خیلــی زود ایــن گفتگوها
اعتماد به نفس آنها را از بین
برده و میلشان به یادگیری را
نابود میکند.
شــاگردهای بزرگسالم من
را دست میانداختند .شاید
به ایــن دلیل کــه اینقدر
ســختگیرانه میخواســتم
که فقط گفتگوهای مثبتی
با خودشــان از آنها بشنوم.
استفاده من از تکههای پیتزا
برای آموزش کســر به آنها،
کمکشان کرد که بفهمند تا
آن موقع هم کســرها را بلد
بودهاند و در زندگی روزمره از
آن استفاده میکردهاند.
به تدریج احســاس بهتری
نسبت به ریاضی پیدا کردند.
خیلیهایشــان حتی از آن
لذت هــم میبردند .ریاضی
دوران راهنمایی ســادهتر به
نظر میرسد .این گفتگوهای
مثبت با خود کمکم طبیعی
شــد و به همیــن ترتیب
موضوعــات درســی دیگر

شهباز:کاپیتوالسیون...
به بخشی از درآمدهای نفتی خود
که در کشورهای خارجی ذخیره
شــده و به دلیل تحریم ها امکان
انتقال آن به داخل کشــور وجود
ندارددسترسی پیدا کند ...براساس
پیشنهاد جدید غرب،درصورتی که
جمهوری اسالمی موافقت [کند]
در طول برگزاری مذاکرات هسته
ای و تا زمان توافق برسر جزییات،
فعالیــت های هســته ای خود را
تعلیق کند ،اجــازه خواهد یافت
به بخشی از درآمدهای حاصل از
فروش نفت خود درخارج از کشور
دسترسی یابد».
چنینامری،جداازبارتحقیرآمیزی
که درآن نهفته اســت ،به معنای
به گــروگان گرفتن آزادی عمل و
حاکمیت و استقالل کشور است و
اگر نیک اندیشیده شود ،به روشنی
پیداســت که طرح آن در آستانه
سالگرد گروگان گیری امریکاییان
و اشغال سفارت آنان تا چه حد می
تواند معنادار باشد.
"تابناک" می افزاید که« :هرچند
این گزارش روزنامه انگلیسی هنوز
درحد یک ادعا مطرح است و هیچ
منبع رســمی تاکنــون از چنین
پیشنهادی سخن نگفته ،اما واضح
است که این پیشنهاد و امثال آن،

آسانتر شدند.
«آنچه که هستیم میگیرد.
همیشه
همه ما
یک صفحــه کاغذ
نتیجهفکر
حرفهای منفی ماست .ذهن همه خــطدار را از نصف
بــه خودمــان چیز است .همان تا زده و دوباره تای
میزنیم ،درست چیزیمیشویم آن را بــاز کنیــد.
نیست؟
که به آن فکر پایین قسمت چپ
در عیــن حال
لیستی از آن عبارات
میکنیم».
آرزو داریــم که
محدودکننده برای
این وضعیت تغییر کند .بله ،خودتــان که بــه آنها فکر
میتواند تغییر کند!
میکردهایــد و بــه خودتان
مطمئنــم که در مــورد آن میگفتهاید فراهــم کنید.
شنیدهاید .تایید نفس گفتگوی «من قــدرت مالی رفتن به
مســافرت را ندارم» یا «کم
مثبت با خود است.
حرفی درمــورد خودمان یا کردن وزن خیلی ســخت
وضعیتمان است که به زبان است» یا «هیچوقت با کسی
حال گفته میشود ،انگار که که واقعاً به دردم بخورد آشنا
نمیشوم».
آن جمله حقیقت دارد.
تایید نفس به ما برای تغییر در این لیست اول روی یک
کمک میکنــد .میخواهم موضوع یا مشــکل شخصی
روشــی را برای شروع خلق تمرکــز کنید .هــر چیزی
تاییدنفسهایــی بســیار که درمــورد ایــن موضوع
شخصی به شما معرفی کنم .به ذهنتــان خطور میکند
را روی کاغــذ بیاورید .فکر
•
نکنید ،همان چیزی که آن
 )۱گفتگوهای منفی با
خودتان و اعتقادات منفیتان لحظه به ذهنتان میرسد را
را بشناسید و تشخیص دهید .بنویسید.
ایــن را به صورت دســتی بعد چنــد روز را به دقت به
بنویســید نــه بــه صورت خودتــان گــوش دهید ،به
کامپیوتــری .متصل کردن چیزهایــی کــه میگویید،
جسمتان با عصبها و روانتان چیزهایــی که بــه آن فکر
بســیار اهمیــت دارد .آنچه میکنید .از یکی ازدوستانتان
بدن ما انجام میدهد ،ذهن هم بخواهید به شــما گوش
ناخودآگاهمــان از آن درس دهــد .هر عبــارت و جمله

بالفاصله آن حرف منفی را
«هر کاری که میتوانید به مثبت تبدیل کنید و آن
اجنام دهید یا آرزو دارید جمله جدیــد را بلند به آنها
که بتوانید ،شروعش
بگویید.
کنید .کلهشقی در خودش به این ترتیــب ،ذهنتان را
تغییر خواهیدداد.
نبوغ ،قدرت و جادو
دارد .همین االن شروع •
 )۴ببینید که «جادو» چطور
کنید( ».گوته)
آرامآرام اثر میکند.

برای کنار آمدن با ناباوری خود
در مورد نوشتن چیزی که به
نظرتانغیرواقعیوغیرممکن
میآید ،میتوانید چیزهایی
مثل این را بنویسید« :من یاد
میگیرم که…»« ،روز به روز
در پس انداز کردن پول بهتر
میشوم» و از این قبیل.

این قسمت اص ً
ال آسان نیست
اما از پس آن برخواهید آمد!
قرار است جملههای جدید
بنویسید .موقع این کار ممکن
اســت حس مقاومت شدید
احساس کنید .ممکن است
چیزی که مینویسید را باور •
نداشته باشید .شاید دلسرد  )۳شروع به استفاده از این
شوید .شاید فکر کنید عجیب تاییدیههای جدید کنید.
باشد.
دوبــاره کاغذ را از وســط تا
درست قسمت چپ ورقتان ،بزنید.
روبروی هر عبارت ،جملهای دیگر هیچوقت سمت راست
بنویسید که آن عبارت منفی آن را نخوانید .برای همیشه
را به مثبت تغییردهد.
آن را فراموش کنید.
کاغــذ را جایی بچســبانید
مثال:
>> «من اســتطاعت هزینه که مــدام آن را ببینید .مثل
یک مسافرت را ندارم» تبدیل باالی سینک ظرفشویی یا
میشود به «میتوانم از پس کنار آینه .هــر از گاهی آن
تاییدیهها را بخوانید اما نیاز
هزینه یک مسافرت برآیم»
>> «وزن کــم کردن خیلی به وقت گذاشــتن روی آن
سخت است» تبدیل میشود نیست.
به «وزن کم کردن برای من فقط بــرای این اســت که
هرازگاهی بــه یادتان بیاید
خیلی آسان است»
>> «مــن نمیتوانــم پول میخواهید افکارتان را تغییر
پسانــداز کنــم» تبدیــل دهید.
میشود به «من خیلی خوب اگر متوجه شدید که مشغول
گفتن یا فکر کردن به باورهای
پول پسانداز میکنم»
>> «هیچوقــت بــا مــرد( /منفی) قدیمی خود هستید،
زن مــورد عالقــهام روبهرو جلو خودتان را بگیرید .آن را
نمیشوم» تبدیل میشود به به جایگزینی مثبت تبدیل
«من بــرای مالقات مرد/زن کنید.
از خانــواده و دوســتانتان
موردعالقهام آمادهام»
این عبارات تازه باید به بخواهیــد بــا نشــان دادن
زمان حال نوشته شوند .توصیفات منفی که از خودتان
از نوشــتن کلمه «سعی میکنید ،به شما کمک کنند.
میکنم» خودداری کنید .وقتــی اینــکار را کردنــد،

>> ادامه از صفحه5 :

نه تنها مورد پذیرش تیم مذاکره
کننده هسته ای جمهوری اسالمی
قرارنخواهد گرفت ،بلکه به دلیل
ماهیــت تحقیرآمیزش حتی می
تواند اصل مذاکرات را با خطر توقف
روبرو سازد».
بــا وجــود تهدید "خطــر توقف
مذاکرات" ،که بیــش از حریفان
برای حکومــت درمانده آخوندی
"خطر" به حساب می آید ،خبری
دیگر حکایت از آن دارد که مشابه
این سناریو هم اکنون با چین اتفاق
افتاده و عامل آن نیز علی الریجانی
رییس مجلس شــورای اسالمی و
هیئت همراهش درسفر به چین
بوده اند.
به گزارش تارنمای "فرارو"« :یک
نماینده سابق مجلس با اشاره به
توافق هیئت پارلمانی ایران و چین
درباره  22میلیارد یورو پول بلوکه
شده ایران در چین گفت :چنین
توافقاتی خالف قانون است .یعنی
سیاست هایی که طی آن قبل از
این که پولی تبدیل به درآمد شود
برای آن تعیین تکلیف کنند خالف
قانون است».
موضوع ازاین قراراســت که« :در
جریان ســفر رییــس مجلس به
چیــن ،تهران و پکــن درباره 22

میلیارد یورو دارایی بلوکه شــده
ایران در چین به توافق رسیدند...
حجت االســام ســبحانی نیا در
تشریح اهداف سفر هیئت پارلمانی
کشــورمان بــه چین گفــت :در
دیدارهایی که با رییس جمهوری،
رییس شورای عالی امنیت ملی و
رییس کنگره خلق چین داشتیم،
قرارشد آنها به ازای پول بلوکه شده
نفتی کشــورمان درچین ،حدود
 20میلیارد دالر فاینانس (اعتبار
خارجی)[ ،معادل  15میلیارد یورو
یعنی کمتراز دوســوم پول بلوکه
شــده] درکشور ســرمایه گذاری
کنند .دراین سفر قرارشد چینی
ها این مبلغ را درقالب طرح های
عمرانی در ایران اجرا کنند».
چنان کــه دیده می شــود ،این
توافق با چین ،که انجام هم شده
و قراراســت به اجــرا درآید ،عینا
مشابه همان خبر روزنامه "تایمز
لندن" اســت که "تابناک" الف
نپذیرفتن آن و حتــی "به خطر
افتادن اصل مذاکرات" را می زند
و بهدرستی هم به وجه تحقیرآمیز
بودن آن اشــاره می کند و از آنجا
که مذاکرات محرمانه است ،نمی
توان با اطمینان گفت که حکومت
آخوندی مســئله تعلیق در حین

مذاکره را نپذیرفته یا نمی پذیرد.
دکتر حشمت الله فالحت پیشه،
استاد دانشــگاه و نماینده سابق
مجلس در گفتگــو با "فرارو" می
گوید« :این توافق از موضع اضطرار
انجــام گرفته و یکی از دالیلی که
من معتقــدم ایران بایــد گزیده
های تعامــات خارجی خود را به
کمی و کیفی افزایش دهد،
لحاظ ّ
به همین موضوع برمــی گردد...
چنیــن توافقاتی خــاف قانون
اســت ...بودجه کشــور شامل دو
بخش درآمد و هزینه است .ابتدا
درآمدها تأمین می شود و سپس
درباره نحوه هزینه کرد آنهادر قالب
جاری ،عمرانی یا توسعه ای تصمیم
گیری می شود .توافقی که با چین
صورت گرفته به این معناست که
قبــل از آن که این پول تبدیل به
درآمد شود ،درباره هزینه کرد آن
تصمیم گیری شده است ...لذا هیچ
تضمینی وجود نــدارد که هزینه
کرد این درآمــد درقالب نیازهای
توسعه ای کشور صورت بگیرد».
قرارداد "ازســر اضطرار" و "خالف
قانون" رییــس مجلس و هیئت
همراهش با چین تالی فاسدهای
بسیاریدارد.
از این جمله می توان به موارد زیر

اشــاره کرد :کیفیت نازل کارهای
انجام شده توسط چینی ها ،قیمت
اجحاف آمیز بهدلیل ترک مناقصه
و نبود رقابت ،استفاده از نیروی کار
چینی در پروژه ها در شرایطی که
بیکاری درکشور بیداد می کند و
مهم تر از همه ،قرارگرفتن چینی
هادر موقعیتی که سودشان ایجاب
کند که بن بست موجود تداوم یابد.
حشمت الله فالحت پیشه در این
مورد می گوید« :اصل این موضوع
زیر سئوال اســت .چینی ها که
ادعای همکاری راهبردی با ایران
را دارند ،عمال حداکثر اســتفاده
را ازقراردادهــای باایران به لحاظ
سیاســی و راهبردی مــی برند»
و طبیعی اســت که تا زمانی که
وضع به این روال باشد ،ازهرگونه
همکاری که موجب قطع این سوء
استفاده ها شــود خودداری می
کنند.
در مــورد غیرقانونــی بــودن
قرارومداری که با چین گذاشــته
شده ،نظر نماینده پیشین مجلس
این است که« :قراردادهای پیش
نوشته با شــرکت های چینی ،به
معنای ترک تشریفات [مناقصه]در
واگذاری پروژه های عمرانی است
که این ترک تشــریفات نیز خود

اگر این سه کار را انجامدهید،
مطمئناً جادو اثر خواهد کرد.
خیلی زود نه تنها میگویید
که خوب از پس حســاب و
کتاب مالی برمیآیید (یا هر
موضوع دیگری) بلکه شروع
به باور کردن آن میکنید و
-جادو اینجاست--یک روزمیبینیــد که واقعــاً در آن
خوب شدهاید.
جمالت منفی خیلی زود از
ذهنتان ناپدید خواهند شد.
اگر بــه آن پایبند باشــید،
چیزی که حقیقت دارد این
است که:
• وقتی آن را مینویســید،
جادو شروع میشود.
• بعــد از اینکــه آن را
مینویسید ،میتوانید شروع
به خواندن آن کنید.
• وقتی شروع به خواندن آن
میکنید ،میتوانید شروع به
گفتن آن کنید.
• وقتی شروع به گفتن آن
میکنید ،شروع به شنیدن
آن میکنید.
• وقتی شروع به شنیدن آن
میکنید ،شروع به باور کردن
آن میکنید.
• وقتی آن را باور کنید ،همه
چیز شروع به تغییر میکند.
• وقتــی چیزهــا تغییــر
میکنند ،درک خواهید کرد،
و باور خواهید کرد.
•

خالف قانون اســت ...حتی ترک
تشــریفات به سود اتباع و شرکت
های ایرانی نیز خالف قانون و تابع
مقررات خاص اســت ،چه برسد
به این که این ترک تشــریفات به
صورت پیش نوشته و درقالب یک
قرارداد ناعادالنه با شــرکت های
خارجی شکل بگیرد».
نتیجه گیری حشمت الله فالحت
پیشــه این اســت کــه« :به نظر
من این امر نوعی کاپیتوالســیون
اســت و فرقی نمی کند که این
کاپیتوالسیون با کشورهای غربی
منعقد شود یا کشورهای شرقی».
پیش ازاین نیز شــاهد مشابه این
رفتار از ســوی روسیه در مسئله
ســهم  50درصدی ایران از منابع
دریای خزر که بــه  13درصد یا
کمتر کاهش یافت بوده ایم.
همه اینها تنها بخشــی از تاوانی
است که مردم ایران از بابت نظام
من درآوردی والیت مطلقه فقیه
 که در آن رأی خودســرانه یکتن بر برآیند آرای  75میلیون تن
برتری می یابد  -اســت و طبعا به
تضییع حقــوق در دریای خزر یا
توافق اضطــراری و غیرقانونی با
چین و برقراری کاپیتوالســیون
روسی و چینی منجر می شود.
•
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كمت��ر كس��ي هس��ت
كمت��ر كس��ي هس��ت
The Top Fat Burning
ك��ه با مضرات قليان آش��نا
ك��ه با مضرات قليان آش��نا
نباش��د ،حتي كس��اني كه
نباش��د ،حتي كس��اني كه
Lean Proteins
خودشان پاي قليان نشسته
نشسته
5106پاي قليان
خودشان
2012
ژوئن
20
1433
رجب
29
1391
ماه
خرداد
31
چهارشنبه
شماره  5106چهارشنبه  31خرداد ماه  29 1391رجب  20 1433ژوئن  2012سال هجدهم شماره
1. Egg whites (whole eggs
و قليانكش��ان دود به جان
جان
به
دود
كش��ان
قليان
و
)in limited quantities
خود ميكش��ند .مگر كسي
خود ميكش��ند .مگر كسي
2. Whey or Casein protein
هم هس��ت كه از جان خود
هم هس��ت كه از جان خود
(protein powder
سير شده باش��د و آتش به
سير شده باش��د و آتش به
دچار چنین مشکلی
)supplements
wheatبيندازد.
جان خود
جان خود بيندازد.
7. 100% whole
شده؟
3. Chicken Breast
مسلماً نه!...
مسلماً نه!...
bread
که
گفتگوهایــی
در
)4. Salmon (wild Alaskan
نياز به تكرار نيس��ت كه
نياز به تكرار نيس��ت كه
8. 100% whole wheat pasta
نویســنده
ً
ً
5. Turkey
Breast
پزشكان از مضرات دود و قليان مكررا گفته و از روند رو به رشد مصرف قليان
مصرف قليان
پزشكان از مضرات دود و قليان مكررا گفته و از روند رو به رشد
Beansاند9..
(great
for healthy
یاهونیــوز با
هشدار داده
جوانان نيز
ميان
ميان جوانان نيز هشدار دادهاند.
6. Top round steak (grass
chili
)recipes
دربند و شمش��ك» گرفته تا جنوبيترين نقاط
«فرحزاد،
از ش��مال تهران
نقاط
ترين
جنوبي
تا
گرفته
شمش��ك»
و
دربند
«فرحزاد،
تهران
ش��مال
از
نوجوانان قهرکرده چنین نظری ندارند و
)fed beef
خانهof
rice
10.كه انواع قليان از خوانس��ار گرفته تا قليان با
Creamدارد
هايي وجود
hotقهوه
ش��هر
قليان با
گرفته تا
خوانس��ار
دارد كه
رفتاروجود
خانههايي
با فیسبوک ش��هر
7. Flank
Steak
(grass
انواع قليان از fed
ناراحت
والدین
قهوهاین
حتی از
cereal
ميكنند و صد البته پرتقاضا و پرمش��تري ،به
طعم ميوههاي فصلي را عرضه
به
پرمش��تري،
و
پرتقاضا
البته
صد
و
كنند
مي
عرضه
را
فصلي
هاي
ميوه
طعم
)beef
د ا شــته  ،هم میشوند .این مساله در مورد
نحوي كه اين قهوهخانهها بسيار پردرآمد بوده و سرمايهگذاري در اين عرصه
نحوي كه اين قهوهخانهها بسيار پردرآمد بوده و سرمايهگذاري در اين عرصه
8. Lean Ground Turkey
سودعمو و
خاله و
دیگرازمثل
های
ا کثــر با فامیل
سود برخوردار است.
باالترين
ريسك ،از
با
برخوردار است.
باالترين
ريسك،
كمترين
The
Top
كمترين Fat
Burning
9.
Bison/Buffalo
صدق مكهیکند.
بقیه
مكاني ناس��الم كه مس��لماً به بيماريهاي خطرناكي آغشته است و عامل
مس��لماً به بيماريهاي خطرناكي آغشته است و عامل
همناس��الم
مكاني
Vegetables
10. Trout
اصلي آنها نيز دخانيات است.
دخانيات
ت نيز
اصليپسآنها
است.نیوزفید:
ربط در
های بی
•
فیســبوک یکــی از غولهــای
هم 1.
Broccoli
(great
for balپسران
(oldبه پاي
fashioned,هم پا
ندارد ،هم اكنون دختران
دختر و پسر
قليان ديگر
هم اكنون دختران هم پا به پاي پسران
بخواهید،ندارد،
دخترراو پسر هم
ديگر
قليان
نها
آ
پولدربیاردنیاست و همین امسال
مشکل
اش
ه
خالص
اگر
1.
Oateal
ancing
hormones
دارند و قليان ميكشند .جالب است كه ضرر
سنتي حضور
)!tooخانههاي
در قهوه
جالب است
در قهوهخانههاي سنتي حضور دارند و قليان ميكشند.
ضرر The
 FatكهTop
Burning
not the instant sugar filled
کنارگذاشتن
برای
را
دلیل
پنج
این
سهامش هشتاددرصد رشدداشته.
فیســبوک
با
ایجرها
ن
تی
از
خیلی
Asparagus
 2.برابر بيشتر از آقايان است.
چندين
اين قليانها براي خانمها
اين قليانها براي خانمها چندين برابر بيشتر از آقايان است.
Fruits
)kind
قبال اینطور تلقی میشد که کمتر فیسبوک اعالم کردند:
مسائل واماپس
جوانان كه اكثراً نيز تحصيلكرده هس��تند ،به
با تمام اين تفاس��ير اما
هایی راكه اكثراً نيز تحصيلكرده هس��تند ،به
چراتجوانان
استاينکهتفاس��ير
اینتمام
با
چرا 3.
Spinach
1. Grapefruit
2. Yams
اصال
که
بینند
ی
م
نیوزفیدشان
در
کسی به خصوص بین جوانها قادر • حضور والدین!:
نشينند؟
مي
دودساز
دستگاه
اين
پاي
نشينند؟
مي
دودساز
دستگاه
اين
پاي
4. Salad greens
2. Apples
3.
Brown
(a favorite
5.خانه is
بزنيم تا
 riceشهر
دانشگاههاي
هاي اطراف
Tomatoesقهوه
كافي است كه س��ري به
هاي اطراف دانشگاههاي شهر بزنيم تا
قهوهخانه
جالبس��ري
است كه
كافي
مساله
نیست.به این
برایشان
اســت در مقابل جاذبه فیسبوک بســیاری از پــدر و مادرها نگران
3. Blueberries
basmati,
long
grain
جزوه دارند و با
كتاب و
باشيم كه دس��تي به
كه دس��تي به كتاب و جزوه دارند و با
باشيم
دانشجوياني
بسياري از
مقاومت کند.
ربط
های بی
نوتیفیکیشن
ش��اهدمورد
مناسبات بچههایشــان هستند در
دانشجوياني 6.
ش��اهد بسياري از Peppers
4. Cantaloupe
)aromatic rice
كنند.
مي
چاق
را
قليان
ديگر
دستي
كنند.
مي
چاق
را
قليان
ديگر
دستي
)(green, red or yellow
از اوایل راهافتادن فیسبوک ،کاربران و گمــان میکنند با نشــاندادن هم صدق میکند .همه جا از کاربر
5. Oranges
فرهنگسرا و...
(almostپارك،
مراكز فرهنگي هم در شهر كم نداريم؛ سينما،
مراكز فرهنگي هم در شهر كم نداريم؛ سينما ،پارك ،فرهنگسرا و...
4. Sweet
potatoes
7. Onions
آس��يببازی
سراغ فالن
وجودکه
دعوتچرام بایشود
نوجــوان و جوان زیــادی به این حضورشان قادرند جلوی مشکالت
6. Bananas
دخانيات بويژه
اما ،چرا با وجود اين همه آس��يبهاي جسمي و روحي كه
هاي جسمي و روحي كه دخانيات بويژه
اين همه
اما،
same
)as yams
8.
Mushrooms
بدهد
پاسخ
پرسش،
فالن
به
یا
برود
مقايسه با
hotدهند و
 cerealمي
قليانها دارند ،همچنان جوانان تن به كش��يدن آن
شبکه اجتماعی پیوستند و خالصه بچهها را بگیرند و از آنها حمایت قليانها دارند ،همچنان جوانان تن به كش��يدن آن ميدهند و در مقايسه با
7. Peaches
5.
grainدرMulti
9.
Cucumbers
کار فیسبوک حسابی گرفت.
قليان که
غيرهدست
كتابخانهاز واین
مســائلی
کنند .بعضیها حتی فکر میکنند و
هستند.
روبهرو
اس��تقبال
س��ينما ،كتابخانه و غيره قليان
برایاس��تقبال بيش��تري روبهرو هستند.
خانهها با
س��ينما،
8. Grapes
6.
White
بيش��تري or
small red
خانهها باpota-
10.
Zucchini
هاي
برنامه
ارائه
با
توانند
مي
فرهنگس��راها
و
س��ينماها
كه
حالي
در
روزها
اين
هاي
برنامه
ارائه
با
توانند
مي
فرهنگس��راها
و
س��ينماها
كه
حالي
در
روزها
اين
اما آماری که اخیرا منتشــر شده ،حضورشان در فیســبوک باعث نوجوانهابسیارکسلکنندهاند.
9. Strawberries
)toes (not russet
جذاب فرهنگي محلي براي تفريح سالم جوانان باشند ،اما با آنها هم برخورد
محلي براي تفريح سالم جوانان باشند ،اما با آنها هم برخورد
10. Pineapple
فرهنگيزیاد:
جذابتبلیغات
نشان میدهد تینایجرها دارند به میشود کسی بچهشــان را اذیت •
ميش��ود .طرح نمايش مس��ابقات فوتبال را ميتوان از اين دست برنامههاي
ميش��ود .طرح نمايش مس��ابقات فوتبال را ميتوان از اين دست برنامههاي
تدریج از فیسبوک رو برمیگردانند نکنــد .اما مشــکل این اســت
گویند
ی
م
نوجوانان
از
بســیاری
جذاب دانست كه در سينماهاي كشور در سالهاي گذشته نيز اجرا شد كه با
جذاب دانست كه در سينماهاي كشور در سالهاي گذشته نيز اجرا شد كه با
پول
دنبال
بیشتر
تبلیغات
همه
این
خیلی
دارند،
زیادی
عالقه
جذاب
باالست.
بسیار
برای
تالش
از
فیســبوک
انگیزه
استقبال بسيار باالي جوانان نيز روبهرو شد اما به يكباره با اين طرح مخالفت
و سراغ شبکههای اجتماعی دیگر که اکثــر والدین فکــر میکنند استقبال بسيار باالي جوانان نيز روبهرو شد اما به يكباره با اين طرح مخالفت
میروند.
آمد.یگویند وقتی
آنها م
پخش مسابقات فوتبال زیاد
کنند
مسابقات می
پخشرا درک
درآوردن
ناشناخته:
اســت.عمل
جلوگيري به
دوستاناز ادامه
• شد و
است.آمد.
بیشترعمل
جلوگيري به
فوتبال
پــوازلادامه
کامنتهایشان در فیسبوک برای شد و
پخش فيلمهاي
مجبور به
همچنان
س��ينماهاي كشور
طوري كه حاال
فيلمهاي
پخش
مجبور به
س��ينماهاي كشور
عینحاال
طوري كه
به
توییتر ،اسنپچت ،اینستاگرام و بچهها خیلی بامزه ( )coolو جالب
فیسبوکی
فرندهای
زیادی از
تعداد
حــال اصال
امــا در
فیســبوک با کسانی
خیلیهابهدر
الیک:
ناشی از
همچنانمالل
تحمل •
كنندهرا شدهاند.
موضوعات
سينمايي با
دركننده شده
خسته
موضوعات
تامبلر حاال مقصد اصلی کاربران اســت؛ در حالی که فرزندان آنها سينمايي
نشناسند ،عالقهای هم به
تكراري ودرخستهخود
تكراريیوها را
حجم از آگه
دیــدنبااین
اصال آنها را
هستند که
خیلیاند.از نوجوانها حس میکنند دوست
آيا نبايد مس��ئوالن امر با بس��تن درهاي غيرفرهنگي ،دروازهاي
آيا نبايد مس��ئوالن امر با بس��تن درهاي غيرفرهنگي ،دروازهاي
نوجــوان شــبکههای
فرهنگيدر
های آنها
فرهنگيبیش از زندگی واقعی نمیشناســند .این دیدن و خواندن پست
آنها
ندارند.
شان
ک
فیسبو
فیســبوک
در
چیز
همه
ب��ا جاذبههاي بس��يار را روي جوانان باز كنند؟ فض��اي فرهنگي كه ميتواند
ب��ا جاذبههاي بس��يار را روي جوانان باز كنند؟ فض��اي فرهنگي كه ميتواند
اجتماعیهستند.
داشت.
نخواهند
نیوزفیدشان
آشتيباید
فیسبوک
گویند
جوانان را بامی
مراكزمشکل
سنین باال
الیک متمرکز مساله در
اندازه
بيندازد.
رونق
خانهها را از
زیادی بدهد و قليان
فرهنگي آشتي
جوانان را با
کردنبيندازد.
جمازعرونق
خانهبرها را
درو قليان
بدهد
فرهنگي
مراكز
امــا چرا فیســبوک که
خود به
اعمالاول،
درجه
برای
اهمیتش
هميناما
حتياحمقانه ایجاد نمب��ایکند
خیلی
محليو این
اســت
خانهها شده
قليانخانهها تبديل به محلي ش��ده كه حتي
س��ليقهها،
اعمال
ش��ده كه
تبديل به
هویت قليان
س��ليقهها،
ب��ا همين
همسنرا نيز به دور هم جمع كرده است.
ارتباطوباورزشكار
ورزشدوست
است.
اینكرده
است.جمع
به دور هم
ورزشكار را
دوست و
جوانان ورزش
موفقتریــن شــبکه
rooznameh.net
نيز را
اجتماعی
شبکه
عنوان
جوانانکه به
برای الیک حتی نوجوانها
انتظار
دوستان 24. Sep
خود و یافتن 2013
Part
 Skill:و B
اجتماعی قلمداد میشود
ســالهای
حفظ کند اما ظاهرا حاال با در مورد عکسهای شــخصی هم
•
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خواندنی ...

Top 10 Fat
Burning 13
Foods

13
ن
و
ج
و
ا
ن
ا
ناز
ف
ی
س
ب
و
ک
ف
راری
م یشوند!

نخانهها جايگزين
وانانفرهنگي جوانان
هاي

یک جدول با دو شرح

5106

یک جدول با دو شرح

14

5106

کردهدوو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
دارای
ایرانحل
روزنامهمداد
شرحها را با
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی ازجدول
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

جدول
جدول ويژه
جدول عادي
____________________
وعادی
جدولهای

عادي 9 1
____________________ ویژه 3
5
4

افقي:
زماني
مدت
خاكبرداري-
ماشين
–1
1
است كه زمين نس��بت به يك ستاره
ثاب��ت ي��ك دور در مس��يرش به دور 2
خورشيد ميگردد
3
 -2گرفتار -آمادگ��ي نيروي نظامي-
4
رفتار به نرمي
 -3مش��اور -ش��هر روي آب -شانه به 5
سر
6
 -4خواب عرب -پايه -نه سرد نه گرم-
7
جيحون قديم
 -5پنه��ان ك��ردن -بيچي��زي8 ،
ورشكستگي -توزيع كننده
9
 -6جايزه -ابزار خودبيني -مرواريد
 -7پ��روردگارا -س��عادتمند -اب��زار 10
نجاري
11
 -8آموزشيار دانشگاه -آهوي معروف-
بخشنده
12
اي-
اس��توانه
بن��دي
بس��ته
داراي
-9
13
بالكن -كلمه احترام براي خطاب
 -10نيم صداي االغ -پوش��اك -ضد 14
سختي
15
 -11هم��دم ،يار -كوك��ب -حرص و
طمع
عرب -سامانه
 -12بدهي به صورت اقس��اطي -ستاره  -9گاه مشكل گشا شود -شيريني بچه!-
دنبالهدار -رنج -گوشه
اشاره به ذات حق
 -13جوان -از آف��ات درختان ميوهدار -10 -ارس��نيك -جن��اح لش��كر -حرف
شترمرغ امريكايي
جمع
 -14خارشتر -خستگي -رنگ سياه كه  -11رطوبت -باالپوش خانمها -از عناصر
بهسرخي زند
شيميايي
 -15از آث��ار ديدني و باس��تاني اس��تان  -12شهري در عربستان -پادشاه -جمع
سيستان و بلوچستان ،در  70كيلومتري جن -در دل ساختمان جا ميگيرد
جنوب غربي شهرستان زابل -مدرن
 -13مجب��ور ش��ده -از جنس فلز مادر-
عمودي:
كشوري در آفريقا
آب
بخار
آن
طي
كه
اس��ت
فرايندي
–1
 -14پماد قديمي -حاجت -پند
به
و
ش��ده
متراكم
جوي
ش��رايط
تحت
 -15مراس��م بزرگداش��ت -رسيدگي و
صورت مايع يا جامد بر اثر نيروي گرانش
تحقيق براي كشف علت جرم
زمي��ن بر س��طح زمين ببارد -آس��مان
غرنبه
حل جدول عادی شماره 5105
 -2جمع وسوسه -رود كارها-
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
درياچه معروف آسيا
ا
و
ه
گ ر گ م ب ه
د
ا
ل
 1س ا
 -3پس��ت فطرت -ش��هري
س و م ن ا ت
ا ت
و
د
 2ر ن و
در اس��تان چهارمح��ال و
و
د
ر
ا
ن ا
م
ا
م
ا
 3ك د
ا ب
ت ق و ي م
ا ص ل
 4س ل
بختياري -طبق اصل بيست
و
ر
ا
و ل ي ا
ا
و ل
 5ي س ا
و سوم تفتيش عقايد ...است
س
د
ي ز
ش ا ي س ت گ ي
 6ش
 -4شكاف باريك -آتشگير-
س ر
ن س ي
و
ر
ب ا
 7ي ش ت
از غالت -جمله قرآني
ا
ر س و
ا
خ
ر ك
ا ي ش
 8ر
 -5س��ودمند -نام دخترانه-
پ ت ه
ر ي س ه
ك ي س
د
 9ه
طال
گ
ا ن ه
ر خ
و
ز
ز ن گ
 10م
سرگوسفند
غذا-
چاشني
-6
ت ك ر ي م
ه
ز
ا
ا ج
 11ا ك و
را ميبرد -همسن
ا ك
ص ف ت
ه
ر
م ن ا
 12ل و
 -7ط��رف -آنچه ف��را گرفته
ه م س ر
ي ن
ج ي
و
ر
 13ي ا
ك ي د
د ك م ه
د ي
 14د ل س ر
شده است -فهرست
م د ي ن ه
ا ي ي
 15ن ا ن خ ر م
 -8از توابع مثلثاتي -زمستان
1

2

3

4

5

6

خدمات ارزی

7

514-844-4492

7

8

4

9

3

افقي 15 14 13 12 :بدن -سرشار5 4 3 2 1
11 10 9 8
 – 1ماشين خاكبرداري -مدت زماني
معجزه -از گياه��ان دارويي -ميوه
1 -9
است كه زمين نس��بت به يك ستاره
كال
ثاب��ت ي��ك دور در مس��يرش به دور 2
ب��رج ك��ج -كش��وري در اروپ��ا-
-10
خورشيد ميگردد
پوشيده 3سخن گفتن
نظامي-
نيروي
آمادگ��ي
 -2گرفتار-
جمع رئيس -درازي راه -گرفتني
4 -11
رفتار به نرمي
از هوا
 -3مش��اور -ش��هر روي آب -شانه به
5 -12
وصله هن��ري -كوچ -چاره -آفت
سر
مزرعه 6
 -4خواب عرب -پايه -نه سرد نه گرم-
زياده گو -گيشه -مثل و مانند
-13
7
جيحون قديم
 -14مج��ال و فرصت -اثري از جوزف
 -5پنه��ان ك��ردن -بيچي��زي،
8
اونيل ( -)2008محل بارگيري كشتي
ورشكستگي -توزيع كننده
 -6جايزه -ابزار خودبيني -مرواريد  -15در 9محاسبات عددي ،روشي است
ب��راي يافتن مقدار تابع درون يك بازه،
 -7پ��روردگارا -س��عادتمند -اب��زار 10
زماني كه مقدار تابع در تعدادي از نقاط
نجاري
11معلوم است -نمايك
گسسته
 -8آموزشيار دانشگاه -آهوي معروف-
عمودي:
بخشنده
12
اي --دومين ش��هر ب��زرگ كامرون پس
 -9داراي بس��ته بن��دي اس��توانه 1
13
بالكن -كلمه احترام براي خطاب از دوآال -نام سيس��تم عاملي است كه
14براي تلفن هم��راه و لوح رايانه
گ��وگل
 -10نيم صداي االغ -پوش��اك -ضد
سختي
اكن��ون براي تلويزيون نيز عرضه
و هم 15
 -11هم��دم ،يار -كوك��ب -حرص و
مينمايد
افقي :طمع
سامانهگريز
عرب-لحاف-
 -2ضرر -آستر
 -12بدهي
شيريني بچه!-
مشكل
پزيسيون -گاه
ستاره -9
صورتيخچال
منطقه به وسيله
 -1پوشش يك
شود-شد
گشاآمد و
نازك-
مقواي
اقس��اطي-3 -
ديگر رنج-
دنبالهدار-
ذاتاز حق
گوشهآمبلوپي  -4سهولت-اشاره به
اخت��الل
يا يخس��ار -نام
حروف يوناني-
فهميده-
()Amblyopiaجوان -از آف��ات درختان ميوه
-13
دار-باتالقي -10ارس��نيك -جن��اح لش��كر -حرف
گياه
امريكايي
شترمرغ
جمع
 -2شالوده -روحاني زردشتي -برتريها  -5ب��اد كش��نده -آموزش��گاه -ح��رف
خستگي -رنگ سياه كه
خارشتر-
 -3مددكار-14-
تمسخر  -11رطوبت -باالپوش خانمها -از عناصر
پول كانادا
گريزان-
زند
سرخي
 -4گل به
شيميايي
حقوق دائمي قديم
س��رخ -دوباره كاري -پرده در -6 -دريا -آئينها-
 -15از آث��ار ديدني و باس��تاني اس��تان
پادشاه -جمع
عربستان-
در
شهري
-12
بشر
 -7كلمه شگفتي -حقههاي سينمايي-
بلوچستان ،در  70كيلومتري
ديرنشيندر دل ساختمان جا ميگيرد
پارساي جن-
سيستان وپيمودن ره
 -5تذكره -رفاقت-
جنوب غربي شهرستان زابل -مدرن
جنس فلز مادر-
مجب��ور
 -8فس��اد-13-
 -6ب��ه ه��دف رس��يده -آغ��از جهان-
ش��ده -ازظاه��ر
خونخ��وار-
حش��ره
عمودي:
شونده كشوري در آفريقا
ميخوش
آب
بخار
آن
طي
كه
اس��ت
فرايندي
نفسپند
حاجت-
قديمي-
 -7اش��اره 1به–دور -هنر گوش نواز -لقب  -9كميابي -14-پماد
مسافري-
هواپيماي
تحت ش��رايط جوي متراكم ش��ده و
چاقبه  -15مراس��م بزرگداش��ت -رسيدگي و
اروپايي صورت مايع يا جامد بر اثر نيروي گرانش
جرم
علت
كشف
براي
تحقيق
زمينجوهر
عكس-
ري��زبرروي
 -8خانهه��اي
آس��مانسوغات مراغه -ويران -بله روسي
ببارد-10 -
س��طح
زمي��ن
غرنبه
مازندران��ي-
تمش��ك
-11
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 15 14 13 12 11 10 9 8بدن -سرشار
 -9معجزه -از گياه��ان دارويي -ميوه
كال
 -10ب��رج ك��ج -كش��وري در اروپ��ا-
پوشيده سخن گفتن
 -11جمع رئيس -درازي راه -گرفتني
از هوا
 -12وصله هن��ري -كوچ -چاره -آفت
مزرعه
 -13زياده گو -گيشه -مثل و مانند
 -14مج��ال و فرصت -اثري از جوزف
اونيل ( -)2008محل بارگيري كشتي
 -15در محاسبات عددي ،روشي است
ب��راي يافتن مقدار تابع درون يك بازه،
زماني كه مقدار تابع در تعدادي از نقاط
گسسته معلوم است -نمايك
عمودي:
 -1دومين ش��هر ب��زرگ كامرون پس
از دوآال -نام سيس��تم عاملي است كه
گ��وگل براي تلفن هم��راه و لوح رايانه
و هم اكن��ون براي تلويزيون نيز عرضه
مينمايد
افقي:
 -2ضرر -آستر لحاف -گريز
 -1پوشش يك منطقه به وسيله يخچال  -3پزيسيون -مقواي نازك -آمد و شد
يا يخس��ار -نام ديگر اخت��الل آمبلوپي  -4سهولت -فهميده -از حروف يوناني-
()Amblyopia
گياه باتالقي
 -2شالوده -روحاني زردشتي -برتريها  -5ب��اد كش��نده -آموزش��گاه -ح��رف
 -3مددكار -گريزان -پول كانادا
تمسخر
 -4گل س��رخ -دوباره كاري -پرده در -6 -دريا -آئينها -حقوق دائمي قديم
بشر
 -7كلمه شگفتي -حقههاي سينمايي-
 -5تذكره -رفاقت -پيمودن ره
پارساي ديرنشين
 -6ب��ه ه��دف رس��يده -آغ��از جهان -8 -فس��اد -حش��ره خونخ��وار -ظاه��ر
ميخوش
شونده
 -7اش��اره به دور -هنر گوش نواز -لقب  -9كميابي -هواپيماي مسافري -نفس
اروپايي
چاق
 -8خانهه��اي ري��ز روي عكس -جوهر  -10سوغات مراغه -ويران -بله روسي
 -11تمش��ك مازندران��ي-
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ستورالعملجدیدبرای
د
جلوگیریازسکتهو
حمالتقلبی
رول باال

پزشکی...
کشفنقشسیستمایمنیبدن
درابتالبهبیماریآلزایمر
رادیوفردا :بر مبنای پژوهشــی جدید «سیســتم
ایمنی بدن انسان»در مقاومت مغزدر برابر بیماری
آلزایمر و تأثیر  ۱۱نوع ژن جدید عامل این بیماری
نقش اساسی دارد.
به نوشــته روزنامه «ایندیپندنت» ،دانشمندان
میگویند یافتههای پژوهش اخیر نشان میدهد
کــه عامل اصلی ابتالی افراد بــه بیماری آلزایمر
ناتوانی سیستم ایمنی بدن در دفع پروتئینهای
لخته شده و دیگر انواع ناخالصیهای انباشته در
مغز بیماران آلزایمری است.
پروفسور جرارد ِشلِنبرگ از دانشگاه پنسیلوانیا با
اشاره به تحقیق یاد شــده گفت« :می دانیم که
ســلولهای ســالم به خوبی از عهده پاکسازی
بافتهای مغز از آلودگیها برمیآیند ،امری که در
واقع خود آن بخشی از عملکرد یک سیستم ایمنی
سالم است».
وی در ادامه افــزود« :اما در بیماریهای انحطاط
عصبی مغز در اثــر واکنش در برابر پروتئینهای

مضــر دچــار تورم
میشــود و پالک و
لخته تولید میکند.
در یک چنین حالتی،
این احتمــال وجود
دارد کــه عملکــرد
منظم سیستم دفاعی بدن دچار اختالل شده و به
بدن شخص آسیب وارد کند».
با ُمســن شــدن تدریجی جمعیت جهان ،افراد
بیشتری به بیماری آلزایمر مبتال میشوند.
در آینده نزدیک از هر ســه نفر انسان باالی ۶۵
سال ،یک نفر به فراموشــی مبتال میشود و در
حالت نسیان و بیخبری فوت خواهد شد ،از این
تعداد بیش از نیمی بیماران آلزایمری خواهند بود.
پیشــتر خبرگزاری رویترز در گزارشی بر اساس
نتایج تحقیقات و نظرســنجی کــه در مورد نیم
میلیون بازنشسته ساکن کشورهای اروپایی انجام
شــده بود ،خبر داده بود که شــاغالنی که دیرتر

بازنشسته میشــوند ،نسبت به افرادی که در ۶۰
سالگی بازنشسته میشوند ،با احتمال کمتر ابتال به
بیماریهای دوران کهنسالی ،مثل آلزایمر ،روبهرو
خواهند بود.
به گزارش این خبرگزاری ،پژوهشگراندر تحقیقات
خود پروندههای پزشکی و دفترچه بیمه درمانی
بیش از  ۴۰۰هزار نفر از افراد بازنشست ه در فرانسه
را بررسی کرده و متوجه شدند که هر سال ادامه
کار و اشــتغال پس از سن معمولی بازنشستگی
که  ۶۰سالگی است احتمال ابتال به بیماریهای
دوران کهنسالی را کاهش میدهد.
•

شیوه تازه تشخیص زودهنگام انسداد عروق قلبی
ایجاد خواهد کرد.
11نوامبر :پژوهشــگران دانشگاه این روش تصویربرداری پیش از
ادینبورویاسکاتلندباتصویربرداری این برای تشــخیص تومورهای
وضوح باال و ردیابهای رادیو اکتیو سرطانی بکار میرفت.
شیوه تازهای را برای تصویربرداری در این شیوه با ردیابی ماده رادیو
عــروق کرونری قلب ارائه کردهاند اکتیــو پالکهــای خطرناک در
که میتواند پالکهایی را که باعث عــروق کرونــری (رگهایی که
انســداد این رگها و سکته قلبی به خود قلب خون میرســانند)
شناساییمیشوند.
شوند شناسایی کند.
بــه گفته متخصصــان این روش بعــد از قلب و رگهــای دیگر با و نتیجه تصویری با جزئیات زیاد از متخصصان اولین بار با این روش
تصویربرداری (" )PET-CTتفاوتی وضوح باال تصویربرداری میشود .وضعیت قلب ،رگهای قلب و عروق چهل بیمار را که بتازگی ســکته
قلبی کرده بودند آزمایش کردند.
عظیم" در تشخیص این بیماری این تصاویر با هم تلفیق میشوند کرونری است.
بر اساس نتیجه این تحقیق که در نشریه ِ
لنست چاپ شده ،تصویربرداری جدید پالکی را که باعث سکته شده بود در  ۳۷بیمار مشخص کرد.
ایــن نخســتین بــار اســت که فقط برای بعد از حمله قلبی مفید کشــورهای غربــی در هر این آمار در مردان ایرانی دو برابر و
تصویربرداری قادر به تشــخیص است یا قابلیت آن را دارد که پالک صدهزار نفر  ۲۰۰تا  ۵۰۰مرد و در زنان ایرانی شش برابر کشورهای
پالکهای خطرناکدر عروق قلبی خطرنــاک را پیش از حمله قلبی  ۶۰تا  ۱۵۰زن را ساالنه مبتال غربی است.
تشخیص دهد و باعث نجات جان میکنند.
بوده است.
دکتــر مارک دوئــک متخصص
البته بررســیهای بیشتری نیاز بیماران شود.
بنا به حتقیق همگروهی (کوهورت) قلــب گفــت " :من شــک دارم
است تا مشخص شود آیا این روش بیماری عــروق کرونری در اصفهان که چند ماه پیش منتشر شد تمام پالکهایــی که با این روش

ست .و کلست
دســتورالعمل جدید ا جر به سخت شدن
ــکا بــرای من
روق میشود که می
ری
در آم ی از سکته و ع
ــد حمله قلبی یا
جلوگیر
وان
حمالت قلبی ،داروهای ت کته مغزی به همراه
صوص س
اســتاتین مخ رول داشته باشد.
آوردنکلست
یون ها آمریکایی
پایین داد بیشتری میل
ی تع
روهای استاتین را
را برا اییان تجویز دا
از آمریک
ار مــی برند ،که به
ک
د.
ب ور چشمگیری باعث
می کن رالعمل جدید ط
تو
ش کلسترول خون
دســ بر توســط کاه
ام
که  12نو
پزشکی می شود.
دو ســازمان
ساس دستورالعمل
ریکامنتشر بر ا
ستهآم
ی قبلی ،داروهای
برج از یک فرمول ها
تاتین برای حدود۱۵
شــد،
س
جدید برای محاسبه ا صد از بزرگساالن
لبــی افراد در
ـر ق
ریکایی توصیه می
خطـ می کند .این آم
د ،اما ،تحت فرمول
ده
استفا عوامل بسیاری ش
دید توصیه می شود
ل
فرمو کلسترول که ج
را بعالوه
یک سوم جمعیت
تمرکز اصلی که
تا به حال
رگسال ،یعنی ۳۳
بوده است ،در بز
پزشکان
یون آمریکایی ،از
میل
نظر می گیرد.
داروها اســتفاده
میزان مرگ و این
باال ترین سر جهان ،کنند.
میر در سرا
ثر بیماری های قلبی
بر ا

تشــخیص داده
میشوندباعثسکته
قلبی شوند ،اما این
روش میتواند برای
شناســایی افرادی
کــه در معــرض
خطر هســتند و نیاز
بــه درمانهای مداخلــهای دارند
استفاده شود".
"بیماری قلبــی بزرگترین عامل
مرگ در کشورهای غربی است و
معموال هشــداری در کار نیست،
اولین باری که افراد متوجه بیماری
قلبی خود میشوند پس از سکته
قلبی است".
"اگــر بتوانیم پالکهــای چربی

خطرناک را درمان و
خطر جدا شــدن آنها را از دیواره
رگ کم کنیم میتوانیم از سکته
قلبــی و مرگ افــراد جلوگیری
کنیم".
پروفســور پیتر وایســبرگ مدیر
بالینی بنیاد قلب بریتانیا میگوید:
"تشــخیص پالکهای خطرناک
چربی که ممکن است باعث سکته
قلبی شوند با آزمایشهای معمولی
قلب امکانپذیر نیست".
"ما باید ابتدا از این یافتهها مطمئن
شــویم و بعد بفهمیم چگونه باید
این روش را به بهترین شکل بکار
بگیریم تا به نفع بیماران قلبی تمام
شود".
BBC

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

در کمتر ار  24ساعت
(حتی پس از ساعات اداری)
  نقل و انتقال سریع ارز

به اقصی نقاط جهان
  تضمین بهترین نرخ روز

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

با بیش از  30سال پیشینه
در ارائه خدمات ارزی

بهمدیریت:
بیژن احمدی

28
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درســت کردن طرف مقابل تمام
شده است .باید بتوانید او را همان
طور که هست تحسین کنید.
از پشت میز قضاوت بیرون بیایید
و حس نقاشــی را پیدا کنید که
میخواهد تصویری زیبا را نقاشی
کند.
یک هنرمند همــه چیز را همان
طور که هست قبول میکند.
وقتی فــرد مقابــل را بپذیرید و
تحسینش کنید ،یک معجزه اتفاق
میافتد:
فرد مقابل یاد میگیــرد خود را
بپذیــرد و درنتیجــه زخم روی
دلش التیام یافته و تغییرها شروع
میشود.

مراهمانگونهکههستم
دوستداشتهباش!
یک روز ،زنی با یک مجله در دست
پیش شوهرش میآید و میگوید؛
"عزیزم ،این مقاله فوقالعاده است.
یک فعالیتی را توضیح میدهد که
هر دوی مــا میتوانیم برای بهتر
کردن ازدواجمان آن را انجام دهیم.
موافقی امتحانش کنیم؟"
همسرش میگوید؛ حتماً!
زن توضیــح میدهــد ،این مقاله
میگوید که یــک روز هر کدام از
ما یک لیست جداگانه از چیزهایی
در مورد همدیگر که دوست داریم
تغییر دهیم تهیه کنیم .چیزهایی
که اذیتمان میکنند،
اشکاالت کوچک و از این قبیل.
و بعد فردای آن روز این لیست را
به همدیگر بدهیم ،موافقی؟
شوهر لبخند زده میگوید :موافقم!
آن روز مرد کاغذی برداشته و در
اتاق نشیمن نشست.
زن به اتاق خواب رفت و همان کار
را کرد.
روز بعد ،سر میز صبحانه ،زن گفت:
شروع کنیم؟
 اشکالی ندارد اگر من اول شروعکنم؟
مرد گفت؛ شروع کن.
زن ســه ورق درآورد .لیســت
بلندباالیی بود .شــروع به خواندن
لیستش کرد.
"عزیزم اص ً
ال دوســت ندارم وقتی
".....
و همین طــور لیســت را که از
کارهای کوچکیدر مورد همسرش
که او را اذیت میکرد تشکیل شده

چرا عاشق شدید؟

شوکه نشــوید ،اما شــاید همان
چیزی که باعث شــد عاشق یک
نفر شــوید ،ســالهای بعد روی
اعصابتان خواهد بود.

داریم .اما گاهیاوقات ،انگیزههای
بود ،ادامه داد.
مرد احســاس کــرد خنجری به ما خالص نیستند .گاهی وقتها از
روی خجالت دوست داریم که
قلبش وارد شده است.
زن متوجه این قضیه شد و پرسید؛ عزیزانمان را تغییردهیم.
از ایــن که
دوست داری
دیگــران در
ادامه بدم؟
یادتان باشد هیچوقت
مورد فرزندان،
مــرد گفت:
ا شــکا لی منیتوانید کسی را درست
همسر ،خواهر
ندارد ،ادامه کنید! اصالح کردن دیگران و برادرهــا و
والدینمــان
بده ،میتونم
یک کار درونی است.
چه میگویند،
تحمــل
خجا لــت
کنم .زن به
میکشیم.
خواندن ادامه داد...
آخر کار زن گفت :خوب تمام شد .یک دلیل دیگر برای میل ما به
تغییر آدمها این اســت که دچار
حاال تو شروع کن.
مــرد ورقی را از جیبــش درآورد بیماری مقایســه کردن هستیم.
و گفت :دیروز از خودم پرســیدم میل به مقایســه کــردن ،مایه
ی بســیاری از زندگیهای
دوســت دارم چه تغییراتی در تو بدبخت 
ایجاد کنــم .هر چقدر فکر کردم ،زناشویی است .اگر همیشه هیکل
همسرتان را با شخص خوش اندام
حتی یک چیز به ذهنم نرسید.
ً
بعد کاغذ که سفی ِد سفید بود را به دیگری مقایسه کنید ،مطمئنا او
قادر به رقابت با آن نخواهد بود.
همسرش نشان داد.
و ادامه داد ،چــون به نظر من تو یا اگر درآمد شوهرتان را با شخص
در نقصهایت کامــ ً
ا بینقصی .ثروتمنــدی ماننــد بیلگیتس
من تو را آن طور که هستی قبول مقایســه کنید ،او هم توان رقابت
کردهام ،با همه نقاط مثبت و منفی نخواهدداشت.
که داری .من کل این مجموعه را قبل از این که ازدواج کنید ،برای
دوســت دارم .تو آدم فوقالعادهای ارزیابی همسر آیندهتان باید خیلی
هســتی و من واقعاً عاشقتم .زن دقیق باشید .همه چیز را بررسی
ناراحت شد .ســه ورق کاغذ را در کنید.
دســتانش مچاله کرد و خود را به ارزشهــا ،پیشــینه ،اولویتها،
واکنشها ،اعتقادات ،همه چیز .اما
آغوش همسرش انداخت.
وقتی ازدواج کردید ،دیگر دست
ما به این دلیل دوست داریم آدمها از ارزیابی کردن بردارید ،از انتقاد
را تغییــر دهیم که دوستشــان کردن دســت بکشید .دیگر وقت
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affected by the crisis in Syria or to
other emergencies around the world
by completing the form below.
To help MSF respond to emergencies
as soon as they happen, join our Partners Without Borders monthly giving
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شوخینمیکنم.
اگر به این دلیل عاشق همسرتان
شــدید که وقتــی در مهمانی او
را دیدید بســیار خوشمشرب و
بشاش به نظر میرسید ،سالهای
بعد دوســت دارید زیپ دهان او
را بکشید که دست از حرف زدن
بردارد! اگر به این دلیل عاشــق
شوهرتان شدید که ساکت ،قوی
و جدی بود ،امروز دوســت دارید
بخاطر سرد بودنش خفهاش کنید.
اگــر بخاطر زیبایــی بینظیرش
عاشــق همسرتان شــدید ،امروز
وقتی مجبور میشوید سه ساعت
در ماشین بنشینید تا برای بیرون
رفتن آماده شود دوست دارید تک
تک موهایتان را بکنید.
یادتان باشد ،هر نقطه قوتی یک
ضعف دارد.
ایــن که بایــد از اصــاح کردن
همسرتان دست بردارید دو دلیل

دارد:
اول این که نمیتوانید.
دوم این که آدمها مثل خانههای
قدیمی میمانند! اگر یک جای آنها
درست شــود ،یک چیز دیگر در
آنها خراب میشود.
یادتان باشد،
هیچوقــت نمیتوانید کســی را
درست کنید! چون اصالح کردن
دیگران یک کار درونی است.
هیچوقت از بیرون نمیتوان به آن
اجبار کرد .باید دیگران را تحسین
و راهنمایی کنید.
باید به آنها آموزش دهید .اما نباید
اجبار کنید .تنهــا کاری که باید
بکنید این اســت که همسرتان را
دوســت داشته باشید و به او برای
اصالح خودش فضا بدهید.

امه
ی از برن ٔ
مه قسمت 
این متن ترج ٔ
تلویزیونی اینترنتیدموکراسی ناو
اســت که هر روز صبح بصورت
زنده با همین نام پخش میشود.
 11نوامبر ،روز احترام به زنان و
مردان سربازی است کهدر نیروی
نظامی جنگیده اند ،برای همین
هم در آمریکا این روز به احترام
یشــود و در تمام
آنها تعطیل م 
کشــورهای اروپایی و همچنین
جنگ و خشونت بوجود آورندهی
ی برگزار رابطه با خانمی به اسم آنا جونز
در کانادا مراســم خاص 
تروریسم است و کشورهایی که
عکاس و نویسندٔه کتاب جدیدی
که پشتیبان حمله به کشورهای
میشود.
برگشت به اســم "آنها ســرباز بودند":
متاسفانه این افراد بعد از
دیگر هســتند فقط با آفریدن
یب دیدگی داستان ناگفته چطور زخمیها از
از جنگ بدلیل آســ
بحــران میتوانند به حیات خود
یگردند"
سترسهای ناشی جنگهای آمریکا برم 
های مغزی و ا
ادامهدهند.
از جنگ و بیخانمانی با بیکاری
در ایــن میان عــدهای بخاطر
شدیدی مواجه هستند.
هیهــای حاکمان جان
خودخوا 
از سال ۲۰۰۰در حدود  ۶۰۰۰تن
خود را از دست میدهند و بخاطر
از این افراد به خاطر جراحتهای
استفاده از مواد شیمیایی محیط
بور
ی از انفجارات مج
زیست هم نابود میشود همینطور
ی ناش 
جسم 
یل
دل
به
ــه
ک
ـود
شـ
مصاحبه می
به قطع اعضا بدنشان شده اند.
که در روزهای اخیر شــاهدش
ون از این افراد به طوالنی شدن مطلب آن را اضافه
حدود یک میلی
هستیم.
یدچار هستند و بر نمیکن .م
بایــد فکری بــه نســل بعد از
اختالالت روان 
طبق آمار دپارتمان مربوط به این اینجــا از کشــته شــدن افراد خودمان هم بکنیم تا بیشــتر از
سربازان هر روز  ۲۲نفر خودکش 
ی بیگناه و تخریب زیرساختهای این به طبیعت بیجان و جاندار
ی که مورد حمله واقع

های
ر

شو
ک
میکنن .د
لطمه وارد نشود.
فت که در یک شب میشوندصحبتنمیکنیم.
شایستهالهامی:
گ
ـود
میشـ
ها  ۶۳۰۰۰نفر خواســتم یــادآوری کنم هیچ
مونتریال
تعداد بیخانمان
از مسائل روحی کشوری با جنگ به دموکراسی
مه آنها
بوده که ه ٔ
ی مزمن رنج میبرند .در این نمیرسد.
و روان 

پروفسورپرویزقدیریان

داروی درمان طبیعی
ناخن های قارچی،
زرد رنگ وخراب شده
مخلوطی از روغن های
اساسی ،با  96درصد
آمار درمانی درمدت
 10سال مطالعه
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زنــدگی...
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for mail ordering:
www.allnaturalremedies.net

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
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برگزیده :خامن فتنه چوپان عتیق مراغه

نطنـز...


جملــه «اوکــی ،بازم
دست درد نکنه!» همون
مودبانــه ی «خاک تو
ســرت! بازم بــه هیچ
دردی نخوردی!!» است.

ایران :اکثــرا گوگل رو
واســه جستجو مطالب
مورد نظرشون استفاده
می کنن!

تو کارتونای بچگی ما ...

تارزان همیشه لخت بود
فه شب برمیگشت خونه
سیندرال نص
یوهمیشهدروغمیگفت
پینوک
با  ۲۰۰تا رانندگی میکرد
بتمن
عالالدین دزد بود
ی با  ۷تا مرد کوتوله می
سفید برف
خوابید !!
یلی معجزه بود که ما سر
وک
خدا بابامون بزرگ شدیم! 
سفره ننه

در ایران ،واســه اینکه
ببینن اینترنتشون وصله
یا نه !

یارو میره هــارد بخره
میگه هارد  ۳۲۰میخوام.
بنده خدا هــارد ۲۰۰
میاره!!
یارو بهش میگه گفتم
 .۳۲۰بنــده خدا میگه:
ناراحت نباش جا وا می
کنه!!


طبق آخرین پژوهش ها
دانشمندان به یه نتیجه
منطقی رســیدن :از یه
ی به بعد بحث کردن
جائ 
دیگه فایــده ایی نداره،
باید فحش بدی!

قدیمــا به کســی که
بــه پات می نشســت
میگفتن :وفــادار! االن

ایران:ماانسانهایشادیبودیم!

جدول زیــر كامل
نیســت ولی در هر
مــاه حداقــل یک
جشــن و متوسط
بیش از دو جشــن
بوده و جشن هم به
معنی كار نكردن و
تعطیلینبوده.
عــزاداری هــم
نداشتیم
ما انسانهای شادی
بودیم!


فروردین
 ۱فروردین
جشن نوروز/جشن
سال نو
 ۲فروردین
عیدنوروز
 ۳فروردین
عیدنوروز
 ۴فروردین
عیدنوروز
 ۶فروردین
روزامید،روزشادباش
نویســی /روز تولد
زرتشت

هـــوا مجانیه ،تا این که دیروز از
«فارماپری» یک بســته چیپس
خریدم!

قدیما یکی چشم می خورد واسش
تخم مرغ می شکستن ،االن یکی
تخم مرغ می خوره چشمش می
زنن!

هـیچ وقت برای شخصی که از دور
برایت دست تکان می دهـ دست
تکان نده ...چون در اکثر مواقع با
تو نیست با پشت سریته! لذا ضایع
می شی! حاال بیا و درستش کن!

میگن"سیریش"!

هروقت پیــش خودت
گفتی این دیگه با بقیه
فــرق داره! بــدون اونم
پیش خودش گفته اینم
یه خریه مثل بقیه!!

نیوتن بیجا گفت! واسه
بعضی عمــل ها هیچ
عکس العملی نیست!

جشن پیروزی كاوه
و فریدون


 ۱۰فروردین
 ۱تیر
آب آبان
جشن آبانگاه
جشــن
پاشونك،جشن آغاز  ۱۰آبان
 ۱۳فروردین
آبان روز ،جشــن
جشن سیزده بدر تابستان
آبانگان
 ۱۷فروردین
 ۱۵تیر
سروش روز ،جشن جشن خام خواری  ۱۵آبان
جشن میانه پاییز
سروشگان


 ۱۹فروردین
امرداد
آذر
فروردین روز ،جشن  ۷مرداد
امرداد روز،جشــن  ۱آذر
فروردینگان
آذر جشن
امردادگان

 ۹آذر
 ۱۰مرداد
اردیبهشت
جشن چله تابستان آذر روز ،جشــن
 ۱۰اردیبهشت
آذرگان
جشن چهلم نوروز 
 ۳۰آذر
 ۱۵اردیبهشت
شهریور
جشن شب یلدا
جشن میانه بهار  ۴ /شهریور
داراب 
جشن بهاربد
زادروز
دی
(كوروش)

 ۱دی
 ۴شهریور
خرداد
شهریور روز ،جشن روز میالد خورشید؛
 ۶خرداد
جشــن خرم روز،
خردادروز ،جشــن شهریورگان
نخســتین جشن
خردادگان

دیگان
 ۱۳خرداد
مهر
 ۸دی
تیــر روز ،جشــن  ۱۶مهر
مهــر روز ،جشــن دی بــه آذر روز،
تیرگان
دومیــن جشــن
مهرگان

دیگان
 ۲۱مهر
تیر

س
و
پ
اسپ ر

ش
ی
ا
ل
های
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

جانمنحاالبهمناسبت
ها
یسال 1391نگاهکنین!

وست آیلند


با این گرونی گوشت ،تا چند وقت
دیگه جلوی پــای عروس و داماد
مجبورن تن ماهـی باز کنن!

واقعا شانس آوردیم هـمه بیماری
هـا رو خارجی هـا کشف می کنن
و اسم خودشون رو روش می ذارن،
وگرنه مثال به جای پارکینسون باید
می گفتیم "مرض کامبیز" یا "درد
حاج مرتضی و بــرادران به غیر از
مجتبی"!

بزرگــی مــی گفت :اگــر پدرت
ثروتمند نباشه تو مقصر نیستی! اما
اگر پدرزنت ثروتمند نباشه خودت
مقصری!

آیــا دلتان از مردم دنیا گرفته؟ آیا
هـر روز شما مثل روزهـای دیگر
است؟ آیا هـیچ پیشرفتی ندارید؟...
ما هـیچ پیشنهـــادی برای شما
نداریم! خدا شاهـده ما هـم مثل
شماییم!

حاج آقا بــه عروس خانوم می گه

www.paivand.ca

بامن
ک
ب
د
و
ن
ی
ُ
د!

وکیلم؟
عروس مــی گه :پ
نــه پ!! ،تــو این بی
شوهـری می رم گل
می چینم!

گرانی :قبــا برق می
رفت بابامــون فحش
رو می کشــید به اداره
برق ،االن بــرق می ره،
خوشحال هـم می شه!

می گن توی بهـشت بنزین لیتری
 ۵٠٠ریاله… اون هـــم عمرا اگه
فرشته هـا بذارن حساب کنی!

ضرب المثل هـای بروز شده:
 سرش بو پیتزا سبزیجات می ده. آنتــی بیوتیــک بعــد از مرگسهـراب.
 پراید و ســواری دوال دوال نمیشه!
 پاتو از پارکتت درازتر نکن! هـری پاتر آخرش خوشه!
هـمیشه فکر می کردم تو مونرال
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رحلت امام صادق
ص
فر
اس
ت
در
ای
ن
یک
ده روز
شنبه  2مهر رحلت ر
شــاهچراغ احمــد بن حلت پیامبر ،امام حسن
 ۱۵دی
و امام رضا هم هست
چه
ار
موسی ب
شن
را
به
در
ام
17
ف
ام
ر
رو
روز،
مهــر
دی به
دی
ضا
یک
ن تا چه
شن
به
ارشــنبه  17خرداد سه شنبه  25مهر رحلت شنبه  1بهمن رحلت
26
فر
ور
دی
ســومین جشن
ن دهه
امام عسکری
رحلت حضرت زینب
امام مح
فاطمیه
او
مد
ل
تق
به
ی
م
نا
دیگان
سب
ت
پن
شن
رحلت
به  27خرداد رحلت سه شنبه  2آبان رحلت جشــنبه  3اســفند
ح
ضر
ت
ف
اط
دی
۲۳
مه
ر
امام کاظم
دی به دین روز ،چه
ار
حلت حضرت معصومه
شن
امام باقر
به
6
ار
دی
به
ش
ت
چهارمین جشن تا جمعه  15اردیبهشت دوشنبه  9مرداد رحلت جمعه 26آبان تا شنبه خواهر  8ساله امام رضا
ای
ح
ن
ضر
ه
ت خدیجه
م  67روز عزاداری
دیگان
دهــه فاطمیــه دوم
 7آذر دهه اول محرم
به
و
در
چه
ار
بر
ابـ
شـ
ـر
ـن
ای
به
ــ
ن
یک کم
 18مرداد رحلت
مناسب
ام
ر
ام
حل
س
ج
ت
اد
ح

ضر
ت
ض
ج
ربت خوردن حضرت دوشنبه  20آذر رحلت شــنی کــه داشــته
فاطمه
به
روا
یت
ی
دی
گر
بهمن
ای
علی
جم
امام ســجاد به روایتی م .البتــه در بعضی از
 ۲بهمن
عــه  5خرداد رحلت
ش
جم
ــ
عه
هر
ها
20
ی
مر
ای
را
داد
ن
پی
شه
دی
ادت گر
شواز
بهمــن روز ،امام هادی
و
ح
ب
یکشــنبه  14خــرداد ضرت علی  19مرداد چهارشــنبه  15آذر تا درقــه هم می روند و
جشــن
برای
رحلت امام خمینی اخیرا هم بین الشهادتین است جم
عه
24
آ
ذر
د
هه
آ
بهمنگان
خر تم
وم
ســتحب موکد است محرم
یک د
ام این  67روز دسته
 ۵بهمن
عزا هه رادیو تلویزیون ع
و
زا
سـ
دار
ـی
ی
نه
ش
زن
ود
ی
و
ه
یا
پن
تو
داری م
جشنبه
ی
14
ک
د
ند
ی
ارب
عی
نوسره
جشن
ن
چه
دس
تگاهبرپاست.
ارشنبه  22شه
ح
 ۱۵بهمن
ریور سینی تا شــنبه 23
د
•
جشن میانه
ی کــه دهــه آخر ماه
زمستان
 ۲۹بهمن
جشــن
سپندارمذگان ،روز
سیمپسون طبق معمول در حال
عشق
نوشتن جریمه روی تخت سیاه

اســت .اما او اینبار با چشمانی
اسفند
اشکآلودمینویسد:
 ۵اسفند
دلمان واقعــا برایت
احتمــاال خبر مرگ مارســیا
جشناسفندگان
تنگ میشــود ،خانم
واالس بازیگــر و صداپیشــه
و...
کی.
آمریکایی را شنیدهاید .او سالها
مســئوالن ســریال
سیمپسونهابود.
با سرطان سینه مبارزه میکرد
گفتهاند خانم کرباپل
و باالخره در  ۲۶اکتبر درگذشت .واالس که در سال
را به خاطر درگذشــت
چهــره خانــم واالس را به خاطر  ۱۹۹۲به خاطر نقشآفرینی در
سیمپســونها جایزه امی گرفت صداپیشهاشبازنشستهکردهاند.
نمیآورید؟
یردلی اســمیت ،صداپیشــه لیزا
موقع مرگ  ۷۰ساله بود.
تقصیر شما نیست!
دنیــا واالس را نه با چهرهاش که گروه سیمپسونها هم این هفته سیمپسون ،هم در مورد همکارش
با صدای نســبتا خشــن ،گرم و به سبک خودشــان به درگذشت گفته« :بــه یاد مارســیا واالس
دوستداشتنیاش به خاطر خواهد همکارشان واکنش نشان دادند و مهربان ،بامزه و معرکه که از پیش
ما رفته .مارسیا! بهشت حاال جای
داشــت .او صداپیشــه نقش ادنا یادش را گرامی داشتند.
کرباپل ،خانم معلم مشهور سریال در تیتــراژ آغازیــن برنامه ،بارت بامزهتری هست به خاطر تو».

این زن را
می شناسید؟!
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
>> iwamontreal@gmail.com
Tel.:514-619-4648

طرحجمعیتوتعالیخانوادهدرمجلس
طرحی که دختران و پسران مجرد را از حقوق خود محروم می کند

طرح جمعیت و تعالی خانواده چیست؟
طرحی که این روزها توســط ۵۰نفر از نمایندگان
به مجلس فرستاد شده و در دستور بررسی است،
محتوایش چیست؟ مخاطبان اصلی و تاثیرپذیران
مستقیم این طرح چه کسانی هستند؟
چند نفر از ما جوانان تحصیلکرده که چنین طرح
هایی چشم انداز آینده ماست ،از آن باخبر هستیم؟
گاهی ما آنقدر درگیر مسئله کنونی اشتغال مان،
مســکن مان ،ازدواج مان ،شرایط ادامه تحصیلی
مان و ...می شویم که یادمان می رود به طرح های
این چنینی که بعد ها به صورت قانون مدون انعقاد
می شــود و قالب دیگری به زندگی مان می دهد،
اهمیت بدهیم .طرح هایی که حتی یک بار مطالعه
مواد آن جوانان را دچار بهت و حیرت خواهد کرد
و می ترساند از قانونی که اگر اعمال شود ،مشکالت
زندگی را برایشان دو چندان کند.
گرچه مدیریت جمعیت کشــور در راســتای
تالش برای جلوگیری از رشد صفر جمعیت در
سال های آتی  ،قابل پذیرش است ،اما نحوه
مدیریت چنین بحرانی و توجه به مســائل
و شــرایط کنونی جوانان و مهم تر از همه
وضعیت اشــتغال واقتصاد کشورمسئله
اساسی است .اینکه این مدیریت به گونه
ای باشــد که قدرت انتخاب را از جوانان بگیرد به
عبارتی چنین تلقی کنند که با یک طرح و تصمیم
از سوی دولتمردان برای آینده کشور یک روز شعار
فرزند کمتر زندگی بهتر آویزه گوش شــان باشد و
روز دیگر عوض کردن مسیر زندگی شان و تطمیع
شــان به فرزندآوری برای داشتن شغل و مسکن و
شــرایط بهتر پذیرش اجتماعی ،به هیچ عنوان در
مسیر صحیح قابل تحقق نیست.
بسیاری از مواد این طرح به خصوص ماده  ۹و ۱۰
آن که بیان می کند:

همیشهپیشازاینکهفکرکنیاتفاقمیافتد؛
به افزایش ازدواج
ســنت ها ،چه سنت های خوب،
نگاهی
چه سنتهای بد ،چه سنتهای
سازنده و چه سنتهای ظالمانه ،همچنین
ختربچه ها در ایران
عجیب "زنده" هســتند .خیلی این آمار،
وقتها فکر می کنیــم که تمام ا ز د و ا ج د

شدهاند ،که جزیی از گذشته شده
اند ،که قدیمها اینطور بود و حاال
نیســت و بعد ،درست وقتی اصال
فکــرش را هم نمی کنیم ،محکم
می خورد توی صورتمان؛ زندهتر
از همیشه .حاال این همان حکایت
ماست با ازدواج دختر بچه ها.
بیشتر مردم فکر می کنند شوهر
دادن دختر بچه ها ســنتی است
مربوط به قدیمها .ســنتی که در
گذشــته دور اتفاق مــی افتاده و
اگرچه هنوز کامال منسوخ نشده اما
در حال منسوخ شدن است .سنتی
که مربــوط به مناطقی دور و دیر
در ایران اســت؛ حاشیه شهرهای
مرزی ،روستاها و عشایر.
فکر می کنند که مســاله ازدواج
اجبــاری دختربچه هــا فقط در
کشــورهایی مثــل افغانســتان،
پاکســتان یا عراق یک "مساله"
است و نه ایران.
اما آمارها ،سنت ظالمانه ای را که
فکر می کردیم در حال منســوخ
شــدن است ،می آورد و می کوبد
توی صورتمان.
معلوم می شود درست وقتی که
بیشــتر ما اصال فکر نمی کردیم،
حداقل بیشتر از  ۱۵۰۰دختر زیر
ده سئال ،و بیشتر از  ۲۹۰۰۰هزار
دختر  ۱۰تا  ۱۴سال ،فقط در سال
گذشتهدر مناطق مختلف ایران به
طور رسمی و قانونی و ثبت شده
ازدواج کرده اند .ذکر کلمه حداقل
به این دلیل اســت که در شــش
اســتان هیچ آمار رســمی درباره
تعداد ازدواج ها بر اســاس گروه
ز و جین
ســنی
ذ کــر
نشــد ه
ا ســت .

هــای غیر
ثبت شده که تعداد آن بارها
بیشتر اســت را در بر نمی
گیرد.
حداقل ســن ازدواج برای
دختران در قوانین ایران ۱۳
سال است.
همین که در ایران ،حداقل
سن ازدواج دختران اینقدر
پاییــن و معــادل دوم راهنمایی
اســت ،به اندازه کافــی می تواند
زمینه را برای گســترش ســنت
ازدواج دختربچه ها فراهم کند.
اما وضعیت از این هم بدتر اســت
زیرا حتــی زیر این ســن نیز با
خواســت ولی قهری (پدر و جد
پدری) و موافقــت دادگاه ،اجازه
ازدواج و ثبت رسمی آن صادر می
شود.
درواقع،برعکساکثریتکشورهای
اسالمی ،قوانین جمهوری اسالمی،
ازدواج زیر ســن ازدواج را ممنوع
نکرده است.
برعکــس ،با مــاده  ۱۰۴۱قانون
مدنی ،ازدواج زیر  ۱۳سال قانونی
است به شــرط اینکه پدر یا جد
پــدری بتواند موافقت یک قاضی
دادگاه را جلب کند.
به بیان دیگر مــی توان گفت در
ایران ،چیزی به عنوان سن قانونی
ازدواج وجود ندارد چون حتی می
توان دختر شــش ماهه را به عقد
یک مرد چهل ســاله در آورد به
شرطی که یک قاضی دادگاه ،آن
را به مصلحت طفل بداند.
در حالی که قوانین بین المللی که
جمهوری اســامی نیز متعهد به
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فروش بلیت بزودی:
در تپش
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در ایران ،چیزی به عنوان سن
قانونــی ازدواج وجود ندارد
چون حتــی می توان دختر
شش ماهه را به عقد یک مرد
چهل ساله در آورد...

اجرای آن است ،ازدواج دختربچه
ها را ممنوع کرده است.
براســاس آنچه در میثاقین بین
المللی حقوق مدنی-سیاســی و
حقــوق اقتصــادی ،اجتماعی و
فرهنگی و همچنین ،کنوانسیون
حقوق کودک و کنوانسیون های
مربوط به برده داری آمده است ،هر
نوع ازدواج کودکان ،به دلیل فقدان
عنصر "رضایت آزادانه و آگاهانه"،
اجباری محسوب می شود ،ممنوع
و مصداق بردگی جنسی و بندگی
خانگی است.
حقوق بین الملل ،عالوه بر در نظر
گرفتن این واقعیــت که کودک
هنوز به رشد جسمانی و روانی الزم
برای تصمیم گیری در مورد ازدواج
نرسیده ساخت قدرتدر خانواده را
نیز مد نظر قرار می دهد.
در این ساختار ،کودک فاقد قدرت
الزم برای "نه" گفتن اســت و در
بیشتر موارد اساسادر روند تصمیم
گیری دخالت داده نمیشود.
در چنین شــرایطی ،امکان ابراز
رضایت آزادانه و آگاهانه که عنصر
ماهوی ازدواج اســت وجود ندارد.
به این معنا ،نه فقط تمامی ازدواج
های دختربچه هــا ،همانطور که
اسناد بین المللی تایید می
کنند" ،اجباری" محسوب
می شــود ،بلکه آن طور که
گزارشگر ویژه سازمان ملل
درباره بردگی مــی گوید،
مصداق بردگی جنســی و
بندگی خانگی است.
قــرار داشــتن در معرض
تجاوز هر روزه در چارچوب
زناشویی ،انواع خشونت های
روانی و فیزیکی ،محرومیت
از تحصیــل ،خطر مرگ در
هنگام زایمــان ،فقر و عدم
دسترســی به منابع مالی
از جملــه آثاری اســت که
"ازدواج" بر جســم و جان
و زندگــی دختربچه ها می
گذارد.
درســت به همیــن دلیل
اســت که قاطعانه می توان
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گفت "هیچ مصلحتــی در ازدواج
دختربچه ها وجود ندارد".
اگرچه مساله ازدواج دختربچه ها،
یک مساله جهانی و یکی از انگیزه
های سازمان ملل برای نامگذاری
یک روز در ســال ۱۱ ،اکتبر (۱۹
مهر) به عنــوان روز دختر بچهها
بــوده ،اما آنچه وضعیــت ایران را
از سایر کشــورهای منطقه از این
حیث متمایز می سازد ،قوانین آن
است.
یعنــی در حالــی کــه بــه طور
روزافــزون ،در کشــورهای دیگر
قوانینی وضع می شود که نه فقط
ازدواج کودکان را ممنوع می کند
بلکه مجازاتهایی برای پدر ،شوهر
و تمامی کسان دیگری که در این
ازدواج ها نقــش دارند وضع می
کند ،در ایران ،نهاد مجری قانون،
یعنی قوه قضاییه خود صادر کننده
حکم ازدواجدختربچه هاست.
مقایســه آمارهای سرشــماری
ســالهای  ۱۳۸۵و  ۱۳۹۰نشان
مــی دهد که تعــداد ازدواج های
دختران زیر  ۱۵ســال از ۳۳۳۸۳
در سال  ۱۳۸۵به  ۳۹۸۳۱در سال
 ۱۳۹۰افزایش یافته است.
در حالی که در همین دوره زمانی،
جمعیت دختران زیر  ۱۵ســال
کاهش چشــمگیری داشته است
به طوری که مقایسه نمودارهایی
کــه در گزارش ســازمان عدالت
برای ایران ،با عنوان "زنگ خطر!
نگاهی به ازدواج دختربچه ها در

جمهوری اســامی ایران" آمده،
ازدواج دختــران زیر  ۱۵ســال از
سال  ۸۵تا سال  ۹۰افزایشی ۳۵
درصدی نشــان می دهد .با وجود
اینکه تقسیم بندی مرکز آمار ایران
با ســن ازدواج همخوانی ندارد و
دقیقا نمی تــوان گفت چه تعداد
از این هزاران دختربچه ،زیر سن
قانونی ازدواج ،یعنی  ۱۳سال بوده
اند ،اما قطعا درصد قابل توجهی از
آنها ،در زمان ثبت ازدواج کمتر از

ماده " :۹در کلیه بخش های دولتی و غیر دولتی
اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و
سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای
فرزند می باشد .بکارگیری افراد مجرد واجد شرایط
در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط
بالمانعمیباشد".
ماده " :۱۰پنج ســال پس از تاریخ الزم االجراشدن
این قانون ،جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی
در تمامی دانشــگاه ها و موسسات آموزش عالی و
پژوهشــی دولتی و غیر دولتی و معلمین مدارس
در تمام مقاطع تحصیلی ممنوع می باشد .تنها در
صورت نبود متقاضی متاهل واجد شرایط با تائید
باالترین مقام دانشگاه ،جذب افراد مجرد بالمانع می
خواهد بود.
تبصره :افراد مجرد نخبه از شــمولیت این ماده
مستثنیهستند.
برخــاف هدف چنیــن طرحی که تشــویق به
فرزندآوری و ازدواج اســت ،اجبار به سوی چنین
هدفی را نشان می دهد.
نادیده گرفتن قدرت انتخاب افراد برای آینده شان،
و نیز حاشــیه راندن همیشگی زنان از اشتغال ،بی
توجهی به تخصــص و مهارت افراد ،نادیده گرفتن
وضعیت زندگی و اشتغال مجردان و درواقع تالش
برای حذف چنین گروهی از نیروی کار کشور ،حتی
اگر آنها را به فکر تغییر محل زندگی شــان (فرار
مغزها) نیاندازد ،نمی تواند جوانان را با حق انتخاب و
رضایت درونیشان از شرایط زندگی به سمت سوی
ازدواج و فرزندآوری ســوق دهد .بلکه این طرح ها
فاصله جوانان به خصوص تحصیلکرده را از دولت و
حکومت و حتی سرزمینشان دور خواهد کرد.
زینب غالبی :منبع :کانون زنان ایرانی

جلسه اجنمن زنان

 ۱۳سال سن داشته
اند .به بیــان دیگر
تعداد زیادی قاضی
شما را به جلسه آینده اجنمن
دادگستری در تمام
دعوت میکنیم:
این ســالها ،با یک
______________
چرخش قلم ،حکم
به تجاوز بهدختر بچه
ها ،ترک تحصیل آنها
با حضورتهیه کننده فیلم
در دوره ابتدایــی و
راهنمایی و تهدید هر
روزه سالمت جسم و
______________
جانشان داده اند .به
زمان :یکشنبه  1دسامبر 2013
راستی این قضات که
هستند؟
 11صبح تا  2بعدازظهر
به همه شما خوشامد می گوییم.
در کــدام فضــای
آموزشی و فرهنگی
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
Tel.: 514-619-4648
رشد کرده اند ،حقوق
خوانده اند ،گزینش
شده اند و بر مسندی
که جایگاه عدالت است تکیه زده پیش داریم؛ قوانین باید به شکلی
تغییــر کند کــه ازدواج کودکان
اند؟
تالش برای شــناختن قضاتی که بدون هیچ شــرطی کامال ممنوع
حکم بــه ازدواج دختران زیر  ۱۳شــود .دولت باید مسئولیت خود
سال می دهند ،بسیار مهم است .را در تحــت پیگــرد قــرار دادن
براساس آمارهای رسمی فقط در خانواده و مردانی که با دختربچه
اســتان اردبیل در سال گذشته ،هــا ازدواج کنند انجام دهد (اصل
روزانه بیــش از  ۵دختر با امضای بین المللی مسئولیت پیشگیرانه،
قضات ،لباس ســفیدی را که بی  ،)due delligenceمحققان علوم
شــباهت به کفن سفید برایشان اجتماعی و فعاالن حقوق بشر باید
درباره دالیل افزایش این ازدواج ها
نبوده ،پوشیده اند.
مسئولیت شخصی این قضات ،در و راهکارهای اقتصادی ،فرهنگی،
بازتولید و تایید و گسترش سنت اجتماعی و سیاسی متوقف کردن
ظالمانــه ازدواج دختربجه ها به آن تحقیق کنند.
خصوص به ایندلیل مهم است که اما مهمتر از همه اینها ،جامعه ،و
براساس قانون ،آنها مجبور نیستند همه ما بــه عنوان اعضای جامعه،
که با درخواست ولی قهری طفل باید نسبت به ازدواج دختر بچه ها
برای ازدواج موافقت کنند .بلکه باید حساسیت منفی نشاندهد .تغییر
بر اســاس مصلحت کودک حکم قوانین ممکن است سالها طول
بدهند .در حالی که همانطور که بکشد اما از امروز ،می توانیم دیگر
دیدیدم ،هیچ مصلحتی در ازدواج به عروســی دختربچه ها نرویم،
یــک دختربچه نمی تواند متصور مخالفت خود را با این ســنت به
شکلهای مختلف نشان دهیم و
باشد.
آمارهــا و واقعیات می گوید برای شریک جرم کفن کردن دختربچه
منســوخ شــدن ســنت ازدواج های سپید پوش نشویم.
کودکان در ایــران ،راه طوالنی در
•

منایش فیلم « مونث»
خامن مریم میالنی
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موسیقی..

الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

ازنازی بپرس!...

سباستیان
بـا خ

آگاتاکریستیمحبوبترینجنایینویسجهان
سال  ۱۹۲۶منتشر شده ،به عنوان
محبوب ترین رمان جنایی انتخاب
شده است.در این نظرسنجی ،پس
از هرکول پــوارو ،کارگاه معروف
آگاتا کریســتی ،شــرلوک هلمز،
کارآگاه معروف سلسله رمان های
کارآگاهی ســر آرتور کانن دویل،
برنــده دوم بهترین رمــان های
جنایی مسلسل که تاکنون منتشر
شده ،اعالم شده است.
نتایج این نظرســنجی سه شنبه
شبدر برنامه تلویزیونی «امشب با
گی فاکس» و در شصت سالگی
تاســیس انجمن جنایی نویسان
اعالم شد .در آخرین نظرسنجی
که ایــن انجمن در پانزده ســال
پیــش ،درســال  ، ۱۹۹۸برگزار
کرد رمان «نه خیاط» اثر دوروتی
سایرز ،منتشرشده در سال ،۱۹۳۴
جایزه« کار کی بود» را در زمینه
بهترین رمان جنایی به دســت
آورده بود .این رمان امسال در مقام
سوم قرار گرفت.
آگاتا کریســتی در
سال های  ۱۹۲۰تا
 ۶۶ ،۱۹۷۶رمان
کارآگاهــی و ۱۴
مجموعه داســتان

کوتاه منتشر کرد که صدها میلیون
نسخه از آنها به فروش رسیده است.
او در رمان «قتــل راجر اکروید»،
برای نخستین بار شخصیت مشهور
هرکول پوارو را خلق کرد.
آگاتا کریستی دراین نظرسنجی
حدود  ۶۵درصد آراء را به دســت
آورد .نفــر بعــدی بــا فاصله ای
بعید ســرآرتور کانن دویل خالق
شــخصیت کارآگاه شرلوک هلمز
است که کمی بیش از  ۱۳درصد
آرا را به دست آورد.
در نظرسنجی بهترین رمان« ،قتل
راجر اکروید» بــا ۳۱و  ۵۶درصد
بهترین رمان جنایی منتشر شده
تاکنون شناخته شد« .قتلدر قطار
سریع السیر شرق» ،بازهم نوشته
آگاتا کریستی ،جایگاهدوم و «سگ
باسکرویل» نوشته ارتور کانندویل
سومین رمان جنایی محبوبی ست
که تاکنون منتشر شده است.
رمان هایی چون سکوت بره ها و

ail.com

Sheida.g@hotm

Johann Sebastian Bach
)(1685- 1750

----------------در این شماره بمناسبت برگزاری
هفتمین فستیوال باخدر مونترال
 از  14نوامبر تا  7دسامبر --اطالعاتی کوتــاه در مــورد این
آهنگســاز بزرگ و جاودانی تاریخ
موســیقی کالســیک در اختیار
خوانندگان گرامی می گذارم.
-----------------

شیدا قره چه داغی

«انجمن جنایی نویسان» نتایج نظر
سنجی درباره بهترین کتاب های
جنایی را که تاکنون منتشر شده،
اعالم کرد.
در این نظر سنجی ،آگاتا کریستی
به عنوام بهترین نویســنده رمان
های جنایی و رمــان «قتل راجر
اکروید» به عنــوان بهترین رمان
جنایی تاریخ انتخاب شده است.
رمان جنایی که در زبان فارسی
با نام هایی چون رمان کارآگاهی یا
پلیسی یا دلهره آور و یا جاسوسی
هم شــناخته می شــود در واقع
بخشــی از ژانر ادبی رمان سیاه یا
رمان نوار است .اصطالح نوار یا سیاه
شامل فیلم ها و داستان های کوتاه
و دیگر محصول های هنری و ادبی
در این ژانر نیز هســت .رمان های
جنایی معموال بر گرد باز شدن راز
یک قتل می گردد و با تولید ترس
و دلهره در خواننده همراه است .از
همین رو انجمن جنایی نویسان
عنوان این نظرسنجی را «کا ِر کی
بود؟» گذاشته است.
در نظر سنجی «کار کی بود» ،آگاتا
کریستی به عنوان بهترین نویسنده
جنایی که تاکنون شناخته شده ،و
رمان «قتل راجر اکروید» او که در

برای آشنائی و است
و زیبای موسیق فاده از دنیای عظیم
یک
السیک ،بهترین راه
اینســت که در
کو
دک
ی و جوانی چند
سال ساز زد .راه دو
موسیقی کالسی م :با دقت و مرتبا به
ک
کسانی که عالق گوش داد .لذا برای
ه
دا
رن
د
و
نم
ی دانند از
کجا شروع کنند
را
هن
مائ
ی های کوتاه و
راهگشا در روزنامه
خواننده گرامی پیوند ارائه می دهم.
چ
بیشــتری ال نانچه سوال و کمک
زم
 DIALOGUEت دارید لطفا با آدرس
ما
س
ب
گی
رید:

یوهان

هر کسی زیبایی منحصر بفرد دارد.
هر کسی رویاهایی دارد که دیگران
چیزی در موردش نشــنیده اند .هر
کسی استعدادهایی دارد که مردم
به آن توجهی نکرده اند .هر کســی
دارای ضعف های درونی پنهان است.
هر کسی داستانی ناگفته دارد ،پس
هرگز با این تصور که سراسر زندگی
کسی را می دانید در موردش شروع
به پیش داوری و قضاوت نکنید چون
احتماالً واقعیت این اســت که همه
چیز را درباره او نمی دانید.
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 4کلیسای شهرش بود ،میبایست
برای نماز هر یکشنبه قطعه جدید
میساخت ،همچنین برای روزهای
جشن ،مراسم مذهبی -عروسی یا
ســوگواری .او یکی از پر کارترین
آهنگسازان تاریخ بشمار می رود.
آثار بیشــمار او به هر مناسبتی
ساخته شده اســت اثر پر ارزش
هنری است.
خصوصیات هنر ســبک باروک
(قرن  )17بطور کلی عرفانی -پُر
ابهت -شکوه و تمثیلی است.
هرچند سیک ُرنسانس (قرن )16
و کالســیک (قرن  )18روشن و
پر نظم اســت ،ســبک باروک و
رمانتیک (قــرن  )19پرحرکت،
ناآرام ،پر از شک و تردید و پیچیده
است.

یوهان سباســتیان باخ در ســال
 1680میــادی در Eisenach
آلمــان بدنیا آمــد .از خاندان باخ
بمدت  200سال موسیقیدان های
متعدد و قابل در شهرهای مختلف
آلمان اشتغالداشتند.
نبوغ و اســتعداد فوق العاده باخ از
کوچکی معلوم شــد و خیلی زود
بــه مهــارت اُرگ ،کالویه و ویلن
ســن کم شروع به
می نواخت و با ّ
آهنگسازینمود.
در تمام عمرش در خدمت دربار و
کلیسا در شهرهای مختلف آلمان
بود 2 .بار ازدواج کرد و صاحب 20
فرزند شــد که فقط  9نفر از آنها
زنده ماندند.
در سال  1750در شهر الیپزیگ
 Leipzigفوت شد.
باخ در زمان حیاتش همیشه مورد
احترام و تحسین بود .آثار او نماینده
کامل و پر ارزش سیک باروک می
باشــد .و در آن زمان معنی "هنر
برای هنر" مفهومی نداشــت .باخ
به تمام معنا موســیقیدان حرفه
ای بود که بنابه موقعیت و احتیاج
آهنگ میساخت ،مسئول موسیقی

 )1گام های متعدد کلیسائی کنار
گذاشته شدند و فقط  2گام ماژور
و میوز باقی ماندنــد که تا امروز
مورد استفاده می باشند.
Andreas Werckmeister )2
اکتاو را به  12نیم پرده مســاوی
تقسیم کرد با اینکه فواصل طبیعی
کمی نادرست شــده اند ،اما زیاد

پــارک گورکی ،نیز
جزو فهرست رمان
هــای نامزد شــده
توسط انجمن جنایی
نویسان قرارداشتند.
در بخــش بهترین
داستان های مسلسل
جنایی ،هرکول پوارو،
کارآگاه مخلــوق
آگاتــا کریســتی با
 ۴۴و  ۵۳در صــد آرا
محبوب ترین و پس از او داستان
های شرلوک هلمز ساخته کانن
دویل دومین سلسله داستان هایی
جنایی محبوب جهان را تشکیل
دادند .مورس اثر کالین دکســتر
سومین جایگاه را در این زمینه به
دست آورد.
آگاتا کریستی نویسنده انگلیسی
درسال  ۱۸۹۰در خانواده ای اعیان
متولد شد .باوجود آن که پدرش
آمریکایی بود هرگــز به تابعیت
امریکا در نیامد .او در سال ۱۹۷۶
در  ۸۵سالگیدرگذشت.در بیشتر

آثارشکارآگاهانی
ماننــد هرکول
پوارو ،میس جونز
مارپــل ،تامی و
تاپنس به تحقیق
و تفحص در باره
راز جنایــت می
پردازند.
کتاب رکوردهای
گینــس ،آگاتــا
کریســتی را ،بــا
فروش حدود  ۴میلیارد نســخه،
پرفروش ترین نویســنده جهان
معرفی کــرده اســت .کتاب «و
سپس کسی نمانده بود» اثر آگاتا
کریستی با فروش یک صد میلیون
نسخه چهارمین کتاب پرفروشدر
سراسر جهان تاکنون است .این
کتاب بهترین رمان جنایی است
که تاکنون نوشته شده است.
آثار او از نظر تیــراژ ،پس از آثار
شکســپیر و کتاب مقــدس ،در
رده ســوم در جهان قرار دارد .آثار
کریســتی بیش از هر نویســنده

•
حتوالت موسیقی در دوران
باروک:

3:01 PM

محسوس نیست و کارآئی آن
بسیار جالب است.
میتوان آزادانه در  24گام ماژور و
کینور موسیقی نواخت  2مجموعه
بزرگ پرلــود و فوگ & Prelude
 Fugeاثر باخ حاصل این  2تحول
بزرگ تاریخی است.
دیگر در این دوران پایه های فرم
سونات ،سنفونی ،کنسرتو ،اوورتور
 Ouvertureگذاشته شده است.
 St. John Passionو St.
 Mathew Passionآثار عظیم باخ
جزءشاهکارهایموسیقیکلیسای
پروتستان می باشند.
ایــن آثار پــر از جالل و شــکوه
متشکل از ُکر ،ارکستر ،خوانندگان
سولیست میباشند که امروزه در
سالنهای کنسرت و یا کلیسا اجرا
میشــوند و سرگذشــت مصلوب
شــدن عیسی مســیح را از قول
انجیل تعریف می کنند.
پس از مرگ باخ مدتی از شهرت
او کاسته شد ولی آهنگسازان بنام
دوره رومانتیک (قرن  )19مانند:
شومان ،مندلسون و برلیوز دوباره
آثار او را اجرا کردند و آوازه شهرت
باخ را با تمام عظمتش زنده کرده
اند.
هفتمین فستیوال باخ از  14نوامبر
تا  7دسامبر در مونترال برگزار می
شود.
ارکسترهای مختلف و هنرمندان
بنام در آن شرکت دارند.
جزئیات کامل آن را در سایت
www.
festivalbachmontreal.com

می توانید ببینید.
 -تا شماره آینده--نوامبر 2013
دیگری در جهان ،و به  ۱۰۳زبان،
ترجمه شده اســت .نمایش نامه
«تله موش» او نیــز از نظر تعداد
نمایش در جهان بی نظیر اســت.
بسیاری از رمان ها و داستان های
آگاتا کریستی موضوع فیلم های
سینمایی ،فیلم های تلویزیونی،
نمایش های رادیویی ،داستان های
کمیک و بازی های ویدیویی قرار
گرفته اند.
آگاتا کریستی نخستین نویسنده
ای بود که در سال « ۱۹۹۵جایزه
استاد بزرگ» را ،که باالترین جایزه
در زمینه «ادبیــات راز آمیز» در
امریکاســت ،دریافت کــرد .او به
خاطر نمایشــنامه ها و داســتان
هایش نیز جوایز ادبی بســیاری
دریافت کرده و در ســال ۱۹۷۱
لقب بانو( )Dameرا ،که در سلسله
مراتب لقب های اشرافی انگلستان
معادل زنانه لقب «سر » است ،از
ملکه الیزابتدریافت کرد.
2/21/13

1

Roccabella-Pool.pdf

•
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

33

 سال  20شماره  24  1134آبان 1392

ضاد الینحل ساختار
ت
جمهـوریاسالمی
اگر در طول سالهای گذشته ،هرگاه
که یک جنــاح از نمایندگان سیاســی
طبقه حاکــم بر ایران در راس دســتگاه
اجرائی جمهوری اسالمی قرار میگرفت،
میبایســتی گاه چند ســالی بگــذرد تا
تضادهای درونی هیــات حاکمه به یک
نزاع علنی و پردامنه بیانجامد ،با به قدرت
رسیدن روحانی ،تنها گذشت چند روزی
کافی بود تا جمهوری اسالمی بار دیگر این
تناقض الینحل درونی خود را برمال سازد.
منازعــه و کشــمکش جناحهــا و
فراکســیونهای طبقه حاکــم ،در طول
نزدیک به سه ماهی که از تشکیل کابینه
جدید میگذرد ،یک لحظه متوقف نشده
است .در طول تمام این مدت ،هر گروه و
دستهای در تالش بوده است تا جائی که
در قدرت دارد ،سیاستهای گروه رقیب را
خنثا و چنانچه بتواند آنها را به شکست
بکشاند.
در حالی که روحانی با حمایت گروههای
وابسته به رفسنجانی و جریان موسوم به
اصالحطلب،حتافراکسیوناکثریتمجلس
و تایید گاه آشکار و گاه ضمنی خامنهایدر
تالش است مناسبات بینالمللی جمهوری
اسالمی را بهبود بخشد تا با لغو تحریمها
و حمایت قدرتهای امپریالیســت ،رژیم
را از بحــران اقتصادی و مالی وخیمی که
درگیر آن اســت ،نجات دهد ،گروههای
دیگری از هیات حاکمه که پشت سر آنها
دستگاههای قدرتمند نظامی و امنیتی و
الاقل بخشی از سراندستگاه روحانیت قرار
دارند ،مستقیم و غیرمستقیم به مخالفت و
کارشکنی با این سیاست برخاستهاند.
در همیــن چند روز اخیــر ،در حالی که
گروهــی از هیات حاکمه بــرای تحقق
سیاست آشــتی با دولت آمریکا خواهان
برچیده شــدن شــعار مرگ بر آمریکا از
تبلیغات دولتی شده است ،گروهی دیگر،
طبل مخالفت با آمریکا را بیشــتر به صدا
درآورده است.
گروهــی بیلبوردهــای تبلیغاتــی ضد
آمریکایی در تهران نصب میکند و گروه
دیگر اقدام به برچیــدن آنها مینماید.
گروهی خواســتار تعطیل مراسم سالروز
اشغال سفارت آمریکاست ،گروه دیگر در
تدارک برگزاری گستردهتر این مراسم با
راهپیمایی و تظاهرات ضد آمریکایی شده
اســت .در حالی که روحانــی برای بزک
کردن چهره زشــت و زنستیز جمهوری
اسالمی وعدههای توخالی برای کاستن از
دامنه فشــار و سرکوب زنان سر میدهد،
دستگاه پلیسی رژیم ،سرکوب را تشدید
کرده و فرمانده کل پلیس آن را سیاستی
اعالم میکند که کسی قادر به تغییر آن
نیست.
گروههائی که تحت رهبری روحانی
ابتکار عمل توافق و سازش با آمریکا
را برای حل نزاع هستهای در دست
گرفتهاند ،بر این باورند که این تنها راه
نجات جمهوری اسالمی از بنبست و
پایان نزاع با قدرتهای جهانیست ،و
حال آنکه گروهی دیگر در کل آن را
نفیمیکنند.
از جملــه ،نماینــده خامنهای در ســپاه
پاســداران که قاعدتا نماینده سیاسی و
نظری اوست و در همان حال دیدگاه سپاه
پاسداران را منعکس میسازد ،اخیرا گفت:
"مسئله ما با آمریکا فقط موضوع هستهای
نیست .یک طیفی از مسائل وجود دارد که
نه به این سادگی آمریکاییها کوتاه میآیند
و نه ما میتوانیــم کوتاه بیاییم .یعنی در
فرسایش قرار میگیریم".
با این نگرشهای کامال متفاوت و متضاد
به سیاســت خارجیســت که شــاهد
تنش و کشــمکشهای کنونی هستیم و

www.paivand.ca

فشــار این تضادها که
تــازه در مراحل اولیه
شکلگیر یشــا ن
بودنــد ،ناگزیــر به
استعفا شــد .تمام
شــکوه و شکایت
او نیز در این چند
ماه که همواره با تهدید به استعفا
همراه بود ،از این بابت ناشی میشد که
از قدرت الزم برای تصمیمگیری و اجرا
برخوردار نیســت .در ظاهر ،در راس
دستگاه اجرایی قرار داشت ،در واقعیت
اما تصمیماتدر خارج از کابینه گرفته
میشــد و گاه این تصمیمات ،نافی و
نقضکننده تصمیمات دولت .آنگونه
که خــود وی میگفت چاقوئی بدون
تیغه در دست اوست.
البتــه این یک نزاع خشــک و خالی
بر ســر تصمیمگیــری و تناقض در
سیاستهای دولتی نبود ،بلکه نزاعی
سیاسی بر سر منافع اقتصادی و سیاسی
معین بــود .در حالی که بازرگان از منافع
بورژوازی صنعتی دفاع میکرد ،خمینی
و دستگاه مذهبی وابسته به او نیز توامان
از منافع کاستی و قشری خود و بورژوازی
تجاری ســنتی دفــاع میکردنــد که از
گذشتههای دور رابطهی تنگاتنگی میان
آنها وجود داشت.
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دمکراسیشورایی
ازتارنمایتلویزیون
دمکراسیشوراییدیدنکنید

طبیعیست
کــه هــر گروهــی تــاش کند،
سیاستهای گروه دیگر را خنثا نماید ،تا
جایی که حتا علی الریجانی رئیس مجلس
نیز که اکنون فراکسیون او در مجلس از
حامیان سیاســت خارجی روحانیست،
تلویزیون دمکراسی شورایی
درمصاحبهای میگوید هر گاه برای حل
فریاد رســای کارگران و تمامی انسان های
اختالفات بینالمللی جمهوری اســامی
زحمتکش ،شریف و ستم دیده ای است که
اقدام شده است ،گروهی خرابکار مانع آن
برای آزادی و سوسیالیسم پیکار می کنند.
شدهاند.
از این پس برنامههای تلویزیون دمکراســی
البته پوشیده نیســت که این نزاع بر سر
شــورایی بر روی اینترنت در دسترستان
سیاســت خارجی ،رابطــهی تنگاتنگی
خواهد بود.
با سیاســت داخلی و منافــع اقتصادی و
از تارنمای تلویزیون دمکراسی شورایی در
سیاسی جناحها و گروههای درون هیات
هیات حاکمه فروکش کرد ،نه شبکه جهانی اینترنت دیدن کنید و آدرس
حاکمهدارد.
تضادهایساختاردستگاهدولتی آنرا در اختیار دیگران نیز بگذارید .شماره
بهبودی
نه
و
ایستاد
باز
حرکت
از
پی
در
که
است
آشکار
اوصاف
با تمام این
تلفن برای تماس :
آن
های
ن
بحرا
و
رژیم
وضعیت
در
رژیم
اقتصادی
اوضاع
اقتصادی،
های
تحریم
 ۰۰۴۵۳۶۹۸۷۲۸۱و ۰۰۴۵۳۶۹۱۲۱۸۷
رخداد .بالعکس جریان یکپارچه
به درجهای از وخامت رسیده است که در
نشانی تلویزیون دمکراسی شورایی بر روی اینترنت:
اصولگرای رژیــم به چند پاره
تمام دوران اســتقرار جمهوری اسالمی
http://tvshora.com
اجرائی
دستگاه
نزاع
شد.
تقسیم
بیسابقه است.
Email: shora.tv@gmail.com
و مقننــه و قضایی رژیم به اوج
از همینروست که خامنهای عقبنشینی
خود رســید ،فراتــر رفت و به
اجباری را برای نجــات رژیم میپذیرد و
دینی ،ساختاری پر تضاد دارد .این تضادها
با این اوضاع ،بسی دور از رودرویی احمدینژاد و خامنهای
اجازه میدهد که روحانی در راس دستگاه
انجامید و ســرانجام ایــن که بحرانهای مستمرا باید خود را در تضادها و اختالفات
اجرائی دولت قرار گیرد و برای حل و فصل
واقعیت است که روحانی
بتواند گامی جدی در جهت داخلی و خارجی جمهوری اســامی به درونی دولت و هیات حاکمه بازتاب دهند
نزاع هســتهای اقدام کنــد .معهذا نزاع و
و به ناگزیر بحرانهای اقتصادی و اجتماعی
نقطهای رسید که بنبست کامل بود.
اختالف درونی همچنان ادامه دارد.
حل بحرانهای اقتصادی و با این توضیحات روشــن اســت که چرا ســرمایهداری حاکم بر ایران را عمیقتر
اکنون این ســوال مطرح اســت که آیا
اجتماعی موجود بردارد.
جمهوری اســامی حتا در شرایطی که سازند .از این رو مستقل از این که تضادها
جمهوری اسالمی با وضعیت وخیمی که
با بحرانهای بســیار عمیق درگیر است ،و تناقضات دولت دینی تا کجا به روحانی
با آن روبروســت ،میتواند از چنگال این
تضادها و اختالفات مستمر ودائمی نجات با اســتعفای کابینه بــازرگان ،خمینی و نمیتواند از چنــگال تضادها و اختالفات اجــازه خواهد داد که سیاســت خارجی
جمهــوری اســامی این بحــران درون درونی خود رهائی یابد و چرا قادر نیست بر خود را پیش ببرد ،تضادها و شــکافهای
یابد؟
درونی طبقه حاکم و نمایندگان سیاسی
شــکی نیســت که در تمام کشورهای حکومتی را از ســر گذراندند ،اما بحران بحرانهای خود غلبه کند.
ســرمایهداری ،فراکســیونهای مختلف مجددا با بنیصدر پدیــدار گردید .تضاد روشن است که روحانی میخواهد با حل آن همچنان باقی خواهد ماند .این تضادها
طبقه سرمایهداردر عین وحدت ،تضادها و نهفته در ساختار دولت دینی که به جای منازعات بینالمللی جمهوری اســامی چنانچه سیاستهای روحانی به شکست
اختالفاتی نیز با یکدیگردارند ودر مقاطعی خود باقی مانده و حتا رشد کرده بود ،این و بهبود مناسبات با قدرتهای جهانی و بیانجامد ،میتواند بار دیگر به یک بحران
این اختالفات منجر به بحرانهای سیاسی بحــران را از نو ،بازســازی کرد .بنیصدر منطقهای ،رژیم را از بنبست موجود نجات سیاسیدر باال بیانجامد.
در درون طبقــه حاکم و حتا دولت آنها دیگر نخستوزیر منتخب خمینی نبود .دهد ،اما ساختار دولتی جمهوری اسالمی با این اوضاع ،بسی دور از واقعیت است که
شــده است ،اما در هیچ کشوری از جهان او ادعا داشت که به عنوان رئیسجمهور ابتــکار عمــل او را در این عرصه محدود روحانی بتواند گامی جدی در جهت حل
این اختالفات حتا در مراحل جدی آن به منتخب مــردم باید از قــدرت کامل در میکنــد .او تا جائی مجاز اســت پیش بحرانهای اقتصادی و اجتماعی موجود
یک امردائمی و مستمر نظیر آنچه کهدر راس دســتگاه اجرائی برخوردار باشد ،اما رود که ولی فقیه به او اجازه داده اســت .بردارد.
جمهوری اسالمی ایران شاهد آن هستیم ،این ادعا با ســاختار دولت دینی و جایگاه اما روحانی در عین حال با این سیاســت ،البته ناگفته نماند که حتا اگر روحانی در
تبدیل نشــده اســت .علت و ریشه این ولی فقیه و دســتگاه مذهبی در دولت ،منافع طبقاتی معینــی را نیز نمایندگی محدودهای بتواند سیاست خارجی خود
مسئله نیز در ساختار سیاسی جمهوری در تضادی آشــتیناپذیر قرار داشت ،لذا می کند که با منافع اقتصادی و سیاسی را پیش ببرد و از دامنه و ابعاد فشــارهای
اسالمی قرار دارد که پیوسته این تضادها به اختــاف و درگیری جدیتر در قیاس گروههای دیگری از هیات حاکمه در تضاد اقتصــادی و مالی بر جمهوری اســامی
با دوران نخستوزیری بازرگان انجامید ،و قرار میگیرد .در کشوری که حتا نهادهای بکاهد ،او راه حلی برای بحرانهای جامعه
و شکافهای درونی را بازتولید می کند.
ســاختار سیاســی جمهوری اسالمی در نهایت نیز به عزل و فرار رئیسجمهور نظامی و امنیتی ودستگاه روحانیت ،منافع ایران ندارد .در عرصــه اقتصادی ،برنامه
مجموعه متناقضی از نهادهای ســلطهی ظاهرا منتخب ملت منجر شد .جمهوری اقتصادی و سیاســی ویژه خود را دارند و دیگری جز سیاســت شکســت خورده
دســتگاه دینی قرون وسطائی به همراه اسالمی از جناح به اصطالح لیبرال تصفیه این منافع با تنش و درگیری در سیاست رفســنجانی که در دوران احمدینژاد با
ارگانها و نهادهای مختصدولت بورژوایی شــد ،اما این بار تضاد در شــکاف درونی خارجی و تشدید ســرکوب و اختناق در آزادســازی قیمتها به اوج ورشکستگی
است .در این ســاختار دولتی که دین و مخالفین جناح "لیبرال" خود را باز تولید داخل ،بهتر تامین می گردد ،روشن است رسید ،ندارد .ناگفته روشن است تا وقتی
دولت در یکدیگر ادغام شدهاند ،در حالی کرد .انشــعاب درونی روحانیون طرفدار که پیشبرد سیاستی که روحانی در پیش که بحران اقتصادی حل نشود ،هیچیک از
عواقب و معضالت اجتماعی ناشــی از آن
کــه ولیفقیه بر طبق الگوی دولت دینی خمینی بــه دو گروه مجـّــزای مجمع گرفته است به راحتی مقدور نیست.
قرون وســطائی در راس دستگاه دولت ،روحانیون و جامعه روحانیت و نزاع مستمر خامنهای گرچه فرمانروای مطلقیدر راس که اکنــون دامنگیر تودههای زحمتکش
فرمانــروای مطلق و تاماالختیاریســت کابینهی موسوی با خامنهای رئیسجمهور نظام جمهوری اسالمیســت ،اما او باید مردم ایران شــده است ،حل نخواهد شد.
که بــا ارگانها و نهادهای مختص و ویژه دولت دینی ،ویژگی این مرحله از حیات بــرای حفظ و تحکیم قدرت خود ،متکی مسائل و معضالت سیاســی مردم ایران
به همین گروههایی باشد و از منافع آنها نیز به جای خود باقــی خواهد ماند .چرا
خود ،تمام امور کشــور را بر طبق اراده و جمهوری اسالمی بود.
نظــر خود اداره میکنــد ،کاریکاتوری از دولتدینیباچنینساختارینمیتوانست پاسداری کند که اکنون مخالف روحانی و که چنته روحانــی در این عرصه بیش از
عرصههای دیگر خالیست .دولت دینی را
نهادها و ارگانهــای انتخابی بورژوایی از گرهــی از معضــات بیشــمار جامعه سیاستهای او هستند.
نمونه مجلس و نهاد ریاستجمهوری قرار ســرمایهداری ایران بگشاید .این ساختار اینجاست که به میخ و به نعل میزند ،از مطلقا با آزادیها و مطالبات سیاسی توده
گرفته که در ظاهر منتخب مردماند و اداره دولتی با تضادها و تناقضات خود ،با ساختار روحانی حمایت میکند ،اما در عینحال مردم نمیتوان آشتی داد.
کشور در دست آنهاست .در واقع اما هیچ اقتصادی سرمایهداری نیز در تناقض قرار از اقدامات نابجای وی ســخن میگوید .برخالف تبلیغــات پوشــالی طرفداران
کارهاند و تابع بیچون و چرای نظر و اراده میگرفت و در نتیجه بحران اقتصادی را او از آن رو فرمــانروای مطلــق در دولت داخلی و خارجی روحانی ،او قادر نخواهد
که از اواخر دوران رژیم شاه پدید آمده بود ،استبدادیدینیست که از خصلت مذهبی بود هیچیک از مسائل و معضالت متعدد
دیکتاتور راس نظام.
در این ساختاردولتی ،منافع متفاوت و گاه پیوسته تشــدید نمود .ناتوانی جناحهای دولت و نقش و منافع دســتگاه مذهبی تودههای مردم ایران را حل کند.
متضاد طبقاتی ،کاستی و قشری مذهبی رژیــم بهویژه پــس از شکســت برنامه پاســداری کند .دســتگاهی که اکنون رژیمــی که حتا قادر نیســت بر تضادها
و حتا نهادها ،ارگانها و موسساتی که در اقتصادی نئولیبرال رفسنجانی که پیامد سرمایهها و ثروتهای هنگفتی رادردست و اختالفات بیانتهــای درونی خود غلبه
درون یک چنین ساختاری منافع اقتصادی آن نیز نارضایتی وسیع تودهای و یکرشته خود متمرکز ساخته و برخی سران آن از کند ،بیش از آن ناتوان اســت که بتواند
و سیاسی ویژهای کسب کردهاند ،از نمونه معضــات و بحرانهای جدید برای رژیم نمونه واعظ طبسی در زمره ثروتمندترین بحرانهای جامعه سرمایهداری را حل کند.
جمهوری اسالمی نمیتواند بر اختالفات،
ارگانهای نظامی و امنیتی ،موسســات بود ،به یکی دیگر از سرمنشاءهای تضاد میلیاردرهایایراناند.
رنگارنگ ،باید با یکدیگر همزیستیداشته و اختالفات درونــی طبقه حاکم تبدیل خامنهای از آن رو ولی فقیه اســت که از تضادها و بحرانهای درونی خود غلبه کند
باشند .لذا تضاد و اختالفدردروندستگاه گردید .ماجــرای این تضادها و اختالفات سیاســت اشاعه اســامگرائی شیعی در به این علت که جزء الیتجزایی از ساختار
دولتی و هیات حاکمه نه واقعیتی تبعی و و بحران سیاسی درونی رژیم که در دوره خارج از مرزهای ایران حمایت کند .او از سیاسی جمهوری اسالمیاند .بنابر این تا
گذرا ،بلکه الزاما دائمی و برجسته خواهد قدرتگیری جریان موسوم به اصالحطلب آن رو ولی فقیه است که منافع اقتصادی وقتی که جمهوری اسالمی به عنوان یک
به اوج خود رسید ،با تصفیههای جدید و و سیاسی ارگانها و نهادها و موسساتی را دولت مذهبی با ساختار کنونیاش وجود
بود.
هنــوز یک ســال از اســتقرار جمهوری سلطه بالمنازع جریان اصولگرای طرفدار که به طور خاص وابســته به شخص وی دارد ،راهــی برای غلبه بــر این تضادها و
اختالفات پایان ناپذیر ،نخواهدداشت.
اسالمی در ایران نگذشته بود که بازرگان خامنهای و ریاستجمهوری احمدینژاد هستند،نمایندگیکند.
نشریه کار شماره ۶۵۶
نخســتوزیر رژیم حاکم بر ایــران ،زیر بــه پایان نرســید .نه اختالفــات درونی جمهوری اســامی به عنوان یک دولت
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نیازمندیهای

678-6451

)(514

Nikpourpdsep12

خدماتمالیاتی

(613) 265-5899

مدیر و مسئول :حسین فرجی

ساعات کار  :روزهای دوشنبه تا جمعه
صبح ها از ساعت  10تا  1بعدازظهر
عصرها از ساعت  16تا 18
شنبه ها از ساعت  11تا  1بعد از ظهر

پذیرش با تعیین وقت قبلی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

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

438-985-4674

استخـــدام

azoct0113UP

azfeb51up atimanafi@gmail.com

فنگویندگی

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
www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

توسط شادی

 15دالر هر طرف ،هر نفر
تلفنرزرو:

درناحیهکتدنیژ
شرایطوموقعیتعالی،
اجارهمناسب
1/5 - $699
3/5 - $819
5/5 - $1249

Tel.: 514-641-1703
Tel.: 514-803-1845

فرزانگانمونتریال

مونتریال-اوتاوا
اوتاوا-مونتریال

یک ماه رایگان

فیزیک و ریاضی
(کلیهمقاطعتحصیلی)
با حداقل  3سال سابقه کار
فارسی ،انگلیسی و فرانسه
>> توسط اساتید مجرب

مدرسهفارسیزبان

 2بـاردرروز

اجــاره
آپارمتان

تدریس خصوصی

ایرانی
ب
خرید!

قابلتوجهخامنها خدمات امور کنسولی
فال قهوه
کســری
و ورق

اوتــاوا

Tel.: 514-996-9692
Fax: 514-500-1188

توسط :رضا هومن

Tel.: 514-419-8872

استخـــدامفـوری

به یک نفر منشی دفتر
مسلط به زبان های انگسی و فرانسوی
فورا نیازمند است.
لطفا رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل کنید:

Tel.: 514-488-4556

clinique_Soleil@yahoo.com

Nick Le Tailleur: 5500 Queen-Mary

به یک نفر خیاط و «درس میکر» با تجربه،
برای کار در ناحیه کویین مری فورا نیازمندیم.
لطفاباشمارهتلفنزیرتماسبگیرید:

دارالترجمهرمسییکتــا

aznovup

نگهداریاز
عزیزانشما

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

Email: infokasra @yahoo.ca

Dressmaker | Tailor

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

تدریس فنون گویندگی
برای :سخنرانی های موثر ،گویندگی
ژورنالیستی ،گویندگی برای رادیو
و تلویزیون ،آمادگی برای انجام
مصاحبه های کاری و یا رادیو
تلویزیون ،فنون شعر خوانی و
دکلمه و...

34

ازجون2013

آرزو حتویلداری یکتا

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

514-833-8684
مردی مجرب ،همراه،
Tel.: (514) 775-6508
مترجم رسمی ،عضو جامعه مترجمان رسمی
همزبان (با اتومبیل)
کبک ،انتاریو و ایران،
4055 Ste-Catherine W.,
مترجم رسمیدادگستری
آماده نگهداری ومراقبت
 ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک مطابق با >> ختفیف
Suite 132
ا ز افراد سالمند ،معلول،
ویژه برای
T: 514-439-8501
فروش رستوران
استانداردهای مورد قبول دانشگاه ها و
و بیمار در منزل شما
دانشجویان
C: 514-730-7462
ارگان های
AMR Financial Security
رستوران ایرانی در قلب
با ارائه
(514) 246-3308
Metro: Atwater
دولتی کبک و کانادا
 ، NDGبا  12سال سابقه،
For Life Inc.
کارت
)(Exit: Alexis Nihon
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان مطابق با
گنجایش
ثابت،
مشتری
Dynamic
financial services firm,
 West Island Office:
MCC
 PCRCو
اردهای
د
استان
دانشجویی
پاتــوقعموجمال
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مسافرت
علت
به
،
نفر
70
hiring
Tel./Fax: 514-624-7581
تنظیمدعوتنامه رسمی

به یک آشپز
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بفروش می رسد:
• No Financial experience needed
و چند ویترس جهت کار
پسرانه
و
مردانه
اصالح
/high school diploma
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Tel.: 514-243-1291
در مرکز شهر مونتریال
رمسی
مترجم
ی
شما
محل
در
ان
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Tel.:
438-989-3421
ر
Have
to
speak
one of officials languages.
ی
ا
فـورا نیازمند است.
تخدام
سروران
با تعیین وقت قبلی
Visit: www.bestfinancialsecurity.com/
اس
عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
کنید!
carrier.html
(514) 299-2550
ترجمهوتأییدترجمه
Tel.: 514-933-8866
عضوجامعه مترجمین کبک
azmay2013hoomanfree

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

استخدام
پاتــوق

استخــــدام

مترو :گای کنکوردیا

!!Send us your resume today

rochanazaug13

اصالح مو

مترجم رمسی
نغمه

azmayshiraz

کلبــه
عموجان

Fax: 514-666-9198

استخدام

endoct15P

گلفروشی
وحید

فــــروش
کامیــون























































به چند نفر ویترس
• نیمه وقت و تمام وقت •

کامیون VOLVO 670
شادترین دی جی
برای کار در کلبه عموجان
زیباترین ،تازه ترین،









 >> 2005با کار

نظیر!
بی
بهترین،


نیازمندیم.


شهــر:
رستورانکبابسرا
















 2000دالر در هفته

اوکازیونی
  برای هر


 لطفا با شماره تلفن زیر



  به یک نفر ویترس باتجربه و


(تیمور)
الکاپون
DJ

































ای
بودجه
هر
  برای













بگیرید:
تماس
آشپز
کمک
نفر
یک


بفروش می رسد:
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هر
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گرامی
ایرانیان
درخدمت



















نیازمندیم:
فورا
باتجربه
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(514) 808-1170


Tel.: (514) 692-0476

استخدام
 



 


■ دعوتنامه و تصدیق امضاء

رسمی اسناد و مدارک،
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
تأییدامضاء
محل:مرکزشهرمونترال
نزدیکمترومک-گیل
Location:
Downtown Montreal
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail for an




appointment
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514-889-8765

¯ ®





nsarvaran@hotmail.


°


́® ³




aznov15U

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

محمودایزدی

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

مترجم رمسی

رضانوشادجمال

مترجم رسمی و عضوجامعه
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه



مدارک ،دعوتنامه و تائید ترجمه



Tel.: 514-575-7080
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514-983-1726







Tel.:
514-484-8072

شهریاربخشی
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514-933-0-933
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رسمی،
دعوتنــــامه
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PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL



£ی
رمسی
مترجم
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د
facebook:Tapesh
digital



514-624-5609
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since

مونتریال
ایرانیان
جامعه
وفرهنگی
هنری
>>فعالیت


های
514-889-3243

ید!
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حتویلدارییکتا
خاطره



1990



















کن
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رسمی
عضو جامعه مترجمان


Uazjune2011

aznov15U
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 به ترجمه
مربوط
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)5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH





 5301 Queen Mary
Montreal,
H3X
1T9






























 
(438) 390-0694
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5780
Sherbrooke
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نبش










با پیوند همکاری کنید







عکس پاسپورتی(،تضمینی) ،مدیکال کارت،

















نویسندگان ،مترجمان ،روزنامه نویسان جوان و
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اقامت
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تازه وارد ،حتی شما ...اگر دستی به قلم دارید،


°

بخشنده مهربان 
́³نام

خداوند
  به

التحصیلی
خانوادگی)،
 عکس پرتره (فردی و
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¶ تبدیل نوارهای ویدئو از متام سیستم ها






ترجمه و ...با ما -داوطلبانه -همکاری کنید.



514-485-2929
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توجه :لطفا از پیش برای گزینش سوژه ها با ما
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هماهنگیکنید:
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مرکزاسالمی
ایرانیان



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



























































Tel.:
514-996-9692
 حل جدولهای ویژه و عادی :از صفحه 27

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی









5780 Sherbrooke
 در مونتریال
ایـران
 به
210 St-Jacques
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W., Tel.

ارز

موض��وع اصلي این كت��اب نیز راه
یافت��ن به درون این دش��واريها و
تنگناهاست.
مؤلف در این كتاب عناصر زندگي
روزم��ره را نه از بی��رون كه از درون
موضوع مطرح كردهاس��ت و به جاي
آنكه تصویري یكدس��ت ،همگن و
سادهسازي ش��ده از آن ارائه نماید،
هر عنصر را بهمثابه مقولهاي مستقل
كه از منطق ،ساختار و صورتبندي
منحص��ر بهفردي برخوردار اس��ت،

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16
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شریف

مش��كالت و موانع پیش روي حیات
دین��ي در زندگي روزم��ره را هرچه
بیش��تر در معرض دید ق��رار دهد؛
زیرا تنها با درك اساس��ي مشكالت
و موانع اس��ت كه ميتوان به راهحل
اساسي براي آنها دست یافت.
ب��ر این اس��اس ،كت��اب حاضر
حاوي هی��چ راهح��ل بنیاني براي
بهب��ود و ارتق��اي جای��گاه دین در
زندگ��ي روزم��ره نیس��ت ،ام��ا بر
جهتگیري ذهن��ياي تأكید دارد
ك��ه بر اس��اس آن ميتوانیم تغییر
اساس��ي در رابطه دی��ن و زندگي
روزمره دهیم؛ تغییري كه برخالف
محدودیتها و دشواريها ميتواند
دین را به جوهر ازلي فرهنگ بدل
نماید.
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5780 Sherbrooke
W.,
Tel.:
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Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب

ساعــات کار:
روزهایدوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،
هماهنگی قبلی الزم است.

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

مجری
مراسم
عقد
ایرانی

514825-3170

UNION
MONDIALE
1863 Ste-Catherine W.
Tel.: 514-937-5192
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حل جدول ويژه شماره 5106
 -6مبارزه -فعالیتي براي س��رگرمي و

35

 سال  20شماره  24  1134آبان 1392

www.paivand.ca

آموزش موسیقی

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

تار،سه تار و متبک

مهدی یوسفیان ،فارغ التحصیل
رشته آهنگسازی از آکادمی
موسیقی چایکوفسکی (کی یف)

جویای کار

خانمیآمادهبرای
انجامکارهایمنزل
شمانظافتوغیره
تلفناطالعات:
Tel.: 514-616-7035

(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

Tel.: 438-402-4068

College,University
High-Shool

azsep152X

اجاره آپارمتان

آپارتمان تمیز و زیبا 3ونیم
در ناحیه شربروک شرقی
نزدیک مترو ،شامل همه چیز
(برق ،گرمایش و)...

azmay13U

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

باایرانی
کــار
کنید!

514-827-6329
514-620-3255

514-662-7112
aznov113

toendofmay2010P

آموزشختصصی

TOEFL, IELTS, Writing
ومکالمه زبان انگلیسی توسط
دانشجویدکترایدانشگاه
 ،McGillفارغ التحصیل رشته
آموزش زبان انگلیسی ()TEFL
با بیش از ده سال سابقه تدریس
English.teacher2002
@gmail.com
sep13fulyr

زبانانگلیسی حملونقل

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

514-467-4772

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

ارز $
EXCHANGE
Sharif

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

514-983-4828
azoct0113UP

zaeriakbar@yahoo.com

روبروی 3

کاندولوکس

بل سنتر

استخدام آمـــوزش
اخوانوستآیلند زبانفرانسه

Tel.: 514-620-5551

راننـدگی

«پایهیک»
آموزش رانندگی کالس1
تست جاده ،بازرسی و ترمز هوا
 +کامیون برای امتحان

>> قیمت عالی

لطفا با من ،ایرج کیانی تماس
بگیرید:

1-514-953-8013

شیرینی
سـرو

آموزشگیتار

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

کالسیـکوپاپ

رضارضـائی
از 8صبح تا 8شب

آرایشـــــگاه

481-6765 ........................................ EVE
فریبا 487-0800 ..........................................
شهرزاد 489-6901 ..........................................
فاطی 772-5787 ...........................................

آژانس مسافرتی

فرنازمعتمدی842-8000................................
مهری 940-1642 ............................. T.A.M
اسکای.الن 388-1588 ...................................
آریا تراول866-236-1258 ...........................
یونایتد 416-225-5509 ............................
یونی گلوب(نسرین) 699-1760..................

آموزش رانندگی

نینا 513-5752 ..............................................

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

ارز

شریف223-6408..............................................
گروهپاسیفیک289-9011.............................
 5استار 585-2345............................................
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال 937-5192...........................
844-4492................................. Export-FX

امالک و مسکن

همتیان ،فیروز827-6364 .......................
امیرســام 702-2309 ....................................
هاشمی ،مسعود 298-4567 .........................
اسالمی،مینو967-5743..................................
مریم خالقــی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
گیورگیزنیا،نینوس816-4080.....................
نصر،مسعود571-6592...................................

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 بشــر 299-1787 ............................
249-4684 ........................................ IBNG
مولتی ساژ 770-1771 .................................
انجمن زنان مونترال 624-4648 ..................
دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیمــا 485-3652 .........................
کتابخانه زاگرس 690-6343 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه و مشاور مالی

شــیخ صالــح 366-1509 .......................

پزشک

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

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

Fax:514-500-1188
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
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از اول نوامبر
محلی آرام و فضای بسیار
زیبا،آشپزخانهمدرن
اوپن با كلیه وسایل شامل
ماكروفر،گازبرقی،
یخچال ،هود و كابینت
مدرن؛ جكوزی ،الكر،
الندری و
خشككنشخصی
>>  ٨٠٠دالر درماه

514-661-6233
toendofdec13P

داروخانه

•
•
•
•
•

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

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

www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع

با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

مونترال/تورونتو 887-0432...........................
فرویوو 694-7036 ..........................................
اکســپرس 889-7392 .................................

بیژن 419-1039 ...........................................
لوئیزداداشزاده288-4864............................

دیش و ساتالیت

ریاضیات وفیزیک 827-6329 .................

یو--ان ســات 571-6564 ............................

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

شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
شریفنائینی 731-1443................................

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

دندانسازی(کلینیک)

ساختمان و دکور داخلی

10دات دیزاین 910-6643 .........................

جواهری

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

چاپ

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

انصاری ،حسن 735-0452 ............................
مهتاب ثقفی 567-3169 ..............................
صدر ،سرور 777-3604 .............................
حسینخردبین242-6034...........................
عباسشفیعی806-0060..............................

حمل و نقل

مونتریال 442-8056 ........................................
المپیک935-3300...........................................

مرکز شهر مونتریال:

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

ش

ماره شما در
این لیست نیست؟

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

داروخانه

ترجمه

مراکز پخش پیوند

کار استاد علی اصغر معصومی

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

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

تدریس رقص

با ما تماس بگیرید.

®لوگوی پیوند®

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

تدریس خصوصی

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

info@paivand.ca

خیاطی (آلتریشن)

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

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

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

خشکشویی

تبلیغات

 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؟...

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

تاکـسی

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

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

نسخه خود را به ما فکس کنید و
داروی تان را حتــــویل بگیرید:
------------------13 RACHEL
Tel.: (514) 288-4864
Fax: (514) 288-4682

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

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

•
•

لوئیزداداش زاده

استخدام

تابلوسازی

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

514-996-9692

ساختمان

نیـازمنـدی هـای پیوند

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................

ازدواج

نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

نیازمنــدیها



كاندومینومنزدیك
مترو انگرینیو ن

tilMar'10P

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

azjuly15Up zagros

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

Tel.: 514-739-4888

AKHAVAN FOOD

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

PAIVAND

5200 De La Savane

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

MONTRÉAL QC H4B 1L8

514-585-6178

azjuly13free

tillnov1Pd

MMUNITY

بهیکنانــوای مجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

صابر جلیل زاده

514-812-5662

514-623-7075

azoct1

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

انجامکلیهامورمربوط
به بهسازی و بازسازی
ساختمان،نقاشی،
کاشیکاریو...
(امیـد)

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

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ساختمان

AKHAVAN
FOOD

||Bazar Du Tapis

شریف

سرویس حمل و نقل
حرفه ای :شهری
و سراسر کانادا
بهترینسرویس،
کمترینبها
 ارزیابی رایگان

PARTICIPATE in our
CO

استخدام

قالیشوییبازارفرش

aznov15free

>> به چند نفر کارمند
ساده و همچنین >> چند
نفر برای کار در آشپزخانه
فورانیازمندیم.
بصـورت متام وقت
و یا نیمه وقت
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دندانپزشک

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

رستــوران

بیبلوس523-9596...........................................
کلبهعموجان484-8072.................................
پاتوقعموجمال933-8866...........................
فاروس 270-8437 ..........................................
دابل پیتزا 343-0343 ....................................
شیراز 485-2929 .........................................
یاس 483-0303 ............................................
کبابسرا 933-0-933 .....................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2

روانشناسی  /روانکاوی

دکتر بیتــا 999-2482 ................................

سوپر و فروشگاه

اخــوان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551............................... W. Isl.
ماهیسنلوران369-3474.............................

گان پیوند )

نیـلو)450( 812-9991...................................
مارشهآریا450-812-7369...........................
کوهنور)450(672-2324................................
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا) )613( 594-3636...........................

شیرینی پزی و قنادی

کاپ کیــک439-4903 ................................
سروین 562-6453............................................

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فتوشاپ 846-0221 ........................................
فتوبوک 984-8944 .....................................
فتو ُرز 488-7121...............................................

فـرش

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

فـال

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

کامپیوتر

224-0-224.................................... KamNic

کارواش

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

کایروپرکتیک

شریف

ارز

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

باایرانی
کــار
کنید!

عینک سازی

ایرانی

تخدام
اس
کنید!

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

وام مسکن

بهروزآقاباباخانی606-5626...........................

وکیل دعاوی

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

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

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

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

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

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

کتابفروشی
کلیسا

گاراژ (درب)

ویدیو

محضر

مهاجرت

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

ماریا کوتونه 656-8178 ................................

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

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

گرافیک و طراحی

موسیقی (جشن ها)
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n November 8 Citizenship and Immigration
Minister Chris Alexander
announced changes to
improve the Canadian
Experience Class (CEC)
so that the program continues to attract top quality
candidates.
“The Canadian Experience
Class has allowed more
than 25,000 people to stay
in Canada permanently
to contribute their skills
and talents,” “The government is taking concrete
action to reduce backlogs
and processing times. By
making these changes to the
Canadian Experience Class,
we are moving toward a
more effective and efficient immigration system.”
Explained Minister Chris
Alexander.
In order to manage intake,
maintain reasonable processing times and prevent
a backlog from developing
in the CEC, Citizenship and
Immigration Canada (CIC)
is introducing an annual
cap on the number of new
CEC applications. CIC
will accept a maximum of
12,000 CEC applications
from November 9, 2013, to
October 31, 2014.

Despite the annual cap on
applications, the department
will admit approximately
15,000 individuals under
the CEC in 2014.
is also seeing
an overrepresentation of certain occupations in the program. In
order to bring in as diverse
a skill set as possible, the
department will introduce
limits on the number of
applications under certain
occupations.
Effective November 9,
2013, CIC will introduce
sub-caps of 200 applications each in certain skilled
occupations. Also, six
particular occupations will
no longer be eligible for the
CEC.
Because of an overrepresentation in the CEC
applications received to
date, the following six
occupations will no longer
be eligible for the CEC
starting November 9, 2013:
The National Occupation
Classifications are:
• cooks (NOC code 6322);
• food service supervisors
(NOC 6311);
• administrative officers
(NOC 1221);
• administrative assistants

CIC

Hol
i
Livi stic

ng

Vitamin C

and why it is an essential
nutrient to survive.
ne of the role of Vitamin
C is it plays an important
role in making the protein
collagen. Collagen is found
in various places such as
connective tissue, (helps hold
joints together for example). It
is also found in bones, teeth,
tendons and blood vessels. It
is important in wound healing.
Vitamin C is also known to
boost immune system. It has
been studied for the prevention of colds but research
shows that it helps reduce
the severity of symptoms and
may shorten the length of a
cold by days. Of course with
a healthy diet high in fruits
and vegetables, herbs and
spices, a
cold can be
pre-

O

vented all together.
Vitamin C works in the body
as an antioxidant. It is known
to protect our bodies from
certain cancers and it helps us
absorb iron.
Food rich in Vitamin C are
red bell peppers, eaten raw of
course, by cooking them we
kill the Vitamin C, all greens
are rich in Vitamin C, people
tend to believe that only citrus
fruits have a high content of
Vitamin C, but so do many
other vegetables, take red
bell peppers, their content in
Vitamin C is much higher than
that of an orange. Kiwi is also
rich in Vitamin C along with
all berries.
During the summer season,
our fruit & vegetable intake
is much higher, so a need of
supplementing with Vitamin C
is not necessary for some.
But when flu season comes
along, a Vitamin C supplement
is a must, especially in colder
countries.
Stay away from pharmaceutical brands; buy your Vitamin
C at a Natural Health store.
How much Vitamin C do
our bodies need?

(NOC 1241);
• accounting technicians
and bookkeepers (NOC
1311); and
• Retail sales supervisors
(NOC 6211).
CIC already has a large
inventory of applications in
these occupations and will
continue processing them to
a final decision
Finally, CIC will maintain
the same language criteria for applicants but will
verify them upfront as of
November 9, 2013. The current language requirements
are as follows:
The Canadian Language
Benchmark 7 for NOC 0
and A occupations, and 5
for NOC B occupations.
This new measure will
ensure that applicants who
do not meet the minimum
language requirements are
screened out earlier and
processing resources can be
concentrated on those who
are more likely to qualify.
At the same time, this is
more client-friendly, as
applicants who do not
have the required language
proficiency will have their
applications returned to
them along with the processing fee.

Well it depends on the individual, if you have a high diet of
fruits and vegetables daily,
500 to 1000mg is sufficient,
if you are a smoker, you may
want to increase it to 2000 to
4000mg a day.
Why does a smoker need
more Vitamin C?
Because smoking weakens our
immune system, and therefore
more Vitamin C is needed.
Also if you have a high intake
of caffeine, like coffee, or
black tea, this will also weaken the immune system and
hence the body needs more
Vitamin C, so in reality, every
individual is different.
ome people will argue that
you cannot overdose on
Vitamin C, I believe the contrary, yes you can overdose on
Vitamin C, and it can irritate
the digestive tract and cause
gastrointestinal irritation and
diarrhea.
Vitamin C can also be used
in cases of constipation, high
doses of Vitamin C will move
bowels, this method of relieving constipation may be used
occasionally, but is not a long
term solution for constipation.
Also high intake of Vitamin C
is associated with an increased
risk of developing kidney
stones, more so if you have
a history of oxalate kidney
stones, too much Vitamin C
in theory may cause you to
absorb too much iron, but this
is in extreme cases, where
people will use Vitamin C
supplements to relieve constipation on a regular basis.
And to relieve Constipation
you need extremely high doses. Avoid using Vitamin C for

S
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...بازارامالک:کبکوکانادا

MARIA khanoum

CANADIAN EXPERIENCE CLASS

1392  آبان24  1134  شماره 20 سال

آیا باال رفتن ارزش شهرداری ملک به معنای
افزایشناگهانیمیزانمالیاتآناست؟
امیر سام

هفته گذشته ارزیابی شهرداری
امالک اهالی مونترال به دستشان
رســید و تقریبا همه آنها شاهد
افزایش چشــمگیر قیمت ملک
خود نسبت به دوره گذشته که
. شدند، بود۲۰۰۹ سال
ی منطق این افزایش از
 در بعضــ
. دالر هم باالتر بود۱۰۰۰۰۰
حال این ســوال مطرح است که
آیا با افزایش در ارزشیابی امالک
توسط شــهرداری که نتیجه آن
افزایش در میزان دارایی و ثروت
 باید خوشحال،شخص میباشد
 برخ
بود یــا این کــه این
ی نواحی شهرداری میزان مالیات امالک را بر اساس
افزایش باعث باال رفتن
 درصد۲ در جزیــره مونتــرال میزان تــورم که تقریبا
میزان مالیات شهرداری
. تعیین نماید،افزایشــی بیشتر از حد میباشد
میشود؟
• متوســط داشــته اند
 مقامات،روز دوشــنبه
ی بــه آمار و ارقام
 بخصــوص آنهــا که به حال نگاه
شهرداری در این مورد
ی که توسط ارزیابی اخیر
 مرکــز شــهر نزدیکتر جالب
عنــوان نمودنــد که
: به دست آمده میاندازیمPlateau بوده اند نظیر
 • گــران ترین ملــک با قیمت،)%۲۵( Outremont ،)۲۶.۴%( میزان افزایش مالیات امالک زیاد
.)%۲۲( CDN-NDG
.نخواهد بود
 میلیــون دالر در منطقه۱۸.۷
.Westmount  این نواحی ممکن اســت شاهد،یادآوردنی است شــهرداری ها
  مروری کل،هر س ه سال یکبار
ی افزایــش جزئی میــزان مالیات • قیمت متوسط کاندومینیومدر
. دالر۳۱۳۰۰۰  باشند که در مدت س ه سال و به جزیره مونترال،بر روی ارزش امالک مســکونی
.یدر منطقه تحت تدریج انجام میگیرد
 تجاری و صنعت
• قیمت متوسط امالک مسکونی
 درSingle family  به منظور اندازه گیری مقدار مالیات امالک در مونترال تک واحدی،قلمرو خود
. دالر۴۸۴۶۰۰ میزان دارایــی آن منطقه انجام بر اســاس حاصل ضرب ارزش جزیره مونترال
داده و این ارزیابی را مبنای تعیین شهرداری ملک در درصد میزان • مناطق با قیمت متوسط باالتر
: میلیون دالر۱ ) منطقــه ازTax rate( اخذ مالیات س ه سال آینده خود مالیــات
Westmount, Hampstead,
،شــهرداری به دســت میآید
.قرار میدهند
Royal-Mount, Outremont
 سخنگوی که این درصد توســط مقامات،Patricia Lowe خانم
.شــهرداری مونترال در این مورد شهرداری تعیین میگردد
۴۸۳۳۷۳ • ارزش کل تعــداد
 بیلیون۲۹۷  "افزایــش و یا کاهش در صــورت افزایــش ارزش ملک در مونتــرال:میگوید
 معموال شهرداری دالر،ارزش امالک نشاندهنده ارزیابی شهرداری ملک
• عملکرد شــهرداری یک منطقه منطقه درصد میــزان مالیات را
میباشد چرا که باال رفتن ارزش تغییر میدهــد تا میزان مالیات باید به این نکته توجه داشت که
 نشانه موفقیت ملک دستخوش افزایش ناگهانی اگر نسبت به ارزیابی ملک خود،امالک یک منطقه
.برای شهرداری و صاحبان امالک نگردد
 میتوانید که از،شــکایتی دارید
".آن منطقه میباشد
صاحبان امالک در نواحی نظیر شهرداری منطقه خود درخواست
. که ارزیابی مجدد نمایدSt-Leonard-  وMontreal North ارزیابی شهرداری بر اساس قیمت
۷۰۰۰  تعــداد،۲۰۱۱  ژوئن ســال افزایش ارزش شهرداری امالک در ســال۳۰ امالک در تاریخ
 از مقدار متوسط جزیره مونترال صاحب ملک در مونتــرال این،قبل از ارزیابــی انجام میگیرد
 درصد۶۰  و کار را انجــام داده که۱۳.۵ بنا بر این ارزیابی جدید بر اساس پاییــن تر بود (به ترتیب
 درصــد افزایــش) ممکن آنها موفق شدند ارزش شهرداری۱۳.۹ ۲۰۱۲  ژوئن۳۰ قیمت امالک در
.انجام گرفته است
.اســت حتی شــاهد کاهش در ملک خود را کاهش دهند
. میزان مالیات ملک خود باشند۳۰۰۰۰  تعداد، ارزیاب ملک۵۸
______
)Tax Rate( معامله امالک را که در این تاریخ میزان درصد مالیات
ی شهرداری بر گرفته از روزنامه گازت مونترال
  بر اساس نیازهای مال، انجام گرفته۲۰۱۲ و جــوالی
 مورد بررس
 نوشته۲۰۱۳  نوامبر۱۲ تاریخ
.ی و مطالعه قرار داده تعیینمیگردد
Rene Bruemmer آقای
و به این نتیجه رسیده اند که به سخنگوی شــهرداری مونترال
شاد و سربلند باشید
طور متوســط قیمت امالک در در این زمینه میافزاید که آقای
 شهردار جدید،Denis Coderre  درصد نســبت به۲۱.۲ مونترال
 قصــد دارد که افزایش، مونترال. افزایش داشته است۲۰۰۹ سال

www.amirsam.ca

:تپشدیجیتال

مجموعه ای نفیس

از لباس با خطاشیهای زیبا در تپش

514-223-3336

constipation; it may be used
occasionally, not regularly.
Live a healthy life style; it is
the best health insurance we
can give to ourselves.
Keep safe, stay healthy and

make sure laughter is in your
everyday life.
______________
Maria Cottone
Certified Immigration Consultant

Facebook: Nutrition and Well
Being with Maria Cottone
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com
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آموزشعکاسیبهزبانساده...
یکی از وســایلی که بسیار
آموزش عکاسی به
به کمک یک عکاس خوش
زبان ساده ،قسمت
ذوق می آید« ،ســه پایه»
است.
هشتم
با استفاده از این وسیله ی
ساده و نسبتا ارزان خواهید توانست
• عکاسی در
تصاویر بسیار جالب و بی نظیری را
مکانهای تاریک با
بوجود آورید که هر بیننده ای را
نور کم
متعجب خواهد کرد.
در هر شرایطی عکس بگیرید!
با اســتفاده از ســه پایه
خواهید توانست که در

8

منقول اســت «مانــی» ،یکی از
انبیای پارسی ،با یک کتاب نقاشی
بنام «ارژنگ» مردم را به راه راست
هدایت می نمود! حال فرض کنیم
که اگر «مانی» دوربین دیجیتال
داشت ،باز هم نقاشی میکشید یا
با عکس دیجیتال و انتشار آن در
فیســبوک دین خود را گسترش
میداد؟
پس نتیجه میگیریم که «عکاسی
هنرانبیاست!»
در اولین مقاله ی آموزش عکاسی
عنوان کردیم که «عکاســی ،هنر
بــه خدمت گرفتــن صحیح نور
میباشد».
پس یک عکاس آماتور یا حرفه ای،
برای خلق تصاویر زیبا همیشه باید
«فی السموات و األرض» به دنبال
پیدا کردن و ثبت نور باشد تا بتواند
آثار هنری شگرفی را خلق نماید.
بــا اســتفاده از تنظیماتــی که
درمقاالت قبل ارائه گردید ،توضیح
دادیم که چگونه میتوان نور را در
شرایط مختلف به خدمت گرفت .با
خواندن این مقاله و قدری تمرین،
خواهید توانست که تقریبا در هر
شرایطی عکس بگیرید.
به طور خالصــه و به بیان خیلی
ساده ،سه شــاخصی که در زمان
عکاســی در عالم «ظلمات» باید
مورد توجه قرار گیرند ،موارد زیر
میباشند:
• دیافراگــم دوربیــن بایــد در
وضیعیت نسبتا «باز» قرار بگیرد.
• عدد «ایزو» یا حساســیت نور
دوربین بیشتر باشد.
• ســرعت باز و بسته شدن شاتر
را باید کم کرد تا در زمان نســبتا
طوالنی تــری کــه دیافراگم باز
است ،نور بیشتری بر روی سنسور
دوربین ثبت شود.
تنظیم شاخص اول و دوم ،مشکل
خاصی را برای عکاس بوجود نمی
آورد ولــی پایین آوردن ســرعت
عکسبرداری (بدون سه پایه) ،باعث
«فلو» شدن کل تصویر میگردد.
دلیــل آن تکان خوردن دســت
عکاس در زمان عکســبرداری و
ثبت همه ی حــرکات در تصویر
اســت .برای رفع این نقیصه ،باید
دوربین را در یک جای ثابتی قرار
داد.

•I•B•N•G

در مورد اســتفاده از این شاخص
نباید زیاده روی کرد چون باالبردن
بیش از حد شــاخص ایزو ،باعث
ایجــاد «نویــز» در تصویر و افت
کیفیت آن خواهد شد .پس ایزو را
هم خیلی باال نمی بریم.
سراغ شاخص
به

ن دیجیتال
بی
کن که اگر یک دور هستی!»
ن
ما عکاس
«فکر ی ،پس حت
خرید

جاهای تاریک ،و بدون اســتفاده
از نــور اضافی یا فــاش ،عکس
های بســیار زیبایی تهیه کنید.
گاهی اوقات و در مکانهای بسیار
تاریک ،زمان عکس برداری میتواند
چندین ثانیه و حتی دقیقه باشد.
طبیعتا این ســبک از عکاسی در
مورد ســوژه هایی کاربرد دارد که
«ثابت» باشــند و به هیچ عنوان
حرکت نکنند .مثال عکاسی از یک
ســاختمان قدیمی در شب با نور
محیط.
فرض کنیــد که قصــد داریم از
یکی از ساختمانهای مرکز شهر،
در شب عکس بگیریم .برای این
کار ،دوربین را بر روی ســه پایه
قــرار داده و دیافراگم دوربین را تا
بیشترین مقدار خود باز میکنیم.
توجه داشته باشید که با باز کردن
دیافراگم تا بیشــترین حد خود،
احتمال دارد که فقط ســوژه ای
که بــر روی آن فوکوس کرده اید

در تصویر واضح دیده شود و بقیه
ی محیط« ،فلو» خواهد بود .پس
اگر میخواهید که کل تصویر مورد
نظرتان واضح باشد ،دیافرگم را تا
حد نهایی خود باز نکنید.
با باال بردن «ایزو» یا حساسیت نور
دوربین ،نور بیشتری را از محیط
ثبت خواهید کرد.

اصلی این نوع عکاسی میرویم که
همان سرعت شاتر است.
معموالدر محیط استویو و تهیه ی
پرتره با فالشهای بزرگ استودیو،
ســرعت ایــده آل شــاتر در حد
 1/100یا  1/125ثانیه میباشد.
به عبارت خیلی ساده تر ،در مدت
زمان یک صدم ثانیه ،شاتر دوربین
باز و بسته شده و مقدار کمی نور
وارد دوربین و ثبت خواهد شد.
اما هنگام عکاســی در مکانهای
تاریک و در شــب ،آن هم بدون
اســتفاده از فالش ،باید ســرعت
عکاسی را خیلی پایین تر آورد.
گاهی اوقات بــرای تهیه ی یک
عکس از ساختمانی که در نمای
آن چنــد منبع روشــنایی وجود
دارد ،میتوان در مدت  2ثانیه ،یک
عکس قابل قبول و روشنی تهیه
کرد؛ اما در جایی که هیچ چراغی
در آن نزدیکی روشن نیست و یا با
استفاده از نور ماه میخواهید از یک
ساختمان یا پل در شب عکاسی
کنید ،باید مدت زمــان باز بودن
شاتر را طوالنر تر کنید (مثال حتی
یک یا دو دقیقه).
عنایت داشــته باشید که تمامی
این اعــداد و ارقام به صورت مثال
ارئه میگردند و در شرایط فیزیکی
گوناگون،متفاوتمیباشند.
یک عکاس با حوصله و خوش ذوق
باید آنقدر با این تنظیمات دوربین
و مقایسه ی نتایج ،تمرین کند تا
مهارت کافی برای ثبت تصاویر بی
نظیر را کسب کند.
اگر از همه ی عکاســان حرفه ای
«سبک منظره» یا «چشم انداز»
بپرسید که بهترین زمان برای ثبت
تصاویر چه ســاعتی از شبانه روز
هست ،همگی پاسخ خواهندداد:
«اوقات ملکوتی طلوع و غروب
آفتاب!»
در این دو زمان از شــبانه روز
قادر خواهید بود که با نور بسیار
کمی که از آسمان به سوژه ی
شما میتابد ،هم آسمان روشنی
در تصویر داشــته باشید و هم
سوژه ی خود را به بهترین نحو
نورپــردازی کنید ،آن هم با نور
طبیعی!
البته این گفته بــه این معنی
نیست کهدر ساعاتدیگر شبانه
روز نمیتوان عکس گرفت!
•
عکاسی از اشباح و ارواح

همبستگیبازرگانیایرانیان

( IBNGهمبستگی بازرگانی ایرانیان) متشکل از گروهی از مشاغل و شرکتهای ایرانی است که به
منظور توسعه شبکه تجاری خود و ارائه سرویسهای حرفه ای و قابل اعتماد به جامعه ایرانی مونترال بزرگ
به وجود آمده است.
------------------------------------------------------------ازشما دعوت می شود با مراجعه به وبسایت  IBNGرســتوران  Eggsfruttiواقــع در  6710خیابان
بــه آدرس  www.IBNG.caویــا بــا حضور در  Saint Jacquesتشکیل میشود ،با اعضاء این گروه
جلســات هفتگی  IBNGکه بطور مرتب روزهای آشنا شده و نیازهای خود را تامین نمائید.
چهارشنبه هر هفته از ســاعت  8الی  9صبح در
در چهارمین جلســه ماه اکتبر
 ،IBNGآقای حشمتیان و خانم
احمدزاده از قنادی الدن
() )3C (Cup Cake Coffee
سخنران جلسه بودند که کسب
و کار خود را به حاضران معرفی
نمودند.
خانم الدن احمدزاده که سابقه
چندین سال آموزش شیرینی
پزی در ایران و سابقه فعالیت در
چند شیرینی پزی در مونترال را

دارد ،پس از اخذ مدرک شیرینی
پــزی در مونتــرال ،تصمیم به
ایجاد یک قنادی ایرانی گرفتند.
ایشــان به اتفاق همسر خود در
حدود یک ســال پیش قنادی
الدن در  Cote siant Lucرا
افتتاحنمودند.
مســئولین قنادی Cup Cake
 ،Coffeeارائه شــیرینی با طعم
واقعی ایرانــی را جزء اصول کار
خود قــرار داده و عنوان نمودند

که با توجه به ســابقه و تجربه
طوالنــی ،توانائی تهیــه انواع
شیرینی محلی ایرانی به سفارش
هموطنان عزیز را دارند.
ایشان ضمنا استفاده از مواد اولیه
ســالم و با کیفیت را به عنوان
ویژگی قنادی خود عنوان کردند
و یادآور شــدند که توانائی ارائه
سرویس به مناسبتهای مختلف
را دارند.

مجلهتایم:چهارشهرایراندرلیست
آلودهترینشهرهایجهان!
The 10 Most Polluted Cities in the World
eters in diameter per cubic
meter of outdoor air:
1. Ahwaz, Iran
2. Ulaanbaatar, Mongolia
3. Sanandaj, Iran
4. Ludhiana, India
5. Quetta, Pakistan
6. Kermanshah, Iran
7. Peshawar, Pakistan
8. Gaborone, Botswana
9. Yasouj, Iran
10. Kanpur, India
____________
www.science.time.
com/2013/10/18/the-10most-polluted-cities-in-theworld/#ixzz2iTJorgnI

Four of them are
in Iran

of the Khuzestan Province,
which produces most of
Iran’s oil. Like the other
cities in the WHO’s top
ten, it is a center of heavy
industry.
Here are the ten most
polluted cities, ranked by
the amount of airborne particles less than 10 microm-

تپـشدیجیتال

A day after the World
Health Organization published a report linking air
pollution to lung cancer,
Quartz has put together a
list of the most polluted
cities in the world, based
on data from the same
organization.
While the list originally
came out this Spring, it’s
an important reminder given the recent health news.
?At the top
The city of Ahwaz, in
Western Iran. With a population of more than three
million, it is also the capital

تبدیل سیستم های
ویدیوئی

Nouveau
iPhone 4 / iPhone 5 / Samsung Galaxy
accessoires

www.tapeshmontreal.com

فروش جدیدترین
آلبوم های ایرانی

کاست و کامپکت دیسک،

Clé à mémoire

کتاب ،کارت تلفن

Tel.: 514-223-3336

سرگردان و عالم ماوراء الطبیعه!

اگر با ســرعت کم و با سه پایه از
افراد در حال حرکت عکسبرداری
کنید خواهد دید که همه ی آنها
به شکل «اوراح خبیثه» و «اشباح
فیلم جن گیر»در تصویر شما ثبت
خواهند شد! پس اگر بیماریهای
قلبــی -عروقی دارید ،با ســرعت
پایین از ملت عکس نگیرید!

6162 Sherbrooke w.

برگزاری این جلسات رایگان ،پیج
STUDIO PHOTOBOOK
را در فیســبوک الیــک کنید تا
هماهنگیهای الزم با شــما انجام
شود( .لینک زیر)

بنابرایــن با تکنیک هــای فوق
خواهید توانســت مصداق واقعی
«ظلمات الی النور» را مشــاهده و
«معجزه ی نوری» خود را به ثبت
برسانید.
WWW.FACEBOOK.COM/STUنور دیده تان ،صد چندان!
DIOPHOTOBOOK1
برای تمرین تمامی موارد فوق ،در
جلســات آموزش عکاسی رایگان عکاس مهاجر
514-984-8944
و صلواتی «اســتودیو فوتوبوک»
شرکت کنید .برای آگاهی از زمان
•

38

PAIVAND: Vol. 20  no.1134  Nov. 15, 2013

www.paivand.ca

بلیت
:در تپش دیجیتال
514-233-3336

1392  آبان24  1134  شماره 20 سال

38

PAIVAND: Vol. 20  no.1134 Nov. 15, 2013

39

1392  آبان24  1134  شماره 20 سال

www.paivand.ca

با کباب های ایرانی و خاورمیانه ای
>> انواع خورش های خوشمزه ایرانی
 وسیع و درخور شما، فضایی زیبا
، برنامه ها،  مناسب جشن ها

مراسم و میهمانی های شما
 با شرایط بسیار عالی
 غذا و سرویس رقابت ناپذیر

قصر کباب

)(شاتوکباب

www.chateaukabab.com
Chateau Kabab | Downtown

Chateau Kabab | West Island

100%

2140, rue Guy,
Montréal, QC H3H 2L8
Metro: Guy-Concordia

4705 Boulevard des Sources,

جنبآدونیس

Pierrefonds, QC H8Y 3C6

Tel.: 514-932-1114

Tel.: 514-421-3666

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

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

PRÊT À MANGER

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

BARTLETT PEARS

PINEAPPLES

POMMES DE GRENADES POM

ANANAS

GREEN LEAF LETTUCE

CELERY

EA.
CH.

EA.
CH.

CELERIES

LAITUE FEUILLES VERT

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

EA.
CH.

EA.
CH.

EA.
CH.

... خشکبار و،حبوبات
انواع اقالم
GROCERY
• ،خواربار
ÉPICERIE
HUMMUS
425 g

1 & 1 DATE VINEGAR
VINAIGRE DATE 1 & 1
300 ml

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

COUSCOUS SALAD

SALADE DE COUSCOUS
16 oz.

CORTAS EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

HUILE EXTRA VIERGE CORTAS
900 ml

EA.
CH.

EA.
CH.

CORTAS PISTACHIO HALVA

HUILE CANOLA FINESSE
8L

EA.
CH.

BAROOTI TEA

HALVA AUX PISTACHES CORTAS
907 g

FINESSE CANOLA OIL

THÉ BAROOTI
500 g

HAFEZ DATES
DATTES HAFEZ
600 g

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

EBIA HONEY

MIEL EBIA
500 g

EA.
CH.

TUBA ROSEWATER

EAU DES ROSES TUBA
1l

EA.
CH.

AKHAVAN HENNA
Black or Red

EA.
CH.

EA.
CH.

CORTAS PICKLED TURNIPS
NAVETS MARINÉS
1L

HENNÉ AKHAVAN
Rouge ou noir
500 g

EA.
CH.

EA.
CH.

LOOFAH
LOOFA

WALNUTS

NOIX DE GRENOBLE
$13.18 kg

LB.

AKHAVAN
PICKLED LEMON
PRESERVES

RAW HAZELNUTS
NOISETTES CRUES
$8.78 kg

CITRONS MARINÉS AKHAVAN

EA.
CH.

EA.
CH.

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

EA.
CH.

LB.

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

ADORA BASMATI RICE

RIZ BASMATI ADORA
10 lbs. / 4.54 kg

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

BOEUF HACHÉ
$6.58 kg

EA.
CH.

Halal

SAUCISSES MERGUEZ
$8.78 kg

Halal
Halal

LB.

PARI ORIGINAL
BASMATI RICE

LB.

EXTRA LEAN BEEF CUBES

CUBES DE BOEUF EXTRA MAIGRE
$8.78 kg

RIZ BASMATI ORIGINAL PARI
1 kg

EA.
CH.

Halal

MARMARABIRLIK
OLIVE PASTE

HalalLB.

Halal

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

PÂTE D’OLIVES MARMARABIRLIK
340 g

EA.
CH.

MERGUEZ SAUSAGES

Halal

LB.

Halal

AKHAVAN TRADITIONAL
BARBARI BREAD

KAFTA KEBAB
$7.68 kg

PAIN BARBARI AKHAVAN
500 g

EA.
CH.

6170 Sherbrooke St. W.

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

514 485-4887

Halal
Halal
Halal

Halal

LB.

SHERBROOKE

DECARIE

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

CAVENDISH

EA.
CH.

Takeout
outonly
only
Take
Pouremporter
emporterseulement
seulement
Pour

ST-JEAN

EA.
CH.

PRÊT À MANGER

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

ST-CHARLES

POTATOES

PATATES
10 lbs. / 4.54 kg

EA.
CH.

POM POMEGRANATES

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

PRÊT À MANGER

ANISE

CITRONS

LB.

READY TO EAT

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

LEMONS

POIRES BARTLETT
$2.18 kg

EA.
CH.

READY TO EAT

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

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

عالی و قیمت نازل
خورش های
انواع کباب ها
READY
TOکیفیت
EATایرانی با
• PRÊT
À وMANGER

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

BLVD.
PIERREFONDS
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بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی
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کیفیت عالی و قیمت مناسب
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199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
 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...

) 2550 Lapiniere (Brossard

نغمه سروران

عضو رمسی اجنمن
مترجمانکبک،





دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

Tel.: 450-934-7744

مترجم رمسی

ترجمه و تأیید ترجمه رسمی
اسناد و مدارک
ترجمه شفاهی
تنظیمدعوتنامهوتکمیل
کلیه فرمهای رسمی
تأیید امضاء

Email:

مشاور رمسی وام مسکن

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

بهروزآقاباباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8
Fax: 514-500-1188
)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri

کلینیک مدیکال آلفامدیک

Tel.: (450) 676-9550

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

 Mailing Address:

info@paivand.ca www.paivand.ca

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

انــواع
کارتتلفن

Vol. 20, No. 1134, 15 Nov., 2013

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

لحظههای شیرین با
سفرۀعقدشیرین

7روز
هفته

بدون وقت قبلی

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

Tel.: (514) 606-5626

Tel.: (514) 933- 8383

behrooz@babakhani.ca

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

مکان :مرکز شهر مونترال نزدیک مترو مک گیل

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

Tel.: 514-889-8765
nsarvaran@hotmail.com

www.sofrehaghd-montreal.com

عینک
فرهت

جواد ایراخنواه
____________________
5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

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

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

در کمتر ار  24ساعت
(حتی پس از ساعات اداری)
 نقل و انتقال سریع ارز
به اقصی نقاط جهان
  تضمینبهتریننرخروز

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


NDG،

Tel.: 514-481-0671

تپـشدیجیتال

www.tapeshmontreal.com

تبدیل سیستم های
ویدیوئی

بهمدیریت:
بیژن احمدی

کاست و کامپکت دیسک،

GUY

کتاب ،کارت تلفن

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336

Cell.: 514-944-3279

وست آیلند

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

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی
____________________________________
)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc

NDG

 انواع کباب،
جوجه کباب،
چلوکبابکوبیده
و...

غوره

مرغوب عالی رسید

کل
ه ،پاچه ،زبان
موجود است

چای قلمی و باروتی
گالبی محصول
هندوستانرسید

به میزان محدود


فالوده اخ
وان رسید

بستنی اک
برمشتی،

   ن
ان لواش
 نان گاتا
ی ارمنی
 نان نازو
ک ارمنی
ن
ان خشک
با دان
ه

کتان ،سی

با
طعم های

ه دان
ه و کنجد

گونا
گون رسید

|

E
X
C
H
A
N
G
E

Tel.: 514-937-5192

