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Sharif

شــریف

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

EXCHANGE


$

Cote vertu, Bus 121 E

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

www.SharifExchange.ca

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

■ کلیه امور مهاجرت و سرمایه گذاری ،ختصصی،کارآفرینی،
دانشجویی ،خویشاوندی ،تاییدرمسی مدارک ،تهیه دعوتنامه
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
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کای ردیغا هب وداعش رنسـیــدیم
و ربفت...

با آرزوی جهانی بدون جنگ
سرشار از عشق،صلح،
آزادی،عدالت ...

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

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

Strategic Advice & Execution

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

عباسشفیعی

Dr Parviz Ghadirian
1940-2013
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Tel.: (514) 806-0060

دکترپرویزقدیریان

مقاماتجمهوری
اسالمی به بزرگترین
موج آدمکشی رمسی
حکومتی در جهان
امروز دست زدهاند

بدرود ،دوست بی جانشین!

یادبود و بزرگداشت:
Sat. Dec. 28
Mount Royal Funeral Complex
1297 Chemin de la Forêt,
Outremont, Qc H2V 2P9
صص38 ،26 ،25 ،24 ،17 ،16 ،4:

• چگونه میلیونر ایرانی تبار با رشوه و پولشوئی

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ

دولت ترکیه را به بحران سیاسی کشانید؟  .........................................................ص6:

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

• سازمان ملل ۴۵ :میلیون نفر در جهان از

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

Pars Plumbing INC
www.ParsPlumbing.ca

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

(514) 290-2959

صرافی  5ستاره

سرزمین خود گریختهاند  ..............................................................................................ص7 :
• خنیر! استیون هارپر قصد کناره گیری ندارد؟! ............................................ص11 :
• کشف ذخایر عظیمی از آب شیرین در اعماق اقیانوسها .....................ص13 :

• «آزادی به دست منیآید مگر آنکه زنان
از هر گونه ظلم و فشاری رها شوند»......................................................................ص31 :
• بودجه دولت روحانی همان بودجه دولت احمدینژاد است ..........ص33 :

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

فیروزهمتیان

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

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

   با ۱۰سالجتربه

   درکمترینزمان

       بهترینبها


متــرجم رمسی

نغمه سـروران عضو رمسی اجنمن مترجمان کبک،

    ترجمه و تأیید ترجمه رسمی اسناد و مدارک

   تأییدامضاء
    ترجمهشفاهی

    تنظیمدعوتنامهوتکمیل کلیهفرمهایرسمی


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

fhemmatiyan@sutton.com

Côte-des-Neiges

>> 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.:from
514-889-8765
1.5
$699
nsarvaran@hotmail.com
3.5 from $819
4.5 from $1249

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

جراحدندانپزشک

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

Côte-des-Neiges
1.5 from $699

-des-Neiges

Montreal Qc. H3G 1S6

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

GUY

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

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

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

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

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

مریم خالقی

حمیدصدیقکاغذچی

وحید خلجی

مشاور امالک در مونتریال

1449 St. Catherine W

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

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

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

و South shore

انتقال فوری ارز

انتقـال ارز

ProFusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

صرافیخضر

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

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

5Star I.P.M. Inc.

)Abbas Shafiee (B. Comm.

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

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.

$779.00
$879.00
$1,449.00
www.Metcap.com

Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

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

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

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

دارالترجمهرمسییکتا

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

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




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









نادرخاکسار

Cell.: 514-969-2492

1.5
3.5
www.Metcap.com4.5

www.Metcap.com
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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
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ت و ساز
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طرحی برتر ،برای زندگی برتر
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• قیمت شروع:
از  ۳۴۳۰۰۰دالر
( +مالیات)

•  ۲ ،۱و  ۳اتاق خوابه
• بامدرنترین طرحهای ایتالیایی
• در خیابان René Lévesque O
بین  De la MontagneوDrummond
•باشگاه ورزشی
•استخر داخلی
•سونا •یوگا
•سالن پذیرایی
•سالن سینمای خانگی
•سالنکنفرانس
•نگهبان ۲۴ساعته و...

از مدل پیش ساخته ما دیدن فرمایید
ساعات کار:

برای کسب اطالعات
بیشتر با ما متاس بگیرید:

Model Unit

ه
م
ر
ا
ه
اختصا باگروه
ص
ی
8
ن
ف
ره

3
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عاشق راستین ایران در تبعید جان سپرد ...

یاد ارجمندش گرامی باد!
پیدا کند ،از دستش اگر بر آید ،کوتاهی نمی کند،
بهرنگی
دکتر قدیریان صمد
ِ
رو برنمی تابد ،از جیب خودش هم که شده ،مایه
می گذارد ،پیش دوســت و غریبه رو می اندازد،
عالم«سانته،بود!
مســافری اگر به ایران می رود ،داوریی را برای آن
دختر جوان در اصفهان ببرید ،یا فالن داروی کبد
-----------(برگرفته از مقدمه کتاب «فرهنگ تغذیه سالم و را برای پدربزرگی که بچه ها رهایش کرده اند ،در
مشهد...و...
بهداشت خانواده» ،جلد )2
همین دور و بر ها در دانشگاه ،در بیمارستان بارها
----------------دیده ام و شنیده ام به هموطنانش می رسد( ،بماند
عاشقانه
دکتر قدیریان را از دیرباز می شناســم ،از همان که گاه گزیده /ســوخته شده) اما باکیش نیست،
وقتی کار از دستش برآید رو ترش نمی کند ،رو بر
شماره نخست «پیوند» ،با ما بود.
نمی تابد ...سخت دست و دلباز است.
و هست.
اگرچه برای ما نمی نویسد .اما همیشه با ماست؛ و
ما با اوئیم ،شانه به شانه او ،زیر سایه ی او.
مبادی آداب...
سردبیر شهروند تورنتو در مقدمه جلد اول کتاب دکتر قدیریان شــدیدا مبادی آداب است ،کت و
فرهنگ تغذیه به درســتی از «محبوبیت رشک شلوار و جلیقه و کراوات ،یونیفورم همیشگی اوست؛
انگیز» نویسنده کتاب حرف می زند؛ شهر ما هم حتی در بیمارستان و یا دفتر کارش زمانی که کت
دکتر را دوست دارد.
آزمایشگاهی می پوشد ،باز گره سفت کراوات زیر
گفتــم او از ما و همواره با ماســتُ ،مرادم از ما ،نه یقه آهاری پیرهنش پیداست.
«پیوند»ی ها ،که همه ،همه ما ،همه کامیونیتی،
دور و نزدیک ،ریز و درشت ،از دور تا نزدیک ،همه دکتر کمرو و خجالتی است.
ی ما به بریده مصاحبه ها و نوشته های پزشکی یک بار با شوخ چشــمی ،در ضیافتی نوروزی ،به
او خو کرده ایم ،از شهروند ،تا گفتگوهای رادیویی ،اصرار به میانه میدان رقص آوردمش ،نزدیک بود
تلویزیونی ...و کتاب های متعددش ،کنفرانس های سنکوپ کند .هنوز عکس هایش را دارم ،انگار همه
دور و نزدیک ،سریال پزشک محله یادتان هست ،چشــم های جهان این حرکت ما را زیر ذره بین
حی و حاضر گذاشته اند!
دکتر قدیریان محقق معتمد و همیشه ّ
جمع ماست.
اما یک بار هم ما را سورپریز کرد ،وقتی کاریکاتور
دغدغه عمده دکتر در همه این ســال ها همواره ســیروس یحیی آبادی را از او در «پیوند» چاپ
خانواده بوده و هست .او عاشق است ،وقتی از بچه کردیم ،از هر جیبش هویج و براکلی و ســیب و
ها حرف می زند ،در کالمش و در نگاهش عشق انواع میوه و سبزی بیرون زده بود ،استه تسکوپ
موج می زند ،وقتی اخطار و هشــدار می دهد ،از بر گردن ،با چشمانی مشتاق و کاونده (و نگران) تا
تمام وجود و جانش بر می خیزد .در مهمانی ها ،روح و کالبدی را شفا دهد ...ما که ترسیده بودیم
در جشن تولد ،در ضیافت نوروزی ،حتی مجلس مبادا به او بر بخورد؛ وقتی ته مایه ی طنز و واکنش
عزایی ،بارها دیده ام ،کسی جمعیت را می شکافد ،سرخوش و مثبت او را دیدیم ،شگفت زده شدیم.
در گوش دکتر پرسشی پچپچه می کند ،پاسخی  ...اما گــول نجابتش را نخورید ،دکتر قدیریان به
می گیرد ،می رود.
همان اندازه که مهربان اســت و نازنین ،به همان
آخرین بــار در مهمانی خانه ایران بــود ،یا نوروز اندازه که حرمت گذار است ،به همان اندازه احترام
زرتشت ،کسی -یادم نیست کی -از دکتر در مورد طلب است.
نقرس پرسید .بعد گروه گروه دوستان دیگر آمدند :او را جــدی بگیرید ،بخصوص اگر بــا او وارد کار
فشار خون ،دیابت ،کرانبری ،سیاهدانه ،برگ گل و قــراردادی می شــوید ،ســخت مواظب قول و
قاصدک ،ســرطان ...،کف پای من صاف است! ،با قرارهایتان باشید( ،نوشته و نانوشته ها به تساوی!)
آلرژی فصلی چه کنیم ،فلو ،یبوست مزمن و ..و ...ما به جان آزموده ایم!
دکتر با حوصله اســت .دقیق گوش می کند .و با
طمانینه توضیح میدهد.
کار...
صمد
انگار
ها،
ســال
این
دکتر قدیریان در همه
آنها که دکتر را از نزدیک می شناســند ،در میان
بهرنگی عالم «سانته» ،می نویسد ،چاپ می کند ،بسیاری خصوصیت های بارز دکتر قدیریان ،عادت
کتاب کول می کند ،به میان آدم های دور نزدیک کار کردن او را می ستایند.
می آید و درباره خواص توت ،روش های پیشگیری او کار می کند ،بی محابا کار می کند ،پیرانه سر،
از سرطان ،دیابت ،فشار خون ،پوکی استخوان و ...در روزگاری که باید (و می تواند) با عهد و عیال در
حرف می زند.
جزایر کارائیب سیر آفاق و ان ُفس کند ،اگر بگویم
دکتر ،آدمی بخشــنده و بامعرفت اســت (هر دو گاه روزی  18ســاعت کار می کند ،بیراهه نگفته
مفهوم واژه در نظرم هســت)،گاهی شنیده ام (و ام .او کار می کند ،در سکوت کار می کند ،به سان
دیده ام) مثل داروخانه ســیار ،بیمار سرطانی نیاز بولدزری ،با عزم و پیگیری غریبی کار میکند و تو
که بیرون دفتر او ایستاده ای ،روشنی
چراغ اتــاق کار او را می بینی ،زمانی
که شهر در خواب است او می نویسد،
آنکـه بی باده
ترجمه می کند ،با رسانه های دور و
کند جان مرا مست کجاست؟
نزدیک گفتگوی «زنده» می کند ،در
استودیو تلویزیون های گوناگون و ...
دکتر از اهالی سنگســر است و (مرا
ببخشید) «سنگسر»ی است .وقتی
آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاست؟
کاری را آغاز می کند ،مطمئن باشید،
وآنکه بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟
به پایانش می برد ،به بهترین وجه.
وآنکه سوگند خورم  ،جز بسر او نخورم
دکتر قدیریان از آن دسته «یار»هایی
وآنکه سوگند من و توبه ام اشکست کجاست؟
است که خوب استدر تیم شما باشد،
او دشمن خوبی نیست ،او محجوب
وآنکه جان ها به سحر نعره زنانند ازو
اســت ،اما اهل ُمجامله ،زدوبند ،ریا و
وآنکه ما را غمش از جای ببردست کجاست؟
دورویی نیست ،کمرو ،اما یک رو است.
جان جانست و گر جای ندارد چه عجب؟!
دکتر در مونتریال در پیوند آغاز کرد،
این که جا می طلبد در تن ما هست کجاست؟
با تلویزیون فارســی زبــان ادامه داد
پردۀ روشن دل بست و خیاالت نمود
و بعدهــا وقتی به فضایی گســترده
تر و فراگیر نیازش افتاد ،به درســتی
وآنکه در پرده چنین پردۀ دل بست کجاست؟
تصمیم گرفت به شهروند برود .چهره
عقل تا مست نشد چون و چرا پست نشد
او اینک در بسیاری کانال تلویزیونی
وآنکه او مست شد از چون و چرا رست کجاست؟ در ایران و جهان شناخته شده است.
" موالنا "
رادیوها بــرای گفتگو با او رقابت می

کنند ،برخی سایت ها و
نشریات مطالبش را (غالبا
بی ذکر ماخذ!) کش می
روند .او گاهــی زیر لب
غرولند می کند ،اما چه
باک ،هدف او رســاندن
نوشته هایش به مخاطبان
هر چه گسترده تر است ،او
(هوشمندتر از این هاست!)
در این وادی کیسه ای برای
نام و نان ندوخته است.
 ...و تبعید
که نقش جور و نشان ستم
خنواهد ماند

ش نرسیدیم و برفت...
کای دریغا به وداع

ار دیرین ،استاد دانشگاه،

عه ایرانیان کانادا ،یاور و ی
جام
ارجمند ،فروتن ،دلسوز،
پژوهشگری
مهربان و بی جانشین را،
سختکوش،
ب پائیز  2013درمونتریال
در آخرین غرو
از دست داد .جای

یاد دکتر پرویز قدیریان
زنده
تانش در آستانه سال نو،

در میان یاران و دوس
سخت خالی است.
ازماندگان آن یار گرامی،
برای کلیه ب
حترمش صمیمانه آرزوی
بویژه خانواده ی م
روزهای روشن داریم ...
آرامش و

ایــن همه گفتم امــا این را هــم بیافزایم ،دکتر
قدیریان تبعیدی است .نگاهی گذرا به کارنامه در
خور او در صفحات آغازین کتاب «فرهنگ تغذیه»
بیاندازید ،اســتادی که سال ها به دو زبان زنده و
مطرح دنیا ،انگلیسی و فرانسوی ،در دانشگاه های
معتبر تدریس کرده ودر مراکز معتبرتر ،کنفرانس
و سمینارهای پرشمار و درخور اعتناء ارائه کرده
است ،هنوز عاشقانه به فارسی می نویسد ،مصاحبه
می کند ،کنفرانس می دهد و منتشــر می کند؛
همچــون «مومن»ی عاشــق ،به زبــان نجیب
«آغازین»ش وفادار مانده است .انگار معنای زندگی
او ،همین تالش در برکشــیدن و اعتالی زندگی
آن مردم و آن زبان و آن مرز و بوم است .وقتی
از ایران و فرهنــگ ایران حرف می زند
نگاهش رنگی دیگری پیدا می کند
و وجودش از عشقی غریب سرشار
می شود.
به گمان این قلم ،همین عشق
به وطن و زبان و ایرانی است
کــه او را انگیزه مند تالش
های بیشتر و سترگ تر
می کند.
ســال پیــش اول
بار که پیشــنهاد
بازچــاپ بریده
های پزشکی
و بهداشــت
خا نــو ا د ه ،
منــدرج در
هفتــه نامــه
شهروند (تورنتو) را
به او دادم ،از همان آغاز هدف و
خواست مان آن بود این نوشته
ها ،همزمان که با خوانندگان
خارج از کشــور پیوند داشته
باشد ،به مخاطبان گسترده و
انبوه درون کشور نیز نقب
بزند .منطقی هم هست.
نگاهی به آمار بیاندازید،
ایرانیــان ســخت به
مســائل بهداشت و
پزشــکی و سالمت
جســم و روان
سخت عالقمندند.
مــا ایرانــی ها به
اندازه هر پزشک و
متخصص در امور بهداشت
و پزشــکی خود را صاحب صالحیت
میدانیم .کمتر ایرانی را می شناسم نتواند
گزارش های فنی البراتوارهای پزشــکی را
بخواند .می دانستیم از این چنین کتابی در
ایران سخت استقبال خواهد شد .امیدوارم این
مهم صورت واقعیت بیابد؛ این سری کتاب ها
دســت کم در دور دوم ،از میان دشواری های
چاپ و نشــر در ایران ،راه خود را بگشــاید و به
دست مخاطبان انبوه فارسی زبان برسد.
تــاش پیگیر دکتر را ارج مــی گذاریم و برایش
صمیمانه آرزوی تداوم و بهروزی می کنیم.
محمدرحیمیان

پیوند

_____________________
دمی نشستی و رفتی ولی به محفل ما
هنوز بوی گل و عطر یاسمن باقیست
چو برق می روی از آشیان ما به کجا
هنوز مشت خسی بهر سوختن باقیست
شبی به حلقه ی رندان حدیث موی تو رفت
گذشت عمری و آشوب انجمن باقی است
ـــــــــــــــــــــ

4

5

 سال  20شماره  11  1142دی 1392

www.paivand.ca

جمهــوریاسالمی...

درد عمیق پیمان عارفی
در خاکسپاری مادر و همسرش

کلمــه :پیمــان عارفــی ،زندانی
سیاســیای که در زندان مسجد
سلیمان در حبس و تبعید به سر
میبرد ،با ســپردن یک میلیارد
تومــان وثیقهای که دادســتانی

ـــــــ

If It Be Your Will
If it be your will
That I speak no more
And my voice be still
As it was before
I will speak no more
I shall abide until
I am spoken for
If it be your will
If it be your will
That a voice be true
From this broken hill
I will sing to you
From this broken hill
All your praises
they shall ring
If it be your will
To let me sing
From this broken hill
All your praises
they shall ring
If it be your will
To let me sing
If it be your will
If there is a choice
Let the rivers fill
Let the hills rejoice
Let your mercy spill
On all these
burning hearts in hell
If it be your will
To make us well
And draw us near
And bind us tight
All your children here
In their rags of light
In our rags of light
All dressed to kill
And end this night
If it be your will
If it be your will.
LEONARD COHEN

تعییــن کرده بود ،بــه مدت یک
هفته به مرخصی آمد تا در مراسم
خاکســپاری همســر و مادرش
شرکت کند.
زیبا صادقزاده ،همسر پیمان (امیر
رضا) عارفی ،و ناهید رحمانی ،مادر
پیمــان ،روز  ۱۸دســامبر هنگام
بازگشت از مسجد سلیمان ،محل
تبعید پیمان عارفی ،در ســانحه
رانندگــی جان خود را از دســت
دادند.
پیمان عارفــی دو مــاه پیش از
انتخابات ریاست جمهوریدر سال
 ۱۳۸۸به اتهام عضویتدر "انجمن
پادشــاهی ایران" در سال ۱۳۸۸
دستگیر شد.
او در دادگاه بدوی به اعدام محکوم
شد ،اما حکم او در دادگاه تجدید
نظر به  ۱۵سال حبس در تبعید
تغییر کرد .زینب (زیبا) صادقزاده،
همسر پیمان عارفی ،به همراه او از
 ۲۸فروردین  ۸۸بازداشت بود و در
نهایت در مردادماه همان سال آزاد
شد.
پیمان عارفی در ســال  ۱۳۸۹به
زندان مسجد سلیمان تبعید شد.
او در این مــدت از حق مرخصی
محروم بود و همسر و مادرش هر
بار برای مالقات با او مسافت ۸۰۰
کیلومتری تهران تا مسجد سلیمان
را با اتوبوس و قطار طی میکردند.
تبعید به مثابه مجازات زندانی و
خانوادهها!

طبــق گزارشهــا دههــا نفر از
زندانیان سیاسیدر ایراندر تبعید
به سر میبرند .حبسدر تبعید به
معنای آن است که امکان دیدار
زندانیان با خانوادههایشان بسیار
محدود میشود .خانوادهها مجبور
به تحمل هزینههای سنگین برای
رفت و آمد و اقامت در شــهری
دیگر میشــوند .افزون بر این ،با
توجه به آمار باالی تصادفها در
جادههای ایــران ،همواره خطر
روبرویی با سانحه حین سفر برای
خانوادهها موجود است.

سالهاست که فعاالن حقوق بشر
در ایران به مجــازات تبعید برای
زندانیان سیاسی اعتراض میکنند.
در سال  ۱۳۸۶که هیئت وزیران
جمهوری اسالمی تصمیم به انتقال
زندانها به بیرون شــهرها گرفت،
بســیاری بر این گمان بودند که
بــا توجه به اینکه بارهــا در برابر
زندانهایی چــون اوین در تهران
تظاهرات خانوادههــای زندانیان
سیاســی شــکل گرفته اســت،
دولت میخواهد بر ســر راه دیدار
خانوادهها و دوســتان زندانیان با
آنان سنگاندازی کند.
در آن زمــان محمدعلی دادخواه
گفــت کــه احتماال مســئوالن
درصددنــد دیــدار خانوادههــا و
عزیزان زندانی خود را دشــوارتر
کنند .دادخــواه در این باره گفت:
«خانوادههــای زندانیان به زندان
مراجعــه میکنند .مــردم برای
دیدن عزیزانشــان و بســیاری از
اوقات دوستانشــان و بسیاری که
برایشان ارزشمند هستند به زندان
میروند».
به گفته خانــواده پیمان عارفی،
شــادمانی مادر و همســر آقای
عارفــی از تبدیل حکم اعدام او به
زنــدان و تبعید مانع از آن بود که
گالیهای از مسافت طوالنی کنند
که هر بار بــرای مالقات با او باید
طی میکردند .ناهید رحمانی ،مادر
پیمان عارفی به خبرگزاری "هرانا"
گفته بود که هر بار بهدیدن پسرش
میرفته او را نگران میدیده است.
با وجود این او و عروسش هر چهار،
پنج ماه یک بار برای یک ساعت به
دیدار پیمان میروند.
محمدعلی دادخــواه تاکید کرده
است که سیاست انتقال زندانیان
به نقاط دوردست بر زحمت و رنج
خانوادههــا میافزاید .در مورد دو
خویشاوند نزدیک پیمان عارفی،
این زحمت و رنج به معنای نقطه
پایان زندگیشان بود.

تئوری توطئه!
شهباز خنعی
Shahbaznakhai8@gmail.com

گستردگی رسوایی
فســاد مالی افشا
شــده درهفته
گذشته ،زلزله ای
سیاسیدرترکیهبه
وجود آورد که پس
لرزه های آن هنوز
ادامه دارد.
موج های رســانه ای
این زلزله آنقدر بزرگ اســت که
هردم برانبــوه خبرهای آن افزوده
می شود و پرده هایی تازه از ژرفای
فساد را به نمایش می گذارد .این
انبوهی خبرهــا و افزودگی دمادم
بــر آنها ،موجب می شــود که نه
نقل حتی چکیــده ای از آنها در
این مختصر بگنجد و نه ضرورتی
بــرای این کار باشــد زیرا خبرها
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فقیه چنان در گنداب فساد مالی
غوطه می خورد که رسوایی هایی
ازاین دست چیزی برحجم اقیانوس
وار فساد آن منی افزاید.

لحظه به لحظه در همه
رســانه های شنیداری،
دیداری ،مکتوب ،مجازی
و شبکه های اجتماعی
دردسترس همگان است.
زلزلــه سیاســی کــه
درترکیه رخ داده ،به خالف زلزله پلیس که در افشای رسوایی نقش
های طبیعی که گسل آنها روی داشته اند ،آشکار است که پایه های
خطی ممتد و مستقیم است ،قدرت او متزلزل شده ودر انتخابات
شــکلی مثلثی دارد که ضلع سال آینده بخت بسیارکمی برای
های ســه گانه آن را ترکیه ،پیروزی بر رقیبان سیاســی خود
حکومت والیت مطلقه فقیه و خواهدداشت.
ایاالت متحده امریکا تشکیل کمــال قلیچداراوغلو ،رهبر حزب
میدهند.
اپوزیسیون جمهوریخواه خلق در
درمورد ضلع خنست ،بی تردید مصاحبه با روزنامه "الحیات" چاپ
حکومت اسالم گرای آقای رجب لندن می گوید:
طیب اردوغان و حزب عدالت و «این رســوایی مالی سبب شده
توسعه او نخستین قربانیان زلزله است اردوغان در اداره کشور ناتوان
اند که حتی اگــر از زیر آوار زنده شده و به زودی مرگ سیاسی او و
بیرون کشیده شوند هم برایشان حزبش فراخواهد رسید».
حفظ و تداوم قدرت سیاسی بسیار روزنامــه "االهــرام" مصر نیز می
نویسد:
دشوار خواهد بود.
به رغــم لحن تند آقای اردوغان و «به نظرمی رسد افولدوره اردوغان
"عملیاتکثیف"خواندنافشاگری نزدیک شده است».
{>> ادامه در صفحه}10 :
ها و برکنارکردن مأموران ارشــد

بهنامآفریدگارعشق

گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
زندگی را با مهر

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

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...
سازمانحفاظتازمحیطزیست :بنزین
استانداردواردکنید
وضعیت بحرانی است!

 24دسامبر :در پی شدت گرفتن
آلودگی شــهر تهران ،ســازمان
حفاظــت از محیــط زیســت با
بحرانی خواندن وضعیت سوخت از
دولت خواسته است که به خاطر
حل معضل آلودگــی هوا ،بنزین
استاندارد از خارج وارد کند.
خبرگزاری مهر گزارش داد ،اگرچه
ظرفیت تولید بنزین با استاندارد
یورو  ۴و  ۵در پاالیشگاههای نفت
به بیش از  ۳۰میلیون لیتر در روز
رسیده ،اما هماکنون عمال روزانه
تنها  ۱۳میلیون لیتر بنزین اروپایی
تولید و توزیع میشود.
کاهش عرضه بنزین با استاندارد
یورو  ۴و  ۵اتحادیه اروپا ،انتقادهای
ســازمان حفاظت محیط زیست
را به همراه داشــته اســت و این
نهاد یکی از دالیل آلودگی شدید
هوای کالنشهرهای کشور را عدم
توزیع بنزین با استاندارد یورو اعالم
میکند.
در همین زمینه سعید متصدی،
معاون انسانی ســازمان حفاظت
محیط زیســت ،وضعیت سوخت
خودروهــا در ایــران را «بســیار
بحرانی» توصیف کرد.
به گزارش ایرنا ،این مقام سازمان
حفاظت از محیط زیست ،گفت:
«متاســفانه در دولــت دهــم به
وضعیت محیط زیست و سوخت
توجــه چندانی نشــد و از این رو
وضعیت سوختدرکشور به شرایط
بحرانی رســیده است .با توجه به

بیتوجهیهای دولت گذشته در
زمینه توزیع گاز نیز مشکل داریم
از این رو سازمان حفاظت محیط
زیست تالش میکند مشکالت را
هر چه سریعتر برطرف کند».
ســعید متصدی با بیــان این که
این ســازمان جلسات متعددی با
وزارت نفت برای تولید ســوخت
یورو  ۴داشــته ،گفــت« :اکنون
پاالیشگاههای شــازند و اصفهان
سوخت با استاندارد یورو  ۴تولید
میکنند اما تولیــدات آنها برای
تمام کشورها و حتی کالن شهرها
کافی نیســت از این رو پیشنهاد
ســازمان حفاظت محیط زیست
واردات سوخت است تا زمانی که
برنامههای طوالنی مدت سازمان
های مربوطه اجرایی شود».
سازمان محیط زیست همچنین
اعالم کرده اســت که تا پایان بهار

ســال آینده تمام خودروها باید با
استاندارد یورو چهار تولید و عرضه
شوند.
ایران تا ســال  ۸۸چهل درصد از
بنزین مصرفی خــود را از خارج
تامیــن میکــرد ،اما بــه خاطر
تحریمهــای آمریــکا در مــورد
بنزین ،مجبور شــد کــه کمبود
ظرفیت پاالیشگاهی تولید بنزین
را از طریــق تولید این ســوخت
در مجتمعهای پتروشــیمی و با
افزودن کاتالیستهای شيميايی و
بعضا خطرناک مانند «امتیبیای»
جبــران کند؛ چرا که بر اســاس
گزارش رسانههای داخلی ،واردات
کاتالیستهای استاندارد نیز همراه
با واردات بنزیــن به ایران تحریم
شده بود.
{>> ادامه در صفحه}12 :
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چگونه میلیونر ایرانی تبار با
رشوه و پولشوئی دولت ترکیه را
به بحران سیاسی کشانید؟
ماجرای فساد مالی در ترکیه و رشوه خواری وزرای کابینه طیب
اردوغان و نیز همکاری وسیع فرماندهان پلیس با این فساد مالی
هر روز ابعاد وسیع تری میگیرد و بویژه اینک پیامد های سیاسی
آن برای حزب حاکم عدالت و توسعه منشاء نگرانی های جدی در
محافل حکومتی ترکیه شده است.
 22دســامبر :گفته می شود که آیا می توان درباره وجود یک توافق
سقوط بی سابقه ،ارزش لیر ترکیه پنهان سیاسی میان دولت ترکیه و
پس از این بحران از زمان به قدرت دولت ایــران برای دور زدن تحریم
رســیدن حزب طیب اردوغان در های بین المللی گمانه زنی کرد؟
براستی چه کسانی پرده از این اسرار
این کشور سابقه نداشته است.
با این حال پرونده ای که دادستانی پنهان برداشــتند و ناگهان کوس
جرایم مالی ترکیه تشــکیل داده رسوائی این فساد عظیمدولتی را بر
اســت تا پرده از زوایای پنهان این سر بازار ها به صدا در اوردند؟
فساد مالی گسترده بردارد ،شامل آیــا شــکاف میان اســامگرایان
فصول مختلفی اســت که اصلی ترکیه و فعال شــدن اپوزیسیون
تریــن بخش آن بــه پرونده یک دولت اردوغان در آستانه انتخابات
ایرانی تبار بنام رضا ضراب مربوط شهرداری ها می تواند دلیل اصلی
بر پائی این افتضاحات سیاســی و
می شود.
این شخص که برخی از مطبوعات این افشاگری ها باشد؟
ترکیــه وی را وابســته به محافل درباره نقش آمریکا برای برمال کردن
حکومتی ایــران معرفی می کنند عملیات پنهانی این شبکه ایرانیدر
و در روزهای اخیر بازداشــت شد ،عرصه پولشوئی و نیز قاچاق ارز و
آنگونــه که در رســانه های ترک طال بــرای خنثی کردن تحریم ها
منعکس اســت متهم بــه انتقال چه می شود گفت؟
غیر قانونــی پول به ایران از طریق
همدســتی با یک بانــک دولتی •
ترکیه شده است .بانکی که رئیس جمشید اسدی (استاد اقتصاد در
آن را هم همین روزها روانه زندان دانشــگاههای فرانسه) اعتقاد دارد
کردند .خبر هائی نیز درباره خرید که ادعای طیب اردوغان مبنی بر
غیر قانونی طال و انتقال مخفیانه بی اطالعی از این عملیات وســیع
آن به ایران توسط همین شخص رشوه خواری و کارهای غیر قانونی
در ترکیه منتشر شده و نیز برخی نمی تواند درست باشد ،اگر او از این
خبرها حاکی از آنست که کوشش وقایع اطالع نداشته باشد معلوم می
هائی هم برای پولشــوئی از طرف شود که حکومت دست او نیست.
وی انجام گرفته است.
اســدی همچنین تاکید می کند
گفته می شود که ابزار پیشبرد همه که یک مرکــز آمریکائی کنترل و
این اقدامات رشوه های کالنی است نظارت بر تحرکات مالی بشدت در
کــه رضا ضراب بــه وزرای دولت عرصه نقل و انتقال پول وارز فعال
اردوغــان و به رئیس بانک دولتی اســت و مدت هاست که تحرکات
"هالک بانک" پرداخته است.
مالــی در ترکیه را زیــر نظر دارد.
انتقال مخفیانه حدود ده میلیارد جمشید اسدی نتیجه میگیرد که
دالر به ایــران بصورت طال و پول به این ترتیب افشــای این شبکه
نقــد ،که مطبوعــات ترکیه رضا جــای تردیدی باقــی نمی گذارد
ضراب را بــه آن متهم می کنند که ماجرای پولشــوئی و نیز رشوه
در شرایطی انجام گرفته است که خواری یک واقعیت مســلم است
ایران در محاصره یک تحریم بین چون این موسسه امریکائی خیلی
المللی قرار دارد.
به دقت کنترل می کند  .بویژه که
آیا این دولت ایران است که برای از ماه فوریه ســال جاری ()2013
دور زدن تحریم ها به استقرار این این ســازمان نظارتــی آمریکائی
شبکه پولشــوئی و قاچاق ارز در بــا حساســیت و دقــت فراوانی
ترکیه دست زده است؟
تحقیقاتشراباسختگیریبیشتری
براستی رضا ضراب که یک ایرانی پی گرفت.
تبار با ملیت ترکیــه و نیز ملیت •
جمهوری آذربایجان اســت ،و در محمد حسین یحیائی (تحلیلگر
ترکیه ثروت هنگفتــی دارد و با مسائل ترکیه در سوئد) یاد آوری
دست و دلبازی پول خرج می کند می کنــد که این حادثــه تنها به
قدرت و ثروتــش را از کجا آورده فرستادن پول به ایران خالصه نمی
{>> ادامه در صفحه}30 :
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حقوقبشر...

شعـروترانه...
JOHN LENNON

!Imagine
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one
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اعدام و قصاص در اسالم
حســین باقرزاده :در واکنش به اعتراض
جهانــی علیه موج وســیع اعدام
که جمهوری اســامی با کمال
بیرحمی و شقاوت به راه انداخته
اســت ،قاضی القضات کشــور
صادق الریجانی اظهار داشــته
که «مخالفت با اعــدام در واقع
مخالفت با حکم اسالم است».
این ســخن البته تازه نیســت ،و مقامات
نظام حاکم در موارد متعددی آن را بیان
کردهاند.
آقای الریجانی البته ســعی دارد سیاست
آدمکشی ســازمان یافته رژیم را همانند
سایر سیاســتها و اقدامات آن با توسل
به اســام توجیه کند .او و سایر مقامات
میدانند و بارها تجربه کردهاند که میتوان
با سوء اســتفاده از اعتقادات و احساسات
مذهبی مــردم بســیاری از فســادها و
جنایتها و تبعیضهای ســازمان یافته
و نهادینه شــده علیه زنان و دگرباشــان
مذهبی و عقیدتی و سلب حقوق کودکان
ی جنسی آنان را تحت نام اسالم
و آزارها 
توجیه کرد و خشنترین و ضد انسانیترین
نوع مجازاتها را در جامعه رواج داد.
الریجانــی در این جا ســخنش را با این
«استدالل» ادامه میدهد که:
«زیــرا قصاص نص قرآن کریم اســت در
برابر نصوص اسالمی همانند حکم قصاص
نمیتوان گفت که کدام قرائت چه میگوید
زیرا ما یک اسالم بیشتر نداریم که مرجع
معتبــر و صحت و تفســیر آن هم فهم
روشمند و مضبوط مراجع تقلید و علمای
دین است».
سخنان الریجانی ،اما ،حاوی چند نادرستی
است.
اول این که او ابتدا از اعدام سخن میگوید
و بعد برای توجیه آن به قصاص متوســل
میشــود .اکثریــت قاطــع اعدامها در
جمهوری اسالمی ربطی به قصاص ندارند و
به بهانههای دیگری ،از محاربه و «جرایم»

تنها کســری از اعدامها را در بر
میگیــرد) .نواندیشــان دینی
معدودی تالش کردهاند نشــان
دهند که حتی حکم قرآنی قصاص
نمیتوانــد توجیه کننده
صــدور و اجرای
حکــم اعدام
باشد.
از میان
ا ینا ن
باید از

جنسی گرفته تا دســت داشتن در مواد
مخدر ،صادر و اجرا میشوند.
آقــای الریجانــی ،جبونانــه ،از
پاســخگویی در مورد صدها اعدام
ساالنهدیگر طفره میرود و با خلط
مبحث همه آنها را به قصاص که
عقایــد و احساســات
اقلیتی از آنهــا را در بر میگیرد
مذهبی مردم توجیه
مربوط میکند.
میکنــد .در کارزار
دوم ،او مدعی است که یک اسالم بیشتر
علیه اعدام باید با این
عمادالدین
وجود ندارد.
سیاست موذیانه رژیم
معنای این سخن چیزی جز نفی واقعیت باقــی یاد
مبارزه کرد .باید به مردم نشان داد
گرایشهای مختلف اسالمی ،نه فقطدردو
شاخه اصلی آن یعنی شیعه و سنی و بلکه مقامات جمهوری اسالمی به بزرگترین که مالزمهای بین «اسالم» و «اعدام» (و
حتی قصاص) وجود ندارد ،و مسلمانان
بین نحلههای مذهبی خود شیعه و یا خارج
موج آدمکشی رمسی حکومتی در
ایران میتوانند (مانند مسلمانان ترکیه،
از دو شاخه اصلی آن نیز ،نیست.
جهان امروز دست زدهاند
برای نمونه) در جامعهای خالی از اعدام
ســوم ،او مدعی اســت کــه از این «یک
زندگی کننــد  -بدون این که به عقاید
اســام» نیز تنها یک قرائت وجود دارد،
و مرجع تفســیر آن هم «مراجع تقلید و کرد که بیش از ده ســال است به صورت مذهبی آنان خدشهای وارد شود.
خستگی ناپذیری در این باره قلم میزند و این وظیفهدردرجه اول متوجه آندسته از
علمایدین» هستند.
نواندیشان دینی است که درد دین دارند و
فعالیتمیکند.
این سخن نیز نادرست است.
اوال ،بســیاری از مســلمانان قرائتهای یکی دو نوشــته دیگر هــم در این زمینه از اثرات سوء سیاستهای ضد انسانی رژیم
دیگری از اسالم را پذیرفتهاند که از فقیهان در روزهای اخیر در واکنش به ســخنان و از جمله اعمالدیوانهوار مجازات اعدام که
الریجانی منتشر شده است( .نوشته دوم تحت نام اسالم صورت میگیرد برای آینده
نشأت نگرفته است ،و
ثانیــا «مراجع تقلید و علمــای دین» در در عین حال به صورت شــگفتانگیزی دین و دینبــاوران نگرانند .ولی نه همه
گذشته و حال نیز تفسیرهای بسیار متضاد قصاص را تقدیس میکند و از نفی کامل نواندیشــان دینی خود ارزشهای انسانی
جامعه بدون اعدام و قصاص را پذیرفتهاند،
به خصــوص در مورد احکام اعدام دارند و این سنت خشن بدوی سر باز میزند!)
اکثریت غالب آنان اجرای حدود اسالمی تالشهایی از این قبیــل میتواند نقش و نه این وظیفه منحصر به آنان است.
را (چه برسد به مجازات اعدام برای جرایم بزرگی در کند کردن حربه تبلیغاتی رژیم مبارزه با اعدام یک وظیفه انسانی است ،و
و شکســتن توهماتی ایفا کند که رژیم با بخشی از این مبارزه به تالشهای فرهنگی
دیگر)در غیبت معصوم جایز نمیدانند.
مقامات جمهوری اسالمی به بزرگترین پشتوانه مذهبیدر جامعه ایران میپراکند .برای زدودن توهماتی مربوط میشود که
موج آدمکشی رسمی حکومتی در جهان جمهوری اسالمی به نام اسالم و قرآن به در جامعهدر باره قصاص و ضرورت اسالمی
امروز دست زدهاند و در برابر اعتراضهای سیاست خشــن و ضد انسانی اعدام ادامه آن وجود دارد.
•
جهانی به استداللهای سست و بیپایهای میدهد و عمل خود را با ســوء استفاده از
از این قبیل متوسل
میشوند.
بزرگتریــن حربه
دفاعی آنــان پناه
بردن بــه مذهب
و حکــم قصــاص
تنها محضردار فارسی زبان
اســت (که آن هم

NOTAIRE-NOTARY

>> 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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جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان

جهان

ملل¶zIn۴۵¨:
سازمانS
·¶vÃdÃI
میلیوننفردرجهان

مونتریالÎIn
داداش¼¶زادهwÂ pMI·:
لوئیزºToÄ
دکترIÏ
داروساز

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار :صبح

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه

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

عصر

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

ازسرزمینخودگریختهاند

 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

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

 20دسامبر :کمیســاریای عالی
پناهنــدگان ســازمان ملــل در
گزارشی اعالم کرد که بیش از ۴۵
میلیون نفــر در جهان مجبور به
ترک خانه یا کشور خود شدهاند.
/بهگزارش خبرگــزاری آلمان ،این
رقم باالترین تعداد پناهجویان از
دهه  ۱۹۹۰میالدی تاکنون است.
در همین حال تعداد پناهجویان
در کشــورهایی چــون ســوریه،
افغانستان ،سومالی ،سودان و کنگو
که در آنها درگیریهای نظامی
جریان دارد چنان افزایش داشته
که از ســالهای دور به این ســو
بیسابقه است.
برپایه گزارش کمیســاریای عالی
پناهندگانسازمانملل،کشورهایی
که بیشترین پناهجو را در جهان
پذیرفتهاند ایران و پاکســتان ،دو
کشور همسایه افغانستان ،و اردن
و لبنان ،کشورهای همسایه سوریه

کلیسا:
نشانی¶
£kt
M oHÁ j– I » jn Ä IÎ S nH Ä §H· ¨T I J
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
/
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1345 Rue Lapointe

13 RACHEL

Saint-Laurent، QC H4L 1K4

Metro: St-Laurent، Buss 55

Tel.: 514-261-6886

.
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)utreV etoC orteM ( 4K1-L4H .cQ ,tneruaL-tS ,etniopal euR 5431

آمریکایی6886-162 -)4
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Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی
مت ارزان
قی
فیت خوب
کی

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal، QC، H4A2C2

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

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

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

کال
س
ه
ا
ی
ف
رانسه

  نیم

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

Tel.: (514) 362.0177
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Tel.: (514) 932-2953

6201 rue Laurendeau, Montréal
)(coin Jolicoeur / à 5 minutes du métro Jolicoeur /voisin du CLSC de Ville-Émard - Côte St-Paul

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

هستند.
تنها در شــش ماهه نخست سال
 ،۲۰۱۳پنــج میلیون و  ۹۰۰هزار
نفر مجبــور به ترک محل زندگی
خود شدهاند .این در حالی است که
در کل سال  ۲۰۱۲تعداد این افراد
هفت میلیون و  ۷۰۰هزار نفر بود.
همچنیــن از ماه ژانویــه تا ژوئن

ســال جاری فقط  ۱۹۰هزار نفر
توانســتهاند به کشــورهای خود
بازگردند.
کمیســاریای عالــی پناهندگان
سازمان ملل در دفتر ژنو این آمار
را از  ۱۲۰کشور جهان جمعآوری
کرده است.

•

اسرائیلبهرغمهشدارها،بهشهرکسازیادامهمیدهد
شــامل  ۲۶زندانی میشــود قرار
است روز  ۲۹دسامبر آزاد شوند.
دولت اســرائیل همزمان با آزادی
فلسطینان در نوبتهای قبلی نیز
خبر ساخت شهرکهای جدیدی
را منتشر کرده بود.
گفته میشــود بنیامین نتانیاهو،
نخســت وزیر اســرائیل ،با طرح
ســاخت شــهرک در مناطــق
اشغالی ،سعی در خاموش کردن
مخالفتهــای موجــود در درون
کابینه ائتالفی خود دارد.

 27دســامبر :یکــی از مقامات
دولتی اســرائیل بــه خبرگزاری
فرانسه گفت« :دولت اسرائیل در
نظر دارد همزمــان با آزادی گروه
سوم زندانیان فلسطینی ،اطالعیه
ساخت شهرکهاییدر کرانه غربی
رود اردن و شرق اورشلیم را منتشر
کند».
دولت اســرائیل در روزهای پایانی
ماه ژوئیه در ارتبــاط با مذاکرات
مســتقیم صلح با فلســطینیان
متعهد شددر مجموع  ۱۰۴زندانی
فلســطینی را در چند نوبت آزاد طرح شهرکسازی اسرائیل در
کند.
مناطق اشغالی فلسطینیان یکی
اولیــن و دومین گــروه زندانیان از مهمترین مشــکالت موجود
فلســطینی در روزهای  ۱۳اوت و برای به ثمر رســیدن مذاکرات
 ۳۰اکتبر سال جاری آزاد شدند.
صلح میان اسرائیل و تشکیالت
که
اکنون ســومین گروه زندانیان
خودگردان فلسطین است.

مذاکــرات صلح پیشــین میان
اسرائیل و فلسطینیان برای تحقق
طرح دو کشور اسرائیل و فلسطین
در کنار هم ،تنها به همین خاطر
بینتیجهماند.
جامعــه جهانــی سیاســت
شهرکسازی اسرائیل را غیرقانونی
خوانده است .تا کنون بارها آمریکا
و اتحادیــه اروپا در ارتباط با ادامه
شهرکسازی به شدت به اسرائیل
انتقاد کرده و از مقامات این کشور
خواســتهاند این سیاست را ادامه
ندهند.
بنیامین نتانیاهو ،نخســت وزیر
اســرائیل امــا بهرغم همــه این
انتقادها هفته گذشــته اعالم کرد
شهرکسازی ادامه خواهد یافت.
•

طراحمسلسلکالشنیکفدرگذشت

میخائیل کالشــنیکف ســازنده
مسلسل معروف کالشنیکفدر ۹۴
ســالگی درگذشت .کاالشنیکوف
اسطوره ساخت ســاح در ارتش
شوروی به شمار می آمد.
کالشنیکف مهندس روس عضو
ارتش اتحاد شوروی طراح چندین
نوع تفنگ و مسلسل بود .گفته می
شود بیشــترین افراد کشته شده
توسط سالح های ساخت او بوده
است.
میخائیل کالشــنیکف در یکی از
روستاهای سیبری روسیه به دنیا
آمد .بهدلیل فقر مالی با تحصیالت
ابتدایی در نوجوانــی وارد ارتش

شوروی شد .او که در سال ۱۹۴۱و
در جریان جنگ دوم ،زخمی شده
بوددر بیمارستان تصمیم گرفت تا
با تلفیق و کاربرد یک نوع تفنگ
آمریکایی و یک نوع تفنگ آلمان،
تفنگی روســی را طراحی کند .او
سرانجام در سال  ۱۹۴۷موفق شد
مدل « »47 A-Kرا به عنوان یک
سالح رسمی ارتش شوروی به نام
خود به ثبت رساند .او بیش از ۵۰
ســال در تولید اسلحه کار کرد و
سرانجام به ریاست اتحادیه اسلحه
سازی شوروی رسید.
مسلسل کالشنیکف توسط گروه
هــای شورشــی و در جنگهای

زندان مخفی شورشیان سوریه در حلب
به گــزارش عفــو بیــن الملل؛
شورشیان جهادی ،در سوریه یک
زندان مخفیانه مخوفدر حلب برپا
کرده اند.
شورشیان جهادی در این زندان،
کودکان و بزرگســاالن را به اتهام
زیر پا گذاشــتن قوانین شریعت و
اعمالی از جمله ســیگار کشیدن،
شکنجه کرده و برخی از آنها را می

کشند.
جهادی ها خواستار جایگزینی
رژیم اســد با یک حکومت
اسالمی تند رو هستند.
زندان های مخفیِ شهرهای حلب
و ادلیب ،توسط جنگجویان «دولت
اســامی القاعده در عراق» و شبه
نظامیان الشمس اداره می شود.
آنها زندانیان خود را به جرم هایی

چریکی در سراســر جهان مورد
استفاده قرار گرفته بود .سالوادور
آلنده رئیس جمهوری شــیلی به
هنــگام مقابله با کودتــای ژنرال
پینوشه با یک مسلسل کالشنیکف
از خود دفاع کرد .این مسلســل را
فیدل کاسترو رهبر کوبا به او اهدا
کرده بود.
بنــا به آمار بیش از صد میلیون از
این اســلحه خودکار در مدلهای
مختلف هم اینک در جهان وجود
دارد.
•

نظیر نوشیدن مشــروبات الکلی،
روابط جنســی خارج از ازدواج و
هرگونه مخالفت با قوانین شریعت،
محکوم و مجازات می کنند.
عفو بین الملل می گویند ،زندانبان
ها به طرز وحشــیانه و غیرانسانی
زندانیان خود را شکنجه می کنند.
در بین این زندانیان حتی کودکان
 ۸ساله مشاهده می شود .یکی از
ایــن کودکان در حضور پدر خود
شکنجه شده است.
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جهان...
 ۵اکتشاف علمی جهان در سال۲۰۱۳
 22دســامبر :ســایت نشــنال
جئوگرافیک در پایان سال جاری
میالدی اقدام به معرفی  ۵اکتشاف
مهم علمی سال کرده است.
به گــزارش ایرنا ،پایــگاه خبری
نشــنال جئوگرافیک (National
 )Geographicاز ســال ۱۸۸۸
میالدی و  ۹ماه پس از آغاز فعالیت
انجمن جغرافیای ملی ،در آمریکا
شروع به فعالیت کرد .این سایت
یکی از منابع رجوع تحوالت علمی
در جهان است که  ۵رویداد مهم
امسال را به شرح ذیل اعالم کرده
است:

•
 ۱۰۰ )۱میلیارد سیاره شبیه زمین
با قابلیت سکونت درکهکشان راه
شیری وجود دارد

براســاس نظریــه پژوهشــگران
دانشگاه اوکلند آمریکا ادعا کردند،
حدود صد میلیــارد دنیای دیگر
شبیه زمین با قابلیت سکونت در
کهکشان راه شــیری وجود دارد.
ناســا در ماه نوامبر اعالم کرد در
کنار یکی از هر پنج ستاره میتواند
سیارهای مانند زمین وجود داشته
باشــد .قبال تخمین زده بودند که
فقــط حدود  ۱۷میلیارد ســیاره
شبیه زمین با ویژگی سکونت در
اینکهکشان وجود دارد.
عالوه براین گفته شد حدود ۵۰۰
میلیارد کهکشان در جهان وجود
دارد که این موضوع به این معنی
اســت که درکیهان به میزان (۵
ضربــدر  ۱۰به توان  )۲۲ســیاره
وجود دارد.
•
 )۲شبیه سازی ساقه جنینی انسان

پــس از یک دهه تــاش ناموفق

پژوهشــگران دانشــگاه اورگان
 Oregonآمریــکا توانســتند
سلولهای ساقه جنینی انسان را با
شبیه سازی به دست آورند.
این گام نخست برای استفاده از این
سلولهادر علم پیوند اعضا به شمار
میرود.

•
 )۳سفینه وویجر به محدوده
بادهای خورشیدی رسید

خبر ناســا مبنی بر اینکه سفینه
وویجر به فضای بین ستاره را پیدا
کرده اســت یکــی از بزرگترین
خبرهای علمی سال  ۲۰۱۳بود.
کاوشــگر «وویجر  »۱با وزن ۷۲۲
کیلوگرم در  ۵دسامبر سال ۱۹۷۷
میالدی توســط آژانــس فضایی
امریکا ناسا برای مطالعه سیارههای
مشتری ،کیوان ،اورانوس و نپتون،
و فضای ژرفتر به فضاپرتاب شد.
 ۱۳سپتامبر  ۲۲( ۲۰۱۳شهریور
 )۱۳۹۲ناسا رسما خروج وویجر ۱
از منظومه شمسی را تایید کرد.
•
 )۴کشف دریاچهای با نشانههای
حیات قدیمی در مریخ

کشف دریاچه خشک شده توسط
کاوشگر کنجکاوی  Curiosityبر
روی سطح ســیاره سرخ تاییدی
بر تالشهای دانشمندان ناسا برای
یافتن نشــانههای حیات در این
سیاره بود.
براساس یافتههای این کاوشگر سه
میلیون سال پیش در این دریاچه
حیات وجود داشته است.
•
 )۵آیا فیلم ارباب حلقهها یک
مستند واقعی است؟

¶Áo«{jo¬ » ÂUoÎIv¶ RI¶ki nj Án»A¼º nj »ozÃQ Ï»HoU I¹Ã

 ۸میلیون سال نشان داد آنچه به
عنوان گونههای متفاوت انسانی در
گذشــته یاد میشود در واقع یک
گونه واحد به نــام هوموارکتوس
 Homo erectusمیباشد.
ســال  ۲۰۱۳در زمینه تحقیقات
مربوط به پیشینه انسانی و «دی
انای» نیز شــاهد دستاوردهای
مهمی بود .برای نمونه ،در سایت
باستانشناســی «دمانیسی» در
جمهوری گرجستان ،پژوهشگران
دریافتند که آنچه پیش از این به
عنوان گونههای مختلف انسانی از
آن یاد میشد ،در حقیقت گونهای
واحد با نام «هومو اِرکتوس» بوده
است.
در حوزه ژنتیک ،مشــخص شد
آنچه به عنوان اســتخوانی از یک
انسان نئاندرتالدر غاریدر اسپانیا
از آن یاد میشد ،در حقیقت دارای
ژنهای یک گونه نابود شده انسانی
به نام «دنیســووانس» بوده است.
در همین حال ،در غار دنیســووا
در صربســتان که فســیلهای
دنیسووانسها نخستین بار در آن
کشف شد ،استخوان انگشتی یافت
شد که متعلق به یک زن نئاندرتال
در ۱۴۰هزار سال پیش بود.
این یافتهها نشــان داد که انسان
آرکائیــک بــا هوموارکتــوس و
همچنین با گونه برخی انسانهای
مــدرن در دوره پیــش از تاریخ
همســانی داشــتهاند؛ بنابراین،
بسیاری از انسانهای مدرن ،اندکی
ژن انســان آرکائیک را نیز با خود
دارند.
•

کشف جمجمـــهای با قدمت .۱

مائو؛وسیلهایبرای کسبدرآمددرچین

۲۶دسامبر صد و بیستمین سالروز
تولد مائو ،رهبر انقالب کمونیستی
چین است.
روســتای محل تولــد وی که به
زیارتگاه هواداران بدل شده ،خود
را آماده پذیرایی از سیل مشتاقان
کرده اســت .مائو برای بســیاری
پربرکت و درآمدزاست.
شاوشان واقع در کوههای سرسبز
ایالــت هونــان در چیــن زمانی
روستایی دورافتاده و خلوت بود که
گذر کمتر کســی به آن میافتاد.
اما از آن زمان ســالهای زیادی
میگذرد .این روستا امروزه به یکی
از زیارتگاههای چین تبدیل شده
است.
شاوشــان هر ساله پذیرای هشت
میلیون زائری است که برای بازدید
از خانــهای که مائو تســهتونگ،
رهبر انقالب کمونیستی چین در
آن چشم به جهان گشود ،به این
روستا سفر میکنند.
خانــه محل تولد مائــو در پارک
سرسبز کوچکی که دریاچهای در
نزدیکاش قرار دارد ،واقع شــده
است .در این روستا از رهبر انقالب
چیــن همانند یــک قدیس یاد
میشود .این تصویر زمانی پررنگتر
میشــود که میشنوید راهنمای
گردشــگران رو به آنها میگوید:
«اگــر از زیر درگاهی خانه مائو رد
شوید ،برای همیشه خوشبخت و
تندرست خواهید ماند».
در اینجا هیچکــس تمایلی ندارد
تا از خونهایــی که در راه انقالب

فرهنگی مائو ریخته شد حرف بزند
و از "بنیانگــذار و پدر حکومت"
خرده بگیرد.
به اعتقاد یکی از بازدیدکنندگان
که از پکن آمده ،مائو "شخصیتی
تاریخی با توجه به شــرایط ویژه
تاریخی بوده و نباید با نگاه امروزی،
او را به چشــم دیکتاتوری خشن
دید و قضاوت کرد".
حلقههای گل ،شمع و عود
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او که خــود ایفای نقش مائو را بر
عهــده دارد ،میگویــد بعضی از
تماشــاگران در میانــه اجرا گریه
میکنند.
او ادامــه میدهد« :وقتــی که از
صحنــه پایین میآیــم ،مردم به
ســراغم میآیند و در مقابلم زانو
میزنند و من را به خاطر شباهتی
که به مائودارم ،ستایش میکنند».
یانگ یکی از ستایشگران مائوست
و میگوید تا زمانی که از عهدهاش
برآید ،نقش مائــو را بازی خواهد
کرد.
زائران مائو البته به جز خانه محل
تولد وی ،جای دیگری را هم برای
بازدیــد دارند :در موزه روســتای
شاوشــان زیارت از مائــو به اوج
میرسد؛مسواک،دمپاییها،مایوی
قرمزرنگ و حتی جورابهای رنگ
و رو رفته رهبــر انقالب چین به
نمایش گذاشته شدند.
در اینجــا هــم هیچ خبــری از
تندرویهای مائو ،عالقهاش به زنان
جوان و شهوتش برای رسیدن به
قدرتدر حالیکه نیمی از مملکت
چیزی بــرای خوردن نداشــت،
نیســت .هیچ نشــانی از عطش
قدرتطلبی مائو و خونهایی که
در این راه بر زمین ریخته شــد،
دیده نمیشود و طبیعتا کالمی در
این مورد به زبان آورده نمیشود.
خانه زادگاه مائو
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مجازات اعدام برای
خداناباوران در ۱۳
کشور مسلمان جهان

گزارش سالیانه «آزادی اندیشه»
نشــان میدهد که در قوانین ۱۳
کشور مسلمان دنیا برای کسانی
که به خدا باور ندارند یا از پذیرش
دیــن رســمی ســرباز میزنند،
مجازات اعدام در نظر گرفته شده
است.
ایران ،افغانستان ،پاکستان،
مالزی ،مالدیــو ،موریتانی،
نیجریــه ،قطر ،عربســتان
سعودی،سومالی،یمنوامارات
متحده عربی ،کشــورهایی
هستند که در آنها مجازات
مرگ برای آتهایستها در نظر
گرفته شده است.
گزارش ساالنه «آزادی انديشه» روز
 ۱۰دسامبر به سازمان ملل متحد
تقدیم شد .این گزارش را اتحاديه
بين المللی انســانگرايی و اخالق
تهيه میکند .بر اساس این گزارش
خداناباوران نه تنها در کشورهایی
که قوانین اسالمی در آنها حاکم
است تهدید میشوند ،بلکه حتی
در برخــی کشــورهای غربی که
قوانین دمکراتیک دارند نیز ،مورد

تبعیض قرار
میگیر ند .
آتهایســتها ممکن اســت در
این کشــورها به اتهام توهین به
مقدسات به زندان بیافتند.
به گفته ســونیا اگریکس ،رئیس
اتحاديه بين المللی انســانگرايی
و اخالق «این گزارش نشــان می
دهد کــه اکثریت قریب به اتفاق
این کشورها به حقوق خداناباوران
و دگراندیشان احترام نمیگذارند،
اگرچــه آنهــا موافقتنامههای
ســازمان ملل مبنی بر تســاوی
حقوق شــهروندان را امضا کرده
اند».
در گــزارش ســاالنه ایــن نهاد
وضعیت  ۱۹۲کشور جهان مورد
بررسی قرار گرفته است.
در اولین گزارشی که سال گذشته
منتشر شــد ،هفت نفر به خاطر
«کفر»« ،ارتداد» ،یا تعویض دین
اعدام شــدهاند که برخی هم به
صورت گــردن زدن در مالء عام
بوده اســت .اما در پژوهشهای
جامعتری که امســال انجام شد،

روشــن شــد که مجازات اعدام
خداناباوران در شش کشور دیگر
هم اجرا میشود.
بر اساس این گزارش آتهايستها یا
کسانی که به دین انتقاد میکنند،
در کشورهایدیگر نظیر هند نیز به
دست بنیادگرایان به قتل میرسند
و پلیس عالقهای به تعقیب قاتالن
ندارد.
گزارش همچنین تاکید میکند
که در سراســر جهــان قوانینی
وجــود دارند که حق حیات برای
خداناباوران قائل نیســتند ،حق
شــهروندی آنها را لغو میکنند،
اجازه ازدواج به آنها نمیدهند و
یا حق تحصیــل و کار را از آنها
میگیرند.
گزارش گفته اســت که انتقاد از
ایمــان مذهبی و یا حتی مطالعه
علمی درباره ریشــه هــای ادیان
اغلب زیر نام توهین به مقدسات
تحت تعقیب قرار میگیرد.

مائو البته برای ســاکنان روستای
شاوشان نیز پربرکت ودرآمدزا بوده
است .هر ســال در نیمه شب ۲۶
دسامبر ،روز تولد مائو ،هزاران نفر
تولد مائو روســتای شاوشان خود قابعکسهــا یا روی پوســترها خرید ،بالش ،شکمبند ،جاکلیدی و
در میدان یادبودی در روستا گرد
را آمــاده پذیرایی از مــوج زائران جای خــوش نکرده اســت؛ این حتی عروسک خرسی که تیشرتی
هم میآیند و به یاد وی شــمع و
و دوســتداران مائو کرده اســت .مبارز انقالبی هم در دنیای تجاری مزیــن به عکس مائو به تن کرده،
عود روشن میکنند و حلقههای
بر اســاس گزارشها این روســتا معاصر به همان سرنوشتی دچار ظاهرا پاسخگوی نیاز طرفداران و
گل میگذارند.
بیــش از  ۲۳۰میلیون یورو صرف شده که گریبان چهگوارا ،انقالبی سود حاصل از آن قطعا پرکنندهی
یانگهویمینگکههنرپیشهاست،
جیب تولیدکنندگان بوده است.
آمادهســازی مقدمــات مراســم مارکسیست را گرفت.
هر روز تئاتری را به مدت دو ساعت از شکمبند و بالش تا جاکلیدی و
لیوانهای چای و قهوه ،پیشبند
بزرگداشت مائو کرده است.
•
در مرکز تئاتر روستا اجرا میکند ساک خرید
همزمان با صد و بیستمین سالروز اما امــروز تصویر مائــو فقط در آشــپزی ،کاله بیسبال ،ســاک
که روایتگر زندگی مائوست.
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کانـــادا...

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

کاناداییهادراین
 ۱۰کارخبرهاند
آمریکاییها معموال ســر به ســر
کاناداییها میگذارند .اما این روزها
مطلبی از  CNNدر شــبکههای
اجتماعی دست به دست میشود
که دیدگاه متفاوتی از آمریکاییها
را نســبت بــه کاناداییهــا ارائه
میدهد.
----------کانادا را نباید فقــط با بانکهای
معتبر ،جادههای خوب ،تصویرهای
زیبا از پلیس ســوار ،منظره آبشار
نیاگارا و البته شــهردار عجیب و
غریب تورنتو شناخت.
کانــادا ویژگیهایــی دارد که از
جهات زیادی آن را از بقیه کشورها
متمایز میکند .بــه این ده نقطه
تمایز توجه کنید:

سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

هالیفاکس سفر نکرده باشند ،اما
ایــن مناطق را حتما در فیلمهای
آمریکاییدیدهاند!
هالیوود به تولید فیلــم در کانادا
عالقــه زیــادی دارد و کانادا هم
همیشــه با آغــوش بــاز از این
فیلمبرداریها استقبال میکند.
مثال فیلم Brokeback Mountain
دراستانآلبرتایکانادافیلمبرداری
شده و  The Incredible Hulkهم
C
در تورنتو .البته کلی فیلمدیگر هم
هســت :تایتانیک ،افسانه گرگ و
 )1حجم عظیم معذرتخواهی!
در بسیاری از نقاطدنیا ،هیچ کسی میش ،کاپوتی و غیره.
از شما معذرتخواهی نمیکند.
در C
یونان پا روی پایتان میگذارند ،در
هند به شما تنه میزنند
 )4هوای
و در بســیاری از
عالی؟!
کشورها هیچ کس
در گزارش
در را برای شما نگه
ســازمان
نمیدارد .اما در کانادا
بهد ا شــت
دائم میشنوید که مردم میگویند جهانی دربــاره بهتریــن هوا در
 .Oh Sorryحتی تحقیقی انجام میان کشــورهای مختلــف دنیا،
شده که نشان میدهد  ۹۰درصد کانادا رتبه سوم را به دست آورده
از کاناداییهــای بیــن  ۱۸تا  ۲۵است .کشــورهایی که رتبه اول و
سال ،اگر به غریبهای برخورد کنند دوم را به دست آوردهاند ،استونی
فورا معذرت میخواهند.
و موریتیوس هستند .اما کانادا در
میان کشورهای پیشــرفته واقعا
C
هوایی عالی دارد.
 )2کشور دریاچهها و کلبهها

کانادا بیشتر از هر کشور دیگری
در دنیــا دریاچــه دارد و چــه
دریاچههایی!
تعدادشان سه میلیون میشود و
بسیار زیبا هستند.
تنها اســتان انتاریوی کانادا ۲۵۰
هزار دریاچــه دارد! با این اوصاف
تعجبی ندارد کــه خیلی از مردم
کانادا اوقات تفریحشــان را صرف
رفتن بهدریاچهها کنند.
خوبیاش این است که کلبه (شاله)
های بسیار شــیک و راحتی هم
اطراف این دریاچهها هست.

C

 )5شوخی و خنده

کاناداییها بامزهاند و زیاد شوخی
میکنند .این را ما نمیگوییم؛ بلکه
کمدینهای مشهوری مثل جیم
کری چنین نظری داشتهاند .تنها
یکی از نشانههایش این است که
بزرگترین فستیوال کمدیدنیا به
نام  Just for Laughsدر مونتریال
برگزار میشود.

طعمهای بسیار متنوعی هم دارند.
خب بیشتر هم خورده میشوند!

C

 )7کشور اسکی...

ی از مردم دنیــا نمیتوانند
خیلــ 
در برابر وسوســه اسکی در کانادا
مقاومت کنند .در مونتریال مونت
ترامبالن و اطراف؛ در غرب کانادا،
 Lake Louiseهســت که خیلی
برای اسکی مناسب است و بسیار
جاهــای عالی دیگــر مخصوص
ورزش های زمستانی.

C

بـرند معروف کانادا
َ )8

یک نماد معــروف در دنیا همین
برگ درخت افرا  MAPLEاست
که همه را فورا یاد کانادا میاندازد.
درخت افرا همه جا در کانادا دیده
میشــود پس بیدلیل نیست که
نماد این کشور شده است .بسیاری
از کاناداییهادر سفر خارجیشان
هــم این نمــاد را (مثــا روی
کولهپشتیهایشان)بههمراهدارند
تا هویت خودشان را نشان بدهند.

C

 )9ایستگاه خوراک در بزرگراه ها

در برخی از جادههــای کانادا به
خصــوص در آلبرتــا و منیتوبا،
جاده آنقدر صاف و تمیز اســت
که رانندگی در آن خســتهکننده
میشود .در این شرایط باید به غذا
و نوشیدنی بین راهی متوسل شد.
و البته کانادا بهترینهایش را دارد.

C

 )10اصطالحات جالب

در دنیای واقعی معموال با آدمهایی
C
مواجه میشویم که میگویند« :برو
رد کارت» یا «دست از سرم بردار».
 )6شکالت و شکالت
شــاید متوجه شــده باشید که امــا در کانادا مــردم مودبترند.
C
شکالتهای کانادایی هم بزرگتر خوش به حالشان.
از شکالت معمولیاند و هم چربی
 )3مناظر نفسگیر برای فیلمها
شــاید خیلیهــا به ونکــوور یا بیشــتری دارند .این شــکالتها

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

شهباز :تئوری توطئه...

هشدار اتحادیه اروپا نیز تأکیدی بر
این روند افول است:
به گــزارش خبرگــزاری دولتی
"ایرنا"« :اتحادیــه اروپا درمورد به
خطرافتادن روند عضویت ترکیهدر
این اتحادیه به علت دخالت دولت
ترکیه درقوه قضاییه این کشور به
آنکارا هشــدار داده است .استفان
فوله ،ســخنگوی مسئول توسعه
اتحادیه اروپا بــا تأکید براین که
استقالل قوه قضاییه درکشورهای
عضو اتحادیه اروپا ارزش اساسی به
شمار می رود ،گفت:
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>> ادامه از صفحه5 :

رجب طیب اردوغان نخست وزیر
ترکیه موازین استقالل قوه قضاییه
این کشور را به طور مستقیم نقض
کرده است».
درمــورد ضلــع دوم مثلث یعنی
حکومت آخوندی ،که باعث و بانی
این رســوایی بوده ،با آن که نقش
مهره های نظام دردادن رشــوه و
هدایت بزرگ ترین عملیات پول
شویی تاریخ به مبلغ نجومی 87
میلیارد یورو ،آشــکار و غیرقابل
انکار اســت ،اما تکان و پس لرزه
ها تلفات چندانی به جا نگذاشته

زیرا حکومت والیت مطلقه فقیه
چنان در گنداب فساد مالی غوطه
می خورد که رسوایی هایی ازاین
دست چیزی برحجم اقیانوس وار
فساد آن نمی افزاید.
بی دلیل نیست که همه دستگاه
هــای عریض و طویل نظام والیی
دراین باره ســکوت پیشه کرده و
تنها معاون وزارت خارجه ،ابراهیم
رحیم پور بــا توضیحی فرافکنانه
ازخــود ،دولــت و نظام ســلب
مسئولیت می کند:
«این فرد [رضاضراب عامل اصلی

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

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

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

یامسین

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

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

شادی

514-388-1588

Tel.: 514-660-7135

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

shadim.sky@gmail.com

این کتاب را در لیست کتاب
هایتعطیالتبگنجانید!

رولینگ و کتاب جدیدش

اگــر داریــد از تعطیالت
لذت میبریــد و در حال و
هوای خوانــدن یک رمان
نانگیــز هســتید،
هیجا 
پیشــنهاد میکنیم کتاب
خالء موقــت (The Casual
 )Vacancyرا بخوانید.
نویسنده این کتاب را حتما
میشناســید :خانــم جی
کی رولینــگ که مجموعه
پرطرفدار هــری پاتر را هم
نوشته است .البته این کتاب
هیچ ربطی به نوشــت ههای
هری پاتــری او ندارد؛ بلکه
رمانی پلیســی و پرتعلیق
 suspenceاســت و بــرای
بزرگساالن نوشته شده است.
فساد مالیدرترکیه] سمت رسمی
ندارد و کارهــای وی نیز با دولت
نبوده است».
بــا این حال ،تارنمــای حکومتی
"تابناک" برای رفع و رجوع نقش
اساســی حکومت آخونــدی در
رسوایی مالی ترکیه می نویسد:
«رسانه های ترکیه درحال جریان
سازی علیه ایران و بویژه علیرضا
بیگدلی ،سفیرجمهوری اسالمی
در آنکارا هســتند و به نوعی می
خواهند ســفیر ایران در ترکیه را
با جریان فســاد اقتصادی مربوط
کنند» .با همه اینها ،نقش مافیای
فساد پرور ولی مطلقه فقیه دراین
رسوایی بزرگ ،بیشتر و آشکارتر از
آن اســت که قابل تکذیب و انکار
باشد.
نقش ضلع سوم مثلث یعنی ایاالت

با شــوهران و البته معلمان
با دانشآموزان بــا هم در
رگ بَری باعث
جنگاند .مــ ِ
میشــود انتخاب جانشین
«خال او در شورای شــهر هم با
خوشــبختانه کتاب
شهای خطرناکی همراه
ت» به فارسی هم ترجمه چال 
موق
یس شود .رازهای وحشتناکی از
شــده و کتابسرای تند
یشود و همه چیز
جمه ویدا اسالمیه شهر رو م 
آن را با تر
اده .پس چه به آشفتهمیشود...
رست
به بازار ف
سی« ،خال موقت» در انگلیس و
فارســی و چه به انگلی
تاب نقاط دیگر دنیا با اســتقبال
دستتان برای خواندن ک
خوبی مواجه شد و با سرعت
باز است.
در زیادی فروش رفت .در ســه
داســتان «خالء موقت»
رخ هفته اول ورود این کتاب به
شــهری به نام پگفورد
رگ بازار ،یک میلیون نسخه از آن
یدهد و از ابتــدا با م
م 
ویم .فقط به زبان انگلیسی فروش
بَری فربرادر مواجه میش
چهره محبوبی در شــهر رفت.
او
یسی هم ساخت
همه از مرگش شوکه شبکه بیب 
و
وده
ب
ظاهر سریالی را بر اساس این رمان
میشوند .پگفورد در
آید شروع کرده که ظاهرا در سال
شــهر آرامی به نظر می
شود  ۲۰۱۴میالدی به نمایش در
ی
اما به تدریج معلوم م 
ثروتمندان با فقرا ،خواهد آمد.
که در آن
•
نوجوانان بــا والدین ،زنان

متحده امریکا ،اگرچه به آشکاری
دو ضلع دیگر نیست ،اما آن را نمی
توان نادیده انگاشت.
چند سال است که دیوید کوهن،
معاون سخت کوش وزارت خزانه
داری امریکا ،ظاهرا تالش می کند
که همه روزنه های فراراز تحریم ها
علیه حکومت آخوندی را مسدود
کند و تاکنون میلیاردها دالر بانک
های معتبری چــون ان آی جی
(هلند) ،جی پی مورگان (امریکا)،
استاندارد چارترد و اچ سی بی سی
(انگلستان) ،آر بی سی (اسکاتلند)،
دویچه بانک و کومرز بانک (آلمان)،
اچ وی بی و یونی کردیت (ایتالیا)،
میتسوبیشی (ژاپن) ،ایالف (عراق)
و ...را بــه خاطــر نقض تحریم ها
جریمه کــرده اســت .ازچنین
کشوری ،که بودجه دستگاه های

اطالعاتــی آن از کل بودجه دهها
کشور جهان سومی بیشتر است،
چگونه می تــوان پذیرفت که از
نقش کم و بیش آشکار بانک هالک
(خلق) ترکیه در پول شــویی 87
میلیارد یورویی ناآگاه بوده و تنها
پس از برمالشدن رسوایی ،معاون
وزارت خزانهداری شتابان به ترکیه
سفرکند؟!
آیا نمی توان چنین اندیشــید که
ایاالت متحده و آقای اوباما درعین
تنــگ و تنگ تر کــردن ظاهری
فشار تحریم ها ،راه فرار و تنفسی
نیز برای نظام والیی بازگذاشــته
بودنــد تا به تنگی نفس و خفقان
دچار نشود؟ آیا اگر کسی چنین
بیندیشد ،مبتال به ویروس تئوری
توطئه است؟!
•
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کانـــادا...

ﻣﺎﺭﻳﺎ ﮐﺗﻧﻪ

نخیر!استیونهارپرقصدکنارهگیریندارد؟!

در روزهای اخیر برخی رسانههای
کانــادا از احتمــال کنارهگیری
اســتیون هارپــر نخســتوزیر
این کشــور خبــر داده بودند و
ماجرای رسوایی مالی نمایندگان
محافظــهکار ســنا را هم علت
احتمالیدانسته بودند.
اخبار این رسانهها حاکی از آن بود
که هارپر در زمان انتخابات آینده
(در ســال  )۲۰۱۵دیگر رهبری
حزب محافظهکار و نخستوزیری
کانادا را به عهده نخواهدداشت؛ زیرا
رسوایی مالی نمایندگان نزدیک به
این حزب در سنای کانادا به نام او
و حزبش نوشته شده و منتقدان
داخلی زیادی برای آنها تراشیده
است .این رسوایی از بهار تاکنون
در رسانههای کانادا به شکلهای
مختلف مطرح شده است.
حاال اما هارپــر خودش به میدان
آمــده و بــه وضوح اعــام کرده کرده که عملکرد اقتصادی دولتش از عالیرتبهتریــن افــراد در دفتر
کــه جایش قرص اســت و قصد در هالــهای از ابهام قــرار گرفته نخستوزیری و حزب محافظهکار
و به نظر میرســد رسوایی مالی در میان است و موضوع محدود به
کنارهگیری ندارد.
او در گفتگو با گلوبالنیوز و شبکه نمایندگان سنا همچنان در سال نایجل رایت نمیشود.
 TVAکبک گفته که در کمپین  ۲۰۱۴میالدی نیز گریبان دولت از ماه می گذشــته که این اخبار
انتخاباتی ســال  ۲۰۱۵همچنان او را بگیرد .پلیس کانادا همچنان بــه رســانهها درز کــرد ،دفتــر
رهبر محافظهکاران کانادا خواهد مشغول تحقیق در خصوص این نخستوزیری کانادا اعالم کرده که
پرونده است و چهار سناتور هم با مشغول تجدید نظردر فرآیندهای
بود.
کاری است تا هارپر دیگر از چنین
هارپــر گفته اســت« :یــک روز اتهاماتی در این ماجرا مواجهاند.
روزنامهها را باز میکنم و میبینم یکی از پر سر و صداترین پروندهها مسائلی (جا به جا شدن غیرقانونی
قرار اســت اســتعفا بدهم .روزی در این خصوص ،ماجرای  ۹۰هزار پول) بیخبر نماند .هارپر همچنین
دیگر متوجه میشوم که قرار است دالری است که نایجل رایت-یکی نایجل رایت را اخراج کرد.
انتخابات زودهنگام برگزار شــود .از مقامات سابق نزدیک به هارپر -در چنیــن شــرایطی بایــد دید
اینها هیچکــدام صحت ندارند .ما از «بیتالمال» در اختیار سناتور وضعیت حزب محافظهکار کانادا
انتخاباتی در سال  ۲۰۱۵در پیش مایک دافی گذاشته تا هزینههای به رهبری استیون هارپر در سال
داریــم و من هــم رهبری حزب زندگی خودش را تامین کند .بعد  ۲۰۱۴چگونــه خواهــد بود .این
محافظــهکار را در آن بــه عهده از افشای این ماجرا ،هارپر ادعا کرد وضعیت احتماال سرنوشت حزب
چیزی درباره آن نمیدانسته است .در انتخابات سال  ۲۰۱۵را نیز رقم
خواهمداشت».
به گزارش کانایدین پرس ،هارپر امــا قضیــه این اســت کــه در خواهد زد.
در حالی این اظهــارات را مطرح تحقیقات پلیس کانادا ،پای برخی
•÷

تورنتوی نازک نارنجی یخ زد و تاریک شد!

کــوالک و بارش بــاران یخی در
شرق کانادا و شمال شرقی ایاالت
متحده تاکنوندستکم ۱۱کشته
برجای گذاشته و زندگی شهری را
در تورنتو فلج کرده است.
تعــداد زیــادی از خیابانهــا و
پیادهروهای تورنتو کامال یخ زدهاند
و با وجــود تالش شــهرداری و
سازمان برق هنوز حدود ۲۵۰هزار
نفر از ساکنان شــهر برق ندارند.
تعداد زیادی از درختها هم پس
از یــخ زدن ،خرد شــدهاند و در
جادهها افتادهاند.
آنتونی هینز ،مدیرعامل Toronto
 Hydroاعــام کرده کــه «این
فاجعهبارتریــن کــوالک و باران
یخیای بوده که تــا حاال تجربه
کردهایم .احتماال  ۷۲ساعت طول
میکشد تا کل شهر را از خاموشی
بیرون آوریم».
خاموشی به تورنتو محدود نشده:
۱۰۰هزار نفر دیگر در باقی نقاط

Maria Cottone

Immigration Consultant of Canada
)Regulatory Council (ICCRC

ﻋﺿﻭ ﺷﻭﺭﺍی ﻣﺷﺎﻭﺭﺍﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ
ﺛﺑﺕ ﺷﺩﻩ ﻧﺯﺩ ﺩﻭﻟﺕ ﮐﺑﮏ

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

te-des-Neiges

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

Côte-des-Neiges

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

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

1.5........$ 819.00
3.5........$ 899.00
4.5........$$699
1,449.00
from

Tel: 438-985-4674
1.5

3.5 from $819
4.5 from $1249

انتاریو برق ندارند و ۵۰هزار نفر در
کبک در خاموشی به سر میبرند.
به گزارش نشنالپست ،با لغو شدن
بسیاری پروازها ،مسافران فراوانی
در فرودگاههــای تورنتــو ،اتاوا و
مونتریال گرفتار شدهاند.
راب فورد شهردار تورنتو اعالم کرده
با وجود مشــکالت فراوان ،اوضاع

اسکروج که بود و چه کرد؟

این کریســمس که گذشت بازار
نوستالژی در ذهن خیلیها به راه
بود .شاید شــما هم جزء کسانی
باشــید که زمان کریســمس یاد
اسکروج و کارتونش میافتند.
آیا میدانید این شخصیت اسکروج
واقعا از کجا آمده است؟
شــخصیت ابنزر اسکروج را چارلز
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دیکنز خلق کرد .دیکنز در ســال
 ۱۸۴۳میــادی رمانــی بــه نام
سرود کریسمسی (A Christmas
 )Carolمنتشر کرد که شخصیت
اصلــیاش یک مرد خســیس و
ســنگدل و بیاحســاس بــه نام
اسکروج بود .او به شدت نسبت به
اطرافیان و حتی کارمند زیردست

آنطور بد نیســت کــه وضعیت
اضطراری اعالم کند.
دوســتانی که باران یخی بزرگ
 1998کبــک را تجربه کرده اند،
می گویند تورونتویی های نازک
نارنجی حاال مــی فهمند ما چه
کشیدیم!

www.Metcap.com
www.Metcap.com

Tel: 438-985-4674
خودش و خانــوادهی او بیتوجه که به اودرباره زندگی و رفتارهایش
بود .او حتی به شادی کریسمس هشــدار میدهد .همچنین ســه
و وقتگذراندن خانوادهها در این روح کریسمســی (گذشته و حال
زمــان در کنار هــم نیز اهمیتی و آینــده) در این شــب به دیدار
اسکروج میآیند و باعث تحول او
نمیداد.
شخصیتی که دیکنز خلق کرد میشوند.
آنقدر مورد توجه قرار گرفت شخصیت اســکروج طی سالیان
که کلمه اسکروج در بسیاری دراز مورد توجه مردم بوده و حتی
از زبانها با مشخصاتی مشابه در سالگرد دویستسالگی چارلز
ابنزر اســکروج جا افتاد و مثال دیکنــز به عنــوان محبوبترین
در فارســی هم اسکروج کامال شــخصیت آثار او انتخاب شد .در
رتبه دوم هم میس هویشــام (در
نشانگر خسیسبودن است.
البته شخصیت اســکروج در رمان آرزوهای بزرگ) قرار گرفت.
www.Metcap.com
های مختلفی نیز
داستان دیکنز به تدریج خیلی اسکروج در فیلم
تغییــر میکند .اســکروج در به تصویر کشیده شده است .یکی
ترین آنها عمو اسکروج
شب کریسمس با روح همکار از محبوب ِ
سابقش مارلی مواجه میشود بود که بسیاری از ایرانیها هم از آن

خاطرهدارند .عمو اسکروج یا همان
اسکروج مکداک در این کارتون
(که کارل بارکز در ســال ۱۹۴۷
برای کمپانی والت دیزنی ساخت)
نقش یک اردک تاجر و خسیس
را دارد.
در ســالهای اخیر هم یک فیلم
ســ هبُعدی که رابرت زمهکیس از
داستان سرود کریسمس ساخت،
خاطره اســکروج را بار دیگر زنده
کرد .جیــم کــری در این فیلم-
کارتون نقش اسکروج را به عهده
دارد و فیلم در سال  ۲۰۰۹اکران
شد.
______________

www.Metcap.com

•
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کـــانــادا...

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

شکایتبهدادگاهفدرال:کاهشبودجهسالمت
پناهندگانغیرقانونیاست

ایرانتــو :یــک فعــال حقوق
پناهندگان سه شنبه 24دسامبر
در دادگاه فــدرال گفت " دولت
اتــاوا بــا کاهــش و محو حق
دستیابی پناهندگان به امکانات
پزشــکی ،قوانین بیــن المللی
و بیانیــه حقوق بشــر را زیر پا
گذاشته است".
او تاکیــد کرد کاهــش بودجه
ســامت پناهنــدگان ،که از
 ۳۰ژوئن ســال گذشته به اجرا
گذاشته شــد ،نه تنها زندگی
پناهندگان را به مخاطره انداخته
 ،بلکه بــا به تاخیــر انداختن
معالجــات پیشــگیرانه هزینه
مالیاتدهندگان را هم افزایش می
دهد.
گروهی از وکال و پزشــکان حامی
حقوق پناهندگان ،شــکایتی را
از طــرف دو بیمار که تحت تاثیر
ایــن کاهش بودجه قــرار گرفته
اند را تقدیــم دادگاهی در تورنتو
نموده و از قاضی مکتایش خواسته
اند که این تصمیــم را بر خالف
قانون اساسی و غیر قانونی اعالم
کرده و به دولت اتاوا دستور دهد
که پوشــش ســامت برای تمام
پناهندگان را دوباره برقرار کند.
در مقابل دولت فدرال مدعیست
که تغییرات اعمال شده در برنامه
فدرال  ۵۶ساله سالمت به منظور
کسب اطمینان از برابری شهروندان
در استفاده از امکانات و جلوگیری
از سواستفاده پناهندگان از سیستم
بهداشت بوده است.
با این تغییرات پوشــش خدمات
پزشــکی برای اکثــر پناهندگان
کاهــش یافته و حتی برنامه های
مراقبتهای اساسی پزشکی که از
سوی گروههای اجتماعی ،مانند

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

کلیســاها ،حمایت می شود برای
پناهجویانی که از کشــورهای به
اصطــاح "امن" می آینــد و یا
پناهجویانی که در خواستشان رد
شــده قطع شــده و این منابع به
کمپهای پناهجویــان که خارج از
کشور می باشند سوق داده شده
اند.
لورن والمن وکیلدو بیمار پناهنده
و سازمان "پزشکان کانادایی برای
مراقبــت از پناهجویان" به دادگاه
گفت کــه اســتفاده از خدمات
پزشکی برای تنبیه افراد غیر قابل
قبول اســت .او مدعیست دولت
فدرال خود را پشت قدرت اجرایی
خود پنهان کرده تا از درگیری در
یک بحث عمومــی پیرامون این
کاهشهای بحث برانگیز حذر کند.
کاهشهایی که البته به شکلدامنه
داری از ســوی پزشــکان ،وکال و
گروههای فعال دیگر محکوم شده
است.
والمن اشاره می کند حداقل ۵۸
پرونده تدوین شده ،از بیمارانی که
در مراحل مختلف از رســیدگی

به درخواســت پناهندگی اشان
بوده اند و خدمــات درمانی ارائه
شده به ایشان به درجاتی کاهش
یافته اســت ،وجود دارد .از جمله
پناهجویی از مجارســتان که به
اسکیزوفرنی مبتال بوده و به دلیل
عدم دسترســی به دارو دست به
خودکشی زد.
حداقل شش اســتان  -اونتاریو،
آلبرتــا ،مانیتوبا ،ساســکاچوان،
نوااسکوشــیا و کبــک ،اقداماتی
برای پر کردن شــکاف حاصل از
سیاستهای جدید دولت فدرال را
انجامداده اند .با اینحال نظر فعاالن
بر این اســت که اینگونه خدمات
نمی تواند جایگزینی برای برنامه
های خدمات اساسی پزشکی ،که
توسط دولت فدرال تامین بودجه
می گردد ،باشد.
رسیدگی به این پرونده چهارشنبه
با شــرکت وکالی دولت و وکالی
سازمان " عدالت برای کودکان و
جوانان" ادامه خواهد یافت.

•

بیشترکاناداییهایمبتالبههپاتیت،
از بیماری خود نا آگاهند

 21دســامبر ،ایرانتو :آژانس
"آمار کانادا" می گوید هفتاد
درصــد از  ۱۳۸۶۰۰کانادایی
هایی که به هپاتیت سی مبتال
هستند ،پیش از آزمایش خون
از بیماری شــان بــی اطالع
بودند.
میشل روترمان تحلیل گر امور
بهداشتی این آژانس و یکی از
نویسندگان گزارش "سنجش
ســامت کاناداییها" به نتایج
این گزارش اشــاره می کند و
می گوید "آگاهی کافی از ابتال به
بیماری برای مراقبتهای پزشکی،
درمان ،واکسیناسیون و جلوگیری،
پراهمیت است اما بیش از نیمی از
کسانی که آزمایش خونشان برای
هپاتیت بی و ســی مثبت بوده از
بیماری خود مطلع نبودند".
بررســی "آمار کانادا" می گوید
هپاتیت سی از طریق انتقال خون،
تولیدات خونی ،اعضــا و جوارح،
پیوند ،آمپولهای آلوده و دیگر ابزار
تیز ،و دست آخر از مادر به فرزند
در دوران بارداری منتقل می شود.
انتقال از طریق ارتباط جنســی
کمتر از دیگر موارد مشــاهده می
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گردد .درجه شیوع این  ۰،۵درصد
بوده و مبتالیان به  ۱۳۸۶۰۰نفر
بالغ می شود.
اما دکتر موریس شــرمن مدیر
"بنیاد کبد کانادا" معتقد اســت
ارزیابــی آژانــس ،تعــداد واقعی
مبتالیان را منعکس نمی کند.
او که متخصص کبددر بیمارستان
عمومــی تورنتو هم هســت می
گوید "از سال  ۱۹۹۱یا  ۱۹۹۲که
امکان آزمایش برای هپاتیت سی
فراهم شد حدود  ۳۰۰هزار بیمار
شناسایی شده اند".
او اشــاره می کند ایــن ارزیابی
احتماال شامل افرادی از گروههای

LAWYER

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

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

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

 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

ایران :وضعیت بحرانی محیط زیست...

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

>> ادامه از صفحه6 :

مقامهای ایران در دو ســال آخر
ریاست جمهوری احمدینژاد با
افتتاح این پروژههــا اعالم کرده
بودند که نیمی از بنزین مصرفی
ایران یورو  ۴و  ۵خواهد بود.
بر اساس آخرین دادههای شرکت
ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتــی ایران که هفته گذشــته
خبرگــزاری مهر منتشــر کرد،
مصرف بنزین کشــور در ســال
جاری  ۷.۵درصد افزایش یافته و
به  ۷۰میلیون لیتر در روز رسیده
است.

دولــت احمدینــژاد همــواره
گزارشهــای رســانهای درباره
بیکیفیــت بــودن بنزین تولید
داخل را رد میکرد و مدعی بود
که تولید بنزین در داخل کشور
بر اساس اســتانداردهای اروپایی
است.
خبرگــزاری مهر گــزارش داده
است که از سال گذشته تاکنون،
طرح توسعه ،بهینهسازی و بهبود
کیفیت تولید فرآوردههای نفتی
در پاالیشگاههای شــازند اراک،
آبادان ،تهران ،الوان ،تبریز و اخیرا
پاالیشگاه نفت اصفهان افتتاح یا
رســما در مدار بهرهبرداری قرار ایــران به خاطر کمبــود بنزین،
مجبور بــه واردات روزانه  ۵تا ۷
گرفتهاند.

مهاجر که انگلیسی صحبت نمی
کنند ،نمی باشد.
همچنین زندانیان یا بی خانمان ها
هم شامل این سنجش نبوده اند.
درجه شــیوع برای هپاتیت بی
 ۰،۴درصد محاســبه شده که به
 ۱۱۱۸۰۰نفر بالغ می شود.
از تمام کسانی که تست آزمایش
خون آنان برای هپاتیت مثبت بوده
 ۶۹،۵درصد مــی گویند که آنها
از بیماریشــان آگاه نبوده اند .این
نسبت برای مبتالیان به هپاتیت در ســطوح استانی و ملی گزارش
بــی ۵۴،۵ ،درصد ارزیابی شــده می شود.
اســت .آمار ابتال به هپاتیت بی و بررســی های پیشین نشان می
سی به سازمانهای خدمات پزشکی دهند کــه احتمال اینکه کودکان

میلیون لیتر بنزین از خارج است.
عباس کاظمی مدیرعامل شرکت
ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی سهشنبه به خبرگزاری مهر
گفته اســت که امــکان تولید و
توزیع بنزین با استاندارد یورو ۴
و  ۵اتحادیــه اروپا روزانه تنها ۱۳
میلیون لیتر اســت .این رقم ۱۷
میلیون بشکه کمتر از رقم ادعایی
تولید بنزین اســتاندارد در اواخر
دولت احمدینژاد است.
قــرار بود بــا افزایــش ظرفیت
پاالیشــگاهی مجموع ظرفیت
تولید بنزین اروپایی کشور به ۵۲
میلیون لیتر در روز افزایش یابد.
•

مبتال به هپاتیت بــی دچار یک فراگیر واکسیناسیون برای نوزادان
بیماری مزمن شــوند بیشتر می و دانش آموزان را اجرا نمود.
باشد .از همین رو در اوایل و اواسط
•
دهه  ۱۹۹۰میالدی ،کانادا برنامه
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زمین...
کشفذخایرعظیمیازآبشیریندراعماق
اقیانوسها
دانشــمندان اخیراً موفق به
کشف ذخایر عظیمی از آب
شیرین در اعماق اقیانوسها
شــدهاند که تا کیلومترها به
محدوده دریاهای مجاورشان
تسری یافته؛ آبی که میتواند
از بروز بحــران قریبالوقوع
کمآبــی در ســطح جهان
پیشگیریکند.
بررســی تازهای که گزارش
آن بهتازگــی در نشــریه علمی
بینالمللی  Natureانتشار یافته،
خبر از کشــف بالغ بر نیممیلیون
کیلومتر مکعب آب کمنمک داده
که در اعماق بستر دریا ،و به فاصله
اندکی از سواحل قارهای زمین جا
خوش کردهانــد؛ آبی که احتماالً
آن را بتوان به مایحتاج آشامیدنی
شهرهای ساحلیدر نقاطی از قبیل
استرالیا ،چین ،آمریکای شمالی ،و
آفریقای جنوبی افزود.
دکتر وینسنت پســت (Vincent
 ،)Postسرپرست این بررسی و از
متخصصین «مرکز ملی پژوهشی
و آموزشــی آب زیرزمینــی»
( )NCGRTاسترالیا ،و همچنین
دانشــکده محیط زیست دانشگاه
فلیندرس این کشــور ،در اینباره
میگوید" :حجــم این منبع آب،
ی آبیســت که
یکصد برابر حجم 
طی یک قرن گذشــته ،از ســال
[۱۹۰۰میالدی] تاکنون ،از ذخایر
زیرزمینی زمین استخراج کردهایم.
کســب اطالع از این ذخایر ،خبر
فوقالعادهایســت؛ چراکه چنین
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ســفرههایی که امروزه زیر دریا
ی آبی که طی
صد برابر حجم 
واقع شدهاند را پر میکرده .این
ذخایر
از
گذشته
یک قرن
مربوط به تمام دنیا میشده ،و
زیرزمینی زمین استخراج شده! وقتی هم که سطح آب دریاها
بهدنبــال ذوب کالهکهــای
حجمی از آب احتمــاالً بتواند تا قطبی " در حدود ۲۰هزار ســال
چندین دهــه مایحتاج آب برخی پیــش " افزایش یافتــه ،چنین
مناطقی هم با آب اقیانوس پوشیده
نواحی را تأمین کند".
بهگفتهدکترپست،دانشمندانقب ً
ال شدهاند".
نیز از وجود ذخایر آب زیرزمینیدر پســت در ادامــه میگویــد:
اعماق اقیانوسها مطلع بودهاند ،اما "آبخوانهــای زیادی بهواســطه
صرفاً آنها را مختص مناطقی نادر و وجود الیههایــی از خاک رس و
رسوباتی که رویشان را پوشانده
ویژهمیدانستهاند.
او در ادامــه میگوید" :تحقیقات بوده ،از تماس با آب دریا محفوظ
ما نشــان میدهــد آبخوانهای بــوده و هســتند" .لــذا چنین
زیردریایی آب تلــخ و همچنین آبخوانهایی به جهات زیادی شبیه
شیرین ،اتفاقاً عوارضی معمولی به همان سفرههای آب زیرمینیای
شــمار میروند" .بهگفته وی ،این هستندکهمایحتاجآشامیدنیاکثر
ذخایر ،طی بالغ بر صدهاهزار سال جمعیت جهان را تأمین میکنند؛
گذشته و زمانی شکل گرفتهاند که و میزان شوریشــان هم آنقدری
ارتفاع ســطح آب دریاهای زمین ناچیز هســت که بتــوان به آب
بهطور متوسط از مقدار کنونیاش آشامیدنی تبدیلشان نمود.
فوقالعاده کمتر ،و خطوط ساحلی
هم گســتردهتر بود" .لذا بههنگام
{>> ادامه در صفحه}14 :
بــارش ،آب باران به زمین نفوذ ،و

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...

چگونهدرسهشماره
کشاورزیرانابودکردند؟

14

دکتربهمن فصیح پور

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

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

با کمک طب سوزنی

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

_____________________
Tel : (514) 267-3454

•
•
•
•

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

عملکرد دولت در دهه اخیر
در حوزه کشاورزی و دامداری
ایران ،به گونهای بوده اســت
که کســب و کار هزاران ساله
ایرانیان در حال نابودی است.
به گزارش خبرنــگار «آینده» ،در
طول چند هزار ســال گذشته که
سرزمین ایران بدون اتکا به درآمد
نفتی به حیات ادامه میداده است
و اتفاقا دوران باشکوه و پرافتخاری
را نیز پشــت سر نهاده ،ایرانیان از
طریق کشاورزی و دامداری تغذیه
خود را تامین میکردهاند و خبری
از واردات مواد غذایی برای ســیر
کردن شکم مردم ایران نبوده است.
پس از انقالب نیز شعارهای فراوانی
برای تقویت بخش کشــاورزی و
دامداری داده شد که در این میان
با تمرکز وزارت جهاد ســازندگی
و وزارت کشــاروزی بــر بخــش
دامپــروری و حمایــت از بخش
کشاورزی ،رشــد خوبی را در دو
دهه نخســت انقــاب در این دو
بخش شاهد بودیم.
از ابتدای دهه هشتاد و با ادغام جهاد
سازندگی و وزارت جهاد کشاورزی،
حمایت از صنعــت دامپروری تا
حــدی رو به افول گذاشــت و از
ابتدای دولت احمدینژاد وضعیت
کشــاورزی ایران در سراشــیبی
سقوط قرار گرفت.

بدیهی اســت که در سراسر دنیا
بــا توجه به اهمیت اســتراتژیک
تامین خوراک کشــور ،این بخش
مورد حمایتهای ویژه یارانهای و
تعرفهای دولت قرار میگیرد تا مواد
غذایی وارداتی نتواند کمر تولید را
در کشور بشکند.
اما در طول یک دهــه اخیر ،روز
روز همان حمایــت نیم بند
بــه 
از کشــاورزی و دامپروری کشور
کاهش یافته اســت؛ به نحوی که
عمال تمامی خدمات و حمایتهای
دولــت از بخــش کشــاورزی و
دامداری کمرنگ شده است.
از سه سال قبل و با آغاز هدفمندی
یارانههــا ،وضعیت کشــاورزی و
دامداری دچار ســقوط و بحران
مضاعفی شــد؛ به گونــهای که
هزینههای تولید به شدت افزایش
یافت .اما برخالف قانون ،هیچ گونه
حمایت و یارانــهای به این بخش
داده نشد.
به طور نمونه ،کودی که در ابتدای
دولت قبل لیتری هزار تومان بوده
است ،اکنون قیمتی باالتر از شصت
هزار تومان پیدا کرده است و حتی
کودهای شیمایی تولید داخل نیز
در طول سه سال اخیر بیش از ده
برابر افزایش قیمت یافتهاند.
وزارت جهاد کشــاورزی در دولت
احمدینژاد با تعدیــل نیروهای
خود ،عمال خدماتی را که به بخش

کشــاروزی میداد ،تعطیل کرد
و اکنــون در ادارات کشــاورزی با
برونسپاری خدمات ،از کشاورز به
ازای کوچکترین اقدامات اداری،
وجهدریافت میکنند.
برخی بودجههای بخش کشاورزی
و دامداری نیز در سالهای اخیر به
اســم طرح های پرطمطراق ،ولی
بدون اثرگذاری حیف و میل شده
و نتیجه این شده که کشور ایران
که دارای آب و هوایی چهارفضل
بوده و یکی از تولیدکنندگان میوه
و محصوالت کشاورزی و دامداری
بوده اســت ،اکنون به واردکننده
در اکثر بخشها تبدیل شده و از
گندم تا میوه و از شیر تا لبنیات،
بخشــی را از خارج از کشور وارد
میکند و بسیاری از اهالی روستاها
و کشاورزان و دامداران با مهاجرت
به شهرها به شغلهای کاذب روی
آوردهاند.
به نظر میرســد دولت جدید به
جای پرداختن به شعار و تبلیغات،
باید در اســرع وقت بــرای خارج
کردن بخش کشاورزی و دامداری
کشــور از بحــران ،تدبیر عاجلی
بیندیشد ،وگرنه در آینده خوراک
ایرانیان نیز باید توسط چین یا سایر
کشورهای خارجی تامین شود.
www.ayandehonline.com
•

بهروز
آقاباباخانی

مشاور رمسی وام مسکن

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

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

نان سنگک

کیفیت عالی ،بهای مناسب

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

در قلب NDG
>> ساعات کار:

سفره شما!

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

آب شیرین...

>> ادامه از صفحه13 :

پســت در توضیــح شــیوههای
دسترســی به این ســفرهها هم
میگوید" :دو راه برای استحصال
این آب وجــود دارد " ســاخت
سکوهای دریایی و حفاری بستر
دریا؛ یا حفاری از اراضی ساحلی،
یــا جزایری که در مجــاورت این
آبخوانها واقع شــدهاند" .گرچه
حفــاری از خشــکی میتوانــد
هزینههای هنگفتی در پی داشته
باشــد ،امــا بهگفته پســت ،این
شیوه را بایســتی از حیث صرفه
اقتصادی ،دوام ،و همچنین تبعات

زیستمحیطی ،با سایر شیوههای
استحصال آب شــیرین ،از قبیل
تصفیه ،یا حتی احداث ســدهای
بزرگ جدید ،بررســی نمود .او در
اینباره هم میگوید:
"شــوری آب شــیرین واقــع در
بســتر دریا ،فوقالعــاده کمتر از
آب دریاســت .این یعنی که آن را
میتوان با صــرف انرژی کمتری
تصفیه کرد ،و ضمناً آب پســماند
این پروســه هم امالح فوقالعاده
کمتریدارد".
"آب شــیرین موجود بر سیاره ما،

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

تحت فشار فزایندهای قرار گرفته؛
لذا کشــف ذخایر تازهای از آن در
مجاورت ساحل ،امر مهیجیست.
این یعنی که میتوان گزینههای
بیشتری را بهمنظور مقابله با تبعات
خشکسالی و کسری آب خشکیها جایی که احتمال میرود میزبان
مدنظر گرفت".
ذخایر زیردریایی آب کمنمک باشد،
اما به رغم اینکه کشورها از هماینک بایستی مراقب باشــیم آلودهاش
امکان دسترســی بــه این منابع نکنیــم .گاهی پــای چاههایی به
زیردریایی آب شــیرین را دارند ،این آبخوانها باز میشود که برای
بهگفته دکتر پســت ،بایستی به مکانیابی ذخایر نفت و گاز حفر
شیوههای مدیریت و فرآوری ذخایر شدهاند؛ و یا بهمنظور خنثیسازی
بستردریا هم توجه کنند" :مث ً
الدر گازدیاکسید کربن از آنها استفاده

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4

514

485-2929

میشــود .چنیــن فعالیتهایی دریاها دیگر احیا نخواهند شــد؛
میتوانــد کیفیت ایــن آب را به و چنین اتفاقی تــا دیرزمانی رخ
نخواهدداد".
مخاطرهبیاندازد".
وی همچنیــن هشــدار میدهد
منبعScience Daily :
که این ذخایــر ،تجدیدناپذیرند:
برگردان :احسان سنایی
"بایســتی بهدقت از آنها استفاده
کنیــم " چنانچه نابود شــوند ،تا
کاهش مجدد ارتفاع ســطح آب

ـهدیۀـخداهبما...
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قسمت زیادی از کتابمقدس ،داستان جدایی
و قهر بین انسان و خداست .اما بخش مهمی
از کتابمقدس نیز به شرح حال محبت عظیم
خدا نسبت به انســان ،و راه چارهای که برای
بازگرداندن انســان به ســوی خود اندیشید،
اختصاصدارد.
برخالف بسیاری از ادیان و مذاهب جهان که
به انســان میگویند باید در جستجوی خدا
باشد ،در مســیحیت خداست که پیشقدم
شده ،در شخص عیســای مسیح برای ایجاد
آشتی و برقراری ارتباط مجدد با انسان بهسراغ
او میآید .خدا میدانست که انسان بهخودی
خود هیچگاه قادر نیست خودش را از وضعیت
گناهآلودی که در آن گرفتار است نجات بدهد
 -هر قدر هم که دست به اعمال نیک بزند یا
مراسم مذهبی را به موقع و با دقت انجام دهد.
به همین جهت خدای پرجالل خود را فروتن
ساخته ،بهصورت یک انسان بهسراغ بشر آمد
تا او را نجات دهد .این انســان همانا عیسای
مســیح بود .او خدای کاملی بود که در عین
حفظ ذات الهی ،بهصورت انسانی کامل به این
جهان آمد تا با مرگش بر صلیب ،قربانی کاملی
را کــه قدرت دارد غضب خدا بهخاطر گناه را
فرونشانَد ،تقدیم خدا کند.
خدا عیسای مسیح را که از ذات خود خداست،
بهعنوان بهترین هدیۀ آشــتی و نجات به ما
انسانها بخشید .تنها کافی است این هدیه را
از او بپذیریم تا موجبات آشتی بین ما و خدا
فراهم شود.



)۲ارزش هدیۀ خدا
شادی و لذتی که به هنگام دریافت هدیه در

www.paivand.ca

ما ایجاد میشود زیاد به این بستگی ندارد که
ارزش و قیمت هدیه چقدر است ،بلکه بیشتر
ِ
محبت
به این خاطر است که مورد توجه و
هدیهدهنــده قرار گرفتهایــم .با این حال
روشن است که برای خرید هر هدیهای باید
بهایی پرداخت شود.
هدیــه خدا به ما در کریســمس ،بها و
هزینۀ سنگینی برای او بههمراهداشت.
خدا پسر یگانه و محبوب خود را در راه ما
قربانی کرد .عیسای مسیح جالل و پادشاهی
خود را در آسمان ترک نمود و خود را محدود
و فروتن ساخته ،در آخوری محقر پا به دنیای
ما گذاشت .هیچ کس خدا را مجبور نکرد که
این هدیۀ گرانبها را بهانسانها بدهد ،بلکه او
از روی میل باطنی و محبت عظیم خود این
کار را انجام داد.
هدایایــی که در ایام کریســمس به یکدیگر
میدهیــم ،در مــوارد مختلــف و تحــت
موقعیتهای گوناگون میتواند مفید باشد یا
نباشد .اما هدیهای که خدا در وجود عیسای
مسیح به ما میدهد ،کل زندگی ما را دگرگون
میسازد.
این هدیۀ آسمانی آنقدر مفید و باارزش است
کــه با پذیرش آن ،انســانی کــه از خدا دور
شده این امکان را مییابد که دوباره ب ه نزد او
بازگشته ،با خالق خویش آشتیکند وهمان
رابطۀ شــفافی را با او داشته باشد که پیش از
سقوطداشت.
زمانی که هدیۀ خدا رادر قلب خود میپذیریم،
این هدیه باعث میشــود خــدای حقیقی را
بشناسیم ،از مرگ و هالکت ابدی نجات یابیم،
و حیات جــاودان پیدا کنیم .زندگی ما از آن
پس معنا و هدف پیــدا میکند ،و امیدی نو
و حیاتی جدید در کالبد جانهای خستۀ ما
بهجریاندرمیآید .این هدیه باعث خواهد شد
که از گناهان و اسارتهایمان آزاد شده ،وارد
رابطهای زنده و نزدیک با خدای خالق شویم .با
پذیرش این هدیه ،خود خدا بهوسیلۀ روحش
در ما ساکن خواهد شد .امروزه میلیونها نفر
در سراســر دنیا میتوانند شهادت دهند که
چگونه زندگیشــان در نتیجه پذیرفتن این
هدیه بهکلی دگرگون شده است.
جالب اینکه این هدیه به رایگان ،بدون اینکه
الزم باشد کار خاصی در ازای آن انجام دهیم،
و اص ً
ال بدون آنکه شایســتگی دریافت آن را
داشته باشیم در اختیار ما قرار میگیرد!
تنها الزم است با ایمان آن را بپذیریم.

هر شنبه

کلیسای
اجنیلیفارسی
زبانمونتریال
ک

شی
ش جالل عادل



)۳هدیـۀ ما به خدا
در ایام کریسمس ،وقتی عزیزی هدیهای به ما
میدهد ،ما نیزدر پاسخ محبت او میکوشیم
هدیهای که در توانمان باشد برای او فراهم
کنیم .همانطور که اشاره شد ،خدای آسمان
و زمین بهترین هدیۀ خود یعنی پسرش را
در این ایام مبارک به ما انسانها بخشید ،تا
از طریق او ما با خدا آشتی کنیم و دوباره به
نزدش بازگردیم.
امــا ما چه هدیــهای میتوانیم به خدا
بدهیم؟
آیا تا به حال از خود سؤال کردهاید که بهعنوان
یک انسان خاکی چگونه میتوانم به خدا هدیه
بدهم؟
بسیاری از مردم بر این باورند که خدای بزرگ
احتیاجی به هدیۀ انسان ندارد .بعضیها هم
میگویند« :من در راه خدا پول دادهام ،از وقت
و انرژی خود مایه گذاشتهام ،و کارهای نیک
انجام دادهام».
برخی ادیان بهراستی نیز هدیه انسان به خدا را
به همین انجام مراسم مذهبی محدود میدانند.
اما با شناختی که در کتابمقدس و بخصوص
در عهدجدید از خدا بدست میآوریم ،متوجه
میشویم که او از ما انجام مراسم و تشریفات
مذهبــی نمیخواهد .پس چه میخواهد؟ به
آفریدگار زمین و آســمان که هر چه داریم و
آن اوست و ما فقط مباشر و امانتدا ِر
هستیم از ِ
او هستیم ،چه هدیهای میتوان داد؟
مقابل بهترین هدیۀ خود عیســای
خــدا در ِ
مسیح ،تنها از ما میخواهد که این هدیه را از
صمیم قلب از او بپذیریم .هر که هستیم ،در
هــر موقعیتی که قرار داریم یا از هر زمینهای
کــه میآییم ،وقتی این هدیه را در قلب خود
میپذیریم و اجازه میدهیمدر زندگی ما عمل
کند ،خواهیم دید که چه تحول عظیمی در
زندگی شخصیمان ،در روابطمان با دیگران ،و

در رابطهمان با خدا ایجاد میشود.
هدیــهای که ما میتوانیم در قبال عیســای

مسیح به او بدهیم ،همان قلبهای فروتن و
مطیع برای پذیرش این هدیه است.
خدا هدیه گرانبهای خود را به ما داده اســت.
آیا حاضر هستید در این ایام ،شما نیز با تمام
وجود بهترین خود را که قلب و تمام زندگیتان
است ب ه عیسای مسیح هدیه بدهید؟
زیرا تنها در صورت هدیــه کردن قلب خود
به مسیح اســت که هدیه خدا در زندگی ما
تأثیرگذار خواهد بود.



نتیجـه
خدا در کریســمس بهترین هدیه خود را که
همان عیســای مســیح خداوند است ،ب ه ما
انسانها بخشید .ارزش این هدیه با هیچ هدیۀ
دیگری در این کرۀ خاکی قابل قیاس نیست.
بهوســیلۀ این هدیه است که انسان گمشده
میتواند به آغوش خدا باز گردد و از اســارت
گناه آزاد شــود .آیا حاضرید همین امروز این
هدیه خدا رادر قلب خود پذیرفته ،به کاری که
خدا توسط پسرش برای ما کرد ایمان بیاورید و
قلب و زندگی خود را بهعنوان هدیۀ کریسمس
تقدیم او کنید؟
«آنکه پسر (هدیۀ خدا) را دارد ،حیات دارد و
آنکه پسر خدا (هدیۀ خدا) را ندارد ،از حیات
برخوردار نیست( ».اول یوحنا :۵)۱۲



بت است

داوند مح

خ

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

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

)(Metro: Mont Royal

>> بخش 2
پایانی

2

  اگر احتیاج به دعا دارید،


از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

Montreal
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www.paivand.ca

در شهــر
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
------------------------

514-651-7955

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

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

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA
(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

خورشید خانوم

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

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

ایرانیکاازآنهمهماست

5206 DECARIE #3

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

تلفن)514( 626-5520 :

بزرگ نیاز داریم

کتابخانهنیما

مدرسه فرزانگان

www.cafelitt.ca

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

IBNG

Tel: 514-341-5194

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

اوتـــاوا

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

Persian Cultural Asso.
– Capital Region

اجنمن ادبی مونتریال

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

دانشنامهایرانیکا

رادیوفارسی مناشوم

M EK IC

را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع

Maison d’Edition

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

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا
در مونتریال تهیه کتاب :تپش دیجیتال
رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

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

دررثایدکترپرویزقدیریان
امیر خدیر
درگذشت دکتر قدیریان را
به خانوادهاش ،به دوستان
و همکاران او از صمیم قلب
تسلیتمیگویم.
______________
خبر درگذشت ناگهانی او
را مجیــد جوانی به اطالع
من رساند .در نگاه و صدای
ی دیده میشد که
او به خوب 
صادقانه متأثّر است.
احساس مشــترک ما این
بود که رفتن دکتر قدیریان
ی غافلگیرانه
به نوع خاص 
است.
مــن رابطــه خانوادگی یا
دوســت 
ی نزدیک با دکتر

قدیریان نداشتم.
ی سالها بود دکتر
ول 
درجامعهماایرانیان
مونتــرال حضور
داشــت .حضور
مستمر او در جمع
دوستان و خصوصا
در ستون نشریات
گوناگــون ،با قلم
پایدار و با مهر اندیشی ،او
همه خانوادهها کرده
را عضو ٔ
بود.
گاه و بیــگاه ،مادرانمان،
خواهرانمان ،دوست و آشنا،
با اســتناد به نوشتههای
دکتر در نشریه پیوند یا در
کتاب هایش ،راهنماییهای
بهداشــتی و تغذیهای او را
گوشزدمیکردند.
نقش او در این امر ،شخصیت
متواضع ،خــوش اندیش و

دلسوز او و توجه
صادقانهای که
هم به دوستان
نزدیــک و هم
به آشنایان دور
نشان میداد ،او
را فردی مورد
ستایش و مهر
همــه جامعه
ٔ
ایران 
ی مونترال کرده بود.
این دلسوزی و توجه را ،خود
ی
من و همسرم تجربه شخص 
کرده بودیم.با این برداشت
ی دکتر
از شخصیت اخالق 
قدیریان ،ما خاطره او را در
ی میداریم
جمع خود گرام 
و درگذشــت او را به همه
ی تبار
شــهروندان ایرانــ 
مونترالتسلیتمیگوییم.
•

اجنمن ایرانیان اتاوا

(514) 651-7955

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

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

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

همبستگیبازرگانی

5347 Cote-des-Niege

فرهنگسرایسینا

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

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

خردساالن 11 :صبح  -بزرگساالن12 :

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

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.
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820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

در سینه های مردم دانا مزار ماست!

وقت آن آمد که ما آن ماه را مهمان کنیم
پیش او شکرانه جان خویش را قربان کنیم
چون زراه اندررسد ،ما روی برراهش نهیم
وانگهی بر خاک راهش دیده خون افشان کنیم
هرچه در سد سال گردآورده باشیم این زمان
گر همه جان است ایثار ره جانان کنیم

بهشــتی روان دکتر قدیریان عزیزمان سجاده نیایش از
بسیط خاک بر گستره افالک افکند و مهمان سفره حضرت
باریتعالی گردید ،ما نیز چون او در برابر مشیت الهی سر
تعظیم فرود می آوریم و بــا آرزوی آرامش برای روح پر
فتوتش به او بدرود می گوییم.
وجودش عشق بود.
حسینصمیمی
عاشــق به یــاد دادن
و آمــوزش بــود؛ می
حدود یــک ماه و اندی
خواست هرچه را که در
پیش ،آخریــن بار که
طول سالیان متمادی با
بــرای احوالپرســی اما
تحقیق و تجربه آموخته
ســرزده به دیدن دکتر
بود به همه منتقل کند.
قدیریان رفتم خواب بود
آن نشانی است که در باال گفتم،
و استراحت میکرد و علیرغم اصرار وجودش در آتش اشــتیاق
اطرافیان ،حاضر نشدم بیدارشان برای داشتن امکانی برای تدریس این آن چیزی اســت که از لحظه
کنم ولی تصورش را هم نمیکردم به دانــش آموختگان در ایران می اعالم شدن پرکشــیدنش از این
ســوخت ،اما دریــغ که کژفکری جهان خاکی ولوله در درون جامعه
که این آخرین دیدار باشد.
گو آن که فــردای آن روز صدای حکومتیــان در ایران بــه دلیل ایرانیان و در میان دوســتدارانش
گرم و پر محبتشدر گوشی تلفنم اعتقــادی او مانــع از آن گردید و انداخت.
طنین افکند و مانند همیشه با آن فرزندان ایران از داشــتن چنین صد حیــف و دریغ که زود رفت و
کلمات پر مهرش دلم را شاد نمود .استادی محروم شدند .اما نوشته جایی خالی از خویش بجا گذارد.
وعــده دادم باز به دیدنش روم؛ اما های دکتــر ،مقاالتش ،کتابهایش بعد از وفات تربت ما در زمین مجوی
آمــدن و ورود نوه ام به این جهان و مصاحبــه هایش را بهر گونه ای در سینه های مردمدانا مزار ماست
مایه مشغله و شادی شد و زمان از پخش میکرد تا بدست همه برسد با مکثی کوتاه و لحظه ای سکوت
دست رفت و دیدار تازه نشد تا که و منبع استفاده گردد.
یاد این انسان واال را در درون خود
دانستم دکتر خوبمان از این جهان در ســکوت و دور از های و هوی گرامــی بداریم و برای روحش که
گیتیایی به آن سرزمین ورجاوند تــا آنجا که می توانســت به آنها اینک در سرزمین جاوید مهر و نور
مهر و آسایش راهی شده است.
که نیازمنــد بودند کمک میکرد .جای گزیده شادی و آرامش ابدی
دریغ!
ایرانی را دوست میداشت و وقتی آرزو کنیم و برای بازماندگانش که
اما در این مقوله که آن را زندگانی در مجامع مختلف در کامیونیتی چنین گوهری را از دست داده اند
می نامند و به قول سهراب سپهری شــرکت میکرد ،مرکز مهر و صفا صبر و بردباری.
" فاصله آمدن و رفتن ماســت " میشد .همه دوره اش میکردند و بدرود!
بندرت ،کسانی در این مسیر قرار هر کس پرسشی داشت .لبخند از یکی پرســید از سقراط کز مردن
می گیرند که وجود و حضورشان لبش محو نمی شد و به هر کس چه خواندستی
چیزی و نشانی باقی میگذارد که تا پاسخی میداد و این اوج رضایتش به گفت ای بی خبر ،مرگ از چه
بود.
هستی با توست.
نامی زندگانی را
دکتر قدیریان یکی از آن نوادر بود .منش و رفتار نیکش هر کسی را به اگر زین خاک دان پســت روزی
مردی فرهیخته و انسانی واال،کم او عالقمند مینمود.
برپری بینی
مدعا اما تا بخواهی پرمهر
کافــی بود یکبار هــم صحبت او که گردونها و گیتی هاست ملک
بی نیاز اما تا بخواهی بزرگوار.مردی گردی تا مهر و وفایش در درونت آن جهانی را
آرام اما سخت کوش ،گویی تمام رخنــه کند و جای ســازد و این
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ر ّد پای پُر رنگ آقا قدیریان!

با یاد ارجمند دوست
از شمار دو چشم یک تن کم
وز شمار خرد هزاران بیش
______
علی اشرف
شــادپور

_______

اگر بزرگان گذشته ما این گنجینه
های ادبی پر معنــا را برای ما به
یادگار نگذاشته بودند ،معلوم نبود
الکنی مانند من ،در چنین موارد
غم انگیزی ،چه داشتم که بگویم.
مــا مســافرینی هســتیم کــه
درمهمانخانه ای به نام کره زمین،
بطور موقت ساکنیم .روزی ،دیر یا
زود و خواهی نخواهی ،باید آن را
ترک کنیم تا برای مسافرین آینده
جا باز شــود .بنابراین ،خود مرگ
نیست که ضایعه است ،بلکه در اثر
بعضی مرگ ها ،چنان خالئی ایجاد
می شود که پر کردن آن دشوار به
نظر می رسد.
مرگ دکتر پرویز قدیریان از
این نوع است.
جامعه ایرانــی ،بخصوص ایرانیان
ساکن مونترال انسانی را از دست
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داده انــد کــه فقدانش
افسوس فراوان برانگیخته دکتر قدیریان شخصی بود متعهد،
است.
انساندوست ،پژوهشگر ،پرتالش
دکتر قدیریان شخصی
و بسیار مهربان که آنی از وظیفه
بود متعهد ،انساندوست،
انسانی خود غفلت نکرد.
پژوهشــگر ،پرتالش و
بسیار مهربان که آنی از
نوشتن ،یاددادن و خدمت کردن
وظیفه انسانی خود غفلت نکرد.
او نمادی بود استوار از سوگندنامه باز نایستاد ،حتی رنجوری و بیماری
هم او را از تالش باز نداشت .هنوز
بقراط.
دکتر قدیریان نمونه ای بود از آنانی هم مقاالت و نوشته های او زینت
که قبل از آنکه پزشک یا محقق یا رسانه هاست.
استاد دانشگاه و یا هر چیز دیگری روانش شاد و یادش زنده.
شود ،یک انسان شده بود.
های
کتاب
آثــار او ،چه به صورت
به عنوان یک ایرانی کهنســال از
متعــدد ،چه مقاالت پــر ارزش و ســوی خودم و همچنین از سوی
چه سخنرانی های سودمند ،مورد همه دست اندرکاران نشریه پیوند،
اســتفاده عموم قرار می گرفت و فقدان دکتر قدیریان را به خانواده
سال ها هم قرار خواهد گرفت.
محترم ایشــان و به جامعه ایرانی
دکتر قدیریان انسانی بود به معنای ها ،در هر کجا که باشند ،تسلیت
واقعی متواضع ،بی ادعا و بی توقع می گویــم و آرزو می کنم دنیا از
و به تنها چیزی که فکر می کرد امثال دکتر قدیریان ها هرگز خالی
این بود که به چه صورتی می تواند نباشد.
مفید واقع شود.
•
تا آخرین دقایق حیات پر بارش از

کمتر کسی است در این شهر که دکتر
همفکرانش درد و زخمی است قدیمی و
قدیریان را نشناسد؛ چهره ای که در
شوربختانه هم چنان جاری...
جامعه میزبان نیز نام آشناست.
به یقین حس می کرد پرتو آفتاب امید را
سال های درازی را با نام او و آموزه های
اما ای کاش می ماند و می دید خورشید
ماندگارش زیسته ایم .چهره ای مهربان
فردا را در ایران.
و فروتن؛
ای کاش می ماند و می دید فردای از
انسانی که به سبب کار حرفه ای اش
میان رفتن آدمخواران حاکم بر ایران را.
منشاء خدمات زیادی شد
فردایی که دیگر اندیشه قفل نخواهد
و با شخصیت انسانی اش،
خورد و بر آن تعیین تکلیف نخواهد شد.
فارغ از مرزهای ملیتی و عقیدتی،
«آقاقدیریان» هم امروز و هم فردا
عمل نمود و همه جا حضوری فعال و قوی شایسته قدردانی است ...انسانی که رد،
داشت.
پایی پُررنگ گذاشت و رفت.
آن خانواده و
جایشان خالیست اما یادشان همیشه
اندو ِه رفتن ایشان تنها از ِ
همفکرانشنیست،
سبز.
همه گیر است...
سیامک قبادی
ظلم رفته بر این تبعیدی قدیمی و

همدردی

همدردی

جامعه ایرانی شهر مونترال
یکی از محبوب ترین ،پرتالش ترین ،اثرگذارترین
و بیادماندنی ترین چهره های خود

زنده یاد دکتر پرویز قدیریان

به یاد ماندگار یک انسان

در اندوه درگذشت دکتر پرویز قدیریان
با خانواده ،دوستان و یاران ایشان همدردیم.

کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  60در ایران
مونترال -کانادا

ه
مدردی

را از دست داد.
بدینوسیله جمع ما مراتب همدردی خود را از این ضایعه
جبران ناپذیر به خانواده های محترم قدیریان و شیرزادی
اعالم می دارد.
به امید اینکه گفتار ،پندار و کردار نیک این بزرگمرد،
سرمشقی ماندگار برای خرد جمعی و اشتراک مساعی همه ما
ایرانیان قرار گیرد.

درگذشت انسان فرهیخته و نیکو سرشت مردمی

زنده یاد پرویز قدیریان

را به خانواده های گـرامی قدیریان و شیرزادی
و تمامی کسانی که همانندآن انسان اندیشمند،
دل در گرو ایرانی آباد ،آزاد و به دور از کینه و عداوت
داشته و دارند،
از صمیم جان تسلیت گفته،
برای شما بردباری و بهروزی آرزومندیم.

با احترام فراوان

دوستداران شما در فرودگاه پی یر الیوت ترودو

کتابخانه و بنیاد فرهنگی نیما
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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

توجه %30 :ختفیف
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

27,
: regular price
- coupe women
19$
after discount:
gular price 21,
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- coupe men :
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after discount :
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dicure: regular
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after discount:
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after discount:
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شستشو،براشینگ
: only 40 $
ng
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us
wash + br
+
r
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oo
R
)ts
a Royal produc
(Loreal and Igor
رنگ ریشه،
شستشو ،براشینگ
lac only 25$
- Manicure shel
(تا
دو هفته دوام دارد)
مرن
ش با فویل و گ
موonly 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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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

با عرض خوشامدگویی به تازه واردین محترم

گروهالگــانس

برای نخستین بار در کانادا افتخار دارد تا

برنامه های فاینانس و لیزینگ ویژه تازه واردین

جهت خرید خودرو ،را از طریق بانک های مختلف
به شما عزیزان ارائه کند
برای دریافت اطالعات بیشتر با نشانی
اینترنتی زیر با ما تما س بگیرید
و یا از سایت اینترنتی ما بازدید فرمایید:

Cell: 514 834 2166

_________________
6400-A St-Jacques W.

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

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

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

لحظههای شیرین با

سفرۀعقدشیرین
______________

طراحیواجرایسفرههایعقدشام..
در رنگ ها و اندازه های متنوع

Tel.: 514-624-2669
514-912-5651
www.sofrehaghd-montreal.com

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید:

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

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

مخصوص خامن ها و آقایان

مسعودهاشمی

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

با  17سال سابقه کار
در خدمت هموطنان گرامی
----------با متدها و مدهای کوپ و مش روز
 فر و صاف کردن دائمی،
 شینیون و سشوار
 میکاپ آرتیست (با مدرک از ایران و مکزیک)
 فیشال  اپیالسیون
مانیکور  پدیکور  بند و ابرو

هر3

اسپش
ا
ل
ک
ریس

شنبه:

مش
50
دالر

مس:

>> مکان ویژه برای خامن های باحجاب

خامنها
رای
ب آقایان
و

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

متخصص آرایش عروس
www.eveandm.com

Tel.: (514) 481-6765

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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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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Dr Parviz Ghadirian

زنده یاد دکتر پرویز قدیریان

فقدان پدر شریف و بزرگوارتان

زنده یاد جناب آقای دکتر پرویز قدیریان

این انسان فرهیخته ،نیکوکار و شریف،
که آرزویی جز سربلندی ایران در دل نداشت،
ما را نیز اندوهگین ساخت.
خود را در غم شما شریک می دانیم
و برای فرد فرد شما عزیزان ،همچنین اعضای جامعه ایرانی
مونتریال بردباری و بهروزی آرزومندیم.

تیمور دوستی ،جواد ایراخنواه (فرهت)

همدردی

خانواده ارجمند و محترم قدیریان،
عزیزان سوگوار
درگذشت نابهنگام و غم انگیز

زنده یاد جناب آقای دکتر پرویز قدیریان
این نمونه واالی انسانیت ،فروتنی و ایران دوستی،
باعث تالم خاطر همه ما گردید.
ضمن تاسف فراوان و عرض تسلیت به شما عزیزان
و کلیه وابستگان محترم تان
و همچنین کلیه اعضای جامعه ایرانیان مونتریال ،خود را
در غم شما شریک می دانیم و برایتان بهروزی آرزومندیم.

مهندس بهروز جباری ،دکتر فرهنگ جباری
(فرهنگی) ،حمیرا جباری (خلیلی)،
مهندس امیرخان خلیلی ،نکیسا جباری،
لوئیز داداش زاده ،تقی حجازی

همدردی

دوست عزیز جناب آقای شباب بصیریان،
خانواده های محترم سوگوار
فقدان پدر شریف و بزرگوارتان

زنده یاد جناب آقای حبیب اله بصیریان

د رمونتریال ما را نیز اندوهگین ساخت.
آمرزش برای آن عزیز از دست رفته و سالمتی و طول عمر با عزت
برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم؛ خود را در غم شما
شریک می دانیم و برایتان بهروزی آرزومندیم.

لوئیز داداش زاده ،تقی حجازی

اریان
رد قلــب او بــود
و او رد قلــب اریان
خواـهــد مانــد..
اهــورا نگــه دارش باد...

ه
مدردی

توران ژناد

سرکار علیه خامن قدیریان و فرزندان عزیز

دکتر پرویز قدیریان همسری شایسته ،پدری خوشنام
و به حق فرزند الیق وطن بود.
تالش ایشان چه در ایران و چه در خارج قابل ستایش است.
پرویز قدیریان بی ریا در خدمت همه گان بود؛
با تنی رنجور تا واپسین با نهایت تواضع
جلسات را جوابگو بود.
آثار بجامانده از او بهترین یادگار برای جامعه ایرانیان خواهد بود.
خانم قدیریان درد شما را عمیقا احساس می کنم.
صد دریغ و حیف که همدردم را از دست دادم.

خجستهقامسلو

همدردی
(سانفرانسیسکو)

پرویز ستاره درخشان علم و دانش پر کشید
تا در جهان دیگر بدرخشد...

پرفسور دکتر پرویز قدیریان ،استاد برجسته دو دانشگاه مهم کانادا،
مشاور سازمان بهداشت جهانی ،نویسنده و اجرا کننده برنامه های
بهداشتی در چندین رادیو و تلویزیون و مطبوعات ،فرشته ای که
معدن محبت و خدمت به همنوع بود ،استاد ممتازی که به علت
بهائی بودن از دانشگاه طهران اخراج شد ،در حالی که بنا به نوشته
رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه مونره آل ،مایۀ افتخار آن دانشگاه
بود ،به ابدیت پیوست .صعود ایشان به جهان باال را به خانواده محترم
ایشان ،جامعه علمی ایران و کانادا ،کلیه ایرانیان دوستدار ایشان و
جامعه بهائی تسلیت می گوئیم.

منیره جعفری  -عطا انصاری
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خانوا
عزیزان وخاندواه گرامی قدیریان

ده ها
ی سوگوار و وابسته
درگذشتهمسروپ
دربزرگوار،دانشمندو

رئوف،
پژوهشگرفرهیخته،
مهربان،شادروانج
نا
ب
آ
قا
ی
دک
تر
پ
رو
م
یزقدیریانمارابسیار
تاثر کرد .ما را در غم
سن
گی
ن
از
د
س
ت
ر
فت
ن این بزرگوار شریک
بدانید .صبروبردبار
ی
ب
را
ی
ت
ک
ت
ک
اع
ضایخانوادهعزیزتان
آرزومندیم.

حید
ر اسدی و خانواده

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

خانواده محترم قدیریان ،وابستگان و عزیزان سوگوار

من نیز در غم از دست رفتن پدر دلبندتان ،دکتر قدیریان بی جانشین و دوست
داشتنی خود را شریک می دانم و برایتان آرزوی آرامش و بهروزی دارم.

بیژن احمدی

همدردی

خانواده محترم قدیریان
خبردرگذشت

زنده یاد جناب دکتر پرویز قدیریان

عزیز چنان سنگین است که به دشواری به باور مینشیند.
دکتر قدیریان انسانی فرهیخته ،ایران دوست ،فروتن ،شریف و
فداکار بود ،جای خالی او در جامعه ی ایرانیان کانادا
تا سال ها عمیقا حس خواهد شد.
این ضایعه بزرگ را به همه یاران ،آشنایان و ایران دوستان تسلیت
می گوییم؛ همچنین بدینوسیله خود را در غم خانواده ی محترم او
شریک می دانیم و برای همه گان آرامش و بهروزی آرزومندیم.

مهدی امین صاحلی،یوسف تیزهوش ،عبداله خیامی،
محمدفاضل ،حمید چوپانی ،فریدون مودت ،طهمورث
طوسی ،مجید کفائی ،دکترجوادمعین درباری ،محمد
شکیب نیا ،بهمن ناصری ،حسین ناصری ،رضا ناظم ،کاظم
اسدی ،دکتر منصورجباری ،نادر نادرپور ،وحید خلجی،
علی چنگیزی ،حسین صمیمی ،دکترجاوید موسوی،
پرویزعلوی ،مسعود علیزاده ،علی مهبد ،محمدتقی
حجازی ،رضا نژاد ،محمدرحیمیان ،مسعود جهانگیری،
و دیگر دوستان شما

PAIVAND: Vol. 20  no.1142 Jan. 01, 2014

چش
ـهر کو شراب فرقت روزی ـیده باشد

همدردی
داند هک سخت باشد

قـط

ع امـیدواران

سرکار خامن گیتی فضلی،
جناب هوشنگ سالمی

درگذشت مادر مهربان و گرامی گیتی خانم
دوستان شما را در اندوه فرو برد.
ما همیشه در کنارتان خواهیم بود
و برایتان بردباری آرزو می کنیم.
روانش شاد.

خانواده های صفری،دارابی ،تیموریان،
شریف نایینی ،صمیمی،
لیلیصمیمی

همــدردی

سرکار خامن گیتی فضلی ،آقای هوشنگ سالمی،
عزیزان سوگوار
در اندوه از دست رفتن مادر و عزیز ارجمندتان در ایران،
خود را شریک می دانیم و برای شما و فرد فرد بازماندگان
آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

زهره و محمد رحیمیان،

همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

همدردی

خانواده محترم قدیریان ،عزیزان سوگوار
درگذشت تاثرانگیز همسر ،پدر و برادر محترم شما،

زنده یاد جناب دکتر پرویز قدیریان

که براستی نمونه تمام و کمال فروتنی و عشق به ایران بودند-باعث تالم خاطر همه ما در مدرسه دهخدا گردید.
ضمن تاسف فراوان و عرض تسلیت به جنابعالی و خانواده
محترم تان و نیز کلیه اعضای جامعه ایرانیان مونتریال ،خود را
در غم شما شریک می دانیم و برایتان بهروزی آرزومندیم.

هیات مدیره مدرسه فارسی دهخدا

همــدردی

دوست عزیزو ارجمند ،جناب شباب بصیریان
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.

همه دوستان شما هیات مدیره مدرسه فارسی دهخدا
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خبر ناگواری دل همه ما را بدرد آورد...
ولی نه! من نمی خواهم هرگز آن را باور کنم؛ مگر نه اینکه
گفته اند که:
مرد نکو نام نمیرد هرگز...
این چراغی است کزین خانه به آن خانه رود!
من دکتر قدیریان را از  26مرداد ماه سال  1350که مقاله
ای از ایشان تحت عنوان عقاید و خرافاتی چند ،درباره مادر
و کودک و همچنین خبر عزیمت من بوطن از مسافرت
تحقیقاتی من به انگلستان در شماره ( 341سال هفتم)
روزنامه اخبار پزشکی در تهران چاپ شده بود ،می شناسم.
من هرگز کمک هائی را که در این مدت به من کرده است،
از یاد نبرده ام؛ مثل این بوده این مرد آماده نشسته است که کسی از او استمداد کند و ایشان
خالصا و مخلصا برای کمک به او اقدام نماید!
من هرگز ندیدم که از چیزی یا کسی گله کند .هر کجا نوشته ای از من دیده اید مثال در آمریکا
در ژورنال پزشکی و یا در همین روزنامه پیوند خودمان در مونترال ،حرکت نوک قلم او هم باید
دیده شود .بد نیست که بخش هائی از نوشته ایشان را که زمانی نه چندان دور برای من ارسال
کرده بوده اند برایتان در اینجا نقل کنم :
 ......رفیق راه ،استاد و برادر عزیزم دکتر ناصرخان ...با تمام وجودم باید بگویم که شما و فرد
فرد اعضای خانواده شما عزیزان دل و جان ما هستید ...در این گوشه دنیای سرگردان ،شما در
حقیقت اعضای خانواده ما هستید ...هر طلوعی را غروبی در پیش و هر روشنائی راتاریکی در پی.
مقدر فرمود ،قبول می کنم...
من راضی به رضای خداوندم و هر چه ّ
و سر انجام تقدیر این بود! خدایش بیامرزد.
من بنوبۀ خودم و همچنین از طرف خانواده ام ،این ضایعه جبران ناپذیر را به خانواده دوست
داشتنی ایشان و به تمامی انسان های شریف تسلیت میگویم.

دکتر ناصر صفائی نائینی

ه
مدردی

سرکار خامن قدیریان،
خانواده محترم
عجب رسمیه رسم زمونه
قصه برگ و باد خزونه

میرن آدما ،از اونا فقط،

خاطره هاشون به جا میمونه!
ترک عزیز دلبندتان بر شما تسلیت باد.
درد و تسلیت واژه کوچکی است در برابر غم بزرگ شما؛
از اهورای پاک برایتان صبر می خواهم.

شهناز سودایی

دوستان ارجمند،

سرکار خامن عالیه محمدی،
جناب آقای اصی نیکوکار
خانواده های محترم سوگوار

درگذشت پدر شریف و بزرگوارتان

زنده یاد جناب آقای محمدی

درایران ،ما را نیز اندوهگین ساخت.
خود را در غم شما شریک می دانیم و برایتان بهروزی آرزومندیم.

مرتضا صادقی ،فرشته ،امیر،حمید ،ندا
عابدی ،شراره ترابی و امیر انصاری
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دریاددکترقدیریان...

دریغ! جای چنان پدری در خانۀ غربت ما
چه ناگهان خالی مانده است!
____________________________

از دانش او و شهرت او به عنوان استادی فرزانه و
صاحب آثار سودمند می توان سخن ها گفت ،و
عزیزانی که بیش از من می دانند ،باید بگویند.
اما من ،که یک ربع قرن با نام او و سالها با چهرۀ آرام
و فروتن او آشنا بودم ،انسانی فرهیخته را می دیدم ،که برای سالمت ما غریبان
این دیار نگران بود .پشت همین یادداشت هایی که هر هفته در « هفته» چاپ می
شد ،مثل پدری که در جمع فرزندانش بر صدر نشسته باشد ،انگار به بچه ها می
گفت که زندگی ،درست زندگی کردن است ،تندرستی خوردن داروهای بی نسخۀ
داروخانه ها نیست که در پیامهای بازرگانی تبلیغ می کنند ،داروها که هیچ! عسل
خالص بازار هم گاه اص ً
ال عسل نیست! به طبیعت باید برگشت ،تندرستی و نگه
داری تن بیشتر با ُرستنی ها و میوه ها ربط دارد .دارو و درمان را هم در طبیعت
باید جستجو کرد ،و نه در ترکیبات موا ّد شیمیایی که زیان ماست و پاسخی به نیاز
ما نیست!
دریغ! جای چنان پدری در خانۀ غربت ما چه ناگهان خالی مانده است!

ه
مدردی
محمداستعالمی

سرکار خامن قدیریان ،فرزندان عزیز
خانواده ها و بستگان سوگوار

عزیزانی که شمع وجودشان دیگر پرتو بخش محفل ما نیست
ولی یاد و خاطره اشان همواره در دل ها زنده و جاودان خواهد ماند...
خاموش شدن شمع نورانی دکتر پرویز قدیریان ارجمند را تسلیت می گوییم و
برای فردفرد شما عزیزان طول عمر و بهروزی آرزومندیم.

همدردی

زری و شهباز خنعی (لوکزامبورگ)

خامن قدیریان عزیز ،فرزندان عزیز

بدینوسیله مراتب همدردی و عرض تسلیت خود را به مناسبت درگذشت دکتر
قدیریان عزیز و مهربان ،تقدیم می کنم و برای جنابعالی و خانواده محترم تان
شکیبایی آرزو دارم.

ه
مدردی

فرشاد فضلی و همه دوستان شما در تپش

خانواده قدیریان عزیز ،عزیزان سوگوار

کام جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست

عشوهای زان لب شیرین شکربار بیار
خبر درگذشت دکتر قدیریان ،بسیار گران و باورنکردنیا ست.
این ماتم جانگداز را به همهی ایران دوستان ،بهویژه به همسر محترم و دختران
عزیز دکتر ،به همه بستگان این بزرگمرد عرصهی دانش و فرهنگ ایران و
همچنین به تمامی ایرانیان مونتریال تسلیت میگوییم.

مرتضا صادقی و خانواده
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سطر آغاز
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مريم رضازاده
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و ا کسن
آ نفلـو نــز
ارانندارد
آنفلونزاویروسی
است که به دستگاه تنفسی
فوقانیحملهمیکندومیتواند
عفونت جدی تنفسی بسیار
کند.با دو شرح
جدول
یکایجاد
مسری
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هــر چنــد این
بیماری مــی تواند خفیف
باشــد و در دو سه روز بهبود
پیدا کند ،اما معموال شدیدتر
از ســرماخوردگی معمولی
است و نیاز به چند روز (یک
هفته) استراحتدارد.

همه بعد از شــش ماهگی توصیه با این حال باید توجه داشــت که
تزریق این واکســن بــرای همه
کرده است.
ضروری نیست و از همه مهمتر این
___________________
کرد.
مشورت
پزشک
با
باید
که
از
استفاده
دســت و
شسنت مرتب
نيست كه در بين برنامههاي تلويزيوني آثار نمايشي و سريالها
بركسي پوشيده

نبايد •
سرفه
پرمخاطبعطسه و
کاغذی موقع
دستمال
منكر جذابيتهاي مسابقات تلويزيوني شد،
هس��تند اما
هميش��ه
ً
عنوان
به
آن
از
بتوان
و
شود
ساخته
استانداردها
براساس
مس��ابقه
آن
اگر
ا
خصوص
ازمهمترینراههایپیشگیریهستند چه کسانی به واکسن آنفلونزا نیاز
يك اثر خوب ياد كرد.
دارند؟
___________________
مس��ابقهاي كه بتواند تا پايان مخاطب را هيجانزده نگه دارد تا معلوم شود كه
فقط
كيستاین
آنجایی که
 ۶۵سال
افراد
موفق •
باالاين چند
استفادهبهكند.
ابزارها
تمامهمه
شدن از
واکســنبراي
يعني توانسته
از برنده
ویروس
نوع
چهار
یا
سه
ساله
۵
تا
ماهه
۶
کودکان
•
مقابل مقدمهاي بود براي اين كه بگوييم طي اين سالها تعداد مسابقات بسيار موفق
در سطر
کند
ی
م
ایجاد
مصونیــت
جمعی
اماکنتواندسته
که در
آنفلونزاپرمخاطب در رسانه ملي زياد نبوده •
برخي از آثار
وجود نمي
افراداين
است اما با
و
گرفت.
ناديده
خوب را
تزریق
تصورهمکه
و ایــن
آن مانع از زندگــی میکننــد مثــل خانه
پادگانقسمتهاي پاياني
پخش شد.
زمستانقسمت از شبكه 2
بزرگو طي 52
مسابقه
سرآشپزپاییز
"سرماخوردگی"در
سالمندان یا
اين مسابقه با اجراي حسين رفيعي و ساغر عزيزي اواخر خردادماه روي آنتن رفت.
قلبی
مبتالیان به
نیست.سرآشپز بزرگ از •
بیماریميشود.
هم پخش
شبكه جامجم
درستاست كه
شود،در حالي
می اين
ویروس
های
ه
گون
دیگر
ها،
بیماری
مبتالیان
باکتری كارگرداني تلويزيوني اين مس��ابقه را •
کلیویعرصه
آشناي اين
فروتنبهمرد نام
مس��عود
عواملی
سها یا
دیگر
آنفلونزا و
مبتالیان به بیماری ریوی
• ميشود.
محسوب
امتياز مثبت
ویرويك
دارد كه
برعهده
کبدیاحمدي
عليرضا سبط
مسابقه به تهيه
ويژگي اين
بارزترين
شايد بتوان
تنفسی
که عفونت
ایجاد می
كنندگيبیماری
مبتالیان به
کنند •
رنگهايي داشت كه
بزرگ
• كه
اين است
واقعيت
دانس��ت.
هم مرایرنگهاي
های
عفونت
تواننــدآنباعث
دیابت
سرآشپزبه
مبتالیان
براي مخاطب چشمنواز بود.
تنفسیشوند.
مغزی
سکته
کسانی که
گذش��ته از آن وج��ود آيتمهايي •
س��نتي هم
سابقهطب
موادغذايي و
درب��اره خواص

ا

ميكردند .حضور مردم در هر برنامهاي نقطه قوت محسوب ميشود در اين برنامه
خنثي.
)0.62يك حضور
هم مردم حضور داشتند ولي
Puzzle 2 (Hard, difficulty
rating
ميش��د بخشي از س��ؤاالت درباره خواص موادغذايي يا مث ً
ال بخشي از آزمايش
غذاها را به مردم حاضر در اس��توديو سپرد تا حضورشان همچون رنگهاي برنامه،
رنگ واقعي به خود بگيرد.

8

4

اما در
واکســن
حــال
با ایــن
متأسفانهدارند
برخي از آيتمها چندان ربطي به مسابقه
اینكمك كند.
برنامه
توانست به
درصد
حذف۹۰
سالمآنها ۷۰تا
کسانی که دچار نقص سیستم
اتفاقي •
نميافتاد.
ميشدند
بزرگساالن و اگر
نداشت
طرز شست و
ایمنیميروند و او
مربي آشپزي
یــاآن به
دهدكه در
آيتمي
سراغ را
بیماری
مصونیتمث ًالمی
مبتالیانشويبه
هستند،هممثل
وجود آموزشي
استکهكه با
ایدزدهدیا بخشي
کند.و خرد كردن آن را آموزش مي
صحيحیكاهو
سبکترم
درمانی
شیمی
کسانی
بودن ،وصله چندان مناسبي براي برنامه محسوب نميشد و اي كاش اين آيتم هم
اما تزریق این واکسن برای کسانی می کنند.
مانند ديگر بخشها بود كه مجري با ديدن موادغذايي چون س��ير يا خرما در مواد
آشپزها ازواکسن
اوليهبه این
که قبال
باردار
زنانپرسيد.
حساسیتخواص•آن مي
كارشناسان درباره
تخم
کسانی
داشته اند و
کارکنان
پرستاران و
پزشــکان،
مرغ مي •
برنامه بدهد و به
خوبي را به
توانست فضاي
مجريان
که وبهگرم
صميمي
اجراهاي
مجريان نبود.
است .آيتمهاي نمايش
ممنوعبرخي از
دارند،نيازي به
حساسیت دليل
همين
کســانی که در مراکز
بهداشتی و
کنند.كرد تا غذاهاي
تالش مي
بيش��تر
اي
برنامه
چنين
كه
حاال
بود
بهتر
اين
كنار
در
در
صورت وجــود تب باید تزریق نگهداری کار می
سنتي ايراني كه خواص مفيدي هم داشتند را احيا كند يا اينكه طرز تهيه يك غذا
بیفتد.
تعویق
به
بهبودی
تا
واکسن
•
به شيوه نقاط مختلف كشور مطرح ميشد ،مجريان هم از لباسهاي محلي استفاده

ميكردند .حضور مردم در هر برنامهاي نقطه قوت محسوب ميشود در اين برنامه
حضور خنثي.
هم مردم حضور داشتند ولي يك
(Hard, difficulty
rating
)0.62
ميش��د بخشي از س��ؤاالت درباره خواص موادغذايي يا مث ً
ال بخشي از آزمايش
غذاها را به مردم حاضر در اس��توديو سپرد تا حضورشان همچون رنگهاي برنامه،
رنگ واقعي به خود بگيرد.
3:01 PM

8

افقي:
صد
اصل
طبق
–
اسرار
محرم
-1
1
و پنجاه و نهم تش��كيل دادگاهها
و تعيين صالحي��ت آنها منوط به 2
حكم  ...است – كشنده بيصدا
3
–
 -2مي��وه هندي – س��نگواره
4
جمع تابع
5
 -3الهه شكار – فرومايه – خانه
 -4هذي��ان بيمار – به وس��يله – 6
وسط – گروه ورزشي
7
 -5شبكه رايانهاي – بزرگواري –
8
خوش چهره و خوشگل
 -6كشور ساعت! – بازيكن برزيلي 9
محبوب رئال مادريد كه گويا براي
10
فصل بع��د نيز در اين تيم ماندني
11
است – سخن صريح
 -7رود آلم��ان – روش��ندل –
12
سائل
 -8اص��رار – فس��اد ،تباه��ي – 13
سپاسگزار
14
 -9چوب تنبيهي در مدارس قديم
15
– معلم ثاني – واحد بوكس
 -10يك خودماني – آش��اميدني
 -8رس��تاخيز – چه بسيار – فرزند
شفابخش – معلم دانشگاهي
ابراهيم نبي(ع)
در
بيش��تر
 -11قال��ب ش��عري كه
 -9كار عبث و بيهوده – نخس��تين
سبك خراساني به كار برده ميشده شاه از سلسله كيانيان – بدن
اس��ت – گياه��ي از تي��ره آالله –  -10نظ��م و ترتي��ب – يك��ي از
تازه
بخشهاي اوستا – بوييدن
لحظه
–
اقبال
–
تزريقي
غذاي
-12
 -11جبه – نامراد – نام دخترانه
كوتاه – ماتم
 -12خ��واب ع��رب – بخار دهان –
آس��وده،
–
مراكش
ديگر
 -13ن��ام
ايوان – پسوند شباهت
دستورها
آسان –
 -13نوعي ميمون – وس��يع و پهن
 -14س��ياره زهره – علم و فرهنگ – به معني خالص هم آمده
– نژاد ايراني
 -14دس��تگاهي در آش��پزخانه –
–
ايران��ي
خ��ودروي
 -15نوع��ي
مأيوس
ضدتنبيه – همرديف ،هم معني
 -15آموزگار – دستگاه نوار قلب
عمودي:
 -1پرتون��گاري – از
حل جدول عادی شماره 5108
هفتسينها
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 -2دندانه��اي ني��ش –
ن و ي ل
ب ا ب ا
 1ت ه ي د س ت
نوعي بيماري مسري
ا
ر ن م
و
د
ا
ر ن
د
ا
 2ه ج
ل
ا گ
ه
ا
ل
ب ا
 3چ ر ب ي
 -3عض��و ناط��ق – محل
ه
ا
ق
ا
ج ن
ب ا
ه ن
 4ي ت
نمايش حيوانات – ميوه
و س ع
م
ا
خ ر
ا ص
غ و
 5ن
نام
 -4دهان خودماني –
6
م ر ت ب
م
ا
ر
ا ب ا
د
م ر
دختران��ه – س��نگريزه –
ا
ت ا س و ع
ه
ر
ا
م
ا
 7ش ح
خانه شعري
ا س
د
ت ن ي
ن ب ش
ز
ر
 8ه
9
ر ي
ه
ر
ا
و
ا
م ي ل ي ا
ا
 -5رقيق – گسترده شده
ه
ا
ت ل ف ن ه م ر
ر م
 10ب ا
– خودآرايي
ع
ي ا س ا
ا س
ت ر
ا
 11ح ن
 -6تاقچ��ه باالي��ي – نام
و ت
ن ي
ك س ي ن و س
 12س ه
پسرانه – ميراب
ج ي
ا
ن
ه ن د ي
ه
ا
م
 13ي
و ق
ذ
ز
ا
گ ر
م ي س
ا
 14ن و
 -7مي��زان عمر – س��فر
و ش ن ب ه
د
ل ن ش ر
ا
 15ي و م
كردن – ندادهنده
1

2

3

4

5
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شرح
یک جدول با دو
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3
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جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح
اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

7

27

13

موارد شدید این بیماری میتواند و تورم ناحیه تزریق ،تب ،بدن درد
منجــر به بســتری شــدن در و ســردرد باشد که خودبخود یا با
درمانی مختصر برطرف میشوند.
بیمارستان یا حتی مرگ شود.
مثل سایر
آنفلونزا
ویروس
که
آنجا
از
در
هزاربيننفر
500
ساالنه ۲۵۰
برنامههاي تلويزيوني آثار نمايشي و سريالها
كه در
پوشيده تانيست
بركسي
تغییرشد،میکند،
جهش و
سها
پرمخاطبآنفلونزا
هميش��هبه علت
دنیا
هس��تندمی
تلويزيوني
مسابقات
ویروهاي
که جذابيت
میرندمنكر
اما نبايد
خصوصاً
سالبه عنوان
هراز آن
بتوان
استانداردها ساخته
آنهامس��ابقه
اگر آن
واکسن جدید
شود وباید
بنابراین
براساسمبتالیان
سالمندان،
بیشتر
كرد.
ياد
خوب
يكبهاثربیماریهــای مزمن یا نقص تولید شود.
مس��ابقهاي كه بتواند تا پايان مخاطب را هيجانزده نگه دارد تا معلوم شود كه
ســازمانچندبهداشت
سیستم ایمنی هستند یا کسانی کارشناســان
برنده كيست يعني توانسته براي موفق شدن از همه ابزارها استفاده كند .اين
موفق سراسر
بسياررا در
آنفلونزا
شیوع
جهانی
کنند و
زندگی م
سطرکه در
مسابقات
تعداد
سوءاين سالها
بگوييم طي
اينیكه
فقربود براي
مقدمهاي
آثاردر نظر
دارنــدازو با
نظر
زیر
دنیــا
دارند.
تغذیه
و پرمخاطب در رسانه ملي زياد نبوده است اما با اين وجود نميتوان برخي
بیماریگرفت.
هم ناديده
خوب را
معمــوال برخالف گرفتن معیارهایی ،گونه هایی را
ایــن
پاياني
هاي
قسمت
شد.
پخش
2
شبكه
از
قسمت
52
طي
بزرگ
سرآشپز
مسابقه
ســرماخوردگی معمولی عالئم که احتمال شــیوع آن در پاییز و
اين مسابقه با اجراي حسين رفيعي و ساغر عزيزي اواخر خردادماه روي آنتن رفت.
است ،پیش
زیاد
پیش درآمد مثل آبریزش بینی زمستان پیش رو
اين در حالي است كه سرآشپز بزرگ از شبكه جامجم هم پخش ميشود.
تولیدکنندگان
و
کننــد
فروتنمی
مس��عودبینی
ظاهر
تلويزيونيواينناگهانی
درد ندارد
و گلو
آشناي اين عرصه
مرد نام
مس��ابقه را
كارگرداني
واکسن سال را بر اساس آن تولید
م
شود.كه يك امتياز مثبت محسوب ميشود.
ی دارد
برعهده
كنندگي عليرضا سبط احمدي
بارزترين ويژگي اين مسابقه به تهيه
بتوان
شايد
کنند.
آنفلونزا
واکسن
هاييازداشت
بزرگ
ویروساين است
آنفلونزا واقعيت
واکســن دانس��ت.
را رنگهاي آن
كه واکسن
تزریق
رنگبعد
ده روز
سرآشپز تا
کشتهكه هفت
براي مخاطب چشمنواز بود.
شده ســه یا چهار گونه ویروس مصونیت ایجاد می شود.
گذش��ته از آن وج��ود آيتمهايي درب��اره خواص موادغذايي و طب س��نتي هم
متأسفانهکه
 Bاست
كمك Aو
برنامه نوع
آنفلونزای
آنفلونزا با
ویروس
اینکه
توجه به
مسابقه
ربطي به
چندان
برخي ازبا آيتمها
كند .اما
توانست به
شود.
تزریق می
سال
نميافتاد.شروع پاییز شیوع پیدا میکند بهتر
اتفاقي
پاییزميشدند
آنهادرحذف
هراگر
نداشت و
شست و
چهطرز
هر هم
روند و او
برایمربي
واکسنسراغ
ایندر آن به
آيتمي كه
شماری
مث ًالتزریق
شويشود.
تزریق
زودتر
آشپزي مياست
آموزشي
واکســنبا وجود
بخشي است كه
یکكردن آن را
افرادخرد
كاهو و
ضرورت است.
صحيح از
تاثیر را در
بیشترین
آموزش ميدهد این
بودن ،وصله چندان مناسبي براي برنامه محسوب نميشد و اي كاش اين آيتم هم
موادتا پایان
بنابراین
تزریق معموال عضالنی است شش ماه اول دارد
مانند ديگر بخشها بود كه مجري با ديدن موادغذايي چون س��ير يا خرما در
بغیر
خاصی
معموال
اوليه و
زمستان و اوایل بهار که فصل شیوع
آن ميپرسيد.
خواص
عارضهدرباره
كارشناسان
آشپزها از
موضعی
و
خفیف
عوارض
از
ماند.
ی
م
باقی
موثر
آنفلونزاست
اجراهاي صميمي و گرم مجريان ميتوانست فضاي خوبي را به برنامه بدهد و به
واکسننبود.
نيازي به برخي از آيتمهاي نمايش مجريان
همين دليلندارد.
آنفلونزا از شش ماهگی به
غذاهاي
تا
كرد
مي
تالش
بيش��تر
اي
برنامه
چنين
كه
حاال
بود
بهتر
در كنار اين
عوارض خفیــف ممکن بعد قابل تزریق است و سازمان غذا
غذا
يك
تهيه
طرز
اينكه
يا
كند
احيا
را
داشتند
هم
مفيدي
خواص
كه
استفادهرا برای
تزریق آن
سنتي ايرانياست شامل درد ،قرمزی و داروی آمریکا
به شيوه نقاط مختلف كشور مطرح ميشد ،مجريان هم از لباسهاي محلي
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مريم رضازاده

پول
واحد 5
رس��وب 4 –3
 -8 15 14 13 12 11 10 9 8راهنمايي 2 –1
 -1محرم اسرار – طبق اصل صد
نيجريه 1
و پنجاه و نهم تش��كيل دادگاه-9هاجشن باستاني – رويارويي – نشان
و تعيين صالحي��ت آنها منوط به 2
افتخار
حكم  ...است – كشنده بيصدا -10پول 3كشور آفتاب تابان – سنجش
 -2مي��وه هندي – س��نگواره– –نيروي4فطرت
جمع تابع
 -11خ��ودداري از خ��وردن – عرصه
نبرد – 5
 -3الهه شكار – فرومايه – خانه
نت مخمور
 -4هذي��ان بيمار – به وس��يله –
 -12گله – 6مدافع محبوب آث ميالن
وسط – گروه ورزشي
درختچه بومي نواحي گرمس��ير –
–
7
 -5شبكه رايانهاي – بزرگواري –
مهره گردن
8 -13
خوش چهره و خوشگل
چشمداش��ت – اثر اميل زوال –
 -6كشور ساعت! – بازيكن برزيلي
سوئد
بندر 9
محبوب رئال مادريد كه گويا براي
 -14از س��ازها – از آف��ات درخت��ان
فصل بع��د نيز در اين تيم ماندني
 10رونق
ميوهدار –
11 -15
است – سخن صريح
مرداب – كارگ��زاران – نوعي از
 -7رود آلم��ان – روش��ندل –
نانخورش
12
سائل
عمودي:
 -8اص��رار – فس��اد ،تباه��ي13 –-1
پالئونتولوژي – عرصه بوكس
سپاسگزار
م��دارك – اثر معروف��ي از هربرت
14 -2
 -9چوب تنبيهي در مدارس قديم
ولز
جرج
15
– معلم ثاني – واحد بوكس  -3رود آلمان – قوش – كالم بيهوده
آش��اميدني
افقي -10 :يك خودماني –
و
بيمعني  -8رس��تاخيز – چه بسيار – فرزند
دانشگاهي
پيكر– معلم
شفابخش
نبي(ع) كاه��ن –
گذرنام��ه –
–
پراكن��ده
-4
ابراهيم
انس��ان – ناز و
 -1علف درخت –
در
بيش��تر
كه
ش��عري
قال��ب
-11
چهارم
يك
 -9كار عبث و بيهوده – نخس��تين
خرام
شده
مي
برده
كار
به
خراساني
سبك
از
اثري
–
ي��زد
اس��تان
در
ش��هري
-5
بدن
–
كيانيان
سلسله
از
شاه
از
–
پس��رانه
نام
–
لش��كر
 -2جن��اح
Puzzle 4 (Hard, difficulty
rating
)0.73
اس��ت – گياه��ي از تي��ره آالله
هرمان–هسه –
كجاست؟ و ترتي��ب – يك��ي از
 -10نظ��م
نيروهاي سه گانه
مايه
–
نظامي
واحد
–
زاج
از
نوع��ي
تازهفل��زي – حرف يوناني – -6
بخشهاي اوستا – بوييدن
 -3از عناص��ر
 -12غذاي تزريقي – اقبال –دارويي
لحظه  -11جبه – نامراد – نام دخترانه
پرنده خوشآواز
ده��انماتم
كوتاه –
يك��ي از
كج��ي – وال –  -7ك��دو تنب��ل
بزرگترينبخار دهان –
ع��رب –
– -12خ��واب
 -4هذي��ان –
آس��وده،
–
مراكش
ديگر
ن��ام
آويخته -13
ورزشي
وسايل
توليدكننده
هاي
شركت
ايوان – پسوند شباهت
 -5از ضمايرآسان –
دردمندي
نوعي ميمون – وس��يع و پهن
دستورها – تارنما در دنيا – -13
ش��خصي پيوسته
فرهنگ
تهران –
معنيحوم��ه
مجله –
 -14س��ياره زهره – علم و -8
آمده
خالص هم
مش��ترك– به
– از ميان رفته
نژاد ايراني
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ادامه دار...
دانش خود را از
فارسی محک بزنید!

Å Åدندن اسب پیشكشی را نمیشمارند!
Å Åدنده را شتر شكست ،تاوانش را خر داد!
Å Åدنیا پس از مرگ ما ،چه دریا چه سراب!
Å Åدنیا دمش درازه!
Å Åدنیا جای آزمایش است ،نه جای آسایش!
Å Åدنیا ،دار مكافاته!
Å Åدنیا را آب ببره او راخواب میبره!
Å Åدنیا را هر طور بگیری میگذره!
Å Åدنیایش مثل آخرت یزیده!
Å Åدنیا محل گذره!
Å Åدو تا در را پهلوی هم میگذارند برای اینست
كه به درد هم برسند!
Å Åدو خروس بچه از یك مرغ پیدا میشوند،
یكی تركی میخونه یكی فارسی!
Å Åدود از كنده بلند میشه!
Å Åدود ،روزنه خودشو پیدا میكنه!
Å Åدو دستماله میرقصه!
Å Åدور اول و بد مستی ؟
Å Åدور دور میرزا جالله ،
یك زن به دو شوهر حالله!
Å Åدوری و دوستی!
Å Åدوست همه كس ،دوست هیچكس نیست!
Å Åدوستی بدوستی در ،جو بیار زرد آلو ببر!
Å Åدوستی دوستی از سرت میكنند پوستی ؟!
Å Åدوصد گفته چو نیم كردار نیست!
Å Åدو صد من استخوان باید
كه صدمن بار بردارد!
Å Åدوغ در خانه ترش است!
Å Åدوغ و دوشاب در نظرش یكیست!
Å Åدو قورت و نیمش باقیه!
Å Åدو قرص نان اگر از گندم است و گر از جو /
دوتای جامه اگر كهنه است و گر از نو .
Å Åهزار مرتبه بهتر بنزد ابن یمین /
ز ف ّر مملكت كیقباد و كیخسرو .
Å Åده انگشت را خدا برابر نیافریده!
Å Åده ،برای كدخدا خوبه و برادرش!
Å Åده درویش در گلیمی بخسبند
و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند
Å Åدهنش آستر داره!
Å Åدهنش چاك و بست نداره!
Å Åدهن مردم را نمیشود بست!
Å Åدهنه جیبش را تار عنكبوت گرفته!
Å Åدیده می بینه ،دل میخواد!
Å Åدیر آمده زود میخواد بره!
Å Åدیر زائیده زود میخواد بزرگ كنه!
Å Åدیشب همه شب كمچه زدی كو حلوا ؟!
Å Åدیگ به دیگ میگه روت سیاه ،
سه پایه میگه صل علی!
Å Åدیگران كاشتند ما خوردیم ،ما میكاریم
دیگرانبخورند!
Å Åدیگ مال نصرالدین است!
Å Åدیوار حاشا بلنده!
Å Åدیوار موش داره  ،موش هم گوش داره!
Å Åدیوانه چو دیوانه به بیند خوشش آید!
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ماســت از تخمیر شــیر به دست
میآید ،پس از حرارت دادن شــیر
تــا دمای  ۸۰درجه ســانتیگراد و
تغییر و تخریب پروتئین کازئین در
شیر و اضافه شدن استرپتوکوکوس
و بیفیدوباکتریها در شــیر لخته
ایجاد شــده و پس از سرد کردن
تا دمای  ۴۵درجه سانتیگراد بین
 ۴-۷ساعت ماست بهدست میآید.
ماســت دارای سه نوع کمچرب ،با
چربی متوسط و پرچرب میباشد
که یک لیوان  ۲۴۰سیسی ماست
حاوی  ۱۲گــرم پروتئین۱۵ ،گرم
کربوهیدرات و  ۲۸۰-۳۰۰میلیگرم
کلسیم میباشــد .ویتامین B12
 ، B2 ,پتاســیم و منیزیم در شیر
فراوان است.
•
 )۱پیشگیری از پوکی استخوان
(استئوپروز)

مصرف کلســیم و ویتامین D
از پوکی اســتخوان جلوگیری
میکنــد .کلســیم در تمامی
ســنین در حجم و استحکام
استخوان نقش اساسی دارد و
ویتامین  Dجذب کلسیم را
باال میبرد .بــرای دارا بودن
اســتخوانهای محکــم روزانه
 ۸۰۰تا  ۱۰۰۰میلیگرم کلســیم
الزم است که سه لیوان ماست آن
را تأمین میکند .امروزه بسیاری از
انواع ماســتها با ویتامین  Dغنی
شده است ،روزانه 400 IUویتامین
 Dبرای جذب کلسیم الزم میباشد.
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عفونت پیلوری معده؛ ماست اسید
معده را معتدل کرده و سوزش معده
را که باکتــری هلیکوباکترپیلوری
ایجاد میکند کاهش میدهد .در
تحقیقات اخیر در تایوان ماســت
به دلیل دارا بودن الکتوباسیلوس
•
در درمان عفونت هلیکوباکتر مفید
 )۲کاهش خطر فشار خون باال
در تحقیقات اخیری که در دانشگاه میباشــد و خطر ابتال به سرطان
مادرید اســپانیا بر روی  ۵۰۰۰نفر معده را کاهش میدهد.
انجام شــد  ۵۰درصد خطر فشار •
خون بــاال در افرادی کــه روزانه  )۴کاهش عفونت دستگاه تناسلی
 ۲-۳سهم ماست کمچرب مصرف در زنان
میکردند کاهش پیدا کرد؛ دانشگاه کاندیدا ( )Candidaسبب عفونت
هاروارد اعالم کرده است که کلسیم دستگاه تناسلی میگردد و بیماری
موجوددر لبنیاتدر باز شدن عروق بسیار شایع در زنان است.
و کاهش فشار خون نقش دارد.
 PHمناسب دستگاه تناسلی حدود
 ۴ -۴/۵میباشــد .در افراد دارای
•
کاندیدا  PHحدود  ۶میباشــد .در
 )۳بهبود سیستم گوارش
ماست به بهبود مشکالت گوارشی تحقیقات اخیر افــرادی که روزانه
یک لیوان ماست به مدت یک ماه
زیر کمک میکند:
عدم حتمل الکتوز؛ در حالی که  ۸مصرف کردند PH ،دستگاه تناسلی
درصد جمعیت جهان نســبت به از  ۶به  ۴رسیده و عفونت کاندیدا
شیر حساس هستند ،پژوهشگران در آنها به صورت محسوس کاهش
اعالم کردهاند که شیر دارای الکتوز پیدا کرده است.
و پروتئین کازئین است که افراد به •
آن آلرژی دارند و در ماست این دو  )۵ایجاد احساس سیری و کاهش
عامل به مقدار حداقل وجود دارد ،وزن بدن
در صورتی که یک لیوان ماســت ،یک لیوان ماست با چربی متوسط
همان مقدار پروتئین و کلسیم را به حــاوی ۱۳۰کیلوکالــری انرژی
افراد میرساند.
میباشد .در تحقیقات اخیر بر روی
یبوست؛ ماست به دلیل دارا بودن دو گروه  ۱۵نفــری از افراد ،میان
پروبیوتیکها فعالیت روده را افزایش وعدههای حاوی مقدار یکسان ۱۳۰
داده و از یبوست جلوگیری میکند .کیلوکالری (یک لیوان ماست و انواع
سرطان روده؛ هنگامی که فعالیت آبمیوه) به افراد داده شده است .در
روده افزایش یابد و مدفوع در روده افرادی که ماست را میانوعده خود
تجمع پیدا نکند تا مواد ســمی و انتخاب کردنددر وعده غذایی اصلی
رادیکالهای آزاد ایجاد شود ،خطر خود به میزان کمتری ماده غذایی
ابتال به سرطان روده کاهش مییابد .مصرف کردند؛ محققیــن به این

نتیجــه
رسیدهاند که ماست
احساس سیری را در افراد افزایش
میدهد.
همچنین کلسیم موجود در شیر
و ماست سبب افزایش متابولیسم
شده و سوخت و ساز بدن را افزایش
میدهــد و در درازمدت ســبب
کاهش وزن بدن میگردد.
•
وجود پروبیوتیکها در ماستهای
غنی شده

پروبیوتیکها یک سری موجودات
ریز و زنده هســتند که در رودهها
باعث توازن میکروبی میشــوند و
برای سیستم گوارش بسیار مفید
میباشند.
مصرف پروبیوتیکها ایمنی بدن را
افزایش میدهد ،در تحقیقات اخیر
نشان داده شــده است اگر مادران
بــاردار  ۶ماه ماســتهای حاوی
پروبیوتیک مصــرف کنند نوزادان
دچار اگزمای پوستی نمیشوند.
پروبیوتیکها مانع رشد باکتریهای
مضر روده میشــوند و در ساخت
ویتامینهــا و اســیدهای آمینه
نقش دارند و عوامــل بیماریزا را
کاهش میدهنــد و نقش درمانی
در پیشگیری از مشکالت گوارشی
دارند.
متخصصین تغذیه روزانه  ۳لیوان
لبنیات را در ســبد غذایی توصیه
میکنند که حتما یک لیوان آن باید
ماست با چربی متوسط باشد.
دکتر فرزاد شیدفر  /نگار بلورفروشان
•

آشپرخانه
کوکو سبزی

(مواد الزم براي  4نفر)
تره  ،جعفري  ،شويد  ،گشنيز )  400 :گرم
تخم مرغ ( سفيده و زرده با هم ) 2 :عدد
نمك و فلفل  :به مقدار الزم
بيكينگ پودر  :نصف قاشق چايخوري
شير :يك قاشق غذا خوري

زرشك و مغز گردو ( به دلخواه ) :روي هم
نصف استكان
سبزي را بعد از شســتن كنار بگذاريد تا
كامال خشك شود و بعد ريز و يكدست خرد
كنيد ( با دست يا با استفاده از سبزي خرد
كن ) بعد در يك  -دو قاشــق روغن خوب
ســرخ كنيد * بعد از اينكه كامال سبزي
سرخ شد بگذاريد تا كامال سرد شود.
وقتي ســبزي كامال سرد شــد داخل يك
كاسه مناسب تخم مرغ ها رادر آن بشكنيد
و خوب مخلوط كنيد  .بعد نمك و فلفل و
بيكينگ پــودر را به مواد اضافه كنيد  .در
صورت تمايل از نصف اســتكان مخلوط
زرشك و مغز گردو هم داخل مواد استفاده
كنيد  .و در آخر يك قاشق غذا خوري شير
را به مواد اضافه كنيد و خوب هم بزنيد تا
مواد يك دست شوند .
در تابه اي مناســب با حجم مواد مقداري
روغن بريزيد تا كامال داغ شود  .بعد مواد را
آهسته داخل تابه بريزيد و كف تابه پخش
كنيد  .درب تابه را بگذاريد  .حرارت را ابتدا
كمي زياد كنيد تا مواد خودشان را بگيرند
و بعد زير تابه را كم كنيد تا يك روي مواد
كامال برشته شود ( حدود  15دقيقه )
وقتي يك روي مواد كامال برشته شد (وقتي
معلوم اســت كامال برشته شده است كه
با تكان دادن تابه كوكــوي داخل تابه به
راحتي جابه جا شــود) كوكو را برگردانيد
طوري كه خرد نشــود .و دوباره حرارت را
كمي زياد كنيد تا مواد خودشان را بگيرند و
بعد اجازه دهيد تا با حرارت ماليم آن روي
ديگر كوكو هم برشته شود .
*
سرخ كردن سبزي اين كوكو بسيار مهم
است  .چون قرار نيست كوكوي شما پخته
شود  .در نتيجه اگر سبزي را خوب سرخ
نكرده باشــيد دو روي كوكو سرخ ميشود
ولي داخل مواد خام ميماند .
استفاده از همين مقدار شير در انواع كوكو
و كتلت باعث ميشود مواد انسجام بيشتري
داشته باشند و موقع سرخ كردن اصطالحا
وا نميروند .
استفاده از بيكينگ پودر باعث ميشود مواد
كوكو هنگام سرخ شدن نه بهم بچسبند و
نه شــل شوند  .و كمي هم به يكدست در
آمدن حجم كوكو كمك ميكند  ( .خاصيت
اصلي بيكينگ پودر در انواع كيك كمك به
پف كردن كيك است !)
ميتوانيد كوكو ســبزي را در فر هم آماده
كنيد  .در اين صورت فر را از قبل با 350
درجه فارنهايت گرم كنيــد و كوكو را به
مدت  40دقيقه داخــل آن قرار دهيد تا
كامال برشته شــود  .اين روش نسبت به
روش ســرخ كردن در روغن از ســامت
بيشتري برخوردار است و همچنين ظاهر
كوكو نيز يكدست ميشود.

(سالمت.کام) مهرناز سمیعی
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زندگی و سالمت...
ساخت روبوت اسپرمی با
قابلیت هدایت از راه دور
محققان توانســتهاند اسپرم را به
مثابه موتوری هدایتشونده به کار
بگیرند!
این "بیوبوت اســپرمی" میتواند
روشهای تــازهای را در مبارزه با
سرطان ،رساندن دارو به یک بافت
خاص یا بارور کردن هدایت شده
تخمک ،پیش روی انسان بگذارد.
بیوبوت به سلولها یا باکتریهایی
اطالق میشــود که بــرای یک
کارکرد خاص برنامه ریزی شــده
باشند.
پیش از آن نیز از اســپرم برای به
حرکت در آوردن ذرات نانو استفاده
شــده بود اما محصول تجربیات
پیشین یا ناکارآمد بود یا سمی.
محققان "انســتیتوی دانشهای
جامع نانو"دردرسدن آلمان اسپرم
گاو را در آزمایشگاه در ظرفی قرار
دادند که حــاوی لولههای فلزی
(تیتان و آهــن) به طول  ۵۰و به
قطر  ۵تا  ۸میکرون بود.
یک سر این لولهها باریکتر از سر
دیگر بود بنابراین وقتی اسپرمها
شــناکنان وارد آنها می شــدند،
سرشان داخل لولهها گیر میافتاد
امادمشان بیرون لوله باقی میماند.
دم اسپرم فقط میتواند اسپرم را
به سمت جلو براند بنابراین حرکت
دم اســپرم مثل ملخ هواپیما این
بیوبوت را به جلو میراند.
----------
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• بطور طبیعی
در هــر انزال
حدود  ۲۰۰تا ۵۰۰
میلیون اسپرم
آزاد میشود.
• اســپرم برای
تحرک خود فروکتوز (نوعی می تواند در مایعات غلیظ شنا و
قند) را کــه در منی وجود راه خود را باز کند.
دارد ،در میتوکندریهای خود نتایج این تحقیق در نشریه "مواد
میسوزاند و به انرژی تبدیل پیشرفته" منتشر شده و در آن از
کارکردهــای احتمالی این موتور
میکند.
• در هر ثانیه حــدود  ۱۵۰۰اسپرمی صحبت شده است.
این بیوبوت میتواند برای نفوذ در
اسپرم تولید می شود.
• اسپرم انســان در بدن زن بعضی بافتهای بدن مانند مته عمل
چهار تا پنج روز زنده میماند کند ،یا اینکه میتواند حامل دارو
اما بیرون بدن مدت بســیار باشند و آن را دقیقا به سلولهای
هدف برساند یا میتوان آن ها را
کوتاهی زنده می ماند.
• تولید و بلوغ اسپرم حدود برای بارور کردن به سمت تخمک
هدایت کرد.
دو ماه ونیم طول میکشد.
هدایت سلولهای شناور و متحرک
-----------------پژوهشــگران بــرای هدایت این در مایعات کاری بسیاردشوار است
بیوبــوت ،از میدان مغناطیســی و تا به حال محققان با استفاده از
استفاده کردند ،همانطور که عقربه شیب غلظتی یا میدان مغناطیسی
قطبنما آهن ربا را دنبال میکند ،موفق شــده بودند دســتهای از
لولههای فلزی هم جذب آهنربا سلولها را در جهت مورد نظر خود
میشدند و دم اسپرم هم نیروی به حرکت در آورند.
اما با این روش میتوان حتی یک
محرکه را تامین میکرد.
به گفته الیور اشمیت سرپرست اسپرم را از راه دور هدایت و کنترل
این تیم پژوهشــی ،اسپرم گزینه کرد.
بســیار مطلوبی است چون برای
•
بافتهای بدن بی ضرر اســت ،به
منبع انــرژی خارجی نیاز ندارد و

مرگسلولهایسرطان
پروستاتباعصارههستهانگور
محققان دانشــگاه کلــرادو اعالم کردند :نوعــی از ســنتز عصاره

هســته انگور موجب از بین رفتن
ســلولهای ســرطانی پروستات
میشــود ،بدون اینکــه به بقیه
سلولها آسیب برساند.
دکتر آلپنــا تیاگی از دانشــکده
داروسازی و علوم دریایی دانشگاه

آیا متوجه شده اید که
این روزها زنان بیشتری
سیگاری شدهاند.
در بسیاری از کشورهای
دنیا (به خصوصدر اروپا)
محدودیتهای زیادی
مثلممنوعیتکشیدنســیگار در مکانهای
عمومی ،افزایش قیمت
تنباکو و همچنین زدن
برچسبهای وحشتآور
روی پاکت سیگار -اعمال
شده است و با این وجود ،تعداد
سیگاریها رو به افزایش است.
طبق آمار ســازمان بهداشــت
جهانــی ،تعداد زنان ســیگاری
در ســالهای اخیر «با سرعت
نگرانکنندهای» باال رفته است.
اما علت چیست؟
به نوشــتهی ویک ،ظاهرا اینجا
مساله بـازاریابی به شدت نقش
ایفا میکند.
با وجــود آن که تبلیغ ســیگار
از طریــق رســانهها در اکثــر
کشــورها به شدت محدود شده
اســت ،اما شرکتهای دخانیات
تاکتیکهــای جدیدی را به کار
گرفتهاند که جذابیت ســیگار را

کلرادو اظهار کرد :فعالیتهای
ضــد ســرطانی عصــاره
انگور( )GSEرا در گذشــته
نشان دادیم ،اما در حال حاضر
میدانیم  B2G2بیشــترین
جزء ترکیبی فعال بیولوژیکی
در عصاره هســته انگور است
که در مقادیر سنتز شده به ما
اجازه بررسی جزئیات مکانیزم
مرگ سلولهای سرطانی را
میدهد.
وی در ادامــه افــزود :ایــن گروه
تحقیــق بیــش از یــک دهــه
فعالیتهای ضد ســرطان GSE
را در شــرایط آزمایشگاه بررسی
کردند که نتایج آن تاثیر  GSEبر

برای زنان بیشتر از گذشته کرده
است.
این شرکتها با ارائه سیگارهای
بســیار متنوع با عناوین ،light
 slimو  superslimو همین طور
بستهبندیهای شیک و رنگی (به
خصوص صورتیرنگ) توانستهاند
به شــدت زنان را جذب کنند.
بعضی از آنها حتی ســیگارهای
رنگی به بازار فرستادهاند.
اما این همهی ماجرا نیست .در
ســال  ۲۰۰۵میــادی یکی از
شــرکتهای دخانیات تصمیم
گرفــت رایحههای مناســبی را
به ســیگارها اضافه کند تا زنان
دیگر نگران بوی بد تنباکویی که

سلولهای سرطانی و مکانیزم عمل
این ســلولها بود .تا همین اواخر
نمیدانســتیم کدام جزء ترکیبی
عصاره هسته انگور این تاثیر را بر
سلولهای سرطانیدارد.
تیاگی تصریح کــرد :این ترکیب
طبیعــی مخلوطی پیچیــده از

کشیدهاند نباشند .حتی
یک طراح فرانسوی به
کار گرفته شــد تا این
رایحههــا را با طراحی
شیک بستههای سیگار
همراه کند و حســابی
زنان را به هوس سیگار
بیندازد.
طبق گزارش ســازمان
بهداشت جهانی ،فقط
در روسیه صد شرکت
دخانیات هســتند که
سیگارهایی مختص زنان تولید
میکنند و آن را با حسی از مد و
شیکبودنمیآمیزند.
اما راه حلی که این سازمان برای
مقابله با افزایــش توجه زنان به
سیگار ارائه داده چیست؟
کارشناسان این سازمان معتقدند
باید تبلیغات تصویری بیشتری
در مورد مضرات سیگار صورت
بگیــرد و البته جلــوی درهم
آمیختهشــدن ُمد و اســتعمال
دخانیات هم گرفته شــود .مثال
افزودن رایحه و رنگ به ســیگار
متوقف شود.
•

پلی فنــول اســت و در مورد
ترکیبات فعــال بیولوژیکی
 GSEدر برابــر ســلولهای
سرطانی اطالعی نداشتیم.
سرانجام این گروه B2G2 ،را
به عنوان ترکیب فعال عصاره
هسته انگور مشخص کردند
کــه جداســازی آن طوالنی
مدت و با هزینه باالیی انجام
میشود ،اما با تولید این ترکیب
در آزمایشگاه روشی ارزان و سریع
ارائه کردند.
نتایج این تحقیق در نشریه تغذیه
و سرطان آمریکا منتشر شده است.
(منبع:ایسنا)

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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معاشرت :اصولیکههمهبایدرعایتکنند

•

کردن خودتان کنید .همچنین
گرفتن ناخنها یــا الک زدن
هم در محیطهای عمومی کار
نادرستی است.
•
تا حد امکان در محیطهای
عمومی کمتر آدامس بجوید.

اگر بــه دلیلــی منطقی مثل
خوشــبو کردن دهان یا از بین
بــردن خشــکی دهــان ،باید
آدامس بجوید ،ســعی کنید
این کار را در ماشــینتان و بین
راه انجام دهیــد .اگر واقعاً الزم
است که در یک محیط عمومی
آدامس بجوید ،سعی کنید این
کار را آرامتر انجام دهید و از باد
کردن آن یا ایجاد صدای بلند با
آدامس خودداری کنید!

•
در را نگه دارید.

این قانــون فقط مخصوص مردها
نیست .بله ،درست است که آقایان
بایــد در را برای خانمها نگه دارند
و بگذارند که خانمها زودتر از آنها
وارد شده یا خارج شوند اما خانمها
هم باید همیــن کار را برای افراد
سالخورده یا کسانیکه دستشان پر
است انجام دهند.
•
وقتشناسباشید.

هیچ چیز بدتر از منتظر نگهداشتن
آداب اولیه را رعایت کنید.
نشان دادن ادب و احترام کار سختی دیگران نیســت .ایــن کار واقعاً
نیســت .به زبان آوردن «لطفاً» ،بیادبانه است و نشان میدهد برای
«خواهش میکنم»« ،ممنونم» و وقت دیگران ارزش قائل نیستید.
«عذر میخواهم» کار آسانی است .اگر عادت دارید که همیشه دیر بر
این عبارات نشان میدهد که برای سر قرارهایتان میرسید ،ساعتتان
دیگران احترام قائل هستید .حتی را  ۱۰تا  ۱۵دقیقه عقب بکشید تا
اگر فردی بیادب باشــد و اص ً
ال از سر ساعت برسید.
او خوشتان نیاید ،خیلی بهتر است •
که شما مودبانه رفتار کنید تا اینکه در انظار عمومی خودتان را
بخواهید به سطح تربیت او نزول آرایش نکنید.
کنید.
اگر نیاز اســت که روی صورتتان
کاری انجام دهیــد ،موهایتان را
•
شانه بزنید و یا آرایش کنید ،سعی
آقایان ،در محیطهای بسته
کنید این کار را جلو چشم بقیه و
کالهتان را بردارید.
این روزها خیلــی از مردان جوان در محیط عمومی انجام ندهید .به
از این واقعیت آگاه نیســتند که سرویس بهداشتی آن محل بروید
گذاشتن کالهدر محیطهای بسته و یا صبر کنید تــا به خانه بروید.
خانمها ،زدن ســریع رژلب بدون
بیادبانه است.
بغیر از زمهریر زمستان مونتریال(!) آینه اشکالی ندارد امادرست نیست
آقایان عزیز ،وقتی وارد ساختمانی که کیف لوازم آرایشتان را در یک
میشــوید کالهتان را از سرتان محیط عمومی بیــرون بیاورید و
بــا آینه جیبی شــروع به آرایش
بردارید!

جیمزباند'،الکلی،بیمار
وگرفتارناتوانیجنسی'!

گروهــی از پژوهشــگران نتیجه
گرفتهاند که جیمز باند می بایست
فردی دائمالخمــر ،از کار افتاده و
گرفتار ناتوانی جنسی بوده باشد.
براســاس تحقیقاتی که نتایج آن
در نشریه علمی "ژورنال پزشکی
بریتانیا" منتشر شده ،شرحی که
ایان فلمینگ ،نویسنده مجموعه
کتاب های جیمز باند ،مامور خبره
سازمان اطالعات خارجی بریتانیا
نوشته نشــان میدهد که میزان
مصرف الکل آقای باند به طرز قابل
توجهــی از حداکثر میزان توصیه
شده باالتر بوده است.
این میــزان مصرف الــکل باعث
ابتالی جیمز باند به بیماری کبدی
و لرزش دست شــده و او را دچار
مرگی زودرس می کرد.

در ایــن تحقیق،
چنــد متخصص
پزشــکی تمامی
چهــارده کتاب
ایان فلمینگ در
مورد جیمز باند
را به دقت مطالعه
و میــزان الــکل
مصرفی قهرمان
کتاب را یادداشت
کردند.
روزهایی که آقای
باند به هر دلیل ،به نوشابه الکلی
دسترســی نداشــت هم در این
مطالعه منظور شد.
نتیجه بهدست آمده نشان میدهد
که جیمز باند هر هفته حدود ۹۲
واحد الکل مصــرف می کرد که
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

وست آیلند

خیلی وقتها صدای تلفنهمراه
بعضیها را در ســینما یا تئاتر
میشــنوید؛ یــا خیلیهــا را
میبینید که با دهان پر حرف
میزنند.
در دنیای امروز که با ســرعت
فوقالعاده جلو میرود ،به آسانی
ممکن است که خیلی از آداب
معاشــرت اولیه را هم فراموش
کنیم .متاسفانه خیلیها آداب
و رفتاری که والدینشان به آنها
یاد دادهاند را فراموش کردهاند
و خیلیها هــم تربیت چندان
خوبینداشتهاند.
داشتن رفتار اجتماعی درست،
خیلی سخت نیست؛ اما بیشتر
ما تصور میکنیم که این آداب و
رفتارها دیگر قدیمی شده و در
دنیای امروز جایی ندارند .اما این
اص ً
ال درست نیست .اگر هر کدام
از ما لحظاتی را به بازبینی اصول و
قواعد آداب اجتماعی خوب صرف
کنیم ،متوجه میشویم که نه تنها
در زندگی شــخصیمان ،بلکه در
روابط کاری هم بهدردمان خواهند
خورد.
در زیر راههایــی برای ارتقای این
آداب و رفتارها در خودتان اشــاره
میکنیم که مطمئناً کمک میکند
تاثیر بهتری رویدیگران بگذارید.
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کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

•
زنگ موبایلتان را در صورت لزوم
خاموش کنید.

اولین کاری که بعد از وارد شــدن
به یک محیط عمومی میکنید این
است که زنگ موبایلتان را خاموش
کنید .به خاطر داشــته باشید که
نیازی نیست به همه تماسهایی
که با شــما گرفته میشود همان
لحظه پاسخدهید .اگر میدانید که
تماسی ضروری است ،عذرخواهی
کنیــد و به محیط یا اتاق دیگری
رفته و آنجا با تلفن صحبت کنید.
ســعی کنید مکالمهتان پشــت
تلفن کوتاه باشد و از طرف مقابل
بخواهید که در اولین فرصت با او
تماسبگیرید.
•
مودبانه حرف بزنید.

وقتی با کسی صحبت میکنید،
چه سر کار باشد و چه در محیط
اجتماعیتر،در مورد پول ،مذهب و
سیاست کمتر حرف بزنید.
این موضوعات بســیار حســاس
هستند و میتواند موجب انفجار
احساسی شــما یا طرفمقابلتان
شــود و همین مسئله باعث شود
صدایتان را باال ببرید ،حتی فریاد
کشیده یا از الفاظ نادرست استفاده
کنید.
رفتار خوب نشاندهنده این است که
برای دیگران ارزش و احترام قائلید
و از تربیت خوبی برخوردارید.
•

تقریبا چهار برابر حداکثر میزانی
است که از لحاظ پزشکی ،امن یا
مجاز تشخیص داده شده است.
در بعضی روزهــا ،الکل مصرفی
جیمز باند به بیــش از  ۴۸واحد
میرســید و در
مجمــوع ،در طول
 ۸۷روز و نیــم
عملیات گــزارش
شدهدر این کتابها،
او فقط دوازده روز و
نیم را بدون مصرف
مشــروبات الکلــی
سپری کرده.
در مجمــوع ،ایــن
گــزارش تحقیقی
نشــان میدهد که
متوسط الکل مصرفی آقای باند در
هر روز معادل الکل موجود در یک
و نیم بطر شراب بوده است.
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میلیونر ایرانی و پولشوئی در ترکیه...
شــود .مبالغ هنگفتی هم از ایران
وارد ترکیه شده است .این ها می
کوشند مردم را سر در گم کنند.
مبلغی که از ایران وارد ترکیه شده
یک و نیم میلیــون تن طال بوده
است که همان موقع در رسانه ها
سرو صدا براه انداخت.
حتی برخی رســانه های ترکیه
مدعی شدند که گویا این طالها از
کشور غنا وارد شده است.
یحیائی یاد آوری می کند که مبالغ
رشوه داده شــده نیز ارقام بسیار
بزرگی هستند که به وزرا و یا بچه
ها و آشــنایان آنان پرداخت شده
است.
مبلغی که گفته می شود میلیون
ها دالر بوده اســت .تنها در خانه
یکی از این افراد کهدر ماجرا سهیم
بوده اســت نزدیک به چهار و نیم
میلیون دالر در قوطی های کفش

باند به دلیل افراط در میخواری در
معرض ابتال به انواع امراض مرتبط
با افراط در مصرف الکل قرار داشته
است.
عالوه بر این ،فردی با چنین شیوه
زندگی و وجود چنین ســطحی
از الــکل در خون ،قــادر به انجام
عملیات دقیق ،ظریف و عموما پر
تقالیی نبوده که به او نسبت داده
شــده و توانایی جسمی و فکری
الزم برای انجــام چنین عملیات
مهمی را نداشته است.
موضوع دیگری که در این گزارش
مورد توجه قرار گرفته این است که
نوشیدن این مقدار الکل بر توانایی
جنسی آقای باند هم اثر گذاشته و
انتظاراتی که در این زمینه از او می
رفته برآورده نمیشده است.
انتظارات بیمورد
نتیجهای که از این مطالعه بهدست همچنیــن ،ســازمان اطالعات
آمده حاکی از آن است که جیمز خارجی بریتانیا برای اســتفاده از

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

>> ادامه از صفحه6 :

پیدا شده است.
یحیائی نتیجه میگیرد که دولت
ترکیه نیــز  -همچون دولت ایران
 از اسالم گرائی و اخالق اسالمیسرپوشی ساخته است تا کارهای
خالف خود را پنهان سازد.
•

>> West Island:

رضــا طالبی روزنامــه نگار مقیم
ترکیه) اعتقاد دارد که این حوادث
ضربه بسیار هولناکی به حیثیت
دولت ترکیه وارد کرد .او پیش بینی
می کند که این وقایع در انتخابات
آینده شهرداری ها حزب حاکم را
دچار مشکالت جدی خواهد کرد.
بعقیده رضا طالبی لغو سفر آقای
حســن روحانی رئیس جمهوری
ایران به ترکیه از پیامد های همین
افشاگری های اخیر است.
طالبی درباره رضا ضراب میلیونر
ایرانی تبار می گویــد که وی در

خانواده ای ثروتمنــد بدنیا امده
است .پدرش حســین ضراب در
ایران از نزدیکان آقای رحیم مشایی
و صادق محصولی است.
او یــک کارخانه فوالد در نزدیکی
تبریز دارد و قبــ ً
ا هم در همین
ترکیهدر بازار سرپوشیده استامبول
صرافی داشته است و حاال هم در
دوبــی همین کارهــا را ادامه می
دهد .او از زمان جنگ این عملیات
صرافی را اغاز کرد.
رضا طالبی معتقد است که با توجه
به مبالغ هنگفتی که در این ماجرا
ها رد و بدل شده است آقای ضراب
بدون پشــتوانه یک دولت و یک
سیستم کالن اقتصادی نمی تواند
این کارها را انجام دهد.
(رادیو فرانسه)
•

آنان به آقای باند این بود که هرچه
ســریعتر برای بررسیهای بیشتر
به پزشک مراجعه کند و همزمان
بکوشددست کم مصرف الکل خود
را به حد متعــارف و امن کاهش
دهد".

توانایــی ها و تجــارب آقای باند
فرصت چندانی نداشته و عمر این
مامور خبره از پنجاه و چند ســال
بیشتر نبوده است.
نویســندگان ایــن گــزارش در
نتیجهگیری خود ،نوشــتهاند که
!shaken not stirred
مصرف هفتگی الکل در حد چهار
برابر حداکثر میزان توصیه شــده در پایان این گــزارش به یکی از
برای مــردان بالغ ،احتمال ابتالی عبارات مشهور جیمز باند در مورد
جیمــز باند به مشــکالتی مانند نحوه درست کردن کوکتل مورد
نارسایی کبدی ،ناتوانی جنسی و عالقه او اشاره شده است که تاکید
سایر عوارض افراط در مصرف الکل داشت مشروب او را "به جای هم
و همچنین خطرات آسیب و حتی زدن ،با یخ تکان دهند".
مرگ در نتیجــه کار تحت تاثیر گزارشــگران این درخواســت را
الکل را به شدت افزایش می داد.
بیمورد تشخیص داده و نوشتهاند
در ایــن گزارش آمده اســت که با توجه به لرزش دست آقای باند،
اگرچه این پژوهشــگران "از فشار این کوکتل به هر صورت کهدرست
اجتماعی برای مصرف الکل هنگام می شد ،با قرار گرفتن در دستش
مقابله با تروریستها و ماجراجویان حتما به شدت تکان میخورد.
بینالمللی آگاه هستند ،اما توصیه
•

31

 سال  20شماره  11  1142دی 1392

PAIVAND: Vol. 20  no.1142 Jan. 01, 2014

www.paivand.ca

31

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
منادی شکوه زنان
آفریقایجنوبی
شهاب کاظمیان  9دسامبر 2013
تا قانون خانواده برابر..« :میراث ظلم هنوز
بر گرده زنان سنگینی میکند .مادامی که
زنان درگیر فقر هستند و مادامی که از باال
به آنها نگاه شــود ،حقوق بشر چیزی کم
دارد .مادامی که تفکرات منسوخ و قدیمی
مانع شــوند که زنان مشارکت موثری در
جامعه داشته باشند ،رشد و پیشرفت به
کندی انجام خواهد گرفــت .مادامی که
مردم از پذیرفتن نقش برابر بیش از نیمی
از خودشــان ســر باز زنند ،ما محکوم به
شکستیم».
(سخنرانیماندال
در روز زن )1996 -
مانــدال معروفتر از آن اســت که نیاز به
معرفی داشــته باشــد .مردی که به نماد
آزادی و آزادگی در قرن اخیر بدل شــده
و الهام بخش بسیاری از گروهها و مدافعان
حقوق بشر ،سیاستمداران و فعاالن مدنی
در سراسر این کره خاکی است .برنده جایزه
صلح نوبل و بزرگ مرد مبارزات ضد آپارتاید
که عنوان اولین رییسجمهور سیاهپوست
آفریقای جنوبی را یدک میکشید .اما آنچه
بیش از هر چیز او را بر سر زبان ها انداخت،
منش اخالقی و سیاسی منحصر به فرد او
بود که از او الگویی جهانی ســاخت تا به
هر بهانهای یادش کنند ،بزرگش دارند و
از او الهام گیرند؛ حال میخواهد جشــن
استقالل کشــوری باشد یا افتتاحیه جام
جهانی فوتبال .هنــوز یک هفته از مرگ
«مادیبا» نمیگذرد .نگاهی کوتاه به نقش
«پدر آزادی آفریقــای جنوبی» در بهبود
وضع زنان کشورش شاید امر شایستهایست
تا در غم فقدان او به سوگ بنشینیم.
ســال  ،1994نلسون ماندال که به تازگی
سکان قدرت آفریقای جنوبی را به دست
گرفته بود ،در طی یک سخنرانی پرشور
گفت:
«آزادی به دست نمیآید مگر آنکه زنان از
هر گونه ظلم و فشاری رها شوند».
بــا همین نگاه بود که در ســالهای اول
ریاست جمهوریاش ،معاهده بینالمللی
منع تبعیض علیه زنان که یک سال پیش
از روی کار آمدن او ،توسط دولت پیشین

>> iwamontreal@gmail.com
Tel.:514-619-4648

به امضا رســیده بــود را به تصویب
رساند و گامهای جدی خود برای رفع
نابرابری علیه زنان در آفریقای جنوبی
را آغاز کرد.
در  9آگوســت  ،1995مردم آفریقای
جنوبــی برای اولین بار شــاهد «روز
ملی زنان» در کشورشان بودند .ماندال
در آن روز تالش کرد تا مســیر خود
در زمینه حقوق زنــان را به صراحت
مشــخص نمایــد و بــر اهمیت این
موضوع در برنامههایش تاکید کند« :از
برای احترام به سپاه زنان که پیش از
ما مسیر مبارزه برای دستیابی به عدالت
را نشــان دادند ،موظفیم کــه در قوانین
عالی این ســرزمین اصول مستحکمی را
طرح کنیم که حقوق زنان را برپا دارد .هم
خود زنان و هم دیگر آحاد جامعه باید این
مهم را از جمله مسئولیتهای اولیه خود
بدانند ....باید به خاطرداشته باشیم که همه
با هم قادر خواهیم بود که آفریقای جنوبی
را به سوی روزهایی بهتر به پیش ببریم».
اما شاید ماندگارترین گام ماندال در مسیر
دفاع از حقــوق زنان ،نقش بیبدیل او در
تهیه قانون اساسی جدید کشور آفریقای
جنوبی پس از رژیم آپارتاید در سال 1997
باشد .بی شــک قانون اساسی این کشور
یکی از پیشروترین قوانین در زمینه دفاع
از حقوق زنان در جهان است .این قانون در
موارد متعددی به موضوع برابری جنسیتی
میپردازد و هرگونه تبعیض جنســی را
برنمیتابد .در این قانون به صراحت آمده
است که «دولت نباید غیرمنصفانه ،به طور
مستقیم و یا غیرمستقیم ،در زمینههای
نژاد ،جنســیت ،امور جنسی ،وضع تاهل،
پایگاههــای اجتماعی و قبیلــهای ،رنگ،
گرایش جنسی ،سن ،حجر دینی ،عقیده،
فرهنگ ،زبان و تولد علیه کسی تبعیض روا
دارد ».در جــای دیگر تاکید دارد که «هر
کس بر تمامیت روان و بدن خود حق دارد،
که شامل حق بر الف) تصمیمگیریدرباره
تولید مثل و ب) حفظ امنیت و آســایش
درون و کنترل بر بدن خود میشود ».این
قانون همچنیــن زمینههای حقوقی الزم
برای محافظــت از زنان در مقابل مواردی
چون تجاوز و خشونتهای خانوادگی را نیز
فراهم میآورد .از سوی دیگر قانون اساسی
آفریقای جنوبی با برشمردن حقوقی چون
آموزش ،بهداشــت و ســامت ،سکونت
(داشــتن خانه) ،غذا و آب مناسب بستر

«آزادی به دست منیآید
مگر آنکه زنان از هر گونه
ظلم و فشاری رها شوند»
مناســبی را برای بهبود وضع زنان ایجاد
کرده است.
اگرچه این دسته از حقوق به طورمستقیم
متوجه زنان نمیشود و اختصاص به آنها
ندارد ،اما اثر چشمگیری در بهبود حقوق
زنان آفریقای جنوبی تا به امروز داشــته
است.
در کنار تعریف و تصویب قوانین مدرن و
پیشرو،دولت ماندال اقدام به تاسیس نهادها
و تشکلهایی در راستای برابری جنسیتی
و دفاع از حقوق زنان نمود.
به طور مثال در سال « ،1996کمیسیون
برابــری جنســیتی» در افریقای جنوبی
تاسیس شد.
ایــن نهاد دولتــی که هنوز هــم به کار
خود ادامــه میدهد ،موظف اســت که
سیاستهای عمومی و خصوصی و دیگر
فعالیتهای موجود که بر وضع زنان کشور
تاثیرگذار است را رصد کند ودر مواقع لزوم
در جهت صیانت از حقوق زنان طرحهایی
ارائــه و اقدامات مقتضــی را انجام دهد.
«کمیســیون ملی حقوق بشر» و «دفتر
حفاظت ملی» نیز دیگر نهادهایی هستند
که در مسیر دفاع از حقوق زنان در کشور
افریقای جنوبی نقش مهمی ایفا میکنند.
اگرچــه مانــدال در ســال  1999قدرت
سیاسی را ترک کرد ،اما به همراه همسرش
گراکا ماچل ،که در سن هشتاد سالگی با او
ازدواج کرده بود ،به تالش خود برای احقاق
حقوق زنان نه تنها در آفریقای جنوبی که
در سایر کشورها ادامه داد.
در ســخنرانی که در ســال  2006و به
مناسبدریافت عنوان «سفیر سازمان عفو
بینالملل» در شهر ژوهانسبورگ ایراد کرد،
ماندال اظهار داشت که:
«زنان ودختران نیازمند محیطی امن برای
تحصیل و کار هستند .هم اکنون ،تبعیض
و خشونت در کنار عدم دسترسی ایشان به
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کنسرت بزرگ

شهرام
ناظری

در مونتریال
______________________________

فروش بلیت :در تپش
514-223-3336
www.placedesarts.com

کشور آفریقایی است.
ابتدای این نوشــته با نقل قولــی از این
نماد مبارزه برای برابری شــروع شد و چه
حسن ختامی بهتر ازفراخوان او خطاب به
هموطنانش در آستانه ورود به قرن :21
«بیایید برای اتحاد ،صلح و توسعه،
به همراه زنان دســتهایمان را به
هم دهیم .بیایید با دستآوردهایی
ملموس وعینی به قــرن جدید پا
بگذاریم تا واژههــای زیبای خود را
دریابیم .قدرت برابر و شکوه ،ارزانی
زنان آفریقای جنوبی!»

لوازم و امکانات مورد نیازشان برای تبدیل
حقوق مفــروض خود به واقعیت ،موجب
تشدید وضع اسفناک آنها شده است.
اگر دختران محیط امن و بدون تبعیضی
نداشته باشند تا تحصیالتشــان را ادامه
دهند و یا به کاری مشغول شوند ،تبعات
آن بــه طور مداوم در زندگیشــان جاری
خواهد بود و حق انتخاب و آزادی آنان که
امروز برای ما مســلم است ،نادیده گرفته
خواهد شد».
هر چند که هنوز زنان آفریقای جنوبی راه
طوالنی تا به دســت آوردن جایگاه واقعی
خود در جامعه و برخــورداری از تمامی
•
حقوق برشمردهدر قوانینشاندارند ،اما بی
شک نمیتوانند از نقش
«مادیبا» در این میان
چشمبپوشند.
بــا وجــود تمــام
نابرابریهایی که هنوز
در آفریقــای جنوبــی
با آرزوی صلح و برابری شما را به اولین
وجود دارد ،زنان نسبت
جلسه سال  ۲۰۱۴دعوت میکنیم:
به گذشــته به مراتب
بیشتردر عرصه عمومی
دوستان عزیز توجه داشته باشید که این جلسه به جای
به چشم میآیند و در
ی  ۱۲ژانویه برگزار میشود
 ۵ژانویه در هفته بعد ،یعن 
زمینههــای گوناگونی
این جلسه عالوه بر تبادل اخبار و مسائل
چون سیاست ،تجارت،
روز ،به مجمع عمومی اجنمن زنان
رســانه و جوامع مدنی
اختصاص دارد و گزارش  ۲سال فعالیت
فعالیــت میکننــد.
امــری کــه در طول هیئت اجرایی ارائه خواهد شد و پس از آن
تاریخ آفریقای جنوبی
هیئت اجرایی برای دو سال آینده انتخاب
بیسابقه است .بر اساس
خواهند شد.
آمار منتشر شده ،امروز
______________
در حــدود  40درصد
زمان  :یکشنبه  ۱۲ژانویه  ۲۰۱۴ساعت  ۱۱صبح
از مقامات و مســئوالن
همه شما
با امید به دیدار ٔ
محلی ،پارلمان و کابینه
8043 St Hubert ,
دولت را زنان تشــکیل
)Montréal, QC H2R 2P4 (Metro: Jarry
Tel.: 514-619-4648
میدهند که دستآورد
چشــمگیری برای این

جلسه اجنمن زنان
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الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

موسیقی..

ازنازی بپرس!...
من فقط فرصــت زندگی کردن در
زندگی خودم را دارم.
زندگی در زندگی دیگران و کنجکاوی
درباره ی آنان فرصت زندگی راستین
مرا می گیرد؛
من به ایــن حقیقت واقفم که یکبار
فرصت زندگی دارم و تنهابرای خودم
زندگی می کنم،
شادمانه و زیبا و مهربان.

ی تکراری
زندگ
همه چیز در مهربانی"
شود جز "
می
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را در دســتان بودا
بودا به دهی سفر
گذاشت .
كرد .
آنگاه بــودا گفت :
زنی كــه مجذوب
«حــاال كف بزن»
سخنان او شده بود
كدخــدا بیشــتر
از بودا خواست تا
تعجــب كــرد و
مهمان وی باشد .
گفت « :هیچ كس
بــودا پذیرفــت و
یتوانــد با یك
ـای رفتن به نم 
مهیـ
دست كف بزند»
.
شد
ن
ز
خان هی
بودا لبخندی زد و
كدخدای دهكده
پاسخ داد « :هیچ
هراســان خود را
زنی نیز نمی تواند
به بودا رســانید و
به تنهایــی بد و
گفت :
هرزه باشــد ،مگر
«ایــن زن ،هرزه
ایــن كه مــردان
است به خان هی او
دهكــده نیز هرزه
ید »
نرو دخدا گفت باشند .
ك
بودا به
بنابرایــن مردان و
 « :یكی از دستانت
لهایشان است
ـه مــن بده» پو 
را بـ
كه از این زن ،زنی
كدخدا تعجب كرد
هرزه ساختهاند ».
و یكی از دستانش

ماری که نتواند پوست اندازی کند،
محکوم به مرگ است؛
ذهنی هم کــه نگذارند عقایدش را
تغییر دهد ،ماهیت خودش را از دست
می دهد.

Tapeshmontreal.com
تارمنای فعالیتهای هنری وفرهنگی جامعه ایرانیان مونتریال

سوئیت
«شهرزاد»
در شــماره قبل توضیح دادم که
منظور از «موسیقی مطلق» اینست
که آهنگســاز منظــور و موضوع
خاصی را با موســیقی بیان نمی
کند و خیال پردازی و تفسیر قطعه
موسیقی را به شنونده واگذار می
کند.
برعکــس «موســیقی توصیفی»
آهنگســاز با نام گذاری قطعه یا
مطرح کردن موضــوع و قصه ای
خاص شنونده را با خود به دنیای
موسیقیائی مورد نظر خود می برد
و امروز بنحو احسن از خواص آن
در فیلم سازی استفاده میشود.
یکــی از آثــار معروف ایــن نوع
موسیقی سوئیت ( )Suiteشهرزاد
اســت که ریمســکی کورساکف
(Nikolai )1844 -1908
 Rimsky-Korsakovآهنگســاز
بنام روس با الهام از داستان های
هزارویکشب ساخته است.
ملودی معروف این اثر توسط ویلن
سولو نواخته میشــود که معرف
شهرزاد قصه گو ست.
خوانندگان گرامی اگر به یاد داشته
باشند سالها این آهنگ آرمداستان
های شب رادیو تهران بود.
ســوئیت سنفونیک «شــهرزاد»
حدود  45دقیقه است و  4قسمت
دارد:

32

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:
ail.com

Sheida.g@hotm

 )1دریا و کشتی
سند باد
 )2شاهزاده قلندر
 )3شاهزاده و شاهزاده خانم
جوان
 )4جشــن های بغداد -دریا-
غرق شدن کشتی سندباد

قســمت
های تک نــوازی ویلن یعنی تم
شــهرزاد قصه گو را وحید خادم
میثاق نواخت .او پسر بیژن خادم
میثاق ،ویولونیست پر اعتبار است
کهدر حال حاضر ارکستر بزرگی را
در وین رهبری می کند.
این اقــدام آقای علی آلکســاندر
رهبری بســیار قابل ستایش بود
ولی متاسفانه بدالیل مشکالت زیاد
ادامه نیافت.
الزم به توضیح اســت که بعد از
انقالب سال  1979اکثر نوازندگان
ارکستر سنفونیک تهران از ایرانی
و غیــر ایرانی که بطور رســمی
کارمنــدان وزارت فرهنگ و هنر
بودند ایــران را ترک کردند چون
دیگر امیدی به ادامه کار نبود.
نوازندگانی که مانده بودند ســعی
کردند ارکستر را تا چندی پیش
زنده نگه دارنــد .ولی اخیرا بکلی
ارکستر بطور رسمی منحل شد.
ارکستر سنفونیک تهران تاریخچه
خود را دارد .ولی کوتاه باید گفت
که حشــمت سنجری بمدت 12
سال یعنی از سال  1960تا 1972
ارکستر را متشکل نگه داشت و از
سال  1972تا انقالب  1979فرهاد
مشکوه رهبر ارکستر تحصیل کرده
آمریکا ،این ارکســتر را با کوشش
و سلیقه زیاد به درجه قابل توجه
ای رسانده بود که در تاالر رودکی
مرتب کنسرت های خوبی اجرا می
کردند.

این اثــر بارهــا و بارها توســط
ارکسترهای معروف و بزرگ اجرا و
ضبط شده است.
علی (الکساندر) رهبری که قبل از
انقالب ارکستر سنفونیک تهران را
چند بار رهبری کرده بود و در حال
حاضر خارج از کشور به کار رهبری
و ضبط مشــغول است دست به
اقدام جالبی زد.
یعنــی از تمام نوازنــدگان ایرانی
خارج از کشور که در اروپا و آمریکا
به نوازندگی و تدریس مشــغول
بودنــد ،دعوت کرد که در ســال
 1997در شهر  Bregenzاطریش
جمع شدند به رهبری آقای اجدی
سوئیت شهرزاد را با  7نوازنده (45
ایرانی و  25اروپائی) ضبط کردند.
این اثر و چند اثر دیگر بنام
Persian
International
 Philharmonicضبــط و بصورت
دو  CDانتشار یافت.
در آن زمان من هم در تمام مراحل
آن حضور داشتم .دیدن این تعداد
نوازنده خوب ایرانی که از راه های
دور داوطلبانه آمده بودند و با عالقه
و کوشش بمدت یک هفته با هم
تمرین و ضبط کردند بسیار تکان
دهنده و مسرت انگیز بود.
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دمکراسیشورایی

بودجهدولتروحانیهمانبودجه
دولتاحمدینژاداست

بودجه ســال  ٩٣که براساس وعدههای
روحانی باید کلید حل مشکالت اقتصادی
مردم باشــد ،روز  ١٧آذر به مجلس ارائه
گردید .بودجهای که هیچ چشمانداز مثبتی
از اقتصاد کشور در سال آینده در بر نداشته
و به بیانی ،کلید حل هیچکدام از مشکالت
اقتصادی را بههمراه ندارد.
در یک کالم بودجه دولت روحانی همان
بودجه دولت احمدینژاد اســت با همان
گرایشات و با همان معضالت .بودجهای که
به ضرر اکثریت بزرگ جامعه یعنی کارگران
و زحمتکشان و به نفع اقلیت سرمایهدار و
در راستای تحکیم دستگاههای نظامی و
بوروکراتیکی که قرار است پایههای لرزان
حکومت را حفظ و تداوم بخشند ،تنظیم
شده است.
تنها نگاهی به ارقام بودجه دولت روحانی
کافیست که این حقیقت را آشکارسازد.
اولین مطلبی کهدر بودجه به چشم میآید،
افزایش سرســامآور بودجهی بخشهای

نظامی و امنیتی رژیم است .براساس ارقام،
نسبت به بودجه سال  ،٩٢بودجه ارتش ۵٠
درصد ،بودجه سپاه پاسداران  ٣٠درصد و
بودجه نیروی انتظامی و وزارت اطالعات
هر کدام بیش از  ٢٠درصد افزایش یافته
است .همچنین بودجه ارگان و نهادهایی
همچون شورای نگهبان ،مجمع تشخیص
مصلحت ،قوه قضاییه ،مجلس نیز افزایش
چشمگیریداشتهاند.
برای نمونه بودجه شورای نگهبان۴۵درصد
افزایش یافته است و این در حالیست که
در سال آینده هیچ بهاصطالح انتخاباتی که
شورای نگهبان ناظر آن باشد ،وجود ندارد.
اما از ســوی دیگر شاهد کاهش واقعی در

بودجه وزارت آموزش و پرورش و وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی هستیم.

بودجه وزارت آمــوزش و پرورش اگرچه
در ظاهر  ٩درصــد افزایش یافته ،اما این
افزیش حتا پاسخگوی افزایش ١٨درصدی
حقوق کارکنان وزارت آموزش و پرورش
که عموما از معلمــان زحمتکش جامعه
میباشند نیز نیست.
از همین روســت که در بودجه  ٩٣حتا
شــاهد کاهش بودجههــای عمرانی این
وزارتخانه مانند بودجه نوسازی و تجهیز
مدارس هستیم که از  ٧٣٠میلیارد تومان
به  ۵٢۶میلیارد تومان کاهش پیدا کرده
است.
گفتنیست که فاجعههایی همچون آتش
گرفتن مدرسه دخترانه روستای شینآباد
از توابع پیرانشهر که  ٢٩دانشآموز دختر
دچار سوختگی شدید شده ودو نفر از آنها
جان خود را از دست دادند ،تنها نتیجهی
عدم اختصاص بودجه کافی برای نوسازی و
تجهیز مدارس میباشد .بودجهای که باید
به دانشآموزان مدارسی همچون مدرسه
دخترانهی روستای شینآباد اختصاص یابد
دردولت روحانی نیز نصیب گردنکلفتها
و ارگانهایــی که اسلحههایشــان تنها
سینهی کارگران و زحمتکشان و جوانان و
زنان درسراسر کشور را نشانه گرفته ،خرج
میشود.
بهگفتهی جبــار کوچکی نــژاد یکی از
نمایندگان مجلس کــه همین بودجه را
قرار است به تصویب برسانند ،هم اکنون
مــدارس در تامین هزینههــای جاری از
جمله آبوبــرق خود ناتوان هســتند و
بسیاری از مطالبات معلمان همچون حق
مسکن ،پاداش پایان خدمت و حقالزحمه
امتحانات نهایی پرداخت نشده است.
ل ٩٢
بودجه وزارت بهداشــت که در سا 
نسبت به سال  ٩١بدون تغییر مانده بود،
در سال  ٩٣نیز کمتر از  ١٠درصد افزایش
یافته است.
نتیجهی عدم اختصاص بودجه به وزارت

بهداشــت اما محروم شــدن کارگران و
زحمتکشان از امکانات درمانی و بهداشتی
میباشد .بهگفتهی وزیر بهداشت ساالنه
٧درصد به افرادی که زیر خط فقر زندگی
میکنند تنها به دلیل هزینههای درمانی
اضافه میشود.
وی همچنین سهم مردم از سالمت را که
قــرار بود به  ٣٠درصد برســد  ۶۵درصد
اعــام کرد .هر چند که بــه نظر میآید
این آمار نیز دســتکاری شده است .یکی
از نمایندگان عضو کمیســیون بهداشت
و درمان در بهمنماه ســال گذشته سهم
مردم از هزینههای ســامت را  ٧٠درصد
اعــام کرده بود و اگــر صحبتهای این
نماینده درست باشد ،هم اکنون باید سهم
مردم از هزینههای درمان از  ٧٠درصد نیز
گذشته باشد.
بهگفتــهی وزیر بهداشــت هــم اکنون
بیمارستانها قدرت پرداخت هزینههای
جاری همچون برق را ندارند.
هماکنون بیمارستانهای دولتی حتا قادر
به تامین نیازهای ضروری بیماران بستری
شده از جمله دارو نیستند و بسیاری از این
اقالم را باید بستگان بیماران از بازار تهیه
کرده و به بیمارستان تحویل دهند.
پس با این بودجه در حالی که دستگاههای
دولتــی همچنان به چپــاول منابع ادامه
میدهند ،تاوان آن را باید مردمی بدهند
که حاصل کار آنــان در بودجه به عنوان
درآمدهای دولت آورده شده است .حاصل
کار کارگرانی که از جمله در بخش نفت و
گاز و پتروشیمی کار میکنند.
با ایــن بودجــه باید همچنــان منتظر
آتشســوزی در مدارس و قربانی شــدن
دختران و پســران دانشآمــوزی بود که
حقشان بهگلوی سران حکومت همچون
فقهای شورای نگهبان که کاری جز حفظ
این نظام پوســیده به ضــرر کارگران و
زحمتکشان ندارند ،ریخته شود.
و بــاز با این بودجه بایــد منتظر هر چه
بیشتر محروم شدن کارگران و زحمتکشان
از درمان و بهداشت بود که طبیعیترین
نتیجهی آن افزایش مرگومیردر میان این
تودهی انبوه میباشد.
اما جنبــهی دیگر بودجه این اســت که
بودجه  ٩٣حاصل ادامهی سیاســتهای
دولتهای گذشــته نســبت بــه بحران
اقتصادی حاکم اســت و از همینرو برای
بحران رکود  -تورمی کنونی نه پاســخی
دارد و نه چشماندازی.
واقعیت این است که بودج ه دو هدف
اصلی دارد.

اول تامیــن مالی دســتگاههای نظامی،
مذهبی و بوروکراتیک حاکم که وظیفهی
حفظ حکومــت را برعهده دارند و دومین
هدف بودجه  -که تا حدودی ناپیدا میباشد
 باز تقسیم و تزریق درآمدهاییست کهحاصل کار کارگران است.
برای نمونهدولتدالرهای حاصل از فروش
نفت را به ســرمایهداران بهصورت ریالی
بهفروش میرســاند و ریال حاصله را به
اشکال و انواع گوناگون که در بودجه آمده
به جامعه تزریق میکند که این ریالها نیز
در چرخهی گردش خود بار دیگر به دست
سرمایهداران میرسند و به این ترتیب روز
از نو روزی از نو.
در اینجا باید این نکته را نیز یادآوری کرد
که در ایران ،دولتها بهواســطهی نقشی
که در اقتصاد دارند ،بزرگترین کارفرما نیز
محسوب میشوند که از حاصل دسترنج
کارگــران ،ســودهای هنگفتی بدســت
میآورنــد و دولت این ســود را به جیب
دستگاههای حکومتی و ســرمایهداران و
وابستگان به دستگاه حکومتی در اشکال
گوناگون ســرازیر میکند کــه عموما با

ازتارنمایتلویزیون
دمکراسیشوراییدیدنکنید

بودجه دولت روحانی بودجهای است که سالهاست به نفع
سرمایهداران و عوامل حکومتی ،بار خود را بر دوش کارگران و
زحمتکشان انداخته است...

رانتهایدولتی نیز همراه هستند.
وقتی بودجه با این دو هدف و سیاســت
اصلی تنظیم میشود ،حاصلی جز تشدید
بحران رکود  -تورمــی به همراه نخواهد
آورد.
چرا که اوال حجم بودجه ودر نتیج ه کسری
آن باال مــیرود و دوم اینکه بخشهایی
که به خدمات عمومی مربوط میشــوند،
همچــون خدماتــی کــه وزارتخانههای
آموزشوپرورش ،آموزشعالی و بهداشت
باید به تودهها ارائه دهند و نیز بخشهایی
که باید به بهبود و گســترش ساختارها و
پیشــرفت جامعه کمک کنند ،همچون
گســترش راهآهن ،جادههای مناســب،
مسکنهای ارزان قیمت ،گسترش مدارس
و بیمارســتانها و مانند آنها اختصاص
یابد  -بهرغم حجم باالی بودجه  -کاهش
مییابند.
وقتی صحبت از افزایش حقوق کارگران،
معلمان ودیگر کارکنان زحمتکشدستگاه
دولتی میشود ،مقامات دولتی مثل تمام
دولتهــای دیگر بهانهی تکــراری تاثیر
افزایش حقوقها بر تورم را مطرح کرده و
وعدهی سرخرمن و بدون پشتوانه میدهند
که "ما میخواهیم قدرت خرید مردم را باال
ببریم و تورم را پایین بیاوریم" .اما دیدیم
که در این سالها با همین عذر و بهانه ،تا
چه حد از قدرت خرید مردم کاسته شده
و اکثریت بزرگی از جامعه حتا به اعتراف
خودشان به زیر خط فقر رفتند.
وقتــی از لــزوم افزایــش بودجــه این
وزارتخانهها برای بهبود کمیت و کیفیت
آموزش و بهداشــت و درمــان صحبت
میشود ،میگویند پول نداریم و نمیتوانیم
وقتی پولی نیست ،پولی اختصاصدهیم و
بودجه را با کسری روبرو سازیم.
اما وقتی که ســوال میشــود اگر پولی
نیست چرا این همه افزایش بودجه برای
ارگانهای نظامی ،امنیتی و دستگاههای
مذهبی ،جوابی نمیشنویم .اگرچه برای ما
روشــن است .این دستگاهها باید از خوان
نعمتی که کارگران فراهم کردهاند ،بهرهمند
شوند ،همین و بس.
اما افزایش حجم بودجه بــرای کارگران
و زحمتکشــان نتایج وخیم دیگری نیز
بههمراهدارد .وقتیدولت باید شکم سیری
ناپذیر دستگاههای ســرکوب و تحمیق
دولتی را پُر کند ،با کســری بودجه روبرو
میگردد .اما این کســری بودجه نیز در
واقع از جیب زحمتکشان خواهد رفت .چرا
که نتیجهی بیواسطهی کسری بودجه،
افزایش نقدینگی بوده و افزایش نقدینگی
نیز در اقتصادی که با رکود همراه اســت،
افزایــش تورم را به دنبــال خواهد آورد و
باز همگان میدانند که با افزایش تورم از
دستمزدهای واقعی و قدرت خرید کارگران
و زحمتکشان کاسته خواهد شد.
البته دولت مدعیست که کسری بودجه
ندارد .اما کار دشواری نیست تا پی بُرد که
بودجه با چه کســری بودجهی هنگفتی
روبرو است .در بودجه  ٩٢که در خردادماه
مجلس آن را به تصویب رســاند ،ســقف
بودجه  ٢١٠هــزار میلیارد تومان بود که
دولت روحانی با این استدالل کهدرآمدهای
منظور شدهدر بودجه قابل تحقق نیستند،
با ارائهی اصالحیهای ســقف بودجه را به
 ١۵٠هزار میلیارد تقلیل داد .اما به گفتهی
برخی از وزرای دولت روحانی از جمله وزیر
اقتصاد که طبعا باید دقیقترین آمار را ارائه
دهد ،این مبلغ نیز قابل تحقق نمیباشد.

تلویزیون دمکراسی شورایی

فریاد رســای کارگران و تمامی انسان های
زحمتکش ،شریف و ستم دیده ای است که
برای آزادی و سوسیالیسم پیکار می کنند.
از این پس برنامههای تلویزیون دمکراســی
شــورایی بر روی اینترنت در دسترستان
خواهد بود.
از تارنمای تلویزیون دمکراسی شورایی در
شبکه جهانی اینترنت دیدن کنید و آدرس
آنرا در اختیار دیگران نیز بگذارید .شماره
تلفن برای تماس :
 ۰۰۴۵۳۶۹۸۷۲۸۱و ۰۰۴۵۳۶۹۱۲۱۸۷

وی گفته بود کــه درآمدهای
دولت به ســختی به صد هزار
میلیارد تومان میرسد و این در
حالی است که دولت  ١٢٨هزار
میلیارد تومان نیاز دارد ،یعنی
اگردولت مثال پول پیمانکاران را
باز هم ندهد ،همچنان به ١٢٨
هزار میلیارد تومان احتیاج دارد.
حال باید دیــد که چه چیزی
در بودجه عوض شده است که
نشانی تلویزیون دمکراسی شورایی بر روی اینترنت:
دولت میتواند بهیکباره منابع
http://tvshora.com
درآمدی خود را بــه قول وزیر
Email: shora.tv@gmail.com
اقتصادش تا دو برابر ( ١٩۴هزار
میلیارد تومان) افزایش دهد؟!
حتا نمایندگان مجلس نیز بارها
به کسری  ٣٠تا  ۵٠هزار میلیاردی بودجه روحانی برای افزایش حدود  ٢٠درصدی
نقدینگیدر امسال و سال آینده ،اگر بسیار
سال جاری اشاره کردهاند.
در بودجه سالجاری،دراساس هیچ چیزی خوش بین باشیم میزان نقدینگی تا پایان
تغییر نکرده است .ادعاها در مورد افزایش سال از مرز  ٧٠٠هزار میلیارد تومان خواهد
درآمدهای مالیاتی و گمرگی در واقع هم گذشت و در صورت ادامه این روند ،طی دو
بیهوده هســتند و هم در صورت افزایش سال آینده به رقم وحشتناک یک تریلیون
ناچیز ،مشــکلی را از ایــن چاه ویل حل خواهیم رســید .و این همه در حالیست
نمیکنند .تحقق درآمدهای نفتی نیز با که چشمانداز رشد اقتصادی حتا بهنقل از
مقامات دولت روحانی در آیندهی نزدیک
مشکل روبرو هستند.
جدا از این که بهای  ١٠٣دالری که برای وجود ندارد .براساس آمارهایی که مقامات
هر بشــکه نفت در بودجه تعیین شــده ،دولت روحانی ارائه میدهند ،شاخصهایی
ممکن اســت تحقق پیدا نکنــد ،میزان مانند بیکاری که بهطور مستقیم با زندگی
فروش نفت نیز تغییــری نخواهد کرد و کارگران و زحمتشکان ربط پیدا میکنند،
حتا به گفتهی کاظمی رئیس کمیسیون حتا بدتر نیز خواهند شد.
انرژی مجلــس در ماههای اخیر صادرات بنابر این بودجه دولت روحانی همانطور
نفت ایران کاهش یافته است .اما اگر از این کــه در ابتدای مقاله آمــد ،همان بودجه
هم بگذریم ،بازدرآمد نفتی تغییر چندانی احمدینژاد و همان بودجهای اســت که
سالهاست به نفع سرمایهداران و عوامل
نخواهد کرد.
تنها چیزی که تغییر میکند ،بهای ریالی حکومتی ،بار خــود را بر دوش کارگران و
دالر آمریکا اســت که قرار است دولت هر زحمتکشــان انداخته است .بودجهای که
دالر را حدود  ٢۶٠٠تومان و شاید بیشتر قرار است نمایی از وضعیت اقتصادی را در
بفروشــد که باز این هم نمیتواند فرجی سال آینده به ما نشان بدهد.
برای چاه ویل بودجه باشد .همانطور که تنها بودجهای میتوانــد به نفع کارگران
یوسفیان یکی از نمایندگان مجلس گفته و زحمتکشــان نوشته شــود که خود را
است "با یک حساب و کتاب سرانگشتی از تمامی این قیود رها کــرده و بار مالی
الیحه بودجهی ٩٣دولت ۵٠ ،هزار میلیارد عظیمدستگاههای سرکوب ،بوروکراتیک و
مذهبی را که قرار اســت در ثبات و حفظ
تومان کسری دارد".
بنابــر این تا این جای کار تورم ناشــی از حکومت نقش داشــته باشــند از دوش
کسری بودجه قطعی میباشد آنهم در کارگران و زحمتکشان بردارد .اما تا زمانی
اقتصادی که در بحران رکود  -تورمی بسر که حکومت اسالمی بر سر کار است و تا
زمانی که سرمایهداران بر قدرت سیاسی
میبرد.
با توجه بــه اینکه وزیر اقتصــاد میزان و به تبعیت از آن بر بودجه ساالنه دولتی،
نقدینگی کنونی را ۶۵٠هزار میلیارد تومان چنگ انداختهاند ،این امر محال میباشد.
اعالم کرده بود و با توجه به ماههایی که تا
نشریه کار شماره ۶۵۹
پایان سال مانده و پیشبینی نوبخت معاون
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اوتــاوا

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

نیازمندیهای

438-985-4674

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

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

azmay2013hoomanfree

Tel.: 514-933-8866

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

Tel.: 514-484-8072

کلبــه
عموجان

به نام خداوند بخشنده مهربان

مترو :گای کنکوردیا

مرکزاسالمیایرانیان

استخدام

persian carwash

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

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

@info
actionimmigration.ca
azdecfr

>>فعالیت های هنری وفرهنگی جامعه ایرانیان مونتریال

مجری مراسم
عقد ایرانی

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

مژده مژده

514-

ساندویچی
و
اغذیه فروشی
ایرانی

825-3170

 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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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

اجـاره

facebook:Tapesh digital

since
1990

آرزو حتویلداری یکتا

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

جویای آپارتمان برای
اجاره کوتاه مدت
برای تازه و اردان

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:

دارالترجمهرمسییکتــا

فروش
کامیــون

Tel.:647-726-0706

514-933-0-933

Dressmaker | Tailor

ازجون2013

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

شماره تماس:

  به یک نفر ویترس باتجربه و

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

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL

514-488-7121

aznovup

aznov15U

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

استخـــدامفـوری

clinique_Soleil@yahoo.com

اصالح مو

azmayshiraz

Tel.: 514-419-8872

Nick Le Tailleur: 5500 Queen-Mary

rochanazaug13

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

Email: infokasra @yahoo.ca

Tel.: 514-488-4556

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

514-833-8684

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

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:

نگهداریاز
عزیزانشما

توسط :رضا هومن

514-983-1726

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

استخـــدام

azoct0113UP

استخدام

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

azjan’12paid60+120ak

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

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

  برای هر بودجه ای

  برای هر سلیقه ای


خدماتمالیاتی

نی

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

استخدام
پاتــوق

Nikpourpdsep12

ایرا دام
خ
است ید!
کن

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...

گلفروشی
وحید

)(514

مدیر و مسئول :حسین فرجی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

فنگویندگی

Tel.: (514) 775-6508

678-6451

(613) 265-5899

azfeb51up atimanafi@gmail.com

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

توسط شادی

 15دالر هر طرف ،هر نفر
تلفنرزرو:

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

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

فرزانگانمونتریال

مونتریال-اوتاوا
اوتاوا-مونتریال

یک ماه رایگان

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

مدرسهفارسیزبان

 2بـاردرروز

اجــاره
آپارمتان

تدریس خصوصی

ایرانی
ب
خرید!

قابلتوجهخامنها خدمات امور کنسولی
فال قهوه
کســری
و ورق

نور را پراكنده ميكند
 -4ف��روغ ،درخش��ندگي-
صنعتي در ش��عر فارسي-
واحد س��نجش س��طح -با
تاخت آید
 -5ط��رد ك��ردن -زاري،
گریه -دهان
 -6همان عمو است -تدبیر،
آینده نگري
 -7گلخن حمام -از حروف
مقطعه قرآن -سرخوردن-
لوله گیاهي
 -8با پاخت تباني اس��ت-
جگر -جاي روشنایي
 -9ش��هري در اس��تان
مركزي -پی��ش رو -نوعي
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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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جامع
 19و
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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.1142 Jan. 01, 2014

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
ª
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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
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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
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Tel.: (514) 288-4864
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راننـدگی

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

آموزشگیتار
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گیتاریست برگزیده کشور و فارغ



















اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،و...
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آیلند :
التحصیل فوق لیسانس موسیقی از
بهیکشیرینیپزمجرب
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کیانی
ایرج
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با من،



ریوسود :آدونیس ،کوه نور ،دابل پیتزا ،وطن ،مارشه افغان،
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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
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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
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آموزش موسیقی
342-3000 ........................... Bazar du Tapis
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یکتا،آرزو439-8501.........................................
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سیامکنصر...................................
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ساختمان و دکور داخلی
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www.zaq.org
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یاس 483-0303 ............................................
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 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 ..............
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Tél.:
)(514
561-6408

گرافیک و طراحی

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

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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21 simple ways to
strengthen your marriage
constantly, and never give
insults.
•
17. When you’re happy,
laugh together. When
you’re sad, cry together.
•
18. Show LOVE and RESPECT to each other even
in those moments when
you don’t feel like it.
•
19. Keep dreaming new
dreams and making big
plans together. Don’t get
stuck in a predictable rut.
•
20. ENCOURAGE each
other. Build each other up
so much that nothing in the
world can tear you down.
•
21. NEVER give up on
!each other
•

•
11. Be quick to remember
each other’s positive traits
and quick to forget each
other’s flaws.
•
12. Don’t hold grudges.
Forgive and seek FORGIVENESS when you’ve
wronged each other.
•
13. Don’t waste time or energy comparing your lives
to anyone else’s.
•
14. Go on long walks and
HOLD HANDS.
•
”15. Make “DATE NIGHT
a priority! Time alone
together is vital for your
continued growth and
health.
•
16. Give COMPLIMENTS

آموزشعکاسیبهزبانساده...
چندتوصیهبرایعکاسیبهترکههمیشهبهدردتان
خواهدخورد:

11

T

here are millions of
way to strengthen your
marriage. In no particular
order, here are twen…ty-one
•
1. Have more SEX! (make
sure you’re ONLY having
)!it with each other
•
2. Don’t keep secrets from
each other.
•
3. Argue less. Cuddle more.
•
4. Don’t get deep in debt.
•
5. Pray together! .
•
6. Turn off your phones.
•
7. Pull the car over and
make out more often.
•
8. Leave LOVE NOTES
for each other.
•
9. Send flowers on unex!pected days
•
10. Don’t ignore problems
in your relationship. Deal
with them quickly and
aggressively.

Esti

Yet another all-purpose
Quebecer swear, used as
a noun or adjective (much
like ‘you fuck’ vs. ‘you
fucking little…’), esti directly derives from the holy
host, or body of Christ.
Arguably the
most sacred
foodstuff in
Christianity, the host
doesn’t have
the same
reverence in
Quebecer swearing.

Maudit

A word used to vent frustration, maudit is basically
a translation of DAMN,
which is pretty much used
in English the same way.
Both words derive from the
holy punishment of damnation, an idea used in many
religions, including Christianity, where someone
suffers in hell/afterlife for
the bad shit they did while
living on Earth. Damn,
that’s harsh.
)(www.mtlblog.com

•

Quebec`s Swear Words
And Their Origins
Câlice

Translated as “chalice,” a
large cup or goblet, usually
pimp’d out with
gold or jewelled
swag. Most often
it’s used in ceremonies involving
the drinking of
fluids, specifically in
Catholicism to hold
the holy wine/blood of
Christ. Nowadays
its just a term of
!DAMN

Crisse

Much like in English, this
”term is used for “Christ,
that guy from the New Testament who, like, founded
Christianity or something.
In use, it’s nearly the
equivalent to English, so
just drop the ‘t’ and make a
double-e sound to get in the
Quebec spirit of swearing.

Tabarnak

Even more of a mouthful
”in English, the “tabernacle
refers to the portable house
of God/holiest of holy places carried out of Egypt by
the Isrealites and used for
worship during their many

S

wear words, or in
French sacres, are
pretty much just words that
go against the establishment; adjectives, verbs,
and nouns deemed
inappropriate by the
general population.
Or those who govern
the general populace.
Swear words are meant
to stick it to the man,
whether that be your
parents, the government,
or in the case of early
Quebec, the Catholic
church.
In Quebec’s use, the
church was running show.
The clergy controlled nearly every aspect of society
in 19th century Quebec,
which understandably
pissed off the Quebec
people. Taking words
deemed sacred or holy
by the Church, Quebecers recreated these
untouchable sayings
into harsh profanities. If
you’ve ever wondered
why Quebec swear
words have a religious
tinge, now you know
its basically because
they wanted to give a
linguistic fuck you to
the Church.

به دلیل ازدحام جمعیت ،استفاده از
سه پایه ممنوع میباشد ،چون فضای
زیادی را میگیرد .در چنین جاهایی
میتوانید از «تک پایه» استفاده کنید
تا لرزه ی دستتان کمتر باشد .سعی
کنید در لحظه چکانــدن دکمه ی
شاتر ،نفس خود را حبس کرده و به
جای ثابتی تکیه بزنید تا میزان لرزش
دستان شما به حداقل برسد .مشاهده
خواهد کرد که با این تکنیک ساده،
وضوح عکســتان بسیار باالتر خواهد
رفت.

•

شاعر تاجیک می فرماید:
برو عکس میگیر مگو چیست عکس؟
که سرمایه زندگانیست عکس!

روی کامپیوتر ،عکسهایی را که هیچ
پیامی ندارند حذف و فقط بهترینها
را ذخیره کنید .نگهداری عکسهایی
که دوست ندارید ،هیچ فایده ای برای
شما نخواهدداشت.

سعی کنید که برای عکس خود یک
موضوع با کادر مناســب انتخاب و بر
روی آن تاکید کنید .بنابراین ،ســایر
اشــیاء و مناظری که در کنار سوژه
اصلی قرار میگیرنــد ،در درجه دوم
خواهند بود و در صورت لزوم میتوان
از نشان دادن آنها صرفنظر کرد.

ســعی کنید به جای قربانی کردن
کیفیت به کمیت ،همیشه با باالترین
رزولوشندوربین خود عکس بگیرید.
این کار باعث خواهد شد که اگر مجبور
شدید که عکس خود را «کراپ» کنید،
کیفیت آن افت شدیدی پیدا نکند.در
صورتی که دوربین تان فرمت RAW
را در اختیار دارد ،همیشه با این فرمت
عکاسی کنید ،نه با .JPEG

•

کادربندی صحیح ،از مشخصات
یک عکس خوب است.

•

در زمان عکاســی از سوژه خود،

سعی کنید در جایی قرار بگیرید که
بهترین نما را از سوژه داشته باشد و
زمینه مناسبتری در پشت سوژه به
نمایش بگذاریــد .گاهی با چند متر
جابجا شدن میتوان تصویر زیباتری
بوجود آورد.

•

wanderings, in place of a
temple. Basically an equivalent to FUCK, only it
actually refers to a decked
out porta-Church with its
own sacrificial altar.

PAIVAND: Vol. 20  no.1142  Jan. 01, 2014

36

بر خالف تصــور اکثر مردم ،بهترین
زمان برای گرفتــن عکس پرتره در
فضای باز ،زمانی است که هوا ابری
بوده و نور خورشید پس از عبور از ابر
در فضا پخش و مالیم میگردد.
خاصیت این نور این است که بر روی
صورت ،سایه تولید نمیکند و بهترین
نورپردازی چهره را بوجود می آورد.
برعکس ،هوای ابــری الزاما بهترین
نور برای عکاسی از مناظر نمیباشد و
حالت نوستالژیکی به آن میدهد.
چنانچه در زیر نور مستقیم آفتاب در
یک روز کامال آفتابی از کسی عکس
میگیرید ،از دستیار خود بخواهید که
با استفاده از رفلکتور یا حتی یک تکه
کاغذ یا مقوای بزرگ و سفید ،بخشی
از نور خورشید را به سایه های صورت
سوژه بتاباند .خواهید دید که تصویر
بسیار جالبتری به ثبت میرسانید.

•

•

•

با خرید یک فیلتــر پالریزه ،قادر
خواهید بود تصاویر بســیار جالبی را
بوجود آورید .فیلتر پالریزه ،مانع ورود
و انعکاس نورهــای مزاحم به تصویر
میگردد .با استفاده از این فیلتر قادر
خواهید بود بدون اینکه دوربینتان را
زیر آب ببرید ،از سوژه های زیر آب در
عمق کم عکس بگیرید .یا در صورتی
که در بعد از ظهر یک روز آفتابی در
حال عکاسی از مناظر طبیعی هستید،
رنگهای آسمان ،ابرها و مناظر زمینی،
بسیار خوشرنگتر و واضحتر در تصویر
ظاهر خواهند شد.

•

برای استفاده از کل قابلیتهای دوربین

خود ،سعی کنید همه امکانات آن را
فرا گرفتــه و حتی االمکان در حالت
اتوماتیکعکسبردارینکنید.
بهترین عکسها زمانی بوجود میآیند
که کنترل دوربین کامال در دســت
عکاس باشــد و از خطاهای احتمالی
دوربین جلوگیری کند.

•

در صورتــی که قصــد خرید اقالم
گرانقیمت عکاســی را دارید سعی

کنید قبل از خریــد ،لوازم مورد نظر
را کرایه کــرده و در طول آخر هفته
آن را در شرایط مختلف نوری تست
کنید .خیلی از فروشــگاههای لوازم
عکاسی،در صورتیکه جنس مورد نظر
را خریداری کنید ،نصف مبلغ کرایه را
به شما باز میگردانند.

زمانــی که با دوربین خــود در آب و
هوای ســرد عکس میگیرید ،نیروی
باتری دوربین شــما زودتر از مواقع
عادی به پایان میرسد .پس همیشه
قبل از عکاسیدر سرما ،باتریدوربین
خود را کامال شارژ کنید.

•

در زمان مشــاهده عکسهای خود بر

در بعضی جاها مثل برخی موزه ها و

•

استفاده از تک پایه:

زمانــی بــرای دوربین تــان فالش
قویتریخریداریمیکنید،سعیکنید

بـرند
حتی المقدور ،فالش از همان َ
دوربینتان باشد چون فالش و دوربین
همنام ،با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و
بر اساس وضیعت نور محیط و فاصله
تا ســوژه ،نوردهی فــاش را تنظیم
میکند.

•

یکی از بهترین سوژه ها برای عکاسی،
کودکانهستند.
این چند تکنیک به شما کمک خواهد
کرد که بهترین تصاویر را از آنان ثبت
کنید :سعی کنید خیلی به آنها نزدیک
نشده و در وضعیتی عکاسی کنید که
در حالت طبیعی خود باشند.
از آنجایی که کودکان همیشهدر حال
حرکتهای ناگهانی و سریع هستند،
ســعی کنید تا حد ممکن دیافراگم
دوربین را باز نگه دارید تا با بیشترین
سرعت شــاتر بتوانید از آنان عکس
بگیرید .این تکنیک ،کمک خواهد کرد
که پشت زمینه عکس نیز تار شده و
تمرکز ببیننده عکس ،بر روی صورت
کودک باشد .با استفاده از لنزهای تله
و از فاصله دور ،کلوزآپ های جالب و
بزرگی از صورت و چشمان کودکان
بگیرید .در زمان عکاسی از کودکان،
شــکیبا بوده و چند دقیقه در کمین
شکار بهترین عکس باشید تا لحظه
ثبت آن فرا برسد.
ترجیحا سعی کنید کهدر نور طبیعی
برای عکاسی از کودکان استفاده کنید
تا نیازی به استفاده از فالش و بر هم
خوردن تمرکز آنها نباشد.

•

در زمــان خریــد دوربیــن اصال به
شاخص «زوم دیجیتال» توجه نکرده
و فقط قابلیت «زوم اپتیکال» را مبنا
قراردهید.
«زوم اپتیکال» همــان قابلیت جلو
عقب رفتن عدسی های لنز دوربین
شماســت و تصویــری واقعــی به
شــما خواهــد داد در حالیکه «زوم
دیجیتال» ،مانند برنامه های گرافیکی
نمایش عکس در کامپیوتر ،فقط به
صورت کاذب ،تصویر رو جلوتر آورده و
به نسبت زیادی از کیفیت آن میکاهد.

•

بــرای باالتر بردن تکنیک عکاســی
خود ،از عکاسان باتجربه بخواهید که
کارهای شما را نقـد کنند.

متثالتانماندگار!

در جلســات مجانی آموزش عکاسی
«استودیو فوتوبوک» شرکت کنید.
برای اطالع از زمان آن ،لینک زیر
را در فیســبوک «الیک» کنید تا
نوتیفیکشــن آن برای شما ارسال
گردد:
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
Tél.: (514) 984-8944

وبسایت استودیو فوتوبوک

WWW.
STUDIOPHOTOBOOK.
COM

•
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با یاد ارجمند دوست
دکتر عطا انصاری

همدردی با خانواده قدیریان ،و با یاد دکتر پرویز قدیریان،
رادمردی نیکوسرشت و ایران دوست که جانشین نخواهد داشت...

سیروس یحیی آبادی و خانواده

ت
سلی

ت

خانواده محترم قدیریان،

خانواده های وابسته ،دوستان و یاران سوگوار
________________________
مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته
کـه بهار فرحناک زندگی را
خـزانـیماتمزدهبـهانتظاربنشیند...
و این ،بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش
درفـراخـنای بـی کران هـستی
و یـگانه راز جـاودانگی اوست
________________________
درگذشت

مرحوم مغفور جناب آقای دکتر پرویز قدیریان
پدر و همسر گرامی تان را به شما و خانواده های محترم سوگوار
تسلیت عرض نموده ،برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت،
برای شما و سایر بازماندگان،
صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

علی ،ناصر ،محمد ،حسن
و حسین عجبی و خانواده ها

و همه دوستان شما در اخوان فود

چند روز قبــل و پس از ضایعه
درگذشت پروفسور دکتر پرویز
قدیریان ،دوســت خوبم ،جناب
محمد رحیمیان ،سردبیر نشریه
پیوند مونتریال از من خواست که
درباره دوست عزیز تازه سفر کرده
ام مقاله ای بنویسم.
حقیقت را به شما بگویم که من
ساعت ها درباره این موضوع فکر
کردم و به این نتیجه رســیدم که
من باید درباره این دوست نازنینم
چه بنویســم که دیگران آن ها را
نمیدانند؟
همگان می دانند که او دانشمندی
بود در سطح جهانی ،استادی بود
بی نظیر ،و از همه این ها مهم تر
انسانی بود واالگهر ،ولی مقوالتی
هم هست که شاید دیگران کمتر
بدانند؛ از جمله این که او همواره
آماده کمک به انسان ها بود برای
هم میهنان نیازمندش به رایگان
دارو می فرستاد ،کسانی هم بودند
که پول فروش کتــاب هایش را
برایش نمی فرســتادند و در این
موارد او نه شکایتی می کرد و نه
اعتراضی و به راحتی از این موارد
چشم پوشی می کرد .به بسیاری از
دوستانش هم کتاب هایش را می
بخشید.
بهترین ایام من با ایشــان در دو
کنگره ،در سالهای  2011و 2012
بــود که با هم همســفر بودیم و
زمانی که دکتر تاب تحمل برخی
از برنامه ها را نداشت .با هم از محل
کنفرانس خارج شده و به قدم زدن
می پرداختیم و زمان را به گفتگو و
درد دل می گذراندیم.

او همواره آماده کمک به
انسان ها بود...

و گاهی هم پیشنهاد می کرد که
برویم به قســمت کتاب فروشی
کنفرانس برای دیدن کتاب ها و
احیاناً خرید آن ها.
تا امسال؛ کهدر یک مکالمه تلفنی
از او سوال کردم آیا در کنگره شما
را می بینم؟ گفت نه ،دیگر نمی
توانم بیایم .می دانستم که مشکل
سالمتیدارد .ولی نمیدانستم که
تا این حد در خطر است.
روز شــنبه  26ژانویه گذشته که
من به عنوان کنفرانسیه در مرکز
بهائی مونتریال دعوت شده بودم،
پرویز این افتخار را به من داد و در
این کنفرانس شرکت کرد و به من
گفت :می دانی چند ماه است که
از خانه بیرون نیامده ام و و امروز
فقــط به خاطر تو آمدم و بعد هم
مرا مورد لطف قــرار داد و گفت
کنفرانــس ات جالب بود و خیلی
خوشم آمد!

ه
مدردی

چند روز قبل از سفرش به جهان
باقی ،شانس این را پیدا کردم که
در انســتیتوی قلب مونتریال به
زیارتش نائل شوم؛ پرویزی دیدم
شکسته و تکیده و خسته و پس
از ده دقیقه از او خداحافظی کردم
و در داخل اتوموبیلــم از آن چه
که قرار بود پیش بیاید تا توانستم
اشک ریختم و زار زدم.
به هــر حال پرویــز و پرویزهائی
چنین نکــو نام هرگز نمی میرند
و نخواهند مرد رفت تا در جهانی
دیگر بدرخشــد چنان که سال
ها در این جهــان خدمت کرد و
درخشید.
نام و یادش گرامی
کبک سیتی
عکس :دکتر قدیریان و نگارنده
(مونتریال)

خانواده محترم قدیریان،
خانواده های وابسته،
دوستان و یاران سوگوار
درگذشت

زنده یاد آقای دکتر پرویز قدیریان

انسان شریف ،فرهیخته ،فروتن و ایران دوست،
باعث تالم خاطر همه ما گردید.
ضمن تاسف فراوان و عرض تسلیت به شما عزیزان
و کلیه وابستگان محترم تان
و همچنین کلیه اعضای جامعه ایرانیان مونتریال،
خود را در این غم شریک می دانیم
و برایتان بهروزی آرزومندیم.

دکتر فریدون بابایی ،مجید جوانی،
شهریار بخشی ،پروانه شکرایی ،االهه شکرایی،
احمد مشعوف ،نیما مشعوف امیر خدیر،
فریده هراتی و ابوجعفر خدیر

•
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فروش بلیت :در تپش
514-223-3336
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ساندویچی و
اغذیه فروشی ایرانی

»«اِلــدا
!گشایشیافت

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

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

See stores for more specials

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

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

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

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

Specials valid from January 2 to January 7, 2014. Until quantities last. • Spéciaux en vigueur du 2 janvier au 7 janvier 2014, jusqu’à épuisement des stocks.

READY TO EAT • PRÊT À MANGER

READY TO EAT

PRÊT À MANGER

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

21

99
EA.

READY TO EAT

READY TO EAT

CH.

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

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

6

PRÊT À MANGER

99
EA.

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

499

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

Takeout
outonly
only
Take
Pouremporter
emporterseulement
seulement
Pour

CH.

EA.
CH.

GROCERY • ÉPICERIE
HUMMUS
425 g

3

99
EA.

SPECIAL

299
EA.
CH.

CH.

COUSCOUS SALAD
SALADE DE COUSCOUS
425 g

3

99
EA.

SPECIAL

299
EA.
CH.

CH.

BULGHUR SALAD
SALADE BOULGOUR
16 oz.

399

SPECIAL

299

EA.
CH.

EA.
CH.

FINESSE CANOLA OIL
HUILE CANOLA FINESSE
8L

1099
EA.
CH.

ST-CHARLES
ST-JEAN

AKHAVAN CHICK PEAS
POIS CHICHES AKHAVAN
750 g

149

CORTAS ORANGE
BLOSSOM WATER

EAU DE FLEUR D’ORANGER
CORTAS 300 ml

149

EA.
CH.

AKHAVAN COUSCOUS

COUSCOUS AKHAVAN
Fine, medium, large / Fin,
moyen, large 750 g

149

AKHAVAN BULGHUR

BOULGOUR AKHAVAN Fine,
medium, large / Fin, moyen,
large 750g

149

CORTAS
SUGAR FREE HALVA

HALVA CORTAS SANS SUCRE
454 g

299

JAHAN BROWN, WHITE or
SELLA BASMATI RICE

RIZ BASMATI BRUN, BLANC ou SELLA
JAHAN 4 kg

AKHAVAN FIRM YOGURT
YOGOURT FERME AKHAVAN
$6.59 kg

299

LB.

EA.
CH.

RIZ ÉTUVÉ NUPAK
8 kg

799

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

MITRA FROZEN FAVA
BEAN KERNELS

AMANDES DE FÈVE CONGELÉE
MITRA 454 g

199

WALNUTS

NOIX DE GRENOBLE
$13.18 kg

599

LB.

NUPAK LONG GRAIN
PARBOILED RICE

999

199

EA.
CH.

EA.
CH.

EA.
CH.

CORNICHONS
A L’ANETH KAMY
670 g

EA.
CH.

EA.
CH.

EA.
CH.

MEATS • VIANDES
KAMY DILL PICKLES

EA.
CH.

RAW ALMONDS
AMANDES CRUES
$10.98 kg

499

LB.

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

FIVE ROSES FLOUR

WHOLE GRAIN FED CHICKEN

FARINE
20 kg

POULET DE GRAIN EN ENTIER
$5.48 kg

1399
EA.
CH.

Halal

AKHAVAN APRICOTS

GIGOT D’AGNEAU
Pr. of/de Québec
$15.37 kg

249

EA.
CH.

Halal

Halal

AKHAVAN PITTED PRUNES

Halal

AKHAVAN GOLDEN
RAISINS

EA.
CH.

$10.98 kg

499

Halal
Halal
Halal

Halal

6170 Sherbrooke St. W.

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

514 485-4887

LB.

SHISH TAOUK
TANDOORI &
SAFRAN

RAISINS DORÉS AKHAVAN
454 g

199

699

FRESH WHOLE
TURKEY
AVAILABLE

PRUNES DÉNOYAUTÉES AKHAVAN
454 g

EA.
CH.

Halal LB.

LEG OF LAMB

ABRICOTS AKHAVAN
454 g

199

249

LB.

SHERBROOKE

DECARIE

PRÊT À MANGER

CAVENDISH

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

BLVD.
PIERREFONDS

39

ُب
راسارد
و
الوال

فروشگاهکوهنور

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی
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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

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

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

7روز
هفته

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

Tel.: 450-934-7744

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

لحظههای شیرین با
سفرۀعقدشیرین

عینک
فرهت

Email:

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
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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

جواد ایراخنواه

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

____________________
5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG،

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

Tel.: 514-481-0671

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

در کمتر از  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!

