،کارآفرینی، ختصصی،■ کلیه امور مهاجرت و سرمایه گذاری
 تهیه دعوتنامه، تاییدرمسی مدارک، خویشاوندی،دانشجویی
،)توسط خامن علی محمدی(بهبهانی
مدت
■ تبدیل ارز و انتقال آن در کمترین
____________________________________________

Tel.: (514) 289-9011

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

www.ic-pacific.com

immigration@ic-pacific.com

موسسه مالی

$

Cote vertu, Bus 121 E

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

www.SharifExchange.ca

...!مندوبارهبرمیگردم

•6170NDG:
Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744
West Island:

•15760 boul Pierrefonds

پاپ
،فرانسیس
شخصیت
سال مجله
تایم شد

Strategic Advice & Execution

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

Tel.: (514) 806-0060

Montreal Qc. H3G 1S6

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

انتقال فوری ارز

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
GUY
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شصت و پنجمین سالگرد
روز جهانی حقوق بشر

دانستید نکته که درباره کریسمس کانادا منی13

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

 سال سابقه کاری در کانادا18با

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

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ
ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

www.ParsPlumbing.ca

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

Cell: (514) 983-5415

 امیرسامAmir Sam

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
مونترالfrom
رمسی در مرکز شهر
اولین دارالترجمه
 سال سابقه15 با
3.5 from $819
مدارک
و
اسناد
کلیه
ترجمه رمسی
Tel:
438-985-4674
4.5
from
$1249
ترجمه رمسی مدارک پزشکان مطابق
MCC  وPCRC با استانداردهای

حتویلداری یکتاTel:
 آرزو438-985-4674
4055 Ste-Catherine O. Suite 132
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: ص
Tel: 514-439-8501
Atwater
www.yektatranslation.ca
______________________









Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

بل سنتر

 ستاره5 صرافی

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

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

uction
r
t
s
n
co begun
has

3 روبروی

DAr ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ

(514) 290-2959

حمیدصدیقکاغذچی

Real Estate Broker

ايرانیها با ليونل مسی

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

ProFusion Realty RF

Maryam Khaleghi

11بازتاببنياملللیکژرفتاری

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

Pars Plumbing INC

 مسکونی و جتاری:مشاور امالک
مریم خالقی

Q

4

 صرافیخضر7

1449 St. Catherine W

5

 دسامبر22

عباسشفیعی

انتقـال ارز

Sharif
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Tel.: 514-620-5551

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

1140 شماره20سال
1392  آذر24

St-Laurent, QC H4N 1C8
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Abbas Shafiee (B. Comm.)

1140

تبدیل ارز

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu



صرافی و انتقال ارز- امورمهاجرت

شــریف



گـروه پـاسیفیـک

5Star I.P.M. Inc.

2178 Ste-Catherine W.

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

<< >> با بهترین نرخ و هزینه

وحید خلجی

مشاور امالک در مونتریال

South shore و

محضردارومشاورحقوقی
Tel.: 514-439-1444
NOTAIRE-NOTARY

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Ninous Givargiznia، BSc.
Real Estate Broker

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

Côte-des-Neiges
نینوسگیورگیزنیا

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

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

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

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364

fhemmatiyan@sutton.com

www.sutton.com

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

:خدمات ارزی دکتر شریف نائینی

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

جراحدندانپزشک

Tel: 438-985-4674

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

1.5........$ 819.00
3.5........$ 899.00
4.5........$ 1,449.00
www.Metcap.com

www.Metcap.com

www.Metcap.com

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

 سالجتربه۱۰   با

   درکمترینزمان

       بهترینبها


GUY جنب دانشگاه کنکوردیا

Côte-des-Neiges
-des-Neiges

1.5 from $699
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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
2140, rue Guy,
Montréal, QC H3H 2L8
Metro: Guy-Concordia

Chateau Kabab | West Island

100%

4705 Boulevard des Sources,

جنبآدونیس

Pierrefonds, QC H8Y 3C6

Tel.: 514-932-1114

Tel.: 514-421-3666

www.alixtoyota.com
Tél.: 514.376.9191

2014 TOYOTA COROLLA
STARTING AT

17 495

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

$

transport, preparation included.

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

2014 TOYOTA RAV4
STARTING AT

25 695

$

transport, preparation included.

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

%
0
Financing
وام با نرخ بهره

Contact
Contact
AlexAlex
for for
additional
additional
rebates.
rebates.

for certain
cars only

2
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 برای زندگی برتر،طرحی برتر

n
o
کاندومینیومپرستیژ
i
t
c
u
r
t
cons begun در قلب مرکز شهر مونتریال
has
روبری بل سنتر
3  و2 ،1
اتاق خواب

جیم
دو تراس
استخر داخلی
پالگ اتومبیل برقی
همین امروز

:ساعات کار

با دفتر

فروش ما
متاس

و یا با تعیین وقت قبلی

بگیرید

STUDIO PHOTOBOOK
¥¼M¼U¼Î#q¿\¶#¼Äj¼TwH#nj#ÁnHjoLµ±ÃÎ#»#ÂwI§–#RI¶ki#¸ÄoT¿M
Áo¹À#ÁIÀ#¾¶IºoM#»#I¿Uov¹¨#,k²¼U#¸z]#,Âw»o–#´wHo¶#pH#ÁnHjoLµ±ÃÎ#»#ÂwI§–#·¯Iv¬nqM#»#·I¨j¼¨#½oUoQÁnHjnIM#·Hn»j#u§–#»#Â¬jH¼ºIi#ÁI¿v§–ÂµÄk¤#ÁI¿v§–#´Ã¶oU#»#Ro]I¿¶#½nHjH#,ÂUn¼PwIQ#u§–ÂQIa#u§–#³¼L²A#¾Ã¿U#,³¼Ã¹Ã¶¼²A#¡n»#,³¼M#Á»n#oM#u§–#NIanqÃU#,oTw¼Q#,¼¹¶#,ÁnI\U-ÂUI™Ã±LU#u§–#SiIw#»#¾Ã¿U-

:ÏIv¶H#oL¶Iwj#½I¶#·IÄIQ#IU#ˆ£Î#,ÏIÃzPwH
n¯j#100#ˆ£Î#,u§–#100#IU#,¼Äj¼TwH#nj#¾T–Iw#¦Ä#u§–#uºIFw

(514)984-8944

#¸Ÿ±U#:Â±L¤#S¤»#IM#ˆ£Î

.kÃºH¼hM#kº¼ÃQ#¾¶Iºp»n#ÂºIÄIQ#RIdŸ‚#nj#Hn#I¶#ÂwI§–#xp¼¶A#nHj#¾²ILºj#R¯I£¶

www.studiophotobook.com
www.facebook.com/studiophotobook1

LIKE our page
on facebook

6899 rue St-Hubert, 2e étage, (coin Bélanger), Montréal, H2S 2M7

3
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بلیت
:در تپش دیجیتال
514-223-3336
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جمهــوریاسالمی...

کلماتی که
ماندال به آنها
جانمیبخشید
نلسون ماندال برای جان
بخشــیدن به اهدافش
توانایی بــی نظیری در
استفاده از کلماتداشت.
این قدرتمندترین سالح
او در مبــارزه اش برای
برابری سیاهان بود.
در زیــر بعضــی از
تاثیرگذارترین جمالت او
آمده است.
•
در پایان سه ساعت سخنرانی
دفاعیه در دادگاهش در سال
 ۱۹۶۴به اتهام خراب کاری و
خیانت به وطن
" من علیــه حکمرانــی مطلق
سفیدها جنگیدم ،و علیه حکومت
مطلق سیاهان .برای خودم آرمانی
ساخته ام از جامعه ای آزاد که در
آن همه آدم ها با هم در هماهنگی
و با فرصت های برابر زندگی می
کنند .این آرمانی است که امیدوارم
آنقدر زندگی کنم که به آن برسم.
ولی اگر نیاز باشد ،این آرمانی است
که حاضرم برایش بمیرم".
•
نامه ای از جزیــره روبن در
آوریل سال ۱۹۷۱
گاهی حس می کنم قلبم دارد از
تپش می ایســتد .گاهی که قلبم
پر از اشتیاق می شود ،می خواهم
مثل سال  ،۱۹۳۵یک بار دیگر در
آب های اومباشی آب تنی کنم.
•
از زمــان روزهای زندانش در
جزیره روبن
ممنوعه ترین قسمت زندانی بودن
در انفرادی به ســر بردن است .نه
هیچ پایانی هست ،نه هیچ آغازی.
خودت هستی و ذهنت که شروع
می کنــد به فریــب دادنت .می
پرســد که تجربه ات خواب بوده
یــا واقعیت؟ ذهن همــه چیز را
به پرســش می کشد .آیا تصمیم
درست را گرفته ای؟ بهایی که می
پردازی ارزشش را دارد؟ در سلول

گندابوالییفساد!

مندوبارهبرمیگردم!

انفرادی سوال ها تو را در دام خود
گرفتار می کنند.
اما بدن انسان ظرفیت زیادی برای
همگون ساختن خودش با شرایط
دارد .می تواند غیر قابل تحمل ها
را تحمل کند .زمانی که جسمت
آزمایــش می شــود ،باید روحت
را قوی نگه داری .عقیده راســخ،
راز جان به در بردن از دشــواری و
محرومیت است .حتی اگر شکمت
خالی اســت ،روح تو مــی تواند
متعالیباشد.
(از کتاب زندگی نامه نلسون
ماندال ،راه دشوار آزادی)
•
پیامی که توســط دخترش
زینزی در تظاهرات سوتو در
سال  ۱۹۸۵خوانده شد
" به نــام قانون ،با من مثل مجرم
رفتار می کنند .نه به خاطر آنچه
انجام داده ام ،بلکه به خاطر آنچه
برایش ایستاده ام ،به خاطر وجدانم.
هیچ کسی با ادراک درست چنین
زندگــی را انتخاب نمی کند ،ولی
زمانی فرا می رسد که بشر را از حق
زندگی عادی اش منع می کنند.
زمانی که او باید زندگی یک قانون
شــکن را تجربه کند ،فقط چون
دولت تصمیم گرفته اســت برای
آنچه خودش حکم کرده ،قانون را
به کار گیرد.
در هر جای این کشور می پرسند
آیا از لحاظ سیاسی درست است
که موعظه صلح و مبــارزه بدون
خشــونت کرد .آن هــم وقتی با
دولتی ســرو کار داریم که رفتار
وحشــیانه اش باعــث درد و رنج
خیلی از آفریقایی ها شده است.
بهنامآفریدگارعشق
من نمی توانم و چنین توصیه
و
عشق
گره خواهیم زد دل ها را با
ای هــم نخواهم کــرد؛ آن هم
زندگی را با مهر
زمانی که من و شــما ،ما مردم
آزاد نیستیم .آزادی من و شما
مجری مراسم زیبای
نمی تواند از هم جدا باشد .من
دوباره برمی گردم.
•
و کانادائی
توصیــف روز آزادی اش از
زندان در سال ۱۹۹۰
سفرۀ
ع عقد
دوربین ها شروع به کار کردند
روس
مثل حرکت گلــه ای از چهار
پایان آهنی .مشتم را بلند کردم.
لیلیصمیمی
فریادی در فضا بلند شــد .برای
(با مجوز رمسی از ایالت کبک)
بیست و هفت سال قادر نبودم
514-825-3170
این کار را بکنم .موجی از قدرت

عقد ایرانی

و شادی به سراغم آمد.
( از کتاب راه دشوار آزادی)
•
در مورد تجربه پدری...
فکر می کنم یک سری چیزها را
در زندگی ندیدم ،احســاس درد
می کنم که نتوانستم وظایفم را به
عنوان پدر و شوهر برای همسر و
فرزندانم انجامدهم.
به نظر می رسد سرنوشت مبارزان
آزادی ،داشــتن زندگــی هــای
شخصی نابسامان باشد .اینکه پدر
ملتی باشــی افتخار بزرگی است،
ولی اینکه پدر خانواده ای باشــی
لذت بزرگتری است.
( از کتاب راه دشوار آزادی)
•
در زندان...
مردی که آزادی مرد دیگری را از
او می گیرد خودش زندانی نفرت
است .او پشت میله های تعصب و
ذهنیت کوچک خودش گیر افتاده
است .ستمدیده و ستمگر هر دو
انسانیت شان چپاول شده است.
•
در روز دریافــت جایزه صلح
نوبل در سال ( ۱۹۳۳با رئیس
جمهــوری وقــت آفریقای
جنوبی)
ارزش جایزه مشترک مان باید با
صلحی که میان ما حاکم شــده
سنجیده شود .انسانیتی که سیاه
و سفید را با هم پیوند می دهد و
به یک نژاد انسانی مشترک تبدیل
مــی کند و همه مثــل فرزندان
بهشــتی در کنــار هــم زندگی
خواهیم کرد.
ولی هنوز هستند کسانیدر کشور
ما که به اشتباه ،عقیده دارند می
توانند با چنگ انداختن به عقاید
کهنه به عدالت برسند .تجربه ثابت
کرده که تکرار گذشته جز بدبختی
چیزی به دنبال نخواهد داشت.
امیدوار باقی می مانیم که آن عده
هم با دالیل کافی قانع شــوند که
تاریــخ را نمی توان انــکار کرد و
جامعه نو نمی توانــد با یادآوری
گذشــته پر از نفرت ساخته شود.
هر قدر هم قالب خوب و فریبنده و
تازه ای به خود گرفته باشد.
•
{>> ادامه در صفحه}30 :

شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

چندســال پیــش ،هنگامی
که ســیدعلی خامنــه ای،
به مباشــرت حزب موتلفه
اســامی و پیشنهاد مجمع
تشــخیص مصلحت نظام،
در اقدامی خائنانــه و مجرمانه با
تمسک به "تعیین سیاست های
کلی نظام" و برخالف نص صریح
قانون اساســی  -که راهکار همه
پرســی را برای تغییر مواد قانون
اساسی پیش بینی کرده  ،-طرح
لغو و نقض اصل  44قانون اساسی
(مالکیت دولت بر صنایع ،بانک ها
و منابع عمده) را تصویب کرد ،من
درچندین مقاله به آن پرداختم و
تشــریح کردم که این کار خالف
منافع ملی مردم ایران چه عواقب
و تالی های فاسدی دارد.
تأکید براین موضوع حتی موجب
شد که برخیدوستان و خوانندگان
خرده بگیرند که چرا اینقدر به یک
موضوع پیله می کنی و تکراری می
نویسی .پاسخ این بود که من تنها
به حکم وظیفه و با آگاهی از این
که کمتر کسی رغبت به شنیدن و
خواندن آن دارد می نویسم.
تالی های فاســد به تدریج دراین
چندسال نمایان شــدند .در دور
اول ریاســت جمهوری احمدی

نــژاد ،فردی بــه نام
عباس پالیزداردر یک
ســخنرانی درهمدان
افشــا کرد که چگونه
کارخانه ای به ارزش
 600میلیارد تومان،
به بهــای  10میلیارد
تومان آنهم به اقساط
طوالنــی  -کــه هرگز
وصول نشــد  -به آخوند آنچه که تاکنون از فراگیری
امامی کاشانی امام جمعه فساد نظام والیت فقیه افشا
موقت تهران واگذار شده شده ،نوک کوه یخی است در
و درپی این افشــاگری
پالیزدار دستگیرشد و به گنداب بزرگ فساد والیی!
به کانادا رفت تا در خانه  3میلیون
زندان افتاد.
چندی بعــد 51 ،درصد ســهام دالری اشدر تورنتو مسکن گزیند
شرکت مخابرات کشور بدون انجام و به ریش باورمندان به حکومت الله
تشریفات مزایده به سپاه پاسداران برروی زمین بخندد .این اختالس
واگذارشد .دیری نگذشت که گند بازتابی چنان گسترده در جامعه
"اختالس  3هزار میلیارد تومانی" داشت ک مقام معظم رهبری  -که
درآمد و معلوم شــد فردی به نام درواقع خــود باعث و بانی آن بود
مــه آفرید امیرخســروی رییس  ،-خود را ناگزیربهدخالت مستقیم
گروه شــرکت هــای امیرمنصور دید و به رسانه ها توصیه کرد که
آریا با همدستی عواملی در دولت موضوع را "کـش" ندهند!
و بانک ها حــدود  3هزارمیلیارد با جنایت هایی که درپی اعتراض
تومان ازمنابــع بانک ها را گرفته های گســترده و فراگیر مردم به
و صرف خرید تعدادی از شــرکت نتیجه اعالم شده رأی گیری خرداد
های دولتی موضوع اصل  44قانون  1388انجام شد ،ازجمله جنایت
اساسی کرده است.
هــای بازداشــتگاه "کهریزک"،
فراگیری فســاد چنان ســرپوش عامل متهم به این جنایت ها که
ناپذیر بــود که محمدرضا خاوری
{>> ادامه در صفحه}29 :
رییــس کل بانک ملی گریخت و

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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ایران:محیطزیست...
گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

آلودگیهوا؛چشماننگرانوسینههایملتهب

بــا خطرناکتر شــدن وضعیت
آلودگی هوا در چند شــهر بزرگ
ایران ،رییس جمهور حسن روحانی
دستورداد جلسه ویژه شورای عالی
محیط زیستدر خصوص مقابله با
آلودگی هوا تشکیل شود.
آلودگی هوا اینک باعث تعطیلی
مدارس در شهر مشهد شده است.
پــس از گزارشهای نگران کننده
از مشکالت تنفســی مردم اهواز
و امیدیه در اســتان خوزســتان،
وضعیــت هــوای تهــران نیز در
روزهای گذشــته به شدت آلوده
اعالم شــد .پس از تهران و اهواز
اینــک در پاییــز امســال نوبت
شهروندان مشهدی رسیده است تا
با نگرانی به آسمان شهر خود خیره
شــوند .به علت افزایش آلودگی
هوا در مشهد ،استانداری خراسان
رضوی از تعطیلــی تمام مدارس
و موسســات آموزش عالی در روز
پنجشنبه  ۱۴آذر در این شهر خبر
داد .مقامات این شــهر با بررسی
گزارشهای ســازمان هواشناسی
و سازمان محیط زیست ،وضعیت
آلودگی هوای مشهد را اضطراری
اعالم کردند.
محمد حســن واحــدی ،معاون
هماهنگــی امــور عمرانــی در
استانداری خراسان رضوی ،اعالم
کرد تمــام واحدهــای صنعتی
آالینده باید فعالیتهای خود را به
مدت سه روز متوقف کنند تا میزان
آلودگی مشهد کاهش یابد.دانشگاه
علوم پزشــکی مشهد نیز موظف

شده است تا با استقرار واحدهای
اورژانــس در میدانهای بزرگ
مشهد به یاری شهروندانی که
به فوریتهای پزشکی نیاز پیدا
میکنندبپردازد.

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

1140
غیردولتی برای چگونگی مقابله با
این بحران باشند.

آلودگیهای نگران کننده در
اهواز و تهران

در هفته جاری همچنین غلظت
ذرات معلــق در هــوای تهران
نیز افزایش چشــمگیری یافت.
شــرکت کنترل کیفیت هوای
تهران با ناســالم اعالم کردن
هوای این شهر از سالمندان و
«داریم خفه میشویم.
بیماران خواست در سطح شهر کسی نیست کاری بکند؟!»
تردد نکنند.
اما وضعیت در اهواز به مراتب
بدتر از شهرهای دیگر ایران است .بهداشت جهانی اکنون آلودهترین
در هفته گذشته هزاران نفر از مردم شهر جهان نیز است.
این شهر پس از یک باران اسیدی
دچار مشکالت تنفسی شده و به دستور حسن روحانی برای تشکیل
بیمارستانهامراجعهکردند.
جلسه ویژه
به گفته نماینده مــردم اهواز در اوج گرفتن بحران در خوزســتان،
مشهد،در ماه گذشته حدود پنجاه تهــران و مشــهد (خراســان)،
هزار نفر از اهالی خوزستان بهدلیل رییس جمهور ایران را واداشــت
آلودگی هوا و بارانهای اسیدی به تا روز چهارشنبه دستور تشکیل
بیمارستان مراجعه کردهاند .سید جلســهای ویژه را برای بررســی
شریف حسینی با مطرح کردن این موضوع آلودگی هــوا صادر کند.
موضوع در صحن علنی مجلس به همچنین مقرر شــد سازمانهای
وزیر بهداشت تذکر داد که تاکنون محیط زیســت ،معاونت علمی و
هیچ اقدامی در رابطه با این مشکل فناوری رییس جمهوری و وزارت
صورت نگرفته است.
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
در بین شــهرهای ایران ،اهواز نه به دنبال راهکارهایی با استفاده از
تنها رکورد آلودگی هوا را در سطح فنآوریهــای جدید و همچنین
ملی شکسته ،بلکه به گفته سازمان نظرخواهی از مبتکران و نهادهای

فریاد هنرمندان از آلودگی هوا

در روزهای اخیر تعدادی از هنرمندان
مشــهور نیز به شــدت از وضعیت
آلودگی هوا و تعلل مســئوالن در
مقابله با آن گله کردهاند.
داریوش مهرجویــی ،کارگردان
ســینما ،در مراســم درگذشــت
خواهرش ژیــا مهرجویی ،طراح
صحنه و لباس ،به تندی از مسئوالن
کشور در این مورد انتقاد کرد و گفت
آلودگی هوا مسبب مرگ خواهر او
و ابتالی دوستانش به سرطان است.
به گفته مهرجویی مردم ما در حال
مردن به خاطر آلودگی هوا هستند و
معلوم نیست مسئول محیط زیست
کجاست و چه میکند؟
مهرجویــی خطاب بــه معصومه
ابتکار ،رییس سازمان محیط زیست
گفت« :خانم مسئول محیط زیست
چقدر حرف میزنید؟ فقط حرف و
حرف؟»
عزتاهلل انتظامی ،بازیگر ســینما،
نیز که این روزها به دلیل مشکالت
تنفســی ناشــی از آلودگی هوا در
بیمارستان بستری است در مطلبی
در روزنامه شــرق نوشــت« :داریم
خفه میشویم .کسی نیست کاری
بکنــد؟» به گفته آقــای انتظامی
اگر تا ســالهای پیش تنها تهران
گرفتار این معضل بود ،اکنون اکثر
ی هوا
شهرهای ایران با مشکل آلودگ 
مواجه هستند .مگر استنشاق هوای
تازه حق ما نیســت؟ باالخره نفس
کشــیدن حق طبیعی ما هست یا
نیست؟ برای احقاق این حق به کجا
پناه ببریم؟
سازمان محیط زیست چه میکند؟

بــا اوج گرفتــن بحــران آلودگی
هــوا در هفتههای اخیــر ،دولت و
سازمان محیط زیست هدف انتقاد
کارشناسان و نمایندگان مجلس
قــرار گرفتهاند .بــه گفته رییس
کمیسیون عمران مجلس ،سازمان
محیط زیســت و دولــت یازدهم
هیچ اقدام خاصی بــرای مقابله با
آلودگی هوا تاکنون انجام ندادهاند.
سید مهدی هاشمی در گفتوگو
با خبرگزاری فارس گفت اقدامات
مسئوالن همواره مقطعی و کوتاه
مدت بــوده و تاکنون هیچ راه حل
بلند مدتی ارائه نشــده اســت .او

شب
یلدا با ما باشید!
تر
از مش یان
عزیز با شیرینی
و انار و ...پ
ذیرایی می شود
**********
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اگر می خواهیداز
انتشاراینترنتی
پیــوند
بصورتمنظــم
آگاه شوید،
نشانی ایمیل خود را
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دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه

از معصومه ابتکار خواســت با ارائه
طرحی اضطراری و با قید فوریت آن
را به مجلس ارائه کند.
فراکسیون محیط زیست مجلس نیز
از رییس سازمان محیط زیست ایران
دعوت کرده است تا در صحن علنی
مجلس نسبت به وضعیت آلودگی
هوا و راهکارهای مقابله با آن گزارش
دهد .البتــه هنوز تاریخی برای این
گزارش مشخص نشده است.

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

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

طرحهایبینتیجه

هربار با اوج گرفتن آلودگی هوا بحث
تعطیلی مدارس و ادراتدر شهرهای
آلوده مطرح میشود .از طرف دیگر
طرح زوج و فرد کردن تردد خودروها
در سطح شهر نیز جزو اقدامات کوتاه
مدت دیگری اســت کــه در زمان
وضعیت اضطراری به اجرا در میآید.
اما اکثر کارشناســان بــر این باور
هســتند که این طرحهای مقطعی
و گذرا قادر به حل مشکل آلودگی
هوا در تهران ،اهواز و شهرهای دیگر
نیســتند .پیشتر حتــا صحبت از
آبپاشی آسمان شهرهای آلوده با
استفاده از هواپیما مطرح شده بود
که انتقادات فراوانی را به دلیل عملی
نبودن آن برانگیخت.
به گفته یوسف رشیدی ،مدیر عامل
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران،
ظرف هشت سال گذشته برنامههای
خوبی روی کاغذ نوشته شد اما هیچ
کــدام از آنها به اجــرا در نیامد .او
در گفتوگو با خبرگزاری ایســنا از
ارتقاء استاندارد بنزین به استاندارد
یورو  ۴به عنوان یکی از طرحهایی
یاد میکند که هرگز به مرحله اجرا
درنیامد.
یکی از اصلیتریــن دالیل افزایش
آلودگی هوا در تهران و شــهرهای
بــزرگ دیگــر ،ازدیــاد خودروها
و اســتاندارد نبــودن موتورهــای
آنهاســت .به گفته کارشناســان
محیط زیست مهمترین طرحهایی
که طی ســالهای گذشته در مورد
کاهش آلودگی هــوا نادیده گرفته
شده ،ملزم کردن خودروسازان ایرانی
به ارتقاء استانداردهای تولید است.
گرچه آمار دقیقــی از مرگ و میر
ناشی از آلودگی هوا در ایران وجود
ندارد ،ولی طبق آمار وزارت بهداشت
ســاالنه بیش از  ۴۶۰۰نفر به این
دلیل جان خود را از دست میدهند.
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■ 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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ما که یک خلق پیشرو بودیم
قرن ها از همه جلو بودیم
صاحب فکر و کار نو بودیم
سوی آینده یک نفس رفتیم

www.paivand.ca

حقوقبشر...

شعـروترانه...

هموطن جان چه شد
که پس رفتیم؟

بیانیه اجنمن دفاع از حقوق بشر
در ایران  -مو نترال

بمناســبت بزرگداشت روز جهانی
حقوق بشر -دهم دسامبر 2013

هموطن جان چه شد که پس رفتیم؟

ما که مشروطه را علم کردیم
پایدیکتاتوری قلم کردیم
قدرت زورگوی کم کردیم
نه دگر زیر بار کس رفتیم
مونتریال:

هموطن جان چه شد که پس رفتیم؟

ما که از عشق روی آزادی
دل پر از آرزوی آزادی
پر گشودیم سوی آزادی
از چه یکباره در قفس رفتیم

هموطن جان چه شد که پس رفتیم؟

گوئیا خصم خویشتن هستیم
یا که با خصم خویش همدستیم
خوب وقتی که دست خود بستیم
خودمان خدمت عسس رفتیم

هموطن جان چه شد که پس رفتیم؟

ما به این آب و خاک بد کردیم
دعوت از دزد و دیو و دد کردیم
گل و گل بوته را لگد کردیم
پس به دنبال خار و خس رفتیم

هموطن جان چه شد که پس رفتیم؟

ما که با آن عالئق محسوس
عاشق غرب ،سرسپرده ی روس
رفته تا ماورای اقیانوس
یا که تا آنور ارس رفتیم

هموطن جان چه شد که پس رفتیم؟

جنگ با بدنهادها کردیم
ولی البته که خطا کردیم
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سنگر خویش را رها کردیم
دسته جمعی به تیررس رفتیم

هموطن جان چه شد که پس رفتیم؟

نه به ما سهمی از حقوق بشر
نه از آن روزگار رفته خبر
از گذشته شدیم کوچکتر
لوبیا آمدیم عدس رفتیم

هموطن جان چه شد که پس رفتیم؟

تفرقه باید از میان برود
خون غیرت به هر رگی بدود
قافیه میشود غلط ،بشود
ما به غفلت ره عبث رفتیم

هموطن جان چه شد که پس رفتیم؟

شیرزن های ما به زندانند
آنطرف نیز شیرمردانند
جمعی از خلق ما به میدانند
جمعدیگر پی هوس رفتیم

هموطن جان چه شد که پس رفتیم؟

متحد میشویم باز ،آری
میخورد خصم ضربه ی کاری
با چنان قدرتی که پنداری
با مگس کش پی مگس رفتیم

هموطن جان چه شد که پس رفتیم؟

دهم دســامبر مصادف با شصت و
پنجمین سالگرد روز جهانی حقوق
بشر است ،که از سوی مجمع عمومی
سازمان ملل متحد به این عنوان نام
گذاری شــده است .این روز یاد آور
تصویب منشور جهانی حقوق بشر
در  1948اســت .برای بزرگداشت
این روز ،مجمع عمومی سازمان ملل
متحد ،با تصویب قطعنامه v 423
در سال  ،1950از تمام کشور ها و
نهادهای حقوق بشری دعوت کرد
که این روز را بعنــوان روز جهانی
حقوق بشر بپذیرند .در مقدمه این
قطعنامه ،منشور جهانی حقوق بشر
بعنوان ایده ال مشــترک انسانها و
تصویب آن مرحله ای سرنوشت ساز
برای پیشرفت بشریت مطرح شده
و از دولت های امضاء کننده منشور
و نهاد های حقوق بشری خواسته
شده اســت که ملت های خود را
با محتویات منشــور آشنا سازند و
اهمیت و اولویت آن را باز گو کنند
و برنامه هایی بــه همین منظور
ترتیب دهند و گزارش بزرگداشت
این روز را به دبیر کل سازمان ملل
ارایه نمایند.
الزم به یاد آوری اســت که دولت
ایران نیز به این قطعنامه رأی مثبت
داده است .ولی نه تنها اقدامی برای
بزرگداشت این روز نمیکند ،بلکه از
فعالیت های نهاد های حقوق بشری
غیر دولتی ،که مایــل به برگزاری
بزرگداشــت این روز هستند ،جلو
گیــری بعمل مــی آورد .مطالعه
گزارش های ســازمان ملل در باره
فعالیت های کشورهای عضو،
برای بزرگداشت روز جهانی
حقوق بشــر ،نشان میدهد
که دولت ایران عامداً اقدامی
در این زمینه بعمل نیاورده
است.
بزرگداشت روز جهانی حقوق

بشر مو قعیتی است مناسب که
پیشرفت ها و کمبود های رعایت
حقوق بشر رادردنیا ارزیابی کنیم
و از نتایــج آن برای دفاع از رعایت
حقوق بشر در ایران استفاده نمائیم.
یادآوردنی است که از دهم دسامبر
 1948تــا کنــون ،مجموعه ای از
ابزار و مکانیسم هایی برای دفاع از
حقوق بشر بکار گرفته شده اند که
الزم است نقاط ضعف و قدرتشان
ارزیابی شده و مورد تجزیه و تحلیل
قرارگیرنــد تا بتــوان راهکارهای
مناسبی تری برای آینده اتخاذ کرد.
در مجمــوع ،ارزش هــای حقوق
بشری گسترش چشــم گیری در
جهان داشــته اند و در حال حاضر
بسیاری از کشورهای پیشرفته مفاد
اعالمیهی جهانی حقوق بشر را وارد
قوانین اساسی خود کرده اند .با این
حال تا رســیدن به حقوق مصرح
در منشور جهانی حقوق بشر راهی
طوالنی در پیش است.
خانم لوییز آربور ،کمیســر پیشین
حقوق بشــر ســازمان ملــل ،در
بزرگداشــت شــصتمین سالگرد
تصویــب اعالمیــه جهانی حقوق
بشــر،بعنوان پیشرفت های حقوق
بشر گفت ":بدون شک در مسیری
که تهیهکنندگان اعالمیه ترسیم
کردهاند ،مــا راه طوالنــی را طی
کردهایم .تا به امروز ،تمامی کشورها
دستکم یکی از  ۹سند بینالمللی
حقوق بشر و  ۸۰درصد آن کشورها
ها چهار یا بیشــتر از چهار سند را
تصویب کردهاند .با این حال ،حقوق
بشر در اکثر کشورها نقض میشود
و سیستم قضایی درپاره ای از انها
فا قد توانایی الزم برای همآهنگی
و رعایت منشور جهانی حقوق بشر
است".

شصت و پنجمین سالگرد
روز جهانی حقوق بشر
در همین راستا ،آقای بانکی مون،
دبیر کل ســازمان ملل متحد ،در
پیامی به مناسبت روز جهانی حقوق
بشر میگوید:
«چالشهایی كه ما امــروز با آنها
مواجه هســتیم در همان ابعادی
هستند كه نگارنده گان پیشنویس
اعالمیه در شصت و پنج سال پیش
با آنها مواجه بودند».
دبیرکل ســازمان ملل در ادامهی
بیانیهی خود میگوید:
"در این روز حقوق بشر ،ما همچنان
شصت و پنجمین سالگرد تصویب
اعالمیــه جهانی حقوق بشــر را
جشــن میگیریم .اعالمیهای كه،
پیشنویس آن در میان اوج تخریب
و فقر حاصله از جنگ جهانی دوم
تهیه شــده بود ،آمال بشریت برای
آینده ای همراه با كامیابی ،منزلت و
همزیستی مسالمتآمیز را منعكس
میكند".
علیرغم کمبودها و مشــکالتی که
فعالیت های شــصت و پنج ساله
ســازمان ملل متحد ،برای دفاع از
حقوق بشر ،با آنها روبرو بوده است،
نمی توان پیشرفت هایی را که در
زمینه های دســت یابی به حقوق
اساســی ملت ها صورت گرفته اند
را انکار کرد .در این زمینه می توان
از استقالل کشــورهای مستعمره
آســیایی و آفریقایی ،رفع تبعیض
نژادی در آمریکا و لغو نظام آپارتاید
در افریقای جنوبــی و آزادی رهبر
فقید آن نلســون ماندال ،تصویب
قوانیــن و معیارهــای بین المللی
حقوق بشــری نام برد .تشــکیل
داد گاه کیفــری بین المللی برای
رسیدگی به جنایت علیه بشریت،
از جمله دادگاه های یوگسالوی و

رواندا دستاورد های مهم دیگر این
تالشها می باشد.
باید توجه داشــت ،کــه در زمان
تدوین آن ،منشــور جهانی حقوق
بشر بیشر بر جنبه اخالقی حقوق
بشر تکیه میکرد ولی هیچ ضمانت
اجرایی نداشت.
بیستسالطولکشیدتاکشورهای
امضاء کننده منشور ملل و حقوق
بشــر میثاق ها ی حقوق سیاسی،
مدنی ،اجتماعی و اقتصادی را امضاء
کنند .پذیــر فتن آنها به معنی آن
است که دولت ها موظفند قوانین
داخلــی خود را با منشــور جهانی
حقوق بشرو میثاق های الحاقی آن
تطبیق دهند .ما همچنین هر روز
شاهد تد وین و تنظیم کنوانسیون
ها و اســناد بیــن المللی جدیدی
توسط سازمان ملل متحد هستیم تا
که نهاد های حقوق بشری بتوانند با
استناد به آنها از حقوق اساسی مردم
دفاع نمایند.
فرا رسیدن روز جهانی حقوق
بشر فرصتی است برای فعالین
حقوق بشری ایرانی که به ارزیابی
فعالیت های خود در دفاع از حقوق
بشــر درایران بپردازند ،کمبود ها
را شناســایی کــرده و در رفع آنها
بکوشــند .دفاع از حقوق بشــر در
همه کشــورهای دنیا امری دشوار
است ولی این مشــکالت در ایران
کــه حکومت جمهوری اســامی
بطور مســتمر و برنامه ریزی شده
این حقوق را نقض می نماید ،بسیار
دشوارتر می باشد.

{>> ادامه در صفحه}37 :

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

برخی از خدمات ما شامل:
½ ½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ½ ثبت شرکت ها
½ ½ تهیه وصیت نامه
½ ½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ ½ تهیه وکالت نامه ها
½ ½ ازدواج ،عقد رسمی
½ ½ تغییر نام
½ ½ تایید امضا

فتوشاپ
Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

و بسیاری دیگر

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

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

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

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

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

_________________________

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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www.paivand.ca

جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان

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

·¶zIn¨S ¶vÃdÃI

آهبرادر!  برادربزرگبازمیگردد!

 یکشنبه ها
از  2بعدازظهر

 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

توماس فریدمن (نیویورک تایمز)

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

Grace Ministry

288-4864
» e q»Mtro:
H RCote¶Vertu
vÃ dÂ M I ¶Tel.:
)I U(514
µ It
M §Tel.:
)Ã o(514
Äk 288-9281
Fax: (514) 288-4682
)(X: St-Laurent
/

دوبــی ،امارات متحده عربی  -من
هیچگاه در یک زمین لرزه بزرگ
نبوده ام اما با گذراندن ســه هفته
در عربســتان ســعودی و امارات
/متحده عربی می دانــم بودن در
چنین زمین لرزه ای چه حســی
دارد .توافق میان مدتی که در ژنو
بین قدرت های جهان -به رهبری
آمریکا -و ایران بر سر کاهش نسبی
تحریم هــا در ازای محدود کردن
برخی از فعالیت های هســته ای
ایران انجام شد -که قرار است در
آینده به مذاکراتی بر سر لغو کلیه
تحریم ها علیه ایران در برابر از بین
بردن توان ســاخت بمب اتمی در
این کشــور انجام شود -در جهان
عرب سنی (و اسرائیل) زمین لرزه
ای ژئو پولتیک ایجاد کرده است.
در صورت رسیدن به توافق نهایی
اثرات این اقدام از هر رویدادی در
این منطقه از زمان معاهده کمپ
دیوید و انقــاب  ۵۷در ایران که
نقشه منطقه را تغییردادند ،بیشتر
خواهد بود.

روزنامه الشــرق االوسط
دید.
وی در ایــن مقالــه با
لحنی هشدار دهنده می
نویسد:
"از دیدگاه های تئوریک،
سیاســی و نظامــی
عربســتان سعودی باید
خود و دیگر کشورهای
عرب حوزه خلیج فارس
را از خطــر برنامه اتمی
ایران چه با داشــتن سالح هسته
ای چه با توافقاتی که توازن قوای
منطقه ای را برقرار می کند ،حفظ
کند".
این مسئله الیه های مختلفیدارد.
ایران بزرگ اســت و  ۸۵میلیون
جمعیت دارد .عربستان سعودی
کوچک اســت و تنها  ۲۰میلیون
جمعیت دارد .عربستان بزرگترین
منابع نفت و گاز خاورمیانه را دارد
و ایران در جایگاه بعدی قرار گرفته
است.
اگر تحریم ها روزی لغو شوند آیا
ایران بازار کشورهای حوزه خلیج
فارس را خواهد گرفت؟
کشورهای حوزه خلیج فارس سنی
هستند و ایران شیعه است.
ایرانی ها تکنولوژی هســته ای را
بومی کرده اند ولــی اعراب فاقد
چنین توانی هستند.
توافقات ژنو نشــان دهنده تفاوت
منافع آمریکا و متحدین منطقه ای
اش در برابر ایران است که تا کنون
در نظام تحریم ها پنهان مانده بود.
تحریم در تمام این سال ها باعث
شده بود گروه های مختلف با منافع
مختلف -ایاالت متحده ،اسرائیل،
عربستان سعودی ،کشورهای حوزه
خلیج فارس ،اروپا ،روسیه ،چین-
به گفته دانیل برومبرگ ،اســتاد
دانشگاه جورجیا تاون و کارشناس
مسائل خاورمیانه در موسسه صلح
ایاالت متحده ( " : )USIPاینطور
نشــان دهند که نظراتی یکسان
دربــاره برنامه اتمی ایــران دارند،
درحالیکه کســی به هدف نهایی
مذاکرات و نقشی که تحریم ها می
تواند در رساندن یا نرساندن ما به
آن بازی کند توجهی نمی کرد".
اگر ایــاالت متحده مــی خواهد
روابطش با این کشــورها را حفظ
کند و اطمینــان حاصل کند که
برنامه هســته ای ایران باعث بی
ثباتیدر منطقه نمی شود ،توافقات
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____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
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Fax: (514) 486-9994
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با  65سال سابقه کمک به مهاجرین
>> خــدمات ما شامل:
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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
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gratuitsبرابر اصل
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½ ½ plusieurs la
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کردنdes
services
(با
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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

OP-ED COLUMNIST
Oh, Brother! Big Brother Is Back
THOMAS L. FRIEDMAN
Nov. 23, 2013

خاور میانه و ما...
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چرا؟ با بیانی احساسی می توان
گفت ایران پس از انقالب اسالمی
سال  ۵۷مانند برادر بزرگتری بود
که از خانه بیــرون رفت و در را
پشت سرش کوبید.

همه اعضای این خانواده به بیرون
بودن این برادر عادت کرده بودند.
یک نفر اتاق خوابش را گرفت.
دیگری دوچرخه اش را برداشــت
و همگی از توجه ویژه عمو ســام
برای  ۳۴سال -خوشنود بودند.اکنون تنها این فکر که برادر بزرگ
یعنی ایران دوبــاره به این جمع
خواهد پیوست و روابط مستقیم
خودش با ایاالت متحده را خواهد
داشــت ،همــه متحدین ســنی
عرب آمریکا -عربســتان سعودی،
کشورهای حاشــیه خلیج فارس،
مصر و اردن -را خشــمگین کرده
است به خصوص در شرایطی که
ایــران دخالت هایی زیــان بار در
سوریه ،لبنان ،بحرین و یمن دارد.
ریشــه های این عصبانیت را می
توان همه جا از بمب گذاری هفته
گذشته جلوی ســفارت ایران در
بیروت که به کشته شدن  ۲۳نفر
منجر شد؛ تا مقاله یکی از مهمترین
روزنامه نگاران جهان عرب حوزه
خلیج فارس ،عبدالرحمن الراشددر

مقدماتــی و نهایی
بایــد توافقات قابل
قبولی باشند .تحریم
ها تنها زمانی باید
حــذف شــوند که
بتوان ایران را متقاعد
کرد که از سوخت
اورانیوم غنی شده
اش و تکنولــوژی
غنــی ســازی اش
دست بردارد .عالوه
بر ایــن ایران باید بازرســی های
سرزده را که دســتیابی ناگهانی
به ســاح هســته ای را برایش
غیرممکن می کند را نیز بپذیرد.
اما حتی اگر ایرانیان چنین توافقی
را بپذیرند ،قبوالندن آن به متحدان
آمریــکا کار آســانی نخواهد بود.
مقامات آمریکایــی معتقدند که
نهایتا تنها راه خنثی سازی خطر
اتمــی ایــران در منطقه ،خنثی
کردن همزمان برنامه هســته ای
این کشور و تغییر ماهیت رژیم این
کشور است و این دو مسئله به هم
مربوط هستند .بر خالف متحدین
مان ،ما(آمریکایی ها) معتقدیم در
ایران سیاستی واقع گرایانه جاری
اســت و تفاوت هایــی در درون
رهبری رژیــم و تفاوت های بین
رژیــم و مردم وجــود دارد .اما به
خاطر منزوی شدن ایران در جهان
این تفاوت ها سرکوب شده اند و
تندروها قدرت یگانه کشور شده
اند .مقامات آمریکایی معتقدند اگر
بتوانیم توافقــی بی نقص با ایران
داشته باشــیم که بتواند ایران را
دوباره به اقتصاد جهانی وارد کند،
می توان امیدوار بود که گروه های
ذینفع مختلف -شامل گروه هایی
که تمایل بیشــتری به ارتباط با
آمریکا و غرب دارنــد -در داخل
ایران قدرتمند شــوند و شروع به
تغییر ماهیت رژیم کنند.
ممکن اســت این راه حل عملی
نباشــد اما به قمــار کردنش می
ارزد چرا که تنها راه امنیت واقعی
همسایگانایران،تغییراتتدریجی
در ماهیت رژیم اســت .بنابراین
اگر توانایی های هســته ای ایران
محدود شــود می توان به تغییر
تدریجیدردرون رژیم امیدوار بود،
به خصوص از آنجایی که این امر
می تواند پایانی برای جنگ سرد
ایران و آمریکا را ممکن کند.
{>> ادامه در صفحه}17 :

UN-SAT
فروش و نصب سیستم های
کانال  هپاکیج کلیه ماهواره ای

کانال های
فارسی زبان ،ترکی( ،به انضم ی خارجی
ا
ا م فیلم ها)
عربی ،آسوری،
ک
ین در
د
س
ت
ر
ارمنی و  ...را بر روی
س شما!
گیرنده های دیجیتال
با کیفیت باال ببینید.

خدمات و سرویس پس از فروش

Tel.: 514-571-6564
با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی
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بحران آموزش عالی در ایران
مجیدمحمدی

۱۹/۰۹/۱۳۹۲
آموزش عالی در ایران به ماشینی
برای تولید مدارک بیاســتفاده یا
کم اســتفاده ،باال بردن انتظارات
نیروی کار بدون باال بردن تخصص
و حرفه ،و تداوم آموزشدبیرستانی
عمومی در اکثر رشــتهها و مراکز
آموزشی تبدیل شده است.
•
دوره کارشناسی:
عرضه بیش از تقاضا

صندلیهای خالی دانشــگاهها و
موسسات آموزش عالی کشور در
مقاطع کاردانی و کارشناســی در
همــه دانشــگاههای دولتی رو به
افزایش بودهانــد« :از کل ظرفیت
 ۴۲۵هزار و  ۴۷۲نفری دانشــگاه
پیــام نور ۲۵۴ ،هــزار و  ۲۵۵نفر
پذیرفته شدند و  ۵۱درصد از این
ظرفیت خالی مانده است ...با توجه
به ظرفیت  ۲۲هزار و  ۲۷۹نفری
دانشگاه تربیت معلم ،تنها  ۱۴هزار
و  ۹۱۸نفر پذیرفته شــده و بیش
از  ۳۵درصد ظرفیت این دانشگاه
بدون دانشجو ماند ...در دوره روزانه
[دانشگاههای دولتی] ظرفیتهای
خالــی  ۳٫۷۰درصد و در شــبانه
 ۹درصــد با توجه به ظرفیتهای
اعالمی خالی مانده است ...دانشگاه
فرهنگیــان ...دارای بیــش از ۸۹
درصــد صندلی خالــی و میزان
ظرفیتهای خالی مناطق محروم
نیز  ۱٫۶۳درصد اســت ...ظرفیت
نیمــه حضوریهــا  ۱۵درصــد،
ظرفیت مجازیها و بینالملل هم
حدود ۴۰درصد خالی اعالم است...
از کل ظرفیت  ۷۳۸هزار  ۳۰۵نفر
 ۵۲۰هــزار و  ۱۱۵نفــر پذیرفته
شدند ۴۰ .درصد از ظرفیتها پر
نشد( ".ابوالفضل حسنی مدیر کل
دفتر گسترش آموزش عالی ،مهر،
 ۲۹مهر )۱۳۹۲
این موضوع به دانشگاههای دولتی
اختصاص ندارد« :دانشــگاه آزاد
نزدیک به  ۱۹هزار رشته محلدارد
که  ۷هزار رشته محل آن متقاضی
ندارد و تعطیل شده است( ».حمید
میرزاده رئیس دانشگاه آزاد ،فارس
 ۱آبان )۱۳۹۲
کمبود متقاضی باالخص برای ثبت
نام در رشــتههای با شــهریه ،آن
چنان افزایش یافته که بر اســاس
مصوبه شورای سنجش و پذیرش
دانشجو تنها  ۳۰درصد ظرفیتی
که بــرای آن کنکور سراســری
برگزار میشــود شامل رشتههای
روزانه و شبانه بدون شهریه خواهد
بود .جمع رشــتههای بــا آزمون
دانشــگاههای دولتی حدود ۱۵۰
هزار صندلی است که با رشتههای

پرمتقاضی دانشــگاه آزاد اسالمی
 ۱۶۰هزار صندلی پذیرشدانشجو
با آزمون است .ظرفیت رشتههای
بدون آزمون در سال  ۱۳۹۲حدود
 ۵۳درصد بود که بر اساس مصوبه
شورای ســنجش این رقم برای
ســال  ۹۳به  ۷۰درصد میرسد .
(رییس سازمان سنجش آموزش  )۳بی تاثیری مدرک کارشناسی
کشور ،واحد مرکزی خبر  ۱۶آذر در آینــده اکثر افــراد .بیکاری در
)۱۳۹۲
میان فارغ التحصیالن دانشگاهی
بســته به رشــته میان  ۳۰تا ۴۰
•
درصد است .در این شرایط دیگر
حتصیالتتکمیلی:
انگیزه کسب شغل و درآمد باالتر
تقاضا بیش از عرضه
بحران فوق در دوره کارشناســی به صورت تضمین شــده کاهش
است ٬اما در دورههای باالتر هنوز مییابد؛ و
تقاضا بیش از عرضه است .آزمون 
کارشناســی ارشد ســال  ۹۲در  )۴گــران بودن آمــوزش عالی.
بهمــن  ۱۳۹۱با رقابت  ۷۴۱هزار بخش عمده آموزش عالی در ایران
و  ۲۳۲داوطلب برگزار شد و طی از حیــث اجــرا در اختیار بخش
آن بیش از  ۳۶۲هزار تن مجاز به غیر دولتی اســت و لذا گران برای
انتخاب رشته شدند .براساس اعالم خانوادههای متوسط و کم درآمد.
سازمان سنجش ،ظرفیت پذیرش در شــرایط افول درآمدها و گرانی
این آزمون کارشناسی ارشد حدود کاالها باالخص تورم  ۶۰درصدی
 ۱۰۰هزار نفر اســت که این رقم خوراکیها ،تحصیــات عالی به
نســبت به ســال قبل از آن  ۱۷امری تجملی تبدیل میشود .اگر
درصد افزایش داشته است( .ایسنا هنوز برخــی از خانوادهها با رنج و
 ۵شهریور )۱۳۹۲
مرارت هزینههای تحصیالت عالی
در کارشناســی ارشد و دکترا هر را برای پسرانشان میپردازند باید
چقدر همدانشجو بپذیرند هنوز به دلیل آن را در امور غیر آموزشــی
میزان کافی صندلی وجود ندارد به مثل به تعویق انداختن ســربازی
این دلیل که در دکترا بیش از  ۲۳۰اجباری یافت.
هزار نفر ثبت نام کردهاند در حالی •
که نزدیک به  ۱۰هزار نفر پذیرفته چرا تقاضای باال برای حتصیالت
شدند .در کارشناسی ارشد بیش از تکمیلی
یک میلیون و  ۲۰۰هزار نفر ثبت تحصیــات تکمیلــی داســتان
نــام کر دهاند در حالی که تنها  ۱۰دیگری دارد .علل خریدار داشتن
درصد از این تعداد توانســتند به تحصیالت تکمیلــی (دورههای
دانشگاه راه یابند.
کارشناسی ارشد و دکترا) را بدین
طریق میتوان شماره کرد:
•

شــدیم .اما امــروز دیگر چنین
مدی وجود ندارد .دانشــگاه آزاد و
دیگر موسسات خصوصی آن قدر
صندلی خالی عرضــه کردند که
دیگر کمتر افراد برای مد به سراغ
تحصیالت عالی میآیند؛

مشکالت دورههای کارشناسی

دورههای کارشناسی به چهار علت
که دست در دست هم گذاشتهاند
از رونق افتادهاند:

 )۱اشــباع بازار بــا برنامههای بی


 )۱فرار از بیکاری.

بحران بیــکاری فارغ التحصیالن
دانشــگاهها آنها را به سوی ادامه
تحصیل سوق میدهد تا من باب
«از این ســتون به آن ستون فرج
است» امید داشته باشند در آینده
شــغل پیدا کنند و در این میان
تحصیالت خود را ارتقا بخشند؛

کیفیت یا کم کیفیت آموزشــی.
پــس از افزایــش بــی ســابقه
موسســات آموزش عالی توسط
بخش خصوصی در دهه هشــتاد 
دیگــر عطش بــرای ورود به این  )۲ماشــین پول ســازی برای
دوره کاهــش یافته اســت .حتی دانشگاهها.
تبدیل اکثر رشتههای کاردانی به دانشگاهها برای تاسیس دورههای
کارشناسی نتوانسته موجب تداوم تحصیالت تکمیلی انگیزه دارند و
رونق برنامههای کارشناسی شود؛ آن تخصیص بودجه اســت .وقتی
رشتهای تاسیس شد امکان جذب

 )۲از مد افتادن در جامعه .آموزش در این دورهها را افزایش میدهد؛
عالی در سالهای دهههای پنجاه 
تا هفتاد خورشــیدی مد روز بود )۳منزلتاجتماعی؛
و به همین علت با رشد سرطانی به دلیل تعداد انــدک افراد دارای
موسســات آموزش عالــی بدون
{>> ادامه در صفحه}36 :
رســیدگی به کیفیت آنها مواجه

ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻠﻴﻂ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﻛﻤﻚ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﻨﺴﻮﻟﻰ ﻭ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻰ

ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺑﻠﻴﻂ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ

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

الریجانی:میانگینکارمفید
ادارات ۲۲دقیقه است
را در رده سه کشور آخر
دنیا یعنی پس از عربستان
و کویت قرار میدهد».
رئیس مجلس با یادآوری
میــزان کار مفید ۲۴۰۰
ســاعته در ژاپن و ۱۴۰۰
ساعته در چین و ترکیه
و آمریکا ،عنوان کرد که
حــدود  ۱۴میلیون نفر
از  ۲۰میلیــون جمعیت
شــاغل کشــور ،فاقد بهــرهوری
هستند .وی این واقعیت را ناشی از
مشکالت مدیریتیدانست.
او افزود :که ترازنامه هیدروکربنیک
کل ظرفیت انرژی در حوزه نفت،
گاز و برق کشــور معــادل ۴۳۲
میلیون بشکه نفت در سال است:
«با این شرایط اگر راندمان کاری
را حدود  ۴۵درصد در نظر بگیریم
استفاده از  ۱۹۶میلیون بشکه در
یک ســال در کشــور قابل قبول
است و  ۲۳۶میلیون بشکه را هدر
دادهایم که برابر با فروش نفت ایران
در یک سال است».

علی الریجانی روز شنبه نهم آذر
در مراسم افتتاح پل طبقاتی صدر
از بــازده نازل کار مفید در ایران و
فرسایشی شدن پروژهها انتقاد کرد.
وی تاکیــد کرد که ایــران از نظر
میانگین کارمفیددر رده سه کشور
آخر خاورمیانه قرار دارد.
وی این پروژه را که ظرف دو سال
ساخته شده ،یک سند درخشان
برای بخش مهندسی ایران دانست
و همزمان از فرسایشــی شــدن
طرحهای دیگر و عدم تکمیل آنها
انتقاد کرد:
«گاهی تکمیل یک بیمارســتان
حدود  ۱۷سال طول میکشد که
زمینه افزایش هزینهها و فرسودگی
پروژه را به دنبال دارد».
الریجانی با اشــاره به گزارش صد
روزه دولــت یازدهم یادآوری کرد
که اجرای پروژههــای  ۴۰۰هزار
میلیارد تومانی مورد نظر روحانی،
حدود  ۵۰سال وقت الزم دارد .او
تصریح کرد که بودجه کنونی این
طرحها بیشتر از  ۲۰هزار میلیارد
تومان نیست.
عدم توازن در مصرف انرژی
او از عدم تخصیــص درآمد  ۱۰۰الریجانــی در بخــش دیگری از
میلیارد دالری دولت در سالهای ســخنان خود گفت کــه طبق
گذشته برای رشدداخلی نیز انتقاد گزارش ســال  ،۲۰۰۸برای هزار
کرد.
دالر تولید ناخالصداخلیدر ایران،
حدود  ۴.۲بشکه نفت خام انرژی
« ۸۰۰ساعت کار مفید ساالنه در
مصرف میشود:
صنعت»
علــی الریجانی گفــت که طبق «این آمار در ترکیه  ۱و بر اساس
گزارشها ،کار مفیددردستگاههای میانگین جهانی  ۱.۴بشــکه نفت
دولتی ایران حدود ۲۲دقیقه و در خام است .الریجانی تاکید کرد که
صنعت حدود  ۲ساعت و نیم است :ایران در قیاس با آمارهای اروپایی،
«در طول سال این میزان به  ۸۰۰حدود پنج ششم از منابع حاصل از
ساعت کار مفید میرسد که ایران انرژی خود را دور میریزد و تنها از

یک ششم آن استفاده میکند.
رئیس مجلس از وضعیت ترافیک
کشــور نیز انتقاد کرد و گفت که
خودروها حدود  ۲۰میلیون لیتر
بنزین بیش از حد معین مصرف
میکنند کــه این موضوع به نبود
استاندارد در ســاخت خودروها و
موضوعات دیگر باز میگردد.
الریجانــی در ادامه صحبتهای
خــود اظهــار نگرانی کــرده که
مسئوالن با ایجاد هر گشایش در
کشور ،به سمت خریدهای بزرگ
خارجی بروند و از نیروهای داخلی
غافل شوند.
این ســخنان چند روز پس ازآن
اظهار میشــوند کــه روحانی در
گزارش صد روزه از اقدامات دولت
خود ،مشکالت عمده اقتصادی و
عمرانی را بــه دوش دولت نهم و
دهم انداختــه و خود را میراثدار
بدهیهای سنگین آن خواند .وی
همچنین تاکید کرد کهدولت قبلی
بیشتر از ایرانیها برای چینیها و
کرهایها ایجاد اشتغال کرد.
•
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کانـــادا...

www.skylawn.net

محصوالت تنباکو طعم دار میبایست در کانادا
ممنوع شوند!
شرکتهایدخانیـاتدرسـراســر
می دانند که محصوالت
جهـــان 
آنان هر سال باعث مرگ  ۶میلیون
می شود .تنها در کانادا  ۱۰۰نفر
نفر 
هر روز و  ۳۶ ,۵۰۰نفر سالیانه به
دلیل بیماریهای مرتبط با سیگار
کشیدن جان خود را از دست می
دهند.
به تازگی شرک 

ت های دخانیات با
اســتفاده از استراتژ 
ی های جدید
به دنبال جذب کردن مشــتریان

جوان و سالم هستند تا آنان را برای
دراز مدت معتاد محصوالت خود
کنند .آنان با تولید کردن دخانیات
به سمت این
طعم دار نوجوانان را 
محصوالت که در پایان مرگ و یا
به همراه
بیماریهای سرطانی با آن 
است ،میکشند .محصوالت تنباکو
که با طعمهای میوهای مانند طعم
توت فرنگی ،هندوانه ،موز و غیره
موجود است ،نوجوانان را تحریک
میکند تا از آنان اســتفاده کنند.
متاسفانهایناستراتژی شرکتهای
دخانیات برای جذب مشــتریان
جوان تا کنون موفق بوده است.
۵۲درصد از دانش آموزان کانادایی
که گزارش داده اند از محصوالت
به اطالع
تنباکو استفاده کرده اند ،
رســنده اند که از تنباکو طعم دار
مصرف کرده اند.
به یاد داشته باشیم که
ی بایست 
م
نوجونان امروز آینده سازان فردااند
اما آنها رهبران امروز نیز هستند.
در روز شــنبه  ۲۳نوامبر بیشــتر
از  ۱۰۰نوجون از سراســر کانادا

ن ها و
با دعــوت از ســازما 
انجمنهــای متفــاوت مانند
انجمن سرطان کانادا در اتاوا
گرد هم آمدند تا ساپورت خود
را برای ممنوعیت محصوالت
تنباکــو طعــم دار در کانادا
نشــان دهند .این نوجوانان
در هشتمین «کنفرانس ملی
تنباکو و یا سالمت»
(Youth Stream National
Conference on Tobacco
 )or Healthکــه با همکاری
انجمن ریه انتاریو و شــبکه
کنتــرل دخانیات شــرقی کانادا
سازمان دهی شــده بود ،شرکت
کردند .در این کنفرانس س ه روزه
نوجوانان با شرکت در سمینارهای
آموزشــی در ارتباط با محصوالت
تنباکــو و اثــرات منفــ 
ی آن بر
طبیعــت ،بر جامعه امــروزی ،بر
سالمتی مصرف کننده و سالمتی
ی بیشتری کسب
اطرافیان او ،آگاه 
کردند تا بتوانند دیگران را نیز آگاه
کنند .در روز سوم ،این نوجوانان با
شعارهایی مانند «طعم باید از بین
به راه
به سوی پارلمان کانادا 
برود» 
افتادند تا در آنجا توجه سیاســت
مــداران را به این مشــکل جذب
کنند .ساعت  ۱۱:۱۵صبح زمانی
به صدا
که ســاعت پارلمان کانادا 
در آمد از این گروه ۱۰۰ ،نوجوان
به زمین افتادند تا نشان دهنده آن

 ۱۰۰کانادایی باشند که هر روز به
می میرند.
خاطر استفاده از تنباکو 
سپس  ۵۲نفر از این نوجوانان که

در قانون جدید حقوق زیر به
مشتری داده شده:
•  .۱در صــورت ناراضی بودن از

•  .۴در صورتی که مشــتری در
خارج کشور است ،سرویس دهنده
باید یک پیغام در مورد هزینه های
رومینگ اعالن کند.
•  .۵ســرویس دهنده نمی تواند
بیشــتر از  ۵۰دالر ماهانه هزینه
اضافی بابت استفاده اینترنت اخذ
کند.
•  .۶ســرویس دهنده نمی تواند
بیشــتر از  ۱۰۰دالر در ماه بابت
هزینه رومینگ اخذ کند.
•  .۷بعد از  ۹۰روز مشــتری حق
 unlockکردن تلفن را دارد.
•  .۸اگــر تلفن گــم و یا دزدیده
شود ،سرویس دهنده باید حساب
را معلق بدون اخذ هزینه نگه دارد.
•  .۹ســرویس دهنده حق اخذ
هیچ هزینه اضافه ای ندارد اگر در
قرارداد ذکر  unlimitedکرده باشد.

سرویس ،قرارداد جدید امضاء شده
را تا  ۱۵روز بدون هزینه لغو کنند
(مقدار استفاده باید در حد استفاده
در قرارداد باشد).
•  .۲در طول قرارداد ،ســرویس
دهنده حق افزایش قیمت را ندارد.
•  .۳سرویس دهنده باید با زبان هزینه کنسل کردن قرارداد زیر دو
ســاده خدمات ارایه شــده را به سال به شرح زیر خواهد بود:
مشتریان ابالغ کند.
•  .۱بــرای مشــتریانی که برای

Audition

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
لباسهای رنگی پوشیده بودند از
زمین بلند شدند تا نشان دهنده
آن  ۵۲درصد نوجوانی باشند که از
تنباکو طعم دار استفاده کرده اند.
این نوجوانان همچنین با افرادی
که برای تماشا این رویداد و گوش
به سخنرانیهای بعضی از
کردن 
ســازمان دهندگان آنجا بودند در
ارتباط با مشکل محصوالت تنباکو
طعمدار صحبت کردند و توانستند
تعداد چشــم گیری دادخواست
نیــز از عموم برای ســاپورت این
تغییر جمع آوری کردند .برای این
نوجوانان فعال ،هوای ســرد شهر
ی اهمیت
اتاوا و یا مســافت طوالن 
چندانی نداشت ،هدف آنان ایجاد
کردن تغییــری دراز مــدت در
کامیونیتیهای خود بود ،تغییری
به وجود آید جان میلیونها
که اگر 
نوجوان را از این محصوالت مضر
میتواند نجاتدهد.
•

دستگاهتلفنخودتخفیفگرفتند،
در زمان لغو قرارداد حداکثر مبلغی
که سرویس دهنده می تواند اخذ
کند ،مبلغ تخفیف خواهد بود.
•  .۲برای مشتریانی که دستگاه
دریافت نکردند ،حداکثر جریمه
لغو قرارداد  ۵۰دالر و یا  ۱۰درصد
از آبونمان ماهانه برای باقی مانده
قرارداد است.
 CRTCیک ماشــین حســاب
هزینه لغو در وب ســایت خود راه
اندازی کرده است:
_www.crtc.gc.ca/eng/info
sht/t1301.htm

مشــتریان در صورت هــر گونه
شکایتی می توانند به کمیساریای
 CRTCبرای شکایت خود تماس
بگیرند:
www.crtc.gc.ca/rapidsccm/
register.asp?lang=e

این نگرانی وجود دارد که سرویس
دهنــدگان برای جبــران وجود
نداشتن قرارداد سه ساله قیمت ها
را باال ببرند.
گروهــی از ســرویس دهندگان
در صدد فرجــام بر قوانین جدید
هســتند .دادگاه فدرال موافقت
کرده که این فرجام را می پذیرد.

كارگردان كبكی كانادائی مقیم مونترال می باشد.

•

از عالقمندان تقاضا می كنیم با ایمیل یا شماره
به دنبال بازیگر مرد برای بازی در نقش اصلی فیلم "مرگ
تلفن زیر تماس بگیرند:

فرشاد"هستیم.
نویســنده و کارگردان این فیلم "ســیون اسپرانس"

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

حقوقجدیدبرایمشتریانموبایلدرکانادا

ایرانتو :تحت قانون جدید CRTC
مشــتریان موبایل ،سقف هزینه
ای محدودی را برای «رومینگ»
و اســتفاده اینترنتی پرداخت می
کنند.
این قانون جدیــد به تمام قرارداد
های جدید که از دوم دســامبر تا
جــون  ۲۰۱۵امضاء می شــوند،
اجازه لغو بدون هیچ هزینه بعد از
حداکثر  ۲سال می دهد.
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 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

چراسربازانکاناداییخودکشیمیکنند؟
ظرف سه هفتهی اخیر ،چهار نفر
از نیروهای ارتش کانادا خودکشی
کردهاند و این مســاله باعث بروز
نگرانیهای شدیدیدرباره وضعیت
روانی ســربازان این کشــور شده
است.
این مســاله در رســانههای کانادا
بازتاب زیادی نداشــته است ،اما
روزنامه گاردیــن انگلیس به آن
پرداخته و نوشــته که ماموریت
ســربازان کانادایی در افغانستان
باعث بروز مشــکالت زیادی برای
آنها شده است.
ارتشــی کانادایــی که
آخریــن
ِ
خودکشی کرده ،سیلوین لیلیور نام
داشت و  ۴۶ساله بود.
او را در پایــگاه نظامــی محــل
خدمتش در نزدیکی کبکسیتی
پیدا کردند .او هم در افغانستان و
هم در بوسنی از سوی ارتش کانادا
به ماموریت نظامی فرستاده شده
بود.
سه نفر دیگر که اخیرا خودکشی
کردنــد در منیتوبــا ،آنتاریــو و
آلبرتــا خدمت میکردنــد اما در
ماموریتهای بینالمللی هم نقش
ایفا کرده بودند.
حاال ارتش کانادا مشغول بررسی
علت بروز خودکشــیهایی از این
دســت در بین نیروهای نظامی
اســت .طبق آمار دپارتمان دفاع
ملی کانادا ،در فاصله ســالهای
 ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۲تقریبا پنجاه سرباز
کانادایی خودشان را کشتهاند .این
وضع باعث شد ویدئویی به دستور
مقامات ارشــد نظامی کانادا تهیه
شــود و در آن از سربازان خواسته
شــود کــه حتمــا در مواجهه با
افسردگی به مشاوره روی بیاورند.
گستردهترین حضور نظامی کانادا
در ماموریتهــای بینالمللی در
سالهای اخیر در افغانستان بوده

اســت .شــمار نیروهای کانادایی
در افغانســتان به ســه هزار نفر
میرســید اما این تعداد در
ســال  ۲۰۱۱میــادی
به طرز قابــل توجهی
کاهــش یافت .البته
کانادا تعهد خود به
ارائه آمــوزش نظامی به
نیروهــای افغان را تا ســال
 ۲۰۱۴میالدی ادامه خواهد
داد.
خودکشی سربازان پیشتر
در میان نیروهای نظامی آمریکا و
انگلیس هم به وضوح دیده شده
است .ســربازان معموال از اختالل
اســترس بعد از حادثه ()PTSD
رنج میبرند .این بیماری از لحاظی
بسیار خاص است چون اثر حادثه
ممکن است تا یازده سال بعد هم
خودش را نشان ندهد.
بنابراین ،سربازانی که به هر دلیل
در جریــان ماموریتهای نظامی
در اوایل قرن بیست و یکم دچار
مشکل شدهاند ممکن است تا یک
دهه بعد هم به فکر خودکشــی
بیفتن .د
اما مشکلی که فعال در کانادا وجود
دارد این اســت که دولت چندان
به مساله افســردگی و اختالالت
روحی نیروهای نظامی توجه نکرده
اســت .این وضع باعث انتقادات

زیادی نسبت بهدولت استیون
هارپر شده و منتقدان
میگوینــد دولــت
تسهیالت الزم را به
لحاظ مشاوره روانیدر اختیار
ســربازان قــرار نمیدهد
و حتــی برخــی از ایــن
تســهیالت را قطع کرده
است.
مــارک دوفیــن یک
جــراح نظامــی
کانادایی که در سال
 ۲۰۰۹در بیمارســتان نظامی در
قندهــار کار میکرده ،تجربیاتش
در این خصوص را به سیبیسی
گفته اســت .او گفته که «سالح
برای پارهپارهکردن بدن انســان
ساخته شده و واقعا هم همین کار
را میکند ،فقط دیر و زود دارد».
وقتی مــارک به کانادا برگشــت
متوجــه شــد کــه دائــم دچار
حمله عصبی میشــود و زندگی
مشــترکش هم با مشکل مواجه
شد .او بارها حس کرد میخواهد
خودش را بــه درون رودخانههای
یخزده کانادا بیندازد .اما در نهایت
سراغ مشاور رفت و تازه فهمید که
مشکلش همان اختالل استرس
بعد از حادثه اســت .او حاال تحت
درمان است.
•
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کانـــادا...
آمار قتل و آدمکشی در مونتریال و کانادا
جایگاه شــهرهای بزرگ کانادا از
لحاظ قتل و آدمکشی کجاست؟
برای پاســخ به این پرسشها به
سراغ آمار رسمی رفتهایم:
در ســال  ۲۰۱۱در مجموع ۵۹۸
نفر در کل کانادا به قتل رسیدهاند.
این عدد نسبت به سال قبل از آن
 ۴۴مورد افزایش نشان میدهد.
این تعداد قتل نسبت به جمعیت،
کمترین عدد در  ۵۰سال گذشته
بوده است.
به عبارت سادهتر ،هر چند تعداد
قتلها در نیم قرن گذشته افزایش
پیدا کرده ،اما نســبت به افزایش
جمعیت ،درصد کمتری پیدا کرده
است.
در کانــادا کمــاکان قتلهــای
خانوادگــی و باندهــای تبهکار یا
گنگهــا ( )gangsبخــش قابل
توجهی از آدمکشــیها را شامل
میشود.
شهرهای بزرگ کانادا یعنی تورنتو،
ونکــوور و مونتریــال امنترینها
نیســتند و البتــه نســبت بــه
جمعیتشان ،لکه ننگ باالترین
میزان آدمکشی را هم با خود یدک

نمیکشند ،بلکه در میانه جدول
آمار سازمان ملل قرار دارند.
امنترین شهر کانادا یوکان بوده که
در ســال  ۲۰۱۱هیچ قتلی در آن
گزارش نشده و در مقابل ،وینیپگ
ناامنترین شهر کانادا از این لحاظ
اعالم شده است.
بیشترین میزان قتل و آدمکشی
نسبت به جمعیتدر استان منیتوبا
رخ داده و در رتبههــای بعــدی
ساسکچوان و آلبرتا قرار دارند.
انتاریــو باالترین میــزان کاهش
نسبت قتل در چهل سال گذشته
را داشته و این بدان معناست که
در این منطقه امنیت بهتری حاکم
شده است.
هالیفکس و ادمونتون همدر جایگاه
دوم و سوم این موضوع قرار دارند.
در هر سه شهر بزرگ کانادا (تورنتو،
مونتریال و ونکوور) تعداد قتلهادر
این سالها افزایش داشته است.
در بریتیشکلمبیا در سال ،۲۰۱۱
 ۸۷نفر به قتل رسیدهاند که نیمی
از آنها یعنی  ۴۳نفرشان در ونکوور
جان خود را از دست دادهاند.
این تعداد در ســال قبل از آن ۳۶

 17آدر؛ ایرانتــو :دولت فدرال به
منظور کاهش بــک الگ پرونده
های اسپانســری پدر و مادر برای
آمدن به کانــادا گام های بزرگی
برداشته.
در عیــن حال قوانیــن جدیدی
را معرفــی کرده که اسپانســرها
مسؤلیت مالی بیشتری را به عهده
بگیرند.
در حالی که این تغییرات نشــان
دهنده بهبود قابل توجهی نسبت
به اجرای این برنامه در گذشته می
باشد ،ولی هنوز هزینه هنگفتی را
بر دوش عموم مردم وارد می کند.
در ســال  ۲۰۱۱تعــداد پرونده
های رســیده به اداره مهاجرت در
کتگوری اسپانسری پدر و مادر از
مرز  ۱۶۰هزار نفر هم گذشــت .با
روال پذیرش آن زمان ،پرونده ها
سالها طول می کشید .با این روال
تخمین زده شــده بود که تعداد
پرونده ها تا ســال  ۲۰۲۰به نیم
میلیون برسد و زمان پروسه پرونده
به  ۱۵ســال بکشــد .این تاخیر
ناامیدی بسیاریدر بین اسپانسرها
بوجود آورده بود.
در این بیــن دولت و مردم نگران
هزینه این برنامه بر دوش مالیات

دهنــدگان بودنــد .از آنجایی که
درآمد و میزان مالیاتی که مهاجران
مســن پرداخت می کنند چندان
نیســت ،تخمین زده شده بود که
هزینه هر یک نفر مهاجر مســن
حدودا  ۳۰۰هــزار دالر بر دوش
دیگر پرداخت کنندگان مالیات و
یا عموم مردم خواهد بود.
در نتیجه به گــردش در آوردن و
از بیــن بردن این بک الگ هزینه
هنگفتی خواهدداشت.
با پذیــرش از  25،000پدر و مادر
مهاجر و پدربــزرگ و مادربزرگ
سال گذشــته ،تعداد مساوی در
سال جاری و اضافه کردن  ۲۰هزار
در سال آینده یعنی  ۴۵هزار برای
سال  ،۲۰۱۴هزینه از  ۲۱بیلیون
دالر هم سر می زند.
و اگــر تمامی تعــداد بک الگ را
بررســی کنند این هزینه دو برابر
خواهد شد.
برای جلوگیری از چنین بک الگی
در آینده ،دولت ســقف ســاالنه
 ۵۰۰۰را در ایــن کتگوری عنوان
کــرده که با همراهــان پرونده به
 ۹۰۰۰نفر در سال می رسد.
در حالی که شرایط جدید مسؤلیت
بیشتری را بر روی حامیان پرونده

ﻋﺿﻭ ﺷﻭﺭﺍی ﻣﺷﺎﻭﺭﺍﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ
ﺛﺑﺕ ﺷﺩﻩ ﻧﺯﺩ ﺩﻭﻟﺕ ﮐﺑﮏ

نفر بوده است.
شاید برایتان جالب باشد که بدانید
یک دهه قبل یعنی در سال ۲۰۰۲
با وجود جمعیــت خیلی کمتر،
 ۱۲۶نفردر بریتیشکلمبیا به قتل
رســیده بودند .این در حالی است
کــه عدد کل در کانــادا  ۵۸۲نفر
(مشابه ســال  ۲۰۱۱با  ۵۹۸نفر)
بوده است.
مقایســهها نشــان میدهد که با
وجود رشد جمعیت کانادا در یک
دهه گذشته ،تغییر محسوسی در
لها به وجــود نیامده و
تعداد قت 
نسبت آنها به جمعیت هم کمتر
شده است.
در بریتیشکلمبیا تعداد قتل ۱.۵۴
به نسبت یکصد هزار نفر جمعیت
است.
آمار قتل به ازای هر صد هزار نفر
در منیتوبا  ۴.۱است.
در تهران بر اســاس آخرین آمار
اعالمشــده توسط پزشکی قانونی
این عدد حــدود  ۲و در کل ایران
 ۲.۹است( .روزنامه دات نت)

پیریمهاجرانومشکلهزینهبرایکانادا
می گــذارد ،بســیاری از مزایای
بهداشت هنوز همدردسترس آنان
خواهد بود هزینه مالیاتدهندگان
بار دیگر می تواند به دهها میلیارد
دالر برسد.
با توجه به تعداد زیاد مهاجران در
کانادا ،احتمال فشار برای افزایش
این تعداد می رود ،در همین راستا
امکان اعتــراض از طرف مالیات
دهنــدگان از این برنــام ممکن
است موجب درخواست حمایت و
پرداخت تمام هزینه مهاجران در
این کتگوری از اسپانسر ها شود.
در حالــی که دولــت  NDPاین
برنامه را می پسندد ،رهبر لیبرال
ها جاستین ترودو اعالم کرده که
با این همه سخت گیری مخالف
است و قول داده که اگر به قدرت
برسد این مسیر را راحت تر خواهد
نمود.
در حالــی کــه نظر ســنجی ها
نشــان داده که کانادایی ها موافق
اسپانسری همســر هستند ،ولی
مخالف اسپانسری پدر و مادر و یا
پدر بزرگ و مادر بزرگها به خاطر
هزینه باال بر دوش آنان هستند.

•

پرچم م ّلی و شیر و خورشید نشان ایران در سایت
مربوط به مسابقات جام جهانی فوتبال برزیل
کیهــان آنالیــن ۱۹ :آذر،
فیفا و مسئوالن مسابقات
جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴
که در برزیل برگزار خواهد
شد ،عکس پرچم تاریخی و
ملّی ایران را به جای پرچم
نوظهور رژیــم جمهوری
اسالمیدر ســایت مربوط
به این مســابقات در کنار
پرچم کشورهایی که به این
مسابقات راه یافته اند ،منتشر کرده عنوان «پرچم طاغوت» و «پرچم
رژیم پهلوی» نام برده و نوشــته
اند.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه است:
پاســداران با ابراز خشــم از این «با توجه بــه اینکه فیفا اطالعات
موضــوع از پرچم ملّــی ایران به رسمیتمامیکشــورها [را] از

ﻣﺎﺭﻳﺎ ﮐﺗﻧﻪ
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مســئولین آنهــا دریافت
کرده اســت ،بروز چنین
اقدامیجای تعجب و تأمل
دارد».
خبرگزاری فارس در پایان
توصیــه کرده اســت که
مسئولینفدراسیونفوتبال
ایران «سریعا» از فیفا «به
طور رسمیشکایت» کنند.
پرچم ملّی ایران با نشانه شیر
و خورشــید پس از وقوع انقالب
اســامی و تأســیس جمهوری
اســامیبا پرچــم جمهــوری
اسالمیکه عالئم جعلی بر آن نقش
بسته است ،تعویض شد.
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Maria Cottone

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

بازتاب
بنياملللی
کژرفتاری
ايرانیها با
ليونل مسی
پيامدهای حمله ايرانیها به صفحه
اجتماعی منتســب به ليونل مسی،
همچنان ادامــه دارد .پس از تقبيح
اين رفتار زننده از ســوی بسياری از
اهالی فوتبال ايران و حتی فدراسيون
فوتبال ،همچنان گروهی از کاربران
ايرانی به نوشــتن جمالت زشت در
صفحه شــخصی ادامه میدهند و از
سوی ديگر اين اقدام غيراخالقی در
چند رسانه معتبردنيا بازتاب پيدا کرد.
روزنامه «الموندو» چاپ اســپانيا در
گزارشی به بررســی حمله هواداران
ايرانی به صفحه اجتماعی ليونل مسی
پرداخت.
در بخشی از اين گزارش آمده« :مسی
در زبان فارسی نام يک فلز است که
ارزش زيادی ندارد و به همين خاطر
هواداران ايرانی با استفاده از تشابه نام
مســی با يک فلز ،به توهين به اين
بازيکنپرداختند».
ديگــر روزنامــه معتبــر منطقــه
«کاتالونيااســپورت» هم در گزارشی
مشابه ،برخی از توهينهای کاربران
ايرانی به ستاره محبوب فوتبال جهان
را ترجمه کرده است.
بعضی از رسانههای معتبر کشورهای
ديگر مثل «اشپيگل» آلمان هم به اين
اتفاق واکنش نشان داده است.
اشپيگل در بخشی از گزارش مفصل
خود در اينباره نوشــته« :در برخی
از نوشــتهها به نبرد احتمالی مسی
و هاشــم بيکزاده (مدافع استقالل)
اشاره و نوشــته شده است :بيکزاده
طوری بايد مســی را له کند که در

پايــان ،چهــرهای در فوتبال
دستی بهنظر بيايد».
بنابر گزارش اشپيگل ،اظهارات
تند کاربران ايرانی حتی متوجه
بازيکنان ديگری که در گروه  Fبا ايران
همگروه هستند ،نيز شده است؛ برای
مثال عليه ادين ژکو ،مهاجم بوسنی
هرزگوين نيز مطالبی درج شده است.
البته اين نشريه آلمانی عنوان کرده که
در فيسبوک ،کاربرانی بودهاند که از
اين رفتارها اظهارتاسف کردهاند.
اشپيگل ادامه داد« :حتی فدراسيون
فوتبال ايــران از رفتار برخی ايرانيان
در فيسبوک عليه مسی اظهارتاسف
کرده و مالمحمد ،مســوول کميته
فرهنگی اين ســازمان گفت« :از اين
بابت بسيار متاسف هستيم .واقعا نبايد
اين حرکت از کاربران سر میزد».
در شرايطی که بسياری از چهرههای
شناختهشــده فوتبال ايران شــديدا
اين اقدام را محکوم میکنند ،بازتاب
بينالمللــی هــم میتواند دردســر
جديدی برای فدراسيون فوتبال ايجاد
کند.
مجيد جاللی ،سرمربی تراکتورسازی
از ايــن اتفاق به عنوان يک آبروريزی
نــام برده .البته به غيــر از توهين به
مســی ،توهين به خانم فرناندا ليما،
مجری مراسم قرعهکشی هم در چند
رسانه بينالمللی بازتاب داشته است.
اين برای اولينبار نيست که کاربران
ايرانی با حمله به صفحه شخصی يک
چهره ورزشی ،چنين تصوير ناپسندی

از ايران خلق میکنند .حمله به صفحه
فيسبوک ايهار برل ،داور اهل بالروس
مسابقه سعيد عبدولی با استيو گينو
فرانسوی در المپيک لندن ،از جمله
اين حمالت بود.
سايت فدراسيون جهانی کشتی هم
از حمالت مشابه در امان نماند و کار
به جايی رســيد که رافائل مارتينتی
رييس وقت فيال رفتار ايرانیها را مورد
انتقاد قرارداد.در خالل مسابقات ليگ
جهانی واليبــال در جريان رويارويی
ايران و ايتاليا هم اتفاق مشــابهی رخ
داد.
ايرانیها با هجوم به صفحه شخصی
«ايوان زايتســف» يکی از بازيکنان
تيمملی ايتاليا ،اين صفحــه را پر از
نظرات و کامنتهای خود کردند که
اکثرا هم حاوی مطالب توهينآميز و
زننده بود .خانواده زايتسف هم از اين
توهينها بینصيب نمانــده بودند و
حجم باالی کامنتها به جايی رسيد
که اين بازيکن گفت:
«متاسفم که بزرگترين تفريح ايرانيان
توهين به ديگران است!»
در اين شــرايط بازار شوخی با هاشم
بيکزاده در فضای مجازی همچنان
داغداغ است.
•
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امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

13نکتهکهدربارهکریسمسکانادانمیدانستید
به غیــر از بارش ســنگین برف،
شــکالتهای خوشــمزه و
چراغانیکردنهــا نــکات جالب
دیگری هم در مورد کریســمس
کانادا وجــود دارد .اینجا به نقل از
ریدرز دایجســت کانادا به سیزده
نکته اشاره میکنیم:

h

یک :بابانوئل ک ّلی دستیار کانادایی
دارد

در کانادا فیلمبرداری شده است.
قســمتهایی مثل مدرســهی
رالفی شــخصیت فیلم ،رستوران
چینی که در آن شــام میخورند،
صحنهی معروف سوگند خوردن
و همینطــور صحنههای داخلی
همگــی در کانــادا فیلمبرداری
شــدهاند .ترامواهای قدیمی قرمز
رنگ در فیلم هــم فقط در کانادا
پیدا میشوند.

h

از ســال  ۱۹۸۲تا به حــال ،اداره
پست بابانوئل چندین دستیار را به
عنوان مسئول نامهها از کانادا به کار
گرفته و بیش از  ۲۰میلیون نامه از
کودکان سراسر دنیا دریافت کرده
اســت .بعضی از کارکنان ادارهی
پست هر ساله بیش از  ۲۰۰هزار
ســاعت از وقتشــان را داوطلبانه
صرف کمک به بابانوئل میکنند تا
جواب نامههایی که به او میرسد
را بدهند.

طبق اعالم ادارهی آمار کانادا ،مردم
این کشور دوست دارند خودشان
به شــخصه خرید مخصوص عید
کریســمس را انجام دهند .طبعا
فروشگاههای بزرگ با فروش بیش
از  ۳.۲میلیارد دالر جنس ،رتبهی
اول را بیــن محلهــای خرید در
تعطیالتدارند.

دو :خنستوزیر تبریکهای شما را
منیخواهد

شش :این خواننده کریسمس
خیلی خوبی داشت

h

اگر قصد دارید تا هدیه و شادباشی
برای استیون هارپر بفرستید بهتر
است منصرف شوید .طبق قانونی
که ســال  ۲۰۰۶تصویب شــد،
نخستوزیر کانادا و خانوادهاش به
دالیل امنیتی نمیتوانند هدایای
مالی ،کارت تبریــک یا کاالهای
مصرفی مانند شــیرینی و کیک
مخصوص کریسمس را بپذیرند!
البته به خودتان زحمت ندهید تا
هدایای دیگری بفرستید چون در
طول مراحل بازرسی امنیتی از آنها
احتماالً به کل از بین میروند.

h

سه :اهالی آلبرتا در زمان
کریسمس بیشتر از همه خرج
میکنند

طبق بررســی ادارهی آمار کانادا
در ســال  ،۲۰۰۵ســاکنین شهر
آلبرتا نســبت به دیگر شهرهای
کانادا بیشــترین خرید را به طور
فردی (سرانه) در فروشگاهها انجام
میدهنــد (به طــور میانگین هر
فرد  ۹۶۷دالر) .شهروندان یوکان
و مناطق شمال غربی هم آنقدر
خرید میکنند کــه صندوقداران
فروشــگاهها در تعطیــات هم
مجبورند سر کار بیایند و به ترتیب
در رتبهی دوم ( ۹۲۸دالر) و سوم
( ۹۲۶دالر) از این نظر هستند.

h

چهار :کانادا نقش مهمی در
فیلم یک داستان کریسمسی (A
 )Christmas Storyدارد

هر ســاله در زمان کریســمس،
فیلم «یک داستان کریسمسی»
بــه نمایــش درمیآیــد .به نظر
میآیــد این فیلم کامال آمریکایی
باشد ،ولی قســمت زیادی از آن

پنج :کاناداییها عاشق
فروشگاههایبزرگاند

h

کریسمس در سالهای اخیر برای
مایکل بوبلی ()Michael Buble
خواننــدهی کانادایی خوشیمن
بــوده .آلبوم «کریســمس» او به
دومین آلبوم پرفروش سال ۲۰۱۱
در آمریکا تبدیل شد .با فروشرفتن
 ۲.۴۵میلیون نسخه از این آلبوم
تنها در آمریــکا ،بوبلی کلی پول
به جیــب زد و فقط آلبوم Adele
بــه نــام « »۲۱به
لحاظ فروش آن را
پشت سر گذاشت.
نکتهی قابل توجه
این اســت که یک
آلبوم موسیقی در
کریســمس با تنها
چند هفته فروشش
بیشتر از آلبومهای
دیگر در کل طول ســال طرفدار
داشت و به فروش رفت.

h

هفت :کاناداییها اِگ ناگ زیاد
مینوشند

آمار نشان میدهد که در دسامبر
سال  ،۲۰۰۹کاناداییها حدود ۵.۸
میلیون لیتر ( egg-Nogنوشیدنی
درستشــده از زرده تخممــرغ و
خامه و الکل) نوشیدند .هرچند هر
کسی دوســت ندارد در تعطیالت
ایــن نوشــیدنی را بخــورد ولی
مشخص است که کاناداییها خیلی
آن را دوست دارند.

h

هشت :کاناداییها عاشق درخت
کریسمساند

آیا میدانســتید در کانادا ساالنه
حــدود  ۵.۵میلیــون درخــت
کریسمس چیده میشود؟ یعنی
تقریباً برای هر هفت کانادایی یک

درخت کریســمس .اما حتی اگر
کریســمس را در کانادا نباشید،
ممکن است باز هم تکهای از کشور
را همراهتان داشــته باشید .سال
 ۲۰۰۶کانادا  ۲.۲۵میلیون درخت
کریسمس را به بیش از  ۲۵کشور
جهــان از جمله ژاپــن ،مکزیک،
آمریکا و جامائیکا صادر کرد.

h

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»

ُنه :رودولف کانادایی بود

اگر بعد از ســال  ۱۹۶۴در کانادا
بــه دنیا آمدهاید حتماً هر ســال
کریسمس نســخهی مخصوص
کارتــون « »animagicبــه نــام
«رودولــف ،گــوزن دماغقرمز»
را دیدهایــد .شــرکت تولید فیلم
آمریکایــی  Rankin-Bassایــن
برنامهی محبوب را ساخته است
اما میدانستید پای کاناداییها هم
وسط است؟ صداپیشهی همهی
شــخصیتهای کارتــون (به جز
آدمبرفیسام)بازیگران،خوانندگان
و گویندگان کانادایی بودهاند.

h

ده :کاناداییها عاشق خوردن
بوقلمونهستند

ســال  ،۲۰۱۱حــدود  ۴۲درصد
خانوادههای کانادایی -که در کل
ســاکن تقریباً  ۵۳۶میلیون خانه
میشوند -برای تعطیالت خوراک
بوقلمون خریدند .کریسمس سال
گذشته هم  ۴.۴میلیون بوقلمون
کامل خریدند .تصور کنید چقدر
ران و جناغ ســینه و
ساندویچبوقلمون.

h

یازده :کانادا جایی
برای عاشقان باله

هوس کردهاید رقص
باله تماشــا کنید؟
بالهی Nutcracker
(فندقشــکن) یک
سنت کانادایی در کریسمس است
که هر ساله اجراهایش تماشاگران
از سراسر دنیا را به وجد میآورد.
کافی است بدانید که از سال ۱۹۹۵
تــا همین دو ســال پیش حدود
 ۵۵۴۸جفت کفش مخصوص باله
در این اجراها استفاده شده است.

h

دوازده :کاناداییها هدیهدادن را
دوست دارند

_______________
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

اعتراض  ۵۰۰نویسنده به
شنود اطالعات شهروندان

اسنودن فاش کرد ،منتشر کردند
و طی آن به شیوه های گوناگونی
اشاره کردند که شهروندان و مقام
های جهان توســط ساختارهای
اطالعاتی قدرت های بزرگ
بیش از  ۵۰۰نویســنده انسانی که حتت شنود و مراقبت
مورد شنود و بازرسی قرار
شــاخص از  ۸۱کشور دائمی است ،انسان آزادی نیست ،می گیرند.
گفتنی اســت کــه رئیس
جهان ،از جمله پنج تن
جمهوری آمریکا مروری بر
از برنــدگان نوبل ادبیات
نسبت به میزان شنود اطالعات مبدع یا دســت کم از آغاز گران شیوه عملکرد نهادهای اطالعاتی
این کشــور را الزامی کرده و بن
توسط نهادهای امنیتی قدرتهای اصلی این کار بوده اند.
بزرگ جهان اعتراض کرده و آن را در بخشی از این نامه آمده است :امرسون ،مســئول ارشد بخش
«ساختار اساســی حقوق بشر با مبارزه با تروریسم سازمان ملل نیز
تقبیح کرده اند.
این عــده از نویســندگان طی سوءاســتفاده از فن آوری نوین ،اول ماه جاری میالدی اعالم کرده
طوماری که تهیه و امضاکرده اند ،کان لــم یکن تلقی می شــود .که شیوه های شنود و جمع آوری
به گــردآوری و تحلیل اطالعات انسانی که تحت شنود و مراقبت اطالعات توسط بریتانیا و ایاالت
محرمانه شــهروندان و رهبران دائمی است ،انسان آزادی نیست ،متحده از ســوی نهاد متبوع وی
جهان توســط قدرت های بزرگ و جامعــه ای که تحت شــنود مورد بررسی قرار می گیرد.
اعتراض کرده اند و این اعتراض را باشــد ،دموکراسی نخواهد بود و نامه ای که با مشارکت و همکاری
با بیانیه هایی همراه کرده اند که این شامل فضای مجازی هم می پانصد نویسنده در نقاط گوناگون
جهان تهیه شــده ،در  ۲۷کشور
کمپانی های مایکروسافت ،گوگل ،شود».
یکــی از نویســندگان این نامه جهان منتشر شد.
فیس بوک و اپل تهیه کرده اند.
این نامه که  10دســامبر از آن به روزنامه گاردین گفته اســت :یکی از نویســندگان حامی این
رونمایی شــده و شــامل شمار «دولت ها همــواره امنیت را به طومار ضرورت حمایت از اسنودن
زیادی امضاســت ،از هیچ نهاد یا آزادی ترجیح می دهند .فن آوری را مطرح کرده و وی را «انسانی از
کشــور خاصی نام نمی برد ،اما نوین شیوه هایی را برای کنترل خود گذشته» خوانده است.
خاطرنشــان می سازد که میزان شــهروندان ایجاد کرده که مایه شــماری از اعضای انجمن قلم
جاسوســی که اســنودن فاش وسوسه دولت ها شده :ابزاری که بریتانیا در میان تدوین کنندگان
کرده ،غیرقابل قبول ،مغایر مبانی حتی اگر (جرج) اورول امروز بود ،این نامه هستند.
دموکراسی ،و ناقض موازین حقوق این ابزار وی را به شــگفتی وامی نویســندگانی نام آشــنا چون
حنیف قریشی ،آروندهاتی روی،
شهروندان برای زندگی آزادانه و داشت».
این نامه در پی آن منتشــر می دان دلیلــو ،این مــک اوان ،تام
بدون بازرسی و شنود است.
این نامه بیش از همه دولت های شــود که روزنامه های گاردین ،استاپارد ،مارگارت اتوود ،مارتین
غربی که به شــنود و گردآوری نیویورک تایمز ،واشنگتن پست ،امیس ،و گونترگــراس در میان
اطالعات می پردازند ،از بریتانیا و و در اشــپیگل ،بخــش هایی از امضاکنندگان این نامه هستند.
ایاالت متحده انتقاد می کند که اطالعات محرمانه ای را که ادوارد
•

طبق یک نظرسنجی که در نوامبر
سال  ۲۰۱۲انجام شد ،از هر پنج
کانادایی ،چهارتایشان (که میشود
 ۸۲درصد کل جمعیــت کانادا)
برنامهی این را دارند که امسال در
کریسمس به کسی هدیه بدهند .خریدهای فصلی استفاده میکنند نیست!
با توجه به نتایج این نظرسنجی ،و در مقابــل  ۲۴درصدشــان نیز در بعضی نقاط کانادا ،کل  ۳۶۵روز
کاناداییها حدود  ۱۱۸۲دالر برای برای این کار از پساندازشان خرج سال کریسمس است .حتماً دوست
خرید هدیــه پول خرج میکنند .میکنند.
داریــد بدانید کجا همیشــه برف
میآید؟ جوابها از این قرارند:
بیشتر از نصفشــان ( ۵۶درصد) h
Reindeer Station (Northwest
از کارت اعتبــاری بــرای چنین سیزده :کریسمس سالی یکبار

Territories), Christmas Island
(Nova Scotia), Sled Lake (Saskatchewan)، Holly (Ontario),
Noel (Nova Scotia), Turkey
 Snowflakeو)Point (Ontario
(Manitoba).

منبع :ریدرز دایجست -روزنامه.نت
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جهان...
پاپفرانسیس،شخصیتسالمجلهتایمشد

بی بی سی :پاپ فرانسیس ،رهبر
کاتولیکهــای جهان بــه عنوان
شخصیت سال مجله تایم برگزیده
شد.
نانسی گیبز ،سردبیر این مجله در
خصوص این انتخاب گفت که پاپ
در  ۹ماه رهبری در واتیکان ،این
مقام را "از قصر به خیابانها آورده
است".
او گفت" :به ندرت چهره جدیدی
در جهان می تواند به این سرعت،
پیر و جوان و معتقد و معترض را
جذب کند".
ادوارد اســنودن ،افشاگر اطالعات
محرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا
به عنــوان نفر دوم مجلــه تایم
انتخاب شد.
در فهرســت  ۴۴گانه نامزدهای
امسال "شخصیت سال" نام هایی
چون حسن روحانی ،رئیس جمهور
ایران ،بشار اســد ،رئیس جمهور
سوریه،عبدالفتاحالسیسی،فرمانده
ارتش مصــر و مایلی ســایرس،
خواننده آمریکایی دیده می شود.
خورخه ماریو برگوگلیو ،اســقف

PAIVAND: Vol. 20  no.1140 Dec. 15, 2013

اعظم بوئنوس آیرس در
ماه مــارس  ۲۰۱۳پس
از کناره گیری بندیکت
شــانزدهم ،رهبــری
کاتولیکهــای جهان
را برعهــده گرفت و نام
"فرانسیس" را برگزید
که هیچ پــاپ دیگری
پیــش از او از ایــن نام
استفاده نکرده بود.
او که در آرژانتین متولد
شــده ،نخســتین فرد
غیراروپایی است که به
این مقام دست یافته است.
اظهــارات او در خصــوص
همجنسگراها ،تغییرات ساختاری
در رابطه کلیســا با پیروان ،تالش
برای نزدیکتر کردن کلیســا به
مردم و تقویت رابطه با ادیان دیگر
از او چهرهای نوگرا و ساختارشکن
به نمایش گذاشته است.
برندگان جنجال برانگیز

مجله تایم از سال  ۱۹۲۷انتخاب
"مرد ســال" را آغاز کــرد و از آن
زمان به طور ساالنه یک مرد ،زن
یا گروه را به عنوان برنده این عنوان
برگزیده است.
در ســال  ۱۹۹۹عنــوان انتخاب
مجله تایم به "شــخصیت سال"
تغییر کرد تا به گفته ناشران این
مجله فراگیرتر باشد.
عنوان "شخصیت سال" از سوی
سردبیران مجله تایم به فردی داده
می شــود که بیشترین تاثیر را بر
رویدادهای جهان داشــته است و
به گفته ناشران این مجله این تاثیر
لزوما نباید مثبت باشد.

در ســال  ۱۹۵۱تایم عنوان "مرد
ســال" خود را به محمد مصدق،
نخست وزیر وقت ایران اعطا کرد.
مصدق اولین نفر از خاور میانه بود
که این عنوان را کسب می کرد.
آیت اهلل خمینی ،رهبــر انقالب
ایــران ،دومین ایرانــی بود که در
سال  ۱۹۷۹به عنوان "مرد سال"
انتخاب شد که با توجه به بحران
گروگانگیری در ایران انتقادهایی را
در آمریکا به همراه داشت.
اعطای این عنوان بعضا با جنجال
ها و انتقادهایی نیــز همراه بوده
اســت .از جمله انتخــاب آدولف
هیتلر ،صدراعظم آلمــان و رهبر
حزب نازی در ســال  ۱۹۳۸و دو
بار انتخاب شــدن ژوزف استالین،
دیکتاتور اتحاد جماهیر شوروی.
این مجله در سال  ۱۹۸۲کامپیوتر
و در سال " ۱۹۸۸کره در معرض
خطر زمین" را به عنوان مرد سال
برگزیــد و دو ســال پیش در پی
اعتراضات گسترده ضد حکومتی
در خاورمیانه "معترضان" به عنوان
شخصیت سال انتخاب شدند.
ایــن هفتهنامه در ســال ۱۹۹۹
آلبرت آینشتاین ،دانشمند آلمانی
تبار را به عنوان "شخصیت قرن"
برگزید.
مارک زوکربرگ ،پایهگذار شبکه
اجتماعی فیسبوک ،باراک اوباما،
(دو بــار) والدیمیر پوتین و جورج
بوش (دو بار) از شــخصیت های
سال مجله تایم در سال های اخیر
بودهاند.

آژانس مسافرتی

Maison de Voyages

سفر شما به ایران
با بهترین نرخ های بازار
½
½
½
½

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
½ سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
و کشتیرانی (کروز)
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

فرنازمعتمدی
اینک با3
 2سال جتربه کاری!
نشـــانی:

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

T: (514) 842-8000 Ext. 296
F: (514) 842-8021 Metro: McGill
farnaz@hot.ca www.hot.ca

•

اطالعیهحجعمره  

کانون فرهنگی نور با همکاری پرواز نور کانــادا تقدیم می کند

کعـب عش کـج
س
ه ق ا ا ت...

تور زیارتی مدینه منوره و اجنا م عمره مفرده

خانه ای که علیرغم سا د گی و پیراستگی از زیورآالت دنیوی ،نظیری برایش نیست

آجنا خانه دلهاست  ،ساحت قدس و جلوه گاه خداست...

آجنا کعبه است....

شما هم میتوانید همراه با ما از زائران کوی دوست
باشید
کانون فرهنگی نور با همکاری مؤسســه پرواز نور
کانادا برنامه زیارتی ویژه ای را ترتیب داده است تا
عالقمندان از نقاط مختلف کانادا بتوانند

نوروز سال 1393

را در مدینه منوره بگذرانند.
شــرکت کنندگان در این برنامه که با اســتفاده از
تجارب چندین ساله مدیران مؤسسه پرواز نورکانادا
در اعزام کاروان های حج و زیارت برگزار می گردد،
ایام نوروز را بترتیب در شهر های مدینه منوره و پس
از آن مکه معظمه سپری خواهند نمود.

هتل  5ستاره دارالغفران در مجاورت
مسجد احلرام (مکه معظمه) و هتل
داراالیمان  -اینتر کنتیننتال (مدینه منوره)
در اطاقهای  2نفره
ازجمله هتلهائی است که برای حج عمرهدرنظرگرفته
شده است بدیهی است درصورت عدم امکان رزرو
تعــداد کافی اطاق از هتلهای مشــابه و یا بهتری
استفاده خواهد شد.
هزینه برآورد شــده در این تور زیارتی – با در نظر
گرفتن نرخ متغیر بلیط هواپیما -حدود  3500دالر
آمریکا ویا کمتر خواهد بود.
توصیه:
باتوجه به امــکان افزایش نرخ بلیط توصیه
میشود عالقمندان هرچه زودتر برای ثبت نام
اقدام نمایند .

یاد آوری:
شیفتگان زیارت حرمین شریفین و انجام مناسک
حج  -اعم از تمتع (واجب) و عمره (مستحب) نیزمی
توانند از هم اکنون در این برنامه ها ثبت نام نمایند.
تاریخ و ساعت دقیق پرواز متعاقبا اعالم خواهد شد.

کاروان حج عمره:

عـزیمت 18 :مارس 2014
مراجعت 28 :مارس 2014

کاروان حج متتع:

عزیمت 18 :سپتامبر 2014
مراجعت 8 :اکتبر 2014

____________________
برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام
با نمایندگان زیر تماس حاصل نمایید:

مونترال:

کانون فرهنگی نور (آقای جواد دره شیری)
تلفن)438( 238-6518 :

تورنتو:

آتـاوا:

آقای مرتضی هاشمی
تلفن )416( 728-2833
آقایملکپور
تلفن )613( 864-8611

e-mail: info@parvazenoor.ca
www.parvazenoor.ca
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ایران...
وزیر اقتصاد :شاخص فالکت در کشور بیش از
 ۵۰درصد است

علی طیبنیا ،وزیر امور اقتصادی و
دارایی ایران ،میگوید که شاخص
فالکت در اقتصاد کشور به بیش
از  ۵۰درصد رسیده و سال جاری
یکی از ســختترین سالها برای
اقتصاد ایران است.
آقــای طیبنیــا روز  ۱۸آذر ،در
گفتوگو با شــبکه دوم تلویزیون
دولتیایران،وضعیتکنونیاقتصاد
کشور را بسیار «نادر» و «بیسابقه»
توصیف کرد که همزمان «از رکود
و تورمی شدید رنج میبرد».
به گفته او ،در کنار «رکود عجیب
و بی ســابقهای که بــا آن مواجه
هستیم» ،نرخ تورم نیز در حدود
 ۴۰درصد است که «شبیه به آن
را در تاریخ نداشتهایم» ،بهجز سال
 ۱۳۷۴که نرخ تورم به بیش از ۴۰
درصد رسید ،اما در آن سال تورم
همراه با رشد اقتصادی بود.
وی افــزود« :بــه ایــن ترتیــب
میتوان گفت ســال جاری یکی
از سختترین سالهایی است که
دولت ایران از نظر اقتصادی با آن
روبهرو است».
مقامــات دولت کنونــی و بانک
مرکزی ایران رشد اقتصادی کشور

در سال  ۱۳۹۱را منفی  ۸/۵درصد
اعالم کردهانــد در عین حال که
میگویند تورم نقطه به نقطه نیز
تا تیر ماه ســال جاری  ۴۵درصد
بوده است.
علــی طیبنیا در ایــن گفتوگو
اشــاراتی نیز به نــرخ بیکاری در
کشور داشت که آن را سه میلیون
نفر عنوان کرد و در ادامه هشــدار
داد که دولت باید خود را برای ورود
پنج میلیون نفر دیگر به بازار کار
آماده کند.
وی اما خاطرنشان ساخت« :وقتی
اقتصاد یــک کشــور از رکودی
اینچنینی رنج میبرد بهطور قطع
نمیتوان انتظارداشت شغل زیادی
ایجاد شود تا جمعیت بیکاران به
سر کار بروند».
بانک مرکزی ایران در گزارشــی
که اوایل ماه آذر منتشر شد ،آمار
بیکاری در کشــور را  ۲/۱۲درصد
اعالم کرد.
آقای طیبنیا سپس از جمع آمار
بیکاری و تورم به شاخص دیگری
رسید که «شــاخص فالکت» نام
دارد و نرخ آن در ایران را بســیار
باالتــر از اســتانداردهای جهانی

دانست.
وی گفــت« :متاســفانه این عدد
[شاخص فالکت] در اقتصاد ایران
بیش از  ۵۰درصد است در حالی
کهدر عرصه بینالمللی حد معمول
و اســتاندارد این شاخص عددی
بین  ۱۱تا  ۱۵درصد است که این
نشــاندهنده وضعیت پیچیدهای
است که اقتصاد ایران در آن به سر
میبرد».
آمارهایــی کــه مقامــات دولت
کنونی از وضعیت اقتصادی کشور
ارائه میدهنــد ،اعتراض محمود
احمدینــژاد ،رییــس جمهوری
پیشــین ایران و حامیان او را در
پی داشته اســت ،چنانچه آقای
احمدینژاد در نامهای به حســن
روحانی او را به مناظره دعوت کرد.
با ایــن حال وزیــر اقتصاد دولت
آقای روحانــی تاکید میکند که
«سیاســتهای نادرست» دولت
محمود احمدینژاد در مواجهه با
افزایش درآمد نفت کشور و میزان
واردات همراه با «ساختار اقتصادی
ناســالم و تحریمها» اقتصاد را به
وضعیت کنونی کشانده است.

رئیــس مرکز آمار ایران با اشــاره
به نرخ بــاروری  1.8درصدی در
کشــور ،گفت :اگر این روند ادامه
یابد در  20ســال آینده جمعیت
کشور به  90میلیون نفر و نرخ رشد
جمعیت به صفر می رسد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،عادل
آذردرحاشیه همایش بررسی نتایج
سرشماری عمومی نفوس ومسکن
اظهارداشــت :در بدبینانــه ترین
حالت ،اگر نرخ باروری به یک و سه
دهم درصد برسد در ده سال آینده
نرخ رشد کشور صفر می شود.
وی تصریــح کــرد :البتــه بــا
سیاستگذاریها و جهت گیریهای
مثبت تالش می کنیم نرخ باروری
به زیر یک و هشــت دهم درصد
کاهش نیابد و نرخ صفر درصدی
رشــد جمعیت را تجربه نخواهیم
کرد.
عادل آذر با اشــاره به سرشماری
عمومی نفوس و مســکن درسال
 90و اشکار شــدن برخی زوایای
پنهان ترکیب جمعیتی ،گفت :نرخ

 ....از طرف دیگر اعالم شــده که
مصرف ترامادول و متادون بصورت
انبوه و بسته بندی شده در عطاری
ها انجام می شــود و مرگ و میر
ناشی از مصرف آن نسبت به چهار
سال گذشته چهل برابر شده است.
این افزایش مــرگ و میر از آنجا
اهمیتدارد که بدانیم که در شهر
تهران (یعنی ام القرای اسالم)
روزانه چهار تن تریاک مصرف
می شــود و دو میلیون نفر از

  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

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

نان سنگک

سر

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

گیرد.
وی با بیان اینکه برخی اســتانها
رشــد صفر درصدی جمعیت را
تجربــه می کنند  ،گفت  :این امر
بویژه دراســتانهای شمالی نگران
کننده اســت و بعد خانوار دراین
استانها بشدت کاهش یافته و نرخ
رشد جمعیت انها به کمتر از نیم
درصد رسیده است.
عادل آذر گفت :همچنین برخی
اســتانها مانند اردبیل که پیش از
این مهاجر پذیر بودند  ،متاسفانه
مهاجرفرست شده اند.

«ایراندرزمینهحقوقبشر
مدعیاست!»
کل مردم ایران معتاد به تریاک
هستند.
و اینکه در زابل با یک دالر می توان
پنج گرم تریاک تهیه کرد و قیمت
تریاک از آبجو ارزان تر است.
البته مشکالت ما فقط این نیست.
یکــی اش این کــه ازدواج موقت
در ایران در یک ســال  31درصد
افزایش پیدا کرده.
این مهم نیست .آن یکی را بگویم.
طبق آمارهای رســمی  95درصد

دکتربهمن فصیح پور

•

ایران :نرخ رشد جمعیت تا ۲۰سال
دیگرصفرمیشود
رشد جمعیتی کشور
از ســال  85تا 90
از یک وشــش دهم
درصد به یک و سه
دهم درصد رسیده
که یک هشدار جدی
است.
رئیس مرکــز آمار
ایــران گفــت :بعد
خانوار شــهری از
چهارو دو دهم نفر به سه و نیم نفر
در هر خانوار و در روستاها از چهار
و هفتدهم نفر به سه و ششدهم
نفر رسیده که نشانگر کاهش شدید
است.
عــادل آذر گفت  :نــرخ باروری
درکشــور به یک و هشــت دهم
درصد رســیده و جمعیت باالی
 65ســال کشــور کــه جمیعت
پیر اطالق می شــود به  6درصد
رسیده و درافق سال  95به باالی
 10درصد می رسد و کشور ما بر
اساس استانداردهای جمعیتیدنیا
در ترکیب کشورهای پیر قرار می
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شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل
___________________
>> NDG:
6925 Sherbrooke W.

شیراز
Tel.: 514-894-8372

رستوران

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

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

روحانیون بیکار هستند ،البته این
آمار خودش ایراد اساســی دارد،
یعنــی وقتی می گوئیم کســی
روحانی اســت یعنی کار خاصی
نمی کنــد ،ولی منظــور از این
آمار این اســت کــه  95درصد از

سفره شما!

روحانیون حتــی کار خاصی هم
نیست که نکنند!در همین شرایط
است که صدا و سیما باضافه جامعه
مندرسین حوزه علمیه قم باضافه
دفتر آقای مصباح می خواهند از
صدا و سیمای جمهوری اسالمی
مسابقه اســتارآکادمی معروف به
«استارآقا ولی» را برای کودکان و
نوجوانان برگزار کنند.

5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4

514

485-2929

که چه بشود؟ مگر کم داریم؟
 95درصد روحانیون بیکارند ،آن
وقت شما می خواهید تولید انبوه
یا اندک روحانی بکنید؟
همین می شود که یکی می شود
معتاد و «این یکی هم که آرام بود از
ذوقش عقلش را فرستاد تجریش»
همین است آقا .بیخودی نیست که
حجت االسالم رئیسی معاون قوه

قضائیه می گوید « ایران در زمینه
حقوق بشر مدعی است!»
آدم تا این جــور مصارف را نکند
الکی مدعی می شــود؟ اصال شما
می توانیــد بفهمید منظور از این
چیزهاچیست؟

قطعه ای از ستون آخر سید ابراهیم نبوی
(روزآنالین)

ـهدیۀـخداهبما...
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ایام کریسمس ،ایام خجستهای است که مردم
در نقاط مختلف جهان آن را جشن میگیرند.
مخصوصاً رسم است که در این ایام به یکدیگر
هدیــه میدهنــد .در روزهای کریســمس،
بهخصوص در کشــورهای غربی ،مغازهها و
فروشگاههای مختلف مدام در تبلیغاتشان از
ما میخواهند ک ه هدایای خود را از آنها تهیه
کنیم.
مردم هم با ذوق و شوق فراوان در این روزهای
سرد زمســتانی ب ه خرید میروند و بسته ب ه
توانایی مالیشان هدایایی برای اعضای خانواده،
فامیل و دوستان خریداری میکنند تا در روز
کریســمس بههم بدهند و یکدیگر را شــاد
سازند.
اما آیا تا به حال از خود پرسیدهاید که بهچه
دلیل مردمدر ایام کریسمس ب ه یکدیگر هدیه
میدهند؟
در جشــنهای مختلف نظیر تولد ،نامزدی،

>> بخش 1
از  2بخش



کلیسای
اجنیلیفارسی
زبانمونتریال


 )۱هدیۀ خدا برای ما در کریسمس

ما معموالً به کسی هدیه میدهیم که واقعاً
او را دوست داریم .البته ممکن است برای ادای
تکلیف هم بهدیگران هدیه بدهیم ،ولی چنین
هدیهای مطمئناً بهترین هدیه ما نخواهد بود.
اگر نسبت به کسی واقعاً محبتداشته باشیم،
چه از بین اعضای خانواده و چه از دوســتان
بهترین خود
و فامیل ،ســعی خواهیم کرد از
ِ
برایش مایه بگذاریم .در هدیه دادن است که
نامرئیدرونما نسبت به طرف
عشق و محبت
ِ
مقابل که دوستش داریم ،مرئی و قابلرؤیت
میشود و او پی خواهد برد که در قلب ما چه
احساسی نسبت به او وجود دارد.
خدا نیز که ما را بینهایت دوست دارد ،محبت
عمیق خود نسبت به ما را در عمل و با دادن
هدیــهای باارزش به ما نشــان داد ،در انجیل
یوحنا فصل  ،۳آیه ۱۶نوشته شده است :
«خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه
خود را داد تــا هر کس که بهاو ایمان بیاورد
هالک نگردد ،بلکه حیات جاودان یابد».
خدا انســان را آفرید تا با او در ارتباط باشد و
محبتش را به او بشناساند .خلقت انسان ناشی
از فزونی محبت و فیض خدا بود .اما در عین
حال ،محبت عظیم خدا نسبت به انسان ایجاب
میکرد کــه او را نه بهصورت یک رباط ،بلکه
بــا اراده آزاد خلق کنــد و این حق انتخاب را
به انســان بدهد که محبت او را بپذیرد یا رد
کند .متأسفانه انسان تصمیم گرفت با نااطاعتی
ازخدا ،محبت او را رد کند ،و به خدا پشــت
نماید .گناه نااطاعتی انسان دل پر مهر خدا را
جریحهدار کرد ،و از آنجا که ذات مقدســش
به هیــچ وجه تحمل گناه را نداشــت ،دیگر
نمیتوانست اجازه دهد انسان آزادانه در حضور

قدوس او بســر ببرد .بدین ترتیب انســان با
انتخاب طریق گناه از حضور خدا رانده شد ،و
شکافی عمیق میان او و خدا ایجاد گردید .این
شکاف و جدایی روز به روز عمیق و عمیقتر
گردید ،تا جایی که امروزه بســیاری از مردم
خــدای حقیقی را نمیشناســند ،نمیدانند
برای چه خلق شدهاند ،یا پس از مرگ به کجا
خواهند رفت .آنان نیاز باطنی انســان به خدا
را با ابداء خدایانی دروغین نظیر پول ،باورهای
غلط ،و مکاتب و ایدئولوژیهای باطل جبران
میکنند و بدین ترتیب میکوشند خالءدرونی
خود را پر سازند.
نتیجۀ این جدایی این بود که مرگ ،تنهایی،
ناامیــدی ،بیهدفی ،پوچی ،اســارت ،درد و
تاریکی انسان را فرا گرفت .انسان انتخاب کرد
که از منبع نور و حیــات فاصله بگیرد ،و در
نتیجه بــه وضعیت کنونی که در دنیای خود
میبینیم گرفتار گردید.
امروزه خیلــی از مردم دنیا با مشــاهدۀ این
همه بدبختــی ،بال ،جنگ ،بیماری ،قحطی و
بیعدالتی در دنیا شــکایت میکنند که پس
خدا کجاست .میپرسند :اگر خدایی هست،
چرا دنیا را بهحال خود رها کرده است؟
واقعیت این است که موضوع درست برعکس
است! این انسان بود که خدا را رها کرد و ب ه راه
خود رفت .این انسان بود که سبب جدایی بین
خود و خدا گردید ،و با این کار زندگی خود و
نیز خلقت زیبای خدا را تباه کرد.
بخش 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

خ

ک

این هدیه چه بود؟

Montreal

داوند مح

شی
ش جالل عادل

ازدواج و غیره طبیعی است که مردم به مناسب
آن رویداد به کسی که جشن به افتخار اوست
هدیه میدهند .اما تنها در جشن کریسمس
اســت که مردم ب ه مناسبت تولد یک نفر ،از
کوچک و بزرگ به هم هدیه میدهند.
چرا؟
بهراستی کریســمس چه رویدادی است که
مردم ســالیان متمادی در ایــن ایام بهترین
میدهند؟
هدایای خود را با شادمانی ب ه یکدیگر 
چه اتفاقی در این ایام افتاده که اینقدر مهم و
شادیبخش است؟
انجیل یا کتابمقدس مسیحیان ،کریسمس را
این طور برای ما تعریف میکند :کریسمس
یعنی داستان هدیۀ خدا به ما.
خالق کل عالم هســتی ،او که ما را آفرید ،در
بهترین خود را به ما انسانهای
کریســمس
ِ
خاکی هدیهداد .شاید به همیندلیل است که
مردم در این ایام ب ه یکدیگر هدیه میدهند،
هرچند بســیاری نمیدانند منشــأ و
سرآغاز این بخشش از کجا بوده است.
بســیاری از مردم بر ایــن باورند که
خــدا هر روزه هدایای باارزشــی به ما
ارزانی میدارد .هدایایی مانند سالمتی،
تندرستی ،آفتاب ،باران،دوستان ،برکت،
محافظت و غیره.
درســت اســت که خدا از پرتو فیض
بیکران خــود هدایای فراوانــی را در
اشکال گوناگون بهما عطا میکند ،اما
او در کریسمس بهترین و عالیترین و
گرانبهاترین هدیه خود را به بشر خاکی
عطا فرمود ،هدیــهای که تاریخ جهان
و زندگی انسانها را دگرگون ساخت،
هدیهای کــه برای خــدا عزیزترین و
باارزشترین بود.

هر شنبه

بت است
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با یاد شیرین

در شهــر

و در اندوه

مدرسه دهخدا

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

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

بزرگ نیاز داریم

ایرانیکاازآنهمهماست

کتابخانهنیما

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.
514-651-7955

5206 DECARIE #3

مدرسه فرزانگان

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

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

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

(514) 274-8117

(514) 299-1787

کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

----------

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

کافـــه لیت

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

www.cafelitt.ca

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

تلفن)514( 626-5520 :

اجنمندوستدارانزرتشت

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

خورشید خانوم

(514) 731-1443

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

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

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

IBNG

5347 Cote-des-Niege

Tel: 514-341-5194

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

M EK IC

اوتـــاوا

Info: 514-249-4684
www.ibng.ca
------------------------

Persian Cultural Asso.
– Capital Region

اجنمن ادبی مونتریال

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

دانشنامهایرانیکا

رادیوفارسی مناشوم

را فراموش نکنیم!

اجنمن ایرانیان اتاوا

ما و همه آیندگان ما به این مرجع

Maison d’Edition

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

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

(514) 651-7955

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

فرهنگسرایسینا

514-690-6343
------------------سازمان آموزشی مولتی ساژ

همبستگیبازرگانی

خردساالن 11 :صبح  -بزرگساالن12 :

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

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

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا
در مونتریال تهیه کتاب در زاگرس و تپش دیجیتال

تلویزیونهفتگی

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور
هر یکشنبه ساعت  1بعد از ظهر

به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
به مدت یک ساعت پخش مستقیم
ساعت  ۷عصر به وقت اروپای مرکزی
و ساعت  ۹. ۳۰شب به وقت ایران
(باز پخش برنامه دوشنبه ها،
ساعت ۱۰صبح به وقت شرق آمریکا)
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات خود را از ما دریغ ندارید.

برنامه تلویزیونی دریچه

صدایی دیگر براى بى صدایان  ،هیچ بودگان
گامىدر جهت تقویت بدیل سوسیالیستى
برنامه تلویزیونى اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان
هر یكشنبه از ساعت  2بعد از ظهر به وقت شرق
امریكا
ساعت  8شب به وقت اروپاى مرکزی
ساعت 10:30شب به وقت ایران
پخش زنده به مدت یك ساعت از کانال اندیشه
باز پخش برنامه:
سه شنبه ها ساعت  6صبح به وقت شرق امریكا
برنامه های تلویزیونی اتحاد چپ سوسیالیستی را
دریوتیوب "دریچه تی وی"تماشا نمایید.

514-299-8841

ـسرا
ک
با
�
Iransocialist@gmail.com

iranleftalliance@gmail.com

Maison De Kebab

La

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

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

514

933-0-933

دکتر شریف نایینی

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.

شبیلــدا
درمکیک

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

با اندوه مملی گربه نازنین ما،
پس از  12سال با ما بودن
در تاریخ سوم نوامبر 2013
دار ناپایدار را به بازماندگان سپرد
او از دو ماهگی اش
مایه ی گرمی و سرگرمی
افراد خانواده بود...
در گذشت او را به دخترم؛
و بویژه همسر گرامی ام
که عاشقانه او را دوست می داشتند،
تسلیت می گویم.
در همین زمان از دوستان ارجمندی که پس از در گذشت او با همسرم همدردی کرده،
سبب آرامش او شدند،
سپاسگزاریمیکنم.

مرکزفرهنگیزاگرس

بنیاد سخن آزاد

رقصایرانیبهدلیلگوناگونیفرهنگیوقدمتی
بهدرازای تاریخ بسیار رنگارنگ و غنی می باشد،
در حفظ این هنر یگانه که متاسفانهدر سرزمین
خود مورد بی مهری فراوان است بکوشیم.

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

ممـلی
از دست شدن َ

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

یلدا ،طوالنی ترین شب سال را با ما
بگذرانید .مکیک از شما پذیرایی ایی
"آشانه" می کند!
موسیقی ی شا ِد زندهُ ،کرسی و سفرۀ
بی نظیر یلدا ،قصه های ایرانی.
لطف ًا حضورتان را به ما اطالع دهید
زمان :شنبه  ۲۱دسامبر
ساعت  ۷شب
ورودی ۲۰:دالر
دانشجویان۱۰:دال

کافه خاطرات
با حضور دکتر ایرج بهشتی

دوشنبه  16دسامبردر کتابخانه وست مونت :ساعت 18:30
Westmount Library- Westmount Room4574 Sherbrook W.

Audition
به دنبــال بازیگر مرد برای
بازی در نقــش اصلی فیلم
"مرگ فرشاد" هستیم.
نویســنده و کارگردان این
فیلم "ســیون اسپرانس"
كارگــردان كبكی كانادائی

مقیم مونترال می باشد.
از عالقمندان تقاضا می كنیم با
ایمیل یا شماره تلفن زیر تماس
بگیرند:
info@shahrzadarshadi.com

(514) 834-7492

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

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

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!
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«خامن پرچم» در
جشن پرتقالی ها!

توران خانم نژاد ،چهره آشنا و
فعال جامعه ی ایرانیان مونتریال
در میان جامعه ی پرتقالی های
این شهر نیز مشهور و ...محبوب
است.
این عکس ویکنــد پیش7 ،
دسامبر ،درجشــن  60امین
سالگرد ورود پرتقالی ها به کبک
ومونتریال ،در محل کامیونیتی
سنتر پرتقالی ها (تقاطع ماری
آن و ســنت اوربن مونتریال)
گرفته شده؛
توران خانم ما در میان مدیر و دست اندرکاران مرکز فرهنگی پرتقالی های الوال ایستاده است.

ندای زیبا و محمود
پیوندتانخجسته!
شماره ای که گذشت ،روز جمعه  29نوامبر
دو جوان خوشبخت شهرمان آماده شدند به خانه بخت بروند؛
عروس خانم خوش بخت ،ندا افخمی ،چهره مهربان ،دوست داشتنی
و همیشه خندان جامعه ایرانیان مونتریال است.
داماد جوان و خوش تیپ ،آقای محمود سلیمانی نام دارد.
این پیوند فرخنده را به والدین زوج خوشبخت
صمیمانه شادباش می گوییم
و برایشان بهروزی ،زندگی طوالنی و پر از عشق آرزو می کنیم.
عکس را عکاس فضول پیوند (که دعوت نداشت!)
از مراسم نامزدی نداجان ربود!

دوستان شما در پیوند مونتریال

آموزش سنتور
---------------

در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف
_________________

صابر جلیل زاده
تلفن:

514-585-6178

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

ﺯﻣﺎﻥ  :ﺟﻤﻌﻪ  ۲۰ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۳
ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  ٦ﻋﺼﺮ

•

ﻣﮑﺎﻥ  :ﺳﺎﻟﻥ ﭘﺎﺭﺳﺎﻝ 5794 Parkhaven Ave., Cote- Saint-Luc, H4W-3C3

جنگ ســردی که همکاری های بین دو
کشــور بر سر مسائل منطقه ای را مختل
کرده است .در مقابل ،متحدین ما به ایران
به کلی بی اعتماد هستند و به همیندلیل
به تغییرات تدریجی اعتقاد ندارند .آنها می
خواهند ایران تمام توان هســته ای اش را
از دست بدهد تا زمانیکه رژیم این کشور
تغییریابد.
ما نمی توانیم این شکاف را ببندیم.
ما تنها می توانیم با صریــح بودن درباره
اهدافمان این شکاف را مدیریت کنیم:
آزادســازی سیاســی در ایران تا آنجا که
ممکن است در عین محدود کردن برنامه
هسته ای اش تا سر حد امکان در حالیکه
به حمایت از متحدین عرب و اسرائیلی مان
ادامه می دهیم .این امر دلیل آن است که
ما عالوه بر جان کــری ،وزیر امور خارجه
به یک "وزیر امور خارجه برای خاورمیانه"
نیز نیاز داریم زیرا احیــای روابط ایران و
ایاالت متحده پس از جنگ ســردی ۳۴
ساله چنان شوک سنگینی به خاورمیانه
وارد می کند که نیازمند همکاری روزانه و
حمایت و پشتیبانی جدی از متحدین عرب
و اسرائیلی مان است.
_____________

MEK IC

ﺍﻧﻭﺍﻉ ﺳﺎﻧﺩﻭﻳﭻ ﻫﺎی ﮔﺭﻡ ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ ) ﮐﺑﺎﺏ ﮐﻭﺑﻳﺩﻩ ﻭ ( ...ﻭ ﭘﻳﺗﺯﺍ ﻭ ﻧﻭﺷﻳﺩﻧﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺣﻝ ﺟﺷﻥ ﺑﻔﺭﻭﺵ ﻣﻳﺭﺳﺩ

>> ادامه از صفحه8 :

"Newsha Hamidi: "Flow
گالــری مکیک شــما را بــرای دیدن
نمایشــگاهی از آخرین کارهای نیوشا
حمیدی ،با نام «جاری مثل آب» دعوت
می کند.
نیوشــا حمیــدی نقــاش ایرانی مقیم
مونترال ،در این دوره از نقاشــی هایش

الهامی عمیق از تغییرات ابدی و جبری
طبیعت گرفته است و خواسته است به
این وســیله در کارهایی اَبستره ،جریان
دائم و ممتد هســتی را بــه ما بنمایاند.
مــی گوید« :در پیرامــون ما همه چیز
حال تغییر شکلی دائمی ست .امیدوارم
بتوانم آن دینامیسمی را که در نظردارم

ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻭ ﺭﻗﺺ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺩﻫﺨﺪﺍ ،ﻣﻮﺯﻳﮏ DJ

آه برادر!
برادر بزرگ باز می گردد!

نیوشا حمیدی  «:جاری مثل آب»

به تماشــاگر تابلوهایم منتقل کنم ونیز تدریس هنر می کند.
امیدوارم ارتباطی شخصی با نقاشی هایم گشایش :جمعه  ۱۳دسامبر >> تا ۲۹
برقرار شود» .
ژانویه ادامه دارد.
نیوشا حمیدی در ایران بدنیا آمده است.
در دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه
یــورک تحصیل کــرده اســت و فوق
Maison d’Edition
لیسانس آموزش هنر از دانشگاه کنکورد
Ketab-e Iran Canada
یا دارد .ازسال  ۲۰۰۵در مونترال زندگی
4438 rue de la Roche
می کند .به نقاشــی مشغول است و نیز
Tel.: (514) 373-5777

ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺩﻫﺧﺩﺍ
ﺑﻬﺎی ﺑﻠﻳﺕ10 $ :

ﻟﻁﻔﺎ ً ﺑﻠﻳﺕ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻳﺵ ﺗﻬﻳﻪ ﻓﺭﻣﺎﻳﻳﺩ
ﺗﻬﻳﻪ ﺑﻠﻳﺕ :ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺩﻫﺧﺩﺍ ﻭ ﺗﭘﺵ ﺩﻳﺟﻳﺗﺎﻝ
ﺗﻠﻔﻥ ﺗﻣﺎﺱ :

514-887-3535
514-258-8186

http://www.dehkhodaschool.com/
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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

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

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

unitedtours@bellnet.ca

1620 Sherbrooke O,
)(Corner : GUY

Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866

صرافیخضر
انتقـال ارز

سالن آرایش VIVA


کلیهخدماتآرایشی
برای آقایان و بانوان

توماهجهد:سا %30ختفیف
مب rر >gu>laکریسمس
price 27,

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

: re
- coupe women
$
19
:
nt
ou
after disc
lar price 21,
gu
re
:
en
- coupe m
15 $
after discount :
price 40,
dicure: regular
Pe
+
e
- Manicur
28 $
after discount:
price: 25,
ebrow: regular
ey
&
g
- threadin
18$
after discount:
e: 27 $,
ng: regular pric
hi
us
br
& - wash
19$
after discount:
35 $
brushing: only
+
t
cu
- wash +
کوتاهی،
شستشو،براشینگ
: only 40 $
wash + brushing
- Root color +
)ts
a Royal produc
(Loreal and Igor
رن
گ ریشه،
شستشو ،براشینگ
25$
ly
on
lac
- Manicure shel
(تا دو
هف
ته
دو
ام دارد)
 مش با فویل و رنگ
م
وonly 70$ :

Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

با مدیریت بهاره

در خدمت هموطنان عزیز در

downtown Montreal

 %10ختفیف دانشجویی
www.vivasalon.ca
_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364
ساعات کار :هر روز هفته 20-11
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Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس:پزشک خانواده











 

 







جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک
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آریا
دندانپزشکی
کلینیک
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دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

 پزشک خانواده











میرحسینی


قارن







دندانپزشک
جراح
دکتر

بدون وقت قبلی
Family Physician

(Without Appointment)

Dr. Shahrouz
Rezania
D.M.D.
Mehri
Heidari D.M.D.
Dr. Shahrouz
Rezania
D.M.D.
Dr. MehriDr.
Heidari
D.M.D.
Dr.
Gharan
Mirhosseini
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












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
T.A.M Travel

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

   بیش از  17سال سابقه

در امور ویژۀ مسافرتی
در خدمت جامعۀ
ایرانی مونتریال
   پرواز به شهرهای

تهران ،مشهد ،شیراز
(به قیمت رقابت ناپذیر)
   تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزهای ویژه ،هتل ،اتومبیل و...

و بسیاری دیگر

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

کمپانی بیمهالگانس
Assurance
Insurance

Elegance

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

خنستین شرکت بیمه ایرانی

اتومبیلموتورمسکونی/جتاری

 % 10ختفیف
بهره مند شوید!

CAR

برترین سرویس کمترین بها


HOUSE

با اقساط ماهیانه

MOTO

COMMERCIAL
_________________

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

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

سالنپذیراییورستوران

هـانی رز

20%

تانی

فزمس

ختفی

مکانی استثنائی ،ایدهای نو،

هم سو با سلیقه وشان جامعۀ ایرانی

درمرکــــــز شهر مونرتال

فضایی بی نظـیر با ـغذااهی لذیذ

اریانی و مدیتراهن ای

حلیممخصوص
هانیرز:
هریکشنبه

همراه با دسر و پیش غذا های بسیار خوشمزه
آب میو ٔه و معجون تازه ،چای اصیل ایرانی
سوپ یا ساالد و چای را میهمان ما هستید (رایگان)
---------------------با نوش جان کردن غذاهای ما یقین خواهید کرد
که چنین کیف ّیتی فقط در هانی رز وجود دارد
__________________
کیترینگ هانی رز با سرویس کامل
1228 DRUMMOND
شماست
در خدمت مجالس و میهمانی های
MONTREAL, QC, H3G 1V7
-------------------Tel: 514-876-4446
ظرفیت رستوران  ۱۶۰نفر حالل %۱۰۰
Delivery:514-876-4442
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل:
هوایی ،دریا یی و زمینی

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران ،
اصفهان،کرمانشاهومشهد
ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

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

سرویس کامل حمل برای واردات و صادرات کاالها

Fax.:514-685-3168

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

مسعودهاشمی

مهندس راه و ساختمان
از پلی تکنیک تهران
با  28سال سابقه
در سرمایه گذاری
و ساخت مسکن

Immo-Plus

MASOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567

info@loadextransport.com

خدمات آرایشـی LASER SPA

INSTITUT LEA

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

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

massagetherap
member: M~RMy
Q
receipt avaliable

4230 boul St-Jean, suite 225
D.D.O H9H 3X4 QC

Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622

media

Proudly Presents

Doors 7PM | Show 8PM

Hilton Lac-Leamy
3 Boulevard du Casino, Gatineau

Tickets: On-Line at DigitalZoneMedia.com or at Tapesh Digital
For More Info Call: 613.292.6181 or 514.223.3336
Visit us On-Line at digitalzonemedia.com or tapeshmontreal.com

Sajee
Barabash

613-230-8228

613-294-4872

BJ Driving Training

Sales Representative

DRIVING SCHOOL

613-270-8866

613-726-0302

613-889-7333

OTTAWA'S PERSIAN PUBLICATION

1-855-229-2746

613-594-3636

613-266-2620
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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

سنگ های گرانیت

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

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

WWW.GRANITEISLAND.CA

Cell.: 514-969-2492

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 ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ
t
a
e
bl

la
i
a
av

Quality Halal Deli

a
p
&s

now

i
s
t
n
e
do ark
m
r
e
up

a

s

ﻣﺮﺗﺎﺩﻻ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﺯﻳﺘﻮﻥ  ،ژﺍﻣﺒﻮﻥ ﮔﻮﺷﺖ ،ژﺍﻣﺒﻮﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﺩﻭﺩﻯ ،

ژﺍﻣﺒﻮﻥ ﻣﺮﻍ ﻭ ﻗﺎﺭچ ،ژﺍﻣﺒﻮﻥ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻥ  ،ﺭﺳﺖ ﺑﻴﻒ  ،ﺳﻮﺳﻴﺲ ﻣﺮﻍ ،
ﺳﻮﺳﻴﺲ 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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خـواندنی...

باراک اوباما :رهبران جهان ميراث نلسون
ماندال را الگوی خود قرار دهند

ادامه دار...

Å Åدر زمستان ،الو ،به از پلوه!
Å Åدست راست را از چپ نمیشناسه!
Å Åدستش به خر نمیرسه پاالن خر را بر میدارد!
Å Åدستش به دم گاو بند شده!
Å Åدستش به عرب و عجم بند شده است!
Å Åدستش بدهنش میرسه!
Å Åدستش در كیسه خلیفه است!
Å Åدستش را به كمرش گرفته كه از بیگی نیفته!
Å Åدستش شیره ایست
یا دستش چسبناك است!
Å Åدستش را توی حنا گذاشت!
Å Åدست شكسته بكار میره،
دل شكسته بكار نمیره!
Å Åدست شكسته وبال گردنه!
Å Åدستش نمك نداره!
Å Åدست كار دل و نمیكنه
و دل كار دست و نمیكنه!
Å Åدستش كجه!
Å Åدست كه به چوب بردی گربه دزده حساب
كار خودشو میكنه!
Å Åدست كه بسیار شد بركت كم می شود!
Å Åدست ما كوتاه و خرما بر نخیل ( .پای ما لنگ
است و منزل بس دراز)
Å Åدست ننت درد نكنه!
Å Åدست و روت را بشور منم بخور!
Å Åدست و رویش را با آب مرده شور خانه
شسته است!
Å Åدستی را كه حاكم ببره خون نداره
یا دیه نداره!
Å Åدستی را كه نمیتوان برید باید بوسید!
Å Åدستی را كه از من برید،
خواه سگ بخورد خواه گربه!
Å Åدشمنان در زندن با هم دوست شوند!
Å Åدشمن دانا بلندت میكند
 /بر زمینت میزند نادان دوست!
Å Åدشمن دانا كه غم جان بود /
بهتر از دوست كه نادان بود .
Å Åدشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد /
(دانی كه چه گفت زال با رستم گرد )
Å Åدعا خانه صاحبش را میشناسد!
Å Åدعا كن «الف» بمیره یا دعا كن بابات بمیره!
Å Åدعوا سر لحاف مال نصرالدین بود!
Å Åدالكها كه بیكار میشوند سر هم را میتراشند!
Å Åدل بیغم دراین عالم نباشد /
اگر باشد بنی آدم نباشد .
Å Åدل سفره نیست كه آدم پیش
هر كس باز كنه!
Å Åدلش درو طاقچه نداره!
Å Åدلم خوشه زن بگم اگر چه كمتر از سگم!
Å Åدلو همیشه از چاه درست در نمیاد!
Å Åدماغش را بگیری جانش در میاد!
Å Åدم خروس از جیبش پیداست!
Å Åدمش را توی خمره زده است!

پرفسور فضل اهلل رضا

ایرنا نوشــت :پروفســور فضل الله رضا
دانشمند برجسته ایرانی در رشته مهندسی
برق ،ریاضی و ادبیات است که در مونترال
ساکن است .وی که سابقه یک عمر زندگی
پرتالش و پربار علمی دارد ،اخیرا در آستانه
ی یکصدمین سالروز تولدش به ایران سفر
کرد.
پرفسور رضا در سال ( ۱۲۹۳صد سال پیش)
در رشت متولد شد و تحصیالت ابتدایی را
در همان شهر به پایان برد او در زمره اولین
فارغ التحصیالن دانشــکده فنی دانشگاه
تهران در  ۱۳۱۷بود .پرفســور رضا پس از
محمدعلی مجتهدی به عنوان دومین رئیس
دانشگاه صنعتی آریامهر (شریف) انتخاب
شد .او در ســالهای  ۱۳۴۰تا  ۱۳۵۳استاد
مهمان در دانشــگاههای سوییس ،آمریکا
دانمارک و فرانسه بود.

پردرآمدترینخوانندهسال
به گزارش مجله فوربس مادونا ،ستاره پاپ
آمریکا پردرآمدترین خواننده ســال بوده
اســت .مادونا از طریق اجرای کنسرت و
فروش آهنگهایش  ۱۲۵میلیون دالر (۹۲
میلیون یورو) درآمد داشته است .با فاصله
زیادی از مادونــا ،لیدی گاگا با  ۸۰میلیون
دالر و بنجووی با  ۷۹میلیون دالر درآمد در
رتبههای دوم و سوم قرار دارند.

رييس جمهوری آمريکا در مراسم
يادبــود نلســون مانــدال از وی به
عنوان «غول تاريخ» ياد کرد و گفت
بسياری از رهبران جهان همبستگی
خــود را با مبارزات وی برای آزادی
اعالم میکنند ولی «حاضر نيستند
تــا ديدگاه متفاوت مــردم خود را
تحملکنند».
باراک اوباما که روز ســه شنبه10 ،
دسامبر ،در ژوهانسبورگ سخنرانی
میکرد ،اظهارات خود را در مقابل
بســياری از رهبران جهان از جمله
لی يوآنچائو ،معاون رييس جمهوری
چيــن ،رائــول کاســترو ،رييس
جمهــوری کوبا و رابــرت موگابه،
رييس جمهوری زيمبابوه ايراد کرد
که متهم به سرکوب فعاالن مدنی و خواستههای مردم
خود برای آزادی بيان و اجتماعات هستند.
رييس جمهوری آمريکادر سخنانش گفت که نلسون
ماندال به دليل مبارزات ،ذکاوت ،پايداری و ايمانی که
داشت ،جايگاهش را در تاريخ تثبيت کرد.
آقای اوباما گفت« :دشوار است که بتوان يک انسان را
ستايش کرد ...و زمانی دشوارتر خواهد شد که از يک
غول تاريخ تجليل کرد ،کســی که ملتی را به سوی
عدالت رهنمون شد».
او گفت که نلسون ماندال را بايد در کنار کسانی چون
مهاتما گاندی ،مارتين لوتر کينگ و آبراهام لينکلن
قرار داد.
آقای اوباما از رهبران جهان خواست تا با مبارزه عليه
نابرابری ،فقر و تبعيض نژادی دنباله رو ميراث ماندال
باشند.
وی تصريح کرد« :پيشــرفت در آمريکا و آفريقای
جنوبی نبايد اين حقيقت را ناديده بگيرد که هنوز
کارهای بسياری پيش رو قرار دارد .آفريقای جنوبی
به ما نشان داد که میتوان تغيير را بوجود آورد».
رييس جمهوری آمريکا ،نلســون ماندال را آخرين
قهرمان آزادی در قرن بيســت و يکم خواند و گفت
همواره در اين انديشــه است که چگونه آموزههای
ماندال رادر زندگی شخصی و به عنوان رييس جمهور
به کار ببندد.
باراک اوباما با اشاره به الگو قرار دادن ماندال برای ورود
به عرصه سياســت گفت« :او يک مجمسه ساخته
شده از مرمر نبود ،او انسانی بود از گوشت و خون».
وی افزود :نلسون ماندال «به ما قدرت اقدام را نشان
داد ،ريسک کردن برای ايدههایمان را».
نلسون ماندال ،رييسجمهوری اسبق آفريقای جنوبی،
رهبــر ضد آپارتايد و برنده جايزه نوبل ،پنجشــنبه
گذشــته بر اثر عارضه ريوی در ســن  ۹۵سالگی
درگذشت.

ز نگــاه علی اصغر ...
« بسمه تعالی»
محمدی
ازبندۀ حقیرخدا علی اصغر ّ
به یار قدیمی خمینی (بُت شکن)
حضرت سیدعلی خامنه ای!
با سالمی گرم بر شما خوانندگان
عزیز روزنامۀ پیوند در این اقتصاد
ویران و سرد.
همانگونه کــه بنیانگذارجمهوری
اســامی ایران به همۀ روحانیت
مبارز وهمۀ مــردم اهل ایمان در
ایران عزیز ،وبه تک تک دوســتان
وآشــنایان خطاب کــرد وگفت:
همیشه خدا ترس و پرهیزکارباشید
وهرگزتابــع راِّی کافران ومنافقان
وشیاطین نباشید .
که همانا خداوند دانا وبینا و حکیم
است  .وتنها خدا برای مدد ویاری
متقیان کفایت است .
خداونــد دردرون یک رهبردوقلب
قرارنــداده اســت  .نمــی شــود
یــک روزطرفداراصولگرایــان و
روزدیگرطرفداراصالح طلبان باشید
 .اصــاح طلبان همان دنیا طلبان
میباشند که حاضرشده برای پست
و مقــام  ،واین چنــد روز زندگی
دنیا با شیطان ازدردوستی درآیند!
حضرت خامنه ای به یــاد آرید آنگاه که
خداوند سبحان از نوح و ابراهیم و موسی
رسول الله عهد
و عیســی مریم ّ ،
ومحمد ّ
و میثاق گرفت وبا همۀ آنها پیمان محکم
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ماندال کــه به خاطر مبــارزه با
تبعيض نژادیدر آفريقای جنوبی
 ۲۷سال از عمر خود را در زندان
گذرانيد ،پــس از آزادی از زندان،
با گذشــت و بخشش نسبت به
اقداماتحکومتسرکوبگرپيشين
توانســت زمينه آشتی ملی را در
آفريقای جنوبی فراهم کند.
در مراســم يادبود او در پايتخت
آفريقای جنوبی ،رييس جمهوری
برزيل و معاون رييس جمهوری
چين نيز سخنرانی کردند.
 ۹۱تــن از روســای جمهوری و
نخستوزيران کشورهای مختلف
جهان و دهها هــزار تن از اهالی
آفريقای جنوبی در يک ورزشگاه
صدهزارنفریدر حومه ژوهانسبورگ ،پايتخت ،گردهم
آمدند تا اين مراسم را برگزار کنند.

•

چهار میلیون حتصیلکرده
مراکز علمی در ایران
بیکارند
بهگزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران (ایرنا)
قاسم احمدی تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل
در مراکز علمی و دانشگاهی ایران را دستکم چهار
میلیون و  ۵۰۰هزار نفر ذکر کرد و گفت :در صورت
نداشتن برنامهریزی هدفمند و منسجم در بخش
اشتغالزایی بهطور قطع در سه تا چهار سال آینده
این شمار دانشجویان نیز به تعداد دانشآموخنگان
بیکار اضافه خواهند شد.
این عضو کمیسیون آموزش توسعه کمی فضاهای
آموزشــی و کمتوجهی به مقوله کیفیسازی را از
عواملبسیارمهمبیکاریاینشماردانشآموختگان
دانســت و دلیل آن را سیاســتهای نادرست و
غیرکارشناســانه مسئوالن و دســتاندرکاران
دورههای گذشته عنوان کرد.

پیروان شما نیز برگردن حضرت عالی
خواهد بود .
بست  .که با هرمشقتی رسالت
خدا را به خلــق ابالغ کنند .تا
راســتگویان را ازحقیقت وصدق
ایمانشان (سازمان  NSAخداوند
که همــگان را شــنود میکنند)
بازپرسی به عمل آورند ؛ تا معلوم کنند
سازشکاران و منافقان کدامند .
پیروان شما سردرگم شده اند و نمی دانند
قبول کنند که یک روز آمریکا شــیطان
بزرگ است و روز دیگردوست وبرادرنظام
جمهوری اسالمی باشد.
وزیر محترم خارجۀ دولت شما در سایت
خــود در فیس بوک (که شــیطان از آن
آگاه میباشــد) خبر داده است که بزودی
به کشور دوست و برادر عربستان سعودی
سفر خواهد کرد .
عربســتان تا همین چند ســاعت پیش
شیعیان را در عراق و پاکستان و افغانستان
و دیگر نقاط خاورمیانه به شهادت رسانده.
پس چگونه می شود عربستان که خون
شیعیان را حالل می شــمارد ،دوست و
برادر دولت اسالمی ایران دانست!؟
حضرت عالی که مقام رهبر شیعیان ایران
و جهان را به عهده دارید چگونه همچنین
اجازه ای به این وزیر محترم داده اید؟.
اگر خدای نکرده تمایل حضرت عالی به
ســوی غرب و دولتهایی فاسد همچون
خاندان آل سعود قرارگیرد! و دولت شما
را به سوی فرهنگ غلط و نظام شیطانی
خود کشــانند ،در فردای قیامت گناهان

یکی از عجایب این اســت که ،دولت
آقای هارپر هنوز دســت دوســتی و
برادری بسوی دولت حسن روحانی عزیز
دراز نکرده .و هنوز بر همان تحریم های
گذشته پا فشاری میکند .معلوم نیست ،
شاید بخاطر مرگ زهرا کاظمی و یا شاید
هنوز دســتور از باال ،یعنی از سوی دولت
ملکه عزیزمان صادر نشده است.
خبرچینان خبرآورده اند که قراراســت
بزودی هارپربرای دیدن ناتانیاهو سفری
به کشور اسرائیل داشته باشد  .و اگردولت
گوساله پرســت  OKکند ،شاید درآینده
روابط بین دو کشوربرقرارشود .
آشتی کنان ایران اسالمی با جهان غرب
وشرق  ،یعنی بعد ازاین بزن وبرقص.
قراراســت جناب ظریف شــریف همۀ
مشــکالت ایــران وجهــان را حل کند
ودیگرهیچ گرسنه ای دردنیا باقی نماند
وظلم وستم را ازروی کرۀ زمین ریشه کن
خواهد کرد  .بــرای پیوند جهان با ایران
اسالمی  ،قراراست رئیس جمهورمحترم
کشــورعزیزمان جناب حســن روحانی
بزرگوار ،روی اروپا کارکند  .و وزیرمحبوب
محمدجواد
ومردمی ایران عزیز (ســردار ّ
ضعیف احوال) روی آمریکا .
هردو ازتــاش وخدمت گذاری مخلصانه
درطول شبانه روزبرای این آشتی کنان که
بخاطربقای نظام اسالمی ایران عزیزمان
میباشــد کوتاهی نخواهند کرد  .موفق و
م ٌوید و پیروز باشید .
فرعــون با آن همه عظمــت وجاللش -

اسکندربا آن همه لشکروسپاهش ،داود با
آن همه قدرت وکالمش ،هیتلربا آن همه
توپ و تانکــش ،اعلیحضرت محمد رضا
پهلوی (شــاه معدوم) با آن همه «هارت
وپــورت» وگار د جاو دانش ،باقی نماندند!
پس بدانید و آگاه باشید ،بعد ازاین پیروزی
وموفقیت ُحجت خداوند با دولت شما به
پایان رســد  ،و خداوند تا با دولتی ُحجت
نکند ،عذاب صادرنخواهد کرد .واسالم .
این روزها آنقدردرجهان ظلم وستم زیاد
است ،که اگرهمۀ آب دریاها ُمرکب شود
وهمۀ درختان قلم شوند؛ برای نوشتن این
همه ظلم وجنایت ،هم مرکب کم آید وهم
قلم به پایان رسد.
خدا یار و نگهدارتان .
در ضمن پیشاپیش اربعین حسینی را به
همۀ مسلماناندر سراسر جهان تبریک و
تسلیت می گوئیم .
تسلیت برای آنانکه باقی مانده اند و
تبریک به آنانکه در راه دین حسین (ع)
به لقاالله پیوستند  .وهمچنین والدت
با سعادت حضرت عیسی ابن مریم (ع)
به همۀ مسیحیان و مسلماناندرجهان
مبارک ومیمون باد.
دست از طلب ندارم تا کام من برآید
یا تن رسد به جانان یا جان زتن درآید
اصغرمحمدی وجمعی از
ازطرف علی
ّ
مسلمانان و پیروان راه َحق .
مونترال زمستان 2013
به امید بیدارشدن ازاین خواب زمستانی
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همــدردی

خانواده محترم بصیریان ،عزیزان سوگوار

در اندوه از دست رفتن زنده یاد جناب آقای حبیب اله بصیریان خود را
شریک می دانیم و برای شما و فرد فرد بازماندگان
آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

فرشاد فضلی (تپش) ،محمد رحیمیان ،همه دوستان شما
در پیوند مونتریال و ونکوور

همــدردی

داند هک سخت باشد

از کلیه سروران ،یاران ،عزیزان و وابستگانی
که در ایام سخت سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن پدر و همسر ارجمند و عزیز بزرگوارمان

شادروان آقای حبیب اله بصیریان

با دیدار و حضور گرم و مهربان خود در مراسم خاکسپاری و مجلس
یادبود و نیز با درج پیام های همدردی در نشریات،
از طریق ارسال گل ،پیام های تلفنی،
فیس بوک ،ایمیل و...
ما را همراهی نمودند،
صمیمانه سپاسگزاری نموده،
برای فرد فرد شما عزیزان ،بهروزی،
شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
در اینجا جادارد بویژه از دوستان عزیز
آقایان فرشاد فضلی ،حیدر اسدی
و محمد رحیمیان (نشریه پیوند)
تشکرکنیم.
اگردر این ایام دشوار
فرصت تشکر حضوری
از فردفردشما عزیزان
دست نداد ،بر ما ببخشائید

خانواده محترم بصیریان ،وابستگان و عزیزان سوگوار

خانواده های بصیریان،
خراسانی ،کریمی
و دیگر وابستگان

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

بیژن احمدی

رپرپواز ندا رم
اما

دلی دارم و حس رت رداناه

و هب هن گامی هک مرغان مهاجر
رد ردیاهچ ی ماهتاب
پارو می کشند

خوشا راه کردن و رفتن
خوابی دیگر

هب مردابی دیگر

خوشا ماندا بی دیگر
هب ساحلی دیگر

هب ردیایی دیگر

خوشا رپ کشیدن
خوشا راهیی

خوشا اگر هن راه زیستن
مردن هب راهیی!
آه

این رپنده

رد این قف س تنگ
نم ی خواند...

(احـم د شاملو)

قـط

ع امـیدواران

ه
مدردی

دوست گرامی شباب بصیریان
درگذشت پدر گرامیتان،

زنده یاد آقای حبیب اله بصیریان

استاد سخن ،سخاوتمندی ،راست کرداری و دانایی را
به شما و خانواده ارجمندتان صمیمانه تسلیت گفته،
برایتان صبر و شکیبایی آرزو میکنیم .

عامر بغیری ،فردين درخشانيان ،فرهاد درخشانيان،
پرویز رحمتی ،فردين قبادى ،یوسف کبیری ،حميد ماهوتى،
جمال محمودى ،علی ( کیوان ) مهاجر ،حبيب نوروز پور،
بيژن ابولفتحى ،جمشيد رشيدى ،عباس پرمى،
سعيد توكلى ،بهمن يكانى
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هوا در برخی مناطق کانادا حســابی سرد شده .برای
این که تمام مدت نلرزیم ،مجبوریم برای گرمشدن و
گرمماندن تالش کنیم .اما ذهنیت برخی از ما در مورد
راههای گرمشدن چندان درست نیست.
بعضی از عقاید ما در این مورد مربوط به گذشــتهاند
و درست و غلط بودنشــان در طول زمان ثابت شده
است .پس به این نکات که هافینگتن پست منتشرشان
کرده ،توجه کنید تا مشخص شود واقعا چطور باید گرم
شد و گرم ماند.
همیشه پای شیرینی زجنبیلی در میان است

از قدیماالیام رسم بود که میگفتند زنجبیل بخورید تا
دچاردلدرد و سرماخوردگی و تهوع ناشی از دریازدگی
نشوید .ثابت شده که زنجبیل باعث جریانیافتن خون
در رگها میشود .تحقیقی هم که روی موشها انجام
شــده حاکی از آن بوده که وجود زنجبیل (حتی به
میزان کم در غذا) باعث باالرفتن دمای بدن میشود.
پس بیدلیل نیســت که در تمام قصههای قدیمی
زمستانی و کریسمسی حتما پای شیرینی زنجبیلی
هم در میان است.
امــا گیاهان دیگری هم هســتند که اثری مشــابه
(افزایش دما) در بدن به جا میگذارند .فلفل تند باعث
عرقکردن میشــود و برنج قهوهای هم دمای بدن را
باال میبرد.

احساس سرما ذهنی است!

شنیدهایم که میگویند برخی راهبان تبتی در هوای
بسیار سرد قادر به انجام نوعی مراقبه (برای استفاده از
انرژی درونی) و باال بردن دمای بدن به صورت ارادی
هستند .محققان دانشــگاه ملی سنگاپور که در این
مورد پژوهش انجام دادهاند میگویند حتی غربیها
هم با یادگرفتن دو تکنیک نفسکشیدن که در این
مراقبه وجود دارد ،قادرند دمای بدن خود را باال ببرند.
در یکی از این تکنیکها ،باید تمرکز کرد و شعلههای
آتش را در قسمت پایین ستون فقرات تصور و حس
کرد.
تنهایی باعث سرماست!

هیچ کس دوست ندارد تنها باشد.
محققاندانشگاه تورنتو هم به این نتیجه رسیدهاند که
تعامل و ارتباطات اجتماعی میتواند به لحاظ جسمی
انســان را گرم نگه دارد .ایــن دفعه اگر در خانه تنها
بودید و به شدت احساس سرما میکردید ،بهدوست و
آشناها زنگ بزنید که پیشتان بیایند .بعدش میبینید
که سرما از یادتان رفته.

نوشیدنی گرم باعث سرماست

وقتی یک مایع گرم مینوشــید ،دریافتکنندههای
حسی در زبان شــما به بقیه بدن خبر میدهند که
نوعی داغی در راه است و بدن باید عرقکردن را شروع
کند .به همین جهت است که نوشیدنی گرم درواقع
روی مکانیسم سرد شدن بدن شما تاثیر میگذارد و
این تاثیر ،بیشتر از قدرت گرمکنندگی آن نوشیدنی
اســت .درواقع وقتی نوشیدنی گرم را خوردید و عرق
کردید ،عرق بخار میشــود و شما را خنک میکند،
نه گرم.
برعکسش هم صدق میکند .وقتی نوشیدنی خنک
میخورید ،رگهای خونی منقبض میشوند و همین
کمی گرمتان میکند.
سرما باعث سرماخوردگی منیشود

قرارگرفتن در معرض دمای بسیار پایین لزوما باعث
ســرماخوردگی آدم نمیشــود .بنابر گزارش وزارت
بهداشت آمریکا ،هیچ نشانهای از افزایش احتمال ابتال
به ســرماخوردگی در دمای پایین وجود ندارد .علت
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خواب راحت و
سالمتبدن

شبانه روزی ،حدود 8
اعت
بســیاری از ما در طول  24س هیم .اما شاید به کیفیت
د
ساعت را به خواب اختصاص می تمام طول روز ،مغز و
زیاد اهمیت ندهیم .در
خواب خود
ند و در انتها خســته
کن
ماهیچه های بدن ،فعالیت .می ام استراحت شبانگاهی
نگ
شده و به استراحت نیازدارند .ه ت و پا استراحت می
دس
اصلی سرماخوردگی در فصل سرما این است
ماهیچه های بزرگ بدن مانند ند قلب نیز همچنان به
چه های دیگر بدن مان
داخل
که آدمها بیشتر وقتشان را در فضای
هی
دهند .خواب به سلول
کنند .ما الیت خود را ادامه می
باعث
فضا
خانه و اداره ســپری میکنند و این
فع
وری (بازسازی) و رفع
آهستگی م عصبی ،فرصت ریکا
افزایش شدید انتقال میکروبهاست .از سوی
های سیست
های
دیگر ،احتمال میرود که ســرماخوردگی
ی میدهد.
کامل ،درصد اشــتباه
خستگ دلیل بعد از یک خواب
داشته
شــایع به صورت خفته در بدن ما وجود
به همین
هوای
در
باشــند و وقتی سیستم ایمنی بدن ما
ش می یابد.
شما بسیار کمک می
بسیار کاه مه ی منظم خواب به
سرد کمی ضعیف شد ،ســرماخوردگی خفته
برنا
ص بخوابید و صبح ها
داشــتن شــب در ساعت مشخ
واقعی
فرصت آن را مییابد که به سرماخوردگی
ینکه
حدود یک ساعت بعد از
کند ،ا ظمی بیدار شوید .اگر
است
سرد
تبدیل شــود .خالصه اینکه وقتی هوا
من
د ،امری طبیعی است،
در زمان س خواب آلودگی کنی
هم
آنقدرها
حســابی لباس بپوشــید ولی لباس
سا
ت افزایش یافت ،بدن
خواب اح زان به چندین ســاع
نمیتواند جلوی سرماخوردگی را بگیرد.
ن می
ی باعث بوجود آمدن
اما اگر ای ود خواب دارد .کم خواب
مب
لگی در افراد می شود.
شــما ک ند کج خلقی و بی حوص
سر و کله مهم است ولی نه خیلی
محیط خواب اهمیت
مان
حاالتی ن خوابی راحت و آرام
اصوال یکی از تصورات قدیمی این بوده که اگر سر
برای داشــت
نیمه تاریک یا تاریک
محیط اتاق باید آرام،
هدر
پوشیده نباشد ،قســمت زیادی از دمای بدن
دارد.
یدن لباس سبک باعث
زیادی وای پاکیزه باشد .پوش
این
قضیه
میرود و حس سرما شدید خواهد شد .اما
در بدن می کند که در
با ه
همراه ساس آزادی و راحتی
ده
تا
هت
بین
است که اگر سرتان را نپوشانده باشید،
داشتن اح به یاری شما می آیند.
بیشتر.
نه
رود،
درصد از گرمای بدنتان از دست می
ت
ورید ،استحمام با آب
خوابی راح یدن غذای سنگین نخ
خواب
شما را برای یک خواب
پیش از یدن یک نوشیدنی گرم،
سرما برای زن و مرد فرق دارد
رم و نوش
گ راحت آماده می کند.
اما
است.
اندازه
یک
تقریبا
دمای عادی بدن زن و مرد
آرام و
تحقیقات مختلف ثابــت کرده که زنان در مواجهه با
سرما ،زودتر دچار کاهش دمای بدن میشوند و مثال
دستهایشان در فصل ســرما اغلب سردتر از مردان
سفید گرمترین رنگ است!
است .قضیه این است که توده عضالنی در بدن مردان درست است که لباس ســیاه گرما را جذب میکند
بیشتر است و طبعا چربی ذخیرهشده هم بیشتر .علت و لباس ســفید گرما را بازتاب میدهد .اما اینکه فکر
گرمماندن مردها بیشتر این است.
کنیم در تابستان باید ســفید پوشید و در زمستان
سیاه ،چندان درست نیست .عملکرد رنگ سفید در
اجداد ما در سردترین هوا زندگی میکردند .چرا ما بازتابدادن میتواند در مورد گرمای بدن انســان هم
موثر بیفتد .وقتی سفید پوشیدهاید ،گرمای طبیعی
نتوانیم؟
اجداد ما در مناطق بسیار سرد و کوهستانی زندگی بدنتان در نزدیکی بدن گیــر میافتد و از آن خارج
میکردهاند .پس انســان قدرت تحمل سرما را دارد .نمیشود؛ به خصوص اگر لباس گشاد باشد.
محققان دانشــگاه کالیفرنیا نیز که روی جهشهای اما لباس تیره باعث گیر افتادن گرمای بدن نمیشود
ژنتیکی انســان کار کردهاند میگوینــد آن قدرت و به خصوص اگر گشاد باشد ،گرمای بدن مثل باد از
عجیب برای تحمل ســرما هنوز در مردمانی از شرق آن خارج میشود .به نظر کمی عجیب میآید ،اما به
آســیا ،شمال اروپا و برخی از بومیان آمریکا (که رگ هر حال این نتیجه کار محققان است و در آکسفورد
و ریشهشان به ســیبری میرســد) وجود دارد .اما جورنال چاپ شده اســت .خودتان قضیه را امتحان
انسانهایی که اجدادشان بیشــتر در آفریقا زندگی کنید و ببینید با کدام لباس گرمتر میمانید!
کردهاند ،از این قدرت محروماند.

بابودنهمسرتاندرکنارتان:
P
 -۱از بالیا و حوادث جنایی کمتری
(نســبت به مجردین) برخوردار
خواهید شد!
بر اســاس آخرین گــزارش وزارت
دادگســتری امریکا ،مردان مجرد،
چهار برابر بیشتر از متاهلین ،قربانی
خشونت های جنایی هستند.

P

مجردها و طالق گرفتهها ،بین  ۱۱الی
 ۱۶درصد بیشــتر از متاهلین مبتال به
سرطان میشــوند .در ضمن طبق آمار
موجود ،مردان مجرد شانس فوت شان
بعد از عمل باالتر از متاهلین هست.

P

 -۴عمــر طوالنی تر :مــردان و زنان
متاهلی که از سن  ۴۸سالگی عبور کرده
اند  ۹۰درصدشان شانس  ۶۵ساله شدن
را برای خود تضمین می کنند ولی فقط
 ۶۰درصد مجردین  ۶۵ساله میشوند.

 -۲ســکس بیشــتر :محققین
انگلیسی بعد از بازبینی رفتار و عادات
جنسی مردان  ۳۸کشور دنیا ،به این P
جمعبندی رسیده اند که در تمام  -5 ۳۸مردان متاهل به اندازه نصف افراد
کشــور مزبور ،مردان متاهل سکس مجرد دست به خودکشی می زنند.
بیشتریداشته اند.
درصد افسردگی شان کمتر است و ۴۰
درصد متاهلین صراحتاً اعالم می کنند
P
 -3سالمتر! بــر اساس یک گزارش که از زندگی شان خرسند هستند.
علمی تهیه شده توسط نروژی هاP ،

 -۶دســتمزد
بیشتری نسبت
به مجردین به شما
پرداخــت خواهد
شد .به گفته نتایج
تحقیقات دانشگاه
ویرجینیا ،مردهای
متاهل بین  ۱۰تا
 ۲۲درصد بیشتراز
مردان دیگر حقوق
برای شغل مشابه
دریافت می کنند.

P

 -7مجردها دو
برابر متاهلین
الکل مصرف می کنند و یک چهارم
شاندچار مشکلیدر زمینه مصرف الکل
می شــوند .در مجموع ،مجردها از دفاع

بدنی کمتــری برخوردارند و طول عمر
کمتریدارند.

P

هانيه نكویي

هانيه نكویي

جنگ زيستمحيطي
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ماده غذایی برای سم زدایی بدن

آیا مدتی است احساس می کنید
که نیاز به خــوردن غذایی دارید
که حســابی بدنتان را از ســموم
پاکسازی کند؟ رژیم های غذایی
که برای سم زدایی به کار می روند
اغلب فاقد کالری هســتند ،البته
روش های طبیعی نیزجهت سم
زدایی وجود دارنــد مثل ورزش ،سبزیجات سبز تیره
حذف الکل و قندها از غذا و مصرف روشــهای زیادی برای گنجاندن
غذاهای ســالم که شگفتی ساز گیاهــان در رژیــم غذایی وجود
خواهند بود.
دارد مثال می توانیــد آنها را خام
برای سم زدایی ،غذاهای زیر را در مصرف کنید ،داخل سوپ بریزید،
رژیم غذایی خود بگنجانید :
به نوشیدنی خود اضافه کنید و یا
•
آنها را با اندکی روغن سرخ کردنی
بپزید و استفاده کنید .سبزیجات
شاهی آبی
ســعی کنید زیاد درگیر مزه غذا باعث افزایش میزان کلروفیل در
نباشــید مثال دفعه بعد که دارید دستگاه گوارش می شود که بدن
ساالد درست می کنید ،مقداری را از شر سموم محیطی مثل دود و
:
شــاهی آبــی( )watercressتند سموم علف کش خالص می کند.
داخل ساالد خود بریزید .این کار •
باعث می شــود که رادیکال های میوه های تازه
آزاد از سلول های شما خارج شود میوه مهمترین خوراکی است که
و کمک می کند تا کبد آنزیم های همیشه باید مصرف کرد .میوه ها
سم زدا تولید نماید .به عالوه یک سرشار از ویتامین ،آنتی اکسیدان،
ماده ادرار آورطبیعی نیز محسوب فیبر و یا هرچیز مفید دیگری که
می شود.
فکرش را بکنید هستند .وقتی که
•
شــکم خودتان را با انواع واقسام
چیزهای مضر مثل کره یا مشروبات
آب لیموی تازه
شرح الکلی پر می کنید ،پیشنهاد می
است که
لیمو سرشار
ویتامینباCدو
یک ازجدول
به سم زدایی بدن و سوزاندن چربی
ها کمک می کنــد .دکتر فرانک
لیپمن توصیه می کند که نوشیدن
آب با لیمو در صبحگاه به قلیایی
کردن بدن و همچنین هضم سریع
ترغذا کمک می کند.
•
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ســخت نگیرید و از خوردن این
ام��روز كش��ورها در حالي همه توان خ��ود را صرف مقابله ب��ا تهديدات
کبد
دوســتان
غذاهای بد بو که
اتمي و
تصورش��ان بمبهاي
نظامي و در رأس آن اتمي كردهاند كه برخالف
نداشته
بدی
احساس
هستند
شيميايي ديگر يك تهديد جدي برايشما
محسوب نميشوند ،اكنون
حياتشان
.
د
س��المت و حيات بشر در گرو حفظ باشی
عنواني به نام محيطزيست است كه در

ام��روز كش��ورها در حالي همه توان خ��ود را صرف مقابله ب��ا تهديدات
نظامي و در رأس آن اتمي كردهاند كه برخالف تصورش��ان بمبهاي اتمي و
شيميايي ديگر يك تهديد جدي براي حياتشان محسوب نميشوند ،اكنون
جبراندراین
بــرای
کنیم که
عمل،عنواني به نام محيطزيست است كه در
گرو حفظ
حيات بشر
س��المت و
البهالي اين هجمههاي رواني و فش��ارهاي سياس��ي درحال لهش��دن است.
فش��ارهاي سياس��ي درحال لهش��دن است.
و
رواني
هاي
هجمه
اين
الي
یکالبهظرف پر از میوه مصرف کنید.
ب��زرگ كه همه توان و حواس خود را
هاي
قدرت
براي
اما
موضوع،
اين
ب��اور
را
خود
حواس
و
توان
همه
كه
ب��زرگ
هاي
• ب��اور اين موضوع ،اما براي قدرت
•
صرف ساختن جنگندههاي نظامي و سالحهاي دوربرد و مافوق قدرت بشري
صرف ساختن جنگندههاي نظامي و سالحهاي دوربرد و مافوق قدرت بشري
چای سبز
کلم
كردهاند ،س��خت اس��ت ،واقعيت اين است كه امروز مهمترين تهديد بشر نه
كردهاند ،س��خت اس��ت ،واقعيت اين است كه امروز مهمترين تهديد بشر نه
نوشیدنیروزها
به
زیادی
تمایل
قطعا
آب وها در
فرهنگ
بسیاری
کلم
بمب اتم كه بمب تغييرات آب و هوايي اس��ت كه زمين را به اين حال و
هوايي اس��ت كه زمين را به اين حال و روز
بمبازتغييرات
بمبدراتم كه
و مایعات در طول روز دارید .چای
است .بعنوان نماد خوش
ســال نو
انداخته است.
ایامانداخته
عالیما بيشتر
انتخابمردم
اكنون براي
پديده ريزگردها و گرد و غبار كه الاقل
شودالاقل هم اكنون براي مردم ما بيشتر از
غبار كه
ريزگردها و
اســتاز و
هم یک
ســبز
گرد ومی
مصرف
پديدهسعادت
یمنی و
قدرتهاي
توجهي
مباالتي و بي
س��ايرين قابل درك است نمونهاي از اين بي
پاکسازیاز اين بيمباالتي و بيتوجهي قدرتهاي
است نمونهاي
کلمدرك
اینقابل
س��ايرين
(عامل
کاتچین
فراوانی
حاوی مقدار
خاصیت
عالوه بر
بزرگ اس��ت كه بيش از جنگ نظامي امريكا در عراق به ما صدمه زده است
بزرگ اس��ت كه بيش از جنگ نظامي امريكا در عراق به ما صدمه زده است
است
چای)
در
موجود
سرطان
ضد
و
ســیب
کلم،
مخلوط
دارد.
کبد
و اين يعني ريزگردها بيش از س��الحهاي شيميايي و اتمي اثرگذار هستند.
و اين يعني ريزگردها بيش از س��الحهاي شيميايي و اتمي اثرگذار هستند.
اهداف و
فعالیت کبد
افزایــش
درحقيقت اگرچه تهديدات نظامي و که
برای درمان
زیره
منطقه خاص با
باعثاً يك
جنگي صرف
ناراحتیجنگي صرفاً يك منطقه خاص با اهداف
تهديدات نظامي و
ســیاهاگرچه
درحقيقت
های نهسميكزدا
شود.
آنزیمزيست
تولیدمحيط
همچنینتخريب
از پيش تعيين ش��ده را هدف قرار ميدهند اما
ميدهند اما تخريب محيطزيست نه يك
میقرار
استفادههدف
ذائقهش��ده را
کبد وتعيين
هایپيش
از
هج��وم قرار ميدهد ،به همين
• كش��ور يا ناحيه خاص كه همه دنيا را مورد هج��وم قرار ميدهد ،به همين
موردشود.
كش��ور يا ناحيه خاص كه همه دنيا رامی
معضل زيست محيطي و اراده كشوري
علت نميتوان و نبايد نسبت به يك معضل زيست محيطي و اراده كشوري
علت نميتوان و نبايد نسبت به يك •
آرتیشو
حاضر مهمترين تهديد
حال
در
بود.
تفاوت
بي
زمين
از
اي
ناحيه
تخريب
براي
تفاوت بود .در حال حاضر مهمترين تهديد
زمين بي
ناحيهاي
تخريب
براي
غالت سبوس دار
است
نشاناز داده
متعدد
مطالعات
زيس��تمحيطي براي همه كش��ورها بحث گرمايش زميني و تغييرات آب و
زيس��تمحيطي براي همه كش��ورها بحث گرمايش زميني و تغييرات آب و
فرنگی) برای
آرتیشــو(کنگر
غالت
است.کنار
دار در
هوايي است كه منجر به برهم خوردن غالت
متأسفانه
ســبوسشده
اكوسيستم جهان
خوردن اكوسيستم جهان شده است .متأسفانه
منجر به برهم
کههوايي است كه
صفرا
کیسه
عملکرد
کبد و
سالمت
چينهر
همچنان در
بهتر است
ســبوس
بدون
مهمترين علت هم به بحث گازهاي گلخانهاي برميگردد كه
علت هم به بحث گازهاي گلخانهاي برميگردد كه همچنان چين
ترين
مهم
همراه
همچنین
است.
مفید
بسیار
گنجانده
زدایی
ســم
غذایی
رژیم
و امريكا در صدر كشورهاي نخست در توليد اين گازهاي گلخانهاي هستند.
امريكا در صدر كشورهاي نخست در توليد اين گازهاي گلخانهاي هستند.
و
دماي
افزايش
آن
پي
در
و
اوزون
اليه
كردن
نازك
گازها
اين
خطر
ترين
عمده
دماي
افزايش
آن
پي
در
و
اوزون
اليه
كردن
نازك
گازها
اين
خطر
ترين
عمده
با اسید سینارین به افزایش تولید
شــود .عالوه بر اینکه سرشــار از
غذا است.
فصول
جابهجايي
زمين و
کمک
سریعتر
هضم
كرهو به
صفرا
كرهزمين و جابهجايي فصول است .مواد مغذی و آنتی اکسیدان است،
گرم ش��دن هوا در فصل زمستان و كاهش تقريبي دما در فصل تابستان
گرم ش��دن هوا در فصل زمستان و كاهش تقريبي دما در فصل تابستان
غذاهای
انواع
میــان
در
کند.
می
فیبرهای
میزان
باورنکردنی
بطور
كه در كش��ور ما نيز به كرات ديده ش��ده اس��ت نمونهاي از اين تغييرات و
كه در كش��ور ما نيز به كرات ديده ش��ده اس��ت نمونهاي از اين تغييرات و
رتبه
آرتیشــو
زدا،
ســم
طبیعی
فعالیت
که
باالست
آن
در
نامحلول
جابهجاييهاس��ت كه طعم آن را همه ما چشيدهايم .شايد اين تغيير فصول
جابهجاييهاس��ت كه طعم آن را همه ما چشيدهايم .شايد اين تغيير فصول
همرادردارد.
نخست
استرا
شــما
بدنشده
مختلفلبريز
بخشــهایصبرمان
آن هم در شرايطي كه از سرما ميلرزيم و از گرما
شرايطي كه از سرما ميلرزيم و از گرما صبرمان لبريز شده است
آن
كاهش عمر
جاييها
میاين جابه
نتيجه
• جالب و دلچسب باشد ،اما وقتي بدانيم نتيجه اين جابهجاييها كاهش عمر
سبوس
غالت
بخشــد.
جالب و دلچسب باشد ،اما وقتي بدانيمنظم
دارویاست نگاهمان
دارقطبي
زمين و آب ش��دن بخش اعظم يخهاي
زمين و آب ش��دن بخش اعظم يخهاي قطبي است نگاهمان به اين مسئله
مسئلهیا
ايننفخ و
مناســبی بهبرای
چغندر
خشكس��اليهاي پيدرپي
دچار
برایاي��م كه يا
دريافته
دوستانچون
ميش��ود.
متفاوت
درپي
هاي پي
خشكس��الي
به دچار
اي��م كه يا
دريافته
چون
ش��ود.
مي
متفاوت
هستند.
یبوست
میکند
کمک
صفرا
کیسه
و
کبد
خوبی
سیر
و
زنجبیل
)0.71ناراحتی کیسه
زمانی که من دچار
(Hard,
)0.61
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(Hard,
difficultyنخواهيم
ratingو سونامي در امان
شديد ،س��يل
خواهيم ش��د و يا از بارندگيهاي
نخواهيم
difficultyسونامي در
 ratingشديد ،س��يل و
خواهيم ش��د و يا از بارندگيهاي
موجود
سمی
مواد
سایر
و
صفرا
تا
که
دلیل
این
به
هستند.
شما
کبد
مصرف
من
به
دکتر
بود.شــدم،
صفرا
بود .درحقيقت اكنون ظاهر تهديدات بشر از حالت نظامي به زيستمحيطي
درحقيقت اكنون ظاهر تهديدات بشر از حالت نظامي به زيستمحيطي
ببرد.
بین
از
را
بدن
در
رادیکالهای آزادی
شر
از
را
بدن
آنها
فیبر
کرد.
توصیه
را
چغندر
مکرر
شاد و سالمت باشید.
تغيير كرده است.
تغيير كرده است.

استحال تغيير است
جهان در
اي تغيير
ال
•

چغنــدر باعث4افزایش
موجود در 5
که
شود
می
کبد
آنتی اکسیدان
یکدرجدول با دو شرح

6

زجنبیل و سیر

 8شــوند
که در بدن تشــکیل می
خالص می کنند .سعی کنید زیاد

•4

1

e 41

3

«شرح عادی 4و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح4ابتدا یکی5از شرحها3را با مداد حل کرده و7
ایران8
 5108جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در1
کرده و
حلدو
دارای
مداد
روزنامهرا با
جدولشرحها
5108یکی از
2شرح ابتدا
صورت تمایل به حل دو
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

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

3
 7جدول6
ويژهعادي
جدول
جدول عادي
 جدولهای ____________________ ویژه وعادی ____________________
6
2
7
3 10 9 48 7 6 5 4 3 2 1
افقي – 15 14 13 12 11:مدرك11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

افقي:
 -1بيبضاعت – نماد كريسمس
1
 -2واحدي در گفتار – پرنده پا بلند –
2
منظره باصفا
پائين
مقابل
–
گوشت
روي
 -3سفيدي
3
– دانه نهانزا
 -4عالمت مصدر جعلي – نفس خسته 4
– نس��بت همس��ران دوخواهر – نفس 5
بلند
6
 -5زير دريا را سياحت ميكند – رفتن
7
با ناز – توانايي مالي
 -6اث��ر اي��وان تورگني��ف اديب بزرگ 8
روسي – آراسته و منظم
9
 -7بخي��ل – نفس برانگيزاننده بدي –
10
واپسين شب زندگي امام حسين (ع)
 -8اضافي ،زي��ادي – به نقطه برخورد 11
دو ديوار زاويهدار گفته ميشود – نوعي
12
خواهر و برادر – گندم دروكن
 -9گلي با نام فرنگ��ي – بيخانمان – 13
چهار من تبريز
14
 -10ريز نمرات – يك وسيله شخصي و
15
قابل حمل براي ارتباط مخابراتي
قانون
–
 -11گي��اه رنگي – پيش��خانه
حمام – گياه سرشوي
چنگيز
 -10خ��وب نيس��ت – در رياضي��ات به
–
مثلثاتي
توابع
از
–
خيط��ي
ع��دد
-12
مجموعهاي كه تعداد اعضاي آن بينهايت
پوستين
–
توخالي
گياه
باشد ،گويند – آموزش
 -13قمر – اهل سرزمين شگفتيهاست  -11خيالها و پندارها – مهمان سرزده –
– نجاتدهنده
باغ وحش بيگانه
با
–
وحش��ي
خوك
–
ناموس
 -14جمع
 -12شهري در استان مركزي – فلز سرخ
شوق آيد
– شهري در استان كرمانشاه
 -15روز قيامت – مركز تاجيكستان
 -13صداي بچه – داخل ش��دن – دو يار
عمودي:
بلندقد! – رخصت
برف
فيلم
بازيگر
–
ايراني
غذاي
 -1نوعي
 -14دري��ا – از صناي��ع بديعي در نظم و
روي شيرواني داغ
نثر – الزم بودن
 -2مهاجرت پيامبر اسالم از مكه به مدينه  -15از گلهاي زينتي و خوشبو – آنتيك
– سري – ضمير فرانسوي
و قديمي
 -3امر به يافتن – آواز قورباغه
– براي اينكه – مادر وطن
حل جدول عادی شماره 5107
 -4پسر چهارم يعقوب نبي و
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
از حواريون خائن – تكيه دادن
ب م ب ا ف ك ن
د
ا گ ر
د
 1گ ر
– ويرگول
و ل ي ا
ا
ك ل و خ
ر ي
 2ي و
3
ل ه
ا
ل
ز ي ن
و
ن ت
ا
م
ا
 -5آب بند – نبودن آرامش –
خ و ي
و
ر
ه
ر
م ز
ج
ا
 4ه
آسان كردن
ل ن
گ ا
ر س ا
ا
ن
 5خ ل
هاي
تيم
از
–
نقلي
 -6سبزي
ن د
م س ر ي
ت ع م ي ر
 6و
ليگ برتر فوتبال ايران كه ماه
7
ا
ز م
م ر ي ي
ا
ن
م
ا ي ا
ز م ي ن ي
و ت و
و ف ت ن
 8ر
قبل موفق شد سهميه آسيا را
9
م ن
ا
د
ه
ن د
ا
خ و
ر ي
ا
براي سال آينده كسب كند –
ا
د
ش ا گ ر
ت و س ن
 10ن و
از خانمها هرگز مپرسيد!
11
ق س
و ك
م ت ر
ا
د
ب ا
 -7خاص – كمانگير معروف
ل ب و
ب ز
ي و ي و
ا
 12س ن
– آشيانه
ر
ا
ه
ا
ن
س ع ي د
 13ل ي ق ه
ت ي ل ه
ن ز ي ه
د
ا
 14ا ك ل
 -8سرانجام – ساحر
ا
ن ب ه
ا
گ ر
ز م ي
ر
ا
 15خ و
 -9روان ك��ردن – آتش��دان

خدمات ارزی

514-844-4492

 -1بيبضاعت – نماد كريسمس
 -9رن��گ قه��وهاي مات ب��ا ته رنگ
1
 -2واحدي در گفتار – پرنده پا بلند –
شيري – هيكل – دهان
2
منظره باصفا
 -10نيك نگريستن – سكته قلبي
پائين
مقابل
–
گوشت
روي
 -3سفيدي
 -11كل – زمين مس��ابقه – شيون،
3
– دانه نهانزا
گريه
 -4عالمت مصدر جعلي – نفس خسته 4
 -12پسوند مولد – آفتابگير – مثل
– نس��بت همس��ران دوخواهر – نفس و 5
مانند – مخفف ساو
بلند
 -13پيروان يك دين – وسيلهاي در
6
 -5زير دريا را سياحت ميكند – رفتن خانه – شهرآورد
7
با ناز – توانايي مالي
 -14كش��وري آس��يايي با پايتخت
 -6اث��ر اي��وان تورگني��ف اديب بزرگ 8
س��ري ب��گاوان – شناس��اننده –
روسي – آراسته و منظم
عظيمالجثه
9
 -7بخي��ل – نفس برانگيزاننده بدي –  -15قومشناسي – ويالن و حيران
واپسين شب زندگي امام حسين (ع)
10عمودي:
 -8اضافي ،زي��ادي – به نقطه برخورد 11-1پژوهش – تابلويي از پل گوگن
دو ديوار زاويهدار گفته ميشود – نوعي 12-2نوع��ي داس��تان – يك��ي از
خواهر و برادر – گندم دروكن
خشكترين بيابانهاي دنيا  -عريان
 -9گلي با نام فرنگ��ي – بيخانمان – 13-3جانوري از رده دوزيس��تان – اثر
چهار من تبريز
14
ماتيسن – از غذاها – معلق
 -10ريز نمرات – يك وسيله شخصي و 15-4خنياگر عصر ساس��اني – فيلمي
قابل حمل براي ارتباط مخابراتي
دله��رهآور از به��رام بهراميان – ماده
قانون
–
 -11گي��اه رنگي – پيش��خانه
سرشويجوانه گندم
شيريني كه از
چسبنده
حمام – گياه
افقي:
چنگيز
خ��وبكنند
درست مي
نيس��ت – در رياضي��ات به
ه��اي گل��دوزي مش��بك و و آرد -10
 -1نقش
خيط��ي – از توابع مثلثاتي –
 –-12ع��دد
براب��ري –
 -5ش��هر
ديگبينهايت
اعضاي آن
مذهبيكه–تعداد
مجموعهاي
جوهر سقز
برجسته
موضوعتوخالي
 -2گياه
پوستين– سپيدي استوانهاي
باشد ،گويند – آموزش
پيچيده–– فالني
شگفتيهاست
سرزمين
چهره – اهل
 -13قمر
Puzzle
اثري–از44
(Hard,
difficulty
rating
)0.60
شيرو –
گردن
 -6موي
استفانسرزده –
مهمان
پندارها
خيالها
-11
و سرخي
نجات–دهنده
– -3
بيگانه
نوعي نان – نام پسرانه تسوايك
ضميربيگانه
باغ–وحش
خواهان
با
–
وحش��ي
خوك
–
ناموس
جمع
-14
كت��ف –
 -4دندان – اصل – اساس��ي – خمره  -7ام��ر
قرابت،فلز سرخ
مركزي –
روفتندر–استان
-12بهشهري
بزرگ شوق آيد
ارتباط– شهري در استان كرمانشاه
مركز
–
قيامت
-15از روز
 –-13ورم
تاجيكستان  -8پرزور
چشم– داخل ش��دن – دو يار
صداي بچه
اوگوبتي داستانسرا و قاضي
 -5اثري
عمودي:
تخلص استاد همايي
كالهبردار––رخصت
 -9بلندقد!
ايتاليايي – مركز مالديو – منفك
اردبيل ––بازيگر
غذاي ايراني
-1 -6
آشكارفيلم –
برف فايده -14دري��ا – از صناي��ع بديعي در نظم و
نوعياستان
سدي در
شهريداغ
روي–شيرواني
بودندر استان لرستان
شهري
آش ––الزم
در استان لرستان  -10نثر
 -7بسيار
– -2
زينتي و خوشبو – آنتيك
كاركنان گلهاي
مدينه از  -15از
بيمارستان
ظرفيتمهاجرت پيامبر اسالم از مكه به –
فرانسوي
ضمير
–
سري
–
بخشنده – در آغاز – جهت ،جانب  -11ازو قديمي
شهرهاي فرهنگي و سياحتي
-8
قورباغه
آواز
–
يافتن
به
امر
-3
اس��تان فارس – اجداد –
ويژهوطن
جدول– مادر
براي اينكه
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پزشکی...

رابطه روده با روح و روان انسان

در بســیاری از ســنتهای
درمانی ،روده اهمیت زیادی در
رابطه با سالمت روانی دارد .اما
دانشمنداندر ابتدا به این مساله
اهمیت چندانی نمیدادند.
اکنون یافتههای جدید علمی
نشان میدهند که مغز و روده
ارتباطی قوی با یکدیگر دارند.
بر اســاس گفته بســیاری از
دانشــمندان ،مــواد غذایــی
میتوانند در دستگاه گوارشی
واکنشهایی ایجــاد کنند که
باعث تغییرات روحی در انسان
میشــود .برخی از دانشمندان
حتی گمان میبرنــد که مواد
غذایی بر شخصیتها نیز تاثیر
میگذارند.
این ایده که روده منشا احساسات
انسان است ،بخشــی از پزشکی
ســنتی اســت .در ســنتهای
بهداشتی آسیایی ،شکم مرکز بدن
و منشا استحکام روحی است .اما
پژوهشگران مدت زمانی طوالنی به
این مساله اهمیت نمیدادند و آن
را جدی نمیگرفتند.
رابطهی خاص روده با مغز

در ارتباط هستند.
مغز ســیگنالهای مربوطــه را از
طریق گردش خــون یا از طریق
هورمونها دریافت میکند .سپس
این سیگنالهادر مغز به بخشی که
مربوط به احساسات است ،انتقال
داده میشوند.
ایــن رابطه نزدیک بین شــکم و
احساســات در طی دوران تکامل
انسان شکل گرفته است .این مساله
حتی در زندگی عادی برای همه
مشخص است :گرسنگی حال را
بد میکند و اگر هم انسان از نظر
روحی حالش خوب نباشد ،اشتها
ندارد.

در مغز انسان هیچ بخشی وجود
نــدارد کــه مخصوص دســتگاه
گوارشی باشــد .ولی  ۴تا  ۵برابر
اعصابی که در نخاع وجود دارند ،از
دیوارههای روده میگذرند.
این اعصاب حتی میتوانند مزههای تاثیرات نوع مواد غذایی بر روح و
مختلف غذا را نیز تشخیص دهند .روان انسان
اما با وجود این ،شکم و مغز همواره غذایی که انسان مصرف میکند،در

مغزدقیقا ثبت میشود .اگر او
اشتها داشته باشد و دستگاه
گوارشیاش درست کار کند،
سیستم درست است .اما اگر
در دستگاه گوارشی اختاللی
ایجاد شود ،مغز متوجه این
مساله میشــود .به همین
دلیل بسیاری از بیماریهای
مربوط بــه روده با ترس و
افسردگی همراه هستند.
برخــی از پژوهشــگران
تاثیرات مستقیم نوع غذا را
بر رفتار و حالت موشهای
آزمایشگاهیبررسیکردهاند.
آنها به این نتیجه رسیدهاند
که نوع مــاده غذایی تاثیر
مســتقیم بر حال موشها

دارد.
اگر این امر در میان انســانها نیز
صدق کند ،این یافتهای بســیار
موثر خواهد بــود ،زیرا میتوان از
این طریق با بیماریهای روحی و
روانی مبارزه کرد .اما از طرف دیگر،
برخی پژوهشگران با این یافتههای
علمی محتاطتر برخورد میکنند
و میگوینــد که این مســاله به
فاکتورهای متعدددیگری بستگی
دارد .آنها قصد دارند که در ســال
آینده تحقیقی در این مورد انجام
دهند و کشف کنند که تغییرات
در نوع مواد غذایی چه تاثیراتی بر
مغز انسان میگذارد.
(منبع:دویچه وله:
 7دسامبر)
---------------------------

تجربیات تلخ ارثی میشود!

دا نشــمندان معتقدند تجربیات
ترســناک یــا ناگــوار زندگی بر
دیانای تاثیــر میگذارند و این
تاثیر میتواند به نسلهای بعدی
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منتقل شود.
در تحقیق متفاوتی کهدردانشکده
پزشــکی اِمــوری در ویرجینیای
آمریکا انجام گرفته ودر نشریه نیچر

منتشر شده ،محققان بوی شکوفه
گیالس را با یک شوک الکتریکی
خفیف همراه کردند و موشهای
آزمایشــگاهی را در معــرض این

ترکسیگارخطرحمل

سالمتی قلب و عروق،
گونگی
چ ن نتیجه ای رسیدند.
نی
از ســیگاری های ۶۵
به چ از این بررسی مبتنی
بعضی
استنتاج
ک
ـاله به باال ،به شرط تر
قایسۀ وضعیت ۸۵۳
بر م
سـ و نکشــیدن سیگار،
است  ۱۵سال پیش از انجام
ت
تا
عاد ند با شرائطی از خطر
تن که سیگار را کنارگذاشته
وان
ت
ق،
می اشــی از امراض قلبی
تحقی  ۲۵۵۷تنی که هرگزدر
ن
گ
مر
با
فاصلهبگیرند.
بودند سیگار نکشیده بودند.
شان
های پیشین نشان
عمر اعث مرگ زودرس در
سیگار ب
پژوهش ساالنی که سابق ً
ا
سایر نقاط جهان است
می داد بزرگ
آمریکا و
ار
یگ
س
تۀ
س
ب
۳
ی بیش از
هرچه زودتر ســیگار
ک
روز ت  ۱۰ســال کشیده
و تــر ید و مؤثریدر افزودن
مد
مف
به ّ یا  ۲بســته سیگاربه
ضامن قا وادامۀ حیات انسان
د،
بر دورۀ ب
بودن  ۱۶ســال ،بالق ّوه خود
ّت
به شمار می رود.
مد از  ۱۵ســال ترک ،به
داد وارقامی که ارائه شد،
س
اع
را پ از سالمتی می رسانند
البته ب مربوط می شــود.
ضعی
قل
و خطر مرگ احتمالی و
کنفرانس علمــی انجمن قلب همه به لطماتی که ســیگار
که از
تو
اثــر ابتالء به امراض
مطرح ساخت و افزود:
صدما ه می کند به سادگی
بر
کا
س
ری
زودر
آم
ی ازسیگاری هایی مت ّ ری
قلبی می رهیدند.
برای بسیار
وجه ّ هبودی نمــی یابد و
ام و ب
تازه ترین یافته ها حاکی است که مطالعــه روی آن ها صورت التیــ رگشــت پذیر نیست.
تب
کاهش یافته است ،و
مـ ّ
ـدت خطــر دچار صدما که  ۱۵سال و بیشتر
این مدت که ترک کرده اند گرفتــه ،نارســایی قلبی و کســانی
سیگاری های
شدنشان به
ســته سیگار کشیده
دوب
به کمتر از  ۱۵ســال وقت نیاز مرگ ناشی از آن به نصف مدتی روزی با خطر مرگ ناشی از
وز
خطر احتمالی ابتالء به
ال گفته می شد.
که قب ً
اند ،هن ه ،ابتالء به تنگی شدید
دارند تا از
عیت رسیده ل  ۱۳سال اطالعات سرطان ری
امراض قلبی بکاهند و وض ّ
پس از تحلی
ض مزمن عالج ناپذیر
ن تحقیق به نفس و امرا
ند کسانی
ســامتی آنها همان سیگار پزشکی مربوط به ای ب ،ریه و ریوی ،روبرو هستند.
یابی شــود که هرگز
ستیتوی مّلی قل ّ
ّ
•
ارز
ه ّمت ان شگران ،حین بررسی
خون ،پژوه
نکشیده اند.
احمد این نظر را در
دکتر علی

خاطره جتربههای ترسناک به

امــوری میگوید:
نسل بعدی منتقل میشود
"مــن فکر میکنم
شواهد روز افزونی
از مطالعات مختلف
میدادند.
امــا فرزنــدان و بدست آمده که نشــان میدهد
نوههــای ایــن آنچه از پدر و مادر به ارث میبریم
موشهــا کــه از بسیار پیچیده است؛ گامتها (اسپرم
بدو تولــد از پدر و تخمک) تا جایی که ممکن است
یا مادر جدا شده اطالعات نســل قبلی را در خود
بودنــد نیــز ،با ذخیرهمیکنند".
استشــمام بوی "مهمترین تفسیر این تحقیق -اگر
شــکوفه گیالس در تمام پستانداران صدق کند -این
دچار همین ترس اســت که خصلتهای خاصی بر
میشــدند بدون آنکه تجربه پدر اثر تجربههای ترسناک والدین به
تجربه توامان قرار دادند.
نسلهای بعدی منتقل میشود".
پس از مدتــی ،موشها هر وقت ومادرهای خود را داشته باشند.
بوی شکوفه گیالس را استشمام پروفســور کری ِرســلر اســتاد نتایج این تحقیق موجب
میکردند عالئم ترس از خود نشان روانپزشــکی دانشــکده پزشکی شده یکی از نظریههای بی

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

ساعات کار :همه روزه 11 :تا 19
____________________________________
)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc
GUY

Cell.: 514-944-3279
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Tel.: 514-937-5192
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میکنید.

زندگی و سالمت...



 .۳از فرزندتان میخواهید
مشکالت شما را حل کند.

 ۸رفتار که احساسات فرزندتان را به طور قطع
نابودمیکند

نگران سالمتی احساسی فرزندتان
هستید؟
در زیر به  ۸رفتاری از شــما اشاره
میکنیــم که موجب میشــود
فرزندتان دچار مشــکل سالمت
ذهنی ،روابــط خانوادگی ضعیف،
روابــط ضعیــف با همســاالن،
اعتمادبهنفس پایین و مشــکالت
احساسی مزمن شود.



 .۴همسرتان را حتقیر میکنید.



 .۱به فرزندتان میگویید هیچ
احساساتی از خود بروز ندهد.

اگر فرزندتان عصبانیت ،ناراحتی یا
ترس از خود نشاندهد ،مسخرهاش
میکنید و به او میگویید که نباید
هیچیک از احساسات خود را نشان
دهد.
یــک راه دیگر هم این اســت که
احساساتی شــدیداً بیشتر از آنها
نشان دهید ،طوریکه بچه مجبور
شود احساســات خود را فراموش
کرده و بــرای آرام کردن شــما
وضعیت روحی خود را تغییر دهد.



 .۲قوانینی متناقض میگذارید.

هیچوقت درمــورد انتظاری که از

اعتبار شده دوباره مطرح
شود.
در قرن هجدهم ژان باپتیست
المــارک (،)۱۷۴۴ - ۱۸۲۹
طبیعیدان فرانسوی نظریه "توارث
خصوصیات اکتســابی" را مطرح
کرد.
بر اســاس این نظریه ویژگیهای
جســمانی که در طــول زندگی
شــکل میگیرنــد میتوانند به
نسلهای بعد منتقل شوند .از این
رو المــارک درازی گردن زرافه را
نتیجه کشیدن گردن برای رسیدن
به سرشاخههای بلند درختان می
دانست که به نسلهای بعد منتقل
شده است.
اما نظریه تکامــل انواع که چارلز
داروین ســی ســال بعد از مرگ
المارک در کتاب معروف "منشــا

رفتار فرزندتان دارید به طور واضح
صحبت نمیکنید .طوری برخورد
میکنید که فرزندتان باید حدس
بزنــد که چه توقعــی از او دارید.

انواع" مطرح کرد و کشف قوانین
ژنتیک که گرهگور مندل اصول آن
را شش سال به چاپ رساند ،باعث
شد نظریه المارک مردود تلقی و
کنار گذاشته شود.
اما تحقیــق اخیر دوبــاره نظریه
المارک را مطرح کرده که محیط
میتواند مستقیما بردیانای تاثیر
بگذارد.
پروفســور ِرســلر میگوید تاثیر
محیط ،توالی ژنهایی را که حامل
رمز گیرندههای بو هستند تغییر
نمیدهد بلکه نحــوه تنظیم ژن
است که تغییر میکند.
"شواهدی وجود دارد که تاثیرات
کلی تغدیه ،تغییرات هورمونی و
ضربههای روحی هم ممکن است
به نسل بعدی منتقل شوند".
به نظر پروفسور مارکوس پمبری

گنداب والیی فساد!...
جامه "دادستان"ی تهران را برتن
داشت یعنی سعید مرتضوی ،دردانه
و نورچشمی مقام معظم رهبری
که پیشترهم به جنایت های دیگر
ازجمله قتل زنده یاد زهرا کاظمی
متهم شــده بود ،ناگزیــر از کار
برکنارشد و دولت محمود احمدی
نژاد  -احتماال به اشاره مقام معظم
رهبری  -با یک دهن کجی آشکار
او را به ســمت نان و آبدار ریاست
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
گماشت .پس از چندی ،ازآنجا که
گویا مقام واگذاری به دردانه رهبر
به قدرکافی بلندپایه نبوده ،سعید
مرتضوی به رغــم مخالفت های
پرشــمار ،مفتوح بودن پرونده او
در دادگاه انتظامی قضات و برخی
موانع قانونی به ریاســت سازمان
تأمین اجتماعی که صدها میلیارد
ســرمایه کارگران و کارمندان در
اختیار آن است گماشته شد.

همــه نگرانیهــا ،دغدغههــا و
مشــکالت ارتباطیتان را به طور
روزانه با فرزندتان مطرح میکنید.
از او کمــک میخواهید و جلو او
خودتان را ناتوان از حل مشکالتتان
در مورد پول ،کار و روابط نشــان
میدهید.
طوری جلو فرزندتان رفتار میکنید
که حتی از پس مراقبت از خودتان
و مشکالتتان هم برنمیآیید.

هیچوقت در مقابــل فرزندتان به
همسرتان محبتی نشان نمیدهید
ودرعوض مدام از او انتقاد میکنید.
رفتارتان با همســرتان در مقابل
بچهها یا سرد و بیتفاوت است و
یا با دعــوا و جنگ و جدال همراه
است .به طور مداوم همدیگر را به
طالق تهدید میکنید طوری که
فرزندتان با اضطرابی مزمن زندگی
میکند.
اگــر از هم طالق گرفته باشــید
هم رابطهای سرد ،تلخ و عصبانی
دارید و همیشــه همسر سابقتان
را مقصــر مشــکالت زندگیتان
معرفی میکنید .خیلی وقتها هم
فرزندتان را مسبب و دلیل جدایی
قوانینی که بــرای او میگذارید را از همسرتان قلمداد میکنید.
هم مدام تغییر میدهید .درمورد 
عواقــب کارهایش و تنبیهات هم  .۵او را برای مستقل شدن تنبیه
کامــ ً
ا غیرقابلپیشبینی عمل میکنید.

متخصــص ژنتیک کــودکان در
دانشــگاه کالج لنــدن میگوید
اهمیت تحقیق در این اســت که
نشان میدهد خاطره تجربههای
ترسناک به نســل بعدی منتقل
میشود.
"من فکــر می کنم بــدون نگاه
فرا نســلی نمیتوانیــم افزایش
بیماریهــای روانی-عصبــی یا
بیماریهایی مثل چاقی ،دیابت ،و
اختالالت متابولیک را بخوبیدرک
کنیم.
به گفتــه پروفســور پمبری این
تحقیق ارتباط نزدیکــی با فوبیا
(ترسهــای بیمارگونه) ،اضطراب
و اختالل تنشزای پس از آسیب
روحــی (post-traumatic stress
 )disorderدارد( .بی.بی.سی).
•

>> ادامه از صفحه5 :

ریاســت پرتنش سعید مرتضوی
برســازمان تأمیــن اجتماعی تا
پایــان دوره دولــت دهــم ادامه
یافت .کمیسیون اصل  90مجلس
شورای اسالمی ،برمبنای شکایت
های دریافتی به تحقیق و تفحص
درباره ســازمان تأمین اجتماعی
پرداخــت و دراین بین پای فردی
به نام بابک زنجانی به میان کشیده
شد که گویا قرار بوده  138شرکت
متعلق به سازمان تأمین اجتماعی
 بخوانید کارگــران و کارمندانیکه ســرمایه آنها را از دســترنج
خــود پرداخت کرده اند  -را یکجا
خریــداری کند و برای این کار در
آذرماه سال گذشته تفاهم نامه ای
نیز با سعید مرتضوی امضاء کرده
کهدرقبال پرداخت مبلغ  4میلیارد
یورو  -به ین ژاپن  -این شرکت ها
را صاحب شود.
نام شرکت هایی مانند هواپیمایی

جمهــوری اســامی ،فــوالد
خوزستان ،فوالد مبارکه اصفهان،
هتل های هما ،پتروشیمی غدیر،
شرکت ملی نفتکش ،کشتی رانی
جمهوری اســامی و بانک های
صادرات ،پاسارگاد ،تات ،پارسیان،
دی و ...درگزارش تحقیق و تفحص
مجلس ذکرشده است.
همچنین ،درگــزارش تحقیق و
تفحص مجلس آمده اســت که
شــماری از نماینــدگان مجلس
شــورای اســامی ،محمــد رضا
رحیمی معــاون اول احمدی نژاد
و شیخ االســامی وزیر کار ورفاه
اووجمعــی دیگر ،ازخــوان غارت
گسترده سازمان تأمین اجتماعی
برخورداربوده اند و به فراخور حال
از  5تــا  50و  100میلیون تومان
بن و کارت هدیه دریافت کرده اند.
تشت رســوایی چنان پرصدا ازبام
برزمین افتاد که انکار آن یا توصیه

به "کش" ندادنش کارساز نبود.
از این رو ،بــه گزارش خبرگزاری
دولتی "ایرنا" ،سعید مرتضوی نامه
ای به کمیسیون اصل  90مجلس
می نویسد که ریشه دار و فراگیر
بودن فساد را بازگو می کند:
«ایــن [ ]285نمایندگان محترم
دردوره هشــتم مجلس شــورای
اســامی ،بــن و کارت هدیه به
مقادیر مذکور در اسناد پیوست...
دریافت نموده اند».
سعید مرتضوی پس از این اعتراف
صریح و مستند ،اصل موضوع را به
کلی منکر می شود:
«اساسا ســازمان تأمین اجتماعی
هیچگونه قــرارداد واگــذاری با
هلدینگ سورینت قشــم امضاء
ننموده و صراحتا اعالم می نمایم
که آقای بابک زنجانی و هلدینگ
سورینت قشــم حتی یک چوب
کبریت هــم از ســازمان تأمین
اجتماعــی تحویل نگرفتــه و در
همین حد نیز واگــذاری صورت
نگرفته است.
این انکار وقیحانه درحالی اســت
که بنابر مستندات گزارش تحقیق
و تفحص ،کامال روشــن است که
مبلغ معامله تفاهم نامه امضاء شده،
معادل  4میلیارد یورو  -به ین ژاپن
 به حساب سازمان درمالزی واریزشــده  -اگرچه تحریم ها مانع از
برداشت آن شده  -است.
ســعید مرتضوی حتــی  5چک
تضمینی حســن انجام معامله از
سوی سازمان تأمین اجتماعی به
بابک زنجانــی داده که او نیز این
چک هــا را بابت بدهــی خود به
وزارت نفت واگذار کرده است.
درمــورد ایــن چک ها ،ســعید
مرتضوی درنهایت بی شــرمی به
کمیســیون اصل  90می نویسد
که هردانشجوی سال اول حقوق
می داند که وقتی روی چک ریالی
مبلغ ارزی  -ین ژاپن  -نوشته شود،
چک خود به خود باطل و بی ارزش
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فرزندتان چه دو ســاله باشد ،چه باشید ،با مقایسه کردن مداوم آنها
دوازده ساله یا هجده ساله ،وقتی با همدیگر ،حتی وارد روابط خواهر
افکار ،احساسات یا خواستههایی از و برادری آنها میشوید.
خود را مطرح میکند که متفاوت 
با شماســت ،دچــار عصبانیت و  .۸از فرزندتان انتظار دارید
ناراحتیمیشوید.
آرزوهای برآوردهنشده شما را به
اگر نشانههایی از عالقه به کشف اجنام برسانند.
چیزهای نو ،مالقات با افراد جدید فرزندتــان را مجبــور بــه انجام
یــا ابراز هر فکر یا احساســی که کارهایی میکنید که آرزو داشتید
متفاوت با شماست نشان دهد ،با وقتی کودک یا نوجوان بودید انجام
این جمله به او پاســخ میدهید ،میدادید .اگر همیشه آرزو داشتید
«چطــور میتونی اینــکارو با من یک رقصنده حرفهای شــوید ،از
بکنی؟»
دو ســالگی فرزندتان را در کالس
رقص ثبتنام میکنید .اگر یک روز

بخواهد آن را کنار بگذارد ،به طرز
 .۶ارزش خودتان را بر عملکرد
عصبی بــه داد و فریاد میافتید و
فرزندتان وابسته میکنید.
اعتمادبهنفس خودتان را به ظاهر ،حداقل یک هفته با او قهر میکنید.
رفتــار ،وضعیت درســی و تعداد اگر همیشــه میخواســتید یک
دوستان فرزندتان وابسته میکنید .بسکتبالیســت حرفهای شــوید،
به آنها یادآور میشوید که عملکرد پسرتان را مجبور میکنیددر همه
آنها به شما برمیگردد و شکست زمانها یک توپ بسکتبال همراه
آنها باعث میشود احساس کنید خود داشته باشد و از هر موقعیتی
پدر/مــادر بــدی بودهاید .فشــار برای تمرین اســتفاده کند .به او
شدیدی به آنها وارد میکنید تا در میگوییــد که اگر نتواند وارد یک
تیم خوب بسکتبال شود ،به کلی
همه کار بهترین باشند.
از او ناامید خواهید شد.

اگر احساس میکنید مطالبی که
 .۷وارد روابط فرزندتان
در این مقاله ذکر شد ،به وضعیت
میشوید.
تمام رفتارهای فرزندتان در روابط خانواده شما نزدیک است ،حتماً
خود را هدف قــرار میدهید .اگر باید به دنبال رواندرمانی برای به
در مدرسه دچار مشکل میشود ،دست آوردن بینش احساسی ،باال
بالفاصله برای حرف زدن با معلم بردن مهارتهایتان بعنوان والدین
او به آنجا میروید .با بزرگتر شدن یا حل مسائل مربوط به کودکی و
فرزندتانشدیداًدرگیردوستیهای نوجوانی خودتان باشید.
او و روابط عاشقانهاش میشوید.

اگر بیشــتر از یک فرزند داشــته

است.
با این گفتــه ،دردانه مقام معظم
رهبری آشــکارا اعتراف می کند
که با دادن چک های تضمینی -
که می دانســته باطل و بی ارزش
اســت  -به بابک زنجانی مرتکب
کالهبرداری شده است!
داوود امیــری ،رییــس کانــون
هماهنگی شــوراهای اســامی
کار خراسان شــمالی ،تلخکامی
کارگران از ژرفای فساد و غارت در
ســازمانی که باید امین آنان باشد
را "بیمارگونه" و چنین بازگو می
کند:
«وجود فســاد در سازمان تأمین
اجتماعی باعث شــده اســت که
سازمان ازعهده تکالیف قانونی خود
درحوزهدرمان بیمه شدگان برنیاید
و هرروز شــاهد طوالنی تر شدن
صف های بیمارستان ها باشیم و
هرروز لیست داروهایی که درسبد
پوشش سازمان است کمتر شود».
به گزارش خبرگــزاری حکومتی
"مهر" در  14آبان  ،92علی طبیب
نیــا وزیر اقتصــاد و دارایی دولت
"تدبیر و امید" گفته است:
«حداکثر  17درصد واگذاری
ها تاکنــون درایران به بخش
خصوصی واقعی صورت گرفته
است».
به گمان من ،این جناب وزیر ،ارفاق
کرده و دارودســته خود و اصالح
طلبان حکومتــی  -ازجمله باند
مســلط بر اتاق بازرگانی و صنایع
و معــادن  -را نیز جــزء "بخش
خصوصی واقعی" به حساب آورده،
وگرنه بخــش خصوصی واقعی و
مســتقل چنان تضعیف شده که
ســهم آن از واگذاری ها حتی به
یک درصد نیز نمی رسد.
این نیز گفته شــود که سیدعلی
خامنــه ای  -درعین ارتکاب جرم
های سنگین ازجمله لغو و نقض
اصل  44قانون اساسی به دستاویز
"تعیین سیاست های کلی نظام"

 ،خود نیز درشمار قربانیان نظاموالیــت مطلقه فقیه و ســاختار
اهریمنی و فسادپرور آن است.
ســاختاری که به یک نفر اختیار
و امــکان می دهد کــه به جای
75میلیون نفر تصمیم بگیرد.
بارســنگین تر گناه نیــز بردوش
مردمی اســت که با ناآگاهی ،کج
باوری و بی مسئولیتی اجازه می
دهند که ثــروت ،زندگی و آینده
خود و فرزندانشاندستخوش توهم
فسادپرور رهبر چنین نظامی شود.
بذر مسمومی که سیدعلی خامنه
ای با عمل مجرمانه لغو ونقض اصل
 44قانون اساسی پاشید ،موجب
رویش علف های هرزی مانند مه
آفرید امیرخسروی  -عامل اختالس
 3هزار میلیــارد تومانی  ،-بابک
زنجانی و بسیاریدیگر شده که نام
هایشان همچنان درجیب محمود
احمدی نژاد مانده و درفهرســت
بدهکاران  50هزار میلیارد تومانی
نظام ورشکسته بانکی است .خطر
واقعی و هشداردهنده دراین است
کــه روزی از خــواب غفلت بیدار
شویم و ببینیم که دارایی و ثروت
مردم ایران  -موسسات و نهادهای
اصــل  44قانــون اساســی  -به
واسطه گری عناصری چون سعید
مرتضوی و بابک زنجانی به مالکیت
بیگانگاندرآمده است.
چنین سناریویی با توجه به منشأ
خارجی حمایت و ســرمایه امثال
مه آفریــد امیرخســروی و بابک
زنجانی دور ازذهن نیست.
آنچه که تاکنون از فراگیری فساد
تا بن استخوان نظام والیت مطلقه
فقیه افشــا شــده ،نوک کوچک
نمایان کوه یخ عظیمی اســت که
در دریای بزرگ و متعفن آن شناور
است و تنها نمایانگر بخش کوچکی
از ژرفنای گنداب فساد والیی است!
•
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در سخنرانی مراسم تحلیف
ریاست جمهوری ،دهم مه سال
۱۹۹۴
ما برای ساختن جامعه ای به توافق
رسیده ایم که همه مردم آفریقایی
جنوبی ،سیاه وســفید بتوانند با
گردنــی افراشــته راه بروند بدون
ترس در قلب هایشان ،با اطمینان
به احترام انسانی .رنگین کمانی از
ملتی که در صلح با خود و با جهان
به سر می برد.
هرگز ،هرگز و هرگــز این زمین
زیبــا دوباره شــاهد ظلم یکی بر
دیگری نخواهد بود .خورشــید بر
هیچ دستاوردی با شکوه تر از این
نتابیده است .بگذار آزادی سلطنت

س
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

ی مفصل اســت و من برای اینکه این
این مقاله خیل 
ی متن
ترجمه طوالنی نشود به این بسنده میکنم ول 
کامل آنرا میتوانید در سایت اینترنتی که به انگلیسی
مصاحبه خانم امی گودمن در
اســت بخوانید و یا به
ٔ
ســایت اینترنتی دموکراســی ناو در روز  ۹دسامبر
مراجعهفرمایید.
مقاالت سیمور هرش روزنامه نگار برنده جایزه پولیتزر
همیشه در نئو یورکر چاپ میشد و حاال به دالئلی در
این نشریه آمده است.
هرش در سال  ۱۹۶۸در موردکشتار  ۵۰۰زن و بچه
و مرد ویتنامی بیگناه بتوسط ارتش و نظامیان آمریکا
در واقعه مای الی پرده برداشت .بعد از حمله آمریکا به
ابوغـریب جنایات نظامیان
عراق با عکسهای 
ی از زندان ُ
مقاله
یک
با
هم
۲۰۰۵
سال
در
و
داد
آمریکا را نشان
ٔ
تحقیقی نشــان داد که آمریکا در زمان بوش گروهی
ی مجاهدین خلق را
از مخالفین حکومــت ایران یعن 
در نوادا برای عملیات تروریستی و همچنین کشتن
ی آموزش میدهد.
دانشمندان اتم 

روز سهشنبه  ۱۰دسامبر ،در سوئد جایزه صلح نوبل به
سازمان تحریم اسلحه شیمیاییداده شد .کارکنان این
سازمان از مدتها پیش کار خود را در سوریه شروع
کرده اند .کار آنها تا تخریــب نهایی  ۱۳۰۰تن مواد
نیمه سال  ۲۰۱۴ادامه پیدا میکند.
شیمیایی تا ٔ
یادآوردنی اســت تا این زمان مردم دنیا فکر میکنند
که استفاده کننده این سالحهای شیمیایی رژیم اسد
ی روز  ۸دسامبر ،سیمور ِهرش در مقاله
بوده است ،ول 
یی تحقیقی (که در لندن ریویو آاو بوک چاپ شــده
است) میگوید:
ی که انجام داده است معلوم نیست که
طبق تحقیقات 
جبهه ال ُنصرا (گروه
این کار رژیم اسد بوده و یا اینکه ٔ
جهادی وابسته به القاعده) انجام داده .او در این مقاله
که با عنوان "ســارین چه کسی"مشخص شده است
•
ی که
میگوید :اوباما تمــام واقعیت را نگفت زمان 
حمله
سع 
ی کرد تنها رژیم بشــار اسد را مسئول ٔ
اوباما
کند.

آگوست
۲۱
شــیمیایی
مسائل
ی
معرف
مهم را حذف کرد ودر بعض ی جاها فرضها را بجای شورِ د َگر
واقعیت قلمداد کرد .باالتر از همه اینکه نخواست مجیدکفایی
به این مســاله اعتراف کند که این تنها نظامیان
سوری نیستند که به سارین یادیگر مواد شیمیایی
ی دارند ،بلکه بعض 
دسترس 
ی از این مواد شیمیایی در خلوتِ تنهائی ،من شورِ دگر دارم
طبق تحقیقات سازمان ملل توسط جبههی النصرا
با جامِ می و یادش ،هنگامه به سر دارم
استفاده شــده و آنها به دستگاه هایی تسلط پیدا از می چو شوم روشن ،گیتی همه او بینم
کرده اند که میتواند سارین را به مقادیرزیادی تولید
وز اوست ،که این سان من ،چشم و ُرخِ تر دارم
هجرش ،اشکم چو روان جوی است
کند .باید بعد از این ٔ
حمله شیمیایی النصرا هم مورد از داغِ غمِ َ
ی ادارٔه اطالعات
ســوال و تردید قرار میگرفت .ول 
بصر بنگر ،آتش به جگر دارم
وز آبِ َ
ســری آمریکا آن حمله را برای انداختن حکومت بی تابم و گردون بین ،بشکسته دو بالِ من
اسد توجیه کردند و آن را به گردن اسد انداختند.
بیمارم و تا کویش ،آهنگِ س َفر دارم
اوباما در  ۱۰سپتامبر اسد را برای حمله شیمیایی سوزم همه روز و شب در کورۀِعشقِ او
به محل شورشیان مقصر میداند و اورا به گذشتن
سوزنده یکی خورشید ،در سینه و سر دارم
جمله معروف خواهم که زنَم نعره ،از نشئۀِپندارش
از خط قرمز متهم میکند و دوباره ٔ
ی خود را که عبور از خط قرمز استفاده از مواد
قبل 
تا در رگ و در خونم ،زآن شعله ،شرر دارم
شیمیایی است تکرار میکند و به این وسیله اسد تا مست شوم از نو ،از خمر ِ نگاهِ او
بر الله و بر نرگس ،مشتاق َ
را متهم میکند که از خط قرمز گذشــته است و
نظر دارم
میگوید او مســول اســت که هزاران ت 
ن را با گاز چون چشمۀِ اندیشه ،پوید رهِ وصلِ او
شیمیایی کشته و برای همین تصمیم گرفتم که
در وادیِ دل ،آنگهَ ،من باغ و شجر دارم
بخاطر امنیت مل 
ی آمریکا محلهای نظامی سوریه چون اسبِ خیالِ او در دشتِ سرم گردد
ِ
مشــورت
با
تصمیم
این
بدهیم
را مورد حمله قرار
خبر دارم
چه
دیگر
ه،
م
و
ِمهر
گردش
از
َ
َ
کامال دقیق صورت گرفته است.
چون نقشِ جمالِ او ،بر پردۀ جان ُافتد
در تیرهِس ِپهرِ دلَ ،
او برای اینکه امنیــت مردم به خطر افتاده بود به
قمر دارم
رخشندهَ َ
ی بدون اینکه مطلع باشــد این
جنگ میرفت ول 
ُگلبرگِ ُرخش جویَم در پهنۀِ بستان ها
َ
حمله در  ۲۱آگوست از طرف چه کس 
ی بوده است.
زین رو ،بهُگلستان ها ،پیوستهُگذر دارم
در تاریخ ۹دسامبر مصاحبه یی با خانم امی گودمن آن عمر ،که جز با او ،طی شد ،به جهانِ دون
انجام میدهد و اذعان میکند که بشار اسددیکتاتور
رفت از کف و من اکنون ،بس گنجِ َه َدر دارم
است و مردم خود را کشته است ول 
ی شما نمیتوانید زاهد ،چو ک َند َمن َعم ،از باده و از مطرب
و
قرمز
خط
کشیدن
به جنگ بروید آنهم بر اساس
دارم
حذر
زرق
از
من،
ا
م
ا
کنم،
ش
شکر
ّ
َ
َ
باز میگوید اگر آمریکا نتوانست به جنگ وارد شود گویند مرا مر ُدم ،دیوانۀِ شهری تو
بخاطر این نبود که مردم آمریکا و دنیا مخالف بودند
ِبنگر ،کهِ ،ز اِکرا َمشَ ،فرزانه ُهنر دارم
بلکــه از نظر نظامی آمریکا و پنتاگون دالیل قانع خواهم که بَ َرم نامش ،در کوچه و در بازار
کننده و بهانه و مورد نداشت و تنها با کشیدن خط
تا خلق ،همه دانند ،من قند و شکر دارم
از او چو سخن گویم ،در َ
قرمز نمیشود وارد جنگ شد.
محضر ِ دانایان
سرباز
میلیون
یک
که
در اینجا من اضافه میکنم
در و گ َهر دارم
بس
من،
لب
بر
که
شعر،
نی
ُ ّ
خسته آمریکائی هم دیگر حاضر نیستند بخاطر اشعارِ « کفائی » گر ،بویُِگل وُمل دارد
منافع عدهای به جنگ بروند اینهم شایددلیلدیگر
دلبر ،در سینه اثر دارم
زین روست ،کز آن َ
پنتاگونباشد.
اتاوا  13ژوئن 1983
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کند .خدا شما را حفظ کند.
•
ســخنرانی در کنفرانس بین
المللی ایدز در دوربان ســال
۲۰۰۰
در مواجــه با یک خطــر بزرگ
ویروس اچ آی وی ایدز ،ما باید بر
اختالف هایمان غلبه کنیم و تالش
هایمان را با هم یکی کنیم تا مردم
خودمــان را حفظ کنیم .تاریخ به
ســختی با ما قضاوت خواهد کرد
اگر ما نتوانیم همین حاال نتوانیم
این کار را بکنیم.
بگذارید دو پهلو حرف نزنیم .یک
تراژدی با ابعاد غیــر قابل باور در
آفریقا در حال گسترش است .ایدز
امروز در آفریقا در مقایسه با همه

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

برخوردسوم
صمد

کنسرت
بزرگ

و

هادی خرسندی

شهرام
ناظری

درمونتریال
یکشنبه

در مونتریال

 22دسامبر

اطالعات و

در اسکار پیترسون

بلیت :

(الیوال)

در تپش

>> ادامه از صفحه5 :
جنگ ها ،خشکســالی ها و سیل
ها و بیمــاری های مرگباری مثل
ماالریا بیشــتر قربانی می گیرد.
خانواده هــا و جامعه را ویران می
کند .به سیستم بهداشتی ما فشار
وارد می کند و مدرسه ها را از بچه
ها و معلم ها خالی می کند.
ایدز به طور قطــع یک مصیبت
اســت ،و به طور موثری پیشرفت
هایی را که در دهه های گذشــته
به دست آمده ،از بین خواهد برد و
آینده را خراب خواهد کرد .باید به
سرعت کاری کرد.
•
پیام به کنسرت الیو ایت در
ادینبــورگ بریتانیا در ژوئیه
سال ۲۰۰۵

30

فقر عظیم و نابرابری های زشــت
تازیانه های وحشــتناک زمانه ما
هســتند .بخش مهمی از آینده
مشترک ما به تصمیم ها و برنامه
های رهبران امروز وابســته است.
آنها یک فرصت تاریخی دارند برای
اینکه دروازه های امید و امکانات
را برای آینده ای بهتری برای همه
بگشایند.
زمانی این شــانس به نسلی روی
می آورد که بزرگ باشد .شما آن
نســل بزرگوار باشید .اجازه دهید
بزرگواری تان شکوفا شود .البته که
این کار آسانی نخواهد بود .ولی اگر
اینکار را نکنید جرمی علیه انسانیت
خواهد بود .علیه آن چیزی که می
خواهم همه بشریت علیه اش به پا

خیزند.
•
انتقاد علنی از رابرت موگابه
رئیس جمهوری زیمباوه؛ در
سخنرانی برای نود سالگی اش
در لندن
ما با اندوه شــاهد ادامه تراژدی در
دارفور هســتیم .در کشور خود،
خشــونت علیــه آفریقایی های
خودمان را می بینیم و اشتباهات
تاســف آور رهبــری در کشــور
همسایه مان ،زیمباوه.
•
در مراسم افتتاحیه جام جهانی
سال ۲۰۱۰
مردم آفریقا درس صبر و بردباری
را در نبرد طوالنی شان برای آزادی

آموخته اند .شاید این جایزه فیفا
نشان آن باشد که انتظار طوالنی
برای آوردنش به خاک آفریقا ارزش
این همه انتظار را داشت.
•
درباره قدیس بودن
موضوعی که به شــدت من را در
زندان نگران می کرد تصویری بود
که جهان بیرون از من ساخته بود.
آنها من را یک قدیس میدانستند.
من هیچ وقت قدیــس نبوده ام.
حتی بر پایــه تعریف یک قدیس
زمینی ،باید بگویم من گناهکاری
هســتم که برای عاری شــدن از
گناهانم بارهــا و بارها تالش می
کنم...
(از کتاب گفتگو با خودم)
•
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
>> iwamontreal@gmail.com
Tel.:514-619-4648

منشورحقوقشهرون یدوجنبشزنان
نوشین احمدی خراسانی
Dec. 6

اگــر عزم میلیون هــا مردم این
ســرزمین بر شــرکت جــدی و
مســئوالنه در انتخابات ریاســت
جمهوری ســال  1376و سپس
در انتخابات ســال  1388نبود و
آنان پیگیر سرنوشت «رأی شان»
نمی شدند ،اگر کنشگران جنبش
زنان مرعوب فضاسازی و تمسخر
برخی گروه های تندرو شده بودند
و کمپین جمع آوری یک میلیون
امضــا را پیگیری نمی کردند ،اگر
کارگران ایران برای حقوق صنفی
و سندیکایی شــان و دانشجویان
نیز برای حقوق دموکراتیک شان
تالش نمی کردند ،اگــر ایرانیان
غیرفارس پیگیر حق آموزش زبان
مادری شــان نمی شدند ،و ده ها
اگر و نمونه از این دست ،آیا جامعه
مدنی نیم بند کنونی می توانست
حیات داشته باشــد ،و از آن مهم
تر آیا اساساَ منشوری برای حقوق
شهروندی ایرانیان ،آن هم از سوی
دولت ،بــرای نظرخواهی عموم،
تدارک و منتشر می شد؟
همه این اتفاقات می توانست رخ
ندهــد فقط اگر مــردم یا بخش
وسیعی از مردم ،عزم شان را برای
مشــارکت جدی و نیرومند ،جزم
نکرده بودند .پس پُربیراه نیســت
اگر گفته شــود که منشور حقوق
شــهروندی نیز حرکتی است که
همچون «انتخابات» از سویدولت
مطرح شده و اگر شهروندان ایرانی
به خصوص زنان کشورمان یک بار
دیگر عزم شــان را جزم کنند و از
روزنه ای که فعال گشوده شده ،به
طور گســترده برای تأمین منافع
خود و آگاهی رســانی در عرصه
عمومی پا به میدان نهند ،طبعاَ می
توانند به بازسازی جامعه مدنی و
ترمیم شبکه روابط میان جنبش
های اجتماعی کمک کرده ،و حتا
آینده ی تجربی به نســبت پخته
تری بــرای تغییر قوانین تبعیض
آمیز،در اختیار گیرند.
چــون ما زنان که منــی توانیم
دست روی دست بگذاریم که مثال
دولتمردان به ما جامعه مدنی تقدیم
کنند.

جامعــه مدنی با تــاش و همت
خودمان و با همین دســت های
آســتین باالزده مان ساخته می
شود .مسیر بازسازی جامعه مدنی
و جنبش زنان نیز از خالل همین
نوع فرصت شناســی هــا و انبوه
فعالیت های متنوع ،ســامان می
گیرد.
جالب است که طی یک هفته که
از انتشار پیش نویس منشور حقوق
شــهروندی می گذرد بسیاری از
صاحب نظران و کنشگران مدنی
و سیاسی تاکنون به صراحت گفته
و نوشته اند که این پیش نویس،
دارای تناقض ها و نواقص کمی و
کیفی فراوان است.
از شمار این نواقص ـ و شاید از مهم
ترین آنها ،کمبود حقوق سیاسی
مندرج در قانون اساسی همچون
حق تجمع و تظاهرات مســالمت
آمیز ،و یا حقوقی مانند اعتصاب و
ایجاد نهادهای صنفی و سندیکایی
است.همچنین:

نبود مکانیــزم های
نظــارت مردمــی بر
عملکــرد نهادهــای
اجرایــی ،قضایــی و
انتظامــی در رابطه با
حقوق شهروندی؛
فقــدان راهکارهایی
بــرای مواجهــه بــا
برخوردهــای فراقانونی نهادهای
انتصابــی در رابطه با نقض حقوق
شهروندان؛
نبود کمترین ضمانت های اجرایی؛
مشروط بودن حق بنیادین و برابر
برای اقلیت های مذهبی ،قومی،
زبانی و...
همچنین فقدان صراحت و تاکید بر
تبعیض زدایی از زنان و حقوق برابر
برای آنان و ....از جمله موارد آشکار
کمبودهای این منشور است.
برای نمونه حتادر چارچوب شکلی
تقسیم بندی های منشور ،ما می
بینیم که حقوق نیمی از شهروندان
یعنی زنان ،همــراه با «کودکان و
سالخوردگان» آورده شده است و
ده ها مورد دیگر.
اما گذشــته از همه این کاســتی
های اساســی در ساختار شکل و
محتوای منشور ،که می تواند محل
نــزاع و چانه زنی نیروهای جامعه
مدنی با دولت باشد مسئله امروز
ما زنانی که از دریچه یک «کنشگر
اجتماعی» به فرصت ها و موقعیت
های ایجادشده در کشورمان می
نگریم طبعاَ «روش برخورد» نسبت
به این قبیل فرصت ها ،مهم است
یعنی روش مواجهه ی گروه های
حق خواه زنــان و جامعه مدنی با
این منشــور و فرصت های مشابه
آن ،به منظور بازســازی پایه های
عینی و معرفتی حقوق شهروندی
در پهنه سرزمین مان.
از سوی دیگر برخی از کنشگران
و صاحــب نظران ،حقــوق ملت
مندرج در این منشور را محدودتر
از قانون اساسی ،و برخی نیز آن را
فراتر از قانون اساسی قلمداد کرده
اند .اما به نظر می رســد که نقطه
قوت این منشــور نسبت به قانون
اساسی آن است که منشور در این
لحظه ی تاریخــی حداقل از این
شانس برخوردار است که بتواند با
مشارکت گسترده و جدی اقشار و
گروه هــای اجتماعی مختلف ،در
فرآیند آگاهی رســانی به منظور
طرح حقوق بنیادین خود و تغییر
و اصالح متــن پیش نویس برای
منطبق کردن آن با این حقوق ،به
«منشوری از آن خود» برای آینده
جامعه تبدیل شود.
زیرا مــی دانیم که «هــر حق و
منزلتــی» وقتی از ســوی مردم
«درونی و از آن خود» شود ،میزان
مشــروعیت و تحقق پذیری اش
بســیار افزایش می یابد و از این
رهگذر ،امکان حقانیت و نفوذش
بر ساختارهای متصلب کنونی به
شدت افزایش می یابد.
در واقــع قانون اساســی در زمان
انقالب از سوی عده ای از نخبگان
«انقالبــی» ،و بدون مشــارکت
فعــال گروه های وســیع مردمی
تصویب شــد ،چرا که آن زمان در
فضای هیجانی انقالب «انتخابات
و صنــدوق رأی» عمدتاَ معنایی

ما زنان اگر بخواهیم «حقوقی از آن
خود» داشته باشیم که این یا آن دولت
آن را از ما نگیرد ،باید بتوانیم به هر
بهانه ای در عملی کردن آن ،وارد
عمل شویم؛ یعنی با آن زندگی کنیم!
نهادینه شــده و بلــوغ یافته در
ذهنیت مردمان آن زمان ،نداشت
و بیشتر به معنای «بیعت» بود و
«قانــون و حقوق فردی» اساســاَ
معنا و مفهوم قــرارداد اجتماعی
نداشتند .ولی به نظر می رسد نسل
های امــروز ایران ،معنی «رأی» و
«صندوق انتخابات» و «مشارکت»
و «حکومــت قانون» را متفاوت از
مادران و پدران شــان در  35سال
پیش درک می کنند.
از این رو در چنین شــرایطی این
شــانس و فرصت برای مشارکت
و تأثیرگذاری بر منشــور حقوق
شهروندی ،وجود دارد ،و اگر فرضاَ
مشارکت وســیع مردمی صورت
بگیرد به راستی می تواند به یک
«میثــاق همگانــی» در حافظه
جمعی نسل های تازه نفس کشور
تبدیل شود ،و نیز اگر این مشارکت
گســترده مردمی نه تنها از سوی
دولت مورد استقبال قرار بگیرد بلکه
آن را حمایت بکند آن وقت است
که این منشور ،شاید شانس آن را
داشته باشد که بتواند به «منشوری
از آن مردم» ارتقاء یابد و به سندی
برای فشار و چانه زنی با مسئوالن
قرار بگیرد و مانند هر چیزی که «از
آن خود» است ،بتواند بر واقعیت
های متصلب موجــود ،تاثیرگذار
باشــد« :تأثیر روندهای ذهنی ،بر
واقعیاتعینی».
اگر «اعالمیه جهانی حقوق بشر»
بیشترین عملکردشدر کشورهای
غربی است و این حقوق انسانی در
آن کشورها متحقق و اجرایی می
شــود ،برای آن است که مردمان
آن کشورها ،به تدریج آن را تدوین
و بــه طور مداوم بازنگری و به روز
کــرده اند ،نقص هایش را برطرف
کرده اند و سنگر به سنگر ـ آهسته
و پیوسته ـ به جلو رفته اند .یعنی
آنان به راستی با این سند حقوق
بشری زندگی کرده اند.
ما زنان هم اگر بخواهیم «حقوقی
از آن خود» داشته باشیم که این
یا آن دولت آن را از ما نگیرد ،باید
بتوانیــم از هر روزنــه ای و به هر
بهانــه ای در تــدارک و نگارش و
عملی کردن آن ،به طور متشکل و
جدی ،وارد عمل شویم .یعنی با آن
زندگی کنیم و بر مبنای آن ،پایه
های معرفتی و مادی ،برای استمرار
حقوق شهروندی بنا کنیم.
وگرنــه واژگان و جمالت زیبای
هیچ اعالمیه و کنوانسیونی ،خود
به خــود در هیچ جامعه ای ،جان
و هســتی نمی گیرد مگر آن که
مردمــان آن جامعه ،به آن واژگان
زیبای َحک شده روی کاغذ ،با َدم
مسیحایی خود ،جان ببخشند و از
آن پاسداری کنند .طبیعی است
که در غیر این صورت هیچ سندی
از جمله پیوستن به «کنوانسیون
رفع هرگونه تبعیض از زنان»( ،که
یکی از مطالبات مهم جنبش زنان

است) ،یا قانون «منع شکنجه» ،و
«آزاد بودن تجمع های مسالمت
آمیــز» و یــا «حقــوق متهم در
دادگاه» که در قانون اساسی بر آنها
تأکید و تصریح شــده ،نمی تواند
ضمانت اجراییداشته باشد.
بنابراین مهم آن نیست که منشور
حقوق شــهروندی ،ضعیف تر از
قانون اساســی اســت یا قوی تر،
بلکه مهم آن است که ما امروز در

چرا ماندال
خمینینشد؟
چرا  ۲۷ســال زنــدان همراه با
توهین و تحقیر و نژادپرســتی
در کشوری که هرگز به فرهنگ
دینی و کهــن خود افتخار نمی
کند ،از مانــدال خمینی دیگری
نساخت؟
چرا ماندال بعد از آزادی از زندان
در کشــوری که مردمان اش به
خشــونت و سنگدلی مشهورند،
هواداران بی شمارش را به جان
بقایای رژیم آپارتاید نینداخت و
در آفریقای جنوبی حمام خون به
پا نکرد؟
چرا  ۱۵سال تبعید محترمانه ی
خمینی به یک کشور خارجی،
که اتفاقا مکان مورد عالقه ی او
برای زندگی بود ،از او که فردی
روحانی بــود و اســام را دین
رحمت می نامید فردی خونریز و
شقی ساخت؟
آیا تفاوت در نگاه این دو بود؟
یا در مکتب و ایدئولوژی شان؟
یا در طرز فکر اطرافیان شان؟
آیا این دو الگوهایی داشتند که
از آن ها پیروی می کردند یا این
که خود مسئول تصمیمات شان
بودند و یکی راه صلح و دوستی و
دیگری راه جنایت و آدمکشی در
پیش گرفت؟
این ها نکاتی ســت که در این
روزهای یــادآوری از مرد بزرگی
به نام ماندال که امروز چشــم بر
جهان فرو بست باید مورد توجه
و بررسی قرار گیرد.
از همه مهم تر ایــن که الگوی
مانــدال و نحــوه ی مبــارزه ی

این لحظــه ی تاریخی ،فرصت و
روزنــه ای یافته ایم که در نگارش
و تدوین آن ،مداخله کنیم و از این
رهگذر اســت که حتا اگر نتوانیم
بر تغییرات اساسی در این منشور
نقش داشته باشــیم اما حداقل،
امکان آن را می یابیم تا نیروهای
مان را بازیابی کنیم و به سهم خود،
جامعه مدنی شــکننده را تقویت
سازیم تا شاید یک باردیگر بتوانیم

بخشی از فضای عمومی جامعه را
از آن خود ســازیم .البته همه ی
این ها مشــروط بر آن اســت که
دولــت به جای فرصت ناچیز یک
ماهه ،زمان مناسبی برای گفتگوی
جمعی و گســترده در جامعه به
منظور مشــارکت مردم در اصالح
و تغییرات اساسی در این منشور
فراهم کند( .مدرسه فمینیستی)

سیاسی او باید مورد توجه
فعاالن سیاسی ایران قرار
گیرد .چگونه می توان در
عین مبارزی بزرگ بودن،
مــردی بزرگ شــد که
جهــان از او به نیکی یاد
می کند؟

بــه اعتقاد من ،بــه موقع بودن
کارهای ماندال ،موجب کســب
اعتبار و احترام برای او شــد .در
جایی کــه باید مبارزه ای جانانه
می کرد ،مبارزه کرد و هزینه اش
را شجاعانه تقبل کرد.
در جایی که باید به عنوان رهبر
سیاسی کشــور ،مصالح ملی و
مردمی را در نظر می گرفت ،راه
صلح و دوستی در پیش گرفت
و مردم را به آرامش دعوت کرد.
بر خالف مانــدال ،خمینی موج
ایجاد نکرد بل که موج ســواری
کرد.
او تــا ســال  ۵۶در عرصــه ی
سیاســت ایران وجود نداشــت.
مردی بود با تفکرات عقب مانده،
که گهگاه ســخنی علیه شاه و

رژیم شاهنشــاهی می گفت و
بعــد از آن به دعا و نیایش خود
مشغول می شد.
با شروع حرکت مردم ،خمینی
زمینه ی مناســبی برای مطرح
کردن خود یافت .او از یک سو بر
اندیشه های شریعتی و از سوی
دیگر بر حمایت اغلب گروه های
مخالف شــاه ،مانند مجاهدین
خلق ،چریک های فدایی خلق،
حزب توده ایران ،شخصیت های
ملی مذهبی سوار شد و به جایگاه
رهبر پرتاب گشت.
ماندال امــا از بطن مبــارزه ی
مسلحانه ی مردمی بیرون آمد و
به زندان افتــاد و با مقاومت ۲۷
ساله ی خود تبدیل به اسطوره
ای شد که جهان به او احترام می
گذاشت.
او از این احترام سوءاستفاده نکرد
و آن را ابزار عقده گشایی فردی
ننمود .او این احترام را تبدیل به
صلح و دوستی کرد و جایگاهی
در جهان یافت که تا سال های
سال از او به نیکی یاد خواهد شد.
ف .م سخن
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الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

موسیقی..

ازنازی بپرس!...
وقتی کسی را دوست دارید
 وقتی کســی را دوســت دارید ،حتی فکر
کردن به او باعث شــادی و آرامشتان می
شود.
  وقتی کسی را دوست دارید ،در کنار او که
هستید ،احساس امنیت می کنید.
  وقتی کسی رادوستدارید ،حتی با شنیدن
صدایش ،ضربان قلب خود را در سینه حس
می کنید.
  وقتی کسی را دوست دارید ،زمانی که در
کنارش راه می روید احساس غرور می کنید.
  وقتی کسی را دوست دارید ،تحمل دوری
اش برایتان سخت و دشوار است.
  وقتی کسی را دوســت دارید ،شادی اش
برایتان زیباترین منظره دنیا و ناراحتی اش
برایتان سنگین ترین غمدنیا ست.
 وقتی کســی را دوست دارید ،حتی تصور
بدون او زیستن برایتان دشوا ر است.
  وقتی کسی را دوست دارید ،شیرین ترین
لحظــات عمرتان لحظاتی اســت که با او
گذرانده اید.
  وقتی کسی را دوست دارید ،حاضرید برای
خوشحالی اش دست به هرکاری بزنید.
  وقتی کسی را دوست دارید ،هر چیزی را
که متعلق به اوست ،دوست دارید.
  وقتی کسی را دوست دارید ،در مواقعی که
به بن بست می رسید ،با صحبت کردن با او
به آرامش می رسید.
  وقتی کسی را دوســت دارید ،برای دیدن
مجددش لحظه شماری می کنید.
  وقتی کسی را دوســت دارید ،حاضرید از
خواسته های خود برای شادی او بگذرید.
  وقتی کســی را دوست دارید ،به عالیق او
بیشتر از عالیق خود اهمیت میدهید.
  وقتی کســی را دوست دارید ،حاضرید به
هرجایی بروید فقط او در کنارتان باشد.
  وقتی کسی را دوســت دارید ،ناخودآگاه
برایش احترام خاصی قائل هستید.
  وقتی کسی را دوست دارید ،تحمل سختی
ها برایتان آسان و دلخوشی های زندگیتان
فراوان می شوند.
  وقتی کســی را دوست دارید ،او برای شما
زیباترین و بهترین خواهد بود اگرچهدر واقع
چنیننباشد.
  وقتی کسی را دوست دارید ،به همه چیز
امیدوارانه می نگرید و رسیدن به آرزوهایتان
را آسان می شمارید.
  وقتی کسی را دوست دارید ،با موفقیت و
محبوبیت او شاد و احساس سربلندی می
کنید.
  وقتی کســی را دوست دارید ،واژه تنهایی
برایتان بی معناست.
  وقتی کسی را دوســت دارید ،آرزوهایتان
آرزوهای اوست.
  وقتی کسی را دوست دارید ،در دل زمستان
هم احساس بهاری بودن دارید.
  به راستی دوست داشتن چه زیباست ،این
طور نیست ؟
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 -1آنقدر قوی باشید که
هیچ چیز ذهن تان را به
هم نریزد.
 -2در هــر گفتگویی
کالمی از ســامتی،
شادی و ثروت بر زبان
بیاورید.
 -3توانایی دوستان را به
آنها یادآوری شوید.
 -4نیمه روشن هر چیز
را بنگرید.
 -5بهترین فکر؛ بهترین
کار؛ همیشه بهترین را
بخواهید.

 -6به موفقیت دیگران
مشتاقباشید.
 -7اشتباهات گذشته را
فراموشکنید.
 -8به تمام موجودات
زنده با لبخند نگاه کنید.
 -9برای ناراحتی ،صبور؛
برای تــرس ،قوی؛ و
در برابر خشــم متین،
باشید.
 -10بهترین باشید و به
دنیا بگویید که بهترین
هستید.

آنچه ما را به نابودی
قرار است:
سیاست بدون اصول،
ذ
ت
 ل بدون وجدان علم بدون شخصیت و
تجارت بدون اخالق( .مهاتما گاندی)

خو
اهد كشــاند از این

آدم های ساده را دوست دارم

آدم های ساده را دوست دارم
همان ها که بدی هیچ کس را باور ندارند
همان ها که برای همه لبخند دارند
همان ها که همیشه هستند
برای همه هستند
آدم های ساده را باید مثل یک تابلوی نقاشی ساعت
ها تماشا کرد
عمرشان کوتاه است
زیرا که هرکسی از راه می رسد یا از آنها سوءاستفاده
می کند یا زمین شان میزند
یا درس ساده نبودن به آنها می دهد
آدم های ساده را دوست دارم
بوی ناب "آدم" میدهند!
•

لذتی باالتر از این
نیســت که اطرافیانت
دوســتَت داشته ب
اشند و احساس کنی که
حضو َرت خوشی آن
ان را دوچندان می کند!

Poeme
Symphonique

موسیقی مطلق و
موسیقیتوصیفی:
تفاوت ها

 )1موسیقی مطلق:

اثری است که آهنگساز بدون اظهار
مناســبت و منظور خاص نوشته
باشــد .مانند :ســونات ،کنسرتو،
سمفونی

موسیقیتوصیفی
یا  Poeme Symphoniqueقطعه
ای است برای ارکستر که آهنگساز
موضوع یا داستانی را با موسیقی
بیان می کند.
قبــا در دوره های مختلف تاریخ
موســیقی به این ســبک تعداد
معدودی ساخته شده است ،مانند
سمفونی  4فصل ویوالدی Vivaldi
(قرن )18؛ اما در حقیقت فرانس
لیست ،پیانیست و آهنگساز (مجار)
پراهمیت دوره رمانتیک (قرن )19
این سبک را متداول کرد.
این آثار مانند تابلوی موسیقیائی،
هنر ،ادبیات فلســفه مخصوص و
مورد نظر آهنگســاز را تصویر می
کنند؛مانند:
«نمایشگاهنقاشی»اثرموسورسگی.
«سوئیت شــهرزاد» اثر سرگئی
کورســاکف ،sergei korsakoff
«چنین گفت زرتشــت» (نوشته
نیچه) اثر ریشــارد شــتراوس و
آثار بیشــمار دیگر و  Moldauاثر
 Bedrich Smetanaاثر بســیار
محبوبدوستاران موسیقی است.
 Moldauنام رودخانه ای است در
چکوسلواکی.
این سمفونی در  6قسمت است.
داستان:
 -1از  2چشــمه 2 ،جویبــار آب
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شیـدا
قره چه داغی

ب
ــرای آشــنائی و
اســتفاده از دنیا
موسیقی کالسی ی عظیــم و زیبای
ک،
که در کودکی و بهترین راه اینست
ج
زد .راه دوم :با دق وانی چند سال ساز
ت
و
م
رت
با
به موسیقی
کالسیک گوش داد.
عالقه دارند و نم لذا برای کسانی که
ی
کنند راهنمائی دانند از کجا شروع
ها
روزنامه پیوند ا ی کوتاه و راهگشا در
رائه می دهم.
خواننده گرامی چ
بیشــتری ال نانچه سوال و کمک
زم
 DIALOGUEت دارید لطفا با آدرس
ما
س بگیرید:

سرد و گرم به هم می
پیوندند.
 -2گذشت از جنگل و
کوه ها و رفته رفته پر
آب شدن رود.
 -3رود بــه صحــرا
میرســد جشــن
عروســی دهقانان با
ملودی های محلی
چک ترسیم میشود.
 -4شــب -رقــص
om
l.c
ai
Sheida.g@hotm
فرشته های آب در
زیر مهتاب
 -5گذشــتن با وقــار رود
بــزرگ  Moldauاز شــهر
پراگ
 -6پیوســتن با شکوه رود
بزرگ به رود عظیم Elb
Bedrich Smetana
()Bohemian composer
()1824 -1884
در  Bohemiaبدنیــا آمد.
آثــارش نمایانگــر تالش
اســتقالل طلبی وطن او
چکسلواکی است .او مدتی
عضو فعال سیاســی بود.
اوپراهای او از داستان های
قدیمی میهــن او با افکار
در ضمــن باید توجه داشــت که
ایده الیستی و ناسیونالیستی
قطعاتی مثل ســونات شماره 14
ساخته شده است.
ســمفونی توصیفــی  Moldauبرای پیانو ســاخته بتهوون که به
دومین ســمفونی از مجموعه  6نام «ســونات مهتاب» شــناخته
میشــود و سمفونی شــماره  5او
سمفونی «میهن من» می باشد.
سمتاتا در حدود  50سالگی دچار بنام «سمفونی سرنوشت» معروف
گوش دردهای شــدید شــد؛ که است؛ هرگز بتهوون این چنین نام
مانند بتهون باالخره کامال کر شد .گذاری نکرده اســت ،بلکه بعدها
اما همانند او به آهنگسازی ادامه ناشرین یا برگزارکنندگان کنسرت
برای بازاریابی بیشتر این اسامی را
داد.
جالب است که بهترین آثار خود انتخاب کرده اند.
را زمانی نوشت که کامال شنوائی یادآوری می شود که رادیــــــو
خود را از دست داده بود .سمفونی  FM 99.5شــبانه روز آثار بسیار
 Moldauیکی از پر اجراترین آثار خوب کالسیک را پخش می کند.
تا شماره آینده
موسیقی کالســیک که جهانیان
شیدا قره چه داغی
شــنیده اند -خود او هرگز آن را
 5دسامبر 2013
نشنید!

•

جرأت کنید راست
و حقیقی باشید .جرأت
کنید زشت باشید!
رک و راست باشید .خود
را همان که هستید
نشان بدهید .این بزک
تهوع انگیز دوروئی
و دو پهلویی را از چهره
روح خود بزدایی
د ،با آب فراوان بشوئید!

خب حاالدوستمداری ؟
برای اینکه دوستم داشته باشی...
نه  ،صبر کن
خواهی
برایاینکهدوستمداشتهباشی
لطفاًدوستمنداشتهباش
کنم
می
عوض
ا
ر
ایم
د
ص
حتی
هرکاریبگوییمیکنم
چون حاال انقدر عوض شــده ام که
قیافه ام را عوض می کنم
همان حرفهایی را می زنم که تو می حتی حال خودم هم از خودم به هم
همان شکلی می شــوم که تو می خواهی
میخورد
اص ً
ال اسمم را هم عوض می کنم
خواهی
(بارانبهاری)
هر اســمی که می خواهی روی من
اخالقم را عوض می کنم
همــان طوری می شــوم که تو می بگذار
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گزارش افالس و ورشکستگی

بحــران ،بنبســت و شکســت ،نتیجه تمام
سیاســت های جمهوری اســامی در طول
نزدیک به  ٣۵ســال گذشته بوده است .این،
سرنوشت محتوم نظمیست که هیچ دلیل و
توجیه تاریخی و مشــخصی برای بقا ندارد و
زیر ضربات خردکننده جبر قوانین اجتماعی و
تاریخی از پای درمیآید.
جمهوری اســامی البته توانسته است با زور
سرنیزه ،سرکوب و کشتار ،تودههای زحمتکش
مــردم ایران را در اســارت نگهدارد ،اما هرگز
نتوانســته و نمیتواند تضادها را ســرکوب و
عملکرد جبری قوانیــن اجتماعی را متوقف
سازد .از همین روست که نظم موجود ،همواره
با بحران و بنبست روبهرو بوده است.
گــزارش حســن روحانی در صدمیــن روز
زمــامداریاش در مقام ریاســتجمهوری،
انعکاس چیز دیگری جز این واقعیت نبود.
او در ایــن گزارش تابلــو رنگارنگی از بحران،
بنبســت و ورشکستگی نظم ســرمایهداری
و رژیم سیاسی پاســدار آن را در عرصههای
اقتصادی و سیاســی به نمایش گذاشت  .وی
اعتراف کرد که بحران اقتصادی به آن مرحله از
عمق و وسعت رسیده کهدر تاریخ استقرار نظم
سرمایهداری در ایران بیسابقه است.
تولید ناخالص داخلی بــه  ۶درصد زیر صفر
سقوط کرده است .نرخ رسما اعالم شده تورم
که البته با واقیعت بسیار فاصله دارد  ۴۰درصد
اعالم شد.
او گفت :خزانه دولت تهیســت و بدهکاری
به سیســتم بانکی ،صندوق تامین اجتماعی،
پیمانــکاران و بخش خصوصی ،بیش از ٢٠٠
هزار میلیارد تومان میباشد.
از تعهدات  ٢١١هزار میلیارد تومانی سفرهای
اســتانی ۶٨ ،درصد باقی مانده ،در حالی که
کسری بودجه نزدیک به  ۵٠درصد است.
پروژههای عمرانی عمال متوقف شدهاند ،چرا
که در  ۵ماه نخست سال جاری فقط  ٣درصد
منابع آن تحقق یافته است.
اما اوج ورشکستگی رژیم آنجاست که روحانی
میگوید:
"تامین و ذخیرهســازی کاالهای اساســی با
مشکالت جدی مواجه است".
پس از گذشت  ٣۵سال از استقرار جمهوری
اسالمی در ایران حتا تامین نان مردم با مشکل
روبهروست .دو سوم نیاز کشور به گندم باید از
خارج وارد شود .مواد غذایی مورد نیاز روزمره،
از گندم و برنج گرفته تا گوشت ،روغن ،قند و
چای ،میوه و دارو ،وابسته به واردات است که
با خزانــه خالی دولت باید با رقمی حدود ٢٠
میلیارد دالر در سال ،تامین شوند.
روحانی پس از ارائه لیســت بلنــد باالئی از
فاکتورهای ورشکســتگی اقتصادی و مالی،
تــاش نمود ایــن ورشکســتگی را حاصل
سلـف خود معرفی نماید و وعده
"بیتدبیری" َ
داد کــه با تدبیر "دولت تدبیــر" بر بحران و
ورشکستگی غلبه کند .این همان ادعائیست
که کابینههای رژیم یکی پس ازدیگریداشته
و در پایان کار با بحرانهای وخیمتر ،صحنه را
ترک کردهاند.
واقعیت این اســت که اقتصاد ســرمایهداری
ایران از همان بدو به قدرت رسیدن جمهوری
اسالمی با بحران همراه بوده است.
رکود به جزء جدائیناپذیــری از این اقتصاد
تبدیل شــده که همزمان یک تورم دو رقمی
را یدک کشیده است .تداوم این بحران رکود
 تورمی ،ارتباطی به "تدبیر" و "بیتدبیری"ندارد ،بلکــه مقدم بر هر چیز برخاســته از
تضادهــای ســرمایهداری ایران اســت که

سیاستهای جمهوری اسالمی،در هردو وجه
اقتصادی و سیاسی ،این تضادها را تشدید و در
نتیجه ،بحران اقتصادی را عمیقتر و مزمنتر
ساختهاند.
از همین روســت که ادعاهای رفسنجانی در
دوره دوم ریاستجمهوریاش ،پوشالی از کار
درآمد و بــا بحرانی ژرفتر ،اقتصاد را تحویل
جانشین خود داد.
اگر در دوره خاتمی به رغم تداوم این بحران،
از حدت و شــدت آن کاسته شد؛ دقیقا از آن
رو بود که او اوال تعدیلی در سیاست اقتصادی
رفســنجانی پدید آورد و یا الاقل از سرعت و
شدت اجرای این سیاست کاست.
ثانیادر وجه سیاسی عامل تشدید کننده بحران
اقتصــادی نیز ،در عرصــه داخلی و خارجی،
تعدیلی پدیــد آورد .امــا تناقض جمهوری
اســامی در این اســت که وقتی میخواهد
عوامل تشدیدکننده بحران اقتصادی را تعدیل
کند ،بحران سیاسی تشدید میشود و همین
مسئله خاتمی و جریان موسوم به اصالحطلب
را با شکست روبهرو ساخت.
ایــن کــه در دوره زمــامداری احمدینژاد،
بحران اقتصادی و ورشکســتگی مالی رژیم
میبایستی به نهایت خود برسد ،دقیقا از آن
رو بود که سیاست جمهوری اسالمی در این
دوره ،پافشاری پیگیرانه برعوامل اقتصادی و
سیاسی تشدید بحران بود.
اودر سیاستداخلی تشدید سرکوب و اختناق
را در دستور کار قرار داد تا بر بحران سیاسی
غلبه کنــد و در سیاســت خارجی ،مجری
تاکتیکهای بــه اصطالح تعرضی جمهوری
اســامی شــد .بدیهی بود کــه نتیجه این
سیاست ،تشدید تضادها و در نتیجه تشدید
بحران خواهد بود .اما این تنها یک وجه قضیه
است.
روحانی در گــزارش خود از همه چیز گفت،
بهجــز این که بحران و ورشکســتگی وقتی
به اوج خود رســید که احمدینژاد با تایید و
حمایت بدون اســتثنای تمام دارودستههای
هیات حاکمه ،یکیدیگر از اجزاء مهم سیاست
اقتصادی نئولیبرال رژیم را که همانا آزادسازی
قیمتها و حذف به اصطالح یارانهها بود ،به
مرحله اجرا درآورد .تمام ســران و ارگانهای
رژیم از "جسارت و شجاعت" او در اجرای این
طرح سخن گفتند و او را ستودند.
پوشیده نمانده است که شخص خامنهای نیز
نه تنها خود را حامی و پشتیبان این سیاست
احمدینــژاد اعالم نمود ،بلکه آن را اساســا
سیاست خود میدانست و تا آخرین اجالس
کابینه در حضور وی که چند روزی به پایان
کاراش باقی نمانده بود ،از پیشرفتهای بزرگ
برنامه اقتصادی دولت سخن گفت و اقدامات
کابینه را ستود .در حالی که همین سیاست
اقتصادی یک عامل بسیار مهم تشدید بحران
اقتصادی بود .چرا که اجرای این سیاســت،
آنهمدر شرایطی که اقتصاددر رکودی عمیق
گرفتار است و تورم به سیر صعودی خود ادامه
میداد و در همان حال تحریمهای اقتصادی،
تشدید میشــد ،نمیتوانست نتیجه دیگری
جز از همگسیختگی اقتصادی برای رژیم به
بار آورد.
از آنجائــی کــه روحانی خــود از حامیان و
ادامهدهندگان همین سیاســت اســت ،در
گــزارش خود تالش نمود که شکســت این
سیاست را در نحوه اجرای آن معرفی کند ودر
عین حال برای حذف یارانه نقدی که در واقع
فقط جبران کننده تنها بخش بسیار کوچکی از
افزایش قیمتها و تورم بوده است ،زمینهسازی

کند .اما این تالشها نمیتواند بر این واقعیت
پرده افکند که سیاست اقتصادی نئولیبرال
آزادســازی قیمتها و خصوصیسازیها،
یکی از عوامل مهم تشــدیدکننده بحران
بوده است.
برخالف ادعای روحانی ،سرمنشاء بحران و
عوامل تشدید کننده آن ،نه در نحوه اجرای
سیاســت بوده اســت و نه "بیتدبیری"،
اساس بحران در ساختار سرمایهداری ایران
و سیاستهای جمهوری اسالمیست.
اگر افالس و ورشکســتگی اقتصادی نظم
موجود در دوره احمدینــژاد به اوج خود
میرسد ،نتیجه سیاســتهای جمهوری
اسالمیست.
روحانی از "بیتدبیری" به عنوان عامل عمده
در خرابی اوضاع سخن میگوید ،اما استاد
و راهنمای او ،رفسنجانی که "بیتدبیری"
احمدینژاد را نداشت ،پس علت چه بود که
در دوره دوم زمامداری وی ،بحران عمیقتر
و وسیعتر شد.
روحانی نه میتواند اذعان کند که ریشه این
بحران در تضادهای شــیوه تولید ،در ساختار
اقتصــادی ســرمایهداری ایران قــرار دارد و
نــه میتواند بپذیرد که سیاســت اقتصادی

تالشهای حسن روحانی برای
جنات این رژیم سرتاپا در بحران،
چاره ساز خنواهد بود .فقط
یک انقالب اجتماعی میتواند،
بحرانهای موجود را عالج کند!
نئولیبرال رژیم یک عامل بسیار مهم تشدید
بحران اقتصادی بوده است.
او گرچه اکنوندر تالش است با تخفیف "عامل
سیاسی تشدید کننده این بحران ،بهویژه در
سیاســت خارجی ،این بحران را تعدیل کند،
اما اوال با ادامه سیاست اقتصادی نئولیبرال بار
دیگر این بحران ،ابعاد بسیار وخیمتری بهخود
خواهد گرفت.
ثانیا این تالش برای تعدیل عامل سیاســی،
همچون دوران خاتمی ،میتواند تمام برنامه او
را با شکست روبهرو سازد.
از همین روست که او دیر یا زود ،با یک بحران
سیاسی مواجه خواهد شد .روحانی در عرصه
اقتصادی ،جز بیان افالس و ورشکستگی رژیم
چیزی در چنته نداشت.
وعده صد روزه او برای بهبود اوضاع ،البته صرفا
وعدهای پوشالی برای فریب عقبماندهترین و
ناآگاهترین بخش مردم بود .نه صد روز بلکه هزار
روز هم که بگذرد ،او نه میتواند بحران را عالج
کند و نه بهبودی در وضعیت مادی و معیشتی
توده مردم پدید آورد .او عجالتا دست به دامان
قدرتهای امپریالیســت جهانی و انحصارات
بینالمللی شده است ،تا شاید بتوانند رژیم را
از بنبستی که بدان گرفتار آمده است نجات
دهند .وی در حالی که "بیتدبیری" داخلی را
عامل اصلی از همگسیختگی معرفی نمود ،راه
حل را امادر بهبود مناسبات بینالمللی رژیم و
رفع تحریمها ارائه داد.
تردیدی نیست که تحریمها نقش موثری در
تشدید بحران اقتصادی داشــته اند ،اما این
تحریمهادر شرایطی توانستند چنین نقشی را
ایفا کنند که پیشاپیش در پی اجرای سیاست
آزادســازی قیمتها ،رکود ،تشــدید و تورم
رشدی جهشوار یافته بود و اقتصاد در بحرانی
عمیق گرفتار بود .تاثیر این تحریمها بیشتر از
آن رو بود که یک بحــران مالی و پولی بهبار
آوردند و رژیم را به کلی فلج کردند .بنابراین،
حتا اگر تمام سیاست روحانی با موفقیت همراه
گردد و تحریمها نیز در کل ملغا گردند ،گرچه
احتمــال تعدیل بحران وجــود دارد ،اما حل
بحران ممکن نیست .چرا که تضادهای ساختار
سرمایهداری ایران همچنان الینحل میمانند
و سیاست اقتصادی نیز آنها را تشدید خواهد
کرد .بحران رکود  -تورمی اقتصاد ایران ،پیش
از تحریمها،در طول متجاوز از سهدهه گذشته
وجودداشته و با لغو تحریمها نیز این بحران به
حیات خود ادامه میدهد.
نکته اما اینجاســت که لغو تحریمها هم به
ســادگی ممکن نیســت ،چرا کــه پیوندی
ناگسســتنی با منازعات جمهوری اسالمی و
قدرتهای بزرگ جهان بهویژهدولت آمریکادر
سیاست خارجی دارند و عجالتا چشماندازی
برای حل این تضادها و منازعات وجود ندارد.
مادام که جمهوری اســامی در اصول کلی
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دمکراسیشورایی

سیاستهای خود تغییری
پدید نیــاورد ولو این که در
محدودهای منازعه هستهای نیز
حل شــود ،درگیری و منازعه در
سیاســت خارجی ادامــه خواهد
یافت .تغییر آن از روحانی ساخته
نیست و بنابر این سیاست او در این
عرصه نیز فقط در چارچوب بسیار
محدودی میتواند ،نتیجهای برای
وی داشته باشد.
روحانی در گزارش خود ،توافق بر
سر برنامه هستهای را یک پیروزی
و دســتاورد بزرگ برای جمهوری
تلویزیون دمکراسی شورایی
اسالمی ذکر نمود و گفت:
"قــول مــا مبنــی بر ایــن که فریاد رســای کارگران و تمامی انسان های
سانتریفیوژها بچرخد ،زندگی مردم زحمتکش ،شریف و ستم دیده ای است که
و اقتصاد هــم بچرخد ،بحمدالله برای آزادی و سوسیالیسم پیکار می کنند.
به این نقطه رســیدیم .ما بر سر از این پس برنامههای تلویزیون دمکراســی
اصول توافق کردیــم ،یعنی ایران شــورایی بر روی اینترنت در دسترستان
حقوق هســتهایاش طبق ان.پی خواهد بود.
.پ.تی .محفوظ اســت .میتواند
از تارنمای تلویزیون دمکراسی شورایی در
فعالیت غنیسازی داشته باشد .در
مراحل آخر ،تمام تحریمها برداشته شبکه جهانی اینترنت دیدن کنید و آدرس
میشــود .توافقات با کشــورهای آنرا در اختیار دیگران نیز بگذارید .شماره
خارجــی و ســرمایهگذاریها و تلفن برای تماس :
 ۰۰۴۵۳۶۹۸۷۲۸۱و ۰۰۴۵۳۶۹۱۲۱۸۷
فعالیت اقتصادی در ایران بیشتر
نشانی تلویزیون دمکراسی شورایی بر روی اینترنت:
خواهد شد".
اما تا جائی کــه بخش علنی این
http://tvshora.com
توافقنامه انتشــار یافته ،گوشــه
Email: shora.tv@gmail.com
دیگری از ورشکستگی و افالس
سیاســی رژیم را بر مال میکند.
چرا که از مفاد این توافقنامه کامال
اسالمی کرد ،میلیاردها ثروت کشور را بر باد
آشکار است ،برخالف ادعای روحانی ،نه داد .تودههای مردم ایران را در معرض فشــار
پیروزی برای رژیم بوده و نه دستآورد تحریمها قرار داد و سرانجام وقتی که وضعیت
بزرگ ،بلکه صاف و ساده تسلیم رژیم داخلی خود را متزلزل دید ،تسلیم شد .اما این
بر سر این قضیه است.
هنوز پایان ماجرا نیست .همانگونه که پیش از
"نه زندگی مردم و اقتصاد" به چرخش این اشاره شد ،سرنوشت نهائی پرونده هستهای
درآمده و نه قرار است سانتریفیوژها و تحریمها بــه تضادها و نزاع در سیاســت
بچرخند.
خارجی وابسته است .جمهوری اسالمی هنوز
ســالها میلیاردها دالر از حاصل دســترنج بر سر سیاست خارجی خود ایستاده است.
کارگران را صــرف هزینههای جاهطلبیهای از طرف دیگر ،تســلیم بر سر نزاع هستهای و
خود برای غنیسازی اورانیوم کردند و آنهمه سیاست هائی که روحانی قصد دارد در عرصه
فشار به تودههای زحمتکش مردم وارد آوردند خارجی پیش ببرد ،پیامدهائی در درون خود
که ســرانجام با "نرمش قهرمانانه" خود را از رژیــم و جناحهای آن خواهد داشــت که در
مخمصه افالس و ورشکستگی نجاتدهند.
آینــده رخ خواهد داد .از همین روســت که
برطبق مفاد این توافقنامه ،در همین مرحله روحانی در گزارش صد روزه خود ،به این نکته
نخست ،جمهوری اســامی پذیرفته است ،نیز اشاره داشت و از رقبای خود خواست که به
غنیسازی ٢٠درصد را به حالت تعلیقدرآورد .خاطر حفظ نظام ،اختالفات را کنار بگذارند و
نیمی از اورانیوم غنی شده موجود را اکسید و از کابینه وی و سیاستهایاش حمایت کنند.
بقیه را به کمتر از ۵درصد رقیق نماید .فعالیت روحانــی در ادامه گــزارش خود بــار دیگر
در تاسیسات سوخت هستهای نطنز ،فردو و وعدههای پوشــالی دوران انتخابات را تکرار
رآکتور اراک گســترش نخواهد یافت .مراکز کرد" .دولت میخواهد با همه آشــتی کند".
جدید برای غنیسازی دائر نخواهد شد .تعداد مدعی شــد که "فضای امنیتی خیلی کمتر
سانتریفیوژها کاهش مییابد .بازرسان آژانس ،شــده"" ،باید فضای امنیتی را قدم به قدم از
روزانه و ســرزده به فردو و نطنز ،کارگاههای حوزه فرهنگ کنار بزنیم" و در نهایت نیز به
مونتاژ سانتریفیوژ ،معادن اورانیوم و تخلیص طرفداران خود بشارت داد که "منشور حقوق
اورانیوم ،دسترسی مییابند و اطالعات کامل شهروندی" در سایت دولت قرار گرفته است.
و مشــخص بــه آژانس در مــورد طرحهای روحانی در این عرصه چنتهاش خالیتر از تمام
تاسیسات هستهای ،معادن و تخلیص و منابع عرصه های دیگر است .مادام که دولت دینی
اولیه ارائه خواهد شد.
جمهوری اسالمی بر ایران حاکم است ،مستثنا
اما جمهوری اسالمی چه چیزی بهدست آورده از این که رئیسجمهوری آن چه کسی باشد،
است؟
اختناق و سرکوب ،سلب آزادیهای سیاسی
آنچــه کــه نقد اســت ،فعــا تحریمهای و حقوق دمکراتیک مردم ،سانسور ،بیحقوقی
بیشــتر متوقف میگردد .تحریم بر صادرات زنان ،تبعیض و نابرابری پابرجا خواهد ماند .در
پتروشــیمی ،طال و فلــزات گرانبها ،صنعت کشــوری که مردم آن حتا از برابری حقوقی
خودرو ،قطعات هواپیماهای غیرنظامی ،بیمه و برخوردار نیســتند ،در کشوری که سرکوب
خدمات حملونقل به حالت تعلیقدرمیآید و آزادیها ،جــزء جدائیناپذیری از اســتبداد
مبلغ کمی بین  ۴تا  ٨میلیارد دالر از پولهای دولت دینیست ،چیزی به نام شهروند وجود
بلوکه شــده آزاد خواهد شد .اساس تحریمها نخواهد داشــت که نیازی به منشــور داشته
و مهمتریــن آنها همچنان پابرجاســت .اما باشــد .شــاید گروه اندکی مردم ناآگاه اسیر
آنچه که در این توافقنامه نســیه است ،حتا عوامفریبی روحانی گردند ،اما اکثریت بزرگ
غنیســازی زیر  ۵درصد است که سرنوشت مردم ایران ،تودههای وسیع کارگر و زحمتکش
آن به چندین شرط و شروط وابسته است ،به و روشنفکران آگاه و انقالبی بخوبی میدانند که
این معنا که "توسط طرفین تعریف میگردد" ،ادعاهای حسن روحانی توخالیست .کسی که
"شاخصههای آن با موافقت طرفین و منطبق با به دولت دینی ،آنهم ا زنوع اسالمی و شیعی
نیازهای عملی ،با محدودیتهای مورد توافق ،آن باور داشته و اساسا پاسدار آن باشد ،دشمن
اقدامات شفافساز و اجرای پروتکل الحاقی" آشــتی ناپذیر آزادی و برابری و حقوق مردم
تعیین خواهد شــد .با این شــرط و شروط است .جمهوری اسالمی هرگز نمیتواند برابری
است که در مراحل بعدی مذاکرات این توافق و آزادی تودههای مردم ایران را بپذیرد .شرط
میتواند کال نفی گردد ،یا در بهترین حالت ،نخستین برای آزادی و برابری مردم در ایران،
تحت کنترل و نظارت همه جانبه قدرتهای ســرنگونی جمهوری اسالمی است ،آنچه که
جهانی عملی گردد.
روحانــی در گزارش خود ارائه داد ،چیزی جز
بنابر این پوشــیده نیست که حاصل "نرمش بنبست و بحران ،نبود .افالس و ورشکستگی
قهرمانانــه" یا همان عقبنشــینی از ســر ایــن رژیم در تمام عرصهها آشــکار اســت.
استیصال ،نه پیروزی بلکه شکست و رسوائی تالشهای حسن روحانی برای نجات این رژیم
دیگری برای جمهوری اسالمی بوده است.
سرتاپا در بحران ،چاره ساز نخواهد بود .فقط
از همان آغاز این نزاع پوشــیده نبود که یک یک انقالب اجتماعــی میتواند ،بحرانهای
دولت ارتجاعی سرمایهداری ،مثل جمهوری موجود را عالج کند و بــرای تودههای مردم
اســامی در قد و قوارهای نیســت که توان ایران ،آزادی ،برابری ،رفاه و خوشــبختی به
ایســتادگی را از جهت اقتصادی ،سیاسی و ارمغان آورد.
نظامی ،بر ســر این نزاع با قدرتهای جهانی
نشریه کار شماره ۶۵۸
داشته باشد .کاری که در این مدت جمهوری

ازتارنمایتلویزیون
دمکراسیشوراییدیدنکنید

www.paivand.ca

اوتــاوا

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

نیازمندیهای

438-985-4674
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 :رضا هومن

514-833-8684

azmay2013hoomanfree

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

استخدام
پاتــوق

استخدام

پاتــوقعموجمال
به یک آشپز
و چند ویترس جهت کار
در مرکز شهر مونتریال
فـورا نیازمند است.

514-983-1726

Tel.: 514-933-8866

فروش رستوران

به چند نفر ویترس
• نیمه وقت و تمام وقت •
برای کار در کلبه عموجان
نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرید:
---------------------

زیباترین ،تازه ترین،
بهترین ،بی نظیر!
  برای هر اوکازیونی

  برای هر بودجه ای

  برای هر سلیقه ای


رستوران ایرانی در قلب
 ، NDGبا  12سال سابقه،
مشتری ثابت ،گنجایش
 70نفر  ،به علت مسافرت
بفروش می رسد:

Tel.: 514-243-1291
Tel.: 438-989-3421

Tel.: 514-484-8072

azmayshiraz

کلبــه
عموجان

به نام خداوند بخشنده مهربان

مترو :گای کنکوردیا

مرکزاسالمیایرانیان

استخدام

persian carwash

استخدام

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

Tel.:514-696-9233
Tel.:514-449-6007
azdecfr

رستورانکبابسرا

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

عکاسیرز

  به یک نفر ویترس باتجربه و

 یک نفر کمک آشپز
باتجربه فورا نیازمندیم:
-----------

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

استخـــدام

نبش دکاری

5301 Queen Mary Montreal, H3X 1T9
 عکس پاسپورتی(،تضمینی) ،مدیکال کارت،
سیتی زنی و ، pc carکارت اقامت دائمی فوری و غیرفوری
 عکس پرتره (فردی و خانوادگی) ،فارغ التحصیلی
 تبدیل نوار موزیک به CD

 تبدیل نوارهای ویدئو از متام سیستم ها  Hi8, Mini DV, VHSبه DVD

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
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 حل جدولهای ویژه و عادی:

استخـــدامفـوری
Dressmaker | Tailor

clinique_Soleil@yahoo.com
aznovup

مردی مجرب ،همراه،
همزبان (با اتومبیل)
آماده نگهداری ومراقبت
ا ز افراد سالمند ،معلول،
و بیمار در منزل شما
(514) 246-3308
rochanazaug13

اصالح مو

دارالترجمهرمسییکتــا

آرزو حتویلداری یکتا

مترجم رسمی ،عضو جامعه مترجمان رسمی
کبک ،انتاریو و ایران،
مترجم رسمیدادگستری
 ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک مطابق با
استانداردهای مورد قبول دانشگاه ها و
ارگان های
دولتی کبک و کانادا
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان مطابق با
استانداردهای  PCRCو MCC
 تنظیمدعوتنامه رسمی

فروش
کامیــون

اجـاره

کامیون VOLVO 670
 >> 2005با کار
 2000دالر در هفته
بفروش می رسد:
(514) 808-1170

جویای آپارتمان برای
اجاره کوتاه مدت
برای تازه و اردان
شماره تماس:
Tel.:647-726-0706
@info
actionimmigration.ca

گشایشیافت!

________________

755 ATWATER
روبروی کبابسرا
Tel.: 514-933-4726

به یک نفر خیاط و «درس میکر» با تجربه،
برای کار در ناحیه کویین مری فورا نیازمندیم.
لطفاباشمارهتلفنزیرتماسبگیرید:
ازجون2013

اصالح مردانه و پسرانه
در محل شما
با تعیین وقت قبلی
(514) 299-2550

«اِلدا»

از صفحه 27

Tel.: 514-419-8872

Nick Le Tailleur: 5500 Queen-Mary

ساندویچی
و
اغذیه فروشی
ایرانی

825-3170

Email: infokasra @yahoo.ca

Tel.: 514-488-4556

مژده مژده

514-

پذیرش با تعیین وقت قبلی

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

>>فعالیت های هنری وفرهنگی جامعه ایرانیان مونتریال

مجری مراسم
عقد ایرانی

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

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

facebook:Tapesh digital

since
1990

مدیر و مسئول :حسین فرجی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

azdecfr

514-933-0-933

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL

514-488-7121

خدماتمالیاتی

aznov15U

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

در وست آیلند
به چند نفر کارگر ساده
برای کار کارواش فورا
نیازمندیم:

Nikpourpdsep12

(613) 265-5899

نگهداریاز
عزیزانشما

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

گلفروشی
وحید

678-6451

)(514

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...

Tel.: (514) 775-6508

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

عمودي:
 -1پرتون��گاري – از
هفتسينها
 -2دندانه��اي ني��ش –
نوعي بيماري مسري
 -3عض��و ناط��ق – محل
نمايش حيوانات – ميوه
 -4دهان خودماني – نام
دختران��ه – س��نگريزه –
خانه شعري
 -5رقيق – گسترده شده
– خودآرايي
 -6تاقچ��ه باالي��ي – نام
پسرانه – ميراب
 -7مي��زان عمر – س��فر
كردن – ندادهنده
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Sassanj30@yahoo.com aznov15DEC01P

مترجم رمسی

 گواهی امضاء و کپی برابر اصل
 تکمیل انواع فرم ها و ارائه خدمات مربوطه
>> ختفیف
ویژه برای
دانشجویان
با ارائه
کارت
دانشجویی

مترجم رمسی
نغمه سروران

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
ترجمهوتأییدترجمه
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

خاطرهحتویلدارییکتا

(514) 675-0694
(438) 390-0694

514-624-5609
514-889-3243

azsept'11

T: 514-439-8501
C: 514-730-7462
Metro: Atwater
)(Exit: Alexis Nihon
 West Island Office:
Tel./Fax: 514-624-7581

مترجم رمسی

محمودایزدی
عضوجامعه مترجمین کبک

■ دعوتنامه و تصدیق امضاء

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

باایرانی
کــار
کنید!

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.
com

شهریاربخشی

عضو جامعه مترجمان رسمی
کبک و ایران
ترجمه رسمی کلیه مدارک و
خدمات مربوط به ترجمه

4055 Ste-Catherine W.,
Suite 132

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک

ی
ک
ش
ن
ب
ه
9
م

مترجم رمسی

رضانوشادجمال
مترجم رسمی و عضوجامعه
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه
مدارک ،دعوتنامه و تائید ترجمه
Tel.: 514-575-7080
Uazjune2011

ا
ر
س
4
1
0
2
s Ar ts
de
Place
مژده مژده

کنسرت بزرگ

شهرام
ناظری

در مونتریال
______________________________

فروش بلیت :در تپش
514-223-3336
و

www.placedesarts.com
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حل جدول عادی شماره 5108
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حل جدول ويژه شماره 5108

-10
ويرانك
يسنا
 -11نف
– خان
 -12م
پزشك
– سر
-13
جانور
– فيلم
-14
يوونتو
 -15و
دو مو
فرانسو
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آموزش موسیقی
تار،سه تار و متبک

(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

Tel.: 438-402-4068

College,University
High-Shool

azsep152X

اجاره آپارمتان

کار در منزل

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

خانم مسلط به زبان فارسی،
انگلیسی و فرانسه؛ با بیش از 4
سال تجربه نگهداری فرزند
>> معرف موجود است.

514-662-7112

514-451-8840

aznov113

www.paivand.ca

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

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

farahazdec13fr

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

514-827-6329
514-620-3255
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

PAIVAND: Vol. 20  no.1140 Dec. 15, 2013

جویای کار

خانمیآمادهبرای
انجامکارهایمنزل
شمانظافتوغیره
تلفناطالعات:
Tel.: 514-616-7035
azmay13U

PARTICIPATE in our
CO

استخدام
AKHAVAN
FOOD

MMUNITY

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

قالیشوییبازارفرش
||Bazar Du Tapis

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



Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC H4B 1L8

514-996-9692

5200 De La Savane

Tel.: 514-739-4888

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

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

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

Fax:514-500-1188
Email:
بسیاری از ایرانیان تازه وارد
info@paivand.ca
سرویس حمل و نقل
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
www.paivand.ca
كاندومینومنزدیك
حرفه ای :شهری
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس ،کارواش
مترو انگرینیو ن
پیونددرونکـــــوورهرهفته
و سراسر کانادا
و...
:
میشود
منتشر
سرویس،
بهترین
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Sharif
آنـان را استخدام کنید!
Vancouver:
کمترینبها
نوامبر
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--------------- ارزیابی رایگان EXCHANGE
محلی آرام و فضای بسیار
Ramin Mahjouri
 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
مدرن
آشپزخانه
زیبا،
Tél.: (514) 223-6408
Tel.:
)(604
921-IRAN,
514-983-4828
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اوپن با كلیه وسایل شامل
صفحه
در
را
خود
استخدام
آگهی
هستید،
765
GREENWOOD
Rd.,
Tél.: (514) 561-6408
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شریف

ارز

ساختمان

$

azoct0113UP

zaeriakbar@yahoo.com
aznov15free

روبروی 3

کاندولوکس

بل سنتر

استخدام آمـــوزش
اخوانوستآیلند زبانفرانسه






ساختمان

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

ماكروفر،گازبرقی،
یخچال ،هود و كابینت
مدرن؛ جكوزی ،الكر،
الندری و
خشككنشخصی
>>  ٨٠٠دالر درماه

514-661-6233
toendofdec13P

صابر جلیل زاده

W. Vancouver, B.C., V7S 1X8

•
•
•
•
•

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

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

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

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؟...

tilMar'10P























































انجامکلیهامورمربوط
به بهسازی و بازسازی
>> به چند نفر کارمند
514-585-6178
ساختمان،نقاشی،
برای ما بنویسید اما...
از مبتدی تا پیشرفته
ساده و همچنین >> چند




















پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
و...
کاشیکاری


 توسط استاد دانشگاه
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کنید.
ایمیل
سپس
تایپ،
فارسی
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کوتاه زیباتر است

داروخانه
 



 •

•








azjuly13free
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مراکز پخش پیوند 
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سـرو
Tel.: (514) 288-4864
tillnov1Pd

راننـدگی

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

آموزشگیتار
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گیتاریست برگزیده کشور و فارغ
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تبلیغات
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و
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288-4864
............................
زاده
لوئیزداداش





 
سروین 562-6453............................................
مهری  940-1642 ............................. T.A.Mهمتیان ،فیروز 827-6364 .......................پیوند 996-9692 ...............................................
...................................
اسکای.الن
5780
Sherbrooke388-1588
W.,
Tel.:
369
دیش و ساتالیت
عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)
خصوصی
تدریس
آریا تراول 866-236-1258 ...........................امیرســام 702-2309 ....................................
یونایتد  416-225-5509 ............................هاشمی ،مسعود  298-4567 .........................ریاضیات وفیزیک  827-6329 .................یو--ان ســات  571-6564 ............................فتوشاپ 846-0221 ........................................
فتوبوک 984-8944 .....................................
دندانپزشک
یونی گلوب(نسرین)  699-1760..................اسالمی،مینو967-5743..................................
تدریس رقص
شهروزرضانیا (آریا)  933-3337 ..................فتو ُرز 488-7121...............................................
مریم خالقــی  983-5415 ..........................خورشیدخانم(بیات)341-5194..................
آموزش رانندگی
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
فـرش
شریفنائینی 731-1443................................
ترجمه
نینا 513-5752 ..............................................
816-4080
.....................
گیورگیزنیا،نینوس
271-7750.................. Rayamond&Heller
نصر،مسعود 571-6592...................................سروران ،نغمه 889-8765 .............................
آموزش موسیقی
342-3000 ........................... Bazar du Tapis
دندانسازی(کلینیک)
یکتا،آرزو439-8501.........................................
653-5107
سیامکنصر...................................
فـال
یکتا ،خاطره  675-0694 ................................هادی ،افخم 737-6363 ..................................
قره چه د اغی (پیانو)484-8748 ................
ها
سازمان
و
ها
اجنمن
شادی 678-6451 .............................................
رستــوران
ایزدی،محمود 745-0318 .............................
کامپیوتر
آموزش نقاشی
CSAIکمک به مهاجرین  932-2953 .........بخشی،شهریار 624-5609.............................بیبلوس523-9596...........................................
انجمن ادبی مونترال 651-7955 ...............
ساختمان و دکور داخلی
کلبهعموجان224-0-224.................................... KamNic 484-8072.................................
938-8066
حمیرامرتضوی............................
انجمندوستدارانزرتشت10 808-5070........دات دیزاین  910-6643 .........................پاتوقعموجمال933-8866...........................
www.zaq.org
.......
کبک
زرتشتیان
نجمن
ا
حتصیلی
آموزشگاه
فاروس 270-8437 ..........................................
کارواش
جواهری
373-5777
.............................................
مکیک
484-2098
دهخدا..................
مدرسهفارسی
دابل پیتزا 343-0343 ....................................
مدرسهفرزانگان 775-6508............................بنیاد سخن آزاد  944-8111............................نیکآذین 939-2700.......................................شیراز  485-2929 .........................................هما 484-2644 ..................................................
مدرسهفارسیوستآیلند 626-5520........حقوق بشــر 299-1787 ............................
کایروپرکتیک
چاپ
یاس 483-0303 ............................................
( LITH COM 249-4684 ........................................ IBNGصمیمــی) 951-4721...کبابسرا  933-0-933 .....................................کلینیکابنسینا288-4864.........................
اتومبیل-تعمیر
مولتی ساژ 770-1771 .................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کتابفروشی
637-5321
...................................... Auto RJ
624-4648
..................
مونترال
زنان
انجمن
حسابداریومالیاتی
 931-2888 .............................. Westmountدانشجویان:کنکوردیا  848-2424 ...............انصاری ،حسن  735-0452 ............................کوپولی  483-0000 ........................................تپش 223-3336 .............................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2
کلیسا
 486-9994 ........... Pieces D'auto NDGکتابخانه نیمــا  485-3652 .........................مهتاب ثقفی 567-3169 ..............................
روانکاوی
/
روانشناسی
اتومبیل :خرید و فروش
انجیلیفارسیزبان999-5168......................
کتابخانه زاگرس  690-6343 .........................صدر ،سرور 777-3604 .............................
ALIXتویوتا 376-9191.................................موسسهخوئی  341-2235..............................حسینخردبین 242-6034...........................دکتر بیتــا  999-2482 ................................مسیحیان فارسیزبان261-6886 ..............
بیمه و مشاور مالی
عباسشفیعی806-0060..............................
الگانسلیزینگ482-4500..............................
گاراژ (درب)
سوپر و فروشگاه
نقل
و
حمل
ازدواج
اخــوان 249-4684 ............................. UNI-TECK 485-4744 ......................... NDG
علیپاکنژاد296-9071....................................

Tél.: (514) 223-6408







 

































 






































Tél.:
)(514
561-6408

ب

اایرانی
ایرانی
گرافیک و طراحیتخدام
کــار
اس
996-9692
 .................................................کنید!
پیوندکنید!
عینک سازی

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

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

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

ویدیو

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

محضر

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

مهاجرت

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

موسیقی (جشن ها)

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

افزایشقیمت
امالک در کانادا

36

MARIA khanoum
Parental / Grandparents Sponsorship Program

طبــق مطالعات و آمارها در ط 
ی
چند ماه گذشــته ،امالک کانادا
شــاهد افزایش قیمت چشمگیر
بودهاند و بیشــتر این افزایش هم
مربوط به امالک مســکونی یک
واحــدی ( )single familyبوده
است.
طبق آخرین گزارشــات انتشار
یافته توســط انجمــن امالک و
مستغالت کانادا(  ،* )CREAدر
ماه اکتبر  ،۲۰۱۳قیمت متوسط
امالک در کانادا  ۸.۵درصد نسبت
به ماه اکتبر  ۲۰۱۲افزایش داشته
است.
این هفتمین ماه متوالی افزایشدر
قیمت متوسط امالک ( و پنجمین
مــاه متوالی افزایش بیــش از ۸
درصد) میباشد.
افزایش قیمت متوسط امالک در
تورنتــو و ونکوور از بهــار ،۲۰۱۳
تاثیر به سزایی در افزایش قیمت
متوسط امالکدر کل کاناداداشته
است.
بنا بــه آمــار انجمــن امالک و
مســتغالت کانادا ،در ماه اکتبر،
امالک تورنتو  ۷.۱درصد و ونکوور
 ۵.۳درصــد افزایــش در قیمت
متوسط نسبت به ماه اکتبر ۲۰۱۲
داشتهاند.
این افزایش در مونترال  ۲.۵درصد
بود.
ایــن روند افزایش قیمــت از ماه
مارس  ۲۰۱۳ادامه داشته است.

از ســال  ۲۰۰۸که ســال شروع
بحران مال 
ی و آغاز تصویب قوانین
سخت گیرانه در اخذ وام مسکن
بود ،افزایش قیمت متوسط امالک
در ونکوور و تورنتو از افزایش قیمت
متوسط در کل کانادا بیشتر بوده
است.
بین مــاه اکتبــر  ۲۰۰۸تا اکتبر
 ،۲۰۱۳قیمت متوســط امالک
در ونکــوور  ۴۰درصد و در تورنتو
۵۴درصد افزایش داشته است.
در مقایســه با کل کانادا ،قیمت
متوسط در این  ۵سال  ۳۶درصد
افزایش یافته است.
در ط 
ی این مدت امالک مونترال
 ۳۰درصد افزایش قیمت داشــته
اند.
باید توجه داشــت که این افزایش
قیمت در تمام انواع امالک یکسان
نبودند .در  ۵سال گذشته ،امالک
مســکونی تک واحــدی (single
 )familyدر ونکــوور و تورنتو به
ترتیب با  ۴۹و  ۵۸درصد بیشترین
افزایــش را در قیمت متوســط
داشــتهاند در حالیکه در همین

در تاریــخ  ۱۸نوامبــر ،وزیر
دارایی کبــک آقای نیکالس
مارسو  Nicolas Marceauبه
دولت فــدرال در مورد وضع
قوانین سخت گیرانه تر در اخذ
وام مسکن هشدار داد.
این اظهارات بعد از آن عنوان شد
که وزیر دارایی دولت فدرال نگرانی
خود را در مــورد افزایش قیمت
امالک در کانــادا عنوان نمود و از
سخت تر شــدن قوانین اخذ وام
مسکن خبر داده است.
در ماه جوالی  ،۲۰۱۲وزیر دارایی

و اقتصاد کانادا آقای جیم فالهرتی
 ،Jim Felahertyبرای چهارمین بار
از سال  ،۲۰۰۸قوانین سختتری
را در مــورد اخذ وام مســکن به
منظور مهار بازار امالک کانادا ،به
اجرا گذاشت.
به تازگــی نیز ،آقــای فالهرتی،
نگرانیهای خود را در مورد افزایش
قیمت امالک در کانادا ابراز نموده
و احتماال قصــد دارد تصمیمات
جدیدی در این مورد اتخاذ نماید.
نگرانی آقای  Marceauاز این بابت
میباشد که سخت تر شدن قوانین

اخیرا انجمن مشاورین وام مسکن
کانادا گزارش ساالنه خود در مورد
بازار وام امالک مسکونیدر کانادا را
منتشرنمود.
این گزارش بر طبق نظر سنجی از
 ۲۲۳۲شرکت کننده و به صورت
آنالین انجام گرفت.
بر اســاس این گــزارش ،در میان
 ۹.۵۲میلیــون کانادایی صاحب
مسکن ۳۵ ،درصد هیچ نوع وامی
بر روی مســکن خود ندارند (این
رقم در سال گذشــته  ۳۲درصد
گزارش شده بود).
 ۶۶درصد از افرادی که دارای وام
مسکن هســتند ،وام با بهره ثابت
( )Fixed rateو  ۲۶درصــد وام
با بهــره متغیــر ()variable rate
را اتخاذ نمــوده اند و  ۸درصد نیز
ی از این دو نوع بهره وام را
ترکیبــ 

دارا هستند .با این وجود ،محبوبیت
وام با بهره ثابت رو به افزایش است
بدین ترتیب که  ۸۲درصد افرادی
که بین ماههــای ژانویه تا اکتبر
 ۲۰۱۳اقدام به خرید ملک نموده
اند این نوع بهــره را ()fixed rate
انتخاب نموده اند.
به عالوه ،میانگین بهره وام مسکن
در کانادا در ســال ۳.۵۰ ،۲۰۱۳
درصد بوده اســت کــه مقداری
کاهش نسبت به گزارش سال قبل
( ۳.۵۲درصد) این انجمن نشــان
میدهد.
ی که وام مسکن
در میان کســان 
خــود را در ســال  ۲۰۱۳تجدید
نمودند ۳/۲ ،آنها (  ۶۴درصد) بهره
ی
پایین تری نســبت به دوره قبل 
وام مسکن خود ،دریافت نمودند و
 ۲۴درصد نیز شاهد افزایش بهره

مدت ،قیمت متوسط کاندومینیوم
در ونکــوور  ۱۳درصد و در تورنتو
 ۳۶درصد افزایش داشته است.
کارشناســان دلیل ایــن افزایش
قیمت امالک مسکونی تک واحدی
( )single familyرا کاهش عرضه
و ســاخت و ساز این نوع ملک در
محلههای مرکزی کالن شــهرها
میدانند در حالی که ساخت و ساز
کاندومینیومها در  ۵سال اخیر در
این محله ها ،افزایش چشمگیری
داشته است
بازار امالک کالن شهر مونترال در
ی با بقیه کانادا تفاوت
این مورد کم 
داشــت .قیمت میانگین امالک
مســکونی تک واحــدی (single
 ،)familyبین اکتبر  ۲۰۰۸تا اکتبر
 ۲۴ ،۲۰۱۳درصد افزایش داشت.
در همیــن مــدت کاندومینیوم
۲۸درصد افزایش قیمت داشــت ه
است.

هشدار وزیر دارایی کبک به وزیر دارایی فدرال:
ی بر روی
اخذ وام مسکن ،اثر منف 
اقتصاد کانادا و به خصوص کبک
داشــته باشــد؛ چرا که در استان
کبک افزایش قیمت امالک نسبت
بــه ونکوور و تورنتــو (که موجب
نگرانی وزیر دارایی فدرال شــده)
رشد کمتری داشته است.
سازمان مشاورین امالک مونترال
بزرگ و همچنین چند موسســه
بزرگ مالی دیگر نگرانیهای خود
را در این مورد به اطالع وزیر دارایی
فدرال رسانده اند.

کاهش درصد خانوارهای دارای وام مسکن در کانادا

shorter waits, says Minister
Christ Alexander. It will
also ensure that families
have financial means to
support those they sponsor,
while also protecting the
interests of taxpayers.
The Super Visa remains a
popular option for parents
or grandparents wishing to
visit their families in Canada for an extended period
of time.
he Super Visa is valid
for 10 years or till the
validity of the sponsored
person’s passport and
allows parents and grandparents to come to Canada
for up to two years at a
time. To date nearly 28,000
Super Visas have been issued with an approval rate
of 84%.
In short, for those interested in sponsoring their parents, the cap is only 5,000
for 2014, it will fill up
quickly, many are already
ready to file as soon as it
opens, if you are interested
there is no time for leisure
the time to act is now.

T

grandparents. Prior to
that families regularly had
to wait an approximately
eight years or more to
bring their loved ones from
overseas.
If no action plan had been
taken, it was predicted that
the backlog could increase
to 250,000 persons with
a wait time of 15 years
by 2015. Because of the
Government’s aggressive
actions, wait times are now
expected to be just one fifth
of that time.
he Parental / Grandparents sponsorship program will start accepting
applications again in January with the new eligibility
criteria for sponsors and a
cap of 5,000 applications
per year. The cap is being
put in place to allow for the
elimination of the existing
backlog and prevent future
backlogs.
The modernized parental
/ grandparent sponsorship program will mean
faster processing times and

T

CHRISTMAS THE TIM
! E TO BE JOLLY

tea to a homeless, or a
warm meal, or to spend
time talking to a young
teenager in the streets
begging for money.
Get in touch with the
real spirit of Christmas,
volunteer your time, no
matter what your thing
! is, do it
ishing all our readers a Very Merry
Christmas, may your home
be filled with the spirit of
Christmas. From our home
to yours, Happy Holidays.
Keep safe, stay healthy and
make sure laughter is in
your everyday life.
_________________
Maria Cottone
Certified Canadian Immigration Consultant
www.mariacottone.com

W

E

feed the hungry, to heal a
broken heart, to bring joy
to a lonely person who has
no one to celebrate with,
there is so much to choose
from. This is the true spirit
of Christmas, but with all
the frenzy we have lost
touch with the spirit of
Christmas and are running
around buying expensive
gifts, brand names, with
no thought to what or how
many people are lonely at
this time of year. When
was the last time you
offered a cup of coffee or

وام خود بودند .این کاهش به طور
متوسط  ۰.۸۲درصد گزارش شد.
mariacottone@hotmail.com
همچنین طبق این گزارش از ژانویه
تا اکتبر  ،۲۰۱۳بهره وام مسکن ۵
ســاله ثابت که به متقاضیان اعطا
شد ،به طور متوسط  ۲.۱۵درصد بحران آموزش عالی >> ...ادامه از صفحه36 :
پایین تر از نرخ اعالم شده بر روی
موسسات مال 
ی ( postedمدارک فوق لیسانس و دکترا هنوز (مثــل نمایندگی مجلــس) .این
وب سایت ٔ
 )Rateبود .در آخر اینکه در سال تحصیالت تکمیلی در ایران دارای موضوع کسانی را که خواهان این
 ۳۲ ،۲۰۱۳درصد صاحبان امالک منزلت اجتماعی است و گروههایی مقامات هستند تشویق میکند که
دارای وام مسکن ،حداقل یک مورد صرفا برای این منزلت میخواهند به تحصیــات خود ادامه دهند یا
برای تسریع پرداخت بدهی خود به دانشگاهها برای ادامه تحصیل صرفا برای کسب مدرک مجددا به
(نظیر افزایش پرداخت ماهیانه و بازگردند؛ برخی از اعضای کاست دانشگاه وارد شوند.
یا افزایش تعداد اقساط ) را انجام حکومتی صرفا برای کسب عنوان عوامل بحران
دادند.
دکتر بــه دورههــای تحصیالت بحرانهای دوگانه فوق ادامه پیدا
تکمیلی وارد میشوند؛
خواهد کرد تا زمانی که

شاد و سربلند باشید 
 )۴ *Canadian Realمنوط شدن برخی از مقامها به  )۱آمــوزش عالی مســتقیما به
Estae Association
زندگی روزمره مردم (مثل تغذیه و
کسبکارشناسیارشد.
بر اساس مصوبات مجلس کسب پوشاک و خدمات فنی و مسکن)،
برخی از مقامات سیاسی بهداشتن کســب و کار بخــش خصوصی،
کارشناسی ارشد منوط شده است و تحقیقــات در خدمــت زندگی

www.amirsam.ca

reminder to all interested in sponsoring their
parents or grandparents, the
program is reopening January 2, 2014 after a 2 year
pause. The two year pause
has diminished the backlog
by up to 50%.
Our government is keeping
its promise to overcome
massive backlogs and reunite families faster, quoted
Minister of Immigration
Chris Alexander. Canada
intends to welcome an additional 20,000 in 2014.
The admission of an
additional 20,000 parents
and grandparents in 2014
is part of the annual levels
plan tabled. In 2012, 2013
nearly 50,000 parents and
& grandparents have been
admitted as permanent
residents, the highest levels
in 20 years.
Under the Action Plan for
Faster Family Reunification, the government cut
backlogs and wait times
for sponsored parents and

ven for people with
no religious faith
or of other religious
faith there is something
about this traditional
festival that transcends
the consumerist frenzy.
We are already dealing
with hectic schedules,
to add to it we are
trying to make sure
everyone on our Christmas
List is thought of. It really
doesn’t matter what gifts
are wrapped under the tree
for your family and friends
whether it is a gift from
Michael Kors, or a non
brand name.
The true spirit of Christmas is the traditional
gatherings of being with
family, to share laughter,
food, wine, and heart felt
conversations and music.
Christmas is about bringing
peace among people, to

جاری مردم (و نه برنامههای تولید
سالحهای کشتار جمعی) ارتباط
پیدا نکند،



 )۲آمــوزش عالی ســکویی برای
کسب شــغل با رابطهای منطقی
میان عرضه و تقاضای رشتههای
آموزشــی با بیرون کشیده شدن
پای دولت تبدیل نشود ،و


 )۳دیوانساالری دولتی و حکومتی
به عنوان بزرگترین استخدام کننده
بر اساس مدارک تحصیلی مطرح
باشد.
(رادیو فردا)
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آموزشعکاسیبهزبانساده  ...
این شماره :معرفی برخی وسایل
عکاسی برای خلق تصاویر بهتر...

میشــل تورنیه ،یکــی از علمای
عکاس در مورد ویژگی های یک
عکس عالی میفرماید:
زمانــی میتوانیم یک عکســی را
«هنری» بنامیم که تصویر سوژه ،از
خود آن فراتر و زیباتر باشد.
روایت فوق به تواتردر منابع علمی-
تحقیقاتی عکاســی ذکر گردیده
است!
اگر عاشق عکاسی هستی ،داشتن
یک دوربین خوب کافی نیست و
باید وسایل تکمیلی دیگری را نیز
خریداری کنی .هر کدام از وسایل
عکاســی ،امکاناتی به تو میدهد
که با آنها قادر خواهی بود تصاویر
متفاوتی را ایجاد کنی .اگر بخواهیم
این لیســت را کامل ذکر کنیم،
باید کل موجودی یک مغازه لوازم
عکاســی را خریداری کنیم که از
توانمان خارج است .بنابراین به ذکر
مهمترین و پر استفاده ترین لوازم
اکتفامیکنیم.
• روایــت داریــم از «إبن َعکاس
َچلَبی» که
« سه پایه ،ستون عکاسی است!»

همراه داشــتن یک سه پایه برای
عکاسی در نورهای کم و عکاسی
با لنزهای تله زوم از فاصله ی دور
از واجبات است .ســه پایه باعث
میشــود که تصویر وضوح کامل
داشته باشــد .در جاهایی هم که
هیچ کسی نیســت که از خودت
عکس بگیرد ،حســابی به دردت
خواهد خورد.
• دستگاه کنترل از راه دور
دوربین.

با این وســیله قــادر خواهید بود
در جاهایــی که دوربیــن نباید
کوچکترین تکانــی بخورد (مثل
عکاســی ماکرو یا عکاسی با نور
ضعیف) به راحتی عکس بگیرید.
یا در جاهایی که دستیار ندارید و
نمیتوانید هم سوژه را نگه دارید و
هم عکس بگیرید به کارتان خواهد
آمد .این وسیله ی کوچک و ارزان،
بسیار به شما کمک خواهد کرد.
• رفلکتور یا صفحه ی منعکس
کننده ی نور:

صفحه پارچه ای گردی که معموال
الیه های آن قابــل تعویض بوده
و کار آن منعکس کــردن نور به
سمت سوژه میباشد تا برخی سایه
های مزاحم را از روی سوژه حذف
و تصویــر را زیباتر نماید .معموال
برای اســتفاده از رفلکتور ،به یک
دستیار هم احتیاج دارید .رفلکتور
را میتوان به آسانی خم کرد و در
یک کوله پشتی جا داد.
•فیلتــرها:

استفاده از یک فیلتر  UVخنثی
که عالوه بر کنترل جزیی بر روی
شعاع های نوری مزاحم ،از لنزهای

گران قیمت شــما در برابر
خــش مواظبــت خواهد
کرد .همچنیــن خرید یک
فیلتر پالریزه برای استفاده در نور
شــدید آفتاب
و یا عکاســی از
اشــیاء زیر آب
و مکانهایی که
بازتاب نورهای
شدید ،مزاحم
عکاسیهستند.

•I•B•N•G
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• کیسه ی پـــالستیکی محافظ

دوربیــن و لنز برای عکاســی در
محیطهای مرطوب و یا زیر باران
در طبیعــت .این کیســه های
پالستیکی بســیار ارزان بوده و از
نفــوذ آب در دوربین و لنز شــما
محافظت خواهد کرد .هیچ چیز
نمیتواند یک عکاس خوش ذوق
را متوقف کند ،حتی بارش باران
یا برف!
• کیت متیز کردن لنز:

پارچه ی بدون کرک ،محلولهای
پــاک کننده ی مخصــوص لنز،
فرچه ،فوتک الســتیکی کوچک
برای دور کردن ذرات غبار با فشار
هــوا ،کیت پاک کردن سنســور
دوربین .کسانی که چندین لنز را
دائما بــر روی دوربین خود نصب
و جدا میکنند ،بعــد از مدتی در
عکسهای خود لکه های کوچکی
بــر روی همه تصاویر مشــاهده
میکنند که ناشــی از ورود ذرات
ریز گــرد و غبار به داخل دوربین
است .پاک کردن سنسور دوربین،
کار هر کسی نیست و باید توسط
یک تکنیسین خبره انجام شود،
مخصوصا اگر دوربین گرانقیمتی
دارید.
• داشنت چند کارت حافظه یدکی

عالوه بر ظرفیــت کارتها باید به
مشــخصات دیگری نیز در زمان
خرید کارت حافظه توجه بفرمایید.
در صورتی که به دلیل نوع سوژه
و سرعت حرکت باالی آن ،مجبور
هســتید که به صورت رگباری و
پشت سر هم عکس بگیرید ،کارت
حافظــه ای را خریداری کنید که
ســرعت ثبت اطالعات عکس بر
روی آن باال باشــد .سرعت ثبت
اطالعات بر روی کارت را با حرف
 Xنمایــش میدهند و بین  10تا
 1000متغیر اســت .هر چه عدد
بزرگتر باشد ،سرعت ثبت و ذخیره
ی تصویر بر روی کارت بیشــتر
خواهد بود.
• فالش کوچک قابل حمل و
باتری آلکاالین.

حتی اگر دوربینی دارید که مجهز
به فالش ســرخود است ،به یک
فالشدیگر نیز نیاز خواهیدداشت
چون برخی اوقات ،نمیخواهیم نور

همبستگیبازرگانیایرانیان  

فــاش به صــورت
مستقیم به سوژه بتابد
و آن را از زاویــه ی دیگری منور
خواهیم ساخت.
• یک یا دو عدد چراغ قوه

برای  Light Paintingیا «نقاشی
با نور» در شب در زمان عکاسی در
نورهای بسیار ضعیف.
یک هارددیسک اکسترنال :با توجه
به باال رفتن حجم عکسها و افزایش
تعداد پیکسلدردوربینهای جدید،
خیلی زود متوجه خواهید شد که
حجم هارد دیسک کامیوتر یا لپ
تاپ شــما تقریبا پر شــده است.
مخصوصــا اگــر از فرمت RAW
که بهترین فرمت برای عکاســی
حرفه ای است استفاده میکنید،
خواهید دید که حجم هر عکس
در ایــن فرمت 3 ،یــا  4برابر یک
عکس در فرمت  JPEGمیباشد.
پس تهیه ی فضایی برای ذخیره
اهم موضوعات است.
ی عکسها از ّ
ترجیحا هارد دیسک اکسترنالی را
خریــداری کنید که کوچک بوده
و به آداپتور احتیاج نداشته باشد.
مارک  WD My Passportیکی از
بهترینهااست.

( IBNGهمبستگی بازرگانی ایرانیان) متشکل از گروهی از مشاغل و شرکتهای ایرانی است که به
منظور توسعه شبکه تجاری خود و ارائه سرویس های 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

میهمــان و ســخنران چهارمین
جلســه ماه نوامبر  ،IBNGآقای
حسینترکپور بودند.
آقای ترکپور از سال  1991ساکن
مونترال است و تحصیالت خود را
در زمینه علوم اجتماعی در کالج
داوسون آغاز و سپس موفق به اخذ
مدرک لیسانس فلسفه سیاسی و
جامعه شناسی ازدانشگاه کنکوردیا
شد و در ادامه در دانشگاه کارلتون
اتاوا به تحصیل در حوزه مددکاری
اجتماعی پرداخت .ایشان از سال
 2000به عنوان مشــاور در امور
درمانــی ،تحصیلــی و مهاجرت
فعالیتمینماید.
آقای حســین ترکپور عضو نظام
مددکاران اجتماعی کبک ،کانادا
و فدراسیون بین المللی مددکاران
می باشــد و به حوزه کلینیکال و
کامیونیتی در ایــن حرفه عالقه
•فیلتــرهای رنگی پالستیکی
کوچک یــا «ژل» برای قرار دادن خاصیدارند.
بــر روی فالش و بوجــود آوردن ســخنران ایــن هفتــه IBNG
طیفهای نوری جالب در تصویر با صحبتهــای خود را به اشــاره به
منشاء فکری دانشجویان مددکار
قیمت خیلی ارزان.

• چند عدد لنز اضافی:

لنز ماکرو برای ثبت تصاویر دنیای
ذره بینی و زوایای پنهان آن ،لنز
وایــد برای ثبت تصاویــر با زاویه
ی بســیار باز ،لنز تلــه زوم برای
عکسبرداری از فواصل دور و یک
لنز پرایم با فاصله ی کانونی ثابت
برای جدا کردن زمینه از سوژه .در
زمان تعویض لنزها ،دقت داشته
باشید که قسمت جلویی دوربین
رو به پایین باشــد تا ذرات گرد و
غبار در زمان باز و بســته کردن
لنزها ،وارد اتــاق تاریک دوربین
نشوند.
• خرید یک پرینتر رنگی جوهر
افشان.

همه عکاسان حرفه ایدنیا توصیه
میکنند که بهتریــن و زیباترین
عکسهای خود را چاپ کنید .نگه
داشتن عکسها در داخل کامپیوتر
و هارد دیســک اکسترنال ،باعث
میشود که عکسهایتان را فراموش
کنید .بهترین عکســهای خود
را چاپ و بــه عزیزانتان هدیه
بدهید.
تصویرتان جاودان!

با استفاده از لینک زیر و الیک
آن در فیســبوک ،در جلسات
مجانی آموزش عکاسی استودیو
فوتوبوک شرکت کنید:
www.facebook.com/
studiophotobook1
Tel. (514) 984-8944
•

اعالمیۀ حقوق بشر...

اعدام های گســترده ماههای اخیر،
تعداد زیاد زندانیان سیاسی و عقیدتی
که حکم های زندان درازمدت دریافت
کــرده اند ،دادگاههای فرمایشــی و
حبس هــای خودســرانه ،قتل افراد
تحت شکنجه در زندان ها بدون هیچ
نوع تعقیب و مجازات آمران نشــانه
هــای روزمــره ای از پایمالی حقوق
انسانی توسط جمهوری اسالمی می
باشــند .نقض حقــوق و آزادی های
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و محیط
زیســتی همچنان ادامه دارد و تغیر
رئیس جمهور و کابینه تاثیری در این
روند نداشته اند.
ارزیابی تجربه ســی ســال گذشته
نشان میدهد که فعالین حقوق بشر
در ایران بهای سنگینی برای پیشبرد
ارزش های منشور جهانی حقوق بشر
پرداخته اند و الزم است که نهادهای
حقوق بشری حافظ دستاورد های ولو
اندک این چالش ها باشند .بررسی و
تجزیه و تحلیل جامع فعالیتهایدفاع
از حقوق بشر در ایران در این مختصر
ممکن نیست ولی جای آن دارد که
تمامی نهاد های حقوق بشری ایرانی
آن را در دســتور کار خود قرار دهند
تا بتوان در آینده ای نزدیک اتحادی
اصولی بر مبنای این حقوق بدســت
آورد .ما بر ایــن باوریم که این اتحاد
میتوانــد در باال بردن تــوان فعالین
حقوق بشر ایرانی موثر بوده و به رفع
تدریجی کمبود ها کمک کند چرا که
کوشش های پراکنده و عکس العمل
های ناهمگون نمیتوانند پاسخگوی
نیاز های حقوق بشریدر ایران باشند.
بعالوه ،همبستگی و هماهنگی نهاد

اجتماعی آغاز نمود و عنوان کرد
دو منشاء زیر را میتوان برای آنان
تعریف کرد:
سکوالرهای پرشور که
•
به بهبود جامعه انســانی از طریق
خدمات اجتماعیدلبسته اند
کســانی که به خاطر
•
اعتقادات و باورهای دینی ،عشق
به همنوع داشــته و در پی ایجاد
تغییرات مثبت در جامعه خود بوده
اند
برای آقای ترکپور شروع فعالیت و
تحصیل در این رشته از منشاء اول
آغاز گردید و نهایت ٌا به منشاء دوم
ختم شد.
فعالیتهای حرفه ای آقای ترکپور
در خــارج از کانــادا ،در حــوزه
کشورهای قفقاز و بالتیک میباشد
که پس از فروپاشی شوروی سابق،
به اتحادیه اروپا پیوسته اند و ملزم
به رعایت تمام مفاد کوانسیون ژنو
در رابطه با پناهندگی و امور مربوط
به مهاجرت می باشند.
این آشــنائی و ایجــاد ارتباط با

دوایر اداری این کشــورها در امور
پناهجویان ،خصوص ٌا پناهجویان
فارسی زبانمنجر به همکاری او به
عنوان مشاور با این ادارات شد.
آقای ترکپور همچنین بخشــی
از وقــت خود را به بهائی ســنتر
اختصاص داده کــه در این مرکز
نیز منشاء خدمات و راهنمائی هم
وطنان بوده است.

•

>> ادامه از صفحه7 :
های حقوق بشــری ایرانی درسطح
جهانــی موجــب جلب احتــرام و
همبســتگی نهادهای حقوق بشری
بین المللی نسبت به آنها و مردم ایران
خواهد شد.
ما در مقام ایرانیایــی که در کبک و
کانــادا زندگی می کنند و از امکانات
فراوانی برای آشــنایی با حقوق بشر
برخوردارند کماکان مشاهده می کنیم
که نهادینه کردن تفکر حقوق بشری
در جهت دفاع از حقوق خود به عنوان
اقلیــت و احترام به حقــوق دیگران
احتیاج به فعالیت و تالش زیادی دارد.
در این راستا ،آشنایی با منشور حقوق
و آزادی های فــردی کبک (مصوب
مجلــس ایالتی در  )1975منشــور
حقوق و آزادی هــای کانادا (مصوب
مجلس فدرال در )1982که زیربنای
قانون گذاری کبک و کانادا می باشند
به شهروندان کبکی و کانادایی امکان
می دهد که بتواننــد از حقوق خود
دفاع نمایند.
انجمن دفاع از حقوق بشر در مونترال
منشور حقوق و آزادی های کبک را به
فارسی ترجمه کرده که بعنوان یکی
از اســناد حقوق بشری برای استفاده
عموم از طریق تارنمای انجمن قابل
دسترسی است.
ترجمه منشــور حقوق و آزادی های
کانادا نیز دردست تهیه است که پس
از ویراســتاری در سایت انجمن قابل
دسترسی خواهد بود.
پخش وسیع این دو منشور با تو جه
به الیحه منشور ارزش های کبک و
الیسیته که در مجلس ایالتی کبک
تحت بررسی است از اهمیت خاصی

بر خوردار است.
انجمن امیدوار است که هموطنانمان
با شرکت خوددر بحث های اجتماعی
جامعه میزبان به حقوق پایه ای خود
در کبک و کانادا بیشتر آشنا شوند و
در نهایت به مسائل و مشکالت دفاع
از حقوق بشــر در ایران نیز حساس
تر گردند .آرزوی ما اینست که قانون
اساسی ایران بر مبنای اصول منشور
جهانی حقوق بشــر تدوین شــود و
حقوق و آزادی های شهروندان ایرانی
بسان کشورهایی مثل کانادا زیربنای
قانون اساسی آن باشد .رسیدن به این
هدف راهی طوالنی اســت وفقط در
سایه تالش های مداوم و همبستگی
و اتحاد بر اساس حقوق بشر است که
میتوان به این آرزو تحقق بخشید.
در این روز جهانی حقوق بشــر ،می
بایســت همگی بر اساس مسئولیت
مشتركمان ،به منظور رعایت حقوق
مندرج در اعالمیه جهانی حقوق بشر،
اقدام نماییم .ما تنها هنگامی میتوانیم
از مجموع فعالیت هایمان ابراز رضایت
کنیم كــه اصول آن به گونهای کامل
در هر جا و برای همه اجرا شوند چرا
که جهانشمولی حقوق بشر آن را فرای
عرف فرهنگی و اجتماعی جوامع قرار
می دهد.
______________
مو نترال دهم دسامبر 2013
انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران
 مو نترالسایت:
ایمیل:

www.addhi.net
info@addhi.net
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جشنبیستوهشتمینسالگرد

بنیانگذاریکتابخانهنیما

• خوراک های متنوع و خوشمزه
• موسیقی و رقص های اقوام سراسر ایران
• با هنر منایی دی جی آیدین

______________________________________________

• زمان :شنبه  ۲۸دسامبر ،
ساعت  ۷شب

_____________________________________

• مکان :رستوران مانکلندگریل
 ۶۱۵۱خیابان مانکلند

Monkland Grill
6151 Av. Monkland
(NDG. coin Beaconsfield),
Montreal, Quebec,
H4B 1G3

______________________________

• ورودیه :بزرگساالن  ۳۰دالر،
کودکان  ۱۵دالر
• فروش در تپش دیجیتال514-223-3336 :
و کتابخانه نیماfondation.nima@gmail.com :
Tel.: 514-485-3652

_____________________________
حمایت کنندگان :عطا ابطحی  ، Moving Companyبیژن اسکندری Les Aliments Delice Vert
حمید پازوکی  Auto Ultimaxعزت پازوکی  ،Super Marche Binoحمید شاکر زاده Centre Dentaire Dr Hamid
مهرداد شمس امیری  ، Lambda Constructionمسعود عطارزاده  ،Garment Jahhanفیروز همتیان Group Sutton
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2014 سace des Arts

مژده مژده

ساندویچی و
اغذیه فروشی ایرانی

»«اِلــدا

Pl

مژده مژده

!گشایشیافت

کنسرت بزرگ

شهرام
ناظری

در مونتریال
______________________________

 در تپش:فروش بلیت
514-223-3336

ی ایرانی
نی ها
انواع شیری خامه ای
نان
... و، میه،رولت
 با،زولبیا

و

________________

www.placedesarts.com

755 ATWATER روبروی کبابسرا

Tel.: 514-933-4726 (IRAN)
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

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

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

See stores for more specials

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

PINEAPPLES

PRÊT À MANGER

CAROTTES
2 lb / 907 g

COURGES VERTES
$2.18 kg

ZUCCHINIS

GALA APPLES

EA.
CH.

LB.

LB.

EA.
CH.

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

AKHAVAN GREEN LENTILS

LENTILLES VERTES AKHAVAN
10 lbs. / 4.54 kg

CORTAS PISTACHIO HALVA

HALVA AUX PISTACHES CORTAS
907 g

SUNBEC TABLE SALT
SEL DE TABLE SUNBEC
1 kg

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

STUFFED VINE LEAVES
FEUILLES DE VIGNE FARCIES
350 g

EA.
CH.

AKHAVAN CHICK PEAS

POIS CHICHES AKHAVAN
10 lbs. / 4.54 kg

EA.
CH.

DORIC FETA CHEESE

FROMAGE FETA DORIC
700 g

ALADDIN or ARZ PITA BREAD

PAIN PITA ALADDIN ou ARZ
200 g

EA.
CH.

AKHAVAN RED SUMAC
SUMAC ROUGE AKHAVAN
200 g

ASEEL VEGETABLE GHEE

GHEE VÉGÉTALE ASEEL
1 kg

HAFEZ DATES
DATTES HAFEZ
600 g

BLVD.
PIERREFONDS

EA.
CH.

AKHAVAN ZAATAR DRIED
GREEN THYME

ZAATAR THYM VERT AKHAVAN
350 g

EA.
CH.

EA.
CH.

ADORA BASMATI RICE

RIZ BASMATI ADORA
10 lbs. / 4.54 kg

EA.
CH.

EA.
CH.

SUCRE BLANC AKHAVAN
10 lbs. / 4.54 kg

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

JAHAN EARL GREY TEA
THÉ EARL GREY JAHAN
250 g

EA.
CH.

AKHAVAN WHITE
GRANULATED SUGAR

EA.
CH.

...سوسیس و،مرغ
،گوسفند
،انواعگوشتکوساله
MEATS
• VIANDES
MARINATED CHICKEN WINGS
AILES DE POULET MARINÉES
$6.59 kg

HUILE D’OLIVES EXTRA
VIERGE CORTAS 3 L

EA.
CH.

EA.
CH.

SPECIAL
EA.
CH.

CORTAS EXTRA
VIRGIN OLIVE OIL

EA.
CH.

TAKDANEH
POMEGRANATE JUICE
JUS DE POMMES GRENADES
TAKDANEH 1 L

EA.
CH.

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

Halal

1 & 1 CUCUMBER
PICKLES

LB.

SHISH TAOUK TANDOORI &
SAFRAN

CONCOMBRES MARINÉS
1800 ml

$10.98 kg

EA.
CH.

Halal

Halal

PISTACHIOS ROASTED,
SALTED

LB.

MILK FED VEAL BLADE

PALETTE DE VEAU DE LAIT
$6.59 kg

PISTACHES RÔTIES, SALÉES
$13.18 kg

LB.

Halal

Halal

TAMARI ALMONDS
ROASTED, SALTED

Halal

POITRINES DE POULET DE GRAIN
$10.98 kg

AMANDES TAMARI RÔTIES,
SALÉES $13.18 kg

LB.

Halal
Halal
Halal

Halal

6170 Sherbrooke St. W.

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

514 485-4887

LB.

GRAIN FED CHICKEN BREASTS

LB.

SHERBROOKE

DECARIE

EA.
CH.

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

HUMMUS

ST-JEAN

POMMES GALA
$2.18 kg

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

Takeout
outonly
only
Take
Pouremporter
emporterseulement
seulement
Pour

ST-CHARLES

LAITUE ICEBERG

EA.
CH.

CARROTS

AIL
3 bulbs per pkg
3 gousses par paquet

PRÊT À MANGER

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

ICEBERG LETTUCE

EA.
CH.

GARLIC

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

ORANGES

MANGUES

EA.
CH.

READY TO EAT

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

MANGOES

ANANAS

EA.
CH.
READY TO EAT

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

ناپذیر
بهای رقابت
کیفیت• عالی در سوپراخوان
سبزیجات با
انواع میوه
FRUITS
& بهVEGETABLES
FRUITS
ETجات و
LÉGUMES

نازل
عالی و قیمت
کیفیت
ایرانی با
خورش هایÀ
ها وMANGER
انواع کباب
READY
TO
EAT
• PRÊT

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

CAVENDISH
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فروشگاهکوهنور

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

PAiVAND
BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

Tel.: 514-996-9692

کیفیت عالی و قیمت مناسب

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary Vancouver
Published by: PAIVAND inc. Advertising: PAIVAND: 514-996-9692
Tech.: S. Rezai, H. Harandi, Distribution: Amir
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آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
 گوشت گوسفند تازه ،گوساله ،مرغ ،انواع چای مساله جات ،ترشیجات،
مرباجات و شیرینی جات ،انواع برنج باسماتی ،میوه جات خشک

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

انــواع
کارتتلفن

) 2550 Lapiniere (Brossard

عضو رمسی اجنمن
مترجمانکبک،






دکتر ریموند رضایی

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

7روز
هفته

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

لحظههای شیرین با
سفرۀعقدشیرین

نغمه سروران

Email:

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

Tel.: 450-934-7744

مترجم رمسی

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

کلینیک مدیکال آلفامدیک

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

 Mailing Address:

info@paivand.ca www.paivand.ca

Tel.: (450) 676-9550

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

Vol. 20, No. 1140, 15 Dec., 2013

بهروزآقاباباخانی
مشاور رمسی وام مسکن

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

Tel.: (514) 933- 8383

Tel.: (514) 606-5626
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.: 514-624-2669
514-912-5651

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

  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


www.sofrehaghd-montreal.com

Reza Rashidian
Real Estate Broker

مشاور امالک:

مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

 سرویس رایگان برای
خریداران و سرمایه گذاران

رضارشیدیان

RE/MAX IMAGINE INC
)1660 Tremblay, Ste 2000 (Longueuil
reza.rashidian@remax-quebec.com
www.immobilierrashidian.com

Office (450) 651-4000
Cell.: (514) 578-3175

بهمدیریت:
بیژن احمدی
GUY

Cell.: 514-944-3279

وست آیلند

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551
>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

|

Tel.: 514-937-5192

NDG

 انواع کباب،
جوجه کباب،
چلوکبابکوبیده
و...

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!
شیرینی جات ایران،
سوهان ،باقلوای یزد ،پشمک و...

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

کل
ه ،پاچه ،زبان
موجود است

www.akhavanfood.com

چای قلمی و باروتی
گالبی محصول
هندوستانرسید
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بهتـــرینحلیمداغ
رادرسوپراخواننوشجانکنید!

