
»شب یلدای روشنی داشتیم!«
اسالمگرایان افراطی بیش از 5هزار نفر 

را دریک ماه کشتند  ...............6 
گزارش مهم کمیته اطالعاتی سنای 

آمریکا درباره کاربرد احتمالی شکنجه 
در بــازجویی CIA سازمان 

     اطالعات مرکزی    .....................7 

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

نینوس گیورگیزنیا
______________________
Office:  (514) 990-4666 X594
Res.:     (514) 696-5169

Cell.: (514) 816-4080

عضو دائمی کانون 
مهندسین نفت

مشاور امالک: مسکونی و جتاری 
در آمریکای شمالی 

 ارزیابی رایگان      تهیه وام مسکن 
با جتربه طوالنی در امور 

مدیریت بازاریابی

Ninous Givargiznia, BSc.
Real Estate Broker

روبروی
بل سنتر 

3

17

13

15

___________
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

$ EXCHANGE 
Sharif

Pars Plumbing INC
www.ParsPlumbing.ca

(514) 290-2959 DAr   نصب و تائيد

نصب و تعمير لوازم گازسوز 
باز كردن لوله هاى فاضالب 

تغيير شوفاژ گازوئيلى به برقى  
تعويض مخزن آب گرم 

ارائه كليه خدمات لوله كشى  آب سرد و گرم  

لوله كشى  و نصب شوفاژ پارس 

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 

Profusion Realty RF
Agence Immobilière

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5

(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca 

www.Christiesrealestate.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

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 خلـجی 

NOTAIRE-NOTARY 
محضردار  و مشاور حقوقی 

Tel.: 514-439-1444

____________________________________________
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 
سال21 شماره 1192

24 آذر 1393 

اختالس 12هزار 
میلیارد تومانی...

»وقتی فرزند رهبر همینجوری 
بی واهمه می دزدد، سپاه می دزدد، 
بسیج می دزدد، نیروی انتظامی می 
دزدد، چرا باید کشف دزدی 12 هزار 

میلیاردی اعجاب انگیز باشد؟«!

مونیکا بلوچی 
در جیمزباند24 
»اسپکتــر« ...

شهباز
خنعی   

5 >> 

بازار جهانی نفت: 
! لبخنـــدها و انتقـال ارزاشکها

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

فارکسصرافی الیت 
)خضر(

داعش المسائل توضیح 
امیرسام:

امالک 
36 >>

Tower  2 
currently on sale

1192

مهاجرت:
ماریا 

36 >>     

1.5  from  $699
3.5  from  $819
4.5  from  $1249

Tel: 438-985-4674

www.Metcap.com

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

Tel: 438-985-4674

www.Metcap.com

Côte-des-Neiges

1.5  from  $699
3.5  from  $819
4.5  from  $1249

Tel: 438-985-4674

www.Metcap.com

Côte-des-Neiges

1.5  from  $699
3.5  from  $819
4.5  from  $1249

Tel: 438-985-4674

www.Metcap.com

Côte-des-Neiges

1.5-$  779.00 
3.5-$  879.00 
4.5-$1449.00

Tel.: 514 
451-7117

1.5  from  $699

3.5  from  $819

4.5  from  $1249

Tel: 438-985-4674

www.Metcap.com

Côte-des-Neiges

)

9

5

                         www.yektatranslation.ca                   info@yektatranslation.ca

به مدیریت

 آرزو تحویلداری یكتا

4055 Ste-Catherine O, # 132, Westmont, Montreal, H3Z 3J8

514 439 8501  

ATWATER

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

صفحه 34

کانادا:بستنحساببانکیایرانیهادوبارهشروعمیشود؟!

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
minoo.eslami
   @century21.ca 

PAIVAND: Biweekly Newspaper for PERSIAN Community in Canada: Vol. 21,  No. 1192  Dec. 15, 2014

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 

5
5

9
از شمار دو چـشم یک تن کم 

13وز شـمار خرد زهاران شیب 

یک سال 
گذشت
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www.alixtoyota.com
Tél.: 1 877 261 2549

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

COROLLA CE 2015
17 515$

+ TAXESSTARTING AT

RAV4 LE AWD 2015 
28 060$

+ TAXESSTARTING AT

COMPLETELY
REDESIGNED

COMPLETELY
REDESIGNED

Contact Alex
for additional rebates.

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

 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 
• تورهای استثنایی به سراسر جهان 

• بیمه مسافرت • حمل و نقل از طریق هوا و دریا
• متخصص CARGO در سراسر جهان 

• حج عمره و پکیج های مکه
• سرویس ویزا: دوبی و عربستان سعودی 

• ما بهترین ها را برای شما ضمانت می کنیم.

با صمیماهن رتین آرزواه  ربای کریسمس و سال نوی میالدی؛ 
با سـپاس از حمایت اهی بی ردیغ  شما 

و با امید بـهروزی و سالمت ربای شما وخانواده ی زعزیاتن 
رد سال و ماه اهی شیپ روی.. .

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

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

• 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.

آزیتا 
514-814-7700
azita.caspiantravel

@videotron.ca

نرگس 
514-708-4722

narges.caspiantravel
@videotron.ca

آژانس مسافرتی کاسپین

آژانس مسافرتی کاسپین

بهترین سرویس 
نازل ترین بها

Caspian Travel Management wishing you 
a wonderful Christmas & a very happy

and prosperous new year....
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> 1 GB OF dATA2

> Unlimited Canada-wide  
 anytime minutes3

> Unlimited messaging4

 (international text, picture and video messages)

> Call display and Voicemail5

1

$49per 
month

text, talk, share... 
saVe!

Montreal 
Complexe Desjardins 
175, René-Lévesque Blvd. W., #236  

 Place-des-Arts | 514 669-1880

Place du Quartier (Chinatown) 
1111, St-Urbain St., Suite r19a  

 Place-des-Arts | 514 667-0077 

Place du Parc 
3575 du Parc   

 Place-des-Arts | 514 677-8009

Place Alexis Nihon 
1500, Atwater Ave., #F-01  

 Atwater | 514 939-5552

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

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

101, Mont-Royal Ave. W.  
 Mont-Royal | 514 448-6996

Le Boulevard Shopping Center  
4270, Jean-Talon St. E., suite 68  
514 887-7784  

961, Decarie Blvd. 
 Côte-Vertu | 514 419-8446

436, Jean-Talon W., #100 
 du Parc | 514 272-2355

Place Forest 
10539, Pie-IX Blvd.  
514 325-7100

Place Bourassa Shopping Center 
6000, Henri-Bourassa Blvd. E., K14  
514 927-6624

680, Jarry St. E.  
 Jarry | 514 490-0099

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

Galeries des Sources 
3237, des Sources Blvd., Suite 5  
514 542-3436 

South-Shore 
Greenfield Park  
3310, Taschereau Blvd.  
450 465-5757

Beloeil  
Mail Montenach 
600 Laurier Blvd., K02  
450 281-3436

mobifone... We follow you everywhere!

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

0$
Samsung Core LTE

with a 2-year tab24 agreement 
after a $50 bill credit.

Reg.: $80

6
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$0 SAMSUNG
S III MINI

with a 2-year Tab24 agreement 
on a Standard plan6

Mobifone... We follow you everywhere!

Ben Omrani
Place Newman

2101, Av. Dollard, Lasalle
514 595-7100

Offers are subject to change without notice. Taxes extra. 1. Standard plans available monthly or with a 2-year Tab24 agreement. Data is a monthly service with Standard plans. Additional long distance, roaming, data, add-ons, provincial 9-1-1 fees 
(if applicable) and taxes are extra & billed monthly. 2. Additional data: $10/1 Gb, charged in $10 increments. Visit fido.ca/roaming to learn more about data roaming pay-per-use rates. 3. Airtime includes calls from Canada to Canadian numbers 
only, billed by the minute. Each additional minute costs 45¢ (20¢ for Call Forwarding). 4. Plans include messages sent from Canada to Canadian, U.S. and international wireless numbers. Sent/received premium messages (alerts, messages 
related to content and promotions) and messages sent while roaming not included and charged at applicable rates. 5. Service includes up to 3 messages, each 3 minutes in length that can be saved up to 3 days. 6. With new activation on a 
2-year Tab24 agreement on a Standard plan. Device Savings Recovery Fees and/or Service Deactivation Fee (as applicable) apply in accordance with your service agreement. Taxes extra. TMFido and related names & logos are trademarks used 
under licence. © 2014 Fido Solutions

Montreal 
Complexe Desjardins 
175, René-Lévesque Blvd. W., #236  

 Place-des-Arts | 514 669-1880

Place du Quartier (Chinatown) 
1111, St-Urbain St., Suite r19a  

 Place-des-Arts | 514 667-0077 

Place du Parc 
3575 du Parc   

 Place-des-Arts | 514 677-8009

Place Alexis Nihon 
1500, Atwater Ave., #F-01  

 Atwater | 514 939-5552

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

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

101, Mont-Royal Ave. W.  
 Mont-Royal | 514 448-6996

Le Boulevard Shopping Center  
4270, Jean-Talon St. E., suite 68  
514 887-7784  

961, Decarie Blvd. 
 Côte-Vertu | 514 419-8446

436, Jean-Talon W., #100 
 du Parc | 514 272-2355

Place Forest 
10539, Pie-IX Blvd.  
514 325-7100

Place Bourassa Shopping Center 
6000, Henri-Bourassa Blvd. E., K14  
514 927-6624

680, Jarry St. E.  
 Jarry | 514 490-0099

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

Galeries des Sources 
3237, des Sources Blvd., Suite 5  
514 542-3436 

South-Shore 
Greenfield Park  
3310, Taschereau Blvd.  
450 465-5757

Beloeil  
Mail Montenach 
600 Laurier Blvd., K02  
450 281-3436

> 1 GB OF dATA2

> UNLiMiTeD Canada-wide  
 anytime minutes3

> UNLiMiTeD MeSSAgiNg4

 (international text, picture and video messages)

> Call Display and Voicemail5

1

$49per month

The ViP package به مدت محدود
با خرید سامسونگ گلکسی 4اس 

یا گوگل نکسوس 5
و قرار داد 2 ساله 

100 دالر ختفیف 
      فوری  بگیرید

بامدیریت ایرانی: 
   بهنام عمرانی 

درخدمت جامعه محترم 
      ایرانیان مونتریال 

ـــــــــــــ
برای دریافت اطالعات 

بیشتر همین امروز 
متاس بگیرید: 

Mobifone... We follow you everywhere!

Montreal 
Complexe Desjardins 
175, René-Lévesque Blvd. W., #236  

 Place-des-Arts | 514 669-1880

Place du Quartier (Chinatown) 
1111, St-Urbain St., Suite r19a  

 Place-des-Arts | 514 667-0077 

Place du Parc 
3575 du Parc   

 Place-des-Arts | 514 677-8009

Place Alexis Nihon 
1500, Atwater Ave., #F-01  

 Atwater | 514 939-5552

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

3758, St-Laurent Blvd.  
 Saint-Laurent | 514 845-9815

101, Mont-Royal Ave. W.  
 Mont-Royal | 514 448-6996

Le Boulevard Shopping Center  
4270, Jean-Talon St. E., suite 68  
514 887-7784  

961, Decarie Blvd. 
 Côte-Vertu | 514 419-8446

436, Jean-Talon W., #100 
 du Parc | 514 272-2355

Place Forest 
10539, Pie-IX Blvd.  
514 325-7100

Place Bourassa Shopping Center 
6000, Henri-Bourassa Blvd. E., K14  
514 927-6624

680, Jarry St. E.  
 Jarry | 514 490-0099

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

Galeries des Sources 
3237, des Sources Blvd., Suite 5  
514 542-3436 

South-Shore 
Greenfield Park  
3310, Taschereau Blvd.  
450 465-5757

Beloeil  
Mail Montenach 
600 Laurier Blvd., K02  
450 281-3436

Ben Omrani
Place Newman

2101, Av. Dollard, Lasalle
514 595-7100

Offers are subject to change without notice. Offer ends June 30, 2014 and is only available in our stores located in the province of Quebec. Taxes extra. 1. The $100 rebate offer is only applicable 
on the Samsung Galaxy S4 and Google Nexus 5 on the new activation of a Standard or Smart Plan with a minimum monthly fee of $45 or more and a 2-year Tab24 agreement. The $100 activation 
rebate will be applied at the cashier.  Price Plan Downgrade Fee: If, for any reason, you downgrade to a lower tier plan category during your term, then you will be charged a one-time price plan 
downgrade fee as set out in your service agreement. TMFido and related names & logos are trademarks used under licence. © 2014 Fido Solutions

Samsung
Galaxy S4

$100
INSTANT

REBATE 1

Google
Nexus 5

LIMITED TIME
OFFER
on the purchase of a Samsung Galaxy S4 or 
a Google Nexus 5 and 2-year Tab24 agreement on 
selected plans get $100 instant rebate.1
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$0 SAMSUNG
S III MINI

with a 2-year Tab24 agreement 
on a Standard plan6

Mobifone... We follow you everywhere!

Ben Omrani
Place Newman

2101, Av. Dollard, Lasalle
514 595-7100

Offers are subject to change without notice. Taxes extra. 1. Standard plans available monthly or with a 2-year Tab24 agreement. Data is a monthly service with Standard plans. Additional long distance, roaming, data, add-ons, provincial 9-1-1 fees 
(if applicable) and taxes are extra & billed monthly. 2. Additional data: $10/1 Gb, charged in $10 increments. Visit fido.ca/roaming to learn more about data roaming pay-per-use rates. 3. Airtime includes calls from Canada to Canadian numbers 
only, billed by the minute. Each additional minute costs 45¢ (20¢ for Call Forwarding). 4. Plans include messages sent from Canada to Canadian, U.S. and international wireless numbers. Sent/received premium messages (alerts, messages 
related to content and promotions) and messages sent while roaming not included and charged at applicable rates. 5. Service includes up to 3 messages, each 3 minutes in length that can be saved up to 3 days. 6. With new activation on a 
2-year Tab24 agreement on a Standard plan. Device Savings Recovery Fees and/or Service Deactivation Fee (as applicable) apply in accordance with your service agreement. Taxes extra. TMFido and related names & logos are trademarks used 
under licence. © 2014 Fido Solutions

Montreal 
Complexe Desjardins 
175, René-Lévesque Blvd. W., #236  

 Place-des-Arts | 514 669-1880

Place du Quartier (Chinatown) 
1111, St-Urbain St., Suite r19a  

 Place-des-Arts | 514 667-0077 

Place du Parc 
3575 du Parc   

 Place-des-Arts | 514 677-8009

Place Alexis Nihon 
1500, Atwater Ave., #F-01  

 Atwater | 514 939-5552

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

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

101, Mont-Royal Ave. W.  
 Mont-Royal | 514 448-6996

Le Boulevard Shopping Center  
4270, Jean-Talon St. E., suite 68  
514 887-7784  

961, Decarie Blvd. 
 Côte-Vertu | 514 419-8446

436, Jean-Talon W., #100 
 du Parc | 514 272-2355

Place Forest 
10539, Pie-IX Blvd.  
514 325-7100

Place Bourassa Shopping Center 
6000, Henri-Bourassa Blvd. E., K14  
514 927-6624

680, Jarry St. E.  
 Jarry | 514 490-0099

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

Galeries des Sources 
3237, des Sources Blvd., Suite 5  
514 542-3436 

South-Shore 
Greenfield Park  
3310, Taschereau Blvd.  
450 465-5757

Beloeil  
Mail Montenach 
600 Laurier Blvd., K02  
450 281-3436

> 1 GB OF dATA2

> UNLiMiTeD Canada-wide  
 anytime minutes3

> UNLiMiTeD MeSSAgiNg4

 (international text, picture and video messages)

> Call Display and Voicemail5

1

$49per month

The ViP package به مدت محدود
با خرید سامسونگ گلکسی 4اس 

یا گوگل نکسوس 5
و قرار داد 2 ساله 

100 دالر ختفیف 
      فوری  بگیرید

بامدیریت ایرانی: 
   بهنام عمرانی 

درخدمت جامعه محترم 
      ایرانیان مونتریال 

ـــــــــــــ
برای دریافت اطالعات 

بیشتر همین امروز 
متاس بگیرید: 

Mobifone... We follow you everywhere!

Montreal 
Complexe Desjardins 
175, René-Lévesque Blvd. W., #236  

 Place-des-Arts | 514 669-1880

Place du Quartier (Chinatown) 
1111, St-Urbain St., Suite r19a  

 Place-des-Arts | 514 667-0077 

Place du Parc 
3575 du Parc   

 Place-des-Arts | 514 677-8009

Place Alexis Nihon 
1500, Atwater Ave., #F-01  

 Atwater | 514 939-5552

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

3758, St-Laurent Blvd.  
 Saint-Laurent | 514 845-9815

101, Mont-Royal Ave. W.  
 Mont-Royal | 514 448-6996

Le Boulevard Shopping Center  
4270, Jean-Talon St. E., suite 68  
514 887-7784  

961, Decarie Blvd. 
 Côte-Vertu | 514 419-8446

436, Jean-Talon W., #100 
 du Parc | 514 272-2355

Place Forest 
10539, Pie-IX Blvd.  
514 325-7100

Place Bourassa Shopping Center 
6000, Henri-Bourassa Blvd. E., K14  
514 927-6624

680, Jarry St. E.  
 Jarry | 514 490-0099

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

Galeries des Sources 
3237, des Sources Blvd., Suite 5  
514 542-3436 

South-Shore 
Greenfield Park  
3310, Taschereau Blvd.  
450 465-5757

Beloeil  
Mail Montenach 
600 Laurier Blvd., K02  
450 281-3436

Ben Omrani
Place Newman

2101, Av. Dollard, Lasalle
514 595-7100

Offers are subject to change without notice. Offer ends June 30, 2014 and is only available in our stores located in the province of Quebec. Taxes extra. 1. The $100 rebate offer is only applicable 
on the Samsung Galaxy S4 and Google Nexus 5 on the new activation of a Standard or Smart Plan with a minimum monthly fee of $45 or more and a 2-year Tab24 agreement. The $100 activation 
rebate will be applied at the cashier.  Price Plan Downgrade Fee: If, for any reason, you downgrade to a lower tier plan category during your term, then you will be charged a one-time price plan 
downgrade fee as set out in your service agreement. TMFido and related names & logos are trademarks used under licence. © 2014 Fido Solutions

Samsung
Galaxy S4

$100
INSTANT

REBATE 1

Google
Nexus 5

LIMITED TIME
OFFER
on the purchase of a Samsung Galaxy S4 or 
a Google Nexus 5 and 2-year Tab24 agreement on 
selected plans get $100 instant rebate.1

Ben Omrani
Place newman

2101, av. dollard, lasalle
514 595-7100

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

Tower 2 

currently on sale

برج   2 

اکنون آماده فروش 
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رامین عباسى
        نامى آشنا و مورد اطمینان:   

در خدمت جامعه ایرانى
• قبل از امضاى قرارداد هر نوع 

اتومبیل TOYOTA با من متاس بگیرید 
• قیمت هاى استثنائى براى صاحبان تاكسی 

• براى دریافت بهترین نرخ بهره
 و قیمت با من متاس بگیرید

توجه: اینک    << هر شنبه 
از ساعت 10 صبح تا 4 بعدازظهر در خدمت شما

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

ILE PERROT TOYOTA
DIVISION DE 9020-3027 QUÉBEC INC.

 Ile Perrot Logo_Layout 1  12-02-27  2:51 PM  Page 1

LIVE IN MONTREAL

BILLETS EN VENTE CHEZ TAPESH DIGITAL
(514)223-3336 / (514)241-4548

SPÉCIAUX POUR ÉTUDIANTS

®±\¶#¸²Iw#nj

ÏIÄoPµÄH

THE IMPERIAL: 1430 RUE DE BLEURY, MONTREAL
CENTRE SANDRA ET LEO KOLBER- SALLE LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON

CRÉDIT PHOTO ET CONCEPTION DE POSTER : STUDIOPHOTOBOOK.COM

SAMEDI  20  DÉCEMBRE

YouTube.com/Andymusictv
Facebook.com/andy madadian official
Twitter.com/Andy Madadian
Instagram.com/andymusic1

PERSPOLIS  ENTERTAINMENT  PRESENTS:

IM##Hk±Ä##K{

ÏAoTº¼¶##nj

ÁkºH

ANDY

WITHHDJHALCAPONE

oL¶Iwj#20#¾L¹{
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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

}<< ادامه در صفحه: 15{

Courtier Immobilier Agréé

www.masoudnasr.com
info@masoudnasr.com

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

شهباز خنعی
Shahbaznakhai8@
gmail.com

جهــان...
ایران...

نشانیبیترهبری! 
19 آذر: نوزده سال پیش، هنگامی 
که "اختالس 123 میلیارد تومانی" 
افشا شــد و درفاصله چند ماه به 
اعدام فاضل خــداداد و حبس ابد 
مرتضی رفیق دوست، برادر محسن 
رفیق دوســت فرمانده پیشــین 
سپاه پاســداران، انجامید، چنان 
برانگیخت  جامعه  در  حساسیتی 
که نظام با شــتاب و سرآسیمگی 
کوشــید آن را جمع و جور کند و 
افکار عمومی به هیجان آمده را آرام 
نماید. این حساســیت فوق العاده 
درحالی بود که موضوع درواقع نه 
یک "اختــاس" به معنای واقعی 
کلمه، بلکه زدوبند و سوء استفاده 
رییس شــعبه یک بانــک و دو 

مشتری بود. 
دانشنامه "ویکی پدیا" دراین مورد 
می نویسد: »وقتی گفته می شود 
تومانی،  اختاس 123 میلیــارد 
منظور این اســت که یک حساب 
بانکی ظرف چندین ماه این اندازه 
گردش کرده است. به این معنا که 
مبالغی از بانک برداشت و برگردانده 

می شــده، که حجم 
تراکنش  این  مجموع 
ها 123 میلیارد تومان 
می باشــد. بــه تعبیر 
رییس دادگاه، میانگین 
پولی که دراین 10 ماه 
از بانــک خارج شــده 
بود یک میلیارد تومان 

بود«.
چهار سال پیش هنگامی که فساد 
موسوم به "اختالس 3 هزار میلیارد 
تومانی" افشــا شــد هنوز آنقدر 
حساسیت در جامعه وجود داشت 
که مقام معظم رهبری برای پایین 
کشیدن فتیله هیجان عمومی به 
رســانه ها توصیه کرد موضوع را 

"کش" ندهند!
امروز نه تنها از آن میزان حساسیت 
جامعه چیزی باقی نمانده، بلکه به 
تعبیر شیخ حسن روحانی "قبح آن 
نیز ازبین رفته" و افشای فساد آن 
هم از سوی پایوران ریز و درشت 
حکومــت - از رییس جمهوری 
دادگســتری  رییس  تــا  گرفته 
اســتان کرمان - به امری عادی و 
روزمره تبدیل شده و مردم نیز با 
بی تفاوتی بهت آلود تماشاگر آن 

هستند و کسی هم اعتنایی 
بــه توصیه رهبــر درمورد 

"کش ندهید" ندارد.
ابعاد فســاد آنقدر بزرگ و 

گسترده است که آنچه افشاء 
می شود تنها نوک کوچک 
نمایان کوه یخ بزرگی است 
کــه زیر گنــداب حکومت 

آخوندی پنهان است. 
ســازمان  گذشــته  هفته 
شــفافیت بیــن المللی در 

اعام  خــود  گزارش  آخرین 
کرد کــه درســال 2014 
درمیان  اسامی  جمهوری 

175 کشــور در ردیف 136 
شاخص جهانی احساس فساد 

قرارگرفته است.
روز شنبه 15 آذر علی طبیب نیا، 
وزیرامور دارایی و اقتصاد، از کشف 
یک "فســاد مالی" تازه در شبکه 
بانکی کشور به مبلغ 12 هزارمیلیارد 
تومان خبرداد و گفت متهمان این 

پرونده بازداشت شده اند. 
به گــزارش خبرگــزاری دولتی 
»روز  "ایرنــا": 
آذر  دوشنبه 17 
محمود علوی از 
بازداشت 20 تن 
از مدیران میانی 
محمود  دولــت 
در  نژاد  احمدی 
ارتباط با "پرونده 
تخلفات مالی" خبــرداد و گفت 
این تخلفات مربوط به سال های 
1389 تا پایان سال 1391 است«. 
روز بعــد یعنــی 18 آذر ولی الله 
ســیف رییس کل بانک مرکزی 
نیز به موضوع کشــف فساد اخیر 
مالی درنظام بانکی معروف به فساد 
12 هزارمیلیارد تومانی پرداخت و 

گفت: 
»در فســاد اخیر 3 بانک دخالت 
داشته اند و این فساد بسیار شبیه 
به اختاس 3 هزار میلیارد تومانی 

است«.
در همیــن روز 18 آذر، محمــد 
نوری زاد، هوادار ســابق و منتقد 
جسور و بی پروای الحق سیدعلی 
خامنه ای، کــه درعین حال هم 
ازجان گذشــتگی و جســارتش 
شگفتی می آفریند و هم بدگمانی 

- نه چندان ناموجه - به ســوپاپ 
اطمینان بودنش شــک و تردید 
برمی انگیزد، در یادداشتی نوشت: 
»این داستانک های "کشف فساد" 
جذابیت خود را ازدست داده اند... 
علتش را بگویم؟ علتش در زنده به 
گوری مردم ایران است. برای زنده 
به گوران، کشــف دزدی های 
جور به جــور، تأثیری درمیزان 
اکسیژنی که جناب شما به قعر 
گور تزریق مــی فرمایید ندارد. 
شما وقتی خود را "همینجوری" 
برای همیشه رهبر تام االختیار 
دانسته اید، و یا وقتی فرزند شما 
همینجوری بی واهمه می دزدد، 
سپاه می دزدد، بسیج می دزدد، 
نیروی انتظامی می دزدد، چرا باید 
کشف دزدی 12 هزار میلیاردی 

اعجاب انگیز باشد؟«!
به راســتی هــم جایــی برای 
شــگفت زدگی و اعجاب وجود 

ندارد. 
به این گفته های شــیخ حسن 
روحانی در 17 آذر در "همایش 
ملــی ارتقای ســامت اداری" 

توجه کنید: 
»اگر سرمایه، سایت، روزنامه، 
خبرگزاری، تــوپ و امکانات 
قدرت  مظاهر  دیگر  و  نظامی 
در یک نهاد جمع شود، ابوذر و 
سلمان هم که باشد، فاسد می 

شود«!
شیخ حسن روحانی این حرف ها 
را ظاهرا خطاب به سپاه پاسداران 
و برای پس رانــدن زیاده خواهی 
های آن می زند، ولی شیخ صادق 
الریجانــی، رییس قــوه قضاییه 
منصوب ولی مطلقه فقیه، که مانند 
شیخ حسن در توهم منتخب مردم 
بودن نیست و به خوبی می داند که 
این حرف ها به زیان ارباب و ولی 
نعمتش است، در همان همایش 
می کوشــد موضوع را به نحوی 

جمع و جور کند و می گوید: 
»ما باید از فضاسازی نامناسب در 
بحث مفاسد اقتصادی جلوگیری 
کنیم و اجــازه ندهیــم که این 
موضوع تبدیل به یک وسیله و ابزار 

سیاسی شود«!
آنچه که رییس قوه قضاییه از آن 
با عنوان "فضاســازی نامناسب" 
نام می برد، آن بخش از ســخنان 
شــیخ حســن روحانی است که 
مصداق آن بسیار بیشتر از آن که 
سپاه پاســداران - که ابزاری بیش 
نیست - باشد، به تصدیق و تصریح 
بندهای ماده 110 قانون اساسی 
حکومت آخوندی دقیقا نشانی بیت 

رهبری است!
•

رتبه فساد: درسال 
2014 جمهوری 

اسالمی درمیان 175 
کشور در ردیف 136 

شاخص جهانی!

بازارجهانینفت:
21 آذر: آن چــه در بازار جهانی 
نفت می گذرد، بازندگان و برندگان 
فراوان دارد که نمی دانند باخت و 
بردشان تا کی ادامه خواهد یافت. 

بازارها سرگردانند و، از آن ها 
سرگردان تر، موسسات پرآوازه 
ای که در ارزیابی درجه خطر 
پذیری تخصــص دارند، ولی 
هیچیــک از آنها نتوانســت 
سقوط شدید نفت را در نیمه 
دوم ســال جاری میادی 

پیش بینی کند.

کاهش بهای نفت: 
     تا کجـــا، تا چند؟

از نیمــه ژوئن تا دهم دســامبر، 
بهای نفت بر حسب میانگین آن 
بازارهای گوناگــون این کاال،  در 
حدود چهل و سه در صد سقوط 
کرده اســت. متغیرهای گوناگون 
در وضعیت کنونی جهان از تداوم 
کاهش نفت دستکم تا نیمه اول 
سال آینده میادی خبر می دهند.

چشم انداز اقتصادی جهان چنگی 
به دل نمی زند. 

منطقه یــورو و ژاپن خیال خارج 
شــدن از رکود را ندارند و به ویژه 
خبرهایی که از چین می رســد، 
نگران کننده است. در این شرایط، 
عمده پیش بینی ها برای نفت در 
سال آینده میادی، قیمت این کاال 

را در سراشیب قرار می دهد.
وزارت انرژی آمریکا میانگین بهای 
نفت را در ســال 2015، شصت و 
هشــت دالر پیش بینی می کند، 
حال آنکه در ماه نوامبر بر هشتاد 

و سه دالر حساب می کرد. 
شمار زیادی از بانک ها طی چند 
روز گذشته سطح پیش بینی خود 
را در مورد بهای ســال آینده نفت 
پایین آورده اند. مورگان اســتانلی 
بر نفت برنت بشکه ای هفتاد دالر 
حســاب می کند، همسطح آنچه 
بانک فرانســوی سوسیته جنرال 

پیش بینی کرده است.
در عوض هســتند بانــک های 
معتبــری کــه کارشناسانشــان 
بهای هر بشــکه نفت سال آینده 
را همچنان در ســطحی باالتر از 

هشتاد دالر قرار می دهند.
این پیش بینی ها بر پایه متغیر های 
کنونی انجام می گیرند و از محدوده 
یک سال آینده فراتر نمی روند. اگر 
از این محدوده هــم فراتر برویم، 
آینده چندان درخشانی را نمی توان 

بــرای قیمت نفت پیش 
بینی کرد. آژانس بین المللی انرژی 
می گوید که طی پنج ســال اینده 
تولید کنندگان غیر عضو سازمان 
»اوپک« حدود شش میلیون بشکه 
نفت بیش از امروز تولید خواهند 
کرد که بخش عمده آن از آمریکای 
شمالی )ایاالت متحده و کانادا( و 
از منابع نفت غیر متعارف تامین 

خواهد شد.
از سوی دیگر حجم تولید گاز مایع 
در آمریکا حدود پنج میلیون بشکه 
در روز افزایش یافته است. افزایش 
عرضه، همــراه با کاهش تقاضا به 
دلیل کند شدن آهنگ فعالیت در 
ژاپن و منطقه یورو و چین، قاعدتا 
باید قیمت نفت را حتی در ســال 
های 2016 و 2017 در سطحی 

نسبتا پایین نگهدارد.
با این همه پیش بینی آینده بازار 
نفت، آنهم در ورای یک ســال و 
بیشتر، نیازمند گستاخی و حتی 
ساده اندیشی است. آیا تولید کننده 
های نفت غیر متعارف )شیل( در 
آمریکا خواهند توانست سطح تولید 
خود را، به رغم کاهش بهای نفت، 

حفظ کنند؟ 
آیا »اوپک«، که عما از عربستان 
ســعودی فرمان می برد، در یک 
مرحلــه معیــن، از راه کاهــش 
چشمگیر تولید خود، رابطه میان 
عرضه و تقاضای نفــت را عوض 

نخواهد کرد؟ 
اقتصاد جهانی، پس  آیا چرخ 
از سال ها رکود، دوباره به راه 
نخواهد افتاد و تقاضای نفت و 
در نتیجه قیمت آنرا باال نخواهد 

برد؟ 
ســهمگین  رویداد  چند  آیا 
به  اســتراتژیک،  عرصه  در 

اوجگیری غافلگیر کننده بهای 
نفت منجر نخواهد شد؟ 

آنهایی که با الفبای تاریخ پر فراز 
و نشــیب نفت آشنا باشند، طرح 
چنین پرســش هایی را بی ثمر 

نمی دانند.

آنها که می خندند! 
ولی در شرایط کنونی، این سقوط 
قیمت ها اســت که در محاسبات 
کوتاه مدت اقتصادی حرف اول را 
می زند. و کم نیستند آنهایی که از 

این سقوط سرمست اند. 
با کاهش چهل دالری قیمت نفت، 
ساالنه رقمی حدود هزار و سیصد 
میلیــارد دالر از تولیدکننــدگان 
نفت به مصرف کنندگان این کاال 
منتقل می شود. این ثروت کالن 
ژاپنی ها،  اروپایی ها،  جیب  به 
چینی هــا و هندی ها ریخته 

می شود.
در شماری از کشــورها از جمله 
آمریکا، هر مصــرف کننده مواد 
سوختی به دلیل کاهش بهای نفت 
ساالنه چند صد دالر صرفه جویی 
می کند و یا آن را به خرید دیگر کاال 

ها اختصاص می دهد. 
اقتصادهای راکد اروپایی امیدوارند 
به برکت ســقوط بهــای نفت )و 
نیز تنزل ارزش یورو در برابر دالر 
که می تواند صادراتشــان را باال 
ببرد(، بازگشت به رونق را سرعت 

ببخشند.
شرکت های هواپیمایی در زمره 
مهم ترین برندگان کاهش قیمت 
نفت هستند و ارزش سهام شان در 

بورس ها رو به اوجگیری است. 
پیش بینی می شــود که ســود 
خالص این شــرکت ها از بیست 
میلیارد دالر در 2014 به بیست و 
پنج میلیارد دالر در 2015 افزایش 

خواهد یافت. 
با کاهش بهای مســافرت هوایی، 

بازندگان... برندگان! 

اختالس 12هزار میلیارد تومانی...

$ $
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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 
پنجشنبه: لوبیا پلو 

جمعه: خورش بادمجان 
            و قیمه 

شنبه: قورمه سبزی 
یکشنبه: باقالی پلو 
              با ماهیچه 

غم نان اگربگذارد...

گران  بگویید  آخوندهــا  »به 
کنند. نان، برق، گاز، ســیب 
زمینی، همه چیز را گران کنند. 
اینقدر گــران کنند تا همه ما 
بمیریم و خیالشان راحت شود. 
چه می دانم بروند از فلسطین 
و لبنان آدم بیاورند به جای ما. 

خدا شاهد است اگر یک ماه این آخوندها را تحمل کنند. فلسطینی ها 
اینقدر شرف دارند که صد سال است دارند سنگ پرت  می کنند تا خانه 
خودشــان را بگیرند. مثل ما نیستند که هر چی بیشتر  می زنند توی 

سرمان، بیشتر بی غیرت می شویم.
ماشین گران شد، بنزین گران شد، کرایه تاکسی گران شد، شیر گران 
شــد، کرایه خانه گران شد، همه چیز گران شد؛ دور از جان شما مثل 
گوسفند نشستیم سر جایمان و گفتیم همین نان خالی را  می خوریم و  
می گذرانیم. به این نان خالی هم رحم ندارید بی انصاف ها؟ اینقدر مگر  
می شود کسی بی وجدان باشد!؟ ۵۶۰۰ تومان  می دادم، 4۰ تا نان لواش  
می خریدم برای چهار نفری که در خانه هستیم. گاهی اوقات چهار روز، 
گاهی اوقات چهار روز و نیم جواب می داد. حاال با همان پول 24 تا نان 
به من دادند. قبال ۳۷ هزار تومان در ماه پول نان می دادم حاال می شود 
۶۰ هزار تومان. ما اندازه دخل و خرج خودمان که سواد داریم. از صدی، 
شصت هم بیشتر است. چرا دروغ  می گویید که ۳۰ درصد زیاد کردید. 

همه جوره دارند سر مردم کاله  می گذارند.«

شبیه آنچه را که خواندید، مدام از 
این و آن می شنوید. در اتوبوس، در 
خیابان، در مغــازه و این روزها در 

صف نانوایی ها.
LLLL

در کل کشورهای جهان کم سابقه 
یا حتی  می توان گفت بی ســابقه 
است که ســخنگوی یک دولت 
اعام کند افزایش قیمت مهمترین 
و اصلی ترین مــاده غذایی در آن 
کشور، دلبخواهی است. حتی در 
کشورهایی که به دلیل وجود فساد 
گســترده اداری و اقتصادی و نیز 
ضعف دولت، در عمل، نظارتی بر 
قیمت ها وجود ندارد، دولت ها در 
ظاهر و در اظهارات رسمی خود از 
تایید وجود هرج و مرج و بی قانونی 

خودداری  می کنند.
»دور از جان شــما مثل گوسفند 
نشستیم ســر جایمان و گفتیم 
همین نان خالــی را  می خوریم و  
می گذرانیم. به این نان خالی هم 
رحم ندارید بی انصاف ها؟ اینقدر 
مگر  می شود کســی بی وجدان 

باشد!؟«
در تنها موضعگیری رسمی دولت 
تدبیر و امید درباره گرانی قیمت 
نــان آمــده اســت: »دولت هیچ 
تصمیمی برای افزایش قیمت نان 
ندارد و یارانه خرید گندم را همانند 
ســابق پرداخت خواهد کرد«، با 
این حال دولــت »این اجازه را به 
نانواهایی  ها در استان   های مختلف 
خواهد داد تا بر اســاس اقتضائات 
هر اســتان به منظور جبران مابه 
التفاوت افزایش هزینه   های جانبی 

، قیمت نان را تا حداکثر 30 درصد 
افزایش دهند.«

با یک محاسبه ساده و مراجعه به 
یک نانوایی  می توان فهمید که با 
دستور و مجوز دولت، قیمت انواع 
نان در ایران بین 34 تا 36 درصد 

افزایش قیمت داشته است. 
اظهارات عجیب و غریب سخنگوی 
دولت یک سری پیامک طنز نیز به 
همراه داشته است. در یکی از این 

پیامکها نوشته شده است:
»به دستور فرهنگســتان زبان و 
ادب پارسی، زین پس به جای واژه 
غریب و نا مانوس »افزایش قیمت« 

بگوییم : »تمشیت قیمت«!
اشــاره این پیامک به قسمتی از 
موضع محمد باقر نوبخت اســت 
که گفته: »استانداران این افزایش 

قیمت را تمشیت خواهند کرد.«
LLLL

یک بازنشسته تامین اجتماعی که 
با ســه عدد نان سنگک در حال 
خروج از نانوایی اســت  می گوید: 
»این نان شــده است 800 تومان. 
چهارتا دانه گنجد هــم زده اند و  
می فروشــند 1000 تومــان. مِن 
پیرمــرد با آرتوروز و هــزار درد و 
مرض که   نمی توانم سرپا بایستم. 
نوبتم شــده، شاطر  می گوید توی 
تنور فقط نان کنجدی هست و باید 
صبر کنی برایت ساده پخت کنیم. 
دیدم باید نیم ســاعت دیگر سرپا 
بایستم برای همین از روی ناچاری 
نان کنجدی خریدم. شما خودت 
ببیــن و قضاوت کــن. تعداد این 
کنجد  ها را می شود شمارد. کنجد 
را مگر دانه ای  می فروشند. روی هر 

دانه نــان، 200 تومان پول زور از 
مردم  می گیرند. دویست تومان هم 
دولت گران کرده، می شــود 400 
تومــان پــول زور. از 800 تومان 
قیمت یک نان ســنگک، نصفش 
پول زور است. همان وقتی دولت 
جلوی اینها ایستاده بود،   نمی شد 
حریف دزدی و زیاده خواهی نانواها 
شد حاال که دست و دولت و نانواها 
در یک کاســه رفته دیگر وای به 

حال و روز مردم.«
LLLL

زنی که می گوید 37 ساله است از 
تعطیلی بانک ها در ساعات عصر 
استفاده کرده و روی پله  های یک 
بانک، بساط فروش لباس زیر زنانه 
راه انداخته است.  می گوید: »مانده 
تا همه به غلــط کردن بیافتیم و 
بگوییــم کاش احمدی نژاد رئیس 

جمهور می ماند!«
زن فروشنده از گرانی تا اذیت و آزار 
ماموران شهرداری و مزاحمت مردها 
و جوانان  می گوید. نوع نگاهش به 
جایگاه ریاســت جمهوری به این 
شرح اســت: »گفتند احمدی نژاد 
باعث تحریم شده. دالر کم شده، 
گرانی راه افتاده. گفتند هر کسی 
باشد به جز احمدی نژاد، تحریم ها 
کمتر می شود. مردم  می گفتند قبا 
روحانی مسئول پرونده هسته ای 
بــوده و آن موقع اصا دعوا نبوده 
بین ایران و خــارج. رای دادیم به 
روحانی دیگه. حاال االن که همه 
چیز بــا آمریکا خوب شــده چرا 
همان جور مثل قبــل مانده؟ چه 

فرقی کرد برای ما؟

عزیز خسروشاهی
گزارش میدانی درباره 

اسالمگرایانافراطیبیشازگران شدن نان
5هزارنفررادریکماهکشتند

طی ماه میادی گذشــته 
دست کم پنج هزار تن به 
دست اسامگرایان افراطی 

کشته شدند.
توســط  که  تحقیقاتــی 
بی بی ســی و پژوهشگران 
کالج  در کنیگز  مســتقر 
انجام شده  لندن  دانشگاه 
نشان می دهد که طی ماه 
نوامبر ســال 2014 بیش 

از پنج هزار نفر در چهارده کشــور 
جهان در نتیجه عملیات مسلحانه 
و اقدامات خشونت آمیز اسامگرایان 
تنــدرو، یا به اصطــاح گروه های 
جهادی، جان خود را از دست دادند.

از لحاظ تعداد تلفات، کشــورهای 
عراق، نیجریه، افغانستان و سوریه 
با 80 درصد کل قربانیان، در صدر 

جدول قرار دارند.
ایــن تحقیقــات کــه بــا هدف 
اندازه گیــری خســارت انســانی 
اقدامات خشونت آمیز اسامگرایان 
افراطی انجام شــده نشان می دهد 
که طی ماه نوامبر، این گروه ها در 
مجموع بــه 664 مورد حمات و 
اقدامات خشونت آمیز در چهارده 

کشور جهان مبادرت کردند.
طبق آمار به دست آمده، طی ماه 
نوامبر به طور متوسط در هر ساعت 
هفت نفر در نتیجه اقدامات منتسب 
به شبکه القاعده، گروه های مرتبط 
یا تحت تاثیر آن و سایر گروه های 
بنیادگرای دارای ایدئولوژی مشابه 

جان خود را از دست دادند.

همچنین، در هر یک از 
روزهای این ماه، به طور 
متوسط 22 مورد از این 
اقدامات  و  حمات  نوع 
خشــونت آمیز روی داد 
برجای  که 168 کشته 
گذاشــت. در طول ماه 
به  موسوم  گروه  نوامبر، 
)داعش(  اسامی  دولت 
که در عراق و ســوریه 
فعالیت دارد، مســئول بیش از دو 

هزار مورد از این تلفات بوده است.
عملیــات  تلفــات   5042 از 
اســامگرایان افراطی، 2079 نفر 
غیرنظامــی، 1723 از کارکنــان 
دولت، ماموران تشکیات نظامی و 
امنیتی و تقریبا 1000 نفر از اعضای 
خود گروه هــای جهادی بودند که 
یــا در درگیری با نیروهای نظامی 
و امنیتی و یــا در جریان عملیات 

انتحاری کشته شدند.
در مورد نوع حمات، 31 درصد با 
تیراندازی یا درگیری مستقیم، 19 
درصد با استفاده از بمب یا وسایل 
انفجــاری و 10 درصد به صورت 

کمین انجام شد.
حمــات گروه های جهــادی در 
کشــورهای مختلف، به خصوص 
در عملیات بمب گذاری و حمات 
انتحاری، عاوه بر تلفات، شماری 
را نیــز زخمی و در مواردی معلول 

می کند.
•

از حلاظ 
آمار کشتار، 
بوکو حرام 
رده دوم 
جهانی را 
به خود 

اختصاص 
داده است
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      برخی از خدمات ما شامل: 
اماک: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
حقوقی و اداری

• امور گذرنامه، شناسنامه، نوزاد، اجازه خروج، ازدواج و طالق 
• وکالتنامه فروش، حقوقی، بازنشستگی، افتتاح حساب

• تکمیل فرم های مهاجرتی و شهروندی کانادا 

به مدیریت دکتر رضا پارسانژاد
Montreal: 

514-979-4551
Toronto:

647-694-2917
Vancouver:

604-210-3483
مستقیم از تهران 

به کانادا
021-8431

3003

Reza Parsa Nejad, Ph.D., RCIC (President)
www.ParsPaziresh.com 
4055 Ste-Catherine O,  Suite 131
Westmount, Qc, H3Z 3J8
(Metro: Atwater)
info@mahzar.ca 514 979 4551

)

امور کنسولی،

گزارش سنای آمریکا 
شکنجــهتوسطسیا

بی بی ســی: گزارش مهم 
ســنای  اطاعاتی  کمیته 
آمریــکا دربــاره کاربــرد 
در  شــکنجه  احتمالــی 
بازجویی ســیا )ســازمان 
آمریکا(  مرکزی  اطاعات 
از مظنونان در »جنگ علیه 
تروریســم« بعد از مدت ها 

تاخیر منتشر شد.
گزارش  کننــدگان  تهیه 
نتیجه گرفته انــد که این 
شیوه ها به »اطاعات مهم و 
قابل پیگیری« منجر نشده 
و جزییات به دست آمده از 
این بازجویی ها در دفاع از 
امنیت ملی آمریکا کلیدی 

نبوده است.
گزارش منتشر شده صرفا 
خاصه ای از تحقیق 6700 
صفحه ای این کمیته است.

رئیس کمیته اطاعاتی سنا، 
ســناتور دیان فاینستاین 
همزمان با انتشــار نتیجه 
تحقیق 5 ساله این کمیته 
گفت گزارش نتیجه بررسی 
دســت کم 19 بازداشتگاه 
مخفی CIA در کشورهای 
ثالث و بازجویی دســتکم 
119 نفــر با شــیوه های 
خشــن که در مواردی به 

شکنجه تبدیل شده است.
گزارش با نتیجه گیری های 
تکان دهنده ای که حاصل 
ماه ها ماقات با ســازمان 
مرکزی اطاعات و امنیت 
آمریــکا و دسترســی به 
میلیون ها صفحه مکاتبات 
و اسناد داخلی این سازمان 

بوده می گوید:

• شــیوه های بازجویــی 
خشــن این ســازمان به 
اطاعات کلیدی برای دفاع 
از امنیت ملی آمریکا منجر 

نشده است. 
•  ســی آی ای مســتمرا 
اطاعــات غلطــی درباره 
اجرای ایــن بازجویی ها و 
تاثیر آن به سیاستمداران 
و مردم آمریکا داده است و 
آن ها را گمراه کرده است. 

• مدیریــت ســی آی ای 
برنامــه »بازجویی های  بر 
خشن« به شدت ناکافی و 

مخدوش بوده است. 
کارگرفته  به  شیوه های   •
شده به مراتب از آنچه سی 
سیاســتمداران  به  آی ای 
و مــردم آمریــکا گفته اند 

خشن تر بوده است.

»لکه ننگ«
برخی جمهوری خواهان سنا 
نیز در اولین واکنش خود به 
گفته اند  گزارش  این  انتشار 
اطاعات به دســت آمده از 
دســتگیری  در  بازجویی ها 
»تروریست ها« از جمله اسامه 

بن الدن موثر بوده است.
سناتور میچ مک کانل، رهبر 
جمهوری خواه سنا و سناتور 
سکسبی چمبلیس از اعضای 
سنا  اطاعاتی  کمیته  ارشد 
در بیانیه ای مشترک گفته اند 
ادعاهای گزارش منتشر شده 
توســط حزب دموکرات در 
کمیته اطاعات غلط است 
گفته اند انتشــار آن تبعات 
جــدی بــرای امنیت ملی 

آمریکا خواهد داشت.
این درحالی اســت که ســناتور 
جمهوری خواه جان مک کین، که 
خود در طول اسارت در ویتنام به 
شدت شکنجه شده بود، در واکنش 
به این گزارش از انتشار آن حمایت 
کرد و تاکید کرد که این شیوه ها 
به اعتبار جهانی آمریکا ضربه زده 

است.
آقــای مک کین گفــت پذیرش 
حقیقت گاهی دشوار است، گاهی 
ممکن است به دشواری هایی برای 
آمریکا منجر شــود اما »این حق 
مردم آمریکاست« که بدانند تاثیر 
این سیاست ها و حاصل آنچه بوده 

است.
این ســناتور در عین حال گفت 
ممکن است انتشار این گزارش به 
خشــونت در نقاط مختلف جهان 
علیه منافع آمریکا منجر شود اما 
جهان مدتهاست که از به کارگیری 
این شــیوه ها خبردار بوده است و 
جلوگیری از انتشار آن را به بهانه به 
خطر افتادن امنیت آمریکا بیهوده 

خواند.
این سناتور بانفوذ جمهوری خواه 
گفت بســیاری از این شــیوه ها 
شکنجه بوده و »القاء حس خفگی« 
را نوعی اعدام نمایشی خواند که در 
آن فــرد را تا پای مرگ می برند و 

بازمی گردانند.
جــورج تنت، رییس وقت ســی 
گزارش  ایــن  یافته هــای  آی ای 
را رد کــرده و گفته اســت برنامه 
بازجویی های خشن به دستگیری 
رهبران القاعــده و حذف آن ها از 
میدان جنگ با آمریکا منجر شده 
است و »جان هزاران آمریکایی را 

نجات داده است«.

آقای تنت یکی از افرادیســت که 
نامش در این گــزارش به عنوان 

مقصر مطرح شده است.
ایــن در حالی اســت کــه جان 
برنان، مدیر فعلی سازمان مرکزی 
اطاعات و امنیت آمریکا، با اذعان 
بــه اینکه »اشــتباهاتی در طول 
بازداشــت و برنامه بازجویی« این 
ســازمان روی داده گفته اســت 
درخصــوص نتیجه گیری کمیته 
تحقیق و »بی تاثیر بودن اطاعات 
حاصــل از این بازجویی ها« با این 

کمیته اختاف نظر دارد.

»شکنجه شده اند«
سناتور فاینستاین در ارائه نتیجه 
گزارش گفت »واژه شکنجه به هر 
معنای معمولش تفسیر شود نتیجه 
آن اســت که بازداشتی های سی 

آی ای، شکنجه شده اند«.
شــیوه های به کار رفته شــامل: 
محرومیــت از خواب، ســیلی و 
کوبیدن فــرد به دیوار، جای دادن 
بازداشــتی در جعبه های کوچک، 
نگهداری فرد در انزوا و تهدید مدام 

به مرگ بوده است.
بر اساس این گزارش از شیوه القاء 
حس خفگی در بازجویی سه نفر 
از بازداشت شدگان استفاده شده 

است.
بسیاری از بازداشت شدگان دچار 

مشکالت روانی شده اند.
براســاس این گزارش دست کم 
درباره 6 نفر از بازداشــت شدگان 
از »آبرســانی مقعدی« اســتفاده 
شده است در حالیکه هیچ گزارش 
پزشکی مبنی بر لزوم به کارگیری 

این شیوه یافت نشده است.
دست کم سه نفر در طول بازداشت 

به آزار اعضای خانواده شان تهدید 
شده اند، افسران سی آی ای به یکی 
از آن ها گفته انــد در صورت عدم 
همکاری »کودکانش آزار خواهند 
دید« و دیگری را به »بریدن گلوی 

مادرش« تهدید کرده اند.

»در اتاق های شکنجه«
براســاس گزارش کمیته ســنا، 
»ابو  زبیده« یکی از بازداشتیان که 
در بازداشتگاهی مخفی در تایلند 
نگهداری می شده، 47 روز را بدون 
بازجویی در سلول انفرادی گذرانده 

است.
در پی این دوره، او با به کارگیری 
انــواع شــیوه های خشــن مورد 
بازجویی قرار گرفته است و بعد ها 

دچار مشکات روانی شده است.
بــه جــز او در افغانســتان نیــز 
بازداشتی ها در تاریکی و انزوا، در 
سلولی که تنها »یک سطل برای 
ادرار و مدفوع داشــته« محبوس 

بودند.
رضا النجــار، یکــی از محافظان 
اسامه بن الدن، اولین بازداشتی در 
بازداشتگاه سی آی ای در افغانستان 
بوده است. او بعد از ماه ها بی خوابی 
»کاما درهم شکسته« با این همه 
رفتار با او بد تر شده است. بازجو ها 
سهمیه غذای او را کاهش داده اند، 
در ســرما زنجیرش کرده اند و به 
جای دسترسی دادن به دستشویی، 

به او »پوشک« بسته اند.
گل رحمان، بازداشــتی دیگر، در 
حالی که در سرمای نقطه انجماد 
با یک پیرهن ساده در زنجیر کف 
سلول سیمانی خوابیده بوده، مرده 
است. پزشکی قانونی مرگ او را در 

اثر سرما اعام کرده است.
•

برف... 
فرهاد
Farhad Mehrad 

(Jan. 20, 1944 – Aug. 31, 2002) 
زردها بیهوده قرمز نشدند 
قرمزی رنگ نیانداخته بیهوده بر دیوار 
صبح پیدا شده اما آسمان پیدا نیست 
صبح پیدا شده اما آسمان پیدا نیست 
گرده روشنی مرده برفی . 
همه کارش آشوب 

بر سر شیشه هر پنجره بگرفته قرار 
زردها بیهوده قرمز نشدند 
قرمزی رنگ نیانداخته بیهوده بر دیوار 
صبح پیدا شده اما آسمان پیدا نیست 
صبح پیدا شده اما آسمان پیدا نیست 
گرده روشنی مرده برفی . 
همه کارش آشوب 

بر سر شیشه هر پنجره بگرفته قرار 
من دلم سخت گرفته است از این 
میهمانخانه مهمان کش 
روزش تاریک 
من دلم سخت گرفته است از این 
میهمانخانه مهمان کش 
روزش تاریک 
که به جان هم نشناخته 
انداخته است 
چند تن خواب آلود 
چند تن ناهموار 
چند تن نا هشیار که به جان هم 
نشناخته . انداخته است 
چند تن خواب آلود  مشتی ناهموار 
چند تن نا هشیار  
چند تن خواب آلود 
نیما یوشیج
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دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی )CIVIL( و شرعی
مرکز اسامی ایرانیان مونتریال                شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسامی و فرهنگی، ا جتماعی 
نشانی: 210 خیابان سنت ژاک )الشین(              تلفن:    1509-366-514   و   514-247-1732

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 
با 

گارانتی 

2445340

ORGANISME COMMUNAUTAIRE VENANT 
EN AIDE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

AVEC PLUS DE 60 ANS D'EXPERTISE
AUPRÈS DES IMMIGRANTS

offre des services gratuits dans plusieurs langues 
(français, anglais, espagnol, arabe, dari, farsi, créole, serbo-croate, ...)

Un seul numéro de téléphone :  (514) 932-2953

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

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

• Francisation (cours / ateliers de conversation)
• Aide à la recherche de logement
• Aide à la recherche d'emploi (cv, counselling, ateliers, placement)
• Orientation et référence / Conseils
• Aide à l'intégration à la société d'accueil
• Interprétariat et traduction 
• Certificat d'hébergement
• Programme d'accès Internet / Cours d'informatique
• 3 Commissaires à l'assermentation 
• Cuisine collective
• Activités et sorties (Québec, Ottawa, cabane à sucre, cueillette de pommes, ...)

Jolicoeur

      << خــدمات ما شامل: 
کاس های فرانسه  ½

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

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

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

پرداخت هزینه ناچیز(
کاس 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  65 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 

جمهوری اسالمی...
·IÃdÃv¶  S¨nIz¶ ÏIÄoTº¼¶ ·IMp ÂwnIÎ

ÁHoM

/

 tk£¶ JIT̈ ·H§ÄHn SÎIÄnj »  I–j

kÄoÃ§M tIµU I¶ IM ÂdÃv¶  RH»qe »
/

.

1345 Rue lapointe, St-Laurent, Qc. H4L-1K4 ( Metro Cote Vertu)

Tél.: (514)- 261-6886

کلیسای
فارسی زبان 

مونتریال

نشانی جدید کلیسا
  57   Westpark D.D.O  

زمان جدید: 
یکشنبه ها از ساعت 6 بعد از ظهر 

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

Tel.: 514-261-6886

کشیش 
رضا بناساز

آزمایشبکارت؛اهانتآمیزیااثباتکننده
»صفت
کمال«!

آزمایش بکارت در ایران و مسائل 
پیرامون آن از جمله مسائلی است 
که در سالهای اخیر فعاالن حقوق 
زنان و کارشناســان نسبت به آن 
موضع گیــری کرده انــد و آن را 

"غیرانسانی" دانسته اند.
سازمان ملل در گزارش خود در ماه 
گذشته اعام کرد که معاینه اندام 
تناسلی زنان با استفاده از دو انگشت 
که توسط پزشکان و متخصصان به 
دالیل مختلف پزشکی انجام می 
شود، روشی علمی برای تشخیص 
بکارت نیست. این در حالی است 
که در بســیاری از کشورها، هنوز 
این روش برای تشخیص بکارت به 

کار می رود.
عاوه بر این، در گزارش ســازمان 
ملل آزمایش اجبــاری بکارت به 
طور کلی امری اهانت آمیز تلقی 

شده است.
ایران و مسئله بکارت

در مورد ایــران آمار دقیقی وجود 
ندارد، امــا آزمایش بکارت در این 
کشور گاه به دالیل مذهبی، عرفی 

یا حقوقی انجام می شود.
در مواردی افراد به میل خود یا با 
فشار خانواده، با مراجعه به پزشک 
معتمد و یا پزشــک قانونی برای 
کســب گواهی بکارت اقدام می 

کنند.
چنین گواهینامــه ای می تواند از 
ســوی پزشــک قانونی، پزشک 
عمومی یا متخصص زنان و زایمان 

صادر شود.
مهنـاز در 21 ســالگی در سفری 
به شــمال با برادر و زن برادرش 
تصــادف کرد و بــرادر و زن برادر 
مهناز در جریان این سانحه جان 

سپردند.
او می گوید: "در بیمارستان بستری 
بــودم، به خاطر تــرک خوردگی 
لگن به پاهایم وزنه آویزان بود، به 
دلیل شدت جراحت ها، مادرم از 
پزشکان خواست تا وضعیت بکارتم 
چک شود و همان روز از پزشکی 

قانونی خواست تا برای تست بکارت 
بیایند و نامه پارگی بکارت به خاطر 
شدت تصادف برای من صادر شد."
آزمایش بکارت در مــواردی هم 
بــا حکم قضایی و تنها از ســوی 

پزشکی قانونی صادر می شود.
در ایــن موارد مثا اگر شــخص 
شکایتی در مورد تجاوز تنظیم کند، 
این آزمایش صــورت می گیرد، یا 
اگر شوهر و خانواده شوهر در مورد 
باکره نبودن عروس پرونده تشکیل 
دهند، به تشخیص قاضی، دستور 

آزمایش بکارت صادر می شود.
'صفت کمال'

از جملــه مهمتریــن عواملی که 
موضوع "بکارت" را در جامعه ایران 
به موضوعی با اهمیت تبدیل کرده 
اســت، نگاهی اســت که فقیهان 

شیعه به این موضوع دارند.
از جمله در فقه شیعی دختر باکره 
تنها با اجازه پدر اجازه ازدواج دارد.

آیت الله سیدعلی خامنه ای، درباره 
بکارت دختر در هنگام ازدواج گفته 
است: "تشخیص مفهوم بکارت در 
موارد مختلف فرق می کند و در هر 
صورت، در مورد شــرطیت اجازه 
ولی )پدر یا جد پدرى( براى ازدواج 
دختر باکره در موارد سه گانه )ازاله 
بکارت توســط دست و امثال آن، 
عقد بدون ازاله و آمیزش بدون ازاله 
بکارت( باید احتیاط شود و از ولی 
اجازه گرفته شود، اما به هر صورت، 
باکــره نبودن عیب نیســت ولی 

بکارت صفت کمال است."
این موضوع عاوه بر جنبه شرعی، 
از نظر عرفی هــم اهمیت زیادی 

پیدا کرده است.
به همین دلیل بعضی از خانواده ها 
در هنــگام ازدواج بــه اجبار یا به 
خواست شخصی دختر درخواست 

انجام آزمایش بکارت می دهند.
در مواردی خانواده دختر در زمان 
نامزدی و یا عقد برگه بکارت دختر 
را به خانواده داماد می دهند که اگر 
به هر دلیلــی این رابطه به ازدواج 

ختم نشــد، موضوع بکارت بهانه 
نشود.

سیمــا از جمله دخترانی است 
که پیــش از نامــزدی آزمایش 
بــکارت انجــام داده اســت. او 
می گوید: "اصا دلم نمی خواست 
چنین برخوردی با من بشود، اما 
به اجبــار خانواده و به دلیل گریه 
های مادرم و بدخلقی های پدرم که 
نگران آبرویشان بودند، این آزمایش 
را انجام دادم. بعد از مراسم نامزدی، 
مادرم نامه را به خانواده داماد داد 
و گفت که دیگر حرف و حدیثی 
درست نمی شــود. دختر را سالم 

تحویل دادیم."
اما فقط خانواده دختر نیست که 
به دنبال چنین آزمایشی است، در 
مواردی خانواده داماد هم خواستار 

انجام این آزمایش می شوند.
شعلـه زنی اســت که یک هفته 
پیش از ازدواج، همراه مادر و عمه 
شــوهر آینده اش و مــادر و خاله 
خودش به مرکزی برای آزمایش 
بــکارت رفته اســت. او می گوید: 
"خجالت می کشیدم، اما پزشکی 
که قرار بود آزمایش را انجام دهد 
خیلــی مهربان بود و به من گفت 
نترس، با توجه به عرف و ســنت 
موجــود در جامعه این کار به نفع 

تو است."
با تمام این اوصاف، آزمایش بکارت 
در ایران امر چندان متداولی نیست، 
در حالــی که بر اســاس گزارش 
اخیر ســازمان بهداشت جهانی، 
این آزمایش در کشورهایی مانند 
افغانستان، اندونزی، مالزی، مصر، 
لیبی و اردن به عنوان یک آزمایش 

پزشکی امری متداول است.
در این کشورها عمدتا از معاینه با 
دو انگشت برای تشخیص بکارت 
اســتفاده می شــود که به گفته 
سازمان ملل، روشی علمی نیست.

آزمایش اجباری بکارت در قوانین 
بین المللی به عنوان نقض حقوق بشر 
شناخته شــده و بر اساس ماده 7 
کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی 
وسیاسی و نیز ماده 16 کنوانسیون 
منع شکنجه که بسیاری از کشورها 
هــر دوی آنها را امضــا کرده اند، 
عملی "غیر انســانی، بیرحمانه و 

اهانت آمیز" تلقی می شود.
•

فروشنده متام قطعات لپ تاپ  به قیمت های رقابت ناپذیر 

We Sell Laptop Accessories!
www.fsotech.ca   |    seyedsadr@fsotech.ca

Office: 514-507-0773



9 9www.paivand.ca            PAIVAND: Vol. 21  no.1192  Dec. 15, 2014  سال 21 شماره   1192 24  آذر 1393 

کبک و کانادا...

نتایــج یک بررســی 
می دهد  نشان  جدید 
بیش از یــک  چهارم 
کانادایی هــا در محل 
کارشان با آزار جنسی 

مواجه شده اند. 
در  نظرســنجی  این 
مقیاس ملی و توسط 
 Angus موسســه 

Reid در ماه نوامبر انجام شــده و 
نشــان دهنده جدیت موضوع در 

کاناداست. 
این  یافته های  از  بخش هایی 

بررسی را بخوانید:
- بیش از یک چهارم )28 درصد( 
کانادایی هــا در محــل کار با آزار 
 )sexual harassment( جنســی
اینکه  روبرو شــده اند. احتمــال 
یــک زن مورد آزار جنســی قرار 

بگیرد البته سه برابر مردان است 
)43درصــد در مقایســه بــا 12 
درصــد(. مردان جــوان کمترین 
آزار جنسی را تجربه می کنند )9 
درصد(. و تقریبا نیمی از زنان 35-

54 ساله )47 درصد( گفته اند که 
آزار جنسی را تجربه کرده اند.

- حدود یک چهارم کســانی که 
مورد آزار قرار گرفته اند و ماجرا را 
به کارفرما اطاع داده اند می گویند 

خاصی  کار  کارفرمــا 
را  ماجــرا  و  نکــرده 
داده.  جلــوه  کوچک 
در مقابــل، حدود 40 
درصد کارفرماها ماجرا 
را جــدی گرفته اند و 
اقدام مناســبی انجام 

داده اند.
- ســه چهارم کسانی 
که در محل کار مورد آزار جنسی 
قرار گرفته اند می گویند این ماجرا 

چندین بار اتفاق افتاده است. 
حدود نیمــی از آنها )48 درصد( 
بیــن 2 تــا 5 بار مــورد آزار قرار 
گرفته اند. 28 درصد باالی پنج بار 

چنین تجربه ای داشته اند.
بــا وجود اینکه به نظر می رســد 
میزان آزار جنسی در محیط های 
کاری کانــادا در طــول یک دهه 

وضعیت
آزارجنسی
درمحیطهای

کاری

CIBC closes Concordia 
student's bank account 
because he's Iranian...

 CIBC بانک آذر:  ونکوورنامه-18 
حساب آرش خدادادی، دانشجوی 
دانشــگاه کنکوردیــا، را به خاطر 

پاسپورت ایرانی اش بست.
به گــزارش CBC، دولــت کانادا 
تحریم های اقتصادی گسترده ای را 
علیه ایران اعمال می کند که هدف 
آنها توقــف برنامه های اتمی ایران 
اعام شده است. با این حال گروهی 
از بانک ها این تحریم ها را به افراد 
عــادی که برای تحصیل یا کار به 

کانادا آمده اند گسترش داده اند.
خدادادی بــه CBC گفته که ماه 
پیش وقتی داشــت از حســاب 
جــاری اش به حســاب پس انداز 
پول می ریخت پیغام خطا دریافت 
کرد. بعد از اینکه با بخش خدمات 
مشتریان تماس گرفت او را به مدیر 
شعبه وصل کردند. »مدیر شعبه 
به من گفت داریم حســاب تان را 
شما  پاســپورت  چون  می بندیم 

ایرانی است.«
»من شــوک زده شدم و من فکر 
تبعیض آمیز  این حرکت  می کنم 

بوده. این قابل قبول نیست.«
خــدادادی می گوید وقتی از آن ها 
توضیح خواسته، به او گفته اند این 

»سیاست CIBC« است.
این دانشــجوی 24 ساله با ویزای 
حال  در  دانشــجویی  بین المللی 
در  فوق لیســانس  دوره  گذراندن 
رشته مهندسی و علوم کامپیوتر 
در دانشگاه کنکوردیای مونتریال 

است.
او می گوید همیشه مراقب بوده که 
چه در کانادا و چه در خارج از کانادا 
هر کاری که انجام می دهد قانونی 
باشــد و همین باعث غافلگیری 

بیشترش شده است.
در آن حســاب فقــط 700 دالر 
پول بوده که خــدادادی می گوید 
اکثــرا برای خرید مــواد غذایی و 
پس انداز حقوق ماهیانه اش استفاده 

می کــرده. او به 
نیمه وقت  طور 
مونتریــال  در 
کار  مشــغول 

است.
خدادادی می گوید هیچ وقت از این 
حساب برای هیچ کاری که حتی 
ذره ای مشــکوک باشــد استفاده 
نکرده اســت. او حتــی هیچ وقت 
از ایران حواله ای به این حســاب 

دریافت نکرده است. 
»من همیشــه از قانــون تبعیت 
می کنم. هیچ وقت کاری غیرقانونی 
انجام نمی دهم. حضــور من در 
کانادا کاما قانونی اســت. من به 
طور قانونی کار می کنم و با هیچ 
چیز مهمی در ایران ارتباط ندارم.«

شاید CIBC عذرخواهی کنید
برای کسب اطاعات بیشتر، شبکه 
CBC با CIBC تماس گرفت اما 
مقامات این بانک حاضر به مصاحبه 

نشدند.
کوین داو، رئیس بخش ارتباطات 
خارجی CIBC البته در بیانیه ای 
اعــام کــرد: »ایــن وضعیت با 
سیاست های کنونی  ما در تناقض 
اســت. ما در حال بررســی این 
موضوع هستیم و به عاوه در حال 
گرفتن ارتباط  با با مشــتری  برای 

عذرخواهی از او هستیم.«
خدادادی بعد از بســتن حسابش 
در CIBC و باز کردن حســاب در 
 CIBC بانکی دیگر، پولــش را از

پس گرفت.
وکال: حتریم های فدرال گنگ 

هستند
خدادادی تنها ایرانی ای نیست که 

دچار مشکات بانکی شده است.
در سال 2012 هم چندین ایرانی-

کانادایی که در TD Bank حساب 
داشــتند بدون هیچ هشدار قبلی 
با حســاب  های بلوکه شده مواجه 

شدند.
کاوه شهروز، وکیل ساکن تورنتو و 
فعال اجتماعی در جامعه ایرانیان 
کانادا در آن زمــان با نمایندگان 
TD Bank دیدار کرد تا آنها را به 
ترغیب  سیاست شان  در  بازنگری 

کند. 
شهروز می گوید: »ما فکر می کردیم 
این داستان دیگر تمام شده. اینکه 
یک بانک دیگر دوباره همان کار را 

انجام می دهد ناامیدکننده است.«
در بیانیه تحریم ایران توسط دولت 
کانادا آمده »برای هر شــخص در 
کانادا و هر کانادایــی در خارج از 
خاک کانادا، تامین یا ارائه هرگونه 
خدمات مالی از، به، برای، به نفع، یا 
به درخواست ایران یا هر شخصی از 

ایران ممنوع است.«
به گفته شهروز، »به نظر می رسد 
بعضــی از بانک ها از این تحریم ها 
تفســیر ســخت گیرانه ای ارائــه 
می دهند و آن را به هر کس که با 
ایران ارتباط داشته باشد - شهروند 
یا ســاکنش باشد یا حتی به آنجا 
سفر کند - تعمیم می دهند. با این 
تفســیر، افرادی مورد هدف قرار 
می گیرند که مــن فکر نمی کنم 
قانون گــذاران کانادایــی اصا به 

دنبالش بوده باشند.«
به گفتــه شــهروز دولــت باید 

تحریم هایش را شفاف سازی کند.
13 مورد مشابه

ایمان صادق، وکیل امور کسب وکار 
مهاجران در مونتریال می گوید که 
دست کم در مورد 13 مورد مشابه 
شنیده است که همه در بانک های 
بزرگ رخ داده اند. به گفته صادق 
»داســتان های وحشتناک زیادی 

وجود دارد.«
بنا بر اعام او »گاهی اوقات چند 
هفته قبل از بلوکه کردن حساب به 
مشتریان هشدار داده شده بوده و 
گاهی اوقات مشتری موقع استفاده 
از ATM متوجه ماجرا شده است.«

به گفته صادق البته مردم می توانند 
از بانک ها شکایت کنند اما احتمال 
پیروزی در آن باال نیســت. »این 
اصا جنگ آســانی نیست. شما 
می توانیــد بانک هــا را به چالش 
بکشید و و درخواســت بازشدن 
حســاب را بدهید. امــا فراموش 
نکنید حتی یک ایرانی  هم تا حاال 
نتوانسته علیه یکی از این بانک ها 

در دادگاهی پیروز شود.«
•

»مدیر شعبه به من گفت داریم 
حساب تان را می بندیم چون 
پاسپورت شما ایرانی است.«

گذشــته پایین آمده، 24 درصد 
از پاســخ دهندگانی که مورد آزار 
قرار گرفته اند می گویند تازه ترین 
مورد در طول دو ســال اخیر بوده 
است. حدود 45 درصد کسانی که 
مورد آزار قــرار گرفته اند گفته اند 
در ده سال اخیر چنین تجربه ای 

نداشته اند.
- یک ســوم مــردان )34 درصد( 

گفته انــد ایــرادی نــدارد لباس 
همکارشان را »سکسی« توصیف 
کنند، در حالی که فقط 21 درصد 
زنــان با چنین چیــزی موافقند. 
مردان باالی 55 ســال بیشتر از 
بقیــه با به کار بــردن این صفت 
راحت هستند )39 درصد( و زنان 
زیر 34 سال بیشتر از بقیه با این 

مورد مشکل دارند.

- سه چهارم کانادایی ها معتقدند 
باید به مســئله آزار جنســی در 
محیط های کاری توجه بیشتری 
کــرد. جالب اینجاســت که یک 
سوم مردان )34 درصد( می گویند 
درباره آزار جنسی در محیط های 
کار اغراق می شود. فقط 16 درصد 

زنان چنین احساسی دارند.
•

بستنحساببانکیایرانیهای
کانادادوبارهشروعمیشود؟

داستانمردیکهازاتاوابهداعشپیوست
17 آذر: مــردی که قبــا در اتاوا 
زندگی می کــرد و حاال به داعش 
پیوسته، ویدئویی تهدیدآمیز علیه 

کانادا منتشر کرد.
جــان مگوایــر در ایــن ویدئوی 
شــش دقیقه ای از افراد وفادار به 
داعش خواسته که حماتی را در 

خاک کانادا انجام دهند. 
مگوایر در ژانویه ســال 2013 از 
کانادا خارج شد و بعدا معلوم شد 
که از سوریه ســر درآورده و آنجا 
مشغول جنگیدن در کنار داعش 

است.
پلیس کانادا پیشــتر او را به ظن 
شرکت در فعالیت های تروریستی 
در فهرســت افراد تحت نظر قرار 
داده بود. این فهرست شامل افرادی 
می شود که سفرهای مشکوک به 
برخی نقاط دنیا داشــته اند یا به 
صورت علنــی و در رســانه های 
رادیکال  از روش هــای  اجتماعی 
منســوب به داعــش و گروه های 
تروریستی مشابه حمایت کرده اند.

جــان مگوایر که تنها 23 ســال 
دارد، در این ویدئو با عنوان ابو انور 
الکانادی معرفی می شود و به زبان 

انگلیسی حرف می زند.
سی بی سی گزارش داده که مگوایر 

تنهــا مــرد اتاوایی 
نیست که به داعش 
پیوسته و ظاهرا چند 
نفر دیگر از ساکنان 
سابق اتاوا هم جذب 

داعش شده اند.
اما در ویدئوی منتشر 
شده چه می گذرد؟ 

مگوایر در این ویدئو 
خرابه های  میان  در 
نامشــخص  محلی 
)احتماال در عراق یا 
و  ایســتاده  سوریه( 
خطاب به مردم کانادا 
می گوید که مشارکت 
حمات  در  کانــادا 
هوایی  بین المللــی 
داعش  مواضع  علیه 

باعث وقوع حمات تافی جویانه 
در کانادا خواهد شد.

او همچنیــن به دو مــورد حمله 
تروریســتی اخیر در کانــادا )زیر 
گرفته شــدن نیروهای پلیس در 
کبک و نیز حمله به ساختمان های 
پارلمــان در اتاوا( اشــاره می کند 
و خواهان انجام حمات مشــابه 

می شود.
بنابر اطاعاتی که آشنایان مگوایر 

رســانه ها  اختیــار  در 
گذاشــته اند، او متولــد 
کمپتویل در شرق انتاریو 
بوده و در دوران دبیرستان 
به اتــاوا نقل مکان کرده 
اســت. او در این دوران 
در گروه های موســیقی 
و حتــی یک گروه رقص 
فعال بوده و هاکی بازی 

می کرده است.
مگوایــر بعــد از اتمــام 
دبیرستان به لس آنجلس 
رفت و آنجا تحصیل کرد 
اما بعد از بازگشــت او از 
آمریکا، دوستانش متوجه 
شدند او به اسام گرویده 
است. بعدا مشخص شد او 

افکار رادیکال هم دارد.
در ماه های اخیر، نــام مگوایر در 
برخــی ســایت ها و فوروم هــای 
چهره های رادیکال داعش مطرح 
شده بود. روزنامه نشنال پست هم 
در آگوست امسال گزارش داد که 
پلیس کانــادا در حال بازجویی از 
دوستان و خانواده مگوایر است و 
اطمینان دارد که او به سوریه رفته 

و برنمی گردد.
•
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متخصص در سفرهای حج و عمره 
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 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...

معنــــایعقبنشینی۱۰درصدی
VisaوMastercardکانادا

8 آذر: دو کردیت کارت مهم کانادا 
پذیرفته اند   Mastercard و  Visa
کارمــزدی را که از فروشــنده ها 

می گیرند کاهش دهند. 
اشــلی کســندی، روزنامه نــگار 
کانادایی تاثیر این کاهش حدودا 
10 درصدی کارمــزد را بر جیب 
خریداران کانادایی بررســی کرده 

است: 
پایین آمدن  معنای  به  این  آیا 
کارت  کردیت  صورت حساب 

ماست؟
نه. این موضوع بر فروشنده ها تاثیر 
می گذارد، نه خریــداران. در حال 
حاضر فروشگاه ها در کانادا به ازای 
هــر 100 دالر خریــد با کردیت 
کارت های ویزا یا مستر کارت بین 
1.5 تــا 3 دالر به این شــرکت ها 
پرداخت می کنند. اما از آوریل سال 
آینده فروشنده ها با هر 100 دالر 
خرید شما دقیقا 1.5 دالر کارمزد 
به Visa و Mastercard می دهند، 

نه بیشتر.

باالخره ما برای خرید اجناس 
داد.  خواهیــم  کمتری  پول 

درست است؟
مسئله  آنقدر.  نه 
که  اینجاســت 
ایــن کاهش 10 
کارمزد  درصدی 

باشد  قرار  اگر 
قیمت ها  بــر 
تاثیــر بگذارد 
بســیار  تاثیر 

خواهد  کمــی 
بود. منتقدان طرح می گویند که 
استرالیا در ســال 2003 طرحی 
مشابه را اجرا کرد و قیمت ها پایین 

نیامد. 
حتــی جو الیور وزیــر دارایی هم 
گفته که طرح قرار است از طریق 
کمک به صاحبان کسب و کارهای 
کوچک، به طور غیرمســتقیم بر 

اقتصاد تاثیر بگذارد
اهمیت  زیاد  کاهش  این  پس 

ندارد؟

چرا، اهمیت دارد.
مسئله اینجاســت که موسسات 
برخــاف  کوچــک 
مثــل  غول هایــی 
یــا   Wal-Mart
Indigo نمی توانند 
با موسسات کردیت 
بزنند  چانــه  کارت 
مجبورند  همیشــه  و 
کارمزد باالتر را بدهند. 
حاال با این سقف 1.5 
اندازه  آنهــا  درصدی 

وال مارت کارمزد خواهند داد. 
فرامــوش نکنیم حتــی با وجود 
کاهــش کارمزد بــه 1.5 درصد، 
میزان کارمزد موسســات کردیت 
کارت در کانادا جزو باالترین ها در 
دنیا به حساب می آید و این به ضرر 

کسب و کارهای کوچک است. 
کاهــش حــدودا 10 درصدی به 
معنای صرفه جویی ساالنه حدودا 
400 میلیون دالری کسب و کارها 

خواهد بود.

خداوندعمرباعزتبهشمابدهد!

زن کانادایی متولد سال 
1900 از دنیا رفت!

8 آذر: یک زن کانادایی-آمریکایی 
که در بی سی زندگی می کرد و در 
دو سال اخیر به عنوان مسن ترین 
فرد کانادایی زنده شناخته می شد، 

از دنیا رفت.
مرلی بارویس متولد 23 دسامبر 
ســال 1900 میادی بــود و به 
هنگام مرگ، 113 ســال و 334 

روز زندگی کرده بود. 
بارویس همچنین چهاردهمین فرد 

مسن زنده دنیا به شمار می آمد.
بارویس در ایالت آیــوای آمریکا 
بــه دنیا آمد اما چند ســال بعد، 
خانــواده اش به ساســکاچوان در 

کانادا نقل مکان کردند. از آن پس، 
کانادا خانه مرلی شد.

مرلی در سال 1923 ازدواج کرد و 
سه فرزند هم داشت. شوهرش در 
راه آهن پاسیفیک کانادا کار می کرد 
و بعد از بازنشستگی او، کل خانواده 
به ویکتوریا در بریتیش کلمبیا نقل 
مکان کردند. شوهر مرلی در سال 

1966 از دنیا رفت. 
اما مرلی بارویس تا ســال ها بعد 
عمر کــرد. او در زمان تولد 111 
ســالگی اش، ده نوه داشت و 13 

نتیجه و هفده نبیره.
در زمان تولد 111 سالگی، مرلی 
مســن ترین فرد کانادا بود چون 
پیش از او، کورا هنســن در سن 

113 سالگی از دنیا رفته بود.
مرلی بارویس در شرایطی از دنیا 

رفت که تنها یــک ماه و یک روز 
به 114 سالگی اش باقی مانده بود.

اشتر گاف دختر 88 ساله مرلی در 
گفتگو با رسانه های کانادایی گفته  
که مرلی راز طول عمر را این طور 
توصیف می کرده: »سرتان به کار 
خودتان باشــد و زیاد به خودتان 

نگرانی راه ندهید.« 
تری بارویس،  نوه 65 ساله مرلی 
گفته که وقتی بچه بود، صبح های 
زود با بــرادرش چراغ های خانه 
مادربزرگ را می دیدند و از سرمای 
حیــاط می گذشــتند و پیش او 
می رفتند چون مادربزرگ همیشه 

قهوه اش به راه بود.
دختر تــری )نتیجه مرلی( گفته 
که هر روز بــه مرلی زنگ می زد 
تا داســتان بعضی ســریال های 

تلویزیون را برای او تعریف کند.
ریچارد یکی دیگر از نوه های مرلی 
هم گفته که مرلی وقتی به عنوان 
مسن ترین فرد در کانادا شناخته 

شد، راضی و خوشحال شد.
جالب اینجاســت که پدر و مادر 
مرلــی بارویس هم تــا دهه 90 
سالگی عمر کردند و خواهر او هم 

باالی صد سال عمر کرد.
خــود مرلی هم از دو پســر و دو 

نوه اش بیشتر عمر کرد.
•

معموال این طور تصور می شود که 
رفــت و آمد روزانه بــه محل کار 
باعث خستگی و ناراحتی اعصاب 
می شود. اما نتایج یک تحقیق در 
کانادا کاما خــاف این تصور را 

نشان داده است.
به گزارش هافینگتن پســت، اکثر 
کانادایی ها از رفت و آمد روزانه به 
محل کار یا تحصیل لذت می برند و 

آن را آرامش بخش می دانند.
 Gandalf این تحقیق که توســط
Group و به ســفارش موسســه 
تبلیغاتی Bensimon Byrne انجام 
شــده، بســیاری از تصورات رایج 
درباره رفت و آمد روزانه کانادایی ها 
را زیر سوال می برد و نکات جدیدی 

را رون می کند. 
ســه چهارم از افــرادی که در این 
داشــته اند  شرکت  نظرســنجی 
گفته انــد بعد از گذرانــدن زمان 
در جریــان رفت و آمــد روزانه، 
»مود« )حس و حال( بهتری پیدا 
می کنند. این در حالی اســت که 
روایت غالب از افــرادی که روزانه 
در مسیرهای مختلف رفت و آمد 
می کنند معموال این بوده که طی 
مســیر برای رسیدن به محل کار 
باعث به هم خوردن تعادل زندگی و 
کار شده و تاثیری منفی روی افراد 

می گذارد. 
مکــس ولیکــت مدیــر تعیین 
 Bensimon استراتژی در موسسه
ایــن خصوص گفته:  Byrne در 
»ظاهرا دقایقی تنها بودن در طول 
مســیر، فرصتی برای رسیدن به 

آرامش و تفکر به افراد می دهد.«
این نظرسنجی به صورت آناین 
انجام شده و 1500 نفر در مناطق 
مختلف کانــادا در آن شــرکت 

داشته اند. 
نکته جالب این است که سه چهارم 
از پاسخ دهندگان گفته اند ترجیح 
می دهند در طول مسیر رفت و آمد 

روزانه شان تنها باشند. 
56 درصد از افرادی که با اتومبیل 
شــخصی به محــل کار می روند 
همین نظر را تایید کرده و گفته اند 
مسیر رفت و آمدشان عما زمانی 
شــخصی و آرام را در اختیارشان 
می گذارد. البته 49 درصد از افرادی 
که از وسایل حمل و نقل عمومی 
استفاده می کنند هم نظر مشابهی 

داشته اند.
به صــورت کلــی، 77 درصد از 
کانادایی هــا نظری مثبت به رفت 
و آمد روزانه شان داشته اند اما این 
رقم در برخی شهرها کم تر یا بیشتر 
اســت. مثا در منطقه تورنتوی 

بزرگ )GTA( میــزان رضایت و 
لذت بردن از این رفت و آمدها 72 
درصد است، یعنی پنج درصد کم تر 

از درصد متوسط در کل کانادا. 
به صورت متوســط، دو ســوم از 
پاسخ دهندگان به این نظرسنجی 
گفته اند رفت و آمدشان حدود سی 

دقیقه طول می کشد. 
آمار رسمی سال 2011 حاکی از 
آن است که 15.4 میلیون کانادایی 
به صورت روزانه به محل کارشان 

رفت و آمد می کنند. 
در همین راســتا بد نیست این را 
هم بدانید که ونکوور بدترین شهر 
کانادا از لحاظ »قفل ترافیکی« )راه 

بندان( معرفی شده است. 
بر این اساس، کسی که به صورت 
روزانه در ونکوور به مدت نیمساعت 
رفــت و آمد می کند ســاالنه 87 
ساعت تاخیر را به خاطر ترافیک 

تجربه می کند. 
شهرهای دیگر کانادا که با همین 
مشکل مواجه اند و در مقام های بعد 
قرار گرفته اند تورنتو، اتاوا، کلگری، 

کبک سیتی و ادمونتون هستند.
شــهر زیبای ما، مونتریال، در این 
خصوص رتبه ی سوم را داراست. 
•

رفت و آمد روزانه شما در کانــادا 
چطور می گذرد؟
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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 ۳۷4۷
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

کـــــانادا...
رشداقتصادکاناداسریعخواهدبود.چرا؟!

9 آذر: اقتصاد کانادا دارد با سرعتی 
بیشتر از آنچه که پیش بینی شده 

بود، رشد می کند.
گلوبال نیوز دالیــل احتمالی این 
مساله را بررســی کرده و آن را تا 
حد زیادی متاثر از رشد بازارهای 
بــزرگ مســکن در برخی نقاط 
کانادا؛ و همچنین افزایش تحرک 
مصرف کنندگان در بازار دانســته 

است. 
یکی از این »تحرک ها« هم افزایش 
خرید و فروش اتومبیل است که به 

شکل بی سابقه ای باال رفته است.
اما ماجرا فقط به همین دو جنبه 

محدود نمی شود. 
بنابر اعام اداره آمار کانادا، صادرات 
کانــادا هم رو به افزایش اســت، 
مساله ای که در توسعه اقتصادی 

نقش زیادی ایفا می کند.
به گزارش این اداره، اقتصاد کانادا 
در سه ماهه ی منتهی به پایان ماه 
ســپتامبر رشــدی 2.8 درصدی 

داشت. 
این در حالی است که کارشناسان 
بازده  بودنــد  کــرده  پیش بینی 
اقتصادی در این بازه زمانی پایین 
بیاید و رشد اقتصادی 2.2 درصدی 

در کانادا مشاهده شود. 
بنابر گــزارش اداره آمــار کانادا، 
مصرف کاالها و خدمات توســط 
خانوارها در سه ماهه ی اشاره شده 
هــم باال رفته اســت. بیش از هر 
چیــز، پول خر ج کــردن خانوارها 
در فروشــگاه های خرده فروشــی 
)retailers( و همین طــور معامله 
ماشین در این راســتا روی رشد 
اقتصادی کانادا تاثیر گذاشته است. 

میزان فروش ماشین در این مدت 
نسبت به سال گذشته 4.6 درصد 

بیشتر شده است.
پایین بودن  حــال،  عین  در 
شده  باعث  کانادا  دالر  ارزش 
کانادایی ها بیشــتر در داخل 
کشور خرید کنند و خریدشان 

از خارج کم تر باشد. 
درواقــع میــزان هزینــه خرید 
کانادایی ها از خارج در سه ماهه ی 

ذکــر شــده کاما 
پایین آمده است. 

نکته جالب دیگر این 
است که به رغم باال 
بودن بدهی بسیاری 
کانادایی هــا،  از 
روزانه  هزینه هــای 

خانوارها همچنان در این کشور رو 
به افزایش است.

اما مهم ترین نکته را شــاید بتوان 
افزایش صادرات کانادا دانست. 

می گویند  کارشناســان  برخــی 
خانوارها احتماال برای پایین آوردن 
هزینه هایشان تاش خواهند کرد 
و آن وقت اســت که مساله ی باال 

صادرات  نگه داشتن 
کانادا بــرای اقتصاد 
این کشــور اهمیت 
پیدا  هم  بیشــتری 
به  کــرد،  خواهــد 
خصــوص اگر ارزش 
همچنان  کانادا  دالر 

پایین بماند.
در همین میان، نباید 
آمریکا  اقتصاد  نقش 
را هم نادیده گرفت. 
صادرات  از  سه چهارم 
کانادا راهی بزرگ ترین اقتصاد دنیا- 
آمریکا- می شود و به همین جهت، 
اگــر تقاضا در آمریکا باال باشــد، 
صــادرات کانــادا می تواند عرضه 
باالیی داشته باشد و با این ترتیب، 
اقتصاد کانادا هم سود خواهد کرد. 
اما یک نکته منفــی هم در مورد 
دورنمای اقتصاد کانادا وجود دارد 
و آن هم پایین آمدن قیمت نفت 

است. 
کاهــش قیمت نفت 
هفته های  در  خــام 
اخیر و کاهش قیمت 
به  کانــادا  در  بنزین 
این معنی اســت که 
کانادایی ها مازاد پولی 
را که خرج ســوخت 
می کردند، راهی بخش های دیگر 

خواهند کرد. 
از ســوی دیگر و در صورت تداوم 
کاهــش قیمت  نفــت، کانادا که 
صادرکننده نفت است ضرر خواهد 
کرد و این بزرگ ترین عاملی است 
که اقتصاد کانادا را تهدید می کند.

•

رشد بازارهای 
بزرگ مسکن  و 
افزایش حترک 

مصرف کنندگان در 
بازار

راهورسمانعامدادندرکریسمس

 راه و رسم انعام  دادن در کریسمس
مجله MoneySense چاپ کانادا 
در تازه ترین شماره خود به مسئله 
انعام دادن در دوران کریســمس 
پرداختــه و مســئله را با ژاکلین 
ویتمور، متخصص مشــهور آداب 
معاشــرت در آمریکای شــمالی 

مطرح کرده است.
این مســئله که آیا در کریسمس 
باید به آرایشگر، پستچی، پرستار 
پچه یا کســانی که به طور منظم 
به ما خدمات می دهند کمی پول 
اضافه  بدهیم، کاما شخصی است 
و اکثر اوقات به این بســتگی دارد 
که به نظر شما آنها در طول سال 
با شما خوب برخورد کرده اند و از 

خدماتشان راضی بوده اید یا نه.
بــه گفته ویتمور، »الزم نیســت 
ایــن انعام خیلی باال باشــد - هر 

چقدر که توانســتید - و حتی اگر 
واقعا بودجه تان محدود اســت با 
یک نامه دست نویس می توانید از 
آنها قدردانی کنیــد. به عاوه اگر 
امکانش بود هدیــه  را قبل از 25 

دسامبر به شخص برسانید.« 
توصیه های ویتمور را بخوانید:

)Manicurist( مانیکوریست
انعام کریسمس: 25 تا 50 دالر یا 

یک هدیه
)Hair stylist( آرایشگر

انعام کریسمس: 50 تا 100 دالر 
یا یک هدیه

)Barber( سلمانی
انعام کریســمس: هزینه یک بار 

کوتاه کردن مو یا یک هدیه
مربی ورزش 

 )Personal trainer(

انعام کریسمس: هزینه یک جلسه 
یا یک هدیه

)Housekeeper( خدمتکار
انعام کریســمس: حداکثر حقوق 

یک روز کاری.
پرستار بچه، مقیم در خانه 

)live-in nanny(
انعام کریســمس: یک یا دو هفته 
حقوق به همراه هدیه ای از طرف 

بچه ها
)Teacher( معلم

انعام کریسمس: کارت هدیه تا 25 
دالر. یــا خرید هدیه ای گران تر به 

همراه دیگر والدین
مربی مهدکودک 

)Day care provider(
انعام کریســمس: 20 تا 70 دالر 
برای هر مربی، به همراه هدیه ای 

کوچک از طرف فرزندتان
)Babysitter( پرستار بچه

انعام کریسمس: حقوق یک روز به 
همراه هدیه ای از طرف بچه ها

ماساژور 
)Massage therapist(

انعام کریســمس: حداکثر هزینه 
یک جلسه ماساژ یا یک هدیه

)Mail carrier( پستچی
انعام کریسمس: هدیه ای کوچک 
یا کارت هدیه بــه ارزش حداکثر 

20 دالر
روزنامه رسان 

)Newspaper carrier(
انعام کریسمس: 10 تا 30 دالر

مامور حمل زباله 
)Sanitation worker(

انعام کریســمس: 10 تا 30 دالر 

)ماموران در بعضی مناطق مجاز به 
دریافت انعام نیستند.(

باغبان 
)Yard or Garden Worker(

انعام کریسمس: 20 تا 50 دالر یا 
کارت هدیه

Dog walker

انعام کریسمس: حقوق یک هفته 
یا یک هدیه

Pet groomer
انعام کریسمس: هزینه یک جلسه 

یا یک هدیه
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________________________________________________
 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«

Confederation  همزمان با صد و پنجاهمین سالگرد تشکیل

ماجرایاسکناسمخصوصسال۲۰۱۷چیست؟

این روزها بانک کانادا از مردم این 
کشور خواســته درباره طرح روی 
یک اســکناس مخصوص که قرار 
است در ســال 2017 چاپ شود، 

نظر بدهند.
این اســکناس مناسبتی در سال 
2017 و همزمــان بــا صــد و 
یا  تشکیل  ســالگرد  پنجاهمین 
 )Confederation( استقال کانادا

چاپ خواهد شد.
بانــک کانــادا از مردم خواســته 
ایده هایــی بــرای طراحــی این 
اســکناس مخصوص ارائه بدهند. 

این اســکناس قبــل از روز کانادا 
)Canada Day( در ســال 2017 
در دســترس عموم قــرار خواهد 

گرفت.
بانک کانادا یــک وب پیچ هم در 
نظر گرفته تــا از مــردم در این 
خصوص ایده بگیرد. نظرســنجی 
درباره اســکناس مخصوص صد و 
پنجاه ســالگی کانادا تا روز هشت 

ژانویه ادامه خواهد داشت. 
شرایطی هم برای این نظرسنجی 
درنظر گرفته شده است. اول اینکه 
ایده ها با طراحی کلی اسکناس های 

کانادایی هماهنگی داشته باشند 
و دوم اینکــه ایده ها به نحوی به 
سالگرد اســتقال کانادا مرتبط 

باشند.
جزئیات بیشتر در این خصوص-

از جمله تعداد اسکناس هایی که 
قرار است چاپ شوند- بعدا اعام 

خواهد شد.
به گزارش تورنتو اســتار، پیشتر 
تنها دو بار اسکناس هایی مخصوص 
و مناســبتی در کانادا چاپ شده 

است.
یکی از آنها در ســال 1935 و در 
پنجم  کینگ جورج  بزرگداشــت 
چاپ شــد. دیگری هم اسکناس 
یک دالری بود که در سال 1967 
بدون سریال نامبر و با طرح برگ 

افرا چاپ شد.
جو الیور وزیر دارایی کانادا از ایده 
اســکناس مناســبتی برای سال 

2017 استقبال کرده است.

آزادیجوانبیگناهکاناداییبعداز۱۲سال

بی گنــاه  مــرد  یــک  آذر:   10
کانادایــی که دوازده ســال را به 
جرم اثبات نشده ی قتل در زندان 

گذراند، حاال آزاد شده است.
این مرد »لیتــون هی« نام دارد و 
در مدتی که بی دلیــل در زندان 
گذرانده، ســامت روانی اش را از 
دســت داده است. پرونده او باعث 
شــده انتقادات زیادی نسبت به 
عملکرد دســتگاه قضایــی کانادا 

مطرح شود.
یک سال پیش، دادگاه عالی کانادا 
دستور محاکمه جدیدی را برای 
او صادر کرد زیرا شواهد جدیدی 
در پرونده قتلی به دست آمد که 
لیتون متهم به ارتکاب آن شــده 

بود.
حــاال او از اتهام قتل درجه یک و 

تاش برای قتل تبرئه شده است.
دادگســتری  از  جان مک ماهون 
کانادا در جلسه تبرئه لیتون گفت: 
»هرچه که بگویم نمی تواند دوازده 
سال زندگی این مرد را برگرداند. 
از این بابت که دوازده ســال طول 
کشید تا دســتگاه قضایی کانادا 
موضوع را حل کند متاسفم و عذر 

می خواهم.«
او همچنین خطاب به لیتون هی 
گفت: »امیدوارم زندگی طوالنی و 

پرباری داشته باشی.«
لیتون هی بعد از شنیدن این حکم، 
با صورتی بی حالت و در حالی که 
سرش را هم بلند نمی کرد به همراه 
خواهرش از دادگاه خارج شــد و 
هیچ حرفی هم با خبرنگاران حاضر 

در محل دادگاه نزد.

وقتی لیتون متهم به قتل شد تنها 
نوزده سال داشت و حاال 31 ساله 

است.
ماجرایی که لیتون را گرفتار کرد 
از ســال 2002 شروع شد. مردی 
51 ســاله به نام کالیــن مور در 
جوالی این ســال به ضرب گلوله 
در برنامه ای در یک کلوب شــبانه 

تورنتو کشته شد. 
مردی به نام گری یونیک هشت بار 
به او شلیک کرد و جانش را گرفت، 
چون ظاهرا کالین مور به گری و 
برادرش راجر اجازه ورود به کلوب 
را نداده بود. گفته شد که مردی با 
موی بلند همراه و همدست گری 

بوده است.
نقطه بدشانســی لیتون همین جا 
بود. گری یونیــک در همان روز 
وقوع قتل، ماشــین مــادر لیتون 
را قــرض گرفته بود. پلیس وقتی 
ماشــین مذکور را در خانه لیتون 

هی پیدا کرد به او مظنون شد.
از سوی دیگر،  لیتون هی در جریان 
دادرسی بر اســاس شهادت یک 
شاهد عینی متهم شد که در این 
ماجرا همدست گری یونیک بوده 

است. 
گفته شد که لیتون در همان روز 
موهایش را تراشــیده تا بازپرسان 
پلیس نتوانند هویت او را پیدا کنند. 
استدالل پلیس این بود که لیتون 
همدســت گری یونیک بوده. بعد 
از وقوع قتل سوار ماشین مادرش 
شــده و به خانه برگشته. آنجا هم 
موهایش را زده تا پلیس را گمراه 

کند.

نمونه هایی از مو که در ریش تراش 
ســطل  در  روزنامــه ای  روی  و 
دستشویی خانه لیتون پیدا شد 
به عنوان مدرک ارائه شد و با این 
ترتیب، لیتون مجرم شناخته شد.

اما در طول این ســال ها، وکای 
او در تــاش بودند بی گناهی اش 
را ثابت کننــد. آنها آزمایش های 
خودشان را انجام دادند و گروهی 
از متخصصین هم مساله را تایید 
کردند:  اینکه موی پیداشــده در 
خانه لیتون اصا موی ســر نبوده 
است و بازپرسان پلیس موی ریش 
را به جای موی ســر و به عنوان 

مدرک ارائه داده اند. 
نکته دیگر این بود که یک شاهد 
عینی علیه لیتون شهادت داده بود 
و دادگاه هم آن را قبول کرده بود 
اما بعدا مشــخص شد این شاهد 

قابل اعتماد نبوده است. 
این شــاهد ابتدا گفته بود هشتاد 
درصد اطمینــان دارد مردی که 
همراه گری یونیک بوده، لیتون هی 
است. اما مدتی بعد، وقتی عکس 
لیتــون هی را به او نشــان دادند 
نتوانســت او را از میان چهره های 

دیگر شناسایی کند.
جیمز الکی یر از انجمن »وکای 
افــرادی کــه اشــتباها محکوم 
شده اند« در این خصوص گفته که 
دستگاه قضایی کانادا باید متوجه 
شود که تکیه بر روایت افرادی که 
شاهد عینی خوانده می شوند تا چه 

حد می تواند اشتباه باشد. 
لیتون که شیزوفرنی دارد، بخش 
اعظــم دوران زندانش را در بخش 
روانی ندامتگاه گذرانده است. وکیل 
او ابراز امیــدواری کرده که بتواند 
غرامت این دوران را بگیرد، هرچند 
که هیچ چیز نمی تواند دوازده سال 
زندان و مشکل روانی ناشی از آن را 

برای لیتون جبران کند.
عکس: لیتون و وکیلش

روزنامه: ونکوور 

قیمتهادرکاناداوآمریکابرابرمیشوند؟

21 آذر- ونکوورنامه: دولت فدرال 
کانــادا در تــاش اســت قانون 
جدیدی را به تصویب برساند که 
هدفش کم کــردن تفاوت قیمت  
اجناس در کانادا با قیمت آنها در 

آمریکاست. 
دولت کانادا و همچنین صاحبان 
کســب و کار در این کشــور در 
کرده اند  مختلف سعی  زمان های 
مشتریان کانادایی را مجاب کنند 
که به جای رفتن به آمریکا و خرید 
از آن کشور، پول شان را در کانادا 
خرج کنند. اما پایین بودن قیمت 
بســیاری از اجناس در کانادا در 
مقایسه با آمریکا همچنان مشتریان 
کانادایی را به آمریکا کشانده است.

تاش های دولت فــدرال در این 
راه با انتقادات زیادی روبرو شده و 
خیلی ها معتقدند شکاف قیمت ها 
بین کانادا با آمریکا وابسته به عوامل 
مختلفی است و به این راحتی ها پر 

نخواهد شد.
اما به هر حال، جیمــز مور وزیر 
فدرال صنایع اخیرا »الیحه شفافیت 
قیمت ها« را ارائه داده است. بر این 

اساس، دفتر بررسی امور رقابت در 
تجارت عما قدرت آن را خواهد 
داشت که موارد احتمالی باال بودن 
قیمت در کانادا را بررســی کند و 
اطاعات به دست آمده را به شکل 
عمومی در اختیار مصرف کنندگان 

کانادایی بگذارد.
بزرگ  فروشــگاه های  همچنین 
موظف   )retailers( خرده فروشی 
خواهند شــد در صورت لزوم، به 
دادگاه توضیــح دهند که چگونه 
قیمت نهایی را تعیین کرده اند و 
شواهدی برای توجیه روش تعیین 

قیمت داشته باشند.
بعضــی رســانه های کانادایی- از 
جمله اتاواسیتی زن- به این اقدام 
دولت واکنش منفی نشان داده اند 
و می گویند دوران مداخله دولت ها 
برای تعیین قیمت ها در بازار بسر 
آمده و دولت کانادا هم نباید در این 

دام بیفتد.
انجمــن  از  فروتمــن  مــل 
دقیقا  کانادا هم  مصرف کنندگان 
همین نظر را داشــته و در گفتگو 
با CTV گفتــه دولت می خواهد 

با چنین کارهایی حس کند کار 
مهمی انجــام داده اما عما هیچ 
نتیجه ای از آن به دست نخواهد 

آمد.
این در حالی است که شرکت های 
بین المللی می گوینــد علت باال 
بودن قیمت ها در کانادا در مقایسه 
با آمریکا، تفــاوت میزان مالیات، 
کوچک تر بــودن بــازار کانادا و 
همچنین هزینه های حمل و نقل 
است. باال بودن تعرفه ورود برخی 
اجنــاس به کانادا هــم به منظور 
حمایت از کاالهــای تولید کانادا 

اعمال شده است.
اما جیمــز مور وقتــی در مقابل 
پارلمان کانادا حاضر شــد تا این 
الیحه را ارائه دهد به نکته دیگری 
اشــاره کرد: برخی خرده فروش ها 
بین قیمت گذاری هایشان در کانادا 
و آمریکا تبعیض قائل می شوند و 
دولت کانادا حاال می خواهد آنها را 
وادار به توضیح و نیز وادار به تغییر 

در سیاست هایشان کند.
بنابر گــزارش اداره آمار کانادا، در 
ســال 2011 میادی قیمت های 
اکثر اجنــاس در کانادا 25 درصد 

بیشتر از آمریکا بوده است.
•

با گوشت بره سن لوران مخصوص حلیـم 

کانـــادا...
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اینک با 23 سال جتربه کاری!

سالگرد 6 دسامبر:  از سیاه ترین نقطه های تاریخ کانادا
an act of hatred against women

قتلعامدختراندانشجودرمونتریال:۲۵سالبعد
16 آذر: 25 ســال از قتل عام 
دانشجویان دختر در دانشگاه 

پلی تکنیک مونتریال گذشت.
ششم دسامبر امسال، سالگرد 
یکی از فجیع ترین حمات در 
تاریخ کانادا بود، حمله ای که 
در جریانش 14 دانشجو جان 

خود را از دست دادند.
یک پســر مسلح به نام مارک 
لپین در روز ششــم دسامبر 
ســال 1989 وارد دانشــگاه 
 École) پلی تکنیک مونترئال
Polytechnique) شد. او تنها 

25 سال داشت.
مارک حملــه اش را با ورود به 

یکــی از کاس های دانشــگاه 
شروع کرد. آنجا دانشجویان دختر 
و پســر را از هم جدا کــرد. بعد 
مدعی شد که دانشجویان دختر 
فقط مشتی فمینیست هستند و 
او می خواهد با آنها مقابله کند. در 
آن کاس، لپین به 9 دختر شلیک 

کرد و 6 نفر از آنها را کشت.
بعد در راهروهــا، کافه تریا و یک 
کاس دیگر دنبال دانشــجویان 
دختر گشــت و به آنها شــلیک 
کرد. او در مجمــوع 14 زن را در 
ایــن حمله کشــت و 10 زن و 4 
مرد را هم به شــدت زخمی کرد. 
بیست دقیقه بعد از شروع حمله، 
مارک لپین اسلحه اش را به سمت 
خودش گرفت و خودش را کشت. 
آنچه از یادداشت خودکشی لپین 

هــم برمی آمد، این بــود که او با 
حضور زنان در اجتماع و محیط کار 
مشکل داشته و آنها را نابودکننده 
موقعیت های کاری خودش قلمداد 

می کرده است.
او دانشگاه پلی تکنیک مونتریال را 
انتخاب کرده بــود چون دختران 
زیادی هم آنجا درس مهندســی 

می خواندند. 
مارک لپیــن )با نام اصلی جمیل 
غربی( از مادری فرانسوی-کانادایی 
و پــدری الجزایــری در کبک به 
دنیا آمده بود. ظاهرا پدر او رابطه 
خوبی بــا زنان نداشــت و حتی 
مانع شــکل گیری رابطه درست 
بین جمیل و مادرش هم می شد. 
وقتی مارک هفت ساله بود، پدر و 

مادرش جدا شدند و مادرش 
برای تامین زندگی فرزندانش 

مشغول کار پرستاری شد.
جمیــل در چهارده ســالگی 
اســمش را تغییــر داد و نام 
انتخاب  را  مادرش  خانوادگی 
کرد. خودش گفته بود دوست 
ندارد نام پدرش رویش باشد. از 
آن پس، نام او مارک لپین شد.

با  جرم شناســی  متخصصان 
بررسی شرایط منتهی به انجام 
این حمله از ســوی لپین، به 
این نتیجه رســیدند که او با 
مشکات روانی زیادی دست 
و پنجه نرم می کرده و ماجرای 
مونتریال  پلی تکنیک  دانشکاه 
هم در دســته »جرایــم از روی 

نفرت« قرار گرفته است.
قتل عام دانشجویان مونتریال هنوز 
هم یکــی از تلخ ترین نقطه ها در 

تاریخ کاناداست. 
در بیست و پنجمین سالگرد این 
قتل عام، مراســمی برای یادبود 

قربانیان در مونترئال برگزار شد. 
فیلیپ کوئیار نخست وزیر کبک و 
دنی کودر شهردار مونتریال در این 

مراسم شرکت داشتند.
دانشــگاه  فعلــی  دانشــجویان 
پلی تکنیــک مونتریــال هم در 
مراســمی به یاد دختران قربانی 

شمع روشن کردند.
•

»جیمزباند۲۴«؛ازمونیکابلوچیتاآستون
مارتیندر»اسپکتر«

نــام  آذر:»اسپکتر/شــبح«   13
بیست و چهارمین بخش از سری 
فیلم های »مامور 007« است که 
اشاره به اسم یک گروه تروریستی 
دارد. ایــن فیلم هــم مانند فیلم 
قبلی مجموعه جیمزباند »اسکای 
فال«، توسط سام مندز، کارگردان 
بریتانیایی تبار ساخته خواهد شد و 
مونیکا بلوچی و کریستوفر والتز از 

بازیگران اصلی این فیلم هستند.
بازیگر نقش مامور 007 در اسپکتر، 
»دنیل کریگ« خواهد بود که در 
ســه فیلم قبلی ایــن مجموعه،  
»کازینو رویال«، »ذره ای آرامش« 
و »اســکای فال« هــم در نقش 

جیمزباند ظاهر شده بود.
کریــگ پــس از شــون کانری، 
جورج الزنبی، راجر مور، تیموتی 
دالتون و پیرس برازنان، ششمین 
بازیگر جیمز باند در این ســری 
فیلم هاســت. این بازیگر 46 ساله 
بریتانیایی همچنین قرار است در 
قسمت بیست و پنجم جیمزباند 

هم ایفای نقش کند.
سرشناس  بازیگر  بلوچی،   مونیکا 
ایتالیایی همراه با لیا سیدو )بازیگر 
فیلم »آبی گرم ترین رنگ است«(

قرار است بازیگران زن اصلی فیلم 
جدید جیمزباند باشند.

رالف فاینس، دیگر بازیگر بریتانیایی 
تبار این فیلم هم در نقش معروف 
»M« ظاهر خواهد شــد؛ نقشی 
که پیش از ایــن،  جودی دنچ در 

تعدادی از مجموعه آثار جیمز باند، 
آن را ایفا کرده بود.

کریســتوفر والتز،  بازیگر برنده دو 
جایزه اسکار در فیلم »جیمز باند 
24«، نقش اصلی منفی این فیلم 
و رهبر گروه »اســپکتر« را بازی 

خواهد کرد. 
ســاخت این فیلم هفــت ماه در 
لوکیشن های مختلفی در بریتانیا، 
ایتالیــا، مکزیک و اتریش به طول 

خواهد انجامید.
 DB10 007آستون مارتین مدل
- ماشین جدید مامور 007ماشین 
مامــور »جیمــز بانــد« در فیلم 
»اســپکتر« هــم یک »آســتون 
مارتین« مدل DB10 خواهد بود 
که در نشست مطبوعاتی فیلم،  از 

آن هم رونمایی شد.
آن طور که اعام شده،  سکانس های 
اصلی تعقیــب و گریز جدیدترین 
فیلم »جیمز باند«، بهار سال آینده 
در شــهر رم ایتالیا مقابل دوربین 

خواهد رفت.
طبق برنامه،  »اسپکتر« 23 اکتبر 
ســال 2015 ابتــدا در بریتانیا و 
سپس از ششم نوامبر همان سال 
در آمریــکای شــمالی روی پرده 

می رود.
فیلم نامه »اسپکتر« را جان لوگان 
- نویســنده فیلم نامه هایی مانند 
»گادیاتور«، »هوانورد« و »آخرین 
ســامورایی«- بر اساس شخصیت  
ساخته شده توسط یان فلمینگ، 

خالق مجموعــه رمان های جیمز 
باند، نوشته است و نیل پورویس و 
رابرت وید آن را بازنویسی کرده اند.

قسمت  فال«،  آخرین  »اســکای 
»جیمز باند« که در ســال 2012 
به نمایش درآمد، بــا فروش 1.1 
میلیارد دالر در ســطح جهان به 
پرفروش ترین فیلم در این مجموعه 
بدل شــد و همچنین اولین فیلم 
بریتانیایی بود که در این کشور به 
فروشی بیش از 100 میلیون پوند 

دست یافت.
با  فیلم های »جیمزباند«  ســری 
فروش جهانی بیش از پنج میلیارد 
دالر، در جایگاه دوم فروش سری 
سینما،  تاریخ  دنباله دار  فیلم های 
بعــد از مجموعه فیلم های »هری 

پاتر« قرار دارد.
استیون هاوکینگ و عالقه به بازی 

در نقش منفی »جیمز باند«!
اما یکی از خبرهای جالبی که در 
چند روز گذشته در خبرگزاری ها و 
وب سایت ها منتشر شده،  ابراز عاقه 
» استیون هاوکینگ«، فیزیک دان 
و کیهان شناس برجسته بریتانیایی 
برای بــازی در یکی از نقش های 

منفی فیلم »جیمزباند« است.
هاوکینگ چهره  مشــهوری که با 
وجود ناتوانی شــدید جسمی اش 
یکی از برجسته ترین فیزیک دانان 
در  می شــود،  محســوب  جهان 
مصاحبه ای اعام کرده که دوست 
دارد نقشی منفی را در فیلم های 

»جیمز باند« ایفا کند.
او گفته اســت: »نقش ایده آل من 
یک شــخصیت منفی در یکی از 
فیلم های جیمزباند خواهد بود. فکر 
می کنم ویلچر و صدای کامپیوتری 
من، می تواند برای این نقش خوب 

باشد«.  )منبع: رادیوفردا(
عکس: مونیکا بلوچی، دنیل کریگ و لیا 
سیدو،  بازیگران »جیمزباند24« در مراسم 

معرفی این فیلم
•

رهگز نمـیرد آن هک 
دلش زنده شد هب عشق... 

عطا انصاری  )کبک سیتی(
19 دسامبر اولین سالگرد صعود 
پرویز عزیز به ملکوت ابهی است.  

از پروفســور فقید بی جانشــین 
می گویم؛ دکتــر پرویز قدیریان، 
چهره ی مهربان و آشنای جامعه ی 
ایرانیان کبک و کانادا، استاد بزرگ 
بــا  درجه پروفســور امریتوس از 
علمی  مقام  مونتریال؛  دانشــگاه 
بسیار باالیی است و شمار اندکی 
از اســتادان در اواخر فعالیت های 
علمی شــان به این مقام شــامخ 

مفتخر می شوند. 
بیش از 304 مقاله علمی و کتاب 
به تنهایی و 586 مقاله با همکاری  
استادان دیگر از ایشان چاپ شده 
و در 3183  مقالــه عملی دیگر 
دانشمندان به آثار ایشان  مراجعه 

شده است.  

افزون بر این  237 کنفرانس 
علمــی مختلــف و اجرای 
برنامه ای بهداشتی و تغذیه 
ای در تلویزیــون های بین 
المللــی ایرانــی، عضویت  
نشــریات  تحریریه  هیات 
مختلف علمی و یکی از بنیانگزاران 
و رئیــس هیــات تحریریه مجله 
پزشکی ایران به مدت 8 سال و... 
و... گوشه ای از فعالیت های علمی 

دکتر قدیریان بود. 
ولی از همه این فعالیت های علمی 
مهمتر ایثار بی دریغ، انســانیت و 
ایراندوســتی ایشان و خدمات آن 
زنــده یاد به جامعه ی بشــری و 
خصوصا ایرانیان در سراسر عالم بود. 
وی به صدها نفر، بی نام و نشان و 
بی چشمداشت، در سراسر جهان 
کمک کرد، امید داد، راهنمایی کرد 

و داروی رایگان فرستاد. 
دکتر قدیریان به هیچ درخواستی  

جواب رد نداد. 
فعالیت هــای علمــی او درباره 
ها،  سرطان  ژنتیک  اپیدمیولوژی 
ســرطان،  و  تغذیه  اپیدمیولوژی 
اپیدمیولوژی ایدز، فشــار خون و 

بیماری های قلبی عروقی، اسکلروز 
پاکی، عادات  تغذیه ای و بیماری 

های مزمن بود. 
استاد پرویز قدیریان مشاور و فعال 
محقق  جهانی،  بهداشت  سازمان 
ارشد انســتیتوی  سرطان اروپا و 
پژوهشگر ارشد اپیدمیولوژی وزارت  
بهداشت کانادا، محقق علمی مرکز 
مطالعات  برای خطرات سامتی 
مردم در دانشگاه مونتریال، رئیس 
مرکز اپیدمیولوژی  دانشگاه مانیتوبا 
و مرکز تحقیقــات اپیدمیولوژی 
مونتریال،  دانشگاهی  بیمارستان 

»هتل دیو« بود. 
آثار ایشان به سه زبان  انگلیسی، 
فرانسه و فارســی نوشته شده از  
کتاب های مهم  ایشــان  به زبان 
فارســی »ســرطان: علل بروز و 
پیشگیری آن«، اپیدمیولوژی ایدز 
و 5 جلد »فرهنگ تغذیه ســالم« 

است. 
یاد و نامش گرامی 
و جاودانه 
•

از شمار دو چـشم یک تن کم 

وز شـمار خرد زهاران شیب 
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 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
• Brossard Health Centre - 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 

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: 

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

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

خورشید خانوم 
  کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن 

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

کانون مهندسان و 
آرشیتکت های ایرانی  کبک 

www.aieaq.com
---------------

اجنمن دوستداران زرتشت 
 (514) 731-1443 
--------------------

بنیاد سخن آزاد 
(514) 944-8111 

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

I B N G
همبستگی بازرگانی

www.ibng.ca

اجنمن ادبی مونتریال
www.ilsmontreal.org

--------------------------
اجنمن زنان ایرانی مونترال 

8043 St-Hubert  
iwamontreal@gmail.com

------------------
سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

(514) 274-8117

کافـــه لیت 
www.cafelitt.ca

سازمان آموزشی مولتی ساژ
(514) 770-1771 

3333 Cavendish # 250

اوتـــاوا
رادیوفارسی مناشوم 

دوشنبه ها: 7 تا 9 شب  
CKCU 93.1 FM 

www.PersianRadio.net 

در شهــر  

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

w w w . p a i v a n d . c a
یکم و پانزدهم ماه     را بر روی سایت بخوانید 

سازمان دگرباشان جنسی ایران: 
www.irqo.net

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!

6925 Sherbrooke W. 
Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca

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

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

دلیوری: 

روزهای سه شنبه 

تا جمعه 
 از روز پیش 

توجه:

سفارش دهید.

اطالعیه: کافه خاطــــرات
میهمان:آقایکیوانسنجری

 
جوامع بشری همواره در جستجوی ابزاری برای شنا خت و تعریف هویت خود میباشند که 

خاطرات مشترک اعضاء آنها یکی از این ابزار ها است. با توجه به روابط دو جانبه خاطرات فردی 
و جمعی، تبادل بین آنها یکی از راه های بوجود آوردن خاطرات مشترک و نگهداری از آن است.  

خاطرات مشترک در تبیین و تداوم هویت نقش اساسی دارند و این نقش در جوامع پویا و 
بخصوص مهاجر از اهمیت بسزایی برخورداراست، میتواند شکاف بین نسل ها را پر کند و ضامن 

هویتی مداوم و پویا باشد.
تاریخ: دوشنبه  15 دسامبر 2014    زمان: 18:30 تا 20:30

Westmount Library- Westmount Room;
 4574 Sherbrooke Street W. 

موزه هنرمندان و صنعتگران کبک واقع در شهر مونترال کانادا
  (Musée des Maitres et Artisans du Quebec) 

نمایشگاهی مشترک از کاریکاتورها و تصویرسازی های بهزاد غفاری زاده  
و Oleg Dergachov با عنوان آرتون )artoon=art+cartoon( برگزار میکند . 

این نمایشگاه که از تاریخ 8 ژانویه تا 8 فوریه در سالن اصلی موزه برپا میباشد شامل 50 اثر از این 
هنرمندان با تکنیک های مختلف است. 

----------------------------
بازدید از این نمایشگاه و موزه در روز افتتاحیه 8 ژانویه ساعت 18 برای عموم رایگان خواهد بود.

Musée des Maîtres et Artisans du Quîbec
615, avenue Sainte-Croix    Montreal Qc H4L 3X6
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}<< ادامه در صفحه: 24{

بازارجهانی نفت...   << ادامه از صفحه: 5

خانواده 
معرفیچندکالسبابرنامهریزیهایدقیقو

هدفمندبرایکودکان
بســیاری از خانــواده هــا در 
ســالهای اولیــه مهاجرت به 
مونترال صاحب فرزند میشوند. 
اما پس از سپری شدن چند ماه 
با مشکاتی مواجه میشوند از 
جمله عدم اعتماد به مهدکودک 
ها و بازماندن از کار و تحصیل. 
چرا که بسیاری از مهدکودک 
های خوب و معتبر از بدو تولد، 
نگهداری کــودکان را به عهده 
نمیگیرند و خانواده ها به ناچار 
باید به هر مهدکودکی که شرط 
سنی ندارد -ولو این که چندان 

معتبر هم نباشد- تن دهند.
اما این شــروع ناامیدی نیســت؛ 
چراکه با اندکــی تحقیق و پرس 
وجو میتوان کاسهای فراوانی را 
یافت که بازدهی چه بسا بیشتری 
از رفتن به مهدکودک در ماهها و 
سالهای اولیه تولد داشته باشند؛ 
کاسهایی با برنامه ریزیهای دقیق 
و از پیش تعیین شده و هدفمند، 
که بتوان سریع تر کودِک دور مانده 
از محبِت پدربزرگ و مادربزرگ و 
دیگر اقوام را، وارد محیط اجتماعی 

کرد.

در زیــر به معرفی چند کاس در 
مونترال می پردازم و امیدوارم مورد 

استفاده و توجه قرار گیرد: 
www.sportballmontreal.ca

** ایــن مجموعه با اســتفاده از 
روش های جدید و تکنیکی بازی 
با توپ به رشد مهارتهای جسمی 
و پرورش خاقیت های کودکان 
کمک میکند. بچه ها در محیطی 
به دور از رقابت در سن کم ورزش 
هــای با توپ را بــه انتخاب خود 
فــرا میگیرند. مربیــان این مرکز 
همگــی دوره دیده ی خود مرکز 
اصلی وابسته به آموزش و پرورش 
هستند و بچه های عاقه مند را 

بــرای راهیابی به مســابقات بین 
المللی آماده میکنند. کودکان 16 
ماه تا 12 ســال میتوانند در این 

مجموعه ثبت نام کنند.

www.lepetitgym.ca
** برنامه هــای این مجموعه در 
راستای کسب مهارتهای جسمانی 
توام با کشف استعدادهای نهفته 
و خاقیت کــودکان در محیطی 
به دور از رقابت های ناسالم است. 
همچنین کاسهای متفاوتی برای 
کوکان چند ماهه در کنار والدین 
برگزار میشود که تجربه کردنش 
خالی از لطف نیســت. کودکان 4 
ماه تا 12 ســال میتوانند در این 

مجموعه ثبت نام کنند.

www.gymgadbois.com
** این مجموعه عظیم با آموزش 
ژیمناســتیک در انــواع متفاوت 
محیط مناسبی است برای کودکان 
چرا که مربیان این مجموعه بسیار 
مجرب و باســابقه هستند و بچه 
های عاقه مند را تا ســطوح باال 
و مســابقات بین المللی حمایت 
میکنند. کودکان از 18 ماه به باال 
میتوانند در ایــن مرکز ثبت نام 

کنند.

www.espacesmusico.ca
** این موسســه بــا برنامه های 
متنوع و بازی های سرگرم کننده 
و موزیکال به رشد خاقیت های 
پنهان در وجــود کودکان کمک 
میکند. این مرکز بــا ثبت بداهه 
نوازیهای کودکان و خاقیت های 
 CD بکر آنها، تــا کنون مجموعه
های ماندگار و جالبی را وارد بازار 

کرده است.

www.childrens-theatre.ca
** این مرکز هم یک مکان جذاب 
و ســرگرم کننده برای کودکان 
عاقه مند به تاتر و سینما است. 
برنامه های هدفمند این موسسه 
به خودشناسی کودکان همگام با 
رشد اجتماعی آنها کمک میکند و 
عاوه بر آن بســیاری از مشکات 
شــخصیتی آنهــا از جمله عدم 
اعتماد به نفس و خجالتی بودن را 
کاهش میدهد. همچنین کودکان 
عاقمند را تا سطوح باالتر هدایت 
کــرده و آنها را در مجامع عمومی 
و اجراهای عمومی حمایت میکند.

با آرزوی درخشش کودکان ایرانی 
در مونترال

خواندنی...در سرزمین نو

به دلیل کاهش بهای ســوخت، 
شمار مســافران هوایی احتماال از 
سه میلیارد نفر در سال 2013 به 
سه میلیارد و پانصد میلیون نفر در 

سال 2015 افزایش خواهد یافت.
عاوه بر پیآمد های صرفا اقتصادی، 
کاهــش بهای نفــت دامنه مانور 
قدرت های غربــی را برای اعمال 
فشار بر روسیه و ایران افزایش داده 

است. 
بر پایه تحلیلی که در واشینگتن و 
پایتخت های اروپایی زیاد شنیده 
می شود، سطح باالی قیمت نفت 
می توانست بخشی از مجازات های 
اتخاذ شده علیه تهران و مسکو را 
خنثی کند. در عــوض با کاهش 
بهای »طای ســیاه«، فشار های 
ناشــی از مجازات های اقتصادی 
هم در روسیه و هم در جمهوری 
اســامی ایران با شدت بیشتری 

احساس خواهد شد.
با این حال کاهــش قیمت نفت 
برای آمریکایی ها و اروپایی ها هم 

بی خطر نیست. هنوز دقیقا روشن 
نیست تولید کنندگان نفت غیر 
متعــارف )شــیل( در آمریکا در 
چه ســطحی از قیمت نفت ضرر 
خواهند کرد و مجبور خواهند شد 
سرمایه گذاری های خود را متوقف 

کنند. 
در این زمینه معموال از محدوده هر 
بشکه شصت تا هفتاد دالر صحبت 
می شود، ولی چنین پیدا است که با 
روی آوردن به میدان های غنی تر و 
بهره برداری از پیشرفت های سریع 
تکنولوژیک، تولید کنندگان نفت 
شیل در آمریکا از امکان مقاومت 

بیشتری برخوردار خواهند شد. 
در اروپا نیز سیاست های معطوف 
به تشــویق انرژی های پاک قابل 
تجدید )آفتاب، باد و غیره( با توجه 
به نفت باالی هر بشــکه صد دالر 
شکل گرفتند و از توجیه اقتصادی 
برخوردار شــدند. اگر قرار باشــد 
نفت در محدوده هر بشکه پنجاه 
تا شــصت دالر و حتی پایین تر 

نوســان کند، سیاست مبتنی بر 
گذار به انرژی پاک به دلیل گران 
تمام شــدن )در مقایســه با نفت 
نسبتا ارزان( با مخالفت و مشکات 
بیشتر روبرو خواهد شد. اگر چنین 
بشــود، پیشبرد سیاســت های 

زیستمحیطی ضربه خواهد خورد.

و آن ها که می گريند! 
بازندگان تحوالت اخیر در عرصه 
انرژی، کشور هایی هستند که به 
نفت باالی بشکه ای صد دالر معتاد 
شده و بودجه و بازرگانی خارجی 
را به بازگشــت ناپذیر بودن بهای 

»طای سیاه« گره زده بودند.
•  یــک( بودجه ایــران، بر پایه 
ارزیابی صندوق بین المللی پول، با 
نفت بشکه ای صد و سی دالر به 
تعادل میرسد. بودجه سال جاری 
خورشــیدی)1393( بر پایه نفت 
بشــکه ای صد دالر و با احتساب 
صدور یک میلیون بشــکه نفت 
خام و سیصد هزار بشکه میعانات 

گازی بسته شده است. حتی پیش 
از آنکه ســقوط بهای نفت شدت 
بگیــرد، منابع دســتگاه مقننه از 
کسری قابل ماحظه بودجه سخن 
میگفتند. با توجه به سقوط باالی 
چهل در صدی بهای نفت در شش 
ماه گذشته، این کسری به احتمال 

قریب به یقین بیشتر شده است.
الیحــه بودجه 1394 کشــور در 
شرایطی تدوین شد که ایران عاوه 
بــر ابهام های ناشــی از وضعیت 
پرونده هســته ای و آینده تحریم 
های اقتصادی، با پرســش های 
بزرگی نیــز در زمینه آینده بهای 
نفت روبرو شد. سر انجام در الیحه 
بودجه ای که یکشــنبه شانزدهم 
آذر ماه به مجلس تقدیم شد، دولت 
بهای هر بشکه نفت را هفتاد و دو 
دالر در نظر گرفت. در شــرایطی 
که بهای هر بشــکه نفت در بازار 
جهانی تا مرز شصت دالر سقوط 
کرده است، بســیار بعید به نظر 
میرسد که مجلس شورای اسامی 
با بودجه ای که بر پایه نفت هفتاد 
و دو دالری بســته شده موافقت 
کند. در شــرایط کنونی، نرخ کم 

و بیش واقع بینانه برای هر بشکه 
نفت در سال آینده خورشیدی باید 
زیر هر بشکه شصت دالر باشد. اگر 
مجلس بخواهد الیحه دولت را بر 
این اســاس تغییر دهد، بسیاری 
دیگر از متغیر های بودجه بر هم 

خواهد خورد.
بــه هر حال تردیدی نیســت که 
بازارهای گوناگون ایران )ارز، سهام، 
طا و مسکن( و نیز شاخص های 
کان اقتصــادی )نرخ تورم و نرخ 
رشد( همزمان با بازرگانی خارجی 
از تحوالت آتی بهای نفت به شدت 
تاثیر خواهند گرفت. ولی در ورای 
عرصه های اقتصادی، اولویت های 
سیاسی جمهوری اسامی به ویژه 
در زمینه گفت وگــو های آتی با 
گروه »پنج به عــاوه یک« نیز از 
تاثیر نوسانات بهای »طای سیاه« 

در امان نخواهند ماند.
•   دو( در روســیه، قــدرت و 
محبوبیــت والدیمیــر پوتین با 
سرنوشت بازار ســیاه گره خورده 
است. پانزده ســال پیش، هنگام 
به قــدرت رســیدن او، بهای هر 
بشکه نفت زیر بیست دالر نوسان 

میکرد و به برکت اوجگیری دراز 
مدت قیمت ایــن کاال بود که در 
آمد متوســط روس ها طی دوران 

زمامداری او سه برابر شد. 
امروز که قیمت نفت به پایین ترین 
سطح در پنج سال گذشته رسیده، 
مرد نیرومند کرملین با چالشــی 
بسیار سخت روبرو شده، به ویژه از 
آن رو که در رابطه با بحران اوکراین 
زیر فشار رو به افزایش اقتصادی از 

سوی قدرت های غربی است.
طی چند ماه گذشته نرخ برابری 
روبل نســبت بــه ارز های معتبر 
جهان حدود چهل در صد سقوط 
کــرده و نرخ تورم به مــرز ده در 
صد رســیده است. شاخص ارزش 
ســهام در بورس مسکو، تنها طی 
ده روز گذشــته، حدود هشت در 
صد تنــزل یافته اســت. کاهش 
چشمگیر ســرمایه گذاری های 
خارجــی، همزمان با فــرار ده ها 
میلیارد دالر سرمایه، اقتصاد روسیه 
را در موقعیتی بسیار متزلزل قرار 
داده است. نرمش بعضی از قدرت 

آداببردهداریداعشدر۷پرسشوپاسخ

گروه تروریســتی »دولت 
و  پرســش  اســامی« 
پاســخ هایی را در مــورد 
اسیران  با  رفتار  چگونگی 

جنگی و بردگان منتشــر 
کــرده اســت؛ شــیوه نامه ای که 
می تــوان آن را بی رحمانه، موهن 
و انزجارآور خواند. این شــیو ه نامه 
از جمله ارتباط جنسی با کنیزکان 

نابالغ را مجاز می شمرد.
پایــگاه خبری »دیلی بیســت« 
با دسترســی به آداب برده داری 
»داعــش«، شــیوه نامه این گروه 
را منتشــر کــرده اســت. ایــن 
توضیح المســائل، به اموری چون 
مجاز بودن هم آغوشــی یا حد و 
مرز خشونت فیزیکی با کنیزکان 
نابالغــی پرداخته کــه به بردگی 

گرفته شده اند.
به بردگی گرفتن زنان و دختران 
فرقه ایزدی، یکی از ارکان استراتژی 
بیر حمانــه »دولت اســامی« در 
مناطق تحت تصــرف این گروه 

اســت. نیروهای »داعش« 
ایزدی ها را کافر می دانند.

شورای فتوای داعش که قرار 
سئواالت  پاسخگوی  است 
حقوقــی و شــرعی اعضای 
»دولت اسامی« باشــد، در این 
دستورالعمل، تنها قواعد مربوط به 
نوع رفتار با اسیران و بردگان داعش 
را اعام کرده است. »دیلی بیست« 
که این توضیح المسائل را در اختیار 
دارد، آن را به شرح زیر ارائه کرده 

است:
آیا با هر زن بی ایمانی می توان به 

عنوان کنیز رفتار کرد؟
- علما توافــق دارند که همه زنان 
بی دین را می توان به بردگی گرفت 
اما زنان یهودی  و مسیحی هم در 
زمره آن ها هستند. در مورد بردگی 
زنان از دین برگشته، اختاف نظر 
وجود دارد و اکثریت آن را ممنوع 

کرده اند.
آیا سکس با یک کنیز مجاز است؟

- بله. خداوند می فرماید مومنانی 

رستگار می شوند که پاکدامنند و 
به زوجه خود وفادار می مانند مگر 
با کنیزان خــود بروند که در این 
صورت حرجی بر آن ها نیســت. 

»سوره 23 آیات پنج و شش«
آیا می توان مستقیما پس از اسیر 
جنسی  رابطه  او  با  فردی  کردن 

برقرار کرد؟
- اگر کنیز شما هنوز باکره باشد، 
سکس مجاز است اما اگر دوشیزه 
نباشد باید عده نگاه دارد و معلوم 

شود که باردار نیست.
آیا یک مادر را می توان درخرید و 

فروش از بچه هایش جدا کرد؟
- خیــر. بچه ها را تــا قبل از بلوغ 
نباید از مادرشان گرفت. تنها وقتی 
می توان آن ها را از هم جدا کرد که 

بزرگ شده باشند.
آیا می توان با کنیزی که هنوز بالغ 

نشده، هم خوابگی کرد؟
- بله؛ به این شرط که کنیز آماده 
این موضوع باشــد. در عین حال 
می توان از او بــدون رابطه کامل 

جنسی هم لذت برد.
آیا می توان دو خواهر را به کنیزی 

گرفت؟
- بله. البته نمی تــوان با هر دوی 

آن ها خوابید.
آیا کتک زدن کنیزان جایز است؟

- برده هــا را بــه دالیل انضباطی 
و تربیتــی می تــوان کتــک زد 
امــا شــکنجه و آزار آن ها به این 
منظورجایز نیست. این هم مجاز 
نیســت که برای تنبیه به صورت 

آن ها ضربه زده شود. 
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راز  
تجسم 
خدا
این عیسی که 2۰۰۰ سال 
از والدتش می گذرد و قلب میلیون ها
 انسان را تسخیر کرده ، کیست ؟ 
چرا تولد مســیح اینقدر اهمیت دارد و به عنوان 
بزرگترین عید مسیحیان جهان به شمار می آید؟ 
مگر در تولد مسیح چه واقعۀ مهمی رخ داده است 
و میاد او بر سایر تولدهای دیگر چه امتیازی دارد؟

در حقیقت باید گفت که در تولدهای انبیاء و سایر 
بزرگان ، شاهد به دنیا آمدن انسانها هستیم ، ولی در 
تولد مسیح ، این خدا بود که مستقیمًا خود را به 
این جهان آشکار کرد. بنابراین ، تولد مسیح یعنی 
تجسم خدا در این جهان و ظاهرشدن او به دنیا و 
یا ورود خالق در میان مخلوقات . بزرگترین پیام و 
مژده انجیل این است که خدا به دنبال انسان آمده 
است . این موضوع مهم ترین تفاوت میان مسیحیت 
و سایر مذاهب و آئینهای دیگر را روشن می کند. 

مذاهب می گویند که انسان باید به سوی خدا برود، 
ولی انجیل می فرماید که خدا در جستجوی انسان 
پیشقدم شده است . خدا همچون چوپان نیکویی 
که بدنبال گوسفند گمشده اش می گردد، به این 
جهان آمد تا انسانهای گمشده را جستجو کند و 
نجات بخشد. این مهم ترین مفهوِم تجسم خدا و 

عید کریسمس می باشد. 
ولی آیا منطقی است که خدا جسم بپوشد؟ 

چرا واقعًا الزم بود که خدا خود را به صورت انسان 
ظاهر سازد؟ 

دالیل تجسم خدا به این جهان چه می باشد؟

!
جتسم خدا طریق شناسایی شخصیت خدا به 

انسان ها می باشد
»اگر مرا می شناختید پدر مرا نیز می شناختید و 
بعد از این او را می شناسید و او را دیده اید. کسی 
که مرا دید پدر را دیده اســت « )یوحنا 14: 7و9(. 
مذهب دربارۀ خدا اطاعات و دانستنی هایی به ما 
می دهد، ولی تجسم خدا طریق شناسایی خدا را 
برای ما روشــن می کند: "شنیدن کی ُبود مانند 

دیدن ". در حقیقت ، مذاهب مانند 
ترجمۀ یک زبان می ماند، اما تجسم 
خدا در این جهان مانند زبان اصلی 
است و روشن است که زبان اصلی 
به مقصد نزدیک تر است تا ترجمه . 
همانگونه که کلمات ما بازگو کنندۀ 

افکار ما می باشد و افکار نامحدود ما برای دیگران 
به وســیلۀ کلماتی که به زبــان می آوریم توجیه 
می شود، به همان ترتیب مسیح که کلمۀ خدا بود، 
آشکارکنندۀ شخصیت نامتناهی و افکار ناشناخته 
و نامحدود خدا برای ما بود. در حقیقت ، خدا در 
تجســم خویش ، خود را برای ما "هجی " کرده تا 
ما بتوانیم خیلی روشن او را مانند یک متِن واضح 
بخوانیم . البته آنچه که می تواند سبب دگرگونی 
و تحول روحانی انســان گردد، دانش و آگاهی او 
دربارۀ خدا نیست بلکه رابطه مستقیم با اوست که 
در نتیجۀ شناخت او و به وسیلۀ تجسم او میسر 

می شود.

!
جتسم خدا ما را از خطر بت پرستی ، 

   حتی بت پرستی ختیلی نیز آزاد می کند
اولین دســتور ده فرمان این است : »تو را خدایان 
دیگر غیر از من نباشد« )خروج 20: 3(. بت پرستی 
یعنی چه ؟ یعنی جانشــین کردن یــا قراردادِن 
چیزی یا کســی یا مسأله ای به جای خدا و آن را 
بیشتر از خدا دوست داشتن ، حتی اگر آن مسأله 
یا شخص ، تنها در نیت و فکرمان جا داشته باشد. 
برای پرستش واقعی خدای حقیقی ، ابتدا شناخت 
او الزم است . شــناخت و پرستش الزم و ملزوم 
یکدیگرند و نمی توان ایــن دو را از یکدیگر جدا 
کرد. اگر ما اعتقاد غلط دربارۀ وجود و شخصیت 
خدا داشته باشیم ، بت پرست شــده ایم . به قول 
اسقف دهقانی تفتی "تنها راه جلوگیری از شرک 
و بت پرستی این است که خدا خود را مستقیمًا 
به ما نشان بدهد و البته که خدا را تنها خود خدا 
می تواند به ما نشــان بدهــد و نه کس و نه چیز 

دیگری .

!
آفتاب آمد دلیل آفتاب 

    گر می خواهی از وی رو متاب 
در حقیقــت باید گفت جز ایــن که خدا خود را 
همانطور که او هســت ظاهر بکند، به طوری که 
بشر بتواند با او تماس مستقیم حاصل کند و او را 
بشناسد، هر چه را که بشر بپرستد غیر خدا خواهد 
بود و نه خدا و در صورت مکاشــفه خدا، شخص 
مؤمن دیگر با شریعت ، پیغام ، احکام انبیاء یا کتاب 

سر و کار ندارد بلکه مستقیمًا با خود خدا."

!
خدا برای بروز و ظهور محبت خویش ، 

    خود را بر انسان ها ظاهر منود
»و محبت خدا به ما ظاهر شــده است به این که 

خدا پسر یگانۀ خود را به جهان فرستاده است تا 
به وی زیست نماییم « )اول یوحنا 4: 9(. محبت 
باید ابراز شود و در عمل نشان داده شود و گرنه 
بی فایده است . اگر شــما پدر باشید و فرزندتان 
گم شود، آیا در خانه می نشینید و فقط نماینده 
و رسول برای پیدا کردن او می فرستید؟ مطمئنًا 
خوِد شما بیشتر از هر کس دیگری در جستجوی 
او خواهید بود. آیا محبت خدا کمتر از مهر یک 

پدر است ؟ 
آیا خدا می توانست در جال بر تخت خود بنشیند 
و از راه دور نظاره گر وضع پریشان انسان ها باشد و 

فقط نماینده ای به سراغ ما بفرستد؟ 
خدا، از شدت عاقۀ خود نسبت به انسان ها، وارد 
دنیای خاکی شد و در تمام مشکات ، احتیاجات ، 
غم ها، گرفتاری ها، و دردهای انسان شریک شد؛ او 
حتی گناهان انسان را نیز بر دوش گرفت و همۀ 
آنها را به روی صلیب برد. او عمًا شــریک تمام 
ضعف های انسان شــد تا بتواند به انسان کمکی 
واقعی بنماید. خدای مجسم که همدرد ضعف های 
ما نامیده شــده )عبرانیان 4: 15(، از کورۀ تلخ و 
دردناک تمام تجربیات سخت و بحران های زندگی 
بشر به طور عملی و کامل عبور نمود و چون مثل 
ما شد، می تواند ما را درک نماید و رستگاری واقعی 
را به ما عطا کند. هیچ طریق دیگری غیر از تجسم 
خدا برای ایجاد ارتباط کامل متقابل بین انسان و 
خالق وجود نداشت . خدا تنها از طریق ظهور خود، 

کامل ترین نوع محبت را نسبت به ما ابراز داشت .

!
خدا برای نشان دادن و اثبات عظمت خود، 

الزم بود خود را از طریق جتسم آشکار سازد.
برخاف تصور عده زیادی از مردم ، تجســم خدا 
نه تنها خدشه ای بر وحدانیت و عظمت خدا وارد 
نمی کند، بلکه برعکس ، قدرت کامل و بی انتهای 
خــدا و بزرگی او را بهتــر از هر راه دیگری ظاهر 
می کند. مجدداً از کتاب گرانبــاری و آرامی، اثر 
جناب اســقف دهقانی تفتی  نقل قول می کنم : 
"شــاهزاده ای که در قصر خــود بماند و نتواند از 
آنجا خارج شــود و به جز با نجبــا و درباریان یا 
کس دیگری در تماس نباشــد، نیرومندتر است 
یا شــاهزاده ای که به هر کجــا که دلش بخواهد 
بتواند برود و به درد دل هر بدبختی که در درد و 
رنج است بتواند رسیدگی بکند؟ همۀ مذاهب به 
عظمت خدا معترف هستند و اعام می کنند که 
خدا بزرگ است . ولی سؤال این است که عظمت 

خدا چه نوع بزرگی است ؟ 
اگر خدا در آن باالها می نشست و اصًا به سراغ ما 

نمی آمد، از کجا می توانستیم پی به عظمت واقعی 
او ببریم و آن بزرگی دیکتاتورگونه به چه درد ما 
می خورد؟" عظمت خدا در ظهورش به این جهان ، 
در تولــد او، در آخور محقر، در زندگی ســاده او، 
در همدردی و ســلوک او بــا مردم ، در خدمت و 
شستن پاهای شاگردان و باالخره در صلیب جلجتا 
ثابت شــد و این نوع فروتنی عظیم خداست که 
زانوهای مــا را در برابر او خم کرده و زبان های ما 
را به ســتایش او باز می کنــد. ما نیاز داریم که با 
خدایی روبرو شــویم که حاضر است قدرت خود 
را در نهایت فروتنی و خدمِت فداکارانه به ما ثابت 
کند. در این زمینه ، فیلیپیان 2: 5-11 موضوع را 

به روشنی بیان می کند.

!
دلیل دیگر برای جتسم خدا این است که بتواند 
سرمشق و منونه خوبی از تقدس و کاملیت برای 

پیروانش باشد
ما انسان ها نیاز داریم پدیده ها را به صورت ملموس 
تجربه کنیم . دوست داریم برای زندگی ایده آل و 
خداپسندانه ، الگو و نمونه ای کامل داشته باشیم . 
مســیح چون خدای کامل و انســان کامل بود، 
می تواند عالی ترین الگو و سرمشق ما باشد. وقتی 
به او نگاه می کنیم ، در همه قســمت های زندگی 
او حیــات خدایی را می بینیم و به این وســیله 
می توانیــم از او تعلیم یافتــه ، در اثر قدم های او 
سلوک بنماییم )متی 11: 29؛ اول پطرس 2: 21(. 
تنها در این نمونه است که ما با اعتقادات ، تفکرات ، 
اهداف ، روش ها، عواطف و عملکردهای گوناگون 
الهی دربارۀ موضوعات مختلف آشنا می شویم و 

می توانیم آن را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم .
لذا با شادمانی و افتخار جتسم خدا را بر همۀ پیروانش 

تبریک می گویم .
!
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با راوی ِی مونتریال..

APPLICABLE SUR UNE FACTURE DE 200 $ ET PLUS

VALIDE JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2014. NON MONNAYABLE

20$
SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

✁

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

APPLICABLE SUR UNE FACTURE DE 100 $ ET PLUS

VALIDE JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2014. NON MONNAYABLE

10$
✁

15$
SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

APPLICABLE SUR UNE FACTURE DE 150 $ ET PLUS

VALIDE JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2014. NON MONNAYABLE

✁

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

service auto

Mécanique 

générale

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

Toute l’équipe de
Service Auto 

Speedy 
vous remercie 

énormément de 
votre confiance 

et de votre
précieuse
fidélité.

✁

GRATUIT
Inspection 
complète 
30 points 
(valeur 59.99$)

Entreposage 
de pneus

2995$

GRATUIT

Inspection 
visuelle 

(valeur de 25$)

GRATUIT

Inspection  
de vos freins 
(valeur de 99.99 $)

GRATUIT

5e changement 
d’huile 

(valeur 24.99$)

GRATUIT

Inspection 
batterie 

(valeur 19.99$)

GRATUIT
Inspection 
de votre

 silencieux 
(valeur 39$)

✁

✁

✁

Changement d’huile  
Jusqu’à 4L  

 2499$

Changement d’huile  
Jusqu’à 5L  

4999$
Huile synthétique (longue durée)

>5871854

DÉTAILS EN MAGASIN DÉTAILS EN MAGASIN

Passez nous voir !

Alignement 

3D
49.95$

Antirouille 
Speedy

75$rég: 129$

Pneus d’hiver 
neufs

65$Maxtrek 
175/65R14

À partir de 

GRATUIT
Nettoyage de freins arrière 
gratuit avec changement 

de freins avant
(valeur 38$)

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

بامدیریتعلیغالمی

در۲شعبه

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

مونترال شهر عجیبی است.

»شبیلدایروشنیداشتیم!«
لوییک پســرک مو بوری که از 
ونکوور آمده بود و همخانه شد با 
این رفیق تازه از راه رسیده ی ما... 

کم حرف و آرام بود. 
بر عکس حمید که مدام ماجراهای 

تازه داشت برای گفتن. 
از اواسط دسامبر خانه ی اجاره ای 
کوچکشان پر میشد از تضادهای 
زیبا... یک سو درخت کاج کوچکی 
که لوییــک از حراجی »کندین 
تایــر« خریده بــود 30 دالر و هر 
سال با دقت تمام تزیینش میکرد 
و درخشش نورهای رنگی کوچک 
بیــن برگهای ســبز آن جلوه ی 

خاصی به فضا می بخشید. 
آنسوی دیگر کنار پنجره، حمید 
ترمه ی قدیمــی مادربزرگش را 
می انداخت روی میز مربعی که از 
»آیکیا« خریده بود و همان چند 
تکه ظرف نقــره ای را که مادرش 
برایش هدیه آورده بود، آماده می 
گذاشت تا شب یلدا آن را پر کند 
از باسلوق و آجیل و هندوانه ای که 
از سوپر ایرانی خیابان شربروک می 

خرید. 
من هم که مهمان همیشگی شان 
بودم و مسوولیت خرید انار با من 

بود... 
به این ترتیب کلی بهانه داشــتیم 
بــرای چنــد آخر هفتــه جمع 
شــدن دور هم و جشن گرفتن تا 
کریسمس... ما به ساز لوییک و او 

به ساز ما میرقصید. 

یادم اســت آن شب یلدایی را که 
طوفان بدی در راه بود و شهر یک 
مرتبه پر شــد از انبوه برف های 
انباشته شده ی پا نخورده... انارها 
را دانــه کردم و در ظــرف در دار 

گذاشتم. 
از تو چه پنهان مطمئن نبودم آنجا 
در عالم مســتی بتوانم این کار را 
به خوبی انجام دهم. لباســهایم را 

پوشیدم و راهی خانه شان شدم. 
از ایســتگاه کنکوردیــا تا خیابان 
»لینُکن« چند قدم بیشتر فاصله 
نیســت و ترجیح دادم ماشین را 
نبرم تا اســیر یافتن جای پارک 
نشوم. از همان سر کوچه ماشین 
آتش نشانی و آمبوالنس و پلیس، 
خیابان را بسته و جمعیت زیادی 

در سرما ایستاده بودند. 
بدون شک دو کافه سر خیابان هم 
به همیــن دلیل مملو از جمعیت 

بود. چند بار شــماره ی حمید را 
گرفتم. اما جواب نمیداد. چشــم 
چشــم کردم تا در بین جمعیت 
ببینمش اما نبود. با خودم گفتم 

حتما دوباره کسی در خانه اش 
سیگار کشــیده و همه را به 

دردسر انداخته. 
یک لحظه همــه به باالی 

ســاختمان نگاه کردند و 
تازه دریافتم قضیه جدی 
تر از این حرفهاســت. 
دود سیاهی از یکی از 

پنجره ها بیرون میزد و همانجا به 
سرعت در هوای سرد محو میشد. 
دوباره که نگاه کردم عرق سردی 
روی پیشانی ام نشست و قلبم به 

تپش افتاد. 
پنجره خانه ی حمید بود. ظرف انار 
را همانجا انداختم روی زمین و به 
سرعت به سمت خانه دویدم. یکی 

از پلیسها جلویم را گرفت. 
بــا تــرس پرســیدم"چه اتفاقی 
افتاده؟!" گفت:"نگران نباشید همه 

چیز تحت کنترل است ولی 
نمیتوانی داخل شوی". 

گفتم:"اینجا خانه دوستم است 
و آن پنجره ی خانه اوست". 

سرش را به حالت تاسف تکان داد 
و گفت:"سهل انگاری هایش جان 
عده ای را به خطر انداخته" و 
اشــاره کرد به آمبوالنس و 

گفت:
"آنجا هستند". 

را  خــودم  اینکه  توان 
برسانم  آمبوالنس  به 
تمام  انگار  نداشــتم. 
بود.  تنم یــخ زده 
در همین مســیر 
چند قدمی هرچه 
خیال بد بود در 
سرم ریشه دواند.

ضربه  چنــد 
ی  شیشــه  به 
ماشین زدم و مردی 

که گوشــی به گوشــش 
بود در را گشــود. حمید و لوییک 
روی تخت خوابیده بودند. به دهان 
لوییک اکســیژن بود و پرستاری 
دیگر باندی را به دست حمید می 
بست. با دیدن من لبخند تلخی زد. 
آمبوالنس مجهز بود به کلیه وسایل 
و تجهیزات. به اتاق عملی ســیار 
می مانســت. حمید خیلی سریع 
توضیح داد که حالشان خوب است 
و به خیر گذشــته. و قبل از آنکه 
حرفی بزنم پرستار گفت که باید 
بروند بیمارستان و خواست که در 
را مجدد ببندد. اسم بیمارستان را 

گفت و حرکت کردند. 
با عجله شــماره تاکسی را گرفتم 
رســیدم  وقتــی  دادم.  آدرس  و 
بیمارســتان خبری از آنها نبود و 
پرستار گفت که در اتاقی بستری 

شده اند. ســرم به شدت درد 
می کــرد. قهــوه ای گرفتم و 
منتظر نشستم. دو ساعت گذشت 
و سرانجام حمید با دست پانسمان 
شــده، لنگان لنگان آمد. با عجله 
به سمتش رفتم و کمکش کردم 
بنشیند. سراغ لوییک را گرفتم که 

گفت: 
"از ترس فشارش افتاد و نتوانست 
به سرعت از خانه خارج شود.ولی 
اکنون خوب است و چند ساعت 

دیگر او هم مرخص می شود". 
گفتم:"چه کردی پسر با خودت". 

خندید و گفت:
"من هیچ! این لوییک عاشق سیم 
درخت کریســمس را رها کرده 
بود روی شــوفاژ و در یک لحظه 
به خودمان آمدیــم و دیدیم کل 
درخت آتش گرفت و قبل از آنکه 
کاری بتوانیــم بکنیم آتش زد به 

چند یلدا کنارم نبوده ای... راستی حواست هست 

}<< ادامه در صفحه: 37{
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پرشین كارواش

٪١٠ 
ختفیف جهت  هموطنان عزیز

در خدمت 
هموطنان ایرانى 

وست آیلند
________________
Persian Carwash 
13076,boul pierrefonds,  Montréal,QC H9A 1A5

(514) 696-9233

با مدیریت جدید 

سالن آرایش وزیبایی شهرزاد

               • کوپ  
         • رنگ • مش  

    • هایالیت و فر
• صاف کردن مو با 
کراتین• تاتوی ابرو

  • براشینگ  • بند و 
ابرو  • اپیالسیون 

• شینیون • مانیکور 
میکـــاپ عروس 
•پدیکور    • 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  

اسپشیال چهارشنبه ها

 
 
 

 

   )مونترآل(در ويل مري  در شرف احداثهاي  مانتفرصت استثنايي براي خريد آپار      

                                 فروخته شده% ۳۵        پيش پرداخت% ۱۰     دالر ۱۳۷،۷۰۰قيمت از 
 با شرايط و قيمتهای باورنکردنیخوابه  ۲و  ۱فروش واحدهای پيش 

 نوسازی شدهدر محله  •

 دقيقه پياده از ايستگاه متروی فرونت نک ۵دقيقه از مرکز شهر و  ۱۰صله بفا •

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

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

 با پنجرهفوت  ۸به ارتفاع ربع فوت م ۱۰۰حدود هر واحد دارای يک اتاق بزرگ  •

 و يک سرويس بهداشتی مشترک و محل پارک دوچرخه در زيرزمين اضافه بر مساحت آپارتمان 

 طبقه سوم در دو طبقه شامل نيم طبقه و تراس خصوصی در طبقه چهارمواحدهای  •

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

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

 
 )۵۱۴(  ۵۷۴ ۵۴۷۲    سعيد هاشمی

 )۵۱۴(  ۲۹۸ ۴۵۶۷   مسعود هاشمی 
VOLKS WAGEN JETTA             مشاورامالک مسکونی 

  Tel: (514) 933-1221           "فولکس واگن جتا"قرعه کشی يک دستگاه 
 Fax: (514) 933-1251            ) دالر ۱۵۰۰۰(دالری آن  نو يا معادل 

                                                                                                                       www.nuvodevelopment.ca )۹به  ۱شانس (بين خريداران 

علم و فن آوری
اسرارمنشاآبزمینمرموزترمیشود

اسرار منشــاء آب زمین زمانی که 
چندتــن از ستاره شناســان یکی 
از  منابع احتمالــی اصلی، یعنی 
ســتاره های دنبالــه دار، را حذف 

کردند، نامعلو م تر شد.
اروپا،  فضایــی  آژانس  کاوشــگر 
روزتا، در چند ماه گذشــته ستاره 
دنبالــه داری را، کــه بــر مبنای 
دانشمندان،  از  برخی  اســتدالل 
احتمــاال 4 میلیارد ســال پیش 
آب را به ســیاره ما آورده، به دقت 
مورد بررسی قرار داد. اگرچه روزتا 
آب را پیــدا کرد، اما آب مورد نظر 

دانشمندان نبود.
این آب بیش از حد ســنگین بود. 
یکی از اولین بررسی های علمی 
مأموریت روزتا نشــان داد که آب 
ســتاره دنباله دار بیش از آب روی 
زمین  ایزوتوپ هیدروژن دوتریم 

دارد.
کاترین آلتوگ، از دانشگاه برن در 
سوئیس، و نویسنده پژوهشی که 
در مجله ســاینس منتشر شده، 
این ســؤال را مطرح کرده است: 
»آب چگونه به زمین آمد؟ توسط 
ســتاره های دنبالــه دار یا چیزی 

دیگر؟«
آلتوگ نتیجه گرفته که این عامل 
چیزی دیگر، واحتماال سیارک ها، 
بوده است. اما دیگر دانشمندان با 

این نتیجه گیری موافق نیستند.
بسیاری از دانشــمندان از دیرباز 
معتقد بوده اند که زمین از همان 
آغاز شکل گرفتن آب داشته، اما آن 
آب تبخیر شده، و آبی که اکنون 
درزمیــن وجود دارد، بایســت از 

منبعی خارجی آمده باشد.
یافته های ماموریت روزتا از ستاره 
دنباله دار اردک شکل موسوم به /

 Churyumov-Gerasimenko
P67نه تنها مســئله منشــاء آب 
زمین، بلکه شناخت ما از ستاره های 

دنباله دار را پیچیده می کند.
تا به حال، دانشمندان ستاره های 
دنبالــه دار را تقریبــا بــه دو نوع 
و  دور  می کردنــد:  طبقه بنــدی 
نزدیک. آنهایی که نزدیک خوانده 
می شوند، گاهی اوقات جزو خانواده 
مشتری هستند. در اصل اینها از 
کمربند کوییپر در خارج از نپتون 
پلوتــون آمده اند. ســتاره های  و 
دنبالــه دار دور از ابر اورت آمده اند، 

که بسیار دورتر است.
در ســال 1986، فضاپیمایــی به 
حــدود 600 کیلومتری ســتاره 
دنباله دار »هالی«، از ســتاره های 
دنبالــه دار ابر اورت، رفت و آب آن 
را مــورد تجزیه و تحلیل قرار داد. 
معلوم شد که آن آب، سنگین تر از 
آب موجود در زمین است. آلتوگ 
می گوید، اما ســه ســال پیش، 
دانشــمندان آب موجود در یک 
ســتاره دنباله دار کمربند کوییپر، 
یعنی هارتلی 2، را مورد بررســی 
قرار دادند، و مشخص شد که این 
آب با آب روی زمین مطابقت کامل 
دارد. از آنجا بود که تئوری ستاره 
دنباله دار، قوی تر از گذشــته، ازنو 

مطرح شد.
به نوشته آلتوگ، ستاره دنباله داری 
که روزتــا از آن بازدیــد کرده، از 
ستارگان دنباله دار کمربند کوییپر 

است، اما آب آن حتی از آب موجود 
در »هالی« نیز سنگین تر بود. این 
امر نشــان می دهد که ستاره های 
آن طور  کوییپر  کمربند  دنباله دار 
که تصور می شد یکدست نیستند، 
و این بار دیگر مسئله آب زمین را 

پیچیده می کند.
آلتوگ می افزاید، »به این ترتیب، 
احتماال نظریه آمدن آب به زمین 
توسط ستاره های دنباله دار کمربند 

کوییپر رد می شود.«
مایکل اوهیرن، اخترشناس دانشگاه 
مریلند کــه در انجام این پژوهش 
شــرکت نداشــت، نتایــج آن را 
شگفت انگیز خواند، اما گفت نظریه 
ستاره های دنباله دار را به کلی رد 
نمی کند. او گفــت، آب می تواند 
از انواع دیگر ستاره های دنباله دار 

کمربند کوییپر آمده باشد.
با این حال، دونالــد یومنز، مدیر 
برنامه »اشــیاء نزدیک به زمین« 
در سازمان فضانوردی ملی آمریکا 
)ناسا( گفت، این پژوهش فرضیه 
ســتاره های دنباله دار را تقریبا رد 

می کند.
به نظر آلتوگ، با آن  که سیارک ها 
هم می تواننــد عامان احتمالی 
آمدن آب به زمین باشــند- زیرا 
احتمــاال 4 میلیارد ســال پیش 
بیشتر از امروز آب  داشته اند- اما 
احتمال دیگر هم این اســت که 
زمین بخشی از آب اصلی خود را 
در پوسته و یا در یخ های دو قطب 

حفظ کرده باشد. 
•
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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

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

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 

الیت فارکس 

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

23 سال سابقه خالـصاهن ما    بی ردیغ رد خدمت شماست ؛ 
تصمیمی با ما مشورت کنید.

قـبل از ره

)خضر(صرافی 

5755 Maisonneuve W. Montreal, Quebec H4A 2A1

(514) 487-6262
www.autoshemiran.com

اتوسرویس 
شمیران 

•  عیب یابی  
کامپیوتری 

•  جلوبندی •  ترمز 

•  فروش و تعویض 
    الستیک، روغن 

    و باطری

•  جلوگیری از 
    زنگ زدگی 
•  لوازم یدکی 

از 6 تا 60 ماه گارانتی
RECONDITIONED

نصف قیمت اوریجینال 
نو و دست دوم )6 ماه گـارانتی(

تعمیر و خدمات انواع خودرو 

سرویس و خدمات در کوتاه ترین زمان
کیفیت مطلوب  و قیمت مناسب 

معاینه فنی جهت خرید خودرو

جنب کارواش هما 
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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
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Montreal, Quebec  H3H 1M1 

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

1834  Ste-Catherine W.,  Suite 200

�Invisalign������������������������������
�	�
�

Rapid Orthodontics �������
��������	�

Implant�������������
Root Canal  ��
	����	��

Zoom 2 ACP�����������������������������
�� �����������������������

�������������
�����������������������

���������������������������
����������������������

Lumineers Veneer��������������������  

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
���	�����������������
�	�
  �

�

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.                Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.                              Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

New
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Montreal, Quebec  H3H 1M1 
Tel.: (514) 933-3337,  Fax: (514) 933-2861          Metro: Guy

1834  Ste-Catherine W., Suite 301

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Member of International Association of Orthodontics 

www.clinique-arya.com

www.clinique-arya.com
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Guy

Member of International Association of Orthodontics 

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
 NUTRITIONISTE : 
Nasim Saberi, RD (Counseling 
Diabetes, Obesity, Hypertension)
 PHYSIO: 
  Vivarath,ly (514) 733-4683 
  (5589 CDN#2, H3T 1Y8)

دکترریموندرضایی 
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
Dr. IANNING YANG
Dr. XIAO YISU __________________

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 

DR JEAN LOUIS BOURQUE 

ختنه کودکان: 0 - 6 سالگی 

T A P E S H  P R E S E N T S :

4شنبهشهــرپارتی شادترین 

31  دسامبر 

در سالن جشن های  »رزبول«
Salle de Quilles Rose Bowl

6510 St Jacques 
514-223-3336

____________________________________
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 

  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 

E 
X
C
H
A
N
G

   E
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Elegance Assurance
                         Insurance

CAR
HOUSE
MOTO 
COMMERCIAL

برترین سرویس کمترین بها

خنستین شرکت بیمه ایرانی 
اتومبیلموتورمسکونی/جتاری

کمپانی بیمه الگانس 

_________________
6400-A St-Jacques W.
Montreal, Qc. H4B 1T6

(2nd floor)  

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

 با اقساط ماهیانه

با خرید بیمه منزل 

یا اتومبیل خود 

برای اولیــن بار 

با کمپانی ما از مزایای

 10 ٪ ختفیف 
بهره مند شوید! 

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 >>

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 و... 
            )به قیمت رقابت ناپذیر( 

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

   بیمه های مسافرتی    
   کروزها ویژه، هتل، اتومبیل 

و...  بسیاری دیگر 

T.A.M Travel 
آژانس مسافرتی  

کلیه تعمیرات  اتومبیل های 
     آمریکایی، اروپایی، ژاپنی  

 تعویض روغن 
 تعویض الستیک، باالنس چرخ ها 

 تون آپ     سرتیفای اتومبیل 
 ترانسمیشن  و...
 با 20 سال سابقه 

     در خدمت ایرانیان عزیز 

اتومکانیک وست مونت 
)سیـروس اتو(

خلیل  )سیروس( شهروئی 

Tel.: 514.931.2888

__________________
Westmount 2000 (CYRUS AUTO)

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

برای بهترین قیمت تعمیر و ضمانت با ما مشورت کنید 

اینک در نشانی جدید

4شنبه

31  دسامبر 
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خدمات آرایشـی

سوزاندن موهای بدن با لیزر 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ویژه برای هموطنان عزیز
بندو ابرو :

رایگــان

INSTITUT LEA
Estheticienne & Technicien 
LASER | Diplome cidesco 

internations du paris

-------------
4230 boul St-Jean, 

Suite 225
  D.D.O H9H 3X4 QC
Tel.:(514) 772-5787 
       (514) 620-3622

 LASER SPA

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

______________________
Ms Jahan Ghaderi Real Estate Broker |  Remax Du Cartier inc.

1257 blvd. Laird   Mount-Royal QC H3P 2S9

C 514.994.7653 
O 514.731.7575, ext. 3208     |     F 514.731.8998

Westmount
Impeccable and elegant detached house. 5 bedrooms, 3 full bath-
rooms, 1 powder room. 1 garage. Bathed in sunshine due to the 

corner location and abundant fenestration. Modern and functional 
kitchen. Spacious renovated basement with separate exit door, 
perfect for teenagers or professionals. Many improvements. 

Located close to everything 
1 495 000 $

جهان 
قادری 

 ارزیابی رایگان 
 تهیه وام های مسکن و جتاری 

 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری 

LIVE IN MONTREAL
YouTube.com/Andymusictv
Facebook.com/andy madadian official
Twitter.com/Andy Madadian
Instagram.com/andymusic1

ANDY

SAMEDI  20  DÉCEMBRE

oL¶Iwj#20#¾L¹{

®±\¶#¸²Iw#nj

ÏIÄoPµÄH

ÏAoTº¼¶#nj#Hk±Ä#K{#¾¶IºoM#¸ÄoTÀ¼§{IM

IM##Hk±Ä##K{

PERSPOLIS  ENTERTAINMENT  PRESENTS:

ÁkºH

WITHHDJHALCAPONE

THE IMPERIAL: 1430 RUE DE BLEURY, MONTREAL
CRÉDIT PHOTO ET CONCEPTION DE POSTER : STUDIOPHOTOBOOK.COM

SPÉCIAUX POUR ÉTUDIANTS

(514)223-3336 / (514)241-4548
BILLETS EN VENTE CHEZ TAPESH DIGITAL
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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

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

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

www.paivand.ca
هر یکم و پانزدهم ماه        را بر روی سایت بخوانید 

10 فایده معجـــــزه  آسای زجنبیل
علم پزشــکی هنــدو زنجبیل را 
دلیل  می داند.  معجزه آسا  دارویی 
آن این است که تجربه نشان داده 
است که این ادویه جادویی برای 
گوارش بسیار مفید بوده و خواص 

سودمند متعددی دارد. هندی ها 
از زنجبیــل بــه طــور روزمره 

استفاده می کنند. چای زنجبیلی 
از محبوبیت خاصی برخوردار است 
و از قدیم مادربزرگ ها آن را برای 
مقابله با سرماخوردگی و آنفوالنزا 

توصیه می کردند.
زنجبیــل تازه خیس خــورده در 
آبلیمو و نمک کــه رنگ صورتی 
روشنی پیدا کرده است را می توانید 
سر سفره میلیون ها هندی هر روز 

ببینید. 
در زیر به 10 خاصیت معجزه آسای 

زنجبیل اشاره می کنیم:
•

1. بی اشتها شده اید؟ قبل از ناهار 
زنجبیل تازه بخورید تا اشتهایتان 
باز شــده و اســیدهای معده تان 

ترشح شوند.
•

2. زنجبیل جذب موادمغذی الزم 
را در بدن تقویت می کند.

•
3. زنجبیل شبکه های گردش خون 
ســینوس های  ازجملــه  بــدن 
آزاردهنده ای کــه هرازگاهی عود 

را پاک می کند.می کنند 
•

4. احســاس تهــوع دارید؟ کمی 
زنجبیــل که ترجیحًا به عســل 

آغشته شده است، بجوید.
•

5. زنجبیل بــه از بین بردن نفخ 
شکم کمک می کند.

•
6. شکم تان سر و صدا می کند و 

دل پیچه دارید؟ زنجبیل بخورید.
•

7. مفاصــل تــان درد می کند؟ 
زنجبیــل با خــواص ضدالتهابی 
که دارد موجب تســکین دردتان 
خواهد شــد. برای برطرف کردن 
درد عضات و مفاصل موقع حمام 
کردن از روغن زنجبیل اســتفاده 

کنید.
•

8. به تازگــی جراحــی کرده اید؟ 

جویــدن زنجبیل بعــد از عمل 
جراحی به برطرف کردن حالت 

تهوع کمک می کند.
•

9. برای رفــع گرفتگی گلو و 
بینی چای زنجبیل بنوشــید. 
و وقتی هوا ســرد باشد، این چای 

حتی بیشتر می چسبد.
•

10. احســاس می کنیــد میــل 
جنســی تان پایین آمده است؟ به 
سوپتان کمی زنجبیل اضافه کنید!

3 راه بــرای 
مصرف زجنبــیل

1. پلو با زجنبیل و سبزیجات

کمی برنج بسمطی درست کنید. 
بعد از دم کشیدن وقتی در قابلمه 
را برداشتید، کمی سیر، زنجبیل، 
فلفل چیلی، برگ گشنیز خردشده 

به آن اضافه کنید. 
2. آمبیوه زجنبیلی

کمی ریشــه زنجبیل رنده کرده 
و همراه با هویج و ســیب و کمی 

آبلیمو داخل آبمیوه گیری بریزید.
3. دسر زجنبیلی

کمی زنجبیل رنده شده روی دسر 
پاناکوتا یا شربت توت فرنگی طعمی 

عالی به دسرتان می دهد.
•
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Register Now 

Call today 514 ∙484 ∙0485 

Accounting (day & evening) 

Assistance in Health Care Facilities (day & evening)  

Computerized Secretarial Program 
Starting a Business 

NEW  Computer Graphics  (Desktop Publishing) 

Tuition Free 
Loans & Bursaries Opportunities 

Vendome Metro 

Bus 90 west 

1000 Old Orchard Montreal, QC H4A 3A4 
 

shadd.com 

Limited 
Space ! 

Register Now 

Call today 514 ∙484 ∙0485 

Accounting (day & evening) 

Assistance in Health Care Facilities (day & evening)  

Computerized Secretarial Program 
Starting a Business 

NEW  Computer Graphics  (Desktop Publishing) 

Tuition Free 
Loans & Bursaries Opportunities 

Vendome Metro 

Bus 90 west 

1000 Old Orchard Montreal, QC H4A 3A4 
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Limited 
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Register Now 

Call today 514 ∙484 ∙0485 

Accounting (day & evening) 

Assistance in Health Care Facilities (day & evening)  

Computerized Secretarial Program 
Starting a Business 

NEW  Computer Graphics  (Desktop Publishing) 

Tuition Free 
Loans & Bursaries Opportunities 

Vendome Metro 

Bus 90 west 

1000 Old Orchard Montreal, QC H4A 3A4 
 

shadd.com 

Limited 
Space ! 

شهریه رایگان 
فرصت عالی برای 
دریافت وام و بورس 

همین امروز نامنویسی کنید
ــــ ـــــ ظرفیت محدودـ 

Register Now 

Call today 514 ∙484 ∙0485 

Accounting (day & evening) 

Assistance in Health Care Facilities (day & evening)  

Computerized Secretarial Program 
Starting a Business 

NEW  Computer Graphics  (Desktop Publishing) 

Tuition Free 
Loans & Bursaries Opportunities 

Vendome Metro 

Bus 90 west 

1000 Old Orchard Montreal, QC H4A 3A4 
 

shadd.com 

Limited 
Space ! 

Register Now 

Call today 514 ∙484 ∙0485 

Accounting (day & evening) 

Assistance in Health Care Facilities (day & evening)  

Computerized Secretarial Program 
Starting a Business 

NEW  Computer Graphics  (Desktop Publishing) 

Tuition Free 
Loans & Bursaries Opportunities 

Vendome Metro 

Bus 90 west 

1000 Old Orchard Montreal, QC H4A 3A4 
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Limited 
Space ! 

Register Now 

Call today 514 ∙484 ∙0485 

Accounting (day & evening) 

Assistance in Health Care Facilities (day & evening)  

Computerized Secretarial Program 
Starting a Business 

NEW  Computer Graphics  (Desktop Publishing) 

Tuition Free 
Loans & Bursaries Opportunities 

Vendome Metro 

Bus 90 west 

1000 Old Orchard Montreal, QC H4A 3A4 
 

shadd.com 

Limited 
Space ! 

LIMITED 
SPACE

Register Now 

Call today 514 ∙484 ∙0485 

Accounting (day & evening) 

Assistance in Health Care Facilities (day & evening)  

Computerized Secretarial Program 
Starting a Business 

NEW  Computer Graphics  (Desktop Publishing) 

Tuition Free 
Loans & Bursaries Opportunities 

Vendome Metro 

Bus 90 west 

1000 Old Orchard Montreal, QC H4A 3A4 
 

shadd.com 

Limited 
Space ! 

با حتصیل امروز
فردای روشن را ضمانت کنید

حسابداری: روزانه | شبانه 
مددیار امور بهداشتی:  روزانه | شبانه 

راه اندازی بیزنس 
جدید: 

گرافیک کامپیوتری  )چاپ دسکتاپ( 

انجمن دوستداران زرتشت 
برگزار مى كند 

پاسدارى از جشن هاى ملى خويشكارى هر ايرانيست! 

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

زمان:           شنبه  20  دسامبر،  ساعت  18
جا   : 

وروديه :   25 دالر 
زير 10 سال   :       15 دالر 
جلوی در       :      30  دالر 

تلفن آگاهی: 
514 325 3012
514 808 5070

فروش بليت: تپش ديجيتال 
514-223-3336

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

Métro: Angrignon
  Bus: 109

7491-Rue Cordner
LaSalle, QC
H8N 2R5

cÉlÉbrons yalda
Une soirée riche de la culture Perse!

Raymond Bechard در دو مقاله 
موازی که خطاب به زنان و مردان 
نوشته اســت تاش کرد توصیه 
هایی را برشمارد که عملی شدن 
آنها، باعث می شــود تا فرد مورد 
عاقه در زندگی شــان را از دست 
بدهند. در زیر بخش »مردانه«  را با 

هم بخوانیم. 
•

به او احترام نگذار
حتی اگر قابل احترام هم باشــد 
تحت هیچ شرایطی این کار را نکن 
و احترامی را که هــم الزم دارد و 
هم می خواهد نشان نده. اهمیتی 
برایش قائل نشو. به او گوش نده. 
توجهی به چیزهایــی که برایش 
مهم اســت نکن. کاری بکن که او 
متوجه شود تا مادامیکه در زندگی 

ات است وضع بهتر نخواهد شد.
•

مدام شکایت کن
راستش را بخواهی ) البته با افشای 
این حقیقت مردهــای زیادی از 
دســتم عصبانی خواهند شد( ما 

مردها همه توجه مان به این است 
که شــما چه احساســی در باره 
شخصیت ما دارید. ما خودمان رو 
آنطوری می بینیم که زنان درون 
زندگی ما از ما تصور دارند. مطمئن 
باش مــرد زندگی ات پی ببرد که 
به هر کاری دست می زند خراب 
خواهد شد. به همه دوستانت بگو 
که چه آدم درب و داغان و بازنده 
ایی است و اصًا و ابداً کاری نکن 
که فکر کند داری تمجیدش می 

کنی.
•

او مقصر است
اگر قبــًا طــاق گرفتی تقصیر 
اوست. اگر دوست پسر قبلی ات با 
تو بدرفتاری می کرد تقصیر اوست. 
اگر بچه هایت رفتار عوضی دارند 
تقصیر اوســت. مطمئن باش که 
همه عصبانیت های تو، مستاصل 
شدن های تو، ترس هایت و نگرانی 
های تو در زندگی، تقصیر اوست. 
خاصه هر نوع احساس منفی یا 
تجربه بد به ســراغت آمد سر او 

خراب کن.
•

او را جدی نگیر
تو تنها فردی هســتی که 
حــق داری احساســاتی 
شــوی. غمگین شــوی. 
مشــکل و دردسر داشته 
باشــی. اگر او هر کدام از 
ایــن عواطف را بــروز داد 
مفهومش این اســت که 
مرد ضعیفی است و تو اصا وقت 
این اداها را نداری. او باید کتوجه 
شــود که بودنش در کنار تو فقط 
برای دلگرمی دادن به تو و مداوای 
احساسات جریحه دار شده توست 

نه برعکس.
•

یاد نگیر که احساِس صمیمیت 
چیست

فراموش کن که روانشناس معروف 
Malini Shah گفته: »احســاس 
صمیمیت یعنی احساس نزدیکی 
کــه توام اســت با وابســتگی به 
دیگری. احساســی کــه از درون 
تجربه و آشنایی ایجاد می گردد«. 
چون این یعنی وقت گذاشتن برای 
مردی که می توانی اعتماد کنی 
و در کنار او بی غل و غش باشی. 
بدتر از همــه یعنی اینکه نه تنها 
بپذیری او را همانطوری که هست 
بلکه وجودش را به همان شکلی 

که هست فرخنده بدانی.
How to Lose a Guy…Forever 
by Raymond Bechard

به%طریقمـــرِد
زندگیتانراازدستبدهید!

های غربی از جمله آلمان در برابر 
پوتین عمدتا به دلیل آن است که 
در صورت فــرو ریزی نظام بانکی 
روســیه، شــماری از بانک های 
اروپایی از تکان های شــدید این 
رویــداد احتمالی برکنار نخواهند 

ماند.
در این شرایط، تئوری »توطئه« در 
مسکو به شدت گل کرده و رسانه 
های نزدیک به کرملین، آمریکا و 
عربستان سعودی را متهم میکنند 
کــه با فراهــم آوردن زمینه های 
سقوط بهای نفت، کمر به سرنگون 
کــردن نظام سیاســی روســیه 

بسته اند.
•  سه( ونزوئا یکی از بزرگ ترین 

بازنده های سقوط نفت است. 
با شــعارهای  هوگو چــاوز 
پوپولیســتی و سیاست های 
ورشکسته  کشوری  ویرانگر، 

از خود به جای گذاشــت که 
تنها با نفت بشکه ای 1۶۰ دالر 
به  را  بودجه خــود  می تواند 

تعادل برساند. 
اقتصاد این کشور آمریکای جنوبی 
امروز با نرخ رشد 3 - درصد و نرخ 
تورم 80درصدی دست به گریبان 
اســت و 96 در صد دریافتی های 
ارزی اش از محــل نفــت تامین 

می شود. 
در این شرایط سقوط قیمت نفت، 
برای کشــوری که بخش بســیار 
بزرگی از نیاز های مصرفی خود را 
از خارج تامین می کند، یک فاجعه 

واقعی است. 
شاید باورکردنی نباشد که ونزوئا، 
صاحب غنی تریــن منابع نفتی 
جهان، امروز نفت خام وارد میکند. 
این میــراث مردی اســت که با 
»انقاب بولیــواری« خود، مدعی 

نجات آمریکای التین بود. 
 کشور های دیگری هم هستند که 
از سقوط بهای نفت به شدت تکان 

خورده اند: 
از الجزایر که نظام سیاسی اش تنها 
با تکیه بر نفت و سرنیزه بقای خود 
را تامین می کنــد، تا نیجریه که 
70درصد منابع بودجه و 95درصد 
دریافتی هــای ارزی اش، از محل 

نفت تامین می شود.
و این فهرست را می توان ادامه داد.
•

Facebook.com/
paivand.montreal    
به ما بپیوندید!

با گوشت بره سن لوران مخصوص حلیـم 
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فوتبـال... 

برجن مرغـوب پری 
<< محصول هندوستان در خور سلیقه مشکل پسند ایرانی

در انواع گوناگون 

www.akhavanfood.com

سنتی سیالدودیمعمولی

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

سوپر
اسپشیال های 

عالی 
� 

همه روزه در 
اخوان وست آیلند 

کیفیت شرایتون! 
با قیمت سیدامساعیل!

ایــن هفته شــاهد هفتــه هفدهم 
مسابقات لیگ برتر کشور بودیم. پس 
از پایان این هفته تیمها رســمًا وارد 
تعطیات نیم فصل شدند. البته همه 
جای دنیا رسم بر این است که تیمها 
پس از انجــام آخرین بازی دور رفت 
مسابقات، تعطیات نیم فصل را شروع 
می کنند. ولی اینجا ایران است و هیچ 
کاری از روی اصول انجام نمی شود. 

در فدراسیون فوتبال هم که کارلوس 
کیروش سِرخود همه ی تصمیمات 
را اتخــاذ می کنــد و به تنها چیزی 
که اهمیت نمی دهد برگزاری منظم 
و پشت ســرهم بازیهاست؛ بازیهایی 
که فوتبالیســت های تیــم ملی در 
آن آبدیده شــده و پا بــه عرصه ی 
مســابقات می گذارند. البته کیروش 
قبا هم دهن کجی خود به لیگ را 
با انتخاب بازیکنان بســیار ضعیفی 
مانند سوشــامکانی دروازه بان تیم 
پرسپولیس نشــان داده بود؛ دروازه 
بانی که تعداد گل به خودی هایش، 

از اکثر مهاجمان لیگ بیشتر است!
این بار هم کیروش لیگ را به بهانه 
ی برگــزاری اردوی تیــم ملی در 
کشــور آفریقای جنوبی )کمپی که 
در آن سهامدار است( جهت شرکت 
در بازیهای جام ملتهای آسیا تعطیل 

کرد. 
حتی خطر ابتای بازیکنان تیم ملی 
به "اِبوال" هم نتوانست او را از انجام 

این اردو منصرف کند. 
تیم ملی در حالی به این اردو می رود 

که لژیونرهایش )بازیکنانی که خارج 
از ایران تــوپ می زنند( طبق قانون 
فیفا حق ترک تیم باشــگاهی خود 
را ندارنــد و فقط یک هفته مانده به 
شروع مسابقات )که از 9 تا 31 ژانویه 
درکشور استرالیا برگزار می شود( حق 
شرکت در تمرینات تیم ملی را دارند.

حال که استخوان بندی تیم کیروش 
از لژیونرها تشــکیل می شــود، آیا 
برگزاری این اردو در نبود آنها سودی 
برای تیم ملی دارد یا اینکه کارلوس 
کیروش فقــط به پر شــدن جیب 
مبارک می اندیشد!؟ ضعف فدراسیون 
نشــینها هم که اجازه ترک تازی را 
برای او فراهم کرده. با این اوصاف فقط 
قهرمانــی ایران در این جام می تواند 
کفاشیان را بر مسند ریاست نگه دارد.

در ایــن اوضاع و احوال انتخاب مربی 
بــرای تیم ملــی امید هــم پس از 
برکناری وینگادا _ یار غار کیروش_ 
به مساله ای مبهم تبدیل شده است. 

کفاشیان در خال ماه گذشته، حبیب 
کاشانی _مدیر عامل سابق پرسپولیس 
و عضو شورای شهر تهران_ را به عنوان 
سرپرست این تیم برگزید تا وی هرچه 
سریع تر مربی را انتخاب کرده و تیم 
را آماده حضور در مسابقات انتخابی 

المپیک کند. 
در همین راستا، وی با کرانچار _مربی 
سابق پرسپولیس و ســپاهان_ وارد 
مذاکره شد و به توافق نهایی رسید؛ 
ولی در عین نابــاوری وزارت ورزش 
کمیته ای تحــت عنوان" کمیته ی 
نظارت بر مربیان خارجی" تشــکیل 
داد. ایــن کمیته هم بــا ادعای دایم 

الخمر بودن، انتخاب وی را وتو کرد. 
پس از این کار، حبیب کاشــانی هم 
از سمت خود استعفا داد و تیم امید 
همچنان در انتظار شــناختن مربی 

خود است.
البته واضح و مبرهن است که این کار 
وزارت ورزش فقط شاخ و شانه کشی 
برای کفاشیان بود و عما قدرت خود 
را به رخ او کشید. کفاشیان به خوبی 
می داند که به روزهــای آخرش در 
فدراســیون نزدیک می شود و فقط 
معجــزه ای مثل قهرمانی در آســیا 
می توانــد او را نجات دهد. به همین 
دلیل هم است که اینگونه به کیروش 
امتیاز می دهد؛ زیرا عمًا شیشه عمر 
مدیریت خود را در دستان او می بیند.

اســامی 23 بازیکن تیم ملی جهت 
شــرکت در اردوی افریقای جنوبی 
هم اعام شــد. در این لیست به نام 
هفت بازیکن از تیم اســتقال تهران 
برمیخوریم. بدین معنی که این تیم 
بر خاف همــه ی تیمها نمی تواند 
آماده سازی خوبی در فاصله 50 روزه 
تا شروع دوباره لیگ داشته باشد. زیرا 
عما دو سوم از 11 نفر اصلی خود را 
در اختیار ندارد و احتمااًل دو سه روز 
قبل از هفته هجدهم، آنها را خسته و 

بعضًا مصدوم تحویل می گیرد. 
امیر قلعه نویی همچنان بیشــترین 
ســهم را در تغذیه تیم ملی در بین 
مربیان لیگ در اختیــار دارد، با این 
حال کیروش چالــش های زیادی با 

وی دارد.
هفته ی گذشته بازیهای نیمه نهایی 
جــام حذفی هم برگزار شــد که در 
آن پرســپولیس 2 بر 1 مغلوب ذوب 
آهن اصفهان شــد و نفت تهران هم 
با نتیجه ی 8 بر 7 در ضربات پنالتی 

پدیده مشهد را از پیش رو برداشت. 
تیم ذوب آهن با یحیی گل محمدی از 
بحران خارج شده و روند رو به رشدی 
را شروع کرده. نفت تهران با مربی با 
شــخصیت خود، علیرضا منصوریان 
)کاپیتان سابق استقال( هم در لیگ 

صدر 
نشین است و هم به فینال 
جام حذفی راه یافته است. 
منصوریان توانسته با چند 
جوان جویای نام تیم خوبی 

را روانه ی مسابقات کند.
هفته هفدهــم لیگ هم با 
تســاوی یک بر یک صبا 
با پیکان  با ملوان، ســایپا 
و پدیــده با نفت مســجد 

سلیمان آغاز شد. 
الزم به ذکر است که فیروز کریمی به 
جای میسلویچ برکنارشده، سرمربی 

ملوان بندر انزلی شد. 
سپاهان اصفهان با آتشبازی خلعتبری 
توانست گسترش فوالد تبریز را 4 بر 1 
مغلوب کند. البته خلعتبری همچنان 
مورد غضب کیروش قرار دارد و به 

تیم ملی دعوت نمی شود. 
تراکتور سازی هم 2 بر 1 ذوب آهن 

را از پیش رو برداشت.
راه آهــن هم بــازی را یک بر صفر 
به نفت تهران واگذار کرد تا حمید 
استیلی ســرمربی این تیم استعفا 
دهد. البته راه آهن که چهار فصل 
پیش توسط بابک زنجانی خریداری 
شــده بود، پس از بازداشت وی، به 
مزایده گذاشته شد و حمید استیلی 
به همراه دوســتانش این باشــگاه 
را تابستان گذشــته از قوه قضاییه 
خریــداری کردند. ولــی در عین 
ناباوری این قوه پس از دو ماه اعام 
کرد که رقم پرداختی توسط استیلی 
و دوســتانش کم بــوده و اینکه آنها 
باید مبلغ باالتری را پرداخت نمایند. 
خاصه اینکــه وضعیت مالکیت این 
تیــم همچنان مبهم اســت و با این 
باخت هم وضعیت بدتری پیدا کرد. 
البته استیلی امیدوار است که باالخره 
قوه قضاییه وضعیت آنها را مشخص 

کند.
پرسپولیس تهران با دو اشتباه فاحش 
سوشا مکانی، بازی را 2 بر 1 به فوالد 
خوزستان واگذار کرد. مکانی روی هر 
دو گل مقصر اصلی بود و کاری کرد تا 
کیروش هم از دعوت کردنش به تیم 
ملی پشیمان شود. این هم از شانس 
حمید درخشان است که ضعف علی 
دایی در یارگیری در اول فصل، اکنون 

گریبان او را گرفته است.
در آخرین بازی این هفته هم در اهواز 
دو تیم هم نام استقال تهران و اهواز 
به مصاف هم رفتند و به تساوی 4 بر 
4 رســیدند. این بازی هشت گل به 
همراه داشــت و تماشاگران از دیدن 
این بازی لذت بردند. هم قلعه نوئی و 
هم عبدا... ویسی نشان داده اند که در 
کار خود تبحر دارند. استقال تهران 
در این بازی عاوه بر مصدومان خود، 
آندو تیموریان را هم در ترکیب خود 
نداشت. این بازیکن چند روزی است 
که ساز جدایی ســر داده و احتمال 
رفتــن او به تیم ذوب آهن یا تراکتور 
ســازی وجود دارد. حال باید دید که 
او تحت تاثیر تحریکات نکونام تن به 
ترک استقال داده یا واقعًا از مشکات 
مالی باشگاه استقال به ستوه آمده 

است؟!
عکس: آندرانیــک تیموریان، عبداله 

ویسی، حمید استیلی، کرانچار
•

گاه یک 
از ن

دوآتیشۀ 
استقاللی  

نتریال
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سالمت... 

Å یابو برش داشته 

Å !یابوی اخته و مرد کوسه سن و سالشون معلوم نیست

Å یابوی پیش آهنگ آخرش توبره کش میشه

Å یا خدا یا خرما

Å یار بد، بدتر بود از مار  بد

Å یارب مباد آنکه گدا معتبر شود

Å یار در خانه و گرد جهان میگردیم

Å یارقدیم ، اسب زین کرده است

Å یار، مرا یاد کنه ولو با یك هل پوك

Å یا زنگی زنگ باش یا رومی روم

Å یا علی غرقش کن من هم روش

Å !یا کوچه گردی یا خانه داری

Å یا مرد باش یا نیمه مرد یا هپل هپو

Å یا مرگ یا اشتها

Å   یا مکن با پیل بانان دوستي

یا بنا کن خانه در خورد پیل]سعدی[

Å !یعنی کشك

Å  یکی رو تو ده راه نمی دادند

سراغ کدخدارو می گرفت

Å یك ارزن از دستش نمی ریزه

Å یك مرده بنام، به که صد زنده به ننگ

Å !یك انار و صد بیمار

Å یك بز گر گله را گر می کند

Å یك خرده شاخ بهتر از هزار ذرع دمه

Å یك داغ دل بس است برای قبیله ای

Å یك دم نشد که بی سر خر زندگی کنیم

Å یك ده آباد بهتر از صد شهر خراب

Å ،یك بار جستی ملخه، دو بار جستی ملخه

 آخر به دستی ملخه!

Å یک بام و دو هوا

Å یه پا چارق، یه پا گیوه

Å یه پاش این دنیا یه پاش اون دنیاست

Å یه پول جیگرك سفره قلمکار نمی خواد

Å یه تب یه پهلوان و می خوابونه

Å یه تخته اش کمه

Å  یه جا میل و مناره را نمی بینه

یه جا ذره رو در هوا میشماره

Å  یه مثقال گ.... توی شکمش نیست

}<< ادامه در صفحه: 28{می خواد به شمس العماره بر... ه

دانش خود را از 
فارسی محک بزنید! 

ادامه دار... 

چگونه الغر شویم؟
راهسادهبرایکاهشوزن

آیا شما هم آرزو دارید که به همان 
وزن دوران دبیرســتان و یا قبل از 
ازدواجتان برگردیــد؟ اگر این آرزو 
به معنای کم کــردن مقدار زیادی 
وزن اســت، بدانید که مسیر نسبتا 
دشواری را پیش رو خواهید داشت. 
عجله نکنید. اهدافتان را کوچک و 
واقع بینانه تعیین کنید. مسیرتان 
را درست انتخاب کرده و با استفاده 
از قدم های کوچک و پیوســته به 

رویایتان دست پیدا کنید.
از کم کردن 5 تا 10 درصد از وزنتان 

ع  و شر
کنید. به 
ن  تا د خو
زمان بدهید 
انعطــاف  و 
ی  یــر پذ
را  الزم 
ی  ا بر

رسیدن 
هــدف  بــه 
داشــته  اصلیتان 
باشید. به یاد داشته 
باشــید، اکثر مردم 

بیش 
از 6 ماه 
زمــان 
را برای 
همین 
مقدار کاهش وزن صرف می کنند.

و اما سه نکته کوچک برای کاهش 
وزن و رسیدن به وزن ایده آل:

•
1. اهداف تان را کوچک 

      و مشخص شده تعیین کنید.
به جای گفتن "من باید کمتر شام 
بخورم و بیشتر ورزش کنم" اهداف 
مشخص و کوتاه مدت، مثا روزانه 
و یا هفتگی، تعیین کنید. به عنوان 

مثال:
من برای روز یکشــنبه یک غذای 

سالم خواهم خورد و از مصرف مواد 
خوراکی چاق کننده پرهیز می کنم.

من در این هفته حداقل ســه روز 
غذای سالم مصرف می کنم و حتی 
اگر مجبور باشم برای صرف ناهار در 
محیط کار و یا مدرسه بمانم از خانه 

با خودم غذای سالم خواهم برد.
من در روز های دوشنبه و چهارشنبه 
هفته بعد، با یکی از دوستانم قرار می 
گذارم کــه در حال گپ زدن با هم 

قدم بزنیم.
من غذای های وسوســه انگیز نمی 
خرم و اگر در خانــه دارم، آن ها را 
اســتفاده نمی کنم و از دید خارج 

میکنم.
•

2. مراقب صبحانه خود باشید.
غات صبحانــه ای را انتخاب کنید 
که در هر وعده حداقل 6 گرم فیبر 
به بدن شما برسانند و مواظب باشید 
که میزان قند موجود در آن در هر 
وعده از 10 گرم بیشتر نشود. شیر 
بدون چربی، موز، توت ها و چند تکه 
سیب می توانند صبحانه ای ایده آل 

و خوشمزه باشند.
لزومی ندارد صبحانه خود را به غات 
با فیبر بــاال محدود کنید اما در هر 
صورت باید انتخــاب های عاقانه 
ای داشــته باشید. تکه ای نان سیاه 
ســبوس دار با مقــداری کره بدون 
چربی ترانس نرم می توانند گزینه 

های خوبی باشند.

•
3. آهسته تر غذا بخورید 

        و غذا را مزه مزه کنید.
ســرعت غذا خوردنتــان را پایین 
بیاوریــد. برای ایــن کار می توانید 
بعد از هر لقمه ای که در دهان می 
گذارید قاشــق و چنــگال را زمین 
گذاشته و برای لقمه بعد دوباره آنها 
را بردارید و یا اینکه می توانید بعد از 
هر لقمه، لیوانتان را بردشته و یک 

جرعه آب بنوشید.
در حالت ایده آل شما باید برای هر 
وعده غذایی حداقل 20 دقیقه زمان 
بگذارید )تنها بــرای خوردن غذا نه 
آشپزی و یا جمع کردن ظرف ها و 
...(. اگر بسیار سریع غذا می خورید 
بهتر اســت از همین امروز شــروع 
کنیــد. منطقی تر اســت که برای 
شروع از یکی از وعده های غذاییتان 
شروع کنید، نهار یا شام و یا صبحانه. 
بعد از مدتی هر سه وعده را به آرامی 
صرف کنید. داشتن یک ساعت کنار 
میز غذا برای چک کردن زمان می 

تواند به شما کمک کند.
عجله نکنید. یک عادت خوب غذایی 
را انتخاب کنید و یک هفته تمرین 
کنید تا به صورِت بخشی از زندگی 
شــما شود و به صورت روتین انجام 
شود، ســپس ســراغ عادت خوب 
غذایی بعدی بروید و بعد از آن سراغ 

بعدی.       منبع:
shafajoo.com

هیچ روش درمانی شناخته شده ای 
برای درمان سرماخوردگی و آنفوالنزا 
وجود ندارد، لذا بهتر است هدف خود 
را بر روی پیشگیری قرار دهید. یک 
رویکرد کلی، پیشگیرانه و موثر برای 
سرماخوردگی و آنفوالنزا این است 
که ســبک زندگی خود را سالمتر 

کنید. 
پیشگیری  برای  راه  موثرترین 
آنفوالنزا دریافت واکسن آن  از 

است. 
ایــن کار از هــر کار دیگری بهتر 
است. اما استراتژی های دیگری نیز 
برای پیشگیری از سرما خوردگی و 
آنفوالنزا وجــود دارد. در ادامه به 8 
راه حل طبیعی برای پیشــگیری از 
سرماخوردگی و آنفوالنزا می پردازیم.

K
1. دست های خود را بشویید

بســیاری از انتقال ویــروس های 
ســرماخوردگی و آنفوالنزا از طریق 
تماس مســتقیم منتقل می شوند. 
فرد مبتا به بیماری بر روی دستهای 
خود عطسه می کند و سپس اشیایی 
که شما نیز با آنها تماس دارید )مانند 

گوشی تلفن، کیبورد کامپیوتر و ...( 
را لمــس  می کند. میکروب ها می 
توانند تا چند ســاعت خارج از بدن 
بیمار بــه زندگی خود ادامه دهند و 
از طریق لمس اجسام به فرد سالم 

منتقل شوند.
با توجه به توضیحات باال بهتر است 
دستهای خود را زود به زود بشویید. 
اگر به دستشویی دسترسی ندارید 
می توانید از مایع های شستشویی 
که پایه ی الکلی دارند استفاده کنید. 
این مــواد تمیز کننده نیازی به آب 
ندارند و فقط کافیست آن را بر روی 

دست های خود بمالید.
K

2. در هنگام سرفه و عطسه کردن 
دهان و بینی خود را با دست هایتان 

نپوشانید
اگر ســرماخورده اید، از آنجا که در 
هنگام ســرفه و عطسه مقدار قابل 
توجهی میکــروب از دهان و بینی 
شما خارج شده، لذا پوشاندن دهان 
و بینی با دســت باعث می شــود 
این میکروب ها به دســتهای شما 
چسبیده و به فرد سالم منتقل شود. 

بهتر اســت قبل از اینکه سرفه و یا 
عطســه بکنید یک بسته دستمال 
تمیز را کنار خود گذاشته و هنگامی 
که احساس کردید نزدیک به سرفه 
یا عطسه کردن هســتید، بینی و 
دهان خود را با دستمال بپوشانید و 
سپس دستمال را دور بیاندازید. اگر 
در هنگام عطسه یا سرفه به دستمال 
دسترسی نداشتید بهتر است داخل 
آرنج خودتان این کار را انجام دهید.

K
3. صورت خود را ملس نکنید

ویروس سرماخوردگی و آنفوالنزا از 
طریق چشم ها، بینی و یا دهان می 
توانند وارد بدن شوند. دست زدن به 
صورت یکی از اصلی ترین راه های 
انتقــال ویروس ســرماخوردگی به 
کودکان و از کودکان به بزرگساالن 

است.
K

4. به صورت منظم ورزش های 
هوازی اجنام دهید

ورزش های هوازی باعث می شوند 
که قلب خون بیشتری را پمپاژ کند 
و سرعت تنفس باالتر برود که همین 

قضیه باعث می شــود که اکسیژن 
بیشــتری از ریه ها به خون منتقل 
شــود. همچنین باعث می شود که 
با باالتر رفتن دمای بدن، شما عرق 
بیشــتری بکنید. این ورزش ها به 
بدن شما کمک می کند که تعداد 
سلول های ویروس کش بیشتری 

تولید کند.
K

5. مواد غذایی حاوی فیتو کمیکال 
ها مصرف کنید

"فیتــو" به معنی گیاهــان و مواد 
شــیمیایی موجود در آنها است که 
ویتامین های مــورد نیاز بدن ما را 
تامین می کنند. لذا بهتر است قرص 
های ویتامین خود را دور بریزید و به 
جای آنها از سبزیجات و میوه های 
سبز تیره، قرمز و زرد استفاده کنید.

K
6. سیگار نکشید

آمار ها نشــان می دهد که افرادی 
که سیگاری هستند و مصرف باالیی 
دارند نســبت به افراد غیر سیگاری 

بیشتر و شدیدتر سرما می خوردند.
فراموش نکنید کــه حتی بودن در 
کنار افراد سیگاری نیز می تواند باعث 
تضعیف سیستم ایمنی شما شود. 
دود مجاری بینی شــما را خشک 
کرده و مژک های داخل آن را فلج 
می کند. این مژک ها، اندامک های 
کوچکی هستند که در مخاط بینی و 
ریه ها قرار دارند و با حرکت موجی 
خود باعث خارج شدن ویروس های 
ســرماخوردگی و آنفوالنزا از طریق 

بینی می شوند.

پیشگیری

 راهحلطبیعی
برای

 ازسرماخوردگی
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فرصت براي 
مهربان كنار 
عزيزان زندگي 
كردن هميشه 
باقي نيست و 
كينه و دلخوري 
از ديگران تنها 
اخم به صورت 
زندگي خود 
وارد كردن است 
اين درس به 
من آموخت كه 
زندگي را با نگاه 
به آينده ولي با 
لبخند به اكنون 
بگذرانم

نياز عاطفي پدر به ديدن فرزند و احساس 
مسئوليت بيشتر در كنار مادر در زمينه 
رشد و تربيت كودك مسئله اي است كه 

نبايد از آن غفلت كرد

13

اشاره

مرگ يك حقيقت اس��ت اما پذيرش اين حقيقت براي هر كسي 
مق��دور نيس��ت. برخي با آن به راحتي كن��ار مي آيند و مرگ عزيزان 
خ��ود را حقيقتي مي دانند كه بايد روزي با آن مواجه مي ش��دند اما 
برخي ديگر كه از وضعيت روحي ش��كننده تري برخوردارند س��ال ها 
اي��ن ضايعه را فرام��وش نمي كنند و در ذهن خود اين تصور را دارند 
كه ش��ايد عزيزان ديگر خود را نيز بزودي از دس��ت بدهند و همين 
امر باعث به وجود آمدن اس��ترس، اضطراب و دله��ره دائمي در آنها 
 مي ش��ود و در برخي مواق��ع روند عادي زندگي اي��ن افراد را مختل 

مي كند.
اينك��ه چگون��ه با مرگ اقوام نزديك و يا دور و يا حتي دوس��تان 
و فرزندان برخورد كنيم در رده هاي مختلف س��ني متفاوت اس��ت و 

بستگي به شرايط روحي و عاطفي هر فردي دارد. 
در صورت��ي كه مرگ براي اطرافيان كودكي در س��نين 7 س��ال 
اتفاق افتاد بايد او را در مراس��م س��وگواري شركت داد تا او كم كم با 
پديده اي به نام مرگ آش��نا شود و خودش متوجه شود آن شخصي 
كه از دنيا رفته است هيچگاه بازنمي گردد و هيچوقت نبايد به دروغ 
به او گفته ش��ود او به يك س��فر طوالني رفته است زيرا حس انتظار 
بازگش��ت در اين كودك س��ال ها باقي خواهد ماند و در صورتي كه 
اعضاي خانواده بخواهند به مسافرت بروند اين نگراني به طور دائم در 
او به وجود خواهد آمد كه ممكن اس��ت اين سفر بي بازگشت باشد و 
ديگر او را نخواهد ديد. نبايد اين اش��تباه بزرگ را در مورد كودكان 

مرتكب شد.
اما در سنين باالتر همه  چيز بستگي به نوع شخصيت فرد عزادار 
دارد. اگ��ر ش��خصيت او قرص و محكم باش��د با وزش اي��ن بادها و 
مش��كالت خم نمي ش��ود و به راحتي با اين موض��وع كنار مي آيد اما 
در برخي ديگر كه از ش��خصيت ضعيف تري برخوردارند مش��كالتي 
چون استرس و اضطراب به وجود خواهد آمد كه پيامد آن افسردگي 

است. 
اينگونه افراد كه به خوبي با روحيات شكننده خود آشنايي دارند 
بايد با مراجعه به روانش��ناس و مشاوره  با اين حادثه تلخ كنار بيايند 
و در صورت توصيه روانش��ناس مي تواند به روانكاو و يا روانپزش��ك 
مراجعه داش��ته باش��د. البته گذر زمان تأثير زيادي در كنار آمدن با 

حادثه ناگوار دارد. 
در جامعه امروز نگراني، اس��ترس و دلش��وره در بسياري از افراد 
وجود دارد و بس��ياري از مردم با آن درگير هستند و اين اضطراب ها 
موج��ب به ه��م خوردن تنظيم خواب مي ش��ود كه اين مس��ئله نيز 
اثرگذار اس��ت ولي زماني كه ضايعه تلخي مانند مرگ عزيزان اتفاق 
مي افتد اين استرس و نگراني به حد باالي خود مي رسد و بايد براي 

درمان آن حتمًا به روانشناس مراجعه كرد. 
افرادي كه هميشه نگران از دست دادن عضوي از اعضاي خانواده 
و يا دوس��تان نزديك هس��تند بايد با يك روانكاوي ريش��ه آن را كه 
 در گذش��ته اس��ت پيدا و س��پس آن را به صورت ريش��ه اي درمان

كرد.

 راه هاي پذيرش حقيقت تلخ

141616 افزايش بي رويه تعداد زندانيانزندگي خاكستري مادرخوانده نامهربان10 ارمغان تجربه روزي شاد
 نامادري در حالي به مجازات كيفري محكوم شد كه شوهرش به ارائه اين دادنامه قطعي و 

استناد به بدرفتاري وي، درخواست طالق نيز داد
 نوشيدني هاي گرم، باعث افزايش دما در بدن مي شوند و پس از آن يك واكنش مؤثر 

در مغز انجام مي شود. در پي اين فعل و انفعاالت است كه بدن احساس راحتي و آرامش 
مي كند

 همچنان كه از وضعيت فعلي زندان ها پيداست افزايش بي رويه آن دردي از جامعه را 
حل نخواهد كرد و به مراتب هزينه هاي زيادتري را نيز به تشكل ها و دستگاه هاي مربوطه 

تحميل خواهد كرد

دكتر پرويز روزبياني
روانشناس باليني

كاپيتانوحيدازلحظههاينجاتبخشامدادگرانهواييميگويد

پرواز هلي كوپتر نجات در ثانيه هاي نااميدي

صفحه 15 
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يوسف حيدري

بهداشت يكي از مسائل اساسي و بنيادي در هر 
جامعه به ش��مار مي رود ك��ه بايد با جديت در همه 
بخش ه��ا ب��ه آن پرداخت. رعايت بهداش��ت ضامن 
س��المتي جامعه است و آمارهاي مرگ و مير نشان 
مي ده��د در ه��ر منطقه اي كه مس��ائل بهداش��تي 
فردي و جمعي رعايت نمي ش��ود از ش��اخص باالي 
مرگ و مير برخوردار اس��ت. بيماري هاي مهلك كه 
عامل بسياري از آنها ويروس و باكتري است در پي 
بي اعتنايي به مس��ائل بهداشتي در بعضي منطقه  ها 
ش��يوع پي��دا كرده و جان بس��ياري از انس��ان ها را 
مي گيرد. وبا يكي از اين بيماريهاي مهلك است كه 
به بيماري فصلي نيز مشهور شده است.باكتري اين 
بيماري كه چندي قبل ش��ايعه شيوع آن در استان 
خوزس��تان موج��ي از نگراني را در بي��ن مردم اين 
استان به وجود آورده بود در تابستان فعال مي شود 
و با اسهال و اس��تفراغ شديدي در بدن بيمار مرگ 

او را رقم مي زند. 
وبا بيماري بسيار قديمي است كه بشر از ساليان 
دراز با آن دس��ت به گريبان بوده و به خاطر مرگ و 
مير زيادي كه ايجاد كرده، از آن به عنوان يك بالي 
آسماني نام برده شده است. البته وبا اشكال مختلفي 
دارد كه شامل اشكال بي عالمت و اشكالي است كه 

بيمار را سريعًا به طرف مرگ هدايت مي كند. 
ميك��روب وبا به ص��ورت خفت��ه در آب زندگي 
مي كند و به محض فراهم بودن شرايط خاص نظير: 
گرم��اي هوا )مث��ل پديده ال نينو(، نور خورش��يد، 
ميزان نمك و به طور كلي مناس��ب ش��دن شرايط 
محيطي جهت رشد و تكثير آن، از حالت خاموشي 

خارج شده و فعال مي شود.
دكت��ر س��يد عطا الل���ه حس��يني متخص��ص 
بيماري هاي عفوني و گرمسيري كه در اهواز با يك 
مورد مشكوك به وبا مواجه شده است با بيان اين كه 
كنترل مرزها نيز نمي توان��د مانع ورود اين بيماري 
به كشور شود، گفت: مسئوالن وزارت بهداشت بايد 
تالش كنند تا از انتشار اين بيماري جلوگيري شود. 
وي با اشاره به اين كه اين بيماري در استان هاي 
سيستان و بلوچس��تان و خوزستان شيوع بيشتري 
دارد گفت: اس��تان خوزس��تان يكي از اس��تان هاي 
گرمسير كشور اس��ت كه تنها دو ماه از سال هواي 
آن خنك اس��ت و در فصل تابس��تان گرماي آن به 

باالترين درجه ممكن مي رسد. 
وي ادام��ه داد: باكتري وب��ا در جلبك ها مخفي 
شده و از طريق آب آلوده انسان را مبتال مي كند. اين 
بيماري اوايل قرن 19 و  20 در بسياري از كشورها 
ش��يوع پيدا كرد و در سال 1960 باعث مرگ 100 
نف��ر از بين 100 هزار نفر ش��د. در ايران در س��ال 
1356 ش��اهد مرگ 30 نفر از ميان يكصد هزار نفر 
بر اثر ابتال به بيماري وبا بوديم اما با رعايت مس��ائل 
بهداشتي از سوي مردم و همچنين برنامه ريزي هاي 

بهداشتي از سوي مس��ئوالن اين بيماري اكنون به 
يك دهم رسيده است. 

دكتر حس��يني عالي��م اين بيم��اري مهلك را 
اسهال شديد غيرالتهابي و استفراغ، بي حالي بدون 
تب، ناراحتي ش��كم و گودرفتگي چش��م ها عنوان 
ك��رد و ادام��ه داد: دوره حاد اين بيم��اري 3 تا 5 

روز اس��ت و در مرحله شديد 
بيمار در هر س��اعت يك ليتر 
مايع از ب��دن دفع مي كند كه 
اي��ن ام��ر م��رگ او را در پي 
خواهد داشت. از دست رفتن 
امالح بدن ش��ايعترين عارضه 
وب��ا اس��ت و باي��د در وهل��ه 
ك��ودكان  در  بخص��وص  اول 
از كاسته ش��دن شديد آب و 
امالح ب��دن جلوگي��ري كرد. 
افرادي كه داراي گروه خوني 
O  ب��وده و يا دچ��ار كمبود 
اسيد معده هستند در معرض 
بيشتر و ش��ديدتر بيماري وبا 

قرار دارند.
دكتر مهرداد شريفي مدير 
اجرايي دانشگاه علوم پزشكي 
اهواز مصرف آب بهداش��تي و 
همچنين شست و شوي ميوه ها 
و س��بزيجات و شست و ش��وي 
مكرر دست ها را راه پيشگيري 
از اي��ن بيماري عن��وان كرد و 
گف��ت: در فصل تابس��تان كه 
بيماري وبا ش��يوع بيش��تري 
باي��د مراقبت بيش��تري  دارد 
داشت و از خوردن سبزيجات 

قبل از شست و ش��وي كامل و ضدعفوني خودداري 
كرد. همچنين در طول س��فر از ساالد و سبزيجات 
رستوران ها نبايد استفاده شود زيرا باكتري بيماري وبا 
در آب هاي آلوده رشد مي كند و همراه با سبزيجاتي 
كه در اين آب ها كشت مي شوند وارد چرخه غذايي 
خانواده مي شوند. وي ادامه داد: خانواده ها در فصل 
تابستان بايد مراقبت بيشتري 
در استخرهايي كه فرزندانشان 
در آنها ش��نا مي كنند داش��ته 
آب  از  هم���چني��ن  باش��ند. 
چش��مه ها و رودخانه ه��ا ب��ه 
عنوان آب آش��اميدني استفاده 
نكنند بهتر اس��ت اين آب ها را 
جوشانده و پس از سرد كردن 

مصرف شوند. 
از  ني��ز  حس��يني  دكت��ر 
خانواده ها خواست تا هر اسهال 
ش��ديد را ج��دي بگيرند. وي 
گف��ت: بس��ياري از افرادي كه 
به بيماري وبا مبتال مي ش��وند 
عاليم باليني پي��دا نمي كنند. 
در صورت مشاهده عاليم اين 
بيماري با حفظ خونسردي در 
نخستين گام بايد آب و امالح 
بدن بيم��ار را به اندازه طبيعي 
آن بازگرداند و بهترين راه نيز 
استفاده از پودر او.آر.اس است. 
پس از آن بيمار بايد به درمانگاه 
و يا بيمارستان منتقل شود تا 
با نمونه ب��رداري از مدفوع  نوع 
بيماري و مرحله پيشرفت آن 

تشخيص داده شود. 

بيماري روزهاي گرم

     باكتري بيماري 
وبا در آب هاي آلوده 

رشد مي كند و همراه با 
سبزيجاتي كه در اين 
آب ها كشت مي شود 

وارد چرخه غذايي 
خانواده مي شود. 

خانواده ها در فصل 
تابستان بايد مراقبت 

بيشتري در استخرهايي 
كه فرزندانشان در آنها 

شنا مي كنند داشته 
باشند. همچنين از آب 
چشمه ها و رودخانه ها 

به عنوان آب آشاميدني 
استفاده نكنند

یک جدول با دو شرح
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 5134

اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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فرصت براي 
مهربان كنار 
عزيزان زندگي 
كردن هميشه 
باقي نيست و 
كينه و دلخوري 
از ديگران تنها 
اخم به صورت 
زندگي خود 
وارد كردن است 
اين درس به 
من آموخت كه 
زندگي را با نگاه 
به آينده ولي با 
لبخند به اكنون 
بگذرانم

نياز عاطفي پدر به ديدن فرزند و احساس 
مسئوليت بيشتر در كنار مادر در زمينه 
رشد و تربيت كودك مسئله اي است كه 

نبايد از آن غفلت كرد

13

اشاره

مرگ يك حقيقت اس��ت اما پذيرش اين حقيقت براي هر كسي 
مق��دور نيس��ت. برخي با آن به راحتي كن��ار مي آيند و مرگ عزيزان 
خ��ود را حقيقتي مي دانند كه بايد روزي با آن مواجه مي ش��دند اما 
برخي ديگر كه از وضعيت روحي ش��كننده تري برخوردارند س��ال ها 
اي��ن ضايعه را فرام��وش نمي كنند و در ذهن خود اين تصور را دارند 
كه ش��ايد عزيزان ديگر خود را نيز بزودي از دس��ت بدهند و همين 
امر باعث به وجود آمدن اس��ترس، اضطراب و دله��ره دائمي در آنها 
 مي ش��ود و در برخي مواق��ع روند عادي زندگي اي��ن افراد را مختل 

مي كند.
اينك��ه چگون��ه با مرگ اقوام نزديك و يا دور و يا حتي دوس��تان 
و فرزندان برخورد كنيم در رده هاي مختلف س��ني متفاوت اس��ت و 

بستگي به شرايط روحي و عاطفي هر فردي دارد. 
در صورت��ي كه مرگ براي اطرافيان كودكي در س��نين 7 س��ال 
اتفاق افتاد بايد او را در مراس��م س��وگواري شركت داد تا او كم كم با 
پديده اي به نام مرگ آش��نا شود و خودش متوجه شود آن شخصي 
كه از دنيا رفته است هيچگاه بازنمي گردد و هيچوقت نبايد به دروغ 
به او گفته ش��ود او به يك س��فر طوالني رفته است زيرا حس انتظار 
بازگش��ت در اين كودك س��ال ها باقي خواهد ماند و در صورتي كه 
اعضاي خانواده بخواهند به مسافرت بروند اين نگراني به طور دائم در 
او به وجود خواهد آمد كه ممكن اس��ت اين سفر بي بازگشت باشد و 
ديگر او را نخواهد ديد. نبايد اين اش��تباه بزرگ را در مورد كودكان 

مرتكب شد.
اما در سنين باالتر همه  چيز بستگي به نوع شخصيت فرد عزادار 
دارد. اگ��ر ش��خصيت او قرص و محكم باش��د با وزش اي��ن بادها و 
مش��كالت خم نمي ش��ود و به راحتي با اين موض��وع كنار مي آيد اما 
در برخي ديگر كه از ش��خصيت ضعيف تري برخوردارند مش��كالتي 
چون استرس و اضطراب به وجود خواهد آمد كه پيامد آن افسردگي 

است. 
اينگونه افراد كه به خوبي با روحيات شكننده خود آشنايي دارند 
بايد با مراجعه به روانش��ناس و مشاوره  با اين حادثه تلخ كنار بيايند 
و در صورت توصيه روانش��ناس مي تواند به روانكاو و يا روانپزش��ك 
مراجعه داش��ته باش��د. البته گذر زمان تأثير زيادي در كنار آمدن با 

حادثه ناگوار دارد. 
در جامعه امروز نگراني، اس��ترس و دلش��وره در بسياري از افراد 
وجود دارد و بس��ياري از مردم با آن درگير هستند و اين اضطراب ها 
موج��ب به ه��م خوردن تنظيم خواب مي ش��ود كه اين مس��ئله نيز 
اثرگذار اس��ت ولي زماني كه ضايعه تلخي مانند مرگ عزيزان اتفاق 
مي افتد اين استرس و نگراني به حد باالي خود مي رسد و بايد براي 

درمان آن حتمًا به روانشناس مراجعه كرد. 
افرادي كه هميشه نگران از دست دادن عضوي از اعضاي خانواده 
و يا دوس��تان نزديك هس��تند بايد با يك روانكاوي ريش��ه آن را كه 
 در گذش��ته اس��ت پيدا و س��پس آن را به صورت ريش��ه اي درمان

كرد.

 راه هاي پذيرش حقيقت تلخ

141616 افزايش بي رويه تعداد زندانيانزندگي خاكستري مادرخوانده نامهربان10 ارمغان تجربه روزي شاد
 نامادري در حالي به مجازات كيفري محكوم شد كه شوهرش به ارائه اين دادنامه قطعي و 

استناد به بدرفتاري وي، درخواست طالق نيز داد
 نوشيدني هاي گرم، باعث افزايش دما در بدن مي شوند و پس از آن يك واكنش مؤثر 

در مغز انجام مي شود. در پي اين فعل و انفعاالت است كه بدن احساس راحتي و آرامش 
مي كند

 همچنان كه از وضعيت فعلي زندان ها پيداست افزايش بي رويه آن دردي از جامعه را 
حل نخواهد كرد و به مراتب هزينه هاي زيادتري را نيز به تشكل ها و دستگاه هاي مربوطه 

تحميل خواهد كرد

دكتر پرويز روزبياني
روانشناس باليني

كاپيتانوحيدازلحظههاينجاتبخشامدادگرانهواييميگويد

پرواز هلي كوپتر نجات در ثانيه هاي نااميدي
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يوسف حيدري

بهداشت يكي از مسائل اساسي و بنيادي در هر 
جامعه به ش��مار مي رود ك��ه بايد با جديت در همه 
بخش ه��ا ب��ه آن پرداخت. رعايت بهداش��ت ضامن 
س��المتي جامعه است و آمارهاي مرگ و مير نشان 
مي ده��د در ه��ر منطقه اي كه مس��ائل بهداش��تي 
فردي و جمعي رعايت نمي ش��ود از ش��اخص باالي 
مرگ و مير برخوردار اس��ت. بيماري هاي مهلك كه 
عامل بسياري از آنها ويروس و باكتري است در پي 
بي اعتنايي به مس��ائل بهداشتي در بعضي منطقه  ها 
ش��يوع پي��دا كرده و جان بس��ياري از انس��ان ها را 
مي گيرد. وبا يكي از اين بيماريهاي مهلك است كه 
به بيماري فصلي نيز مشهور شده است.باكتري اين 
بيماري كه چندي قبل ش��ايعه شيوع آن در استان 
خوزس��تان موج��ي از نگراني را در بي��ن مردم اين 
استان به وجود آورده بود در تابستان فعال مي شود 
و با اسهال و اس��تفراغ شديدي در بدن بيمار مرگ 

او را رقم مي زند. 
وبا بيماري بسيار قديمي است كه بشر از ساليان 
دراز با آن دس��ت به گريبان بوده و به خاطر مرگ و 
مير زيادي كه ايجاد كرده، از آن به عنوان يك بالي 
آسماني نام برده شده است. البته وبا اشكال مختلفي 
دارد كه شامل اشكال بي عالمت و اشكالي است كه 

بيمار را سريعًا به طرف مرگ هدايت مي كند. 
ميك��روب وبا به ص��ورت خفت��ه در آب زندگي 
مي كند و به محض فراهم بودن شرايط خاص نظير: 
گرم��اي هوا )مث��ل پديده ال نينو(، نور خورش��يد، 
ميزان نمك و به طور كلي مناس��ب ش��دن شرايط 
محيطي جهت رشد و تكثير آن، از حالت خاموشي 

خارج شده و فعال مي شود.
دكت��ر س��يد عطا الل���ه حس��يني متخص��ص 
بيماري هاي عفوني و گرمسيري كه در اهواز با يك 
مورد مشكوك به وبا مواجه شده است با بيان اين كه 
كنترل مرزها نيز نمي توان��د مانع ورود اين بيماري 
به كشور شود، گفت: مسئوالن وزارت بهداشت بايد 
تالش كنند تا از انتشار اين بيماري جلوگيري شود. 
وي با اشاره به اين كه اين بيماري در استان هاي 
سيستان و بلوچس��تان و خوزستان شيوع بيشتري 
دارد گفت: اس��تان خوزس��تان يكي از اس��تان هاي 
گرمسير كشور اس��ت كه تنها دو ماه از سال هواي 
آن خنك اس��ت و در فصل تابس��تان گرماي آن به 

باالترين درجه ممكن مي رسد. 
وي ادام��ه داد: باكتري وب��ا در جلبك ها مخفي 
شده و از طريق آب آلوده انسان را مبتال مي كند. اين 
بيماري اوايل قرن 19 و  20 در بسياري از كشورها 
ش��يوع پيدا كرد و در سال 1960 باعث مرگ 100 
نف��ر از بين 100 هزار نفر ش��د. در ايران در س��ال 
1356 ش��اهد مرگ 30 نفر از ميان يكصد هزار نفر 
بر اثر ابتال به بيماري وبا بوديم اما با رعايت مس��ائل 
بهداشتي از سوي مردم و همچنين برنامه ريزي هاي 

بهداشتي از سوي مس��ئوالن اين بيماري اكنون به 
يك دهم رسيده است. 

دكتر حس��يني عالي��م اين بيم��اري مهلك را 
اسهال شديد غيرالتهابي و استفراغ، بي حالي بدون 
تب، ناراحتي ش��كم و گودرفتگي چش��م ها عنوان 
ك��رد و ادام��ه داد: دوره حاد اين بيم��اري 3 تا 5 

روز اس��ت و در مرحله شديد 
بيمار در هر س��اعت يك ليتر 
مايع از ب��دن دفع مي كند كه 
اي��ن ام��ر م��رگ او را در پي 
خواهد داشت. از دست رفتن 
امالح بدن ش��ايعترين عارضه 
وب��ا اس��ت و باي��د در وهل��ه 
ك��ودكان  در  بخص��وص  اول 
از كاسته ش��دن شديد آب و 
امالح ب��دن جلوگي��ري كرد. 
افرادي كه داراي گروه خوني 
O  ب��وده و يا دچ��ار كمبود 
اسيد معده هستند در معرض 
بيشتر و ش��ديدتر بيماري وبا 

قرار دارند.
دكتر مهرداد شريفي مدير 
اجرايي دانشگاه علوم پزشكي 
اهواز مصرف آب بهداش��تي و 
همچنين شست و شوي ميوه ها 
و س��بزيجات و شست و ش��وي 
مكرر دست ها را راه پيشگيري 
از اي��ن بيماري عن��وان كرد و 
گف��ت: در فصل تابس��تان كه 
بيماري وبا ش��يوع بيش��تري 
باي��د مراقبت بيش��تري  دارد 
داشت و از خوردن سبزيجات 

قبل از شست و ش��وي كامل و ضدعفوني خودداري 
كرد. همچنين در طول س��فر از ساالد و سبزيجات 
رستوران ها نبايد استفاده شود زيرا باكتري بيماري وبا 
در آب هاي آلوده رشد مي كند و همراه با سبزيجاتي 
كه در اين آب ها كشت مي شوند وارد چرخه غذايي 
خانواده مي شوند. وي ادامه داد: خانواده ها در فصل 
تابستان بايد مراقبت بيشتري 
در استخرهايي كه فرزندانشان 
در آنها ش��نا مي كنند داش��ته 
آب  از  هم���چني��ن  باش��ند. 
چش��مه ها و رودخانه ه��ا ب��ه 
عنوان آب آش��اميدني استفاده 
نكنند بهتر اس��ت اين آب ها را 
جوشانده و پس از سرد كردن 

مصرف شوند. 
از  ني��ز  حس��يني  دكت��ر 
خانواده ها خواست تا هر اسهال 
ش��ديد را ج��دي بگيرند. وي 
گف��ت: بس��ياري از افرادي كه 
به بيماري وبا مبتال مي ش��وند 
عاليم باليني پي��دا نمي كنند. 
در صورت مشاهده عاليم اين 
بيماري با حفظ خونسردي در 
نخستين گام بايد آب و امالح 
بدن بيم��ار را به اندازه طبيعي 
آن بازگرداند و بهترين راه نيز 
استفاده از پودر او.آر.اس است. 
پس از آن بيمار بايد به درمانگاه 
و يا بيمارستان منتقل شود تا 
با نمونه ب��رداري از مدفوع  نوع 
بيماري و مرحله پيشرفت آن 

تشخيص داده شود. 

بيماري روزهاي گرم

     باكتري بيماري 
وبا در آب هاي آلوده 

رشد مي كند و همراه با 
سبزيجاتي كه در اين 
آب ها كشت مي شود 

وارد چرخه غذايي 
خانواده مي شود. 

خانواده ها در فصل 
تابستان بايد مراقبت 

بيشتري در استخرهايي 
كه فرزندانشان در آنها 

شنا مي كنند داشته 
باشند. همچنين از آب 
چشمه ها و رودخانه ها 

به عنوان آب آشاميدني 
استفاده نكنند

یک جدول با دو شرح
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 5134

اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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 افقي:
1-دوس����تي- از كارتون ه�����اي 

دوست داشتني
2- جنگ و پيكار- برادر ش��يرازي- 
اين كش��ور بيش��ترين باخت )22 
باخ��ت( را در تمام��ي ادوار ج��ام 
جهان��ي به خ��ود اختص��اص داده 

است
3- عصب��ي- قطع��ه اي در موت��ور 

خودرو- امانتدار
4- صندلي پارك- بي يار و همدم- 

ني توخالي- تازه
5- عدد روستا- بچه ترسان معروف- 

لباس خانم ها
6- كم جرأت- تفريق- مخفف الي 

آخر
7- هذيان بيمار- شادابي و تازگي- 

آدم آهني
8- مخفف ديگر- افشرده آلو- پل

9- تشريفات مربوط به يك مراسم 
باشكوه- گناهان- ميوه شيرين

10- زب��ان كش��يدن به بس��تني- 
پروردگارا- دستبند زنانه

11- بافته- قطار زيرزميني- صداي 
كلفت

12- اندك- زمس��تان ع��رب- حرف 
انتخاب- دام كشي، پوست كني

13- همس��ر ابراهيم نبي)ع(- پاس��خ 
ضماي��ر  از  دندان ش��كن-  و  محك��م 

متصل
14- قادر- نام دخترانه- فرمانروايان

15- يك��ي از رش��ته هاي پرطرف��دار 
ورزشي- رغبت ها، گرايش ها

 عمودي:
1-شغل شوفر- رنجيده، آزرده

2- م��اه دوم مي��الدي- ب��ه ش��يوه 
گفتن-  س��خن  نوش��تاري 

جايگاه
3- آرام خودمان��ي- فقير- 

گوسفند جنگي
گاز  مي كش��د-  بچ��ه   -4
گن��دزدا- چاش��ني غ��ذا- 

آدرس
5- ن��ه خوب نه ب��د- علم 
س��نجش  واح��د  نج��وم- 

سطح
6- چه وقت؟- يار هاردي- 

دست افزار
7- لباس زمستاني- دربدر- 

كالم تأسف
8- پرنده اي با پاهاي بلند- 
پيشتر به دستمزد و حقوق 

دائمي مي گفتند- زاپاس خودرو
9- ق��وت اليموت- پخش ش��ده- نام 

دخترانه
10- معصيت- وسيله اي براي پرواز- 

رطوبت كم
11- كرها- از ميوه هاي درختي- شهر 

و بندري در جنوب فرانسه
نمايندگي- سوس��ن كبود- يك   -12

توپ پارچه- مايه
13- نبرد- غيرمستقل- بمب مخرب

14- ماده اي در برگ چاي- كرمينه- 
مركز حكومت سامانيان

15- هماهنگ، يكجور- معادل پايانه

 افقي:
1- نوعي هيوندا- از نشريات معروف 

و صاحب نفوذ فرانسه
2- سنگين- مركور- پادگان

3- صداي كالغ- س��نگ خ��ارا- نام 
دخترانه

4- گ��ول زنن��ده- پژم��رده- لئيم- 
سرراست

5- واح��د تني��س- از ش��ركت هاي 
بزرگ در زمينه الكترونيك و فناوري 
اطالع��ات- براي تخريب مكه لش��كر 

كشيد
6- بنيانگذار و رهبر حزب كمونيست- 

دس��تگاه نظارت و وص��ول حقوق و 
عوارض ورودي بر ارزش CIF كاال- 

امر به شنيدن
7- صيقل دادن- ميراث- برچسب

8- پ��ول نقد- التهاب كبد- س��رود 
اوستايي

9- ماده قندي ميوه ها- مركز استان 
كردستان- بي قيد و بند

10- ش��هري در آلم����ان- بني��اد 
چيزي- مسافر

11- پ��ي در پي- محت��واي ژنتيك 
يك موجود زنده- سايه

12- مث��ل و مانن��د- توانگر- حرف 
از قديمي ترين كش��ورهاي  يوناني- 

دنيا
13- شمش��يرزن- نتيج��ه عم��ل- 

كميت
14- بلن��د آوازه- ام��ر به نوش��تن- 

صفت شيطان
15- فرورفتگي هاي غش��اي ميلين 

در تارهاي عصبي- باستاني
 عمودي:

1- پاركومتر- بردبار
2- اداره عالي- مرواريد- سرزمين

3- جزي��ره ايران��ي- س��نگ كبود- 
دوات

برونت��ه- درخ��ت  از خواه��ران   -4
هن��دي- جس��تن گلول��ه- آمرزيده 

شده
5- از عناصر شيميايي فلزي كمياب- 

هنگام- حرف مفعولي
6- پ��اره ك��ردن- كلم��ه اي ب��راي 

خطاب- سخندان
7- ش��ب هاي عرب- كشيدن- نوعي 

خودرو
8- نام كوچك گرايلي، بازيكن سابق 
نيست-  س��ير  شموشك- 

روايت كننده
ممكن  زيب��ا-  9- ظريف، 

بودن- ماه ميالدي
10- ژرف بيني- جديد و 

نو- گرداگرد لب
ب��از  برن��ده-  ب��رگ   -11

شكاري- هميشگي
12- مطرب ل��ري- پائين 
چاه- مخفف هم او- چهره
زرنگ��ي،  گريب��ان-   -13

زيركي- مردمك چشم
14- آب نيمه گرم- سخن 

آموزنده- جوانمرگ
كش��ور  مرك��ز   -15

موريتاني- هيدرولوژي
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سالمت... تغییراتیسادهدرسبکزندگیکهمیتوانند
ازابتالبهسرطانJJپیشگیریکنند

کارشناسان معتقدند که یک سوم 
تا نیمی از تمام ســرطان ها قابل 

پیشگیری هستند.
دلیل ایــن قضیه این اســت که 
بعضی از عادت های نادرســت ما 
که در طول زندگی انجام می دهیم 
می توانند خطر ابتا به سرطان را 
افزایش دهنــد. در ادامه به برخی 
از کارهایــی که به شــما کمک 
مــی کنند تا از ابتا به ســرطان 
پیشگیری کنید خواهیم پرداخت. 

این تغییرات در سبک عبارتند از:
•

سیگار را ترک کنید.
وقتی که شما سیگار را ترک می 
کنید احتمال ابتا به بســیاری از 

بیماری ها را کاهش می دهید. 
سیگار کشیدن باعث می شود که 
شما به میزان بیشتری در معرض 
خطر ابتا به سرطان هایی مانند 
سرطان ریه، مثانه، کلیه، لوزالمعده، 
گردن رحم، دهان، مری و گلو قرار 

بگیرید.
میدانیم، ترک سیگار کار ساده ای 
نیست. اما اگر اطاعات و پشتیبانی 
مناسبی داشــته باشید امکانپذیر 

است.
•

تغذیه سالم داشته باشید.

در رژیم غذایی خود مقدار زیادی 
ســبزیجات، میوه هــا، حبوبات، 
ماهی، مرغ و غات ســبوس دار 
بگنجانید. این کار به پیشگیری از 
سرطان کمک می کند. از طرفی 
سعی کنید مصرف چربی ها و به 
ویژه چربی های حیوانی را محدود 

کنید.
برخی از محققــان معتقدند که 
مصرف مکمل هــای غذایی می 
تواند به شــما در پیشــگیری از 
ســرطان کمک کند اما هنوز این 
قضیه بــه صورت علمــی اثبات 
نشده است. قبل از مصرف هر نوع 
مکملی با پزشک مشورت کنید. 
بهتریــن راه بــرای دریافت مواد 
معدنی و ویتامین ها مصرف میوه 

ها و سبزیجات مناسب است.
•

وزن طبیعی داشته باشید
اگر اضافه وزن دارید، بهتر اســت 
بدانید که شانس ابتا به برخی از 
سرطان ها برای شما بیشتر است. 
از طرفی، افرادی که تجمع چربی 
در ناحیه کمر آنها بیشــتر است، 
بیشتر از افرادی که این تجمع در 
ران ها و لگن آنهاست در معرض 

خطر ابتا به سرطان قرار دارند.
داشتن رژیم غذایی سالم و فعالیت 

بدنی مناسب بهترین راه برای 
کاهش وزن اســت. البته تغییر 
ناگهانی سبک زندگی کار ساده 
ای نیســت لذا سعی کنید این 
کار را به مرور و به آرامی انجام 

دهید.
•

فعالیت بدنی داشته باشید
داشتن فعالیت بدنی روزانه می 
توانــد از برخی از ســرطان ها 
پیشگیری کند. از طرفی داشتن 

فعالیت بدنی مناسب می تواند در 
کاهش وزن به شــما کمک کند 
کــه همین قضیه نیــز خود می 
تواند باعث کاهش احتمال ابتا به 

سرطان شود.
فعالیت بدنی مناسب و خواب کافی 
اگر در کنار هــم قرار بگیرند می 
توانند تاثیر بیشتری در پیشگیری 
از سرطان، به ویژه در زنان داشته 

باشند.
اگر شــما فعالیت بدنــی روزانه 
مناسب ندارید، بهتر است از همین 
امروز شروع کنید و به آرامی سبک 

زندگی خود را تغییر دهید.
•

از پوست خود مراقبت کنید.
بیشــتر ســرطان های پوست به 
خاطــر قرار گرفتــن بیش از حد 

در معــرض آفتاب بروز می کنند. 
این مراحل را برای پیشــگیری از 

سرطان پوست دنبال کنید:
تا جایی که می توانید از قرار گرفتن 
در معرض آفتاب اجتناب کنید. )به 

ویژه بین ساعت های 10 تا 16(
اگر شما مجبور به قرار گرفتن در 
معرض آفتاب هستید، لباس های 
مناسب مانند کاه های لبه دار و 

پیراهن های آستین بلند بپوشید.
بخش هایی از پوســت شــما که 
توســط لباس پوشیده نمی شود 
را بــا یک الیه از کــرم های ضد 
آفتاب بپوشانید. ضد آفتاب را در 
هر شرایطی، حتی روز های ابری، 

استفاده کنید.
•

از عینک آفتابی استفاده کنید.
لب های خــود را نیز با رژ لب ها 

یــا کــرم هــای 
ص  مخصــو

بپوشانید.
های  دستگاه  از 

استفاده  برنزه 
 . نکنیــد

هــا ایــن دســتگاه 
ممکن است به پوست شما آسیب 

برسانند.
•

مواظب مصرف الکل باشید
این نوشــیدنی مــی تواند باعث 
افزایــش خطر ابتا بــه برخی از 
سرطان ها شود. افرادی که بیش 
از دو پیک مشروبات الکلی در روز 
مصرف می کنند در معرض خطر 
ابتا به ســرطان روده بیشــتری 

هستند.
مصرف الکل بــه صورت روزانه در 

زنان نیز می توانــد خطر ابتا به 
سرطان پستان را افزایش دهد.

•
رابطه جنسی سالم و محافظت 

شده را مترین کنید.
رابطه جنسی ســالم و محافظت 
شده می تواند از شما در مقابل ابتا 
به HPV مراقبت کند. این ویروس 
می تواند به ســرطان دهانه رحم 
منجر شود. رابطه جنسی سالم به 
معنی )حداقل( استفاده از کاندوم و 
عدم داشتن شرکای جنسی متعدد 

است.
•

به صورت منظم به منظور چک آپ 
به پزشک مراجعه کنید.

به صــورت منظم به پزشــک و 
تا  دندانپزشــک مراجعــه کنید 
معاینات الزم بر روی شــما انجام 
شــود. ماموگرافی برای تشخیص 
سرطان ســینه و کولونوسکوپی 
برای سرطان روده بزرگ از جمله 

این معاینه هاست.
بهتر اســت بدانید که تشخیص 
زودهنگام اکثر سرطان ها می تواند 
تاثیر بســیار زیادی در درمان آن 

داشته باشد.
اگر کمتر از 26 ســال سن دارید 
حتما واکســن HPV را دریافت 

کنید.
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از نامه ها...

پیشگیری از سرماخوردگی...   << ادامه از صفحه: 26

جناب آقای فرزاد موالئی، 
خانواده های محترم سوگوار 

درگذشت غم انگیز مادر دلبندتان 

شادروان خامن  ملیحه جنمی )موالئی( 
را تسلیت گفته، 

برای شما و کلیه بازماندگان  
شکیبایی، تندرستی و  بهروزی آرزومندیم. 

تردیدی نیست این روزهای محنت و رنج نیز خواهد گذشت... 

________________________

فرشاد فضلی، رضا هومن، 
حسین صمیمی، محمدرحیمیان 

 هـمدردی
رد آفتاب... گرمی آغوش مـهرش را ندا

کارشناسان معتقدند که یک عدد 
سیگار می تواند مژک ها را به مدت 

30 تا 40 دقیقه فلج کند.
K

7. الکل مصرف نکنید
مصرف زیاد الکل، از طرق مختلفی 
باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن 
می شود. افرادی که مقدار زیادی 
الکل می نوشند بیشتر در معرض 
ابتا به عفونت های اولیه و عوارض 
جانبی ثانویه آن هســتند. الکل 
باعث دفع مقدار بیشــتری آب از 
بدن شما می شود که ممکن است 

باعث کم آبی بدن شود.

K
8. آرام باشید

اگــر شــما بتوانیــد روش های 
ریلکسیشن را فرا بگیرید و عمل 
کنید می توانید سیســتم ایمنی 
بدن خود را تقویت کنید. شواهدی 
وجــود دارد که نشــان می دهد 
ریلکسیشــن  تمرین های  انجام 
باعث افزایش گردش خون شــده 
و باعث می شود واکنش سیستم 
ایمنی بدن شــما به ویروس های 
ســرماخوردگی و آنفوالنزا بیشتر 
شود. تکنیک های ریلکسیشن را 

بــرای چند مــاه و هــر روز 30 
دقیقه انجام دهید. فراموش نکنید 
که تمرینات ریلکسیشــن کاما 
تخصصی و یاد گرفتنی هستند. 
لذا فقط قرار گرفتن در وضعیتی 
که آرام باشید کافی نیست و این 
حالت به تنهایی نمی تواند تاثیری 
بر روی سیستم ایمنی بدن شما 
داشته باشــد. لذا سعی کنید این 
تکنیک هــا را فرا بگیرید و از آنها 

استفاده کنید.
WebMD :منبع
مترجم: محمد نورسی

آذربایجان 
و پیشه وری

مونترال- جعفر 
خدیر

و نگاهی مختصر به گوشه 
های یکــی از بزرگترین 
ساز  سرنوشــت  حوادث 

تاریخ میهنمان ایران
میدانیم که جاسوســان 
آلمانی در ایران به منزله 

پشت جبهه شرق ) اروپا( که 
در آن نبردهای هولناک ارتش ســرخ بر 
علیه تهاجم ارتش آلمان هیتلری جریان 
داشت بسیار فعال بودند . بین بعضی قبایل 
فارس و نیز سرکرده گان ارتش رضاخانی 
مانند سرلشــگر فضل الله زاهدی نفوذ و 
طرفدارانی داشــتند. آلمانها فعالیتهای 
جاسوسی خویش را زیر پوشش ساخت 
و ساز ازقبیل کشیدن راه آهن و زدن پل 
و جاده و غیره انجام میدادند. ناحیه نازی 

آباد تهران یکی از نمونه های آنست.
 قدرت و توانمندیهــای دیکتاتور بزرگ 
هیتلر به رضا خان خود کامه خوش آمده 
و نظرش را به خــود جلب کرده بود. در 
نتیجه ضمن میدان دادن به جاسوسان 
هیتلر پشت  پرده با آنها همکاری مینمود 
و بدین ترتیب پشت جبهه شوروی را به 
خطر انداخته و معادن نفت قفقاز را تهدید 
میکــرد و این موضــوع از دید متّفقین 
پوشیده نماند و باالخره منجر به اشغال 

ایران توسط آنها شد.
در تاریخ ســوم شــهریور 1320 ارتش 
های  شوروی از شمال و امریکا و انگلیس 
از جنوب وارد ایران شــدند. دیکتاتوری 
ســیاه یکروزه فرو ریخــت و گزمه های 
حکومتی ناپدید شدند و گشایش سیاسی 
و آزادیهای مدنی در جامعه پدیدار گشت. 
احزاب بوجود آمدند. نشــریات گوناگون 
مجال نشر یافتند وچماقداران حکومتی 

ناتوان گردیدند. 
در اســتانهای آذربایجان و کردســتان 
دهقانان ستم کشیده با حضورارتش سرخ 
و فرار فّراشان رضا خان ّقوت قلب گرفته 
برعلیه فئودالها و خانهای صاحب زمین و 
رعیت و نیز همدستان دولتی آنها یعنی 
ژاندارمها شورش کردند و زنجان، میانه، 
مراغه، میاندوآب و ســراب حّتی قبل از 
تبریز و رضائیه به دست مردم آزاد شدند.

پس از آزادی این شــهرها بود که فرقه 
دموکرات  به آزاد ســازی تبریز و رضائیه 
اقدام نمــود و بدین ترتیــب جمهوری 
فدراتیــو آذربایجــان در کادر تمامیت 
ارضی ایران )1( بوجود آمد و بهمین نحو 
جمهوری کردستان شکل گرفت  و حزب 
دموکرات کردســتان به رهبری محمد 

قاضی به قدرت رسید.
هر دو جمهوری امــور وزارت خارجه را 
بعهده تهران گذاردند تا صداقت و وفاداری 
خویش را به تمامیت ارضی ایران نشــان 
دهند )2( امــا بافاصله امریکا به کمک 
ارتش و ژاندارمری که بدست  مستشاران 
نظامی این کشور اداره میشدند خانهای 
فراری را مســّلح نموده و آنها را به جنگ 
ایذائی و فرسایشی با دو جمهوری جوان 

واداشتند.
 با این وجود هم فرقه دموکرات آذربایجان 
و هم فرقه دموکرات کردستان آبادانی ها 
و دستاوردهای زیادی را در این استانها به 
ارمغان آوردند که بقول هیئت امریکائی از 
کارهای انجام گرفته در دوران پهلوی ها 
بیشــتر بود و باالخره یکسال بعد در 21 
آذر 1325 با حمله به تبریز و کردستان 
و غارت مردم آزادیخواه آن خّطه به عمر 
پر برکت  این دو جمهوری خاتمه دادند .

در این رابطه دو موضوع نسبتًا ناشناخته 
برای نسل جوان ّمهم است روشن گردد.

اول: مسئله نفت شمال- در ایران خاصه 
در آذربایجان تبلیغات هولناک و یکطرفه 
برعلیه جنبش آذربایجان صورت  گرفته 
است که در شرایط ناآگاهی و بیسوادی 
و یکــه تازی امریکا و انگلیس و خانها در 
صحنه تبلیغاتی و اشاعه اخبار نادرست 
و قلب واقعیتها باعث شــد در اندیشه و 
قضاوت عمومی آثــار زیان باری بر جای 
نهاده  و به مسئله نفت ُمهر تقلبی بخورد.

محافل ارتجاعی این داستان را آفریدند که 
گویا قوام السلطنه نخست وزیر وقت در 

سفر خود به ُمسکو با هوش و زبردستی 
خاص خویش امتیاز نفت شــمال را به   
روسها داده و در مقابل تخلیه 
آذربایجان توسط ارتش سرخ و 
نجات آنرا بدست آورده است. 
این داســتان کامأل عامیانه و 
سطحی و قلب واقعیت است و 
حاصل بی اطاعی و دشمنی 

است.
 حقیقــت این اســت وقتی 
شــوروی به حضور شرکتهای 
نفتی آمریکائی و انگلیسی شل، استاندارد 
اویل و ســینگلر در تهران پــی برد که 
محرمانه با ساعد مراغه ای نخست وزیر 
وقت دارند بر سر امتیاز نفت شمال معامله 
میکنند و بــه این بهانه امریکا قصد دارد 
در مرزهای جنوبی شوروی مستقر شود با 
عجله کافتارادزه معاون وزارت خارجه خود 
را با یک پیشنهاد انقابی تشکیل شرکت 
مختلــط  نزدیک 50/50 )و نه امتیاز( به 
تهران فرســتاد و با علنی شدن مذاکرات 
شرکتهای نفتی با ساعد مراغه ای به ُیمن 
حضور دکتر مصــّدق و عدّه ای از اعضاء 
حزب توده در مجلس قانون  منع امتیاز 
خارجی ها از مجلس گذشــت و قضیه 
نفت شمال فیصله یافت و برای شوروی 
کــه  در جنگ به ویرانه بدل شــده بود 
امنیت مرزهایش در باالترین اولویتهای او 
قرار داشــت و به هیچ وجه بدنبال امتیاز 
طلبی نبــود اّما ارتجاع بــر همان طبل 
کهنه تبلیغات خیانت شوروی به جنبش 
آذربایجان در ازاء نفت  می کوبیدند و هنوز 
می کوبند و به این سئوال پاسخ نمیدهند 
که چگونه ممکن است نخست وزیر یک 
کشــور فقیر و مفلوک بماننــد ایراِن آن 
زمان میتواند به سر شوروی که سیستم 
اطاعاتیش در طول جنگ همه را مات 
نموده بود و از جلسات محرمانه هیتلر و 
چرچیل گزارش تهیه میکرد کاه بگذارد. 
گویا معنا و مضمون جنگ سرد و تهدید 
امریکا دایر به بمباران اتمی را هنوز درک 

نمیکنند
دوم- مسئله شــخصیت برجسته سید 
جعفر پیشه وری است که مورد تهاجم و 
لجن پراکنی بیشرمانه قرار گرفته است. 
او فرزند خلخال است  که در 12 سالگی 
همراه خانواده در جستجوی کار و نان به 
باکو میرود. برای معرفی شخصیت او بهتر 
است از زبان خود او بشنویم که کاندیدای 
دوره چهارده ام مجلس شورای مّلی و در 
مراسم معارفه در کمال صداقت و فروتنی 

خود را چنین معرفی میکند.
از نقطه نظر زندگانی خصوصی سرگذشت 
من طنطنه و تشعشــعی ندارد، در زاویه 
ســادات خلخال در ســنه 1272 متولد 
شــدم و در اثر حوادث و زد وخوردها در 
سن 12 سالگی با خانواده خود به قفقاز 
مهاجرت کــردم و از آن تاریخ در تاش 
معاش قدم گذاردم و در مدرســه ای که 
تحصیل مینمودم وارد کار شدم و در آنجا 
مانند یک مستخدم ساده خدمت کردم. 

پس از خاتمه مدرسه در همانجا به معلمی 
پرداختم . پس از انقاب اکتبر، اقیانوس 
نهضــت اجتماعی مرا هم مانند ســایر 
جوانان معاصر از جای تکان داده در میدان 
کار بــزرگ و پر افتخار عــاوه بر مبارزه 
آزادیخواهی یک نظر مّلی هم مرا تحریک 
میکرد. من میدانستم که نجات و سعادت 
ملی و میهن من در پیشرفت رژیمی است 
که انقابیون روسیه میخواهند. اگر غیر 
از لــوای پر افتخار لنین بیرق دیگری در 
روسیه در احتراز باشد استقال و آزادی 
مّلت ایران همیشه در معرض خطر خواهد 
بــود.... نهضت جنگل مرا هم مانند همه 
آزادیخواهان ایرانی جلب نمود... به اتّفاق 
دوســتان صمیمی  خود که اغلب  توی 
حزب توده ایران هم هستند در ده، شهر، 
در زیر توپ پیش میرفتیم. کار میکردیم، 
نبرد می نمودیم. غذای روحی ما ایمان و 
عقیده بود.... وقتی در ردیف آزادی خواهان 
بزرگ بودم و برای اجرای وظیفه سنگین 
و مسئولیت دار اجتماعی انتخاب میشدم 
، هرگز خود را بزرگ نمیدانستم و در نظر 
خود همان آدم ســاده و بی غرضی بودم 
که دستمال در دست گرفته شیشه های 
مدرسه را پاک میکرد.... حال هم که پنجاه 
ســال از عمرم میگذرد و سی سال از آنرا 

در مبارزه سیاسی و در زندانها به سر برده 
ام، خود را همان مستخدم زحمتکشی که 
در مدرسه خدمت میکردم میدانم و برای 
همان طبقه چیزی مینویسم.... در جریان 
جنگل و بنا به تصمیم مّلـیون گیان به 
تهران آمدم و در آنجا سازمان سیاسی و 
شورای مرکزی کارگران را تشکیل دادم و 
ارگان آن روزنامه حقیقت را منتشر کردم 
.... تمام سر مقاله های روزنامه حقیقت به 
استثناء چند مقاله از قلم من تراوش کرده 

است. 
در دوره رضا خان چهار بار مرکز ما را به 
واسطه بازداشت و توقیف منحل کردند 
ولی ما کــه خود را ســربازان راه آزادی 
میدانســتیم ُپســت خود را ترک نکرده 
پنجمین مرکز را تشکیل دادیم. فعالیت 
مطبوعاتی خــود را به اروپا منتقل کرده 
روزنامــه و مجّات خود را توانســتیم از 
دیوار چینی که پلیس رضا خان دور ایران 

کشیده بود به ایران برسانیم. 
باالخره در ســال 1309 بازداشت شدیم. 
.. هشــت سال تمام  در قصر به غیر از ما 
زندانی سیاســی نبود. هدف ماشین آدم 
کشــی رضا خان بــا آن طنطنه و دبدبه 
هایش فقط و فقط مــا چند نفر بودیم. 
میخواستند ما را به مرگ تدریجی معدوم 
کننــد. بهترین رفقای خود را از دســت 
دادیم. خودمان از حیث جســمانی از پا 
در آمدیم ولی روحمــان قوی بود. نبرد 
را همچنــان ادامه دادیــم . باالخره پس 
از هشت ســال 53 نفر را نزد ما آوردند. 
اینها همه تحصیل کرده و کتاب خوانده 
بودند ولی تجربه ما را نداشــتند. در نبرد 
و مبارزه سیاسی پخته و ورزیده نبودند. 
با پیدایش اینها برای ما میدان جدیدی 
باز شــد. تجربیات خود را در اختیار آنها 
گذاشــتیم .... جوانان ما را سرمشق خود 
قرارداده، نیروی معنوی گرفتند و شهامت 

و فداکاریها نشان دادند....
در ســال 1319 پس از ده سال زندان به 
کاشان تبعیدم کردند. سپس ما را با 22 
نفر دیگر به زندان فرســتادند. فقط 20 
روزبعد از قضیه شهریور توانستم  رهایی 
یافته خود را به تهران برسانم و اینک 9 ماه 
است آژیر را منتشر میکنم. اگر حزب توده 
ایران و رفقای آزادیخواه آذربایجان بتوانند 
تصمیم کمیته مرکزی حزب  توده ایران 
را عملی کرده مرا به مجلس بفرســتند ، 
من در خود آنقدر صمیمیت و ایمان سراغ 
دارم که بتوانم شــهرت بلند آذربایجان 
را لکه دار نکنــم... ما مجلس را  هدف و 
مقصد اساســی نمیدانیم و برای رفقای 
خود آنرا یک مقامی تّصور نمیکنیم. بدین 
واسطه ما فقط مبرزترین سربازان خود را 
در سنگر جلوتر می بینیم و برای رسیدن 
به آرمان اساسی خود به ایجاد یک ایران 
آزاد دموکرات مّلی اســت راه باز میکنیم 
و برای از بین بــردن و بر انداختن بنیاد 
ظلم ، اسارت و بردگی توده ایران وسیله 

پیدا میکنیم.
در پایان الزم است به علل خیزش خلق 
آذربایجان برای کســب آزادی و ُهّویت 
خویــش به اختصار اشــاره ای بشــود. 
سرهنگ کاویان پور در کتاب خود" تاریخ 
ارومیه" علل نهضــت آذربایجان را فقر و 
فاقۀ شدید، بهره کشی و استثمار، سیستم 
ارباب و رعیتی، رشوه خواری، و تجاوزات 
ژاندارم ها و خانها و مالکین ُعمده میداند.

اّما باید مســئله هوّیت و زبان و موقعیت 
جغرافیائی و ترکیب جمعیتی خّاص آنرا 
که موجب وحشت حاکمان مرتجع نظام 

خان خانی بود فراموش نکرد.
مردم آذربایجان مورد خشم و تحقیر رجال 
حّتی رجال مرتجع آذری قرار داشــتند: 
محسنی رئیس فرهنگ استان آذربایجان 
میگفت: هر کس که ُترکی حرف میزند 
افسار االغ به سر او بزنید و به آخور ببندید.

عبدالله ُمستوفی استاندار جّاد آذربایجان 
مینویسد: من سه سال استاندار آذربایجان 
شرقی و غربی بودم . با این که مردم ترکی 
بلغور میکنند اّما روح ایرانیت آنها از همه 
قوی تر است. کلمه بلغور را چنین توضیح 
می دهد، زبان ترکی رایج جزو لهجه ای 
ـّم میکنند  که عوام بعضی نقاط به آن تکل
چیز بیشتری نیست و چون زبان درشت 

مبناسبت سالـگرد وقایع 
21 آذر در آذربایجان

و ناهموار است فارس ها بلغور کردن را به 
جای حرف زدن بکار میبرند!!

وقتی هنرمنــدان آذری در تهران برای 
اجرای تئاتر خیابانی از ســاعد مراغه ای 
) آذری( تقاضای مجوز می کنند پاســخ 
میدهد " اجرای تئاتر به زبان بیگانه ممنوع 

است ".
بعــاوه آذربایجــان ســرزمین قیام و 
آزادیخواهی مهد ســتارخانها، باقرخانها، 
شیخ ُمحّمد خیابانی ها و هزاران کارگر و 

مهاجر آذری آشنا با جنبش های اجتماعی 
و جهاندیده و آگاه وحشت عمله استعمار 
و ِرجال رعیت ُکش خونخوار را در تهران 
همواره برمی انگیزند. از این رو بود که رضا 
خان خشن ترین و ّسفاک ترین استانداران 

را به تبریز اعزام می کرد.
________________

)1(- پیشــه وری بارها اعــام کرد و در 
اعامیه های رســمی هم نوشته شد که 
" جنبش مــا در کادر تماّمیت ارضی و 

اســتقال ایران اســت و آنرا برای همه 
استانهای ایران آرزو میکنیم."

)2( جمهوری آذربایجــان فدراتیو بود و 
روابــط خارجی و ارتباطــات با دولتهای 

بیگانه را به دولت مرکزی واگذار کرد.

•
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دوستان دیرین و ارجمند 
آقایان فرخ، فرهاد و فرزان نوذری 

فردیس و نیمای نازنین، سرکار خامن آزی راثی، 
خانواده های محترم سوگوار 

درگذشت غم انگیز مادر دلبند، مادربزرگ مهربان 
و  عزیز ارجمندتان، بانوی فرهیخته و فرهنگی،

زنده یاد سرکار خامن ملیحه سیدی )نوذری(
را در ایران، صمیمانه تسلیت گفته، 

برای شما و کلیه بازماندگان، 
آرامش و زندگانی دیرپایا آرزو داریم. 

ما را همواره در کنار خود بدانید. 

اکبر خجسته، ناصر باجیگران، محمود درایه،
نادر باجیگران،  علیرضا اسکوئی، 

         احمد احمدی، محمدرحیمیان، رضا امیری 

 همدردی
صحبت شـمریدش  غنیمت  است  زعزی  گل 

           هک هب باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد

 مجلس یادبود
بدینوسیله درگذشت پدری بزرگوار،

همسر و عزیز و برادر دلبند، 
دوست، یار و یاوری بزرگ، 

زنده یاد 

آقای ایرج ارزانی بیرگانی 
را به آگاهی بستگان  و دوستان  می رسانیم. 

----------
مراسم یادبود  آن عزیز ارجمند روز 

یکشنبه  28 دسامبر  2014  
 از ساعت  5 تا  9 بعدازظهر  

در محل موسسه آیت اهلل خوئی 
واقع در: 

Khoie Fondation
7085 Côte-des-Neiges

Montréal, Québec H3R 2M1
info: 514-569-3550

برگزار خواهد شد.
______________________

حضور شما عزیزان تسا بخش  خاطر حزین بازماندگان ا وست.

خانواده  های ارزانی، صاحلی 
محمدی، احمدی 

رب شمع رنفت از گذرِ آتشِ دل، دوش

آن دود، هک از سوزِ جگر رب سر ما رفت

سـپاس
از کلیه دوستان، سروران، یاران، 

عزیزان و بستگانی که در ایام بسیار سخت 
سوگواری و اندوه بزرگ از دست دادن پدر دلبندم 

زنده یاد آقای اسحق امین
با دیدار و حضور گرم و مهربان خود 

و  با درج پیام های همدردی در نشریات، 
مرا همراهی نمودند،   

صمیمانه سپاسگزاری نموده،
برای فرد فرد شما عزیزان،  

بهروزی، شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
اگردر این ایام دشوار فرصت 
تشکر حضوری از فردفردشما

 عزیزان دست نداد، 
بر ما ببخشائید. 

امساعیل )ساعد( امین 
و خانواده

ره کو شراب فرقت روزی چشیده باشد                داند هک سخت باشد قطع امیدواران 
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ورزشی...طنـز سیاسی

www.paivand.ca
هر یکم و پانزدهم ماه        را بر روی سایت بخوانید 

یکــی رفت در 

گفت:  مغازه، 

کانادا  "یــک 

می خــوام با 

یه کیک."مغازه دار گفت: "کیک 
نداریم."

طرف گفــت: "پس یه کوکاکوال 

بده با یه کیک"، مغازه دار گفت: 

"کیک نداریم."

طرف گفت: "پس یه شیرپاکتی 

بده با یه کیک"، مغازه دار گفت: 

"کیک نداریم."

طرف گفت: "حــاال که هیچی 

نداری یــه لیوان آب بــده با یه 

کیک"، مغــازه دار گفت: "کیک 
نداریم."

طرف مســتاصل شــد و گفت: 

"باشه، پس یه کیک خالی بده."

بقول عمران حاال حکایت ماست، 

هر چه می گوئیم اسیدپاشی چی 

شد و چرا بعد از سه ماه عواملش 

دستگیر نشدند و برای چه کاری 

برای دستگیری اسیدپاش ها نمی 

کنید اشرق و مشرق را 

به هم می بافند و زمین و آسمان 

را به هم می دوزند و انگار نه 

انگار که اینهمه توضیح دادیم 

که کیک نداریم.

انتظامی گفت:  نیروی  فرمانده 

در  اسیدپاشــی  به  "متظاهرین 

مشــهد را بعــد از پنج ســاعت 

دستگیر کردیم."

می پرســم: "پس چرا اسیدپاش 

هــای اصفهان را بعد از ســه ماه 

دستگیر نکردید؟"

می گوید: "قاتل معلم بروجردی 

هم دستگیر شد."

می گویم: "دســتت درد نکند، 

ولی اسیدپاش های اصفهان چی 
شدند."

می گوید: "چاقــوزن جهرمی را 
گرفتیم."

می گویم: "دســتت طــا، ولی 

چی  اصفهانی  های  اســیدپاش 
شدند؟"

گوید:  می 
"اسیدپاشــی کــه 

صورت  روی  فقط 

روی  نیســت، 

اموال و ماشــین هم اســید می 
پاشند."

می گویــم: "خیلی ممنــون از 

اطاعات عمومی، ولی اسیدپاش 

های اصفهان چی شدند؟"

می گوید: "این اســیدپاش های 

اصفهان که چیزی نیســتند، در 

ســال 700 حادثه اسیدپاشــی 
داریم."

می گویم: "دستت درد نکند، همه 

شان را بگیر، ولی اسیدپاش های 

اصفهان چی شدند؟"

با عصبانیت می گوید: "اسیدپاشی 

اصفهان هیچ ربطــی به حجاب 
ندارد."

می گویم: "من کــه نمی گویم 

به چــی ربــط دارد، شــما اول 

دستگیرشــان کن بعد این همه 

توضیح بده."

یعنی کی می شــود کــه به این 

حکومــت گاگول یــک حرفی 

بزنیم و یک جواب درســت از آن 
بشنویم؟

گاگولیسم

گاهی وقــت ها می 
بینم تنها چیزی که 

هنوز در کشــور باقی است، جای 
شکر است، یعنی الحمدالله والمنه 
در هــر زمینه ای جای شــکرش 
باقی است. مثا همین دیروز اعام 
شــده که هفتاد درصد سهام سه 
بانک مهم کشور متعلق به یک نفر 
است، ولی 27 سانت جای شکرش 
باقی اســت که در عــوض بقول 
مسئول بازنشستگان کشور حقوق 
65درصد از بازنشســتگان کشور 

فقط برای خرید نان کافی است.
براساس  مثا  گفته سازمان یا 

جهانی توسعه انسانی 25.1 
درصد از کل جمعیــت ایران در 
جاهایی زندگی می کنند که بطور 
معمول به آن "زاغه" می گویند... 

ولی باز جای شــکرش به میزان 
39سانتی متر باقی است که همین 
دیروز این مشکل حل شده و دولت 
اعــام کرده که از این پس هزینه 
آب، بــرق و گاز اماکــن مذهبی 

رایگان خواهد شد... 
یــا مثا همین هفتــه بعد اعام 
شد که پرونده فساد مالی سپاه با 
چرخش مالی 12 هزار میلیاردی 

کشف شــد که واقعا وجود 

چنین پرونده برای سپاه شایان 
تقدیر است!... 

اما جــای شــکرش بــه میزان 
43سانت باقی اســت که بودجه 
ســامت، فرهنگ و آموزش کل 
کشور به اندازه نصف بودجه سپاه 

هم نیست!..
واقعا بیایید تمام وقت بنشینیم و 
فقط دعا کنیم که خداوند این جای 
شکر به این اندازه را از ما نگیرد، اگر 
چه درد دارد، ولی همین که آدم 
خدا را شکر می کند، حالش خوب 

می شود.

باقی استجای شکرش 

کرده  اعــالم  دولت 

کــه از ایــن پس 

"اعتصــاب بدون 

کارفرما  با  هماهنگی 

غیرقانونی است." یعنی از فردا هر 

کارگری که می خواهد اعتصاب کند، اول باید 

رضایت از ولی خودش بگیرد، ولی هم رضایت 

از کارفرما. قرار است قوانین دیگری را هم در 

همین راستا تصویب کنند:

• یک، کودتا کردن بدون هماهنگی با ستاد 

مشترک نیروهای مسلح  جمهوری اسالمی 
غیرقانونی است.

• دو، هر زن یا شوهری بخواهد به همسرش 

خیانت کند، باید از همسر خود یا همسر او 

رضایتنامه داشته باشند.

• سه، هر دزدی بخواهد از هر خانه ای سرقت 

کند، باید از صاحبخانه رضایتنامه داشته باشد.

• چهار، اختالس امــوال دولتی قبال باید به 

اطالع رئیس جمهور رسیده  و رضایت کتبی او 

یا دو نفر از سه نفر رحیمی و مشایی و بقایی را 

گرفته شده باشد.دولت هم با دولت فرق نمی 

کند این سه نفر به تایید رهبر رسیده اند

• پنج، هر نوع عملیات براندازی علیه حکومت 

فقط با رضایت و هماهنگی وزارت اطالعات 
ممکن است! 

نبــوغ هر روز شــکوفه می زند و 
هر لحظــه گل می دهــد. آیت 
الله حائری امام جمعه شــیراز 
و مصرف کننــده نصف تولید 
حنای کشور اعام کرد که "حضور و غیاب 

در دانشگاه طرح استعمار است." 
البته حرف ایشان خیلی هم بی ربط نیست. بعید نیست 
ناخن گرفتن، شســتن دست و رو، حمام رفتن، شستن 
میــوه قبل از خوردن آن، آب خــوردن با لیوان و بدون 
گذاشــتن دهن به شیر آب، شانه کردن موها، راه رفتن 

با کفش و خیلی کارهای دیگر هم طرح استعمار باشد.
یکهو دیدی همین که دانشجویان به جای اینکه از پنجره 
و با طناب وارد کاس شــوند، از در وارد می شوند هم 
طرح استعمار باشد. معلوم نیست چند ماه بعد کاشف به 
عمل نیاید که دست نکردن توی دماغ و کوتاه کردن مو 
با وسیله ای غیر از قمه کار استعمار باشد. اصا همین 
که ما به جای چرخ های چهارگوش از چرخ های دایره 
ای برای دوچرخه و ماشــین استفاده می کنیم طرح 

استعماری باشد.
اصا همین که وقتی پشت میز می نشینیم به جای 
اینکه مثل آقای حائری روی زمین بنشــینیم، مثل 
استعمارگران روی صندلی می نشینیم، خودش یک 
طرح استعماری اســت. اصا چرا مثل استعمارگران 
فان جای بچه های مان را با آب می شوئیم و لیس 
نمــی زنیم؟ جدا تا کی می خواهیــم هر روز آب به 

آسیاب استعمارگران بریزیم؟  •

استعمارگرانحضور و غیاب 

کارفرماهماهنگی اعتصاب با 

ابراهیم نبوی

یوسف تیز هوش، از قدیمی ترین ایرانیان 
جامعه ایرانی مونترال، قهرمان پیشین 
تیم ملی پینگ پنگ  1۹۶۳و 1۹۶۵
مسوول کمیته فنی پینگ پنگ بازی 
های آسیایی 1۳۷4 درتهران 
مربی فدراسیون پینگ پنگ

FRISBEE
یا بازی دیسک پرنده

شیئی که بصورت دیسکی گرد و 
سفید رنگ یا رنگ های دیگر که 
از کاچو ساخته شده و اصطاحا 

دیسک پرنده نامیده می شود. 
یک نفر از بازیکنان در حالیکه آن 
را با حالت مخصوص می چرخاند 
به طرف بازیکن دیگر از تیم خود 
پرتاب مــی کند و این حرکت را 
طوری انجام می دهد که نفر تیم 
مقابل به آن دسترســی نداشته 

باشد. 
بازیکنان تیمی که دیسک پرنده 

را در اختیار دارند سعی می کنند تا آن را با حرکت 
حمله به جلو به داخــل زمین حریف جلو برند و 
چنانچه بتوانند 17 بار با موفقیت این کار را انجام 

دهند، تیم رقیب را مغلوب کرده اند. 
این بازی ورزشی در حدود 30 سال است به وجود 

آمده. 
پیــش از آن با نــام HAND-BALL »هندبال« 
شناخته شده است؛ ورزشی است دسته جمعی که 
از افراد جوان و حتی مسن اما ماهرتر تشکیل شده. 
یک تیم فریز بی مــی توانند می تواند مخلوط 4 
نفر مرد و 3 نفر زن هم باشد. حتی افراد معلول که 
دارای حرکت محــدود و به روی صندلی چرخدار 
هستند می توانند این بازی را انجام دهند؛ مسابقاتی 

نیز برای آنها وجود دارد. 
در ســه کشــور کانادا آمریکا و فرانسه فدراسیون 
ورزشی برای این بازی بوجود آمده و ورزشی است 
که کاما از خشونت )برخاف هاکی روی یخ!( به 

دور است. 
فریزبی روی چمــن در زمینی به طول 64 متر و 

پهنای 37 متر، انجام می شود. 
بازیکنی که دیسک را در اختیار دارد حق حرکت و 
تکان خوردن ندارد و فقط یک متر می تواند به جلو 
بدود و 10 ثانیه فرصت دارد تا دیسک را به سوی 
بازیکنان تیمش پرتاب کند؛ همانطوری که گفته 
شــد اگر 17 بار با موفقیت انجام شود در مسابقه 

برنده می شود. 
رقابت های فریزبی عاوه بر شهرهای اروپایی مثل 
فرانسه بلژیک و سویس، در آمریکا نیز این بازی در 

سین سیناتی برگزار می شود. 
در استان کبک در 12 منطقه و بخصوص در شهر 

شربروک مسابقات مهم فریزبی انجام می شود. 
در آمریکا شهر اوهایو مهمان انجام مسابقات بزرگ 

است.

پاتیناژ آرتیستیک 
پاتیناژ، ورزشی است زمستانی که در استادیوم های 

کوچک و روی یخ انجام می شود. 
این ورزش عاقمندان جوان را از 6 سالگی گاه حتی 

جوان تر برای تمرینات به خود جلب می کند. 
این ورزش مایــم به بدن های الغــر اندام که 
دارای نرمش کافی بدنی باشند نیاز دارد و همراه 
با حرکات و فیگورهای مــوزون زیبا و با ظرافت 
اســت و در عین حــال دارای حرکات پیچیده و 
بسیار مشکل مانند پرش بازیکن پاتیناژ به باال و 
چرخاندن هم زمان و سپس فرود روی یخ یکی از 

حرکات بسیار سخت این ورزش می باشد. 
این ورزش برای نخســتین بار در سال 1908 در 

انگلستان به روی صحنه ورزش آمد. 
در آخرین المپیک زمستانی ماه مارس 2014 در 
شهر سوچی روسیه در 6 رشته مختلف و با حضور 

149 نفر شرکت کننده برگزار شد. 
در این المپیک زمستانی روسیه با 33 مدال  نفر 
اول. نروژ با 26 مدال دوم و کانادا با 25 مدال سوم 

شدند. 
در 29 نوامبر 2014 
بین  مســابقات  در 
در  ژاپــن  المللــی 
شهر اوزاکا در برنامه 
)میکس  مخلــوط 
دختر و پسر( دوشیزه 
مگان و آقای اریک از 
کانادا مقام اول را به 
دست آوردند و برنده 
بین  بــزرگ  جایزه 

المللی شدند. 
هم چنین دو شرکت 
کننده دیگر کانادایی 
دوشــیزه کاتلین و 
آقای آندره در برنامه 
مقام  دیگری  هنری 
اول و جایــزه بزرگ 
بین المللی را به دست آوردند و در مجموع در این 
مسابقات بین المللی کانادا اول روسیه دوم و آمریکا 

مقام سوم را به دست آوردند.

دو خبر جالب و کوتاه

•   فدراسیون جهانی تنیس در حال بررسی انجام 
تغییراتی در این ورزش است. 

یکی از این تغییرات که در حال مطالعه است، انجام 
بازی روی چمن مصنوعی است. چنانچه توپ به لبه 
تور برخورد کند تکرار نشود و یک پوئن از سرویس 
زننده کسر شود. بازیکنی که سرویس می زند فقط 
25 ثانیه فرصت خواهد داشت؛ در غیر این صورت 
یک پوئن از دست می دهد. طول کشیدن زیاد از 
حد بازیها گاه باعث خستگی بینندگان می شود. و 
نیز برای پخش کنندگان تلویزیون پول ساز نیست. 
در مســابقات 2010 ویمبلدون انگلســتان بازی 
 MAHUT آمریکایی و آقای ISNER  بین آقــای

فرانسوی بازی  11 ساعت طول کشید! 
اینک پیشنهاداتی برای سرعت دادن و کوتاه شدن 
و لذت بیشــتر تماشاچیان فدراسیون بین المللی 

جهت بررسی و مطالعه می باشد.
•   لیســت قهرمانــان تمام ورزشــهایی که پول 

سازترین هستند
1( آقای لوبرن جیمز، بسکتبالیســت آمریکایی 
19.3 میلیون دالر دستمزد + 53 میلیون دالر از 

درآمدهای تبلیغاتی جمعا 72.3 میلیون دالر
2( آقای تایگــروود: علیرغم افتضاح سکســی و 
مشــکات با همسر ســابقش، 6.3 میلیون دالر 
دســتمزد + 55 میلیون از درآمد تبلیغاتی جمعا 

61.2 میلیون دالر 
3( آقای فدرر: 4 میلیون دستمزد + درآمد تبلیغاتی 

جمعا 57.2 میلیون دالر.
4( در تنیس بانوان خانم شاراپوا 24.4 میلیون دالر 
خانم LINA بازیکن تنیس بانوان از کشور چین، 

23.6 میلیون دالر 
خانم سرنا ویلیامز 22میلیون دالر درآمد داشته اند.

   •

مرگ زنده یاد 
ژان بلی وو 

معروف ترین هاکی 
کبک،  تاریــخ  باز 

تاریخ تولد: 
تــروا  در   1931
یــر )کبک(  ریوی 
مــرگ: 2  تاریــخ 

دســامبر 2014، در سن 83 سالگی، بر اثر سینه 
پهلو، در مونتریال؛ در 9 دسامبر مجلس یادبود ژان 
در استادیوم بزرگ بل، با حضور چندین هزار نفر از 

طرف دولت های فدرال و استانی برگزار شد.  
صف های طوالنی مردم و دوستداران او حتی چند 
صــد نفر از راه دور بــرای ادای احترام به او آمده 

بودند، شگفت انگیز بود. 
در دوران قهرمانی اش، او یک هزار و 125 مسابقه، 
در 18 فصل و 507 بار »هاکی پاک« وارد دروازه 
نمود! او در دوران قهرمانی هاکی کاپیتان تیم بود و 

11 مرتبه کاپ معروف استانلی بدست آورد.
یادش جاودان باد! 
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جلسه اجنمن زنان
زمان: یکشنبه 4 ژانویه 2015 

از 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 

آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان 
تان می ترسید؟ممکن است که شما  قربانی خشونت های خانواد گی  

شده باشید. آیا به دنبال همزبان می گردید  تا شما را یاری کند؟
 مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت  خانواده های افغان و ایرانی 
هست و شما را  گام به گام یاری میکند. اگر آرامش خاطر می خواهید 

تلفن را بردارید و با شماره: 811۷-2۷4-۵14 با ما تماس بگیرید.

اتوبیـوگرافیبچۀفلسطینی
 هادی خرسندی  

گویند مرا چو زاد مادر
صد بار ز غصه مردن آموخت

از دیدن وضع خانواده
گرییدن و رنج بردن آموخت

از شدت فقر و بینوائی
یک وعده غذا نخوردن آموخت

هر روز و شبی که زنده ماندم
پر پر زدن و شمردن آموخت

آنگاه ز حمله ی هوائی
افتادن و جان سپردن آموخت

    
     البته که پنج بیت کافیست

این اِنِد اتوبیوگرافیست!

به مناسبت 10 دسامبر: 
بنیادگراییوضدیتباحقوقبشر

اعامیٔه جهانی حقوق بشر، میثاقی 
بین المللی با هدف برقراری تضمین 
حقــوق و آزادی هــای برابــر برای 
همه مردم اســت. متن این میثاق 
عموم بشری ســرانجام در تاریخ 10 
دســامبر 1948، در مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحــد در پاریس به 
تصویب رســید. این اعامیه نتیجه 
ی مستقیم فاجعه انسانی در جنگ 
جهانی دوم است و برای نخستین بار 
حقوق و حمایتی را که تمام انســان 
ها )فارغ از نوع نژاد، رنگ پوست، نوع 
مذهب، جنســیت و ملیت شان( را 
شامل می شود در وسعتی به پهنای 
همه ی جهان، بیان مــی کند. این 
اعامیه شامل یک مقدمه و 30 ماده 
است که به تشــریح دیدگاه سازمان 
ملل متحد در مــورد حقوق بنیادی 
مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاســی 
و اجتماعی ای تمامی افراد بشــر می 

پردازد. 
در ســال 1950 نیز مجمع عمومی 
سازمان ملل رســمَا روز 10 دسامبر 
را به عنوان »روز جهانی حقوق بشر« 
اعام کرد، تا توجه مردم جهان را به 
اعامیه  به عنوان آرمان مشــترکی 

برای همه ملت ها جلب کند.
با وجود پذیرفتن  و امضای  اعامیه 
جهانی حقوق بشــر توسط کشورها، 
هنوز یکی از معضات بشری، نقض 

حقوق بشر توسط حکومت هاست. 
طبق ماده اول اعامیه: 

"تمامی ابنای بشــر آزاد به دنیا 
می آیند و از لحاظ منزلت و حقوق 

با هم برابرند". 
بنابراین، بر اساس همین اصل ساده 
و بدیهــی نمی توان و نباید با توجیه 
مذهبی، سنتی، فرهنگی یا عقیدتی، 
نژادی، جنســیتی یا تعلق به منطقه 
جغرافیایی هیچ فردی را از حقوق بشر 
محروم کرد. سوء استفاده از فرهنگ و 
مذهب برای اعمال خشونت و نقض 
حقوق بشــر به منظور تداوم سلطه 
خود، نه تنها توسط برخی از حکومت 
ها انجام می شــود بلکه زورمداران، 
مرتجعین مذهبی، ناآگاهان، خشونت 
ورزان و زن ستیزان در نقش آمران و 
عامان، به نقض گسترده حقوق بشر 

به اشکال مختلف دامن می زنند.
 یکی از شیوه های توجیه رفتارهای 
خشــونت آمیز علیه زنان، کودکان، 
همجنســگرایان و نقض حقوق بشر 
در کشورهای تحت قوانین مذهبی، 

توسل به نظریه »نسبیت فرهنگی« 
است. 

فرهنگی، حقوق  نســبیت  مدافعان 
بشر را تابع ویژگی های فرهنگی هر 
کشور می دانند و منکر جهانی بودن 
آن  هســتند. در حالــی که حقوق 
بشر محصول شــعور جمعی انسان 
هایی اســت که خواهان پایان دادن 
به اســتبداد، بی عدالتــی، جنگ و 
کشتارهای مذهبی در سراسر گیتی 
بوده اند. به ایــن اعتبار، نمی توان و 
نباید به بهانه فرهنگ، مذهب، سنت و 
سلیقه، حقوق بشر و حقوق شهروندی 
انسان ها را نادیده گرفت. در کل آنچه 
که مانع برخــورداری زنان از پایه ای 
ترین حقوق خود بشود مثل توجیهات 
دینی و متوسل شدن به تئوری هایی 
هم چون نظریه »نسبیت فرهنگی«، 

مردود و ناقض حقوق بشر است.
حقــوق بشــر، حقــوق بنیادین و 
انتقال ناپذیــر انســان  اســت،که به 
انســان به عنوان »انسان« تعلق می 
گیرد.  مردم در هر سرزمینی و با هر 
فرهنگی، به صرف انسان بودن )فارغ 
از زن و مرد، یا فرادســت و فرودست 
بودن( باید از آنها برخوردار باشند زیرا 
این حقوق جهانشمول است و انطباق 
با آن، الزامی است و نه اختیاری. یعنی 
مســتقل از این که توسط سیستم 
قانونی و مقامات رسمی یک کشور به 
رسمیت شناخته و اجرا شود و یا نشود 
به عنوان اســتاندارد و منبعی برای 
قاعده مند کردن و به ســامان کردن 

مفهوم »حق« است.
 

بنیادگرایی ضدیت با حقوق بشر
از دو دهه پیش تاکنون بنیادگرایی به 
ویژه بنیادگرایی اسامی در بسیاری از 
مناطق جهان به ویژه در خاورمیانه به 
نحو چشمگیری در حال گسترش و 
قدرت گرفتن است. بنیادگرایی طی 
سالهای اخیر ضدیت خود را با حقوق 
زنــان، حقوق کودکان و در 
کل با حقوق بشــر، حتا با 
پیشــرفت و توسعه، عما 
نشان داده اســت. گاه این 
ضدیت با اعمال خشونت نیز 
همراه بوده است. زیرا حقوق 
بشر، محصول خرد جمعی 
انســان ها در دوران مدرن 
است. خصلت جهانشمولی 

مضامیــن این اعامیه، آن را از دایره 
ی تنــگ و تبعیض آمیز ارزش های 

دوآلیستی )همچون: 
خــودی/ غیرخودی؛  بــی دین/ با 
دین؛  زن/ مرد؛  سیاه/ سفید؛  کافر/ 
مسلمان؛ و...( رها می سازد. به همین 
ســبب، محتوای عموم بشری این 
اعامیه، چه ما خوش مان بیاید و چه 
نیاید از چارچــوب و محدودۀ ارزش 
های مذهبــی و فرهنگی که اغلب 
مختص جوامعی خاص اســت فراتر 

می رود. 
در حالــی که از خصیصه های اصلی 
بنیادگرایــان مذهبــی، همین نگاه 
دوتایی )خودی/ غیرخودی، و مؤمن/
کافر( اســت. از سوی دیگر در قرائت 
بنیادگرایان از متون مقدس، برابری 
زن و مرد، امری بیهوده و دردسرساز 
تلقی می شــود. همچنین با انواع و 
اقسام سفســطه کردن ها تاش بر 
عــادی جلوه دادن نابرابری بین زن و 
مرد دارند. برای مثال می گویند زن و 
مرد مکمل هم هستند و برابر نیستند. 
لــذا با تعریف و تحکیــم نقش های 
تفکیک شــده ی »زنانه / مردانه« و 
بازآفرینی کلیشه های جنسیتی، زنان 
به حاشیه رانده می شوند و در نتیجه، 
آنان از توانایی هــای بالقوه و بالفعل 

خود محروم می گردند. 
به همین ســبب است که بسیاری از 
پژوهشگران و اندیشمندان معتقدند 
که بنیادگرایی مذهبی، مانعی اساسی 
بر سر راه دسترســی زنان به حقوق 
برابر با مردان است. هم چنین مانعی 
بر سر راه نوگرایی دینی و علمی هم 
محســوب می شــود. بنیادگرایی به 
تحدید عرصه عمومی قانع نیســت 
بلکه کنترل و شــکل دادن به عرصه 
خصوصی و دخالت در امور شخصی 
انســان را حق بی چون و چرای خود 
می داند. ارزش ها و نرم های اجتماعی 
را تــا آنجا که بتواند، ضد ارزش جلوه 
مــی دهد و برعکس! پــس به مردم 
دیکتــه می کنند که چه بپوشــند، 
چگونــه رفتار کنند، حتــا زاد و ولد 

شهروندان را کنترل می کنند.
 

نفرت پراکنی
از دیگر ویژگی های بنیادگرایی نفرت 
پراکنی است. از آنجا که بنیادگرایان 
باورهــای خود را کامــل و بی نقص 
می پندارند برای خود حق ویزه قائل 
اند یعنی خــود را برحق و »دیگری« 
را مردود می شــمارند. بــر انحصار 
حقیقت نزد خود اصرار دارند و کثرت 
گرایی را نفی می کنند. آنها با اطاق 
صفت هایی چون: نجس، کافر، مرتد، 
منافق، مفسد فی االرض، مهدورالدم 
و... نــه تنها بین مریــدان خود بلکه 
افکار عمومی جامعــه را بر ضد یک 
فرقه مذهبی، گروه سیاسی و یا حتا 

دگرباشان بر می انگیزند. 
نفرت پراکنی از نگاه بنیادگرا حد و مرز 
ندارد تا جایی که گاه حذف فیزیکی 
"غیر خودی" را امری واجب بر خود 
فرض می کنــد. از نگاه بنیادگرایان، 
دگراندیشی جرم و گناهی نابخشودنی 
تلقی می شود! و مرتکب چنین گناهی 

از نظر آنان مستحق اعدام است. 
نفــرت پراکنــی تنهــا نســبت به 
دگراندیشان نیست. بلکه شامل حال 
کســانی که نافرمانــی مدنی پیش 
گیرنــد هم  می شــود در این مورد 
برای  مجازات قربانی از قشری ترین، 
بــی اطاع تریــن و متحجرترین ها 

که کاما شتشــوی مغزی شده اند، 
به عنوان عامل اجرای دســتورات و 
اعمال خشــونت و زور استفاده  می 
شود. فرهنگ بنیادگرایی در همه جا، 

بسترساز فجایع تکان دهنده است: 
فاجعه ی کشتار ایزدی ها در عراق، 
ربودن دختران دانش آموز در نیجریه، 
فاجعه اسیدپاشی در اصفهان، چاقو 
زدن زنان در جهرم، و... از این دست 
است. فرهنگ بنیادگرایی با تحریک 
انسان های ساده لوح و متعصب، آنان 
را به جان شهروندان می اندازند تا به 
زعم خود آنچه را که خود درست می 

پندارند به جامعه تحمیل کند. 
محمد بهشــتی فر یکــی از عوامل 
چاقوکشــی به زنان در جهرم پس از 
دستگیر شدن و در پروسه بازجویی 
گفته این اقدامات را پس از شنیدن 
صحبت های یکــی از روحانیون که 
»ریختــن خون بدحجــاب را مباح 
شمرده است«، انجام داده و هدف وی 
»اقدام عملی برای نهی از منکر« بوده 

است. 
وی همچنیــن هدف خــود از این 
اقدامات را مبــارزه با بدحجابی ذکر 
کرده و گفته است اهداف وی زنان و 
دخترانی بوده اند که حجاب کامل با 

چادر نداشته و با مانتو بوده اند. 
از نظر روانشناختی فردی که مرتکب  
اسید پاشی، چاقو کشی و یا قتل می 
شود پیش از هرچیز در ذهن و فکرش 
نسبت به قربانی احساس تنفر پیدا می 
کنــد، گاه دامنه ایجاد حس نفرت از 
طریق القائات مذهبی تا آنجا پیش می 
رود که حتا فردی حاضر می شودبرای 
از بین بردن "سوژه" دست به عملیات 

انتحاری بزند.
 

حقوق  بشر یگانه است
پیدایش و تدوین حقوق بشر، کنش 
جمعی و آگاهانه ی انسان هایی است 
که خواهان پایان دادن به استبداد، بی 
عدالتی، جنگ و کشتارهای مذهبی 
اند. همچون کشتارهای فجیع  بوده 
مذهبی در جنگهای ســی ساله، که 

اروپا را در آتش و خون ویران کرد. 
تجربه ی جمعی جنگ های سی ساله 
در تاریخ اروپا نشان داد که اختافات 
مذهبــی را نمی تــوان و نباید برای 

همیشــه ادامه داد، در نتیجه، دولت 
مذهبی جایش را به دولتی ســکوالر 
داد. اما قدرت مداران و حاکمانی که 
در قرن بیست و یکم هنوز از تحوالت 
اجتماعی جهانی خیلی عقب هستند 
برای این که قدرت را در انحصار داشته 
باشند هیچ شــرم و ابایی ندارند اگر 
برای تحقق خواسته ها و باورهایشان 
جان میلیون ها انسان گرفته شود و یا 
در بهترین حالت، میلیون ها نفر را از 
خانه و کاشانه خود به اردوگاه ها برانند 

یا در بیابانها آواره کنند.  
 

نقض حقــوق بشر زنان و خشونت 
علیــه آنان، مهمترین رسالت 

بنیادگرایی
بنیادگرا با مدرنیت و اســتقال دین 
از دولت، دشــمنی مــی ورزد او می 
خواهد از طریق تدوین قوانین مبتنی 
بر باورهای خود، جامعه را به کنترل در 
آورد. برای قوانین توجیهات مذهبی 
و دینــی  می آورد، حتا به تبعیضات 
جنبه تقدس هم می بخشــد. برای 
مثال در کشور خودمان بر اساس اصل 

4 قانون اساسی: 
»کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، 
مالــی، اقتصــادی، اداری، فرهنگی، 
نظامی، سیاســی و غیر اینها باید بر 
اســاس موازین اسامی« باشد. بنا بر 
این اصل است که قوانین وضع شده 
ای که منطبق بر اصول قوانین حقوق 
بشر نیستند توجیهات دینی  پیدا می 
کند. به همین لحاظ است که در حوزه 
سیاسی و عملکرد دولت    ها، با موانع 
و محدودیت    های بسیاری بر سر راه 
حضور و مشارکت زنان در عرصه    های 
قانون    گذاری، تصمیم    سازی و تصمیم 
   گیری    های کان سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی رو به رو می شویم 
و بــه راحتی زنــان در اغلب موارد از 
عرصه تصمیم گیری های کان، کنار 

گذاشته می شوند. 
در برخی جوامــع از دین، به عنوان 
ابزاری جهت مشروعیت بخشیدن به 
کنش های خشونت آمیز هم استفاده 
می شود همچون سنگسار و یا مواد 
قانونی تبعیض آمیز دیگر، زیرا قرائت 
بنیادگرایی از دین، برابری بین زن و 
مرد را رد می کند و تبعیض را عدالت 

می داند! 
در قوانین مدنی ایران نیز تبعیضات 
فاحش جنیسیتی با توجیه مذهبی 
علیه زنــان وجود دارد مانند ســن 
مسئولیت کیفری، به طوری که اگر 
دختر بچه ای با سن »هشت سال و 
نه ماه« مرتکب جرمی شود مانند یک 
بزرگســال محاکمه خواهد شد. البد 
این عدالت است!؟ و یا قوانین مربوط 
به حق طاق، تابعیت، انتخاب شغل، 
خروج از کشور، انتخاب پوشش، ارث. 
حق والیت، ازدواج، تعدد زوجات، دیه، 
شــهادت، و وجود قوانینی که از قتل 
های ناموسی حمایت می کند. و نیز 
قوانین تبعیض آمیز دیگری که همگی 

نقض آشکار حقوق بشر زنان است.
 

نتیجه گیری
حقوق بشــر مقوله ای است فراتر از 
وظیفه دولت ها نسبت به شهروندان. 
از این رو هر انســانی در هر نقطه ای 
از جهان که زندگی می کند موظف 
است در روابط انسانی، پایبند حقوق 
بشر باشد. برای مثال، سکوت مردان 
جامعه در مقابل اجحافاتی که نسبت 
به نیمی از جمعیت کشور می شود، 
بی تفاوتی نســبت به این دستاورد 
بزرگ بشــری اســت. هرگاه زنی در 
اماکن عمومی به بهانه رعایت نکردن 
حجاب اجبــاری مورد هتک حرمت 
قرار می گیرد و مردان جامعه به تماشا 
می نشینند، نوعی همکاری در نقض 
حقوق بشر اســت. بنابراین، فرد فرد 
انسانهای جامعه الزم است نسبت به 
حقوق خود و سایر شهروندان حساس 

باشند.
بدون برابری کامل میان زن و مرد نمی 
توان سخن از حقوق بشر گفت. برای 
تحقق این امر، جدایی و استقال دین 
از ساختار های اداره جامعه و نهادهای 
قانون گذاری، گام نخست است. زیرا 
در هر کشوری مردم با ادیان متفاوت 
و یا بدون هرگونه باور مذهبی زندگی 
می کنند و تدوین قوانین یک کشور 
بر اساس دین و مذهبی خاص در واقع 
نادیده گرفتن حقوق سایر شهروندان 
و مغایر با اعامیه جهانی حقوق بشر 
است. هر گونه رفتار یا سنت هایی که 
با اعمال خشونت های فیزیکی، روانی، 
قانونی، و با ایجاد محدودیت برای فرد 
یا گروهی از انســان ها حقوق بشر را 
انکار می کنند باید به چالش کشیده 
شوند؛ که چنین کاری، طبعَا اراده ای 

همگانی را می طلبد.
 حقوق بشر سرشتی جهانشمول 
دارد بنابرایــن کســی را نمی توان 
و نباید به هیــچ دلیلی از آن محروم 
کرد. به جای خلق حقوق بشر بومی و 
محلی، و صرف هزینه و وقت، حکومت 
ها وظیفه دارند امکانات رشد و برابری 
بین همه شهروندان را فراهم آورند و 
در جهت استقرار صلح، دموکراسی، 
رفاه اقتصادی، حفظ محیط زیســت 

گام بردارند.  )مدرسه فمینیستی(
•

حقوق بشر محصول شعور جمعی 
انسان هایی است که خواهان 
پایان دادن به استبداد، بی 
عدالتی، جنگ و کشتارهای 
مذهبی در سراسر گیتی بوده 
اند.؛ نباید به بهانه فرهنگ، 
مذهب، سنت و سلیقه، - 

نسبیت فرهنگی - حقوق بشر 
انسان ها را نادیده گرفت.

رضوان مقدم
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ماه که با هم جمع میشه، چطوری 
باید پرش کرد؟«

یــک کارگر 32 ســاله از دخل و 
خرجی می گوید که با هم سازگار 
نیســت: »یه چیزی گرون میشه؛ 
خرج و مخارج را اینطرف و آنطرف  
می کنیم تا با هم جور بشــه ولی 
نمیشــه خوب. المصــب هر روز، 
یک چیــزی گرون میشــه. این 
خرج هایی که اینطوری باال میره به 
ظاهرش ماهی بیست هزار تومان 
یا اینقدرهاســت اما آخر ماه که با 
باید  هم جمع میشــه، چطوری 
پرش کرد؟ یکدفعه می بینی 150 
یا 200 هزار از حقوق می زنه باال، 
آنوقت مجبوریم قرض کنیم یا یک 
ماه قید گوشت و مرغ را بزنیم. اینم 
تا چقدر؟ من که کارگری  می کنم 
بایــد جان داشــته باشــم یا نه؟ 
بچه  هایم از االن چیزی به بدنشان  
نرسه ضعیف بار میان. دولت مگر 
نمی گفــت تا آخر امســال دیگر 
گرانی نداریــم. االن گران کردند، 
شب عید یکبار دیگه قیمت ها میره 
باال، بعد از عید همین قیمت  هایی 
که رفته باال را تصویب می کنند… 
وسط سال باز بنزین گرون میشه 
یا اتفــاق دیگه ای  می افته، باز یک 
ســری چیزها گران می شه. من 
خودم هیچی، این بچه های من چه 
گناهی کردن به دنیا اومدن؟ بدون 
اینکه فکر کنیم بچه دار شدیم حاال 
نه ما به خرج شان می رسیم نه این 
طفل معصوم ها زندگی درســت و 

آدمی زادی دارند.«
LLLL

داشتن ســه بچه برای یک کارگر 
48 ســاله وضعیتــی را به وجود 
آورده است که از صحبت با صدای 

بلند درباره دولت و حکومت ترسی 
ندارد.  می گوید: »مردک خر آمده 
است در تلویزیون و می گوید نانواها 
قیمت را اگر دوســت داشتند باال 
ببرند. احمدی نــژاد دوره اول زیاد 
داغان نبــود، از دوره دوم افتاد به 
لوده بازی و مســخره کردن مردم، 
ولی اینها از همین اول کاری شروع 
کرده  اند. مثل این می ماند که دولت 
بگوید اگر مردم دوســت داشتند 
پول آب و بــرق را ندهند. معلوم 
است که یک نفر هم پیدا  نمی شود 
که پول آب و برق بدهد. سیاه بازی 
است. دستورالعمل داشتند. شب 
اخبار گفت، صبح ساعت 6 صبح 
قیمت های جدید همه جا اجرا شده 
بود. احمدی نژاد  می گفت محل ما 
گوجه ارزان است، البد این مردک 
هم  می می گوید نانواهای محل شان 
گران نکرده اند. وجودش را داشته 
باشید راستش را به مردم بگویید. 
قضیه این است که مذاکره و این 
حرف ها همه اش الکی بوده و اینها 
دیگر فرمان از دست شان در آمده 
است. محمود و روحانی و رضایی 
هم فرقی ندارد. همینطوری دارند 
جلو می روند که ببینند آخرش چی   

می شود.«
LLLL

با حقوق 700 هزار  افغان است. 
تومان به کار خاکبرداری مشغول 
است و به گفته کارفرمایش به اندازه 
سه کارگر ایرانی کار می کند. او هر 
ماه مبلغی بین 400 تا 500 هزار 
تومان از درآمدش را برای همسر 
و فرزندانش به کشــور افغانستان  
می فرستد و خودش با مبلغی بین 
200 تــا 300 هزار تومان زندگی  
می کند. محــل اقامت و خواب او، 

چهار دیواری ای است که با سنگ، 
نخاله های  بلوک ســیمانی، گل، 
ســاختمانی، گونــی و چــوب و 
پاستیک ساخته شده  است. غذای 
او به صورت تکراری نان و تخم مرغ 
یا سیب زمینی است. او ضعف بدنی 
خود را از طریق مصرف یک ماده 
مخدر به نام »ناس« پنهان می کند. 
افزایــش قیمت نان بــه صورت 
متوسط 22.5 درصد به هزینه هر 
وعده غذایی او افزوده است. با اینکه 
صاحــب کار به او اجــازه صحبت 
می دهد اما به دلیل نداشتن کارت 
اقامت جــرات گفتگو ندارد و تنها 
می گویــد: »به خــدا من چیزی 

نمی دانم.«
LLLL

پیرمردی بــا بدنــی ورزیده که 
بر خــاف بســیاری از رانندگان 
تاکسی کم حرف و بی حوصله است  
آقا.  »تمشیت کردند  می گوید: 
همه ما را تمشیت کردند. تمشیت 
می دانی چیه؟ توی مجلس ختم ها 
چندبــاری شــنیدم. خودشــان 
فهمیده اند که دارند فاتحه ملت را  
می خوانند. هه، تمشیت! ای سگ 

به قبر همه امواتشان بر..د.«
LLLL

پــدرش صاحــب یــک مغــازه 
لباس فروشــی اســت و خودش 
دانشجو اســت. از تصمیم دولت 
بــرای افزایش قیمت نــان دفاع  
می کنــد و معتقد اســت: »چون 
روحانی، روحانی است دیگر حق 
ندارد هیچ چیــزی را گران کند؟ 
دولت آقای روحانی تورم را پایین 
آورده و افزایش قیمت ها را کنترل 

گرنیکــا

GUERNICA 

در همه ادوار موسیقی 
 PROGRAMMUSIK

ساخته میشده است؛ 
مانند چهار  فصل اثر ویوالدی، به 
این معنا که آهنگساز با موسیقی 
بــدون آواز موضوع و یا داســتان 

مخصوصی را بیان می کند.  
این فــرم موســیقی در قرن 19 
بخصوص شــکوفا شــد و بسیار 

خواستار  پیدا کرد. 
آثاری چون »دریا«  اثر دبوســی، 
dei Moldau اثر سمتانا، که تعریف 
کننده مسیر رودخانه مولدا است، 
از سرچشــمه تا انتها؛ یا سوئیت 
شهرزاد، اثر ریمسکی کورساکف و... 
محبوبیت زیادی کسب کرده اند. 

 Poem بــه این فــرم موســیقی
Symphoniuqe  هم گفته میشود. 
از این  فرم موسیقی برای اشاره به 

مسائل  سیاسی بهره می گیرند. 
تابلوی عظیــم »گرنیکا« اثر پابلو 

شــهرت  پیکاســو 
جهانی دارد. تا بحال 
به تعداد بی شماری 
از ایــن اثر عکس و 
پوستر و حتی  تمبر 

چاپ شده است. 
از روز پیدایش، این اثر امروز مورد 
توجه آهنگســازان بسیاری  قرار 
گرفته است که بر مبنای آن آهنگ 

ساخته اند. 
از  آن جمله اند:  

Luigi Nono  -  ایتالیایی 
Jiri Valek  -  چکسلواکی 
Walter Steffens - آلمانی 

این تابلو در سال 1937 در پاریس 
نقاشی شــده است، با رنگ روغن 
سیاه و ســفید، به ابعاد 351 در 
782 سانتیمتر، و در موزه هنرهای 
مدرن نیویورک نگهداری می شود. 
شهر »گرنیکا« مرکز هنری منطقه 
باسک، در شمال اسپانیا است که 
به هنگام جنگ های داخلی اسپانیا 
- 1936-1939 توســط قــوای 
نظامی آلمان با خاک یکسان شد. 
در این جنگ آلمان نازی و ایتالیا 

از ژنرال فرانکو، دیکتاتور اســپانیا 
و روســیه شوروی از قوای مخالف 

حمایت می کردند. 
فرمانــده آلمانی در خاطرات خود 

نوشته است: 
به تاریخ 26 آوریل 1937  شــهر 
»گرنیکا« با 5 هزار نفر ســاکنین 
آن طبق دستور با  خاک یکسان 
شد. حمله با 250 کیلوگرم بمب 
صورت گرفت.. .گــودال های آن 

هنوز دیده می شود. چه عالی!!« 
این تابلوی ضــد جنگ هیچ نوع 
صحنه یا داستان جنگی را ترسیم 
نمی کند، بلکــه نمایانگر ترس و 
وحشت، رنج و بدبختی انسان های 
جنگ زده است متاسفانه امروز می 
بینیم که این داســتان در سراسر 

جهان، همچنان ادامه دارد. 
9 دسامبر 2014
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شیـدا 
قره چه داغی 

برای آشنائی و استفاده از دنیای عظیم 

و زیبای موسیقی کالسیک، بهترین راه 

اینســت که در کودکی و جوانی چند 

سال ساز زد. راه دوم: با دقت و مرتبا به 

موسیقی کالسیک گوش داد. لذا برای 

کسانی که عالقه دارند و نمی دانند از 

کجا شروع کنند راهنمائی های کوتاه و 

راهگشا در روزنامه پیوند ارائه می دهم. 

خواننده گرامی چنانچه سوال و کمک 

با آدرس  بیشــتری الزم دارید لطفا 

DIALOGUE تماس بگیرید:

Sheida.g@hotmail.com 

موسیقی...  گنج ادب...
ادامه دار

به اهتمام 

محمد فرحی 
)مونتریال(

این مصراع با کدام مصراع زیر 
           یک بیت کامل می شود؟ 

روزگاری شد که در میخانه خدمت می کنم
------------

1( زین دلیری ها که من در کنج خلوت می کنم 
2( در لباس فقر کار اهل دولت می کنم. 
3( وز رفیقان ره، استمداد همت می کنم 

4( بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت می کنم 
-------------------

افسانه عاشقی  لیلی و مجنون  
)جامی(

آرند که واعظی سخنور
بـر مجلـس وعـظ، سایه گستـــر

از دفتر عشق نکته می راند
افسان ی عاشقی همی خوانـد

خرگمشده ای بر اوگذر کرد
وز گمشده ی خودش خبـر کـرد

زد بانگ که کیست حاضر امروز
کـز عشـق، نبـوده خاطـر افـــروز

نی محنت عشق دیده هرگز
ی جـور بتـان کـشـیـده هرگـــز نـْ

بر خاست ز جای ساده مردی
هـــرگـــز ز دلــــش نـــزاده دردی

کان کس منم ای ستوده ی دهر
کـز عشـق، نـبـوده هـرگـزم بهـــر

خر گم شده را بخواند که ای یار !
ایـنــک خـر تـو ! بــیـــار افســـار !

قصاید و قطعات
رودکــــی 

ای آن که غمگنی و سزاواری
وندر نهان سرشک همی باری

از بهر آن کجا ببرم نامش
ترسم ز بخت انده و دشواری

رفت آن که رفت و آمد آنک آمد
بود آن که بود، خیره چه غمداری؟

هموار کرد خواهی گیتی را؟
گیتی ست، کی پذیرد همواری

مستی مکن، که ننگرد او مستی
زاری مکن، که نشنود او زاری

شو، تا قیامت آید، زاری کن
کی رفته را به زاری باز آری؟
آزار بیش بینی زین گردون

گر تو به هر بهانه بیازاری
گویی گماشته ست بایی او

بر هر که تو دل بر او بگماری
ابری پدید نی و کسوفی نی

بگرفت ماه و گشت جهان تاری
فرمان کنی و یا نکنی، ترسم
بر خویشتن ظفر ندهی باری!
تا بشکنی سپاه غمان بر دل

آن به که می بیاری و بگساری
اندر بای سخت پدید آید

فضل و بزرگمردی و ساالری

من فهمیدم که دالر 4000 تومان 
باشه یا 3000 تومان، فرقی برای ما 
که مردم هستیم نداره. این تورم، 
اینا اصا معلوم نیست چیه. باال بره 
یا پایین بیاد باز گرانی بیشتر میشه. 
زمان اون گرانی، زمان این گرانی؛ 
احمدی نژاد حداقــل یارانه نان به 
مردم داد. نداد؟ خوب اون که بهتر 
بود. زشت بود یا فحش می داد به 
خارجی ها، به ما چه؟ پول می داد 

به مردم و کار همه راه می افتاد.«
LLLL

یک مهندس کامپیوتر که در یک 
گروه نصب پکیج های گرمایشــی 
شــاغل است با دو عدد نان بربری 

عازم محل کار خویش است. 
او معتقد است که در ایران از نان 
و گندم استفاده درستی   نمی شود 
و »مردم اسراف  می کنند. خود من 
و خانــواده ام هم یکی از این مردم 

هســتیم. من دقت  می کنم روی 
این مسائل ولی وقتی نگاه  می کنم 
دور ریز نــان داریم،  می فهمم که 
بــه اندازه ای که بایــد دقت کنم، 
دقــت   نمی کنم.« این شــهروند 
ایرانی  می گوید »ممکن است باال 
رفتن قیمت نان باعث بشود مردم 
کمتر اصراف کنند. همه چیز پول 
نیست اما پول حرف اول و آخر را 
در زندگی مــا می زند و اگر مردم 
احســاس بکنند ایــن چیزی که 
دست شان هست ارزش دارد شاید 

نان را بهتر مصرف کنند.«
LLLL

یک خانم 40 ساله که کارمند یک 
اداره دولتی است می گوید: »علت 
اصلی اصراف نان، قیمت آن نیست. 
دلیل اصلی این است که نان ها در 
ایران کیفیت ندارند. نان سنگک 
وقتی تازه اســت خوشمزه است و 

می شــود آنرا با پنیــر یا مربی به 
عنوان غذا خورد اما وقتی نصف روز  
می گذرد دیگر   نمی توان آنرا خورد. 
چون ســفت  می شــود و به درد 
غذاهایی مثل آبگوشت  می خورد. 
بعــد از یک روز کاما خشــک و 
بیات می شود و دیگر قابل استفاده 

نیست.« 
این خانم ادامــه می دهد: »علت 
اصلی را باید درســت کرد. ایراد از 
نان هاســت که   نمی شود آنها را 
نگه داشــت. به جز نان لواش که 
به دلیل استفاده از جوش شیرین 
نرم  می ماند اما برای خانم ها ضرر 

دارد.«
LLLL

» المصب هر روز، یک چیزی گرون 
میشه. این خرج هایی که اینطوری 
باال میره به ظاهرش ماهی بیست 
هزار تومان یا اینقدرهاست اما آخر 

غم نان و ...   << ادامه از صفحه: 6

شعر طنز:
پالتوی چهارده ساله!
محمد علی افراشته

ای چارده ساله پالتوی من
ای رفته سر آستین و دامن

ای آنکه به پشت و رو رسیدی
جر خوردی و وصله پینه دیدی

هر چند که رنگ و رو نداری
وارفته ای و اتو نداری

گشته یقه ات چو قاب دستمال
صد رحمت حق به لنگ بقال
پاره پوره ای چو قلب مجنون
چل تکه چو بقچه گلین جون

ای رفته به ناز و آمده باز
صد بار گرو دکان رزاز

خواهم ز تو از طریق یاری
امسال مرا نگاه داری

این بهمن و دی مرو تو از دست

 ..
ظ.

حاف
 با 

ی
وخ

ش
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تلویزیون دمکراسی شورایی 

اطالعیه
برنامه های تلویزیون دمکراسی شورایی از 
اول اگوست، 1۰ مرداد ماه از کانال تلویزیونی 
دیدگاه  بر روی ماهواره یاه ســت پخش 

می شود.
تلویزیون  برنامه هــای  پخش  ســاعات 

دمکراسی شورایی بدین قرار است:
روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته: 

ســاعت نه و نیم شب به وقت ایران، ساعت 
به مدت  اروپای مرکزی  به وقت  هفت شب 

یک ساعت پخش می شود.
تکرار برنامه ها در روزهای ۳ شنبه و ۵ 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، 
اینترنتی سایت  از طریق آدرس  می توانید 
دیدگاه  و جی ال ویز به طور زنده و هم زمان 
برنامه های تلویزیون دمکراسی شورایی را 

مشاهده کنید:
http://www.didgah.tv/fa

دموکراسی شورایی  سقوطبورس،صعودارز
هوچی گری، تبلیغات پوشالی و جعل آمار، 
نمی تواند بر وخامت اوضــاع اقتصادی و 

بحران ژرف موجود سرپوش بگذارد. 
تضادهــای شــیوه تولید ســرمایه داری 
به فوریت تمام ایــن تاش های تبلیغاتی 

طبقه حاکم را برما و خنثا می سازد.
ادعای کذب روحانــی و وزرای کابینه او 
مبنی بر پایان یافتن دوران رکود اقتصادی، 
نرخ رشد 4 تا 5 درصدی، تک رقمی شدن 
نرخ بیکاری و کاهش نرخ رشــد تورم به 
17/8 درصد، پوشــالی تر از آن بودند که 
بتوانند در برابر واقعیت های سرســخت 

اقتصادی تاب تحمل داشته باشند.
درحالی که ادعا می شــد اقتصاد از رکود 
خارج شده است، سقوط پیاپی بازار سهام، 
عمق رکــود را در برابر همگان به نمایش 

گذاشت.
از روز سه شــنبه چهارم آذرماه که ریزش 
بزرگ آغاز گردید، به قــول روزنامه های 
رژیم، بورس همچنان سراسر قرمز پوش 
اســت و روزبه روز ارزش ســهام بهمن وار 

سقوط می کند. 
در کمتر از یــک هفته، چندین تریلیون 
تومان از ارزش سهام بربادرفته و نابودشده 
است. روزنامه جهان صنعت در نخستین 
روز سقوط نوشــت: "ارزش بازار سهام در 
یک روز 5 هزار میلیارد تومان ریزش کرد". 
این روزنامه از چهارم آذر به عنوان روز سیاه 
بورس نام برد و نوشــت در این روز سیاه، 
بورس با ریزش 1208 واحدی شــاخص 

کل، به پایان رسید.
ارزش بازاری بورس که روز چهارشنبه 336 
هزار میلیارد تومان بود، تا روز یک شنبه به 
324 هزار میلیــارد تومان کاهش یافت. 
یعنی در طول چهار روز کاری 12 تریلیون 
تومان سرمایه مجازی محو شد. بورس از 
ارتفاع 76 هزار واحدی به 72 هزار سقوط 

کرد.
خبرگزاری مهر نوشت: شاخص کل بورس 
و اوراق بهادار در روز یک شــنبه تا ارتفاع 
72هزار و 189 واحد سقوط کرد و با 5هزار 
میلیارد تومان افــت، ارزش بازار بورس به 

324 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
این فروپاشی بازار سهام، البته تنها اتفاق 
بورس در سال جاری نیست که رکود عمیق 
را بازتاب می دهد. در اواخر فروردین ماه نیز 
این بازار یک فروپاشی بزرگ را تجربه کرده 
بود. دولت و مؤسسات نیمه دولتی تاش 
نمودند بــا خریدوفروش های قابی، این 
سقوط را لحظه ای گذرا معرفی کنند. اما 
این اقدام کارساز نبود و می بایستی خود 
را در ابعادی وسیع تر نشان دهد که اکنون 

شاهد آن هستیم.
سرمایه مجازی، سرمایه ای حبابی است که 
می تواند تحت  تأثیر عوامل غیراقتصادی 
نیز نوســان کند و حباب مداوما بترکد، 
اما نمی تواند رابطه اش را با سرمایه واقعی 
از دســت بدهد. همان گونــه که مارکس 
می گوید: بورس دماسنج وضعیت اقتصادی 
نظام سرمایه داری است. سقوط های بزرگ 

این بازار، فقط بازتاب رکود عمیق است.
سقوط اخیر بورس که همچنان باگذشت 
یک هفته ادامه دارد، بیان چیز دیگری جز 
تشدید رکود و تعمیق بحران اقتصادی نظم 

سرمایه داری ایران نیست. 
ایــن فروپاشــی بــازار ســهام، ضربــه 
خردکننده ای بــه ادعاهای جعلی کابینه 
روحانی اســت. سقوط پیاپی ارزش سهام 
نشــان می دهد که به رغم برداشته شدن 
برخی تحریم هــای بین المللی و حمایت 
بورژوازی بین المللی از روحانی و کابینه او 
و هم چنین تسهیات متعددی که روحانی 
برای سرمایه داران قائل شده است، نه تنها 
رکود و بحران تخفیف نیافته، بلکه تشدید 

و تعمیق شده اند.
امــا فقط ســقوط بازار 
ســهام، دامنه و وسعت 
رکود اقتصادی را بازتاب 
نمی دهد. عوامل دیگری 
همین  به وضــوح  نیــز 
واقعیت را نشان می دهند.

اقتصاد  دنیای  روزنامه 
به نقــل از منابع دولتی 

می نویسد که در نخستین ماه پاییز تعداد 
چک های برگشتی نسبت به مهرماه سال 
گذشــته 3/ 23 درصد و مبلغ آن 70/8 

درصد افزایش یافته است.
روحانی ادعــا می کند که اقتصاد از رکود 
خارج شده است، اما افزایش تعداد چک های 
برگشتی نسبت به سال گذشته، بالعکس 
نشان می دهد، اقتصاد در رکود عمیق تری 
فرورفته اســت. افزایش روزافزون حجم 
معوقات بانکی که گفته می شــود اکنون 
بــه رقم 90 هزار میلیارد تومان رســیده 
اســت. افزایش تملک واحدهای صنعتی 
ورشکسته توســط بانک ها، تعطیلی 14 
هزار واحد صنعتی تا پایان سال گذشته، 
متجاوز از 20 هزار واحدی که با ظرفیتی 
کمتر از 50 درصــد کار می کنند، اخراج 
صدهــا هزار کارگر در چند ســال اخیر، 
بحران تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، 
همه بازتاب دهنده رکود عمیقی است که 
اقتصاد بحران زده سرمایه داری ایران با آن 

روبه روست.
اما هم زمان با سقوط بورس، اتفاق دیگری 
نیــز رخ داد که نه تنها حاکی از وخامت و 
ابعاد رکود است، بلکه محرکی برای تعمیق 
بیشتر رکود، افزایش قیمت ها و رشد نرخ 

تورم نیز می باشد.
بهای ارزهای معتبر بین المللی به یک باره 

افزایشی جهش وار یافت. 
نرخ دالر که پیش از ســقوط بازار سهام 
3236 تومان بود، در کمتر از یک هفته به 

3550 تومان افزایش یافت.
اقتصاددان هــای توجیه گر نظم موجود و 
روزنامه های وابســته به رژیم، ده ها دلیل 
برای این افزایش جهــش وار نرخ ارزها و 
کاهش ارزش ریــال، از اظهارنظر رئیس 
بانک مرکزی تا بی نتیجه ماندن اجاس 
وین را آوردند، تا رابطه ی آن را با تشدید 
رکود کتمان کنند. در واقعیت اما مهم ترین 
عامل آن، تشــدید رکود و فروپاشی بازار 

سهام است.
سرمایه داران و دالالن بازار سهام که عمق 
رکود را دریافته و سهام خود را به فروش 
رسانده اند، می دانند چشم اندازی بر بهبود 
اوضاع اقتصادی متصور نیست و پول نقدی 
هم که در دست آن هاســت مدام ارزش 

خود را از دست می دهد. 
لذا تبدیل ریال را به دالر یا 
ارزهای معتبر دیگر نه فقط 
راه حفظ ســرمایه خود 
می بینند، بلکه می کوشند 
بازار خریدوفروش  این  از 
ارز، سود ببرند و بر حجم 

سرمایه خود بیفزایند.
روحانــی و کابینه او که 
یکــی از دســت آوردهای خــود را ثابت 
نگه داشتن نرخ ارزها در چند ماه گذشته 
معرفی می کردند، اکنون می بینند که کار 
چندانی برای توقف این رشــد جهش وار 

بهای ارزها از دستشان ساخته نیست. 
چراکه هم اکنون بــه علت کاهش 30 تا 
40 درصدی بهای نفت با معضل کمبود 
درآمدهای ارزی مواجه هســتند. لذا در 
وضعیتی نیستند که بتوانند با سرازیر کردن 
ارز به بازار، در محدوده ای که می خواهند، 

افزایش بهای ارزها را متوقف سازند.
عاوه بــر این، تجربــه دوره احمدی نژاد 
به آن ها نشــان داده است که در شرایط 
عمیق تر شدن رکود، هر آنچه هم که ارز به 
بازار ریخته شود، به سرعت ناپدید می شود 
و نمی تواند ســیر افزایش بهــای ارزها را 

متوقف سازد. 
این نکته را هم نباید ازنظر دور داشت که 
دولت با کسری بودجه کان مواجه است 
و حجم بدهی دولت به بانک ها پیوسته در 
حال افزایش اســت. افزایش بهای دالر و 
دیگر ارزها، این امکان را به دولت می دهد 
که بــار افزایش بهای ارزها را که همراه با 
افزایش قیمت کاالها خواهد بود، بر دوش 
توده های مردم بیندازد و از طریق فروش 
گران دالر در بازار، کسری بودجه خود را 
جبران کند و حتا بخشی از بدهی خود را 

به سیستم بانکی تصفیه نماید.
درهرحال، نتیجه برای مردم، روشن است. 

کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ 
تورم.

دســتگاه تبلیغاتی روحانی در طول چند 
ماه گذشته با ارائه آمار جعلی ادعا می کرد 
که نرخ رشــد تورم مدام در حال کاهش 
یافتن اســت و از 30 درصد در شــهریور 
سال گذشته به کمتر از 20 درصد رسیده 
اســت. ارائه این آمار در حالی اســت که 
بانک مرکزی جمهوری اسامی در پایان 
شهریورماه اعام نمود که حجم نقدینگی 
با 1/ 29 درصد رشــد در مقایسه با سال 
گذشته، به 653 هزار و 322 میلیارد تومان 
رسیده است. تناقض چنان آشکار است که 
حتا اقتصاددان های خود رژیم هم قادر به 

توضیح این تناقض نشدند. 
حجم نقدینگی 29 درصد افزایش یافته، 

اما دولت مدعی اســت که نرخ 
تورم از 30درصد به 8/ 17 درصد 
رسیده است. اما با اتفاقات اخیر 
در اقتصاد ایران، هم چنین کاهش 
درآمدهــای ارزی دولت، افزایش 
هر چه بیشــتر کســری بودجه 
دولت در نیمه دوم ســال جاری، 
افزایــش اســتقراض های بانکی 

دولت که هم اکنون به رقم 90 هزار میلیارد 
تومان رسیده اســت، تاش دولت برای 
افزایش بهــای کاالهای انحصاری، حذف 
به اصطاح یارانه هــا، افزایش مالیات های 
مستقیم و غیرمستقیم که تمام بار آن از 
طریق افزایش بهــای کاالها و اجاره ها بر 
دوش توده های مردم قرار خواهد گرفت، 
تورم چنان ابعادی به خود خواهد گرفت 
که تمام دروغ پردازی ها و آمارهای جعلی 
کاهش نرخ رشد تورم را به کلی افشا و برما 
خواهد ساخت. تمام شواهد موجود نشان 

از تشدید رکود و افزایش نرخ تورم است.
تأثیر این تشــدید رکــود و افزایش نرخ 
تورم بر زندگی کارگران و زحمتکشــان 
فاجعه بارتر از امــروز خواهد بود. روحانی 
در طــول نزدیــک به یک ســال و نیم 
زمامداری اش نه تنهــا کمترین گامی در 
جهت بهبود شــرایط معیشتی توده های 
زحمتکش مردم برنداشت، بلکه اوضاع از 
جمیع جهات وخیم تر شد. در این مدت، 
بر طول و عرض ارتش بیکاران افزوده شد. 
صدها هزار کارگر بیکار شدند. صدها هزار 
جوانانی که به بازار کار پیوستند به ارتش 
8 میلیونی بیکاران پیوستند. البته کابینه 
روحانی مدعی شــد که 400 هزار شغل 
جدید ایجاد کرده است و حتا ادعا کردند 
که نرخ بیکاری تک رقمی شــده اســت. 
اما مراکــز آمارگیری رژیم بالعکس اعام 
کردند که در طول یک سال، یک میلیون 
از جمعیت فعال کشور کاسته شده است. 
مرکز آمــار ایران هم می گوید، 24 درصد 

خانوارها در ایران ،حتا یک شاغل ندارند.
افزایش افسارگســیخته نرخ تورم به رغم 
ادعاهای دولت، شرایط معیشتی شاغان 
را نیز بیش ازپیش وخیم تر و دشوارتر کرده 
است. درحالی که افزایش دستمزد و حقوق، 
جبران کننده نیمی از نرخ واقعی تورم نبوده 
اســت، توده های وسیع مردم زحمتکش 
بازهم فقیرتر شدند. متوسط هزینه ماهانه 
هر خانوار شهری توســط مراکز رسمی 
دولتی، 2 میلیون و 371 هزار تومان اعام 
شــد، اما حدود 25 درصد خانوارها کمتر 
از یک میلیــون هزینه کرده اند. میلیون ها 
تن از مردم ایران درآمدی بسیار پایین تر 
از یک میلیون دارند و گاه حتا به نیمی از 

آن نمی رسد.

خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار نوشت: 
در حالی هزینه جدید معیشت در شهرها 
21.8 میلیون تومان اعام شده که حداقل 
مزد امســال کارگران تنها 7.3میلیون و 
متوسط دریافتی 12میلیون تومان است، بر 
همین اساس کارگران 9.8تا 14.5میلیون 

تومان کسری خواهند داشت.
یک استاد دانشگاه طرفدار رژیم به روزنامه 
جهان صنعــت گفته اســت، 40 درصد 
جمعیت کشــور زیرخط فقر مطلق قرار 
دارنــد و نمی تواننــد حداقل های زندگی 

بخورونمیر را تأمین کنند.
روحانی دست آوردی جز تشدید وخامت 
وضعیت مــادی و معیشــتی توده های 

زحمتکش مردم ایران نداشته است. 
او حتا با ارتجاعی ترین سیاست اقتصادی 
به نفع ســرمایه داران نتوانست کمترین 
تغییری در اوضاع وخیم اقتصادی موجود 

پدید آورد. 
اگر احمدی نژاد الاقل در 4 ســال نخست 
زمامداری اش می توانســت ادعا کند که 
اوضاع بد نیست. روحانی در همین مدت 
نزدیک به یک ســال و نیم زمامداری اش 
ورشکستگی خود و سیاست هایش را برما 
کرده است. از این به بعد نیز در پی فروپاشی 
اخیر بازار سهام، تشدید رکود، افزایش بهای 
ارزها، افزایش نرخ تورم، کاهش درآمدهای 
نفتی دولت درنتیجه کاهش بهای نفت، 
اوضاع وخیم تر خواهد شد. تشددید رکود، 
افزایش نرخ تورم و درنتیجه تنزل سطح 
زندگی و وخیم تر شدن شرایط معیشتی 
توده های مردم، ارمغان کابینه روحانی در 

ماه های آینده خواهد بود. 
شکست برنامه اقتصادی روحانی، بار دیگر 
نشــان داد که جمهوری اسامی راه حلی 
برای بحران رکود - تورمی مزمن اقتصاد 
ایران ندارد. پیشینیان روحانی این واقعیت 
را در عمل نشان دادند و شکست برنامه های 
روحانی نیز چیز دیگری جز تأکید مجدد 
بر این واقعیت نیست. این بحران راه حلی 
ریشه ای و رادیکال را می طلبد. از ارتجاع 

کاری ساخته نیست.
_____________________

 نشریه کار شماره 682 
•

 و تعمیق بحران اقتصادی

روحانی دست آوردی 
جز تشدید وخامت 
وضعیت مادی و 

معیشتی توده های 
زحمتکش مردم ایران 

نداشته است.
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نايلون بمب 
كشنده نيست، 
اما براي زمين 
خطرناك است، 
آنقدر خطرناك كه 
اگر شما كيسه اي 
را بي جهت و شايد 
هم با هدف روي 
زمين رها كنيد، 
500 سال زمان 
مي برد تا آثارش 
از روي زمين 
پاك شود، در 
اين مدت اما چه 
اتفاقي مي افتد، 
يك بحران ايجاد 
مي شود به نام 
بحران زيست 
محيطي كه اگر 
مهار نشود يك 
فاجعه رخ مي دهد

 

 

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

جدول عاديجدول ويژه

یک جدول با دو شرح
5135 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 آشنایي با مراجع ویژه قضایي
 رسيدگي به برخي از دعاوي به علت خصوصيت ويژه آنها در دادگاه هاي عمومي امكانپذير نمي باشد. 

از اين رو احتياج به مراجع اختصاصي است كه با تشريفات خاص دادرسي اداره مي شوند

1616 تردید در انتشار تصاویر خشن
 آي�ا فكر نمي كني�د كه ديدن هر روزه تصاوي�ر جرم، جنايت و قت�ل در روزنامه ها مي تواند 

احساس نگراني و ناامني در جامعه ايجاد كند؟

امروزه شغل مناسب يكي از حقوق اصلي و 
مدني شهروندان محسوب مي شود.

اشتغال از يك سو باعث توسعه سياسي، 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در جامعه 
مي شود و از سوي ديگر از ناهنجاري هاي 

اجتماعي همچون اعتياد، بزهكاري و غيره 
جلوگيري مي كند و رفاه اجتماعي را به 

ارمغان مي آورد صفحه 14 

 طبيعت نايلوني!

قديم ه��ا وقت��ي براي خري��د ميوه به مغ��ازه مي رفتيم، ميوه ه��ا را داخل 
پاكت هاي كاغذي قهوه اي رنگي مي ريختند و تحويل مشتري مي دادند.

پاكت هاي��ي كه از جنس كاغذ بود و قابل بازيافت در طبيعت نيز بود، ولي 
امروز وارد هر مغازه اي كه مي ش��ويد از ميوه گرفته تا لوازم آرايش و كاالهاي 
س��وپري همه چيز را داخل كيس��ه هاي نايلوني قرار داده و تحويل مش��تري 
مي دهند. ش��ايد اين كار در ظاهر شسته رفته به نظر برسد ولي وقتي متوجه 
عمق فاجعه مي ش��ويد ك��ه براي تفريح به يكي از تفرجگاه هاي مثال ش��مال 
كشور مي رويد. چشمتان روز بد نبيند چرا كه برخي از اماكن طبيعي پوشيده 
از فرش��ي نايلوني است كه تصاوير نازيبا و آزاردهنده اي را براي هر بيننده به 

وجود مي آورد.
كيس��ه هاي نايلوني چنان در زندگي امروزي رسوخ پيدا كرده است كه به 
نظر مي رس��د به راحتي نمي توانيم از آن خالصي پيدا كنيم زيرا اين كيسه ها 
از موادي تهيه ش��ده است كه قابل بازگشت به طبيعت نيست و آثار مخربي 
روي محيط زيس��ت مي گذارد و عالوه بر آن رفته رفته همه محيط زندگي مان 
به زباله دان بزرگ نايلون تبديل خواهد شد و جالب تر آنكه روز به روز خالقيت 
در توليد كاالهاي نايلوني و يكبار مصرف افزايش پيدا كرده اس��ت و ش��اهد 

سفره هاي يكبار مصرف، قاشق و چنگال يكبار مصرف و ... هستيم.
در حال��ي كه ب��ه راحتي مي ت��وان مصرف خيل��ي از اين كااله��ا را كنار 
گذاش��ت چرا كه عالوه بر آسيب هايي كه براي سالمتي دارد موجب آلودگي 

محيط زيست نيز مي شود.
متأس��فانه با اينكه كارشناس��ان و متخصصان بارها درباره مضرات مصرف 
كاالهاي يكبار مصرف و نايلوني هش��دار داده اند ولي زندگي ماش��يني امروزه 
و ش��ايد گاه��ي راحت طلبي اف��راد مي تواند عاملي ب��راي ادامه اي��ن نوع از 
مصرف گرايي باش��د و افراد آگاهانه و با اطالع از اثرات س��وء مصرف اين گونه 

كاالها كماكان به مصرف آن ادامه مي دهند. 
بهتر اس��ت محي��ط زندگي را براي فرزندانمان نيز س��الم نگ��ه داريم و با 
مصرف كاالهاي جايگزين نايلون مانند همان پاكت هاي كاغذي يا كيسه هاي 
پارچ��ه اي يا حتي مواد جديد جايگزيني كه قابل بازيافت در طبيعت اس��ت 
محيط سالمي براي فرزندانمان به ارث بگذاريم تا آنها هم بتوانند در محيطي 
سالم زندگي كنند و با استفاده از نايلون ها فرصت زندگي سالم را از آيندگان 
دريغ نكنيم. پس بياييد فرهنگ نايلوني را كنار گذاشته و كمي هم با طبيعت 

آشتي كنيم.

شكایت از 2 جراح در مرگ بيمار سرطاني
 زن ميانسال در حالي كه خشم و نفرت در چهره اش موج مي زد، وارد مجتمع قضايي شهيد 

قدوسي تهران شد و از پله ها باال رفت

   صفحه 14

 سال هجدهم  شماره 5135  چهارشنبه  4 مردادماه 1391 5 رمضان 1433 25 جوالي 2012

اميرمسعود جلدي

یادداشت

 افقي:
1- ياوه سرايي- كاشف

2- ندا دهنده- متحرك- اسپانياي 
عرب

3- شاخه تازه درخت- حمام بخار- 
نان آبگوشتي

4- قصد، آهنگ- لنگه در- س��وار- 
اشاره به فرد نامعلوم

5- گاه از نه��اد برآيد- از ش��عراي 
نامدار سده شش - بالنگ

6- ش��عبده باز- درخت خوش قامت 
زينتي- دوش

7- اهل هند- حق نش��ناس- ني تو 
خالي

8- در پن��اه- نوعي خواهر و برادر- 
نااميد

9- مرك��ز چي��ن- ده��ن دره- نام 
دخترانه

10- خاك صنعتي- پرنده كوچك 
يا حشره- پول ريختن به حساب

11- راه وس��يع- داروه��ا- دل آزار 
كهنه

12- مخف��ف تب��اه- س��وره ده��م- 
يادداشت- عداوت

13- همين حاال- جامه- آشكار
14- نوعي اسلحه كمري- سياهرگ- 

سرچشمه، مبدأ
15- ب��ه تنهاي��ي- از آث��ار تاريخي و 
ديدني اس��تان آذربايجان غربي واقع 

شده در مهاباد
 عمودي:

1- از بناه��اي تاريخي همدان- انجام 
خدمات درماني ب��راي بيمار زير نظر 

پزشك
2- كنج و گوش��ه- فرومايه و پست- 

تعدادي ساختمان كنار هم
3- وس��يله- دين��داري- 

ناداني
4- حمام معروف كاش��ان- 
آرام خودمان��ي- مح��ل- 

حرف خباز
5- كشور آمستردام- فيلم 
ج��الل فاطم��ي )1389(- 

طريق ميانبر
6- م��زه خرمال��و- اس��ب 

سركش- نامعلوم
7- معشوقه رامين- ماشين 
چاپ اتوماتيك- هوشياري، 

ذكاوت
8- كمك- مجلس اعيان- 

منطقه اي ييالقي در كرج

9- حنا- يك قس��مت از يك سريال- 
دوست بدبوي پياز

10- كافي بودن- بعضي ها آب در آن 
مي كوبند- پنهان كردن

11- ضمي��ر جم��ع- پژوه��ش- 
ضرباهنگ

12- لقب��ي در اروپا- تاب و توان- زن 
نيكوكار فرعون- برادر پدر

13- پله پل��ه ب��اال رفت��ن- احتياج- 
سرهنگ فرنگي

14- ره��ا ك��ردن گلول��ه- زيان��كار- 
شنونده

15- جش��نواره- اش��تراك روزنامه و 
مجله

 افقي:
1- جغرافياي سياسي- رنگين كمان

2- جمع وكيل- اسب چوبي معروف- 
ناشايست، نادرست

3- جوجه تيغي- بيوه كنت- كمدين 
معروف

4- بي��وه- آواز قورباغ��ه- جزي��ره- 
مرزبان

5- سركه- ناپاك كردن- سنگ انداز
6- ب��ازي روش��ندالن- اژده��اي 
زيرزميني ش��هرهاي ب��زرگ- آفتاب 

پرست
7- درنا- هاچ بك مدرن- نوبت بازي

8- خ��الف ع��دم- پرت��اب س��نگ- 

ناشناس
9- سلطان- مركز روماني- پاندول

10- مساوي- جد پيامبر اكرم )ص(- 
يك سرويس كنفرانس تصويري كه 

وابسته به سيسكو است
11- ممنوع شده- پشه ماالريا- نام 

آذري
12- كش��ت- پول چي��ن- صداي 

برگ خشك- نوعي بستني
13- از سلول هاي دستگاه عصبي- 

صحنه آرايي- نژاد روسي
14- نوعي ماه��ي كوچك- هدايت 
شده- شهري در استان چهارمحال 

و بختياري
15- آهنگ��ي از موس��يقي هاي 
قديم��ي- اث��ري از آنت��ون آرت��و 

فرانسوي
 عمودي:

1- دومين دوره از مزوزوئيك- اثري 
از شيخ بهايي

2- دانه به دانه- رودي در فرانس��ه- 
آرزوي خيالي

3- پي��چ تنظي��م صدا- كم��د- نام 
دخترانه

4- س��ال گذش��ته- سرمشق- ضربه 
سر- مخفف نيكو

5- غالب تر و بيشتر- پيرايش پوست- 
حرف ندا

6- عالم��ت مصدر جعل��ي- كله پز- 
خرسند

7- شكاف زمين- دلدار- گرامي تر
8- كشور فالسفه- پلنگ- آلياژي از 

آهن و نيكل
9- ض��د آن��د- يك��ي از م��واد 

دوچرخه سواري- حسد
10- نويسنده ديوار- غزوه پيامبر )ص(- 

واحد دارويي
11- رودي در اروپ��ا- رود 
پرآب ايران- درخت زينتي

12- عقاب س��ياه- واحد 
عمل��ي سنجش رس��انايي 
برق- جلوي مو- سوهان 

كارد تيزكني
13- آدرس ترسيمي- از 

خيابان هاي تهران- وبا
14- ن��ام گاگارين- گرو 
گذارنده- دست هاي عرب

15- رمان��ي از گوس��تاو 
فلوبر- بازيك��ن آلماني و 
يك��ي از بهتري��ن گلزنان 

تاريخ فوتبال جهان

حل جدول عادی شماره 5134 حل جدول ويژه شماره 5134

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 ر ف ا ق ت پ ل ن گ ص و ر ت ي

2 ا و ر د ك ا ك ا م ك ز ي ك

3 ن ر و م ي ل ل ن گ ا م ي ن

4 ن ي م ك ت ت ك ن ا ل ن و

5 د ه ل و ل و م ا ن ت و ا

6 گ ت ر س و م ن ه ا ا ل خ

7 ي ا ن ط ر ا و ت ر و ب ا ت

8 د گ ر ل و ا ش ك ج س ر

9 د ب د ب ه ا ج ر ا م ت و ت

10 ل ي س ي ا ر ب ي ا ر ه ر

11 ش ت ن ي د ه م ت ر و ب م

12 ك م ش ت ا ي ا س ل ا خ ي

13 س ا ر ا ت و د ه ن ي ت ا ن

14 ت و ا ن ا ا ك ر م ا م ر ا

15 ه ا ك ي ر و ي ي خ ا م ي ا ل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ت و س ا ن ل ي ب ر ا س ي و ن

2 و ز ي ن ج ي و ه س ا خ ل و

3 ق ا ر گ ر ا ن ي ت ز ه ر ا

4 ف ر ي ب ا ل س د و ن م ك

5 س ت ا ل ج ي ا ب ر ه ه ش

6 ن ل ن ي ن گ م ر ك ش ن و

7 ج ل ا م ا ت ر ك ا ت ي ك ت

8 و ج ه ب ر س ا م گ ا ت

9 گ ل و ك ز س ن ن د ج ر ه ا

10 ر و ر م ا ي ه ر ا ه ي ب

11 ا د م ا د م ژ ن و م ن ش

12 ن د غ ن ي ر و ي و ن ا ن

13 س ي ا ف ب ر ا ي ن د ي ك ا

14 ن ا م و ر ن و ي س خ ن ا س

15 گ ر ه ر ا ن و ي ه ق د ي م ي

چرا باید قبل از جمع آوري، جایگزین مناسبي براي كيسه هاي پالستيكي پيدا كرد

تنها راه  حفظ زمين در برابر پالستيك

دكتر محمد دریایي

روزه گرفتن فقط امساك از خوردن و نوشيدن 
نيس�ت و مي توان�د فرصت مناس�بي براي ترك 
رفتارهاي نامناس�ب باشد. در ماه مبارك رمضان 
هم مانند هميشه پيروي از برنامه غذايي متنوع 
و متعادل و مصرف همه گروه هاي غذايي ضروري 
است. برنامه غذايي بايد به گونه اي باشد كه وزن 
بدن چن�دان تغيير نكن�د، هرچند ك�ه اين ماه 
فرصت مناسبي براي رسيدن به وزن مناسب و از 

بين بردن چربي هاي اضافه بدن است. 
روزه داري موجب استراحت دادن به دستگاه گوارش 
و فرس��تادن خون كافي به سراس��ر بدن بويژه سيستم 
عصبي مي ش��ود. البته روزه داري ب��دون رعايت اصول 
صحيح تغذيه اي نه فقط ضامن س��المت انسان نيست، 
بلك��ه مي تواند آن را ب��ه مخاطره بين��دازد و فرد را به 
عوارضي مانند افزايش وزن، افزايش س��طح چربي هاي 
خ��ون، افت ي��ا افزايش قند خ��ون در اف��راد ديابتي و 

مشكالت گوارشي مبتال كند. 
بنابراي��ن برنامه غذايي در م��اه رمضان بايد با غذاي 
روزمره متفاوت باشد. گروه هاي اصلي غذايي عبارتند از 
نان وغالت، س��بزي ها، ميوه ها، شير و لبنيات، گوشت، 
حبوب��ات و تخم مرغ ك��ه ميزان مصرف آن بس��ته به 

شرايط فيزيكي و فعاليت بدني فرد تعيين مي شود. 
توصيه هاي سحري

مواد ش��يرين براي وعده سحر توصيه نمي شود زيرا 
س��يري زودرس ايجاد كرده و گرسنگي سريع را هم به 
دنبال دارند. از مصرف غذاهاي چرب،    حجيم، نفاخ و 
ديرهضم خاصه در وعده سحري اجتناب شود. بهترين 
غذا براي سحري، كربوهيدرات هاي پيچيده است؛ مثل 
نان س��بوس دار، برنج، حبوبات، س��يب زميني و غالت 
همچنين بايد به وعده س��حري اهميت زيادي بدهيم، 
زيرا حكم صبحانه را داش��ته و عامل نيرومندي بدن و 
استحكام استخوان و تقويت اعصاب است. ماست، دوغ، 
خيارشور و نوش��ابه براي سحري توصيه نمي شود، زيرا 
عطش را تشديد مي كنند. نخوردن سحري باعث سوخت 
ناقص چربي ها، بوي بد دهان، ضعف، سردرد و دردهاي 
عضالني و كاهش هش��ياري و تمركز حواس مي ش��ود. 
نوشيدن آب زياد در سحر، براي پرهيز از تشنگي طول 
روز، تقريب��ًا  هيچ كمك��ي نمي كند. فقط حجم ادرار را 
افزاي��ش داده و به قلب و كليه ها فش��ار بيش��تري وارد 
مي كند. از مصرف چاي زياد و پررنگ، در سحر اجتناب 
ش��ود زيرا با افزاي��ش ادرار، باعث دفع آب و امالح بدن 
در طول روز مي ش��ود. پرخوري در سحر، ضمن ايجاد 
امتال در سيستم گوارشي، ايجاد كسالت كرده و شادابي 
و نشاط را از بين مي برد. غذاهاي سرخ كردني و خشك 
مثل كوكوها و كتلت بس��يار عطش آور هستند و الاقل 

مناسب وعده سحر نيستند.
توصيه هاي عمومي 

بعد از افطار و س��حر، زمان مناس��بي براي مطالعه 
است. با تنظيم ساعات خواب، مطالعه، ورزش و تفريح، 
ضمن بهره ب��رداري از بركات معنوي اين ماه، از س��اير 
نيازها غافل نشويم. رژيم غذايي در ماه مبارك رمضان، 
متع��ادل و متنوع باش��د، اما در يك وع��ده از يك غذا 
استفاده شود. وقت باارزش خود را صرف كارهاي بيهوده 
نكنيم. اين ماه به سرعت مي گذرد و فرصت ها به پايان 
مي رس��د. ترجيحًا خواب بعد از س��حر را به بعدازظهر 
موك��ول كنيم. از بيداري ش��ب تا ديروق��ت بپرهيزيم 

تا از بركات س��حر، شايس��ته تر بهره مند ش��ويم. انجام 
فرايض و مس��تحبات نيازمند برخورداري از جس��مي 
س��الم و روحي با نشاط اس��ت. اين ماه را با پرخوري يا 
بدخوري از دست ندهيم. خوراك خود را كاهش دهيم 
و با صبر و اس��تقامت، موجبات تقويت اراده، پاكسازي 
درون و تزكي��ه نفس را فراهم آوريم. يادمان باش��د كه 
روزه فقط ي��ك رژيم غذايي نيس��ت و اگرچه مي توان 
در اي��ن ماه، وزن بدن را با رعايت رژيم مناس��ب حفظ 
ك��رد، اما كاهش وزن به روح و فلس��فه روزه نزديك تر 
است. سفره هاي رنگارنگ و اسراف در نعمت هاي الهي، 
تناس��بي با حقيقت روزه داري ندارد. به بهداشت دهان 
و دندان توجه بيش��تري كرده و از مسواك و نخ دندان 
پس از افطار و سحر به شكل صحيح استفاده كنيم. در 
مدت روزه داري از انجام حركات و فعاليت هاي سنگين، 
حمام داغ، خون دادن و حجامت و هر كاري كه احتمال 

ضعف را افزايش دهد، خودداري كنيم.
ماه رمض��ان فرصتي ب��راي بهره من��دي از چرب و 
شيرين دنيا نيست بلكه غنيمتي است تا توشه برگيريم. 
پس بكوشيم با رعايت آموزه ها و آداب تغذيه، نه آنچنان 
آكنده باش��يم كه از ياد خدا و محرومان و انجام فرايض 
غافل ش��ويم و نه آنچنان مغلوب ضعف و عطش گرديم 

كه تواني باقي نماند.
 چگونه افطار كنيم

بهتر اس��ت با آب ولرم و خرما افطار كنيد و س��پس 
مصرف غذاهاي س��بك، مختصر و راحت هضم ش��امل 
گروه هاي غذايي ش��ير و لبنيات، س��بزي، نان و غالت 
و ميوه ها براي افزايش قندخون توصيه مي ش��ود. مواد 
غذايي مانند نان و پنير و س��بزي، ش��ير گ��رم، فرني، 
ش��يربرنج، س��وپ،  آش رقيق و حليم ب��دون روغن كه 
موج��ب حفظ تع��ادل آب و مواد معدني ف��رد روزه دار 

مي شوند، از اين جمله است. 
مص��رف س��بزي ها و ميوه ه��ا در هن��گام افط��ار و 
همچنين در فاصله ميان افطار تا س��حر به علت اين كه 
منب��ع خوب��ي از آب و فيبر و ويتامين ها ب��وده و براي 
دستگاه گوارش بسيار مفيد هستند و مانع بروز يبوست 
مي شوند، توصيه مي شود. چاي، نوشيدني مفيدي است 

اما بايد در حد متعارف استفاده شود. 
پيشگيري از تشنگي در طول روز 

تشنگي از مهمترين معضالت روزه دار بويژه در فصل 
گرم سال است. محدود كردن مصرف نمك در وعده هاي 
افطار و س��حر در اين مدت بس��يار مهم و كمك كننده 
اس��ت. عالوه بر آن مصرف ميوه و سبزي كافي مي تواند 
از بروز تش��نگي زودرس جلوگيري كند. از مصرف مواد 
غذاي��ي پر پروتئين و خش��ك مانند كباب ه��ا در وعده 
سحري خودداري كنيد، زيرا موادغذايي با پروتئين باال 
موجب تحريك تشنگي در ساعات نخست روز مي شود. 

روزه داري و كاهش وزن 
توصيه مي شود در ماه مبارك رمضان مصرف غذا در 
افراد چاق به منظور كاهش وزن و پيش��گيري از اضافه 
وزن مجدد، اندكي نس��بت به قبل كاهش يابد چرا كه 
چاقي منشأ اصلي بروز بسياري از بيماري هاي غيرواگير 
مانند بيماري ه��اي قلبي و عروقي، ديابت، پرفش��اري 

خون و غيره خواهد بود. 
روزه دار تص��ور مي كند در ص��ورت حذف يك وعده 
كه عمومًا وعده س��حري است مي تواند به كاهش وزن 
و از بي��ن بردن چربي زائد ب��دن خود كمك كند. حال 
آن كه حذف وعده سحري نه فقط موجب كاهش وزن 

نمي شود، بلكه اضافه وزن نيز به همراه دارد. با نخوردن 
وعده سحري سلول هاي بدن در حالت گرسنگي شديد 
و اف��ت قند خون قرار مي گيرد و تمايل فرد به غذاهاي 
پرچرب و ش��يرين بيش��تر و در نهايت منجر به چاقي 

او مي شود. 
همچنين مصرف زي��اد زولبيا و باميه، باقلوا، حلواي 
خيلي ش��يرين، شكالت و ش��يريني هاي تر و خامه دار، 
غذاهاي پرچرب و مصرف كله پاچه و سيرابي نيز خود 

از عوامل بروز اضافه وزن در اين افراد است. 
توصيه هاي كلي در مورد تغذيه و روزه داري

- به هيچ وجه وعده سحري را حذف نكنيد. نخوردن 
س��حري موجب س��ردرد، دردهاي عضالن��ي و بوي بد 
دهان مي شود. روزه داران بايد سحري را مانند صبحانه 

كامل يا يك ناهار سبك ميل كنند. 
- پرخ��وري در هن��گام س��حر نه فقط از احس��اس 
گرسنگي در س��اعات انتهايي روز جلوگيري نمي كند، 
بلكه در س��اعات ابتدايي بعد از سحر فشار زيادي را به 
معده و دس��تگاه گوارش ف��رد وارد مي كند كه موجب 

سوءهاضمه، درد و نفخ معده مي شود. 
- در وع��ده س��حري از خوردن غذاهاي خش��ك و 
غذاهاي پ��ر ادويه خودداري كنيد، زي��را باعث عطش 
زياد و ترش كردن در طول روز مي ش��ود. مصرف سس 
مايونز، خامه، سوسيس و كالباس نيز در سحري و افطار 

مناسب نيست. 
- نوجوانان بايد در وعده سحري به مقدار كافي غذا 
بخورند و از آب ميوه هاي تازه چون هويج و گوجه فرنگي 
در فاصله افطار تا س��حر به ميزان زيادي استفاد كنند. 
آب سبزي ها و ميوه ها به تدريج در معده و روده جذب 
مي شود و در اين صورت شخص ديرتر احساس تشنگي 

مي كند. 
- بهتر است كشمش و خرما جايگزين زولبيا و باميه 

شود. 
- مصرف زياد آب به هنگام افطار س��بب اختالل در 

هضم مواد غذايي مي شود. 
- معده خالي در هنگام افطار تحمل غذاي سنگين 
را ن��دارد بنابراين از پرخوري در هنگام افطار خودداري 

كنيد. 
- بهتر اس��ت به جاي مصرف غذاهاي چرب و سرخ 

شده از غذاهاي آب پز و بخارپز استفاده كنيد. 
- ش��ايع ترين مش��كل گوارش��ي در روزه داران ابتال 
به يبوس��ت اس��ت كه با رژيم غذايي مناسب و مصرف 
آب ب��ه ميزان كافي بين وعده  افطار تا س��حر و مصرف 
ميوه و س��بزي تازه نظير آلو، انجي��ر، برگه هلو، زردآلو 
و قيس��ي مي توان از بروز اين مش��كل جلوگيري كرد. 
مصرف خورش��ت هاي ملين مانند خورشت آلو و ديگر 

خورشت هاي سبزي دار نيز مفيد است. 
- به منظور پيش��گيري از س��وزش س��ر دل از دراز 

كشيدن بالفاصله بعد از افطار خودداري شود. 
- توصي��ه مي ش��ود روزه داران از مص��رف تنق��الت 
در فاصله افطار تا س��حر پرهيز كنن��د. اين قبيل مواد 
ديرهضم هستند و موجب مي شوند كه به هنگام سحر 

به علت پري معده ميل به غذا كاهش پيدا كند. 
- اف��رادي ك��ه بيماري ه��اي مزمن مانن��د ديابت، 
بيماري هاي قلبي و عروقي، نارس��ايي كليه و نوسانات 
ش��ديد فش��ار خون دارن��د بايد با پزش��ك معالج خود 
مش��ورت كرده و در ص��ورت صالح ديد پزش��ك روزه 

بگيرند.

توصيه هاي تغذيه اي مفيد براي روزه داران 

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

اوتــاوا
2 بـاردرروز

مونتریال -اوتاوا
اوتاوا- مونتریال
1۵ دالر هر طرف، هر نفر 

تلفن رزرو: 

(613) 265-5899
azoct2013

شیـر ینی
 ROSE PASTRY
رز پاسترى با بهترین 

شیرنیی ها
 و دسرهاى ارگانیك 
براى جشن هاى شما 

با 2۰سال سابقه
Tel.: 514-458-5220
Facebook:Rose pastry

esfahaniazdec01

کنید! استخدام ایرانی 

شهریاربخشی
دعوتنــــامه رسمی، 
ترجمـــه مدارک 
514-624-5609
514-889-3243

مترجم  رمسی
خاطره حتویلداری یکتا
عضو جامعه مترجمان رسمی 

کبک و ایران
ترجمه رسمی کلیه مدارک و 

خدمات مربوط به ترجمه
(514) 675-0694
(438) 390-0694

azsept'11

مترجم رمسی
محمودایزدی
عضوجامعه مترجمین کبک 
■  دعوتنامه و تصدیق امضاء

■  ترجمه کلیه اسناد و مدارک با 
تضمین تائید ادارات و سازمان های 

ایالتی و فدرال 
Tel.: 514-745-0318
Cell.: 514-246-8486

نیازمندی های  

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

تدریس ریاضیات 
و فیــزیک

مهندس  توسط 
لکترونیک  ا

)آرش کشوری(
<< کلیه مقاطع:

 College,University 
High-Shool

با سابقه tutoring درمدارس 
مونترال و تدریس در موسسات 

کنکور تهران 
* در صورت عدم رضایت جلسه اول 

رایگان می باشد. 
ثبت نام: با ظرفیت محدود
514-827-6329
514-620-3255

toendofmay2010P
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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 التحصیان و معلمین
 مدارس تیزهوشان ایران )مدارس عامه 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 مشکات تحصیلی دانش آموزان  

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca
Tel.:  (514) 775-6508

farzaneganmontreal@yahoo.ca  azfev'12

تدریس فارسی 
تدریس زبان فارسی 
در وســت آیلند 

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

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

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

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

گلفروشی
وحید

زیباترین، تازه ترین، 
بهترین، بی نظیر! 

  برای هر اوکازیونی 
  برای هر بودجه ای 
  برای هر سلیقه ای

514-983-1726

مهدکودک 
خصوصی: دوستان کوچولو 
کوچولوهای دلبندتان را از 

محیط خانه به محیط 
خانه دوستان کوچولو 

تحویل دهید! 
از 4 ماهه تا ۵ ساله 

در  قلب کت سنت لوک 
Tel.: 514-651-3232
Tel.: 514-550-7903

azoct15mromrani

اجــاره
خانه ویالیی، واقع در فضایی 

طبیعی و زیبا، 
در نزدیکی مرکز خرید، 

اجاره داده می شود. 

(514) 622-7023
kabiriazoct15

قابل توجه خامن ها
فال قهـوه

و ورق
توسط شادی

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

استخدام
به چند نفر ویترس 

• باتجربه  •
برای کار در رستوران 

کبابسرا نیازمندیم.
Tel.: 514-933-0-933

جویای کار
کارشناس پرستاری باتجربه 
آماده نگهداری از سالمندان 

و بچه ها درمنزل
)مسلط به زبان انگلیسی، 

آشنا به فرانسوی(
Tel.: 514-967-9909 اجاره صندلی 

Chair Rent
سالن آرایش وزیبایی

شهـــرزاد:
Tel.: 514-489-6901

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 شنبه 

از ساعت 11 لغایت 17 
جهت انجام اموردر روزهای دیگر، 

هماهنگی قبلی الزم است.

به نام خداوند بخشنده مهربان

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

با پیوند همکاری کنید
نویسندگان، مترجمان، روزنامه نویسان 

جوان و تازه وارد، حتی شما... 
لم دارید، اگر عاقه 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 

کنید! استخدام ایرانی 

• 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

فروش کلیه بلیت 
برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در تپش دیجیتال

514-223-3336

فرهنگ رسمی  دارالترجمه 
عضو

رضا داودى
مترجم رسمى در كبك
مترجم رسمى دادگسترى ايران

ترجمه رسمى كليه اسناد و مدارك
  تنظيم دعوت نامه رسمى

گواهى امضاء و كپى برابر اصل
تكميل فرمهاى مختلف

به صفحه                 ”دارالترجمه رسمى فرهنگ“ 
بپيونديد و از تخفيف هاى ما بهره مند شويد.

تهران-كارگرشمالى
تقاطع بلوار كشاورز

نبش كوچه گيتى
پالك1172-طبقه2

واحد7
+98 21 6642 1511

تلفن مستقيم تهران:
(021) 853 128 32

1396, Ste Catherine O
Unite 425
Montreal 
H3G 1P9

Cell: 514 691 4383
rezadavoudi78@yahoo.fr

farhangtranslation85@gmail.com
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نگهــداری 
ازساملندان
نگهداری از سالمندان 
دلبندشما، توسط خانم 

با تجربه، در خانه یا 
بیمارستان 

صوفی: همراه با رفرنس
514-717-9117

freeazmar

سفـارش 
كیک

سفارش همه گونه کیک 
برای همه اوکازیون ها

با کیفیت عالی و بهای 
مناسب  )بانوی ایرانی(

Tel.: (438)401-8546
azoctfri

•  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 

سابلــت
آپارمتـان  

به علت مسافرت 
از  اول  ژانــــــــویه 

نزدیک مترو سووه 
4۶۰ دالر

Tel.: 438-994-8664
azdec15free

تدریس فارسی 
تدریس زبان فارسی 
در وســت آیلند 

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

باایرانی 
کــار
کنید! 

سالن  آرایش 
برای فـروش 
با 1۵ سال سابقه فعالیت 

مشتری ثابت 
در ناحیه شلوغ 
نزدیک مترو 

Tel.: 514-336-5666
ازدسامبر1

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 

X 70 50رز

35 X 45

35 X 45

SNOWDON
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فروش کلیه بلیت  برنامه ها و کنسرت ها 
همــه روزه در تپش دیجیتال

514-223-3336

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
CARWASH

به چند کارگر ساده براى کار 
در کارواش نیازمندیم . 

وست آیلند:
 13076 boul.Pierrefonds

Tel.: 514-692-1349
azoct01UP

خدمات ساختمانی 
احمــــد

کلیه خدمات ساختمانی 
بازسازی، به سازی 

کیفیت عالی 
نرخ مناسب 

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

aznov15U

خدمات کامپیوتری
انواع خدمات مشاوره و 

پشتیبانی /نصب و راه اندازی 
سیستم های کامپیوتری

    و شبکه در منزل و محل کار
با نازل ترین قیمت
داود شهریاری

Tel.: 514-616-6681
aznov1512104paypalU

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

www.paivand.ca
  آبونه مان گسترده 
  وب سایت قدرمتند 

  پخش وسیع 
----

www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

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 
مینواسامی   ................................ 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  اتومبیل
اتو الگانس  .................................... 482-4500

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 ................................. 22۳-۳۳۳۶  

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 فاح  ................  .....................    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

کنید! خریدایرانی 

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
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استخدام
اخوان وست آیلند

به چند نفر کارمند مسلط 
به امور مواد غذایی، 

آشپزی، شیرینی پزی، 
آماده سازی و...  نیازمندیم.

بصـورت متام وقت 
و یا نیمه وقت 

رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل 
و یا فکس کنید: 

Fax: (514) 334-9850
info@

akhavanfood.com

استخدام
به یک نفر 

پیتــزا میکر 
باتجربه فورا نیازمندیم.

Tel.: 514-944-1559
azsep15   abresiros@yahoo.ca

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

ارزشریف

داروخانه
 
لوئیزداداش زاده
نسخه خود را به ما فکس کنید و 

داروی تان را حتــــویل بگیرید:

4084 St Laurent 
Tel.: (514) 288-4864        
Fax: (514) 288-4682

صرافی
 5 ستاره

514 585 - 2345

مجری 
مراسم 

عقد ایرانی
514-

825-3170

استخدام
راننده کامیون 
Truck drivers 

wanted (class one)
Min. 3 yrs experience. 

Fair knowledge of 
french required.

Local + switch in prov-
ince of Que.

Home everyday. 
(Payroll and Inc accepted)

(514) 991-9626
deepemploi@aol.com

kabiriazoct15

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

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

ازایرانی 

بخرید!

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

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

شریف
ارز

حلیـم 
مخصوص 
سن لوران 

با گوشت بره 
514
369

3474
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Express Entry Visa around the corner
In January 2015, Citizen-

ship and Immigration 
Canada (CIC) will launch 
a new electronic system 
called Express Entry to 
manage applications for 
permanent residence under 
certain economic immigra-
tion programs.
The Express Entry system 
will be the first step to 
immigrate to Canada under 
these programs. Potential 
candidates will be able to 
complete an Express Entry 
profile at any time once the 
system is online. 
Note that there will be no 
deadline to complete a 
profile and there will be 
no caps on the number 
of candidates that will be 
accepted to the pool.
Anyone who is accepted 
into the Express Entry pool 
could get an Invitation 
to Apply for permanent 
residence. Draws to invite 
candidates to apply are 
expected to take place at 
regular intervals over the 
course of each year. We will 
only pick the top ranking 
candidates regardless of 
when they were accepted 
into the pool. If you have 
been invited to apply, you 
will have 60 days to submit 
a complete Application 
for Permanent Residence 
online. 

Express Entry will 
launch at 12 noon EST 

January 1st, 2015. The first 
draw for an invitation to 
apply is planned for the 
last week of January. 
What does this mean to 
potential candidates inter-
ested in applying?
The Express Entry Visa is 

almost like a contest, your 
name with your profile will 
be entered in a pool of can-
didates, the highest ranking 
will be invited to apply for 
Permanent Residency. 
Keep in mind that what you 
create in your profile you 
need to provide docu-
mentation to prove your 
education, professional 
experience, language level, 
age, etc. 
This procedure is all done 
online, you will only 
be asked to pay for the 
government fees if you are 
invited to apply for perma-
nent residency, at the initial 
step no government fees are 
required. 
It is the first time in Immi-
gration history this method 
is being applied, it is a great 
system if it work according 
to what is expected. 
Another words, for exam-
ple: throughout the year of 
2015, you decide to apply 
under the Express Entry 
Visa, you enter your profile 
online, stating that you are 
35 years old, language level 
of 6.5 (IELTS) (language 
level not known as of yet) 
I am assuming it is 6.5, a 
masters in architect, 6 years 
work experience in archi-
tecture, age, etc. 
The more proof you provide 
to support your profile, the 
higher your chances are 
of being invited to apply 
for permanent residency.  

It’s simple, and straight 
forward, always keeping in 
mind that your education 
needs to be supported with 
an Evaluation Credential 
Report (ECA) by an agency 
recognized by Citizenship 
and Immigration Canada.  
It is said that 65,000 to 
75,000 people will receive 
permanent residency under 
the Express Entry Visa 
Program.  
Any questions on the new 
regulations?  Call our of-
fice, a member of our staff 
will gladly answer your 
questions and/or concerns 
regarding to any Immigra-
tion categories, whether it 
be Federal, Quebec, or pro-
vincial nominee programs. 

Wishing everyone a 
Jolly Merry Christ-

mas, may it be a peaceful, 
joyful one surrounded by 
loved ones, and may 2015 
bring everyone prosperity, 
love, peace and an abun-
dance of good health. 
From our home to yours, 
Happy Holidays. 
Keep safe, stay healthy, and 
make sure laughter is in 
your everyday life. 
__________
Maria Cottone
Regulated Canadian Immigration 
Consultant 
Registered with Quebec 
Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com 
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www.amirsam.ca
کبک و کانادا: بازار امالک... 

امیرسام

 CIBC بر اساس گزارشی که بانک
کانادا به تازگی منتشر نموده است 
ترس از اینکــه در کانادا به میزان 
بیــش از حد نیاز کاندومینیوم در 
حال ســاخت وجود دارد، بیهوده 
به نظر می  رســد؛ چرا که علیرغم 
این افزایش، تعــداد مهاجران که 
هر ســال به کانادا وارد می  شوند 
به همان مقــدار در حال افزایش 

می  باشد.
اقتصاد دان ارشد این بانک، آقای 
Benjamin Tal, در ایــن مــورد 
می  گوید که اگر از  ســازنده گان  
اماک و مستغات در کانشهرهای 
کانادا در مورد ریســک ساخت و 
ساز بیش از حد سوال شود، اولین 
جوابشا ن افزایش تعداد مهاجران و 
نقش کلیدی آنها در میزان تقاضا 

برای خرید خواهد بود.
در حال حاضر 70 درصد افزایش 
جمعیت کانادا مربوط به افزایش 
مهاجرت می  باشــد و نیمی از این 
افراد که به کانادا وارد می  شوند، در 
سنین خرید مسکن یعنی  افراد 20 

تا 45 ساله هستند.
آقای Tal همراه با نویسنده دیگر 
این گزارش Nick exarhos, خاطر 
نشــان می نمایند که آمار و ارقام 
مهاجران  مهاجران شامل  رسمی  
موقت نظیر دانشجویان، کارگران 

موقت و پناهنده گان نمی  باشد.
 ســال گذشــته، تعداد مهاجران 
موقت کــه به کانادا وارد شــدند 
22000 نفر از سال قبل تر از آن 
بیشــتر بود به طوری که در سال 
مهاجر  تعــداد 774000   2013
موقت وارد کانادا شدند که این رقم 
دو برابر مقدار آن در ســال 2005 

می  باشد.
وقتی  اقتصاد دانها در مورد تقاضا 
برای مســکن صحبت می  نمایند 
منظــور  یک سیســتم متریک 
مشخص به عنوان "تشکل خانوار" 
می  باشــد که منظور از آن تناوب 
و تعداد دفعاتی می  باشــد که هر 
شخص و یا گروهی از افراد )نظیر 
خانواده( تصمیــم به تغییر محل 

مسکن و زندگی  خود می  گیرد. 

اقتصادی  هنگامی که وضعیــت 
مساعد می  باشد، تشــکل خانوار 
تمایل به افزایــش می یابد بدین 
معنی  که افراد ســعی  می  نمایند 
که از خانواده جدا شــده و به طور 
مســتقل زندگی  نمایند ) افزایش 
تقاضا برای مســکن(  و هنگامی 
که وضعیت اقتصادی افت مینماید 
افراد سعی  می  نماید برای صرفه 
جویی در مخارج و پس انداز بیشتر 
با خانواده خود زندگی  نموده و یا 
هم اتاقی  داشــته باشند ) کاهش 

تقاضا برای مسکن(.
در حال حاضر ایــن رقم در حال 
گذشته  ســال  می  باشد.  افزایش 
جمعیت افراد 20 تا 44 ســاله در 
کانادا به مقدار 1.1 درصد افزایش 
داشت. ممکن اســت در نگاه اول 
این رقم ناچیز به نظر بیاید اما در 
حقیقت بیشترین افزایش در 20 

سال اخیر بوده است. 
همچنین این رقم 75 درصد بیشتر 
از میزانی  می  باشــد که در آمریکا 

مشاهده شده است.
به تاز گی ایــن افزایش ناچیز ولی  
رو به رشد جمعیت، در حال ایجاد 
کانادایی های جدید می  باشــد که 
آقای Benjamin Tal عقیده دارد 
که خیلی  بیشتر از تعدادی می  باشد 
که منابع رسمی  اعام می  نمایند. 
در کانادا وقتی  صحبت از تشــکل 
خانوار و مفهوم و تفسیر آن برای 
تعیین میزان مناســب ساخت و 
ساز مسکن می  شود معموال تعداد 
مهاجرین موقت دست کم گرفته 
می  شــود. حتی منبع رسمی  آمار 
کانــادا )census( تمایل دارد که 
تعداد این افــراد را کمتر گزارش 

دهد. 
در ســال 2011 مرکز آمار کانادا 
تعــداد مهاجرین موقــت که در 
آن ســال به کانادا وارد شــدند را 
400000 نفــر عنــوان نمود؛ در 
حالی کــه طبق آمــار اداره امور 
شــهروندی و مهاجــران این رقم 
بیش از 600000 نفر گزارش شد!

به نظر می رســد کــه در بعضی  
شهرها، به هر طرف که نگاه شود 

پروژه کاندومینیوم جدیدی در حال 
ساخت می  باشد، اما در سطح کل 
کشور میزان شروع ساخت مسکن 
در مقایسه با تشکل خانوار به مقدار 
کمی  پایین تر از میانگین تاریخی  

خود )1.03 درصد( می  باشد. 
با این تفاســیر نمی توان گفت که 
خوب  بسیار  کاندومینیوم ها  بازار 

می  باشد. 
Tal تصدیــق می نمایــد که در 
بعضی  شــهرها بازار کاندومینیوم 
واقعــا پررونق می باشــد و بعضی  
شهرها نیز فروش سابق را ندارند. 

به عنوان مثــال در تورنتو، بعد از 
رونق در سال های 2011 و 2012، 
ساخت و ساز کاندومینیوم مقداری 
کاهش پیدا نموده است. همچنین 
بازار این نوع ملــک در ونکوور به 
طور گسترده در چهار سال گذشته 
پایین بوده اســت. اما در کلگری 
پروژه ساخت و ساز رو به افزایش 
است؛ به دلیل اینکه سه  شهر ذکر 
شــده تقریبا نیمــی از مهاجرین 
جدید کانــادا را به خــود جذب 
مینماید و این آمار و ارقام نشــان 
می  دهد که این سه  شهر نیز میزان 
نا متناسبی از مهاجرین جدید را به 

سمت خود جذب می  نمایند. 
در این گزارش همچنین تصدیق 
شده که مهاجرین موقت )که در 
مفهوم نیز در انتخاب محل زندگی  
موقت می  باشــند( بیشــتر میل 
بــه اجاره  نشــینی دارند که خود 
برانگیزنده این سوال می  باشد که 
آیا ساختن کاندومینیوم در مقایسه 
با ساخت ساختمان های استیجاری 
بهترین راه برای سرویس دهی  به 

این نوع افراد می  باشد یا خیر؟
مدارک و دالیل بســیار واضحی 
وجود داشــته که نشان می  دهند  
افرادی که در کانادا متولد شــده 
اند به میزان کمتری نســبت به 
مهاجرین به خرید مسکن عاقه 
نشــان می  دهند و تــا زمانی  که 
روند پذیرش مهاجر به روال خود 
باقیست، تقاضا برای ساخت و ساز 
مسکن جدید وجود خواهد داشت.

اختصاص۲/۳بدهیکاناداییهابهواممسکن
بــر اســاس آخرین آمــار و ارقام 
آژانس رتبــه بندی اعتبار مصرف 
کننده گان کانادا Equifax, مقدار 
قرض کانادایی ها در حال افزایش 
می  باشد و در کل کانادایی ها 1.5 

تریلیون دالر مقروض می  باشند.
این گزارش می  افزیــد که میزان 
قرض افراد کانادایی تا آخر اکتبر 
امســال 7.4 درصد از میزان سال 
گذشــته ) 1.409 تریلیون دالر( 

بیشتر بوده است.
تقریبــا 2/3 از کل قرض کانادایی 
ها یعنــی  985.1 بیلیون دالر وام 

مسکن می  باشد.
بــه اســتثنا وام مســکن، میزان 
متوسط قرض کانادایی ها 20891 
دالر می  باشد که در این میان وام 
ماشــین با  6.8 درصد  بیشترین 
میزان افزایش را نســبت به سال 

گذشته داشته است. 
پیش بینی  شــده که با شــروع 
خریدهای کریســمس و نزدیک 
شــدن به ســال نو، میزان بدهی 

کارت های اعتباری افزایش یابد.
علیرغم افزایش بدهی، میزان قصور 
در پرداخت )دیــر پرداختن یک 

قبض بیش از 90 روز( روند کاهش 
خود را حفظ نمــوده به طوریکه 
این رقم در حال حاضر 1.1 درصد 

می  باشد.
در حالی که میزان بدهی ها نگران 
کننده به نظر می  رسند اما به طور 
حتم مشاهده روند کاهش قصور در 
پرداخت ) دیر پرداخت قبض بیش 
از 90 روز( و اعام ورشکستگی در 

هر فصل امیدوار کننده می  باشد. 
حقیقت این است که آمار و ارقام 
نشــان از باال رفتن میزان بدهی 
دارند اما از سرعت آن کاسته شده 

گزارشبانکCIBCدرمورد
ساختوسازکاندومینیومها

که نشان دهنده این امر می  باشد 
که اغلب کانادایی ها در حد و توان 

خود خرج می نمایند.
در گزارش ایــن آژانس آمده که 
افزایش تقاضای مصرف کنندگان 
برای اعتبار جدید بیشتر از طریق 

افزایش اعتبار برای خرید ماشین 
و یــا کارت اعتباری بوده اســت، 
همچنین تقاضا برای افزایش اعتبار 
در 6 فصل متناوب در اســتانهای 
غربــی افزایــش داشــته ولی  در 
استانهای شرقی  از مقدار آن کاسته 

شده است.
شاد و سربلند باشید

برگرفته از مجله
 canadian real estate wealth

اگر شما )زنان( 26 سال یا کمتر 
 HPV ســن دارید حتما واکسن
را دریافت کنید. این واکســن می 
تواند از شما در مقابل این ویروس 
محافظت کند. ویروس پابیلومای 
انسانی می تواند منجر به سرطان 

دهانه رحم شود.
•

از قرار گرفنت در معرض مواد 
مسی و مسوم در محل کار و خانه 

اجتناب کنید.

زندگی و کار در مکان های ناسالم 
می تواند منجر به بیمار شدن شما 
شود. دور ماندن از مواد شیمیایی 
خاص می تواند خطر ابتا به برخی 

سرطان ها را کم کند.
برخی از این سموم عبارتند از:

- آزبست
- آب های آشامیدنی آلوده به آفت 
کش ها و یا سایر سموم موجود در 

کارخانه های صتعتی

 -
پاک کننده هــای قوی، رنگ ها، 

حال ها و آفت کش ها
- بنــزن )این ماده در دود تنباکو، 
رنگ ها و اگزوز ماشین ها در داخل 

گاراژ یافت می شود.(
- رادون که یــک گاز رادیو اکتیو 
است و می تواند باعث بروز سرطان 

WebMD :شود.     منبع
مترجم: محمد نورسی
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عکاسی مدلینگ
اگــر اغراق نکنیم، شــاید آرزوی 
هر عکاسی باشد که روزی بتواند 
عکاس »مدلینگ« شــود. یکی از 
ســوژه های جالب برای عکاسی، 
تصویر برداری از مانکنها و مدلها 
بوده که هر عکاســی میتواند اوج 
هنر خــود را به نمایــش بگذارد. 
عکاسی از زیبارویان شیک پوش و 
آراسته، کاری است که خستگی در 
آن راه نداشته و عکاس را ساعتها 

مشغول میکند. 
به عاوه بخش زیادی از کار توسط 
ســایر عوامل حرفه ای حاضر در 
صحنه انجام شــده و نهایتا چون 
معموال سوژه ها زیبا هم میباشند، 
به طور کلی، کار ساده تر و نتیجه 

کار بسیار جالبتر خواهد بود.
کاربــری عکاســی مدلینگ، به 
نمایش گذاشتن، لباس مزونهای 
معروف پوشاک مجلسی، برندهای 
مختلف کیــف و کفش، نمایش 

لباس زیر، عرضه جواهرات، لوازم 
آرایش و ســایر وسایل تزئینی از 
قبیل عینک، ساعت، کراوات، شال 

و کاه و غیره میباشد. 
عکاســی با مدلها معموال ساده تر 
از افراد عــادی بوده و عکاس باید 
حواســش به نور پــردازی و ثبت 
تصاویر باشــد چون خود مدلهای 
حرفه ای، اکثر پوزیشنهای عکاسی 
و زوایــای بدن خــود را به خوبی  
می شناســند. بنابرایــن به جای 
اتاف وقت برای دادن پوزیشنهای 
مختلف  به ســوژه، عکاس تمرکز 
بیشــتری بــر روی جزئیات فنی 

تصویربرداری خواهد داشت. 
در ضمــن دیگر الزم نیســت که 
به ســوژه »اعتماد نفس« بدهیم 
چون همه مانکنهــا از این لحاظ 
در بهترین وضعیت روحی بوده و 
از ظاهر شــدن در مقابل دوربین 

خجالت نمیکشند. 
چنانچــه عکاســی مدلینگ در 
اســتودیو انجام شــود کار نسبتا 
راحت تر بوده و کنترل 
کاملی بــر روی نور و 
ســایر عوامل فیزیکی 
خواهیم  صحنه  ســر 
داشت. معموال در زمان 
عکاســی از مدلهــا و 
مانکنها، از خدمات یک 
آرایشــگر حرفه ای یا 
نیز   Make-up Artist
بهره میبریم تا نتیجه ی 
کار عالی باشد. آرایشگر 

حرفــه ای که بــه آن به صورت 
اختصــاری MUA نیز میگویند، 
کمک زیادی به پخش شدن نور 
بر روی صورت سوژه و یکنواخت 
کردن سطح پوست و گردن خواهد 
کرد. برخی اوقات برای برخی پروژه 
های خاص، آرایشگر باید طرحهای 
ابتکاری جالبی را بر روی صورت 
و بدن ســوژه ارائــه کرده و حتی 
قسمتهایی از بدن را با طرحهای 
گل و شــاخ و برگ، نقاشی کند. 
مدل دادن به موهای ســوژه هم 
توسط آرایشــگر انجام میگیرد تا 
همه چیز در توازن و تعادل کامل 

باشد.
در استودیو معموال با توجه به نوع و 
بزرگنمایی کار، ترجیحا از لنزهای 
پرایم 50 تا 100 میلیمتر )با فاصله 
کانونی ثابت( با فاش سافت باکس 
 High و در اکثر موارد در وضعیت
Key در زمینه ســفید اســتفاده 
میکنیم تا کار برش و مونتاژ عکس 

در مراحل بعدی ساده تر باشد.
در صورتی که شو لباس در خارج 
از استودیو انجام میشود کار عکاس 
اندکی مشکل تر بوده و باید وسایل 
دیگری همراه داشته باشد. فاش 
کبرا با دیفــوزر گری فونگ، یک 
 ، F2.8 لنــز 200-70 میلیمتر با
تک پایــه و در صورتی که برگزار 
کننده  امکان استفاده از سه پایه 
را بدهد، همگی از ابزارهای اصلی 
کار خواهند بود. در این ســبک از 
عکاسی، ســوژه ها دائما در حال 
حرکت بــوده و فاصله آنها با 
دوربین مرتبا تغییر میکند، 
بنابراین باید سرعت عمل را 

حسابی باال برد.  
»شارپنس«  بردن  باال  برای 
یا وضــوح عکســها باید با 
سرعت نسبتا باال فوکوس و 
عکاســی کرد.  نکته ای که 
در زمان عکاسی از شوهای 
لباس باعــث برهم خوردن 
تمرکز عکاس میشود، ازدحام 
جمعیت، تکانهای افراد حاضر 
در محــل و حضور ســایر 
عکاســان ناشی میباشد که 

در جلسات مجانی آموزش عکاسی 
استودیو »فوتوبوک« شرکت نمایید. 

برای اطاع 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

www.facebook.com/studiophotobook1

خوش!آموزش عکاسی به زبان      ...

غم نان و ...   << ادامه از صفحه: 32

34

»همهچیزدرموردمونترآل«
Infos pratiques sur Montréal

مهم ترین و فعال ترین گروه فیسبوکی ایرانیان ساکن مونترآل
اطاعات به درد بخور و اخبار مفید برای دانستن همه چیز در مورد مونترآل

این گروه فعا با نزدیک  به  1۶هزار عضو،  پویاترین گروه فیسبوکی جامعه فارسی زبانان کبک 
بوده و هیچ گرایش سیاسی، مذهبی و حزبی ندارد.  در این گروه مردمی عضو شوید.

نزدیک  به  
عضــــــو16هزار

خطبه

کرده است. نان باید گران می شد 
چون تقریبا سه سال بود که گران 
نشــده بود. لیافت این افرادی که 
بــه خاطر 200 تومــن باال رفتن 
قیمت نان به آقای روحانی فحش 
می دهند همان احمدی نژاد بود که 
در زمان او دالر هر روز 200 تومان 
افزایــش قیمت پیدا  می کرد. مگر 
چقدر فشار وارد  می کند؟ برای یک 
خانواده پــر جمعیت فوق آخرش 
50 هزار تومن در ماه می شــود و 
بــرای خانواده یک نفره و دو نفره، 
ماهی 10 هزار تومان فکر می کنم 

بشود.«
LLLL

یک معلم میان سال معتقد است 
افزایش قیمت نــان روی زندگی 
مردم فقیر جامعه تاثیر منفی دارد 
امــا دولت روحانــی را بی تقصیر 
می داند. او  می گوید: »یک نفر آمده 
و خرابی زیــادی ایجاد کرده. این 
طول می کشــید. زمان الزم است 
تا خرابی ها درســت شود. پدر من 
کنار خیابان دست فروشی  می کرد. 
ارث و میراثی نداشــتم. خودم هم 
معلم هســتم. وضعیت معلم ها را 
همه می دانند که تعریفی نیست. 
یکی از همکاران مــا که در زمان 
انتخابات خود ما را هم ایشان بردند 
در ستاد آقای روحانی، روی وایبر 
نوشــته بودند که غذای اصلی ما 
ایرانی ها برنج است و افزایش قیمت 
نان مسئله ای نیســت. به ایشان 
گفتم بی خود توجیه نکنید. مردمی 
هستند که شاید هفته ای یک وعده 

برنج نخورند. با نان خودشان را سیر 
می کنند. اگر شما غذای اصلی ات 
برنج اســت دلیل نمی شود همه 
مثل شما باشند. اگر خودرو گران  
می شــد یا به فرض بلیط هواپیما 
یا مواردی که مردم فقیر استفاده 
نمی کنند اینقدر روی زندگی این 
مردم تاثیر نداشت که با این گرانی 
نان تاثیر می گــذارد… من از آقای 
روحانی دفــاع  می کنم اما عرض 
بنده این است که اگر دولت کسری 
بودجه دارد باید یارانه افراد ثروتمند 
را حذف کند. راهش گران کردن 

نان نبود.«
LLLL

خانم خانه داری که برای یک خانواده 
پنــج نفره هر ســه روز یکبار 45 
عدد نان لواش خریداری می کند 
از ناچاری هــای زندگی می گوید: 
»آدم هایی مثل ما دیگر باید بروند 
و مبیرند. ما راه نجاتی نداریم. چه 
کار کنم؟ بــه بچه هایم نان ندهم 
بخورند؟ مجبورم از خرج های دیگر 
بزنم. همینجــوری اش هم چیزی 
نمی خوریم دیگر نان هم نخوریم 

باید از گرسنگی بمیریم.«
LLLL

یک کارگر نانوایــی از وضع خود 
این صنف می گویــد: »مردم فکر  
می کنند ما صاحب نانوایی هستیم. 
به ما غر می زنند. همین نان را من 
باید بخرم. صاحب نانوایی که نان 
مجانی به مــا نمی دهد. نان مردم 
را 30 درصد گــران می کنند اما 
حقوق ها را 10 درصد و 20 درصد 

باال می برند. کار چهــار نفر را دو 
نفری انجام می دهیم. از 10 صبح 
تا یک ظهــر، از چهار بعد از ظهر 
تا نه شــب پای دستگاه هستیم. 
21 ماه اســت دارم اینطوری کار 
می کنم. به صاحب نانوایی یکبار 
گفتیم یک نفر دیگــر بیاور برای 
کمک، گفت   نمی توانید اینطوری 

کار کنید، بروید به سامت.«
LLLL

یک فروشــنده دوره گرد که سر 
چهار راه دســتمال کاغذی، لنگ 
و ســی دی  می فروشــد از غذای 
»زنــم  می گویــد:  خانــواده اش  
سنگ دان مرغ، آشغال گوشت، پی 
و سویا را چرخ می کند. آبگوشت  
می خوریم امــا فقط قلم دارد. آب 
اســت و رب. نان تریت می کنیم 
و می خوریم به اسم آبگوشت. دو 
تا بچه  کوچک دارم که مدرســه 
نمی روند. دخترم کنار دست خودم 
گل  می فروشــد و پســرم شاگرد 
سلمانی است با حقوق هفتاد هزار 

تومان.«
او بعد از نیم ســاعت درد و دل و 
شــکایت، عاقبت می پرسد: »نان 
من و زن و بچه ام اینقدر به دولت 
فشار آورده بود که گرانش کردند؟ 
هیچ چیز دیگری در ممکت نبود 
گران کنند که چسبیدند به نان؟ 
نان خوردن ما راه گلوی کســی را 

بسته بود؟«   )ایران فردا(
•

از جلوی دوربین دیگران رد شده 
و باعث خراب شــدن پی در پی 

عکس ها میگردند. 
بنابراین انتخاب یک جای مناسب 
برای تهیه عکــس از مهمترین 
نکات عکاسی مدلینگ در زمان 
اجرای شوهای لباس میباشد. در 
صورتی که شــو لباس در مکانی 
سربسته و با نورهای مصنوعی و 
رنگهای تند یا خیلی سرد انجام 
شود، معموال شدت نور در برخی 
جاها خیلی کم و در جای دیگری 
خیلی زیاد بوده و باید عکاسی را 
در جای خاصی از مســیری  که 
مانکن بر روی آن تردد میکند و 

نور متعادل تری دارد، انجام داد. 
همچنین باید تطابق دمای نور را 
بر روی دوربین و با شاخص کلوین 
K تنظیم نمود تا بعــد از پایان 
 Post Production عکاســی، کار

کمتری داشته باشیم.
توجــه به وضعیت نــور در مورد 
مانکنهای رنگین پوست نیز حائز 
اهمیت بــوده و هر نــور را باید 
بر اســاس رنگ پوست فرد و به 

سرعت تنظیم نمود.
گاهی اوقات مانکنها خردسال و کم 
سن و سال هستند اما با وجود این، 
کارشــان را به خوبی انجام داده و 

بسیار هوشیارانه عمل میکنند. 
معمــوال از والدیــن مانکنهــای 

خردســال خواســته میشود 
کــه در تمــام مراحــل 
عکسبرداری حضور داشته 

باشند تا بعدا مشکلی پیش 
نیاید. 

همچنیــن کار با مانکنهای 
مرد نیز بسیار ساده و راحت 

بوده و سرعت عمل باال میباشد. 
گاهی بــا یک مانکــن زن یا 

مــرد حرفه ای میتــوان در طول 
یکســاعت، حدود 130 عکس را 

ثبت و ذخیره کرد. 
نکتــه دیگر در مورد عکاســی از 
مانکنهای مرد آنســت که ایشان 
نیز باید اندکی گریم شده 

و رتوش مختصری توسط گریمور 
یا آرایشگر، قبل از سئانس عکس 
بر روی صورتشــان انجام شود تا 
نتیجه عکسها کاما حرفه ای و 

یکدست باشد. 
از آنجایــی که ســئانس عکس 
مدلینگ معموال ممکن اســت 
چندین ســاعت زمان ببرد، در 
نظر گرفتن زمــان کوتاهی برای 
استراحت سوژه، کمک زیادی به 
باال بــردن راندمان کاری خواهد 

کرد. 
با تمام آنچه که گفته شد ممکن 
است با مدلهایی برخورد کنیم که 
هنوز تجربه کافی نداشته و اجبارا 
باید جزئیات هر پوزیشن را برایش 

توضیح و سپس عکاسی کنیم.
رفتار و شــخصیت یک عکاس 
حرفه ای در چنین محیطهایی که 
گاه به علت کمبود وقت، مدلها در 
مقابل چشم عکاس و سایر عوامل 
صحنه، لباسهای خود را تعویض 
مینماید، مستقیما به بوته آزمایش 

گذاشته میشود.
عکاسی مدلینگ از آنجایی که با 
مزونهای بزرگ و معروف لباس و 
سایر برندهای شناخته شده جهانی 
سر و کار دارد معموال دستمزدهای 
خوبی نیز داشته و در برخی موارد، 
حتی هزینه ی جابجایی و اقامت 

عکاس را نیز متقبل میشوند. 
•

پرده و مبل و..." 
هــراس غریبی به دلم نشســت. 
ابروهایــش را بــاال انداخــت و با 

ناراحتی گفت: 
"امیدوارم بقیه وســایلمان صدمه 
ندیــده باشــد. دعا کــن جریمه 

سنگینی در انتظارمان نباشد". 
بعد خنده ی تلخی کرد و ادامه داد: 

"شب یلدای روشنی داشتیم! 
میدانستم بامعرفت تر از آن است 
که بپذیــرد لوییک بــه تنهایی 
خسارت را بپردازد. منتظر نشستیم 
تا لوییک هم آمد. با ناراحتی و غصه 
مدام عذرخواهی میکرد و به حمید 
قول داد که همــه چیز را جبران 

کند. 
تاکسی گرفتیم و به خانه برگشتیم 
دیگر اثری از مردم نبود و همه به 

خانه هایشان رفته بودند.پلیس به 
در خانه کاغذی چسبانده بودند و 
آدرس و تلفنی را گذاشته بود تا به 
آنجا مراجعه کنند. همه دیوارهای 
خانه سیاه بود. و آثار کف خاموش 
کننده ی آتش، هنوز روی زمین 
بود. با اینکه پنجره باز بود ولی بوی 
دود و پارچه سوخته در فضا معلق 
مانده بود. قرار شد وسایل ضروری 
شان را بردارند و به خانه من برویم. 
هر کدام یک چمدان از آنچه مانده 
بود برداشــت و بیرون زدیم. روی 
ســپیدی برفهای کنار پیاده رو، 
قرمزی دانــه های انار که از ظرف 
ریخته بود بیرون هر سه تایمان را 

به خنده انداخت.
آن ســال یلدایمان بــی انار، بی 
باسلوق، بی آجیل، بی ترمه قدیمی 

مادربزرگ، اما سرمستانه گذشت.
اما سه ســال بعد از آن ماجرا که 
خواهر حمید آمد اینجا و لوییک 
شیفته اش شــد، دیگر هر سال 
یلدایمان در دل سرمای بی امان 
این جزیره ی عجیب، با ظرفی از 
انار، با باسولق های رنگی، و آجیل 
تازه ســوپر کوچک ایرانی خیابان 
سن ژاک، کنار درخت کاج تزیین 
شــده لوییک که هر سال زیباتر 

میشود،  میگذرد...
راســتی حواست هست چند یلدا 

کنارم نبوده ای... 
به فکر من نیستی به فکر حافظ 
باش که دیگر غزلی برایش نمانده 

که مرا با آن آرام کند، نازنین...
•

راوی: شب یلدا...   << ادامه از صفحه: 17
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Franchising available
Double Pizza and Roasters Express have come together to offer two strong 
concepts under one roof at one great price.

Franchise Fee: $20,000, most affordable in the industry and we are waiving this fee 
for a limited time, Pay no franchise fee.

Investment Level: Approximately $300,000

Capital required: Approximately $100,000

Royalties: 5%, also one of the lowest in the industry

Advertising: 5%, this finds its way back to your pocket as our experienced 
advertising department creates radio, TV and newspaper ads as well as flyers that 
increase awareness and finally increased sales through walk-in customers and 
home deliveries. 

Co-branding will increase traffic to your restaurant and widen your customer 
demographics. As a franchisee, you will have the opportunity to deliver the two 
most popular delivery meals; pizza and chicken.

Double Pizza and Roasters Express each have their distinct central telephone 
number for customers to call to place their order. Our call center dispatches orders 
to the closest store by designated territories.

Having two strong brands together in one location is a recipe for success. A 
marginal cost is added in electricity and labor while all the fixed expenses such as 
rent, equipment purchases, phone, internet, uniforms, delivery drivers, menu 
printing and mailing and so on stay the same. By adding another brand, sales have 
the potential to double.

For more information contact Jonathan
jonathan@doublepizza.ca     514 343-4725  ext: 2245

Repas ULTIMERepas ULTIME

19991 Medium Pizza
(all dressed or 3 toppings)

+ 12” Garlic Cheese Fingers
+ Small Fries  + 2L Pepsi

T A P E S H  P R E S E N T S :
تپش دیجیتال تقدیم می کند: 

 DJهای شهرهمراه با شادترین

شادترین پارتی شهــر
چهارشنبه

31  دسامبر 
از ساعت 10 شب 

این تاریخ را بخاطر بسپارید !!
در سالن جشن های  »رزبول«

 NDG در قلب
Salle de Quilles Rose Bowl

6510 St Jacques 
Montréal, QC H4B1T6

نبش سن ژاک و کاوندیش
)مترو: واندوم، اتوبوس 90(

 رقص و پایکوبی، شور و نور 
 شب زیبای دیگری در کنار هم...  

 همراه با مسابقات هیجان انگیز رقص 
 بازی ها، قرعه کشی و... جوایز نفیس، 

<< غذاها و نوشیدنی های متنوع 
 شام در محل بفروش می رسد 

 بلیت خود را همین امروز 
   از تپش دیجیتال تهیه کنید. 

514-223-3336



39 39www.paivand.ca            PAIVAND: Vol. 21  no.1192  Dec. 15, 2014  سال 21 شماره   1192 24  آذر 1393 

 15760 boul. Pierrefonds
 Pierrefonds, H9H 3P6

 514 620-5551
 SHERBROOKE

 C
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 FRUITS & VEGETABLES • FRUITS ET LÉGUMES

 MEATS • VIANDES GROCERY • ÉPICERIE

 Halal Halal

 Halal Halal

 Halal Halal

yadyreve .m.a 8 morf nepo era eW 
 strevuo semmos suoN 

sruoj sel suot H8 séd 

 Halal Halal

 Halal Halal

 Open 7 Days Ouvert 7 jours

slaiceps erom rof serots eeS 

 :sruoh gninepO 
mp 8 ot ma 8 :yadirF ot yadnoM 

mp 7 ot ma 8 yadrutaS 
mp 6 ot ma 8 yadnuS 
 :erutrevuo’d serueH 

H02 à H8 iderdneV ua idnuL 
H91 à H8 idemaS 

H81 à H8 : ehcnamiD 
 srueisulp nisagam ne rioV 

xuaicéps sertua 

 :sruoh gninepO 
 ,mp 8 ot ma 8 :yadirF ot yadnoM 
mp 6 ot ma 8 :yadnuS dna yadrutaS 

 :erutrevuo’d serueH 
H02 à H8 iderdneV ua idnuL 

H81 à H8 : ehcnamiD & idemaS 

 AKHAVAN WEST-ISLAND
.415 :.léT 1555.026 1735.026.415 :xaF  

sdnoferreiP ,sdnoferreiP .luoB ,06751 
6P3 H9H cebéuQ ,laértnoM 

 AKHAVAN N.D.G.
.415 :.léT 7884.584 9007.584.415 :xaF  

).G.D.N( tseuO ekoorbrehS ,0716 
8L1 B4H cebéuQ ,laértnoM 

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

 514 485-4887

 Halal Halal

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

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

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

 READY TO EAT •  PRÊT À MANGER

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

 Take out only Take out only
 Pour emporter seulement Pour emporter seulement     CH.

 EA.

 READY TO EAT READY TO EAT
 12” Chicken Kebab Sandwich 12” Chicken Kebab Sandwich
 with cucumber, tomatoes,  with cucumber, tomatoes, 
 onion, parsley onion, parsley

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

    
 CH.
 EA.

 READY TO EAT READY TO EAT
 12” Koobideh Kebab  12” Koobideh Kebab 
 Sandwich Sandwich
 with cucumber, tomatoes,  with cucumber, tomatoes, 
 onion, parsley onion, parsley

 PRÊT À MANGER PRÊT À MANGER
 Sandwich Kebab 12” Sandwich Kebab 12”
 avec concombres,  avec concombres, 
 tomates, oignon et persil tomates, oignon et persil

    
 LB. LB.

 Halal Halal

 Halal Halal

 Halal Halal  Halal Halal

 Halal Halal Halal Halal

    
 EA. EA.
 CH. CH.     

 EA. EA.
 CH. CH.

     

 Halal Halal

    
 EA. EA.
 CH. CH.

    LB. LB.

 SPECIAL SPECIAL

  
 CH. CH.
 EA. EA.    

 CH. CH.
 EA. EA.

 HUMMUS HUMMUS
 425 g 425 g

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

  
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

 Halal Halal  Halal Halal   
 LB. LB.

    
 LB. LB.

    CH. CH.
 EA. EA.     

 CH. CH.
 EA. EA.

    CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 LB. LB.

    
 CH. CH.
 EA. EA.     

 CH. CH.
 EA. EA.

    
 LB. LB.    CH. CH.

 EA. EA.

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

 READY TO EAT READY TO EAT
 PRÊT À MANGER PRÊT À MANGER
 4 Chicken Brochettes de Poulet 4 Chicken Brochettes de Poulet
 4 Tomatoes/Tomates 4 Tomatoes/Tomates
 2 Bread/Pains 2 Bread/Pains

    
 CH.
 EA.

 Halal Halal

 ORANGES ORANGES  RED APPLES RED APPLES
 POMMES ROUGES POMMES ROUGES

 $2.18 kg 

 LEMONS LEMONS
 CITRONS CITRONS

 ANISE ANISE  BROCCOLI BROCCOLI
 BROCOLI BROCOLI

 ONIONS ONIONS
 OIGNONS OIGNONS

 Sac 10 lbs. / 4.54 kg bag Sac 10 lbs. / 4.54 kg bag

 CORTAS ROSEWATER CORTAS ROSEWATER
 EAU DES ROSES CORTAS EAU DES ROSES CORTAS

 300 ml 300 ml

      

 GROUND LAMB GROUND LAMB
 AGNEAU HACHÉ AGNEAU HACHÉ

 $13.18 kg 

 GROUND BEEF GROUND BEEF
 BOEUF HACHÉ BOEUF HACHÉ

 $10.98 kg 

    
 LB. LB.

 GRAIN FED WHOLE CHICKEN GRAIN FED WHOLE CHICKEN
 POULET DE GRAIN ENTIER POULET DE GRAIN ENTIER

 $5.48 kg 

 GRAIN FED CHICKEN BREASTS GRAIN FED CHICKEN BREASTS
 POITRINES DE POULET DE GRAIN POITRINES DE POULET DE GRAIN

 $10.98 kg 

 GRAIN FED CHICKEN LEGS GRAIN FED CHICKEN LEGS
 CUISSES DE POULET DE GRAIN CUISSES DE POULET DE GRAIN

 $3.94 kg 

 PARI ORIGINAL  PARI ORIGINAL 
 BASMATI RICE BASMATI RICE

 RIZ ORIGINAL BASMATI PARI RIZ ORIGINAL BASMATI PARI
 40 lbs. / 18.16 kg 40 lbs. / 18.16 kg

 FIVE ROSES FLOUR FIVE ROSES FLOUR
 FARINE FARINE

 20 kg 20 kg

 AKHAVAN WHITE SUGAR AKHAVAN WHITE SUGAR
 SUCRE BLANC AKHAVAN SUCRE BLANC AKHAVAN

 10 lbs. / 4.54 kg 10 lbs. / 4.54 kg

 SUNBEC TABLE SALT SUNBEC TABLE SALT
 SEL DE TABLE SUNBEC SEL DE TABLE SUNBEC

 1 kg 1 kg

 TWININGS EARL GREY TEA TWININGS EARL GREY TEA
 THÉ EARL GREY TWININGS THÉ EARL GREY TWININGS
 100 tea bags / 100 sachets 100 tea bags / 100 sachets

 RAW ALMONDS RAW ALMONDS
 AMANDES CRUES AMANDES CRUES

 $12.08 kg 

 ANGELINO AVOCADO OIL ANGELINO AVOCADO OIL
 HUILE D’AVOCATS ANGELINO HUILE D’AVOCATS ANGELINO

 1 L 1 L

 BORSEC MINERAL WATER BORSEC MINERAL WATER
 EAU MINÉRALE BORSEC EAU MINÉRALE BORSEC

 6 x 1.5 L 6 x 1.5 L

 STUFFED VINE LEAVES STUFFED VINE LEAVES
 FEUILLES DE VIGNES FARCIES FEUILLES DE VIGNES FARCIES

 350 g 350 g

 NOOSHEEN COOKIES NOOSHEEN COOKIES
 COCONUT or WALNUT COCONUT or WALNUT

 BISCUITS NOOSHEEN BISCUITS NOOSHEEN
 NOIX DE COCO ou GRENOBLE NOIX DE COCO ou GRENOBLE

 200 g 200 g

    LB. LB.

 NATURAL WALNUTS NATURAL WALNUTS
 NOIX DE GRENOBLE NATUREL NOIX DE GRENOBLE NATUREL

 $15.38 kg 

 CORTAS ORANGE  CORTAS ORANGE 
 BLOSSOM WATER BLOSSOM WATER

 EAU DES FLEURS D’ORANGER CORTAS EAU DES FLEURS D’ORANGER CORTAS
 300 ml 300 ml

    
 CH. CH.
 EA. EA.

 CORTAS ALMOND HALVA CORTAS ALMOND HALVA
 HALVA AUX AMANDES CORTAS HALVA AUX AMANDES CORTAS

 908 g 908 g

    
 CH. CH.
 EA. EA.

          
 LB. LB.

 CLEMENTINES WITH LEAVES CLEMENTINES WITH LEAVES
 CLEMENTINES AVEC FEUILLES CLEMENTINES AVEC FEUILLES

 $3.28 kg 

    
 EA. EA.
 CH. CH.

 ANDY BOY  ANDY BOY 
 ROMAINE LETTUCE  ROMAINE LETTUCE 

 HEARTS HEARTS
 COEURS DE LAITUE ROMAIN  COEURS DE LAITUE ROMAIN 

 ANDY BOY ANDY BOY

 AKHAVAN BAKLAVA AKHAVAN BAKLAVA
 400 g 400 g

 CORTAS FAVA BEANS CORTAS FAVA BEANS
 FÈVES GOURGANES CORTAS FÈVES GOURGANES CORTAS

 796 ml 796 ml

 CORTAS ROASTED  CORTAS ROASTED 
 EGGPLANT PULP EGGPLANT PULP

 PULPE D’AUBERGINES GRILLÉES CORTAS PULPE D’AUBERGINES GRILLÉES CORTAS
 796 ml 796 ml

 FRESH PHYLLO DOUGH  FRESH PHYLLO DOUGH 
 SHEETS SHEETS

 FEUILLES DE PÂTE PHYLLO FEUILLES DE PÂTE PHYLLO
 454 g 454 g

    
 CH. CH.
 EA. EA.

 FINESSE CANOLA or  FINESSE CANOLA or 
 VEGETABLE OIL VEGETABLE OIL

 HUILE CANOLA OU  HUILE CANOLA OU 
 VEGETALE FINESSE   VEGETALE FINESSE  

 8 L 8 L

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



فروش کلیه بلیت 
برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در 
تپش دیجیتال
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since 
1993

  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

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

Tel.: 514-996-9692

____________________________________
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 

  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 

E 
X
C
H
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G

   E

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 

پسته تازه،
بیسکویت سالمت، 
چای قلمی و باروتی سوهان اعال رسید 

گالبی محصول 
هندوستان رسید 

انار و 
لیموشیرین 
عالی رسید  قهوه ادنا 

EDNA 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!

 بهتـــرین حلیم      داغ 

را در سوپراخوان نوش جان کنید! 

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

 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 

با صمیماهن رتین آرزواه  ربای کریسمس
 و سال نوی میالدی؛  و با امید بـهروزی 

           و ربکت ربای فرد فرد شما... 


