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امیرسام:
امالک
>> 36

Tel.: 514-485-4744
West Island:

•15760 boul Pierrefonds
photo: Babak Salari

جامعه فرهنگی مونترال یکی از
یاران فرهیخته و صلح دوست
خود را از دست داد...

ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

آرﺯو ﺗﺤﻮﯾﻠﺪﺍری ﯾﻜﺘﺎ

یادش گرامی و ارجمند

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

.............. 7 ...............

« صیغــه؛ داغی ابدی بر دل
و پیشانی ام...
آقا ،شما را به خدا زن خوب
و اهــل زندگی و مـادر و دلسوز
نمی خواهید؟!8............................
Cristiano
Ronaldo
Wins
Ballon
d'Or 2014

مهاجرت

12

ماریا

514 439 8501

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

الیت
صرافی
(خضر)

سیاسی:

شهباز

>> 36

>> 5

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

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

GUY

صرافی  5ستاره

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

Tel.: 514-439-1444

NOTAIRE-NOTARY

Ninous Givargiznia, BSc.

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

fhemmatiyan@sutton.com

خدمات ارزی

   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

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

Real Estate Broker

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

نینوسگیورگیزنیا

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

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

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.

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
عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

مریم خالقی

1361 Greene Avenue

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

محضردارومشاورحقوقی

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Mobile: 514.567.3169

Westmount, Qc H3Z 2A5

وحیدخلـجی

مشاور امالک در مونتریال

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

Agence Immobilière

حمیدصدیقکاغذچی

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

و South shore

1155 Rene Levesque W. #2500

Profusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

5Star I.P.M. Inc.

با 18سال سابقه کاری در کانادا

6600 Trans-Canada, Suite 750

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

Office: 514-507-0773

جنب دانشگاه کنکوردیا

انتقال فوری ارز

انتقـال ارز

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

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

GUY

فارکس

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

!We Sell Laptop Accessories

www.sutton.com

ﺻﻔﺤﻪ 34

ATWATER

به قیمت های رقابت ناپذیر

Cell: (514) 827-6364

www.ic-pacific.com

•6170NDG:
Sherbrooke W.

فروشنده متام قطعات لپ تاپ

فیروزهمتیان

www.ICPimmigration.com

Tel.: 514-620-5551

دیدوبازدیدوضیافت
 26بزرگ نور4وزی

curren

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

www.SharifExchange.ca

آقای رحیمیان تلفن کنید به سرباز گمنـام امام زمان!

سرطان بیشتر حاصل «بدشانسی» است تا
عوامـــل ژنتیکی و محیطی...

Tel.: (514) 289-9011
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آموزش عالی در کبــــک به طرز حیرت آوری کم ارزش می شود ...
درآمد نفت ایران 2/۵میلیارد دالر کاهش یافت

■ 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
____________________________________________

دکتراخترنراقی

طارق علی:
مسائلی که مردان و زنان
جوان را به گروه های
ترور جذب می کند،
رویدادهائی است که
دنیای غرب میآفریند...

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

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

حمله تروریستی مرگبار به
دفتر مجله "شارلی ابدو" در
پاریس با شعارهای "الله اکبر" و
"ما انتقام پیامبر را گرفتیم" ،بار
دیگر دلنگرانی از گسترش نفوذ
اسالم گرایان افراطی و حمله به
دستاوردهایمدرنیتههمچون
نقادی ،روشنگری و آزادی بیان
را به مهم ترین موضوع روز جهان
آزاد بدل ساخته است .حادثه ای
که جهان را درشوک و انزجار
فرو برد.........

>> شارلی ابدو

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

St-Laurent, QC H4N 1C8

EXCHANGE
6

شــریف

گـروه پـاسیفیـک

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

2
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آژانسمسافرتیکاسپین

بهترینسرویس
نازل ترین بها
• 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.

Caspian Travel

4684 Boul.des Sources,
bureau 001B Montreal, QC

! قبــل از هر گونه سفر با ما متاس بگیرید

نرگس
514-708-4722

Tel:514-421-0111

Fax:514-421-0112
info@caspiantravel.com |QC licensee

narges.caspiantravel
@videotron.ca

COROLLA CE 2015
STARTING AT

17 515 $

• 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
 در سراسر جهانCARGO• متخصص
• حج عمره و پکیج های مکه
 دوبی و عربستان سعودی:• سرویس ویزا
.• ما بهترین ها را برای شما ضمانت می کنیم

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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ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
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طرحی برتر ،برای زندگی بهتر
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ج
کنون آما 2

cu

ده ف
روش

under
construction
• قیمت شروع:
از  ۳۴۳۰۰۰دالر
( +مالیات)

•  ۲ ،۱و  ۳اتاق خوابه
• بامدرنترین طرحهای ایتالیایی
• در خیابان René Lévesque W

بین  De la MontagneوDrummond

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
ساعات کار:

•باشگاه ورزشی
ی
•استخر داخل 
•سالن سونا •سالن یوگا
ی
•سالن پذیرای 
•سالنسینمـا
•سالنکنفرانس
•نگهبان ۲۴ساعته و...

برای کسب اطالعات
بیشتر با ما متاس بگیرید:

• 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.

Model Unit

یـن لب
خ
ـن
هب آ ه د زبنید!

H3G 2T3
سـح
ات رهگ ز کنار تو جوان ربخـیزم!...

بدون رژیم | بدون ورزش

بدون جراحی | بدون نقاهت!

به رویای دیرین خود دست پیدا کنید
بدن ایده آل خود را بسازید!
با روش نوین «کول اسکالپتینگ»
از شر چربی های موضعی سمج
برای همیشه رها شوید!
•«کولاسکالپتینگ»
چربی ها را منجمد می کند
و از بین می برد.
_________
• کامال بی خطر:

کت بنفش حـج
در ه

پذیرفته شده از طرف
 FDAاداره غذا و دارو)

برای آشنایی بیشتر
زیر نظر دکتر بنفشه حجازی

پنجشنــبه 5فوریه2015

از ساعت  6تا  8شب
در محل کلینیک ابن سینا به ما ملحق شوید.
__________________

توجه :به دلیل محدودیت،جای خود را از پیش رزرو کنید:

Tel.: 514-849-7373
برای اطالعات بیشتر

www.drhejazi.com

ازی

Thursday Feb 5 from 6:00-8:30 Pm

for more information please visit www.drhejazi.com

کلینیکپزشکیسینا

برایمشاورهودریافتاطالعاتبیشترهمینامروزقرارمالقاتبگیرید:

3
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اخذ وام بانكى

با بهترين نرخ براى
اتومبیل هاى دست دوم
از بانک هاى
معتبر كانادا

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:

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

همــهروزه
از ساعت  10صبح تا  4بعدازظهر
Ile Perrot Logo_Layout 1 12-02-27 2:51 PM Page 1
در خدمت شما >> (بجز یکشنبه ها)

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی

ILE PERROT TOYOTA
DIVISION DE 9020-3027 QUÉBEC INC.

rabbasi@ileperrot.toyota.ca

www.ileperrottoyota.com

شنبه  21مارس
در سالن شکوهمند

Embassy Plaza

بز
رگ تر و ش
ک
و
ه
م
ن
د
ت
ر
از همیشه
د
ر خور شأ
ن
ش
م
ا
.
.
.
گروه ها:
ه

توج

قابل ______
_
___ دودیت جا
ه دلیل مح
ب
یسابقه،
واستقبالب
را از پیش
ی خود
جا زرو کنید:
ر
5

-3

14-223

336شدیجیتال
تپ

1003 Boul Cure-Labelle
Laval, QC H7V 2V7

514.996.9692

 با پارکینگ وسیع رایگان

4
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شارلی ابدو...

شهباز خنعی

ایران...

یالثاراتاحلسین:
حمله به دفتر
«شارلی ابدو»
پدیده مبارکی است

نور شد /دشمن هتاک نبی /روانه گور
شد».
«تبریک به امت محمدی» از جمله
دیگر تیترهای صفحه نخســت این
نشریه به مناسبت حمله به «شارلی
ابدو» است.
انجمن روزنامه نگاران مســلمان ،از
گروههای وابســته به اصولگرایان نیز
در بیانیهای با اشاره به حمله به نشریه
شــارلی ابدو نوشــت« :جریاناتی که
بیمحابا اعتقاد یک امت را به سخره
میگیرنددر حقیقت مبنای تروریست
را پایهگذاری میکنند».
به گزارش خبرگزاری فارس ،این بیانیه
مدعی شــده است« :وقتی راه قانونی
بــرای حمایت از حقــوق میلیونها

24دی :هفتهنامه «یالثارات الحسین»
در صفحه گــزارش خود بــا عنوان
«نگاهی متفاوت به مسئله حمله به
دفتر نشریه «شارلی ابدو» قتل به گفته
این نشریه« ،سب کنندگان» پیامبر
اسالم را «پدیدهای مبارکدر فعل این
ماجرا» دانسته که «باید حساب آن را
از فاعالن آن جدا ساخت».
این نشــریه همچنین تاکید کرد که
اجــرای به گفته این نشــریه «کیفر
مشروع ســبالنبی» ربطی به عمل
«تروریستی» گروه داعش ندارد.
یالثارتالحسین تیتر صفحه نخست
خود را به این شــعر اختصاص داده
است که« :امسال ایام ربیع /نور علی

مســلمان در غــرب و جلوگیری از
توهین روزمره به مقدســات اسالمی
به بهانه آزادی بیان مســدود باشد،
همان دستهای پشت صحنهای که
چنین انسداد حقوقی را ایجاد کردهاند،
وارد عمل شــده و با تدارک عملیاتی
تروریســتی ،روی دیگر سکه اسالم
هراسی و اسالمستیزی را به نمایش
میگذارند».
آیتالله نوری همدانی از مراجع تقلید
قم نیز روز چهارشــنبه درباره حمله
به نشریه شــارلی ابدو گفت« :امروزه
همان کسانی که در گروههای افراطی
فعالیت داشــتند در کشورهای خود
دست به کشتار میزنند تا این حوادث
را به نام اسالم تمام کنند».

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
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جمهوری
اسالمی،
آرییانه؟!

 17دی:حکومت آخوندی اســتاد
بی بدیــل تهی کــردن واژه ها از
مفهوم واقعی و قلب و تحریف آنها
است:
"بنیاد مســتضعفان" نامی است
که بــر یکــی از ثروتمندترین -
و غاصب تریــن -ســازمان های
حکومتی نهاده شده و تنها کاری
که نمی کند رســیدگی به امور
مســتضعفان اســت" .مدارس
غیرانتفاعی" مدرسه هایی هستند
که بــه زور از پدر و مــادر دانش
آموزان پول می ستانند" .تعدیل
اقتصادی" نــام برنامه ای بود که
رفسنجانی برآنچه که بانک جهانی
و صندوق بین المللی پول دیکته
کــرده بودند ،نهاده بــود و در آن
خبر و اثری از "تعدیل" نبود چنان
که نرخ تورم را به باالی 40درصد
رساند" .اصالحات" برنامه ای بود
که درمدت  8سال کم و کیف آن
معلوم نشد و سرانجام نیز سردمدار
شــیاد آن اعتراف کــرد که برای
بقای نظام آمده بوده است" .مردم
ســاالری دینی" حتی نشانی از
الفبای حکومت مردم ســاالر به
معنای متعارف ندارد و سرنوشت
و زمــام زندگی  80میلیون تن را
درکــف بی کفایت و خطاکار یک
تن قرارمی دهد و...
همه پرسی نیز از قماش همین واژه
های تهی شــده از مفهوم و قلب
و تحریف شــده است .درقاموس
حکومت آخوندی و به شــهادت
همه پرسی هایی که تاکنون انجام
شده معنای همه پرسی این است
که حکومت تصمیم به انجام کار
یا امری می گیرد و آن را بنابرمیل
و اراده خــود انجام می دهد و بعد
از رأی مردم به عنوان تأیید کار و
سند مشروعیت خویش استفاده
می نماید!
پیشینه و سابقه ســه گانه همه
پرســی در حکومــت آخوندی
تأییدی اســت بر آنچه که درباال
گفته شد:
هنوز بیش از  40روز از  22بهمن
 1357نگذشته بود که نخستین

همــه پرســی در 12
فروردین  1358با پرسش
غیرمعقــول "جمهوری
اســامی ،آری یا نه؟"،
بدون این که جایگزینی
برای گزینــش دراختیــار مردم
بگذارد و یادرباره آنچه که قراراست
"جمهوری اسالمی" باشد کمترین
توضیحی بدهد سرهم بندی شد
و در فضــای هیجانــی آن روزها
بــه نظرات و پیشــنهادهای ارایه
شده  -ازجمله پیشنهاد مهندس
بازرگان مبنــی بر افــزودن واژه
"دموکراتیک"  -نیز اعتنایی نشد.
آیت الله خمینی با گفتن "نه یک
کلمه کمتر ،نه یک کلمه بیشتر"
نظر خود را تحمیل نمود و درپی
آن نیــز با گفتن "اگر  35میلیون
بگویند آری ،من می گویم نه" عیار
دموکرات منشی خود را نشان داد!
دومیــن همه پرســی حکومت
آخونــدی نیز درفضای نــاآرام و
پرالتهاب دوران گــروگان گیری
انجام شد .پس از تبدیل ترفندآمیز
مجلس موسســان بــه مجلس
خبرگان ،این مجلس اصل والیت
فقیــه را درمتن قانون اساســی
گنجاند و برگزاری همه پرسی تنها
به این هدف بود که از مردم تاییدیه
گرفته شود!
سومین همه پرسی نیزدرشرایطی
مشابه برگزار شد.
پس از پایان جنگ با سرکشیدن
جام زهر و مــرگ خمینی ،برای
تبدیــل والیت فقیه بــه "والیت
مطلقه فقیه" یک باردیگر تغییرات
داده شده در قانون اساسی به همه
پرسی گذاشته شد.
وجه مشترک هرسه همه پرسی
برگزارشــده در حکومت آخوندی
عدم شــفافیت موضوع و بحث و
نقد کافی درسطح جامعه و دریک
کالم چیزی جز عوام فریبی محض
نبوده است .با این حال ،این حرف
به معنای نفی کامل ارزش و اثر این
همه پرسی ها نیست زیرا حتی در
پیشرفته ترین دموکراسی ها نیز
نمی توان کامال مانع از فریبکاری
شد و چنان که ماکیاول به درستی
می گوید تا زمانی که فریب خوار
وجود داشــته باشــد فریبکار نیز
وجود خواهد داشت.
درچنین فضا و با چنین پیشینه

ای اســت کــه روز یکشــنبه
4ژانویــه14/دی شــیخ حســن
روحانی در نخســتین کنفرانس
اقتصاد کشور با لحنی که نشانگر
نهایت درماندگی است بحث همه
پرسی را پیش می کشد:
«درتوافق ژنو بخشــی از تحریم
ها درحوزه خودرو ،پتروشــیمی و
کشــتیرانی برطرف شد و بخشی
از اموال بلوکه شــده ما آزاد شد.
حال اگر درمقابل ما نیز شفافیت
بیشتری نشــان دهیم و بگوییم
فالن نوع غنی ســازی که درحال
حاضر به آن نیاز نداریم برای مدتی
متوقف می شــود ،آیا این کار به
معنای زیرسئوال رفتن آرمان ها و
اصول ما است؟...
آرمان مــا به ســانتریفیوژ وصل
نیست ،آرمان ما به مغز ،قلب و اراده
ما وصل است».
شیخ حســن روحانی پس از بیان
این حرف ها با استناد به اصل 59
قانون اساســی پیشنهاد برگزاری
همه پرسی را مطرح می کند:
«درمسایل مهم اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی به جای این
که قانون در مجلس تصویب شود،
ماده قانونی یا برنامه به آرای عمومی
مردم و همه پرسی گذاشته شود».
آنچه که شــیخ حســن روحانی
صالح نمی بیند بگوید این است
که بنابراصل  59قانون اساســی
مورد اســتناد او ،بــرای برگزاری
همه پرســی به رأی دوســوم از
نمایندگان مجلس شورای اسالمی
 که برگزیده و تأیید شده شوراینگهبان منصوب ولی مطلقه فقیه
هســتند  -نیاز است و اگر چنین
اتفــاق نظری دراین شــمار از به
اصطالح نمایندگان وجود داشته
باشد ،دیگر نیازی به برگزاری همه
پرسی نخواهد بود.
پیشــنهاد غیرعملی و نسنجیده
رییس جمهوری تنها نشانگر به بن
بست رسیدن تمام و کمال نظام
والیت مطلقه فقیــه در اداره امور
جامعه سردرگم و پریشان کشور
است .با این حال ،این کار کامال نیز
بیهوده نیست زیرا نشان دادن بن
بست راه را برای چاره جویی می
گشاید و بحث درباره آن شاید
بتواند زمینه ساز برگزاری یک
همه پرســی واقعی با پرسشی
که امروز مردم به خوبی از کم
و کیف آن آگاهی دارند یعنی:
"جمهوری اسالمی ،آری یا
نه؟" باشد!
______________
•

Courtier Immobilier Agréé

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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شارلی ابدو...
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ما نیز یک "شارلی" هستیم!
در دفاع از رواداری و آزادی بیان

مهرداد درویش پور

حملهتروریستیمرگباربه
دفتر مجله "شارلی ابدو"
در پاریس با شــعارهای
"الله اکبــر" و "ما انتقام
پیامبر را گرفتیــم" ،بار
دیگر دلنگرانی از گســترش نفوذ
اســام گرایان افراطی و حمله به
دســتاوردهای مدرنیته همچون
نقادی ،روشنگری و آزادی بیان را
به مهمترین موضوع روز جهان آزاد
بدل ســاخته است .حادثه ای که
جهان را درشوک و انزجار فرو برد
و حتی جمهوری اسالمی ایران نیز
ضمن "بیگانهدانستن آن با تعالیم
اسالم" ،آن را محکوم کرد.
این نخستین بار نیست که اسالم
گرایان فناتیک به بهانه توهین به
"مقدساتدینی" یا به بهانه مبارزه
با "دشمنان اســام"به خشونت
برای محو و یا مرعوب ســاختن
منتقدان متوسل شده اند .فتوای
قتل سلمان رشدی ،شاهین نجفی،
تسلیمه نسرین و استفاده از تهدید
و خشــونت علیه روزنامه نگاران،
نویسندگان ،کاریکاتوریست ها و
شخصیت های سیاسی ،هنری و
فرهنگی در دانمارک ،سوئد ،هلند
و دیگر کشورها به بهانه توهین به
"مقدسات مســلمانان" ،دشواری
رواداری در برابــر آزادی بیــان و
دگراندیشی در میان اسالم گرایان
افراطی را آشــکارا به نمایش می
گذارد.
تضاد اسالم با دمکراسی؟

پرسش این جا اســت که اصوال
تالش برای واداشتن انسان امروزی
به پیروی از قوانین شریعت وضع
شدهدر هزار و چند صد سال پیش
 به جای تطبیق باورهای دینی باجهان امروز -تــا چه حد ممکن
است میراثی به جز واپس گرایی،
استبداددینی ،خشونت و تروریسم
برجای بگذارد؟
با ظهــور بنیادگرایی اســامی
درایران ،اخوان المسلمین ،حزب
اله لبنان ،حماس ،طالبان ،القااعده،
بوکو حرام ،جبهه نصرت ،داعش
سلـــفی ها ،جهادی ها و دهها
َ ،
جریان ریز و درشت اسالم گرای
سیاسی که از هیچ خشونتی برای
به کرسی نشــاندن خواست های
خود رویگردان نیستند ،سوءظن
به اهــداف و روش هــای جریان
های اســامی و مغایرت آن ها با
دمکراسی نه تنها کاهش نیافته،
بلکــه به باور هرچــه فراگیرتری
درغرب بدل شده است.
عملیــات تروریســتی نظیر 11
سپتامبر نیز بازهم بیشتر به منفی
تر شدن افکار عمومی به ویژه در
غرب علیه مسلمانان منجر شده
است.
بسیاری از منتقدان الئیک اسالم
گرایان ،ضمن رد ارتباط "اســام
هراســی" بــا نژادپرســتی ،می
پرسند آیا براستی هیچ ارتباطی
بین باورهای اســامی و رفتار زن
ستیزانه ،خشونت بار و نابردباری
اسالم گرایان در برابر دگر اندیشان
وجود ندارد؟

آنان می پرسند پس چرا
خوانش هــای لیبرال از
"اسالم اصیل" نتوانسته
هرگز به گفتمانی مسلط
در جهان اســامی بدل
شود؟
همچنین این گروه بر این باورند
اگر اســام با حقوق بشــر مغایر
نیســت ،پس چرا در هر کجا که
اســام گرایان قدرت گرفته اند،
حقوق زنان ،کودکان و حقوق بشر
بیش از پیش تهدید شده است؟
و یا آن که چالش جوامع اسالمی با
فرایند سکوالریسم و دمکراسی را
چگونه می توان توضیح داد؟
گذشــته از گســترش خشونت
اســام گرایان افراطی در منطقه
خاورمیانه و شمال آفریقا ،فعالیت
اســام گرایانی کــه در پی پیاده
کردن قواین شــریعت اســامی
در کشــورهای غربی هستند ،نیز
نگرانی از حضــور این جریانات را
افزایش داده اســت .این واقعیت
که طــی مدت کوتاهــی هزاران
جــوان پیکارجــو از غرب جذب
داعش شده و تحرکات طرفداران
دولت اسالمی در آلمان ،دانمارک
و دیگر شهرهای اروپایی افزایش
یافته است ،این نگرانی را که رشد
اســام گرایان در غرب تهدیدی
علیه دســتاوردهای دمکراســی،
سکوالریسم ،حقوق بشر و آزادی
بیان است را به اوج رسانده است.
امری که در منفی تر شدن افکار
عمومی به مسلمانان نقش مهمی
دارد.
برتری جویی غرب و نژادپرستی،
عامل رشد اسالم گرایی سیاسی؟

در مقابــل گروهی دیگر که الزاما
مســلمان نیز نیســتند ،نگرشی
ذات گرایانه بــه ادیان و از جمله
اسالم را رد کرده و بر نقش عوامل
گوناگون در رشــد اسالم گرایی
سیاســی و فناتیســم تاکید می
کنند .آنان عالوه بر فقر ،محرومیت
و سطح پائین آموزش در بسیاری
از کشــورهای اسالمی ،به میراث

افراط گرایی اســامی می
بایست به "غرب محوری"،
تبعیض و تحقیر مسلمانان
و نژادپرســتی در غــرب و
نظامی گریدر منطقه پایان
داد .برخــی اما فراتر رفته و
خواهان آنند تا ایده رواداری تا سر
حد به رسمیت شناختن "نسبیت
فرهنگی" و به رسمیت شناخته
شدن قوانین شریعت در جوامع
غربی گسترش یابد.
اولویت حق بشر و آزادی بیان

انکار ناشدنی است که فقر ،جهل،
تبعیض و تحقیر زمینه ساز رشد
هر گونه افــراط گرایی واز جمله
بنیادگرایی اسالمی است .این نیز
انکار ناشــدنی است که دو قطب
افراطی همواره زمینه رشد یکدیگر
را فراهــم می کننــد .با این همه
ایده احترام به فرهنگ های دیگر
به هیچ بهانه ای نباید به لگدمال
شدن حقوق بشر ،نظیر حق برابر
انســانها ،آزادی بیــان و انتخاب،
برابری زنان و مــردان و رواداری
منجر شود.

همان گونه که آتش زدن مساجد
و مسلمان ستیزی را باید محکوم
کرد ،حمله اســام گرایان علیه
دگراندیشان را نیز به هر بهانه ای که
باشد باید محکوم کرد.

طنز تاریخدر آن است که هم اسالم
گرایان سیاسی و هم نژادپرستان

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 ّ

نژادپرستانه و مسلمان ستیز
فقر ،جهل ،تبعیض و حتقیر ،با بهره گرفتن از این حادثه
زمینه ساز رشد افراط گرایی رونق بیشتری خواهند یافت
و بنیادگرایی اسالمی است .و فضا در هردو ســو قطبی
و این دو قطب افراطی زمینه تر شــود .همچنیــن این
حادثه می تواند الهام بخش
ساز رشد یکدیگر ند...
خشونت های بیشتر از سوی
نیروهای افراطی و فناتیک
از منطق مشــابهی پیــروی می اسالم گرا شود.
کنند .هــر دو مخالف آزادی بیان زمانی فوکویامــا از پایان تاریخ و
و عقیده و حق برابر انسانها بوده ،پیروزی لیبرالیســم سخن گفته
دمکراســی را تحقیر کــرده و در بود .اما به نظر می رشــد شــاهد
پی اســتفاده ابزاری ازآنند .هر دو گسترش ابرهای سیاهی هستیم
دشمن رواداری و تساهل در برابر که بر فراز جهان به حرکت درآمده
دگر اندیشان هستند.
اند تا دمکراسی و آزادی را همچون
رشد نژادپرستی بی شک زمینه ساز صدای سوم خفه کنند.
رشــد اســام گرایی سیاسی به زمانی در دفاع از آزادی بیان درپی
ویــژه در میان جوانان مهاجر تبار فتوای قتل سلمان رشدی نوشتم:
مســلمان در غرب است ،اما رشد "مــا نیز یک ســلمان رشــدی
اسالم گرایی سیاسی نیز وحشتی هستیم".
همگانی برانگیخته است که به نوبه امروز اما در برابر رهروان جنایات
خود مسلمان ستیزی و نژادپرستی مقدس ،تنها باید گفت:
را رشد داده است.
"ما نیز یک شارلی هستیم!"
•

درپی حادثه اخیر بیم آن می رود
که آزادی بیان و دمکراسی از طریق
رشد خودسانسوری تهدید شود.
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

حلیم
داغ

روزهای
شنبه و
یکشنبه

•
•
•
•
•
•

استعمار غرب و حس حقارت ایجاد
شده در جهان اسالمی اشاره کرده

و تاکید می کنند سلطه طلبی و
نظامی گری اسرائیل و غرب از یک
سو و نژادپرستی ،تحقیر و تبعیض
فزاینده علیه مسلمانان در جوامع
غربی از ســوی دیگر ،زمینه ساز
رشــد بنیادگرایی اسالمی شده
است.
بسیاری از مسلمانان نه تنها انتشار
کاریکاتور پیامبر اسالم را نشانه ای
از تحقیر خود و مقدساتشان می
دانند ،بلکه به آتش کشیده شدن
مساجد در سوئد و دیگر کشورها
و تظاهــرات  18000هزار نفری
پگیدا ( اروپایی های میهن پرست
ضد اسالمی شدن غرب) در آلمان
در این روزها را نشــانه دیگری از
رشد اسالم هراسی و نژادپرستی
می دانند که می تواند به تحریک
مسلمانان و ســوق دادن جوانان
مسلمان مهاجر به افراط گرایی و
پیوستن بهداعش منجر شود.
آنان برآننــد بــرای رویارویی با

no.
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Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN
------------------------

پیوند جویای دیدگاه های متفاوت
با نوشته های چاپ شده است.
پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگــر
دیدگاه های پیوند نیست.
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.

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

برای تغییر آگهــی ها حداقل
یک هفته پیش از انتشار پیوند،
با ما تماس بگیرید.

■ توضیــح مهم 2

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

اسپشیال روزانه ما:
دوشنبه :زرشک پلو مرغ
سه شنبه :خورش کرفس
چهارشنبه:سبزیپلوباماهی
پنجشنبه:لوبیاپلو
جمعه:خورشبادمجان
و قیمه
شنبه:قورمهسبزی
یکشنبه:باقالیپلو
با ماهیچه

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

•

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

•

Distributed Free

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

طرح روی جلد :پیوند

لوگــوی پیوند ®

کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)

www.aliasgharmassoumi.net
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شارلی ابدو...

بایادارجمند دوست

حداکثروحشت

هنگامی که یکی دیگری را
تغدیه می دهد
طارق علی

__________
طارق علی نویســندۀ مشهور
چپگرایپاکستانی-بریتانیایی،
در این مقاله حادثۀ کشــتار
در نشریه ی «شارلی ابدو» را
بررسی کرده است ...
________
 13ژانویــه :ایــن یک حادثه
وحشتناک بود .حادثه ای که
در اکثر نقــاط دنیا و از جمله
با قاطعیــت تمام از ســوی
کاریکاتوریســت ها محکوم
شــد .آن هائی که نقشه این
قساوت را ریختند هدف خود
را با دقت انتخاب کرده بودند.
آن ها می دانستند که چنین
اقدامی حداکثر وحشت را به
وجود خواهــد آورد .آن ها در
پی کیفیت بودند نه کمیت.
آن ها از نتیجه کار نه غافلگیر
می شدند و نه ناخشنود .آن ها
برای واکنش دنیای مشرکان
هیچ ارزشــی قائــل نبودند.
برخالف مسئولین انگیزسیون
قرون وســطای فرانســه در
سوربن ،که متصدی حقوقی و
مذهبی پیگرد کتاب فروشان یا
ناشران کتاب ها بوده و اختیار
داشتند که کتاب ها را ممنوع
کرده و نویسندگان را شکنجه
کنند ،آن ها یک گام فراتر رفته
و حکم قتل را هم صادر کردند.
این آدمکشــان چه کســانی
هستند؟
اوضاع واحوالی کــه مردان و
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مسائلی که مردان و زنان جوان
را به گروه های ترور جذب
می کند ،رویدادهائی است که
زنان جــوان را به این
دنیای غرب میآفریند...
گروه ها جــذب می
کنــد رویدادهائــی
با اغماض چشم
است که دنیای غرب
خــود را بر روی
می آفرینــد؛ جائی
آن ها می بندد؟)
کــه آن هــا در آن
برای زیرکشیدن
زندگی مــی کنند-
اســد اعزام شده
که خــود محصول
بودنــد ،شــیوه
ســالیان متمادی از
استفاده از اسلحه
سلطه استعماری در
را بــه خوبی یاد
کشورهای اجدادی
گرفته اند.
آن هاست.
با بازگشــت به
ما مــی دانیم کــه دو برادر ،خانه آن ها آماده هستند که
شریف و سعید کواشی دارای دانش خود را علیه کســانی
موهای بلند بوده و از مصرف به کار برند که فکر می کنند
کنندگان ماری جوانا و سایر عامل مصائــب آن ها در این
مواد بودند (مانند بمب گذاران روزگار سخت هســتند .آنها
هفتم ژوئیه در لندن) تا زمانی ستمدیدگان هستند .شارلی
که تاثیرات جنگ عراق به ویژه ،هبدو نماینده ستمگران است.
شکنجه هائی که در ابوغریب وحشت ایجاد شده نباید ما را
اِعمال می شــد و کشتارهای از دیدن واقعیت کور سازد.
سنگدالنه شهروندان عراقیدر شارلی هبدو پنهان نمیکند که
فلوجه را دیدند.
قصد داشت مسلمانان مومن
آن ها به مساجد پناه بردند تا را با هدف قــرار دادن پیامبر
درآن جا تســای خاطر پیدا تحریک کند.
کنند.درست همین جا بود که بسیاری از مســلمانان از این
توسط اصولگرایان متعصبی بابت عصبانــی بودند ،اما این
رادیکالیزه شــدند ،که جنگ توهین را نادیــده میگرفتند.
علیه ترورغرب به یک فرصت این روزنامــه کارتون محمد
طالئی برای آن ها مبدل شده ســال  2005متعلــق بــه
اســت تا عضوگیری و خالص روزنامــه دانمارکی "جالندز-
ســازی مذهبــی جوانان هم پُستنس"()Jyllands-Posten
در کشــورهای اسالمی و هم را که پیامبر را به صورت یک
در گتوهــای اروپا و آمریکای پناهنده پاکستانی به تصویر
شمالی را به پیش ببرند.
کشیده بود ،بازنشر کرد.
این جوانــان که ابتدا به عراق
{>> ادامه در صفحه}32 :
برای کشــتن آمریکائیان؛ و
اخیراً به سوریه (دولت فرانسه

Akhtar Naraghi,
Iranian, Canadian poet, writer
and scholar. She holds a doctorate in English literature from McGill
University. Her novels are all written in the
first person, and
revolve around
the narrator's
efforts to make
a home in new
surroundings,
in different
cultures. She
has published
four novels, in
the first three
of which – The
Big Green
;House (1994
short-listed for
the QSPELL
Hugh McLennan Prize
for Fiction
in 1995), Blue Curtains (1999) and With
Mara That Summer (2004) – the narrator-protagonist recounts episodes from
her life, beginning in early childhood and
ending with her declining years. Her latest
novel, On the Train to My Village (2011),
is a story of love and the artist's existence
partly inspired by the author's time spent in
the Gaspé region of Quebec. Her work has
been translated into French, Persian and
German. Dr Naraghi is also the author of
three collections of verse, Legacy (1992),
Solitude (1996) and Autumn Bird (2011),
in addition to having contributed forewords, articles and short stories to numerous journals.
In 1987 she founded the International Organization of the Helen Prize for Women,
named for Dr. Helen Caldicott, the creator
of Physicians for Social Responsibility. The
Helen Prize annually honors the achievements of women of the world, whatever
their backgrounds or fields of endeavor.

در سوگ دکتر اختر نراقی!

می گوید" :ادبیات تاریخ است"
و نام او اختری دیگر بر آمسان این تاریخ...
جامعه فرهنگ و ادب بینالملل و به ســهم خود انجمن ادبی
ایرانیــان مونترال یکی از یاران دیرین و فرهیخته و از مفاخران
بزرگ فرهنگ و ادب خود را از دســت داد .بخشی از ادبیات و
اندیشــه ادبی جهان وامدار پژوهشها و تالشهای صلح و انسان
دوستانه آن بانوست.
دکتر اختر نراقی ،نویسنده ،شــاعر ،پژوهشگر و از روشنفکران
و فعاالن اجتماعی حقوق زنان جهان بود که در ســال 1999
جایزه جهانی هلن را بنیان گذاشت .در سال  2005نام ایشان در
فهرست مرکز بینالمللی بزرگان برگزیده کمبریج رقم خورد ودر
سال  2010در فهرست زنان برتر کانادا.
"جایزه هلن" هر ســاله به زنــان موفق جهان به پاس تالش
هایشــان در راه صلح و دفاع از حقوق زنان و کودکان اهدا می
گردد.
دکتر نراقی از حماسهشناسان ادبیات خاور و باختر بود .در آخرین
سخنرانی خود به زبان فارسی که نوامبر - 2010برای یکصد و
چهل و چهارمین برنامه انجمن ادبی ایرانیان مونترال برگزار شد ،
شادروان آقای محمد فاضل برنامه را با شعری از سیمین بهبهانی
(جای حضور فریاد است) آغاز کرد ،و ایشان درباره جایگاه زنان
در ادبیات و فلسفه کهن باخترسخن گفت ،که روان هر سهشان
خرسند باد و مینوی!
رمانها و کتابهای شــعر دکتر نراقی هنوز هم از منابع تدریس
دانشگاهها و مراکز آموزشی کاناداست .رمان "خانه بزرگ سبز"
تا به امروز بیش از پنج بــار تجدید چاپ و به همراه رمان "آن
تابستان با مارا" به زبان فارسی ترجمه شده است .شادروان دکتر
نراقی از قلم توانمند دکتر نیره توکلی در برگردان فارسی رمان
"آن تابستان با مارا" با خرسندی کامل و افتخار یاد کرده بودند.
انجمن ادبی ایرانیان مونترال در ســوگ واندوه از دست
دادن این بانوی ماندگار ،با جامعه فرهنگ و ادب ایران و
جهان ،خاندان فرهیخته نراقی ،دکتر محمود مقدم و با
همهی دوستداران این بانوی فرهیخته صمیمانه همدل و
همدرد است .ثبت است بر جریده عالم دوام او.
هیأت مدیره انجمن ادبی ایرانیان مونترال
مونترال -ژانویه 2015

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
½
½
½
½
½
½
½
½

فتوشاپ
Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

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،

حقوقیواداری

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

برخی از خدمات ما شامل:

_________________________

________________________________
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
مونتریال

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

عصر

شنبــه ها :

9

4

یکشنبه ها:

10

1 : 30

کشیش
رضا بناساز

تو جــه:
نشانی جدید

 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

جمهوری اسالمی...

روای
ت فرزانه

·¶zIn¨S ¶vÃdÃI
صیغه؛داغیابدیبردلوپیشانیام...

نشانی جدید کلیسا
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یکشنبه ها از ساعت  6بعد از ظهر

آقا ،شما را به
خدا زن خوب
و اهل زندگی
و مادر و دلسوز
M oHÁ
منی خواهید؟!
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Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent، Buss 55

وسیله نقلیه با هماهنگی قبلی از مترو واندوم
برای دعا و دریافت رایگان کتاب مقدس
وجزوات مسیحی با ما تماس بگیرید. :

Tel.: 514-261-6886

)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
½
½
½
½
½
½
½
½

>> خــدمات ما شامل:

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی
و شرکت در مصاحبه کاری
½ تنظیمدعوتنامه رسمی
½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
½ کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت (با
پرداخت هزینه ناچیز)
½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش هایدسته جمعی
و سفر به کبک ،اتاوا ،سیب چینی و غیره
(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

کال
س
ه
ا
ی
ف
رانسه

  نیم
ه وقت
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ا
ی
گ
ا
ن

ساعات کار:

>>دوشنبه تا جمعه
 8و نیم صبح تا 4ونیم بعدازظهر
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور

__________________________________ __________________________________
Centre Social d’Aide aux Immigrants
Centre Social d’Aide aux Immigrants
6201 rue Laurendeau
Point de service à Verdun
Montreal, QC H4E 3X8
Sur rendez-vous seulement

Tel.: (514) 932-2953 Tel.: (514) 458-4350

پریساصفرپور

فارغ التحصیل رسانه و هنر
فرزانه قبل از طالق اولش ،از
خانه پدری رانده شده و مانند
اغلب زنان بی سرپرســت و
بدسرپرســت ،برای فرار از
کارتنخوابی و دربدر شدن در
کوچه و خیابان تن به ازدواج
موقت داد.
فرزانه ۲۷ساله است و در چهارده
سالگی به خاطرآزار و تعصب پدر
و برادرش ،محبت های رضا شاگرد
مکانیک سر کوچه بهدلش نشست
و عاشق او شد و یک سال بعد هم
ازدواج کردند.
او می گوید« :خانــواده ام راضی
نبودند ولی خیلی اصرار کردم .رضا
هم پافشــاری می کرد .او بیست
سال بیشتر نداشت و با مادر بسیار
جوانش زندگی می کرد و برای پدر
و مادرم قابل پیش بینی بود که این
زندگیدوامی نخواهد نداشت».
فرزانه سه سال بعد از زندگی کردن
با مادر شوهر سی و چندساله ای
که به گفتۀ فرزانه خســیس ،بی
حوصله و اهل ازدواج موقت های
«بی در و پیکر» بود از شــوهر بی
اراده اش جدا می شود.
«نــه مهریه ،نه نفقــه ،نه طراوت
چهارده ســالگی و هجده سالگی،
هیچ چیز با خودم به خانه پدری
برنگرداندم .همه شدند چهارچشم
و گــوش که مبادا راه خالف بروم.
سالم و احوالپرسی با پسر خاله و
پسر عمو نیز برایم قدغن شد».
ســخت گیری و تعصب خانوادٔه
فرزانه پس از جدایی اش چند برابر
می شود و او باالخره بعد از دو سال
از آن خانه می رود.
«به مــادرم گفته بــودم آخرش
خودکشــی می کنم .او همیشه
نگران و زیر فشــار هــر دو طرف
ماجــرا ،برای زن هــای اطراف و
دوســتانش تعریف مــی کرد که
دخترش در خانه اسیر پدر و برادر
اســت .زن دایی ام گفته بود یک
مرد زن مرده در همسایگی شان
می شناسد که زن صیغه ای خوب
می خواهد شاید بعد هم فرزانه را
عقد کند  .مادرم گفت برو شــاید
بختت باز شود».
فرزانه بعد از دو هفته دوســتی و
رفت و آمد با مرد ســی و هشت
ساله آرایشگر ،صیغه یک ساله او
ٔ
می شود.

«مادرم خودش را بی خبر نشــان
داد تا از طــرف پدر و برادرها آزار
نبیند .شوهر من هم مودبانه از پدر
و برادرم خواســت مزاحم زندگی
ما نشــوند تا بی احترامی صورت
نگیرد .فرزند خردسالش را مادرش
نگه می داشت که فقط یک بار به
دیدن من آمد .محترمانه برخورد
کرد اما هرگز نه دعوتم کردند و نه
آمدند و نه فامیل حسابم کردند و
وجودم را نادیده می گرفتند .مادرم
می گفت پدرت شبانه روز دعا می
کند که این مرد تو را عقددائم کند
و دیگر آبروریزی نشود و مضحکه
مردم نشویم».
اما وقتی یک ســال صیغه تمام
می شود ،مرد به او اعالم می کند
که خانواده اش برایش «دختری
مناسب ازدواج دائم» پیدا کرده اند
که بچه اش را هم می پذیرد.
فرزانه التماس مــی کند که من
هم بچهات را بر چشم بزرگ می
کنم .اما مرد قبول نمی کند و تنها
علتش مخالفت شدید مادرش با
فرزانه به این دلیل است که قبال
او طالق گرفته و می گفت معلوم
نیست از تو هم طالق نگیرد .فرزانه
ســرافکنده با پنج سکه مهریه و
دو چمدان لباس و وســایلی که
به راحتــی در صندوق عقب یک
ماشین جا می شــدند که در آن
مدت با عشق و امید خریده بوده
به خانه پدری باز می گردد.
«وقتی راننده تاکسی از صندوق
عقب جعبه های خرده پیله ها را
در می آورد و دم در می گذاشت
دلم می خواست به او بگویم شما
را به خدا زن خوب و اهل زندگی
و مادر و دلسوز نمی خواهید؟ دلم
می خواســت روی دست و پایش
بیافتم و بگویم پشت در این خانه
ای که داری چمدان و کارتن خالی
می کنی ،چشم ها و دل هایی روبه
آسمان اســت که برای برنگشتن
من دعا می کنند».
غمزدگی و دلسوزی و کمی خشم
فروخوردۀ اعضای خانواده دوامی
نمی آورد و دو سه هفته بعد روزی
که فرزانــه از نانوایی دیر به خانه
بر می گــردد ،برادرش با چاقو به
کمرش زخم می زند.
«مرا به بیمارستان نبردند تا برادرم
گرفتار نشود .تزریقاتی سر کوچه
را تطمیع کردند تا زخمم را بخیه
بزند .اما زخمم عمیق بود وعفونت
کــرد و وضعیت وخیمی پیدا می

کرد که رضایتدادند و مرادکتر
بردند .باالخره پنج شش ماه در
خانه زندانی شــدم .به کسی
نگفتند به خانه برگشته ام .جز
یکیدو فامیل نزدیک هیچکس
از موضوع خبر نداشت.
نه مرا با خودشان مهمانی می
بردند و نه وقتی مهمانداشتیم
نشان می دادند که دیگر در آن
خانه زندگی می کنم .اگر کسی
می پرسید می گفتند آمده سر
بزند».
فرزانه این بار خودش تصمیم
می گیرد برود ولی مادرش مانع
او می شود و به او قوت قلب می
دهد که در خانه حداقل سقف
و غذا و جای گرم و امنیت هست.
«حق با مادرم بــود .در طول روز
راحت بودم .فقط شب ها برادرها
و پدرم به هر بهانــه ای تحقیرم
می کردند .مــن هم دیگر جلوی
چشمشــان ظاهر نمی شــدم .تا
اینکه پس از مدتی همسر دایی ام
باز هم به کمک من آمد».
بانوی دنیا دیده پدر را ســرزنش
می کند که حداقل به فکر ازدواج
مجدد دختر باشد .از اینکه تا چه
وقت دخترک باید مجرد بماند و
مردم خیال کنند شوهر دارد .نمی
شود که تا ابد موضوع را پنهان کرد.
«برادرهایم سناریویی ترتیب دادند
از مهاجرت من و شوهر خیالی ام
به بندر برای کار .سه ماه بعد هم
سناریوی درگذشت داماد خیالی
در شهرســتان طوری که فامیل
شک نکنند  .انگار از اعدام رها شده
بودم .مادرم امید داشت که پس از
مدتی خواستگار برایم بیاید .من
خوشحال بودم که می توانم مثل
قبل به عروسی و مهمانی بروم .اما
کمتر از یک سال بعد متوجه شدم
که نگاه مردم بد شده است .انگار
مرا نحس یا موجودی فلکزده می
دیدند که باید زیرچشمی نگاهش
می کردند و به حال زارش افسوس
می خوردند».
فرزانه شــب عروسی خواهرش با
یک جوان فیلمبردار آشنا می شود
و پسرک شــماره تلفنش را به او
می دهد  .تلفن های یواشکی رد
و بدل شــده و پس از مدتی مرد
جوان به او ابراز عشــق می کند و
دروازٔه دوستی و همراهی باز می
شود .فرزانه صادقانه تمام ماجرای
زندگی اش را بــرای او بازگو می
کند و مرد جوان نیز به او پیشنهاد
ازدواج موقــت می دهــد تا «اگر
کســی بازخواســت کرد بگویند
شرعی است».
مادر فرزانــه مطلع از ماجرا کمی
نگران اما حامی دخترش است.
«مادرم به شدت به او می رسید و
مثل مادر تر و خشکش می کرد
و برایمان غذا می پخت می آورد
پارک ،سه تایی غذا می خوردیم.
برایش هدیه می خرید و یک بار
طاقــت نیاورد و گفــت قول بده
دامادم بشوی».
مرد جوان رک و راست می گوید
که موقعیــت ازدواج ندارد اما اگر
{>> ادامه در صفحه}33 :
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ایــران...

John F. Kennedy Business Centre
3030 Villeray Street East,

درآمد نفت ایران  ۵/2میلیارد دالر کاهش یافت

 23دی:با ســقوط قیمت
 تبـــع آن
جهانی نفت و به َ
قیمت نفت ایران به زیر ۴۵
دالر ،تاکنــون  ۲/۵میلیارد
دالر ،معادل ۱۸هزار میلیارد
تومــان درآمد نفــت ایران
کاهش یافته است.
مسئوالن جمهوری اسالمی
ایران کاهــش قیمت نفت
را «توطئه آمریکا و عربســتان»
یدانند.
م
مسئوالن جمهوری اسالمی ایران
کاهــش قیمت نفــت را «توطئه
آمریکا و عربستان» میدانند.
سازمان کشــورهای صادرکننده
نفت (اوپک) اعالم کرده است که
قیمت نفت ســنگین ایران از ماه
ژوئــن  ۲۰۱۴تاکنون بیش از ۶۰
دالر کاهش یافتــه و تا میانه ماه
ژانویه  ۲۰۱۵از  ۴۵/۱۰۷دالر به
زیر  ۴۵دالر رسیده است.
بر این اساس ،قیمت نفت ایران در
ماه ژوئیه سال  ۲۰۱۴به ۱۰۶دالر؛
در ماه اوت بــه  ۱۰۱دالر؛ در ماه
سپتامبر به ۹۶دالر؛در ماه اکتبر به
 ۸۴دالر و در ماه نوامبر به ۷۴دالر
در هر بشکه رسیده است.
با حســاب صــادرات روزانه یک
میلیون بشک ه نفت ایران در طول
ماههای ژوئن تا نوامبر ،کل درآمد
نفتی ایــن کشــور در این مدت

 ۱۰۶/۱۷میلیارد دالر برآورد شده
است.
بدین ترتیــب در پنج ماهه ژوئن
تــا نوامبر ،زیان ایــران  ۲و ۲۳۵
میلیارد دالر بوده اســت که این
یعنی کاهش  ۱۱درصدی درآمد
نفتی.
اما سقوط بهای نفت در میانه ماه
دسامبر شتاب بیشتری گرفت و از
بیــش از  ۶۰دالر به زیر  ۴۵دالر
در حال حاضر رســید که حدود
 ۳میلیــارد دالر دیگر درآمد نفت
ایران کاهش یافت و مجموع زیان
ایران از کاهش قیمت نفت در سال
جاری به بیش از  5/2میلیارد دالر
رسید.
مسئوالن جمهوری اسالمی
ایران کاهــش قیمت نفت را
«توطئه آمریکا و عربستان»
میدانند.
کاهش جهانی قیمت نفت در پی
آن صورت گرفت که عربســتان

Montreal, Qc. H2A 1E7

Tel.: (514) 374-2888

سعودی اعالم کرد قیمت نفت
صادراتی خود به آمریکا را کاهش
میدهد تا با افزایش تولید نفت
در آمریکا رقابت کند.
همچنین افزایش عرضه در بازار
نفت یکی از دالیل اصلی کاهش
قیمت نفت در هفتههای اخیر
بوده است .آمریکا در طول سال
گذشــته بیش از تقاضای بازار
جهانی نفت تولید کرده است.
با توجه به اینکه تولیدکنندگان
نفت ،از جمله تولیدکنندگان نفت
شــیل آمریکا ،نفت برنت دریای
شــمال و نفت خام اوپک انتظار
ندارند که تولید را کاهش دهند،
احتمال سقوط بهای نفت به زیر
 ۴۰دالر نیز پیشبینی شده است.
با روند فعلی ســقوط بهای نفت،
روســیه ،ونزوئال ،ایران و عراق ،به
دلیل وابستگی اقتصادی به درآمد
نفتی بیشــتر از بقیه کشورهای
تولیدکننده نفت ضرر خواهند کرد.
این در حالی است که محمدباقر
نوبخت ،معــاون رئیس جمهوری
ایران اعالم کرد که دولت خود را
برای اقتصــاد و بودجه بدون نفت
هم آماده کرده است .او  ۱۴دیماه،
به شــبکه «العالم» گفت کاهش
چند دالری قیمت نفت کماثرتر از
تحریمهاست(.رادیوزمانه)
•

مرگ ٢٨٠
هزار ایرانی
در حوادث
رانندگی ۱۰
سال گذشته
مجتبی خالدی ،مدیر مرکز هدایت
عملیات و بحران وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشــکی ایران
میگویــد در یک دهه گذشــته
۲۸۰هــزار ایرانی بــر اثر حوادث
رانندگــی جان خود را از دســت
دادهاند.
روزنامه اعتماد روز سهشــنبه ۱۶
دی نوشت شــمار کسانی که در
این مــدت بر اثر حوادث رانندگی
معلول یا مصدوم شدهاند ،بیش از
یک میلیون و  ۴۰۰هزار نفر برآورد
میشود.
تصادف جادهای و شهری یکی از
سه دلیل عمده مرگومیر در ایران
اســت .ایران ،یکی از کشورهایی
است که باالترین شمار کشتگان
جادهای را دارد.
بر پایه گزارشها ،ساالنه در ایران
بیــش از  ۲۵هزار نفر کشــته و
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زخمــی میشــوند .از میزان کل
تصادفهای کشور ۷۲ ،درصد در
جادههای برونشهری و روستایی
و  ۲۸درصــد مربوط به تصادفات
درونشهری است.
سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم
کرد که در حوادث رانندگی هشت
ماهه امســال  ۱۲هزار و  ۱۹۸نفر
جان خود را از دست دادهاند.
این رقم در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشــته که آمار تلفات ۱۳
هزار و  ۱۳۵نفر بــود  ۷.۱درصد
کاهش یافته است.
در حوادث رانندگی هشت ماه اول
امسال  ۹هزار و  ۳۸۲مرد و دو هزار
و  ۸۱۶زن جان خود را از دســت
دادهاند.
بر پایه گزارش پزشــکی قانونی،

استانهای فارس ،خراسان رضوی
و تهــران به ترتیب بیشــترین و
اســتانهای ایــام ،کهگیلویه و
بویراحمــد و اردبیل کمترین آمار
تلفات را در هشــت ماهه نخست
سال جاری داشتهاند.
بر پایه آمارهــا ،از ابتدای انقالب
(ســال  )۱۳۵۷تاکنون  ۸۰۰هزار
نفر بر اثر تصــادف جان خود را از
دست دادهاند .به گفته کارشناسان
«تراکم باالی خــودرو در جادهها،
کمبود ظرفیت بزرگراهی ،وجود
بیــش از دو هزار نقطه حادثهخیز
در جادهها ،کمبود خدمات ایمنی
و امــدادی و فرهنگ نادرســت
رانندگــی» از مهمتریــن عوامل
تصادف جادهای در ایران به شمار
میآید.

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

www.jfkac.ca

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

کالسهایانگلیسیمقدماتی
اطـالعاتنامنـویسی

REGISTRATION INFORMATION

انگلیسیمقدماتیشبانه:

2015

ژانویه ،28 ،27 ،21 ،20
تاریخنامنویسی:
 5تا  7بعدازظهر
زماننامنویسی:
_________________________________________

مدارک مورد نیاز
(نسخهاصلی):

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

ONE OF THE FOLLOWING
)DOCUMENTS (ORIGINAL ONLY
REQUIRED:
-Medicare Card
تـاریخ بـرگزاری کـالس ها
-Hydro bill
)-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...

آموزش عالی در کبک به طرز حیرت آوری
کم ارزش می شود

نفت ارزان برایکانادا شایدخیلی هم بدنباشد!

 23دی -ایرانتو :شاید نفت
ارزان برای کانادا خیلی هم
بد نباشد.
یک پیش بینی جدید که
توســط رویال بانک کانادا
انجام شده ،تاکید می کند
که فشار مالی ای که کاهش
درآمد مالی ایجاد می نماید
ممکن است با کاهش ارزش
دالر کانادا و افزایش مصرف
در کانادا و ایــاالت متحده
خنثی و جبران شود.
تحلیل گران بانک اشاره می کنند
که کاهش قیمــت نفت مصرف
آمریکاییها را افزایش و ارزش دالر
کانادا را کاهش خواهد و در نتیجه
تقاضا برای کاالهای کانادایی رشد
خواهد نمود.
البته این نویسندگان تالش نموده
اند به ریسکها و خطراتی که کاهش
قیمت نفت به همراهدارد هم توجه
کافی را مبذول کنند .از جمله آنها
اشاره می نمایند که با این کاهش،
افت سرمایه گذاری در دو بخش
نفت و گاز کانــادا اجتناب ناپذیر
خواهد بود ،دو بخشــی که برای
رشد اقتصادی کشور از اهمیت بی
نظیریبرخوردارند.
افزون بر آن نویســندگان گزارش

تذکر می دهنــد تضمینی وجود
ندارد که مصــرف کنندگان همه
اندوخته ای را که از کاهش قیمت
سوخت نصیبشان می شود ،صرف
خرید کاال نمایند.
در عین حــال در زمینه صادرات
البته نشانه هایی از رشد بروز نموده
است.
فرلی از نویسندگان تحلیل اشاره
می کند که از سومین فصل سال
گذشــته صادرات کانــادا روند رو
به رشــدی را نشان می دهد .این
گزارش پیش بینی کرده است که
متوسط قیمت نفتدر سال 2015
در حدود  65دالر خواهد بود و در
ســال  2016این متوسط به 74
دالر خواهد رسید.
از ســوی دیگر در نوامبر گذشته

آمــاری در اوتاوا منتشــر
شــد که ارزیابی می کرد با
کاهش قیمت نفت در سال
 2014حدود  500میلیون
دالر و در سال  2015حدود
 2میلیــارد و  500میلیون
دالر از درآمد دولت فدرال
کاسته خواهد شد.
هرچند که جو اولیور وزیر
خزانــه داری می گوید که
دولت همچنان بر قول خود
مبنی بر ایجاد مازاد درآمدی برای
سال مالی آینده باقی است .استفان
پولوز رئیــس بانک کانادا هم می
پذیرد که افت قیمت نفت ممکن
است به کاهش رشد اقتصادی ای
در حدود ســه دهم درصد منجر
شــود .البته باید توجه داشت که
تاثیر کاهش قیمت نفت در ایاالت
مختلــف متفاوت خواهــد بود و
ایاالتی مانند آلبرتا و ساسکاتچوان
کــه در چند ســال گذشــته از
موهبت افزایش کم سابقه قیمت
در سالهای اخیر بهره زیادی برده
اند ،شوک بیشتری نسبت بهدیگر
ایاالت متحمل خواهند شد.
•

بزرگترین ریسک هاییکه اقتصاد کانادا را
در سال  2015تهدید میکند

حبس کرده اند .اوباما هم ظاهرا
نظر مساعدی نسبت به ساخت آن
ندارد.درداخل کشور هم مخالفت
های جــدی ای در مقابل طرح
های جایگزین وجود دارد.
انتخابات در داخل و خارج:

محافظه کاران توانســتند کشور
را از یک بحران مالی بین المللی
عبور دهند ،اما پس از یک دهه از
حاکمیت این حزب در کانادا این
احتمال که رایدهندگان به تغییر
متمایل شوند هم وجود دارد.

ایرانتو :در حالی به استقبال هفته
های آغازین ســال جدید میرویم
که اقتصاد جهانی با آشفتگی ها و
تنش هایی روبروست:
از کاهــش قیمــت نفت تا
تهدیدهای هکرها علیه یک
استودیوفیلمسازیتاانتخابات
یونان و ..و..
اقتصاد جهانی به پیچ تعیین کننده
ای رسیده است که مشخص می
کند که آیا دنیا می تواند باالخره
از پســامدهای بحران مالی سال
 2008خارج شــود یــا دوباره در
رکود غرق خواهد شد.
واقعیــت این اســت کــه حجم
بدهی هــای فــردی و عمومــی
بسیار زیاد اســت ،اشتغال زادیی
ناامیدکننده بوده و فاصله درآمدی
بین فقیر و غنی در حال گسترش
می باشد.
بسیار از ریســکهایی که اقتصاد
کانادا را تهدید می کند برای همه
آشناســت ،اما چالشهایی که آنها
در ســال  2015بر اقتصاد کشور

تحمیل می کنند می توانند بسیار
جدی باشند:
حباب کربن:

اگردولتهای جهان برای جلوگیری
از گرمایش بیشــتر قدم اساسی
ای بــرای کاهش گازهای گلخانه
ای بردارند آنگاه بازار ســوختهای
فســیلی بــا حجــم بزرگــی از
محصوالت غیرقابل فروش مواجه
خواهد شد .در چنین صورتی اگر
نگرانی های سرمایه گذاران نسبت
به سوددهی شــرکتهای نفتی به
فروش سهام این شرکتها بیانجامد
آنگاه امکان سقوط ناگهانی قیمت
و بروز بحران در سهام شرکتهای
نفتی قابل تصور اســت که تاثیر
اجتناب ناپذیری در اقتصاد کانادا
خواهدداشت.
مخالفت با کشیدن لوله های انتقال
نفت:

بســیاری در بخش نفــت کانادا
در انتظــار تصمیم ایاالت متحده
پیرامــون ســاخت لولــه نفت
کی استون نفس خود را در سینه
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کاهش قیمت محصوالت معدنی:

تقاضای ضعیف برای این کاالها،
از جمله نفت می تواند به سرمایه
گذاری و استخدام در بخش نفت
تاثیر منفی بگذارد.

افــزایش نرخ بهره :

کانادا و ایاالت متحده در مســیر
افزایش نرخ بهره در ســال 2015
قرار دارنــد .این افزایش می تواند
بخصوص بــر بدهــی و مصرف
خانوارها تاثیر عمده ای بگذارد.

فشــار بدهی ،دوباره:

ریسکی که اقتصاددانان برای سالها
نســبت به آن هشــدار داده اند.
نسبت بدهی به درآمد خانوارهای
کانادایی در آخرین آمار سه ماهه
به  162درصد رسیده است.
در کنار این موارد بایســتی اشاره
نمود که در سال پیش رو عواملی
ماننــد ناامنی و تروریســم بین
المللی ،اقتصاد روســیه و چین و
بحــران مالی یونان هم هر یک به
تنهایی می تواند اقتصاد جهانی را
دچار رکود نماید.
•

نوشته آین اروین
گازت مونتریال7 :دسامبر:
ترجمه :آرزو تحویلداری یکتا
رئیسدانشگاه مونترال ،گی برتون،
اخیرا قطع کمک های مالی دولت
بهدانشگاهها را مورد بحت و گفتگو
قرار داد .به اعتقاد آین اروین ،که
در بسیاری جهات هم سو با نظرات
آقای برتون می باشد ،این مسئله
را نباید از دید ناکافی بودن وجوه
مالی دولت ،بلکــه بعنوان نمونه
ای از ارزش گذاری نادرســت به
خدماتی ارزشمند در نظر گرفت.
قطع کمک هــای مالی دولت به
دانشگاهها (حدود  15درصد ظرف
مدت سه سال) به واقع توان آنها
برای تربیت فــارغ التحصیالن با
ســواد و ارائه خدمات پژوهشــی
مربوطه را به چالش کشیده است.
در عیــن حال ،این امر بواســطه
فن آوری هــای جدید که امکان
ارائه آموزش های تعاملی اینترنتی،
استفاده از نرم افزار برای آزمودن
دانشجویان ،ارائه متون سخنرانی

درســی به دانشــجویان از طریق
اینترنت پیش از شــروع کالس و
نیز برقراری ارتباط با دانشجویان از
طریق بالگ را امکان پذیر می کند،
تا حدی تقلیل یافته است.
به مــدد اینگونه فــن آوری های
اطالعاتی و اقداماتی از قبیل تولید
کتابهــای الکترونیکی کم هزینه
و ارائــه دوره کامــل درســی به
دانشــجویان بصــورت اینترنتی،
دانشــگاههایی چون دانشــگاه
کنکوردیا،بااستخدامتعدادکمتری
استاد ،قادر به تربیت دانشجویان به
میزان دو برابر نسبت به سه دهه
گذشته بوده است.
در الگوی اقتصادی یک دانشگاه،
هزینــه هــای ثابت باال بــوده و
هزینه هــای جانبی مربــوط به
دانشــجویان اضافــی در برخی
دانشکده ها (مانند دانشکده علوم
اجتماعی ،برخی دانشــکده های
علوم و هنر) پایین می باشد.
شگفت آنکه قطع کمک های مالی
دولت در واقع دانشگاهها را تشویق

به تولید درآمد مضاعف از طریق
ترغیب تعداددانشجویان بیشتر به
ثبت نام ،آنهم با کمتر کردن موانع
پذیرش ،نموده است.
در عمل مشــاهده می شــود که
بازار تحریف شــده آموزش عالی
عملکرد مناســبی نداشته و عده
ای مامــور اداری و اهل کاغذبازی
بدنبال یافتن راهکارهای جبرانی
برای پوشش دادن هزینه خدماتی
هســتند کــه ارزش آن بطــرز
حیرت آوری کمرنگ می شود.
در این میان ممکنستدانشجویان
ناگزیر از پرداخت  % 30بجای %20
هزینهدانشگاه شوند.
حتی بــا این تغییر هم ،اســتان
کبک همچنــان از نظر هزینه در
پایین ترین رده در سطح کانادا و
پایین تر از حد متوسط نسبت به
سایر استانها خواهد بود.
مشکلی که دانشگاهها امروزه با آن
مواجه هستند ناهمسویی انگیزه
ها بواسطه تصرفات دولت در بازار
آموزش عالی است.
هزینه های به ظاهر پایین از یک
طرف باعــث جذب بســیاری از
دانشجویان می شود که می توانند،
در غیر اینصورت ،بدنبال راههای
بهتر و متناســب با استعدادها و
عالئق خود بروند و از طرف دیگر،
دانشــگاهها را در عطش وجوه و
کمک های مالــی ،که به منظور
ارائه خدمات آموزشی با کیفیت و
نیز انجام پیشرفته ترین خدمات
پژوهشی به آن نیاز دارند ،نگه می
دارد.
(دارالترجمه رسمی یکتا)
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کانادا و کبک....

بهترین شرکتها در کانادا
برای استخدام شدن ۲۰۱۵ -

وبســایت معتبــر کاریابــی
 Glassdoorفهرســت بهتریــن
شــرکتهای آمریکایی را منتشر
کرده که کارمندانشــان را واقعا
راضی نگه میدارند .خوشبختانه
بیشتر این شرکتها در کانادا هم
حضوردارند.
اینهفتمین جایزه ساالنه «بهترین
شرکت به انتخاب کارمندان» است
و گــوگل رتبــه اول را از آن خود
کرده اســت( .گوگل در فهرست
سال گذشته رتبه هشتم راداشت).
با این حساب گوگل کانادا بهترین
Turner Construction
Monsanto Company
Edelman
Interactive Intelligence
Genesys
Bose
GE Aviation
EY
Disney Parks & Resorts

شرکتی است که میتوانید در آن
استخدام شوید.
شرکتبینالمللیمشاورهمدیریتی
 Bain & Companyکــه ســال
گذشته رتبه اول را داشت امسال
به رتبه دوم رضایت داده و توئیتر
که سال پیش دوم بود در لیست
امسال اصال حضور ندارد.
این رتبهبندی بر اساس رای مخفی
کارکنان شرکتها انجام شده و ۳۰
شرکت از این  ۵۰شرکت آمریکایی
در کانادا هم حضور دارند.
یکــی از کارمندان گوگل در دفتر

Adobe
Stryker
Apple
LinkedIn
Gartner
Nike
Roche
Rockwell Automation
Costco Wholesale
NBC Universal
Ford Motor Company
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آنها در واترلــو ،انتاریو می گوید:
«گوگل توازن خوبــی میان کار/
زندگی به وجود آورده و فرصتهای
خوب آموزشــی در درون شرکت
در اختیارمان گذاشته است .تنها
مشــکلی که وجود دارد این است
که برای استفاده از این همه فرصت
وقت کم میآوریم».
یکــی از کارمندان ســابق دفتر
تورنتــوی Bain & Company
هم درباره آنها گفتــهBain &« :
 Companyروی توسعه حرفهای
و آموزش شــما تمرکز میکند .با
هر کســی که کار میکنید واقعا
میخواهد شما بهترین کارتان را
انجامدهید .رابطه شما همکارانتان
و فرهنگ عمومی شرکت معرک ه
اســت .بخصوص در دفتر تورنتو
دوستی قدرتمندی میان کارکنان
وجود دارد».
در زیر فهرست بهترین شرکتهای
آمریکایی کهدر کانادا حضوردارند،
به نظرتان می رسد:

M

Google
Bain & Company
F5 Networks
Boston Consulting Grou
p
Chevron
McKinsey & Company
Procter & Gamble
Brigham and Women’s
Hospital
Facebook
Qualcomm

ماریاکُـتنه

عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک
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Maria Cottone

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

• تنظیم دعوتنامه
• مشاوره حضوری
• تمدید کارت اقامت
• تمدید ویزای موقت
• تقاضای تابعیت و غیره
• مهاجرت به کانادا
• فدرال ،کبک ،استانی
شامــل:
• تخصصی
• کارآفرینی
• سرمایه گذاری
• کفالت همسر یا والدین
• تجربه کبک یا کانادائی
-----------با تعیین وقت قبلی
من به زبان شیرین فارسی
به شیرینی صحبت میکنم
ساعات تماس  ۱۲تا 18

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

Immigrate to
Canada

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

تماس با خط مستقیم و رایگان از ایران به مونترال با کامی منفرد مدیر امور ایرانیان
از تهران بدون پیش شماره و از شهرستان با پیش شماره ( ) ۰۲۱
 ) ۰۲۱ ( ۹۷۱ - ۱۸۷۴داخلی ۳۷۴۷
اوقات تماس به وقت ایران :دوشنبه تا جمعه و از ساعت  ۲۱تا 24
آدرس جدید ما روبروی درب مترو Langelier؛ طبقه باالی  Laurentian Bankمی باشد:

6621, Sherbrooke Street East, Suite 103,
Montreal, Quebec, H1N 1C7

www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

Tel: 514-656-8178

در کدامشهرها آپارتمان بخریم؟!

تحلیلگران و روزنامهنگاران شاید
درباره زمان ترکیدن حباب بازار
مسکن کانادا تفاهم نداشته باشند،
اما همه متفقالقــول از وضعیت
خطرناک بازار آپارتمــان در این
کشور حرف میزنند.
مجلــه  MoneySenceکانادا در
گزارشی توضیح داده که چرا گروه
زیادی از تحلیلگران به آینده بازار
آپارتمان کانادا بدبین هستند و آیا
ی آنها واقعگرایانه هست
این بدبین 
یا نه.

بدبینی به بازار ،علت اول:
آپارمتــانسازی بیرویه

مهمترین ترســی که وجود دارد
این اســت که پیمانکاران بیرویه
آپارتمانمیسازند.
این مساله باالخره باعث اشباع بازار
و پایینآمدن قیمتها و در نتیجه
سقوط بازار آپارتمان خواهد شد.
مارک پنســولو ،اقتصاددان ارشد
در National Bank of Canada
که وقتــش را به تحلیل وضعیت
آپارتمانهادر شهرهای بزرگ کانادا
میگذراند ،میگوید ماجرا به این
سادگیها نیست« :در بازار مسکن
کانــادا در حال آپارتمانســازی
بیرویه هســتیم ،اما نــه در آن
شهرهایی که فکر میکنید».
به گفته پنسولو ،شهرهای تورنتو،
ونکــوور و کلگــری پررونقترین
بازارهای مسکن کانادا به حساب
ن شــهرها شاهد
میآیند و همی 
بیشترین رشد در آپارتمانسازی
بودهاند .اما آپارتمانسازی در این
شهرها بیرویه به حساب نمیآید و

خانههای خالی به فروش خواهند
رسید ).جالب اینجاست کهدردهه
 ۱۹۹۰این رقم چهار ماه بود.
علت دوم:
حضور بیرویه سرمایهگذاران
خارجی

تقاضا همچنان برای خرید آپارتمان
باالست.
در واقــع با وجــود افزایش صدور
پروانه ساختوســاز و همچنین
افزایــش تعــداد آپارتمانهــای
تکمیلشده ،در شهرهای تورنتو و
کلگری تقاضا هنوز از عرضه خیلی
باالتر است( .فاصله عرضه و تقاضا
در ونکوور در طول سالهای اخیر
کمی کاهش یافته).
امــا آمــار نشــان میدهــد که
پیمانکارهــا در مونتریــال،

ساســکاتون ،رجاینا و وینی پگ
به صورت بیرویه آپارتمانسازی
میکنند و اگر بازار در این شهرها
همین حاال وارد مرحله اشباع نشده
باشد به زودی وارد خواهد شد.
ایــن ،یعنــی آغاز رونــد حتمی
پایینآمدنقیمتها.
در کل در کانادا تعداد آپارتمانهای
تکمیل امــا خالی ،کفاف فقط دو
ماه تقاضــا را میدهد( .یعنی اگر
از همین حاال تمام آپارتمانسازی
را متوقف کنیم ،طی دو ماه تمام

عدهای از تحلیلگران معتقدند این
سرمایهگذاران خارجی هستند که
بازار را در تورنتو ،کلگری و ونکوور
پررونق نگه داشتهاند و اگر اوضاع
بازار کمی به هم بریزد یا رکودی
پیش آید ،آنها زودتر از بقیه خانهها
را برای فــروش میگذارند و بازار
را ترک میکنند .به این ترتیب با
باالرفتن میزان عرضه ،سقوط بازار
سریعتر رخ میدهد.
اما مســئله اینجاســت که طبق
گزارش Canada Mortgage and
 Housing Corpفقط  ۲.۴درصد
آپارتمانهــا در تورنتوی بزرگ و
 ۲.۳آپارتمانهــای ونکوور بزرگ
مالک خارجی دارند.
به همیــن ترتیب آمــار مالکان

خارجی آپارتمانهای ادمونتون و
رجاینا حدود  ۰.۱درصد اســت و
کلگری  ۰.۲درصد.
اما کار یــک جای دیگر میلنگد،
میزان آپارتمانها با مالک خارجی
در هســته مرکــزی داونتاونها
بیشتر است.
مثــا  ۵.۸درصــد آپارتمانهای
مرکز شــهر ونکوور و  ۴.۳درصد
آپارتمانها در داونتاون تورنتو در
اختیارخارجیهاست.
اما دوباره بیشــترین نگرانی
متوجه داونتــاون مونتریال
اســت کــه  ۶.۹درصــد
آپارتمانهایشصاحبخارجی
دارند.
در کل ،اکثــر تحلیلگران نگران
حضور خارجیها در بازار مسکن
کانــادا  -البته به جــز مونتریال -
نیستن .د
اگر واقعا قصد خرید دارید…
خب یک خریدار در چنین بازاری
چه باید بکند؟ اگــر قصد خرید

آپارتمــان در مونتریال را دارید به
شما توصیه میکنیم که منصرف
شوید .به نظر میرسد ریسک بازار
آپارتمان مونتریال روز به روز باالتر
مــیرود و این احتمال وجود دارد
که حباب بــازار آپارتمان در این
شهر در سال  ۲۰۱۵بترکد.
اما در شهرهای بزرگ دیگر مثل
تورنتــو ،ونکــوور و کلگری حتما
باید به موقعیت محل توجه کنید.
اگــر واقعــا قصد خریــد دارید و
میخواهید دســت کم  ۵سال در
آپارتمانتان زندگی کنید مشکلی
ندارد کهدر محلهایی خانه بخرید
که تعداد صاحبخانههای خارجی
باالست .اگر چه خرید آپارتمان در
مناطقی که درصد سرمایهگذاران
ی پایینتر است معقولتر به
خارج 
نظر میرسد.
و توصیه آخر :آپارتمانی را بخرید
که در آن تعداد واحدهای اجاری
پایینتر است و از حد خاصی باالتر
نمیرود.
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اس ـ ـ ــالم...
علیکشتگر

انتگریســتهای
اسالمی از ســالها پیش با توسل
به عملیات تروریســتی درفرانسه
خواسته اند برای جامعه هنرمندان
و روزنامه نگاران خط قرمز ترسیم
کنند .پذیرش ایــن خط قرمزها
یعنی تسلیم به ارعاب و فرو افتادن
به مغاک خودسانسوری.
اگر تروریستها روزی موفق شوند
با توســل به ارعاب هنرمندان و
نویسندگان به اندیشه و قلم مهار
بزنند ،آن وقت می شود گفت که
توانســته اند ارزشمندترین گوهر
جمهوریت را در مهد دموکراسی
در بند کنند.
در فرانســه همه مــی دانند که
هفته نامه شارلی ابدو بنابه سنت
خود هیچ عقیده و هیچ کســی را
از دایره طنز و نقد مستثنی نمی
کند ،ضمن آن که با هیچدینی هم
خصومت ویژه ندارد.
اتفاقا در تاریخ این مجله بیش از
هشتاد درصد طنزها و شوخی های
دینی متوجه مسیحیت و کلیسا بوده
است.

ترور این طنزپردازان و هنرمندان
فرانسوی بخاطر انتشار کاریکاتور
پیامبر اســام و نقــد طنزآمیز
بنیادگرایی اســامی خواه ناخواه
چهره اسالم را در فرانسه و جهان
لکه دار می کند.
یکی از شــرکت کننــدگان در
تظاهرات خودجوشی که بالفاصله
پس از خبر بهت آور این کشــتار
بــه راه افتــاد در پاســخ به این
سخن درست که همه مسلمانان
تروریست نیستند گفت:
"همهمسلمانانتروریستنیستند،
اما همه تروریستها مسلمان اند".
و این امروز قضاوتی اســت که در
افکار عمومی فرانسه و اروپادر حال
ریشه دواندن است.
تلویزیون با اعالم خبر انتشار بیانیه
سلمان رشدی در محکوم کردن
این جنایات به یادم آورد که اسالم
ایرانی نیز نمی تواند به این آسانی
ها حســاب خود را از اسالم های
دیگر جدا کند.
کشــتار پاریس بــار دیگر عقب
ماندگــی تاریخــی -جهانی دین
اســام را ســوژه مباحث جامعه
شناسان و صاحب نظران خواهد
کرد .حقیقت آن اســت که همه
ی مذاهب اسالمی از تاریخ عقب
مانده اند و امروز در قرن بیست و
یکم ،همان چهره ای را به جهانیان
نشان می دهند که کاتولیک ها در
قرون وسطا داشتند ،با این تفاوت
که چهره ی عقب مانده مسیحیت
قرون وســطایی زیــر آوار تاریخ
مدفون و فراموش شده است.
به همیندلیل نیز میلیاردها انسانی
که جنایات هولناک تروریستها را
همزمان بر صحنه تلویزیون ها به
تماشا نشسته اند و هیچ آگاهی و
خاطره ای هم از مسیحیت پیش
از نهضت اصــاح دینی را ندارند،
خیلی راحت اســام را دین ترور
و وحشت می پندارند و مسلمانان

امیرکفشداران

پیامدهای
جهانی ترورهای پاریس!٬

را در لیست سیاه ذهنی خود
جای می دهند.
اگرجنایتاخیراسالمیستهای
فرانسوی یک مورد استثنایی
بود ،می شد حساب آن را از
اسالم جدا کرد.
اما حقیقت چیز دیگری است.

جهانیان چهره معاصر اسالم
را پیش از هفتم ژانویه سیاه
پاریس در واقعیتها و حوادث
ناگواریدیده اند که هریک به
سهم خود چهره این دین را
در انظار جهانی لکه دار کرده
است:
• فتوای قتل سلمان رشدی
توسط آیت اله خمینی
• قتل عام هــزاران زندانی
سیاسی ایران به نام اسالم
• جنایت هولناک القاعده در
نیویورک ( 11سپتامبر)
• چهــره ی ضد انســانی و
جنایتکارانــه طالبــان علیه همه
مظاهر تمدن بشری در افعانستان
و پاکستان
• بی حقی مطلق زن در عربستان
سعودی
• جنایــات حکومت اســامی
عمربشیردر سودان
• وحشی گری های بوکوحرام در
نیجریه
• جنایــات هولناک داعش علیه
انسانهای بیگناه در عراق و سوریه
• و صدها و هزاران جنایت روزمره
علیه زنان ،دگراندیشــان و علیه
حقوق اولیه انســانها به نام اسالم
در کشورهای پاکستان ،افغانستان،
ایران ،عــراق ،ســودان ،نیجریه،
سوریه و...
درجهانی که رســانه های جمعی
لحظه به لحظه خبر هر حادثه ای
را به گوش جهانیان می رسانند و
صحنه های هولناک هر جنایت و
کشتاری را بر صفحات تلویزیون ها
منعکس می کننــد ،چگونه می
شــود به صرف تکرار این جمالت
که "اســام این نیست"" ،اسالم
دین رحمت است" و...حساب همه
این زشتی ها و جنایات را از اسالم
جدا کرد؟
این حقایق مسئوولیت مصلحان و
نواندیشان دینی را دوچندان می
کند ،مسوولیتی تاریخی ،سخت و
سنگیندر مسیر به روز کردندین
اســام و بویژه بیرون آوردن آن از
زیر سلطه و نفوذ سنت های بدوی
اعراب پیش از اسالم و انبوه خرافات
شرعی و فقهی دوران برده داری و
فئودالیسم .و از همه مهمتر نجات
اسالم از توهم رسالت .توهمی که
مسلمانان را به جهاد برای زدودن
جهان از کفر فرامی خواند .توهمی
که اسالم را به دخالت در زندگی
دیگــران و به ایدئولــوژی و ابزار
تســخیر قدرت و گسترش جنگ
و خشــونت تبدیل می کند .و از
رهگذر آن زندگی مردم کشورهای
اسالمی را تباه می کند.
تمــدن کنونی بشــری و حقوق
پذیرفته شده و جهانشمول بشر با
چنین اسالمی سازگار نیست.
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در نبرد میان اسالم کهنه
و بنیادگــرا بــا آزادی و
حقوق بشر ،سرانجام این
برداشت قرون وسطایی از
اسالم است که شکست
خواهد خورد.
اما مصیبت در این است
که این قرائت های قرون
وســطایی از اسالم می
خواهند سرنوشت میرنده
ی خود را با سرنوشــت
مردم کشورهای اسالمی
گره بزنند.
در جهان امــروز فقط
مســلمانانی می توانند
"خادم" اسالم باشند که آن
را با آزادی بی قیدوشرط
انسان ها سازگار کنند.

و از موضــع نواندیــش
دینی برای جدایی دین از
دولت و محدود کردن آن
به حوزه ی وجدانیات و اعتقادات
فردی تالش ورزند.
جنایت هولناک اســام بنیادگرا
علیه فرانسویانی که سالحی مگر
قلم در اختیار نداشــتند وجدان
جهانی را در دفاع از آزادی اندیشه
و بیــان برمی انگیــزد و همزمان
قرائت تروریستها از اسالم را مبنای
قضاوت میلیارد ها انسان نسبت به
اسالم و مسلمانان می کند و بیش
از پیش به اسالم هراسی دامن می
زند .در چنین شــرایطی رسالت
روشنفکران کشورهای اسالمی در
دامن زدن به نهضت اصالح دینی
و مبارزه پیگیــر با تفکرات کهنه
و خطرناک جهــادی ،تکفیری و
تروریســتی دوچندان می شود.
اسالم هراسی سرچشمه نفرت و
جنگ است.
و البتــه بیــش از همــه مــردم
کشورهای اسالمی از آن زیان می
بینند ،ترورهای پاریس بر مناسبات
بین المللی بویــژه روابط اتحادیه
اروپا و ایاالت متحده با کشورهای
اسالمی اثراتی درازمدت بر جای
خواهد گذاشت و احتماال موجب
بازنگری های مهمی در قوانین و
مقررات امنیتــی داخلی و نیز در
سیاستهای خارجی این کشورها
خواهد بود.
رشد اســام هراســی درفرانسه
که بالغ بر پنج میلیون مســلمان
دارد ،دســت کــم در میان مدت
در خدمت توســعه نفــوذ حزب
نئوفاشیســتی فران ناسیونال به
رهبری خانم مارین لوپن قرار دارد.
رهبران این حزب از ســالها پیش
اسالم هراسی را یکی از پایه های
تبلیغات سیاسی خود قرار داده و
نسبت به رشد جمعیت مسلمان
فرانسه و افزایش مهاجران مسلمان
به این کشور هشدار داده اند.
نظرسنجی های موسسات معتبر
نظرســنجی حاکی از آن اســت
که در صــورت برگزاری انتخابات
ریاست جمهوریدر مقطع کنونی
رهبر این حــزب بیش از رهبران
سایر احزاب رای دارد.
•
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سقوط دالر کانادا

ی خداحافظی کنید!
با اپلیکیشنهای ۹۹سنت 

آیفونبازها حتما میدانند که اپل
در طول ســالهای اخیر در کانادا
و آمریکا اپلیکیشــنهای خود را
با فرمت  ۹۹ســنت ۱.۹۹ ،دالر،
 ۲.۹۹دالر و … به فروش میرساند.
این تشــابه قیمت البته به خاطر
پایینتر بودن ارزش دالر کانادا ،به
نفع کاربران کانادایی تمام میشد.
آنها اپلیکشــنها را کمی ارزانتر
میخریدند.
اما با ســقوط ارزش دالر کانادا در
برابر دالر آمریکا تــداوم این روند
برای اپل امکانپذیــر نبود و این
شــرکت هفته پیش اعــام کرد
قیمتها را در اپ استور کانادا باال
خواهد برد.
اپــل اخیــرا ایمیلــی را بــه
برنامهنویسهای خود فرســتاد و
توضیح داد بــزودی قیمتها در
کانادا ،نروژ و کشــورهای اتحادیه
اروپا باال میرود .به گفته اپل تغییر

ارزش واحدهای پولی این کشورها
باعث اتخاذ چنین تصمیمی شده
است.
این تصمیم سرانجام اجرایی شد
و اپلیکیشنهای سابقا  ۹۹سنتی
با  ۲۰درصد افزایش از این به بعد
 ۱.۱۹دالر به فروش میرسند.
قیمت اپلیکیشــنهای بین ۹۹
سنت تا  ۱۰دالر هم از دیروز حدود

 ۱۵درصد افزایش یافته است .مثال
اپهای  ۱.۹۹ســنتی حاال ۲.۲۹
سنت شدهاند و به همین ترتیب
اپلیکیشنهای  ۴.۹۹سنتی حاال
 ۵.۷۹سنت به فروش میرسند.
این اولین باری است که اپ استور
کانادا قیمتها را تغییر میدهد.

•

بهترینبازیکنجهاندرسال۲۰۱۴؛کریستیانورونالدو

رونالدو پس از کســب عنــوان بهترین فوتبالیست جهان در سالهای  ۲۰۰۸و ۲۰۱۳
حال موفق شده است برای سومین بار توپ
طالیی فیفا را شکار کند .او اگر چه با تیم ملی
پرتغال موفقیت چندانی کسب نکرده ،اما
پیروزیهای زیادی را به همراه باشگاه رئال
مادرید جشن گرفته است .تاریخ تولد ۵ :مه
 / ۱۹۸۵پست :مهاجم  ۱۱۸ /بازی ملی برای
پرتغال  /باشگاهها :اسپورتینگ لیسبون،
منچستر یونایتد ،رئال مادرید.
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کان ــادا...

تولدتانمبارک،عالیجناب!

احتماال این مرد را نمیشناسید!
شــمار زیــادی از کاناداییها این
مرد را نمیشناســند .این را یک
نظرسنجی نشــان داده که اخیرا
توسط موسسه آیپسوسرید انجام
شده است.
شما چطور؟ او را میشناسید؟
نام این مرد جان مکدونالد است.
او مهمتریــن چهره در تاســیس
کشــور کانــادا و همچنین اولین
نخســتوزیر این کشور به شمار
میرود .روز یکشــنبه  ۱۱ژانویه
دویستمین سالگرد تولد او است.
بر اســاس نظرسنجی انجامشده،
 ۲۶درصــد از کاناداییهــا او
را نمیشناســند .امــا ظاهرا در
مقابل ،عده زیــادی از کاناداییها
هــم مکدونالد را میشناســند
و از نقــش او در تاســیس کانادا

( )Confederationآگاهانــد و به
همیــن جهت او در نظرســنجی
دیگــری دربــاره «بزرگتریــن
قهرمانان کانادا»در رتبه هشتم قرار
گرفته است.

حاال به چند نکته درباره اولین
خنستوزیر کانادا توجه کنید:

• نظــرات درباره جان مکدونالد
بسیار متناقض اســت .به نوشته
ب اند میل ،عدهای معتقدند او
گلو 
کسیبودکهمستعمرههایکوچک
و جداافتاده کانادا را گرد هم آورد و
کشوری فدرال را به وجود آورد و
کانادا را در مسیر کسب استقالل
از بریتانیا قرار داد .اما عدهای دیگر
هم میگویند او نژادپرست بود و به
بومیان کانادا اهمیتی نمیداد و در
نهایت هم تصمیماتی گرفت که به
ضرر بومیان و اقلیتها بود.
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آژانس مسافرتی

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

• مکدونالــد یکــی از اولیــن
کاناداییهایی بــود که تصویرش
½ ½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
روی اسکناس کشور رفت.
و بهای عالی به سراسر دنیا
بــر اســاس اطالعات آرشــیوی ½ ½سفرهای تفریحی با قیمت ارزان اینک با
 23سال جتربه کاری! نشـــانی:
½ ½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
موجــود ،جان مکدونالد و ســر
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
ویلفرید لوریر اولین کاناداییهایی
Senior Travel Consultant
½ ½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
بودند که در سال  ۱۹۳۵میالدی
Maison de Voyages
پرترهشان روی اسکناس چاپ شد.
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
• مکدونالد اولین نخســتوزیر
Montréal, Québec H3B 3C6
کانادا بود که به خاطر یک رسوایی
T: (514) 842-8000 Ext. 296
مجبور به کنارهگیری از سمتش
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
F: (514) 842-8021 Metro: McGill
شــد .در زمان ســاخت راهآهن
TITULAIRE D’UN PERMIS
farnaz@hot.ca www.hot.ca
DU QUÉBEC
پاســیفیک کانادا در سال ۱۸۷۳
میالدی ،لیبرالها که مخالفدولت
محافظهکار مکدونالد بودند ،فاش
کردند که او و برخی از نزدیکانش
شد دنیا را در شوک فرو برد.
از شرکت ســازنده راهآهن رشوه رسانههای دنیا علیه بربریت...
حمله بــه دفتــر هفتهنامه مرگ  ۱۲تــن از جمله چند روزنامههای دنیــا چطور به
گرفتهاند تا پروژه را به آن شرکت
فکاهی شارلی ابدو که باعث کاریکاتوریست و روزنامهنگار کشتار شــارلی ابدو واکنش
واگذار کننــد .مکدونالد در یک
نشان دادند:
نطق پنجساعته در مجلس عوام،
دربــاره این موضوع حــرف زد و
مدعی شــد این کار را انجام داده
چون به نفع ملت کانادا بوده است.
البته ظاهرا مردم کانادا این حرف را
قبول کردند چون در سال ۱۸۷۸
میالدی دوبــاره به محافظهکاران
رای دادنــد و آنهــا را بــه قدرت
برگرداندند.

فرنازمعتمدی

•

«کریگزلیست» و یک حقه قدیمی!

خانواده ایرانی ،طعمه
کالهبرداران در ونکوور

ونکــوور نامــه  20-دی :خانواده
ایرانی ساکن ونکوور موقع اجارهی
خانه فریب یک حقه قدیمی (اما
پیچیده) را خوردند و هزاران دالر
متضرر شدند.
به گفته پلیس ،کالهبرداران اول
خانههای لوکس را در وبســایت
«کریگزلیست» عرضه میکردند
و بعد به افراد عالقمند پیشــنهاد
تخفیف  -به ارزش چند هزار دالر
 میدادند.البته این تخفیف یک شرطداشت:
پرداخت یکجای مبلغ شش ماه
اجاره!
کاوه خ .یکــی از افــرادی بود که
فریب آنها را خورد.
او آپارتمان دو اتاقخوابه لوکسی را
برای والدینش در Shaw Tower
ونکوور پیدا کرد و آنها قبل از بستن
قرارداد ،دو بار از خانه بازدید کردند.
همه چیز بینقص به نظر میرسید
و کاوه اجاره  ۶ماه  ۲۶ -هزار دالر
 را پرداخت کرد.شــرکت اجارهدهنده خانه با نام

 Pacific Luxury Realtyکامــا
قانونی به نظر میرسید( .آنها حتی
معرفهای والدیــن کاوه را چک
کردند!) سپس خانواده او کل پول
را به حساب شرکت در Bank of
 Montrealریختند.
کاوه می گویــد« :یک روز قبل از
اسبابکشــی متوجه شدیم که
یک جای کار میلنگد ».وبسایت
شرکت از صحنه روزگار محو شد
و دیگر کســی به تلفنها جواب
نمیداد .وقتی به آپارتمان مراجعه
ب خورده
کرد متوجه شــد فریــ 
است« .دربان به من گفت که تنها
نیستم و کالهبرداران این واحد را
به چندین نفردیگر کرایهدادهاند».
به گفته پلیس ،خانه توسط صاحب
اصلــیاش بــه فروش گذاشــته
شــده بوده  -به مبلغ  ۳میلیون
دالر  -و کالهبــرداران با دزدیدن
عکسهای آگهــی فروش ،آگهی
جعلی «کریگزلیست» را درست
کرده بودند .به نظر میرســد آنها
توانست ه بودند خود را مشاور امالک

جا بزنند و حتی وارد آپارتمان هم
شــده بودند .بنا به اعالم پلیس،
«آنهــا فقط از همیــن یک واحد
حدود  ۱۰۰هزار دالر کالهبرداری
کردهاند .به نظر ما این فقط یکی
از کالهبرداریهای این گروه است
و ماجرا بزرگتر از یک آپارتمان به
نظر میرسد».
شبکه  CBCماجرای یک خانواده
فریبخورده دیگر را هم گزارش
کرده است :آنها با ماشین حامل
اسباب و اثاثیه به خانه رویاییشان
رسیدند و در زدند و متوجه شدند
یک خانواده دیگــر آنجا زندگی
میکند.
به گفتــه پلیــس در Fairmont
( Pacific Rimیک آسمانخراش
لوکــس دیگــر) هــم چنیــن
کالهبرداریای رخ داده است.
تحقیق درباره حساب بانکیای که
کاوه به آن پول ریخته بود نشــان
میدهد حســاب با هویت جعلی
ســاخته شــده و صاحب حساب
وجود خارجی ندارد.
پلیــس ونکــوور از کســانی که
اطالعاتی در این باره دارند خواسته
با آنها تماس بگیرند.
در این بیــن ،کاوه که اطمینانش
را به همه صاحبخانهها از دست
داده اســت سعی میکند خانهای
دیگر بــرای پدر و مــادرش پیدا
کند« :آنها آدمهای معمولیاند که
پسانداز بازنشستگیشان را خرج
میکنند .این تجربهای وحشتناک
برای ماست ،به خصوص برای پدر
و مادرم که حدود یک سال است
به کانادا مهاجرت کردهاند».

ارزش یورو به پایینترین حد
خود در  ۹سال گذشته رسید
 5ژانویــه :ارزش هر یــورو به زیر
 ۱/۲۰دالر ســقوط کــرد .ارزش
یورو در برابــر دالر در این روز به
پایینترین حد خود از سال ۲۰۰۶
تاکنونرسید.کارشناسانمعتقدند
این سقوط ادامه خواهد داشت.

دالیل سقوط ارزش یورو

کارشناســان مالــی دلیل اصلی
ســقوط ارزش یــورو را دالیــل
تکنیکی میداننــد .به گفته آنها
ســقوط ارزش یورو به زیر ۱ / ۲۰
دالر ،به طور خودکار گزینه Stop-
 Loss-Ordersرا فعال کرده است.
به ایــن معنی که با رســیدن به
حداقل نرخ ثبت شده برای یورو،
کامپیوتر فروشنده ،سعی میکند
زیان ناشی از ســقوط ارزش یورو
را بــرای ســرمایهگذاران محدود
کند .اما از آنجا که کامپیوترها بر
عکس :کالهبــرداران از عکسهای این پایه روشهای بســیار مشابهای
آپارتمان سوء استفاده کردند.
برنامهریــزی شــدهاند ،همگــی
•
همزمان برای جبران این ضرر وارد

عمل میشــوند و ناخواسته موج
بزرگ خرید یا فروش را به وجود
میآورند.
کارشناسان معتقدند کهدلیلدیگر
سقوط ارزش یورو گمانهزنیهای
تازه در باره خروج احتمالی یونان از
حوزه مالی یورو ست.
سایت آلمانیزبان اشپیگل با استناد
به اطالعات خود مینویسد ،دولت
آلمان آماده است تا در صورت لزوم
یونــان را از حوزه مالی یوروخراج
کند .بر پایه اطالعات اشــپیگل،
آنگال مرکل ،صدر اعظم آلمان این
کشور معتقد است که پیامدهای
اخراج یونان از حــوزه مالی قابل
جبران است.
____________________
پیشبینی میشود نرخ برابری
یورو به یک دالر برسد!

ــــــــــ

سقوط ارزش یورو از ماهها پیش آغاز

شده است .در ماه مه سال ۲۰۱۴
هر یورو با  ۱ / ۴۰دالر مبادله شد
و پس از آن کاهش ارزش یورو در
این سراشیبی همچنان ادامه یافت.
بر پایه پیشبینیهای کارشناسان
اقتصــادی ،ارزش یورو در ســال
 ۲۰۱۵همچنان به ســیر نزولی
خود ادامه خواهد داد .دو مؤسسه
خدمــات مالی و ســرمایهگذاری
"گلدمــان ســاکس" و "مورگان
استانلی" چند ماه قبل پیشبینی
کرده بودند که ارزش برابری یورو
در ســال  ۲۰۱۵بــه  ۱/۱۵دالر
خواهد رســید و پس از آن حتی
برابر با یک دالر خواهد شد.
چنین وضعیتی آخرین باردر سال
 ۲۰۰۲مشاهده شد.
ســقوط ارزش یورو و گمانهزنیها
در مورد اخراج یونان درحالی رخ
میدهد که با شــروع ســال نوی
میــادی ،لیتوانی نیــز به جمع
کشــوهای حوزه یورو پیوسته و
واحد پولی خود را کنار گذاشــته
است.
•
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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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال
www.addhi.net

مدرسه فرزانگان

•
•
•
•

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

www.aieaq.com

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

کالس های فارسی کودکان:

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

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

اجنمندوستدارانزرتشت

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

(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

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

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!

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

کافـــه لیت

www.cafelitt.ca
سازمان آموزشی مولتی ساژ
(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

اوتـــاوا

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

WWW.IBNG.CA

آغاز  28اُمین سال فعالیت

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

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل

دوشنبه تا جمعه:
از  ٥:٣٠تا  ٨:٣٠بعد ازظهر
در هر چه غنی تر شدن
کتابخانه

به ما یاری کنید!

• کتــاب های خــود را برای
استفاده دیگران به کتابخانه نیما
اهدا کنید.
• اگر به ایــران می روید برای
کتابخانه کتاب به ارمغان بیاورید.

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

6925 Sherbrooke W.

ـسرا
ک
با
�
Maison De Kebab

La

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

514

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

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

6710 St-Jacques W.
Info: 514-249-4684

در قلب NDG
>> ساعات کار:

933-0-933

اجنمنزنانایرانیمونترال

در جمع دوستان...

 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

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

www.ibng.ca

اجنمن ادبی مونتریال

صبحانه و کسبوکار

مشاور رمسی وام مسکن

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

همبستگیبازرگانی

چهارشنبهها:
 8بامداد

behrooz@babakhani.ca

کیفیتعالی،
بهای مناسب

IBNG

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

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

نان سنگک

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

M E KI C

بهروزباباخانی

Tel.: 514-485-3652

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

5206 DECARIE #3

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

(مورد تایید سازمان بهداشت جهانی)

کتابخانهنیما

www.ilsmontreal.org
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را بر روی سایت بخوانید

و  Oleg Dergachovبا عنوان آرتون ( )artoon=art+cartoonبرگزار میکند .
این نمایشگاه که 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
615, avenue Sainte-Croix Montreal Qc H4L 3X6

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!

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net
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کافـــــهخاطــرات

جوامــع بشــری همــواره در
جستجوی ابزاری برای شنا خت
و تعریف هویت خود میباشند که
خاطرات مشترک اعضاء انها یکی از
این ابزارها است .با توجه به روابط
دو جانبه خاطرات فردی و جمعی،
تبادل بین آنها یکــی از راه های

بوجود آوردن خاطرات مشــترک
و نگهداری از آن اســت .خاطرات
مشترک در تبیین و تداوم هویت
نقش اساســی دارند و این نقش
در جوامع پویا و بخصوص مهاجر
از اهمیت بسزایی بر خورداراست و
میتواند شکاف بین نسل ها را پر

کند و ضامن هویتی مداوم و پویا
باشــد .بدین ترتیب هدف اصلی
«کافه خاطــرات» ایجاد فضایی
است برای تبادل خاطرات فردی و
مشترک جامعه ایرانی مو نترال که
در نهایت منجر به تبیین و تقویت
هویت آن گردد.

عطا انصاری ،کبک به کتابخانه عمومی
باشد ،مالک چنین
آقای محمد رحیمیان ،ســردبیر اهدا کنید که عده
آثار گرانبهایی نمی
محترم دو هفته نامــه ی پیوند ،بسیاری بتوانند از
تواند باشد و اگر روح
خواستمدر این مجال،دربارۀ بانوی آنها فیض ببرند ،نه
لطیف و حســاس
فرهیختۀ هموطن مقیم مونتریال ،اینکه در کتابخانه
عرفانــی و ادبــی
که ایــن روزها شــجاعانه با یک کوچک من خاک
نداشت کتبی مانند
مهمان این گفتگو :آقای حسین صمیمی
بیماری صعب و نابهنگام دست و بخورند .و ایشــان
مختارنامــه عطار و
و برای خــود به کار و اشــتغال
دوبیتی های باباطاهر آقای حســین صمیمــی متولد
پنچه نرم می کند ،ســخن بگویم بعدا آنها را به استاد
پرداخت .بــا توجه بــه اهمیت
و شعرای دامنه الوند  1329برابر بــا  1950در تهران
تا نشاندهنده ی محبت و احترام فقیدمــان ،دکتر
مسایل جامعه ایرانی مونترال ازآغاز
اســت .دوره تحصیــات ابتدایی
جامعه ایرانی مونترال به این بانوی پرویز قدیریان هدیه کردند.
را تهیه و مطالعه نمی کرد.
گرامی که سالها با متانت و امانت حدودیکیدوماهیبعدبازمرحمت همیــن  5جلــد کتــاب معرف و دبیرســتان را درتهران گذرانید
در بسیاری ازفعالیتهای کامیونیتی
درگیر بوده است و هم زمان نیز در
نیروی
و افتخار برای آن فعالیت داشــته نموده و تلفن کردند و دوباره ایشان شخصیت علمی و ادبی این بانوی و آنگاه درســال  1347به
ِ
باشد.
مورد مسایل روز و سیاسی کبک و
دریایی ایران پیوست و تحصیالت
را در فروشگاه اخوان مالقات کردم بزرگوار است.
کانادا در دوهفته نامه پیوند گهگاه
آشنایی من با ایشان اینطور شروع و ایشان سه جلد کتاب که شامل در ضمن موفقیت های ایشــان نظامی خود را در دانشــکده علوم
مقاالتی را نوشته است.
شد که من ماهی یکبار در مونترال دوبیتی های باباطاهر عریان -نغمه و نوع برخورد و تفکر ایشــان در نظامی ایتالیا بــه پایان برد .پس
کار میکنم و ایشان که با مقاالت هایــی از دامنه الوند -ســیصد و فعالیتهای شغلی مقوله ای است از بازگشــت به ایران متعاقبا برای
زمان:
من که سالها در پیوند چاپ میشد هشت اثر از شعرهای همدان جلد که از تخصص من خارج اســت و دوره های تکمیلی به انگلستان و
 18:30 - 18:00قهوه و آشنائی:
آشناییداشتند به من تلفن کردند دوم و مختارنامه مجموعه رباعیات اهل فن باید در مورد آن قضاوت آمریکا اعزام شد .در مدت خدمت
گفتگو18:30- 20:30 :
و ایشــان را چند دقیقــه ای در فریدالدین عطار نیشــابوری را که کنند ولی بــا مراجعه بــه افکار در نیــروی دریایی ایران عهده دار
تاریخ :سه شنبه  27ژانویه
فروشگاه اخوان زیارت کردم و در امضــا فرمودند و تاریخ دســامبر عمومی هموطنان به سادگی می مشــاغل گوناگون از ناوچه های
 Westmount Libraryاین مقاالت کوتاه به من فرمودند  2012را داشــت بــه من هدیه توان دریافت که در این رشته نیز گشــتی تا فرماندهی ناوشــکن
به
دریایی
نیروی
در
خدمت
سال
Westmount Room:
4574 Sherbrook Street W.
که چون شــما به جامعه خدمت کردند شاید این مالقات ها بیشتر یکی از بهترین و امین ترین ها بوده های موشک انداز بوده است .وی کانادا مهاجرت نمود و در مونترال
Westmount, Quebec
میکنید برایتان هدیه ای آورده ام از 15دقیقه طول نکشید و چندین اند .ضمنا من شنیده ام که ایشان در
ســال  1986و پس از بیست سکونت گزید ودر بخش خصوصی
ِ
که از آن هم استفاده کنید و هدیه بار هم تلفنی صحبت و احوالپرسی انسانی به تمام معنا و خیر بوده اند
HEBDO
ایشان چهار جلد کتابهای دارویی کردم -البته از دوستان مشترکمان و به غیر از صداقت شغلی خانواده
paivand
ایران نوشــته ی زنــده یاد دکتر حال ایشان را می پرسیدم.
های تازه مهاجر را بدون چشــم
!
علی زرگری اســتاد دانشکده ی خانم مینا صالحی را جامعه ایرانی داشــت در منزل خود نگهداری
داروسازی دانشگاه تهران بود ،که مونترال بخاطر فعالیتهای شغلی و راهنمایی می کردند تا زمانیکه
بنده یک نسخه آن را در سالهای شــان به خوبی می شناسند ،ولی بتوانند روی پای خود بایستند از
حمله تروریســتی به دفتر نشریه و بخصوص بــرادران
 70-1969به چه مشــکالتی به من چون در کبک سیتی زندگی این موهبت برخوردار بودند .ایشان
فضول محله
طنز «چارلی هبدو»در پاریس (که جان بر کف آر ســی
دســت اورده بودم که در ایران با افتخار آشنایی بیشتری را با ایشان در مدرســه ایرانیان مونترال هم
مونتریال و حومه !
در چهارشــنبه گذشته اتفاق
ام پی به وســط
خیلی چیزهایدیگر از بین رفت و و خانواده محترمشان نداشتم؛ ولی مدتی تدریس می کردند.
با تشکر از شما دو ســه روز پیش نمی دانیم چه افتاد و در آن ماجرا سردبیر
با اینکه خیلی مایل بودم آن کتب همین پنج جلد کتاب شخصیت
خیا بــا ن
و احترام به فراوان به خانم مرض مان بود که شــیطنت مان و عده ای از همکاران آن
راداشته باشم؛ به ایشان گفتم خانم علمی و ادبی این بانوی محترم را
فیصلــه
صالحیعزیز گل کرد گوشی تلفن را برداشتیم نشریه و چند نفر از مردم
من این هدیه را قبول نمیکنم زیرا مشخص می کند .زیرا اگر شخصی
پیدا کند
و زنگ زدیم به دفتر نشریه وزین بیگناهی که نه سر پیاز
اینها کتاب های بســیار نفیس و عالقه و دانش به علم پزشــکی و
و بــه این
«پیوند مونتریال» خدمت جناب بودند و نه ته آن ،به دست
کمیاب هستند بهتر است آنها را گیاه شناسی دارویی ایران نداشته
ترتیب پیوند
رحیمیان ســردبیر محترم و آن سربازان نه چندان گمنام ،شعبه
و رحیمیــان هم
حضرت پس از برداشــتن گوشی دیگری از اســام عزیز به سزای در تمــام جهان کلی
تلفن ،طبق معمول ســنواتی به اعمال ننگین شان رسیدند!) و آن مشــهور می شوند و
از میان نامه ها
تندی فرمودند پیوند بفرمائید!
مقاله را در اولین شماره پیوند به سوکسه پیدا می کنند!
آب و آتش خواهد زد و این خود
ست
و ما هم پس از معرفی خودمان و چاپ برسانید.
بعد هم ما کلی کیف
در جواب سوال دوست بهتر ا
ایثار است .برای نجات تو ساعت
یا برادر میگویــد" :برادرت هم
چاق سالمتی معمول و احوالپرسی و بعد هم بنشــینید و منتظر آثار مــی کنیــم و دلمان
ها وقت میگــذارد ،یک به یک
پله پله تا رفاقت!
بهتر است دوستت باشد" و من
از ایشان و اهل بیت طاهرین شان مترتب بر چــاپ آن اثر بی نظیر خنک می شود و می
گرفتاریهایت را می بیند و دلش
یک
نامه ای برای قدر دانی از
از زمان آشنایی با این دوست به
درحالی که زیاد هم از این مزاحمت ژورنالیستیبمانید!
آئیم جلــو دفتر پیوند
ند.
دی بیش از پیش را با تو همراه میک
دوست.
تلفنی بی موقع ما خوشــحال به فرمودند :اوالً شما چکاره حسن اید و یــک پــاکارد در
ارزش گفته سع
شــاید بگوییــد دوســت باید
شهین م .مونترال
نظر نمی رســیدند (شاید به این که برای پیوند و شخص ما تعیین دستمان می گیریم و
پی برده ام.
اینچنین باشــد؛ ولی اندک اند
سالهاست می شناسمش ،هر روز ،از خود گذشتگی و کمک بیدریغ
علت و بدون توجه به شماره تلفن تکلیف می کنید که چه بنویسیم رویش می نویسیم:
آنان که بی شائبه دوست اند که
Je suis Paivand
هر ماه ،هر هفته با ا و به گفتگو او ،برای من یک تجربه اســت،
مخاطب و احتماالً به خیال این که و چه ننویسیم؟! و ثانیاً فایده این
همان ایثارگرانند و مرامشان قابل
نشسته ام....
یک خاطره است و یک "ارزش"
و دو ســه روز بعــد هــم اعالم
آگهی نان و آبداری در راه است!!) کار چیست؟
یم،
کن
می
ش
ت.
گرد
اس
ش
همیشه با هم
ت .ارزشی بیش از همه ارزش ستای
برخالف معمول سنواتی گوشی را عــرض کردیم جواب ســوال اول راهپیمائــی عمومی می کنیم در
ـن درد دل اس
این نوشته سهم کوچکی از تجربه
مـ
و
ـم
قــدم میزنیـ
برداشته بودند و کار را به پیامگیر خودتان را در نام پر افتخار ما پیدا حمایت از حق آزادی بیان پیوند
ایم می هاست.
بزرگ اســت که با شما شریک
ه
ری
ــا
رفت
میکنم ،از گ
سختی های زندگی بی شمارند،
تلفن واگذار نکرده بودند ،به تندی کنید و اما برویم سراغ پاسخ سوال و پیوندیان و مطمئن هستیم که
شدم .من دوستی و انسانیت و از
کر
ف
به
هد،
د
می
ش
گویم؛ او گو
می
فرمودند بــا ما کاری داشــتید؟ دوم تان ،با توجه به احساســات همان طور که در پاریس و در روز
گاه ســاده ،گاه دشوار همه
خود گذشتگی را با این دوست
به
و
شود
می
ران
نگ
فرو می رود،
دانیم که می گذرند؛ اما در لحظه
به فوریت عــرض کردیم برایتان گرمی که این روزها نسبت به اسالم یکشنبه یازدهم ژانویه سه میلیون
با تمام وجودم شــناختم،و از او
فها
حر
با
دد؛
گر
می
دنبال چاره
نت
عزیز (از هر نوع و رنگ و جنس و و پانصــد هزار نفر بــه خیابان ها
لحظه هایی از زندگی که گریبا
پیشنهادیداریم!
آموختــم ..این نوشــته به پاس
گاه
ن
با
و
هد
د
می
ـم
یش دلداریـ
را می گیرد ،تنها دوست است که
شــعبه اش) در نزد افکار عمومی آمدند ،در مونتریال هم البته نه به
فرمودند:بفرمائید!
تشکر و قدر دانی از این دوست
هد.
کا
می
ایم
ه
غم
از
نوازشگرش
ً
می
عرض کردیم پیشنهاد می کنیم این کفار حربی و اســتکباری و به آن مقدار ،بلکه شاید مثال سه و نیم
درمی یابدت ،چشمهایش را
دانم
نمی
ت.
ت.
اس
اس
من
من
ایه
بور
سی به دنبال چاره اند و نگران گرانم
او سنگ ص
اگر لیوانی آب در دست دارید آن دلیل شاهکارهای آفریده شده از نفر از هم میهنان محترم ما در این
ســت" برای شنا
ست عزیزم متشکرم ،و دوستت
"دو
دو
از
التر
ً
کالمی با
ش
وضعیت تو ،به خوبی در رفتار
را زمین بگذارید و فورا تلفنی بزنید طرف آن سرداران بزرگوار اسالم به تظاهرات با شــکوه شرکت کنند؛
رم.
دا
؟!
ست
نامیدنش ه
• به همــکار قلمی دیرینه خودتان ،منصه ظهور رسیده است ،احتمال البته از گروه های مختلف مث ً
مــی بینی کــه از هیچ کمکی
ال یک
دی
سع
که
ودم
ب
نده
خوا
در جوانی
به
یت
سرباز گمنام امام زمان برادر مکتبی فراوان دارد که آن چه بر سر دفتر نفر سلطنت طلب یک نفر مجاهد
دریغ ندارد و خــود را برا
علی اصغرخان؛ و از آن عالیجناب چارلی هبدو در پاریس آمد ،بر سر و یکی هم از طیف چپ و نیم نفر
بخواهید که فوراًدست به کار شوند دفتــر پیوند هم بیاید؛ با این امید هم مثل ما فضول باشی!! و هپلی
و طبق روال همیشگی خودشان از که در مورد پیوند کار به نارنجک هپو!!
جانب خود و به نمایندگی از طرف و آر پی جی و کالشنیکف نکشد و شاید هم تیراژ پیوند از سه چهار
www.paivand.ca
عده ای از اهل حق مقیم مونتریال ،و موضوع با ریختن سیخ و سه پایه هزار به سه چند میلیون بالغ شود!
هر یکم و پانزدهم ماه
گفتیم و گوشی راگذاشتیم!
با قلم شــیوای خودشان مقاله ای و دفتر و دستک و کامپیوتر و لپ
همین و باقی بقایتان!
تهیه بفرمایند در بــاب ماجرای تاب پیوند توسط این گروه از زنادقه
پیوند را بر روی سایت ما بخوانید:

!Je suis paivand

حیم تلف کن س گم
ـن
آاقیر یان ن یدهب رباز امامامزمان!

تیراژگسترده
>> گرافیک عالی

Advertise with us

) 514-996-9692

www.paivand.ca

اولین مر کز ارائه خدمات ارز ی به ا یـر ا ن در مونتریال

U N I O N MONDIALE
Tel.: 514-937-5192
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ـچرا باید هب ر ی
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و اناجیل را احترام نموده پیروی کنند (س��وره
من یک مسلمان هستم.
.)48-44:5
چ�را باید به فکر مس�یحی ش�دن اگر عیسی مسیح پاک و بی گناه بود ،پس همۀ
باشم؟
تعالیم او حقیقت دارد .و اگر ش��اگردان مسیح
معاونی��ن الله بودند ،پس آنچه را از مس��یح و
به احتمال قوی جالب ترین جنبۀ ارتباط اسام تعالیمش به رش��تۀ تحریر درآورده اند دقیق و
و مس��یحیت آن چیزی است که قرآن در بارۀ صحیح می باشد.
عیسی مسیح می گوید.
روح
با
را
او
و
فرستاد
را
عیسی
مطابق قرآن ،الله
محمد ،مسلمانان رادر قرآن تعلیم
القدس حمایت نمود (سوره  ،)87:2الله عیسی الله ،از طریق ّ
می دهد تا انجیل را بخوانند.
را متعالی ساخت (سوره  ،)253:2عیسی پاک الله اینچنین تعلیمی نمیداد اگر اناجیل تحریف
و بدون گناه بود (س��وره 46:3؛ 85:6؛  ،)19:19شده بودند .با توجه به مندرجاتدر قرآن نسخه
عیسی از مردگان برخیزانیده شد (سوره-33:19
صحت
محمد ّ
 ،)34الله به عیس��ی فرمود تا مذهبی تأسیس های موج��ود از انجیل در زمان ّ
داشته و مورد تأئید الله بوده اند.
نماید (سوره  ،)13:42و اینکه عیسی به بهشت امروزه هزاران نس��خه از اناجیل یافت شده اند
بُرده شد (سوره .)158-157:4
که قدمت تعدادی از آنان به  450س��ال پیش
عیسی
تعالیم
با
باید
در نتیجه ،مسلمانان مؤمن
محمد می رس��د .مقایسۀ نسخه های
مسیح آشنائیداشته و او را متابعت کنند (سوره از زمان ّ
بدس��ت آمده از انجیل ک��ه قدمت آنها به قبل
 49-48:3؛ .)46:5
محمد می
محمد ،و بع��د از ّ
محم��د ،زمان ّ
از ّ
رس��د ،نشان می دهد که همه (بدون استثناء)
تعالیم عیس��ی مسیح توسط ش��اگردانش در دقیقاً با یکدیگر مطابقت دارند .پس هیچ دلیل
اناجیل به جزئیات به رشتۀ تحریر درآمده اند .قان��ع کننده ای مبنی بر تحریف اناجیل وجود
قرآن ،در س��وره  111:5می گوید که شاگردان ندارد .بنابراین میتوان اطمینان داشت که همۀ
تح��ت الهام روح القدس به عیس��ی و پیغام او تعالیم مسیح حقیقت است ،همۀ آنها بدقت در
ایمان آوردند.
اناجیل ثبت شده اند ،و الله اناجیل را حفاظت
س��وره  6:61و  14عیسی و ش��اگردانش را به کرده است.
عنوان معاونین الله معرفی می کند.
معاونین
عنوان
بنابراین ،شاگردان عیس��ی به
در بارۀ مس��یح چه چیزهائی در اناجیل مرقوم
الله کام مسیح را به دقت تمام به رشتۀ تحریر است؟ در یوحنا  6:14عیسی اعام نمود:
درآوردند.
"من راه و راستی و حیات هستم .هیچکس جز
قرآن به مس��لمانان تعلیم می دهد که تورات بوسیلۀ من نزد پدر نمی آید".
عیسی مسیح تعلیمداد که او تنها راه رسیدن به
خداست .در متی  19:20او فرمود که مصلوب
شده ،به قتل خواهد رسید ،و روز سوم از ُمردگان
قیام خواهد کرد.
این وقایع چنانکه مس��یح فرموده بود ُرخ داد و
در اناجیل ثبت ش��د (متی باب های  27و 28؛
مرقس باب های  15و 16؛ لوقا باب های  23و
24؛ یوحنا باب های .)21-19
چرا عیسی ،این پیغمبر بزرگ خدا ،می بایستی
اجازه دهد او را به قتل رسانند؟
چرا اص�� ً
ا الزم بود الله اج��ازه دهد این اتفاق
بیفتد؟ عیسی گفت:
"کسی ُم ِ
حبت بزرگتر از این ندارد که جان خود
را بجهت دوستان خود بدهد( ".یوحنا )13:15
یوحنا  16:3خاطر نشان می سازد که خدا آنقدر
ما را دوس��ت داشت که عیسی را فرستاد تا به
جهت ما جان خود را فدا کند.

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux



ش جالل عادل
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ک

کلیسای
اجنیلی
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فارسی
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مونتریال
اجنیلی

چرا ما احتیاج داریم عیس��ی مسیح جان
خود را به جهت ما بدهد؟
تفاوت اصلی اسام و مسیحیت در همین
نکته است.
اسام تعلیم می دهد که الله ما را بر اساس
سنگینی وزنۀ اعمال خوب و بدمان داوری
خواهد کرد.
ولی تعلیم مسیحیت این است که هیچکس
قادر نیست آنقدر اعمال نیکو انجام دهد که
بر اعمال بدش سبقت جسته او را به بهشت
ببرد.
حتی اگر انس��ان (به ف��رض محال) اعمال
بدش را تحت پوش��ش اعمال نیکش قرار
کشی
ش جالل عادل
دهد ،خدا همچنان ق��دوس ،پاک ،و عاری
از گناه است به طوری که حتی یک گناه را
تحمل نخواهد کرد.
یعن��ی حتی یک گناه کافی اس��ت که آن
خدای قدوس ما را از رسیدن به بهشت باز
دارد .الله ،اگر کامل و مقدس اس��ت ،نمی
تواند متحمل حتی یک ناپاکی در بهش��ت
ش��ود .بنظر می رسد که این حقیقت هیچ
امیدی برای ما بجا نمی گذارد جز س��پری
کردن ابدیتدر جهنم! قدوسیت الله ایجاب
می کند که گناه را برای تمام ابدیت محکوم
و داوری نماید.
ای اس��ت که به مانند یک دوست جان خود را
به همین دلیل الزم بود عیس��ی مسیح قربانی برای ما فدا کرد .اگر ش��ما به عیسی مسیح به
گناه ما بشود.
عنوان نجاتدهندۀ خویش اعتماد کنید ،او شما
را اطمینان خواهد بخشید که برای تمام ابدیت
مطابق قرآن ،عیس��ی مسیح عاری از گناه بود .دارای حیات جاودانی در بهش��ت هستید .خدا
چگونه ممکن است که یک انساندر همۀ طول گناهان شما را خواهد بخشید ،باطن شما را پاک
عمرش مرتکب حتی یک گناه نشود؟
خواهد کرد ،روح شما را تازه خواهد ساخت ،به
در واقع ،این غیر ممکن است.
شما حیات پرثمردر این جهان ،و حیات جاودان
بود؟
پس مسیح چگونه بی گناه
در جهان آینده خواهد بخشید .چگونه می توان
عیسی مسیح وجودی بیش از یک انسان بود .چنین هدیۀ باارزشی را رد کرد؟ چگونه می توان
خود عیس��ی مس��یح ادعا نمود که خداس��ت به خدائی که ما را محبت نمود و جان خود را در
(یوحنا  .)30:10عیس��ی مسیح ادعا نمود که راه ما فدا نمود پُشت کرد؟
همان خدای تورات (عهد عتیق) است (یوجنا
 .)58:8اناجیل بطور واضح تعلیم می دهند که اگر شما مطمئن نیستید به چه چیزی ایمان
عیسی مسیح خدای ّ
مجسم است؛ یعنی خدادر دارید ،ش��ما را دعوت می کنی��م که در دعا به
قالب جسم (یوحنا .)14 ، 1:1
خدا بگوئید:
نمی
و
ایم
کرده
گناه
خدا می دانست که همۀ ما
"خدایا ،مرا کمک کن تا حقیقت را بیابم.
توانیم وارد بهشت شویم.
مرا یاری فرما تا تعلیم و اعتقادات غلط را
آمرزش
ب��رای
ه
را
تنها
خدا می دانس��ت ک��ه
تشخیص دهم .مرا کمک کن تا راه صحیح
گناهان ما این بود که جریمۀ گناهان ما پرداخت نجات را بشناسم".
شود .و خدا می دانست که تنها او قادر بود این خدا همواره چنین دعائی را جواب می دهد.
قیمت گزاف را بپ��ردازد .به همین خاطر خدا
انسان شد (عیسی مسیح) ،بی گناه زیست نمود اگر ش��ما مایلید که عیسی مسیح را به عنوان
(س��وره 46:3؛ 85:6؛  ،)19:19پیغامی عاری از نجات دهندۀ شخصی خود بپذیرید ،به سادگی
خطا تعلیم داد ،و برای ما ُمرد تا جریمۀ گناهان با او صحبت کنید .در سکوت و یا با صدای بلند
ما را ادا کند.
به او بگوئید که شما می خواهید هدیۀ نجاتدر
را
ما
چون
ورزی��د
مبادرت
عم��ل
این
خ��دا به
مسیح را از او بپذیرید.
دوس��ت داشت و می خواس��ت ما ابدیت را در اگ��ر می خواهید دعا کنی��د ،میتوانید بگوئید:
بهشت با او صرف کنیم.
"خدایا ،برای محبتی که نس��بت به من داری
ممنونم .متش��کرم که جان خ��ود را برای من
>> همۀ اینها چه مفهومی برای شما قربانی کردی .برای نجاتی که برای من تدارک
دارند؟
دیدی ممنونم .هدیۀ نجات در عیسی مسیح را
عیسی قربانی کامل گناهان ما است.
با ایمان می پذیرم و به او به عنوان نجات دهنده
خدا بخش��ش و نجات را ب��ه ما هدیه می دهد ام اعتماد می کنم .تو را دوست دارم و خود را به
اگر ما به س��ادگی آن را بپذیریم (یوحنا  )12:1تو تسلیم می کنم".
و ایمان آوریم که عیس��ی همان نجات دهنده

فارسیحزبان
خداوند م
مونتریال

بت است
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  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

Royal
Montمسیحی (رایگان) -
جزوات
فیلم «زندگی مسیح» و
Mont
ما متاس بگیرید514-999-5168 :
با تلفن
Royal
ST-DENIS

اگر احتیاج به دعا دارید،
و همچنین برای دریافت فیلم
«زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
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نخستین شماره هفتهنامه شارلی
ابدو پس از حمله خونین به دفتر
آن ،با طنــزی گزنــده دربارهی
همکاران کشتهشده و تروریستها
همراه اســت .برخی کشــورهای
مسلمان از چاپ کاریکاتور تازهای
از پیامبر اسالمدر این شماره انتقاد
کردهاند.
هجوم بهدکهها و فروشگاههایی که
شماره تازه "شارلی ابدو" در آنها
به فروش میرســد ،از نخستین
ساعات بامداد روز چهارشنبه (۱۴
ژانویه ۲۴ ،دی) آغاز شــد .بیشتر
باجههای فــروش ،از پیش برای
خرید مجله ،از مشتریان سفارش
گرفتــه بودند .محبوبیت مجلهی
"شــارلی ابدو" هیچگاه تا به این
اندازه نبوده است .در برابر بسیاری
از فروشــگاهها ،فروشــندگان که
نســخههای مجلهشان تمام شده
بود ،از مشتریان میخواستند که

فردا سر بزنند و یک نسخه از مجله
را بخرند .قرار است که در روزهای
آینده نسخههای بیشتری از این
شماره راهی بازار شود.
گفته میشود کهدر مجموع شماره
جدید "شارلی ابدو" در  ۳میلیون
نسخه به چاپ میرسد .شمارهای
که به  ۱۶زبان و در  ۲۵کشور دنیا
به فروش میرسد؛ عربی هم یکی
از این زبانهاست.
کارکنانمجلهمیگویندکههمدیگر
را متقابال تشویق کردهاند و برای کار
بر روی این نســخه به هم جرات
دادهاند .در سرمقاله شماره جدید
"شارلی ابدو" آمده است« :در یک
هفته گذشته" ،شارلی" ،یک مجله
خداناباور ،بیشتر از همه پیامبران و
مقدسان جهان معجزه کرد ».حتی
حمله تروریستی هفتهی گذشته
به دفتر مجله هم در این شماره به
سخره گرفته شده است.

"آزادی بیان قویتر از ترور"

بــر صفحــهی اول این شــماره
تصویری از پیامبر اسالم نقش بسته
است که در حال گریه است و در
برگهای که در دست نگه داشته،
این جمله به چشم میخورد« :من
شارلی هستم».
لوتس ،کاریکاتوریســتی که این
تصویر را کشیده است میگوید که
جملهی "من شارلی هستم" اولین
ایده برای خلق این اثر بوده است.
او میگوید خودش هم هنگامی
که پیامبر گریــان را که او هم بر
کردۀ تروریســتها میگرید ،به
تصویر کشیده ،گریه کرده است.
باالی تصویر پیامبر مسلمانان ،این
جمله به چشــم میخورد« :همه
چیز بخشــودنی اســت ».لوتس
میگوید که دو روز پس از حمله
بــه دفتر مجلــه ،او و همکارانش
کار بر روی شــماره جدید را آغاز
کردهاند ،زیرا فرصتی برای عزاداری
نداشتهاند .سردبیر مجله میگوید،
همه میخواستند شماره جدید را
به موقع روانه بازار کنند تا نشــان
دهند آزادی بیان و رسانه ،از ترور
قویتر است.

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

service auto

خشم برخی مسلمانان از کاریکاتور
پیامبر اسالم

>5871854

ue
Mécaniq
générale

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

نقش بستن کاریکاتوری از پیامبر
اســام بــر روی جلــد مجله در
برخی کشورهای مسلمان با انتقاد
زیادی روبرو شده است .انجمنها
و اتحادیههای اســامی فرانســه
چاپ کاریکاتور پیامبر اســام را

Alignement

39.9D5

{>> ادامه در صفحه}37 :

$

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
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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

$

✁

نخستین شماره "شارلی ابدو"
پس از ترور در  ۱۶زبان!

«حق
ک
ف
ر
گ
وی
ی؟!»

✁

بعد از واقعه...

www.paivand.ca

✁
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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$
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ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺷﺮﻑ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺩﺭ ﻭﻳﻞ ﻣﺮﻱ )ﻣﻮﻧﺘﺮﺁﻝ(

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

پرداخت
فقط  %10پیش
ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺯ ۱۳۷،۷۰۰

 %۱۰ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ

 %۳۵ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ

ﺑﺎﻭﺭﻧﮑﺮﺩﻧﯽ
%ﻗﻴﻤﺘﻬﺎی
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی  ۱ﻭ ۲
ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ۳۵
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻓﺮﻭﺵ %ﭘﻴﺶ
ﺩﻻﺭﭘﻴﺶ ۱۰

ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺷﺮﻑ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺩﺭ ﻭﻳﻞ ﻣﺮﻱ )ﻣﻮﻧﺘﺮﺁﻝ(

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎیﺷﺪﻩ
ﻣﺤﻠﻪ ﻭﻧﻮﺳﺎﺯی
ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی  ۱ﻭ • ۲
ﺑﺎﻭﺭﻧﮑﺮﺩﻧﯽ
ﺩﺭﺷﺮﺍﻳﻂ
ﺧﻮﺍﺑﻪ
ختفیف
استفاده از
مالیاتﺑﺎبا
قیمت از  118,800دالر +

ﺷﺪﻩﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﺘﺮﻭی ﻓﺮﻭﻧﺖ ﻧﮏ
ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺍﺯ
 %ﺩﻗﻴﻘﻪ
۳۵ﻭ ۵
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ
ﭘﻴﺶﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﺯ
ﺻﻠﻪ ۱۰
2خوابهﺑﻔﺎ
ﺷﺪﻩوﺩﻻﺭ •
ﻣﺤﻠﻪ
ﺩﺭ
ﻧﻮﺳﺎﺯی 1
واحدهای
ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ
%۱۰
۱۳۷،۷۰۰
فروشﺍﺯ
پیش •ﻗﻴﻤﺖ

قیمت
شرایط
با
ﻧﮏﺳﻮﭘﺮﻣﺎﺭﮐﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪ ﺩ
ﻓﺮﻭﻧﺖ" ﻭ
ﻣﺘﺮﻭیﺍﻧﺘﺎﺭﻳﻮ
ﭘﺮﻭﻣﻨﺎﺩ
ﻣﺮﺍﮐﺰﺍﺯﺧﺮﻳﺪ "
ﻧﺰﺩﻳﮏ
ﺑﺎﻭﺭﻧﮑﺮﺩﻧﯽ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎی
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ
ﺧﻮﺍﺑﻪ•ﺑﺎ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی
ﻓﺮﻭﺵ
ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
ﺩﻗﻴﻘﻪ ﭘﻴﺎﺩﻩ
باورنکردنیﻭ ۵
ﺷﻬﺮ
های۱ﺍﺯﻭ ۲ﻣﺮﮐﺰ
ﺩﻗﻴﻘﻪ
۱۰
ﺻﻠﻪ
ﭘﻴﺶ وﺑﻔﺎ
•
(برای مدت محدود)

ﻧﻮﺳﺎﺯی ﺷﺪﻩ
•• ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ
ﻣﺘﻌﺪ ﺩ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦﻫﺎ ﻭ
ﺳﻮﭘﺮﻣﺎﺭﮐﺖ
ﻁﺮﺍﺣﯽﻭ
ایستگاه"
ﭘﺮﻭﻣﻨﺎﺩ ازﺍﻧﺘﺎﺭﻳﻮ
ﺧﺮﻳﺪ "
ﻣﺮﺍﮐﺰ
ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﺭ ﺯﻳﺎﺩ
ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﻬﺎیﻣﻠﯽ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی
دقیقه •
نک
ﻁﺒﻖفرونت
متروی
پیاده
شهر و 5
ﻧﺰﺩﻳﮏمرکز
• بفاصله  10دقیقه از
•

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

پارک ها،
ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ بارها،
رستوران ها،
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦسوپرمارکت ها،
"پرومناد انتاریو"،
• نزدیک•مراکز خرید
ﺣﺪﻭﺩﻧﻮﺭ
ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎ
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻠﯽ
ﻁﺮﺍﺣﯽ ﻁﺒﻖ
ﺯﻳﺎﺩﻓﻮﺕ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ  ۸ﻓﻮﺕ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮﻩ
۱۰۰
ﺑﺰﺭگ
ﻳﮏ ﺍﺗﺎﻕ
ﺩﺍﺭﺍی
ﻭﺍﺣﺪ
ﻫﺮ
•

استخر
فرهنگی و
سرپوشیدهﭘﺮﻭﻣﻨﺎﺩ ﺍﻧﺘﺎﺭﻳﻮ" ﻭ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎﺭﮐﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪ ﺩ
ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺧﺮﻳﺪ "
ﻧﺰﺩﻳﮏ
مرکز •
ﭘﻨﺠﺮﻩ
ﺑﺎ
ﻓﻮﺕ
۸
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺑﻪ
ﺮﺑﻊ
ﻣ
ﻓﻮﺕ
۱۰۰
ﺣﺪﻭﺩ
ﺑﺰﺭگ
ﺍﺗﺎﻕ
ﻳﮏ
ﺩﺍﺭﺍی
ﻭﺍﺣﺪ
ﻫﺮ
ﻣﺴﺎﺣﺖنور زیاد
ﺑﺮاز فضاها با
بهینه
• طراحی•طبق باالترین استانداردهای ملی کانادا استفاده
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻭ ﻳﮏ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻭ ﻣﺤﻞ ﭘﺎﺭک ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ
ﺍﺿﺎﻓﻪ
پنجرهﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﺭ ﺯﻳﺎﺩ
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
ﻁﺮﺍﺣﯽ
ارتفاع  8فوت با
ﻣﻠﯽبه
مربع
فوت
حدود 100
ﻁﺒﻖبزرگ
اتاق
• هر واحد•دارای یک
ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ
ﺩﺭ
ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ
ﭘﺎﺭک
ﻣﺤﻞ
ﻭ
ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ
ﺳﺮﻭﻳﺲ
ﻳﮏ
ﻭ
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ
ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺑﺮ
ﺍﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﻢ ﻁﺒﻘﻪ ﻭ ﺗﺮﺍﺱ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺩﺭ ﻁﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ
ﻁﺒﻘﻪ
ﺩﻭ
ﺳﻮﻡ ﺩﺭ
ﻁﺒﻘﻪ
ﺑﺰﺭگ•
زیرزمین
دوچرخه در
محل
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎیو
مشترک
بهداشتی
سرویس
ﺩﺍﺭﺍی یک
آپارتمان و
ﭘﻨﺠﺮﻩ
ﻓﻮﺕ ﺑﺎ
پارکﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ۸
ﺮﺑﻊ ﺑﻪ
ﻓﻮﺕ ﻣ
ﺣﺪﻭﺩ ۱۰۰
ﻳﮏ ﺍﺗﺎﻕ
مساحتﻭﺍﺣﺪ
اضافه بر• ﻫﺮ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺩﺭ ﻁﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ
خصوصیﻭدرﺗﺮﺍﺱ
تراسﻧﻴﻢ ﻁﺒﻘﻪ
ﺷﺎﻣﻞ
نیمﻁﺒﻘﻪ
شاملﺩﻭ
ﺳﻮﻡ ﺩﺭ
ﻁﺒﻘﻪ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی
•
چهارم
طبقه
و
طبقه
طبقه
دو
در
سوم
طبقه
ﺍﺟﺎﻕ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻅﺮﻓﺸﻮﻳﯽ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﯽ ﻭ ﺧﺸﮏ ﮐﻦ(
ﻳﺨﭽﺎﻝ،
ﺑﺮﻗﯽ ﻧﻮ)
ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﺮﻭﻳﺲﻭﺍﺣﺪ
ﻳﮏ ﻫﺮ
• واحدهای ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻭ •
ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ
ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺩﺭ
ﭘﺎﺭک
ﻟﻮﺍﺯﻡﻭ ﻣﺤﻞ
ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ
• هر واحد شامل لوازم خانگی برقی نو (یخچال ،اجاق ،ماشین ظرفشویی ،ماشین لباسشویی و خشک کن)
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﯽ ﻭ ﺧﺸﮏ ﮐﻦ(
ﻳﺨﭽﺎﻝ،ﺍﺟﺎﻕ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻅﺮﻓﺸﻮﻳﯽ،
ﻧﻮ)
ﺑﺮﻗﯽ
ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻟﻮﺍﺯﻡ
ﺷﺎﻣﻞ
•• ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ
ﺗﺮﺍﺱ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺩﺭ ﻁﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ
ﻧﻴﻢ
ﺷﺎﻣﻞ
شما ﺩﻭ
ﺳﻮﻡ ﺩﺭ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی ﻁﺒﻘﻪ
...
ﻁﺒﻘﻪ•ما
توسط
محضر
پرداخت هزینه
بعــالوه :ﻣﺤﻀﺮ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺷﻤﺎ )ﻭﻟﮑﺎﻡ ﺗﮑﺲ( ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ  ...ﺑﻌﻼﻭﻩ:
ﻁﺒﻘﻪ ﻭﻫﺰﻳﻨﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ ...
ﻣﺎﺷﻴﻦﻭﻟﮑﺎﻡ ﺗﮑﺲ
ﺍﺟﺎﻕ،ﺷﻤﺎ )
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻧﻮ)ﻧﻘﻞ ﻭ
ﻣﺤﻀﺮ ﻭ
ﺑﻌﻼﻭﻩ:ﮐﻦ(
ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﯽ ﻭ ﺧﺸﮏ
ﻅﺮﻓﺸﻮﻳﯽ (،ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﻳﺨﭽﺎﻝ،
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮﻗﯽ
ﻫﺰﻳﻨﻪﻟﻮﺍﺯﻡ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺎﻣﻞ
• ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ
•
• ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺷﻤﺎ )ﻭﻟﮑﺎﻡ ﺗﮑﺲ( ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ ...

ﺑﻌﻼﻭﻩ:

VOLKS WAGEN JETTA

قرعه کشی یک دستگاه «فولکس واگن جتا» نو

ﺳﻌﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ
یا معادل دالری آن 15000 :دالر

VOLKS WAGEN VOLKS
JETTA WAGEN JETTA
VOLKS WAGEN JETTA
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ "ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﺟﺘﺎ"
ﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ
ﻳﮏ"ﺟﺘﺎ"
ﻭﺍﮔﻦ
ﻓﻮﻟﮑﺲ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ" "
ﻗﺮﻋﻪ
ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﺟﺘﺎ
ﻳﮏﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﮐﺸﯽ ﻳﮏ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ
514-298-4567
:NUVO
ﻣﻌﺎﺩﻝCondo
دفتر فروش
 ۱۵۰۰۰| )514-574-5472ﺩﻻﺭ(
ﺩﻻﺭ(ﺩﻻﺭی ﺁﻥ
ﻣﻌﺎﺩﻝ
ﺁﻥ ) ﻧﻮ ﻳﺎ
۱۵۰۰۰
ﻧﻮ
ﺩﻻﺭ(
۱۵۰۰۰
ﺩﻻﺭیﺁﻥ )
ﻧﻮ ﻳﺎﻳﺎ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻻﺭی
ﺑﻪ(۹(۹
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ))
ﺑﻴﻦ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ )ﺷﺎﻧﺲ  ۱ﺑﻪ (۹
ﺑﻴﻦ
ﺷﺎﻧﺲ۱ ۱ﺑﻪ
ﺷﺎﻧﺲ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ
www.nuvodevelopment.ca
پروژه:
سایت
ﺑﻴﻦ وب

ﺳﻌﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ

۵۱۴) ۵۷۴ ۵۴۷۲

(۵۱۴) ۵۷۴ ۵۴۷۲

ﻣﺴﻌﻮ
بین خریداران
هاشمی ۵۱۴) ۲۹۸
مسعود ۴۵۶۷
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻤﯽ
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻤﯽ (۵۱۴) ۲۹۸ ۴۵۶۷
ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻣﻼک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻣﻼک
مسکونی
مشاورامالک
el: (514) century
933-1221
immo
plus
Tel:21
)(514
933-1221

514-298-4567
ax: (514) 933-1251
Fax: (514) 933-1251
www.nuvodevelopment.ca
www.nuvodevelopment.ca

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی

شنبه  21مارس
در سالن شکوهمند

Embassy Plaza

ق
ابل توجه
_____ گروه ها:

بهد _____
لی
بیسابق لاستقبال
ه،
جا
ی
خ
ا
ود را
ز پیش رز
رو کنید:

3-3336
_____ 514-22
_____
تپ

ش
دیجیتال

1003 Boul Cure-Labelle
Laval, QC H7V 2V7

514.996.9692

 با پارکینگ وسیع رایگان

_
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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
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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

cÉlÉbrons sadeh

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

انتقـال ارز

Montreal,
H3H
1M1ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺟﺸﻦ
! ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺴﺖQuebec
ﺧﻮﻳﺸﻜﺎﺭﻯ ﻫﺮ
ﻫﺎﻯ ﻣﻠﻰ
Tel.: (514) 933-3337
, Fax: (514)
933-2861
ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺯﺭﺗﺸﺖ
ﺍﻧﺠﻤﻦ

ﻦﻦ
ﻦ ﺪﺪه

www.clinique-arya.com
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ

۱۷  ﺳﺎﻋﺕ۲۰۱٥  ﻓﻭﺭﻳﻪ۱ ﻳﮑﺷﻧﺑﻪ
7491-Rue Cordner
LaSalle, QC
H8N 2R5 Métro: Angrignon

)(حتی پس از ساعات اداری

: ﺯﻣﺎﻥ
: ﺟﺎ

Bus: 109

 ﺩﻻﺭ۳۰ : ﻭﺭﻭﺩﻳﻪ
 ﺗﭘﺵ ﺩﻳﺟﻳﺗﺎﻝ:ﻓﺭﻭﺵ ﺑﻠﻳﺕ

Guy

 ساعت24 در کمتر از

ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﺎﻡ ﻭ ﺩﻯ ﺟﻰ ﺁﻟﻜﺎﭘﻮﻥ

514-223-3336

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ
  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس


 آﺶﺶ اووﻪﻪﻪ ای،ﺖﺖﺖﺖ اﻦﻦ ﻦﻦﻦ ﺪﺪه
...دل ﻮﻮﻪﻪﻪ از ﺪﺪﺪﺪﺪو ﯾﺎر ﻮﻮد

 ﺩﻻﺭ۲۰

20

:  ﺳﺎﻝ۱۰ ﺯﻳﺭ

:ﺗﻠﻔﻥ ﺁﮔﺎﻫﯽ
514 325 3012
514 808 5070

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

21

 سال  21شماره  25  1196دی 1393

PAIVAND: Vol. 21  no.1196  Jan. 15, 2015

www.paivand.ca

21

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

صرافی  5ستاره
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

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

خنستین شرکت بیمه ایرانی

اتومبیلموتورمسکونی/جتاری

 % 10ختفیف
بهره مند شوید!

CAR

برترین سرویس کمترین بها


با اقساط ماهیانه

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید

5Star I.P.M. Inc.
>> با بهترین نرخ و هزینه <<

کمپانی بیمهالگانس

HOUSE
MOTO


COMMERCIAL
_________________

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

2178 Ste-Catherine W.

Tel.: 514-482-4500

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

www.eleganceleasing.com
assurance@eleganceleasing.com

اتومکانیک وست مونت

نکنهای
فعالیت نیمـــــی از آب شیری 
جهان در خلـــیج فارس ،دما و شــوری
آب را باال برده است

اینک در نشانی جدید

ســاحل برای نصب تاسیســات
کارخانه ،اثرات منفی بر سفرههای
آب ،آلودگی صوتی ،نشــت مواد
نفتــی از تاسیســات کارخانه به
ســاحل و آلودگی هوا ،مهمترین

(سیـروس اتو)

کلیه تعمیرات اتومبیل های

 تون آپ  سرتیفای اتومبیل

 تعویض روغن

 با  20سال سابقه

آمریکایی ،اروپایی ،ژاپنی

 تعویض الستیک ،باالنس چرخ ها

 ترانسمیشن و...

در خدمت ایرانیان عزیز

برای بهترین قیمت تعمیر و ضمانت با ما مشورت کنید
خلیل (سیروس) شهروئی
__________________
)Westmount 2000 (CYRUS AUTO

8151, boul Montréal-Toronto, door 104
Montréal-Ouest, QC H4X 1N1

Tel.: 514.931.2888

water-desalination

 9دی :بیــش از نیمــی از کل
دســتگاههای آب شــیرین کن
جهان در خلیج فارس فعال است.
فعالیت روزانه این دستگاهها باعث
افزایش درجه حرارت آب و باال
رفتن میزان شــوری آن شده
اســت .ادامه ایــن روند حیات
آبزیان خلیج فارس را به خطر
میاندازد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی
سازمان حفاظت محیط زیست،
هماهنــگ کننــده ســازمان
منطقهای محیط زیستدریایی
(راپمی) با عالم این آمار افزود
کــه ســاالنه 7درصــد نیز به
ظرفیت ایــن کارخانهها اضافه
می شود.
شیرین سازی آب شور فرآیندی
است که طی آن ،امالح از آب شور
دریــا جدا می شــود .این فرآیند
امروزه بهویژه در مناطق خشــک
و نیمه خشــک جهان ،از جمله
جنوب ایران و کشورهای حاشیه
خلیج فارس ،یکی از منابع عمده
تامین آب است.
اما کارخانه های آبشــیرینکن
از راههــای گوناگون موجب اثرات
منفی زیستمحیطی در مناطق
نزدیک میشوند.
به طور کلی ایجاد آلودگی از نوع
شــوری (پساب شــور) ،تاثیر در
باالبردن دمای آب ساحل ،اشغال

اثرات زیستمحیطی کارخانه های
آبشیرینکنهستند.
هماهنگکننده سازمان منطقهای
محیط زیســت دریایی (راپمی)
درباره باال آمدن آب سطح دریاها
نیز گفت« :پیشبینیها نشــان
میدهد تــا پایان قــرن حاضر،
۵۶درصد بحرین با باال آمدن سطح
آب خلیــج فارس زیــر آب غرق
شود .این در حالی است که تعداد
زیادی کنوانسیون های بینالمللی
برای مقابله با چالشهای زیست
محیطی در دنیا وجود دارد.
او همچنین وضعیت منابعی آبی

در منطقه خلیج فارس و ایران را
بحرانی دانست و گفت که آب در
منطقه ایران کهدارای اقلیم خشک
و نیمه خشــک است ،یک کاالی
استراتژیک اســت؛ این در حالی

اســت که آبهای سطحی روز به
روز کاهش مییابنــد و آبهای
زیرزمینی نیز در حال تمام شدن
هستند.
هماهنگکننــده راپمی میگوید
که سرانه نزوالت جوی در امارات
متحده  ۴۹متر مکعب اســت در
حالی که برداشت آب از سفره های
زیرزمینیدر آنجا  ۸۱۸متر مکعب
است و این به معنای توسعه بیابان
اســت .همچنین سد سازی روی
رودخانهها نیز مزید بر علت است
و به بیابانی شدن آنها میانجامد.
•
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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
برای زندگی و یا
سرمایهگذاری

 دریا یی و زمینی، هوایی:خدمات حمل و نقل

نادرخاکسار

Cell.: 514-969-2492

2004 construction
ile des soeurs
$279000

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

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

 در می رسدRRSP فصل

Register Now
Register Now

 مالیات ها را کاهش،RRSP با به حداکثر رساندن میزان
.داده و درآمد بازنشستگی خود را افزایش دهید

نامنویسی کنید
امروز
همین
Register
Now
Register
Now
Register
Now
ظرفیت محدود

Limited
Space !

LIMITED
Limited
Limited
SPACE
Limited

RRSP میلیون ها نفر از کاناداییها میزان سهم
ـــــ
ـــــ
Space !
استفاده نشدهای دارند
(day & evening)
(day
&
evening)
.که قابل انتقال به سال جدید است
Accounting
(day & evening)
(day
& evening)
استفاده از این فرصت و ایجاد مشارکت تا سقف این
(day
Assistance in(day
Health
Facilities (day & evening)
& Care
evening)
: میزان به شما کمک میکند تاccounting (day & evening)
Computerized Secretarial Program
،مالیات های امروزتان کاهش یافته
(day & evening)
Starting
Business
(day &a evening)
درآمدتان را به هنگام بازنشستگی افزایش داده
NEW Computer Graphics (Desktop Publishing)
Computerized
Secretarial
Program
دوران بازنشستگی به سبک
و در
.مورد عالقهتان زندگی کنید
----------------

Space !
Accounting
Accounting
Assistance in Health Care
Facilities
Assistance
in Health Care Facilities
& evening)
A
ccounting
A
Computerized Secretarial
Program Secretarial Program
Computerized
Assistance
in
Health
Care Facilities
Assistance
in Health
Care Facilities
Starting
a Business
Register
Now
Starting
aProgram
Business
Computerized Secretarial
NEW Computer Graphics
(Desktop
Publishing)
NEW
Computer
Business (Desktop Publishing)
Starting
aStarting
BusinessaGraphics
Accounting
(day & evening)
شبانهGraphics
|(Desktop
 روزانهRegister
:حسابداری
Now
NEW Computer
(Desktop
Publishing)
NEW Computer
Graphics
Publishing)
Assistance in Health Care Facilities (day & evening)
Space !

Limited
Space !

Limited

٢٠١٥  مارس٢ >>> قبل از
- استRRSP  که آخرین مهلت،با ما صحبت کنید
تا در نتیجه آن بتوانید از مزایای کوتاه و بلندمدت
 خودRRSP به حداکثر رساندن
.بهرهبرداری کامل را اجنام دهید

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
Tuition Free
مرتضیجمالی
Tuition Free
Loans
منابع سبد سهام
& مناینده
و مشاور امنیت مالی
______________
Morteza Jamali

Vendome Metro
Bus 90 west

shadd.com

Starting a Business

Tuition
Free
Bursaries
Opportunities
برای
 عالیOpportunities
فرصت
Loans & Bursaries
Tuition
Free

شهریه رایگانNEW Computer Graphics (Desktop Publishing)

1000 Old Orchard Montreal, QC H4A 3A4

Loans &
Bursaries
Opportunities
Loans
& Bursaries
Opportunities
بورس
دریافت وام وCall today 514 ∙484 ∙0485
Loans & Bursaries Opportunities

Tuition Free
Mutual Funds Representative
Loans & Bursaries Opportunities
and Financial Security Advisor
Vendome Metro
Investors Group Financial
Services
Inc.
Vendome
Metro Vendome
Bus 90 west
Metro
Vendome
Vendome
Metro Metro
1000
Old
Orchard Montreal, QC H4A 3A4
Financial Services Firm
Bus 90 west
Bus 90 west
Vendome Metro
با حتصیل امروز
Bus 90 west
Bus
90
west
Bus 90 west
Phone: 514-334-1404 ext 3364
1000
Old
Orchard
Montreal,
QC
H4A
3A4
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
Cell: 514-805-3883
Call today 514 ∙484 ∙0485
Email: morteza.jamali@investorsgroup.com

shadd.com
shadd.com

Call today
514
∙484
∙0485
Call
today
514
∙484
∙0485
Call
today
514
∙484
∙0485
Web: www.investorsgroup.com/en/morteza.jamali/home
Call today
514
∙484 ∙0485

sha

shadd.com

shadd.com
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از سازمان فدائیان ( اقلیت)

موسی یق
رقص اریانی گروه خورشید خانوم
شنبه  ٧فورهی ٢٠١٥
ساعت  ٦: ٣٠بعدازظهر

ک
ک
ن
دااگشنه وردیا

فعالین سازمان فدائیان ( اقلیت )  -مونتر آل

(Library Building
local LB-125, 1400

de Maisonneuve West
Tel: (514)569 -2233

24

25

 سال  21شماره  25  1196دی 1393

فوتبـال...

www.paivand.ca

ا
استق ز نگ
ا
ه
م اللی یک
ونتریـ دوآت
ی
ش
ۀ
ـ
الی

در مجال این شــماره به بررسی نتایج مجمع عمومی فدراسیون و
بازیهای روز نخست جام ملتهای
آسیا می پردازیم؛

همکاری بــا کارلــوس کیروش
جنجالی تر از چیزی از آب دربیاید
که تصور می شود.
با این تفاســیر باالخره تیم ملی
راهی استرالیا شــد .کیروش هم
پس از پافشــاری زیاد و با کمک
وزارت ورزش توانست مجوز حضور
مهرداد پوالدی و ســروش رفیقی
در استرالیا را بگیرد .این دو بخاطر
مشــکالت کارت پایان خدمت از
حضور در جام ملتها محروم شده
بودند .شایان ذکر است که پوالدی
به علت حضور در تیم الشــحانیه
قطر تا کنون جهت رســیدگی به
پرونده خود حاضر به برگشــتن
به ایران و رفتن به ســازمان نظام
وظیفه نشده بود .اما وی تعهد داد
که پس از اتمام جام ملتها به تهران
بیاید و جوابگوی ســازمان نظام
وظیفه باشد.
پیش از شــروع بازیها هم هاشم
بیگ زاده مدافع چپ استقاللی تیم
ملی ،به علت شکستگیدست ،جام
ملتها را از دســت داد .این دومین
تورنمنت مهم بعد از جام جهانی
است که وی به علت مصدومیت از
دست می دهد.

جام ملت های آسیا
2015

بــازی افتتاحیه بین اســترالیای
میزبــان و کویت برگزار شــد که
استرالیا موفق شد با نتیجه چهار بر
یک کویت را در هم بکوبد.

استرالیا به خوبی از امتیاز
میزبانی خود بهره برد و
در روز نخست توانست
خود رادر حد یک مدعی
نشــان دهد .دیگر بازی
این گروه را تیم های کره
جنوبــی و عمان برگزار
کردند کــه کره جنوبی
با نتیجه ی یک بر صفر از ســد
حریف خود گذشت .کره جنوبی
در این دو سه سال اخیر نمایش
خوبی نداشته و هیچ نشانی از آن
تیم با صالبت همیشگی ندارد.
بازیهای گروه دوم با برتری یک بر
صفر ازبکستان بر کره شمالی آغاز
گردید.
ازبکســتان در چند سال اخیر،
سطح فوتبال خود را ارتقاء داده و
یک تیم خطرناک برای رقیبانش
به حساب می آید.
در دیگر بازی ایــن گروه ،چین
توانست با یک گل از سد عربستان
عبور کند .عربستان هم به مانند
کره جنوبی آن تیم همیشــگی
نیســت و با روزهــای اوج خود
فرسنگها فاصلهدارد.
گروه ســوم که تیم کشورمان در
آن قــرار دارد ،گروه مرگ نامیده
می شــود .جایی کــه چهار تیم
ایران ،امــارات ،قطــر و بحرین
همگروههستند.
در بازی اول امارات با نتیجه چهار
بر یک تیم قطر را در هم کوبید.
امارات نشــان داد کــه به قصد
گرفتن جام پا به استرالیا گذاشته و
با بهره گیری از چند بازیکن جوان
و با تجربــه ،برای هر تیمی زنگ
خطر را به صدا در آورده است.
دیگــر بازی این گــروه را ایران و
بحرین انجام دادند .ایران توانست
با یک بــازی منطقی و رو به جلو
بحرین را دو بر صفر شکست داد.
گلهای ایران را احسان حاج صفی
و مسعود شجاعی به ثمر رساندند.
تیم کی روش نسبت به جام جهانی
دو تغییر عمده داشت و در مرکز
دفاع به جای امیر حسین صادقی
از مرتضی پورعلی گنجی ودردفاع
منتظری
راســت به جای پژمان
ِ
مصدوم از ُوریا غفوری اســتفاده
کرد .نبود صادقی در ترکیب اصلی
در کنار سید جالل حسینی کام ً
ال
قابل پیش بینی بود زیرا صادقی
پس از جام جهانی ،دیگر نتوانست
آن مدافــع قابــل اتــکاء در تیم
استقالل باشد.
در گــروه چهارم هم ژاپن با چهار
گل از سد فلسطین گذشت و اردن
هم یک بر صفــر بازی را به عراق
واگذار کرد .در این گروه ژاپن بخت
اول صعود به حساب می آید .ژاپن
چند سال گذشته نشانداده کهدر
سطحی فراتر از آسیا فوتبال بازی
می کند .این تیم بــا وجود ایران
و اســترالیای میزبــان ،بخت اول
قهرمانی به حساب می آید.
به امید قهرمانی ایران در جام
ملتهای آسیا 2015
عکس ها به ترتیب:
 -1امید نمازی  -2مجید صالح
 -3احســان حاج صفــی -4علی
کریمی  -5مسعود شجاعی

برجن مرغـوب پری

>> محصول هندوستان در خور سلیقه مشکل پسند ایرانی
در انواع گوناگون
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

علی رغم طرح ایرادات و اشکاالت
اعضای مجمع نسبت به فعالیتهای
کفاشیاندر مجمع عمومی ،رئیس
فدراسیون مطابق پیش بینی ها
توانست از تیغ تیز استیضاح جان
سالم به در ببرد و با قربانی کردن
دبیر کل و نائب رئیس اول خود،
همچنان بر کرسی ریاست تکیه
بزند .کفاشیان باالخره تحت فشار
اعضای مجمــع ،وزارت ورزش و
رسانههاتصمیمبهبرکناریمهدی
محمد نبی (دبیرکل فدراسیون) و
سید محمد هادی آیت الهی (نائب
رئیس اول فدراسیون) گرفت تا
خود همچنان بعنوان رئیس ،دوره
چهار ســاله دوم خود را به اتمام
برساند.
ایــن خبری تــکان دهنــده و
عجیــب بود که علی کفاشــیان
البه الی شــوخی هایش خطاب
به خبرنگاران اعــام کرد .البته
کفاشــیان درباره نبــی از لفظ
برکناری استفاده نکرد اما با ایما
و اشــاره و زبان بــدن و احترام
این مســاله را تایید کرد .نبی که
مهمترین پست اجرایی فدراسیون
را در اختیار دارد نزدیک به دو ،سه
سالی فشار برکناری را تحمل کرد
و در نهایت از این پست کنار رفت.
الزم به ذکر است که او همچنان
سرپرســت تیمملی در جام ملت
های آسیا است .این دومین تغییر
مهم فدراســیون پس از جدایی
احمد هاشــمیان رئیس کمیته
پزشکی فدراســیون است .ظاهراً
کفاشــیان این تغییــرات را در
راســتای نظر وزارت ورزش انجام
م
ی دهد.
هنوز مشــخص نیســت که آیا
تغییرات در بدنه فدراسیون ادامه
دارند یا نه!؟
البتــه ایــن پایان ماجــرا نبود و
فدراسیون پیش از اعزام تیم ملی
به اســترالیا دچار بحران دیگری
شد؛ علی کریمی با انتشار پستی
در صفحه اینستاگرامش جدایی
خود را اینگونه اعالم کرد:
"اگر نمیتوانی خدمت کنی ،برو تا
خیانتنکنی!"
این موضع گیری تند در شرایطی
اســت کــه کریمی بــا تصمیم
کــی روش به طور ناگهانی به تیم
ملی پیوســته بود و به نظر ،رابطه
بسیار خوبی با وی داشت .اما اصل
ماجرا به اتفاقــات رخ داده بعد از
اردوی پرتغال برمی گردد؛ جایی
که ظاهراً کریمی به برخی انتخاب
ها و به بعضی بازیکنان حذف شده
انتقادداشته است.
البته بعضی همــان رفتاری که با
مجید صالح پیش از جام جهانی
شــد را عامل اســتعفای وی می
دانند .کریمی چهارمین مربی است
که عطای کار کردن با کیروش را
به لقایش می بخشد.
قبل از وی امید نمــازی ،آنتونیو
ســیموئز و مجید صالح به همین
شــکل از ادامه کار بــا کیروش
منصرف شــده بودند.کریمی در
حالی از جمع ملی پوشــان جدا
شد که شاید حرفهای او از دوران

الـهی های جهان متحد شوید!
فوتبال ّ
ُ

ای
ران
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سالمت...

سرطانبیشترحاصل"بدشانسی"استتاعواملژنتیکیومحیطی
نتیجه حتقیق تازه:
واژه
سرماخوردگی
بیمسمی
نیست!

پرخوریعصبی

Bulimia Nervosa
پرخوری عصبی ( )Bulimia Nervosaچیست؟

پرخوری یک اختالل در غذا خوردن اســت که با دوره های
مکرر پرخوری (خوردن مفرط) و با رفتارهایی به قصد کاهش
وزن ســریع (از جمله استفراغ عمدی بالفاصله بعد از خوردن
غذا ،روزه گرفتن و یا ورزش بیش از حد) مشخص شده است.
خوردن مفرط با یک احســاس از دســت دادن کنترل بر غذا
خوردن همراه است.

پرخوری عصبی

عالئم پرخوری عصبی چه هستند؟

بر اساس گزارش سازمان بهداشــت جهانی ( ،)WHOمعیار
تشخیص پرخوری عصبی به شرح زیر است:
 تمایل مداوم برای خوردن و یک میل مقاومت ناپذیر به موادغذایی.
 دوره های پرخوری مکرر که در آن مقدار زیادی از مواد غذاییدر مدت کوتاه مصرف می شود.
 اقدامات شدید و افراطی برای اینکه اثرات چاق کننده ی موادغذایی را جبران کند .این اقدامات شامل استفراغ بالفاصله بعد
از خوردن غذا ،پاکسازی ( ،)purgingروزه ،استفاده از مهارکننده
های اشتها ،مصرف داروهای تیروئید و یا ادرار آور (دیورتیک ها)
و یا مسهل می باشد.
ترس از چاقی بیماری دیگری اســت اما در افراد مبتال به بی
اشــتهایی عصبی نیز دیده می شود .در برخی از عالیم این دو
بیماری (ترس از چاقی و پرخوری عصبی) همپوشــانی وجود
دارد.
علت پرخوری عصبی چیست؟

عوامل موثر در محیط اجتماعی بیمار مهم هســتند .از جمله
این عوامل موقعیت های اســترس زا ،حوادث زندگی و فشار
فرهنگی برای زنان در جهان غرب برای داشــتن بدنی با وزن
کم می باشند.
بیماران مبتال به پرخوری عصبی اغلب از عزت نفس پایین و
افســردگی رنج می برند .ژنتیک هم ممکن است نقش داشته
باشد .هر چند هنوز به طور قطعی علت این بیماری مشخص
نشده است.

افراد مبتال به پرخوری عصبی چگونه می توانند به خود کمک
کنند؟

اگر از پرخوری عصبی رنج می برید ،حتما از پزشــک کمک
بخواهید .چندین کتاب خوب کمک به خود (خود یاری) وجود
دارد.
دوره بیماری پرخوری عصبی چقدر است؟

در حالی که برخی از موارد پرخوری عصبی کوتاه مدت هستند،
معموال عالئم چند ماه یا سال قبل از اینکه فرد مبتال به دنبال
کمک باشــد دوام خواهند داشت .این بیماری می تواند برای
سال ها باقی بماند ،و در برخی افراد عالیم ممکن است تا آخر
عمر فرد وجود داشته باشند.
استفراغ و اسهال می تواند مشکالت جسمی ،از جمله صدمه به
دندان ها به خاطر اسید معده و مشکالت قلبی و کلیوی بهدلیل
تخلیه نمک را سبب شود.
تغذیه نامناسب می تواند باعث مشکالت پوست و مو (ریزش مو
و تیرگی و خشکی پوست) شود .استفاده بیش از حد از ملین ها
می تواند منجر به مشکالت روده شود.
پرخوری عصبی چگونه درمان می شود؟

هدف درمان پرخوری عصبی و هرگونه مشــکل مرتبط با آن
بهبود اعتماد به نفس پایین و یا افسردگی است .درمان شناختی
رفتاری که یک نوعدرمان روانشناسی است به عنوان یکدرمان
مناسب برای بسیاری از بیماران شناخته شده است.
افراد مبتال به پرخوری عصبی نیز ممکن است به پیروی از یک
برنامه کمک به خود (خود یاری) تشویق شوند ،که نشان داده
شده مفید می باشد.
داروهای ضد افســردگی نیز گاهی اوقــات برای درمان عالئم
پرخوری عصبی استفاده می شود.

به گفته پژوهشگران آمریکایی ،دو سوم
ازسرطانهابیشترحاصل"بدشانسی"
در تقسیم سلولی است تا عوامل ارثی
یامحیطی.
در عین حال آنها تأکید میکنند که میتوان
با انتخاب شیوه سالم زندگی ،خطر ابتال به
برخی سرطانها را کاهش داد.
نتایج یک پژوهش علمی ،منتشره در مجله
علمی ساینس در روز جمعه ( ۲ژانویه۱۲ /
دی) حاکی از آن است که بیماری سرطان
اغلب نتیجه "بدشانســی" در جهشهای
اتفاقی حین تقسیم سلولی است و نه عوامل
ژنتیکی و سابقه خانوادگی یا عوامل محیطی.
بررســی یادشده که توســط پژوهشگران
آمریکاییدردانشگاه "جان هاپکینز" صورت
گرفته است ،با مطالعه و کندوکاودر آمارهای
انواع مختلف سرطاندر بافتهای انسان ارائه
شده است.
پژوهشگران به این نتیجه دست یافتهاند که
دوسوم سرطانها را میتوان با جهش اتفاقی
در ژنها که در بدن منجر به رشــد تومور
میشود ،توضیح داد؛ در حالی که یکسوم
باقیمانده به عوامل محیطی و ارثی بستگی
دارد.
دکتربرتفوگلاشتاین،استادسرطانشناسی
دردانشکده پزشکیدانشگاه "جان هاپکینز"
میگوید:
«این مطالعه نشان میدهد که شما میتوانید
با کشیدن سیگار یا سایر عادتهای رفتاری،
احتمال ابتالی خود به ســرطان را افزایش
دهید».
او میافزاید« :با این حال بســیاری از انواع
سرطانهادر مقیاسی وسیع به بدشانسیدر
جهش ژنتیکی منجر به سرطان بستگیدارد
بدون آن که شیوه زندگی و عوامل ارثی در
پیدایش آنها نقشیداشته باشد».
او در مورد کســانی کــه در معرض عوامل
خطرســازی -مانند دود ســیگار یا آفتاب
شــدید -قرار داشــته اما هرگز به بیماری
سرطان دچار نشده و عمر طوالنی کردهاند،
میگوی د که آنها از این "ژنها" در امان مانده
و "خوششانس" بودهاند.
تقسیم سلولهای پایه

مطالعه اطالعات مربوط به دفعات تقســیم
ســلولی در طول عمر متوسط انسانها نور
تازهای بر مطالعات سرطانشناسی افکنده
است.
تقسیم سلولی فرایندی طبیعی برای بدن
انسان اســت و کمک میکند تا سلولهای
تازه جای سلولهای کهنه را بگیرند.
کارشناسان از مدتها پیش دریافته بودند
که سرطان میتواند ناشی از ناهنجاریهای
اتفاقی به هنگام تقســیم ســلولهای پایه
باشــد .اما تازگی این مطالعه در این است
که برای نخســتین بار تالش شده تا شمار
سرطانهای حاصل از این اشتباه اتفاقی با
تعداد سرطانهایی با زمینههای محیطی یا
ارثی مقایسه شود.
طبق این مطالعه ۲۲ ،نوع ســرطان در ۳۱
بافت مختلف میتواند حاصل این جهشهای
اتفاقی باشد.در  ۹مورددیگر عوامل محیطی
یا ارثی نقش بیشتریداشتهاند .سرطانهای
ریه و پوســت که با دود سیگار یا نور شدید
آفتاب ارتباط دارند و برخی از سرطانهایی
که تصور میشود عوامل ارثی در آنها نقش
زیادی داشته باشــند ،در زمره این  ۹مورد
باقیماندههستند.
این یافته به این معناست که باید بر مراحل
اولیه ابتال به ســرطان و تقسیمهای اتفاقی
سلولی بیشتر تمرکز کرد تا پیش از گسترش
سرطان بتوان جلوی آن را گرفت.
کریستین توماستی ،استادیار تومورشناسی
دردانشکده پزشکیدانشگاه "جان هاپکینز"
خاطرنشان میسازد« :تغییر شیوه زندگی و
عادتها کمک بزرگی در جلوگیری از ابتال
به سرطانهایی معین به حساب میآیند .با
این همه اینها ممکن اســت در مورد سایر
سرطانها چندان مؤثر نباشند».
او ادامه میدهد ،در مورد این نوع از سرطانها
باید بیشتر بر مراحل ابتدایی و درمانپذیر
ابتال بهآنها تمرکز کرد.
نویسندگان این بررسی میگویند ،پژوهش
جدید شامل سرطانهای پستان و پروستات
نمیشــود .به این دلیل که پروندههایی که
در این پژوهش مورد بررســی قرار گرفته،
اطالعات دقیقی درباره میزان تقسیم سلولی
در اندامهای یادشده در بر نداشتند.

محققان آمریکایی میگویند که راینو ویروس ،ویروســی
که شایعترین عامل سرماخوردگی است ،در بینی یخکرده
راحتتر و بیشتر تکثیر میشود.
تحقیق دانشمندان دانشگاه ییل نشان میدهد که راینو
ویروس ،در دمای  ۳۳درجه بســیار بهتر از دمای طبیعی
بدن یعنی  ۳۷درجه رشد و تکثیر پیدا می کند.
علت این است که ســرد بودن هوا ،واکنش ضد ویروس
دستگاه ایمنی را تضعیف می کند و راینو ویروس شانس
بیشتری برای تکثیردر بینی می یابد.
دکتر آکیکو ایواساکی ،یکی از پژوهشگران این تحقیق به
بیبیسی گفت" :پنجاه سال
است که می دانیم این ویروس
در بینی بیشتر تکثیر پیدا می
کند ،اما سازوگار آن هیچگاه
به دقت توضیح داده نشــده
است".
به گفتــه خانم ایواســاکی،
ســردی بینی باعث تضعیف
سیســتم ایمنی شــده و به
ویروس فرصت رشد و تکثیر
می دهد.
به گفتــه او" ،هر چه دما
کمتر باشد ،واکنش ذاتی
دستگاه ایمنی به ویروس
کمتر اســت" که این امر
توضیح می دهد چرا این
ویروس در فصلهای سرد
بیشتر از فصل های گرم
ایجاد بیماری می کند.
بــا این حال خانم ایواســاکی
تاکید کرد که توضیح کامل این پدیده "بسیار پیچیدهتر"
است و به عوامل دیگر از جمله رفتارهای فردی در ماه های
گرم و سرد هم بستگی دارد.
خانم ایواساکی گفت برای اینکه کمتردچار سرماخوردگی
شوید" ،می توانید همیشه در آب و هوای گرم و حاره ای
زندگی کنید(!) یا مانع از رسیدن هوای بسیار سرد بهدرون
بینی خود شوید".
جاناتان بل ،اســتاد ویروس شناســی دانشگاه ناتینگهام
میگوید" :می دانیم که دمای سلول هایی که داخل بینی
را می پوشانند ،ازدیگر جاهای بدن کهدر معرض سرما قرار
می گیرند ،کمتر است".
"این می تواند توضیح دهد که چرا راینو ویروس برخالف
ویروس آنفلوآنزا بیشــتر باعث سرماخوردگی می شود نه
عفونت ریه".
"گرم بودن دمای ریه برای راینو ویروس مناسب نیست و
این ویروس هوای بینی را ترجیح می دهد".
محققان میگویند که این پژوهش به خوبی نشان میدهد
که تغییرات دما بر عملکرد دستگاه ایمنی تاثیر میگذارد
و میتواند توضیح دهدکه چرا برخی بیماریها مثل آسم
کودکان در هوای سرد بیشتر بروز میکنند.

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی

تیم پژوهشی دانشــگاه "جان هاپکینز" با

یخ کردن
بینیاحتمال
سرماخوردگی را
بیشترمیکند!

شنبه  21مارس
در سالن شکوهمند

Embassy Plaza

•

تپـشدیجیتال

www.tapeshmontreal.com

تبدیل سیستم های
ویدیوئی
کاست و کامپکت دیسک،
کتاب ،کارت تلفن

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336

تمدن كه با  Cityهمريشه است به واژه التيني  Civitasيا مدينه كه
اجتماع افراد انساني ،برميگردد .البته در اين نوع مدينه يا شهر كه آسماني
اس��ت ابتدا حب و يا عش��ق الهي به يك نبي وجود داش��ت و ماك تجمع
اجتماعي 5نبود.
قراردادهاي
مرداد ماه  6 1391رمضان  26 1433جوالي 2012
پنجشنبه
شماره  5136پنجشنبه  5مرداد ماه  6 1391رمضان  26 1433جوالي 2012سال هجدهم شماره 5136
 سال  21شماره  25  1196دی 1393
www.paivand.ca
 Societasجامع��ه تفاوت دارد.
اين ش��هر ب��ا  Societyيا در التي��ن
27
ً
در جامع��ه انس��اني صرفا دور هم جمع ميش��ويم كه حاج��ات و نيازهاي
همديگ��ر را برآورده كنيم و بر اين جامعه قواني��ن و قراردادهاي اجتماعي
حكمفرماس��ت .در فرهنگ يوناني ش��هر يك معنا و وجه آس��ماني داشت.
با اصحاب فرهنگ و انديشه
توگوي
پوليس ( )Policeش��هري بود كه در آن انس��ان با خداي��ان ارتباط برقرار
ميكرد .حتي در يونان باس��تان ميگفتند :كس��ي كه وابستگي به شهر يا
 Policeيا مدينه نداشته باشد اهل حقيقت نيست و بيهدف است .اساساً
از نظر يونانيان كس��ي كه اهل پوليس نباش��د آدم نيس��ت .اينكه ارس��طو
ميگويد :انسان مدني بالطبع است يعني انسان تعلق به پوليس دارد و اهل
مدينه اس��ت .اينجا مدينه يا ش��هر زميني نبود بلكه آسماني و الهي است.
استمرار
رفت كه
كلمه كليسا
دســت
بدنتان
کنتــرل
معناي -18
در مس��يحيت مدينه آس��ماني در دل •
اگوستين
بود.
مسيح
عيسي
ظاهري
حيات معنوي مس��يحيت و جانشيني خودتان اســت؛ تا زمانی که سالم
فيلسوف بزرگ دوره قرون وس��طي ميگويد :سعادت اخروي ...مجتمعاً به
درمورد
هستید ،به قضاوت دیگران
دس��ت ميآيد نه منفرداً در  Civitasاگوستين فرق ميگذارد ميان مدينه
جسمتان اهمیت
ندهید.بهخاطر
 Sociasمردم
آس��ماني و زميني .او ميگويد :در مدينه زميني يا
عايق دنيوي و مادي در آن جمع ش��ده•
مردمالبته
بخورید.
ســالم غذا
آس��ماني
-19در مدينه
اند ولي
اين مدينه
نیازیمردم
بهخاطر حب كلمه الهي دور هم جمع شدهاند.
دســت از
مجتمعاًبه درکلی
نیســت
كلمهیدر
گردند .اين
رستگاري مي
جات
شــیرین
تنقالت و
به سعادت ميرس��ند و مشمول نجات و خوردن
اس��ام معادل امت ميباش��د كه در قرآن هم آمده اس��ت :كان ابراهيم امه
چیزها به
بکشــید.كهخوردن
ایــنشدهاند)
تسليم حق
واحده يعني عامل اجتماع ايماني مسلمين (كساني
به يك معنا خود نبي و واليت اوست .زندگیتان لذت میدهد.
مجتمع كرده و
آنها را
واحد و ولي
عش��ق مشترك مؤمنين به خداي •
موادمخدر و
الــکل،
-20اوبــه
نشوید.تمدن ما در
ندارند .پس
هم
از
انفصالي
نیست.هس��ت و
شماالقيامت
ضعف يوم
مدينه يا
•  -4بــا افراد مثبت نشســت اين
سیگار معتاد
معنی
گذش��ته به معناي شهر خدا بوده است و شهرنش��يناني كه براساس ايمان
نحال •
ش��انووپخته
 -12بالغ
مشــغول
فقــط
امادرعی
وقتی دور هم
روانشان
-21روح و
وجودش��ان يعني
آسمان
توجه به
فکر میکنید زندگی سختی و برخاســت کنید ،کســانی که و• يقين
خوردن شوید که گرسنه هستید؛
سرزنده باشید.
بازیگوش و
گرديدهاند.
دارید ،روزگار برایتان ناعادالنه میتوانند ســطح انرژیتان را باال جمع
است
كرده
پيدا
معنايي
چه
جديد
دوره
در
تمدن
•  -13بــا دیگران طوری رفتار از روی ناراحتی یا بیحوصلگی به
رقم خورده است ،و شما فقط ببرند.
تمدن مرحله
معتقدند كه
مثلبا اش��پينگلر
داریدكساني
دوستتاريخ،
فيلس��وفان
از
دیگران
کنید که
نیاورید.
خوردن روی
میخواهید زندگی ســادهای •  -5اگر چیزی هست که از آن
خزاني و پيري يك فرهنگ اس��ت .او با تش��بيه فرهنگها به فصول س��ال
ك��ه فرهنگها از دوران •
داشته باشــید ،درست مثل مطمئن نیستید ،سوال کنید.
کنند.
معتقدرفتار
شما
بهاري و-22
کنید .و
ورزشميكنند
مرتبگ��ذر
تابس��تاني
اس��ت
مرحلهاالن
چیزهایــی که
ميبــه
زمس��تان-23
نداشتهو •
خودتان توقع
س��رانجام از
•  -6آنچــه قلبتان میگوید را • -14
وقتی بچه بودید…
رسند كه همان
پژمردگي پائيز
به مراحل
آنهااس��ت.
فرهنگ
زمس��تاني يك
فصل
همهيعني تمدن
اس��ت.
احساس
کنید و از
پائيزي ودارید فکر
راضی
اطرافیانتان را
تمدنيکه
باشید
این  ۴۷روش به شما کمک خواهد دنبال کنید.
کنید .و حضري تقس��يم
رضایت بدوي
خل��دون از تمدن به عم��ران تعبير و آن را به
کرد زندگیتان رادوباره مثلدوران •  -7نقصهای آدمها و شرایط ابن
نگهدارید.
ميكند .عمران حضري ابنخلدون تمدن به معناي امروزي آن است .البته
•  -15نگذارید آبوهوا بر روحیه •
را بپذیرید.
بخرید که
چیزهایــی
کودکیتان ساده کنید:
معناي راچگونگي
-24بلكه به
نميدهد.
عمران به معناي آباد ك��ردن اينجا معنا
چیزهایی
همه
نه
دارید،
نیاز
آن
به
وهوا
ب
آ
کنترل
بگذارد.
اثر
شــما
•
کنید
قبول
را
واقعیت
این
-8
توقع
بزنید،
•  -1با دیگران حرف
گذران عمر است .عمران را غربيها به لفظ  Lifestyleيعني شيوه بودن يا
اند.
كرده
معنا
و
ترجمه
و...
كردن
سپري
را
عمر
راه
و
كردن
زندگي
نحوه
نیستید.
کامل
هم
خودتان
که
فکر
در
آنچه
نداشته باشید بتوانید
دست شــما نیســت ،اما کنترل که دوســت دارید داشته باشید.
قوم
آن
كه
اس��ت
خاصي
ش��يوه
آن
قومي،
هر
تمدن
و
فرهنگ
بنابراين
دیگران میگذرد را حدس بزنید.
خواستههای انسان حدومرز ندارد.
•  -9همیشه نپرسید «چرا؟» ،خودتان هست.
عمر خود را در آن ميگذراند.
پيامبراعظم
دانشگاه
عرفان
و
فلسفه
استاد
٭
•
•
نه؟»
که
«چرا
بپرسید،
•  -2بــا اطرافیانتان دوســتانه
 -25چون کسان دیگر چیزی
 -16وقتی خســته هستید،
برخورد کنید .لبخند زدن روزتان •  -10فرامــوش کنید دیگران اســتراحت کنید .بــدون دلیل را دارند شما هم نخواهید که آن را

13
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خي در مسير تاريخ

 ۴۷روش برای ساد ه تر کردن زندگی

تمدن كه با  Cityهمريشه است به واژه التيني  Civitasيا مدينه كه
اجتماع افراد انساني ،برميگردد .البته در اين نوع مدينه يا شهر كه آسماني
اس��ت ابتدا حب و يا عش��ق الهي به يك نبي وجود داش��ت و ماك تجمع
قراردادهاي اجتماعي نبود.
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 Societasجامع��ه
التي��ن
 يا در
Society
2015ب��ا
اين ش��هر
ً
در جامع��ه انس��اني صرفا دور هم جمع ميش��ويم كه حاج��ات و نيازهاي
همديگ��ر را برآورده كنيم و بر اين جامعه قواني��ن و قراردادهاي اجتماعي
حكمفرماس��ت .در فرهنگ يوناني ش��هر يك معنا و وجه آس��ماني داشت.
پوليس ( )Policeش��هري بود كه در آن انس��ان با خداي��ان ارتباط برقرار
ميكرد .حتي در يونان باس��تان ميگفتند :كس��ي كه وابستگي به شهر يا
 Policeيا مدينه نداشته باشد اهل حقيقت نيست و بيهدف است .اساساً
از نظر يونانيان كس��ي كه اهل پوليس نباش��د آدم نيس��ت .اينكه ارس��طو
ميگويد :انسان مدني بالطبع است يعني انسان تعلق به پوليس دارد و اهل
مدينه اس��ت .اينجا مدينه يا ش��هر زميني نبود بلكه آسماني و الهي است.
کنید که
کاری را
هستنددر •
برایتان
کسانی که
استمرار
پیــدا كه
كليسا رفت
-39كلمه
دل معناي
مهمآس��ماني
مدينه
مس��يحيت
به در
اگوستين
بود.
مسيح
عيسي
ظاهري
جانشيني
و
مس��يحيت
معنوي
حيات
دوســت دارید و از انجام آن لذت
نترسید.
فيلسوف بزرگ دوره قرون وس��طي ميگويد :سعادت اخروي ...مجتمعاً به
•  -28اشکالی ندارد اگرً گاهی میبرید.
دس��ت ميآيد نه منفردا در  Civitasاگوستين فرق ميگذارد ميان مدينه
کســیدر •
بروید .فقط
از کوره در
یک بههدف
مدينه-40
خاطر
خودتانمردم
برایSocias
زميني يا
به ميگويد:
زميني .او
آس��ماني و
تعیین
کنید.در مدينه آس��ماني مردم
اند ولي
نزنید.دنيوي و مادي در آن جمع ش��ده
صدمهعايق
ً
مدينه
اين
در
ا
مجتمع
مردم
اند.
شده
جمع
هم
دور
الهي
كلمه
حب
خاطر
• به
•
 -41کارهایتان را اولویتبندی
 -29با کسی نجنگید و مشاجره
کنیود.رستگاري ميگردند .اين كلمه در
کنید.و مشمول نجات
رس��ند
مي
سعادت
به
نکنید .منطقی بحث
اس��ام معادل امت ميباش��د كه در قرآن هم آمده اس��ت :كان ابراهيم امه
•
شده به
دهید که
كه انجام
کاری را
-42
اجتماعانجام
اشتباهی
يعنيکار
واحدهوقتی
• -30
اند)
تسليم حق
(كساني
ايماني مسلمين
عامل
کنید .واليت اوست.شما احساس غرور میدهد.
دهید،
عذرخواهی نبي و
يك معنا خود
می به
عبرتو
مجتمع كرده
را
آنها
او
ولي
و
واحد
خداي
به
مؤمنين
مشترك
عش��ق
•
 -43از گذشتهتان درس
•  -31به دیگــران اجازه خطا
گناهانتانما رادر
ندارند .وپس تمدن
هم
از
انفصالي
و
هس��ت
القيامت
مدينه يا يوم
کردناين
ببخشید .بگیرید .اشتباهات
دیگران را
بدهید و
گذش��ته به معناي شهر خدا بوده است و شهرنش��يناني كه براساس ايمان
پیش
کنیــد
اســتقبال
 -32به
هم
زندگی دور
روح وو باروانشان
فراموشيعني
گرفتن وجودش��ان
توجهیادبه آسمان
يقينش��ان و
• و
بروید.
جمعجدید
چیزهای
روید.
گرديدهاند.
است
كرده
پيدا
معنايي
چه
جديد
دوره
در
تمدن
•
•  -33خودتان را پنهان نکنید.
 -44بفهمید همین االن چه
مرحله
تمدن
كه
معتقدند
اش��پينگلر
مثل
فيلس��وفان
باید با از
شوید.تاريخ ،كساني چیزهایی برایتان مهمتر هستند و
دنیا آشنا
خزاني و پيري يك فرهنگ اس��ت .او با تش��بيه فرهنگها به فصول س��ال
آنهاوتمرکز
کردن دورانروی
یادداشــت
بــرای
• -34
کنید.گ��ذر ميكنند و
تابس��تاني
بهاري
فرهنگها از
اس��ت ك��ه
معتقد
چیزهــای
همانداشته
كهها را
بهترین
زمس��تانامید
دفترچهپائيز و• -45
مرحله
ميرسند
یــکپژمردگي
مهــم،مراحل
س��رانجام به
اس��ت.
زمس��تاني
يعني تمدن فصل پائيزي و
اس��ت.
تمدني
فرهنگهریزی
يكها برنام
بدترین
باشید؛ برای
یادداشت داشته باشید.
کنیود.آن را به بدوي و حضري تقس��يم
عم��ران تعبير
تمدنهبه
-35خل��دون
• ابن
تر کردن
بــرایازســاد
ميكند .عمران حضري ابنخلدون تمدن به معناي امروزي آن است .البته
زندگی روزمرهتــان از تکنولوژی •  -46به خودتان ایمان داشته
عمران به معناي آباد ك��ردن اينجا معنا نميدهد .بلكه به معناي چگونگي
عمر است .عمران را غربيها بهباشی
کنید.
استفاده
لفظد Lifestyle.يعني شيوه بودن يا
گذران
•
نفرت
کاری
اگر از
زندگيکار
نحوهبــرای
• -36
كردهاند.
انجاممعنا
ترجمه و
 -47و...
انجامرا سپري كردن
کردنراهیاعمر
كردن و
قوم
آن
كه
اس��ت
خاصي
ش��يوه
آن
قومي،
هر
تمدن
و
فرهنگ
بنابراين
کارهایی کــه دوســت دارید به دارید ،از انجام آن دســت بکشید.
عمر خود را در آن ميگذراند.

زنــدگی...

سادهزندگیکنید
بزرگرویاپردازیکنید
قدرشناسباشید
عشقبورزید
همیشهبخندید

خودتان فضا بدهید.
بگیرید
یاد
کردن
B-37 •Skill:آشپزی
24. Sep 2013
Part
ر سيدجواد ميري دكتر عليمحمد صابري دكتر محمدهادي همايون
88761257
درمورد شما چه فکری میکنند یا بیخوابینکشید .تلفن گروه دين و انديشه:
تلفن گروه دين و انديشه88761257 :
•
تا کمتر بیرون غذا بخورید.
داشته باشید.
را به کلی تغییر خواهد داد.
•  -17برای لذت بردن از آرامش •  -26با خودتان صادق باشید و •  -38وقتی خرید میکنید ،پول
•  -3قــدر دوســتیهایتان را از شما چه میخواهند.
نقد بدهید و کمتــر از کارتهای
شرح به دیگران دروغ نگویید.
زودتر ازدوخواب
یکصبحها
شرحها •  -11اگــر میخواهیــد گریه صبحگاهی،
نیســت بادوهمه آدم
بدانید.
یکالزمجدول با
جدول با
کردن به
دو گریه
کنید.
صورتکنید.
استفاده
اعتباری
«شرحدارم»
«دوستت
گفتن
بیداردرشوید.
دوست باشید.
حلدوکرده و
مداد
روزنامهازرا با
-27ها
جدول شرح
• از
صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی
ويژه» است.
«شرح عادی و
گریهدارای
کنید ،ايران
جدول روزنامه
تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل کرده و
است .در
عادی و ويژه»
دارای
ايران

5136

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

4

جدول عادي

5

5136

سادگی!)
همین
دانشگاه پيامبراعظم
فلسفه و عرفان
(بله ٭بهاستاد
www.mardoman.net

14

3

1

9

جدول
ويژهعادي
جدول

 جدولهای ____________________ ویژه وعادی ____________________
افقي:

 -1صندل��ي راحت��ي – بيم��اري
خاموش
 -2وال – هجوم – قصد و آهنگ
 -3نوعي عدس��ي – قفل قديمي –
كنار ،پهلو
 -4بله نجار! – نت ششم – ويران –
موي گردن شير
 -5كوچ��ك – ب��ه اط��اع عم��وم
رساندن – از ميوههاي پر ويتامين
 -6باالتر از سرهنگ – جمع فن –
دوش
 -7ب��ه تنهاي��ي – ولخرجي – برق
مثبت
 -8پرن��دهاي ش��بيه كبك – نوعي
پارچه نخي – تندرست
 -9كم كردن – همدم ،همنش��ين
– مؤمن
 -10ش��هر حض��رت عبدالعظيم –
افزوني نعمت – ششلول
 -11ن��ور كم – رنجي��ده ،رنجور –
فشفشه
 -12مخف��ف ن��گاه – جنبش و تكان
ش��ديد – م��اه ك��م ح��رف – پيامبر
كشتيبان
 -13ضد فتق به معني بستن – پرچم
– صاف
 -14معالج��ه – بيب��اك  -مهاج��م
پرتغالي منچستريونايتد
 -15تفس��ير قانون اساسي به عهده...
است – خارج قسمت
عمودي:

1

2

3

4

5

7

6

1
2

8

9

4

افقي15 14 13 12 11:
10

1

4

1

5
6
8

8

6

1

9
10

8

11
12
13

9

3

15

– پريشان حال و شوريده
 -9هياه��و ،بل��وا – پس��ر رس��تم –
آشاميدن
 -10غريب��ه – افس��ون – پس��وند
شباهت
 -11حرف فاصله – ادعاي دروغين –
شهرداري سابق
 -12ضددخل – پول ژاپن – شهر انار
– ضمير وزني
 -13پ��اي ثابت بس��تني – باش��كوه،
ارزنده – جانشينان
 -14چند اديب – جاودان – ش��اخه
تازه درخت
 -15پاسخ منفي – نوشتافزار

-1گازي بسيار س��مي و خطرناك –
نوعي رنگ مو
 -2نام دخترانه – پدربزرگ بخاري –
هر گردي ...نيست!
–
كفش
 -3ي��ك ت�����اي
حل جدول عادی شماره 5135
پوشاننده – نام سازي
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 -4مخفف اگر – پائين بازو
م ك ت
ا ف ه گ و ي ي
 1گ ز
– رايحه – نيروها ،زورها
ا ن د
ر
س ي ا
د ي
 2ن ا
 -5كلمه تأييد – فرستاده
ت ر
س و ن ا
ا ن ه
 3ج و
ي
ا ك ب
ر
ل ت
 4ن ي ت
خدا – حرف ندا
5
ت ر ن ج
ر ي
ا ن و
ه
ا
 -6ح��رف پيروزي – نوعي
ا
ا ف ر
د س ت
ت ر
 6م
ش��يمي – س��ريعترين
ن
ن ا س پ ا س
و
 7ه ن د
هواپيم��اي جه��ان ك��ه
8
ي ا ي
ت ن ي
ا ي م ن
دماغهاي كج دارد
س ا
ه
ز
خ م ي ا
 9پ ك ن
ر ي ز
ا
و
ج و ج و
 10ر س
 -7خ��وراك س��اعت –
و ي ه
د
ا
ه
د
ج ا
 11س
دستگاه تعمير و پنچرگيري
ك
ن ت
ي و ن س
 12ت ب ه
الس��تيك اتومبي��ل و
م ع ل
ل ب ا س
ا ن
ل
 13ا
دوچرخه – با و زيرك
م ن
ر ي د
و
ر
و ل و
 14ر
و ل
ر س ه
ا
غ
 15ي ك ت ن ه
 -8فرم��ان مغولي – زنبيل

15 14
ش

ف

ل

س

ي

ت

ك

ي

خدمات ارزی
خ
ا

و
ا
ل

س
ر

514-844-4492
ن

ي
و

ش
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ا
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ن
م
ا
ن
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 -7مرض س��ر و صدا – آفريده شده
– لكن
 -8نيلبك – دانش��گاهي در فرانسه
– دريافت
 -9ص��ف – خليج اقيانوس اطلس –
زادروز
 -10نفس سوزناك – ترن زيرزميني
– كج شده
 -11آبش��خور – شاه مادها – هدف
فوتبال
 -12غ��ام – بخش��ي از بدن��ه يك
خودرو – فرتوت – خراسان قديم
 -13جغد – درخش��ان – كاخي در
فرانسه
 – 14امض��ا – نيس��ت ،ناب��ود –
ماطفت
 -15اثر محمد عوفي – برادر مرگ!

2

5

2

4

15 14 13 12 11 10

2

8

14

7

8

9

جدول ويژه
>>حل در صفحه 34

8

9

7

7

8

4

 -7مرض س��ر و صدا – آفريده شده
6 5 4 3 2 1
– لكن
1-8نيلبك – دانش��گاهي در فرانسه
دريافت
– 2
3-9ص��ف – خليج اقيانوس اطلس –
زادروز
4
 -10نفس سوزناك – ترن زيرزميني
– 5
كج شده
 -11آبش��خور – شاه مادها – هدف
6
فوتبال
7
 -12غ��ام – بخش��ي از بدن��ه يك
8
خودرو – فرتوت – خراسان قديم
 -13جغد – درخش��ان – كاخي در
9
فرانسه
 –1014امض��ا – نيس��ت ،ناب��ود –
11
ماطفت
 12اثر محمد عوفي – برادر مرگ!
-15

 -1صندل��ي راحت��ي – بيم��اري
خاموش
 -2وال – هجوم – قصد و آهنگ
 -3نوعي عدس��ي – قفل قديمي –
كنار ،پهلو
 -4بله نجار! – نت ششم – ويران –
موي گردن شير
 -5كوچ��ك – ب��ه اط��اع عم��وم
رساندن – از ميوههاي پر ويتامين
 -6باالتر از سرهنگ – جمع فن –
دوش
 -7ب��ه تنهاي��ي – ولخرجي – برق
مثبت
 -8پرن��دهاي ش��بيه كبك – نوعي
پارچه نخي – تندرست
 -9كم كردن – همدم ،همنش��ين
عمودي:
– مؤمن
 -10ش��هر حض��رت عبدالعظيم – 13-1نخستين انساني كه طي مأموريت
 11 14در  20ژوئيه  1969بر كره
آپولو
افزوني نعمت – ششلول
 -11ن��ور كم – رنجي��ده ،رنجور – ماه15گام نهاد – فني در كشتي
 -2نمايندگي – عضو دستگاه گوارش
فشفشه
 -12مخف��ف ن��گاه – جنبش و تكان– ساز– قديمي
افقي:
پريشان حال و شوريده
پس��رسر
بل��وا –– پشت
هياه��و،آجيل
تحفه – عضو
ك��م خانم
بازيگ��ر
رس��تم –
فيلمپيامبر-9 -3
ح��رف –
فرزن��دزاده– –م��اه
 -1ش��ديد
آشاميدنرفت��ن – معيار – رنگ
آدمك��ش ( )1389ب��ه  -4ب��ا يك پا
س��ينمايي
كشتيبان
كارگرداني
مرجعغريب��ه – افس��ون – پس��وند
كريمي معني بستن – پرچممو – -10
رضا فتق به
 -13ضد
مهم استخوان – سستي –
عنصر
-5
«راگو»
غ��ذاي
اصليت
–
مخلص
شباهت
 – -2صاف
حرف23
 افسرده -14معالج��ه – بيب��اك  -مهاج��م  -11حرف فاصله – ادعاي دروغين –
گوس��فند – قوم ايراني –
منچستريونايتد در ايالت  -6خواندن
پرتغالي باغ – ش��هري
 -3بيدين –
شهرداري سابق
ويسكانسينتفس��ير قانون اساسي به عهده...شتردار -12ضددخل – پول ژاپن – شهر انار
-15
لباس ژاپني – اتحاديه
مازندراني – پيامبر  -7تله–ماهي
تمشك
 -4ايزد –
ضمير–وزني
خارج قسمت
است –
شباهت
صبور – پسوند
هواپيمايي بس��تني – باش��كوه،
هايپ��اي ثابت
شركت-13
عمودي:
جانشينانعقل و فهم –
ارزندهدر– مص��ر –
خطرناك – -8س��دي
خانه وها – نام
اس��كارلت –
 -5همسر
س��مي
-1گازي بسيار
فوتبال
در
اصطاحي
اكرم(ص)
پيامبر
صحابه
 35تن از
 -14چند اديب – جاودان – ش��اخه
نوعي رنگ مو
هندسي – س��ريالي بسيار
رنگ –
خاكي
اي
پرنده
–
ناپاك��ي
ش��كلدرخت
بخاري – -9تازه
 -2 -6نام دخترانه – پدربزرگ
لطيفي
محمدحسين
متفاوت از
پسوندهردال بر
نوشتافزار
پاسخ منفي –
زيبا و -15
زماننيست!
گردي...
– نرم تني شبيه حلزون
–
كفش
ت�����اي
ي��ك
-3
شماره
عادی
–5135
ترشح غدد
حاصل
حل جدول ويژه شماره 5135حل جدول-10
پوشاننده – نام سازي
فصل
يسنا15 14 13
12 11
هر 10
– 9
البيرنت 8
7 6 5 4 153 142 131 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
پائينكبازو
 -4مخفف اگر –
 1ژ ي و پ ل ي ت ي
بيرون ش ف
گوشتيدرون مو ك ت
 -11و ي
س  1د گك ز ي ا س ف ه گ
زورها
نيروها،
رايحه –
–
ا
و
ت ر
ا
 2و ك ل
ا ن د ل س
ر
س ي ا
روش��ن – پسوند
ن  2ا ن ر ا و د ا ي دهان –
فرستاده
– ن ت س
كلمه اتأييد ك
ر
 -5و
ا
 3ر
ت ر ي ت
س و ن ا
3ل جو و ر ا ل ن ه
كوچكي
براي
التين
د
ا
غ
ا ك  4نك يي ت ا
ي ك ي
ا ك ب
ر
ل ت
حرف رندا
 4ا يخدام –
هر
 -12رالنهيمرغ – س��ايه
ر
د
ل و
ا
و
ت ر ن ج
م ا ن و
ا 5م اي ه
نوعي
پيروزي ن–
ح��رف
 56س ك-6
ل
گ ل ب ا
ي
پس از ازوال
م ت ر 6و م
موشك خ ا
ا
ف –ر
چيز ت
د س
ر تب ر
ترين
س��ريع
–
ش��يمي
ر
ن د
س ا
 7ك ل ن گ
ل
فرانسوي ن ا
پ ا س
ن ا
و  7هد نا دو و
آلماني –ستيم
هواپيم��اي جه��ان ك��ه
ي ا ي س
ت ن
نه��ي يش��ده و قدغن
 89ش او هج و دب خ ار رم يس ت ن  8اك رو ا هن يگ م ن-13
دماغهاي كج دارد
ا
ر
س ا
ه
ز
خ م ي ا
 9پ ك ن
هم
دوخت��ن ودو اچيز به
–
و ب
ا ش م
ه
ب
ر ي ز
ر ج و ج و
– ا 10ك ر س س
س��اعت
خ��وراك
 10ي ر-7
غ د غ ن
 11ر
ن و
و ي ه
شادماني د
ا
د– ه
ا جد ا
ا ن و ف 11ل س
پنچرگيري
تعمير و
دستگاه
ك ر  12تك ب ي ه م
ن
ا
ي و
ز
ر
 12و
نيزهدار
 -14نقوهس–
رستم ي ن
ك
ت
ن
ي و
اتومبي��لر و
الس��تيك
د ك و
ن
ا
 13ش و
بيگانه ع ل و م
م
دستور ا س
– ل ب
ا 13س ا ل ل ا ا و ن
زبان
زيركش د
ا
– با و ر
دوچرخه ا
 14ك ي ل ك
م ن ش ا
ر ي د
و
ر
 14ا ر ر و د ل ل و
م ر ك ز د و ا ي ر  -15دريا – برنده اس��كار
و ي
ه
ا ن
و ل
ر س ه
ا
غ
 15ي ك ت ن ه
فرم��ان مغولي – زنبيل
 15ر ا-8
بازيگر مرد 2008
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عمودي:

8

 -1نخستين انساني كه طي مأموريت
آپولو  11در  20ژوئيه  1969بر كره
ماه گام نهاد – فني در كشتي
 -2نمايندگي – عضو دستگاه گوارش
– ساز قديمي
افقي:
 -1فرزن��دزاده – بازيگ��ر خانم فيلم  -3تحفه – عضو آجيل – پشت سر
س��ينمايي آدمك��ش ( )1389ب��ه  -4ب��ا يك پا رفت��ن – معيار – رنگ
مو – مرجع
كارگرداني رضا كريمي
 -2مخلص – اصليت غ��ذاي «راگو»  -5عنصر مهم استخوان – سستي –
حرف23
 افسرده -3بيدين – باغ – ش��هري در ايالت  -6خواندن گوس��فند – قوم ايراني –
شتردار
ويسكانسين
 -4ايزد – تمشك مازندراني – پيامبر  -7تله ماهي – لباس ژاپني – اتحاديه
شركتهاي هواپيمايي
صبور – پسوند شباهت
 -5همسر اس��كارلت – خانهها – نام  -8س��دي در مص��ر – عقل و فهم –
اصطاحي در فوتبال
 35تن از صحابه پيامبر اكرم(ص)
 -6ناپاك��ي – پرندهاي خاكي رنگ –  -9ش��كل هندسي – س��ريالي بسيار
زيبا و متفاوت از محمدحسين لطيفي
پسوند دال بر زمان
– نرم تني شبيه حلزون
حل جدول ويژه شماره 5135
 -10حاصل ترشح غدد –
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1البيرنت – هر فصل يسنا
 1ژ ي و پ ل ي ت ي ك س د ك ي س  -11گوشت درون و بيرون
ا
و
ت ر
ا
 2و ك ل
ن ا ر و ا دهان – روش��ن – پسوند
ر ل
ل و
ك ن ت س
ا
ر
و
ا
 3ر
ا د ا ك ك ي ا التين براي كوچكي
4
غ ر
ا ي م
م  -12النه مرغ – س��ايه هر
م ي
ا
ر
د ن
ل و
ا
 5س ك
و
م ت ر
ل
گ ل ب ا
 6ي
ر ب چيز پس از زوال – موشك
و
ر
ن د
س ا
 7ك ل ن گ
د ا و آلماني – تيم فرانسوي
 89ش او هج و دب خ ار رم يس ت ن اك رو هن گ  -13نه��ي ش��ده و قدغن
و ب ا ك س ر – دوخت��ن دو چيز به هم
ا ش م
ه
 10ي ر
ا د – شادماني
ن و ف ل
ا
غ د غ ن
 11ر
ك
ك ر
ن
ا
ي و
ز
ر
 12و
)Tel.:(514ي م  -14قوه – نيزهدار رستم
772-5787
ر
د ك و
ن
ا
 13ش و
ا س ل ا و – دستور زبان بيگانه
)(514
د ل
ر
ا
ا ش د
620-3622ر
 14ك ي ل ك ا
م ر ك ز د و ا ي ر  -15دريا – برنده اس��كار
و ي
ه
ا
 15ر
بازيگر مرد 2008
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از شمار دو چـشم یک تن کم

همدردی

شـم
وز ار خرد زهاران شیب

شیرین یاد دکتر اختر نراقی،
دوست دیرین و ارجمند پیوندی ها ،بانوی فرهیخته ،پژوهشگری
خسته گی ناپذیر ،ایراندوستی بی جانشین و انسانی شریف و
مهربان ،پیامد بیش از سه دهه ،نبردی بی امان و درسکوت با
بیماری سهمگین ،سرانجام از میان ما رفت و رخ در نقاب خاک
کشید .ضایعه اسفناک فقدان آن عزیز ارجمند را به دوستان
ارجمندمان،فرزندانش،

PAIVAND: Vol. 21  no.1196  Jan. 15, 2015

م
ل
ج
س یادبود

با نهایت تاسف و وتالم خبردرگذشت نابهنگام
مادر ارجمند و دلبندمان را در ایران،

شادروان کتان محمدی (امساعیل زاده)
به آگاهی آشنایان ،بستگان و دوستان می رسانیم.
____________________
مراسم یادبود آن عزیز از دست رفته
در روز

یکشنبه  25ژانویه 2015
از ساعت 2تا  5بعدازظهر
در محل
Hotel Ruby Foo's

آسیه و حمید عبادی عزیز ،یار همیشه و هنوزش،
جناب دکتر محمود مقدم ،کلیه عزیزان و خانوادههای
سوگوار ،بویژه عاشقان ادب و فرهنگ ایرانزمین

7655 Décarie Boul,
Montréal, QC H4P 2H2
info: 514-928-9221

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

خانواده امساعیل زاده

صمیمانه تسلیت گفته ،برای همه گان
آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

...کز سنگ گرهی خیزد روز وداع یاران

ه
مدردی

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

مدیریت و کارکنان
تاکسی اطلس

واقع در:

برگزار خواهد شد.
______________________
حضور شما سروران گرامی تسال بخش
خاطر حزین بازماندگان اوست.

هـم

ازشیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...

دردی
عزیزان ارجمند،

سرکار خامن مهشید بازجو
مهرداد و پگاه عزیز و مهربان،
جناب آقای حسین نیکی راد،
خانواده های محترم سوگوار

ما نیز صمیمانه در اندوه از دست رفتن مادر ،مادر بزرگ
و مادر همسر و عزیز دلبندتان ،بانوی نازنین

زنده یاد سرکار خامن امیر رضوی

خود را شریک می دانیم و برای شما عزیزان
و فرد فرد بازماندگان،
آرزوی آرامش ،شکیبایی و بهروزی داریم.
ما را همواره در کنار خود بدانید.
_______________________

خانواده حجازی
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دوست گرامی ،آقای منصور اصغرنژاد
عزیزان سوگوار

در گذشت غم انگیز مادر گرامی تان را تسلیت گفته،
برای شما و خانواده ی محترم تان
شکیبایی و تندرستی آرزومندیم.

خ
ن
ا
 ...هک ایام ـغم و هد ماند

همدردی

ناصر و فروغ درخشانی،
اصغر بدری فر و دوستان

ره کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

با اندوه فراوان ،درگذشت مادرارجمند
دوستبسیارگرامی،
بانو مهشید نیکی راد (بازجو) را
های گرامی بازجو ،نیکی راد ،تقی حجازی،
به خانواد ِه ِ
بویژه دکتربفشه حجازی ومهندس مهرداد نیکی راد،
لئوی عزیز
پگاه و ِ
تسلیت می دهیم.

داند هک سخت باشد قطع امیدواران

هـم

دردی

دوست عزیز ،آقای دانش امساعیل زاده
خانواده های محترم سوگوار

رضا ،ماهرخ و حسن علیزاده

درگذشت مادر گرامی تان را در ایران،
به شما و خانواده محترم تان تسلیت گفته ،خود را در این غم بزرگ
شریک می دانیم و برایتان آرامش آرزو داریم.

بهروز باباخانی و خانواده

دل آسائی

جناب کدیان مهندس صادقیان
خانواده های محترم سوگوار

درگذشت برادر گرامی تان ،یاران تان را در انجمن دوستداران
زرتشت در اندوهی گران فرو برد .هموندان تان در این غم بزرگ
همیشه در کنارتان خواهند بود.
برای شما وخانواده ارجمندتان بردباری آرزو مبکنیم.

عفت دارابی،بهروز شریف نایینی،علیرضا فروتن
فرد،ابراهیم درویشعلی،مهدی رفعت پناه،حسام قویدل،
فرانک اسدیان و دیگر یاران

هـم

دردی

ماردم،

اي صدا ي خوش !

اي ستاره كوچ تنهايي ...
سـفرت خوش،

هم
رد ـجاده اهي وار ابديت...
هس
بدا ن هك تي با من ات آخر !

مباركت باشد اين آغاز ...
گرهچ سخت است اين باور !

سپاسگزاری

درگذشت پدر گرامی همسرتان را به سرکار خانم و شما
و بستگان تان تسلیت گفته ،خود را در اندوه تان سهیم می دانیم.
باشد که خدای ایران زمین به شما بردباری هدیه کند.

از کلیه دوستان ،سروران ،یاران،
عزیزان و بستگانی که در ایام بسیار سخت
سوگواری و اندوه بزرگ از دست دادن همسری دلسوز و مادری
دلبند ،با دیدار و حضور گرم و مهربان خود در مراسم خاکسپاری و
یادبود و نیز با ارسال گل و درج پیام های همدردی در نشریات ،ما
را همراهی نمودند ،صمیمانه سپاسگزاری نموده،
برای فرد فرد شما عزیزان،
بهروزی ،شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
اگر در این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری
از فردفرد شما عزیزان دست نداد ،بر ما ببخشائید.

دکتر بهروز شریف نایینی وخانواده

خانوادهمواليی

دوست بسیار ارجمند،
جناب دکتر علیپور ،خانواده های محترم سوگوار

29

30

 سال  21شماره  25  1196دی 1393

www.paivand.ca

ابراهیمنبوی

ماجرای شــارلی ابدو را فرانسوی
ها خوب جمعش کردنــد .اندازه
واکنش به شکلی شد که در جهان
اثر خوبی گذاشــت ،البته داستان
به این سادگی ها هم نیست ،این
خریت افتاده به جــان گروهی و
فعال ادامه خواهد داشت .جمعیت
عظیمــی با حضور چهــل نفر از
رهبران جهان از جمله کامرون و
مرکل و نتانیاهو و خیلی هایدیگر
در پاریس جمع شدند و بزرگداشت
شاربونیه و دیگر قربانیان از اتفاق را
برگزار کردند.
خامنه ای هم که عین مســتمع
آزادهای مدارس قدیمی ،اصال نه
کسی داخل شاگرد حسابش می
کند و نه عین خیالش است ،این
عملیات را محکوم نکرد و در عوض
در یک سخنرانی اعالم کرد که:
"دشمن می خواهد که مسلمانان
و کشورهای اسالمی را به جان هم
بیاندازد".
بگو آخر دشمن برای چی باید این
کار را بکند؟ خود جمهوری اسالمی
هفته وحدت برگزار کرده و اجازه
خواندن نماز جماعت به مهمترین
روحانی سنی کشور نداده ،و باعث
شده دعوا میان اهل سنت و امت
ویزویز شــیعیان باال بگیرد ،بعد
می گوینــد جهانیان می خواهند
مسلمانان را به جان هم بیاندازند.
فرانسوی ها که خودشان می دانند
این حیوانات آدمکش مســلمان

بودند ،به روی خودشان نیاوردند
و در همان جمله اول اوالند اعالم
کرد ما اینها را به حساب این نوع
مسلمانها نمی گذاریم.
یعنی تنها کسانی که مسلمانها را به
جان هم می اندازند ،خود مسلمانها
هستند ،تنها کســی هم که می
خواهد اســام را از بین ببرد خود
این نوع مسلمانها هستند که با بی
شــعوری و بالهت شان این کار را
می کنند .تا حاال منفجر می کردند
و ترور می کردند ،از چند سال قبل
عملیات انتحاری می کنند.
یــک آدم کم عقل آمــاده فریب
خوردن را پیدا می کنند به او بمب
می بندنــد و منفجرش می کنند
تا به بقیه لطمــه بزنند .البته این
تا دیروز بود ،دیروز که در نیجریه
یک دختر ده ساله الکی الکی رفته
توی بازار و خودش را منفجر کرده،
بــدون اینکه به جایی لطمه بزند،
این ها دیوانه اند انگار.
حاال همه اینها را داشته باش ،می
بینی همه اینها جمع شده و نتیجه
اش این شده که روزنامه جمهوری
اسالمی نوشته است که" :غربی ها
به اســام ناب محمدی روی می
آورند ".یعنی با همه این کارهای
قشنگ قشنگ که داریم مرتکب
می شــویم ،هر کســی به اسالم
نــاب محمدی ایمــان نیاورد خر
است .یعنی در واقع اآلن حجت بر
همه تمام است و به برخی دالیل

اختیارات ولی فقیه
کم است

اختیارات جدیدی به فقیه
به شرح زیر اعطا شود:
• یک ،ولی فقیه تعیین
می کند که کدام شب در
ماه همســران پهلوی هم
بخوابند.
• دو ،استفتاء از ولی فقیه
برای باال کشــیدن زیپ یا
پائین کشیدن حتی در سواحل
شــمال بحرخزر و جنوب خلیج
فارس هم اجباری است.
• سه ،ولی فقیه تعیین می کند

کاظم صدیقی ،یکی از بازماندگان
غار اصحاب کهف که معلوم نیست
در این هفتصد سال چطوری زنده
مانده و دهانش را که باز می کند
آدم صدای کشــتی نوح و انسان
های اولیه را می شنود ،گفته که
"اختیارات ولی فقیــه در قانون
اساسی کامل نیست ".قرار است
در بازنویسی بعدی قانون اساسی

بازگشت به آینده

سی ســال قبل دو کتاب منتشر
شــد که از رویدادهای امروز خبر
می دادند ،یکی از آنها "موج سوم"
آلوین تافلر بود و دومی "تکاپوی
جهانی" ژان ژاک سروان شرایبر،
آنها حرف از اتفاقاتی زدند که آن
روزهــا عجیب و غریــب می آمد
ولی امروز زندگی عادی ماســت.
چیزهایــی مثل جی پــی اس،
اینترنت ،موبایل ،فیسبوک و لپ
تاپ بشود جزو زندگی ما .و اینکه
یک آیفون توی جیبت بگذاری که
هم با آن نامه بنویسی و بفرستی،
هم تلفن بزنــی ،هم بدون نیاز به
فیلم عکاسی هزار تا عکس بگیری
و فیلمبرداری کنی و با جی پی اس
آن راه پیدا کنی و هزار تا کار دیگر.

اما خــدا وکیلی چه کســی می
توانست حدس بزند که اتفاقات زیر
بیافتد:
با آیفــون  ۶تصویر ســر بریدن
صدها انســان را در عراق و سوریه
فیلمبرداری کنند وده ثانیه بعددر
همهدنیا منتشرش کنند.
کی فکر می کرد با استفاده از جی
پی اس ،رد تلفن افراد را بگیرند و
سی ثانیه بعد از تلفن زدن ،طرف را
با موشک پودر کنند.
کی فکــرش را می کرد القاعده از
طریق چت کردن در سایت های
پورنو بــا هم هماهنگ کنند و دو
ســاختمان تجارت جهانی را در
عرض یک ســاعت از روی نقشه
زمین محو کنند.
کی فکرش را می کرد که در سال

یوسفتیزهوش

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

ورزشی...

طنـزسیاسی

عملیات انتحاری و شارلی ابدو
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پیدایش یوگا
زیر تمام دنیا دارد به اســام ناب
محمدی اعتقاد پیــدا می کند و
روی می آورد ،می گوئید نه،
این هم دالیلش:
یک ،در دنیای اسالم هر روز یک
بوکوحرامی ،القاعده ای ،داعشی،
تکفیری ،سازمان جهادی مثل قارچ
کشف می شود که یکی شان می
خواهد به صدر اسالم برگردد ،یکی
می خواهد به توفان نوح برگردد،
یکی مثل مرغ آدم ســر می برد،
یکی برده داری را می خواهد احیا
کند ،یکی دیگر دوست دارد همه
مثل آدم و حوا به جنگل برگردند و
بروند باالی درخت .خوب!
غربــی های محروم دلشــان می
خواهد و دوست دارند این چیزها
را تجربه کنند.
دو ،در دنیای اسالم هم فقر وجود
دارد ،هم بی ســوادی ،هم آزادی
نیســت ،هم برابری نیســت ،هم
ناامنی هســت ،هم زنان حرمت
ندارند ،هم کسی حق حرف زدن
نــدارد ،هم قانون وجود ندارد ،هم
کســی برای کارهایش فکر نمی
کند ،این همه چیزهــای زیبا را
چطوری غربی ها ببینند و دلشان
نخواهد؟
باالخره آنها هم انسان اند ،درست
است که غربی هستند ،ولی بازهم
تا حدی انسان هستند ،دلشان می
خواهد پیشرفت کنند .همین می
شــود که هی دوست دارند اسالم
بیاورند.

کــه قبله از کــدام طرف
است.
• چهــار ،میــزان کرایه
تاکسی با رضایت راننده و
ولی فقیه تعیین می شود.
• پنــج ،نوع شــامپوی
خواهــران توســط ولی
فقیه تعیین می شود .برای
افزودن رنگ و کاندیشنر داشتن
شرایط تعیین شده توسط بیت
ضروری است!

 ۲۰۱۴صدها زن اروپایی و آسیایی
از طریق اینترنت دنیای آزاد را ول
کننــد و بروند به داعش بپیوندند
و به نکاح جهاد یک مشت دیوانه
زنجیریدر بیایند.
کی فکــرش را می کرد که پنجاه
سال پس از استقالل آفریقا ،یک
مشت دیوانه بوکوحرام دخترهای
مدرســه ای را بدزدند و به عنوان
کنیزبفروشند.
کی فکرش را می کرد که با استفاده
از اینترنت ،در کشوری مثل مصر
یک انقالب رخ بدهد و کشور میان
اســامگراهای دیوانه و نظامیان
دیوانه مجبور به انتخاب شود.
حتما انتظار دارید نتیجه ای از این
چیزها بگیرم .الزم نیست .به همین
ها فکر کنید.
•

ســال 1920
چند نفر باستان
رد
شــناس
پاکســتان و هند به فکر آن
افتادند برای افرادی که نارسایی
فکری روحی و جسمی دارند،
یوگا بهترین ورزش است.
یوگا تشــویش و اضطراب
ذهنــی و
عقلــی را از
وجود انسان دور می کند؛ قدرت
فیزیکی را باال می برد و انسان های
سالم و ســرخوش با ترکیب اندام
های مناســب برای زندگی بهتر
آماده می کند.
حرکات یوگا با اجرای تنفس های
عمیق با رسانیدن اکسیژن به رگ
ها ،انسان را به سمت انرژی بیشتر
می برد.
یوگا برای کاهش وزن نیســت،
بیشتر برا ی تقویت بنیه و کاهش
استرس می باشد.
در بدن انسان قابلیت های طبیعی
وجود دارد؛ ورزش پی درپی انسان
را به توانی هایــی خاص روحی،
شــادابی و تندرســتی کلی می
رساند .تمرینات مرتب  15تا 30
دقیقه هر جلسه  200کالری می
سوزاند و نیز مانع وارد آمدن فشار
به ستون فقرات می شود.
منظور و هــدف این ورزش ارتقاء
شعار جســم و روح سالم در بدن
سالم است؛ و تقویت نیروی اراده را
بیشتر می کند.
در سال  2014سازمان ملل متحد
بنا به پیشنهاد نخست وزیر هند
آقای کاندرا ،بــا  177رای موافق
روز  21ژوئن هر سال را به نام روز
یوگا نام گذاری کرد .نخست وزیر
هند با همکاری یکی از پزشــکان
متخصص اقدام به تاسیس وزارت
ورزشــی یوگا نموده تــا مردم و
عالقمندان از امکانات رایگان آن
استفادهکنند.

کبک :فعالیت فیزیکی
در فصل زمستان

در اســتان کبک فصل زمستان
سخت و طوالنی است.
کمبود آفتاب ،خستگی را بیشتر
و انرژی را کم میکند .اســترس
را بیشــتر و روحیه را ضعیف می
نماید.
برای بدســت آوردن انرژی و باال
بردن اراده ،نیاز به ورزش سبک مثل
پیاده روی بخصوصدر مراکز خرید

30

بز ر گ ،
رفته به
سالن های ورزشی
هاکــی روی یخ همــراه با
فرزندان توصیه میشود.
در محیطی گرم سرشــار
از عشــق کنار خانواده و
دوســتان ،ورزش های
دسته جمعی سبک برای باالبردن
روحیه در فصل زمســتان بسیار
سخت کبک ضروری است.
همچنین اعتماد بــه نفس و
کیفیت زندگی را با هماهنگ
شدن با طبیعت زمستانی باال
ببرید.
ماه ژانویه در این اســتان زمان
خوبی برای آشنا شدن با ورزش
اسکی است.
اســتفاده کردن از پیست اسکی
بخصوص برای بچه های و خانواده
لذت خاصی در بر دارد.
ایــن ورزش بخصــوص بــرای
نوجوانان و جوانان بسیار مناسب
است.
راهپیمایی در راه های پوشیده از
برف و در زمین هــای صاف در
هوای آزاد و آفتابی در زمســتان
های کبک را فراموش نکنید.
کــوه و تپه هــای زیبــا در کنار
مناظر نفســگیر و زیبا طبیعت
و راهپیمایــی در
جنگل ها نیز یک
ورزش لذت بخش
زمستانی است.
در شهر مونتریال
پارک های بسیار
زیبا و قابلدسترس
وجود دارد ،از آن ها غافل نشوید.
از آن جمله اند :پارک مون رویال،
پارک لوکاستور ،پارک ژان دراپو
و...

دو خبر کوتاه

قایق ران شجاع!

آقای آنتونیــو دو ال رزا Antonio
 45 ،de la Rosaســاله ،با قایق
مجهز خــود ،از دریای آتالنتیک
به تنهایی مسیر طوالنی از گویان
(آمریکای جنوبی) تا سنه کال را به
مدت  64روز با پارو زدن گذراند.
او وقتی این حادثه جویی خطرناک
را در دریا شروع کرد  17نفر دیگر
در کنار با او رقابت می کردند.

اکثر روزها امــواج دریا در جهت
مخالف قایق ران ها بود .او با وجود
مشکالت بسیار در روز  9دسامبر،
 4000کیلومتر با موفقیت به پایان
رساند.
 700کیلومتر این مســافت را با
طغیان دریا روبرو بود.
در اثر مشکل طغیان دریا ،آنتونیو
و بقیه شــرکت کنندگان سه روز
کمبود غذاداشتند.
آنها از آب دریا خودشان را تغذیه
می کردند ،تا زمانی که اکیپ امداد
برای قایق ران ها غذ ا آوردند.
در این مسابقه ماراتون قایق رانی

سه نفر در مســیر راه از ادامه این
رقابت خودداری نمودند.
و  14نفــر از آنها دیرتر به مقصد
خود رسیدند.

دوچرخــه سوار
83ساله کبکی!
آقای ویلیام جانســونWilliam ،
 Johnsonدوچرخه سوار در شهر
گاتینــو کبک با وجــود روزهای
بارندگی ،برف و ســرمای سخت
برای انجام
کا ر هــا ی
روزانه اش
از دوچرخه
استفاده می
کند.
در فصــل
تابستان و زمستان با داشتن سه
دوچرخه مختلــف ،این ورزش را
بطور دائم با روحیه بسیار قوی و
داشتن بدنی قوی ،با نصب کردن
یک کیلومترشمار روی دوچرخه،
فاصله هــای دور و نزدیک را طی
میکند.
زمانــی که آقای جانســون برای
کمپانــی کار می کــرد ،با وجود
امکان استفاده از سرویس رفت و
برگشت رایگان با تاکسی ،او ترجیح
می داد بــرای رفتن به محل کار
خود از دوچرخه -البته با پوشیده
لباس گرم -استفاده کند.

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

زنی از میان ما رفت که
صدایش پس از نیم قرن
به بار می نشیند...

>>

تبعیض به نفع مردان تا کجا؟
مژگان میر اردکانی

 2ژانویه -مدرسه فمینیستی:
وقتی از تبعیض مثبت به نفع زنان
صحبت می شــود ،فوراَ واکنش
نشان می دهند و از مزایای مثبت
شایسته ساالری می گویند .ولی
این آقایان گویی غافل از آنند که
اســاس فعلی جامعه بر تبعیض
شکل گرفته است:
تبعیض به نفع مردان ،تبعیض به
نفع گروه هایی خاص که «خودی»
تلقی می شوند ،و تبعیض به نفع...
در حقیقت رکن اساســی جامعه
ایران ،تبعیــض به نفع گروه های
خاص جنسیتی ،مذهبی ،قومی،
و ...است ولیکن تا سخن از تبعیض
مثبت به نفع زنــان به میان می
آید به یکباره همه به یاد شایسته
ساالری می افتند!
امروزه در اکثر کشورهای دنیا که
تبعیض به نفع مردان از میان رفته
است و برابری شــکل گرفته ،به
خاطر پر کردن شکاف های تاریخی
که سبب فرصت های نابرابر میان
زنان و مردان شده است ،گرایش به
سمت تبعیض مثبت به نفع زنان
در بازار کار ،آموزش ،مدیریت ،و...
است ،دالیل اش هم بر می گردد
به رویکرد عقالنی و تجربه انسانها
و نه لزوما حقوق زنان .زیرا دولت
های کارآمد در جهان معتقدند که
برای رشد و توسعه مملکت شان،
زنان به عنوان نیمی از نیروی بالقوه
کشور که استعدادهایشان می تواند
برای رشد و شکوفایی کل جامعه
به کار رود ،باید به خدمت گرفته
شوند و از اســتعداد و تخصص و
توانمندی شــان به نفع پیشرفت
های اقتصــادی و اجتماعی بهره
گرفت .این دولت های آینده نگر
همچنین فکر می کنند به خاطر
تجربه بشری که نشان داده «زنان
فرودست و فاقد آموزش و مهارت
و »...نمی توانند نسل های خالق
و کارآمــدی را برای آینده تربیت
کنند و این کــه آموزش یک زن،
بهره اش به نفع کل خانواده است
و همینطور به دلیل آن که مهارت
های زناندر اکثر موارد بسیار مفید
و کارآمد است ،پس تبعیض مثبت
به نفع آنان ،به نفع توســعه پایدار

است.
ولیکــن گرایــش غالب در
کشو ر
مــا با
تا سف
با یــد
بگویم که
برخالف روند
جهانــی ،همچنان به
ســمت «تبعیض»
به نفع «مردان» در
بــازار کار و آموزش
و خانواده و مدیریت
و ...پیش می تازد .در
زمینه آموزش ،ارجحیت
را بــه

مردان می دهند و سهمیه بندی
جنسیتی برقرار کرده اند؛ در بازار
کار ،مــردان اولویت اســتخدامی
دارند و زنان به صورت برنامه ریزی
شده و با وضع انواع و اقسام قانون
و بخشنامه ،از بازار کار حذف می
شــوند؛ در خانواده ،مردان رئیس
خانــواده تلقی می شــوند و زنان
و کودکان مایملــک مرد در نظر
گرفته می شود؛ در مدیریت های
اجتماعی و سیاســی و فرهنگی،
اولویت با مردان است و نه تنها زنان
کنار گذاشته می شوند بلکه اصوال
از ورود به برخــی مدیریت ها به
طور مطلق ممنوع می شوند مانند
امکان رئیس جمهور شدن و...
در توجیه این همه تبعیض به نفع
مردان ،معموال ادعا می کنند که
«زنان خودشان تمایلی به انجام این
کارها ندارند» و یا می گویند «زن
که قدرت و توانمندی اش را ندارد»
اما به راستی اگر زنان نمی خواهند
یــا نمی توانند ،پس چرا این همه
بخشنامه های رسمی و غیر رسمی
برای حذف کردن شان ایجاد می
شود؟ اگر به طور طبیعی و ذاتی و
بیولوژیک زنان نمی خواهند یا نمی
توانند ،بنابراین چه لزومی به این
همه ممنوعیت قانونی و خشونت
و حذف برنامه ریزی شــده وجود
دارد؟ اگر طبیعت و بیولوژی زنان
می تواند جلــوی آنان را
در ورود به «حوزه هایی
که مردانه تلقی می شود»
زمان :یکشنبه  1فوریه ۲۰۱5
بگیرد پس چــرا قانون
از ساعت  ۱۱صبح تا 13:30
باید به کمک مردان و به
ستیزی
بحث در باره تاریخچه زن
جانبداری آنان وارد شود و
همه شما
با امید به دیدار ٔ
برای زنان در همه عرصه
8043 St Hubert,
ها محدودیت و ممنوعیت
Montréal, QC H2R 2P4

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.
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زنــان را به بعد از
پیــروزی موکول
میکردنــد وهنوز
هم شاهد از دست
دادن حتی حقوق
نیــم بنــد دوران
گذشته ایم) به رسمیت شناخته
شدند؛ اما جای خوشحالیست که
هرچند نیم قرن بطول انجامید
ولی حــاال که زنــان در کوبانی
اسلحه بدوش گرفته و پابه پای
مردان میجنگند؛ در همین اثنا
منشــور زنان را هم می نویسند
و برابــری حقوقــی زن و مرد را
خواستارند و سریعا پیاده کردن
آن را الزم االجرا می دانند.
دکتر اختر نراقی اودر سا ل1998
«جایزه هلن» را در دفاع از صلح
و مخالفت با خشــونت خصوصا
علیه زنان و کودکان بنیان نهاد.

در اولین سال برگزاری ،این جایزه
به  20زن از سراسر جهان تعلق
گرفت که کارنامه ای درخشان در
دفاع از صلح و مخالفت با خشونت
داشته اند
از دیگر کتابهای او «خانه بزرگ
ســبز» از ادبیات داستانی کانادا
ست که نمونه موفقی در داستان
نویســی اســت و در مــدارس
تدریس می شود.
انجمن زنــان ایرانی در مونترآل
که در کنفرانســی در باره «زن و
مذاهب تک خدائی» میزباندکتر
نراقی بوده است.
-------------در گذشت خانم نراقی را به
خانوادهمحترمایشانتسلیت
گفتــه ،راه و یادش را گرامی
میداریم.

ایجاد کند؟
اما مسئله دیگر آن است
که بر اثر ادامه و رشد این
محدودیــت و ممنوعیت
ها در همه حوزه ها ،زنان
به گروهی «آسیب پذیر»
خانم اختر نراقی ،شاعر و نویسنده
تبدیل می شــوند که در
شــهر ما دارای دکتــرای زبان
دور باطلی بر اثر این آسیب
و ادبیات انگلیســی از دانشــگاه
پذیرسازی ها این زنان ناچار
مگ گیل اســت او چهار رمان و
می شوند برای پیشبرد زندگی
مجموعه اشعاری به زبان انگلیسی
شان به ســمت راه حل های
آسیب زای بیشتر روی آورند و دارد که برنده جوائز متعدد ادبی
نیز بوده است.
این راه حل های آسیب زا مانند
از زیباترین آثار او «آن تابستان با
«همسرکشی»« ،فرار از خانه»
مارا» است؛ داستان مبارزات ضد
و ...آنان را در چنبره گرفتاری
استعماری مردم الجزیره و نقش
ها و خشونت های بیشتر می
زنان در این مبارزات است -ولی
کشاند.
نهایتا مــردان انقالبی الجزیره
زنان بسیاری هستند
(همانند دوران انقالب ایران که
که رئیس خانواده
همواره وعده رســیدن به حقوق
شــان یعنی همان
مردی که قوانین فعلــی ،زنان را
تحت فرمان اش قرارداده ،به سمت
اعتیاد ،فحشاء ،قاچاق ،و ...کشانده
مقام اول زندان روزنامه نگاران قرار
اســت؛ در همین کشــور رئیس
گرفته ،از همه این قربانیان زن و
مذکر خانواده اســت که فرمان به
من ماه بانو هستم!
مردی که بــه خاطر فقدان
ترک کار و حرفه ،و ادامه تحصیل
آزادی بیــان و فقدان آزادی
زن می دهد؛ به پشــتوانه همین
بنفشه آزادی :مونترآل
که  800.000نفرکشته
دفاع از خود در بندند اگر در
قوانیــن ،رئیس خانواده به راحتی
همسرش را بعد از سالهای طوالنی ایــن روز ها که تاریک اندیشــان میشوند بدون آنکه آب از
نهایت شرمندگیدربگذریم.
زندگی مشترک ،به راحتی طالق نشان دادند قادر به تحمل آزادی آب تکان خورده باشد.
امروز بغض گلویم را گرفته؛
می دهد و زنی میانســال ،رانده و بیان ودگر اندیشی نیستند؛ نه تنها براستی چرا خون برخی
میخواهم فریاد سر دهم که
مانده از دسترســی به بازار کار و وحشیانه  12هنرمند روزنامه نگار از برخــی دیگر رنگین تر
در ایران نه تنها آزادی بیان
حداقــل درآمد را به امان خدا رها را بقتل میرسانند و  13نفر دیگر است؟
بلکه آزادی صدا هم قربانی
می ســازد ....همه این محدودیت را به خاک و خون میکشند ،بلکه هرچه که باشــد بر پائی
می گیــرد؛ آن هــم وقتی
هــا و محرومیت ها را جلوی پای صلــح جهانی را هــم به مخاطره تظاهرات در کشــورهای
اسمش گروه «ماه بانو» باشد
زنان قرار می دهند و دســت آخر می اندازند.
مختلف وخود را شــارلی
و زنــان در این گروه بنوازند
هم دم از شایسته ساالری می زنند ال اقل شــانس آنــرا داریم که در نامیدند تا همدردی خود
و بخوانند ،در اینجا بیان که
و می گویند زنان یا شایستگی اش دورانــی زندگی کنیم که مردم به را ابراز دارند.
آزادی نــدارد هیچ ،صدا هم
را ندارند ،یا خود مایل نیستند که راحتی دسترسی به منابع خبری ضمن تقدیــر از اینهمه
وقتی از نوع زنانه باشد نه تنها
دارند وتــازه در کشــوری اتفاق همبســتگی در دفاع از
آزادی ندارد و در حبس است
مسئولیتبپذیرند
•
میافتد که سومالی و روآندا نیست آزادی بیــان و قلــم باید
که به یمــن خیلی چیزها
ما در اجنمن زنان به این منت
بگویم شاید مردم ما طعم
حتی کنتــرل اش هم از راه
چنین می افزائیم :
این قلم شکستن ها را در
دور ممکن شــده و میتواند
اگر باور داریم که زنان کم هوش تر
دوران قبل و بخصوص بعد
ممنوع الخروج شــود تا نه
ِ
زنان
ود
ر
س
از مردان نیستند و اگر ما نیمی از
از انقالب بیش از دیگران
تنها در ایران بلکه در خارج
ُ
چشیدهباشند.
از کشور هم صدایش خاموش
جمعیت را تشکیل میدهیم ،باید برای برابری
در اداره امور هم  ،ایده آل این باشد
از همان  36ســال پیش که آقای شود.
خمینــی گفــت من قلــم ها را آزادی «صدا» آن هم صدای «ماه
که  50در صد امور کشــوری به جوانه می زنم
زنان سپرده شود.
میشکنم ،شکست ،بستن روزنامه بانــو» که برخوردار از موســیقی
به روی زخم بر تنم
بسیاری
در
زنان
که
اگر می بینیم
آیندگان را فراموش نکرده ایم.
ای بسیار زیبا و شــادی آفرین و
فقط به حکم بودنم
فتوای قتل سلمان روشدی را داد ،شعری دلنشین است هیچ بهانه
زمینه های تحصیلــی در جهان که من زنم ،زنم ،زنم
درخشــیده اند ،به ایــن نتیجه
فرمان قتل عام زندانیان سیاسی .و ای بدســت آزادی ستیزان نداده
آنگاه جانشینش قتل های زنجیره تــا فرمان قتلش را صــادر کنند.
میرسیم که هر کاری را میتوان به چو هم صدا شویم و
ای نویســندگان و روشنفکران را میخواهم فریاد سر دهم :
شرط فراهم بودن شرائط آموخت پا به پای هم رویم و
من ماه بانو هستم!
واین نامش تبعیض مثبت است.
تــدارک دید و حاال کــه ایران در
دست به دست هم دهیم و
از
تبعیض
دولتهائی که به اصل رفع
از ستم رها شویم
زنان باور دارند  .با اختصاص بودجه
اولین مرکز ارائه خدمات ارزی
در برقراری فضاهای آموزشی ،آنان جهان دیگری
به ایـران در مونتریال
را به شرکت تشویق مینمایند تادر بسازیم از برابری
صورت تمایل درین زمینه کسب به هم دلی و خواهری
تجربه نمایند ،نه اینکه زنان خودی جهان شاد و بهتری
را ،که احتماال شایســتگی الزم را
Tel.: 514-937-5192
هم ندارند ،بعنواندکور بکار گیرند .نه سنگ و سارها
________________ نه پای چوب دارها
• نه گریه های بارها
نه ننگ و عارها

چراخونبرخیرنگینتراست؟

UNION MONDIALE

جهان دیگری
بسازیم از برابری
به هم دلی و خواهری
جهان شاد و بهتری

سالن آرایش VIVA

خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

Tel. : 514-937-8296
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موسیقی..

محمد فرحی

گنج ادب...

(مونتریال)

ادامه دار

سعدی «دیوان اشعار» رباعیات

یک روز به اتفاق صحرا من و تو
از شهر برون شویم تنها من و تو
دانی که من و تو کی به هم خوش باشیم؟
آنوقت که کس نباشد اال من و تو
*****
هر روز به شیوهای و لطفی دگری
چندانکه نگه میکنمت خوب تری
گفتم که به قاضی برمت تا دل خویش
بستانم و ترسم دل قاضی ببری
*****
آنان که پری روی و شکر گفتارند
حیف است که روی خوب پنهان دارند
دانی که چه حکمت است در زیر نقاب؟
تا زشت بپوشند و نکو بگذارند
*****

شیـدا
قره چه داغی

ی با حافظ

شوخ

ومندی»
د می گفتم حدیث آرز ه کارمندی!
ا
و تا روزی ک
«سحر با ب نا هستی ت
ندا آمد ف
و کنار هم»
سر و بوس
چه دار هم!
د می
جان شما ب
«دیدار ش دا شویم به
فر
گوش کن»
خنی هست
و نوش من!
شم من س
باد هوا را ت
«ای نور چ ر نان نبود،
گ
دارا نکنی »
هیـــچ م
پیدا نکنی!
«ای که در کشتن ما نی هیچ تو
گه مرغ کوپ
دی

نکته:

تصور برخی بر این اســت که رباعی منحصرا از خیام
است؛ حال آن که اغلب شعرا بسیار رباعی سروده اند؛
ســعدی علیه الرحمه ،به عنوان مثال ،بیش از 200
رباعی دارد.
*****

صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت
ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت
گل بخندید که از راست نرنجیم ولی
هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت

*****
بی گمان دست در آغوش نگارش ببرند
هر که یک بوسه ستاند ز لب یار کسی
گريد و سوزد و افروزد و نابود شود
هر كه چون شمع بخندد به شب تار كسی

سنفونیهایبتهوون
Ludwig van Beethoven
)(1770 – 1827

*****

آینه ی تاریخ

چون روی زشت ،زشت نماید در آینه
مرد حکیم،خرده نگیرد بر آینه
نقش تو در زمانه بماند چنان که هست
تاریخ ،حکم آینه دارد هر آینه
*****

رباعیات حافظ

گفتم که لبت ،گفت لبم آب حیات
گفتمدهنت ،گفت زهی حب نبات
گفتم سخن تو ،گفت حافظ گفتا
شادی همه لطیفه گویان صلوات

3:01 PM

2/21/13
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شارلی ابدو :حداکثر وحشت...
روزنامه دانمارکی اذعان کرده بود
که هرگز چیزی مشابه این کارتون
درباره موسی و یهودیان را منتشر
نخواهد کرد (شاید این روزنامه این
کار را درباره یهودیان کرده بود:
و مسلماً مقاالتی در دفاع از آلمان
هیتلری منتشر کرده بود ( )1ولی
شارلی هبدو برای خود ماموریت
دفــاع از ارزش هــای ســکوالر
جمهوری در برابر همه ادیان قائل
است.
شــارلی هبــدو گاه گاهــی بــه
کاتولیسیسم حمله کرده است ولی
هیچ گاه به یهودیت بند نکرده (در
حالی که حمالت متعدد اسرائیل
به فلسطینی ها فرصت های زیادی
را دراین عرصه به وجود می آورد)
اما طنز و ُســخره خود را بر روی
مسلمانان متمرکز کرده است.
به نظرمی رســد که سکوالریسم
فرانسوی امروز همه چیز را در خود
جای می دهد تا آن جا که اسالمی
نباشد.
نفی اسالم در فرانسه بطور بی
وقفه ادامه داشته است و آخرین
مورد ،رمان جدید "ولبک" به نام

PAIVAND: Vol. 21  no.1196  Jan. 15, 2015

>> ادامه از صفحه7 :

"تسلیم" (کلمه اسالم به معنای
"تسلیم" اســت) می باشد .رمان
پیــش بینی می کند که کشــور
تحت حکومــت رئیس جمهوری
قرار خواهد گرفت کــه از اخوان
المسلمیناست.
نبایــد فراموش کرد که شــارلی
هبدو در روزی که مورد حمله قرار
گرفت صفحه اول خود را به هجو
"ولبک" اختصاص داده بود .دفاع
از حق نشر ،صرفنظر ازعواقب آن،
یک چیز است ،ولی تقدس نشریه
طنزی که بطــور منظم قربانیان
اسالم هراســی لگام گسیخته را
هدف قــرار می دهــد ،تقریباً به
همان اندازه ابلهانه است که دفاع از
اقدامات ترورعلیه آن .هر یک از آنها
دیگری را تغذیه می کند.
قوانین فرانسه اجازه می دهد که
آزادی ها در صورت تهدید ناآرامی
و یا خشونت تعلیق شوند.
قب ً
ال این ماده برای ممنوع ساختن
برنامه های کمدیــن "دیودونه"
(( )Dieudonnéکــه بــه خاطر
جوک های یهودستیزانه معروف
است) به کار رفته بود؛

بتهوون  9سنفونی ساخته است که
از شاهکارهای موسیقی می باشند.
ســنفونی شــماره -9-7-6-5-3
محبوب ترین آنها هستند.
ســنفونی شــماره  3معروف به
( Eroicaقهرمانی) می گویند.
بتهــوون این ســنفونی را اول به
ناپلئــون بوناپــارت تقدیم کرده
بود تا اینکه ســال  1804به وین
خبر رســید که ناپلئون پرچم دار
آزادیخواهی و جمهــوری خود را
امپراطور نامیده است!
بتهوون از شنیدن این خبر بسیار
منقلب شد و با عصبانیت صفحه
اول اثر خود را پــاره کرد و دوباره
نوشت.
این اثر به یادگار برای مردی بزرگ
ساخته شــده است و قسمت دوم
سنفونی را به سبک «مارش عزا»
نوشت!
سالها بعد که خبر مرگ ناپلئون به
بتهوون رسید گفت من قبال مارش
عزا را نوشته ام!
صرف نظر از این داستان ،سنفونی
شــماره  3آغــاز دوران طالئــی
موسیقی سنفونیک قرن  19می
باشــد .بتهوون دراین زمان بسیار
موفــق و معروف بــود و تصمیم
داشــت دنیا را تغییــر دهد؛ اما با
کمال تاسف متوجه شد که بتدریج
شنوایی خود را از دست می دهد.
او وصیت نامه معروفی در ســال
 1802نوشــت و اعالم داشت که
خودکشــی خواهد کرد .اما بعدا
منصرف شد و گفت من در مقابل
سرنوشت ایستادگی خواهم کرد.
اگرچه بتهوون این سنفونی را به
ناپلئون تقدیم کــرده بود ولی در
حقیقت زندگینامه خود اوست.
معروف است که او سنفونی شماره
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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:

 3و  9را از همــه
آثارش بیشــتر دوست می داشته
است.
سنفونی شماره 5
معروف به سنفونی سرنوشت:

بتهــوون در این هنگام رفته رفته
ناشنواتر و منزوی تر می شد و به
قول خــودش"  4نت اول ملودی،
ضربه های سرنوشت می باشند"
این ســنفونی از اولیــن اجرا در
شهرهای مهم اروپایی با موفقیت
فوق العاده روبرو شد؛ بخصوص در
پاریس می گویند در آخر کنسرت
شنوندگان از خود بیخود شده و به
شدت دست می زدند و فریاد می
کشیدند ،اشک می ریختند و می
خندیدند.

سنفونی شماره 6
Pastoral

بتهوون بی نهایت به طبیعت عالقه
مند بود .او گفته اســت" من یک
درخت را بیشتر از یک آدم دوست
دارم" او دوست می داشت طبیعت
را در همه حالت تجربه کند .اثر باد
و باران و خورشید را روی صورت
خود حس کند .ساعتهادر جنگلها
و دشت و صحراهای اطراف پیاده
روی می کرد.
سنفونی شماره 6
استثنائا  5قسمت دارد.

 _1بیداری شور و شعف از رسیدن
به صحرا
 _2کنار جویبار
 _3شادی دهقانان
 _4طوفان
 _5آواز خشنودی چوپان پس از
طوفان

ail.com

Sheida.g@hotm

سنفونی
شماره : 7

در سال  1810یکی از طرفداران
بتهوون به گوتــه  Goetheمی
نویســد که در دیداری بتهوون به
او گفته اســت "من تا ابد از دنیا
روبرگردانم چــون نمی دانند که
موسیقی باالترین وحی الهی است
که به انسان رسیده است .باالتر از
فلسفه و فضیلت.
سنفونی شماره  7از اولین اجرا با
استقبال زیاد روبرو شد بخصوص
قســمت دوم آن بسیار محبوب و
معروف است.
سنفونی شماره : 9

به مدت یک ساعت؛ در  4قسمت
ســاخته شده اســت که قسمت
چهارم آن شــعر آن Ode to joy
 سرود شــادی از فردریک شیلر،شــاعر معروف آلمانی اســت که
حکایت از برادری و برابری ،قدرت
طبیعت شــادی و خشنودی می
کند.
بتهوون هنگام ســاختن و اجرای
این سنفونی کامال کر بود!
او هیچگاه این اثر پر از عظمت و
جالل و شکوه خود را نشنید!
_______________
سنفونی قطعه ای ست  4قسمتی
 4 movementsکه برای ارکستر
نوشته میشود .ارکستر سنفونیک
بســته به اثــر دارای  120تا 60
نوازنده می باشد.
ســازها عبارتند از سازهای زهی،
بادی چوبی ،بادی برنجی ،سازهای
کوبه ای.
رســم بر این اســت که در پایان
قســمت چهارم دست می زنند و
هنرمندان را تشویق می کنند.

مورد دیگــر کاربرد آن ممنوعیت
تظاهرات فلســطینی هــا بود و
فرانسه تنها کشور غربی است که
این کار را انجام داد.
اگر این اقدامات توســط اکثریت
مردم فرانســه به عنــوان امری
مسئله برانگیز تلقی نمی شود ،خود
گویای بسیاری از مسائل است.
اسالم ندارد.
مســئول برباد رفتن بســیاری از "اندیشــه" شــارلی هبدو" اتحاد
البتــه این فقــط فرانســوی ها انواع گوناگونی ازاسالم وجود دارد پیشرفت های فرهنگی و علمی در مقدسی" برانگیخته که می تواند
نیســتند :هنگامی که افشاء شد (با اشغال عراق به عمد جنگهای دوره آخر قرون وسطی بوده است .یکی از ریشخند های تاریخ باشد
که زندانیان مســلمان توســط سنی -شــیعه برانگیخته شد که چنین تفاوت هائی هنوز هم وجود بطوری که حتی افراطی ترین آزاد
بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا به پیدایش دولت اســامی یاری دارند.
اندیشــان ضد نظم موجود پس
به آمریکا تحویل داده شدند (که رساند)؛ ادعای ســخن گفتن به در همان حال اوالند و ســارکوزی از ســال  68هم از ناباوری به این
لهســتانی های جسور و انگلیس نام اســام واقعی یک ادعای بی اعــام کــرده ا ند که مشــترکاً معرکه نفس شان بند خواهد آمد.
تحــت حکمرانــی بلــر در راس معناست .تاریخ اسالم ازهمان ابتدا راهپیمائی وحدت ملی را هدایت
_________
آن قرار داشــتند) تا توســط سیا مشحون از منازعات فرقه ای بوده خواهند کــرد (کامرون نیز همراه
(اخبار روز)
شکنجه شوند ،درهیچ جای اروپا است .جریانات بنیادگرا در درون آن ها خواهد بــود) .همانطور که
نه با مشــعل راهپیمائی شد و نه اســام و نیز تهاجم های خارجی یک دوست فرانسوی برایم نوشت،
گردهمآئی های توده ای برای آنها
برگزار گردید.
لیبرال های ازخود راضی سکوالر
بزرگداشت حماسه سیاهکل
که الف دفاع از آزادی تا ســرحد
سخنران :حسن بهزاد از سازمان فدائیان (اقلیت)
مرگ را می زنند کارشان همانند
و اجـــــــرای برنامه هنری
یاوه گوئی هــای بی پایان لیبرال
ــــــ شنبه  ٧فوریه ــــــ
های مسلمان است ،که مدعی اند
ص24 :
گویا آنچه روی داده هیچ ربطی به
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ایران...

زن ايرانی در سالی که گذشت...

دو عکس از دو زن

هادی خرسندی

زنی عريان که هيچ سکســی
نيست ،عکســی که هيچ پورنو
نيست ،حتی اروتيک هم نيست.
خيــال اشــعهای از موهايش
نمیگــذرد و تصور دســتی بر
پستانهايش نمیرسد ...اينها را
اگر امروز بفهميم برای فردايمان
خوب است.
ديروز نفهميديم که امروز در رفع
و رجوع حرفهايمان درماندهايم
و از ديدن چهرهی بعد از اســيد
يک زن ،درد میکشيم و افسوس
میخوريم و شرمنده میشويم

که هيچ سکســی
نيست ،عکسی که
هيچ پورنو نيست،
حتی اروتيک هم
دو عکس از
نيست .
در چشمانش
دو زن
خيــا ل
غم
که
انگار
دو تصوير تمام قد ،از دو
اشعه ای
امانت
به
عالم
زن ايرانی ،تقريباَ هر دو
از موهايش نميگذرد و
عکس همزمان برداشته
تصور دستی بر پستان
گذاشته
شــده ،يکی در ايران،
هايشنميرسد.
اند...
يکی در فرانسه.
در چشــمانش انــگار
اين چشمهای
يکی در مجله ،يکی در
که غم عالم بــه امانت
ماست که
محله!
گذاشته اند .نگاهش مات
است.
دريده
اول:
عکس
اســت ،غمگين است،
زنی در اصفهان برای در
حيران است .غمگين که
امان بودن از اسيدپاشان
چرا نميتواند به ميهنش
اسالمی ،چنين به خيابان آمده!
بازگردد؟
روزی که آقای بنی صدر گفت حيران که چرا همســايه به پدر
که از موی زن ها اشعه ای ميآيد و مــادرش زهرخنــد ميزند و رد
که مردها را تحريک ميکند ،در ميشود؟ غمگين که چرا بسياری
واقع اولين سطل اسيد را روی از هموطنانــش اين عکــس او را
سر زنان ايرانی خالی کرد.
«عريان» می بينند؟ عکســی که
........
پوشــيده اســت از هر انديشه ی
هوس جنســی .اين چشم های
عکس دوم :گلشيفته
ماســت که دريده اســت .در اين
گلشــيفته فراهانی ،عريان روی عکس زنی قدرتمند می بينيم که
بساط روزنامه فروش های فرانسه .ميتواند لخت بشود اما تحريکمان
زنی زيبــا و جوان و عريــان ،در نکند ،ميتواند رويمان را کم کند!
تصويری که غم از هر پيکســلش خوب است اين عکس را همه زنان
ميبارد .رنگی نه ،ســياه و سفيد .ايرانی ببينند ،همه مردان ايرانی
سياه و سفيد نه ،سياه و خاکستری ،ببينند ،آخوندهــا ببينند ،رئيس
با دستی که انگار انگشت هايش را جمهورها ببيننــد و بفهمند که
شکنجه کرده اند .لبش چنان بسته انسان ،بی لباس ميآيد و بی لباس
است که انگار سال هاست به حرفی ميــرود و وصلــه ی هيچ طعنه و
باز نشده .يک تابلوی هنری ،نقاشی اتهامی بر بی لباسی اش نميچسبد.
نور و تاريکی با دوربين .زنی عريان چرا نبايد چنين مجله ای در ايران

فرزانه :داغ صیغه بر دلم...
روزی بخواهد وبتواند شوهر دائم
کسی بشــود ،انتخاب اول و آخر
فرزانه است.
«مادرم خیلی امیدوار شــده بود.
یک سال شبانه روز در خانه از من
حمایت کرد و دیر رفتن ها و کم
و زیادها را به پای کالس خیاطی
ام گذاشت و مدام به گردن گرفت.
مثال می گفت خودم فرستادمش
پی کاری ،زن دایی کارش داشته،
خیاطی کالس فــوق العاده دارد،
رفته ابروی خانم فالنی را بردارد…
بیچاره مادرم».
فرزانه و مرد جــوان هر دو راضی
از رابطه و با جرات به خاطر وجود
صیغــه نامه در شــهر آزادانه می
گشــتند و وقت زیــادی را با هم

در بيايد؟ نه اينکه همه
ی زنهای مملکت لخت
شوند و عکسشان چاپ
شود روی جلد! نه خير،
هيچ ناشر احمقی چنين
تقاضائی ندارد! ،اما آنان
که دلشــان ميخواهد و
ذوقش را دارند و ناشــر هم مايل
است ،چرا نتوانند؟
هيچ عکســی از عکــس عريانی
صادقتر نيست .از آنچه زير بعضی
چادرها و تمام عباها هســت ،در
عريانی انسان خبری نيست .تازه
عکس عريان اروتيک و سکســی
 و نه رکيــک  -هم ارزش هنریخود را دارد .اين هــا را اگر امروز
بفهميم برای فردايمان خوب است.
ديروز نفهميديم که امروز در رفع
و رجوع حرف هايمان درمانده ايم
و از ديدن چهره ی بعد از اســيد
يک زن ،درد ميکشيم و افسوس
ميخوريم و شرمنده ميشويم.
وقتی اين دو عکــس را کنار هم
ميگذاشتم ،دستم ميلرزيد .انگار
دارم از فتوشاپ خجالت ميکشم.
خجالت از اينکه من ايرانی يک زنی
را زير کاسکت خفه ميکنم و يک
زن را از وطن فرار ميدهم.
______________
توجه :این مطلب کوتاه شده است.
مطلب کامــل را در ســایت زیر
بخوانید:

news.gooya.com/politics/archives/2015/01/191203.php#more
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>> ادامه از صفحه8 :

صرف می کردند ،اما خوشــحالی
آنها دوامی نداشت زیرا پدربزرگش
آنها را با هم دید .فرزانه دیگر به
خانه نمی رود و تلفنی مادرش را
مطلع مــی کند و از او می خواهد
هرطور شــده ســکه های طال،
جواهــرات کوچکی کــه دارد و
لباس هایش را به او برســاند .مرد
جوان هم اگرچه ترسیده و نگران
و پریشــان است اما به فرزانه قول
حمایت میدهد.
خانه دوستانش این
«یک هفته در ٔ
طرف و آن طرف ماندیم اما نهایتا
به خواهرش زنگ زد و گفت بیاید
مغازه .برای اولین بار مرا با عضوی
از خانواده اش آشــنا کــرد و از او
خواست موقت به من جا بدهد .زن

حدودا چهل ســاله ای بود که به
شدت خوشرویی نشانداد اما هیچ
کمکی نکرد».
خانوادٔه مرد جوان مذهبی ،سنتی،
همیشه مخالف کارهای پسرشان
بخصوص عکاسی و فیلم برداری ،با
وضع زندگی متوسط و پرجمعیت
هستند .فرزانه اگرچه اینها را می
دانســت اما همه چیز را عمیق تر
درک می کند.
«مثل روز روشن گویی در پیشانی
خواهرش خواندم که هرگز پیوند
مبارک و دائمــی بین ما نخواهد
بود».
مادر فرزانه به شدت مورد سرزنش
و خشونت همسرش قرار می
گیرد و برادرهای فرزانه از

او می خواهند اگر جای آنها را می
داند بگوید تا «برویم سر هر دو را
روی سینه شان بگذاریم ،یا مردک
را با تهدید چاقو پای ســفرٔه عقد
بنشانیم که زنش را بردارد و برود».
مادر فرزانه اما خــود را کامال بی
اطالع نشان می دهد زیرا تهدیدها
را جدی مــی گیرد و به دخترش
اطالع می دهد که «هر اتفاقی هم
برایت افتاد برو دنبال زندگی ات»
فرزانه با فروش ســکه هایش یک
زیرزمین سی متری اجاره کرده و
با مرد جوان زیر یک سقف بودن را
تجربه می کند.
«بعد از پنج ماه که مستقل زندگی
کردیم با یک دعــوای بی خودی
گفت تو زن پر دردســری هستی
و بوی شر از این رابطه می آید .با
اینکه هفتاد و سه روز تا پایان صیغه
مانده بود رهایم کرد ورفت».
فرزانــه در به در دنبال او در مغازه
و گالری های دوســتان دنبالش
می گردد اما مرد جوان خودش را
نشان نمی دهد و همه می گویند
خبری از او ندارند.
«شرکای اودر مغازه نیز مرا تشویق
می کردند که به دنبال زندگی ام
بروم و خودم را معطل نکنم ،اما من
جایی برای رفتن نداشتم .گفتند
او مرا دوست داشته اما از اتفاقات
چند ماه اخیر وحشت کرده است.
گفتند اهل اینکه کسی را بگذارد
و برود نیســت اما قطعا این رابطه
دیگر برایش خوشایند نبوده .گفتند
هرگز نمی توانند و نمی خواهند
آدرس خانوادٔه او را به من بدهند.
باالخره بعد از چند هفته سر زدن
ها و گریه ها و التماس های مکرر
من ،یکــی از همکارانش با تحقیر
به من گفت ای بابــا ول کن و وا
بــده  ،تو انگار جایــگاه خودت را
اشتباه گرفته ای .زن رسمی اش
که نبودی .صیغه ای بودی .وا بده
و خیال کن صیغه نامه تمام شده
است و دیگر نخواسته! می خواهی
چکارش بکنی؟»
فرزانه چندماه به سختی از شکست
عشــقی و تنهایی و درماندگی از
نداشــتن حامی در خانه پدری با
غصه و بیماری و پریشانی ،زندگی
را با فروش چند قطعه طالیی که
داشت و کمک های پنهانی مادر
و دو ســکه ای که مــرد جوان به
عنوان مهریه برایش باقی گذاشته
می گذراند اما باالخره بی پول می
شود.
«سیگار می کشــیدم و غذا نمی
خوردم .دوســتانی در پارک پیدا
کــردم که بعد از دوســه مالقات
فهمیدم تن فروش ،خرده فروش
مواد مخدر ،معتاد و بیمار هستند.
وحشــت کردم و به مــادرم زنگ
زدم .نمی دانــم چرا جریان را که
فهمید گوشــی را گذاشت .در آن
مدت خیلی کم در تماس بودم به
بهانه اینکه کسی در خانه از رابطه
بو نبرد اما در واقع می خواستم از
حال و روزم با خبر نشــود و زجر
نکشد».
مــادر فرزانه با کمی پــول و مواد
خوراکی بــه مالقــات دخترش
مــی آید و به او توصیه می کند با
خیاطی گذران زندگی کند اما «در
آن خانه هنوز بوی خون هست
و بهتر است خودت را نشان
ندهی»!
«وقتی مادرم گفت قید خانه را بزنم
فهمیدم که رفتنم فاجعه به دنبال
دارد وگرنه او به مرگ خودش هم
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راضی بود که من آواره و تنها و دل
شکستهنباشم».
فرزانه در خیاط خانه کار پیدا می
کند و وقتی چندماه بعد نمی تواند
با پولی که دارد زیرزمین را دوباره
اجــاره کند ،از ســر ناچاری و بی
سرپناهی به عقد موقت یک مرد
مســن ،صاحب کار کارگاه در می
آید.
تیــر خالص
«تیر خالصی که جگر مرا سوزاند
او بود .چهارماه بیشتر با هم نبودیم
کــه ناگهان غیب شــد .از طریق
کارگاه فهمیدم پسرش در تصادف
موتور جان باخته است .صیغه نامه
موعدش ســر آمد و او نیامد .قول
داده بود صیغه را تمدید کند چون
برایم اتاق یک ساله اجاره کرده بود.
جواب تلفن هایم را هم نمی داد.
باالخره یک روز یک پیک موتوری
آمد و بســته بی نام و نشانی داد
و رفت .نامه کوتاهی تایپ شــده
بود به ایــن مضمون که پول اتاق
تا یک ســال پرداخت شده ،می
توانی بمانی .مهریه ات هم که قبال
پرداخت شده و موعد صیغه هم که
سر آمده پس دیگر مزاحم زندگی
من نشــو چون خودم همسرم و
خانواده ام در شرایط بسیار سخت
و بد و حساسی هستیم».
فرزانه زیــاد از رفتن مرد ناراحت
نیســت و خیالش از بابت اینکه تا
یک سال سقف دارد راحت است
اما از کارگاه اخراج می شــود .نه
بیمه دارد و نــه قرارداد .پس حق
اعتراض هم نــدارد .در ضمن می
داند که بانی این اخراج کیســت.
اهمیت نمی دهد اما خبر ندارد که
چه فاجعه ای برای زندگی اش رخ
داده است.
«من دیگر تبدیل شــده بودم به
یک زن تنها که فقط به ســقف و
غذا اهمیت میدهد .همه شکست
ها سبب می شد بگویم به جهنم.
اخراج که شــدم هــم همینطور.
گفتم این نشد یک کارگاه دیگر.
یک کار دیگر .یک صیغه دیگر .اما
وقتی فهمیدم باردارم فقط به مرگ
اندیشــیدم .دوستی که در کارگاه
درد دل هایم را شنید گفت نگران
نبــاش .وقتی از فکر خودکشــی
خالص شدم به فکر سقط افتادم.
دوســتم گفت مگــر احمقی که
خودت را ناقــص کنی و خدا را از
خودت با قتل یک بچه ســه ماه و
نیمه برنجانی .بــرو یقه مردک را
بگیر برای حــق و حقوقت .نفقه.
شناسنامه و ارث».
فرزانه تا پنج ماهگی بارداری اش
دوندگی می کند تا بتواند با مرد به
مذاکره و گفتگو بنشیند.
«گفــت برو ثابت کن که بچه من
است .صیغه نامه را او داشت و من
هیچ مدرکی نداشتم .هماندوست
کارگاهی گفت بگو آزمایش دی ان
ای معلومش می کند.
پدر بچه را دوباره با دردســر پیدا
کردم گفتم مجبــورت می کنم
برای آزمایش دی ان ای به دادگاه
بیایی .با خونســردی گفت خوب
گیرم ثابت کردی بچه من است .نه
ارثی می برد و نه نفقه چون بچه
حرامزاده محســوب می شود ،برو
ثابت کن موقع بسته شدن نطفه
همسر شرعی من بودی».
فرزانه با راهنمایی دوستش با یک
وکیل مشورت می کند.
«خدا عمرش بدهد خیلیدلسوزی
کرد .گفت اگــر واقعا نتوانی ثابت
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کنی شرعی زنش بوده ای چیزی
دستت را نمی گیرد جز اسم مرد
در شناسنامه بچه ،آن هم پس از
دادگاه و پیچیدگی های آزمایش
«دی ان ای» و هزینه ها و دوندگی
و اینها».
فرزانه که در محضر عقد نشــده
(یک روحانی دوست پدر بچه در
خانه صیغه شان کرده) هیچ نشان
و شاهد و مدرک مستندی ندارد.
«وکیل هیچ پولی نگرفت ولی به
پدر بچه زنــگ زد و گفت وکیل
فالنی هستم و باید صحبت کنیم.
مرد کمی ترسید و سریع خودش
را به قرار رساند .یک چک روز ده
میلیون تومانــی آورده بود .وکیل
گفت باید برای بچه شناســنامه
بگیــری .مرد قبول نکــرد .وکیل
تهدید کرد .باالخره مرد گفت اسم
من را بگذارید اما فامیل مادرش.
اینهم ده میلیون پول .همین جا،
همین حاال در حضور شــما و دو
شاهد تعهد بدهد که همه حق و
حقوق خودش و بچه اش را گرفته
است ودیگر هرگز نه مزاحم زندگی
من می شود و نه ادعایی می کنند.
من و وکیل تعهــدی ندادیم و او
پافشاری کرد که پس بروید دنبال
کارهای دادگاهی اش».
فرزانــه باالخره شناســنامه ای با
نام کوچک مــرد و نام خانوادگی
خودش برای بچه گرفته است.
«تعهــد دادم و با ده میلیون یک
خیاطی کوچــک راه انداخته ام و
زندگی ام مــی گذرد .گاهی برای
مسائل زناشویی و عاطفی و تنهایی
وسوســه می شــوم صیغه بشوم
ولی واقعا دیگر توبه کرده ام .یک
مدت دوست پسر گرفتم ولی دیگر
حوصلــه آن را هم نــدارم .صیغه
داغ بود به دل و پیشــانی ام .فرق
دوست پسر و صیغه این است که
در دوست پسر چیزی به نام امید
در تو شکل نمیگیرد اما با صیغه
تو حس همسر بودن داری .امیدوار
میشوی که شایددائم بشود .تعهد
داری و اگر موقعیت دیگری برایت
به وجود بیاید به عنوان همســر
نمیتوانی خارج بشوی».
او بــه مغــازه دارهای اطــراف و
همســایه های خانهاش گفته که
شــوهرش ماموریت است .چون
سرش به کار و فرزندش گرم است
و کمتر در عموم ظاهر میشــود
حرف زیادی پشت سرش نیست.
مادر فرزانه گاهی بیخبر از خانواده
به او سر می زند و مدام نگران است
مرد دیگری به زندگی او راه نیابد.
فرزانه بعید میداند مردی و پناهی
و همسری و عشــقی در این دنیا
برایش باقی مانده باشد .می گوید
چون در حال حاضر حال و وضع
خوبی دارد و از نگه داشــتن بچه
راضی است و در عین حال اضافه
می کنــد که دوســت دارد بداند
اگر بچه را می انداخت سرنوشت
بهتری برای هردوشــان رقم نمی
خورد؟ او نگران آینده و پاسخهایی
که باید به کودکش پس بدهد نیز
هست.
«نمــی دانم بعــد از حماقتم در
نگه داشــتن بچه اگر با آن وکیل
مشــورت نمی کــردم و او به من
اطالعات و راهنمایی نمی داد ،حاال
با بچه گدایی می کردم؟ یا زیر پل
ها دنبال مواد و بچه فروشی بودم؟
یا چه چیز وحشتناک تردیگریدر
انتظارمان بود!؟»
•
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514-996-9692
 Tel.:عکاسی
Fax: 514-500-1188

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

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

استخدام

جویایکار

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:

aznov152104nikpour

Conversation -IELTS -TOEFL

www.facebook.com/EnglishCollocationsForIelts

یونسحــامتی

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

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

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

ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ

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

Tel.: 514-651-3232
Tel.: 514-550-7903
azoct15mromrani

514-983-1726

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

توسط :رضا هومن

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

514-833-8684

" 514 691 4383

0 1396, Ste Catherine O,

#425, Montreal, H3G 1P9

% rezadavoudi78@yahoo.fr
farhangtranslation85@mail.com

azmay2013hoomanfree

ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻓﺮﻫﻨﮓ f

223-3336

514-

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

شریف سابلــت
آپارمتـان

ارز

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

بهعلتمسافرت
از اول ژانــــــــویه
نزدیکمتروسووه
 460دالر

Tel.: 438-994-8664
azdec15free

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

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

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
 -3كش��وري در آفريق��ا-
سبزي معطر -نام دخترانه
 -4جگ��ر -ره��اورد زلزله-
م���ذك��ر -خزن��ده خوش
خطوخال
 -5وج��ود -ن��ور اول صبح-
مرتجع الستيكي
 -6كش��نده بيصدا -س��از
س��يمي با نام ديگر چنگ-
چوپان
 -7اينگون��ه ه��م لنگه بار
است -گلي زيبا -ناگزير
 -8م��ردن در اث��ر حادثه-
اس��ب چاپار -نصب و عزل و
قبول استعفاي رئيس ستاد
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 حل جدولهای ویژه و عادی:

Cell: 514-953-8013

Station Guy-Concordia

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

کلبــه
عموجان

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

Toll free: 1-844-482-9494

nsarvaran@hotmail.
com

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

  برای هر بودجه ای

  برای هر سلیقه ای


شیرینی
سـرو

Tel.:514-482-9494

514-889-8765

گلفروشی
وحید

freeazmar

MONTREAL (QC) H3W 3C3

• 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 :

Tel.: 514-675-4405

مهدکودک

514-717-9117

5253 DECARIE, # 204

مترجم رمسی

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...

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

تدریس زبان فارسی
در وســت آیلند

کــار
کنید!

نگهــداری
ازساملندان

فنگویندگی

TESOL CANADA/TESOL
USA/TESOL TRINITY London

تدریس فارسی

باایرانی

aug-oct60PD

خد
است ید!
کن

Tel.: 514-489-6901

(514) 678-6451

Tel.: 514-965-1358

نی
ایرا ام

با۱۲سال سابقه تدریس در موسسه کیش تهران
عضو رسمی

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)

azoctfri

35 X 45

• 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

توسط شادی

آموزش فرانسه

Tel.: (438)401-8546

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

فال قهـوه
و ورق

Professional Truck Driving School

35 X 45

az mai2014 25eachPendofjuly

قابلتوجهخامنها

آموزشگاهحرفهایرانندگی
کامیون«دیان»
بهترینموقعیتشغلى
براى مهاجران

Tel.: 514-833-3848

esfahaniazdec01

toendofmay2010P

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

ازدسامبر1

Facebook:Rose pastry

514-827-6329
514-620-3255

سفـارش
كیک

Tel.: 514-336-5666

Tel.: 514-458-5220

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

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

با  15سال سابقه فعالیت
مشتریثابت
در ناحیه شلوغ
نزدیک مترو

رزپاسترىبابهترین
شیرینىها
و دسرهاى ارگانیك
براى جشن هاى شما
با٢٠سال سابقه

College,University
High-Shool

50 X 70

آمــوزش زبان انگلیسی

Rose pastry

(آرش کشوری)

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

SNOWDON

شیـرینی

>> کلیه مقاطع:

Tel.: (514) 775-6508

سالن آرایش
برای فـروش

(نبش دکاری )

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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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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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.

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.

MONTRÉAL QC H4B 1L8

514-817-2628

ازدسامبر1

514-996-9692

Majmohammadi2003@yahoo.com

استخدام

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،
نگهداریازساملند
www.paivand.ca
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس ،کارواش
به یک نفر خانم،
پیونددرونکـــــوورهرهفته
از مبتدی تا پیشرفته
و...
جهت نگهداری از مادر
منتشرمیشود:
توسط استاد دانشگاه
سالمند ایرانی در ناحیه
کنید!
استخدام
را
آنـان
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«ریوسود»مونتریال 
Vancouver:
TCFQ،TEFaQ،
TFI
های
آزمون
آمادگی
متخصص
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Ramin
Mahjouri
514-623-7075
نیازمندیم.
 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
Tel.: (604) 921-IRAN,
تلفناطالعات:
صفحه
در
خود را
استخدام
آگهی
هستید،
765
GREENWOOD
Rd.,
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514-882-9273
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8
کنید.
درج
پیوند
های
نیازمندی
پرتردد
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----------------------- جویای دوست ،همسر ،هم خانه،

آمـــوزشزبانفرانسه
tillnov1Pd

azjan15U

•
•
•
•
•

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











•

®



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




بگیرید.
تماس
ما
با
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کنید
فکس
به ما
را
خود
نسخه
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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،
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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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آدونیس ،کوه نور ،دابل پیتزا ،وطن ،مارشه افغان،
ریوسود:











 







و...
مراکزفرهنگی
آریا،
مارشه










5780 Sherbrooke
)W., Tel.: 369-3474(FISH

شریف

ارز






















ازا
ب
























خ
ر
ی
د
!

 ی
را
ن








ی





پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
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همــه روزه در تپش دیجیتال
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80
Sherbrooke
¯

°
) W., Tel.: 369-3474(FISHشماره شما در این

223-3336
Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
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نیـازمنـدی هـای پیوند
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 ما متاس بگیرید.
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آرایشـــــگاه
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 937-8296........................................... VIVAشریف223-6408..............................................
فـرش
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داروخانه


296-9071
....................................
پاکنژاد
علی






481-6765
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EVE
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لی لی صمیمی 825-3170 ...........................
984-8944
.........................................
 فتوبوک
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پزشک
شهرزاد  5 489-6901 ..........................................استار 585-2345............................................
772-5787
...........................................
فاطی
















£









دندانپزشک
933-8383
..........
¨......
کلینیک......
آلفامدیک
Sherbrooke
W.,
Tel.:
)369-3474(FISH
خضر989-2229 ................................................







شهروزرضانیا (آریا)  933-3337 ..................شادی 678-6451 .............................................



288-4864
.............................
حجازی..
 937-5192...........................بنفشه
£
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موندیال
یونیون
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آژانس مسافرتی

کامپیوتر

¡
شریفنائینی 731-1443................................
844-4492................................. Expert-FX
تابلوسازی









842-8000
فرنازمعتمدی................................

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




مسکن
امالک و



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









¥
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 مهری 940-1642 ............................. T.A.M





(کلینیک)
دندانسازی


 







827-6364
.......................
فیروزهمتیان،





تاکـسی
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§
388-1588
اسکای.الن ...................................




کارواش



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









485-8585
یونایتد  416-225-5509 ............................امیرســام  702-2309 ....................................اطلس .............................................

 
هما 484-2644 ..................................................
یونی گلوب(نسرین)  849-7711..................مسعودهاشمی 298-4567 .........................
رستــوران
تبلیغات
5780 Sherbrooke
W., Tel.: 369
کلینیککایروپرکتیک
مینواسالمی  967-5743................................پیوند  996-9692 ...............................................کبابسرا 933-0-933 .....................................
آموزش رانندگی
مریم خالقــی 983-5415 ..........................
کلبهعموجان 484-8072.................................کلینیکابنسینا849-7373.........................
تدریس خصوصی
نینا  513-5752 ..............................................حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
933-8866
...........................
عموجمال
پاتوق
کتابفروشی
آموزش موسیقی
نینوس گیورگیزنیا  816-4080.....................ریاضیاتوفیزیک 827-6329..........................فاروس 270-8437 ..........................................
یاس  483-0303 ............................................تپش 223-3336 .................................
سیامکنصر 653-5107...................................مسعودنصر 571-6592...................................
ترجمه
کلیسا
قره چه د اغی (پیانو) 484-8748 ................رضانژاد  865-7146...........................................دارالترجمه یکتا  439-8501 .....................کارتیه.پرس488-6367..................................
گروهپاسیفیک289-9011.............................

«
کارگاهفرش739-4888...............
 288-4864قالیشویی
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لوئیزداداشزاده
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فـال
5780

www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
وسیع
 پخش











---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط
جهانبیایید!







 



























آموزش نقاشی

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

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 .........
انجمنادبیمونترالilsmontreal.org.......
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبک www.zaq.org .......
مکیک373-5777.............................................
بنیاد سخن آزاد 944-8111............................
حقوق بشر info@addhi.net .......................
249-4684 ........................................ IBNG
انجمن زنان مونترال......................................

نغمه سروران 889-8765 .............................
خاطره یکتا 675-0694 ................................
محمودایزدی 745-0318 .............................
شهریاربخشی 624-5609 .............................

کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2
بیبلوس523-9596...........................................







 


























آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................
آلتیماکــس487-0009 ..............................

ازدواج

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

iwamontreal@gmail.com

دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیمــا 485-3652 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه اتومبیل

اتو الگانس 482-4500 ....................................

چاپ

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

حسن انصاری735-0452 ............................
مهتاب ثقفی 567-3169 ..............................
ســرورصدر 777-3604 .............................
حسینخردبین242-6034...........................

حمل و نقل

روانشناسی  /روانکاوی

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

سوپر و فروشگاه

اخــوان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551............................... W. Isl.
ماهیسنلوران369-3474.............................
نیـلو)450( 812-9991...................................
کوهنور)450(672-2324................................
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا))613( 594-3636...........................

مونتریال 442-8056 ........................................
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

سروین 562-6453............................................

فرویوو 694-7036 ..........................................

فتوشاپ 846-0221 ........................................

خشکشویی

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

گرانیت

گرانیت آیل 952-7400 .................................

عینک سازی

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

وام مسکن

بهروزباباخانی 606-5626 ...........................

وکیل دعاوی

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

ویدیو

انی
ر
ای د

ری
خ ید!
کن

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

محضر

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

مهاجرت

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

موسیقی (جشن ها)

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

36
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www.amirsam.ca

امیرسام

www.paivand.ca

کبکوکانادا:بازارامالک...

آیا قصد خرید اولین مسکن در سال جدید را
دارید؟ به این نکات توجه کنید!*
شــهرداری و مدرسه ،آب و برق و
بیم ه ملک را نیز بایددر نظر گرفت.
از طرف دیگــر هزینه تعمیرات و
نگهداری ملک است که باید به آن
توجه شود .بدین منظور پیشنهاد
میشود که هر ماه  ۱درصد معادل
ارزش ملک در حســاب 
ی جداگانه
برای هزینه تعمیرات و نگهداری
پس انداز گردد.
این مبلغ برابر ۸۳دالر در ماه برای
هــر  ۱۰۰۰۰۰دالر ارزش ملــک
میباشد.
•

 .۴جمع آوری مدارک الزم:

ی از تصمیمات شما در سال
آیا یک 
جدید خرید مســکن است؟ بنابر
ی کــردن آن باید
ایــن برای عمل 
که موارد زیر را مورد مطالعه قرار
دهید.
•
 .۱از آماده بودن خود مطمئن
باشید:

صاحــب ملک بــودن یک تعهد
بزرگ میباشــد .قبل از برداشتن
اولیــن قدم مطمئن باشــید که
سوالهای زیررا بهدقت مورد مطالعه
قراردهید.
الف .آیا از ثبات شــغل و در آمد
خود مطمئن میباشید.
ب .آیا حد اقل تا  ۵ســاله آینده
قصد نقل مکان به شهر دیگری را
ندارید؟
پ .آیــا دارای آمادگی الزم برای
کارهای اضافی که برای صاحبان
امالک وجود دارد نظیر تعمیرات،
ی و  ...میباشید.
نگهداری ،چمن زن 
•
.۲تهیه فهرست بایدها:

خرید ملک مانند ازدواج میباشد!
ی عیب
اگــر به دنبــال ملک بــ 
میباشید ،ناامید خواهید شد!
شمار افرادی که مسکن۱۰۰درصد
ایدهآل خود را مییابند معدود م 
ی
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مرحله تائیدیه وام مسکن مانند یک
امتحان برای شما میباشد تا خود
را در مورد کاغذ بازی و تشریفات
اداری بیاز مایید( .البته ما ایرانیها
به این امور عادتداریم!) بهتر است
که یک آخر هفتــه را به این کار
اختصاص داده و تمام مدارک مورد
نیاز را آماده نمایید.
•

باشد.
ی از نکات مهم در هنگام خرید
یک 
ملک این میباشــد کــه بدانید
هنگام انتخاب ملک از چه عیوبی
میتوانید چشم پوشی نموده و چه
مواردی هستند که به خاطر آنها
 .۵انتخاب افراد حرفهای:
خرید را انجام نمیدهید.
ی محله در هنگام خرید مسکن نیاز به افراد
ممکن است برای شخص 
ی نیاز حرفهای و مورد اعتماد نظیر مشاور
دردرجه اول اهمیت باشد ول 
ی مســاله امالک ،مشاور وام مسکن ،بازرس
ملک به تعمیرات خیل 
ی ساختمان ،محضردار و ...دارید
فن 
ینباشد.
مهم 
همین طــور برای فــرد دیگری که شما را در این امر یاری نمایند.
مســاحت ملــک بر محلــه آن •
 .۶تهیه پیش تائیدیه وام مسکن:
ارجحیتداشته باشد.
ی از مراحل مهم خرید
بنابر این قبل از جستجوی خرید این امر یک 
باید که اولویتهای خود را در مورد ملک میباشد و پیشنهاد میشود
که قبل از شــروع مرحله بازدید
انتخاب مسکن مشخص نمایید.
•
از امالک تهیه گردد .داشــتن این
:
ی
مال
استطاعت
.۳
تائیدیه ،مشخص مینماید که به
عالوه بر بــاز پرداخت ماهیانه وام دنبال ملک با چه قیمتی باشید.
ی از فروشــندگان
مســکن ،هزینههای دیگری نیز همچنین بعض 
میباشــند که باید در نظر گرفته ملــک در هنگام ارائه پیشــنهاد
شــوند .که مهمتریــن آن پیش خرید از طرف خریدار ،درخواست
پرداخت میباشد ۲۰ .درصد پیش این پیش تائیدیه را نیز مینمایند.
پرداخت حالت ایدهآل میباشــد بنابراین برای این که خریدار جدی
( در ایــن صورت ،در اغلب موارد ،تری محسوب شوید حتما این امر
بیم ه  CMHCبه وام مسکن تعلق را انجام دهید.
نمیگیرد.
(همچنین مخارجی نظیر مالیات

برای خرید ملک در شهرهای مختلف کانادا به
چه مقدار در آمد ساالنه نیاز میباشد؟**

اغلب مــردم بر این عقیــده اند
کــه خرید ملــک بهتریــن نوع
ســرمایه گذاری میباشــد که به
عقیده اغلب کارشناســان درست
است.
هزینه انجام دادن چنین سرمایه
گذاری در سراســر کانادا متفاوت
میباشــد .در این مقاله به این که
در  ۱۰شــهر بزرگ کانادا به چه  .۱ونکوور:
مقدار در آمد برای خرید ملک نیاز قیمت متوسط ۸۱۶،۳۳۶ :دالر
باز پرداخت ماهیانه وام مســکن:
میباشد،میپردازیم.
برای مشخص نمودن در آمد مورد  ۳،۵۷۰دالر (در ماه)
نیــاز ،باید که قیمت ملک ،میزان مالیات ملک ۲۵۱ :دالر (در ماه)
پیش پرداخت ،نرخ بهره ،مخارج در آمد مورد نیاز ۱۴۷،۰۲۳ :دالر
آب و برق و مالیات در نظر گرفته در سال
شود.
بدین منظور ،قیمت متوسط ملک
در هر شهر توسط انجمن مشاورین
امالک کانادا تعیین شــده ،میزان
نرخ بهره  ۲.۹۹درصد ،مقدار پیش
پرداخت ۱۰درصد و مخارج آب و
برق  ۱۰۰دالر در ماه در نظر گرفته
شده است.

 .۲تورونتو:
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Immigration
Market Impact Assessment
(LMIA), ones the LMIA is
issued to the employer, the
employer may now hire a
foreign worker for the time
indicated on the employer/
employee contract. Ones
the LMIA is issued, the
second step if you are being
employed by an employer
based in Quebec is to apply
for the Quebec Acceptance
Certificate (CAQ) Certificats d’Acceptation de
Quebec.
Once the candidate (employee) has received the
CAQ, then and only then
may the candidate apply for
a work permit, at the end it
is Federal, who will issue
the work permit if all the
conditions are met.
The CAQ is only required if
the candidate is planning on
working in the province of
Quebec, for other provinces
in Canada this step is not
required.

Temporary Foreign Workers
to take away jobs from
Canadians.
An employer must first
prove to the Canadian
government that he has
made the efforts to hire a
Canadian or PR by posting
the job position on several
job search engines, including Emploi Quebec if the
employer is in Quebec, the
job position needs to be
posted for a minimum of 4
weeks before the employer
is able to ask for authorization from the government
to hire a foreign worker,
This is called a Labour

W

hat are the criteria
needed to come
to Canada as a Foreign
Worker? It isn’t as easy as
you may think, there are a
few steps to follow before
applying for a Work Permit.
First step you need to
find an employer who is
authorized to hire foreign
workers, first and foremost,
the Canadian Government
needs to be convinced
that there are no Canadian Citizens or Permanent
Residents of Canada to do
the job, in no way does the
Canadian Government want

Express Entry Visa
will be processed in six
months or less.
Who can apply under the
?Express Entry Visa
Federal Skilled Worker
Federal Skilled Trades
Canadian Experience
Program, and
Provincial nominee, (in
)some cases
_________________
Keep safe, stay healthy and
make sure laughter is in
your everyday life.
Maria Cottone
Regulated Immigration
Consultant
Registered with Quebec
Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

online profile that includes
their language test scores,
their Educational Credential
Assessment (if they need
one) and outlines their work
experience. There is no cost
to complete and submit an
Express Entry profile.
ased on their profiles,
candidates will be
ranked against others in a
pool. On a regular basis,
CIC will draw top candidates from the pool and
send them an Invitation to
Apply (ITA) for permanent
residence. Only those who
get an Invitation to apply
from CIC will be able to
apply.
Under this new system,
most complete applications

تپـش دیجیتال

تبدیل سیستم های
ویدیوئی

B

S

killed immigrants are
chosen as permanent
residents based on their
ability to settle in Canada
and take part in our economy. They are assessed on
their:
• English and/or French
language skills,
• education,
• work experience, and
• other factors that have
been shown to help newcomers prosper in Canada.
On January 2015, a new
system came into force to
manage how people with
skilled work experience apply to immigrate to Canada.
It is called Express Entry.
Under Express Entry,
people will first fill out an

www.tapeshmontreal.com

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336

قیمت متوسط ۵۸۷،۵۰۵ :دالر
بازپرداخت ماهیانه وام مســکن:
در آمد مورد نیاز ۷۴،۵۴۶ :دالر
 ۱،۵۹۲دالر (در ماه)
 .۷مونترال
 ۱،۱۷۹دالر (در ماه)
باز پرداخت ماهیانه وام مســکن :مالیات ملک ۲۴۴ :دالر (در ماه)
قیمت متوسط ۳۴۴،۲۷۳ :دالر
 ۲،۵۶۰دالر (در ماه)
مالیات ملک ۲۷۴ :دالر (در ماه)
در آمد مورد نیاز ۷۲۶۱۷ :دالر.
.۵اتــاوا
مالیات ملک ۳۵۴ :دالر (در ماه)
بازپرداخت ماهیانه وام مســکن :در آمد مورد نیاز ۵۸،۲۳۵ :دالر
 .۱۰هلیفکس Halifax
در آمد مورد نیاز ۱۱۳،۰۰۹ :دالر قیمت متوسط ۳۵۷،۸۸۷ :دالر
 ۱،۵۰۰دالر (در ماه)
 .۳کلگری
قیمت متوسط ۲۶۴،۴۴۷ :دالر
بازپرداخت ماهیانه وام مســکن :مالیات ملک ۲۳۷ :دالر (در ماه)
قیمت متوسط ۴۶۵،۰۴۷:دالر
باز پرداخت ماهیانه وام مســکن:
 ۱،۵۵۹دالر (در ماه)
در آمد مورد نیاز ۶۸،۸۸۴ :دالر
 .۸رجاینــا Regina
 ۱،۱۵۲دالر (در ماه)
بازپرداخت ماهیانه وام مســکن :مالیات ملک ۳۳۶ :دالر (در ماه)
قیمت متوسط ۳۳۱،۱۶۱ :دالر
 ۲،۰۲۶دالر (در ماه)
مالیات ملک ۲۶۶ :دالر (در ماه)
در آمد مورد نیاز ۷۴،۸۲۰ :دالر
مالیات ملک ۲۳۶:دالر (در ماه)
بازپرداخت ماهیانه وام مســکن :در آمد مورد نیاز ۵۶،۹۲۹ :دالر
 .۶ساسکتون
 ۱۴۴۳دالر (در ماه)
در آمد مورد نیاز ۸۸،۵۷۸:دالر
_______
 .۴ادمونتون
* برگرفته از مجله FORBES
قیمت متوسط ۳۴۹،۳۲۲ :دالر
مالیات ملک ۳۷۸ :دالر (در ماه)
** برگرفته از سایت thestar.com
قیمت متوسط ۳۶۵،۵۲۰ :دالر
بازپرداخت ماهیانه وام مســکن :در آمد مورد نیاز ۷۲،۰۲۸ :دالر
.۹وینی پیگ Winnipeg
شاد و سربلند باشید
باز پرداخت ماهیانه وام مســکن ۱،۵۲۲ :دالر (در ماه)
قیمت متوسط ۲۷۰،۶۰۵ :دالر
مالیات ملک ۳۶۶ :دالر (در ماه)
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آموزشعکاسیبهزبان ...

انواعفیلترهاونقشآنهادرعکاسی

فیلتــر ،حلقــه ای شیشــه ای،
پالستیکی و یا ژالتینی است که
در مقابــل لنز دوربین قرار گرفته
و باعــث ایجاد جلوه های ویژه ای
در عکــس می گردد .هر فیلتری،
عمل خاصی را انجام داده و باعث
تغییراتی در تصویر میگردد.
از زمان ناصر الدین شاه تا همین
 15ســال پیش ،تصویــر بر روی
فیلم یا حلقه فیلم ثبت میشــد
و نرم افزارهــای رتــوش عکس
دیجیتال وارد بازار نشده و بیشتر
از فیلتر استفاده میگردید.
عکاس می بایست جلوه های ویژه
عکس را در زمــان تصویربرداری
ثبت میکرد چون امکانات رتوش
بعد از عکس ،در آن زمانها خیلی
محدود بود .اما با ظهور دوربینهای
دیجیتال و در پی آن ،به بازار آمدن

نــرم افزارهای رتوش عکســهای
دیجیتال ،باعث شدند که عکاس
بتواند ،کنترل بیشــتری بر روی
عکس داشته باشــد و بتواند بعد
از عکاسی ،تغییرات دیگری را در
عکس بوجود آورد.
با وجود این ،هنوز برخی کارها را
باید در زمان عکاسی دیجیتال نیز
انجام و برخی فیلترهای خاص را بر
روی دوربین نصب کرد.
به زبان ساده ،فیلترها را میتوان به
انواع زیر تقسیم کرد:

• فیلتر :UV
فیلتری اســت که از ورود اشــعه
ماوراء بنفش به دوربین جلوگیری
میکنــد .البتــه معموال بیشــتر
دوربینهــای دیجیتال جدید ،این
فیلتر را در درون خود دارند و نصب
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خطبه

آن تاثیر محسوسی بر روی عکس
نخواهد گذاشت اما بیشتر عکاسان
برای حفاظت از لنزهای گرانقیمت
خود ،آن را بر روی لنز نصب کرده
تا امکان خراش و صدمه به لنز به
حداقل برســد .در جایی که برای
یک لنز ،حــدود  3یا  4000دالر
هزینه کرده ای ،خرید یک فیلتر
 UVاز واجبات است!
• فیلتر رنگی:
فیلترهایی که با رنگهای مختلف،
طیفهای رنگــی متفاوتی بر روی
تصویر بوجــود میآورند .امروزه به
علت ظهور نرم افزارهای مختلف،
کاربرد این فیلترها کمتر شــده و
اســتفاده از این نرم افزارها بسیار
مقرون به صرفه تر هستند .اما با
این وجود باز هم طرفداران خود را
دارند.
• فیلتر پالریزه:
فیلتری که بــه دو صورت خطی
و حلقــوی موجود بــوده و باعث
محدود کردن نورهای شــدید در
جاهای پرنور تصویر میگردد .این
فیلتر ،بسیار مفید و کاربردی بوده
و با وجود همــه ی نرم افزارهای
عکاســی ،هنوز هم بســیار مورد
استفاده عکاسان حرفه ای است.
با اســتفاده از ایــن فیلتر میتوان
عکســهایی تهیه کــرد که رنگها
کنتراست بیشــتری داشته و نور
تمام قســمتهای تصویر متعادل
باشند .یکی از کاربردهای این
فیلتر ،در عکاسی مناظر و در
نور شدید است .حتما باهار
توجه کرده اید کهدر عکاسی
منظره در یــک بعد از ظهر
آفتابی تابستان ،زنندگی نور
در قسمتهای باالی تصویر و
به خصوص در آسمان ،بسیار
زیاد بوده و باعث میشود که
رنگ آبی آسمان در تصویر،
سفید به نظر برسد .با نصب
این فیلتر ،نورهای شــدید
کاهش یافته و آسمان کامال

بودن این فیلتر بــا اعداد خاصی
مشخصمیگردد.معموالپکیجهای
 3یا  4تایی از این فیلترها در بازار
موجود بوده که با اضافه کردن دو
یا چند فیلتر بر روی هم ،میتوان
میزان تیرگی دلخواه را بدســت
آورده و عکسهای خارق العاده ای
ثبت کرد .یک نمونه از عکسهایی
که با این تکنیک تهیه میشــود،
تصاویری از طبیعت هســتند که
آب رودخانه یا آبشار به صورت هاله
ای از آب و «فلو» نشان داده شده
در حالــی که صخره ها و درختان
کهنســال ،همگــی در تصویر به
وضوح ثبت میگردند.
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را بر میدارند تا نتایج بهتری بدست
آورند.

آبی و درختان کامال ســبز ظاهر
خواهند شد .یکی دیگر از استفاده
های این فیلتر ،عکاســی از ماهی
• فیلترهای سایه روشن:
ها و موجوداتی است که در عمق
فیلترهایی که قســمت باالیی آن
حدود یک متری آب وجود داشته
تیره بوده و به تدریج سمت پایین
و با اســتفاده از این فیلتر میتوان
آن روشن میگردد .از این فیلترها
در زمانی که در خشکی هستیم،
هم در عکاســی مناظر اســتفاده
از عمق آب عکس بگیریم .کاربرد
میگردد .بخش تیره فیلتر در باال
دیگر ایــن فیلتر در جاهایی مثل
و به سمت آسمان قرار میگیرد تا
موزه ها هست که مجبور هستیمدر
نورهای شــدید را تقلیل و تعادل
مقابل ویترین شیشه ای اشیاء قرار
نســبی در نور کل تصویر بوجود
گرفته و عکس بگیریم .این فیلتر با
آورد.
حذف نورهای مزاحم انعکاس یافته
در شیشه ،تصویر بسیار واضحتری
• فیلترهای ستاره ای
به ما ارائه خواهد کرد .مثال دیگر،
 4پر و  6پر:
عکاســی خبرنگاری از شخصی
که با تکرار سوژه ،آن را چندین بار
است که در درون اتومبیل بوده و • فیلتر مادون قرمز
یا :Infra Red
در همان فریم به نمایش میگذارند.
انعکاس نورهای مزاحم در شیشه
باعث میشود که نتوانیم صورت او این فیلتر که به آن به اختصار IR
نیز گفته میشود و همانطور که از • فیلترهای شکست نور
را ببینیم.
نامش مشخص هست ،برای تهیه کــه افکتی شــبیه رنگین کمان
• فیلترهای «تیره خنثی» یا عکسهای مادون قرمز سیاه و سفید در عکــس بوجــود آورده و باعث
:Neutral Density
اســتفاده میگردد .تمامی نورهای شکست نور و زیباتر شدن تصویر
این فیلترها که بــه اختصار  NDمرئی در این فیلتر جذب شــده و میگردد.
خوانده میشــوند ،باعث محدود فقط پرتوهای مــادون قرمز از آن دوربین تان «پر فیلتر» و اینترنت
کردن ورود نور به دوربین میگردند .عبور میکنند .این سبک عکاسی تان «بی فیلتر» باد!
•
از ایــن فیلترهــا در موقعیتهایی هم طرفدارن خاص خود را دارد و
استفاده میکنیم که شدت نور زیاد تصاویر کامال متفاوتی را
بوده ولی میخواهیم حرکتی را در به منصه ظهور میرساند.
تلفناستودیوفوتوبوک:
تصویر ثبت کنیم.
البته عکاســانی که به
(514) 984-8944
شاتر
ســرعت
باید
برای این کار
عالقمند
ســبک
این
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
پیج استودیو فوتوبک در فیسبوک:
دوربین را پایین آورده ولی اینکار هســتند ،تغییــرات
WWW.FACEBOOK.COM/
باعث ورود نــور زیادی به دوربین دیگــری نیز بــر روی
STUDIOPHOTOBOOK1
خواهد شد .بنابراین با استفاده از دوربین خود انجام داده
اینستاگرام:
قسمتهای
یک یا چنــد فیلتر تیره ،ورود نور و بخشی از
STUDIO.PHOTOBOOK
اضافی بــه دوربین را کنترل
داخلی دوربین
میکنیم .این
فیلتــر هم از
آنهایی هست
کــه حتمــا
Infos pratiques sur Montréal
بایــد در چنین
مهم ترین و فعال ترین گروه فیسبوکی ایرانیان ساکن مونترآل
موقعیتهایی اســتفاده شــده
اطالعاتبهدردبخورواخبارمفیدبرایدانستنهمهچیزدرموردمونترآل
و هیچ نرم افــزاری نمیتواند
اینگروهفعالبانزدیک به16هزارعضو ،پویاترینگروهفیسبوکیجامعهفارسیزبانانکبک
جایگزین آن شود .شدت تیره
بوده و هیچ گرایش سیاسی ،مذهبی و حزبی ندارد .در این گروه مردمی عضو شوید.

هزارو700
16

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

www.facebook.com/studiophotobook1

شارلی ابدو پس از ترور...
در این شماره محکوم کردهاند اما
شهروندان مسلمان این کشور را به
حفظ آرامش فرخواندهاند.
کاریکاتور روی جلد شارلی ابدو در
واقع تاثر پیامبر مسلمانان را از واقعه
تروریستی پاریس نشان میدهد و
به این ترتیب میکوشــد بفهماند
که چنین جنایاتی مورد تایید وی
نیست .به ایندلیل کاریکاتوریستی
که آن را کشــیده است میگوید
علت برانگیختگی برخی مسلمانان
رادر مورد این کاریکاتور نمیفهمد.
گفتنی است که پس از راهپیمایی
عظیــم هفتــهی گذشــته در
محکومیت ترورهای اخیر فرانسه و
دفاع از آزادی بیان در این کشور،
به ندرت میتوان انتقادی مستقیم
از "شارلی ابدو" شنید.
"من شارلی هستم" مساوی است با
"من الئیک هستم"

سردبیر شــارلی ابدو در سرمقاله
این شــماره مجله این پرسش را
مطــرح میکند که آیــا باید یک
حمله تروریستی اتفاق میافتاد تا

>> ادامه از صفحه17 :

سیاستمداران فرانسه مشخصا از
جدایی دین و سیاست (الئیسیته)
دفاع کنند؟
او در ایــن نوشــته ادامه میدهد:
«همــه انســانهای ناشــناس،
همه سیاســتمداران ،رسانهها و
نمایندگان ادیان که گفتند "من
شارلی هســتم" ،باید بدانند که
با گفتن این جملــه در حقیقت
گفتهاند" ،من الئیک هستم"»
ســردبیر شــارلی ابــدو در یک
کنفرانــس مطبوعاتی اعالم کرده
بود که هیــچ دینی در مجله او از
این پــس در امان نخواهد بود و از
"حق کفــرگویی" بایددفاع کرد.
محتوای این شماره از "شارلی
ابدو"

در شــماره تــازه "شــارلی ابدو"
کاریکاتوریســتها و طنزپردازان
حمله تروریستی اخیر پاریس را به
سخره میگیرند .آنها از جوانانی
که برای شــرکت در جهاد ،سفر
میکنند انتقاد کردهاند .در یکی از
این کاریکاتورها تروریستی که به

آسمان رسیده اســت میپرسد:
«پس ۷۰حوری بهشتی کجایند؟»
پاســخ "شــارلی ابدو" این است:
«آنها فعال سرگرم روزنامهنگاران
"شــارلی ابدو" هســتند ».پاپ
بندیکت شــانزدهم هــم در این
نسخه مصون نمانده است.
در یکــی دیگــر از کارتونهــا
ایــن جمله به چشــم میخورد:
«کاریکاتوریســت شدن در مجله
"شارلی"  -نتیجه ۲۵سال فعالیت»
پایین تصویر این جمله نقش بسته
است« :تروریست شدن  ۲۵ -ثانیه
کار .تروریست شدن ،شغلی برای
همهی ناکامان».
ژرارد بیــارد ،ســردبیر "شــارلی
ابدو" میگوید« :این شــماره هم
یکی است مثل شمارههای قبلی.
میخواهیــم کــه مجلهمان یک
مجله طنز باشــد که شــما را به
خنده میآورد .چــون غیر از این
کار دیگری بلد نیستیم .با این کار
نشان میدهیم که "شارلی" نمرده
است».

"حملهای کهتبلیغی شد برای مجله"

اگر تروریســتها با حمله به دفتر
این مجلــه قصد داشــتند آنها
را وادار به ســکوت کنند ،اشتباه
کردند؛ بســیاری از کســانی که
تاکنون حتی یک شماره از "شارلی
ابدو را نخواندهاند ،این بار مشتاق

ورق زدن ایــن مجله بودند .دولت
فرانســه اعالم کرده است که یک
میلیون یــورو به "شــارلی ابدو"
کمک مالی خواهد کرد .اگر تمامی
نسخههای شــماره تازه "شارلی
ابدو" در جهان به فروش برســند،
پیشبینی میشود که این مجله

درآمدی بیشتر از درآمد یکسال
تحریریه داشــته باشــد .یکی از
کاریکاتوریستهایمجلهمیگوید:
«اگر بگوییم حمله تروریستی به
دفتر مجله یک خوبی داشت ،آن
خوبی تبلیغ برای مجله بود».

•
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Launch of Ramin Jahanbegloo’s book
Time Will Say Nothing

A Philosopher Survives an Iranian Prison
Event
19 Jan 2015
17:00 to 19:00
McGill University
Chancellor Day Hall
Maxwell Cohen Moot
Court (NCDH 100),
3644 rue Peel, Montreal,
QC, H3A 1W9,
The Centre for Human
Rights and Legal Pluralism invites you to the
launch of Ramin Jahanbegloo’s book, “Time
Will Say Nothing: A
Philosopher Survives
an Iranian Prison”, published by University of
Regina Press in October
2014.

the author of almost 30
books, Ramin Jahanbegloo, a philosopher
of non-violence in the
tradition of Tolstoy and
Gandhi, was arrested
and detained in Iran’s
notorious Evin prison in
2006.
A petition against his
imprisonment was initiated, with Umberto Eco,
Jurgen Habermas, and

About the author

خورشید زنده است رد سیاه لک

1393  دی25  1196  شماره 21 سال

www.paivand.ca

Noam Chomsky among
the signatories. International organizations
joined in, and media
around the world reported his case extensively. Finally, after four
months, he was released.
In this memoir, Jahanbegloo recounts his
confinement, his fear for
his life, and his concern
for the well-being of his
family. With cockroaches his only companions,
he is sustained by the
wisdom of the great
philosophers and by his
memories of childhood
in Tehran and comingof-age in Paris.
Jahanbegloo now lives
in exile in Canada.

Sorbonne-educated and

:سخنران
حسن بهزاد

)از سازمان فدائیان ( اقلیت

زبرگداشت حماهس سیاه لک

موسیقی
رقص اریانی گروه خورشید خانوم
٢٠١٥  فورهی٧ شنبه
 بعدازظهر٦: ٣٠ ساعت

(Library Building
local LB-125, 1400

دااگشنه کنکوردیا

de Maisonneuve West
Tel: (514)569 -2233

 مونتر آل- ) فعالین سازمان فدائیان ( اقلیت

Franchising available
Double Pizza and Roasters Express have come together to offer two strong
concepts under one roof at one great price.

1 Medium Pizza

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.
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

jonathan@doublepizza.ca

514 343-4725 ext: 2245

Traditional
Homestyle Pizza

NEW!

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

1 Pizza Moyenne 1499
1 Pizza Large

1999

1 Pizza X-Large

2499
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 در می رسدRRSP فصل

 مالیات ها را کاهش،RRSP با به حداکثر رساندن میزان
.داده و درآمد بازنشستگی خود را افزایش دهید

cÉlÉbrons sadeh
Une soirée riche de la culture Perse!

ﻦﻦ
ﻦ ﺪﺪه

!ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺟﺸﻦ ﻫﺎﻯ ﻣﻠﻰ ﺧﻮﻳﺸﻜﺎﺭﻯ ﻫﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺴﺖ

RRSP میلیون ها نفر از کاناداییها میزان سهم
استفاده نشدهای دارند
.که قابل انتقال به سال جدید است
استفاده از این فرصت و ایجاد مشارکت تا سقف این
:میزان به شما کمک میکند تا
،مالیات های امروزتان کاهش یافته
درآمدتان را به هنگام بازنشستگی افزایش داده
و در دوران بازنشستگی به سبک
.مورد عالقهتان زندگی کنید
----------------

ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺯﺭﺗﺸﺖ

ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ

 آﺶﺶ اووﻪﻪﻪ ای،ﺖﺖﺖﺖ اﻦﻦ ﻦﻦﻦ ﺪﺪه
...دل ﻮﻮﻪﻪﻪ از ﺪﺪﺪﺪﺪو ﯾﺎر ﻮﻮد

ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﺎﻡ ﻭ ﺩﻯ ﺟﻰ ﺁﻟﻜﺎﭘﻮﻥ

٢٠١٥  مارس٢ >>> قبل از
- استRRSP  که آخرین مهلت،با ما صحبت کنید
تا در نتیجه آن بتوانید از مزایای کوتاه و بلندمدت
 خودRRSP به حداکثر رساندن
.بهرهبرداری کامل را اجنام دهید

مرتضیجمالی

مناینده منابع سبد سهام
و مشاور امنیت مالی
______________

۱۷  ﺳﺎﻋﺕ۲۰۱٥  ﻓﻭﺭﻳﻪ۱ ﻳﮑﺷﻧﺑﻪ

: ﺯﻣﺎﻥ

7491-Rue Cordner
LaSalle, QC
H8N 2R5 Métro: Angrignon

: ﺟﺎ

Bus: 109

 ﺩﻻﺭ۳۰ : ﻭﺭﻭﺩﻳﻪ
 ﺩﻻﺭ۲۰

Morteza Jamali

Mutual Funds Representative
and Financial Security Advisor
Investors Group Financial Services Inc.
Financial Services Firm
Phone: 514-334-1404 ext 3364

:  ﺳﺎﻝ۱۰ ﺯﻳﺭ

:ﺗﻠﻔﻥ ﺁﮔﺎﻫﯽ
514 325 3012
514 808 5070

 ﺗﭘﺵ ﺩﻳﺟﻳﺗﺎﻝ:ﻓﺭﻭﺵ ﺑﻠﻳﺕ

514-223-3336

Cell: 514-805-3883

Email: morteza.jamali@investorsgroup.com
Web: www.investorsgroup.com/en/morteza.jamali/home
AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

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

Open 7 Days

See stores for more specials

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

AVOCADOS

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

GALA APPLES

ANANAS

GREEN ZUCCHINIS

EA.
CH.

LB.

GREEN PEPPERS

ORANGES

POIVRONS VERTS
$2.18 kg

COURGES VERTES
$2.18 kg

99
EA.
CH.

LB.

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

ADORA BASMATI RICE

RIZ BASMATI ADORA
10 lbs. / 4.54 kg

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

COUSCOUS SALAD

SALADE DE COUSCOUS
425 g

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

BORSEC MINERAL WATER
EAU MINÉRALE BORSEC
6 x 1.5 L

EA.
CH.

CHOOPAN YOGURT SODA
BOISSON DE YOGOURT CHOOPAN
Regular or Mint / Originale ou
menthe
473 ml
EA.
CH.

AKHAVAN SULTANA
RAISINS

RAISINS SULTANES AKHAVAN
454 g

EA.
CH.

CORTAS BLACK or
GREEN OLIVES

OLIVES NOIRES ou VERTES CORTAS
3L

EA.
CH.

ASEEL VEGETABLE GHEE

GHEE VÉGÉTALE ASEEL
1L

PRUNES DÉNOYAUTÉES AKHAVAN
454 g

EA.
CH.

CORTAS ROASTED
EGGPLANT PULP

PULPE D’AUBERGINES GRILLÉES CORTAS
796 ml

DATTES DE CALIFORNIE
$8.78 kg

LB.

RIZ BASMATI ÉLÉPHANT 817
4 kg

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

OLIVES MAROCAIN NOIRES
$3.94 kg

COFFEE BEANS

GRAINS DE CAFÉ
Colombian, Moka, Java
$13.18 kg

LB.

ELEPHANT 817
BASMATI RICE

EA.
CH.

MOROCCAN BLACK OLIVES

LB.

CALIFORNIA DATES

EA.
CH.

ALADDIN or ARZ
PITA BREAD

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

PAIN PITA ALADDIN ou ARZ
200 g

LB.

AKHAVAN PITTED PRUNES

EA.
CH.

MARINATED OLIVES &
SUNDRIED TOMATOES

OLIVES MARINÉES ET TOMATES
SECHÉES
$6.59 kg

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

EA.
CH.

JAHAN DARJEELING
LOOSE TEA
THÉ DARJEELING JAHAN
250 g

EA.
CH.

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

Halal

AKHAVAN FIRM YOGURT
YOGOURT FERME AKHAVAN
$6.59 kg

BOEUF HACHÉ
$10.98 kg

LB.

Halal
Halal

Halal

FARKHONDEH COOKIES

Halal LB.

LAMB RIBS

BISCUITS FARKHONDEH
Assorted / Assortis
600 g

EA.
CH.

Halal LB.

GROUND BEEF

CÔTES LEVÉES D’AGNEAU
$10.98 kg

Halal

Halal

CORTAS TAHINI

VEAL OSSO BUCO

TAHINE CORTAS
2 lbs. / 907 g

EA.
CH.

OSSO BUCO DE VEAU
$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 LB.

SHERBROOKE

DECARIE

CH.

CAVENDISH

99
EA.

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

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

Takeout
outonly
only
Take
Pouremporter
emporterseulement
seulement
Pour

ST-JEAN

EA.
CH.

PRÊT À MANGER

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

ST-CHARLES

BROCOLI

LB.

ENGLISH CUCUMBERS

CONCOMBRES ANGLAIS

BROCCOLI

POMMES GALA
$2.18 kg

EA.
CH.

EA.
CH.

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

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

PINEAPPLES

AVOCATS

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
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بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

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
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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

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی

بهمدیریت:
بیژن احمدی
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Cell.: 514-944-3279

وست آیلند

ب

هرآنچه نیازشماست...
همه زیر یک سقف!

بهتـــرینحلیمداغ
رادرسوپراخواننوشجانکنید!

|

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

ا دانه
کتان ،سی

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

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

با
طعم های

ه دان
ه و کنجد

گونا
گون رسید

پسته تازه،
بیسکویتسالمت،
سوهان اعال رسید

www.akhavanfood.com

برجن
مرغوب
صدری
گیـالن
از
ایران
رسید
انار و لیموشیرین
عالی رسید

 انواع کباب ،جوجه کباب،
چلوکباب کوبیده و...

چای قلمی و باروتی
گالبی محصول
هندوستانرسید

E
X
C
H
A
N
G
E

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

قهوه ادنا
EDNA

