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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

ایران در سال  ۲۰۱۴مقلمه ای ازبیم7وامید
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بیش از  ۱۷۰میلیارد دالر سال  ۲۰۱۳میالدی برای ایران با تحوالت بزرگی همراه بود.
مصاحله امتی؛  ۲۰۰میلیارد دالر زیان،
برآورد میشوند ،در مقابل

 ۴میلیارد دالر درآمد قسطی
آزاد ساختن اقساطی ۴.۲
سال
۲۰
با اعالم نهایی شدن توافق اســامی پس از
میلیارد دالر ذخایر بلوکه
تحمــل
موقت اتمی  ۲۴ماه نوامبر صــرف وقــت و
شــده ایران مورد مصالحه
اســاس
بر
ژنو ،بخشهای حســاس هزینههایی که
قرار گرفت.................ص12
برنامــه اتمــی جمهوری محاسبات منابع اسراییل

 ۲۰۱۴سالی بزرگ برای دموکراسی در جهان12

«باید بر هنر و هنرمندان این سرزمین گریست ،وقتی اینگونه
خوار و خفیف میشوند و در گیرودار امنیت و نام و نان،
ِ
حصـیر نشیمنگاه دولتمردان میکنند».
حیثیــتشان را

سرباز کوچک و جســور
والیت و جرثومه فساد!
بابک زنجانی ،جوانی است
که یک شبه ره صدساله پیموده و
از داللی ارز با ســود یک تومان
در هر دالر ،به یک امپــراتوری
مالی چند ده میلیــارد دالری
مرکب از  70شــرکت و موسسه
از تولید لــوازم آرایش گرفته تا
هواپیمایی ،هتل داری ،بانکداری،
بســــازوبفروشی و داللی نفت
دست یافته است....

تحریمهای گســترده اقتصادی و سیاسی جهان علیه ایران ،شدیدترین
بحران اقتصادی دوران جمهوری اســامی را باعث گردید ،و این خود به
یک چرخش بزرگ در سیاست خارجی آن منجر شد .....................ص7 :
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سری پرشور...
رضامرزبان6
درسوگ
حسین
باقرزاده

شهباز
خنعی

>> 7

>> 5

کـتنه
ماریا ُ
>> 36

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ

ادامۀ فوران مهر و همدردی
با دوستی بی جانشین،
دکتر پرویز قدیریان

امیرسام:
امالک

صص28 ،25 ،24 ،18 ،16 :

>> 36

متــرجم رمسی

نغمه سـروران عضو رمسی اجنمن مترجمان کبک،

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

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

    ترجمه و تأیید ترجمه رسمی اسناد و مدارک

   تأییدامضاء
    ترجمهشفاهی

    تنظیمدعوتنامهوتکمیل کلیهفرمهایرسمی


صرافی  5ستاره

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

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

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

فیروزهمتیان

Ninous Givargiznia، BSc.

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

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

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

fhemmatiyan@sutton.com

Real Estate Broker

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

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

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

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

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

جراحدندانپزشک

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

Côte-des-Neiges
1.5 from $699

-des-Neiges

صرافیخضر
انتقال فوری ارز

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

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

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

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

GUY

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات
با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

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

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

مریم خالقی

حمیدصدیقکاغذچی

وحید خلجی

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

عباسشفیعی

)Abbas Shafiee (B. Comm.

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

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

مشاور امالک در مونتریال

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

ProFusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

و South shore

Strategic Advice & Execution

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

Tel.: 514-620-5551

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

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

•15760 boul Pierrefonds

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

>> مکان :مرکز شهر مونترال نزدیک مترو مک گیل

(514) 290-2959

Tel.: 514-485-4744
West Island:

Tel.: (514) 806-0060

چرا طال برایمان قیمتی است؟ 14

3

   با ۱۰سالجتربه

   درکمترینزمان

       بهترینبها


نم
رهگز یرد آن هک دلش زنده شــد هب عشــق
ثبت است رب جریده عالم دوام ما

ایران ،محیط زیست:مردم
سرفه منی کنند ،می میرند!

9

5

•6170NDG:
Sherbrooke W.

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

2
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 ساخت محکم و استوار، طرح زیبا:NDG کاندو های نوساز در قلب

>> فرصتی استثنائی برای زندگی
یا سرمایه گذاری/و
 ساله5 • ضمانت
• ورودی و البی مجلل
 و ضد صدا،• کیفیت برتر
 ساختمان بتون آرمه، اینچی9 • کف
 سیستم آب ضد آتش،• ایزوالسیون عالی
• ورودی ویژه معلولین
• منای بیرونی زیبا آجر و سنگ
• آسانسور با سرعت باال
• سالن ورزشی و تفریحات
)• گاراژ داخلی (انتخابی
پنجره های املینیومی وضدسرما
• سیستم امنیتی با دوربین
 اینچ3/4 • کف چوبی سخت
• کابینه آشپزخانه چوب مخصوص
• پیشخوان گرانیت و بسیاری دیگر
15 های وی،نزدیک مترو واندوم
، مراکز خرید، • در نزدیکی رستوران ها
،پارک،مدارس خصوصی و عمومی
دانشگاه و بسیاری دیگر
• برای آگاهی بیشتر همین امروز
.با مشاور ما متاس بگیرید

Solar2

LOW MAINTENANCE
& ECONOMIC CONSTRUCTION:
Solar condos is designed above the
standard requirement in construction
industry; 9” Concrete floors, double
insulation, superior sound proofing,
elevator, Interior parking & more…
PURCHASER’S PRIVILEGES
• Our price also includes:
- Five year warranty program by ACQ
- Certificate of location
- Co-owners, condominium declaration

Sales office (N.D.G)
Phone: (514) 328-3700

www.alixtoyota.com
Tél.: 514.376.9191

2014 TOYOTA COROLLA
STARTING AT

17 495

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

$

transport, preparation included.

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

2014 TOYOTA RAV4
STARTING AT

25 695

$

transport, preparation included.

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

%
0
Financing
وام با نرخ بهره

Contact
Contact
AlexAlex
for for
additional
additional
rebates.
rebates.

for certain
cars only

2
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3

ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

 برای زندگی برتر،طرحی برتر

:• قیمت شروع
 دالر۳۴۳۰۰۰ از
) مالیات+(

 اتاق خوابه۳  و۲ ،۱ •

• Starting Price $343,000 +tx
• بامدرنترین طرحهای ایتالیایی
• 1, 2 and 3 bedrooms
René Lévesque W • در خیابان
• High end Italian finishes
Drummondو
De la Montagne بین
• Prime location on
René Lévesque W.
between De la Montagne
and Drummond
• Gym • Indoor pool
• 3 terraces
with barbecue area
• Home movie theater
• Yoga and sauna room
• Reception hall
• Billiard room, conference
and media room, security
guard 24h/7 and more.

•باشگاه ورزشی
ی
 •استخر داخل
•سونا •یوگا
 •سالن پذیرای
ی
•سالن سینمای خانگی
•سالنکنفرانس
... ساعته و۲۴•نگهبان

برای کسب اطالعات
:بیشتر با ما متاس بگیرید

Model Unit

ه
م
ر
ا
اخت ه ب
ا
گ
ر
وه
ص
ا
ص
ی
8
ن
ف
ره

از مدل پیش ساخته ما دیدن فرمایید
:ساعات کار

4
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بهروزباباخانی
سال نوی میالدی خوش 
ی
ی و موفقیت
همراه با سالمت 
برای شما و خانواده عزیزتان
آرزو دارم.

مشاور رمسی وام مسکن






اخذ وام برای افراد خوداشتغال
اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب
اخذ برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری
متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود

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

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی
برگزار می کند:

1393
بزرگتروشکوهمندتر
از همیشه
در خور شأن شما...
س2014
ر
ه  22ما همند

شنب
کو
درسالنش Emba
ssy Pl
aza

4
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جمهــوریاسالمی...

توافق هسته ای :زمان آزاد شدن
بخشی از داراییهای ایران اعالم شد

سربازکوچکوجسور
والیتوجرثومهفساد!

شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

بــاآن که بــه مصــداق " آب که
ازسرگذشت چه یک نی،
چه صد نــی" ،کار نظام
پلید والیت مطلقه فقیه
از "رســوایی هراســی"
گذشته ،ولی شدت پس
لرزه های زلزله سیاســی
رســوایی مالی افشا شده
درترکیه چنان بود که نظام
را به واکنشی ناشیانه و نسنجیده
واداشت.
می گویم "ناشیانه و نسنجیده" زیرا
این واکنش می تواند نتایجی کامال
عکس آنچه که نظام انتظاردارد به
بارآورد.
این واکنش اعالم دستگیری بابک
زنجانی ،جوانی است که یک شبه
ره صدساله پیموده و از داللی ارز با
سود یک تومان در هر دالر ،به یک
امپراتــوری مالی چند ده میلیارد
دالری مرکــب از  70شــرکت و
موسسه از تولید لوازم آرایش گرفته
تا هواپیمایی ،هتــل داری ،بانک
داری ،بسازوبفروشی و داللی نفت
و ...دست یافته است.
پس از افشای رسوایی بزرگ مالی
 سیاسی درترکیه و پیوندهای آنبا مهره هــای حکومت آخوندی،
ماجرا هفته گذشته با انتشار نامه
سرگشــاده  12تن از نمایندگان
مجلس شورای اسالمی به روسای
قوای سه گانه آغازشد.
بنا برگزارش ســه شنبه  3دیماه
 1392تارنمای خبری "تدبیر":
« 12نفــر از نمایندگان مجلس
شورای اســامی از روسای قوای
مجریه ،مقننه و قضاییه خواستار
برخورد قاطع با فســاد اقتصادی
و پیگیری قاطعانــه پرونده بابک
زنجانی شدند».
این مدعیان نمایندگی مردم ،که به
اعتراف خودشان بخشی از پیکره
فساد فراگیر در حکومت آخوندی
هستند ،زیرا با شرط التزام عملی
به والیت مطلقه فقیه به مجلس
فرمایشی و دست نشانده راه یافته
اند ،با ســردادن نــدای "آی دزد،
آی دزد" به گمان باطل خود می
کوشــند ایز گم کنند و دربخشی
ازنامه خود می نویسند:
«ســال ها مماشات با فساد مالی،
متاســفانه امروز کشور را به فساد
سیستمی رســانده است .ویژگی

این مرحله از فســاد آن است که
دســتگاه ها و نهادهای مســئول
مبارزه با فساد ،خود گرفتار مراتبی
از فساد می شوند».
نمایندگان محترم با زیر
ســبیلی درکــردن این
کــه خود نیزبخشــی از
همان "فساد سیستمی"
هستند ،از "دستگاه ها و
نهادهای مسئول مبارزه
با فســاد که خود گرفتار
مراتبی از فســاد" شــده اند ،می
خواهند که به رویارویی با یکی از
مصداق های آن بپردازند:
«یک مصداق کــه این روزها رنج
مردم شــریف را دوچندان کرده
است "بابک زنجانی" است .بابک
زنجانی  43ســاله که راســت و
دروغ ،آغــاز کار خود را به یکی از
مقامات جمهوری اسالمی که به
رحمت خدا پیوسته است [محسن
نوربخش ،رییس کل اسبق بانک
مرکزی] منتسب می کند ،امروز به
عنوان ثروتمندی همه فن حریف
درجوالن است و با تکبر و تبختر
همه چیز را "خریدنی" نشان می
دهد .االن هرسه قوه نزد کثیری از
مردم متهمند .تعجبی ندارد ،زیرا
وقتی این فرد به تصریح مکاتبات
بانک مرکزی با مدارک ســجلی
مجعــول دربانک هــای مختلف
حساب بازکرده ،ولی نه تنها مانعی
نمی بیند ،بلکه از آنها تسهیالت
می گیــرد ،هنگامی کــه وزارت
اطالعــات و نهادهــای اطالعاتی
دیگر به پشتیبانی از زنجانی متهم
می شوند ولی به جای توضیح به
مردم سکوت می کنند ...هنگامی
که چنین عنصــری ،امین وزارت
نفت شناخته شــده و پول نفت
فروخته شده را برای مدت ها پس
نمی دهد و کســی هم با او کاری
ندارد ،وقتی آشــکار می شود که
وی با مفسددیگری که مدیرعاملی
ســازمان بزرگــی را غصب کرده،
برای معامله چهار میلیارد یورویی،
به شــکل غیرقانونی تفاهم نامه
امضاء می کند ،ولی صدایی از هیچ
دادگاهی بلند نمی شود ،هنگامی
که رییس کمیســیون اصل 90
که به معرفی هیئت رییسه و رأی
مجلس برگزیده می شود ،چنان
موضع می گیرد که گویی دردفاع و
تطهیر بابک زنجانی تالش می کند
و ...چرا متهم نشویم؟»!
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عبــاس عراقچــی ،معــاون امور
بینالملل وزارت امور خارجه ایران
و از مذاکره کنندگان اتمی ،جدول
زمانبندی آزاد شدن  ۴میلیارد و
 ۲۰۰میلیــون دالر از داراییهای
ایران را اعالم کرده است.
وی گفت قرار اســت  ۴میلیارد و
 ۲۰۰میلیــون دالر از اموال بلوکه
شده ایران در  ۸قسط آزاد شود.
بر اساس گفته های معاون وزارت
امور خارجه ایران ،تا  ۱۵اســفند
سال جاری خورشیدی  ۱میلیارد
و  ۵۵۰میلیون دالر از مبالغ بلوکه
شــده ایران نیز آزاد و به حساب
بانک مرکزی واریز می شود.
بخشی از اموال ایران که به دنبال
تحریم های فراگیر مالی علیه این
کشور از ســوی آمریکا و اتحادیه
اروپا در خارج از ایران بلوکه شده
به
راســتی هم چرا
متهمنشوند؟!
این مدعیان نمایندگی مردم
که در واقع حضورخود در مجلس
را مدیــون ولی مطلقــه فقیه و
شورای نگهبان منصوب اوهستند،
با ناشــیگری تالش می کنند که
این دین را ادا کنند و ولی مطلقه
فقیه را ازکرسی اتهام کنار بکشند.
وگرنه ،چه کســی  -ازجمله خود
این به اصطالح نمایندگان  -نمی
داند که قوای ســه گانه مخاطب
نامه سرگشاده ،خود دست نشانده
و گــوش به فرمــان مقام معظم
رهبری اســت و برای دفع "فساد
سیســتمی" چاره ای جز ازبین
بردن باعث و بانی آن نیست؟ این
دغلبازان مدعی نمایندگی مردم،
به خوبی می دانند که ریشه همه
مفاسددر کجاست.
منتها ،والیتمداری و وابســتگی
شان مانع ازآن می شود که به روی
خود بیاورند که مهره هایی مانند
بابک زنجانی یا سعید مرتضوی،
بدون حمایت و پشتیبانی مستقیم
بیت رهبری هرگز قادر به انجام
کارهایی که کرده اند و می کنند
نیستند .اینان ازسرناچاری تجاهل
می کنند و غفلت و خطا و فساد را
به زمین و زمان نسبت می دهند
تا نامی از ارباب و ولی نعمتشان که
مسبب اصلی و منشأ فساد است به
میان نیاید.
{>> ادامه در صفحه}36 :

است ،به دنبال اجرای توافق اتمی
میان ایران و گــروه  ۵+۱آزاد می
شود.
این توافق در اواســط پاییز سال
جاری خورشیدی با حضور وزرای
خارجه ایران و شش کشور آمریکا،
بریتانیا ،فرانســه ،روسیه ،چین و
آلمان به دست آمد اما نحوه اجرای
آن پس از مذاکرات کارشناســی
میان دو طرف بــه تازگی معلوم
شده است.
بر اساس توافق دو طرف قرار است
مفاد این توافقنامــه از  ۲۰ژانویه
اجرا شود.
در برابر آزادسازی  ۴میلیارد و ۲۰۰
میلیون تومان از امول ایران و تعلیق
تحریم های نفتی ،پتروشــیمی،
خــودرو ،تجارت طــا و فلزات و
بخشــی از تحریم هــای هوایی،

ایران هم با اجرای برخی اقدامات
اطمینان ساز ،موافقت کرده است.
آقای عراقچی گفته اســت "یکی
از اقدامــات تعلیق غنی ســازی
۲۰درصد اســت و دیگری که به
معنی بازگشت است ،تبدیل مواد
۲۰درصد به اکسید و رقیق کردن
آنها اســت .یعنی وقتی رقیق می
شود به  ۳و نیم درصد تبدیل می
شود که به مواد اولیه بازمی گردد و
یا اکسید می شود که برای سوخت
راکتور تهران اســتفاده می شود،
بنابراین از بین نخواهد رفت".
او در توضیح آخرین دور مذاکرات
کارشناسی میان ایران و گروه ۵+۱
گفته "براســاس توافقات جلسه
آخر ،قرار شــد طرف مقابل مبالغ
بلوکه شــده ایران را در  ۸قســط
پرداخت کند و مــا هم در مقابل
اکسید کردن مواد غنی شده را در
 ۶ماه و هر ماه  ۱۵کیلوگرم انجام
دهیم و رقیق سازی را نیز در سه
ماه انجام دهیم".

بمبگذاریهایعراق:کشتارادامهدارد...

بی بی سی  15ژانویه:
چهار خودروی بمبگذاری شده در
چهار نقطــه بغداد ،پایتخت عراق
منفجر شد که بیش از  ۲۰کشته
و شــماری بیشتر زخمی بر جای
گذاشت.
بمبگذاریهای بغــداد در هر دو
منطقه شیعه و ســنی روی داده
است.

در همیــن حال در یک مراســم
خاکســپاری در روســتایی در
جنوب بعقوبه ،مرکز استان دیاله،
بمب گذاری انتحاری باعث مرگ
دستکم  ۱۶نفر جان شد.
ایــن بمب گــذاری در مراســم
خاکسپاری یکی از شبه نظامیان
سنی حامی دولت اتفاق افتاد.
درگیری های فرقــه ای عراق در

یک ســال گذشته افزایش داشته
است .چنین درگیری هایی از سال
 ۲۰۰۷تا کنون سابقه نداشته است.
ســازمان ملل می گویــد ۷۸۱۸
غیرنظامی و  ۱۰۵۰نیروی امنیتی
در سال  ۲۰۱۳کشته شده اند.
فقط در ماه دسامبر شماره کشته
ها  ۷۵۹نفر بوده است.

مشاور امالک در سراسر مونتریال
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ایران...
بیانیه شاهین جنفی و واکنش محمود دولتآبادی به
دیدار حسن روحـانی با هنرمنــدان

شاهین نجفی ،خواننده معترض
در واکنش به دیدار حسن روحانی،
رییس جمهــور ایران با گروهی از
هنرمندانبیانیهایتصویریمنتشر
کرد.
افزون بر این محمود دولتآبادی
هم در متنی بــا عنوان «اگر دیر
نشده باشد» نظــرش نسبت به
دیدار حسن روحانی با گروهی از
هنرمندان کشور را انتشار داد.
شاهیننجفیدربیانیهتصویریاش
که با لحنی شعارگونه اجرا میشود،
هنرمندانی را که شامگاه چهارشنبه
 ۱۸دی در تاالر وحدت گرد آمده
بودند که سخنرانی حسن روحانی
درباره هنــر و جایگاه هنرمند در
اجتماع را بشــنوند ،به «اختگی
سیاسی  -هنری» متهم میکند.
او در آغــاز این بیانیــه تصویری
میگوید« :کاسه گدایی [به دست
گرفتن] و با دریوزگی حق خود را
از حکام طلبیدن ،چیزی جز تجلی
نوعی از اختگی سیاسی  -هنری
مدرن نیست»
آقای نجفی در ادامــه این بیانیه
میگوید:
«باید بر هنــر و هنرمندان
این ســرزمین گریســت،
وقتی اینگونه خوار و خفیف
میشوند و در گیرودار امنیت
و نام و نان ،حیثیتشــان را
حصیر نشیمنگاه دولتمردان
میکنند».
او در پایان این بیانیه که فقط یک
دقیقه و نیم اســت ،با کنایههایی

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

میپرسد:
«ما بزدلی شما را میفهمیم،
آنچه نمیفهمیم توأمانی ترس
شما با هنرتان است».
برخــی رســانههای نزدیــک به
حاکمیت در ایــران واکنشهای
بســیار تندی به بیانیه تصویری
شاهین نجفی نشاندادند.
آنها بدون آنکه محتوای این بیانیه
را بازتاب دهند ،شــاهین نجفی
را به هتاکــی و خواندن ترانههای
گوشــخراش و دشــنامگویی به
هنرمندان ایران متهم کردند.
در ســال  ۱۳۹۱شــاهین نجفی
ترانهای با عنوان «نقی» اجرا کرد
و آیتالله صافی گلپایگانی و مکارم
شیرازی به خاطر این ترانه حکم
ارتداد او را صادر کردند.
از میــان ســینماگران مســعود
کیمیایی ،تهمینه میالنی ،بهمن
فرمانآرا و رخشان بنیاعتماد ،از
میان خوانندگان شــهرام ناظری
و در بیــن نویســندگان ،محمود
دولتآبــادی از شــاخصترین
چهرههایــی بودند که شــامگاه
چهارشــنبه  ۱۸دیمــاه در تاالر
وحدت به دیدار حســن روحانی
رفتند.
از میان این اشــخاص فقط آقای
دولتآبادی تاکنــون انگیزهاش از
حضور در تــاالر وحدت و نظرش
درباره سخنرانی حسن روحانی را
بیان کرده است.
نویســنده «جای خالی سلوچ» و
همچنینرمانتوقیفشده«کلنل»

در نامهای که بــا عنوان «اگر دیر
نشده باشد» در اختیار خبرگزاری
دانشجویان ایران (ایسنا) گذاشته
است ،مینویسد:
«آنچه پس از شــنیدن سخنان
رییسجمهور روحانی در اندیشه
دیگران پدید آمد ،کلیاتی از جنس
امید و بهبودی قابل تصور است».
و در فرازی از این متن مینویسد:
«شــخصاً به اصطالح "آرد خود را
بیخته و الک مربوطه را آویختهام"
و تــا بــودهام حرمــت آزادی و
قانونمــداری را نگه داشــتهام و
نگه مــیدارم .در عین حال التزام
بــه واقعبینی و انــدازه نگهداری
مجابم میکند که در خرســندی
دیگرانی سهیم باشم که امیدوارند
از مســیرهای زمهریری من عبور
نکنند در کشــمکشهای نرم و
ســخت روزگارانی که گذرانیدم و
گذرانیدیم».
و در فراز دیگری از این متن که از
ابهام و ایهام بسیار برخوردار است،
مینویسد« :از تاالر بیرون رفتم و
نخواستم به این داوریها باور کنم
که آقا ،حکومت "بــردار -بگذار"
میکند؛ یا اینکه یکیشان میآید
گره میزند ،یکــی میآید گرهها
را با وعــده باز میکند .نه؛ به رغم
تجربههایی که چنان گمانهایی را
تصدیق میکند ،من در باور "درک
ضــرورت" هســتم و طبعاً چنان
درکی از بایســتگی را منحصر به
عرص ه فرهنگ و هنر هم نمیدانم».

دلی پر تپش
و سری پر شور...

ِ
بایاد و درســوگ
رضامرزبان؛اطالعیه
جمعی از نویسندگان
و هنرمندان

رضا مرزبــان ( ، )۱۳۰۷ -۱۳۹۲پس
از یــک بیماری طوالنی ،در ســاعات
نخســتین روز  ۲۸دســامبر در یکی
از بیمارستانهای شــهر سن دنی ،در
نزدیکی پاریسدرگذشت.
آن کــس که این چنین مــا را ترک
میکرد ،بیش از پنجاه ســال حضور
فعــال در روزنامــه و روزنامه نگاری
ایران معاصر بود .مرزبان ،در همۀ این
سالهای دراز ،چه فراوان آموخت و فرا

دوشنبه :زرشک پلو مرغ
سه شنبه :خوراک ماکارونی
 +دل وجگر
چهارشنبه :سبزی پلو با ماهی
پنجشنبه:لوبیاپلو
جمعه :خورش بادمجان و قیمه
شنبه :قورمه سبزی
یکشنبه :باقالی پلو با ماهیچه

گرفت و چه بســیار آموختهها
و فراگرفتههای خود را از ســر
صدق و صفا با دیگران در میان
گذاشــت ،خاصه بــا همۀ آن
دانشجویانی که در طی سالها،
در دانشــکدۀ علــوم ارتباطات
اجتماعی توفیق مییافتند که از
تجربهها ودانستههای او بهرهمند
شوند و بهره گیرند.
و این چنیــن بود که در تربیت
نسلهای تازهای از اهل مطبوعات
مشارکت جست.
مرزبان ،دلی پرتپش در سودای
مردمــان و ســری پرشــور در
توجوی حقیقت و عدالت داشت
جس 
و این چنین بود که از سالهای جوانی
به ســوی روشنگریها و خرافه زدائی
های احمد کسروی کشــانده شد و
هم این چنین بــود که پندار و کردار
بر آرمانهای جنبشهای ترقیخواه استوار
کرد و در این راه رنج شکنجه و زندان را
هم شناخت .مرزبان به اقدام مشترک و
همکاری و همراهی جمعی باورداشت.
او از جملــۀ  ۳۳تــن روزنامه نگارانی
بود که در ۲۱تیر ماه  ۱۳۴۱با انتشار
اعالمیــهای تأســیس «ســندیکای
نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات»
را اعالم کردند .مرزبان تا آن زمان که
درآزادی بود وسندیکا هم در فعالیت،
هرگز و هیچگاه از فعالیت سندیکائی
دست نکشید و از پذیرفتن مسئولیت
درین کار جمعی سر باز نزد.
{>> ادامه در صفحه}16 :

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!
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وزیر علوم ایران :ساالنه ۱۵۰
هزار خنبه علمی از کشور
خارج می شوند

یک مقام بلندپایــه دولتی ایران
آمار خروج نخبگان از کشــور را
 ۱۵۰هــزار نفر در ســال عنوان
کرده است.

رضا فرجی دانا ،وزیر علوم ایران
گفته اســت میزان ضرر از بابت
مهاجرت مغزها ساالنه ۱۵۰میلیارد
دالر است.

اسپشیال روزانه ما:
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او گفتــه با محاســبات دهه ۷۰
خورشیدی ،تربیت یک نفر نخبه
برای ایران یک میلیوندالر هزینه
دارد.
به گفتــه وزیر علوم ایــران در
شرایطی که کل بودجهدولتی این
کشــور  ۱۹۲هزار میلیارد تومان
(معادل  ۷۰میلیارد دالر) است "با
مهاجرت مغزها  ۱۵۰میلیارددالر
بهدنیا کمک می کنیم".
آقای فرجی دانا گفته است "باید
دید نخبگانی که برای کســب
دانش روز دنیا به خارج رفته اند
اگر شــرایط برای برگشت آنها
فراهم نبود کشور چه خسارتی را
تحمل خواهد کرد".
وزیر علــوم ایران گفتــه "ما با
تحصیل فرزندان ایران در خارج
کشــور برای کسب علم مخالف
نیســتیم و همه ما مرحله ای از
زندگیمــان را در غربت به ســر
بردیم تا بتوانیــم به آب و خاک
میهن خدمت کنیم".
یکی از مقام های وزارت علوم در
دولت پیشین ایران اعالم کرده بود
که در این کشور چیزی به عنوان

فرار مغزهــا وجود ندارد اما بنیاد
ملی نخبگان ایران اوایل تابستان
امســال و در آخریــن روزهای
فعالیتدولت پیشین ،گزارشی بر
خالف این ادعا منتشر کرد.
این بنیاد اعالم کرده بود که ۳۰۸
نفر از دارنــدگان مدال المپیاد و
 ۳۵۰نفــر از برترینهای آزمون
سراسری از ســال  ۸۲تا  ۸۶به
خارج مهاجرت کرده اند.
بــر اســاس گــزارش هــا آمار
متخصصان ایرانی در رشته های
مهندسی و پزشکی در آمریکاى
شمالى حدود  ۲۵۰هزار نفر است.
)(BBC: jan 07

جواهری
نیک آذین

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

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

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم:

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

•

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

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

شعـروترانه...

با شعر ...

(چند رباعی)،
ويدا فرهودی

با شعر مرا ز ناکسان باکی نيست
سر سبز تر از زمين او خاکی نيست
چون دانه ی واژه رابر آن می پاشم
دانم که مجال ُرشد خاشاکی نيست
***
تا شهدِ غزل از قلمی می جوشد
هر تشنه لبی قدرِ عطش می نوشد
خـلَد چشم فريب
با خشم ولی چون که َ
مکار از آن ،ديده ی خود می پوشد
***
چون پيچک رقصنده َرود شعر به ناز
تا دورترين پيچ و خم کوچه ی راز
اسرار نهفته در دل خاموشی
آوازشود بر لب آن شعبده باز
***
با صاعقه اش سکوت را پيمايد
تا بغض گلوی گفته را بگشايد
در کينه و در کراهتش حيران است
چون عشق فقط به ذهن او می آيد
***
در وقت تماشا سر و پا ديده شود
چون گوش کند ،گفته ی نشنيده شود
بد َرد
تا َوهـم
بسوزانـد و شب را َ
َ
هنگام بيان شعله ی شوريده شود
***
پنهان نب َود ز چشم او رسم ريا
گوشش شنود ز خامشی مسئله ها
وز "بند" گذر کند اگر،ساحره وش
می بازشود به جادويش ،بند ز پـا
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 31دسامبر :سال
 ۲۰۱۳میــادی
برای ایــران با
تحوالت بزرگی همراه بود.
تحریمهای گسترده اقتصادی
و سیاســی جهان علیه ایران،
شــدیدترین بحران اقتصادی
دوران جمهــوری اســامی
را باعــث گردید ،و این خود
به یک چرخش بــزرگ در
سیاســت خارجی آن منجر
شد.
انتخابات ریاست جمهوری
کــه میرفــت تا یکــی از
ســردترین و بیهودهترین
انتخابــات دوران جمهوری
اسالمی را شــکل دهد ،به
یکی از سرنوشتســازترین
آنها تبدیل شد و زمینه الزم
را بــرای این چرخش فراهم
آورد.
دولــت جدید به ریاســت
حســن روحانی به سرعت
تغییر سیاست خارجی را پی
گرفت و در فاصله کوتاهی با
شکستن چند تابو توانست
بر رونــد تشــدید تحریمها،
و برقــراری تحریمهای جدید
(موقتا) ترمز بزند.
در سیاست داخلی ،اما ،تغییرات
بسیار محدود بودند ،و نیروهایی
که در سال  ۸۸در برابر خیزش
مردم ایستادند و آن را سرکوب
کردنــد ،از هر گونــه تحول در
صحنهداخلی به وحشت افتادند
و به مقاومت پرداختند.
اکنون کــه ســال  ۲۰۱۴آغاز
میشــود ،ایرانیان همچنان در

ملقمهای از بیم و امید به ســر
میبرند و آیندهای مبهم را در
برابر خود میبینند.
میتوان گفت که مهمترین
وقایع سال گذشته در ایران،
انتخابات ریاست جمهوری
در داخل ،و شکستن تابوی
مذاکره بــا آمریکا در خارج
بــود .انتخابــات ،همانند
گذشــته تحــت کنترل
کامل شورای نگهبان انجام
شد ،و تصمیمات این نهاد
وابسته به ولی فقیه از آغاز
حتی بخش عمــدهای از
اصالحطلبان را نیز مأیوس
کرد.
رهبران زندانی جنبش سبز
همچنــان مــورد طعن و
لعن مقامات حاکم بودند
و نشانی از آزادی آنان دیده
نمیشد.
امید بزرگ اصالحطلبان،
محمد خاتمی ،با گفتن
ایــن کــه حتی اگــر در
ایــن رأیگیــری نامزد
شــویم «حــق نخواهیم
داشــت» که بیش از درصد
معینی رأی بیاوریم ،جایی
برای خوشبینــی در بین
اصالحطلبان باقی نگذاشت.
عدهای به هاشمی رفسنجانی
امید بستند ،و وقتی او نتوانست
از صافی شورای نگهبان بگذرد،
اصالحطلبان فاتحه شرکت در
انتخابات را خواندند ،و تشــکل
هایی ماننــد مجاهدین انقالب
اسالمی با صدور اطالعیههایی
رسما انتخابات را تخطئه کردند.
اکنون نــدای تحریم انتخابات
نــه فقــط از ســوی
اپوزیسیون مخالف نظام
و بلکه از جانب بسیاری
از اصالحطلبان سر داده

ران در سال ۲۰۱۴
ای
میشد.
ولی در فاصله یکــی دو هفته
پیــش از رأیگیــری اتفاقاتی
رخ داد کــه صحنه انتخابات را
بالکل عوض کــرد .این اتفاقات
که از مناظرههای تلویزیونی بین
نامزدهای انتخابات شروع شده
بود در روزهــای آخر با دخالت
محمــد خاتمی و اســتعفای
محمدرضا عارف اوج گرفت و با
شرکت بیش از حد انتظار مردم
در رأیگیری ،به برآمدن حسن
روحانی (که تندترین انتقادات را
متوجه سعید جلیلی نامزددیگر
انتخابات و کارنامــه مذاکرات
هســتهای او با گروه  1+5کرده
بود) با رأی باالی  %50به عنوان
رییس جمهور جدید نظام منجر
شد.
این تحــول کامال نامنتظره ،نه
فقط در ایران و بلکه در ســطح
جهانی مورد توجه قرار گرفت و
به عنوان نشــانی از یک نگرش
جدید در سیاســت خارجی (و
احیانا،داخلی) جمهوری اسالمی
تلقی شــد .اکنون بسیاری در
ایــران و جهــان در انتظار آن
بودند تا چند هفته باقی مانده
دوره محمــود احمدینــژاد به
پایان برســد و اثــر این تحول
نامنتظره رادر سیاست هستهای
و داخلــی و خارجی جمهوری
اســامی ببینند .بســیاری از
ایرانیان امیــدوار بودند که با
روی کار آمدن روحانی
تحول محسوسی
در این زمینهها
ایجاد شــود و
فشــا ر ها ی

اقتصادی ناشــی از تحریمهای
فلج کننده که بر زندگی مردم
به شدت تأثیر سوء گذاشته است
کاهش یابد.
دولت روحانی،در زمینه سیاست
خارجی به سرعت مشغول کار
شد و در فاصله چند هفته باب
مذاکره با آمریکا را رسما باز کرد.
او از طریــق مذاکــره با آمریکا
و سایر کشــورهای گروه ۱+۵
موفق شــد از تشدید تحریمها
مانع شود و امتیازاتی ،هر چند
ناچیز،در مورد تحریمهای فعلی
بگیرد .مذاکرات اخیر به ایجاد
جو جدیدی در روابط جمهوری
اســامی با غرب منجر شــده
و بســیاری را به موفقیت این
مذاکــرات
امیــدوار
کــر د ه
است.
د ر
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زمینه سیاســت داخلــی ،اما،
دوران حکومت روحانی برای
بســیاری از فعاالن جامعه
مدنی و سیاسی و حقوق بشر
ناامید کننده بوده است.
{>> ادامه در صفحه}37 :

موج

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

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

فتوشاپ
Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

و بسیاری دیگر

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

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

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

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

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

_________________________

Nazgol Fallah Toussi،

LL.L.، LL.B.، D.D.N.
Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney
6600 route Transcanadienne
Office/Bureau 115
Pointe-Claire، Québec، H9R 4S2
Fax 514-697-6461
nazgol.fallah@notarius.net

Tel.: (514) 697-0225

4055 Sainte-Catherine Ouest, Suite 131
Westmount, Quebec, H3Z 3J8
514-979-4551, Mahzar.ca, info@mahzar.ca

Montreal
514 979 4551
Toronto
647 694 2917
Vancouver
604 210 3483
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جلساتمشارکت

ایـــران...

مسیحیان
فارسیزبان

Sو¨zIn
پانصد¶هزار زن ایرانی
¶vمیلیون
·ÃdÃIدو

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

سرپرستخانوارهستند؛۸۲درصدبیکار،
 ۷۴درصد بیسواد و کمسواد

 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:

رییس "مرکز آمار ایران" میگوید
کــه دو میلیــون و  ۵۰۰هزار زن
ت خانواده در کشور وجود
/سرپرس 
دارد که بیــش از  ۱۴درصد آنها
دچار مشکل روانی ۳۰ ،درصدشان
از-کار-افتــاده و  ۵۵درصــد نیز
بیسوادهستند.
به گزارش خبرگزاری "مهر" ،عادل
آذر روز  ۸ژانویه در همایشــی در
دانشگاه صنعت شــریف تهران با
موضوع ایجاد اشــتغال برای زنان
سرپرستخانوار گفت که بر اساس
سرشماری سال  ،۱۳۹۰تعداد این
زنان با دو برابر افزایش نســبت به
گذشته ،به  ۱۲درصد رسیده است
و پیشبینی میشود که این رقم
«تا سه ســال آینده به  ۱۵درصد
برسد».
آقــای آذر ،تعــداد زنــان
سرپرستخانوار در کشــور را دو
میلیون و پانصد هــزار نفر اعالم
کرد و با بیــان اینکه « ۵۵درصد
زنان سرپرستخانوار بیسواد و ۱۹
درصد تنها ســواد ابتدایی دارند»
افزود که «در حال حاضر تنها ۱۸
درصد از آنها شاغل و  ۸۲درصد

از آنها بیکار هستند».
به گفته رییس "مرکز آمار ایران"،
« ۸درصد زنان سرپرســتخانوار
معلول ۷ ،درصــد دارای بیماری
جســمی ۵/۱۴ ،درصــد دارای
بیماری روانی و  ۳۰درصد از آنها
از-کار-افتادههستند».
وی از استان سیستانوبلوچستان
به عنوان «پرجمعیتترین استان
دارای زنان سرپرستخانوار» یاد و
خاطرنشان کرد که اکثر این زنان
«بیسواد» و یا «کمسواد» هستند.
او گفــت کــه در این فهرســت
اســتانهای خراســان جنوبی و
رضوی به ترتیب در ردههای دوم
و ســوم قرار دارند و کردستان با
 ۵/۹درصد ،کهگیلویهوبویراحمد
بــا  ۱۰درصد ،و قزویــن با ۲/۱۰
درصد ،کمتریــن جمعیت زنان
سرپرســتخانوار را در میــان
استانهای ایران دارند.
عادل آذر متوســط درآمد ساالنه
زنان سرپرست خانوار را  ۹میلیون
و  ۹۰۰هزار تومــان برآورد کرد و
گفت که باالترین میــزان درآمد
سالیانهزنانسرپرستخانوارمربوط
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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

ه وقت

  
ر
ا
ی
گ
ا
ن

Tel.: (514) 932-2953

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

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et certains soirs
www.centrecsai.org
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به استان تهران با مبلغ اعالم شده
 ۱۴میلیــون و  ۵۰۰هزار تومان
و کمترین آن مربوط به اســتان
سیستانوبلوچستان با ساالنه سه
میلیون و  ۳۰۰هزار تومان است.
او تاکید کرد که این میزان درآمد
برای اداره یک خانواده با چندین
فرزند «یک فاجعه» است.
بــه گفته آقــای آذر ۳۵« ،درصد
از زنان سرپرســتخانوار به رغم
داشتن همسر ،سرپرست خانواده
هســتند» ۲۶ ،درصد از آنها به
دلیل طالق از همسرشــان و ۲۰
درصد نیز بعد از فوت شوهرشان
کــه «دلیل عمــدهاش تصادفات
جادهای است» ،سرپرستی خانواده
را بر عهده گرفتهاند.
پیشتر روزنامه "قانون" نوشت یک
میلیون و  ۳۰هزار نفر ،معادل ۱۰
درصد از مددجویان تحت حمایت
کمیته امداد را زنان سرپرستخانوار
تشــکیل میدهند کــه این رقم،
بعد از ســالمندان ،دومین فراوانی
جمعیت تحت پوشش این کمیته
محسوب میشود( .تقاطع)
•

ایراندرمیان ۱۰کشورسرکوبگرحقوق
مسیحیان

حدود  ۱۰۰میلیون مسیحی در
جهان به دلیل باورهای دینی خود
مورد پیگرد و آزار قرار میگیرند.
فشار بر مسیحیان در کره شمالی،
کشورهای عربی و آفریقایی بیش
از مناطق دیگر است.
ایران در این لیســت در مقام نهم
جا دارد.
در گزارشــی کــه بــه تازگی در
مــورد تعقیب و آزار مســیحیان
منتشر شده ،کره شمالی درصدر
کشــورهایی اســت که بهصورت
نظاممند با پیروان دین مسیحیت
بدرفتاریمیکند.
در گزارش ســال  ۲۰۱۴موسسه
"درهای باز" ( )Open Doorsکه
 ۸ژانویهدر فرانکفورت منتشر شد،
آمده است که فشار بر مسیحیان
در کره شمالی بسیار سنگین است.
در اینکشور حتی برای نگهداری
انجیل مجازات مرگ یا حبس در
اردوگاههای کاردر نظر گرفته شده
است.
نام  ۵۰کشــور در فهرست جدید
ذکر شده است .پس از کره شمالی،
به ترتیب کشــورهای ســومالی،
سوریه ،عراق ،افغانستان ،عربستان
ســعودی ،مالدیو ،پاکستان ،ایران
و یمن ناامنتریــن مناطق برای
زندگی مسیحیان به شمار میآیند.
در این کشورها ،آزادی مسیحیان
در انجــام امور دینی بهوســیله
دولتها یا گروههای اسالمگرا سلب
میشود و با اعمال خشونت مانع
از زندگی متعارف این شهروندان
میشوند.
بنا بــه ارزیابیهای موجود حدود
 ۴۰۰هزار مسیحی در کره شمالی
زندگی میکننــد .مارکوس رودِ،
سرپرست موسســه "درهای باز"

میگوید که پیروان مسیحیت در
کره شمالی "گرایش دینی خود را
پنهان نــگاه میدارند تا بتوانند به
زندگی ادامه دهند".
در حــال حاضر حــدود  ۷۰هزار
مســیحی در کــره شــمالی در
اردوگاههای کار اجباری به ســر
میبرند .این افراد برای ترک دین و
انکار عقاید خود مورد شکنجه قرار
میگیرند.
خشونت فزاینده اسالمگرایان علیه
پیروانمسیحیت

فشــار گروههــای اســامگرا در
کشــورهای عربی و آفریقایی بر
مسیحیان نیز افزایش یافته است.
خشونت اسالمگرایان در  ۳۶کشور
از مجموع  ۵۰کشور ذکر شده منبع
و دلیل اصلی آزار و تعقیب پیروان
مسیحیت به شمار میآید .نمونه
بارز خشونت فزاینده اسالمگرایان
را میتوان در کشورهای سومالی و
سوریهدید.
به گفته سرپرست موسسه "درهای
باز" در آلمان اسالمگرایان افراطی
بطور هدفمند به اقلیتمســیحی
در ســوریه حملــه میکنند .این
اســامگرایان درصــدد برقراری
حکومت متکی بر شریعت اسالمی
هستند .در این گزارش ذکر شده

که کشورهای عربستان سعودی
و قطر از این گروههای اســامگرا
حمایتمیکنند.
در ســپتامبر  ۲۰۱۳گروههــای
اسالمگرا به شهرک مسیحینشین
معلوله در نزدیکی دمشــق حمله
کردند و پس از کشتن چند تن از
ساکنان اینشهر ،بقیه شهروندان
را مجبــور به ترک خانههای خود
کردنــد .معلولــه از جمله معدود
مناطق ســوریه اســت که مردم
آن هنــوز به زبان آرامی ســخن
میگویند.
در این فهرست جدید شاخصهای
مختلفی از جمله زندگی خصوصی،
زندگی اجتماعی ،فعالیت دولتی،
فعالیتدر کلیسا و میزان خشونت
فیزیکی به مسیحیاندر نظر گرفته
شده اســت .مجموع امتیازهای
منفــی ،رتبهبندی کشــورها را
مشــخص میکند .بدترین رتبه
مربوط به کره شــمالی است که
شامل ۹۰امتیاز منفی است .ایران
در این فهرست با  ۷۷امتیاز منفی
در مــکان نهم جا دارد .در ســال
گذشــته ایران با  ۷۲امتیاز منفی
رتبه هشتم را دارا بود.
دویچه وله
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ارتباط بین سرطان و آلودگی
هوای تهران

بارش بــرف و بــاران و تعطیلی
چنــدروزهی تهرانیها هم زورش
به آلودگی هوای پایتخت نرسید و
شهروندان کماکان هوای ناسالم به
ریههای خود میفرستند .سازمان
هواشناســی هم از کاهش دما در
چند روز آینده و به تبع آن تشدید
آلودگــی هوا خبــر داد .برخی از
اخبار و اظهارنظرها هم از افزایش
صدماتی مانند ابتال به سرطان بر
اثر آلودگی حکایت میکند که به
نگرانیهادامن میزند.
این مشــکالت اما برای تهرانیها
تازگی ندارد؛ چرا که سالهاســت
میزان آالیندههای هوادر فصلهای
سرد به مرز بحران رسیده و سالمت
میلیونها نفر را مورد تهدید قرار
میدهد .با این حال اقدامات دائمی
و موثری بــرای خروج از وضعیت
بحران انجام نشده و کمیته مواقع
اضطراری آلودگی ،مســکنهای
فوری و نه چندان کارآمدی چون
کاهش ســاعات اداری ،تعطیلی
مدارس و مهدهای کودک و اجرای
طرح سراسری زوج و فرد را اتخاذ
میکند.
چنانچه محمد ســاالری ،رئيس
كميسيون شهرسازی شورای شهر
تهران چندی پیش در یادداشتی
نوشت" :هر بار با پيدايي موج غبار و
آلودگی در آسمان پايتخت ،سخن
از بســيج ارگانها و سازمانهای
كشــور براي مقابله بــا بحران به
ميان میآيــد .طرفداران اين نگاه
اصرار دارند كه با اقدامات ضربتي
مي توان اين مشــكل را از پيش
پاي تهران و كالنشــهرها برطرف
كرد ،اما متاســفانه هواداران از ياد
مي برند كه آلودگي هوا محصول
همين تصميم گيري هاي فوري و
شتابزده است".
رشد نامتعارف سرطان در ایران

با تــداوم پرتعداد روزهــای آلوده
در تهران و کالنشهرها ،نگرانیها
برای سالمت جســمی و روحی
افراد شــدت گرفته است .چندی
پیش مهدی قطعــی ،مدیر طرح
کالن ملی سیســتمهای حمل و
نقل هوشمند درون شهری و برون
شــهری اعالم کرد که ساالنه ۴۵
هزار نفر در کشور بر اثر آلودگی هوا
میمیرند.
عضو هیئت مدیره انجمن علمی
جراحان عمومی ایران هم به تازگی

شــیوع سرطان در کشــورمان را
غیرمتعارف خوانده و گفته است:
"تغییر به وجود آمده در روند ابتال
به ســرطان و افزایش شیوع این
بیمــاری در ایران ،طبیعی به نظر
نمی رسد".
بهزاد رحمانی در عین حال تاکید
کــرده که ســن ابتال بــه برخی
سرطانها در کشــور پایین آمده
است .به گفته اودر سالهای گذشته
سن ابتال به ســرطان روده بزرگ
مربوط به افراد  ۵۰سال به باال بود
اما در حال حاضر مواردی از ابتال به
این نوع سرطان در سنین زیر ۲۵
سال هم مشاهده می شود.
این پزشــک جراح معتقد اســت
استرس ،ســطح ایمنی را پایین
می آورد و یکی از دالیل شکست
سیســتم دفاعی بــدن ،به خاطر
استرسهایی است که متوجه فرد
است .او به تغییر عوامل محیطی و
نقش آن در افزایش سرطانها هم
اشاره کرده است:
"آلودگی هوای تهــران در بروز و
افزایش ســرطان ریه را نمی توان
نادیده گرفت ".به اعتقاد رحمانی
مواد شــیمیایی ناشــی از بنزین
غیراســتاندارد ،ریســک ابتال به
سرطان ریه را باال می برد.
محمد اســماعیل اکبری ،رئیس
مرکز تحقیقات سرطان کشور هم
در گفتوگو با روزنامه شــهروند
گفته است" :حدود ۳سال است که
آلودگی هوا بهعنوان عامل خطر در
ابتال به سرطان ثابت شده است".
او در ادامه عنوان کرده است که"
البتــه ما تنها با مشــکل آلودگی
هوا مواجه نیستیم ،بلکه به دلیل
آلودگیهای صنعتی ما با آلودگی
آب و مواد غذایی نیز مواجه هستیم
که از دیگــر عوامل خطــر بروز
سرطانها هستند ".به گفته اکبری
در فضای زیستمحیطی ما ،انواع
عوامل خطر برای ابتال به سرطان
وجــود دارد .تا چن د ســال پیش
خیلی قطعی نمیشد درباره تاثیر حســین احمدی نیاز ،حقوقدان
آلودگی هوا بر ابتال به سرطان نظر هــم در یادداشــتی با اشــاره به
داد اما اکنون مشخص شده که این اینکه زیستن در هوای پاک حق
آلودگی میتواند تغییر ژنی ایجاد هر شهروندی اســت ،مینویسد:
کرده و تبدیل به ســرطان شــود "قانونگذار ســازمان های متولی
و متاســفانه این عوامل روزبهروز و مســوول آلودگی هوا را تبیین
درحال افزایش است.
و مشــخص کرده است و از سوی
دیگر قانون اساسیدر اصل پنجاهم
به روشنی تخریب محیط زیست
یتواند به دلیل
مدعیالعموم م 
و آلودگی هــوا را جرمی عمومی
آلودگی هوا شکایت کند
"اصل  ۵۰قانون اساسی حفاظت از پنداشته تکلیفی برای همگان در
محیط زیست را وظیفهای عمومی برخورد با آن تعریف کرده است".
تلقی کرده و فعالیتهای اقتصادی •
و غیر از آن را که با آلودگی محیط راه حل چیست؟
زیست یا تخریب غیرقابل جبران
آن مالزمه پیدا کند ،ممنوع اعالم
کرده است".
ایــن را الیــاس یــاری ،قاضــی
دادگســتری در خصوص مقررات
مربوط به آلودگی هوا نوشــته و
ادامه داده اســت" :قانون حفاظت
و بهسازی محیط زیست مصوب
سال  ۵۳و قانون نحوه جلوگیری
از آلودگی هوا مصوب سال  ۷۳از
جمله مهم ترین قوانین مرتبط با
مقوله محیط زیست و آلودگی هوا
هستند .ماده  ۲قانون اخیر نیز اقدام
به هر عملی که موجبات آلودگی
هوا را فراهم نماید ،ممنوع دانسته
اســت .مطابق این ماده وجود یا
پخش یک یا چند آلوده کننده اعم
از جامد ،مایع ،گاز ،تشعشع پرتوزا
و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار
و مدتی که کیفیت آن را به طوری
که زیان آور برای انســان یا سایر
موجودات زنده و گیاهان یا آثار و
ابنیه باشد تغییر دهد و همچنین
وســایل نقلیه موتوری ،در ماده ۳
این قانون از منابــع آلوده کننده
هوا دانسته شــده است که تحت
مقــررات این قانون قــرار دارد در
مواد  ۴و  ۵نیز به صورت شفاف به
آلودگی ناشی از وسایل نقلیه اشاره
شده است".
به اعتقاد این قاضی دادگســتری،
"دادســتان كل كشــور به عنوان
نماینده مدعی العمــوم و حافظ
منافع مردم می تواند با بهرهمندی
از كارشناســان این حوزه ،دستور
شناسایی خودروهای آلوده كننده
و فاقد اســتانداردهای جهانی را
صــادر كــرده و از ایــن طریق از
كارخانــه تولیدكننده خودروهای
مزبور شكایت نماید زیرا در حال
حاضر خودروها بخش اعظم آلوده
كننده ها محیط شهری هستند و
از این طریــق به حل این معضل
كمك شایانی خواهد شد".

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

ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻠﻴﻂ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﻛﻤﻚ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﻨﺴﻮﻟﻰ ﻭ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻰ

ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺑﻠﻴﻂ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ CIP

ﺗﻮﺭﻫﺎﻯ ﺟﺰﺍﻳﺮ ﻛﺎﺭﺍﺋﻴﺐ ﻭ ﻛﺮﻭﺯﻫﺎﻯ ﺗﻔﺮﻳﺤﻰ

ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ

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

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

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

خدمات و سرویس پس از فروش
تولید خودروهای استاندارد ،خروج
خودروهای فرسوده ،بهبود سیستم
حملونقل عمومــی بهویژه ریلی،
ارتقای کیفیت ســوخت ،معاینه
فنی ساالنه و مســتمر خودروها،
مدیریــت ترافیک و آگاهســازی
عمومی محورهــای برنامه جامع
کاهش آلودگی هوا اســت که در
سال  ۷۹در راستای برنامه  ۵ساله
راهبردهای کاهش آلودگی هوای
کالنشهرها تهیه شد .محمد حقانی
نایبرییس کمیسیون سالمت و
محیطزیست شورای تهران چندی
پیش در همین خصوص گفت" :با
وجود داشتن برنامه کاهش آلودگی
هوا اقدامــات ارزنــدهای صورت
نگرفت زیرا مســاله آلودگی هوا با
تبصره و ماده قانونی حل نمیشود
و نیازمند همکاری مســئوالن و
دستاندرکاران است".
حقانــی در ادامه با بیــان اینکه

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

معضــل آلودگی هوای تهران یک
شــبه قابل حل نیست به مواردی
براي مقابله با این معضل اشــاره
کرده و گفته بود" :جلوگیری موثر
از تردد خودروها و موتوسیکلتهای
دودزا ،تعویض کاتالیزهای خودرو،
نظارت و مدیریت بر تولید آلودگی
خودروهای سنگین ،اتوبوسهای
شرکت واحد و مهمتر از همه نصب
فیلتر دوده روی این خودروها و از
رده خــارج کردن مینیبوسهای
فرسوده از جمله این موارد است که
میتوان به آن پرداخت .از نیروی
انتظامی و پلیس نیز انتظار داریم
با عزم جدی در طرحهای ضربتی
برای همیشه از تردد خودروهای
دودزا جلوگیری کنند".
ناصر کرمی ،اقلیمشــناس نیز در
خصوص راهکار پشت سر گذاشتن
بحــران آلودگی هوا بــه روزنامه
شــرق گفته بود" :مسووالن باید

به جــای این چیزی که به عنوان
سوخت به مردم عرضه میکنند،
اگر بنزیــن و گازوییــل مطابق
استانداردهای جهانی عرضه کنند
بخشی از مشکلدر میانمدت حل
میشود .اما مشکل فقط به همین
خالصه نمیشود چرا که مساله و
معضل فقط سوخت غیراستاندارد
نیســت ،چرا که مردم ما به اجبار
بایــد از خودروهــای آالینــده و
غیراستانداردی استفاده کنند که
هیچ کس نمیتواند جلو تولید آنها
را بگیرد چون پای ســود هزاران
میلیاردتومانی در میان است .اگر
قوانین واردات خودرو تغییر کند،
میشــود امید داشــت بخشی از
مشکل هم به این شکل حل شود
چرا که عامل  ۸۰درصد آالیندگی
هوای تهران خودروها هستند".
 ۱۵دى  ۱۳۹۲نیوشا صارمی
(روز)
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خریدخانهدرکاناداسختتروسختترمیشود آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

بگذارید اول یک سوال مهم را
مطرح کنیم:
بازار مسکن کانادا  ۱۰سالدیگر
چه شکلی خواهد بود؟
و جواب سرراست به این سوال:
بازار سالم و سرحالی خواهد
بود… البته اگر پولدار باشید!
حاال کمی توضیــح :اگر بهای
خانــه در کانادا در  ۱۰ســال
آینده طبق همین روند کنونی
باال برود (یعنی افزایش ساالنه
حــدود  ۲.۵درصــدی) میانگین
قیمت یــک خانه معمولی حدود
نیم میلیون دالر خواهد بود.
ایــن یعنی خریــد خانــه برای
خانوادههایــی عاقالنه اســت که
درآمد ساالنهشان پیش از کمکردن
مالیات دســتکم ۱۲۵هزار دالر
باشد.
در سال  ۲۰۱۱میانگین حدودی
درآمــد خانوادههــای کانادایــی
۷۲هزار دالر بود.
حاال چطــور از درآمــد ۷۲هزار
دالری به درآمد ۱۲۵دالری سال
 ۲۰۲۴برسیم؟
این یعنی درآمد شما باید به طور

سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

ساالنه  ۵.۶درصد افزایش یابد.
و این اصال امکان ندارد.
تفاوت قیمت در شهرهای مختلف
را هم نباید نادیده گرفت:
 ۱۰ســال دیگر ،در هالیفاکس و
مونتریال خانهها همچنان ارزانتر
از شــهرهای گرانی مثل ونکوور و
تورنتو خواهد بود.
و البته بدترین وضعیت را ونکوور
خواهد داشــت .تا  ۱۰سال دیگر
میانگین قیمت خانه در این شهر
به ۹۹۱هــزار و  ۹۷۸دالر خواهد
رسید.
در تورنتو این رقم  ۶۸۹هزار دالر
خواهد بود.

راجرزرقیبنتفلیکسمیشود

کاناداییها  -بخصوص جوانترها
 -روز به روز بیشــتر از تلویزیو 
ن
کابلی فاصله میگیرند و راجرز به
دنبال ارائه سرویس به آنهاست.
بنا بر گزارشی که مجله Cartt.ca
منتشر کرده شرکت راجرز برای
ارائه خدمات پخش آنالین فیلم
و سریال در ماههای آینده آماده
میشــود .این یعنی آغاز رقابت
راجرز و نتفلیکس کانادا.

بنا بر ادعای منابــع این مجله،
ســرویس راجرز البته بیشــتر
شــبیه  Hulu Plusخواهد بود
که به کاربران آمریکایی در ازای
هزینــهای ماهانه ،اجازه میدهد
سریالهای جدید را تماشا کنند.
راجرز تا حاال حدود  ۱۰۰میلیون
دالر خرج کــرده تا مجموعهای
جذاب از فیلمهای ســینمایی و
ســریالهای تلویزیونی را تهیه

حاال اگــر بخواهیــم خانهها را با
وامی  ۵ســاله (و نرخ سود ثابت
مثــا ۴.۵درصد) بخریــم اوضاع
بدتر میشود و خانهها خرج خیلی
بیشتری روی دستمان خواهند
گذاشت.
در چنین وضعیتی در سال ۲۰۲۴
میانگیــن قیمت خانــه در کانادا
۶۳۷هــزار دالر ،در ونکــوور ۱.۳
میلیون دالر ،در کلگری ۷۲۵هزار
دالر و در تورنتــو ۸۷۸هزار دالر
خواهد بود.
(منبع:گلوباندمیل)

بنا بر این گزارش اقتصاد کانادا در
ماه دســامبر بدتر از پیشبینیها
عمل کرد و  ۴۵۹۰۰شغل از دست
داد .آمــار بیکاری در کانادا در این
ماه به  ۷.۲درصد رسید.
این را مقایســه کنید با آمار ۶.۹
درصدی ماه نوامبر.
اقتصاددانان انتظار داشتند اقتصاد
کانــادا در ماه دســامبر ۱۴۶۰۰

کند .برای تماشــای آنها نیازی
نیست که فیلم را دانلود کنید و
ن را به کمک اینترنت
میتوانید آ 
پرسرعت،مستقیمببینید.
هنــوز قیمــت این ســرویس
مشخص نشده و به گفته سردبیر
« Cartt.caراجرز سرمایهگذاری
خوبــی انجــام داده و مجموعه
متنوعی از فیلمها و ســریالها
را جمــعآوری کرده .به نظر من
راجرز از نتفلیکس کانادا قویتر
خواهد بود».

اوضاع در بخشهای کشــاورزی،
منابع طبیعی ،خدمات مراقبت در
خانه ،نهادهای مدنی و اجتماعی
هم اصال خوب نبوده است.
تنها حوزهای که در ماه دسامبر در
اقتصاد کانادا شــاهد اشتغالزایی
بــوده بخش تامیــن اجتماعی و
خدمات درمانی بــوده که به آن
۲۲هزار شغل اضافه شده است.

امنترینوناامنترینخطوطهواییدنیا

وبسایت مشهور

AirlineRatings.com

فهرستساالنهایمنترین
و خطرناکترین خطوط
هوایی دنیا را منتشر کرد
و عنــوان امنترین خط
هوایی دنیا را به شرکت
هواپیمایی اســترالیایی
کانتــاس داد .پروازهای
این شــرکت حدود ۷۰
ســال اســت که هیچ
تلفاتیندادهاند.
نکته جالــب حضور دو
شرکت اماراتی Etihad

و  Emiratesدر میان ۱۰
شرکت برتر است.
در این میان  Kam Airاز
افغانستان به عنوان یکی
خطرناکتریــن خطوط
هوایی جهان انتخاب شد.
سال گذشته شرکتهای
هواپیمایی دنیــا رکود
شکســتند و در ســال
 ۲۰۱۳با  ۲۶۹کشــته
از  ۲۹ســانحه شــاهد
کمترین میــزان تلفات
هوایی از  ۱۹۴۵تاکنون
بودیم.

عجالتااسامیاینفهرست
را به خاطر بسپارید ،شاید
بعدا جانتان را نجاتداد!

ناامنترینها

 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

بیکاریکداممشاغلدرکاناداباالست؟
شــغل به بــازار کار اضافه کند و
بیکاری همــان  ۶.۹درصد بماند.
اما در دســامبر حــدود  ۶۰هزار
شــغل تماموقت از بین رفت ،اگر
چه  ۱۴۲۰۰شغل پارهوقت به بازار
اضافه شد.
در مشاغل هم بدترین وضعیت را
بخش خدمات آموزشی داشت که
در آن  ۱۹۰۰۰شغل از بین رفت.

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

Kam Air
Scat
Bluewing Airlines
Afghan Airways
Daallo Airlines
Eritrean Airlines
Lion Air
Merpati Airlines
Susi Air
Air Bagan

امنترینها

Qantas
Air New Zealand
Emirates
Etihad
Cathay Pacific
Singapore Airlines
Virgin Atlantic
EVA Air
All Nippon Airways
Royal Jordanian

"سیون اسپرانس" كارگردان تماسبگیرند:
Audition
به دنبال بازیگر مرد برای بازی كبكی كانادائی مقیم مونترال info@shahrzadarshadi.
com
در نقش اصلی فیلم "مرگ می باشد.
از عالقمندان تقاضا می كنیم (7492-834 )514
فرشاد"هستیم.
نویسنده و کارگردان این فیلم با ایمیل یا شــماره تلفن زیر

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

چرابچههادرکاناداریاضییادنمیگیرند؟
گروههایــی از والدیــن در برخی
اســتانهای کانــادا کمپینی را
راه انداختهانــد تا معلمان و نظام
آموزشی این کشــور را به تغییر
روش آموزش ریاضی به بچهها در
مدارس مجاب کنند.
به گزارش گلوبالنیوز ،این والدین
میگوینــد وقتش رســیده که
معلمان دوباره بــه روش قدیمی
آموزش ریاضی روی بیاورند و روش
آسانگیر فعلی را کنار بگذارند.
آنها برای اثبات حرفشان به آماری
استناد کردهاند که نشان میدهد
دانشآمــوزان کانادایی در زمینه
ریاضی نســبت بــه دانشآموزان
کشورهای پیشــرفته دیگر افت
کردهاند.
ماه گذشته نتایج تحقیقی درباره
کشورهای عضو سازمان همکاری و
توسعه اقتصادی ( )OECDمنتشر
شــد که کانادا را در این عرصه در
میان  ۶۵کشور در جایگاه ششم قرار
داده است.

این تحقیق نشان داد که عملکرد
دانشآموزان کانادایی در  ۹ســال
اخیــر حــدود  ۱۴درصد کاهش
نشان داده است.
حاال عدهای از والدیندر استانهای
بریتیشکلمبیــا ،انتاریو ،منیتوبا،
ساســکاچوان و آلبرتا خودشــان
وارد عمل شدهاند و مشغول البی
با مقامات ارشد استانی هستند تا
آنها را به اجباریکردن تغییر روش
آموزش ریاضی در مدارس مجاب
کنند.
یکی از این والدین تارا هول است که

در نورث سانیچ در بریتیشکلمبیا
زندگی میکند.
او دختــری کالس پنجمی دارد.
تارا میگویــد« :وقتــی دخترم
کالس چهارم بود ،در مدرســه به
آنها پازلهای سودوکو میدادند تا
جدول ضرب را یاد بگیرند .یا اینکه
باید در بازیهای کامپیوتری چند
تا هیوال را میکشــتند تا بفهمند
سه ضربدر چهار چند میشود!»
نتیجه این شــد که موقع انجام
مشق شــب در خانه ،هر روز دعوا
و مرافعه راه بیفتند .دختر تارا به
او گفت «این کارها خیلی قدیمی
شــده .اصال این روش درســت
نیست».
تــارا میگوید طبیعی اســت که
دخترش به روشی که در مدرسه
به او آموزش داده میشود بیشتر
توجــه کند اما وقتــی این روش
جواب نمیدهد باید چه کار کرد؟
او در عین حال میگوید بسیاری

از پــدر و مادرها مجبور شــدهاند
برای تقویت ریاضی بچههایشان
برای آنها معلم خصوصی بگیرند.
خود او ماهی  ۱۵۰دالر پول معلم
خصوصی ریاضی داده است.
امــا ایــن دیــدگاه را برخــی از
متخصصان امور آموزشــی قبول
ندارند.
یکی از آنهادکتر کریستا فرانسیس
اســت کــه اســتادیار دپارتمان
آموزش در دانشگاه کلگری است.
او میگوید «روش سنتی آموزش
ریاضــی به درد صد ســال پیش
میخــورده و حاال دیگــر نیازی
بــه تمرکز روی حفظیــات برای
یادگیرینیست».
به اعتقاد او ،دنیا حاال عوض شده و
آدمها به نوعدانش متفاوتی نسبت
به قبل نیاز دارند.
•
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کانـــادا...
مشکلبیکاریجوانانکانادایی

21دی ،ایرانتو :آژانس "آمار کانادا"
این هفته گزارشــی تحت عنوان
"شاخصه
ای آموزش در کانادا" را منتشــر
کرده که از آمــاری درباره تعداد
دانشــجویان خارجی در کانادا تا
سطح درآمد معلمین مدارس را در
بردارد.
اما آنچــه در این گــزارش توجه
جلب کرده آمار ارائه شده در باره
«نیت»(*)  NEETهای کانادایی
است:
یعنی افرادی که مشــغول
به تحصیــل ،کار و همچنین
آموزش حرفه ای نیستند.
تحلیل آمار این دسته از بیکاران
آنچنان که به نظر می رســد هم
آسان نیست .مثال برای این سوال
که چرا مردم "نیت" می شــوند
پاســخ های متعــددی قابل ارائه
است.
آنها ممکن است مبالغ معتنابهی
پول و سرمایه را به ارث برده باشند،
با بیماری دست به گریبان باشند،
یا به منظور مراقبت از فرزندان یا
اولیا خود مجبور به اقامت در منزل
باشند.

امــا از دیــدگاه اقتصادی
مهمترین احتمال این اســت
که آنها از یافتن شغلی مناسب
ناامید شــده و انگیزه خود را
برای ادامه تحصیل یا کسب
مهارتهای فنی هم از دســت
داده باشند.
بنا بــر آمار گزارش مذکور ۱۳،۳
درصد از جمعیت گروه سنی ۱۵
تا  ۲۹ساله کانادا "نیت" هستند،
درصــدی که از میانگیــن ۱۵،۸
درصدی کشــورهای عضو گروه
 OECDکمی پایین تر است.
مقایسهدیگر آمار مربوط به اشتغال
یا تحصیل این گروه سنی با دیگر
کشــورها هم حکایت از موقعیت
نسبتا بهتر کانادا می کند.
اما با دقــت در جزییات می توان
فهمید که تفاوتهایی بین مردان و
زنان این گروه سنی وجود دارد که
نباید از آن صرف نظر کرد.
این واقعیت که رویهم رفته زنان،
به منظور نگهداری از فرزندانشان،
بیشتر از مردان در خانه می مانند؛
در این آمار هم آشــکار شــده و
درحالیکه  ۹،۱درصــد از آنان در
زمره "نیت" ها شمرده می شوند

این نســبت برای مردان  ۶درصد
است.
البته آمار فوق برای کشــورهای
 OECDبه ترتیب  ۱۲،۵درصد و
 ۶،۲درصد می باشد.
اما در مقابل نسبت مردان جوان
بیکار در مقایســه با زنان بســیار
بیشتر است ۷،۱ .درصد از مردان
گروه ســنی  ۱۵تا  ۲۹ســاله به
دنبال کار می گردند( که تقریبا با
میانگین کشورهای  OECDبرابر
است) ،در حالیکه تنها  ۴،۴درصد
زنان در این گروه ســنی بیکارند
( ۱،۳درصــد کمتــر از میانگین
کشورهای .) OECD
همچنیــن نســبت مردانی که
در حــال تحصیل اند هم کمتر از
زنان است ۴۱،۵ :درصد در مقابل
 ۴۵،۹درصد .البته این شکاف در
کشورهای  OECDهم دیده می
شود اما به شدت کانادا نیست.
از این مقایســه می توان نتیجه
گیری کرد که در زمینه اشــتغال
جوانان  ،کانادا آشکارا در موقعیت
بهتری قرار دارد.
اما همچنین می شــود گفت که
زنان جوان کانادایی ،اگر خودشان
بخواهند ،راحت تــر از مردان کار
پیدا می کنند و یا به تحصیل خود
ادامه می دهند.
درست است که این آمار مربوط به
دو سال پیش است و این احتمال
که شکافهای موجود در موقعیت
زنان و مــردان جــوان کانادایی
کمی پر شــده باشــد وجود دارد
اما همین امر که این شــکاف در
دیگر کشورهای پیشرفته بزرگتر از
کاناداست واقعیتی قابل توجه می
باشد.
________________
A NEET or neet is a young
person who is "Not in
Education, Employment, or
Training".

سیستمجدیـــداسکیــلورکر
در برنامه دولت فدرال
 18دی ،ایرانتو :اگر کانادا بخواهد
که در رقابت جــذب نیروی کار
ماهر با کشورهای دیگر -همانند
استرالیا -رقابت کند ،باید بررسی
پرونده ها را در مدت کمتر از  ۲ماه
انجامدهد.
کریس الکســاندر ،وزیر مهاجرت
کانــادا ،برنامه ریزی کــرده که
سیســتم جدید بانک اطالعاتی
کارگــران ماهر را در اوایل ســال
 ۲۰۱۵آغاز کند.
در این برنامه قرار اســت که بانک
اطالعاتی تشکیل شود که کارگران
ماهــر پروفایــل خــود را در این
سیستم آپ-لود کنند.
در طرف مقابــل کارفرمایان نیز
مشــخصات کمبود نیروی کاری
خود را در سیستم قرار می دهند
و سیســتم هماننــد MATCH
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 MAKERعمل می کند.
الزم به ذکر اســت که هیچ کدام
از طرفین قــادر به دیدن پروفایل
دیگرینیستند.
بعد از قــرار دادن کارگر و کارفرما
در مقابل هم ،کارفرما بعد از بررسی
هــای الزم و در صورت تمایل به
کارگر پیشنهاد کاری داده و پرونده
اســکیل ورکر در برنامه قرار می
گیرد.
زمان بررسی پرونده ها در سیستم
جدید  ۶ماه است.

عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

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

• تنظيم دعوتنامه
• مشاوره حضوری
• تمديد کارت اقامت
• تمديد ويزای موقت
• تقاضای تابعيت و غيره
• مهاجرت به کانادا
• فدرال ،کبک ،استانی
شامــل:
• تخصصی
• کارآفرينی
• سرمايه گذاری
• کفالت همسر يا والدين
• تجربه کبک يا کانادائی
-----------با تعيني وقت قبلی
من به زبان شيرين فارسی
به شيرينی صحبت ميکنم
ساعات تماس  ۱۲تا 18

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

Immigrate to
Canada
Federal, Quebec
Or the Provincial
Nominee Programs
Including: Investor,
Spousal or Parental
Sponsorships, Skilled
Workers, Canadian or
Quebec Experience
Class Program.
---------------with appointment
only

www.mariacottone.com
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 24

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

Facebook: Nutrition and Well Being with Maria Cottone

چند قانون جدید کانادا در سال جدید۲۰۱۴
 17دی ،ایرانتو :تقویم
ســال جدید به معنی
آغــاز بــه کار برخی
قوانین جدیددر سراسر
کانادا است:
اسپانسرشیپی

طبق گزارشــات رسیده از کشور
اســترالیا  -همین برنامه در این
کشور پروسه زمانی  ۵۸روزه دارد.
تنها فاکتور مهمدر جهت مشارکت
کارفرمایان در این برنامه سرعت
بررســی پرونده ها می باشد ،که
شــرکت ها بتوانند سریعا کمبود
کارگر ماهر را پر کنند.
گزارشــات نمایانگر آن است که
همین برنامه در استرالیا  ۵۸روزه
بررسی می شود.

•

آگهی :یک بار ،کم است؛ چهار بار ،زیادی!

 2بار در ماه کافی است!

ماریاکُـتنه

از دوم ژانویــه افــراد
مقیم کانادا می توانند
تقاضا دهند که پدر و
مادر خــود را از طریق
اسپانسرشیپ کردن آنان
به کانادا بیاورند.
این برنامه در سال  ۲۰۱۱متوقف
شــد تا دولت فدرال بتواند پروند
های انباشته شده را که به  ۸سال
عقب تر بر میگردید به بررســی
برساند.
حاال که برنامــه الحاق به خانواده
دوباره باز شده ،اتاوا می گوید که
فقط تعداد  ۵۰۰۰پرونده متقاضی
در سال می پذیرد.
با توجه به اینکه پرونده ها بر اساس
الویت زماندریافتی است ،شما می
توانید تصور کنید که مسابقه آغاز
شده.
میتوانیــد تصور کنید کــه اداره
مهاجرت و شهروندی در طی چند
روز اخیــر با هجــوم پرونده های
بسیاری مواجه شده.
ممنوعیت المپ های قدیمی

یکم و 15ماه

  آبونه مان گسترده،
چرا تنها مونتریال؟! 
 پخش ایمیلی وسیع وب سایت قدرمتند

با پیوند ،بیزنس خود را به اقصا نقاط جهان ببرید!

تلفن مستقیم درج آگهی در پیوند514-996-9692 :
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فدرال از اول ژانویه جایگزین کردن
المپ های قدیمی را ممنوع کرده،
و اگر شــما نیاز بــه عوض کردن
المپ چراغ منزل دارید بایســتی
آن را با المپ های LEDجایگزین
کنید.
فروشــگاه ها می توانند به فروش

المپ های قدیمی خود که در انبار
دارند بپردازند ،اما تولید کنندگان
دیگر از این قبیل المپ ها دیگر به
آنها نمی فروشند.
مصرف کنندگان منبعد باید المپ
های کم مصرف از جمله فلورسنت
و یا  LEDاستفاده کنند.
البته المپ هــای  ۴۰و  ۶۰وات
هنوز تــا آخر ســال  ۲۰۱۴رایج
هستند.
کارگران خارجی

مقررات جدید طراحی شده برای
کاهش نگرانــی کانادایــی ها از
پرشدن شغلهای کانادایی توسط
کارگــران خارجــی از اول ژانویه
اعالن شده.
بر اســاس قوانین جدید ،به مدت
 ۶ســال ،مقامات دولتی نیازی به
حکم بازرسی از محل کار کارگران
خارجی ندارند.
مقامات دولتی می توانند مصاحبه
با کارگــران خارجــی و تقاضای
مستندات از کارفرمایان کنند.
این قوانین به منظور ثابت کردن
انطباق کارفرمایان با شرایط برنامه
موقــت کارگران خارجــی فدرال

کنند!

می باشــد .مقــررات
جدیــد پرداخت ۱۵
درصد حقوق کمتر از
استاندارد را به کارگران
خارجی ممنوع کرده.
همچنیــن کارفرماین
دیگــر اجــازه آوردن
کارگران خارجی را در
صنعت سکس ندارند ،و
کارفرمایان می بایستی
از کارگران محلی برای
این منظور اســتخدام

ممنوعیت استفاده از نرم افزار
ZAPPER

بیزنس هایی که با استفاده از نرم
افزار  ZAPPERقصد نشان دادن
کاهش فروش در جهت پرداخت
مالیات کمتر به دولت هســتند،
با جریمه  ۵۰۰۰هــزار دالر برای
تخلــف اول و  ۵۰،۰۰۰دالر در
صورت تخلف مکــرر مواجه می
شوند.
در اختیار داشــتن ایــن نرم افزار
منجر به جریمه  ۵۰،۰۰۰دالری و
کسانی که در توسعه و فروش این
نرم افزارها دخالت دارند منجر به
پرداخت جریمه  ۱۰۰،۰۰۰دالری
میشوند.
ختفیفمالیاتی

نرخ بیمه استخدام در سال جدید
اضافه نمی شود.
افزایش اجازه کمک های نقدی به
سازمان های خیریه از  ۲۰۰دالر به
 ۱،۰۰۰دالر برای کسانی که برای
اول خیریه می کنند.
•
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امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

مصالحهاتمی؛ ۲۰۰میلیارددالر
زیان ۴،میلیارد دالر درآمد قسطی
با اعالم نهایی شــدن توافق موقت اتمی  ۲۴ماه نوامبر ژنو ،بخشهای
حساس برنامه اتمی جمهوری اســامی پس از  ۲۰سال صرف وقت و
تحمل هزینههایی که بر اساس محاسبات منابع اسراییل بیش از ۱۷۰
میلیارد دالر برآورد میشــوند ،در مقابل آزاد ساختن اقساطی ۴.۲
میلیارد دالر ذخایر بلوکه شده ایران مورد مصالحه قرار گرفت.
رضا تقی زاده

هدف از مقایســه ارقــام نجومی
هزینه ها با ارقام اندکدریافتی ،که
در عمل اجازه محدود و مشــروط
برای استفاده تدریجی ازدرآمدهای
نفتی ایــران را به دولت جمهوری
اسالمی میدهد ،به هیچ وجه ابراز
مخالفت با انجام آن نیست؛ انگیزه
اصلی ،تبیین بــی درایتی ها در
طراحی ،پیگیری و اجرای محاسبه
نشده برنامهای است که جمهوری
اسالمی اینک تحت فشار خارجی
مجبور به وگذاری آن شده است.
از ســال  ۱۹۹۵تا سال  ۲۰۰۵که
دولت نهم جمهوری اســامی به
قدرت رسید ،هزینههای تاسیسات
اتمی ایران را میتوان مابین  ۱۰تا
 ۱۵میلیــارد دالر تخمین زد .این
ارقام شــامل هزینههای تاسیس
مرکــز غنیســازی اورانیــوم در
نطنز با ظرفیت نصب تا  ۶۰هزار
سانتریفیوژ ( در دو واحد جداگانه)،
تاسیس کارخانه تولید آب سنگین
در اراک ،کارخانه فراوری اورانیوم
(یو-سی-اف) و واحد تولید سوخت
در اصفهان ،فعال ساختندو معدن
اورانیوم در نطنــز و بندر عباس،
ایجــاد راکتــور  ۴۰مگاواتی آب
ســنگین در اراک ،تکمیل راکتور
 ۹۰۰مگاواتی بوشهر ،و در مجموع
تجهیز  ۲۰مرکز اعالم شده و اعالم
نشده اتمی ( از آزمایشگاه تا مراکز
موناژ سانتریفیوژها) در شهرهای
مختلف ،خرید قطعات و تجهیزات
اتمی از خارج میشوند.
از ســال  ۲۰۰۵تا ســال جاری
هزینه های واقعی اتمی در رابطه
با ایجاد تاسیســات تازه (فوردو)،
خرید های خارجی بیشتر (قطعات
و تجهیزات) و به خصوص اعمال
تحریمهای بانکی و نفتی بهمراتب
بیشــتر از برآورد منابع اسرائیلی
است.
گشادهدستی دولتهای نهم و دهم

بــا افزایــش بهای نفت از ســال
 ۲۰۰۵تــا  ،۲۰۱۲درآمــد های
خارجی ناشــی از صــادرات نفت
خام و َمیعانات گازی ایران به ۶۰۰
میلیارددالر رسید.
بیش از  ۲۰۰میلیارد دالر نیز از راه
صادرات محصوالت پتروشیمی و
بقیه اقالم صادرات انحصاری عاید
دولت شد.
در نتیجهدست یافتن بهدرآمدهای
بیشتر ،دولت ایران بخش بزرگی از

این اعتبارات را در عوض سرمایه
گــذاری در طرحهــای تولیدی و
اشــتغالزا ،با گشادهدستی صرف
پیگیری برنامههای اتمی خود کرد.
در طــول این مــدت احتماال در
مجموع تا  ۵میلیــارد دالر بابت
پرداخت بدهیهای تکمیل راکتور
بوشهر به روسیه ،ایجاد تاسیسات
غنی سازی فوردو زیر کوه ،ایجاد
یک واحد تولید کیک زرد در نطنز
و بهخصوص واردات اعالمنشــده
قطعات و تجهیزات سانترفیوژهای
پیشرفته از خارج ،سرعت بخشیدن
به تجهیز راکتور  ۴۰مگاواتی آب
ســنگین اراک ،سرمایهگذاری در
معادن اورانیوم ونزوئال هزینه شده
است.
محصــول  ۲۰میلیــارد دالر
سرمایهگذاری مستقیم ایران طی
 ۲۵ســال گذشته تا کنون حدود
 ۷۰۰۰کیلوگرم اورانیوم با غلظت
تــا  ۵در صــد و  ۱۹۵کیلوگــرم
اورانیوم با غلظت تــا  ۲۰در صد
بوده کــه ارزش آن در بازار از حد
اکثر  ۷میلیوندالر متجاوز نخواهد
بود (مبنای خرید سوخت اتمی از
روسیه).
در این مدت تعداد ۸هزار سانترفیوژ
هم بر شمار ســانترفیوژهای در
اختیار ایران افزوده شده است.
بهموجب توافق موقت شش ماهه،
ایران متعهد به تبدیل اورانیوم ۲۰
در صدی خود به اکســید اوارنیوم
و محدود ساختن ذخیره اورانیوم
 ۵در صدی در حجم کنونی است.

هزینهها

طی هشت سال گذشته ایران به
دلیل اعمال تحریمها از توســعه
حتی یک فاز از فازهای باقی مانده
پارس جنوبــی و هرگونه افزایش
ظرفیت تولیــد گاز خود باز مانده
اســت .در صورت به بهره برداری
رسیدن این فازها ،تولید گاز ایران
میتوانست به روزانه  ۱.۸میلیارد
متر مکعب افزایش یابد.
در صورت مصرف بیرویه کنونی
گاز داخلی نیــز درآمدهای ارزی
ناشی از این حجم صادرات ( ۱.۲
میلیارد متر مکعب تولید بیشــتر
در روز) میتوانست تا ساالنه ۱۰۰
میلیــارد دالر درآمــد ارزی از راه
صادرات مستقیم گاز شیرین شده،
 ( LNGگاز مایــع) و محصوالت
پتروشیمی برای ایران تامین کند.
هزینههای افزوده تجارت خارجی

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

ایران بــه دلیل اعمال تحریمهای
بانکی ســاالنه دهها میلیارد دالر
است.
کاهش درآمد های ارزی ناشی از
کاهش صادرات نفــت خام ایران
طی مدت مشابه ،ســاالنه تا ۶۰
میلیارد دالر بوده است.
بر اســاس توافق موقت که از ۳۰
  وکیل دادگاه کبک،
بهمن ماه اجرایی خواهد شد ،کلیه
_______________
تحریمهای و در نتیجه هزینههای
630 Sherbrooke W. Suite 800
و دادگاه «سوپریور»
برشــمرده علیه تجارت خارجی،
)(Corner: University St.
نفــت و گاز ایران طی شــش ماه
Montreal, QC H3A 1E4
آینده و ماههای بعد از آن همچنان
Tel.:
ادامه خواهند یافت.
________________________________________________
Fax: 514-303-6522
صرف
و
ها
ن
زیا
و
علیرغم هزینههای
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
www.ak-law.ca
در
ایران
ساله،
پنج
وقت بیست و
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال
email: info@ak-law.ca
حالی از تولید حتی یک کیلووات
برق اتمی اضافی محروم میماندو
این در حالی است که امیرنشین
کوچک ابوظبی ،با صرف هزینه ۱۰
میلیارد دالر طی  ۵سال آینده و با
عملیاتی شدن چهار راکتور ۱۰۰۰
مگاواتی مدرن در جریان تکمیل ســال  ۲۰۱۴ســالی بزرگ برای ما غربیها وقتیدر کشوری  -خارج صندوق رای برگزیده شدند.
از جغرافیای غرب  -دموکراســی فقط به این خاطر که بسیاری رای
خود ،بدون تظاهر به نگرانی تامین دمکراسی در جهان است.
سوخت ،به تولید  ۴۰۰۰مگاوات امسال در بســیاری از کشورهای برقرار میشــود با شــک و تردید دادند به این معنا نیست که فردی
جهان ،از جمله برزیل ،ترکیه ،هند میگوییم یعنی مردم این مناطق که انتخاب شد آدمی درست است.
برق اتمی دست خواهد یافت.
ظاهرا ایران ،تاکنون به اجرای سه و اندونزی انتخابات دموکراتیک بر هم میتوانند بهدمکراسی برسند؟ مقامات منتخب نیز ممکن است از
مــا از اینکه افراد دیگر ،با فرهنگ قدرت سوء استفاده نموده مرتکب
سالهتعهداتتکمیلیوتوقفبرنامه گذار میشود.
های اتمی خود ،بعد ازپایان زمان  ۴۲درصد از جمعیت جهان به پای و اعتقادات متفاوت ،قادر به تحقق جرم و جنایت شوند.
رویــای آزادی باشــند بدگمان و کارل پوپــر ،فیلســوف پــرآوازه
شش ماهه توافق موقت ،رضایت صندوقهای رای میروند.
میگویــد ایده دموکراســی این
داده؛ حال آنکه آمریکا خواســتار اینکه در  ۲۵سال پیش حتی  ۴۲بیباورهستیم.
زمان ده ساله برای راستیآزمایی و درصد کشورهای جهاندمکراتیک در  ۱۹۷۰گفتــه میشــد کــه نیســت که اکثریت باید بر اقلیت
پذیرفتن حق ایران برای ادامه غنی نبودند این واقعــه را در نوع خود کاتولیکها با دموکراسی مشکل حکومت کند« ،قدرت حکومتی»
به امری فوق العاده و مهم تبدیل دارند .این اندیشــه بــا توجه به همیشه خطرناک است و بنابراین
سازی اورانیوم است.
دیکتاتوری در اســپانیا ،پرتغال و ما باید روشهایی را کشف کنیم
پرسش اینجا اســت که با اعمال میکند.
تا بتوانیم قــدرت را کنترل کنیم
بازرســیهای روزانــه آژانــس و گاهی اوقــات ما به اینکه آزادی و امریکا التین بسیار شایع بود.
تعهد ایران بــرای تبدیل اورانیوم دموکراسی جهانگیر شود کمی ما به این امر که در آسیای جنوب و حــق رای همگانی از جمله این
۲۰درصدی به اکسید اورانیوم (که با بدبینی مینگریــم و آن را غیر شــرقی دموکراســی بر قرار شود روشهاست .تفکیک قوا ،حمایت
اعتمادی نداشتیم؛ اما بعد شاهد آن از اقلیتها ،حکومت قانون و آزادی
خطر تبدیل شــدن ایران به یک ممکنمیدانیم.
قدرت اتمــی را خنثی میکند) به نظر میرســد کــه دولت تک بودیم که در تایوان و کره جنوبی بیان نیز از این جمله است.
دموکراسی راه رسیدن به بهشت
هدف اعالم شده و بسیار پرهزینه حزبی چین قدرت را با اطمینان نیز دموکراسی بر قرار شد.
جمهوری اســامی برای دســت در دست دارد و روسیه رو به عقب بسیاری میگفتند که آفریقا به ظلم نیست اما راهی برای جلوگیری از
یافتن به سوخت اتمی و تولید برق مــیرود و در جهت ایجاد دولتی و ستم محکوم است .در سالهای افتادن در جهنم هست.
اتمی چگونه تامین خواهد شد؟
اقتدارگرا است ،اما به لحاظ تاریخی بیــن  ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰و تــا حتی ترجمه بخشــی از نوشــته ای از یوهان
آفریقایی
کشــور
هیچ
در
۱۹۸۰
امکان
در صــورت عملی نبــودن
دموکراتیک
بهشت
یک
ما
جهان
نوربرگ ،تاریخدان و نویســنده سوئدی
تولید سوخت اتمی ،به دلیل قبول است.
رییس جمهور از طریق انتخابات منتشره در روزنامه متروی سوئد
تعهد اجــرای توافق موقت و عدم در سال  ۱۹۰۰هیچ دموکراسی به و صندوق رای برگزیده نمیشد و
ترجمه :مزدک لیماکشی
افزایش شمار سانتریفیوژها ،کدام معنای مدرن وجود نداشته است .اما از  ۱۹۹۰در  ۱۲کشور آفریقایی
مرجع داخلی پاســخگوی هزینه در آن سال نیوزیلند یک پیشگام روسای جمهور از طریق انتخابات و
هایی اســت که به دلیل پیگیری بود بــا اینحــال به
این برنامه ها تاکنون علیه اقتصاد بومیان حقوق برابرداده
ایران تحمیل شده است؟
نشده بود .فنالند شش
مفهوم ســاده وضعیت تازه ،ادامه ســال بعد و سوئد ۱۹
پرداخــت هزینههای ســنگین و سال بعدتر به زنان حق
حرکت بدون تغییر ایران در مسیر رای داده بــود .طبق
ورشکستگی اقتصادی حتی بعد اعالم موسســه خانه
از واگذاری بخشهای حســاس آزادی ،در سال ۱۹۵۰
برنامهای اســت کــه جمهوری حــدود  ۱۴درصد از
اســامی از آن همچنان به عنوان کشــورهای جهان به
«حق ملی» یاد کرده و گذشتن از دموکراسی تبدیل شده
آن را گذر از خط قرمز خود معرفی بودند و امروز در سال
میکند( .رادیوفردا)
 ۲۰۱۴در  ۶۱درصــد
• از کشــورهای جهان
دموکراســی بــر قرار
است.

514-303-2977
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سینمـا...
'کالهبرداری
آمریکایی'بزرگترین
برندهجوایزگلدن
گلوب

«گذشته» ساخته اصغر فرهادی بی
نصیب ماند!
__________

هفتاد و یکمین دوره جوایز گلدن
گلوب به میزبانــی تینا فی و اِمی
پولــر ،کمدین هــای آمریکایی
در شــهر لس آنجلس کالیفرنیا
برگزار شد .سریال تلویزیونی "راه
خالفــکاری" ()Breaking Bad
و فیلم "کالهبــرداری آمریکایی"
( )American Hustleبیش از بقیه
نامزدهادرخشیدند.
اولین جایزه یکشــنبه شــب 12
دســامبر بــه جنیفــر الرنس به
خاطر نقش مکمــل زن در فیلم
"کالهبرداری آمریکایی" رسید.
ایمی آدامز بازیگر زن "کالهبرداری
آمریکایی" هــم برنده یک گلدن
گلوب شد.
"کالهبرداری آمریکایی" همچنین
جایزه بهترین فیلمدر رشته کمدی
یا موزیکال را برد.
برایــان کرانســتون بازیگر اصلی
ســریال موفق تلویزیونــی "راه
خالفکاری" بعد از پنج بار نامزدی
برنده اولین گلدن گلوب خود شد.
آخرین فصل این ســریال که در
آمریکا فوق العاده پرطرفدار است
سال گذشته پایان یافت.
"راه خالفکاری" همچنین بهترین
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آژانس مسافرتی

Maison de Voyages

سریال درام شناخته شد.
فیلم " ۱۲ســال بردگــی" جایزه
بهتریــن فیلم در بخــش دراما را
نصیب خود کرد.
"کاپیتــان فیلیپــس"" ،جاذبه"،
"شــتاب" و "فیلومنــا" دیگــر
نامزدهای این رشته بودند.
متیو مکانهی به خاطــر بازی در
"باشگاه خریداران داالس" جایزه
بهترین بازیگر مرد را برد.
چیویتل اجیوفر به خاطر بازی در
" ۱۲سال بردگی" ،ادریس البا به
خاطر بازی در "ماندال :راه طوالنی
تا آزادی" ،تــام هنکس به خاطر
"کاپیتان فیلیپس" و رابرت ردفورد
بــرای فیلم "همه چیز از دســت
رفته" دیگر نامزدهای این رشــته
بودند.
کیت بالنشــت بازیگر استرالیایی
به خاطر بازی در فیلم "جاسمین
غمگین" جایزه بهترین هنرپیشه
زن در بخش درام را برد.
ســاندرا بــوالک برای بــازی در
"جاذبه" ،جــودی دنچ برای بازی
در "فیلومنا" ،اما تامپســون برای
بازی در "نجــات آقای بنکس" و
کیت وینسلت برای "روز کار"دیگر
نامزدها بودند.
لئوناردو دیکاپریو به خاطر بازی در
"گرگ وال استریت" جایزه بهترین

هنرپیشه کمدی یا موزیکال را برد.
آلفونســو کوارون برای ســاختن
"جاذبه" بهترین کارگردان شناخته
شد.
فیلم "منجمــد"  Frozenجایزه
بهترین انیمیشن سال شد.
فیلم "زیبایی بزرگ" از ایتالیا جایزه
بهترین فیلم خارجی را برد.
«گذشته» ساخته اصغر فرهادیدر
این بخش نامزد بود.
ژاکلین ِ
بیست هنرپیشه بریتانیایی
به خاطر بازی در فیلم "رقصیدن
روی لبه" تولید بی بی ســی هم
برنده جایزه شد.
"همه چیز از دست رفته" فیلمی
دربــاره یک توفان زده در دریا  -با
بازیگری رابرت ردفــورد  -جایزه
بهترین موسیقی را برد.
فیلم " ۱۲ســال بردگی" با هفت
نامزدی پیشتاز نامزدی این جوایز
بود کــه در نهایت فقــط جایزه
بهترین فیلم درام را برد.
در جوایــز گلدن گلــوب هم آثار
سینمایی و هم آثار تلویزیونی مورد
تمجید قرار می گیرد.
ایــن جوایــز از ســوی "انجمن
مطبوعات خارجی هالیوود" اعطا
می شود.

•

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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خـوانــدنی...

برخورد انسانها با طال عجیب
است.
این ماده از نظر شیمیایی جذابیتی
ندارد و تقریبا با هیچ عنصردیگری
واکنش نشــان نمیدهد .اما
در میــان  ۱۱۸عنصری که
در جــدول تناوبی وجود
دارند ،طال آن عنصریست
که ما انســانها همیشه
تمایل داشــته ایم از آن
بهعنوان پول رایج اســتفاده
کنیم.
چرا؟

چرا اُسمیوم یا کروم ،یا هلیوم ،یا
شاید هم سیبورگیوم نه؟
من اولین کســی نیستم که این
پرســش را مطرح میکنــد ،اما
دوست دارم فکر کنم که این کار
را در یکی از جالبترین مکانهای
ممکن انجام دادم:
نمایشــگاه فوقالعاده مصنوعات
طالیی پیش از کشف قاره آمریکا
بدســت کریســتف کلمب ،در
بریتیش میوزیوم (موزه بریتانیا).
در آنجــا در کنار یک زره ســینه
نفیس طالی خالص با آندرئا سال،
اســتاد شیمی در دانشگاه یو سی
ال ( )UCLلندن ،آشــنا شدم .او
نسخهای از جدول تناوبی را بیرون
آورد.
طال  :اطالعات اساسی

• نمــاد شــیمیایی( Au :از واژه
 aurumدر زبان التین)
• عدد اتمی۷۹ :
• جرم اتمی۱۹۶.۹۷ :
• یکی از فلزات "کمیاب" که در
شرایط عادی اکسید نمیشوند
• مورد استفاده در جواهرسازی،
الکترونیــک ،صنعت هــوا فضا و
پزشکی
• تصور میشــود بخــش اعظم
طالی موجود در پوسته زمین از
شهابسنگها نشأت میگیرد
• بزرگتریــن تولیــد کنندگان:
چین ،استرالیا ،آمریکا و روسیه

www.paivand.ca

چراطالبرایمانقیمتیاست؟
و این برای مادهای که قرار است
بهعنوان پول مورد استفاده قرار
بگیرد ،ویژگی مناسبی نیست.
آرســنیک و بســیاری از مواد
دیگر هم به همین ترتیب خط
میخورند .سال سپس توجهش
را به سمت چپ جدول معطوف
میکند و با اطمینان میگوید:
"بیشــتر عناصر این قسمت را
هم بــ ه راحتــی میتوانیم رد
کنیم .فلــزات قلیایی و قلیایی
خاکی میل شدیدی
به واکنــش دارند.
خیلیهــا از دوران
مدرسه به یاد دارند که
انداختنسدیمیاپتاسیم
در آب چه واکنشــی را
بههمراهدارد.
آب شروع به کف کردن
میکند و شــعلهور
میشود .استفاده
از پــول انفجاری
ایده چندان خوبی
نیست".
همین اســتدالل درباره
گروه عناصر رادیو اکتیو
هم صادق است:
کسی نمیخواهد از پول
ســرطان بگیرد .به این
ترتیب توریوم ،اورانیوم،
پلوتونیــوم و همچنین عناصری
نظیر رادرفوردیوم ،ســیبورگیوم،
یوننپنتیوم و اینشــتاینیوم کنار
میروند .این سری آخر تنها بطور
موقت و در چارچــوب تجربیات
آزمایشــگاهی بهوجود میآیند و
بعد از ســاطع کردن تشعشعات
رادیواکتیو از خود ،تجزیه میشوند.
بعد از آن به گروه موسوم به "عناصر
خاکی کمیاب" میرسیم ،که البته
اکثرشــان به انــدازه طال کمیاب
نیستند .متأسفانه تشخیص این
عناصر از هم از نظر شیمیایی آسان
نیست ،و شما هیچگاه نمیتوانید
با اطمینان بگویید که آنچه که در
جیب تان اســت چیست .به این
ترتیب تنها قسمت میانی جدول
تناوبی میمانــد که عناصر آن به
"فلزات واسطه" موسومند.
در این گــروه کــه از  ۴۹عنصر
تشکیل شده ،نامهای آشناییدیده
میشود:
آهن ،آلومینیوم ،مس ،سرب و نقره.
اما اگر آنها را بهدقت مورد بررسی
قرار دهید ،متوجه میشــوید که
هر یک ایراداتی جدی دارند .برای
مثــال ،ما در ســمت چپ برخی
عناصر سخت و بادوام را داریم.
مشکل این است که گداختن این
فلزات بسیار ســخت است .برای
شــروع کار اســتخراج این فلزات
از سنگ معدنشــان باید کوره را
تا حــدود  ۱۰۰۰درجه داغ کنید.
انسانهای کهن به چنین تجهیزات
پیشرفتهایدسترسینداشتند.
پس به این ترتیب تنها نقره و طال

او با اشاره به سمت راست جدول
بهمــن گفت" :رد کــردن بعضی
عناصر بسیار ساده است.
در این ســمت جــدول گازهای
بیاثر و هالوژنهــا را داریم .یک •
گاز هیچوقت ب ه درد تبدیل شدن چرا طال طالییرنگ است؟
به پــول رایج نمیخــورد .حمل آندرئا سال میگوید که رنگ طالیی
بطریهای کوچک گاز کار چندان طال تا همین اواخر یک معما بود.
سادهای نیست!"
راز ایــن معما در ســاختار اتمی
طالست.
"مســأله دیگــر بیرنــگ بودن آقای ســا میگویــد" :مکانیک
آنهاست .از کجا میشود وجود آنها کوانتوم به تنهایــی این موضوع
را تشــخیص داد" .استفاده از دو را توضیــح نمیدهــد .وقتی طال
عنصری که در دما و فشــار عادی را بررســی میکنیــد ،میبینید
بهحالت مایع وجود دارند  -یعنی که اتم آن بســیار سنگین است
بــرم  -هم چندان عملی و الکترونهای آن چنان ســریع
جیوه و ُ
نیست .هر دوی آنها سمی هستند حرکــت میکننــد کــه مجبور
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میشوید نظریه نسبیت اینشتاین
را هــم وارد ریاضیات کنید .تنها
پس ازدرآمیختن مکانیک کوانتوم
با نسبیت است که متوجه موضوع
میشوید".
آقای ســا میگوید که برخالف
فلزاتدیگر ،کهدر شکل خالصشان
نور را مستقیما منعکس میکنند،
مولکولهای طال "قــدری با نور
بازی میکنند" ،و "با جذب بخشی
از طیف آبــی نور ،به نور منعکس
شــونده رنگی طالیــی و متمایز
میدهند".
اســتخراج آلومینیوم هم سخت
اســت و این عنصر بــرای ضرب
سکه مناسب نیست .بیشتر عناصر
دیگر این گروه پایدار نیستند و در
صورت تماس با آب میپوسند ،و
یا در معرض هوا اکسید میشوند.
مثال آهن را در نظــر بگیرید؛ در
تئوری گزینه خوبی برای تبدیل
شــدن به پــول رایج اســت .فلز
جذابیســت و تا درجه باالیی جال
پیــدا میکند .اما مشــکلش این
است که زنگ میزند :اگر آهن را
کامال خشک نگاه ندارید ،بهراحتی
میپوسد.
آقای ســا میگوید" :استفاده از
عنصری کــه ارزش آن بهخودی
خود افت میکند ،قطعا ایده خوبی
نیست ".سرب و مس هم به همین
دلیل کنــار میروند .هر دوی این
فلزات مستعد زنگ زدن هستند.
در گذشــته برخی جوامع از آنها
بهعنوان پول استفاده کرده اند ،اما
این پولها بهمعنای واقعی کلمه
زیاد دوام نیاورده اند .پس دیگر چه
گزینهای باقی میماند؟
از میان  ۱۱۸عنصر جدول تناوبی
تنها  ۸گزینه دیگر باقی مانده اند:
پالتین ،پاالدیوم ،رودیوم ،ایریدیوم،
اُسمیم و روتنیوم ،بهعالوهدو عنصر
قدیمی و نامآشنای طال و نقره.
اینها بــه فلزات کمیاب معروفند
و بــه ندرت با عناصــر دیگر وارد
واکنش میشــوند .نادر بودن آنها
یکــی از عوامل مهم در مناســب
بودنشان بهعنوان پول است .حتی
اگر آهن زنگ هم نمیزد ،مبنای
خوبی برای پول نبود ،چون مقدار
آن در طبیعت بیش از اندازه زیاد
است.
در نتیجه ،مردم مجبور میشدند
سکههای بســیار بزرگی را با خود
حمل کنند.
بجز نقره و طال ،بقیه فلزات کمیاب
عکس همین مشکل را دارند .آنها
آنقدر نادرند که برای اســتفاده از
آنها بجای پول باید سکههای بسیار
کوچکی ضرب شوند و این سکهها
میتوانند به آسانی گم شوند.
اســتخراج این فلزات هم سخت
اســت .نقطه ذوب پالتین ۱۷۶۸
درجه سانتیگراد است.
باقیماندند.

هر دو کمیابند ،اما نه تا حدی که
یافتنشانغیرممکنباشد.
هردویشان هم نقطه ذوب نسبتا
پایینی دارنــد ،و در نتیجه ضرب
سکه و شمش و ساخت جواهرات
با آنها آسان است.
نقره با مقادیر ناچیز گوگرد موجود
در هــوا واکنش میدهــد و تیره
میشود .بههمین خاطر برای طال
ارزش بیشتری قائلیم.
{>> ادامه در صفحه}31 :

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

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

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

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4

514

485-2929

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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>> بخش 1
از  2بخش

در این ایام عید میالد ،فرصت خوبی است
که کمی دربارۀ آمدن مسیح به این جهان
تفکرکنیم.
وقتی بهیاد میآوریم که مســیح از ازل
وجود داشــته ،و همه چیز بهوســیلۀ او
هستی یافته ،این ســؤال پیش میآید
که آیا واقعاً الزم بود که پســر خدا جالل
آسمان را ترک کند ،لباس بشری بپوشد و
بهصورت یک انسان ظاهر شود؟
یوحنــای رســول به این ســؤال جواب
میدهد.
او در اولین رسالۀ خود پنج دلیل میآورد
تا نشــان دهد که چرا مسیح بهصورت
انسان ظاهر شــد .البته قبل از هر چیز،
در این رساله مشاهده میکنیم که یوحنا
میخواهد روی این موضوع تأکید نماید
که مسیح واقعاً بهصورت جسم ظاهر شد.
در آن زمان اشــخاصی بودنــد که این
حقیقت را رد میکردند و میگفتند که
مسیح فقط با روح آشکار شد و نه با جسم.
بنابراین ،یوحنا در فصل چهارم ،آیات  ۱تا
 ۳به این موضوع اشاره میکند.

1

نبایدفراموشکنیمکهمسیحیت
«محبتــی که مــن از آن
مبتنی بر حقایق تاریخی است و
ســخن میگویم ،محبت
اگر کسی میتوانست خالف این
ما نســبت به خدا نیست،
را ثابت کند ،مسیحیت از بین
بلکه محبت خدا نسبت به
میرفت .به همین دلیل ،همۀ رسوالن به ماست -محبتی که باعث شد او پسر
این موضوع بسیار اهمیت میدهند.
خود را بهعنــوان کفارۀ گناهان ما به
جهانبفرستد»
برای نمونه پطرس مینویسد:
(اول یوحنا :۴.)۱۰
«وقتی ما دربارۀ قدرت خداوند ما عیسی
مســیح و آمــدن او ســخن گفتیم ،به خدا را شــکر که در مسیحیت ،پایه و
افسانههایی که با مهارت ساخته شدهاند اساســی برای آمرزش گناهان وجود
متوسل نشدیم ،زیرا ما با چشمان خود دارد که همان صلیب مسیح است.
بزرگی ملکوت او را دیدهایم»
در صلیب اســت که متوجه زشــتی
(دوم پطرس :۱ .)۱۶گناه میشویم و پی میبریم که با چه
قیمتی خریده شــدهایم .بنابراین یوحنا
یوحنا نیز این حقیقت را تأئید میکند و میفرماید:
در قسمت اول رسالهاش میفرماید که ما «این را به شما مینویسم که گناه نکنید»
او را شنیدیم و دیدیم و لمس کردیم.
(:۲.)۱
بلــه ،همان کلمه که خود خدا بود ،واقعاً هدف ما نیز باید همین باشد! اما باز هم
شکل انسان به خود گرفت و در میان ما خدا را شکر که «اگر کسی مرتکب گناهی
ساکن گردید
شود در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم
(یوحنا :۱ ۱و  .)۱۴که برای ما شفاعت میکند» (:۲۱و )۲و
«اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم ...
اما چرا؟
او گناهان ما را میآمرزد» (:۱.)۹



 )۱مسیح ظاهر
شد تا گناهان بشر
را از میان بردارد
(:۳)۵
به همین جهت اولین
باری که یحیی مسیح
را دید ،فرمــود« :نگاه
کنید! این است آن برۀ
خدا کــه گناه جهان را
برمیدارد»
(یوحنا :۱.)۲۹
یوحنا نیز در رسالهاش
این موضــوع را تأئید
میکند و میفرماید:

هر شنبه

ظلمت برهاند و به پادشاهی پسر عزیزش
منتقل سازد (کولسیان :۱.)۱۳
خدا را شــکر که آزادی واقعــی از تمام
اسارتها و ترسهادر مسیح پیدا میشود.
«مسیح انســان گردید تا بهوسیلۀ مرگ
خود ابلیس را که بــر مرگ قدرت دارد،
نابود ســازد و آن کسانی را که به سبب
ترس از مرگ تمام عمر در بردگی بســر
بردهاند ،آزاد سازد»
(عبرانیان :۲۱۴و.)۱۵



 )۲مسیح ظاهر شد تا کار شیطان
را نابود سازد (:۳)۸
مسیح تأئید میکند که شیطان قاتل و
دروغگو اســت .او فرمود« :دزد میآید تا
بدزدد ،بکشد و نابود سازد ،من آمدهام تا
آدمیان حیات یابند و آن را بهطور کامل
داشته باشند»
(یوحنا :۸:۱۰ ، ۴۴.)۱۰
مردم زیر کنترل روح شیطان بسر میبرند
و همانطور که یوحنا میگوید:
«تمام دنیا تحت تســلط شیطان است»
(:۵.)۱۹
ولی خدا میخواهد ما را از چنگ نیرومند



 )۳مسیح ظاهر شد تا بهوسیلۀ او
حیات بیابیم (:۴)۹
چقدر باید خدا را شکر کنیم برای اطمینان
ِ
دریافت حیات؛ نه فقط حیات روحانی
از
در ایــن زندگی ،بلکه حیات جاودانی در
ابدیت .یوحنا میفرماید:
«این نامه را نوشتم تا شما که به نام پسر
خدا ایمان دارید ،یقین بدانید که حیات
جاودانی دارید» (:۵.)۱۳-۱۱
بخش  ،2پایانی در شماره آینده

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

کشی
ش
ج
ال
ل
ع
ا
د
ل

  اگر احتیاج به دعا دارید،


از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

Montreal

کلیسای
اجنیلیفارسی
زبانمونتریال

Mary Anne

15
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بایاددکترپرویزقدیریان...
...و لحن آب و زمین را
چهخوبمیفهمید!

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

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

----------

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

کافـــه لیت

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

www.cafelitt.ca

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

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

IBNG

5347 Cote-des-Niege

Tel: 514-341-5194

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

M EK IC
Maison d’Edition

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

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

اوتـــاوا

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

Persian Cultural Asso.
– Capital Region

اجنمن ادبی مونتریال

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

دانشنامهایرانیکا

رادیوفارسی مناشوم

اجنمن ایرانیان اتاوا

(514) 651-7955

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

فرهنگسرایسینا

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

همبستگیبازرگانی

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.

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

(514) 299-1787

کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

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

را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع

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

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net
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
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820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

لیلیصمیمی

در آخریــن
روزهای سال از
طریق دوست
بسیار عزیزم،
زهــره از خبر
د ر گذ شــت
دکتر قدیریان
آگاهــی پیدا
کردم.
ایشان را شخصا نمی شناختم از
طریق خواندن نوشته هایشان در
روزنامه پیونــد و مروری بر کتاب
هایشان خودم را با ایشان آشنا می
دیدم.
خواندن نوشــته های پرشــمار و
متفاوت بسیاری از هموطنانم در
پیوند دو هفته قبل مرا شــگفت
زده کرد .ابراز همدلی و همدردی
ایــن عزیزان بــا خانــواده دکتر
قدیریــان تاکید بر این امر بود که
ایشان با صداقت ،آزادگی ،تواضع،
بی تکلفی ،پاکدامنی و پایمردی
زندگی کرده اســت که همه او را
چنان ستوده اند.
متاسف شــدم که چگونه فرصت
آشنائی با ایشان را از دست داده ام
خالئی در درونم احساس کردم که
چرا باید ایشان پس ازدرگذشتشان
بشناسم که خیال می کنم
بزرگ بود/
از اهالی امروز بود/
با تمام افق های باز نســبت
داشت/
و لحن آب و زمین را چه خوب
میفهمید/
و رفت تا لب هیچ/
و پشــت حوصله نورها دراز
کشید

خبر شــنیدن روی
در نقاب کشــیدن
ایــن عزیز بســیار
اندوهگینــم کرد و
مرا به یاد مطلبی که
سال ها پیش خوانده
بودم انداخت.
محمــد غزالی در
کتاب «ذکرالموت»
از سه گونه مواجهه
آدمیان با مرگ سخن می گوید:
 )1کســانی که شیرین می زیند
و آنقدر تعلقات و دلبستگی های
دنیــوی دارند کــه از مرگ می
هراسند و تلخ می میرند.
 )2دســته دوم افرادی هســتند
که از وضعیت روحی خود راضی
نیستند ودر آرزوی رسیدن روزگار
بهتری هستند ،اما عزم و اراده برای
تغییر و توبه ندارند و در حســرت
ســربرآوردن در رســاخیزی در
سرزمین وجودشان شب و روز را
دوره می کنند.
 )3دسته سوم گروهی هستند که
به استقبال مرگ می روند؛ چرا که
زوال و عدم دنیا را به چشــم خود
دیده اند و دلبســتگی چندانی به
ظواهر دنیا ندارند و کبوتر جانشان
در آرزوی حفــره کــردن زندان
و پرواز به ســمت بی ســو و دیار
دوست است.
این جهان زندان و ما زندانیان
حفره کــن زندان و خود را
وارهان!

که قرار است چند صباحی در این
دنیا بزید و پــس از آن به خلوت
ابعاد زندگی ســفر کند و همنورد
افقهای دور شود.
گرچه به دلیل وجودی و اعتقادی
خویش از سرزمین مادری اش دور
افتاده بود ،ولی در قلب نزدیکان و
دوستانش موطن کرده بود.
اعتقاد به دموکراســی را در شیوه
زندگی فردی خانوادگی و اجتماعی
به مفهوم حق آزادی ،حق نوشتن و
انتخاب را سرمشق خود در زندگی
کرده بود.
افسوس که شادرواندکتر قدیریان
بیش از این فرصت بسط ایده های
علمی خود را نیافت و بســیاری
چــون مرا در اندوه نشــناختن او
متاســف بجای گذاشت و دست
اجل او را نابهنگام گرفت.
رحمــت و درود بیکــران
پروردگار بر روح پاک این عزیز
سفر کرده باد.
خداوند را مــی خوانم تا به
خانواده داغدار مرحوم دکتر
قدیریان صبر و خویشتن داری
باورم اکنون این اســت که دکتر عطا کند.
قدیریان از گروه سوم بود.
•
تعلقات دنیوی چندانی نداشــت.
خود را بسان مسافری می انگاشت

با یاد و در سوگ رضامرزبان...

این چنیــن بود که دو بار از ســوی
همکارانش بهدبیری سندیکا برگزیده
شد و در پائیز  ۱۳۵۷هم که اعتراض
به سانســور و ممیزی در روزنامهها
و توقیــف و حبس روزنامــه نگاران،
مطبوعــات را در خــود گرفت و به
اعتصابــی  ۶۱روزه (از  ۱۴آبان تا ۱۵
دی) بــرای «آزادی قلــم» انجامید،
مرزبان همچنان از حاضران و فعاالن
بود و از جمله یکی از سه تن روزنامه
نگاری بود که وظیفۀ تحریر و تدوین
و تنظیم بولتــن اعتصاب را بر عهده
داشتند.
اکنون دیگر سالهاست که نام مرزبان
با نام «پیغام امروز» در یادها آمیخته
مانده است.
او ســالیان درازی ایــن روزنامــۀ
«عصرتهران» را ســردبیری کرد اما
بی شــک آنچه از همۀ این سالها،
بیشــتر در ذهنهــا و یادها خواهد
ماند شــمارههای دورۀ جدیدی ازین
روزنامه است که چندی پس از پایان
پیروزمندانه اعتصاب بزرگ مطبوعات،
در  ۸اسفند  ۱۳۵۷آغاز شد .ازین پس
بود که مرزبــان در آن «بهار آزادی»،
اختیار تام و تمام روزنامه را پذیرفت
و این چنین شــد کــه چند ماهی
روزنامهای توانست هر روز به دستها
برسد و دیدههایی را بر خود میخکوب
کند که یکســره ناقوس خطر بود و
هشدار به مخاطرات در راه و دعوت به
بیداری و آزادی.
این پیغام امروز دیگر فضای نقد بود
و اندیشیدن و اعتراض به خودسریها
وخودسرانگیها و همچنان این فریاد
که هشدار ،درین بهار آزادی ،استبداد
مطلق دینی است که در میرسد.

>> ادامه از صفحه6 :

این هشــدارها بود که نام مرزبان را از
صدرنشینان فهرست بلندباالی «اعدام
باید گردد»هــای حکومتیان و عملۀ
قهر و قتل و قصاص ایشان گردانید .با
گذشت روزها خطر بیشتر و نزدیکتر
میشد.
مرزبان خود مینویسد که در «روز ۲۸
مرداد  ،۱۳۵۸امام لباس سرخ پوشید»
و در کنار احکام دیگر ،فرمان تعطیل
پیغام امروز وحکم قتل او را هم صادر
کرد« .حکم را خلخالی درصحن قم
برای مردمی که اجتماع کرده بودند
خواند و رادیو خبرآن را منتشر کرد».
آن بهــار «به پایان نرســیده بود که
زندگی در نهانهــا و پنهانیها آغاز
شــده بود امــا اکنــون دیگر خطر
میتوانست از هر سو برسد ودر پس
هر لحظه باشد .این لحظههای بیم و
امید زیستن در مرزهای لرزان بود و
نبود »،تا اردیبهشت  ۱۳۶۱در تهران
ادامه یافت «و پس از قریب سه سالی
زندگی این چنینی بــود که مرزبان
گام درراه تبعیدی ناخواسته و ناگزیر
گذاشت .اودریندیار غربت و بیگانگی
هم هرگز مقهور بی عملی ،نومیدی
و انفعال نشــد .همه جا در همراهی
اعتراضها بــود .از جملۀ بنیانگذاران
کانون نویسندگان ایران در تبعید شد.
یکی دو باری نیز به انتشار روزنامهای
اقدام کرد که در دشــواریهای دوران
تبعید دوام طوالنی نیافت و این همه
مانع از همکاری گسترده او با نشریات
در تبعید نشد .هیچ زمان از پا ننشست
و قلم بر زمین ننهاد .همواره و همچنان
مینوشت و میسرود.
مرزبان همواره با قلم و کلمه و حرف
و حروف و کاغــذ و چاپ و روزنامه و

کتاب زیست :زیستندر میان حروفی
ریخته از ســرب ،در انــس و الفت با
ضرباهنگ ماشــین چاپ ،نوشتن بر
آن کناره کاغذهای بجامانده از برش
کتاب و مجله و روزنامه ،زیستندر تب
و تاب خبر ،در جس 
توجوی تازهها و
در پرســیدن از چرایی رویدادها و در
اندیشیدن به درد و شادی مردمان هر
روز و همه روز .مرزبان با درد مردمان
زیست و تالش پردوام ایشان را برای
دست یافتن به آزادیها و برابریها و
بهروزیها بزرگ و گرامی میداشت.
مرزبان جهــان را از نابرابریها و بهره
کشیهاوسلطهگریهاوبیدادگریها،
بیگانه میخواست .آزاده بود و آزادگی
و آزادی را ارج میگذاشت.
مرزبان ،دوســت ،همــراه و همدلی
صدیــق و پاکباخته بود .هشــیارانه
سخن میگفت و از ایران که میگفت،
هشدار میداد که «جایی ،این کابوس
هراسناک باید پایان پذیرد .به پایان
پذیرفتن آن کمــر بندیم و با هم به
ایران آینده بیندیشــیم » .با مناعت
و صمیمیت و ســربلندی مهاجرت
و تبعید را زندگــی کرد .این هردو را
بخشــی از مبارزهای سرنوشت ساز و
پیکاری حیاتی میدانست .همه صبر
بود و در فراز و نشــیب های زندگی
این ســالهای دراز مهاجرت و تبعید
که نیمی از عمر فعــال او را در خود
فروکشید همچنان استوار و امیدوار
ماند و پایدار و کوشننده.
این چنین بود که مرزبان ،غربت را در
هم شکست و بر تبعید پیروز آمد.
•
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با همیاری دوستداران
فرهنگ و ادب ایران

ّ
عـی
ن
ار ِ داستان اریا ی

َس َمک ،
سخنران:

 مهدی مرعشی
ساعت  5تا  7بعدازظهر

 دانشگاه کنکوردیا

1455 Maisonneuve W.
Room: H 544
Metro: Guy

همراه با شام وموزیک

ساعت 18:30

جا :رستوران یاس

• حسین منصوری
از سازمان فدائیان ( اقلیت )

برنامه هنری :
• گروه رقص خورشید خانوم
• موسیقی آمریکای التین
)(Library Building
local LB-125,
1400 de Maisonneuve West

فعالین سازمان فدائیان ( اقلیت ) مونترال

تلفناطالعات:

514-651-7955

زمان :شنبه خنستین روز فوریه

نویسنده و فعال سیاسی

شنبه  ٨ :فوریه
ساعت  ٦ :بعدازظهر
دانشگاه کنکوردیا

 یکشنبه  26ژانویه 2014

جشن سده

سخنرانان :
• عباس سماکار

5563 upper Lachine

مترو :وندام اتوبوس 90
ورودیه 30 :دالر
کودکان زیر ده سال 15 :دالر
(کودکان بدون شــا م رایگان ولی
جا رزرو شود)
توجه :مهر ورزیده ،به دلیل کم بود

مدرسه دهخدا
باالخره خبر خوش رسید

Centre St-Paul,
4976 rue Notre Dame O.

www.dehkhodaschool.com
با سپاس همیشگی از شما
هیات مدیره دهخدا

Audition

514-325-3012
514-808-5070

فروش بلیت:
تپش دیجیتال

WWW.IBNG.CA

بدین وسیله به اطالع همگان
میرسانیم که تعمیر مدرسه مان
به اتمام رسید و سال جدید را از
شنبه  ١١ژانویه  ٢٠١٤در مدرسه
قبلی خودمان شروع کردیم!
به امید دیدار
در

جا بلیت خود را رزرو نمایید
تلفن آگاهی:

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

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

آموزش سنتور

چهارشنبه ها 8 :بامداد

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

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

در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف
_________________

تقویم ساالنه جشن های
شنبه  ۱۵مارچ  :۲۰۱۴بازار
نوروزیدهخدا
مدرسه دهخدا
جمعه  ۲۰دسامبر  :۲۰۱۳چهارشنبه  ۱۸مارچ :۲۰۱۴
جشن شــب چهارشنبه
جشنشبیلدا
فوریه  ۲۰فوریــه  :۲۰۱۴سوری
جشن شبی با هنرمندان شنبه ۲۲مارچ :۲۰۱۴جشن
شبعیدنوروزیدهخدا
مدرسهدهخدا

به دنبال بازیگر مرد برای بازی در نقش اصلی
فیلم "مرگ فرشاد" هستیم.
نویســنده و کارگردان این فیلم "ســیون
اســپرانس" كارگردان كبكی كانادائی مقیم
مونترال می باشد.
از عالقمندان تقاضا می كنیم با ایمیل یا شماره

تلفن زیر تماس بگیرند:
info@shahrzadarshadi.com

(7492-834 )514

صابر جلیل زاده
تلفن:

514-585-6178
دی جی بین المللی
با جدیدترین و
کاملترینآلبوم
آهنگ های ایرانی وخارجی
 DJالکاپون
(تیمور)
درخدمت ایرانیان گرامی

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

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!
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زنــدگــی ...

با یاد ارجمند
دکتر پرویز ق0دیریان:
یاد پرویز که پرواز منود
چشم جان تو و من
باز منود

چطور با پدرو مادر سالمند
خودارتباطبرقرارکنیم؟

محمدرضاعلیدوستی

(مونتریال)
سفر عمر عجب کوتاه است
خبرت نیست که مقصد  ،راه است
ساعت اول و آخر یکسان
عاری از مکنت و از نام و نشان
هم ردایند چو دارا و فقیر
خفته در جوف زمین شاه و اسیر
بی خبر میرسد از راه خبر
که دگر نیست فالن یار دگر
چشم را بسته و نگشود ،همین!!
خفته اکنون بهدل سرد زمین
پرسی از خود که مگر ممکن بود؟
موقع مرگ مگر این سن بود؟
صحبتش بود به جمعیدیروز
باورم نیست که او مرده هنوز
یک نفر باز بگوید که چه سان
در بهار آمد و زد باد خزان؟
یک نفر گویدم او زنده بود
مثل من دایم و پاینده بود!
مثل من؟ من نکند نیز بله؟
میشیم گرگ اجل را به گله؟
به زبان بله ولی در دل پاک
من کجا و کفن و بستر خاک؟
مرگ حق است ولی فرصت هست
تا بیاریم دل دوست به دست
ولی امروز کمی مشغولم
صاحب عایله و مسوولم
دردلم نیت نیکی بسیار
چون رسد وقت شوم دست به کار
داراالیتام و شفا خانه زنم
جام خیرات به پیمانه زنم
خدمت مادر و بابا بکنم
خویش را در دلشان جا بکنم
چون درآنروز منم شاد و غنی
میخرم خانه و باغ چمنی
که پدر کیف کنددر بستان

بعضی از ما در زمانهای مختلفی
از زندگی در برقــراری ارتباط با و چند حلظهای
پدر و مادرشان مشکل داشتهایم .زندگی شلوغ
به همین جهت بوده که بسیاری خودتان را کنار
از مشــکالت و ســوء تفاهمات بگذارید.
هیچوقــت حل نشــدهاند .اما از بــه وضــوح و
یاد نبرید که پدر و مادر در ســن شــمرده با پــدر و
پیری بیــش از هر زمان دیگری مادر ســالمندتان
به برقراری ارتباط با فرزندانشان حــرف بزنید .موقع
نیــاز دارند و البته این کار خیلی حــرفزدن هــم
برایشان سخت است.
مستقیم به مخاطب
واقعیت این است که شکاف نسلی اصلی نگاه کنید .اکثر افراد سالمند تمام و کمال در کنار آنها باشید،
بین آدمهای مسن دور و بر ما با دچارکمشنواییهستندوبسیاری نه اینکه نیم ســاعت بنشینید و
فرزندانشان خیلی زیاد است .آنها از حرفها را با لبخوانی متوجه دائم حواستان به موبایل و ساعت
در عصری آرامتر و کمسرعتتر میشوند .البته شــاید خودشان باشد.
زندگی میکردند.دردوران جوانی هرگز به مشکل شنواییشان اشاره 
آنها از کامپیوتر و تکنولوژیهای نکرده باشند.
سه :والدین ساملندتان را وادار
پیشرفته خبری نبود .هر کس با 
به تعجیل در حرفزدن نکنید.
آنها به زمان نیاز دارند تا بتوانند
دیگری کار داشــت ،یا به او نامه دو :موقع گفتگو با والدین
مینوشت و یا تلفنی حرف میزد ساملندتان ،حواس و توجه کام ل با شــما ارتباط برقرار کنند .اگر
میخواهید آنها را از خانه بیرون
و حتی به دیدنش میرفت .مثل خود را معطوف آنها کنید.
حاال نبود که موضوع با یک خط حتی اگر عجله دارید و یک ربع ببرید هم دائم به آنها اســترس
تکســت از طریق موبایل حل و دیگر باید بچهتان را از مدرســه ندهید .اگــر عجله کنند ممکن
فصل شــود .آنها عادت داشتند بردارید ،اســترس و عجله خود اســت زمین بخورند و عصبی و
که با خانوادهشان در اتاق نشیمن را بــه روی ســالمندان نیاورید .ناراحت شوند .کمی برای آنها وقت
تلویزیون تماشــا کننــد و وقت دائم ساعتتان را نگاه نکنید و با بگذارید.
زیادی را در کنار هم بگذرانند.
موبایلتان ور نروید .آنها ترجیح 
به همین خاطر اســت که درک میدهند پنــج دقیقه بیوقفه و چهار :گاهی بهترین ارتباط،
دنیای امــروز و آدمهای
آن (از جملــه فرزندان
خودشــان) بــرای آنها
سختتر از همیشه است.
عدم درک و عدم برقراری
1.5 from $699
ارتبــاط در کنار هم قرار
3.5 from
$819
1.5 from $699
میگیرند و همه چیز را
4.5 from
$1249
پیچیدهترمیکنند.
3.5 from
$819
جهــت
بــه همیــن
4.5 from $1249
پیشــنهاد میکنیم به
Tel: 438-985-4674
رغــم عجلهداشــتنها
Tel: 438-985-4674
و مشــکالت زندگــی
1.5........$ 819.00
روزمرهتــان ،برقــراری
3.5........$ 899.00
فراموش
ارتباط با آنها را
4.5........$$699
1,449.00
1.5 from
نکنید.
این پنج راه حل به نقل از
3.5 from $819
هافینگتن پست شاید به
4.5 from $1249
دردتان بخورند:


مادرم شاد شود از دل و جان
خود من گرم امور فقرا
تا ببخشم به همه صحن و سرا
ایده ها خوب فقط یک خطر است
روش کار اجل بی خبر است!
گر همین حال بود نوبت من
نرسم هیچ به پایان سخن
یک نفس می رود و ناید باز
نرسد آخر این شعر دراز
منم و روح من و کردارم
چشم نا اهل و دل زنگارم
منم ودست ز نیکی خالی
ایده هایی همه بکر و عالی
دور از مادر و دلتنگ پدر
عمر گویی که شده هرز وهدر
نه شدم مرحم و درمان کسی
نه به کوی تو نشستم نفسی
نه زدودم ز یتیمی ستمی
نه شدم همدمت ای دوست دمی
بهتر آنست که هر لحظه کنون
پیشه ی خویش کنم عشق و جنون

گویی ایدوست که فردایی نیست
دگرم روی زمین جایی نیست
آری امروز همان موعود است
که هنوزم نفسی موجود است
پس به آنست نفسدریابم
روش نیکی بهتر یابم
تا به تن امر نماید جانم
قدر هر لحظه غنیمتدانم
نیت امروز به دل این دارم
قدمی کوچک و خوش بردارم
کسی از بار غم آزاد کنم
گر دهد دست دلی شاد کنم
یاد پرویز که پرواز نمود
چشم جان من و تو باز نمود

همان سکوت و آرامش است.

اگــر برقراری ارتبــاط کالمی به
هر دلیلی (بیماری ،فراموشــی
یــا ناراحتی) ســخت اســت ،با
آرامش کنار والدین سالخوردهتان
بنشینید و بگذارید حضور شما را
حس کنند.


پنج :هرگز تصور نکنید که منظور
و نظر پدر و مادرتان را از قبل
میدانید.

اگر جملهای را نصفه میگذارند،
آن را با نظر خودتان کامل نکنید.
موضوع بحث با آنها را ناگهان تغییر
ندهید و حتی کانالهای تلویزیون
را بدون پرسیدن نظر آنها عوض
نکنید .اگر حــس میکنید آنها
آمادگــی صحبتکردن
ندارند ،مجبورشان نکنید
و بگذارید ســکوت ادامه
داشته باشــد .زبان بدن
( )body languageشما
بایــد طوری باشــد که
آنها را به برقراری ارتباط
تشــویق کند .دست به
سینه ننشــینید و قیافه
نگیرید.
اگر در نهایت پدر و مادر
ســالخورده شــما حس
کنند شــما فقــط برای
انجام وظیفــه نیامدهاید
و واقعــا مایل به برقراری
ارتباط و حرفزدن با آنها
هستید ،همه چیز خیلی
سادهتر خواهد شد.

Côte-des-Neiges

Côte-des-Neiges

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

Côte-des-Neiges
Tel: 438-985-4674

یک :نفس عمیقی بکشید

www.Metcap.com
www.Metcap.com

Tel: 438-985-4674

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

www.Metcap.com

انتقـال ارز

www.Metcap.com
  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ
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


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

|

E
X
C
H
A
N
G
E

Tel.: 514-937-5192
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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

های
الیتکامل
+
کوتاه کرد
ن
م
و
+
ب
راشینگ

$95
>> فقط

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

قب
تصمیم
 23سال سابقه خالصاهن ما بی ردیغ رد خدمت شماست ؛ ل از ره ی با ما مشورت کنید.
1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

با مدیریت بهاره

در خدمت هموطنان عزیز در

downtown Montreal

با
قرار قبلی

for limited time
Full head highlight+ hair cut +brushing
)only 95$ (tax included
<< by appointment only

کلیهخدماتآرایشی
برای آقایان و بانوان

تاه کردن مو | براشینگ و
| کوپ و کو
ش | فر | هایالیت کراتینه
میزانپیلی | رنگ | م
| اپیالسیون | انواع خدمات
مو | اصالح و ابرو
پدیکور| کاشت | ترمیم |
ناخن شامل مانیکور|
دن با حنا | اکستنشن مژه |
 shellacطراحی ب
| پاکسازی صورت |
و بسیاری دیگر...
با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

 %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











 

 







جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

 پزشک خانواده











میرحسینی


قارن







دندانپزشک
جراح
دکتر

بدون وقت قبلی
Family Physician

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.

(Without Appointment)

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

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

New

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

www.clinique-arya.com
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کلینیک مدیکال آلفامدیک



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک


1392  دی25  1144  شماره 20 سال

www.paivand.ca

Guy

 اورژانس:پزشک خانواده

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
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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...


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

Cell: 514 834 2166

و بسیاری دیگر

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

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

 % 10ختفیف

Elegance

خنستین شرکت بیمه ایرانی

اتومبیلموتورمسکونی/جتاری

بهره مند شوید!

CAR

برترین سرویس کمترین بها


با اقساط ماهیانه

HOUSE
MOTO

COMMERCIAL
_________________

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

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

NOTAIRE-NOTARY
وحید خلجی

محضردار و مشاورحقوقی
خدمات ما شامل:









 امالک:خرید و فروش ،وام
 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

ه
ا مراه
ب
ا
گ
روه
ختصا
ص
ی
8
نفره

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

Tel.: 514-439-1444

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

مسعودهاشمی

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

Immo-Plus

MASOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567

info@loadextransport.com

خدمات آرایشـی LASER SPA

INSTITUT LEA

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

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

massagetherap
member: M~RMy
Q
receipt avaliable

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

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

media

Proudly Presents

Doors 7PM | Show 8PM

Hilton Lac-Leamy
3 Boulevard du Casino, Gatineau

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

Sajee
Barabash

613-230-8228

613-294-4872

BJ Driving Training

Sales Representative

DRIVING SCHOOL

613-270-8866

613-726-0302

613-889-7333

OTTAWA'S PERSIAN PUBLICATION

1-855-229-2746

613-594-3636

613-266-2620
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99
مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

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

برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

نادرخاکسار

Real Estate Broker
Ramier Realty

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

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

Cell.: 514-969-2492

سنگ های گرانیت

برتری
ن
و
م
ر
غ
و
ب ترین
سنگ ها
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت ،کوارتز،

WWW.GRANITEISLAND.CA

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

cÉlÉbrons sadeh
!Une journée riche de la culture Perse

ﺍﻧﺟﻣﻥ ﺩﻭﺳﺗﺩﺍﺭﺍﻥ ﺯﺭﺗﺷﺕ

ﺟﺷﻥ ﺳﺩﻩ

سخنرانان :
• عباس سماکار
نویسنده و فعال سیاسی

ﺭﺍ ﺑﺭﮔﺯﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ

• حسین منصوری

ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﺎﻡ ﻭﻣﻭﺯﻳﮏ

از سازمان فدائیان ( اقلیت )

ﺯﻣﺎﻥ:

ﺷﻧﺑﻪ ﻧ ُﺧﺳﺗﻳﻥ ﺭﻭﺯ ﻓﻭﺭﻳﻪ ﺳﺎﻋﺕ 18:30

ﺟﺎ :

ﺭﺳﺗﻭﺭﺍﻥ ﻳﺎﺱ

برنامه هنری :
• گروه رقص خورشید خانوم
• موسیقی آمریکای التین
شنبه  ٨ :فوریه
ساعت  ٦ :بعدازظهر
دانشگاه کنکوردیا

5563-Upper Lachine
Vendôme
H4A2A6 Métro:
Bus: 90

ﻭﺭﻭﺩﻳﻪ  30 :ﺩﻻﺭ
ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺯﻳﺭ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ  15ﺩﻻﺭ

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

فعالین سازمان فدائیان ( اقلیت ) مونترال

ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺑﺩﻭﻥ ﺷﺎﻡ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﻭﻟﯽ ﺟﺎ ﺭﺯﺭﻭ ﺷﻭﺩ
ﻣﻬﺭﻭﺭﺯﻳﺩﻩ ﺑﺩﻟﻳﻝ ﮐﻣﺑﻭﺩ ﺟﺎ ﺑﻠﻳﺕ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺭﺯﺭﻭ ﻧﻣﺎﻳﻳﺩ

ﺗﻠﻔﻥ ﺁﮔﺎﻫﯽ:

514 325 3012
514 808 5070

توجه :حداكثر ظرفيت  ٥٠نفر
>> شراب خود راهم بياوريد .ﻓﺭﻭﺵ ﺑﻠﻳﺕ:

ﺗﭘﺵ ﺩﻳﺟﻳﺗﺎﻝ
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گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود
کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت

خانواده محترم قدیریان،
دوستان و یاران سوگوار
درگذشت غم انگیز و نابهنگام

همدردی

زنده یاد دکتر پرویز قدیریان

جانشیفتۀدکترپرویزقدیریان،
دوســت ارجمنــد ،و چهره
نام آشنای کامیونیتی ایرانیان
مونتریال،سرانجامنیمروزشنبه
 28دســامبر  ،2013در آغوش
ســرد دامنۀ زیبای تپه ای ،در
گورستان مونت رویال ،رخ در
نقاب خاک کشید و آرام گرفت.
حضور گرم و پرشور دوستان،

آشنایان ،بســتگان و آنانی که
سال ها با نام و کارنامۀ درخور
و سراسر تالش او آشنا بودند،
در کنار خانواده اش ،در مراسم
یادبود و خاکسپاری بس زیبا و
دلگرم کننده بود.
>> این شــماره پیونــد نیز،
همچون شمارۀ پیش ،صفحات
ما ،گنجایش فوران عشــق و

محبت دوستداران او را نداشت.
ما را ببخشید .برخی از پیام های
همدردی و همراهی با خانواده او
به شماره آینده موکول می شود.
________________
در نهایت عشق و احترام یادش
را زنده نگه می داریم.
عکس:گوشه کوچکی از مراسم
یادبود او را نشان می دهد.

ه
مدردی

به یاد انسانی فرهیخته،
که سراسر زندگی پر بارش را
با عشقی خستگی ناپذیربرای یاری رساندن به دیگران
سپری نمود،

به یاد دکتر پرویز قدیریان

همدردی مان را به خانواده محترم قدیریان
و جامعه ایرانیان ابراز می نماییم.

اجنمن دفاع از حقوق بشر در ایران  -مونترال

را به فرد فرد اعضای خانواده محترمش؛ و نیز به جامعه ایرانیان
سراسر دنیا ،که با نوشته ها و سخنان او از طریق رسانه های
گوناگون آشنا بودند ،تسلیت می گویم.
او انسان شریف و نیکوسرشتی بود که عمرش را در حد توان و
بضاعت خود ،در کمال فروتنی و بی ادعایی ،وقف
انساندوستی و مهرورزی به هم نوع کرد.
در فقدان این انسان ارجمند ،به ویژه با دوست
عزیزم ،محمد رحیمیان همدردی می کنم؛ زیرا
اندوه عمیق او را در رثای دوست دیرینش ،هنگام
خواندن نوشته سراسر بی قراری و افسوس او در
شماره پیشین پیوند ،حس کردم.
برای همه گان بهروزی آرزومندم.

همدردی

کارولین و علی اصغر معصومی

دوست قدیمی و ارجمند ،آقای کاظم اسدی
خانواده محترم اسدی ،خانواده های عزیز سوگوار
ما نیز در اندوه از دست رفتن پدر عزیز و بزرگ خاندان
محترم اسدی با شما و کلیه عزیزان سوگوار صمیمانه
همدردیم و برای فردفرد شما عزیزان آرامش و بقای عمر
آرزومندیم .ما را در کنار خود بدانید.
رضا امیری و خانواده ،علی چنگیزی،
پرویز چنگیزی ،نادر باجگیران

همدردی

جامعهایرانیمونتریال،
با تاثر بسیار،
از درگذشت دکتر پرویز
قدیریان باخبر شد؛
اما مطمئنا لبخند
پر از مهر و صفای ایشان
هرگز فراموش
نخواهد شد.
داده های بی دریغ ایشان به
جامعه  -هم از انساندوستی،
هم از علم و دانش-
مثمر ثمر شده؛ یاد ایشان
همیشهزنده
خواهد ماند.

با احترام
شیده قره چه داغی

24

25

همدردی

 سال  20شماره  25  1144دی 1392

www.paivand.ca

صـبر بسیار بباید پدر پیر فلک را

ات مارد دره یکی چون تو فرزند زباید

پزشکی» را داشتند این افتخار را
چهــره داشتم که مرا به همکاری بخوانند و
دکترپرویــز قدیریــان
ایرانیان ،در این دوره برای من به منزله یک
شناخته شده برای تمامی
مونترال ،بلکه در سطح استاد راهنما بودند.
نه تنها در
یان ،بلکه در تمامــی برنامه هــای «انجمن
جهانی؛ و نه تنها برای ایران
دانشگاه دوستداران زرتشــت» ،گاه اگر از
برای جهانیان ،استاد دو
کسانی حضور فیزیکی ایشــان برخوردار
بزرگ مونترال و مک گیل ،از
می شود .نبودیم ،همواره ازمهر معنوی و مادی
است که کمتر نظیرش پیدا
همه ویژگــی های یک ایشان سود می بردیم .
مــردی با
براستی دردو سه باری که افتخار شناساگری
انسان راســتین؛ مردی
برای او (معرفی) ایشــان برای شنوندگان
مرد.بالبخندهمیشگی اش.
خارجی ،سخنرانی های ایشان به من واگذار
دوست و دشمن ایرانی یا
سته به هر شد ،از این کار براستی شاد بودم و
مذهبی یا بی مذهب یا واب
به خود مباهات میکردم که شاید
دینی و باوری تفاوتی نمی کرد.
توانسته باشم گوشه ای از احترام و
اوکارش خدمت به جامعه بود.
که دست ستایش خود را پیشیاره شان کنم.
هرگز بخاطر نمی آورم
وهی را رد درگذشتایشانسببشدسنگینی
یاری هیچ فردی یا گر
همه خوب بود ،غریبی را بر قلبم احساس کنم.
کرده باشــد؛ با
احســاس می کنم دوستی پرمهر،
همه را دوست می داشت.
لبخند پشــتیبانی گرانقدر و راهنمایی
آشنایی با ایشــان با
آغاز شد .وآخرین پردانش را از دست داده ام.
پرمهرشان
یدم در برای خانواده بسیار گرامی شان و
باری که ایشان را د
حسین وابستگان شان آرزوی بردباری دارم
پـرسه دکتر
مراسم ُ
ایشان و این سوگ بزرگ را به جامعه ایرانی
تدین گرامی بود ،که
بخاطر و همه دانشجویان شان تسلــیت
با همه ضعفــی که
بیماری داشــتند از جای می گویم.
ورد مهر نام نیک ایشــان برای همیشــه
برخاستند و مرا م
پابرجای خواهد ماند.
خود قرار دادند.
هزاران درود بر استاد گرامی
مهرشان از یاد نرفتنی است.
دکتر پرویز قدیریان
دوســتی با ایشان پر
اســت از لحظه های
شیرین و پر مهر.
دکتر بهروز شریف نائینی
زمانی که ریاســت
و خانواده
ماهنامــه «ژورنال

ه
مدردی

خانواده محترم قدیریان ،عزیزان سوگوار
درگذشت غم انگیز

زنده یاد دکتر پرویز قدیریان

باعث تالم خاطر همه 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 دانم و
برایتان بهروزی آرزومندم.

دکتر آرزو خدیر

همــدردی

سرکار خامن شهناز سودایی ،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.
محمد رحیمیان ،فرشاد فضلی و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و
ونکوور و تپش دیجیتال

PAIVAND: Vol. 20  no.1144 Jan. 15, 2014

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 ،در مونتریال
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 صمیمانه
در غم بزرگ شما شریک می دانیم و برایتان بقای عمر ،سالمت و
بهروزیآرزومندیم.

مدیریت و کارمندان
تاکسی اطلس مونتریال

ه
مدردی

خانواده محترم قدیریان،
سروران و عزیزان سوگوار

درگذشت همسر و پدر بزرگوار ،انسانی ایثارگر ،دانشمند
و پژوهشگری فرهیخته ،رادمردی رئوف ،مهربان ،

شادروان جناب آقای دکتر پرویز قدیریان

ما را بسیار متاثر کرد .ما را در غم سنگین از دست رفتن این
بزرگوار شریک بدانید .آرامش و طول عمر
برای تک تک اعضای خانواده عزیزتان آرزومندیم.

مدیریت و کارمندان
گاراژاتوکلیفتون

همــدردی

آقای دکتر پرویز قدیریان ،این انسان عاشق ایران دوست و فرزانه از میان ما رفت.
یاد و خاطره هایش را گرامی می دارم و با خانواده ی محترم و متامی دوستدارانش
در سراسر دنیا صمیمانه همدردی می کنم .روح و روانش شاد.

سیاوش صابری

همــدردی

خانواده محترم قدیریان ،دوستان و یاران ایران دوست مونتریال
در اندوه از دست رفتن دکتر پرویز قدیریان ،این انسان دانشمند و فرهیخته و
بی جانشین با همه ی شما عزیزان همدردم .یادش ارجمندو جاودان!

ِ
(یوتـبوری :سوئد)
سیف اله صادقی
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همدردی

دوست ارجمند ،آقای کاظم اسدی
و خانواده محترم

بدینوسیلهدرگذشت
پدری ارجمند و بزرگوار
پدر بزرگ عزیز و دلبند،
بزرگ خاندان اسدی

زندهیادآقایحاجحسیناسدی

به آگاهی بستگان و دوستان می رسانیم.

در غم پیوستن پدر به غبار خاطرهها،
با تو دوست قدیمی و خوب خودمان همراه هستیم.
روح پدر آزاد و شاد
و دعای خیر آن مسافر ابدی
بدرقه ی زندگی پر بار تو باد.
همسفران شادیها و غم هایت؛

مراسم یادبود
آن شادروان روز

خانوادههای مهدی اکبری ،فرشاد مینو،
مجید ماهیچی ،بهروز سروش ،محمد خرازی،
احمد اشرفی ،بهرام سلم آبادی و خسرو سلطانی

شنبه  18ژانویه 2014
از ساعت  6تا  8بعدازظهر
___________
در محل مرکز اسالمی ایرانیان واقع در:

(ونکوور  -کانادا)

همدردی

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

 --به صرف شام --

برگـزار خواهد شد.
______________________
حضور شما عزیزان تسال بخش
خاطر حزین بازماندگان ا وست.

دوست ارجمند،جناب آقای کاظم اسدی

خانواده اسدی

ابراهیم ،کاظم ،محمد ،ملیحه ،محمود

ما نیز در اندوه از دست رفتن پدر ارجمندتان با شما
و کلیه عزیزان و بستگان سوگوار ،صمیمانه همدردیم
و برایتان طول عمر وسالمتی آرزومندیم.

ه
مدردی

مرتضی صادقی و خانواده

همــدردی
بستگان عزیز و ارجمندم
یاران و عزیزان سوگوار

دوست ارجمند و قدیمی آقای کاظم اسدی،

با قلبی آکنده از تاسف و درد ،در اندوه از دست رفتن

خانواده محترم اسدی

بزرگ خاندان اسدی ،از راه دور با شما همدردیم
و برایتان آرامش ،سالمت و طول عمر آرزو داریم.
هر لحظه همراه و با شما هستیم.

زنده یاد آقای حاج حسین اسدی

مرحوم آقای حاج حسین اسدی کوکبی

در اندوه از دست رفتن پدر ارجمندتان،

علی معمارزاده و خانواده

با شما همدردیم و برایتان در این روزهای سرد ،آرامش،
بهروزی و طول عمر آرزو داریم.
همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

(لس آجنلس -کالیفرنیا)

«بنام او»
باردیگرچنــگال مرگ یکی از
اهالی شهر را ازمیان ما برد .این
بار نوبت دکتــر پرویزقدیریان
بــود ،تا نوبت من وشــما کی
باشد؟
مرحوم پرفسور پرویزقدیریان
نیزهمان جایی رفت که رفعت
رفت.
اما من به «دکتر» دیگری ارادت
دارم...
این «دکتــر»ی را کــه بنده
میشناسم نه پول و نه مدیکال

کارت قبول میکند ونه بی نوبت
پارتــی بازی میکنــد .مجانی
مریضهایش را ویزیت ومعالجه
میکند وهیچ مریضی را ناامید
ازدرمانگاهــش بازپــس نمی
فرستد.
میگویند متخصص روح و روان
اســت .جراح مغز وا ستخوان
اســت .در بیماریهای گوش
وحلق وبینی بی نظیراست .در
انتخاب فرزنــدان دررحم زنان
اختیارکامل دارد ودرنوع پسر-
دختربودن آنهادستدارد .انواع

و اقسام ســرطانهای مختلف
را میدانــد واز راه دورونزدیک
درمان می بخشد.
این دکتری را که این حقیرمی
شناسم ،کلینیکش شبانه روزی
و هفــت روز هفته بازاســت و
هرگز به مرخصی نمی رود.
در ضمــن دکتر خانــواده نیز
میباشــد و خیلی هم رئوف و
مهربان است.
این دکتر «عمومی» میباشد،
ا ّما مخصوص بیمارانی است که
وجود مبارکش را احساس کنند

و «او» را با چشم دل بنگرند و با
حضوردل قبولشداشته باشند.
این دکتــر حتی آخرین نفس
های بیمارانش را که فرو میبرند
ودگربازنمیگرداننــد را بخوبی
میداند.
داروهای گیاهی و قرص های
مختلــف و رنگارنــگ تجویز
نمیکند و وعدۀ سرخرمن نمی
دهد؛ ف ُوریت های اورژانسی نیز
می پذیرد.
راستی یک چیزدیگر؛ ایندکتر
و تیم پزشــکی اش نه هرگز

بخواب میروند ونه هرگزکسالت
خواب به آنها فرا رسد.
این دکتر هرگز نمی میرد ،ا ّما
بیمارانش می میرند؛ یک روز
همۀ بیمارانش ســر از قبرها
بیرون مــی آورند و بســوی
محشرترســان و لــرزان دوان
شوند.
بهترین دکتر آن است که بیمارش را

به رستگاری برساند .هر بیماری
که خداترســی را پیشه خود
کند ،یعنــی درتنهایی خدا را
ناظروشاهد خود بداند،خداوند

ازگناهانــش درگــذرد واو را
ازحــوادث وبالها دورســازد،
وازآنجــا که گمــان نمی برد
بهبودی عطا کند.
به هرحــال فوت نابهنگام
دکترپرویزقدیریــان ما
ایرانیان شــهر مونترال را
غمدارکرد.
این حقیر درگذشت مرحوم
قدیریــان را به اهل فامیل
و همگی دوســتدارانش
تسلیت عرض می نمایم و

طلب صبر و آرامش (از آن
دکتر مهربان و رئوف) برای
همسروفرزندانشخواهانم.
زندگی شمعیستدربزم وجود
که به نسیم مژه برهم زدنی
خاموش است
از طرف
اصغرمحمدی
علی
ّ

وجمعی از یاران.
التماسدعا

مونترال 24 dec 2013
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جناب آقای کاظم اسدی،
خانواده محترم اسدی ،عزیزان سوگوار
ما نیز در اندوه بزرگ از دست رفتن پدر ارجمندتان،

زنده یاد آقای حاج حسین اسدی

بزرگ خاندان اسدی در مونتریال
با جنابعالی و فرد فرد عزیزان سوگوار و خانواد های وابسته،
شریکیم و برای همه گان آرامش و بهروزی آرزومندم.

دکتر منوچهر بهامین ،فرخ وجدانی،
فرزین تیموریان ،تقی حجازی ،جواد مستقیمی،
مجید چرمچی ،علی کرهانی،
سیاوش افشاری ،حسین صمیمی

همدردی

دوستان ارجمند ،آقایان ابراهیم و کاظم
اسدی،خانواده محترم اسدی
در اندوه از دست رفتن پدر گرامی تان،

زنده یاد آقای حاج حسین اسدی
با شما همدردم و برایتان آرامش،
بهروزی و بقای عمر آرزو دارم.
حسینپورشفیعی

همدردی

خانواده محترم اسدی،
عزیزان سوگوار

بدینوسیله مراتب همدردی و عرض تسلیت خود را
به مناسبت درگذشت پدر گرامی تان

زنده یاد آقای حاج حسین اسدی

بزرگ خاندان اسدی ،تقدیم می کنیم و برای شما
و تمامی خانواده های محترم سوگوار
آرامش و شکیبایی آرزو داریم.

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

ه
مدردی
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خانوا
ده گرامی اسدی
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از درگذش

سوگوار و وابسته
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شادروان جناب آ
قای حسین اسدی
در

مونتریال ب
سیارمتاثرشدیم.
ما را در غم سنگین
از
د
س
ت
ر
فت
ن
ای
ن
ع
زیز شریک بدانید.
آرامش ،بردباری
و بهروزی برای شما
وتکت
کاعضایخانواده
ع
زی
ز
تا
ن
آر
زو
من
دیم.
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،
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سیـح ،مهدویان،
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،
0
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ن
یا

کش

غم زماهن خورم یا ـفراق یار م

کش
هب طاقتی هک ندا رم کدا م بار م

همدردی

خانواده محترم اسدی،
عزیزان سوگوار

در اندوه از دست رفتن پدر و پدر بزرگ عزیز
و ارجمند شما

زنده یاد آقای حاج حسین اسدی
خود را شریک می دانیم
و برای شما و فرد فرد بازماندگان
آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

لوئیز داداش زاده ،تقی حجازی،
دکتر بنفشه حجازی،
مهندس مهرداد نیکی راد،
پریسا سرندی ،بابک حجازی

حمیرا جباری (خلیلی) ،مهندس امیرخان خلیلی
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سپاسگـزاری
از کلیه سروران ،یاران ،عزیزان و وابستگانی
که در ایام سخت سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن مادر ،مادر بزرگ و مادر همسر
ارجمند و عزیز بزرگوارمان

شادروان بانو عزیزه شکوهی (فضلی)

ه
مدردی

شخصیت نیکنام و
با اندوه بسیار،درگذشت
ّ
انسانی فرهیخته ودانشمند و مدیری کم مانند و
از افتخارات ایرانیان ،بویژه ساکنان کانادا و جامعۀ
پزشکان ایرانی و جهانی

پروفسور
پرویز قد یریان

را به آگاهی می رساند.
شادروان پروفسور پرویز قدیریان،
استاددانشگاه و کارشناس
برجسته سازمان بهداشت
جهانی و پژوهشگر و نویسنده
کتاب های علمی پزشکی،
به ویژه « درمان و پیشگیری
سرطان» و «کتابهای مرجع» برای
دانشگاه های سراسر گیتی بود.
وی از رایزنان و پشتیبانان آرمان
های کنگره همبستگی ایرانیان و
انسانی بود ،به تمام معنی انسان،
در کوی مبارزان با ثبات و

همدردی

با دیدار و حضور گرم و مهربان خود
و نیز با درج پیام های همدردی در نشریات،
از طریق ارسال گل ،پیام های تلفنی،
فیس بوک ،ایمیل و ...ما را همراهی نمودند،
صمیمانه سپاسگزاری نموده،
برای فرد فرد شما عزیزان ،بهروزی،
شادکامی و طول عمر آرزومندیم.

اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری
از فردفردشما عزیزان دست نداد،
بر ما ببخشائید.

خانواده های فضلی،
سالمی

نیکنام پرچمدار و تا واپسین دم زندگی و بی اعتنا
به نوسانات زودگذر سیاسی به ایران زمین عشق
می ورزید و با آرزوی رهائی ایران از چنگال رژیم
نادانان و دیوان ودیوانگان و دزدان سرزمین آریائی
ایران و بوسه بر خاک
زرین میهندرگذشت.
همدردی خود در این
سوگ بزرگ و فاجعه
دردناک و بسیار غم
انگیز را با همه میهن
پرستان ایرانی ،به ویژه با
همسر گرانقدر و فرزندان
و تمام بستگان و به
جامعه ایرانی در کانادا
آگاهی داده و شکیبائی
و تندرستی برای ایشان
آرزو داریم.
نام شادروان پرویز قدیریان ونوشتارهای علمی این
رادمرد بزرگ و دانشمند ایرانی جاودانه خواهد
ماند.

کنگرههمبستگیایرانیان

نیس
این جهان می ماند و ما تیم

یس
خوش هب حال ما هک با دل ز تیم

گر نهان گردم مپندا ری هک من
نیس هس
جس
تم ،تم ولی بی م و تن

سرکار خامن شهناز سودائی

اندوه از دست دادن این فرشته وجود هستی ،مادر عزیزتان،

شادروان بانو گرجیه ِ
کـلکی

را درایران،تسلیت عرض نموده ،شادی و آرامش روحش را
آرزومندیم .یکایک ما در کنارتان به سوگواری می نشینیم و از
پروردگار بزرگ برایتان آرزوی شکیبایی و سالمتی می کنیم.

ناهید ،مهری،فرحناز ،پانته آ ،رویا ،رضوانه

ه
مدردی

سرکار خامن شهناز سودایی

ما نیز در اندوه از دست رفتن مادر ارجمندتان با شما همدردیم
و برای شما و عزیزان سوگوار آرامش و بهروزی آرزو می کنیم.

فرشته عابدی و مرتضی صادقی

28

وقتي جواني دود ميشود!

وقتي جواني دود ميشود!

دوره جواني و نوجواني را ميتوان از حساسترین دوران زندگي دانست،
دورهاي كه نوجوان به س��ن بلوغ ميرسد و به دنبال استقالل و خودنمایي
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در مسیري بگذارد كه بیراهه است .باتوجه به این كه نوجوان در سن بحران
قرار دارد خطرات بیشتري نیز وي را تهدید ميكند.
یكي از معضالتي كه در این سن نوجوانان را بشدت تهدید ميكند اعتیاد
به سیگار و مواد مخدر است .بالي خانمانسوزي كه جز نابودي عاید دیگري
براي نوجوانان ندارد و متأسفانه روزانه تعداد بسیار زیادي را هم در دام خود
مياندازد و به راحتي نابود ميكند.
در این میان ،اما نقش خانواده بس��یار حائز اهمیت اس��ت ،آمارها نشان
ميدهد بسیاري از نوجوانان و جواناني كه به مواد مخدر اعتیاد پیدا كردهاند
در خانوادههای��ي بزرگ ش��دهاند كه فاقد هرگونه ثب��ات و آرامش بودهاند،
اســتاد تغذیه و
ه��اي در
درگیريکنند،
مصــرف می
بتاکاروتــن
بیش از نیمی از آمریکاییان نوعی از کنند".
بلوک،جمله
گالدیسطالق از
اما و بوی��ژه
خانوادگي
اختالفات و
در حقیق��ت
گذارد ،به
تأثیر منفي مي
نوجوانان
مستقیم در
خطركه به
مش��كالتي است
دانشگاه کالیفرنیا
گیرشناسیدر
همه
ناشی از
شكلمرگ
بیشــتر
مولتیویتامین را مصرف میکنند ،این ســرمقاله با عنوان "دیگر بس معرض
جدا شده
شود نوجوان از محیط سرد ودرپرتنش
موجب مي
به این امید کــه از بیماری قلبی و اســت :اتالف پول برای مکملهای طوري كه
موضوع اشــاره
خانواده این
برکلی بــه
هستند.
سرطان ریه
و به دنبال جایي برودكه در آن آرامش از دست رفته خود را پیدا كند.
که در بررسی
ســرطان در آنها پیشگیری شود یا ویتامینی و مینرال را متوفف کنید!" هنگامــی موضــوع پیشــگیری از میکند گروه مردانی
متأس��فانه اغلب این نوجوانان در این ش��رایط وارد حلقه دوستان ناباب
پیگیری شده بودند،
شناختی
توانایی
مطرح
قلبی
حملــه
دومین
حتی حافظهشان تقویت شود.
وسوس��ه كسب
كه با
بود،نیزميش��وند
مواد مخدر
بزرگ
كوچك و
باندهاي
بر اساس سه و گاه
سالمت بودند.
مشکل
بدون
پزشکان
تاثیر
بر
شاهدی
هیچ
پژوهشــگران
بررسی
ای
ه
اما به گزارش سی ان ان سرمقال
آرام��ش و ی��ك جاي راحت ،خودش��ان را به راحت��ي در دام اعتیاد گرفتار
ميكنند.
او میگویــد" :این مــردان تغذیه
مفیدمولتیویتامینهانیافتند.
کــه در شــماره ایــن هفته
مشكالت
بسیار و به
طرد ميشوند
كه از كانون
مسلماً نوجواناني
روحيکامال مراقب
دشتند ،و
خوبی
خانوادهروی
بررســی بر
دومین
"سالنام ه پزشکی
هستند
خود
رفته
دست
از
آرامش
دنبال
به
و
شده
دچار
و افسردگي شدید 1700بیمــار انجــام سالمتشان بودند".
داخلی" منتشر
به دنبال جایگزیني التیام بخش ميگردند كه س��یگار و سپس مواد مخدر
دچار به گفته او در واقع هیچکدام از افراد
قبال
که
بود
شــده
شــده اســت،
اولین گزینههاي پیش روي آنها هستند.
نمایانگر دقیقی از
بررسی،
سه
این
در
شــده
قلبــی
حملــه
استفاده
میگوید
بنابراین ،با مصرف موادمخدر ،آرامش كوتاهي به دس��ت آورده و همین
جمعیتآمریکانیستند.
افــرادوبرای
و
از مکملهــای
اعتیاد شود.
ایناسیر دود
بودند ابد
موجب ميشود تا براي
افسردگي
بیكاري،
مشكالت
ترك به بررســی
حرفوهاش
که عمر
قرصمالي،بلوک
خاصیتشسه
كمترینپنج سال
دودي كه مدت
مولتیویتامینهــا
تحصیلیاست.
ویتامین یــا دارونما دو بار در نقش ویتامین  ،Cبــه خصوص بر
اثرات مولت
برای پیشگیری از بیماریهای مزمن درباره
جامعه
یك
انساني
نیروي
كه
این
بر
عالوه
مخدر،
مواد
به
اعتیاد
بدون شك
دریافــت کردند .اما بیش از  50عوامل خطرساز برای بیمار گذرانده
مولتیویتامیها را بر پیشــگیری از روز
اتالف پول است.
را تباه ميكند ،پایههاي خانواده را نیز بش��دت سس��ت و شكننده ميكند.
شمار آمریکاییان
گویدازاغلب
اســت،رامی
داروهای
ميتوان
شان قتل و تجاوز
سرقت،
مصرفبا طالق،
بیماران مرتبط
درصداز آمارهاي
دکتر ادگار میلر ،اســتاد پزشکی و حمالت قلبی و سرطان ،و نیز بهبود بسیاري
دارند.
کردنــد،
متوقــف
همهگیرشناسیدردانشکده پزشکی توانایی شناختی در مردان باالی  65را
آیند.
سوءتغذیهمي
برایمخدر به وجود
بنابراین مواد
دنبال مصرف
دانست كه به
معضالتي
آمریکاییان رژیم
درباره او م
مشــکل
پژوهشگران
دانشگاه جانز هاپکینز ،و یکی از دو سال است.
اغلــباز این
گویدجلوگیري
مسئوالنیبراي
کهپس آن
بود در
خانواده و
توصیف نقش
با این
خانواده محكم
پایههاي
خواهدبربود ،اگر
نویســنده این ســرمقاله میگوید :هر سه این بررسیها در شماره این معضل
ندارنــد ،و بنابراین
ســالمی
غذایی
تأثیرگذارنها
بسیاریویتامی
خانمانس��وز مولت
تاثیربخشــی
برطرف كرده و
مشكالت خود را
خانواده
درون
نوجوانان بتوانند
"صنعــت مکملهــا و ویتامین بر هفته "سالنامههای پزشکیداخلی" باشد و
معدنی بهالزم رادریافت
ویتامین و مواد
واقعی
نتایج
در به
بررســی
اساس این
نوعي بار گرفتاريهایشان را سبك كنند و به آرامش برسند ،كمتر درصدد
نمیکنند.
برسند.
اساس شواهد موردی بناشده است؛ منتشرشدهاند.
امتحان راهي براي به دست آوردن این آرامش خواهند بود.
خــوردن کوکا و
"بــا
گویــد:
ی
م
او
باالی
میزان
به
توجه
با
میلر
گفته
به
27
از
متاآنالیز
یک
بررسی
یعنی که افرادی میگویند :من این نخستین
البت��ه نباید فراموش كرد كه از دیگر عوامل تأثیرگذار براي جلوگیري از
اند ،دونات نمیتوانیــد ریزمغذیهای
ه
کرد
ترک
را
بررسی
که
افرادی
نفر
هزار
450
از
بیش
که
بود
قرص را خوردم و حالم بهتر شــده بررسی
اعتیاد جوانان داشتن جامعهاي سالم است.
موردنیازتاندرراایجاد
است.كه نقش بس��یار مهمي
طرحهایي
یكي از
را پوشش داده بودند و نشان داد که در این
امنیتکنید .دو سوم
دریافت
مشکل
راس��تا آن
تفسیر نتایج
است".
اصافــهمحله
طرح امنیت
مخدر دارد اجراي
جلوگیري
وزن دارند ،یک
آمریکاییان
مواد باالی
باندهايمرد
گسترش6000
باالخرهاز بررسی
"ایــن خــواص ادعایــی در اذهان مولتیویتامینها هیچ اثر سودمندی و و
باالیجرم
مناطق
پاركمها و
مأموران
موردحضور
طرح با
65است این
میماند .اما هنگامــی که آنها را به از لحاظ پیشگیری از بیماری قلبی -محور
50خیزسال دو یا سه
افراد
گشت درچهار
قرار داد
پیگیری
ســال را
و با هدف برخورد با معتادان پرخطر ،شناسایي فروشندگان و توزیعكنندگان
Puzzleشمار
بنابراین
دارند،
بسیارمزمن
بیماری
ویتامین یا
مولتاینی
قطعاًسال
شود12.
کهميبرای
آزمون گذاشته میگذارند ،شاهدی از عروقی یا سرطان ندارند.
(Hard,در10
difficulty
rating
)0.63
كاهش
مهمي
تواند نقش
طرح مي
اجراي
انجام
توجهی از جمعیت را مشــکل
نامحسوس قاب
خیلياین مردان
چندبودند.
مصرفهرکرده
داشتهلباشد.
دارونما مخدر
سودمندی این مکملهادردرازمدت به عالوه مصرف ویتامینها از مرگ و توزیع مواد

13

13

سالمت...
آیامصرفمولتیویتامینهااتالفپولاست؟
مطرح كرد

كرد با موادمخدر در گفتوگوي تفصيلي با
مبارزه
مطرح
عرضه ستاد
اي با

پيشرفته غرب در اختيار
زاتدر اختيار
ب
رقچيان موادمخدر

به دســت نمیآید .ایــن مکملها
نمیتوانــد ،از مرگ و میر ،ســکته
یک جدول با دو شرح
مغــزی یا حمله قلبی پیشــگیری

5110

میر به طور کلی نیز پیشگیری نکرده
بود .در مقابل این آنالیز ثابت کرد که
سیگاریهایی که فقط از مکملهای

تحت آزمونهای کارکرد شناختی بتوان سالم خواند".
نتایج باآزمو3ن 6
تفاوتی
قرار گرفتند ،و
دوهاشرح
جدول
یک
بین دو گروه از این لحاظ نشان نداد.

2

(همشهری)

95110

دوره جواني و نوجواني را ميتوان از حساسترین دوران زندگي دانست،
دورهاي كه نوجوان به س��ن بلوغ ميرسد و به دنبال استقالل و خودنمایي
29
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در این دوره ممكن اس��ت فرد بس��ته به شرایط خانوادگي � اجتماعي پا
در مسیري بگذارد كه بیراهه است .باتوجه به این كه نوجوان در سن بحران
قرار دارد خطرات بیشتري نیز وي را تهدید ميكند.
یكي از معضالتي كه در این سن نوجوانان را بشدت تهدید ميكند اعتیاد
به سیگار و مواد مخدر است .بالي خانمانسوزي كه جز نابودي عاید دیگري
براي نوجوانان ندارد و متأسفانه روزانه تعداد بسیار زیادي را هم در دام خود
همینميكند.
راحتي نابود
مياندازد و به
حتی
خانواده بس��یار حائز اهمیت اس��ت ،آمارها نشان
نقش
اما
میان،
در اینگربــه هم،
ميدهد بسیاري از نوجوانان و جواناني كه به مواد مخدر اعتیاد پیدا كردهاند
بزرگگیج
شــما را
ش��دهاند كه فاقد هرگونه ثب��ات و آرامش بودهاند،
در خانوادههای��ي
انضباط
حقیق��ت بی
و
درگیريه��اي خانوادگي و بوی��ژه طالق از جمله
اختالفات و
در
داند!!
م
كه به شكل مستقیم در نوجوانان تأثیر منفي ميگذارد ،به
مش��كالتيیاست
نوجوان از محیط سرد و پرتنش خانواده جدا شده
موجب ميشود
بردشا،
طوري كهجان
متخصــصدر آن آرامش از دست رفته خود را پیدا كند.
و به دنبال جایي برودكه
متأس��فانه اغلب این نوجوانان در این ش��رایط وارد حلقه دوستان ناباب
انسان-حیوانشناس (آنتروزولوژیست) که ۳۰سال
و گاه باندهاي كوچك و بزرگ مواد مخدر ميش��وند كه با وسوس��ه كسب
اعتیاداخیرا
گذرانده،
گربه ها
مطالعه
را به
گذشته
گرفتار
راحت��ي در دام
رویرا به
خودش��ان
راحت،
جاي
آرام��ش و ی��ك
ميكنند .کتابی منتشر کرده با عنوان « .»Cat Senseبرای
روحي
مشكالت
ی و به
شوند
طرد مي
خانواده
حوصله
آید اما
شان م
خوش
كانونها
نوجوانانيکهكهازاز گربه
مسلماًآنهایی
هستند
خود
رفته
دست
از
آرامش
دنبال
به
و
شده
دچار
شدید
و افسردگي
خواندن چیزهای طوالنی را ندارند  -به نقل از سایت
مخدر
مواد
سپس
و
س��یگار
كه
گردند
مي
بخش
التیام
جایگزیني
به دنبال ســینت  -دو نکته جالب از این کتاب را انتخاب
اولین گزینههاي پیش روي آنها هستند.
کردیم:
مصرف موادمخدر ،آرامش كوتاهي به دس��ت آورده و همین
بنابراین ،با
موجب مياول
اینکهبراي ابد اسیر دود و اعتیاد شود.
شود تا
ترك
افسردگي و
بیكاري،
مشكالتبهمالي،
خاصیتش
دودي كه
اهلی
رســند
نظر می
آنچه که
كمترین خالف
گربهها بر
تحصیل است.
نشــدهاند و هنوز وحشی به حســاب میآیند.
بدون شك اعتیاد به مواد مخدر ،عالوه بر این كه نیروي انساني یك جامعه
آنها نقش خاصی را در زندگی انســانها برعهده
را تباه ميكند ،پایههاي خانواده را نیز بش��دت سس��ت و شكننده ميكند.
رادیکالازهم
درگیر
آمارهاياند و
بسیاري ازنگرفته
شمار
تکاملی را ميتوان
تغییراتقتل و تجاوز
طالق ،سرقت،
مرتبط با
دانستاند.
معضالتينشده
كه به دنبال مصرف مواد مخدر به وجود ميآیند.
توصیف نقش خانواده و در پس آن مسئوالن براي جلوگیري از این
با این و دوم
محكم
خانواده
هاي
پایه
اگر
بود،
خواهد
تأثیرگذار
بسیار
خانمانس��وز
معضل گرب ه فکر میکند صاحبش یــک گربه بزرگ و
واقعبه
برطرفدركرده و
مشكالت
خانواده
استدرکهدرون
خنگبتوانند
باشد و نوجوانان
خود راندارد.
ای هم
خصمانه
رفتار
نوعي بار گرفتاريهایشان را سبك كنند و به آرامش برسند ،كمتر درصدد
انگار مادر یا
آنها جوری با ما برخورد میکنند که
امتحان راهي براي به دست آوردن این آرامش خواهند بود.
باال،
به
رو
می
د
عواملوقتی با
دیگرپس
هستیم!
شان
مادربزرگ
ُ
تأثیرگذار براي جلوگیري از
كرد كه از
فراموش
البت��ه نباید
است.دارند بررسی میکنند که
مالند
ی
م
ما
به
را
خودشان
داشتن جامعهاي سالم
اعتیاد جوانان
امنیت
در ایجاد
بس��یار
ینقش
هایيهكه
واقعا از طرح
راس��تا یكي
انضباطی
مهميی
چاق و ب
بزرگ،
همان گرب
در اینآیا ما
نه.امنیت محله
طرح
دارد اجراي
باندهاي مواد مخدر
و جلوگیري از
نداریم یا
خوردنشان را
گسترشقصد
هستیم که
خیز
جرم
مناطق
و
ها
پارك
در
گشت
مأموران
حضور
با
طرح
این
محور استگربهها در واقع اصال متوجه نمیشــوند که ما از
و با هدف برخورد با معتادان پرخطر ،شناسایي فروشندگان و توزیعكنندگان
هستیم.
دیگر
نژادی
(Hard,
rating
difficultyدر كاهش
نقش بسیار مهمي
) 0.60ميتواند
طرح
اجراي این
انجام ميشود.
قطعاً
نیستند.همینکه
نامحسوسخنگ
خیليآنقدرهم
چندهها
توزیع موادبههر
حالگرب
داشته باشد.
مخدر هر

گربهها درباره آدمها چه فکری
میکنند؟

e9

ما را بزرگ و گیج و بیانضباط به حساب میآورند
عقل در سر دارند1 .
نشان می3دهد که کمی 5
4

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

7
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ویژهعادي
جدول
جدول
جدول عادي
4
5
7
6
 جدولهای ____________________ ویژه وعادی ____________________
افقي:
افقي:
11 10 9 8 75 6 58 4 2
7 15 14 13 12 11ناممكن 1-بله 2آلماني3
110 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 -1فقیر و تهیدس��ت -مرکز استان
 -1فقیر و تهیدس��ت -مرکز استان  -7جرأت داش��تن -بزرگ داش��ته
1

لرستان
 -2کم��ک -زمان کاری -کش��تار
معموالً همراه با قطعه قطعه کردن
3
دین
 -3می��خ عرب -خوابی��ده -از
4
برگشته
 -4واژهای ب��رای بیان درد -بازكن 5
آذري -بياثر -اگر با دست باز نشد 6
با دندان باز كنید
7
 -5ردیف -تبهكاري -تئاتر
8
 -6كهنه -پروانه -منقار مرغان
 -7معادل فارسي سوبسید -صفت 9
حضرت موسي (ع)-جوان
 -8پایه و ش��الوده -جاي ورق زدن 10
خاط��رات -مخفف «س��ازمان ملي 11
هوانوردي و فضایي امریكا»
12
 -9سوره نود و دوم قرآن كه  21آیه
13
دارد -با گفت آید -بلبل
 -10تیر پیكاندار -نش��انگان نقص 14
ایمني اكتسابي -دورنما
15
 -11روسیه سابق -صالح اندیشي-
نت منفي
رنگ مو -گوارا
عالمت-
اثر،
آبي-
ورزش
نوع��ي
-12
 -10یكي از برترین كتابهاي ادبیات
دهان كجي -چارچوب عكس
عرفاني كهن فارسي و حكمت فارسي
 -13نوعي نان باریك لولهاي ش��كل -پس از اس��الم (اثر موالنا جالل الدین
واحد پول چین -صداي درهم
محمد بلخي) – رمق آخر
روم
دیوانه
 -14ولخرجي -امپرات��ور
 -11فل��زي كه قرار بود طال ش��ود-
باستان -در آغاز پیدایش یا فعالیت
كبوتر صحرایي -رأي و اندیشه
 -15محتاج -شهر پرجمعیت چین
 -12رن��ج -طمع -كمیاب��ي -گیج و
عمودي:
سرگشته
 -1اثر مولیر نمایش��نامهنویس نامدار  -13اسب تنومند -نوعي خانه شبیه
فرانسوي -چوپان
كلبه -صادرات مهم برزیل
بویراحم��د-
و
كهگیلوی��ه
 -2مرك��ز
 -14علم بررسي س��تارگان ،سیارات
پاتولوژي
و - ...چراغ نفت سوز
 -3كشوري در آسیا -آهو -این عدسي  -15چشم -از غذاهاي ایراني
نور را پراكنده ميكند
 -4ف��روغ ،درخش��ندگي-
حل جدول عادی شماره 5109
صنعتي در ش��عر فارسي-
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
واحد س��نجش س��طح -با
س م
ن و ن
ا
ق
ر
ا
د
ز
ا
 1ر
2
ا ب ع
ت و
ف س ي ل
ن ب ه
ا
تاخت آید
م ن ز ل
ا ك س
ن
ا
ن
 3د ي ا
 -5ط��رد ك��ردن -زاري،
ت ي م
ن
م ي ا
ب ا
ن
 4ي ا
گریه -دهان
ر خ
ه
ا
م
م ك ر م ت
 5و ب
 -6همان عمو است -تدبیر،
ر ك
ك ا ك ا
س و ي ي س
 6گ
آینده نگري
ا
گ د
ا
ا ب ي ن
ن
ا ي ن
 7ر
8
م ت ش ك ر
ف س ق
م
ا
ا ب ر
 -7گلخن حمام -از حروف
ن د
ا
ر
ا ب ي
ر
ف ا
 9ف ل ك
مقطعه قرآن -سرخوردن-
ي
د
ا س ت ا
ش ر ب ت
 10ي ه
لوله گیاهي
11
ن و
د ن ي س
ا
م ث ن و ي
اس��ت-
تباني
پاخت
 -8با
س و گ
ن
ا
ن س
ش ا
 12س ر م
جگر -جاي روشنایي
م ر
ا
و
ا
ح ت
ا
ر
 13م غ ر ب
 -9ش��هري در اس��تان
ر ي ا
ا
ن ش
ا
د
ه ي د
ا
 14ن
د ف
ا
م ت ر
ت ش و ي ق
 15و ن
مركزي -پی��ش رو -نوعي
2

خدمات ارزی

514-844-4492

1

لرستان
شده -تمام ،كل
 -2کم��ک -زمان کاری -کش��تار 2-8م��اه پائی��زي -نوع��ي بیم��اري
معموالً همراه با قطعه قطعه کردن
واگیر -قابل دیدن
3
 -3می��خ عرب -خوابی��ده -از دین 4-9ح��رف خوردني -وقت چیزي یا
برگشته
كاري -یك س��رویس رایگان پست
 -4واژهای ب��رای بیان درد -بازكن 5
الكترونیك تحت وب
 -10هر فصل یسنا -پست -نادرست
آذري -بياثر -اگر با دست باز نشد 6
با دندان باز كنید
و نامربوط
7
 -5ردیف -تبهكاري -تئاتر
 -11نوع��ي غ��ذاي آم��اده -عاقل
8
 -6كهنه -پروانه -منقار مرغان
مجنون -مخفف كه او
 -12ضد س��عد -از ل��وازم آرایش-
 -7معادل فارسي سوبسید -صفت 9
حضرت موسي (ع)-جوان
حرفي براي دهان كجي -تیره
 -8پایه و ش��الوده -جاي ورق زدن 10
 -13ترسناك -تازه و نو -از سازها
 -14كشور یا سرزمین -پوشاننده-
خاط��رات -مخفف «س��ازمان ملي 11
هوانوردي و فضایي امریكا»
نیروبخش
12
 -9سوره نود و دوم قرآن كه  21آیه  -15پوچگرای��ي -ب��اور داش��تن به
13
دارد -با گفت آید -بلبل
حق��وق زن��ان و براب��ري سیاس��ي،
اجتماعي و اقتصادي زن و مرد
 -10تیر پیكاندار -نش��انگان نقص 14
ایمني اكتسابي -دورنما
عمودي:
 -11روسیه سابق -صالح اندیشي15-1 -اثر هوارد فاست ادیب -مخفي
نوعي فیروزه شفاف
نت منفي
گر -گوارا
عش��وهمو-
 -2رنگ
افقي:
روشن
و
عالمت-
اثر،
آبي-
ورزش
نوع��ي
 -12از پدیدهه��اي ج��وي
 -1یك��ي
 -10یكي از برترین كتابهاي ادبیات
ساحل-و بهانه
 -3صداي
چارچوب عكس
كجي-سركش
دهانیاغي و
كرهزمین-
حكمت فارسي
ماكیان -فارسي
عرفاني كهن
ش��رح-
ش��اعري-
اختی��ارات
از
-4
ش��كل-
اي
لوله
باریك
نان
 -13نوعي
اس��تان چهارمح��ال و
 -2ش��هر
پس از اس��الم (اثر موالنا جالل الدین
 difficultyتیم
دهان-
صداي درهم
چین-
واحدیارپول
Puzzle 12
(Hard,
)0.70
كوتاه
عذرا-
بختیاري-
فرانسوي آخر
رمق
بلخي) –
 ratingاطراف محمد
نشانه
درخشان-
و
روشن
برابري-
-5
روم
دیوانه
امپرات��ور
ولخرجي-
 -3مایه-14
فخ��ر -آواز خواب -مودت و
 -11فل��زي كه قرار بود طال ش��ود-
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بامن

ک
بدون ُید!

برگزیده :خامن فتنه چوپان عتیق مراغه

نطنـز...

رییس مصمم!

دایا يك چيز موگوم ناراحت نرى ها!!!
خ
هم شده یک باربیگی
یاایهاالذینآمنوا،حالتانچطوره؟
چکار مکنن ؟گرفتاری ندرن ؟
پولیچیزینمخن؟
همشتهدید،همشاسترس؟
یله آدرس مدی یا مار غاشیه ره !!
یا چاه و
دهنمانهسرويسكردىدگه!
کیلی ای رسمه خدایی نه جون ما
خدا وی
ایرسمشه!!

شراب حالل شد...

رییــس 50 :آجــر تــوی
هواپیماست .یکی از آنها را به
بیرون پرتاب میکنیم .اآلن
چند آجر توی هواپیما مانده؟
کارمند 49 :آجر.
رییس :چگونه میشود یک
فیــل را در ســه مرحله در
یخچال جا داد؟
کارمنــد :در یخچــال را باز
میکنیم ،فیل را در یخچال
میگذاریــم ،در یخچال را
میبندیم.
رییس :چگونه میشود یک
گوزن را در چهار مرحله در
یخچال جا داد؟
کارمنــد :در یخچــال را باز
میکنیم ،فیل را درمیآوریم،
گــوزن را داخــل یخچال
میگذاریــم ،در یخچــال را
میبندیم.
رییس :امروز تولد شیر سلطان
جنگل است ،همۀ حیوانها
به جشــن تولد او آمدهاند به

جز یکی از آنها ،چرا؟
کارمند :گوزن نیامده ،چون
توی یخچال است.
رییس :یک پیــرزن چگونه
میتواند از یک رودخانۀ پر از
تمساح رد شود؟
کارمنــد :به راحتــی ،چون
تمساحها به جشن تولد شیر
رفتهاند.
رییس :سؤال آخر ،با این حال
پیرزن در رودخانه میمیرد،
چرا؟
کارمند :اووممم ...نمیدانم،
شاید غرق شده باشد.
رییس :نخیــر ،آجری که از
هواپیما بیرون انداخته بودیم
توی سرش میخورد .مشکل
همین اســت ،تو روی کارت
تمرکز نداری .برو.

ابوحنیفه در عراق شراب را حالل کرد.
شخصی دم در مسجد ایستاده بود و
شــراب می فروخت و می گفت :چه
کسی یک جام شراب را که ابوحنیفه
حالل کرده به یک درهم می خرد؟
ابوحنیفه اعتراض کرد که
فارسی اول دبستان از این پس!
شــراب فروختن جلوی
کتاب
مسجد زشت است.
مرد گفت :مگــر تو آن را
حالل نکــردی؟! گفت :من
جماع تو را هم با زنت حالل
کردم .دلیل نمی شود که با زنت
جلوی مسجد جماع کنی...

چرا در ژاپن کسی مرگ بر آمریکا
منی گوید؟

بعــد از جنگ از یکــی از مقامات
ژاپنی پرسیدند :شما تنها کشوری
بودید کــه امریکا علیه تان از بمب
اتم اســتفاده کرد ،قاعدتا شما باید
بزرگتریندشمن آمریکا باشید ،پس

ز نگــاه علی اصغر ...
The world ACCORDING to ALI-ASGHAR

صعب
روزی،
بوالعجب
حالی،
پریشان
عاملی...

بنام معشوقی که از
اسرار نهان ما آدمیان
آگاه است»
در این زمســتان سرد و
جان سوز ،چه گرم است
آغوش معشوق .معشوقی
که هرگــز دروغ نگوید
ونه پشت به عاشق کند،
و نه هرگزعاشــقانش را
فریب دهد .همیشه زنده
وپایداراست وبازگشت همه به
اوست.
بی عشق زندگی مباد که کانون

ش
ی
ا
ل
های

 

ع
ا
ل
ی

همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

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

نتیجۀ اخالقی داستان:

وقتی رییس شــما مصمم
اســت حالتان را بگیرد ،راه
فرار ندارید!

چراهیچوقت
شعار «مرگ
ر و ی
نمی
ســر
بر آمریکا»
میز رئیس
مال
دادن
شعار
داد:
پاسخ
دهید؟! او
جمهور امریکا تلفن پاناســونیک ما
هیچ
عمل
در
که
هســت
اونهایی
نشسته یعنی اینکه ما پیروز شدیم
غلطی نمیتوانند بکنند! همین که بر … !

گرم خانواده با عشــق او
شعله ورشود.
با سالمی آتشین بر شما
خواننــدگان دوهفته نامۀ
پیوند دراین زمستان سرد
و تاریک.
چندی پیــش در کوچه و
بازار شهر این سردبیر محبوب
و بسیار دوست داشتنی ،جناب
محمدخان پیوند را اتفاقی
آقا ّ
زیــارت کردم .حــال واحوالی
کردیم.
از زمانی که با این سردبیر نازنین
پیوند آشنا شدم و افتخارنوشتن
مقاله را پیدا کردم ،مرتب از این
حقیرانتقاد و گله میکند.
یکی از گله هایش این بود که
علی اصغر مردم ازدستت خسته
شــده اند و اعصابشــان خر د
شده؛ مرتب لعنت میفرستند
که چرا مقاله هــای او را چاپ
میکنی!
از این جناب سردبیر پیوند (که
استیون هارپر به او سردار قلم
لقب داده است!) سئوال کردم
ممکن است بگویی چرا و به چه
علت ؟

س
و
پ
اسپ ر

وست آیلند

مناجات مشهدی باخدا:
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گفت از بس از سیاهی
و تاریکی و از مرگ و
میر می نویسی.
عرض کــردم جناب
رحیمیان عزیز انتظار
داری بــرای مــردم
بنویسم؟!
 که چرخ های اقتصادجهان بخوبی در گردش
است،
 بــازار بــورس هرروزنمو است،
درحال ُرشد و ُ
 بازارطال و جواهرات سرســامآور درحال درخشــش است و
همه چیز در دسترس مردم می
باشد،
 دالر و یورو در حســاب هایبانکی مردم دیوانه وار باال رفته،
 همه صاحب خانه و ماشــینهای مدل باال هستند
 وهمه دارای آرامشــی خاصمیباشند؟
 آیا درست اســت درروزنامۀشــما بنویســم آب و هــوای
کانادا و آمریکا بســیار آفتابی و
دل انگیز اســت! و مردم دارند
درپارکها با بیکینی می گردند؟
و سال نو مسیحی به خوشی و
خرمی درحال گذراست و همه
ّ
درحال مسافرت به آمریکا و اروپا
میباشند؟!

ما رو باش! محمدرضا عالی پیام (هالو)
ی نیست بگه آخه
یک 
تو که پیزی اش رو نداری،
این همه زور زدی تا یک ال قبا شیم؟
مارو باش

مایی که تمدن  ۴-۳هزار ساله داریم،
حاال باید دچار این خنگ و خل ها شیم؟

مارو باش

ی که زیر پامونه کجا میره
این همه نفت 
که ما باید صاحب این همه گدا شیم؟
مارو باش

ما که باور میکنیم عکس رو توی ماه،
باید هم اسیر هاله نور و این چیزا شیم
مارو باش

ما که منگل و مشنگیم ،به خدا ح ّقمونه
مارو باش
چرا بایست ما که بلند نظر بودیم ،آقا بودیم ،از توی چاله در بیایم و توی چاه شیم
مارو باش
حاال یارانه بگیر بینوا شیم؟

گمان دارید برای اهالی شــهر
بنویسم ،همه هرروز دارند جوان
و جوانتر میشــوند و بیماری از
بیخ و بن ریشه کن شده ،ومرگ
ومیری درکارنیســت و جشن
و ســرور شــهر را فرا گرفنه و
کنسرت پشت کنسرت درحال
انجام است؟!
آن وقــت اســت کــه مردم
شــهرهرچی فحش و لعنت و
نفرین است نثار بنده خواهند
کرد و دولت کانادا این حقیر را به
دادگاه می کشاند و سئوال می
کند مردیکه از خدا نمیترسی
روزروشن دروغ میگوئی؟!
• خبرگزاری هــای تلویزیون
آمریکا کریســمس امســال را
«DARKکریسمس»نامگذاری
کردند.
آیا انتظاردارید این حقیربگویم؟
بــه چــه کریســمس زیبا و
دلنشینیداریم!
اخبار جهان داره میگه اقتصاد
دنیا در حال فروپاشی می باشد
و جنــگ قبیلــه ای و قومی،
و همچنیــن جنــگ مذهب
بــا مذهب تمــام خاورمیانه را
دربرگرفته و آتش جنگ درحال
ســرایت به همۀ کشــورهای
منطقه است.
پس من چگونه برای مردم شهر

ثابت کنــم جهان درحال صلح
و صفا اســت وآرامش برجهان
حاکم است؟!
ناگهان تلفن سردبیر عزیزمان
بصدا درآمد و گفت علی اصغر
من باید بروم!
از ایشــان خداحافظی کردم و
حلول سال نو مسیحی را تبریک
گفتم.
لحظه ای درفکرفرو رفتم ،نکند
همه جا را روشناییدربرگرفته و
من تاریکی می بینم .نکند اص ً
ال
مرگ و میری در کار نیست من
همه را مرده می بینم .راســتی
نکند همه چیزســرجایش می
باشد و من ناگوار و آشفته می
پندارم .پیش خود گفتم شاید
باید به یــک دکتر متخصص
مراجعه کنم؟!
• و ا ّمــا درجهــان چــه خبر.
درســایت  BBCفارســی می
خواندم که قراراست دولت ایران
به عراق نیروی کمکی بفرستد.
زیرا مردم سنی در کشور عراق،
به روش وحشیانه دولت (خود
فروختۀ کشورشــان) اعتراضی
صلح آمیز بر پا کرده اند .و دولت
نوکر صف مالکــی به اعتراض
اهالی کشــورش ،با مسلسل و
توپ و تانک پاسخداده که ُمنجر
به کشته شدن عده ای پرشمار

گردیده است.
کشــور ایــران چون خــود را
سوپرپاور منطقه می داند ،می
خواهد به عراق نیرو بفرستد و
مردم س ّنی آن کشور را به اسم
القاعده (همراه ارتش خون آشام
عراق) به خاک وخون کشاند.
کشور ایران یک بار این تجربۀ
تلخ را در کشور سوریه با ارتش
جنایتکار و رئیس جمهور حیوان
صــف آن تجربه کرده و نتیجۀ
اسفناک آن را نیز دیده.
این روزها درجهان هر کشوری
می خواهد مخالفان خودش را
سرکوب و صدای آنها را خاموش
کند؛ به نام القاعــده آنها را به
خاک خون می کشاند.
بیشتردولتهادستهایشاندریک
کاســۀ خون فرو رفته میباشد،
وآن خون خون مظلومان ،فقرا
وکارگاران زحمتکش است.
در کشــور ایران عزیز عده ای
ازآقایان در داخل نظام اسالمی،
خود را پرهیزکار جلوه میدهند
که همچون پارسایان در جامعه
به وارســتگی تظاهرکنند .دم
به دم ازآمریکا بدگویی کنند و
چنین می نمایانند که به مال
و حال دنیا عالقه ای ندارند .ا ّما
درعین حال روح وجســم آنها
ازعشق روابط با آمریکا ماالمال

است؛ کســانی که آمریکا را به
بدی یــاد میکننــد ،ولی مرغ
دلشان در آرزوی گرفتن اقامت
درخاک آمریکا پرمیکشد!
دروغگویانفریبکار!
 ...بــزودی جنگ داخلی در هر
کشور و جنگ کشور به کشور
همۀ خاورمیانــه را فرا خواهد
گرفت.
ازآنجا که جهان را فساد وظلم
وستمی بی حساب دربرگرفته
میباشد ،جهان دیگرروزخوش
نخواهد دید .فع ً
ال ابروباد و باران
و یخبندان و ســرمای خانمان
ســوز برروی ویرانــی اقتصاد
آمریکا واروپا کارمیکنند .تا نوبت
شما کی باشد!
الله عظیمداناست.
با ســپاس از شــما عزیزان و
خوانندگان روزنامــۀ پیوند از
اینکه وقــت گذاشــتید و به
قاذورات و خزعبالت و مهمالت
این حقیر گوش فرا دادید.
در پایان شما دوستداران پیوند
را تا وقت معین به آفریدگار این
جهان و جهان غیب می سپاریم.
اصغرمحمدی
از طرف علــی
ّ
وجمعی ازمسلمانان وپیروان راه
ّحق .مونترال زمستان بسیارسرد
وتاریک« .حق نگهدارتان »
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

موفقیتیدیرهنگامبرای
جورج سپیرو

شــمار زیادی از آمریکاییها لغت
"سوسیالیســم" را که میشنوند،
به نبرد طبقاتی میاندیشــند؛ به
کمونیسم و انقالب.
در انتخابات اخیر ریاست جمهوری
در آمریکا ،مخالفــان باراک اوباما
ی میکردند به او برچســب
ســع 
"سوسیالیست"بزنند.
بر همین اســاس ،جالب است که
چنــد هفته پیش خانم کشــاما
ســاوانت ( )Kshama Sawantاز
"سوسیالیســتهای آلترناتیو ،به
عنوان عضو شــورای ســیاتل ،از
شهرهای ایالت واشنگتن انتخاب
شد.
•
برنامه انتخاباتی رادیکال

خانم ساوانت که  ۴۱ساله ودر هند
به دنیا آمده ،حدود سه سال است
که تابعیت آمریکا را گرفته است .او
زاده شهر بمبئی است .در همانجا
نیزدر رشته علوم کامپیوتر تحصیل
کرده اســت .پس از ایــن دوره ،با
همســرش به آمریــکا مهاجرت
میکند و در آنجا تز دکترایش را
در زمینه علوم کامپیوتر مینویسد.
پس از مدتی به واسطه همسرش
که به عنوان مهندس کامپیوتر در
مایکروسافت کار میکرد ،به سیاتل
میآید (البتــه امروز آن دو جدا از
ی میکنند).
یکدیگر زندگ 
خانم ســاوانت از آن زمان تا امروز
در چندین کالج ،در رشته اقتصاد
تدریس میکند و از ســال ۲۰۱۰
نیز تابعیت آمریکاییدارد.
در آن هنــگام کــه جوانــان در
سرتاســر آمریکا در تب جنبش
اشغال وال استریت میسوختند،
ساوانت در شهر سیاتل از رهبران
این جنبش بود .او یک سال پیش،
از شــغل خود برکنار شد ،زیرا از
تدریس یک کتاب معمول آموزشی
برای اقتصاد ُخرد ســرباز زده بود.

جنبش

پــس از اعتراضهای
شدیددانشجویی ،کالج مجبور شد
در تصمیم به اخراج ساوانت تجدید
نظر کند.
کشــاما ســاوانت ،خواهان وضع
مالیــات مخصــوص بــر اموال
میلیونرها ،ایجاد تشکل مستقل
سندیکایی برای کارگران کمدرآمد،
قطع بخشودگیهای مالیاتی برای
ی
ی برای ب 
شرکتها ،خدمات مجان 
خانمانها و سربازان بازنشسته و
معلوالن شد.
شهر سیاتل با جمعیت  ۶۵۰هزار
نفری خود شهری لیبرال محسوب
ی مثل بقیه مناطق
میشــود ،ول 
آمریکا در آنجا هم معموال احزاب
دمکرات و جمهوریخواه انتخابات را
بین خود تقسیم میکنند.
یک فرد مســتقل یا از حزبی غیر
از دو حــزب اصلیدمکــرات و
جمهوریخواه ،با مشــکالت زیاد
میتواند خود را در مقابل سیستم
حزبی مسلط به کرسی بنشاند.
آخرین باری که یک سوسیالیست
توانست به سمت شهردار انتخاب
شــود ،ســال ۱۸۷۷بود .ریچارد
کونلین کــه از ســال ۱۹۹۷در
ب مقام
شورای شهر سیاتل صاح 
بود ،حریف سرسخت خانم ساوانت
ی از
ی این استاد اقتصاد ترس 
بود ،ول 
وی به خود راه نمیداد.
ساوانت هر موضوع "مترقی"ای را
که بتوان تصور کــرد ،وارد برنامه
خود کرد.
شرح برنامهها و تبلیغات انتخاباتی
وی انســان را بــه یــاد آرمان و
آرزوهای دانشجویان فعال اروپایی
در دهه  ۶۰میانداخت.
او خواهان وضع مالیات مخصوص
بر اموال میلیونرها ،ایجاد تشــکل
مستقل سندیکایی برای کارگران
کمدرآمد (مث ً
ال ســندیکایی برای
کارکنان وب ســایت آمــازون و
کافههــای اســتارباکس) ،قطع

چرا طال قیمتی است؟...
در نتیجه معلوم میشود که دلیل اصلی
ارزش باالی طــا همین «عدم جذابیت
شیمیایی» آن است.
تنبلی نسبی طــا باعث میشود که مثال
بتوانید مجسمه طالیی بسازید و مطمئن
باشید که  ۱۰۰۰ســال بعد بدون اینکه
تغییری کرده باشد ،در موزهای در مرکز
لندن به نمایش گذاشته خواهد شد.
اما این فرآیند حذف تدریجی عناصر به ما
درباره عوامل مهم در تعیین پول رایج چه
میگوید؟
اول اینکه الزم نیست آن ماده ارزش ذاتی
داشته باشد.
ارزش پول رایج تنها بهخاطر این است که
ما بهعنوان یک جامعه تصمیم گرفته ایم
برای آن ارزشی قائل باشیم.
همانطور که قبال گفتیم ،پول رایج باید با
ثبات ،قابل حمل و غیرســمی هم باشد.
کمیاب بودن نســبی هم یکــی از این
ویژگیهاست.
شاید از شنیدن اینکه مقدار طالی موجود
در جهان چقدر کم است ،متعجب شوید.
اگر همه گوشــوارهها ،کل ذخایر طالی
کشورها ،اندک رگههای طالی موجود در
تجهیزات کامپیوتری ،همه مجسمههای
پیش از دوران کریستوف کلمب ،و همه
انگشترهای عروسی را بگیرید و آب کنید،
طبق برآوردها تنها چیزی در حدود یک
مکعب به ابعاد  ۲۰متر خواهید داشت.

لاستریت»
شغال وا 
«ا

بخشودگیهای مالیاتی برای
ی
شــرکتها ،خدمات مجان 
ی خانمانها و سربازان
برای ب 
بازنشســته و معلوالن شده
بود.
دیگر خواســتههای وی
شــامل حقوق برابر برای
همجنسگرایان ،برچسب زدن
به مواد غذایی که مورد تغییر
ی قرار گرفتهاند ،درست
ژنتیک 
کردن جادههــای مخصوص
دوچرخهسواران در سطح
شــهر ،اعطای تبعیت به
مهاجــران بــدون اجازه
اقامت رسمی [مهاجرانی که
در آمریکا غیرقانونی خوانده
میشوند] ،کالسهای درس
خلوتتردر مدارس و نیز ایجاد
یک سیستم نظارت مردمی بر
کار پلیس بود.
•
شمشیر به جای داس

بیشــترین توجه به این شــعار
انتخاباتی او جلب شد:
"حداقل دستمزد ۱۵ :دالر".
در جایــی کــه  ۷,۲۵دالر در
ســاعت حداقــل دســتمزد در
سراســر آمریکاست و سیاتل هم
اکنــون بــا  ۹,۱۹دالر باالترین
حداقــل دســتمزد را دارد ،این
خواست ساوانت که به هر کارگر
ی داده شــود،
امکان حداقل زندگ 
گوشهای شنوایی پیدا کرد.
ی پیشــنهادهای او ،با توجه
برخ 
به اینکه اقتصاد تدریس میکند،
ی خــوش خیاالنــه به نظر
خیل 
میرسد.
مثال این پیشــنهاد که کارکنان
مجموعه شرکتهای چندملیتی
بوئینــگ ،مدیریت را در دســت
بگیرند و به جــای ادوات جنگی
روی ساخت اتوبوسها ،قطارها و
توربینهای بادی متمرکز شوند.
به عقیده ســاوانت" ،کارفرمایان"

>> ادامه از صفحه14 :
اما کمیــاب و باثبات بــودن همه ماجرا
نیست.
طــا ویژگی دیگری هــم دارد که آن را
در میان عناصر جدول تناوبی به بهترین
گزینه برای تبدیل شــدن بــه پول رایج
تبدیل میکند؛ طال طالییرنگ اســت.
بجز مس همه فلزات دیگر جدول تناوبی
نقرهای فام هستند ،و همانطور که گفتیم،
مــس در مجاورت هــوای مرطوب زنگ
میزند و سبز میشود.
این ویژگی طال را کامــا از بقیه فلزات
متمایز میکند .آقای سال میگوید:
"راز دیگر اقبال فــراوان به طال بهعنوان
پول رایج این است که این فلز فوقالعاده
زیباست".
اما چرا دیگر کسی از طال بهعنوان پول
رایج استفاده منیکند؟

نقطه عطف این داســتان در سال ۱۹۷۳
بود؛ در این سال ریچارد نیکسون ،رئیس
جمهوری وقت آمریــکا ،تصمیم گرفت
پیوند میان دالر آمریکا و طال را قطع کند.
از آن زمــان بهبعد مبنای همه واحدهای
پولی عمده جهان چیزی جز اســکناس
بدون پشتوانه نیســت و قوانین کشورها
میگویــد که همه باید آنهــا را بهعنوان
وسیله پرداخت بپذیرند .نیکسون به این
دلیل این تصمیم را گرفت که آمریکادیگر
برای پشتیبانی از همه دالرهایی که چاپ
کرده بود ،طال در اختیار نداشت.

ی ندارند ،چرا
در تولید نقشــ 
که بدون آنها هم کار پیش
خواهد رفت.
تنها کارگر است که اقتصاد
را سر پا نگاه میدارد.
رؤســا فقط به ایــن صورت
توانســتهاند خود را در قدرت
نگاه دارند کــه کارگران را به
جان یکدیگر بیندازند.
شعارهای این زن آشتیناپذیر
که کمکهای مالی از سوی
شرکتهای مختلف را رد کرده
بود ،بین شهروندان با استقبال
روبهرو شد .دفتر حزب او در
طبقه اول یک ســاختمان
معمولی سه طبقه واقع در
یک محله کارگری سیاتل
قرار دارد .روزنامه آلترناتیو
( The Strangerبــه معنی
خارجــی) ،کــه در میان
جوانان طرفداران زیادی دارد،
با تمام نیرو از او حمایت کرد و در
نتیجه وی توانست با اختالف یک
درصد حریف قدرتمند خود را که
۱۶سال در شــورای شهر بود ،از
میدان بهدر کند.
ساوانت که کارخود را از اول ژانویه
شروعمیکند،خودراسوسیالیست
ی به نظر میآید که به
مینامد؛ ول 
ی نزدیکتر است.
کمونیسم خیل 
او میگویــد در دانشــگاه اصولی
را که اســاس اقتصاد را تشــکیل
میدهند ،تدریس میکند؛ اما در
عین حال همواره روی فرضهای
ســرمایهدارانهای که تئوریهای
اقتصادی را تحت تاثیر قرار دادهاند،
تاکید کرده است.
به نظر او دانشجویان باید بیاموزند
که به طور انتقــادی فکر و بحث
کنند .او خودش هم همین کار را
میکند.
این اســتاد دانشــگاه ،حتی بعد
از عضویت در شــورای ســیاتل،
ی مانده
همانطور آشتیناپذیر باق 

است که در دوران نامزد 
ی
انتخاباتــیاش بــرای این
سمت بود.
همه تقصیرهــا به گردن
"کارفرمایان" است
کشــاما ســاوانت تاکید
میکنــد کــه
حداقل دستمزد
رد
د
 ۱۵الر
ســاعت ،برایش
مهمتر یــن
هدف اســت .او
این ســئوال را
کــه بــا چنین
حقــوق باالیی
شــر کتها ی
ز نجیــر ها ی
شعبههای خود
را به ایاالت دیگر منتقل میکنند،
چنین پاســخ میدهد که مسئله
غلط طرح شده است.
ی کــه کارگر مجبور
چرا که وقت 
باشد برای یک درآمد بخور و نمیر
کار کند ،اقتصاد نمیتواند عمال به
شکل بهینه کار کند .برای اینکه
از اختالف ســطح دستمزد بین
ی جلوگیری شود،
بخشهای ایالت 
باید کارکنان در تمام مراکز برای
حداقلدستمزد مبارزه کنند.
عالوه بر این حقوق بیشتر میتواند،
قدرت خرید طبقه کارگر را افزایش
دهد که طبــق تئوریهای خود
ســرمایهداران  -که البته ساوانت
آنها را حتماً رد میکند  -برای رشد
اقتصاد مفید خواهد بود .کارکنان
باید قدرت خود را به کار ببندند،
چرا کــه بدون کارگــر تولید هر
محصولی متوقف میشود.
به عقیده ساوانت" ،کارفرمایان"در
ی ندارند ،چرا که بدون
تولید نقش 
آنها هم کار پیش خواهد رفت.
تنها کارگر است که اقتصاد را سر
پا نگاه میدارد .رؤسا فقط به این
صورت توانستهاند خود رادر قدرت
نگاه دارند که کارگران را به جان
یکدیگربیندازند.

"تروریسم
ا
ق
ت
ص
ا
د
ی"

کــه
روشــی
شــر کت ها ی
چندملیتی بوئینگ
اخیرا میخواســت
با آن کارکنانــش را مجبور کند
که حقــوق بازنشســتگی خود
را داوطلبانــه کم کننــد ،در مرز
"تروریسم اقتصادی" قرار دارد.
ساوانت این سئوال را که آیا حاضر
است تن به سازش دهد در وهله
اول رد میکند.
ً
به نظــر او کارگــران دائما تن به
سازش دادهاند و نتیجه مذاکرات
بر ســر حقوق آنان ظــرف پنج
ساله گذشته همین حقوق بخور
و نمیری اســت که االن دارند .اما
احتماالً این نمایش سازشناپذیری
از طرف او نوعی تاکتیک اســت.
وی میگوید ،انسان نمیتواند هیچ
نوع مذاکره بر سر تعرفه حقوقی را
ی که از اول آمادگی
پیش ببرد ،وقت 
خود را برای سازش اعالم کند .در
ابتدا باید اعتماد به نفس کارگران
تقویت شــود ،تنها در این صورت
میتوان روی میــز مذاکره برای
بهترین نتیجه ممکن جنگید و در
صورت لزوم حتی از سازش هم ابا
نکرد.
برگردان :احمد فراکیش
دی ۱۳۹۲

رانی در دام وی چت

چهار میلیون ای

مشــکل با طال هم همینجاســت.
میــزان عرضــه آن هیــچ ربطی به
نفر را از کار بیکار
د.
ن نوشت :وی چت چهار ندار عنی چهار میلیون
بر
نیازهای اقتصاد نــدارد .عرضه طال
جدی ایجاد کرد؟
روزنامه جوا
ما :ی
ت.
خ
ل
دا
ک
ش
ان
م
م
دا
ن
تعیین
اساس میزان قابل استخراج آن
ام کرد و برایشا
احمدی نژاد برای
میلیون ایرانی را به یون نفــر را به د
را
ار
ک
ن
ای
یعنی چهــار میل
ه بابا،
میشود .در قرن شــانزدهم میالدی،
ربطی به وی چت
ما:
آنها :ن میلیون نفر کرد و
کشف آمریکای جنوبی و منابع عظیم
انداخت و برد معتادشان کرد؟ فر که قبل شش
آنها :نه بابا ،آن چهار میلیون ن بودند و ندارد....
مرد و زن را دچار
طالی آن باعث افت شــدید ارزش طال
عتاد به مواد مخدر
ن
یو
یل
م
ار
چه
ما :یعنی
کارهــای بد و بی
م
ت
بقیه
 و در نتیجه افزایش شدید قیمتوی چ
شــا کــرد و از آن
از ل وی چت ندارند.
ـر را به دام فح
کاالها  -شد.
حا
چهــار میلیون نفـ
فرنگ ناموسی؟
ــن که طبق اعالم
ی
عن
ی
برعکس
معموال
مشکل
بعد
ه
از آن موقع ب
ما:
در
خارج و مخ شان را
آنهــا :نه برادرجان! ای 300تــا  600هزار
انداخت و برد
و
ثابت
زیادی
حد
تا
طــا
عرضه
بوده ،و
ج میلیون پلیس تهــران بین وجود دارند که با
ت؟
رف
گ
ار
ک
ه
ب
است.
بوده
ناپذیر
انعطاف
ران رفتند پن
زن روســپی در تهران شوند سه میلیون
آنها :نه ،آنها که از ای به وی چت ندارد.
واده های شان می
برای مثال ،بســیاری از کشــورها با جدا
هستند ،ربطی هم
گرفتار زندان خان
ی چت هم بودند.
را
و
کردن ارزش پولشــان از طــا از بحران
فر
از
ل
ن
ن
قب
ما :یعنی چهار میلیو
شــان نفر .اینها
کس دیگری هم
رای
ی
ب
ده
عن
ون
ی
پر
ی:
اقتصادی بزرگ دهه  ۱۹۳۰جان ســالم
و
س
رد
سئوال اسا
و قرض و بدهی ک
نیافتاده باشند؟
م
دا
ه
ب
ه
ک
ده
بــدر بردند .این کار به آنها اجازه داد پول
پرونده باقی مان
(ابراهیمنبوی)
تشکیلداد؟ من ،نه میلیون نفر
بیشــتری چاپ ،و به اقتصادشان تزریق
ـا :نه برادر
ربطی به وی چت
آنهـد و پرونده شان هم
کنند .تقاضا برای طال میتواند تغییرات
دارن
شــدیدی داشته باشد ،و با توجه به ثابت
بودن میزان عرضــه ،این امر میتواند به
نوسانات شــدیدی در قیمت طال منجر
اوتــاوا
شود.
تدریس فنون گویندگی
برای مثال ،همین اواخر قیمت طال از ۲۶۰
دالر برای هر اونس تروا در سال  ۲۰۰۱به
 ۱۹۲۱.۱۵دالر در سپتامبر  ۲۰۱۱رسید و
حاال تا  ۱۲۳۰دالر پایین آمده است.

این رفتار مناسبی برای یک مخزن باثبات
ارزش نیست .در نتیجه ،بهقول وینستون
چرچیل ،در میان عناصر طال بدترین پول
رایج ممکن است ،البته بجز همه عناصر
دیگر( .جاستین رولت :بی بی سی)
•

 2بـاردرروز

مونتریال -اوتاوا
اوتاوا -مونتریال
 15دالر هر طرف ،هر نفر
تلفنرزرو:

(613) 265-5899

فنگویندگی

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...

توسط :رضا هومن

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

514-833-8684
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موسیقی..

الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

ازنازی بپرس!...

قهوه معلق!

• شکست برای ضعیفان ،از دست دادن و برای قدرتمندان
تجربه است.
• در هر تجربه ی تلخ و شیرین تنها خود را
مسئول بدان .دیگران در هر صورت در کنار
تو اند.
ســتم در این نوع سفارش از ناپل
در بلژیک با دو
است.
ریاکار
پیرو،
و
رو
دنباله
•
ریا بودیم که در ایتالیا شروع شد.
ت
افه
ک
ک
ی
باطل
رئیس
و
مرجع
و
رهبــر
باش.
خودت
تا کافه «کافــه معلــق» برای
دو نفر آمدند و پنج
است.
گفتند کسانی است که توانائی
سفارش دادند و
• خدا و شیطان را فراموش کن .به انسان فکر
ق» ...دو مالی شان ضعیف است
معل
کن.
سه تا « قهوه ول پنج ولی مایل هســتند که
تا قهوه خوردند و پ
شک
سنت
و
ملیت
و
سیاست
و
مذهب
به
•
فتند؟! نوشیدنیداغ بخورند و به
تا قهوه را دادند و ر
غذا!
ونه
آدامسند
حد
در
چیزی
اینها
کن.
مردی این صورت آن را دریافت
بعد از مدتی کوتاه،
• مهم نیست چقدر می دانی ،بدان که چگونه
لباســی فقیرانه داخل می کنند.
با
از دانسته هایت استفاده کنی
رویس در بعضی جاها ساندویچ
کافه شــد و از س
کسانی
برای
تنها
اما
• بدون انتظار مهربان باش،
معلق و گاهــی خوراک
سید
پر
بده!
برابر
چند
را
که الیقند و جواب محبت
معلق» گرم معلق سفارش داده
کــه آیا «قهــوه
• همیشــه در ابتدا گفتگو کن ،اما تا جایی که
می شود.
دارید؟
شرفت زیر سوال نرود.
جواب امید اســت که این ایده
و پس از شنیدن
باش
متعهد
اطرافت
جهان
• نسبت به خویش و
نارمیزی زیبا و انســانی در همه
موافق،نشستک
خودت.
به
آن،
و بیش و پیش از
ش آورده شد و جای دنیا اجرا شود.
و قهوه برای
• هیچگاه خود را از حیوانات شــریف تر وبرتر
ون پرداخت باشد که چنین بادا...
او نوشید و بد
مپندار.
(نقل از یک وبالگ)
پولی ،رفت.
• میان ذلت و لذت مرز باریکی ست .بزرگ ترین
گناه ،باور به گناه است!
• همیشه شک کن تا اعتمادت شکسته نشود .به
همه دست بده،اما با دستکش!
• زنان را دوست بدار .مردان را بفهم!
• کودکان طبیعی ترین،پاک ترین و غریزی ترین شکل
فرزند دلبندم ،دوستت
انسانند.دوستشان بدار.
خواسته
از
را
تو
که
نیست
آن
ی
• هیچ انسانی شایسته
دارم
نمی
یا
ضعیفی
یا
صورت
این
غیر
هایت محروم کند .در
این منت را جدی بگیریم!
خواهی.
فرزند عزیزم:
• دشــمنان کوچک ،دوستان بزرگ فردایند و دوستان آن زمان که مرا پیر و از کار افتاده یافتی،
کوچک ،دشمنان بزرگ فردا!
اگر هنگام غذا خوردن لباســهایم را کثیف
ضعیف
را
تــو
اگر
چیزهــا
دوســت داشــتنی تریــن
کردم ویا نتوانستم لباسهایم را بپوشم
چیزهایند!
کنند،خطرناکترین
اگر صحبت هایم تکراری و خســته کننده
•کسانیکهسوالمیکنند،نمیفهمند.نفهمیدی،حدس است
بزن.
صبور باش و درکم کن!
ِ
بمیر.
خویش
نیش
با
سوزنده
بست
بن
در
باش،
عقرب
•
یــادت بیاور وقتی کوچــک بودی مجبور
بلندی
بر
را
ات
النه
دور.
از
ولی
شو
دیده
باش،
شاهین
•
میشدم روزی چند بار لباسهایت عوض کنم
ها بساز!
برای سرگرمی یا خواباندنت مجبور میشدم
نباش.
متظاهر
باش،
مدعی
نباش.
باش.خودخواه
مغرور
•
بارها و بارها داستانی را برایت تعریف کنم...
بسنج.
دشــمنانت
كميت
و
كيفيت
با
را
خود
حقيقت
•
وقتی نمیخواهم به حمام بروم مرا سرزنش
بهترند.
حقير
دوستان
از
بزرگ
دشمنان
و شرمنده نکن!
• تنها یک قانون ثابت است:هیچ قانونی ثابت نیست!
وقتی بی خبر از پیشــرفتها و دنیای امروز
(ش.ن.ل.ع سه شنبه  12مهر  5:34بامداد )١٣٩٠
سواالتی میکنم ،با تمسخر به من ننگر!
وقتی برای ادای کلمات یا مطلبی حافظه
ام یاری نمیکند ،فرصت بده و عصبانی نشو!
بروی؟
پناهنده:نقشه
وقتی پاهایم توان راه رفتن ندارند،دستانت را
میگوید  :نمیدانم.
مسئول آژانس یک نقشه به من بده! ...همانگونه که تو اولین قدمهایت
دیگر!
می گویند در سال  1939دنیا به دستش میدهد و را کنار من برمیداشتی....
زمانی که میگویمدیگر نمیخواهم زنده بمانم
میالدی؛ پــس از حمله میگوید :انتخاب کن!
هیتلر به همــه بنیاد ها مرد یهــودی خوب به و میخواهم بمیرم ،عصبانی نشو!...
و موسســات یهودیان؛ نقشه نگاه میکند .هی روزی خود میفهمی!
یک یهودی به آژانســی باال و پایینش می برد .هی از اینکه در کنارت و مزاحم تو هستم،خسته
مسافرتی در برلن میرود از چپ به راست و هی از و عصبانی نشو!
تا بلیتی بخرد و از آلمان راســت به چپ واکاوی یاریم کن همانگونه که من یاریت کردم
اش میکند .دســت آخر کمک کن تا با نیرو و شکیبایی تو این راه را
خارج بشود.
مسئول فروش بلیط از او می پرسد  :نقشه دیگری به پایان برسانم!
فرزند دلبندم ،دوستت دارم
می پرسد  :کجا میخواهی ندارید؟!

Tapeshmontreal.com
تارمنای فعالیتهای هنری وفرهنگی جامعه ایرانیان مونتریال
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شیـدا
قره چه داغی

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

والس
Waltz

بطور کلی و معمول موســیقی،
ضرب دو تائی (مانند مارش) یا
سه تائی (مانند والس) دارد.
ســاده تــر بگویــم اگر با
موســیقی راه برویــد
احســاس می کنید
مثال در ضرب  2تائی
همیشه تاکید بر پای
راست؛ اما در ضرب  3تائی
«برامس ،روح وین
به تناوب تاکید روی پای چپ یا
راست است.
و اشتراوس عطر وین
رقصی
3/4
تائی
سه
ضرب
والس با
هستند!»
است که از رقص  ،Landlerرقص
آهسته روســتائی اتریشی شکل شتراوس» دارد.
گرفته اســت .اگر بخاطر داشته خانم های نوازنــده با لباس های
باشید رقص  Landlerرا در فیلم فاخر و رنگارنگ قرن 19؛ و خود
جاودانی  Sound of Musicدیده او در لبــاس فراک و موهای بلند
به سبک اشــتراوس می نوازد و
ایم.
والس در اواخر قرن  18به ســالن ارکستر را رهبری می کند و دور
های اشــراف تمام اروپا راه یافت دنیا کنسرت میدهند.
رفته رفته ،آهنگ سازان موسیقی در  You Tubeنمونــه هــای
کالسیک قرن  18مانند موزارت و متعددی از این برنامه ها موجود
بتهــون و هایدن و قرن  19مانند است.
شوبرت ،لیست ،برامس ،شوپن آن
را به صورت آثار جدی موســیقی والس -موسیقی وینی قرن 19
پر از شــور و شعف زندگی و
کالسیکدرآوردند.
مجموعــه  17والس برای پیانوی رقص است.
شــوپن جزء آثار بسیار معروف و از سال  1957هر ســال روز اول
ژانویه ظهردر وین کنسرت مجللی
پردرخواست قرار دارد.
والس های ســمفونیک خانواده از مــارش ها و والس ها توســط
اشــتراوس  Straussمحبوبیــت ارکستر فیالرمونیک وین با شکوه
جهانــی دارد .بخصــوص والس بسیار اجرا میشــود .از رهبرهای
«دانوب آبی» اثر یوهان شتراوس معروف جهان دنیا برای اجرای آن
دعوت میشود.
(پسر). 1825 -1899 :
یوهان شتراوس ویولونیست بسیار برای مثال Vienna New Year's
قابلی بود و ارکستر خود را در حال  2014 ،Concertرا روی You
نوازندگی رهبری می کرد Tube Andre .می توانید ببینید.
 Rieuویولونیست بلژیکی معاصر چند سالی اســت که در مونترال
ارکســتر بزرگی به نــام «یوهان هم روز اول ژانویه به ســبک وین
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کنسرت والس
ها و مارش های اشتراوس اجرا می
شود.
 Massnetآهنگســاز قــرن 19
فرانسوی که  27اپرا نوشته است
می گوید:
برامــس  Brahmsروح ویــن و
اشتراوس عطر وین هستند.
یوهــان برامس بــزرگ هیچگاه
کنسرت های بعدازظهر اشتراوس
را از دست نمی داد.
می گویند :یک بار خانم اشتراوس
از برامــس تقاضای امضــاء کرد.
برامس نت میزان اول والس دانوب
آبی را نوشــت و زیرش نوشــت
«حیف که از وی نیست!».
والس دانوب آبــی را معموال آخر
کنسرت های سال نو می نوازند.
(به ســایت  You Tubeمراجعه
کنید)
ژانویه  6سال 2014

سال نو مبارک،
تا شماره بعدی شاد و تندرست
باشید.
----------------توضیح و تصحیح :در مطلب شماره
قبل پیوند اشتباهی رخ داد:
نــام درســت رهبــر «ارکســتر
فیالرمونیــک ایرانــی» (اتریش
 )1997آقای «علی (الکســاندر)
رهبری» می باشد.
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بلکه بالعکس ،در پی آن ،سخنگوی کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ،بر آن
مهر تایید زد و گفت:
"این پیشنهاد میتواند نقش تاثیرگذاری بر روند
مذاکرات داشته باشد" .خامنهای به علت نقشی
کهدر گذشتهدر پیشبرد سیاست خارجی رژیم
داشــته و مخالفتهائی که در میان گروههای
طرفدار او بر سر پیشبرد سیاست روحانی وجود
دارد و نیز عواقب نامعلوم این سیاســ 
ت و نزاع
دستهبندیهایدرونیجمهوریاسالمی،اکنون
در موقعیتی نیست که علنا بر سر چنین مسائلی
موضعگیری کند .حرف او از دهان امثال والیتی
و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درمیآید.
فعال ابتکار عملدردست روحانی ودستهبندیهای
پشت سر اوست که شرایط داخلی و بینالمللی ،هر
دو به نفع آنها عمل میکند.
این مسئله که در عینحال به معنای تقویت موضع
آنهادر عرصهداخلی ودردرون هیات حاکمه است،
موجب نگرانی جدی گروههای رقیب گردیده که از
آن بیــم دارند ،نه فقط با حل منازعات بینالمللی،
منافع اقتصادی و سیاسی آنها به خطر افتد ،بلکه
در عرصه سیاســتهای داخلی نیــز به تغییراتی
منجر شــود که مغایر منافع و اعتقادات آنهاست.
از همینروســت که آنها از هم اکنون در هر کجا
که قدرت در دستشــان است ،بهویژه در دستگاه
قضائی ،پلیس و سپاه ،تمام توان خود را به خدمت
گرفتهاند ،تا مانع از آن گردند که کمترین تغییری
در اوضاع سیاسی جامعه و جو سیاسی و فرهنگی
استبدادی حاکم رخ دهد .دستگاه قضائی جمهوری
اســامی در جهت پیشــبرد این سیاست و نشان
دادن این مسئله که توافقات در عرصه بینالمللی
نمیتواند تاثیر مهمی بر سیاستهای
داخلی داشته باشد ،در طول چند ماه
اخیر بر کمیت اعدامها  ،افزوده است.
رئیس قوه قضائیه تا جائی پیش رفته
است که به زبانی همانند احمدینژاد
کــه مصوبــات شــورای امنیت را
ورقپارههــای بــیارزش مینامید،
مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل
را در محکومیت اقدامات سرکوبگرانه
و ضد انســانی جمهوری اســامی،
بــیارزش اعالم نمــود و گفت ،قوه
قضائیه بیتوجه به این مصوبات به کار
خــود ادامه میدهد .او در واکنش به
این مصوبه افزود" :همانطور که قبال
هم اعالم کردهام ،بسیاری از اشکاالتی
که با ادعای نقض حقوق بشر مطرح
میشود ،از جمله مخالفت با اعدام ،در
واقع مخالفت با حکم اسالم است .زیرا
نص قران کریم است.
قصاص ّ
دستگاه قضائی به حرفهای بیمنطق
و دروغ توجهــی نــدارد و با صالبت
به کار خود ادمــه میدهد… انتظار
نابجائی است که بخواهند ما از اجرای
مضمونی قرآن به دلیل تصویب یک
قطعنامهدست بکشیم".
حرف وی روشــن است .برای حفظ
نظام اسالمی ،وحشیگری اسالمی،
اعدامهای روزمره ،بریدن دســتوپا،
درآوردن چشــم ،بریــدن گوش و
دهها نمونه دیگر از وحشیگریهای
قرون وســطائی جمهوری اسالمی،
به رغم مخالفت و اعتراض داخلی و
بینالمللی و هر تحولی در سیاست
خارجــی ،ادامه خواهد یافت .جنتی
دبیر شــورای نگهبان رژیم ،به زبان
دیگر همین خــط را دنبال میکند
و میگوید ،اقلیت ناچیز پاسدار این
نظام ،به هر قیمتی که شده باید آن
را حفظ کند.
او میگویــد" :حفظ نظام جمهوری
اســامی برعهده کســانی است که
خدمتگزار برای خدا باشند ،ولو این
که در اقلیت باشند".
جنتی با این موضعگیری میخواهد
بگوید که گرچه جناح رقیب اکنون
زمام امور دســتگاه اجرائی و ابتکار
عمــل در عرصه سیاســت خارجی
را در دســت خود گرفته اســت ،اما
حفظ نظام برعهده گــروه اندکی از
دارودستههای طبقه حاکم ،از قماش
خود اوســت که ارگانهای سرکوب
را در اختیار دارند .بعید اســت که او
نداند ،روحانی هم برای حفظ همین
نظام تالش میکند ،اما دارودستهای
که وی وابســته به آن است ،حتا به
امثال روحانی نیــز بیاعتمادند .او با
این اظهارنظــر ،در عین حال ،از هم
گسیختگی درونی جمهوری اسالمی
و نگرانی از سرنوشت آن را جار میزند،
واال نیازی نبود که با چنین صراحتی

"اقلیت خدمتگزار خدا!"

برای طبقه حاکم بر ایران ،حکومت کردن
به شیوه گذشته ناممکن شده است.
شکستسیاستهایپیشین،بحرانهایمتعدد
و بنبستهائی که رژیم در عرصههای مختلف
با آنها روبروست ،این واقعیت را به وضوح بازتاب
میدهنــد .مهمترین فراکســیونهای هیات
حاکمه نیز دریافتهاند که در شرایط نارضایتی
تــودهای از وضع موجــود ،بحرانهای داخلی
و خارجی ،تحــوالت اوضاع سیاســی بهویژه
در خاورمیانه ،نمیتوان با ادامه سیاســتهای
گذشته ،موجودیت رژیم را حفظ کرد.
جریانات وابســته به اصالحطلبان حکومتی و
گرایشات نزدیک به رفسنجانی که حسن روحانی
نیز از نمونه آنهاست ،این را آشکارا ابراز کردهاند.
حتا بخشی از جریان اصولگرا موسوم به فراکسیون
"رهروان والیت" کــه در راس آن ،رئیس مجلس
ارتجاع اسالمی قرار گرفته ،به صف حامیان روحانی
پیوستهاست که سیاستهای دیگری را برای نجات
رژیم در دستور کار قرار داده است.
گرچه سیاســتهای گذشته طبقه حاکم همه با
شکست همراه بوده اســت و این طبقه نمیتواند
زیر فشار تضادها و بحرانهای موجود به شیوههای
پیشین حکومت کند ،اما این نیز واقعیتیست که
تودههای وســیع مردم ایران هم بهرغم نارضایتی
عمیقشــان از وضع موجود ،هنــوز به آن مرحله
نرسیدهاند که توان برانداختن نظم موجود را داشته
باشند .این که به رغم نارضایتی اکثریت بزرگ مردم
ایران از ادامه حیات جمهوری اسالمی و نیز مستثنا
از خواست واقعی فراکسیونهای قدرتمند و با نفوذ
هیات حاکمه ،که سالها بر تداوم برخی سیاستها،
بهویژه بر سر نزاع هستهای و بحرانهای بینالمللی
اصرار داشــتند ،روحانی در راس دســتگاه اجرائی
جمهوری اسالمی قرار میگیرد ،برآیند این شرایط
اســت .گرچه حسن روحانی هیچ راه حلی اساسی
برای غلبه بر تضادها و بحرانهای عمیق جمهوری
اسالمی ندارد و اصوال نمیتواند داشته باشد ،چرا که
آنها محصول اقتصاد ســرمایهداری ،سیاستهای
اقتصادی رژیم و خصلتدینیدولتاند ،اما وعدههای
او برای تغییر در برخی سیاستها ،بهویژه بر سر نزاع
هستهای و مناسبات بینالمللی ،هم میتوانست برای
طبقه سرمایهدار حاکم مفری برای تخفیف تضادها و
بحرانها باشد و هم برای بخشی از توده ناآگاه ،فقیر
و بیکار و ایضا ناتوان از تغییر اوضاع ،توهم چشمانداز
بهبود اوضاع را بگشاید.
بر پایه این سیاست ،نخستین عرصهای که روحانی
پس از در دست گرفتن زمام امور اجرائی ،برای حل
و فصل آن اقدام نمود ،نزاع بر سر پرونده هستهای
بود .او توانست به رغم مخالفت گروههائی از هیات
حاکمه و برخــی ارگانها و نهادهــای جمهوری
اسالمی ،به توافقاتی با قدرتهای جهان بر سر این
مسئله دست یابد و موضع خود را در برابر گروههای
رقیب تقویت کند .اما این توافقات نمیتوانســت
قطعی و نهائی گــردد ،مگر از طریق حل منازعات
و اختالفات در سیاست خارجی که اساس سیاست
روحانی نیز در همین مسئله است .چرا که بدون آن
نمیتواند معضالت اقتصادی موجود را حتا تعدیل
کند .پیشاپیش روشــن بود که جمهوری اسالمی
وقتی که به ناگزیر پذیرفته اســت با عقبنشینی
بر ســر نزاع هستهای ،در جهت حل آن اقدام کند،
ضرورتا باید عقبنشــینیهای بعدی را در عرصه
سیاست خارجی پذیرا باشد.
چــون همانگونــه که پیش از این اشــاره شــد،
بنبستهای سیاســی جمهوری اسالمی ،امکان
بازگشت از این مسیر را به آن نمیدهد .رویدادهای
روزهای اخیر نیز به وضوح همین واقعیت را نشان
میدهد .پــس از قطع مذاکرات در پی تحریمهای
جدید آمریکا ،در نیمه دوم دسامبر مذاکرات از سر
گرفته شد ،اما بدون نتیجه .علت آن در چه بود؟
چیزی در این مورد اعالم نشد ،تا این که چند روز
پیش والیتی مشــاور خامنهای در امور بینالملل،
اعــام کرد ،بدون مذاکــرات و توافقات دوجانبه با
دولتهای ذینفع ،معضلی حل نخواهد شد.
پوشیده نیست که جمهوری اسالمی نه با روسیه و
چین مشکلی از این بابت دارد و نه حتا با کشورهای
اروپایی .منظور او گشــودن باب مذاکرات رسمی با
دولت آمریکا برای حل مســائل مورد اختالف بود.
والیتــی در این گفتگوی تلویزیونی ،ضمن این که
همه را به حمایت از سیاســت روحانی دعوت کرد،
گفت" :اگر با تک تک این شــش کشور به اقتضا،
تعامل و مذاکره دو به دو نداشــته باشیم ،از روش
درستی استفاده نکردهایم .ما باید با کشورها ،جداگانه
صحبــت کنیم ،چرا که هر کدام از این کشــورها،
ویژگــی و منافع خاص خودشــان را دارند .اگر ما
کاری کنیم که این شش کشور بر سر مخالفت ما به
اشتراک نظر برسند ،اشتباه کردهایم".
بعید به نظر میرســد کــه وی بدون هماهنگی با
خامنهای ،با این موضعگیری راه را برای پیشــبرد
سیاســت روحانی در مذاکرات رسمی دو جانبه با
دولت آمریکا بر سر مسائل مورد اختالف ،هموار کرده
باشــد .از همینروست که نه تنها این اظهار نظر با
واکنش مخالف گروههای رقیب روحانی همراه نبود،
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وظیفه حفظ نظام را برعهده "اقلیت خدمتگزار خدا"
قرار دهد ،چیزی که به اســتثنای دو سال نخست
پس از ســرنگونی رژیم شاه ،همواره وجود داشته و
این "اقلیت خدمتگزار خدا" با زور سرنیزه ،کشتار
و سرکوب ،جمهوری اسالمی را حفظ کرده است.
اینان حساب خود را با تودههای مردم ایران از سالها
پیش تسویه کردهاند.
عربدهکشیهایکنونیآنهابرایتسویهحسابهای
آتی جناحی و درونیســت .میدانند که پشت سر
روحانی اتحاد گروههای وابســته به اصالحطلبان
حکومتی و رفسنجانی قرار گرفته است که باالخره بر
سر سیاستهایداخلی کار به کشمکش ودرگیری
خواهد انجامید .لذا خود را برای این درگیری آماده
میکنند.
مصباح یزدی ،سرکرده باند موسوم به پایداری نیز
اخیرادریکمصاحبهمطبوعاتیحتاخطوطجزئیتر
برنامه درگیریهای آتی را ترسیم نمود و از جمله
گفت" :قطعا در شعارهائی که در این دولت مطرح
میشود ،ابهاماتیست که مادر سخنرانیهایمان به
طــور نرم ،کم و بیش به آنها پرداختهایم… اما اگر
کار به جائی رســید که پرده برداشته شد و معلوم
شــد که این تعابیر به دنبال مواجهه با ارزشهای
ریشهای اسالمی است ،ما هم ناچاریم که صریحتر با
آن برخورد کنیم" .وی افزود" :باید اول برخوردی که
متقابال میشود ،برخورد نرمی باشد تا معلوم شود و
به جائی برسد که مطالب زیر پرده بیاید رو ،آن وقت
انسان صریحا موضع میگیرد" .یا صریحتر ،آنگونه
که تاکید میکند ،او و دارودستهاش "شمشیر را از
رو" میبندند .این نیز واقعیتی است که در مجلس
ارتجاع اسالمی هم به رغم این که فراکسیون اکثریت
آن ،از سیاست خارجی روحانی حمایت میکند ،اما
در همان حال ،در سیاست داخلی ،آنجائی که پای
مسائل سیاسی و فرهنگی در میان میباشد ،تقابل
حاکم اســت .منازعاتی که بر سر وزاری آموزش و
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Demo.shorai@gmail.com

دمکراسیشورایی
پرورش و علوم پیش آمد ،یا سیاست وزارت ارشاد
که همچنان ادامه دارد ،نشان میدهد که گروههای
رقیب به روحانی اجازه نخواهند داد که از چارچوبی
که مورد نظرشان است فراتر رود .البته روحانی هم
چیزی فراتر از ایــن نمیخواهد که در محدودهای
امتیازاتی به گروههای متحد و پشــتیبان خود از
نمونــه "اصالحطلبان" بدهد و یــا در محدودهای
فعالیت دمکراتیک و صنفی جریانات بیخطر آزاد
گذاشته شود .اما گروههای رقیب در همین محدوده
نیز حاضر به عقبنشینی نیستند.
در یک چنین شرایطی حتا به فرض که روحانی در
سیاست خارجی هم بتوانددستآوردهایی برای رژیم
داشته باشد ،نخواهد توانست از آن ،در عرصه داخلی
برای حــل یا تخفیف معضالت و بحرانهای رژیم،
از جمله حتا در عرصه اقتصادی استفاده کند .چرا
که به هر حال سیاســت خارجی و داخلی دو جزء
جدا افتاده از یکدیگر نیستند .تغییرات در سیاست
خارجی ،تاثیرات و عواقب داخلی خواهد داشــت و
ایضا تعهداتی را در پی خواهد داشت که در شرایط
تقابل جناحها ،به بحرانها و بنبستهای جدیدی
خواهد انجامید .از همینروست که گروههای موسوم
به اصالحطلب رژیم نیز به ناتوانی روحانیدر پیشبرد
سیاستهای داخلی اش اذعان دارند ،اما به انتخابات
ت آوردن
آتی مجلس امید بســتهاند تا با به دســ 
اکثریت این ارگان رژیم ،به یاری روحانی بشــتابند
و از ایــن طریق بتوانند موانع را از ســر راه بردارند.
بهرغم این که اوضاعداخلی و خارجی به نفع روحانی
وگروهای متحد اوست ،اما حتا با فرض وجود یک
مجلس کامال طرفدار روحانی ،آنها قادر نخواهند

بود ،بنبستی را که با آن مواجهاند ،در هم بشکند.
چرا که در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسالمی،
این مجلس نیســت که قدرت تصمیمگیری را ولو
در محدوده قدرت یک نظم پارلمانی داشته باشد،
بلکه استبداد ولیفقیه و ارگانها و نهادها و باندهای
وابسته به او هستند که تصمیم میگیرند و سیاست
را تعیین میکنند.
بنابرایــن حتا وعــده یک مجلس کامــا طرفدار
روحانی هم قــادر نخواهد بود ،معضل رژیم را حل
کند ،بلکه بالعکس همانند دوران خاتمی ،تضادها و
کشمکشهای درونی رژیم را حاد تر خواهد ساخت.
طبقه حاکم بر ایران با یک تناقض الینحل رو به رو
است .نه میتواند به شیوه و روال پیشین حکومت
کند و نه تضادهای نظم موجود و ساختار جمهوری
اســامی به آن امکان میدهد که راه حل و شیوه
دیگــری را برای حکومت کــردن در پیش گیرد.
خالصه کالم ،به رغم تالشی که روحانی و گروههای
متحــد او برای نجات نظم موجود به کار گرفتهاند،
موانع درونی جمهوری اســامی ،این تالشها را با
شکست رو به رو خواهد ساخت .روحانی رسالتی جز
این نخواهدداشت که یکباردیگر نشاندهد ،طبقه
حاکــم بر ایران هیچ راه حلی برای غلبه بر تضادها
و بحرانهای نظم موجود ندارد .درهمشکستن این
نظم و دگرگونی اساسی جامعه ،یگانه راهحلیست
که میتواند چارهساز تمام بحرانها و بنبستهای
موجود باشد و چشمانداز روشن و امیدبخشی را در
برابر تودههای مردم ایران بگشاید.
_______________
نشریه کار شماره ۶۶۰

سخنرانان :
• عباس سماکار
نویسنده و فعال سیاسی

• حسین منصوری
از سازمان فدائیان ( اقلیت )

برنامه هنری :
• گروه رقص خورشید خانوم
• موسیقی آمریکای التین
شنبه  ٨ :فوریه
ساعت  ٦ :بعدازظهر
دانشگاه کنکوردیا

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

فعالین سازمان فدائیان ( اقلیت ) مونترال

www.paivand.ca

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

نیازمندیهای

اجــاره
آپارمتان
یک ماه رایگان

تدریس خصوصی

ایرانی
ب
خرید!

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

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

مدرسهفارسیزبان

فرزانگانمونتریال

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

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

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

Tel.: 514-933-8866

azmay2013hoomanfree

استخدام

فروش رستوران

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

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

Tel.: 514-484-8072

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

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

پذیرش با تعیین وقت قبلی

Email: infokasra @yahoo.ca

Tel.: 514-419-8872

استخـــدامفـوری
Dressmaker | Tailor
Tel.: 514-488-4556

clinique_Soleil@yahoo.com

Nick Le Tailleur: 5500 Queen-Mary

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

(514) 675-0694
(438) 390-0694
azsept'11

باایرانی
کــار
کنید!

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

دارالترجمهرمسییکتــا

اجـاره

شهریاربخشی
دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک

514-624-5609
514-889-3243

@info
actionimmigration.ca
azdecfr

کلبــه
عموجان

مجری
مراسم

عقد ایرانی

 تبدیل نوارهای ویدئو از متام سیستم ها ini DV, VHS
 Hi8, Mبه DVD

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

514825-3170

(نبش خیابان دکاری )

514-488-7121 5301 Queen Mary, H3X 1T9

مترجم رمسی

514-889-8765

Tel.:647-726-0706

 عکس پاسپورتی(،تضمینی) ،مدیکال کارت،
سیتی زنی و ، pc carکارت اقامت
 عکس پرتره (فردی و خانوادگی) ،فارغ التحصیلی
 تبدیل نوار موزیک به CD

>> ختفیف
ویژه برای
دانشجویان
با ارائه
کارت
دانشجویی

nsarvaran@hotmail.
com

جویای آپارتمان برای
اجاره کوتاه مدت
برای تازه و اردان
شماره تماس:

since
1990

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

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

ری
خ ید!
کن

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL

آرزو حتویلداری یکتا

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

نغمه سروران
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ر
ای د

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

ک

مدیر و مسئول :حسین فرجی

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

azmayshiraz

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

عکاسیرز

ید!
ن

استخـــدام

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

persian carwash

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

است

toendofmay2010P

خاطرهحتویلدارییکتا

مرکزاسالمیایرانیان

استخدام

نی
ایرا دام
خ

514-827-6329
514-620-3255

مترجم رمسی

به نام خداوند بخشنده مهربان

مترو :گای کنکوردیا

(613) 265-5899

خدمات امور کنسولی
کســری

ازجون2013

514-833-8684

514-983-1726

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

aznovup

توسط :رضا هومن

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

  برای هر بودجه ای

  برای هر سلیقه ای


 15دالر هر طرف ،هر نفر
تلفنرزرو:

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

استخدام
پاتــوق

مونتریال-اوتاوا
اوتاوا-مونتریال

College,University
High-Shool

azfeb51up atimanafi@gmail.com

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

گلفروشی
وحید

 2بـاردرروز

(آرش کشوری)

azoct0113UP

فنگویندگی

اوتــاوا

>> کلیه مقاطع:

438-985-4674

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

Tel.: (514) 775-6508

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

ساندویچی
و
اغذیه فروشی
ایرانی

 -2فرمانروايي ،سروري –
نوعي آبگوشت – فرمانروا
 -3پ��رش ك��ردن –
عاليترين درجه نظامي در
نيروهاي مسلح – مگر
 -4معم��ول و مرس��وم –
تاك – نام مردانه
 -5پس ندادني خسيس! –
سكه رايج عهد هخامنشي
– واضح – نيمتنه معروف
 -6تل��ه – صدم��ه – ن��ام
دخترانه
 -7نام ديگر ميوه بالنگ –
نورد – ظرف شستن لباس
 -8اشاره – پارچه پشمي
پرزدار – پروردگار

34

 سال  20شماره  25  1144دی 1392

PAIVAND: Vol. 20  no.1144  Jan. 15, 2014

34

«اِلدا»

________________

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

4055 Ste-Catherine W.,
Suite 132

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

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!

مترجم رمسی

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

www.paivand.ca

قابلتوجهخامنها

فال قهوه

تار،سه تار و متبک

و ورق

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

توسط شادی

Tel.: 438-402-4068

678-6451

azsep152X

)(514

Nikpourpdsep12

اجاره آپارمتان

خدماتمالیاتی

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

farahazdec13fr

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﮐﻮﭼﮏ

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

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

جویای کار

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

کار در منزل

زبانانگلیسی حملونقل

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

514-467-4772
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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
حرفه ای :شهری
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس ،کارواش
پیونددرونکـــــوورهرهفته
و سراسر کانادا
و...
:
میشود
منتشر
سرویس،
بهترین
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Sharif
آنـان را استخدام کنید!
Vancouver:
بها
کمترین
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كاندومینومنزدیك
--------------- ارزیابی رایگان EXCHANGE
Ramin Mahjouri
مترو انگرینیو ن
 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
Tél.: (514) 223-6408
Tel.:
)(604
921-IRAN,
514-983-4828
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آگهی
هستید،
765
GREENWOOD
Rd.,
Tél.: (514) 561-6408
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شریف

ارز

$

ساختمان

azoct0113UP

zaeriakbar@yahoo.com
aznov15free

روبروی 3

کاندولوکس

بل سنتر

استخدام آمـــوزش
اخوانوستآیلند زبانفرانسه






ساختمان

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

صابر جلیل زاده

از اول نوامبر
محلی آرام و فضای بسیار
زیبا،آشپزخانهمدرن
اوپن با كلیه وسایل شامل
ماكروفر،گازبرقی،
یخچال ،هود و كابینت
مدرن؛ جكوزی ،الكر،
الندری و
خشككنشخصی
>>  ٨٠٠دالر درماه

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؟...

toendofdec13P

tilMar'10P























































انجامکلیهامورمربوط
به بهسازی و بازسازی
514-661-6233
>> به چند نفر کارمند
514-585-6178
ساختمان،نقاشی،
برای ما بنویسید اما...
از مبتدی تا پیشرفته
ساده و همچنین >> چند




















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


 توسط استاد دانشگاه






نفر برای کار در آشپزخانه
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ایمیل
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کوتاه زیباتر است
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با ما تماس بگیرید.
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Tel.: 514-620-5551
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راننـدگی

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

آموزشگیتار
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اتوکلیفتون ،NDG auto ،فتوشاپ ،کلینیک آریا،
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فرحت،


استخدام

































رضارضـائی














































¡
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>> قیمت عالی
















گیتاریست برگزیده کشور و فارغ



















اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،و...
وست








 






آیلند :
التحصیل فوق لیسانس موسیقی از
بهیکشیرینیپزمجرب
تماس
کیانی
ایرج
لطفا




با من،



ریوسود :آدونیس ،کوه نور ،دابل پیتزا ،وطن ،مارشه افغان،
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772-5787
فاطی ...........................................



¡
خیاطی (آلتریشن)
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شیرینی پزی و قنادی
تاکـسی
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¥
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داروخانه
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فرنازمعتمدی842-8000................................


عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)


تبلیغات






مسکن
و
امالک


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





 
فتوشاپ 846-0221 ........................................
مهری  940-1642 ............................. T.A.Mهمتیان ،فیروز 827-6364 .......................پیوند 996-9692 ...............................................
...................................
اسکای.الن
5780
Sherbrooke388-1588
W.,
Tel.:
369
فتوبوک 984-8944 .........................................
دیش و ساتالیت
خصوصی
تدریس
میناتراول 855-332-0505 ...........................امیرســام 702-2309 ....................................
یو--ان ســات  571-6564 ............................فتو ُرز 488-7121...............................................
یونایتد  416-225-5509 ............................هاشمی ،مسعود  298-4567 .........................ریاضیات و فیزیک 827-6329 .................
فـرش
دندانپزشک
یونی گلوب(نسرین)  699-1760..................اسالمی،مینو967-5743..................................
تدریس رقص
شهروزرضانیا (آریا) 271-7750.................. Rayamond&Heller 933-3337 ..................
مریم خالقــی 983-5415 ..........................
341-5194
..................
خورشیدخانم(بیات)
آموزش رانندگی
شریفنائینی 342-3000 ........................... Bazar du Tapis 731-1443................................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
ترجمه
نینا  513-5752 ..............................................گیورگیزنیا،نینوس816-4080.....................
فـال
نصر،مسعود 571-6592...................................سروران ،نغمه 889-8765 .............................
آموزش موسیقی
شادی 678-6451 .............................................
دندانسازی(کلینیک)
یکتا،آرزو439-8501.........................................
653-5107
سیامکنصر...................................
کامپیوتر
یکتا ،خاطره  675-0694 ................................هادی ،افخم 737-6363 ..................................
قره چه د اغی (پیانو)484-8748 ................
ها
سازمان
و
ها
اجنمن
224-0-224.................................... KamNic
رستــوران
ایزدی،محمود 745-0318 .............................
آموزش نقاشی
CSAIکمک به مهاجرین  932-2953 .........بخشی،شهریار 624-5609.............................الدا933-4726.....................................................
انجمن ادبی مونترال 651-7955 ...............
کارواش
بیبلوس523-9596...........................................
ساختمان و دکور داخلی
938-8066
حمیرامرتضوی............................
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبک 10 www.zaq.org .......دات دیزاین  910-6643 .........................کلبهعموجان 484-8072.................................هما 484-2644 ..................................................
حتصیلی
آموزشگاه
پاتوقعموجمال933-8866...........................
کایروپرکتیک
جواهری
373-5777
.............................................
مکیک
484-2098
دهخدا..................
مدرسهفارسی
فاروس 270-8437 ..........................................
مدرسهفرزانگان 775-6508............................بنیاد سخن آزاد  944-8111............................نیکآذین 939-2700.......................................شیراز  485-2929 .........................................کلینیکابنسینا288-4864.........................
مدرسهفارسیوستآیلند 626-5520........حقوق بشــر 299-1787 ............................
کتابفروشی
چاپ
یاس 483-0303 ............................................
( LITH COM 249-4684 ........................................ IBNGصمیمــی) 951-4721...کبابسرا  933-0-933 .....................................تپش 223-3336 .............................................
اتومبیل-تعمیر
مولتی ساژ 770-1771 .................................
کارتیه.پرس 488-6367..................................
کلیسا
637-5321
...................................... Auto RJ
624-4648
..................
مونترال
زنان
انجمن
حسابداریومالیاتی
 931-2888 .............................. Westmountدانشجویان:کنکوردیا  848-2424 ...............انصاری ،حسن  735-0452 ............................کوپولی  483-0000 ........................................انجیلیفارسیزبان999-5168......................
 486-9994 ........... Pieces D'auto NDGکتابخانه نیمــا  485-3652 .........................مهتاب ثقفی  567-3169 ..............................کوپولی( 989-8580 ................................ )2مسیحیان فارسیزبان261-6886 ..............
روانشناسی  /روانکاوی
گاراژ (درب)
اتومبیل :خرید و فروش
کتابخانه زاگرس  690-6343 .........................صدر ،سرور 777-3604 .............................
ALIXتویوتا 376-9191.................................موسسهخوئی  341-2235..............................حسینخردبین 242-6034...........................دکتر بیتــا 249-4684 ............................. UNI-TECK 999-2482 ................................
بیمه و مشاور مالی
عباسشفیعی806-0060..............................
الگانسلیزینگ482-4500..............................
گرافیک و طراحی
سوپر و فروشگاه
نقل
و
حمل
ازدواج
اخــوان  485-4744 ......................... NDGپیوند996-9692.................................................
علیپاکنژاد296-9071....................................

شریف

ارز







 

































 







































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

عینک سازی

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

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

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

MARIA khanoum

یافزایشقیمتوتعدادمعامالت
پیشبین 
امالک تا سال ۲۰۱۷در استان کبک
کنفرانس هیــأت مدیره کانادا (
)Conference Board of canada
و شــرکت ,Genworth Canada
آخرین تجزیه و تحلیل خود را در
مورد وضعیت امالک در استانها و
 ۹کالن شــهر بزرگ کانادا در ماه
نوامبر  ۲۰۱۳انتشار داد.
طبق این گزارش در سال ،۲۰۱۴
قیمت امالک مســکونی در کانادا
 ۱.۷درصد افزایش خواهد داشت.
این افزایــش در کبک  ۲.۷درصد
ی شده است.
پیش بین 
در میان  ۹کالن شهر مورد مطالعه،
شهر کبک در ســال ۴.۵ ،۲۰۱۳
درصد افزایش قیمت را در ســال
 ۲۰۱۳خواهد داشت ،این افزایش

برای شهر کلگری  ۴.۷درصد پیش
ی شــده اســت .با این وجود،
بین 
افزایش قیمت در شــهر کبک در
سال  ۲۰۱۴به  ۲.۶درصد خواهد
رســید که تقریبا هم اندازه پیش
ی افزایش قیمت در مونترال (
بین 
 ۲.۵درصد) میباشد .بعد از سال
 ،۲۰۱۵شهر کبک هر ساله شاهد
 ۲.۶تا  ۲.۵درصد افزایش قیمت تا
سال  ۲۰۱۷خواهد بود.در مونترال،
افزایش قیمت در سال ۲.۹ ،۲۰۱۵
ی شده است و در
درصد پیش بین 
سال  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۷این افزایش
به  ۲.۴درصد خواهد رسید.
بر اســاس این گزارش ،در این دو
کالن شــهر استان کبک ،افزایش

تضمین اجاره و حفاظت از هزینههای حقوقی صاحبان
امالک اســتیجاری ،یک تجارت موفق چند میلیارد
دالری در اروپا و استرالیا میباشد .بیشتر از  ۲۰سال
است که اغلب صاحبان امالک استیجاریدر انگلستان
از خدمات این شــرکت استفاده مینمایند .به تازگی
این سرویس به صاحبان امالک استیجاری در کانادا
ارائه شده است.
آقای  Steven Solomonمدیر شــرکت Rentshield
 protection canadaدر این رابطه میگوید که سرمایه
گذاری بر روی امالک استیجاری در تورنتو  ۲۰درصد
نسبت به سال  ( ۲۰۰۸سال شروع بحران اقتصادی)
بیشتر شده است .اغلب صاحبان امالک مسکونی در
کانادا و آمریکا ،پدر و مادران باالی  ۴۸سال میباشند
ی و ایجاد درامدی برای دوران
که خواهان ثبات مالــ 

سرباز کوچک والیت ...
واقعیت انکارناپذیر این اســت که
فساد بخش غیرقابل تفکیک نظام
واپسگرا و من درآوردی یی است
که آیــت الله خمینــی به گفته
خودش با "خدعه" بنیاد نهاد.
اختیاراتی که در قانون اساسی این
نظام به ولی مطلقه فقیهداده شده،
درنفس خود فســادپرور و فساد
برانگیز است.
این فساد همواره همزاد نظام بوده
و در زمینه هایــی غیراقتصادی
مانند طوالنی شدن بیهوده جنگ
یا کشتار زندانیان سیاسی درسال
 1367خودنمایی کرده است.
آنچه که تازگــی دارد و مربوط به
چندسال اخیر اســت ،فراگیری
فساد اقتصادی است که علت آن
را باید عمدتا در نقض و لغو خالف
قانــون و مجرمانه اصل  44قانون
اساسی جســتجو کرد که موجب
تحریک اشتهای ســیری ناپذیر
کسانی شد که امروز نام آنها برسر
زبان ها افتاده اســت .ســیدعلی
خامنه ای با اســتناد نادرســت و
فراقانونی به "تعیین سیاست های

تعــد ا د
معامالت در  ۴سال
ی شــده است .در
آینده پیش بین 
شهر کبک ،تعداد معامالتدر سال
 ۲۰۱۶از مرز  ۷۰۰۰واحد خواهد
گذشت و در سال  ۲۰۱۷به تعداد
 ۷۲۵۴واحد خواهد رسید.
در مونتــرال در ســال ۲۰۱۶
معامالت به سطح ســال ۲۰۱۱
خواهد رســید و در سال ۲۰۱۷
به باالتــر از  ۴۰۰۰۰واحد خواهد
رسید.

افتتاحشرکت
«تضمیناجاره»
درکانادا

بازنشستگی بوده که خود بتوانند آنرا
مدیریتنمایند.
در هر نوع سرمایه گذاری ،ریسکهای
ذاتی ناشــناختهای وجــود دارد .این
دسته از افراد که باید نقش یک مدیر
ساختمان اســتیجاری را ایفا نمایند،
ممکن است خیلی از سختیهای این
امر آگاه نباشند ،مثال سر و کار با مستاجری که اجاره
خود را پرداخت ننموده و از تخلیه نمودن واحد خود
امتناع میورزد و یــا دادگاههای مربوط به دعواهای
مســتاجر و مالک که اغلب از مســتاجر جانب داری
مینمایند.
در سال گذشته تعداد  ۷۰۰۰۰مورد شکایت در این
دادگاهها در شهر تورنتو برگزار شد.
قیمت استفاده از ســرویس این شرکت (renshield
 )programاز  ۲۹۹دالر شروع شده که شامل ضمانت
یو
پرداخت اجاره و پرداخت مخارج هزینههای قانون 
دادگاه و  ...میباشد .عالقمندان برای اطالعات بیشتر
و دقیق تر میتوانند به وب سایت این شرکت www.
 rentshiled.caمراجعه نمایند
شاد و سربلند باشید

>> ادامه از صفحه5 :

کلی نظام" خشــت کجــی را بنا
نهــاد و درواقع فتوای غارت منابع
ثــروت عمومی مردم را صادر کرد
و مه آفرید امیرخسروی ها ،سعید
مرتضوی ها و بابــک زنجانی ها
تنها مهره های اجرایی این غارت
سازماندهی شده هستند.
اگــر اصل  44قانون اساســی ،به
طور مجرمانه و غیرقانونی توسط
ســیدعلی خامنه ای لغو و نقض
نشــده بود ،گستره فساد درهمان
محدوده باج ستانی ،رشوه گیری و
قاچاقچی گری های متداول باقی
می ماند و هرگز پدیده هایی مانند
این مهره ها مثل قارچ سمی نمی
روییدند و رشد نمی کردند.
بنابراین ،تالش  12نماینده مجلس
برای عــوض کردن جــای علت
و معلول راه بــه جایی نمی برد و
دردی را درمان نمی کند.
چندســاعت پس از انتشــار نامه
سرگشــاده  12نماینده مجلس
شــورای اســامی ،بابک زنجانی
پاسخی به آنان داد که درآن ضمن
شرح خدمات خود و برحذرداشتن

نمایندگان از قصاص قبل از جنایت
و فروختن آخرت به دنیا ،نوشت:
«نتیجه راه من و شما در انتها به
خط والیت رســیدن است و فقط
تفاوت من با شــما یک کاتالیزور
است که شما با یک گروه و حزب
به نتیجه نهایی والیت می رسید
ولــی من بدون حــزب و گروه به
والیتم اعتقــاد دارم و زندگی ام را
فدا می کنم».
نسبت به نامه  12نماینده،درپاسخ
بابــک زنجانی عیــار کمتری از
ریاکاری و دورویی یافت می شود
و درواقع او آشــکارا می گوید که
من و شما همه مهره هایی بیش
نیستیم و برای خود این ارجحیت
را قائل می شود که بدون واسطه
درخدمت والیت مطلقه فقیه است.
بابــک زنجانی ،درپایان نوشــته
اش "جرثومــه فســاد" بودن که
نمایندگان به او نسبت میدهند را
رد می کند و می گوید که او فقط
درخدمت "جرثومه فساد" است و
نه بیشتر:
«درهرصورت ،سربازکوچک جسور
والیتم نه جرثومه فساد»!
•

Immigration scammers prey on
people’s hopes No one can guarantee anyone be

support of
!admitted to Canada
Australia,
New Zeacheck to see if the person is
land, the United Kingdom
authorized and if they are
–and the United States
members of the Five Coun- not, go to someone else.
For more information on
try Conference–launched
how to choose an immigraan overseas advertising
campaign last year.
tion representative and how
June 2011, CIC desto avoid the fraudsters,
ignated a new regula- please visit www.cic.gc.ca/
tory body for immigration
antifraud. Protect yourself,
consultants in Canada.
be informed.
It is anticipated that the
• Only the following
Immigration Consultants of people may charge a fee or
Canada Regulatory Council receive any other type of
(ICCRC) will not only
consideration, to represent
help ensure public confior advise you in connection
dence in the integrity of
with a Canadian immigrathe immigration program,
tion proceeding or applibut also that immigration
cation:
consultants provide their
• Immigration consultants
services in a professional
who are members in good
and ethical manner.
standing of the ImmigraYou may check their
tion Consultants of Canada
website www.iccrc-crcic.
Regulatory Council (ICca to make sure that your
CRC). www.iccrc-crcic.ca
immigration consultant is a • Lawyers and paralegals
member in good standing,
who are members in good
if the name of the immigra- standing of a Canadian
tion consultant you have
provincial or territorial law
hired is not in the mem;society
bership list, then they are
• Notaries who are memnot authorized to practice
bers in good standing of
immigration law, and there- the Chambre des notaires
fore stay away.
du Québec; and
Even with a new regulator
The Government of
in place, with immigraCanada will not deal with
tion consultants, as with
unauthorized immigration
anything else, it is “buyer
representatives who charge
beware.” To start with, poa fee for their services.
tential immigrants should
understand that there is
From our home to yours
no requirement to have a
we wish you a Happy New
consultant or anyone else
Year, may your homes
represent them during the
always be filled with joy,
process.
peace, laughter and an
apply for a visa or
abundance of good health.
Canadian citizenship, you are not obliged to Keep safe, stay healthy and
make sure laughter is in
hire an immigration repreyour everyday life.
sentative–which includes
________
immigration consultants,
Maria Cottone
lawyers, Quebec notaries
Canadian Immigration
and paralegals regulated by Certified
Consultant
a law society–but if you do, www.mariacottone.com
choose carefully. Always
mariacottone@hotmail.com

In

Happy 2014

To

N

o one knows for sure
how often it happens,
but even once is too often:
would-be immigrants eager
to full fill their dream of
a new life in Canada pay
someone a small fortune
in exchange for a “guarantee” that their application will be approved by
Canada.
However, no one can guarantee that anyone will be
admitted to Canada. Canada’s immigration system is
based on fairness.
It is also true that no one
can guarantee that your
case will be processed
faster. Every application
receives the same consideration. Potential immigrants
to Canada should stay
away from anyone who
says anything different.
The Government of Canada has a zero tolerance
approach to immigration
fraud, and is working
domestically and internationally to protect wouldbe immigrants from phony
consultants, who extract
large fees in exchange for
false promises–and in the
process, possibly ruining
the person’s chances of
ever getting into Canada.
rooked consultants
take advantage of
individuals eager to come
to this country and pose a
serious threat to the integrity of Canada’s immigration
system.
Citizenship and Immigration Canada (CIC) is
committed to seeing that all
levels of government and
law enforcement work together to ensure that those
who commit this kind of
fraud are punished.
On the international front,
Canada led an advertising
campaign, with several
other like-minded countries, to warn potential
immigrants about fraudulent consultants.
The Government of
Canada, with the

C
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قسمت دوازدهم:

ماکروفوتوگرافی

لنــز

یکی از مهمترین وسایلدر این نوع
عکاسی ،لنز ماکرو است.
با استفاده از این لنزها میتوان کامال
به سوژه نزدیک شد و از آن عکس
تهیه کرد .طبیعتا این روش ،هزینه
ی زیادی برایمان دارد و مقرون به
صرفه نیست.
البتــه برخــی لنزهــای ماکرو،
کاربردهای دوگانه ای دارند.
به عنوان مثال ،لنز  100میلیمتر
ماکرو ،یکی از بهترینها برای پرتره
نیز می باشد.
خرید لنز جدید ،هزینه بر است.
برای جلوگیری از تخصیص بودجه
ای هنگفت و کم کردن هزینه ها،

12

می توان از تکنیک «لنز معکوس»
اســتفاده کرد .در ایــن روش با
استفاده از یک حلقه ی ویژه فلزی
ارزانقیمت که خاص این کار است،
لنز دوربین رفلکس را جدا کرده و
آن را به صورت معکوس در جای
خود قرار میدهیم.
به عبارت دیگر ،بخشی از لنز که
قبال به دوربین متصل میشد ،در
این وضعیت ،در مقابل سوژه قرار
میگیرد .طبیعتا در این وضعیت،
از آنجایی که کنتاکتهای کنترل
لنز با دوربین قطع شــده اســت،
سیســتم اتوفوکوس کار نکرده و
باید به صورت دستی ،دوربین را بر
روی سوژه فوکوس کنیم تا تصویر
واضحی از آن بدست بیاید.
عکاسی ماکرو نیاز به فالش ماکرو
هم دارد ولی ازآنجایی که قیمت
آن باال میباشــد می تــوان از نور
ثابت چــراغ مطالعه و حتی چراغ
قوه و چند تکه مقوای سفید برای
بازتاباندن نور به ســوژه (به عنوان
رفلکتور) استفاده کرد.
از آنجایی کــه «عمق میدان» در
عکاسی ماکرو خیلی کم میباشد ،و
همچنین به علت بزرگنمایی زیاد،
در اکثر موارد ،ناچار به استفاده از
سه پایه هستیم تا تصویر از وضوح
بیشتری برخودار باشد.
در زمان عکاســی از ســوژه های
ثابت ،ســعی کنید برای داشتن
عمق میدان بیشتر و وضوح بهینه
تصویــر از  Fبا اعــداد  11تا 16
استفادهکنید.
طبیعتا در این وضعیت ،احتیاج به
«شاتر اسپید» پایین تری خواهید
داشت.
برای وضوح بیشــتر تصویر سعی
کنید به جای چکاندن شــاتر ،از
تایمر یا کنترل از راه دور استفاده
کنید تادر لحظه ثبت تصویر ،هیچ
گونه ارتعاشی به دوربین وارد نشود.
به علت کم بــودن عمق میدان،
تهیه عکسی که تمام قسمتهای آن
کامال واضح باشد ،معموال مقدور
نمیباشد.
به همین منظــور باید با فوکوس
دســتی ،چندین عکس از سوژه
های ثابت تهیه کرده و با استفاده
از نرم افزارهای  Stackingاین چند
عکس را بر روی هم مونتاژ و تصویر
کامال واضحی ارائه داد.
هنگام جداکردن لنز از دوربینهای
کنون ،میزان بــاز بودن دیافراگم
به کوچکترین عدد (دیافراگم باز)

تغییرمیکند.
در صورتی که بــا دیافراگم باز از
ســوژه های ماکرو عکسبرداری
کنیم ،نــور خیلی زیــادی وارد
دوربین شده و نتیجه کار ،مطلوب
نمیباشــد .برای رفع این نقیصه
کافی است که دیافراگم دوربین را
مثال بر روی  F11تنظیم کنیم.
سپس دست خود را بر روی دکمه
«عمق میدان» ثابت نگه داشته و
لنز را بدون خاموش کردن دوربین
از آن جدا کنیم.
در این وضعیت ،دیافراگم در همان
حالتی که از قبل تنظیم شده باقی
میماند و میزان باز و بسته بودن آن
عوض نمیشود.
برای عکسبرداری از باکتری ها و
ســایر موجودات تک سلولی باید
دوربین عکاســی را بر روی یک
میکروسکوپ سوار کرد.
یکی از وســایل دیگــری که در
عکاسی ماکرو به کارمان می آید،
استفاده از حلقه هایی هست که
بین دوربین و لنز قرار میگیرد تا
بزرگنمایی را بیشتر کند .این حلقه
ها را  Extension tubesمینامند.
وسیلهدیگری کهدر عکاسی ماکرو
استفاده میشــود «تله کانورتور»
است.
این وسیله،دارای یک عدسی است
و بین دوربین و لنز اصلی آن قرار
داده میشود .عمل آن بزرگنمایی
بیشتر تصویر است .البته اندکی از
کیفیت تصویر نیز میکاهد.
نهایتا روش آخر برای بزرگنمایی
تصویر ،اســتفاده از عدسی هایی
اســت که بــا بزرگنمایــی های
مختلف ،بر روی لنــز و در جای
فیلتر قرار میگیرند و به کمک آنها
میتوان به سوژه نزدیکتر شد .البته
این روش هم تاثیر منفی اندکی بر
روی کیفیت عکس اعمال خواهد
کرد.
یکی از نکات کلیدی در عکاســی
ماکرو این است که دوربین با سوژه
موازی و در یک امتداد باشد.
این عمل باعث میشود که فاصله
دوربین از قسمتهای مختلف سوژه
به یک اندازه ،و در نتیجه تصویر از
وضوح بیشتری برخوردار باشد.
برخــی از دوربینهــای کوچک و
کامپکــت ،وضعیت ماکــرو را در
خود به صورت پیش فرض دارند
و نیازی به تعویض لنز نیست .این
وضعیت با یک آیکون که به شکل
«گل» میباشد ،در اکثر دوربینها
مشــخص شده اســت .البته
کیفیت ایــن دوربینها در حد
حرفه ای نمیباشد.
در جلســات مجانی آموزش
عکاسی اســتودیو فوتوبوک
شرکت کنید .برای این منظور
در گروه زیر در فیسبوک عضو
شوید:

«همه چیز در مورد مونترآل»
www.facebook.com/
groups/infosmontreal/

تلفن استودیو فوتوبوک

514-984-8944

www.facebook.com/studiophotobook1

اعدامهــا در دوران حکومــت او
کاهش نیافته و بلکهدر مقایسه با
برخی از دورههای مشابه افزایش
داشته است .در زمینه آزادیهای
سیاسی و مدنی تغییر محسوسی
دیده نمیشود و بسیاری روحانی
را از ایــن که پــس از پنج ماه
هنوز نتوانسته است حتی حصر
رهبران جنبش سبز را بردارد او
را مالمت میکنند .او با واگذاری
مقام وزارت دادگستری به فردی
بد سابقه در کشــتار  ۶۷مانند
ی نشــان
مصطفی پورمحمد 
داده است که حقوق بشر (فعال)
در اولویتهــای او جایی ندارد و
نباید به قولهای او در این زمینه
زیاد اعتماد کرد و یا «منشــور
حقوق شهروندی» او را نشانهای
از عالقــه او به «حقوق بشــر»
دانست.
در هر صورت ،تغییراتی که از زمان
روی کار آمدن حســن روحانی
در سیاســت خارجی جمهوری
اسالمی رخداده چرخش تاریخی
بزرگی بشمار میرود .این حرکت
بدون موافقت علــی خامنهای
امکان نداشت ،و او ظاهرا با درک
وخامت شدید شرایط اقتصادی
ایران و بسته شدن شیرهای نفت
(این بزرگترین ماده حیاتی برای
حفظ نظام اســتبدادی حاکم)
چارهای ندیده است جز این که
با یک «نرمش قهرمانانه» همانند
ســلف خود ،پــس از تحمیل
هشت سال جنگ خانمان برانداز
سیاسی و اقتصادی بر مردم ایران،
جام زهری را به دست بگیرد و از
آن بنوشد.
او اکنــون جرعــهای از آن را از
گلو فرو داده ،ولی هنوز به بســر
کشــیدن تمامی آن و پذیرش
کامــل آتشبس در جنگ میان
ایران و غرب تن نداده است.
اظهارات او ،و سر و صدای عمله
اکـرهاش در هفتهها و روزهای
و َ
آخر ســال  ۲۰۱۳که فشارهای
شدیدی را متوجه دولت روحانی
و گروه مذاکره کننده او کردهاند،
بسیاری را نگران آن کرده است
کــه او بخواهد در برابر مذاکرات
و توافقهای انجام شده مقاومت
کند و زحمات دولت روحانی را
بیاثر کند.
این نگرانی را نباید جدی گرفت.
شــواهد زیــادی وجــود دارد
که تصمیم بر تغییر سیاســت
هستهای و خارجی ،و باز کردن
باب مذاکره با آمریکا ،از مدتها
پیش از انتخاب روحانی ،از سوی
خامنهای گرفته شده بود.
اخبــار مربــوط بــه دیدارهای
محرمانه بین مقامات آمریکایی
و نمایندگان خامنــهای از اوایل
سال  ۲۰۱۳که اخیرا فاش شده
است این واقعیت را تأیید میکند.
همچنین ،انتقادهای شــدید از
ســعید جلیلی (مجری منویات
علی خامنهای) که از سوی سایر
نامزدهای انتخابات (مورد تأیید
علی خامنــهای) در مناظرههای
تلویزیونی دیده شده بدون تردید
با چراغ سبز علی خامنهای بوده
است.
افزون بــر آن ،میتوان گفت که
دعوت خامنــهای از «مخالفان
نظام» برای شرکت در انتخابات،

>> ادامه از صفحه7 :

با علم بــه این که این نیروها در
صورت شــرکت به کسی رأی
خواهند داد که بزرگترین زاویه
را با شخص علی خامنهایداشته
باشد ،نیز با این قصد بوده است که
نامزدی که بیش از همه سیاست
هســتهای و خارجی نظام را با
حمله به سعید جلیلی به چالش
بگیرد ،شانس بزرگتری
بــرای رأی آوردن در
انتخابات پیدا کند و به
این ترتیب زمینه تغییر
سیاست خارجی فراهم
شــود .برآمدن حسن
روحانی نه برغم و بلکه
به میل علــی خامنهای
صورت گرفته است.
حمایت صریح خامنهای
از روحانی و گروه مذاکره
کننده او نیز نشــان داد
کــه او در عیــن ادامه رجزهای
عوامفریبانه ضد آمریکایی خود،
نمیخواهد به طرفداران تندروش
اجازه دهد که در روند مذاکرات
خللی ایجاد کنند.
شــرایطی که خامنهای را وادار
کرد که جام زهر شکستن تابوی
مذاکره با آمریکا را به لب ببرد او
را همچنان به ادامه این سیاست
وادار خواهد کرد.

دارد ،و اوبامــا بدانــد که اگر در
برابر فشــار مخالفان خود کوتاه
بیاید حســن روحانی نیز شاید
نتواند فشارهای مخالفان خود را
تحمل کند ،و ادامه مذاکره دچار
مشکل شــود .این نکته ظریف
هم شــاید به ذهن طراحان این
سیاست در ایران نرسیده باشد
که موضعگیریهای سیاسی
جناحهــای مختلف حکومتی
در یک نظام دموکراتیک کامال
طبیعی اســت ،ولی در نظام
والیت فقیه که حکومتیان همه
خود را ملزم به اطاعت از رهبر
میداننــد و او میتواند با یک
حکم حکومتی همه را به «راه
راست» بکشاند ،و به دعواهایی
از این قبیــل خاتمه دهد این
گونه نزاعها بیشتر تصنعی است
و کمتر کســی آنها را جدی
خواهد گرفت.
در زمینه سیاست داخلی نیز
میتوان محتاطانه خوشبین
بود.
فشــار جامعه مدنی بر شخص
روحانی و دولت او برای گشایش
سیاسی شدت گرفته است و او
به سختی میتواند در برابر این
فشارها به مدت طوالنی مقاومت
کنــد .او بــرای آزادی زندانیان
سیاســی و رفع حصر از رهبران
جنبش سبز به تلویح و تصریح
قول داده اســت ،و بسیاری در
مناسبات مختلف (و آخرین بار
در ســالگرد  ۱۶آذر در دانشگاه)
ایــن قــول او را یادآور شــده و
خواهــان وفای به آن شــدهاند.
او همچنین نشــان داده که به
تالشهایــی در ایــن زمینهها
دست زده و بخشهای دیگری
از حکومت را مانع آن بیان کرده
اســت .ســرنخ این بخشها به
روشــنی به علی خامنهای ختم
میشــود .یعنی او است که در
برابر این خواســتها ایســتاده
اســت  -ولی تا کی؟ از ســوی
دیگر ،پیشنویس «منشور حقوق
شهروندی» روحانی ،صرف نظر از
این که چیزی بیش از بازگویی
حقوق مشــروط و تبعیضآمیز
مندرج در قانون اساسی و قوانین
موضوعه جمهوری اسالمی ندارد
بــه بحثهای حقوق بشــری و
شهروندی در جامعه مدنی دامن
زده اســت ،و این به نوبه خود بر
مطالبات جامعه مدنی از دولت
خواهد افزود و فشارهای بیشتری
را متوجه او خواهد کرد .مجموعه
ایــن عوامــل به احتمــال زیاد
روحانی را وا خواهد داشــت که
به اقداماتی در زمینه آزادیهای
سیاسی و مطبوعاتی دست بزند
و خامنهای را نیز به پذیرش این
تحوالت تا حــدی قانع کند .از
این رو میتوان گشایشهایی را
در زمینه سیاستداخلی رژیمدر
سال  ۲۰۱۴نیز انتظارداشت ،ولی
این تحوالت نــه در اولویتهای
شخص حســن روحانی و نه به
طریق اولی در اولویتهای علی
خامنهای قرار دارنــد  -و از این
رو دامنه این تحوالت محدودتر
از تحوالت در سیاست خارجی
خواهد بود.

خامنهای چارهای جز ادامه
مذاکره ندارد

هاتف اصفهانی ،شاعر «هسته ای»
پارسی گوی میفرماید:
هر ذره ای را که بشکافی...آفتابیش
در میان بینی!
این شــعر داللت میکند بر وجود
علم «غنی ســازی» از دیرباز در
کشورمان و همچنین دنیای ذره
بینیدیگری کهدر اطراف ما وجود
دارد و از آن غافلیم!
همانطــور کــه از نــام
«ماکروفوتوگرافــی» بــر میآید،
درشــت نمایی و تصویــر برداری
از اشــیاء ،جواهرات و موجودات
کوچک را «عکاســی ماکرو» می
نامیم.
این بخش از هنر عکاسی ،زوایا و
گوشه هایی را به ما نشان میدهد
کــه با چشــم غیرمســلح ،قابل
مشــاهده نبــوده و از دید عادی
ما پنهــان میباشــند .این دنیای
ناشناخته به قدری جالب و عجیب
است که میتواند سرگرمی بسیار
خوبی برای شما بوده و مدتها شما
را شیفته خود نماید.
در این ســبک از عکاسی ،گاهی
هنرمند ســعی میکند تصاویری
را ثبت نماید که بیننده نتواند به
راحتی تشــخیص دهد که سوژه
چه چیزی بوده است و چند لحظه
ذهن او را مشغول کند.
این رشــته از عکاسی هم میتواند
هنری باشــد ،هم تجــاری و هم
میتوان از آن استفاده های علمی
کرد .مثال عکاســی از حشــرات،
جواهرات ،کریستال ها ،باکتری ها،
ویروس هــا  ...برای ارائه در کتب،
مقــاالت ،کنفرانســهای علمی و
بسیاری موارددیگر.
یکی از اســاتیدی که بنده افتخار
تلمذ در محضر ایشــان را داشته
ّ
ام ،شــخصی بود که آنقدر خود را
وقف این سبک از عکاسی کرده که
در کبک بــه  M. Bibiteیا «آقای
حشره» معروف شده است!
برای تهیه عکســهای ماکرو باید
دوربین خود را به یک سری لوازم
مجهزکنیم.
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خامنهای چــارهای جز ادامه
مذاکره ندارد ،و عواقب ســوء
سیاست احمدینژادی را به خوبی
درک کرده است.

او میدانــد که اگــر به «صلح»
با غرب تن ندهــد ،ادامه جنگ
اقتصادی میتواند به قطع شریان
حیــات رژیــم او (درآمد نفت)
منجر شود و اگر جنگ به مرحله
نظامی بکشــد مقابله با آن در
شــرایط تحریمهای فلج کننده
اقتصادی آسان نخواهد بود  -و در
هر دو صــورت او باید از واکنش
مردمی که زندگی خــود را در
اثر سیاستهای ماجراجویانه او
از دست دادهاند و زیر فشارهای
تحریم و احیانا جنگ به مذلت
افتادهاند بسیار نگران باشد.
به این ترتیــب میتوان نتیجه
گرفت که در ســال  ۲۰۱۴رژیم
ایــران راه دیگری جــز ادامه و
پیشــرفت مذاکرات هستهای با
غرب و گشایش روابط دوجانبه با
آمریکا نخواهدداشت.
ســر و صداهایی را هم که این
روزها در محافــل تندرو اطراف
خامنهای علیه روحانی و همکاران
او بــه راه افتاده نباید زیاد جدی
گرفت .بخشی از این اعتراضات
ممکن اســت خالصانه باشــد
 ســالها تلقیــن ایدئولوژیکسیاست ضد آمریکایی به سادگی
و سریع پاک نمیشود.
ولی بدون تردیــد بخش دیگر
آن صحنهسازی اســت و برای
مقابله بــا تالشهــای کنگره
آمریکا در برقــراری تحریمهای
بیشــتر علیه ایران به کار گرفته
شــده اســت .به عبارت دیگر،
رژیم میخواهد نشــان دهد که
همان طور که دولــت اوباما به
خاطر سیاســت صلحجویانه با
ایــران زیر فشــار بخشهایی از
کنگره قرار گرفته اســت ،دولت
روحانی نیز زیر فشار مشابهی از
طرف بخشی از حکومتیان قرار
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ساندویچی و
اغذیه فروشی ایرانی

»«اِلــدا
:عساندویچها
انوا

،ه کوکوسبزی
 زبان الوی ک و بادمجان،مغز
ش
 دلمه،کتلت ک س بندری
سوسی
اسپشیا
:ساندوی لروزانه

$5

چ
 سوپ+

ای ایرانی
ینی ه
انواع شیر ن خامه ای
نا
... و، میه،رولت
 با،زولبیا
ـل

حبلهیو یم داغ
• شن

از کشنبه ها
 صبح10

ت در محـ

)رشقبلی
ـا

پخ

(باسفــ

:ساعات کار
 شب11  صبح تا11/30 همه روزه از
 تعطیل است:دوشنبه ها

________________

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

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

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

کی
فیتعالی

PRÊT À MANGER

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

قیم
تمناسب

EA.
CH.

READY TO EAT
PRÊT À MANGER

EA.
CH.

ONIONS

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

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

OIGNONS
10 lbs. / 4.54kg

EA.
CH.

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

EA.
CH.

TOMATES RÉGULIÈRES
$2.18 kg

EA.
CH.

425 g

DORIC FETA CHEESE

HAFEZ DATES

EA.
CH.

LB.

700 g

DATTES HAFEZ 600 g

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

STUFFED VINE LEAVES
FEUILLES DE VIGNE FARCIES
350 g

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

BULGHUR SALAD

SALADE BOULGOUR 16 oz.

EA.
CH.

MAZOLA CORN OIL
HUILE DE MAÏS MAZOLA
2.8 L

EA.
CH.

ST-CHARLES
ST-JEAN

CORTAS GREEN or
BLACK OLIVES

OLIVES VERTES ou
NOIRES CORTAS 3 L

NOOSHEEN COOKIES
COCONUT or WALNUT

BISCUITS AUX NOIX DE COCO ou
GRENOBLE NOOSHEEN
200 g

EA.
CH.

PISTACHIOS
ROASTED, SALTED

SUCRE BLANC AKHAVAN
10 lbs. / 4.54 kg

SUNBEC TABLE SALT
SEL DE TABLE SUNBEC
1 kg

AKHAVAN PITA BREAD

PAIN PITA AKHAVAN
720 g

EA.
CH.
RIZ BASMATI ADORA
10 lbs. / 4.54 kg

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

CHOOPAN YOGURT SODA
Regular or Mint
BOISSON DE YOGOURT CHOOPAN
Original ou Menthe 473 ml

EA.
CH.

ADORA BASMATI RICE

EA.
CH.

COLD ALEX FROZEN
MINCED MOLOKHIA

MOLOKHIA HACHÉ CONGÉLÉ
COLD ALEX 400 g

MILK FED VEAL BLADE

PALETTE DE VEAU DE LAIT
$7.68 kg

EA.
CH.

COLD ALEX FROZEN
OKRA
OKRA COLD ALEX
CONGÉLÉ 400 g

EA.
CH.

AKHAVAN GREEN LENTILS

LENTILLES VERTES AKHAVAN
10 lbs. / 4.54 kg

EA.
CH.

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

EA.
CH.

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

Halal

POITRINES DE POULET
DE GRAIN $10.98 kg

Halal
Halal

GROUND VEAL

VEAU HACHÉ $7.68 kg

Halal
Halal

LB.

GRAIN FED
CHICKEN BREASTS

EA.
CH.

EA.
CH.

LB.

AKHAVAN WHITE SUGAR

PEPPER or GARLIC
SAUCE DES POMMES GRENADES
KAMBIZ AUX POIVRONS ou À L’AIL
200 ml
EA.
CH.

EA.
CH.

PISTACHES RÔTES, SALÉES
$13.18 kg

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

KAMBIZ POMEGRANATE SAUCE

POMMES DE GRENADES LARGES

COEURS DE LAITUE ROMAINE
ANDY BOY
3 per pkg / 3 par paquet

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

LB.

LARGE POMEGRANATES

ANDY BOY ROMAINE
LETTUCE HEARTS

REGULAR TOMATOES

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

Takeout
outonly
only
Take
Pouremporter
emporterseulement
seulement
Pour

POMMES GALA
$2.18 kg

EA.
CH.

PRÊT À MANGER

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

GALA APPLES

BROCOLI

CELERI

EA.
CH.

READY TO EAT

BROCCOLI

CELERY

PATATES
10 lbs. / 4.54 kg

GRAIN FED CHICKEN LEGS
CUISSES DE POULET DE GRAIN
$3.93 kg

LB.

ASEEL VEGETABLE GHEE

GHEE VÉGÉTALE ASEEL
kg

LB.

LB.

Halal

SHISH TAOUK
TANDOORI & SAFRAN
$10.98 kg

EA.
CH.

Halal

AKHAVAN CHICK PEAS

POIS CHICHES AKHAVAN
10 lbs. / 4.54 kg

EA.
CH.

6170 Sherbrooke St. W.

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

514 485-4887

Halal
Halal
Halal

Halal

LB.

SHERBROOKE

DECARIE

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

READY TO EAT

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

CAVENDISH

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

BLVD.
PIERREFONDS
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آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

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

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

) 2550 Lapiniere (Brossard

دکتر ریموند رضایی

Tel.: (450) 676-9550

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

Dr. Raymond Rezaie

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

لحظههای شیرین با
سفرۀعقدشیرین

www.tapeshmontreal.com

تبدیل سیستم های
ویدیوئی

7روز
هفته

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

Tel.: 450-934-7744

تپـشدیجیتال

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

 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

Vol. 20, No. 1144, 15 Jan. 2014

Tel.: (514) 933- 8383

بهروزآقاباباخانی
مشاور رمسی وام مسکن

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

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

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

کاست و کامپکت دیسک،
کتاب ،کارت تلفن

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

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336

  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
وست آیلند

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

بهمدیریت:
بیژن احمدی
GUY

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

Cell.: 514-944-3279

|

Tel.: 514-937-5192

NDG


فالوده اخ
وان رسید

ب
ستنی اک
برمشتی،

   ن
ان لواش
 نان گاتا
ی ارمنی
 نان نازو
ک ارمنی
ن
ان خشک
با دان
ه کتان
 ،سیه دان
با
طعم های

کل
ه ،پاچه ،زبان
موجود است

ه و کنجد

گونا
گون رسید

www.akhavanfood.com

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

چای قلمی و باروتی
گالبی محصول
هندوستانرسید


انواع کبا
کباب ،چل ب ،جوجه
وکبا
و ب کوبیده
...

E
X
C
H
A
N
G
E

بهتـــرینحلیمداغ
رادرسوپراخواننوشجانکنید!

