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Sharif Exchange
261 Cote-Vertu 
St-Laurent, QC  H4N 1C8 

 Cote vertu, Bus 121 E
Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.SharifExchange.ca 

شــریفموسسه مالی
 تبدیل ارز
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جهت جابجایی ارز با سیستم ما 
درمتام نقاط دنیا، 

فقط به 10 دقیقه زمان نیاز دارید:  صرافی 5 ستاره
2178 Ste-Catherine W.
Tel.: (514) 585-2345
         (514) 846-0221

5Star I.P.M. Inc. 

<< با بهترین نرخ و هزینه >>

_____________________
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       www.sutton.com 

فیروز همتیان
Cell: (514) 827-6364

مشاور امالک در مونتریال  
 South shore و                         

  مسکونی و جتاری 
 ارزیابی رایگان  
 تهیه وام مسکن 

مهتاب  ثقفی: حسابداری و مالیات
لیسانس در رشته مدیریت مالی 

 )H.E.C( از دانشگاه مونترال
 CGA کاندیدای انجمن حسابداران

 کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی 
    برای شرکت ها و اشخاص 

 انواع مشاورت های مالی
 آموزش استفاده 

    از سیستم های حسابداری

6600 Trans-Canada, Suite 750 
Pointe-claire, Qc   H9R 4S2 
1155 Rene Levesque W. #2500 
Montreal Qc.  H3B 2K4 
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.313.5660

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

با 18 سال سابقه کاری در کانادا 

Cell.: 514-969-2492نادرخاکسار

ProFusion Realty RF
Agence Immobilière

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5

(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca 

www.christiesgreatestates.com

مریم خالقی 
Maryam Khaleghi 
Real Estate Broker
Cell: (514) 983-5415

حمیدصدیق کاغذچی
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker
Cell: (514) 928-5415

مشاور امالک: مسکونی و جتاری 

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

544 Beaubien E.
Tel.:514-277-1157
Metro: Beaubien

Thurs. & Fri.

دکتر شریف نائینی:
جراح دندانپزشک 

_________________________
5450  Cote-des-Neiges, Suite 308
Tel.: (514) 731-1443 :CDN

انتقـال ارز انتقال فوری ارز
به ایران و برعکس

و با تضمین بهترین نرخ روز 
1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

صرافی خضر

امیرسام

Cell.: 514-702-2309Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
1980 Notre Dame O. 
Montreal Qc H3J 1M8
Direct Line: 514.903-2021 #27 
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

 با سال ها جتربه  در خریدوفروش 
       امالک در مونتریال و حومه 

Amir Sam
Chartered Real Estate Broker

•  NDG: 
6170 Sherbrooke W. 
Tel.: 514-485-4744 
• West Island: 
15760 boul Pierrefonds  
Tel.: 514-620-5551

وحید خلجی 

NOTAIRE-NOTARY 
محضردار  و مشاور حقوقی 

Tel.: 514-439-1444

1863 Ste-Catherine W.  (Corner: St- Marc) 

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

اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال 

UNION MONDIALE انتقـال ارز

GUY

  ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس 
  انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر 

  نقدکردن چک  

 Exchange   سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

به مدیریت: 
بیژن احمدی 

Tel.: (514) 806-0060 
ABBAS SHAFIEE (B. Comm.)عباس شفیعی 

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

مشاور امالک 
در مونتریال بزرگ

Strategic Advice & Execution

____________________________________________
Tel.: (514) 289-9011      (514) 289-9044
 Fax: (514) 289-9022        (Iran Toll Free)  +21-8531-4889
1117 Ste-Catherine W. # 511,     Mtl. QC. H3B 1H9 

www.ICPimmigration.com    www.ic-pacific.com

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز 
■  معصومه علی محمدی)بهبهانی( آماده اجنام  امور مهاجرت  از طریق  

سرمایه گذاری، ختصصی،کارآفرینی،   دانشجویی، خویشاوندی  می باشد. 
■   تاییدرمسی مدارک، تهیه دعوتنامه و سوگندنامه 

■  نقل و انتقال ارز )سرمایه( در کوتاه ترین مدت 

   گـروه  پـاسیفیـک 

متــرجم   رمسی
نغمه سـروران عضو رمسی اجنمن  مترجمان کبک 

    ترجمه و تأیید ترجمه رسمی   اسناد و مدارک
    ترجمه شفاهی    تأیید امضاء

    تنظیم دعوتنامه و تکمیل   کلیه فرم های رسمی
              << مکان: مرکز شهر مونترال    نزدیک مترو  مک گیل

Location: Downtown Montreal (La Cite) 
near Place des Arts Metro 

                          Call, text or e-mail for an appointment

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

1176
سال21 شماره 1176
10 شهریور 1393 

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W.
                   H3G 1M6
info@expertfx.ca

   مطمئن ترین روش  
      انتقــال ارز  
   در کمترین زمان

       بهترین بها
GUYجنب دانشگاه کنکوردیا 

خدمات ارزی خدمات ارزی 

»دور باطل!
تا زمانی که مردم با توسل به اراده خود بر 
تضاد ساختاری درون حکومت آخوندی 
نقطه پایان ننهند، تا زمانی که به مطالبه 
پایمال شده خود  ابتدایی ترین حقوق 
برنخیزند، تا زمانی که دست از خفت و 
ذلت پذیری فروش شأن و حرمت انسانی 
خویش به بهای ناچیز 45500 تومان 
در ماه و شریک شدن عملی در غارت 
و فساد و جنایت حکومت آخوندی ادامه 
دهند، میهن نگونبخت مان شاهد تداوم 

تباه کننده این دور باطل خواهد بود!  
.............. 5  ..............

سهم نیم درصدی ایران 
از جتارت ۶ هزار میلیارد 
دالری گردشگری جهان
ایــران از نظر جاذبه های 
گردشگری بیـن 1۰ تا 13 
کشور برتر دنیا قرار دارد

.............. 13  ..............

رامین عباسى 
Ile perrot Toyota

• قیمت هاى استثنائى 

برگرداندن اعتماد به پلیــس مونتریال : 
وجهه پلیس مونترال آسیب دیده است و این آسیب دیدگی از حادثه دوشنبه 

شب 18 آگوست فراتر می رود...........  11

شهباز
خنعی   

5 >> 

امیرسام:
امالک 

3۶ >>

ماریا 
تنه  ـُ ک

36 >>     

درآمد داعـــش از 
کجاست؟............... ۶

!Ice Bucket Challengeچگونه زمستــانی در انتظار کاناداست؟!...............10
...... 9 ......

خاموشی تو، به فاجعـه می ماند!

شایعه نبود. خبر بود. خبِر حادثه ای هولناک.صدها نه، هزاران انسان 
در کوتاه مدتی کشته شده بودند. به چه جرمی؟...

یادمان کشتار زندانیان سیاسی  دهه ی شصت
................... 33    |   25 ...................

مکارم شیرازی: گسترش خدمات 
اینترنت پرسرعت خالف شرع 

است! .............. ۶

دارالترجمه رمسی یکتا

www.yektatranslation.ca
4055 Ste-Catherine O. Suite 132

Tel: 514-439-8501

اولین دارالترجمه رمسی در مرکز شهر مونترال 
با بیش از 15 سال سابقه

آرزو حتویلداری یکتا

 ص: 34

Atwater

)OTTIAQ( عضو اتیاک

بدون وقت قبلی

عضو اجنمن مترجمین رمسی کبک،انتاریو 
و دادگستری ایران

فروشنده متام قطعات لپ تاپ 
به قیمت های رقابت ناپذیر 

We Sell Laptop Accessories!
فروش کلیه لوازم یدکی  لپ تاپ:   با کیفیت عالی  | قیمت نازل 

www.fsotech.ca   |    seyedsadr@fsotech.ca

Office: 514-507-0773

 ص:12

جنبش زنان بزرگترین حامی خود را از دست داد  

بستا
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پارک انگرینیون  

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی 

بامدیریت الکس پورقناد  Financing 
وام با نرخ بهره 

for certain 
cars only 

0%

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

برترین سرویس 
و ارزان ترین بها 

برای هموطنان گرامی

کاسپین

 قبــل از 
هر گونه سفر 
با ما متاس 

بگیرید! 

• پکیج های ویژه برای سفرهای هوایی 
    به ایران و سراسر جهان 

• سفر با همه خطوط هوایی معتبر 
• ما بهترین ها را برای شما ضمانت می کنیم.

• تورهای استثنایی به سراسر جهان 
___________________________________________• بیمه مسافرت 

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

Tel:514-421-0111
Fax:514-421-0112        info@caspiantravel.com

___________________________________________

آژانس مسافرتی 

• 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.

بهترین سرویس 
نــازل تـرین 

بهـا

آزیتا 
514-814-7700
azita.caspiantravel

@videotron.ca

نرگس 
514-708-4722

narges.caspiantravel
@videotron.ca

یکشنبه 14 سپتامبر
بستا

جزئیات در شماره آینده 
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طرحی برتر، برای زندگی بهتر 

ساعات کار: 

• قیمت شروع: 
    از ۳۴۳۰۰۰  دالر  

                  )+ مالیات(

•  ۱، ۲ و ۳ اتاق خوابه
•   بامدرن ترین طرح های ایتالیایی

  René Lévesque W در خیابان  •
 Drummondو De la Montagne بین     

•باشگاه ورزشی 
•استخر داخلی  

•سالن سونا  •سالن یوگا 
•سالن پذیرایی  
•سالن سینمـا 

•سالن کنفرانس 
•نگهبان۲۴ ساعته و...

برای کسب اطالعات 
بیشتر با ما متاس بگیرید: 

 Model Unit 
H3G 2T3

آغاز شده استساخت و ساز

 از مدل پیش ساخته ما 
دیدن فرمایید

• 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.

under

 construction
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رامین عباسى
        نامى آشنا و مورد اطمینان:   در خدمت جامعه ایرانى

 TOYOTA قبل از امضاى قرارداد هر نوع اتومبیل •
     با 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
rabbasi@ileperrot.toyota.ca

Coming soon
Toyota Camry
2015
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دور باطل!
 این روزها نام "داعش" مرتب در 

صدر خبرها به چشم می خورد.  
داعش مخفف دولت اسالمی شام 
و عراق اســت که بعــد به "دولت 
اســالمی" تغییر یافــت. خلیفه 
خودخوانــده آن ابوبکر البغدادی 
این امر تاحــدودی یادآور ماهیت 
حکومت دیگری است که همجوار 
آن است و با آن که به معنای واقعی 
است،  آخوندی"  "حکومت  کلمه 
35 سال است که به ناحق عنوان 
بی مسما و فریبکارانه "جمهوری" 

را یدک می کشد. 
آشــتی ناپذیری "جمهــوری" با 
ماهیــت واقعی حکومت آخوندی 
ازهمان نخستین سال برقراری آن 

چهره کرد.  
خنســتین "رییــس جمهوری"، 
ابوالحسن بنی صدر که یک سال 
پس از وقوع انقالب در 16 بهمن 
1358 عهده دار این ســمت شد، 
در آغاز چنان از رأی 11 میلیونی 
)76 درصد کل آراء( خود سرمست 
از نخوت و غرور بود که در ارزیابی 
آرایــش نیروها - بــه ویژه نیروی 

خود و آیــت الله خمینی 
- دچار اشــتباه محاسبه 
شــد و 17 ماه بعد در 31 
خرداد 1360 با رأی عدم 
کفایت سیاسی مجلس - 
177 رأی موافق، 12 رأی 
ممتنــع و 1 رأی مخالف 

- نه تنها ریاست جمهوری، بلکه 
فرماندهی کل قوا و ریاست شورای 
انقالب، که توســط خمینی به او 
تفویض شــده بود، را نیز ازدست 
داد و پس از مدتی زندگی مخفی 
همراه با مسعود رجوی کشور را به 

مقصد پاریس ترک کرد.
دومین رییس جمهوری، محمد علی 
رجایی بــود که خود را مقلد آیت 
اللــه خمینی می خوانــد و دوره 
ریاســت جمهوریش آنقدر کوتاه 
بود که فرصت اندیشیدن به تضاد 
ســاختاری "ریاست جمهوری" و 
والیت فقیــه را نیافت. او در بمب 
گــذاری مقر ریاســت جمهوری 

کشته شد.
سومین رییس جمهوری، سیدعلی 
خامنه ای - رهبر کنونی - بود که 

دو دوره در این سمت ماند.  
او هنگامــی که متوجه تضاد بین 
رییس جمهوری و والیت فقیه شد 
و تالش کرد که ازخود اســتقالل 
رأی و شخصیت نشان دهد و در 
نماز جمعه با وارونه نمایی نظر 
خمینی گفت که »حکومت در 
دارای  االهی  احکام  چهارچوب 
اختیار است«، با واکنش تند و 
تشر آیت الله خمینی روبرو شد.  
خمینی در نامه ای به تاریخ 16 
دیماه 1366 به او نوشــت: »از 
بیانات جنابعالی در نماز جمعه 
این طور ظاهر می شود که شما 
حکومت را که به معنای والیت 
مطلقــه ای که از جانب خدا به 
نبی اکــرم )ص( واگذار شــده 
و اهم احکام االهی اســت و بر 
جمیع احکام شرعیه االهیه تقدم 
دارد، صحیح نمی دانید و تعبیر 

به این کــه اینجانب گفته 
ام حکومت در چهارچوب 
احکام االهی دارای اختیار 
است، به کلی برخالف گفته 

های اینجانب بود«.
تأکید صریح خمینی  این 
بــر چهارچــوب ناپذیری 
حکومت مورد نظراو، بی مســما 
بودن عنوان "جمهوری" را کامال به 

نمایش گذاشت.  
خمینی حتی ازاین هم فراتر رفت 
و حکومت را برتر از فرایض دینی 
برشمرد: »حکومت، که شعبه ای 
از والیت مطلقه رســول الله )ص( 
اســت، یکی از احکام اولیه اسالم 
است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، 
حتی نماز و روزه و حج اســت«.  
)صحیفه امام، جلد 20، ص 455(.

سرکشــیدن جام زهــر و مرگ 
خمینی فرصت مناســبی بود تا 
حکومت آخوندی خود را از شــر 
عنوان بی مســمای "جمهوری" 
خالص کنــد.  اما، بــا آن که در 
بازنگری قانون اساسی والیت فقیه 
به "والیت مطلقــه فقیه" تبدیل 
شــد، با وجود اصرار جناح هایی 
از حکومت مانند موتلفه، این کار 
انجام نشد و استخوان "جمهوری" 
همچنــان الی زخــم حکومت 

آخوندی باقی ماند.
چهارمین رییس جمهوری، که او نیز 
دو دوره دراین ســمت باقی ماند، 
علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود 
که خود با جعل و تبانی سید علی 
خامنه ای را بر مســند جانشینی 
خمینــی و والیــت مطلقه فقیه 
نشانده بود.  رفسنجانی که خامنه 
ای را برکشیده و دست آموز خود 
می دانست - و چنین نیز بود -، در 
دو دوره ریاست جمهوری به دلیل 
این که خامنه ای هنوز برمســند 
خود جــا نیفتاده بــود، با قدرتی 
نسبی به اداره امور پرداخت و قصد 

امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی   ;
تاسیس و ثبت شرکت ها   ;

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

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_________________________
5263  boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
   Email: loyale.accounting@gmail.com 

سرورصدر

مجری مراسم زیبای 
عقد ایرانی

و کانادائی

به نام آفریدگار عشق 
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و 

زندگی را با مهر

514-825-3170

لیلی صمیمی
)با مجوز رمسی از ایالت کبک( 

سفرۀ عقد 

عروس

مینو اسالمی
Cell.: 514-967-5743

 ارزیابی رایگان 
 تهیه وام های مسکن و جتاری 

 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری 

Minoo Eslami
Real State Broker
Email: 
minoo.eslami@century21.ca 

.فسادی که پایان ندارد... . . ن ا یر ا

}<< ادامه در صفحه: 28{

کلنیک پزشکی ابن سینا
روزهای جمعه:       از ساعت 9 تا 12 صبح 

مراجعین و بیماران عزیز را می پذیرد. 
_______________________________

همچنین قابل توجه مسافران عزیز: 
جهت هرگونه واکسیناسیون برای سفرهای 

خود به این کلینیک مراجعه کنید.

4084 Boul. St-Laurent
Tel.: 514-849-7373   |    Tel.: (514) 288-9281

Fax: (514) 288-4682 
Metro: St-Laurent, Buss 55

شهباز خنعی
Shahbaznakhai8@
gmail.com

بدون 
قــرار 

قبلی

تو جــه: 
نشانی 
جدید

تضاد بین 
رییس 

جمهوری 
و والیت 

فقیه

افزایش ۲۲ میلیارد دالری حجم 
پرونده فساد مالی در ایران

بعد از ماجرای فســاد مالی بابک 
زنجانی، دولت ایــران با پرونده ای 
روبرو شــده  که حجم ســنگینی 
بر فســادهای مالی افزوده است. 
به تازگــی دبیر ســتاد هماهنگی 
مبارزه با مفاسد اقتصادی از تخلف 
ارزی 22 میلیــارد دالری پــرده 

برداشته است.
در روزهایی کــه دولت و مجلس 
همزمان در پی گشــودن گره ای 
از کالف پیچیــده تخلفات مالی 
"بابک زنجانــی" و در تالش برای 
بازگرداندن پول های خارج شده از 
کشور هستند؛ انتشار خبر تخلف 
22 میلیــارد دالری ارزی خواب 

سران دو قوه را آشفته تر کرد.
کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی 
مبارزه با مفاسد اقتصادی به تازگی 
در گفت وگــو با ماهنامه »صنعت  
و توســعه« گفته اســت: »اواخر 
ســال 1389 و اوایل سال 1390، 
بحران ارزی در کشور شکل گرفت، 
بانک مرکزی 22 میلیارد دالر ارز 

مداخله  ای در بازار داشته است«.
به گفتــه وی، در آن زمان قیمت 
ارز نوســان زیادی داشته و اتفاقی 
افتاده که می   شود گفت از بسیاری 
از تخلف  های موجود بزرگ  تر است. 
اتفاق  هایــی رخ داده  کــه معلوم 
نیســت منابع ارزی کشور در اثر 

آن ها چه شده است. 

بر اســاس گفته های دبیر ســتاد 
هماهنگــی مبــارزه با مفاســد 
اقتصــادی، بعد از پرونده بابک 
زنجانی این بزرگ ترین پرونده 
تخلفات مالی دولت قبل است 
که به تازگی به دســت آمده و در 

حال بررسی است.
در همــان زمان روزنامــه تهران 
امــروز از »افشــای تخلفات 42 
میلیــارد دالری 18 بانک« خبر 
داد و بانک ها را به نقش آفرینی در 

»بحران ارزی« متهم کرد.
قیمت دالر در بازار آزاد در ابتدای 
زمستان ســال 89 حدود 1068 
تومان بود، اما این رقم در پایان بهار 
90 به حدود 1200 تومان رسید. 
این افزایش تا پایان بهار 92 با فراز 
و فرودهایی ادامه داشت و ناگهان 

به باالی 3500 تومان رسید.
پالیزدار در این گفت گو یادآور شده 
است: »صرافان در خارج از کشور، 
در امارات، عــراق و ترکیه ارز ها را 
توزیع کرده اند تا به قول خودشان 
در بازار تهران تعادل ایجاد کنند.«

در واکنش بــه این اقدام، ولی الله 
ســیف رییس بانک مرکزی ایران 
روز دوم شــهریور در گفت وگوی 
زنده تلویزیونی "پایش" گفته بود: 
»این اقدام از کارهای عجیب بانک 
مرکزی در دولت گذشته بود. بانک 
مرکزی تصمیم گرفت به صورت 
شبانه و در آخرین روز سال، دست 

در جیــب بانک ها کنــد. اکنون 
مانده ایم که با این اقدام چه کنیم؟ 
آیا آن را جزء بدهکاری دولت قرار 
دهیم که این اقدام هم تبعات خود 

را دارد.«
به گفته پالیزدار، »ارزهای کالن در 
مدتی که به آن اشاره شد، به نرخ 
واردکننده  هایی  اختیار  در  مرجع 
قــرار گرفته که پس از بررســی، 
مشخص شــده که برخی از آن ها 
صوری هســتند و وجود خارجی 
ندارند و معلوم نیست این ارز ها به 

کجا رفته است.«
عزت الله یوســفیان از نمایندگان 
مجلس همــان زمان در گفت وگو 
با روزنامه "تهران امروز" گفته بود: 
»بانــک مرکزی مبلغ 42 میلیارد 
دالر در اختیار بانک ها گذاشته که 
اکنون حساب  و کتاب مشخصی 
از سرنوشــت این پول ها در دست 
 نیســت. حتی مشــخص نیست 
بانک ها بــا این پول چه کرده اند و 
چه مقدار از آن را به بانک مرکزی 

بازگردانده اند.«
دولت دهم در زمســتان ســال 
90 مصوبه  "برداشــت مستقیم از 
حساب بانک ها" بابت مابه  التفاوت 
ارز دریافتــی را صادر کرد. در پی 
آن و در روزهــای پایانی اســفند 
همان سال حدود سه هزار میلیارد 
تومان شبانه از حســاب بانک ها 
پول برداشته شد. این اقدام دولت 
در همان زمان بــا واکنش دیوان 

محاسبات نیز روبرو شد.
______________
•



6 ۶www.paivand.ca            PAIVAND: Vol. 21  no.1176    Sep. 01,  2014  سال 21 شماره   1176 10 شهریور 1393 

no.  1176
Vol. 21,  Sep. 01, 2014

دوهفته نامه 
فرهنگی اجتماعی، 

در شرق کانادا 
یکم   و    پانزدهم هر ماه 

منتشر می شود 
 نشر:  پیوند 

ویراستار: م.رحیمیان 
آگهی: پیوند

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

PAIVAND
Published: since1993
BIWEEKLY NEWSPAPER

for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto, 

Victoria, Calgary & Vancouver) 

 
Mailing Address: 

6162 Sherbrooke W.
MONTRÉAL QC H4B 1L8

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

Email: 
info@paivand.ca
www.paivand.ca

■ پیوند در ونکوور 
هرهفته منتشر می شود:

Vancouver: 
Ramin Mahjouri

Tel.: (604) 921-IRAN
------------------------

     با نوشته های چاپ شده است.  •  پیوند جویای دیدگاه های متفاوت 
• 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: 
به دلیل هماهنگی، شماره گذاری 

دوهفته نامه پیوند مونتریال، 
با پیوند ونکوور )که بصورت هفتگی منتشر 

می گردد،( تنظیم می شود. 
_________

برای ما بنویسید اما...
کوتاه، زیباتر است

•   پیوند نشریه کوچکی است، 
لطفا سعی کنید نوشته ها از 500 کلمه 

بیشتر نشود.   
•   نوشتارهای خود را ترجیحا با 

MSWORD فارسی 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

ایران...
با این افق سیاه و آوار ِشکست،

تا کس نَبرد گمان که پیکار گسست،
در این شب سی ساله دوام آوردیم:

ـۀ آتشی به روی کف دست... ـّ با تک

پیراشکی  
و  کلوچه فومنی 

عموجان 
خاطرات  خوش

ایران!

اسپشیال روزانه ما: 
دوشنبه: زرشک پلو مرغ 
سه شنبه: خورش کرفس 

چهارشنبه: سبزی پلو با ماهی 
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سالگشت درگذشت 
مهدی اخوان ثالث )م. امید(

یادتان باشد!

مردم! ای مردم
من همیشه یادم است این، یادتان باشد

نیم شب ها و سحرها، این خروس پیر
می خروشد، با خراش سینه می خواند

گوش ها گر با خروش و هوش با فریادتان باشد
مردم! ای مردم

من همیشه یادم است این، یادتان باشد
و شنیدم دوش، هنگام سحر می خواند

باز
این چنین با عالم خاموش فریاد از جگر می خواند

مردم! ای مردم
من اگر جغدم، به ویران بوم

یا اگر بر سر
سایه از فّر  هما دارم

هر چه هستم از شما هستم
هر چه دارم، از شما دارم

مردم! ای مردم
من همیشه یادم است این، یادتان باشد

مکارم شیرازی: 
گسترش 

خدمات اینترنت 
پرسرعت خالف 

شرع است!
ایران در زمینه ســرعت دانلود از 
اینترنت در »رتبه 1۷۰ جهان« است

______________
آیت الله ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به 
استفتایی اعالم کرد که گسترش خدمات 
اینترنت پرسرعت در کشور تا زمانی که 
»مجوزهای قانونی« برای این کار صادر 
نشده، »برخالف شرع و برخالف موازین 

اخالقی و انسانی« است.
در متن استفتایی که وبسایت آیت الله 
مکارم شیرازی روز دو شنبه، سوم شهریور 
آن را منتشــر کرده، گروهی که خود را 
»فعاالن فضای مجــازی« نامیده اند، با 
اشاره به ســخنان وزیر ارتباطات برای 
اینترنت پرسرعت  گســترش خدمات 
همراه تاکید کرده اند که »مفاســدی« 
مانند »دسترسی آسان به مطالب، فیلم ها 
و عکس های ضداخالقی و ضدانســانی، 
تضعیــف بنیان خانواده، جاسوســی و 

فروش اطالعات محرمانه 
کشور« با اجرای این طرح 

جامعه را تهدید می کند.
به نوشته آنان، »حتی در کشورهای 

الئیک ضوابط و ساز و کارهای مختلفی 
برای ایجــاد امنیت اخالقــی و روانی 
کاربــران و حفاظــت از آنــان در برابر 
آسیب های این نوع خدمات وجود دارد... 
ولی در کشــور ما هنوز بسیاری از این 
زیرساخت ها فراهم نشده است و علیرغم 
مفاسدی که وجود دارد امکان نظارت بر 

آن ممکن نیست«.
آیت الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به 

این استفتا نوشته است: 
»با توجه به مفاســد متعددی که برای 
گســترش خدمات اینترنت پر سرعت 
همراه ذکــر کرده اید... و بــا عنایت به 
این که مجوزهــای قانونی برای این کار 
گرفته نشده... به یقین اقدام بر این کار 

عجوالنه، یعنی خدمات اینترنت 
پر سرعت همراه و کلیه خدمات 
نسل سوم و باالتر، کاری برخالف 
شــرع و برخالف موازین اخالقی و 

انسانی است.«
این اظهارنظر آیت الله مکارم شــیرازی 
واکنش وزیر ارتباطات و دبیر شــورای 
عالی فضای مجازی ایــران را به دنبال 

داشته است.
به گــزارش خبرگــزاری مهر، محمود 
واعظــی، وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات روز سه شــنبه تاکید کرد به 
آیت الله مکارم شیرازی اطمینان خاطر 
می دهد که مسائل فرهنگی و اخالقی 
مورد توجه مسئوالن این وزارتخانه است.

پیــش از این حســن روحانی، رییس 
جمهوری ایران، گفته بود که نمی توانیم 

در سرعت اینترنت از دنیا عقب بمانیم.

ــــــــــــــــــــــ

درآمد داعش از کجاست؟
بررسی های نیویورک تایمز نشان داد 
که القاعده )و وابستگان مستقیمش( 
از ســال 2008 به این ســو حداقل 
125 میلیون دالر درآمد از آدم ربایی 
داشــته اند که از این مبلغ فقط 66 
میلیون دالر در سال گذشته پرداخت 

شده است.
به گــزارش ایســنا، روزنامه دنیای 
اقتصاد نوشــت: در مطالعه ای که از 
ســوی بنیاد »َرند« در سال 2014 
انجام شد نشان داده شد که در فاصله 
2005 تا 2010 کمک های مردمی 
خارجی تنهــا 5 درصــد از بودجه 
عملیاتی این گروه را تشکیل می داد. 
در همین بازه زمانی »هسته ها« ملزم 
بودند تا 20 درصد از درآمد کســب 
شده از آدم ربایی ها، اخاذی ها و سایر 
فعالیت ها را بــه رهبری بدهند و از 
طریق فرماندهان رده باال این مبالغ 
میان هسته های اســتانی و محلی 

توزیع می شد.
پول آدم ربایی های خارجی چند 

است؟
ربودن اروپایی هــا برای اخذ غرامت 
تبدیل به یک کســب وکار جهانی 
برای این گروه شــده که پشــتوانه 
مالی عملیات آنها در سراسر جهان 
است. در حالی که دولت های اروپایی 
پرداخت »باج« به نیروهای داعشی 
را انــکار می کنند اما بررســی های 
نیویورک تایمز نشان داد که القاعده )و 
وابستگان مستقیمش( از سال 2008 
به این سو حداقل 125 میلیون دالر 
درآمد از آدم ربایی داشته اند که از این 
مبلغ فقط 66 میلیون دالر در سال 
گذشته پرداخت شده است. وزارت 
خزانه داری ایاالت متحده مقدار این 
غرامت های پرداختی را در مجموع 
تا ســال 2014 مبلغی بالغ بر 165 

میلیون دالر اعالم کرد.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، این 
پرداخت ها تقریبا به طور انحصاری 
از ســوی دولت های اروپایی صورت 
گرفته که پول را از طریق شبکه ای از 
واسطه ها و گاه در پوشش کمک های 
توسعه ای پرداخت می کنند. »دیوید. 
اس. کوهن« معاون وزارت خزانه داری 
آمریکا برای تروریسم و اطالعات مالی 
در یک ســخنرانی در سال 2012 
گفت: »آدم ربایی برای غرامت گیری 
و اخذ بــاج به مهم ترین منبع امروز 
تامین مالی برای تروریست ها تبدیل 

شده است«.
در حالی که در سال 2003 آدم ربایان 
به ازای هر گــروگان 200 هزار دالر 
دریافــت کردند، اکنــون اما آنها به 
ارقام 10 میلیون دالری رســیده اند؛ 
پولی که نفــر دوم القاعده به تازگی 
آن را تشکیل دهنده بیش از نیمی از 
درآمدهای عملیاتی اش توصیف کرده 
است. »ناصر الُوَحیشی«، رهبر القاعده 
در شــبه جزیره عربســتان نوشت: 
»ربودن گروگان ها غنیمتی آســان 
است که من آن را تجارتی سودآور و 

گنجی گرانبها توصیف می کنم.«

داعش خودکفا شده است؟
فتح موصل در ژوئــن 2014 نقطه 
عطفی برای این گروه بود چراکه این 
گروه توانست با سرقت از بانک ها 429 
میلیون دالر به دســت آورد. »شوُلو 
مارتیــن« در مقاله ای در گاردین به 
تاریخ 15 ژوئن 2014 می نویســد 
داعش در حال حاضر 2 میلیارد دالر 
ثروت دارد و همین باعث شده که این 
گروه در زمره ثروتمندترین گروه های 
تروریستی قرار گیرد. بخشی از این 
مبلغ پس از فتــح موصل و تخلیه 

بانک ها به دست آمد.
•

ث
ثال

اد 
با ی

ر:
ریو

شه
م 

هار
 چ
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دوباره می ساَزَمت  وطن !

سیمین بهبهانی

-- به بانوی قّصۀ فارسی سیمین دانشور-- 

دوباره می ساَزَمت وطن!  اگرچه با خشِت جان خویش

ستون به سقف تو می زنم، اگرچه با استخوان خویش

دوباره می بویم از تو گل، به میل نسل جوان تو

دوباره می شویم از تو خون، به سیل اشِک روان خویش

دوباره یک روِز روشنا ، سیاهی از خانه می رود

به شعر خود، رنگ می زنم  ز آبّی آسمان خویش

اگرچه صدساله مرده ام، به گور خود خواهم ایستاد

که برَدَرم قلِب اهرمن، ز نعرۀ آنچنان خویش

کسی که َعظم َرمیم را، دوباره انشا کند به لطف

چو کوه می بخشدم شکوه، به عرصۀ امتحان خویش

اگرچه پیرم، ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود

جوانی آغاز می کنم، کنار نوباوگان خویش

حدیِث ُحبُّ الوطن ز شوق، بدان َرِوش ساز می کنم

که جان شود هر کالم دل، چو برگشایم دهان خویش

هنوز در سینه آتشی، به جا ست ، کز تاب شعله اش

گمان ندارم به کاهشی، ز گرمّی دودمان خویش

دوباره می بخشی ام توان، اگرچه شعرم به خون نشست

دوباره می ساَزَمت به جان، اگرچه بیش از توان خویش !

اسفند 1361

      برخی از خدمات ما شامل: 
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 ½

               و بسیاری دیگر 

تنها محضردار فارسی زبان 
<< در وست آیلند  >>

نازگل فالح طوسی 
_________________________
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

NOTAIRE-NOTARY 

شعـرو ترانه...

فتو شاپ

________________________________
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

Voyages Lexus

•   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

نسرین پارسا

آژانس مسافرتی یونی گلوب
امور کنسولی و اداری

- امور گذرنامه، شناسنامه، کارت ملی، ازدواج و طالق
- وکالت نامه های خرید، فروش، اجاره و غیره: 

                                                                در عرض 48 ساعت 

با مدیریت دکتر رضا پارسانژاد

Montreal: 
514 979 4551

Toronto:
647 694 2917

Vancouver:
604 210 3483

4055 Ste-Catherine O,  Suite 131
Westmount, Qc, H3Z 3J8  (Metro: Atwater)
www.Mahzar.ca, 
info@mahzar.ca 514 979 4551

با پای بندها ...!

به سیمین، ستارۀ ماندگار تاریخ هنر
و بیان ارادتی دیرین، از 

محمد استعالمی

هان!  گورکن!
برای سیمین، 

آن قّلۀ بلند  رشادت
گوری به گسترۀ تاریخ باید کند

این از تو ساخته ست!؟

با کفن و َدفن
یا با خرید آمرزش

از آن که خود نیاز به آن دارد
او را به خاک مرده چگونه توان سپرد؟

هرگز! 
تا قیامت؟  نه!

تا ساعتی؟  روزی؟  هفته یی؟ ماهی؟  نه!
او در قلمرِو مرده خواران
که نامش گورستان است

هرگز به خاک نخواهد خفت

بنگر! 
از بستری که گورکنانش شکافتند

بیرون خزیده است
بشنو! صدای سیمین است

که هم نوای دماوند، 
این دیو سپید پای در بند،

به قاه قاه می خندد :

» پای ها در بند، برای استوارتر ایستادن است!   
بگذار آزادی، با پای بندها

ُستوار بر جای خویش بماند
او را به خاک گور سپردن؟  نمی توان! «
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داروخـانه
دکتر لوئیز داداش زاده: داروساز 
اولین داروخانه ایرانی در مونترال  با داروساز فارسی زبان 

½ تحویل رایگان دارو
½ نسخه خود را به ما فکس کنید: داروی شما در اسرع 

وقت هر جا بخواهید تحویل داده خواهد شد. 
4084 Boul. St-Laurent

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

انواع لوازم یدکی اتومبیل های 
ژاپنی    اروپایی  آمریکایی 

با مدیریت: رضا امیری 

____________________
Pièces d'Autos NDG 

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2 

Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

Pièces d'Autos N.D.G.

 کیفیت مرغوبقیمت ارزان  

حتویل در محل: رایگان 

نشانی جدید: 

با 
گارانتی 

      << خــدمات ما شامل: 
کالس های فرانسه  ½

          )زیر نظر اداره مهاجرت( 
مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و  ½

اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان 
مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل  ½
کالس های فشرده تهیه CV کانادایی و شرکت در  ½

مصاحبه کاری 
تنظیم دعوتنامه رسمی  ½
تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک  ½
کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت  )با  ½

پرداخت هزینه ناچیز(
کالس های آشپزی  و بسیاری دیگر برنامه های  ½

تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های دسته جمعی 
        و سفر به کبک، اتاوا، سیب چینی و غیره    

        )با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد( 

مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین

__________________________________
Centre Social D’Aide Aux Immigrants

6201 rue Laurendeau
Montreal، QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

__________________________________
Centre Social D’Aide Aux Immigrants

 4400, boul. LaSalle
Verdun (Québec) H4G 2A8

Tel.: (514) 362.0177

ساعات کار: 
<< دوشنبه تا جمعه

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

C S A I
www.centrecsai.org

     با  ۶5 سال سابقه کمک به مهاجرین

کالس های فرانسه 

  نیمه وقت     رایگان 

ساعات کار: صبح       عصر
دوشنبه تا جمعه:  30: 8      30: 6 

شنبــه ها :             9             4 

تو جــه: یکشنبه ها:           10         30 : 1
نشانی جدید 

کانـــــادا... کلیسای
فارسی زبان 

مونتریال

 یکشنبه ها 
از 2 بعدازظهر

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

نشانی کلیسا:
Grace Ministry 

1345 Rue Lapointe
Saint-Laurentو QC H4L 1K4

Metro: Cote Vertu 
Tel.: 514-261-6886

کشیش 
رضا بناساز

بهترین 
بانک های کانادا 

برای سود 
پس انداز

اگر در حساب جاری تان در کانادا 
پــول   )Chequing Account(
اضافــه ای دارید و قصد ندارید آن 
را در حســاب  بلندمدت بگذارید 
می توانید آن را در حساب پس انداز 
)savings account( بگذاریــد تا 

کمی سود به تان تعلق بگیرد.
ایــن لیســت باالتریــن ســود 
حساب های پس انداز در بانک های 
کاناداســت. خودتان ببینید کدام  
یک از آنها بیشتر مناسب نیازهای 
شماســت بخصوص کــه میزان 
حداقل ســپرده در آنها متفاوت 

است. 
این فهرســت را به نقل از سایت 
منتشــر   calculators canada
می کنیم. آخرین »آپدیت« لیست 
در ماه می 2014 انجام شده است.

Bridgewater Bank
حداقل سپرده: 25 دالر

سود: 1.85 درصد
)هر ماه یک بــار می توانید بدون 

جریمه از حساب تان پول بردارید.(
Canadian Tire Bank

سود: 1.5 درصد
Canadian Western Bank

حداقل سپرده: 5000 دالر
سود: 1.35 درصد 

)وقتی ســپرده تان باالی 5 هزار 
دالر اســت، سود به صورت روزانه 
محاسبه می شود و ماهانه پرداخت 

می شود.(
CIBC

حداقل سپرده: 5000 دالر
سود: 1.05 درصد

First Nations Bank of 
Canada

حداقل سپرده: 5000 دالر
سود: 1.05 درصد

)نرخ سود آنها از سپتامبر 2013 
تغییر نکرده است.(

Tangerine 
 ING Direct با نام سابق

 Canada

سود: 1.30 درصد
Laurentian Bank of Canada

سود: 1.05 درصد
National Bank of Canada

حداقل سپرده: 5 هزار دالر
سود: 1.20 درصد

Pacific & Western Bank of 
Canada

سود: 1.20 درصد
President's Choice 

Financial
سود: 1.30 درصد

Royal Bank of Canada
سود: 1.05 درصد

Scotia Bank
حداقل سپرده: 5 هزار دالر

سود: 1.05 درصد
TD Canada Trust
حداقل سپرده: 5 هزار دالر

سود: 1.05 درصد
منبع:
www.rouznameh.net 

آیا لیسانس 
گرفتن 

درکانادا به 
زحمتش می 

ارزد؟!
حتمــا می دانید کــه میزان 

از  دانشــجویان  بدهی 
دانشگاه ها  بابت شهریه 

در آمریکای شمالی خیلی 
باالست. 

این بدهی هــا در کانادا در فاصله 
ســال های 1999 و 2012 حدود 
44 درصــد افزایــش داشــت و 
خیلی ها را به این فکر انداخت که 
آیا اصــال درس خواندن در کانادا و 
مدرک گرفتن ارزش این همه پول 

و دردسر را دارد یا نه. 
واقعیت این اســت که در ســال 
2000 تنها 15.5 درصد از نیروی 
کار کانادا )در سن و سال مناسب 
برای کار کردن( مدرک دانشگاهی 

داشتند. 
اما این رقم تا سال 2013 افزایش 
یافت و به 22.7 درصد رسید. این 
مساله هم نشــان دهنده تحوالت 
بازار کار کاناداست و هم توجیهی 
برای آن همه بدهــی که از بابت 

شهریه دانشگاه ها باال آمد. 
آیا افرادی که ایــن زحمت را به 
خود دادند و مدرک دانشــگاهی 
گرفتند موقعیت های کاری خوبی 

نصیب شان شد یا نه؟ 
پاسخ مثبت است. 

 ،Canadian Business نوشته به 
نگاهی بــه رتبه بنــدی بهترین 
مشــاغل کانادا )بر مبنای رشــد 

شــغلی، میزان حقوق و 
تقاضای آن در بازار کار( 
نشان می دهد که سه چهارم 
از مشــاغل خوب در کانادا به 

مدرک دانشگاهی نیاز دارند. 
البته در مورد برخی مشاغل خوب 
مثل افســر پلیــس، ویژگی های 
مختلفی در نظر گرفته شــده و 
در هر دپارتمان، ممکن اســت به 
متخصصان رشته خاصی نیاز باشد. 
بــا این حســاب، ســه چهارم از 
مشاغل خوب در کانادا تنها نصیب 
22.7 درصد از نیروی کار )یعنی 
دارنــدگان مدارک دانشــگاهی( 
می شود و 77.3 درصد از افراد در 
سن کار )که بدون مدرک هستند( 
قادر به گرفتن این شغل ها نخواهند 

بود. 
پل دیویدســن، رییــس انجمن 
دانشــگاه ها و کالج های کانادا، در 
این خصوص به گلوب اندمیل گفته 

است: 
»این فرضیه که مدرک لیسانس 
دیگر به اندازه گذشته اهمیت ندارد 

اصال درست نیست.«
داشــتن مدرک دانشگاهی طبعا 
در میزان دســتمزد افراد و درآمد 
ساالنه شــان هــم بســیار تاثیر 

می گذارد.
اما اگر تعداد دارنــدگان مدارک 

دانشگاهی خیلی زیاد باشد چه؟ 
آیا بازار کار قدرت جذب همه آنها 

را دارد؟
ایــن دغدغه خیلــی از محصالن 
دانشگاه هاست. باید به آنها گفت 
کــه نگــران نباشــند. در دنیای 
امروز، دائما مشاغل مدرک-محور 
جدیدی ظهور می کنند و به نیروی 

کار نیاز دارند. 
همچنیــن تحقیقی که توســط 
ریچارد فلوریــدا محقق مطالعات 
شهری در دانشــگاه تورنتو انجام 
شده نشــان می دهد که نیروهای 
متخصص خالق کــه مدرک هم 
دارند بخشی رو به رشد از نیروی 
کار کانادا هستند و همچنان هم 

باقی خواهند ماند. 
ایــن طبقه متخصــص و خالق 
توانستند دوران رکود اقتصادی را 
هم بهتر از هر نیروی کار دیگری 
از ســر بگذرانند. درواقع دارندگان 
مدارک تخصصی همــواره کم تر 
از بقیه با مشــکل بیکاری مواجه 
بوده انــد. البته در مــورد مدارک 
مختلف حتما شرایط  دانشگاهی 
متفاوتی برقرار است اما به هر حال 
داشتن مدرک تخصصی دانشگاه 
هیچ گاه به ضرر کسی نبوده است.
•
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موسسه حسابداری و مالیات اکسالن کانـــــادا...

با مدیریت کارشناس  حسابداری و مالیات از دانشگاه مک گیل، 
با بیش از 20 سال جتربه  در مونتریال 

• سرویس حرفه ای 
•  100 % محرمانه 

Tel.: (514) 806-0060 
Fax: (514) 484-1992

16 Westminster N., Suite 100
Montreal, QC. H4X 1Z1
xlon38@gmail.com

عباس شفیعی 

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

514-223-3336

•  اگر گواهی نامه کالس پنج کانادا یا پایه 2 ایران را برای بیش 
از سه سال دارید

•  اگر خواهان درامدی باالی 90000 دالر در سال هستید
•  اگر به دنبال کاری 100 در 100 همیشگی هستید...

   << با آموزشگاه رانندگی ماشین های سنگین دیان متاس بگیرید

5253  DECARIE, #  204 
MONTREAL (QC) H3W 3C3

Tel.:514-482-9494 
Cell: 514-953-8013       Toll free: 1-844-482-9494

Professional Truck 
Driving School

آموزشگاه حرفه ای رانندگی کامیون »دیان«
بهترین موقعیت 

شغلى براى 
مهاجران 

آماده شوید! 
ا  برای ادامه تحصیل و بازار کار

انگلیسی بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی

     روزانه و شبانه:متام وقت یا نیمه وقت  نه

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

à l’intégration du marché du travail
______________________________

COURS EN ANGLAIS DE JOUR ET DE SOIR
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL______________________________
• alphabétisation • présecondaire • secondaire (DES) 
• pour l’admission au cegep • pour les programmes 

d’études professionnels

Inscriptions pour le jour:  
le  11, 18, 20, 28 août et 2 septembre 2014 de 9:00 à 11:00  

Session:  le 27 août au 27 novembre 2014
Inscriptions pour le soir:  

le 28 août et le 2, 3 et 10 septembre 2014 de 17:00 à 19:00
Session:  le 8 septembre au 17 décembre 2014

Inscriptions pour le secondaire:  
le  13, 19, 21, 29 août et le 3 septembre de 9:00 à 11:00

Session:   le  27 août au 27 novembre 2014

RENSEIGNEMENTS:  514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre

950 Fraser (Metro  Cote-Vertu)
Ville St. Laurent, Quebec 
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آماده شوید! برای ادامه حتصیل و بازار کار
انگلیسی بیاموزید!

نامنویسی کالس های انگلیسی

روزانه و شبانه

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

info@paivand.ca

Maria Cottone 
Immigration Consultant  of Canada 

Regulatory Council (ICCRC)
Registered with the Government of Quebec 

ماريا کتنه
عضو شورای مشاوران مهاجرت به کانادا

 ثبت شده نزد دولت کبک

Consultations, 
Invitation Letters, 

Renewal of P.R Cards, 
Renewal of Temporary 

Resident Visa & 
Citizenship Applications 

Immigrate to 
Canada  

Federal, Quebec 
Or the Provincial 

Nominee Programs 
Including: Investor, 
Spousal or Parental 

Sponsorships, Skilled 
Workers, Canadian or 

Quebec Experience 
Class Program. 

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

with appointment 
only 

 

 
www.mariacottone.com 

 

تنظيم دعوتنامه
مشاوره حضوری

اقامتتمديد کارت
تمديد ويزای موقت

و غيرهتقاضای تابعيت  
 

مهاجرت به کانادا
فدرال، کبک، استانی

:شامل
تخصصی
کارآفرينی

سرمايه گذاری
الت همسر يا والدينکف

يا کانادائیکبکتجربه 
================================

 با تعيين وقت قبلی
 

من به زبان شيرين فارسی 
 به شيرينی صحبت ميکنم

۱۸تا۱۲تماسساعات

 

کامی منفرد مدير امور ايرانيانبا رايگان از ايران به مونترالخط مستقيم وتماس با 
)۰۲۱(شمارهپيشاز تهران بدون پيش شماره و از شهرستان با  

داخلی ۳۷۴۷  (۰۲۱) ۹۷۱ - ۱۸۷۴           
۲۴تا۲۱ساعتازوجمعهتادوشنبه: ايرانوقتبهتماساوقات  

 

980 St. Antoine west suite 308 Montreal, Quebec H3C 1A8 
Tel: 514-656-8178 (Down Town) or 514-326-8103 (St. Leonard) 

 

و اکنون به شکرانه ميگذردهمراه داشته ببرکتبا خودکهمبيماری سرطانچهار سال از بهبوی 
و به خاطر در باب سالمتی از راه طبيعیعالیبا تجربه و تحصيالتکاملم از راه طبيعی و از درمان

بهترين لذت برای من کمک به ديگر دردمندان ميباشد    لطفا با من تماس بگيريددلم،  
Facebook: Nutrition and Well Being with Maria Cottone  

 

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

à l’intégration du marché du travail
COURS EN ANGLAIS 

DE JOUR ET DE SOIR
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL

alphabétisation • présecondaire 
• secondaire (DES)• pour l’admission au cegep
• pour les programmes d’études professionnels

Inscriptions pour le jour:  
4, 12 et 18 novembre 2013 de 9:00 à 11:00 

Session:  le 2 décembre au 21 mars 2014
Inscriptions pour le soir:  

le 3, 4, 11 décembre  et le 8 janvier 17:00-19:00
Session:  le 13 janvier au 27 mars 2014

Inscriptions pour le secondaire:  
le 8, 14 et 21 novembre 9:00 à 11:00

Session:  le 2 décembre au 21 mars 2014
RENSEIGNEMENTS:

514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre

950 Fraser (Metro: Cote-Vertu)
Ville St. Laurent, Quebec 

پردرآمد ترین خواننده سال
به گزارش مجله فوربس مادونا، ستاره پاپ آمریکا 
پردرآمدترین خواننده سال بوده است. مادونا از 
طریق اجرای کنســرت و فروش آهنگ هایش 
۱۲۵ میلیون دالر )۹۲ میلیــون یورو( درآمد 
داشته است. با فاصله زیادی از مادونا، لیدی گاگا 
با ۸۰ میلیون دالر و بن جووی با 7۹ میلیون دالر 

درآمد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

یک کلمه ساخته شده در اینترنت، 
"لغت سال" دیکشنری آکسفورد

 )Selfie( "دیکشنری آکســفورد لغت "سلفی
را به عنوان "لغت سال ۲۰۱3" اعالم کرد. این 
لغت را کاربران اینترنت ساخته اند و از آن برای 
تگ گذاری در شبکه های اجتماعی در اینترنت 
استفاده می کنند. اشاره این لغت به عکس هایی 
 .)self portrait( است که فرد از خود می گیرد
چنیــن عکس هایی با رواج هــر چه بیش تر 
گوشی های هوشــمند به وفور در شبکه هایی 
نظیر فیس بوک و اینستاگرام مشاهده می شوند.

آیا مرگ خودگزین 
)یوتانازی( در کبک 

قانونی می شود؟
5  آذر: یک دهه است که بلژیکی ها 
اتانــازی یا همان مرگ آســان را 
قانونی کرده اند. استان  کبک هم 
در حال به تصویب رساندن قانونی 

مشابه است.
در بلژیک، متقاضی »مرگ آسان« 
باید مبتال به بیماری یا درد جسمی 
و ذهنی العالج قطعی ناشی از یک 

بیماری یا حادثه باشد. 
درخواست باید در حضور پزشک 
معالج و بدون هرگونه فشار بیرونی 
با دســتخط خود بیمار که از نظر 
روحی سالم و دستکم هجده ساله 

است نوشته شود.
بعد از مشاوره های فراوان با پزشک 
معالج بیمار، باید پزشک دیگری 
که رابطه ای با بیمار و پزشک قبلی 

ندارد معرفی شود.
اگر پیش بینی زمان طوالنی برای 
مرگ طبیعی بیمار وجود داشته 
باشــد، مراجعه به پزشک سوم و 
همین طور روانپزشک یا متخصص 
همــان بیمــاری که فــرد به آن 

مبتالست، الزامی است.
بین زمان درخواست و انجام اتانازی 
دستکم یک ماه فاصله زمانی باید 

وجود داشته باشد.
مرگ آســان در بلژیک محدود به 
بیماران نیست، بلکه هر فرد بالغی 
می تواند درخواستی بنویسد که اگر 
روزی بر اثــر حادثه یا بیماری به 
کمای غیرقابل برگشت دچار شد، 
او را اتانازی کنند. بیمار می تواند هر 
لحظه که بخواهد درخواستش را 
لغو کنــد و برای این کار نیازی به 

حضور پزشک نیست.
در بلژیک یک پروفســور دانشگاه 
و متخصــص  بروکســل   VUB
ســرطان ایــن روزها ســردمدار 

یوتانازی است. 
دکتر ویم دیســتلمان به احتمال 
زیاد با همه پزشــکانی که شــما 
می شناسید متفاوت است. از نظر 
او، فــوت بیمار یعنــی که کار به 

درستی انجام شده است.
او کــه نامش با مرگ شــناخته 
می شود، از ســال 2002 میالدی 
که یوتانازی در بلژیک قانونی شد 
فعالیتش را در این زمینه شــروع 

کرد.
ر  د

پزشــک  این  ســپتامبر 
شصت ساله جان بیماری 
به نام ناتان ورهســت را با 
تزریق مرگبــار گرفت. او 
که ۴۴ سال بیشتر نداشت 
دو بــار به طور ناموفق زیر 
تیغ جراحــی برای تغییر 

جنسیت رفته بود.
سال قبل هم او برادران ۴5 
ساله دیگری را به آن دنیا 
فرســتاد. مارک و ادی که 
مادرزاد ناشنوا بودند، وقتی 
فهمیدند که بدلیل اختالل 
ژنتیکی بزودی بینایی شان 

را هم از دست می دهند، به سراغ 
دکتر دیستلمان آمدند و او هم به 

تقاضای این دوقلوها عمل کرد.
یک پیرمرد 6۴ ســاله هم در بین 
بیمارانی که سال گذشته این دکتر 
یوتانازیست کارشان را هموار کرده، 
دیده می شــود. خانواده این فرد 
وقتی از موضوع خبردار شدند که 
باید برای مراسم کفن و دفن لباس 

می پوشیدند.
لیســت افرادی که این پزشــک 
بلژیکی اتانازی کرده، فراتر از این 
نام هاست و این چند مورد آنهایی 
بوده که رسانه بیشتر در موردشان 

حرف زده اند.
بــرای بعضی ها نــام او به معنای 
تجسم خطرات قانونی یوتانازی به 
حساب می آید. البته همه این طور 
فکــر نمی کنند و مثــال خیلی از 
بلژیکی هــا او را بــه عنــوان یک 

قهرمان می شناسند.
ماه گذشــته بیش از سیصد نفر 
در شمال بروکسل دور هم جمع 
شدند تا به حرف های دیستلمان 

درباره مرگ گوش کنند.
او آن شــب لباس رســمی تنش 
نکرده بود، بلکه با یک شلوار جین 
آبی و پیراهنی ســاده و پولیوری 
مشــکی در جمــع عالقمندانش 

حاضر شد.
او بــرای حاضران شــرح داد که 
چگونه در جلسه ای دو ساعته به 

کمک پاورپوینت و جک و 
شوخی، درخواست یوتانازی 
را به بیمارانش ارایه می دهد.

یکی از حاضران، دیستلمان 
را شخصیتی خطاب کرد که 
عمرش را وقــف پایان درد 
و رنج انسان ها کرده است. 
سیمون ۷6 ساله اضافه کرد 
که به نظرش او زجر آدم ها 
را می فهمد و این را می شود 

حتی از چهره او نیز خواند.
حمایت از یوتانازی هر ساله 
تعداد  است.  افزایش  به  رو 
متقاضیان در اولین ســال 
تصویب قانون ۲3۵ نفر بوده است؛ 
در حالی که سال گذشته به 143۲ 

نفر رسیده است.

استان  کبک کانادا درصدد است 
تا با الگوبــرداری از بلژیک قانونی 

مشابه وضع کند.
در بلژیــک هم این داســتان به 
پایان نرســیده و دکتر دیستلمان 
و همراهانش در صدد هســتند تا 
یوتانازی را در این کشــور توسعه 
دهند. او می گوید که باید قوانین 
دســت و پاگیر در این باره حذف 
شود و کودکان بیمار و مجانین هم 

بتوانند به این گروه بپیوندند.
به نظر می رسد کبک در آینده ای 
نه چندان دور قانونی مشابه بلژیک 

تصویب کند.
حــرف و حدیث درباره پیامدهای 
تصویــب ایــن قانــون در کانادا 
زیاد اســت و به نظر می رســد با 
رســانه ها  موضوع،  جدی شــدن 

تمرکز بیشتری در این باره کنند.
روزنامه دات نت: منبع: نشنال پست
__________
Euthanasia (Greek: "good 
death">> the practice of 
intentionally ending a life 
in order to relieve pain and 
suffering.

Euthanasia

کانـــادا... 
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مشابه است.
در بلژیک، متقاضی »مرگ آسان« 
باید مبتال به بیماری یا درد جسمی 
و ذهنی العالج قطعی ناشی از یک 

بیماری یا حادثه باشد. 
درخواست باید در حضور پزشک 
معالج و بدون هرگونه فشار بیرونی 
با دســتخط خود بیمار که از نظر 
روحی سالم و دستکم هجده ساله 

است نوشته شود.
بعد از مشاوره های فراوان با پزشک 
معالج بیمار، باید پزشک دیگری 
که رابطه ای با بیمار و پزشک قبلی 

ندارد معرفی شود.
اگر پیش بینی زمان طوالنی برای 
مرگ طبیعی بیمار وجود داشته 
باشــد، مراجعه به پزشک سوم و 
همین طور روانپزشک یا متخصص 
همــان بیمــاری که فــرد به آن 

مبتالست، الزامی است.
بین زمان درخواست و انجام اتانازی 
دستکم یک ماه فاصله زمانی باید 

وجود داشته باشد.
مرگ آســان در بلژیک محدود به 
بیماران نیست، بلکه هر فرد بالغی 
می تواند درخواستی بنویسد که اگر 
روزی بر اثــر حادثه یا بیماری به 
کمای غیرقابل برگشت دچار شد، 
او را اتانازی کنند. بیمار می تواند هر 
لحظه که بخواهد درخواستش را 
لغو کنــد و برای این کار نیازی به 

حضور پزشک نیست.
در بلژیک یک پروفســور دانشگاه 
و متخصــص  بروکســل   VUB
ســرطان ایــن روزها ســردمدار 

یوتانازی است. 
دکتر ویم دیســتلمان به احتمال 
زیاد با همه پزشــکانی که شــما 
می شناسید متفاوت است. از نظر 
او، فــوت بیمار یعنــی که کار به 

درستی انجام شده است.
او کــه نامش با مرگ شــناخته 
می شود، از ســال 2002 میالدی 
که یوتانازی در بلژیک قانونی شد 
فعالیتش را در این زمینه شــروع 

کرد.
ر  د

پزشــک  این  ســپتامبر 
شصت ساله جان بیماری 
به نام ناتان ورهســت را با 
تزریق مرگبــار گرفت. او 
که ۴۴ سال بیشتر نداشت 
دو بــار به طور ناموفق زیر 
تیغ جراحــی برای تغییر 

جنسیت رفته بود.
سال قبل هم او برادران ۴5 
ساله دیگری را به آن دنیا 
فرســتاد. مارک و ادی که 
مادرزاد ناشنوا بودند، وقتی 
فهمیدند که بدلیل اختالل 
ژنتیکی بزودی بینایی شان 

را هم از دست می دهند، به سراغ 
دکتر دیستلمان آمدند و او هم به 

تقاضای این دوقلوها عمل کرد.
یک پیرمرد 6۴ ســاله هم در بین 
بیمارانی که سال گذشته این دکتر 
یوتانازیست کارشان را هموار کرده، 
دیده می شــود. خانواده این فرد 
وقتی از موضوع خبردار شدند که 
باید برای مراسم کفن و دفن لباس 

می پوشیدند.
لیســت افرادی که این پزشــک 
بلژیکی اتانازی کرده، فراتر از این 
نام هاست و این چند مورد آنهایی 
بوده که رسانه بیشتر در موردشان 

حرف زده اند.
بــرای بعضی ها نــام او به معنای 
تجسم خطرات قانونی یوتانازی به 
حساب می آید. البته همه این طور 
فکــر نمی کنند و مثــال خیلی از 
بلژیکی هــا او را بــه عنــوان یک 

قهرمان می شناسند.
ماه گذشــته بیش از سیصد نفر 
در شمال بروکسل دور هم جمع 
شدند تا به حرف های دیستلمان 

درباره مرگ گوش کنند.
او آن شــب لباس رســمی تنش 
نکرده بود، بلکه با یک شلوار جین 
آبی و پیراهنی ســاده و پولیوری 
مشــکی در جمــع عالقمندانش 

حاضر شد.
او بــرای حاضران شــرح داد که 
چگونه در جلسه ای دو ساعته به 

کمک پاورپوینت و جک و 
شوخی، درخواست یوتانازی 
را به بیمارانش ارایه می دهد.

یکی از حاضران، دیستلمان 
را شخصیتی خطاب کرد که 
عمرش را وقــف پایان درد 
و رنج انسان ها کرده است. 
سیمون ۷6 ساله اضافه کرد 
که به نظرش او زجر آدم ها 
را می فهمد و این را می شود 

حتی از چهره او نیز خواند.
حمایت از یوتانازی هر ساله 
تعداد  است.  افزایش  به  رو 
متقاضیان در اولین ســال 
تصویب قانون ۲3۵ نفر بوده است؛ 
در حالی که سال گذشته به 143۲ 

نفر رسیده است.

استان  کبک کانادا درصدد است 
تا با الگوبــرداری از بلژیک قانونی 

مشابه وضع کند.
در بلژیــک هم این داســتان به 
پایان نرســیده و دکتر دیستلمان 
و همراهانش در صدد هســتند تا 
یوتانازی را در این کشــور توسعه 
دهند. او می گوید که باید قوانین 
دســت و پاگیر در این باره حذف 
شود و کودکان بیمار و مجانین هم 

بتوانند به این گروه بپیوندند.
به نظر می رسد کبک در آینده ای 
نه چندان دور قانونی مشابه بلژیک 

تصویب کند.
حــرف و حدیث درباره پیامدهای 
تصویــب ایــن قانــون در کانادا 
زیاد اســت و به نظر می رســد با 
رســانه ها  موضوع،  جدی شــدن 

تمرکز بیشتری در این باره کنند.
روزنامه دات نت: منبع: نشنال پست
__________
Euthanasia (Greek: "good 
death">> the practice of 
intentionally ending a life 
in order to relieve pain and 
suffering.

Euthanasia

کانـــادا... 
کمپین »سطل آب یخ« شما چه کرده اید؟

Ice Bucket Challenge

این روزها نمی شــود ساعتی در 
فیس بوک بگردید و فیلم و عکسی 
از Ice Bucket Challenge نبینید. 
اما واقعا این »چالش سطل یخ« یا 

»کمپین سطل آب یخ« چیست؟
هدف این کمپین آگاهی بخشی و 
جمع آوری کمک مالی برای انجام 
تحقیقات در مورد بیماری اسکلروز 
جانبی آمیوتروفیک )ALS( است. 
ALS بیماری موتــور نورون های 
حرکتی به حساب می آید و باعث 
نابــودی و تخریب پیشــرونده و 
غیرقابل ترمیم در دستگاه عصبی 
مرکزی )مغز و نخاع( و دســتگاه 
عصبــی محیطی می شــود. این 
همان بیماری اســت که استیون 
مشــهور  فیزیک دان  هاوکینگ، 
با آن دســت و پنجه نرم می کند. 
این بیماری مرگبار اســت، البته 
20 درصــد بیماران تا 5 ســال و 
10 درصد آن ها تا 10 ســال زنده 

خواهند ماند.
»چالش سطل یخ« را پیت فریتز، 
بازیکن ســابق تیم بیس بال کالج 

بوستن را آغاز کرد که خودش به  
ALS دچار شــده. او 31 جوالی 
در توئیترش نوشــت که به خاطر 
این  درباره  عمومی  آگاهی بخشی 
بیماری بر روی سر خود یک سطل 

یخ و آب یخ می ریزد. 
فریتزر از سه نفر دیگر خواست تا 
24 ساعت در این کمپین شرکت 
کنند یا دست کم 100 دالر برای 
کمک بــه تحقیق در مــورد این 

بیماری کمک کنند. 
سه نفر بعدی پس از ریختن آب 
یخ بر روی خود، نام سه نفر دیگر 
را اعالم کردنــد و اینگونه بود که 
»چالش سطل یخ« به سرعت دنیا 

را در نوردید. 
به جــز بازیگــران و خواننده های 
مشهور حتی سیاستمداران هم به 
چالش سطل یخ کشیده شده اند. 

مثال بــاراک اوباما، رییس جمهور 
آمریکا از ســوی اثل کندی، بیوه   
رابرت کندی به چالش کشیده شد 
و البته به جای ریختن آب یخ بر 
روی سرش، به کمپین کمک مالی 

کرد.
یا جورج دبلیو بوش )رئیس جمهور 
ســابق آمریکا( که همسرش آب 
یــخ را روی او ریخت و او هم بیل  
کلینتون رئیس جمهور قبلی را به 

کمپین دعوت کرد.
مارک زاکربرگ بنیانگذار فیس بوک 
ســطل یخ را روی خودش خالی 
کرد و البته قبل از آن بیل گیتس 
بنیان گــذار مایکروســافت، رید 
هستینگ مدیرعامل نت فلیکس را 

به چالش کشید. 
این کمپین تا حــاال 16 میلیون 
دالر کمک مالی جمع آوری کرده 
در حالی که ســال پیش در این 
دوره زمانی فقط 1.8 میلیون دالر 

به آن کمک شده بود.
کمپین البتــه مخالفانی هم دارد. 
عده ای می گویند دنیا دارد با بی آبی 
دست وپنجه نرم می کند و کمپین 
باعث هدر رفتــن مقادیر فراوانی 
آب شده اســت. عده دیگری هم 
معتقدند باید از قدرت این کمپین 
برای آگاهی بخشی در مورد بیماری 
مهم تری استفاده می شود و عده ای 
هم می گویند گروه زیادی از مردم 
فقط در فیس بوک این ویدئوها را 
شیر یا الیک می کنند که احساس 
خوبی به شــان دست می دهد اما 

کمکی هم به قضیه نمی کنند. 
به نظر شما چند درصد از ایرانیان 
مهاجر جزء این دســته آخر قرار 
می گیرند؟ آیا کسی را می شناسید 
که در این کمپین شرکت کرده یا 
واقعا صد دالر به آنها کمک کرده 

باشد؟
•

چطور بچه های کالس اولی 
آماده کنیم؟را برای مدرسه 

روز دوشــنبه 25 اوت، در 
مونتریال CGEP آغاز به کار 
کرد. مدارس  نیز به زودی 
اگر فرزند  باز می شــوند. 
شما امسال تازه می خواهد 
به مدرسه برود، شرایطش 

با بچه مدرســه ای های دیگر 
کمی فرق می کند. به 
این چند نکته توجه 
اول کنیــد تــا او در روز 

مدرسه با مشکلی مواجه نشود.


یک: خودتان شاد و باانرژی 
باشید!

اکثر بچه ها برای شــروع مدرسه 
هیجــان و ذوق دارند. شــما هم 
این حــس را تقویت کنید. حتی 
اگر حس می کنید فرزندتان برای 
مدرســه رفتن دچار نگرانی است، 
حس مثبت خودتان را حفظ کنید 
تا حس او هم تحت تاثیر شما قرار 

بگیرد.
•

دو: به فرزندتان فرصت ابراز ترس 
یا نگرانی بدهید

ویکــی برگهــارت )متخصــص 
خواندن  می گوید  کودکان(  رفتار 
داســتان هایی با موضوع روز اول 
مدرسه می تواند احساس نگرانی و 

ترس فرزندتان 
را در ایــن مورد کم کند. خواندن 
چنین داستانی ممکن است باعث 
شود فرزندتان نگرانی یا ترس خود 
را بر زبان بیاورد و موضوع برایش 

راحت تر بشود.
•

سه: فرزندتان را از قبل به مدرسه 
ببرید و محیط را نشانش بدهید

بهتر اســت فرزندتان را در زمانی 
قبــل از آغاز ســال تحصیلی به 
مدرسه ببرید و دور و بر را نشانش 
بدهید. آشــنایی با محیط باعث 
می شــود اضطراب روزهــای اول 

مدرسه کم شود.
•

چهار: بچه های هم مدرسه ای را از 
میان همسایه ها پیدا کنید

فرزندتان را با بچه های هم مدرسه ای 

که همان حوالی منزل شما زندگی 
می کنند آشنا کنید. ممکن است 
این بچه هــا فورا با هم دوســت 
نشوند، اما اینکه روز اول مدرسه با 
چهره آشنایی مواجه شوند 
برایشــان حس خوبی به 

همراه خواهد داشت. 
•

پنج: درباره مهارت های 
فرزندتان نگران نباشید!

 اینکــه قبل از مدرســه 
فرزندتان را با مهارت خواندن و 
نوشتن آشنا نکرده اید اصال جای 
نگرانی ندارد. به جایش به این فکر 
باشــید که فرزندتان را با مهارتی 
مانند لباس پوشیدن و دوست پیدا 

کردن آشنا کنید.
•

فــــوری
فروش 

وسائل منزل 
فروش کلیه وسائل  منزل

 بهترین کیفیت، نازلترین بها 
-- به دلیل مسافرت --

شامل فرش های نفیس، مبل، 
میرناهارخوری، تلویزیون،

بوفه های آنتیک ...
 و بسیاری دیگر 

Tel.: 514-836-6275

 شما چه کرده اید؟
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Head Office:
433 Chabanel West, #111  Montreal, Qc   H2N 2J3

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

www.skylawn.net

سفر به ایران و از ایران 

     به متامی نقاط جهان
با همکاران ایرانی  هم اکنون 

      در خدمت هموطنان گرامی ایرانی
متخصص در سفرهای حج و عمره 

بهترین نرخ ها برای   سفر  
      به تمامی  نقاط دنیا

 شادی محمدی
Tel.: 514-660-7135    shadim.sky@gmail.com

___________________________________
برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود 

با مشاوران مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید.

آژانس 
هواپیمایی 
اسکای الن

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

کانـــادا... 

Canada child birth tourism!
ارائه تابعیـت به نـوزادان 

متولد کانادا سخت می شود؟
روزنامه.نت: 29 مرداد

همانگونــه کــه آگاهیــد دولت 
اســتیون هارپر در سال های اخیر 
زیادی  تصمیم های محدودکننده 
در مــورد مهاجــرت بــه کانادا و 
گرفتن تابعیت این کشــور گرفته 
مهاجرت  برنامــه  توقف  اســت. 
با ســرمایه گذاری، سخت شــدن 
قوانین برای والدیــن و پدربزرگ 
و مادربزرگ های مهاجران، تغییر 
قانون ارائه تابعیت و بسیاری مسائل 
دیگر در این سال ها از سوی وزارت 
مهاجرت و شهروندی کانادا دنبال 

شده اند. 
اما ظاهرا این روند همچنان ادامه 
دارد و نــکات دیگری در خصوص 
مورد  کانادا  تابعیت  محدودکردن 

توجه قرار دارند. 
این بار مســاله به ارائه تابعیت به 
کســانی مربوط می شــود که در 

خاک کانادا متولد شده اند. 
کانــادا و آمریکا تنها کشــورهای 
غربی هستند که به هر کسی که 
در خاک این کشورها متولد شده 
باشــد به صورت خودکار تابعیت 

می دهند. یعنی اگر افرادی که مقیم 
یا شهروند کانادا نیستند، بچه ای در 
خاک کانادا به دنیا بیاورند، آن بچه 
شهروند کانادا می شود و می تواند 
در سن بزرگسالی، والدین خودش 

را به کانادا بیاورد. 
ظاهرا ســندی در سال 2003 به 
جیسون کنی )وزیر وقت مهاجرت 
کانادا( ارائه شده که حاکی از الزام 
دولت به محدودکــردن ارائه این 
نوع تابعیت به افراد متولد در کانادا 
است. این سند هفده صفحه ای را 
حاال روزنامه تورنتو استار منتشر 

کرده است.
یکی از نکات مطرح شده در سند 
این است که این نوع ارائه تابعیت 
باعث کالهبرداری عده ای شــده 

است. 
مثــال در ســال 2003 روزنامــه 
نشنال پست گزارشی منتشر کرد 
که نشــان می داد زنان بــاردار از 
نیجریه برای وضع حمل به کانادا 

می آیند.
دولت اسم این وضعیت را »توریسم 

برای تولد« گذاشته  است. 

یک منبــع دولتی هم تایید کرده 
که مساله »توریســم برای تولد« 
از ســوی دولت مورد بررسی قرار 
دارد اما هنوز تصمیمی در موردش 

گرفته نشده است. 
هرگونه تغییری در قوانین مربوط 
به تولــد در خاک کانــادا باید با 
شود  انجام  اســتان ها  هماهنگی 
چون مسئولیت ارائه گواهی تولد 

با آنهاست. 
اما این عملکرد دولت، منتقدانی 
هم دارد که می گویند سیاست های 
دولت در زمینه تولد در خاک کانادا 
دارد خیلی سختگیرانه می شود و 
احتمالش هســت که بعضی افراد 
متولد در این کشــور را در آینده 

دچار مشکالت اساسی کند.
آنها در عین حال می گویند موارد 
کالهبرداری برای گرفتن تابعیت 
کانــادا به نســبت کل تولدهای 
صورت گرفتــه در ایــن کشــور، 
درصد کمی اســت )500 مورد از 
360 هزار مــورد تولد( و بنابراین 
دولت نباید بدون در دست داشتن 
مدارک و شواهد بیشتر، سیاست 
سختگیرانه ای را در این خصوص 

اعمال کند.
•

چگونه زمستانی در انتظار کاناداست؟
گزارش پیش بینی

 Old Farmer’s Almanac 
از اوضاع زمستان سال 2015 که 
این هفته به بازار ارایه می شــود، 
حاکــی از آن اســت کــه برخی 
زمستان  امسال  کانادا  استان های 
نســبتا معتدلی خواهند داشت و 
برخی دیگر با زمستانی سخت تر از 

گذشته مواجه خواهند بود.
استان بریتیش کلمبیا )به خصوص 
در قســمت جنوب( زمستانی را 
پیش رو دارد که دمای هوا در آن 
کمی از حالت نرمال باالتر اســت 
و میزان بــرف هم در آن از حالت 

نرمال کم تر خواهد بود.
امــا در اســتان های Prairies که 
متشــکل از آلبرتا، ساسکاچوان و 

منیتوبا هســتند و همین طور در 
انتاریو، باید انتظار زمستان سختی 
را داشــت و در مقایســه با حالت 
نرمال، برف بیشــتری هم خواهد 

بارید. 
البته پیتــر گیگر ســردبیر و از 
 Almanac تهیه کنندگان گزارش
تاکید کرده که زمســتان امسال 
در این مناطق احتماال به سختی 
زمستان سال گذشته نخواهد بود 
اما در نوع خودش ممکن اســت 

رکورد بزند.
در مورد استان های کانادا که مجاور 
با اقیانوس آتالنتیک هستند )کبک، 
نیوبرانزویک، جزیره پرینس ادوارد 
و نووا اسکوشــیا( هــم این طور 
پیش بینی شده که دمای هوا 

باالتر از حالت نرمال باشد. 

همچنین پیش بینی شده که بهار 
2015 کانادا بهار سردی باشد.

مــورد  در   Almanac گــزارش 
پیش بینی آب و هوا بیش از 198 
سال اســت که منتشر می شود و 
معموال تا 80 درصد درست از آب 
درمی آید. آنها از یک فرمول ریاضی 
متشکل از سیکل های خورشیدی، 
موقعیت سیاره و موقعیت خورشید 
برای این محاسبه استفاده می کنند. 
سختی و شدت زمستان گذشته در 
کانادا به درســتی در گزارش سال 
قبل آنها پیش بینی شده بود و این 
در حالی بود که مفسران آمریکایی 
آب و هوا نتوانســته بودند چنین 

پیش بینی را ارایه دهند.
•

مدرسه فارسی دهخدا
آگهی نامنویسی:

2014-2015    

شنبه ۶ سپتامبر   2014

در مکان همیشــگی 

به اطالع میرساند، ساعت شروع 
کالس فارسی  و محل مدرسه تغییر نکرده 

و از ساعت 1 بعداز ظهر  در همان محل سابق 
برگزار می گردد. فقط کالس های فوق العاده 

از ساعت 12 شروع می گردد.

• کالس های فوق العاده: 
از ساعت  12 تا 13 

• کــالس فارسی:   
از ساعت 13 تا 1۶:30 

نشانی مدرسه:
4976 Rue Notre Dame W,

Montréal, Quebec    H4C-1S8
Tel: 514-258-8186
Tel: 438-935-1380

Email: admin@dehkhodaschool.com

www.dehkhodaschool.com

یکشنبه 
14

سپتا مبر 

بستا
پارک انگرینیون  



11 11www.paivand.ca            PAIVAND: Vol. 21  no.1176  Sep. 01, 2014  سال 21 شماره   1176 10  شهریور 1393 

}<< ادامه در صفحه: 14{

Maria Cottone
Immigration Consultant of Canada 

Regulatory Council (ICCRC)
Register with the 

Government of Quebec

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

ماریا کُـتنه
عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا

و ثبت شده نزد دولت کبک 

• 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 12 تا 18

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 ) ۰21 (

18۷4 - ۹۷1 ) ۰21 ( داخلی 3۷4۷
اوقات تماس به وقت ایران: دوشنبه تا جمعه و از ساعت 21 تا   24

آدرس جدید ما روبروی درب مترو Langelier؛ طبقه باالی Laurentian Bank می باشد: 

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

www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com
Tel: 514-656-8178

کانادا و کبک....

آمریکایی ها تیم هورتونز را خریدند!
روزنامه : برگرکینگ که 
غذایی  غول هــای  جزء 
ظاهــرا  آمریکاســت، 
بــه زودی بــازار بزرگ 
مشتریان تیم هورتونز در 
کانادا را هم قبضه خواهد 
کرد. این در حالی است 

که تاکنون، محل استقرار 
برگرکینــگ در میامــی 

آمریکا و محل استقرار تیم هورتونز 
اوک ویــل در انتاریوی کانادا بوده 

است.

البته پــس از این ادغام، همچنان 
شــرکت تری جی کاپیتال )مالک 
برگرکینگ( موقعیت خود  اصلی 

را در شــرکت جدیــد 
اما  کــرد  خواهد  حفظ 
بقیه ســهم ها در اختیار 
تیم  فعلی  ســهامداران 
برگرکینگ  و  هورتونــز 

خواهد بود.
در بیانیه ای که توســط 
برگرکینگ و تیم هورتونز 
منتشر شــده، آمده است: 
»هــر معامله ای هم کــه صورت 
بگیرد در جهــت حفظ و تعمیق 
مناسباتی خواهد بود که هریک از 

برگرداندن اعتماد به پلیس مونتریال! 
عنوان سرمقاله گازت
 20 آگوست 2014 

عکس چاپ شده در باالی 
مونتریال  پلیــس  مقاله، 
را نشــان مــی دهد که 
تظاهرکنندگان در حمایت 
از کارگران شــهرداری را 

صرفا نظاره می کنند. 
این تظاهرات روز دوشــنبه  18 
اگوســت به منظور اعتــراض به 
بیــل -3 )در مورد اصالح مقررات 

بازنشستگی( انجام می شد. 

اینک متن مقاله:
چنانکه نخست وزیر فیلیپ کوئیار 
هم مشخصا اشاره کرده است. اکثر 
افسران پلیس، در مواقع خطرناک، 
شجاعانه به وظایف سوگند خورده 

خود وفادار مانده اند. 
کوئیــار می  افزایــد، آنانی که در 
روز دوشــنبه وظایــف خــود را 
فراموش کرده ودر مقابل ساختمان 
شهرداری فقط نظاره گر مزاحمینی 
بودند، که از حرمت اماکن عمومی 
استفاده نابجا کرده و به اعتراض به 
شهرداری  بازنشستگی  اصالحیه 

پرداختند، یقینا نمایندگان اغلب 
افسران نیستند. 

گفتنی اســت کــه وجهه پلیس 
مونترال آســیب دیده است و این 
آســیب دیدگی از حادثه 
دوشنبه شب بسیار فراتر 
می رود. در همین ســال 
های اخیر اعتماد عمومی 
به تدریج سلب شدهاست: 
از موضــوع گلوله های پلیس، که 
تابستان 2008 »فردی ویالنوا« را 
کشت و سه نفر دیگر را هم زخمی 
کرد، تا شلیک های کشنده به چند 
مرد معلول ذهنــی بی خانمان و 
یک عابر بی گناه، تا درک متباین 
افــکار همگانی از ایــن که آیا، در 
جریان تظاهرات دانشجویان،پلیس 
حوصله به خــرج داده یا مرتکب 
بیرحمی شده اســت، باعث شده  
اند تا شهروندان نگران این باشند 
که نیروهای پلیس واقعا به وظایف 

خود عمل کرده باشند. 
چند موضوع دیگر هم سبب شده 
اند که از اعتبــار پلیس به تدریج 

کاسته شود: 
مامور 728، آکا استفانی ترودو، که 
متهم است هنگام بازداشت دو نفر 
موزیسین مرتکب عمل تهاجمی 

شده است، 
بنوا روبرژ، در دادن اسرار به یکی 
از گنگ های خیابانی به نام »هلز 
انجلز« به گناه خود اعتراف کرده 

است، 
یا بازپرس جرائم سازمان یافته، 
ایان د یویدسون، خودکشی کرد، 
زیرا مظنون به دادن فهرســت 

خبرچینان پلیس به مافیا بود. 
مردم در قضــاوت کردن در باره 
موضوعات مهمــی دچار تفرقه 

شده اند. 
به عنوان نمونــه، درباره این که 
آیا، در مقابله با تظاهرکنندگان 
ماســک دار و چپاولگر، پلیس 
بیش از اندازه خشــونت به خرج 
می دهد یــا بیش از حد نرمش 

نشان می دهد؟ 
همچنین این واقعیت که علیرغم 
Sûreté du Québec تحقیقات
و تحقیقات عمومی، هنوز درباره  
تیرانــدازی های یادشــده هیچ 

اتهامی صورت نگرفته است. 
وقتی کــه پلیس مونتریال نفوذ 
اخالقی، صالحیت و اعتبار خود 

را،  در میان شــهروندان متعارف، 
از دســت بدهد، در آن صورت، نه 
تنها انجام وظایف برای آنان دشوار 
خواهد بود، بلکه شهر هم به جای 

خطرناکی تبدیل خواهد شد. 
به این زخم، نمک هم افزوده می 
شــود! هنگامی که رئیس پلیس، 
مارک پرانت، برای انجام  تحقیقات 
درباره آنچه در شهرداری به وضوح 
اتفــاق افتاد، بازرســان را از میان 
افسران خود پلیس بر می گزیند. 
این امر نشــانه ای از بی عدالتی 
نومیدکننده است و اگرقرار باشد 
درباره سیســتم یک بام و دو هوا 
غرولنــدی بلند شــود، این مقاله 

نمونه بارز آن است. 
هم شــهردار، دنی کــودر، و هم 
کوئیار، وقتی که می گویند به اقدام 
پرانت اطمینــان دارند، بدجوری 

وضعیت را وخیم تر می کنند. 
در طی سالیان دراز، از سوی گروه 
های مدافع حقوق بشــر و ســایر 
طرفداران حقوق شــهروندی، در 
خواست می شود که یک سازمان 
مســتقل نظارت تشکیل شود، تا 
به اتهامات درباره خالفکاری های 
منسوب به پلیس رسیدگی نماید. 

البته در ماه مــی 2013، مجمع 
ملی، به اتفــاق آراء، بیل 12 را به  
تصویب رســاند، که به موجب آن 
یک اداره مستقل تحقیقات تشکیل 
شود. ولی دولت سابق پارتی کبکوآ 
هرگز آن را تشکیل نداد. کوئیار هم، 
در هنگام فعالیت های انتخاباتی، 
یک اشاره تلویحی به آن کرد. ولی  
وزیر امنیت عمومی او اخیرا اعالن 
کرد که چنین اداره ای تا سال های 
2015 و 2016 فعال نخواهد شد. 
معلوم نیســت که این همزمانی 
عمدی بود یا نه؛ تنها روز چهارشنبه 
بود که دولت استانی به این مشکل 

مهم اشاره کرد. 
اگر چنین اداره ای دائر و در حال 
فعالیــت می بود، می شــد و می 
بایســتی از آن دعوت شود تا یک 
تحقیقات آزاد درباره عملکرد - یا 
عمل نکرد- پلیس مونتریال انجام 

دهد. 
شوربختانه حقیقت این است که 
فرصتی از دست رفت؛ فرصتی که 
در برگرداندن اعتماد عمومی بسیار 

مهم بود. 
•

این دو برند با مشتریان، شعبات و 
کارکنان خود در مناطق مختلف 

داشته اند.«
در همین بیانیه آمده که شرکت 
جدید حاصل از این ادغام، سومین 
شرکت بزرگ رســتورانی در دنیا 

خواهد بود و 18 هزار رستوران در 
صد کشور دنیا خواهد داشت. 

سال گذشته و با تحوالت مدیریتی 
در ســطوح باال، روند تغییرات در 
کافه های زنجیره ای تیم هورتنون 
کانادا کلید خورده بود. تیم هورتونز 

در این مدت اعــالم کرده بود که 
اولویت های جدیدی را برای جذب 
بیشترین مشــتری در کانادا و در 

سطح جهان دنبال می کند. 

Burger King Tim Hortons combo!
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بانوی غزل: ادیو! 

________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا 

 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

_______________
1010 de la Gauchetière, Suite 1315
Montréal (Québec) H3B 2N2

Tel.: 514-574-4540
Fax: 1-855-698-8872
www.ak-law.ca     
email: info@ak-law.ca

امیرکفشداران
وکیل دعاوی

  Contract Law 
  Family Law 
  Real Estate Law 
  Commercial Lease 
  Franchise Law
  Immigration Law
  Rental Board (Régie du logement)
  Representation before: Québec 

Court, Superior Court

Amir Kafshdaran Law
LAWYER      AVOCAT

  قراردادها
  امورخانواده
 امالک و مستغالت
 )جتاری )قراردادهای ایجاری
  فرانچایز
  مهاجرت
  دعاوی استیجاری
  ،وکیل دادگاه کبک

    و دادگاه »سوپریور«

فرمایشات دو سال پیش 
رهبری  معظــم  مقــام 
از  که  میکند  مشــخص 
شــاعران زن، آن »بعضی 
های دیگر« که میفرمایند، 
هنوز زنده انــد. چون به 

قول ایشان فروغ »اوال مرد«ه!، ثانیا عاقبت به خیر شده 
و محال است ایشان به زن شاعری که اواَل نمرده باشد 
و ثانیا عاقبت به خیر نشده باشد و نخواهد شده باشد، 

اشاره بفرمایند!
هوش زیادی میخواهد که بفهمیم منظور ایشــان از 
»بعضی های دیگر« بین زن های شاعر، چه کسانی 

هستند و چند نفرند؟! 
اندکی احتمال میرود که یکی از آنهاـ  و شاید همه ی 
آنها!ـ  سیمین بهبهانی بوده باشد. )که گویا مقام معظم 

چند نفره با او قهر بوده اند.(
يکی از شاعران دربار کهريزک!

عاقبت به خیر نشدن سیمین از اینجا معلوم میشود 
که روزنامه کیهان و یکی از شاعران دربار کهریزک، به 
اندازه الزم،ـ  و نه کافیـ! به او هتاکی کردند و شــاعر 

کهریزکی در سایتش نوشت: 
»ای کاش این خانم در پیری به جای آنکه پوســت 
خود را بکشد و جوان کند، کمی فکر خود را میکشید 

و جوان میکرد.« 
)سعی کنید حالتان از این آقا بهم نخورد.(

شــاهد دیگر عاقبت به خیر نشــدن سیمین اینکه 
نگذاشتند بنا بر وصیتش در امامزاده طاهر، در جوار نوه 
اش و شوهر سابقش و در همسایگی شاملو و گلشیری 

و مختاری و پوینده و مرتضی حنانه... باشد.
این سروده را من با تقلیدی ناشیانه از سبک و سیاق 
خانم بهبهانی و طنز ظریفش، از قول آن بزرگ نوشتم 
و چون شاعر زن نیستم و اصاَل شاعر نیستم و اوال هم 
نمرده ام، برای اینکه عاقبت به خیر شــوم، تقدیمش 

میکنم به مقام معظم رهبری.

راهم به قبرستان ندادند
راهم به قبرستان ندادند

قبری که گفتم آن، ندادند
من در امـــــــامـ  زاده طاهر

میخواستم، ایشان ندادند
کلی وصیت کردم اما

جزئی به من امکان ندادند
از کوشیارم دور کردند
پیش نوه اسکان ندادند

البته شخصَا مطمئنم
چون سوسه آمد خان، ندادند
جز »گورتو گم کن ضعیفه«

از بیت شان فرمان ندادند
بیخ مراسم را گرفتند

سهمی به فرزندان ندادند
جز دولت آبادی، مجابی
بر دیگری اکران ندادند

در مرده شوخانه به سیمین
حمام دوش و وان ندادند!
در قبر تحمیلی که دادند

یک حوری و غلمان ندادند!
روی مزاح است این وگرنه

اینها به زنده نان ندادند
یک ذره آزادی به ملت
این ناجوانمردان ندادند

هر روز دردی تازه دادند
یک لحظه یک درمان ندادند

آزار را، حتی پس از مرگ
در حق من پایان ندادند
از زنده ام ترسیده بودند
بر مرده ام میدان ندادند!

یک متر و هفتادی که گفتم
کم داده و میزان ندادند

اما دگر از من گذشته ست
گر این ندادند، آن ندادند
من زنده ام در جان مردم
پس گور باباشان، ندادند

این قوم بدنامان به سیمین
جز نام جاویدان ندادند

خوب است که قبر مرا در
پشَکر به بهباهان ندادند!**
_________________

* اینجاست:
http://news.gooya.com/columnists/ar-
chives/145102.php

**  َپشــَکر )با دو فتحه و ســکون شین(ـ  گورستان 
متروکه در بهبهان از دوره ساسانیان

» .... من اســمی از بعضی شعرای زن دیگر نمی 
آورم، چــون فروغ فرخزاد اواَل مــرد، )!(، ثانیَا به 
اعتقاد من عاقبت به خیر شد. بعضی های دیگر 
نه، عاقبت به خیر نشــدند و نخواهند شد، لذا به 
آنها اشاره ای نمی کنم و از آنها اسمی نمي برم.«*

ای شیر زن حرفی بزن!
------- برای سیمین، بانوی غزل--------

ویدا فرهودی
اکنون چرا لب بسته ای؟ شعری بر این ماتم بگو شعـر تو آتش می زند بر انجماد گفتگو  
در رفتنت تا بغض مان این ســان نماند در گلو چون پیش تر ای نازنین، اندوه هستی را ببین 
م، بر زندگی، بر آرزو ـَ بر عشق سوگندت دهـ ای شیر زن حرفی بزن، تا بگذرد درد وطن 
بینم مدامت هم صدا، ای جاودان در جستجو در غربت سنگین ما، شعرت بود تسکین ما 

ای با غزل شوریده وش بگذشته از هر های وهو از عاشقی گفتی بسی، درغایت دلواپسی 
نی با واژه ها، تا فتنه ها را کو به کو ـَ بنیان کـ وقت دگر زخم ستم، کردی نشان با هر قلم 

بر دفترت بنوشته ای، عصیان شان را مو به مو با دختران شهر غم، همره شدی در هر قدم 
با شورتو تا بشکند ســـدهای شهر گفتگو اینک اگر چه نیستی، مغرور و زیبا زیستی 
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سيميــــن سخن بگو!
خاموشی تو، به فاجعـه می ماند!

دل نوشته ای برای سيمني بهبهانی، 
نوشني احمدی خراسانی

... سیمین سخن بگو، خاموشی تو، 
به فاجعه می ماند. 

جــای خالی تو، چشــم ها و نگاه 
هایمــان را تلخ مــی کند. فقدان 
حضور تاریخــی ات، دل ما زنان 

هموطن ات را مچاله می کند... 
تو به ُکما رفته ای اما ترانه ها و غزل 
های تو، چو آبی زالل، در رگ های 

ما در گردشی ابدی است: 
مایه ای برای تداوم حیات...

سیمین برخیز و سخن بگو، از بی 
حقوقی دختران سرزمین ات بگو، 
از درد زنان عــراق بگو، از آوارگی 
میلیون ها زن و کودک ســوریه؛ 
از زنان و کــودکان اقلیت ایزدی 
که از وحشــت جباریت و توحش 
داعش به کوه ها گریخته اند و زنان 
و کودکان مســیحی که در عراق 

پناهی ندارند؛ 
از اشــک و آه زنان غــزه بگو، و از 
دخترانی که اسیر چنگال خونریز 

حرامیاِن بوکوحرام اند؛ 
آری، از مقاومــت زنان کوبانی بگو 
که ایستاده اند به احقاق حق شان، 

به دفاع از سرزمین شان...
...ســراینده ی غزل های سیمین 
ایران زمین، صبح شده، برخیز، بار 
دیگر قامت راست کن، صبحانه ات 
را بخور، اخبار صبحگاهی را بشنو، 
آرایش چهره ات را تجدید کن، قلم 

به دست بگیر، و بخند... 
چه دلنشین است لبخند ُپرمهر و 
نجیبانه ات در این صبح زیبا، که 
غبار اضطراب سالیان را از چهره ی 

ما دختران سرزمین ات، می روبد؛... 
در کنارت بودن، ترس خوردگی را 

به خاطره تبدیل می کند...
سیمین مهربانم، برخیز و ببین 
که منظومه های نیمه تمام روی 
میز تحریــرت، انتظار تــو را می 
کشــند، یک عالمه کار و تحقیق 
و نوشــتن و ســرودن... مگر نمی 
خواستی تمام شان کنی و به دست 

چاپ بسپاری شان... 
سیمین مادرم، سیمین غزل ها 
و بوسه ها، یک بار دیگر برخیز، به 
خاطر ما دختــران ات در جنبش 
زنان، بــه خاطــر آن نیمه دیگر 
سرزمین مان که چشم انتظارند، به 
خاطر همه ی زنان رنج کشیده و 
بی پناه »بین النهرین«، به خاطر 
کمک به برقراری صلح در منطقه 
آتش گرفته مان، به خاطر سقفی 
برای وطــن ات که می خواهی با 
استخوان هایت بر پا داری، ... فقط 

یک بار دیگر برخیز....
بلند  جانم،  و  روح  ســیمیِن 

شــو و ببین که دختران 
ات چه  پــاره  آتــش 
ها که نمــی کنند... 
را  میرزاخانی  مریم 
در  که  گویــم  می 
ادبیات  به  نوجوانی 
دلبسته بوده و در 
دوســت  کودکی 
نویسنده  داشته 
امروز  اما  شود؛ 
باالترین جایزه 

ریاضیات را در جهان کسب کرده... 
می دانم که با شــنیدن این خبر 
چقدر دلت شاد می شود و خستگی 
سالیان از تن ات بیرون می رود... 
مطمئنم کــه مریم میرزاخانی به 
زمان نوجوانی اش شــعرهای تو 
و فــروغ فرخزاد و داســتان های 
سیمین دانشور را می خوانده و در 
خلوت تنهایی اش، غزل های تو در 

رگ هایش جاری بوده...
سیمین دلپذیر، برخیز و با صدای 
دلنشــین ات بخوان غزلی را که 

حکایت امروز ماست... 
می دانم حکایــت روزگارمان تلخ 
است اما چون همه ی این سالها، 
تلخی روزگار نامهربان ما، از درون 
غزل های تو، با ترنم صدای دوست 
داشــتنی تو و با نفــس گرم تو، 
شیرین خواهد شد و ره توشه ی 
ما به آینــده ای تابناک ... برخیز 
مادر مهربان سرزمین ام، ای زیبای 

خفته در بیمارستان »پارس«...
مدرسه فمینیستی
•
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سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار 
مسافرت های تجاری، با سرویس برتر  ½

         و بهای عالی به سراسر دنیا 
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان  ½
فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی  ½

         و کشتیرانی )کروز( 
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل  ½

آژانس مسافرتی

فرناز معتمدی
Maison de Voyages

اینک با 23 سال جتربه کاری!

بیش از چهار هزار نفر 
در سال ۱۳۹۲در ایران 

خودکشی کرده اند
سازمان  رئیس  شــجاعی،  احمد 
پزشکی قانونی ایران اعالم کرد که 
چهار هزار و 55 نفر در سال 1392 

در این کشور خودکشی کرده اند. 
وی می گوید شمار خودکشی ها در 

ایران افزایش یافته است.
به گــزارش خبرگزاری جمهوری 
اسالمی ایران )ایرنا(، احمد شجاعی 
روز یکشنبه 26 مردادماه در نشست 
»هم اندیشی مطالعات پژوهشی در 
حوزه آسیب های اجتماعی« گفت 
این آمار »نگران کننده« اســت و 
نشان می دهد که »سالمت روانی 

جامعه مطلوب نیست.«

شــجاعی  به گفته 
آموزش  باید  »مردم 
ببیننــد کــه برای 
اندکــی نامالیمات، 
به  دســت  نبایــد 

و  خطرنــاک  اقدامــات 
نگران کننده بزنند.«

ســازمان پزشکی قانونی 
اعالم  گذسته  سال  ایران 
کرد که شمار خودکشی ها 
در این کشور طی 9 ماهه 

ابتدای سال 1392 نسبت به مدت 
مشابه سال پیش از آن 14 درصد 

افزایش یافته است.

بر پایه آمار رسمی که سال 
گذشــته از ســوی انجمن 
مــددکاری اجتماعی ایران 
منتشر شد، از سال 1380 تا 
1390 بیش از 61 هزار نفر 
در ایران خودکشی کرده اند.

»سالمت 
روانی 
جامعه 
مطلوب 
نیست.«

۲۴ میلیون نفر در ایران چاق هستند
ایرنا: رئیس انجمن پیشــگیری و 
درمان چاقــی در ایران گفت: هم 
اکنون 24 میلیون نفر در کشــور 

دچار چاقی هستند.
فریدون عزیزی در حاشیه برگزاری 
نخستین کنگره بین المللی تغذیه 

بالینی رضوی و دومین سمپوزیوم 
بیــن المللــی تغذیه آســیا در 
بیمارستان فوق تخصصی رضوی 
مشهد افزود: در استانهایی مانند 
تهران، هرمزگان، ســواحل دریای 
خزر و آذربایجان غربی و شــرقی 
خطــر ابتال بــه چاقی 
بیشتر احساس می شود.
وی بیــان کــرد: برای 
درمــان چاقــی باید از 
همان اوایل کودکی اقدام 
کرد زیرا با افزایش وزن 
به مراتــب مرگ و میر، 
سکته، صرع و مشکالت 
گوارشــی در افراد چاق 

بیشتر می شود.
عزیزی با بیان اینکه میزان چاقی 
افراد ارتباط مستقیم با درآمد افراد 
جامعه و رژیم هــای غذایی آنان 
دارد، افزود: اکثر کشــورهایی که 
تغذیه بهتری دارند خطر ابتال به 
چاقی در افراد آن جامعه نیز بیشتر 

است.
رئیس انجمن پیشگیری و درمان 
چاقی در ایران اظهار کرد: در شهر 
تهران میزان BMI )سنجش میزان 
چاقی( افزایش چشمگیری داشته 
است و این ابزار سنجش مناسبی 

سهم نیم درصدی ایران از تجــارت
 ۶ هزار میلیارد دالری گردشگری جهان

رئیس   :VOA  25/05/1393
ســازمان میــراث فرهنگی و 
گردشگری ایران در همایشی 
در تهــران با اشــاره به حجم 
در  گردشــگری  فعالیت های 
سال گذشــته میالدی گفت 

گردش مالی ایــن حوزه 6 هزار و 
500 میلیارد دالر بوده که ســهم 
ایــران از آن، به دلیل تحریم ها و 
ســوء مدیریت ها تنها نیم درصد 

بوده است.
به گــزارش خبرگزاری تســنیم 
مسعود سلطانی فر با بیان این که 
ایران می باید 2 تا 3 درصد از سهم 
این بخش را بــه خود اختصاص 
مــی داد، گفت تمــام آن چیزی 
که امــروز به عنــوان جاذبه های 
گردشــگری داریم در مجموع 3 
درصد از جاذبه های کل کشــور 
را شــامل می شــود و 96 تا 97 
درصد بناها، اماکن و ســایت های 
کشــف،  همچنان  گردشــگری 

بازسازی یا مرمت نشده است.
معاون رئیس جمهوری اسالمی در 
ادامه با اشاره به این که ایران از نظر 
جاذبه های گردشگری بین 10 تا 
13 کشور برتر دنیا قرار دارد، گفت 

در چشم انداز 20 ساله کشور، 20 
میلیون گردشگر با درآمد 25 تا 30 
میلیارد دالر پیش بینی شده است، 
که رســیدن به این هدف تا 11 
سال باقیمانده از سند چشم انداز، 

کار دشواری نیست.
در  گفت  همچنین  ســلطانی فر 
مدتی که مســئولیت ســازمان 
میراث فرهنگی و گردشــگری را 
به عهده داشــته، گزارشی از عدم 
رعایــت مالحظــات فرهنگی و 
عقیدتی گردشگران نداشته اند، و 
افزود از همیــن حیث »نیازی به 
امر به معروف گردشگران نداریم 
و خود آن ها مالحظات فرهنگی و 

عقیدتی را رعایت می کنند.«
رئیس سازمان گردشگری ایران با 
اشاره به این که برخی از سایت های 
مرتبط با گردشگری هشدارهایی 
درباره عدم امنیت به گردشگرانی 
که قصد عزیمت به ایران را دارند 

می دهند، گفت: ایــران امروز 
یکی از امن تریــن مناطق در 
صنعت گردشگری به حساب 
می آیــد و اگر 20 ســال قبل 
درباره امنیت کشور ما هشدار 
می دادند، امروز ضریب امنیتی 

در کشور ما صددرصد است.
نگاه جمهوری اسالمی ایران پس 
از انقــالب اســالمی 57 به اتباع 
کشورهای خارجی چندان مثبت 
نبوده و بیشر نگاهی امنیتی به آنها 
داشته است؛ از این رو، روند صدور 
روادید برای متقضایــان ورود به 

ایران بسیار دشوار بوده است.
عالوه بر آن، به دلیل نگرانی های 
در  رایج  محدودیت های  مذهبی، 
خارجی  گردشگران  شامل  ایران، 
نیز می شود که این برای بسیاری 
از گردشگران خارجی، بویژه بانوان، 
چندان خوشایند نیســت؛ اما به 
ایران  کارشناسان جاذبه های  باور 
به اندازه ای هست که عالقمندان 
را به کشور بکشاند و ظرفیت های 
صنعت گردشگری ایران می تواند 
باالتر از آنچه که اکنون است، باشد.
•

ایران از نظر جاذبه های 
گردشگری بین 10 تا 13 کشور 

برتر دنیا قرار دارد

چهار تا هفت 
میلیون نفر در 
ایران دوشغله 

و سه شغله 
هستند

 بین چهار تا هفت میلیون نفر در 
ایران دوشغله و سه شغله و بیش از 
پنج میلیون نفر نیز در جستجوی 
شغل دوم و سوم هستند. این آمار 
را خبرگــزاری مهر به نقل از یک 
کارشــناس بازار کار منتشر کرده 

است.
این گزارش تغییر ســبک زندگی 
در 20 سال گذشته، پایین آمدن 
ارزش پول و نیز باال رفتن هزینه ها 
را از جمله علل اصلی تمایل افراد 
برای کار کردن در دو یا سه شغل 
دانسته اســت. این آمار مربوط به 
کسانی اســت که در بخش های 

دولتی و غیردولتی کار می کنند.
مســلم خانی، کارشناس بازار کار 
که در گــزارش مهر به گفته های 
او اســتناد شده، در این باره گفته 
است: »افزایش هزینه های زندگی، 
تجمالت، قانع نبودن، افت ارزش 

ریــال و دســتمزد 
در  ایــران  پاییــن 
برخی  با  مقایســه 
کشورها، مهم ترین 
دالیلــی اســت که 

باعث شده تا میلیون ها نفر 12 تا 
16 ساعت از شبانه روز را در بازار 

کار به سر ببرند«.
این در حالی اســت که بر اساس 
آمار رسمی در حال حاضر حداقل 
دو و نیم میلیون نفر در ایران بیکار 
مطلقند. براساس آخرین داد ه های 
مرکز آمار ایــران، 22 درصد افراد 

15 تا 29 ساله در ایران بیکارند.
بانک مرکزی ایران در اسفند ماه 
گذشــته اعالم کرد کــه حداقل 
سبد هزینه خانوار ایرانی در استان 
تهران، یک میلیــون و 763 هزار 
تومان است در حالی که متوسط 
حقوق دریافتی مشــموالن قانون 

ســال  بــرای  کار 
هزار   933  ،1392

تومان بود.
بر اساس این آمار، 
حداقل سبد هزینه 
خانوار در استان تهران یك میلیون 
و 763 هزار تومان بوده که تقریبا 
دو برابر متوســط حقوق دریافتی 
است که ماهیانه 933 هزار تومان 

بوده است.
در این شــرایط تقاضا برای شغل 
دوم و سوم تقاضای بیجایی نیست. 
مسلم خانی نیز با تکیه بر این نکته 
اظهار داشــته که حدود 17 عامل 
برای روی آوردن به شــغل دوم و 
سوم وجود دارد ولی مهمترین این 
عوامل، کافی نبودن درآمد شغل 
اول برای تامین هزینه های خانواده 

است.
•

پایین آمدن ارزش 
پول؛ باال رفنت 

هزینه ها 
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نان سنگک 
کیفیت عالی، بهای مناسب

NDG در قلب
<< ساعات کار: 

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

___________________دوشنبه: تعطیل
>> NDG: 

6925 Sherbrooke W. 

Tel.: 514-894-8372

سر سفره شما!نان سنگک داغ یک دقیقه تا 7  دقیقه: 

تیم هورتون ...     << ادامه از صفحه: 11 چاقی در ایران...     << ادامه از صفحه: 13

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

  دکتربهمن فصیح پور

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی 
با کمک طب سوزنی 

)مورد تایید سازمان بهداشت جهانی(

_____________________
Tel : (514) 267-3454 

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

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

بهروزباباخانی

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

مشاور  رمسی وام مسکن 
    اخذ وام برای افراد خوداشتغال 

 اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب 
 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری 

    متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود 

در شهــر  
مدرسه دهخدا

شنبه ها:  1 تا 5 بعدازظهر
Tel: 438-935-1380

www.dehkhodaschool.com
------------------------

مدرسه فرزانگان
Tel: 514-775-6508

www.farzaneganmontreal.ca
----------------

اجنمن ایرانیان وست آیلند
کالس های فارسی
کودکان: شنبه ها

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

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

خورشید خانوم 
  کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن 

رقص ایرانی به دلیل گوناگونی فرهنگی وقدمتی 
به درازای تاریخ بسیار رنگارنگ و غنی می باشد، 
در حفظ این هنر یگانه که متاسفانه در سرزمین 

خود مورد بی مهری فراوان است بکوشیم.
خردساالن: 11 صبح - بزرگساالن: 12

5347 Cote-des-Niege 
Tel: 514-341-5194
-------------------------

M E K I C
Maison d’Edition

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

کتابخانه نیما

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

اجنمن دفاع از حقوق بشر 
ایران- مونترال 

www.addhi.net
info@addhi.net
--------------------

کانون مهندسان و 
آرشیتکت های ایرانی  کبک 
AIEAQ.mtl@gmail.com

---------------
اجنمن دوستداران زرتشت 

 (514) 731-1443 
--------------------

بنیاد سخن آزاد 
(514) 944-8111 

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

I B N G
همبستگی بازرگانی
Info: 514-249-4684

www.ibng.ca
------------------------
اجنمن ادبی مونتریال
www.ilsmontreal.org

دانشنامه ایرانیکا 
را فراموش نکنیم! 

ما و همه آیندگان ما به این مرجع 
بزرگ نیاز داریم 

ایرانیکا از آن همه ماست
و به حمایت مالی همه نیاز دارد. 

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

اجنمن زنان ایرانی مونترال 
8043 St-Hubert  

iwamontreal@gmail.com
------------------

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

(514) 274-8117
----------

کافـــه لیت 
www.cafelitt.ca

-----------------------
مرکزفرهنگی زاگرس

514-690-6343
-------------------

سازمان آموزشی مولتی ساژ
(514) 770-1771 

3333 Cavendish # 250

اوتـــاوا
Persian Cultural Asso. 

– Capital Region

اجنمن ایرانیان اتاوا 
Iranian.pca-ncr@sympatico.ca 

رادیوفارسی مناشوم 
دوشنبه ها: 7 تا 9 شب  
CKCU 93.1 FM 

www.PersianRadio.net 

سازمان دگرباشان جنسی ایران: 
www.irqo.net

در شهــر  

رسانه ای فراگیر متعلق به طیف چپ

تلویزیون هفتگی 
احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور 
 *هر شنبه  ساعت  1 بعد از ظهر 

به وقت شرق آمریکا 
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه 
به مدت یک ساعت پخش مستقیم 

ساعت 7 عصر به وقت اروپای مرکزی 
و ساعت 30 .9 شب  به وقت ایران 

)باز پخش برنامه دوشنبه ها، 
ساعت10 صبح به وقت شرق آمریکا( 

لطفا پیشنهادها، نظرها و انتقادات خود را از ما دریغ ندارید.
iranleftalliance@gmail.com

برنامه تلویزیونی دریچه
صدایی دیگر براى بی صدایان،  هیچ بودگان
گامی در جهت تقویت بدیل سوسیالیستی

برنامه تلویزیونی اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان
هر یكشنبه از ساعت 2 بعد از ظهر 

به وقت شرق امریکا
ساعت 8 شب به وقت اروپاى مرکزی

ساعت10:30 شب به وقت ایران
پخش زنده به مدت یك ساعت

 از کانال اندیشه    << باز پخش برنامه:
سه شنبه ها ساعت 6  صبح به وقت شرق امریکا
برنامه های تلویزیونی اتحاد چپ سوسیالیستی را 

دریوتیوب " دریچه تی وی"تماشا نمایید.

514-299-8841
Iransocialist@gmail.com

51
4

<< برگزیدۀ نشریات کانادایی: 
از بهترین رستوران ها

از نظر کیفت غذایی، سرویس و بها 
کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

انواع خورش ها وکباب های 
خوشمزه، باکیفیت عالی

La Maison De Kebab

933-0-933820  Atwater 
Montréal, QC H4C 2H1

کبا�ـسرا

برای اندازه گیری ســالمت وزن 
افراد و عالمت هشــدار دهنده ای 

برای ما محسوب می شود.
وی بــا بیان اینکه 76 درصد افراد 
دیابتی از اضافه وزن رنج می برند، 
افزود: چاقی و افزایش دیابت رابطه 

مستقیم با یکدیگر دارند.
وی گفت: مطالعاتی که در ســال 
های 2005 تا 2011 انجام شــد، 
نشــان داد که افراد چــاق دچار 
بیماری دیابت در بزرگســالی می 

شوند.
عزیزی ادامه داد: شیوع چاقی بین 
سنین 5 تا 15 سال اتفاق می افتد 
و مشــکل چاقی در خردساالن و 
نوجوانان دارای مراحلی است، در 
مراحل ابتدایــی فرد از نظر ظاهر 
چاق تشــخیص داده شــده و در 
مراحل بعدی افراد دچار دیابت و 

کبد چرب می شوند.
وی با اشاره به عوامل چاقی در افراد 

گفت: رژیم های غذایی پرچرب و 
غیرفعاالنه،  رفتارهــای  پرانرژی، 
کم خوابــی، کاهش فعالیت های 
فیزیکی، شــهر نشــینی، عوامل 
اجتماعــی و فرهنگی، برنامه ها و 
عادات غذایی نامناســب از جمله 
عواملی است که موجب چاقی افراد 

می شود.
عزیزی مرگ و میر، سکته، صرع 
و مشکالت گوارشــی را از جمله 
خطرات چاقی عنوان و بیان کرد: 

پیشــگیری از چاقی باید از زمان 
جنینی و اوایل زندگی انجام شود 
و هر چقدر سن باالتر رود تغییرات 
سخت تر و مشکالت و عوارض آن 

نیز بیشتر می شود.
وی افزود: نیازمند عزم ملی برای 
درمــان و پیشــگیری چاقی در 
سنین کودکی هستیم و باید قبل 
از ازدواج و در دوران بــارداری به 
جوانان آموزش هــای الزم را ارائه 

دهیم.
نخستین کنگره بین المللی تغذیه 
بالینی و دومین سمپوزیوم تغذیه 
بالینی آســیا با حضور 500 نفر 
از متخصصان و پزشــکان مطرح 
داخلی و خارجی در بیمارســتان 
فوق تخصصی رضوی طی روزهای 
شنبه و یکشنبه هفته جاری برگزار 

شد.

دی جی بین المللی 
با جدیدترین و 
کامل ترین آلبوم 
آهنگ های ایرانی وخارجی
DJ الکاپون 
)تیمور( 
درخدمت ایرانیان گرامی 
Tel.: (514) 692-0476
www.facebook.com/
djalcapone.taymour

جشن عروسی، تولدها، مهمانی های 
خود را  با  ما  برگزار کنید!

تیم هورتونز بازار قهــوه در کانادا 
را بــه وضوح در اختیار دارد اما در 
آمریکا با موفقیت مشابهی مواجه 
نشده بود. همچنین تیم هورتونز در 
سال های اخیر در کانادا با رقابتی از 
سوی استارباکس و مک دونالدز هم 
مواجه بود زیرا این دو برند هم به 
ارایه قهوه بهتر به مشتریان توجه 

نشان می دادند.
همچنین تیم هورتونز سعی کرده 
که غیــر از ارایه قهــوه و دونات، 

آپشن هایی هم برای اراپه ساندویچ 
به مشتریان داشته باشد. 

ســهام تیم هورتونز در هفته های 
اخیــر وضعیت خوبی داشــت و 
چشــم انداز آینده آن هم روشن 

پیش بینی شده بود. 
تیم هورتونز به افتتاح شعبه هایی 
در کشورهای حاشیه خلیج فارس 

هم توجه نشان داده است.
در میانه انتشــار خبر خرید تیم 
هورتونــز توســط برگرکینــگ، 

رسانه های آمریکا روی این موضوع 
برگرکینگ  کــه  کرده اند  تمرکز 
احتمــاال برای فــرار از مالیات در 
آمریکا چنیــن تصمیمی گرفته 
در  وال اســتریت جورنال  اســت. 
همین راستا نوشته که انتقال محل 
استقرار شــرکت جدید به خاک 
کانادا باعث می شــود برگرکینگ 
از برخی دردســرهای مالیاتی در 

آمریکا نجات پیدا کند.
•
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}<< ادامه در صفحه: 28{

آگهی نامنویسی
<< 2014-2015 >>

  مدرسه زبان فارسى 
   ایرانیان وست آیلند

با کادر آموزشی مجرب در تاریخ 

شنبه ۶ سپتامبر   2014
در مکان هر ساله

    نامنویسی می کند.

• آمادگی      • اول ابتدایی تا سوم دبیرستان
• كالس هاى رقص،  نقاشى، تئاتر، موسیقى، یوگا، بسكتبال  

• كالس هاى تقویتى ریاضیات و فیزیک، فرانسه و تاریخ  
      براى دوره هاى دبستان و دبیرستان  به زبان فارسى، فرانسه و انگلیسى

نشانی مدرسه:
 Des Sources High School        2900 Lake (DDO)

Tel.: 514-626-5520
Email: icsow@yahoo.com

Facebook : Iranian cultural society of west island

اقتصاد جهان... 
با وجود بحــران های منطقه 
چرا قیمت نفــت باال نمی رود؟

در بازار جهانی مواد خام چه خبر 
"دولت  تروریســت های  اســت؟ 
اسالمی" در عراق جنگ خونینی 
بــه راه انداخته اند؛ اســرائیل غزه 
را بمباران می کنــد و راکت های 
حماس شهرهای اسرائیل را نشانه 
می روند؛ ویروس ابوال غرب آفریقا 
را به هم ریخته و روســیه، منبع 
عمده تأمین انــرژی اروپا، بخاطر 
بحــران اوکراین چنــگ و دندان 
نشان می دهد. آتش جنگ و بحران 
دامن خاورمیانه، دارنده بزرگترین 
منابع نفت جهان را گرفته، اما بهای 
نفت ماه هاست که سیر نزولی دارد.

بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا و ســبد نفتی اوپک به زیر 
100 دالر در هر بشکه )159 لیتر( 
رسیده اســت. نفت برنت دریای 
شــمال هم که در بــازار انرژی از 
اهمیــت ویژه ای برخودار اســت، 
با ســقوط به زیر بشــکه ای 100 
دالر فاصله چندانــی ندارد. رفتار 
بازار نفــت در نگاه اول عجیب به 
نظر می رسد، اما به نوشته پایگاه 
اینترنتی "اشپیگل" آلمان دالیل 
نزولی  روند  بــرای  قانع کننده ای 

بحران نفت وجود دارد.
•

عرضه تغییری نکرده
اســرائیل نفت صــادر نمی کند، 
بنابرایــن بحران غــزه تأثیری بر 
قیمت ها ندارد. سوریه هم در هر 
حــال نقش عمــده ای در تأمین 
انــرژی جهان ندارد. این کشــور 
حتی پیش از جنگ داخلی روزانه 
حداکثر380 هزار بشکه نفت )4/ 0 

درصد از نیاز جهانی( صادر می کرد.
از سوی دیگر، میزان صادرات نفت 
از روســیه با وجود بحران اوکراین 
تحریم های  است.  نکرده  تغییری 
اتحادیه اروپا و آمریکا هم به صورت 
مستقیم بخش انرژی این کشور را 

هدف قرار نداده اند. 
روســیه به احتمال در میان مدت 
بــرای جذب ســرمایه یــا خرید 
دانش فنی به مشکل برمی خورد. 
کارشناسان پیش بینی می کنند که 
آثار محدودیت های یادشــده تازه 

چند سال دیگر نمایان شوند.
در غــرب آفریقــا هم بــا وجود 
پیشروی ویروس مرگ آور ابوال، در 
نیجریه ی نفت خیز تنها 12 مورد از 
ابتال به این ویروس ثبت شده است. 
در روند صادرات نفت نیجریه زمانی 
اخالل جدی ایجاد می شــود که 
نیروهای خارجی شاغل در صنعت 
نفت به دلیــل فراگیری بیماری 

مجبور به ترک کشور شوند.
•

وضع دیگر عرضه کنندگان حتی بهتر 
هم شده

همزمان با توجه به دست آوردهای 
توافــق موقت ژنــو و روند جاری 
مذاکرات هسته ای بین جمهوری 
اسالمی و نمایندگان گروه موسوم 
به 1+5، بازار نفت به ثبات و حتی 
بهبود میزان صــادرات نفت ایران 

امیدوارتر شده است.
در لیبی پس از سقوط دیکتاتوری 
سرهنگ قذافی آتش جنگ داخلی 
هنوز به طور کامل خاموش نشده 
اســت. با وجود این صادرات نفت 

این کشور به دلیل آغاز به 
کار دوباره برخی میدان ها 
و بندرهای نفتی، اخیرا تا 
حدی افزایش یافته است.

استخراج  جدید  فناوری 
نفــت از الیه های درونی 
زمین هم بر تولید نفت 
افزوده  کانــادا  و  آمریکا 

است.
•

تقاضا کاهش یافته
ادامــه  در  "اشــپیگل" 
گزارش خــود به نقل از 
انرژی  بین المللی  آژانس 
می نویســد که میزان کل مصرف 
نفت در جهان در ســه ماهه سوم 
سال 2013 حدود 7/ 92 میلیون 
بشکه در روز بوده است. این میزان 
در سه ماهه دوم سال 2014 یک 
میلیون بشکه در روز کاهش یافته 

است.
این کاهش دو دلیل اصلی دارد: 

1( فصل گرما؛ 
2( بحران اقتصــادی ای که هنوز 
بسیاری از کشورها با آن دست به 

گریبان هستند. 
در ســه ماهه دوم ســال جــاری 
)2014( اقتصــاد منطقــه یورو 
لنگ لنگان حرکت کرده اســت. 
در همیــن مدت در ژاپن به دلیل 
افزایش مالیات بــر ارزش افزوده، 
مصــرف داخلی کاهــش یافت و 
اقتصاد کشور بدترین روزهای خود 
پس از ســونامی ســال 2011 را 

تجربه کرد.
اقتصاد کشورهای نوصنعتی مانند 
چیــن و برزیل هم به ســرعت 

گذشته رشد نمی کند.
•

فعال فقط یک نگرانی عمده وجود 
دارد

با توجه به شرایط موجود، چشم 
ناظران بازار انــرژی تنها به عراق 
دوخته شده است. البته صادرات 
نفت این کشــور فعال ثابت است. 
کردهــا با وجود این کــه با دولت 
مرکزی بر ســر مســائل حقوقی 
فروش نفت اختــالف نظر دارند 
یا هر از گاهی از تشــکیل دولت 

مریم رحیمی خانواده: در سرزمین نو...   
)مونتریال( 

نگران  همــواره  والدین 
سالمتی فرزندان خویش 
هســتند و با بروز اولین 
عالیم بیماری، در صدد 
یافتن پزشک متخصص 
برای درمان برمی آیند. 
اما همه ی مشــکالت 
و عارضــه هــا در بدو 
نداشــتن  دلیل  به  امر 
بیرونی،  واضــح  عالیم 
نیستند  تشخیص  قابل 

و ممکن اســت در انبوه کارهای 
اولیه پس از مهاجرت، توجه به این 

مسائل به تعویق بیفتد. 
گاه زمانی به این امر مهم پی  می 
بریم که با افزایش ســن فرزندان، 
دیگر فرصت چندانی برای درمان 

به موقع باقی نمانده است. 
یکــی از ایــن عارضه هــا که در 
سنین کم باید جدی گرفته شود 

مشکالت مربوط به پاها است. 
در بســیاری از خانــواده ها دیده 
میشود که والدین از درد پای فرزند 
گله مند هستند و با ابراز ناراحتی 
و درد، وی را سرزنش میکنند که 
زیاد از حــد توانش فعالیت کرده 

است! 
برخــی نیز با خریــد کفش های 
گران قیمت، تالش میکنند این امر 
را پایان بخشند. اما نباید فراموش 
کرد که این مشکالت مانند قوس 
دار بودن یا صــاف بودن کف پا و 
... از عارضه های جدی هســتند 

که باید به موقع متوجه آن شد و 
اقدامــات الزم در جهت اصالح و 
جلوگیری از تشدید آن را به عمل 
آورد؛ چــرا که در دراز مدت اثرات 
مخربی بر مفاصل پا و زانو برجای 

خواهد گذاشت. 
عالوه بــر آن زمینــه ی آرتروز 
زودرس را نیز فراهم خواهد کرد. 
همچنین حتی در سنین کم نیز 
فرزندان پس از ســاعتی دویدن 
و فعالیــت از درد پــا شــکایت 
خواهنــد کرد و ایــن درد همراه 

همیشگی شان خواهد شد. 
لذا اگــر فرزندتان اظهــار درد و 
ناراحتی در زانو و ســتون فقرات 
خود داشــته باشد، الزم است  هر 
چه زودتر جهت بررسی های اولیه 
و درمان به متخصــص ارتوپدی 
کودکان، مراجعه کــرد و با انجام 
تمرینات و استفاده از کفش های 
طبی مخصوص در صورت لزوم که 
برای این عارضه توصیه میشــود، 

از پیشــرفت این مشکل 
جلوگیری کرد. 

به عنوان مثال در صافی 
کف پــا، پوشــیدن این 
کفشــها، به تشــکیل و 
تکمیــل قوس کــف پا 
عوارض  و  کــرده  کمک 
ناشــی از آن را کاهــش 

خواهد داد. 
همچنین باید برای انجام 
یک ســری از ورزشها و 
فعالیت ها، مانند باله و ژیمناستیک 
با دکتر مربوطه مشورت نمود. زیرا 
ممکن است در برخی موارد انجام 
اینگونه فعالیت هــا اثر تخریبی 
بیشتری روی مفاصل داشته باشد.

مرکز زیر یکــی از کلینیک های 
موفــق در تشــخیص و درمــان 
عوارض مربوط به پا است که اگر 
پس از بررسی های اولیه در نحوه 
راه رفتن و دردهای همیشگی پای 
فرزندتان، دریافتید که ممکن است 
مشکلی درمیان باشد، مراجعه به 

این مرکز، مفید خواهد بود.
CLINIQUE PODI-
ATRIQUE DE L’AVENIR
5149082210  D.D.O
4506685501   Laval
www.monpodiatre.com

با آرزوی سالمت و شادی، 
تا شماره بعد 

Academic Ranking of World Universities
مک گیل باز هم سقوط کرد!

چهار دانشگاه   کانادایی در میان 
100 دانشگاه برتر جهان

توانستند  کانادایی  دانشگاه  چهار 
بهترین  پراعتبــار  فهرســت  در 
دانشــگاه های دنیا در سال 2014 

قرار بگیرند.
دانشگاه های تورنتو، بریتیش کلمبیا، 
مک گیل و مک مستر دانشگاه هایی 
هســتند که در فهرســت معتبر 
 Academic Ranking of World

Universities قرار گرفته اند. 
دانشــگاه تورنتو در رتبه 24 این 
لیست قرار دارد، UBC سی وهفتم 
است، مک گیل 67 و مک مستر در 

رتبه 90 قرار گرفته است.
اوضاع ســه دانشــگاه در مقایسه 
با فهرســت سال گذشــته بهتر 
شده: دانشــگاه تورنتو نسبت به 
سال گذشــته چهار پله باال آمده، 
مک مســتر دو پلــه بــاال رفته و 

UBC ســه پله. مک گیل اما 
در مقایسه با پارسال 9 رتبه 

سقوط کرده است. 
در ایــن رتبه بنــدی هم به 
توجه  دانشــجویان  عملکرد 
شــده هم به وضعیت علمی 
و جوایز کسب شــده توسط 
استادان و مقاالت چاپ شده از 

آنها در مجالت معتبر.
هــاروارد، ام آی تی و اســتنفورد 
بهترین دانشگاه های دنیا به حساب 
می آیند. شمار باالی دانشگاه های 
آمریکایی حاضر در لیست بسیار 

جالب توجه است.
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کلیسای اجنیلی فارسی زبان مونتریال 
خداوند محبت است 

هر شنبه: از ساعت 4 بعدازظهر در وست آیلند 
FAIRVIEW Alliance Church:  220  Hyman,   DDO

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اگر احتیاج به دعا دارید -  همچنین برای دریافت 
فیلم »زندگی مسیح« و جزوات مسیحی  )رایگان( - 
با تلفن ما متاس بگیرید:     514-999-5168 



 کشیش جالل عادل
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کالس های 
کارآموزی حرفه ای 

تحصیالت  عمومی 

انگلیسی وفرانسوی 
رایگان بیاموزید!

هم اکنون نامنویسی کنید: 
ظرفیت کالس ها محدود است آینده ای درخشان در انتظار شماست

مددیارافراددرخانه 

7484

جزئیات در شماره آینده 
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انتقـال ارز

 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده   برای شرکت ها و موسسات جتاری

به مدیریت یحیی هاشمی پور

انتقال فوری ارز به ایران و برعکس 
و با تضمین بهترین نرخ روز 

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

تصمیمی با ما مشورت کنید.
23 سال سابقه خالصاهن ما    بی ردیغ رد خدمت شماست ؛ قبل از ره

صرافی خضر

____________________________________
1863 Ste-Catherine W.  (Corner: St- Marc) 

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

انتقـال ارز

GUY

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس 
    در کمتر ار 24 ساعت

    )حتی پس از ساعات اداری(
  نقل و انتقال سریع ارز 
    به اقصی نقاط جهان 

  تضمین بهترین نرخ روز 
     با کمترین کارمزد 

   آخرین اطالعات ارز 

به مدیریت:
 بیژن احمدی 

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال
UNION MONDIALEE 

X
C
H
A
N
G

   E

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

با بیش از 30 سال پیشینه 
در ارائه خدمات ارزی 

ساعات کار: همه روزه: 1۰ تا 1۹ 
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سالن آرایش وزیبایی شهرزاد

اسپشیال چهارشنبه ها 

               • کوپ  
         • رنگ • مش  

    • هایالیت و فر
  • براشینگ  • بند و 

ابرو  • اپیالسیون 
• شینیون • مانیکور 

میکاپ عروس 
•پدیکور  • الکترولیز  
• فیشال• جوان سازی 

پوست  با کریستال
Microdermabrasion     

SHAHRZAD BEAUTY SALON

UNISEX
6963 Sherbrooke W. Montreal, QC. H4B 1R1

514-489-6901

سالن ویژه برای خانم های با حجاب  

یونایتد،مناینده رمسی
 قطر ایرالینز

اوکازیون رقابت ناپذیر سفر به ایران
از مونتریال به

 تهران  مشهد شیراز
7626 Yonge Street, Unit  5
Thornhill, ON   L4J 1V9
Tel.: 905-882-5720
Toll Free: 1877-626-9700
unitedtours@bellnet.ca
www.unitedtours.ca

facebook.com/paivand.montreal
به ما بپیوندید!   

1620 Sherbrooke O, 
(Corner : GUY) 
Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866

انواع ساندویچ های
تنوری، آبگوشت تنوری 
نان داغ کباب چاق!

انواع غذاهای ایرانی 
برای ذائقه  ایرانی
نوشابه های الکلی
و غیر الکلی

با منوی جدید 
با قیمت های عالی 

در محیطی گرم، 
           زیبا و  پرنشاط 

پاتوق عموجمال

نسرین عین الهی 
مایکل برمن:

مشاوران امالک 
درخدمت جامعه 
ایرانیان مونتریال
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بزرگترین و مجهزترین نمایشگاه اتومبیل 
     در غرب مونتریال   با مدیریت حمید پازوکی مهر 

             اتومبیل نو و اوکازیون :   با ۲0 سال سابقه 

6050 St-Jacques O.
Montreal, Qc, H4A2G4  
Sans Frais: 866-946-4399
Tel. 514-487-0009
Fax. 514-482-0034
www.autoultimax.com
info@autoultimax.com

اتو اولتیماکس
2nd & 3rd chance creditاقساط سهل 

ارزان ترین و بهترین اتومبیل های اوکازیون 

توجه توجه:     اتومبیل نو خود را از ما بخرید     ارزان تر از Original Dealer:    << گارانتی! 
تسهیالت عالی  درپرداخت ماهانه 

ویژه  هموطنان گرامی 

بیش از  80 
اتومبیل هر هفته 

اعتبار ندارید؟ 

   <<   مشكلى نیست 

امكان اعتبار آسان 

براى هموطنان  بدون 
پیش 
قسط

The Biggest, 

The Best,The 

Powerhouse!

1( اکورا م د ایکس 2۰۰8، ۷ نفره، روکش چرم، دور بین عقب، کامال مجهز 1۹٥۰۰$ .....................................................یا 33٦$ ماهیانه
2( تویوتا کوروال 2۰1۰، اتوماتیك، 8٦٥۰۰ کیلومتر، ۷۹۹٥$ .....................................................................................................................یا1٥۰$ ماهیانه

3( آودى 2۰۰۷، کواترو 8٦۰۰۰ کیلومتر، چرم، سقف کشویی، خیلی تمیز 12۹۰۰$ .......................................................یا 242$ ماهیانه
4( مزدا تریبیوت 2۰11، اتوماتیك AWD با 8۷۰۰۰ کیلومتر 12۹۰۰ $............................................................................................. یا2۰۹$ ماهیانه 
٥( INFINITI FX3۷  2۰1۰ با تکنولوزى  NAVI & CAMERA 23۹۰۰$ ..........................................................................یا383$ ماهیانه
٦( مرسدس بنز E3٥۰ 2۰11 مدل 4matic ، بسیار مجهز 2۷۹۰۰$..................................................................................................یا448$ ماهیانه 
۷( تویوتا VENZA ،مدل 2۰1۰ روکش چرم، AWD 1۷۹۰۰$ ............................................................................................................یا 33٦$ ماهیانه
8( مرسدس بنز GLK 2۰1۰، با یك سال گارانتی کامل 1۹۹۰۰$........................................................................................................یا 3۷4$ ماهیانه

BMW 
Mercedes 

   Benz
Toyota 
Subaru 
Acura

Honda, 
Hyundai

.... 

کلینیک دندانپزشکی آریا 
در مرکز شهر

دکتر شهروز رضانیا          جراح دندانپزشک 
دکتر مهری حیدری         جراح دندانپزشک 
دکتر مهبد مظفری دانا    جراح دندانپزشک 

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

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم  
   ردیف کردن دندانها بصورت سریع 

Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال        
 Implant کاشتن دندان  

 Root Canal درمان ریشه  
Zoom 2 ACP سفید کردن دندانها توسط دستگاه  

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
  دندان اطفال 

  گذاشتن دندانهای مصنوعی 
  پر کردن دندان ها )همرنگ دندان( 

CEREC AC Bluecam   

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

Tel : (514) 933-3337
www.clinique-arya.com

قبول کلیه 
بیمه های مدیکال 

و بیمه های دانشجوئی 

  OPTHAMOLOGIST
   Dr. Samir Antaki
 ENDOCRINOLGUE: 
   Dr. Jack Elstein
  UROLOGUE: 
  Dr. Jean-Louis Bourque
 ALLERGIE: 
  Dr. Phil Gold
 CARDIOLOGUE: 
  Dr. Abed G Kahwati
 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
 NUTRITRITIONISTE: 
Ayla Coussa
 PHYSIO: 
  Vivarath,ly (514) 733-4683 
  (5589 CDN#2, H3T 1Y8)

دکتر ریموند رضایی 
Dr. Raymond Rezaie

7روز 
هفته 

پزشکان خانواده:
Dr. RAYMOND REZAIE 
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. NAVEEN GARG
Dr. VAN TINH DUONG
Dr. DAVID PATTERSON
Dr. ZIAD SUBAI
Dr. FARIDA TURQUI__________________

جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق 
و بینی، قلب، جراح عمومی،متخصص 

زنان،جهاز هاضمه،انکولوژیست،
جراح کلیه و مجاری ادرار،
بیماری های عفونی و... 

 پزشک خانواده 

بدون وقت قبلی
Family Physician 
(Without Appointment)

 اورژانس
 پزشکان متخصص 

       جهت امراض
Specialist doctors

پزشکان  متخصص: 

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5  

Clinique Medicale Alphamedic 
Centre-Ville

Tel.: (514) 933-8383   
Guy Concordia

پزشک خانواده: اورژانس 

اجنام آزمایش خون 
در محل کلینیک 

جواب در 24 ساعت 
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Mary Sadoughi       
- 17 years experience 
- Special Travel Services for Iranian 
Travel services:
- Flight with all major Airlines 
  to any where including Tehran, 
  Mashhad, Shiraz
       (wholesale price) 
- Vacation packages: 
   Europe, Caribbean, etc. 
- Travel Insurance, 
- Special Cruises, Hotel, Car
- Special tour to major city in Iran 
___________________
1118 Ste-Catherine W., Suite 504     
Montreal, Qc 
(Metro: Peel)
Tel: 514-940-1642 
        514-940-1643 
Cell: 514 834 2166  
Fax: 514-868-1115    
Email: maryagency@gmail.com 

مشاور مجرب شما: 

مهری صدوقی 
   بیش از 17 سال سابقه 

  در امور ویژۀ مسافرتی
       در خدمت جامعۀ 

           ایرانی مونتریال 
   پرواز به شهرهای 

         تهران، مشهد، شیراز 
            )به قیمت رقابت ناپذیر( 

   تور مسافرتی به اروپا، کارائیب و... 
   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی 
   کروزهای ویژه، هتل، اتومبیل و... 

   و بسیاری دیگر 

T.A.M Travel 
آژانس مسافرتی  

خریدار هیچگونه وجهی بابت کمیسیون منی پردازد 
       بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان
همراه با شما در انتخاب، خرید و فروش 

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

مهندس راه و ساختمان 
از پلی تکنیک تهران 

با 28 سال سابقه 
در سرمایه گذاری 

و ساخت مسکن 

مسعود هاشمی

مشاور  امالک  مسکونی 
در مونترآل و حومه 

Cell.: 514-298-4567

                                    Immo-Plus 
MASOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker
1980 Notre Dame O. 
Montreal Qc H3J 1M8
Tel.: 514.933-1221
Fax.: 514.933-1251
massood.hashemi@century21.ca

اسپشیـال ماه: 

روغن هسته انگور 

2 لیتری:    9/99 

ماهی سفید مدیترانه، 

همچون ماهی سفید 

شمال ایران  رسید 

ویزا و 
مسترکارت 
پذیرفته می 
شود 

  ،انواع دوغ:چوپان، مشکی
آبعلی، اروند، گیلکی، ترکمن 

  شربت البالو
  مربای بهارنارجن و شقاقل
  کباب کوبیده مخصوص
  فیله مینیون، جوجه کباب
  دل و  جگر  گوسفند

         با سفارش قبلی  
  ...استیک، دل قلوه و جگر و

ذبح اسالمی: حـــــالل

محــل فروش 
محصوالت آریو، 

آرزومانیان و پارسیان 

اجناس متنوع و تازه از ایران رسید 

ما به فکر سالمتی شما هستیم؛ 
شما چطور؟!

فیله، چنجه، جوجه 

کباب بی استخوان و 

بااستخوان، کوبیده 

مرغ و گوشت، انواع 

استیک anges و...
در سن لوران !و کباب پزان کلیه وسائل پیک نیک را از دست ندهید!روزهای آخر تابستان زیبا 

»پزشک خانواده«

 درخدمت متامی فارسی زبانان و كليه هموطنان گرامی

پذیرش تعداد محدودی بیمار
هر روز ساعت 12- 8

Dr. Elham Khayat
Clinique Medical Plein Ciel
475 Boul. de la Cote Vertu

Tel : 514-337-3171 Cote Vertu

دکتر الهــام خیاط

حلوا ارده 
در 2 نوع 

ساده و پسته ای
از ایران رسید 
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Salon EVE
5393 Cote-Ste-Luc Montreal, QC, H3X 2C3

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

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 

     و برطرف کننده خشکی و وز مو
 شینیون، رنگ، سشوار 

 میکاپ آرتیست )گریمور عروس (
 پاکسازی پوست  اپیالسیون 

مانیکور  پدیکور  بند و ابرو 

تاتوی صورت و بدن: برای خامن ها و آقایان توسط کارشناس هنر 

و آقایانبرای خامن ها 

باحجاب برای خامن های   <<    مکان ویژه 

شرکت حمل و نقل بین املللی 
LOADEX TRANSPORT INC

خدمات حمل و نقل:   هوایی، دریا یی و زمینی
سرویس هوایی به شیراز، تبریز، تهران، 

اصفهان،کرمانشاه و مشهد
ایران، سراسر کانادا، امریکا و سایر نقاط جهان

سرویس کامل حمل برای واردات و صادرات کاالها  

Tel.:514-234-3399  Fax.:514-685-3168
info@loadextransport.com        www.loadextransport.com

بهروز دوانی: درخدمت ایرانیان عزیز 

اینترنت، تلویزیون،  تلفن خانگی 
<< سرویس فیبر نوری 

________________
Behrooz davaniبدون قرارداد   |   بهای مناسب 

Account manager
Behrooz.davani@bell.ca

M: 514-258-4168
Internet, TV,  home phone

Fibe services, 
No contract, 

Reasonable prices

ژاله حافظی 

Cell.: (514) 207-9000

 ارزیابی رایگان 
 تهیه وام های مسکن و جتاری 

 وام مسکن برای تازه واردین و غیرمهاجران 

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری 

Jaleh Hafezi: Real Estate Broker
GROUPE IMMOBILIER AGATE 
4030, boul. de la Côte-Vertu #111
Saint-Laurent QC H4R1V4
Tel.: 514-315-2262
Tel.: 514-313-5777
jaleh.hafezi@gmail.com
www.agaterealtygroup.com

خدمات مهاجرتی پارسیس
مشهد،   ایران 

انتشـــارات  فرهنــگ
Maison du Graphique Full printing service

سرویس كارهاى چاپ، گرافیک، فروش كتاب
Tel: (514) 931-9-931
Fax: (514) 509-2893
www.maisongraphique.com
E-mail: farhangpublisher@videotron.ca

فالیر، بروشور، سرنامه، پاكت، كارت ویزیت، لوگو، ُمهر، كارت عروسى
) كتابهاى على میرفطروس رامى توانید از طریق انترنیت خریدارى منوده (

براى اطالعات بیشتر از آلبوم تقویم ها ، کارت عروسی و لیست کتابها و... به وبسایت ما مراجعه کنید:

www.maisongraphique.com

Super Special
1000 

Business card
یكرنگ   39.99  دالر 

Special 
Business card

Full-Color 
2 sides printed5000    

 >>  $169.9

Special
تقویم دیوارى 2015 

در 12 صفحه رنگی در 
مدلهاى مختلف همراه 
چاپ نام کمپانی شما

$ 2.50
minimum:150

كارت عروسى

Super 
Special

کارت هاى  عروسی  جدید
 با قیمت هاى بسیارمناسب 

براى هموطنان عـزیز

جهت جابجایی ارز با سیستم ما 
درمتام نقاط دنیا، 

فقط به 10 دقیقه زمان نیاز دارید

صرافی 5 ستاره
2178 Ste-Catherine W.
Tel.: (514) 585-2345
         (514) 846-0221

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

هیپنوتیزم:  زیر نظر استاد علی سلیمی

زیبایی هیپنوتیزم و خودهیپنوتیزم را فقط کسانی
 می توانند احساس کنند که تجربه کرده باشند.

•   ناراحتی های بی دلیل و مبهم • بی میلی به کار و 
تحصیل و فعالیت کردن • عدم تمرکز فکر  • فراموشی و 

ضعف حافظه  • سستی وتنبلی مزمن و مداوم • خستگی 
های فکری و بی میلی به کار و زندگی • ضعف اعصاب و 

خستگی های عصبی  • یأس ونا امیدی به تحصیل و غیره 
• رفع هیجان و التهاب   • رفع سردرد مزمن و موقتی 

خودهیپنوتیزم تکنیکی است که می تواند این آرزوهای شما را برآورده کند
)ختفیف ویژه برای دانشجویان و دانش آموزان(

Center medicale colombus:   
1140 Jean Talon East Montreal.Qc.H2R.1V9

Tel: 514.347.4353
EMAIL:ga_salimi@hotmail.com         WEBSITE:  www.hypnohelpelio.com 
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 کانترتاپ برای حمام 
و آشپزخانه رویایی شما

________________

 به بهایی باورنکردنی 
<< برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین  امروز 
با ما متاس بگیرید: 

514-952-7400
514-694-9692

برترین و مرغوب ترین سنگ های گرانیت

سنگ های گرانیت، کوارتز
WWW.GRANITEISLAND.CA 

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty
3675 DES SOURCES، SUITE  109
D.D.O., QC  H9B  2T7
Tel.: 514-683-8686 
nader.khaksar@gmail.com

مشاور امالک:  
مسکونی و جتاری 

با بهای اجاره، صاحب خانه  دخلواه خود شوید!
ارزیابی رایگان      کمک برای اخذ وام 

     مسکونی و جتاری با کمترین بهره  
کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین  
      به کانادا و همچنین برای ایرانیان غیرمهاجر در 

     کانادا Non residents  با کمترین پیش پرداخت 
هدیه 1000 دالری برای هزینه محضر 

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492 اوکازیون عـالی

برای زندگی و یا 
سرمایه گذاری

2004 construction 
ile des soeurs 

$279000
2005 downtown 

best view 
2 bedrooms

 $385000
________________
Improve & Fix Credit Counsellor
Reza Ahmadi
Tel. :514-573-3550
Fax :514-416-4889   improvefixcredit@gmail.com

آیا مشکل اعتباری دارید؟ 
 

  آیا مشکل اعتباری دارید؟
  مواجه هستید؟Equifax Late Paymen R۹ آیا با پرداخت دیرکرد
  آیا اعالم ورشکستگی کرده اید؟

          )الزم نیست ۷ سال صبر کنید!( 
  آیا نیاز به ترمیم اعتبار بد دارید؟
  آیا می دانستید که اعتبار بد مانع پیشرفت و تحول

         مثبت در زندگی می شود؟
همین امروز با متاس با ما می توانید برای مشاوره محرمانه، 

رایگان و بررسی دقیق تمامی امور  اعتباری تان اقدام  کند. 
 ما بهترین راه حل را با ضمانت کمترین هزینه به شما ارائه می کنیم. 

با مدیریت  بهاره 
در خدمت هموطنان عزیز در 
 downtown Montreal

VIVA سالن آرایش

_________
2315 Guy, 
Montreal, Qc, H3H 2L9

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364 با like کردن Facebook page ما 

از تمامی promotion ها مطلع شوید :
facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

خدمات آرایشی  برای آقایان  و بانوان

 ساعات کار: هر روز هفته 20-11 

10% ختفیف دانشجویی 
www.vivasalon.ca



کلیه خدمات آرایشی 
برای آقایان و بانوان  

|  کوپ و کوتاه کردن مو |
|  براشینگ و میزانپیلی |

رنگ |  مش |  فر |  هایالیت 
کراتینه مو  |    اصالح و ابرو

اپیالسیون |
انواع خدمات ناخن شامل مانیکور| 
shellac |  پدیکور| کاشت | ترمیم

طراحی بدن با حنا
|   اکستنشن مژه |

|  پاکسازی صورت |

 اسپشیال ماه: 
اصالح مو: دانشجویان زن:  17دالراصالح مو: دانشجویان مرد:  15دالر

-----------------------Student (men) hair cut: 15$Student (women) hair cut: 17$
رضا نژاد عامر مورو

(Gholam) REZA NEJAD 
Group Immobilier
courtier immobilier 
Real Estate Broker
Tel:  514-700-1060
Cell: 514-865-7146 
nejad@agateimmo.com
Fax: 514-313-5777     

Amer Niyonzima
CIBC mortgage advisor

- pre approval
- switch and refinancing

- new immigrants
- home equity line of credit

- self employed program
- new construction

Tel./Fax: 514-700-1060
Cell.: 514-891-3378

• عضو  رمسی اجنمن مشاورین امالک 
• همراه و همگام با شما برای تصمیم گیری 
بهترین خرید و فروش امالک جتاری، 
بیزنس، مسکونی  و مزرعه 
• کمک در تهیه انواع وام های مسکونی و جتاری 
• ارزیابی ملک شما جهت خرید و یا فروش 
•  آماده پاسخگویی و برآوردن 
خواسته های شما در امور امالک 

• پیش تاییدیه 
• وام مسکن برای مهاجرین جدید 
• وام مسکن برای  صاحبان بیزنس 

• وام اعتباری 
• وام برای احداث ساختمان 

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری 

___________________________
www.agaterealtygroup.com

4030 Boul.de la Cote-Vertu, Suite 111, Saint-Laurent, Qc  H4R 1V4
VANCOUVER . TORONTO . MONTREAL . CALGARY

در خدمت جامعه ی ایرانیان گرامی

WHAT MATTERS
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تپش 
دیجیتال  

پارک انگرینیون  
   محل:

METRO: Angrignon 

چند قدمی خروجی پارک 

توجه توجه توجه توجه:

  غرفه های بازرگانی، 
فرهنگی و هنری: 

با دفتر پیوند  متاس بگیرید: 
514-996-9692

خوشمزه ترین کباب را، در جمع دوستان  داغ داغ  
در طبیعت زیبای مونتریال نوش جان کنید! 

Paivand 
Persian 
Picnic 
in the  PARC !

یکشنبه 14 سپتامبر 

با هم شاد باشیم  !بکوبیـم،  بــرقصیم... بنوشیم،بخندیم، بزنیم،  

ایرانیان مونتریال بستا بزرگ 
آخرین

ورودی رایگان: 

سرو غذا: از ساعت 12 ظهر 

پارکینگ:  شهرداری 

برای حمایت از تداوم این برنامه ها، 

غذا و نوشابه را درمحل بخرید. 

یک روز پرشور،شاد و زیبا  
در فضایی صمیمی و خانوادگی 

کباب خوشمزه، چای و نوشیدنی و... 

قرعه کشی، مسابقات هیجان انگیز  و... 
همراه با شادترین  DJ شهر

آتلیه حمیـــرا 
کالس های نقاشی و طراحی

  زیر نظر حمیرا مرتضوی
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ضرورت مبارزه برای لغو شکنجه و اعدام
ــــــــــــــ ـــــــــــــــ     سخنرانان   ـ 

عزت مصلی نژاد     |   حسن پویا 
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ     برنامه هنری    ـ 

گروه رقص خورشیدخانوم 
ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ     برنامه موسیقی   ـ 

Louise Dessertine   | rodrigo Salazar  |  mikhaelle Salazar   | Sergiu popa

 koshtaredahe60@gmail.com 
http://www.massacreiniran.com

شنبه ۶ سپتامبر ۲0۱۴
شروع برنامه: ۶/۳0 بعدازظهر
<< ورودی: همت عالی 
دانشگاه کنکوردیا
0J.A. de Sève Cinema
1400 de Maisonneuve w. 
Montréal, QC H3G 1M8
 تلفن آگاهی:
)٥14(  21٦  8۰٦٥              

یادمـان یــاد یاران
به یاد خاوران ها در جای جای ایران 

و در همراهی با مادران خاوران که مبارزه و پایداریشان 
در گذرگاه زمان طنینی جهانی یافته است.

پرتوان علیه اعدام و شکنجه 
در مبارزه با رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی بایستیم. 

کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی 
دهه شصت در ایران - مونتریال 

نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم
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 ZONYCHO
داروی درمان طبیعی
 ناخن های قارچی، 

زرد رنگ وخراب شده 
مخلوطی از روغن های
 اساسی، با 69 درصد 

آمار درمانی درمدت
 10 سال مطالعه 

 ZACHE
داروی  طبیعی پای ورزشکار

 )قارچ الی انگشتان پا و پاشنه های ترک خورده( 
مخلوطی از روغن های  اساسی حل شده در کره کاریته 

 ARTHODEX
مسکن دردهای عضالنی و مفصلی داروی طبیعی 

مخلوطی از چند روغن اساسی حل شده در کره کاریته 
محل فروش در مونتریال: 

تپش دیجیتال: 
Tel.: 514-223-3336

از 
را 

ود 
 خ

ش
دان

د! 
زنی

ک ب
مح

ی 
رس

فا

مممم

گونـــاگون 

مژده   مژده    << بــزودی

مجتمع جتاری بازرگانی ایرانیان  
 از هم اکنون جهت دریافت اطالعات و رزرو محل 

       دفتر خود  در این مرکز با ما متاس بگیرید. 
---------------  
     فیروز همتیان:    514-827-6364  

    فرشاد فضلی )تپش دیجیتال(: 514-223-3336   

در قلب
 NDG 

Å  ماما آورده را مرده شور می بره

Å  ماما که دو تا شد سر بچه کج در میاد

Å   ما و مجنون همسفر بودیم در دشت جنون

  او به مطلب ها رسید و ما هنوز آواره ایم

Å / ماه درخشنده چو پنهان شود

  شب پره بازیگر میدان شود 

Å  ما هم تون را میتابیم هم بوق را میزنیم

Å  ماه همیشه زیر ابر پنهان نمی مونه

Å  ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است

Å  ماهی ماهی رو میخوره، ماهیخوار هر دو را

Å ماهی و ماست ؟ عزرائیل میگه بازم تقصیر ماست؟

Å  مبارك خوشگل بود آبله هم درآورد

Å  مثقال نمکه خروار هم نمکه

Å  مثل سیبی که از وسط نصف کرده باشند

Å  مثل کنیز مال باقر

Å  مرد چهل ساله تازه اول چلچلی شه

Å / مرد خردمند هنرپیشه را

 عمر دو بایست در این روزگار  

تا به یکی تجربه آموختن /

 با دگری تجربه بردن بکار  »سعدی«

Å  مرد که تنبوتش دو تا شد به فکر زن نو میافته

Å  مرده را رو که رو بدی بکفن خودش می ر...نه

Å  :مردی را پای دار میبردند زنش میگفت

یه شلیته گلی برای من بیار 

Å  مردی که نون نداره اینهمه زبون نداره

Å  مرغ بیوقت خوان را باید سر برید

Å  / مرغ زیرك که می رمید از دام

با همه زیرکی بدام افتاد 

Å  مرغ گرسنه ارزن در خواب می بینه

Å مرغ، هم تخم می کنه هم چلغوز

Å !مرغ همسایه غازه

Å  مرغی را که در هواست نباید به سیخ کشید

Å  مرغ یه پا داره

Å  مرغی که انجیر میخوره نوکش کجه

Å  مرگ برای من، گالبی برای بیمار

Å  مرگ به فقیر و غنی نگاه نمی کنه

Å  مرگ خر عروسی سگه

Å  مرگ خوبه اما برای همسایه

Å  مرگ می خواهی برو گیالن

Å  مرگ یه بار شیون یه بار

Å /  مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

نابرده  رنج گنج میسر نمی شود ...  »سعدی«

Å  مزد خر سور چرونی خر سواریست

Å  مزد دست مهتر چس یابوست

Å  مسجد نساخته گدا درش ایستاده

Å  مشتری آخر شب خونش پای خودشه

Å  مشك خالی و پرهیز آب

Å  معامله با خودی غصه داره

Å  معامله نقد بوی مشك میده

Å  معما چو حل گشت آسان شود

Å  مغز خر خورده

این 8 مشکل جسمی را جدی بگیرید!
اکثر افراد عادت دارند بســیاری از 
مشــکالت جسمی شــان را نادیده 
بگیرند و احتماال انداختن این عادت 
از ســر آنها هم کار آسانی نیست. با 
این وجود، باید با هشــت نشــانه و 
مشکل جسمی مهم که بی توجهی به 
آنها خطرناک و حتی مرگبار خواهد 

بود آشنا باشیم.
این هشت نشــانه را دکتر سیندی 
پارنز از نیوجرسی توضیح داده است. 
اگر با هریک از این مشکالت مواجه 
شدید، حتما موضوع را پیگیری کنید 

و به آن بی اعتنا نباشید. 
•

1( دردهای قفسه سینه
حتمــا در ســریال های تلویزیونی 
دیده اید که افــراد ناگهان دچار درد 
سینه می شوند و می افتند و دست 
آخر معلوم می شود که دچار حمله 
قلبی شده اند. واقعیت این است که 
اگر در قفســه سینه احساس درد و 
فشردگی شدید کردید باید موضوع 
را جــدی بگیریــد و بــه اورژانس 
زنگ بزنیــد. بعضی ها در این لحظه 
آسپیرین می خورند که آن هم فکر 

خوبی است.
اگر درد شــدید نبود اما بعدا دوباره 
احساســش کردیــد، اورژانس الزم 
نیســت اما حتما به پزشک مراجعه 

کنید.
ممکن است سکته قلبی نشانه های 
دیگری هم داشــته باشد، مثل درد 
پشــت، تهوع، درد فک و همچنین 
خستگی بسیار شدید. این نشانه ها را 

جدی بگیرید.
•

2( سردرد بسیار شدید
اگــر به شــکل کامــال ناگهانی به 
سردردی مبتال شدید که بدترین درد 
تمام عمرتان است، به اورژانس زنگ 
بزنید. ممکن اســت دچار آنوریسم 
)بیرون زدگی در جدار شــریان های 
مغزی( شده باشــید. علت آن درد 
شدید، فشار شــریاِن بزرگ شده بر 
مغز شماست و اگر آن شریان دچار 
پارگی شود، ممکن است دچار سکته 

مغزی شوید.

برخی عالیم این سردرد به میگرن 

شبیه است: استفراغ، حساسیت 
به نور و از حال رفتــن. اما اگر 
سردرد آن قدر شدید است که 
نمی توان تحملش کرد، باید به 

اورژانس زنگ بزنید. 
اگر به صــورت ناگهانی دچار 
ســردرد شــدید و این سردرد 
موضوع  بازگشــت،  دفعات  به 
را جدی بگیرید و به پزشــک 
مراجعه کنید. احتمالش هست 
که تومور مغزی یا مشــکالت 
بینایی یا مســائل دیگری رخ 

داده باشد. 
•

3( درد شکمی و نفخ شدید
زنانی که به صورت ناگهانی دچار نفخ 
بسیار شدید و بزرگ شدگی شکم و 
درد در ناحیه شــکمی شده اند باید 
این مشــکل را بسیار جدی بگیرند. 
قضیه مربوط به افرادی است که در 
حالت عادی دچار نفخ و شــکم درد 
نیستند. این تغییر ناگهانی ممکن 
است نشــانه ای از سرطان تخمدان 
باشد. بنابراین اگر دچار نفخ بی دلیل 
و شدید، بی اشتهایی، خونریزی بعد از 
یائسگی و مشکالت روده ای ناگهانی 
شــدید، موضوع را جدی بگیرید و 

حتما به پزشک مراجعه کنید.
•

4( بی حسی دست و پا
اگر دچار بی حسی، ضعف یا غلغلک 
در دست و پا شدید یا قدرت دست 
و پایتان ناگهــان از بین رفت )مثال 
قادر به باالرفتن از پله نبودید( باید 
موضــوع را جــدی بگیرید. ممکن 
اســت دچار فتق یا برآمدگی روی 
ُمهره ای شده باشید و آن مهره هم 
روی اعصاب فشار آورده باشد و آنها 

را مختل کرده باشد. 
اگر فشار روی عصب برطرف نشود، 
ممکن است تغییر یا آسیب دائمی 
نورولوژیکال متوجه عصب شود. اگر 
دچار چنین وضعی شــدید حتما با 
ارتوپد یا متخصــص مغز و اعصاب 
مشورت کنید. معموال پزشک صبر 
می کند تا ببیند مشکل در کوتاه مدت 
برطرف می شود یا نه. اما در همین 
مدت انتظار هم شما به درمان های 
داروهــای ضدالتهاب  و  فیزیکــی 
غیراســتروئیدی و همچنین تزریق 
کورتیزون نیاز خواهید 
بنابرایــن  و  داشــت 
به پزشک  زودتر  باید 
باشید.  کرده  مراجعه 
درمان ها  ایــن  اگــر 
جواب نداد باید تحت 

عمل جراحی قرار بگیرید و بنابراین 
اصال نباید مراجعه به پزشــک را به 

تاخیر بیندازید.
•

5( پادرد به همراه ورم
اگر ساق پایتان به طور ناگهانی ورم 
کرد و دردناک شــد، زود به پزشک 
مراجعه کنید. ممکن است در پایتان 
لخته خون پدیدار شده باشد و چنین 
لخته ای می تواند راهش را به جاهای 
دیگری از بدن-مثل ریه- باز کند و 
باعث مرگ شود. آمار نشان می دهد 
که انسداد ریوی ساالنه تلفات زیادی 
به جــا می گذارد. لخته هــا درواقع 
باعث توقف رســیدن اکســیژن به 
ریه می شوند. اما اگر بیمار سریع به 
پزشک مراجعه کند، احتمال درمان 

باال می رود.
لخته شــدن خون در بیمارانی که 
سابقه این مشکل را داشته اند بیشتر 
اتفــاق می افتد اما افرادی که خیلی 
بی تحرک هستند نیز در معرضش 
قرار دارند. نشانه های دیگر لخته شدن 
خون عبارتند از کــم آوردن نفس، 
تغییر رنگ پا، مشخص شدن رگ ها 
و وجــود نقطه گــرم روی پا. وقوع 
لختگی خــون در عین حال ممکن 
است از نشانه های اولیه سرطان باشد.

•
۶( سرفه دائمی

اگر سرفه تان خوب نمی شود و مدت 
زیادی گرفتــارش بوده اید حتما به 

پزشک مراجعه کنید. 
تشخیص های احتمالی از این قرارند: 
نوعــی عفونت، نوعی از ســرطان، 
اختالل کاردیاک، بیماری ریفالکس 
معده و مری، مشکالت برونشیتی یا 
ریوی. هر موردی که در مورد شــما 
صحت کند باید فورا تحت بررسی و 

مداوا قرار بگیرد.
•

7( خستگی شدید

سطح انرژی در افراد مختلف متفاوت 
اســت. این مســاله به خصوص با 
باالرفتن ســن آنها متفاوت تر هم 
می شــود. اما اگر احساس می کنید 
خســتگی تان به حدی اســت که 
دارد ســرعت عادی زندگی شما را 
مختل می کند، معنی اش این است 
که بدن تان ســعی دارد چیزی را به 

اطالع تان برساند. 
در چنین شرایطی به پزشک مراجعه 
کنیــد. او احتمــاال در مرحله اول 
آزمایش تجویز می کند تا مطمئن 
شود دچار کم خونی )آنمی( نیستید. 
اما بیماری های دیگری هستند که 
خستگی مفرط جزء نشانه هایشان 
 Lyme's( اســت: مثل بیماری الیم

Disease( یا برخی از سرطان ها. 
گزینه های دیگری هم وجود دارد: 

ممکن اســت تعــادل هورمون ها 
در بدن تان به هم خورده باشــد یا 
ممکن است در معرض حمله قلبی 
قرار گرفته باشید. در هر حال، نباید 
خســتگی مفرط را نادیده بگیرید. 
هرچه که باشد راه حلی برایش وجود 

دارد.
•

8( خونریزی بعد از یائسگی
اگر یائســه شــده اید اما همچنان 
باید حتما موضوع  خونریزی دارید 
را پیگیــری کنید. خیلــی از زنان 
گمان می کنند خستگی یا فعالیت 
زیاد ممکن اســت باعــث چنین 
خونریزی هایی شــود امــا احتمال 
اصلی این است که مشکالت جدی 
)دیواره  آندومتــر  پولیپ های  مثل 
داخلی رحم(، عدم تعادل هورمون ها 
یا ضعف رحم رخ داده باشــد. حتی 
ممکن است ســرطان آندومتر در 
راه باشد. مراجعه به پزشک و انجام 
آزمایش های الزم می تواند این قضیه 

را روشن کند. 
•
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روزه داراني 
كه احساس 
سرگيجه و 
سردرد دارند 
آن را يكي از 
داليل روزه داري 
قلمداد مي كنند 
در حالي كه اين 
افراد اغلب در 
وعده سحري از 
قندهاي ساده 
استفاده كرده اند 
و به علت جذب 
باالي قندهاي 
ساده توسط 
بدن باافت قند 
خون روبه رو 
شده اند

در زندگي پستي و بلندي هاي بيشماري را 
تجربه كرده ام كه تأثير بعضي از آنها تمام 
زواياي زندگي ام را تحت الشعاع قرار داده 

است و هر كدامشان بهانه اي براي طرحي 
جديد شده اند

13

اشاره

براي آغاز س��خن در اين باره هيچ چيز مناس��ب تر از اين كالم حضرت 
علي )ع( نيس��ت ك��ه مي گويد: »حق را بگو هر چند تلخ باش��د«. اين از 
ويژگي هاي س��المت روان است كه انسان بتواند واقعيت را بشناسد و آن 

را ببيند. 
بس��ياري اوقات ديده مي ش��ود كه فردي كه با واقعيت ناگواري روبه 
روست، به عوض ابراز، آن را ناديده مي انگارد و انكار مي كند. براي نمونه 
شخص با بيماري يكي از عزيزان خود روبه روست، از آنجا كه پذيرش اين 
واقعيت چه از نظر عاطفي و چه از نظر اقدام عملي دش��وار اس��ت، يعني 
مستلزم مراجعه به پزشك و بيمارستان و اقدامات درازمدت درماني است 
امكان دارد با توسل به واكنش دفاعي رواني انكار بگويد اين كسالت مهم 

نيست و خودش خوب مي شود. 
اي��ن كار ب��ه معني گريز از واقعيت اس��ت كه متأس��فانه ب��ه فراواني 
دي��ده مي ش��ود. افراد زيادي اش��كاالت عم��ده اي را مي بينن��د اما براي 
آنكه مي ترس��ند با زحمتي روبه رو ش��وند ناخودآگاه از گفتن كجروي ها 

مي پرهيزند.
حض��رت علي )ع( اين حكمت ارزنده را با گفتار ديگري كامل مي كند 

و آن اين است: »حق را بگوييد هرچند به ضرر شما باشد«. 
براي انس��ان اعتراف به وجود سس��تي و نارس��ايي در وجود و انديشه 
و گفتار و كردار خود بس��ي دشوارتر اس��ت تا گفتن نارسايي ها در وجود 

ديگري.
اين كار ش��جاعانه تر و مس��تلزم پختگي فكري بيش��تري اس��ت كه 
ش��خص اعتراف كند اش��كالي در كار و رفتار او بوده است و از اين بابت 
عذر بخواهد. به همين دليل اس��ت كه افراد صريح اللهجه و ش��جاع كه 
عافيت طلبي را به نفع حقيقت جويي و حقيقت گويي كنار مي گذارند بين 
مردم محبوبند زيرا عموم مردم اگر چه ممكن اس��ت كامل نباش��ند اما 

درستي كمال را درمي يابند و آن را تحسين مي كنند. 
اين راز محبوبيت عالم، دانش��مند، هنرمند و سياستمدار است كه در 
گفتار شجاع و روشن باشد و به عوض پنهان شدن زير نقاب واژه ها براي 

پوشاندن ضعف و نادرستي فرياد شجاعانه سر دهد. 

 راستگويي كليد رستگاري

دكتر فربد فدائي
 مدير گروه روانپزشكي 
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

141616 وظايف كارشناسان در پرونده هاي قضاييفرجام ازدواج داماد 70 ساله7 قانون يك ازدواج بدون شكست
 پس از ازدواج با جراح سالخورده تمام رؤياهايم نقش بر آب شد چرا كه شوهر ثروتمندم 

بسيار خسيس بود و ذره اي از پول هايش را خرج من نمي كرد
   يكي از مشكالتي كه باعث شكسته شدن قانون ازدواج موفق مي شود اين است كه 
زوج ها هنگام خستگي از مشغله هاي كار و زندگي ترجيح مي دهند به تنهايي به تفريح 

بپردازند و اين مسئله زنگ خطر محسوب مي شود
 هزينه هاي كارشناسي طبق تعرفه از سوي قوه قضائيه تعيين شده است و دريافت پول يا 

مال مازاد بر تعرفه دستمزد از سوي كارشناسان تخلف است

كارشناسانعلمتغذيهازبايدهاونبايدهادرماهپااليشروحوجسمميگويند

سفره علمي براي ماه رمضان

صفحه 15 

   صفحه 14  عكس: ايرنا

 سال هجدهم  شماره 5128  سه شنبه  27 تير ماه 1391 27 شعبان 1433 17 جوالي 2012

یک جدول با دو شرح
جدول روزنامه ايران دارای دو »شرح عادی و ويژه« است. در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح 5128

اول، به حل شرح دوم بپردازيد.
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 افقي:
1- بس��تني خوش��مزه – غمناك و 

ناراحت 
2- فالن��ي – نوع��ي زردآل��و – خط 

خوش
3- قادر – صدا – ش��هري در استان 

خراسان رضوي
4- برگ – حرف عطف – نزديك بين 

– فلز موجود در خون
5- ح��رف ندا – نوعي ابزار س��اده و 
دس��تي براي نظاف��ت و تميز كردن 

كف و زمين – كشوري در اروپا
6- جمع هديه – فهرس��ت – صداي 

زنبور
7- ب��ا ه��م و همگ��ي – محصوالت 

شيري – خداي من
8- مالطفت – نقره – نام دخترانه

9- ظ��رف نفت – بيماري مفصلي – 
از نام ه��اي خداوند ب��ه معني قاهر و 

پيروز
10- كلمه شگفتي – آسايش – گلي 

خوشبو
11- ف��وج و گ��روه – نوع��ي ماهي 

كوچك – ترش و شيرين
12- س��نگ سبز قيمتي – فرود آمدن 
آي��ه قرآن – حرف ش��گفتي – صداي 

افسوس
13- لبخند مليح – فرومايه و پست – 

رفتار به نرمي
14- ش��عله آتش – مركز فرماندهي – 

در شعر همراه قافيه مي آيد
15- فيلمي از ش��هرام اس��دي – علم 

سخنوري
 عمودي:

1- كش��وري در شمال ش��رقي اروپا – 
جايزه ادبي معروف

2- كمك – به معني لقب – 
گلي معطر

3- كاغذ ف��روش – كوچ – 
موافق و همسخن

واژه ه��اي  از   – معل��ق   -4
پرسشي – خاك صنعتي – 

فهرست غذا
5- بج��ا آوردن عهد – پيدا 
كردن – حرف جمع فارسي

آفت��اب  كش��ور  پ��ول   -6
تاب��ان – پهل��وان يون��ان – 

قطاع الطريق
7- كاغذ چاپ – غيرمستقل 

– فراخ
8- خط باستاني – نوراني – 

شهري در هندوستان

9- بچه! – رنگ زرد روش��ن – پسوند 
شباهت 

10- از وسايل هندسي – جانور مكنده 
– بيماري

11- كالمي براي شگفتي – عبادت – 
از سيستم هاي نمايش رنگي تلويزيون 

12- تهويه كننده آش��پزخانه – جبه – 
تاراج – دروازه

13- جاي ماش��ين – نوعي داستان – 
بيابان

14- هم��راه ع��روس – وخامت امر – 
همسر پيامبر اكرم )ص(

15- زودرنج و نازك نارنجي – استفاده 
دوباره از مواد دور ريختني

 افقي:
1- كوه بندرعباس – شش��مين ش��هر 

بزرگ هند 
2- انگشت نماي خلق – از لوازم آرايش 

– خداي هندي
3- قاب��ل اش��تعال – ادب آموختن – از 

خودروهاي بياباني
4- ماي��ع حيات بخش ب��دن – موجود 
نامرئ��ي – ت��االر – بازيكن س��ابق رئال 

مادريد
5- نش��انه حركت به عق��ب – نظريه – 

يغما
6- گناهان – آرام – خميده

7- مرد ش��ريف – از جاذبه هاي ديدني و 

باستاني استان فارس – نهنگ
8- پشت سرهم – از خودراضي – جمع 

ناسك
9- محلي در خانه خدا – واحد سنجش 

كمان و زاويه – بنفش پررنگ
10- مخف��ف و از – گاز كمي��اب – 

بي موقع و بي خبر
11- اصل و آغاز – بسيار سخت – باالي 

فرنگي
12- پسوند شباهت – تاكنون – غذاي 

ايراني – بخشش
13- ش��عله – افسانه س��را – جانوري 
از راس��ته جون��دگان با جثه اي ش��بيه 

خرگوش
14- عطر ش��يريني – روز اول هفته – 

نوعي نارنگي
15- اثري از آلفونس كار – استوار دوم 

فرانسوي
 عمودي:

1- دعوت همگاني – تك گويي در تئاتر
2- كمربند فرضي زمين – جنس مدال 

سومي – درخت جوان
3- واضح – از نام هاي دختران – شهري 

مذهبي در عربستان
4- پ��ول قاج��اري – نمايان ش��دن – 

بزرگ منشي – امر به آمدن
5- م��زدور – ن��ام دختران��ه – ژن��رال 

جنگ هاي انفصال
6- متضاد ماده – جانشينان – ارفاق

7- عالمت مصدر جعلي – فراري دادن 
– مابين پيچ و مهره

8- سروده غرورآفرين – توانگر، مالدار – 
طمعكار

9- ش��ب بلن��د – سوبس��يد – خرماي 
پخته

10- سخنان قلمبه – اثر اميل زوال – هر 
فصل يسنا

11- سطح – فاقد آرامش و 
امنيت – نام قديم كوي نصر 

تهران
12- جمله قرآن��ي – بازو – 

فرمان كشتي – پسر گودرز
13- م��ژده – چاپلوس��ي – 

سياهي شهر
14- فقر الدم – نوعي غذا – 

پنهان شدن
فن��اوري  و  دان��ش   -15
اندازه گيري و دريافت اطالعات 
يا خصوصيات يك سامانه يا 
ي��ك ش��يء از راه دور – زير 
راس��ته اي از دايناس��ورهاي 

گوشتخوار و دوپاي آغازين

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 5127حل جدول عادی شماره 5127

سميه ابراهيمي

مس��واك آلوده تر از آن است كه بشود تصور 
ك��رد. آيا تا ب��ه حال فكر كرده اي��د در البه الي 
دندانه ه��اي مس��واك چ��ه چيزهاي��ي مخفي 
شده اس��ت. مس��واك ها مملو از انواع ميكروب 

هستند.
تحقيقات نشان مي دهد، يك مسواك بيش 
از 100 ميليون باكتري را در خود جاي مي دهد 
اما نگران نباش��يد چرا كه دهان ما نيز چندان 

استريل و بدون ميكروب نيست.
ه��ر روزه، صدها ميكروارگانيس��م در دهان 
حض��ور دارن��د و اين مش��كل چن��دان بزرگي 
نيس��ت. در واقع بايد گفت مشكل زماني جدي 
خواهد ش��د كه تعادل اي��ن باكتري ها و فضاي 

دهان به هم مي خورد.
اين نكته بس��يار مهم اس��ت كه پالك ها يا 
همان جرم هاي روي دندان، باكتري ها هستند 
و ب��ا هر مرتبه مس��واك زدن، اين باكتري ها به 
مس��واك منتقل مي شوند اما سؤالي كه در اين 
ميان به ذهن مي رس��د اين است كه آيا ممكن 
اس��ت فردي با استفاده از مس��واك هاي آلوده، 

بيمار شود؟
پاس��خ به اين سؤال چندان س��اده و واضح 
نيست. گذش��ته از اينكه چه تعداد باكتري در 
ده��ان زندگي مي كنن��د و ي��ا از طريق دهان 
به مس��واك منتقل مي ش��ود بايد به اين نكته 
اش��اره كرد سيس��تم دفاعي بدن در مقابل اين 
باكتري ه��ا به گونه اي عم��ل مي كند كه فرد به 
عفونت هاي ناشي از ميكروب هاي موجود روي 
مسواك مبتال نشود. خوش��بختانه بدن به طور 
خودكار علي��ه اين باكتري ه��ا مي جنگد بدون 
آنكه فرد عالمتي از آسيب و يا ناراحتي و درد را 
احس��اس كند. به همين دليل اطالعات دقيقي 

از مبتاليان به عفونت هايي كه مسواك ش��ان را 
در محيط دستش��ويي يا هر جاي ديگري قرار 
مي دهند دردست نيست. با اين حال بهتر است 
نكات زير رعايت شود تا از بروز مشكالت دليل 

آلودگي مسواك مصون ماند.
در بس��ياري از خانه ها، دستش��ويي و توالت 
در كنار هم تعبيه ش��ده اند در صورتي كه بايد 
مس��واك را دور از محل توالت ق��رار داد اما در 
اكثر مواقع، مس��واك درون ليواني، كنار كاسه 

دستشويي قرار مي گيرد.
گازه��اي آل��وده در ه��واي توال��ت پراكنده 
اس��ت و اين جاي تعجب دارد كه چرا مسواك 
در نزديكي آن قرار مي گي��رد. باتوجه به موارد 
ذكر ش��ده تا آنجا كه امكان دارد مسواك را در 
فاصله اي دورت��ر از توالت قرار دهيد. نكته مهم 

ديگر اينكه قبل از مس��واك 
زدن حتمًا دست ها را با آب 

و صابون بشوييد.
 مس��واك خود را بعد 
از هرب��ار مص��رف، به دقت 

شست وشو دهيد. 
 مسواك خود را خشك 
نگ��ه داري��د. همان طور كه 
تمايل  باكتري ها  مي داني��د 
محيط ه��اي  ب��ه  زي��ادي 
بنابراي��ن  دارن��د  مرط��وب 
س��عي كنيد مس��واك خود 
ه��ر  زمان��ي  فاصل��ه  در  را 
مرتبه مصرف، خش��ك نگه 
داريد. بهتر است از درپوش 
مسواك استفاده نكنيد زيرا 
رطوب��ت مس��واك را حفظ 
را  آن  محي��ط  و  مي كن��د 

هرچه بيشتر مستعد رشد باكتري ها مي كند.
 مس��واك را مستقيم نگه داريد. قرار دادن 
مس��واك در جايي كه حالت مس��تقيم داشته 
باش��د بهتر از آن است كه به حالت افتاده روي 

سطح قرار گيرد.
 هرگز از مس��واك ديگران استفاده نكنيد 
و به ديگران نيز اجازه ندهيد از مس��واك ش��ما 
اس��تفاده كنند. حتي توصيه مي ش��ود مسواك 
خود را در كنار مس��واك ديگ��ري قرار ندهيد 
زيرا باكتري ها از يك مس��واك به مسواك ديگر 

منتقل مي شود.
در حال حاض��ر، تبليغات��ي را مي بينيم كه 
محص��والت مختلف��ي را معرف��ي مي كنند كه 
قابليت زدودن هرگونه باكتري از روي مسواك 

را دارند.
اين محصوالت به كمك گرما، داراي اشعه يا 
اسپري هاي باكتري كش هستند و گفته مي شود 
كه بعضي از مس��واك ها ني��ز داراي فرچه هاي 
ضدرش��د باكتري هس��تند. البته شواهد نشان 
مي ده��د برخي از اين راهكارها مفيد هس��تند 
و منجر به از بين رفتن باكتري ها خواهد ش��د. 
بنابراي��ن در صورتي كه تصمي��م داريد از اين 
محصوالت اس��تفاده كنيد تأييديه سازمان غذا 
و دارو را بس��يار جدي بگيريد و فراموش نكنيد 
حت��ي بهترين محص��والت نيز قادر ب��ه از بين 

بردن تمام ميكروب ها نخواهند بود. 
از طرفي هم بعضي از س��ايت هاي اينترنتي 
پيش��نهاد مي كنن��د مس��واك خ��ود را درون 
ماكروويو ق��رار دهيد ت��ا باكتري هايش از بين 
ب��رود در صورت��ي كه ممكن اس��ت اين عمل، 
كارايي مس��واك را تحت تأثير ق��رار دهد و به 

بدنه آن آسيب وارد كند.
بهترين راهكار براي س��المت مسواك و دهان 
و دن��دان اين اس��ت كه پس 
از مدت��ي مس��واك خ��ود را 
دور بيندازي��د، م��دت زمان 
پيش��نهادي در اين خصوص 
س��ه الي چه��ار ماه اس��ت و 
در پاي��ان اينك��ه ب��ه خاطر 
داشته باشيد، اين باكتري ها 
هس��تند كه موجب بوي بد 
ده��ان، پوس��يدگي دندان و 
بيماري هاي لثه خواهند شد. 
بنابراين مس��واك زدن و نخ 
كشيدن به دندان ها را هرگز 
فرام��وش نكني��د، همچنين 
با مواد  شست وش��وي دهان 
ش��وينده ضدباكتري، قبل از 
مسواك زدن از انتقال باكتري 
به مسواك جلوگيري خواهد 

كرد.

فرمول حفظ بهداشت مسواك ها

     بهتر است از 
درپوش مسواك 

استفاده نكنيد 
زيرا رطوبت 

مسواك را حفظ 
مي كند و محيط 

آن را هرچه بيشتر 
مستعد رشد 

باكتري ها مي كند
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روزه داراني 
كه احساس 
سرگيجه و 
سردرد دارند 
آن را يكي از 
داليل روزه داري 
قلمداد مي كنند 
در حالي كه اين 
افراد اغلب در 
وعده سحري از 
قندهاي ساده 
استفاده كرده اند 
و به علت جذب 
باالي قندهاي 
ساده توسط 
بدن باافت قند 
خون روبه رو 
شده اند

در زندگي پستي و بلندي هاي بيشماري را 
تجربه كرده ام كه تأثير بعضي از آنها تمام 
زواياي زندگي ام را تحت الشعاع قرار داده 

است و هر كدامشان بهانه اي براي طرحي 
جديد شده اند

13

اشاره

براي آغاز س��خن در اين باره هيچ چيز مناس��ب تر از اين كالم حضرت 
علي )ع( نيس��ت ك��ه مي گويد: »حق را بگو هر چند تلخ باش��د«. اين از 
ويژگي هاي س��المت روان است كه انسان بتواند واقعيت را بشناسد و آن 

را ببيند. 
بس��ياري اوقات ديده مي ش��ود كه فردي كه با واقعيت ناگواري روبه 
روست، به عوض ابراز، آن را ناديده مي انگارد و انكار مي كند. براي نمونه 
شخص با بيماري يكي از عزيزان خود روبه روست، از آنجا كه پذيرش اين 
واقعيت چه از نظر عاطفي و چه از نظر اقدام عملي دش��وار اس��ت، يعني 
مستلزم مراجعه به پزشك و بيمارستان و اقدامات درازمدت درماني است 
امكان دارد با توسل به واكنش دفاعي رواني انكار بگويد اين كسالت مهم 

نيست و خودش خوب مي شود. 
اي��ن كار ب��ه معني گريز از واقعيت اس��ت كه متأس��فانه ب��ه فراواني 
دي��ده مي ش��ود. افراد زيادي اش��كاالت عم��ده اي را مي بينن��د اما براي 
آنكه مي ترس��ند با زحمتي روبه رو ش��وند ناخودآگاه از گفتن كجروي ها 

مي پرهيزند.
حض��رت علي )ع( اين حكمت ارزنده را با گفتار ديگري كامل مي كند 

و آن اين است: »حق را بگوييد هرچند به ضرر شما باشد«. 
براي انس��ان اعتراف به وجود سس��تي و نارس��ايي در وجود و انديشه 
و گفتار و كردار خود بس��ي دشوارتر اس��ت تا گفتن نارسايي ها در وجود 

ديگري.
اين كار ش��جاعانه تر و مس��تلزم پختگي فكري بيش��تري اس��ت كه 
ش��خص اعتراف كند اش��كالي در كار و رفتار او بوده است و از اين بابت 
عذر بخواهد. به همين دليل اس��ت كه افراد صريح اللهجه و ش��جاع كه 
عافيت طلبي را به نفع حقيقت جويي و حقيقت گويي كنار مي گذارند بين 
مردم محبوبند زيرا عموم مردم اگر چه ممكن اس��ت كامل نباش��ند اما 

درستي كمال را درمي يابند و آن را تحسين مي كنند. 
اين راز محبوبيت عالم، دانش��مند، هنرمند و سياستمدار است كه در 
گفتار شجاع و روشن باشد و به عوض پنهان شدن زير نقاب واژه ها براي 

پوشاندن ضعف و نادرستي فرياد شجاعانه سر دهد. 

 راستگويي كليد رستگاري

دكتر فربد فدائي
 مدير گروه روانپزشكي 
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

141616 وظايف كارشناسان در پرونده هاي قضاييفرجام ازدواج داماد 70 ساله7 قانون يك ازدواج بدون شكست
 پس از ازدواج با جراح سالخورده تمام رؤياهايم نقش بر آب شد چرا كه شوهر ثروتمندم 

بسيار خسيس بود و ذره اي از پول هايش را خرج من نمي كرد
   يكي از مشكالتي كه باعث شكسته شدن قانون ازدواج موفق مي شود اين است كه 
زوج ها هنگام خستگي از مشغله هاي كار و زندگي ترجيح مي دهند به تنهايي به تفريح 

بپردازند و اين مسئله زنگ خطر محسوب مي شود
 هزينه هاي كارشناسي طبق تعرفه از سوي قوه قضائيه تعيين شده است و دريافت پول يا 

مال مازاد بر تعرفه دستمزد از سوي كارشناسان تخلف است

كارشناسانعلمتغذيهازبايدهاونبايدهادرماهپااليشروحوجسمميگويند

سفره علمي براي ماه رمضان

صفحه 15 

   صفحه 14  عكس: ايرنا

 سال هجدهم  شماره 5128  سه شنبه  27 تير ماه 1391 27 شعبان 1433 17 جوالي 2012

یک جدول با دو شرح
جدول روزنامه ايران دارای دو »شرح عادی و ويژه« است. در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح 5128

اول، به حل شرح دوم بپردازيد.
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 افقي:
1- بس��تني خوش��مزه – غمناك و 

ناراحت 
2- فالن��ي – نوع��ي زردآل��و – خط 

خوش
3- قادر – صدا – ش��هري در استان 

خراسان رضوي
4- برگ – حرف عطف – نزديك بين 

– فلز موجود در خون
5- ح��رف ندا – نوعي ابزار س��اده و 
دس��تي براي نظاف��ت و تميز كردن 

كف و زمين – كشوري در اروپا
6- جمع هديه – فهرس��ت – صداي 

زنبور
7- ب��ا ه��م و همگ��ي – محصوالت 

شيري – خداي من
8- مالطفت – نقره – نام دخترانه

9- ظ��رف نفت – بيماري مفصلي – 
از نام ه��اي خداوند ب��ه معني قاهر و 

پيروز
10- كلمه شگفتي – آسايش – گلي 

خوشبو
11- ف��وج و گ��روه – نوع��ي ماهي 

كوچك – ترش و شيرين
12- س��نگ سبز قيمتي – فرود آمدن 
آي��ه قرآن – حرف ش��گفتي – صداي 

افسوس
13- لبخند مليح – فرومايه و پست – 

رفتار به نرمي
14- ش��عله آتش – مركز فرماندهي – 

در شعر همراه قافيه مي آيد
15- فيلمي از ش��هرام اس��دي – علم 

سخنوري
 عمودي:

1- كش��وري در شمال ش��رقي اروپا – 
جايزه ادبي معروف

2- كمك – به معني لقب – 
گلي معطر

3- كاغذ ف��روش – كوچ – 
موافق و همسخن

واژه ه��اي  از   – معل��ق   -4
پرسشي – خاك صنعتي – 

فهرست غذا
5- بج��ا آوردن عهد – پيدا 
كردن – حرف جمع فارسي

آفت��اب  كش��ور  پ��ول   -6
تاب��ان – پهل��وان يون��ان – 

قطاع الطريق
7- كاغذ چاپ – غيرمستقل 

– فراخ
8- خط باستاني – نوراني – 

شهري در هندوستان

9- بچه! – رنگ زرد روش��ن – پسوند 
شباهت 

10- از وسايل هندسي – جانور مكنده 
– بيماري

11- كالمي براي شگفتي – عبادت – 
از سيستم هاي نمايش رنگي تلويزيون 

12- تهويه كننده آش��پزخانه – جبه – 
تاراج – دروازه

13- جاي ماش��ين – نوعي داستان – 
بيابان

14- هم��راه ع��روس – وخامت امر – 
همسر پيامبر اكرم )ص(

15- زودرنج و نازك نارنجي – استفاده 
دوباره از مواد دور ريختني

 افقي:
1- كوه بندرعباس – شش��مين ش��هر 

بزرگ هند 
2- انگشت نماي خلق – از لوازم آرايش 

– خداي هندي
3- قاب��ل اش��تعال – ادب آموختن – از 

خودروهاي بياباني
4- ماي��ع حيات بخش ب��دن – موجود 
نامرئ��ي – ت��االر – بازيكن س��ابق رئال 

مادريد
5- نش��انه حركت به عق��ب – نظريه – 

يغما
6- گناهان – آرام – خميده

7- مرد ش��ريف – از جاذبه هاي ديدني و 

باستاني استان فارس – نهنگ
8- پشت سرهم – از خودراضي – جمع 

ناسك
9- محلي در خانه خدا – واحد سنجش 

كمان و زاويه – بنفش پررنگ
10- مخف��ف و از – گاز كمي��اب – 

بي موقع و بي خبر
11- اصل و آغاز – بسيار سخت – باالي 

فرنگي
12- پسوند شباهت – تاكنون – غذاي 

ايراني – بخشش
13- ش��عله – افسانه س��را – جانوري 
از راس��ته جون��دگان با جثه اي ش��بيه 

خرگوش
14- عطر ش��يريني – روز اول هفته – 

نوعي نارنگي
15- اثري از آلفونس كار – استوار دوم 

فرانسوي
 عمودي:

1- دعوت همگاني – تك گويي در تئاتر
2- كمربند فرضي زمين – جنس مدال 

سومي – درخت جوان
3- واضح – از نام هاي دختران – شهري 

مذهبي در عربستان
4- پ��ول قاج��اري – نمايان ش��دن – 

بزرگ منشي – امر به آمدن
5- م��زدور – ن��ام دختران��ه – ژن��رال 

جنگ هاي انفصال
6- متضاد ماده – جانشينان – ارفاق

7- عالمت مصدر جعلي – فراري دادن 
– مابين پيچ و مهره

8- سروده غرورآفرين – توانگر، مالدار – 
طمعكار

9- ش��ب بلن��د – سوبس��يد – خرماي 
پخته

10- سخنان قلمبه – اثر اميل زوال – هر 
فصل يسنا

11- سطح – فاقد آرامش و 
امنيت – نام قديم كوي نصر 

تهران
12- جمله قرآن��ي – بازو – 

فرمان كشتي – پسر گودرز
13- م��ژده – چاپلوس��ي – 

سياهي شهر
14- فقر الدم – نوعي غذا – 

پنهان شدن
فن��اوري  و  دان��ش   -15
اندازه گيري و دريافت اطالعات 
يا خصوصيات يك سامانه يا 
ي��ك ش��يء از راه دور – زير 
راس��ته اي از دايناس��ورهاي 

گوشتخوار و دوپاي آغازين

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 5127حل جدول عادی شماره 5127

سميه ابراهيمي

مس��واك آلوده تر از آن است كه بشود تصور 
ك��رد. آيا تا ب��ه حال فكر كرده اي��د در البه الي 
دندانه ه��اي مس��واك چ��ه چيزهاي��ي مخفي 
شده اس��ت. مس��واك ها مملو از انواع ميكروب 

هستند.
تحقيقات نشان مي دهد، يك مسواك بيش 
از 100 ميليون باكتري را در خود جاي مي دهد 
اما نگران نباش��يد چرا كه دهان ما نيز چندان 

استريل و بدون ميكروب نيست.
ه��ر روزه، صدها ميكروارگانيس��م در دهان 
حض��ور دارن��د و اين مش��كل چن��دان بزرگي 
نيس��ت. در واقع بايد گفت مشكل زماني جدي 
خواهد ش��د كه تعادل اي��ن باكتري ها و فضاي 

دهان به هم مي خورد.
اين نكته بس��يار مهم اس��ت كه پالك ها يا 
همان جرم هاي روي دندان، باكتري ها هستند 
و ب��ا هر مرتبه مس��واك زدن، اين باكتري ها به 
مس��واك منتقل مي شوند اما سؤالي كه در اين 
ميان به ذهن مي رس��د اين است كه آيا ممكن 
اس��ت فردي با استفاده از مس��واك هاي آلوده، 

بيمار شود؟
پاس��خ به اين سؤال چندان س��اده و واضح 
نيست. گذش��ته از اينكه چه تعداد باكتري در 
ده��ان زندگي مي كنن��د و ي��ا از طريق دهان 
به مس��واك منتقل مي ش��ود بايد به اين نكته 
اش��اره كرد سيس��تم دفاعي بدن در مقابل اين 
باكتري ه��ا به گونه اي عم��ل مي كند كه فرد به 
عفونت هاي ناشي از ميكروب هاي موجود روي 
مسواك مبتال نشود. خوش��بختانه بدن به طور 
خودكار علي��ه اين باكتري ه��ا مي جنگد بدون 
آنكه فرد عالمتي از آسيب و يا ناراحتي و درد را 
احس��اس كند. به همين دليل اطالعات دقيقي 

از مبتاليان به عفونت هايي كه مسواك ش��ان را 
در محيط دستش��ويي يا هر جاي ديگري قرار 
مي دهند دردست نيست. با اين حال بهتر است 
نكات زير رعايت شود تا از بروز مشكالت دليل 

آلودگي مسواك مصون ماند.
در بس��ياري از خانه ها، دستش��ويي و توالت 
در كنار هم تعبيه ش��ده اند در صورتي كه بايد 
مس��واك را دور از محل توالت ق��رار داد اما در 
اكثر مواقع، مس��واك درون ليواني، كنار كاسه 

دستشويي قرار مي گيرد.
گازه��اي آل��وده در ه��واي توال��ت پراكنده 
اس��ت و اين جاي تعجب دارد كه چرا مسواك 
در نزديكي آن قرار مي گي��رد. باتوجه به موارد 
ذكر ش��ده تا آنجا كه امكان دارد مسواك را در 
فاصله اي دورت��ر از توالت قرار دهيد. نكته مهم 

ديگر اينكه قبل از مس��واك 
زدن حتمًا دست ها را با آب 

و صابون بشوييد.
 مس��واك خود را بعد 
از هرب��ار مص��رف، به دقت 

شست وشو دهيد. 
 مسواك خود را خشك 
نگ��ه داري��د. همان طور كه 
تمايل  باكتري ها  مي داني��د 
محيط ه��اي  ب��ه  زي��ادي 
بنابراي��ن  دارن��د  مرط��وب 
س��عي كنيد مس��واك خود 
ه��ر  زمان��ي  فاصل��ه  در  را 
مرتبه مصرف، خش��ك نگه 
داريد. بهتر است از درپوش 
مسواك استفاده نكنيد زيرا 
رطوب��ت مس��واك را حفظ 
را  آن  محي��ط  و  مي كن��د 

هرچه بيشتر مستعد رشد باكتري ها مي كند.
 مس��واك را مستقيم نگه داريد. قرار دادن 
مس��واك در جايي كه حالت مس��تقيم داشته 
باش��د بهتر از آن است كه به حالت افتاده روي 

سطح قرار گيرد.
 هرگز از مس��واك ديگران استفاده نكنيد 
و به ديگران نيز اجازه ندهيد از مس��واك ش��ما 
اس��تفاده كنند. حتي توصيه مي ش��ود مسواك 
خود را در كنار مس��واك ديگ��ري قرار ندهيد 
زيرا باكتري ها از يك مس��واك به مسواك ديگر 

منتقل مي شود.
در حال حاض��ر، تبليغات��ي را مي بينيم كه 
محص��والت مختلف��ي را معرف��ي مي كنند كه 
قابليت زدودن هرگونه باكتري از روي مسواك 

را دارند.
اين محصوالت به كمك گرما، داراي اشعه يا 
اسپري هاي باكتري كش هستند و گفته مي شود 
كه بعضي از مس��واك ها ني��ز داراي فرچه هاي 
ضدرش��د باكتري هس��تند. البته شواهد نشان 
مي ده��د برخي از اين راهكارها مفيد هس��تند 
و منجر به از بين رفتن باكتري ها خواهد ش��د. 
بنابراي��ن در صورتي كه تصمي��م داريد از اين 
محصوالت اس��تفاده كنيد تأييديه سازمان غذا 
و دارو را بس��يار جدي بگيريد و فراموش نكنيد 
حت��ي بهترين محص��والت نيز قادر ب��ه از بين 

بردن تمام ميكروب ها نخواهند بود. 
از طرفي هم بعضي از س��ايت هاي اينترنتي 
پيش��نهاد مي كنن��د مس��واك خ��ود را درون 
ماكروويو ق��رار دهيد ت��ا باكتري هايش از بين 
ب��رود در صورت��ي كه ممكن اس��ت اين عمل، 
كارايي مس��واك را تحت تأثير ق��رار دهد و به 

بدنه آن آسيب وارد كند.
بهترين راهكار براي س��المت مسواك و دهان 
و دن��دان اين اس��ت كه پس 
از مدت��ي مس��واك خ��ود را 
دور بيندازي��د، م��دت زمان 
پيش��نهادي در اين خصوص 
س��ه الي چه��ار ماه اس��ت و 
در پاي��ان اينك��ه ب��ه خاطر 
داشته باشيد، اين باكتري ها 
هس��تند كه موجب بوي بد 
ده��ان، پوس��يدگي دندان و 
بيماري هاي لثه خواهند شد. 
بنابراين مس��واك زدن و نخ 
كشيدن به دندان ها را هرگز 
فرام��وش نكني��د، همچنين 
با مواد  شست وش��وي دهان 
ش��وينده ضدباكتري، قبل از 
مسواك زدن از انتقال باكتري 
به مسواك جلوگيري خواهد 

كرد.

فرمول حفظ بهداشت مسواك ها

     بهتر است از 
درپوش مسواك 
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خدمات آرایشی
با ختفیف ویژه 

برای هموطنان عزیز 
Tel.:(514) 772-5787
        (514) 620-3622

خدمات ارزی 
514-844-4492

»چاقی خطر ده نوع سرطان را 
افزایش می دهد!«

محققان دانشکده بهداشت و طب 
حاره ای لندن، در یکی از بزرگترین 
تحقیقاتی که در این زمینه انجام 
شــده به این نتیجه رسیدند که 
باال بــودن BMI )ضریــب توده 
بدنی( خطر ده نوع سرطان را زیاد 

می کند.
این تحقیق جامع بر روی 5 میلیون 

و 240 هزار بریتانیایی انجام شد. 
محققان ابتال به 22 نوع سرطان را 
در این افراد بررسی کردند و متوجه 
شدند باال بودن BMI در هفده نوع 
از این 22 نوع سرطان نقش داشته 

است.
به گفته دکتر کریشنان باسکاران، 
محقق ارشــد این پژوهش، "اگر 
معجــزه ای می شــد و اضافه وزن 
در جامعه از بین می رفت ساالنه 
دوازده هزار مورد سرطان کمتر در 

بریتانیا داشتیم."
BMI )ضریب توده بدنی(

معیار ارزیابی چاقی یا الغری است، 
برای محاسبه وزن )به کیلوگرم( 
خود را تقســیم بر توان دو قد )به 

متر( کنید.
برای مثــال BMI فردی که یک 
متر و هفتاد ســانتی متر قد و 60 
کیلوگــرم وزن دارد، تقریبــا 21 
اســت. ]شصت تقســیم بر )1.7 

ضربدر 1.7([
BMI کمتر از 18.5: زیر وزن

BMI بیــن 18.5 تــا 25: وزن 
طبیعی

BMI بین 25 تا 30: اضافه وزن
BMI بیشتر از 30: چاقی

•
ویژگی هــای  بجــز 
 BMI فردی، انــدازه
یعنی میــزان اضافه 
وزن در افزایش خطر 
ابتال به سرطان نقش 
دارد، ایــن مطالعــه 
نشــان داد پنج نمره 
 ،BMI افزایــش 

تقریبا بطور مســتقیم )خطی( با 
ســر طان های رحم، کیسه صفرا، 
کلیــه، دهانــه رحــم، تیروئید و 

سرطان خون ربط دارد.
در این بین چاقی، رحم را بیشتر از 

هر عضو دیگر در معرض بدخیمی 
قرار می دهد.

دکتر باســکاران می گوید "با باال 
رفتــن BMI ســرطان رحم به 
میزان قابــل توجهی افزایش پیدا 
می کرد در مورد سرطانهای دیگر 
این افزایش در حد متوسط بود یا 

افزایشی دیده نمی شد."
عــالوه بر این، چاقــی در ابتال به 
ســرطان های کبــد، روده بزرگ، 
تخمدان و سرطان سینه )پس از 

یائسگی( نیز تاثیر دارد.
بطور کلی دو عامل 
به  ابتال  در  اصلــی 
سرطان نقش دارند، 
ژنتیــک و عوامــل 

محیطی.
مطالعــه  ایــن  در 
تاثیــر  محققــان، 
عواملی مثل ســن، 
جنس، یائسگی و سیگار را تصحیح 
 BMI کردند تا فقط تاثیر باال بودن
را بر ابتال به سرطان های مختلف 

ارزیابی کنند.

•

چاقی، معضلی جهانی

جهانی  معضلــی  چاقی 
است و سازمان بهداشت 
جهانــی آن را یکــی از 
مهمتریــن عوامل مرگ 

ومیر در دنیا قلمداد می کند.
ساالنه حدود سه و نیم میلیون نفر 
در دنیــا بعلت چاقی جان خود را 
از دســت می دهند و 65 درصد 
کشــورهایی  در  جهان  جمعیت 
زندگی می کنند که افزایش وزن و 
چاقی بیش از کم وزنی باعث مرگ 

می شود. 
بعالوه تقریبا نیمی از موارد دیابت 
و یک چهــارم موارد بیماری های 
ایســکمیک قلب به اضافه وزن و 

چاقی نسبت داده می شود.
در ایران چاقی و چاقی شکمی در 
دهه گذشته سیر صعودی داشته 
و چاقی شــکمی تا پنجاه درصد 

افزایش داشته است.
یعنی  ایران  جمعیت  سوم  یک 
حــدود 25 میلیون نفر دارای 
اضافه وزن یا چاقی هستند که 
43 درصــد آنان را مردان و 57 
درصد را زنان تشکیل می دهند.

هشت میلیون نفر از 25 میلیون 
نفر مبتال به چاقی و 17 میلیون نفر 

مبتال به اضافه وزن هستند.
بنابر آخرین آمارها، شــیوع اضافه 
وزن وچاقی در جمعیت باالی 20 
سال ایران 50 تا 70 درصد است 
)متوسط جهانی 35%( و نیمی از 
جمعیت تهران اضافه وزن داشته 
و 15 تــا 20 درصد در مرز چاقی 

قرار دارند.
در سال های اخیر چاقی کودکان 
نیز در ایران رشــد زیادی داشته و 
تقریبــًا 30 درصد از بچه ها، دچار 
اضافــه وزن و چاقی هســتند و 
می توان گفت از هر 4 کودک، یک 

نفر چاق است.

تحقیقــات در ایران نشــان می 
دهند فســت فودها، نوشابه های 
گازدار و آب میــوه های صنعتی و 
میان وعده های شیرین )بیسکویت، 
کراکر، کیک یزدی، کیک خانگی، 
شیرینی خشک، شیرینی تر، گز، 
آبنبات، ســوهان، شــکالت، کرم 
کارامل، حلواشکری، حلوا خانگی، 
نقل( و میــان وعده های شــور 
)چیپس و پفک( می تواند سبب 
بروز چاقی و سندروم متابولیک در 

کودکان و نوجوانان شود.
تحقیقی که در تهران روی دختران 
دبســتانی دارای اضافه وزن انجام 
شد نشان داد اضافه وزن و چاقی، 
باعث انزواطلبی، شکایات جسمانی، 
افسردگی، اضطراب و نیز مشکالت 

رفتاری درونی در آنها شده است.
•

دور کمر معیار 
مهمی در ارزیابی 

خطر ابتال به 
بیماری های قلبی 

و دیابت است

شمار افراد چاق در دنیـا 
بیش از 2میلیارد نفر است 

 B M I
ضریب توده بدنی 

معیار ارزیابی چاقی یا الغری 
است، برای محاسبه وزن )به 
کیلوگرم( خود را تقسیم بر 
توان دو قد )به متر( کنید.
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هر یکم و پانزدهم ماه        را بر روی سایت بخوانید 

طنزوگنج ...
به اهتمام 

محمد فرحی 
)مونتریال(

•
این ضرب المثل ها مصراعی 
اســت از یک بیت آنها را 

کامل کنید:

1( عاقبت جوینده یابنده بود...
2( دست ما کوتاه وخرما بر نخیل....

3( مهره گر نیک نشیند همه کس نّراد است...
4( نرود میخ آهنین بر سنگ...

5( گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست...
•

اشعاری از شعرای بزرگ
زاهدم برد به مسجد که مرا توبه دهد 

     توبه کردم که ندانسته به جایی نروم
)شمس لنگرودی(

ما و تو ای زاهد هر دو داغدار اما
    داغ من بود بر دل، داغ تو به پیشانی 

) شیخ بهائی (
نرمی ز حد مبر که چو دندان مار ریخت

     هر طفل نی سوار کنــــد تازیانه اش 
)صائب تبریزی (

من از بی قدری خار سر دیوار دانستم
   که ناکس کس نمیگردد از این باال نشینی ها

)صائب تبریزی(
•

شعری از ابوالقاسم حالت
هم عقیده! 

پسری خوب و زیرک و عیار 
    گشت با دختری فسونگر یار

بر لبش لب ز روی شوق گذاشت
    بوسه ای آبدار از آن برداشت

گفت دختر که بوسه گر این است
    راستی هم که بوسه شیرین است

هست این بوسه چو شکر تو

    بهتـــــــر از بوسه برادر تو
پسر این را شنید و گفت

    خواهرت نیزهم عقیده ی توست!
•

شعری از سعدی
 اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی
    برآورند غالمان او درخت از بیخ

 به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد
    زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ

 •
نکته هایی ازگلستان سعدی 

پادشاهان به صحبت خردمندان از آن 
  محتاج ترند که خردمندان به قربت پادشاهان

جز به خردمند مفرما عقل 
   گرچه عمل کار خردمند نیست

•
نکته ای چند از بزرگان 

1( مال از بهر آسایش عمر است؛ 
ـِرد کردن مال      نه عمر از بهر گ

2( دو چیز را برای همیشه فراموش کن، 
خوبی که به کسی کردی و بدی که کسی با تو کرد
3( به یاد داشته باش که امروز طلوع دیگری ندارد

•
قطعه ای ازسعدی:

صاحبدلی ز مدرسه آمد به خانقاه
    بشکست صحبت اهل طریق را

 گفتم میان زاهد و عالم چه فرق بود
    تا انتخاب کردی از آن این فریق را

 گفت آن گلیم خویش برون میکشد زموج 
    وین سعی میکند که بگیرد غریق را

•
<< خـرّیت!

نصیحتی از شیخ اجل:
 خر به سعی آدمی نخواهد شد
    گرچه بر پای منبری باشد
 و آدمی را که تربیت نکنند 

    تا به صد سالگی خری باشد
•

مستقل دم می زنند، صادرات نفت 
شمال عراق از این موضوع تأثیری 

نپذیرفته است.
 با وجــود ناآرامی های ناشــی از 
حضور دولت اســالمی در عراق، 
خللی در صادرات نفت این کشور 

ایجاد نشده است
با وجود ناآرامی های ناشی از حضور 
"دولت اســالمی" در عراق، خللی 
در صادرات نفت این کشور ایجاد 

نشده است
"دولت اسالمی" هم گفته می شود 
در مناطق مرکزی تنها بر نزدیک 
به 80 هزار بشــکه نفــت در روز 
)حــدود 5/ 2 درصــد از صادرات 
عراق( مسلط شده است. این گروه 
تروریســتی هم مشکلی با فروش 

نفت ندارد؛ به هــر حال حدود 8 
میلیــون دالر در روز رقم خردی 
نیســت. حتی اخیرا گزارش هایی 
مبنــی بر فــروش مقادیری نفت 

توسط این گروه منتشر شد.
در واقع منابــع نفتی عمده عراق 
در جنــوب و تحت کنترل دولت 
قــرار دارند. حســین  مرکــزی 
شهرستانی، وزیر نفت کابینه نوری 
مالکی، برنامه های این کشور برای 
افزایش صــادرات نفت را این گونه 
تشــریح کرده بــود: دولت عراق 
قصد دارد ظرفیت صادرات نفت را 
تا ســال 2012 از روزانه حدود 3 
میلیون بشکه در حال حاضر به 6 
میلیون بشکه در روز افزایش دهد. 
برای سال 2035 نیز صادرات 3/ 8 

میلیون بشکه در روز هدف گذاری 
شده است. بنا بر پیش بینی آژانس 
جهانی انرژی، در سال های پیش 
رو مصرف جهانی نفت هر ســال 
یک میلیون بشکه در روز افزایش 

می یابد.
ناظــران بر این عقیده اند که دیگر 
در  نفــت جهان  تأمین کنندگان 
درازمدت از پس اشتهای روزافزون 
بازار بــر نخواهند آمــد و عراق، 
کشوری که تصمیم دارد به یکی 
از ابرقدرت های بازار صادرات نفت 
تبدیل شود، باید خود را از ناآرامی 
برهاند. در غیر این صورت بحران 
در این کشور دیر یا زود بهای نفت 

را هم باال خواهد برد.
•

دار
مه 

دا
ا

بخارای دهباشی به شماره ی صدم رسيد
این واقعۀ خجسته را باید شادباش گفت!

انتشار یکصدمین شماره مجله ی بخارا 
را به اهــل فرهنگ ایران و به مدیر و 
ســردبیر این نشریه گران قدر جناب 
آقای دهباشــی تبریک می گوییم. 
اهل قلم می دانند که انتشــار یکصد 
شــماره از یک مجله ی پر محتوا که 
نامدارترین دانشــمندان در آن قلم 
میزنند آن هم در شرایط دشوار تورم 
و کمبود کاغذ و مشــکالت و مسائل 
جانبی، به اندازه ی عمر یکصد ساله 
ی آدمی کار و زحمت می طلبد؛ کار و 
زحمتی که در دو فیلم »بخارای من« 
و »سالم من دهباشی هستم« قابل 

مشاهده است. 
انتشار 94 شماره ی مجله ی کلک از 
اول فروردین 69 و به دنبال آن 100 
شــماره از مجله ی بخارا تا سال 93 
مقدور نمی شد مگر با همت و کوشش 
آقای دهباشی. درست تر بگویم بدون 
عشق و عالقه ی آقای دهباشی حتی 

این همت و کوشش ثمر نمی داد.
مجلــه ی بخارا مجله ای ســت که 
همانند ندارد. حجم پانصد ششــصد 
صفحه ای آن هرگز باعث نشده است 
تا کیفیت مطالــب آن پایین بیاید. 
دانشمندان گرانقدری هستند که فقط 
به بخارا مطلب می دهند. مطالبی کم 
نظیر و با کیفیت عالی که نظیر آن ها 

نشریه  هیچ  در  را 
نمی  دیگــری  ی 
توان مشاهده کرد.

•
از  بخشــی 
شماره  یکصدمین 
ی بخارا اختصاص 
دارد به جشن نامه 
مترجــم نامدار ما 
نجف دریابندری.

بخش  ســایر  در 
ها مثل همیشــه 

مطالب خواندنی فراوان است. باورها 
و آیین های زرتشــتی در شــاهنامه 
نوشــته محمود متقالچــی، تمدن 
گمشده اشکانی نوشته تورج دریایی، 
میراث علمی ایرج افشار نوشته محمد 
افشین وفایی، دو نکته در شرح حال 
مرحوم سعید نفیسی، نوشته محمود 
امیدســاالر، از جمله مطالب منتشر 

شده در این شماره از بخاراست.
از چشــمه ی خورشید استاد هاشم 
رجب زاده که یادداشــت هایی ست 
درباره ژاپن به شماره 32 خود رسیده 
اســت. یادداشــت های یک کتابدار 
یزدان منصوریان به شماره ی 4 و قلم 
رنجه ی استاد بهاءالدین خرمشاهی به 

شماره ی 21 رسیده است.

میالد عظیمی در آویزه 
یادی  خــود  های 25 
کرده است از یکصدمین 
نوشته  بخارا.  شــماره 

است:
»بخارای دهباشــی به 
شماره ی صدم رسید. 
واقعه ی خجسته  این 
را باید به فرهنگ ایران 
شادباش گفت. بخارا در 
نگاه من صرفا یک مجله 
ی خوب نیســت؛ نهاد 
فرهنگی پویایی است که شوق و همت 
مدیر خسته نفس و کار بلدش آن را 
از گردنه های ســخت هزار دشواری 
آشــکار و پنهان و گفتنی و نگفتنی 
گذرانــده و به این جــای و جایگاه 
رسانده است. نمی گویم بخارا عیب و 
ایرادی ندارد. می گویم و از عهده اش 
بیرون می آیم که یگانه است و بدیل 
ندارد. برای بخــارا پایداری بر همین 
مرام ایران دوستی و اهتمام به فرهنگ 
ایران و زبان فارسی و احترام به بزرگان 
و پیران میوه ی خویش بخشــیده و 
برای دهباشی تندرستی و توفیق آرزو 

می کنم.
از روزانه های ف م سخن

داشــت که با تغییر قانون اساسی 
این ســمت را بــرای خود دایمی 
کند.  او که استاد اعظم ترفند بازی 
و حیله گری اســت، از خامنه ای 
رودست خورد و در انجام نیت خود 

ناکام ماند.
پنجمین رییس جمهوری سیدمحمد 
خاتمی بود کــه در هنگام نامزد 
شدن برای این سمت، حتی امکان 
پیروزی خود بر نامزد مورد حمایت 
رهبــر - علی اکبر ناطق نوری - را 
بــاور نمی کرد.  با این حال، مردم 
و به ویژه جوانان با گفتن یک "نه" 
آشکار و بزرگ به خامنه ای، او را با 
20 میلیون رأی روانه مقر ریاست 
جمهوری کردند و 4 سال بعد نیز 

به این حمایت ادامه دادند.  
شوربختانه، ســاختار نظام والیت 
مطلقه فقیه، بزدلی شخص خاتمی 
و وابســتگی اش بــه حفظ نظام 
موجب شد که این پشتوانه عظیم 
مردمی به هرز و هدر رود و 8 سال 
ریاســت جمهوری او درحالی که 
به گفته خــودش »هر 9 روز یک 
بحران« برایــش ایجاد می کردند 
سپری شــود.  درماه های پایانی 
دور دوم ریاست جمهوری، خاتمی 
ضمن اعتراف به ایــن که »آمده 
بوده تا نظام را حفظ کند«، گفت 
که در نظــام والیت مطلقه فقیه 
رییــس جمهوری چیــزی بیش 
از یک "تدارکاتچــی" - بخوانید 
گماشــته - نیســت.  او برخالف 
قولی کــه به مردم داده بود، حتی 
نتوانست دو الیحه قانونی "اصالح 
قانون انتخابات" و "تبیین اختیارات 
رییس جمهــوری" را به تصویب 
نهایی برســاند و این لوایح را پس 
از آن که چند بار توســط شورای 
نگهبان - منصوب خامنه ای - به 
عنــوان مغایرت با شــرع و قانون 

اساسی ردشد، ناگزیر پس گرفت.
محمود  رییس جمهوری،  ششمین 
احمــدی نژاد، آیینــه تمام نمای 
حکومت آخوندی بــود.  بالهت، 
ناکارآمــدی، پرمدعایی و فســاد 
صفات مشــترک او با ولی مطلقه 
فقیه بــود و خامنــه ای در نماز 
جمعه 29 خرداد 1388 گفت که 
نظراتش به احمدی نژاد نزدیکتر از 
رفسنجانی است.  با این حال، حتی 
این گماشته سرسپرده و گوش به 
فرمان نیز نتوانســت دربرابر تضاد 

ساختاری بین والیت مطلقه فقیه 
و "جمهــوری" تاب بیاورد و عمال 
ســر به تمرد و نافرمانی برداشت 
و درســال آخر دور دوم ریاســت 
جمهوری فقط وجودش توســط 

خامنه ای تحمل می شد.
حکومت  جمهوری  رییس  هفتمین 
آخوندی، که به تازگی نخســتین 
سال دور اول ریاست جمهوری را 
سپری کرده نیز با سرعتی بیشتر 
درچنبــره این تضاد ســاختاری 
گرفتارشــده و به زعــم خود می 
کوشــد که مفری از آن بیابد.  او 
هفته گذشته طی ســخنانی در 
شورای اداری استان اردبیل گفت: 

»مــردم رأی ندادنــد که رییس 
رییس دســتگاه  فقط  جمهوری 
اجرایی باشد، رأی دادند که مجری 
قانون اساسی باشــد.  مسئولیت 
اجرای قانون اساســی در کشــور 
برعهده رییس جمهوری اســت... 
اجرای این وظیفــه ازآن کارهای 
مهمــی اســت که بــرای خیلی 
ها خوشــایند نیســت و  ممکن 
اســت ناراحت و عصبانی شــوند 
اما قانون اساســی کشور باید اجرا 
شود و هرکســی دراین کشور با 
هرمسئولیتی باید بداند این دولت 
به حول و قوه الهــی در ادامه راه 
برای اجرای قانون اساسی مصمم 

خواهد بود«.
روزنامه "کیهان" تهران، که حسین 
شریعتمداری نماینده ولی مطلقه 
فقیه سرپرســت آن اســت، در 
واکنش به گفته های شیخ حسن 
روحانی، آب پاکی را روی دســت 
او ریخت و با صراحت تأکید کرد 
که بنابرهمان قانون اساسی مورد 
اســتناد او، "رییس جمهوری" در 
نظام والیــت مطلقه فقیه چیزی 
بیــش از یــک "تدارکاتچــی" و 
"گماشــته" سرسپرده و گوش به 

فرمان نمی تواند باشد.  
"کیهان" نوشــت: »براساس نص 
صریح اصل 56 و نیز مســتفاد از 
اصل 110 قانون اساسی همه قوا 
و نهادهای لشــکری و کشوری - 
ازجمله خود آقای رییس جمهور - 
)درمعنای واقعی و حقوقی( حسب 
اختیارات و صالحیت های پیش 
بینی شده در قانون اساسی، مقام 
رهبری است«.  ازاین واضح تر نمی 
توان سخن گفت: رییس جمهوری 

کاره ای نیســت و همه کاره مقام 
رهبری است.

با این حال، "کیهان" ولی مطلقه 
فقیه برای آن که اتمام حجت کرده 
باشد و راه را بر هرگونه سوء تفاهم 
زیاده خواهانه - ازجنس ســخنان 
شیخ حسن روحانی - ببندد، می 

افزاید: 
»به عبارت دیگر، "رییس جمهور" 
صرفا "رییس قوه مجریه" اســت، 
آن هم نــه همه قوه مجریه، بلکه 
ریاســت قوه مجریه دراموری که 
مستقیما به رهبر مربوط نمی شود 
)اصل 113 قانون اساسی(.  ازاین 
رو، اگر قانون اساسی مالک قضاوت 
باشد، باید گفت برخالف نظر آقای 
روحانی، اتفاقا مردم رأی داده اند 
که رییس جمهــور فقط رییس 

دستگاه اجرایی باشد«.
کاش "کیهــان" ولی مطلقه فقیه 
بخش کوچکــی از این صراحت و 
رک گویی مستدل و مستند خود 
را نیز به این اختصاص می داد که 
توضیح دهد "مقام معظم رهبری" 
دربرابر این همه "اختیارات" - که 
خداوند نیز در کتاب های آسمانی 
برای خود قایل نشــده - چگونه و 
دربرابر چه مرجع و نهادی - بجز 
مجلس چرتی هــای مجیزگوی 
خبرگان - "مســئول" و پاسخگو 

است؟!
آنچه که ایــن درام غم انگیز را به 
کمدی تبدیل می کند، این است 
کــه هردوطرف برای به کرســی 
نشاندن نظر خود پای "مردم" را به 
میان می کشند و شوربختانه فقط 
هم همین مردم هستند که از توان 
بالقوه پایان بخشیدن به این نظام 
ایران بربادده و ویرانگر برخوردارند.  
تا زمانی که مردم با توسل به اراده 
خود براین تضاد ساختاری نقطه 
پایان ننهند، تازمانی که به مطالبه 
ابتدایی ترین حقوق پایمال شده 
خود برنخیزند، تازمانی که دست 
از خفــت و ذلت پذیــری فروش 
شــأن و حرمت انسانی خویش به 
بهای ناچیز 45500 تومان درماه 
و شریک شدن عملی در غارت و 
فساد و جنایت حکومت آخوندی 
ادامه دهنــد، میهن نگونبختمان 
شــاهد تداوم تباه کننده این دور 

باطل خواهد بود! 
•
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 همدردی

 همدردی

سرکار خامن لیال صادقی، جناب آقای اکبر وکیلی، 
خانواده های محترم سوگوار 

درگذشت جانگداز شادی عزیزتان را صمیمانه تسلیت گفته؛
 من هم چون بسیاری، در غم ازدست دادن آن عزیز مهربان، 

خود را شریک می دانم و برایتان آرامش آرزو دارم. 

سیاوش صابری 

 همدردی
یک انسان شریف و دوست داشتنی باما بدرود گفت... 
نام نییک گر بماند ز آدمی                      به کزو ماند رسای زرنگار 

شادروان جناب آقای محمد سمیعی 
به جهان ابدیت پیوست. 

رنج فقدان او را به خانواده ی عزیزش، 
به ویژه به سرکارخانم هما سمیعی )توفیقی(، 

دوست دیرین دکتر هوشنگ حسن یاری و همچنین 
به فرد فرد بازماندگان و  عزیزان از صمیم قلب تسلیت می گوییم.

محمد رحیمیان و همه دوستان شما 
در پیوند مونتریال و ونکوور 

غم آخرتان باشد، 
دایی جان! 
------
جناب آقای  شهریار بخشی عزیز
درگذشت ناگهانی دوست مهربان، 
محجوب و نجیب تان 

زنده یاد جناب آقای  محمد مسیعی
را در مونتریال، به شما تسلیت می گوییم.

می دانیم جای خالیش در این اطراف بر شما سخت گران آمده 
است، برایتان آرزوی آرامش و بهروزی داریم. 

خاک او، طول عمر پرمرام و مهر شما...  یادش جاودانه باد. 
محمد رحیمیان و دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور 

دوست قدیمی و گرامی،وحید خلجی مهربان،
سرکار خامن زهرا خلجی، 

آذر خامن گرامی، یکتای نازنین، عزیزان سوگوار 
ما نیز در اندوه بزرگ از دست شدن ناگهانی پدر، پدربزرگ و عزیز 

ارجمندتان در ایران با شما صمیمانه همدردیم؛ 
برایتان آرامش و بهروزی آرزومندیم.

محمد رحیمیان و دوستان شما در پیوند مونتریال 

آسماان دلم از اخـتر و ماه تو گرفت...

 همدردی
دوستان دیرین و ارجمند، 
جناب آقای وحید خلجی، 
سرکار خامن زهرا خلجی 

بستگان، دوستان و عزیزان سوگوار 

درگذشت تاثرانگیز پدر ارجمند شما 

شادروان جناب آقای علی خلجی 
در ایران را به شما و کلیه بستگان و عزیزان سوگوار

صمیمانه تسلیت عرض می کنیم. 
برای ایشان آرامش ابدی  و برای شما 

تندرستی و بهروزی آرزومندیم.

درخشانیا، کریمی، نیکویی، خدایی، 
صنعتی، نصیریان، کارگران، زند، 
رسولی، نباتی، یکتاپرست و دهنوی 

دوستان دیرین و ارجمند، 
جناب آقای وحید خلجی، 
سرکار خامن زهرا خلجی 
خانواده های محترم سوگوار

همدردی صمیمانه ما را بخاطر درگذشت نابهنگام پدر گرامی تان 

شادروان جناب آقای علی خلجی 
 در ایران بپذیرید. 

برای شما و فردفرد بازماندگان، بهروزی،
شکیبایی و تندرستی آرزومندیم.
__________________________

یوسف تیزهوش، عبداله خیامی، حمید چوپانی، 
طهمورث طوسی، دکترجوادمعین درباری، 

محمدشکیب نیا، بهمن ناصری، حسین ناصری، 
رضاناظم، کاظم اسدی، دکتر منصورجباری، مهندس 

کاظم ناظر، نادر نادرپور، دکتر منوچهر  بهامین، 
دکترجاوید موسوی، پرویزعلوی، محمدتقی حجازی، 

رضانژاد، مسعود جهانگیری، محمدرحیمیان 
و دیگر دوستان شما

رسید مژده هک ایام غم نخواهد ماند...



30 30www.paivand.ca            PAIVAND: Vol. 21  no.1176    Sep. 01,  2014  سال 21 شماره   1176 10 شهریور 1393 

د 
یلن

ت آ
وس

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

سوپر
اسپشیال های 

عالی  � 

همه روزه در 
اخوان وست آیلند 

کیفیت شرایتون! 
با قیمت سیدامساعیل!

The world ACCORDING to ALI-ASGHAR
»بنام خداوندی که دشمنانش را 

ازنادانان آفرید!« 
ستایش بزرگوار خدائی که سلطنت 
ملک هستی بدست قدرت »اوست« 
ودرهمۀ عالم برهمه چیزتواناســت. 

اوست که مرگ و زندگی را آفرید. 
با ســالم بر توئی که کوشش میکنی 
تــا بفهمی ازکجا آمــده ای؟ بهرچه 
کارآمــده ای؟ و پس به کجا خواهی 
رفت. ودرود برشــما خوانندگانی که 
خوب می خوانید و خوب می فهمید و 

نیک عمل میکنید. 
   دشــمنان خدا دوســت شــدند، 

دوستداران خدا دشمن.
تاکتیک های روحانی

شــیطان بزرگ وپیروانش دوســت 
و هم ســنگر دولت حســن روحانی 
دشمن.  دلواپس،  اصولگرایان  شدند، 
دراخبارBBC می خواندم »مافیای« 
والمسلمین  االســالم  دولت حجت 
حاج شیخ حسن بسیاربسیار روحانی 
برای خشنود کردن غرب واسرائیل، 
یکایک مسئولین دولت گذشته را با 
پنبه ســرمی برد تا آمریکا واسرائیل 
ازتحریم وتهدید حکومت ایران دست 
بردارند. حسن روحانی می خواهد به 
غرب ونوکرانش بفهماند که ما همه 
سربازتوئیم خمینی گوش به فرمان 
توئیم خمینی! مرگ برآمریکا! مرگ بر 
انگلیس! مرگ براسرائیل!! همه شعاری 

بیش نبوده است . 
کلیــد جادویی غرب که به دســت 
حسن روحانی سپرده شده واومتعهد 
شــده اســت که باید با ایــن کلید 
سحرآمیزوسیاستی که غرب را راضی 
کند، درهای تمــدن وگفتگوها را به 
روی ملــت ایران باز کند واســالمی 
مدرن که همۀ کشــورهای غربی را 

خوش آید، تحویل جهان دهد. 
ازطرفی اصولگران ازاندیشه وراه حسن 
روحانی خوف کرده و به مساجد پناه 
برده ویا حســین یا حسین سرداده 
انــد وازامام ســّوم شــیعیان طلب 
کمک ویاری خواســته انــد که ای 

حسین کجایی؟ بیا به بین حسن 
چیکارمیکنه! 

حســن روحانی نیزدرجواب به 
اصولگرایان گفته، کســانی که 
شیطان  با  مســتقیم  ازمذاکرۀ 
رجیــم میترســند، بزدلند و به 

جهنم که دلواپس میباشند. 
کاخ  ملیجــک  کامــرون،  دیوید 

باکینگهام به دولت حســن روحانی 
چراغ ســبز نشــان داد و گفته االن 

همکاری بــا دولت ایران 
حالل الواجب)! (اســت، 
زیــرا ظهــور قبیله ای 
منحرف به نام داعش که 
درحال پیشروی درخاک 
عــراق میباشــند، غرب 
وهم یارانش را به وحشت 

انداخته.  
داعش و ایبوال

اینروزهــا جنــگ وآدم 
و  وآدمخــوری  کشــی 

سربریدن انســانها ازطرفی و ازطرف 
دیگر بیماری ایبوال جهان را به وحشت 
فروبرده و اقتصاد ویران جهان را ویران 

تر کرده است.
کشورهای آفریقایی با همسایگان خود 
براثرسرایت بیماری ایبوال رفت وآمد 
نمیکنند که مبادا مرگ به سراغشان 
آید. بزودی کشورهای آسیاِئی با وجود 
آتش جنگ وترس ازاین بیماری با قارۀ 
آفریقا قطع رابطه میکنند وازرفت وآمد 
پروازها جلوگیری خواهند کرد. بعد 
نوبت اروپا وآمریکا می شود که با این 
دوقاره روابطشان را قطع کنند وسپس 
کشورهای اروپایی ازترس و وحشت 
این بیماری مــرگ آور، دیواری مثل 
دیواربرلین بین خود خواهند کشید. 
دانشــمندان جهان پیش بینی کرده 
اند عالوه بربیماری کشــنده ) ایبوال( 
ومرموز،  ناشناخته  بیمارهای  بزودی 

آمریکا و پنج قارۀ جهان را فرا گیرد. 
اّمــا دولت اســتیون هارپرازقبل می 
دانست که این بیماری مرگبارپیش 
خواهد آمد! پادزهر آن را آماده کرده 

بود برای روزمبادا. امروزکه 
گریبانگیر  بیماری  این 
کشــورهای  مــردم 
است،  شده  آفریقایی 
آن پادزهــر را بــرای 
اّولین بــار روی مردم 
آفریقا آزمایش میکند. 

آفریــن به ایــن دولت 
آقای  ومهربان  بشردوست 

هارپر. 
کشتار غزه

ازطرفــی همین آقای 
هارپر، بــه دولت اجازه 
می دهد و تشــویق به 
کشــتار مردم بی پناه 

غزه میکند. 
جالــب توجه اســت؛ 
آمریــکای  همیــن 
جهانخــوار، حمــالت 
ناجوانمردانه اسرائیل در 
قتل عام کردن کودکان 

و پیرزنان را وحشیانه قلم داد کرد.
جالب ترازآن اینکه رئیس سازمان ملل 
)زبان بسته( هم حملۀ دولت اسرائیل 
غاصب را محکوم کرد. اّما کشورهای 
اســالمی نمای عرب زبان، با ثروت 
نفت خود کورگردیــده و به جهل و 
نادانی فرو رفته و جنایات هولناک این 
نیمچه فرعون زمان را نادیده گرفته 
است. شرم برشما دولتهای نوکرصفت 

عرب زبان. 
وایــن دولت گوســاله پرســت، به 
اخطارهیچ یک از کشــورهای جهان 
گوش نداده وهمچنــان به حمالت 

وحشیانه خود ادامه می دهد... 
داعش

درآن ســوی جهان گروهکی جاهل 
وگمــراه بنام داعش کــه ازحکومت 
هائی ظالم و ستمکار دستور میگیرند 
؛ دست به کشتارجمعی ازمردم عراق 
وســوریه که مخالف عقیده آنهامی 
باشند زده اند. این گروهک منحرف، 

مســیحیان را کافرمی دانند و 
آنها را دســته جمعی وگله 

اینروزها جنگ وآدم 
کشی وآدمخوری 
و سربریدن انسانها 
ازطرفی و ازطرف 
دیگر بیماری ایبوال 
جهان را به وحشت 
فروبرده و اقتصاد 
ویران جهان را 

ویران تر کرده است.

دکتر می گوید: پراکنده گویی تو ارثی است 
و" هاف زیمر" هم داری... بزودی می شود "آلزایمر"! 

 با سالم و تحیات فراوان، از حال و 
روز این نوجوان دور از وطن پرسیدید، 
نیک بختانه، روزهای غربت را با تنی 
چند ازهمدندان ها که هنوز در قید 
حیات هســتند و متوسط سن ها از 
80 سال فراتر رفته است، گرد هم می 
آییم و به ســبک دایی جان ناپلئون، 
به حل و فصل مشــکالت جهان می 

پردازیم!
 هر ماه یا هر دو ماه، به افتخار یکی 
از دوستان به پا می خیزیم و 5 دقیقه 
سکوت میکنیم. بیشتر این دوستان به 
مرض طول عمر گرفتارند و تعدادی 

هم تاخیر فوت دارند. 
اما، درمورد وضع خودم: 

 با گذشــت زمان، دیگر جرات 
نگاه به آیینه را ندارم، آخرین باری که 
در آینه نگاه کردم، خود را نشناختم: 
قباًل می گفتم فتبارک الله احســن 
الخالقین، حسن یوسف دارم. اما حاال 
به زبان فصیح، به انگلیسی می گویم: 
ِشت! آن همه موی فرفری مشکی و 
ُپرپشت چه شــد؟ اکنون کلۀ طاس 
در آفتاب می درخشد و پول سلمانی 
را صرفه جویی مــی کنم. از چین و 
چروک صورت و پیشانی نپرسید که 
همۀ غمم این اســت که جاللتمآب، 
رئیس جمهــوری قبلی ما، چرا از آن 
همه پولی که صرف ترقه سازی کرده، 
قدری برای اختراع اتوئی نداده است 
که چین و چروک صورت و پیشانی و 

دست ها را صاف و صوف کند؟
آن قــدر لکــه هــای زرد و قهوه ای 
مختلف اللون روی دســت و پا نزول 
اجــالل فرمودنــد که مــرا پلنگ 
صورتی، پلنگ خط و خالی و گل 
باقلی صدا می کنند. پستی بلندی 
روی دست و پا و کوتاهی رگها مرا به 
یاد " هزاردّره " راه جاجرود میاندازد! 

به علــت غبغب و بوقلمون شــدن 
زیرگلو، پیراهنترول تک تا زیرگلومی 

پوشم که معلوم نشود.
اما، چشــم ها که هیز بود و چشمک 
می زد، حاال به علت ماکوال باید برای 
تشخیص دوستان، ازچند سانتیمتری 
آن ها را ببینم. هرچه قطرۀ چشــم 
هســت برای آب مروارید، آب سیاه، 
ماکــوال، اســتیگما، آب مقطر، آب 
علی)!( اســتفاده کنم، و چون چشم 
چپم ماکوال دارد، همه را به یک چشم 

نگاه می کنم.
از کیســه های زیر چشم چه عرض 
کنم: مبلغ زیادی به دالر دادم کیسه 

ها را صاف و صوف کردند، بدتر شد. 
 به دکتر گفتم: من همه چیز را 
دوتا می بینم، گفت چطور مگر؟ گفتم 
رفتم کنسرت انوشیروان روحانی که 
پیانو می زد، من هم او و هم ارکستر 
را دوتا می دیدم. دکترگفت: شــانس 
آوردی، پول یک بلیط را دادی، حاال 

دوتا می بینی حرف هم داری؟!
از بس دکتر و بیمارستان رفتم خیال 
دارم خانه ای نزدیک و دیوار به دیوار 
بیمارستان و مطب اطباء اجاره کنم 
زیرا ساعات روز را بیشتر در مطب ها 

هستم تا در خانۀ خودم.
نرس هــا از دیــدن قیافــۀ من در 
عذابند، یکی از آنها به دنبال ســیانور 

و آرســینیک می گشت که به جای 
قرص دوا، به من بدهد تا از شــّر من 

راحت شود! 
 ســال گذشته، دکترهای معده 
و کمر و چشم و زانو را بیشتر دیدم تا 
همسر و بچه ها و نوه ها را. چقدر باید 
آندوسکوپی، سیگمادوسکوپی و عکس 
های ســینه و معده و روده و کمر و 
زانو و شانه وMRI را گرفت، آلبوم این 
عکس ها از آلبوم خانوادگی قطورتر 

شده است! 
 قــد من که یک وقت همچون 
قد سرو بود، حاال چنان گوژ شده که 
کار به عصا و »واکر« کشــیده و باید 
مرتب به نزد خیاط بروم که شلوار را 
کوتاه کند، وقتی شلوار می پوشم، به 
جای کمربند، بند تنبان می بندم که 

شلوارم نیفتد.
 در مــورد گوش بــرای این که 
مــردم نفهمند که من کر هســتم، 
3200 $ دالر داد م یک سمعک ریز 
کوچک گرفتم که دیده نشود، سمعک 
آن قدر کوچک و ریز بود که در گوشم 
گم شد، مجبور شدم 250 $ بدهم تا 

دکتر با پنس دربیاورد!
 خدا پدر سازندگان کیسه های 
پالستیکی را که به انگلیسی گارد می 
گویند، بیامرزاد که ادرار بیرون نمی 

ریزد، 
 حاال مثل بچۀ تازه به دنیا آمده 
هستم: مو درسرم نیست، حرف نمی 
توانم بزنم راه نمی روم و شلوار را هم 
خیس می کنم. چند روز پیش رفتم 
نزد طبیب میزراه )مجاری ادرار( گفتم 

آقای دکتر: 
من به حبس البول )شاش بند( دچار 
شدم!  گفت چند سال داری؟  گفتم 
وارد 96 شدم.  گفت: به اندازۀ کافی در 

عمرت ادرار کرده ای، بس است! 
 دیگــر بــرای تجزیــۀ ادرار به 
آزمایشگاه نمی روم، شلوار را با پست 
می فرستم. پاها واریس دارد و پرانتزی 
شده است برای اینکه به رفقا ُپز بدهم، 
می گویــم از بس در جوانی اســب 

سواری کردم، پاهایم پرانتزی شد! 
)ولی حاال خودمانیم در جوانی حتی 

االغ هم گیر من نمی آمد!(
 رفتم نزد طبیب روانشناس، بعد 
از چند جلسه گفت فایده ندارد، انفت 

معیوب است. 
می گوید: پراکنده گویی تو ارثی است 
و" هاف زیمر" هم داری. بزودی می 

شود " آلزایمر"! 
 در قدیــم که ورزش می کردم، 
هالتر می زدم. حــاال دیگر حالش را 

ندارم، باقیش را می زنم!
 برای دیدار دوســتان، دیگر به 
منزلشــان نمی روم، آدرس همه یا 
بیمارستان است یا نقاهتگاه یا خانۀ 

پرستاری.
 همســرم خواست چشمش را 
عمل کند، گفتــم عمل نکن که اگر 
بهبــودی حاصل کنــی و قیافۀ مرا 

ببینی، َزهره ترک می شوی! 
 دیگر از دوستان هم سن و سال 
من کسی نمانده که درد دل کنم، به 
کی بگویم که تاجگذاری محمدعلیشاه 
یادت می آید یا خیر؟! هرچه به رفقا 
ســن واقعی ام را می گویم، باور نمی 

کننــد و می گویند: نه بابا، بیشــتر 
نشون می دهی! دوستان می گویند 
ان شاءالله جشــن صد سالگی ات را 

بگیریم! 
به آن ها می گویم: فکر نمی کنم تا آن 

موقع، شماها زنده باشید!
 نمی دانم شکر کنم یا کفر بگویم: 
آنچه که در بدن باید بزرگ باشــد، 
کوچک شده و آنچه باید کوچک باشد 

بزرگ شده است.
برای سرطان پروستات چهل و هفت 
بار رادی یشن کردم و حاال اشعه صادر 
می کنم و با صداهای مشکوکش )که 

آبرو ریزی است( سر می کنم.
 و اما راجع به خواب: شب ساعت 
11 می خوابم، چشم که باز می کنم 
خیال می کنم صبح شده باید صبحانه 
بخورم. ساعت را نگاه می کنم: یک و 
نیم بعد از نیمه شــب است، خانم به 
خواب ناز و من با چشــم باز! از 300 
به پایین می شمارم، فایده ندارد. می 
گویند یک گیالس شراب بخور. می 
گویم الکلی می شوم. از بیخوابی تمام 
ناراحتی های دادگاه الهه را جلو چشم 

می آورم!  
یاد شعردکتر باستانی پاریزی می افتم:

باز شب آمد و شد اول بید اری ها 
 من وسودای دل و فکر گرفتاری ها
مــی گویند گوشــت بوقلمون بخور 
خوابت می برد: اگر راست باشد، چرا 
همۀ بوقلمون ها چشم باز هستند و 

خواب ندارند؟
 حاال که خوابم نمی برد، می روم 
پای تلویزیون: تمام آگهی است: آبجو 
- همبرگر- کینگ برگر- چیزبرگر و 

صدها چیز مربوط به خلوت.
 فرامــوش کــردم در مــورد 
خواهــرزاده های دوقلوی پرســتات 
بنویســم، ناپلئون و کارل مارکس و 

نادرشاه هم گرفتار دوقلوها بودند.
 چند روزپیش رفتم آزمایشگاه 
برای تجزیــۀ ادرار، گفت 220 دالر، 
گفتم آزمایشگاه سرکوچه 100 دالر 
می گیرد، تازه ادرارش را هم خودش 

میدهد!
 بــه د کتر گفتم صبح که بیدار 
میشــوم اخالقم مثل سگ میماند، 
تمام صبح بــه قدر خر کار می کنم، 
بعد ازظهرها مثل اســب عصاری به 
دور خود می چرخم، شب به قدر گاو 
می خورم. دکتر به من می گوید: به 

دامپزشک رجوع کن!
 هروقت سری به صندوق نامه ها 
می زنم، صندوق ُپراست از آگهی در 
مورد سنگ قبر و زیبایی گورستان و 
سوزاندن جسد! تازگی ها یک مؤسسۀ 
ایرانی هم به این کار مشغول شد که 
با ِرنگ بابا کرم، خاکســتر را در کوه 

پراکنده می کنند!! 
 در حــال حاضــر که من هنوز 
زنده ام، بحث بر سِر این است که آیا 
لوله سُرم را در بیمارستان، قطع کنند 
یا خیر، و دعوا بر ســِر این است که 
خاکستر را در کوه بریزند یا دریا، یا در 

سطل آشغال!
آیا با این تفاصیل، فکر می فرمایید که 

دیدار به قیامت خواهد بود؟ 
من که فکر نمی کنم.

•

نطنـز... 

 با منک بدون ُید!
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جلسه اجنمن زنان
زمان:  7  سپتامبر 2014 ساعت 11 صبح

با امید به دیدار همٔه شما
8043 St Hubert, 

Montréal, QC H2R 2P4 
(Metro: Jarry) 

>>  iwamontreal@gmail.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 

اوتــاوا
2 بـاردرروز

مونتریال -اوتاوا

اوتاوا- مونتریال
1٥ دالر هر طرف، هر نفر 

تلفن رزرو: 

(613) 265-5899

Shield of Athena
آیا شما و کودکان تان شاهد خشــونت های خانوادگی 

بطور روزمره هستید؟ 
آیا برای رفع مشکالت تان احتیاج به فردی 

باتجربه در مسایل خانوادگی دارید؟ 
و آیا مشکل زبان دارید 

بدنبال همزبان خودتان هستید 
تا به مسایل  شما رسیدگی کند؟

های  مرجع رایگان و قابل اطمینان در خدمت خانواده 
افغان و ایرانی است و شما را گام به گام در همه مشکالت یاری می 

کند.     اگر آرامش خاطر می خواهید، تلفن را بردارید و 
        با شماره 8117-274-514 با ما تماس بگیرید.

از موالنا تا مریم میرزاخانی
االهه شکرایی

مریم میرزاخانی افتخار ایران و 
ایرانی، دانش آموخته مدرسه 
تیزهوشــان وفارغ التحصیل 
رشــته ریاضی از دانشــگاه 
شــریف اســت. در اســفند 
مــاه 1376 اتوبــوس حامل 
دانشجویان ریاضی، که برای 
شــرکت در بیست و دومین 
مســابقات ریاضی از اهواز به 
تهران بر میگشتند، به درون 

دره سقوط کرد. 7 تن از نخبگان 
دانشگاه شــریف و تهران در این 

حادثه جان باختند.
مریم از بازماندگان بود. او پس از 
پایان تحصیالت به امریکا آمده و 
در دانشگاه استندفورد به دریافت 

دکترا نائل شده است. 
او اولین زنی ســت در جهان که 
برنده جائزه فیلــدز معتبرترین 
جایزه ریاضیات و همتراز جایزه 

نوبل دست یافته است.
در ســال 1998 الرن ســامرز، 
اقتصاددان ارشد بانک جهانی به 

ریاست دانشگاه هاروارد میرسد. 
او گفته بود مــا زباله های اتمی 
خود را میتوانیــم در افریقا دفن 
کنیم؛ چراکــه آنان عمرطوالنی 
نمیکنند و در جائی دیگر گفته 
بود زنان برای علوم پایه، فیزیک، 

شیمی، ریاضی توان کافی ندارند. 
حاال او باید انگشــت حیرت به 
دندان گیرد کــه چگونه زنی از 
تباری از آنســوی جهــان توان 
دســتیابی به جایزه ای را که از 
سال 1936 بر قرار شده داراست.

ایــن ســرمایه های ارزشــمند 
از موالنــا، رازی،  ســرزمینمان 
ابن سینا تا مریم، هیچگاه از نظر 
علمی به یــک آب و خاک تعلق 
نداشــته اند بلکه بعدی جهانی 

یافته اند.
از 121 دانشجوی برنده ریاضی 
فیزیــک در المپیاد های جهانی 
88 نفرشــان به خارج از کشور 
مهاجرت کرده انــد و با بهترین 
امکانات در دانشــگاههای جهان 

تحصیل ویا تدریس میکنند. 
اما سرنوشت دوستان مریم که در 

ایران ماندند چه بود؟
میترا عالمــی، امیدکوکبی، 
علی اکبر محمــدزاده، امین 
نیائی فر، آرمــان رضاخانی، 
احســان  جوادعلیجانــی، 
تبریزی، حامد صابر، سروش 
انتخابات 88  از  ثابت پــس 
بازداشــت و از 2 تا 10 سال 

محکوم به حبس شده اند.
مریم میرزاخانــی با یکی از 
پژوهشگران اروپای شرقی تبار 
در کمپانی آی بی ام ازدواج کرده 
و صاحب دختریست بنام آناهیتا. 
گناه مادرش زن بودن اوست که 
با یک غیر مسلمان ازدواج کرده. 

بدین ترتیب آناهیتا از داشــتن 
شناســنامه و پاســپورت ایرانی 
محروم خواهد بود در حالی که مرد 
ایرانی مزدوج با زنی غیرمسلمان 
هم فرزند و هم همسرش ایرانی 

محسوب میگردند.
گفته میشود که از ده سال گذشته 
تا به امروز 300 هزار نفر از ایران 
خارج شده اند. این »خونریزی« 
وســیع عالوه بر دیگر مشکالت 
عدیده، جامعه را روز بروز ضعیف 
تر کرده وآمــاده ابتال به بیماری 

های کشنده تر خواهد نمود. 
نگذاریم، دریغ است ایران که 

ویران شود!

جنبش زنان 
بزرگترین حامی 

خود را از دست داد  

طلعت تقی نیا

ســیمین بهبهانی، حامی بزرگ 
جنبش زنان از میان ما رفت. 

او با لحن و کالمی به غایت لطیف 
و گاه تیز و برنده چون شمشــیر 
صیقل خورده، می سرود. سروده 
های غنایی و ُپر معنایش هر کدام 
به تنهایی، بــا یک کتاب جامع و 

ارزنده، برابری می کند. 
ســیمین بهبهانــی، زنی خوش 
سخن، آراسته، و بی ادعا، که عاشق 
مردم ســرزمین اش بود، سرانجام 
تبدیل بــه راوی بزرگ خیزش و 
جوشش مردمان اش شد. آفریده 
ها و میراث گرانقــدرش، او را در 
تاریخ شعر و ادب و جنبش زنان، 

ماندگار و یگانه کرد.
از غربت، دستگیری، اعدام، خیزش 
مردم و... هم چون وقایع نگاری ُپر 
قدرت، به زبان ساده و صیقل خورده 
می سرود. او بذر امید و سازندگی 
را در قلب ایرانیان می کاشت. در 
هیچ مقطعی از رویدادهای تاریخی 
نیست که سیمین به بانگ بلند و 
رسای خود نسروده و نخروشیده 
باشد، و از این رهگذر، جان تازه ای 
به هم جنسان خود ندمیده باشد. 
نفس اش گرم، کالمــش نافذ، و 
همچون تصویرگری ماهر، حوادث 

روزمره را به تصویر می کشید. 
صرف  کالم  ســیمین،  شعرهای 
نبود، نقد بــود، خروش بود؛ فغان 
بود، دنیایی از جنبــش درونی و 

دلمشــغولی، همدلی و همراهی 
بود. این گونه تحت تأثیر اتفاقات 
دردناک جامعه توانســت اشــعار 
غنایی و عاشــقانه اش را به روایت 
زندگــی و حــوادث روزمرۀ مردم 

ارتقاء دهد. 
ســیمین بــا ذکاوت و قریحه ی 
شاعرانه خود و درک عمیق انسانی 
اش، با مردمی که با خوشــی ها و 
ناخوشی ها درگیر بودند همراه می 
شد و عمال صدای رسای آنها می 

شد: 
از جنگ ویرانی، از موشک باران، از 
خشونت های خیابانی، از تبعیض 
های تحمیلی، از سنگسار زنان، از 
روســپیگری و فقر و... سخن می 
گفت و به همین دلیل، اشعارش 
حرف دل مردم بــود و الجرم بر 

جان مردم می نشست. 
هیچگاه قلم اش از بیان و بازتاب 
ســازندگی و مقاومت و آینده ی 
امیدبخش نسل جوان، کوتاه و کم 

رنگ نشد. و به بیراهه نکشید.
او زن بود، شاعر بود،  مستقل بود،... 

مدیحه سرا و مجیزگو نبود. 
هرجــا بی عدالتی و ســتمی بود 
اشعار سیمبن بهبهانی افشاگر آن 
بود. زندگی او گرچه تحت نظر و 
همواره زیر فشــارهای روانی قرار 
داشت اما سیمین، این زن صبور 
و ُپرطاقت که ســالیان دراز سینه 
مهربانش را ســپر بالها کرده بود 
طبعَا اهل کرنش و گردن فرودی 
نبود، در هر شــرایطی سخن حق 
خود را با شهامت بیان 

می کرد. 
شــاعران،  فقــط  نه 
مدعیان،  روشنفکران، 
یا صرفًا مســایل مهم 
و  انقالب  )همچــون 
جنگ( بلکه حتا حادثه 
ها، خشونت های رایج 

و رنــج های عادی و 
روزمره مردم، در شعر 
ســیمین جایگاهی 
رفیع مــی یافت؛ و 
و  ماندگاری  راز  این 
همه پسند شعرهای 
سیمین بهبهانی اســت که آن را 

همیشگی ساخت.
زندگی سیمین در دهه های اخیر 
با چالــش و مقاومــت در مقابل 

بیماری و نابینایی گذشت. 
همه می دانســتیم که خاموشی 
فــروغ بینایــی بــرای زنی چون 
سیمین که مدام می سراید و می 
نویسد، واقعًا دردناک است ولی او 
برغم این ناتوانی جسمی، هرگز از 
انعکاس دادن رنج های بی شمار 
مردم اش، دست بر نداشت. همیشه 
نوید دهنده ی امید و روزگار خوش 

آینده بود.
سیمبن بهبهانی شاعر واقعی مردم 
بود. او به همه ایرانیان تعلق داشت. 
از دست دادن شاعر بزرگ سرزمین 
مان، افسوسی عمیق بر دل همه 
به ویژه فعاالن جنبش زنان بر جا 
گذاشت اگر چه همیشه با اشعارش 

جاری و ماندگار است.
شهال الهیجی در سوگ او میگوید: 

با او وطن را دوباره ساختم، 
با او آموختم که حتی دشــمن را 
دوســت بدارم و آنکه بر من جفا 
کــرده را ببخشــم، او را هم زنی، 
مادری چون مــن زاده. با او صبر 
شتر را، سکوت دوستان و رهروان 

را، صلح و مهربانی و فروتنی را... 
و از همه مهم تر استواری و پایداری 

را آموختم.
ســیمین به هیچ خاکی سپرده 
نمیشــود چــون او در رگ و پی 
ملتی ســت، ملتی و مردمانی که 
هزار ســال دیگر هم که بگذرد از 
دل خاک گــور مردمان این نوا بر 

میخیزد: 
دوباره می سازمت وطن...
دوباره می سازمت وطن....

)مدرسه فمینیستی(
•

سیمین بهبهانی، زنی  که 
عاشق مردم سرزمین اش بود؛ 
سراجنام راوی بزرگ خیزش و 

جوشش مردمان اش شد...

حسن رضیانی )عین اهلل باقرزاده( درگذشت
صبــح 6 شــهریور ماه 
حســن رضیانی بازیگر 
سینما، تئاتر و تلویزیون 
بعد از سالها دست و پنجه 
نرم کردن با بیماری در 
سن 83 سالگی چشم از 

جهان فرو بست.
او آخرین بار با ســریال 
»پدرخوانده« محمد رضا 
ورزي محصــول 1386 
جلــوي دوربیــن رفته 
فرنگي«  بود.»عمارت 

دیگر ســریال ورزي 
بود کــه او این اواخر 

در آن بازي داشت.
در  ســال 1310  او 
مشــهد متولد شد و 
دوران دبیرســتان را 
آنجا سپري کردم. بعد 
از دبیرستان به تهران 
آمد و به هنرســتان 
عالي رفت و در رشته 
تئاتر و فن بیان فارغ 

التحصیل شد. چند سالي 
هم به عنوان اســتاد در 
عالي دختران  مدرســه 
ایران در ونک به 2500 
نفر فن بیان تدریس کرد. 
او از سن ده سالگي وارد 
کار تئاتر شد و کار سینما 
را با مهدي رئیس فیروز 
در ســال 1338 با فیلم 
»فرشته وحشي« شروع 

کرد.

او بیــش از 50 فیلــم 
کارنامه  در  ســینمایي 
از ســال  دارد.او  خــود 
1331 تا ســال 1334 
در رادیو در برنامه شــما 
و رادیو همــکاري کرد. 
او با مرحــوم پرویز فني 
دیگر  و هنرمنداني  زاده 
نظیر محمدعلي کشاورز، 
شــنگله،  اســماعیل 
جمشید الیق، رضا کرم 

رضایي هــم دوره بود. از 
جمله کارهاي او بعد از 
انقالب مي توان به فیلم 
هاي »خارج از محدوده«،  
»زائر  جــرم«،  »مدرک 
»ســرحد«،  غریــب«، 
»ســفرخوش«، »عشق 
»وصلتي  ســیزدهم«، 
دوباره« اشاره کرد. او در 
مجموعه هاي تلویزیوني 
دیگري مانند »ببخشید« 
)کــرم رضایي(، »یاد و 
یادگار« )مهدي علي 
احمدي(، »برگ سبز 
و ماجراهــاي کلید« 
)محمد اوزي و عباس 
»دایــره  نصرتــي(، 
تردید« )امیر قویدل( 
داشته  همکاري  نیز 

است.
او دو سال پیش نیز 
همســر خــود را از 

دست داده بود.

گله بــه قتلگاه مــی برند. 
هرعقیده ای وهردینی را که 
با تفکرآنها هم خوانی نکند، 
دشــمن دانند وریختن خونشان را 
حالل می شمارند. دراین میان دولت 
حســن- اوباما ازباتالقــی گل آلود و 
پرخون درکشورعراق، استفاده کرده 
وبه بهانۀ نجــات جماعتی که آنها را 
ایزدی یا یزدی نامند درتلۀ این جنگ 
خونین گرفتارشــد. آمریکا به اســم 
کشتارگروهک داعش اقدام به حملۀ 
هوایی کرده وشــهرها ودهکده های 
مرزی عراق را هدف بُمباران قرارداده 
اســت. آمریکای نادان نمی داند که 
این ُبمبارانها چه عواقبی ناگوارخواهد 

داشــت، برای مثال همین خبرنگار 
آمریکائی بنام جیمزفولی که سرش 
را ازتنش جــدا کردن، قربانی همین 
ُبمبارانها شــد. حسین اوباما درفیس 
بوک خود گفته است، داعش یک غدۀ 

سرطانی است. 
حســین جان خبرنــداری این غدۀ 

سرطانزا واگیرهم دارد. 
اما جهان در برابرکشتاربیرحمانۀ مردم 
فلسطین،  هیچ اقدامی نکرد. اسرائیل 
وآمریکا با این جنایات اخیر، جنایاتی 
دیگربه پروندۀ سیاه خود اضافه کردند. 

و این نیزبگذرد تا روزحساب. 
مردم جهان بــه دوگونه کارمیکنند؛ 
عدّه ای بی شــماردرجهان برای دنیا 

ودولتها کارمیکنند ودولتها چنان به 
برده گی مشغولشان کرده اند که به 
آخرتشان نمی پردازند و روزحساب را 
از یاد برده اند. چنین کسان عمرخود 

را برای سود دولتها تباه میکنند. 
پندی دهمت اگر بمن داری گوش     
از بهر خدا جامۀ تزویر مپوش

دنیا همه ساعتی و عمر تو دمی
از بهر دمی عمر ابد را مفروش
-----------------------
تا وقتی معین خدا نگهدار 
ازطرف علی اصغرمحّمدی و جمعی 
ازمسلمانان و پیروان راه حق 
2014/8/20 مونترال.
• 
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سالمت!

می دانستید...آیــا ورزشــــی ...

یوسف تیزهوش
- ورزش والیبال یکی از ورزش های 

کم خرج، دســته جمعی، 
مورد عالقه جوانان که می 
تواننــد یک زمیــن خالی 
مدرسه ابتدایی آموزشگاه ها 
و باشگاه های ورزشی؛ کمی 
بااســتعداد  دیرتر چنانچه 

باشند، بتوانند خود را به تیم 
ملی برسانند. 

- در خرداد ماه 1393 اولین لیگ 
جهانی والیبال در تهران برگزار شد.
- یک خبر تاسف آور مرگ حسین 
معدنی، سرمربی تیم ملی والیبال 
ایران در اثر یــک بیماری مزمن 

کیسه صفرا )در سن 43 ساله 
گی( بود. او در بیمارســتان 

درگذشت. 
حسین معدنی قبال بازیکن 
تیم هــای اســتقالل، بانک 

کشاورزی، هما، دانشگاه آزاد و 
پیکان تهران، 

سرمربی تیم مردان 2010-2008 
صاحب چند مدال نقره شد. 

سرمربی در لیگ جهانی 2103 و 
2014 درتهران ، مقام چهارم باقی 

ماند. 
• وقتی ســایت های ورزشــی 
را نــگاه می کنــم، در راس اخبرا 
ورزشی، فوتبال، فوتبال آمریکایی، 

بسکتبال، بیس بال، هاکی، تنیس 
و... این ورزش ها بیشتر مورد عالقه 

تماشاچیان واقع شده. 
سهام داران این ورزش های 
پولســاز، همه ورزش ها، 
از جمله تنیس روی میز، 
کشتی، ژیمناستیک، شنا 
و غیره را تحت الشعاع قرار 

داده اند.
جراید  در  کــه  همانطوری 
ورزشــی کاپ راجرز تنیس بانوان 
راجع بــه زیبایی و خــوش اندام 
اوژنی  بودن شاراپووا )روســی( و 
بوشار )کبکی( اشاره شده بود؛ یک 
والیبالیست زن 17 ساله بسیار زیبا 
و خوش اندام تیم قزافستان 

خبرساز شد. 
عضو  آلتین  سابینا 
تیم والیبــال: او یک 
دارد.  غریب  مشکل 
او وقتی بــا دختران 
ملی پوش قزاقســتان 
ذخیــره  نیمکتهــای  روی 

نشــیند، کارگردان  می 
تلویزیون ها، تماشاگران 
به او توجه زیادی دارند و 
منتظر هستند ببینند چه 
موقعــی وارد زمین می 
شود! در ســایت گوگل 
نزدیــک بــه 2 میلیون 
نفر چهره ی زیبای او را 

»سرچ« کرده اند. 
•

- ســریع ترین مادر بزرگ جهان 
99 ساله اهل نیویورک توانسته در 
رشته ی دو میدانی صد متر، عنوان 
سریع ترین دونده زن در رده سنی 

خود را)!( بدست آورد.
- در برنامه بسیار جالب و مورد نظر 
 America's got ،تماشاچیان عادی
Talent انواع و اقسام برنامه های 
هنری، آواز، موزیک و مسابقه های 
بی شمار انجام می گردد. در یکی 
از برنامه های »تلنت« آمریکایی 
مردی کوتــاه قد با یک شــلوار 
کوتاه، جلوی میز 4 نفر قاضی آمد. 
یکی از قضات پرســید شما چند 
ســال دارید؟ جواب داد: 93 سال! 
گفت چه کاری می خواهی انجام 
بدهی. جواب آمد من با دندان یک 
اتوبوس مدرسه را به مسافت 200 
متر می کشم! قضات و تماشاچیان 
به محل حیاط بزرگ استودیوی 

تلویزیون رفتند. 
آن مرد اتوبوس را با یک 
طناب بزرگ 200 متر با 

دندان کشید. 
ایــن عمــل او مــورد 
توجه و تشــویق بسیار 
تماشاچیان قرار گرفت. 
•

آسپرین خطر ابتالی به 
سرطان را کاهش می دهد

6 اوت- بی بی ســی: مصرف دوز 
پائین آسپرین باعث کاهش خطر 
مرگ در اثر ایست قلبی و ابتالی 

به انواعی از سرطان می شود.
پژوهشــگران مرکز پیشــگیری 
ســرطان در دانشگاه کوئین مری 
لندن گفته اند که بررسی تحقیقاتی 
که تاکنون صورت گرفته نشــان 
می دهد مصرف یــک قرص 75 
میلیگرمی آسپرین در روز توسط 
افراد پنجاه ســال و باالتر احتمال 
ابتالی آنان به سرطان روده و معده 
را به شکل قابل توجهی کاهش 

می دهد.
به گفته آنان، اگر تمام افراد باالی 
پنجاه ســال در بریتانیا به مدت 
ده سال از این دارو استفاده کنند 
طی دو دهه، از یکصدو بیســت و 
دو هزار مرگ در اثر این بیماری ها 
جلوگیری می شود زیرا حتی پس 
از توقف اســتفاده از آن هم فواید 

این دارو همچنان باقی می ماند.
گروه تحقیقــات کوئین مری به 
پرفسور جک کوزیک  سرپرستی 

توصیه کرده اســت که افراد بین 
سنین پنجاه تا شصت و چهار سال 
مصرف روزانه دوز پائین آسپرین را 

مورد توجه جدی قرار دهند.
وی افزوده اســت کــه "به نظر 
می رســد که مهمتریــن اقدامی 
که در حــال حاضر می توان برای 
کاهش خطر ابتالی به ســرطان 
انجام داد، پس از ترک ســیگار و 
کاهش وزن در افراد چاق، خوردن 
آسپرین اســت." پرفسور کوزیک 
که در یک نشست خبری سخن 
می گفت افزودکه خود او هر شب 
یک قرص آسپرین 75 میلیگرمی 

را قبل از خواب می خورد.
در عین حال، بــرای برخورداری 
از فواید این روش پیشــگیری از 
سرطان، الزم است افراد میانسال 
دســت کم برای پنج ســال هر 
روز یک عدد آســپرین دوز پائین 
مصرف کنند و ده سال استفاده از 

این روش فواید بیشتری دارد.
آســپرین در ابتدا از پوست ساقه 
درخــت بید تولید شــد و حدود 
یک قرن است که به عنوان داروی 
مســکن درد و برای کاهش تب و 
درمان التهاب کاربرد داشته است 
و بعدهــا، اثر مثبت آن در کاهش 

خطر ایست قلبی هم اثبات شد.
_____________

توصیه پژوهشگران در مورد 
دوز پائین آســپرین است 
و در مــورد آثار دوز باالتر 

نتیجه ای در دست نیست
_____________

پرفسور کوزیک با تاکید بر اینکه 
فواید اســتفاده از آسپرین در 
دوز پائین از خطرات آن بیشتر 
اســت، نتیجه گرفته است که 
مصرف دوز 75 میلیگرمی به مدت 
ده سال می تواند خطر ابتالی به 
سرطان روده را 35 درصد و خطر 
مرگ در نتیجه ابتــالی به این 
بیماری را 40 درصد کاهش دهد. 
در مورد سرطان معده، این روش 
به کاهــش 30 درصد در ابتال و 
کاهش بین 35 تا 50 درصد در 

مرگ در نتیجه این بیماری منجر 
می شود.

در مقابل، اســتفاده ده ســاله از 
آســپرین در افراد باالی 60 سال 
باعــث افزایش بیــن 2.2 تا 3.6 
درصد در احتمال خونریزی معده 
می شود و حدود 5 درصد از کسانی 
که به این عارضه دچار می شوند، 
جان خود را در نتیجه آن از دست 

می دهند.
به گفته پرفســور کوزیک، خطر 
خونریزی معــده در مبتالیان به 
باکتری هلیکوباکتر پیلوری، که از 

پنج شهریور: زادروز غالمرضا ختتی 
یاد خوب جهان پهلوان! 

مراسم سالروز تولد جهان پهلوان 
غالمرضا تختی شامگاه چهارشنبه 
در هتل اســپیناس تهران برگزار 

شد.
به گزارش خبرنــگار ایرنا در این 
رییس  مراسم کیومرث هاشمی 
کمیته ملی المپیک، عبدالحمید 
وزیر  فرهنگی  معــاون  احمدی 
ورزش و جوانــان، رســول خادم 
رئیس فدراسیون کشتی، جمعی 
از پیشکسوتان این رشته ورزشی، 
اعضای شورای فنی تیم های ملی 
کشتی آزاد و فرنگی، ملی پوشان، 
خبرنــگاران و عالقــه مندان به 

تختی حضور داشتند.
در این مراسم پهلوان منصور 
مهدی زاده هم دوره زنده یاد 
تختی، خاطراتی از آن پهلوان 

بیان کرد.
همچنیــن در این مراســم از 
تختی  پهلوان  تندیس جهان 
رونمایی و از اعضای تیم های 

ملی کشتی آزاد و فرنگی اعزامی 
به مسابقات قهرمانی جهان تقدیر 

شد.
غالمرضا تختی در پنجم شهریور 
ماه 1309 در یکی از جنوبی ترین 
محالت تهران یعنی خانی آباد به 

دنیا آمد و یک طال و دو نقره بازی 
های المپیــک، دو طال و دو نقره 
مســابقات قهرمانی جهان و یک 
طالی بازی های آسیایی را کسب 

کرد.

پیر ترین کشتی گیر ایران درگذشت
متولد  صحرایی  محمدرضا 
1306 در صحرابند اراک که 
از هجده ســالگی به ورزش 
کشتی رو آورده و تا آخرین 
روز زندگی نیز به تمرینات 
کشتی پرداخت، در سن 87 
سالگی بر اثر سانحه تصادف 

درگذشت. 
 او حدود هفــت دهه قبل 

ورزش کشتی را شروع کرد. 
در آغاز، 58 کیلــو بود و در تمام 
این مدت نیز 58 کیلو باقی ماند! 
موفقیت هایی در مسابقات داخلی 
کســب کرده بــود امــا هرگز به 

رقابت های بین المللی اعزام نشد. 
صحرایی که در شب تولد غالمرضا 
تختی به خاک ســپرده شد، ورد 
زبانش نام تختی و خاطراتی از او 
بود. در مصاحبه ای به ایسنا گفته 
بود: »از تختــی بزرگ تر بودم اما 
الگویــم او بود. وقتــی خبر فوت 
تختی را شــنیدم باور نمی کردم. 
مثل گیج ها بودم. تا ســر خاکش 

نرفتم باورم نشد که تختی از دنیا 
رفته. در تمام این سال ها، این تنها 
خاطره بد من از ورزش کشــتی 

است.« 
خانواده  صحرایی مخالف کشــتی  
گرفتنش نبوده انــد و همزمان با 
کشتی، بنایی هم می کرده: »پدرم 
گفت حاال که می خواهی کشتی  
بگیری باید ازدواج کنی. گفتم پول 
نــدارم ولی او گفت همین که من 
می گویم. 24 سالم بود که ازدواج 
کردم. همســرم موافق کشــتی 
گرفتنم بــود و مثل بچه ها از من 
مواظبت می کرد. هــر روز صبح 

لباس ها و ساک ورزشی ام را 
آماده می کرد.« 

چهار فرزنــد و هفت نوه از 
او بــه جا مانــده. صحرایی 
می گفــت: »تختی که مرد 
از کشــتی دلســرد شدم. 
مدتی سمت کشتی نرفتم 
تا این که علیرضا زیبا آمد و 
گفت حیف است که تمرین 
نمی کنی. از 70 سالگی دوباره 
تمرینات کشــتی را دوباره شروع 

کردم. هفته ای دو روز.« 
منظم و ســر وقت، با کت و شلوار 
و کاله شــاپو وارد ســالن تمرین 
می شــد. جوان تر ها می خواستند 
کمکش کنند امــا اجازه نمی داد 
کسی ساک تمرینش را از او بگیرد. 
ســرانجام نیز مرگ بود که او را از 

ورزش محبوبش جدا کرد. 
مســن ترین  ترحیــم  مراســم 
کشــتی گیر ایران در امام زاده باغ 

فیض پونک برگزار شد. 

هر ایرانی میانگین سالی ۳۴0 قرص می خورد
ایسنا: عضو انجمن هیات مدیره 

انجمن داروســازان ایران نسبت 

به قرار گرفتن ایران در رتبه دوم 

آسیا در زمینه مصرف دارو هشدار 
داد. 

دکتر حمید خیری، مدیر روابط 

ایران  داروسازان  انجمن  عمومی 

گفت: ایران به لحاظ مصرف دارو 

در آســیا پس از چیــن دومین 

جایــگاه را دارد و در جهــان در 

ردیف بیستم قرار دارد.

وی افــزود: از نظر میزان مصرف 

خودســرانه دارو نیز ایران ســه 

برابر دیگر کشورهای دنیا مصرف 

است که هر ایرانی ساالنه حدود خودسرانه دارد. آمارها حاکی از آن 

340 قرص مصرف می کند.

وی در ادامه درباره مقوله قاچاق 

دارو نیــز گفت: قاچــاق دارو در 

تمام کشورهای دنیا وجود دارد؛ 

به طوری کــه 47 درصد موارد 

قاچاق دارو در آسیا، 22 درصد در 

اروپا، 18 درصد در ایاالت متحده 

و مابقی در ســایر کشورهاست. 

ایران نسبت به همسایگان خود، 

کمترین داروی تقلبی و قاچاق را 

دارد؛ چراکه بر روی این موضوع 

به دقت نظــارت و کنترل وجود 

دارد. در مجموع نمی توان پدیده 

قاچاق را نفی کرد.

•

عوامل ابتالی به زخم معده است، 
بیشتر است و در نتیجه، کسانی که 
در صدد آغاز اســتفاده از آسپرین 
هستند باید با پزشک خود مشورت 

کنند.
خطر دیگر اســتفاده از آسپرین، 
سکته مغزی است. در حال حاضر، 
گاه از آســپرین به عنوان داروی 
رقیق کننده خون به منظور کاهش 
خطر لخته شــدن خون و ایست 
قلبی استفاده می شود؛ اما این دارو 

می تواند باعث تشدید خطر سکته و 
خونریزی مغزی شود.

در مورد نتیجه استفاده از آسپرین 
در جلوگیری از حمله قلبی، گروه 
تحقیقاتــی کوئین مــری نتیجه 
گرفته است که استفاده از این دارو 
به مدت ده ســال باعث می شود 
خطر ابتالی به ایــن عارضه 18 
درصد و خطر مرگ در نتیجه آن 

5 درصد کاهش یابد.
در پــی انتشــار گــزارش گروه 

تحقیقاتی کوئین مری، ســازمان 
خیریــه بریتانیایــی "تحقیقات 
ســرطان" از مردم خواسته است 
قبل از روی آوردن به اســتفاده از 
آسپرین، از پزشک خود نظرخواهی 
کنند. این توصیه به خصوص برای 
مصرف کننــدگان داروهای دیگر 
مهم است زیرا باید از عدم تداخل 
آنها با آســپرین اطمینان حاصل 

شود.
•
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تلویزیون دمکراسی شورایی 

اطالعیه
برنامه های تلویزیون دمکراســی شورایی از 
اول اگوست، 1۰ مرداد ماه از کانال تلویزیونی 
دیدگاه  بــر روی ماهواره یاه ســت پخش 

می شود.
ساعات پخش برنامه های تلویزیون دمکراسی 

شورایی بدین قرار است:
روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته: 

ساعت نه و نیم شــب به وقت ایران، ساعت 
هفت شب به وقت اروپای مرکزی به مدت یک 

ساعت پخش می شود.
تکرار برنامه ها در روزهای 3 شنبه و ٥ شنبه 
هر هفته ساعت نه و نیم صبح به وقت ایران، 
ســاعت هفت صبح به وقت اروپای مرکزی 

خواهد بود.
اگر به تلویزیون ماهواره ای دسترسی ندارید، 
می توانید از طریق آدرس اینترنتی ســایت 
دیدگاه  و جی ال ویز به طور زنده و هم زمان 
برنامه های تلویزیون دمکراســی شورایی را 

مشاهده کنید:
http://www.didgah.tv/fa

خبر باورناکردنی بود. نه این خبر نیست. نمی تواند باشد. به 
شایعه می ماند. یعنی چیزی چنین هولناک هم می تواند 

روی دهد. و هر خانواده ای، به زمانی، آن را آزمود.
اوایل مهر ماه بود که یکی از عزیزان از زندان آزاد شــد. در 
را که باز کردی، مردی را دیدی به زحمت بازشــناختنی. 
خودش بود. با چشم هایی بیرون زده و بی قرار. آن جا نشسته 
بود، اما حضور نداشت. میهمانی بود که گویی باید دوباره 

می رفت.
ماهی گذشت. دید و بازدیدها تمام شد و فراغتی پیش آمد. 
و آن گاه در سکوت شبانه، کلمات بودند که از دهانش بیرون 
می ریختند. فواره وار، بی وقفه. گویی آخرین فرصت است. 
گویی اگر باز ایستد، توان ادامه نیابد. و تو، مبهوت به سیل 
کلمات نگاه می کردی که از دهانش جاری می شدند و در 
اتاق نیمه تاریک در فضا می چرخیدند و می چرخیدند. برخی 
کلمات چون تیر در جانت فرو می رفتند و برخی دیگر به 
ابرهای سیاه هوا می پیوســتند. گاهی هوا کم می آوردی، 
نفس ات باال نمی آمد، جان ات از خشمی بی فرجام انباشته 
می شد؛ و تسلیم نیاز روایت گر به روایت، گوش می کردی. 

از خــودت می پرســیدی: واقعیــت دارد؟ راوی که خود 
می دانست چه ناباورکردنی ست، گاهی، پوزخندی می زد و 

می گفت اگر خودم ندیده بودم، باور نمی کردم.
شایعه نبود. خبر بود. خبِر حادثه ای هولناک.

صدها نه، هزاران انسان در کوتاه مدتی کشته شده بودند. به 
چه جرمی؟ به جرم پای بندی به آرمان های شان؛ هم چنان. 
پس از ســال ها تجربه ی شکنجه و نکبت زندان بانان شان. 
درســت به همین جــرم، یعنی ســر فرود نیــاوردن و 

تسلیم ناپذیری.
سرکشــی در برابر رژیمی که هر که را با او نبود، با قساوت 
تمام به بند کشید، بکشت و بی هیچ شرمی آن را جار زد. 
کسانی را به اتهام تعلق سیاسی، دیگرانی را به جرم تعلق 
ملی، بســیاری را به جرم تعلق مذهبی و بسا کسان را نیز 

بی هیچ اتهامی. و این همه را از همان روزی که توانست.
به روایت که گوش می کردی، بر خشــم و رنج سال های 

گذشته ات افزوده می شد و دوچندان.
"11 شــهریور 58، در حمله ای به رهبری مالحســنی به 

روستای قارنا، 68 تن از اهالی روستا کشته شدند"، 
"دستگیرشــدگان تظاهرات 30 خرداد، حتا بدون احراز 

هویت تیرباران شدند"، 
"54 تــن از عاملین تظاهرات خونیــن پنجم مهر تهران 

تیرباران شدند"، 
"11 شهریور امروز در زندان اوین ه ها نفر اعدام شدند"؛ 

"700 نفر در مهر ماه )1360( اعدام شدند"، 
"فقط در دو هفتــه اول آذر مــاه 1360، 150 نفر اعدام 

شدند"، 

و… این زنجیره ی قساوت و خونریزی ادامه داشت تا سال 
.67

و خودت در خیابان ها بارها و بارها شاهد قساوت آنان بودی. 
بارها و بارها شنیده بودی.

کم و بیش 9 سالی می شد که خمینی و اوباشان اش، با قتل و 
خونریزی، با کشتار و خفقان، با چماق و گلوله، در جای جای 
کشور، در تمام شهرها و روستاها، حتا دوردست ترین شان، 
مرگ چاله حفــر می کردند. مرگ چاله هایی برای اســتوار 
ساختن ســتون جمهوری اســالمی. اما این بازماندگان 
آن کشتار سال های پیشــین بودند. بازماندگانی که حتا 
بی دادگاه های رژیم هم نتوانسته بودند، به دارهای اعدام و 

جوخه های تیرباران بسپارندشان. 
پس چرا؟

جام زهر نوشیده شده بود و جنگ پایان می یافت. نوشیده 
شــده که نوشیده شده؛ پایان یافته که پایان یافته؛ اما این 
هزاران بازمانده خاری اند در پهلوی رژیم؛ زمزمه سرودی اند 
در سکوت گورستان؛ راویانی اند در برابر فراموشی تاریخی؛ 
شاهدانی اند بر جنایات رژیم. این بازماندگان تسلیم نشده ی 

دربند.
این را از البالی کلماتی که بیرون می ریختند درمی یافتی.

روایت، روایت شــالق بود و پوست و گوشت آدمی که چه 
آسان با فرود شالق از هم می گسست و خون فواره می زد. 
روایت مشت و لگد و بدن های کبود و استخوان های شکسته 
بود؛ روایت گرسنگی و کم خوابی بود؛ روایت شکنجه روانی با 
پخش اعتراف های تلویزیونی و آیه های قرآن و مرگ ناله های 
نوحه سرایان رژیم؛ روایت دروغ و خیانت. روایت پلشتی و 

زشتی.
اما در آن میان نیز بودند کلماتی که زالل بودند و امیدبخش، 
به رنگ سبِز رویش و آبی ی آسمان، به رنگ سرخ و بنفش 

و زرد گلزاران.
راوی از شــیطنت ها می گفت، از شــوخی های بچه ها، از 
همدلی ها و دوســتی ها، از فداکاری ها و همبستگی ها، از 

رفاقت ها و مقاومت ها.

- "دوره ای مــا را کتک می زدند که ورزش دســته جمعی 
نکنیــد، اما ما می کردیم و کتــک مفصلی می خوردیم. و 
دوره ای هم بود که ما را می زدند که ورزش دســته جمعی 

بکنیم، اما تکی ورزش می کردیم."
- اما چرا؟ دوست داشتید کتک بخورید؟

- نه. می دانستیم زور با زندان بان است و باالخره حرف اش 
را به کرســی می نشاند، اما باید، اواًل، به او نشان بدهی که 
نمی تواند هر دستوری بدهد و فشارهایش با مقاومت روبرو 
می شــود. دوماً، این مقاومت ها باعث می شد دفعه بعد که 
می خواهد فشاری بیاورد، حساب مقاومت ما را هم بکند. 

گاهی امتیازاتی هم می گرفتیم.
- اما تا کی می توانستید به آن ادامه بدهید؟ بعد از چند روز 

کتک، دیگر کسی نا نداشت ورزش کند که!
- برای این که به بچه هایی که ورزش می کردند فشار نیاید، 
به ترتیب حتا کســانی که حال نداشتند ورزش کنند، در 

صف کتک می ایستادند.
- یعنــی حال ورزش نداشــتید، اما حــال کتک خوردن 

داشتید؟
- نه، اما باید فشار و کتک را تقسیم می کردیم تا به بچه ها 

فشار نیاید و نُبرند و مقاومت طوالنی تر شود.
بــه حکایت که گــوش می کردی، هیاهو و اغتشــاش را 
می دیــدی؛ چند صد جوانی را که در فضایی اندک در هم 
می لولند و هر یک کاری می کنند. اما در پس این آشفتگی، 
نظم زندگی روزانه را می یافتی. تنی چند کارگری می کردند؛ 
تنی چند مطالعه می کردند؛ تنی چند درس می خواندند؛ 
تنی چند روزنامه می خواندند؛ تنی چند بحث می کردند؛ 
تنی چند از بندهای دیگر خبر جمع می کردند تا در جمع 
کوچک هم اتهامی هایشان آن ها را تحلیل کنند. تنی چند…
مناســبت هایی هم بود که هیجان زده و پنهان از چشــم 
زندان بانان از قبل تدارک می دیدند، مثل شب عید، شب 

یلدا، سالگرد سیاهکل و…
و چنین بود که بر فراز تمامــی دردها و رنج ها و اندوه ها، 
تســلیم ناپذیری را حس می کردی. گفته می شود دوران 
حماسه به سر رسیده است. اما به روایت که گوش سپاری 
می بینی این آدم های عادی و بسیار عادی، بی آن که خود 
بدانند، هر روز حماسه ای از مقاومت می آفریدند. این بندیان 

نشسته در دژ های مقاومت.
اوباشان رژیم نیز این را می دیدند. 

چگونه می توانستند این انبوه شاهدان شکست ناخورده ی 
دربند را به بیرون از زندان روانه کنند. پس بایستی چاره ای 
می اندیشیدند. اندیشــیدند. و آن هم، 
طبق سیاســت و دیدگاه دینی شان، 

نابودی تعداد هر چه بیش تری از آنان.
اگر خمینی و جمهوری اســالمی اش 
برای تحکیــم پایه های قدرت، به ویژه 
پس از شکســت مفتضحانه شــان در 
رســیدن به "قدس"، به محو فیزیکی 
بازماندگان کشتارها و شاهدان زندانی 
نیاز داشــت، دین ادغام شده در دولت 
راه را هموار می ساخت و بهانه را فراهم. 
چنان که در سال های گذشته کرده بود 
و تمام آزادی ها به جز آزادی تأیید رژیم 

را به نام دین به بند کشیده بود.
پس، دادگاه های مرگ با فرمان خمینی 
دست به کار شدند و هزاران زندانی ی 
بی خبر از حادثه را با چند پرســش به 

مسلخ فرستادند. 
"مسلمانی؟"، 

"نماز می خوانی؟"، 
"سازمانت را قبول داری؟"، 

"جمهوری اسالمی را قبول داری؟"
و با پاســخ ها، این دوســتان و رفقای 
سالیان سال را دســته جمعی به گور 
سپاردند. گورستانی به نام خاوران در 
تهران و صدها خاوران بی نام و نشــان 

دیگر در سراسر کشور.
اما این بار، بی آن که در مرگ نامه هایشان، 
گزارش دهند. در همدستی و سکوت 
همگانی تمام اوباشــان رژیــم. از باال 
گرفته تا پایین. از نخست وزیر گرفته تا 

تئوری پردازان و جالدان.
چند نفر، چند صد نفر، چند هزار نفر، 

کشته شدند؟
- به بند که بازگشــتیم، دیدیم از 
حدود ۷۰۰ نفر حدود هشتاد، نود 

نفری باقی مانده اند.

شاهدان نمی دانند. و آن ها هم که می دانند، پس از 26 سال، 
ســکوت بی شرمانه ی خود را ادامه می دهند. گرچه برخی 
خود به زندان افتاده اند به خارج از کشــور پناه برده اند، در 
حصر خانگی اند، مدعی اند که "اپوزیســیون" رژیم اند. اما 
این راز سر به مهر را همچون پیمانی مقدس در دل خود 
نگاه داشته اند. مبادا نقاب "آزادی خواهی" و "اصالح طلبی " 
از چهره شان کنار رود و مردم ببینند که اینان همدستان 

جنایت اند. مبادا کسی از آنان پاسخی بطلبد.
و رژیم؟ 

امروزه دل می ســوزاند که صهیونیست ها در غزه جنایت 
می کنند. 

مگر خود، کردستان را بمباران نکرد؟
امروز، داعش در شــمال عراق، مســیحیان و ایزدی ها را 
می کشد و از شــهرها می تاراند، جمهوری اسالمی هم با 
دگراندیشان مذهبی کشور همین کرد و می کند. برخی به 
قتل رسانده شدند، برخی دستگیر شدند و برخی اعدام و 
برخی از کشور تارانده شدند. آن دیگرانی نیز که مانده اند در 

هول و هراس می زیند و محروم از حقوق شهروندی شان.
داعش به شهرها و روستاها حمله می برد و زن و مرد و پیر 
و جوان و کودک را می کشد، جمهوری اسالمی هم چنین 
کــرد. کم نبودند زنان و مردان و کودکانی که در حمله به 
شهرها و روستاهای، به ویژه کردستان و ترکمن صحرا کشته 
شــدند. طی فقط چند سال، ده ها هزار نفر را در خیابان ها 
و زندان ها کشت؟ جنگی هم نبود. اعتراض بود. مطالبه ی 
حقوقی بود که مردم فکر می کردند با انقالب کسب شــان 
می کنند. جنایاتی که هنوز پایان ندارند و اگر نه همچون 
دهه ی شصت، صدها نفر، اما هر روز تنی چند به چوبه دار 

سپرده می شوند؟
داعش و سپاه... 

گفته می شود داعشیان به زور دخترکان کوچک را به نام 
"ازدواج" مورد تجاوز قرار می دهند، پاســداران جمهوری 
اســالمی نیز در دهه ی شصت به دخترکان باکره پیش از 
اعدام، به نــام "صیغه" تجاوز می کردند. مگر همین امروز 
ازدواج با دختران 13 ســال یا حتا کوچک تر، اســالمی و 

قانونی نیست؟
اگر داعش زنان را وامی دارد حجاب بر ســر کنند و دستور 
"ناقص سازی جنسی" دختران را صادر می کند، رژیم با زنان 

کشور چه کرد و چه می کند؟
اگر امروز داعش می خواهد قوانین اسالمی را اجرا کند، مگر 
این رژیم 36 ســال نیست که جمهوری اسالمی را برقرار 
کرده و قوانین اسالمی را بر جان و زندگی مردم حاکم؟ مگر 

نیروهای اسالم گرای آفریقا جز این می کنند؟
و این تنها طالبان و داعش و جمهوری اسالمی نیستند که 
همسان اند. هر گاه که دین و دولت در هم آمیخته شوند، 

پیامد چنین است.
باری، با گوش سپردن به روایت شاهدان زنده ی دهشت های 
دهه ی شصت و کشتار تابستان 67، و مرور خاطرات آنان، 
اندوه و خشــمی عظیم بر جان آدمی مستولی می شود، 
اما پرتوی نوری نیز می درخشــد. پرتوی تسلیم ناپذیری 
و سرکشــی آنان در برابر بیدادها؛ یاد مقاومت ها و ایثارها 
در دشــوارترین لحظات؛ پرتویی که دلگرمی می بخشد و 
حتا امروز پس از گذشــت 26 ســال، ما را در سرکشی و 

تسلیم ناپذیری استوارتر می سازد.
باشد که یاد و خاطره آنان فراموش ناشدنی بماند.

•

زندان های دهه ی شصت، 
دژهای مقاومت

شایعه نبود. خبر بود. خبِر حادثه ای هولناک.
صدها نه، هزاران انسان در کوتاه مدتی کشته 

شده بودند. به چه جرمی؟...
امروز پس از گذشت 2۶ سال، ما  در 

تسلیم ناپذیری استوارتر یم... 

دموکراسی شورایی 
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در ناحیه  ان دی جی

به یک نفر برا ی کارهای 
دفتری: آشنا به حسابداری 

مسلط به زبان های انگلیسی و 
فرانسوی نیازمندیم. 

لطفا از طریق ایمیل زیر با ما 
تماس بگیرید: 

hondashopcanada@
gmail.com 

azmai

استخدام 
به یک نفر برا ی کار در 
نمایشگاه  اتومبیل های 

دست دوم،  
- با گواهینامه رانندگی -

فورا نیازمندیم. 
لطفا با شماره تلفن 
زیر تماس بگیرید: 

Tel.: 514-249-4707
azjuly

استخــدام
آیا بدنبال کار با ثبات و دراز مدت می گردید؟ 

دستیار  آشپز  برای کار در رستوران مکزیکی در 
مرکزشهر مونتریال   |    بصورت پاره وقت،  
)the grille/plack(  حداقل تجربه: 4 سال
با امکان کار تمام وقت در آینده نزدیک 

Tel.: 514-969-1883
azadiazaug1

کنید! استخدام ایرانی 

مترجم  رمسی
نغمه سروران

عضو رسمی انجمن مترجمان کبک،
ترجمه و تأیید ترجمه 

رسمی اسناد و مدارک، 
ترجمه شفاهی، تنظیم دعوتنامه 
و تکمیل کلیه فرم های رسمی، 

تأیید امضاء 
محل: مرکز شهر مونترال 

نزدیک مترو مک-گیل
Location: 
Downtown Montreal 
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail for an 
appointment

514-889-8765
nsarvaran@hotmail.

com

فن گویندگی
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... 
توسط: رضا هومن 

)با بیش از 20 سال سابقه در تهیه 
واجرای برنامه های رادیو وتلویزیون 

وخوانندگی باگروه های موسیقی 
پاپ ایرانی (

514-833-8684
azmay2013hoomanfree

مدرسه فارسی زبان 
فرزانگان مونتریال

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 سایر دروس در تمام مقاطع تحصیلی

و دروس  مقطع ابتدایی مدارس فرانسوی زبان    
مشاوره و کمک در حل مشکالت تحصیلی دانش آموزان  

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca
Tel.:  (514) 775-6508

farzaneganmontreal@yahoo.ca  azfev'12

خدمات امور کنسولی
کســری

مدیر و مسئول: حسین فرجی
ساعات کار : روزهای دوشنبه تا جمعه

صبح ها از ساعت 10 تا 1 بعدازظهر       
عصرها از ساعت 16 تا 18

شنبه ها از ساعت 11 تا 1 بعد از ظهر

پذیرش با تعیین وقت قبلی
Email: infokasra @yahoo.ca

Tel.: 514-419-8872

جویای هم خانه 
به یک هم خانه خــانم 

نیازمندیم

Tel.:  438-994-8669
azaugfree

آموزش نقاشی 
آموزش

طراحی و نقاشی

هالــه افخــمی
Tel.: 514-670-3031

azaugfree

آموزش فرانسه 
آموزش زبان فرانسه
از مبتدی تاپیشرفته

توسط کارشناس ارشد زبان 
فرانسه، با بیش از 1۰ سال 
سابقه تدریس در موسسه 
کیش و قطب راوندی تهران

)مجتبی فالح(

Tel.: 514-965-1358 
aug-oct60PD

اجاره آپارمتان
آپارتمان 3 و نیم و ٥ نیم 

در طبقه باال، در دوپلکس، 
در ناحیه کت سنت لوک، 
شامل یخچال، اجاق گاز، 

ماشین لباسشویی و 
خشک کن، آماده اجاره  

Tel.: 514-885-4775
azmayshiraz

باایرانی 
کــار
کنید! 

ایرانی 
بخرید!

مترجم رمسی
رضانوشادجمال

مترجم رسمی و عضوجامعه 
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه 

مدارک، دعوتنامه و تائید ترجمه 
Tel.: 514-575-7080

Uazjune2011

گلفروشی
وحید

زیباترین، تازه ترین، 
بهترین، بی نظیر! 

  برای هر اوکازیونی 
  برای هر بودجه ای 
  برای هر سلیقه ای

514-983-1726

استخدام
به یک پیتزامیکر باتجربه
)مینیموم دو سال تجربه(
مسلط به زبان فرانسوی 

برای کار درمرکز شهر
نیازمندیم.

Tel.: 514-266-1355
jalilh2001@yahoo.com  az  may1

استخدام
به چند نفر ویترس 

• نیمه وقت و تمام وقت  •
برای کار در کلبه عموجان   

نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر 

تماس بگیرید: 
Tel.: 514-484-8072

استخدام
به چند نفر ویترس 

• باتجربه  •
برای کار در رستوران 

کبابسرا نیازمندیم.
Tel.: 514-933-0-933

210 St-Jacques  (Lachine) 
Tel.: 514-366-1509  
        514-247-1732  
       (450) 638-7078 

210 سنت ژاک غربی <<مترو 
واندوم:   اتوبوس 90،به مست غرب

مرکزاسالمی ایرانیان

ساعــات کار: 
روزهای دوشنبه لغایت پنجشنبه 

از ساعت 13 لغایت 18 
جهت انجام اموردر روزهای دیگر، 

هماهنگی قبلی الزم است.

به نام خداوند بخشنده مهربان

مجری مراسم   عقد ایرانی
514-825-3170 

آمــوزش زبان انگلیسی 
با 12سال سابقه تدریس در موسسه کیش تهران 

عضو رسمی
TESOL CANADA/TESOL 

USA/TESOL TRINITY London
برگزاری کالس های خصوصی و نیمه خصوصی 

با شهریه مناسب :  برای مهاجرین
Conversation -IELTS -TOEFL

www.facebook.com/EnglishCollocationsForIelts
یونس حــامتی 

Tel.: 514-833-3848
az mai2014 25eachPendofjuly

باایرانی 
کــار
کنید! 

با پیوند همکاری کنید
نویسندگان، مترجمان، روزنامه نویسان 

جوان و تازه وارد، حتی شما... 
لم دارید، اگر عالقه مندید،  اگر دستی به ق 

ذوق دارید، در  گزارش نویسی،  ترجمه و...  
با ما

 -داوطلبانه- 
همکاری کنید.  

توجه: لطفا از پیش برای گزینش سوژه ها 
با ما هماهنگی کنید:

Tel.: 514-996-9692 

• 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 ایران:  021-85312009

ارژنگ  ارژنگ 

نگهــداری 
ازساملندان
نگهداری از سالمندان 
دلبندشما، توسط خانم 

با تجربه، در خانه یا 
بیمارستان 

صوفی: همراه با رفرنس
514-717-9117

freeazmar

اوکازیون عالی 
فروش سالن 

آرایـــش
با قیمت و بازده مناسب

NDG در قلب

Tel.:514-433-2703
az14free

استخدام
پاتــوق

پاتــوق عموجمال 
به یک آشپز  

و چند ویترس  جهت کار 
در مرکز شهر مونتریال 

فـورا  نیازمند است.
Tel.: 514-933-8866

مترو: گای کنکوردیا 

براي ارتقاي 
حداكثري 
خوابگاه هاي 
دانشجويان دو 
راهبرد در صندوق 
رفاه تدوين شده، 
يكي افزايش 
ظرفيت هاي جديد 
اسكان و ديگري 
ارائه تسهيالت 
حمايتي در قالب 
وام كه دانشجويان 
با دريافت وام از 
صندوق رفاه و 
خانه هاي اجاره اي 
اسكان مي يابند
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جدول عاديجدول ويژه

حل جدول عادی شماره 5128 حل جدول ويژه شماره 5128

یک جدول با دو شرح
5129 جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و 

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

13

15 دزدان خشن پاي چوبه دار
 طبق ماده190 قانون مجازات اسلالمي هرگاه دو نفر شهادت دهند كه سارقي چاقو و اسلحه 

كشيده حكمش محارب است

1614 شبكه تلفني»مهرپویان« براي كودكان قصه هاي امدادي مي گوید
  مدير شبكه مهرپويان سازمان جوانان جمعيت هالل احمر از راه اندازي شبكه مهرپويان 

كودكان حاوي قصه هاي امداد و نجات براي كودكان با شماره 6427 به صورت رايگان خبر داد

برنامه هاي كانال هاي ماهواره اي كه به 
نوعي يكي از ابزارهاي عملياتي در فرايند 

جامعه پذيري هستند به دليل اين كه با 
شاخص ها، ارزش ها و هنجارهاي امروزي 

هماهنگي ندارند، مي توانند اثرات سوء روي 
مخاطبان داشته باشند و به دليل تكرار 

ارزش ها و هنجارهاي متضاد با فرهنگ جامعه 
ارزش ها و هنجارهاي جديدي را نهادينه 

مي كنند
صفحه 15 

 خوابگاه ها و نياز دانشجويان

آماره��ا اعالم مي كنند كه بي��ش از 80 درصد خوابگاه هاي دانش��جويي 
اس��تاندارد است، اما شواهد نش��ان مي دهد كه ظواهر خوابگاه ها با آنچه كه 
در كاغذ »استاندارد« خوانده مي شود زمين تا آسمان توفير دارد، اين تفاوت 
البته زماني بيش��تر معنا پيدا مي كند كه شما به عنوان يك دانشجوي سال 
اولي در پي مقطعي بويژه كارشناسي با اميد به ورود به مكاني كه قرار است 
بهترين و مفيدترين لحظه هايتان را در آن سپري كنيد چمدانتان را مي بنديد 
و راهي شهري مي شويد كه آينده تحصيلي تان در آن رقم خواهد خورد، اما با 
ديدن مكاني كه به شما »خوابگاه« معرفي شده است، جا مي خوريد و بخشي 
از رؤياهايت��ان را در همين ابتداي راه تحصيلي از دس��ت مي دهيد. بنابراين 
بعضي خوابگاه ها شايد از نظر ابعاد و امكانات عنوان استاندارد را با خود يدك 
بكشند، اما در اصل جاي مناسبي نيستند كه بهترين روزهاي دانشجويي در 

آنها سپري شود. 
متأس��فانه خوابگاه ها اغل��ب به مكان هايي تبديل ش��ده اند كه صرفًا يك 
جاي خواب مناسب است و مابقي انتظارات مي ماند براي بيرون از خوابگاه ها 
تا دانش��جويان شهرستاني خودش��ان مكان جايگزيني را براي رفع و رجوع 

دغدغه هايشان پيدا كنند.
آماره��ا البته اين مورد را تأييد نمي كند، اما با يك حس��اب سرانگش��تي 
مي توان به اين نتيجه رس��يد، كس��ي كه ساعت هاي طوالني در جو سنگين 
دانش��گاه با دروس سخت سر و كله زده اس��ت و حاال به دنبال فضايي براي 
آرامش و اس��تراحت است وقتي با شكل و ش��مايل تيره و ناموزون خوابگاه 
روبه رو مي ش��ود چه حالي پيدا مي كند. مگر اينك��ه اين فرد تصميم بگيرد 
پس از دانشگاه مكان ديگري را براي تفريح و استراحت پيدا كند كه در اين 
صورت اگر كمي هم وجدانش آس��وده باش��د، نتيجه خوشايند نخواهد بود. 
متأسفانه بسياري از مشكالت و معضالتي كه گريبان دانشجويان شهرستاني 
را مي گي��رد و آنها را دچار مش��كل مي كند نتيجه همي��ن كم توجهي ها به 
مكان هاي مهمي به نام »خوابگاه هاي دانش��جويي« اس��ت. مسئوالن ما اگر 
بتوانند با مجهز كردن خوابگاه ها به كليه امكاناتي كه مورد نياز دانش��جويان 
است، نياز آنها را به دنياي بيرون از خوابگاه كه ممكن است به انواع مشكالت 
آلوده باش��د به حداقل برس��انند، به ط��ور حتم نتيجه بهت��ري عايد فضاي 

دانشجويي كشور خواهد شد.

نشریات دانشگاهي از قضاوت هاي سطحي و مغرضانه پرهيز كنند
 محتواي نشريات دانشگاهي با توجه به تأكيد مقام معظم رهبري مبني برحاكم شدن ارزش هاي 

اسالمي در محيط دانشگاه ها بايد سمت وسوي فرهنگ اسالمي داشته باشد 
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هانيه نكویي

گزارش  از ضرورت بهبود وضعيت خوابگاه هاي دانشجویي

 خانه هاي دانشجويي مناسب 
نياز پيشگامان علمي كشور

یادداشت

 افقي:
1-وقت��ي مي گوين��د كه ش��خص 
بخواهد محل��ي را به قهر و اعتراض 

ترك كند
2- سختي، عذاب – عقيده و مسلك 

– داالن
3- پائي��ن – لباس زيبا نش��انه آن 

نباشد – سرزمين
4- نام س��ه تن از ش��اهان ساساني 
– گياه نيش��كر – مخف��ف من را – 

دختر
5- تلخ – از تنقالت – پيشكار

6- گ��وزن – تملك و نف��وذ – قوم 
آتيال

7- اس��ب رس��تم – ص��در اتاق – 
سرود

8- رهتوش��ه – چرخ چاه – نسبت 
دو زن يك مرد به هم

9- نوع��ي پارچه ضخي��م پرزدار – 
خطه و منطقه – صداي بلند

10- بي درنگ – حرف حساب ندارد 
– خودروي ملي

11- بازتاب – عجله – وي
12- سوره سي و ششم قرآن – طايفه 

– اندك – مكر و حيله
13- ظن و ش��ك – دارايي ها – حق 

مخالفت
14- فرهنگ لغت فرانسه – مركز غنا 

– جزيره ايراني استان هرمزگان
15- هم نام ضرب المثلي است و هم از 

آثار آنتوان چخوف روس
 عمودي:

1-تقوي��م – نماد زندگي و حركت در 
سفره هفت سين

2- مأمور تقسيم آب – پائيز – ماهي 
فروش

3- نوعي س��از س��يمي – 
جم��ع مش��هور – گن��دم 

سوده
4- مخت��رع تلف��ن – چله 
كم��ان – ورزش م��ادر – 

چراغ دريايي
5- مرم��ر – پدي��د آمدن، 
جلوه گ��ر ش��دن – واح��د 

واليبال
6- مخفف از ما – بي دين – 

جمع وكيل
7- يكي از اسباب نانوايي – 
گي��اه رنگرزي – نام يكي از 

اقوام ايراني تبار
8- خاتم الش��عرا – آبگير – 

پرنده فاخته

9- درس نخوان��ده – چ��راغ – عدد و 
نمره

10- به��اي پاكت نامه – نمره عالي – 
گودال

11- ش��امل همه مي شود – مهرباني 
– اشاره به دور

12- ب��رادر – طريق كوتاه – رس��ول 
خدا – نور كم

13- بن��ده، غالم – ارمغ��ان – خواب 
خوش

14- فرش��ته اي در آئين زردش��ت – 
زهره – پزشك كارآموز

15- ورزش��گاه س��نتي – ميزب��ان 
نخستين جام جهاني در سال 1930

 افقي:
1-كارگردان فيلم چشمك

2- مرد بي زن – خودروي روس��ي – 
دوستداران

3- س��وره چه��ارم – ان��دوه و غم – 
خطاب بي ادب

4- يك��ي از قطعات خودرو – س��خن 
بيهوده – كلمه شرط – ضد كهنه

5- از خواه��ران برونته – س��احل – 
كشور صنعتي

6- روش��ني – اصل و ن��ژاد – از بروج 
فلكي

7- آش��يانه مرغ – آدم آب زيركاه – 
هودج

8- پني��ر ت��ازه – آنچ��ه در ش��ب 
بدرخشد – سوره 39 قرآن

9- ش��هري در اس��تان هرمزگان – 
جمعه – سره

10- درن��ده جنگلي – س��ركش – 
وجود

11- پرده دري و بي شرمي – اتوبوس 
فضايي – خاندان

12- هنوز آدم نشده! – بد و زشت – 
كلمه ربط – شعر ژاپني

13- شهر آذري – آماسيده – رساتر، 
تمام تر

14- داروي��ي گياه��ي ك��ه توس��ط 
پژوهش��گران ايراني س��اخته شد و 
براي بيماري ايدز تجويز مي ش��ود – 

غرور – غيرت
15- عنوان كتابي از كارل چاپك

 عمودي:
1-پادزهر – روستايي از توابع بخش 

سيلوانه در شهرستان اروميه
2- ش��هري در اس��تان كرمانشاه – 

نوعي رنو – جهان
3- فرصت – ش��هري در قرقيزستان 

– ديروز عرب
4- برج جدولي – واحد طول روسي – 

الهه خورشيد – تخت روان آخرت
5- جوانمردي – شرح – رنجوري

6- ني��م تن��ه زنان��ه – بغ��ل – ن��ام 
دخترانه

7- اليافي كه به وسيله ايجاد تغييراتي 
در سلولز به دست مي آيد – پيراستن 

پوست – بدن درخت
8- دي��وار – موجد اس��تقالل هند – 

لباس ضخيم
9- گردنبند مرواريد – بيماري اختالل 
كليه – زماني پهناورترين كشور جهان 

شناخته مي شد
10- درخت��ي هن��دي – 
سوم شخص جمع – واحد 

طول
11- ب��وي ماندگ��ي – 

ماليات مرزي – مركز اتم
12- لذيذ – دنبه برش��ته 
–خروس مازن��ي – آئين 

زيارت كعبه
13- آزاد – آش��فتگي – 

قاضي اموات هندوها
14- ت��ر و ت��ازه – از 
بيماري ه��اي حيوان��ات 

مهره دار – فعال فرنگي
15- مرك��ز كام��رون – 

حرارت سنج

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ل ي و ا ن ي ا ن د و ه گ ي ن

2 ي ا ر و ن و ر ي خ و ا ن ا

3 ت و ا ن ا ب ا ن گ د ر گ ز

4 و ر ق ي ا م ي و پ ا ه ن

5 ا ي ك ف ش و ي ن ر و ژ ا

6 ن ه د ا ي ا ل ي س ت و ز

7 ي ك ج ا ل ب ن ي ا ت ر ب ي

8 ن ر م ي س ي م ش ي م ا

9 پ ي ت ا ر ت ر و ز غ ا ل ب

10 و ه ر ف ا ه ي ا س م ن ا

11 ل د س ت ه ك ي ل ك ا م ز

12 ي ش م ن ز و ل و ا و ا ي

13 ت ب س م ن ا ك س م د ا ر ا

14 ز ب ا ن ه س ت ا د ر د ي ف

15 ر و ز و ا ق ع ه ا د ب ي ا ت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ف ا ر غ ا ن ح ي د ر ا ب ا د

2 ر س و ا ر ي م ل و ي ش ن و

3 ا ت ش ز ا ت ا د ب ه ا م ر

4 خ و ن ج ن س ا ل ن ر ي س

5 و ا ت ي و ر ي غ ا ر ت ن

6 ا ا ج ر ا م ي و ا ش ك ج

7 ن ب ي ل ب ا غ ا ر م ل و ي

8 ر د ي ف ن ن ر ن س ا ك

9 م ن ا ر ا د ي ا ن ك ب و د

10 و ز ن ي و ن ن ا گ ا ه د

11 ن م ب د ا ا ه ن ي ن ا پ

12 و ن د ه ن و ز ا ش س خ ا

13 ل ه ي ب س ا م ر ا گ و ت ي

14 و ا ن ي ل ش ن ب ه ي ا ف ا

15 گ ل ه ا ي ز ر د ا ج و د ا ن

PHOTOGRAPHY  PROFESSIONAL

عکا سی 
  عکس های پاسپورت، سیتی زن، 

PR  مدیکال کارت،  و کارت          
  عکس های خانوادگی و فارغ التحصیلی 

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

since 1990

)نبش دکاری (

عکس پاسپورتی 
کانادایی: اندازه سر حتما 
بایستی رعایت شود 
_______

عکس سیتی زنی 
اندازه عکس و جزئیات دیگر 
بایستی دقیق باشد
_______
عکس
PR کارت

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

رز
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www.paivand.ca
  آبونه مان گسترده 
  وب سایت قدرمتند 

  پخش وسیع 
----

www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط 

جهان بیایید!

نیـازمنـدی هـای پیوند 

استخدام
AKHAVAN FOOD
به یک شیرینی پز مجرب 

ایرانی نیازمند است.  
Tel.: 514-334-2380

استخدام
 AKHAVAN

FOOD
به یک نانــوای مجرب 

ایرانی نیازمند است.
Tel.: 514-334-2380

جویای کار
خانمی آماده برای

انجام کارهای منزل
شما نظافت و غیره

تلفن اطالعات:
Tel.: 514-616-7035

azmay13U

استخـدام 
به یک آشپز ایرانی، 

خانم یا آقا، برای کار در 
رستوران نیازمندیم.

Tel.: 514-466-8116
foojanjahanian@

gmail.com
azJLY01Ponce

کاندو برای فروش
کاندو، 3ونیم، یکخوابه، 

ساخت 2۰۰3، طبقه اول، 
sqf 82۰، پارکینگ داخلی و 
بیرونی، جاکوزی/ فایرپلیس، 
1۰۰% آفتابگیر،  ایرکاندیشن، 
سیستم حرارتی + وسائل 

اضافی دیگر، 4 دقیقه پیاده تا 
مترو انگرینیون  )رضا نیک(

-- 22۹ هزار دالر --

Tel.: 514-365-7321
azaug15UP

آپارمتان سابلت
آپارتمان سه و نیم سابلت یا 
 Rock Hill-Cote انتقال لیز

Des Neiges استخر و سونای 
عالی، نزدیک دانشگاه مونترال 

و مترو ) 2 دقیقه( 
مجاور دریاچه و پارک مونترال: 

1098.00 قیمت قدیم 
)با یا بدون اثاث(

Tel.: 514-341-1640
azjune12104

PAIVAND
Published Since 1993

BIWEEKLY NEWSPAPER
FOR PERSIAN COMMUNITY

(Montreal, Toronto, Ottawa, 
Victoria, Calgary & Vancouver) 

 Mailing Address: 
6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC  H4B 1L8

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

Email: 
info@paivand.ca
www.paivand.ca

پیوند درونکـــــوور هرهفته 
منتشر میشود:
Vancouver: 

Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765  GREENWOOD Rd., 

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

• پیوند در ویرایش نوشته ها  آزاد است.   
•  نظرات چاپ شده لزوما بیانگر 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. 
--------------

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•   پیوند نشریه کوچکی است، لطفا سعی کنید 
نوشته ها از 500 تا 1000 کلمه بیشتر نشود. 

•   نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد 
فارسی تایپ، سپس ایمیل کنید.

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

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی 
)هنرمند و نقاش معاصر(

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

نیازمنــدی ها
شانـــس اول را به 

آنهـا بدهید!
بسیاری از ایرانیان تازه وارد 

در جستجوی کـارند:  در رستوران، کارگاه،  
اداره، کارخانه، فروشگاه، گاراژ، آژانس، کارواش 

و...

آنـان را استخدام کنید!
----------------

 اگر جویای کمک، کارگر، کارمند و... 
هستید، آگهی استخدام خود را در صفحه 
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.  

 جویای دوست، همسر، هم خانه، 
هم صحبت هستید؟ 

 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 
خالی است!

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

PARTICIPATE  in ourCOMMUNITY

شیرینی
 سـرو
با بهترین شیرینی ها
 برای جشن های شما
514-562-6453

آرایشـــــگاه
  937-8296 ...........................................  VIVA
481-6765 ........................................  EVE
شهرزاد ..........................................  489-6901 
فاطی  ........................................... 772-5787  

 آژانس مسافرتی 
فرنازمعتمدی ................................ 842-8000  
 940-1642 ............................. T.A.M مهری
اسکای.الن  ................................... 388-1588  
میناتراول........................... 855-332-0505
یونایتد  ............................ 416-225-5509 
یونی گلوب )نسرین(  .................. 849-7711

آموزش رانندگی 
  513-5752 .............................................. نینا 

آموزش موسیقی 
سیامک نصر  ................................... 653-5107 
قره چه د اغی )پیانو(................ 484-8748 

آموزش نقاشی 
حمیرامرتضوی............................ 938-8066   

آموزشگاه حتصیلی 
مدرسه فارسی دهخدا.................. 484-2098  
مدرسه فرزانگان............................ 775-6508

مدرسه فارسی وست آیلند ........626-5520   

اتومبیل- تعمیر
 637-5321 ...................................... Auto RJ
931-2888 .............................. Westmount

 486-9994 ........... Pieces D'auto NDG
اتومبیل: خرید و فروش 

ALIXتویوتا ................................. 376-9191
الگانس لیزینگ.............................. 482-4500 
487-0009 آلتیماکــس.............................. 

ازدواج 

شــیخ صالــح ....................... 366-1509   
لی لی صمیمی  ........................... 825-3170

ارز
شریف .............................................. 223-6408  
گروه پاسیفیک ............................. 289-9011  
5 استار ............................................ 585-2345

خضر................................................ 989-2229   
یونیون موندیال ........................... 937-5192

  844-4492 ................................. Expert-FX
امالک و مسکن 

 827-6364  ....................... فیروزهمتیان، 
امیرســام .................................... 702-2309  
مسعودهاشمی ......................... 298-4567 
مینواسالمی   ................................ 967-5743

مریم خالقــی .......................... 983-5415  
حمیدکاغذچی .......................... 928-5415  
نینوس گیورگیزنیا ..................... 816-4080  
 مسعودنصر  ................................... 571-6592 
رضا نژاد  ........................................... 865-7146
نسرین عین الهی  ....................... 839-7978

اجنمن ها و سازمان ها 
CSAIکمک به مهاجرین .........  932-2953 
ilsmontreal.org  .......  انجمن ادبی مونترال
انجمن دوستداران زرتشت ........808-5070
www.zaq.org ....... انجمن زرتشتیان کبک

مکیک ............................................. 373-5777  
بنیاد سخن آزاد ............................ 944-8111  
info@addhi.net ....................... حقوق بشر

  249-4684  ........................................ IBNG
مولتی ساژ .................................  770-1771  

انجمن زنان مونترال......................................
iwamontreal@gmail.com

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

بیمه  و مشاور مالی 
علی پاکنژاد .................................... 296-9071 

پزشک 
آلفامدیک کلینیک ......................  933-8383   
بنفشه حجازی ............................... 288-4864  

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

تاکـسی 
اطلس ............................................. 485-8585

تبلیغات 
پیوند ............................................... 996-9692 

تدریس خصوصی 
ریاضیات و فیزیک .......................... 827-6329 

تدریس رقص 
خورشیدخانم)بیات( ..................  341-5194  

ترجمه
دارالترجمه یکتا ..................... 439-8501 
نغمه سروران .............................  889-8765 
خاطره یکتا ................................ 675-0694 
محمودایزدی ............................. 745-0318  
شهریاربخشی ............................. 624-5609  

چاپ
LITH COM )صمیمــی(...951-4721 

حسابداری ومالیاتی 
حسن انصاری............................ 735-0452

مهتاب ثقفی .............................. 567-3169  
ســرورصدر .............................  777-3604  
حسین خردبین ........................... 242-6034 
عباس شفیعی .............................. 806-0060 

حمل و نقل 
مونتریال ........................................ 442-8056

المپیک  ........................................... 935-3300
مونترال/تورونتو   ........................... 887-0432

خشکشویی 
  694-7036 .......................................... فرویوو 
اکســپرس ................................. 889-7392  

داروخانه 
لوئیزداداش زاده ............................ 288-4864  

دندانپزشک 
شهروزرضانیا )آریا( .................. 933-3337 
شریف نائینی ................................ 731-1443 

دندانسازی )کلینیک( 
افخم هادی .................................. 737-6363 

رستــوران 
الدا  ..................................................... 933-4726
کبابسرا  ..................................... 933-0-933
بیبلوس  ........................................... 523-9596

کلبه عموجان .................................  484-8072  
پاتوق عموجمال  ........................... 933-8866

فاروس .......................................... 270-8437 
یاس ............................................   483-0303  
کارتیه.پرس .................................. 488-6367 
کوپولی ........................................ 483-0000 
  989-8580 ................................ کوپولی)2( 

روانشناسی / روانکاوی 
دکتر بیتــا ................................ 999-2482  

سوپر و فروشگاه 
 485-4744 ......................... NDG  اخــوان
 620-5551 ...............................  W. Isl.  اخوان
ماهی سن لوران ............................. 369-3474
نیـلو ................................... 812-9991 )450(
کوه نور ................................ 672-2324)450(
بینو ................................................... 728-4744
آریا )اوتاوا( ........................... 594-3636 )613(

شیرینی پزی و قنادی
سروین ............................................ 562-6453  

عکاسی )فیلمبرداری و آتلیه(
فتوشاپ ........................................ 846-0221 
فتوبوک ......................................... 984-8944 
فتو ُرز ............................................... 488-7121

فـرش
قالی شویی کارگاه فرش............... 739-4888

فـال
شادی ............................................. 678-6451  

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

کارواش 
هما .................................................. 484-2644 

کلینیک کایروپرکتیک 
کلینیک ابن سینا ......................... 849-7373  

کتابفروشی 
تپش ................................. 223-333٦  

کلیسا 
انجیلی فارسی زبان ......................  999-5168  
مسیحیان  فارسی زبان ..............  261-6886 

گاراژ )درب(
 249-4684  ............................. UNI-TECK

گرافیک و طراحی
پیوند  ................................................. 996-9692

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

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

وام مسکن

بهروزآقاباباخانی ........................... 606-5626

وکیل دعاوی
امیرکفشداران .............................. 303-2977

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

محضر
وحیدخلجی................................ 439-1444
نازگل فالح  ................  .....................    697-0225 

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

موسیقی )جشن ها( 
تپش دیجیتال ......................... 223-3336 

مراکز پخش پیوند  
مرکز شهر مونتریال: 

سوپراخوان،  امانه، تپش، شاطرعباس، ماهی سن لوران، 
کافه پرشیا، رستوران یاس، عموجان، شیراز، کوپلی:2و1، 

فرحت، ایو، اتوکلیفتون، NDG auto، فتوشاپ، کلینیک آریا، 
آلفامدیک، ارزخضر، سوپرفردوس، المیزان، نور، جواهری 

آذین، صادق، کافه صوفی، پاسیفیک، متروپولیس، کبابسرا و...  
وست آیلند: اخوان، آدونیس، موروالتوس، و... 

ریوسود: آدونیس، کوه نور، دابل پیتزا، وطن، مارشه افغان، 
مارشه آریا، مراکزفرهنگی و...  

پیوندمان را حفظ کنیم، ارج بگذاریم!

شماره شما در این لیست نیست؟ 

با ما متاس بگیرید. 

)رایگان برای آگهی دهندگان پیوند (

آمـــوزش زبان فرانسه
از مبتدی تا پیشرفته
توسط استاد دانشگاه

TCFQ،TEFaQ، TFI  متخصص آمادگی آزمون های
514-623-7075

tillnov1Pd

آموزش گیتار 
کالسیـک و پاپ
رضارضـائی 

از 8صبح تا 8شب 
گیتاریست برگزیده کشور و فارغ 

التحصیل  فوق لیسانس موسیقی  از 
دانشگاه چایکوفسکی 

(514) 482-0705
(514) 677-8358

azjuly15Up zagros

راننـدگی 
»پایه یک«

آموزش رانندگی کالس 1 
تست جاده، بازرسی و ترمز هوا

+ کامیون برای امتحان 
<< قیمت عالی 

لطفا با من، ایرج کیانی تماس 
بگیرید: 

1-514-953-8013 
azoct1

کنید! خریدایرانی 

کنید! خریدایرانی 

ایرانی 

استخدام 

کنید! 

خدمات مالیاتی
 تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی 
اشخاص و مشاغل کوچک 

ثبت شرکت و دفترداری 
حسابها  با نازل ترین قیمت 
پاسخگوئی رایگان در طول سال 

<<  حسین خردبین
514-242-6034

azjan’12paid60+120ak

استخدام
اخوان وست آیلند
<< به چند نفر کارمند 

ساده و همچنین << چند 
نفر برای کار در آشپزخانه 

فورا نیازمندیم.
بصـورت متام وقت 

و یا نیمه وقت 
Tel.: 514-620-5551

ساختمان 
انجام کلیه امور مربوط 
به بهسازی و بازسازی 

ساختمان،  نقاشی، 
کاشیکاری و... 

)امیـد(
514-812-5662

azjuly13free

ساختمان برای فروش و یا اجاره 
ساختمان 4 پلکس، در قلب NDG بسیار تمیز، 

در موقعیت و شرایط عالی 
برای فروش و یا اجاره 

متقاضیان جدی لطفا با شماره زیر تماس بگیرید. 

514-898-1913
azjune2014kambizsamson

آموزش ختصصی 
TOEFL, IELTS, Writing
ومکالمه زبان انگلیسی توسط 

دانشجوی دکترای دانشگاه
McGill، فارغ التحصیل رشته 
)TEFL( آموزش زبان انگلیسی
با بیش از ده سال سابقه تدریس
English.teacher2002

@gmail.com
sep13fulyr

اجاره آپارمتان  
آپارتمان دو خوابه، تمام نوسازی شده، 
در قلب پالتو مونت رویال، نزدیک 

مترو شربروک و مونت رویال، نزدیک 
پارک مونت رویال و خیابان سن دنی 

رستوران و کافه و... 
 )JAY(     1050 در ماه

514-266-1355
sep13fulyr

آموزش پیانو
آموزش تخصصی پیانو از 

مقدماتی تا پیشرفته با بیش از 
15 سال سابقه تدریس 

جلسه اول رایگان 
علیــرضا   فخـاریان 

514-996-1620
azfeb1514

آمــوزش گیتار
سبک پاپ

)وست آیلند  ( 
سیــاوش

514-867-1756
azmar14

آموزشگاه موسیقی
دنیــــای هنر 

آموزش کلیه سازها و آوازتوسط 
اساتید برجسته 

آموزش موسیقی برای کودکان 
از 2 تا 8 سال، مدیریت: 

علیــرضا   فخـاریان 
جلسه اول رایگان  
514-996-1620

azfeb1514

باایرانی 
کــار
کنید! 

فروش کاندو در مرکزشهر مونتریال 
Downtown near metro 
Guy-Concordia,
Nice studio in “Le St-
Mathieu”,
Renovated wood 
kitchen cabinets, 
granite tiles .
Third floor,
Elevator, 24h security.
Condo fees include: 
heating and electricity.

Outside pool.
>> Move-in ready. 

Could be sold 
fully furnished

--------------
Price to sell: 

Only 165,000$
--- No agents ---

Tel.: 514-575-8525
Tanaz 

oncepaypaljune15UP?

فوری : فروش وسائل منزل 
فروش کلیه وسائل  منزل

 بهترین کیفیت، نازلترین بها 
-- به دلیل مسافرت --

شامل فرش های نفیس، مبل، میرناهارخوری، تلویزیون،
بوفه های آنتیک ... و بسیاری دیگر 

Tel.: 514-836-6275
mohebiaz sep

اوکــازیون 
عالی

اوکــازیون 
عالی

اجــاره 
آپارمتان  

استودیو 1 و نیم، 200  فوت مربع 
نوساز، در پالتو مونت رویال: 

مبله، شامل همه چیز: 
وسایل برقی خانگی نو + 

  آب گرم، تهویه مطبوع و  اینترنت
امکان اجاره کوتاه و یا درازمدت 

 )JAY(     625 در ماه

514-266-1355
sep13fulyr
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Immigration

Life in Canada with a different culture
This article comes from one of my client’s point of view, 
I felt compelled to share his story and I’ve asked his per-
mission if I can share it with my Iranian readers. A Saudi 
client of mine, wrote me a letter a few weeks ago, I found 
his point of view of Canada very impressive.  So I told 
myself my next step is to call this young gentleman to ask 
for his permission if I can share his letter with my Iranian 
readers, he was ecstatic and honoured, and meanwhile 
here I am honoured by his reaction and by giving me the 
okay to go ahead.  This is his point of view of living with 
his native culture yet is living in Canada. 

“I have travelled to 
many countries over 

the years finally coming to 
Canada in 2010 to com-
plete my studies.  One 
of the most memorable 
countries I had visited 
previously was England.  
I spent two months there 
as a tourist and enjoyed 
it very much.  Now that I 
have spent time in Canada, 
however, I have changed 
my mind.  I think Canada 
may now be my favorite 
for several reasons.  In 
England, I didn’t have the 
great friends I have made 
here and I feel life is easier 
here from people from 
other countries.  Canadian 
people are also helpful 
and friendly and this has 
helped me not to feel like 
an intruder, and believe me 
this is a great feeling if you 
are an international student.
I have found other benefits 
to bring here in this letter 
which also have influenced 
my life and opened my 
mind in many ways.  Since 
I have been in Canada I 

have been 
able to meet 
people from 
many differ-
ent countries 
and learn 
from them.  I have even 
managed to learn some 
Spanish from a best person 
that I met in Canada.  My 
life here has given me the 
opportunity to mix with 
many other cultures, learn 
about how others live in 
their countries, and to 
reflect on life in my own 
country from a new point 
of view.  
I’ve found that although 
there are many differences 
in our lives, there are many 
more similarities.  In addi-
tion, I have had the chance 
to show my culture and its 
history to my Canadian and 
International friends.  For 
example, while in Canada 
I celebrated my country’s 
National Day with not only 
my fellow Saudi students 
but international friends as 
well but also my Canadian 
friends.  

In Canada, it seems you are 
welcome to celebrate your 
culture and to hold on to it.  
My experiences here have 
shown me that everyone, 
wherever they come from, 
can celebrate their special 
days because Canada itself 
is a cultural mosaic with 
strong family values.  
It has been 4 years since I 
first arrived in Canada and 
I have not yet been back to 
my country.  I have learned 
many things being here but 
soon I will be returning to 
my homeland after a long 
overdue vacation.  
Mrs. Maria, I want to thank 
you for all your hard work, 
your patience, your coop-

eration you endured till 
I became a permanent 
resident. 
You have made my ex-
perience here in Canada 
even more pleasant, my 
immigration consul-
tant a Canadian Italian 
sweet lady, married to 
an Iranian, this has put 
so much faith and hope 
into my own possibili-
ties in the future.  

Living in Canada can mean 
anything is possible. Thank 
you from a very satisfied 
client and hopefully a 
friend”.
Not only was I impressed 
by the letter, I was also 
impressed by his outlook 
and the time he took to 
write a letter to express 
his experiences in Canada 
since he arrived.  
----------------
Keep safe, stay healthy and 
make sure laughter is in 
your everyday life. 

---------------
Maria Cottone
Regulated Canadian Immi-
gration Consultant 
Registered with the Quebec 
Government
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.
com 

www.amirsam.ca

کبک و کانادا: بازار امالک... 
امیرسام
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خانٔه نوساز 

یا خانٔه قدیمی؟!

•
4. انتخاب بین آنچه که سازنده 
ملک به خریدار ارائه می  دهد و 
آنچه که خریدار برای ارتقا ملک 

در نظر دارد:

 Options قســمت هایی   هستند 
که سازنده در حین ساخت ملک 
می  تواند برای شــما اضافه نماید 
مانند افزودن یک دستشــویی و 
حمام بیشتر. این امکانات معمواًل 
به افزایش قیمت ملک در هنگام 

فروش منجر می  شوند.
 Upgrading بــه معنای انتخاب 
کیفیت بهتری نسبت به آنچه که 
سازنده ملک به عنوان استاندارد های 
ســاخت ارائه می  نماید، می  باشد 
نظیر نوع کابینت و سرامیک و یا 

کف پوش ها.
•

5. قدرت مذاکره: 
اغلب خریداران از اینکه می  توانند 
بر ســر قیمت و upgrading و یا 
مذاکره  نوساز  خانه های   options
نمایند آگاهی  ندارند. مثال در مورد 
خرید ملکی  که ساخت آن به پایان 
رسیده، ولی  هنوز به فروش نرسیده 
است از قدرت چانه زنی  بیشتری 
در مورد قیمت بر خوردار هستید. 

همچنین به خاطر داشــته باشید 
کــه انبوه ســازان، زمیــن را در 
متراژ های باال خریداری می  نمایند 
و بعد آنها را تفکیک می  نمایند و 

بنا  بر این قیمت تمام زمینها برای 
آنها یکسان می  باشد. ولی  بهترین 
زمینها اغلب نگاه داشته می  شوند 
تا بعد از زمینهای دیگر به فروش 

برسند.
همچنین اغلب سازندگان تخفیف 
و یا کمک های مالی  ویژه ای برای 

فروش در نظر می  گیرند.
•

۶. صحت قرارداد: 
در هنگام امضا قرارداد با ســازنده 
اینکه  از  مشــاورتان  ملک،همراه 
تمام مفاد قرارداد به نفع شما باشد 

اطمینان حاصل نمایید.
تــا حد امــکان ســعی  کنید که 
محضر را خودتان انتخاب کنید و 
مبلغ بیعانه  را به حســاب اعتماد 

محضردار
 Notary’s Trust account 

واریز نمایید.
به مــواردی که از ســازنده ملک 
خواســته بودید که برایتان اضافه 
کند توجه خاصی  بفرمائید ) بعضی  
مواقع ســازندگان دچار فراموشی 
می  شوند!( از سازنده ملک بخواهید 
که به شما حق بازدید از ملک در 

حین ساخت را بدهد. 
حتما ریز نوشته های پایین قرارداد 
را به دقت مطالعه نموده و همچنین 
اطالعات دقیق مربوط به گارانتی 
ملک را از ســازنده درخواســت 

نمایید.

•
7 .اخذ وام:

بعضی  از انبوه سازان  تسهیالت وام 
مسکن را هم ارائه می  دهند، اما به 
دلیل اینکه از خیلی  موسسات مالی  
می  توانید این وام را تهیه نمایید بنا  
بر این سعی  کنید از نرخ بهره وام 
و تمام شرایط اخذ آن آگاهی  یابید 
هم چنین از اینکه کدام یک از شما 
مجبور به پرداختن هزینٔه ارزیابی 
ملک، بازرسی فنی ، نقشه برداری 
زمیــن)Land surveyor( و نیــز 
هزینٔه محضر می  باشد قبل از امضا 

قرارداد اطمینان حاصل نمایید.
•

و در پایــان این نکته را هم به یاد 
داشته باشید که در صورت خرید 
خانه نوساز می  بایستی که مالیات 

GST و QST آن پرداخت شود.
همچنین گارانتی APCHQ* و یا 
ACQ* نیز توسط سازنده ملک به 
خریدار ارائه شود که معمواًل مدت 

این گارانتی 5 سال می  باشد.
شاد و سربلند باشید
•
__________
APCHQ: Association Pro-
vinciale des Constructeurs 
d`Habitations du Quebec
ACQ: Association de la 
Construction du Quebec

 In Canada,
 you are

 welcome
 to

 celebrate
 your

culture!

خــــروج ۱80 هزار نخبه از کشور
بیش از پنج میلیون نفر در خارج از کشور سکونت دارند

در سال ها ی اخیر 180 هزار نخبه 
از کشور خارج شــده اند که این 
امر 50 میلیارد دالر خسارت برای 

کشور به دنبال داشته است.
به گزارش تســنیم، سیدشــهاب 
الدین چاووشی، معاون سیاسی و 
اجتماعی استاندار تهران گفته است: 
برخی از آمارها بیش از پنج میلیون 
مردم در خارج از کشــور سکونت 
دارند که رقم قابل توجهی از آن ها 
افرادی هستند که برجستگی های 

علمی و فکری بسیاری دارند. 
بر اساس آمار موجود در برخی از 
کشــورها از جمله آمریکا و کانادا 
بخش اعظم ایرانی های تبعه ای یا 

غیرتبعه ای تحصیلکرده و کارآفرین 
ترین مهاجران در این کشورها به 
شــمار می آیند اما به کشورشان 

ایران تعلق خاطر دارند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار 
تهران تصریــح کرد: از زمانی دبیر 
شورای ایرانیان خارج از کشور در 
استان تهران در حوزه سیاسی آن 
ایجاد شــود شاهد ابراز خرسندی 
ایرانیان داخل و خارج کشور بودیم 
که این امر انگیزه ما را برای توسعه 

کشور مضاعف می کند. 
وی تصریح کرد: هدف عمده این 
شورا در فراهم کردن زمینه های 
الزم بــرای ایفای نقــش افرادی 

اســت که دل به وطــن داده اند، 
ایرانیان خارج ازکشــور در بخش 
های مختلف مشــکالتی دارند اما 
در عین حال عالقه مند هســتند 
بخشی از توانمندی هایشان را برای 

کشورشان هزینه کنند.
چاووشی افزود: به واسطه برخی بی 
تدبیری های گذشته و تحریم ها 
از نظر اقتصادی در شرایط دشواری 
قرار گرفته ایم و باید تالش کنیم 
ظرفیت های موجود ایرانیان خارج 
از کشــور را در حداکثر ممکن در 
کشورمان مورد استفاده قرار دهیم. 
این دبیرخانــه این فرصت را برای 
ایرانیــان ایجاد خواهــد کرد که 

بتوانیم در استان تهران و در حوزه 
های اشتغال مولد، فضاهای مولد 
ورزشی و تفریحی سرمایه گذاری 

کنند.
وی با بیان این که در ســال ها ی 
اخیر 180 هزار نخبه از کشور خارج 
شــده اند، گفت: این وضعیت 50 
میلیارد دالر خسارت برای کشور به 
دنبال داشته است همچنین دولت 
3600 میلیارد یارانه می دهد که 
نقش کمرنگی در اقتصاد ملی دارد 
و به کاهش فاصله طبقاتی کمکی 

نکرده است.
•

کانادا: تاثیر کاهش ارزش دالر  بر توریسم
ایرانتو: با وجود اینکه تصور می 
شد با نزول ارزش دالر کانادا در 
یکسال گذشته صدمه ای جدی 
بر رونق تعداد توریســتهای 
کانادایی که به آمریکا میروند 
وارد آید، اما به نظر می رسد که 
تاثیر این کاهش چندان عمده 

نبوده است.
سوی  از  که  جدیدی  پژوهش 
BMO کاپیتال مارکت منتشر 
شده نشان می دهد که تردد 
روزانه در مرز جنوبی کانادا در 
مقایسه با رونق تاریخی سال 
گذشته کاهشی ۷ درصدی را 

نشان می دهد.
این در حالیست که طی سال 
در  کانــادا  دالر  ارزش   2۰13
مقابــل دالر آمریکا 11 درصد 
از قدرت  سقوط کرده و عمال 
مالی کاناداییهایی را که قصد 
داشته  را  آمریکا  به  مسافرت 

اند کاسته شده است. 
عالوه بر آن طی این مدت قیمت 

بنزین هم افزایش چشمگیری 
داشته که مخارج سفر را باال 

برده است. 
تعداد کانادایــی هایی که 
ظرف دوازده ماه گذشــته 
از آمریــکا بازدیــد کرده 
نفر  میلیون   ٥٥ حدود  اند 
برآورد می شود که سه برابر 
در  که  است  آمریکاییهایی 
مدت مشابه وارد کانادا شده 

اند.
می  او  ام  بــی  گــزارش 
آمریکاییهای  تعداد  گوید 
یکسال  طی  بازدیدکننده 
گذشته به نحو کم سابقه ای 
کاهش یافته است. بر اساس 
ساالنه  کاناداییها  برآوردها 
حــدود 2۰ میلیارد دالر در 
رستورانها،  فروشــگاهها، 
فرودگاههــا و دیگر مراکز 
تجــاری آمریکا هزینه می 

کنند.
•
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تپـش دیجیتال 
www.tapeshmontreal.com

6162 Sherbrooke w.         Tel.: 514-223-3336

تبدیل سیستم های
 ویدیوئی

در جلسات مجانی آموزش عکاسی 
استودیو »فوتوبوک« شرکت نمایید. 

برای اطالع از زمان این جلسات در بزرگترین 
گروه فیسبوکی ایرانیان مونترآل، یعنی:
»همه چیز در مورد مونترآل«

Info pratiques sur Montréal
عضو شوید.  تلفن استودیو فوتوبوک: 

(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM   

پیج استودیو فوتوبک در فیسبوک:   
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1

خوش!آموزش عکاسی به زبان      ...

»همه چیـــــــز در مورد مونتــرآل«
Infos pratiques sur Montréal

مهم ترین و فعال ترین گروه فیسبوکی ایرانیان ساکن مونترآل
اطالعات به درد بخور و اخبار مفید برای دانستن همه چیز در مورد مونترآل. ویژه مهاجران قدیم و جدید

این گروه فعال با 12٥۰۰ عضو، پویاترین گروه فیسبوکی جامعه فارسی زبانان کبک بوده 
و هیچ گرایش سیاسی، مذهبی و حزبی ندارد.  در این گروه مردمی عضو شوید.

27

IBNG  )همبستگی بازرگانی ایرانیان( 
متشکل  از گروهی از مشاغل و شرکتهای 
ایرانی است که به منظور توسعه شبکه 
تجاری خود و ارائه سرویسهای حرفه ای 
و قابل اعتماد به جامعه ایرانی مونترال 
بــزرگ بوجود آمده اســت.  هدف ما 
در IBNG گســترش همکاری اعضاء، 
گسترش بازاریابی برای اعضاء، افزایش 
آگاهی اعضاء از قوانین و اقتصاد موجود 
جامعه و گسترش اثرات مفید گروه بر 
جامعه مهاجر ایرانی مونترال می باشد. 

ازشــما دعوت می شــود با حضور در 
جلسات هفتگی IBNG که بطور مرتب 
روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت 
   Eggsfrutti 8 الی 9  صبح در رستوران
  Saint Jacques  واقع در 6710  خیابان
تشکیل میشود، با اعضاء این گروه آشنا 
شــده و نیازهای خود را تامین نمائید. 
ضمنٌا شما میتوانید با مراجعه به وبسایت 
IBNG به آدرس  www.IBNG.ca و با 
ثبت نام در آن، آخرین اخبار و اطالعات 

مربوطه را دریافت کنید. 

عکاسی از هواپیماهای در حال فرود
در برخــی از بــالد خاورمیانــه، 
چنانچه شــما را در حال عکاسی 
در محدوده فرودگاه ببینند، فورا 
فرض را بر این خواهند گذاشــت 
که شما حتما جاسوس بوده و به 
دنبال یک ماموریت فوق ســری 
هستید! بنابراین احتمال اینکه از 
»کهریزک« سر در بیاورید خیلی 
زیاد اســت! پس هرگــز امتحان 

نکنید! 
برعکس، این حساسیتها در خیلی 
از کشــورهای اروپایــی و کانادا 
تقریبا وجود نداشــته و عکاسی 
از هواپیماها، یک تفریح و پدیده 
پذیرفته شــده ای اســت. دائما 
کسانی را در محدوده فرودگاهها 
مشــاهده میکنید که با دوربین و 
تجهیزات عکاسی، به دنبال ثبت 
تصاویر هواپیماهای کوچک و غول 

پیکر هستند. 
خوشــبختانه در شهر شهیدپرور 
»مونترآل«، این نوع عکاسی هیچ 
مشکلی را ایجاد نکرده و این سبک 
از عکاسی، تفریح عده ای از افراد 

عالقمند و ماجراجو است. 
یکی از بهتریــن جاها برای ثبت 
تصاویر هواپیماهای در حال فرود 
و صعود، خیابان 55 شــمالی در 
 Chemin de la Côte محــدوده
de Liesse در مســیر فــرودگاه 

Trudeau است. 
در این خیابان، فضای خاصی برای 
عالقمندان بــه هواپیماها تعبیه 
شده است. خیلی از کسانی که به 
این محدوده می آیند، از مشاهده 

هواپیماها لذت برده و بعضا حتی 
دوربین عکاســی هم بــه همراه 

ندارند. 
یک صندلی طبقه طبقه کوچک 
به سبک استادیومهای ورزشی نیز 
در این مکان نصب شــده است تا 
همه به راحتی بتوانند از این فضا 

استفاده بهینه نمایند. 
حصاری که در اصــل حّد فاصل 
فرودگاه با بیرون است، خیلی بلند 
نبوده و به راحتی میتوان عکاسی 
کرد. برخی ها خیلی حرفه ای بوده 
و حتی مجهز به برخی تجهیزات 
شنود رادیویی یا »اسکنر« میباشند 
و مکالمات خلبان و برج کنترل را 

»نیوش« میکنند! 
شنود این مکالمات به آنها امکان 
میدهد که بدانند فالن هواپیما در 
کدام قسمت از فرودگاه فرود و یا 

صعود خواهد داشت!
بهترین زمان بــرای ثبت چنین 
تصاویری، لحظات ملکوتی غروب 

آفتاب است! 
وسایل الزم برای عکاسی ایده آل 

از هواپیماها عبارتند از:
• یــک دوربیــن DLSR یا فول 
فریم برای ثبــت بهترین تصاویر، 
که اگر مجبور شدیم بعدا تصاویر را      
»کراپ« یا بزرگنمایی کنیم، خیلی 

از کیفیت آن کاسته نشود.
• لنز تله، مثال 300-70 میلیمتر و 
یا حتی باالتر، مجهز به استابیالیزر 
)لرزه گیر( برای بزرگنمایی و ثبت 

تصاویر از فاصله زیاد.
• کارت حافظه مجهز به قابلیت 
ثبت تصاویر با سرعت 
 1000 )مثــال  بــاال 
سرعت  چون  ایکس(. 
هواپیماهــای در حال 
عبور، بسیار زیاد است، 
برای ثبت چند عکس 
که  مجبوریم  خــوب، 
چندین عکــس را به 
صورت پشت سر هم از 

هواپیما بگیریم. 
الزمــه انجــام چنین 
کاری، داشتن دوربینی 
سریع و همچنین یک 

کارت حافظه با ســرعت ثبت 
باالی تصاویر میباشد. چنانچه 
سرعت عکس گرفتن دوربین 
باال بــوده ولی ســرعت ثبت 
اطالعات بر روی کارت ضعیف 
باشد، دوربین قادر به ثبت همه 
تصاویر نخواهد بود و سرعت آن 
افت خواهد کرد. نتیجه: ممکن 
است چندین عکس و موقعیت 

خوب را از دست بدهیم.
• سه پایه یا تک پایه برای تحمل 
وزن دوربین و لنزهای سنگین تله. 
از آنجایی که دوربینهای فول فریم و 
لنزهای تله، بسیار سنگین و حجیم 
هستند، استفاده از یک سه پایه یا 
تک پایه، به عکاس کمک زیادی 
خواهد کرد. استفاده از این وسایل 
باعث میشــود که لرزه دوربین به 
کمترین حد خود رسیده و عکسها 
از وضــوح Sharpness(( باالیــی 

برخودار باشند.
 :Teleconverter تله کانورتر •

وسیله ای شــبیه لنز که بین لنز 
اصلی و بدنه دوربین نصب شده و 
قدرت زوم کردن لنز را چند برابر 
میکند. با کمک این وســیله قادر 
خواهیــم بود کــه از فواصل دور، 
عکسهای زوم شده بسیار جالبی 
تهیه کرده و حتی چشــممان به 
جمال زیبای خلبــان در »کاک 

پیت« مزّین شود.
•

تنظیمات دوربین: 
با توجه به سرعت باالی هواپیماها، 
ســرعت شــاتر در چنین سبک 
عکاسی نسبتا باال میباشد. ترجیحا 
ســرعت شــاتر کمتر از 200/1 

نباشد. 
دیافراگــم با توجه به وضعیت نور 
در زمان عکاسی تنظیم گردد. به 
طور میانگین عدد F 6.1 توصیه 

میگردد.
مقدار حساســیت نور یا شاخص 
ISO با توجــه به نــور در زمان 
عکاســی کــم و زیاد گــردد. در 
لحظات غروب مقدار 1600 توصیه 
میگردد که در صورت تاریک شدن 
بیشتر هوا، میتوان مقدار آن را تا 

حد مطلوب افزایش داد.
شــاخص WB برای عکاسی در 
زمان غروب آفتــاب بر روی نماد 

»ابری« تنظیم گردد.
بــرای ثبــت بهترین 
لحظه ها، دوربین را بر 
 Rafale روی وضعیت
تنظیــم  »رگبــار« 
که  زمانی  تا  میکنیم. 
دستمان بر روی دکمه 
شاتر اســت، چندین 
صــورت  به  عکــس 
پشت سر هم ثبت می 

گردند.
بهتر اســت در زمان 
عکاســی در جایــی 
قرار بگیریم که شاخه 
و بــرگ درختــان و 

کابلهای برق در مسیر ما نبوده و 
هیچ شیئ مزاحم دیگری در تصویر 
ثبت نشود. بعضی اوقات چنانچه 
موقعیت آن پیش آمد، میتوان در 
لحظاتی که هواپیما در حال فرود 
بر روی باند است، سرعت شاتر را تا 
حد 30/1 پایین آورد و دوربین را با 
خود هواپیما و در امتداد مسیرش 

حرکــت داد. در چنین تصاویری، 
هواپیما را بســیار واضح میبینیم 
ولــی محیط اطراف بانــد فرود و 
فرودگاه  محوطه  ســاختمانهای 
به صــورت »فلو« در تصویر ظاهر 
خواهند شــد که زیبایی عکس را 
دوچندان میکند. بهترین لحظه در 
ثبت تصاویر هواپیما، زمانی است 

که چرخهای عقب هواپیما با سطح 
بانــد فرود تماس پیدا کرده و دود 

کوچکی را بوجود می آورد.
نکته تکمیلی این مقاله اینســت 
که وســایل و تکنیکهایی که در 
باال ذکر گردید بــرای تهیه چند 
عکــس ایــده آل و حرفــه ای از 
هواپیماها میباشند. اما چنانچه یک 
یاهیچکدام از تجهیزات فوق را در 
اختیار نداشته باشیم به آن معنی 
نیست که نتوانیم هیچ عکسی از 

هواپیماها بگیریم. خیر! 
برخی اوقات با یک دوربین جیبی 
معمولی و حتی با دوربین موبایل 
نیز قادر به ثبــت تصاویر جالبی 
خواهیم بــود. چیزی که در تهیه 
یک عکــس زیبا از خود دوربین و 
تجهیزات مهمتر است، ذوق هنری 

و نوع نگاه شخص میباشد.
تا شماره بعد
•

آتلیه 
حمیرا

نمایشگاه 
گروهی 

هنرجویان 
آتلیه حمیرا

شنبه 
٦ سپتامبر

 از 1۰ الی ٥ عصر
در محل آتلیه

363 
L-ansdowne
Westmount

Tel.: 
514-938-8066
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برجن مرغوب پری 
<< محصول هندوستان در خور سلیقه مشکل پسند ایرانی

www.akhavanfood.com

در انواع گوناگون 

سنتی سیالدودیمعمولی

مژده   مژده    << بــزودی

مجتمع جتاری 
بازرگانی ایرانیان  

 از هم اکنون جهت دریافت 
اطالعات و رزرو محل 

       دفتر خود  در این مرکز 
با ما متاس بگیرید. 
---------

     فیروز همتیان: 
  514-827-6364   

    فرشاد فضلی )تپش دیجیتال(:
   514-223-3336 

در قلب
 NDG 

مونتریال:   12 اکتبر 
Maison de la culture de Côte-des-Neiges 

5290 Chemin de la Côte-des-Neiges, 
Montréal, QC H3T 1Y2
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117۶

انواع کباب ها و خورش های ایرانی: کیفیت عالی ، قیمت مناسب

انواع اقالم خواربار، حبوبات، خشکبار و...  انواع گوشت کوساله، گوسفند، مرغ،سوسیس  و... 

انواع میوه جات و سبزیجات - با کیفیت عالی و بهای رقابت ناپذیر - در سوپراخوان

کیفیت عالی  

قیمت مناسب

ســـازنده فیـــــــلم گانــدی      |     بازیگر فرار بزرگ 

ریچارد اتنبورو درگذشت
VOA: »ریچارد اتنبورو« بازیگر و 
کارگردان برجسته بریتانیایی تبار 
ســینمای هالیوود و سازنده فیلم 
فراموش نشدنی »گاندی« در سن 

90 سالگی درگذشت.
 ریچارد اتنبــورو گرچه برخوردار 
از پیشــینه ای پربار در سینمای 
هالیوود و جهان اســت، اما بازی 
درخشان او در فیلم »فرار بزرگ« 
و سپس کارگردانی فیلم فراموش 
ناشدنی »گاندی« نام او را به عنوان 
یکی از چهره برجســته سینمای 

جهان تثبیت کرد.
منتقدان  جهانیــان،  اســتقبال 
سینمایی و جشنواره های مختلف از 
فیلم سیاسی »گاندی« غیرمنتظره 
بــود. فیلم گاندی بــه تنهایی دو 
جایزه اسکار بهترین فیلم و بهترین 
کارگردانــی را در ســال 1983 
میالدی بــرای آقــای اتنبورو به 

ارمغان آورد. چهار جایزه بفتا که به 
»اسکار بریتانیایی« معروف است، و 
چهار جایزه گولدن گلوب از جمله 
افتخاراتی ست که در کارنامه وی 

ثبت شده است.
ریچارد اتنبورو بازیگری سینما را از 
1942 و با بازی در فیلم »آنطوری 
ســاخته  می کنیم«،  خدمت  که 
دیوید لین، آغاز کرد و در ســال 
1969 با ســاخت موزیکال »اوه 
چه جنگ دوست داشتنی ای« به 

کارگردانی نیز پرداخت.  
ریچارد اتنبورو شــیفته سینما و 
فیلمسازی بود او در این باره گفته 
بود: »کار روی فیلم ها امکان بیان 
احساسات، امیدها و برداشت هایم 
را به من می دهد. ســاخت فیلم و 
کار در ســینما برای من همچون 
بهشــت روی زمین اســت و من 
می خواهم پیش بروم تا زمانی که 

هستم.«
بــازی در فیلم »فرار بــزرگ« و 
سپس »پارک ژوراسیک« ساخته 
اســتیون اسپیلبرگ نام اتنبورو را 
زبانزد مخاطبان عام سینما کرد؛ با 
این همه درخشش انتنبورو وامدار 

ساخت فیلم گاندی ست. 
خود وی گفته بود بیش از 20 سال 
عمر را بر روی پروژه ساخت فیلم 
گاندی گذاشــت که حاصلش نیز 

درخشان و بیاد ماندنی بود. 
فیلم گاندی 8 جایزه اسکار 1983 
را برای دست اندرکارانش به ارمغان 

آورد.
اتنبورو کــه از جوانــی به دلیل 
شــیفتگی به امور بشردوســتانه 
توانسته بود در آغاز جنگ جهانی 
دوم و موج یهودی ستیزی در اروپا، 
دو دختر یهودی آلمانی پناهنده 
را نجــات داده و از آنها نگهداری 
کند، بعدها نیز در کنار فعالیت در 
سینما، سال ها سفیر حسن نیت 

یونسکو در اموربشردوستانه بود.  
ملکه بریتانیا نیز در ســال 1993 
به دلیــل یک عمر فعالیت هنری 
و انسان دوستانه عنوان تشریفاتی 
لــرد را به وی اهدا کــرد. ریچارد 
اتنبورو در پایان عمر رئیس آکادمی 

سلطنتی فیلم بریتانیا نیز بود.
•
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  گوشت گوسفند تازه، گوساله، مرغ، انواع چای مساله جات، ترشیجات،    
        مرباجات و شیرینی جات، انواع برنج باسماتی، میوه جات خشک 

 حواله پولی سریع و مطمئن  در افغانستان 
       و پاکستان پذیرفته میشود.  

 انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا 
     در اندازه های مختلف 

CD  و DVD افغانی تازه... 

فروشگاه کوه نور 
بزرگترین و کامل ترین فروشگاه 
مواد غذایی افغانی و ایرانی 

 کیفیت عالی و قیمت مناسب 
آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است 

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه 

ُبراسارد
و  الوال

انــواع 
کارت تلفن

 2550 Lapiniere (Brossard) 
Tel.: (450) 676-9550
 398 boul. Curé-Labelle (Laval)
Tel.: 450-934-7744

دکتر ریموند رضایی 
Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده 

7روز 
هفته 

بدون وقت قبلی

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy  (Metro: Guy)

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

Tel.: (514) 933- 8383   

PAiVAND

عینک فرهت 
____________________جواد  ایراخنواه 

5655   Sherbrooke  W.   
NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

رسیدبا کیفیت عالی )خـــاَرک(خرمای تازه 

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرت ها 
همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

ساعات کار:
 ۹ صبح تا 1۰ شب 

همه روزه

www.akhavanfood.com

>> West Island: 
15760 boul Pierrefonds  

Pierrefonds   (Facing Rona)
Tel.: 514-620-5551

>> NDG: 
6170 Sherbrooke W. 
Tel.: 514-485-4744 

NDG
وست آیلند 

هرآنچه نیازشماست... 
همه زیر یک سقف!

 فالوده اخوان 

 بستنی اکبرمشتی، 

   نان لواش 

 نان گاتای ارمنی 

 نان نازوک ارمنی 

 نان خشک 

با دانه کتان، سیه دانه و کنجد 

با طعم های گوناگون رسید 

____________________________________
1863 Ste-Catherine W.  (Corner: St- Marc) 

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

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال 

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

GUY

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

به مدیریت:
 بیژن احمدی 

Tel.: 514-996-9692

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس 
    در کمتر از 24 ساعت
    )حتی پس از ساعات اداری(
   نقل و انتقال سریع ارز 
    به اقصی نقاط جهان 
  تضمین بهترین نرخ روز 
     با کمترین کارمزد 
   آخرین اطالعات ارز 

با بیش از 30 سال پیشینه  در ارائه خدمات ارزی 
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 انواع کباب، جوجه کباب، 
چلوکباب کوبیده و...

بهروز
باباخانی

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

مشاور رمسی وام مسکن 
    اخذ وام برای افراد خوداشتغال 

 اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب 
 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری 

    متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود 

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W.
                   H3G 1M6
info@expertfx.ca

   مطمئن ترین و سریع ترین روش  انتقال ارز  
    با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

   خریدار ارزهای خارجی 
      بابهترین نرخ روز 

GUYجنب دانشگاه کنکوردیا 

خدمات ارزی خدمات ارزی 


