موسسه مالی

1194

سال نوی میالدی
وتعطیالت
خوشی برای شما
آرزو می کنیم.

سال 21شماره1194
 11دی 1393

شــریف

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

■ معصومهعلیمحمدی(بهبهانی)آمادهاجنام امورمهاجرت ازطریق
سرمایهگذاری،ختصصی،کارآفرینی ،دانشجویی،خویشاوندیمیباشد.
■ تاییدرمسی مدارک ،تهیه دعوتنامه و سوگندنامه
■ نقل و انتقال ارز (سرمایه) در کوتاه ترین مدت
____________________________________________

Tel.: (514) 289-9011

(514) 289-9044
Fax: (514) 289-9022
(Iran Toll Free) +21-8531-4889
1117 Ste-Catherine W. # 511, Mtl. QC. H3B 1H9

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com
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با آرزوی جـه
ن
ا
ی
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دون جنگ؛
سرشــار از صل
ح
،
ا
آ
زد
ی ،عدا لت
و با آرزوی اریا ن
ی
ا
آ
ز
د...

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

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

ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

آرﺯو ﺗﺤﻮﯾﻠﺪﺍری ﯾﻜﺘﺎ

جهان:در سال پیش رو...

چرا از سربــازی فرار می کنند؟

10

کاناداییها چقدر از دولت
محافظهکار رضایت دارند؟

کبـک« :شخصیت سیاسی سال
خامن پولین ماروآ است 11 .........

r 2
T o wtlye on sale

غمگین و زیبا

9
علت کاهش دو برابری قیمت نفت چیست؟ 6

شیف3ت1ه
ه
گبلرهــن
ست!
دراگوی
7

«فروپاشی مالیدر روسیه ،کاهش قیمت نفت و
افزایش ارزشدالر ،شکوفایی «سیلیکون ولی»،
خیزش دوباره اقتصاد آمریکا ،ضعف اقتصادهای
آلمان و ژاپن ،تنزل پول ملیدر اقتصادهای
نوظهور و یک دموکرات دچار مشکل در
کاخ سفید ،هفت تصویری هستند كه مجله
اكونومیستازاقتصاد
جهـــاندر سال
 2015میدهد.

24

6 ...................................

روبروی 3

کبک/کانادا

بل سنتر

curren

ع.ا.شادپور
>> 11

Membre de l'Ordre des traducteurs, terminologues
et interprètes agréés du Québec

514 439 8501

اوباماوجمهوریاسالمی

« ...نکته مهــم این است که
آمریکااحساسمیکندهیچ
مشوقی برای رسیدن به توافق با
ایران ندارد ،چون در شرایط فعلی
هم بیشت ِر آنچه را که میخواهد به
دست آورده است5 ..................... .

مهاجرت

info@yektatranslation.ca
www.yektatranslation.ca
4055 Ste-Catherine O, # 132, Westmont, Montreal, H3Z 3J8

ATWATER

(خضر)
الیت
صرافی

سیاسی:

ماریا

شهباز

>> 36

>> 5

به قیمت های رقابت ناپذیر

Office: 514-507-0773

صرافی  5ستاره

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

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

GUY

مشاور امالک در مونتریال

و South shore

حمیدصدیقکاغذچی
Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

محضردارومشاورحقوقی

Tel.: 514-439-1444

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

fhemmatiyan@sutton.com

   مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
   خریدار ارزهای خارجی

بابهترین نرخ روز
1405 Maisonneuve W.

Tel.:514-844-4492
H3G 1M6
info@expertfx.ca

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

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

UNION MONDIALE

  ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس

  انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر

  نقدکردن چک


بهمدیریت:
بیژناحمدی

 Exchangeسرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

1.5 from $699
Tel.: 514-937-5192
| Cell.:
514-944-3279
3.5 from
$819
4.5 from $1249
)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc

دکتر شریف نائینی:

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

Tel: 438-985-4674
جراحدندانپزشک

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

مریم خالقی

1361 Greene Avenue

Maryam Khaleghi

(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.Christiesrealestate.com

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

Côte-des-Neiges

GUY

خدمات ارزی

NOTAIRE-NOTARY

اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال

ان
تقـال ارز

1155 Rene Levesque W. #2500

Westmount, Qc H3Z 2A5

وحیدخلـجی

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

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

Agence Immobilière

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

با 18سال سابقه کاری در کانادا

6600 Trans-Canada, Suite 750

Profusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

جنب دانشگاه کنکوردیا

Montreal Qc. H3G 1S6

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

5Star I.P.M. Inc.

GUY

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

1449 St. Catherine W

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

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

فروش کلیه لوازم یدکی لپ تاپ :با کیفیت عالی | قیمت نازل
www.fsotech.ca | seyedsadr@fsotech.ca

www.sutton.com

انتقال فوری ارز

انتقـال ارز

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

!We Sell Laptop Accessories

Cell: (514) 827-6364

فارکس

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

فروشنده متام قطعات لپ تاپ

فیروزهمتیان

ﺻﻔﺤﻪ 34

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
1.5 from
www.amirsam.ca

$699
3.5 from $819
$1249مونتریال
مشاور امالک در سراسر
4.5 from
مسکونی و
جتاری 1.5
from
$699

Côte-des-Neiges
رایگان
 $819ارزیابی

Tel:
438-985-4674
3.5
from
 تهیه وام های مسکن و جتاری
4.5 from $1249
 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

Cell.: 514-967-5743
Tel: 438-985-4674

مینو اسالمی

1.5-$ 779.00
)Tel.: 514 3.5-$ 879.00
451-7117 4.5-$1449.00
www.Metcap.com

www.Metcap.com

Côte-des-Neiges
es

www.Metcap.com

Minoo Eslami
Real State Broker
minoo.eslami
@century21.ca
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آژانسمسافرتیکاسپین

بهترینسرویس
نازل ترین بها
Caspian Travel Management wishing you
a wonderful and a very happy
and prosperous new year....
صم
با یماهن رتین آرزواه ربای سال نوی میالدی؛
با سـپاس از حمایت اهی بی ردیغ شما
و با امید بـهروزی و سالمت ربای شما وخانواده ی زعزیاتن
. ..رد سال و ماه اهی شیپ روی

آژانسمسافرتیکاسپین

COROLLA CE 2015
STARTING AT

17 515 $

• Special deals on air tickets
to IRAN and around the world.
• Flight with all major Airlines,
• We Guarantee the best deals for Iranians
• Special tours around the world
• Travel Insurance.

• پکیج های ویژه برای سفرهای هوایی
به ایران و سراسر جهان
• سفر با همه خطوط هوایی معتبر
• تورهایاستثناییبهسراسرجهان
• بیمه مسافرت • حمل و نقل از طریق هوا و دریا
Caspian Travel
 در سراسر جهانCARGO• متخصص
4684 Boul.des Sources,
• حج عمره و پکیج های مکه
bureau 001B Montreal, QC
 دوبی و عربستان سعودی:• سرویس ویزا
.• ما بهترین ها را برای شما ضمانت می کنیم
Fax:514-421-0112
info@caspiantravel.com |QC licensee
________________________________________

Tel:514-421-0111
نرگس
514-708-4722
narges.caspiantravel
@videotron.ca

 قبــل از
هرگونهسفر
با ما متاس
!بگیرید

آزیتا
514-814-7700
azita.caspiantravel
@videotron.ca

Contact Alex
for additional rebates.

+ TAXES

COMPLETELY
REDESIGNED

RAV4 LE AWD 2015
STARTING AT

28 060 $

+ TAXES

www.alixtoyota.com
Tél.: 1 877 261 2549

COMPLETELY
REDESIGNED
قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

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

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

%
0
Financing
وام با نرخ بهره

for certain
cars only

Lease and purchase ﬁnancing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services. Registration,
insurance, taxes and duties are extra. Subject to applicable conditions, the oﬀers apply to individuals who lease or buy a vehicle from
October 1 to 31, 2014 at a participating Quebec dealer, where you can obtain all of the terms and conditions. The dealer may lease or sell
for less. Oﬀers may change without prior notice. *Oﬀers apply to new, in-stock 2015 Corolla CE (BURCEM AA) / 2015 RAV4 AWD (BFREVT
AA). MSRP of $17,515/$28,060 before taxes, dealer fees of $165 before taxes (applicable at some dealers), transportation and preparation
charges and air conditioner tax (if applicable) included.
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:• قیمت شروع
 دالر۳۴۳۰۰۰ از
) مالیات+(

• Starting Price $343,000 +tx
• 1, 2 and 3 bedrooms
• High end Italian finishes
• 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
with billiard area
• Conference room,
security guard 24h/7
and more.

 اتاق خوابه۳  و۲ ،۱ •
• بامدرنترین طرحهای ایتالیایی
René Lévesque W • در خیابان

Drummond وDe la Montagne بین

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

برای کسب اطالعات
:بیشتر با ما متاس بگیرید

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

Model Unit
H3G 2T3

Montreal
Complexe Desjardins
175, René-Lévesque Blvd. W., #236
Place-des-Arts | 514 669-1880

text, talk, share...

saVe!

49

$به مدت محدود
1

per
month

اس4با خرید سامسونگ گلکسی
> 1 GB OF dATA
5 یا گوگل نکسوس
> Unlimited Canada-wide
 ساله2 و قرار داد
anytime minutes
2

3

>

 دالر ختفیف100
Call display and Voicemail
فوری بگیرید
Unlimited messaging4

(international text, picture and video messages)

>

5

به مدت محدود

اس4با خرید سامسونگ گلکسی
5 یا گوگل نکسوس
 ساله2 و قرار داد

Place du Quartier (Chinatown)
1111, St-Urbain St., Suite r19a
Place-des-Arts | 514 667-0077

The
ViP package
LIMITED
TIME
Place du Parc
3575 du Parc
Place-des-Arts | 514 677-8009
Place Alexis Nihon
1500, Atwater Ave., #F-01
Atwater | 514 939-5552

OFFER
$TIME
The
ViP package
LIMITED
0
OFFER
ختفیفSamsung
 دالر100 Core LTE
فوری بگیرید
$
6

Reg.: $80

49

1

49

$

0 100

0 100
REBATE

Samsung
with a 2-year Tab24 agreement
GalaxyonS4a Standard plan6

1

Offers are subject to change without notice. Taxes extra. 1. Standard plans available monthly or with a 2-year Tab24 agreement. Data is a monthly service with Standard plans. Additional long distance, roaming, data, add-ons, provincial 9-1-1
fees (if applicable) and taxes are extra & billed monthly. 2. Additional data: $10/1 Gb, charged in $10 increments. Visit fido.ca/roaming to learn more about data roaming pay-per-use rates. 3. Airtime includes calls from Canada to Canadian
numbers only, billed by the minute. Each additional minute costs 45¢ (20¢ for Call Forwarding). 4. Plans include messages sent from Canada to Canadian, U.S. and international wireless numbers. Sent/received premium messages (alerts,
messages related to content and promotions) and messages sent while roaming not included and charged at applicable rates. 5. Service includes up to 3 messages, each 3 minutes in length that can be saved up to 3 days. 6. Offer available on
new Standard Plan activation with 2-year Tab24 agreements with a minimal monthly fee of $49 on the Samsung Core LTE after an instant rebate of $30 and a $50 credit on the customer’s second bill. Offer ends 12/23/2014. TMFido and related
1
names & logos are trademarks used under licence. © 2014 Fido Solutions

Ben
Omrani
Place
Newman

Place Newman
2101, Av. Dollard,
Lasalle
2101, Av. Dollard, Lasalle

514 595-7100

4190, St-Laurent Blvd.
Montreal
Mont-Royal
| 514 439-9934
Complexe
Desjardins
Montreal

175, René-Lévesque
Blvd. W., #236
Complexe
Desjardins
101, Mont-Royal
Ave. W.
| 514 669-1880
175,Place-des-Arts
René-Lévesque
W., #236
Mont-Royal
| 514Blvd.
448-6996
Place-des-Arts
| 514
669-1880
Place
du Quartier
(Chinatown)
Le Boulevard Shopping Center
1111,
St-Urbain
r19a68
Place
QuartierSt.,
(Chinatown)
4270,du
Jean-Talon
St.Suite
E., suite
Place-des-Arts
667-0077
1111,
St-Urbain St.,| 514
Suite
r19a
514
887-7784
1
Place-des-Arts | 514 667-0077
Place
du ParcBlvd.
961, Decarie
3575
du Parc
Parc | 514 419-8446
Côte-Vertu
Place
du
Place-des-Arts
| 514 677-8009
3575
du Parc
436, Jean-Talon W., #100
Place-des-Arts
|
514
677-8009
Place
Alexis
Nihon
du Parc
| 514
272-2355
1500,
Atwater
Ave.,
#F-01
Place Alexis Nihon
Place
Forest
Atwater
| 514
939-5552
1500,
Atwater
Ave.,
#F-01
10539, Pie-IX Blvd.
Atwater
|
514
939-5552
1314,
Ste-Catherine St. E.
514 325-7100
Beaudry
| 514 750-3436
1314,
Ste-Catherine
St. E.
Place Bourassa Shopping Center
Beaudry
| 514 750-3436
4190,
St-Laurent
Blvd.Blvd. E., K14
6000, Henri-Bourassa
Mont-Royal
| 514 439-9934
514
927-6624
3758,
St-Laurent Blvd.

on the purchase of a Samsung Galaxy S4 or
a GoogleperNexus
5 and 2-year Tab24 agreement on
month
selected plans get $100 instant rebate.

> 1 GB OF dATA2
:ایرانیwithبامدیریت
a 2-year tab24 agreement
after
a
$50
bill
credit.
1
> UNLiMiTeD Canada-wide
عمرانی
بهنام
anytime minutes3
on the
purchase
of a Samsung
Galaxy S4 or
محترم
جامعه
درخدمت
> UNLiMiTeD MeSSAgiNg4
a مونتریال
Googleper
Nexus
5 and 2-year
Tab24
agreement
on
(international text,
picture and
video messages)
ایرانیان
month
1
> Call
selected plans get $100
instant
rebate.
Display and
Voicemail5
ـــــــــــــ
2
> 1 GB OF dATA
برای دریافت اطالعات
Ben Omrani
> UNLiMiTeD Canada-wide
Place newman
امروز3 بیشتر همین
anytime minutes
2101, av. dollard, lasalle
4
> UNLiMiTeD MeSSAgiNg
:متاس بگیرید
STANT
IN595-7100
(international text, picture and video messages)
514
SAMSUNG
$
> Call Display and Voicemail5
Ben Omrani
$S III MINI

:بامدیریتایرانی
بهنام عمرانی
درخدمت جامعه محترم
ایرانیان مونتریال
ـــــــــــــ
Ben
Omrani
Place
Newman
برای دریافت اطالعات
Place
Newman
2101, Av. Dollard,
Lasalle
امروز
بیشتر
mobifone...
Weهمین
follow
you everywhere!
2101, Av. Dollard, Lasalle
514 595-7100
:متاس بگیرید
T
514 595-7100
INSTAN
SAMSUNG
$
Ben Omrani
$S III MINI

1314, Ste-Catherine St. E.
Beaudry | 514 750-3436

E
Samsung
Google
Mobifone...
We
follow
you
with
a 2-year
Tab24E
BATeverywhere!
R agreement
GalaxyonS4a Standard plan6
Nexus 5
Mobifone... We follow you everywhere!

Saint-Laurent | 514
845-9815
101,
680, Mont-Royal
Jarry St. E. Ave. W.
Mont-Royal
| 514 448-6996
Jarry
|
514
490-0099
101, Mont-Royal Ave. W.
Mont-Royal
|Shopping
514 448-6996
Le
Boulevard
Center
Centre
Commercial
Wilderton

4270,
Jean-Talon
St. E.,
suite 68
2665
Van
Horne
Ave.,
#A001-90
Le
Boulevard
Shopping
Center
514 887-7784
4270,739-6838
Jean-Talon St. E., suite 68
514
887-7784
961,
Decarie
Blvd.
Galeries
des Sources
Côte-Vertu
| 514 419-8446
3237,
des Sources
961,
Decarie
Blvd. Blvd., Suite 5
514 542-3436
Côte-Vertu
|
514
419-8446
436, Jean-Talon W.,
#100

du Parc | 514 272-2355
436, Jean-Talon W., #100
Google
du Parc
| 514 272-2355
Place
Forest
Greenfield
Nexus
5 Park
10539,
Pie-IX
Blvd.
Place
Forest
3310,
Taschereau Blvd.
514
325-7100
10539,
Pie-IX
Blvd.
450 465-5757
514
325-7100
Place
Bourassa Shopping Center
BeloeilHenri-Bourassa Blvd. E., K14
6000,
Place
Bourassa
Shopping Center
Mail927-6624
Montenach
514
6000,
Henri-Bourassa
600 Laurier
Blvd., K02Blvd. E., K14
514
450927-6624
281-3436
680,
Jarry St. E.
Jarry | 514 490-0099
680, Jarry St. E.
Jarry | Commercial
514 490-0099
Centre
Wilderton

South-Shore

2665 Van Horne Ave., #A001-90
Centre Commercial Wilderton
514 739-6838
2665 Van Horne Ave., #A001-90
514 739-6838

4
4
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رامین عباسى

نامى آشنا و مورد اطمینان:
در خدمت جامعه ایرانى
• قبل از امضاى قرارداد هر نوع
اتومبیل  TOYOTAبا من متاس بگیرید
• قیمت هاى استثنائى براى صاحبان تاكسی
• براى دریافت بهترین نرخ بهره
و قیمت با من متاس بگیرید
توجه :اینک >> هر شنبه

خدمت شما
بعدازظهر
Ile Perrot Logo_Layout
در1 12-02-27
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Ile perrot Toyota

2100 Blv. Du traversier
pincourt QC J7V 0K8

Ramin Abbasi

Tel :1(877)361-2047
Tel : (514) 453-2510
Cel: (514) 865-2594

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی

ILE PERROT TOYOTA
DIVISION DE 9020-3027 QUÉBEC INC.

rabbasi@ileperrot.toyota.ca

شنبه  21مارس
در سالن شکوهمند
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Embassy Plaza

گروه ها:
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قابل ______
___
_ لاستقبال
بهدلی ی خود را
ه ،جا
بیسابق زرو کنید:
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4-223-3

______ 336
____
_ شدیجیتال
تپ

1003 Boul Cure-Labelle
Laval, QC H7V 2V7

514.996.9692

 با پارکینگ وسیع رایگان
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ایران و آمریکا...

شهباز خنعی

اوباماباایرانبهتوافقنخواهدرسید!چرا؟ ایران...

گرت پورتر در مقالهای در نشریه
اینترنتــی «میدل ایســت آی»،
نوشته کسانی که گفتگوها بر سر
برنامه اتمی ایــران و رفع تحریم

«فریب ،بخشی از  DNAآنهاست!»

عقد ایرانی

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
با ضمانت بهترین
قیمت ها برای ایران
و از ایران
به متامی نقاط جهان
 BEST Fares to Iran & from Iran & all over the world
 BEST deals for all inclusive South packages & anywhere else.

Head Office:

433 Chabanel West, #111 Montreal, Qc H2N 2J3

Tel.: 514-388-1588
)Toll free: 1-877-SKYLAWN (759 5296

برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاور مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید:

شادی محمدی

shadim.sky@gmail.com

Tel.: 514-660-7135

Courtier Immobilier Agréé

زهیخیالمحال!

«سر ناکسان را برافراشتن
و پرسیدم جباران
وزایشان امید بهیداشتن
تاریخ چــه کرده
سر رشته خویش گم کردن است اند که ســیدعلی
به جیب اندرون مار پروردن است» خامنه ای نکرده و
"فردوسی" سزاوار جدا دانستن
-----------حســابش از آنها
 3دی  1393روز یکشــنبه 30
آذرماه  21 /1393دسامبر ،2014
آقای محمد نوری زاد نویسنده و
فیلمســاز هوادار و ذوب شده در
والیت پیشــین و منتقد جسور
و بی پــروای کنونی مقام معظم
رهبری ،یک نوار ویدیویی نزدیک
به  14دقیقه ای با عنوان «خروج
از تنگنا» منتشر کرد .در مقدمه
مکتوب این نوار آمده است« :من
دراین فیلم کوتاه بی هیچ تعارف با
شخص رهبر سخن گفته ام و راه شده است؟
های خروج از بحران های عمیق نوری زاد با شهامت و جسارتی
و زهرآگینی را که این روزها برسر تحسین برانگیز نوشتار مرا در
مردم ما آوار شــده اند ،نشان وی سایت رسمی خود بازپخش کرد
داده ام».
و همین کار برایش دردسرساز
در ســطرهای آینده ،قصد من نه شــد و موجــب گردیــد که
نشــان دادن دم خروس ها است "جوان آنالین" سپاه پاسداران
و نــه تکــرار آنچه کــه بدگویان و حــدود  100تارنمای دیگر
درمورد "پروژه امنیتی" و "سوپاپ همســو با آن با پیراهن عثمان
اطمینان" بودن آقای نوری زاد می نمودن "توهین به امام راحل" به
گویند .به عکس ،برای جســارت طور همزمان به او حمله نموده و
و شهامتش ارزش و احترام قایلم مدعی شوند که "شهباز نخعی"
و برایــش در راهی کــه درپیش نام مستعار او است!
گرفته آرزوی موفقیت بیشتر می آقــای نــوری زاد در ویدیوی
کنم .اما ،برای این که این موفقیت اخیر خود ضمن انتقاد از سیاست
درعمل فزونی یابد ،توضیح چند شیعه گستری حکومت آخوندی،
نکته را بیهــوده نمی دانم و دلیل برکشیدن آخوند های بی سواد و
این که به خود چنین اجازه ای می انزوای ناشی از آن ،به ارشاد رهبر
دهم این است که خود او درپایان معظم می پردازد و از جمله خطاب
همان مقدمه مکتوب چنین اذنی به او می گوید:
را داده و از همگان دعوت کرده تا «شما در دوره رهبری تان دزدی
«در تماشا ،انتشار و نقد این فیلم از اموال مردم را بدیهی کردید» و
کوشا» باشــند .من هم خود به «شما امروز ورشکسته شدید آقا ،نه
دقت نوار ویدیویی رادیده و شنیده شما که اندیشه شما».
ام و هم دیدن و شــنیدن آن را به پــس از این خطاب عتــاب آلود،
دوســتان توصیه کرده ام و ازاین نــوری زاد برنامه سراســر زیان و
رو ،فکر می کنم که پرداختنم به خسارت هسته ای را ناشی از میل
"نقد" آن نابجا و ناموجه نباشد.
سیدعلی خامنه ای به «جاودانگی»
اختالف نظر مــن با آقای محمد برمی شمارد:
نــوری زاد محــدود به امــروز و «شما ،شخص شما خیلی مشتاق
محتوای این نوار ویدیویی نیست؛ بودید چیزی از خودتان به یادگار
پیشــینه دارد .حدود ســه سال بگذارید» و «آری شما را با ساخت
پیش ،هنگامی که او برای "رهبر بمب اتمی فریفتند ،شما را گول
عزیــز" نامه های پــی درپی می زدند آقا» و نتیجه می گیرد که:
نوشت تا به زعم خود وی را به راه «شــما این قمــار را باختید آقا،
راست هدایت کند ،در یکی از آن باختید».
نامه ها نوشت:
پس از این سرزنش و مالمت های
«من حساب شما را از جباران تاریخ تند وتیز ،محمد نوری زاد که درد
جدا می دانم» .من در نوشتاری با را گفتــه ،درصدد برمــی آید که
عنوان "جنون قدرت" به این «جدا درمان را نیز بگوید:
دانستن حســاب» اعتراض کردم «مگر نمی خواســتید اسم شما

سپاه مشکل کشور ما است ،مشکل منطقه است ،مشکل شما است».

های اقتصادی علیه
آن کشور را دنبال
بهنامآفریدگارعشق
میکننــد ،با این
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
نظــر موافقند که
زندگی را با مهر
دولــت آقای اوباما
مجری مراسم زیبای
مایل است با ایران
به توافق برســد.
چنیــن توافقــی
و کانادائی
با منافــع واقعی
ایاالت متحده در
سفرۀ
امــکان همکاری
ع عقد
روس
آشکار این کشور
با ایران علیه دشــمن مشترک
لیلیصمیمی
یعنی گروه اسالمگرای «دولت
(با مجوز رمسی از ایالت کبک)
اسالمی» همســویی دارد .این
514-825-3170
توافق همچنین میتواند یکی

از مهمترین دستآوردهای
سیاســت خارجی آقای
اوباما در طــول دو دوره
ریاســت جمهــوریاش
باشد.
اما قرائــن حکایت از آن
دارد کــه دولــت آمریکا
به ســازشهای ضروری
برای دست یافتن به یک
توافق جامع با ایران گردن
نمیگذارد .از طرفی ،نظام
سیاسی و حقوقی ایاالت
متحده در بیش از دو دهه گذشته
چنان تحت تأثیر منافع اسرائیل
دگرگون شــده که گذر از موانع
{>> ادامه در صفحه}38 :

@Shahbaznakhai8
gmail.com

جاودانه شود؟ من اسم شما را
جاودانه می کنــم ،باورکنید»
و به سیاســت چماق و هویج
متوسل می شود:
«مــی توانید همیــن جور به
همین وضعیــت ادامه دهید و
از صفحه روزگار محو شوید ،و
البته می توانید بدرخشید ،می
توانید مجددا زندگی را به این
مردم بازگردانید ،می توانید در
یادها بمانید ،جاودانه شوید»!
روشــن اســت که «جاودانه
شــدن» آن هم بــرای فردی
«ورشکسته»« ،گول خورده»
و «بازنده» راهکار مناسب می
خواهد و محمد نــوری زاد به
همان اندازه کهدر انتقاد بی پروا
و جسور است ،در ارائه راهکار
نیز کارکشتگی و مهارت دارد:
«گیــر شــما در قدرقدرتــی
سپاه اســت که حتی ازخود شما
هم حرف شــنوی ندارد .سپاه را
بیرون بکشــید از موقعیتی که در
آن هســت ،از منطقه ،ازسیاست،
از اقتصاد بــرش گردانید به جای
نخستینش ،نترسید ،می توانید،
مشکل کشــور ما در سپاه است.
سپاه مشکل کشور ما است ،مشکل
منطقه است ،مشکل شما است».
صرفنظــر از تناقضی که در حرف
نوری زاد است :اگر «حتی از خود
شــما هم حرف شــنوی ندارد»،
چگونه می توان آن را «از ...بیرون
کشــید» و «به جای نخستینش
بازگردانــد» ،به نظر من ســهو یا
خطای اصلی آقای نوری زاد دراین
اســت که به جــای پرداختن به
علت به معلول می پردازد و سپاه
که در واقع معلول ســاختار نظام
پلید و اهریمنــی والیت مطلقه
فقیه است را علت همه مشکالت
برمی شــمارد .درحالی که ،حتی
خود ســید علی خامنــه ای هم
با وجود همه بدی ها و شــرارت
هایــش چیزی جز یــک بازیچه
{>> ادامه در صفحه}12 :

خدمات حسابداری و دفترداری
www.masoudnasr.com
info@masoudnasr.com

38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

سرورصدر

; ;امور دفترداری
و حسابداری
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
; ;تاسیس و ثبت شرکت ها

GESTION FINANCIERE LOYALE

SOROOR SADR ACCOUNTING
AND BOOKKEEPING SERVICES
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
WITH APPOINTMENT
_________________________

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
Email: loyale.accounting@gmail.com
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سال نو...
شبینیمجلهاكونومیستبرایسال۲۰۱۵
 7پی 
رفیعه هراتی (دنیای اقتصاد)
بنابر شــواهدی كه اكونومیست
ارائه میكند ،شرایط اقتصاد جهان
بسیار شــبیه موقعیت اواخر دهه
 1990است .در آن زمان سه روند
موجب بیثباتــی اقتصاد جهان
شــدند که هماکنون نیز همین
عوامل میتوانند بر اقتصاد جهان
تاثیرگذارباشند.
فروپاشی مالی در روسیه ،کاهش
قیمت نفت و افزایش ارزش دالر،
شکوفایی سیلیکونولی و خیزش
دوبــاره اقتصــاد آمریــکا ،ضعف
اقتصادهای آلمــان و ژاپن ،تنزل
ارزش پول اقتصادهــای نوظهور
از برزیــل گرفته تا اندونزی و یک
دموکرات دچار مشــکل در کاخ
سفید .آیا اینها پیشبینی وضعیت
جهان در ســال  2015اســت یا
تصویــری از اواخر دهــه 1990
است؟
تاریــخ اقتصادی اخیر بهشــدت
تحتتاثیــر مشــکل اعتبــارات
ســالهای  2008و  2009قــرار
گرفته است به همیندلیل آنچهدر
دهههای قبل رخ داده به سادگی به
دست فراموشی سپرده شده است؛
اما نگاه کردن به  15ســال قبل
آموزنده اســت هم به لحاظ اینکه
چه باید کرد و هم از نظر اینکه از
چه چیزی باید پرهیز کرد .در آن
زمان آمریکا همانند اکنون پیشتاز
یک انقــاب دیجیتالی بنیانکن
بود .ظهور اینترنت موجب فوران
نوآوریها شــد و رضایتمندی از
چشمانداز آمریکا را به وجود آورد .تا
سال  1999تولید ناخالص داخلی
آمریکا ساالنه بیش از 4درصد رشد
میکرد و نرخ بیکاری به  4درصد؛
یعنی کمترین ســطح  30ساله
رسیده بود .سرمایهگذاری خارجی
بهشدت افزایش یافته بود و موجب
افزایش ارزش دالر و قیمت سهام
شــده بود .همچون اکنون ،در آن
زمان خوشبینی در آمریکا کامال
در تضاد با یاس و ناامیدی در دیگر
نقاط جهان بــود .اقتصاد ژاپن در
سال 1997دچار «تنزل قیمتها»
شد .آلمان «مرد بیمار اروپا» لقب
گرفته بود.
اقتصادهای نوظهور دچار بحران
بودند :از ســال  1997تا ســال

 1999درپی فرار سرمایه خارجی
و ناتوانی در بازپرداخت بدهیهای
دالری ،کشــورها از تایلند گرفته
تا برزیل شــاهد ســقوط ارزش
پولهایشــان بودنــد .در نهایت،
آمریکا نیز دچار مشــکل شد .در
اوایل ســال  2000حباب سهام
تکنولوژی ترکید و کاهش گسترده
ارزش ســهام را به وجــود آورد.
بوکارها به ویژه
سرمایهگذاری کس 
در بخش تکنولوژی کاهش یافت
و همچون کاهش ارزش ســهام،
هزینه مصرفکننــده تنزل پیدا
کرد .تا اوایل ســال  2001آمریکا
به همراه اکثر کشورهای ثروتمند،
دچار رکود ،البته رکودی مالیم شد.
البته باید گفت بین شرایط امروز و
گذشته شباهت مطلق وجود ندارد.
یک تفاوت آشکار چین است .این
کشور که در ســال  1999بازیگر
خردی به شــمار میرفت ،اکنون
دومین اقتصاد بزرگ جهان است

و به طور نامتناســبی
در رشد اقتصاد جهانی
مشارکتدارد.
در آن زمان سه روند
در بیثبات کردن
اقتصاد جهان دخیل
بودند که اکنون نیز
میتوانندهمانتاثیر
را داشته باشند.
خنست ،شــکاف بین
آمریــکا و دیگر نقاط
جهان است .در آمریکا
رشد اقتصادی درحال
افزایــش و در دیگــر
نقــاط جهان رشــد
اقتصادی درحال کند
شدن است .در اواخر دهه 1990
«الرنس ســامرز» که در آن زمان
معــاون وزارت خزانهداری آمریکا
بود ،هشدار داد که اقتصاد جهان
«با یک موتور پرواز میکند».
هیــات پیشبینیکننــدگان
اکونومیســت برای ســال 2015
رشــد  3درصدی را در آمریکا و
رشــد  1/1درصدی را در ژاپن و
حوزه یــورو پیشبینی میکنند.
رشــد اقتصادی چین نیز کاهش
خواهد یافت و در حدود  7درصد
خواهد بود .آمریکاییها میتوانند
اینگونه خود را تســلی دهند که
این شکاف نســبتا تضمین شده
است .اشــتغالزایی در کشورشان
از ســال  1999تاکنون سریعتر
از هــر زمان دیگری بوده اســت،
کاهش قیمت بنزین موجب صرف
هزینه توســط مصرفکنندگان
بوکارها
شده و سرمایهگذاری کس 
افزایــش یافته اســت؛ اما همه
خبرها ،خبرهای خوشی نیستند:
کاهش قیمت نفت ممکن است
موجب ورشکســتگی بسیاری از
تولیدکنندگان نفت «شــیل» در
سال  2015شود.
از سوی دیگر ،افزایش ارزش دالر
و کاهش دیگــر ارزها در خارج به
صادرکنندگان آسیب وارد میکند،
همانطور که این مساله 15سال
پیش به صادرکنندگان لطمه زد.
بریتانیا ،دیگر قهرمان کشورهای
انگلیسیزبان نیز از مشکالت حوزه
یورو لطمه خواهد دید.
دومین شــباهت نگــران کننده
با اواخر دهه  1990چشــمانداز
ناخوشاینددواقتصاددیگرثروتمند
جهان است.
نرخ رشــد اقتصــادی آلمان به
حدود یک درصــد کاهش یافته
است و این مساله درحال وخیمتر
ی سالها
شــدن اســت؛ زیرا ط 
ســرمایهگذاری اندکــی صورت
گرفته ،سیاستگذاری در بخش
انــرژی فاجعهبار بــوده و دولت
هنگام صرف پول به فکر دستیابی
به اهداف مالی اســت و آنقدر از
رایدهنــدگان هراس دارد که آن
دســته از اصالحات ساختاری را
که گرهارد شرودر در سال 2003
اجرا کرد ،ادامه نمیدهد .از سوی
دیگر ،ژاپن اشــتباهاتی را که در
ســال  1997مرتکب شد ،تکرار
کرده؛ یعنی با افزایش زودهنگام
مالیات بر مصرف مانع از رهایی از
رکود شده است .سومین شباهت
با دهه  1990خطر در اقتصادهای

نوظهور است .در آن زمان مشکل،
نرخ ثابت ارز و بدهیهای خارجی
کالن بــود .اکنون بدهیها کمتر
اســت ،نرخ ارز شناور است و اکثر
دولتهــا ذخایــر ارزی خــود را
افزایشدادهاند.
با این وجود نشانههای فزایندهای از
مشکالت به ویژه در روسیه وجود
دارد؛ اما دیگر صادرکنندگان کاالها
بهویژه در آفریقا ،نیز آســیبپذیر
به نظر میرسند .نفت  95درصد
از صــادرات و  75درصد از درآمد

دولت نیجریه را تشکیل میدهد.
غنا هماکنــون برای حمایت مالی
دست به دامن صندوق بینالمللی
پول شــده است .در دیگر کشورها
خطر در حوزه شــرکتها کمین
کرده است .بسیاری از شرکتهای
برزیلی بدهیهــای دالری دارند.
ناتوانی شــرکتها در بازپرداخت
بدهیهایشــان به انــدازه بحران
بدهیهــای آســیا در دهه 1990
چشمگیر نیســت؛ اما این مساله
موجب نگرانی ســرمایهگذاران و
افزایش ارزش دالر خواهد شد.
همه این شباهتها نشان میدهند
سال  2015سال ناهمواری خواهد
بود .برخی معتقدند افزایش ارزش
دالر به همراه کندی رشد اقتصادی
حوزه یورو و بحــران اقتصادهای
نوظهور ســرانجام منجر به رکود
اقتصادی در آمریکا خواهد شــد؛
اما یک نکته مثبت اینکه بازارهای
سهام عملکردی مانند دهه 1990
نخواهندداشت:
نســبت قیمت به درآمد شاخص
استاندارد-اند-پورز  18 ،500است
که چندان بیشتر از متوسط تاریخی
این شاخص نیست .گرچه بسیاری
از شــرکتهای بزرگ تکنولوژی
بــا بیاحتیاطی ســرمایهگذاری
میکنند ،اما اکثر آنها ترازنامههای
مناسبی دارند و نظام مالی جهانی
کمتر متکی به اســتقراض است و
درنتیجه نسبت به سرایت مشکالت
مالــی از آســیبپذیری کمتری
برخوردار است.
در ســال  1998ناتوانی روسیه در
بازپرداخت بدهیهایش ،صندوق
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مالی التیســیام آمریکا را از پای
درآورد ،اما امروزه چنین پیامدهایی
بعید به نظر میرسید .با این وجود
اگر اقتصاد جهان دچار تزلزل شود،
اینبار بازگرداندن ثبات دشــوارتر
خواهد بود؛ زیرا سیاســتگذاران
فضای کمی برای مانور دارند.
در ســال  1999فــدرال رزرو نرخ
بهره را حدود  5درصد تعیین کرده
بود و زمانی که رشد اقتصادی کند
شد ،امکان کاهش نرخ بهره وجود
داشت .اما درحال حاضر نرخ بهره
در تمام کشورهای ثروتمند نزدیک
به صفر است .صحنه سیاسی نیز
با دهــه  1990تفــاوت دارد و در
شــرایط خوبی قرار ندارد .در پایان
دهه  1990اکثر مردم کشورهای
ثروتمند از دستاورد رونق بهرهمند
شده بودند:
متوسط دســتمزد آمریکاییها در
ســالهای  1995-2000تــا 7/7
درصد افزایش یافت؛ اما از ســال
 2007تاکنون متوسط دستمزدها
در آمریکا تغییر نکرده و در بریتانیا
و اکثر کشورهای حوزه یورو کاهش
یافته اســت .همانطور که میزان
مشــارکت و تمایل بــه رای دادن
به احزاب مخالف نشــان میدهد،
در همــه کشــورهای ثروتمنــد
رایدهنــدگان از دولتهایشــان
ناراضی هســتند .اگر آنها ســال
آینده تحت فشار قرار بگیرند ،این
نارضایتی به خشم تبدیل خواهد
شد .اقتصاد ســال  2015همانند
اواخر دهــه  1990خواهد بود؛ اما
سیاســت احتماال بدتر از آن زمان
خواهد بود.

•

با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس ن َبرد گمان که پیکار گسست،
در این شب سی ساله دوام آوردیم:
تکــۀ آتشی به روی کف دست...
با ّ
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شبی که من کاج شدم
ســالهای اول تبعیــد ،در ِ
غربت
گرفتهی لندن ،ســال نو مسیحی
کــه نزدیک میشــد ،بچه ها
کاج میخواستند که چراغانی
کنند .من میگفتم خفه ،کاج
مال خارجیهاست ،ما ایرانی
هستیم! بچهها میزدند زیر گریه که
چرا « ُهویک اینا» میخرند؟ آنها
هم که ایرانیاند.
سرشــان داد میــزدم کــه آنها
ارمنی هستند .بچه ها گریهکنان
میگفتند «خوب مــا هم ارمنی
هستیم!»
مینشستم چهار ساعت برایشان
فرق مسیحی و مسلمان را توضیح
مــیدادم و برای فریبشــان دم از
مسلمانی هم میزدم!

عکسبرهنهگلشیفتهفراهانی
روی جلد مجله فرانسوی

ین

این را  9سال پیش نوشتم .قصهی
تلخی است از گوشهای از زندگی
غریبانهی خودم در آن اوائل .قصه
نیست روایت است .فقط من یک
مقدار شــاخ و برگش را کم کردم
که ذکر مصیبت نشــود .پایانش
هم شــاد است .شــاد است؟ دلم
برای بیگناهــی بچههای خودم
و بچههای دیگر هنوز میســوزد.
در لندن کاج میخواســتند و من
چسبیده بودم به نیاکان باستانیام
و کنده هم نمیشدم!
ما 32سال پیش به لندن آمدیم.
آن روزگار هنــوز ایرانیهــا ثابت
نکرده بودند که مســیحیها کاج
کریسمس را هم از نیاکان ما دارند!

برهنگیکاملگلشیفته،آزادیهنریاهنراعتراضی

نش

شبیکهمنکاجشدم!
هادی خرسندی
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بچه هــا
می گفتنــد
پــس خودت
اگر مسلمانی،
چرا مثل مــادر بزرگ نماز
نمیخوانی؟
عصبانــی میشــدم
میگفتم خفه! کاج خبری
نیست.
مادر بزرگشــان میگفت
مادر حاال یک کاج برایشــان بخر.
خوشحال میشــوند .درخت که
دیگر ارمنی و مسلمان ندارد!
میگفتم مادر شما چرا؟
می گفت مادرجان غریبی اســت
دیگر .اگــر توی مملکت خودمان
بودیم اقــ ً
ا اآلن میبردیمشــان
سینهزنی تماشــا کنند( .آن سال
«تاسوعا ،عاشــورا» افتاده بود به
«تولد مسیح» و آغاز سال میالدی)
مادرشان میگفت بچهها میتوانند
کاج بگیرنــد بگذارند تــوی اتاق
خودشان .میگفتم من به یک اتاق

مجله فرانسوی «اگوئیست» از سال ۱۹۷۷
منتشــر می شود .تا امروز  ۱۶مجلد از این
نشــریه به صورت تک جلدی یا دو جلدی
منتشر شده است .در مجلد دوم شماره ی
 ۱۷این مجله که در تاریخ  ۲۲ژانویه ۲۰۱۵
توزیع خواهد شــد عکس کامال برهنه ی
گلشیفته فراهانی بر روی جلد منتشر خواهد
شد.
موقعیکه معرفی
ایــن شــماره از
اگوئیســت را در
سایت فیگاروی
بانوان دیدم بر
خالف بــار اولی
که عکس و فیلم
نیمــه برهنه ی
او را دیــده بودم
چنــدان تعجب
نکردم .بسیاری
از هنرها ،از جمله
هنــر نقاشــی٬
عکاسی ،سینما،
مجسمه سازی
و حتــی تئاتر،
بــا برهنگی زن
رشد کرده اند و
بســیاری از آثار
درجــه ی اول
هنــری ،زنــان
برهنه را نشــان
می دهند .حتی
در ادبیات جهانی
که با کلمات سر

نمیدانــم از
کجا آمده بود و به کجا رفت!
مشکل من فقط نباتی نبود ،انسانی
هم میشد .بچهها حرف از بابانوئل
میزدند که برایشان هدیه میآورد.
من میگفتم خفــه ،ما عمونوروز
داریم!
مادرم میگفت کجا ما عمونوروز
داریم مادرجان؟ اینها فروشــگاه
هاشان پر از بابانوئل است.
میگفتم مادرجان ،حقه بازی است!
دروغی است! آدمهای معمولی را
به شکل بابانوئل درآورده اند!
دخترکــم میگفــت ولــی
یک کاج کوچکتر از آن است که
شوکوالتهاشان راست راستکی
متدن مرا زیر سوال ببرد!
است.
مادر میگفت مــن این همه
فکر نمیکنم زن ،به یک مملکت ســال عمر کردم ،تــا بحال یک
فکر میکنــم! بــه تاریخش ،به عمونوروز در ایران ندیدم.
تمدنش ،به فرهنگش که این همه نگاه گالیهآمیز به مادرم میکردم
خون برای آن ریخته شده.
که مادر جــان! مرا جلوی بچهها
میگفــت خدا را شــکر خون تو کنف نکن.
ریخته نشد!
میگفتم بچه ها! نوروز که میشود
زیر بار کاج نمیرفتم .هیچوقت با ما توی ایران حاجیفیروز داریم که
هیچ درختی اینقدر کینه نداشتم .میآید میزند و میرقصد.
حاضر نبودم یک پول سیاه به کاج بچهها میپرســیدند کادو هم به
بدهم .گدابازی نبود البته .مفت هم بچهها میدهد؟ مادرم میگفت :نه
نمیخواستم .یک لجاجی بود که بابا ،یک چیزی همدستی میگیرد!
{>> ادامه در صفحه}36 :

و کار دارد زنــان برهنه در آن نقش دارند و
این نقش ،سالیان سال است که به عنوان
بخشی از ادبیات پذیرفته شده است.
اما برهنه شــدن گلشــیفته به عنوان یک
هنرمند ایرانی یادرست تر بگوییم به عنوان
هنرمندی که جمهوری اســامی را برای
دستیابی به هنر آزاد ترک کرده از جنس و
جنم دیگری ست؛ یعنی صرف نظر از سوژه
ای به نام گلشیفته ،ما با سوژه ای به نام زن
هنرمند ایرانی رو به رو هستیم.
برهنگی گلشیفته چه برای نمایش آزادی
هنر باشد ،چه نوعی هنر اعتراضی،در جامعه
ی بسته و ســنت زده ی ما ،واکنش های
منفی بسیاری برخواهد انگیخت.
این برهنه شــدن از نوع برهنه شدن علیا
ماجده ی مصری نیست که تنها جنبه ی
سیاسی داشت .گلشیفته بر خالف او ،امروز
در عالم هنر ،فردی شــناخته شده است و
کماکان مورد توجه رســانه های داخلی و
خارجی است.
شاید انتشــار عکس برهنه ی گلشیفته،
شیفتگان والیی ،همچون حسن عباسی ،را
بر تئوری های متوهمانه ی خود مصر نماید
اما این حق را از گلشیفته نمی توان گرفت
کــه راهی را که در پیش گرفته ،نپیماید و
سنت های اجتماعی کشورش را بر آزادی
های پذیرفته شده درهنر جهانی ارجح داند.
اگوئیســت در ســال  ۲۰۱۱با شمارگان
 ۲۵۰۰۰نسخه منتشر شد .باید ببینیم روی
جلد شــماره ی آینده ی این مجله در چه
تیراژی در سطح وب فارسی منتشر خواهد
شد( .ف.م.سخن ،خبرنامه گویا)

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
½
½
½
½
½
½
½
½

فتوشاپ

برخی از خدمات ما شامل:

½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ثبت شرکت ها
½ تهیه وصیت نامه
½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ تهیه وکالت نامه ها
½ ازدواج ،عقد رسمی
½ تغییر نام
½ تایید امضا
و بسیاری دیگر

_________________________

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

Tel.: (514) 697-0225

امور کنسولی،
Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

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

حقوقیواداری

________________________________
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

Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 243

به مدیریت دکتر رضا پارسانژاد

• امور گذرنامه ،شناسنامه ،نوزاد ،اجازه خروج ،ازدواج و طالق
•وکالتنامهفروش،حقوقی،بازنشستگی،افتتاححساب
• تکمیل فرم های مهاجرتی و شهروندی کانادا

)

(Reza Parsa Nejad, Ph.D., RCIC )President
www.ParsPaziresh.com
4055 Ste-Catherine O, Suite 131
Westmount, Qc, H3Z 3J8

514 979 4551

)(Metro: Atwater

info@mahzar.ca

Montreal:
514-979-4551
Toronto:
647-694-2917
Vancouver:
604-210-3483
مستقیم از تهران
به کانادا
021-8431
3003
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کلیسای

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز

فارسیزبان

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

عصر

شنبــه ها :

9

یکشنبه ها:

10

1 : 30
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نشانی جدید کلیسا

6 :30
4

جمهوری اسالمی...

اشــپیگل آنالین در ادامه
گــزارش تحلیلــی خود
مینویســد ،کاهش تقریبا
 ۵۰درصدی قیمت نفت،
یک جریان عظیم بازتوزیع
ثروت در سراسر جهان را به
راه انداخت.
با قیمــت  ۱۱۰دالر برای
هر بشکه ،کل ارزش تولید
جهانی نفت  ۳/۶تریلیون
دالر ( ۳۶۰۰میلیارد دالر)
میشود.
با قیمــت نفت ۶۰
را صادر کــرد .دلیل این امر
د ال ر ی
افزایشبیسابقهاستخراجنفت
ا یــن
در آمریکا با اســتفاده از فنآوری
فراکینگ بود .این کشور در سال ارزش بــه
 ۲۰۰۸روزانه تنها  ۴میلیون و  ۲ ۷۰۰تریلیــون ( ۲هزار
هزار بشــکه نفت تولید میکرد .میلیــارد) کاهــش
این میــزان در حال حاضر تقریبا مییابد.
به  ۹میلیون بشکه رسیده است .این امر به معنای آن اســت که
کارشناسان نفت برآورد میکنند کشورهای مصرفکننده نفت رقم
که عرضه مازاد نفت همچنان ادامه هنگفتی بالغ بر  ۱۶۰۰میلیارددالر
صرفهجویی میکنند و درست به
خواهد یافت.
در ماه ژوئیه  ۲۰۱۴انقالبیون لیبی همین میــزان نیز کشــورهای
پس از یک سال کاهش در تولید صادرکننده نفت ازدست میدهند.
نفت ،دوباره تولید نفت از دو مرکز بحــث بر ســر "یــک بــازی با
"راس النوف" و "السدر" را افزایش حاصلجمع صفر" نیســت .بنابر
ارزیابی صنــدوق بینالمللی
کاهش قیمت نفت :جریان عظیم پــول ،اگر قیمــت نفت ۱۰
بازتوزیع ثروت در سراسر جهان درصد کاهش یابــد ،اقتصاد
جهان به میزان ( ۰/ ۲دودهم)
دادند .این نفت از طریق مدیترانه درصد رشد خواهد کرد .علت این
بهطور مســتقیم بــه اروپا انتقال امر آن اســت که حجم عظیمی
مییافت .همزمــان نفت نیجریه از پول از حســاب تولیدکنندگان
که تاکنون بــازار تقاضای اروپا را نفت به جیب مصرفکنندگان در
پوشــش میداد ،به سوی چین سراسر جهان سرازیر میشود.
تغییر مسیرداد.
با اینحال اثــرات مثبت کاهش
اوایل سپتامبر  ۲۰۱۴شاخصهای قیمت نفت بــرای اقتصاد جهانی
اقتصاد جهانی بهطرز قابلتوجهی میتواند به سرعت به عامل منفی
پایین آمد .آژانس بینالمللی انرژی بدل شود .زیرا اگر قیمت نفت برای
از کندی "رشد تقاضا" برای نفت مدت طوالنی پایین بماند اقتصاد
ســخن به میان آورد .در این ماه کشورهایی که به تولید و صادرات
قیمت نفت هنوز کمی باالی  ۱۰۰نفت وابســتهاند در معرض خطر
دالر بود.
فروپاشی قرار خواهد گرفت.
اواخر سپتامبر  ۲۰۱۴کشورهای
عرب تولیدکننــده نفت درصدد آینده چه خواهد شد؟
برآمدند کــه از معامله درازمدت طبق برآورد اکثر کارشناسان،
نیجریه بــا خریــداران نفت در قیمت نفت بــه این زودیها
آســیا جلوگیری کنند .در نتیجه دوباره افزایش نخواهد یافت
عربستان سعودی ،ایران و کویت زیرا مازاد عرضه در بازار جهان
تصمیم گرفتند که بهای نفت خود بسیار زیاد است .در میانمدت
را یکدالر نسبت به قیمت رسمی اما تقاضای جهانی به دلیل رشد
آن کاهــش دهند .قیمت جهانی اقتصــادی کشــورهای در حال
نفــت در این روزها به  ۹۵دالر در توسعه افزایش خواهد یافت .بنابر
برآورد کارشناسان ،تا سال ۲۰۳۰
هر بشکه کاهشیافت.
در مــاه اکتبــر  ۲۰۱۴آژانــس نیاز جهان به نفت تا  ۱۰۳میلیون
بینالمللی انرژی پیشبینی خود بشکه در روز افزایش خواهد یافت.
برای رشد تقاضای نفت در جهان عالوه براین ممکن اســت سقف
را به نصف کاهشداد .قیمت نفت تولید نفت نیز ســقوط کند .بنابر
در این مقطع بــه حدود  ۸۴دالر ارزیابی موسسه آمریکایی "گلدمن
ســاکس" ،با قیمت زیر  ۷۰دالر
رسید.
در ماه نوامبر  ۲۰۱۴کشــورهای برای هر بشکه نفت ،حدود ۹۳۰
تولیدکننده نفت اوپکتوانستند بر میلیار د دالر ســرمایهگذاری در
سر کاهش عرضه نفت برای کنترل پروژههــای نفتــی در آمریکای
شــمالی به خطر خواهــد افتاد.
قیمت آن به توافق برسند.
کشورهای عرب عضو اوپک ترجیح بنابراین اکثر کارشناسان احتمال
میدهند قیمت نفت و درآمدهای میدهند که عرضه نفت در سال
آنها کاهــش یابد تا مشــتریان  ۲۰۱۵کاهش یافتــه و به میزان
آسیایی آنها به چنگدیگر کشورها تقاضا نزدیک خواهد شد.
برخی تحلیلگران بر این نظرند که
 نیجریه  -نیافتد.قیمــت نفت در اواســط این ماه چنین اتفاقی ممکن است اواسط
(نوامبر) به حدود  ۷۰دالررسید ســال  ۲۰۱۵رخ دهد؛ حتی اگر
و در ماه دســامبر  ۲۰۱۴در برابر علی النعیمی ،وزیر نفت عربستان
حیرت همگان رقم  ۶۰دالر را ثبت سعودی مخالف آن باشد .او اخیرا
گفته بود که زمان نفت بشکه ۱۰۰
کرد.
دالر دیگر گذشته است.

علت کاهش
کشیش
رضا بناساز
دو برابری
نفتMoHÁچیست؟
قیمتj– I
» jn Ä IÎS nH Ä §H· ¨T I J ¶£kt

مونتریال

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان
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تو جــه:
نشانی جدید

زمان جدید:

یکشنبه ها از ساعت  6بعد از ظهر

 تحویل رایگان دارو
فکس کنید :داروی شما در اسرع
 نسخه خود را به ما
/
وقت هر جا بخواهید تحویل داده خواهد شد.
4084 Boul. St-Laurent

» e q»H R ¶vÃ dÂ M I ¶ I Uµ It M §Ã o Äk
وسیله نقلیه با هماهنگی قبلی از مترو واندوم
برای دعا و دریافت رایگان کتاب مقدس
وجزوات مسیحی با ما تماس بگیرید. :

Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent، Buss 55

Tel.: 514-261-6886

/

 25دسامبر :بازار نفت در ماههای
اخیر با تکانهای شدیدی همراه
بود .قیمت نفت پیوســته درحال
ســقوط بود و عربستان سعودی
حاضر نشــد با کاهــش تولید از
سقوط آن جلوگیری کند.
علت چیست؟ آیا باید آن را
به حســاب توطئه آمریکا و
عربستانگذاشت؟
از تابستان گذشته تاکنون قیمت
نفت در بازارهای جهانی تقریبا به
نصف کاهش یافته اســت .اواسط
ژوئن  ۲۰۱۴قیمت هر بشکه نفت
 ۱۱۰دالر بــود ،اکنون حدود ۶۰
دالر است .در اغلب ارزیابیها ،این
سقوط به رقابت دو تولیدکننده
بزرگ نفت ،عربستان سعودی و
ایاالت متحده آمریکا نسبت داده
میشود.
امــا واقعیت امر چیــزی بیش از
"جنگ قیمت" میان دو کشــور
تولیدکننده بزرگ نفت است.
"اشپیگل آنالین" در گزارشی
تحلیلی در این باره نوشته است،
واقعیت آن است که ایاالت متحده
آمریکا به مدد فنآوری بحثانگیز
"فراکینگ" (استخراج نفت و گاز
ازدرون سنگهای زیرزمینی) نفت
بیسابقهای را استخراج میکند.
میزان استخراج نفت آمریکا از سال
 ۲۰۰۸تاکنون به دو برابر رسیده و
از این طریق سهم خود در تولید
جهانی نفت را  ۱۰درصد افزایش
دادهاســت .بــازار جهانی نفت با
چنین حجمی از استخراج ،بهطور
قابل توجهی اشباع شده است.
با اینحال تنها دو کشور آمریکا و
عربستان مسبب اشباع بازار و عرضه
بیش از تقاضا و در نتیجه سقوط
قیمت نفت نیســتند .شورشیان
لیبــی ،سیاســتهای اقتصادی
نیجریه ،ضعف شاخصهای اقتصاد
جهانی و خالء قــدرت در کارتل
نفتی اوپک نیز در سقوط قیمت
نفت نقش دارند.

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

های6886-1
اتومبیل62 -)4
انواع لوازم یدکی15( :.léT
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 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 / ateliersساعات 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

نگاهی به شش ماه نوسان بازار
نفت

در اوایل ماه مه  ۲۰۱۴تحلیلگران
بازار نفت از افزایش تقاضای آن به
میزان  ۱میلیون و  ۴۰۰هزار بشکه
در روز خبــر دادند .با این افزایش
مجموع تقاضای جهان برای نفت
حدود  ۹۳میلیون بشــکه برآورد
شد .متوســط قیمت نفت در آن
زمان  ۱۰۶دالر بود.
تا ماه ژوئن  ۲۰۱۴تقاضا برای نفت
به تدریج افزایش یافت ،اما تولید و
عرضه نفت نیز بیشتر شد تا جایی
که عرضه بر تقاضا پیشی گرفت .با
اینحال قیمت نفت باالی صددالر
باقی ماند.
در اواخر مــاه ژوئن  ۲۰۱۴دولت
آمریکا برای نخستینبار پس از ۴۰
ســال مجوز صدور نفت به خارج

پیامد کاهش قیمت نفت

(منبع:دویچه وله)
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قیمت خدمت مشموالن غایب:
« ۲۰تا  ۵۰میلیون تومان»!

ایــران...

John F. Kennedy Business Centre
3030 Villeray Street East,
Montreal, Qc. H2A 1E7

Tel.: (514) 374-2888

www.jfkac.ca

__________________________
(در چند قدمی مترو St. Michel
>> اتوبان  40خروجی سن میشل)
__________________________________

کالسهایانگلیسیمقدماتی
اطـالعاتنامنـویسی

REGISTRATION INFORMATION

انگلیسی مقدماتی روزانه:

چراازسربــازیفرارمیکنند؟
مجیدمحمدی

يک عضو کميسيون امنيت ملی
و سياســت خارجی مجلس می
گويد« :هم اکنون حدود  ۲ميليون
غايب از سربازی در داخل و حدود
 ۳۰۰هزار نفر نيز در خارج از کشور
داريم( ».فارس ۵ ،دی )۱۳۹۳
با توجه به سه هدفی که در افکار
عمومــی ايرانيان برای ســربازی
مطرح اســت يعنــی خدمت به
کشور در شــرايط جنگ (دفاع از
استقالل و تماميت ارضی) و صلح،
ســاخته شــدن جوانان مذکر (و
نه مونث) در کــورهی تمرينات و
سختیها ،و در هم آميخته شدن
جوانــان با مشــموليت و احضار
همگانی (ثروتمند و فقير ،باسواد و
تحصيلکرده ،از خانوادهی قدرتمند
و بی قدرت ،روســتايی و شهری)
چرا عدهی قابل توجهیدر مقياس
ميليونی از سربازی در جمهوری
اسالمی فرار می کنند؟
هر سه هدف زير عالمت سوال

در عالم واقع روالها و فرايندی در
دنيای ســربازی شکل گرفته که
هر سه هدف فوق را به شدت زير
سوال می برد.
•
اول اين که از حدوددو سالدورهی

ســربازی (که گاه با تخفيفهايی
کاهش يافته يا به جای اول بر می
گردد) تنها دورهی کوتاهی از آن به
آموزش نظامی عمومی يا تخصصی
اختصاص دارد و بعــد از آموزش
بخش عمدهی وقت ســربازان در
ايران تلف می شود.
در ايــن ميان از حيث اتالف وقت
تفاوتــی ميــات تحصيلکــرده و
غير تحصيلکــرده و متخصص و
غير متخصص نيســت .سربازان
تحصيلکــرده و متخصــص نيز
چــه در نيروهای نظامی و چه در
بخش دولتی غير نظامی معموال
در پستهايی به کار گمارده می
شوند که بازدهی چندانی ندارند و
خود احساس رضايت از کاری که
می کنند (يا نمی کنند) پيدا نمی

کنند .بخش دولتی که ســربازان ســربازی خود را می گذرانند هم
تحصيل کرده به آن اعزام می شوند اکثرا به مناطق دوردست فرستاده
بــرای کارکنان خــود ظرفيت پر نمی شــوند و هم از حيث ساعات
کردن زمان کار با کار مفيد را ندارد کار و رفت و آمد به خانه دســت
بازتــری پيدا می
چه برسد به کسانی که
کنند.
در يک دورهی موقت در
امروز در اکثر
در دو دههی اخير
می
آن مشــغول به کار
کشورهای دنيا
سربازی اجباری لغو چندين بار امکان
شوند.
•
خريد ســربازی
شده است.
ســربازی
کــه
آن
دوم
حتی برای کسانی
کردن بــرای افراد ديگر
که تازه مشــمول
مثل گذشته خالی از هزينه نيست شده بودند فراهم شد که اين امر
تا بدان به صورت فعاليتیداوطلبانه به سود اقشار ثروتمند بوده است و
واما بدون هزينه نگاه شود.
خانوادههای کم درآمد اين روال را
________________
عادالنه نمیدانند.
نماینده مجلس :بیش از
دورهی معافيــت تحصيلی برای
2میلیون مشمول ،غایب از
طــاب علــوم دينی نســبت به
خدمت سربازی هستند
دانشجويان دانشــگاهها حتی در
رشتههای مشابه طوالنی تر است.
ـــــــــ
اکثر روحانيون با اشتغال در بخش
ســربازان بايد هزينــهی رفت و دولتی از سربازی معاف می شوند
آمد بــه محل ســربازی و برخی در حالی که اين امکان برای بخش
هزينههای پوشاک و غذای خود را بسيار کوچکی از فارغ التحصيالن
نيز بپردازند .با حقوق بسيار اندکی دانشــگاهها فراهم است .تبعيض
که به ســربازان داده می شود اين جنسيتی نيز از گذشتهدر سربازی
هزينهها قابل تامين نيست و خود وجود داشته و همچنان وجود دارد.
فــرد و خانوادهاش احســاس می •
کنند که در فعاليتی بســيار کم و چهارم آن که ســربازی ديگر
ثمر (باالخــص در دوران صلح) با کارکــرد دوران گذشــتهی خود،
تامين برخی از هزينهها درگير می يعنی تنها مجرای اجتماعی شدن
شوند .در سالهای پس از جنگ و فعاليت داوطلبانه برای بسياری
در بخشهايی از نيروهای نظامی و از جوانان را نــدارد .جوانان امروز
انتظامی و باالخص ارتش يگانهای در مدرســه و دانشگاه و در فضای
نظامــی از تامين حداقل نيازهای عمومی فرايند اجتماعی شدن را
ســربازان مثل لباس زير يا لوازم می گذرانند و دورهی سربازی وجه
بهداشتی عاجز بودهاند .همچنين قابل توجهی در دوران صلح به آن
کيفيــت غــذای پادگانها آنقدر اضافه نمی کنــد .همچنين اکثر
پايين اســت که برخی از افراد آن ســربازان در فعاليتهايی با دادن
غذا را نمی خورند يا هزينهای برای خدمت مستقيم به مردم در زمان
صلح درگير نيستند تا احساسی
تکميل آن می پردازند.
•
شــبيه بــه داوطلبــان در ديگر
خدمت
در
عدالت
روح
که
آن
سوم
فعاليتهای اجتماعی پيدا کنند.
ســربازی در دوران جمهــوری بدين ترتيب بدون رضايت شغلی،
اســامی به شدت مخدوش شده بدون احساس خدمت به کشور در
است .کسانی که به دليل ارتباطات کنار احساس شديد بی عدالتی و
خانوادگی و دوســتانه يا ســوابق هزينه بر بودن سربازی نمی توان
بسيجی بودن يا جهت گيریهای
{>> ادامه در صفحه}37 :
ايدئولوژيــک در ســپاه خدمت

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

تاریخنامنویسی:
زماننامنویسی:

ژانویه
 9تا  11صبح

2015 13 ،12 ،8 ،7 ،6

انگلیسیمقدماتیشبانه:

مدارک مورد نیاز
(نسخهاصلی):

If you were born out of the
country, your PASSPORT is
REQUIRED.

ONE OF THE FOLLOWING
2015 14 ،13 ،6 ،5
ژانویه
تاریخنامنویسی:
)DOCUMENTS (ORIGINAL ONLY
 5تا  7بعدازظهر
زماننامنویسی:
REQUIRED:
_________________________________________
-Medicare Card
-Hydro bill
تـاریخ بـرگزاری کـالس ها
)-Other proof (ask staff

انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه

		
روزانه:
		

TRANSPORTATION

 12ژانویه تا  20مارس 2015
دوشنبه تا جمعه 8:30 :صبح تا  12:30بعدازظهر

 12ژانویه تا  11جون 2015
شبانه:
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :عصر تا  9:30شب
		
شهریه 100 :دالر باید تماما پرداخت شود.
(نقد ،کارت بانکی ،ویزا ،مسترکارد)
 شهریه شامل کتاب
(برای کالس های روزانه یا شبانه) می شود.

St. Michel Metro
• Bus #67: operates on
St. Michel Boul.
• Bus #99: operates on
Villeray Street
• Bus #92: operates
on Jean-Talon
which intersects with
St. Michel Boul.
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کان ــادا...

«ترودو آماده
نخستوزیری
نیست؟!»
داستینسیمندز،
مقالهنویسمحافظهکار
مجله The Peak

من اغلب اوقات از جاستین ترودو
تعریف نمیکنــم ،اما باید اعتراف
کنم که از واکنش او به تیراندازی
در ســاختمانهای پارلمــان اتاوا
ت تاثیر قرار گرفتم .این اولین
تح 
باری بود او طوری رفتار میکرد که
از یک نخستوزیر انتظار میرود،
کسی که واقعا میتواند یک کشور
را رهبری کند .البته این حس من
زیاد طول نکشید و ترودو به روال
سابق برگشت :کســی که عادت
دارد قبل از فکــر کردن ،واکنش
نشاندهد یا تصمیم بگیرد.
او مثال بعد از شــنیدن خبر ورود
کانــادا بــه ائتالف علیــه داعش
گفت «دولــت ۱۸-CFها را بلند
میکند تا به دنیا نشان دهد اینها
چقــدر بزرگاند ».انــگار که یک
نوجوان به ماجرا واکنش نشــان
داده باشد .همان روز وقتی درباره
واکنش کانــادا به حمله احتمالی
داعــش به ترکیه پرســیدند این

مثال نخســتوزیر آینــده باز هم
جواب پرتی داد .کانــادا و ترکیه
عضو سازمان ناتو هستند و طبق
بند  ۵پیمان واشــنگتن هرگونه
حمله نظامی به یکی از کشورهای
عضو ،اقدام نظامی علیه تمام اعضا
به حســاب میآید و همه باید به
سرعت و شدت به حمله واکنش
نشان دهند .اما ترودو بدون اطالع
دقیق از بند  ۵گفت که کانادا قبل
از هر واکنشــی به حمله باید این
مسئله را در پارلمان بررسی کند.
البته ترودو به این بســنده نکرد
و گفت کــه کانــادا میتواند در
جنگ علیــه داعش از تجربیات و
مهارتهای زمستانیاش استفاده
کند تا به «پناهجویان و آوارهها که
با زمســتان خیلی خیلی سرد در
کوهستانها روبرو هستند» کمک
برساند.
محض اطالع ،ســردترین دمایی
ت شــده  ۳درجه
که در عراق ثب 
ســانتیگراد زیر صفر بــوده که از
همین االن برنابی گرمتر اســت.
به نظرم آوارهها هم بیشتر نگران

تروریستها هستند تا سرمای
عراق.
این واکنشها خیلی هم عجیب
نیستند .به هر حال ترودو همان
کســی اســت که چند وقت
پیش گفته بود روسیه به خاطر
ناکامی تیم هاکیاشدر المپیک
سوچی ،اوکراین را اشغال کرد.
او همان کســی است که گفته
«چیــن را به خاطر دیکتاتوری
اصولیاش» تا حدی ســتایش
میکند.
ترودو در مورد موضوعات داخلی
هــم واکنشهای بهتری نشــان
نــداده .او میگوید قانونیشــدن
مصرف ماریجوانا،دسترسی جوانان
و نوجوانــان را به آن کم میکند.
یا «بودجــه خــودش را باالنس
میکند».
ترودو دارد حزب لیبرال را به جایی
میکشــاند که هرگونه مخالفت
با عقاید او ســختتر و سختتر
میشود .این چیزی نیست که از
یک رهبردموکراتیک انتظارداریم.
همچنان که کاناداییهــا به روز
رایگیری نزدیک میشوند ترودو
دقیقا همان چیزی را ثابت میکند
که محافظهکاران مدتهاســت
دربارهاش ابراز نگرانی میکنند :او
آماده نیست .به همین سادگی .و
ما فقط میتوانیم امیدوار باشیم که
باقی کاناداییها این را قبل از اکتبر
متوجه شوند .منبع:
rouznameh.net
•

برنامه مهاجرت به کانادا اکسپرس انتری ۲۰۱۵

6دیماه-ایرانتو :برنامه جدید
مهاجرت به کانــادا به نام
ورود ســریع و یا Express
 Entryاز اول ژانویــه
 ۲۰۱۵باز خواهد شد.
این برنامــه جایگزین
کتگوری هــای فدرال
اســکیل ورکر ,FSW
نیروی متخصص فنی
و حرفــه ای ,FST
تجربه کانادایی CEC
و اسکیل ورکر استانی
خواهد شد.

Express Entry:launch
January 1, 2015

امتیاز بندی

حداکثر  ۱۲۰۰امتیاز
در نظــر گرفته شــده
است.
در ایــن برنامــه
متقاضیانی که از امتیاز
بیشتری برخوردار هستند انتخاب
می شوند .انتخاب شدگان  ۲ماه
فرصت دارند کــه مدارک خود را
بطور کامل ارائه دهند.
حد اقل آیلتس  ۴در این سیستم
در نظر گرفته شده است.

 ۴بخش امتیازی

 -۱جتربه و ختصص

متاهل
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مجرد

 ۱۰۰امتیاز  ۱۱۰امتیاز
سن
تحصیالت  ۱۴۰امتیاز  ۱۵۰امتیاز
 ۱۵۰امتیاز  ۱۶۰امتیاز
زبان
تجربی کانادایی ۷۰امتیاز ۸۰امتیاز
 ۴۶۰امتیاز  ۵۰۰امتیاز
مجموع
 -۲همسر
تحصیالت  ۱۰امتیاز
 ۲۰امتیاز
زبان

تجربه کانادایی ۱۰امتیاز
 ۴۰امتیاز
مجموع
 -۳مهارت قابل انتقال
آیلتس و تحصیالت
 ۵۰امتیاز
ســابقه کارکانادایــی و
تحصیالت۵۰امتیاز
آیلتــس و ســابقه کاری
خارج ۵۰امتیاز
سابقه کار در کانادا و کار در
خارج از کانادا ۵۰ :امتیاز
مدرک فنی حرفه ای:
 ۵۰امتیاز
مجموع ۱۰۰ :امتیاز
 -۴پیشنهاد شغلی
 ۶۰۰امتیاز

این برنامه از پیچیدگی
های خاصی برخوردار
اســت و اســتفاده از
خدمات حرفه ای نیاز است.
اولین قرعه کشی برنامه در اواخر
ژانویه  ۲۰۱۵برگزار خواهد شد.
برای اطالعات بیشتر به سایت زیر
مراجعهکنید:
www.cic.gc.ca/english/
immigrate/express/
express-entry.asp

کاناداییها
چقدر از
دولت
محافظهکار
رضایت
دارند؟

 30آذر :نتایج یک نظرسنجی تازه
نشــان میدهد کاناداییها حس
خوبی نســبت به عملکرد دولت
محافظهکار کانادا و مسیر کنونی
کشــور ندارند ،اگر چه در مقایسه
با پارسال نظر آنها نسبت به دولت
مثبتتر شده است.
بر اساس این نظرسنجی که توسط
 Nanos Researchو Institute
for Research on Public
 Policyانجــام شــده  ۴۵درصد
پاســخدهندگان عملکرد دولت
استیون هارپر را ضعیف یا خیلی
ضعیف و  ۳۷درصد آن را خیلی یا
تا حدی خوب میدانند.
 ۴۸درصــد پاســخدهندگان
میگویند کشــور در «مســیری
غلط» حرکــت میکند ،در حالی
کــه  ۳۷درصد معتقدند کانادا در
«مسیر درست» قرار دارد.
 ۵۰درصــد معتقدند که در طول
یک سال گذشته به شهرت کانادا

در سراســر جهان ضربه وارد شده
و  ۵۲درصد رابطــه دولت فدرال
و دولت استانی را ضعیف قلمداد
میکننــد( .بخصوص ســاکنان
آنتاریو)
البته وضعیت دولت هارپر در این
نظرسنجی نسبت به سال گذشته
کمی بهتر شده است .سال گذشته
 ۵۶درصد پاسخدهندگان معتقد
بودند که دولت محافظهکار کانادا
ضعیف یا خیلی ضعیف اســت و
 ۵۵درصد میگفتند که کشور در
مسیری غلط افتاده است.
مســئله مهم دیگر این است که
کاناداییهــا یــا از دولــت هارپر
واقعــا بدشــان میآید یــا واقعا
از آن خوششــان میآیــد .بــه
نوشــته گلوباندمیل بــه نقل از
برگزارکنندگان این نظرســنجی
«دولــت هارپر فضا را به شــدت
دوقطبی کرده است .کاناداییها یا
کامال مخالف هارپر اند یا به شدت

موافق آن».
نتایج این نظرسنجی همراستا با
دیگر نظرسنجیهای انجام شده
در ماههای اخیر اســت .میانگین
نظرســنجیهای انجــام شــده
در دســامبر امســال (که توسط
ســایت Three Hundred Eight
گرفته شده) نشــان میدهد که
محافظهکاران در حال حاضر ۳۲
درصــد رای مردم را پشــت خود
دارند و لیبرالهــا  ۳۶درصد .در
دسامبر سال  ۲۰۱۳محافظهکاران
فقط  ۲۶درصد رای مردم را پشت
داشــتند ،لیبرالهــا  ۳۲درصد و
 NDPحدود  ۲۳درصد.
محافظــهکاران کانادا در انتخابات
سال  ۲۰۱۱با کسب  ۳۹.۶درصد
توانستند اکثریت پارلمانی را از آن
خود کنند NDP .در این انتخابات
 ۳۰.۶درصد رای آورد و لیبرالها
 ۲۶.۳درصــد آرا را از آن خــود
کردند.

شرکت های کانادایی بیش از آنکه دنباله رو
باشند باید نوآوری کنند!
در دنیای تغییرات مستمر ،دیگر
زمانی برای کچاپ کردن با شرکت
های پیشرو وجود ندارد"!

 5دی-ایرانتــو :پژوهشــها
نشان می دهد که شرکتها
و تجارتهــای کوچــک
از نوآوریهــای ســریع
تکنولوژیــک ضربه می
خورند.
بر اســاس نظرسنجی
ای که بانــک مونترال
انجــام داده نزدیک به
نیمــی از کارآفرینــان
کانادایــی معتقدند که
منافــع تجــاری آنها از
پیشــرفتهای مــداوم
دیجیتالــی تاثیر منفی
می گیرند .البته بعضی
از تجارتهای کوچک توانســته اند
با استفاده از امکانات تکنولوژیک
جدید در هزینه های خود صرفه
جویــی کــرده و منافع خــود را
گسترش دهند ،اما همانطوری که
بیل وو ،سخنگوی بانک مونترال
می گوید ابتیــاع تکنولوژی های
نوین منابع زیادی از شــرکتها را
برای آمــوزش کارکنان یا حضور
آنالین طلب می کند و تجارتهای
کوچک معموال منابع محدودتری
را در اختیار دارند .از ســوی دیگر
اگر آنها خود را با جهان دیجیتال
تطبیق ندهند ،ممکن اســت که
بازار خود رادر برابر شرکتهای نوآور
از دست بدهند.
آژانس آمار کانادا گزارش می دهد
که فروش آنالین شرکتهای کانادایی
در سال گذشته با 12درصد رشد به
 136میلیارد دالر رسیده است.

بســیاری از این شــرکتها اکنون
تالش دارند خود را به شرکتهای
پیشروتر برسانند و بنابر نظرسنجی

بانک مونترال 86درصد آنهادر نظر
دارند برای دسترسی به نوآوریهای
تکنولوژیک ســرمایه گذاریهای
عمده ای را اعمال نمایند.
اما بعضی از پژوهشگران نگرانند که
شاید تنها تطبیق با شرایط جدید
دیگر کافی نباشد .به نظر استفان
گاردینر مدیر شــاخه دیجیتال
شرکت اکســنچور "ایده «پیروی
سریع» از دیگران درحال مهجور
شدن است.
در دنیای تغییرات مستمر ،دیگر
زمانی برای رسیدن به شرکتهای
پیشــرو ،یا همان کتچ آپ ،وجود
ندارد".
مطالعــه ای که توســط همین
شرکت انجام شده نشان می دهد
که بنگاههای کانادایی در مقایسه
با شــرکتهای آمریکایی و یا دیگر
شــرکتهای بین المللی از تمایل
کمتری برای ســرمایه گذاری در
زمینه تحقیق و توسعه برخوردارند.
گاردینر نگران است که کاناداییها
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در بــاره آینده خــود دچار نوعی
اعتماد به نفس بیش از حد شده
اند در حالی که رقبایشان در آسیا
بیش از پیــش به دیجیتالی
کردن خرید ،پرداخت و تولید
توجه نشان میدهند.
البته بعضــی از کارآفرینان
کانادایی نــوآوری را در زمره
وظایف خود تلقی می کنند.
وارن تاننر مدیر عامل شرکت
ســوپ باکس اینوویشن ،که
وظیفه اش کمک به نوآوران
در به ثمر نشاندن طرح های
خود می باشد ،می پذیرد که
"نوآوری آنچنــان که خون
آمریکایــی هاســت در خون ما
نیست" .اما مواردی مانند اپلیکشن
خودپرداز (ســلف پــی) هم بوده
است که توسط وندی مک کینون
طراحی شده و خرده فروشانی که
از آن استفاده کرده اند نتایج مثبت
آنرا مشاهده نموده اند.
او که شــرکت دیجیتــال ریتیل
آپلیکیشــن را تاسیس کرده می
گوید کار او بهبود موردی نیست،
بلکــه او قصــد دارد قواعد بازی
را تغییــر دهد .او تــا کنون 600
هــزار دالر را ،که با کمک خانواده
و دوســتانش جمع آوری نموده،
برای خودکفایی شرکتش و ثبت
اختراعش در ایاالت متحده هزینه
کرده است .او معتقد است "بایستی
خود را با شرایط جدید تطبیق داد
و آموخت .وقتی شروع به آموختن
می کنید ،می توانیــد از دیگران
سبقت بگیرید و آنگاه به موفقیت
واقعیدست خواهید یافت".

اگر پیشبینی زمان طوالنی برای دکتر دیستلمان آمدند و او هم به
مرگ طبیعی بیمار وجود داشته تقاضای این دوقلوها عمل کرد.
باشــد ،مراجعه به پزشک سوم و یک پیرمرد  6۴ســاله هم در بین
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پاییندرتر بلژیک
یوتانازی
که
à la poursuite de vos études ou
یعنیاو
تســلط
نبود؛
دو روزه
خبریاییک
دومین می
هم کم
خانم ماروآ
رســید
ترینیا
دوامدالر
یــک
حــدود
باشد ،دولت به
ساعته به
توانستجلسه
چگونه در
زمینهدرشــروع
ایــناین
اگرچهدر
فعالیتشورا
کنفدراسیون گردید.
باعث شــد که امــا خانم ماروآ ،هیجــان زده ،با دولت از زمان
à l’intégration du marché du travail
تلویزیونیقیمت
مناظرهپایینترین
شاهد
وضعیت
پایینتر رسیده،
CAQ
کبک»
آینده
«ائتالف
حزب
بی
فرصت
یک
آرزوکردن
صبرانه
در
خود
کرسی
ماروآ
پولین
حتی
بنزین در طول  5سال
در ونکوور فرق میکند.
COURS EN ANGLAIS
و
آمده
بیرون
سربلند
انتخابات
استقالل
قدیمی
حرکت
برای
دیگر
با
و
داد
دست
از
هم
را
ملی
مجمع
à la poursuite
études ou
ازاخیرهستیم.
قیمتها از البته از لیتری
DE JOUR de
ETvos
DE SOIR
گزارشرا ،به عنوان
جای PQ
وی راهدالربرایدرپالدو هموار
à l’intégration
duPLEIN
marché
du travail
به
تابســتان
GasBuddy.اوپوزیسیون  -شاید رسیدن به آن رویا با رهبر استعفای1.5
DISPONIBLES,
TEMPS
ET TEMPS
PARTIEL
به
را
ها
لیبرال
و
بگیرد
رســمی،
گردید.
خود
حذف
سبب
دیگر
شد.
COURS EN ANGLAIS DE JOUR ET DE SOIR
زیادی
تعداد
در
com
به
هنوز
اما
آمده
تر
پایین
alphabétisation • présecondaire
بکشد.
ازچالش
نقاطگره کرده
مشــت
او بــر فراز یــک ســیم مرتفع ،به جای آن که
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL
بنزینهــای
پمــپ
باالست.
نسبت باقی
______________________________
• secondaire
(DES)• pour l’admission au cegep
نبود،
هم
پالدو
کارل
یر
پی
باالخره
و
تنــدرو
قدیمی
اعضــای
بیــن
PQ
شکســت
موجب
که
پالدو،
کلگــری بنزین به زیر
بنزیــن در ونکــوور این
• alphabétisation
• présecondaire
)secondaire (DES
• pour les programmes
d’études •professionnels
عنوان
به
او،
مشت گره
رای
محافظه
رو
میانه
دهنــدگان
گیرد،
قرار
مالمــت
مورد
گردید،
• pour l’admission au cegep • pour les programmes
رســیده و
اگرچهدالر
یک
کردهحتی بعضی در تورنتو بســته به محل قیمت روزها حدودا لیتری  1.20دالر به
Inscriptions
pour le jour:
مهم
کبک،
استقالل
ضمانت
نماد
روهایی
میانه
کرد،
می
حرکت
کار
طلبــان حــزب آن را
اســتقالل
d’études professionnels
بنزیــن را لیتــری  0.939عرضه بنزین از لیتری  1.06تا  1.14دالر فروش میرسد.
4, 12 et 18 novembre
2013
de 9:00 à 11:00
کالسهایروزانه:
نامنویسی
ترین
که آراء
آرزوی
رســیدن به
بودنبرای
تعهدی
کنند.
می
آناناست.
نوسان
عامل تغییر مسیر انتخابات در
به
مربوط
مالیاتهــای
برای کســب اکثریت باال
Session:
le
2
décembre
au
mars 2014
Inscriptions pour le21jour:
وی
اگرچه
همچنین،
شــد،
تلقی
نمود.
می
ضروری
دانند.
می
خود
اینترنت،
ساختههمشده
کلمه
در اتــاوا
یکبنزین
قیمت
حدوددر به
گزارش رویتزر ،عرضه بیش از حمل و نقل باعث شــده که روی
les 3, 13,Inscriptions
18 et 24 novembre
2014
9:00 à 11:00
pour
lede
soir:
مــاروآ ،بــرای
ونکوور طریق
هایــی از
سال"جاها کمی
"لغتبعضی
1دالر  -در
خانــمو گاز در
آکسفوردنفــت
باالتر حد نیاز
جمعا
شــرت در
تیبنزیــن
اخیرالیتر
بازارهای هر
دیکشنری
Session:
le
1er
décembre
2014
au
20
mars 2015
اول،
گروه
کردن
ساکت
به
Boutique
le
militant
سایت
le 3, 4, 11 décembre et le 8 janvier 17:00-19:00
 است.نفت
بهای
کاهش
باعــث
جهانی
باالترین
که
بخورد
مالیات
32سنت
دیکشنری آکســفورد لغت "سلفی" ()Selfie
نامنویسیکالسهایشبـانه:
مستقل
دولت
استراتژی
روی
رسد.
می
بفروش
آنالین
روش
Session:
le
13
janvier
au
27
mars
2014
ادمونتون
خام و
نتیجه بنزین شده است .مالیات در کانادا بعد از مونتریال به
کرد.دراین
بنزین اعالم
حاضر"۲۰۱3
حال سال
عنواندر"لغت
دررا به
Inscriptions pour le soir:
گزارشو با
حالگرفته
برایدر
بهایآننفترا
گره
پاپمشت
کنار
ها ،در
پیراهن
مجله این
Inscriptions
pour
secondaire:
اینترنتبعضی
اســت و در
یکرادالر
زیر
به
حاضر
خام در
آید.
حساب می
les 4 et 10 décembre
2014 et les
6 etle
8 janvier
2015 de 17:00 à 19:00
آمریکا
ستاره
مادونا،
فوربس
پیــشبه
ساختهازاند و از
کاربران
لغت
موضوع
کردن
برجسته
"un
"pays!PKP
عبــارت
کرده،
le
8,
14
et
21
novembre
9:00
à
11:00
 0.۸99هم
گذاریهادرقیمت
تگ بنزین
پمپ
اینترنتحد خود از بهار 2010
پایینترین
برایازهر
مونتریال
سالها در
مالیات
پردرآمدترین این
Session: le 12 janvier au 26 mars 2015
مادونا
بوده است.
خواننده
اجتماعی در
شبکههای
قیمتهاخود
روابط
اســتقالل،
یک
معنای
سنتبه
فروشکه
شــود
دیده می
Session:
انگلیسی le 2
décembre
au 21
mars 2014
دبیرستان:
کالسهای
نامنویسی
هایش
آهنگ
کنســرت
رودطریق
هایی
کنند .اشاره این لغت به عکس
شده می
استفاده
است.
دیده
در
انتظار می
رسیده و
است.
بنزینو49
اجرای لیتر
دچار بحران
است که فرد از خود میگیرد ( portraitبا
سهم
است که
(۹۲است.
کشور
Inscriptions
pour le secondaire anglais:
درآمد
شایستهیورو)
میلیــون
میلیون دالر
.)selfاوتــاوا را ۱۲۵
RENSEIGNEMENTS:
•
بــرای قانع
les 12 , 20 et 25 novembre de 9:00 à 11:00
گاگاها
پیراهن
زیادیازازفروش
فاصلهماروآ
است .با خانم
مادونا،اینلیدی
می کــرد .داشته
چنیــن عکسهایی با رواج هــر چه بیشتر
Session: le 1er décembre2014 au 20 mars 2015
دوم هم از
کردن
نشود.با  7۹میلیون دالر
فراموشجووی
میلیون دالر و بن
گــروه ۸۰
با
گوشیهای هوشــمند به وفور در شبکههایی
دارند.
قرار
سوم
و
دوم
های
رتبه
در
درآمد
شوند.
نظیر فیسبوک و اینستاگرام مشاهده می
موضوع
مســتقیم
طرح
همه
برای
نویسنده
مقاله،
پایان
در
CEA
St.
Laurent
Adult
Centre
RENSEIGNEMENTS: 514-337-3856
رفراندوم پرهیز می نمود .خوانندگان تعطیالت خوش و سال
CEA
St. Laurent
Centre
950 Fraser
(Metro:Adult
)Cote-Vertu
950 Fraser (Metro
)Cote-Vertu
Ville
St.
Laurent,
Quebec
می PQ
اگر های
استراتژیست
اینترنتیکرده
آفرین را آرزو
نویازشــادی
انتشار
خواهید
به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید:
Ville St. Laurent, Quebec
ایمیلبرای
توانائی وی
پیوند بصورت منظم آگاه شوید،درباره
بازگشــت خود
ژانویه را روز
حقوقی
ایمیلمشاوره
نیازمندان
که
کنید:
13بهبه ما
خود ورا
نشانی
انتخاباتی
های
فعالیت
است.
کرده
تعیین
مجانی میدهد.
info@paivand.ca
•
دچــار تردیــد بودند ،الئــر دربــاره در این مســابقه
میگوید« :امیدوارم برندهشدنم
در این مسابقه به دانشآموزان و

کانـــادا...
مرگکبک....
کانادا و
خودگزین
آیا
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Euthanasia

(یوتانازی)درکبک
قانونیمیشود؟ «شخصیت سیاسی سال
خانم پولین ماروآ است!»

ماریاکُـتنه

آماده شوید!

انگلیسیبیاموزید!
روزانه و شبانه

PRÉPAREZ-VOUS

پردرآمدترینخوانندهسال

کبک و کانادا...

پس از سقوط قيمت بنزين در همه جا،
مونتريال گران ترين است!

آماده شوید!
514-337-3856

آماده شوید!
انگلیسیبیاموزید!

ا برای ادامه تحصیل و بازار کار

بیاموزید!
انگلیسی و شبانه
روزانه

نامنویسی کالس های انگلیسی
PRÉPAREZ-VOUS
روزانه و شبانه:متام وقت یا نیمه وقت نه

PRÉPAREZ-VOUS

پردرآمدترینخوانندهسال

باهوشترينهایکانادا:ایرانیهاکجاایستادند؟!

514-337-3856
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ای ـ ــران...

شهباز خنعی

امیرکفشداران

«سبقت
گرفتن در
شیادی»!

 26آذر:ســه شــنبه16
دســامبر 25/آذر ،ســازمان
«گزارشــگران بــدون مرز»
گزارش ســاالنه  2014خود
در مــورد وضعیــت روزنامه
نگاری ،روزنامه نگاران و آزادی
مطبوعات درجهان را منتشر
کرد.
دراین گــزارش تاکید شــده که
وضعیت آزادی مطبوعات و رسانه
ها درسال  2014میالدی به هیچ
وجه بهتر نشده است.
دراین ســال ،شــمار خبرنگاران
ربوده شده درسراسر جهان نسبت
به ســال پیش  37درصد افزلیش
یافته و به  119تن رســیده است.
شــمار خبرنگارانی که به خارج از
کشور خود گریخته اند نیز بیش از
دوبرابر شده است .درسال جاری
 66خبرنــگار به دلیــل فعالیت
حرفه ای خود کشته شده اند که
در مقایســه با  71تن کشته شده
درسال  2013کاهشی  7درصدی
داشته است.
درایــن ســال خطرنــاک ترین
کشورهای جهان برای خبرنگاران
سوریه ،فلسطین و به ویژه نوارغزه،
شرق اوکراین ،عراق و لبنان بوده
است.
با وجود تاکید بی شــرمانه شیخ
حســن روحانی درمــورد این که
درکشــور خبرنگاری که به دلیل
حرفه روزنامه نگاری زندانی شده
باشــد وجود نــدارد! ،جمهوری
اســامی همچنان درشمار بزرگ
ترین زندان ها برای روزنامه نگاران
است.
درسراسر جهان ،شمار خبرنگارانی
که به دلیل فعالیت حرفه ای خود
در زندان به ســرمی برند به 178
تن رسیده است .ایران حدود یک
درصد از جمعیت جهان را دارد و
براین مبنا به طور میانگین سهم
آن از خبرنگاران زندانی نباید بیش
از  2تن باشد.
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وکیل دعاوی

جمهوری
دست آمده؟»
اسالمی
گزارشــگران بدون
رضا معینی به این پرسش
همچنان
مرز شمار خبرنگاران
پاسخ می دهد:
درشمار
زندانی در جمهوری
«ایــران ازســال 1379
اســامی را  19تن بزرگ ترین خورشیدی همواره یکی از
یعنی نزدیک به  10زندان ها زندان های روزنامه نگاران
برابر میانگین نسبت برای روزنامه درخاورمیانه و جهان بوده
جمعیتی اعالم کرده نگاران است .اســت ،اما ازسال  1388تا
است.
امروز ایران متاسفانه رکورد
کشورهایی که بیشــترین شمار یکی از بزرگ ترین زندان ها برای
خبرنگاران زندانی رادارند به ترتیب اهالی رســانه را حفــظ کرده ،به
عبارتند از:
طوری که امروز ایران با  19روزنامه
چین  29تــن ،اریتــره  28تن ،نگار و بیش از  32وب نگار زندانی،
جمهوری اســامی  19تن ،مصر یکی از  5زندان بزرگ جهان برای
 16تن و سوریه  13تن.
اهالی رســانه و به طور مشخص
این نکته نیز درخور توجه است که برای روزنامه نگاران سومین زندان
به دلیل این که سوریه عمال دست بزرگ جهان است».
نشانده حکومت آخوندی است و وب نگاری به نام اشکان جدیدی با
سیاست هایش از بارگاه ولی مطلقه اشاره به تقارن روز انتشار گزارش
فقیــه دیکته می شــود ،بنابراین سازمان گزارشــگران بدون مرز و
شمار خبرنگاران زندانی آن که  13سالروز قتل "راسپوتین" ،روحانی
تن است نیز باید به آمار مربوط به شیاد دربار روسیه تزاری در وبالگ
جمهوری اسالمی افزوده شود که خود می نویسد:
به این ترتیب جمع آن به  42تن «به گزارش خبرنگاران بدون مرز،
می رسد و نظام سرکوبگر والیت جمهوری اســامی با  19روزنامه
مطلقه فقیه در جایگاه نخســت نگار زندانی به عنوان سومین زندان
قرارمی گیرد.
بزرگ روزنامه نگاران لقب گرفته
"رادیو فردا" به مناســبت انتشار است .این درحالی است که حسن
گزارش سازمان گزارشگران بدون روحانی در مصاحبــه اخیرش با
مرز ،با رضا معینی مسئول بخش کریستین امانپور گفته بود که ما
ایران و افغانســتان این ســازمان در ایران روزنامه نگار زندانی نداریم.
به گفتگــو پرداخته و ازجمله از او امروز  16دســامبر ســالروز قتل
پرسیده:
الگوی شــیادی ،راسپوتین است.
«وضعیت ایران در گزارش آماری بایــد به او گفت :آســوده بخواب
ســال  2014میالدی جالب نبود راســپوتین ،نظام شیخ فری بیدار
و ایــن کشــور در رده های باالی اســت و از تو در شیادی سبقت
جدول از نظر تعداد روزنامه نگاران گرفته است»!
•
زندانی قــراردارد .دراین باره لطفا
توضیحدهید که این آمار چگونه به

Amir Kafshdaran Law
LAWYER

AVOCAT

  قراردادها
 Contract Law
  امورخانواده
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 امالک و مستغالت
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  جتاری (قراردادهای ایجاری)
 Franchise Law
 فرانچایز
 Immigration Law
) Rental Board (Régie du logement
  مهاجرت
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  دعاوی استیجاری
Court, Superior Court
  وکیل دادگاه کبک،
و دادگاه «سوپریور»
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1010 de la Gauchetière, Suite 1315
Montréal (Québec) H3B 2N2

Tel.: 514-574-4540
Fax: 1-855-698-8872

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

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

چيست اين جشن سده ،آتش افروختهای
هک دل سوخته از مـهر بدو يــار بود...

جش
نـسده

!Une soirée riche de la culture Perse
ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺟﺸﻦ ﻫﺎﻯ ﻣﻠﻰ ﺧﻮﻳﺸﻜﺎﺭﻯ ﻫﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺴﺖ!

قضاییدرگیرهستند!»
« ۴۰میلیونایرانیبامسائل
ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺯﺭﺗﺸﺖ
ﺍﻧﺠﻤﻦ

معــاون حقوقی رئیس
جمهور ایــران از وجود
 ۱۹میلیــون پرونده در
محاکم قضایی ،شورای
حل اختــاف و محاکم
دادگســتری خبر داد و
گفت کــه  ۴۰میلیون
ایرانی با «مسائل حقوقی
و قضاییدرگیر هستند».
به گــزارش خبرگزاری
کار ایــران ،ایلنــا ،الهام
امیــنزاده ،روز  ۸دی،
گفت« :در حال حاضر  ۱۰میلیون
پرونده در محاکــم قضایی۳٫۵ ،
میلیون پرونده در شــورای حل
اختالف و  ۵٫۵میلیون پرونده در
محاکم دادگستری وجود دارد».
وی اضافه کــرد« :اگر هر خانواده
 ۴عضو داشــته باشد؛ این مسئله
نشان از درگیری  ۴۰میلیون نفر
با مسائل حقوقی و قضایی دارد».
مصطفــی پورمحمــدی ،وزیــر
دادگستری ،خرداد ماه گفته بود
که در ســال گذشــته مجموع ۹
میلیون و  ۸۱۶هزار و  ۴۲۸مورد

پرونده به قوه قضائیه وارد شــده
که شــش میلیون و  ۲۲۰هزار و
 ۹۹۵پرونده در واحدهای مختلف
قضایی و سه میلیون و  ۵۹۵هزار و
 ۴۳۳پرونده در شعب شورای حل
اختالف است.
حمید شهریاری ،رئیس مرکز آمار
و فناوری اطالعــات قوه قضائیه،
نیز  ۸تیــر گفته بود کــه تعداد
پروندههای وارده به دادگستریها
در سال  ۹۲با محاسبه پروندههای
تکراری بیش از  ۱۰میلیون و ۳۱۱
هزار است.

به گفته آقای شهریاری،
تعــداد پروندههــای
غیرتکراری واردشده به
دادگســتریها در این
مــدت بیش از شــش
میلیــون و  ۲۲۰هــزار
بودهاست.
معاون حقوقــی رئیس
جمهور ایران در سخنان
خود همچنین گفت که
با آموزش به افراد ،میزان
جرایم کاهــش و نیاز به
دسترسی به وکیل نیز کم میشود.
وی اضافه کرد« :متأسفانه اکنون
شاهدیم که آموزشهای حقوقی
بیشتر برای افراد متوسط و توانمند
در جامعه صــورت میگیرد ،در
حالی که ایــن آموزشها باید در
میان افراد محروم نیز وجود داشته
باشد».
به گفته خانم امیــنزاده در حال
حاضر برخی مساجد و مراکز خیریه
این آموزشها را ارائه میدهند اما
این روند سیستماتیک نیست.

شنبه31 ،ژانویه 2015
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ

شهباز :زهی خیال باطل...
یا عامل اجرایی در دســت قانون
اساسی  -به عنوان ستون فقرات -
نظام آخوندی نیست که از بخت
بدش در این جایگاه قرارگرفته و
هرکس دیگر هم به جای او باشد
موظف است با استفاده از اختیارات
فراخدایی بندهای اصل  110فانون
اساسی کم و بیش همان کارهایی
را بکند که ســید علی خامنه ای
کرده و می کند.
به نظرمن ،آقای نوری زاد دانسته
یا ندانســته با نشــان دادن سپاه
به عنوان منشــأ همه مشکالت،
نشانی نادرست می دهد و خاک
به چشــم مردم می پاشد .ازقضا،
منافع واقعی مردم درست درجهت
خالف راهی است که آقای نوری
زاد نشان می دهد:
اگر چاره ای جزاین نباشد که یکی
از این دو دیگــری را کنار بزند و

>> ادامه از صفحه5 :

حاکمیت را دردست گیرد ،منافع
واقعی مردم ایران دراین است که
طرف طرد شونده سید علی خامنه
ای ،به عنوان تجسم حکومتدینی
باشــد و طرف برکنارکننده سپاه،
زیرا با ایــن کار حکومت دینی به
حکومت نظامی تبدیل و یک گام
به پیش برداشــته می شود و در
آینده مردم ایــران برای کنارزدن
نظامیان زحمت کمتری خواهند
داشت.
کاش آقای نوری زاد دســتکم به
اندازه شــیخ مکار حسن روحانی
واقع بینی و رک گویی داشت که
می گوید« :هرکجا پول ،تفنگ و
رسانه با هم جمع گردد فساد پیدا
می شود» و کیست که نداند این
نشانی ها دقیقا ویژگی های قانون
اساسی حکومت آخوندی است که
همه و بیشتر از اینها را زیر سقف

ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﺎﻡ )ﺑﻭﻓﻪ( ،ﺩی ﺟﯽ
ﻭ ﺍﺟﺭﺍی ﻣﻭﺳﻳﻘﯽ ﺯﻧﺩﻩ ﺳﻧﺗﯽ
•

صفحه20 :

اصل  110قانون اساســی جمع
کرده و تا این ســقف فرونریزد با
آمدن و رفتن صد ولی فقیه و هزار
سپاه همدگرگونی مثبت بهدست
نمی آید.
کوتاه ســخن ،به خالف آنچه که
آقای نوری زاد می گوید ،مشکل
اصلی نه سپاه است و نه حتی خود
سید علی خامنه ای ،مشکل اصلی
ساختار ایران بربادده نظام والیت
مطلقه فقیه اســت و اگر کسی -
حتی با حسن نیت  -براین تصور
باشد که با جابجایی یا کنارزدن این
نهاد یا آن فرد می توان مشــکلی
اساسی را حل کرد باید به او گفت:
زهی تصور باطل،
زهی خیال محال!
•
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بایادارجمند دوست

دکتر پرویز قدیریان

گ نم
ـی
آ
ره ز رد ن هک
دلش زنده شــد هب عشق...

یک سال گذشت...

از شمار دو چـشم یک تن کم

شـم
وز ار خرد زهاران شیب

صبح آفتابی شــنبه  20دسامبر،
ســاعت  10صبــح ،در هوایــی
نه چندان سرد ،در محل کلیسای
کمپس الیوال ،دانشگاه کنکوردیا،
(انتهای شــربروک غربی) جمع
نسبتا بزرگی از ایرانیان مونتریال،
برای ادای احتــرام به دکتر پرویز
قدیریان ،در نخســتین ســالگرد

خاموشــی ایــن چهره ی
بی جانشــین و ارجمنــد
کامیونیتیایرانیانمونتریال،
گرد آمدند.
در این برنامــه دکتر عبدالمیثاق
قدیریان ،برادر ارشد دکتر قدیریان
از زندگــی ،از کار و تاثیــر او بــر
اطرافش گفت .حسین صمیمی،
چهره ی نام آشنای جامعه ایرانیان
از مهر بیادماندنی دکتر حرف زد؛
خسرو شــمیرانی ،سردبیر هفته
در قطعه ای پراحســاس در فراغ

آژانس مسافرتی

Maison de Voyages

دوست سخن گفت و...
در این میان ،مناجات های مرسوم
آیین بهایی و نیز موســیقی زنده،
گیتار و پیانو به سمع حضار رسید.
این برنامه کــه با ابتکار ،تالش و
همت هدی و مونا ،دختران دکتر
قدیریان برگزار شد.
در پایان برنامه ،از حضار باغذاهای
خوشمزه پذیرایی گردید.
عکس گوشه ای از مراسم را نشان
می دهد.

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
ارزان
½ سفرهای تفریحی با قیمت
ا
ینک با
 23سال جتربه کاری! نشـــانی:
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
Senior Travel Consultant
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

با یاد وخاطرۀ مرتضی احمدی...

مرتضی احمدی بازیگر باسابقه
نمایشهای ایرانی ،ســینما و
تلویزیون روز یکشنبه  ۳۰آذرماه
در ســن  ۹۰ســالگی چشم از
جهان فروبست.
مرتضی احمدی متولد ســال
 ،۱۳۰۳از  ۱۶سالگی به ورزش
باستانی و نیز فوتبال گرایش پیدا
کرد .وی که از جمله طرفداران
با سابقه و شــناخته شده تیم
پرسپولیس تهران بود ،در برنامه
تلویزیونی  ۹۰به تهیهکنندگی
عادل فردوســیپور حضور پیدا
کرد.
زندهیاد احمدی در  ۱۳۰۳در
جنوب تهران به دنیا آمد .برای
تحصیل ابتدا به مکتب و سپس
به دبستان منوچهری در میدان
گمرک رفت و بعد از آن به
دبیرستان شرف ودبیرستان

روشن رفت
ر شانزده سالگی ورزش باستانی
و فوتبال را شروع کرد و به همراه
تیــم فوتبال دبیرســتانش در
مسابقات آموزشگاههای تهران
ت آورد .بعدها
رتبههایی به دس 
در تیم فوتبــال راهآهن تهران
و پس از آن در باشــگاه راهآهن
بازیکن و مربی (تا سال )۱۳۲۵
شد.
پس از چند تالش آماتوری در
تئاتر در  ۱۳۲۱با کمک عدهای
از دوستانش «تماشاخانه ماه» را
روبهروی باغ فردوس دایر کرد اما
پس از چند هفته مجبور به ترک
آنجا شد .در اوایل پاییز ۱۳۲۲
در تئاتر فرهنگ برای اولین بار
پیش پردهخوانی کرد و در نتیجه
آن بازیگر تئاتر هم شــد .مدتی
بعد پدرش از فعالیت او در تئاتر

مطلع شــد و او را از خانه بیرون
کرد .مرتضی احمــدی پس از
مدتی همزمان با هنرپیشگی در
راهآهن تهران بهعنوان تعمیرکار
استخدام شد.
مرتضی احمدی برای اولین بار
به ســبک بیات تهران در پیش
پردههــا آواز خواند .احمدی در
ســال  ۱۳۲۳به رادیــو تهران
(چنــدی بعد در رادیــو ایران و
بعــد از آن در رادیو و تلویزیون
ایران) به کار کــردن پرداخت
تا برنامههای کمدی اجرا کند.
در دورههــای مختلفی در رادیو
کار کــرد و از جمله تیپی به نام
«بابا جاهل گریان» اجرا کرد و
به ســبکهای مختلف ترانه و
آواز خوانــد .در فروردین ۱۳۵۳
نقــش اول ســریال پربیننده
«هردمبیــل» ،نوشــته پرویز
خطیبی را بازی کرد.
ی از مردم در سال
در نظرخواه 
 ۱۳۵۶بهعنــوان محبوبترین
هنرپیشه رادیو انتخاب شد.
وی در  ۱۳۲۶گوینده فیلمهای
خارجی شــد و از اعضای اولیه
انجمن گویندگان و سرپرستان
گفتار فیلم (تأسیس در )۱۳۴۲
بود.
پس از کودتای  ۲۸مرداد ۱۳۳۲
احمدی بازیگری را کنار گذاشت
و به مدت هفت ســال به اهواز
رفت اما پس از بازگشت به تهران
از نو کار بازیگری را در سریالی
تلویزیونی به نام «تکمضراب» از
سر گرفت.
از سریالهای تلویزیونی دیگری
که بازی کرده اســت میتوان از
«ســلطان صاحبقران»« ،هفت

فرنازمعتمدی

شهر عشق» (« ،)۱۳۵۶آئینه و
زیر بازارچه ( ،۱۳۷۷رضا ژیان)»
نام برد.
در فروردین  ۱۳۴۹نیز احمدی
به دعــوت علی حاتمــی ترانه
عنوانبندی فیلم «حسن کچل»
را ،ضربیخوانی کرد (که به نام
روحوضی نیز شناخته میشود).
در همیــن ســبک در ۱۳۲۸
پنج صفحــه موســیقی برای
یک شــرکت انگلیســی ضبط
کــرد .مرتضی احمــدی بیش
از چهارصــد ترانه ضربی و صد
و پنجــاه ترانه فکاهــی خوانده
است ،این ترانه هااز نوشتههای
نصیریفر ،نویسنده کتابی است
به نام مردان موســیقی سنتی
و نوین ایرانکه بیشــتر کارهای
موزیکال مرتضی احمدی از آن
کتاب گرفته شده است.
از ماندگارتریــن آثــار احمدی
میتوان بــه کار صدایی (نوعی
دوبلــه) وی در مجموعــه
«پینوکیو» اشــاره کرد که در
آن در نقــش «روبــاه مــکار»
صداپیشگی کرده است.
توشلوار
«آرایشــگاه زیبا»« ،ک 
یومن» و…
خواستگاری»« ،دان 
از کارهــای تلویزیونی مرتضی
احمدی است .وی در انیمیشن
«شکرســتان» هم صداپیشگی
کرده است.
احمدی از چهرههای شــناخته
شــده و مطرح بازیگری سینما،
تئاتــر و تلویزیون ایــران از ۱۰
آذرماه در بخــش مراقبتهای
ویژه بیمارستان ایرانمهر بستری
شد و روز یکشنبه  ۳۰آذرماه دار
فانی را وداع گفت.

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

درسوگ حاجیه مهری امیررضوی
وداع با حاج بی بی گل!
لحظه ای که خاطره
خم میشود روی کاغذهای بی خط
خیال پر میکشد
یادها دردست بادها
به هر دیاری سفر میکنند
.........
آمدنت را که نور بودی و هستی
درقاب نگاه می نشیند
دیشب که دیدمت
باز روز شده بودی
در باغی پراز چلچله
بی پرواز ،بی آواز
میدانستم  .پرواز را اندیشه میکنی
کاشمیگفتی
از کدام سوی پر کشید؟
که پنجره نقشت را
از باران گرفت...
برگ ها زمزمه زرد سر دادند
کوچه در انجماد
از تپش واماند
پرنده های سپید
نامت را فریاد زدند
«مه شیدت»
پا به پای خاک....
همراه کجاوه ی یاد

آخرین سفرت را
زیر ریزش برف
به بدرقه امده است
و یارانت
با قایقی از عشق روی دوش
......
اینجا خاک سپید پوش است
درخت عریان
چند شب پیش
نگاهت در غمکده دل
مات و مبهم مانده بود
بهدنبال خاطراتت به جستجو
تا شفق راندیم و باز ماندیم
...............................

حاج بی بی

ما را می شنوی؟
مهشیدت را می بینی ؟
حسین ات را
فرزندان غرق ماتمت را
یاران پریشان را؟
...........................
بیارام؟
تنهایت نمی گذاریم
حاج بی بی گلم
عارف ازاد
مونتریال دسامبر 2014

ضمن عرض تسلیت به خواهر عزیزم،
سرکار خانم مهشــید بازجو ،برادر گرامی
مهندس حســین نیکی راد ،پگاه و مهرداد
مهربانم ،سرکار خانم دکتر بنفشه حجازی
آقای لیو آنتونی پاریزی
وخانــواده های محترم بازجــو ،نیکی راد،
حجازی ،پاریزی
عارف آزاد سعیدی
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دکتربهمن فصیح پور

در شهــر

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

مدرسه دهخدا

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

با کمک طب سوزنی

Integrative Clinic Dr. Bita - WESTMOUNT
iLife Health Care Center – WEST ISLAND
Alfa Care Health Center - LAVAL
Brossard Health Centre - BROSSARD

_____________________
Tel : (514) 267-3454

مدرسه فرزانگان

•
•
•
•

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی کودکان:

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

هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30
)2900 Lake (DDO

تلفن)514( 626-5520 :
-------------------------

M E KI C

بهروزباباخانی

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

گزارش جشن یلدا

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

نان سنگک

کیفیتعالی،
بهای مناسب

دل
روز یوری:
های س
تا ج ه شنبه
توجه :از معه
رو
سفارش ز پیش
دهید.

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

سفره شما!

در قلب NDG
>> ساعات کار:

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل
6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372
www.shaterabbas.ca

ـسرا
ک
با
�
Maison De Kebab

La

Tel.: 514-485-3652

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

5206 DECARIE #3

Tel: 438-935-1380
www.dehkhodaschool.com
------------------------

(مورد تایید سازمان بهداشت جهانی)

کتابخانهنیما

www.ilsmontreal.org

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال
www.addhi.net
--------------------

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

اجنمن ادبی مونتریال
اجنمنزنانایرانیمونترال

8043 St-Hubert
iwamontreal@gmail.com
------------------

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

www.aieaq.com

(514) 274-8117

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

اجنمندوستدارانزرتشت

کافـــه لیت

(514) 731-1443

www.cafelitt.ca
سازمان آموزشی مولتی ساژ

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

بنیاد سخن آزاد

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

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

IBNG

همبستگیبازرگانی

اوتـــاوا

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

www.ibng.ca

اجنمن دوستداران زرتشت

این انجمن جشن یلدا را در سالنی
در السال برگزار نمود .این جشن که
با استقبال بیش از گنجایش سالن
روبرو شــد .با به پاس گرامی داشت
جانباختگان راه آزادی ایران و سرود
جاودانه ای ایران آغاز شــد .پس از
خوش آمد گویی ،بخشــی از گفتار
زرتشــت ،این فیلسوف واندیشمند
ایران کهن ،که بنیان اندیشه و آموزه
هایش برتمامی مذاهب و هر انسان
آزاده و روشــنفکری پذیرفتنی می
باشد .بوسیله فروتن فرد بیان شد.
سپس دکتر شریف نائینی در مورد
فلسفه برگزاری جشــن یلدا وباور
دیرینه آن برزادشب مهروقراردادن
زادروز مسیح در چنین روزی سخن
گفتند .در گوشــه سالن میز زیبای
شب یلدا که بوســیله بانو شیرین
چیده شده بود بچشم می خورد .از
باشندگان در جشن با پیش غذا ها
سوپ وسبزیجات و ساالد و خوراک
مرغ وبرنج و گوشــت (میت بال با
سوس) و دسر ،هندوانه ،چای و قهوه
پذیرایی شد.

هنرمند جوان جنــاب پیمان بها ء
با صدای گرم و زیبایشــان ترانه ای
خواندند .سپس با تنبک قطعه ای از
شاهکارهای شادروان استاد حسین
تهرانی به نام صدای لوکوموتیو قطار
را اجرا نمودند که بسیار مورد تشویق
باشــندگان قرار گرفــت .دی جی
آلکاپون (جناب تیمور) با برگزیدن
آهنگ های شاد ایرانی فضای رقص
و شادی ویژه خود را برای باشندگان
فراهم ساخته بود.
پــس از آن هدایایی که از ســوی
جناب رفعت پناه ،گــروه همدالن
بانو پرهیزگار ،شرکت رویال دیزاین
کانادا ،جناب ضیاء ،تهیه شــده بود،
از راه قرعه کشی شماره بلیت ها به
برندگان اهداء شــد .سپس رقص و
شادی تا پاسی از شب ادامه داشت.
هیئت مدیره این انجمن ،بانو الهام
منوچهری ،مهندس ناصر صادقیان،
ابراهیم درویشــعلی ،حسام قویدل،
مهــدی رفعت پناه ،دکتر شــریف
نائینــی و علیرضا فروتن فــرد ،از
جناب فرشاد (تپش دیجیتال) که با
تمامی مهرشان بدون چشم داشتی
در تمامی موارد مــورد نیاز همواره
پشتیبان این انجمن بودند .و از جناب

پیمان بهاء و یکایک شما گرامیان که
فراخوان انجمــن را پذیرفتید و در
این جشن شــرکت نمودید و ما را
مورد مهر و تشویق خود قرار دادید،
سپاسگزاری می نماید.
همچنین ،همانگونه کــه در میان
برنامه ها بارها از نارسایی ها پوزش
خواستیم ،در این گزارش هم پوزش
ما را بر کاســتی ها ی پیش بینی
نشده پذیرا باشید.
نگرها و پیشــنهاد های خود را در
جهت بهبود برپایی هرچه باشــکوه
تر جشــن ها با ما در میان بگذارید
تا به یاری یکدیگر آن رسالتی را که
در نگهداری فرهنگ و هنر ایران در
بخش های گوناگون همراه با آداب و
رسومی که ریشه در باورهای انسانی
آن دارد و مهمتر شناساندن و انتقال
آن به فرزندان ،بویژه فرزندانی کهدور
از ایران زمین زندگی می کنند ،را به
انجامبرسانیم.
به امید دیدارتان در جشن سده
خواهیم بود.
همواره شاد و پیروز باشید
انجمندوستداران زرتشت

موزه هنرمندان و صنعتگران کبک واقع در شهر مونترال کانادا
)(Musée des Maitres et Artisans du Quebec
نمایشگاهی مشترک از کاریکاتورها و تصویرسازی های بهزاد غفاری زاده

و  Oleg Dergachovبا عنوان آرتون ( )artoon=art+cartoonبرگزار میکند .
این نمایشگاه که از تاریخ  ٨ژانویه تا  ٨فوریه در سالن اصلی موزه برپا میباشد شامل  ٥٠اثر از این
هنرمندان با تکنیک های مختلف است.
---------------------------بازدید از این نمایشگاه و موزه در روز افتتاحیه  ٨ژانویه ساعت  18برای عموم رایگان خواهد بود.
Musée des Maîtres et Artisans du Québec

Montreal Qc H4L 3X6

615, avenue Sainte-Croix

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

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

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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خ
واندنی...

زندگیسالم'مانع ۴۰درصدسرطانهامیشود'
عوامل اصلی خطر سرطان

بی بی سی :کارشناسان می گویند
که یک ســبک زندگی سالم تر
مــی تواند از هر ده مورد ابتال به
بیماری سرطان مانع چهار مورد
آنها شود.
تازه ترین ارقام از مرکز تحقیقات
سرطان بریتانیا نشان می دهد
که سیگار کشــیدن بزرگترین
علت خطر ابتال به سرطان است
و پس از آن تغذیه ناسالم قرار می  ۱۴۵هزار مورد دیگر سرطان در
این مدت به تغذیه ناسالم ،از جمله
گیرد.
این موسسه خیریه مردم را ترغیب مصرف بیش از حد مواد پردازش
کرده که در اهداف خود برای سال شده ،مرتبط شناخته شد.
جدید سالمت را مد نظر قراردهند .از این میان  ۸۸هزار مورد سرطان
کاهــش مصرف الــکل و ورزش به چاقی مفرط و  ۶۲هزار و ۲۰۰
مورد به مصرف الگل گره زده شد.
منظم جزو این توصیه هاست.
براساس آمارهای مربوط به سال آسیب دیدن پوست در اثر تابش
هــای  ۲۰۰۷تا  ۲۰۱۱در بریتانیا نور خورشید و عدم تحرک جسمی
بیش از  ۳۰۰هزار مورد سرطان که کافی هم از دیگر عوامل خطر ابتال
علت آن کشیدن سیگار شناخته به سرطان شناخته شد.
پروفسور مک پارکین آمارشناس
می شد ثبت شد.
مرکز تحقیقات ســرطان بریتانیا

در دانشگاه کوئین مری لندن
گفــت" :دیگــر تردید خیلی
کمی هست که بعضی گزینه
های خاص در ســبک زندگی
مــی تواند تاثیــری بزرگ بر
خطر سرطان داشــته باشد،
و تحقیقــات در اطراف جهان
جملگی به مجموعه ثابتی از
عوامل کلیدی اشاره دارد".
"البتــه در تعطیالت ســال نو و
کریسمس همه از کمی شیرینی
و تنقــات اضافه لــذت می برند
بنابراین ما نمی خواهیم پای سیب
و شــراب را ممنوع کنیم اما االن
وقت خوبی برای فکــر کردن به
شروع عادات سالم در سال ۲۰۱۵
است".
به گفته او دنبال کردن یک سبک
زندگی و عادات سالم کسی را علیه
سرطان بیمه نمی کند اما خطر آن
را کم می کند.

آزمایش وایاگرا برای درمان 'زوال عقل'

تحقیــق درباره تاثیــر وایاگرا در
جلوگیری از شروع دمانس (زوال
عقــل) ،بــزودی در لنــدن آغاز
میشود .این نخستین بار است که
چنین تحقیقی انجام میشــود و
برای آن پنجاه فرد باالی  ۶۵سال
که به "بیماری رگهای کوچک
مغز" یا ضعف حافظ خفیف مبتال
هستند انتخاب شدهاند.
ایــن کارآزمایی بالینــی با هدف
بررسی تاثیر وایاگرا (یا داروهایی
که با مکانیسمی شــبیه آن کار
می کنند) در پیشگیری از نوعی
از دمانس (دمانس عروقی) انجام
می شود.
پروفســور آتیکوس هینزورث که
این تحقیق را در دانشــگاه لندن
سرپرستی می کند می گوید" :ما
مــی خواهیم بدانیــم که آیا یک
داروی شــناخته شده که مصرف
کننــدگان بخوبــی آن را تحمل
می کنند می تواند برای مبارزه با
دمانس بکار گرفته شود یا نه".
"تاداالفیل (دارویی مشابه وایاگرا)
در ســطح بسیار وســیعی برای
افزایــش جریان خــون به آلت
تناسلی مردان استفاده می شود.
ما می خواهیم بدانیم آیا این دارو
می تواند تاثیر مشابهی بر یک عضو
مهمدیگر یعنی مغز بگذارد یا نه".
شــایع ترین نوع دمانس آلزایمر
اســت .پس از آن دمانس عروقی
شــایعترین نوع زوال عقل است.
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مغزی کرده اند دیده شود.
وایاگرا و داروهای مشــابه با گشاد
کردن رگها و افزایش جریان خون
در آلت تناسلی مرد در کسانی که
با مشکل نعوظ مواجه هستند عمل
می کنند.
بنابراین دانشــمندان میخواهند
ببیننــد آیا وایاگــرا همانطور که
جریان خــون تناســلی را بهتر
میکند آیا میتواند جریان خون
مغزی را هم بهبود بخشد
د
یا نه.
مانس:
از این رو محققان ابتدا
حدود ده درصد افراد طاعـو
ن
جریان خون در مغز این
به ترکیبی از هر دو عصر
ح
ا
ض
ر
نوع مبتال هستند.
افراد را اندازهگیری و آن
دمانــس عروقــی نتیجه
را بــا وقتی که آنها وایاگرا
آسیبی آسیب به رگهای مغز است؛
مصرف میکنند مقایســه
جریان خون و اکســیژن به مغز میکنند.
کاهش پیدا کــرده و باعث ایجاد انجمــن آلزایمر بریتانیــا در این
عالئم و عوارض بیماری می شود .تحقیق سرمایهگذاری کرده است.
به عبــارت دیگر کاهش توانایی و دکتر داگ بــراون از اعضای این
افت عملکردهای مغزی و ذهنی انجمنمیگوید:
نتیجه اختالل کار رگها و اشکال "تولید داروی جدید ممکن است
در خونرسانی به مغز است.
دههها طول بکشــد و متاسفانه
دمانس عروقــی دو نوع دارد ،یک در دهه گذشــته ،کارآزماییهایی
نوع آن با ســکته مغزی ربط دارد .بالینی ناموفق ،تولیــد دارو برای
سکته مغزی به زبان ساده نتیجه درمان دمانس را بــا مانع مواجه
نرسیدن خون کافی به مغز است کرده است".
که باعث می شــود قسمتهایی از به گزارش سازمان بهداشت جهانی
بافت مغز که خون و اکسیژن کافی دردنیا  ۳۵.۶میلیون نفر بهدمانس
دریافت نکردهاند بمیرند.
مبتال هستند و ساالنه  ۷.۷میلیون
سکته مغزی یا به دلیل پاره شده نفر به شــمار مبتالیان اضافه می
یــک رگ (خونریزی مغزی) یا به شود.
دلیل اینکه انســداد مسیر رگ با تعداد مبتالیان با توجه به پیر شدن
لخته اتفاق می افتد.
جمعیت به طــور تصاعدی رو به
در بیمــاری رگهای کوچک مغز ،افزایش است و پیشبینی شده که
رگهای ریزی که به عمق مغز خون در دو دهه آینده ،تعداد مبتالیان
می رسانند ضخیم و نامنعطف شده دو برابر و از هر سه نفر ،یک نفر به
و کار خــود را بخوبی انجام نمی آلزایمر مبتال شود.
دهند ،یعنی نمی توانند با تنگ و این بیماری معموال بین  ۴۰تا ۹۰
گشــاد شدن خود را با نیاز مغز به سالگی ظاهر میشود ،اما بیشتر
خون و اکســیژن تطبیق دهند و مــوارد آن بعد از شــصت و پنج
خونرسانی به مغز مختل می شود .سالگیدیده میشود.
بیماری رگهای کوچک مغز ممکن بــه گزارش ســازمان بهداشــت
اســت در کســانی هم که سکته جهانی ،جمعیت باالی  ۶۰سال در

هزینه جه
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انی چاقی 'به اندازه جنگ' است

حــدود ســه و نیم
میلیون نفر در دنیا
پژوهشــگران مــی
بعلت چاقــی جان
گوینــد هزینــه ای
خود را از دست می
که چاقی در ســطح
دهنــد و  ۶۵درصد
دنیا بــر دوش مردم
جمعیــت جهان در
و دولتهــا می گذارد
کشورهایی زندگی
بــه انــدازه هزینه
یکنند که افزایش
م
ســیگار کشــیدن
وزن و چاقی بیش از
رگیریهــای
د
و
کم وزنی باعث مرگ
مسلحانهاست.
میشود.
بر اساس گزارشی که
دور شکم در شــمار افراد چاق در
ی
ککینز
د.
اش
موسسه م 
تناسبداشته ب
ایــد به مردان باید دنیا بیش ازدو میلیارد
ی
هان
ج
ـه
نـ
هزی
ده
منتشــر کر
ب
رو
ن
از ایــ
ی آورد کمتر از  ۹۴نفر است بعالوه تقریبا
ی
عن
ی
ند
پو
ون
یلی
تر
اقداماتــی رو
چاقی را ۱.۳
و در زنان
نیمی از موارد دیابت
 ۲.۸درصــد کل فعالیتهــای که کمتر به مسئولیت
فــردی کمتر از  ۸۰و یک چهــارم موارد
اقتصادیدردنیاست.
پذیــری
سانتیمتر
بیماریهای ایسکمیک
۲.۱
که
ده
این گزارش تخمین ز
وابستهاند.
باشد
قلب بــه اضافه وزن
میلیارد نفر در دنیا -سی درصد به عقیده پژوهشگران،
و چاقی نســبت داده
جمعیــت جهــان -اضافه وزن اقداماتــی جزئــی و
دارند یا از چاقی مفرط رنج می اندک مفید نیستند و به سلسله میشود.
ایران چاقی و چاقی شکمی
برند و این آمار تا سال  ۲۰۳۰به قداماتی نظام مند نیاز است.
در
ا
هه گذشــته سیر صعودی
نیمی از جمعیت جهان افزایش از جملــه این اقدامات به تغییر در د
ته و چاقی شکمی تا پنجاه
خواهد یافت.
اندازه غذاهای بســته بندی و داش
تولید و ارائه غذاهای درصد افزایش داشته است.
نه
هزی
"
ش
زار
گ
ن
بر اســاس ای
تحول در
اســاس آمار ســال ۲۰۰۸
گزاف مالی" چاقی رو به افزایش آماده و فرآوری اشاره شده است .بر
ان بهداشت جهانی ،شیوع
است و این هزینه شامل خدمات این گــزارش در نهایت به این سازم
ی در افغانستان  ۲.۲درصد
بهداشــتی ،غیبت از کار و افت جنع بندی رسیده که "مقابله چاق
بازده می شود.
با چاقی باید در ابعاد ملی و در است.
سوم جمعیت ایران یعنی
نه
و
هزی
رد
گی
ن
رار
ای
به گفته این گزارش،
سطحدولتها مد نظر ق
یک
ود  ۲۵میلیــون نفر دارای
ل
آن
الک
ی
به
برا
یاد
ی
اکنون از هزینه اعت
سای
آ
زه
حد
راه حل معج
فه وزن یا چاقی هستند که
ن
می
ز
ره
ک
و تغییــر آب و هوای
وجود ندارد".
اضا
درصــد آنان را مردان و ۵۷
ی
چاق
ی
هان
ج
بیشتر شده است.
ت
داش
۴۳
سازمان به
صد را زنان تشکیل میدهند.
له
گ
قاب
مر
م
ی
ل
برا
وام
را یکی از مهمترین ع
در گزارش آمده که
در
•
یکند.
بــا "بحران" چاقی اســتراتژی ومیردردنیا قلمداد م 
ی باید در نظر گرفته گرفته
گفته این ســازمان ،ساالنه
های
به
ود که با ابعــاد این معضل
شــ

اط
ال
ع
ی
ه
:
ک
ن
س
ر
ت
ا
ن
ـ
ـدی

گ
ر
و
ه
ه
ن
ر
ی
پ
ر
س
پ
ولس مونتریال

بدینوسیله از کلیه
دو
ست
ان
ی
ک
ه
در
ب
رپ
ای
عزی
ی کنسرت بسیار زی
ز ،در شب یلدای 20
د
سا
با و بیادماندنی اندی
مب
ر،
در
س
ال
ن
شکوهمن
ه
د امپریال مونتریال،
مراه و در کنار ما بودن
د،
ص
می
م
ان
ه
س
پا
س
گزاریم.
در این میان از دو
س
تا
ن
دی
ری
آقا
ن
و
گ
را
نقدرمان،
یان ابى درویش علی
(م
ج
ر
ی
)،
ف
ر
ش
اد
ف
ضلی عزیز ،مسعود ال
وحید ظفر و علی آ
قا
ی
ع
زی
ز
(
ع
فاجیان ،رضاهومن،
کا
س
ه
ی استودیو فتوبو
مچینین از فردفرد
ک) بویژه متشکریم.
ش
ما
ع
زی
زا
ن
ک
ه
با
حض
ور گرم و شاد خود،
امکان برپایی شب
ی
پ
ر
خا
ط
ره
را
ب
را
ی
همه
گان فراهم آوردید،
ک
مال امتنان را داریم.
تا برنامه های پرش
ور
و
زی
با
ی
بع
د
ی،
ب
ه
امید دیدار
-----------------------برای شما عزیزا
ن
سا
ل
ن
و
ی
می
الد
ی توامان با پیروز
ی و سالمت و برکت
آرزومندیم.

www.paivand.ca

تیراژگسترده
>> گرافیک عالی

Advertise with us

) 514-996-9692

هر یکم و پانزدهم ماه
پیوند را بر روی سایت ما بخوانید:

www.paivand.ca

سال  ۲۰۵۰بیش از دو میلیارد نفر آمار دقیقی از مبتالیان به آلزایمر
خواهد بود.
در ایران در دست نیست ،اما شمار
در ایران جمعیت سالمندان بیش آنها حدود یک میلیون نفر تخمین
از چهار میلیون نفر است.
زده میشود.

تخمینها در مورد افغانســتان به
حدود نیم میلیون مبتال اشاره دارد.
•
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بسیاری از ما عالقه فراوان
به سفر داریم و میخواهیم به جاهای
دیدنی و آثار باستانی َبرویم .اگر به
سرزمین دوردست یا کشور دیگری
مسافرت کنیم ،الزم است شرایطی
را در نظر بگیریم تا از سفر خود لذت
ببریم ،در غیر این صورت مسافرت ما
خسته کننده خواهد شد.
تا چند روز و یا تا چند ســاعت دیگر،
ســفر  365روزه ما به ســال نو آغاز
میشود.
بنابراین خوب است که با آمادگی به
این ســفر َبرویم ،تا زمانی که به پایان
سفر خود یعنی به آخر سال میرسیم،
نه تنها خسته و درمانده نشویم ،بلکه از سفر
خود لذت هم ببریم.
ســفر ما به سال تازه ،سفر به تنهایی نیست،
بلکه همراه با تور کلیســا و دســته جمعی
مسافرت میکنیم .برایداشتن یک سفر خوب
و خوشایند الزم است به چند نکته توجه کنیم:
•

هب
ن
سـفسالو
ر
www.paivand.ca
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کلیسای
اجنیلیفارسی
زبانمونتریال
کشی
ش جالل عادل

بت است

داوند مح

خ
میکنیم تا به آنچه بهترین است دسترسی
یابیم .ما مدیون دیگران هم هستیم ،زیرا آنها
نیز در رسیدن ما به بهترین نقش دارند .این
گونه اندیشــیدن همان روحِ رضایت خاطر و
خشنودی است که الزم است آن را با خودمان
حمل کنیم و به سفر سال تازه ببریم.

کتابمقدس نقشه راه سفر ما به سال نو است.
در مزمــور  105 : 119میخوانیم« :کالم تو
برای پایهای من چراغ و برای راههای من نور
است».
کتابمقدس مانند نقشهای است که به ما نشان
میدهد کجا نباید باشــیم یــا َبرویم ،مانع از
گم شدن ما میشود ،جلوی تلف شدن وقت
تا آجنایی که میتوانید سبک بار سفر کنید
ما را میگیرد و راه نزدیک و درســت را به ما سوم :شجاعت و دلیری
کسانی که با هر وسیله سفر کردهاند میدانند
میآموزد.
پس از هر رویــداد بد در زندگی باید چه کار
اگــر بیش از اندازه چمدان و کیف دســتی و
کنیم؟ الزم اســت قــوی دل گردیم تا برای
لوازم گوناگون همراهداشته باشند ،حمل و نقل
دخترکی بود که نام خدا رادر تمام کتابمقدس پیشامدهای دیگر آمادگی پیدا کنیم .این کار
آنها دردســر آفرین میشود .در سفر به سال
با رنگ سبز نشان گذاشته بود .از او پرسیدند را پولس ِ فرستاده ،انجام داد .وقتی که در راه
نو بایســتی بارهای اضافی را همراه نبریم و از
که چرا این کار را کرده است؟ پاسخ داد که تا روم بود و از آن توفان سهمگین جان سالم به
خودمان دور کنیم .بارهای اضافی مانند گناه،
هر وقت به او نیاز داشــتم بتوانم او را زود پیدا در بُرد و به اپیوس رسید در اعمال رسوالن 28
حس تقصیر ،تلخی ،ترس ،نگرانی و شک نباید
کنم و دنبال نامش نگردم.
 15 :میخوانیم که پولس «خدا را شکر نموده،
در چمدانهای روحانی ما باشــد ،در غیر این
•
قوی دل گشت ».زمانی که او نیکویی خدا را به
صورت از سفر خود لذت نخواهیم بُرد.
آنچه را الزم است با خود ببرید
یاد آورد ،قوت دل یافت و شجاع شد!
در عبرانیان  1 : 12میخوانیم...« :هر بار گران
در سفر به سال نو چه چیزهایی را همراه خود
و گناهی را که ما را سخت میپیچددور بکنیم
ببریم؟
لژیونرهــای ارتش فرانســه که از ســاکنان
و با صبر در آن میدان که پیش روی ما مقرر
خنست :اعتماد و اطمینان
کشورهای مستعمره تشکیل شده بودند این
شده است بدویم».
به حضور خدا ،به محبت خدا و به قدرت خدا شــعار را داشتند« :اگر از ترس به لرزه افتادم،
از سوی دیگر وقتی که بارهای اضافی همراه
که همواره با ماست اعتماد و اطمینان داشته مرا به جلو ُهل بــده؛ اگر به زمین افتادم ،مرا
نداشته باشیم و سبک بار باشیم ،جا خواهیم
باشیم .البته الزم است که نه تنها به خدا بلکه بلند کن؛ اگر عقب نشینی کردم ،مرا با تیر بزن
داشــت که بارهای دیگران را حمل کنیم و یا
تا انــدازهای به خودمان هم اعتماد به نفس و و ب ُکش».
همراه خود تنقالتی مانند آجیل و شــیرینی
اطمینان داشته باشیم« .قوت هر چیز را دارم
ببریــم و به دیگران بدهیم .تنقالت ما همین
شهادتهای ما و کارهایی است که خداوند در در مسیح که مرا تقویت میبخشد»(فیلپیان چهارم :قدوسیت
.)13 : 4
الزم اســت آنچــه را که وقت ،تــوان ،پول و
زندگی ما انجام داده است.
ابتــدا ببینید که چه اســتعدادها ،عطایا و یا تندرستی را از ما میگیرد و هیچ گونه پیامد
•
تواناییهایی خدا به شــما داده است ،سپس خوبی برای زندگی پاک و مقدس ما ندارد از
نقشههمراهب َبرید
آیــا تا کنون برایتان پیش آمده که در جریان بدانید که تقویت از جانب اوست و انجام دادن خود دور کنیم .لذات دنیا و شهوات جسم ما را
ســفر متوجه شده باشــید که نقشه همراه آنها از جانب ماست!
ناپاک میکند .آنچه مفید نیست را باید از خود
دور کنیــم .در عبرانیان  14 : 12میخوانیم:
ندارید؟! همان نقشهای که پیش از آغاز سفر
جاهای دیدنی و آثار باســتانی را در آن نشان دوم :رضایت خاطر و خشنودی
«در پی سالمتی با همه بکوشید و تقدسی که
ما مدیون خدا هســتیم ،زیرا بهترین را به ما به غیر از آن هیچ کس خداوند را نخواهددید».
گذاشتید و راه را مشخص کردید؟
میدهد .ما مدیون خودمان هستیم ،زیرا تالش



•

به نشانههای اِخباری در کنار جاده توجه کنید

در درازای راه و مسیر جاده صبور باشید.
تابلوهــای کنار جاده برای حفاظت از شــما
نصب شــده اســت .شــاید گاهی موجب نا
امیدی و دلسردی ما شوند ،به ویژه وقتی که
بنزین خودرو در حال تمام شــدن اســت ،یا
بسیار گرسنه هستیم ،یا دنبال استراحتگاه و
دستشویی میگردیم ،یا با جادههای پُر پیچ و
خم روبرو میشویم؛ و یا بدون انتظار با نشانه
خطر ریزش کوه ،جاده باریک میشود ،جاده
یک طرفه و غیره روبرو میگردیم!
•

در انتظار لذت بردن از سفر خود باشید

فرصت های گرانبها و برکات فراوانی را خدا در
سال نو برای شما تدارک دیده است؛ منتظر
آنها باشید .گاهی وقتی که میخواهیم سفر
تازهای را آغاز کنیم ،به یاد کمبودها ،خطرات
و مشکالت آخرین مســافرتی میافتیم که
داشــتیم و مانند این است که دوست نداریم
به سفر تازهای َبرویم .به بیانی دیگر در انتظار
رخدادهای تلخ ســال گذشته هستیم .ولی
بیایید این دید را در خودمان پرورش دهیم که
تجربههای تلخ سفر پیشین برای بهتر شدن
سفر کنونی ماست.
بیایید در ســال تازه منتظر باشیم تا برکات
بیشتر را در زندگی خود تجربه کنیم .خداوند
را بهتر از ســال گذشته بشناسیم .اگر چنین
انتظاراتی داشته باشیم ،هرگز در جریان سفر
خسته نخواهیم شد و از سفر به سال نو لذت
خواهیم بُرد.
•

هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO
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  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی (رایگان) -
با تلفن ما متاس بگیرید514-999-5168 :

)

www.paivand.ca

مونترال

مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

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

خویش
با آنها كار هر كسی
است ،نه رهایی از
آنان میسر....
هنوز هم دلت میخواهد
بجای اگوست ،ماه تولدت را
بنویسیشهریور!
دلت میخواهد سالگرد
ازدواجت سال هزار و سیصد
و ...باشد نَه دو هزار و...
مردد می مانی كه هدیه
اش را روز ولنتاین بدهی یا
سپندارمذگان!
دلت می خواهد اول فروردین
سال نو را تبریك بگویی؛
نه اول ژانویه زیر بارش
بی امــانبرف...
اما با همه آنچه دلت
میخواهد ،چه میشود كرد
وقتی هر سال زیر درخت

تعطیالت و سال نو میالدی
بر همه تان مبارك یاران
مهربان و عزیز...

کلیه خدمات اتومبیل های آمریکایی ،اروپایی و ژاپنی
درخدمات فارسی زبانان سراسر مونتریال
در 2شعبه

Immo-Plus

MASOOD HASHEMI

service auto

>5871854

Residential Real Estate Broker

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

ue
Mécaniq
générale

Toute l’équipe de
Service Auto
Speedy
vous remercie
énormément de
votre confiance
et de votre
précieuse
fidélité.

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567

Alignement

39.9D5

$

4

بامدیریتعلیغالمی

513, boul. des Laurentides, Laval
Tél. 450 667-3602 • www.speedy.com

3855 rue Jean Talon Est (Montreal) Tel.: 514-374-7445

Avant l’hiver,
pour ne pas que
…ça vous arrive

!
ir
o
v
s
u
o
n
z
e
s
s
Pa
Changement d’huile

Changement d’huile

Jusqu’à 5L

Jusqu’à 4L

4999$

)Huile synthétique (longue durée
DÉTAILS EN MAGASIN

2499$

DÉTAILS EN MAGASIN

10
$
15
$
20

✁

$

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

✁

APPLICABLE SUR UNE FACTURE DE 100 $ ET PLUS

VALIDE JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2014. NON MONNAYABLE

✁

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

APPLICABLE SUR UNE FACTURE DE 150 $ ET PLUS

✁

APPLICABLE SUR UNE FACTURE DE 200 $ ET PLUS

VALIDE JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2014. NON MONNAYABLE

65

Maxtrek
175/65R14

À partir de

Entreposage
de pneus

29 95$
$

VALIDE JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2014. NON MONNAYABLE

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

Pneus d’hiver
neufs

$

✁

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

وقتى هنوز رشته اى هرچند
نازك و كم رنگ وصلت كند
به آنجا ،این موقع از سال
دلت بهانه گیر می شود و
ناآرام...
پُر می شوى از تضادهاى
دوست داشتنى و زیبا...
تضادهایى كه نه وفق دادن

غرق نور كاج خانه اش،
هدیه ای از سر مهر
برای تو میگذارد تا در
این جزیره ى عجیب
احساس دلتنگی و
غربتنكنی،
وقتی یك روز از ماه مارس
را مرخصی برایت مینویسد
تا سال نو دیارت را جشن
بگیری...
وقتی به فارسی روی كارت
برایت مینویسد" زندگیت پر
از عشق رفیق! "
همه اینها به تو یاد می دهد
كه باید این تضادهای زیبا و
دوست داشتنی را بپذیری و
از همه شان لذت ببری...

✁

مسعودهاشمی

سال هاى سال هم كه
دور مبانى از دیار...

شهر عجی
بی است.

✁

17

 سال  21شماره  11  1194دی 1393

PAIVAND: Vol. 21  no.1194  Jan. 01, 2014

17

Antirouille
Speedy

75

rég: 129$

GRATUIT
Nettoyage de freins arrière
gratuit avec changement
de freins avant
)(valeur 38$

GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT
Inspection
de votre
silencieux
)(valeur 39$

Inspection
de vos freins
)(valeur de 99.99 $

Inspection
batterie
)(valeur 19.99$

Inspection
visuelle
)(valeur de 25$

5e changement
d’huile
)(valeur 24.99$

Inspection
complète
30 points
)(valeur 59.99$

18
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ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺷﺮﻑ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺩﺭ ﻭﻳﻞ ﻣﺮﻱ )ﻣﻮﻧﺘﺮﺁﻝ(
ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺯ  ۱۳۷،۷۰۰ﺩﻻﺭ

 %۱۰ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ

 %۳۵ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ

ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی  ۱ﻭ  ۲ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎی ﺑﺎﻭﺭﻧﮑﺮﺩﻧﯽ
•

ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﻧﻮﺳﺎﺯی ﺷﺪﻩ

•

ﺑﻔﺎﺻﻠﻪ  ۱۰ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﻭ  ۵ﺩﻗﻴﻘﻪ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﺘﺮﻭی ﻓﺮﻭﻧﺖ ﻧﮏ

•

ﻧﺰﺩﻳﮏ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺧﺮﻳﺪ "ﭘﺮﻭﻣﻨﺎﺩ ﺍﻧﺘﺎﺭﻳﻮ" ﻭ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎﺭﮐﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪ ﺩ

•

ﻁﺮﺍﺣﯽ ﻁﺒﻖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﺭ ﺯﻳﺎﺩ

•

ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺭﺍی ﻳﮏ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺰﺭگ ﺣﺪﻭﺩ  ۱۰۰ﻓﻮﺕ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ  ۸ﻓﻮﺕ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮﻩ
ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻭ ﻳﮏ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻭ ﻣﺤﻞ ﭘﺎﺭک ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ

•

ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی ﻁﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻁﺒﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﻢ ﻁﺒﻘﻪ ﻭ ﺗﺮﺍﺱ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺩﺭ ﻁﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ

•

ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮﻗﯽ ﻧﻮ)ﻳﺨﭽﺎﻝ،ﺍﺟﺎﻕ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻅﺮﻓﺸﻮﻳﯽ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﯽ ﻭ ﺧﺸﮏ ﮐﻦ(

• ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺷﻤﺎ )ﻭﻟﮑﺎﻡ ﺗﮑﺲ( ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ ...

ﺑﻌﻼﻭﻩ:

ﺳﻌﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ

VOLKS WAGEN JETTA
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﻳﮏ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ "ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﺟﺘﺎ"
ﻧﻮ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻻﺭی ﺁﻥ ) ۱۵۰۰۰ﺩﻻﺭ(
ﺑﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ )ﺷﺎﻧﺲ  ۱ﺑﻪ (۹

اتواولتیماکس
ا سال نو!
تومبيل ن !و
بدون
پیش
قسط
BMW
Mercedes
Benz
Toyota
Subaru
Acura
Honda,
Hyundai
....

2nd & 3rd

chance
credit

ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻤﯽ (۵۱۴) ۲۹۸ ۴۵۶۷
ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻣﻼک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

Tel: (514) 933-1221
Fax: (514) 933-1251
www.nuvodevelopment.ca

t,
s
e
بزرگترینومجهزتریننمایشگاهاتومبیل
g
g
i
B
e
در غرب مونتریال با مدیریت حمید پازوکی مهر ! The Best,Th
The erhouse
اتومبیل نو و اوکازیون  :با  20سال سابقه
Pow

اقساطسهل

(۵۱۴) ۵۷۴ ۵۴۷۲

6050 St-Jacques O.
Montreal, Qc, H4A2G4
Sans Frais: 866-946-4399

Tel. 514-487-0009
Fax. 514-482-0034
www.autoultimax.com
info@autoultimax.com

بیش از 80
اتومبیلهرهفته
ائطاستثنائى
شر
> براى اعتبار
>
تازه واردین
ا
عتبارندارید؟
>
>
م
ش
كلى نیست
امكا
ناعتبارآسان
براى
ه
مو
ط
نا
ن

تسهیالتعالی درپرداختماهانه
ویژه هموطنانگرامی

- ١ب ام دبليو ٥٣٥ايكس اى ،٢٠١١سيستم راهبرد ٥٥٠٠٠كيلومتر ،گارانتى كامل .............................................................................................................................................................................................................. $٣٣٥٠٠يا $125در ماه
-٢بامدبليو ٢٠٠٩x5ديزل ٩٧٠٠٠كيلومتر،سقفكشويى،چرمداخل ........................................................................................................................................................................................................................................................$٢٥٩٠٠يا$١١٢هفتگی
-٣مرسدس بنز ام ال ٣٥٠مدل ٢٠١٢ديزل ،تكنولوژى آبى ،سيستم راهبرد ،دوربين پاركينگ ،گارانتى كامل .........................................................................................................$٤٢٥٠٠يا $١٣٨هفتگی
 .Infiniti-٤ام ٣٥ايكس ٢٠٠٧سيستم راهبرد tv،دوربين پاركينگ ...............................................................................................................................................................................................................................$14900 km ١٠٤٠٠يا $٧٩هفتگی
-٥اكوراآردىايكس ٢٠٠٩چرمداخل،سقفكشويى AWDیكسالگارانتى..............................................................................................................................................................................................................................$١٥٥٠٠يا ٦٧دالرهفتگى
-٦مرسدس بنز ام ال ،21 tv NAV mag ٢٠١٠ AMG 63تمام مجهز...................................................................................................................................................................................................................................................................... $٣٦٩٠٠يا $١٣٧هفتگی
 -٧هوندا سيويك ٢٠٠٩اى ايكس ال ،چرم داخل ،سقف كشويى ،رينگ الومينيوم....................................................................................................................................................................................................................... $٨٩٠٠يا $٣٩هفتگی
-٨بامدبليوconvertible٣٣٥سقفآهنى،اتوماتيك،چرمداخل،مدل،٢٠٠٧بسيارتميز..........................................................................................................................................................................$١٧٩٠٠يا$٧٨دالرهفتگی
-٩مزداتريبيوت،مدلAWD٢٠١١اتوماتيك،شيشهبرقى،كولر٨٨٠٠٠كيلومتر......................................................................................................................................................................................................................$١٢٥٠٠يا$٤٦درهفتگی
-١٠مرسدسبنزاىAWD٣٥٠سقفكشويى،چرمداخل،بسيارمجهز..................................................................................................................................................................................................................................................$٢٧٥٠٠يا$١٠٢درهفتگی
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پاتوقعموجمال
یونایتد،منایندهرمسی

قطر ایرالینز

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

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

7626 Yonge Street, Unit 5
Thornhill, ON L4J 1V9
Tel.: 905-882-5720

Toll Free: 1877-626-9700
unitedtours@bellnet.ca
www.unitedtours.ca

1620 Sherbrooke O,
)(Corner : GUY

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

Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866

اتوسرویس

شمیران

تعمیر و خدمات انواع خودرو
• فروش و تعویض
الستیک ،روغن
و باطری

• عیب یابی
کامپیوتری
• جلوبندی • ترمز

صرافیالیت

فارکس
(خضر)

انتقـال ارز

• جلوگیری از
زنگ زدگی
• لوازم یدکی

سرویس و خدمات در کوتاه ترین زمان
کیفیت مطلوب و قیمت مناسب
معاینه فنی جهت خرید خودرو

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

از  6تا  60ماه گارانتی

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

REConditioned

نصفقیمتاوریجینال
( 6ماهگـارانتی)

نو و دست دوم

5755 Maisonneuve W. Montreal, Quebec H4A 2A1

(514) 487-6262

جنب کارواش هما

www.autoshemiran.com

1449 St. Catherine W Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

19
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کلینیک مدیکال آلفامدیک



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

شهر
مرکز
در




















DrیJگean سال6- 0:ختنه کودکان



louis











 

 






پزشک خانواده
جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

Bourque

بدون وقت قبلی
Family Physician

(Without Appointment)

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Shahrouz Rezania
D.M.D.
Dr. Mehri Heidari
Dr. Mahbod
Mozafari Dana D.M.D.

D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors






















 

 اورژانس:پزشک خانواده

: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
گوش و حلق،روانپزشک،جراح ارتوپدی
Dr. DAVID PATTERSON
متخصص، جراح عمومی، قلب،و بینی
Dr. ZIAD SUBAI
،انکولوژیست،جهازهاضمه، زنانDr. FARIDA TURQUI
،جراح کلیه و مجاری ادرار
Dr. ianning yang
...بیماری های عفونی و
Dr.
Xiao Yisu
__________________

:پزشکان متخصص

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
Implant  کاشتن دندان
  
OPTHAMOLOGIST
Root
Canal  درمان ریشه
Dr. Samir Antaki

Invisalign
 ENDOCRINOLGUE:
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه
Dr. Jack Elstein

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل
New
  
UROLOGUE:
 دندان اطفال
Dr. Jean-Louis Bourque
Rapid Orthodontics









 ALLERGIE:
 گذاشتندندانهای مصنوعی
Dr. Phil Gold
)(همرنگ دندانImplant
 پر کردن دندان ها

 CARDIOLOGUE:
CEREC AC Bluecam 
Dr. Abed G Kahwati



Dr. Raymond Rezaie

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در













دانا
 مظفری


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

Dr.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.























 
















 













Root Canal 






1834 Ste Catherine W. Suite 200
Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy)
Zoom 2 ACP






















کلیه
قبول


















Tel : (514) 933-3337 
مدیکال
های
بیمه
روز7
Tel.: (514) 933-8383










دانشجوئی
های
بیمه
و
www.clinique-arya.com




هفته





















1253
Rue Guy
Guy Concordia
Montreal, Qc. H3H 2K5































































 

























 Lumineers Veneer
اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال
ew
 GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue
 ORTHOPEDIE:
Dr. Faramarz Dehnade

 ONCOLOGIE:
Dr. George Wakil
 ORL:
Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE:
Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Théodore Kass
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Naji Wakil (spécialité
CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow
 MALADIES INFECTIEUSES

Dr. A.-F. Doss
 PSYCHOLOGUE:
Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER:
Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE:
Dr. Ata Ansari
 NUTRITIONISTE :
Nasim Saberi, RD (Counseling
Diabetes, Obesity, Hypertension)
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514) 733-4683
(5589 CDN#2, H3T 1Y8)









N

UNION MONDIALE

1834 Ste-Catherine
Suite
Une soirée riche de W.,
la culture
Perse!200

انتقـال ارز

Montreal,
Quebec ﻣﻠﻰ
H3H
!ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺴﺖ
ﺧﻮﻳﺸﻜﺎﺭﻯ ﻫﺮ
ﻫﺎﻯ1M1
ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺟﺸﻦ

Tel.: (514) 933-3337
, Fax: (514)
933-2861
ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺯﺭﺗﺸﺖ
ﺍﻧﺠﻤﻦ

www.clinique-arya.com

جش
نـسده
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ

 آتش افروختهای،چيست اين جشن سده
...هک دل سوخته از مـهر بدو يــار بود

 ﺩی ﺟﯽ،(ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﺎﻡ )ﺑﻭﻓﻪ
ﻭ ﺍﺟﺭﺍی ﻣﻭﺳﻳﻘﯽ ﺯﻧﺩﻩ ﺳﻧﺗﯽ
2015 ژانویه31 ،شنبه

7491-Rue Cordner
: ﺟﺎ
محدود
ظرفیت
LaSalle, QC
H8N 2R5 Métro: Angrignon
Bus: 109

 هم آن و هم این سنگ گردید خرد/ بر آمد به سنگ گران سنگ خرد
 دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ/ فروغی پدید آمد از هر دو سنگ
 نیایش همی کرد و خواند آفرین/ جهـاندار پیش جهان آفرین
 همین آتش آن گاه قبله نهاد/ که اورا فروغی چنین هدیه داد
 سده نام آن جشن فرخنده کرد/ یکی جشن کرد آنشـب و باده خورد

 ﺗﭘﺵ ﺩﻳﺟﻳﺗﺎﻝ:ﻓﺭﻭﺵ ﺑﻠﻳﺕ
514-223-3336

جزئیات برنامه در شماره آینده

20

:ﺗﻠﻔﻥ ﺁﮔﺎﻫﯽ
514 325 3012
514 808 5070

.ﺍﺯ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺑﺎ ﻟﺑﺎﺱ ﻣﺣﻠﯽ ﺷﺭﮐﺕ ﻧﻣﺎﻳﻧﺩ ﺳﭘﺎﺳﮕﺯﺍﺭ ﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﺑﻭﺩ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

Guy

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

 ساعت24 در کمتر از

)(حتی پس از ساعات اداری

E
X
C
H
A
N
G
E

 نقل و انتقال سریع ارز
به اقصی نقاط جهان

  تضمینبهتریننرخروز

با کمترین کارمزد

   آخرین اطالعات ارز


 بیژن احمدی:به مدیریت
 سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی30 با بیش از
____________________________________ GUY
1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc)

Tel.: 514-937-5192

|

Cell.: 514-944-3279
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T.A.M Travel

آژانس
مسافرتی

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

   بیش از  17سال سابقه

در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال
   پرواز به شهرهای تهران،

مشهد ،شیراز و...
   تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزها ویژه ،هتل ،اتومبیل و..


با قیمت های رقابت ناپذیر
1118 Ste-Catherine W.,
Suite 504
)Montreal, Qc (Metro: Peel
Tel: 514-940-1642
514-940-1643

Cell: 514 834 2166

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

با عرض خوشامدگویی به تازه واردین محترم

گــــروهالگــانس

برنامه های فاینانس و لیزینگ ویژه تازه واردین
جهت خرید خودرو

()New & Pre-owned

را از طریق بانک های مختلف
به شما عزیزان ارائه می کند.
برای دریافت اطالعات بیشتر
از سایت اینترنتی ما بازدید فرمایید:

صرافی  5ستاره

www.eleganceleasing.com

<<
ژانویه
ماه
اسپشیال
>>
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 )1نیسان آلتیما  2013اتوماتیک ،شیشه برقی ،کولر ،تمام اتوماتیک  180 ........................................دالر در ماه
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192
.....................
پارکینگ
سنسور
اتوماتیک،
تمام
کولر،
برقی،
شیشه
اتوماتیک،
،2012
روگ

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید

5Star I.P.M. Inc.
>> با بهترین نرخ و هزینه <<
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2178 Ste-Catherine W.

6400-A St-Jacques W.

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

Montreal, Qc. H4B 1T6

(سیـروس اتو)



































 


































اتومکانیک وست مونت















































































Tel.:
514-482-4500
sale@eleganceleasing.com
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خلیل (سیروس) شهروئی
شماچطور

__________________
)Westmount 2000 (CYRUS AUTO
8151, boul Montréal-Toronto, door 104
Montréal-Ouest, QC H4X 1N1

Tel.: 514.931.2888
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اینترنت،تلویزیون ،تلفنخانگی

>> سرویس فیبر نوری
________________

جهان
قادری

Behrooz davani
Account manager
Behrooz.davani@bell.ca

بدون قرارداد | بهای مناسب

Internet, TV, home phone
Fibe services,
No contract,
Reasonable prices

M: 514-258-4168

بهروز دوانی :درخدمت ایرانیان عزیز

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری

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

در خدمت هموطنان گرامی
با متدها و مدهای کوپ و مش روز
 فر و صاف کردن دائمی با بهترین محصول طبیعی
در دنیا کنترل کنندۀ حجم مو
ویژه
مکان
و برطرف کننده خشکی و وز مو
>
های
 شینیون ،رنگ ،سشوار
> خامن
برای
 میکاپ آرتیست (گریمور عروس )
جاب
باح
 پاکسازی پوست  اپیالسیون
مانیکور  پدیکور  بند و ابرو

Westmount
Impeccable and elegant detached house. 5 bedrooms, 3 full bathrooms, 1 powder room. 1 garage. Bathed in sunshine due to the
corner location and abundant fenestration. Modern and functional
kitchen. Spacious renovated basement with separate exit door,
perfect for teenagers or professionals. Many improvements.
Located close to everything
1 495 000 $

______________________
Ms Jahan Ghaderi Real Estate Broker | Remax Du Cartier inc.
1257 blvd. Laird Mount-Royal QC H3P 2S9

C 514.994.7653

F 514.731.8998

|

خامنها
رای
ب آقایان
و

تاتوی صورت و بدن :برای خامن ها و آقایان توسط کارشناس هنر
Salon EVE
5393 Cote-Ste-Luc Montreal, QC, H3X 2C3

Tel.: (514) 481-6765 www.eveandm.com

سالن آرایش وزیبایی شهرزاد

SHAHRZAD BEAUTY SALON
سالن ویژه برای خانم های با حجاب

O 514.731.7575, ext. 3208

ازشیرمرغ

اسپشیال چهارشنبه ها UNISEX
6963 Sherbrooke W. Montreal, QC. H4B 1R1
514-489-6901

تا جان آدمیزاد!!

به بهای باورنکردنی

www.paivand.ca

در فضای 13هزار فوت مربع:

اجناس دست دوم

• کوپ
• رنگ • مش
• هایالیت و فر
• صاف کردن مو با
کراتین• تاتوی ابرو
• براشینگ • بند و
ابرو • اپیالسیون
• شینیون • مانیکور
میکـــاپعروس
•پدیکور • فیشال
• جوان سازی پوست
با کریستال
Microdermabrasion

هر یکم و پانزدهم ماه

لوازم آشپزخانه ،ساختمانی ،جناری،
مکانیکی ،وسائل الکترونیکی ،لوازم برقی،
لوستر ،آباژور ،آینه ،قاب عکس های نفیس،
عتیقه جات ،انواع لباس ،اسباب بازی بچه
ها ،میز ،صندلی ،کمد ،وسائل ورزشی،
دوچرخه ،اسکی ،سرامیک ،بلورجات و...

را بر روی سایت بخوانید

پرشینكارواش
با مدیریت جدید

با صرف کمترین هزینه:از «آرته» خشنود و با دست پر برمیگردید  -گارانتی!

__________________
290, rue Murray
Montréal, Qué H3C 2E2

 7روز هفته
باز است

Tél. : 514-419-1661
info@arte-montreal.com

در خدمت
هموطنانایرانى
وست آیلند

٪١٠
ختفیف جهت هموطنان عزیز

________________
Persian Carwash

13076,boul pierrefonds, Montréal,QC H9A 1A5
در مرکز شهر
مونتــریال

(514) 696-9233
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سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

:مشاور امالک
مسکونیوجتاری

________________

به بهایی باورنکردنی

! صاحب خانه دخلواه خود شوید،با بهای اجاره
 کمک برای اخذ وام ارزیابی رایگان
مسکونی و جتاری با کمترین بهره
کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا و همچنین برای ایرانیان غیرمهاجر در
 با کمترین پیش پرداختNon residents کانادا

>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
:با ما متاس بگیرید

514-952-7400
514-694-9692

 دالری برای هزینه محضر1000 هدیه

______________
Nader Khaksar

شرکت حمل و نقل بین املللی

Real Estate Broker
Ramier Realty

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

LOADEX TRANSPORT INC

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

اوکازیون عـالی

 دریا یی و زمینی، هوایی:خدمات حمل و نقل
، تهران، تبریز،سرویس هوایی به شیراز
کرمانشاهومشهد،اصفهان
 امریکا و سایر نقاط جهان، سراسر کانادا،ایران

برای زندگی و یا
سرمایهگذاری

نادرخاکسار

Cell.: 514-969-2492

2004 construction
ile des soeurs
$279000

2005 downtown
best view
2 bedrooms
$385000

سرویس کامل حمل برای واردات و صادرات کاالها

Tel.:514-234-3399
info@loadextransport.com

Fax.:514-685-3168

www.loadextransport.com

Register Now
VIVA سالن آرایش
Register Now
نامنویسی کنید
امروز
همین
Register
Now
Register
Now
Register
Now
ظرفیت محدود

خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

ـــــ

Limited
Space !

ـــــ

LIMITED
Limited
Limited
SPACE
Limited

Space !
Space !
Accounting (day & evening)
Accounting (day & evening)
Accounting
(day & evening)
Assistance in Health Care
Facilities
(day
& evening)
Assistance
in
Health
Care
Facilities
(day & evening)
Assistance in(day
Health
Facilities
(day & evening)
A
ccounting
& Care
evening)
A
ccounting
(day
&
evening)
Computerized Secretarial
Program
Computerized Secretarial Program
Computerized
Secretarial
Program
Assistance
in
Health
CareStarting
Facilities
(day & evening)
Business
بهاره
با مدیریتin Health Care Facilities
Assistance
(day
&a evening)
Starting a Business
Register
Now
NEW Computer
GraphicsaProgram
(Desktop
Publishing)
در خدمت هموطنان عزیز در
Starting
Business
Computerized
Secretarial
Computerized
Secretarial
Program
downtown Montreal
NEW Computer
Graphics
(Desktop
Publishing)
NEW
Computer
Business (Desktop Publishing)
Starting
aStarting
BusinessaGraphics
Accounting
(day & evening)
NEW Computer
شبانهGraphics
|(Desktop
 روزانهRegister
:حسابداری
Now
(Desktop
Publishing)
NEW Computer
Graphics
Publishing)
Assistance in Health Care Facilities (day & evening)
Space !

_______________________________

Limited
Space !

_______________________________

کلیهخدماتآرایشی
برای آقایان و بانوان

| | کوپ و کوتاه کردن مو
| | براشینگ و میزانپیلی
رنگ | مش | فر | هایالیت
کراتینه مو | اصالح و ابرو
| اپیالسیون

Limited

Space !
Tuition
Free
شبانه
|  روزانه:مددیار امور بهداشتی
Computerized Secretarial Program
Loans & Bursaries
Opportunities
اندازی بیزنس
راه
Starting
Business
Accounting
(day &aevening)
:جدید
NEW
Computer
Graphics
(Desktop
Publishing)
Assistance in Health Care Facilities
(day & evening)
)(چاپ دسکتاپComputerized
گرافیک کامپیوتری
Secretarial Program

Tuition Free
a Business
Tuition Free  شهریهرایگانComputerStarting
TuitionTuition
Free
Graphics
(Desktop Publishing)
Free
Loans & Bursaries
Opportunities
برای
 عالیOpportunities
فرصت
Loans
& Bursaries
|شامل مانیکور
انواع خدمات ناخن
Tuition
Free
Vendome Metro
Bus 90 west

NEW

1000 Old Orchard Montreal, QC H4A 3A4

Loans &
Bursaries
Opportunities
Loans
Opportunities
shellac
| & | ترمیم
کاشتBursaries
|پدیکور
بورس
دریافت وام وCall today 514 ∙484 ∙0485
طراحی بدن با حنا
| | اکستنشن مژه
| | پاکسازی صورت

Loans & Bursaries Opportunities

shadd.com
shadd.com

Tuition Free
Loans & Bursaries Opportunities

_________
Vendome Metro
دانشجویی
 ختفیف%10
Vendome Metro Vendome
Bus 90 west
Metro
2315 Guy,
Vendome
Vendome
Metro Metro
1000
Old
Orchard Montreal, QC H4A 3A4
Bus 90 west
Montreal, Qc, H3H 2L9
Bus 90 west
Vendome Metro
با حتصیل امروز
Bus 90 west
Bus 90 west
Bus 90 west
20-11
هفته
 هر روز:کار
 ساعاتQC H4A 3A4
1000
Old
Orchard
Montreal,
کنید
ضمانت
فردای روشن را
Call today
514 ∙484 ∙0485
1000 Old Orchard Montreal, QC
H4A
3A4
Old Orchard Montreal, QC H4A 3A4
1000
Old
Orchard
Montreal,Montreal,
QC H4A1000
3A4
1000
Old Orchard
QC
H4A 3A4

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364
www.vivasalon.ca

 ماFacebook page  کردنlike با
:  ها مطلع شویدpromotion از تمامی

Call
today 514 ∙484 ∙0485
Call
today
514
∙484
∙0485
Call today 514
∙484
∙0485
Call
today
514 ∙484 ∙0485

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

shadd.com

Call today 514 ∙484 ∙0485

sha

shadd.com

shadd.com
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فوتبـال...
به علت تعطیلی بازیهای لیگ بخاطر
جام ملتهای آســیا ،این شــماره به
بررسی مشکالت و ابهامات فدراسیون
فوتبال می پردازیم؛
بــه نقــل از خبرآنالیــن ،حرفهای
علی کفاشــیان در برنامه  90درباره
حسابرسی های مالی فدراسیون بهانه
ای بود برای مــوج جدید انتقادها از
او هنگامــی که اصرار کرد حســاب
های مالــی فدراســیون فوتبال در
ســالهای  93-92 ،92-91و شــروع
ســال مالی  94-93بررسی شده اند
و غیر از حســابرس مســتقل مالی،
این حسابرسی ها را بازرسان وزارت
ورزش هم بررســی کرده اند .حرف
هایی که مازیار ناظمی ســخنگوی
وزارت ورزش به آنها واکنش نشان
داد.

www.paivand.ca

ا
استق ز نگ
ا
ه
م اللی یک
ونتریـ دوآت
ی
ش
ۀ
ـ
الی
که
زنند
چگونه یک فاینانس
 700میلیونــی در
پروسه مالی رقمش
بزرگ و بزرگتر شده
است.

ابهــامها؛

هیــات  5نفره منتخب مجمع قبل
از هر چیز می خواهند صورت های
مالی ســال  92یعنی سال منتهی
به بازی های جام جهانی را بررسی
کنند .ســالی که فدراسیون غیر از
درآمدهای اسپانسرینگ ،کمک های
دولتی و فیفا را هم داشته است.
 .1نداشنت بازرس قانونی:

 .2شکاف مالی  300میلیارد
تومانی:

ابهام درباره نداشــتن بازرس مستقل
سبب شده تا کفاشیان و همکارانش
اسناد مالی رادر اختیار کمیته تحقیق
مجمع بدهند .این اســناد اما چقدر
هستند و چه ایرادی دارند؟ این چیزی
است که منتقدان فدراسیون فوتبال
رقمش را  300میلیارد برای سال های
 92تا  94می دانند .یعنی درآمدها و
ورودی فدراسیون فوتبال در دو سال
مالی از مرز  300میلیارد تومان عبور
می کند .رقمی که کفاشــیان فقط
درباره اش لبخندی می زند اما منتقدان
می گویند رقم واقعی اســت و برایش
مثال اختالس  3هزار میلیاردی را می

 .3برادر همسر کفاشیان:

وزیر ورزش اخیراً روی یکی از ردیف
های هزینه ای فدراســیون در سالی
که گذشت انگشت گذاشته؛ ماجرای
سفرهای همیشــگی طباطبایی نژاد
برادر همســر علی کفاشــیان با تیم
ملی .مردی کــه حاال مرد میلیاردی
فدراسیون فوتبال لقب گرفته .کسی
که برخی مدعی اند  30سفر با بلیت
First Classداشته و هزینه همراهی او
با تیم ملی یک میلیارد تومان تخمین
زده شده است .کفاشیان پیشتر این
مرد را امین خــود معرفی کرده بود.
با این وجــود درودگر در این باره می
گوید« :درحالی که داوران نزدیک به
چند میلیــارد تومان از فوتبال طلب
دارند ،شاید می شد جلوی این هزینه
ها را گرفت .اگر یک نفر یک میلیارد
هزینهداشته ،با کاهش  3نفر از اعضای
همراهان تیم ملی می شد کل بدهی
فدراسیون به داوران را پرداخت کرد».
 .4ســازمان لیگ،شرکت افق
سبز،شرکتپزشکیایفا:

بــی شــک ســازمان لیــگ برتر
درآمدزاترین بخش فدراسیون فوتبال

است .اعضای منتقد
معتقدنــد نه تنها در
ســال  91کــه در 2
ســال بعد از آن هم
هیچ وقت ســازمان
لیگ بررســی مالی
نشــده اســت .در
گــزارش های ارائه شــده
درباره این ســازمان آمده
است به دلیل عدم انطباق
سال مالی حساب های شان بررسی
نشده است .این البته یکی از  3شرکت
زیر مجموعه فدراسیون فوتبال است
و اعضای منتقد می گویند شــرکت
افق ســبز که مجــری قراردادهای
بازرگانی فدراســیون فوتبال بوده و
کفاشیان و نبی اعضای هیات مؤسس
آن هستند هم همین روند را داشته
اند و البته این برای شــرکت ایفا که
نماینده انحصاری خدمات پزشکی
لیگ است هم حکم می کند.
درودگــر در ایــن باره مــی گوید:
«راستش باید به وضعیت و عملکرد
این سه شرکت هم رسیدگی شود.
برای مثال شــرکت ایفا که مجری
پزشکی بود و آقایدکتر هاشمیان هم
یک درصد سهامش را دارد سال قبل
قصد داشت برای وارد کردن تجهیزات
پزشکی از هر تیم لیگ برتری 300
میلیون تومان بگیــرد که من به آن
اعتراضداشتم .همچنین این شرکت
به ازای هر بازیکن لیگ برتری برای
تست های پزشکی طول فصلش 1.7
میلیون تومان از هر تیم لیگ برتری
می گیرند و اگر هر تیم در فصل 26
بازیکن داشته باشــد ،رقمی معادل
 707میلیون تومان می شــود ،آنها
برای هر بازیکن لیگ یکی هم 750
هزار تومــان می گیرند ،برای همین
تعداد از بازیکنان این  24تیم هم اگر
محاســبه کنی 468 ،میلیون تومان
برای تیم های لیگ یکی می شود و
بعد این را برای تیم های لیگ دسته
دومی هم حساب کنی ،نزدیک به یک
و نیم میلیارد تومان می شود تازه اگر
آن هزینه  300میلیونی را کم نکرده
باشــند .به هر حال بایــد درباره این
شرکت ها،درآمدها و نحوه هزینه کرد
این پول ها توضیحاتی ارائه شود».
بعــد از مدت ها فدراســیون فوتبال
مجمع عمومی برگزار می کند و این
بهترین زمان برای رفــع ابهامات یا
استیضاح کفاشیان است .باید دید که
کفاشیان مثل دفعات قبل به سالمت
از این ورطه خارج میشــود یا گرفتار
ســوء مدیریتش می شود .البته وی
نشان داده که در برگزاری مجمع ید
طوالیی دارد و همیشــه موفق بوده
است.
در شــماره بعدی به بررسی اتفاقات
مجمع خواهیم پرداخت.
---------------عکس ها به ترتیب:
 )1علی کفاشیان  -رئیس فدراسیون
فوتبال
 )2مهــدی محمد نبــی  -دبیرکل
فدراسیون
 )3صادق درودگر  -عضو مجمع
 )4مجمع عمومی  -نبی ،کفاشیان،
آیت الهی (نائب رئیس اول فدراسیون)
---------------

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

•

برجن مرغـوب پری

>> محصول هندوستان در خور سلیقه مشکل پسند ایرانی
در انواع گوناگون

دودی

معمولی

سیال

سنتی

www.akhavanfood.com
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

های

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

صادق درودگر یکی از اعضای مجمع،
رئیس سابق کمیته فوتسال و منتقد
شماره یک کفاشیان می گوید« :اسناد
مالی ارائه شده به اعضای مجمع برای
ســال  92را بازرس مســتقل امضاء
نکرده اســت .آقای شیخ سفلی که
بازرس هســتند و شــرکت بازرسی
شان هم حسابرس مستقل فدراسیون
است ،اســناد مالی سال  92را امضاء
نکرده .شــرکت او حساب های مالی
را تائید کرده اما چون وجاهت قانونی
برای امضای اسناد نداشته ،این برگه ها
را امضاء نکرده اند ».این یعنی بازرس
مجمع برای ســال  92-93وجاهت
قانونی نداشــته و اسناد بررسی شده
از سوی سازمان حسابرس مستقل را
بازرس مجمع تائید نکرده است.
اما نکته جالبتری که باعث شده بعد از
یک سال و چند ماه تازه مشخص شود
چنین ابهامی وجود داشته ،مکانیسم
بررسی صورت جلسه هاست .درودگر
در این باره می گوید« :اعضا در پایان
مجمــع صورت جلســه ای را امضاء
می کنند که بعــداً پای آن مصوبات
نوشته می شود .این بار باید دو منشی
بگذاریم تا اقــا مجمع بداند مصوبه
های نهایی چه چیزهایی هســتند و
در شلوغی مجمع همه چیز ابهام آمیز
نشود».

این رقــم امــا از ورودی و خروجی
فوتبالدر سال های اخیر بیشتر است.
برای مثال در سال مالی  91-92تمام
درآمدهای فوتبال کمتر از  50میلیارد
تومان بود .در این ســال فدراسیون
فوتبــال از تمام  40میلیــارد تومان
بودجه دولتی که داشت  10میلیارد
تومان گرفت که  7میلیاردش به دو
تیم استقالل و پرسپولیس پرداخت
شد اما برای سال  92-93با صعود تیم
ملی به جام جهانی ،درآمدهای مالی
فدراسیون افزایش پیدا کرد 9 .میلیون
دالر از ســوی فیفا برای آماده سازی
و پــاداش تیم تخصیص داده شــد،
غیر از بودجه  14میلیارد تومانی که
وزارت ورزش و دولت اعالم کردند به
فوتبالداده اند ،اسپانسرهایی هم برای
تیم ملی گرفته شــد که در این سال
مالی تا  10میلیارد تومان آورده های
فدراسیون فوتبال را باال می بردند.

الـهی های جهان متحد شوید!
فوتبال ّ
ُ

ای
ران
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>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
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سالمت...
فیبرچیست؟
بخشپایانی

دانش خود را از
فارسی محک بزنید!

Å Åیه چیز بگو بگنجه
Å Åیه حموم خرابه چهل تا جومه دار نمیخواد
Å Åیه خونه داریم پنبه ریسه ،میون هفتاد ورثه
Å Åیه دست به پیش و یه دست به پس
Å Åیه دست صدا نداره
Å Åیه دستم سپر بود ،یه دستم شمشیر،
با دندونام كه نمی تونم بجنگم
Å Åیه دیوانه سنگی به چاه میندازه
كه صدعاقل نمیتونه بیرون بیاره
Å Åیه روده راست توی شیكمش نیست
Å Åیه روزه مهمونیم و صد ساله دعاگو
Å Åیه روز حالجی میكنه سه روز پنبه از ریش ور میچینه
Å Åیه سال بخور نون و تره؛ صد سال بخور نون و كره
Å Åیه سال روزه بگیر آخرش با فضله سگ افطار كن
Å Åیه سوزن بخودت بزن و یه جوالدوز به مردم
Å Åیه سیب و كه به هوا بندازی
تا بیاد پائین هزار تا چرخ میخوره
Å Åیه شكم سیر بهتر از صد شكم نیم سیر
Å Åیه عمر گدائی كرده هنوز شب جمعه رو نمیدونه
 Å Åیه كاسه چی صد تا سرناچی
Å Åیه كفش آهنی میخواد و یه عصای فوالدی
Å Åیه كالغ و چهل كالغ
Å Åیه گوشش دره یه گوشش دروازه
Å Åیه الش كردیم نرسید دو الش كردیم كه برسد
Å Åیه لقمه نون پرپری من بخورم یا اكبری
Å Åیه مرید خر بهتر از یه ده شیش دانگ
Å Åیه مو از خرس كندن غنیمته
Å Åیه مویز و چل قلندر
Å Åیه نه بگو ،نه ماه رو دل نكش
Å Åیه وقت از سوراخ سوزن تو میره
یه وقت از در دروازه تو نمیره
Å Åیكی به نعل و یكی به میخ
Å Åیكی چهارشنبه پول پیدا میكنه یكی گم میكنه
Å Åیكی كمه ،دوتا غمه  ،سه تا خاطر جمه!
Å Åیكی مرد و یكی مردار شد یكی به غضب خدا گرفتار شد
Å Åیكی می بره یكی می دوزه
Å Åیكی گفت  :مادرم را میفروشم  .گفتند :كه چطور
مادرت را میفروشی ؟ گفت  :قیمتی میگم كه نخرند
Å Åیكی میمرد ز درد بینوایی/
یكی میگفت خانوم زردك میخواهی ؟!
Å Åیكی نون نداشت بخوره پیاز میخورد كه اشتهاش واشه
Å Åیكی یه دونه یا خل میشه یا دیوونه

Fiber

چرا باید بیشتر فیبر بخوریم؟
اثبات شده است که خوردن مقدار
مناسب از فیبر دارای طیف گسترده
ای از خواص درمانی می باشد.
غذاهایی که دارای فیبر باال هستند
می توانند به درمان یبوست ،بواسیر،
دیورتیکولیت (التهاب کیسه های
جانبــی روده ها) و ســندرم روده
تحریک پذیر کمک کند.
فیبر همچنین در کاهش کلسترول
و کاهش خطر ابتال به بیماری عروق
کرونــر قلب ،دیابت نــوع  2و انواع
خاصی از سرطان ها کمک می کند.
خــوردن غذاهــای غنــی از فیبر
همچنین به هضــم و جذب مواد
مغذی کمک می کند و کمک می
کند تا بعد از غذا برای مدت طوالنی
تری احساس سیری کنید (که می
توانــد به جلوگیــری از پرخوری و
افزایش وزن کمک کند).
•
فیبر چیست؟

چگونه می توانیم فیبر بیشتری در
رژیم غذاییدریافت کنیم؟
مقدار فیبری که باید هر روز از رژیم
غذایی تان دریافت کنید بستگی به
سن و جنس تان دارد.
مردان  50ساله و جوان تر باید روزانه
حداقل  38گرم فیبر مصرف کنند

۱۰

در حالی که مردان مســن تر از 50
سال سن باید حداقل  30گرم فیبر
در روز دریافت کنند.
زنان  50ساله و جوان تر باید روزانه
حداقل  25گرم فیبر مصرف کنند
در حالی که زنان مســن تر از 50
ســال باید حداقل  21گرم فیبر در
روز دریافت کنند.
برای افزایــش فیبر در رژیم غذایی
خود ایده های زیر را امتحان کنید:
هر روز حداقل  5واحد میوه و 4واحد
سبزیجات مصرف کنید (هر واحد
معادل  240ســی سی می باشد).
میوه ها و ســبزی هایی که حاوی
فیبر باال هستند عبارتند از:
حبوباتمانند:
 لوبیا (نصف فنجان =  9.5گرم) لوبیا قرمز (نصف فنجان =  8.2گرم) لوبیا چیتی (نصف فنجان =  7.7گرم) لوبیا سیاه (نصف فنجان = 7.5گرم) لوبیا لیما (نصف فنجان = 6.6گرم) :نوعیلوبیا بومی کشور پرو و آمریکا سرشار از فیبر
 لوبیا سفید (نصف فنجان = 6.3گرم) لوبیا بزرگ شــمالی (نصــف فنجان =6.2گرم)
 کنگر فرنگی ( 1کنگر =  6.5گرم) سیب زمینی شــیرین ( 1سیب زمینیمتوسط =  6.5گرم)
 گالبی (یک گالبی کوچک = 4.4گرم) نخود سبز (نصف فنجان=  4.4گرم) انواع توت مانند تمشک (نصف فنجان = 4گرم) و توت (نصف فنجان =  3.8گرم)
 -آلو (نصف فنجان =  3.8گرم)

 انجیــر و خرما (یکچهارم فنجان = 3.6گرم)
 اسفناج (نصف فنجان =  3.5گرم) سیب (یک سیب متوسط =  3.3گرم) پرتقال (یک پرتقال متوسط =  3.1گرم)•

نان ســفید تصفیه شــده را با نان
ســبوس دار و غــات و حبوبات
جایگزین کنید .برنج قهوه ای را به
جای برنج سفید بخورید.
•

از مواد غذایی زیر بیشتر بخورید:
 کلوچه سبوس جو دو سر سبوس و یا غالت چند دانه ،پختهیا خشک شده
 برنج قهوه ای ذرت بو داده نان گندم ٪100 هنــگام خــوردن غذاهایی که ازفروشــگاه خریداری مــی کنید،
برچســب اطالعات تغذیه را برای
مقــدار فیبر هر محصــول مطالعه
کنید .مصرف  5گــرم فیبر در هر
وعده را هدف خود قرار دهید.
 یک چهارم فنجان سبوس گندم(میلر ســبوس) به غذاهایی مانند
غالت پخته شده ،سیب یا گوشت

کاری که هیچوقت بعد از دعوا با
همسرتان نباید انجام دهید

دعوا کردن با همســرتان طبیعی
و سالم است .شــما دو آدم کام ً
ال
جدا از هم هســتید و گاهی اوقات
ممکن است نظرات متفاوتیداشته
باشید .اما چیزی که شاید متوجه
آن نشوید این است که چیزهایی
که بعد از دعــوا به زبان میآورید،
به همان انــدازه حرفهایی که در
لحظات داغ و آتشــین عشقبازی
میزنید ،اهمیتدارند.
اینجا ۱۰واکنشی را عنوان میکنیم
که بعد از دعوا به هیچ عنوان نباید
از شما ســر بزند ،چه مشکلتان را
حل کرده باشــید و چه در حین و
بین بخشش و گذشت باشید.
•
 .۱سرد برخورد نکنید.

اگر بعد از دعوا به کمی زمان و فضا
نیاز دارید ،هیچ اشکالی ندارد؛ فقط
باید به او بگویید .یکی از بزرگترین
اشــتباهاتی که افراد بعــد از دعوا
مرتکب میشــوند این اســت که
زبانشان را میدوزند .اگر بعد از دعوا
او را نادیده بگیرید ،ممکن اســت
تصور کند که میخواهید مجازاتش
کنید و این باعث میشوددفعه بعد
او هم احساسش را با شما در میان
نگذارد.درعوضبگویید«،عصبانیت
من به اندازه تو زود از بین نمیرود،
 ۲۴ســاعت بــه من زمــان بده،
مطمئن باش خوب میشوم .اگر

بهتر نشدم آنوقت درموردش
حرف میزنیم».

اضافه کنید.
 -هر هفته حبوبات بخورید.

•
به آرامی فیبر رژیم غذایی خود را
افزایش دهید

هنگامی کــه برای اولین بار فیبر را
به رژیم غذایی خود اضافه می کنید
ممکن اســت دچار نفخ ،دل درد و
یا گاز معده شــوید .اما اگر آرام آرام
فیبر را وارد رژیم غذایی خود کنید
کم کم دستگاه گوارش به آن عادت
کرده و از عوارض احتمالی جلوگیری
می شود.
بــا یکی از موارد ذکر شــده در باال
شروع کنید ،چند روز تا یک هفته
صبر کنید ســپس مورد بعدی را
شــروع کنید .اگر به نظر می رسد
یک تغییر برای شما کارساز نیست،
دیگری را امتحان کنید.
زمانی که مقدار فیبر را درغذای تان
افزایش می دهید مایعات بیشتری
بنوشید .مایعات به بدنتان در هضم
فیبر کمک می کند .سعی کنید هر
روز  8لیوان نوشیدنی بدون کالری
یا کم کالری مانند آب ،چای بدون
شکربنوشید.
•

میان کشید ،بیتفاوت نباشید.

اگر فقط چنــد دقیقه از دعوایتان
گذشته است ،به همسرتان بگویید
بعد از اینکه فکرهایش را کرد ،هر
ســوال یا حرفی دارد میشنوید.
اگر بعد از چند روز خواست دوباره

•
 .۲حـــرفهایش را در
مغزتان نگه ندارید.

همه حرفهایی که همسرتان
در طــول دعــوا میزند باید
همانجا بماند .اگردر طولدعوا
چیزی میگویــد که اذیتتان
میکنــد ،بــه او بگویید که
حرفهایشناراحتتانمیکند.
اگر روز بعد هم حرفهایش هنوز دعوا کردنتــان را میتوانید گردن
اذیتتان میکرد ،به خودتان کمی میلیونهاچیزبیاندازید:
فضا بدهید و خیلی زود به او نزدیک اینکه روز کاری بدی داشــتهاید،
ســردرد داشتهاید ،شــب خوب
نشوید.
•
نخوابیدهاید و … درواقع ،زوجهایی
 .۳اگر هنوز ناراحت است ،به یک کــه خواب خوب و کافــی ندارند،
«متاسفم»بسندهنکنید.
بیشتر با هم دعوا میکنند .باوجود
یــک «معــذرت میخواهــم» یا اینها ،انداختــن تقصیر به گردن
«متاســفم» خشک و خالی وقتی چیزهای دیگر ،در حق خودتان و
هنوز از دستتان ناراحت است ،برای همسرتان عادالنه نیست.
او کافی نیست .باید توضیح دهید دلیل دعوا اطالعات است.
که چرا عذر میخواهید .پس بهتر اگر عصبانی یا ناراحت هستید ،اینها
اســت بگویید« ،متاسفم که…» یا اطالعاتی است که همسرتان باید
«معــذرت میخواهم که … ».و در بداند .دفعه بعدی که روز بدی سر
ادامه آن هم باید بگویید« ،در آینده کار داشتید ،قبل از اینکه به خانه
سعی میکنم…» و در جای خالی برسید ،به همسرتان اطالع دهید.
توضیح دهید که چطور آن اشتباه با این روش او میفهمد که احتماالً
را دوباره مرتکب نخواهید شد.
آســیبپذیرتر از روزهــای عادی
•
خواهید بود.
 .۴برای دعـوا کردن تان بهانه
نیاورید.

•
 .۵اگر دوباره موضوع دعوا را به

موضــوع دعوا را به میــان بیاورد،
پشــتتان را به او نکنیــد .ارتباط
غیرکالمی خیلــی وقت ها بدتر از
فریاد کشیدن اســت .اگر متوجه
شدهاید که به او بیمحلی کرده و
نادیدهاش گرفتهاید ،برگردید ،از او
عذرخواهی کرده و به حرفهایش
گوشدهید.
•
 .۶به نیش زدن ادامه ندهید.

اگر هنوز از او ناراحتید ،به شــما
این اجازه را نمیدهد که حرفهای
نیــشدار بزنید .هیچوقــت به او
توهیــن نکنید .فرامــوش کردن
توهینها کار خیلی سختی است.
درعــوض وقتی آرام بودیــد ،از او
بخواهید به حرفهایتان گوش کند
و برایش توضیحدهید که چرا هنوز
ناراحتید.
{>> ادامه در صفحه}36 :

طبيعت نايلوني!

طبيعت نايلوني!
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سالمت...

آیا ورزش در در درمان آرتروز
موثر است؟

نگه دارید .وقتی مفصل آســیب  -برای جابجایی وسایل ،به
می بینــد ،افراد جای کشیدن ،آن ها را هل
ورزش با تقویــت عضالت اطراف
سعس می کنند دهید
مفصل به عملکرد بهتر آن کمک
کــه از آن مفصل  -از داروهایی که پزشک
می کند .بهتر است ورزش هایی
استفادهنکنند.این تجویز می کند مصرف کنید
قديمه��ا وقت��ي براي خري��د ميوه به مغ��ازه ميرفتيم ،ميوهه��ا را داخل
قديمه��ا وقت��ي براي خري��د ميوه به مغ��ازه ميرفتيم ،ميوهه��ا را داخل
کشــیدگی
باعث
که
دهید
انجام
کار
سفتی
هايدرد و
کاهش
اي رنگي ميريختند و تحويل مشتري ميدادند.
كاغذي قهوه
باعث ضعیف برای پاكت
پاكتهاي كاغذي قهوهاي رنگي ميريختند و تحويل مشتري ميدادند.
ورزشبود،هایی
شــوند.
مفاصل نمی
گرم و یا
عضالت آن مفصل ،از
ولي
طبيعت نيز
بازيافت در
جنس كاغذ بود و قابل
کمپرسكه از
پاكتهاي��ي
شدنبود ،ولي
پاكتهاي��ي كه از جنس كاغذ بود و قابل بازيافت در طبيعت نيز
كاالهاي
آرايش و
گرفته تا
مغازهاي كه ميش��ويد رااز ميوه
استفادههر
كاالهاي شود .سرد امروز وارد
امروز وارد هر مغازهاي كه ميش��ويد از ميوه گرفته تا لوازم آرايش و
بتوان مدتی
لوازمکه
کنیــد
انتخاب
قسمت می
کنید
مش��تري
داده و تحويل
نايلوني قرار
اســتراحت کرد.
ورزش
هايبیــن
مش��تريکارایی • س��وپري همه چيز را داخل كيس��ه ما
تحويلنتیجه
س��وپري همه چيز را داخل كيس��ههاي نايلوني قرار داده و در
است؟در ظاهر شسته رفته به نظر برسد ولي وقتي متوجه
درماناين كار
قابلش��ايد
آرتروزدهند.
آیا مي
ميدهند .ش��ايد اين كار در ظاهر شسته رفته به نظر برسد ولي وقتي متوجه
دوچرخه ًالسواری،
پیادهاز روی،
کاهش می
عمق فاجعه ميش��ويد ك��ه براي تفريح به يكي از تفرجگاههاي مث ً
ش��مال
تفرجگاههاي مث
ماننديكي
عمق فاجعه ميش��ويد ك��ه براي تفريح به
مفصلش��مال
ال
قطعی
آرتروز بدتر بیماری
دویدن ،شنا.
كشور ميرويد .چشمتان روز بد نبيند چرا كه برخي از اماكن یابد
برخي از اماكن طبيعي پوشيده
تنهانبيند چرا كه
ندارد وروز بد
چشمتان
درمانرويد.
كشور مي
طبيعيوپوشيده
شلبه
بيننده
ســادهبراي
آزاردهندهاي را
تصاوير نازيبا و
می كه
کنترلاست
التهــاب نايلوني
شدیدتر می درد و از فرش��ي
دردبيننده به
از فرش��ي نايلوني است كه تصاوير نازيبا و آزاردهندهاي را برايو هر
شــود.
ایهرمانند
تمرین های
آورد.
مي
وجود
وجود ميآورد.
ً
معموال بــرای کنتــرل عالیم از و سفت کردن متناوب عضالت را
شود.
كيس��ههاي نايلوني چنان در زندگي امروزي رسوخ پيدا كرده است كه به
كيس��ههاي نايلوني چنان در زندگي امروزي رسوخ پيدا كرده است كه به
کورتونی
ضدالتهاببه غیر
داروهای
انجام
چند بار
رویها
دهید.كيسه
زيرا اين
روزكنيم
خالصيدرپيدا
توانيم از آن
راحتي نمي
نظر ميرس��د
نظر ميرس��د به راحتي نميتوانيم از آن خالصي پيدا كنيم زيرا• اين كيسهها
نگه
آثارفعال
برای
آسپرین و یا
بروفن،
پاهایآثارخود را
بکشید.
ناپروکسنقابل زمین
مخربي
نيست و
درازطبيعت
بازگشت به
ش��ده است كه
موادي تهيه
مثل از
مخربي
از موادي تهيه ش��ده است كه قابل بازگشت به طبيعت نيست و
چه
مفصل
داشنت
مان
زندگي
محيط
همه
رفته
رفته
آن
بر
عالوه
و
گذارد
مي
زيس��ت
محيط
روي
مان
زندگي
زيس��ت ميگذارد و عالوه بر آن رفتهرفته همه محيط
شغلمحيط
روي
هایی که
استفاده می شود .چنین داروهایی کنار هم جفــت کنید و عضالت
به زبالهدان بزرگ نايلون تبديل خواهد شد و جالبتر آنكه روز به روز خالقيت
خالقيت
روز
به
روز
آنكه
تر
جالب
و
شد
خواهد
تبديل
نايلون
بزرگ
دان
زباله
بهباعث استفاده از یک مفصل برای کارهایی باید اجنام داد؟
به دلیل عــوارض گوارش ممکن چهار ســر ران را به مدت  5ثانیه
در توليد كاالهاي نايلوني و يكبار مصرف افزايش پيدا كرده اس��ت و ش��اهد
در توليد كاالهاي نايلوني و يكبار مصرف افزايش پيدا كرده اس��ت و ش��اهد
کاهش دهید
خود را
يكباروزن
چنگال -
سالمندان
استدر
قاشق ودر ایجاد
شود نیز
يكبار می
طوالنی
هستيم.ثانیه شل
سپس...برای 5
ســفت ومصرف و
جدی چنگال يكبار
مشکالتقاشق و
يكبار مصرف،
سفرههاي
هستيم.
مصرف و ...
مصرف،
مدتهاي
سفره
كنار
را
كااله��ا
اين
از
خيل��ي
مصرف
ت��وان
مي
راحتي
ب��ه
كه
حال��ي
در
كااله��ا رامدت
منظم برای
مصرفبه طور
مفصل -
راحتيبه
ب��ه ضربه
است.
مثل خونریزی گوارش ایجاد کنند .کنید .برای راحت تر شدن کار می
كنار
خيل��ي از اين
ميت��وان
موثر كه
آرتروزحال��ي
در
آلودگي
بالشــتموجب
سالمتي دارد
آسيبهايي كه
چرا كه
گذاش��ت
کنیدآلودگي
ورزشموجب
سالمتي دارد
آیندهكه براي
آسيبهايي
عالوه بر
چرا كه
گذاش��ت
کوتاهی
عالوهکهبرسابقه
افرادی
دلیلدر
به همین
آرتروز در
ابتال به
احتمال
نیز
کوچک زیر
برايیک
توانید از
محيطزيست نيز ميشود.
محيطزيست نيز ميشود.
فیزیوتراپی
را افزایش می دهد .اضافه وزن می  -اگر می توانید
مشکالت دستگاه گوارش دارند از زانو ها استفاده نمائید.
متأس��فانه با اينكه كارشناس��ان و متخصصان بارها درباره مضرات مصرف
متأس��فانه با اينكه كارشناس��ان و متخصصان بارها درباره مضرات مصرف
•
وليدهید
انجام
اثرات
که
سلکسیب
مثل
داروهایی
لگن و مهره
يكبارآرتروز
كاالهايباعث
تواند
كاالهاي يكبار مصرف و نايلوني هش��دار دادهاند ولي زندگي ماش��يني امروزه
زندگي ماش��يني امروزه
هش��دار دادهاند
زانو،نايلوني
مصرف و
اي��ن از
ادامه توان
درد می
کاهش
اف��راد آیا
نوع از
ب��راي
برایعاملي
ميتواند
طلبي
راحت
گاه��ي
ش��ايد
و
از
نوع
اي��ن
ادامه
ب��راي
عاملي
تواند
مي
اف��راد
طلبي
راحت
گاه��ي
ش��ايد
 از محافظت کننده هایمضر گوارشی ندارند ،استفاده می
وکمر شود.
س��وء مصرف اين گونه
اطالع از
افراد
و
باش��د
گرايي
مصرف
گونه
اين
مصرف
س��وء
اثرات
از
اطالع
با
و
آگاهانه
افراد
و
باش��د
گرايي
مصرف
اثراتکرد؟
استفاده
آگاهانه و باگرما
•
مفصلاستفادهکنید
شود .در صورت ناتوانی بیش از حد
كاالها كماكان به مصرف آن ادامه ميدهند.
ادامه ميدهند.
آن
مصرف
به
كماكان
كاالها
شود؟
می
بدتر
چگونه
آرتروز
نگ��هاست
ممکن
ممکنرا براياستفاده از
بهتر اس��ت محي��ط زندگي را براي  -از
و اختالل در
دردبا
داريم و
گرماس��الم
فرزندانمان نيز
روزمرهزندگي
زندگیمحي��ط
بهتر اس��ت
چیزهایو با
کردننگ��ه داريم
بلندس��الم
فرزندانمان نيز
شود.
جايگزينمی
بدتر
تدریج
آرتروز به
دهد.
کاهش
را
مفصل
ســفتی
و
کنید
خودداری
سنگین
تعویض
مفصل
جراحی
با
اســت
هاي
كيسه
يا
كاغذي
هاي
پاكت
همان
مانند
نايلون
جايگزين
كاالهاي
مصرف
هاي
كيسه
يا
كاغذي
هاي
پاكت
لماهمان
مانند
نايلون
كاالهاي
مصرف
)le 9 (Hard, difficulty rating 0.60
Puzzle 10 (Hard, difficulty
rating
)0.63
اس��ت
طبيعت
در
بازيافت
قابل
كه
جايگزيني
جديد
مواد
حتي
يا
اي
پارچ��ه
اس��ت
طبيعت
در
بازيافت
قابل
كه
جايگزيني
جديد
مواد
حتي
يا
اي
پارچ��ه
شــود .ولی در افراد مسن به دلیل حمام داغ و کمپرس گرم در موارد
شما می توانید با انجام برخی کارها  -از استفاده مکرر نادرست از
محيطي
التهاببتوانند در
درد وآنها هم
بگذاريم تا
فرزندانمان
سالمي وبراي
بتوانند
مفاصل هم
ارث بگذاريم تا آنها
فرزندانمان به
بدترسالمي
محيط
مثدرً
کنید.
برايجلوگیری
شدن آن
از
تسکین بخش
بودنبه ارثتشدید
ال باال و
درگیر
سنگین
محيطجراحی
محيطيپایین مشکالت
سالم زندگي كنند و با استفاده از نايلونها فرصت زندگي سالم را از آيندگان
سالم زندگي كنند و با استفاده از نايلونها فرصت زندگي سالم را از آيندگان
جایی
بياييدکه تا
اســت
خیلی
توانید
کیسهویخ
اســت.
افراد
رفتن
صورت
می 1
نمینايلوني را5
جراحــی 3
عمل4 ،
زیاد ازكميپلههمهابا در2
فرهنگ3
طبيعت
نیزهم با
كمي
كنارازگذاشته
فرهنگ
بياييد
نكنيم .پس
این دريغ
طبيعت
گذاشته و
6كنار
که را
نايلوني
مهمپس
نكنيم.
دريغ
امــکان
برای کاهش درد استفاده کنید.
كنيم.دارد مفصل مبتال را فعال مبتال به آرتروز زانو خودداری
گیرد .آشتي كنيم.
آشتي
•
•
 9کنید
8
7

•
آرتروز (التهاب مفصل)
علت آرتروز چیست؟

علت دقیق این بیماری مشخص
نیست اما ممکن است ژنتیک در
آن نقش داشته باشد .فاکتورهایی
مانند وزن زیــاد ،زن بودن ،ضربه
مکرر به مفاصل ،افزایش ســن و
برخی ناهنجاری های استخوانی ضخیم شود و غضروف از بین برود
می تواننددر بروز این بیماری موثر و باعث درد ،تورم و ســفت شدن
باشند.
مفصل شود.
•
در آرتروز چه اتفاقی در مفصل
روی می دهد؟

•
چه کسانی دچار آرتروز می شوند؟

به طور طبیعی ،الیه ای از غضروف
بین استخوان ها در مفصل وجود
دارد .غضروف باعث حرکت آسان و
راحت مفصل می شود .در آرتروز،
غضروف به تدریج ساییده و نازک
می شود و در نتیجه استخوان ها
در مفصــل به هم تماس خواهند
داشت.
ممکن است انتهای استخوان ها

آرتروز در سالمندان شایع تر است
چون این افراد مدت بیشــتری از
مفاصل شــان استفاده می کنند.
استفاده از یک مفصل برای مدت
طوالنی باعث بدتر شدن آرتروز می
شود.
افراد جوان نیز ممکن است دچار
آرتروز شوند .ورزشکاران در خطر
ابتــا به آرتروز هســتند چون از
مفاصل شان زیاد استفاده می کنند.

یک جدول با دو شرح
داران
يد براي روزه
5135

وردن
س��حر ،شايس��تهتر بهرهمند ش��ويم .انجام

آرتروز

پالستيكدر برابر پالستيك
حفظ زمين
بر
آرتروز چیست؟
بــه التهاب مفصــل ،آرتریت می
گویند که ممکن اســت همراه با
درد و محدودیــت حرکت مفصل
باشــد .شــایع ترین نوع آرتریت،
استئوآرتریت یا همان آرتروز است.

27

یک جدول با دو شرح

5135 7

دو و«شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
دارای
جدول
کرده
ایران حل
روزنامهبا مداد
شرحها را
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.

6

نميشود ،بلكه اضافه وزن نيز به همراه دارد .با نخوردن

5

4

عادي____________________
وعادی
____________________ ویژه
جدول
هایبدن در حالت گرسنگي شديد
سلولهاي
سحري
شديد
جدول
جدول ويژه
وعده عادي
جدول
س��تحبات نيازمند برخورداري از جس��مي 

1

2

7

8

5

3

8

34
ويژه
>>حل در جدول
صفحه 7

5

6
1

اهايبا نشاط اس��ت .اين ماه را با پرخوري يا و اف��ت قند خون قرار ميگيرد و تمايل فرد به غذاهاي
حي
دست ندهيم .خوراك خود را كاهش دهيم پرچرب و ش��يرين بيش��تر و در نهايت منجر به چاقي
چاقي
افقي 15 14 13 12 :ناشناس  15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ناشناس
افقي:تقويت اراده ،پاكسازي
س��تقامت ،موجبات
او ميشود11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
 -9سلطان -مركز روماني -پاندول
سلطان -مركز روماني -پاندول
-9
حلواي
باقلوا،
باميه،
و
زولبيا
زي��اد
مصرف
همچنين
كه
باش��د
يادمان
آوريم.
فراهم
��ه
كاشف
سرايي-
ياوه
-1
كاشف
سرايي-
ياوه
لواينفس را-1
1
1
 -10مساوي -جد پيامبر اكرم(ص)-
 -2ندا دهنده -متحرك -اسپانياي -10مساوي -جد پيامبر اكرم(ص)-
اسپانيايخيلي ش��يرين ،شكالت و ش��يرينيهايتر و خامهدار،
ه
ميتوان
دهنده -اگرچه
غذاييندانيس��ت و
�ك
متحرك-
دار،رژيم -2
2
يك سرويس كنفرانس تصويري كه
يك 2سرويس كنفرانس تصويري كه
غذاهاي پرچرب و مصرف كله پاچه و سيرابي نيز خود
خود
عربرعايت رژيم مناس��ب حفظ
وزن بدن را با
عرب
وابسته به سيسكو است
وابسته به سيسكو است
عوامل بروز اضافه وزن در اين افراد است.
درخت-نزديك
فلس��فه روزه
هش وزن به-3روح و
شاخه تازه
 -3شاخه تازه درخت -حمام بخار3 -
حمامتربخار-از 3
 -11ممنوع شده -پشه ماالريا -نام
 -11ممنوع شده -پشه ماالريا -نام
داري
روزه
و
تغذيه
مورد
در
كلي
هاي
توصيه
ري
الهي،
هاي
نعمت
در
اسراف
نانو
هاي رنگارنگ
آبگوشتي
نان
آبگوشتي
4
4
آذري
 -4قصد ،آهنگ -لنگه در -س��وار-آذري
س��وار - -به هيچ وجه وعده سحري را حذف نكنيد .نخوردن
وردن
دهان
قصد،ندارد .به
-4داري
حقيقت روزه
بهداشتدر-
آهنگ -لنگه
5
 -12كش��ت -پول چي��ن -صداي
5-12كش��ت -پول چي��ن -صداي
س��حري موجب س��ردرد ،دردهاي عضالن��ي و بوي بد
هي بد
نامعلومو نخ دندان
فردمسواك
كردهبهو از
اشاره به فرد نامعلوم
بيش��ترياشاره
برگ خشك -نوعي بستني
 -5گاه از نه��اد برآيد -از ش��عرايبرگ6خشك -نوعي بستني
دهان ميشود .روزهداران بايد سحري را مانند صبحانه
وحانه
كنيم .در
استفاده
صحيح
برآيد -از
نه��اد
شكلگاه از
سحر به -5
ش��عراي 6
 -13از سلولهاي دستگاه عصبي-
 -13از سلولهاي دستگاه عصبي-
سنگين ،كامل يا يك ناهار سبك ميل كنند.
فعاليت -هاي
حركات و
ري از انجام
بالنگ
شش
سده
نامدار
بالنگ
شش
سده
نامدار
7
7
صحنه آرايي -نژاد روسي
 -6ش��عبدهباز -درخت خوشقامتصحنه آرايي -نژاد روسي
احتمالقامت  -پرخ��وري در هن��گام س��حر نه فقط از احس��اس
كاري كه
حجامت و
ون
درخت خوش
ش��عبدههرباز-
��اسدادن و -6
8
 -14نوعي ماه��ي كوچك -هدايت
8-14نوعي ماه��ي كوچك -هدايت
گرسنگي در س��اعات انتهايي روز جلوگيري نميكند،
كنيم.
يش
زينتي -دوش
خودداريدوش
كند،دهد ،زينتي-
شده -شهري در استان چهارمحال
 -7اهل هند -حقنش��ناس -ني توشده 9-شهري در استان چهارمحال
نش��ناس -وني توبلكه9در س��اعات ابتدايي بعد از سحر فشار زيادي را به
را
من��دي از چرب
اهل بهره
�انبهفرصتي-7ب��راي
هند -حق
و بختياري
و بختياري
غنيمتي است تا توشه برگيريم .معده و دس��تگاه گوارش ف��رد وارد ميكند كه موجب
وجب
نيست بلكه
خالي
خالي
10
10
 -15آهنگ��ي از موس��يقيهاي
 -8در پن��اه -نوعي خواهر و برادر -15-آهنگ��ي از موس��يقيهاي
آنچنانبرادر-سوءهاضمه ،درد و نفخ معده ميشود.
تغذيه ،نه
ها و آداب
خواهر و
پن��اه -نوعي
آموزهدر
م با رعايت -8
11
قديم��ي -اث��ري از آنت��ون آرت��و
قديم��ي -اث��ري از آنت��ون آرت��و
11در وع��ده س��حري از خوردن غذاهاي خش��ك وكو
نااميدو محرومان و انجام فرايض
كه از ياد خدا
م
نااميد
فرانسوي
فرانسوي
عطش
باعث
زي��را
كنيد،
خودداري
ادويه
پ��ر
غذاهاي
طش
گرديم
عطش
و
ضعف
مغلوب
آنچنان
نه
و
م
 -9مرك��ز چي��ن -ده��ن دره -نام 12
 -9مرك��ز چي��ن -ده��ن دره -نام 12
عمودي:
عمودي:
زياد و ترش كردن در طول روز ميش��ود .مصرف سس
يسس
نماند.
دخترانه
دخترانه
13
13
 -1دومين دوره از مزوزوئيك -اثري
 -10خاك صنعتي -پرنده كوچك -1دومين دوره از مزوزوئيك -اثري
افطار كنيم -10خاك صنعتي -پرنده كوچكمايونز ،خامه ،سوسيس و كالباس نيز در سحري و افطار
فطار
يا حشره -پول ريختن به حساب از 14
14
از شيخ بهايي
شيخ بهايي
مناسب نيست.
س��پس
افطار كنيد و
ولرم و خرما
حساب
ريختن به
حشره -پول
ت با آب يا
 -2دانه به دانه -رودي در فرانس��ه-
دانه به دانه -رودي در فرانس��ه-
دل آزار 15-نوجوانان بايد در وعده سحري به مقدار كافي غذا
ش��امل
وس��يع-هضم
مختصر و راحت
 -11راه وس��يع -داروه��ا -دل آزار
داروه��ا-
يايغذاس��بك -11،راه
15 -2
آرزوي خيالي
آرزوي خيالي
فرنگي
گوجه
و
هويج
چون
تازه
هاي
ميوه
آب
از
و
بخورند
غالت
و
نان
س��بزي،
لبنيات،
ذايي
كهنه
رنگيش��ير وكهنه
 -3پي��چ تنظي��م صدا -كم��د -نام
كم��د-از نام
صدا-
استفاد كنند.افقي -12:مخف��ف تب��اه -س��وره -3
زيادي
س��حر به
ده��م -فاصله-9افطار
مواد در
كنند.
ش��ود.
توصيه مي
قندخون
ي
افقي:
يك سريال-
قس��مت
تنظي��ميك
ده��م-پي��چ -9حنا-
سريال-
ميزانيك
قس��مت از
حنا-تايك
س��وره
تب��اه-
مخف��ف
افزايش -12
 -1جغرافياي سياسي -رنگين كمان دخترانه
ها به
دوست ميوه
عداوت گ��رم ،فرني ،آب سبزيها و
س��بزي ،ش��ير
جذبو پنير و
نان
سياسي-
جذب جغرافياي
پيازتدريج در معده و روده -1
رنگين كمان دخترانه دوست بدبوي پياز
بدبوي
عداوت
يادداشت-
يادداشت-
سرمشق -ضربه
س��ال گذش��ته-
معروف-4 -
احساس
بودن-شخص
كافيصورت
در اين
آشكار ميشود و
نگي
روغن كه
ب��دون
رقيق و
معروف-
اسب
آن -2
ضربهآب در
بعضيها
گذش��ته-بودن-
difficultyكافي
آشكار  -4س��ال-10
ديرترآب در
بعضيها
-10
le 11 (Hard,
difficulty
rating
آن  -2جمع وكيل -اسب چوبي)0.61
Puzzle
سرمشق12-
(Hard,
rating
)0.70
چوبيجامه-
حاال-
وكيل-همين
تشنگيجمع -13
جامه-
حليمحاال-
همين
س��وپ ،آش-13
سر -مخفف نيكو
مينيكو
سياهرگ -مخفف
سر-
كند.
مي
دار
روزه
ف��رد
معدني
مواد
و
آب
تع��ادل
ظ
ناشايست ،نادرست
نادرست
ناشايست،
كوبند -پنهان كردن
كردن
پنهان
كوبند-
مي
 -14نوعي اسلحه كمري-
 -14نوعي اسلحه كمري -سياهرگ-
پوست-پژوه��ش -3 -جوجه تيغي -بيوه كنت -كمدين  -5غالبتر و بيشتر -پيرايش پوست-
پيرايش
-11بيشتر-
كنت -كمدين  -5غالبتر و
باميه
و
زولبيا
جايگزين
خرما
و
كشمش
است
بهتر
باميه
است.
جمله
اين
بيوه
تيغي-
جوجه
-3
جم��ع-
ضمي��ر
پژوه��ش-
جم��ع-
ضمي��ر
-11
سرچشمه ،مبدأ
سرچشمه ،مبدأ
حرف ندا
افط��ار و
ه��ا در
معروف
حرف ندا ضرباهنگ
شود .ضرباهنگ
معروف  -15ب��ه تنهاي��ي -از آث��ار تاريخي و
تاريخي و
هن��گاماز آث��ار
تنهاي��ي-
ميوهب��ه
س��بزيها و-15
پز -توان -زن  -4بي��وه -آواز قورباغ��ه -جزي��ره -6 -عالم��ت مصدر جعل��ي -كلهپز-
اروپا-كله
جعل��ي-
-12مصدر
واقععالم��ت
جزي��ره-غربي -6
 -12زياد
غربي واقع  -مصرف
ل در
آذربايجاناينكه
س��حر به علت
اختالل-4در بي��وه -آواز
تاب و
لقب��ي در
س��ببزن
افطارو توان-
هنگامتاب
آبدربه اروپا-
لقب��ي
قورباغ��ه-آذربايجان
ديدني اس��تان
افطار تااس��تان
فاصله ميانديدني
شود.
مي
غذايي
مواد
هضم
خرسند
براي
و
ب��وده
ها
ويتامين
و
فيبر
و
آب
از
�ي
مرزبان
مرزبان
خرسند نيكوكار فرعون -برادر پدر
پدر
برادر
فرعون-
نيكوكار
شده در مهاباد
شده در مهاباد
سنگين
غذاي
تحمل
افطار
هنگام
در
خالي
معده
گين
رفت��ن -احتياج -5 -سركه -ناپاك كردن -سنگ انداز  -7شكاف زمين -دلدار -گراميتر
يبوست
بروز
مانع
و
هستند
مفيد
بسيار
ش
گراميتر
زمين-
ناپاك
سركه-
-5
دلدار-ب��اال
پلهپل��ه
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جناب آقای فرزاد موالئی،
خانواده های محترم سوگوار

رفتن مادر عزیزتان با شما همدردیم؛
ما نیز در اندوه از دست ِ
برای شما و کلیه بازماندگان آرامش و بهروزی آرزومندیم.
________________________

ابی و آرمان درویشعلی و خانواده

هـم

دردی

تسلیت واژه کوچکی است در برابر غم بزرگ شما

خانواده محترم موالیی و بستگان

در کمال تاسف با خبر شدیم در سوگ مادر عزیزتان،
خانم ملیحه نجمی (موالیی) نشسته اید ؛
خبر در گذشت آن عزیز چنان سنگین وجانسوز است که به دشواری به
باور می نشیند ...ضایعه در گذشت مادر گرامی تان را خدمت خانواده
محترم تسلیت عرض نموده برای آن مرحومه شادی روح و برای شما و
سایر باز ماند گان صبر و آرامش از خداوند خواستاریم.
________________________

کلیسای مونتریال کشیش رضا بنا ساز

همدردی

 ...هک ایام ـغم نخواهد ماند

جناب آقای غالمحسین موالئی،
آقای فرزاد موالئی گرامی ،
آقای مهدی قریشی عزیز و بانو،
خانواده های محترم سوگوار

ما نیز در اندوه بزرگ درگذشت غم انگیز همسر و مادر عزیزتان

شادروان خامن ملیحه جنمی (موالئی)
با شما شریکیم؛ برای شما و کلیه بازماندگان
شکیبایی ،تندرستی و بهروزی آرزومندیم.

از طرف کلیه دوستان شما
در فرودگاه دوروال
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هـم

دردی

سرکار خامن ستاره موالئی،
جناب آقای مهدی قریشی

خانواده ی محترم موالئی ،عزیزان سوگوار

ما نیز در اندوه بزرگ درگذشت غم انگیز مادر و مادر همسر
دلبندتان در مونتریال ،با شما همدردیم و برای شما و کلیه
بازماندگان آرامش و تندرستی آرزومندیم.

هـم

دوستان شما در ارز شریف

دردی

جناب آقای غالمحسین موالئی بزرگ،
جناب آقای فرزاد موالئی عزیز
خانواده های گرامی سوگوار

ما نیز در اندوه درگذشت همسر و مادر عزیزتان

شادروان خامن ملیحه جنمی (موالئی)

با شما شریکیم؛ برای شما عزیزان و کلیه بازماندگان
صبر و آرامش آرزومندیم.

همدردی

از طرف کلیه دوستان
و کارکنان شما در کبابسرا

دوستان ارجمند جناب آقای غالمحسین
موالئی ،جناب آقای فرزاد موالئی،
خانواده های محترم سوگوار

درگذشت غم انگیز همسر و مادر عزیزتان

شادروان حاجیه خامن ملیحه جنمی (موالئی)
را تسلیت گفته ،برای شما و کلیه بازماندگان
شکیبایی ،تندرستی و بهروزی آرزومندیم.
________________________

مهین ،فریدون ،حسین و احسان زرکام

همـــــــــــــدردی

جناب آقای فرزاد موالئی

در اندوه از دست رفنت مادر عزیز دلبندتان با شما شریکیم و برای شما و

هـم

همه ی سوگواران آرامش آرزو می کنیم.

حیدر اسدی و خانواده

دردی

آقای فرزاد موالئی گرامی

نیز در اندوه درگذشت مادر عزیزتان درمونتریال با شما همراه و همدردیم.

دوستان شما در بنیاد فرهنگی و کتابخانه نیما

28
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دردی

داند هک سخت باشد قطع امیدواران

ره کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

دوستان عزیز و ارجمند،

خانواده های محترم بازجو و نیکی راد
با نهایت تاثر در گذشت

شادروان بانو سیده مهری امیر

را به شما عزیزان و کلیه بازماندگان تسلیت عرض می کنیم؛
برای فرد فرد شما شکیبایی ،تندرستی آرزومندیم.

جبـاری
خانواده های عروجی ،لطفی و ّ

هـم

دردی

مهشید عزیزمان ،دوستان عزیز و ارجمند،
خانواده های محترم بازجو و نیکی راد
با نهایت تاثر در گذشت

زنده یاد مهربان ،بانو سیده مهری امیر

را به شما عزیزان و کلیه بازماندگان تسلیت عرض می کنیم؛
برای فرد فرد شما شکیبایی ،تندرستی آرزومندیم.

آذر غفوری ،حمید قاضیان

هـم

دردی

دوست ارجمند و قدیمی ،جناب آقای فرزاد
موالئی ،خانواده های محترم سوگوار
درگذشت غم انگیز مادر عزیزتان
را تسلیت گفته ،برای شما و کلیه بازماندگان
شکیبایی ،تندرستی و بهروزی آرزومندیم.
________________________

هـم

بیژن احمدی

دردی

جناب آقای غالمحسین موالئی
دوست عزیز ،آقای فرزاد موالئی گرامی،
خانواده های محترم سوگوار

نیز در اندوه بزرگ درگذشت غم انگیز همسر و مادر عزیزتان
با شما همدردیم و برای شما و کلیه بازماندگان
صبر و تندرستی آرزومندیم.

مجید جوانی ،شهاب سیستانی ،موسا سیستانی
شاپور ادب زاده ،سوسن ادیب زاده
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هـم

گرمی آغوش مـهرش را ندا رد آفتاب...

دردی

سرکار خامن مهشید بازجو (نیکی راد)
و آقایان حسین نیکی راد ،مهرداد نیکی راد
فوت مادر عزیز،

شادروان سرکار خامن امیر رضوی

مادری مهربان ،گرامی و باسلوک بسیار دوست داشتنی
را به شما عزیزان تسلیت عرض می کنیم و برای شما و سایر
منـان صبر و شکیبایی خواستاریم.
بستگان از درگاه ایزد ّ

با احترام ،خانواده بهبهانی

همــدردی

دوستان ارجمند ،سرکار خامن مهشید بازجو
مهرداد و پگاه عزیز و مهربان ،جناب حسین آقا نیکی راد،
عزیزان و خانواده های محترم
ما نیز صمیمانه در اندوه از دست رفتن مادر ،مادر بزرگ
و مادر همسر دلبندتان ،بانوی نازنین

شیرین یاد سرکار خامن امیر رضوی

خود را شریک می دانیم و برای شما و فرد فرد بازماندگان
آن عزیز فقید ،آرزوی آرامش ،شکیبایی و بهروزی داریم.
ما را در کنار خود بدانید.

محمد رحیمیان و خانواده
و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

همــدردی

دوستان ارجمند ،جناب آقای غالمحسین موالئی،
جناب آقای فرزاد موالئی ،خانواده های محترم سوگوار
در اندوه از دست رفتن غم انگیز مادر و همسر دلبندتان
خود را شریک می دانیم و برای شما و فرد فرد بازماندگان
آن عزیز از دست رفته ،آرزوی آرامش و بهروزی داریم.
فرشاد فضلی و کلیه دوستان در تپش دیجیتال

همـدردی

جناب آقای غالمحسین موالئی
آقای فرزاد موالئی گرامی ،عزیزان سوگوار
در اندوه درگذشت غم انگیز همسر و مادر عزیزتان
با شما همدردیم و برای شما و کلیه بازماندگان
صبر و تندرستی آرزومندیم.

فیروز همتیان و خانواده
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ورزشی...

طنـزسیاسی

ابراهیمنبوی

چون پیر شده بود ،زندانی
سخنگو،مسئله،
بخاطر کهولت سن نبود ،ایشان
کرد
ید،
یع
نی
این
از
جن
تی
در دوره ریاســت جمهوری اش
راه حل
هم پیرتره؟
خیانت کرد....
•
سخنگو :مســئله فرزن
دان
ای
شان
مر
دم:
ات
فاقا
خ
وب
کر
چها
دید پیرمرد را
رسالقبل
ربطی به ایشــان ندارد ،ما حساب
سخنگو :صالح
رد صالحیت کردید ،مثال همین
یت هاشمی رد شد کردیم دیدیم ایشان خی
لی
خ
سته
ه
شــ
تاد
در
صد
مر
خبر
گان هم پیر
دم :برای چی؟ ایشان که رئیس می شوند.
هستند..
جمهور سابق ب
ود ،چرا صالحیت مردم :ایشان این همه خد
مت
کرد
ســ
خن
گو:
مو
ضـ
رئی
ـوع
ر
دصالحیت
س جمهور سابق را رد کردید؟ به اقتصاد ک
شــ
ور،
بــ
رای
چی
رد
ای
شان
پی
سخنگو :ری
ری نبود ،ایشان از سران
اســت جمهوریش تو صالحیتشکردید؟
ف
تنه
بود
و
ما
هرگ
ــز
از این نمی
حلقمان ،فقط ایشان پیر شده بود ،سخنگو:
اتفاقا خدمات سازندگی گذریم...
رد صالحیت کر
دیم که خســته ایشان توی حلق آقای جن
تی،
ولی
مر
دم:
ات
فاقا
هم
ین
پی
نشود.
رمردها باعث
بخاطر کهولت
رد
ص
الح
یت
ش
د....
می
ش
وند
ک
شور کهنه شود ،بهترین
مردم :شــما هاشــمی را بخاطر •
کار
رد
ص
الح
یت
د
پیر
مرد
هاست.
فاع از جنبش سبز رد صالحیت چهار سال بعد
ســ
خن
گو:
کردید ،چرا؟
ما با پیر بودن مشکل
ســخنگو :رد صالحیت هاشمی
ن
دار
یم،
ای
شان
س
الها
به
سخن
اقت
صاد ایران
گو :اصال ربطی ندارد ،جناب بخاطر کهولت سن ن
بود
خیا
نت
کرد
و نابودش کرد.
هاشمی از فتنه گ
ران نیست ،فقط مردم :البته حق داشتید ایشان
را
نتی
جه
گی
ــ
ری
ا
خالق
چون
ی :رقاص
پیر شــده بود رد صالحیت بخاطر کهولت سن
رد
ص
الح
یت
خ
وب
رقا
شد.
صی است که با ساز هر
کنید ،همین آقای جنتی هم پیر
ســ
خنگ
ویی
برق
صد،
ــر
مگر اینکه
م دم :حتما بچــه هایش را هم شده.
کهو
لت
سن
داشته باشد و نتواند
ســخنگو :رد
صالحیت ایشــان برقصد.

کمک های مالی،
کمک های جنسی!
می گویند "برای کسی تب کن که
واسه ات بمیره ".بیا! بعد از یک عمر
که تیم های ورزشی و ورزشکاران
ایرانی برای حمایت از فلســطین
از مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی
خودداری کردنــد و از مدال های
قهرمانی صــرف نظر کردند ،حاال
فلسطین مسابقه فوتبال در برابر
ایــران را لغو کــرد .البته به ما که
چیزی نگفتند ،ولی یه دفعه می
بینی دلیل شــان همین بوده که
ایران چــرا دارد با اســرائیل می
جنگد؟ یا بدتر اینکه چرا ایران با

دنیای زندونی دیواره!
مشاور قوه قضائیه گفت" :ما از نظر
تعداد زندانیان جزو ده کشور اول
دنیا هستیم" خیلی هم عالی ،واقعا

هر لحظه فکر کردن به مملکت آقا
امام زمان آدم را غرق شور و نشاط
می کند .البتهدر خیلی کشورهای
دنیا زندانی زیاد است ،مثل آمریکا
که خوب طبیعی است،در کشوری
که اســلحه آزاد باشد ،زندانی هم
زیاد می شــود ،یا بعضی کشورها
هســتند مثل کره شمالی که من
تحقیق نکردم ،ولی بعید می دانم
که زندانی زیاد داشته باشد؛
به دو دلیل اول اینکه کل کشــور
خیلی با زندان فرق ندارد ،به همین
دلیل هم لزومی ندارد کســی را
به زنــدان بیاندازند ،از طرفی زنده
ماندن افراد خودش کار پرخرجی
اســت ،به همین دلیل مجرم اگر
خودکشــی نکند ،تیربــاران می

اسرائیل نمی جنگد؟
از طــرف دیگر ابومــرزوق عضو
ارشد دفتر سیاسی حماس گفت
کــه روابط ایران و حماس به روال
طبیعی خودش برمی گردد .البته
توضیح نداد که منظورش از روال
طبیعــی همین روالی اســت که
همیشــه قطع می شــد و رابطه
حماس و ایران خراب بود؟ یا اینکه
دو ماه رابطه خوب می شود ،بعد
که مقادیری حمایت مالی صورت
گرفــت ،دوباره بقــول کرمانی ها
"همو خر سیا ،راه آسیا" .ابومرزوق
گفته که ایــران وعــده داده که
کمک های مالــی به حماس را از
سر بگیرد .ظاهرا قرار است بعد از
اینکه کمک های مالی ایران از سر

گرفته شد ،خالد مشعل یک نگاه
زیرچشمی به خامنه ای بیاندازد و
مقادیری عشوه نثارش کند .یاد آن
حج خانوم اصفهانی افتادم که به
شوهرش اصرار می کرد که برایش
النگوی طال بخرد و شوهرش هم
می گفت" :گرونس ،نمی شد ".زن
هم عشــوه گرانه در کمال شصت
سالگی می گفت " :شوما بخرین،
من جبران می کونم ".حاال هم قرار
اســت اول ایران کمک های مالی
را به حماس بدهد ،تا بعد حماس
مثل حج خانوم کمک های جنسی
را پس بدهد .یعنی اگر یک هزارم
این بذل و بخشــش را حکومت
ایران با مردم خودش داشت ،نیازی
به هیچ کسی دیگر در دنیا نداشت.

شود یا مثل عمه طرف سگ می
خوردش.
ولی اینکه ایران از نظر تعداد زندانی
جزو  10کشور اول دنیاست ،یک
دلیل مهمش این است که در ایران
زندانی شدن یک اتفاقی است مثل
پارک رفتن یا مسافرت رفتن.
اکثر مردم با هیجاندرباره زندانشان
حرف می زنند و تا به حال صدها
کتاب خاطرات زندان منتشر شده،
البته یک دلیل اش این است که
زندان جمهوری اســامی نوشتن
دارد ،ولیدلیل مهمترش این است
که اغلب نویسندگان قبل از رفتن
زندان هم نویسنده بودند و اصوال
به همین دلیل زندان رفتند .ولی
بیایید یک نگاه ساده بکنیم.
در ایران افراد ممکن است بخاطر
اینکه شلوار تنگ می پوشند زندان
بروند ،یا افرادی بخاطر اینکه کالس
روانشناسی برگزار می کنند زندان
بروند ،یا مثال عده ای درویش که

اولین اعتقادشان این است که نباید
وارد سیاست شد ،اینها زندان می
روند ،روزنامه نگار ،عکاس ،رقاص،
نقاش ،بازیگر سینما ،کارگردان و
همه اینها سینما می روند .در ایران
کارهایی جرم است مثل مهمانی
رفتن و مشــروب خوردن یا نوع
لباس که شصت درصد مردم آن
کارها را انجام می دهند ،یعنی اگر
در ایران  ۲۳۰هزار زندانی داریم و
مقام هشتم جهان را داریم ،خیلی
شانس آوردیم ،اگر بنا باشد قوانینی
که تصویب شــده اجرا شود ،بعید
می دانم بیشتر از ده درصد جامعه
زندانی نشــوند .البته یک حرف
نامربوطی را بعضی ها می زنند که
آدم بشدت لجش می گیرد ،طرف
می گوید زندان در شان جامعه ما
نیســت .چرا؟ جامعه ای که رتبه
باالی اعتیاد ،فساد دولتی ،جرایم،
سانسور رادارد ،اتفاقا همین شانش
است.

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایـران در مونتریال

UNION MONDIALE
Tel.: 514-937-5192

ورزش پیادهروی

پیاده روی یکــی از قدیمی ترین
و کم خرج ترین ورزش هاســت؛
خصوصا به علت تاثیرگذاری مثبت
آن در عضالت پاها و گردش خون؛
از اوائــل قرن بیســتم طرفداران
بسیار پیدا کرده است .این ورزش
که عموما در هوای آزاد انجام می
گردد ،موجب رســانیدن بیشتر
اکسیژن و تقویت عضالت و بدن
می گردد .با اســتقبالی که از این
ورزش بعمــل آمد ،پیاده روی در
المپیک  1908لندن جزء ورزش
هــای المپیک قــرار گرفت و در
المپیک 1932در سن لوئی آمریکا
مسابقه  50کیلومتر پیادروی جزء
بازی های رسمی قرار گرفت.
در مســابقات پیــاده روی رکورد
دیگری بدین ترتیب می باشد که

فوتبال بانوان

از قدیمیترین ایرانیان جامعه
ایرانی مونترال ،قهرمان پیشین تیم
ملی پینگپنگ 1963و 1965
مسوول کمیته فنی پینگ پنگ
بازی های آسیایی  1374درتهران
مربیفدراسیونپینگپنگ

پس از هر  5کیلومتر ،رکوردهای
شــرکت کنندگان ثبت می شود
و در پایان شــرکت کننده حائز
باالترین رکورد ،برنده
مسابقه خواهد بود.
در بازیهــای المپیک
مبلورن در سال 1956
جمعا  23ورزشکار از
 11کشــور شرکت
کرده بودنــد که 17
نفر از آنان مسافت 50
کیلومتــر را به پایان
ر ســاندند و ورزشکار
شوروی در رقابت به
مقــام نخســت نائل
گردید.
ایــن ورزش تابــع
مقررات مخصوص می
باشد ،از جمله آن که
شرکت کنندگان نباید

گام های بلنــد بردارند و حرکت
بــدون دویــدن و گام به گام باید
باشد .در غیر اینصورت بالفاصله از
دور مسابقه اخراج می
شوند.
ورزش پیــاده روی در
هوای آزاد از فصل بهار
آغاز و تــا اواخر پاییز
ادامه می یابد.
امــروز عالقمندان به
این ورزش ،بخصوص
در شــهرهایی مثــل
مونتریال که زمستان
های طوالنی و ســرد
دارد ،از امکانات مراکز
خرید بزرگ ،استفاده
می کنند.

چند خبر کوتاه
سال  2014تیم پرتقال در اولین
مسابقه مغلوب تیم آلمان شد و از
جدول بازی ها حذف گردید.
بدین ترتیــب رونالدو شــانس
گل زدن را در بازی های
بعدی از دست داد.
اســتفانی،
خانــم
فوتبالیســت ایرلنــدی
اظهار نموده اســت که
رونالدو برای ظاهر شدن
در مقابل دوربین های تلویزیون از
لوازم آرایش استفاده می کند تا از
این طریق با خودنمایی شانس خود
را برای بدست آوردن توپ طالئی
افزایشدهد!

درماه ژوئــن  2015کاپ جهانی
فوتبال بانوان با شرکت  24تیم در
 4گروه در کانادا برگزار می شود.
پیش تر تیم ها کانادا و آمریکا در
دو برخورد بر تیم های مکزیک و
کستاریکا غلبه کرده بودند .این دو
تیم در صدر جدول مسابقات قرار
گرفته اند.
در تاریخ ششــم ژوئن تیم کانادا
در اولین مســابقه خــود مقابل
تیم چین در شهر ادمونتون بازی
خواهد کرد.
بــازی های یک چهارم نهایی این
رقابت ها در اســتادیوم المپیک
مونتریال انجــام خواهد گرفت.
شهرهای اوتاوا ،مونکتون و وینی
ِ
پلـه به سالمت بازگشت
پگ میزبانان دیگر این مسابقات
چندی پیش پله ســلطان فوتبال
خواهند بود.
بر اساس پیش بینی های مفسرین دنیا به علت تــورم کلیه و وجود
ورزشــی ،تیــم کانادا از شــانس چند ســنگ در کلیه ها و عفونت
بیشتری نسبت به سایر تیم های مجــاری ادرار با خطر مرگ روبرو
شد.
شــرکت کننده برخــوردار
وی به مــدت 15
اســت .عالقمنــدان به این
روز در بیمارستان
بازی ها می توانند اطالعات
آلبرت اینشتن
بیشتری از وبسایت FIFA.
در سائوپولو زیر
 CAکسب نمایند.
نظرمتخصصین
بستری گردیدو
فوتبال :توپ طالیی
با استفاده از آنتی بیوتیک های
در تاریخ  12ژوئن  2015در شهر قوی و نیــز جراحی بار دیگر
زوریخ توپ طالیی را از بین ســه سالمت خود را به دست آورد.
نفر برترین فوتبالیست های دنیا ،پله  74ســاله هنگام خــروج از
لیونل مسی از آرژانتین ،کریستیانو بیمارستان اظهارداشت که از مرگ
رونالدو از پرتقال ،و مانوئل نورو از وحشتی نداشــته و به معالجات
آلمان انتخاب خواهد کرد.
پزشــکان اعتماد کامل دارد .پله
نکته درخور توجه این است که در همراه با نامزد جوان و زیبای ژاپنی
بازی های جام جهانی برزیل در خود در جلوی بیمارستان مقابل

روزنامــه نــگاران و دوربین های
تلویزیون ظاهر شد و با گیتاری که
همراه داشــت ،برای طرفداران و
دوستدارانش چند آهنگ نواخت.
پله در سال  1940دریک
خانواده متوسط به دنیا آمد
و از ســال  1950تا ســال
 1970در مسابقات فوتبال
بی شماری شرکت نمود.
در مجمــوع  1363بازی
خود 1281 ،گل به ثمر رساند.
وی در ســال  1958و 1962
و  1970ســه بار بعنــوان اولین
فوتبالیستدنیا انتخاب گردید.

و در استان ما...
در اســتان کبک ،در سال 2014
سه شخصیت زیر بیشترین توجه
رسانه های خبری را به خود جلب
نمودند .آقای دکتر فیلیپ کویار
بخاطر پیروزی قابل توجه و کسب
اکثریت در مجلس ملی کبک در
انتخاباتاستانی
آقــای زاویه دوالن ،شــخصیت
جــوان و موفق هنری
فرهنگی و تولیدکننده و
کارگردان فیلم و
در پایان ،دوشیزه اوژنی
بوشار ،قهرمان  20ساله
وست مونتی ،در تنیس
بانوان سراسردنیا.
تا شماره بعد
به امید سال نوی میالدی سراسر
ســامت و پیروزی برای فردفرد
شما عزیزان آرزومندم.

سالن آرایش VIVA

خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

Tel. : 514-937-8296
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لورن تیلور

ترجمهمهساپناهشاهی-
 16آذر :مطلب حاضر[]1
نوشته «لورن تیلور»[]2
اســت تیلور از ســال
 1978در عرصه مبارزه
به منظور توقف خشونت
علیه زنان کار می کند.
او مهــارت های دفاعی
برای توقف خشــونت و
تجاوز را به وسیله فنون
«دفاع شخصی» به زنان
آموزش می دهد:
فقطبگویید":نه".
گفتــن "نه" بــه مراتب
راحت تر از انجام دادنش است.
در زندگی واقعی ،تقریباًخیلی
سخت است که به گفته های
خودمان عمل کنیم.
بیشــتر افراد اصرار دارند که
اگر مورد آزار قرار بگیرند حدود
خود را محــدود می کنند.
ولی اغلب هنــگام مواجه با
موقعیت های دشوار ،سکوت
می کنیم ،تسلیم می شویم
و یا بهت زده و منفعل می
شویم.
یرای بســیاری از ما خیلی سخت
اســت حدود خودمــان را تعیین
کنیم و هیچ فرقی نمی کند این
حــدود در رابطه با فردی باشــد
که در مترو به طور اتفاقی خیلی
نزدیک ما ایســتاده ،یا همکاری
ســلطه جو ،فامیلی ناخوانده ،و یا
فردی متجاوز باشد.

نه!
را می گیرند .زنان ،مخصوصاً،
طوری جامعه پذیر شده اند که
به نیازها و احساســات دیگران
بیشــتراز نیازها و احساسات
خودشــان اهمیــت دهند.
بنابراین اغلب برای بسیاری
از ما دشوار است که بفهمیم
در موقعیتــی مفروض ،چه
احساسیداشته و چه چیزی
می خواهیم.
اگر ما احساســات و نیازهای
خودمان را شناســایی نکنیم
غیــر ممکن اســت کــه آن
احساسات را بروز دهیم .حتی
زمانی که می دانیم چه احساسی
داریم ،این طور احساس می شود
که نادیده گرفتن دستور اجتماعی
"خوب بــودن" غیر ممکن بوده و
نمی توانیم با صدای بلند خواسته
هایمان را بیان کنیم.

شما این شایستگی را دارید که
مرزهای خودتان را مشخص کرده
و مورد احترام نیز باشید.

با گفتن "نه" مورد احترام خواهید
بود ،در پایین چند ســؤال چالش
برانگیز وجود دارد که شــما را به
تفکر وا می دارد:
• اگر شما مؤدب نباشید و موجب
رنجش خاطر کسی شوید و یا اگر
اشتباه کنید ،بدترین اتفاق ممکن
چه خواهد بود؟
• آیــا عقیده داریــد که امنیت
خودتان (امنیــت فیزیکی ،روانی،
احساســی) تاحدی اهمیت دارد
که اشتباه کرده ،باعث شرمساری
کسی (شــاید خودتان) شده و یا
حتی کسی را عصبانی کنید؟
• شما سزاوار این نیستید؟ اگر می
خواهید نظر خودتان را بیان کنید،
باید باور کنید شما الیق آن هستید
که روی حرف خودتان بایستید.
شاید فکر کنید چندان مهم نیست
که برخالف میل تان انگشتر مورد
عالقه تان را به دوســتتان قرض
داده و یــا با وجود این که فکر می
کنیــد کار زیادی بــر روی دوش
تان گداشته می شود ،بپذیرید که
یادداشت های جلسه را شما ایمیل
کنید.
ولــی این تعامالت ،نتیجه زندگی
روزمره بوده و بیشتر هم می شوند.
این تعامالت همانطــور که روی
می دهند ،چگونگی رابطه ی ما با
خودمان و رابطه ی دیگران با ما را
نیز ایجاد می کنند.
و اگر شــما از ماهیچه ی گفتن
"نه" در این موقعیت های کوچک
اســتفاده نکنید ،آیا آمادگی آن را
خواهیدداشت کهدر موقعیت های
خطرناک تر" ،نه" بگویید؟
امیدوارم که بتوانیــد ،ولی چرا از
همین االن شروع به تمرین نکنیم؟
بیشــتر متجاوزان با سخن گفتن
شروع می کنند و همیشه قبل از
این که موقعیت بدتر شود مرحله
ای وجود دارد که ما شانس متوقف
کــردن خطر را داریــم .حتی در
مواقعی که متجاوزان غریبه باشند،
اغلب گفتار قبل از خشــونت می
آید.

برخالف آموخته های جامعه ،شما
کام ً
چه چیــزی سر راه مان قرار
ال سزاوار آن هستید که حدود
میگیرد؟
خود را تعیین کرده و مورد احترام
اساســاً ،جامعه پذیــری .آیا این دیگران باشید.
جمالت چیزی به یاد شــما می اگر می خواهید کــه دیگران نیز
آورند؟
شما را باور کنند ،این نکته اهمیت
 "نمی خوام بی ادبی کنم".زیادی دارد که ابتدا شروع به باور
 "نمی خوام سرو صدا به راهخود کنید .روشن تر بگویم ارتباط
بیفته"
برقرار نکــردن با دیگران به آن ها
 "اگه اشتباه کنم چی؟"این حق را نمی دهد که مرزهای
 "می خوام دوستم داشتهشــما را نقض کنند .مردم نباید
باشن"
چنین فکر کنند کــه آن ها می
 "مجبورم که باهاشون کارداننــد چه چیزی خوب اســت و
کنم".
بدون اطالع شما می توانند کاری
را انجام دهند .مشــاهده این که
به صدای درون تان گوش دهید و مردم چطور به حدود تعیین شده
ببینید کجا این صداها جلوی شما ی شــما واکنش نشان می دهند
به شما نشان خواهد داد
که آیا آن هــا عمداً این
حدود را نقض می کنند
زمان :یکشنبه  4ژانویه ۲۰۱5
و یا چنین قصدی نداشته
و می خواهند به شــما
از ساعت  ۱۱صبح
احترام بگذارند.
همه شما
با امید به دیدار ٔ
اگــر هنوز هــم برایتان
8043 St Hubert,
Montréal, QC H2R 2P4
سخت است که باور کنید خب ،حاال شما آمادگی بیشتری

جلسه اجنمن زنان

)(Metro: Jarry

آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان
تان میترسید؟ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و ایرانی
هست و شما را گام به گام یاری میکند .اگر آرامش خاطر میخواهید
تلفن را بردارید و با شماره 514-274-8117 :با ما تماس بگیرید.

PAIVAND: Vol. 21  no.1194  Jan. 01, 2014

دارید که حدود خود را تعیین کنید

حاال که تصمیم گرفته اید رساتر
صحبت کنید ،احســاس بهتری
درباره "نه" گفتن خواهید داشت.
چطور خودتان را تبدیل به فردی
خواهید کرد که از عهده ی انجام
این کار بر می آید؟
اولین و مهم ترین کار این اســت
که بدانیــد در آن لحظه چه می
خواهیــد .همان طــور که گفتم
ممکن است این کار مشکل باشد
ولی برای تمرین خوب اســت که

گاهی اوقات از خودتان بپرســید،
"دوســت دارم که االن چه اتفاقی
بیفته؟"
این ســنگ محک خوبی برایتان
خواهد بــود .اول از خواســته ی
خودتان باخبر شده و بعد آن را به
دیگران بگویید .در موقعیت های
استرس زا ،وقتی که نمی دانید چه
چیزی بگویید ،از خودتان بپرسید
چه می خواهیــد و بعد به آن ها
بگویید .مثال های ساده شامل این
جمالت می شود:
"لطفاً عقب بایستید" ،یا "به من
دســت نزنید"" ،شما باید همین
االن ایــن جا را تــرک کنید" و
"لطفاَ قبل از این که وارد شــوید،
در بزنید".
بعــد از این که از خواســته خود
مطمئن شدید ،می توانید این پیام
ها را با توجه بــه این نکات بیان
کنید:
• از صــدا ،صــورت و بدن
خودتان استفاده کنید.
بــه منظور اجتنــاب از پیام های
مبهم ،هر سه کانال ارتباطی باید با
یکدیگرهماهنگباشند.
• سعی کنید آرام و مطمئن
باشید .حتی زمانی که ترسیده اید
و یا خشمگین هستید می توانید
جدی عمل کرده و محکم باشید.
• خودتان را تکرار کنید .شاید
مدتی طول بکشد که آن ها نیت
خود را عملی کنند .اگر حرف های
شما را نشنوند و یا به درخواست
شــما احترام نگذارند ،این کار به
شــما اطالعات مهمی از آن ها و
نیت آن ها می دهد.
• بر روی موضع خود بمانید.
شــما نباید به کســانی که قصد
منحرف کــردن شــما را دارند،
تهدیدها ،ســواالت ،سرزنش ها،
احساس گناه و کارهایی که موجب
به دام انداختن شما خواهند شد و
چیزهایی همانند این جوابدهید.
و فقط به موضع خودتان بچسبید.
(مراجعه شود به «بخش خودتان را
تکرارکنید»)
• هیچ بهانه ای درست نکنید.
"نه" یک جمله ی کامل است .اگر

مامان که شدم!

چه در وهله نخســت،
مؤدب بون خوب است
ولی اگر پاسخی به آن
مامان که شدم :به
داده نشود ،خوب بودن
پسرمخیلیمحبت
را رها کنید .شما نیازی
میکنــم اونقدری
را
ندارید کــه خودتان
که بزرگ شــد با
توضیحدهید .شما نباید
عشــقش مث یه
به خاطر احساساتتان
فرشته رفتار کنه تا
و یا خواســته هایتان
جفتش بفهمه که
عذرخواهــی کنیــد.
پسرم تو دستای یه
همچنیــن نبایــد در موجود انسانی بزرگ شده!
مکالماتمنتظر"نوبت" روزا دستاشــو میگیرم و چنون با محبت
خود بمانید.
بغلش میکنم که بغل کردن عاشقونه رو با
از
سؤال
جای
• به
تموم وجودش یاد بگیره!
جملهاستفادهکنید .بهش یادمیدم که همه ی آدمها خصوصا
مث ً
ال به جــای این که همسرشون تشنه محبتند و پنهون کردن
ً
بگویید "میشــه لطفا عشق و عالقه زندگیشو سرد می کنه!
من را تنها بگذارید؟" ،بهش یاد میدم که خانما آقاباال سر و سایه
بگوییــد" :تنهایــم ی سر نمیخوان ،عشــق ،دوست و همراه
بگذارید".
صمیمی می خوان !
• به آن ها بگویید بهش یاد می دم که هیچوقت دل عشقش
که از رفتارشــان رو نشکونه ،چون دیگه نمی تونه ترمیمش
خوشتان نمی آید.
کنه !
بگویید"
به جای این که
بهش یاد میدم اونقد عاشقونه به عشقش
شــما احمــق و نادان نگا کنه که انگار قحطی اومده!
هستید"بگویید"خیلی به پســرم یاد می دم که عشقشو عاشقونه
نزدیک ایستاده اید ".از بغل کنه نه از روی عادت و هوس!
هر چیــزی که ممکن براش کادو های کوچک با معنی می خرم تا
است وضعیت را تشدید کادو دادن به آدم هایی که دوستشون داره
کند مثل لعن ،توهین ،بشهفرهنگش!
تحقیر ،و  ...دوری کنید .بهش اونقدر حرفهای محبت آمیز می زنم
ماننــد هــر مهــارت که کالم پر مهر بشــه ورد کلومش! همه
دیگــری ،در شــروع اینکارا رو می کنم تا پسرم همونی بشه که
این کار ،نیز دستپاچه همیشــه از جفت ایده آل تو ذهنم بوده و
خواهید شد.
هست.
هر
ندارد،
اشکالی
هیچ
اینطوری هم خودش از زندگی لذت ببره
چه قدر ایــن تمرین و هم جفتش! من بخاطــر اینکه یه مرد
را بیشــتر انجام دهید ،بامحبتدیگه بهدنیا اضافه بشه ،حتما مادر
بهتر یاد خواهید گرفت .میشم!  ....تهمینه میالنی
چنیــن کاری ارزش
(فیلم ساز و کارگردان)
دارد .چرا کــه اگر در
زندگی تــان یک "نه"
با تمام وجودتان نگفته
خواهید .و آیا این همان زندگی ای
باشید ،تمام بله های شما ،سازشی نیست که شما می خواهید؟
خواهند بود.
_______
زیبایی گفتن یک "نه"ی محکم پانوشت ها:
[1] www.everyday
این است که به شــما این امکان
feminism.com
را مــی دهد بــه چیزهایی "بله"
[2] Lauren R. Taylor
بگویید که واقعاً در زندگی تان می منبع:مدرسهفمینیستی

شعر الزایمر!
دلم میخواهد الزایمر بگیرم
که لبریز از فراموشی بمیرم
دلم خواهد ندانم در چه حال ام
کجایم ،در چه تاریخ و چه سال ام
نخواهم حافظه چندان بپاید
که تاریخ و رقم یادم بیاید
به تاریخ هزار و سیصد و کی؟
بریدند از نیستان ناله زن نی؟
به تاریخ هزار و سیصد و چند؟
ز لب هامان تبسم رفت و لبخند؟
نخواهم سال ها را با شماره
که میسازم به ایما و اشاره
به سال یکهزار و سیصد و غم
اصول سرنوشتم شد فراهم
به سال یکهزار و سیصد و درد
مرا آینده سوی خود صدا کرد
گمانم در هزار و سیصد و هیچ
شدم پویای راه پیچ در پیچ
ندانم در هزار و سیصد و پوچ
به چه امید کردم از وطن کوچ
نمیخواهم به یاد آرم چه ها شد
که پی در پی وطن غرق بال شد
چگونه در هزار و سیصد و نفت
خودم دیدم که جانم از بدن رفت
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هادی خرسندی
گرسنه بود ملت بر سر گنج
به سال یکهزار و سیصد و رنج
چه سالی رفت ملت در ته چاه
به تاریخ هزار و سیصد و شاه
به سال یکهزار و سیصد و دق
چه شد؟ تبعید شد دکتر مصدق
به تاریخ هزار و سیصد و زور
همه اسباب استبداد شد جور
به تاریخ هزار و سیصد و جهل
فریب ملتی آسان شد و سهل
به سال یکهزار و سیصد و باد
خودم توی خیابان میزدم داد
به سال یکهزار و سیصد و دین
به کشور خیمه زن شد دولت کین
چه سالی شیخ بر ما گشت پیروز
به تاریخ هزار و سیصد و گوز
دلم خواهد فراموشی بگیرم
که در آفاق الزایمر بمیرم
بطوری گم کنم سررشته خویش
که یادی ناورم از کشته خویش
نه بشناسم هالل ماه نو را
نه خاطر آورم وقت درو را
اگر جنت دروغ هرچه دین است
فراموشی بهشت راستین است

لندن  -یکشنبه  23ژانویه 2005
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گنج ادب...
اینک کامل ضرب املثل ها
•

پرسی که تمنای تو از لعل لبم چیست
آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است

•

اقبال خصم هر چه فراتر رود نکوست
فواره چون بلند شود سرنگون شود

•

کلوخ انداز را پاداش سنگ است
جواب است ای برادر این نه جنگ است

•

زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد
به هوش باش که سر بر سر زبان نکنی
•

نه بر مرده بر زنده باید گریست
گر این تیر از ترکش رستمی است
•

عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد
دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست

نکته هایی از بزرگان و شعرا
موی سپید را فلکم رایگان نداد
این رشته را به نقد جوانی خریدهام
موی سپید خندد بر آن کسی که گوید
باالتر از سیاهی رنگ دگر نباشد
جوهر نمای جوهر ذاتی خویش باش
خاکش بسر آنکه زنده بنام پدر بود
جز راست نباید گفت ،هر راست نشاید گفت
(سعدی)
اول اندیشه وانگهی گفتار
پای بست آمده است و پس دیوار
دو چیز طیره عقـل است
دم فـرو بستن به وقت گفتـن
و گفتــن به وقت خامــوشـی ....
(طیره :خفت ،سبکی)

فرخیسیستانی
خواستم از لعل او دو بوسه و گفتم
تربیتی کن به آب لطف خسی را
گفت یکی بس بود و گر دو ستانی
فتنه شود ،آزمودهایم بسی را
عمر دوبارهست بوسهی من و هرگز
عمر دوباره ندادهاند کسی را
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به اهتمام

محمد فرحی

(مونتریال)

ادامه دار

موسیقی..

شیـدا
قره چه داغی

شوخی با حافظ

برای آشنائی و است
فاده از دنیای عظیم
و زیبای موسیقی ک
السیک ،بهترین راه
اینســت که در
سال ساز زد .کودکی و جوانی چند
راه دو
م :با دقت و مرتبا به
موسیقی کالسیک
گوش داد .لذا برای
کسانی که عالقه
دارند و نمی دانند از
کجا شروع کنند را
هنمائی های کوتاه و
راهگشا در روزنامه
پیوند ارائه می دهم.
خواننده گرامی چ
نانچه سوال و کمک
بیشــتری الزم
دارید لطفا با آدرس
LOGUE
 DIAتماس بگیرید:

دانشگــاه آزاد!

«سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد
وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد»
آن که دانشکده در هر گذری وا می کرد
جای شهریه ز ما گنج تمنا می کرد
حق التدریس اساتید همی داد به قسط
اخذ شهریه ولی نقدی و یک جا می کرد
بر زمین ساخت به هر کوره دهی دانشگاه
واحدی نیز بنا در ته دریا می کرد
مدرک خویش به دادم به وزیر فرهنگ
کو به تاییدیه ای حل معما می کرد
گشت غمگین چو گرفت آن ورق پاره به دست
غصه تماشا می کرد
وندران نامه به صد ّ
گفت :این مدرک باطل به تو کی داد حکیم؟
گفتم :آن روز که این «واحد صحرا» می کرد
گفت :آن یار که صحرا شد ازو دانشگاه
کاش اندیشه فردای شما را می کرد...

از قصائد ناصرخسرو
نشنیدهای که زیر چناری کدو بنی
بر رست و بردوید برو بر به روز بیست؟
پرسید از آن چنار که «تو چند سالهای؟»
گفتا «دویست باشد و اکنون زیادتی است»
خندید ازو کدو که «من از تو به بیست روز
بر تر شدم بگو تو که این کاهلی ز چیست»
او را چنار گفت که «امروز ای کدو
با تو مرا هنوز نه هنگام داوری است
فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان
آنگه شود پدید که از ما دو مرد کیست»

از دیوان غزلیات عطار
عزم آن دارم که امشب نیم مست
پای کوبان کوزٔه ُدردی به دست
سر به بازار قلندر در نهم
پس به یک ساعت ببازم هرچه هست
تا کی از تزویر باشم خودنمای
تا کی از پندار باشم خودپرست
پردٔه پندار میباید درید
هـاد میباید شکست
ٔ
توبه ُز ّ
وقت آن آمد که دستی بر زنم
چند خواهم بودن آخر پایبست
ساقیا در ده شرابی دلگشای
هین که دل برخاست غم ،در سر نشست
تو بگردان دور تا ما مردوار
دور گردون زیر پای آریم َپـست
مشتری را خرقه از سر برکشیم
زهره را تا حشر گردانیم مست
پس چو عطار از جهت بیرون شویم
بی جهت در رقص آییم از الَست

اوپرت | Operette

اواســط قران  19تاریخچه اوپرت
(اوپرای کوچک) بــا «اورفیوس»
 Orpheusدر دنیای زیر زمین اثر
اوفن بــاخ -1819( Offenbach
 )1880در پاریــس آغاز شــد و
سپس وین ،برلین ،مراکز عمده این
هنر شدند.
رقص معروف «کن کن» Cancan
را کــه همه در فیلم های مختلف
دیده ایم جزء این اوپرت است.
رقصنــدگان دامن هــای بلند و
رنگارنگ خود را باال گرفته ،پاها را
به مهارت و سریع باال و پایین می
اندازند .در آن زمان این رقص مورد
اعتراض بعضی اشــخاص و حتی
پلیــس قرار گرفــت ،حتی مدت
زمانی غیرقانونی و قدغن اعالم شد؛
چون آن را خارج از اخالق ،مبتذل
و سبک می انگاشتند؛ اما سرانجام
مورد اقبال همگان قــرار گرفته،
شــهرت جهانی پیدا کرد .یوهان
شــتراوس ( )1899-1825بانی
اوپرت وینی اســت .او با موسیقی
«والــس» و «پولــکا» دو رقــص
معروف دنیای موسیقی اوپرت را
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تسخیر کرده است.
پس از شــتراوسFrans Lehar ،
( )1948-1870جانشــین او شد
که در سال  1905با اوپرت «بیوه
خنــدان» The Merry Widow
شهرت جهانی یافت؛ این اثری است
با ملودی های زیبا و شادی آفرین.
داســتان از یک کمدی فرانسوی
اقتباس شده است:
مهمانی باشکوهی در سفارتخانه
کشــوری در پاریس برپاســت.
«هانا» بیوه زیبا و ثروتمند ،هدف
جالبی است برای چند فرانسوی
که در جســتجوی ثروت هستند.
امــا بارون«زیتــا» Baron Zeta
مهماندار ،نگران و مصمم است که
ثروت هانا برای کشور خود حفظ
کند .لذا «دانیلو»  Daniloپیشکار
جوان خود را مامور می کند که هانا
را به خود جلب کرده ،با او ازدواج
کند!
ســرانجام بعــد از دسیســه ها،
ســوءتفاهم ها و اتفاقات مختلف،
دانیلو و هانا به هم اظهار عشق می
کنند و داستان به خوبی و خوشی

پایان می یابد.
اوائل قرن  20اوپرت در نیویورک
خواهان و بسیاری یافت و در آنجا
بزودی تحولدرخور توجه ای یافت
و بصورت «موزیکال»  Musicalدر
آمد .موسیقی و محتوای طنز آن
از موسیقی جاز  Jazzتاثیر فراوان
گرفته است.
عالقمنـــدان می توانند اوپرت
The Merry Widow
اثـــر  F. Leharرا کــه بســیار
مجلل و عالی تهیه شــده است،
در ســینماهای مونتریال (که از
اوپرای متروپولیتن نیویورک پخش
مستقیم می شود) مشاهده کنند.
تاریخ نمایش:
 17ژانویــه 28 ،فوریه 2 ،ما رس
2015
برای اطالعات بیشتر به تارنمای
سینه پلکس مراجعه کنید:
www.cineplex.com/opera
•

از میان نامه ها

آب و آتش خواهد زد و این خود
در جواب سوالدوست بهتر است
ایثار است .برای نجات تو ساعت
یا برادر میگویــد" :برادرت هم
ها وقت میگــذارد ،یک به یک
پله پله تا رفاقت!
بهتر است دوستت باشد" و من
گرفتاریهایت را می بیند و دلش
یک
نامه ای برای قدر دانی از
از زمان آشنایی با این دوست به
بیش از پیش را با تو همراه میکند.
دوست.
ارزش گفته سعدی
شــاید بگوییــد دوســت باید
شهین م .مونترال
پی برده ام.
اینچنین باشــد؛ ولی اندک اند
سالهاست می شناسمش ،هر روز ،از خود گذشتگی و کمک بیدریغ
آنان که بی شائبه دوست اند که
هر ماه ،هر هفته با ا و به گفتگو او ،برای من یک تجربه اســت،
همان ایثارگرانند و مرامشان قابل
نشسته ام....
یک خاطره است و یک "ارزش"
همیشه با هم گردش می کنیم،
بیش از همه ارزش ستایش است.
دل است .ارزشی
این نوشته سهم کوچکی از تجربه
قــدم میزنیــم و مــن درد
ایم می هاست.
بزرگ اســت که با شما شریک
میکنم ،از گرفتــاری ه
سختی های زندگی بی شمارند،
شدم .من دوستی و انسانیت و از
کر
ف
به
هد،
گویم؛ او گوش می د
گاه ســاده ،گاه دشوار همه می
خود گذشتگی را با این دوست
به
فرو می رود ،نگران می شود و
دانیم که می گذرند؛ اما در لحظه
با تمام وجودم شــناختم،و از او
فها
دنبال چاره می گردد؛ با حر
لحظه هایی از زندگی که گریبانت
آموختــم ..این نوشــته به پاس
گاه
یش دلداریــم می دهد و با ن
را می گیرد ،تنها دوست است که
تشکر و قدر دانی از این دوست
هد.
کا
نوازشگرش از غم هایم می
درمی یابدت ،چشمهایش را می
دانم
او سنگ صبور من است .نمی
چاره اند و نگران گرانمایه من است.
شناسی بهدنبال
ست عزیزم متشکرم ،و دوستت
رای
ب
کالمی باالتر از "دوســت"
خوبی در رفتارش دو
وضعیت تو ،به
کمکی دارم.
نامیدنش هست ؟!
مــی بینی کــه از هیچ
•
دی
سع
که
ودم
در جوانی خوانده ب
دریغ ندارد و خــود را برایت به
3:01 PM

2/21/13
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شورش نان وانقــالب

قیمــت نان در دهــم آذرماه ،بار
دیگر افزایش یافت.
این افزایش بهای نان که از ســوی ســخنگوی
کابینه ظاهراً  ۳۰درصد اعالم شد ،در سراسر ایران
افزایشی فراتر از این نرخ یافت.
در تهران ،اســتانداری اعالم نمود که در توافق با
اتحادیه نانوایان ،این افزایش  ۳۴درصد خواهد بود.
خبرگزاری دولتی فارس گزارش کرد که نرخهای
اعالمی ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
تهران نشــان میدهد که قیمت نان  ۴۰درصد
افزایشیافته است .بر طبق گزارش ایلنا ،افزایش
بهای نان در ســاوه ،به  ۵۴تا  ۶۰درصد رســید.
در اردبیل نیز افزایش  ۶۰درصدی گزارش شــد.
خبرگزاریهای رژیم همچنین گزارش کردند که
در شیراز ،قیمت نان سنگک و بربری تا صددرصد
افزایشیافتهاست.
اگر افزایش بهای نان را در فاصله ســال  ۹۰تا به
امروزدر نظرگیریم،در این فاصله بهای نان تا ۱۲۰
درصد افزایشیافته است .در سال  ۹۰نان سنگک
 ۴۰۰تومــان ،بربری  ۳۰۰تومــان ،تافتون ۲۰۰
تومان و لواش  ۱۰۰تومان بود .اکنون در تهران نان
سنگک  ۸۰۰تومان ،بربری  ۷۰۰تومان ،تافتون
 ۴۲۵تومان و لواش  ۲۲۵تومان اعالمشده است.
با افزایش بهطور متوسط  ۴۰درصدی بهای نان در
سراسر ایران ،باید گفت که آستانه تحمل تودههای
کارگر و زحمتکش به پایان رسیده و این افزایش
شدید و ناگهانی بهای نان میتواند مقدمهای برای
شعلهور شدن شورشهای نان و گرسنگی باشد.
تجارب بسیاری از جنبشها و انقالبات در جهان
نشــان داده اســت که یکی از پیشزمینههای
انقالبها ،شــورشهای ناشی از کمبود یا گرانی
غالت و نان بوده است.
در قرن نوزدهــم ،یکی از نمونههای برجســته
آن ،انقالب  ۱۸۴۸فرانســه بود .در قرن بیستم،
شــاخصترین نمونه آن انقالب ژوئیه  ۱۹۱۷در
روســیه بود که با شــورش زنان از صفهای نان
آغاز گردید .در قرن بیستویک نیز نزدیکترین
نمونههای آن ،انقالبهای تونس و مصر است.
در تونس ،افزایش بهای کاالها ،بهویژه نان بود که
محرک شورش تهیدستان و گرسنگان گردید و
ایــن خود مقدمهای بر آغاز انقالب در تونس بود.
بیدلیل نبود که از همان آغاز ،شعار نان به یکی از
مهمترین شعارهای انقالب تبدیل گردید و مردم
در تظاهرات یک قرص نان در دست میگرفتند.
در مصر دوران سادات افزایش بهای نان در ۱۹۷۷
به شورشــی انجامید که با کشــتار صدها تن از
تودههای کارگر و زحمتکش فرونشانده شد.
نقش افزایش بهای نان در شورش و انقالبی که به

حسن بهزاد

Demo.shorai@gmail.com

دموکراسی شورایی

تلویزیون دمکراسی شورایی

اطالعیه

هیچ انقالبی در جهان منیتواند رخ دهد ،مگر آنکه محرکهای عینی نیرومندی،
آن میلیونها انسان خاموش ،بیتفاوت ،منفعل و بیسازمان را به حرکت درآورد.
این حرکت و جنبش نیز عمومًا به شکل شورشی منود پیدا میکند .یکی از مهمترین
این محرکها ،کمبود و گرانی نان است و شورش نان و گرسنگان.

سرنگونی مبارک
انجامیــد نیــز
برجسته بود .در
فاصله سالهای
 ۲۰۰۹تا ۲۰۱۱
قیمــت نان در مصر  ۳۰درصــد افزایش یافت و
این افزایش بهای نان محــرک نیرومندی برای
رویآوری تودههای فقیر و گرســنه به انقالب در
سال  ۲۰۱۱بود.
هیچ انقالبی در جهــان نمیتواند رخ دهد ،مگر
آنکه محرکهای عینی نیرومندی ،آن میلیونها
انسان خاموش ،بیتفاوت ،منفعل و بیسازمان را به
حرکت درآورد .این حرکت و جنبش نیز عموماً به
شکل شورشی نمود پیدا میکند .یکی از مهمترین
این محرکها ،کمبود و گرانی نان است و شورش
نان و گرسنگان.
این البته بدان معنا نیست که هر کمبود یا افزایش
بهای نان به شورش نان میانجامد و هر شورشی
به انقالب .بلکه شــرایط عینی دیگری نیز باید از
قبل پدید آمده باشــد که مهمترین آنها ،وجود
یک بحران اقتصادی جدی بــه همراه با عواقب
اجتماعی وسیع آن ،درجه رویگردانی تودههای
مردم از نظم موجود و موقعیت طبقه حاکم است.
ازاینروست که فرضاً شورشهای تهیدستان اواخر
دهه شصت و اوایلدهه هفتاددر ایران کهدرنتیجه
گرانی سرسامآور کاالها شکل گرفت ،نتوانست به
انقالب بیانجامد .یا در عرصه جهانی ،بحرانها و
شورشهایی که در دهه اول قرن بیستویک در
بنگالدش یا تعدادی از کشورهای آفریقایی پدید
آمد ،سریعاً متوقف شدند.
در دوره احمدینژاد هم در ایران بهای نان افزایش
یافت ،بدون آنکه کمترین واکنشی را به بار آورد،
تا چه رسد به شورش .علت آنهم در این بود که
این افزایش بهای نان ،نهفقط بهفوریت بر وخامت
شــرایط زندگی تودههای مردم تأثیر نگذاشت،
بلکه از طریق پرداخت یارانه
نقــدی  ۴۵هزارتومانی ،در
کوتاهمــدت هم که شــده،
تأثیر افزایــش بهای نفت و
نان را بر زندگی آنها خنثی
در مونترآل
کرد .فراتــر از آن ،فقیرترین
سخنران:
بخش تودههای زحمتکش
و تهیدســت ،احساس کرد
که وضع معیشــتاش بهتر
از سازمان فدائیان (اقلیت)
شده است .اکنون اما ،اوضاع
از جهات مختلف متفاوت از
و
دوره احمدینژاد است.
اجرای برنامه هنری
بهطور متوســط حدود ۴۰
درصد بهای نان افزایشیافته،
بدون اینکــه به نحوی این
ــــــ شنبه  ٧فوریه ــــــ
افزایــش هزینه بــر دوش
مردم فقیر ،جبــران گردد.
این بدان معناســت که یک
(مکان و ساعت برنامه در شماره آینده)
تنزل بسیار شدید در سطح
زندگی تودههــای کارگر و
فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) -مونترآل
زحمتکش و تودههای بیکار،
فقیــر و تهیدســت رخداده

بزرگداشت حماسه سیاهکل
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است .کارگری که حداقل دستمزدش  ۶۰۰هزار
تومان در ماه تعیینشده و بسیارند کارگرانی که
همین حداقل دستمزد را دریافت نمیکنند ،حاال
باید بخش بزرگی از دستمزد خود را بابت خرید
نــان بپردازند .یک خانوار  ۵نفره کارگری ،در پی
این افزایش بهای نان،دستکمدر هرماه باید مبلغ
 ۲۴۰هزار تومان بابت خرید نان هزینه کند.
این در حالیست که وضعیت معیشتی تودههای
کارگر و زحمتکش به درجهای وخیم اســت که
حتا مقامات ،مؤسسات آمارگیری دولتی و وسایل
ارتباطجمعی وابسته به رژیم نیز ناگزیرند به آن
اذعان کنند .وزیر کار جمهوری اســامی اعتراف
میکند که دوازده میلیون تن از مردم ایران در فقر
شــدید به سر میبرند .خبرگزاری دولتی مهر در
یازدهم آذرماه در گزارشی به این مسئله پرداخت
و نوشــت" :در جدیدترین آمار ارائهشده از سوی
رئیس مرکز آمار ایران ،هزینه یک خانوار شهری
در بهار امسال به یکمیلیون و  ۸۲۲هزار تومان در
ماه رسید که در این صورت میزان سالیانه آن به
 ۲۱میلیون و  ۸۶۴هزار تومان خواهد رسید .این
در حالیست که حداقل مزد امسال کارگران ،تنها
 ۷ /۳میلیون و متوسطدریافتی  ۱۲میلیون تومان
است .بر همین اساس کارگران  ۹ /۸تا  ۱۴میلیون
تومان کسری خواهندداشت".
توجه داشته باشــیم که این آمار مربوط به بهار
امســال است و تا پایان ســال با نرخ تورم حدود
۲۰درصدی که خود دولت اعالم کرده ،متوســط
هزینه یک خانوار شــهری به حدود  ۲میلیون و
 ۲۰۰هزار تومان خواهد رســید و کسری هزینه
کارگران به  ١۶تا  ۱۷میلیون توماندر سال خواهد
رسید .همزمان با این تشدید فقردر میان تودههای
کارگر و زحمتکش ،شکاف فقر و ثروت در جامعه
ایران به درجهای وسعت یافته و عمیق شده است
که نظیر آن رادر چندیندههی گذشته نمیتوان
سراغ گرفت.
درحالیکه ســرمایه و ثروتهایی با ابعاد چندین
هزار تریلیونی در دست گروه اندکی سرمایهدار و
ثروتمند متمرکزشده است ،میلیونها تن از مردم
ایراندر چنان فقری گرفتارند که بر طبق گزارشات
خبرگزاریها و نشریات خود رژیم ،گروهی از این
مــردم فقیر با خرید نان قرضی زندگی میکنند.
در یکسوی شــهرها ،گروهی ثروتمند انگل در
کاخهایدهها و صدها میلیاردی زندگی میکنند،
آخرینمدلهای گرانترین اتومبیلهای جهان را
سوار میشوند و در سوی دیگر شهرها ،تودههای
مردمی که نمیتوانند نیازهای روزمرهشان را تأمین
کنند و اغلب از داشــتن یک سرپناه نیز محروم
هستند .اما این هنوز تمام مطلب نیست که چرا
اکنون زمان شورشها فرارسیده است.
اوضــاع اقتصادی ،بینهایت وخیم اســت و هیچ
چشماندازی برای بهبود آن نیز متصور نیست.
بیکاری ،ابعادی بینظیر به خود گرفته است .بهرغم
یاوهسرایی دولتیها ،جمعیت بیکاران از مدتها

برنامههای تلویزیون دمکراسی شورایی از
اول اگوست ١٠ ،مرداد ماه از کانال تلویزیونی
دیدگاه بر روی ماهواره یاه ســت پخش
میشود.
ســاعات پخش برنامههــای تلویزیون
دمکراسی شورایی بدین قرار است:
روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته:
ســاعت نه و نیم شب بهوقتایران ،ساعت
هفت شب بهوقت اروپای مرکزی به مدت
یک ساعت پخش میشود.
تکرار برنامهها در روزهای  ٣شنبه و  ۵شنبه
هر هفته ساعت نه و نیم صبح بهوقتایران،
ســاعت هفت صبح بهوقت اروپای مرکزی
خواهد بود.
اگر به تلویزیون ماهوارهای دسترسی ندارید،
میتوانید از طریق آدرس اینترنتی سایت
دیدگاه و جی ال ویز بهطور زنده و همزمان
برنامههای تلویزیون دمکراسی شورایی را
مشاهدهکنید:
http://www.didgah.tv/fa

پیش ،از مرز  ۸میلیون گذشته است .هیچگاه در
تمام دوران استقرار سرمایهداری در ایران ،بیکاری
در چنین ابعادی وجود نداشته است.
عامــل دیگری کــه میتوان ،در جنــب عوامل
فوقالذکر در نارضایتی توده مردم به آن اشاره کرد،
فساد گسترده درون دستگاه دولتی است.
میلیونها تن از مردم فقیر و گرسنهای که رژیم
حتا نان خشکوخالی را هم از سفره آنها جمع
میکند ،میبینند که سران و مقامات دولتی چه
دزدیهای کالنی میلیاردی دارند و در بوروکراسی
فاســد حاکم چیزی جز فساد ،رشــوه و دزدی
یافت نمیشود .این فساد خشم تودههای وسیع
مردم را از طبقه حاکم و نظم موجود ،به درجهی
بیسابقهای افزایش داده است.
و باالخره باید به فاکت دیگری هم اشــاره کرد و
آن وخامت اوضاع مالی دولت در پی کاهش بهای
نفت است .اگر احمدینژاد میتوانست بادر اختیار
داشتن درآمدهای کالن نفتی ،سر تودههای ناآگاه
کاله بگذارد و سیاست اقتصادی نئولیبرال را پیش
ببرد ،کابینه روحانی ،از آن ابزار برخوردار نمیباشد
و یا الاقل همچون احمدینژاد دستش بازنیست.
بالعکس همانگونه که منابع تأمین بودجه سال
آیندهدولت نشان میدهد ،کسریهای این بودجه
نیز ،بیشازپیش بردوش توده مردم تحمیل خواهد
شد .بنابراین ،کاهشدرآمددولت از نفت نیز عامل
دیگری است که روحانی نتواند از طریق آن ،انفجار
نارضایتی و شعلهور شدن شورش را کنترل کند.
گرچه این واقعیت بهجای خود باقی اســت که
اساســاً فلسفه سیاسی باند رفسنجانی  -روحانی
این است که کمترین کمکی به تودههای بیچیز
و فقیر نباید کرد ،بلکــه باید تالش نمود که هر
چه بیشتر سرمایه و ثروت در دست سرمایهداران
متمرکز گردد تا گویا از این طریق به ادعای آنها،
اوضاع اقتصادی کشور بهتر شود.
خالصه کنیم :با توجه به عواملی که به آنها اشاره
شد و مجموع شــرایط عینی است که میتوان
گفت ،اکنون با افزایش جهشی بهای نان ،جامعه
ایران وارد مرحلهای میشــود که احتمال وقوع
شورشهای نان و گرسنگی افزایش مییابد .یک
چنین شورشهایی میتواند ،مقدمهای برای وقوع
یک انقالب باشد .کابینه روحانی با افزایش بهای
نان ،مقدمات شورش را فراهم کرده است.
نشریه کار شماره ۶۸۳
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رز

نیازمندیهای

 عکس های پاسپورت ،سیتی زن،
مدیکال کارت ،و کارت PR
 عکس های خانوادگی و فارغ التحصیلی

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

نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

ایرانی
ب
خرید!

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

(نبش دکاری )

Rose pastry

رزپاسترىبابهترین
شیرینىها
و دسرهاى ارگانیك
براى جشن هاى شما
با٢٠سال سابقه

(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

College,University
High-Shool

Tel.: 514-458-5220

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

Facebook:Rose pastry
esfahaniazdec01

با  15سال سابقه فعالیت
مشتریثابت
در ناحیه شلوغ
نزدیک مترو

Tel.: 514-336-5666
ازدسامبر1

استخدام

azoctfri

جویایکار

به چند نفر ویترس
• باتجربه •
برای کار در رستوران
کبابسرانیازمندیم.

کارشناسپرستاریباتجربه
آماده نگهداری از سالمندان
و بچه ها درمنزل
(مسلط به زبان انگلیسی،
آشنا به فرانسوی)

Tel.: 514-933-0-933

اجاره صندلی

Tel.: 514-967-9909

Chair Rent

سالن آرایش وزیبایی
شهـــرزاد:

خصوصی :دوستان کوچولو
کوچولوهای دلبندتان را از
محیط خانه به محیط
خانه دوستان کوچولو
تحویلدهید!
از  4ماهه تا  5ساله
در قلب کت سنت لوک

گلفروشی
وحید

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

  برای هر بودجه ای

  برای هر سلیقه ای


 2بـاردرروز

514-983-1726

مونتریال-اوتاوا
اوتاوا-مونتریال

کلبــه
عموجان

 15دالر هر طرف ،هر نفر
تلفنرزرو:

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

(613) 265-5899

514-833-8684

Bureau de Traduction Farhang
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻣﻀﺎء ﻭ ﻛﭙﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺻﻞ
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻣﻬﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺭﺿﺎ ﺩﺍﻭﺩﻯ

ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺭ ﻛﺒﻚ
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ

azoct15mromrani

اوتــاوا

توسط :رضا هومن

ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ

Tel.: 514-651-3232
Tel.: 514-550-7903

freeazmar

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

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

Tel.: 514-675-4405

مهدکودک

514-717-9117

azoct2013

azmay2013hoomanfree

MONTREAL (QC) H3W 3C3

Tel.:514-482-9494

Toll free: 1-844-482-9494

Cell: 514-953-8013

شریف سابلــت
آپارمتـان

ارز

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

مترجم رمسی
نغمه سروران

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

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.
com

0 1396, Ste Catherine O,

#425, Montreal, H3G 1P9

" 514 691 4383

% rezadavoudi78@yahoo.fr
farhangtranslation85@mail.com

بهعلتمسافرت
از اول ژانــــــــویه
نزدیکمتروسووه
 460دالر

Tel.: 438-994-8664
azdec15free

ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻓﺮﻫﻨﮓ f

شهریاربخشی
دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک

514-624-5609
514-889-3243

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

Station Guy-Concordia

فروش کلیه بلیت
برنامه ها و کنسرتها
همه روزه در تپش دیجیتال

223-3336

514-

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

خدمات امور کنسولی
کســری

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

پذیرش با تعیین وقت قبلی

Email: infokasra @yahoo.ca

از صفحه 27

Tel.: 514-419-8872
هر گردي ...نيست!
 -3ي��ك ت�����اي كفش –
پوشاننده – نام سازي
 -4مخفف اگر – پائين بازو
– رايحه – نيروها ،زورها
 -5كلمه تأييد – فرستاده
خدا – حرف ندا
 -6ح��رف پيروزي – نوعي
ش��يمي – س��ريعترين
هواپيم��اي جه��ان ك��ه
دماغهاي كج دارد
 -7خ��وراك س��اعت –
دستگاه تعمير و پنچرگيري
الس��تيك اتومبي��ل و
دوچرخه – با و زيرك
 -8فرم��ان مغولي – زنبيل
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 -15پاسخ منفي – نوشتافزار
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 حل جدولهای ویژه و عادی:
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• عضو جامعه مترجمان رسمی کبک ،انتاریو و ایران
• ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک
• تنظیم دعوتنامه رسمی ،گواهی امضاء و کپی برابر اصل
• تکمیل انواع فرم ها
• ترجمه رسمی از ایران به کانادا
• تلفن مستقیم از ایران021-85312009 :

abaee:azsepfree

نگهداری از سالمندان
دلبندشما،توسطخانم
با تجربه ،در خانه یا
بیمارستان
صوفی :همراه با رفرنس

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.: 514-833-3848

تدریس زبان فارسی
در وســت آیلند

کــار
کنید!

نگهــداری
ازساملندان

فنگویندگی

یونسحــامتی

تدریس فارسی

باایرانی

aug-oct60PD

خد
است ید!
کن

Tel.: 514-489-6901

aznov152104nikpour

Tel.: 514-965-1358

نی
ایرا ام

www.facebook.com/EnglishCollocationsForIelts

azsept'11

آموزش زبان فرانسه
ازمبتدیتاپیشرفته
توسط کارشناس ارشد زبان
فرانسه ،با بیش از  10سال
سابقه تدریس در موسسه
کیش و قطب راوندی تهران
(مجتبیفالح)

Tel.: (438)401-8546

Conversation -IELTS -TOEFL

• اگر گواهی نامه کالس پنج کانادا یا پایه  2ایران را برای بیش
از سه سال دارید
• اگر خواهان درامدی باالی  90000دالر در سال هستید
• اگر به دنبال کاری  100در  100همیشگی هستید...
>> با آموزشگاه رانندگی ماشین های سنگین دیان متاس بگیرید

خاطرهحتویلدارییکتا

(514) 678-6451

آموزش فرانسه

سفارش همه گونه کیک
برای همه اوکازیون ها
با کیفیت عالی و بهای
مناسب (بانوی ایرانی)

برگزاری کالس های خصوصی و نیمه خصوصی
با شهریه مناسب  :برای مهاجرین

توسط شادی

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

سالن آرایش
برای فـروش

35 X 45

TESOL CANADA/TESOL
USA/TESOL TRINITY London

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

فال قهـوه
و ورق

Professional Truck Driving School

35 X 45

با۱۲سال سابقه تدریس در موسسه کیش تهران
عضو رسمی

قابلتوجهخامنها

آموزشگاهحرفهایرانندگی
کامیون«دیان»
بهترینموقعیتشغلى
براى مهاجران

آمــوزش زبان انگلیسی

مترجم رمسی

toendofmay2010P

سفـارش
كیک

50 X 70

az mai2014 25eachPendofjuly

514-827-6329
514-620-3255

Tel.: (514) 775-6508

عکس های ما تضمینی و
متناسب با درخواست های
ادارات مربوطه می باشد

SNOWDON

شیـرینی

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

مدرسهفارسیزبان

عکسپاسپورتی
کانادایی:اندازهسرحتما
بایستیرعایتشود
_______
عکسسیتیزنی
اندازه عکس و جزئیاتدیگر
بایستیدقیقباشد
_______
عکس
کارتPR

34

باپیوندهمکاریکنید
نویسندگان ،مترجمان ،روزنامه نویسان
جوان و تازه وارد ،حتی شما...
اگر دستی به قلم دارید ،اگر عالقه مندید،
ذوق دارید ،در گزارش نویسی ،ترجمه و...
با ما
داوطلبـــانه-همکاریکنید.
توجه :لطفا از پیش برای گزینش سوژه ها
با ما هماهنگی کنید:

Tel.: 514-996-9692

به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمیایرانیان

ساعــاتکار:
روزهایدوشنبه لغایت شنبه
از ساعت  11لغایت 17
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،
هماهنگی قبلی الزم است.

)210 St-Jacques (Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب
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– نر
-10
البيرن
-11
دها
التي
-12
چيز
آلمان
-13
– دو
– شا
-14
–د
-15
بازيگ

35
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آموزش پیانو

آموزش تخصصی پیانو از
مقدماتی تا پیشرفته با بیش از
 15سال سابقه تدریس
جلسه اول رایگان
علیــرضا فخـاریان

514-996-1620
azfeb1514

خدماتکامپیوتری

انواع خدمات مشاوره و
پشتیبانی /نصب و راه اندازی
سیستم های کامپیوتری
و شبکه در منزل و محل کار
با نازل ترین قیمت
داود شهریاری

Tel.: 514-616-6681
aznov1512104paypalU

آموزشگاهموسیقی
دنیــــای هنر

آموزش کلیه سازها و آوازتوسط
اساتیدبرجسته
آموزش موسیقی برای کودکان
از  2تا  8سال ،مدیریت:
علیــرضا فخـاریان

جلسه اول رایگان

514-996-1620
azfeb1514

آمــوزشگیتار
سبک پاپ
(وست آیلن د )
سیــاوش

514-867-1756
azmar14

استخدام
اخوانوستآیلند

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

خدماتساختمانی
احمــــد
کلیهخدماتساختمانی
بازسازی،بهسازی
کیفیتعالی نرخمناسب

Tel.: 514-298-1393
Tel.:514-265-0973
aznov15U

به چند نفر کارمند مسلط
به امور مواد غذایی،
آشپزی ،شیرینی پزی،
آماده سازی و ...نیازمندیم.
بصـورت متام وقت
و یا نیمه وقت

صرافی
 5ستاره
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www.paivand.ca

خدماتمالیاتی

PARTICIPATE in our
CO

آموزشانگلیسیحرفهای

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

انگلیسی حرفه ای را با مجید محمدی بیاموزید
مدرس انجمن ایران-آمریکا
مدرس انگلیسی مدارس مونترال
• برگزاری کالسهای خصوصی و گروهی مکالمه به روش
 CLPو استفاده از نرم افزارهای چند رسانه ای
• برگزاری کالس های مکا لمه بازرگانی (Email,

سالن آرایش
برای فـروش

• آماده سازی برای امتحانات  TOEFL IBT , IELTSبا
30دوره امتحان آزمایشی • تصحیح رایتینگ امتحانات
TOEFL IBT , IELTS
• آموزش فن ترجمه در زمان کوتاه
تمام کالس ها به روش  paperlessبرگزار میشود.
هدیه من به شما کالسهای مکا لمه و رفع اشکال و
دسترسی به کتابخانه مجازی هزاران کتب زبان به صورت
رایگان می باشد.

MONTRÉAL QC H4B 1L8

Majmohammadi2003@yahoo.com

514-996-9692

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

MMUNITY

با  15سال سابقه فعالیت
مشتریثابت
در ناحیه شلوغ
نزدیک مترو

Tel.: 514-336-5666

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



Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

514-817-2628

ازدسامبر1

شیرینی
سـرو

azjan’15

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

)Telephoning, Negotiation, socializing, Meeting

35

نیازمنــدیها

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

Fax:514-500-1188
Email:
بسیاری از ایرانیان تازه وارد
info@paivand.ca
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
بابهترینشیرینیها
www.paivand.ca
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس ،کارواش
شما
برای جشنهای
پیونددرونکـــــوورهرهفته
از مبتدی تا پیشرفته
و...
514-562-6453
منتشرمیشود:
توسط استاد دانشگاه
کنید!
استخدام
را
آنـان
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Vancouver:
TCFQ،TEFaQ،
TFI
های
آزمون
آمادگی
متخصص
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Ramin
Mahjouri
514-623-7075
 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
Tel.: (604) 921-IRAN,
صفحه
در
خود را
استخدام
آگهی
هستید،
765
GREENWOOD
Rd.,
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W. Vancouver, B.C., V7S 1X8
کنید.
درج
پیوند
های
نیازمندی
پرتردد
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----------------------- جویای دوست ،همسر ،هم خانه،

آمـــوزشزبانفرانسه
tillnov1Pd

•
•
•
•
•

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 ماخذ -آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

استخدام
راننده کامیون

Truck drivers




























)wanted (class one
514 585 - 2345
Min. 3 yrs experience.
رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل
Fair knowledge of
french required.
یا فکس کنید:
و




Local + switch in provFax: (514) 334-9850

















ince
of
Que.
@info
















Home
everyday.



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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

هم صحبتهستید؟
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به درد
دیگران میخورد؟
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟
 چیزی برای فروش ،جایی برای اجاره،
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...

•
جای شما در این صفحه
داروخانه
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®



akhavanfood.com
خالی است! 
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لوئیزداداش
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(Payroll
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)(514
991-9626




بگیرید.
تماس
ما
با
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به ما
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خود
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deepemploi@aol.com



info@paivand.ca
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داروی تان را حتــــویل بگیرید :























پیوند®
®لوگوی
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4084
St
Laurent
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کار استاد علی اصغر معصومی
مراکز پخش پیوند
مراسم




Tel.: (514) 288-4864
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معاصر)
نقاش
و
(هنرمند


ایرانی
عقد
Fax: (514) 288-4682
مرکز شهر مونتریال:












































¯


kabiriazoct15

www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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----------------------------------شاطرعباس ،ماهی سن لوران،
تپش،
امانه،
سوپراخوان،
514
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یاس ،عموجان ،شیراز ،کوپلی2:و،1
رستوران
پرشیا،
کافه
£
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825-3170
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فتوشاپ ،کلینیک آریا،
 فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون،NDG auto ،
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£
جواهری
نور،
المیزان،
سوپرفردوس،
ارزخضر،
آلفامدیک،

ª
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پاسیفیک ،متروپولیس ،کبابسرا و...
صوفی،
کافه
صادق،
آذین،

¡








برنامه
بلیت
کلیه
فروش


















هاو کنسرتها






















و...
موروالتوس،
آدونیس،
اخوان،
:
آیلند
وست
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 ۷درصدایرانیاندرخارجازکشورزندگیمیکنند

دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از
کشور میگوید  ۷درصد از ایرانیان
در خارج از کشور زندگی میکنند.
جواد قوام شهیدی تعداد ایرانیان
خارج از کشــور را پنج تا شــش
میلیون نفر تخمین زده است که
هفت درصد از جمعیت کل کشور
را شامل میشود.
به گــزارش خبرگزاریهای ایران،
این مقام ایرانی گفته است دولت
آقای روحانی به دنبال ساماندهی
امور ایرانیان خارج از کشور است
تا فهم صحیح ودقیقی از مهاجرت
و ســرمایه ایرانیان مقیم خارج از
کشور به دست بیاورد.
آقــای شــهیدی همچنین گفته
است "بخش اعظم" ایرانیان خارج

کاج خرسندی ...

از کشــور توان علمی و تعدادایرانیان با ایرانیان مقیم سوئیس
اقتصادی باالیی دارند و خارج از کشور گفتهاستکه"زمینههای
خواستار آن شده که "در پنج تا شش سرمایه گذاری در بخش
میلیوننفر
سیاستها و برنامهها به
صنعت در ایــران فراهم
این موضوع" توجه شود.
شــده و قوانینــی برای
آقای قــوام شــهیدی "نبود نگاه تسهیل سرمایه گذاریدر کشور به
اســتراتژیک" به ایرانیان خارج از تصویب رسیده است".
کشور را "حلقهای مفقود در اقتصاد در آخرین آماری کهدر سال ۱۳۹۱
و بحثهای هویتی و ملی" ارزیابی اعالم شد ،سازمان ثبت احوال ایران
کرده و خواستار "توجه جدی" به تعداد ایرانیان مقیم خارج را نزدیک
این موضوع شده است.
به  ۳میلیون و پانصد هزار نفر اعالم
دولــت ایــران در دو دهــه اخیر کرده بود اما اکنون دبیرکل شورای
کوشیده است سرمایه ایرانیان مقیم عالی ایرانیان میگوید این آمار پنج
خــارج از کشــور را در پروژههای تا شش میلیون نفر برآورد میشود.
اقتصادیداخلی جذب کند.
در تازهترین تالشها علی الریجانی
رئیس مجلس ایــران در دیدارش

>> ادامه از صفحه7 :

بچهها را از مــادرم دور میکردم
و مینشستم برایشان از پیدایش
نوروز و جمشــیدجم میگفتم...
خشایارشــا را برایشــان توضیح
میدادم! بچهها هیچ عالقهای به
آشــنایی با نیاکان باستانی نشان
یدادند.
نم 
یک روز که از افتخارات باســتانی
تعریف میکردم ،پرسیدم بچه ها
تره
میدانید در ایران قدیمُ ،ه َو َ
خش َ
کی بود؟ پسرکم گفت :آرهَ .ش َت َرق
میزده توی گوش آدم! خواهرش
در جوابش گفت نهخیر .آدمهای
آن موقع گوش نداشــتند چونکه
گوشهاشان را میبریدند! ...
بله ،حکایت بردیای دروغین را هم
برایشان گفته بودم تا از کریسمس
و ژانویه و بابانوئل و ســانتا کلوز ...
منصرف (و بلکه منحرف)شان کنم.
بعد از تعطیالت سالنو ،بچه های
ما ،تنها -یا معدود  -دانشآموزانی
بودند که هیچ هدیهای از خانواده
نگرفته بودند تا برای همکالسیها
و آموزگارانی که سراغ میگرفتند
 رسم معلم هاشان است که انگاربپرسند  -تعریف کنند .در عوض
به آنها یاد داده بودیم که با افتخار
بگویند ،عید ما ســه ماه دیگر ،در
اول بهار است ،نه سرسیاه زمستان.
یکبار آموزگار از دخترم پرسیده
بود در عید شــما پدر و مادرتان
چه کادویی میدهند؟ جواب داده
بود :پارسال برایم جوراب خریدند،

امسال میخواهند کفش بخرند.
...باری ...
بله ،باری  ...مدتی طول کشــید تا
فهمیدم شــریک شدن در جشن
مردم دیگر و شادی کردن همراه
دیگــران ،هیچ اشــکال قانونی و
ناسیونالیســتی و شووینیستی و
حتی مذهبی! نــدارد .بخصوص
در عالم بی خطکشی بچهها .تازه
حســنش هم این اســت که آدم
شادی میکند!
مدت ها طول کشید تا به حقیقتی
برسم که ندیدنش را به پناه بردن
به افســانه ،جبران کرده بودم... .
مدت ها طول کشــید  ، ...اوه ،نه!
حوصلهی آنجور نویسندگی ندارم!
خودتان تا ت َهش بخوانید.
یک سال ،شب کریسمس ،بچهها
را غافلگیــر کــردم .راســتش از
کاجهایی که با چراغهای کوچک
و رنگارنگ پشــت پنجرهی مردم
میدیدم ،خوشــم آمده بود .یک
مقدار حســرتی شــده بودم .تازه
میفهمیدم بچهها چه میکشند.
هرچه فکــر کردم ،دیــدم هیچ
خطری نیاکان باستانی و افتخارات
ملی مرا تهدید نمیکند.
دیــدم یک کاج ،کوچکتــر از آن
اســت که تاریخ و تمدن مرا زیر
سوال ببرد .حتی فکر کردم آحاد
نیاکان باســتانی هم اگر اآلن در
لندن بودند ،چه بسا کاجی روشن
میکردند .نادرشــاه ،جواهراتی را

کــه از هنــد آورده بــود به آن
میآویخت و عادلشاه بیض ه های
بریده آغامحمدخان را.
در آن غروب سرد و تاریک و دلگیر
لندن ،یک کاج حسابی ،ولخرجی
کردم .النگ و دولنگ و زرق و برق
و سیم و المپهای مربوطه را هم
خریدم و بردم خانه ،ولی دیر کرده
بودم .طبق معمول ،دیر کرده بودم.
یک چند ســالی دیر کرده بودم.
گفتم که« ،مدتی» طول کشیده
بود!
بچهها (بچههای سابق) که از شهر
دانشگاهیشان برگشــته بودند،
مرا که بــا آن وضع دیدند ،کاج را
رها کردند و خودم را چســبیدند
و سرپا واداشتندم روی صندلی و
آنوقت همه ی آن زلم زیمبوهای
تزیینی و چراغانی را به من آویزان
کردند ،سیم برق را دورم پیچیدند
و حسابی که سیمپیچ و آذینبندی
شدم ،دوشــاخه را زدند به پریز و
دوربین عکس و فیلم آوردند.
مادرشان ،همزمان ،المپ سقف را
خاموش کرد.
مادرم میگفت اذیت نکنید بچه م
را!
جســم و جانم انگار بین زمین و
هوا معلق بود ،معلق و نورانی .یک
احساس کاج شدن عجیبی به من
دست داده بود...
_________
لندن دسامبر 2000

www.paivand.ca

هر یکم و پانزدهم ماه

 10کا ری که نباید...
•
 .۷اگر دوست ندارید ،به زور
رابطهجنسیبرقرارنکنید.

را بر روی سایت بخوانید

>> ادامه از صفحه26 :

.۸
روی اینکه چه چیز باعث آن دعوا
شده است متمرکز نشوید.

تمایلی به چنیــن ارتباطی در آن
زمان ندارید ،الزم نیســت به زور
این کار را بکنید .از او بخاطر تالش
برای نزدیکتر شدن تشکر کنید بهتــر اســت انرژیتــان را روی
و برایش توضیــح دهید که االن راهکارهایــی برای آن مشــکل
روحیه آن کار را ندارید .میتوانید متمرکز کنید .به جای اینکه علت
بغلش کنید و به او بگویید شــاید دعوا را در ذهنتان مدام مرور کنید،
فــردا وقت بهتری برای ســکس سعی کنید شب خوبی را بگذرانید.
باشــد .فقط یادتان باشد پشتتان فرق بین یک دعوای خوب و یک
را بــه او نکنید و درخواســتش را دعوای بــد در این اســت که به
نادیده نگیرید زیرا احساساتش را راهحل رسیده باشید یا نه.
•
جریحهدار خواهد کرد.

هر دو شما عذرخواهی کردهاید و
این عذرخواهــی واقعاً از ته دلتان
بوده اســت اما حاال همســرتان
میخواهد رابطهجنســی داشته
باشید و شما واقعاً باورتان نمیشود.
دلیل آن این نیست که او نمیفهمد
همین االن دعوا داشتهاید .خیلی
افراد از رابطهجنسی برای نزدیکتر
شدن استفاده میکنند .اگر اص ً
ال •

 .۹نگویید« ،منظوری نداشتم».
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A new era in economic immigration
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participants. Through
roundtable
discussions,
speeches to local
chambers of commerce
and participation in many
other events, we’ve been
able to promote and discuss
Express Entry.
Ensuring Long-Term
Prosperity and Economic
Growth: The 2015 Annual
Immigration Plan
Last fall, Canada’s Citizenship and Immigration
Minister, Chris Alexander
released the Government of
Canada’s annual immigration plan.
It commits that in 2015,
Canada will welcome between 260,000 and 285,000
new permanent residents.
The plan features the highest planned level of admissions in recent history.
This immigration plan
supports the government’s
economic growth strategy
by addressing labour and
skills shortages, as well as
helping to ensure labour
force growth. The economic immigration category
accounts for the largest segment of the plan, at almost
65 percent of overall admissions. The remaining 35
percent consists of family
class immigrants, refugees
and others admitted under
humanitarian

2015
,
1
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programs.
The increase in admission
levels in 2015 assists with
the implementation of the
new application management system, Express
Entry, coming soon in
January 2015. Increased
levels in the economic
immigration category create
the conditions for the success of the new system by
providing enough space to
accommodate pre-Express
Entry cases while providing
flexibility to admit higher
volumes under Express
Entry as soon as possible.
The 2015 levels plan also
builds on the success of the
actions taken by the government in an effort to reduce
backlogs, reunite families
sooner and improve client
service.
Since 2009, the backlog of
permanent resident applications has been reduced by
nearly 45 percent, paving
the way for a faster and
more flexible immigration
system. Continued focus
on reducing the application
backlog will help to better
manage the intake of applications to support a smooth
transition to Express Entry.
The above information
can be found on the CIC
website.

anada is set to launch
Express Entry, a new
application management
system that will help attract
highly skilled immigrants
to the country and get them
working and contributing
to the Canadian economy
faster.
Express Entry will launch
Jan. 1, 2015, and will
change the way the Government of Canada manages
applications for the Federal
Skilled Worker Program,
the Federal Skilled Trades
Program, the Canadian
Experience Class, and a
portion of Provincial Nominee Programs.
Under Express Entry, candidates who qualify for one
of these programs will be
placed in a pool and ranked
based on factors linked to
projected economic success
in Canada. The candidates
who rank highest will be invited to apply to immigrate.
Express Entry will help
match employers with
skilled workers when Canadians can’t be found to fill
positions. Candidates with a
job offer, or with a nomination from a provincial
or territorial government,
will be given enough bonus
points to be drawn from the
pool.
In 2014, CIC has presented
information on Express
Entry at more than 35
events to more than 1,300

!Happy New Year

I

2015,
may all your
dreams and wishes come true.
Stay safe, keep healthy and make sure
laughter is in your everyday life.
HAPPY NEW YEAR TO ALL.
_______
Maria Cottone
Regulated Immigration Consultant
Registered with Quebec Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

گفتن ایــن مثل این اســت که
بخواهید نوشت ه یک خودکار را با
پاککن پاک کنید .فقط اوضاع را
بدتر میکند و همســرتان هم در
پاسخ خواهد گفت« ،چرا منظور
داشــتی» .اینکه مدام چیزهایی
کــه گفتید یــا نگفتیــد را مرور
کنید ،ببینید منظوری داشتهاید
یا نداشتهاید ،باعث میشود همه
تمرکزتان روی گذشــته باشــد
تااینکه بخواهید راهحلی برای آن
وضعیت پیدا کنید .اگر او به شما
گفت که منظوری نداشته است،

t’s always exciting to see yet another
year coming to an end and welcoming
in a New Year.
We make New Year’s Resolutions, we
try hard to stick to them only to find
ourselves disappointed not to keep up
with the high demand we put on ourselves. Who even invented New Year’s
resolutions anyways .
What’s important is that we do our best to
live a lif of peace, trust, honesty, staying
away from negativity, and looking at
everyday as a gift. To be kind to one another, to be patient, to care, and to help if
you can. It is all really. Don’t put unrealistic goals for the New Year, be who you
are, and who you are is all we can be.
From our home to yours, I wish you all a
peaceful, joyful, healthy and successful

شــما در پاســخ بگویید« ،شاید
منظوری نداشتهای اما من اینطور
حس کردم .پس لطفاً در آینده این
کار را تکرار نکن».

•
 .۱۰بخاطر اینکه دعوا کردهاید
خودخورینکنید.

دعوا کردن نشــانه این است که
هر دو شــما هنوز روی رابطهتان
کار میکنیــد و رابطهتان برایتان
مهم اســت و ایــن خیلی مثبت
اســت .ممکن است خیلی زوجها
را ببینید که میگویند قب ً
ال خیلی

دعوا میکردند اما االن آسانگیرتر
شــدهاند .این اص ً
ال نشــانه خوبی
نیســت! معنی آن این اســت که
میخواهند آن رابطه ،هرطور که
هســت ،پیــش رود ،و این دقیقاً
چیزی است که قبل از جدایی یا
خیانت اتفاق میافتد .پس ازاینکه
با هم دعوایتان میشــود و هنوز
خیلــی چیزها در رابطــه برایتان
اهمیت دارد ،خوشحال باشید ،نه
ناراحت!
•
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آموزشعکاسیبهزبان ...

انتخابسهپایهبرایدوربینعکاسی
اگر مــی خواهی که عکســهای
متفاوتی بگیری و از تمام امکانات
دوربینت استفاده کنی ،حتما به
سه پایه نیاز داری .استفاده از سه
پایه باعث میشوددر وضعیت هایی
که دیافراگــم دوربین برای مدت
نسبتا طوالنی باز است ،آن را ثابت
و بی حرکت نگاه داشته و عکس از
وضوح کاملی برخوردار باشد .ثبت
تصاویر مناظر ،اشیاء ثابت ،عکاسی
از نمای داخلی منازل ،عکاسی از
ستارگان و به ویژه عکاسیدر شب،
از مهمترین استفاده های سه پایه
به شمار می آیند .معموال عکاسان
حرفه ای در محیط استودیو از سه
پایه استفاده میکنند تا عکسهایی
کهمیگیرند،باباالترین«شارپنس»
و وضوح بوده و تمام قســمتهای
صورت ســوژه به دقت در تصویر
ثبت گردنــد .حتما بارها به دقت
باالی برخی تصاویر «پرتره» که در
استودیو گرفته شده اند توجه کرده
اید که تمام موها و مژه های سوژه،
با دقت و وضوح کامل در تصویر به •
نمایش درآمده و میتوان تک تک حتما بارها پیش آمــده که برای
موها را مشاهده کرد .البته عوامل ثبت یــک عکــس خانوادگی ،از
دیگری از جمله بسته بودن نسبی کسی خواسته اید که یک عکس
دیافراگــم و همچنین نورپردازی خوب با کادر بندی صحیح از شما
صحیح در ثبت چنین تصاویری بگیرد .علیرغم تمــام توضیحات
موثرند ولی در این مقوله فقط به شما ،شخص عکس دیگری گرفته
ذکر ویژگیهای ســه پایه بسنده و معموال نتیجه کار مورد قبولتان
نبوده است .برای رفع این مشکل،
میکنی .م
برای ثبت تصاویر مناظر شهری در
شب با نور ماه و یا نور طبیعی آن
مکان ،حتما باید از سه پایه استفاده
کنیم تا بتوانیم تصاویر جالبی به
ثبتبرسانیم.
اگر قصد داریــم از منظره ای در
شب عکس بگیریم که منبع نور،
ضعیف باشد و یا از ما خیلی فاصله
داشته باشــد ،مجبور هستیم با
توجه به شرایط ،زمانی نوردهی به
دوربین  Exposure timeرا نسبتا
طوالنــی و حدود یک تا دو دقیقه
در نظر بگیریم.
در صورتی که قصــد داریم تمام
قسمتهای تصویر به صورت واضح
در عکس دیده شود باید دیافراگم
را تا حد ممکن بســت و زمان باز
بودن دیافراگم را باالتر برد تا واضح
ترین تصویر بدست آید .برای باالتر
بردن کیفیت عکس ،بهتر است که
شــاخص  ISOدر کمترین مقدار
خود باشــد تا مقــدار  Noiseبه
حداقل برسد.
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بهتر اســت که یک ســه پایه
ســاده و سبک داشته باشید و
در چنین موقعیت هایی از آن
استفاده کنید .سه پایه خودت
علـــم کن و منت خلق رو
رو َ
نکش!
اگر استفاده شــما از سه پایه
منحصر به عکسهای خانوادگی
در منــزل و ســفر و گاهــی
عکسبرداری از مناظر شهریدر
شب باشد ،یک سه پایه سبک،
کار شــما را بــه راحتی انجام
خواهد داد .هزینه چنین ســه
پایه هایی معموال بین  10تا 50
دالر میباشد.

•
مشخصاتی که باید در زمان خرید
سه پایه در نظر بگیرید:
وزن:

چک کنید که سه پایه مورد نظر
شما ،نهایتا تحمل چند کیلو وزن را
دارد .مثال اگر از دوربین و لنزهای
سنگین استفاده میکنید ،سه پایه
ای بخرید که حداقل  3یا  4کیلو
وزن را به راحتی تحمل کند .برخی
اوقات در زمان وزش باد ،میبایست
وزنه های سنگین دیگری هم به
کل مجموعه ســه پایه و دوربین
اضافه کرد تا لرزه های دوربین به
حداقل برسد.
جنس سه پایه:

برای اســتفاده های شــخصی و
خانوادگی ،سه پایه های پالستیکی
بهترین گزینه هستند اما اگر دائما
از ســه پایه استفاده میکنید،
سه پایه آلومینیومی بهترین
گزینه است.

به تمام زوایا و در سه محور X ، Y
و  Zبه راحتی چرخاند.
وضعیت قرار گرفنت دوربین بر روی
سه پایه:

تصویر از حشــرات،
جواهرات و ســوژه
های ریــز را به ثبت
رساند.
در عکاسی با روش
 HDRو همچنیــن
عکاســی به سبک
پانورامیک نیز حتما
به ســه پایه احتیاج
داریــم تــا بهترین
نتیجــه را از کار
بگیریم.
اســتفاده از سه پایه
به این معنا نیســت
که دوربیــن دیگر
هیچ لرزه ای نخواهد
داشــت و بــا وجود
اســتفاده از سه پایه
باید همیشه طوری از
دوربین استفاده کنیم که هیچ لرزه
یدیگری تولید نکنیم.
مثال بهتر است که در زمان عکس
گرفتــن حتما از تایمــر دوربین
استفاده کنیم که با فشار دستمان
بر روی دگمه «شاتر» ،باعث لرزش
مجدد دوربین نشــویم .میتوان از
یک دستگاه کنترل از راه دور نیز
استفاده کرد تا مقدار لرزه

37

ها کمتر گردد.
از آنجایی که ســه پایــه در زمان
استفاده ،فضای نســبتا زیادی را
اشغال میکند ،اســتفاده از آن در
برخی کنسرتها ،موزه ها و مکانهای
خاص ،ممنوع بوده و مزاحم رفت
و آمد بازدید کنندگان اســت .در
چنین جاهایــی باید از یک «تک
پایه» یا «مونوپاد» استفاده کرد که
حجم کمتری را اشغال کرده ولی
کارآیی آن به اندازه سه پایه نیست.
اســتفاده از «مونوپاد» همچنین
کمک زیادی به عــکاس خواهد
کرد که در برنامــه های طوالنی،
وزن بخش اعظم ادوات عکاســی
سنگین ،بر روی «مونو پاد» باشد،
نه دست عکاس.
در برخی شرایط خاص ،از سه پایه
هایی اســتفاده میشود که هر سه
پایه آن قابل انعطاف بوده و میتوان
آنها را مانند طناب به دور چیزی
بســت و به آن حالت داد و سپس
دوربین را بر روی آن سوار کرد.
بهترین ســه پایه از دید نگارنده،
«برنــد» ایتالیایــی Manfretto
میباشد که تقریبا برای هر سبک
عکاسی کاربرددارند.

حتما چک شود که بتوان دوربین
را در وضعیــت افقی و عمودی بر
روی سه پایه سوار کرد.
•
برای برخی استفاده های خاص و
حرفه ای ،سه
پایه های ویژه
ای نیز باید تهیه
کرد .مثال برای
Infos pratiques sur Montréal
عکاســی سبک
مهم ترین و فعال ترین گروه فیسبوکی ایرانیان ساکن مونترآل
ماکروفوتوگرافی کــه یک
اطالعاتبهدردبخورواخبارمفیدبرایدانستنهمهچیزدرموردمونترآل
میلیمتر هم در آن تاثیر گذار
اینگروهفعالبانزدیک به16هزارعضو ،پویاترینگروهفیسبوکیجامعهفارسیزبانانکبک
است ،باید از سه پایه های ریل
بوده و هیچ گرایش سیاسی ،مذهبی و حزبی ندارد .در این گروه مردمی عضو شوید.
دار اســتفاده کرد تا بهترین

هزارو300
16

عضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو! «همهچیزدرموردمونترآل»

وسعت گــردش دوربین بر
روی سه پایه:

www.facebook.com/studiophotobook1

چرا فرار از سربازی...
از همــهی جوانان کشــور انتظار
داشــت که با عالقه و اشتياق يا از
سر رعايت قانون به سربازی بروند
يا پس از ورود در خدمت سربازی
بمانند .تنها بخش ســربازی که
همچنان می توان به نحو عقالنی از
آن دفاع کرد آموزش نظامی کوتاه
مدت با هدف تقويت بنيهیدفاعی
کشور است.
با سربازی چه می توان کرد؟

امروز در اکثر کشورهای دنيا (۱۲۳
کشور) سربازی اجباری لغو شده
است .آنچه از سربازیدر بسياری از
کشورها باقی مانده دورهی آموزش
نظامــی و دورهی احتيــاط برای
احضار در شرايط جنگی است .در
اکثر کشــورهايی نيز که سربازی
اجبــاری دارند دورهی ســربازی
کاهــش يافته و خدمــت نيز به
فعاليتهای مدنی بسط داده شده
اســت .برخی از کشورها حتی در
شرايط جنگ نيز دورهی سربازی
اجباری ندارند و نيروی دفاعی را از

که هر چه بیشــتر باشــد،
امکان عکسبرداری با زوایای
مختلف بیشــتر بوده و کار
کردن با آن راحت تر است.
ترجیحا ســه پایه ای تهیه
کنید که به جای یک یا دو
دسته تنظیم کننده وضعیت
دوربین ،یک گوی چرخنده
داشته باشد که بتوان آن را

>> ادامه از صفحه37 :

ميانداوطلبان استخدام می کنند.
علت اين امر هم حرفهای شــدن
ســربازی و تخصصی شدن امور
دفاعی است .دفاع از يک کشور يا
قدرت نظامی کشــورها در دنيای
امروز ديگر صرفا با تعداد نيروهای
زمينی و دريايی و هوايی آن قابل
سنجشنيست.
ســربازی اجباری پديدهای
اســت متعلق به دورهی آغاز
شکلگيری دولت -ملتهای
جديد .در اين دوره ،دولتها نياز
داشتند ارتش ملی خود را از نقطهی
صفر شکل دهند اما از لحاظ مالی
و اداری و آموزشی قدرت تشکيل
ارتشی کامال حرفهای که قادر باشد
همهی ماموريتهای محوله را در
زمان جنگ و صلح به انجام برساند
نداشتند.
همچنين ارتشها آنچنان مکانيزه
نشده بودند که نيروی انسانی تنها
بخشــی از کار را بر عهده بگيرد.
همهی امور بايد توســط نيروی
انسانی (بيشتر غير متخصص و غير

حرفهای) انجام میشد .به عنوان
مثال ،بيل مکانيکی و لودری وجود
نداشــت و نيروی کار بايد سنگر
میساخت و جاده درست میکرد
تا نيروها در امان بمانند يا تحرک
داشته باشند .بخش حرفهای ارتش
درصد بســيار اندکــی از نيروی
انسانی آن را تشکيل میداد .امروز
اين شرايط تغيير يافته است.
امروز پــس از حدود يک قرن که
از شــکلگيری ارتــش مدرن در
بســياری از کشــورها میگذرد
سربازی اجباری کارکرد خود را هم
از بُعد نظامی و هم از بُعد اجتماعی
و سياسی از دست داده است.
ارتشها ،حتی در دنيای در حال
توسعه ،مکانيزه شدهاند و پيادهنظام
و نيروی بدنی نقشی تعيينکننده
در بازدارندگــی و تهاجــم بازی
نمیکند .اکثر دولتهــا به ويژه
آنها کــه درآمد نفتی يا رشــد
اقتصادی بااليی دارند میتوانند به
خوبی از پس هزينههای يک ارتش
حرفهای برآيند.
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غير از بعد نظامی ،ســربازگيری  )۲تقويت توان موشــکی و ايجاد
در دولت-ملتهای جديد ،بُعدی تهديد در فاصلههــای چند هزار
اجتماعی و سياسی نيز داشت .در کيلومتری کشور برای بازدارندگی
دو سال (کمتر يا بيشتر) اين جوانان و نيز تهديد،
در معرض تبليغات سياسی و منش  )۳پیگيری جدی برنامهی اتمی
و روشی که حاکمان میخواستند که حداقل ظرفيت ساخت بمب
آن هم با اعمال زور و دســتور از اتمی را درکشور ايجاد میکند،باال -قرار میگرفتنــد .در اين دو و  )۴تقويــت و تحکيــم قدرت
سال ،جوانان در نظامی که بيشتر حــزب پادگانی در داخــل برای
مبتنی بر تنبيه بود میآموختند که حفاظت از رژيم .سربازان اجباری،
زندگی اجتماعی در قالب دولت -و پيادهنظامی متشــکل از جوانان
ملــت (عمدتا اقتدارگــرا) ،يعنی عادی غيــر خودی هيچ جايی در
اطاعت از مافوق و تن در دادن به اين استراتژی ندارد .سپاه پاسداران
قوانينی که اعمــال يا عدم اعمال حتی برای اعزام نيرو به سوريه از
يا فرار از آنها در دســت کسانی ميان جوانان افغانی نيرو جذب می
اســت که زور را در اختيار دارند .کند و زمينهی اجتماعی استخدام
امروز جوانان کمتر زير بار اين گونه نيرو از ميان ايرانيان را نمی بيند
چه برسد به اعزام سرباز ايرانی به
تبليغات می روند.
از سوی ديگر اســتراتژی نظامی اين کشور.
جمهوری اســامی در سالهای
پس از جنگ ايــران و عراق اخير معضل سربازی
بدين جهت ســربازی نه به کار
چهار بعد داشته است:
 )۱حضــور در مناطــق بحرانی دولت و حکومت می آيد و نه به کار
و بیثبــات منطقه (لبنــان ،نوار جامعه و هر دو طرف به دنبال فرار
غزه ،افغانســتان ،يمن ،سوريه و از مسئله هستند .در سمت مردم
عراق) جهت ايجاد دردســر برای چون امکانی برای قانع ســاختن
قدرتهای بزرگ و ايجاد حاشيهی حاکمان بــا روشهای دمکراتيک
وجود ندارد خانوادههای قدرتمند
امن در داخل،

و ثروتمند با اتکا به روابط و ثروت
خود و بخشی از خانوادههای بدون
دسترســی به قــدرت و ثروت با
پذيرش فرار جوانان خود از سربازی
با اين معضل مواجه شدهاند.
خانوادههايی که می توانند حتی
قبــل از رســيدن جوانان پســر
خود به ســن خدمت آنها را برای
تحصيل به خارج می فرســتند تا
در داخل مشمول نشوند .بخشی از
خانوادههای غير متصل به قدرت و
کم درآمد نيز در شرايط استيصال
جوانــان خود را به ســربازی می
فرستند .دولت نيز در اين شرايط
به دنبال اســتفادهی ابزاری از اين
موضوع برای تامين کسری بودجه
است .اما راه حلهای فوق معضل
سربازی اجباری را که عمر مفيدش
در دنيا به اتمام رسيده حل نمی
کنــد .چــارهی کار در حرفهای و
داوطلبانه شــدن خدمت نظامی
و آموزش نظامــی همگانی برای
شــرايط جنگی در کشورهايی با
سيســتمهای دفاعی ضعيف تر
است.

•
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ایران«:نگران افزایش قیمت ارز نیستیم!»

بی بی سی :در حالی که قیمت
ارزهای خارجی در بازار ایران در
حال افزایش اســت ،علی طیب
نیا ،وزیر اقتصاد گفته که "نگرانی
از بابت افزایش نــرخ ارز نداریم
و دیگــر شــاهد جهش قیمت
ارز مشــابه آنچه قبال رخ داده،
نخواهیم بود".
آقای طیب نیا گفته که افزایش
قیمت ارز "قابل مالحظه" نیست
و در حال حاضر شــرایط کشور
مناسب اســت و بانک مرکزی
تــوان الزم را برای مدیریت بازار
ارز را دارد.
به گفته وزیــر اقتصاد "آنچه در
گذشته در بازار ارز تاثیر داشت

حجم قابــل مالحظه نقدینگی
طی چند ســال قبل بــوده و
پتانســیل قیمــت ارز روی هم
انباشــه و به یکباره آزاد شــد؛
در شــرایط فعلی نگران افزایش
قابل مالحظه نرخ ارز نیستیم اما
ممکن است نوسانات محدودی
مانند سایر بازارها در بازار ارز هم
رخ دهد".
قیمت ارز در ایران در یک دوره
تقریبا ده ساله ثابت نگهداشته
شــد و از دو ســال پیش بعد از
بحــران ارزی قیمــت هر دالر
آمریکا تقریبا سه برابر شد و به
مرز  ۴۰۰۰تومان رسید .بعد از
آن دولت ســعی کرد تا قیمت

توافق اوباما و ایران...
برای رفــع تحریمها علیه ایران را
به لحاظ سیاســی دشوارتر از رفع
تحریمها علیه کوبا کرده است.
از طرف دیگر ،دولت آقای اوباما به
رغم اختالف نظر با بنیامین نتانیاهو
بر ســر مذاکرات اتمی بــا ایران،
تبلیغات اســرائیل در مورد برنامه
پنهــان جمهوری اســامی برای
تولید سالح هســتهای و «فریب
هستهای» آن کشور را باور دارد.
وندی شرمن ،مذاکره کننده اصلی
آمریکا در مذاکرات هســتهای با
ایران در ماه اکتبر ســال گذشته
(مهــر  )۱۳۹۲در کنگره گفت به
ایران اعتمــاد ندارد چون «فریب،
بخشــی از دیانای آنهاست».
(خانم شــرمن مورد حمایت وارن
کریســتوفر ،وزیر خارجه اســبق
آمریکا و یک ضدایرانی تندرو بوده،
و هیالری کلینتــون وزیر خارجه
پیشین هم او را به معاونت وزارت
خارجه برگزید).
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دالر دولتــی را نیــز که حدود
 ۱۲۰۰تومان بود به قیمت های
بازار نزدیک کند و اکنون بانک
مرکزی هر دالر را حدود ۲۷۰۰
تومان می فروشد.
امــا قیمت دالر در بــازار آزاد با
قیمت دالر دولتی فاصله دارد و
شکاف قیمتی دالر دولتی و آزاد
هر روز بیشتر می شود .گزارشها
نشــان می دهد که روز شــنبه
ششــم دی ماه هر دالر آمریکا
به قیمت  ۳۵۵۰تومان ،هر یورو
پول واحد اروپایی  ۴۳۵۵تومان و
هر پوند بریتانیا به قیمت ۵۵۳۰
تومــان در بازار تهــران خرید و
فروش شده است.

این در حالی است که در ده روز
گذشته دالر و یورو حدود  ۳۰تا
 ۳۵تومان تومان گرانتر شده اند
ولی قیمت یورو  ۴۵تومان ارزانتر
شده است.
گزارشــها نشــان می دهد که
از یک مــاه پیش به طور مداوم
قیمــت انواع ارز در بــازار رو به
افزایش بوده است و قیمت دالر
و یورو نزدیک بــه  ۳۰۰تومان
و قیمت پونــد نزدیک به ۳۸۰
تومان بیشتر شده است.

رشد قیمت ارز

قیمت انواع ارز به خصوص بعد
از ارائه الیحه بودجه به مجلس
شتاب بیشتری گفت چوندولت
در الیحــه بودجه ســال آینده
قیمت هــر دالر را  ۲۸۵۰تومان

>> ادامه از صفحه5 :

اما نکته مهم دیگر این است که دولت
احساس میکند هیچ مشوقی برای
رسیدن به توافق با ایران ندارد،
بیشتر آنچه
چون در شرایط فعلی هم
ِ
را که میخواهد به دســت آورده
است.

گاهی اوقات ،تأثیر ناگفتهها بیشتر
از گفتههاست.
جان کری وزیر خارجه در توضیح
تمدید زمان مذاکرات هستهای با
ایران گفت:
«در شرایطی که داریم به موفقیت
نزدیک میشویم ،و زمانی که دنیا
به خاطر این برنامه امنیت بیشتری
پیــدا کرده ،کنار کشــیدن از آن
حماقت محض است».
البته اشــاره او بــه «برنامه اقدام
مشترک» امضا شده از سوی گروه
 ۱+۵و ایــران در نوامبــر ۲۰۱۳
(آذر  )۱۳۹۲بود ،که قرار بود پلی
موقتی باشد برای رسیدن به توافق
جامع هستهای.

به عبارتــی ،گفتههای آقای کری
توضیح واضحات بود؛ 1اما نگفت
که بدون دستیابی به توافق جامع،
دســتآوردهای موقت هم همه
برباد خواهد رفت .آنچه که نگفت،
این سؤآل واضح را پیش کشید که
مگر دولت آقای اوباما به این امید
بسته بوده که میتواند «برنامه اقدام
مشترک» را به عنوان حربهای برای
دنبال کردن گفتگوها با ایران به کار
گیرد تا زمانی که ایران تمام شرایط
آمریکا را بپذیرد؟
و ظاهراً پاسخ این است که دولت
آمریــکا فرض را بر این گذاشــته
که ایــران نهایتاً ناگزیــر خواهد
شــد امتیازهای دیگری را هم که
واشنگتن خواسته ،بدهد  -وگرنه
مذاکرات دو ســال دیگر هم کش
پیدا میکند.
روزنامه پولیتیکو در گزارشی راجع
به تصمیم بــه تمدید گفتگوهای
اتمی ،به محاسبات دولت در این

در نظر گرفته اســت که ۲۰۰
تومــان از نــرخ دالر در بودجه
امسال بیشتر است.
به غیــر از این ،دولت قیمت هر
بشکه نفت در بودجه را  ۷۲دالر
در نظر گرفته است در حالی که
قیمت نفت در بازارهای جهانی
به مرز  ۶۰دالر رســیده است و
برخی کارشناسان می گویند که
مجلس باید قیمــت دالر را در
بودجه کاهش دهد.
بــا کاهش قیمت نفــت ،دولت
با مشــکل کمبود درآمد مواجه
می شود و برخی می گویند که
یکی از راههای تامین درآمدهای
دولت ،افزایــش قیمت دالر در
بودجه است .اما این روش تامین
منابع درآمــدی می تواند آتش

باره پرداخته و نوشته «ک ً
ال با این
نظر که آقای کری وقتش را تلف
میکند ،یــا تمدید مذاکرات مایه
دلسردی اســت ،مخالف است»،
چون برنامه هســتهای ایران «در
جایی که هســت ،متوقف شده و
توافــق آذر  - ۱۳۹۲که اندکی از
تحریمهای بینالمللی علیه ایران
را کاهــش داد  -جلوی روند آن را
گرفته است».
مقامات همچنین استدالل کردهاند
کــه زمان بــه نفــع گفتگوهای
آمریکا با ایران اســت «چون ادامه
تحریمها اقتصاد ایران را به سقوط
میکشاند».
همزمــان ،دیویــد ایگنیشــس،
ستون نویس واشنگتن پست هم
استدالل مشابهی را مطرح کرد و
نوشت فشــار اقتصادی «ظاهراً به
نفع غرب» بــر ایران اثر کرده ،هر
چند مذاکرهکنندگان ایرانی هنوز
آزادی الزم برای پذیرش شــرایط
آمریکا را ندارند.

تورم را شعله ورتر کند که دولت
حســن روحانی در تالش برای
کنترل آن است.
گزارشها نشان می دهد که تورم
از باالی  ۴۰درصد به کمتر از ۱۷
درصد رسیده است و دولت می
گوید که درصدد است تا در سال
آینده خورشــیدی ،تورم را تک
رقمی کند.
آقــای طیب نیا مــی گوید "با
قیمت هایی که در حال حاضر
نفــت دارد ،به راحتی میتوانیم
بودجــه  ۹۴را مدیریت کنیم و
مشکلی ندارد .الیحه بودجه این
قابلیــت را دارد که در شــرایط
کنونی کشور را اداره کند".
غیــر از کاهش شــدید قیمت
نفت که اقتصاد ایران به شــدت

آقای کری به این واقعیت اشــاره
کرده که آمریکا به «برگ آخر» -
یعنی تحریم کامل ایران تا زمانی
که به شرایط آمریکا گردن بگذارد
 چسبیده ،و گفته «وقتی به توافقبرسیم ،تحریمها را لغو میکنیم»،
که معنــیاش این میشــود که
آمریکا اهرم فشار و چانهزنی با ایران
را همچنان تا رسیدن به توافق در
دست دارد.
موضع آقای کری بــر این فرض
متکی است که ایران نمیتواند میز
مذاکره را ترک کند .گروهی مثل
رابرت آینهورندردولت آقای اوباما
و بعضی از تحلیلگران سیاســی
همچــون گری ســیمور از ادامه
مذاکرات اســتقبال کردند چون
میگفتند «حین انجام مذاکرات،
برنامه اتمی ایران متوقف میماند».
اظهارات آقای سیمور و آینهورن
بیانگر این اســت که دولت آقای
اوباما انگیزهای قوی برایدرخواست
سختگیرانه کاهش عمده ظرفیت

به درآمدهای آن وابســته است،
محدودیتهای ناشــی از نقل و
انتقال پول هم مشــکل اقتصاد
ایران را دو چندان کرده است.
ایران بــه دلیل تحریــم های
بینالمللی نمیتواند پول فروش
نفتش را از مشتریان خود بگیرد
و این نگرانی وجــود دارد که با
ادامه وضع موجود ،میزان عرضه
ارزهای خارجی از میزان تقاضا
بیشتر شود .یعنی دولت نتواند
به اندازه کافی ارز در بازار توزیع
کند و همین نگرانی باعث شده تا
رشد قیمت انواع ارز در بازار ادامه
پیدا کند.

* مقالــه بــاال از گرت پورتر در نشــریه
اینترنتی میــدل ایســت آی (Middle
 )East Eyeمنتشــر شــده .گرت پورتر
روزنامهنگارمستقل،پژوهشگروتاریخنگار
سیاستهای امنیتی آمریکاست .تازه ترین
«بحران ساختگی:داستان ناگفته
کتاب او
ِ
وحشت اتمی ایران» نام داد• .

Double Pizza and Roasters Express have come together to offer two strong
concepts under one roof at one great price.
Franchise Fee: $20,000, most affordable in the industry and we are waiving this fee
for a limited time, Pay no franchise fee.

)(All dressed or 3 toppings

+ 3X 355 ml Cans + 9" Chocolate Chip Cookie
+ 8 Chicken Wings + Fries + Sauce

Investment Level: Approximately $300,000
Capital required: Approximately $100,000
Royalties: 5%, also one of the lowest in the industry
Advertising: 5%, this finds its way back to your pocket as our experienced
advertising department creates radio, TV and newspaper ads as well as flyers that
increase awareness and finally increased sales through walk-in customers and
home deliveries.

Pepperoni, Even More Pepperoni,
Green Peppers and a
Blend of Double Pizza Cheese

1 Pizza Moyenne 1499
1999

1 Pizza Large

2499

1 Pizza X-Large

Traditional
Homestyle Pizza

!NEW

Co-branding will increase traffic to your restaurant and widen your customer
demographics. As a franchisee, you will have the opportunity to deliver the two
most popular delivery meals; pizza and chicken.
Double Pizza and Roasters Express each have their distinct central telephone
number for customers to call to place their order. Our call center dispatches orders
to the closest store by designated territories.
Having two strong brands together in one location is a recipe for success. A
marginal cost is added in electricity and labor while all the fixed expenses such as
rent, equipment purchases, phone, internet, uniforms, delivery drivers, menu
printing and mailing and so on stay the same. By adding another brand, sales have
the potential to double.

For more information contact Jonathan

514 343-4725 ext: 2245

•

غنی ســازی اورانیوم ایران دارد -
درخواستی که بعید به نظر میرسد
ایران به آن تن در بدهد .این همه
پیش از سقوط بهای نفت بود ،که
فشار بر اقتصاد ایران را دوچندان
کرد و اطمینان آمریکا را نسبت به
موضعدیپلماتیکش باالتر برد.
دشوار بتوان تصور کرد که دولت
آقای اوباما از موضع سرسختانهاش
کوتاه بیایــد ،مگر آن که در پایان
مهلت تمدید شده فعلی ،ایران از
مذاکرات پاپس بکشد و تهدید کند
که غنیسازی اورانیوم را  -که برای
جلب اعتماد غرب متوقف کرده
بود -از سر میگیرد.
_______

Franchising available

1 Medium Pizza
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jonathan@doublepizza.ca
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سنگ های گرانیت

برترین و
م
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ت
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سنگ ها
ی
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ن
ی
ت
 کوارتز،
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WWW.GRANITEISLAND.CA

کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
:با ما متاس بگیرید

514-952-7400
514-694-9692

سالن آرایش وزیبایی شهرزاد

SHAHRZAD BEAUTY SALON
سالن ویژه برای خانم های با حجاب

• کوپ
• رنگ • مش
• هایالیت و فر
• صاف کردن مو با
کراتین• تاتوی ابرو
• براشینگ • بند و
ابرو • اپیالسیون
• شینیون • مانیکور
میکـــاپعروس
•پدیکور • فیشال
• جوان سازی پوست
با کریستال
Microdermabrasion

AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

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

UNISEX اسپشیال چهارشنبه ها
6963 Sherbrooke W. Montreal, QC. H4B 1R1
514-489-6901

Open 7 Days

See stores for more specials

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

ROMAINE LETTUCE

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

PRÊT À MANGER

4 Chicken Brochettes de Poulet
4 Tomatoes/Tomates
2 Bread/Pains
Take out only
Pour emporter
seulement

READY TO EAT

PRÊT À MANGER

POMMES GALA
$2.18 kg

EA.
CH.

LB.

EA.
CH.

AVOCATS

BANANAS

POTATOES

BANANES
$1.08 kg

GARLIC

PATATES
Sac 10 lbs. / 4.54 kg bag

AIL
3 bulbs / 3 gousses

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

EA.
CH.

EA.
CH.

LB.

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

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

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

STUFFED VINE LEAVES
FEUILLES DE VIGNES FARCIES
350 g

EA.
CH.

EA.
CH.

GREEK TZATZIKI WITH MINT
TZATZIKI GRECQUE À LA MENTHE
$8.78 kg

LB.

DORIC FETA CHEESE

FROMAGE FETA DORIC
700 g

EA.
CH.

AKHAVAN POT or
PEARLED BARLEY

ORGE PERLÉ ou MONDÉ AKHAVAN
750 g

MAZOLA CORN or
CANOLA OIL

HUILE DE MAÏS ou CANOLA MAZOLA
2.8 L

EA.
CH.

AKHAVAN GREEN LENTILS

LENTILLES VERTES AKHAVAN
750 g

EA.
CH.

AKHAVAN RED LENTILS

LENTILLES ROUGES AKHAVAN
750 g

HUILE DES TOURNESOLS TRAKIA
2L

EA.
CH.

AKHAVAN CHICK PEAS

POIS CHICHES AKHAVAN
750 g

RIZ BASMATI ADORA
10 lbs. / 4.54 kg

EA.
CH.

RIZ ÉTUVÉ NUPAK
20 lbs.

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

EA.
CH.

PISTACHES RÔTIES, SALÉES
$15.38 kg

ALMONDS ROASTED,
SALTED
AMANDES RÔTIES, SALÉES
$13.18 kg

LB.

NUPAK LONG GRAIN
PARBOILED RICE

EA.
CH.

PISTACHIOS ROASTED,
SALTED

LB.

ADORA BASMATI RICE

EA.
CH.

PAIN PITA AKHAVAN
720 g

EA.
CH.

TRAKIA SUNFLOWER OIL

EA.
CH.

AKHAVAN PITA BREAD

AKHAVAN DRIED MINT

MENTHE AKHAVAN
80 g

EA.
CH.

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

AKHAVAN DILLWEED

FRESH LAMB CHOPS

ANETH AKHAVAN
100 g

CÔTELETTES D’AGNEAU FRAÎCHES
Pr. of / de Québec
$21.98 kg

EA.
CH.

Halal

ADAR SMOKED SALMON

LAMB RIBS

SAUMON FUMÉ ADAR
400 g

CÔTES LEVÉES D’AGNEAU
$10.98 kg

EA.
CH.

Halal
Halal

Halal

JAHAN BLENDED TEA

HalalLB.

FRESH LEG OF LAMB

THÉ MÉLANGÉ JAHAN
300 g

EA.
CH.

Halal LB.

CÔTELETTES D’AGNEAU FRAÎCHE
Pr. of Quebec / de Québec
$13.18 kg

Halal

ABBASZADEH SAFFRON

SAFRON ABBASZADEH
1g

EA.
CH.

Halal

LB.
$10.98 kg

Halal
Halal
Halal Halal LB.
Halal

Halal

6170 Sherbrooke St. W.
(corner/coin boul. Grand Blvd.) H4B 1L8

514 485-4887

Halal

SHISH TAOUK TANDOOR & SAFRAN

SHERBROOKE

DECARIE

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

CAVENDISH

EA.
CH.

Takeout
outonly
only
Take
Pouremporter
emporterseulement
seulement
Pour

ST-JEAN

AVOCADOS

AUBERGINES
$2.18 kg

PRÊT À MANGER

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

ST-CHARLES

EGGPLANT

LB.

ORANGES

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

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

GALA APPLES

LAITUE ROMAIN

EA.
CH.

READY TO EAT

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

سوپراخوان
 در-&ناپذیر
کیفیت •عالی و بهای رقابت
 با- سبزیجات
انواع میوهجات و
FRUITS
VEGETABLES
FRUITS
ET LÉGUMES

 قیمت مناسب،TO
عالیEAT
 کیفیت:ایرانی
خورش های
انواع کباب ها و
READY
• PRÊT
À MANGER

READY TO EAT

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

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

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

BLVD.
PIERREFONDS
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فروشگاهکوهنور

PAiVAND

ُب
راسارد
و
الوال

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

Tel.: 514-996-9692
since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

Email:

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

) 2550 Lapiniere (Brossard

دکتر ریموند رضایی

Tel.: (450) 676-9550

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

7روز
هفته

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

Tel.: 450-934-7744

باباخانی

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

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...

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

 Mailing Address:

info@paivand.ca www.paivand.ca

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

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver
Published by: PAIVAND inc. Advertising: PAIVAND: 514-996-9692
Tech.: S. Rezai | H. Harandi | Distribution: Amir

کیفیت عالی و قیمت مناسب

انــواع
کارتتلفن
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مشاور رمسی وام مسکن

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

behrooz@babakhani.ca

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

خدمات ارزی

انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

   مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
   خریدار ارزهای خارجی

بابهترین نرخ روز
1405 Maisonneuve W.
H3G 1M6
جنب دانشگاه کنکوردیا GUY
info@expertfx.ca

  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


Tel.:514-844-4492

عینک فرهت

بهمدیریت:
بیژن احمدی

جواد ایراخنواه

GUY

____________________

5655 Sherbrooke W.

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

Cell.: 514-944-3279

NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671
وست آیلند

Tel.: 514-937-5192

NDG

 فالو
 بس ده اخوان
تنی اک
برمشتی،

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

با طع

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

|

تان ،سیه

دان
ه و کنجد

م
های گونا
گون رسید

هرآنچه نیازشماست...
همه زیر یک سقف!

بهتـــرینحلیمداغ
رادرسوپراخواننوشجانکنید!

پسته تازه،
بیسکویتسالمت،
سوهان اعال رسید

www.akhavanfood.com

سال نوی میالدی توامان با پیروزی و سالمت و ربکت
ربای شما زعزیان آرزومندیم.
 انواع کباب ،جوجه کباب،
چلوکباب کوبیده و...
چای قلمی و باروتی
گالبی محصول
هندوستانرسید

قهوه ادنا
EDNA

E
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یموشیرین
ع

الی رسید

